
 
เนรมิตสรางสรรพสิ่ง 
๑ ในปฐมกาล พระเจาทรงเนรมิตสรางฟา 
 สวรรคและแผนดินโลก ๒ ขณะนั้น 
โลกยังไมมีรูปทรงและวางเปลา ความมืดปกคลุมอยูเหนือผิวน้ํา 
พระวิญญาณของพระเจาทรงเคลื่อนไหวอยูเหนือน้ํานั้น 
 
๓ แลวพระเจาตรัสวา  "จงเกิดความสวาง" ความสวางก็เกิดขึ้น  
๔ พระเจาทรงเห็นวา ความสวางนั้นดี 
และทรงแยกความสวางออกจากความมืด 
๕ พระเจาทรงเรียกความสวางวา "กลางวัน" และความมืดนั้นวา 
"กลางคืน" มีเวลาเย็นและเวลาเชา เปนวันท่ีหนึ่ง 
๖ แลวพระเจาตรัสวา "จงเกิดภาคพื้นในระหวางน้ํา 
แยกน้ําออกจากกัน" 
๗ พระเจาจึงทรงสรางภาคพื้นแยกน้ําออกจากกัน ก็เปนไปตามนั้น 
๘ ทรงเรียกภาคพื้นนั้นวา "ทองฟา" มี เวลาเย็นและเวลาเชา 
เปนวันท่ีสอง 
๙ และพระเจาตรัสวา "น้ําใตทองฟาจงรวมเขาในที่แหงเดียวกัน 
และที่แหงจงปรากฏขึ้น" ก็เปนไปตามนั้น 
๑ ๐ พระเจาทรงเรียกที่แหงนั้นวา "แผนดิน" 
แ ล ะ ท ร ง เ รียกหวงน้ํานั้นวา "ท ะ เ ล " 
และพระเจาทรงเห็นวาดี 
๑ ๑ แลัวพระเจาตรัสวา "จงเกิดพืชพันธุบนแผนดิน เชน 
พืชท่ีมีเมล็ด และตนไมท่ีมีเมล็ดในผลของมัน ตามชนิดของมัน" 
ก็เปนไปตามนั้น ๑ ๒ แผนดินก็เกิดพืชพันธุ คือ 
พืชท่ีมีเมล็ดและตนไมท่ีมีเมล็ดในผลตามชนิดของมัน 
แ ละพระเจาทรงเห็นวาดี ๑ ๓ มีเวลาเย็นและเวลาเชา 
เปนวันท่ีสาม 



๑ ๔ และพระเจาตรัสวา "จงมีดวงสวางขึ้นในทองฟา 
เพื่อแยกกลางวันจากกลางคืน เปนเครื่องหมายบอกฤดู วัน ป 
๑ ๕ และใหเปนดวงสวางบนทองฟา เพื่อใหแสงสวางแกโลก" 
ก็เปนไปตามนั้น    
๑ ๖ พระเจาทรงสรางดวงสวางขนาดใหญสองดวง 
ใหดวงท่ีใหญกวา ครอบครองกลางวัน 
และดวงเล็กกวาครอบครองกลางคืน ทั้งทรงสรางดวงดาวตางๆ 
ม า ก ม า ย  
๑ ๗ พระองคทรงกําหนดตําแหนงของมันไวในทองฟา 
เพื่อสองสวางแกแผนดินโลก 
๑ ๘ เพื่อครอบครองกลางวันและกลางคืน  
และแยกความสวางออกจากความมืด พระเจาทรงเห็นวาดี  
๑ ๙ มีเวลาเย็นและเวลาเชา เปนวันท่ีสี่ 
๒ ๐ และพระเจาตรัสวา "หวงน้ําจงเต็มไปดวยสิ่งมีชีวิตตางๆ 
และใหนกนานาชนิดบินไปมาในทองฟา" 
๒ ๑ พระเจาทรงสรางสัตวทะเลขนาดใหญ 
และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดท่ีคลาคล่ําอยูในน้ํา ตามชนิดของมัน 
สัตวปกท้ังหลาย ตามชนิดของมัน และพระเจาทรงเห็นวาดี 
๒ ๒ พระเจาทรงอวยพรสรรพสิ่งเหลานั้น ตรัสวา 
"จงแพรพันธุและทวีจํานวนขึ้นเต็มทองน้ํา 
และนกจงทวีจํานวนขึ้นบนแผนดิน" ๒ ๓ มีเวลาเย็นและเวลาเชา 
เปนวันท่ีหา 
๒ ๔ และพระเจาตรัสวา 
"จงเกิดสัตวขึ้นบนแผนดินตามชนิดของมัน เชน สัตวเลี้ยง 
สัตวเล็กๆ บนพื้นดิน และสัตวปาตามชนิดของมัน" ก็เปนไปตามนั้น 
๒ ๕ พระเจาทรงสรางสัตวปา สัตวเลี้ยง และสัตวเล็กๆ บนพื้นดิน 
ตามชนิดของมัน และพระเจาทรงเห็นวาดี ๒ ๖ แลวพระเจาตรัสวา 
"ใหเราสรางมนุษยขึ้นตามฉายาของเรา 



เหมือนอยางเราใหครอบครองเหนือปลาในทะเล นกในอากาศ 
สัตวเลี้ยงท่ัวแผนดิน* และสัตวเล็กๆ บนแผนดิน" 
๒ ๗ ดังนั้นพระเจาไดทรงสรางมนุษยตามพระฉายาของพระองค 
ตามพระฉายาของพระเจานั้น พระองคทรงสรางเขาขึ้น 
พระองคทรงสรางเขาขึ้นเปนชายและหญิง 
๒ ๘ พระเจาทรงอวยพรพวกเขา ตรัสวา 
"จงมีลูกหลานทวีขึ้นจนเต็มแผนดินโลก 
และจงมีอํานาจเหนือแผนดิน จงปกครองฝูงปลาในทะเล 
ฝูงนกในอากาศ และสิ่งมีชีวิตท้ังปวงบนพื้นดิน" 
๒ ๙ แลวพระเจาตรัสวา "เราใหพืชท้ังปวงที่มีเมล็ดท่ัวแผนดิน 
และตนไมท้ังปวงที่มีเมล็ดในผลของมันเปนอาหารของเจา 
๓ ๐ สวนสัตวท้ังปวงบนโลก นกในอากาศ และสัตวเล็กๆ บนพื้นดิน 
คือทุกสิ่งท่ีมีชีวิต เราใหพืชสีเขียวทุกชนิดเปนอาหาร" 
ก็เปนไปตามนั้น ๓ ๑ พระเจาทอดพระเนตรทุกสิ่งท่ีทรงสรางขึ้น 
ทรงเห็นวาดียิ่ง มีเวลาเย็นและเวลาเชา เปนวันท่ีหก 
 
/๑ :๒ ๖  *ภาษาฮีบรู และภาษาซีรีแอค วา สัตวปาท้ังปวง/ 
 
๒  พระเจาทรงสรางฟาสวรรคและ แผนดินโลก 
พรอมกับสรรพสิ่งท้ังปวงในนั้นสําเร็จครบถวนดังนี้แหละ 
๒ เมื่อพระเจาทรงกระทําพระราชกิจสําเร็จแลว ดังนั้นในวันท่ีเจ็ด 
พระองคจึงทรงหยุดพักจากพระราชกิจท้ังปวงของพระองค 
๓ และพระเจาทรงอวยพรวันท่ีเจ็ด ตั้งขึ้นเปนวันบริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ์ 
เพราะเปนวาระที่ทรงหยุดพักพระราชกิจในการเนรมิตสราง 
 
อาดัมและเอวา 
๔ นี่คือบันทึกเรื่องการเนรมิตสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก 



เม่ือพระเจาองคพระผูเปนเจา+ทรงเนรมิตสรางแผนดินโลก 
และฟาสวรรคนั้น 
๕ ยังไมมีตนไมและพืชพันธุงอกขึ้นมาในทองทุงเลย 
เพราะวาพระเจาองคพระผูเปนเจา+ยังมิไดประทานฝนลงมา 
ทั้งไมมีผูใดไถพรวนดิน 
๖ แตก็มีสายน้ํา*จากพื้นโลกใหความชุมชื้นแกผิวดินท้ังหมด 
๗ แลวพระเจาองคพระผูเปนเจา+ทรงปนมนุษย*จากธุลีดิน 
และทรงระบายลมปราณเขาไปทางจมูกของเขา 
มนุษยจึงมีชีวิตขึ้นมา  
๘ พระเจาองคพระผูเปนเจา+ไดทรงสรางสวนแหงหนึ่งไวที่เอเดนซึ่
งอยูทางทิศตะวันออก 
และใหมนุษยท่ีทรงสรางขึ้นอาศัยอยูในสวนนั้น 
๙ พระเจาองคพระผูเปนเจา+ทรงใหตนไมทุกชนิดท้ังท่ีงดงามนาดู 
และที่ใช เปนอาหารงอกขึ้นในสวน 
ที่กลางสวนนั้นมีตนไมแหงชีวิตและตนไมแหงการรูดีรูช่ัว 
๑ ๐ มีแมน้ําสายหนึ่งจากเอเดนไหลมาหลอเลี้ยงสวนนั้น 
แลวแยกออกเปนตนน้ําสี่สาย ๑ ๑ สายที่หนึ่งชื่อ ปโชน 
ไหลผานดินแดน ฮาวิลาห ท่ีซ่ึงมีแรทองคํา 
๑ ๒ (ดินแดนนี้มีแรทองคําบริสุทธิ์ ยางไมหอม* และพลอยดวย) 
๑ ๓ สายที่สองชื่อ กิโฮน ไหลผานท่ัวดินแดนคูช*  
๑ ๔ สายที่สามคือ ไทกริส  ซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกของ 
Asshur และสายที่สี่คือ ยูเฟรติส 
๑ ๕ พระเจาองคพระผูเปนเจา+ทรงกําหนดใหมนุษยอยูในสวนท่ีเ
อเดน ใหเขาทํางานและดูแลรักษาสวนแหงนั้น 
๑ ๖ และพระเจาองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาเขาไววา 
"เจามีอิสระท่ีจะกินผลไมจากตนใดๆ ในสวนก็ได 
๑ ๗ แตเจาจะตองไมกินผลจากตนแหงการรูดีรูชั่ว 
เพราะถาเจากินผลไมนั้นวันใด เจาจะตองตายแนนอน" 



๑ ๘ แลวพระเจาองคพระผูเปนเจาตรัสวา 
"มนุษยไมควรอยูแตลําพัง 
เราจะสรางคูชีวิตใหเปนผูชวยท่ีเหมาะสมกับเขา" 
๑ ๙ พระเจาองคพระผูเปนเจาจึงทรงปนสัตวและนกทุกชนิดขึ้นจา
กดิน นํามายังชายผูนั้น ๒ ๐ เพื่อดู วาเขาจะเรียกมันวาอยางไร 
สัตวเหลานั้นก็ไดช่ือตามที่เขาเรียก ๒ ๐  ดังนั้น 
ชายผูนั้นจึงต้ังช่ือใหกับสัตวเลี้ยงท้ังปวง นกในอากาศ 
และสัตวแหงทองทุงท้ังสิ้นแตอาดัม*ยังไมพบคูชีวิตท่ีเหมาะสมสําห
รับเขา ๒ ๑ พระเจาองคพระผูเปนเจา+ 
จึงทรงบันดาลใหชายนั้นหลับสนิท 
จากนั้นทรงชักกระดูกซ่ีโครง*ของเขาออกมาซี่หนึ่ง 
และทรงสมานเนื้อใหสนิทเขาดังเดิม 
๒ ๒ แลวพระเจาทรงสรางผูหญิงขึ้นจากกระดูกซ่ีโครงนั้น* 
แ ล ะ พ า น า ง ม า ห า เ ข า   
๒ ๓ ชายผูนั้นกลาววา 
 
"นี่คือกระดูกจากกระดูกของฉัน 
และเนื้อจากเนื้อของฉัน  
นางจะไดชื่อวา  ัหญิงั * 
เพราะพระเจาทรงสรางนางมาจากชาย"  
 
๒ ๔ เพราะเหตุนี้ชายจะละจากบิดามารดา 
ไปเปนหนึ่งเดียวกับภรรยา และทั้งสองจะเปนเนื้อเดียวกัน  
 ๒ ๕ ชายนั้นกับภรรยาตางเปลือยกายอยู 
และพวกเขาไมรูสึก ล ะ อ า ย เ ล ย  
/๒ :๖ *หรือ หมอก/ ๒ :๗ * ในภาษฮิบรูคําวามนุษยหรือชาย 
ซ่ึงเปนชื่อของอาดัมดวย(adam) 
ออกเสียงคลายและอาจมีสวนเก่ียวของกับคําวาพื้นดิน (adamah) 



ดูปฐก. ๒ :๒ ๐ / ๒ :๑ ๒  *หรือไขมุก/ 
๒ :๑ ๓ *อาจจะเปนดินแดนเมโสโปเตเมียตะวันออกเฉียงใต/ 
๒ :๒ ๐ * หรือชายผูนั้น/ 
๒ :๒ ๑ *หรือทรงนําสวนหนึ่งจากดานขางของชายผูนั้นมา/ 
๒ :๒ ๒ * หรือสวนนั้น/ ๒ :๒ ๓ * 
ในภาษาฮบิรูคําวา"หญิง"มีเสียงคลายกับคําวา"ช า ย " 
 
มนุษยไมเชื่อฟงพระเจา 
๓ งูเปนสัตวท่ีฉลาดกวาสัตวปาท้ังหลาย 
ที่พระเจาองคพระผูเปนเจา+ทรงสรางขึ้น มัน มาถามหญิงนั้นวา 
"พ ร ะ เจาตรัส จริงๆหรือวา  ัเจาตองไมกินผลไมใดๆ ในสวนนี้? ั " 
๒ หญิงนั้นตอบงูวา "เรากินผลไมในสวนได  
๓ แตพระเจาตรัสจริงๆวา  ั 
เจาตองไมกินผลของตนไมที่อยูกลางสวน 
และเจาตองไมแตะตองมัน มิฉะนั้นเจาจะตายั" ๔ งูบอกหญิงนั้นวา" 
เจาจะไมตายจริงหรอก ๕ เ พ ร า ะ พระเจาทรงทราบวา 
เม่ือใดที่เจากินผลไมนั้น เจาจะตาสวางขึ้นและเปนเหมือนพระเจา 
คือรูผิดชอบชั่วดี" 
๖ หญิงนั้นเห็นวาผลไมนั้นก็นาจะเปนอาหารไดอยางดี 
และยังงามนาดู ท้ังนาพึงปรารถนา เพราะจะชวยใหเกิดปญญา 
นางจึงปลิดกิน และเอาใหสามีท่ีอยูกับนาง เขาก็กิน 
๗ แลวเขาทั้งสองก็ตาสวาง และประจักษวาตน เองเปลือยกายอยู 
จึงเอาใบมะเด่ือมาเย็บเปนเครื่องปกปดรางกาย 
๘ เย็นวันนั้น เขาทั้งสองไดยินเสียงพระเจา 
องคพระผูเปนเจา+ดําเนินอยูในสวน 
จึงหลบซอนตัวอยูในพุมไมใหพนจากพระองค 
๙ พระเจาองคพระผูเปนเจา+ ตรัสเรียกหาชายนั้นวา 
"เจาอยูท่ีไหน?"  



๑ ๐ เขากราบทูลวา 
"ขาพระองคไดยินพระองคดําเนินอยูในสวนก็กลัว 
เพราะขาพระองคเปลือยกายอยู จึงหลบซอนตัวเสีย" 
๑ ๑ พระองคตรัสถามวา "ใครบอกวาเจาเปลือยกายอยู?" 
เจากินผลไมท่ีเราไดหามไว กระนั้นหรือ?" 
๑ ๒ ชายนั้นกราบทูลวา "หญิงท่ีพระองค 
ใหอยูกับขาพระองคนั่นแหละ 
ยื่นผลไมนั้นแกขาพระองคขาพระองคจึงรับประทาน" 
๑ ๓ แลวพระเจาองคพระผูเปนเจา+ตรัสถามหญิงนั้นวา 
"เจาทําอะไรลงไป?" 
หญิงนั้นทูลวา "งูลอลวงใหขาพระองคกิน" 
๑ ๔ พระเจาองคพระผูเปนเจา+จึงตรัสแกงูวา "เพราะเจาไดทํา 
เชนนี้  
 
"เจาจึงถูกแชงสาปหนักกวาสัตวเลี้ยงท้ังสิ้น  
    และสัตวปาท้ังปวง 
 เจาจะเลื้อยไปดวยทอง 
  และเจาจะกินธุลีดิน 
  ตราบชั่วชีวิตของเจา 
๑ ๕ เราจะใหเจากับหญิงนั้น 
  ทั้งลูกหลาน*ของเจากับของนาง 
  เปนศัตรูกัน 
เขาจะบดขยี้**ศีรษะของเจาใหแหลกลาญ  
  สวนเจาจะฉกกัดสนเทาของเขา" 
    
 
๑ ๖ พระองคตรัสกับหญิงนั้นวา  
"ในการคลอดบุตร เราจะเพิ่มความเจ็บปวดของเจาอยางมากมาย 



 เจาจะใหกําเนิดบุตรดวยความเจ็บปวด 
 และแมวาเจาจะปรารถนาสามี 
 เขาจะปกครองเหนือเจา" 
 
๑ ๗ พระเองคตรัสกับอาดัมวา "เพราะเจา ฟงภรรยาของเจาและ 
กินผลไมซ่ึงเราบัญชาเจาวา  ัเจาจะตองไมกินผลจากตนไมนั้นั  
 " แผนดินจึงถูกแชงสาปเพราะเจา  
 เจาจะหาเลี้ยงชีพจากแผนดินดวยความลําบากตรากตรํา 
ตลอดชีวิตของเจา" 
๑ ๘ แผนดินจะงอกตนหนามและพืชท่ีมีหนามใหเจา 
  และเจาจะกินพืชพันธจากทองทุง  
๑ ๙ เจาจะทํามาหากิน 
  ดวยหยาดเหง่ือโชกหนา 
  ตราบจนเจากลับคืนสูดิน  
  ดวยเราปนเจามาจากดิน 
  เพราะเจาเปนธุลีดิน 
และเจาจะกลับคืนสูธุลีดิน" 
๒ ๐ อาดัม*ต้ังชื่อภรรยาของตนวา เอวา** 
เพราะนางจะเปนมารดาของผูมีชีวิตท้ังมวล ๒ ๑ พระ 
เจาองคพระผูเปนเจา+ทรงทําเครื่องนุงหมจากหนังสัตวใหอาดัม 
กับภรรยาสวม 
๒ ๒ แลวพระเจาองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "บัดนี้ มนุษยได 
กลายเปนเหมือนแลว คือรูผิดชอบชั่วดี ดังนั้น 
ตองไมปลอยใหเขาเก็บผลไมแหงชีวิตมากิน 
แลวมีชีวิตอยูตลอดไป" ๒ ๓ ดังนั้นพระเจาองคพระผูเปนเจา+ 
จึงทรงขับไลเขาออกจากสวนแหงเอเดน  
ใหไปหาเลี้ยงชีพกับพื้นดินซ่ึงเขาถือ กําเนิดมานั้น 
๒ ๔ หลังจากทรงใหเขาออกไปจากสวนแลว 



พระองคทรงตั้งเครูบ*ไวท่ีดานตะวันออก** ของสวนแหงเอเดน 
และตั้งดาบเพลิงเลมหนึ่งท่ีพุงไปมา คอยพิทักษ 
ทางสูตนไมแหงชีวิตนั้น 
/๓ :๑ ๕  * หรือพงศพันธุ **หรือฟาด  ๓ :๒ ๐  *หรือชายผูนั้น 
**เอวาอาจจะหมายความวามีชีวิต 
๓ :๒ ๔  * คือทูตสวรรค **หรือดานหนา/  
 
คาอินกับเอเบล 
๔ อาดัม*ไดรวมหลับนอนกับเอวา นางก็ตั้งครรภ 
และคลอดบุตรชายชื่อ คาอิน** นางกลาววา 
"โดยความชวยเหลือขององคพระผูเปนเจา+ ฉันไดลูกชายคนนี้มา" 
๒ ภายหลังนางใหกําเนิดนองชายของเขา คือเอเบล 
เอเบลเลี้ยงสัตว สวนคาอินทําไรไถนา ๓ เม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียว 
คาอินนําพืชผลจากไรนามาถวายพระเจา 
๔ สวนเอเบลไดนําลูกสัตวหัวปท่ีดีท่ีสุดในฝูงสัตวของเขามาถวายแ
ดองคพระผูเปนเจา+ 
องคพระผูเปนเจาทรงโปรดปรานเอเบลและเครื่องถวายของเขา 
๕ แตมิไดทรงโปรดปรานคาอินและเครื่องถวายของเขา 
คาอินจึงโกรธนักและแสดงออกทางสีหนาของเขา  
๖ องคพระผูเปนเจา+ตรัสถามคาอินวา 
"ทําไมเจาจึงโกรธและหนาตาหดหู? ๗ หากเจาทําสิ่งท่ีถูกท่ีควร 
เจาก็จะเปนท่ียอมรับมิใชหรือ? แตหากเจาไมทําในสิ่งท่ีถูกตอง 
ความบาปก็หมอบอยูท่ีประตูคอยจองจะเลนงานเจา 
แตเจาจะตองเอาชนะบาป ใหได" 
๘ ฝายคาอินชวนเอเบลวา "เราไปที่ทุงนากันเถอะ" 
ขณะอยูดวยกันท่ีนั่น คาอินก็จูโจมเขาทําราย นองชายและฆาเขา 
๙ แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสถามคาอินวา "เอเบล นองชาย 
ของเจาอยูไหน"  



เขาตอบวา "ขาพระองคไมทราบ 
ขาพระองคเปนผูดูแลนองชายหรือ?" 
๑ ๐ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "เจาทําอะไรลงไป? ฟงใหดีนะ! 
โลหิตของนองชายเจารองขึ้นมาถึงเราจากแผนดิน   
๑ ๑ บัดนี้เจาตองคําแชงสาปและถูกขับออกจากผืนแผนดินซ่ึงอาป
ากรับโลหิตของนองชายเจาจากน้ํามือเจา 
๑ ๒ เมื่อเจาไถพรวนแผนดิน 
มันจะไมใหผลผลิตมากมายแกเจาอีกตอไป 
เจาจะเปนคนพเนจรเรรอนไปในโลก" 
๑ ๓ คาอินทูลองคพระผูเปนเจา+วา 
"โทษทัณฑนี้ใหญหลวงเกินกวาขาพระองคจะรับได 
๑ ๔ ในวันนี้พระองคทรงขับไลขาพระองคไปจากแผนดินนี้ 
และขาพระองคจะถูกปดก้ันจากพระพักตรพระองค ขาพระองค 
จะเปนคนพเนจรเรรอนไปในโลก 
ใครพบเห็นก็จะฆาขาพระองคก็เสีย" 
๑ ๕ แตองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับเขาวา "ไมใชเชนนั้น 
ถาผูใดฆาคาอิน จะมีโทษเปนเจ็ดเทา" 
แลวองคพระผูเปนเจา+ทรงทําเครื่องหมายไวท่ีตัวคาอิน 
เพื่อมิใหผูใดฆาเขา 
๑ ๖ ดังนั้นคาอินจึงออกไปจากเบ้ืองพระพักตรพระเจา 
และตั้งถ่ินฐานอยูในดินแดนโนด* ทางทิศตะวันออกของเอเดน 
 ๑ ๗ คาอินรวมหลับนอนกับภรรยา นางก็ต้ังครรภ 
และใหกําเนิด เอโนค ขณะนั้น คาอินกําลังสรางเมือง 
เขาจึงตั้งช่ือเมืองนั้นวาเอโนคตามชื่อบุตรชายของตน 
๑ ๘ เอโนคมีบุตรชายชื่อ อิรัด และอิรัดเปนบิดาของเมหุยาเอล 
เมหุยาเอลเปนบิดาของเมธูชาเอล และเมธูชาเอลเปนบิดาของ 
ล า เ ม ค  



๑ ๙ ลาเมคมีภรรยาสองคน คนหนึ่งชื่ออาดาห 
อีกคนหนึ่งช่ือศิลลาห ๒ ๐ อาดาหมีบุตรชายชื่อยาบาล 
ซ่ึงเปนบิดาแหงคนเลี้ยงสัตวและอาศัยในเต็นท 
๒ ๑ ยาบาลมีนองชายชื่อยูบาล 
ซ่ึงเปนบิดาแหงคนเลนพิณและขลุย 
๒ ๒ สวนศิลลาหก็มีบุตรชายคนหนึ่งดวย ชื่อทูบัลคาอิน 
เขาทําเครื่องมือเครื่องใชจาก* ทองสัมฤทธ์ิและเหล็ก 
ทูบัลคาอินมีนองสาวชื่อ นาอามาห 
  ๒ ๓ ลาเมคพูดกับภรรยาทั้งสองของเขาวา  
"อาดาหและศิลลาห จงฟงเรา   
ภรรยาของลาเมคเอยจงฟงคําของเรา 
เราไดฆา*ชายคนหนึ่งท่ีทํารายเรา  
ฆาเด็กหนุมคนหนึ่งท่ีทําใหเราบาดเจ็บ 
๒ ๔ ถาผูท่ีทํากับคาอินจะมีโทษเจ็ดเทา 
 ผูท่ีทํากับลาเมคจะมีโทษเจ็ดสิบเจ็ดเทา" 
  ๒ ๕ อาดัมรวมหลับนอนกับภรรยาของเขาอีก 
และนางใหกําเนิดบุตรชายอีกคนหนึ่ง จึงต้ังชื่อเขาวา เสท* 
นางกลาววา 
"พระเจาประทานบุตรชายอีกคนหนึ่งแทนเอเบลเพราะคาอินไดฆาเ
ข า " ๒ ๖ เสทก็มีบุตรชายคนหนึ่งช่ือวา เอโนช 
   ในเวลานั้น มนุษยเริ่มตนนมัสการ 
โ ด ย อ อ ก *พระนามองคพระผูเปนเจา+ 
/๔ :๑  * หรือชายผูนั้น 
**ในภาษาฮีบรูคําวาคาอินออกเสียงคลายกับคําวา "ไดมา" หรือ 
"น ำ อ อ ก ม า " 
๔ :๑ ๖  * โนด แปลวาพเนจร ดูขอ ๑ ๒  แ ล ะ ๑ ๔  
๔ :๒ ๒  *เขาสอนทุกคนท่ีทําเครื่อง 
๔ :๒ ๓  * หรือเราจะฆา 



๔ :๒ ๕  * เสทอาจจะหมายความวา ให 
๔ :๒ ๖  * หรือประกาศ/ 
 
จากอาดัมถึงโนอาห 
๕ ตอไปนี้เปนบันทึกเชื้อสายของอาดัม  
เม่ือพระเจาทรงสรางมนุษย พระองคทรงสรางเขาใหเหมือนพระเจา 
๒ พระองคทรงสรางเขาใหเปนชายและหญิง แลวทรงอวยพรเขา 
และตรัสเรียกเขาวา "มนุษย*"  
๓ เมื่ออาดัมอายุได ๑ ๓ ๐  ป ก็มีบุตรชายซึ่งเหมือนเขา 
ตามลักษณะของเขา เขาตั้งชื่อบุตรนั้นวา เสท  ๔ หลังจากเสทเกิด 
อาดัมมีชีวิตตอไปอีก ๘ ๐ ๐  ป และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 
๕ อาดัมมีชีวิตอยูรวมทั้งสิ้น ๙ ๓ ๐  ป แลวเขาก็ตาย 
๖ เม่ือเสทอายุได ๑ ๐ ๕  ป ก็มีบุตรชาย*ชื่อ เอโนช 
๗ หลังจากนั้นเสทมีชีวิตตอไปอีก ๘ ๐ ๗  ป 
และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน ๘ เสทมีชีวิตอยูรวมท้ังสิ้น ๙ ๑ ๒  
ป แลวเขาก็ตาย 
๙ เม่ือเอโนชอายุได ๙ ๐  ป ก็มีบุตรชายชื่อเคนัน 
๑ ๐ หลังจากนั้นเอโนชมีชีวิตตอไปอีก ๘ ๑ ๕  ป 
และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน ๑ ๑ เอโนชมีชีวิตอยูรวมทั้งสิ้น 
๙ ๐ ๕  ป แลวเขาก็ตาย 
๑ ๒ เมื่อเคนันอายุได ๗ ๐  ป ก็มีบุตรชายชื่อมาหะลาเลล 
๑ ๓ หลังจากนั้นมีชีวิตตอไปอีก ๘ ๔ ๐  ป 
และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน ๑ ๔ เคนันมีชีวิตอยูรวมทั้งสิ้น 
๙ ๑ ๐  ป แลวเขาก็ตาย ๑ ๕ เมื่อมาหะลาเลลอายุได ๖ ๕  ป 
ก็มีบุตรชายชื่อยาเรด ๑ ๖ หลังจากนั้นมาหะลาเลลมีชีวิตตอไปอีก 
๘ ๓ ๐  ป และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 
๑ ๗ มาหะลาเลลมีชีวิตอยูรวมท้ังสิ้น ๘ ๙ ๕  ป แลวเขาก็ตาย 



๑ ๘ เมื่อยาเรดอายุได ๑ ๖ ๒  ป ก็มีบุตรชาย ชื่อเอโนค 
๑ ๙ หลังจากนั้นยาเรดมีชีวิตตอไปอีก ๘ ๐ ๐  ป 
และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน ๒ ๐ ยาเรดมีชีวิตอยูรวมทั้งสิ้น 
๙ ๖ ๒  ป แลวเขาก็ตาย 
๒ ๑ เมื่อเอโนคอายุได ๖ ๕  ป ก็มีบุตรชาย ชื่อเมธูเสลาห 
๒ ๒ หลังจากนั้นเอโนคก็ดําเนินกับพระเจาอีก ๓ ๐ ๐  ป 
และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน ๒ ๓ เอโนคมีอายุรวมทั้งสิ้น 
๓ ๖ ๕  ป ๒ ๔ เอโนคดําเนินกับพระเจา 
แลวไมมีใครพบเขาอีกเลย เพราะพระเจาทรงรับเขาไป 
๒ ๕ เมื่อเมธูเสลาหอายุได ๑ ๘ ๗  ป ก็มีบุตรชายชื่อลาเมค 
๒ ๖ หลังจากนั้นเมธูเสลาหมีชีวิตตอไปอีก ๗ ๘ ๒  ป 
และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน ๒ ๗ เมธูเสลาหมีชีวิตรวมทั้งสิ้น 
๙ ๖ ๙  ป แลวเขาก็ตาย 
๒ ๘ เมื่อลาเมคอายุได ๑ ๘ ๒  ป ก็มีบุตรชายคนหนึ่ง 
๒ ๙ เขาตั้งชื่อบุตรนั้นวา โนอาห* และกลาววา 
"ลูกคนนี้จะชวยใหเราไดบรรเทาจากความเหนื่อยยากตรากตรํางา
นหนักในการกสิกรรมบนแผนดินซ่ึงองคพระผูเปนเจาไดทรงแชงส
าปนี้" ๓ ๐ ลาเมคมีชีวิตตอไปอีก ๕ ๙ ๕  ป 
และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน ๓ ๑ ลาเมคมีชีวิตอยูรวมทั้งสิ้น 
๗ ๗ ๗  ป แลวเขาก็ตาย  
๓ ๒ เมื่อโนอาหอายุได ๕ ๐ ๐  ป ก็มีบุตรชาย คือ เชม ฮาม 
แ ล ะ ย า เ ฟ ท  
/๕ :๒ *ภาษาฮีบรูวาอาดัม 
๕ :๖  * ภาษาเดิมวา ไดเปนบิดาของ ซึ่งคําวาบิดา 
อาจจะแปลวาบรรพบุรุษ เชนเดียวกับขอ ๗  ื๒ ๖  
๕ :๒ ๙  * ในภาษาฮบีรู คําวาโนอาหมีเสียงคลายกับคําวา 
"บ ร ร เ ท า " 
 



น้ําทวมโลก 
๖ เม่ือมนุษยเริ่มทวีจํานวนขึ้นบนโลก และใหกําเนิดบุตรหญิง 
๒ บุตรชายของพระเจาเห็นวาบุตรหญิงของมนุษยสวยงามก็เลือกม
าเปนภรรยา ๓ แลวพระเจาตรัสวา 
"วิญญาณจิตของเราจะไมทนอยูกับ*มนุษยตลอดไป 
เพราะเขาเปนแตมนุษยท่ีตองตาย** เขาจะมีอายุขัย ๑ ๒ ๐  ป" 
๔ ในสมัยนั้นและสืบตอมาภายหลัง มีคนเนฟลอาศัยอยูในโลก 
คือสมัยเม่ือบุตรชายของพระเจาสมสูกับบุตรหญิงของมนุษย 
และมีลูกหลานกับเขา 
คนเหลานี้เปนวีรบุรุษและผูมีช่ือเสียงในยุคโบราณ 
๕ องคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวา 
ความชั่วรายของมนุษยในโลกนั้นทวีมากขึ้นนัก และความคิดจิตใจ 
ของเขาก็โนมเอียงไปแตในทางช่ัว 
๖ พระองคจึงทรงเสียพระทัยย่ิงนักท่ีไดสรางมนุษยขึ้นมาใน 
และพระองคทรงปวดราวพระทัย 
๗ ดังนั้นองคพระผูเปนเจาจึงตรัสวา 
"เราจะกวาดลางมนุษยชาติที่เราไดสรางขึ้นออกเสียจากผืนแผนดิ
น ทั้งมนุษยและสัตวทั้งปวง สัตวบนพื้นดิน และนกในอากาศ 
เพราะเราเสียใจท่ีไดสรางพวกเขาขึ้นมา" 
๘ แตโนอาหเปนท่ีโปรดปรานในสายพระเนตรขององคพระผูเปนเ
จา+ 
 
๙ ตอไปนี้เรื่องราวของโนอาห 
 
โนอาหเปนคนชอบธรรมไรท่ีติในสมัยของเขา 
และดําเนินกับพระเจา ๑ ๐ โนอาหมีบุตรชายสามคนคือ เชม ฮาม 
แ ล ะ ย า เ ฟ ท  
๑ ๑ ในขณะนั้นโลกเสื่อมทรามในสายพระเนตรของพระเจา 



และเต็มไปดวยความโหดรายทารุณ 
๑ ๒ พระเจาทรงเห็นวาโลกเสื่อมทรามไปยิ่งนัก 
เพราะประชากรทั้งโลกลวนดําเนินในความเสื่อมทราม 
๑ ๓ พระเจาจึงตรัสกับโนอาหวา 
"เรากําลังจะนําจุดจบมาถึงคนท้ังปวง 
เพราะมนุษยทําใหโลกเต็มไปดวยความโหดรายทารุณ 
เราจะทําลายทั้งมนุษยและแผนดินโลกเสียอยางแนนอน 
๑ ๔ ดังนั้นจงตอเรือขึ้นลําหนึ่งดวยไมสนไซเพรส* 
และก้ันเปนหองๆ แลวยาดวยชันตลอดทั้งนอกและใน 
๑ ๕ เรือนี้ยาว ๑ ๔ ๐  เมตร กวาง ๒ ๓  เมตร และสูง ๑ ๓ .๕  
เ ม ต ร * ๑ ๖ จงทําหลังคาคลุมลงมา*ต่ําจากยอด ๐ .๕  
เ ม ต ร **จงทําประตูบานหนึ่งไวดานขางของเรือ 
และตอเรือเปนชั้นลาง ชั้นกลาง ชั้นบน 
๑ ๗ เรากําลังจะใหน้ําทวมโลก 
เพื่อทําลายสิ่งมีชีวิตท้ังมวลภายใตฟาสวรรค คือทุกสิ่งท่ีมีลมปราณ 
ทุกสิ่งบนแผนดินโลกจะพินาศสิ้น 
๑ ๘ แตเราจะทําพันธสัญญากับเจา 
เจาจะเขาไปในเรือคือท้ังตัวเจา ภรรยา บุตรชาย 
และบุตรสะใภของเจา ๑ ๙ จงนําสัตวทุกชนิดมาเปนคู 
ตัวผูและตัวเมีย เขามาในเรือ 
เพื่อรักษาใหมันรอดชีวิตดวยกันกับเจา ๒ ๐ นกทุกชนิด 
สัตวทุกชนิด และสัตวทุกชนิดท่ีอยูตามพื้นดินจะมาหาเจาอยางละคู 
๒ ๑ จงสะสมเสบียงทุกอยางเพื่อเก็บไวเปนอาหารสําหรับเจาและสั
ตวเหลานั้น"  
๒ ๒ โนอาหก็กระทําทุกสิ่งตามที่พระเจาทรงบัญชา 
๖ :๓  *วิญญาณจิตของเราจะไมคงอยูใน **หรือเสื่อมทราม 
๖ :๑ ๔  *ในภาษาฮบีรู ความหมายของคํานี้ไมแนชัด 



๖ :๑ ๕  *ภาษาฮีบรูวา ยาว ๓ ๐ ๐  คิวบิท กวาง ๕ ๐  คิวบิท 
และสูง ๓ ๐  คิวบิท 
๖ :๑ ๖  * หรือทําชองเปดรับแสง **ภาษาฮบีรูวา ๑  คิวบิท 
 
๗ และแลว องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโนอาหวา 
"จงเขาไปในเรือพรอมกับครอบครัวของเจา 
เพราะเราเห็นวาเจาเปนคนชอบธรรมในหมูคนชั่วอายุนี้ 
๒ จงนําสัตวเหลานี้ไปกับเจาดวย คือสัตวสะอาดทุกชนิดอยางละ 
๗  คู ท้ังตัวผูกับคูของมัน และสัตวไมสะอาดทุกชนิดอยางละคู 
ทั้งตัวผูกับคูของมัน ๓ และนกทุกชนิดอยางละ ๗  คู 
ทั้งตัวผูและตัวเมีย เพื่อรักษาสัตวชนิดตางๆ 
ใหมีชีวิตท่ัวแผนดินโลก ๔ อีกเจ็ดวัน 
เราจะใหมีฝนตกบนโลกนี้สี่สิบวันสี่สิบคืน 
และเราจะกวาดลางสิ่งมีชีวิตท้ังปวงซึ่งเราสรางขึ้นเสียจากแผนดิน
โ ล ก "  
๕ โนอาหก็กระทําทุกสิ่งตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชา 
๖ โนอาหมีอายุ ๖ ๐ ๐  ป เมื่อเกิดน้ําทวมโลก 
๗ โนอาหพรอมกับภรรยา บุตรชาย และบุตรสะใภ 
ก็เขาไปอยูในเรือเพื่อหลบภัยน้ําทวม 
๘ สัตวท่ีเปนมลทินและไมเปนมลทิน นก และสัตวท่ีอยูตามพื้นดิน 
สัตวทุกประเภทเปนคูๆ ๙ ทั้งตัวผูและตัวเมีย 
ก็มาหาโนอาหและเขาไปในเรือ ตามที่พระเจาทรงบัญชาเขาไว 
๑ ๐ อีกเจ็ดวันตอมาน้ําก็ทวมโลก  
๑ ๑  ในวันท่ี ๑ ๗  ของเดือนที่ ๒  ซ่ึงเปนปท่ีโนอาหมีอายุได 
๖ ๐ ๐  ป 
ตาน้ําบาดาลพลุงทะลักขึ้นมาและประตูน้ําแหงฟาสวรรคก็เปดออก 
๑ ๒ ฝนก็เทลงมาบนโลกตลอด ๔ ๐  วัน ๔ ๐  คืน  



๑ ๓ ในวันนั้นเองโนอาหกับภรรยา และบุตรทั้งสามคือ เชม ฮาม 
ยาเฟท รวมทั้งบุตรสะใภของเขาก็เขาไปในเรือ  
๑ ๔ พ ว กเขาไดนําสัตวปา สัตวเลี้ยง สัตวใชงาน 
สัตวท่ีอยูตามพื้นดิน และนก คือสัตวทุกอยางไปดวย 
๑ ๕ บรรดาสัตวทุกชนิดท่ีมีลมปราณไดมาหาโนอาห 
และเขาไปในเรือเปนคูๆ 
๑ ๖ สัตวท่ีเขาไปเปนตัวผูและตัวเมียของสิ่งมีชีวิตทุกอยางตามท่ีพ
ระเจาทรงบัญชาโนอาห แลวองคพระผูเปนเจา+ทรงปดประตูเรือ 
๑ ๗ ต ล อ ด  ๔ ๐  วัน 
น้ําก็หลากทวมโลกมากขึ้นทุกทีจนหนุนเรือใหลอยขึ้น 
๑ ๘ ปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นอยางมากมายบนแผนดินโลกจนยกเรือใ
หลอยขึ้นเหนือผิวน้ํา 
๑ ๙ น้ําทวมโลกสูงขึ้นมากจนมิดภูเขาสูงท้ังหมดท่ีอยูใตฟาสวรรค 
๒ ๐ ระดับน้ําสูงเหนือยอดเขาตางๆ ขึ้นไปกวา ๖  เ ม ต ร * 
๒ ๑ สิ่งมีชีวิตท้ังหมดที่ชุกชุมอยูท่ัวแผนดินโลกถึงแกความพินาศ 
ทั้งนก สัตวเลี้ยง สัตวปา และมวลมนุษยชาติ 
๒ ๒ สรรพสิ่งท่ีมีลมหายใจและดํารงชีวิตอยูบนแผนดินแหงก็ตายห
ม ด  ๒ ๓ สิ่งมีชีวิตท้ังปวงบนแผนดินโลก ไมวาคน สัตว 
สิ่งมีชีวิตท่ีอยูตามพื้นดิน 
และนกในอากาศลวนถูกกวาดลางไปจากโลก 
เหลือรอดอยูแตโนอาหและทุกชีวิตท่ีอยูกับเขาในเรือ 
๒ ๔ น้ําทวมโลกอยูนาน ๑ ๕ ๐  วัน 
 
/๗ :๒ ๐  *ภาษาฮีบรูวา ๑ ๕  คิวบิท 
 
๘ แตพระเจาทรงระลึกถึงโนอาห 
และสัตวทุกชนิดที่อยูกับเขาในเรือ 
พระองคทรงบันดาลใหกระแสลมพัดเหนือแผนดิน แลวน้ําก็คอยๆ 



ล ด ล ง  ๒ ตาน้ําใตดินและประตูน้ําแหงฟาสวรรคก็ปด 
และฝนก็หยุดตก ๓ ดังนั้นน้ําจึงคอยๆ งวดลงโดยลําดับ จนกระทั่ง 
๑ ๕ ๐  วันผานไป ๔ และในวันท่ี ๑ ๗  ของเดือนที่ ๗  
เรือก็มาคางอยูบนเทือกเขาอารารัต ๕ น้ํางวดลงเรื่อยๆ 
จนกระทั่งวันท่ี ๑  ของเดือนที่ ๑ ๐  ยอดเขาอื่นๆ 
ก็ปรากฏแกสายตา 
๖ หลังจากนั้นอีก ๔ ๐  วัน โนอาหเปดหนาตางเรือ 
๗ และปลอยกาตัวหนึ่งออกไป 
มันบินวนเวียนไปมาจนถึงเวลาที่น้ําแหง 
๘ แลวเขาจึงสงนกพิราบออกไปตัวหนึ่งเพื่อดูวาน้ําลดจนถึงผิวดิน
หรือยัง ๙ แตนกพิราบไมพบที่ท่ีจะเกาะเพราะวาระดับน้ํายังสูงอยู 
จึงกลับมาหาโนอาหท่ีเรือ 
โนอาหก็ยื่นมือออกรับนกพิราบเขามาในเรือดังเดิม 
๑ ๐ เขาคอยอีก ๗  วัน 
แลวปลอยนกพิราบออกไปจากเรืออีกครั้งหนึ่ง 
๑ ๑ เม่ือนกพิราบกลับมาหาเขาในตอนเย็น 
มันคาบใบมะกอกเทศเขียวสดมาดวย! 
โนอาหจึงรูวาน้ําลดลงจากแผนดินโลกแลว ๑ ๒ เขาคอยอีก ๗  วัน 
แลวปลอยนกพิราบออกไปอีก แตคราวนี้ มันไมไดกลับมาหาเขา 
๑ ๓ เมื่อวันท่ี ๑  ของเดือนที่ ๑  ในปท่ีโนอาหมีอายุ ๖ ๐ ๑  ป 
น้ําก็แหงจากแผนดินโลก 
โนอาหเปดหลังคาเรือออกมาดูก็เห็นวาพื้นผิวดินแหงแลว 
๑ ๔ ครั้นถึงวันท่ี ๒ ๗  เดือนที่ ๒  แผนดินก็แหงสนิท 
๑ ๕ พระเจาตรัสกับโนอาหวา ๑ ๖  
"พวกเจาท้ังหมดจงออกจากเรือ 
๑ ๗ จงนําสิ่งมีชีวิตทุกชนิดท่ีอยูกับเจาออกมาดวย ท้ังนก 
สัตวตางๆ และสัตวทุกชนิดท่ีอยูตามพื้นดิน 
เพื่อพวกมันจะไดแพรพันธุทวีเพิ่มมากขึ้นในโลก" 



๑ ๘ ดังนั้นโนอาหพรอมกับภรรยา บุตรชาย 
และบุตรสะใภจึงออกจากเรือ  
๑ ๙ สัตวท้ังปวงที่อยูกับโนอาหในเรือตางก็ทยอยออกจากเรือทีละ
ชนิด ๒ ๐ หลังจากนั้นโนอาหสรางแทนบูชาแดองคพระผูเปนเจา 
และถวายสัตวและนกที่สะอาดเปนเครื่องเผาบูชาบนแทนนั้น 
๒ ๑ พระเจาทรงไดกลิ่นอันเปนท่ีพอพระทัยและทรงดําริวา 
"เราจะไมสาปแชงแผนดินเพราะมนุษยอีกตอไป ถึงแมวา* 
จิตใจของมนุษยจะโนมเอียงไปในทางชั่วต้ังแตวัยเด็ก 
เราจะไมทําลายลางสิ่งมีชีวิตท้ังปวงอยางท่ีเราไดกระทําในคราวนี้
อีก" 
๒ ๒ ตราบเทาท่ีแผนดินโลกยังคงอยู 
    ฤดูหวานและฤดูเก็บเก่ียว 
    ความหนาวเย็น และความรอน 
  ฤดูรอน และฤดูหนาว 
    วันและคืน 
  จะมีอยูเรื่อยไป" 
 
/๘ :๒ ๑  *หรือ เพราะวา 
 
พระเจาทรงทําพันธสัญญากับโนอาห 
๙ พระเจาทรงอวยพรโนอาหกับบุตรของทาน ตรัสวา 
"จงมีลูกหลานมากมาย เพิ่มพูนประชากรจนเต็มแผนดิน 
๒ สัตวท้ังปวงบนแผนดินโลก นกทั้งปวงในอากาส 
สัตวท่ีอยูตามพื้นดินทุกตัว และปลาทั้งปวงในทะเลจะเกรงกลัวเจา 
เพราะเรามอบมันไวในมือของเจา 
๓ ทุกสิ่งท่ีมีชีวิตและเคลื่อนไหวไปมาได จะเปนอาหารของเจา 
เรายกพืชสีเขียวใหแกเจาอยางไร บัดนี้เราใหทุกสิ่งแกเจาอยางนั้น 
๔ แตเจาจะตองไมกินเนื้อสัตวที่ยังมีเลือดอยูในตัวของมัน  



 
๕ สําหรับเลือดอันเปนชีวิตของเจา 
เราจะเรียกรองใหมีการรับผิดชอบอยางแนนอน 
เราจะเรียกรองความรับผิดชอบจากสัตวทุกตัว 
และเราจะเรียกรองใหแตละคนรับผิดชอบชีวิตของเพื่อนมนุษย  
๖ ใครก็ตามที่ฆาคน 
เขาก็จะถูกคนฆา  
  เพราะพระเจาทรงสรางคนขึ้น 
     ต า ม พ ร ะ ฉ า ย า ข อ ง พ ร ะ อ ง ค  
 
๗ สวนเจาจงมีลูกหลานมากมายเพิ่มจํานวนทวีขึ้นบนแผนดินโลก" 
๘ แลวพระเจาตรัสกับโนอาหและบุตรของเขาวา 
๙ "บัดนี้เราไดทําพันธสัญญากับเจาและกับลูกหลานของเจา 
๑ ๐ ตลอดจนสัตวทุกตัวท่ีอยูกับเจา คือ นก สัตวเลี้ยง 
และสัตวปาท้ังปวงที่ออกจาก เรือ คือสิ่งมีชีวิตท้ังปวงในโลกนี้ 
๑ ๑ เราทําพันธสัญญากับเจาวาจะไมใหน้ําทวมลางผลาญสิ่งมีชีวิ
ต ทั้งปวงจนสูญสิ้นและจะไมมีน้ําทวมทําลายโลกอีกเลย 
๑ ๒ และพระเจาตรัสวา 
"นี่คือเครื่องหมายแหงพันธสัญญาท่ีเราทําไวระหวางเรากับเจาและ
กับสิ่งมีชีวิตท้ังปวงที่อยูกับเจา 
เปนพันธสัญญาตลอดไปทุกชั่วอายุคน 
๑ ๓ เราไดต้ังรุงของเราไวท่ีเมฆ 
เปนเครื่องหมายแหงพันธสัญญาของเรากับโลก 
๑ ๔ ทุกครั้งท่ีเราสงเมฆมาเหนือโลก และรุงปรากฏขึ้นท่ีเมฆ 
๑ ๕ เราจะระลึกถึงพันธสัญญาระหวางเรากับเจาและกับสรรพสิ่งท่ี
มีชีวิตวา น้ําจะไมทวมทําลายลางทุกชีวิตอีกเลย 
๑ ๖ ทุกครั้งเม่ือรุงปรากฏที่เมฆ 



เราจะเห็นและระลึกถึงพันธสัญญานิรันดรระหวางพระเจากับสิ่งมีชี
วิตทุกชนิดบนแผนดินโลก"  
๑ ๗ พระเจาจึงตรัสแกโนอาหวา 
"นี่คือเครื่องหมายแหงพันธสัญญาท่ีเราตั้งไวระหวางเรากับทุกชีวิต
บนแผนดินโลก" 
 
บรรดาบุตรของโนอาห 
๑ ๘ บุตรของโนอาหท่ีออกมาจากเรือ คือ เชม ฮาม และยาเฟท 
(ฮามเปนบิดาของคานาอัน) 
๑ ๙ ประชาชาติท่ีกระจายไปทั่วโลกถือกําเนิดจากบุตรของโนอาห
ทั้งสามคนนี้ 
๒ ๐ โนอาหเปนชาวไรชาวนา เขาริเริ่ม*ทําสวนองุน 
๒ ๑ เมื่อเขาดื่มเหลาองุนก็เมา 
และนอนเปลือยกายอยูในเต็นทของเขา 
๒ ๒ ฮามผูเปนบิดาของคานาอันเห็นบิดาเปลือยกาย 
จึงบอกพี่ท้ังสองของตนที่อยูขางนอก 
๒ ๓ เชมกับยาเฟทจึงเอาเสื้อผาพาดบา 
เดินถอยหลังเขามาในเต็นท 
เอาผาคลุมปกปดความเปลือยเปลาของบิดา 
โดยมิไดหันหนาไปมอง 
๒ ๔ เมื่อโนอาหสรางเมาและรูถึงสิ่งท่ีบุตรคนสุดทองไดกระทําตอเ
ข า  ๒ ๕ ก็กลาววา 
 
 "เราขอแชงคานาอัน 
   ใหเขาเปนทาสต่ําตอยที่สุด 
 ของพวกพี่นอง"   
 
๒ ๖ เขากลาวอีกวา  



 "สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ พระเจาของเชม!  
  ขอใหคานาอันเปนทาสของเชม*  
๒ ๗ ขอพระเจาทรงขยายพรมแดน 
 ข อ ง ย า เ ฟ ท * 
ขอใหยาเฟทอาศัยในเต็นทของเชม  
  และขอใหคานาอันเปน ท า ส ข อ ง เ ข า **" 
 
๒ ๘ หลังจากน้ําทวม โนอาหมีชีวิตตอไปอีก ๓ ๕ ๐  ป 
๒ ๙ โนอาหมีชีวิตอยูรวมทั้งสิ้น ๙ ๕ ๐  ป แลวเขาก็ตาย 
/๙ :๒ ๐  *หรือเปนคนแรก 
๙ :๒ ๖  *หรือเปนทาสของเขา 
๙ :๒ ๗  *ในภาษาฮบีรูคําวายาเฟทเสียงเหมือนคําวา ขยายออก 
**หรือของเขาทั้งหลาย/ 
 
รายชื่อบรรดาประชาชาติ 
๑ ๐ ตอไปนี้เปนเช้ือสายของเชม ฮาม 
และยาเฟทบุตรทั้งสามของโนอาหเกิดมาภายหลังน้ําทวม 
 
เผาพันธุของยาเฟท 
๒ บุตรของยาเฟทไดแก 
  โกเมอร มาโกก มาดัย ยาวาน 
  ทูบัล เมเชค และทิราส 
๓ บุตรของโกเมอรไดแก 
  อัชเคนัส รีฟาท และโทการมาห 
๔ บุตรของยาวานไดแก 
  เอลีชาห ทารชิช คิททิม และโรดานิม*  
    
๕ (คนเหลานี้เปนบรรพบุรุษฃองชาวทะเลท่ีแยกยายไปอาศัยในดิน



แดนตางๆ ของเขา ตามตระกูลในชนชาติของเขา 
และตางก็มีภาษาของตนเอง) 
 
เผาพันธุของฮาม 
๖ บุตรของฮามไดแก 
  คูช มิสราอิม* พูต และคานาอัน 
๗ บุตรของคูชไดแก 
  เสบา ฮาวิลาห สับทาห ราอามาห 
  และสับเทคา 
บุตรของราอามาหไดแก 
  เ ช บ า  แ ล ะ เ ด ด า น  
 
๘ คูชเปนบิดาของนิมโรด ซึ่งเปนนักรบเกรียงไกรผูหนึ่งของโลก 
๙ เขาเปนจอมพรานตอเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
ฉะนั้นจึงกลาวกันวา 
"เหมือนนิมโรดจอมพรานตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา" 
๑ ๐ ศูนยกลางแรกๆ แหงอาณาจักรของเขา คือ บาบิโลน เอเรก 
อัคคัด และคาลเนหใน*ดินแดนชินาร** ๑ ๑ จากที่นั่น 
ทานไปอัสซีเรีย สรางเมืองนีนะเวห เรโหโบทอีร* คาลาห 
๑ ๒ และเรเสนซึ่งเปนเมืองใหญ ตั้งอยูระหวางนีนะเวหและคาลาห  
๑ ๓ มิสราอิมเปนบิดาของ 
  ชาวลูดิม ชาวอานามิม ชาวเลหะบิม ชาวนัฟทูฮิม 
  ๑ ๔ ชาวปทรุสิม ชาวคัสลูฮิม 
(ซ่ึงเปนบรรพบุรุษของชาวฟลิสเตีย) และชาวคัฟโทริม 
๑ ๕ คานาอันเปนบิดาของไซดอน ซึ่งเปนบุตรหัวปของเขา* 
แ ล ะ ข อ ง   
  ชาวฮิตไทต ๑ ๖ ชาวเยบุส ชาวอาโมไรต  



   ชาวเกอรกาชี ๑ ๗ ชาวฮีไวต ชาวอารคี ชาวสินี 
๑ ๘ ช า ว อ า รวัด  
  ชาวเศเมอร และชาวฮามัท 
 
ตอมาผูสืบเชื้อสายจากคานาอันก็กระจายออกไป 
๑ ๙ พรมแดนของคานาอันขยายจากไซดอน ถึงเกราร 
ไกลถึงกาซา และไปทางโสโดม โกโมราห อัดมาห และเศโบยิม 
ไปไกลถึงลาชา ๒ ๐ คนเหลานี้เปนบุตรของฮามแบงตามตระกูล 
ตามภาษา ในเขตแดนและชาติของพวกเขา 
 
เผาพันธุของเชม 
๒ ๑ เชมนองชาย*ของยาเฟทก็มีบุตรหลายคน 
เชมเปนบรรพบุรุษของเอเบอร 
๒ ๒ บุตรของเชมไดแก 
  เอลาม อัสชูร อารปคชาด ลูด และอารัม 
๒ ๓ บุตรของอารัมไดแก 
  อูส ฮูล เกเธอร และเมเชค* 
๒ ๔ อารปคชาดเปนบิดาของ* เ ช -ลาห  
  แ ล ะ เ ช -ลาหเปนบิดาเอเบอร  
๒ ๕ เ อ เ บ อรมีบุตรชายสองคนไดแก 
  เ ป เ ล ก * เพราะในสมัยของเขาโลกถูกแบงแยก 
และนองชายของเขาชื่อ 
  โ ย ก ท า น  
๒ ๖ โยกทานเปนบิดาของ 
  อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท  
  เยราห ๒ ๗ ฮาโดรัม อูซาล ดิคลาห  
  ๒ ๘ โอบาล อาบีมาเอล เชบา ๒ ๙ โอฟร  
  ฮาวิลาห และโยบับ คนเหลานี้ลวนเปนบุตร  



  ข อ ง โ ย ก ท า น   
 
๓ ๐ ถ่ินท่ีอาศัยของพวกเขา จากเมชาไปยัง 
เสฟารในแดนเทือกเขา ดานตะวันออก 
๓ ๑ คนเหลานี้เปนบุตรของเชม แบงตามตระกูล ตามภาษา 
ในเขตแดนและชาติของพวกเขา 
๓ ๒ ทั้งหมดนี้คือตระกูลตางๆ ของบุตรโนอาห 
ตามเชื้อสายในชนชาติของพวกเขา 
คนเหลานี้เปนบรรพบุรุษของชนชาติตางๆ 
ที่แพรกระจายไปทั่วโลกหลังน้ําทวม 
 
/๑ ๐ :๒  *คําวา บุตร อาจจะหมายถึงลูกหลาน หรือผูสืบตําแหนง 
หรือชนชาติ เชนเดียวกับขอ ๓ , ๔ , ๖ , ๗ , ๒ ๐  ื๒ ๓ , ๒ ๙  
แ ล ะ  ๓ ๑  
๑ ๐ :๔  *หลายตนฉบับวา โดดานิม 
๑ ๐ :๖  *นั่นคือ อียิปต เชนเดียวกับขอ ๑ ๓  
๑ ๐ :๘  *คําวา บิดา อาจจะหมายถึง บรรพบุรุษ 
หรือผูดํารงตําแหนงอยูกอน หรือผูกอต้ัง เชนเดียวกับขอ ๑ ๓ , 
๑ ๕ , ๒ ๔ , ๒ ๖  
๑ ๐ :๑ ๐  *หรือ เอเรก และอัคคัด ท้ังหมดนั้นอยูใน **คือ 
บาบิโลเนีย 
๑ ๐ :๑ ๑  * หรือนีนะเวห กับจัตุรัสตางๆ ในเมือง 
๑ ๐ :๑ ๕  *หรือของชาวไซดอน ผูเปนคนสําคัญท่ีสุด 
๑ ๐ :๒ ๑  *หรือเชม ซึ่งเปนพี่ชายของ 
๑ ๐ :๒ ๓  *หรือมัช 
๑ ๐ :๒ ๔  *ภาษาฮีบรูวา เปนบิดาของไคนัน 
และไคนันเปนบิดาของ 
๑ ๐ :๒ ๕  *เปเลก แปลวา การแบงแยก 



 
ห อ บ า เ บ ล  
๑ ๑ ครั้งนั้นท่ัวโลกใชภาษาเดียวกัน ใชถอยคําเหมือนกัน 
๒ เมื่อมนุษยยายถ่ินฐานไปทางทิศตะวันออก* 
เขาพบที่ราบในดินแดนชินาร** จึงตั้งหลักแหลงอยูท่ีนั่น 
๓ พวกเขาพูดกันวา "มาเถิด ใหเราทําอิฐ และเผาจนสุก" 
พวกเขาใชอิฐแทนหิน และใชยางมะตอยแทนปูนสอ 
๔ แลวเขาพูดวา "มาเถิด 
ใหเราสรางเมืองท่ีมีหอสูงขึ้นถึงฟาสําหรับพวกเรา 
เพื่อวาเราจะไดสรางชื่อใหตนเอง 
และไมตองกระจัดกระจายไปทั่วโลก" ๕ แตองคพระผูเปนเจา+ 
เสด็จลงมาทอดพระเนตรเมืองและหอคอยซึ่งมนุษยกําลังสราง 
๖ องคพระผูเปนเจาตรัสวา "คนเหลานี้เปนคนกลุมเดียวกัน 
พูดภาษาเดียวกัน และไดริเริ่มทํางานถึงเพียงนี้ 
ตอไปถาเขาวางแผนจะทําอะไร ก็จะทําไดทุกอยาง ๗ มาเถิด 
ใหเราลงไปทําใหเขามีภาษาตางกันออกไป 
เพื่อเขาจะไดไมเขาใจกัน" 
๘ ดังนั้น 
องคพระผูเปนเจา+ทรงกระจายเขาทั้งหลายออกไปทั่วโลก 
แลวพวกเขาก็หยุดสรางเมืองนั้น   ๙ ดวยเหตุนี้เมืองนั้นจึงไดชื่อวา 
บ า เ บ ล * 
เพราะที่นั่นเปนท่ีท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําใหภาษาของโลก
แตกตางกันออกไป 
องคพระผูเปนเจา+ทรงทําใหพวกเขาแยกยายกันไปอาศัยอยูท่ัวโล
ก  
 
จากเชมถึงอับราฮัม 
(ป ฐ ก . ๑ ๐ :๒ ๑  ื๓ ๑ ; ๑  พ ศ ด . ๑ :๑ ๗  ื๒ ๗ ) 



๑ ๐ ตอไปนี้เปนบันทึกเรื่องราวของเชม  
สองปหลังจากน้ําทวม เมื่อเชมอายุได ๑ ๐ ๐  ป ก็มีบุตรชาย* ชื่อ 
อารปคชาด ๑ ๑ หลังจากนั้นเชมมีชีวิตตอไปอีก ๕ ๐ ๐  ป 
แ ล ะ มีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 
๑ ๒ เมื่ออารปคชาดอายุได ๓ ๕  ป ก็มีบุตรชายชื่อ เช-ลาห 
๑ ๓ หลังจากนั้นเขามีชีวิตตอไปอีก ๔ ๐ ๓  ป 
และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน* 
๑ ๔ เม่ือเช-ลาหอายุได ๓ ๐  ป ก็มีบุตรชายชื่อ เอเบอร 
๑ ๕ หลังจากนั้นเขามีชีวิตตอไปอีก ๔ ๐ ๓  ป 
และมีบุตรชายหญิงอีกหลาย ค น  
๑ ๖ เมื่อเอเบอรอายุได ๓ ๔  ป ก็มีบุตรชายชื่อ เปเลก 
๑ ๗ หลังจากนั้นเขามีชีวิตตอไปอีก ๔ ๓ ๐  ป 
และมีบุตรชายหญิงหลายคน 
๑ ๘ เมื่อเปเลกอายุได ๓ ๐  ป ก็มีบุตรชายชื่อ เรอู 
๑ ๙ หลังจากนั้นเขามีชีวิตตอไปอีก ๒ ๐ ๙  ป 
และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 
๒ ๐ เมื่อเรอูอายุได ๓ ๒  ป ก็มีบุตรชายชื่อ เสรุก 
๒ ๑ หลังจากนั้นเขามีชีวิตตอไปอีก ๒ ๐ ๗  ป 
และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน         
๒ ๒ เมื่อเสรุกอายุได ๓ ๐  ป ก็มีบุตรชายชื่อ นาโฮร 
๒ ๓ หลังจากนั้นเขามีชีวิตตอไปอีก ๒ ๐ ๐  ป 
และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 
๒ ๔ เมื่อนาโฮรอายุได ๒ ๙  ป ก็มีบุตรชาย ชื่อ เทราห 
๒ ๕ หลังจากนั้นเขามีชีวิตตอไปอีก ๑ ๑ ๙  ป 
และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 
๒ ๖ เมื่อเทราหอายุ ๗ ๐  ปนั้น เขามีบุตรชายชื่อ อับราม นาโฮร 
แ ล ะ ฮ า ร า น    
 



๒ ๗ ตอไปนี้เปนบันทึกเรื่องราวของเทราร 
 
เทรารเปนบิดาของอับราม นาโฮร และฮาราน ฮารานเปนบิดาของ 
โ ล ท  ๒ ๘ ขณะที่เทราร บิดาของเขายังมีชีวิตอยู 
ฮารานไดสิ้นชีวิตลงที่เมืองเออรของชาวเคลเดีย 
ในถ่ินกําเนิดของเขา 
๒ ๙ ท้ังฮับรามและนาโฮรแตงงานมีครอบครัว 
ภรรยาของฮับรามชื่อ ซาราหย ภรรยาของนาโฮรชื่อ มิลคาห 
ซ่ึงเปนบุตรีของฮารานผูเปนบิดาของทั้งมิลคาหและยิสคาห 
๓ ๐ นางซาราหยนั้นไมมีบุตรเพราะเปนหมัน 
๓ ๑ เทรารพาอับรามบุตรชาย โลทผูเปนหลานชาย 
และซาราหยบุตรสะใภ 
ออกจากเมืองเออรของชาวเคลเดียเพื่อไปคานาอัน 
แตเม่ือมาถึงเมืองฮารานก็ตั้งถ่ินฐานที่นั่น 
๓ ๒ เทราหมีชีวิตอยู ๒ ๐ ๕  ป แลวเขาตายที่เมืองฮาราน********* 
 
พระเจาทรงเรียกอับราม 
๑ ๒ อ งคพระผูเปนเจา+ตรัสกับอับรามวา "จงออกจากบานเมือง 
จากชนชาติ 
และจากญาติพ่ีนองของเจาไปยังดินแดนซึ่งเราจะสําแดงแกเจา  
 
๒ "เราจะทําใหเจาเปนชนชาติใหญ 
  และเราจะอวยพรเจา 
เราจะทําใหเจามีชื่อเสียงเลื่องลือ  
  และเจาจะเปนพระพร   
๓ เราจะอวยพรบรรดาผูท่ีใหพรเจา 
  และเราจะสาปบรรดาผูท่ีแชงเจา 
ประชาชาติท่ัวโลก 



  จะไดรับพรผานทางเจา" 
 
๔ ดังนั้นอับรามจึงไปตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชากับทาน  
โลทก็ไปดวย ตอนที่ออกเดินทางจากเมืองฮารานนั้น อับรามมีอายุ 
๗ ๕  ป  
๕ อับรามนําซาราหยผูเปนภรรยาและโลทผูเปนหลานชายพรอมด
วยทรัพยสมบัติท้ังสิ้น และบริวารซึ่งไดมาเม่ือครั้งอยูท่ีเมืองฮาราน 
เดินทางมาจนถึงดินแดนคานาอัน 
๖ อับรามเดินทางผานดินแดนนั้นไปไกลถึงตนไมใหญแหงโมเรหท่ี
เมืองเชเคม ครั้งนั้นชาวคานาอันอาศัยอยูที่นั่น 
๗ องคพระผูเปนเจา+ทรงปรากฏแกอับรามตรัสวา  
"เราจะมอบดินแดนนี้แกวงศวาน*ของเจา" 
ดังนั้นเขาจึงสรางแทนบูชาขึ้น ณ ที่นั้น 
ถวายแดองคพระผูเปนเจา+ซ่ึงปรากฏแกเขา 
๘ จากนั้นเดินทางไปยังแถบเนินเขาดานตะวันออกของเบธเอล 
อับรามตั้งเต็นทขึ้นโดยมีเบธเอลอยูทางตะวันตก และเมืองอัย 
อยูทางตะวันออก 
แลวทานกอแทนบูชาขึ้นถวายแดพระเจาและรองทูลโดยออกพระน
าม พระองค ๙ จากนั้นจึงออกเดินทางมาเรื่อยๆ สูเนเกบ 
 
อับรามในอียิปต 
๑ ๐ เวลานั้น เกิดกันดารอาหารอยางรุนแรงในดินแดนคะนาอัน  
อับรามจึงเดินทางไปอียิปต และอาศัยอยูท่ีนั่นระยะหนึ่ง 
๑ ๑ ขณะที่กําลังจะเขาเขตแดนอียิปต 
อับรามพูดกับซาราหยผูเปนภรรยาวา "เจาเปนคนสวย 
๑ ๒ เมื่อชาวอียิปตเห็นเจาเขาจะพูดกันวา  ันี่คือภรรยาของเขา 
แลวพวกเขาจะฆาฉันเสีย  แตไวชีวิตเจา ๑ ๓  จงพูดวา 



เจาเปนนองสาวของฉันเพื่อเขาจะปฏิบัติตอฉันอยางดีและเขาจะไว
ชีวิตฉันเพราะเห็นแกเจา " 
๑ ๔ เม่ืออับรามมาถึงอียิปต ชาวอียิปตก็เห็น วาซาราหยสวยมาก 
๑ ๕ เม่ือขาราชสํานกัของฟาโรหเห็นนางก็ทูลยกยองนางตอฟาโร
ห นางจึงถูกนําไปยังพระราชวัง 
๑ ๖ ฟาโรหปฏิบัติตออับรามอยางดีเพราะเห็นแกนาง และประทาน 
แกะ วัว ลาตัวผูและตัวเมีย อูฐ และขาทาสชายหญิง แกอับรา ม  
๑ ๗ แตพระเจาทรงบันดาลโรครายใหเกิดแก ฟาโรหกับราชสํานัก 
เพราะเหตุนางซาราหยภรรยาของอับราม 
๑ ๘ ดังนั้นฟาโรหจึงรับสั่งใหอับรามเขาเฝา ตรัสวา 
"เจาทําอะไรกับเราอยางนี้? 
ทําไมเจาไมยบอกเราวานางเปนภรรยาของเจา? 
๑ ๙ เหตุใดเจาจึงพูดวา  ันางเปนนองสาวของขาพระบาทั ? เราจึง 
ไดรับนางมาเปนสนม  นี่แนะ ภรรยาของเจา จงรับนางคืน แลว 
จงไปเสีย!" ๒ ๐ ฟาโรหจึงตรัสสั่งใหคนของพระองคสง 
อับรามไปตามทางของเขาพรอมกับภรรยาและทุกสิ่งท่ีเขามี 
 
/๑ ๒ :๗  * หรือพงศพันธุ/ 
 
อับรามแยกทางกับโลท 
๑ ๓ อับรามจึงออกจากอียิปต  เดินทาง 
ไปยังเนเกบพรอมดวยภรรยา และขาวของทุกอยาง  โลทก็ไปดวย 
๒ อับรามร่ํารวยมาก มีท้ังฝูงสัตว เงินและทองมากมาย 
๓ จากเนเกบเขาเดินทางรอนแรมตอไปถึงเบธเอล 
จนมาถึงสถานที่ระหวางเมืองเบธเอลกับเมืองอัย 
ซ่ึงครั้งกอนเขาไดตั้งเต็นทอยู ๔ และไดสรางแทนบูชาเปนครั้งแรก  
ณ ที่นั่นอับรามไดรองออกพระนามขององคพระผูเปนเจา+ 



๕ ฝายโลทซ่ึงมากับอับรามก็มีฝูงแพะ แกะ วัว และเต็นทดวย 
๖ แตพ้ืนท่ีบริเวณนั้นไมเพียงพอให อับรามกับโลทอยูรวมกัน 
เพราะตางก็มีทรัพยสินมากมาย 
๗ คนเลี้ยงสัตวของอับรามกับคนเลี้ยงสัตวของโลทก็ทะเลาะกัน 
เวลานั้นชาวคานาอันและชาวเปริสซียังอาศัยอยูในดินแดนนั้น  
 ๘ อับรามจึงกลาวกับโลทวา 
"อยาใหเรากับเจาหรือคนของเรากับคนของเจาทะเลาะกันเลย 
เพราะเราเปนญาติพี่นองกัน 
๙ ท่ีดินท้ังหมดอยูตรงหนาเจามิใชหรือ? ใหเราแยกทางกัน 
ถาเจาไปทางซาย เราก็จะไปทางขวา ถาเจาไป ทางขวา 
เราก็จะไปทางซาย" 
๑ ๐ โลทเงยหนาขึ้นมองดูเห็นวาท่ีราบลุมแมน้ําจอรแดนมีน้ําอุดม
ดี ดังอุทยานของพระเจา ดังแผนดินอียิปต ทางจะไปโศอาร 
(ขณะนั้นพระเจายังมิไดทรงทําลายเมืองโสโดมและโกโมราห) 
๑ ๑ โลทจงึเลือกบริเวณลุมแมน้ําจอรแดนและออกเดินทางไปทาง
ตะวันออก ชายทั้งสองแยกทางกัน 
๑ ๒ อับรามอาศัยอยูในดินแดนคานาอัน 
สวนโลทไปตั้งถ่ินฐานอยูใกลเมืองโสโดม ซึ่ง 
อยูทามกลางเมืองตางๆ แหงท่ีราบนั้น ๑ ๓ ผูคน แถบนั้นชั่วราย 
และทําความผิดบาปมหันต ตอองคพระผูเปนเจา+ 
๑ ๔ เม่ือโลทแยกทางไปแลว องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับอับรามวา 
"จงเงยหนามองออกไปทั้งสี่ทิศ 
๑ ๕ เราจะมอบดินแดนทั้งหมดที่เจามองเห็นใหแกเจา 
และวงศวาน*ของเจาตลอดไป 
๑ ๖ เราจะใหวงศวานของเจามีจํานวนมากมายนับไมถวน 
ดุจผงธุลี ๑ ๗ ไปเถิด เดินไปใหตลอดความกวางยาวของดินแดนนี้ 
เพราะเราจะยกใหเปนกรรมสิทธ์ิของเจา" 



๑ ๘ อับรามจึงยายเต็นทไปต้ังอยูใกลหมูตนไมใหญแหงมัมเร 
ที่เฮโบรนซ่ึงทานไดสรางแทน บูชาแดองคพระผูเปนเจา+ 
 
/๑ ๓ :๑ ๕  * หรือพงศพันธุ เชนเดียวกับขอ ๑ ๖  
 
อับรามชวยโลท 
๑ ๔ ครั้งนั้นอัมราเฟลกษัตริยแหงชินาร* 
อารีโอคกษัตริยแหงเอลลาสาร เคโดรลาโอเมอรกษัตริยแหงเอลาม 
และทิดาลกษัตริยแหงโกยิม ๒ ไปรบกับเบรากษัตริยแหงโสโดม 
บิรชากษัตริยแหงโกโมราห ชินาบกษัตริยแหงอัดมาห 
เชเมเบอรกษัตริยแหงเศโบยิมและกษัตริยแหงเบลา (คือโศอาร) 
๓ กษัตริยท้ังหาองคหลังนี้รวมกําลังกันท่ีหุบเขาสิดดิม 
(ทะเลเกลือ *) ๔ กษัตริยเหลานี้ยอมขึ้นกับเคโดลาโอเมอรเปนเวลา 
๑ ๒  ป แตในปท่ี ๑ ๓  ก็แข็งเมือง 
๕ ในปท่ี ๑ ๔  เคโดลาโอเมอรกับพันธมิตร จึงยกทัพมาปราบ 
และพิชิตชาวเรฟาอิมในอัชเทโรทคารนาอิม ชาวศูซิม ในเขตฮาม  
ชาวเอมิมในชาเวหคีริยาธาอิม ๖ ชาวโฮรใีนภูเขาเสอีร 
ไกลถึงเอลปารานใกลทะเลทราย ๗ แลววกกลับมาเอนมิชปท 
(คือคาเดช) 
พวกเขาพิชิตดินแดนทั้งหมดของชาวอามาเลขกับชาวอาโมไรตท่ีอ
าศัยอยูในฮาซาโซนทามาร  
๘ แลวกษัตริยท้ังหา คือกษัตริยแหงโสโดม โกโมราห อัดมาห 
เศโบยิม และเบลา (คือโศอาร) ยกออกไปตั้งแนวรบที่หุบเขาสิดดิม 
๙ สูกับกษัตริยเคโดลาโอเมอรแหงเอลาม ทิดาลกษัตริยแหงโกยิม 
อัมราเฟลกษัตริยแหงชินาร และอารีโอคกษัตริยแหงเอลลาสาร 
กษัตริยสี่องครบกับกษัตริยหาองค 
๑ ๐ แถบหุบเขาสิดดิมนั้นมีบอยางมะตอยหลายแหง 
เม่ือกองทัพของ กษัตริยแหงโสโดมและโกโมราหแตกหนีมา 



บ า ง ค น ต ก ล ง ไ ป ใ น บอนั้น ที่เหลือก็หนีไปไปยังภูเขา 
๑ ๑ ฝายกษัตริยท้ังสี่ริบเอาทรัพยสมบัติและเสบียงท้ังหมดของโสโ
ดมและโกโมราห แลวยกทัพกลับไป ๑ ๒ พวกเขาไดนําตัว 
โลทหลานชายของอับรามซึ่งอาศัยในโสโดม พรอมท้ังทรัพย 
สมบัติของเขาไปดวย  
๑ ๓ คนหนึ่งในพวกที่หนีรอดมาไดนําความมาบอกอับรามชาวฮีบรู 
ซ่ึงต้ังเต็นทท่ีพักอยู ใกลหมูตนไมใหญของมัมเรชาวอาโมไรต  
พี่นอง*ของเอชโคลและอาเนอร 
ซ่ึงท้ังหมดเปนพันธมิตรของอับราม 
๑ ๔ เม่ืออับรามทราบวาญาติถูกจับไป เปนเชลย 
จึงระดมพลชํานาญศกึท่ีเกิดในครัวเรือนของเขา ๓ ๑ ๘  คน 
ไลตามขาศึกไปถึงเมืองดาน ๑ ๕ คืน วันนั้น 
อับรามแบงคนเปนกลุมๆ เขาโจมตี จนไดชัยชนะ 
และรุกไลขาศึกไปถึงเมืองโฮบาหทางเหนือของเมืองดามัสกัส 
๑ ๖ ตามเอาทุกสิ่งทุกอยางท่ีถูกริบไปกลับคืนมาได 
รวมท้ังโลทผูเปนญาติ ทรัพยสมบัติของโลท 
พวกผูหญิงและคนอื่นๆ 
๑ ๗ เมื่ออับรามกลับจากทําศึกชนะเคโดลาโอเมอรและพันธมิตร 
กษัตริยแหงโสโดมออกมาพบทานท่ีหุบเขาชาเวห 
(คือหุบเขาของกษัตริย) 
๑ ๘ แลวเมลคีเซเดคกษัตริยแหงซาเลม* 
ผูเปนปุโรหิตของพระเจาสูงสุด ไดนําขนมปง และน้ําองุนมาให 
๑ ๙ แลวอวยพรอับรามวา 
 "ขอใหฮับรามไดรับพระพรจากพระเจาสูงสุด 
  ผูทรงสราง *ฟาสวรรคและแผนดินโลก 
     
๒ ๐ สาธุการ*แดพระเจาสูงสุด 
  ผูทรงมอบศัตรูท้ังหลายของทานไวในมือทาน" 



แลวอับรามจึงนําเอาหนึ่งในสิบของของทั้งหมดถวายแดเมลคีเซเด
ค  
๒ ๑ กษัตริยแหงโสโดมกลาวกับอับรามวา 
"ขอมอบประชาชนคืนใหเรา สวนขาวของนั้น 
ทานจงเก็บไวเองเถิด " 
๒ ๒ แตอับรามตอบวา "ขาพเจาไดยกมือขึ้น 
ถวายปฏิญาณตอองคพระผูเปนเจา + พระเจาสูงสุด 
ผูทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก ไววา 
๒ ๓ ขาพเจาจะไมรับสิ่งใดๆ 
ที่เปนของทานแมแตดายหรือสายรัดรองเทาสักเสนเดียว 
เพื่อทานจะ ไมสามารถกลาวไดเลยวา "เราทําใหอับรามร่ํารวย" 
๒ ๔ ขาพเจาไมขอรับสิ่งใดเวนแตเสบียงท่ีคนของขาพเจาไดรับปร
ะทานไป กับสวนแบงสําหรับอาเนอรเอชโคล 
และมัมเรซึ่งไปกับขาพเจา ใหเขารับสวนแบงของเขาเถิด" 
 
/๑ ๔ :๑  * คือบาบิโลเนีย เชนเดียวกับขอ ๙  
๑ ๔ :๓  * คือทะเลตาย 
๑ ๔ :๑ ๓  * คือญาติ หรือพันธมิตร  
๑ ๔ :๑ ๘  * คือ เยรูซาเล็ม 
๑ ๔ :๑ ๙  * หรือผูเปนเจาของ เชนเดียวกับขอ ๒ ๒  
๑ ๔ :๒ ๐  * หรือ และขอสรรเสริญ/ 
 
พระเจาทรงทําพันธสัญญากับอับราม 
๑ ๕ ตอมาพระดํารัสของพระเจามาถึงอับรามทางนิมิตวา 
 
 "อยากลัวเลย อับรามเอย 
  เราคือโลของเจา*  
  เปนบําเหน็จยิ่งใหญของเจา**" 



 
๒ แตอับรามทูลวา "ขาแตพระเจา 
พระองคจะประทานสิ่งใดแกขาพระองคเลา 
ในเมื่อขาพระองคยังไมมีบุตรเลย 
และผูท่ีจะเปนทายาทครองกรรมสิทธิ์ของขาพระองคก็คือ 
เอลีเยเซอร แหงดามัสกัสจะเปนผูรับมรดก*ของขาพระองค 
๓ และอับรามทูลวา "พระองคมิไดประทานบุตรใหขาพระองคเลย 
ฉะนั้น คนรับใชในครัวเรือนจะเปนทายาทของขาพระองค" 
๔ แลวมีพระดํารัสขององคพระผูเปนเจามาถึงอับรามวา 
"ชายผูนี้ไมใชทายาทของเจา 
แตบุตรที่เกิดจากตัวเจาเองจะเปนทายาทของเจา" 
๕ พระเจาทรงนําอับรามออกมาขางนอกตรัสวา 
"จงเงยหนาขึ้นดูฟา แลวนับดวงดาว หากเจาสามารถนับได" 
แลวพระองคตรัสกับเขาวา 
"วงศวานของเจาจะมีจํานวนเอยางนั้นแหละ" 
๖ อับรามเชื่อองคพระผูเปนเจา+ 
และพระองคทรงนับวานั่นเปนความชอบธรรมของเขา 
๗ พระองคตรัสกับเขาดวยวา "เราคือองคพระผูเปนเจา+ 
ผูนําเจาออกจากเมืองเออรของชาวเคลเดีย 
เพื่อจะยกดินแดนนี้ใหเปนกรรมสิทธ์ิของเจา" 
๘ อับรามทูลวา "ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ผูยิ่งใหญสูงสุด 
ขาพระองคจะรูไดอยางไรวา 
ขาพระองคจะไดดินแดนนี้เปนกรรมสิทธิ์?" 
๙ ดังนั้นองคพระผูเปนเจา+ จึงตรัสกับเขาวา "จงนําวัวตัวเมีย แพะ 
และแกะตัวผู ซ่ึงแตละอยางมีอายุ ๓  ป  
พรอมกับนกเขาและนกพิราบหนุมอยางละตัวมาใหเรา" 
๑ ๐ อับรามนําสัตวเหลานี้มาถวาย โดยผาเปนสองซีก 
แตละซีกวางไวตรงกันขามกัน สวนนกนั้นเขาไมไดผา 



๑ ๑ แลวนกลาเหยื่อโฉบลงมาที่ซากสัตวเหลานั้น 
แตอับรามไลมันไปเสีย 
๑ ๒ ข ณะ ด ว ง อ า ทิตยกําลังลับขอบฟา 
อับรามเคลิ้มหลับสนิท ความมืดทึบท่ีนาหวาดกลัวมาปกคลุมเขาไว 
๑ ๓ แลวองคพระผูเปนเจาตรัสกับอับรามวา "จงรูแนเถิดวา 
ลูกหลานของเจาจะเปนคนตางดาวในตางแดนและจะตกเปนทาสถู
กกดขี่รังแก ๔ ๐ ๐  ป 
๑ ๔ แตเราจะลงโทษชนชาติท่ีเขาเปนทาสรับใช 
แ ล ะ หลังจากนั้นเขาจะออกมา พรอมดวยทรัพยสมบัติมากมาย 
๑ ๕ สวนเจาจะตามบรรพบุรุษไปอยางสงบสุข 
และถูกฝงเม่ือแกหงอม ๑ ๖ ในชั่วอายุท่ีสี่ 
ลูกหลานของเจาจะกลับคืนมายังที่นี่ เพราะขณะนี้ 
บาปของชาวอาโมไรตยังไมถึงขนาดควรแกการลงโทษ" 
๑ ๗ เมื่อดวงอาทิตยลับไปและความมืดเขามาปกคลุม 
มีกระถางไฟควันโขมง และคบเพลิงท่ีลุกโชติชวงปรากฎข้ึน 
และเคลื่อนผานระหวางกลางสัตวท่ีผาซีก 
๑ ๘ ในวันนั้นองคพระผูเปนเจาทรงทําพันธสัญญากับอับรามวา 
"เราจะมอบดินแดนนี้แกลูกหลานของเจา ตั้งแตแมน้ําแหงอียิปตจด 
แมน้ําใหญคือยูเฟรติส ๑ ๙ อันเปนดินแดนของคนเคไนต คนเคนัส 
คนคัดโมไนต ๒ ๐ คนฮิตไทต คนเปริสซี คนเรฟาอิม 
๒ ๑ คนอาโมไรต คนคานาอัน คนเกอรกาชี และคนเยบุส" 
 
/๑ ๕ :๑  *หรือผูครอบครองเหนือเจา ** 
หรือบําเหน็จของเจาจะยิ่งใหญ 
๑ ๕ :๒  *ในภาษาฮบีรู ขอความตอนนี้มีความหมายไมแนนอน/ 
 
ฮาการกับอิชมาเอล 



๑ ๖ น า งซาราหยภรรยาของอับรามไมมีบุตรใหเขา 
แตนางมีสาวใชชาวอียิปตชื่อ ฮาการ ๒ นางจึงกลาวกับอับรามวา 
"องคพระผูเปนเจาไมโปรดใหฉันมีบุตร ไปเถิด 
ไปนอนกับสาวใชของฉันเถิด บางที 
ฉันจะสรางครอบครัวผานทางนาง" อับรามก็เห็นพองดวย ๓ ฉะนั้น 
หลังจากท่ีอับรามอาศัยอยูท่ีคานาอันได ๑ ๐  ป 
นางซาราหยภรรยาจึงยกฮาการสาวใชชาวอียิปต 
ใหเปนภรรยาของอับราม 
๔ เขาก็หลับนอนกับฮาการและนางก็ต้ังครรภ 
เม่ือนางรูวาตนตั้งครรภแลว ก็เริ่มดูหม่ินนายหญิง  
๕ ซาราหยจึงพูดกับอับรามวา "ที่ฉันตองทุกขทรมานใจอยูนี้ 
ทานตองรับผิดชอบ ฉันมอบสาวใชของฉันไวในออมแขนของทาน 
พอนางรูวาตนตั้งครรภก็ดูหม่ินฉัน 
ขอพระเจาทรงตัดสินความระหวางทานกับฉันเถิด" 
๖ อับรามจึงตอบวา "สาวใชของเจาก็อยูในมือเจา 
จงทํากับนางตามที่เจาเห็นวาดีท่ีสุดเถิด" 
นางซาราหยก็ขมเหงนางฮาการ นางจึงหนีไปจากนางซาราหย 
๗ ทูตขององคพระผูเจา+พบนางฮาการใกลบอน้ําพุในทะเลทรายซึ่
งอยูริมทางที่จะไปเมืองชูร   ๘ และทูตนั้นพูดวา "ฮาการ 
สาวใชของซาราหย เจามาจากไหน และกําลังจะไปที่ไหน" 
นางตอบวา "ขาพเจาหนีจากนางซาราหยนายหญิงของขาพเจา" 
๙ แลวทูตขององคพระผูเปนเจาบอกนางวา 
"จงกลับไปหานายหญิงของเจา และยอมอยูใตอาณัติของนาง 
๑ ๐ เราจะเพิ่มลูกหลานของเจาใหมากขึ้นจนนับไมถวน" 
๑ ๑ ทูตขององคพระผูเปนเจา+กลาวกับนางอีกวา 
"เจากําลังตั้งครรภ  
  และเจาจะมีบุตรชาย  
เจาจะตั้งชื่อวาเขาวา อิชมาเอล* 



  เพราะองคพระผูเปนเจา +ทรงไดยินความ 
    ทุกขระทมของเจา  
๑ ๒ เขาจะเปนดังลาปา 
  มือของเขาจะตอสูกับทุกคน  
  และมือของทุกคนก็ตอสูกับเขา 
และเขาจะมีชีวิตอยูดวยความเกลียดชังตอพี่นองท้ังปวง 
ตอญาติพี่นองทั้งปวงของเขา" 
 
๑ ๓ นางเรียกพระนามองคพระผูเปนเจา+ผูตรัสกับนางวา 
"พ ระองคทรงเปนพระเจาผูทอดพระเนตรเห็นขาพระองค" 
และนางพูดวา "บัดนี้ ฉันไดเห็น*พระองค ผูทรงเห็นฉัน" 
๑ ๔ บอน้ํานั้นจึงไดชื่อวา เบเออร ลาไฮรอย* 
ตั้งอยูระหวางคาเดชกับเบเรด 
๑ ๕ ฮาการคลอดบุตรชายคนหนึ่งใหแกอับราม 
และอับรามตั้งชื่อบุตรที่นางใหกําเนิดวา อิช ม า เ อ ล  
๑ ๖ เวลานั้น อับรามอายุ ๘ ๖  ป 
 
/๑ ๖ :๑ ๑  * แปลวา พระเจาทรงไดยิน 
๑ ๖ :๑ ๒  * หรืออาศัยอยูทางตะวันออก/ข อ ง  
๑ ๖ :๑ ๓  * หรือ ไดเห็นขางหลังของ 
๑ ๖ :๑ ๔  * เบเออรลาไฮรอย แปลวา บอแหงพระองค 
ผูทรงพระชนมอยู ผูทอดพระเนตรเห็นขาพระองค/ 
 
พันธสัญญาแหงการเขาสุหนัต  
๑ ๗ เมื่ออับรามอายุ ๙ ๙  ป พระเจาทรงปรากฏแกทานตรัสวา 
"เราคือพระเจาผูทรงฤทธิ์* 
จงดําเนินอยูตอหนาเราและเปนคนดีพรอม 



๒ เราจะยืนยันพันธสัญญาระหวางเรากับเจา 
และจะทวีจํานวนพงศพันธุของเจาอยางมากมาย"  
๓ อับรามจึงซบหนาลงกับพื้น    ๔ และพระเจาตรัสกับเขาวา 
"นี่คือพันธสัญญาของเรากับเจา 
คือเจาจะเปนบิดาของชนหลายชาติ 
๕ เขาจะไมเรียกเจาวาอับราม*อีกตอ ไป 
เจาจะมีชื่อวาอับราฮัม**เพราะเราไดทําใหเจาเปนบิดาของหลายช
นชาติ ๖ เราจะใหเจามีลูกหลานมาก 
เราจะสรางหลายชนชาติขึ้นจากเจา 
และกษัตริยหลายองคจะสืบเชื้อสายจากเจา 
๗ เราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว 
เปนพันธสัญญาช่ัวนิรันดรระหวางเรากับเจา 
และลูกหลานของเจาทุกช่ัวอายุที่จะตามมา เปนพันธสัญญาวา 
เราจะเปนพระเจาของเจา 
และเปนพระเจาแหงลูกหลานของเจาท่ีเกิดมาภายหลัง 
๘ ดินแดนคานาอันท้ังหมดซ่ึงขณะนี้ท่ีเจาอาศัยอยูอยางคนตางดา
ว เราจะยกใหเปนกรรมสิทธ์ินิรันดรของเจากับลูกหลานสืบไป 
และเราจะเปนพระเจาของเขาทั้งหลาย" 
๙ แลวพระเจาตรัสกับอับราฮัมวา 
"สวนเจาจะตองรักษาพันธสัญญาของเรา 
คือท้ังตัวเจาและลูกหลานตลอดทุกชั่วอายุสืบไป 
๑ ๐ นี่คือพันธสัญญาของเรากับเจาและลูกหลานที่จะมาภายหลังเจ
าเปนพันธสัญญาท่ีเจาตองรักษา 
คือชายทุกคนในพวกเจาจะตองเขาสุหนัต 
๑ ๑ เจาตองเขาพิธีสุหนัต 
นี่จะเปนเครื่องหมายแหงพันธสัญญาระหวางเรากับเจา 
๑ ๒ ทุกชั่วอายุสืบไป 
ชายทุกคนในพวกเจาซ่ึงอายุแปดวันจะตองเขาสุหนัต 



รวมท้ังคนท่ีเกิดในครัวเรือนของเจา หรือซ้ือมาจากคนตางชาติ 
ซ่ึงมิใชวงศวานของเจา ๑ ๓ ไมวาจะเปนคนที่เกิดในครัวเรือน 
หรือซ้ือตัวมา ตองเขาสุหนัต 
พันธสัญญาของเราที่กายเจาจะเปนพันธสัญญานิรันดร 
๑ ๔ ชายใดที่ไมเขาสุหนัตฝายกาย 
จะถูกตัดขาดจากชนชาติของตน 
เขาไดลวงละเมิดพันธสัญญ า ข อ ง เ ร า " 
๑ ๕ พระเจาตรัสกับอับราฮัมดวยวา "สวนซาราหยภรรยาของเจา 
เจาจะไมเรียกนางวาซาราหยอีกตอไป 
นางจะชื่อวาซาราห๑ ๖ เราจะอวยพรนางและจะใหนางกําเนิดบุต
รชายคนหนึ่งกับเจาอยางแนนอน 
เราจะอวยพรใหนางเปนมารดาของชาติตางๆ 
กษัตริยของชนหลายเผาพันธุจะมาจา ก น า ง " 
๑ ๗ อับราฮัมซบหนาลงกับพื้น เขาหัวเราะและพูดกับตนเองวา 
"ชายอายุรอยปจะมีบุตรไดหรือ? 
และซาราหจะใหกําเนิดบุตรเมื่ออายุเกาสิบหรือ?" 
๑ ๘ และอับราฮัมทูลพระเจาวา 
"ขอเพียงแตพระองคอวยพระพรชีวิตของอิชมาเอล!" 
๑ ๙ แลวพระเจาตรัสวา "ตกลง 
แตซาราหจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งใหเจา และเจาจะเรียกเขาวา 
อิสอัค* เราจะสถาปนาพันธสัญญาของเรากับเขา 
เปนพันธสัญญานิรันดรแกลูกหลานของเขาที่จะมาภายหลัง 
๒ ๐ สวนอิชมาเอล เราไดฟงเจา เราจะอวยพรเขาอยางแนนอน 
เราจะทําใหเขามีลูกหลานมากมาย และจะใหเขาทวีจํานวนขึ้น 
เขาจะเปนบิดาของเจานายสิบสองคน 
และเราจะทําใหเขาเปนชนชาติท่ียิ่งใหญชาติหนึ่ง 
๒ ๑ แตพันธสัญญาของเรานั้น เราจะทํากับอิสอัค 



ซ่ึงซาราหจะคลอดใหเจาปหนาในชวงเวลานี้" 
๒ ๒ เมื่อตรัสกับอับราฮัมจบแลว พระเจาก็เสด็จขึ้นไปจากเขา 
๒ ๓ วันเดียวกันนั้นเอง 
อับราฮัมจึงนําอิชมาเอลและชายทุกคนทั้งท่ีเกิดในครัวเรือนหรือซ้ือ
มาดวยเงินของเขา มาเขาสุหนัต ตามที่พระเจาตรัสสั่งไว 
๒ ๔ เวลานั้นอับราฮัมอายุ ๙ ๙  ปเม่ือเขาสุหนัต 
๒ ๕ และอิชมาเอลบุตรชายของเขาอายุ ๑ ๓  ป 
๒ ๖ อับราฮัมกับอิชมาเอลบุตรชายของเขาเขาสุหนัตในวันเดียวกั
น  ๒ ๗ และผูชายทุกคนในครัวเรือนของอับราฮัม 
ทั้งคนที่เกิดมาในครัวเรือนหรือซ้ือมาจากคนตางชาติไดเขาสุหนัต
ดวยกันกับเขา 
 
/๑ ๗ :๑  * ภาษาฮีบรวูา เอลชัดดาย  
๑ ๗ :๕  *ฮับราม แปลวา บิดาผูไดรับการยกยอง **อับราฮัม 
แปลวา บิดาของคนทั้งหลาย 
๑ ๗ :๑ ๙  * อิสอัค แปลวา เขาหัวเราะ 
 
ผูมาเยือนทั้งสาม 
๑ ๘ องคพระผูเปนเจา+ทรงปรากฏแกอับราฮัมใกลหมูตนไมใหญ
ของมัมเร ขณะที่เขานั่งอยูที่ประตูเต็นท ในตอนกลางวันซ่ึงรอนจัด 
๒ อับราฮัมเงยหนาขึ้นและมองเห็นชายสามคนยืนอยูใกลๆ 
จึงลุกขึ้นรีบออกไปตอนรับกมคํานับจนถึงพ้ืน 
๓  เขาเชื้อเชิญวา "ทานเจาขา* 
หากขาพเจาเปนท่ีชอบในสายตาของทาน 
โปรดอยาผานผูรับใชของทานไป 
๔ ใหขาพเจาเอาน้ํามาสักหนอยหนึ่ง ทานจะไดลางเทา 
และพักใตรมไมนี้ ๕ ใหขาพเจาหาอะไรมาใหทานรับประทาน 
เพื่อใหทานสดชื่นขึ้น แลวคอยเดินทางตอไป 



ดวยทานไดมาหาผูรับใชของทานแลว" พวกเขาตอบวา "ดีแลว 
จงไปทําอยางท่ีทานพูดเถิด" 
๖ อับราฮัมจึงรีบกลับเขาไปในเต็นทบอกซาราหวา "เร็วเขา 
เอาแปงละเอียด ๒ ๒  ลิตร* มานวดและทําขนมปง"  
๗ แลวเขาวิ่งไปที่ฝูงสัตวเลี้ยง คัดเลือกลูกวัวอวนพีมาตัวหนึ่ง 
บอกคนใชใหรีบจัดแจงปรุงเปนอาหาร ๘ แลวเขาก็ยกนมเนย 
เนื้อวัวท่ีปรุงแลวมาต้ังตอหนาพวกเขา 
ขณะท่ีพวกเขารับประทานอาหาร อับราฮัมยืนอยูขางๆ 
ใตตนไมนั้น  
๙ พวกเขาถามวา "ซาราหภรรยาของเจาอยูท่ีไหน?" 
เขาตอบวา "นางอยูในเต็นท" 
๑ ๐ แลวองคพระผูเปนเจา+*จึงตรัสวา "ปหนา เวลาเดียวกันนี้ 
เราจะกลับมาหาเจาอีก 
ซาราหภรรยาของเจาจะใหกําเนิดบุตรชายคนหนึ่ง"  
สวนซาราหกําลังฟงอยูท่ีประตูเต็นทขางหลังเขา 
๑ ๑ ท้ังอับราฮัมกับซาราหมีอายุมากแลว 
และซาราหก็พนวัยท่ีจะมีบุตรแลว 
๑ ๒ ดังนั้นซาราหจึงหัวเราะกับตนเองขณะคิดอยูในใจวา 
"ฉันและสามีแกแลว ฉันจะยังมีความยินดีนี้อีกหรือ ?" 
๑ ๓ แลวองคพระผูเปนเจา+ ตรัสกับอับราฮัมวา "ทําไม 
ซาราหหัวเราะ และพูดวา  ัคนแกอยางฉันยังจะมีลูกไดจริงๆ หรือ? ั 
๑ ๔ มีอะไรยากเกินไปสําหรับองคพระผูเปนเจา+ หรือ? 
เราจะกลับมาหาเจา ตามเวลาที่กําหนดในปหนา 
และซาราหจะใหกําเนิดบุตรชาย"  
๑ ๕ ซาราหกลัว จึงโกหกวา "ขาพระองคไมไดหัวเราะ"  
แตพระองคตรัสวา "เจาหัวเราะจริงๆ" 
  
อับราฮัมวิงวอนเพื่อเมืองโสโดม 



๑ ๖ แลวคนเหลานั้นก็ลุกขึ้นจากไป 
พวกเขามองลงไปทางเมืองโสโดม และอับราฮัมเดินตามไปสง  
๑ ๗ แลวองคพระผูเปนเจา+ ตรัสวา 
"เราจะปดบังสิ่งท่ีเราจะกระทํามิใหอับราฮัมรูหรือ? 
๑ ๘ ในเมื่ออับราฮัมจะเปนชนชาติท่ียิ่งใหญและทรงอํานาจอยางแ
นนอน และมวลประชาชาติในโลกจะไดรับพระพรผานทางเขา 
๑ ๙ เพราะวาเราไดเลือกเขา 
เพื่อเขาจะสั่งสอนลูกหลานและครัวเรือนของเขาที่จะมีมาภายหลัง 
ใหรักษาวิถีทางขององคพระผูเปนเจา+ 
ดวยการทําสิ่งท่ีถูกตองและยุติธรรม เพื่อวาองคพระผูเปนเจา+ 
จะทําใหสิ่งท่ีพระองคทรงสัญญาไวกับอับราฮัมเปนจริง" 
๒ ๐ แลวองคพระผูเปนเจา+ ตรัสวา 
"เสียงฟองรองกลาวโทษโสโดมกับโกโมราหดังยิ่งนัก 
และความบาปของเขาก็รายแรงนัก 
๒ ๑ เราจะลงไปเพื่อดูวาสิ่งท่ีเขาทํานั้นเลวรายอยางคํารองทุกขท่ีขึ้
นมาถึงเราหรือไม ถาไมจริง เราก็จะไดรู" 
๒ ๒ คนเหลานั้นจึงหันหนาเดินไปยังเมืองโสโดม 
แตอับราฮัมยังยืนอยูตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+* 
๒ ๓ แลวอับราฮัมเขาไปหาพระองคทูลวา 
"พระองคจะทรงกวาดลางคนดีไปพรอมกับคนชั่วหรือ? 
๒ ๔ จ ะ เ ปนอยางไร? ถาหากวามีคนชอบธรรม ๕ ๐  
คนในเมืองนั้น พระองคจะทรงกวาดลางเมืองนั้นไปเสียจริงๆ 
และไมทรงละเวน* เพื่อเห็นแกคนชอบธรรม ๕ ๐  คนในนั้นหรือ? 
๒ ๕ ขออยาใหพระองคประหารคนชอบธรรมไปพรอมกับคนชั่ว 
หรือปฏิบัติตอคนชอบธรรมเชนเดียวกับคนอธรรมเลย 
โปรดอยาใหเปนเชนนั้นเลย 
องคตุลาการ*แหงสากลโลกจะไมทรงกระทําสิ่งท่ีถูกตองหรือ?" 



๒ ๖ องคพระผูเปนเจา+ ตรัสวา 
"หากเราพบคนชอบธรรมหาสิบคนที่โสโดม 
เราจะละเวนโทษเมืองนั้น เพราะเห็นแกพวกเขา" 
๒ ๗ อับราฮัมทูลอีกวา 
"ในเมื่อขาพระองคก็กลาอาจเอื้อมกราบทูลองคพระผูเปนเจา + 
ไปแลว ท้ังๆ ที่ขาพระองคเปนเพียงผงธุลีและขี้เถา 
๒ ๘ ห า ก จ ำ น ว น ค น ช อ บ ธ ร ร ม ข า ด ไ ป  ๕  
ค น  จ า ก  ๕ ๐  คนเลา? 
พระองคจะยังทรงทําลายเมืองนั้นท้ังเมืองเพราะคนหาคนหรือ?"  
พระเจาตรัสวา "หากเราพบสี่สิบหาคนท่ีนั่น 
เราจะไมทําลายเมืองนั้น" 
๒ ๙ อับราฮัมจึงทูลอีกวา 
"ห า ก พ บ เ พียงสี่สิบคนเลาพระเจาขา?" 
พระองคตรัสวา "เพื่อเห็นแกสี่สิบคนนั้น เราจะไมทําลาย " 
๓ ๐ อับราฮัมจึงทูลวา "ขออยาไดทรงพระพิโรธเลย 
ขาพระองคขอกราบทูลอีก หากพบเพียงสามสิบคนที่นั่นเลา?"  
พระเจาตรัสตอบวา "เราจะไมทําลาย หากเราพบสามสิบคนที่นั่น" 
๓ ๑ อับราฮัมทูลวา " 
ในเมื่อขาพระองคก็กลาอาจเอื้อมกราบทูลองคพระผูเปนเจา+ 
ไปแลว หากวาพบเพียงยี่สิบคนเทานั้นเลา"  
พระองคตรัสวา "เพื่อเห็นแกยี่สิบคน เราจะไมทําลาย" 
๓ ๒ แลวอับราฮัมทูลวา "ขอพระเจาอยาทรงพระพิโรธเลย 
ขาพระองคขอกราบทูลอีกเพียงครั้งเดียว 
หากวาพบแตเพียงสิบคนเทานั้นเลา" 
พระเจาตรัสวา "เพื่อเห็นแกสิบคน เราจะไมทําลายเมืองนั้น" 
๓ ๓ เมื่อองคพระผูเปนเจา+ ตรัสกับอับราฮัมจบแลวก็เสด็จจากไป 
สวนอับราฮัมกลับสูเต็นทของตน 
 



/๑ ๘ :๓  * ทานเจาขา หรือ ขาแตองคพระผูเปนเจา 
๑ ๘ :๖  * ภาษาฮีบรูวา ๓  ซีห 
๑ ๘ :๑ ๐  * ภาษาฮบีรูวา แลวเขา (หรือ แลวพระองค) 
๑ ๘ :๑ ๒  * หรือ เจานาย 
๑ ๘ :๒ ๒  * บางตนฉบับวา 
แตองคพระผูเปนเจายังคงยืนอยูตรงหนาอับราฮัม 
๑ ๘ :๒ ๔  * หรือ อภัย เชนเดียวกับขอ ๒ ๖  
๑ ๘ :๒ ๕  * หรือผูปกครอง  
 
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราหถูกทําลาย 
๑ ๙  เย็นวันนั้นทูตสวรรคท้ังสองมาถึงเมืองโสโดม 
และโลทนั่งอยูท่ีประตูเมือง เมื่อโลทเห็นทูตนั้นจึงลุกขึ้นไปตอนรับ 
กมคํานับจนหนาจดพื้น ๒ เขากลาวเช้ือเชิญวา "ทานเจาขา 
เชิญแวะบานของผูรับใช ทานจะไดลางเทาและพักสักคืนหนึ่ง 
แลวพรุงนี้เชาจึงคอยเดินทางตอไป"  
ทูตนั้นตอบวา "อยาเลย เราจะคางที่ลานเมือง" 
๓ แตโลทรบเราหนักเขา จนในที่สุดทูตทั้งสองจึงไปบานพรอมทาน 
ทานไดจัดเตรียมอาหารอยางดีกับขนมปงไมมีเชื้อ 
ทูตท้ังสองก็รับประทาน ๔ กอนที่พวกเขาจะเขานอน 
ชายทุกคนจากทุกมุมเมืองโสโดมท้ังหนุมและแกก็พากกันมาลอมบ
านหลังนั้น ๕ พวกเขาตะโกนบอกโลทวา 
"ชายที่มาหาเจาคํ่าวันนี้อยูท่ีไหน? จงพาเขาออกมาเดี๋ยวนี้ 
เราจะไดรวมเพศกับเขา" 
๖ โลทจึงออกไปขางนอก ปดประตูแลวพูดกับคนเหลานั้นวา 
๗ "อยาเลยเพื่อนเอย อยาทําสิ่งชั่วชาเชนนี้เลย ๘ นี่แนะ 
เรามีลูกสาวสองคน ยังไมเคยหลับนอนกับผูชายเลย 
เราจะยกใหทานทําอะไรตามใจชอบ 



แตอยาทําอะไรกับชายสองคนนี้เลย 
เพราะเขาพักอยูใตชายคาของเรา" 
๙ พวกนั้นเอ็ดตะโรวา "ถอยไปใหพน เจาหมอนี่เปนคนตางดาว 
มาขออาศัยแลวยังจะมาต้ังตัวเปนตุลาการ! 
เราจะจัดการแกใหย่ิงกวาสองคนนี้เสียอีก" 
แลวพวกเขาก็กดดันโลทมากขึ้น และรุกเขามา จะพังประตู 
๑ ๐ แตคนขางในเอื้อมมือมาดึงโลทกลับเขาไปในบานแลวปดประ
ตู 
๑ ๑ จากนั้นพวกเขาทําใหพวกผูชายท่ีออกันอยูประตูท้ังหนุมและ
แกตาบอดจึงหาประตูไมพบ 
๑ ๒ ชายทั้งสองกลาวกับโลทวา 
"ทานมีญาติพ่ีนองอื่นอีกบางหรือเปลาในเมืองนี้ 
จ ง พ า พ ว กเขาออกไปจากที่นี่ 
ไมวาบุตรเขยบุตรชายบุตรสาวหรือคนอื่นๆ 
๑ ๓ เพราะเราจะทําลายเมืองนี้ลง 
เสียงรองทุกขตอพระเจาฟองรองชาวเมืองนี้ใหญหลวงนัก 
จนพระองคสงเรามาทําลายเมืองนี้เสีย" 
๑ ๔ โลทจงึไปบอกบุตรเขยซึ่งหม้ันหมาย*กับบุตรสาวของเขาวา 
"เร็วเขา รีบออกจากที่นี่เถิด เพราะองคพระผูเปนเจา+ 
กําลังจะทําลายเมืองนี้!" แตบุตรเขยคิดวาเขาพูดเลน 
๑ ๕ ครั้นรุงเชา ทูตนั้นจึงเรงรัดโลทวา "เร็วเขา 
จงพาภรรยาและบุตรสาวทั้งสองของเจาออกไปเสียจากที่นี่ 
มิฉะนั้นเจาจะถูกกวาดลางไปดวยเมื่อเมืองนี้ถูกทําลาย" 
๑ ๖ เมื่อโลทยังรีรออยู ทูตนั้นจึงฉวยมือของทาน 
ทั้งภรรยาและบุตรสาวทั้งสอง พาออกมานอกเมืองโดยปลอดภัย 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ ท ร ง เ ม ต ต า พ ว ก เ ข า  
๑ ๗ เมื่อออกมาแลว ทูตองคหนึ่งจึงพูดวา "จงหนีเอาชีวิตรอดเถิด! 



อยาเหลียวกลับ อยาหยุดอยูในท่ีราบนี้ จงหนีไปที่ภูเขา 
มิฉะนั้นเจาจะถูกกวาดลางไปดวย"  
๑ ๘ แตโลทวิงวอนวา "อยาเลย นาย*เจาขา ไดโปรดเถิด! 
๑ ๙ ผูรับใชของทาน* ไดเปนท่ีชอบในสายตาของทาน* 
และทาน*ไดสําแดงความเมตตาอยางใหญหลวงตอขาพเจาโดยไว
ชีวิตขาพเจา 
แตขาพเจาไมสามารถหนีไปถึงภูเขากอนที่หายนะนี้จะมาถึงขาพเจ
า และขาพเจาจะตองตาย ๒ ๐ ดูเถิด มีเมืองเล็กๆ 
แหงหนึ่งใกลพอที่จะวิ่งไปท่ีนั่นไดทัน ใหขาพเจาหนีไปท่ีนั่น 
มันเปนเมืองเล็กมากมิใชหรือ? แลวขาพเจาจะไดรอดชีวิต"  
๒ ๑ ทูตนั้นตอบวา "ก็ได เราจะทําตามท่ีเจารองขอ 
เราจะไมทําลายเมืองเล็กๆ นั้นดวย ๒ ๒ แตจงรีบไป 
เ พ ร า ะ เ ราทําอะไรไมไดจนกวาเจาจะไปถึงท่ีนั่น" 
(นั่นคือเหตุท่ีเมืองนั้นไดชื่อวา โศอาร*) ๒ ๓  
เม่ือโลทมาถึงโศอารนั้น ดวงอาทิตยไดขึ้นแลว 
๒ ๔ แลวองคพระผูเปนเจา+ทรงใหไฟกํามะถันตกลงมาใสเมืองโส
โดมและโกโมราห ไฟนี้มาจากองคพระผูเปนเจา+ 
ตกลงมาจากฟาสวรรค ๒ ๕ ดวยวิธีนี้เอง 
พระองคทรงทําลายเมืองเหลานั้นและที่ราบลุมท้ังหมด 
รวมท้ังทุกชีวิตท่ีอาศัยอยูในเมืองเหลานั้น และพืชพันธุท้ังสิ้นดวย 
๒ ๖ แตภรรยาของโลทเหลียวกลับไปดู นางจึงกลายเปนเสาเกลือ 
๒ ๗ ในวันรุงขึ้น เวลาเชาตรู 
อับราฮัมลุกขึ้นและกลับไปยังสถานที่ซ่ึงเขาเคยยืนอยูเฉพาะพระพั
กตรองคพระผูเปนเจา + ๒ ๘ เขามองลงไปยังเมืองโสโดม 
และโกโมราห และกวาดสายตาไปทั่วดินแดนแหงที่ราบนั้น 
เขามองเห็นควันหนาทึบพลุงขึ้นจากดินแดนนั้นเหมือนควันท่ีออกจ
า ก เ ต า ห ล อ ม  



๒ ๙ ดังนั้น เมื่อพระเจาทรงทําลายเมืองตางๆ ในที่ราบนั้น 
พระองคทรงระลึกถึงอับราฮัมและทรงนําโลทออกมาจากภัยพิบัติซ่ึง
ทําลายลางเมืองตางๆ ที่โลทไดอาศัยอยู 
 
โลทกับบุตรสาวทั้งสอง 
๓ ๐ โลทกับบุตรสาวทั้งสองของเขาออกจากโศอาร 
ไปตั้งถ่ินฐานที่ภูเขาเพราะไมกลาอยูท่ีโศอาร 
พวกเขาไปอาศัยอยูในถํ้า 
๓ ๑ วันหนึ่งบุตรสาวคนโตพูดกับนองสาววา  "พอของเราก็แกแลว 
ไมมีผู ชายคนไหนในแถบนี้ท่ีจะมาแตงงานกับเราอยางท่ีใครๆ 
ทั่วโลกเขาทํากัน ๓ ๒ ใหเรามอมเหลาพอ แลวหลับนอนกับทาน 
เพื่อเราจะสามารถรักษาเชื้อสายของครอบครัวเราไวทางพอของเร
า " 
๓ ๓ คืนวันนั้นหญิงท้ังสองจึงมอมเหลาบิดา 
แลวบุตรสาวคนโตก็เขาไปหลับนอนกับบิดา 
โลทไมรูสึกตัววาลูกเขามานอนดวยหรือลุกออกไปเมื่อใด 
๓ ๔ วันรุงขึ้น บุตรสาวคนโตพูดกับนองสาววา 
"เมื่อคืนพี่นอนกับพอแลว คืนนี้เราจะมอมเหลาทานอีก 
และนองจงเขาไปนอนกับพอ 
เพื่อเราจะสามารถรักษาเชื้อสายของครอบครัวเราไวทางพอของเร
า " ๓ ๕ คืนนั้น ทั้งสองก็ทําใหบิดาเมามายอีก 
แลวบุตรสาวคนเล็กก็เขาไปนอนกับบิดา 
โลทไมรูสึกตัวเลยวาลูกเขามานอนดวย หรือลุกออกไปเมื่อใด  
 ๓ ๖ ดังนั้น บุตรสาวทั้งสองของโลทจึงต้ังครรภกับบิดา 
๓ ๗ บุตรสาวคนโตมีบุตรชาย และนางตั้งชื่อเขาวา โมอับ* 
เขาเปนบรรพบุรุษของชาวโมอับปจจุบัน 
๓ ๘ บุตรสาวคนเล็กก็มีบุตรชายคนหนึ่งดวย นางตั้งชื่อเขาวา 
เบนอัมมี* เขาเปนบรรพบุรุษของชาวอัมโมนปจจุบัน 



 
/๑ ๙ :๑ ๔  *หรือไดแตงงาน 
๑ ๙ :๑ ๘  *คําวา นาย อาจจะหมายถึงคนเดียว หรือหลายคนก็ได 
๑ ๙ :๑ ๙  *ในภาษาฮีบรู คําวา "ทาน" หมายถึง คนๆ เดียว 
๑ ๙ :๒ ๒  *โศอาร แปลวา เล็ก 
๑ ๙ :๓ ๖  *ในภาษาฮีบรู คําวา โมอับ มีเสียงคลายกับคําท่ีแปลวา 
จากบิดา 
๑ ๙ :๓ ๘  *เบนอัมมี แปลวา บุตรแหงประชากรของเรา/ 
 
อับราฮัมและอาบีเมเลค 
๒ ๐ อับราฮัมเดินทางจากที่นั่น เขาไปในเขตเนเกบ 
และตั้งถ่ินฐานอยูระหวางคาเดชกับเมืองชูร เขา 
พักท่ีเกรารช่ัวระยะหนึ่ง ๒ ณ ที่นั้น 
ฮับราอัมบอกใครตอใครเกี่ยวกับซาราห ภรรยาของเขาวา 
"นางคือนองสาวของขาพเจา" 
อาบีเมเลคกษัตริยแหงเกรารจึงสงคนมารับนางไป 
๓ แตในคืนหนึ่ง พระเจาเสด็จมาหาอาบีเมเลคในความฝน 
ตรัสกับเขาวา "เจาจะตองตายแน 
เพราะหญิงคนนั้นซ่ึงเจาพามามีสามีแลว" 
๔ แตอาบีเมเลคยังมิไดเขาใกลนางเลย ทานจึงกราบทูลวา 
"ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคจะทรงทําลายชนชาติท่ีไมผิดหรือ? 
๕ เขาไมไดบอกขาพระองคหรอกหรือวา 
 ันางเปนนองสาวของขาพเจา 
และนางเองก็ไมไดพูดดวยหรอกหรือวา  ัเขาเปนพี่ชายของขาพเจา 
ขาพระองคทําไปดวยใจซ่ือมือสะอาด 
๖ พระเจาตรัสกับทานในความฝนวา "ถูกแลว เรารูวา 
เจาทําไปดวยใจซ่ือ เหตุนี้แหละ 



เราจึงปกปองเจาไวมิใหกระทําบาปตอเรา 
นี่เปนเหตุท่ีเราไมปลอยใหเจาแตะตองตัวนาง 
๗ บัดนี้จงสงภรรยาของชายผูนั้นกลับไป 
เพราะเขาเปนผูเผยพระวจนะ แลวเขาจะอธิษฐานเผื่อเจา 
แลวเจาจะมีชีวิตอยู แต ถาเจาไมยอมคืนนางกลับไป 
เจาก็แนใจไดเลยวา 
เจากับทุกสิ่งทุกอยางท่ีเปนของเจาจะตองตายแน" 
๘ เชาตรูวันรุงขึ้น อาบีเมเลคเรียกประชุมขาราชสํานกัท้ังหมด 
แจงใหเขาทั้งหลายทราบถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น 
ค นทั้งปวงก็กลัวยิ่งนัก ๙ อาบีเมเลคจึงเรียกอับราฮัมมาถามวา 
"นี่ทานทําอะไรกับเรา? เราทําอะไรผิดตอทานหรือ? 
ทานจึงนําความผิดใหญหลวงมาตกกับเราและอาณาจักรของเรา 
ทานไมนาทํากับเราเชนนี้เลย"  
๑ ๐ อาบีเมเลคถามอับราฮัมวา "เหตุใดทาน จึงทําเชนนี้?"  
๑ ๑ อับราฮัมตอบวา  "ขาพเจาบอกตัวเองวา 
 ัผูคนที่นี่ไมยําเกรงพระเจาแนๆ พวกเขาจะฆาเรา 
เพราะอยากไดภรรยาของเรา ๑ ๒ นอกจากนี้ 
นางก็เปนนองสาวของขาพเจาจริงๆ 
นางเปนนองตางมารดาของขาพเจา 
และนางไดกลายมาเปนภรรยาของขาพเจา 
๑ ๓ เมื่อพระเจาใหขาพเจารอนแรมออกจากครัวเรือนของบิดา 
ขาพเจาบอกนางวา "ถาเจารักเรา ไมวาไปท่ีไหนขอใหเจาบอกวา 
"เขาเปนพี่ชายของฉัน"  ั " 
๑ ๔ อาบีเมเลคจึงยกฝูงแกะ ฝูงวัว 
และขาทาสชายหญิงใหแกอับราฮัม และคืนนางซาราหแกเขา 
๑ ๕ อาบีเมเลคกลาววา "ดินแดนของเราอยูตรงหนาทาน 
จงเลือกอยูท่ีไหนก็ไดตามใจช อ บ " 



๑ ๖ แลวเขากลาวกับซาราหวา "เราขอมอบเงิน ๑ ๑ .๕  
กิโลกรัม*แกพี่ชายของเจา 
เปนคาทําขวัญตอหนาทุกคนที่อยูกับเจา เจาไมมีมลทินใดๆ เลย"  
๑ ๗ จากนั้นอับราฮัมก็อธิษฐานตอพระเจา 
และพระเจาก็ทรงรักษาอาบีเมเลค ชายา และทาสหญิงของเขา 
ใหเขาทั้งหลายสามารถมีบุตรไดอีกครั้งหนึ่ง 
๑ ๘ เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงปดครรภทุกครรภในครัวเรือนข
องอาบีเมเลคดวยเหตุจากนางซาราหภรรยาของอับราฮัม 
 
/๒ ๐ :๑ ๖  *ภาษาฮีบรูวา ๑ ,๐ ๐ ๐  เ ช เ ข ล / 
 
กําเนิดของอิสอัค 
๒ ๑ องคพระผูเปนเจา+ทรงเมตตาซาราหตามที่ตรัสไว 
และองคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําแกซาราหดังท่ีทรงสัญญาไว 
๒ ซาราหต้ังครรภ 
และใหกําเนิดบุตรชายแกอับราฮัมเม่ือเขาชราแลว 
ตรงตามเวลาที่พระเจาไดทรงสัญญาไวกับเขา 
๓ อับราฮัมต้ังชื่อบุตรที่ซาราหคลอดใหเขาวา อิสอัค* ๔ เมื่ออิสอัค 
บุตรของเขาอายุครบ ๘  วัน 
อับราฮัมใหเขาเขาสุหนัตดังที่พระเจาทรงบัญชาไว 
๕ เม่ืออิสอัคบุตรของเขาเกิดมา อับราฮัมอายุได ๑ ๐ ๐  ป 
๖ ซาราหกลาววา "พระเจาทรงทําใหฉันหัวเราะ 
ทุกคนที่ไดยินเรื่องนี้จะพลอยหัวเราะไปกับฉันดวย" 
๗ และนางกลาวเสริมวา 
"ใครเลาจะบอกกับอับราฮัมวาซาราหจะใหนมบุตร 
แตฉันก็ไดใหกําเนิดบุตรชายแกทานเมื่อทานชราแลว" 
 
นางฮาการกับอิชมาเอลถูกขับออกจากบาน 



๘ ในวันที่อิสอัคหยานม อับราฮัมจัดงานเลี้ยงใหญ 
๙ แตซาราหเห็นบุตรของนางฮาการชาวอียิปตท่ีเกิดแกอับราฮัมกํา
ลังแสดงอาการเยยหยัน ๑ ๐ นางจึงพูดกับอับราฮัมวา 
"ไลทาสหญิงคนนั้นกับลูกของนางไปเสีย 
เพื่อวาลูกของนางจะไมมีวันไดสวนในมรดกรวมกับอิสอัคบุตรชาย
ของฉัน" 
๑ ๑ เรื่องนี้ทําใหอับราฮัมทุกขใจมาก 
เพราะเก่ียวของกับบุตรของเขา ๑ ๒ แตพระเจาตรัสกับทานวา 
"อยาทุกขใจเรื่องเด็กคนนั้นกับสาวใชของเจาเลย 
จงทําตามท่ีซาราหบอก เพราะวงศวาน*ของเจาจะนับทางอิสอัค 
๑ ๓ แ ล ะ เราจะใหชนชาติหนึ่งสืบเชื้อสายจากบุตรของสาวใชนี้
ดวย เพราะเขาก็เปนวงศวานของเจาเหมือนกัน" 
๑ ๔ เชาตรูวันรุงขึ้น 
อับราฮัมก็เอาอาหารและน้ําหนึ่งถุงหนังใสบาของฮาการ 
แลวสงนางออกไปพรอมกับลูก 
นางก็ระเหเรรอนเขาไปในถิ่นกันดารเบเออรเชบา  
๑ ๕ เม่ือน้ําในถุงหนังหมดแลว นางจึงปลอยเด็กไวใตพุมไม 
๑ ๖ แลวเดินหนีไปนั่งอยูไมไกล 
หางออกไปประมาณระยะยิงธนูตก เพราะนางคิดวา 
"ฉันไมอาจทนดูลูกตายไป" และขณะนั่งอยูที่นั่น 
น า ง *ก็เริ่มสะอื้นไห 
๑ ๗ พระเจาทรงสดับเสียงรองของเด็กนั้น 
ทูตของพระเจาเรียกฮาการจากฟา และพูดกับนางวา "ฮาการเอย 
มีเรื่องอะไรหรือ? อยากลัวเลย 
พระเจาทรงไดยินเสียงรองของเด็กท่ีนอนอยูตรงนั้นแลว 
๑ ๘ ไปเถิด ไปประคองเขาขึ้นลูกและจูงมือเขาไป 
เพราะเราจะทําใหเขาเปนชนชาติใหญชาติหนึ่ง"  



๑ ๙ แลวพระเจาทรงเบิกตานาง นางก็เห็นบอน้ําแหงหนึ่ง 
จึงไปเติมน้ําเต็มถุงหนังใหเด็กนั้นดื่ม 
๒ ๐ พระเจาทรงสถิตกับเด็กนั้น ขณะที่เขาเติบโตขึ้น 
เขาอาศัยในถ่ินกันดารและกลายเปนนักยิงธนู 
๒ ๑ ขณะอาศัยในถ่ินกันดารแหงปาราน 
มารดาไดหาหญิงสาวจากอียิปตมาเปนภรรยาของเขา 
 
สนธิสัญญาท่ีเบเออรเชบา 
๒ ๒ ครั้งนั้น อาบีเมเลคกับฟโคลแมทัพกลาวกับอับราฮัมวา 
"พระเจาทรงสถิตกับทานในทุกสิ่งท่ีทานทํา ๒ ๓ บัดนี้ 
ขอใหทานปฏิญาณตอเบ้ืองพระพักตรพระเจาเถิดวา 
จะไมหักหลังเรา ลูกหลาน หรือเชื้อสายของเรา 
จงทําดีตอเราและแผนดินซ่ึงทานมาอาศัยเปนคนตางดาวอยูนี้ 
เหมือนที่เราไดทําดีตอทาน"  
๒ ๔ อับราฮัมกลาววา "ขาพเจาขอปฏิญาณ" 
๒ ๕ แลวอับราฮัมจึงรองทุกขตออาบีเมเลคเรื่องบอน้ําแหงหนึ่งท่ีบริ
วารของอาบีเมเลคยึดไป ๒ ๖ แตอาบีเมเลคตอบวา 
"เราไมรูวาใครทําเชนนั้น ทานไมไดบอกเรา 
และเราเพิ่งไดยินเรื่องนี้วันนี้เอง" 
๒ ๗ อับราฮัมจึงยกแกะและวัวใหอาบีเมเลค 
แ ล ะ ช ายทั้งสองก็ทําสนธิสัญญากัน 
๒ ๘ อับราฮัมคัดลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัวออกจากฝูง 
๒ ๙ และอาบีเมเลคก็ถามอับราฮัมวา 
"ลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัวท่ีทานคัดออกมานี้มีความหมายอะไร"  
๓ ๐ เขาตอบวา "ขอจงรับลูกแกะเจ็ดตัวนี้จากมือขาพเจา 
เพื่อเปนหลักฐานวาขาพเจาเปนผูขุดบอน้ํานี้" 
๓ ๑ ท่ีแหงนั้นจึงไดชื่อวา 
เบเออรเชบา*เพราะทั้งสองไดกระทําสัตยาบันรวมกัน ณ ที่นั้น 



๓ ๒ หลังจากทําสนธิสัญญาท่ีเบเออรเชบาแลว 
อาบีเมเลคกับฟโคลแมทัพก็กลับสูดินแดนฟลิสเตีย 
๓ ๓ อับราฮัมไดปลูกตนทามาริสกตนหนึ่งในเบเออรเชบา 
และออกพระนามองคพระผูเปนเจา พระเจาองคนิรันดร 
๓ ๔ และอับราฮัมก็อาศัยอยูในดินแดนของชาวฟลิสเตียเปนเวลาน
า น  
 
/๒ ๑ :๓  *อิสอัค แปลวา เขาหัวเราะ 
๒ ๑ :๑ ๒  *หรือ พงศพันธุ 
๒ ๑ :๑ ๖  *ตนฉบับภาษาฮีบรูและเซบทัวจินทวา เด็กคนนั้น 
๒ ๑ :๓ ๑  *เบเออรเชบา อาจจะแปลวา บอน้ําแหงเจ็ด 
(อาจหมายถึงลูกแกะตัวเมียท้ังเจ็ดท่ีอับราฮัมใหอาบีเมเลค) หรือ 
บอน้ําแหงสัตยาบัน  
 
 
พระเจาทรงทดสอบอับราฮัม 
๒ ๒ ตอมาพระเจาทรงทดสอบอับราฮัม พระองคตรัสกับเขาวา 
"อับราฮัมเอย"  
เขาทูลตอบวา "ขาพระองคอยูท่ีนี่"  
๒ แลวพระเจาตรัสวา "จงพาบุตรชายของเจา คืออิสอัค 
บุตรชายเพียงคนเดียวของเจา ผูท่ีเจารัก ไปยังแควนโมรียาห 
จงถวายเขาเปนเครื่องเผาบูชาบนภูเขาแหงหนึ่งซ่ึงเราจะบอกเจา" 
๓ เชาตรูวันรุงขึ้น อับราฮัมลุกขึ้นและผูกอานลาของเขา 
เขาพาคนรับใช ๒  คน กับอิสอัค บุตรชายไปดวย 
เม่ือเขาไดตัดฟนพอสําหรับเครื่องเผาบูชาแลว 
เขาจึงมุงหนาไปยังท่ีซ่ึงพระเจาตรัสบอกเขาไว ๔ ครั้นถึงวันท่ีสาม 
อับราฮัมเงยขึ้นเห็นท่ีนั่นอยูไมไกล ๕ เขาพูดกับคนรับใชวา 



"จงอยูกับลาที่นี่ ขณะที่เรากับลูกไปที่โนน 
พวกเราจะนมัสการพระเจาแลวพวกเราจะกลับมาหาเจา" 
๖ อับราฮัมจึงเอาฟนสําหรับเครื่องเผาบูชาใสบาอิสอัค 
ตัวทานเองถือมีดและไฟ แลวพอลูกก็เดินไปดวยกัน 
๗ ขณะที่ท้ังสองกําลังเดินไปดวยกันนั้น อิสอัคพูดกับอับราฮัม 
บิดาของเขาขึ้นมาวา "พอ?" แลวอับราฮัมตอบวา "อะไรหรือลูก?" 
อิสอัคกลาววา "ไฟกับฟนก็มีอยูท่ีนี่แลว 
แตลูกแกะสําหรับเผาบูชาอยูท่ีไหนเลา?" 
๘ อับราฮัมตอบวา "ลกูเอย 
พระเจาจะจัดเตรียมลูกแกะสําหรับเผาบูชาไวเอง" 
แลวท้ังสองก็เดินตอไปดวยกัน 
๙ เม่ือพวกเขามาถึงสถานที่ท่ีพระเจาทรงบอกไว 
อับราฮัมก็สรางแทนบูชาขึ้น จัดฟนไวบนแทนนั้น 
เขามัดอิสอัคบุตรของเขา แลววางบนฟนเหนือแทนบูชา 
๑ ๐ จากนั้น เขาเอื้อมมือหยิบมีดพรอมท่ีจะฆาบุตรชายของตน 
๑ ๑ แตทูตขององคพระผูเปนเจา+ เรียกอับราฮัมจากฟาสวรรควา 
"อับราฮัม! อับราฮัม!" 
เขาตอบวา "ขาพระองคอยูท่ีนี่" 
๑ ๒ "อยาทําอะไรเด็กคนนั้น" ทูตสวรรคกลาว 
"อยาทําอะไรเขาเลย บัดนี้ เรารูแลววาเจายําเกรงพระเจา 
เพราะเจาไมไดหวงแหนบุตรชายของเจาจากเรา 
แมเปนบุตรชายเพียงคนเดียวของเจา" 
๑ ๓ อับราฮัมเงยขึ้นเห็นแกะผู*ตัวหนึ่ง 
เขาของมันเก่ียวติดอยูกับพุมไม 
จึงไปจับแกะนั้นมาถวายเปนเครื่องเผาบูชาแทนบุตรชาย 
๑ ๔ ดังนั้นอับราฮัมจึงเรียกสถานที่นั้นวา 
องคพระผูเปนเจา+จะจัดเตรียมไว* อยางท่ีพูดกันทุกวันนี้วา 
"จะจัดเตรียมไวบนภูเขาของพระเจา" 



๑ ๕ แลวทูตขององคพระผูเปนเจารองเรียกอับราฮัมจากฟาสวรรคเ
ปนครั้งท่ีสอง ๑ ๖ พูดวา "องคพระผูเปนเจา+ทรงประกาศวา 
เราปฏิญาณโดยตัวของเราวา โดยเหตุท่ีเจากระทําเชนนี้ 
และมิไดหวงแหนแมกระทั่งบุตรชายของเจา 
คือบุตรชายเพียงคนเดียวของเจา ๑ ๗ เราจะอวยพรเจาแนนอน 
และทําใหลูกหลานของเจามีจํานวนมากมายดุจดวงดาวในทองฟา
และเม็ดทรายที่ชายทะเล ลูกหลานของเจาจะครอบครองเมืองตางๆ 
ของเหลาศัตรูของเขา 
๑ ๘ และประชาชาติท่ัวโลกจะไดรับพรผานทางวงศวาน*ของเจา 
เ พ ราะเจาไดเชื่อฟงเรา" 
๑ ๙ แลวอับราฮัมจึงกลับมาพบกับคนรับใช 
และพากันกลับไปยังเบเออรเชบา อับราฮัมอาศัยอยูท่ีเบเออรเชบา 
 
บรรดาบุตรของนาโฮร 
๒ ๐ ตอมามีผูแจงแกอับราฮัมวา "มิลคาห ภรรยาของนาโฮร 
นองชายทานไดใหกําเนิดบุตรชายแกเขาหลายคน คือ ๒ ๑ อูส 
บุตรหัวป บูส นองชายของเขา เคมูเอล (บิดาของอารัม) 
๒ ๒ เคเซด ฮาโซ ปลดาช ยิดลาฟ และเบธูเอล" 
๒ ๓ เบธูเอลเปนบิดาของนางเรเบคาห 
มิลคาหใหกําเนิดบุตรชายทั้ง ๘  
คนนี้แกนาโฮรนองชายของอับราฮัม 
๒ ๔ นอกจากนี้นาโฮรยังมีบุตรชายอีก 4 คน 
ซ่ึงเกิดจากเรอูมาหภรรยานอยไดแก เทบาห กาฮัม ทาหาช 
และมาอาคาห 
 
/๒ ๒ :๑ ๓  * ตนฉบับโบราณหลายฉบับวา 
แกะผูตัวหนึ่งอยูหลังตัวเขา" 
๒ ๒ :๑ ๔  * ภาษาฮบีรูวา ยาเวหยิเร 



๒ ๒ :๑ ๘  * หรือพงศพันธุ 
 
ซาราหสิ้นชีวิต 
๒ ๓ ซาราหมีชีวิตอยูจนอายุ 127 ป ๒ นางสิ้นชีวิตท่ีคีริยาทอารบา 
(คือเฮโบรน) 
ในดินแดนคานาอันอับราฮัมไวทุกขและคร่ําครวญอาลัยถึงนาง 
๓ แลวอับราฮัมลุกขึ้นจากขางศพภรรยา กลาวแกคนฮิตไทต*วา 
๔ "ขาพเจาเปนคนตางดาวและคนแปลกหนาในหมูพวกทาน 
ขอใหทานขายที่ดินผืนหนึ่งแกขาพเจาไวใชเปนสุสานเถิด 
เพื่อขาพเจาจะไดฝงผูตายของขาพเจา" 
๕ คนเหลานั้นตอบอับราฮัมวา ๖ "ทานเจาขา ขอฟงเราเถิด 
ทานเปนเจานายผูทรงอํานาจในหมูพวกเรา 
เชิญฝงผูตายของทานในอุโมงคฝงศพที่ดีท่ีสุดของเรา 
ไมมีผูใดปฏิเสธท่ีทานจะฝงผูตายของทานในอุโมงคฝงศพของเขา" 
๗ อับราฮัมลุกขึ้นนอมคํานับชาวแผนดินฮิตไทต 
๘ เขากลาวกับคนเหลานั้นวา 
"ถาทานเต็มใจใหขาพเจาฝงผูตายของขาพเจา 
ก็ขอไดโปรดฟงขาพเจาและวิงวอนเอโฟรนบุตรของโศหารแทนขา
พเจา 
๙ เพื่อเขาจะขายถ้ํามัคเปลาหซ่ึงอยูตรงปลายทุงของเขาแกขาพเจ
า 
ขอใหเขาขายขาพเจาเต็มราคาเพื่อเปนสุสานทามกลางพวกทาน" 
๑ ๐ ฝายเอโฟรนคนฮิตไทตก็นั่งอยูในหมูชนของเขา 
และเขาตอบอับราฮัมใหคนฮิตไทตทุกคนซึ่งมาชุมนุมกันท่ีประตูเมื
องนั้นไดยินดวย ๑ ๑ เขากลาววา "อยาเลยนายเจาขา 
โปรดฟงขาพเจาเถิด ขาพเจาให*ท่ีดินผืนนี้แกทาน 
และขาพเจาให*ถํ้าในท่ีดินนั้นแกทาน 



ขาพเจาให*ท่ีแหงนี้แกทานตอหนาประชาชนของขาพเจา 
จงฝงผูตายของทานเถิด" 
๑ ๒ อับราฮัมจึงนอมคํานับชาวแผนดินนั้นอีกครั้ง 
๑ ๓ แลวตอบเอโฟรนใหคนอื่นๆ ไดยินดวยวา "โปรดฟงขาพเจา 
ถาทานเต็มใจ ขาพเจาจะชําระคาท่ีดินผืนนี้ โปรดรับไวเถิด 
เพื่อขาพเจาจะไดฝงผูตายของขาพเจา 
๑ ๔ เ อ โ ฟ ร น ต อบอับราฮัมวา ๑ ๕ "นายเจาขา 
โปรดฟงขาพเจา ท่ีดินนั้นราคาเทากับเงินประมาณ ๔ .๕  กิโลกรัม 
แตนั่นก็ไมมีความหมายอะไรระหวางเรากับทาน 
เชิญฝงผูตายของทานเถิด" 
๑ ๖ อับราฮัมตกลงตามขอเสนอของเอโฟรน 
จึงชั่งเงินจายใหตามราคาที่เขาระบุมาตอหนาคนฮิตไทต คือเงิน 
400 เชเขล ตามน้ําหนักท่ีพวกพอคาใชกันในเวลานั้น 
๑ ๗ ดังนั้นท่ีดินของเอโฟรนในมัคเปลาหใกลมัมเร 
คือท้ังทองทุงและถ้ําในที่ดินผืนนั้น 
และตนไมท้ังหมดท่ีอยูริมทุงไดถูกโอนกรรมสิทธ์ิ 
๑ ๘ มาเปนสมบัติของอับราฮัมตอหนาคนฮิตไทตท้ังหมดที่มาชุมนุ
มกันท่ีประตูเมือง ๑ ๙ จากนั้นอับราฮัมจึงฝงศพซาราห 
ภรรยาของเขา ในถ้ําซ่ึงอยูในทุงแหงมัคเปลาหใกลมัมเร 
(ซ่ึงก็คือเฮโบรน) ในดินแดนคานาอัน 
๒ ๐ ดังนั้นคนฮิตไทตไดโอนทุงและถํ้าในท่ีดินผืนนั้นใหเปนกรรม
สิทธ์ิของอับราฮัมเพื่อเปนสุสาน 
 
/๒ ๓ :๓  * หรือบุตรของเฮท เชนเดียวกับขอ ๕ , ๗ , ๑ ๐ , ๑ ๖ , 
๑ ๘  แ ล ะ ๒ ๐  
๒ ๓ :๑ ๑  *หรือขาย 
๒ ๓ :๑ ๕  *หนักประมาณ ๔ .๕  กิโลกรัม 
 



อิสอัคกับเรเบคาห 
๒ ๔ เมื่ออับราฮัมอายุมากแลว 
และองคพระผูเปนเจา+ทรงอวยพรทานทุกดาน 
๒ วันหนึ่งอับราฮัมพูด 
กับหัวหนาคนรับใช*ซ่ึงเปนผูดูแลทรัพยสมบัติท้ังหมดของเขาวา 
"จงเอามือของเจาวางใตขาของเรา 
๓ ขอใหเจาสาบานตอองคพระผูเปนเจา+ 
พระเจาแหงฟาสวรรคและแผนดินโลกวา 
เจาจะไมหาบุตรสาวชาวคานาอันหมูชนท่ีเราอาศัยอยูนี้มาเปนภรร
ยาบุตรชายของเรา ๔ แตจะไปยังบานเกิดและหมูญาติของเรา 
เพื่อหาภรรยาใหอิสอัคบุตรชายของเรา"  
๕ คนรับใชผูนั้นจึงถามเขาวา 
"หากหญิงสาวนั้นไมยอมจากบานตามขาพเจามายังดินแดนนี้เลา? 
ควรที่ขาพเจาจะพาบุตรชายของทานกลับไปยังบานเมืองท่ีทานจา
กมาหรือ?" 
๖ อับราฮัมกลาววา "อยาพาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่นเด็ดขาด 
๗ องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงฟาสวรรค 
ผูทรงนําเราออกมาจากครัวเรือนของบิดาและจากบานเกิดเมืองนอ
นของเรา ผูซ่ึงไดตรัสและสัญญากับเราโดยคําปฏิญาณ ไดตรัสวา 
'เราจะใหแผนดินนี้แกวงศวานของเจา' 
พระองคจะทรงใหทูตของพระองคไปขางหนาเจา 
เพื่อวาเจาจะสามารถหาภรรยาใหบุตรชายของเราจากที่นั่น 
๘ ถาหญิงนั้นไมเต็มใจจะกลับมากับเจา เจาก็พนจากคําสัญญานี้ 
ขอเพียงแตอยาพาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่น" 
๙ ดังนั้นคนรับใชจึงเอามือวางใตขาของอับราฮัมผูเปนนายและให
คําสาบานตอทานในเรื่องนี้ 
๑ ๐ แลวคนรับใชนั้นจึงนําอูฐของนาย ๑ ๐  ตัว 
บรรทุกของมีคาทุกประเภทจากนายของเขาออกเดินทางไปอารัมน



าหะราอิม* และมุงเดินทางไปยังเมืองของนาโฮร 
๑ ๑ เขาใหอูฐหมอบลงพักท่ีใกลบอน้ํานอกเมือง 
ขณะนั้นใกลเวลาเย็นแลว 
ซ่ึงเปนเวลาที่พวกผูหญิงพากันออกมาตักน้ํา 
๑ ๒ แลวเขาอธิษฐานวา "ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
พระเจาแหงอับราฮัมนายของขาพระองค 
ขอประทานความสําเร็จแกขาพระองคในวันนี้ 
และขอทรงแสดงความเมตตาตออับราฮัมนายของขาพระองค 
๑ ๓ ดูเถิด ขาพระองคยืนอยูท่ีขางบอน้ํานี้ 
และบุตรสาวชาวเมืองกําลังออกมาตักน้ํา ๑ ๔ ขอใหเปนดังนี้คือ 
เม่ือขาพระองคพูดกับหญิงสาวคนใดวา 
'กรุณาลดหมอน้ําของนางลงใหเราดื่มน้ําสักหนอย' 
แ ล ะ นางพูดวา "เชิญด่ืมเถิด 
และฉันจะตักน้ําใหอูฐของทานดวย" 
ก็ขอใหนางเปนผูท่ีพระองคทรงเลือกสรรไวใหอิสอัคผูรับใชของพ
ระองค ดวยวิธีนี้เอง 
ขาพระองคจะไดทราบวาพระองคไดทรงแสดงพระเมตตาตอนายข
องขาพระองคแลว" 
๑ ๕ ขณะที่เขาอธิษฐานยังไมทันจบ เรเบคาหก็แบกหมอน้ําออกมา 
นางเปนบุตรสาวของเบธูเอลผูเปนบุตรชายของมิลคาหภรรยาของ
นาโฮรนองชายอับราฮัม ๑ ๖ หญิงนั้นงดงามมาก 
เปนสาวพรหมจารี ไมเคยหลับนอนกับผูชาย เธอลงไปที่บอน้ํา 
เติมน้ําเต็มหมอแลวก็ขึ้นมา 
๑ ๗ คนรับใชนั้นรีบไปหาเธอ และกลาววา 
"กรุณาใหน้ําในหมอของเธอแกฉันสักหนอยเถิด"๑ ๘ นางตอบวา 
"นายเจาขา เชิญด่ืมเถิด" แลวลดหมอลง ใหเขาดื่มน้ําทันที 
๑ ๙ หลังจากใหเขาด่ืมนั้นแลว นางก็พูดวา 
"ฉันจะตักน้ําใหอูฐของทานกินจนอิ่มดวย" 



๒ ๐ เธอจึงรีบเทน้ําท้ังหมดจากหมอลงในราง แลววิ่งไปที่บออีก 
ตักน้ําใหอูฐทุกตัวกินจนอิ่ม ๒ ๑ ชายนั้นเฝาสังเกตดูนางอยูเงียบๆ 
เพื่อจะรูวาองคพระผูเปนเจาไดทรงใหการเดินทางของเขาประสบค
วามสําเร็จแลวหรือไม  
๒ ๒ ครั้นอูฐทุกตัวกินน้ําอิ่มแลว 
เขาก็หยิบหวงจมูกทองคําหนักประมาณ 5.5 กรัม 
และกําไรทองคูหนึ่งหนักประมาณ 115 กรัม ออกมา 
๒ ๓ และเขาถามวา "นางเปนลูกเตาเหลาใคร กรุณาบอกเราเถิดวา 
ที่บานบิดาของนางมีท่ีวางใหเราพักคางคืนไดไหม?" 
๒ ๔ นางตอบเขาวา 
"ฉันเปนบุตรสาวของเบธูเอลบุตรชายของมิลคาหกับนาโฮร" 
๒ ๕ และนางกลาวตอไปวา "เรามีฟางกับอาหารสัตวมากมาย 
พรอมท้ังท่ีวางใหทานพักคางคืนดวย" 
๒ ๖ เขาจึงกมลงกราบนมัสการองคพระผูเปนเจา+ 
๒ ๗ และอธิษฐานวา "สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
พระเจาแหงอับราฮัมนายของขาพระองค 
ผูมิไดละเลยที่จะแสดงความเมตตาและความสัตยซ่ือของพระองคต
อนายของขาพระองค สวนขาพระองคนั้น 
องคพระผูเปนเจา+ไดทรงนําขาพระองคใหเดินทางมาถึงบานญาติ
พี่นองของนายขาพระองค" 
๒ ๘ นางจึงวิ่งกลับไปบอกเรื่องนี้แกคนที่บานของมารดา 
๒ ๙ ลาบันพี่ชายของเรเบคาหวิ่งออกมาพบชายนั้นท่ีบอน้ํา 
๓ ๐ ทันทีท่ีเขาเห็นหวงจมูกและกําไลท่ีขอมือนองสาว 
และไดฟงเรเบคาหเลาสิ่งท่ีชายคนนั้นพูดกับนางแลว 
เขาก็ออกไปหาชายคนนั้นและพบเขายืนอยูขางบอน้ํากับฝูงอูฐ 
๓ ๑ กลาววา "มาเถิด ทานผูไดรับพระพรจากองคพระผูเปนเจา+ 
ทําไมทานจึงยืนอยูขางนอกตรงนี้? เราไดจัดบานไว 
และเตรียมท่ีสําหรับฝูงอูฐแลว" 



๓ ๒ ชายนั้นจึงไปท่ีบาน มีคนมาปลดสัมภาระลงจากอูฐ 
ใหฟางและอาหารแกมัน 
และจัดหาน้ํามาใหเขาและคนของเขาลางเทา 
๓ ๓ แลวเขาก็ยกอาหารมาตั้งตรงหนาชายนั้น แตเขากลาววา 
"ขาพเจาจะยังไมรับประทานจนกวาจะไดบอกใหทานทราบถึงสิ่งท่ี
ขาพเจาจําเปนจะตองพูด" ลาบันกลาววา "ถาอยางนั้น 
จงบอกเราเถิด" 
๓ ๔ เขาจึงพูดวา "ขาพเจาเปนคนรับใชของอับราฮัม 
๓ ๕ องคพระผูเปนเจาทรงอวยพรนายของขาพเจาอยางเหลือลน 
และนายก็เปนคนมั่งคั่ง พระองคประทานฝูงแกะ ฝูงวัว อูฐ ลา 
เงินและทอง ตลอดจนคนรับใชชายหญิง ๓ ๖ ตอมา 
นางซาราหภรรยาของนายคลอดลูกชายคนหนึ่งใหนายเมื่ออายุมา
กแลว และยกทรัพยสมบัติท้ังหมดใหลูกคนนี้ 
๓ ๗ แลวนายก็ใหขาพเจาสาบานและกลาววา 
"เจาจะตองไมหาบุตรสาวชาวคานาอัน 
เจาของดินแดนที่เราอาศัยอยูนี้มาเปนภรรยาของบุตรชายของเรา 
๓ ๘ แตจงไปหาครอบครัวบิดาของเรา 
ไปหาคนจากเผาของเราเอง แลวหาภรรยาใหบุตรชายของเรา"  
๓ ๙ "แลวขาพเจาก็ถามนายวา 
'ถาหญิงนั้นไมยอมกลับมากับขาพเจาเลา?'  
๔ ๐ "นายตอบวา 
'องคพระผูเปนเจา+ท่ีเราดําเนินอยูจําเพาะพระพักตรนั้นจะสงทูตข
องพระองคมากับเจา 
และจะทําใหการเดินทางของเจาประสบความสําเร็จ 
เพื่อวาเจาจะสามารถหาภรรยาใหบุตรชายของเราจากเผาของเรา 
และจากครอบครัวบิดาของเรา 
๔ ๑ เม่ือเจาไปหาเผาพันธุของเราแลว 



เจาก็พนจากคําสาบานของเรา 
ถึงแมวาพวกเขาไมยอมยกนางใหเจา เจาก็จะพนจากคําสาบาน' 
๔ ๒ "วันนี้เม่ือขาพเจามาถึงบอน้ําก็อธิษฐานวา 
"ขาแตองคพระผูเปนเจา+ นายของขาพระองค 
ถาเปนน้ําพระทัยของพระองคขอใหการเดินทางครั้งนี้ของขาพระอ
งคประสบความสําเร็จ ๔ ๓ ดูเถิด ขาพระองคกําลังยืนอยูขางบอน้ํา 
ถาหญิงสาวคนหนึ่งออกมาตักน้ํา และขาพระองคพูดกับนางวา 
"กรุณาใหเราดื่มน้ําจากหมอของเจาสักหนอยเถิด" 
๔ ๔ และถานางตอบวา "เชิญด่ืมเถิด 
และฉันจะตักน้ําใหอูฐของทานดวย" 
ก็ขอใหนางเปนผูท่ีองคพระผูเปนเจาทรงเลือกสรรไวใหบุตรชายข
อ ง น า ย  ๔ ๕ กอนที่ขาพเจาจะจบคําอธิษฐานภายในใจ 
เรเบคาหเดินออกมาพรอมกับหมอน้ําบนบา 
นางเดินไปที่บอนําเพื่อจะตักน้ํา แลวขาพเจาก็พูดกับนางวา 
"ขอน้ําด่ืมหนอยเถิด"  
๔ ๖ นางก็รีบลดหมอลงมาจากบาและบอกวา "เชิญด่ืมเถิด 
แ ละฉันจะตักน้ําใหอูฐของทานดวย" ดังนั้นขาพเจาจึงด่ืม 
และนางก็ตักน้ําใหอูฐดวย 
๔ ๗ ขาพเจาถามนางวา 'นางเปนลูกเตาเหลาใคร?' 
"นางก็พูดวา 'บุตรสาวของเบธูเอล ผูเปนบุตรของนาโฮรกับมิลคาห' 
"ขาพเจาจึงสวมหวงท่ีจมูกของนางและสวมกําไลท่ีแขนของนาง 
๔ ๘ แลวขาพเจาก็กมลงกราบองคพระผูเปนเจา+ 
ขาพเจาสรรเสริญองคพระผูเปนเจา 
พระเจาของอับราฮัมนายของขาพเจา 
ผูทรงนําขาพเจามาถูกทางเพื่อจะไดหลานสาวของนองชายของนา
ยขาพเจาใหแกบุตรชายของทาน ๔ ๙ บัดนี้ 
ถาทานจะกรุณานายของขาพเจา และแสดงความสัตยซ่ือตอเขา 
ข อ ไ ดบอกขาพเจา และถาทานจะปฏิเสธ 



ก็โปรดบอกขาพเจาเถิด 
เพื่อขาพเจาจะไดรูวาควรทําอยางไรตอไป" 
๕ ๐ ลาบันกับเบธูเอลจึงตอบวา 
"เรื่องนี้เปนมาจากองคพระผูเปนเจา+เราไมสามารถจะพูดอะไร 
ไมวาจะตอบรับหรือปฏิเสธ ๕ ๑ เรเบคาหอยูนี่ พานางไปเถิด 
ใหนางไปเปนภรรยาบุตรชายเจานายของทานตามท่ีองคพระผูเปน
เจา+ท ร ง น ำ " 
๕ ๒ เมื่อคนรับใชของอับราฮัมไดยินเชนนั้น 
เขาก็กมกราบลงถึงพ้ืนตอองคพระผูเปนเจา 
๕ ๓ แลวหยิบเครื่องเงิน เครื่องทอง และเสื้อผาใหนางเรเบคาห 
และใหของกํานัลอันมีคาแกพ่ีชายและมารดาของนาง 
๕ ๔ แลวคนรับใชนั้นกับคนของเขาก็กินและดื่ม 
และพักคางคืนท่ีนั่น  
 ครั้นพวกเขาตื่นขึ้นในเชาวันตอมา คนรับใชนั้นจึงกลาววา 
"โปรดสงขาพเจากลับไปหานายของขาพเจาเถิด" 
๕ ๕ แตพ่ีชายและมารดาของเรเบคาหตอบวา 
"ขอใหนางอยูกับเราอีกสักสิบวันแลวทาน*คอยไป" 
๕ ๖ แตคนรับใชนั้นกลาวกับพวกเขาวา 
"อยาหนวงเหนี่ยวขาพเจาไวเลย 
ในเมื่อองคพระผูเปนเจาประทานความสําเร็จแกการเดินทางของขา
พเจาแลว ขอไดสงขาพเจากลับไปหานายของขาพเจาเถิด" 
๕ ๗ แลวพวกเขาจึงวา "ใหเราเรียกนางมาถามดู" 
๕ ๘ ดังนั้นพวกเขาจึงเรียกเรเบคาหมาถามวา 
"เจาจะไปกับชายผูนี้หรือไม?"  
นางตอบวา "ฉันจะไป"  
๕ ๙ พวกเขาจึงสงเรเบคาหนองสาวของเขาไปพรอมกับพี่เลี้ยงของ
นาง และคนรับใชของอับราฮัมกับคนของเขา 
๖ ๐ และพวกเขาอวยพรเรเบคาห กลาวกับนางวา  



 
 "นองเอย ขอใหเจาทวีขึ้น 
   เปนแสนเปนลาน  
ขอใหวงศวานของเจาครอบครอง 
   ประตูเมืองของศัตรู"  
 
๖ ๑ จากนั้น 
เรเบคาหกับพวกสาวใชของนางก็เตรียมตัวไวพรอมและขึ้นอูฐออก
เดินทางกลับไปพรอมกับคนรับใชนั้น 
ดังนั้นคนรับใชก็พาเรเบคาหจากไป 
 ๖ ๒ ฝายอิสอัคกลับมาจากเบเออรลาไฮรอย 
เพราะเขาอาศัยอยูในเนเกบ ๖ ๓ เย็นวันหนึ่งเขาออกไปที่ทองทุง 
เดินคิดใครครวญ*อยู 
และเมื่อเขาเงยหนาขึ้นก็เห็นขบวนอูฐกําลังเคลื่อนเขามา 
๖ ๔ เรเบคาหก็เงยหนาขึ้นเห็นอิสอัคดวย นางลงมาจากอูฐ 
๖ ๕ และถามคนรับใชนั้นวา 
"ชายคนที่เดินลัดทุงมาหาเรานั้นคือใคร?" 
คนรับใชนั้นตอบวา "ทานเปนนายของขาพเจา" 
นางจึงหยิบผามาคลุมหนา  
๖ ๖ แลวคนรับใชนั้นก็เลาทุกสิ่งท่ีเขาทําใหอิสอัคฟง 
๖ ๗ อิสอัคก็นําเรเบคาหเขาไปในเต็นทของซาราหผูเปนมารดาขอ
งเขา และแตงงานกับเรเบคาห ดังนั้น นางจึงมาเปนภรรยาของ 
และเขารักนาง 
และอิสอัคไดรับการปลอบประโลมใจหลังจากท่ีมารดาของเขาเสีย
ชีวิต 
 
/๒ ๔ :๒  * หรือ คนรับใชซ่ึงอาวุโสท่ีสุด 
๒ ๔ :๗  * พงศพันธุ 



๒ ๔ :๑ ๐  * คือภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเมโสโปเตเมีย 
๒ ๔ :๒ ๒  * ภาษาฮบีรูวา ๑  เ บ ค า  ** ๑ ๐  เ ช เ ข ล   
๒ ๔ :๕ ๕  * หรือนาง 
๒ ๔ :๖ ๓  * ในภาษาฮีบรูคํานี้มีความหมายไมแนชัด/ 
 
บ้ันปลายชีวิตของอับราฮัม 
(๑  พ ศ ด . ๑  : ๓ ๒ -๓ ๓ ) 
๒ ๕ อับราฮัมมีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อ เคทูราห 
๒ นางใหกําเนิดบุตรแกเขา คือ ศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน 
อิชบาก และชูอาห ๓ โยกชานมีบุตรชายชื่อ เชบา และเดดาน 
ลูกหลานของเดดานคือพวกอัสชูริม เลทูชิม และ เลอุมมิม 
๔ บุตรของมีเดียน คือ เอฟาห เอเฟอร ฮาโนค อาบีดา และ 
เอลดาอาห ท้ังหมดนี้คือวงศวานของนางเคทูราห 
๕ อับราฮัมยกทุกสิ่งท่ีเขามีใหแกอิสอัค ๖ แตขณะที่ยังมีชีวิตอยู 
เขาก็ไดใหสิ่งของบางอยางแกบรรดาบุตรที่เกิดจากภรรยานอย 
และสงคนเหลานั้นออกไปยังดินแดนทางทิศตะวันออก 
แยกเสียจากอิสอัคบุตรของเขา 
๗ ๘ อับราฮัมมีอายุรวมท้ังหมด ๑ ๗ ๕  ป 
๘ แลวอับราฮัมก็สิ้นลมหายใจเมื่อแกหงอม 
และเปนชายชราอายุยืนยาว 
และเขาก็ถูกรวมไวกับบรรพบุรุษของเขา 
๙ อิสอัคกับอิชมาเอลบุตรของอับราฮัมจึงฝงทานไวในถํ้ามัคเปลาห
ใกลมัมเร ในทุงของเอโฟรน บุตรของโศหารชาวฮิตไทต 
๑ ๐ คือทุงท่ีอับราฮัมไดซ้ือจากชาวฮิตไทต 
ที่นั่นเองเขาฝงอับราฮัมไวกับซาราหภรรยาของเขา 
๑ ๑ หลังจากท่ีอับราฮัมสิ้นชีวิตแลว 
พระเจาทรงอวยพรอิสอัคบุตรชายของเขา 
ขณะนั้นอิสอัคอาศัยอยูท่ีเบเออรลาไฮรอย 



 
เชื้อสายของอิชมาเอล 
(๑  พ ศ ด . ๑  :๒ ๙ -๓ ๑ ) 
๑ ๒ ตอไปนี้เปนบันทึกเรื่องราวของอิชมาเอล 
บุตรชายของอับราฮัมที่เกิดจากนางฮาการสาวใชชาวอียิปตของนา
งซาราห ๑ ๓ ตอไปนี้เปนรายชื่อบุตรทั้งหลายของอิชมาเอล 
เรียงตามลําดับอายุไดแก เนบาโยท ผูบุตรหัวปของอิชมาเอล 
เคดาร อัดบีเอล มิบสัม ๑ ๔ มิชมา ดูมาห มัสสา ๑ ๕ ฮาดัด เทมา 
เยทูร นาฟช และเคเดมาห ๑ ๖ คนเหลานี้คือบุตรของอิชมาเอล 
เปนชื่อของหัวหนาเผาท้ังสิบสองเผา ตามถ่ินฐานและคายของเขา 
๑ ๗ อิชมาเอลมีอายุรวมท้ังหมด ๑ ๓ ๗  ป แลวเขาก็สิ้นลมหายใจ 
และเขาก็ถูกรวมไวกับบรรพบุรุษของเขา 
๑ ๘ ลูกหลานของเขาตั้งถ่ินฐานอยูท่ัวดินแดนจากฮาวิลาหไปถึงชู
ร ใกลชายแดนอียิปตบนเสนทางไปยังอัสชูร 
แ ล ะ พ ว ก เขาก็มีชีวิตอยูอยางเปนปฏิปกษกับ*พี่นองทั้งหมดข
อ ง เ ข า  
 
ย า โ ค บ แ ล ะ เ อ ซ า ว  
 ๑ ๙ ตอไปนี้เปนบันทึกเรื่องราวของอิสอัคบุตรชายอับราฮัม 
 อับราฮัมไดเปนบิดาของอิสอัค ๒ ๐ อิสอัคอายุได ๔ ๐  ป 
เม่ือเขาแตงงานกับเรเบคาห 
บุตรสาวของเบธูเอลชาวอารัมจากถ่ินปดดานอารัม* 
แ ล ะ เ ปนนองสาวของลาบันชาวอารัม 
๒ ๑ อิสอัคอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+ 
เพื่อภรรยาเพราะนางเปนหมัน องคพระผูเปนเจา+ 
ทรงตอบคําอธิษฐานของเขา 
และนางเรเบคาหผูเปนภรรยาก็ไดตั้งครรภ 



๒ ๒ ทารกในทองเบียดเสียดกันนางจึงรองวา 
"ทําไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นกับฉัน?" นางจึงไปทูลถามองคพระผูเปนเจา+ 
 ๒ ๓ องคพระผูเปนเจาตรัสกับนางวา  
  "ชนสองชาติอยูในครรภของเจา 
   ชนสองพวกที่เกิดจากตัวเจาจะแยกออกจากกัน 
  พวกหนึ่งจะแข็งแกรงกวาอีกพวกหนึ่ง 
   คนพี่จะรับใชคนนอง" 
 
 ๒ ๔ เมื่อถึงกําหนดคลอด 
ปรากฎวามีลูกแฝดชายอยูในครรภของเธอ 
๒ ๕ คนแรกที่เกิดมาตัวแดง มีขนทั่วตัวเหมือนเสื้อขนสัตว 
ดังนั้นเขาจึงต้ังชื่อใหวา เอซาว* ๒ ๖ หลังจากนั้น 
นองชายของเขาก็คลอดออกมา 
โดยท่ีมือของเขาจับสนเทาเอซาวไว ดังนั้นเขาจึงไดชื่อวา ยาโคบ* 
ขณะนั้นอิสอัคอายุ ๖ ๐  ป เมื่อเรเบคาหใหกําเนิดบุตรชายทั้งสอง 
 ๒ ๗ เด็กชายทั้งสองคนเติบโตขึ้น 
เอซาวเปนนายพรานผูช่ําชอง เปนคนที่ชอบใชชีวิตในทองทุง 
สวนยาโคบเปนคนเงียบๆ ชอบอยูกับเต็นท 
๒ ๘ อิสอัคซ่ึงชอบเนื้อสัตวท่ีลามารักเอซาว แตเรเบคาหรักยาโคบ 
๒ ๙ ครั้งหนึ่ง ขณะที่ยาโคบกําลังปรุงอาหาร 
เอซาวกลับมาจากทองทุง กําลังหิวจัด ๓ ๐ เขากลาวกับยาโคบวา 
"เร็วเขา ใหฉันกินตมอะไรแดงๆ นั่นสักหนอย! ฉันหิวจะตายแลว!" 
(เขาจึงมีอีกชื่อหนึ่งวา เอโดม*) 
๓ ๑ ยาโคบตอบวา "ขายสิทธิบุตรหัวปของพี่ใหฉันกอน"  
๓ ๒ เอซาวตอบวา "นี่แหนะ ฉันกําลังจะตายแลว 
สิทธิบุตรหัวปจะมีประโยชนอะไรตอฉัน?"  
๓ ๓ แตยาโคบกลาววา "สาบานกับฉันกอน" 
ดังนั้นเอซาวจึงสาบานแกเขา ขายสิทธิบุตรหัวปใหแกยาโคบ  



๓ ๔ แลวยาโคบจึงแบงขนมปงและถ่ัวแดงตมใหเอซาว 
เขาก็กินและดื่ม แลวก็ลุกจากไป 
เอซาวไดดูหม่ินสิทธิบุตรหัวปของตนอยางนี้แหละ 
 
/๒ ๕ :๑ ๘  * หรืออาศัยอยูทางตะวันออกของ 
๒ ๕  :๒ ๐  * คือภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเมโสโปเตเมีย 
๒ ๕ :๒ ๕  * เอซาวอาจจะหมายความวาขนดก ; 
เขามีอีกช่ือหนึ่งวา เอโดม ซึ่งแปลวา แดง 
๒ ๕ :๒ ๖  * ยาโคบ แปลวา เขาจับสนเทา (เปนสํานวนแปลวา 
เ ข า ห ล อ ก ล ว ง ) 
๒ ๕ :๓ ๐  * เอโดม แปลวา แดง/ 
 
อิสอัคและอาบีเมเลค 
๒ ๖ นอกเหนือจากการกันดารอาหารที่เคยเกิดขึ้นในสมัยอับราฮัม 
อยูมาเกิดกันดารอาหารในดินแดนนั้นอีกครั้งหนึ่ง 
และอิสอัคไปหาอาบีเมเลคกษัตริยชาวฟลิสเตียท่ีเมืองเกราร 
๒ องคพระผูเปนเจา+ทรงปรากฏแกอิสอัคและตรัสวา 
"อยาลงไปอียิปต ๓ จงอาศัยอยูในแผนดินนี้อยางที่เราบอกเจา 
และเราจะอยูกับเจาและจะอวยพรเจา 
เพราะเราจะยกดินแดนทั้งหมดนี้ใหแกเจากับลูกหลานของเจา 
และจะยืนยันคําปฏิญาณท่ีเราไดสาบานไวกับอับราฮัมบิดาเจา 
๔ เราจะทําใหลูกหลานของเจามีจํานวนมากมายเหมือนดวงดาวใน
ทองฟา และจะยกดินแดนทั้งหมดนี้ใหแกพวกเขา 
และประชาชาติท่ัวโลกจะไดรับพรผานทางวงศวาน*ของเจา 
๕ ท้ังนี้เพราะอับราฮัมไดเชื่อฟงเรา และรักษาขอกําหนด คําบัญชา 
กฎเกณฑ และบทบัญญัติของเรา" 
๖ ฉะนั้นอิสอัคจึงอาศัยอยูท่ีเกราร  



 ๗ เมื่อผูคนที่นั่นถามเรื่องภรรยาของเขา เขาก็ตอบวา 
"นางเปนนองสาวของขาพเจา" เพราะเขาไมกลาบอกวา 
"น า งเปนภรรยาของขาพเจา" เขาคิดวา 
"ผูชายทองถ่ินนี้จะฆาฉัน เพราะเรเบคาหเปนเหตุ 
เนื่องจากนางเปนคนสวย"๘ เมื่ออิสอัคอยูท่ีนั่นเปนเวลานานแลว 
อาบีเมเลคกษัตริยของชาวฟลิสเตียมองลงมาจากหนาตาง 
เห็นอิสอัคเลาโลมเรเบคาหภรรยาของเขา 
๙ อาบีเมเลคจึงบัญชาใหนําตัวอิสอัคมา และกลาววา 
"แทจริงนางเปนภรรยาของทาน! ทําไมทานจึงพูดวา 
'นางเปนนองสาวของขาพเจา'?"  
อิสอัคตอบวา 
"ขาพเจาคิดวาตนเองอาจจะตองเสียชีวิตเพราะนางเปนเหตุ" 
๑ ๐ แลวอาบีเมเลคจึงวา "ทานทําอะไรกับเราอยางนี้? 
อาจจะมีชายคนใดไปนอนกับภรรยาของทานเขา 
และทานก็จะนําความผิดมาตกอยูกับเรา"  
๑ ๑ ดังนั้นอาบีเมเลคจึงมีบัญชาแกคนทั้งปวงวา 
"ผูใดก็ตามที่ลวงเกินชายคนนี้หรือภรรยาของเขา 
จะถูกประหารชีวิตอยางแนนอน" 
๑ ๒ อิสอัคปลูกพืชผลในดินแดนนั้น 
และในปเดียวกันก็เก็บเก่ียวไดรอยเทา 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ท ร ง อ ว ย พ ร เ ข า  
๑ ๓ เขาก็ม่ังมีขึ้น ความมั่งค่ังของเขาก็เพิ่มพูนขึ้นทุกที 
จนเขากลายเปนคนมั่งมีมหาศาล ๑ ๔ เขามีฝูงแกะ แพะ วัว 
และคนรับใชมากมายจนชาวฟลิสเตียอิจฉา 
๑ ๕ ดังนั้นพวกฟลิสเตียจึงเอาดินถมบอน้ําท้ังปวง 
ที่คนใชของอับราฮัมบิดาของเขาไดขุดไวตั้งแตสมัยอับราฮัม 
๑ ๖ แ ลวอาบีเมเลคขอรองอิสอัควา "ยายไปอยูท่ีอื่นเถิด 
เดี๋ยวนี้ทานมีอํานาจมากเกินไปเสียแลวสําหรับพวกเรา" 



๑ ๗ อิสอัคจึงยายไปจากที่นั่น และตั้งถ่ินฐานในหุบเขาเกราร 
๑ ๘ อิสอัคขุดบอน้ําตางๆ 
ที่ขุดในสมัยอับราฮัมบิดาของทานขึ้นมาใหม 
พวกฟลิสเตียไดถมบอน้ําเหลานี้หลังจากท่ีอับราฮัมตายไป 
แลวเขาก็ตั้งช่ือใหบอน้ําตามชื่อเดิมท่ีบิดาเคยใหไว 
๑ ๙ คนรับใชของอิสอัคขุดพบบอน้ําจืดแหงหนึ่งในหุบเขานั้น 
๒ ๐ แตคนเลี้ยงสัตวเมืองเกรารทะเลาะกับคนเลี้ยงสัตวของอิสอัค 
และกลาววา "น้ํานี้เปนของเรา" อิสอัคจึงตั้งชื่อบอน้ํานั้นวา 
เ อ เ ส ก * เพราะพวกเขาโตเถียงกัน 
๒ ๑ คนของอิสอัคจึงขุดบอน้ําขึ้นใหม 
แตมีการทะเลาะกันเรื่องบอน้ํานั้นดวย ดังนั้นเขาจึงตั้งชื่อวา 
สิตนาห* ๒ ๒ เขายายไปจากที่นั่น แลวขุดบอน้ําอีกบอหนึ่ง 
คราวนี้ไมมีใครมาทะเลาะเรื่องบอน้ํานั้น เขาจึงตั้งชื่อวา เรโหโบท* 
เขากลาววา 
"บัดนี้พระเจาไดทรงจัดท่ีวางใหเราและเราจะเจริญรุงเรืองขึ้นในดิ
นแดนนี้" 
๒ ๓ จากที่นั่นเขาไปยังเบเออรเชบา 
๒ ๔ องคพระผูเปนเจา+ทรงปรากฏแกเขาในคืนนั้น ตรัสวา 
"เราคือพระเจาของอับราฮัมบิดาเจา อยากลัวเลย 
เพราะเราอยูกับเจา เราจะอวยพรเจา 
และจะใหลูกหลานของเจาทวีขึ้นดวยเห็นแกอับราฮัมผูรับใชของเร
า " 
๒ ๕ อิสอัคจึงสรางแทนบูชาขึ้นนมัสการและรองทูลออกพระนามข
ององคพระผูเปนเจา+ เขาตั้งเต็นทท่ีนั่น 
และคนรับใชของเขาก็ขุดบอน้ําบอหนึ่งขึ้นท่ีนั่นดวย 
๒ ๖ ขณะเดียวกันนั้น 
วันหนึ่งกษัตริยอาบีเมเลคกับอาหุสซัทท่ีปรึกษาสวนพระองคและฟโ
คลแมทัพ เดินทางจากเมืองเกรารมาพบอิสอัค 



๒ ๗ อิสอัคถามพวกเขาวา 
"ทานมาหาขาพเจาทําไมในเมื่อทานเกลียดชังและขับไลขาพเจาอ
อ ก ม า ?" 
๒ ๘ พวกเขาตอบวา "เราเห็นชัดวาองคพระผูเปนเจา+ 
ทรงสถิตอยูกับทาน ดังนั้นเราจึงพูดวา 
'ควรจะทําสัตยสาบานตกลงกันระหวางเรา' คือระหวางเรากับทาน 
ใหเราทําสนธิสัญญากับทาน ๒ ๙ วาทานจะไมทําอันตรายพวกเรา 
เหมือนที่เราไมไดลวงเกินทาน แตไดปฏิบัติตอทานอยางดี 
และสงทานจากมาอยางสันติ บัดนี้ 
ทานไดรับพรจากองคพระผูเปนเจา+"  
๓ ๐ อิสอัคจึงจัดงานเลี้ยงใหพวกเขา คนเหลานั้นก็ไดกินและดื่ม 
๓ ๑ เชาตรูวันรุงขึ้น ตางฝายก็ใหสัตยสาบานตอกัน 
จากนั้นอิสอัคก็สงพวกเขาใหเดินทางตอไป 
และพวกเขาก็จากไปอยางสันติ 
๓ ๒ ในวันนั้นเองคนรับใชของอิสอัคมาบอกเรื่องบอน้ําท่ีขุดวา 
"เราพบน้ําแลว" ๓ ๓ เขาจึงต้ังช่ือบอนั้นวา ชิบาห* 
และเมืองนั้นจึงไดช่ือวา เบเออรเชบา** มาจนทุกวันนี้ 
๓ ๔ เมื่อเอซาวอายุได ๔ ๐  ป เขาแตงงานกับ ยูดิธ 
บุตรสาวของเบเออรีชาวฮิตไทต และกับบาเสมัท 
บุตรสาวของเอโลนชาวฮิตไทต 
๓ ๕ สะใภท้ังสองคนนี้ทําใหอิสอัคกับเรเบคาหทุกขใจ 
 
/๒ ๖ :๔  * หรือพงศพันธุ 
๒ ๖ :๒ ๐  * แปลวา โตเถียง 
๒ ๖ :๒ ๑  * แปลวา การเปนศัตรูกัน 
๒ ๖ :๒ ๒  * แปลวา ท่ีวาง 
๒ ๖ :๓ ๓  * แปลวา คําสัญญา หรือ เจ็ด ** บอแหงคําสัญญา หรือ 
บอแหงเจ็ด/ 



 
ยาโคบไดพรจากอิสอัค 
๒ ๗ เมื่ออิสอัคชราแลว ตาของเขาเสื่อมลงจนมองไมเห็น 
เขาเรียกหาเอซาวบุตรชายคนโตวา "ลูกเอย" เ อ ซ า ว ต อบวา 
"ลูกอยูท่ีนี่" 
๒ อิสอัคกลาววา "ตอนนี้พอก็แกแลว จะตายวันตายพรุงก็ไมรู 
๓ บัดนี้เจาจงเอาอาวุธของเจา คือแลงและคันธนูออกไปยังทุงกวาง 
ลาสัตวปามาใหพอ 
๔ แลวปรุงอาหารรสชาดอรอยแบบที่พอชอบแลวนํามาใหพอกิน 
เพื่อวาพอจะใหพรของพอแกเจากอนพอ ต า ย " 
๕ ฝายนางเรเบคาหฟงอยูขณะที่อิสอัคพูดกับเอซาวบุตรของเขา 
เม่ือเอซาวออกไปในทองทุงเพื่อลาสัตว และนํากลับมา 
๖ เรเบคาหก็พูดกับยาโคบบุตรชายของนางวา "ดูเถิด 
แมไดยินมาวา พอของเจาพูดกับเอซาวพี่ชายเจาวา 
๗ "จงเอาเนื้อท่ีลามาทําอาหารอรอยใหพอกิน 
เพื่อวาพอจะไดใหพรของพอแกเจาจําเพาะพระพักตรองคพระผูเป
นเจา+ กอนพอตาย" ๘ "ลูกเอย ฟงใหดี และจงทําตามที่แมบอก 
๙ ไปท่ีฝูงสัตวของเรา เอาแพะที่คัดอยางดีสองตัวมาใหแม 
แมจะไดปรุงอาหารรสอรอยใหพอของเจาอยางท่ีพอเจาชอบ 
๑ ๐ แลวเจาจงนําไปใหพอของเจากิน 
เพื่อวาพอจะไดใหพรของพอแกเจากอนที่พอจะตาย" 
๑ ๑ ยาโคบพูดกับนางเรเบคาหผูเปนมารดาวา 
"แตเอซาวพี่ชายของลูกนั้นขนดก สวนลูกเปนคนผิวเกลี้ยงเกลา 
๑ ๒ ถาเกิดพอจับตองตัวลูกเลา? พอก็จะรูวาลูกหลอกลวงทาน 
และลูกจะถูกแชงสาปแทนที่จะไดรับพร" 
๑ ๓ เ ร เ บ คาหกลาววา "ลูกเอย 
ขอใหคําแชงสาปนั้นตกอยูกับแม จงทําตามท่ีแมบอก 
ไปเอาลูกแพะมาใหแม" 



๑ ๔ ยาโคบจึงออกไปนําลูกแพะมาใหมารดา 
และนางก็ปรุงอาหารรสชาดอรอยอยางท่ีบิดาของเขาชอบ 
๑ ๕ แลวเราเบคาหหยิบเสื้อผาท่ีดีท่ีสุดของเอซาวบุตรชายคนโตซึ่
งนางมีอยูในบานมาสวมใหยาโคบบุตรคนเล็ก 
๑ ๖ จากนั้นนางยังไดเอาหนังแพะหุมแขนและคอที่เกลี้ยงเกลาขอ
ง เ ข า  
๑ ๗ แลวนางก็ยื่นอาหารรสอรอยนั้นและขนมปงที่นางจัดเตรียมให
ยาโคบบุตรของนาง 
๑ ๘ เขาเขาไปหาบิดาและพูดวา "พอขอรับ" 
 อิสอัคพูดวา "มีอะไรหรือลูก นั่นใครกันหรือ" 
 ๑ ๙ ยาโคบกลาวกับบิดาวา "ลกูคือเอซาวบุตรคนโตของพอ 
ลูกไดทําตามท่ีพอสั่งแลว โปรดลุกขึ้นมารับประทานเนื้อท่ีลูกหามา 
เพื่อวาพอจะไดใหพรของพอแกลูก"  
 ๒ ๐ อิสอัคถามบุตรชายของเขาวา 
"ทําไมหาไดเร็วนักละลูก?"  
 ยาโคบตอบวา "ก็เพราะองคพระผูเปนเจา+ 
พระเจาของพอประทานความสําเร็จใหแกลูก" 
 ๒ ๑ แลวอิสอัคจึงพูดกับยาโคบวา "ลูกเอย เขามาใกลๆ 
ใหพอคลําตัวลูกดู จะไดรูวาเจาเปนเอซาวลูกของพอจริงหรือไม" 
 ๒ ๒ ยาโคบเขาไปใกลอิสอัคบิดาของเขา 
ซ่ึงจับตองตัวเขาแลวพูดวา "เสียงเปนเสียงยาโคบ 
แตมือเปนมือเอซาว" ๒ ๓ อิสอัคก็จําเขาไมได 
เ พ ราะมือของเขามีขนดกเหมือนมือเอซาวพี่ชายของเขา 
ดังนั้นอิสอัคจึงอวยพรเขา ๒ ๔ อิสอัคถามวา 
"เจาคือเอซาวลูกชายของพอจริงๆ หรือ?"  
ยาโคบตอบวา "ใชขอรับ"  
 ๒ ๕ แลวอิสอัคกลาววา "ลูกเอย เอาเนื้อมาใหพอกิน 
เพื่อพอจะไดใหพรของพอแกเจา"  



ยาโคบยกอาหารมาให อิสอัคก็รับประทาน 
ยาโคบนําเหลาองุนมาให และเขาก็ด่ืม 
๒ ๖ จากนั้นอิสอัคบิดาของเขาก็พูดกับเขาวา "ลูกเอย มานี่สิ 
มาจูบพอ"  
 ๒ ๗ ดังนั้นยาโคบจึงเขาไปจูบบิดา 
เม่ืออิสอัคไดกลิ่นเสื้อผาท่ีเขาใสอยู ก็อวยพรเขาและกลาววา  
  "อา กลิ่นลูกชายของเรา 
  เหมือนกลิ่นแหงทองทุง 
  ที่องคพระผูเปนเจา+ ท ร ง อ ว ย พ ร   
 ๒ ๘ ขอพระเจาประทานน้ําคางจากฟาสวรรค 
  และความสมบูรณแหงแผนดินแกเจา 
  คืออุดมดวยขาวและเหลาองุนใหม 
 ๒ ๙ ขอใหชาติท้ังหลายรับใชเจา  
  และชนชาติตางๆ นอมคํานับเจา 
 จงเปนนายเหนือพี่นองของเจา 
  ขอใหบุตรทั้งหลายของมารดาเจานอมคํานับเจา 
 ขอใหทุกคนที่แชงเจาถูกสาปแชง  
  และขอใหทุกคนที่ใหพรเจาไดรับพร" 
๓ ๐ หลังจากท่ีอิสอัคอวยพรยาโคบแลว 
และยาโคบเพิ่งจะกลับออกไป 
เอซาวพี่ชายของเขาก็กลับมาจากลาสัตว 
๓ ๑ เขาก็ปรุงอาหารรสชาดอรอยและนํามาใหบิดาดวย 
แลวเอซาวกลาวกับบิดาวา 
"เชิญพอลุกขึ้นนั่งรับประทานเนื้อท่ีลูกลามา 
เพื่อพอจะไดใหพรของพอแกลูก" 
๓ ๒ อิสอัคบิดาของเขาถามวา "เจาเปนใคร?" 
เขาตอบวา "ลูกชายของพอ เอซาวลูกหัวปของพอ" 



๓ ๓ อิสอัคตัวสั่นเทากลาววา 
"แลวใครกันเลาท่ีไดลาเนื้อและนํามาใหพอ? 
พอเพิ่งกินไปกอนที่เจาจะมา และพอไดอวยพรเขา 
และเขาจะไดรับพรแน" 
๓ ๔ เมื่อเอซาวไดยินบิดาพูดเชนนั้น 
ก็รองไหเสียงดังดวยความขมขื่น พูดกับบิดาวา "พอ! อวยพรลูก 
อวยพรลูกดวยเถิด" 
๓ ๕ แตอิสอัคกลาววา 
"นองชายของเจามาหลอกเอาพรของเจาไปแลว" 
๓ ๖ เอซาวพูดวา "ที่เรียกเขาวายาโคบ* ก็ถูกแลวมิใชหรือ? 
เขาไดหลอกลูกมาสองครั้งแลว เขาไดเอาสิทธิลูกหัวปของลูกไป 
และคราวนี้ยังไดเอาพรของลูกไปอีก!" แลวเขาถามวา 
"พอไมมีพรเหลือใหลูกบางเลยหรือ?" 
๓ ๗ อิสอัคตอบเอซาววา "พอต้ังใหเขาเปนนายเหนือเจา 
และใหญาติพี่นองของเขาทั้งหมดเปนคนรับใชของเขา 
พอค้ําจุนเขาดวยขาวและเหลาองุนใหม 
แลวพอจะทําอะไรเพื่อเจาไดอีกเลา ลูกเอย?" 
๓ ๘ เอซาวกลาวกับบิดาอีกวา "พอมีเพียงพรเดียวเทานั้นหรือ? 
พอของลูก โปรดอวยพรลูกดวยเถิด" แลวเอซาวก็ร่ําไหเสียงดัง  
๓ ๙ อิสอัคบิดาของเขาตอบวา 
  
   "ที่อาศัยของเจาจะหางไกล 
จากความอุดมของแผนดิน 
   จากหยาดน้ําคางแหงฟาสวรรคเบื้องบน  
๔ ๐ เจาจะมีชีวิตอยูดวยดาบ 
   และเจาจะรับใชนองของเจา 
แตเม่ือเจาทนเฉยอยูไมได 
   เจาจะสลัดแอกของเขา 



   เสียจากคอของเจา" 
 
ยาโคบหนีไปหาลาบัน 
๔ ๑ เอซาวเก็บความแคนท่ีมีตอยาโคบไว 
เพราะพรที่บิดาไดใหยาโคบ เขาบอกกับตนเองวา 
"วันไวทุกขใหพอก็ใกลเขามาแลว 
ตอนนั้นเราจะฆายาโคบนองชายของเราเสีย"  
๔ ๒ เมื่อมีคนมาบอกเรเบคาหวาเอซาวบุตรคนโตของนางพูดวาอย
างไร นางจึงเรียกยาโคบบุตรชายคนเล็กมา และกลาวแกเขาวา 
"เอซาวพี่ชายของเจากําลังปลอบใจตนเองดวยความคิดที่จะฆาเจา" 
๔ ๓ ลูกเอยบัดนี้ จงทําตามท่ีแมบอก 
จงรีบหนีไปหาลาบันพี่ชายของแมท่ีเมืองฮาราน 
๔ ๔ ไปอยูกับเขาสักระยะหนึ่ง 
จนกวาความโกรธเกรี้ยวของพี่เจาจะคลายลง 
๔ ๕ เม่ือพี่ชายของเจาหายโกรธและลืมสิ่งท่ีเจาทําไวกับเขา 
แมก็จะสงคนไปตามลูกกลับมาจากที่นั่น 
ทําไมแมจะตองเสียลูกท้ังสองคนในวันเดียว?" 
๔ ๖ แลวเรเบคาหพูดกับอิสอัควา "ฉันจะทนอยูตอไปไมไหวแลว 
เพราะผูหญิงชาวฮิตไทตเหลานี้ 
ถายาโคบหาภรรยาจากหญิงในดินแดนนี้ 
จากหญิงชาวฮิตไทตอยางนี้ ชีวิตของฉันก็ไมมีคาท่ีจะอยูตอไป" 
 
/๒ ๗ :๓ ๖  * แปลวา เขาจับสนเทา (เปนสํานวนวา เขาหลอกลวง)/ 
 
๒ ๘ ดังนั้นอิสอัคจึงเรียกยาโคบมาและอวยพร* เขา แลวสั่งวา 
"อยาแตงงานกับหญิงชาวคานาอัน ๒ จงรีบไปที่ปดดานอารัม* 
ไปยังบานเบธูเอล ผูเปนตาของเจา หาภรรยาใหตัวเจาเองจากท่ีนั่น 
จากบรรดาลูกสาวของลาบันพี่ชายของแมเจา 



๓ ขอพระเจาผูทรงฤทธิ์* อวยพรเจา 
และใหเจามีลูกหลานมากมายทวีขึ้นจนเปนประชาคมของชนเผาท้ั
ง ห ล า ย  
๔ ขอพระองคประทานพรที่ประทานแกอับราฮัมใหกับเจาและลูกห
ลานของเจา 
เพื่อเจาจะไดกรรมสิทธิ์ในดินแดนที่บัดนี้เจาอาศัยอยูอยางคนตางด
าว ดินแดนที่พระเจาประทานแกอับราฮัม" 
๕ แลวอิสอัคสงยาโคบใหออกเดินทางไป 
และเขาไปยังปดดานอารัม ไปหาลาบันบุตรชายของเบธูเอล 
ชาวอารัม ลาบันเปนพี่ชายของเรเบคาห 
ม า ร ด า ข อ ง ย า โ ค บ แ ล ะ เ อ ซ า ว  
๖ ฝายเอซาวรูวา อิสอัคไดอวยพรยาโคบ 
และสงเขาไปที่ปดดานอารัม ใหไปหาภรรยาจากที่นั่น 
และเมื่ออวยพรยาโคบแลว ก็ไดสั่งเขาวา 
"อยาแตงงานกับหญิงชาวคานาอัน" 
๗ ท้ังไดยินวายาโคบก็เชื่อฟงพอแม 
และออกเดินทางไปปดดานอารัม ๘ เอซาวก็ตระหนักวา 
อิสอัคผูเปนบิดาไมชอบหญิงชาวคานาอันมากเพียงใด 
๙ เอซาวจึงไปหาอิชมาเอล แลวแตงงานกับนางมาหะลัท 
นองสาวของเนบาโยท 
บุตรสาวของอิชมาเอลบุตรชายของอับราฮัม 
นอกเหนือจากภรรยาที่มีอยูแลว 
 
ความฝนของยาโคบที่เบธเอล 
๑ ๐ ยาโคบออกจากเบเออรเชบาเดินทางไปยังฮาราน 
๑ ๑ เขาหยุดพักแรม ณ ที่แหงหนึ่ง เพราะดวงอาทิตยลับฟาไปแลว 
เขาเอาหินกอนหนึ่งมาหนุนศีรษะและนอนหลับไป 



๑ ๒ เขาฝนเห็นบันไดทอดจากโลกขึ้นไปถึงสวรรค 
และมีเหลาทูตของพระเจากําลังขึ้นลงบันไดนั้น 
๑ ๓ เหนือบันไดนั้น* องคพระผูเปนเจา+ ประทับยืนอยู 
และพระองคตรัสวา "เราคือเยโฮวาหพระเจาของอับราฮัมบิดาเจา 
และพระเจาของอิสอัค 
เราจะยกแผนดินที่เจานอนอยูนี้ใหเจากับลูกหลานของเจา  
๑ ๔ และลูกหลานของเจาจะมากมายเหมือนธุลีดินของโลกนี้ 
และเจาจะแพรขยายออกไปทางทิศตะวันตกและทางทิศตะวันตก 
ไปทางทิศเหนือและทางทิศใต 
ชนชาติท้ังมวลทั่วโลกจะไดรับพรผานทางเจาและวงศวานของเจา 
๑ ๕ เราอยูกับเจา และจะพิทักษรักษาเจาไมวาเจาไปท่ีไหน 
แ ล ะ เ ร า จ ะ น ำ เจากลับมายังแผนดินนี้ 
เราจะไมทอดทิ้งเจาจนกวาเราจะไดทําสิ่งท่ีเราไดสัญญาไวกับเจาแ
ลว" 
๑ ๖ เมื่อยาโคบตื่นขึ้น เขาคิดวา " แนทีเดียว องคพระผูเปนเจา+ 
ทรงอยูท่ีนี่ แตเราไมรูเลย" ๑ ๗ เขาก็กลัวและกลาววา 
"สถานที่นี้ชางนาเคารพยําเกรงยิ่งนัก มิใชอื่นไกล 
นี่เปนท่ีประทับของพระเจา เปนประตูสวรรค"  
๑ ๘ เชาตรูวันรุงขึ้น 
ยาโคบเอาหินท่ีหนุนศีรษะตั้งขึ้นเปนเสาหลักและเทน้ํามันลงบนยอ
ดของหินนั้น ๑ ๙ เขาตั้งชื่อสถานที่นั้นวา เบธเอล* 
ถึงแมวาเมืองนั้นเคยมีช่ืออยูแลววา ลูส 
๒ ๐ แลวยาโคบก็ปฏิญาณวา "ถาพระเจาทรงสถิตกับขาพระองค 
และพิทักษรักษาขาพระองคตลอดการเดินทางครั้งนี้ 
ทั้งประทานอาหารและเสื้อผาใหขาพระองค 
๒ ๑ เพื่อขาพระองคจะกลับมาบานบิดาของขาพระองคอยางปลอด
ภัย แลวพระเยโฮวาห* จะเปนพระเจาของขาพระองค 
๒ ๒ และหินท่ีขาพเจาต้ังขึ้นเปนเสาหลักนี้จะเปนพระนิเวศของพระ



เจา 
แลวขาพระองคจะถวายหนึ่งในสิบของทุกสิ่งท่ีพระองคประทานให
แกขาพระองค" 
 
/๒ ๘ :๑  * หรือ ทักทาย 
๒ ๘ :๒  * คือภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเมโสโปเตเมีย 
เชนเดียวกับขอ ๕ , ๖ , ๗  
๒ ๘ :๓  * ภาษาฮีบรูวา เอล ชัดดาย 
๒ ๘ :๑ ๓  * หรือ ขางๆ เขานั้น 
๒ ๘ :๑ ๙  * แ ป ล วา ท่ีประทับ (บานของพระเจา) 
๒ ๘ :๒ ๐ , ๒ ๑  * หรือ 
เพราะพระเจา...บานบิดาของขาพระองคอยางปลอดภัย 
พระเยโฮวาห 
๒ ๘ :๒ ๑ , ๒ ๒  * หรือ อยางปลอดภัย 
และพระเยโฮวาหจะเปนพระเจาของขาพระองค ๒ ๒  แลว/ 
 
ยาโคบมาถึงปดดานอารัม 
๒ ๙ แลวยาโคบเดินทางตอไปจนถึงดินแดนของชนชาวตะวันออก 
๒ ท่ีนั่น เขามองเห็นบอน้ําบอหนึ่งในทองทุง 
มีแกะสามฝูงนอนอยูใกลๆ บอ เพราะฝูงแกะกินน้ําจากบอนี้ 
กอนหินที่ปดปากบอนั้นใหญมาก 
๓ เมื่อฝูงแกะทั้งหมดมาพรอมกันแลว 
คนเลี้ยงแกะจะเลื่อนกอนหินออกจากปากบอ และตักน้ําใหฝูงแกะ 
แลวเขาก็จะกลิ้งหินปดปากบอดังเดิม  
๔ ยาโคบถามคนเลี้ยงแกะเหลานั้นวา "พี่เอย 
พวกทานมาจากไหน?" 
พวกเขาตอบวา "ม า จ า ก ฮ า ร า น " 
๕ ยาโคบจึงถามวา "ทานรูจักลาบันหลานชายของนาโฮรหรือไม?"  



เขาตอบวา "รูจัก" 
๖ แลวยาโคบถามพวกเขาอีกวา "ลาบันสบายดีหรือ?" 
คนเลี้ยงแกะตอบวา "เขาสบายดี โนนไงราเชล 
ลูกสาวของเขากําลังเดินมาพรอมกับฝูงแกะ" 
๗ ยาโคบถามวา "ดูเถิด ตอนนี้ยังวันอยู 
ยังไมถึงเวลาท่ีจะรวมฝูงแกะ จงใหน้ําแกะ แลวนํากลับไปกินหญา" 
๘ พวกเขาตอบวา "ไมไดหรอก 
ตองรอจนกวาฝูงแกะทั้งหมดมาถึงท่ีนี่ 
เราจึงจะเลื่อนหินจากปากบอแลวจึงใหน้ําแกะ" 
๙ ขณะที่กําลังพูดคุยกันอยู ราเชลก็มาถึงพรอมกับฝูงแกะของบิดา 
เพราะวานางเปนคนเลี้ยงแกะ 
๑ ๐ เม่ือยาโคบเห็นราเชลลูกสาวของลาบันพี่ชายของแม 
และเห็นฝูงแกะของลาบัน จึงไปท่ีบอน้ํา เลื่อนหินออกจากปากบอ 
และใหน้ําฝูงแกะของลุง 
๑ ๑ แลวยาโคบก็จูบราเชลและเริ่มรองไหเสียงดัง 
๑ ๒ เขาบอกราเชลวาเขาเปนญาติของบิดาของนาง 
เปนลูกชายของเรเบคาห ดังนั้นนางจึงวิ่งไปบอกบิดาของนาง 
๑ ๓ ทันทีท่ีลาบันไดยินเรื่องยาโคบบุตรชายของนองสาว 
ก็รีบออกมาพบ ลาบันกอดและจูบยาโคบ พาเขาไปบาน 
และยาโคบก็เลาเรื่องราวทั้งหมดใหฟง 
๑ ๔ ลาบันกลาวกับยาโคบวา "เจาเปนเลือดเนื้อเช้ือไขของเราเอง" 
 
ยาโคบแตงงานกับเลอาหและราเชล 
หลังจากยาโคบพักอยูกับลาบันไดหนึ่งเดือนเต็ม 
๑ ๕ ลาบันพูดกับเขาวา 
"ควรหรือท่ีเจาจะทํางานใหเราโดยไมมีคาตอบแทน 
เพียงเพราะเจาเปนญาติของเรา? 
บอกมาเถิดวาเราควรจะใหคาจางเจาสักเทาไร?"  



๑ ๖ ลาบันมีบุตรสาวสองคน คนพี่ชื่อเลอาห คนนองชื่อราเชล 
๑ ๗ เลอาหมีตาเซ่ืองซึม* สวนราเชลรูปรางงาม เปนคนสวย 
๑ ๘ ยาโคบหลงรักราเชล จึงกลาววา "ฉันจะทํางานใหทานเจ็ดป 
เพื่อแลกกับราเชลลูกสาวคนเล็กเปนคาตอบแทน" 
๑ ๙ ลาบันจึงวา "ที่จะยกนางใหเจาก็ดีกวาใหชายอื่น 
จงกับเราที่นี่เถิด" ๒ ๐ ดังนั้น 
ยาโคบจึงทํางานเจ็ดปเพื่อจะไดราเชล แตดวยความรักท่ีมีตอนาง 
เขาจึงรูสึกเหมือนไมก่ีวัน  
๒ ๑ แลวยาโคบพูดกับลาบันวา "ฉันทํางานครบตามสัญญาแลว 
โปรดมอบภรรยาของฉันใหฉันเถิด 
ฉันตองการจะรวมหลับนอนกับนาง 
๒ ๒ ดังนั้นลาบันจึงเชิญคนในละแวกนั้นท้ังหมดมารวมงานเลี้ยง 
๒ ๓ แตเมื่อคํ่าลงแลว ลาบันก็พาเลอาหบุตรสาวมาใหยาโคบ 
เขาก็หลับนอนกับนาง 
๒ ๔ ลาบันไดยกสาวใชชื่อศิลปาหใหเปนสาวใชของเลอาห  
๒ ๕ เชาวันรุงขึ้น เลอาหก็อยูที่นั่น! 
ดังนั้นยาโคบจึงกลาวกับลาบันวา "ทานทําอะไรกับฉันอยางนี้ 
ฉันรับใชทานเพื่อราเชลมิใชหรือ? ทําไมทานจึงหลอกลวงฉัน?" 
๒ ๖ ลาบันจึงตอบวา 
"มันผิดธรรมเนียมของเราที่จะใหนองสาวออกเรือนไปกอนพี่สาว 
๒ ๗ ขอใหครบหนึ่งสัปดาหแหงการเปนเจาสาวของลูกคนนี้กอน 
แลวเราจะยกลูกสาวคนเล็กใหดวย แลกกับการทํางานอีกเจ็ดป" 
๒ ๘ และยาโคบก็ยินยอม เมื่อครบสัปดาหแรกกับเลอาหแลว 
ลาบันก็ยกราเชลบุตรสาวของเขาใหเปนภรรยายาโคบดวย 
๒ ๙ ลาบันไดยกสาวใชชื่อบิลฮาหใหเปนสาวใชของราเชล 
๓ ๐ ยาโคบไดรวมหลับนอนกับราเชลดวย 
และเขารักราเชลมากกวาเลอาห 
เขาจึงทํางานใหลาบันตอไปอีกเจ็ดป 



 
บรรดาบุตรของยาโคบ 
๓ ๑ เมื่อองคพระผูเปนเจา+ ทรงเห็นวาเลอาหไมไดเปนท่ีรัก 
พระองคจึงทรงใหนางมีบุตร แตราเชลเปนหมัน 
๓ ๒ เลอาหก็ตั้งครรภ คลอดบุตรชายคนหนึ่ง นางตั้งชื่อใหเขาวา 
รูเบน* เนื่องจากนางกลาววา "เพราะองคพระผูเปนเจา+ 
ทรงเห็นความทุกขยากของฉัน บัดนี้สามีจะรักฉันแน" 
๓ ๓ แลวนางก็ตั้งครรภอีก และเมื่อนางคลอดบุตรชายคนหนึ่ง 
นางกลาววา "เพราะองคพระผูเปนเจา+ 
ทรงไดยินวาฉันไมเปนท่ีรัก 
พระองคจึงประทานลูกชายคนนี้ใหฉันดวย" ดังนั้น 
นางจึงตั้งชื่อเขาวา สิเมโอน*  
๓ ๔ นางไดตั้งครรภอีก และเมื่อนางคลอดบุตรชายคนหนึ่ง 
นางกลาววา "ในที่สุด สามีจะมาผูกพันอยูกับฉัน 
เพราะฉันไดใหกําเนิดลูกชายสามคนแกเขา" ดังนั้น 
เขาจึงไดชื่อวา เลวี*  
๓ ๕ นางไดตั้งครรภอีก และเมื่อนางคลอดบุตรชายคนหนึ่ง 
นางกลาววา "คราวนี้ฉันจะสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ " ดังนั้น 
นางจึงตั้งชื่อเขาวา ยูดาห* แลวนางก็หยุดใหกําเนิดบุตร 
 
/๒ ๙ :๑ ๗  * คํานี้ในภาษาฮีบรูมีความหมายไมชัดเจน 
๒ ๙ :๓ ๒  * 
คําวารูเบนมีเสียงคลายกับคําในภาษาฮีบรูท่ีมีความหมายวา 
พระองคทรงเห็นความทุกขยากของขาพเจา ชื่อรูเบน แปลวา 
เห็นไหม ลูกชายคนหนึ่ง 
๒ ๙ :๓ ๓  * อาจจะมีความหมายวา ผูซ่ึงไดยิน 
๒ ๙ :๓ ๔  * มีเสียงคลาย และอาจมีรากศัพทในภาษาฮีบรูท่ีแปลวา 
ผูกพัน 



๒ ๙ :๓ ๕  * มีเสียงคลาย และอาจมีรากศัพทในภาษาฮีบรูท่ีแปลวา 
สรรเสริญ  
 
๓ ๐ เมื่อราเชลเห็นวาตนไมมีบุตรใหยาโคบเลยก็อิจฉาพี่สาว 
ดังนั้นนางจึงกลาวกับยาโคบวา "ใหลูกกับฉัน มิฉะนั้นฉันจะตาย"  
๒ ย า โ ค บ จึงโกรธนาง และพูดวา 
"ฉันอยูในฐานะพระเจาผูไมทรงใหเธอมีลูกหรือ?" 
๓ นางจึงพูดวา "นางบิลฮาหสาวใชของฉันอยูท่ีนี่ 
จงหลับนอนกับนาง เพื่อนางจะไดมีบุตรใหแกฉัน 
และฉันเองก็จะสามารถสรางครอบครัวขึ้นไดดวยโดยผานทางนาง"  
๔ ดังนั้นนางจึงยกบิลฮาหสาวใชใหเปนภรรยาของยาโคบ 
เขาก็หลับนอนกับนาง 
๕ นางไดตั้งครรภและใหกําเนิดบุตรชายคนหนึ่งใหแกเขา 
๖ แลวราเชลกลาววา "พระเจาทรงพิสูจนแลววาฉันไมผิด 
ทรงสดับฟงคําวิงวอนและประทานลูกชายคนหนึ่งแกฉัน" 
เพราะเหตุนี้นางจึงต้ังชื่อเขาวา ดาน*  
๗ แลวบิลฮาหสาวใชของราเชลก็ตั้งครรภอีกครั้งหนึ่งและคลอดบุต
รชายคนที่สองใหแกยาโคบ ๘ แลวราเชลกลาววา 
"ฉันไดตอสูกับพี่สาวอยางหนักและชนะแลว" 
ดังนั้นนางจึงตั้งชื่อเขาวา นัฟทาลี* 
๙ เม่ือเลอาหเห็นวาตนมิไดตั้งครรภอีก 
จึงยกศิลปาหสาวใชของตนใหเปนภรรยาของยาโคบ 
๑ ๐ ศิลปาหใหกําเนิดบุตรชายคนหนึ่งแกเขา 
๑ ๑ แลวเลอาหกลาววา "โชคดีอะไรอยางนี้!"* 
ดังนั้นนางจึงตั้งชื่อเขาวา กาด*  
๑ ๒ แลวศิลปาหก็ใหกําเนิดบุตรชายคนที่สองแกยาโคบ 
๑ ๓ แลวเลอาหกลาววา "ฉันสุขใจเสียจริงๆ 



พวกผูหญิงจะเรียกฉันวา เปนสุข" ดังนั้นนางจึงตั้งชื่อเขาวา 
อาเชอร*  
๑ ๔ วันหนึ่งในฤดูเก็บเก่ียว รูเบนพบตนดูดาอิม* ท่ีทุงนา 
จึงนํามาใหเลอาหผูเปนมารดา ราเชลพูดกับเลอาหวา 
"ขอดูดาอิมของลูกชายพี่ใหฉันบางเถิด" 
๑ ๕ แตเลอาหตอบนางวา "เจาเอาสามีของฉันไปยังไมพออีกหรือ? 
แลวยังจะมาเอาดูดาอิมของลูกฉันอีกหรือ?"  
ราเชลกลาววา "ดีแลว เอาอยางนี้ก็แลวกัน เขาไปนอนกับพี่คืนนี้ได 
แลกกับดูดาอิมของลูกชายพี่" 
๑ ๖ เย็นวันนั้น เมื่อยาโคบกลับมาจากทุงนา 
เลอาหก็ออกไปตอนรับพูดวา "ทานตองมานอนกับฉัน 
เพราะฉันเอาดูดาอิมของลูกเปนสินจางแลว" 
คืนวันนั้นยาโคบก็นอนกับนาง 
๑ ๗ พระเจาทรงฟงเลอาห 
นางตั้งครรภและใหกําเนิดบุตรชายคนที่หา 
๑ ๘ แลวเลอาหกลาววา 
"พระเจาประทานรางวัลใหฉันท่ีไดยกสาวใชใหสามี" 
ดังนั้นนางจึงตั้งชื่อเขาวา อิสสาคาร* 
๑ ๙ เลอาหไดต้ังครรภอีกครั้งหนึ่งและคลอดบุตรชายคนที่หก 
๒ ๐ แลวเลอาหกลาววา "พระเจาประทานของขวัญล้ําคาแกฉัน 
คราวนี้สามีจะยกยองฉัน เพราะใหลูกชายแกเขาถึงหกคน" 
ดังนั้นนางจึงตั้งชื่อเขาวา เศบูลุน*  
๒ ๑ ตอมาอีกระยะหนึ่ง นางคลอดบุตรสาวคนหนึ่งใหชื่อวา ดีนาห 
๒ ๒ แลวพระเจาทรงระลึกถึงราเชล ทรงฟงนางและใหนางมีบุตร 
๒ ๓ นางตั้งครรภและใหกําเนิดบุตรชายคนหนึ่ง นางกลาววา 
"พระเจาทรงลบลางความอับอายของฉันแลว" 
๒ ๔ นางตั้งชื่อเขาวา โยเซฟ* และกลาววา "ขอองคพระผูเปนเจา+ 
ทรงเพิ่มลูกชายใหฉันอีกคนหนึ่ง" 



 
ฝูงสัตวของยาโคบเพิ่มจํานวนขึ้น 
๒ ๕ หลังจากราเชลใหกําเนิดโยเซฟ ยาโคบพูดกับลาบันวา 
"ขอสงฉันไปตามทางของฉันเถิด 
เพื่อฉันจะไดกลับไปบานเกิดเมืองนอน ๒ ๖ ขอมอบภรรยาและลูกๆ 
ทั้งหมดใหแกฉัน เพราะฉันไดรับใชทานเพ่ือพวกเขาแลว 
และฉันก็จะไดออกเดินทาง 
ทานก็รูวาฉันไดทํางานใหทานมากเพียงใด" 
๒ ๗ แตลาบันกลาวกับเขาวา "ถาเราเปนท่ีชอบในสายตาของเจา 
โปรดอยูกับเราตอไป เราพบวาองคพระผูเปนเจา+ 
ทรงอวยพรเราเพราะเจา" ๒ ๘ เขากลาวเสริมวา 
"เจาจะเรียกคาจางเทาไรก็บอกมาเถิด เราจะจายให" 
๒ ๙ ยาโคบกลาวกับเขาวา "ทานก็รูวาฉันไดรับใชทานอยางไร 
และฝูงแพะแกะในความดูแลของฉันไดรับการเลี้ยงดูดีเพียงไร 
๓ ๐ ท่ีทานมีอยูเล็กนอยกอนฉันมา เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นมหาศาล 
และไมวาฉันจะทําอะไร องคพระผูเปนเจา+ ก็ทรงอวยพรทาน 
แตเม่ือไรเลา ฉันจึงจะทําอะไรเพื่อครัวเรือนของตนเองไดเลา?" 
๓ ๑ ลาบันถามวา "เราจะใหอะไรเจาไดบาง?" 
ยาโคบตอบวา "ไมตองใหอะไรผมหรอก 
แตถาทานจะทําอะไรสักอยางหนึ่งใหฉัน 
ฉันก็จะเลี้ยงและดูและฝูงสัตวใหทานตอไป 
๓ ๒ คือในวันนี้ใหฉันออกไปสํารวจฝูงสัตวของทานดู 
แลวแยกแกะทุกตัวท่ีมีลายดางหรือเปนจุด ลูกแกะสีคล้ําทุกตัว 
และแพะที่มีจุดหรือลายดางออกจากฝูง 
สัตวเหลานี้จะเปนคาจางของฉัน 
๓ ๓ และความซื่อสัตยของฉันจะเปนพยานใหฉันในอนาคต 
ทุกครั้งที่ทานตรวจดูคาจางท่ีจายใหฉัน 



หากพบวาแพะตัวใดในกรรมสิทธ์ิของฉันท่ีไมมีลายดาง ไมมีจุด 
หรือลูกแกะตัวใดที่ไมมีสีคล้ําใหถือวาฉันขโมยมา" 
๓ ๔ ลาบันตอบวา "ตกลง ทําตามที่เจาวา" ๓ ๕ ในวันนั้นเอง 
เขาก็ออกไปคัดแพะผูท่ีมีลายดางหรือจุดท้ังหมดและแพะตัวเมียท่ีมี
ลายดางหรือจุดท้ังหมด (ทุกตัวท่ีมีสีขาวอยูดวย) 
ตลอดจนลูกแกะสีคล้ําทุกตัวออกจากฝูง 
แลวนําไปใหบุตรชายทั้งหลายของเขาเลี้ยง 
๓ ๖ แลวเขาใหฝูงแพะแกะของเขากับของยาโคบอยูหางกันเปนระ
ยะเวลาเดินทางสามวัน สวนยาโคบยังเลี้ยงฝูงสัตวใหลาบันตอไป 
๓ ๗ อ ยางไรก็ดี ยาโคบเอากิ่งไมสดๆจากตนปอบลาร 
ตนอัลมันดและตนเปลน มาทําใหเปนลายริ้วขาว 
โดยลอกเปลือกใหเห็นเนื้อไมสีขาวขางใน 
๓ ๘ แลวเขาวางก่ิงไมท่ีลอกเปลือกไวท่ีรางน้ําทุกรางเพื่อใหอยูตร
งหนาฝูงแพะแกะเวลาที่มันมากินน้ํา 
เม่ือฝูงแพะแกะเปนสัดและมากินน้ํา 
๓ ๙ มันก็ผสมพันธุกันหนาก่ิงไมนั้น 
ลูกที่เกิดมาจึงมีลายดางหรือเปนจุดๆ 
๔ ๐ ยาโคบก็แยกลูกสัตวเหลานั้นไวตางหาก 
แลวใหฝูงสัตวท่ีเหลือเขาไปผสมพันธกับสัตวท่ีมีลายดางหรือสัตวท่ี
มีสีคล้ําของลาบัน 
โดยวิธีนี้เองเขาจึงสรางฝูงแพะแกะของตนเองขึ้น 
และไมไดรวมไวกับฝูงสัตวของลาบัน 
๔ ๑ เม่ือใดก็ตามที่ตัวเมียแข็งแรงเปนสัด 
ยาโคบก็เอากิ่งไมท่ีลอกเปลือกไปวางไวในรางน้ําตรงหนาสัตวนั้น 
ใหมันผสมพันธุกันใกลไมนั้น ๔ ๒ แตถาสัตวตัวใดออนแอ 
เขาก็ไมเอากิ่งไมไปวางไวท่ีนั่น 
ดังนั้นสัตวท่ีออนแอก็เปนของลาบัน 
สวนตัวท่ีแข็งแรงเปนของยาโคบ ๔ ๓ ดวยวิธีนี้เอง 



เขาจึงร่ํารวยขึ้นอยางมาก และกลายเปนเจาของสัตวฝูงใหญ 
มีคนรับใชชายหญิงจํานวนมาก และอูฐ ลา อีกมากมาย 
 
ยาโคบหนีไปจากลาบัน 
๓ ๑ ยาโคบไดยินลูกๆ ของลาบันพูดกันวา 
"ขาวของทุกอยางท่ีเขามีมาจากพอเราทั้งนั้น 
เขารวยขึ้นมาไดก็เพราะพอของเราแทๆ" 
๒ ยาโคบสังเกตวาลาบันมีทัศนะทาทีตอตนตางไปจากแตกอน 
๓ พระเจาตรัสกับยาโคบวา "จงกลับไปยังดินแดนแหงบิดาของเจา 
ไปหาญาติพี่นองท่ีนั่น เราจะอยูกับเจา" 
๔ วันหนึ่ง 
ยาโคบจึงใหคนไปตามราเชลกับเลอาหออกมาที่ทุงนาซ่ึงเขาเลี้ยงสั
ตวอยู ๕ เขาบอกนางทั้งสองวา "พอของเธอเปลี่ยนไป 
เดี๋ยวนี้แทบมองหนากันไมติดเลย 
แตพระเจาของพอฉันสถิตอยูกับฉัน 
๖ เธอสองคนก็รูวาฉันพากเพียรทํางานใหพอของเธอขนาดไหน 
๗ แตพอของเธอก็ยังบิดพลิ้วผิดสัญญาคาจางของฉันหนแลวหนเล
า แตพระเจาไมทรงยอมใหเขาทําอันตรายฉัน ๘ ถาเขากลาววา 
“ สัตวลายดางจะเปนคาจางของเจา”  
สัตวทุกตัวในฝูงก็จะตกลูกเปนลายดาง และถาเขากลาววา 
‘ สัตวลายริ้วจะเปนคาจางของเจา’  
สัตวท้ังฝูงก็จะตกลูกเปนลายริ้ว 
๙ ดังนั้นพระเจาจึงทรงเอาฝูงสัตวจากพอของเธอมาและทรงประทา
นแกฉัน 
๑ ๐ “ ครั้งหนึ่งในฤดูผสมพันธุ ฉันฝนไปวา ฉันเงยหนาขึ้น 
เห็นแพะตัวผูท่ีกําลังผสมพันธุ มีลายริ้ว ลายดาง และลายจุด 
๑ ๑ ทูตของพระเจากลาวกับฉันในฝนวา ‘ ยาโคบเอย’  
ฉันตอบวา ‘ ขาพเจาอยูท่ีนี่’  ๑ ๒ และทูตนั้นกลาววา 



‘ จงเงยหนาขึ้นดูเถิด แพะผูท่ีกําลังผสมพันธุนั้นลวนมีลายริ้ว 
ลายดาง หรือลายจุด เพราะเราไดเห็นทุกอยางท่ีลาบันทํากับเจา 
๑ ๓ เราคือ พระเจาแหงเบธเอล 
ที่ซ่ึงเจาไดเจิมเสาหลักและไดกลาวปฏิญาณไวกับเรา 
บัดนี้เจาจงออกจากแผนดินนี้ทันทีและกลับไปยังบานเกิดเมืองนอน
ของเจา’  " 
๑ ๔ แลวราเชลกับเลอาหตอบวา 
"เรายังมีสวนแบงในมรดกของพออีกหรือ? 
๑ ๕ พอไมถือวาเราเปนเหมือนคนตางชาติหรอกหรือ? 
พอไมเพียงแตขายเรา แตยังใชเงินสวนท่ีเปนคาตัวของเราจนหมด 
๑ ๖ แนทีเดียว 
ทรัพยสมบัติท้ังสิ้นท่ีพระเจาทรงเอามาจากพอแลวนํามาใหทานนั่น
แหละเปนของเรากับลูกๆ ฉะนั้น 
เชิญทานทําทุกอยางตามท่ีพระเจาตรัสสั่งเถิด" 
๑ ๗ แลวยาโคบจึงใหลูกๆ กับภรรยาขึ้นอูฐ 
๑ ๘ ตัวเขาก็ตอนฝูงสัตวท้ังหมดไปขางหนาเขา 
พรอมกับสิ่งของตางๆ ซึ่งเขาสะสมไวไดท่ีปดดานอารัม* 
ออกเดินทางกลับไปหาอิสอัคบิดาของเขาในแผนดินคานาอัน 
๑ ๙ เม่ือลาบันออกไปตัดขนแกะ 
ราเชลก็ลอบเอารูปเคารพประจําบานของบิดาติดตัวไปดวย 
๒ ๐ ยิ่งกวานั้นยาโคบหลอกลวงลาบันชาวอารัมโดยการไมบอกวา
เขากําลังจะหนีไป 
๒ ๑ เขาจึงลอบหนีไปพรอมกับขาวของที่มีท้ังหมด เมื่อขามแมน้ํา* 
แลว เขาก็มุงหนาไปยังแถบเทือกเขากิเลอาด 
ลาบันไลตามยาโคบ 
๒ ๒ สามวันตอมามีคนบอกลาบันใหรูวายาโคบหนีไปแลว 
๒ ๓ เขาจึงพาญาติพี่นองไลตามยาโคบไปเปนเวลา 7 วัน 
และตามมาทันเขาที่เทือกเขากิเลอาด 



๒ ๔ คืนนั้นพระเจาทรงปรากฏแกลาบันคนอารัมในความฝน 
ตรัสวา "จงระวังอยาพูดอะไรตอยาโคบ ไมวาดีหรือราย" 
๒ ๕ เมื่อลาบันตามมาทันยาโคบนั้นเขาตั้งเต็นทอยูท่ีแถบเทือกเขา
กิเลอาด และลาบันกับญาติพ่ีนองก็ต้ังคายท่ีนั่นดวย 
๒ ๖ แลวลาบันจึงกลาวกับยาโคบวา "เจาทําอะไรลงไปเชนนี้? 
เจาไดโกงเราและกวาดตอนลูกสาวเรามาราวกับเปนเชลยศึก 
๒ ๗ ทําไมเจาตองแอบหนีมาและหลอกลวงเรา ทําไมไมบอกเรา 
เพื่อวาเราจะไดสงเจาดวยความยินดี รองเพลง 
เลนพิณและรํามะนา? 
๒ ๘ เจาไมยอมแมแตจะใหเราไดจูบลาลูกหลานบางเลย 
เจาไดทําสิ่งท่ีโงเขลา ๒ ๙ เรามีอํานาจที่จะทํารายเจา 
แตเม่ือคืนนี้พระเจาของพอเจา กลาวกับเราวา 
‘ จงระวังอยาพูดอะไรตอยาโคบ ไมวาดีหรือราย’  
๓ ๐ ท่ีเจาจากมาเพราะอยากจะกลับไปบานบิดาของเจา 
แตทําไมเจาจึงขโมยรูปเคารพของเราเลา?" 
๓ ๑ ยาโคบตอบลาบันวา "ฉันกลัว เพราะฉันคิดวา 
ทานจะใชกําลังพรากลูกสาวคืนไปจากฉัน ๓ ๒ แตถาทานพบวา 
ใครมีรูปเคารพของทาน เขาก็ไมควรมีชีวิตอยู 
ตอหนาญาติท่ีนองของเราทานจงคนดูเอาเองเถิดวา 
มีสิ่งใดท่ีเปนของทานอยูกับฉันหรือไม ถามีก็จงเอาไปเถิด”  
ยาโคบไมรูวาราเชลไดขโมยรูปเคารพมา 
๓ ๓ ดังนั้น ลาบันจึงเขาไปคนในเต็นทของยาโคบ 
แลวเขาไปในเต็นทของเลอาห และเต็นทของสาวใชท้ังสอง 
แตเขาไมพบอะไร จากออกจากเต็นทของเลอาห 
เขาเขาไปในเต็นทของราเชล 
๓ ๔ ฝายราเชลขโมยรูปเคารพประจําบานมาไวใตกูบอูฐแลวนั่งทับ
ไว ลาบันคนจนทั่วเต็นทก็ไมพบอะไร 



๓ ๕ ราเชลพูดกับบิดาของนางวา "ทานเจาขา 
ขออยาโกรธท่ีลูกไมไดยืนขึ้นตอนรับ 
เพราะลูกกําลังอยูในรอบเดือน" 
ดังนั้นเขาจึงคนแตไมพบรูปเคารพประจําบาน 
๓ ๖ ยาโคบก็โกรธและตําหนิลาบันอยางรุนแรง เขาถามลาบันวา 
"ฉันไดทําผิดอะไรรายแรงหรือ? ฉันไดทําบาปอะไร 
ทานจึงไลลาฉันอยางนี้? ๓ ๗ เมื่อทานคนขาวของทุกอยางแลว 
ทานพบอะไรที่เปนของทานบาง? มีอะไรบางท่ีฉันขโมยมา 
เอามาวางตอหนาญาติของทานและของฉันเถิด 
ใหพวกเขาตัดสินเรื่องระหวางเราทั้ง ส อ ง  
๓ ๘ “ จนถึงวันนี้ ฉันอยูกับทานมาย่ีสิบปแลว 
แกะและแพะของทานไมเคยแทงลูก 
ทั้งฉันก็ไมเคยกินแกะตัวผูจากฝูงของทานเลย 
๓ ๙ ตัวไหนถูกสัตวรายกัดกิน ฉันก็ไมไดเอาไปใหทาน 
ฉันรับความสูญเสียนั้นเอง 
และทานก็เรียกรองใหฉันชดใชสัตวทุกตัวท่ีถูกขโมยไป 
ไมวาจะหายไปตอนกลางวันหรือกลางคืน 
๔ ๐ ฉันเคยอยูในสภาพเชนนี้ ตอนกลางวันก็ถูกความรอนแผดเผา 
ตอนกลางคืนก็ตองทนเหน็บหนาว และตองอดหลับอดนอน 
๔ ๑ เปนอยางนี้ตลอดยี่สิบปท่ีฉันอยูในครอบครัวของทาน 
ฉันทํางานใหทานสิบสี่ปเพื่อจะไดลูกสาวสองคนของทาน 
และอีกหกปเพื่อจะไดฝูงสัตว 
และทานยังเปลี่ยนคาจางของฉันถึงสิบครั้ง 
๔ ๒ ถาพระเจาของพอฉัน พระเจาแหงอับราฮัม 
และพระเจาท่ีอิสอัคยําเกรงไมไดอยูกับฉัน 
ทานก็คงจะใหฉันมาตัวเปลาเปนแน 
แตพระเจาทรงทอดพระเนตรเห็นความยากลําบากและการตรากต
รําของฉัน พระองคจึงทรงวากลาวทานเมื่อคืนนี้" 



๔ ๓ ลาบันตอบยาโคบวา "ผูหญิงเหลานี้เปนลูกสาวของเรา เด็กๆ 
ก็เปนลูกหลานของเรา ฝูงสัตวเหลานี้ก็เปนฝูงสัตวของเรา 
และทุกอยางท่ีเจาเห็นอยูนี้ลวนเปนของเรา 
แตเราจะทําอะไรลูกสาวของเราและลูกๆ ที่เขาใหกําเนิดไดเลา? 
๔ ๔ มาเถิดใหเราทําสัญญาระหวางเจากับเรา 
ใหเปนพยานหลักฐานระหวางเราทั้งสอง" 
๔ ๕ ดังนั้น ยาโคบจึงเอาหินกอนหนึ่งตั้งขึ้นเปนเสาหลัก 
๔ ๖ เขาบอกกับญาติวา “ รวบรวมกอนหินมา”  
เขาก็เอาหินมากองรวมกันเปนพะเนิน 
และพวกเขาก็รับประทานอาหารดวยกันขางกองหินนั้น 
๔ ๗ ลาบันเรียกกองหินนั้นวา "เยการสหดูธา"* และยาโคบเรียกวา 
"ก า เ ล เ อ ด "** 
๔ ๘ ลาบันกลาววา "ในวันนี้ 
กองหินนี้จะเปนพยานระหวางเรากับเจา" 
นี่เปนเหตุท่ีกองหินนั้นไดช่ือวา กาเลเอด 
๔ ๙ ท้ังมีชื่อวามิสปาห*ดวย เพราะเขากลาววา 
"ขอใหองคพระผูเปนเจา+ทรงเฝาดูเรากับเจาเม่ือเราจากกันไป 
๕ ๐ ถาเจาขมเหงลูกสาวของเรา 
หรือมีภรรยาใหมนอกจากลูกสาวของเรา ถึงแมไมมีใครอยูกับเรา 
ก็ขอใหจําไววาพระเจาทรงเปนพยานระหวางเจากับเรา" 
๕ ๑ ลาบันกลาวกับยาโคบดวยวา 
"กองหินและเสาหลักซ่ึงเราตั้งไวระหวางเรากับเจา 
๕ ๒ ทั้งกองหินและเสาหลักเปนพยานวา 
เราจะไมลวงล้ําผานกองหินไปทางเขตแดนของเจาเพื่อทํารายเจา 
และเจาก็จะไมลวงล้ําผานกองหินหรือเสาหลักนี้มาทางเขตแดนขอ
งเราเพื่อทําอันตรายเรา ๕ ๓ ขอใหพระเจาแหงอับราฮัม 
พระเจาของนาโฮร และพระเจาของบรรพบุรุษของเขา 
ทรงตัดสินระหวางเราและเจา" 



ดังนั้นยาโคบจึงกลาวปฏิญาณในพระนามพระเจาผูซ่ึงอิสอัคบิดาข
อ ง ต น ย ำ เ ก ร ง  
๕ ๔ เขาถวายเครื่องบูชาแดพระเจาท่ีแถบภูเขานั้นและเชิญญาติพ่ี
นองรับประทานอาหาร 
หลังจากรับประทานอาหารแลวก็พักคางคืนท่ีนั่น 
๕ ๕ เชาตรูวันรุงขึ้น 
ลาบันจูบอําลาและใหพรลูกหลานแลวก็เดินทางกลับบาน 
 
/31:18 * คือ ตะวันตกเฉียงเหนือของเมโสโปเตเมีย 
31:21 * คือ ยูเฟรติส 
31:47 * เปนคําภาษาอารเมคแปลวา กองพยาน ** 
เปนภาษาฮีบรูแปลวา กองพยาน 
31:49 * แปลวา หอคอย/ 
 
ยาโคบเตรียมพบเอซาว 
๓ ๒ สวนยาโคบก็ออกเดินทางตอไปตามทางของตนดวย 
แลวเหลาทูตของพระเจาก็มาพบเขา 
๒ เมื่อยาโคบเห็นทูตเหลานั้นจึงกลาววา "นี่คือคายของพระเจา" 
ดังนั้นเขาจึงเรียกสถานที่นั้นวา มาหะนาอิม* 
๓ ยาโคบสงคนนําขาวใหลวงหนาไปหาเอซาวพี่ชายของเขาที่เสอี
รในดินแดนเอโดม ๔ เขากําชับคนเหลานั้นดังนี้ 
"พวกทานจงพูดกับเอซาวนายของขาพเจาวา ‘ ยาโคบ 
ผูรับใชของทานกลาววา ขาพเจาไดไปอยูกับลาบันจนกระทั่งบัดนี้ 
๕ ขาพเจามีวัว ลา แกะ แพะ และคนรับใชชายหญิงจํานวนมาก 
บัดนี้ขาพเจาสงขาวมายังนายของขาพเจา 
เพื่อขาพเจาจะเปนท่ีชอบในสายตาของทาน’  " 



๖ เม่ือคนนําขาวกลับมาหายาโคบ พวกเขากลาววา 
“ เราไดไปหาเอซาวพี่ชายของทาน บัดนี้ เขากําลังมาพบทาน 
และมีคนมาดวย 400 ค น  
๗ ยาโคบหวาดวิตกยิ่งนัก เขาแบงคนท่ีอยูกับเขาออกเปน 2 กลุม* 
รวมท้ังฝูงแพะแกะ ฝูงวัว และอูฐดวย ๘ เขาคิดวา 
“ ถาเอซาวเขามาโจมตีกลุม*หนึ่ง กลุม**ท่ีเหลือจะไดหนีไป”  
๙ แลวยาโคบอธิษฐานวา 
"ขาแตพระเจาแหงอับราฮัมและพระเจาแหงอิสอัคบิดาของขาพระอ
งค ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูไดตรัสกับขาพระองควา 
‘ จงกลับไปยังประเทศของเจาและญาติพี่นองของเจา 
และเราจะใหเจาเจริญรุงเรือง’  
๑ ๐ ขาพระองคไมคูควรเลยกับความกรุณาและความสัตยซ่ือ 
ซ่ึงทรงสําแดงแกผูรับใชของพระองค 
เม่ือขาพระองคขามแมน้ําจอรแดนนี้ไป 
ขาพระองคมีเพียงไมเทาอันหนึ่งเทานั้น 
แตเดี๋ยวนี้ขาพระองคกลายเปน 2 กลุม ๑ ๑ ขาพระองคอธิษฐาน 
ขอทรงโปรดชวยขาพระองคใหรอดจากเงื้อมมือของเอซาวพี่ชายข
าพระองค เพราะขาพระองคกลัววา 
เขาจะมาโจมตีขาพระองคตลอดจนแมและลูกของพวกเขา 
๑ ๒ แตพระองคไดตรัสวา 
‘ เราจะทําใหเจาเจริญรุงเรืองอยางแนนอน 
และจะทําใหลูกหลานของเจามากมาย เหมือนเม็ดทรายที่ชายทะเล 
ซ่ึงไมอาจนับได’  " 
๑ ๓ เขาพักแรมที่นั่น 
และเลือกของกํานัลใหเอซาวพี่ชายของตนจากสิ่งท่ีเขามีอยูดังนี้ 
๑ ๔ แพะตัวเมีย 200 ตัว แพะตัวผู 20 ตัว แกะตัวเมีย 200 ตัว 
แกะตัวผู 20 ตัว ๑ ๕ แมอูฐ 30 ตัวกับลูกของมัน วัวตัวเมีย 40 ตัว 
วัวตัวผู 10 ตัว ลาตัวเมีย 20 ตัว ลาตัวผู 10 ตัว 



๑ ๖ เขามอบสัตวเหลานี้ใหคนรับใชดูแลโดยแยกแตละฝูงออกจาก
กัน และกลาวกับคนรับใชวา 
“ จงไปขางหนาเราและรักษาระยะหางระหวางฝูงสัตวไว”  
๑ ๗ เขาสั่งคนที่นําฝูงสัตวไปเปนกลุมแรกสุดวา 
“ เม่ือเอซาวพี่ชายของเรามาพบเจาและถามวา 
‘ พวกเจาเปนคนของใคร กําลังจะไปที่ไหน 
และใครเปนเจาของสัตวท้ังหมดท่ีอยูขางหนาเจา?’  
๑ ๘ ก็ใหเจาตอบวา ‘ เปนของยาโคบผูรับใชของทาน 
สงมาเปนของกํานัลแกเอซาวนายของขาพเจา 
และยาโคบกําลังตามมาขางหลัง’  " 
๑ ๙ ยาโคบสั่งผูตอนฝูงสัตวคนที่สอง ที่สาม และคนอื่นๆ 
ทุกกลุมวา “ พวกเจาตองพูดสิ่งเดียวกันนี้กับเอซาวเมื่อพบเขา 
๒ ๐ และเจาตองไมลืมพูดวา 
‘ ยาโคบผูรับใชของทานกําลังตามมาขางหลังเรา’  ”  
เ พ ร า ะ ยาโคบคิดวา 
“ เราจะทําใหเขาหายโกรธดวยของกํานัลเหลานี้ท่ีสงไปลวงหนา 
ภายหลังเม่ือเราพบเขา บางทีเขาอาจจะยอมรับเรา”  
๒ ๑ ดังนั้นยาโคบจึงสงของกํานัลไปลวงหนา 
สวนตัวเขาคางแรมอยูในคาย 
 
ยาโคบปล้ําสูกับพระเจา 
๒ ๒ คืนนั้นยาโคบลุกขึ้น พาภรรยาทั้งสอง สาวใชท้ังสอง 
และลูกสิบเอ็ดคน ลุยขามลําน้ํายับบอกตรงที่ต้ืน 
๒ ๓ หลังจากสงพวกเขาขามลําน้ําไปแลว 
ก็สงทรัพยสมบัติท้ังหมดขามตามไป 
๒ ๔ ดังนั้นจึงเหลือยาโคบอยูแตลําพัง 
และมีบุรุษผูหนึ่งมาปล้ําสูกับเขาจนรุงสาง 
๒ ๕ เมื่อบุรุษนั้นเห็นวาไมสามารถเอาชนะเขาได 



จึงแตะที่เบาขอตอสะโพกของยาโคบขณะที่ปล้ําสูกันทําใหสะโพกเ
คล็ด ๒ ๖ แลวบุรุษนั้นก็พูดวา "ปลอยเราไปเถิด รุงสางแลว" 
แตยาโคบตอบวา 

"ขาพเจาจะไมปลอยจนกวาทานจะอวยพรขาพเจา" 
๒ ๗ บุรุษนั้นถามเขาวา "เจาชื่ออะไร" 

เขาตอบวา "ย า โ ค บ " 
๒ ๘ แลวบุรุษนั้นจึงกลาววา "เจาจะไมชื่อวายาโคบอีก แตจะช่ือวา 
อิสราเอล* เพราะเจาสูกับพระเจา และสูกับมนุษยแลวเจาก็ชนะ" 
๒ ๙ ยาโคบพูดวา "โปรดบอกนามของทานแกเรา" 

แตบุรุษนั้นตอบวา "เจาถามชื่อเราทําไม?" แลวอวยพรเขา 
ณ ที่นั้น 
๓ ๐ ดังนั้นยาโคบจึงเรียกสถานที่นั้นวา เปนีเอล* กลาววา 
"เราไดเห็นพระเจาตอหนาตอตา กระนั้นพระองคยังทรงไวชีวิตเรา" 
๓ ๑ ขณะที่ยาโคบเดินทางผานเปนีเอล* ดวงอาทิตยขึ้นแลว 
เขาเดินโขยกเขยก เพราะยังเจ็บสะโพกอยู 
๓ ๒ ฉะนั้นชาวอิสราเอลจึงไมกินเอ็นท่ีติดกับเบาขอตอสะโพกจนก
ระท่ังทุกวันนี้ 
เพราะพระเจาไดทรงแตะตองเบาขอตอสะโพกของยาโคบแลว 
 
/32:2 * แปลวา สองคาย 
32:7 * หรือ คาย เชนเดียวกับขอ 10 
32:8 * ** หรือ คาย 
32:28 * แปลวา เขาปล้ําสูกับพระเจา 
32:30 * แปลวา พระพักตรพระเจา 
32:31 ภาษาฮีบรูเขียนไดอีกรูปหนึ่งเปน เปนูเอล/ 
 
ย า โ ค บ พ บ เ อ ซ า ว  



๓ ๓ ยาโคบเงยหนาขึ้นเห็นเอซาวมาคน 400 คน เขาแบงลูกๆ 
ระหวางเลอาห ราเชล และสาวใชท้ังสอง  
๒ เขาใหสาวใชท้ังสองกับลูกของพวกนางอยูขางหนา 
ถัดมาคือเลอาหกับลูก สวนราเชลกับโยเซฟอยูทายสุด 
๓ ตัวยาโคบเองเดินขึ้นไปขางหนา และขณะที่เขาไปใกลพี่ชาย 
เขาก็นอมคํานับจนถึงพื้น 7 ครั้ง 
๔ แตเอซาววิ่งเขามาหาและกอดยาโคบไว 
เขาโอบคอและจูบเขาดวย ทั้งสองตางร่ําไห  
๕ แลวเอซาวเงยหนาขึ้นเห็นพวกผูหญิงและเด็ก เขาถามวา 
"คนที่อยูกับเจานี้เปนใคร?" 
ยาโคบตอบวา "เปนลูกๆ ที่พระเจา 
ทรงเมตตาประทานใหผูรับใชของทาน"  
๖ จากนั้นสาวใชท้ังสองพรอมกับลูกๆ 
กาวมาขางหนาและนอมคํานับ ๗ ตอมาเลอาหและลูกๆ 
ของนางก็เขามาและนอมคํานับ 
และทายสุดโยเซฟกับราเชลก็เขามานอมคํานับดวย 
๘ เอซาวถามวา 
"แลวฝูงสัตวท้ังหมดท่ีเราพบนั่นเจาหมายความวากระไร?" 
ยาโคบตอบวา "เพื่อใหเปนท่ีชอบในสายตาของทาน 
นายของขาพเจา”  ๙ แตเอซาวกลาววา "นองเอย 
เรามีมากมายแลว เก็บสิ่งท่ีเจามีเอาไวเองเถิด" 
๑ ๐ ยาโคบวา "ไมขอรับ ไดโปรดเถิด 
ถาขาพเจาเปนท่ีชอบในสายตาของทาน 
ขอโปรดรับของขวัญนี้จากขาพเจา 
เพราะที่ไดเห็นหนาทานก็เหมือนเห็นพระพักตรของพระเจา 
ในเมื่อทานไดตอนรับขาพเจาอยางดี  
๑ ๑ โปรดรับของขวัญท่ีนํามาใหทานเถิด 



เพราะวาพระเจาทรงกรุณาตอขาพเจาและขาพเจามีทุกสิ่งท่ีจําเปน
”  และเพราะยาโคบคะยั้นคะยอ เอซาวจึงยอมรับไว 
๑ ๒ เอซาวกลาววา "ใหเราออกเดินทางกันเถิด 
ตัวเราจะไปกับเจาดวย" 
๑ ๓ แตยาโคบกลาวแกเขาวา "นายของขาพเจาก็รูวา ลูกๆ ยังออน 
ขาพเจาตองดูแลแกะและวัวตัวเมียท่ีใหนมลูก 
ถาไลตอนมันอยางหักโหมในวันเดียว สัตวท้ังหมดนี้ก็จะตายหมด 
๑ ๔ ฉะนั้น ขอนายของขาพเจา ลวงหนาคนรับใชของทานไปกอน 
ขณะท่ีขาพเจาจะคอยๆ เดินทางไปตามกําลังของฝูงสัตวและลูกๆ 
จนกวาจะไปพบนายของขาพเจาท่ีเสอีร"  
๑ ๕ เอซาวกลาววา "ถาอยางนั้น 
ใหเราทิ้งคนของเราบางคนไวกับเจา" 
ยาโคบถามวา "จะทําเชนทําไม 
เพียงใหขาพเจาเปนท่ีชอบในสายตานายของขาพเจาก็พอแลว" 
๑ ๖ ดังนั้น ในวันนั้นเองเอซาวจึงออกเดินทางกลับไปเสอีร 
๑ ๗ แตยาโคบเดินทางไปถึง สุคคท 
เขาสรางท่ีพักสําหรับตนเองและฝูงสัตวขึ้นท่ีนั่น  
สถานท่ีตรงนั้นจึงไดชื่อวา สุคคท*  
๑ ๘ หลังจากยาโคบมาจากปดดานอารัม* 
เขามาถึง**เมืองเชเคมในแผนดินคานาอันอยางปลอดภัย 
และตั้งคายพักอยูใกลเมืองนั้น 
๑ ๙ เขาซื้อท่ีดินที่ต้ังเต็นทจากบรรดาบุตรของฮาโมรบิดาของเชเค
ม ใ น ร า ค า  ๑ ๐ ๐  เหรียญเงิน*  ๒ ๐ ณ 
ที่นั่นเขาตั้งแทนบูชา และขนานนามวา เอล เอโลเฮ อิสราเอล* 
 
/33:17 * แปลวา ท่ีพัก 
33:18 * คือ เมโสโปเตเมียตะวันตกเฉียงเหนือ  ** หรือ มาถึงชาเลม 
เมืองหนึ่งของเชเคม 



33:19 * ภาษาฮีบรูวา 100 เคสิทาห, 
เคสิทาหเปนหนวยของเงินตราที่ไมทราบน้ําหนักหรือมูลคา 
33:20 * อาจแปลวา พระเจาผูเปนพระเจาแหงอิสราเอล หรือ 
พระเจาแหงอิสราเอลทรงฤทธานุภาพ 
/ 
 
ดีนาหกับชาวเชเคม 
๓ ๔ ฝายดีนาหบุตรสาวของยาโคบกับเลอาหออกไปเยี่ยมเยียนผูห
ญิงชาวทองถ่ินนั้น ๒ เมื่อเชเคมบุตรชายของฮาโมร ชาวฮีไวต 
ซ่ึงเปนผูปกครองเขตนั้นเห็นเธอก็เอาตัวเธอไปขมขืน  
๓ ใจของเขาก็ผูกพันธกับดีนาหบุตรสาวของยาโคบ 
เขารักนางและพูดจาออนหวานกับนาง 
๔ และเชเคมกลาวกับฮาโมรบิดาของเขาวา 
"ขอผูหญิงคนนี้ใหเปนภรรยาของลูกเถิด" 
๕ เม่ือยาโคบไดยินวาดีนาหบุตรสาวถูกย่ํายี 
บุตรชายทั้งหลายของเขากําลังอยูในทองทุงกับฝูงสัตวเลี้ยง 
ยาโคบจึงเงียบอยูคอยจนกวาพวกเขาจะกลับมาบาน 
๖ แลวฮาโมรบิดาของเชเคมก็มาคุยกับยาโคบ 
๗ เม่ือบุตรชายของยาโคบกลับมาจากทองทุง 
ทันทีท่ีทราบวามีอะไรเกิดขึ้น 
พวกเขาเศราเสียใจและเปนเดือดเปนแคนย่ิงนัก 
เพราะเชเคมไดสรางความเสื่อมเสียขึ้นใน*อิสราเอล 
โดยการหลับนอนกับบุตรีของยาโคบ 
นี่เปนสิ่งท่ีไมควรกระทําอยางยิ่ง 
๘ แตฮาโมรบอกแกพวกเขาวา 
"เชเคมลูกชายของเราปกใจอยูกับลูกสาวของทาน โปรดยกนางให 
เปนภรรยาของเขาเถิด 
๙ และขอเชิญพวกทานมาทําการสมรสกับพวกเรา 



ยกลูกสาวของพวกทานใหพวกเรา 
และรับลูกสาวของพวกเราไปเปนภรรยาของพวกทาน 
๑ ๐ ทานสามารถจะตั้งถ่ินฐานอยูทามกลางพวกเรา 
แผนดินนี้เปดกวางสําหรับทาน เชิญอาศัยอยู ทํามาคาขาย* 
และหาทรัพยสมบัติในแผนดินนี้" 
๑ ๑ แลวเชเคมจึงเอยกับบิดาและพี่ชายนองชายของดีนาหวา 
"ขอใหขาพเจาเปนท่ีชอบในสายตาของทาน 
แลวขาพเจาจะใหทุกอยางตามท่ีทานเรียกรอง 
๑ ๒ เชิญเรียกสินสอดและของกํานัลมากเทาใดก็ไดตามใจชอบ 
ขาพเจาจะจายใหตามที่ทานเรียกรอง 
ขอแตเพียงยกหญิงสาวคนนี้ใหเปนภรรยาของขาพเจา" 
๑ ๓ เพราะเหตุท่ีดีนาหนองสาวของพวกเขาถูกยํ่ายี 
บุตรชายของยาโคบจึงหลอกลวงเชเคมและฮาโมรบิดาของเขา 
๑ ๔ พวกเขาบอกคนเหลานั้นบอกวา "เราทําเชนนั้นไมได 
เราไมอาจยกนองสาวใหแกชายที่ยังไมไดเขาสุหนัต 
ซ่ึงถือเปนเรื่องเสื่อมเสียแกเรา  
๑ ๕ เราจะยินยอมก็ตอเม่ือทานทําตามเง่ือนไขขอนี้ของเราเทานั้น 
คือ 
ทานตองมาเปนเหมือนพวกเราโดยใหผูชายทุกคนในพวกทานเขา
สุหนัต ๑ ๖ แลวเราจึงจะยกบุตรสาวของเราใหพวกทาน 
และเราจะรับบุตรสาวของพวกทานมาเปนภรรยา 
เราจะตั้งถ่ินฐานอยูทามกลางพวกทานและกลายเปนชนกลุมเดียวกั
บทาน ๑ ๗ แตถาทานไมตกลงที่จะเขาสุหนัต 
เราจะเอาตัวนองสาว*ไปเสีย" 
๑ ๘ ขอเสนอของพวกเขาเปนที่พอใจของฮาโมรกับเชเคม 
๑ ๙ เชเคมซึ่งเปนชายหนุมผูไดรับการยกยองมากที่สุดในครอบครั
วของบิดาไมรีรอที่จะทําตาม เพราะเขาชื่นชอบบุตรสาวของยาโคบ 
๒ ๐ ฉะนั้นฮาโมรกับเชเคมบุตรชายจึงท่ีประตูเมือง 



พูดกับชาวเมืองของเขาวา ๒ ๑ "คนเหลานี้เปนมิตรกับเรา 
ใหเขามาอาศัยและทําการคาในดินแดนของเราเถิด 
แผนดินนี้กวางขวางพอท่ีจะรับเขาไว  
พวกเราก็สามารถแตงงานกับบุตรสาวของพวกเขา 
และพวกเขาสามารถแตงงานกับบุตรสาวของเราได  
๒ ๒ แตมีเง่ือนไขขอเดียวท่ีพวกเขาจะยอมมาอยูเปนชนกลุมเดียว
กับพวกเราก็คือ 
เม่ือพวกผูชายของเราทุกคนเขาสุหนัตเหมือนพวกเขา ๒ ๓ ฝูงสัตว 
ทรัพยสินของพวกเขา สัตวอื่นๆ 
ทั้งสิ้นของพวกเขาจะไมตกเปนของพวกเราหรือ? 
ใหเรายินยอมตามพวกเขาเถิด 
เขาจะไดมาตั้งถ่ินฐานอยูทามกลางพวกเรา" 
๒ ๔ ชายทุกคนที่ออกไปจากประตูเมืองเห็นพองกับฮาโมรและเชเค
มบุตรชายของเขา ชายทุกคนในเมืองก็เขาสุหนัต 
๒ ๕ สามวันตอมา ขณะท่ีพวกเขาทุกคนยังเจ็บอยู 
บุตรชายสองคนของยาโคบ คือสิเมโอนกับเลวี 
ซ่ึงเปนพี่ชายของดีนาหก็ถือดาบบุกเขาไปโจมตีเมืองท่ีไมทันระวังตั
ว พวกเขาฆาผูชายทุกคนเสีย  
๒ ๖ เขาฆาฮาโมรและเชเคมดวยดาบ 
แลวพาดีนาหออกมาจากบานของเชเคม  
๒ ๗ บุตรชายทั้งหลายของยาโคบขามศพเหลานั้นเขามาและปลนส
ะดมเมืองที่นองสาวของตนเคยถูกยํ่ายี ๒ ๘ เขาทั้งหลายยึดฝูงวัว 
ฝูงแพะแกะ ฝูงลา 
ตลอดจนขาวของทุกอยางท้ังในเมืองและในทุงนา 
๒ ๙ พวกเขากวาดเอาทรัพยสมบัติ ขาวของในบานทุกอยาง 
และกวาดตอนผูหญิงกับเด็กมา 
๓ ๐ แลวยาโคบพูดกับสิเมโอนและเลวีวา "เจาทําใหพอเดือดรอน 
เสื่อมเสียชื่อเสียงในหมูชาวคานาอันและชาวเปริสซีซ่ึงอาศัยอยูใน



ดินแดนนี้ เรามีกันแคหยิบมือเดียว 
ถาพวกเขารวมกําลังมาโจมตีเรา 
เรากับครัวเรือนของเราก็จะถูกทําลาย" 
๓ ๑ แตพวกเขาตอบวา  
"ควรหรือท่ีเขาจะมาทํากับนองสาวของเราอยางกับหญิงโสเภณี" 
 
/34:7 * หรือ ตอ 
34:10 * หรือ มีเสรีภาพ เชนเดียวกับขอ 21 
34:17 * ภาษาฮีบรูวา บุตรสาว 
34:27 * หรือ เพราะวา 
/ 
 
ยาโคบกลับไปเบธเอล 
๓ ๕ แลวพระเจาตรัสกับยาโคบวา "จงขึ้นไปยังเบธเอล 
แลวต้ังถ่ินฐานท่ีนั่นและจงสรางแทนบูชาขึ้นท่ีนั่นถวายพระเจาทรง
ผูปรากฏแกเจา เม่ือเจาหนีจากเอซาวพี่ชายของเจา" 
๒ ดังนั้นยาโคบจึงกลาวแกครอบครัวของเขาและทุกคนที่อยูกับเขา
วา “ จงกําจัดพระตางดาวท้ังหลายที่พวกเจามีอยู 
แลวชําระตัวใหบริสุทธ์ิ และเปลี่ยนเสื้อผา 
๓ แลวใหเราขึ้นไปยังเบธเอลที่เราจะสรางแทนบูชาขึ้นถวายแดพร
ะเจาผูทรงตอบคําอธิษฐานของเราในคราวทุกขยาก 
และไดทรงสถิตกับเราตลอดมาในทุกหนทุกแหงท่ีเราไป" 
๔ คนเหลานั้นจึงเอาพระตางดาวท้ังหมดของตนและตุมหูมามอบให
ยาโคบ และยาโคบก็ฝงมันไวใตตนโอกท่ีเชเคม 
๕ จากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางตอ และชาวเมืองท่ีอยูรอบๆ 
พวกเขาก็บังเกิดความกลัวพระเจา จึงไมใครไลตามพวกยาโคบ 
๖ ยาโคบกับคนทั้งหมดท่ีรวมทางมาถึงเมืองลูส (ซ่ึงก็คือ 
เ บ ธ เ อ ล ) ในแผนดินคานาอัน ๗ เขาสรางแทนบูชาขึ้น 



และเรียกท่ีนั่นวา เอล เ บ ธ เ อ ล * เพราะ ณ ที่นี้ 
พระเจาทรงเปดเผยพระองคแกเขาเมื่อครั้งที่เขาหนีจากพี่ชายของเ
ข า  
๘ ครั้งนั้น เดโบราหพ่ีเลี้ยงของเรเบคาหสิ้นชีวิต 
และถูกฝงไวใตตนโอกท่ีอยูทางใตของเบธเอล ที่นั่นจึงไดชื่อวา 
อัลโลนบาคูท* 
๙ หลังจากยาโคบกลับมาจากจากปดดานอารัม* 
พระเจาทรงปรากฏแกยาโคบอีกครั้งหนึ่งและทรงอวยพรเขา 
๑ ๐ พระองคตรัสกับเขาวา "เจาชื่อยาโคบ* 
แตเขาจะไมเรียกเจาวายาโคบอีกตอไป เจาจะไดชื่อวา 
อิสราเอล**”  ดังนั้นพระองคจึงตั้งช่ือเขาวา อิสราเอล 
๑ ๑ แลวพระเจาตรัสกับเขาวา “ เราเปนพระเจาผูทรงฤทธ์ิสูงสุด* 
เจาจงมีลูกหลานมากมายและทวี จํานวนขึ้น 
จะมีชนชาติหนึ่งและหมูประชาชาติเกิดมาจากเจา 
และกษัตริยหลายองคจะมาจากกายของเจา 
๑ ๒ ดินแดนนี้ซ่ึงเรายกใหแกอับราฮัมและอิสอัค 
เราจะยกใหกับเจาดวย 
และเราจะใหดินแดนนี้แกลูกหลานของเจาท่ีจะมาภายหลัง" 
๑ ๓ แลวพระเจาเสด็จขึ้นไปจากสถานที่ท่ีพระองคตรัสกับเขา 
๑ ๔ ยาโคบจึงตั้งเสาหินตรงสถานที่ซ่ึงพระเจาตรัสกับเขา 
แลวเทเครื่องด่ืมบูชาลงบนเสาและเทน้ํามันลงบนนั้นดวย 
๑ ๕ ยาโคบเรียกสถานที่ซ่ึงพระเจาตรัสกับเขาวา เบธเอล* 
 
ความตายของราเชลและอิสอัค 
๑ ๖ แลวพวกเขาเดินทางออกจากเบธเอล 
ขณะท่ีพวกเขาใกลจะถึงเอฟราธาห* 
ราเชลเริ่มเจ็บทองคลอดและทรมานม า ก  
๑ ๗ ขณะที่กําลังทุรนทุรายอยูนั้น นางผดุงครรภก็ปลอบวา 



"อยากลัวเลย เพราะเธอกําลังจะไดลูกชายอีกคน"  
๑ ๘ ขณะที่นางกําลังจะสิ้นลมหายใจราเชลตั้งชื่อลูกวา เบนโอนี* 
แตยาโคบเรียกเขาวา เบนยามิน** 
๑ ๙ ราเชลก็สิ้นชีวิตและถูกฝงไวบนเสนทางที่จะไปเอฟราธาห 
(ซ่ึงก็คือ เบ็ธเลเฮม)  
๒ ๐ ยาโคบปกเสาหินเหนือหลุมฝงศพของนางเปนอนุสรณ  
ซ่ึงยังคงอยูจนทุกวันนี้ 
๒ ๑ แลวอิสราเอลก็เดินทางตอไป  
และไดตั้งเต็นทถัดจากหอคอยเอเดอร  
๒ ๒ ขณะอิสราเอลพักอยูในละแวกนั้น  
รูเบนก็ไปหลับนอนกับบิลฮาหภรรยานอยของบิดา  
และอิสราเอลก็ไดทราบเรื่องนี้ 
 
ยาโคบมีบุตรชาย ๑ ๒  ค น  
๒ ๓ บุตรชายที่เกิดจากเลอาหไดแก 
 รูเบน บุตรชายหัวปของยาโคบ 

สิเมโอน เลวี ยูดาห อิสสาคาร 
และเศบูลุน 

๒ ๔ บุตรชายที่เกิดจากราเชล คือ 
 โยเซฟ กับ เบนยามิน 
๒ ๕ บุตรชายที่เกิดจากบิลฮาห 

สาวใชของราเชล คือ 
ดาน กับ นัฟทาลี 

๒ ๖ บุตรชายที่เกิดจากศิลปาห สาวใชของเลอาห คือ 
กาด กับ อาเชอร 

ทั้งหมดนี้คือบุตรชายของยาโคบซึ่งเกิดแกเขาที่ปดดานอารัม 
 



๒ ๗ ยาโคบกลับบานมาหาอิสอัคบิดาของเขาที่มัมเรใกลคีริยาท 
อ า ร บ า  (ซึ่งก็คือ เฮโบรน) ที่ซ่ึงอับราฮัมกับอิสอัคไดอยู  
๒ ๘ อิสอัคมีอายุอยูจนถึง ๑ ๘ ๐  ป 
๒ ๙ เมื่ออิสอัคสิ้นลมหายใจและถูกนําไปรวมไวกับบรรพบุรุษของเ
ขา ทานสิ้นชีวิตเมื่อชรามากแลว 
เอซาวกับยาโคบผูเปนบุตรก็จัดการฝงศพบิดา 
 
/35:7 * หมายถึง พระเจาแหงเบธเอล 
35:8 * หมายถึง ตนโอกแหงการรองไห 
35:9 * นั่นคือ เมโสโปเตเมียตะวันตกเฉียงเหนือ เชนเดียวกับขอ 
26 
35:10 * แปลวา เขาจับสนเทา (เปนสํานวนแปลวา เขาหลอกลวง)   
** แปลวา เขาปล้ําสูกับพระเจา 
35:11 * ภาษาฮีบรูวา เอล ชัดดาย 
35:15 * แปลวา นิเวศของพระเจา 
35:16 * หรือ เบธเลเฮ็ม 
35:18 * แปลวา บุตรชายแหงความทุกขระทม   ** แปลวา 
บุตรชายแหงมือขวา 
/ 
 
ลูกหล า น ข อ ง เ อ ซ า ว  
๓ ๖ ตอไปนี้เปนบันทึกเรื่องราวของเอซาว (ซ่ึงก็คือเอโดม) 
 
๒ เอซาวแตงงานกับหญิงชาวคานาอันคือ เอดาห 
บุตรสาวของเอโลนชาวฮิตไทต และโอโฮลบีามาห 
บุตรสาวของอานาห หรือหลานสาวของศิเบโอนชาวฮีไวต 
๓ และบาเสมัท บุตรสาวของอิชมาเอล นองสาวของเนบาโยท 



๔ เอดาหใหกําเนิดเอลีฟส  บาเสมัทใหกําเนิดเรอูเอล แกเอซาว  
๕ และโอโฮลีบามาหใหกําเนิด เยอูช ยาลาม และโคราห 
บุตรเหลานี้เกิดแกเอซาวในดินแดนคานาอัน 
๖ เอซาวพาภรรยา บุตรชายหญิง คนทั้งปวงในครอบครัว 
สัตวใชงาน สัตวอื่นๆ รวมทั้งทรัพยสมบัติ 
ทั้งหมดที่หามาไดในดินแดนคานาอันแยกจากยาโคบนองชายของ
เขาไปยังดินแดนหนึ่ง 
๗ ทรัพยสมบัติที่ทั้งสองฝายมีนั้นมากเกินกวาท่ีเขาทั้งสองจะอาศัย
อยูรวมกันได 
ที่แหงนั้นไมกวางขวางพอสําหรับฝูงสัตวของเขาทั้งสอง 
๘ ดังนั้นเอซาว (ซ่ึงก็คือ เอโดม) 
จึงไปต้ังถ่ินฐานในแถบเทือกเขาเสอีร 
 
๙ ตอไปนี้เปนเชื้อสายของเอซาวบิดาแหงชนชาติเอโดม 
ในดินแดนเทือกเขาเสอีร  
 
๑ ๐ ตอไปนี้เปนรายชื่อบุตรชายของเอซาวไดแก เอลีฟส 
ที่เกิดจาก 
 นางเอดาห และเรอูเอลซึ่งเกิดจากบาเสมัธ 
๑ ๑ บุตรชายของเอลีฟสไดแก 

เทมาน โอมาห เศโฟ กาทาม และเคนัส 
๑ ๒ เอลีฟสบุตรเอซาวมีภรรยานอยอีกคนหนึ่งชื่อทิมนา 

ผูใหกําเนิดอามาเลขแกเขา 
คนเหลานี้เปนหลานชายของนางเอดาหภรรยาเอซาว 
๑ ๓ บุตรชายของเรอูเอลไดแก 

น า ห า ท  เ ศ -ราห ชัมมาห และมิสซาห 
คนเหลานี้เปนหลานชายของนางบาเสมัทภรรยาเอซาว 



๑ ๔ บุตรชายของเอซาวซึ่งเกิดจากนางโอโฮลีบามาหบุตรสาวของ
อานาห หรือหลานสาวของศิเบโอนไดแก 

เยอูช ยาลาม และโคราห 
 
๑ ๕ ตอไปนี้เปนรายชื่อเจานายในหมูลูกหลานของเอซาว 
บุตรของเอลีฟส ผูเปนบุตรหัวปของเอซาวไดแก 

เจานายเทมาน โอมาห เศโฟ เคนัส  ๑ ๖ โคราห* กาทาม 
และอามาเลข 
คนเหลานี้คือเจานายซึ่งสืบเชื้อสายจากเอลีฟสแหงเอโอม 
พวกเขาเปนหลานชายของนางเอดาห 
๑ ๗ บุตรชายของเรอูเอลผูเปนบุตรของเอซาวไดแก 
 เจานายนาหาท เศ-ราห ชัมมาห และมิสซาห 
คนเหลานี้คือเจานายซึ่งสืบเชื้อสายจากเรอูเอลแหงเอโดม 
พวกเขาเปนหลานชายของนางบาเสมัทภรรยาเอซาว 
๑ ๘ บุตรชายของนางโอโฮลีบามาหภรรยาเอซาวไดแก 

เยอูช ยาลาม และโคราห 
คนเหลานี้คือเจานายซึ่งสืบเชื้อสายจากนางโอโฮลีบามาหบุตรสาว
ของอานาห 

๑ ๙ คนเหลานี้เปนบุตรชายของเอซาว (ซึ่งก็คือ เอโดม) 
และคนเหลานี้เปนเจานายของพวกเขา 
 
๒ ๐ ตอไปนี้เปนบุตรชายของเสอีรชาวโฮรซ่ึีงอาศัยอยูในทองถ่ินนั้
นไดแก 

โ ล ท า น  โชบาล ศิเบโอน อานาห  ๒ ๑ ดีโชน เอเซอร 
และดีชาน คนเหลานี้เปนบุตรชายของเสอีรแหงเอโดม 
ซ่ึงเปนเจานายของชาวโฮรี 
๒ ๒ บุตรชายของโลทานไดแก 

โฮรี และโฮมาม* ทิมนาเปนนองสาวของโลทาน 



๒ ๓ บุตรชายของโชบาลไดเแก 
อัลวาน มานาฮาท เอบาล เชโฟ และโอนัม 

๒ ๔ บุตรชายของศิเบโอนไดแก 
อัยยาห และอานาห  

อานาหคือผูคนพบบอน้ําพุรอน*ในทะเลทรายขณะที่เลี้ยงฝูงลาของ
ศิเบโอนผูเปนบิดา 
๒ ๕ บุตรของอานาหไดแก 

ดีโชน  และโอโฮลีบามาห ซ่ึงเปนบุตรสาวของอานาห 
๒ ๖ บุตรชายของดีโชน*ไดแก 

เฮมดาน เอชบาน อิธราน และเคราน 
๒ ๗ บุตรชายเอเซอรไดแก 

บิลฮ า น  ศ า ว า น  แ ล ะ อ า ข า น  
๒ ๘ บุตรชายของดีชานไดแก 

อูศ และอารัน 
๒ ๙ ตอไปนี้เปนเจานายของชาวโฮรีไดแก 

โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห ๓ ๐ ดีโชน เอเซอร 
และดีชาน 
ซ่ึงแบงตามสวนการปกครองของพวกเขาในดินแดนเสอีร 
 
กษัตริยของเอโดม 

๓ ๑ ตอไปนี้เปนบรรดากษัตริยท่ีครองราชยในเอโดม 
กอนที่จะมีกษัตริยเชื้อสายอิสราเอลปกครอง*ไดแก 
 ๓ ๒ เบลา บุตรเบโอร ไดขึ้นเปนกษัตริยแหงเอโดม 
เมืองของพระองคชื่อ ดินฮาบาห 
๓ ๓ เมื่อเบลาสิ้นพระชนม โยบับ บุตรเศ-ราห 

จากโบสราหไดขึ้นปกครองแทน 
๓ ๔ เมื่อโยบับสิ้นพระชนม หุชาม 

จากดินแดนของชาวเทมานไดขึ้นปก ค ร อ ง แ ท น  



๓ ๕ เมื่อหุชามสิ้นพระชนม ฮาดัด บุตรเบดัด 
ผูมีชัยเหนือกองทัพมีเดียนในโมอับไดขึ้นปกครองแทน 

เมืองของพระองคชื่อ อาวีท 
๓ ๖ เมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม สัมลาห 

จากมัสเรคาหไดขึ้นปกครองแทน 
๓ ๗ เมื่อสัมลาหสิ้นพระชนม ชาอูล 

จากเรโหโบทที่อยูริมแมน้ํา*ไดขึ้นปกครอ ง แ ท น  
๓ ๘ เมื่อชาอูลสิ้นพระชนม บาอัล-ฮานัน บุตรชายอัคโบร 

ไดขึ้นปกครองแทน 
๓ ๙ เม่ือบาอัล-ฮานันสิ้นพระชนม 

ฮาดัด*ไดขึ้นปกครองแทน เมืองของพระองคชื่อ ปาอู 
มเหสีของพระองคช่ือเมเหทาเบล บุตรีของมัทเรดผูเปนบุตรีของเม-
ซาหับ 
 

๔ ๐ ตอไปนี้เปนรายชื่อเจานายที่สืบเชื้อสายจากเอซาว 
แบงตามตระกูล และถ่ินฐานที่ปกครองไดแก 
 ทิมนา อัลวาห เยเธท ๔ ๑ โอโฮลีบามาห เอลาห ปโนน 
๔ ๒ เคนัส เทมาน มิบซาร ๔ ๓ มักดีเอล และอิราม  
คนเหลานี้คือเจานายแหงเอโดม 
แบงตามถ่ินฐานในดินแดนที่ปกครอง 
 

นี่คือ เอซาว บิดาแหงชาวเอโดม 
 
/36:16 * ตนฉบับเกาแกบางสําเนาไมมี โคราห (ดู 
ป ฐ ก .36:11 แ ล ะ  1พ ศ ด .1:36) 
36:22 * ภาษาฮีบรูเขียนไดอีกแบบวา เฮมาม (ดู 1พ ศ ด .1:39) 
36:24 * พระคัมภีรฉบับวัลเกท และฉบับซีรีแอควา คนพบน้ํา  
คํานี้ในภาษาฮีบรูมีความหมายไมชัดเจน 



36:26 * ภาษาฮีบรูเขียนไดอีกแบบวา ดีชาน 
36:31 * หรือ  กอนกษัตริยอิสราเอลปกครองเหนือพวกเขา 
36:37 * นาจะเปน ยูเฟรตีส 
36:39 * ตนฉบับเกาแกบางสําเนาวา ฮาดาร (ดู 1พ ศ ด .1:50) 
/ 
 
ความฝนของโยเซฟ 
๓ ๗ ยาโคบตั้งถ่ินฐานในคานาอัน 
ดินแดนที่บิดาของทานเคยอาศัยอยู 
 

๒ ตอไปนี้เปนบันทึกเรื่องราวของยาโคบ 
 
ขณะที่โยเซฟอายุ ๑ ๗  ป 

ก็ไปเลี้ยงสัตวกับพวกพี่ชายตางมารดา บุตรของนางบิลฮาห 
และศิลปาหภรรยาของบิดา 
โยเซฟเอาความผิดของพี่ชายมาเลาใหบิดาฟง 

๓ อิสราเอลนั้นรักโยเซฟมากกวาบุตรชายคนอื่นๆ 
เพราะโยเซฟเกิดเม่ือทานอายุมากแลว 
ทานใหเสื้อคลุมท่ีประดับประดาอยางสวยงาม*แกโย เ ซ ฟ   
๔ พวกพี่ๆ เห็นวาพอรักโยเซฟมากกวาพวกเขา 
จึงเกลียดชังโยเซฟและไมยอมพูดดีดวย 

๕ โยเซฟไดฝนไปแลวมาเลาใหพ่ีชายฟง ทําใหพี่ๆ 
ยิ่งเกลียดเขามากขึ้น ๖ โยเซฟกลาววา "ขาจะเลาความฝนใหฟง 
๗ ในฝนเรากําลังมัดฟอนขาวดวยกันอยูในทุงนา ทันใดนั้น 
ฟอนขาวของขาก็ตั้งขึ้น สวนฟอนของพี่ๆ 
มาหอมลอมคํานับฟอนขาวของขา" 

๘ พวกพี่ชายจึงพูดวา 
"เจาคิดวาจะปกครองพวกเราอยางนั้นหรือ? 



เจาจะปกครองพวกเราจริงๆ หรือ?" 
พวกเขาจึงเกลียดชังโยเซฟยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้เพราะความฝนและเพราะคําพูดของโยเซฟ 

๙ ตอมาโยเซฟก็ฝนอีก และเลาใหพ่ีชายฟงวา "ฟงสิพ่ี 
ขาฝนอีกแลว ขาฝนเห็นดวงอาทิตย ดวงจันทร 
กับดาวสิบเอ็ดดวงมานอมคํานับขา" 

๑ ๐ คราวนี้เขาเลาใหพอฟงดวย แตพอตําหนิเขาวา 
"ท่ีเจาฝนนั้นหมายความวาอะไร? แมของเจา ตัวขา 
และพี่นองของเจาจะตองซบกับดินกราบเจาหรือ?" 

๑ ๑ พวกพี่ชายยิ่งอิจฉาโยเซฟ 
แตบิดาของเขาเก็บเรื่องนี้ไวในใจ 
 
พวกพี่ชายขายโยเซฟ 

๑ ๒ วันหนึ่งพ่ีชายของโยเซฟตอนฝูงสัตวไปเลี้ยงใกลเชเคม 
๑ ๓ อิสราเอลเรียกโยเซฟมาสั่งวา 
"เจาก็รูแลววาพวกพี่ชายของเจาออกไปเลี้ยงสัตวใกลเชเคม 
มาเถิด เราจะสงเจาไปหาพวกเขา”  
 เขาตอบวา “ ยินดีขอรับ”  

๑ ๔ ดังนั้น อิสราเอลจึงกลาวกับโยเซฟวา “ เจาจงไปดูวา 
พวกพี่ชายของเจาและฝูงสัตวเปนอยางไรกันบาง 
แลวจงกลับมาบอกพอ”  
แลวอิสราเอลจึงสงเขาออกจากหุบเขาเฮโบรน 

เม่ือโยเซฟมาถึงเชเคม 
๑ ๕ ชายคนหนึ่งสังเกตเห็นเขาวนเวียนอยูในทุงนาจึงถามวา 
"เจากําลังหาอะไ ร ?" 

๑ ๖ เขาตอบวา "ขากําลังหาพี่ชายของขา 
ทานทราบไหมวา พวกเขาเลี้ยงสัตวอยูท่ีไหน?" 



๑ ๗ ชายคนนั้นตอบวา "พวกเขาไปจากที่นี่แลว 
ขาไดยินเขาพูดกันวา ‘ ใหเราไปโดธานกันเถิด’  " 

โยเซฟจึงตามไปและพบพวกเขาใกลโดธาน 
๑ ๘ แตเมื่อพวกพี่ชายเห็นโยเซฟแตไกล 
และกอนที่โยเซฟจะมาถึงพวกเขา 
พวกพี่ชายก็คบคิดกันจะฆาโยเซฟเสีย 
๑ ๙ เขาพูดกันวา "นั่นไง เจานักฝนมาแลว! ๒ ๐ เร็วเขา 
ใหเราฆามันและโยนศพมันท้ิงไวในบอ 
แลวใหเราพูดกันวามันถูกสัตวรายขย้ํากินไปแลว 
ทีนี้เราจะไดเห็นกันวา ฝนของมันจะเปนจริงไดอยางไร" 

๒ ๑ เมื่อรูเบนไดยินเชนนี้ 
ก็พยายามชวยโยเซฟใหพนเงื้อมมือพวกเขา เขาจึงกลาววา 
"อยาเอาชีวิตเขาเลย ๒ ๒ อยาใหถึงกับตองเลือดตกยางออก 
ใหเราโยนเขาลงไปในบอท่ีอยูในทะเลทรายนี้ 
อยาไปทําอะไรเขาเลย" 
รูเบนพูดเชนนี้เพราะเขาตองการชวยโยเซฟและพาเขากลับไปหา
พอ 

๒ ๓ เมื่อโยเซฟมาถึง พวกพี่ๆ 
จึงกระชากเสื้อคลุมสวยงามของเขาออก 
๒ ๔ แลวจบัเขาโยนลงไปในบอรางซ่ึงไมมีน้ํา 

๒ ๕ ขณะที่พวกพี่ๆ นั่งลงกินอาหารอยูนั้น 
พวกเขาเงยหนาขึ้นมองไปเห็นขบวนคาราวานของคนอิชมาเอลที่ม
าจากกิเลอาด ฝูงอูฐของพวกเขาบรรทุกเครื่องเทศ ยางไม 
และมดยอบ กําลังมุงหนาไปยังอียิปต 

๒ ๖ ยูดาหจึงพูดกับพี่นองของเขาวา 
"เราจะไดประโยชนอะไร 
ถาเราฆานองของเราแลวกลบเกลื่อนเรื่องนี้?  



๒ ๗ ใหเราขายโยเซฟใหพวกอิชมาเอลเถิด อยาทําอะไรเขาเลย 
ถึงอยางไรเขาก็เปนนองรวมสายโลหิตของเรา" พี่นองก็เห็นดวย 

๒ ๘ ฉะนั้น เมื่อพวกพอคาชาวมีเดียนมาถึง พวกพี่ๆ 
จึงดึงตัวโยเซฟขึ้นจากบอ ขายใหคนอิชมาเอลไปเปนเงินหนักราว 
230 กรัม* เขาก็พาตัวโยเซฟไปอียิปต 

๒ ๙ ฝายรเูบนกลับมาท่ีบอน้ําไมพบโยเซฟ 
จึงฉีกเสื้อผาของตน ๓ ๐ เขากลับมาหานองๆ และพูดวา 
"เด็กนั้นไมอยูเสียแลว! พี่จะทําอยางไรดี?" 

๓ ๑ พวกเขาจึงฆาแพะ 
เ อาเสื้อคลุมของโยเซฟจุมลงในเลือด 
๓ ๒ พวกเขาจึงนําเสื้อคลุมท่ีประดับประดาอยางสวยงามตัวนั้นกลั
บไปใหบิดา และกลาววา "เราพบเสื้อตัวนี้ 
ขอใหทานตรวจดูวาใชเสื้อคลุมของบุตรชายของทานหรือไม" 

๓ ๓ เขาจําเสื้อตัวนี้ได และกลาววา 
"นี่เปนเสื้อคลุมของลูกเรา! สัตวรายไดขย้ําเขาเสียแลว 
โยเซฟถูกฉีกออกเปนช้ินๆ แน" 

๓ ๔ ยาโคบจึงฉีกเสื้อผาของตน นุงหมผากระสอบ 
และคร่ําครวญอาลัยถึงบุตรชายอยูหลายวัน 
๓ ๕ บุตรชายหญิงทุกคนไดมาปลอบโยนเขา 
แตเขาก็ไมฟงคําปลอบโยน กลาววา "อยาเลย 
เราจะคร่ําครวญถึงลูกจนกวาเราจะลงไปถึงแดนคนตาย*"  ดังนั้น 
เขาจึงคร่ําครวญอาลัยถึงโยเซฟ 

๓ ๖ ในขณะเดียวกันท่ีอียิปต 
คนมีเดียน*ไดขายโยเซฟใหแกโปทิฟาร 
ผูบัญชาการทหารรักษาพระองค ขุนนางคนหนึ่งของฟาโรห 
 
/37:3 * คํานี้ในภาษาฮีบรูมีความหมายไมชัดเจน เชนเดียวกับขอ 
23 แ ล ะ  32 



37:28 * เปนเงิน 20 เ ช เ ข ล  
37:35 * ภ าษาฮบีรูวา เชโล (Sheol) 
37:36 * ตนฉบับบางสําเนาวา คนเมดาน 
/ 
 
ยูดาหกับทามาร 
๓ ๘ ครั้งนั้น 
ยูดาหแยกจากพี่นองของเขาไปอาศัยอยูกับชายชาวอดุลลามผูหนึ่ง
ชื่อฮีราห ๒ ที่นั่นยูดาหพบบุตรสาวของชูอาชาวคานาอัน 
และแตงงานอยูกินกับนาง 
๓ นางตั้งครรภและคลอดบุตรชายซ่ึงไดชื่อวา เอร 
๔ นางตั้งครรภอีกครั้งหนึ่งและคลอดบุตรเปนชาย นางตั้งช่ือเขาวา 
โอนัน  ๕ จากนั้นนางมีบุตรชายอีกและตั้งชื่อเขาวา เช-ลาห 
นางคลอดบุตรคนนี้ท่ีเคซิบ 
๖ ยูดาหหาภรรยาใหเอรบุตรหัวป นางมีชื่อ วา ทามาร 
๗ แตเอรบุตรหัวปของยูดาห 
เปนคนชั่วในสายพระเนตรขององคพระผูเปนเจา ดังนั้น 
องคพระผูเปนเจา+จึงทรงใหเขาถึงแกความตายเสีย 
๘ ยูดาหจึงบอกโอนันวา "เจาจงอยูกินกับทามารพี่สะใภ 
ทําหนาท่ีนองชายสามี 
เพื่อลูกท่ีเกิดมาจะนับเปนวงศวานของพี่ชายของเจาตอไป" 
๙ แตโอนันรูวานี่จะไมใชวงศวานของเขา ฉะนั้น 
เม่ือเขารวมหลับนอนกับพี่สะใภคราวใด 
เขาจะปลอยน้ําอสุจิตกดินไปเพื่อมิใหนางมีบุตรซึ่งจะนับเปนวงศวา
นของพี่ชาย 
๑ ๐ สิ่งที่เขากระทํานับเปนสิ่งชั่วรายในสายพระเนตรขององคพระ
ผูเปนเจา+พระองคจึงทรงใหเขาถึงแกความตายดวย 



๑ ๑ ยูดาหจึงกลาวกับทามารลูกสะใภของตนวา 
“ จงไปอาศัยในเรือนของบิดาเจาอยางหญิงมายคนหนึ่ง 
จนกวาเช-ลาหลูกชายของเราจะโตขึ้น”  
เพราะเขาคิดวาเขาอาจจะตายเชนเดียวกับพี่ชายท้ังสองคน”  
ทามารจึงกลับไปอาศัยอยูในเรือนของบิดา 
๑ ๒ เวลาผานไปนานจนกระทั่งภรรยาของยูดาห 
บุตรีของชูอาตายไป เมื่อยูดาหคลายความโศกเศราลงแลว 
เขากับฮีราหเพื่อนชาวอดุลลามของเขาไปที่ทิมนาหเพื่อหาคนตัดข
น แ ก ะ ข อ ง เ ข า  
๑ ๓ มีคนไปบอกทามารวา “ พอสามีของเธอ 
กําลังไปที่ทิมนาหเพื่อตัดขนแกะของเขา”  ๑ ๔ ทามารเห็นวาตน 
จะไมไดรับการยินยอมใหแตงงานกับเช-ลาห แมวาเขาโตแลว 
นางจึงเปลี่ยนเครื่องแตงกายแมมายออก เอาผาคลุมหนา 
ปลอมตัวมานั่งอยูริมทางเขาหมูบานเอนาอิม ซ่ึงเปนทางไปทิมนาห 
๑ ๕ เม่ือยูดาหเห็นนาง ก็คิดวาเปนหญิงโสเภณี 
เนื่องจากนางเอาผาคลุมหนาไว  ๑ ๖ เขาจึงแวะเขาไปหานาง 
แลวพูดวา “ มาสิใหขารวมหลับนอนกับเจา”  
โดยไมรูวานางคือลูกสะใภ 
นางถามวา "ทานจะใหอะไรเปนคาตอบแทน?" 
๑ ๗ เขาตอบวา "ขาจะสงลูกแพะมาใหตัวหนึ่ง" 
นางก็ถามวา 
"ทานจะใหอะไรเปนมัดจําจนกวาทานจะสงลูกแพะมาให?" 
๑ ๘ เขาถามวา "เธออยากไดอะไรเปนของมัดจํา?" 
นางตอบวา 
"ขอตราประจําตัวกับเชือกรอยและไมเทาในมือของทาน" 
เขาจึงมอบใหนาง นางก็ยินยอมหลับนอนกับเขา 
และนางก็ตั้งครรภกับเขา ๑ ๙ หลังจากนั้น 



นางจึงเอาผาคลุมหนาออกและกลับมานุงหมเครื่องแตงกายแมมาย
ตามเดิม 
๒ ๐ เมื่อยูดาหขอใหฮีราหชาวอดุลลามเพื่อนของเขาเอาลูกแพะไป
ใหนาง เพื่อแลกของมัดจําคืนจากหญิงคนนั้น 
แตฮีราหหานางไมพบ  
๒ ๑ เขาจึงเท่ียวถามบรรดาชายในเมืองนั้นวา 
"หญิงโสเภณีประจําเทวสถานซ่ึงอยูริมทางที่เอนาอิมนั้นอยูท่ีไหน?
" 
พวกเขาตอบวา "ไมมีหญิงโสเภณีประจําเทวสถานคนใดอยูท่ีนี่" 
๒ ๒ ฮีราหจึงกลับมาหายูดาห แลวบอกเขาวาขาหานางไมพบ 
นอกจากนั้น บรรดาชายในเมืองนั้นก็บอกวา 
‘ ไมมีหญิงโสเภณีประจําเทวสถานคนใดอยูท่ีนี่’  ”  
๒ ๓ ยูดาหจึงวา .” ใหนางเก็บของพวกนั้นไวก็แลวกัน 
หาไมแลวนี่จะกลายเปนเรื่องตลก 
อยางไรเสียเราก็ไดสงลูกแพะไปใหแลวแตหานางไมพบ" 
๒ ๔ ราวสามเดือนตอมา มีคนมาบอกยูดาหวา 
"ทามารลูกสะใภของทานคบชูสูชายจนตั้งครรภแลว" 
ยูดาหจึงสั่งวา "นําตัวนางออกมา และนําเอาไปเผาใหตาย!" 
๒ ๕ แตขณะท่ีคนทั้งหลายกําลังพาตัวนางออกมา 
นางสงคนมาบอกพอสามีวา 
"ฉันต้ังครรภกับชายผูเปนเจาของสิ่งเหลานี้ 
จงดูเถิดวาตราประจําตัว เชือกรอย และไมเทานี้เปนของใคร" 
๒ ๖ ยูดาหจําไดวาของเหลานี้เปนของตน จึงพูดวา 
"นางชอบธรรมยิ่งกวาเราเสียอีก 
เพราะเราไมยอมใหนางเปนภรรยาของเช-ลาหลูกชายของเรา"  
และยูดาหก็ไมไดหลับนอนกับทามารอีกเลย 
๒ ๗ เมื่อถึงกําหนดคลอด นางมีลูกแฝดชายสองคนอยูในครรภ 
๒ ๘ ในขณะที่นางกําลังคลอด ทารกคนหนึ่งยื่นมือออกมา 



นางผดุงครรภจึงเอาดายแดงผูกขอมือและพูดวา 
"คนนี้ออกมากอน"  ๒ ๙ แตทารกนั้นหดมือกลับ 
และอีกคนหนึ่งคลอดออกมา นางจึงพูดวา "อาว! 
แหวกออกมาไดอยางไร" เด็กนั้นจึงไดชื่อวา เปเรศ*  
๓ ๐ แลวทารกคนท่ีมีดายแดงผูกขอมือก็คลอดออกมา 
และไดชื่อวา เศ-ราห* 
 
/38:29 * แปลวา แหวกออกมา 
38:30 * แปลวา แดงเขม หรือ ความสวาง 
/ 
 
โยเซฟกับภรรยาของโปทิฟาร 
๓ ๙ บัดนี้โยเซฟถูกนํามาถึงอียิปตคนอิชมาเอลไดขายเขาใหกับโป
ทิฟาร ผูบัญชาการทหารรักษาพระองค ขุนนางคนหนึ่งของฟาโรห 
๒ องคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับโยเซฟ 
และทรงอวยพรใหเขาเจริญรุงเรืองขึ้นในบานของเจานายชาวอียิป
ต  ๓ เมื่อนายเห็นวา องคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับเขา 
และองคพระผูเปนเจา+ทรงประทานความสําเร็จในทุกสิ่งท่ีเขาทํา  
๔ โยเซฟไดเปนท่ีโปรดปราน 
และกลายเปนคนรับใชใกลชิดของนาย 
โปทิฟารจึงตั้งใหเขาดูแลครัวเรือนของเขา 
แ ละมอบหมายใหโยเซฟดูแลทุกสิ่งท่ีเขามีอยู  
๕ ต้ังแตนายมอบใหโยเซฟดูแลทุกสิ่งในครัวเรือนและทุกสิ่งท่ีเขามี 
องคพระผูเปนเจา+ทรงอวยพรครอบครัวของโปทิฟาร 
เพราะเห็นแกโยเซฟ  ๖ ดังนั้น 
นายจึงมอบใหโยเซฟดูแลทุกสิ่งที่เขามี 
เม่ือมีโยเซฟเปนผูจัดการเขาไมตองพะวงเรื่องใดเลย 
เวนแตอาหารที่จะรับประทาน 



โยเซฟเปนชายรูปงามและหนาตาดี  ๗ ตอมาภายหลัง 
ภรรยาของเจานายมีใจเสนหาในตัวโยเซฟ จึงชวนเขาวา 
“ มาหลับนอนกับขาเถิด”  
๘ แตโยเซฟปฏิเสธและกลาวกับนางวา "ภายใตการดูแลของขา 
นายไมตองพะวงเรื่องใดในบานเลย 
ทุกสิ่งท่ีนายมีอยูนายก็มอบใหขาจัดการ 
๙ ในบานนี้ไมมีใครใหญเกินขา 
เจานายของขาไมหวงสิ่งใดกับขานอกจากทาน 
เพราะทานเปนภรรยาของนาย 
ขาจะทําสิ่งช่ัวรายเชนนี้และทําบาปตอพระเจาไดอยางไร?" 
๑ ๐ แมนางชวนโยเซฟวันแลววันเลา 
เขาก็ไมปฏิเสธท่ีจะหลับนอนกับนางหรือแมแตจะอยูกับนาง 
๑ ๑ วันหนึ่ง 
ขณะท่ีโยเซฟเขาไปในบานเพื่อทํางานตามหนาท่ีของเขา 
ขณะนั้นไมมีคนรับใชอื่นๆ อยูในบานเลย  
๑ ๒ ภรรยาของโปทิฟารเขามาฉุดรั้งเสื้อของโยเซฟไว แลวบอกวา 
"มานอนกับฉันเถิด!" 
แตเขาทิ้งเสื้อไวในมือนางแลววิ่งหนีออกไปนอกบาน 
๑ ๓ เมื่อนางเห็นวาเสื้อของโยเซฟอยูในมือ 
และตัวเขาวิ่งออกไปนอกบานแลว ๑ ๔ นางจึงเรียกคนรับใชอื่นๆ 
มา และกลาววา "ดูเถิด 
ใครนําเจาทาสฮีบรูคนนี้มาหยามน้ําใจพวกเรา 
มันพยายามจะขมขืนขา  แตขากรีดรองขึ้น 
๑ ๕ เม่ือมันไดยินขารองขอความชวยเหลือ มันจึงท้ิงเสื้อไวกับขา 
แลวว่ิงหนีออกจากบานไป" 
๑ ๖ นางเก็บเสื้อนั้นไวตัวจนกระทั่งสามีกลับมาบาน 
๑ ๗ แลวนางจึงเลาเรื่องนี้ใหสามีฟง กลาววา 
"เจาทาสฮีบรูคนนั้นท่ีทานนํามาไวกับเรา เขามาจะหยามน้ําใจขา  



๑ ๘ แตทันทีท่ีขากรีดรองขอความชวยเหลือ  มันจึงท้ิงเสื้อไวกับขา 
แลวว่ิงหนีออกจากบา น ไ ป " 
๑ ๙ เม่ือเจานายของโยเซฟไดยินเรื่องนี้จากภรรยาของเขา 
ซ่ึงกลาววา “ นี่เปนสิ่งท่ีเจาทาสฮีบรูของทานทํากับขา”   
เขาจึงโกรธจัด  ๒ ๐ เจานายจึงจับโยเซฟและขังเขาไวในคุกหลวง 
แตขณะที่โยเซฟถูกขังอยูในคุกนั้น  
๒ ๑ องคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับโยเซฟ 
ทรงกรุณาเขาและทําใหโยเซฟเปนท่ีชอบในสายตาของพัศดี  
๒ ๒ ดังนั้น พัศดีจึงตั้งใหโยเซฟเปนผูดูแลนักโทษทุกคน 
และใหเขารับผิดชอบงานทุกอยางในคุก  
๒ ๓ พัศดีผูนั้นไมตองใสใจตอสิ่งใดๆ 
ที่อยูภายใตการดูแลของโยเซฟ 
เพราะวาองคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับโยเซฟและทรงประทานคว
า ม ส ำ เร็จในทุกสิ่งท่ีเขาทํา 
 
ผูเชิญจอกเสวยและผูเชิญเครื่องเสวย 
๔ ๐ ตอมา 
ผูเชิญจอกเสวยและผูเชิญเครื่องเสวยของกษัตริยแหงอียิปต 
ทําใหพระองคไมพอพระทัย  
๒ ฟาโรหทรงกริ้วตอเจาพนักงานทั้งสองคนนี้ คือ 
หัวหนาผูเชิญจอกเสวยและหัวหนาผูเชิญเครื่องเสวย  
๓ จึงทรงใหคุมขังคนทั้งสองไวในบานของผูบัญชาการทหารรักษา
พระองคในคุกหลวงที่เดียวกับโยเซฟ 
๔ ผูบัญชาการทหารรักษาพระองคมอบหมายใหโยเซฟคอยดูแลค
นทั้งสอง 
หลังจากเขาทั้งสองถูกคุมขังอยูระยะหนึ่ง  
๕ คืนหนึ่งพนักงานสองคนนี้ตางก็ฝน 
และความฝนของแตละคนนั้นก็มีความหมายในตัวของมันเอง 



๖ เชาวันตอมา เมื่อโยเซฟมาพบพวกเขาทั้งสอง 
เขาสังเกตเห็นวาคนทั้งสองมีสีหนาเศราหมอง ๗ ดังนั้น  
เขาจึงถามเจาพนักงานของฟาโรหท้ังสองคนที่ถูกคุมขังดวยกันกับเ
ขาในบานของเจานายวา  "เหตุใดวันนี้ 
ทานจึงมีสีหนาเศราหมอง?”  
๘ เขาตอบวา "เราทั้งสองคนไดฝนไป 
แตไมมีใครทํานายฝนใหเราได" 
โยเซฟจึงบอกวา "การทํานายฝนเปนของพระเจามิใชหรือ? 
จงเลาความฝนของทานใหขาฟงเถิด" 
๙ ดังนั้น 
หัวหนาผูเชิญจอกเสวยจึงเลาความฝนของเขาใหโยเซฟฟงวา 
"ในความฝนของขานั้น ขาเห็นเถาองุนอยูเบื้องหนา  
๑ ๐ และเถาองุนนั้นมีก่ิงสามก่ิง 
ทันทีท่ีมันผลิดอกออกผลมันก็มีพวงองุนสุก 
๑ ๑ จอกของฟาโรหอยูในมือเรา 
เราจึงเด็ดองุนมาค้ันน้ําใสจอกแลวยื่นถวายแดฟาโรห" 
๑ ๒ โยเซฟกลาววา "ฝนนี้มีความหมายวา 
ก่ิงสามก่ิงหมายถึงสามวัน  ๑ ๓ ภายในสามวันนี้ 
ฟาโรหจะทรงยกทานขึ้น และคืนตําแหนงใหแกทาน 
ทานจะเชิญจอกเสวยของฟาโรหดังท่ีทานเคยรับใชพระองคมา 
๑ ๔ เม่ือทานไดรับความดีความชอบแลว 
โปรดระลึกถึงขาและเมตตาสงสารขาดวย 
โปรดชวยทูลฟาโรหและชวยใหขาไดออกจากคุกนี้ 
๑ ๕ เพราะขาถูกลักตัวมาจากดินแดนของชาวฮีบรู  
และบัดนี้ตองมาอยูในคุกท้ังๆ ที่ไมไดทําผิดอะไร" 
๑ ๖ เมื่อหัวหนาผูเชิญเครื่องเสวยเห็นวาโยเซฟทํานายความฝนไป
ในทางที่ดี จึงเลาความฝนของตนใหโยเซฟฟงบางวา 
"ในฝนนั้นมีตะกราขนมปง*สามใบอยูบนศีรษะของขา  



๑ ๗ ตะกราใบบนสุดมีขนมปงทุกชนิดสําหรับฟาโรห 
แตพวกนกกําลังจิกกินขนมปงในตะกราใบนั้นท่ีอยูบนศีรษะของขา
" 
๑ ๘ โยเซฟบอกเขาวา "ฝนนี้มีความหมายวา 
ตะกราสามใบหมายถึงสามวัน  ๑ ๙ ภายในสามวัน 
ฟาโรหจะตัดศีรษะของทาน และแขวนทานไวบนตนไม* 
แลวพวกนกจะจิกกินเนื้อทาน" 
๒ ๐ ครั้นถึงวันท่ีสาม เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของฟาโรห 
พระองคทรงประทานงานเลี้ยงฉลองแกขาราชการทั้งปวง 
ทรงบัญชาใหนําตัวหัวหนาผูเชิญจอกเสวยและหัวหนาผูเชิญเครื่อ
งเสวยมาเขาเฝาตอหนาบรรดาขาราชการของพระองค 
๒ ๑ พระองคทรงคืนตําแหนงใหหัวหนาผูเชิญจอกเสวย 
เพื่อเขาจะไดเชิญจอกเสวยแดฟาโรหอีกครั้งหนึ่ง  
๒ ๒ แตพระองคทรงแขวน*หัวหนาผูเชิญเครื่องเสวย  
ซ่ึงเปนไปตามที่โยเซฟไดทํานายฝนใหแกเขาทั้งสองไว 
๒ ๓ อยางไรก็ดีหัวหนาผูเชิญจอกเสวยก็ลืมโยเซฟเสียสนิทไมไดคิ
ดถึงเขาเลย 
 
/40:16 * หรือ ตะกราสานสามใบ 
40:19 * หรือ เสียบเขาไวบนเสา 
40:22 * หรือ เสียบ 
/ 
 
ความฝนของฟาโรห 
๔ ๑ สองปตอมา คืนหนึ่งฟาโรหทรงพระสุบินวา 
พระองคทรงยืนอยูท่ีริมฝงแมน้ําไนล  ๒ มีวัวอวนพี ๗  
ตัวขึ้นมาจากแมน้ําไนล กินหญาอยูริมฝง ๓ แลวมีวัวอีก ๗  
ตัวขึ้นมาจากแมน้ําไนล แตพวกหลังนี้ผอมโซจนเห็นกระดูกซ่ีโครง 



พวกมันเดินมาหยุดยืนอยูขางวัวอวนพี 
๔ วัวผอมโซเหลานั้นก็กินวัวอวนพีท้ัง ๗  ตัวเสีย 
แลวฟาโรหทรงตื่นจากบรรทม 
๕ พระองคบรรทมหลับไปอีก และทรงพระสุบินเปนครั้งท่ีสอง 
คราวนี้ทรงเห็นขาวตนหนึ่งมีรวง ๗  รวง ซึ่งมีเมล็ดเตงงามดี 
๖ หลังจากนั้นมีอีก ๗  รวงผลิออกมา 
แตมีเมล็ดลีบเหี่ยวเพราะลมตะวันออก  ๗ แลวเมล็ดขาวท่ีลีบ 
ก็กลืนกินเมล็ดขาวท่ีเตงงาม 
ฟาโรหตื่นบรรทมและทรงทราบวาเปนพระสุบิน 
๘ เชาวันรุงขึ้นฟาโรหทรงทุกขใจนัก 
จึงรับสั่งใหนักวิทยากลและปราชญแหงอียิปตมาเฝา 
แลวทรงเลาพระสุบินใหฟง 
แตไมมีใครทํานายไดวาพระสุบินนั้นหมายถึงอะไร 
๙ แลวหัวหนาผูเชิญจอกเสวยจึงกราบทูลวา 
"ขาพระบาทระลึกถึงความผิดพลั้งของตนไดแลว  
๑ ๐ ครั้งหนึ่งฝาพระบาททรงกริ้วขาพระบาท 
และทรงใหจําคุกขาพระบาทพรอมกับหัวหนาผูเชิญเครื่องเสวยใน
บานของผูบัญชาการทหารรักษาพระองค  
๑ ๑ คืนหนึ่งขาพระบาททั้งสองตางฝนไป 
และความฝนของแตละคนนั้นก็มีความหมายในตัวของมันเอง 
๑ ๒ ขณะนั้น 
ชายหนุมฮีบรูคนหนึ่งซ่ึงเปนทาสรับใชของทานผูบัญชาการทหารรั
กษาพระองคไดถูกจําคุกอยูกับขาพระบาททั้งสอง 
ขาพระบาทจึงเลาความฝนใหเขาฟง 
เขาก็ทํานายฝนใหกับขาพระบาททั้งสอง  
๑ ๓ ทุกสิ่งก็เปนไปดังท่ีเขาไดทํานายใหกับขาพระบาท 
คือขาพระบาทไดกลับเขามาประจําหนาท่ีดังเดิม 
สวนอีกคนหนึ่งก็ถูกแขวน*" 



๑ ๔ ฟาโรหจึงรับสั่งใหหาโยเซฟ 
เขาถูกนําตัวออกจากคุกอยางเรงดวน 
เม่ือโกนหนวดเคราและเปลี่ยนเสื้อผาเสร็จแลว ก็เขาเฝาฟาโรห 
๑ ๕ ฟาโรหตรัสวา "เราฝนไป และไมมีใครทํานายฝนได  
แตเราไดยินมาวา เมื่อเจารูถึงความฝนนั้น 
เจาก็สามารถทํานายฝน" 
๑ ๖ โยเซฟทูลฟาโรหวา "ขาพระบาทไมอาจทํานายฝนได 
แตพระเจาจะทรงแจงใหฝาพระบาททราบคําตอบตามที่ฝาพระบาท
ตองการ" 
๑ ๗ ฟาโรหตรัสกับโยเซฟวา "ในฝนเรายืนอยูท่ีริมฝงแมน้ําไนล 
๑ ๘ มีวัวอวนพีเจ็ดตัวขึ้นมาจากแมน้ํากินหญาอยูริมฝง 
๑ ๙ แลวก็มีวัวอีกเจ็ดตัวขึ้นมาจากแมน้ํา 
ตัวผอมนาเกลียดมากจนเห็นกระดูกซ่ีโครง 
เราไมเคยเห็นวัวตัวไหนนาเกลียดขนาดนั้นมากอนเลยในแผนดินอี
ยิปต  
๒ ๐ แลววัวนาเกลียดผอมโซเหลานั้นก็กินวัวอวนพีท้ังเจ็ดตัวท่ีขึ้น
มากอนจนหมด ๒ ๑ แมพวกมันจะกินวัวเหลานั้นไปหมดแลว 
ก็ไมมีใครเช่ือวาพวกมันไดทําเชนนั้น 
เพราะพวกมันก็ยังผอมโซอยูเหมือนเดิม แลวเราก็ตื่นขึ้น  
๒ ๒ เราฝนไปอีกวา เห็นตนขาวตนหนึ่งมีรวงเจ็ดรวง 
มีเมล็ดเตงงามดี ๒ ๓ แลวมีรวงขาวอีกเจ็ดรวงงอกขึ้นมา 
ซ่ึงมีเมล็ดลีบเหี่ยวแหงเพราะลมตะวันออก 
๒ ๔ รวงขาวท่ีลีบเหี่ยวนั้นก็กลืนกินรวงขาวท่ีเตงงามท้ังเจ็ดรวงเสี
ยหมด  เราเลาเรื่องนี้ใหบรรดานักวิทยากลฟง 
แตไมมีใครอธิบายใหเราเขาใจได" 
๒ ๕ โยเซฟทูลฟาโรหวา "ความฝนท้ังสองนี้ 
หมายความถึงสิ่งเดียวกัน 
พระเจาทรงเปดเผยถึงสิ่งท่ีพระองคจะทรงกระทําแกฝาพ ร ะ บ



า ท  ๒ ๖ วัวอวนพีเจ็ดตัวหมายถึงเจ็ดป 
และรวงขาวเตงงามเจ็ดรวงก็หมายถึงเจ็ดป 
ความฝนท้ังสองนี้หมายความถึงสิ่งเดียวกัน 
๒ ๗ สวนวัวผอมเจ็ดตัวท่ีขึ้นจากน้ํามาภายหลังหมายถึงเจ็ดป 
และรวงขาวไรคาเจ็ดรวงที่เหี่ยวแหงไปเพราะลมตะวันออกนั้นก็หม
ายถึงเจ็ดปเชนกัน เปนเจ็ดปแหงการกันดารอาหาร 
๒ ๘ อยางท่ีขาพระบาทไดทูลฝาพระบาทไวแลววา 
พระเจาไดทรงสําแดงใหฝาพระบาททราบวา 
พระองคจะทรงกระทําอะไร กลาวคือ  
๒ ๙ ตลอดเจ็ดปตอไปนี้จะเปนชวงอุดมสมบูรณท่ัวอียิปต 
๓ ๐ แตเจ็ดปแหงการกันดารอาหารจะตามมา 
ขาวยากหมากแพงจนประชาชนลืมความอุดมสมบูรณของประเทศ
อียิปตเสีย การกันดารอาหารนั้นจะเกิดขึ้นท่ัวแผนดิน 
๓ ๑ รุนแรงจนชวงเวลาแหงความอุดมสมบูรณถูกลบเลือนไปจากค
วามทรงจําของผูคน 
๓ ๒ เหตุท่ีพระเจาทรงประทานพระสุบินถึงสองครั้งสองเรื่องแกฝา
พระบาทนั้น 
เพราะวาพระเจาทรงตัดสินพระทัยแนชัดแลววาจะทรงใหสิ่งนี้เกิดขึ้
นแนนอนในไมชานี้ 
๓ ๓ เพราะฉะนั้น 
ขอฝาพระบาททรงโปรดคัดเลือกคนที่เฉลียวฉลาดและรอบรูใหดูแ
ลแผนดินอียิปต 
๓ ๔ ขอฝาพระบาททรงแตงต้ังขาราชการประจําเขตไวท่ัวแผนดิน 
ทําหนาท่ีเก็บพืชผลหนึ่งในหาของผลผลิตที่ไดจากตลอดเจ็ดปแหง
ความอุดมสมบูรณ 
๓ ๕ ใหพวกเขารวบรวมอาหารทั้งหมดที่ไดในปแหงความอุดมสม
บูรณท่ีกําลังจะมาถึง 
และเก็บสะสมเมล็ดขาวไวเปนคลังอาหารตามเมืองตางๆ 



ภายใตสิทธิอํานาจของฟาโรห  
๓ ๖ เพื่อเปนเสบียงสํารองเมื่อถึงชวงเจ็ดปแหงการกันดารอาหารซ่ึ
งจะเกิดกับอียิปต  
เพื่อวาประเทศชาติจะไมยอยยับไปเพราะการกันดารอาหาร" 
๓ ๗ ฟาโรหและขาราชการทั้งปวงลวนเห็นชอบกับแผนงานนี้ 
๓ ๘ ฟาโรหตรัสวา 
"จะหาใครเปยมดวยพระวิญญาณของพระเจา*ดังเชนชายผูนี้ไดห
รือ" 
๓ ๙ แลวฟาโรหตรัสกับโยเซฟวา 
"เนื่องจากพระเจาทรงเปดเผยความหมายของความฝนใหเจารูไมมี
ใ ครฉลาดและมีปญญาเหมือนเจา 
๔ ๐ เราจึงแตงตั้งเจาใหดูแลราชสํานักและราษฎรทั้งหมดอยูภายใ
ตอาณัติของเจา  เราแตผูเดียวดํารงฐานะสูงกวาเจา" 
 
โยเซฟปกครองดูแลอียิปต 
๔ ๑ ฟาโรหจึงตรัสแกโยเซฟวา 
"เราตั้งเจาใหดูแลทั่วประเทศอียิปต" 
๔ ๒ แลวทรงประทานแหวนตราประจําพระองคจากนิ้วพระหัตถสว
มที่นิ้วของโยเซฟ 
พระองคทรงใหเขาสวมเสื้อคลุมผาลินินอยางดีและประทานสรอยค
อทองคําแกเขา 
๔ ๓ ฟาโรหยังไดทรงประทานรถมาหลวงคันท่ีสอง*ใหโยเซฟ 
ไมวาเขาจะไปที่ไหนก็มีคนคอยรองประกาศวา "จงคุกเขาลง"** 
ดังนั้นฟาโรหจึงทรงแตงตั้งโยเซฟใหดูแลทั่วทั้งแผนดินอียิปต 
๔ ๔ ฟาโรหตรัสกับโยเซฟวา "เราคือฟาโรห 
หามผูใดในแผนดินอียิปตยกมือยกเทา เวนแตเจาสั่ง" 
๔ ๕ ฟาโรหทรงประทานนามแกโยเซฟวา ศาเฟนาทปาเนอาห* 



และทรงประทานอาเสนัทบุตรีโปทิเฟราปุโรหิตแหงเมืองโอน**ใหเ
ปนภรรยา  และโยเซฟออกตรวจตราทั่วแผนดินอียิปต 
๔ ๖ โยเซฟมีอายุได ๓ ๐  ป 
เม่ือเขารับราชการกับฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต 
โยเซฟไดทูลลาฟาโรหและออกเดินทางไปปฏิบัติราชการทั่วแผนดิ
นอียิปต ๔ ๗ ต ล อ ด  7 ปแหงความอุดมสมบูรณ 
แผนดินก็ใหผลผลิตมากมาย 
๔ ๘ โยเซฟรวบรวมอาหารทั้งหมดท่ีผลิตไดใน 7 
ปแหงความอุดมสมบูรณของอียิปต และเก็บสะสมไวตามเมืองตางๆ  
ผลผลิตท่ีเก็บไดจากนารอบเมืองใดเขาก็ใหเก็บไวในเมืองนั้น  
๔ ๙ โยเซฟเก็บสะสมเมล็ดขาวไดมากดุจดังเม็ดทรายในทะเล 
มากเสียจนเขาตองเลิกทําบัญชี เพราะไมสามารถตรวจนับได 
๕ ๐ กอนปกันดารอาหารจะมาถึง 
โยเซฟไดบุตรชายสองคนซึ่งเกิดจากนางอาเสนัทบุตรีของโปทิเฟร
าปุโรหิตแหงเมืองโอน ๕ ๑ โยเซฟตั้งชื่อบุตรหัวปวา มนัสเสห* 
เขากลาววา 
"เพราะพระเจาทรงทําใหขาพเจาลืมความทุกขลําบากและญาติพี่น
องท้ังหมด"  ๕ ๒ เขาตั้งชื่อบุตรชายคนที่สองวา เอฟราอิม* 
เขากลาววา 
"เพราะพระเจาทรงกระทําใหเกิดผลอุดมสมบูรณในดินแดนที่ขาพเ
จาตกทุกขไดยาก" 
๕ ๓ ในที่สุดเจ็ดปแหงความอุดมสมบูรณก็สิ้นสุดลง 
๕ ๔ และเจ็ดปแหงการกันดารอาหารก็เริ่มตนขึ้นตามที่โยเซฟไดก
ลาวไว เกิดการกันดารอาหารขึ้นท่ัวทุกประเทศ 
แตมีอาหารทั่วทุกแหงในแผนดินอียิปต 
๕ ๕ เม่ือชาวอียิปตเริ่มไดรับผลกระทบจากการกันดารอาหาร  
ผูคนตางก็มาทูลขออาหารจากฟาโรห  



ฟาโรหจึงรับสั่งกับชาวอียิปตทุกคนวา "จงไปหาโยเซฟ 
และทําตามสิ่งท่ีเขาบอก" 
๕ ๖ เมื่อการกันดารอาหารขยายไปทั่วประเทศ 
โยเซฟจึงเปดคลังขายขาวใหแกชาวอียิปต 
เพราะเกิดการกันดารอาหารอยางรุนแรงทั่วท้ังอียิปต  
๕ ๗ ประเทศตางๆ พากันมายังอียิปตเพื่อซ้ือขาวจากโยเซฟ 
เพราะการกันดารอาหารรุนแรงทั่วโลก 
 
/41:13 * หรือ เสียบ 
41:38 * หรือ ของพระทั้งหลาย 
41:43 * หรือ ในฐานะรองผูบัญชาการ    ** หรือ จงเปดทาง! 
41:45 * แปลวา ผูมีอํานาจเสมือนเทพผูใหชีวิตหรือความตาย  
**ซ่ึงก็คือ เฮลิโอโปลสิ เชนเดียวกับขอ 50 
41:51 * 
อาจจะมีรากศัพทมาจากภาษาฮบีรูและออกเสียงเหมือนคําวา ลืม 
41:52 * เอฟราอิม ออกเสียงเหมือนภาษาฮีบรูวา เกิดผลสองเทา 
/ 
 
พวกพี่ชายของโยเซฟไปอียิปต 
๔ ๒ ฝายยาโคบทราบมาวามีขาวท่ีอียิปต จึงพูดกับลูกๆ วา 
"มัวนั่งมองกันอยูทําไมละ  ๒ พอไดยินวาท่ีอียิปตมีขาว 
พวกเจาจงลงไปที่นั่น  และซื้อมาไวสําหรับพวกเรา 
เพื่อเราจะไมอดตายกันหมด" 
๓ ดังนั้น 
พี่ชายทั้งสิบคนของโยเซฟจึงเดินทางไปอียิปตเพื่อซ้ือขาว 
๔ แตยาโคบไมยอมใหเบนยามินนองชายของโยเซฟมากับคนอื่นๆ 
ดวย เพราะเกรงวาอาจจะเกิดอันตรายแกเขาได  



๕ บุตรชายทั้งหลายของอิสราเอลจึงรวมเดินทางมาซื้อขาวพรอมกั
บคนอื่นๆ เพราะที่คานาอันก็กันดารอาหารเชนกัน 
๖ ขณะนั้นโยเซฟเปนผูวาราชการแผนดิน 
และมีหนาท่ีขายขาวใหกับประชาชนในอียิปต 
ดังนั้นเม่ือพวกพี่ชายของโยเซฟมาถึง 
พวกเขาจึงนอมคํานับโยเซฟซบหนาลงกับดิน  
๗ โยเซฟเห็นพวกพี่ๆ ก็จําไดทันที แตเขาแสรงทําเปนไมรูจัก 
และพูดจาดุดันกับพวกเขาวา "พวกเจามาจากไหน?" 
พวกเขาตอบวา  “ จากดินแดนคานาอันขอรับ 
พวกเรามาขอซื้อขาว" 
๘ แมโยเซฟจะจําพวกพี่ชายของเขาได แตพวกเขาจําโยเซฟไมได 
๙ แลวโยเซฟก็หวนรําลึกถึงความฝนในอดีต และพูดกับพวกเขาวา 
"พวกเจาเปนคนสอดแนม! 
เขามาดูวาดินแดนของเรามีจุดออนตรงไหน" 
๑ ๐ พวกเขาตอบวา "หามิไดขอรับนายทาน 
ผูรับใชของทานมาเพื่อขอซื้ออาหาร  
๑ ๑ เราทุกคนเปนพี่นองกันหมด ผูรับใชของทานเปนคนสุจริต 
ไมใชค น ส อ ด แ น ม " 
๑ ๒ โยเซฟยืนกรานวา "ไมจริง! 
พวกเจาเขามาดูวาดินแดนของเรามีจุดออนตรงไหน" 
๑ ๓ แตพวกเขากลาววา "ทานขอรับ เรามีดวยกันสิบสองคนพี่นอง 
พอของเราอยูในดินแดนคานาอัน นองคนสุดทองก็อยูกับทาน 
สวนนองอีกคนหนึ่งจากไปแลว" 
๑ ๔ โยเซฟตอบวา "อยางท่ีเราบอกเจานั่นแหละ 
พวกเจาเปนคนสอดแนม! 
๑ ๕ นี่เปนวิธีท่ีจะทดสอบคําพูดของพวกเจา คือ 
ตราบเทาท่ีฟาโรหยังทรงพระชนมอยู*พวกเจาจะกลับออกไปจากที่
นี่ไมได  จนกวาเจาจะพานองชายคนสุดทองมาที่นี่  



๑ ๖ ใหคนหนึ่งในพวกเจากลับไปพานองชายมา 
เราจะกักพวกที่เหลือไวในคุก 
เพื่อจะไดพิสูจนวาเรื่องท่ีเจาเลานั้นเปนความจริงหรือไม ถาไมจริง 
ตราบเทาท่ีฟาโรหยังทรงพระชนมอยู*พวกเจาก็เปนคนสอดแนม!"  
๑ ๗ ฉะนั้น โยเซฟจึงจับพวกเขาทั้งหมดขังคุกไวเปนเวลา ๓  วัน 
๑ ๘ ในวันท่ีสาม โยเซฟพูดกับพวกเขาวา 
"เพราะเราเปนคนยําเกรงพระเจา เจาจงทําตามนี้ 
เพื่อเจาจะมีชีวิตรอด  ๑ ๙ หากพวกเจาเปนคนสุจริตจริง 
ก็จงใหพ่ีนองของเจาคนหนึ่งจําคุกอยูท่ีนี่ 
สวนท่ีเหลือใหนําเมล็ดขาวกลับไปยังครอบครัวท่ีอดอยากของเจาไ
ด ๒ ๐ แตพวกเจาตองพานองคนสุดทองของเจากลับมาหาเรา 
ดวยวิธีนี้ คําพูดของพวกเจาจะไดรับการพิสูจน 
และพวกเจาก็อาจจะรอดชีวิต" พวกเขาก็ยอมทําตามนั้น 
๒ ๑ พวกเขาพูดกันเองวา "ที่พวกเราตองถูกลงโทษเชนนี้ 
ตองเปนเพราะนองชายของเราแนๆ 
เราเห็นตําตาวาเขาเปนทุกขแคไหน 
เม่ือเขารองออนวอนขอชีวิตจากเรา แตเราก็ไมฟงเขาเลย 
นี่ตองเปนสาเหตุท่ีทําใหความทุกขนี้ตกอยูกับพวกเรา" 
๒ ๒ รูเบนตอบวา 
"เราหามพวกเจาแลวไมใชหรือวาอยาทําบาปกับเด็กคนนั้น 
แตพวกเจาก็ไมฟง! บัดนี้พวกเราจึงตองชดใชบาปที่ฆานองแลว" 
๒ ๓ พวกเขาไมรูวาโยเซฟฟงออก 
เนื่องจากโยเซฟพูดกับพวกเขาโดยมีลามแปล 
๒ ๔ โยเซฟจึงออกไปรองไหแลวกลับเขามาอีก 
สั่งใหมัดสิเมโอนตอหนาพวกพี่นอง 
๒ ๕ จากนั้นโยเซฟสั่งใหบริวารเอาขาวบรรจุลงเต็มกระสอบของพ
วกพี่ชาย แลวเอาเงินคาขาวใสคืนไวในกระสอบของแตละคนดวย 
ทั้งยังใหเสบียงไวกินตามทาง 



เม่ือบริวารของโยเซฟทําตามคําสั่งเสร็จแลว  ๒ ๖ พวกพี่ๆ 
จึงเอากระสอบขาวบรรทุกบนหลังลาออกเดินทางกลับบาน 
๒ ๗ แตเมื่อแวะพักแรมในคืนนั้น 
มีคนหนึ่งเปดกระสอบจะเอาขาวใหลากิน 
เห็นเงินของเขาอยูที่ปากกระสอบ  ๒ ๘ เขาบอกพวกพี่นองวา 
"มีคนคืนเงินของขาใสไวในกระสอบ" 
พวกเขาพากันตกใจกลัวตัวสั่น พูดกันวา 
"พระเจากําลังทําอะไรกับเราหรือ?" 
๒ ๙ เมื่อพวกเขากลับมาหายาโคบผูเปนบิดาในคานาอัน 
ก็เลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นท้ังหมดใหยาโคบฟงวา 
๓ ๐ "ชายผูเปนเจานายปกครองดินแดนพูดกับเราอยางดุดัน 
และกระทําตอเราราวกับวา เราเปนคนสอดแนมในแผนดินนั้น 
๓ ๑ แตพวกเราบอกกับเขาวา 
‘ พวกเราเปนคนสุจริตไมใชคนสอดแนม  
๓ ๒ เรามีกันสิบสองคนพี่นองพอเดียวกัน คนหนึ่งจากไปแลว 
และคนสุดทองยังอยูกับพอในคานาอัน’  
๓ ๓ แลวเจานายคนนั้นพูดกับเราวา 
‘ วิธีนี้จะทําใหเรารูวาพวกเจาเปนคนซ่ือสัตยหรือไมคือ 
กักคนหนึ่งในพวกเจาไวท่ีนี่ 
นอกนั้นเอาขาวกลับไปใหครอบครัวท่ีบาน  
๓ ๔ แลวพานองชายคนสุดทองมาหาเรา 
เราจะไดรูวาเจาเปนคนสุจริตไมใชคนสอดแนม 
แลวเราจะคืนคนที่ถูกขังไวใหพวกเจา 
และเจาสามารถติดตอคาขาย*ในดินแดนนี้ดวย’  “  
๓ ๕ ขณะที่พวกเขาตางกําลังเทขาวออกจากกระสอบก็พบถุงเงินอ
ยูในแตละกระสอบนั้น! 
เม่ือพวกเขาและบิดาของเขาเห็นดังนั้นตางก็ตกใจกลัว  
๓ ๖ ยาโคบพูดวา "พวกเจาชางพรากพอพรากลูกเสียจริงๆ 



โยเซฟก็จากไป สิเมโอนก็ไมอยู 
แลวตอนนี้ยังจะพาเบนยามินไปอีก 
ปญหาทุกอยางก็ประดังเขามาในชีวิตของขา!" 
๓ ๗ รูเบนจึงพูดกับบิดาวา "ถาขาไมพาเบนยามินกลับมา 
พอก็ฆาลูกชายทั้งสองคนของขาไดเลย 
มอบเขาใหเปนธุระของขาเถิด" 
๓ ๘ แตยาโคบตอบวา "เราไมยอมใหลูกคนนี้ไปกับพวกเจาหรอก 
พี่ชายก็ตายไปแลวเหลือเขาอยูคนเดียว 
ถาเกิดอะไรขึ้นกับเขาระหวางทาง 
พวกเจาจะพาใหหัวหงอกอยางพอลงไปสูแดนผูตาย*" 
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การเดินทางไปอียิปตครั้งท่ี 2 
๔ ๓ ขณะนั้นการกันดารอาหารในดินแดนนั้นยังคงรุนแรงอยู 
๒ เมื่อขาวท่ีพวกเขาเอามาจากอียิปตหมดแลว 
อิสราเอลผูเปนบิดาก็พูดกับพวกเขาวา 
"จงกลับไปอียิปตและซ้ือขาวมาอีกเถิด" 
๓ แตยูดาหพูดกับบิดาวา 
"เจานายคนนั้นกําชับไววาไมตองไปใหเห็นหนา 
ถาไมพานองชายคนเล็กไปดวย  
๔ ถาทานยอมใหนองไปกับพวกเรา 
เราก็จะลงไปอียิปตเพื่อซ้ืออาหารมาใหทาน  
๕ แตถาถาทานไมยอมใหนองไป เราก็จะไมไป 



เพราะเจานายคนนั้นสั่งไววา ‘ ไมตองไปใหเห็นหนา 
ถาไมพานองชายคนเล็กไปดวย’  " 
๖ อิสราเอลจึงถามวา "ทําไมเจานําปญหามาใหเราเชนนี้ 
เจาไปบอกเขาทําไมวามีนองชายอีกคน" 
๗ พวกเขาตอบวา 
"ก็เขาเจาะจงถามถึงพวกเราและครอบครัวของเรา เขาถามเราวา 
’ พอของเจายังมีชีวิตอยูหรือ?’  ‘ เจามีนองอีกคนหนึ่งไหม?’  
เราเพียงแตตอบไปตามที่เขาถาม เราจะไปรูหรือท่ีเขาจะสั่งวา 
‘ จงพานองชายของพวกเจามาท่ีนี่’  " 
๘ แลวยูดาหก็พูดกับอิสราเอลบิดาของเขาวา "ใหนองไปกับเราเถิด 
เราจะไดออกเดินทางทันที เพื่อวาพวกเรา ตัวทาน และลูกๆ 
ของเรา จะไมตองอดตาย  
๙ ขาขอรับประกันความปลอดภัยของเขา 
ถาขาพาเขากลับมาหาทาน  และสงเขาใหถึงหนาทานไมได 
ก็ขอใหตราหนาดาวาขาชั่วชีวิต  ๑ ๐ ถาเราไมมัวรีรออยูเชนนี้  
ปานนี้เราคงไปและกลับมาเปนครั้งท่ีสองแลว" 
๑ ๑ ในที่สุดอิสราเอลก็พูดกับพวกเขาวา "หากตองเปนเชนนี้ 
ก็ใหทําดังนี้ก็แลวกัน คือ 
พวกเจาจงเอาของดีท่ีสุดในดินแดนของเรา ไดแก ยางไม น้ําผึ้ง 
เครื่องเทศ มดยอบ มะมวงหิมพานตและลูกอัลมันด 
ไปเปนของกํานัลแดทาน  ๑ ๒ เอาเงินไปสองเทาดวย 
จะไดคืนเงินท่ีติดมาในกระสอบซึ่งเขาอาจจะเผลอใสมาก็ได  
๑ ๓ จงพานองไปเถิด ไปพบเจานายคนนั้นทันที 
๑ ๔ ขอพระเจาผูทรงฤทธิ์*บันดาลใหเจานายคนนั้นเมตตาพวกเจา 
เขาจะไดปลอยสิเมโอน และเบนยามินกลับมาดวย 
สวนเราถาจะตองทุกขโศกเพราะเสียลูกไป ก็เห็นจะตองยอม" 
๑ ๕ พวกเขาจึงพาเบนยามิน 
พรอมท้ังนําของกํานัลและเงินสองเทา 



รีบเดินทางไปอียิปตเขาพบโยเซฟ 
๑ ๖ เมื่อโยเซฟเห็นเบนยามินมาดวย จึงสั่งคนตนเรือนวา 
"จงพาพวกเขาไปที่บานของขา แลวฆาสัตวเตรียมอาหารไว 
พวกเขาจะกินอาหารกลางวันกับขา" 
๑ ๗ เขาก็ทําตามคําสั่ง 
แลวพาพวกพี่นองเหลานั้นไปยังบานของโยเซฟ 
๑ ๘ พวกเขาตกใจกลัวมากเม่ือพบวาถูกพามาที่บานของโยเซฟ 
พวกเขาตางคิดวา 
“ เราถูกพามาท่ีนี่เพราะเงินท่ีถูกใสคืนใหเรามาในกระสอบเมื่อครา
วกอนแนๆ เลย เขาตองการจะใสความวาเราขโมยมา 
แลวก็จับตัวเราเปนทาสพรอมท้ังริบลาของเรา" 
๑ ๙ เม่ือพวกเขามาถึงประตูบาน จึงไปหาคนตนเรือนของโยเซฟ 
พูดวา ๒ ๐ "ทานขอรับ คราวกอนเมื่อเราเดินทางมาซ้ืออาหารที่นี่ 
๒ ๑ คืนแรกที่เราแวะพักแรม เราไดเปดกระสอบออกมาดู 
ก็เห็นเงินคาขาวเต็มจํานวนวางอยูในกระสอบของเราแตละคน 
ดังนั้นพวกเราจึงเอามาคืน 
๒ ๒ เราไดนําเงินมาอีกเพื่อท่ีจะซ้ืออาหาร 
เราไมรูวาใครนําเงินเหลานี้ใสเขาไปในกระสอบของเรา" 
๒ ๓ คนตนเรือนตอบวา "ไมเปนไร อยากลัวเลย 
พระเจาของพวกทาน 
และพระเจาของบิดาทานทรงเปนผูประทานทรัพยสินท่ีอยูในกระส
อบของทาน เพราะเราไดรับเงินจากพวกทานเรียบรอยแลว" 
แลวคนตนเรือนก็พาสิเมโอนออกมาพบพวกเขา 
๒ ๔ จากนั้นคนตนเรือนพาพวกเขาเขาไปในบานของโยเซฟ 
เอาน้ํามาใหลางเทาและใหอาหารแกลาข อ ง พ ว ก เ ข า  
๒ ๕ พวกพี่ชายก็เตรียมของกํานัลเพื่อมอบใหแกโยเซฟ 
ซ่ึงจะมาถึงตอนเที่ยง 
เพราะพวกเขาไดยินวาจะรับประทานอาหารดวยกันที่นั่น 



 ๒ ๖ เมื่อโยเซฟมาถึง พวกเขาก็มอบของกํานัลใหเขา 
และหมอบกราบเขาลงถึงดิน  
๒ ๗ โยเซฟถามถึงทุกขสุขของพวกเขาและถามอีกวา 
"พอผูชราท่ีพวกเจาพูดถึงเปนอยางไรบาง? 
ยังมีชีวิตอยูหรือเปลา?" 
๒ ๘ พวกเขาตอบวา "พอของเราผูรับใชของทาน 
ยังมีชีวิตอยูและสบายดี" 
และพวกเขาก็นอมคํานับเพื่อใหเกียรติแกโยเซฟ 
๒ ๙ ขณะที่โยเซฟมองดูพวกเขา 
และเห็นเบนยามินนองชายรวมมารดา จึงถามวา 
“ คนนี้หรือคือนองชายคนสุดทองท่ีพวกเจาพูดถึง?”  
แลวพูดกับเบนยามินวา “ ลูกเอย ขอพระเจาทรงเมตตาเจาเถิด"  
๓ ๐ แลวโยเซฟก็ผลุนผลันออกไป 
ดวยความดีใจอยางเหลือลนที่ไดพบหนานองชาย 
เขากลั้นน้ําตาไวไมอยู และเขาไปรองไหในหองสวนตัว 
๓ ๑ จากนั้นทานก็ลางหนาลางตา ควบคุมอารมณ 
แ ล ะ ก ลับออกมาสั่งวา "ยกอาหารมาเถิด" 
๓ ๒ พวกเขาจัดใหโยเซฟรับประทานอาหารแตลําพัง 
โตะของพี่นองแยกตางหาก 
สวนชาวอียิปตท่ีรวมรับประทานอาหารกับโยเซฟก็อยูอีกโตะหนึ่ง 
คนอียิปตไมนั่งรวมโตะกับคนฮีบรูเพราะถือวาเปนสิ่งนารังเกียจ  
๓ ๓ โยเซฟจัดใหพวกพี่นองแตละคนนั่งเรียงกันตามลําดับอายุ 
ตั้งแตคนโตสุดถึงคนเล็กสุด ยังความฉงนสนเทหแกพวกเขายิ่งนัก  
๓ ๔ อาหารของพวกเขาถูกสงมาจากโตะของโยเซฟ 
เบนยามินไดมากเปนหาเทาของคนอื่นๆ 
พวกเขาก็กินดื่มรวมกับโยเซฟจนอิ่มหนําสําราญ 
 
/43:14 * ภาษาฮีบรูวา เอลชัดดาย 
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จอกเงินในกระสอบ  
๔ ๔ ตอมาโยเซฟสั่งคนตนเรือนประจําบานของเขาวา 
“ จงเอาอาหารยัดใสกระสอบของพวกเขาทุกคนใหมากเทาท่ีพวกเ
ขาจะบรรทุกไปได 
และจงใสเงินของเขาแตละคนลงไปในกระสอบของพวกเขาดวย 
๒ แลวใสจอกเงินของเราลงไปในกระสอบของนองคนเล็ก 
พรอมเงินคาขาวของเขา”  เขาก็ปฏิบัติตามคําสั่งของโยเซฟ 
๓ ครั้นรุงเชา 
คนของโยเซฟก็สงพวกพี่นองของเขาพรอมฝูงลาออกเดินทางไป 
๔ เม่ือพวกเขาเดินทางไปไดไมไกลจากเมืองนัก 
โยเซฟก็สั่งคนตนเรือนวา "จงตามพวกเขาไปทันที 
และเมื่อเจาตามทันแลว ใหถามพวกเขาวา 
‘ เหตุใดทานจึงตอบแทนความดีดวยความชั่ว? 
๕ นี่เปนจอกเงินซ่ึงนายของเราใชด่ืมและใชทํานายมิใชหรือ? 
ทานไดทําสิ่งชั่วชาลงไปแลว’  " 
๖ คนตนเรือนจึงไลตามคนเหลานั้นจนทัน และพูดตามที่โยเซฟสั่ง 
๗ แตพวกเขาพูดวา "เหตุไฉนเจานายของเราจึงพูดเชนนั้น? 
ผูรับใชของทานจะกระทําเชนนั้นไดอยางไรกัน! 
๘ พวกเราอุตสาหนําเงินท่ีพบในปากกระสอบของเราจากคานาอันเ
พื่อมาคืนใหทาน 
แลวทําไมเราจึงตองขโมยเงินหรือทองจากบานนายของทานดวย? 
๙ ถาพบจอกเงินของนายทานไปอยูท่ีผูรับใชของทานคนใด 
ก็ใหเขาถึงท่ีตายเถิด 
แลวพวกเราท่ีเหลือท้ังหมดจะยอมเปนทาสนายของทาน" 



๑ ๐ เขาจึงวา “ ดีมาก ใหเปนไปตามที่ทานวา 
ถาเราพบของนั้นท่ีใคร เขาจะกลายเปนทาสของเรา 
แตพวกท่ีเหลือจะพนผิด" 
๑ ๑ พวกเขาแตละคน 
จึงรีบปลดกระสอบลงมาจากหลังลาและเปดออก 
๑ ๒ แลวคนตนเรือนจึงเริ่มตนคนดูตั้งแตกระสอบของพี่ชายคนโต
ไปจนถึงนองคนสุดทอง ก็พบจอกในกระสอบของเบนยามิน 
๑ ๓ เมื่อเห็นดังนั้น พวกเขาจึงฉีกเสื้อผาของตน 
เอาของขึ้นลากลับเขามาในเมือง 
๑ ๔ โยเซฟยังคงอยูท่ีบาน เมื่อยูดาหกับพี่นองของเขามาถึง 
พวกเขารีบทรุดตัวลงกับพื้นตอหนาโยเซฟ ๑ ๕ โยเซฟถามวา 
"พวกเจาทําอะไรลงไป? พวกเจาไมรูหรือวา 
คนอยางเราสามารถรูเรื่องตางๆ ไดโดย ก า ร ท ำ น า ย ?" 
๑ ๖ ยูดาหตอบวา "พวกเราจะพูดอะไรตอนายของเราได? 
จะแกตัวอยางไรได? เราจะพิสูจนความบริสุทธิ์ของเราไดอยางไร? 
พระเจาทรงเปดโปงความผิดบาปของผูรับใชของทาน 
บัดนี้พวกเราและคนที่ถูกพบวามีจอกของทานไดเปนทาสรับใชเจา
นายของเราแลว”  
๑ ๗ แตโยเซฟวา  "เราจะไมทําเชนนั้นหรอก! 
คนที่ขโมยจอกไปเทานั้นท่ีตองเปนทาสของเรา! 
สวนคนที่เหลือจงกลับไปหาพอของเจาดวยสันติสุขเถิด" 
๑ ๘ ยูดาหจึงเขาไปใกลโยเซฟพูดวา "ไดโปรดเถิด นายของขา 
โปรดอนุญาตใหขาไดพูดอะไรสักคํา 
ขออยาไดถือโกรธผูรับใชของทานเลย 
เพราะทานก็เปนเสมือนฟาโรห 
๑ ๙ นายทานไดถามผูรับใชของทานวา 
‘ พวกเจามีพอหรือนองชายหรือไม?’  ๒ ๐ พวกเราก็ตอบวา 
‘ เรามีพอผูชรา และมีนองสุดทองคนหนึ่งเกิดเม่ือพออายุมากแลว 



พี่ชายของเขาตายไปแลว 
เขาเปนลูกท่ีเหลืออยูเพียงคนเดียวของแมเขา และพอก็รักเขา’  
๒ ๑ “ แลวทานก็สั่งผูรับใชของทานวา 
‘ จงพาเขามาที่นี่เพื่อเราจะไดเห็นเขากับตา’  
๒ ๒ และพวกเราก็ไดพูดกับนายทานวา 
‘ เด็กหนุมคนนั้นจากพอมาไมได 
ถาเขาจากมาพอของเขาจะตาย’   
๒ ๓ แตทานไดบอกผูรับใชของทานวา 
‘ พวกเจาไมตองกลับมาใหเราเห็นหนา 
เวนแตพวกเจาจะพานองคนสุดทองของพวกเจามาดวย’   
๒ ๔ เมื่อพวกเรากลับไปหาพอของเรา ผูรับใชของทาน 
เราก็ไดเลาใหทานฟงตามที่นายทานไดสั่งไว 
๒ ๕ “ ตอมาพอของเรากลาววา 
‘ จงกลับไปซ้ืออาหารมาอีกสักหนอย’  ๒ ๖ พวกเราก็ตอบวา 
‘ เราลงไปไมไดหรอก เวนแตวาถานองคนเล็กจะไปกับเราดวย 
เราไมสามารถไปพบหนานายทานได 
เวนแตนองคนสุดทองจะไปกับเรา’  
๒ ๗ “ แลวพอของเรา ผูรับใชของทาน จึงพูดกับพวกเราวา 
‘ เจาก็รูวาภรรยาคนนี้ของพอมีลูกชายสองคน 
๒ ๘ คนหนึ่งก็จากไปแลว เราไดพูดเองวา “ เขาถูกฉีกเปนชิ้นๆ 
แนนอน”  และเราก็ไมไดเห็นหนาเขาอีกเล ย  
๒ ๙ และถาเจาพานองคนนี้ไปจากเราอีก 
และหากเขาตองมีอันเปนไป 
พวกเจาจะพาใหหัวหงอกอยางพอลงไปสูแดนผูตาย* 
ดวยความทุกขระทม’  
๓ ๐ “ แลวบัดนี้หากพวกเรากลับไปหาพอของเรา 
ผูรับใชของทาน โดยไมมีนองชายไปดวย 
แลวถาพอของเราผูซ่ึงชีวิตของทานผูกพันธกับชีวิตของนองคนนี้อ



ยางใกลชิด ๓ ๑ เห็นวาเขาไมไดกลับไป ทานก็จะตาย 
ผูรับใชของทานจะทําใหพอผูผมหงอกแลวลงสูหลุมฝงศพดวยควา
ม ต ร อ ม ต ร ม  
๓ ๒ ผูรับใชของทานไดรับประกันความปลอดภัยของนองคนนี้กับ
พอวา ‘ ถาขาไมสามารถพาเขากลับมาหาทานได 
ขาจะทนรับผิดตอทานไปตลอดชีวิต!’  
๓ ๓ “ บัดนี้ 
โปรดใหผูรับใชของทานอยูเปนทาสของนายทานท่ีนี่แทนนองชาย
คนนี้เถิด และโปรดใหเขาไดกลับไปพรอมกับพวกพี่นองของเขา 
๓ ๔ ขาจะกลับไปพบพอไดอยางไร ถาไมมีนองไปดวย? อยาเลย? 
อยาใหขาไดเห็นความทุกขระทมที่จะเกิดกับพอของขาเลย" 
 
/44:29 * ภาษาฮีบรูวา เชโล (Sheol) เชนเดียวกับขอ 31 
/ 
 
โยเซฟแสดงตัวกับพี่นอง 
๔ ๕ โยเซฟไมสามารถควบคุมตนเองตอหนาบรรดาผูท่ียืนอยูไดอี
กตอไป จึงรองสั่งบริวารวา "จงออกไปใหพนหนาเราหมดทุกคน!" 
ดังนั้น จึงไมมีผูอื่นอยูกับโยเซฟ เมื่อแสดงตัวกับพี่นองของเข า  
๒ แลวทานก็รองไหเสียงดังจนชาวอียิปตท้ังหลายไดยิน 
และขาวก็ไปถึงราชวังของฟาโรห 
๓ โยเซฟบอกพวกพี่นองวา "เราคือโยเซฟ! 
พอของเรายังมีชีวิตอยูหรือ?" 
แตพวกพี่นองก็ไมสามารถตอบอะไรเขาได 
เพราะพวกเขาตางตกใจกลัวท่ีไดเผชิญหนากับโยเซฟ 
๔ โยเซฟจึงพูดกับพี่นองของเขาวา "เขามาใกลๆ เราเถิด" 
พวกเขาก็เดินเขาไปใกล เขาพูดอีกวา "เราคือโยเซฟ 
นองชายคนที่พวกพี่ขายเขามาในอียิปต! 



๕ แตบัดนี้อยาเสียใจและอยาโกรธตนเองที่ไดขายเรามาที่นี่ 
เพราะวาพระเจาทรงสงเรามาลวงหนาพวกพี่เพื่อชวยชีวิตคนท้ังหล
า ย  ๖ การกันดารอาหารในแผนดินนี้เพิ่งมีมาแค 2 ป 
ยังตองมีตอไปอีกถึง 5 ป ซ่ึงจะไมมีการเพาะปลูกหรือการเก็บเก่ียว 
๗ แตพระเจาทรงสงเรามาลวงหนาพวกพี่ 
เพื่อสงวนคนที่เหลือบนแผนดินโลกไวให 
และทรงชวยชีวิตพวกพี่ไวดวยการชวยกูยิ่งใหญ* 
๘ “ ฉะนั้น จึงไมใชพวกพี่ท่ีสงเรามาที่นี่ 
แตเปนพระเจาเองพระองคทรงโปรดใหเราอยูในฐานะที่ปรึกษาขอ
งฟาโรห 
เปนเจานายเหนือขาราชสํานักท้ังสิ้นและเปนผูปกครองอียิปตท้ังปร
ะ เ ท ศ  ๙ บัดนี้จงรีบกลับไปหาพอของเราเถิด และบอกทานวา 
‘ นี่เปนคําพูดของโยเซฟลูกของทาน ความวา 
พระเจาทรงกระทําใหเราเปนเจานายเหนือดินแดนอียิปต 
เชิญลงมาหาเราเถิด อยาชักชาอยูเลย 
๑ ๐ ทานจะไดมาอยูในเมืองโกเชน อยูใกลๆ เรา 
พรอมท้ังลูกหลาน ฝูงสัตว และทุกสิ่งทุกอยางท่ีทานมี 
๑ ๑ เราจะดูแลปรนนิบัติทานท่ีนั่น 
เพราะยังจะมีการกันดารอาหารอีกถึง 5 ป มิฉะนั้นแลว ท้ังตัวทาน 
ครอบครัวของทาน และทุกคนท่ีเปนของทาน 
จะตองอดอยากกันหมด’  
๑ ๒ “ พี่ๆ ก็เห็นอยูกับตา นองเบนยามินก็เห็นวา เปนเราจริงๆ 
ที่กําลังพูดอยูกับพวกทาน ๑ ๓ จงเลาใหพอของเราฟงวา 
เรามียศศักด์ิท่ีเราไดรับในอียิปต และจงเลาทุกอยางตามที่เห็น 
แลวพาพอมาท่ีนี่โดยเร็ว " 
๑ ๔ แลวโยเซฟก็โอบกอดเบนยามินนองชายของเขาแลวรองไห 
เบนยามินก็กอดพี่แลวรองไห 



๑ ๕ โยเซฟจูบพี่นองทุกคนและรองไห 
หลังจากนั้นพี่นองของเขาก็พูดคุยกับโยเซฟ 
๑ ๖ เมื่อขาวแพรไปถึงพระราชวังของฟาโรหวา 
พี่นองของโยเซฟมา ฟาโรหกับเหลาขาราชการก็พากันยินดี 
๑ ๗ ฟาโรหรับสั่งกับโยเซฟวา "จงไปบอกพี่นองของเจาวา 
‘ จงทําตามนี้ คือ เอาสิ่งของบรรทุกสัตวกลับไปยังคานาอัน 
๑ ๘ รับตัวบิดาของเจากับทุกคนในครอบครัวกลับมาหาเรา 
เราจะยกดินแดนที่ดีท่ีสุดในอียิปตใหพวกเจา 
และพวกเจาจะไดช่ืนชมกับผลิตผลอันอุดมสมบูรณในแผนดินนี้’  
๑ ๙ “ เจาจงบอกพวกเขาดวยวา ‘ จงทําตามนี้ คือ 
จงนําขบวนรถมาจากอียิปตไปรับลูกหลานของพวกเจา 
บรรดาภรรยา และบิดาของเจามาที่นี่ 
๒ ๐ อยาหวงพะวงถึงทรัพยสมบัติของพวกเจาท่ีนั่นเลย 
เพราะที่ดีที่สุดในอียิปตจะเปนของพวกเจา‘  " 
๒ ๑ บรรดาบุตรชายของอิสราเอลจึงทําตามนั้น 
โ ยเซฟจึงใหขบวนรถมาไปกับพวกเขาตามรับสั่งของฟาโรห 
และเขายังใหเสบียงสําหรับการเดินทางของพวกเขาดวย 
๒ ๒ เขาใหเสื้อผาใหมกับพี่นองคนละชุด สวนเบนยามินไดรับเงิน 
300 เ ช เ ข ล * และเสื้อผา 5 ชุด ๒ ๓ สําหรับบิดานั้น 
เขาไดสงของที่ดีท่ีสุดในอียิปตบรรทุกบนลา 10 ตัว 
แ ละลาตัวเมียอีก 10 ตัว บรรทุกขาว ขนมปง และเสบียงอื่นๆ 
สําหรับรับประทานระหวางเดินทางมา 
๒ ๔ โยเซฟจึงสงพวกพี่นองออกเดินทางไป 
และกอนจะจากกันโยเซฟพูดกับพวกเขาวา 
"ระหวางทางอยาทะเลาะกันนะ" 
๒ ๕ คนเหลานั้นจึงเดินทางออกจากอียิปต 
กลับไปหายาโคบผูเปนบิดาท่ีคานาอัน  
๒ ๖ พวกเขาบอกยาโคบวา "โยเซฟยังมีชีวิตอยู! จริงๆ แลว 



เขาไดเปนถึงผูปกครองอียิปตท้ังประเทศ" ยาโคบตะลึงงัน 
และไมเชื่อพวกเขา 
๒ ๗ แตเมื่อพวกเขาไดเลาทุกสิ่งทุกอยางท่ีโยเซฟไดพูดกับพวกเข
าใหบิดาฟง 
และเมื่อยาโคบเห็นขบวนรถมาที่โยเซฟสงมารับเขากลับไป 
จิตใจของยาโคบบิดาของพวกเขาก็ชุมชื่นขึ้น 
๒ ๘ แลวอิสราเอลก็พูดวา "เราแนใจแลว! 
โยเซฟลูกของเรายังมีชีวิตอยู เราจะไปดูหนาเขากอนเราตาย" 
 
/45:7 * หรือ ชวยทานในฐานะผูรอดชีวิตกลุมใหญ 
45:22 * ร า ว  3.5 กิโลกรัม 
/ 
 
ยาโคบไปอียิปต 
๔ ๖ อิสราเอลจึงออกเดินทางพรอมดวยทรัพยสมบัติท้ังหมด 
เม่ือมาถึงเบเออรเชบาเขาก็ถวายเครื่องบูชาแดพระเจาของอิสอัคบิ
ด า ข อ ง เ ข า  
๒ ในตอนกลางคืนพระเจาตรัสกับเขาทางนิมิตวา "ย า โ ค บ ! 
ยาโคบเอย!" 
ยาโคบทูลวา "ขาพระองคอยูที่นี่" 
๓ พระองคตรัสวา "เราคือพระเจา พระเจาของบิดาเจา 
อยากลัวที่จะตองไปอียิปต 
เพราะเราจะใหเจาเปนชนชาติใหญท่ีนั่น ๔ เราจะไปอียิปตกับเจา 
และเราจะนําเจากลับมาอีกแนนอน แลวโยเซฟจะเปนผูปดตาเจา" 
๕ ยาโคบจึงออกจากเบเออรเชบา ลูกๆ 
ของอิสราเอลไดพายาโคบบิดาของพวกเขา 
พรอมดวยบุตรหลานและภรรยาของตน 
เดินทางมากับขบวนรถมาซ่ึงฟาโรหสงมารับพวกเขา 



๖ พวกเขายังไดนําฝูงสัตวเลี้ยงและทรัพยสมบัติท่ีพวกเขาหามาได
จากแผนดินคานาอันมายังอียิปต 
พรอมดวยยาโคบและวงศวานของพวกเขา 
๗ ยาโคบพาบุตรชายหญิง หลานชาย และหลานสาว 
คือวงศวานทั้งหมดของเขามายังอียิปต 
 
๘ ตอไปนี้เปนรายชื่อบุตรชายของอิสราเอล  
(ยาโคบและพงศพันธุของเขา) ผูไปอียิปต ไดแก 
 
รูเบน บุตรชายหัวปของยาโคบ 
๙ บุตรของรูเบนไดแก ฮาโนค บัลลู 
 เฮสโรน และคารมี 
๑ ๐ บุตรของสิเมโอนไดแก เยมูเอล 
 ยามิน โอหาด ยาคีน โศหาร และชาอูล 
(บุตรชายของหญิงชาวคานาอัน) 
๑ ๑ บุตรของเลวีไดแก เกอรโชน โคฮาท 
 แ ละ เมรารี 
๑ ๒ บุตรของยูดาหไดแก เอร โอนัน 
 เ ช -ลาห เปเรศ เศ-ราห (แตเอรและโอนัน 
 ไดสิ้นชีวิตแลวในคานาอัน) บุตรของ 
 เปเรศไดแก เฮสโรน และฮามูล 
๑ ๓ บุตรของอิสสาคารไดแก โทลา ปูอาห* 
 ยาชูบ** และ ชิมโรน 
๑ ๔ บุตรของเศบูลุนไดแก เสเรด เอโลน 
 แ ล ะ ย า เ ล เ อ ล  
๑ ๕ เ หลานี้เปนบุตรชายของนางเลอาหซ่ึงใหกําเนิดแกยาโคบใ
นปดดาน อารัม* กับดีนาหบุตรี รวมบุตรชายหญิงท้ังสิ้น 33 ค น  
 



๑ ๖ บุตรของกาดไดแก เซโฟน* ฮักกี ชูนี 
 เอสโบน เอรี อาโรดี และ อาเรลี 
๑ ๗ บุตรของอาเชอรไดแก อิมนาห 
 อิชวาห อิชวี และเบรีอาห กับเซราห 
 นองสาว บุตรของเบรีอาห คือ เฮเบอร 
 และมัลคีเอล 
๑ ๘ เหลานี้คือลูกหลานของยาโคบ 
ทางสายนางศิลปาหสาวใชของเลอาหซ่ึงลาบันผูเปนบิดายกใหนาง 
รวมท้ังสิ้น 16 ค น  
 
๑ ๙ บุตรของราเชลภรรยาของยาโคบไดแก โยเซฟ 
 และเบนยามิน ๒ ๐ ในอียิปต บุตรของ 
 โยเซฟ คือ มนัสเสห และ เอฟราอิม 
 ซ่ึงเกิดจากนางอาเสนัท บุตรสาวของ 
 โปทิเฟรา ปุโรหิตแหงเมืองโอน* 
 ๒ ๑ บุตรชายของเบนยามินไดแก เบลา 
 เบเคอร อัชเบล เก-ร า  น า อ า ม า น  เ อ ไ ฮ  
 โรช มัปบิม หุปปม และอารด 
๒ ๒ เหลานี้คือลูกหลานของยาโคบทางสายนางราเชลรวมทั้งสิ้น 
14 ค น  
 
๒ ๓ บุตรของดานไดแก หุชิม 
๒ ๔ บุตรของนัฟทาลีไดแก ยาเซเอล กูนี 
 เยเซอร และ ชิลเลม 
๒ ๕ เหลานี้คือลูกหลานของยาโคบทางสายนางบิลฮาห 
ซ่ึงลาบันยกใหแกราเชลบุตรีรวมทั้งสิ้น 7 ค น  
 



๒ ๖ รวมจํานวนคนที่ไปอียิปตพรอมกับยาโคบเฉพาะลูกหลานของ
ยาโคบ ไมนับบุตรสะใภ นับได 66 ค น   
๒ ๗ นับบุตรชาย*ของโยเซฟอีกสองคนที่อียิปต 
รวมคนในครอบครัวยาโคบที่ไปอียิปตมี 70 ค น ** 
๒ ๘ ยาโคบสงยูดาหลวงหนาไปหาโยเซฟ 
เพื่อนําทางไปยังเมืองโกเชน เมื่อพวกเขามาถึงเมืองโกเชน 
๒ ๙ โยเซฟก็เตรียมรถมาและไปยังเมืองโกเชนเพื่อพบบิดา 
ทันทีท่ีโยเซฟพบบิดา เขาก็โผเขากอดบิดา*และร่ําไหเปนเวลานาน 
๓ ๐ อิสราเอลพูดกับโยเซฟวา "บัดนี้ เราพรอมจะตายแลว 
เพราะเราไดเห็นกับตาวาเจายังมีชีวิตอยู" 
๓ ๑ โยเซฟจึงบอกพวกพี่นองและคนในครอบครัวของบิดาวา 
"เราจะขึ้นไปทูลฟาโรหวา 
‘ บรรดาพี่นองและคนในครอบครัวบิดาของขาพระบาทที่อาศัยอยู
ในคานาอันไดมาหาขาพระบาท 
๓ ๒ พวกเขาเปนคนเลี้ยงแกะเฝาดูแลฝูงสัตวเลี้ยง 
พวกเขาไดนําฝูงแกะ ฝูงสัตวเลี้ยง และขาวของทุกอยางมาดวย’  
๓ ๓ เมื่อฟาโรหทรงเรียกใหทานเขาเฝาและรับสั่งถามวา 
‘ พวกเจามีอาชีพอะไร?’  ๓ ๔ ทานควรจะตอบวา 
‘ ผูรับใชของทานเลี้ยงดูฝูงสัตวมาตั้งแตเด็กๆ 
ตามอยางบรรพบุรุษของเรา’  
แลวพวกทานจะไดรับอนุญาตใหอาศัยอยูในเขตแดนโกเชนนี้ 
เพราะชาวอียิปตรังเกียจคนเลี้ยงสัตว" 
 
/46:13 * ตนฉบับบางสําเนาวา พูวาห (ดู 1 พ ศ ด . 7:1) 
 ** ตนฉบับบางสําเนาวา โลบ (ดู กดว. 26:24 แ ล ะ  1 
พ ศ ด . 7:1) 
46:15 * ซึ่งก็คือ ตะวันตกเฉียงเหนือของเมโสโปเตเมีย 
46:16 * ตนฉบับบางสําเนาวา ศิฟโอน (Ziphion) (ดู กดว. 26:15) 



46:20 * หรือ เฮลิโอโพลิส 
46:27 * ตนฉบับฮีบรูวา เด็ก 9 ค น  

** บางตนฉบับ (เชนใน อพย. 1:5, ก จ . 7:14) มี 75 ค น  
46:29 * ภาษาฮีบรูวา รอบเขา 
/ 
 
๔ ๗ โยเซฟจึงเขาไปทูลฟาโรหวา 
"บิดาและพี่นองของขาพระบาทจากคานาอัน 
พรอมดวยฝูงสัตวเลี้ยงและทรัพยสมบัติไดมาถึงเมืองโกเชนแลว" 
๒ โยเซฟไดคัดเลือกพี่นองของเขามา 5 คน 
แลวเบิกตัวเขาเฝาฟาโรห 
๓ ฟาโรหตรัสถามวา "พวกเจามีอาชีพอะไร?" 
พวกเขาทูลวา 
"ผูรับใชของทานเปนคนเลี้ยงแกะตามอยางบรรพบุรุษของขาพระบ
าทท้ังห ล า ย ”  ๔ พวกเขายังทูลฟาโรหอีกวา 
“ พวกเราตองมาอาศัยอยูที่นี่ระยะหนึ่ง 
เนื่องจากเกิดการกันดารอาหารอยางรุนแรงในคานาอัน 
ผูรับใชของทานไมมีทุงหญาสําหรับเลี้ยงสัตว  
ดังนั้นขอโปรดอนุญาตใหพวกขาพระบาทไดอาศัยในโกเชนเถิด" 
๕ ฟาโรหตรัสกับโยเซฟวา "บิดากับพี่นองของเจามาหาเจาแลว 
๖ และแผนดินอียิปตก็อยูตรงหนาเจา 
จงใหบิดาและพี่นองของเจาอาศัยอยูในสวนท่ีดีท่ีสุดในดินแดนนี้ 
จงใหพวกเขาอยูในโกเชน 
และหากเจารูวาพ่ีนองของเจาคนใดมีความสามารถพิเศษ 
ก็ใหเขารับหนาท่ีดูแลฝูงสัตวของเราดวย" 
๗ แลวโยเซฟจึงเบิกตัวยาโคบบิดาเขาเฝาฟาโรห 
ยาโคบก็ถวายพระพร*แดฟาโรห ๘ ฟาโรหตรัสถามวา 
"ทานอายุเทาไรแลว?" 



๙ ยาโคบทูลวา 
"ขาพระบาทผานชีวิตระหกระเหินมารอยสามสิบปแลว 
ปเดือนของขาพระบาทก็สั้นและลําเค็ญไมยืนยาวเทาบรรพบุรุษ" 
๑ ๐ แลวยาโคบก็ถวายพระพร*แดฟาโรหและทูลลาไป 
๑ ๑ โยเซฟจึงใหบิดาและพี่นองของเขาอาศัยอยูในอียิปต 
และมอบที่ดินท่ีดีท่ีสุด 
คือเมืองราเมเสสใหแกพวกเขาตามรับสั่งของฟาโรห 
๑ ๒ ท้ังยังจัดหาอาหารใหบิดา พี่นอง คนในครอบครัวบิดาเขา 
และลูกหลานตามจํานวนของพวกเขาดวย 
 
โยเซฟและการกันดารอาหาร 
๑ ๓ ครั้งนั้นท่ัวแผนดินไมมีอาหารเพราะการกันดารอาหารรุนแรง 
จนผูคนทั่วอียิปตและคานาอันตางพากันอดอยากหิวโหย 
๑ ๔ โยเซฟรวบรวมเงินคาขาวท้ังหมดจากอียิปตและคานาอันเขาวั
งของฟาโรห ๑ ๕ เมื่อราษฎรชาวอียิปตและคานาอันหมดเงินแลว 
ชาวอียิปตท้ังสิ้นตางพากันมาหาโยเซฟ พวกเขาพูดวา 
"โปรดใหอาหารแกพวกเราเถิด 
เหตุใดเราจึงตองตายไปตอหนาตอตาทาน? เงินของเราหมดแลว" 
๑ ๖ โยเซฟตอบวา"ถาเชนนั้น จงนําสัตวเลี้ยงมาใหเรา 
เราจะขายอาหารใหเจาโดยการแลกเปลี่ยนกับสัตวเลี้ยงของเจา 
เพราะเจาไมมีเงินแลว" ๑ ๗ พวกเขาจึงนําฝูงสัตวของตนไดแก มา 
แพะ วัว และลามาใหโยเซฟ เพื่อแลกกับอาหาร 
ตลอดทั้งปนั้นโยเซฟไดแลกอาหารกับสัตวเลี้ยงท้ังหมดของประชา
ช น  
๑ ๘ เมื่อปนั้นผานไป ราษฎรตางพากันมาโยเซฟในปตอมา 
และพูดวา 
"พวกเราไมสามารถปดบังความจริงกับเจานายของเราได 
พวกเราไมมีเงินแลว ฝูงสัตวก็ตกเปนของทาน 



บัดนี้เราเหลืออยูแตตัวกับท่ีดินของเรา 
๑ ๙ ท้ังตัวเราและดินแดนของเราจะตองพินาศไปตอหนาตอตาทา
นดวยหรือ โปรดซื้อตัวกับท่ีดินของพวกเราไวเปนคาอาหารเถิด 
แลวพวกเรากับดินแดนของเราจะเปนของฟาโรห 
โปรดใหเมล็ดพันธุขาวแกพวกเราเถิด เพื่อพวกเราจะไมตาย 
แตมีชีวิตอยูได และแผนดินจะไมถูกท้ิงรางไปเปลาๆ" 
๒ ๐ โยเซฟจึงซ้ือท่ีดินท่ัวอียิปตใหฟาโรห 
ชาวอียิปตทุกคนขายที่ดินของตนแกเขา 
เพราะการกันดารอาหารนั้นรายแรงยิ่งนัก 
ที่ดินท่ัวประเทศก็ตกเปนของฟาโรห 
๒ ๑ และโยเซฟก็ลดฐานะของชาวอียิปตท้ังปวงใหอยูในฐานะทาส
* ๒ ๒ อยางไรก็ตาม 
โยเซฟก็ไมไดซ้ือท่ีดินของปุโรหิตเพราะพวกเขาไดรับปนสวนจาก
ฟาโรห พวกเขามีอาหารเพียงพอ 
เนื่องจากไดรับปนสวนอาหารจากฟาโรหเชนกัน 
จึงไมมีความจําเปนตองขายท่ีดิน 
๒ ๓ โยเซฟกลาวกับบรรดาราษฎรวา"บัดนี้เราไดซ้ือตัวทานกับท่ีดิ
นของทานไวเปนกรรมสิทธ์ิของฟาโรหแลว นี่เปนเมล็ดพันธุขาว 
ทานจงเอาไปเพาะปลูก ๒ ๔ เมื่อเก็บเก่ียวแลว 1 ใ น  5 
สวนจะเปนของฟาโรห อีก 4 สวน ใหเจาเก็บไวเปนของตนเอง 
เพื่อใชเปนพันธุสําหรับเพาะปลูก และเปนอาหารของเจา ครอบครัว 
และลูกๆ ของเจา"  
๒ ๕ พวกเขาเรียนวา"ทานไดชวยชีวิตของพวกเราไว 
ขอใหพวกเราเปนท่ีชอบในสายตาของทานเถิด 
พวกเราจะเปนทาสของฟาโรห" 
๒ ๖ โยเซฟจึงตราเปนกฎหมายขึ้นท่ัวประเทศอียิปต 
ซ่ึงยังใชอยูจนทุกวันนี้ คือ 1 ใ น  5 



ของพืชพันธุท้ังหมดตองตกเปนของฟาโรห 
เฉพาะท่ีดินของปุโรหิตเทานั้นท่ีไมไดกลายเปนของฟาโรห 
๒ ๗ บัดนี้ชนอิสราเอลอาศัยอยูท่ีโกเชนในอียิปต 
ไดครอบครองกรรมสิทธิ์ท่ีนั่น 
เกิดผลและเพิ่มทวีจํานวนประชากรขึ้น 
๒ ๘ ยาโคบมีชีวิตอยูในอียิปต 17 ป เขามีอายุรวมทั้งสิ้น 147 ป 
๒ ๙ เมื่ออิสราเอลใกลจะตาย ทานเรียกโยเซฟเขามาส่ังวา 
"หากเราเปนท่ีชอบในสายตาของเจา 
เ จาจงวางมือของเจาไวใตตนขาของเรา และจงสัญญาวา 
เจาจะสําแดงความเมตตาและความสัตยซ่ือตอเรา 
คืออยาฝงศพเราไวท่ีอียิปต 
๓ ๐ แตเมื่อเราลวงหลับไปอยูกับบรรพบุรุษของเราแลว 
จงนําศพเราออกจากอียิปต ไปฝงอยูเคียงขางบรรพบุรุษของเรา" 
โยเซฟตอบวา “ ขาจะทําตามที่ทานสั่ง”  
๓ ๑ ยาโคบบอกอีกวา "จงสาบานกับเรา" โยเซฟก็สาบาน 
แลวอิสราเอลก็หมอบซบลงที่หัวเตียง 
 
47:7 * หรือ คารวะ 
47:10 * หรือ ทูลลา 
47:21 * ตนฉบับเกาแกบางสําเนาวา 
และเขาอพยพประชาชนเขามาในเมือง 
 
มนัสเสหและเอฟราอิม 
๔ ๘ ตอมามีผูมาเรียนโยเซฟวา “ บิดาของทานปว ย ”  
ทานจึงพาบุตรสองคน คือ มนัสเสหและเอฟราอิมไปเยี่ยม 
๒ เมื่อมีผูมาเรียนยาโคบวา 
“ โยเซฟบุตรชายของทานมาหาทาน”  
อิสราเอลจึงรวบรวมกําลังพยุงกายขึ้นนั่งบนเตียง  



๓ ยาโคบกลาวกับโยเซฟวา 
"พระเจาผูทรงฤทธิ์*ไดปรากฏแกเราที่ลูสในดินแดนคานาอันและที่
นั่นพระองคทรงอ ว ย พ ร เ ร า  ๔ ตรัสวา 
"เราจะกระทําใหเจาเกิดผลอุดมสมบูรณและเพิ่มทวีจํานวนขึ้น 
เราจะทําใหเจาเปนชุมนุมประชาชาติ 
และจะยกดินแดนนี้ใหเปนกรรมสิทธิ์นิรันดรแกวงศวานของเจาสืบ
ไ ป "  
๕ “ บัดนี้ เอฟราอิมและมนัสเสหลูกท้ัง 2 
คนของเจาซ่ึงเกิดในอียิปตกอนที่เราจะมาถึง 
เขาจะถูกนับวาเปนลูกของเรา 
เขาทั้งสองจะเปนลูกของเราเสมือนรูเบนและสิเมโอน 
๖ สวนลูกคนอื่นๆ 
ของเจาท่ีเกิดมาภายหลังจะเปนทายาทของเจาเอง 
และจะรับมรดกสวนของเอฟราอิมและมนัสเสห 
๗ เม่ือครั้งเรากลับมาจากปดดาน* 
เราเศราเสียใจมากที่ราเชลเสียชีวิตไประหวางทาง 
ไมไกลจากเอฟราธาหนัก 
เราจึงฝงนางไวบนเสนทางไปเอฟราธาห**"  
๘ เม่ืออิสราเอลเห็นบุตรชายของโยเซฟก็ถามวา"นี่ใคร?" 
๙ โยเซฟตอบวา"นี่คือลูกชายที่พระเจาทรงประทานใหขาท่ีนี่"  
แลวอิสราเอลจึงพูดวา "จงนําพวกเขามาหาเรา 
เพื่อเราจะไดอวยพรเขา" 
๑ ๐ บัดนี้อิสราเอลตามัวเพราะอายุมาก มองอะไร แทบไมเห็น 
โยเซฟจึงพาบุตรชายทั้ง 2 คนเขาไปใกล 
ทานก็จูบและกอดพวกเขา  
๑ ๑ แลวอิสราเอลพูดกับโยเซฟวา 
"เราไมเคยคิดเลยวาจะไดเห็นหนาเจาอีกครั้งหนึ่ง 
แลวเดี๋ยวนี้พระเจายังทรงอนุญาตใหเราไดเห็นลูกของเจาอีกดวย" 



๑ ๒ โยเซฟเอาบุตรทั้ง 2 
ล ง จากตักอิสราเอลและหมอบซบหนาลงกับพื้น 
๑ ๓ แลวจงูบุตรทั้งสองเขาไปใกลบิดา 
มือขวาจับเอฟราอิมใหอยูทางซายมือของอิสราเอล 
สวนมือซายจับมนัสเสหใหอยูทางขวามือของอิสราเอล 
๑ ๔ แตอิสราเอลไขวแขนเอามือขวาวางบนศีรษะของเอฟราอิมคน
นอง และมือซายวางบนศีรษะของมนัสเสหทั้งๆ ที่เขาเปนบุตรหัวป 
๑ ๕ แลวทานจึงอวยพรโยเซฟวา 
 
 "ขอพระเจาแหงบรรพบุรุษของเรา 
อับราฮัมและอิสอัค ผูไดดําเนินอยูเฉพาะพระพักตรนั้น 
   พระเจาผูทรงเลี้ยงดูเรามาตลอดชีวิต 
๑ ๖ ขอทูตสวรรคองคท่ีชวยใหเราพน 
 จากอันตรายทั้งสิ้น 
   อวยพรเด็กสองคนนี้  
ข อ ใ หเขาทั้งสองสืบชื่อของเราและชื่อบรรพบุรุษของเรา 
 คืออับราฮัมและอิสอัค  
ขอใหเขาเพิ่มทวีขึ้นบนแผนดินเถิด" 
 
๑ ๗ แตโยเซฟรูสึกไมพอใจ 
เม่ือเห็นบิดาเอามือขวาวางบนศีรษะของเอฟราอิม 
จึงยายมือขวาของยาโคบมาวางบนศีรษะของมนัสเสหแทน 
๑ ๘ เขาบอกวา"ไมใชขอรับทานพอ คนนี้ตางหากเปนบุตรหัวป 
โปรดวางมือขวาของทานลงบนหัวคนนี้เถิด" 
๑ ๙ แตอิสราเอลปฏิเสธวา “ พอรู ลูกเอย พอรู 
เขาก็จะกลายเปนชนชาติหนึ่ง และจะยิ่งใหญดวย 
แตนองชายจะยิ่งใหญกวา 



และลูกหลานของเขาจะเปนกลุมประชาชาติ" 
๒ ๐ ทานจึงอวยพรพวกเขาในวันนั้นวา 
“ อิสราเอลจะใหพรกันในนามของพวกเจา*วา  
"ขอพระเจาบันดาลใหทานเปนเหมือนเอฟราอิมและมนัสเสห’  "  
ดังนั้นยาโคบจึงเอยชื่อเอฟรายิมกอนมนัสเสห  
๒ ๑ แลวอิสราเอลจึงพูดกับโยเซฟวา"พอกําลังจะตายแลว 
แตพระเจาจะทรงสถิตกับเจา* 
และนําเจา**กลับไปยังคานาอันดินแดนแหงบรรพบุรุษของเจา*** 
๒ ๒ ยิ่งกวานั้น 
เราจะยกเทือกเขา*ซ่ึงเราไดมาจากชาวอาโมไรตดวยดาบและธนูข
องเราใหเจา แทนที่จะใหพ่ีนองของเจา" 
 
48:3 * ภาษาฮีบรูวา เอล-ชัดดาย 
48:20 * คํานี้ในภาษาฮีบรูเปนเอกพจน 
48:21 * ** *** คํานี้ในภาษาฮีบรูเปนพหูพจน 
48:22 * หรือ ยิ่งกวานั้น 
เราจะใหสวนแบงแกเจามากกวาพ่ีนองของเจา 1 สวน 
 
ยาโคบอวยพรบุตรชาย 
๔ ๙ ยาโคบจึงเรียกบุตรชายทั้งหมดมา กลาววา 
"ลอมวงกันเขามาเถิด 
เราจะบอกถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นกับพวกเจาในภายภาคหนา  
๒ "จงลอมวงกันเขามาฟงเรา 
  ลูกๆ ของยาโคบเอย  
 มาฟงอิสราเอลพอของเจาเถิด 
๓ "รูเบ็น เจาเปนลูกหัวปของเรา 
 เจาเปนอํานาจและเปนผลแรกจากพลังของเรา 
 เจาเปนยอดแหงเกียรติยศและพลังอํานาจ 



๔ แตเจาบาระห่ํา 
 เหมือนน้ําเชี่ยว 
เจาจะไมไดเปนเอกอีกตอไป 
 เพราะเจาลวงล้ําเขาไปถึงท่ีนอนของพอ 
  เขาไปถึงท่ีนอนของเรา 
และทําใหท่ีนั่นแปดเปอนมลทิน 
 
๕  "สิเมโอน กับเลวี เปนพี่นองกัน 
 ด า บ *ของเขาเปนอาวุธอันอํามหิต  
๖ อยาใหเราเปนพวกเดียวกันกับเขา  
  อยาใหเราเขารวมในที่ประชุมเดียวกันกับเขา 
เพราะพวกเขาฆาคนเมื่อพวกเขาโกรธ 
 และตัดเอ็นขาวัวผูเลนตามความพอใจของเขา 
๗ คําแชงสาปจะตกอยูแกความโกรธกริ้วอันเหี้ยมเกรียมของเขา! 
  และตกอยูแกความเดือดดาลอันโหดรายของเขา! 
 เ ร า จ ะ ก ร ะ จ า ย พ ว ก เ ข า ไ ป ใ น พ ว
ก ย า โ ค บ  

และใหพวกเขากระจัดกระจายในอิสราเอล 
 
๘ "ยูดาห*เอย พี่นองของเจาจะสรรเสริญเจา  
 มือของเจาจะอยูบนคอของศัตรู 
 พี่นองรวมสายโลหิตจะกมกราบเจา  
๙ ยูดาหเอย เจาคือลูกสิงหหนุม 
  ลูกของเรา เจาหันกลับออกมาจากเหยื่อ  
 เขาหมอบลงเหมือนราชสีห 
  เอนลงอยางนางสิงห  
 ใครจะกลาไปแหยเขาได? 
๑ ๐ คทาจะไมพนมือยูดาห 



ทั้งไมเทาของผูปกครองปกครองจะไมขาดไปจากหวางเทาของเขา 
  ตราบจนเขาจะมาถึงบุคคลผูเปนเจาของ* 
 ผูซ่ึงบรรดาชนชาติจะเชื่อฟงเขา  
๑ ๑ เขาจะผูกลาไวท่ีเถาองุน 
 ผูกลูกลาไวท่ีก่ิงท่ีดีท่ีสุด  
 เขาจะซักลางอาภรณของตนในเหลาองุน 
 ซักเสื้อผาในน้ําองุนสีเลือด 
๑ ๒ ตาของเขาสีเขมกวาเหลาองุน 
 สวนฟนขาวยิ่งกวาน้ํานม* 
 
๑ ๓ "เศบูลุนจะอาศัยอยูริมฝงท ะ เ ล  
 และกลายเปนทาเทียบเรือ 

ช า ย แ ด น ข อ ง เ ข า  
  จ ะ ข ย า ย ไ ป จ น จ ด ไ ซ ด อ น  
 
๑ ๔ "อิสสาคารเปนลาผอมแหง* 
 นอนลงระหวางถุงอาน**ทั้งสอง 
๑ ๕ เม่ือเขาเห็นวาท่ีพักพิงดี 
 และแผนดินนาอภิรมยเพียงไร 
 เขาก็จะยอบาของตนลงแบกภาระ 
 และยอมเปนทาสรับใช  
 
๑ ๖ "ด า น *จะใหความเปนธรรมแกพลเมือง 
  ข อ ง ต น  
 เหมือนเผาหนึ่งในอิสราเอล  
๑ ๗ เขาจะเปนงูตามริมทาง 
 งูพิษท่ีอยูตามถนน 
 คอยฉกกัดสนเทามา 



  ใหคนขี่ตกจากหลังมา  
 
๑ ๘ “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขาพระองครอคอย 
 การชวยกูของพระองค 
 
๑ ๙ "กองโจรจะเขาโจมตีกาด* 
 แตเขาจะซอนกลและตามลา 
  ค น เ หลานั้น  
 
๒ ๐ "อาหารของอาเชอรอุดมสมบูรณ 
 เขาจะจัดเตรียมเครื่องเสวยที่ควรคากับกษัตริย  
 
๒ ๑ "นัฟทาลีเปนกวางตัวเมียท่ีถูกปลอยออกไป 
 ตกลูกออนนารักมากมาย* 
 
๒ ๒ "โยเซฟเปนเถาองุนผลดก 
 เปนเถาองุนท่ีอยูใกลน้ําพุ  
 ก่ิงเถาของมันพาดขามกําแพง* 
๒ ๓ พลธนูโจมตีเขาอยางดุเดือด  
 ยิงเขาใสเขาดวยใจเกลียดชัง 
๒ ๔ แตธนูของเขายังคง*ยืนหยัดอยู 
 แขนอันแข็งแรงของเขา 
  ยังคงโกงคันธนู   
 เนื่องดวยพระหัตถขององคผูทรงฤทธิ์ 
  แหงยาโคบ 
 พระผูเลี้ยงและพระศิลาแหงอิสราเอล 
๒ ๕ เนื่องดวยพระเจาแหงบรรพบุรุษของเจา 
  ผูทรงชวยเจา  



 เนื่องดวยองคทรงฤทธิ์* 
  ผูทรงอวยพรเจา  
 ดวยพรแหงสวรรคเบื้องบน 
  และพรแหงท่ีลึกเบื้องลาง  
 พรแหงออมอกและครรภ 
๒ ๖ พรจากบิดาของเจายิ่งใหญกวาพร 
  แหงภูเขาดึกดําบรรพ 
 กวา*ความอุดมแหงภูผาเกาแก 
ขอพระพรเหลานี้จงอยูบนศีรษะของโยเซฟ 
  อยูบนหนาผากของเจานายทามกลาง*พ่ีนองของเขา  
 
๒ ๗ "เบนยามินเปนสุนัขปาท่ีหิวโซ 
 เขาขย้ําเหยื่อในตอนเชา  
 ตกเย็นก็แบงของที่ขโมยมาได" 
 
๒ ๘ ทั้งหมดนี้คืออิสราเอล 12 เผา และเปนคําพูดของบิดาพวกเขา 
เม่ืออวยพรลูกๆ โดยใหพรแตละคนตามความเหมาะสม 
 
ยาโคบสิ้นชีวิต 
๒ ๙ แลวทานก็สั่งพวกเขาวา 
"เรากําลังจะไปอยูกับบรรพบุรุษของเรา 
จงฝงเราไวรวมกับบรรพบุรุษในถ้ําซ่ึงอยูในทุงของเอโฟรนชาวฮิต
ไทต ๓ ๐ ถํ้าในทุงมัคเปลาหใกลมัมเรในคานาอัน 
เปนท่ีท่ีอับราฮัมซ้ือจากเอโฟรนชาวฮิตไทตเพื่อเปนสุสาน 
๓ ๑ ท่ีนั่นเปนท่ีฝงอับราฮัมกับซาราห เปนท่ีฝงอิสอัคกับเรเบคาห 
และเปนท่ีท่ีเราไดฝงเลอาหไว 
๓ ๒ ที่นาและถ้ํานั้นซ้ือมาจากคนฮิตไทต*"  



๓ ๓ เมื่อยาโคบกลาวจบแลวก็ยกเทาขึ้นบนที่นอนลง 
ระบายลมหายใจเฮือกสุดทาย แลวเขาก็สิ้นใจ 
ถูกรวมไปอยูกับบรรพบุรุษของเขา 
 
49:5 * คํานี้ในภาษาฮีบรูมีความหมายไมชัดเจน  
49:8 * คํานี้ออกเสียงคลายและอาจมีรากศัพทมาจากภาษาฮีบรูวา 
สรรเสริญ 
49:10 * หรือ ตราบจนชีโลหมา 
49:12 * หรือ จะพรามัวไปเพราะเหลาองุน 
ฟนของเขาจะขาวเพราะนม 
49:14 * หรือ แข็งแรง ** หรือ กองไฟ 
49:16 * หรือ ดานในที่นี้หมายถึง เขาใหความเปนธรรม 
49:19 * ก า ดสามารถหมายถึง โจมตี และกองโจร 
49:21 * หรือ เขาเปลงวาจาไพเราะ 
49:22 * หรือ โยเซฟเปนลูกลาปา ลูกลาปาใกลน้ําพุ 
ลาปาตามไหลเขา 
49:23, 24 * * พลธนูจะโจมตี…จะยิง…จะยังคง…จะยืนหยัด 
49:25 * ภาษาฮีบรูวา ชัดดาย 
49:26 * หรือ บรรพบุรุษของขา ยิ่งใหญเทากับ ** ห รือ 
ผูพลัดพรากจาก 
49:32 * หรือ บุตรชายทั้งหลายของเฮท 
 
๕ ๐ โยเซฟโผเขาไปหารางของบิดา รองไหและจูบทาน 
๒ หลังจากนั้นโยเซฟใหจึงสั่งบรรดาหมอหลวงอาบยารักษาศพอิส
ราเอลบิดาของเขาไว พวกหมอหลวงก็อาบยารักษาศพ 
๓ การอาบยานี้ใชเวลา 40 วัน 
และชาวอียิปตก็ไวทุกขใหอิสร า เ อ ล  70 วัน 



๔ เม่ือเวลาไวทุกขสิ้นสุดลงแลว 
โยเซฟก็พูดกับขาราชสํานักของฟาโรหวา 
“ หากเราเปนท่ีชอบในสายตาทาน โปรดทูลฟาโรหแทนเราวา 
๕ ‘ บิดาของโยเซฟ ใหเขาสาบานและกลาวกับเขาวา 
“ เรากําลังจะตาย 
จงฝงเราไวในสุสานที่เราไดขุดไวเพื่อตนเองในคานาอัน”  
โยเซฟจึงขอประทานอนุญาตไปฝงศพบิดาแลวจะกลับมา’  " 
๖ ฟาโรหตรัสวา "จงไปฝงศพบิดา ตามที่สาบานไวเถิด" 
๗ โยเซฟจึงไปฝงศพบิดาพรอมดวยปวงขาราชบริพารของฟาโรห 
ไดแก ขาราชสํานัก และบรรดาผูใหญท่ัวแผนดินอียิปต 
๘ รวมทั้งสมาชิกทุกคนในครอบครัวของโยเซฟ 
พวกพี่นองและคนในครอบครัวของบิดา มีเพียงเด็กๆ 
และฝูงสัตวท้ังหลายยังอยูท่ีโกเชน ๙ มีขบวนรถมาศึก และพลมา* 
ก็ติดตามโยเซฟไปเปนขบวนใหญโตมาก 
๑ ๐ เม่ือพวกเขามาถึงลานนวดขาวท่ีอาทาดใกลแมน้ําจอรแดน 
พวกเขาก็รองไหคร่ําครวญเสียงดังมาก โยเซฟไวทุกขใหบิดา 7 
วัน ๑ ๑ เมื่อชาวคานาอัน 
ผูอาศัยอยูท่ีนั่นเห็นการไวทุกขท่ีลานนวดขาวท่ีอาทาด 
พวกเขาพูดกันวา 
"ชาวอียิปตเหลานี้กําลังประกอบพิธีไวทุกขครั้งใหญ" 
จึงเรียกชื่อสถานที่ใกลจอรแดนนั้นวา อาเบล มิสราอิม* 
๑ ๒ ดังนั้นบุตรชายทั้งหลายของอิสราเอลจึงไดปฏิบัติตามคําสั่งขอ
งทาน 
๑ ๓ พ ว ก เ ข า น ำ ศ พ ข อ ง ทานมายังดินแดนคานาอันแ
ละฝงไวในถํ้าท่ีอยูในทุงนาชื่อมัคเปลาหใกลมัมเร 
ซ่ึงอับราฮัมซ้ือไวเปนท่ีฝงศพจากเอโฟรนชาวฮิตไทต 
๑ ๔ หลังจากฝงศพบิดาแลว 



โยเซฟจึงกลับไปยังอียิปตพรอมพี่นองและทุกคนที่ติดตามมารวมพิ
ธีฝงศพบิดาของเขา 
 
โยเซฟใหความม่ันใจแกพวกพี่ชา ย  
๑ ๕ เม่ือบรรดาพี่ชายของโยเซฟเห็นวาบิดาเสียชีวิตแลวพวกเขาจึ
งพูดกันวา 
"ตอนนี้เห็นทีโยเซฟจะแกแคนและตอบแทนเราที่ทําสิ่งเลวรายไวกั
บ เ ข า " ๑ ๖ เขาจึงสงคนไปเรียนโยเซฟวา 
"บิดาของทานกอนจะตาย ไดสั่งเสียวา 
๑ ๗ ‘ ขอใหเจาไปบอกโยเซฟวา 
เราขอรองใหเจาอภัยความผิดบาปอันเลวรายท่ีพวกพี่ไดทํากับเจา
’  
บัดนี้ขอทานกรุณาใหอภัยความบาปของผูรับใชพระเจาแหงบิดาข
องทานเถิด”  เม่ือโยเซฟไดฟงดังนั้นก็รองไห  
๑ ๘ แลวพวกพี่ชายก็เขามาคุกเขาตอหนาโยเซฟ กลาววา 
“ พวกเราเปนทาสของทาน" 
๑ ๙ แตโยเซฟบอกพวกพี่ชายวา "อยากลัวเลย 
เราอยูในฐ า น ะ พระเจาหรือ? ๒ ๐ พวกทานคิดรายตอเราก็จริง 
แตพระเจาก็ทรงดําริใหเกิดผลดีดังท่ีเปนอยูนี้ 
คือการชวยชีวิตคนเปนอันมากไวได ๒ ๑ ฉะนั้นอยากลัวไปเลย 
เราจะเลี้ยงดูพวกทานและลูกๆ ของทานเอง" 
และโยเซฟก็ใหความม่ันใจและพูดกับเขาดวยความออนโยน 
 
โ ย เ ซ ฟ สิ้นชีวิต 
๒ ๒ โยเซฟและครอบครัวของบิดายังคงอาศัยอยูในอียิปตตอไป 
เขามีอายุยืนถึง 110 ป ๒ ๓ ไดเห็นหลานๆ 
ของเอฟราอิมซ่ึงเปนรุนท่ีสาม และลูกๆ ของมารคี 
ผูเปนบุตรมนัสเสห เมื่อตอนเกิดก็ถูกวางไวบนตักของโยเซฟ* 



๒ ๔ โยเซฟบอกพวกพี่นองวา "เรากําลังจะตาย 
แตพระเจาจะเสด็จมาชวยพวกทานอยางแนนอน 
พระองคจะพาพวกทานออกจากดินแดนนี้ไปยังดินแดนซึ่งทรงสัญ
ญาไวกับอับราฮัม อิสอัค 
แ ล ะ ย า โ ค บ "๒ ๕ แลวโยเซฟจึงขอใหบรรดาบุตรชายของ
อิสราเอลกลาวปฏิญาณวา 
“ พระเจาเสด็จมาชวยทานอยางแนนอน 
แลวพวกทานตองนํากระดูกของเราออกจากดินแดนนี้ดวย”  
 
๒ ๖ โยเซฟสิ้นชีวิตเมื่ออายุได 110 ป 
และหลังจากพวกเขาอาบยาศพแลวก็บรรจุศพไวในโลงที่อียิปต 
 
50:9 * หรือ คนขับรถมาศึก 
50:11 * แปลวา การไวอาลัยของชาวอียิปต 
50:23 * แสดงวาเปนของโยเซฟ 
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เลวีนิติ 
โมเสสเขียนขึ้นเพื่อเปนคูมือสําหรับปุโรหิตหรือคนตระกูลเลวี จึงไดชื่อวา "เลวีนิติ" 
กลาวถึงกฎเกณฑตางๆ ซ่ึงใชเปนระเบียบปฏิบัติในชุมชนอิสราเอล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎเกณฑวาดวยการถวาย 
เครื่องบูชาแดพระเจาและการนมัสการ 
พระธรรมเลมนี้กลาวถึงวิธีการถวายเครื่องบูชาสําคัญๆ  เทศกาล 
และวันหยุดอันสําคัญ  มีตอนสําคัญวาดวยระเบียบปฏิบัติสําหรับปุโรหิต 
และธรรมเนียมพิธี 
แนวคิดสําคัญของพระธรรมเลมนี้คือพระเจาทรงจัดเตรียมแนวทาง 
ใหมนุษยกลับคืนดีกับพระองคโดยใหถวายโลหิตเปนเครื่องบูชา  
เม่ือพระคริสตทรงสละโลหิตเพื่อมนุษยท้ังปวงจึงเปนการถวายเครื่องบูชาท่ีสําเร็จค
รบถวน  
พระธรรมเลมนี้ยังแสดงใหเห็นอีกดวยวาการนมัสการพระเจาตองเปนไปอยางมีระเ
บียบแบบแผน 
 
โครงเรื่อง 
๑ . การถวายเครื่องบูชา  (๑ :๑ -๑ ๕ :๓ ๓ ) 
๒ . วันลบบาป     (๑ ๖ :๑ -๓ ๔ ) 
๓ . กฎเกณฑตางๆ   (๑ ๗ :๑ -๒ ๐ :๒ ๗ ) 
๔ . ขอปฏิบัติสําหรับปุโรหิต   (๒ ๑ :๑ -๒ ๒ :๓ ๓ ) 
๕ . ขอปฏิบัติสําหรับธรรมเนียม เทศกาลตางๆ  (๒ ๓ :๑ -๒ ๕ :๕ ๕ ) 
๖ . การเชื่อฟง คําปฏิญาณ การถวายสิบลด (๒ ๖ :๑ -๒ ๗ :๓ ๔ ) 
 
เลวีนิติ 
 
เครื่องเผาบูชา 
๑ องคพระผูเปนเจา+ทรงเรียกและตรัสกับโมเสสจากเต็นทนัดพบ 
๒ ใหแจงแกชนอิสราเอลวา "เมื่อจะถวายเครื่องบูชาแดองคพระผูเปนเจา+ 
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จงเลือกจากฝูงสัตวของเจา ๓ หากจะถวายวัวผูเปนเครื่อง เผาบูชา 
จงใชวัวผูซ่ึงไมมีตําหนิ 
นํามายังทางเขาเต็นทนัดพบเพื่อจะเปนท่ียอมรับสําหรับองคพระผูเปนเจา+ 
๔ ใหผูถวายเอามือวางบนหัวของวัวนั้น 
พระเจาจะทรงรับวัวเครื่องเผาบูชาชดใชโทษ บาปสําหรับผูนั้น ๕ ใหเขาฆาวัว ณ 
เบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+แลวปุโรหิต (บรรดาบุตรชายของอาโรน) 
จะนําเลือดมาพรมรอบแทนบูชา ตรงทางเขาเต็นทนัดพบ ๖ ใหเขาถลกหนังวัว 
และสับวัวเปนทอนๆ ๗ ปุโรหิต จะเรียงฟนกอไฟบนแทนบูชา ๘ แลวเอาสวน 
ตางๆของวัว หัว และไขมันวางเรียงบนฟน  ๙ ใหเขาเอาน้ําลางเครื่องในและขาวัว 
ปุโรหิต จะนํามาเผาบนแทนบูชา 
เปนเครื่องบูชากลิ่นหอมที่องคพระผูเปนเจา+พอพระทัย 
๑ ๐ หากจะใชแกะหรือแพะเปนเครื่องเผาบูชา ก็จะตองเปนตัวผูซ่ึงไมมีตําหนิ 
๑ ๑ ใหเขาฆามันท่ีดานเหนือของแทนบูชาเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
และปุโรหิตจะพรมเลือดของมันท่ัวแทนบูชา ๑ ๒ ใหเขาผามันเปนทอนๆ 
ปุโรหิตจะนําทอนตางๆ ทั้งหัว และไขมันเรียงบนฟนลุกโชนบนแทนบูชา 
๑ ๓ แตเครื่องในและขาจะลางน้ําเสียกอน  จากนั้น 
ปุโรหิตจะเผาทั้งหมดบนแทนบูชาถวายแดพระเจาเปนเครื่องเผาบูชากลิ่นหอมที่อง
คพระผูเปนเจา+พอพระทัย 
๑ ๔ ผูท่ีจะใชนกเปนเครื่องเผาบูชา ใหเลือกนกเขาหรือนกพิราบออน 
๑ ๕ ปุโรหิตจะนํานกมายังแทนบูชา บิดคอนกใหเลือดไหล ลงมาขางแทน 
๑ ๖ แลวปุโรหิตผากระเพาะขาวออกและถอนขน ทิ้งลงไปที่กองเถาถาน 
ตะวันออกของแทน ๑ ๗ จากนั้นจับปกท้ังสอง ขาง 
ฉีกตัวนกออกแตอยาใหขาดจากกันและปุโรหิตจะเผานกบนแทนบูชา 
เปนเครื่องเผาบูชากลิ่นหอมที่องคพระผูเปนเจา+พอพระทัย" 
 
เครื่องธัญบูชา 
๒  "ผูท่ีจะถวายเครื่องธัญบูชาแดองคพระผูเปนเจา+ จงนําแปงละเอียดมา 
เทน้ํามันลงบนแปงและโรยเครื่องหอม 
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๒ แลวนํามามอบแกปุโรหิตบรรดาบุตรของอาโรนปุโรหิตจะกอบแปงซ่ึงใสน้ํามันแ
ละโรยเครื่องหอมนั้นมากํามือหนึ่งเปนตัวแทนทั้งหมดนําไปเผาบนแทนบูชา 
เปนกลิ่นหอมที่องคพระผูเปนเจา+พอพระทัย 
๓ แปงท่ีเหลือยกใหอาโรนกับบุตรชาย 
เปนสวนบริสุทธิ์ท่ีสุดของเครื่องบูชาท่ีเผาถวายแดองคพระผูเปนเจา+  
๔ หากจะนําขนมอบมาเปนธัญบูชาจะตองทําจากแปงโมละเอียด เคลาน้ํามัน 
โดยไมใสเชื้อ หรือใชขนมปงแผนบางไมใสเชื้อทาน้ํามัน  
๕ หากจะถวายขนมปงท่ีปงบนกระทะเหล็ก จงทําจากแปงโมละเอียดเคลา 
น้ํามันไมใสเชื้อ ๖ บิเปนชิ้นเล็กๆ รินน้ํามันราด เปนเครื่องธัญบูชาอยางหนึ่ง 
๗ หากจะถวาย ขนมที่ทอดในกระทะก็ทําจากแปงโมละเอียด 
เคลาน้ํามันเชนเดียวกัน ๘ จงนําธัญบูชาที่ทํา 
จากสิ่งเหลานี้มาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ นํามามอบ ใหปุโรหิต 
ซ่ึงจะนํามาท่ีแทนบูชา ๙ ปุโรหิตจะเผาเพียงสวนหนึ่งเปนตัวแทนทุกสวน  
เปนเครื่องบูชากลิ่นหอมที่องคพระผูเปนเจา+พอพระทัย 
๑ ๐ ธัญบูชาสวนท่ีเหลือยกให อาโรนกับบุตรชาย 
เปนสวนบริสุทธิ์ท่ีสุดของเครื่องบูชาท่ีเผาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
๑ ๑ อยาใสเช้ือในแปงท่ีเจานํามาถวายเพราะเชื้อและน้ําผึ้งเปนของที่หามใสในเค
รื่องธัญบูชาแดองคพระผูเปนเจา+ 
๑ ๒ เจาอาจจะถวายขนมปงใสเชื้อและน้ําผึ้งเปนเครื่องบูชาขอบพระคุณในคราวเ
ก็บเก่ียว แตไมใชนํามาเผาถวายบนแทนบูชา 
๑ ๓ เครื่องธัญบูชาทุกอยางจงโรยเกลือดวย* 
เกลือแหงพันธสัญญาของพระเจาอยาใหขาดจากธัญบูชา 
จงใสเกลือในเครื่องบูชาท้ังหลาย   
๑ ๔ หากเจาถวายธัญบูชาเปนผลิตผลเก็บเก่ียวรุนแรก 
จงปลิดเมล็ดจากรวงซ่ึงเก่ียวมาใหมๆ ผิงไฟ บดละเอียด 
นํามาถวายแดองคพระผูเปนเจา+  ๑ ๕ ใสน้ํามันโรยเครื่องหอมเปนเครื่อง ธัญบูชา 
๑ ๖ ปุโรหิตจะเผาสวนหนึ่งของเมล็ดขาวซ่ึงบดละเอียดเคลาน้ํามันและเครื่องหอม
นี้แทนสวนท้ังหมดถวายแดองคพระผูเปนเจา+" 
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เครื่องสันติบูชา 
๓  "ผูท่ีจะถวายเครื่องสันติบูชาแดองคพระผูเปนเจา+  
จงใชวัวตัวผูหรือตัวเมียซ่ึงไมมีตําหนิ ๒ ใหเขาวางมือบนหัวของสัตวท่ีจะถวาย  
แลวฆามันท่ีทางเขาเต็นทนัดพบ ปุโรหิตบุตรชายอาโรนจะพรมเลือดวัวนั้นรอบๆ 
แทนบูชา ๓ จากเครื่องสันติบูชา ผูถวายจะนําสวนท่ีมาเผาถวายแดพระเจา 
คือไขมันหุมเครื่องในหรือท่ีติดกัน  ๔ ไตท้ัง ๒  ลูกกับไขมันท่ีติดอยู 
ใกลบ้ันเอวกับพังผืดของตับซ่ึงเอาออกมาพรอมไต 
๕ บรรดาบุตรอาโรนจะเผาบนแทนบนเครื่องเผาบูชาซ่ึงอยูบนพื้นบนไฟเปนเครื่อง
บูชาเผาถวายอันมีกลิ่นหอมที่องคพระผูเปนเจา+พอพระทัย  
๖ หากจะถวายแกะหรือแพะเปนเครื่องสันติบูชา ใชไดท้ังตัวผูหรือตัวเมีย 
ซ่ึงไมมีตําหนิ ๗ หากใชลูกแกะ จงนํามายังเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 

๘ ใหเขาวางมือบนหัวของมัน และฆามันหนาเต็นทนัดพบ บุตรอาโรน 
จะพรมเลือดของมันรอบๆแทนบูชา ๙ จากเครื่องสันติบูชา 
ผูถวายจะนําสวนท่ีมาเผาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ คือไขมัน 
หางซ่ึงตัดชิดกระดูกสันหลัง ไขมันท่ีหุม เครื่องใน 
๑ ๐ ไตทั้งสองกับไขมันท่ีติดอยูใกลบ้ันเอว และพังผืด 
ของตับซ่ึงนําออกมาพรอมกับไต 
๑ ๑ ปุโรหิตจะเผาถวายบนแทนบูชาเปนเครื่องบูชาเผาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
๑ ๒ หากนําแพะมาถวายใหนํามาเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
๑ ๓ ใหเขาวางมือบนหัวแพะและ 
ฆามันท่ีทางเขาเต็นทนัดพบบุตรอาโรนจะพรมเลือดแพะรอบๆแทนบูชา 
๑ ๔ จากเครื่องถวาย ใหเขาเผาถวายสวนนี้แดองคพระผูเปนเจา+ 
คือไขมันท้ังหมดท่ีหุมเครื่องในหรือท่ีติดกัน 
๑ ๕ ไตทั้งสองลูกกับไขมันท่ีติดอยูใกลบ้ัน  
เอวและพังผืดของตับซ่ึงเอาออกมาพรอมไต  ๑ ๖ ปุโรหิตจะเผาถวายบนแทน 
เปนเครื่องบูชาเผาถวาย กลิ่นหอมเปนท่ีพอพระทัย ไขมันท้ังหมดเปนของพระเจา 
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๑ ๗ จงถือปฏิบัติสืบไปทุกช่ัวอายุ  ไมวาเจาจะอาศัย อยูท่ีไหน  คือ 
อยากินไขมันหรือเลือดเลย"  
 
เครื่องบูชาไถบาป 
๔  องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา ๒ "จงแจงแกชนอิสราเอลวา 
เม่ือผูหนึ่งผูใดกระทําผิดบาปโดยไมเจตนาและกระทําสิ่งซ่ึงพระเจาทรงบัญชามิให
กระทําตอไปนี้ 
๓ หากปุโรหิตผูไดรับการเจิมไวกระทําความผิดบาปนํามลทินมาสูประชากร 
เขาจะตองถวายวัวหนุมไมมีตําหนิแดองคพระผูเปนเจา+เพื่อเปนเครื่องบูชาไถบาป  
๔ ใหเขานําวัวมาตรงทางเขา เต็นทนัดพบ วางมือบนหัววัว 
และฆามันเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
๕ แลวปุโรหิตผูรับการเจิมจะนําเลือดของวัวเขาไปในเต็นทนัดพบ 
๖ เอานิ้วจุมเลือดพรมตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ ๗  
ครั้งท่ีหนามานสถานนมัสการ  
๗ ปุโรหิตจะเอาเลือดบางสวนทาเชิงงอนของแทนเผาเครื่องหอมตอพระพักตรองค
พระผูเปนเจา+ในเต็นทนัดพบ เลือดท่ีเหลือจะเทลงที่ดานลาง 
ข อ งแทนเผาเครื่องบูชาตรงทางเขาเต็นทนัด 
พ บ ๘ เขาจะเอาไขมันหุมเครื่องในหรือท่ีติด กัน ๙ ไ ต  ๒  
ลูกกับไขมันท่ีติดอยูใกลบ้ันเอว 
กับพังผืดของตับซ่ึงเอาออกมาพรอมไต๑ ๐ เชนเดียวกับไขมันซ่ึงนําออกจากวัวท่ี
ถวายเปนสันติบูชา(ท้ังตัวผูตัวเมีย) 
แลวปุโรหิตจะเผาสิ่งเหลานี้บนแทนเครื่องเผาบูชา๑ ๑  แตหนัง เนื้อ หัว ขา 
เครื่องในและไส ๑ ๒ คือวัวท้ังตัวนี้จะนําไปยังท่ีสะอาดตามพิธีนอกคายพักแรม  
คือท่ีท้ิงเถาจากแทนบูชา แลวเผาสวนท้ังหมดบนฟน ณ ที่นั้น  
๑ ๓ หากชุมชนอิสราเอลทั้งหมดกระทําผิดบาปโดยไมเจตนากระทําสิ่งท่ีพระเจาตรั
สหาม แมจะรูเทาไมถึงการณ  ทุกคนก็มีมลทิน ๑ ๔ เมื่อเขาทั้งหลายรูสํานกึ 
จงนําวัวหนุมตัวหนึ่งมายังเต็นทนัดพบเพื่อถวายเปนเครื่องบูชาไถบาป 
๑ ๕ บรรดาผูอาวุโส ของชุมชนจะวางมือบนหัววัวตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
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แลวฆาวัวตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 

๑ ๖ จากนั้นปุโรหิตผูรับการเจิมจะนําเลือดสวนหนึ่งเขาไปในเต็นทนัดพบ 
๑ ๗ เอานิ้วจุมเลือด พรมตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ท่ีหนามาน ๗  ครั้ง  
๑ ๘ แลวเอาเลือดสวนหนึ่งทาเชิงงอนของแทนเผาเครื่องหอมเบื้องพระพักตรองค
พระผูเปนเจา+ในเต็นทนัดพบ 
เลือดสวนท่ีเหลือเขาจะเทลงที่ดานลางของแทนเผาเครื่องบูชาตรง 
ทางเขาเต็นทนัดพบ ๑ ๙ ไขมันท้ังหมดจะตัดออกมาเผาบนแทนบูชา 
๒ ๐ เขาจะปฏิบัติเยี่ยงพิธีกรรมถวายเครื่องบูชาไถบาป 
โดยวิธีนี้เองปุโรหิตไดขอไถโทษใหประชากรแลว และทุกคนจะไดรับอภัย 
๒ ๑ ปุโรหิตจะนําวัวหนุมนี้ออกไปเผานอกคายเหมือนกับท่ีเผาวัวตัวแรกนั้น 
นี่เปนเครื่องบูชาไถบาปสําหรับชุมชนท้ังหมด 
๒ ๒ หากผูนําคนใดกระทําบาปโดยไมเจตนา 
และกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสหาม เขาก็มีมลทิน 
๒ ๓ เมื่อเขาไดรับการตักเตือนใหรูตัว 
เขาตองนําแพะตัวผูไมมีตําหนิมาถวายเปนเครื่องบูชา 
๒ ๔ ใหเขาเอามือวางบนหัวแพะและ ฆาเสีย ณ ที่สําหรับฆาสัตวถวาย 
แลวนํามาถวายองคพระผูเปนเจา+ ๒ ๕ ปุโรหิตจะเอานิ้วจุมในเลือด แพะ 
ทาเชิงงอนของแทนเผาเครื่องบูชา เลือดสวนท่ีเหลือเทลงที่ดานลางของแทน 
๒ ๖ ไขมันทุกสวนจะเผาบนแทนเหมือนกับไขมันเครื่องสันติบูชา 
เชนนี้แหละปุโรหิตไดขอไถโทษผูนําคนนั้น เขาจะไดรับการอภัย  
๒ ๗ หากประชาชนคนใดกระทําผิดบาปโดย ไมเจตนาและทําสิ่งท่ีพระเจาตรัสหาม  
เขายอมมีมลทิน ๒ ๘ เมื่อเขาสํานึกตนเขาตอง 
นําแพะตัวเมียไมมีตําหนิมาถวายเพื่อขอไถบาป 
๒ ๙ เขาจะเอามือวางบนหัวเครื่องบูชาไถ บาป และฆามัน ณ 
ท่ีสําหรับเครื่องเผาบูชา 
๓ ๐ ปุโรหิตจะเอานิ้วจุมเลือดทาเชิงงอนของแทนเผาเครื่องบูชา 
และเทเลือดสวนท่ีเหลือ ลงที่ดานลางของแทน 
๓ ๑ ไขมันทุกสวนจะเฉือนออกมาเหมือนในการถวายเครื่องสันติบูชา 
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และเผาบนแทนเปนกลิ่นท่ีองคพระผูเปนเจา+พอพระทัย  
เปนอันวาปุโรหิตไดขอไถโทษให คนนั้นและเขาจะไดรับการอภัย  
๓ ๒ หากเขาถวายแกะเพื่อขอไถบาป ใหใช แกะตัวเมียซ่ึงไมมีตําหนิ 
๓ ๓ เขาจะเอามือวาง บนหัวแกะ และฆาแกะนั้น ณ ที่ฆาเครื่อง เผาบูชา 
๓ ๔ ปุโรหิตจะเอานิ้วจุมเลือดเครื่องบูชาไถบาปทาเชิงงอนของแทนเผาเครื่องบูชา 
แลวเทเลือดท่ีเหลือลงบริเวณดานลางของแทน 
๓ ๕ ไขมันทุกสวนจะเฉือนออกมาวาง บนเครื่องบูชาอื่นๆ 
และเผาถวายองคพระผูเปนเจา+ เหมือนใน การถวายแกะเปนเครื่องสันติบูชา 
เปนอันวาปุโรหิตไดขอไถโทษใหผูนั้น เขาจะไดรับการอภัย" 
 
๕  "ผูใดทําบาปเพราะไมยอมใหการในศาลตามที่มีสวนรูเห็นในสิ่งท่ีเกิดขึ้น 
เขาตองรับผิดชอบ  ๒ ผูใดแตะตองสิ่งท่ีไมสะอาด เปนตนวา ซากสัตวตองหาม 
ไมวาสัตวเลี้ยง สัตวปา หรือสัตวเลื้อยคลานแมวาเขาไมรูตัวเขาก็มีมลทินแลว 
๓ หรือหาก เขาแตะตองสิ่งมลทินของคน สิ่งใดๆที่ทําใหเปนมลทิน 
แมไมรูตัวเม่ือรูตัวแลวเขาก็มีมลทิน ๔ ผูใดกลาวคําสาบานพลอยๆ ไม 
วาแงดีแงราย แมไมรูตัว เมื่อเขารูตัวแลวเขายอมมีมลทิน 
๕ ในกรณีใดกรณีหนึ่งท่ีกลาวมานี้  เขาจะสารภาพความผิดบาปของตน 
๖ และนําเครื่องบูชาไถบาปมาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
จะเปนแกะหรือแพะตัวเมียก็ได ปุโรหิตจะขอไถบาปใหเขา แลวเขาก็จะพนบาป 
๗ หากเขาไมสามารถนําแกะมาถวายองคพระผูเปนเจา+  ก็ใหนํานกเขา ๒  
ตัวหรือนกพิราบออน ๒  ตัวมาถวาย  ตัวหนึ่งใชเปนเครื่องบูชาไถบาป 
อีกตัวหนึ่งเปนเครื่องเผาบูชา 
๘ นํามามอบใหปุโรหิตซ่ึงจะใชนกตัวท่ีเขายื่นใหกอน เปนเครื่องบูชาไถบาป 
บิดคอมันแตมิใหหัวหลุดจากตัว 
๙ จากนั้นพรมเลือดบางสวนขางแทนบูชาดานหนึ่ง 
และเทเลือดท่ีเหลือลงที่ดานลางของแทนเผาเครื่องบูชา  นี่เปนเครื่องบูชาไถบาป 
๑ ๐ ปุโรหิตจะถวายนกอีกตัวเปนเครื่องเผาบูชา 
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โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังระบุมาขางตน เปนอันเสร็จการขอไถบาปใดๆ 
ท่ีเขากระทํา เขาไดรับการอภัยโทษแลว 
๑ ๑ หากเขายังไมสามารถถวายนกเขาหรือนกพิราบ ก็ใหเขานําแปงละเอียด 
๑ /๑ ๐  เ อ ฟ า  (ร า ว  ๒  ลิตรเศษ)มาแทน ไมตองเคลาน้ํามัน 
มะกอกหรือโรยเครื่องหอมลงบนแปงนี้เพราะ เปนเครื่องบูชาไถบาป 
๑ ๒ เขาจะนําแปงมามอบใหปุโรหิต ปุโรหิตจะกอบมากํามือหนึ่ง 
เปนตัวแทนสวนท้ังหมด เผาบนแทนบนเครื่องเผาบูชาแดองคพระผูเปนเจา+  
เปนเครื่องบูชาไถบาป ๑ ๓ เปนอันวาปุโรหิตไดขอไถบาปใหเขาแลว 
เขาจะไดรับการอภัยบาปใดๆ ที่ไดทําไป 
แปงท่ีเหลือเปนของปุโรหิตเชนเดียวกับในการถวายเครื่องธัญบูชา" 
เ ค รื่องบูชาลบมลทิน   
๑ ๔ องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
๑ ๕ "หากผูใดละเมิดกฎและทําบาปโดยไมเจตนาเกี่ยวกับของบริสุทธ์ิขององคพระ
ผูเปนเจา+ เขาจะนําแกะตัวผูตัวหนึ่งซ่ึงไมมีตําหนิ 
และมีราคาเทาเงินตามเชเคลของสถานนมัสการ (ร า ว  ๑ ๑ .๕  กรัม) 
มาถวายเปนเครื่องบูชาลบมลทิน 
๑ ๖ เขาตองจายคาชดใชสําหรับสิ่งบริสุทธ์ิท่ีเขาทําเสียหาย 
แลวเพิ่มอีกรอยละย่ีสิบของราคานั้นเปนคาปรับ  นํามามอบใหปุโรหิต  ปุโรหิต 
จะทําพิธีขออภัยโทษใหเขา โดยใชแกะตัวผูเปนเครื่องบูชาลบมลทิน 
และเขาจะไดรับอภัยโทษ  
๑ ๗ ผูใดทําบาปและฝาฝนบทบัญญัติขอหนึ่งขอใดของพระเจาแมโดยไมรูตัวยอม
มีมลทินและตองรับผิดชอบ  ๑ ๘ ใหเขานําเครื่อง บูชาลบมลทินมามอบแกปุโรหิต 
เปนแกะตัว ผูคัดจากฝูงไมมีตําหนิ ในราคาเหมาะสม 
ซ่ึงปุโรหิตจะใชขออภัยโทษใหเขาเพื่อเขาจะ 
ไดรับอภัยความผิดพลั้งใดๆซึ่งกระทําไปโดยไมเจตนา 
๑ ๙ เปนเครื่องบูชาลบมลทินเนื่องจากเขาไดกระทําผิดตอองคพระผูเปนเจา+" 
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๖  องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
๒ "ผูใดกระทําและไมซ่ือตรงตอองคพระผูเปนเจา+ 
โดยลอลวงเพื่อนบานเก่ียวกับสิ่งของที่รับฝาก หรืออยูในการดูแล หรือถูกขโมย 
หรือคดโกงเพื่อนบาน ๓ หรือเก็บของไดแตยืนกรานวาไมไดเอา ไป 
หรือสาบานเท็จ หรือทําความผิดบาปใดๆ ๔ เมื่อเขาทําผิดและมีมลทินแลว 
เขาตองคืนของกลางดังกลาว 
๕ เต็มจํานวนพรอมคาปรับอีกรอยละยี่สิบใหแกเจาทุกข 
และในวันเดียวกันนั้นเองเขาจะนําเครื่องบูชาลบมลทินมายังพลับพลา 
๖ เครื่องบูชาลบมลทินจะเปนแกะตัวผูไมมีตําหนิ ราคาตามที่เหมาะสม  
นํามามอบใหปุโรหิต ๗ ปุโรหิต 
จะประกอบพิธีขออภัยโทษใหเขาตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
แลวเขาจะไดรับอภัยโทษ" 
 เครื่องเผาบูชา 
๘ องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา ๙  
"จงแจงกฎเกณฑเก่ียวกับเครื่องเผาบูชาใหอาโรนและบุตรชายทราบดังตอไปนี้  
เครื่องเผาบูชา จะละไวตรงที่เผาตลอดคืน และไฟแทนบูชาก็ปลอยใหลุกอยูเชนนั้น  
๑ ๐ (เชาวันรุงขึ้น) ปุโรหิตจะสวมเสื้อผาปานท้ัง ชั้นนอก ชั้นใน 
กวาดเถาของเครื่องเผาบูชา กองไวขางแทน 
๑ ๑ จากนั้นเปลี่ยนเสื้อผาแลวนําเถาออกนอกคายพักแรมไปยังท่ีสะอาด 
๑ ๒ ใหไฟท่ีแทนบูชาลุกอยูตลอดเวลาไมมีดับ ปุโรหิตจะเติมฟนทุกเชา 
วางเครื่องเผาบูชา ประจําวันบนฟน แลวเผาไขมันของเครื่องสันติบูชาบนแทน  
๑ ๓ จงใหไฟลุกโชนอยูท่ีแทนตลอดเวลา อยาใหดับเลย 
กฎวาดวยเครื่องธัญบูชา  
๑ ๔ ตอไปนี้เปนกฎเกณฑเก่ียวกับเครื่องธัญบูชา  
บุตรของอาโรนจะนําเครื่องธัญบูชามาเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+หนาแทน
บูชา ๑ ๕ ปุโรหิตจะเอาแปงบดละเอียดหนึ่งกํามือ เคลาน้ํามันและเครื่องหอม 
แลวเผาสวนนั้นแทนสวนทั้งหมด เปนกลิ่นหอมที่องคพระผูเปนเจา+พอพระทัย 
๑ ๖ แปงท่ีเหลือท้ังหมดจะยกใหอาโรนและบุตรชาย 
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พวกเขาจะรับประทานโดยไมใสเชื้อ ณ ที่บริสุทธิ์ คือท่ีลานเต็นทนัดพบ 
๑ ๗ จะตองอบโดยไมใสเชื้อ เรายกสวนนี้ของเครื่องบูชา  
ซ่ึงถวายแกเราใหเปนของปุโรหิต  
ถือเปนของบริสุทธิ์ท่ีสุดเชนเดียวกับเครื่องบูชาไถบาปและเครื่องบูชาลบมลทิน 
๑ ๘ วงศวานชายของอาโรนจะกินของนี้ได 
เปนสวนประจําของเขาจากเครื่องเผาบูชาถวายแดองคพระผูเปนเจา+สืบไปทุกชั่วอ
ายุ อะไรที่แตะตองสิ่งเหลานี้จะบริสุทธ์ิ"* 
๑ ๙ แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
๒ ๐ "ในวันท่ีอาโรนกับบุตรชายของเขาไดรับการเจิมแตงตั้งใหเขา 
นําเครื่องธัญบูชาประจําพิธีมาถวายองคพระผูเปนเจา+  คือ แปงละเอียด ๑ /๑ ๐  
เ อ ฟ า  (ร า ว  ๒  ลิตรเศษ) ครึ่งหนึ่งถวายตอนเชา อีกครึ่งหนึ่งถวายตอนเย็น  
๒ ๑ ใหเคลากับน้ํามันแลวทอดบนกระทะเหล็ก 
และนํามาถวายแดองคพระผูเปนเจา+เปนกลิ่นหอมที่พอพระทัย ๒ ๒ บุตรชาย 
ของปุโรหิตท่ีเขาดํารงตําแหนงแทนบิดาจะ 
ถวายสิ่งนี้แดพระเจาในวันที่ไดรับการเจิมเปนกฎถาวร 
เครื่องบูชาประจําพิธีนี้จะเผาถวายแดพระเจาท้ังสิ้น  
๒ ๓ ธัญบูชาท้ังสิ้นจะตองเผาใหหมด อยารับประทาน" 
 เครื่องบูชาไถบาป 
๒ ๔ องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา ๒ ๕ "จงบอกอาโรนและบุตรชายวา 
ก ฎ เกณฑเก่ียวกับเครื่อง บูชาไถบาปมีดังนี้ 
เครื่องบูชาไถบาปนี้เปนของบริสุทธ์ิท่ีสุด จะฆาเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
ณ ท่ีสําหรับฆาสัตวถวายบูชา ๒ ๖ ปุโรหิตผูประกอบพิธีจะ กินเครื่องบูชานี้ ณ 
ท่ีบริสุทธิ์ ในลานเต็นทนัดพบ ๒ ๗ สิ่งใดๆที่แตะตองเนื้อนั้นจะบริสุทธ์ิ 
และหากเลือดกระเซ็นไปเปอนเสื้อผา จะตองงซักในท่ีสะอาด 
๒ ๘ จะตองทุบหมอดินเผาซ่ึงใชตมเนื้อนั้นเสีย  หรือหากใชภาชนะทองบรอนซตม 
ก็ขัดและลางน้ํา ๒ ๙ เฉพาะชายทุก 
คนในครอบครัวปุโรหิตเทานั้นท่ีกินเครื่องบูชานี้ได เพราะเปนของบริสุทธ์ิท่ีสุด 
๓ ๐ แตปุโรหิตอยากินเครื่องบูชาไถบาปซ่ึงเลือดของมันถูกนําเขาไปในเต็นทนัดพ
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บเพื่อขออภัยโทษบาปในวิสุทธิสถาน จงเผาซากของ มันเสียทั้งหมด ณ 
เบื้องพระพักตรพระเจา" 
 
 
เครื่องบูชาลบมลทิน 
๗  "ตอไปนี้เปนกฎเกณฑเก่ียวกับเครื่องบูชาลบมลทิน ซ่ึงบริสุทธ์ิท่ีสุด คือ 
๒ สัตวท่ีนํามาถวายจะฆาเสีย ณ ที่สําหรับฆาสัตวเผาบูชา 
แลวพรมเลือดของมันรอบแทน ๓ ปุโรหิตจะถวายไขมันทุกสวนรวมทั้งหาง 
ไขมันหุมเครื่องใน ๔ ไ ต  ๒  ลูก ไขมันหุมไตใกลสวนเอวและพังผืดหุมตับ  
๕ ปุโรหิตจะเผาถวายแดองคพระผูเปนเจา+เปนเครื่องบูชาลบมลทิน 
๖ ผูชายในหมูปุโรหิตเทานั้นจึงจะกินเนื้อสวนท่ีเหลือได  
และตองกินในที่บริสุทธิ์เพราะเปนเครื่องบูชาอันบริสุทธ์ิท่ีสุด 
๗ กฎเกณฑเดียวกันนี้ใชไดทั้งเครื่องบูชาไถบาปและเครื่องบูชาลบมลทินคือ 
เนื้อสวนท่ีเหลือมอบใหเปนอาหารของปุโรหิต ผูขออภัยโทษให 
๘ ปุโรหิตผูถวายเครื่องเผาบูชาจะไดรับหนังของมันดวย 
๙ ปุโรหิตซ่ึงถวายเครื่องธัญบูชา  จะไดรับสวนใดๆ ที่เหลือ  เมื่อเสร็จพิธีแลว 
ไมวาธัญบูชานั้นจะใชอบ ปง หรือทอด๑ ๐ ธัญบูชาอื่นๆ ทั้งหมดไมวาจะแหงหรือ 
เคลาน้ํามันมะกอก ยกใหแกบรรดาปุโรหิต พงศพันธุของอาโรน"  
กฎวาดวยเครื่องสันติบูชา 
๑ ๑ "ตอไปนี้เปนกฎเกณฑเก่ียวกับเครื่องสันติบูชาถวายแดองคพระผูเปนเจา+  
๑ ๒ หากเปนเครื่องบูชาขอบพระคุณจะนําขนมปงไมใสเชื้อคลุกน้ํามัน 
ควบคูมากับเครื่องบูชา พรอมดวยขนมปงแผนบางไมใสเชื้อทาน้ํามัน 
และขนมปงแปงละเอียดเคลา น้ํามัน 
๑ ๓ ใหนําขนมปงใสเชื้อมาถวายควบคูกับเครื่องสันติบูชา 
เปนเครื่องบูชาขอบพระคุณ 
๑ ๔ จะนําสวนหนึ่งของเครื่องบูชาแตละอยางนี้ยื่นถวายแดองคพระผูเปนเจา+  
แลวมอบใหปุโรหิตผูพรมเลือดของเครื่องสันติบูชา 
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๑ ๕ เนื้อของเครื่องสันติบูชาเพื่อขอบพระคุณจะตองรับประทานในวันท่ีถวายอยาเ
หลือคางจนถึงวันรุงขึ้น  
๑ ๖ หากเปนเครื่องบูชาตามที่ถวายปฏิญาณไวหรือนํามาถวายตามสมัครใจ 
สวนท่ีปุโรหิต ยังมิไดกินในวันที่ถวายอาจจะกินในวันรุงขึ้นได 
๑ ๗ แตสวนใดท่ีเหลือคางจนถึงวันท่ีสามตองเผาเสีย  
๑ ๘ เพราะหากกินสวนใดของ สันติบูชาในวันท่ีสามจะไมเปนท่ียอมรับ 
ไมเปนผลดีแกผูท่ีนํามาถวายเพราะเปนเครื่องบูชาท่ีไมบริสุทธิ์  
ผูท่ีกินจะตองรับผิดชอบ  ๑ ๙ อยากินเนื้อซ่ึงไปแตะถูกของไมสะอาด จงเผาเสีย 
สวนเนื้อท่ีกินได ผูท่ีไมมีมลทินจึงกินได  
๒ ๐ ผูใดมีมลทินแลวยังขืนกินเครื่องสันติบูชาซ่ึงถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
จะถูกตัดขาดจากหมูประชากร ๒ ๑ ผูใดแตะตองสิ่งซ่ึงไมสะอาด 
ไมวาจะเปนของไมสะอาดจากตัวคน 
หรือสัตวหรือสิ่งมลทินหรือสิ่งนารังเกียจแลวมากินเครื่องสันติบูชาท่ีถวายแดองคพ
ระผูเปนเจา+ ตองถูกตัดขาดจากหมูประชากร" 
หามกินไขมันและเลือด 
๒ ๒ อ ง คพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
๒ ๓ "จงสั่งประชากรอิสราเอลวาอยากินไขมัน  ไมวาไขมันจากวัว แกะ หรือแพะ 
๒ ๔ ไขมันจากสัตวท่ีตาย หรือถูกสัตวรายทําใหบาดเจ็บ  อาจจะใชทํา 
อยางอื่นๆได แตอยากิน 
๒ ๕ ผูใดกินไขมันจากสัตวซ่ึงเผาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ตองถูกตัดขาดจากห
มูประชากร 
๒ ๖ และไมวาเจาอาศัยท่ีไหนก็ตามหามกินเลือดไมวาเลือดนกหรือเลือดสัตวอื่น  
๒ ๗ ผูใดกินเลือดจะถูกตัดขาดจากหมูประชากร"   
สวนแบงของปุโรหิต 
๒ ๘ องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
๒ ๙ "จงสั่งประชากรอิสราเอลวาผูใดนําเครื่องสันติบูชามาถวายแดองคพระผูเปนเ
จา+จะตองทําเปนสวนตัว นํามากับมือ 
๓ ๐ เขาจะนําไขมันและอกมาเปนเครื่องบูชาโดยยื่นถวายเบื้องพระพักตรองคพระ
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ผูเปนเจา+ ๓ ๑ ปุโรหิตจะเผาไขมันบนแทนบูชา 
แตเนื้อท่ีอกเปนของอาโรนและบุตรชาย 
๓ ๒ โคนขาขวาจะยกใหแกปุโรหิตผูประกอบพิธี 
๓ ๓ บุตรชายของอาโรนผูถวายเลือดและไขมันของเครื่องสันติบูชาจะไดรับโคนข
าขวาเปนสวนของเขา 
๓ ๔ เราไดกําหนดใหยกเนื้ออกและโคนขาขวาเปนสวนท่ีชนอิสราเอลมอบใหแกบุ
ตรชายของอาโรน อาโรนกับบุตรชาย จะตองไดรับสวนนี้ของเครื่องบูชาเสมอ 
๓ ๕ นี่เปนสวนของอาโรนกับบุตรชาย 
จากเครื่องบูชาท่ีเผาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
ซ่ึงยกใหแกพวกเขาในวันที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ปุโรหิตรับใชองคพระ
ผูเปนเจา+ ๓ ๖ ในวันท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงแตงต้ังพวกเขา 
ทรงบัญชาใหชนอิสราเอลมอบสวนนี้แกพวกเขา เปนสิทธิสืบไปทุกชั่วอายุ"  
๓ ๗ เหลานี้คือกฎเกณฑเก่ียวกับ เครื่องเผาบูชา เครื่องธัญบูชา เครื่องบูชาไถบาป 
เครื่องบูชาลบมลทิน เครื่องบูชาในพิธีสถาปนา และเครื่องสันติบูชา 
๓ ๘ ซึ่งองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสสบนภูเขาซีนายในวันท่ีทรงสั่งชนอิสราเ
อลนําเครื่องบูชามาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ในถ่ินกันดารซีนาย 
 
การแตงตั้งอาโรนและบุตรชาย 
๘  องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
๒ "จงนําอาโรนกับบุตรชายพรอมทั้งเครื่องแตงกายปุโรหิตน้ํามันเจิม 
วัวหนุมท่ีใชเปนเครื่องบูชาไถบาปแกะตัวผูคูหนึ่ง กระจาดขนมปงไมใสเชื้อ 
๓ และเรียกอิสราเอลทั้งหมดมาชุมนุมกันที่ทางเขาเต็นทนัด พ บ " 
๔ โมเสสก็กระทําตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่ง 
และชุมชนท้ังหมดมาพรอมหนากันท่ีทางเขาเต็นทนัดพบ 
๕ โมเสสกลาวกับชุมชนทั้งปวงวา 
"นี่คือสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ไดตรัสสั่งใหกระทํา"   
๖ แลวโมเสสนําอาโรนและบุตรชายมาชําระกายดวยน้ํา 
๗ ใหอาโรนสวมเสื้อทับคาดรัดประคด สวมเสื้อคลุม และเอโฟด 
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พรอมท้ังคาดแถบรัดเอวอันงดงาม ๘ แลวคลองทับทรวง 
สอดอูริมและธุมมิมในชองระหวางทบของทับทรวง  
๙ และคาดผาโพกศีรษะกับแผน ทองคําศักด์ิสิทธิ์บนหนาผาก 
ตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสสไว 
๑ ๐ แลวโมเสสนําน้ํามันเจิมมาพรมที่พลับพลา 
และอุปกรณแตละอยางเปนการชําระใหบริสุทธ์ิ 
๑ ๑ ทานเอาน้ํามันเจิมพรมแทนบูชา ๗  ครั้ง และพรมภาชนะใชสอย ประจําแทน 
อางลางและพานรองเพื่อชําระใหบริสุทธิ์ 
๑ ๒ ทานหลั่งน้ํามันเจิมลงบนศีรษะของอาโรน เปนการแตงตั้ง 
๑ ๓ แลวทานสวมเสื้อคลุมใหแกบุตรชายของอาโรนคาดเข็มขัด ผาโพกศีรษะ 
ตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+ 
๑ ๔ แลวโมเสสนําวัวหนุมซ่ึงใชเปนเครื่องบูชาไถบาปมาใหอาโรนกับบุตรชายวาง
มือบนหัววัว ๑ ๕ โมเสสฆาวัวนั้น เอานิ้วจุมเลือด 
ปาดทั่วเชิงงอนทั้งสี่ของแทนบูชาเพื่อชําระ 
แลวรินเลือดท่ีเหลือลงที่ดานลางของแทนเปนการชําระแทนใหบริสุทธ์ิ  
๑ ๖ ทานตัดไขมัน หุมเครื่องในพังผืดหุมตับ ไต ๒  ลูก ไขมันท่ีหุมไตและตับ 
นํามาเผาบนแทนบูชา ๑ ๗ เนื้อสวนอื่นๆ ที่เหลือ 
พรอมท้ังหนังและไสนําออกไปเผาเสียนอกคายพักตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญ
ชาโมเสสไว  
๑ ๘ แลวทานนําแกะตัวผูซ่ึงจะใชเปนเครื่องเผาบูชามาใหอาโรนกับบุตรชายเอามื
อวางบนหัวแกะ ๑ ๙ โมเสสฆาแกะเอาเลือดพรม รอบ แทน  
๒ ๐ ทานสับแกะเปนทอนๆ เอาเนื้อนั้นกับหัวและไขมันเผาถวาย 
๒ ๑ แลวลางเครื่องในและขาของมันเผาดวยกันบนแทนบูชา 
ถวายแกะทั้งตัวแดองคพระผูเปนเจา+เปนเครื่องเผาบูชากลิ่นหอมที่ทรงพอพระทัย 
ตามที่ทรงบัญชาโมเสสไว 
๒ ๒ จากนั้นโมเสสนําแกะผูอีกตัวมา เปนแกะสําหรับพิธีสถาปนา 
อาโรนกับบุตรชายเอา มือวางบนหัวแกะ ๒ ๓ โมเสสฆาแกะ 
เอาเลือดของมันแตะที่ต่ิงหูขางขวาของอาโรน  
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ท่ีนิ้วหัวแมมือขวาและนิ้วหัวแมเทาขวา 
๒ ๔ ทานเอาเลือดทาที่ติ่งหูขวาของบุตรชายอาโรนและที่นิ้วหัวแมมือขวากับนิ้วหัว
แมเทาขวาแลวพรมเลือดรอบแทน ๒ ๕ ทานเอาไขมัน หาง 
ไขมันหุมเครื่องในพังผืดหุมตับ ไต ๒  ลูก ไขมันหุมไตและตับ โคนขาหนาขางขวา 
๒ ๖ นําขนมปงไมใสเชื้อ ขนมปงคลุก 
น้ํามันและขนมปงแผนบางจากกระจาดที่ตั้งอยูเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
มาวางบนไขมันและโคนขา ๒ ๗ นําของทั้งหมดนี้ใสมืออาโรนกับบุตรชาย 
เพื่อทําพิธียื่นถวายเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+  
๒ ๘ แลวโมเสสรับของทั้งหมดคืนจากมือเขาทั้งหลาย  
นํามาเผาบนแทนบูชาพรอมเครื่องเผาบูชา 
เปนเครื่องบูชาในพิธีสถาปนาถวายเปนท่ีพอพระทัยองคพระผูเปนเจา+ 
๒ ๙ โมเสสนําเนื้ออกยื่นถวายโดยยื่นหนาแทนบูชา 
สวนนี้ของแกะซึ่งใชในพิธีสถาปนาเปนของโมเสสตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญ
ชาไว ๓ ๐ โมเสสเอาน้ํามันเจิมสวนหนึ่งกับเลือดสวนหนึ่งซ่ึงใชพรมบนแทนบูชา 
มาพรมท่ีตัวและเครื่องแตงกายของอาโรนกับบุตรชาย 
เปนการชําระอาโรนและบุตรชาย  
๓ ๑ โมเสสกลาวกับอาโรนและบุตรชายวา "จงตมเนื้อ ณ ทางเขาเต็นทนัดพบ 
แลวรับประทานเนื้อนั้นกับขนมปงในกระจาดพิธีสถาปนาตามที่ขาพเจาบอกทานแล
ว  ๓ ๒ สวนท่ีเหลือใหเผาท้ิงเสีย ๓ ๓ อยาไปจากทางเขาเต็นทนัดพบนี้ตลอด ๗  
วัน จนกวาจะครบกําหนดเวลาแหงการสถาปนา 
๓ ๔ ทั้งหมดนี้เปนไปตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+เพื่อขออภัยโทษบาปสํา
หรับพวกทาน ๓ ๕ ทานจะตอง อยู ณ 
บริเวณทางเขาเต็นทนัดพบนี้ตลอดวันตลอดคืนเปนเวลา ๗  วัน และกระทําสิ่งท่ี 
องคพระผูเปนเจา+ทรงประสงคเพื่อทานจะไมตาย  
เพราะพระเจาทรงบัญชาขาพเจาไวเชนนี้"  
๓ ๖ อาโรนกับบุตรชายก็กระทําทุกสิ่งตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสส 
 
อาโรนถวายเครื่องบูชา 
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๙  ในวันท่ีแปด (ของพิธีสถาปนา) โมเสสเรียกอาโรนกับบุตรชาย 
และบรรดาผูอาวุโส ของอิสราเอลมาชุมนุมกัน ๒ และสั่งใหอาโรน 
คัดลูกวัวหนุมซ่ึงไมมีตําหนิมาเปนเครื่องบูชาไถบาป 
และแกะตัวผูซ่ึงไมมีตําหนิเปนเครื่องเผาบูชา  
ใหถวายเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
๓ โมเสสกลาววา "จงแจงประชากรอิสราเอล 
ใหคัดแพะตัวผูเปนเครื่องบูชาไถบาปสําหรับ ตนเอง พรอมท้ังลูกวัวผูอายุ ๑  
ขวบกับลูก แกะอายุ ๑  ขวบ ไมมีตําหนิ ใหเปนเครื่องเผาบูชา 
๔ และจงนําเครื่องสันติบูชามาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ คือวัวตัวผู ๑  ตัว 
แกะตัวผู ๑  ตัว และเครื่องธัญบูชาคือแปงเคลาน้ํามันมะกอก 
เพราะในวันนี้องคพระผูเปนเจา+จะเสด็จมาปรากฏใหเขาทั้งหลายเห็น" 
๕ เหลาประชากรจึงนําสิ่งของตามที่โมเสสสั่ง มาที่หนาเต็นทนัดพบ 
และมายืนชุมนุมกันเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+  ๖ โมเสสกลาววา 
"นี่คือสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งใหทานท้ังหลายกระทํา 
เพื่อพระสิริของพระองคจะปรากฏแกพวกทาน"  
๗ โมเสสบอกใหอาโรนกาวไปท่ีแทนบูชาถวายเครื่องบูชาไถบาปและเครื่องเผาบูช
า ขออภัยโทษใหตนเองกอน 
แลวจึงขอสําหรับประชากรตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาไว 
๘ อาโรนจงึกาวไปท่ีแทนบูชา ฆาวัวเปนเครื่องบูชาไถบาปสําหรับตนเอง 
๙ บุตรชายของทานรองเลือดไวให 
ทานเอานิ้วจุมเลือดปาดที่เชิงงอนของแทนบูชาและเทเลือด 
ท่ีเหลือลงท่ีดานลางของแทน ๑ ๐ อาโรนเผาไขมัน ไต ตับ 
จากเครื่องบูชาไถบาปบนแทน บูชาตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสสไว 
๑ ๑ เนื้อ และหนังของมันเผาที่นอกคายพักแรม 
๑ ๒ อาโรนฆาแกะซึ่งเปนเครื่องเผาบูชา  
บุตรชายของทานรองเลือดมาใหทานพรมรอบๆ แทน  
๑ ๓ พวกเขานําเนื้อมาใหทานทีละทอนรวมทั้งหัวดวยทานก็เผาบนแทนบูชา 
๑ ๔ อาโรนลางเครื่องใน ขา และเผาถวายบนแทนเชนบนเครื่องเผาบูชา   



  17/59 

๑ ๕ แลวอาโรนฆาและถวายแพะเปนเครื่องบูชาไถบาปสําหรับประชากรแบบเดียว
กับท่ี ถวายเครื่องบูชาไถบาปสําหรับตนเอง ๑ ๖ ทาน 
ไดถวายเครื่องเผาบูชาแดพระเจาตามท่ีทรง บัญชาไว 
๑ ๗ แลวถวายเครื่องธัญบูชาโดยกอบ แปงกํามือหนึ่งเผาบนแทนบูชา 
นอกเหนือจากเครื่องบูชาถวายประจําทุกเชา 
๑ ๘ จากนั้นอาโรนฆาวัวและแกะอันเปนเครื่องสันติบูชาของประชากร  
บุตรชายของ ทานนําเลือดมาใหทานพรมรอบๆแทน๑ ๙ ทาน 
นําไขมันจากหางและไขมันหุมเครื่องใน ไต และตับ 
๒ ๐ มาวางบนเนื้ออกแลวเผาบนแทนบูชา 
๒ ๑ แตเนื้ออกและโคนขาหนาขางขวานั้นยื่นถวายเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเ
จา+ตามที่โมเสสสั่งไว 
๒ ๒ แลวอาโรนชูมือขึ้นอวยพรประชาชน และลงมาจากแทนบูชา 
๒ ๓ โมเสสกับอาโรนเขาไปในเต็นทนัดพบ 
เม่ือทานท้ังสองออกมาอีกครั้งก็กลาวอวยพรบรรดาประชากร  
แลวพระสิริขององคพระผูเปนเจา+มาปรากฏตอหนาประชาชน 
๒ ๔ มีไฟลงมาจากสวรรค เผาเครื่องบูชาและไขมันบนแทน 
เม่ือประชากรเห็นดังนั้นตางเปลงเสียงโหรอง สยบกายลงตอพระพักตรพระเจา 
 
ความตายของนาดับและอาบีฮู 
๑ ๐  แตนาดับและอาบีฮูบุตรชายของอาโรน 
กอไฟไมบริสุทธิ์ขึ้นในกระถางเครื่องหอมของตน 
เผาเครื่องหอมถวายเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
ละเมิดพระบัญชาของพระองค 
๒ จึงมีไฟจากเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ผลาญชีวิตคนทั้งสอง  
๓ โมเสสกลาวกับอาโรนวา "ที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
พระองคจะสําแดงความบริสุทธ์ิสูงสงทามกลางทุกคนท่ีเขาใกลพระองคและพระอง
คจะทรงไดรับเกียรติตอหนาปวงประชากรนั้นหมายความเชนนี้แหละ" 
อาโรนก็นิ่งอึ้ง 
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๔ โมเสสเรียกมิชาเอลและเอลซาฟาน (ลูกพี่ลูกนองของอาโรน) 
บุตรชายของอุสซีเอลเขามาและสั่งวา 
"จงหามรางญาติของเจาออกจากหนาสถานนมัสการนําไปนอกคายเสีย" 
๕ เขาทั้งสองจึงเขาไปหามศพออกมา ตามที่โมเสสสั่ง 
๖ แลวโมเสสกลาวแกอาโรนและเอเลอาซาร 
กับอิธามารบุตรชายอีกสองคนของอาโรนวา "ไมตองไวทุกขปลอยใหผมลุยลงมา 
และอยาฉีกเสื้อผา มิฉะนั้นทานจะตาย 
และองคพระผูเปนเจา+จะทรงพระพิโรธชุมชนท้ังหมด 
แตพ่ีนองอิสราเอลทั้งหลายอาจจะไวอาลัยแกผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงประหารดว
ยไฟได ๗ พวกทานอยาออกจากทางเขาเต็นทนัดพบนี้ มิฉะนั้นจะตาย 
เพราะน้ํามันเจิมของพระเจาอยูเหนือทาน เขาทั้งหลายก็ปฏิบัติตามท่ีโมเสสกลาว 
๘ องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับอาโรนวา 
๙ "เจากับบุตรชายอยาด่ืมเหลาองุนหรือของมึนเมาเม่ือเจาเขาไปในเต็นทนัดพบ 
มิฉะนั้นเจาจะตาย นี่เปนกฎถาวรสืบไปทุกช่ัวอายุ 
๑ ๐ เจาตองแยกแยะระหวางสิ่งบริสุทธิ์กับสิ่งสามัญและ 
สิ่งท่ีสะอาดกับสิ่งท่ีเปนมลทิน ๑ ๑ และตองสอน 
กฎเกณฑท้ังปวงแกชนชาติอิสราเอล 
ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ประทานผานทางโมเสส" 
๑ ๒ โมเสสกลาวกับอาโรนและเอเลอาซารกับอิธามาร 
บุตรชายที่เหลืออยูของอาโรนวา 
"ธัญบูชาท่ีเหลือจากเผาถวายองคพระผูเปนเจา+นั้น จงระวังอยาใหมีเชื้อ  
แลวทานจงรับประทานขางแทนบูชา เพราะเปนสิ่งบริสุทธิ์ท่ีสุด 
๑ ๓ ทานจงรับประทานในที่บริสุทธ์ิมันเปนสวนของทานกับบุตรชายจากเครื่องเผา
บูชาถวายแดองคพระผูเปนเจา+เพราะขาพเจาไดรับคําบัญชามาเชนนั้น  
๑ ๔ แตเนื้ออกและโคนขาซึ่งไดยื่นถวายแลว 
จะรับประทานในที่บริสุทธิ์แหงใดก็ได เปนสวนท่ียกใหทานกับ 
บุตรชายและบุตรสาว  จากเครื่องสันติบูชา ซึ่งประชากรนํามาถวาย 
๑ ๕ โคนขาซ่ึงยื่นถวายแลว พรอมดวยเนื้ออกซ่ึงยื่นถวาย เม่ือเผาไขมันแลว 
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จงยื่นถวายตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+หลังจากนั้นจะเปนของทานกับครอบครั
ว เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาไวเชนนี้" 
๑ ๖ เมื่อโมเสสสอบถามและทราบวาแพะอันเปนเครื่องบูชาไถบาปถูกเผาหมดแลว
ก็โกรธ เอเลอาซารกับอิธามารบุตรชายทั้งสองของอาโรนและถามวา 
๑ ๗ "ทําไมจึงไมรับประทาน เครื่องบูชาไถบาปในบริเวณสถานนมัสการ 
ในเมื่อเปนของบริสุทธิ์ท่ีสุดซ่ึงยกใหทานเพื่อขอไถบาปและลบมลทินใหชุมชนเบื้อง
พระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
๑ ๘ ในเมื่อเลือดของเครื่องบูชาไมไดถูกนําเขาไปในวิสุทธิสถาน 
ทานก็ควรจะรับประทานแพะนั้นในสถานนมัสการ ตามที่ขาพเจาสั่งไวแลว"  
๑ ๙ อาโรนจึงตอบวา 
"พวกเขาไดถวายเครื่องบูชาไถบาปและเครื่องเผาบูชาของตนตอพระพักตรองคพร
ะผูเปนเจา+แลว  
แตถาหากขาพเจารับประทานเครื่องบูชาไถบาปในวันที่มีเหตุการณอยางนี้องคพระ
ผูเปนเจา+จะพอพระทัยหรือ" ๒ ๐ เมื่อโมเสสไดยินเชนนั้นทานก็พอใจ 
 
 
อาหารที่ตองหาม 
๑ ๑  องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสและอาโรนวา 
๒ จงสั่งชนอิสราเอลวาสัตวตางๆ 
ท่ีรับประทานไดคือ๓ สัตวท่ีมีกีบแยกและเคี้ยวเอื้อง  ๔ -๗  แตสัตวตอไปนี้  
อยากินเปนอาหารเลย ไดแกอูฐ กระจงผา กระตาย ซ่ึงเคี้ยวเอื้อง แตกีบไมแยก 
และหมูซ่ึงกีบแยกแตไมเคี้ยว เอื้อง๘ เจาอยากินเนื้อของมันหรือแมแตแตะ 
ตองซากของมัน  เพราะเปนสัตวตองหามสําหรับเจา 
๙ สัตวน้ําท้ังปวงซึ่งมีครีบและเกล็ดเจากินได ไมวาจับไดจากแมน้ําหรือทะเล 
๑ ๐ แตสัตว น้ําอื่นๆที่ไมมีครีบและเกล็ดเจาอยากิน ๑ ๑ อยา 
กินเนื้อของมันหรือแมแตแตะตองซากของมัน ๑ ๒ สัตวน้ําใดๆ 
ซ่ึงไมมีครีบหรือเกล็ดเปนท่ีพึงรังเกียจสําหรับเจา 
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๑ ๓ จําพวกสัตวปกเจาอยากินสัตวตอไป นี้คือ  นกอินทรีแรง หนวดแพะแรงดํา 
๑ ๔ เหยี่ยว เหยี่ยวแดง เหยี่ยวดํา พันธตางๆ ๑ ๕ กาชนิดตางๆ ๑ ๖ นกเคาใหญ 
นกเคา  นกนางนวล เหยี่ยวทุงพันธุตางๆ ๑ ๗ นกฮูก นกกาน้ํา นกทึดทือ 
๑ ๘ นกแสก นกเคาปา นกออก ๑ ๙ น ก ก ร ะสา นกยางพันธตางๆ 
นกกะรางหัวขวาน และคางคาว 
๒ ๐ อยากินแมลงมีปกซ่ึงคลาน  ๒ ๑ ,๒ ๒  ยกเวนพวกที่ใชขากระโดด เชน 
ตั๊กแตนทุกชนิด จิ้งหรีด จักจั่น กินได ๒ ๓ อยากินแมลงมีปกอื่นๆ 
ซ่ึงเดินหรือคลาน ๒ ๔ ผูใดแตะตองซากของมันเขาจะมีมลทินจนถึงเย็น 
๒ ๕ ผูท่ีห้ิวซากของมันไปจะตองซักเสื้อผาของตน 
และเปนมลทินไปจนถึงเวลาเย็น ๒ ๖ หากเจาแตะตองสัตวท่ีมีกีบแยกครึ่งเดียว 
หรือสัตวท่ีไมเค้ียวเอื้อง ก็มีมลทินแลว ๒ ๗ สัตวท่ีเดินขยุมเทาก็อยากิน 
ผูใดแตะตองซากสัตวเหลานี้ยอมมีมลทินจนถึงเวลาเย็น ๒ ๘ ผูใดนํา 
ซากของมันไปท้ิงจะตองซักเสื้อผาและถือวามีมลทินไปจนตกเย็น 
เพราะเปนของตองหามสําหรับเจา 
๒ ๙ ตอไปนี้เปนสัตวตองหามตัวเล็กๆ ซ่ึงไตผานขาของเจา 
หรือคลานอยูตามพื้นดิน ไดแกเพียงพอน หนู ตะกวด ๓ ๐ ตุกแก จิ้งเหลน แย 
ก้ิงกา ๓ ๑ ผูใดแตะตองซากของมันจะมีมลทินจนถึงเวลาเย็น 
๓ ๒ แ ล ะ ห า กซากของมันตกลงไปกระทบสิ่งใด สิ่งนั้นจะมีมลทิน ไมวา 
จะเปนภาชนะไม เสื้อผา หนังสัตว กระสอบ 
สิ่งใดกระทบกับมันจะตองเอาไปจุมน้ําและมีมลทินไปจนถึงเย็น หลังจากนั้น 
จึงสะอาด ๓ ๓ หากมันตกลงไปในภาชนะดินเผา สิ่งท่ีอยูในภาชนะนั้นยอมมีมลทิน 
จงทุบภาชนะทิ้งเสีย ๓ ๔ ห ากน้ําจากภาชนะนั้นไปถูกอาหารเขา 
อาหารยอมเปนมลทินดวยและเครื่องดื่มท่ี 
อยูในภาชนะมีมลทินยอมมีมลทินไปดวย๓ ๕ สิ่งใด ไปถูกซากสัตวเหลานี้  
ก็มีมลทินไมวาเตาอบหรือหมอหุงตม ตองทุบท้ิงเสีย ถือวามีมลทิน 
๓ ๖ หากซากสัตวตกลงไปในน้ําพุหรือ แองน้ํา น้ํานั้นไมมีมลทิน 
แตผูท่ีแตะตองซากสัตวก็มีมลทิน ๓ ๗ หากซากสัตวไปกระทบ เมล็ดพืชท่ีจะหวาน 
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พืชนั้นไมมีมลทิน ๓ ๘ แตหากเมล็ดนั้นแชน้ําอยูและซากสัตวตกลงไปถูกมัน 
เมล็ดนั้นมีมลทิน 
๓ ๙ หากสัตวซ่ึงอนุญาตใหกินนั้นตายดวยโรค 
ผูใดแตะตองซากของมันจะเปนมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 
๔ ๐ ทั้งผูท่ีกินเนื้อของมันหรือเอาซากของมันออกไป 
จะซักเสื้อผาของตนและมีมลทินไปจนถึงเย็น 
๔ ๑ ,๔ ๒ สัตวเลื้อยคลานทุกชนิดท้ังที่เลื้อยไปดวยทองหรือพวกที่มีขาเปนท่ีพึงรังเ
กียจ อยากิน สัตวเลื้อยคลานที่มีหลายขาก็อยากินดวยเพราะมีมลทิน 
๔ ๓ อยาทําใหตัวเองมีมลทินโดยไปแตะตองมันเขา 
๔ ๔ เราคือองคพระผูเปนเจา+ของเจา  
จงรักษาตัวเองใหสะอาดบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์  
อยาทําใหตัวเองแปดเปอนมีมลทินโดยแตะตองสิ่งซ่ึงคืบคลานไปบนผิวโลก  
๔ ๕ เราคือองคพระผูเปนเจา+ผูท่ีนําเจาออกมาจากอียิปตเพื่อเปนพระเจา ของเจา 
จงบริสุทธ์ิเพราะเราบริสุทธิ์ 
๔ ๖ เหลานี้คือกฎเกณฑเก่ียวกับสัตวตางๆ สัตวปก 
และสัตวสารพัดซ่ึงอาศัยอยูในน้ํา  หรือเลื้อยคลานอยูตามพื้นดิน 
๔ ๗ เจาจะตองแยกแยะระหวางสิ่งท่ีสะอาดกับสิ่งท่ีมีมลทิน 
สิ่งท่ีเจารับประทานไดและรับประทานไมได" 
 
 
การชําระตนหลังคลอด 
๑ ๒  อ งคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสสใหแจงแกชนอิสราเอลดังนี้  
๒ "เมื่อคลอดบุตรชาย ผูเปนแมจะมีมลทิน อยู ๗  วัน 
และตองปฏิบัติตามขอบังคับเดียวกับเมื่อมีประจําเดือน 
๓ ในวันท่ีแปดใหทารกชายนั้นเขารับสุหนัต  ๔ จากนั้น ใชเวลา ๓ ๓  วัน 
เพื่อชําระตนเนื่องจากหลั่งโลหิตนางจะแตะตองสิ่งท่ีศักด์ิสิทธิ์หรือเขาไปในสถานน
มัสการไมได๕ หากคลอดบุตรหญิง ภาวะมีมลทินของนางจะกินเวลา ๒  สัปดาห 
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ซ่ึงนางจะตองปฏิบัติตามขอบังคับเดียวกับเมื่อมีประจําเดือน แลวนางจะตองรออยู 
๖ ๖  วันเพื่อชําระตนเนื่องจากหลั่งโลหิต 
๖ เม่ือสิ้นสุดระยะการชําระตนแลว ไมวาจะคลอดลูกเปนหญิงหรือชาย  
นางจะตองนําลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบมาเปนเครื่องเผาบูชา 
และนกพิราบหรือนกเขาหนึ่งตัวมา เปนเครื่องบูชาไถบาป 
นางจะนํามามอบแกปุโรหิตตรงทางเขาเต็นทนัดพบ 
๗ ปุโรหิตจะถวายเครื่องบูชาตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
ขออภัยโทษบาปใหนาง นางจะพนมลทินแหงการเลือดออก 
เหลานี้คือขอปฏิบัติหลังคลอด 
๘ หากนางยากจนเกินกวาจะถวายลูกแกะ 
ก็ใหนํานกเขาหรือนกพิราบสองตัวมาแทนตัวหนึ่งจะใชเปนเครื่องเผาบูชา 
สวนอีกตัวใชเปนเครื่องบูชาไถบาป ปุโรหิตจะขออภัยโทษใหนาง นางจะบริสุทธ์ิ" 
 
 
กฎเก่ียวกับโรคเรื้อน* 
๑ ๓  องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสและอาโรนวา 
๒ "หากผูใดเกิดอาการบวมที่ผิวหนัง หรือเปนตุมแข็ง หรือเปนแผลพุพอง 
หรือมีตุมใส ใหสงสัยวาเปนโรคเรื้อน 
จะตองนําผูนั้นมาพบปุโรหิตอาโรนหรือบุตรชายของอาโรน 
๓ ใหตรวจดูริ้วรอยนั้น หากขนในบริเวณท่ีเกิดอาการหงอกขาว 
และตุมแข็งนี้ลามลึกกวาผิวหนังลงไป แสดงวาเปนโรคเรื้อน  
ปุโรหิตจะประกาศวาเขามีมลทิน 
๔ แตหากบริเวณบวมดางนี้มิไดลามลึกลงไปใตผิวและขนในบริเวณดังกลาวก็มิได
หงอกขาว  ปุโรหิตอาจจะกักเขาไว ๗  วัน  ๕ ในวันท่ี เจ็ดปุโรหิตจะตรวจดู 
หากบริเวณบวมดังกลาวทรงอยู มิไดลามไปในผิวหนัง ปุโรหิตก็จะกักเขาไวอีก ๗  
วัน ๖ ในวันท่ีเจ็ดปุโรหิตจะตรวจดูอีก 
หากรองรอยเชื้อโรคเบาบางลงมิไดลามไปปุโรหิตก็จะประกาศวาเขาหายโรคแลว 
เปนแตเพียงผิวหนังเหอบวม ผูนั้นตองซักเสื้อผาของตน 
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แลวก็สะอาดปราศจากมลทิน ๗ แตหากรองรอยเหอบวม 
นั้นลามลึกใตผิวลงไปหลังจากท่ีเขาใหปุโรหิตตรวจดูหนหนึ่งแลว 
เขาจะตองกลับมาหาปุโรหิตอีก ๘ ปุโรหิตจะตรวจดูใหม 
หากเห็นวารอยเหอบวมลามออกไปก็จะประกาศวาเขามีมลทิน ติดโรค 
๙ จะตองนําผูตองสงสัยวาติดโรคมาพบปุโรหิต ๑ ๐ ปุโรหิต 
จะตรวจดูวามีอาการบวมดางท่ีผิวหนังและขนหงอกขาวหรือไม 
และแผลพุพองนั้นลามขยายออกไปหรือไม ๑ ๑ หากเปนโรคผิวหนังเรื้อรัง  
ปุโรหิตจะประกาศวาเขามีมลทิน 
คนนั้นไมตองถูกกักตัวไวตรวจเพราะเขาเปนโรคแนนอนแลว 
๑ ๒ แตหากปุโรหิตเห็นวาผื่นขาวนั้นลุกลามไปทั่วตัว ตั้งแตศีรษะจดเทา 
ไมวามองที่ไห น  ๑ ๓ ปุโรหิตตองตรวจดู 
ถาเปนโรคทั้งตัวจะประกาศวาเขาไมมีมลทิน เพราะกลายเปนคนเผือก 
๑ ๔ แตหากเปนโพรงเห็นเนื้อขาวเวอไมวาเห็นท่ีใด ผูนั้นจะถูกประกาศวาเปนโรค  
เห็นไดจากการที่เปนโรคจนเนื้อขาวเวอ ๑ ๖ แตหากเนื้อท่ีขาวเวอตกสะเก็ด 
ใหเขากลับไปใหปุโรหิต ตรวจดูอีก  ๑ ๗ หาก บริเวณนั้นขาวเผือกไปแลว  
ปุโรหิตก็จะประกาศวาเขาหายจากโรคเรื้อน เขาสะอาดพนมลทิน   
๑ ๘ ในกรณีท่ีเขาเปนแผลพุพองท่ีผิวหนังและรักษาหายแลว 
๑ ๙ แตท้ิงรอยบวมดางหรือ เห็นเนื้อสีขาวอมชมพูเรื่อๆ เขาจะตองไปให 
ปุโรหิตตรวจดู ๒ ๐ หากปุโรหิตเห็นวาอาการลามลึกใตผิวลงไป 
และขนในบริเวณนั้นหงอก ขาว ปุโรหิตจะประกาศวาเขามีมลทินเพราะ 
โรคลามจากแผลพุพอง  
๒ ๑ แตหากปุโรหิตเห็นวาไมมีขนหงอกขาวในบริเวณดังกลาว 
และอาการบวมดางนั้นก็ดูมิไดลามลึกลงใตผิวหนัง และเมื่อเห็นวาเปนสีเทาจางๆ 
ปุโรหิตจะกักตัวเขาไวเปนเวลา ๗  วัน๒ ๒ หาก บริเวณนั้นเหอบวมลุกลามออกไป 
ปุโรหิตจะประกาศวาเขาเปนโรคเรื้อน ๒ ๓ แตหากบริเวณสีเรื่อๆนั้นไมไดลุกลาม 
เปนแตเพียงแผลเปนหลังจากแผลพุพอง ปุโรหิต ก็จะประกาศวาเขาไมมีมลทิน 
๒ ๔ หากคนใดมีแผลไหมอยางหนึ่งอยางใด 
และรอยไหมนี้กลายเปนสีขาวอมชมพูเรื่อๆ หรือเปนดางขาว 
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๒ ๕ ใหปุโรหิตตรวจดู ถาขนหงอกขาวในบริเวณนั้นและอาการลามลึก 
ใตผิวหนังลงไป เปนโรคที่ลามจากรอยไหม ปุโรหิตจะประกาศวาเขาติดโรค 
๒ ๖ แตหากปุโรหิตเห็นวาไมมีขนหงอกขาวในบริเวณสีเรื่อๆ นั้น 
และรอยดางนั้นก็มิไดลามลึกใตผิวลงไป ทั้งเบาบางลงดวย 
ปุโรหิตจะกักตัวเขาไวอีก ๗  วัน ๒ ๗ ในวันท่ีเจ็ดตรวจดูอีกครั้ง 
หากรอยนั้นลามไปที่ผิวหนัง ปุโรหิตจะ ประกาศวาเขาเปนโรคเรื้อน 
๒ ๘ แตหากรอยเรื่อๆ นั้นมิไดลามออกไปแตเบาบางลง 
ก็เปนแตเพียงแผลเปนจากรอยไหม ปุโรหิตจะประกาศวาเขาไมไดเปนโรคเรื้อน 
๒ ๙  ชายหญิงคนใดมีอาการเจ็บปวดที่ศีรษะหรือคาง ๓ ๐ ปุโรหิตจะตรวจดู 
หากเชื้อโรคดูจะลามใตผิวลงไป และมีขนสีเหลืองบริเวณนั้น 
ปุโรหิตจะประกาศวาเขาเปนโรค เรื้อน 
๓ ๑ แตหากตรวจพบวารองรอยนั้นอยูแตท่ีผิวหนัง และมีขนสีดําอยู 
คนนั้นจะถูกกักตัวไว ๗  วัน ๓ ๒ และรับการตรวจอีกในวันท่ีเจ็ด 
หากแผลนั้นมิไดลามไปและมิไดมีขนสีเหลืองขึ้นมา 
และดูแลวเชื้อโรคมิไดลามลงไปใตผิว  ๓ ๓ เขาจะโกนขนบริเวณรอบๆ รอย 
(แตมิใชบริเวณรอย) และปุโรหิตจะกักตัวตอไปอีก ๗  วัน 
๓ ๔ ในวันท่ีเจ็ดจะมีการตรวจอีก หากรองรอยมิไดลามใตผิวลงไป  
ปุโรหิตจะประกาศวาเขาสะอาด เขาตองซักเสื้อผาและถือวาเขาปราศจากโรค 
๓ ๕ แตภายหลังหากรอยนั้นลาม ๓ ๖ ปุโรหิตจะตรวจอีกครั้ง 
และไมตองรอดูขนสีเหลืองงอก ก็ประกาศวา เขาเปนโรคเรื้อน 
๓ ๗ แตหากปรากฏวารอยที่ลามออกหยุดลามและมีขนสีดําขึ้นบริเวณนั้น 
เขาก็หายโรคแลว ปุโรหิตจะประกาศวาเขาไมมีมลทิน 
๓ ๘ ชายหญิงคนใดมีบริเวณเกลื้อนขาว หรือ บวมใสขึ้นท่ีผิวหนัง 
๓ ๙ ปุโรหิตจะตรวจดูหาก รอยเหลานี้คล้ําลง 
ก็มิใชโรคเรื้อนเปนเพียงโรคผิวหนังธรรมดา 
๔ ๐ คนใดผมรวง แมจะศีรษะลานก็มิไดเปนโรคเรื้อน  
๔ ๑ หากผมรวงบริเวณหนาผากเพียง แตศีรษะเถิก มิใชโรคเรื้อน 
๔ ๒ แตถาบริเวณท่ีลานนั้นมีรอยแดงเรื่อๆ อาจจะเริ่มเปนโรคเรื้อน 
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๔ ๓ ปุโรหิตจะตรวจดู หากมีตุมแข็งสีแดงเรื่อๆซ่ึงเปนอาการแรกเริ่ม ของโรคเรื้อน 
๔ ๔ ปุโรหิตจะประกาศวาเขาเปน โรคเรื้อน 
๔ ๕ ผูใดถูกตรวจพบวาเปนโรคเรื้อนจะตองฉีกเสื้อผาขาดวิ่น สยายผมเปนกระเซิง 
ปด ริมฝปากบน  ไปที่ไหนก็รองวา "มลทิน มลทิน" 
๔ ๖ ตราบเทาท่ียังมีอาการโรคเรื้อน เขาจะมีมลทินและตองอยูนอกคายพักแรม 
๔ ๗ หากสงสัยวามีโรคเรื้อนติดที่เสื้อผาขนสัตว หรือปาน ๔ ๘ หรือผาทอ 
ท่ีแผนหนัง หรือเครื่องใชหนัง ๔ ๙ และมีจุดเขียวหรือแดงที่ของนั้น 
อาจเปนโรคเรื้อนก็ได จะตองนํามาใหปุโรหิตตรวจ  ๕ ๐ ปุโรหิตจะปลอยทิ้งไว ๗  
วัน ๕ ๑ ในวันท่ีเจ็ดตรวจดู หากจุดนั้นขยายออก ก็แสดงวาเปนโรคเรื้อนติดตอ 
๕ ๒ สิ่งนั้น มีมลทินเขาจะตองเผาของชิ้นนั้น ไมวาจะเปนเสื้อผา ผาปาน ขนสัตว 
หรือเครื่องหนัง เพราะเปนพาหะนําโรคเรื้อนระบาด จะตองเผาทิ้งเสีย 
๕ ๓ แตเม่ือปุโรหิตตรวจดูในวันท่ีเจ็ด รอยนั้นมิไดลามออกไป 
๕ ๔ ปุโรหิตจะเอาของนั้นไปซักลาง แลวแยกตางหากจากสิ่งอื่นอีก ๗  วัน 
๕ ๕ หลังจากนั้นหากรอยมิไดเปลี่ยนสี แมจะมิไดขยายลามออกไป 
ก็ยังเปนโรคเรื้อน จะตองเผาของนั้นเสียเพราะรับเชื้อโรคแลว 
๕ ๖ แ ตหากปุโรหิตเห็นวารอยนั้นจางลงหลังจากซักลางแลว 
เขาก็จะตัดมันออกจากของนั้น 
๕ ๗ หากมันกลับปรากฏอีกครั้งแสดงวาเปนโรคเรื้อน เขาจะตองเผาทิ้งเสีย  
๕ ๘ แตหากซักลางแลวไมปรากฏรองรอยก็อาจนําไปใชไดอีกหลังจากซักลางเปน
ครั้งท่ีสอง" 
๕ ๙  เหลานี้คือขอบังคับเก่ียวกับโรคเรื้อนในเสื้อผา สิ่งถักทอ หรือสิ่งท่ีทําจากหนัง  
บงใหรูวาจะประกาศวาเปนโรคเรื้อนหรือไม  
 
 
ชําระมลทินเมื่อหายจากโรคเรื้อน 
๑ ๔  องคพระผูเปนเจา+ประทานกฎเกณฑตอไปนี้ 
ใหแกโมเสสเกี่ยวกับผูท่ีหายจากโรคเรื้อน 
๓ "ปุโรหิตจะออกไปนอกคายพักเพื่อตรวจดูคนนั้น หากเห็นวาหายโรคแลว 
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๔ ปุโรหิตจะสั่งใหนํานกเปนๆ สองตัว (นกจําพวกซึ่งใช เปนอาหารได) ไมซีดาร 
ดายแดง และกิ่งหุสบมาสําหรับพิธีชําระคนนั้นใหบริสุทธิ์  
๕ ปุโรหิตจะสั่งใหฆานกตัวหนึ่ง เหนือหมอดินซ่ึงบรรจุน้ําจากน้ําพุ 
๖ เอานกอีกตัวหนึ่งซ่ึงยังเปนๆ จุมลงในเลือดพรอมกับไมซีดาร ดายแดง 
และกิ่งหุสบ ๗ จากนั้นปุโรหิตจะพรมเลือด ๗  ครั้งท่ีตัวคนนั้น แลวประกาศ 
วาเขาหายจากโรคเรื้อน และปลอยนกเปนตัวนั้นในที่กลางแจง 
๘ ชายผูซ่ึงหายโรคแลวตองซักเสื้อผาของตน โกนผม อาบน้ํา 
และกลับเขามาอาศัยอยูในคายพักอีกครั้ง แตจะตองอยูนอกเต็นท ของตนเปนเวลา 
๗  วัน ๙  ในวันท่ีเจ็ดเขาจะโกนผม หนวด เคราและคิ้ว ซักเสื้อผา อาบน้ํา 
และจะรับการประกาศวาหายโรคแลว 
๑ ๐ วันรุงขึ้นคือวันท่ีแปด เขาจะเอาลูกแกะตัวผู ๒  ตัวซ่ึงไมมีตําหนิ 
ลูกแกะตัวเมียอายุหนึ่งขวบไมมีตําหนิ ๑  ตัว แปงโมละเอียด  ๓ /๑ ๐  เ อ ฟ า  
(ร า ว  ๖ .๕  ลิตร) เคลาน้ํามันสําหรับเปนเครื่องธัญบูชา และน้ํามัน ๑  ล ก  
(ร า ว  ๐ .๓  ลิตร) ๑ ๑ ปุโรหิตผูทําหนาท่ีตรวจโรค 
จะนําคนนั้นพรอมดวยเครื่องบูชาของเขาเขาเฝาเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
ตรงทางเขาเต็นทนัดพบ 
๑ ๒ ปุโรหิตจะถวายแกะผูตัวหนึ่งและน้ํามันเปนเครื่องบูชาลบมลทินโดยยื่นถวายเ
บ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
๑ ๓ แลวฆาแกะตัวนั้นตรงบริเวณสําหรับฆาสัตวบูชาในท่ีบริสุทธ์ิ  
เครื่องบูชาลบมลทินนี้จะมอบใหปุโรหิต เชนเดียวกับเครื่องบูชาไถบาป 
เปนของบริสุทธิ์ท่ีสุด ๑ ๔ ปุโรหิตจะเอาเลือดแกะบูชาลบมลทินแตะที่ต่ิงหูขวา 
นิ้วหัวแมมือขวา และนิ้วหัวแมเทาขวาของคนที่หายจากโรคเรื้อน 
๑ ๕ จากนั้นปุโรหิตจะรินน้ํามัน ลงในอุงมือซาย 
๑ ๖ เอานิ้วมือขวาจุมน้ํามันพรมเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ ๗  ครั้ง 
๑ ๗ น้ํามันท่ีเหลืออยูปุโรหิตจะใชแตะที่ติ่งหูขวา นิ้วหัวแมมือขวา 
และนิ้วหัวแมเทาขวาของคนนั้นเชนเดียวกับเลือดของแกะบูชาลบมลทิน 
๑ ๘ แลวเอาน้ํามันท่ีเหลือในฝามือทาศีรษะของชายผูนั้น 
เปนอันวาปุโรหิตไดขออภัยโทษสําหรับคนนั้นแลว  
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๑ ๙ ปุโรหิตจะถวายเครื่องบูชาไถบาป 
และขออภัยโทษใหผูนั้นซ่ึงรับการชําระพนมลทิน และจะ 
ฆาสัตวสําหรับเครื่องเผาบูชา ๒ ๐ นําไปถวาย 
พรอมกับเครื่องธัญบูชาบนแทนบูชา เปนการขออภัยโทษสําหรับผูนั้น 
และเขาก็จะสะอาด 
๒ ๑ หากเขายากจนเกินกวาจะนําแกะ ๒  ตัว มาถวาย 
ก็ใหเขานําลูกแกะตัวผูมาเพียงตัวเดียวเพื่อยื่นถวายเปนการขออภัยโทษบาป 
โดยถวายพรอมกับแปงละเอียด ๑ /๑ ๐  เอฟาเคลากับน้ํามันเปนเครื่องธัญบูชา 
และน้ํามันหนึ่งลก ๒ ๒ และนกเขาหรือ นกพิราบ ๒  ตัว แลวแตจะหานกชนิดใดได 
ตัวหนึ่งใชเปนเครื่องบูชาไถบาป  อีกตัวหนึ่งเปนเครื่อง เผาบูชา 
๒ ๓ เขาจะนํามาใหปุโรหิตตรงทางเขาเต็นทนัดพบ 
เบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ในวันท่ีแ ป ด  
๒ ๔ ปุโรหิตจะเอาแกะบูชาลบมลทิน กับน้ํามันหนึ่งลก 
ยื่นถวายเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ ๒ ๕ แลวฆาลูกแกะนั้น 
เอาเลือดแตะที่ต่ิงหูขวา นิ้วหัวแมมือขวากับนิ้วหัวแมเทาขวาของคนนั้น 
๒ ๖ ปุโรหิตจะเทน้ํามันใสอุงมือซาย ๒ ๗ และเอานิ้วมือขวาจุมน้ํามันพรม ๗  ครั้ง 
เบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ ๒ ๘ จากนั้นจะเอาน้ํามันนี้แตะที่ต่ิงหูขวา 
นิ้วหัวแมมือขวา และนิ้วหัวแมเทาขวาของคนนั้น ที่เดียว 
กับเลือดของเครื่องบูชาลบมลทิน 
๒ ๙ น้ํามันท่ีเหลืออยูในอุงมือจะใชทาบนศีรษะของคนที่หายโรค 
เปนการขออภัยโทษสําหรับเขาตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
๓ ๐ จากนั้นเขาจะถวายนกเขาหรือนกพิราบ ๒  ตัว แลวแตวาจะหาชนิดไหนได 
๓ ๑ ตัวหนึ่งใชเปนเครื่องบูชาไถบาป 
สวนอีกตัวใชเปนเครื่องเผาบูชาถวายควบคูกับเครื่องธัญบูชา 
เปนการขออภัยโทษสําหรับผูนั้นตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+"  
๓ ๒ เหลานี้คือกฎเกณฑเก่ียวกับผูท่ีหายจากโรคเรื้อนซ่ึงไมสามารถนําเครื่องบูชา
ตามปกติมาเพื่อใชในพิธีชําระนี้ได 
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๓ ๓ องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสและอาโรนวา๓ ๔ "เมื่อเจาท้ังหลายไปถึงดิน
แดนคานาอันซ่ึงเราจะยกใหเปนกรรมสิทธิของเจา 
และเราใหมีเชื้อโรคเรื้อนในบางบานท่ีนั่น  
๓ ๕ เจาของบานซ่ึงพบโรคเรื้อนในบานของตนจะแจงใหปุโรหิตทราบ 
๓ ๖ ปุโรหิตจะใหขนของออกจากบานใหหมดกอนเขาตรวจ 
เพื่อทุกสิ่งในบานจะไมตองถูกประกาศวามีมลทิน 
จากนั้นปุโรหิตจะเขาไปตรวจดูในบาน๓ ๗ หาก 
พบริ้วรอยเขียวหรือแดงที่ผนังบานซ่ึงดูกินลึกลงไปในผิวผนัง 
๓ ๘ ปุโรหิตจะปดบานไวเปนเวลา ๗  วัน 
๓ ๙ ในวันท่ีเจ็ดกลับมาตรวจดูอีกครั้งหากรองรอยลามขยายออกไปในผนัง 
๔ ๐ ปุโรหิตจะสั่งใหรื้อผนังสวนท่ีติดเชื้อออกเสีย เอาไปทิ้ง ณ ที่มีมลทินนอกเมือง  
๔ ๑ และสั่งใหขัดถูผนังภายในของบานใหท่ัวทุกซอกทุกมุม 
เศษผงเศษขยะนําไปทิ้งเสีย ยังท่ีมีมลทินนอกเมือง 
๔ ๒ เอาหินกอนอื่นมาแทนที่สวนท่ีรื้อออกไป เอาปูนโบกผนังเสียใหม   
๔ ๓  แตหากในภายหลังมีรองรอยปรากฏอีก ๔ ๔ ปุโรหิตจะมาตรวจดูอีก 
เม่ือเห็นวารอยขยายออกเปนโรคเรื้อน บานหลังนั้นติดเช้ือ 
๔ ๕ ก็จะสั่งใหรื้อบานท้ิง ไมวากอนหิน ไม ปูน 
จ ะ ข น อ อกไปทิ้งเสียยังท่ีมีมลทินนอกเมือง 
๔ ๖ ผูท่ีเขาไปในบานขณะที่ยังปดอยูจะมีมลทินจนถึงเวลาเย็น 
๔ ๗ ผูท่ีนอนหรือกินอาหารในบานนั้นจะตองซักเสื้อผาของตน   
๔ ๘ แตหากเมื่อปุโรหิตกลับมาตรวจดู มิได เกิดรองรอยอีก  
หลังจากโบกปูนใหมเรียบ รอยแลว ก็จะประกาศวาบานหลังนั้นสะอาด 
พนจากโรค๔ ๙ ปุโรหิตจะประกอบพิธีชําระใชนกเล็กๆ ๒  ตัว ไมซีดาร ดายแดง 
และกิ่ง หุสบ  ๕ ๐ เขาจะฆานกตัวหนึ่งเหนือภาชนะดิน เผาซึ่งบรรจุน้ําจากน้ําพุ 
๕ ๑ แลวจุมไมซีดาร ก่ิงหุสบ ดายแดง และ นกอีกตัวซ่ึงยังเปนๆ 
ลงในเลือดของนกที่ถูกฆาเหนือน้ําสะอาด  เอาเลือดพรมที่ตัวบาน ๗  ครั้ง 
๕ ๒ โดยวิธีนี้เอง บานนั้นก็สะอาด ๕ ๓ แลวปุโรหิตจะปลอย นกเปนๆ 
นั้นในที่กลางแจงนอกเมือง เปนการไถโทษบาปและชําระบาน บานนั้นก็สะอาด" 
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๕ ๔ เหลานี้เปนกฎเกณฑเก่ียวกับท่ีตางๆ ซึ่ง อาจเกิดโรคเรื้อนขึ้น  
๕ ๕ ไมวาจะเปนเครื่องแตงกายหรือในบาน  ๕ ๖ หรือรอยบวมที่ผิวหนัง 
รอยแผลซ่ึงเกิดจากรอยไหม หรือตุมใส ๕ ๗ เพื่อใหทราบวามีมลทินหรือไม 
จึงไดกําหนดบทบัญญัติเหลานี้ขึ้น 
 
สิ่งมลทินท่ีออกจากรางกาย 
๑ ๕  องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสสกับอาโรน ๒ ใหแจงแกประชากรอิสราเอลวา 
"ผูใดมีสิ่งไหลออกจากรางกาย สิ่งที่ไหลออกมานั้นเปนมลทิน 
๓ ไมวาสิ่งนั้นจะไหลออกมา หรือ ค่ังอยูก็ตาม เขาก็มีมลทิน ๔ เขานอนที่เตียงใด 
หรือนั่งบนสิ่งของใด สิ่งนั้นพลอยมีมลทินไปดวย 
๕ ผูใดแตะตองเตียงของเขาจะตองซัก เสื้อผา อาบน้ํา 
และมีมลทินไปจนถึงเวลาเย็น ๖ ผูใดนั่งลงในที่ซ่ึงเขาไดนั่งระหวางท่ียัง มีมลทิน 
จะพลอยมีมลทินไปจนตกเย็น และ จะตองซักเสื้อผา อาบน้ํา 
๗ เชนเดียวกับในกรณีมีผูไปถูกเนื้อตองตัวเขา ๘ เขาถมน้ําลาย 
ไปถูกใครเขาคนนั้นจะมีมลทินไปจนถึงเวลา เย็น และจะตองซักเสื้อผาและอาบน้ํา 
๙ เขา นั่งบนอานใดๆ อานนั้นก็มีมลทิน  
๑ ๐ ผูใดแตะตองหรือหยิบฉวยสิ่งใดซ่ึงเขานั่งทับจะมี มลทินจนถึงเวลาเย็น 
และตองซักเสื้อผา อาบ น้ํา ๑ ๑ หากผูมีมลทินคนนั้นถูกเนื้อตองตัวผูใด 
โดยมิไดลางมือเสียกอนผูนั้นจะตองซักเสื้อ ผาของตน อาบน้ํา 
และมีมลทินจนถึงเย็น  ๑ ๒ ผูมีมลทินไปแตะตองภาชนะดินเผาเขาจะ 
ตองทุบภาชนะนั้นท้ิง สวนภาชนะไมจะตองลางน้ําทุกใบ 
๑ ๓ เมื่อเขาปลอดจากสิ่งท่ีไหลออกมา ใหเขาคอย อยู๗  วัน เขาตองซักเสื้อผา 
และอาบน้ําในธารน้ําไหล ๑ ๔ ในวันท่ีแปดเขาจะนํานกเขาหรือนกพิราบ ๒  ตัว  
มาเฝาเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ตรงทางเขาเต็นทนัดพบมอบ 
น กใหแกปุโรหิต ๑ ๕ ปุโรหิตจะถวายนกตัวหนึ่งเปนเครื่องบูชาไถบาป 
อีกตัวหนึ่งเปนเครื่องเผาบูชา  
เปนอันวาปุโรหิตไดขออภัยโทษบาปใหแกผูมีมลทินนั้นตอพระพักตรองคพระผูเปน
เจา+แลว  



  30/59 

๑ ๖ ชายคนใดหลั่งน้ําอสุจิเม่ือใดก็ตาม เขาจะตองอาบน้ําใหท่ัว 
และมีมลทินไปจนถึงเวลาเย็น ๑ ๗ ผาหรือท่ีนอนใดๆ 
ซ่ึงเปอนน้ําอสุจิจะตองนําไปซักลางและมีมลทินไปจนถึง เวลาเย็น 
๑ ๘ เมื่อชายหญิงหลับนอนกันและมี การหลั่งน้ําอสุจิ ทั้งคูจะตองอาบน้ําและเปน 
มลทินไปจนถึงเวลาเย็น 
๑ ๙ เม่ือผูหญิงมีประจําเดือน จะอยูในระยะมลทินตลอด ๗  วัน 
ผูใดถูกเนื้อตองตัวนาง จะเปนมลทินไปจนถึงเวลาเย็น ๒ ๐ ที่ซ่ึงนางนอน 
หรือนั่งในชวงนั้นจะมีมลทิน 
๒ ๑ ,๒ ๒ ,๒ ๓ ผูใดแตะตองเตียงหรือสิ่งท่ีนางนั่งทับจะตองซักเสื้อผาอาบน้ําและ
มีมลทินไปจนถึงเย็น ๒ ๔ ชายใดหลับนอนกับนางในชวงนั้นจะมีมลทินอยูถึง ๗  
วัน และเขานอนที่เตียงใด เตียงนั้นจะมีมลทิน  
๒ ๕ กฎที่ระบุมานี้ใชไดท้ังในกรณีท่ีมีประจํา เดือนมาตามปกติ 
หรือผิดปกติในรอบเดือน ๒ ๖ ในชวงนั้นนางนอนที่ใด 
ท่ีนั้นก็มีมลทินเชนเดียวกับเวลาที่นางมีประจําเดือนตามปกติ 
ทุกอยางท่ีนางนั่งทับจะมีมลทินเชนเดียวกัน ๒ ๗ ผูใดแตะตองเตียงของ 
นางหรือสิ่งท่ีนางนั่งทับจะมีมลทิน จะตองซักเสื้อผา อาบน้ํา 
และมีมลทินไปจนถึงเวลาเย็น ๒ ๘ เจ็ด 
วันหลังจากหมดประจําเดือนนางจะพนระยะ มลทิน 
๒ ๙ ในวันท่ีแปดใหนางนํานกเขาหรือนกพิราบ ๒  
ตัวมามอบแกปุโรหิตตรงทางเขาเต็นทนัดพบ 
๓ ๐ ปุโรหิตจะถวายนกตัวหนึ่งเปนเครื่องบูชาไถบาปและอีกตัวหนึ่งเปนเครื่องเผา
บูชาเปนการขออภัยบาปใหนาง 
ตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+เนื่องดวยมลทินแหงประจําเดือนนั้น  
๓ ๑ เจาจะตองชําระชนอิสราเอลใหพนจากมลทินของเขาทั้งหลาย มิฉะ 
นั้นพวกเขาจะตองตายโทษฐานลบหลูพลับพลาของเราซึ่งอยูทามกลางพวกเขา" 
๓ ๒ เหลานี้คือกฏเกณฑสําหรับชายที่มีมลทินเนื่องจากสิ่งที่ไหลออกหรือหลั่งอสุจิ 
๓ ๓ และสําหรับหญิงท่ีอยูในชวงมีประจําเดือน 
และสําหรับชายที่หลับนอนกับหญิงท่ีมีมลทิน 
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วันลบบาป 
๑ ๖  
หลังจากท่ีบุตรชายสองคนของอาโรนสิ้นชีวิตลงตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+๒  
องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา "จงเตือนอาโรนพี่ชายของเจา  
มิใหเขาไปในอภิสุทธิสถานหลังมานตามอําเภอใจ 
ท่ีซ่ึงประดิษฐานหีบพันธสัญญาและพระที่นั่งกรุณา มิฉะนั้นจะตองตาย 
เพราะเราจะปรากฏในกลุมเมฆเหนือ พระที่นั่งกรุณา  
๓ ตอไปนี้เปนขอปฏิบัติในการที่เขาจะเขาไปยังท่ีนั้น 
เขาจะตองนําวัวหนุมสําหรับเปนเครื่องบูชาไถบาป 
และแกะตัวผูสําหรับเปนเครื่องเผาบูชา ๔ ใหเขาอาบน้ํา 
สวมเครื่องแตงกายอันศักด์ิสิทธิ์ สวมกางเกง คาดเข็ม ขัด และผาโพกศีรษะ 
๕ ใหเขานําแพะตัวผู ๒  ตัว เปนเครื่องบูชาไถบาป และแกะตัวผู ๑  
ตัวเปนเครื่องเผาบูชาจากชุมชนอิสราเอล ๖ อาโรนจะถวายวัวหนุม ๑  
ตัวเปนการไถบาปเพื่อตนเองกับครอบครัว ๗ จากนั้นจะนําแพะ ๒  
ตัวมายังเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ ณ ทางเขาเต็นทนัดพบ 
๘ แลวทําการเลือกเพื่อดูวาตัวไหนถวายองคพระผูเปนเจา+ ตัวไหนปลอยออก ไป* 
๙ แพะตัวท่ีจะใชถวายองคพระผูเปนเจา+นั้น อาโรนจะถวายเปนเครื่องบูชาไถบาป 
๑ ๐ แพะอีกตัวจะปลอยใหรอดชีวิตอยู  
โดยนําไปเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ กระทําพิธีไถบาปเหนือแพะตัวนั้น 
แลวปลอยมันเขาปาเปนแพะรับบาป* 
๑ ๑ หลังจากท่ีอาโรนถวายวัวหนุมเปนเครื่อง 
บูชาไถบาปสําหรับตนเองกับครอบครัวแลว 
๑ ๒ จะเอากระถางไฟบรรจุถานคุโชนจากแทนบูชาเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเ
จา+และกอบผงเครื่องหอมซึ่งบดละเอียด นําเขาไปหลังมาน ๑ ๓ ณ เบื้อง 
พระพักตรองคพระผูเปนเจา+เขาจะโรยเครื่องหอมบนถานคุนั้นใหไอเครื่องหอมกรุ
นท่ัว พระที่นั่งกรุณาบนหีบพันธสัญญา  เพื่อวาเขาจะไมตองตาย 
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๑ ๔ เขาจะนําเลือดบางสวนของวัวหนุมพรมบนพระที่นั่งกรุณา และที่ดานหนา ๗  
ครั้ง  
๑ ๕ แลวอาโรนจะถวายแพะเครื่องบูชาไถบาปของประชากร 
นําเลือดของมันเขาไปหลังมาน พรมที่ขางบนและขางหนาของพระ 
ท่ีนั่งกรุณาเชนเดียวกับเลือดวัวหนุม 
๑ ๖ เปนอันวาเขาไดทําการไถบาปสําหรับอภิสุทธิสถานซ่ึงมีมลทินเนื่องจากความ
ผิดบาปของ ชนอิสราเอล และสําหรับเต็นทนัดพบซึ่งอยูในหมูประชากร 
แวดลอมดวยมลทินผิดบาปของเขาเหลานั้น 
๑ ๗ หามมิใหผูใดอื่นอยูในเต็นทนัดพบขณะที่อาโรนเขาไปกระทําการไถบาปในอ
ภิสุทธิสถานจนกวาเขาจะออกมาอีกครั้ง หลังจากไดขออภัยโทษบาป สําหรับตัวเอง 
สําหรับครอบครัวและปวงชนอิสราเอล ๑ ๘ จากนั้นอาโรนจะไปยังแทนบูชา 
เบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ กระทําพิธีไถบาปสําหรับแทน 
เอาเลือดวัวและแพะทาที่เชิงงอนของแทน๑ ๙ แลวเอานิ้วจุมเลือดพรมบนแทนบูชา 
๗  ครั้ง เปนการชําระมลทินผิดบาปของอิสราเอล กระทําใหบริสุทธ์ิ 
๒ ๐ เมื่อเสร็จพิธีขออภัยโทษสําหรับอภิสุทธิสถาน พลับพลาทุกสวน 
และแทนบูชาแลวเขาจะนําแพะเปนตัวนั้นมา ๒ ๑ วางมือท้ังสองขางบนหัวแพะ 
สารภาพความผิดบาปและการละเมิดฝาฝนของชนอิสราเอล ปลด 
เปลื้องบาปผิดท้ังหมดลงเหนือแพะ  
แลวมอบหมายใหชายคนหนึ่งจูงแพะเขาไปในถ่ิน กันดาร 
๒ ๒ แพะตัวนั้นจะรับแบกความผิดบาปทั้งหมดของเหลาประชากรเขาสูท่ีเปลี่ยว 
เขาจะปลอยมันไวในถ่ินกันดาร  
๒ ๓ จากนั้นอาโรนจะเขาไปในเต็นทนัดพบ  
ถอดชุดผาปานซ่ึงใชสวมเขาไปในอภิสุทธิสถานนั้นวางไวในพลับพลา 
๒ ๔ แลวอาบน้ําชําระกายในที่บริสุทธิ์ สวมเสื้อผาชุดปกติ 
ออกไปถวายเครื่องเผาบูชา ขออภัยโทษสํา หรับตัวเองและประชาชน 
๒ ๕ เขาจะเผาไขมันของเครื่องบูชาไถบาปบนแทนบูชาดวย 
๒ ๖ ชายคนที่จูงแพะเขาไปปลอยในถิ่นทุรกันดารเสร็จแลวจะอาบน้ํา 
ซักเสื้อผาแลวกลับเขามาในคายพัก ๒ ๗ วัวหนุมและแพะซ่ึง 
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ใชเปนเครื่องบูชาไถบาป ซึ่งอาโรนนําเลือด 
ของมันเขาไปในอภิสุทธิสถานเพื่อขออภัย โทษบาป 
จะถูกหามออกไปเผานอกคายพัก รวมทั้งหนังและไส 
๒ ๘ แลวผูทําหนาท่ีเผาจะซักเสื้อผาอาบน้ํา และกลับมาที่คายพัก  
๒ ๙ ตอไปนี้เปนกฎถาวร คือหามมิใหเจาทํา กิจธุระในวันท่ีสิบเดือนที่เจ็ด 
แตจงบังคับตน ไมวาเจาจะมีเชื้อชาติอิสราเอล หรือเปนคนตางดาวในอิสราเอล 
๓ ๐ เพราะเปนวันระลึกถึงการไถบาป  
ชําระตัวเองจากความผิดบาปทั้งปวงเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
๓ ๑ เปนสะบาโตแหงการพักผอน เจาจงบังคับตน  ถือปฏิบัติสืบไปตลอดทุกช่ัวอายุ 
๓ ๒ มหาปุโรหิตซ่ึงไดรับการสถาปนาสืบทอดจากบิดา 
ผูทําหนาท่ีขออภัยโทษบาปจะสวมชุดผาปานบริสุทธ์ิ 
๓ ๓ และขออภัยโทษสําหรับอภิสุทธิสถาน เต็นทนัดพบ แทนบูชา ปุโรหิต 
และประชากรทั้งปวง ๓ ๔ เปนกฎถาวรสืบไปสําหรับเจาท้ังหลาย 
ใหขอนิรโทษบาปสําหรับประชากรอิสราเอลปละครั้งเนื่องดวยบาปผิดท้ังปวง" 
ก็เปนไปตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสสไวทุกประการ  
 
 
สถานที่สําหรับถวายเครื่องบูชา 
๑ ๗  องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสส 
๒ ใหกลาวแกอาโรนกับบุตรชายและปวงชนอิสราเอลวา 
๓ "ชาวอิสราเอลคนใดถวายวัว ลูกแกะ หรือแพะในที่อื่นใด 
๔ นอกเหนือจากท่ีทางเขาเต็นทนัดพบ 
เปนการถวายหนาพลับพลาขององคพระผูเปนเจา+ ยอมมีมลทินแหงการฆา 
และจะถูกขับออกจากพี่นองรวมชาติ 
๕ กฎขอนี้มีไวเพื่อใหชนอิสราเอลเลิกถวายเครื่องบูชากลางแจง 
แตนํามามอบใหปุโรหิตตรงทางเขาเต็นทนัดพบ แลวเผาถวายเปนเครื่องสันติบูชา 
๖ ปุโรหิตจะพรมเลือดบนแทนบูชาตรงทางเขาเต็นทนัดพบ 
และเผาไขมันเปนกลิ่นหอมซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พอพระทัย 
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๗ ประชากรจะไดเลิกถวายเครื่องบูชาแกเทวรูปแพะเปนการทําตัวแพศยา  
นี่เปนกฎถาวรสําหรับ เจาท้ังหลายสืบไปทุกชั่วอายุ 
๘ เราขอย้ําวาผูใดก็ตามไมวาชาวอิสราเอลหรือคนตางดาว ใน 
หมูพวกเจาท่ีถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องบูชาในท่ีอื่นใด 
๙ นอกเหนือจากตรงทางเขาเต็นทนัดพบซ่ึงจะเปนท่ีถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
จะตองถูกขับออกจากหมูประชากร 
หามรับประทานเลือด 
๑ ๐ เราจะเปนปฏิปกษกับทุกคนที่กินเลือดใดๆ 
ไมวาคนนั้นจะเปนอิสราเอลหรือคนตางดาวซ่ึงอาศัยอยูในหมูพวกเจา 
เราจะขับไลคนนั้นออกจากพวกพองของเขา ๑ ๑ เพราะเลือดคือชีวิตของเนื้อหนัง  
เราใหเจาพรมเลือดเหนือแทนบูชาสําหรับขออภัยโทษเพื่อวิญญาณจิตของเจา 
เปนเลือดที่ใชลบมลทินใหชีวิต ๑ ๒ ฉะนั้นเราจึงสั่งมิใหชนอิสราเอลหรือ 
ชาวตางชาติในหมูพวกเขากินเลือด  ๑ ๓ คนใดก็ตาม ไมวาชาวอิสราเอล 
หรือคนตางชาติในหมูพวกเจา ท่ีลาสัตว 
แลวฆาสัตวหรือนกที่อนุญาตใหเปนอาหารไดจะตองรินเลือดออกมาแลวเอาฝุนก
ล บ  ๑ ๔ เพราะเลือดเปนชีวิต  เราจึงสั่งหามประชากรอิสราเอลมิใหกินเลือด 
เลือดเปนชีวิตของสรรพสัตว ฉะนั้นผูใดกินเลือดจะตองถูกขับออกจากอิสราเอล 
๑ ๕ ผูใดไมวาชาวถ่ินอิสราเอลและคนตางดาว 
ซ่ึงกินซากของสัตวใดท่ีตายเองหรือถูก สัตวรายฆาตาย จะตองซักเสื้อผา อาบน้ํา 
และมีมลทินจนถึงเวลาเย็น  หลังจากนั้นจึงถือวาเขาสะอาด ๑ ๖ หากเขาไมอาบน้ํา 
ซักเสื้อผา เขาจะตองรับโทษ" 
 
 
ขอหามเกี่ยวกับการรวมประเวณี 
๑ ๘  องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสส ๒ ใหแจงแกชนอิสราเอลวา 
"เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
๓ เจาอยาประพฤติตนตามอยางชาวอียิปตซ่ึงเจาท้ังหลายเคยอาศัยอยูดวย 
หรืออยางชาวคานาอันในดินแดนซ่ึงเรากําลังจะพาพวกเจาไปอยาทําตามอยางพว
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ก เ ข า  ๔ จงเชื่อฟงบทบัญญัติของเราและใสใจทําตามคําสั่งของเรา 
เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา ๕ จงทําตามบทบัญญัติ 
และประกาศิตของเรา เพราะผูใดเชื่อฟงทําตามจะมีชีวิตอยู 
เราคือองคพระผูเปนเจา+  
๖ อยาใหคนใดในพวกเจาเขาหาและมีความสัมพันธทางเพศกับญาติสนิท 
เราคือองคพระผูเปนเจา+  ๗ อยาลบ 
หลูบิดาโดยมีสัมพันธทางเพศกับมารดาของเจา 
๘ อยาลบหลูบิดาโดยมีสัมพันธทางเพศกับภรรยาของบิดา 
๙ อ ยามีสัมพันธทางเพศกับพี่สาวนองสาวของตน หรือพี่นอง ตางบิดา 
หรือตางมารดา ไมวาเกิดในบานเดียวกันหรือคนละท่ี  
 ๑ ๐ อยามีสัมพันธทางเพศกับหลานสาวของ ตนซึ่งเปนการหยามเกียรติเจาเอง 
๑ ๑ อยามีสัมพันธทางเพศกับพี่สาวนองสาวตางบิดา หรือตางมารดา 
๑ ๒ อยามีสัมพันธทางเพศกับ สัมพันธหรืออาเพราะเปนญาติสนิทของบิดาเจา 
๑ ๓ หรือกับสัมพันธหรือนา เพราะเปนญาติสนิทของ 
มารดาเจา๑ ๔ อยามีสัมพันธทางเพศกับสัมพันธหรืออาสะใภของเจาผูเปนภรรยาข
องพี่ชาย นองชายบิดาเจา ๑ ๕ อยามีสัมพันธทางเพศกับ 
บุตรสะใภของเจานางเปนภรรยาบุตรของเจา 
๑ ๖ อยามีสัมพันธทางเพศกับภรรยาพี่ชาย 
หรือนองชายของเจาเพราะนางเปนพี่สะใภ หรือนองสะใภของเจา* 
๑ ๗ อยามีสัมพันธทางเพศกับหญิงแมลูกท้ังคู เพราะหญิงท้ังสองเปนญาติสนิทกัน 
การกระทําเชนนั้นเปนความชั่ว 
๑ ๘ อยาเอาทั้งพี่และนองมาเปนภรรยาของเจาเพราะเขาจะ ชิงดีชิงเดนกัน 
แตหากภรรยาของเจาตายไปแลว จะแตงงานกับพี่หรือนองภรรยาก็ไมเปนไร 
๑ ๙ อยาเขาหาเพื่อมีสัมพันธทางเพศกับหญิง ท่ีอยูระหวางมีประจําเดือน 
๒ ๐ อยารวมประเวณีกับภรรยาของผูอื่น 
อันเป"นการสรางมลทินแกตัวเองรวมกับนาง 
๒ ๑ อยาเอาลูกหลานลุยไฟเซนบูชาพระโมเลค 
อยาหม่ินประมาทพระนามพระเจาของ เจา เราคือองคพระผูเปนเจา+ 
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๒ ๒ อยาสมสูรักรวมเพศอันเปนสิ่งนารังเกียจ เดียดฉันท 
๒ ๓ อยาสมสูกับสัตวทําใหตัวเองเปนมลทิน ผูหญิงก็หามทอดกายใหสัตวสมสูดวย 
เปนความเสื่อมศีลธรรม  
๒ ๔ อยาทําตัวใหมีมลทินดวยเหตุใดๆ ในขอ เหลานี้ 
ซ่ึงเปนการกระทําของชนชาติ ตางๆซ่ึงเรากําลังจะขับไลออกไปพนหนาเจา 
๒ ๕ ทั่วดินแดนแปดเปอนมลทินเราจึงลงโทษบาปผิดและแผนดินก็สํารอกเอาผูอาศั
ยอยูท่ีนั่นออกมา ๒ ๖ จงปฏิบัติตามคําสั่งและกฎเกณฑของเราอยางเครงครัด 
อยากระทําสิ่งนา สะอิดสะเอียนเหลานี้เลย บทบัญญัติ เหลา 
นี้มีไวท้ังสําหรับชนอิสราเอลและคนตางดาวในหมูพวกเจา 
๒ ๗ ประชาชนในดินแดนตรงหนาเจาไดกระ ทําสิ่งเหลานี้ แผนดินจึงเสื่อมทราม 
๒ ๘ และหากเจากระทําใหดินแดนเสื่อมทราม 
ดินแดนนั้นก็จะสํารอกพวกเจาออกมา 
เหมือนที่ไดสํารอกชนชาติตางๆออกมาตอหนาเจา  
๒ ๙ ทุกคนที่กระทําสิ่งนารังเกียจอยางหนึ่งอยางใดตามนี้จะ 
ตัดขาดจากพี่นองรวมชาติ  ๓ ๐ ฉะนั้นจงปฏิบัติตามขอกําหนดของเรา  
อยาดําเนินตามเยี่ยงอยางอันนารังเกียจเหลานี้ซ่ึงกระทํากันอยูกอนหนาพวกเจาเข
ามา อยากระทําตัวแปดเปอนไปกับพวกเขา เราคือองคพระผูเปนเจา+ของเจา"  
 
 
บทบัญญัติตางๆ  
๑ ๙  องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสส ๒ ใหแจงแกปวงชนอิสราเอลวา 
"เจาทั้งหลายจงบริสุทธ์ิเพราะเราองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจาเปนผูบริสุทธิ์  
๓ เจาทุกคนจะตองเคารพบิดา มารดา และถือรักษาสะบาโตของเรา  เราคือ 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา ๔ อยาทําหรือกราบไหวรูปเคารพ 
เราคือองคพระผูเปนเจา+ของเจา 
๕ เม่ือเจาถวายเครื่องสันติบูชาแดองคพระผูเปนเจา+จงกระทําอยางถูกตองเพื่อจะเ
ปนท่ียอมรับ ๖ จงรับประทานเสียในวันท่ีถวายนั้น หรือ ในวันรุงขึ้น 
สวนใดที่เหลือคางถึงวันท่ีสาม ตองเผาทิ้งเสีย ๗ ถานํามารับประทานในวันท่ีสาม 
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ก็เปนท่ีนารังเกียจ และเราจะไมยอมรับ ๘ ผูใดฝาฝนจะมีความผิด 
เพราะไดลบหลูสิ่งท่ีบริสุทธิ์แดองคพระผูเปนเจา+ จะตองถูกตัด 
ขาดจากพี่นองรวมชาติ 
๙ เม่ือเจาเก็บเก่ียวพืชพันธุธัญญาหาร อยาเก็บเก่ียวจนหมดนา 
และอยาเก็บเมล็ดขาว ซ่ึงเรี่ยรายตามพื้นดิน  ๑ ๐ เชน เดียวกับเถาองุน 
อยาเก็บซํ้าเปนรอบที่สองหรือเก็บผลองุน ที่หลนอยูตามพื้น 
จงปลอยไวเปนสวนของคนยากจนและคนตางดาว 
เพราะเราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา  
๑ ๑ อยาลกัขโมย อยาโกหก  อยาคดโกง 
๑ ๒ อยาสาบานเท็จโดยอางนามของเรา เปนการลบหลูพระนามแหง 
พระเจาของเจา  เราคือองคพระผูเปนเจา+ 
๑ ๓ อยาปลนชิงหรือเอารัดเอาเปรียบเพื่อนบาน  
อยาหนวงเหนี่ยวคาแรงลูกจางไวจนถึงรุงเชา  
 ๑ ๔ อยาแชงดาคนหูหนวก  หรือกลั่นแกลง คนตาบอดใหสะดุด  
จงยําเกรงพระเจาของเจา เราคือองคพระผูเปนเจา+ 
๑ ๕ อยาบิดเบือนความยุติธรรม อยาลําเอียง เขาขางคนจน หรือคนที่มีอิทธิพล 
แตจงตัดสินความอยางเท่ียงธรรม 
๑ ๖ อยาเท่ียวซุบซิบนินทา  อยามุงรายหมาย ขวัญเพื่อนบาน 
เราคือองคพระผูเปนเจา+ 
๑ ๗ อยามีใจเกลียดชังพ่ีนองของเจา จงตักเตือนผูท่ีกระทําผิด 
เพื่อเจาจะไมตองมีสวน รวมในความผิดของเขา 
๑ ๘ อยาอาฆาตจองเวร อยาอิจฉาริษยาแตจงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง  
เราคือองคพระผูเปนเจา+ 
๑ ๙ จงปฏิบัติตามคําสั่งของเรา อยาผสมพันธุสัตวตางชนิดกัน 
อยาหวานเมล็ดพืชตางพันธุปนเปกันในท่ีดินของเจา 
อยาสวมเสื้อผาทอจากวัสดุตางชนิดกัน  
๒ ๐ ชายใดหลับนอนกับทาสหญิงซ่ึงหม้ันหมายกับชายอีกคนหนึ่ง 
ชายหญิงคูนั้นจะถูกปรับในศาลแตโทษไมถึงชีวิต  เพราะหญิงนั้นยังมีพันธะ  
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๒ ๑ ชายคนนั้นตองนําแกะผูมาถวายแดองคพระผูเปนเจา+เปนเครื่องบูชาลบมลทิ
น ณ ทางเขาเต็นทนัดพบ  
๒ ๒ ปุโรหิตจะใชแกะตัวผูประกอบพิธีขออภัยโทษสําหรับบาปซ่ึงชายนั้นไดกระทํา 
เขาจะไดรับการอภัยบาป 
๒ ๓ เมื่อเจาเขาไปยังดินแดนนั้นแลว และไดปลูกผลไมชนิดใดก็ตาม 
อยากินผลไมที่เกิด ในสามปแรกเพราะถือเปนของตองหาม ๒ ๔ ในปท่ีสี่ 
จ ง นําพืชผลทั้งหมดมาถวายองคพระผูเปนเจา+เปนการเทิดทูนขอบพระคุณพระอ
งค  ๒ ๕ ตอ เมื่อปท่ีหา จึงกินผลไมเหลานั้น เชนนี้แลว พืช พันธุของเจาจะพูนทวี 
เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา  
๒ ๖ อยากินเนื้อซ่ึงยังมีเลือดคางอยู อยายุง 
เก่ียวกับการทํานายโชคชะตาราศีหรือแมมด หมอผี 
๒ ๗ อยาถอนไรผมหรือขริบหนวด 
๒ ๘ อยาเชือดเนื้อตัวเองเปนการไวอาลัยคน ตาย หรือสักเครื่องหมายใดๆ 
บนกายของเจา เราคือองคพระผูเปนเจา+ 
๒ ๙ อยากระทําใหบุตรสาวของเจาเสื่อมเสียโดยใหนางเปนโสเภณี 
มิฉะนั้นแผนดินจะกลายเปนถ่ินคาประเวณี เต็มไปดวยความชั่วราย 
๓ ๐ จงถือรักษาสะบาโตของเรา  และเคารพ ตอสถานนมัสการของเรา 
เราคือองคพระผูเปนเจา+ 
๓ ๑ อยาปลอยตัวแปดเปอนมลทินโดยติดตอ กับคนทรงหรือหมอผี 
เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
๓ ๒ เจาจงใหเกียรติ และแสดงความเคารพ นับถือตอผูอาวุโส 
ดวยความยําเกรงพระเจา เราคือองคพระผูเปนเจา+ 
๓ ๓ อยาเอารัดเอาเปรียบคนตางดาวในดินแดนของเจา อยาทําการรายตอเขา 
๓ ๔ จะตองปฏิบัติตอเขาเชนพลเมืองอื่นๆ จงรักพวก เขาเหมือนรักตนเอง 
เพราะเจาเองเคยเปนคนตางดาวในประเทศอียิปต  
เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา   
๓ ๕ อยาใชมาตรอันไมเท่ียงตรง ในการชั่ง ตวง วัด 
๓ ๖ จงใชมาตรอันเที่ยงตรงในการชั่ง ตวงวัด 
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เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา ผูนําเจาออกมาจากอียิปต 
๓ ๗ ถือรักษาและปฏิบัติตามคําสั่งและบทบัญญัติของเรา เราคือองคพระผูเปนเจา+" 
 
โทษทัณฑของบาป 
๒ ๐  องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสส ๒ ใหแจงแกชนอิสราเอลวา 
"ผูใดก็ตามไมวาชาวอิสราเอล หรือคนตางดาวซ่ึงมาอาศัยอยูกับพวกเจา 
ท่ียกลูกหลานของตนใหพระโมเลค จะตองถูกเอาหิน ขวางตาย  
๓ เราเองจะเปนปฏิปกษกับคนนั้น และตัดขาดผูนั้นจากพวกพองของเขา 
เพราะเขาไดยกลูกใหแก พระโมเลค 
เปนการลวงละเมิดสถานนมัสการเราและลบหลูนามอันบริสุทธ์ิของเรา ๔ และหาก 
ประชากรในดินแดนนั้นทําเปนไมรูไมเห็น 
ไมยอมประหารคนนั้นท่ีเอาลูกยกใหพระโมเลค ๕ เราจะเปนศัตรูกับคนนั้นท้ังครอบ 
ครัวของเขา 
เราจะตัดเขาออกไปทั้งตัวเขากับคนทั้งปวงที่ทําตามเขาในการขายตัวใหพระโมเล
ค  
๖ เราจะเปนศัตรูกับผูท่ีหันไปหาคนทรงและ หมอผี กระทําตัวแพศยา 
และเราจะตัดขาด คนนั้นออกจากพงศพันธุของเขา๗ จงชําระ 
ตัวรักษาตัวใหบริสุทธ์ิ เพราะเราคือองคพระผูเปนเจา+ พระเจาของเจา  
๘ จงยึดถือและปฏิบัติตามคําสั่งของเรา  
เราคือองคพระผูเปนเจา+ผูชําระเจาใหบริสุทธ์ิ 
๙ ผูใดแชงดาบิดามารดาของตนจะตองมีโทษถึงตาย เขาไดแชงดาผูใหกําเนิด 
ใหโทษผิดตกอยูแกเขา 
๑ ๐ ผูใดเปนชูกับภรรยาของคนอื่น ทั้งชายและหญิงท่ีเปนชูกันจะตองถูกประหาร 
๑ ๑ ผูใด สมสูกับภรรยาของบิดา ก็ไดลบหลูบิดาของ ตน 
ท้ังชายและหญิงคูนั้นจะตองตายเนื่องดวยบาปผิดของตน ๑ ๒ ผูใดสมสูกับบุตร 
สะใภของตน  ทั้งคูตองถูกประหารเพราะประพฤติผิดศีลธรรม 
ตางก็นําโทษมาถึงตัว  ๑ ๓ ผูท่ีรักรวมเพศ กระทําสิ่งท่ีนาชิงชัง 
จะตองประหารทั้งคู ตางเปนผูนําโทษมาถึงตัว ๑ ๔ ผูใดสมสูกับหญิงแมลูกท้ังคู 
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ก็ทําผิดศีลธรรม ทั้งสามคนจะตองถูกเผาทั้งเปน เพื่อ 
ขจัดความชั่วรายออกไปจากพวกเจา  ๑ ๕ ชาย ใดสมสูกับสัตว 
จงประหารทั้งคนและสัตว  ๑ ๖ หญิงใดสมสูกับสัตว จงประหารทั้งคนและ สัตว 
ตางประพฤติตนสาสมกับโทษนั้นแลว๑ ๗ ชายใดสมสูกับพี่สาวนองสาวของตนแม
จะ ตางบิดา หรือตางมารดา ก็เปนการกระทํา อันนาละอาย 
ท้ังสองคนจะตองถูกตัดขาดจากพี่นองรวมชาติ เขาไดหลูเกียรติพี่สาวนองสาว 
จะตองรับโทษ ๑ ๘ ชายใดสมสูกับหญิงท่ีกําลังมีประจําเดือน 
ท้ังคูจะตองถูกขับไลออกไปจากพวกพองเพราะเขาไดเปดเผยความนาละอายของห
ญิงนั้น ๑ ๙ ชายใดมีสัมพันธทางเพศกับปา นา หรืออาของตน 
ก็ไดหยามเกียรติญาติสนิท ทั้งคูจะตองรับโทษ ๒ ๐ ชายใดสมสูกับปาสะใภ 
นาสะใภ หรืออาสะใภ ก็ไดหยามเกียรติลุง นา หรืออา จะตองรับโทษ 
ท้ังคูจะตายโดยปราศจากผูสืบสกุล 
๒ ๑ ชายใดแตงงานกับพี่สะใภหรือนองสะใภของตน* 
เปนการกระทําอันไมบริสุทธิ์ เขาไดหลูเกียรติพ่ีชายนองชาย 
คนทั้งคูจะไมมีบุตรสืบสกุล 
๒ ๒ จงถือรักษาและปฏิบัติตามบทบัญญัติและคําสั่งของเรา 
เพื่อดินแดนที่เรากําลังจะนําเจาท้ังหลายเขาไปอาศัยจะไมสํารอกพวกเจาออกมา 
๒ ๓ เจาอยาไดดําเนินตามขนบธรรมเนียมของประชาชาติท้ังหลายที่เราขับไลออก
ไปตอหนาเจา เพราะพวกเขา กระทําสิ่งเหลานี้ เราจึงชิงชังพวกเขา 
๒ ๔ เราสัญญาจะยกดินแดนของพวกเขาใหเปนกรรมสิทธ์ิของเจาท้ังหลาย 
เปนดินแดนอันอุดมดวยน้ํานมและ น้ําผึ้ง 
เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจาผูแยกเจาออกตางหากจากชนชาติทั้งหลา
ย    
๒ ๕ ฉะนั้นเจาจงแยกแยะระหวางนกและสัตว ท่ีเราอนุญาตใหเปนอาหาร 
กับพวกที่ตองหาม อยาปลอยตัวแปดเปอนมลทิน  โดยกินนก สัตว 
หรือสิ่งใดๆที่เลื้อยคลานอยูบน พื้นดิน ซ่ึงเราไดสั่งหามเจาแลว 
๒ ๖ เจาตองบริสุทธ์ิสําหรับเราเพราะเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ 

บริสุทธ์ิและไดแยกเจาออกตางหากจาก ชาติอื่นๆ ทั้งปวง 



  41/59 

เพื่อเปนกรรมสิทธิ์ของเรา 
๒ ๗ คนทรงทั้งหญิงและชายหรือพอมดหมอผีจะตองถูกเอาหินขวางตาย 
เขาเปนผูนําหายนะมาสูตนเอง" 
 
กฎเกณฑสําหรับปุโรหิต 
๒ ๑  องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา "จงกําชับ 
ปุโรหิตท้ังหลายบุตรของอาโรนมิใหทําตัวเปนมลทินโดยแตะตองซากศพ 
๒ เวนแตเปน ศพของญาติสนิท คือบิดามารดา บุตรชายบุตรสาว พี่นองชาย 
๓ หรือพี่นองหญิงโสด ซ่ึงพ่ึงเขาอยูเนื่องจากนางไมมีสามี ๔ เพราะ 
ปุโรหิตเปนผูนําของประชากร และเขาจะตอง 
ไมทําตัวแปดเปอนมลทินโดยทําสิ่งท่ีสามัญชนท่ัวไปกระทํา 
๕ ปุโรหิตจะไมโกนผมหรือกันเครา หรือเชือดเนื้อตัวเอง 
๖ เขาจะตองบริสุทธ์ิสําหรับพระเจาของตนและหามลบหลูหรือหมิ่นประมาทพระนา
มของพระเจา เพราะเขาเปนผูเผาเครื่องบูชาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
เขาตองบริสุทธิ์ ๗ ปุโรหิตจะตองไมแตงงานกับหญิงโสเภณี หรือแมมายหยาราง 
เพราะปุโรหิตเปนวิสุทธิชนของพระเจา 
๘ ถือวาปุโรหิตบริสุทธ์ิเพราะเปนผูถวายเครื่องบูชาแดพระเจาของเจา  
เขาบริสุทธิ์เพราะเราผูชําระเจาใหบริสุทธ์ิเปนผูบริสุทธ์ิ ๙ บุตรสาวของ  
ปุโรหิตคนใดปลอยตัวเปนหญิงโสเภณีก็หลู เกียรติบิดา จะตองถูกเผาทั้งเปน 
๑ ๐ มหาปุโรหิตผูไดรับการเจิมดวยน้ํามันเจิม 
โดยเฉพาะและสวมเครื่องแตงกายพิเศษ  อยาสยายผมเปนการไวทุกข 
หรือฉีกเสื้อผาของตน ๑ ๑ เขาจะตองไมเขาไปในสถานที่ซ่ึงมีคนตาย 
เขาตองไมทําใหตัวเองมีมลทิน แมเพื่อบิดาหรือมารดา 
๑ ๒ เขาจะไมออกจากสถานนมัสการ (ระหวางเวลาปฏิบัติงาน) หรือลวงล้ําลบหลู 
เพราะไดรับการสถาปนา โดยน้ํามันเจิมของพระเจา เราคือองคพระผูเปนเจา+ 

๑ ๓ หญิงท่ีเขาแตงงานดวยจะตองเปนหญิงพรหมจารี 
๑ ๔ เขาจะตองไมแตงงานกับหญิงมายหรือหยาราง หรือหญิงโสเภณี  
หญิงท่ีเขาแตงงานดวยจะตองเปนหญิงพรหมจารีเชื้อชาติเดียวกัน 
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๑ ๕ เพื่อวงศวานของเขาจะมิไดมีมลทินในหมูประชากร 
เราคือองคพระผูเปนเจา+ผูกระทําใหเขาบริสุทธิ์ 
๑ ๖ แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา ๑ ๗ "จงสั่งอาโรนวา 
วงศวานคนใดของเขาทุกรุนทุกวัยซ่ึงมีรางกายไมสมประกอบ อยาเขาไปถวาย 
เครื่องบูชาแดพระเจา ๑ ๘ ผูใดท่ีมีตําหนิพิการ อยาเขาไป ไมวาตาบอด  ขาพิการ 
เสียโฉม นิ้วมือนิ้วเทางอกเกินปกติ ๑ ๙ แขนขาพิการ ๒ ๐ หลังโกง แคระแกร็น 
ตาพิการ เปนหิด เปนโรคผิวหนัง หรือมีอวัยวะเพศไมสมประกอบ 
๒ ๑ แมจะเปนวงศวานของปุโรหิต อาโรน 
ก็จะไมไดรับอนุญาตใหถวายเครื่องบูชาแดองคพระผูเปนเจา+เพราะความพิกลพิกา
รไมสมประกอบของตน ๒ ๒ เขาสามารถรับสวนจากที่ถวายแดพระเจา 
ท้ังเครื่องบูชาบริสุทธิ์  และ เครื่องบูชาบริสุทธ์ิท่ีสุด 
๒ ๓ แตเขาจะเขาไปหลังมานหรือเขาใกลแทนบูชาไมไดเนื่องจากมีรางกายไมสม
ประกอบซึ่งจะเปนการลบหลูสถานนมัสการของเรา  
เราคือองคพระผูเปนเจา+ผูกระทําใหบริสุทธิ์" 
๒ ๔ โมเสสจึงกําชับอาโรนกับบุตรชายและปวงชนอิสราเอลตามนี้ 
 
๒ ๒  องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสสวา 
๒ "จงสั่งอาโรนกับบุตรชายใหปฏิบัติตอเครื่องบูชาบริสุทธ์ิ 
ซ่ึงชนอิสราเอลนํามาถวายแกเรานั้นดวยความเคารพยําเกรง จะไดไมเปน 
การลบหลูนามอันบริสุทธิ์ของเรา เราคือองคพระผูเปนเจา+ ๓ นับแตนี้ตอไป 
วงศวานของเจาคนใดซ่ึงมีมลทินแตยังขืนเขาใกลเครื่องบูชาบริสุทธิ์ซ่ึงชนอิสราเอ
ลนํามาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ ผูนั้นจะถูกตัดขาดมิใหมาอยูตอหนาเรา 
เราคือองคพระผูเปนเจา+ 
๔ วงศวานคนใดของอาโรนที่เปนโรคเรื้อน หรือมีสิ่งไหลออกจากรางกาย 
หามมากินเครื่องบูชาอันศักด์ิสิทธ์ิจนกวาจะรับการชําระบริสุทธ์ิแลวผูใดท่ีแตะตอง
สิ่งมลทินเนื่องจากศพหรือผูที่หลั่งน้ําอสุจิ ๕ หรือท่ีแตะตองสัตวเลื้อยคลาน  
หรือของตองหาม อื่นๆ หรือแตะตองผูที่ไมบริสุทธิ์เนื่องดวยเหตุหนึ่งเหตุใด 
๖ ผูนั้นจะมีมลทินจนถึงเวลาเย็น 
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และจะกินเครื่องบูชาอันศักด์ิสิทธิ์ไมไดจนกวาจะไดอาบน้ําชําระตัวเย็นวันนั้นแลว
๗ เมื่อดวงอาทิตยลับไปแลว เขาจึงจะสะอาด 
และกินสิ่งบริสุทธิ์นั้นไดเพราะเปนอาหารของเขา 
๘ เขาตองไมกินสัตวใดซ่ึงตายเองหรือถูกสัตวปาฆาตาย 
เพราะจะทําใหเขามีมลทิน เราคือองคพระผูเปนเจา+  
๙ ปุโรหิตท้ังหลายจงปฏิบัติตามกฎเกณฑของเรา 
เพื่อเขาจะไมมีมลทินและตองตายเพราะลบหลูสิ่งเหลานั้น  
เราคือองคพระผูเปนเจา+ผูกระทําใหพวกเขาบริสุทธิ์ 
๑ ๐ หามผูท่ีมิใชปุโรหิตกินเครื่องบูชาอันศักด์ิ สิทธ์ิ ผูท่ีมาเยี่ยมเยียนปุโรหิต 
หรือลูกจางก็กินไมได 
๑ ๑ ยกเวนทาสที่ปุโรหิตซ้ือตัวมาหรือลูกทาสที่เกิดในเรือนของปุโรหิตกินอาหารดั
งกลาวได ๑ ๒ หากบุตรสาวของปุโรหิตแตงงานกับคนที่มิไดเปนปุโรหิต 
นางอยาไดกินเครื่องบูชาอันศักด์ิสิทธ์ิ 
๑ ๓ แตหากนางตกพุมมายหรือหยารางและไมมีบุตร นางจึงกลับมายังบานบิดา 
นางจะกินอาหาร ของบิดาไดอีก ผูใดก็ตามที่ไมมีสิทธ์ิ อยากินอาหารนี้ 
๑ ๔ หากผูใดกินเครื่องบูชาอันศักด์ิสิทธ์ิโดย รูเทาไมถึงการณ 
เ ข า จ ะคืนใหแกปุโรหิตตามจํานวนที่เขาใชไปและเพิ่มอีกรอยละยี่สิบ 
๑ ๕ ปุโรหิตจะตองไมลบหลูเครื่องบูชาศักด์ิสิทธ์ิ 
ซ่ึงชนอิสราเอลนํามาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ ๑ ๖ โดย 
ยกใหผูท่ีไมมีสิทธ์ิรับประทาน เปนเหตุใหผูนั้นรับโทษตองลบมลทิน 
เราคือองคพระผูเปนเจา+ผูกระทําใหพวกเขาบริสุทธิ์" 
เครื่องบูชาท่ีไมสมควร 
๑ ๗ องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
๑ ๘ "จงบอกอาโรนกับบุตรชายและปวงชนอิสราเอลวา 
หากชาวอิสราเอลคนใดหรือคนตางดาวในหมูพวกเจา 
จะถวายเครื่องเผาบูชาแดองคพระผูเปนเจา+  
ไมวาจะถวายตามสัตยปฏิญาณหรือเปนเครื่องบูชาโดยสมัครใจ 
๑ ๙ พระเจาจะพอพระทัยรับก็ตอเมื่อเปนสัตวตัวผูซ่ึงไมมีตําหนิ 
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จะเปนวัวหรือแกะหรือแพะก็ตาม ๒ ๐ ตัวใดมีตําหนิอยานํามาถวาย 
เพราะจะไมเปนท่ียอมรับ 
๒ ๑ ผูใดคัดเลือกสัตวจากฝูงปศุสัตวเปนเครื่องสันติบูชาถวายแดองคพระผูเปนเจา
+ ไมวาจะทําตามสัตยปฏิญาณ หรือถวายโดยความสมัครใจ 
จะตองถวายสัตวท่ีไมมีตําหนิ  จึงจะเปนท่ียอมรับ ๒ ๒ สัตวตาบอด 
พิกลพิการหรือไมสมประกอบ มีแผล เปนขี้เรื้อน หรือ โรคผิวหนังอื่นๆ 
อยานํามาเผาถวายบนแทนบูชาแดองคพระผูเปนเจา+  
๒ ๓ หากลูกวัวหรือลูกแกะที่นํามาถวายมีอวัยวะสวนใดงอกผิดปกติหรือขาดหายไ
ป อาจจะถวายเปนเครื่องบูชาโดยสมัครใจ  แตมิใชตามสัตยปฏิญาณ 
๒ ๔ สัตวตัวใดมีอวัยวะเพศไมปกติ ลีบ หรือถูกตอน 
อยานํามาถวายองคพระผูเปนเจา+ ในดินแดนของเจา 
๒ ๕ เจาอยารับสัตวเหลานี้จากมือคนตางดาวถวายแดพระเจาของเจา 
เพราะไมเปนท่ียอมรับเนื่องจากพิการหรือมีตําหนิ" 
๒ ๖ องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา ๒ ๗ "เมื่อลูกวัว แกะ หรือแพะเกิดมา 
จงปลอยมันไวกับแม เปนเวลา ๗  วัน  
หลังจากนั้นจึงนํามาเผาถวายองคพระผูเปนเจา+ได 
๒ ๘ อยาฆาลูกสัตวและแมของมันในวันเดียวกัน ไมวาจะเปนวัวหรือแกะ 
๒ ๙ เมื่อถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณแดองคพระผูเปนเจา+  
จะตองปฏิบัติใหถูกตองเปนท่ียอมรับ 
๓ ๐ จงรับประทานเสียใหหมดในวันนั้นอยาเหลือคางถึงวันรุงขึ้น  
เราคือองคพระผูเปนเจา+ 
๓ ๑ จงถือรักษาและปฏิบัติตามคําสั่งของเรา เราคือองคพระผูเปนเจา+  
๓ ๒ อยาลบหลูนามอันบริสุทธ์ิของเรา จงยําเกรงและเทิดทูนเรา 
เราคือองคพระผูเปนเจา+ผูกระทําใหเจาบริสุทธ์ิ  ๓ ๓ และกอบกู 
เจาจากอียิปตเพื่อเปนพระเจาของเจา เราคือองคพระผูเปนเจา+ 
 
เทศกาลตางๆ 
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๒ ๓  องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
๒ "จงแจงแกชนอิสราเอลใหฉลองเทศกาลประจําปตามที่เรากําหนด 
จงประกาศเปนวาระพิเศษซ่ึงประชากรทั้งปวงจะมาชุมนุมกัน  
ส ะ บ า โ ต  
๓ มีหกวันสําหรับเจาท้ังหลายกระทําการตางๆ 
สวนวันท่ีเจ็ดเปนสะบาโตแหงการพักผอน เปนวันชุมนุมอันบริสุทธิ์ เจาอยาทํา 
การงานใดๆ ไมวาจะอยูท่ีไหน วันนั้นเปนสะบาโตแดองคพระผูเปนเจา+ 
๔ ตอไปนี้คือเทศกาลซึ่งพระเจากําหนดเปน 
วาระชุมนุมอันศักด์ิสิทธิ์ซ่ึงเจาจงประกาศเมื่อถึงกําหนด ไดแก 
เทศกาลปสกาและขนมปงไมใสเชื้อ 
๕ เทศกาลปสกาเริ่มคํ่าวันท่ี ๑ ๔  ของเดือนตน 
๖ เทศกาลขนมปงไมใสเชื้อเริ่มฉลองตั้งแต วันถัดจากปสกา ตลอด ๗  วัน 
จงรับประ ทานขนมปงไมใสเชื้อ  ๗  วันแรกของเทศกาล 
เปนวาระชุมนุมอันศักด์ิสิทธ์ิ จงหยุดงานประจําในวันธรรมดาเสีย ๘ ต ล อ ด  ๗  
วัน จง เผาเครื่องบูชาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
และในวันท่ีเจ็ดมีการชุมนุมอันบริสุทธ์ิ งดทําการงานใดๆ 
เ ท ศ ก า ล ผ ล แ ร ก  
๙ องคพระผูเปนเจา+ตรัสแกโมเสสวา  
๑ ๐ "จงแจงแกชนอิสราเอลวา'เมื่อเจาเขาสูดินแดนซึ่งเรายกใหเจา 
และเก็บเก่ียวผลผลิต  จงนําขาว 
ฟอนแรกที่เก็บเก่ียวไดมามอบใหแกปุโรหิตในวันถัดจากสะบาโต 
๑ ๑ ปุโรหิตจะยื่นถวายแดองคพระผูเปนเจา+และเปนท่ียอมรับ 
๑ ๒ ในวันนั้นเจาจงถวายลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบซ่ึงไมมีตําหนิ 
เปนเครื่องเผาบูชา ๑ ๓ พรอมดวยธัญบูชาคือแปงโมละเอียด ๒ /๑ ๐  เ อ ฟ า  
(ร า ว  ๔ .๕  ลิตร) เคลาน้ํามัน 
เปนเครื่องบูชากลิ่นหอมถวายแดองคพระผูเปนเจา+ และจงถวายเครื่องดื่มบูชาคือ 
น้ําองุน ๑ /๔  ฮิน (ร า ว  ๑  ลิตร) ๑ ๔ กอนถวายเครื่องบูชาเหลานี้ 
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เจาอยาเพิ่งกินพืชผลใดๆ ไมวาเมล็ดขาวสดจากรวง หรือขนมปงหรือ 
เมล็ดขาวผิงไฟ จงยึดถือปฏิบัติเชนนี้สืบไป ไมวาเจาอาศัย ณ ที่ใด' 
เทศกาลเก็บเก่ียว (เพ็นเทคอสต) 
๑ ๕ นับจากวันหลังสะบาโต คือวันท่ีเจานําฟอนขาวแรกมายื่นถวาย 
ครบเจ็ดสัปดาหเต็ม ๑ ๖ นับจากนั้นไปหาสิบวัน 
ถึงวันถัดจากสะบาโตที่เจ็ดจงนําเมล็ดขาวใหมมาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
๑ ๗ ไมวาเจาอาศัยท่ีใด จงนําขนมปง สองกอนมายื่นถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
ขนมปงนี้ทําขึ้นจากแปงละเอียด ๒ /๑ ๐  เ อ ฟ า  (ร า ว  ๔ .๕  ลิตร) ใสเช้ือฟู 
เปนเครื่องบูชาผลแรกของเจา 
๑ ๘ ควบคูกับขนมปงจงถวายลูกแกะตัวผูซ่ึงไมมีตําหนิอายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว 
วัวหนุมหนึ่งตัว และแกะผูสองตัว เปนเครื่องเผาบูชาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
พรอมดวยธัญบูชา และเครื่องดื่มบูชาควบคู ท้ังหมดเปนเครื่อง 
เผาบูชากลิ่นหอมที่องคพระผูเปนเจา+พอพระทัย 
๑ ๙ และจงถวายแพะผูหนึ่งตัวเปนเครื่องบูชาไถบาป 
และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบสองตัวเปนเครื่องสันติบูชา 
๒ ๐ ปุโรหิตจะยื่นถวายลูกแกะสองตัว พรอมกับขนมปงอันเปนเครื่องบูชาผลแรก 
เปนของบริสุทธิ์ถวายแดองคพระผูเปนเจา+สําหรับปุโรหิต 
๒ ๑ วันนั้นจงประกาศใหมีการชุมนุมอันศักด์ิสิทธ์ิ อยากระทํางานประจําในวันนั้น 
เปนกฎที่เจาจงยึดถือปฏิบัติ สืบไปทุกชั่วอายุ ๒ ๒ เมื่อเจาเก็บเก่ียวพืชผล 
อยาเก็บจนหมดที่ดิน อยาเก็บเมล็ดขาวท่ีตกเรี่ยราย 
จงปลอยไวใหเปนของคนยากไรและคนตางดาว  เราคือองคพระผูเปนเจา+ของเจา 
เทศกาลเสียงแตร 
๒ ๓ องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสส ๒ ๔ ใหแจงแกชนอิสราเอลวา 
"วันท่ีหนึ่งของเดือนที่เจ็ด เปนวันหยุดพักมีเสียงแตรกระหึ่ม 
ประกาศวาระการชุมนุมประชากรทั้งหมด เปนโอกาสรําลึกอันบริสุทธ์ิ 
๒ ๕ หยุดกระทําการงานตามปกติ แตจงเผาเครื่องบูชาถวายแดองคพระผูเปนเจา+" 
วันลบบาป  
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๒ ๖ องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
๒ ๗ "วันที่สิบของเดือนที่เจ็ดเปนวันแหงการลบบาป  เปนวันชุมนุมบริสุทธ์ิ 
จงสํารวมตน และเผาเครื่องบูชาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
๒ ๘ อยาทํางานใดๆในวันนั้นเพราะเปนวันลบบาป  
เพื่อขออภัยโทษบาปเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
๒ ๙ ผูใดมิไดสํารวมตนในวันนั้น จะตองถูกขับไลออกจากหมูประชากร 
๓ ๐ ผูท่ีกระทํางานใดๆในวันนั้น เราจะทําลายเสียจากหมูประชากร 
๓ ๑ เจาอยากระทํางานใดๆทั้งสิ้น 
นี่เปนกฎถาวรสืบไปทุกช่ัวอายุไมวาเจาจะอาศัยอยูท่ีใด ๓ ๒ เปนสะบาโต 
แหงการพักผอนสําหรับเจา เจาตองสํารวมตน 
ส ะ บาโตของเจานี้จะเริ่มจากเย็นวันท่ีเกาไปถึงเย็นวันรุงขึ้น" 
เทศกาลอยูเพิง  
๓ ๓ องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสส ๓ ๔ ใหแจงแกชนอิสราเอลวา 
"วันท่ีสิบหาของเดือนเจ็ดเปนเทศกาลอยูเพิงฉลองเบื้องพระพักตรพระเจา 
ตลอดเจ็ดวัน ๓ ๕ ในวันแรกจะมีพิธีชุมนุมอันบริสุทธ์ิ อยากระทําการงานใดๆ 
๓ ๖ ทุกวันในชวงเทศกาลนี้จงเผาเครื่องบูชาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
ในวันท่ีแปดมีพิธีชุมนุมอันบริสุทธิ์และเผาเครื่องบูชาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
เปน การประชุมพิธีปด งดกระทํางานใดๆ  
๓ ๗ เหลานี้คือเทศกาลตามกําหนดขององคพระผูเปนเจา+ 
ซ่ึงเจาจงประกาศเปนพิธีชุมนุมอันบริสุทธ์ิ 
เพื่อนําเครื่องบูชามาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
คือเครื่องเผาบูชาและธัญบูชาของถวายตางๆและเครื่องดื่มบูชาตามแตละเทศกาล 
๓ ๘ เครื่องบูชาเหลานี้นอกเหนือจากที่ถวายเพื่อสะบาโตตางๆของพระเจา 
และนอกเหนือจากของถวายตางๆของถวายตามคําปฏิญาณ 
และของถวายแดองคพระผูเปนเจา+โดยสมัครใจ 
๓ ๙ วันท่ีสิบหาของเดือนเจ็ดซ่ึงเปนชวงปลายฤดูเก็บเก่ียว 
จงฉลองเทศกาลแดองคพระผูเปนเจา+ตลอดเจ็ดวัน 
วันแรกสุดและวันท่ีแปดเปนวันแหงการพักผอน ๔ ๐ ในวันแรกจงนําผลไมงาม  
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ทางปาลมก่ิงไมใบดก ก่ิงไค 
ม า แ ล ะ จงรื่นเริงยินดีตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+องคเจาชีวิตตลอดเจ็ดวั
น  ๔ ๑ จงฉลองเทศกาลแดองคพระผูเปนเจา+ตลอดเจ็ดวันทุกปในเดือนเจ็ด 
สืบไปทุกชั่วอายุ ๔ ๒ ตลอดเจ็ดวันชาวอิสราเอล ทุกคน จงอยูในเพิง 
๔ ๓ เพื่อวงศวานของเจาจะรูวาเราไดใหชนอิราเอลอาศัยอยูในเพิงเม่ือเรานําพวกเ
ขาออกมาจากอียิปต  เราคือองคพระผูเปนเจา+" 
๔ ๔ โมเสสจึงประกาศเทศกาลตามที่องคพระผูเปนเจา+ 
ทรงกําหนดเหลานี้แกชนอิสราเอล 
 
 
น้ํามันประทีป 
๒ ๔  องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
๒ "จงสั่งประชากรอิสราเอลใหนําน้ํามันบริสุทธ์ิสกัดจากมะกอกเทศ 
มาเพื่อเติมประทีปใหลุกอยูเสมอ ๓ นอกมานก้ันหีบ 
พันธสัญญาในเต็นทนัดพบใหอาโรนคอยดูแลคันประทีปเบื้องพระพักตรองคพระผูเ
ปนเจา+ใหลุกอยูเสมอ ตลอดเย็นจนเชา นี่เปนกฎถาวรสืบไปทุกชั่วอายุ 
๔ จงดูแลตะเกียงท่ีคันประทีปทองคําบริสุทธ์ิเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา +โ
ด ย ต ล อ ด  
ขนมปงเบื้องพระพักตร  
๕ จงใชแปงละเอียดทําขนมปงสิบสองกอน กอนหนึ่งใชแปง ๒ /๑ ๐  เ อ ฟ า  
(ร า ว  ๔ .๕  ลิตร) 
๖ วางขนมปงนี้บนโตะทองคําบริสุทธ์ิเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
โดยวางเปนสองแถว แถวละหกกอน ๗ จงใสเครื่องหอมบริสุทธิ์ไวทุกแถว 
เพื่อเปนสวนอนุสรณเปนตัวแทนขนมปง และเพื่อเผาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
๘ จงวางขนมปงเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+สมํ่าเสมอ ทุกสะบาโต 
เปนตัวแทนของชนอิสราเอล เปนพันธสัญญายืนยงถาวร  ๙ อาโรนกับบุตร 
ชายจะกินขนมปงเหลานี้ในท่ีบริสุทธ์ิ เพราะเปนของบริสุทธ์ิท่ีสุด 
เปนสวนของปุโรหิตจากเครื่องบูชาซ่ึงเผาถวายแดองคพระผูเปนเจา+"   
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การลงโทษผูกระทําผิด 
๑ ๐ วันหนึ่งท่ีคายพักแรมมีชายหนุมคนหนึ่ง ซ่ึงมารดาเปนชาวอิสราเอล 
สวนบิดาเปนชาว อียิปตทะเลาะวิวาทกับชายอิสราเอลคนหนึ่ง 
๑ ๑ ขณะตอสูชายหนุมบุตรคนอียิปตนั้นกลาววาจาลบหลูพระนามของพระเจา 
จึงถูกนําตัวมาใหโมเสสตัดสิน 
มารดาของเขาคือเชโลมิธบุตรสาวของดิบรีแหงตระกูลดาน 
๑ ๒ เขาถูกคุมขังอยูในคุกจนกวาเขาท้ังหลายจะทราบน้ําพระทัยขององคพระผูเป
นเจา+แจมชัด 
๑ ๓ แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา ๑ ๔ "จงนําตัว 
คนที่หม่ินประมาทนั้นออกไปนอกคายพัก  
และใหทุกคนที่ไดยินเขากลาวหม่ินประมาท วางมือลงบนศีรษะของเขา 
จากนั้นชุมชนทั้งหมดจงเอาหินขวางเขาใหตาย 
๑ ๕ จงแจงแกชนอิสราเอลวาผูใดแชงดาพระเจาจะตองรับโทษ 
๑ ๖ ผูใดหม่ินประมาทพระนามองคพระผูเปนเจา+จะตองมีโทษถึงตาย 
ชุมนุมชนท้ังหมดจะเอาหินขวางเขา ไมวาชาวตางดาวหรือชนอิสราเอล 
ผูใดหม่ินประมาทพระนามพระเจาจะตองถูกประหาร 
๑ ๗ ผูใดฆาคนจะตองรับโทษถึงตาย  ๑ ๘ ผู ใด ฆาสัตวของคนอื่นจะตองชดใช  
ชีวิตแลกชีวิต 
๑ ๙ โทษสําหรับการทําใหผูอื่นบาดเจ็บคือถูกทําใหบาดเจ็บเชนเดียวกัน 
๒ ๐ กระดูกหักแทนกระดูกหัก ตาแทนตา ฟนแทนฟน ทําราย คนอื่นอยางไร 
จะถูกทํารายอยางนั้น ๒ ๑ ผูใดฆาสัตวจะตองชดใชสําหรับสัตวตัวนั้น 
ผูใดฆาคนจะตองถูกประหาร 
๒ ๒ กฎเกณฑนี้สําหรับท้ังชาวตางชาติและคนในชาติ 
เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา" 
๒ ๓ โมเสสจึงแจงแกชนอิสราเอลพวกเขาก็นําตัวชายผูหม่ินประมาทออกไปนอกค
ายพัก  เอาหินขวางจนตาย 
ชนอิสราเอลกระทําตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสส 
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ปสะบาโต 
๒ ๕  องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสสบนภูเขาซีนาย ๒ ใหแจงแกชนอิสราเอลวา 
"เมื่อเจาท้ังหลายเขาสูดินแดนซึ่งเราจะยกใหเจา ดินแดนนั้นจะตองถือสะบาโต 
๓ ใ น ร ะ ย ะ  ๖  ป เจาอาจจะหวาน ลิดแขนงองุน หรือเก็บเก่ียว พืชผล 
๔ แตในปท่ีเจ็ดเปนสะบาโตถวายแดองคพระผูเปนเจา+เปนสะบาโตสําหรับแผนดิน 
อยาไถหวานท่ีดิน หรือลิดแขนงสวนองุนของเจาตลอดทั้งป 
๕ อยาเก็บเก่ียวพืชผลใดๆซึ่ง งอกขึ้นเอง  และอยาเก็บองุนซ่ึงขึ้นเองตาม 
แขนงที่เจาไมไดลิด จงใหเปนปแหงการ พักสงบสําหรับแผนดิน 
๖ พืชผลใดซ่ึงงอก  ขึ้นในปสะบาโตนั้นยกใหแกเจาทุกคน ตัวเจาเอง 
ขาทาสชายหญิง ลูกจาง หรือคนตางชาติซ่ึงมาอาศัยกับเจา 
๗ สัตวเลี้ยงและสัตวปาในท่ีดินของเจาก็เชนกันมากินพืชผลที่งอกขึ้นนั้นได  
 
ปก่ึงศตวรรษ 
๘ ทุกปท่ีหาสิบ 
หลังจากปสะบาโตผานไปเจ็ดครั้ง๙ ในวันลบบาปคือวันท่ีสิบของเดือนเจ็ดจงใหเสี
ยงแตรดังท่ัวทุกแหง ๑ ๐ จงถือรักษาปก่ึงศตวรรษเปนปบริสุทธิ์ 
และประกาศอิสรภาพท่ัวดินแดนแกพลเมืองทุกคน  
เปนปเฉลิมฉลองพิเศษสําหรับเจา 
เจาแตละคนจงกลับคืนสูท่ีดินกรรมสิทธ์ิของครอบครัว คืนสูวงศตระกูลของตน 
๑ ๑ ปก่ึงศตวรรษเปนวาระพิเศษสําหรับเจา อยาหวาน 
หรือเก็บเก่ียวสิ่งที่งอกขึ้นเอง อยาเก็บผลองุนท่ีขึ้นเอง 
๑ ๒ เพราะเปนปเฉลิมฉลองพิเศษ ปบริสุทธิ์สําหรับเจา 
จงกินแตพืชผลที่ไดมาจากท่ีดินโดยตรง ๑ ๓ ในปก่ึงศตวรรษนี้ 
ทุกคนจงคืนสูกรรมสิทธิ์ของตน ๑ ๔ หากเจาซ้ือขายที่ดินกับพี่นองรวมชาติ 
อยาเอารัดเอาเปรียบกัน ๑ ๕ เจาจงซื้อท่ีดินจากพี่นองรวมชาติ 
โดยคํานวณราคาตามจํานวนปนับจากปก่ึงศตวรรษเขาจงขายใหเจาในราคาตาม
จํานวนปท่ีเหลือสําหรับการเก็บเก่ียวพืชผล ๑ ๖ หากยังเหลืออีกหลายป 



  51/59 

เจาจงเพิ่มราคา หากเหลือไมก่ีป จงลดราคาลง เพราะที่จริงแลว 
สิ่งท่ีเขาขายใหเจาคือจํานวนพืชผลที่จะได  
  ๑ ๗ อยาเอารัดเอาเปรียบกัน จงยําเกรงพระเจาของเจา 
เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา ๑ ๘ จงทําตามประกาศิตของเรา 
จ ง เชื่อฟงและปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา 
แลวเจาจะดําเนินชีวิตอยูอยางปลอดภัยในดินแดน 
๑ ๙ แลวแผนดินจะใหพืชผลแกเจา เจาจะอิ่มหนําสําราญโดยสวัสดิภาพ 
๒ ๐ เจาอาจถามวา "แลวจะกินอะไรในปท่ีเจ็ด ในเม่ือ 
ไมไดปลูกหรือเก็บเก่ียวพืชผล' ๒ ๑ เราจะอวยพรเจาในปท่ีหก 
จนแผนดินจะใหพืชผลมากพอสําหรับสามป ๒ ๒ ขณะที่เจาปลูกในชวงปท่ีแปด 
เจาจะยังกินพืชผลเกานั้นตอไปจนกระทั่งถึงฤดูเก็บเก่ียวของปท่ีเกา  
๒ ๓ ที่ดินจะขายขาดมิได เพราะแผนดินเปนของเรา 
พวกเจาเปนเพียงคนตางดาวและผูเชาอาศัยทํากิน๒ ๔ ทั่วแดนที่เจาถือครอง 
เปนกรรมสิทธ์ิ จงใหมีการไถถอนที่ดินคืนได 
๒ ๕ หากพี่นองรวมชาติของเจายากจนและขายที่ดินบางสวนไป 
ญาติสนิทท่ีสุดของคนนั้นอาจจะมาซื้อคืนได ๒ ๖ หากไมมีคนอื่นคนใดมาซ้ือคืน 
และตัวคนนั้นเองร่ํารวยขึ้น มีเงินพอที่จะไถ 
๒ ๗ เขาสามารถมาซ้ือคืนในราคาซึ่งไดสัดสวนกับจํานวนพืชผลจาก 
วันท่ีขายที่ดิน เจาของใหมจะตองยอมรับเงิน จํานวนนั้น และคืนท่ีดินให 
๒ ๘ แตหากเจาของ เดิมไมสามารถซื้อคืน ก็จะตกเปนของเจา 
ของคนใหมจนถึงปก่ึงศตวรรษซึ่งจะตองคืน ใหเจาของเดิมอีกครั้ง 
๒ ๙ ผูใดขายบานในเขตกําแพงเมือง 
เขามีสิทธิ์ซ้ือคืนอยางเต็มท่ีในชวงเวลาหนึ่งป ๓ ๐ หากมิไดซ้ือคืนภายในหนึ่งป 
บานหลังนั้นจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของเจาของคนใหม 
ไมตองคืนใหเจาของเดิมในปก่ึงศตวรรษ 
๓ ๑ สวนบานซ่ึงอยูนอกกําแพงเมืองจะเปนเชนท่ีดิน คือซ้ือคืนไดทุกโอกาส 
และจะตองคืนใหเจาของเดิมในปก่ึงศตวรรษ 
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๓ ๒ ยกเวนบานของคนตระกูลเลวี แมอยูใน เขตกําแพงเมือง 
ก็จะซ้ือคืนเมื่อใดก็ได ๓ ๓ และ 
จะตองคืนใหเจาของเดิมในปก่ึงศตวรรษเพราะบานในเมืองของชนเลวีเปนกรรมสิ
ทธิ์ ของพวกเขาในหมูตระกูลตางๆในอิสราเอล ๓ ๔ แตหามขายที่ดินผืนรวม 
ซ่ึงอยูรอบตัวเมือง เพราะเปนกรรมสิทธิ์ถาวรของพวกเข า    
การปฏิบัติตอพี่นองท่ียากจน 
๓ ๕ หากพี่นองของเจายากจนไมสามารถหา เลี้ยงชีพ 
เจาจงชวยเหลือเขาเหมือนเอื้อเฟอแกคนตางดาวหรือแขกในบานเพื่อเขาจะอยู ได 
๓ ๖ อยาคิดดอกเบ้ียใดๆจากเขา แตจงยําเกรงพระเจา 
เพื่อพี่นองนั้นจะคงอยูทามกลาง เจาได ๓ ๗ อยาคิดดอกเบี้ยเงินท่ีใหเขายืมหรือ 
คากําไรจากการขายอาหารแกเขา ๓ ๘ เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
ผูนําเจาออกมา จากอียิปตเพื่อยกดินแดนคานาอันใหแกเจา 
และเพื่อเปนพระเจาของเจา 
การไถทาส  
๓ ๙ หากพี่นองรวมชาติของเจายากจน และ ขายตัวเองเปนทาสของเจา 
อยาใชงานเขาเยี่ยงทาส ๔ ๐ แตจงปฏิบัติตอเขาเสมือนลูกจาง หรือผูมาอาศัย 
และเขาจะปรนนิบัติรับใชเจา ถึงปก่ึงศตวรรษ  
๔ ๑ เม่ือนั้นเขาสามารถเปนไทพรอมลูกๆ 
กลับไปสูวงศตระกูลและที่ดินของบรรพบุรุษ 
๔ ๒ เพราะชนอิสราเอลคือผูรับใชของเรา ซ่ึงเรานําออกมาจากอียิปต 
เขาตองไมถูกขายเปนทาส ๔ ๓ อยาปกครองเขาอยางทารุณอํามหิต 
แตจงยําเกรงพระเจา ของเจา  
๔ ๔ เจาอาจจะซ้ือตัวคนชาติตางๆที่อยูใกลเคียงมาเปนทาส 
๔ ๕ และเจาอาจซื้อตัวคนที่มาขออาศัยอยูทามกลางเจา 
และสมาชิกในพงศพันธุของเขาที่เกิดในดินแดนของเจา 
และพวกเขาจะเปนกรรมสิทธ์ิของเจา 
๔ ๖ เจาจะยกพวกเขาใหเปนมรดกสืบทอดไปยังลูกหลานเปนทาสชั่วชีวิตก็ได 
แตหามเจาปกครองพี่นองรวมชาติอิสราเอลอยางทารุณโหดราย 
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๔ ๗ หากชนตางชาติหรือผูมาอาศัยในหมูพวกเจาร่ํารวย 
แลวมีชาวอิสราเอลพี่นองรวมชาติของเจาท่ียากจนขายตัวเองเปนทาส 
ข อ ง ช า ว ตางชาติคนนั้นหรือเครือญาติของชาวตางชาติคนนั้น 
๔ ๘ เขามีสิทธ์ิไถถอนตัวหลังจากขายตัวเปนทาส ใหญาติของเขาไถตัวเขาคืนมา 
๔ ๙ จะเปนลุง นา อา หลาน ลกูพี่ลูกนอง หรือใครก็ตามซ่ึงเปนญาติสนิท 
หรือคนนั้นอาจจะไถตัวเองเปนไทเมื่อร่ํารวยมีเงินพอ 
๕ ๐ คาไถตัวจะเปนสัดสวนกับ จํานวนปกอนถึงปก่ึงศตวรรษ เปนคาจาง 
สําหรับลูกจางหนึ่งคนในชวงจํานวนปดังกลาว 
๕ ๑ หากยังอีกหลายปกวาจะถึงปก่ึงศตวรรษ 
เขาจะจายเกือบเทาจํานวนคาตัวเม่ือเริ่มเปนทาส 
๕ ๒ หากอีกไมก่ีปก็ถึงปก่ึงศตวรรษเขาจะจายคืนเพียงสวนนอยของเงินคาตัว 
๕ ๓ ผูท่ีซ้ือตัวเขาไปจะตองปฏิบัติตอเขาเสมือนลูกจางรายปตองดูแลมิใหเจาของป
กครองเขาอยางทารุณขมเหง ๕ ๔ หากเขายังไมไดรับการไถตัว 
เม่ือถึงปก่ึงศตวรรษ เขาและลูกหลานจะเปนอิสระเมื่อถึงเวลานั้น 
๕ ๕ เพราะประชากรอิสราเอลเปนคนรับใชของเรา 
เราไดพาพวกเขามาจากดินแดนอียิปต เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา" 
 
 
รางวัลของการเชื่อฟง 
๒ ๖  "เจาอยาตั้งรูปเคารพใดๆ ไมวารูปสลัก เสาหินอันศักด์ิสิทธ์ิ 
หรือศิลาสลักเสลาใดๆในดินแดนของเจา เพ่ือไวกราบไหวบูชา 
เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา ๒ จงถือรักษาสะบาโตของเรา 
แ ล ะ ย ำเกรงสถานนมัสการของเรา เราคือองคพระผูเปนเจา+ 
๓ หากเจาปฏิบัติตามประกาศิตของเรา และใสใจเชื่อฟงคําสั่งของเรา 
๔ เราจะใหฝนตกตามฤดูกาล แผนดินจะใหพืชผลอุดม  ตนไมจะออกผลเพียบก่ิง 
๕ ชวงเวลานวดขาวจะเนนนานถึงฤดูเก็บผลองุน 
และฤดูเก็บผลองุนจะเนนนานไปถึงฤดูหวาน เจาจะไดรับประทานอยางอิ่มหนํา  
และอาศัยอยูอยางสงบสุขในดินแดนนั้น 
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๖ เราจะยังสันติสุขในดินแดนยามนอนเจาจะไมตองหวาดผวา 
เราจะขับไลสัตวรายออกไปจากดินแดน ดาบจะไมแผวพานดินแดนของเจาเลย 
๗ เจาจะรุกไลศัตรูของเจา คนเหลานั้นจะลมตายดวยคมดาบตอหนาเจา ๘ พวกเจา 
หาคนจะรุกไลศัตรูนับรอย พวกเจารอยคนจะรุกไลคนเปนหม่ืน 
ศัตรูท้ังหลายจะลมตายดวยคมดาบตอหนาเจา ๙ เราจะดูแลเจา 
ดวยความโปรดปราน เพิ่มพูนใหเจา และจะ กระทําใหสําเร็จ 
เรียบรอยตามคําสัญญาท่ีใหไวกับเจา 
๑ ๐ เจาจะยังคงกินพืชผลงวดที่แลวเม่ือตองขยับขยายยายท่ีสําหรับพืชผลรุนใหม 
๑ ๑ เราจะสถิตอยูในหมูพวกเจา และมิไดชิงชังเจาท้ังหลาย 
๑ ๒ เราจะดําเนินอยูกลางพวกเจา เปนพระเจาของเจา เจา 
จะเปนประชากรของเรา ๑ ๓ เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
ซ่ึงนําเจาท้ังหลายออกมาจากอียิปต เพื่อเจาจะไมตองเปน ทาสชาวอียิปตอีกตอไป 
เราไดหักโซตรวน ซึ่งพันธนาการเจา และทําใหเจากาวเดินไปอยางสงาผาเผย 
โทษของการไมเชื่อฟง  
๑ ๔ แตหากเจาไมฟงเรา ไมปฏิบัติตามคําสั่งเหลานี้  
๑ ๕ หากเจาละเลยประกาศิตของเรา ดูหม่ินบทบัญญัติขอเรา 
มิไดกระทําตามคําสั่งของเรา เปนการละเมิด 
พันธสัญญาของเรา๑ ๖ เราจะทํากับเจาอยางนี้ 
คือลงโทษเจาโดยใชความหวาดหวั่นพรั่น พรึงอันฉับพลันและโรคภัยไขเจ็บ 
ตาของเจาจะเสื่อมถอยและชีวิตของเจาจะทรุดโทรม ไป 
เจาจะหวานโดยเปลาประโยชน เพราะศัตรูของเจาจะกินเสีย 
๑ ๗ เราจะตั้งตนเปนปฏิปกษของเจา เพื่อเจาจะพายแพตอหนาศัตรู  
บรรดาผูเกลียดชังเจาจะปกครองเจา  เจาจะวิ่งหนีแมเม่ือไมมีใครไลตาม  
๑ ๘ และหากเจายังไมยอมเชื่อฟง 
เราจะลงโทษเจาหนักขึ้นเจ็ดเทาเนื่องเพราะความผิด บาปของเจา 
๑ ๙ เราจะกะเทาะอํานาจอันฮึก เหิมของเจา และทําใหทองฟาเหนือเจาเปน 
เชนเหล็กและแผนดินเบ้ืองลางเจาเปนดังทองบรอนซ 
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๒ ๐ เจาจะหยาดเหงื่อลงแรงโดยเปลาประโยชนเพราะผืนแผนดินไมใหพืชผล 
ตนไมในท่ีดินก็ไมออกผล  
๒ ๑ และหากถึงเพียงนั้นแลว เจายังขัดขืนไมยอมเชื่อฟงเรา 
เราจะสงภัยพิบัติเพิ่มขึ้นอีกเจ็ดเทาใหสาสมกับบาปผิดของเจา ๒ ๒ เรา 
จะสงสัตวรายมาเลนงานลูกหลานของเจา ทําลายฝูงสัตวของเจา 
ทําใหจํานวนคนของ เจาลดลงจนถนนหนทางเริศรางผูคน  
๒ ๓ และเมื่อถึงเพียงนั้นแลว หากเจายังไมยอมรับการตีสอนของเรา 
ยังคงขัดขืนตอตานเรา ๒ ๔ เราเองจะตอตานเจา 
และจะใหเจาทุกขทรมานเนื่องดวยบาปผิดของตนยิ่งขึ้นอีกเจ็ดเทา 
๒ ๕ และเราจะนําดาบมายังเจาเพื่อแกแคนท่ีสัญญาของเราถูกละเมิด เม่ือ 
เจาเตลิดหนีไปยังเมืองตางๆของเจา  เราจะ สงภัยพิบัติมาทามกลางพวกเจา  
เจาจะตกอยูในมือศัตรู  ๒ ๖ เราจะทลายแหลงเสบียงของเจา  
ถึงขนาดหญิงสิบคนใชเตาเพียงเตาเดียวอบขนมใหพวกเจาและตองชั่งอาหารแบง
กันกิน เจาจะกินแตไมอิ่ม 
๒ ๗ หากถึงเพียงนี้แลวเจายังคงไมฟง ยังคงขัดขืนตอตานเรา 
๒ ๘ เราจะจัดการกับเจาดวยความพิโรธ 
และเราเองจะลงโทษความผิดบาปของเจาหนักย่ิงขึ้นเจ็ดเทา 
๒ ๙ เจาจะกินเนื้อลูกชายลูกสาวของตัวเอง 
๓ ๐ เราจะทลายแทนบูชา ณ ที่สูงของเจา จะโคนแทนเผาเครื่องหอมของเจา 
ท้ิงซากศพของเจาใหเปอยเนาอยูในหมูรูปเคารพของเจาเอง เราจะชิงชังพวกเจา 
๓ ๑ เราจะทําใหนครตางๆของเจาเริศราง และทําลายสถานนมัสการของเจา 
เราจะไมนิยมยินดีในกลิ่นหอมหวานแหงเครื่องบูชาของเจา 
๓ ๒ เราจะทิ้งใหแผนดินเริศรางจนศัตรูของเจา ท่ีเขามาพักอาศัยท่ึงตะลึง 
๓ ๓ เราจะกระจายพวกเจาไปทามกลางชนชาติตางๆ 
เราจะชักดาบออกจากฝกรุกไลเจาดินแดนของเจาจะถูกท้ิงรางและเมืองตางๆถูกทํา
ล า ย ๓ ๔ แลวแผนดินจะไดชื่นชมกับปสะบาโตของมัน 
ตลอดชวงท่ีถูกท้ิงรางซ่ึงเจาตกอยูในดินแดนของศัตรู 
แผนดินจะไดพักสงบและชื่นชมกับสะบาโตของมัน ๓ ๕ ตลอดชวงท่ีถูกท้ิงราง 
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แผนดินจะไดพักสงบชดเชยกับท่ีไมไดหยุดพักในชวงสะบาโต 
ขณะที่เจาอาศัยอยูในแผนดิน 
๓ ๖ สําหรับพวกเจาท่ีเหลืออยู 
เราจะทําใหจิตใจของพวกเขาหวาดหวั่นขวัญผวาในแดนของศัตรูถึงขนาดเสียงใ
บไมถูกลมพัดปลิวก็ทําใหพวกเขาหนีแจนไป เขาจะวิ่งราวกับหนีเตลิดจากคมดาบ 
และเขาจะลมลง แมไมมีใครไลตาม 
๓ ๗ เขาจะสะดุดลมทับกัน ราวกับเตลิดหนีจากคมดาบ แมเม่ือไมมีใครรุกไล 
เจาจะไมสามารถตอกรกับขาศึก ๓ ๘ เจาจะถึงแกพินาศในหมูประชาชาติท้ังหลาย 
และถูกกลืนหายไปในดินแดนของศัตรู ๓ ๙ คนที่เหลือ 
อยูจะเหี่ยวระโหยไปในดินแดนของศัตรูเนื่องเพราะบาปผิดของตน  
และบาปผิดของ บรรพบุรุษ  
๔ ๐ แตหากเขาทั้งหลายสํานึก สารภาพบาปผิดของตน 
และบาปผิดของบรรพบุรุษท่ีพวกเขากบฏฝาฝนตอเรา 
๔ ๑ ซ่ึงทําใหเราเปนศัตรูกับเขา จนเราสงพวกเขาไปยังดินแดนของเหลาศัตรู 
ตราบจนจิตใจอันไมไดรับสุหนัตของเขาถอมลง และชดใชบาปผิดของตน 
๔ ๒ เมื่อนั้นเราจะระลึกถึงคําม่ันสัญญาท่ีใหไวกับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ 
และจะระลึกถึงแผนดินนั้น  ๔ ๓ เพราะแผนดิน นั้นจะชื่นชมกับสะบาโตของมัน 
ขณะที่ถูก ท้ิงรางอยู พวกเขาจะชดใชบาปผิดของตนที่ไดละท้ิงบทบัญญัติของเรา 
และดูหม่ินคําบัญชาของเรา ๔ ๔ แตแมถึงเพียงนั้น เมื่อเขาอยูในดินแดนของศัตรู 
เราจะไมละท้ิงพวกเขาหรือเดียดฉันทพวกเขาจนถึงกับทําลายลางพวกเขาโดยสิ้นเ
ชิงเปนการละเมิดสัญญากับพวกเขา เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเขา 
๔ ๕ เพื่อเห็นแกเขาเราจะระลึกถึงคําม่ันสัญญาท่ีใหไวกับบรรพบุรุษของเขาซึ่งเรา
ไดพาออกมาจากอียิปตตอหนาประชาชาติท้ังหลาย เพื่อเปนพระเจาของเขา 
เราคือองคพระผูเปนเจา+" 
๔ ๖ เหลานี้คือบทบัญญัติ คําสั่งและขอปฏิบัติ 
ซ่ึงองคพระผูเปนเจา +ทรงตั้งไวระหวางพระองคเองกับชนอิสราเอลผานทางโมเสส 
ณ ภูเขาซีนาย 
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กฎเกณฑเก่ียวกับการไถ 
๒ ๗  องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสส ๒ ใหแจงแกชนอิสราเอลวา 
"ผูที่ถวายคําปฏิญาณ เปนพิเศษวาจะถวายตัว 
บุคคลแดองคพระผูเปนเจา+ใหถวายเงินจํานวนตอไปนี้แทน คือ ๓ ผูท่ีอายุ ๒ ๐ -
๖ ๐  ป ถาเปนชายถวายเงิน ๕ ๐  เ ช เ ค ล  (ร า ว  ๕ ๗ ๕  กรัม) 
ตามเชเคลของสถานนมัสการ ๔ ถาเปนหญิงถวาย ๓ ๐  เ ช เ ค ล  (ร า ว  
๓ ๔ ๕  กรัม) ๕ ผูท่ีอายุ  ๕ -๒ ๐  ป ถาเปนชายถวาย ๒ ๐  เ ช เ ค ล  (ร า ว  
๒ ๓ ๐  กรัม) ถาเปนหญิงถวาย ๑ ๐  เ ช เ ค ล  (ร า ว  ๑ ๑ ๕  กรัม) 
๖ ผูท่ีอายุ ๑  เดือนถึง ๕  ข ว บ  ถาเปนชายถวาย ๕  เ ช เ ค ล  (ร า ว  
๕ ๕  กรัม) ถาเปนหญิงถวาย ๓  เ ช เ ค ล  (ร า ว  ๓ ๕  กรัม) ๗ ผูท่ีอายุ 
๖ ๐  ปขึ้นไป ถาเปนชายถวาย ๑ ๕  เ ช เ ค ล  (ร า ว  ๑ ๗ ๐  กรัม) 
ถาเปนหญิงถวาย ๑ ๐  เ ช เ ค ล  (ร า ว  ๑ ๑ ๕  กรัม) 
๘ หากผูถวายปฏิญาณยากจนไมอาจถวายเงินตามที่ระบุไว 
ใหพาบุคคลที่เขาประสงคจะถวายตัวมาพบปุโรหิต  
ซ่ึงจะกําหนดมูลคาท่ีผูปฏิญาณจะสามารถถวาย 
๙ แตหากเขาปฏิญาณถวายสัตวที่เปนเครื่องบูชาได 
สัตวนั้นท่ีถวายแดองคพระผูเปนเจา+ตองถือวาบริสุทธ์ิ 
๑ ๐ เขาจะเอาตัวอื่นมาเปลี่ยน ไมได เอาดีมาแทนไมดีหรือเอาไมดีมา 
แทนดีก็ไมได หากเขาเปลี่ยนตัว ท้ังตัวแรก และตัวท่ีมาเปลี่ยนจะเปนของบริสุทธ์ิ 
๑ ๑  หากสัตวท่ีปฏิญาณจะถวายไมใชสัตวท่ีใชเปนเครื่องบูชาได 
จะตองนําสัตวนั้นมาพบปุโรหิต ๑ ๒ ซ่ึงจะประเมินคุณภาพวาดีหรือไมดี 
ปุโรหิตกําหนดมูลคาเทาใด ก็ใหเปนไปตามนั้น 
๑ ๓ หากเจาของตองการจะไถสัตวตัวนั้นก็ใหจายเพิ่มอีกหนึ่งในหาของราคาที่ตั้ง
ไว 
๑ ๔ ผูใดถวายบานเปนของบริสุทธ์ิแดองคพระผูเปนเจา+ 
ปุโรหิตจะประเมินคุณภาพวาดีหรือไมดี ปุโรหิตกําหนดราคาเทาใด ก็ใหถือตามนั้น 
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๑ ๕ หากผูถวายบานจะไถคืน เขาตองจายเพิ่มอีกหนึ่งในหาของราคา 
แลวบานจะกลับคืนเปนของเขา 
๑ ๖ ผูใดถวายที่ดินสวนหนึ่งของตระกูลแดองคพระผูเปนเจา+ 
จะตีราคาตามปริมาณเมล็ดพืชซ่ึงจะใชหวานในที่นั้น 
ท่ีดินสวนท่ีใชหวานเมล็ดขาวบารเลย ๑  โฮเมอร (ร า ว  ๒ ๒ ๐  ลิตร) เปนเงิน 
๕ ๐  เ ช เ ค ล  (ร า ว  ๕ ๗ ๕  กรัม) 
๑ ๗ หากผูใดถวายที่ดินในปก่ึงศตวรรษ ตีราคาเต็มตามอัตรา  ๑ ๘ หากถวาย 
หลังปก่ึงศตวรรษไป 
ราคาจะเปนสัดสวนกับจํานวนปท่ีเหลืออยูกอนถึงปก่ึงศตวรรษรอบตอไป 
๑ ๙ หากคนนั้นตกลงใจจะไถท่ีดินคืน 
เขาจะจายเงินเพิ่มอีกหนึ่งในหาของราคาประเมิน และรับที่ดินคืนเปนของเขาอีก 
๒ ๐ แต หากเขาไมไถคืน หรือหากขายที่ดินนั้นแกคนอื่น 
(และยกกรรมสิทธิ์ในท่ีดินนั้นถวายแดพระเจาในปก่ึงศตวรรษ 
ท่ีดินนั้นจะมิไดกลับคืนเปนของเขาอีก) 
๒ ๑ เมื่อท่ีดินไดรับการปลดปลอย(คืนสูเจาของเดิม) ในปก่ึงศตวรรษ 
ก็จะถือเปนของบริสุทธิ์ 
เชนดังท่ีดินซ่ึงถวายแดองคพระผูเปนเจา+จะมอบใหเปนกรรมสิทธิ์ของปุโรหิต 
๒ ๒ หากผูใดถวายที่ดินซ่ึงเขาซื้อมาแดองคพระผูเปนเจา+ 
แตไมใชที่ดินสวนมรดกของครอบครัว  
๒ ๓ ปุโรหิตจะประเมินราคานับถึงปก่ึงศตวรรษ 
และเขาจะถวายเงินจํานวนดังกลาวแดองคพระผูเปนเจา+ทันที 
๒ ๔ ในปก่ึงศตวรรษ ที่ดินนั้นจะคืน ใหเจาของเดิมซ่ึงขายที่ดินนั้นให 
๒ ๕ ราคาประเมินท้ังหมดระบุตามเชเคลแหงสถานนมัสการ ๒ ๐  เกราหเปน ๑  
เ ช เ ค ล  
๒ ๖ เจาไมควรคิดวาจะถวายลูกวัวหรือลูกแกะหัวปแดองคพระผูเปนเจา+เพราะเปน
ของพระองคอยูแลว ๒ ๗ หากเปนลูกหัวปของสัตวท่ีมีมลทิน 
เจาของจะซ้ือคืนตามราคาที่ปุโรหิตประเมินและจายเพิ่มอีกหนึ่งในหาหากเจาของไ
มไถคืน ปุโรหิตก็จะขายใหแกผูอื่นตามราคานั้น 
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๒ ๘ อยางไรก็ตามสิ่งท่ีถวายขาดแดองคพระผูเปนเจา+ จะเปนตัวบุคคล สัตว หรือ 
ท่ีดินมรดกยอมเปนสิทธิ์ขาด ไมมีการซ้ือขายไถคืน 
เพราะเปนของบริสุทธิ์ท่ีสุดแดองคพระผูเปนเจา+ 
๒ ๙ ผูใดถูกถวายขาดหรือตองโทษถึงแกชีวิตจะไถคืนไมได 
เขาจะตองถูกประหารชีวิต  
๓ ๐ หนึ่งสวนสิบของผลผลิตจากแผนดิน ไมวาเมล็ดขาวจากผืนดิน 
หรือผลไมจากตนเปนขององคพระผูเปนเจา+และบริสุทธิ์แดพระองค 
๓ ๑ หากผูใดตองการไถคืนสิบลดของเขา จะตองจายเพิ่มอีกหนึ่งสวนหาของราคา 
๓ ๒  หนึ่งในสิบขอฝูงสัตวท้ังหมด คือทุกตัวทีสิบท่ีผานไปภายใตไมเทาของผูเลี้ยง 
จะเปนสวนบริสุทธิ์แดองคพระผูเปนเจา+ ๓ ๓ จะไมมีการเลือกวาตัวนั้นดีตัวนี้ไมดี 
หรือเอาตัวหนึ่งมาแทนอีกตัวหนึ่ง เพราะหากมีการเปลี่ยนตัว 
ท้ังตัวท่ีถูกเปลี่ยนกับตัวท่ีเอามาเปลี่ยนยอมเปนของบริสุทธ์ิไถคืนไมได" 
๓ ๔ เหลานี้คือบทบัญญัติซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ประทานแกโมเสสบนภูเขาซีนายสํา
หรับประชากรอิสราเอล  
  
 
 
 
 
 
 
 



 กันดารวิถี 
 โมเสสเขียนพระธรรมเลมนี้ 
เลาถึงการเดินทางของชนชาติอิสราเอล จากภูเขาซีนาย 
มาจนถึงใกลชายแดนคานาอัน อิสราเอลกําลังจะเขาสูคานาอัน 
พวกเขาทําความผิดบาปและไมเช่ือฟงพระเจา 
พระองคจึงไมทรงอนุญาตใหพวกเขาไดรับกรรมสิทธ์ิท่ีทรงสัญญา
ไว  แตตองรอนแรมอยูในถ่ินทุรกันดารถึง 40 ป  หลังจากนั้น 
พวกเขาคอยๆ เดินทางมาสูคานาอันคราวนี้ดวยทาที  
พรอมจะเชื่อฟงคําสั่งของพระเจา 
หลังจากมีชัยในการศึกครั้งสําคัญๆ 
ที่ฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแดนแลว  
ชาวอิสราเอลก็เตรียมเขาสูคานาอัน 
แนวคิดสําคัญของพระธรรมเลมนี้ คือ 
พระเจาทรงสัตยซ่ือเสมอตนเสมอปลาย 
และมนุษยทําความผิดบาปมหันต  อิสราเอลทอดทิ้งพระเจา 
แตพระเจายังคงรักษาคําม่ันสัญญาในอันท่ีจะนําประชากรของพระ
องคผานพนถ่ินทุรกันดาร  และทรงอํานวยทุกสิ่งสรรพท่ีจําเปน  
ในพระคัมภีรพันธสัญญาใหม 
ชีวิตคริสตชนก็คลายกับการรอนแรมผานถ่ินทุรกันดารเพื่อไปถึงส
วรรคอันเปรียบไดกับคานาอันซ่ึงเรามุงจะไปถึง (ฮีบรู 3:7-9 ; 4:8-
11) 
  
โครงเรื่อง 
1. การเกณฑพลเพื่อทําศึก (1:1-2:34) 
2. กฎเกณฑพิเศษสําหรับการดําเนินชีวิต (3:1-10:10) 
3. การเดินทางสูคานาอัน และการกบฏครั้งใหญ (10:11-14:45) 
4. การรอนแรมในถิ่นทุรกันดาร (15:1-19:22) 



5. การเดินทางสูที่ราบโมอับ และเหตุการณท่ีเกิดขึ้นกับบาลาอัม 
(20:1-25:18) 
6. เตรียมตัวเขาสูคานาอัน (26:1-36:13)  
 
ส ำ ม ะ โ น ป ร ะ ช า ก ร  
1 วันท่ีหนึ่งเดือนสองของปท่ีสอง 
หลังจากชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสในพลับพลาที่ถ่ินกันดารซีนายวา 
2"จงสํารวจสํามะโนประชากรชายฉกรรจอายุ 20 ป 
ขึ้นไปท่ีสามารถออกรบใหระบุวงศและเชื้อสาย 
3เจากับอาโรนจะเปนผูดําเนินการนี้ 4โดยมีผูนําจากตระกูลตางๆ 
ตระกูลละหนึ่งคน เปนผูชวย" 5ผูนําเหลานี้ไดแก 
จากตระกูลรูเบนคือ เอลีซูรบุตรเชเดเออร  6จากสิเมโอนคือ 
เชลูมิเอลบุตรศูริชัดดัย  7จากยูดาหคือ นาโชนบุตรอัมมีนาดับ 
8จากอิสสาคารคือ เนธันเอลบุตรศุอาร9จากเศบูลุนคือ 
เอลีอับบุตรเฮโลน 10จากเอฟราอิมบุตรโยเซฟคือ 
เอลีชามาบุตรอัมมีฮูด  จากมนัสเสหบุตรโยเซฟคือ 
กามาลิเอลบุตรเปดาซูร 11จากเบนยามินคือ  อาบีดันบุตรกิเดโอนี  
12จากดานคือ อาหิเยเซอรบุตรอัมมีชัดดัย 13จากอาเชอรคือ 
ปากีเอลบุตรโอคราน 14จากกาดคือ เอลียาสาฟบุตรเดอูเอล 
15จากนัฟทาลีคือ อาหิราบุตรเอนัน 
16คนเหลานี้ไดรับแตงตั้งจากชุมชน เปนผูนําตระกูลตางๆ 
เขาทั้งหลาย เปนหัวหนาของวงศตางๆ ของอิสราเอล 
17ในวันท่ีหนึ่งเดือนสองนั้นเอง โมเสส อาโรน 
และผูนําตามรายชื่อขางตน 18ไดเรียกชุมนุม 
ชายฉกรรจอิสราเอลอายุ 20 ปขึ้นไปท่ีสามารถออกรบ 
แตละคนแจงตระกูลและเชื้อสายของตน 
19ตามท่ีอ ง คพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสส 



สรุปสํามะโนในถ่ินกันดารซีนาย ดังนี้  
20จากวงศวานของรูเบนบุตรชายหัวปของยาโคบ ชายฉกรรจอายุ 
20 ป ขึ้นไปที่ออกรบได แตละคนลงชื่อตามบันทึกวงศตระกูล 21 
จํานวนพลจากตระกูลรูเบน 46,500 ค น    
22จากวงศวานของสิเมโอน ชายฉกรรจอายุ 20 
ปขึ้นไปที่ออกรบได แตละคนลงชื่อตามบันทึก วงศตระกูล 
23จํานวนพลจากตระกูลสิเมโอน 59,300 ค น   
24จากวงศวานของกาด ชายฉกรรจอายุ 20 ปขึ้นไปที่ออกรบได 
แตละคนลงชื่อตามบันทึกวงศตระกูล 25จํานวนพลจากตระกูลกาด 
45,650 ค น  26จากวงศวานของยูดาห  ชายฉกรรจอายุ 20 
ปขึ้นไปที่ออกรบได แตละคนลงชื่อตามบันทึก วงศตระกูล 
27จํานวนพลจากตระกูลยูดาห 74,600 ค น  
28จากวงศวานของอิสสาคาร ชายฉกรรจ อายุ 20 
ปขึ้นไปที่ออกรบได แตละคนลงชื่อตามบันทึกวงศตระกูล  
29จํานวนพลจากตระกูลอิสสาคาร 54,400 ค น  
30จากวงศวานของเศบูลุน  ชายฉกรรจอายุ 20 ปขึ้น 
ไปท่ีออกรบได แตละคนลงชื่อ ตามบันทึกวงศตระกูล 31 
จํานวนพลจากตระกูลเศบูลุน 57,400 ค น  
32จากวงศวานของเอฟราอิมบุตรโยเซฟ  ชายฉกรรจอายุ 20 ป 
ขึ้นไปท่ีออกรบได  แตละคนลงชื่อ ตามบันทึกวงศตระกูล 
33จํานวนพลจากตระกูล เอฟราอิม 40,500 ค น  
34จากวงศวานของมนัสเสห บุตรโยเซฟ ชายฉกรรจอายุ 20 
ปขึ้นไปที่ออกรบได แตละคนลงชื่อตามบันทึกวงศตระกูล 
35จํานวน พลจากตระกูลมนัสเสห  32,200 ค น    
36จากวงศวานของเบนยามิน ชายฉกรรจอายุ 20 ป ขึ้นไป 
ที่ออกรบได แตละคนลงชื่อตามบันทึกวงศตระกูล 
37จํานวนพลจากตระกูลเบนยามิน 35,400 ค น  
38จากวงศวานของดาน ชายฉกรรจอายุ 20 ปขึ้นไปที่ออกรบได 



แตละคนลงชื่อตามบันทึกวงศตระกูล 39จํานวนพลจากตระกูลดาน 
62,700 ค น  40จากวงศวานของอาเชอร ชายฉกรรจอายุ 20 
ปขึ้นไป ที่ออกรบได แตละคนลงชื่อตามบันทึกวงศตระกูล 
41จํานวนพลจากตระกูลอาเชอร 41,500 ค น    
42จากวงศวานของนัฟทาลี  ชายฉกรรจอายุ 20 
ปขึ้นไปที่ออกรบได แตละคนลงชื่อตามบันทึกวงศตระกูล 
43จํานวนพลจากตระกูลนัฟทาลี 53,400 ค น  44เหลานี้คือ 
จํานวนคนที่นับโดยโมเสส อาโรนกับผูนําจากแตละตระกูลทัง 12 
ของอิสราเอล  45คือชายฉกรรจอายุ 20 
ปขึ้นไปทุกคนที่รวมทัพได ตามแตละตระกูล 46รวมท้ังสิ้น 
603,550 ค น  47ยอดรวมนี้ไมรวมคนในตระกูลเลวี  
48องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสกับโมเสสไววา 49"ยกเวนตระกูลเลวี 
ไมตองลงจํานวนในสํามะโนประชากร 
50แตจงต้ังชนตระกูลเลวีใหรับผิดชอบงานเก่ียวกับพลับพลาและก
ารเคลื่อนยายพลับพลา พวกเขาจะพักอาศัยใกลพลับพลา 
51เม่ือใดก็ตามที่มีการเคลื่อนยายพลับพลา 
ชนตระกูลเลวีจะเปนผูปลดพลับพลา ลงหรือต้ังขึ้นใหม  
ผูอื่นแตะตองพลับพลาจะถูกสําเร็จโทษ 
52ชนแตละตระกูลของอิสราเอลจะแบง 
อาณาบริเวณสําหรับพักแรม และมีธงประจําตระกูลปกอยู 
53เต็นทของตระกูลเลวีจะรวมกลุม รายรอบพลับพลา 
เพื่อพระพิโรธของพระเจาจะไมตกแกชุมชนอิสราเอล 
ใหชนตระกูลเลวีรับผิดชอบ ดูแลพลับพลา"   
54ประชากรอิสราเอลก็ปฏิบัติตามทุกสิ่งท่ีอ ง คพระผูเปนเจา+ตรั
สสั่งโมเสส 
 
ที่ตัง้ของตระกลูตางๆ 



2 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสและอาโรนวา 
2"ชนอิสราเอลจะตั้งคายรายรอบเต็นทนัดพบ โดยตั้ง 
เต็นทตามธงประจําตระกูล"1 
3ดานตะวันออกเปนที่ต้ังของตระกูลยูดาห 
ผูนําคือนาโชนบุตรอัมมีนาดับ 4จ ำ น ว น  พ ล  74,600 ค น  
5ถัดมาเปนท่ีตั้งของตระกูลอิสสาคารผูนําคือเนธันเอลบุตรศุอาร 
6จ ำ น ว น พ ล   54,400 ค น  7จากนั้น ไดแกตระกูลเศบูลุน  
ผูนําคือเอลีอับบุตรเฮโลน 8จ ำ น ว น พ ล  57,400 ค น  
9รวมพลแนวรบดานยูดาห 186,400 คน 
กลุมนี้จะเคลื่อนกําลังกอนสุด 10ดานใตเปนท่ีตั้งของตระกูลรูเบน 
ผูนําคือ เอลีซูร บุตรเชเดเออร  11จ ำ น ว น พ ล  46,500 ค น  
12ถัดมาคือตระกูลสิเมโอน ผูนําคือ เชลูมิเอลบุตรซูริชัดดัย 
13จ ำ น ว น พ ล  59,300 ค น  14ถัดมาคือตระกูลกาด ผูนําคือ 
เอลียาสาฟบุตรเดอูเอล 15จ ำ น ว น พ ล  45,650 ค น  
16รวมพลแนวรบดานรูเบน 151,450 
คนกลุมนี้จะอยูถัดมาในขบวนเดินทาง 17ลําดับ 
ตอมาในแนวขบวนคือเต็นทนัดพบ 
และกลุมตระกูลเลวีจะอยูตรงกลาง เขาทั้งหลายจะออกเดินทางและ   
ตั้งคายเปนลําดับดังนี้ แตละกลุมประจําท่ีตามธง 
18ดานตะวันตกคือตระกูลเอฟราอิม  ผูนําคือ เอลีชามาบุตรอัมมีฮูด 
19จ ำ น ว น พ ล   40,500 ค น  20ถัดมาคือตระกูลมนัสเสห  
ผูนําคือกามาลิเอล บุตรเปดาซูร 21จ ำ น ว น พ ล  32,200 
ค น  22ถัดมาคือตระกูลเบนยามิน ผูนําคือ อาบีดันบุตรกิเดโอนี 
23จ ำ น ว น  พ ล  35,400 ค น  24รวมพลในแนวรบดาน 
เอฟราอิม 108,100 คน พวกเขาจะเคลื่อน พลเปนกลุมที่สาม 
25ดานเหนือคือตระกูลดาน ผูนําคืออาหิเยเซอรบุตรอัมมีชัดดัย 

                                      
1 2:3-31 * รายละเอียดวาผูนําแตละตระกูลนี้ ดูใน กดว.1:2-15 



26จ ำ น ว น พ ล  62,700 ค น  27ถัดมาคือ ตระกูลอาเชอร 
ผูนําคือปากีเอลบุตรโอ ค ร า น  28จ ำ น ว น พ ล  41,500 
ค น  29ถัดมาคือ ตระกูลนัฟทาลี ผูนําคืออาหิราบุตรเอนัน 
30จ ำ น ว น พ ล  53,400 ค น   31รวมพลใน แนวรบดานดาน  
157,600 คน เวลาเดินทางจะอยูรั้งทายขบวนตามธง 
32โดยสรุปกองกําลัง อิสราเอลมีจํานวนทั้งสิ้น 603,550 ค น  
33ไมรวมตระกูลเลวีซ่ึงยกเวนตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชา
แกโมเสส 
34ประชากรอิสราเอลจึงกระทําทุกสิ่งตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัส
สั่งโมเสสคือตั้งคายพักแรม หรือเคลื่อนพล ตามแตละตระกูล 
ดังท่ีกําหนดไว 
 
ตระกลูเลว ี
3 เมื่อครั้งองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสบนภูเขาซีนาย 
2บุตรชายของอาโรนไดแก นาดับ บุตรชายหัวป อาบีฮู เอเลอาซาร 
และอิธามาร 
3คนเหลานี้ไดรับการเจิมแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีปุโรหิต 
4แตนาดับและอาบีฮู 
เสียชีวิตตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ในถิ่นกันดาร ซีนาย 
เม่ือไดจุดไฟตองหามขึ้น คนทั้งสองไมมีบุตร 
จึงเหลือแตเอเลอาซาร และอิธามาร 
คอยชวยเหลืออาโรนผูเปนบิดา 
5องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
6"จงนําตระกูลเลวีมารายงานตัวตอปุโรหิตอาโรนในฐานะผูชวยข
อ ง เ ข า  
7คนเหลานี้จะปฏิบัติหนาท่ีในเต็นทนัดพบเพื่ออาโรนและประชากร
ทั้งหมดรับผิดชอบงานเก่ียวกับพลับพลา 
8คอยดูแลสวนประกอบตางๆ ของเต็นทนัดพบ 



และปฏิบัติหนาท่ีท่ีพลับพลาเพื่อเหลาประชากร 
9จงมอบหมายพวกเขาใหแกอาโรนและบุตรชาย 
เปนตัวแทนของมวลประชากร 10จงแตงตั้งอาโรนกับบุตร 
ใหปฏิบัติหนาท่ีปุโรหิต 
ผูใดอื่นลวงล้ําเขามาใกลสถานนมัสการจะมีโทษถึงตาย" 
11องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
12"เราไดรับชนตระกูลเลวีเปนตัวแทนลูกชายหัวปทุกคน 
ข อ ง ม ว ลประชากรอิสราเอล เลวีเปนของเรา 
13ตั้งแตวันท่ีเราประหารบุตรชายหัวปท้ังปวงของชาวอียิปต 
เราไดแยกลูกหัวปของอิสราเอลทั้งหมด 
ไมวาคนหรือสัตวมาเปนของเรา เราคือองคพระผูเปนเจา+" 
14ณ ถ่ินกันดารซีนาย องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
15"จงสํารวจสํามะโนตระกูลเลวี ระบุสายของแตละวงศ 
นับผูชายทุกคน อายุหนึ่งเดือนขึ้นไป" 
16โมเสสก็ปฏิบัติตามพระดํารัสสั่งขององคพระผูเปนเจา+ 
17วงศตางๆ ของตระกูลเลวี ไดแก วงศเกอรโชน วงศโคฮาท 
และวงศเมรารี 18สายตางๆ ของวงศเกอรโชน คือ ลิบนี และชิเมอี 
19สายตางๆ ของวงศโคฮาท ไดแก อัมราม เฮโบรน อิสฮาร 
และอุสซีเอล 20สายตางๆ ของวงศเมรารี คือมาหลี และมูชี 
เหลานี้คือสายและวงศตางๆ ของตระกูลเลวี 
21สายลิบนีและชิเมอีแหงวงศเกอรโชน 
22รวมชายท้ังปวงที่อายุหนึ่งเดือนขึ้นไปมี 7,500 ค น  
23วงศเกอรโชนจะตั้งคายดาน ตะวันตกหลังพลับพลา 
24ผูนําครอบครัวตางๆ ใน วงศเกอรโชน คือเอลียาสาฟบุตร ลาเอล 
25ท่ีเต็นทนัดพบ วงศเกอรโชนรับผิดชอบดูแลพลับพลาและเต็นท 
เต็นทคลุม มานตรงทางเขาเต็นทนัดพบ 
26มานก้ันรอบลานพลับพลา มานก้ันวิสุทธิสถาน แทนบูชา 



และเชือกท้ัง หมดที่ใชโยงพลับพลาเขาดวยกัน 
และทุกอยางท่ีเก่ียวของกับงาน 
27สายอัมราม เฮโบรน อิสฮาร และอุสซีเอล แหงวงศโคฮาท 
28รวมชายอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปมี 8,600 คน 
วงศโคฮาทรับผิดชอบดูแลสถานนมัสการ 
29วงศโคฮาทจะตั้งคายดานใตของพลับพลา 30ผูนํา 
ครอบครัวตางๆ ในวงศโคฮาท คือ เอลีซาฟาน บุตรอุสซีเอล  
31เขาทั้งหลายรับผิดชอบดูแลหีบพันธสัญญา โตะ คันประทีป 
แทนตางๆ อุปกรณของพลับพลา และเครื่องใชทุกอยาง 
32หัวหนาใหญของชนตระกูลเลวี คือเอเลอาซาร บุตรอาโรน 
ไดรับแตงตั้งใหบัญชาการงานดูแลสถานนมัสการ 33สายมาหลี 
และมูชีแหงวงศเมรารี 34รวมชายอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปมี 6,200 
ค น  35ผูนําครอบครัวตางๆ ในวงศเมรารี คือ 
ซูรีเอลบุตรอาบีฮาอิล พวกเขาจะตั้งคาย ดานเหนือของพลับพลา 
36วงศเมรารีไดรับมอบหมาย ใหดูแลไมกรอบของพลับพลา 
ไมกลอน เสา ฐานรองรับ อุปกรณตางๆ และทุกสวนท่ีเก่ียวของ 
37ตลอดจนเสารอบ ลานพลับพลา ฐานรองรับ หมุดและเชือก 
38โมเสส อาโรน กับบุตรจะตั้งเต็นทท่ีดานตะวันออกของพลับพลา 
หนาเต็นทนัดพบ พวกเขารับ 
ผิดชอบดูแลสถานนมัสการแทนชนอิสราเอล 
ผูใดอื่นลวงล้ําเขาใกลสถานนมัสการจะมีโทษถึงตาย 
39รวมจํานวนชายเลวีอายุหนึ่งเดือนขึ้นไป 
ซ่ึงโมเสสและอาโรนไดนับไวตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา
+ มี 22,000 ค น  
 
สํามะโนบุตรชายหัวป 
40องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา"จงทําทะเบียน 
รายชื่อบุตรชายหัวปของอิสราเอลทุกคน อายุหนึ่งเดือน ขึ้นไป 



41ชาวเลวีจะเปนของเรา  เปนตัวแทนบุตรชายหัวปของอิสราเอล 
ฝูงสัตวของเลวีเปนของเรา เปนตัวแทนลูกหัวปของฝูงสัตว 
แหงอิสราเอลทั้งหมด เราคือองคพระผูเปนเจา+"  
42โมเสสจึงทําทะเบียนรายชื่อบุตรหัวปทั้งหมดของอิสราเอล  
ตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชา 43พบวา 
บุตรชายหัวปอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปมีท้ังสิ้น 22,273 ค น  
44องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
45"จงยกคนตระกูลเลวีใหเราแทนบุตรชายหัวปท้ังหลายของอิสราเ
อล และยกฝูงสัตวของเลวีใหเราแทนลูกหัวปฝูงสัตวของอิสราเอล 
คนเลวีจะเปนของเรา เราคือองคพระผูเปนเจา+ 
46สําหรับบุตรชายหัวปของอิสราเอล 273 
คนซึ่งเกินจํานวนคนเลวีนั้น 47จงเก็บเงินคนละ 5 เ ช เ ค ล  
ต า ม เ ช เ ค ล ข อ ง ส ถ านนมัสการ2 
48มอบใหแกอาโรนและบุตรชายเปนคาไถตัว" 
49โมเสสจึงรับเงินคาไถจากบุตรหัวปชาวอิสราเอล 273 คน 
ซ่ึงเกินจํานวนคนที่ไถแลว โดยทาง ชาวเลวี 
50ร ว ม จ ำ นวนเงินท่ีเก็บได 1,365 เ ช เ ค ล 3 
ต า ม เ ช เ ค ล ของสถานนมัสการ 
51โมเสสมอบเงินคาไถนี้ใหแกอาโรน 
และบุตรชายตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+ 
 
วงศโคฮาท 
4 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสและอาโรนวา 
2"จงทําบัญชีรายชื่อวงศโคฮาทแหงตระกูลเลวี  
3ผูมีรายชื่ออยูในบัญชีนี้คือชายทุกคนอายุตั้งแต 30-50 ป 

                                      
2 3:48 * หรือ 55 กรัม 
3 3:50 * ป ร ะ ม า ณ 15.5 กิโลกรัม 



ซ่ึงจะปฏิบัติงานในเต็นทนัดพบ 4ภารกิจของวงศโคฮาท 
ในเต็นทนัดพบคือดูแลสิ่งบริสุทธ์ิท่ีสุด 5เมื่อโยกยายคายพัก 
อาโรนกับบุตรชายจะเขาไปปลดมานลงมา คลุมหีบพันธสัญญา 
6จากนั้นเอาหนังพะยูน คลุมทับมาน 
ใชผาสีน้ําเงินคลุมทับหนังพะยูนอีกชั้นหนึ่ง 
แลวสอดคานประจําหีบพันธสัญญาเขาในหวง 
7คลี่ผาสีน้ําเงินคลุมโตะเครื่องถวายเบ้ืองพระพักตร วางจาน ชอน 
ชาม เหยือก และขนมปงซ่ึงตองตั้งไวเสมอ บนผานั้น 
8เอาผาสีแดงคลุมทับสิ่งเหลานั้น 
แลวใชหนังพะยูนคลุมทับไวบนสุด และสอดคานหาม 
เขาท่ีหวงของโตะ 9จากนั้น เอาผาสีน้ําเงินคลุมคัน ประทีป ตะเกียง 
กรรไกรแตงไสตะเกียง ถาดรองเถา และภาชนะบรรจุน้ํามันมะกอก 
10แลวใชหนังพะยูนหอทับอีกรอบ นําท้ังหอขึ้นไปวางบนแครหาม 
11จากนั้นคลี่ผาสีน้ําเงินคลุมแทนเผาเครื่องหอม 
ค ลุมดวยหนังพะยูนอีกชั้น แลวสอดคานลอดหวง ของแทน 
12ภาชนะเครื่องใชตางๆ ของพลับพลาจะใชผาสีน้ําเงินหอ  
คลุมทับดวยหนังพะยูน นําไปวางบนแครหาม 
13ใหเขาเอาขี้เถาออกจากแทนบูชา และใชผาสีมวงคลุมแทน 
14เอาภาชนะเครื่องใชประจําแทน       ทั้งหมดวางบนผานั้นไดแก 
ถาดรองไฟ ขอเก่ียว ทัพพี อาง และภาชนะอื่นๆ 
แลวคลุมดวยหนังพะยูน  เอาคานสอดประจําท่ี 
15เม่ืออาโรนและบุตรชาย 
คลุมสถานนมัสการและเครื่องใชไมสอยตางๆ 
เรียบรอยและทั้งคายพรอมจะยายแลว 
วงศโคฮาทจะเขามาหามสิ่งเหลานี้ แตพวกเขาจะแตะตองสิ่ง 
บริสุทธิ์ไมได มิฉะนั้นจะตองตาย การแบกหามสิ่งตางๆ 
ในเต็นทนัดพบนี้เปนงานของวงศโคฮาท 



16เอเลอาซารบุตรชายอาโรน จะรับผิดชอบเรื่องน้ํามันเติมประทีป 
เครื่องหอม ธัญบูชาประจําวัน และน้ํามันเจิม 
เขามีหนาท่ีตรวจตราดูแลพลับพลาและของทั้งหมดในพลับพลา" 
17องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสและอาโรนวา 
18"อยาปลอยใหบรรดาวงศโคฮาทถูกทําลาย 19เพื่อปองกัน 
มิใหเขาตองตายเมื่อเขามาใกลสิ่งบริสุทธ์ิ เจาจงทําดังนี้คือ 
อาโรนกับ บุตรชายจะเขามาในสถานนมัสการ 
คอยชี้แนะวาใหแตละคนทําอะไรบาง 20วงศโคฮาท 
อยาเขาไปมองสิ่งบริสุทธิ์แมชั่วอึดใจ  มิฉะนั้นจะตองตาย" 
 
วงศเกอรโชน  
21องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
22"จงทําบัญชีรายชื่อชายในตระกูลเลวีวงศเกอรโชน 23ท่ีอายุ 
30-50 ป ผูมาปฏิบัติงานในพลับพลา 
24หนาท่ีของคนวงศเกอรโชน 25คือขนมานคลุมพลับพลา 
เต็นทนัดพบ และอุปกรณคลุม หนังพะยูน มานตรงทาง 
เขาเต็นทนัดพบ 26มานก้ันลานพลับพลา มานก้ัน 
วิสุทธิสถานและลานพลับพลากับ แทนบูชา เชือก และอุปกรณอื่นๆ 
คนวงศเกอรโชนรับผิดชอบงาน เกี่ยวกับวัสดุ เครื่องใชเหลานี้ 
27อาโรนกับบุตรชายคอยกํากับ 
และมอบหมายงานใหวงศเกอรโชน 
28นี่คืองานของวงศเกอรโชนที่เต็นทนัดพบโดยอิธามาร 
บุตรชายของอาโรนคอย กํากับดูแล 
 
วงศเมรารี     
29จงทําบัญชีรายชื่อชายในวงศเมรารีแหงตระกูลเลวี 30ท่ีมีอายุ 
30-50 ปซ่ึงจะมา ปฏิบัติงานใน พลับพลา 
31เม่ือยายพลับพลาพวกเขาจะเปนผูขนไมกรอบของพลับพลา 



ไมกลอน เสา ฐานรองรับ 32ไมกรอบกั้นลานพลับพลา 
พรอมท้ังฐานรองรับ หมุด  เชือกโยง และเครื่องใช  
เครื่องประกอบอื่นๆ    ทั้งหมด จงมอบหนาท่ีใหแกแตละคน  
33นี่คืองานของชายวงศเมรารีที่เต็นทนัดพบโดยขึ้นตรง 
ตออิธามารบุตรชายของ อาโรน" 
 
การนับจํานวนวงศตางๆ ของเลวี  
34โมเสส อาโรนและบรรดาผูนํานับรายชื่อ 
ชายวงศโคฮาทตามสายและครอบครัว ตางๆ 35ชาย ทุกคนที่มีอายุ 
30-50 ปซ่ึงมาปฏิบัติงานที่เต็นทนัดพบ 36มี 2,750 ค น  
37นี่คือยอดรวมจํานวน ชายวงศโคฮาทซ่ึงปฏิบัติงานท่ีเต็นทนัดพบ 
โมเสสกับ 
อาโรนนับจํานวนพวกเขาตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งผานโมเ
ส ส  
38นับชายวงศเกอรโชนตามสายและครอบครัวตางๆ 
39ชายทุกคนที่มีอายุ 30-50 ป ซ่ึงมาปฏิบัติ งานที่เต็นทนัดพบ 40มี 
2,630 ค น  41นี่คือยอดรวมจํานวนชาย วงศเกอรโชน 
ซ่ึงปฏิบัติงานท่ีเต็นทนัดพบ 
โมเสสกับอาโรนนับจํานวนพวกเขาตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่
ง  
42นับชายวงศเมรารีตามสายและครอบครัวตางๆ 
43ชายทุกคนที่มีอายุ 30-50 ป ซ่ึงมาปฏิบัติงาน ที่เต็นทนัดพบ 44มี 
3,200 ค น  45นี่คือยอดรวมจํานวนชาย วงศเมรารี 
โมเสสกับอาโรนนับจํานวน 
พวกเขาตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งผานโมเสส 
46โมเสส อาโรน 
และบรรดาผูนําของอิสราเอลจึงนับจํานวนชายตระกูลเลวีทุกคน 
ตามสายและครอบครัว 47ชายทุกคนท่ีมีอายุ 30-50 ป 



ซ่ึงมาปฏิบัติงานรับใช และ ขนยายเต็นทนัดพบ 48รวม  ทั้งสิ้น 
8,580 ค น  
49แตละคนไดรับมอบหมายหนาท่ีและรายการสิ่งท่ีตองขนยาย 
ตามพระดํารัสสั่งขององคพระผูเปนเจา+ผานโมเสส 
 
การชาํระคายใหบรสิทุธิ ์
5 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
2"จงแจงแกประชากรอิสราเอลใหคนที่เปนโรคเรื้อน 
(หรือโรคผิวหนัง)  
ผูมีสิ่งไหลออกหรือผูท่ีมีมลทินโดยไปแตะตองซากศพ  
จงออกไปจากคาย 3ไมวาผูหญิงผูชาย 
จงแยกคนเหลานี้ออกไปเพื่อมิใหเปนมลทินแกคายพัก 
ที่ซ่ึงเราอยูกับเจาทั้งหลาย" 
4ชาวอิสราเอลก็ปฏิบัติตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสส 
 
การชดใช 
5องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
6"จงแจงแกประชากรอิสราเอลวา หญิงหรือชายใดทําผิด ตอผูอื่น 
เปนการละเมิดตอองคพระผูเปนเจา+ ยอมมีความผิด 
7เขาจะตองสารภาพผิดและชดใชเต็มจํานวน ทั้งเพิ่มอีกรอยละ 20 
ใหแกผูท่ีเสียหาย 
8แตหากผูเสียหายไมมีญาติสนิทจะรับแทนใหนําไปมอบแกปุโรหิต
พรอมดวยลูกแกะสําหรับขออภัยโทษบาปใหเขา 
9ของถวายที่ประชากรอิสราเอล นํามามอบใหปุโรหิต 
จะยกใหแกปุโรหิต  
10ของถวายอันบริสุทธ์ิของแตละคนเปนของเขาเอง 
แตสิ่งท่ียกใหปุโรหิตจะเปนของปุโรหิต" 
 



ทดสอบภรรยาที่ไมซ่ือสัตย    
11องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
12"จงแจงแกประชากรอิสราเอลวา ภรรยาของชายคนใดคบชู 
13แตไมมีพยานหลักฐานหรือจับไดคาหนังคาเขา 
14หรือสามีรูสึกหึงหวง และคลางแคลงใจในตัว ภรรยา 
แมภรรยาจะมิไดกระทําผิด 
15เขาจะพาภรรยามาหาปุโรหิตพรอมท้ังนําแปงบารเลย 1/10 
เ อ ฟ า 4 มา โดยไมตองเคลาน้ํามันหรือโรยเครื่องหอม 
เพราะเปนธัญบูชาแหงความแคลงใจ เพื่อเตือนใหระลึกถึงความผิด 
16ปุโรหิตจะพานางมายืนอยูเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
17เอาน้ําบริสุทธิ์บรรจุ ในภาชนะดิน 
ผสมฝุนท่ีพื้นพลับพลาลงในน้ํานั้น 18ปุโรหิตถือ 
ภาชนะใสน้ําแหงคําสาปไว  
ใหนางปลอยผมลงมาและถือธัญบูชาแหงความแคลงใจใจนั้นยืนอ
ยู เบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+19ปุโรหิตจะใหนางสาบานตน 
แลวพูดกับนางวา 'หากไมมีชายอื่นหลับนอนกับเจายกเวนสามีแลว 
จงปลอดพนจากคําแชงสาปของน้ําขมแหงคําสาปนี้  
20แตหากเจาคบชูนอกใจสามี 21(ปุโรหิตใหหญิงนั้น สาบาน) 
ก็ขอใหองคพระผูเปนเจา+ทรงทําใหเจาถูกพี่นองรวมชาติสาปแชง
และประณาม 
โดยทรงทําใหโคนขาของเจาเสียไปและทองของเจาปอง*  
22ขอใหน้ํานี้นําคําแชงสาปเขาสูรางของ 
เจาทําใหทองของเจาปอง และโคนขาของเจาเสียไป'5 
23ปุโรหิตจะเขียนคําแชงสาปเหลานี้ลงบนชหนังสือนํามาลางออกใ
นน้ํานี้ 24แลวเขาจะเรียกใหนางดื่มน้ําสาบานนี้ 

                                      
4 5:11 * ป ร ะ ม า ณ 2 ลิตรเศษ 
5 5:21, 22 * หรือ "ทําใหเจาเปนหมันหรือแทงลูกไป" 



นางจะรูสึกขมขื่นอยูขางใน 25ปุโรหิต 
จะรับธัญบูชาแหงความแคลงใจ จากมือนาง 
นํามายื่นถวายเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
แลวนํามาท่ีแทนบูชา  26เขาจะกอบขึ้นมา กํามือหนึ่ง 
เปนตัวแทนสวนทั้งหมด เผาบนแทนบูชา แลวเรียกใหนางด่ืมน้ํานี้ 
27หากนางมีมลทิน คือไดคบชูนอกใจสามี 
น้ําแหงคําแชงสาปจะเขาไป ในตัวนางทําใหทุกขทรมาน 
ทองของนางจะปอง และโคนขาจะเสียไป*  
นางจะเปนท่ีสาปแชงในหมูประชากร6 28แตหากนางบริสุทธิ์ 
มิไดคบชู  นางจะไมเปนอันตรายใดๆ  และจะตั้งครรภได 
29นี่คือบทบัญญัติเก่ียวกับภรรยา 
ผูนอกใจหรือสามีที่คลางแคลงใจในตัวภรรยา 30เมื่อสามีแคลงใจ   
ระแวงในตัวภรรยา 
ปุโรหิตจะนํานางมายืนอยูเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
และดําเนินการตามท่ีกลาวมาแลว 
31สามีของนางจะไมตองรับผิดใดๆ 
หญิงนั้นตองรับผลอันเนื่องมาจากความผิดบาปของนางเอง" 
                                  
นาศรี 
6  องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสส 2ใหแจงแกชนอิสราเอลวา 
"ชายหญิงคนใดถวายสัตยปฏิญาณวาจะเปนนาศีรอุทิศตนแดองค
พระผูเปนเจา+เปนพิเศษ 3เขาตองงดแตะตองเครื่องดื่ม 
มึนเมาหรือเหลาองุน น้ําองุน ผลองุนสดหรือแหง 
4ตลอดชวงท่ีเขาปลีกตัวออกมานั้น 
เขาจะไมกินสิ่งใดท่ีมาจากตนองุน  แมแตเมล็ดหรือเปลือกองุน 
5ตลอดชวงนั้นเขาจะไมใหมีดโกนถูกศีรษะเลย  

                                      
6 5:27 * หรือ "ท ำ ใหเจาเปนหมันหรือ แทงลูกไป" 



เพราะเขาบริสุทธ์ิและอุทิศ ตนถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
เขาจึงตองไวผมยาว 
6ตลอดชวงท่ีแยกตัวออกเพ่ือองคพระผูเปนเจา+เขาจะไมยางกราย 
เขาใกลซากศพ 
7แมวาจะเปนรางของบิดามารดาหรือพี่นองชายหญิง 
เพราะสัญลักษณแหงการปลีกตัว 
ออกเพื่อพระเจาอยูท่ีศีรษะของเขา 8ตลอดชวงที่เขาปลีกตัวออกมา 
เขาตองบริสุทธ์ิแดองคพระผูเปนเจา+ 
9หากมีคนมาตายอยูใกลตัวเขาโดยปจจุบันทันดวน 
ทําใหผมท่ีเขาถวายปฏิญาณไว เปนมลทิน 
เขาตองโกนศีรษะในวันชําระตัว คือวันที่เจ็ด 
10ในวันท่ีแปดเขาตองนํานกเขา หรือนกพิราบออนสองตัว 
มามอบแกปุโรหิตตรงทางเขาเต็นทนัดพบ 11ปุโรหิต 
จะถวายนกตัวหนึ่งเปนเครื่องบูชาไถบาป อีกตัว 
หนึ่งเปนเครื่องเผาบูชา 
เพื่อขออภัยโทษบาปสําหรับผูนั้นท่ีมีคนมาตายใกลตัว 
เขาจะชําระศีรษะถวาย อีกในวันนั้น 
12เขาตองอุทิศตนแดองคพระผูเปนเจา+ในชวงปลีกตัวออก 
และนําแกะผูอายุหนึ่งขวบมาเปนเครื่องบูชาลบมลทิน 
ชวงเวลากอนหนานั้นไมนับ เพราะเขาเปนมลทินไปในชวงปลีกตัว   
13เม่ือครบระยะเวลาที่ปฏิญาณจะปลีกตัว 
เขาจะตองมาที่ตรงทางเขาเต็นทนัดพบ 14และถวายสัตว 
ที่ไมมีตําหนิ คือลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบเปนเครื่องเผาบูชา 
ลูกแกะตัวเมียอายุหนึ่งขวบเปนเครื่องบูชาไถบาปและแกะตัวผูเปนเ
ครื่องสันติบูชา  15พรอมท้ังขนมปงไมใสเชื้อหนึ่งกระจาด 
ซ่ึงทําจากแปงละเอียดเคลาน้ํามัน ขนมปงแผนคลุก 
น้ํามันพรอมกับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา 
16ปุโรหิตจะยื่นถวายของเหลานี้เบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+



แลวถวายเครื่องบูชาไถบาปและเครื่องเผาบูชา 
17จากนั้นถวายแกะตัวผู เปนเครื่องสันติบูชา  
พรอมดวยขนมปงไมใสเชื้อ ธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาควบคูกัน 
18แลวผูเปนนาศีรตองโกนผม ตามที่ปฏิญาณอุทิศตนนั้นออก ณ 
ทางเขาเต็นทนัดพบ และนําผมนั้น 
ไปใสในไฟที่เผาเครื่องสันติบูชาอยู 
19เม่ือนาศีรนั้นโกนผมเสร็จแลว 
ปุโรหิตจะนําโคนขาหนาของแกะตมขนมไมใสเช้ือกอนหนึ่งจากกร
ะจาดและขนมปง แผนใสมือเขา 
20แลวปุโรหิตจะยื่นถวายเครื่องบูชาเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเ
จา+ท้ังหมดนั้นเปนของบริสุทธิ์เปนสวนของปุโรหิตเชนเดียวกับเนื้อ
อกและโคนขา ซึ่งถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
แลวหลังจากนั้นนาศีรผูนั้นจะดื่มเหลาองุนได  
21เหลานี้คือกฎเกณฑเก่ียวกับนาศีร 
และการถวายเครื่องบูชาเมื่อครบระยะเวลาแหงการอุทิศตนเปนพิเศ
ษ  หากเขาปฏิญาณจะถวายเครื่องบูชาอื่นๆ นอกจากนี้  
เขาจะตองทําตามท่ีปฏิญาณไวทุกประการ" 
 
พรจากปุโรหิต 
22องคพระผูเปนเจา+ ตรัสกับโมเสสวา 
23"จงบอกอาโรนกับบุตรชายใหกลาวอวยพรแกชนอิสราเอลดังนี้ 
24'ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงอํานวยพรและพิทักษรักษาทาน  
25ขอใหพระพักตรขององคพระผูเปนเจา+แยมยิ้มแกทาน 
ขอทรงเมตตากรุณาทาน  
26ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงเหลียวแลทาน 
และประทานสันติสุขแกทาน'  
27ดังนี้แหละอาโรนกับบุตรชายจะประทับนามของเราเหนืออิสราเอ
ล  และเราจะอวยพรเขาทั้งหลาย" 



 
การถวายเครื่องบชูาเมื่อถวายพลับพลา 
7 โมเสสเจิมและชําระสวนประกอบตางๆ ของพลับพลา 
รวมท้ังแทนบูชา 
และภาชนะเครื่องใชประจําแทนในวันตั้งพลับพลาขึ้น 
2บรรดาผูนําของอิสราเอลคือหัวหนาจากตระกูลตางๆ ผูนับรายชื่อ 
ก็นําของถวายมา 3พวกเขานําเกวียน 6 เลมเทียมวัว 12 ตัว 
มาผูนําสองคนถวายเกวียน 1 เลมกับวัว คนละตัว 
เขานํามาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ ตรงหนาพลับพลา 
4องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 5"จงรับของถวาย 
จากเขาเถิด และใชเกวียนเหลานั้นในงานที่เต็นทนัดพบ 
ยกใหคนเลวีตามแตจะใช" 6โมเสสจึงนํา 
เกวียนและวัวไปมอบใหคนตระกูลเลวี 7เกวียน 2 เลม และวัว 2 คู  
มอบใหวงศ เกอรโชนเพื่อใชสอย 8เกวียน 4 เลมพรอมวัว 4 คู 
มอบแกวงศเมรารี ซ่ึงอยูในบังคับบัญชาของอิธามาร 
บุตรอาโรนปุโรหิต 9ว ง ศโคฮาทไมไดรับเกวียนหรือวัว 
เพราะพวกเขาจะตองหามสวนตางๆ ของพลับพลาตามหนาท่ี 
10บรรดาผูนํายังนําของถวายมาอีกดวยในวันท่ีเจิมแทนบูชา 
วางไวหนาแทนบูชา 11องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับ โมเสสวา 
"ใหพวกเขาแตละคนนําของถวายมาคนละวัน 
สําหรับการถวายแทนบูชา" 
12น า โ ชนบุตรอัมมีนาดับแหงตระกูลยูดาหนําของถวายของตน
มาในวันแรก 13ไดแก จานเงิน 1 ใบหนัก 130 เ ช เ ค ล 7 
ชามเงิน 1 ใบหนัก 70 เ ช เ ค ล 8 
ตามเชเคลของสถานนมัสการทั้งจานและชามใสแปงละเอียดเคลา

                                      
7 7:13 * ป ร ะ ม า ณ 1.5 ก ก . 
8 7:13 ** ป ร ะ ม า ณ 805 กรัม 



น้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 14ผ อ บ ท อ ง ค ำ  1 ใบ หนัก 10 
เ ช เ ค ล 9 บรรจุเครื่องหอม 15วัวหนุม 1 ตัว แกะตัวผู 1 ตัว 
ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 1 ตัว สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 
16แพะตัวผู 1 ตัว เปนเครื่องบูชาไถบาป 17วัวตัวผู 2 ตัว แกะตัวผู 
5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว และลูกแกะตัว ผูอายุหนึ่งขวบ 5 ตัว  
สําหรับเปนเครื่องสันติบูชา  นี่คือของถวายจากนาโชนบุตร 
อัมมีนาดับ10 18วันท่ีสอง 
เนธันเอลบุตรซูอารผูนําแหงตระกูลอิสสาคารนําของถวายมา 
19ไดแก จานเงิน 1 ใบหนัก 130 เ ช เ ค ล   ชามเงิน 1 ใบหนัก 
70 เชเคล  ตามเชเคลของสถานนมัสการ 
ทั้งจานและชามใสแปงละเอียดเคลาน้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 
20ผ อ บ ท อ ง ค ำ  1 ใบ หนัก 10 เชเคล  บรรจุเครื่องหอม 
21วัวหนุม 1 ตัว แกะตัวผู 1 ตัว ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 1 ตัว 
สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 22แพะตัวผู 1 ตัว เปน 
เครื่องบูชาไถบาป 23วัวตัวผู 2 ตัว แกะตัวผู 5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว 
และลูกแกะตัว ผูอายุหนึ่งขวบ 5    ตัว สําหรับเปนเครื่องสันติบูชา 
นี่คือของถวายจากเนธันเอล บุตรซูอาร 
24วันท่ีสาม เอลีอับบุตรเฮโลนผูนําแหงตระกูลเศบูลุน 
น ำ ข อ ง ถ ว า ย ม า  25ไดแกจาน เงิน  1 ใบหนัก 130 
เชเคล ชามเงิน 1 ใบหนัก 70 เชเคล 
ตามเชเคลของสถานนมัสการทั้งจานและชามใสแปงละเอียดเคลา
น้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 26ผ อ บ ท อ ง ค ำ  1 ใบ หนัก 10 
เชเคล  บรรจุเครื่องหอม 27วัวหนุม 1 ตัว  แกะตัวผู 1 ตัว  
ลูกแกะตัวผูอายุ หนึ่งขวบ 1 ตัว สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 

                                      
9 7:14 * ป ร ะ ม า ณ 115 กรัม 
10 7:18-83 * ตนฉบับ เดิมทวนรายชื่อของถวาย 
ตามที่บันทึกไวในขอ 13-17 



28แพะตัวผู 1 ตัว เปนเครื่องบูชาไถบาป  29วัวตัว ผู 2 ตัว 
แกะตัวผู 5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 5 ตัว  
สําหรับ เปนเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากเอลีอับบุตรเฮโลน 
30วันท่ีสี่ เอลีซูรบุตรเชเดเออรผูนําแหงตระกูลรูเบน 
น ำ ข อ ง ถ ว า ย ม า  31ไดแก จานเงิน 1 ใบหนัก 130 
เชเคล ชามเงิน 1 ใบหนัก 70 เชเคล  
ตามเชเคลของสถานนมัสการทั้งจานและชามใสแปงละเอียดเคลา
น้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 32ผ อ บ ท อ ง ค ำ  1 ใบ หนัก 10 
เชเคล บรรจุเครื่องหอม 33วัวหนุม 1 ตัว แกะตัวผู 1 ตัว 
ลูกแกะตัวผู อายุหนึ่งขวบ 1 ตัว สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 
34แพะตัวผู 1 ตัว เปนเครื่องบูชา ไถบาป  35วัวตัวผู 2 ตัว 
แกะตัวผู 5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 5 ตัว 
สําหรับเปนเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากเอลีซูรบุตรเชเดเออร 
36 วันท่ีหา 
เชลูมิเอลบุตรซูริชัดดัยผูนําแหงตระกูลสิเมโอนนําของถวายมา 
37ไดแก จานเงิน 1 ใบหนัก 130 เชเคล  ชามเงิน 1 ใบหนัก 70 
เชเคล ตามเชเคลของสถานนมัสการทั้งจานและชามใสแปง 
ละเอียดเคลาน้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 38ผ อ บ ท อ ง ค ำ  1 
ใบ หนัก 10 เชเคล  บรรจุเครื่องหอม 39วัว หนุม 1 ตัว  แกะตัวผู 1 
ตัว ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 1 ตัว สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 
40แพะตัวผู 1    ตัว เปนเครื่องบูชาไถบาป 41วัวตัวผู 2 ตัว 
แกะตัวผู 5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว และลูกแกะตัวผูอายุ หนึ่งขวบ 5 ตัว 
สําหรับเปนเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากเชลูมิเอล 
บุตรซูริชัดดัย 
42วันท่ีหก เอลียาสาฟบุตรเดอูเอลผูนํา 
แหงตระกูลกาดนําของถวายมา 43ไดแก จาน เงิน 1 ใบหนัก 130 
เชเคล  ชามเงิน 1 ใบหนัก 70 เชเคล 
ตามเชเคลของสถานนมัสการ 



ทั้งจานและชามใสแปงละเอียดเคลาน้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 
44ผ อ บ ท อ ง ค ำ  1 ใบ หนัก 10 เชเคล บรรจุเครื่องหอม 
45วัวหนุม  1 ตัว แกะตัวผู 1 ตัว ลูกแกะตัวผู อายุหนึ่งขวบ 1 ตัว 
สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 46แพะตัวผู 1 ตัว เปนเครื่องบูชา 
ไถบาป 47วัวตัวผู 2 ตัว แกะตัวผู 5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว 
และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 5 ตัว สําหรับเปนเครื่อง สันติบูชา 
นี่คือของถวายจากเอลียาสาฟบุตรเดอูเอล 
48วันท่ีเจ็ด เอลีชามาบุตรอัมมีฮูดผูนําแหงตระกูลเอฟราอิม 
น ำ ข อ ง ถ ว า ย ม า  49ไดแกจานเงิน 1 ใบ หนัก 130 
เชเคล ชามเงิน 1 ใบหนัก 70 เชเคล ตามเชเคล 
ของสถานนมัสการ ทั้งจานและชามใสแปง 
ละเอียดเคลาน้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 50ผ อ บ ท อ ง ค ำ  1 
ใบ หนัก 10 เ ช เ ค ล  บรรจุเครื่องหอม 51วัว หนุม 1 ตัว 
แกะตัวผู 1 ตัว ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 1 ตัว 
สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 52แพะตัวผู 1 ตัว เปน 
เครื่องบูชาไถบาป 53วัวตัวผู 2 ตัว แกะตัวผู 5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว 
และลูกแกะตัวผู อายุหนึ่งขวบ 5 ตัว สําหรับเปนเครื่องสันติบูชา 
นี่คือของถวายจากเอลีชามาบุตรอัมมีฮูด 
54วันท่ีแปด 
กามาลิเอลบุตรเพดาซูรผูนําแหงตระกูลมนัสเสหนําของถวายมา 
55ไดแก จานเงิน 1 ใบ หนัก 130 เชเคล  ชามเงิน 1 ใบหนัก 70 
เชเคล  ตามเชเคล ของสถานนมัสการ ทั้งจานและชามใสแปง 
ละเอียดเคลาน้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 56ผ อ บ ท อ ง ค ำ  1 
ใบ หนัก 10 เชเคล บรรจุเครื่องหอม 57วัว หนุม 1 ตัว  แกะตัวผู 1 
ตัว ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 1 ตัว สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 
58แพะตัวผู 1    ตัว เปน เครื่องบูชาไถบาป 59วัวตัวผู 2 ตัว 
แกะตัวผู 5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว และลูกแกะตัวผู อายุหนึ่ง ข ว บ  5 



ตัว สําหรับเปนเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากกามาลิเอลบุตร 
เปดาซูร         
60วันท่ีเกา อาบีดันบุตรกิเดโอนีผูนําแหงตระกูลเบนยามิน 
น ำ ข อ ง ถ ว า ย ม า  61ไดแก จานเงิน 1 ใบ หนัก 130 
เชเคล ชามเงิน 1 ใบหนัก 70 เชเคล ตามเชเคล 
ของสถานนมัสการ ทั้งจานและชามใสแปง 
ละเอียดเคลาน้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 62ผ อ บ ท อ ง ค ำ  1 
ใบ หนัก 10 เชเคล  บรรจุเครื่องหอม 63วัว หนุม 1 ตัว แกะตัวผู 1 
ตัว ลูกแกะตัวผูอายุ หนึ่งขวบ 1 ตัว สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 
64แพะตัวผู 1   ตัว เปนเครื่องบูชาไถบาป 65วัวตัวผู 2 ตัว 
แกะตัวผู 5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว และลูกแกะตัว ผูอายุหนึ่ง ขวบ 5 ตัว 
สําหรับเปนเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากอาบีดันบุตรกิเดโอน 
66วันท่ีสิบ 
อาหิเยเซอรบุตรอัมมีชัดดัยผูนําแหงตระกูลดานนําของถวายมา 
67ไดแก จานเงิน 1 ใบ หนัก 130 เชเคล  ชามเงิน 1 ใบหนัก 70 
เ ช เ ค ล   
ต า ม เ ช เ ค ล ของสถานมัสการทั้งจานและชามใสแปง  
ละเอียดเคลาน้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 68ผ อ บ ท อ ง ค ำ  1 
ใบ หนัก 10 เชเคล บรรจุเครื่องหอม 69วัว หนุม 1 ตัว  แกะตัวผู 1 
ตัว ลูกแกะตัว ผูอายุหนึ่งขวบ 1 ตัว สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 
70แพะตัวผู 1 ตัว เปนเครื่องบูชาไถบาป 71วัวตัวผู 2 ตัว แกะตัวผู 
5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว และลูกแกะตัวผูอายุ หนึ่งขวบ 5 ตัว 
สําหรับเปนเครื่องสันติบูชา 
นี่คือของถวายจากอาหิเยเซอรบุตรอัมมีชัดดัย 
72วันท่ีสิบเอ็ด 
ปากีเอลบุตรโอครานผูนําแหงตระกูลอาเชอรนําของถวายมา 
73ไดแก จานเงิน 1 ใบหนัก 130 เชเคล ชามเงิน  1 ใบหนัก 70 
เชเคล ตามเชเคล ของสถานนมัสการทั้งจานและชามใส 



แปงละเอียดเคลาน้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 74ผ อ บ ท อ ง ค ำ  
1 ใบ หนัก 10 เชเคล บรรจุเครื่องหอม 75วัวหนุม 1 ตัว แกะตัวผู 1 
ตัว ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 1 ตัว สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 
76แพะตัว ผู 1  ตัว เปนเครื่องบูชาไถบาป 77วัวตัวผู 2 ตัว 
แกะตัวผู 5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว และลูกแกะตัวผูอายุ หนึ่งขวบ 5 ตัว 
สําหรับเปนเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากปากีเอล 
บุตรโอคราน 
78วันท่ี12 อาหิราบุตรเอนันผูนําแหงตระกูลนัฟทาลี 
น ำ ข อ ง ถ ว า ย ม า  79ไดแก จานเงิน 1 ใบหนัก 130 
เชเคล ชามเงิน 1 ใบหนัก 70 เชเคล  
ตามเชเคลของสถานนมัสการทั้งจานและชามใสแปงละเอียด 
เคลาน้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 80ผ อ บ  ท อ ง ค ำ  1 ใบ หนัก 
10 เชเคล บรรจุเครื่องหอม 81วัวหนุม 1 ตัว แกะตัวผู 1 ตัว 
ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 1 ตัว  สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 
82แ พะตัวผู 1 ตัว เปนเครื่องบูชาไถบาป 83วัว ตัวผู 2 ตัว 
แกะตัวผู 5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว และลูกแกะตัวผู อายุหนึ่งขวบ 5 ตัว 
สําหรับ เปนเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากอาหิราบุตรเอนัน 
84เหลานี้คือของถวายจากบรรดาผูนําแหงอิสราเอลเพื่อการถวายแ
ทนบูชา เมื่อแทนบูชาไดรับการเจิม คือ จานเงิน 12 ใบ ชามเงิน 12 
ใ บ  ผ อ บ ท อ ง ค ำ  12 ใ บ  85จานเงินแตละใบหนัก 130 
เชเคล ชามเงินใชประพรมแตละใบหนัก 70 เชเคล รวมแลว 2,400 
เชเคล ตามเชเคลของสถานนมัสการ 
86ผอบทองคําบรรจุเครื่องหอม แตละใบหนัก 10 เชเคล  รวมแลว 
120 เ ช เ ค ล   ต า ม เ ช เ ค ล ข อ ง ส ถ า น -
นมัสการ 87สัตวท่ีใชเปนเครื่องเผาบูชามีวัวหนุม 12 ตัว แกะตัวผู 
12 ตัว ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 12 ตัว พรอมดวยธัญบูชาควบคู 
สําหรับเปนเครื่องบูชาไถบาปมีแพะตัวผู 12 ตัว 



88สัตวท่ีใชเปนเครื่องสันติบูชามี วัวตัวผู 24 ตัว แกะตัวผู 60 ตัว 
แพะตัวผู 60 ตัว ลูกแกะตัว ผูอายุหนึ่งขวบ 60 ตัว 
เหลานี้คือของถวายเพื่อการถวายแทนบูชาหลังจาก 
แทนบูชาไดรับการเจิม 
89เม่ือโมเสสเขาไปในเต็นทนัดพบเพื่อเขาเฝาองคพระผูเปนเจา+ 
ทานไดยินเสียงตรัสจากพระท่ีนั่งกรุณาเหนือ 
หีบพันธสัญญาระหวางเครูบท้ังสอง 
 
อ า โ ร นตัง้ประทปี 
8 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 2"จงบอกอาโรนวา 
เม่ือเขาจุดตะเกียงท้ังเจ็ดดวงที่คันประทีป  จงตั้งคัน 
ประทีปนั้นใหสองสวางตรงไปขางหนา" 3อาโรนก็ปฏิบัติตามต้ังคัน 
ประทีปใหสองแสงตรงไปขางหนา 
ตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสส 
4คันประทีปรวมทั้งลวดลายตกแตงท่ีฐานลําหรือกาน 
ลวนทําขึ้นจากทองคําบริสุทธิ์ 
ตามแบบที่องคพระผูเปนเจา+ทรงสําแดงแกโมเสส 
 
แยกตระกูลเลวีไวเฉพาะ 
5องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
6"จงแยกชาวเลวีจากตระกูลอื่นๆ ของอิสราเอลและชําระพวกเขา 
7โดยพรมน้ําแหงการชําระเหนือพวกเขาแลวใหโกนขนทั่วตัว 
ซักเสื้อผาและชําระตน 8ใหพวกเขานําวัวหนุม 1 ตัว 
ธัญบูชาคือแปงละเอียดเคลาน้ํามัน และวัวหนุมอีก 1 
ตัวสําหรับเปนเครื่องบูชาไถบาปมา 
9จงพาคนเลวีมาท่ีหนาเต็นทนัดพบตอหนาปวงประชากรอิสราเอล 
10จงนําชนเลวีมายังเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ชาวอิสราเ
อลจะวางมือบนศีรษะของพวกเขา 



11อาโรนจะเบิกตัวคนเลวีเขาเฝาองคพระผูเปนเจา+ในฐานะของถ
วายจากปวงชนอิสราเอล  
เพื่อพวกเขาจะพรอมปฏิบัติงานรับใชองคพระผูเปนเจา+  
12แลวคนเลวีจะวางมือบนหัววัวและถวายเบื้องพระพักตรองคพระ
ผูเปนเจา+ตัวหนึ่งเปนเครื่องบูชาไถบาปอีกตัวหนึ่งเปนเครื่องเผาบู
ชาเพื่อขออภัยโทษบาปสําหรับชนเลวี 
13จากนั้นนําคนเลวีมามอบแกอาโรนกับ บุตรชาย 
เชนเดียวกับของถวายแดองคพระผูเปนเจา+ ซ่ึงยกแกปุโรหิต 
14นี่แหละเปนการแยกชนเลวี จากประชากรอิสราเอลทั้งหมด เลวี 
จะเปนของเรา 15หลังจากที่เจาไดชําระพวกเขาใหบริสุทธิ์ 
และถวายตัวเขา เชนนี้แลว พวกเขาจะมาปฏิบัติงานท่ีเต็นทนัดพบ 
16พวกเขาคืออิสราเอลที่ยกใหเปนสิทธ์ิขาดของเรา 
เรารับพวกเขาแทนที่บุตรหัวปท้ังปวงของ อิสราเอล 
เปนตัวแทนทุกคนที่เกิดจากครรภมารดาแรกสุด  
17เพราะลูกหัวปของอิสราเอลทั้งหมดเปนของเรา 
ไมวาคนหรือสัตว เราถือเปนกรรมสิทธิ์ของเราเอง 
ในคืนท่ีเราประหารลูกหัวปท้ังสิ้นของอียิปต 
18เรารับคนเลวีแทนที่บุตรชายหัวปท้ังปวงของอิสราเอล 
19และยกคนเลวีใหแกอาโรนกับ บุตรชายของเขา 
คนเลวีจะปฏิบัติหนาท่ี ท่ีเต็นทนัดพบแทนปวงชนอิสราเอล 
และไถโทษความผิดบาป ของพวกเขา เพื่อ มิใหเกิดภัยพิบัติใดๆ 
แกอิสราเอล เมื่อเขามาใกลสถานนมัสการ" 
20โมเสส อาโรน และชุมชนอิสราเอลทั้งหมด 
จึงทําการถวายชนเลวีตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสสไว 
21ชนตระกูลเลวีไดชําระตนและซักเสื้อผา 
แลวอาโรนก็นําพวกเขาถวายตัวแดพระเจา และขออภัยโทษ 
แกพวกเขาเพื่อชําระใหบริสุทธิ์ 
22ตั้งแตนั้นมาเขาทั้งหลายมาปฏิบัติงานท่ีเต็นทนัดพบโดยมีอาโรน



กับ บุตรชายบังคับบัญชา 
พวกเขากระทําแกชนเลวีตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเส
ส  
23องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
24"ใหคนเลวีเริ่มปฏิบัติงานที่เต็นทนัดพบเมื่ออายุ 25 ป  
25และพนหนาท่ีเม่ืออายุ 50 ป ไมตองทํางานประจําอีก 
26พวกเขาอาจจะชวยงานพี่นองท่ีเต็นทนัดพบ 
แตไมตองลงมือทําเองเจาจงมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบแกชนเลวี 
ดังนี้เถิด" 
 
พธิีปสกา 
9  องคพระผูเปนเจา+ ตรัสกับโมเสสในถิ่นกันดาร 
ซีนายในเดือนหนึ่งของปท่ี 2 ตั้งแตออกจากอียิปต ความวา 
2"ใหประชากรอิสราเอลฉลองเทศกาลปสกาประจําป 
3ในวันท่ีสิบสี่ของเดือนหนึ่ง เริ่มตนในตอนเย็น 
จงปฏิบัติตามกฏเกณฑของเราเกี่ยวกับพิธีนี้ทุกประการ"  
4โมเสสจึงประกาศใหชนอิสราเอลฉลองเทศกาลปสกา 
5พวกเขาก็ฉลองในถิ่นกันดารซีนาย เย็นวัน ที่สิบสี่ของเดือนหนึ่ง 
ชาวอิสราเอลก็กระทําตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชา 
6แตมีบางคนไมสามารถฉลองปสกาในวันนั้นเพราะมีมลทินเนื่องด
วยศพพวกเขา จึงมาหาโมเสสกับอาโรนในวันนั้น 7และเรียนวา 
"พวกขาพเจามีมลทิน เนื่องจากศพ 
เหตุใดจึงถูกหามมิใหถวายเครื่องบูชาแดองคพระผูเปนเจา+รวมกับ
พี่นองอิสราเอลอื่นๆ ตามกําหนด" 8โมเสสตอบพวกเขาวา 
"จงคอยอยูกอน ดูวาองคพระผูเปนเจา+จะตรัสสั่งวากระไร 
เก่ียวกับพวกทาน"   
9แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสส 
10ใหแจงแกชนอิสราเอลวา  



"เมื่อใครในพวกทานหรือวงศวานของทาน มีมลทินเพราะศพ 
หรืออยูระหวางการเดินทางก็ยังฉลองปสกาได 
11แตตองเปนเดือนถัดไป คือในวันท่ีสิบสี่ของเดือนสอง 
เริ่มจากตอนเย็น จะกินลูกแกะ 
พรอมกับขนมปงไมใสเชื้อและผักขม 
12อยาเหลือสิ่งใดคางไวจนถึงเชาวันรุงขึ้น 
และอยาหักกระดูกแกะแมสักซ่ี จงปฏิบัติตามกฎเกณฑท้ัง 
ปวงเกี่ยวกับปสกา 
13แตหากผูใดมิไดมีมลทินและมิไดอยูระหวางเดินทาง 
แตยังขัดขืนไมฉลองเทศกาล ปสกา 
จะตองถูกอเปหิจากพี่นองรวมชาติ 
โทษฐานบิดพลิ้วไมถวายเครื่องบูชาแดองคพระผูเปนเจา+ตามกําห
นดจะตองรับโทษผิดของตน 
14คนตางดาวซ่ึงอาศัยอยูกับพวกเจาท่ีตองการรวมฉลองปสกาก็ใ
หปฏิบัติตามกฎเกณฑเดียวกัน 
เปนหลักเกณฑสําหรับท้ังคนตางดาวและพี่นองรวมชาติ" 
 
เมฆเหนือพลับพลา 
15วันท่ีพลับพลา เต็นทแหงพันธสัญญาต้ังขึ้น 
มีเมฆปกคลุมเหนือพลับพลาตั้งแตเย็น จนถึงเชา 
เมฆเหนือพลับพลาแลดูเสมือนไฟ 16เปนเชนนั้นตลอด 
คือเมฆปกคลุมพลับพลา ครั้นตกกลางคืน เมฆก็แลดูเสมือนไฟ 
17เม่ือใดก็ตามที่เมฆเคลื่อนขึ้นเหนือเต็นทนัดพบ 
ประชากรอิสราเอลก็ออกเดินทาง 
ที่ใดก็ตามซ่ึงเมฆมาหยุดอยูชนอิสราเอลก็ตั้งคายพักท่ีนั่น 
18ประชากรอิสราเอลออกเดินทางและตั้งคายพักตามพระดํารัสสั่ง
ขององคพระผูเปนเจา+ 
ตราบใดที่เมฆคงอยูเหนือพลับพลาเขาก็ตั้งคายพักแรมอยู 



19เม่ือเมฆคงอยูเหนือพลับพลาเปนเวลานาน 
ชนอิสราเอลก็เช่ือฟงทําตามระเบียบที่องคพระผูเปนเจา+ทรงวางไ
ว และมิไดออกเดินทาง 20บางครั้งเมฆ 
คงอยูเหนือพลับพลาเพียงไมก่ีวันพวกเขาจะตั้งคายพักอยูหรือ 
ออกเดินทาง ตามแตท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชา 
21บางครั้งเมฆคงอยูเพียงชั่วขามคืน ครั้นเมฆเคลื่อนขึ้น ยามเชา 
พวกเขาก็ออกเดินทาง ไมวากลางวันหรือกลางคืน 
เม่ือใดก็ตามที่เมฆเคลื่อนขึ้น พวกเขาก็ ออกเดินทาง 
22ไมวาเมฆคงอยูเหนือพลับพลาสองวัน หรือหนึ่งเดือน หรือหนึ่งป 
ชนอิสราเอลจะคงอยู ในคายพักมิไดออกเดินทาง 
แตครั้นเมฆเคลื่อนขึ้น พวกเขาก็ออกเดินทาง 23ดังนี้แหละ 
เขาทั้งหลายตั้งคายหรือออกเดินทางตามแตองคพระผูเปนเจา+ทรง
บัญชา  
พวกเขาเชื่อฟงทําตามระเบียบขององคพระผูเปนเจา+ตามที่องคพร
ะผูเปนเจา+ตรัสสั่งไวผานทางโมเสส 
 
แตรเงนิ 
10 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
2"จงใชคอนเคาะทําแตรเงินคูหนึ่งสําหรับเปาเรียกชุมนุมและเปนสั
ญญาณใหรื้อคาย 
3เม่ือเปาแตรคูประชากรทั้งหมดจะมาชุมนุมกันตอหนาเจาตรงทางเ
ขาเต็นทนัดพบ 4หากเปาแตรเด่ียวใหเฉพาะผูนําตระกูลตางๆ 
ของอิสราเอลมาพบเจา 5เมื่อเสียงสัญญาณออกเดินทางดังขึ้น  
ตระกูลท่ีตั้งคายพักแรมดานตะวันออกของพลับพลาจะออกเดินทาง
กอน  6พอสัญญาณที่สองตระกูลตางๆ 
ดานใตออกเดินทางเสียงแตรเปนสัญญาณใหออกเดินทาง 
7เสียงแตรเรียกชุมนุมประชากร จะเปนอีกสัญญาณหนึ่ง 
8บรรดาปุโรหิตบุตรของอาโรน เปนผูเปาแตร 



นี่เปนกฏถาวรสําหรับเจาและชั่วอายุตอๆ มา 
9เม่ือเจาสูรบกับศัตรูท่ีมาขมเหงเจาในดินแดนของเจา จงเปาแตร 
แลวองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจาจะทรงระลึกถึงเจา 
และชวยเจาพนจากเหลาศัตรู 10จงเปาแตรในเทศกาลรื่นเริงดวย 
ในเทศกาลประจําปและทุกตนเดือน เพื่อฉลอง 
เครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชา 
เปนอนุสรณใหนึกถึงเจาตอพระพักตรพระเจาของเจา 
เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา" 
 
อิสราเอลเคลื่อนยายคาย 
11เมฆเคลื่อนจากเหนือพลับพลาแหงพันธสัญญาในวันท่ี 20 
เดือนสองของปท่ี 2 (หลังจากออก จากอียิปต) 
12ชาวอิสราเอลจึงออกจากถิ่นกันดารซีนายติดตามเมฆ 
จนมาหยุดอยูท่ีถ่ินกันดารปาราน 
13เขาทั้งหลายออกเดินทางเปนครั้งแรกนี้ตามท่ีองคพระผูเปนเจา+
ทรงบัญชาผานทางโมเสส 14ตระกูลยูดาห เปนกลุมแรกนําขบวน 
มีธงประจําตระกูลอยูขางหนา นําโดยนาโชนบุตรอัมมีนาดับ 
15ถัดจากนั้น คือตระกูลอิสสาคาร 
นําโดยเนธันเอลบุตรศุอาร16ถัดไปคือตระกูลเศบูลุน 
นําโดยเอลีอับบุตรเฮโลน 
17ปุโรหิตปลดพลับพลาลงแลวชายฉกรรจวงศเกอรโชนและเมรารี
แหงตระกูลเลวี แบกหามพลับพลา ติดตามเปนกลุมตอไป 
18จากนั้นคือตระกูลรูเบน มีธงประจําตระกูล 
นําโดยเอลีซูรบุตรเชเดเออร 19ถัด ไปคือตระกูลสิเมโอน  
นําโดยเชลูมิเอลบุตรซูรีชัดดัย 20แลวถึงตระกูลกาด 
นําโดยเอลียาสาฟ บุตร เดอูเอล  21จากนั้นคือคนในวงศโคฮาท 
ซ่ึงแบกของบริสุทธ์ิประจําพลับพลาไปตั้ง ณ ที่ใหมเรียบรอยแลว 
กอนเขาไปถึง 22ถัด ไปในขบวนคือตระกูลเอฟราอิม  



นําโดยเอลีชามาบุตรอัมมีฮูด  มีธงประจําตระกูล นําหนา 
23แลวตระกูลมนัสเสห นําโดยกามาลิเอล บุตรเปดาซูร 
24และตระกูลเบนยามิน  นําโดย อาบีดันบุตรกิเดโอนี 
25ทายขบวนคือตระกูลดาน มีธงประจําตระกูล 
นําโดยอาหิเยเซอรบุตรอัมมีชัดดัย 26ตระกูลอาเชอร 
นําโดยปากีเอล บุตรโอคราน  27และตระกูลนัฟทาลี 
นําโดยอาหิราบุตรเอนัน  28ลําดับขบวนเดินทางเปนไปตามนี้ 
29ครั้งนั้นโมเสสพูดกับโฮบับพี่ภรรยา (บุตรเรอูเอลชาวมีเดียน) วา 
"เราทั้งหลายจะออกเดินทางไป 
ยังดินแดนที่องคพระผูเปนเจา+ทรงสัญญาจะประทาน  
เชิญมารวมเดินทางกับเราเถิด  เราจะเปนมิตรดีกับทาน 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงสัญญาจะประทานสิ่งดีงามท้ังปวงแก
อิสราเอล"   
30เขาตอบวา "ไมละ 
ขาพเจาจะกลับคืนสูภูมิลําเนาไปหาพวกพองของขาพเจา"  
31โมเสสกลาววา "อยาจากเราไปเลย 
ทานชํานาญลูทางในการตั้งคายพักแรม กลางถิ่นกันดาร  
ทานจะไดชวยเปนหูเปนตาใหพวกเรา 
32ถาทานไปกับเราจะไดรวมแบงปนสิ่งดีงามท่ีองคพระผูเปนเจา+ป
ระทานแกเรา" 
33เขาทั้งหลายเดินทางเปนเวลา 3 
วันออกจากภูเขาแหงองคพระผูเปนเจา+  
มีหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+นําหนาเพื่อเลือกสถานที่ต้ัง
คายพัก 
34เม่ือเขาทั้งหลายออกเดินทางเมฆขององคพระผูเปนเจา+อยูเหนื
อพวกเขายามกลางวัน  
35ขณะที่หีบพันธสัญญานําหนาไปโมเสสกลาววา 
"ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขอทรงลุกขึ้น ใหศัตรูท้ังหลาย 



ของพระองคกระจัดกระจายไป 
ใหบรรดาขาศึกเตลิดหนีเบื้องพระพักตร พระองค"     
36และเมื่อวางหีบพันธสัญญาลง  ทานกลาววา 
"ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงกลับมาหาประชากรอิสราเอลนับแสนนับลานนี้เทอญ" 
 
อสิราเอลบน 
11 ครั้งนั้นเหลาประชากรบนเรื่องความทุกขยากลําบาก  
องคพระผูเปนเจา+ทรงสดับแลว ก็ทรงพระพิโรธ  
จึงมีไฟจากองคพระผูเปนเจา+ลงมาเผาผลาญคนเหลานั้นท่ีทายคา
ย   2เขาทั้งหลายรองขอใหโมเสสชวย 
เม่ือทานอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+ไฟก็ดับ 
3ท่ีแหงนั้นจึงไดชื่อวา ทาเบราห11 
เพราะมีไฟจากองคพระผูเปนเจา+ลงมาเผาผลาญเขาทั้ง หลาย 
4คนกอกวนในพวกเขาเริ่มรองหาอาหารอื่นๆ 
และชาวอิสราเอลคร่ําครวญวา "อยากกินเนื้อเหลือเกิน 
5นึกถึงปลาที่เราเคยกินกันในอียิปตโดยไมตองซ้ือ  อีกท้ัง แตงกวา 
แตงโม กระเทียมจีน หอมใหญ กระเทียม 
6ตอนนี้เราระโหยโรยแรงไมมีอะไรกิน ตองกินแตมานาทุกว่ีทุกวัน" 
7มานานั้นเหมือนเมล็ดผักชี ดูคลายๆ ยางไมตะคร้ํา 
8ประชากรเที่ยว เก็บมาตําหรือโมเปนแปง แลวตม 
และทําเปนขนมมีรสชาติ เหมือนขนมแผนทอดน้ํามันมะกอก 
9ม า น า นั้นรวงลงมาพรอมกับหยาดน้ําคางในเวลากลางคืน 
 
โมเสสวิงวอนใหพระเจาชวย 

                                      
11 11:3 * แปลวา ลุกไหมอยู 



10โมเสสไดยินผูคนตระกูลตางๆ 
ยืนเรียงรายรองไหอยูหนาประตูเต็นทของตน 
องคพระผูเปนเจา+กริ้วยิ่งนัก โมเสสเองก็ลําบากใจอยางย่ิง 
11ทานกราบทูลองคพระผูเปนเจา+วา 
"ไฉนจึงทรงใหผูทาสทุกขลําเค็ญเชนนี้? 
ขาพระองคทําสิ่งใดไมเปนท่ีพอพระทัยหรือ  
จึงทรงวางภาระชนชาติท้ังหมดนี้ใหขาพระองคแบก? 
12ขาพระองคคลอดเขาใหกําเนิดเขามาหรืออยางไร?  
จึงทรงใหขาพระองคประคบประหงมพวกเขา 
ราวกับพี่เลี้ยงอุมชูทารก 
กวาจะไปถึงดินแดนที่ทรงสัญญาไวกับบรรพบุรุษของพวกเขา 
13ขาพระองค จะไปหาเนื้อจากที่ไหน มาใหคนทั้งหมดนี้  
พ วกเขาร่ํารองขอเนื้อกิน 14ขาพระองคตัวคนเดียว 
หอบหิ้วประชาชาติท้ังหมดนี้ไปไมไหว  
เปนภาระหนักเกินกวาจะทน 15หากพระองค 
จะทรงทํากับขาพระองคอยางนี้ 
ก็โปรดเมตตาประหารขาพระองคเสียเดี๋ยวนี้เถิด อยาใหขาพระองค 
ตองทนดูความนา อเนจอนาถของตัวเองเลย" 
 
ผูอาวุโสเจ็ดสิบคน  
16องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
"จงนําผูอาวุโสเจ็ดสิบคนของอิสราเอล 
ซ่ึงเจารูจักในฐานะผูนําและเจาหนาท่ีในหมูประชากรนั้นมาพบเรา  
ใหพวกเขามายืนอยูกับเจาท่ี เต็นทนัดพบ 17เราจะลงมาพูด   
กับเจาท่ีนั่น  และจะเอาจิตวิญญาณที่อยูเหนือเจา 
มอบใหอยูเหนือคนเหลานั้นดวย  ใหพวกเขารับ 
แบกภาระเรื่องประชากรรวมกับเจา 
เจาจะไดไมตองรับงานนี้แตลําพัง 



18จงสั่งเหลาประชากรใหชําระตัว 
เตรียมพรอมสําหรับพรุงนี้ซ่ึงพวกเขาจะมีเนื้อกิน 
องคพระผูเปนเจา+ไดยินแลวท่ีพวกเจาโอดโอยอยากกินเนื้อ 
และวาอยูท่ีอียิปตยังดีเสียกวา 
บัดนี้องคพระผูเปนเจา+จะใหเนื้อเจากิน  19ไมใชเพียงวันสองวัน 
หาวันสิบวันหรือ 20 วัน 20แตเดือนหนึ่งเต็มๆ 
พ วกเจาจะมีเนื้อกินจนลนออกมาทางจมูกจนเจาเอือม 
เพราะพวกเจาไดละท้ิงองคพระผูเปนเจา+ผูอยูกับเจาและรองหาอา
วรณอียิปต" 21แตโมเสสกราบทูลวา 
"มีทหารราบตั้งหกแสนคนนะพระเจาขา 
แลวพระองคยังทรงสัญญาจะใหเนื้อพวกเขากินตลอดหนึ่งเดือนเต็
ม ๆ  22ตอใหเอาฝูงแพะแกะวัวท้ังหมด มาฆากินก็ยังไมพอ 
คงตองจับปลาหมดทะเลมากระมัง จึงจะพอใหพวกเขากิน" 
23องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
"มีอะไรที่เกินความสามารถขององคพระผูเปนเจา+หรือ?  
คราวนี้เจาจะไดเห็นกันวาท่ีเราพูดนั้นจะเปนจริงหรือไม" 
24โมเสสจึงออกมาแจงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ใหประชา
กรทั้งหลายทราบ 
และเรียกชุมนุมผูอาวุโสเจ็ดสิบคนยืนเรียงรายรอบพลับพลา 
25อ งคพระผูเปนเจา+เสด็จลงมาในเมฆตรัส กับโมเสส 
และนําพระวิญญาณเหนือ 
โมเสสมอบใหอยูเหนือผูอาวุโสท้ังเจ็ดสิบคน  
เม่ือพระวิญญาณประทับอยูเหนือเขาทั้งหลาย 
เขาก็เผยพระวจนะอยูช่ัวขณะหนึ่ง 
26แตมีผูอาวุโสสองคนในกลุมเจ็ดสิบคนนั้นคือเอลดัดและเมดัด 
ยังอยูในคายพักและเม่ือพระวิญญาณเสด็จมาเหนือเขา 
ก็เผยพระวจนะกันท่ีนั้นเอง 
27ชายหนุมคนหนึ่งวิ่งมาแจงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นใหโมเสสทราบ 



28โยชูวา(บุตรนูน)ซ่ึงคอยรับใชโมเสสมาตั้งแตหนุมๆ ทวงวา 
"ทานขอรับโปรดหามเขาเถิด" 29แตโมเสสตอบวา 
"เจ็บรอนแทนเรา 
หรือเราเองอยากใหประชากรขององคพระผูเปนเจา+เปนผูเผยพระ
วจนะทุกคนและใหองคพระผูเปนเจา+ประทานพระวิญญาณเหนือ
พวกเขาทั้งหมด" 
30แลวโมเสสและบรรดาผูอาวุโสก็กลับไปยังคายพัก  
 
นกคุม  
31มีกระแสลมจากองคพระผูเปนเจา+พัดพานกคุมจากทะเลมาตกอ
ยูรอบๆ คายทุกทิศ เปนระยะไกลเทาระยะทางเดินในหนึ่งวัน  
มีนกคุมดาษด่ืนสูงพนพื้นดินประมาณ 1 เ ม ต ร  
32ประชากรพากันออกไปจับนก 
มาฆากินท้ังวันท้ังคืนและตลอดวันรุงขึ้น 
ปริมาณท่ีจับมาไดอยางนอยที่สุด 10 โฮเมอร12 พวกเขาเอาเนื้อ 
นกคุมตากไวรอบคาย 33แตขณะท่ีเนื้อยังคาปาก 
ยังไมไดกลืนลงไป 
พระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+ก็พลุงขึ้นตอประชากร   
ท ร ง ป ระหารพวกเขาดวยโรคระบาด 
34สถานที่แหงนั้นไดชื่อวา ขิบโรทหัทธาอาวาห แปลวา 
สุสานแหงค ว า ม โ ล ภ  
35จากที่นั้นเขาทั้งหลายเดินทางตอมาถึง ฮาเซโรท 
และพักอยูท่ีนั่น 
 
มิเรยีมและอาโรนติเตยีนโมเสส 

                                      
12 11:32 * ร า ว  2.2 กิโลลิตร 



12 มิเรียมกับอาโรนไดกลาวติโมเสส ที่มีภรรยาเปนชาวคูช 
2ท้ังสองพูดวา"องคพระผูเปนเจา+ ตรัสทางโมเสส เทานั้นหรือ? 
ไมตรัสทางเราบางหรือ?" องคพระผูเปนเจา+ทรงไดยิน 
3(โมเสสนั้นเปนคนถอมใจยิ่งกวาใครๆ ในโลก) 
 4ทันใดนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสเรียกโมเสส อาโรน 
และมิเรียมมาที่เต็นทนัดพบ ทานท้ังสามก็มา 
5องคพระผูเปนเจา+เสด็จลงมาในเมฆ 
ทรงยืนอยูตรงทางเขาพลับพลาพระองคทรงเรียกอาโรนกับมิเรียม 
เม่ือทั้งสองกาวมาขางหนา 6องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"จงฟงถอยคําของเรา" 
"เมื่อผูเผยพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+อยูในหมูพวกเจา  
เราสําแดงตัวเองแกเขาในนิมิต เราพูดกับเขา ในความฝน 
7แตกับโมเสสผูรับใชของเราไมเปนเชนนั้น 
เขาสัตยซ่ือในทั่วท้ังนิเวศของเรา 8กับเขา เราพูดซ่ึงๆ หนาชัดเจน 
ไมพูดเปนปริศนา  
เขาเห็นรูปทรงขององคพระผูเปนเจา +ไฉนเจาจึงไมกลัวท่ีพูดติ 
โมเสสผูรับใชของเรา" 
9พระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+พลุงขึ้นตออาโรนและมิเรียม 
แลวพระองคเสด็จไปเสีย 10เมื่อ เมฆเคลื่อน พนพลับพลาไป  
มิเรียมเกิดเปนโรคเรื้อนดางขาวดังหิมะ  อาโรนหันไปเห็น 
มิเรียมเปนโรคเรื้อน 11จึงกลาวกับโมเสสวา "ทานขอรับ 
โปรดอยาลงโทษเราเพราะความผิดบาปที่เราทําไปโดย 
วามโงเขลานี้ 12ขออยาใหมิเรียมเปนเหมือนคนที่ตายไปแลว 
ซ่ึงรางกายเปอยเนาต้ังแตเกิด" 
13โมเสสจึงรองทูลองคพระผูเปนเจา+วา "ขาแตพระเจา 
โปรดรักษาเธอดวยเถิด!" 14องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
"หากบิดาของนางถมน้ําลายใสหนานาง  



นางจะมีมลทินไปเจ็ดวันมิใชหรือ?  ฉะนั้นจง 
กักนางไวนอกคายเจ็ดวัน  แลวจึงใหกลับเขามาได "  
15มิเรียมจึงถูกกักไวนอกคายตลอด 7 วัน 
ประชากรรออยูจนนางกลับเขามาอีก จึงออกเดินทางตอไป 
16ภายหลังนั้นเขาทั้งหลาย ออกเดินทางจากฮาเซโรท มาตั้ง 
คายพักแรม ในถ่ินกันดารปาราน  
 
สํารวจคานาอัน 
13 พองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
2"จงสงหัวหนาจากแตละตระกูลเขาไปสอดแนมในดินแดนคานาอั
น ที่เราจะยกใหแกอิสราเอล" 
3โมเสสก็ปฏิบัติตามพระดํารัสสั่งขององคพระผูเปนเจา+ 
สงพวกเขาออกไปจากถิ่นกันดารปาราน ทั้งหมด 
เปนผูนําแหงอิสราเอล 4มีรายชื่อดังตอไปนี้ จากตระกูลรูเบน คือ 
ชัมมูอาบุตรซัคเคอร 5จากตระกูล สิเมโอน คือ ชาฟทบุตรโฮรี 
6จากตระกูลยูดาห ตือ คาเลบบุตร เยฟุนเนห 
7จากตระกูลอิสสาคาร คือ อิกาลบุตรโยเซฟ 8จากตระกูลเอฟราอิม 
คือ โฮเชยาบุตรนูน 9จากตระกูลเบนยามิน คือ พัลทีบุตรราฟู 
10จากตระกูลเศบูลุน คือ กาดดีเอลบุตร โซดี 
11จากตระกูลมนัสเสห คือ กาดดีบุตรซูซี 12จากตระกูล ดา คือ 
อัมมีเอลบุตรเกมัลลี 13จากตระกูลอาเชอร คือ เซธูรบุตรมิคาเอล 
14จากตระกูลนัฟทาลี คือ นาหบีบุตรโวฟซี 15จ า ก ต ระกูลกาด 
คือ เกอูเอลบุตรมาคี 



16โมเสสสงคนเหลานี้ไปสํารวจดินแดนโมเสสตั้งชื่อใหโฮเชยาบุต
รนูนวา โยชูวา13 17เมื่อโมเสสสงพวกเขาไปสํารวจคานาอัน 
ทานกลาววา"จงขึ้นเหนือผานเนเกบไปยังดินแดนเทือกเขา 
18ดูวาดินแดนเปนเชนไร ผูคนซ่ึงอาศัยอยูท่ีนั่น  
เขมแข็งหรือออนแอ มีนอยหรือมาก 
19ดินแดนที่อยูอาศัยเปนอยางไร ดีหรือไมดี บานเมืองเปนเชนใด 
เปนเมืองโลงๆ หรือมีปอมปราการ  
20เนื้อดินเปนดินอุดมหรือดินจืด มีปาไมหรือไม  
จงหาทางเก็บพืชผลของดินแดนนั้นมาใหดูดวย" 
เวลานั้นเปนฤดผลองุนสุกรุนแรก 
21เขาเหลานั้นจึงไปสอดแนมในดินแดนแถบนั้น  
ตลอดทางตั้งแตถ่ินกันดารศินจดเรโฮบ ทางที่จะไปเมืองฮามัธ 
22เขาขึ้นไปถึงเนเกบถึงเมืองเฮโบร น  
(กอตั้งขึ้นกอนเมืองโศอันในอียิปต  7 ป) เปน ที่ซ่ึงชาวอาหิมาน  
เชชัย  และทัลมัย เชื้อสายของอานาค อาศัยอยู 
23เม่ือมาถึงหุบเขาเอชโคล พวกเขาตัดองุนพวงมหึมา  
ตองใชคนถึงสองคน เอาคานสอดหามมา 
พรอมดวยผลทับทิมและผลมะเดื่อ 24ที่แหงนั้นไดชื่อวา หุบเขา  
เ อ ช โ ค ล 14 ตามพวงองุนท่ีคนอิสราเอลตัดมา 
25สี่สิบวันตอมาเขาท้ังหลายกลับจากสอดแนม 
26มารายงานตอโมเสส อาโรน และประชากร อิสราเอลทั้งปวง ณ 
คาเดชในถ่ินกันดารพารานและนําผลไมท่ีเก็บมาใหดูดวย 
27เขาเลาวา "พวก ขาพเจาไปถึงดินแดนที่ทานใชใหไปดู  

                                      
13 13:16 * โฮเชยา แปลวา "ค ว า ม ร อ ด "  สวน โยชูวา 
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เปนดินแดนที่อุดมดวยน้ํานม และน้ําผึ้งจริงๆ ดูผลไมเหลานี้ซิ 
28แตผูคนซ่ึงอาศัยอยูท่ีนั่นมีกําลังเขมแข็งมาก  
เมืองของเขาก็แสนใหญโต มีปอมกําแพงแนนหนา  
มิหนําซํ้าพวกขาพเจายังเห็นพงศพันธุชาวอานาคอยูท่ีนั่นดวย 
29ชาวอามาเลขอาศัยอยูท่ีเนเกบ สวนบริเวณ เทือกเขามีชาว 
ฮิตไทต  เยบุส  และอาโมไรต 
ตามชายฝงทะเลและลุมแมน้ําจอรแดน 
เปนถ่ินฐานของชาวคานาอัน" 
30แตคาเลบใหประชากรเงียบตอหนา โมเสสและพูดวา 
"ใหเราขึ้นไปยึดดินแดนนี้กันเลย เรา สามารถเอาชนะได" 
31คนสอดแนมอื่นๆ คัดคานวา "เราสูพวกเขาไมไดหรอก  
เขาแข็งแกรงกวา เรามากนัก"  
32แลวพวกเขาร่ําลือดานรายของแผนดินท่ีสอดแนมมาวา 
"ดินแดนที่เราไปสํารวจ        นั้นกลืนผูท่ีอาศัยอยูในนั้น 
ผูคนที่เราพบเห็น ลวนแลวแตรูปราง สูงใหญ 
33เราเห็นคนเนฟลท่ีนั่นดวย (วงศวานของอานาคมาจากคนเนฟล) 
ใ น ส า ย ต า ข องเรา 
เราเปนเหมือนตั๊กแตนในสายตาของพวกเขา ก็คงไมผิดกัน" 
 
ประชาชนบนตอวา 
14 แลวชุมนุมชนนั้นก็เริ่มรองไหกันระงมท้ังคืน 
2เ สียงร่ําไหบนวาโมเสสกับอาโรน  พวกเขาคร่ําครวญวา 
"เรานาจะตายไปเสียตั้งแตท่ีอียิปต!  
หรือไมก็ตายเสียในถ่ินกันดารนี้! 3ไฉนองคพระผูเปนเจา+ 
จึงพาเรามายังดินแดนนี้เพียงเพื่อใหตายดวยคมดาบ? 
ลูกเมียของเราจะตองตกเปนเชลย 
เราออกจากที่นี่กลับไปอียิปตกันดีกวา?" 4แลวเขา พูดตอๆ กันวา 



"พวก เราเลือกหัวหนากลับไปอียิปตกันเถิด" 5โมเสสและอาโรนจึง 
ซบหนาลงกับพื้นตอหนาคนทั้งปวง 
6โยชูวาบุตรนูน และคาเลบบุตรเยฟุนเนห 
ซ่ึงออกไปสํารวจดินแดนดวยจึงฉีกเสื้อผาของตน 
7และกลาวแกชุมชนอิสราเอลทั้งหมดวา 
"ดินแดนที่เราเขาไปสํารวจนั้นดีเยี่ยมยอดจริงๆ 
8หากองคพระผูเปนเจา+ โปรดพระองคจะทรงนําเราเขาไปใน 
และยกดินแดนนั้นใหเรา คือ ดินแดนอันอุดมดวยน้ํานมและน้ําผึ้ง 
9ขอเพียงแตเราอยากบฏตอองคพระผูเปนเจา+เลย 
ไมตองกลัวผูคนในดินแดนนั้นหรอก 
เราจะเคี้ยวพวกเขาใหแหลกลาญ  
สิ่งท่ีพิทักษรักษาเขาก็สิ้นสูญไปแลว  แตองคพระผูเปนเจา+ 
ทรงสถิตกับเรา  อยาไปกลัวพวกเขาเลย" 
10ชุมชนท้ังหมดคบคิดกันจะเอากอนหินขวางคนทั้งสอง  
ขณะนั้นพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ มาปรากฏที่เต็นทนัดพบ 
11องคพระผูเปนเจา+ ตรัสกับโมเสสวา 
"ประชากรเหลานี้จะสบประมาทเราไปนานสักเทาใด ไมยอม 
เชื่อถือเราเลย  หรือท้ังๆท่ีเราไดกระทําการอัศจรรย 
นานัปการในหมูพวกเขา 12เราจะใชภัยพิบัติมา 
ทําลายพวกเขาเสีย  แตจะกระทําให 
เจาเปนชาติท่ียิ่งใหญและแข็งแกรงกวาพวกเขา"   
13โมเสสกราบทูลองคพระผูเปนเจา+ วา 
"ชาวอียิปตจะไดยินเรื่องนี้ โดยฤทธิ์อํานาจพระองค ไดทรงนํา 
ชนชาตินี้ออกมาจากหมูพวกเขา 
14และเขาจะเลาเรื่องใหผูคนแถบนี้ฟง 
คนทั้งหลายรูดีวาพระองคทรงสถิตและสําแดงใหอิสราเอลเห็นจังห
นา เมฆแหงพระองค อยูเหนือเขาทั้งหลาย พวกเขา 
เห็นลําเมฆและเปลวไฟยามค่ําคืน 



15หากพระองคทรงประหารเหลาประชากรนี้เสียท้ังหมดใน 
คราวเดียวกัน  
ประชาชาติท้ังหลายที่ไดยินกิตติศัพทถึงพระองคจะพูดกันวา 
16'องคพระผูเปนเจา+ ไมสามารถนําคน เหลานี้ไปยังดินแดนที่ 
ทรงสัญญาจะยกใหจึงทรงประหารเขาเสียในถ่ินกันดาร' 
17บัดนี้ขอองคพระผูเปนเจาทรงสําแดงอานุภาพดังท่ีไดทรงประกา
ศไววา 18องคพระผูเปนเจา+ ทรงพระพิโรธชา 
เปยมดวยความรักทรงอภัยโทษบาปและการกบฏฝาฝน 
กระนั้นพระองคมิทรงปลอยใหบาปผิด ลอยนวลพนโทษ 
ทรงลงโทษบาปผิด ของบิดาตกทอดถึงบุตรหลาน สามสี่ช่ัวอายุ 
19โดยเห็นแกความรักยิ่งใหญ ของพระองคขอทรงอภัย 
โทษบาปของเหลาประชากรนี้  
ดังท่ีไดทรงอภัยใหเสมอมาตั้งแตขาพระองคท้ังหลายออกจากอียิป
ตมาจวบจนบัดนี้" 
20องคพระผูเปนเจา+ ตรัสตอบวา  
"เราไดอภัยโทษใหพวกเขาตามที่เจาขอรอง 21อยางไรก็ตาม 
เรามีชีวิตอยู แนนอนฉันใด 
และทั่วพิภพโลกจะเต็มไปดวยเกียรติสิริขององคพระผูเปนเจา+ 
ฉันใด 22ทุกคนที่เห็นเกียรติสิริภาพของเรา 
เห็นการอัศจรรยท่ีเราไดกระทําท้ังในอียิปตและในถิ่นกันดารแลวยั
งไมยอมเชื่อฟงเราแตลองดี  กับเรานับสิบครั้ง 
23จะไมมีโอกาสไดเห็นดินแดนที่เราสัญญาจะยกใหแกบรรพบุรุษ
ของเขาฉันนั้น 24สวนคาเลบผูรับใชของ 
เรามีจิตใจแตกตางออกไป และติดตามเราอยางสุดใจ 
เราจะพาเขาเขาไปยัง ดินแดนที่เขาไดสอดแนมมา 
และวงศวานของเขาจะไดครอบครองดินแดนนั้น 
25เนื่องจากชาวอามาเลข และชาวคานาอันอาศัยอยูในหุบเขา  



พรุงนี้เชาเจาจะตองออกเดินทางกลับไปยังถ่ินกันดารตามทางถึง 
ท ะ เ ล แ ด ง " 
26องคพระผูเปนเจา+ ตรัสกับโมเสสและอาโรนวา 
27"ประชากรที่ชั่วรายเหลานี้จะบนวาเรานานสักเทาใด  เรา 
ไดยินคําพร่ําบนของคนอิสราเอลเหลานี้แลว 28จงบอกพวกเขาวา 
'องคพระผูเปนเจา+ปฏิญาณวาจะทํากับเจาท้ังหลายอยางท่ีเจาพูด  
29คือพวกเจาจะลมตายเสียในถ่ินกันดารนี้  พวกเจาท่ีอายุ 20 
ปขึ้นไป ซ่ึงบนวาเ ร า  
30จะไมมีสักคนไดเขาดินแดนที่เราสัญญาจะยกใหเปนท่ีอยูอาศัยข
องเจา  ยกเวนคาเลบบุตร เยฟุนเนห กับโยชูวาบุตรนูน 
31สวนลูกหลานที่เจาท้ังหลายพูดวาจะตกเปนเชลยนั้น  
เราจะพาเขาไป ชื่นชมดินแดนที่พวกเจามองขาม 
32สวนพวกเจาจะลมตายในถ่ินกันดารนี้ 
33ลูกหลานของเจาจะเลี้ยงแกะอยูท่ีนี่เปนเวลาสี่สิบปเพื่อชดเชยกับ
ที่เจาไมซ่ือสัตย  จวบจนคนสุดทายในพวกเจาลมตายลง 
ในถ่ินกันดาร 34เปนเวลาสี่สิบป 
หนึ่งปสําหรับหนึ่งวันของสี่สิบวันแหงการสํารวจดินแดนเจาจะรับโ
ทษบาปของตนและรูวาการทําใหเราไมพอใจนั้นเปนเชนใด 
35เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ ไดลั่นวาจาแลว  
แ ล ะ เ ร าจะกระทําตามนี้แกชุมชนชั่วรายท้ังหมดนี้  
ซ่ึงรวมหัวกันตอตานเรา  พวกเขาจะพบจุดจบในถิ่นกันดารนี้ 
จะตายเสียท่ีนี่" 
36บรรดาผูท่ีโมเสสไดใชไปสํารวจดินแดนและกลับมารายงานในแ
งรายเก่ียวกับดินแดน ทําใหเหลา ประชากรบนวาโมเสส 
37คนเหลานั้นซ่ึงกระจายขาวแงราย เกี่ยวกับดินแดนนั้น 
ก็ลมตายลงดวยโรค  ภัยเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+  
38ในบรรดาคนที่ ไปสอดแนมมีเพียงโยชูวาบุตรนูนกับคาเลบบุตร 
เยฟุนเนหเทานั้นท่ีรอดชีวิตอยู 



39เม่ือโมเสสแจงเรื่องนี้แกปวงชนอิสราเอล 
พวกเขาพากันร่ําไหดวยความเศราเสียใจ 40เชาวัน 
รุงขึ้นเขาทั้งหลายมุงหนาขึ้นไปยังเทือกเขาสูง กลาววา "เราผิดไป 
แลว เราจะขึ้นไปยังดินแดนที่องคพระผูเปนเจา+ ทรงสัญญาไว 
41แตโมเสสกลาววา "ไฉนพวกทานจึงฝาฝน 
พระดํารัสสั่งขององคพระผูเปนเจา+ การนี้จะไมสําเร็จ 
42อยาขึ้นไปเลย เพราะองคพระผูเปนเจา+ มิไดสถิตกับทาน  
ทานจะพายแพแกศัตรู 
43ดวยวาชนอามาเลขกับชาวคานาอันจะประจันหนากับ 
พวกทานท่ีนั่น  
เพราะพวกทานไดหันหนีจากองคพระผูเปนเจา+พระองคจะไมสถิต
กับทาน ทานจะลมลงดวยคมดาบ" 
44อยางไรก็ตาม  พวกเขาดันทุรังบุกขึ้นไปยังดินแดนเทือกเขา  
ทั้งๆท่ีโมเสส หรือหีบพันธสัญญา ขององคพระผูเปนเจา+ 
มิไดเคลื่อนไปจากคายพัก  
45และแลวชาวอามาเลขกับชาวคานาอันซ่ึงอาศัยอยูแถบ 
เทือกเขานั้น ก็ยกกําลังมาโจมตีเขาทั้งหลาย 
ไลตอนพวกเขาไปถึงโฮรมาห 
 
กฎเกีย่วกับการถวายเครื่องบชูา 
15 องคพระผูเปนเจา+ ตรัสสั่งโมเสส 
2ใหแจงแกประชากรอิสราเอลวา 
"เมื่อเจาเขาสูดินแดนซ่ึงเรายกใหเปน ที่อาศัยนั้น 
3และเจานําเครื่องบูชาจากฝูงแกะหรือฝูงสัตว 
มาเพื่อเผาถวายเปนกลิ่นหอมที่พอพระทัยองคพระผูเปนเจา+  
ไมวาเครื่องเผาบูชาหรือของถวายตางๆ ตามที่ปฏิญาณจะถวาย 
หรือถวายโดยสมัครใจ หรือ ของถวายประจําเทศกาล 
4ใหผูถวายนํา เครื่องธัญบูชามาดวยคือ แปงละเอียด 1/10 



เ อ ฟ า 15 เ ค ลากับ น้ํามัน 1/4 ฮิน16 5จงเตรียมเหลา องุน 1/4 
ฮิน เปนเครื่องดื่มบูชาควบคูกับลูกแกะที่ถวายหรือเผาบูชาหนึ่งตัว  
6หากถวายแกะตัวผูจงใชธัญบูชาคือแปงละเอียด 2/10 
เ อ ฟ า 17 เคลากับน้ํามัน 1/3 ฮิน18 7พรอมดวยเหลาองุน 1/3 ฮิน 
เปนเครื่องดื่มบูชา 
จงถวายเปนกลิ่นหอมที่องคพระผูเปนเจา+พอพระทัย 
8หากใชวัวหนุมเปนเครื่องเผาบูชาหรือของถวายตามที่ปฏิญาณ 
หรือถวายแดองคพระผูเปนเจา+ เปนสันติบูชาแดพระเจา 
9ธัญบูชาควบคู คือแปงละเอียด 3/10 เ อ ฟ า 19 เคลาน้ํามัน 1/2 
ฮิน20 10พรอมท้ังเหลาองุน 1/2 ฮิน เปนเครื่องด่ืมบูชา 
จะเปนของเผาถวาย กลิ่นหอมที่พอพระทัยองคพระผูเปนเจา+  
11จงจัดเตรียมเชนนี้ควบคูกับเครื่องบูชา วัวหนุม แกะผู  ลูกแกะ 
หรือลูกแพะแตละตัว 12จัดควบคู แตละตัวดังนี้ 
จํานวนมากนอยตามที่จัดถวาย 13พี่นองรวมชาติ 
ทุกคนตองปฏิบัติตามนี้  
เม่ือนําเครื่องบูชามาเพื่อเผาถวายเปนกลิ่นหอมที่องคพระผูเปนเจา
+พอพระทัย 14ตลอดสืบไปหลายชั่วอายุ 
เม่ือใดก็ตามที่มีชนตางดาวหรือใครอื่นท่ีมาอาศัยในหมูพวกเจา 
นําเครื่องบูชามาเพื่อเผาถวายเปนกลิ่นหอมที่องคพระผูเปนเจา+พอ
พระทัยจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับพวกเจา 
15โดยสวนรวมจะตองมีกฏเกณฑเดียวกันสําหรับเจาและสําหรับช

                                      
15 15:4 * ป ร ะ ม า ณ 2 ลิตรเศษ 
16 15:4 ** ป ร ะ ม า ณ 1 ลิตร 
17 15:6 * ป ร ะ ม า ณ 4.5 ลิตร 
18 15:6 ** ป ร ะ ม า ณ 1.2 ลิตร 
19 15:9 * ป ร ะ ม า ณ 6.5 ลิตร 
20 15:9 ** ป ร ะ ม า ณ 2 ลิตร 



นตางดาวในหมูเจา 
นี่เปนกฎถาวรสืบไปทุกชั่วอายุเจาและชนตางชาติเปนเชนเดียวกัน
เบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+  16ทั้งเจา และชนตางชาติ 
ในหมูพวกเจาจะใชกฏเกณฑ ขอบังคับเดียวกัน" 
17องคพระผูเปนเจา+ ตรัสกับโมเสสอีกวา  
18"จงสั่งประชากรอิสราเอลวา เมื่อเขาทั้งหลาย 
ไปถึงดินแดนที่เราจะยกใหแกเขาแลว 
19และพวกเขารับประทานพืชผลของดินแดนนั้น 
จงถวายสวนหนึ่งแดองคพระผูเปนเจา+  
20จงนําขนมชิ้นหนึ่งทําจากธัญญาหารแรกสุด 
ของเจามาถวายเปนของถวายจากลานนวดขาว 
21ตลอดทุกชั่วอายุสืบไป 
จ ง ถ ว า ย ข อ ง ถ ว า ย จากธัญญาหารแรกสุดของเจานี้แ
ดองคพระผูเปนเจา+   
 
เครื่องบูชาสําหรับความผิดท่ีไมเจตนา 
22หากเจาท้ังหลายพลั้งพลาดโดยไมเจตนา 
มิไดปฏิบัติตามกฎเหลานี้ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ ประทานแกโมเสส 
23ไมวาพระดํารัสสั่งใดๆ ที่องคพระผูเปนเจา+ 
ประทานผานทางโมเสส  นับแตวัน ที่องคพระผูเปนเจา+ 
ประทานบทบัญญัติ และสืบไปทุกชั่วอายุ 
24และหากกระทําผิดไปโดยไม เจตนา และชุมนุมชนไมรูเห็น 
ชุมชนท้ังหมดจะตองถวายวัวหนุมหนึ่งตัวเปนเครื่องเผา 
บูชากลิ่นหอม ที่องคพระผูเปนเจา+ พอพระทัย  
พรอมดวยเครื่องธัญบูชา และเครื่องด่ืมบูชาควบคู ดังระบุไว 
และถวายแพะผูหนึ่งตัวเปนเครื่องบูชาไถบาป  
25ปุโรหิตจะขออภัยโทษ บาปสําหรับปวงชนอิสราเอล  
เขาทั้งหมดจะไดรับการอภัยโทษเพราะทําผิดไปโดยไมเจตนา 



และไดขอลุแกโทษโดยถวายเครื่องเผาบูชา และเครื่องบูชาไถบาป 
แดองคพระผูเปนเจา+ แลว 26ชุมชนอิสราเอลทั้ง 
หมดตลอดจนคนตางดาวในหมูเขาจะไดรับการอภัยโทษ 
เพราะความผิดโดยไมเจตนานี้เก่ียวพันถึงประชากรทั้งหมด 
27หากบุคคลคนเดียวทําผิดโดยไมเจตนา 
เขาตองถวายแพะตัวเมียอายุหนึ่งขวบ เปนเครื่องบูชา ไถบาป 
28ปุโรหิตจะขออภัยโทษบาปแกผูนั้นตอพระพักตรองคพระผูเปนเจ
า +  และเขาจะไดรับอภัยโทษ 
29บทบญญัติเดียวกันนี้ใชกับทุกคนที่ทําผิดโดยไมเจตนา 
ไมวาชนอิสราเอลหรือคนตางชาติ 
30แตหากผูใดจงใจทําบาป 
ไมวาจะเปนชาวอิสราเอลหรือคนตางดาว 
เปนการหม่ินประมาทองคพระผูเปนเจา+  
จะถูกขับออกจากหมูประชากร 
31เพราะไดลบหลูพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 
และฝาฝนพระบัญชา ผูนั้นจะตองถูกขับออก 
ใหเขารับโทษผิดของตน  
 
ผูท่ีละเมิดกฎวันสะบาโต 
32เม่ือครั้งชนอิสราเอลอยูในถ่ินกันดาร 
ชายคนหนึ่งถูกจับไดขณะเก็บฟนในวันสะบาโต  
33จึงถูกนําตัวมาพบโมเสส อาโรน และชุมนุมประชากรทั้งหมด 
34เขาถูกคุมขังไวจนกวาจะรูแจงวาควร     จัดการอยางไรกับเขา 
35และแลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับ โมเสสวา 
"ชายคนนั้นมีโทษถึงตายประชากรทั้งปวง 
ตองเอาหินขวางเขาใหตายภายนอกคายพัก" 
36เขาทั้งปวงจึงพาคนนั้นออกไปนอกคาย และเอาหินขวางจนตาย 
ตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสส 



 
พูชายเสื้อคลุม 
 37องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
38"จงสั่งประชากรอิสราเอลเปนกฎถาวรตลอดทุกชั่วอายุ ใหทําพู 
ติดท่ีมุมชายเสื้อคลุม และใชดายสีน้ําเงินรอยพูเขากับเสื้อ 
39เพื่อเตือนใจ ใหระลึกถึงคําสั่งของเรา  
ทุกครั้งที่เจาสังเกตเห็นพูเหลานั้นแลวเจาจะปฏิบัติตามคําสั่ง 
ของเรา ไมทําตัวนอกลูนอกทางตามใจชอบเห็นชอบของตน 
40แลวเจาจะจดจําทําตามคําสั่งทั้งปวงของเราและรักษาตนใหบริสุ
ทธ์ิตอพระเจาของเจา 41เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
ผูนําเจาออกมาจากอียิปต เพื่อเปนพระเจาของเจา 
เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา"  
 
การกบฏของโคราห  ดาธาน และอาบรีัม 
16 โคราหบุตรอิสฮาร หลานของโคฮาทตระกูลเลวี 
และชายตระกูลรูเบนคือดาธานกับอาบีรัม (ท้ัง 
สองเปนบุตรของเอลีอับ) และโอนบุตรเพเลธ  มีใจเหิมเกริม 
2แ ล ะลุกฮือขึ้นตอตานโมเสส มีผูนําท่ีมีชื่อเสียง 250 คน 
ซ่ึงเปนสมาชิกของที่ประชุมมาเขาพวกดวย 
3พวกเขารวมตัวกันตอตานโมเสสกับอาโรน 
กลาวกับทานท้ังสองวา "ทานทําเกินไปแลว! 
อิสราเอลทุกคนลวนบริสุทธิ์และมีองคพระผูเปนเจา+สถิตอยูดวย 
ไฉนทานจึงตั้งตัวอยูเหนือปวงประชากรขององคพระผูเปนเจา+?" 
4เม่ือโมเสสไดยินเชนนี้ก็ซบหนาลง 
5ทานกลาวกับโคราหและพรรคพวกวา "พรุงนี้เชา 
องคพระผูเปนเจา+จะทรงแสดงใหเห็นวาใครเปนคนของพระองค  
ใครเปนผูบริสุทธ์ิ  และพระองคจะทรงใหผูนั้นเขามาใกลพระองค 
ผูท่ีพระองคทรงเลือก  พระองคจะทรงใหเขาใกลชิดพระองค 



6จงทําอยางนี้นะโคราห พรรคพวกของทานดวย 7พรุงนี้ 
จงเอากระถางไฟมาจุดไฟ 
แลวใสเครื่องหอมตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
ผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเลือกจะเปนผูบริสุทธ์ิ 
ลูกหลานเลวีเอยทานทําเกินไปแลว!" 
8โ มเสสกลาวกับโคราหอีกวา "ฟงเถิดพ่ีนองเลวีเอย! 
9ยังไมพอหรือท่ีพระเจาแหงอิสราเอลทรงเลือกทานจากปวงชนอิส
ราเอลใหเขามาสนิทใกลชิดพระองค  
มาปฏิบัติหนาท่ีในพลับพลาขององคพระผูเปนเจา+และไดยืนอยูตอ
หนาประชากรทําหนาท่ีเพื่อเขาทั้งหลาย 
10พระเจาไดทรงนําทานกับผองพี่นองตระกูล เลวีมาใกลพระองค  
แตนี่ทานมาเรียกรองเอาตําแหนงปุโรหิตดวย 
11ท่ีทานกับพวกรวมตัวกันมาอยางนี้  
เปนการตอตานองคพระผูเปนเจา+อาโรนเปนใครเลาท่ีทานจะมาบ
นตอวาเขา?" 
12แลวโมเสสจึงเรียกดาธานและอาบีรัมบุตรเอลีอาบ 
แตคนทั้งสองไมยอมมา! 13เขากลาววา 
"ท่ีทานพาเราออกมาจากดินแดนอัน อุดมดวยน้ํานมและน้ําผึ้ง 
เพื่อมาฆาในถิ่นกันดารนี้ยังไมพอหรือ  
ถึงอยากเปนเจาเปนนายเหนือพวกเรา? 
14มิหนําซํ้าทานไมเห็นพาเราไปสูดินแดนอันอุดมดวย น้ํานมน้ําผึ้ง 
หรือยกไรนา สวนองุนใหเราเลย  คิดจะตบตาคนพวกนี้หรือ  
เราไมไปหรอก!" 
15 โมเสสโกรธมากและกราบทูลองคพระผูเปนเจา+วา 
"ขออยาทรงรับเครื่องบูชาของเขาเลย 
ขาพระองคไมเคยแมแตริบลาของเขามาสักตัวหนึ่งและไมเคยรายกั
บ พ ว ก เ ข า เ ล ย " 16โมเสสกลาวกับโคราหวา  
"พรุงนี้ทานกับพรรคพวกจงมาเฝาองคพระผูเปนเจา+ท่ีนี่ 



อาโรนก็จะมา  17ทุกคนจงเอากระถางไฟใส เครื่องหอมมาทั้งหมด 
250 กระถางมายังเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
อาโรนก็จะเอากระถางไฟมาดวย" 
18แตละคนจึงนํากระถางไฟของตนมาจุดไฟใสเครื่องหอม 
ยืนอยูกับโมเสสและอาโรน ที่ทางเขาเต็นทนัดพบ 
19ฝายโคราหรวบรวมสมัครพรรคพวกประจันหนา 
โมเสสกับอาโรน 
ที่ทางเขาเต็นทนัดพบพระสิริขององคพระผูเปนเจา+มาปรากฏตอห
นาปวงประชากร 
20องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสและอาโรนวา 
21"จงหลีกหางจากกลุมชนเหลานี้ 
เพื่อเราจะไดลางผลาญพวกเขาในชั่วพริบตา" 
22แตโมเสสกับอาโรนหมอบซบลงกับพื้น รองทูลวา "ขาแตพระเจา 
พระเจาแหงจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติ  
พระองคจะทรงพิโรธประชากรทั้งหมดเมื่อคนเพียงคนเดียวทําผิดห
รือ?" 23องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
24"จงบอกคนทั้งหลายใหหลีกหางจากเต็นทของโคราห ดาธาน 
และอาบีรัม" 25โมเสส จึงลุกขึ้นไปหาดาธานกับอาบีรัม  
มีพวกผูนําอิสราเอลติดตามไปดวย 26โมเสสเตือนประชากรวา 
"จงหลีกหางจากเต็นทของคนชั่วรายพวกนี้ 
อยาแตะตองสิ่งของใดๆ ของเขา 
มิฉะนั้นทานจะตองพลอยติดรางแหไปกับพวกเขา" 
27คนทั้งหลายจึงถอยหางจากเต็นท ของโคราห ดาธาน  
และอาบีรัม  ดาธานกับ อาบีรัมออกมายืนท่ีประตูเต็นทพรอมกับ 
บุตรภรรยาและเด็กๆ 
28โมเสสกลาววา "โดยวิธีนี้ทานท้ังหลายจะไดรูกันวา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงใชขาพเจากระทําสิ่งตางๆ ทั้งหมดนี้ 
ขาพเจาไมไดทําไปโดยพลการ 



29หากคนเหลานี้ตายไปอยางปกติวิสัยอันเกิดแกมนุษยก็ 
แสดงวาองคพระผูเปนเจา+ ไมไดทรงใชขาพเจามา 
30แตหากองคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําการอัศจรรยและพื้นธรณีแ
ยกออกกลืนคนเหลานี้พรอมท้ังขาวของทุกอยางของเขาและพวกเ
ขาลงไปสูแดนมรณาทั้งเปน 
ทานท้ังหลายก็จะรูไดวาคนเหลานี้ไดลบหลูองคพระผูเปนเจา+" 
31โมเสสพูดยังไมทันขาดคํา 
พื้นธรณีก็แยกออกตรงบริเวณท่ีโคราหกับพวกยืนอยู 
32สูบเอาพวกเขา ทั้งเต็นทท่ีพัก ครอบครัว 
ญาติมิตรซึ่งยืนอยูดวยกันตลอดจนสมบัติทุกอยางของเขา 
33คนเหลานี้ลงไปสูแดนมรณาทั้งเปน  
แลวพ้ืนแผนดินก็กลบฝงพวก เขาจนพินาศกันสิ้น 
34ป ร ะ ช า ก ร  อิสราเอล 
พากันหนีกระเจิดกระเจิงเพราะเสียงรอง ของคนเหลานั้น 
พลางรองวา "ธรณีกําลังจะสูบพวกเราไปดวยแลว" 
35มีไฟจากองคพระผูเปนเจา+ เ ผ า ผ ล า ญ ค น  250 
คนที่เผาเครื่องหอมถวาย 
36องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 37"จงสั่งเอเลอาซาร 
บุตรของปุโรหิตอาโรน ใหเอากระถางไฟ ออกจากกองไฟ 
เพราะเปนของบริสุทธ์ิแลวเทถานท้ิงเสีย 38ใหนํากระถางไฟ 
ของคนเหลานั้น ซึ่งถูกประหารชีวิตเพราะทําบาป 
มาตีเปนแผนโลหะปดท่ีแทนบูชา ดวยวากระถางไฟเหลานี้บริสุทธิ์ 
เพราะไดใชงานเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
แผนโลหะปดแทนบูชานี้จะเปนสิ่งเตือนใจประชากรอิสราเอล"  
39ปุโรหิตเอเลอาซารจึงเอาทองสัมฤทธ์ิท่ีไดจากกระถางไฟทั้ง 
250 ใบนั้น  ตีแผเปนแผนโลหะปดแทนบูชา 
40เพื่อเปนสิ่งเตือนใจประชากรอิสราเอล  มิใหผูไมมีสิทธ์ิ คือ 
ผูท่ีมิใชวงศวานของอาโรน 



มาเผาเครื่องหอมตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+มิฉะนั้นจะเกิดเภ
ทภัยกับเขาเชนดังท่ีเกิดแกโคราหกับพรรค พวก 
ก็เปนไปตามที่พระเจาตรัสสั่งโมเสส 
41เชาวันรุงขึ้นประชากรทั้งปวงพากันบนตอวาโมเสสกับอาโรนวา 
"ทานฆาคนขององคพระผูเปนเจา+" 
42แตเม่ือฝูงชนรวมตัวกันตอตานโมเสสกับอาโรน 
แ ล ะ เ ห ลียวมองไปที่เต็นทนัดพบ  ทันใดนั้นเ 
มฆมาคลุมพลับพลาและพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ปรากฏขึ้นแ
กตา 43โมเสสกับอาโรนไปยืนตรงหนาเต็นทนัดพบ 
44และองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
45"จงหลีกหางจากประชากรเหลานี้  
เพื่อเราจะไดลางผลาญพวกเขาเสียทันที" 
โมเสสกับอาโรนหมอบซบหนาลงที่พ้ืน 46โมเสสพูดกับอาโรนวา 
"รีบเอากระถางไฟ ใสไฟจากแทนบูชา โปรยเครื่องหอมใส 
แลวรีบยกไปยังเหลาประชากร ขออภัยโทษ ใหพวกเขา 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงพิโรธใหเกิดโรคระบาดขึ้นแลว" 
47อาโรนก็กระทําตามที่โมเสสบอก และวิ่งเขาไปในหมูประชากร 
เพราะภัยพิบัติเริ่มขึ้นแลว ทานโปรย 
เครื่องหอมขออภัยโทษสําหรับคน ทั้งปวง 
48ทานยืนอยูระหวางคนเปนกับคนตาย  แลวภัยพิบัติก็สงบลง  
49แตมีคนถึง 14,700 คนตายไป แลว ท้ังนี้ไมนับคนที่ไดตาย 
ไปพรอมกับโคราห 50แลวอาโรนจึงกลับ 
มาหาโมเสสที่ทางเขาเต็นทนัดพบ ดวยวาภัยพิบัติสงบลงแลว 
 
ไมเทาของอาโรน 
17 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
2"จงสั่งชนอิสราเอลใหหัวหนาแตละตระกูลท้ัง 12 
เอาไมเทาสลักช่ือของตนมาใหเจา 



3ไมเทาประจําตระกูลเลวีจะสลักชื่อ อาโรนเพราะตอง 
มีไมเทาหนึ่งอันสําหรับหัวหนาตระกูลแตละคน  
4จงวางไมเทาเหลานี้หนาหีบพันธสัญญาในเต็นทนัดพบที่ซ่ึงเรามา
พบกับเจา 5ไมเทาของผูท่ีเราเลือกสรรจะผลิดอกออกผล  
เราจะไดไมตองทนฟงเสียงชนอิสราเอลบนวาเจา" 6โมเสสจึง 
แจงแกชนอิสราเอล แลวหัวหนาตระกูลตางๆ 
รวมท้ังอาโรนก็นําไมเทาของตนมามอบใหโ ม เ ส ส  
7ทานวางไมเทาเหลานี้ 
เบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ในหองดานในของพลับพลา 
8วันรุงขึ้นเม่ือโมเสสเขาไปในนั้นพบวาไมเทาของอาโรนตัวแทนต
ระกูลเลวีผลิดอกออกผล ทั้งยังมี    อัลมันดสุกหอยอยู 
9โมเสสจึงนําไมเทาจากเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา +ม า ยั
งปวงชนอิสราเอลเขาทั้งหลาย พากันมองดู 
และรับไมเทาของตนคืนไป 
10องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสสใหนําไมเทาของอาโรนกลับไป
วางหนาหีบพันธสัญญา 
เปนสิ่งเตือนใจผูมักกบฏใหเลิกบนวาพระเจาจะไดไมตองตาย 
11โมเสสก็ปฏิบัติตามที่องคพระผูเปนเจา+ท ร งบัญชา12ชนอิสรา
เอลกลาวกับโมเสสวา "เราตายแน เราแยแลว 
เราพินาศยอยยับกันหมดแน13ใครเฉียดใกลพลับพลาขององคพระ
ผูเปนเจา+ ก็จะตาย เราจะตองตายกันหมดหรืออยางไร?" 
 
หนาทีข่องปุโรหติและคนเลว ี
18 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับอาโรนวา 
"เจาและลูกหลานกับครอบครัวจะตองรับผิดชอบตอความเสื่อมเสียใ
ดๆ ที่เกิดแกพลับพลา และความบกพรองใดๆ ในหนาท่ีปุโรหิต 
2ใหชนเลวีพี่นองรวมตระกูลของเจามาชวย งานเม่ือเจากับลูกๆ 
มาปฏิบัติงานหนาเต็นทหีบพันธสัญญา 3พวกเขาขึ้นตรงตอเจา 



และปฏิบัติงานทั้งปวงที่เต็นท 
แตอยาเขามาใกลภาชนะเครื่องใชของสถานนมัสการหรือแทนบูช
า มิฉะนั้นท้ังเขาและเจาจะตาย 
4ใหพวกเขาสมทบกับเจาและรับผิดชอบดูแลเต็นทนัดพบคืองานทั้ง
ปวงที่เต็นท และอยาใหผูใดอื่นมาใกลเจา  
5เจาจงรับผิดชอบดูแลสถานนมัสการและแทนบูชา 
เพื่อพระพิโรธจะมิไดตกแกชนอิสราเอลอีก 
6เราเองไดเลือกสรรพี่นองชนเลวีของเจาจากหมูชนอิสราเอลยกให
เจา ถวายแดองคพระผูเปนเจา+เพื่อปฏิบัติงานที่เต็นทนัดพบ 
7แตเจากับลูกจะทําหนาท่ีของปุโรหิต โดยลําพัง 
รวมท้ังงานเกี่ยวกับแทนบูชา และทุกสิ่งท่ีอยูหลังมาน 
เรายกตําแหนงปุโรหิตใหเจา 
ผูใดอื่นลวงล้ํามาใกลสถานนมัสการจะตองตาย" 
 
สวนของปุโรหิต 
8องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับอาโรนวา 
"เราเองไดต้ังเจาใหดูแลสิ่งท้ังปวงท่ีถวายแกเรา 
ของถวายทั้งปวงซึ่งชน อิสราเอลนํามาใหเรา เรายกใหเจากับลูกๆ 
เปนสวนของเจา และสวนประจํา 
9เจาจงรับของถวายอันบริสุทธิ์ท่ีสุดสวนท่ีมิไดเผาถวาย 
ไมวาธัญบูชา เครื่องบูชาไถบาป เครื่องบูชาลบมลทิน 
ยกใหเปนของเจากับลูกๆ 10จงรับประทาน 
โดยถือเปนของบริสุทธ์ิท่ีสุด และผูชายเทานั้นท่ีรับประทานได 
11ของถวายอื่นๆ 
ซ่ึงนํามาใหเราโดยการยื่นถวายหนาแทนบูชายกใหเจา 
บุตรชายและบุตรสาว เปนสวน ท่ีไดประจํา 
ซ่ึงทุกคนในครอบครัวของเจาสามารถรับประทานได 
เวนแตคนที่มีมลทินในขณะนั้น 



12ผลผลิตจากการเก็บเก่ียวรุนแรกซ่ึง 
ถวายแดองคพระผูเปนเจา+ก็ยกใหเจาดวย  อันไดแก 
สวนดีเยี่ยมท่ีสุดของน้ํามันมะกอก เหลาองุน เมล็ดขาว 
13ผลเก็บเก่ียวแรกสุดท่ีนํามาถวายองคพระผูเปนเจา+จะยกใหแกเ
จา 
ทุกคนในครอบครัวของเจาสามารถรับประทานไดหากไมไดมีมลทิ
น  
14ทุกสิ่งในอิสราเอลที่ถวายแดพระเจาเปนของเจา15ลูกหัวปท้ังหม
ดท่ีเกิดมาไมวามนุษยหรือสัตวซ่ึงถวายแดองคพระผูเปนเจา+เปนข
องเจา 
แตเจาตองไถบุตรชายหัวปทุกคนหรือลูกหัวปของสัตวที่มีมลทิน 
16คาไถบุตรหัวปเปนเงินคนละ 5 เ ช เ ค ล 21 
ตามเชเคลของสถานนมัสการ  เมื่อบุตรหัวปนั้นนั้น อายุครบเดือน 
17สวนลูกหัวปของวัว แกะหรือแพะจะซื้อคืนไมได 
เพราะเปนของบริสุทธ์ิ จงพรมเลือดของมันบนแทนบูชา  
และเผาไขมันเปนเครื่องบูชากลิ่นหอมที่องคพระผูเปนเจา+พอพระ
ทัย 
18เนื้อของสัตวเหลานี้ยกใหเจา รวมทั้งเนื้ออก และโคนขาขวา 
ซ่ึงไดยื่นถวายหนาแทนบูชา 
19เรายกเครื่องบูชาท่ีประชากรนํามายื่นถวายแดพระเจาแลวใหเจ
ากับครอบครัว เปนสวนท่ีไดรับประจํา  
นี่เปนคําม่ันถาวรระหวางพระเจากับวงศวานของเจา" 
20องคพระผูเปนเจา+จาตรัสกับอาโรนวา 
"เจาจะมิไดครองกรรมสิทธิ์ในดินแดนของพวกเขา  
ไมไดรับสวนแบงในหมูพวกเขา 
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เ ราคือสวนแบงและทรัพยสมบัติของเจาในทามกลางชาวอิสราเอ
ล  
21สําหรับตระกูลเลวีญาติของเจาจะไดรับสิบลดทั้งหมดในอิสราเอ
ลเปนกรรมสิทธิ์ เพื่อตอบแทน 
งานซ่ึงเขาทําเม่ือปรนนิบัติรับใชท่ีเต็นทนัดพบ 
22นับแตนี้ไปชาวอิสราเอลอยาเขาใกลเต็นทนัดพบ  
มิฉะนั้นจะตองรับโทษถึงตาย 23ชาวเลวีจะเปนผูปฏิบัติหนาท่ี ณ 
เต็นทนัดพบ และรับผิดชอบการ ลวงละเมิดใดๆ ที่เกิดขึ้น 
นี่เปนกฎถาวรสืบไป คือชนเลวีจะมิไดรับกรรมสิทธิ์ใดๆ 
ในอิสราเอล 24เรายกสิบลดซึ่งชนอิสราเอลยื่นถวาย 
แดองคพระผูเปนเจา+ใหเปนกรรมสิทธิ์ของคนเลวี 
ดวยเหตุนี้เราจึงสั่งวา พวกเขาไมไดครอบครองกรรมสิทธิ์ใดๆ 
ในอิสราเอล" 
25พระเจาตรัสกับโมเสสวา 
26"จงบอกคนเลวีใหถวายสิบลดแดพระเจาจากสิบลด 
ที่เขาไดรับจากชนอิสราเอล ซ่ึงพระเจายกใหเปนกรรมสิทธ์ิของเจา 
27องคพระผูเปนเจา+จะถือเสมือนเครื่องบูชาผลแรกจากขาว 
และเหลาองุนของเจา 28ดวยวิธีนี้ 
เจาก็ไดถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
จากสิบลดทั้งปวงที่เจารับจากชนอิสราเอล  
จากสิบลดนี้จงมอบสวนท่ีถวายแดองคพระผูเปนเจา+ใหแกปุโรหิต
อ า โ ร น  29เจาตองยกสวนท่ีดีท่ีสุด บริสุทธิ์ท่ีสุด 
ของทุกสิ่งท่ีไดรับเปนสวนท่ีถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
30จะถือเปนสวนของเจาเหมือนมาจากลานนวดขาวและบอย่ําองุน
ของเจาเอง31สวนท่ีเหลือจากนี้ 
เจากับครอบครัวจะนําไปรับประทานที่ไหนก็ได 
เปนสิ่งตอบแทนที่เจาทําหนาท่ีรับใชในเต็นทนัดพบ 
32จะไมถือวาเจาท้ังหลายผิดท่ีไดรับสิบลดของพระเจา 



หากเจาไดมอบสิบลดสวนท่ีดี ที่สุดใหแกปุโรหิต 
แตจงระมัดระวังอยาปฏิบัติตอของถวายอันบริสุทธ์ิ 
จ า ก ป ร ะ ช า ก ร เสมือนเปนของธรรมดาๆ 
มิฉะนั้นเจาจะตองตาย" 
 
การชาํระลาง 
19 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสและอาโรนวา  
2"ตอไปนี้คือบทบัญญัติซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาวา จงแจง 
แกประชากรอิสราเอล 
ใหนําวัวแดงตัวเมียไมมีตําหนิตัวหนึ่งมาใหเจา 
เปนวัวท่ีไมเคยเทียมแอกมากอน 
3จงมอบวัวตัวนี้แกปุโรหิตเอเลอาซาร ใหนําวัวออก 
ไปนอกคายและฆาเสียตอหนาเขา 
4ปุโรหิตเอเลอาซารจะเอานิ้วจุมเลือดพรม 
มาทางหนาเต็นทนัดพบเจ็ดครั้ง 5จงเผาวัวนี้ท้ังหนัง เนื้อ เลือด 
และไสตอหนาเขา 6ปุโรหิตจะเอาไมสนสีดาร ก่ิงหุสบ 
และดายสีแดงโยนเขาในกองไฟ 7จากนั้น ปุโรหิตตองซักเสื้อผา  
อาบน้ํา จะกลับมาท่ีคายพักก็ได  แตถือวามีมลทินจวบจนเวลาเย็น  
8ผูท่ีเผาวัว นั้นก็ตองซักเสื้อผา  อาบน้ํา 
และถือวามีมลทินจนถึงเย็นเชนกัน 9ผูท่ีมิไดมีมลทินจะโกยเถา 
จากวัวตัว นั้นไปไว ณ ที่สะอาดนอกคายพัก เปนท่ีเก็บเถา 
สําหรับประชากรอิสราเอลไวทําน้ําชําระมลทินเพื่อลางบาป 
10ผูที่โกยเถาจากวัวนั้นจะตองซักเสื้อผาของตน 
และมีมลทินจวบจนเวลาเย็น  
นี่เปนบทบัญญัติถาวรสําหรับท้ังชนอิสราเอลและคนตางชาติซ่ึงอา
ศัยอยูในหมูเขา 
 
การแตะตองศพ 



11ผูใดแตะตองซากศพจะเปนมลทินไปตลอด 7 วัน 
12ในวันท่ีสามและวันท่ีเจ็ด เขาจะอาบน้ําชําระ   
ตัวแลวจึงจะสะอาด  มิฉะนั้น แลวจะไมถือวาพนมลทิน 
13ผูใดแตะตองซากศพแลวมิไดชําระตัว 
ผูนั้นก็กระทําใหพลับพลาขององคพระผูเปนเจา+มีมลทิน  
จะตองถูกตัดขาดจากอิสราเอล  
เพราะมิไดรับการพรมดวยน้ําแหงการชําระมลทินจึงยังคงคั่งคางอ
ยู 
14กฎเก่ียวกับเมื่อมีผูเสียชีวิตในเต็นท  
คือผูท่ีเขาไปในเต็นทหรือผูท่ีอยูในเต็นท จะเปนมลทินไป 7   วนั 
15ภาชนะใดๆ ในเต็นทซ่ึงไมมีฝาปดก็มีมลทิน  
16ผูที่อยูกลางแจงและไปแตะตองซากศพคนที่ถูกฆาตายหรือตาย
ดวยเหตุปกติวิสัย หรือไปแตะตองกระดูก  หรือหลุมฝงศพ 
เขาจะมีมลทินไป 7 วัน 17สําหรับผูมีมลทิน 
จงนําเถาท่ีเก็บไวทําน้ําชําระมลทินผสมกับน้ําสะอาดใสในภาชนะ 
18ใหผูท่ีไมมีมลทิน เอาก่ิงหุสบจุมน้ํานั้นพรมที่เต็นท 
ที่ภาชนะทุกใบในเต็นท และที่ตัวคนท่ีมีมลทิน 
เนื่องจากอยูในเต็นท หรือแตะตองกระดูก และที่ผูแตะตองคน 
ที่ถูกฆาตาย หรือตายดวยเหตุปกติวิสัย หรือแตะตองหลุมฝงศพ 
19จ งกระทําอยางนี้ในวันท่ีสามและวันท่ีเจ็ด 
ผูท่ีมีมลทินนั้นจะตองซักเสื้อผาอาบน้ํา  
เย็นวันท่ีเจ็ดนั้นเขาจะพนมลทิน  
20แตผูใดมีมลทินและมิไดชําระตัวจะถูกตัดขาดจากชุมชนเพราะก
ระทําใหสถานนมัสการของพระเจามีมลทิน 
เขามิไดรับการพรมดวยน้ําแหงการชําระจึงยังมีมลทินอยู 
21นี่เปนกฎถาวรผูทําหนาท่ี พรมน้ําจะตองซักเสื้อผาของตนดวย  
และผูใดแตะตองน้ํานั้นจะมีมลทินจนถึงเย็น 



22ผูมีมลทินแตะตองสิ่งใด  สิ่งนั้นจะเปนมลทิน  
และผูใดไปแตะตองสิ่งนั้นเขา จะเปนมลทินไป จนถึงเวลาเย็น" 
 
น้าํจากหนิ 
20 ประชากรอิสราเอลมาถึงถ่ินกันดาร ศินในเดือนที่หนึ่ง 
และตั้งคายพักแรมที่คาเดช มิเรียมสิ้นชีวิตลงและถูกฝงไว  ณ  
ที่นั้น 
2ท่ีแหงนั้นน้ําไมพอดื่ม 
ประชากรจึงรวมตัวกันตอตานโมเสสกับอาโรนอีก 3พวกเขา 
ตอวาโมเสสวา "เรานาจะตายเสียพรอมกับพี่นองของเรา 
ซ่ึงตายตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+! 
4เหตุใดทานจึงนําชุมชนแหงองคพระผูเปนเจา+มายังถ่ินกันดารนี้เ
พื่อใหตายเสีย พรอมท้ังฝูง ปศุสัตวของเรา?  
5ทําไมถึงใหเราออกจากอียิปตมาอยูในท่ีเลวๆ เชนนี้? 
ไมมีเมล็ดขาว หรือมะเดื่อ  องุนหรือทับทิม มิหนําซํ้าไมมีน้ําใหด่ืม!" 
6โมเสสกับอาโรนผละจากประชากรไปยังทางเขาเต็นทนัดพบ 
และซบหนาลง 
และพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ม า ป ร า ก ฏตอทานท้ังสอง 
7องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 8"จงเอาไมเทามา 
เจากับอาโรนพี่ชาย 
จงเรียกชุมนุมประชากรตอหนาตอตาพวกเขาจงพูดกับหินกอนนั้น
ใหหลั่งน้ําออกมา   
เจาจะใหน้ําจากหินแกชุมนุมชนเพียงพอสําหรับคนและสัตวไดด่ืมกิ
น "   
9โมเสสก็ปฏิบัติตาม 
ทานนําไมเทาจากเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ม า  
10โมเสสกับอาโรนเรียกชุมนุมประชากรมาที่หนากอนหิน  
ทานพูดกับเขาทั้งหลายวา "ฟงนะเจานัก กบฏ 



เราจะตองเอาน้ําจากกอนหินนี้ใหพวกเจาหรือ?" 
11แลวโมเสสก็เง้ือไมเทาขึ้นฟาดกอนหิน 2 ครั้ง 
น้ําพุงออกมาทั้งคนและสัตวไดด่ืมกิน 
12แตองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสและอาโรนวา 
"เนื่องจากเจาไมไดเชื่อเรา  
ไมไดเทิดทูนเราอยางสมควรตอหนาชนอิสราเอล 
เจาจะไมไดพาพวกเขา เขาสูดินแดนที่เรายกใหเขา"  
13สถานที่นั้นไดชื่อวา เมรีบาห22 
เพราะเปนท่ีซ่ึงประชากรอิสราเอลโตแยงกับองคพระผูเปนเจา+  
และที่นั่นพระองคทรงสําแดงความบริสุทธ์ิศักด์ิสิทธ์ิตอหนาเขาทั้งห
ล า ย  
14จากคาเดชโมเสสสงผูสื่อสารไปยังประมุขแหงเอโดมวา 
"พวกเราเปนวงศวานของอิสราเอล พี่นองของทาน  
ทานคงทราบเรื่องราวความทุกขลําบากของเราแลว 
15บรรพบุรุษของเราไปยังอียิปตและอาศัยอยูท่ีนั่นหลายป  
ชาวอียิปตขมเหงรังแกเรากับบรรพบุรุษ 
16แตเม่ือเรารองทูลองคพระผูเปนเจา+ พระองคทรงไดยิน 
และสงทูตองคหนึ่ง นําเราออกมาจากอียิปต 
บัดนี้เราอยูท่ีคาเดชตั้งคายพัก อยูชิดแดนของทาน 
17โปรดอนุญาตใหเราผานแดน เราจะไมลวงล้ํา ไรนา 
หรือสวนองุนของทาน  เราจะไมด่ืมน้ําจากบอของทาน 
แตจะไปตามทางหลวงจนกระทั่งขามพนเขตแดนของทาน" 
 18แตประมุขของเอโดมตอบวา "จงถอยไป 
ขืนฝาเขามาในพรมแดนเรา จะไดเจอกองทัพของเราแน" 
19ผูสื่อสารของอิสราเอลกลาววา "พวกเราจะไปตามทางหลวง  
หากเราหรือสัตวของเราดื่มน้ําของทาน เราจะจายคาตอบแทน 
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เราเพียงแตตองการ ผานไปเทานั้น ไมมีอยางอื่นเคลือบแฝง" 
20แตพวกเขาตอบวา "หามผานเขตแดน" 
แลวยกทัพใหญมาท่ีพรมแดน   
21ในเม่ือเอโดมไมยอมใหผานเขตแดนอิสราเอลจึงถอยกลับ 
22ชุมชนอิสราเอลทั้ง หมดเดินทาง จากคาเดชมายังภูเขาโฮร  
23องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสและอาโรนที่โฮรใกลชายแดนเ
อโดมวา 24"อาโรนจะตาย ตามคนของเขาไป 
เขาจะไมไดเขาไปในดิน แดนท่ีเรายกใหประชากรอิสราเอล 
เพราะเจาท้ังสองฝาฝนคําสั่ง ของเราเรื่องน้ําท่ีเมรีบาห 
25บัดนี้จงนําอาโรน และเอเลอาซาร บุตรของเขาขึ้นบนภูเขาโฮร 
26จงถอดเครื่องแตงกายปุโรหิตของอาโรน สวมใหเอเลอาซาร ณ 
ที่นั้น อาโรนจะตายตามคนของเขาไป" 
27โมเสสก็ปฏิบัติตามพระบัญชา 
คนทั้งสามขึ้นไปบนภูเขาโฮรดวยกันตอหนาประชากร 
28เม่ือมาถึงยอดเขา 
โ ม เ สสก็ถอดเครื่องแตงกายปุโรหิตของอาโรนสวมใหเอเลอาซ
าร อาโรนสิ้นชีวิตบนยอดเขาแหงนั้น 
แลวโมเสสกับเอเลอาซารจึงกลับลงมา  
29ครั้นประชากรท้ังปวงทราบวาอาโรนสิน้ชีวิตแลว 
ก็ไวอาลัยใหอาโรนอยู 30 วัน 
 
ประมขุแหงอารดัพายแพ 
21
 เมื่อประมุขแหงอารัดชาวคานาอันไดยินขาววาอิสราเอลเคลื่
อนเขามาตามเสนทางสูอาธาริม  
ก็มาโจมตีอิสราเอลจับคนไปเปนเชลย 
2อิสราเอลจึงถวายปฏิญาณตอองคพระผูเปนเจา+วา 
หากพระองคทรงชวยใหพวก เขารบชนะพวกอารัด 



เขาทั้งหลายจะทําลายลางนครทั้งปวงแถบนั้นใหราบเปนหนากลอง 
3องคพระผูเปนเจา+ท รงสดับฟงคําทูลขอของอิสราเอล 
แ ล ะ ท ร ง ม อ บ ช า ว ค า น าอันไวในมือเขา 
พวกเขาทําลายลางคนเหลานั้นกับเมืองตางๆ 
ข อ ง เ ข า ที่แหงนั้นจึงไดชื่อวา โฮรมาห23 

 
งูทองสัมฤทธิ์ 
4พวกเขาเดินทางจากภูเขาโฮรตามทางที่จะไปทะเลแดงเพื่อออมดิ
น แ ด น เ อ โ ด ม   พ ว กเขารูสึกทอใจยิ่งนัก 
5พากันบนตอวาพระเจากับโมเสส รําพันวา "ทําไมหนอ 
ถึงไดพาเราออกจากอียิปตมาตายเสียในถ่ินกันดารนี้? 
ไมมีอะไรกิน! ไมมีอะไรดื่ม!  เราเบื่อมานาอันนาเอือมนี้ยิ่งนัก!" 
6องคพระผูเปนเจา+จึงทรงสงงูพิษมาในหมูพวกเขา  
อิสราเอลหลายคนถูกงูกัดตาย 7ประชากรจึงมาหาโมเสส รองวา 
"พวกขาพเจาผิดไปแลว 
ที่พูดบนวาองคพระผูเปนเจา+กับบนวาทาน  
โปรดอธิษฐานทูลองคพระผูเปนเจา+ใหงูออกไปเถิด"  
โมเสสจึงอธิษฐานเผื่อประชากร  
8องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
"จงทํางูทองสัมฤทธิ์ติดไวท่ียอดเสา  
ผูใดถูกงูกัดจงมองดูงูนั้นแลวจะรอดชีวิต" 
9โมเสสจึงทํางูทองสัมฤทธิ์ขึ้น 
และเมื่อผูท่ีถูกงูกัดมองดูงูทองสัมฤทธ์ินั้นก็มีชีวิตอยู 
 
เดินทางไปโมอับ 
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10อิสราเอลออกเดินทางมาตั้งคายอยูท่ีโอโบท 
11แลวเดินทางตอมายังอิเยอาบาริม ในถ่ินกันดาร 
ตรงขามโมอับดานตะวันออก  
12จากนั้นเดินทางมาตั้งคายพักท่ีหุบเขาเศเรด 13แลวเคลื่อนมาที่ 
ทายแมน้ําอารโนน ในถิ่นกันดาร 
ตอเขาไปในเขตแดนของชาวอาโมไรต แมน้ําอารโนนเปนเสน 
พรมแดนระหวางโมอับกับอาโมไรต 
14ดวยเหตุนี้ในหนังสือสงครามขององคพระผูเปนเจา+จึงระบุวา 
"... วาเฮบในซูฟาหและลําหวย 
อ า ร โ น น 15และลาดเขาแหงลําหวย 
 ซ่ึงนําไปสูท่ีต้ังของอาร 
เลียบไปตามเขตแดนของโมอับ"   
16จากที่นั้นอิสราเอลเดินทางตอมายัง เบเออร24 
ที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ ตรัสกับโมเสสวา "จงเรียกชุมนุมประชากร 
เราจะใหน้ําแกเขาทั้งหลาย" 17อิสราเอลจึงขับรองเพลงนี้วา 
 "บอน้ําเอย พุงขึ้นเถิด 
 จงขับขานลํานําน้ํา 
       18นี่คือบอซ่ึงบรรดาผูนําไดขุดขึ้น 
 ฝมือเจาะของเหลาเจานาย  
ดวยคทาและไมเทาของทานเหลานั้น" 
แลวเขาทั้งหลายก็ออกจากถ่ินกันดารเดินทางตอ 19ผานมัทธานาห 
นาหะลีเอลและบาโมท  20จนมาถึงหุบเขาในโมอับ  
มียอดเขาปสกาหซ่ึงมองลงมาเห็นถ่ินกันดาร  
 
พิชิตประมุขสิโหน 
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21อิสราเอลสงทูตเขาพบประมุขสิโหนของชาวอาโมไรต  
22ขอรองวา "โปรดอนุญาตใหเราผานแดน 
เราจะไมออกจากทางหลวง  จนกวาจะผานดินแดนของทานไปแลว 
จะไมลวงล้ําท่ีนาหรือสวนองุน ของทาน จะไมด่ืม น้ําของทาน" 
23แตสิโหนไมยอมใหอิสราเอลผานแดน 
ทั้งยังยกทัพใหญมาสูกับอิสราเอลในถิ่นกันดารรบกันท่ียาฮาส  
24อิสราเอลจึงสังหารสิโหนและครอบครองดินแดนของเขา        
ตั้งแตแมน้ําอารโนนจดแมน้ํายับโบค  ไปประชิดพรมแดนของพวก 
อัมโมน เนื่องจากเชื้อสายของ         อัมโมนเขมแข็งมาก 
25อิสราเอลไดยึดครองนครตางๆ 
ของชาวอาโมไรตและถ่ินท่ีอาศัยโดยรอบ 
26เฮชโบนเปนนครแหงสิโหนประมุขของชาวอาโมไรต  
ซ่ึงไดรบกับประมุขแหงชนโมอับคนกอน 
และยึดครองดินแดนทั้งหมด ของเขามาจนจดอารโนน 
27ดวยเหตุนี้ เหลากวีจึงขับขานวา 
 "เชิญมาเฮชโบน 
 ปฏิสังขรณมันเถิด 
 มากูนครแหงสิโหนเถิด 
28"ไ ฟ อ อ ก ม า จ า ก เ ฮ ช โ บ น  
 เปลวไฟกลาจากนครแหงสิโหน 
เผาผลาญอารแหงโมอับ 
 พลเมืองของที่สูงแหงอารโนน 
29วิบัติแกเจา โมอับเอย 
 เจาถูกกําจัดเสียแลว ประชากรแหงเคโมชเอย 
 บุตรชายเตลิดหนีไป 
 บุตรสาวตองตกเปน เ ช ล ย   
 ของสิโหนประมุขแหงชาวอาโมไรต 
30แตเราไดโคนลมพวกเขา  



 เฮชโบนถูกทําลายจนถึงดีโบน 
เราลมลางพวกเขาไปไกลถึงโนฟาห  
 ซ่ึงขยายไปจนจดเมเดบา" 
 
พิชิตประมุขแหงบาชาน 
31อิสราเอลจึงต้ังถ่ินฐานในดินแดนของชาวอาโมไรต 
32หลังจากโมเสสไดสงคนไปสอดแนมที่  ยาเซอร 
ชนอิสราเอลก็ยึดถ่ินฐานโดยรอบไดและขับไลชาวอาโมไรต  
ซ่ึงอาศัยท่ีนั่นออกไป 33แลววกไป ตามเสนทางสูบาชาน 
และโอกประมุขแหงบาชานยกทัพมาเผชิญหนากันท่ีเอดเรอี 
34พระเจาตรัสกับโมเสสวา "อยากลัวเขาเลย 
ดวยวาเราไดมอบเขาและกองทัพท้ังหมดตลอดจนดินแดนของเขาไ
วใน มือเจาแลว 
จงพิชิตเขาเหมือนที่ไดพิชิตสิโหนประมุขชาวอาโมไรตผูครองเฮช
โ บ น " 35อิสราเอลก็สังหารโอก 
บุตรหลานและกองทัพท้ังหมดของเขา 
ไมมีผูรอดชีวิตแมสักคนเดียว 
แลวอิสราเอลก็เขาครอบครองดินแดนนั้น  
 
บาลาคและบาลาอัม 
22 ประชากรอิสราเอลเดินทางมาถึงท่ีราบโมอับ 
และตั้งคายพักริมแมน้ําจอรแดน ตรงขามเมืองเยรีโค 
2ฝายบาลาคบุตรศิปโปรไดเห็นการท้ังปวงซ่ึงอิสราเอลกระทํา 
แกชาวอาโมไรต 
3และโมอับหวั่นผวาเนื่องจากมีกําลังคนมากมายยิ่งนัก 
โมอับครั่นครามชนอิสราเอลอยางยิ่ง 4จึงหารือกับ 
บรรดาผูนําแหงมีเดียนวา 
"ฝูงชนนี้จะมากินเราอยางวัวกินหญาแลว" 



บาลาคบุตรศิปโปรประมุข แหงโมอับในขณะนั้น 
5จึงสงผูสื่อสารไปเรียกตัวบาลาอัมบุตรเบโอร 
ซ่ึงอยูท่ีเปโธรบานเกิดเมืองนอน ของเขาใกลแมน้ํายูเฟรติส  
บาลาคกลาววา "ชนชาติหนึ่งจากอียิปตแหกันมามืดฟามัวดินมา   
ป ร ะ ชิดขาพเจาแลว 
6โปรดมาแชงคนเหลานี้ใหขาพเจาดวยเพราะพวกเขาแข็งแกรงเกิ
นกําลังขาพเจา  ขาพเจาจะไดขับไลพวกเขาออกจากดินแดน  
ขาพเจาทราบอยูวา ทุกคนที่ทานอวยพรก็ไดรับพร  
สวนคนที่ทานสาปแชงก็ตองคําสาป" 
7เหลาผูนําของโมอับและมีเดียนจึงจากไปนําเงินคาทําอาถรรพไป
ดวย เมื่อมาพบบาลาอัม ก็แจง ตามที่บาลาคกลาว 
8บาลาอัมกลาววา "เชิญพักอยูที่นี่กอน 
แลวขาพเจาจะนําคําตอบที่องคพระผูเปนเจา+ประทานมาให"  
พวกเจานายแหงโมอับจึงพักอยูดวย 
9พระเจาเสด็จมาหาบาลาอัมตรัสวา "คนที่อยูกับเจาเปนใคร" 
10บ า ล าอัมทูลวา "บาลาคบุตรศิปโปร 
ประมุขแหงโมอับสงขาวมาวา 11'ชนชาติ 
หนึ่งจากอียิปตมากันมืดฟามัวดิน  
ขอเชิญทานไปแชงสาปพวกเขาให  
เผื่อขาพเจาจะสามารถสูรบและขับไลพวกเขาออกไป'" 
12พระเจาตรัสวา "อยาไปกับพวกนั้น 
เจาจะสาปแชงคนเหลานั้นไมได เพราะเขาไดรับ พรแลว" 
13เชาวันรงขึ้นบอกทูตของบาลาควา 
"กลับไปประเทศของทานเถิดองคพระผูเปนเจา+ไมทรงอนุญาตให
ขาพเจาไปกับทาน" 
14ทูตของโมอับจึงกลับไปรายงานบาลาควาบาลาอัมไมยอมมาดวย 
15บาลาคพยายามอีกครั้ง  สงกองเกียรติยศยิ่งกวาครั้งกอนมา 



16เขาทั้งหลายมาแจงแกบาลาอัมวา "บาลาคบุตรศิปโปรกลาววา  
อยาใหมีสิ่งใดมาขัดขวาง มิใหทานมาหาเรา 
17เพราะเราจะตอบแทนทานอยางงาม 
และทําตามทุกอยางท่ีทานบอก มาแชงชนชาตินี้ใหเราเถิด" 
18แตบาลาอัมตอบวา "แมบาลาคจะยก เงินทองเต็มปราสาทให  
ขาพเจาก็ไมอาจ  ขัดขืนพระราชโองการขององคพระผูเปนเจา+ 
ไมวาเรื่องเล็กหรือใหญ 19เอาเถอะ  คืนนี้เชิญคางคืนอยูท่ีนี่กอน 
ขาพเจาจะดูวาองคพระผูเปนเจา+จะตรัสเพิ่มเติมอะไรบางหรือไม"  
20คืนนั้นพระเจามาตรัสกับบาลาอัมวา 
"ในเมื่อคนเหลานี้มาเรียกตัวเจา จงไปกับเขา 
แตจงกระทําตามท่ีเราสั่งเทานั้น"   
 
ลาของบาลาอัม 
21ครั้นรุงเชาบาลาอัมก็ลุกขึ้นผูกอานลา 
ไปกับพวกเจานายแหงโมอับ 22แตพระเจาทรงพระพิโรธ บาลาอัม 
ทูตขององคพระผูเปนเจา+มายืนดักเพื่อขัดขวางเขาระหวางท่ีบาลา
อัม ขี่ลา มีคนรับใชสองคนไปดวย 
23เม่ือลาเห็นทูตขององคพระผูเปนเจา+ยืนถือดาบอยูกลางทางก็เบ่ี
ยงออกนอกทางเขาไปในทุงนา แตบาลาอัม ตีลากลับเขาทาง 
24ทูตขององคพระผูเปนเจา+มายืนอยูตรงทางแคบระหวางกําแพง
รั้วสวนองุนสองฟาก 
25เม่ือลาเห็นทูตขององคพระผูเปนเจา+ก็เบียดตัวชิดรั้วทําใหเทาข
องบาลาอัมกระแทกกับกําแพงรั้ว เขาจึงตีลาอีก 
26แลวทูตขององคพระผูเปนเจา+ยายมาท่ีถนนยืนอยูตรงที่แคบซ่ึง
ลาไมสามารถเดินผานไปไดเ ล ย  
27เม่ือลาเห็นทูตขององคพระผูเปนเจา+ก็หมอบลงโดยที่บาลาอัมยั
งนั่งอยูบนหลัง  เขาจึงโกรธและเอาไมเทาตีลาอีก 
28องคพระผูเปนเจา+ทรงเปดปากลา  ลาพูดกับบาลาอัมวา 



"ขาพเจาทําอะไรทานหรือ จึงมาตีขาพเจาถึงสามหน?" 
29บาลาอัมตอบวา "ก็เจานะสิ ทําใหเรากลายเปนอายง่ัง! 
นาจะมีดาบสักเลมอยูในมือจะไดฆาเจา เสียเลย"  30ลาถามวา 
"ขาพเจาไมใชลาของทาน ซ่ึงทานขี่มาตลอดถึงบัดนี้หรือ?  
ขาพเจาเคยทํากับทานเชนนี้มากอนหรือเปลา?" เขาตอบวา 
"ไมเคย" 
31แลวองคพระผูเปนเจา+ทรงเบิกตาของบาลาอัม 
เขาเห็นทูตขององคพระผูเปนเจา+ถือดาบยืนอยูกลางทางก็สยบกา
ยซบหนาลง 32ทูตขององคพระผูเปนเจา+ถ า ม วา 
"เหตุไรเจาจึงตีลาสามครั้ง? 
เรามาหามเจาเพราะเจากําลังผลีผลามออกไปนอกลูนอกทาง 
33ลาเห็นเราแลว ก็หลบเลี่ยงไปถึงสามครั้ง 
หาไมแลวเราคงไดประหารเจาเปนแน และปลอยใหลารอดชีวิตไป"  
34บาลาอัมกลาวกับทูตขององคพระผูเปนเจา+วา 
"ขาพเจาผิดไปแลว ขาพเจาไมทราบวาทานอยูท่ีนั่น  
ถาทานไมอยากใหขาพเจาไป ขาพเจาก็จะกลับบาน" 
35ทูตขององคพระผูเปนเจา+กลาววา "จงไปกับคนเหลานี้เถิด  
แตจงพูดตามที่เราสั่งเทานั้น" 
บาลาอัมจึงไปกับพวกเจานายที่บาลาคสงมา 
 
บาลาอัมไปพบบาลาค 
36เม่ือบาลาคไดยินวาบาลาอัมกําลังมา 
ก็ออกมารับท่ีเมืองของโมอับท่ีชายแดนที่แมน้ําอารโนน  
37บาลาคกลาวกับบาลาอัมวา "เราสงคนไปเชิญทานมาโดยดวน  
มิใชหรือ เหตุใดทานจึงไมยอมมา  
เราไมสามารถปูนบําเหน็จแกทานหรือ" 38บาลาอัมตอบวา 
"ขาพเจามาแลวก็จริง แตไมอาจพูดอะไร  
ตองพูดแตสิ่งท่ีพระเจาทรงใสไวในปากขาพเจา" 



39แลวบาลาอัมก็รวมทางไปกับ บ า ล า ค ถึงท่ีคีริยาทหุโซท 
40บ า ล า ค เอาวัวและแกะถวายบูชา 
และยกใหบาลาอัมกับเหลาเจานายที่มาดวย 
41วันรุงขึ้นบาลาคพาบาลาอัมขึ้นไปบนบาโมทบาอัล  
ซ่ึงมองลงมาเห็นประชากร (อิสราเอล) บางสวน 
  
บาลาอัมทาํนายเปนครัง้แรก 
23 บาลาอัมกลาวกับบาลาควา "จงกอแทนบูชาขึ้นท่ีนี่เจ็ดแทน 
และจัดวัวหนุมกับ แกะตัวผูอยางละเจ็ดตัวใหขาพเจา" 
2บาลาคก็ปฏิบัติตาม  ถวายวัวหนุมและแกะ 
ผูอยางละตัวบนแทนแตละแทน 3บาลาอัมกลาวกับบาลาควา 
"จงยืนเคียงเครื่องบูชา อยูท่ีนี่  
ขาพเจาจะไปดูวาองคพระผูเปนเจา+จะเสด็จมาหาขาพเจาหรือไม  
แลวขาพเจาจะบอกใหฟงวาพระองคตรัสวากระไร" 
แลวเขาก็ขึ้นไปยังท่ีสูง  4พระเจามาปรากฏ บาลาอัมกราบทูลวา   
"ขาพระองคไดเตรียมแทนบูชาเจ็ดแทน 
และไดถวายวัวหนุมกับแกะตัวผูอยางละตัวบนแตละแทน"  
5องคพระผูเปนเจา+ท ร ง ใ สถอยคําในปากบาลาอัมและตรัสวา 
"จงกลับไปหาบาลาค และกลาวกับเขาตามนี้"  
6บาลาอัมจึงกลับลงมา  บาลาคยืนอยูใกลๆ 
เครื่องบูชาพรอมดวยบรรดาเจานายแหงโมอับ 
7บาลาอัมจึงเปลงวาจาวา 
"บาลาค นําขาพเจามาจากอารัม 
ประมุขแหงโมอับพาขาพเจามาจากภูเขาทางตะวันออก 
เขากลาววา 'มาเถิด มาแชงยาโคบใหเรา   
จงมาประณามอิสราเอล' 
8ขาพเจาจะสาปแชงผูท่ีพระเจามิได                     
 ทรงสาปแชงไดอยางไร? 



จะประณามผูท่ีองคพระผูเปนเจา+มิไดทรงประณามไดอยางไร? 
9จากยอดผาขาพเจาเห็นคนเหลานั้น     
จากเบ้ืองสูงขาพเจาแลเห็นชนชาติหนึ่งอยูตามลําพัง    
ถือสันโดษจากประชาชาติอื่นๆ  
10ใครเลาอาจนับอิสราเอลซ่ึงมากมายดังฝุนธุลี 
ใครเลาอาจนับแมเพียงเสี้ยวของเขา 
ขอใหขาพเจาไดตายอยางคนชอบธรรม 
 เยี่ยงอิสราเอลคนหนึ่งเถิด 
 ขอใหบ้ันปลายชีวิตขาพเจา เปนเชนพวกเขาเถิด" 
11บาลาคกลาวกับบาลาอัมวา "ทําไมทานถึงทํากับเราอยางนี้?  
เราพาทานมาแชงศัตรู ทานกลับ มาอวยพรพวกเขา!" 
 
คําทํานายครั้งท่ีสองของบาลาอัม   
12บาลาอัมตอบวา 
"ขาพเจาตองพูดสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงใสไวในปากขาพเจามิ
ใชหรือ?"  13บาลาคจึงพูดกับเขาวา 
"เชิญไปยังอีกท่ีหนึ่งกับขาพเจา  
ที่นั่นทานจะเห็นคนอิสราเอลแตเพียงสวนหนึ่ง  
อยางนอยที่สุดขอใหแชงคนเทานั้น"  
14บาลาคจึงพาบาลาอัมไปยังทุงโศฟมขึ้น บนยอดเขาปสกาห 
กอแทนบูชาขึ้น 7 แทน 
และถวายวัวหนุมกับแกะผูอยางละตัวบนแตละแทน 
15บาลาอัมบอกบาลาควา "จงยืนขางเครื่องบูชานี่ 
ขาพเจาจะไปเขาเฝาพระเจา" 
16องคพระผูเปนเจา+เสด็จมาหาบาลาอัม  
ทรงใสถอยคําไวในปากเขาและตรัสวา "จงกลับไปหาบาลาค 
และกลาวกับเขาตามนี้"   



17เขาจึงกลับมาหาบาลาคและเจานายแหงโมอับซ่ึงยืนอยูขาง 
เครื่องบูชา  บาลาคถามวา"องคพระผูเปนเจา+ตรัสวากระไรบาง?" 
 18บาลาอัมจึงเปลงวาจาวา 
"ลุกขึ้นเถิด บาลาค ฟงนะ 
บุตรศิปโปรเอย จงฟงเรา 
19พระเจามิใชมนุษย จะไดพูดมุสา 
พระองคมิไดทรงเปลี่ยนใจอยางมนุษย 
มีหรือท่ีทรงลั่นวาจาไว แลวไมทํา?  
ทรงสัญญาไว  แลวไมเปนไปตามนั้น? 
20ขาพเจาไดรับคําบัญชาใหอวยพร   
 พระเจาไดทรงอวยพร  
ขาพเจาไมอาจกลาวเปนอื่น 
21ไมเห็นเคราะหกรรมอันใดในยาโคบ* 
ไมพบความทุกขยากใดในอิสราเอล 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเขาสถิตกับเขา 
เสียงโหรองถวายพรชัยองคราชันอยูทามกลางพวกเขา 
 22พระเจาทรงพาเขาออกมาจากอียิปต     
 เขาทั้งหลายทรงพลังอยางกระทิง 
23ไมมีอาถรรพใดๆ ตกแกยาโคบ 
ไมอาจกระทําเวทมนตรใดๆ แกเขา  
ถึงเวลาแลวท่ีจะพูดถึงยาโคบและอิสราเอลวา 
'ดูสิ่งท่ีพระเจาทรงกระทําเถิด!' 
24ประชากรเหลานี้ผงาดขึ้นมาเยี่ยงราชสีหหรือนางสิงห 
พวกเขาจะไมหมอบลง 
จนกวาจะไดเขมือบเหยื่อ  
ไดด่ืมเลือดของเหยื่อเสียกอน" 
 
คําทํานายครั้งท่ีสามของบาลาอัม  



25บาลาคกลาวกับบาลาอัมวา 
"ถาทานจะไมแชงดาพวกเขาแลวละก็  อยาอวยพรเขาเลย!"  
26บาลาอัมตอบวา 
"ขาพเจาบอกแลวไมใชหรือวาจะตองพูดตามที่พระเจาตรัส?" 
27บาลาคพูดกับบาลาอัมวา "เราจะพาทานไปอีกท่ีหนึ่ง  
บางทีตรงนั้นพระเจาอาจจะยอมใหทานแชงพวกเขา"  
28บาลาคจึงพาบาลาอัมไปท่ียอดเขาเปโอร 
ซ่ึงมองลงมาเห็นถ่ินกันดาร 
29บาลาอัมบอกใหบาลาคกอแทนบูชา 7 แทนและจัดวัวหนุม  7 ตัว 
กับแกะผู 7 ตัว เปนเครื่องบูชา 30บาลาคก็กระทําตามที่บา 
ลาอัมกลาวถวายวัวหนุม 1 ตัว กับแกะผู 1 ตัวบนแทนแตละแทน 
 
24
 ครั้นบาลาอัมเห็นวาองคพระผูเปนเจา+พอพระทัยท่ีจะอวยพ
รอิสราเอล ก็มิไดไปเสี่ยงทายเชนครั้งกอนๆ  
แตตรงไปมองดูถ่ินกันดารทันที  2เมื่อบาลาอัมมองไปเห็นอิสราเอล 
แยกตั้งคายตามตระกูล 
ขณะนั้นพระวิญญาณแหงพระเจามาอยูเหนือบาลาอัม 
3เขาจึงเปลงวาจาวา 
"คําพยากรณของบาลาอัมบุตรเบโอร 
คําทํานายของผูมีหูตาสวาง  
4วาจาสิทธิ์ของผูสดับพระดํารัสแหงพระเจา 
ผูเห็นนิมิตจากองคผูทรงมหิทธิฤทธิ์ 
ผูลมลง  แลวตาก็เบิกออก 
5ยาโคบเอย! เต็นทของทานงามยิ่งนัก      
อิสราเอลเอย ที่พํานักของทานงามเหลือเกิน 
6พวกเขาแผขยายออกไปดังหุบเขาเขียวขจี       
ดังอุทยานริมน้ํา 



ดังกฤษณาซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงปลูกไว 
ดังสนสีดารริมน้ํา 
7น้ําจะไหลลนจากถังของเขา  
เมล็ดพันธุของเขาจะมีน้ําทาอุดมสมบูรณ 
กษัตริยของเขาจะยิ่งใหญกวาอากัก 
ราชอาณาจักรของเขาจะรุงเรือง 
8พระเจาทรงพาพวกเขาออกจากอียิปต 
เขาทรงพลังเยี่ยงกระทิง 
เขาเขมือบชนชาติตางๆ ซึ่งเปนศัตรู 
หักกระดูกของพวกนั้นเปนช้ินเล็กชิ้นนอย 
ระดมยิงธนูใสพวกเขา 
9เขาเอนตัวลงนอนเยี่ยงราชสีหหรือนางสิงห  
ใครจะกลาไปแหยเขาได 
ขอใหผูท่ีอวยพรทานไดรับพร 
และผูท่ีแชงทานก็ถูกแชง" 
10บาลาคโกรธจัด  ทุบกําปนและตวาดวา 
"เรียกใหมาแชงศัตรูกลับมาอวยพรพวกมันถึงสามครั้ง สามครา 
11ไปใหพนไสหัวไป เราคิดจะปูนบําเหน็จอยางงามให  
แตองคพระผูเปนเจา+ทรงขัดขวางไวเสียแลว" 
12บาลาอัมตอบวา "ขาพเจาไมไดบอกผูสื่อสารของทานหรอกหรือ 
13วาถึงแมทานจะยกเงินทอง เต็มปราสาทให  
ขาพเจาก็ไมอาจพูดนอกเหนือพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+หรื
อพูดอะไรตามใจชอบ  
ตองพูดแตสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสเทานั้น 
14บัดนี้ขาพเจาจะกลับไปหาพวกพอง   
แตขอเตือนถึงสิ่งท่ีชนชาตินี้จะกระทําแกชนชาติของทานในวันขา
งหนา"  
 



คําทํานายครั้งท่ีสี่ของบาลาอัม 
15 เขาจึงเปลงวาจาวา 
"คําพยากรณของบาลาอัมบุตรเบโอร 
คําทํานายของผูมีหูตาสวาง 
16วาจาสิทธ์ิของผูสดับพระดํารัสแหงพระเจา 
ผูมีความรูจากพระผูสูงสุด 
ผูเห็นนิมิตจากองคผูทรงมหิทธิฤทธิ์ 
ผูลมลงแลวตาก็เบิกออก 
17ขาพเจาเห็นเขา  แตไมใชขณะนี้ 
ขาพเจามองเห็น แตมิใชระยะใกล 
ดาวดวงหนึ่งจะออกมาจากยาโคบ 
ธารพระกรจะรุงเรืองออกมาจากอิสราเอล 
ผูนั้นจะบดขยี้หนาผากของโมอับ 
และทลายลางพงศพันธุของเชท 
18เอโดมจะถูกพิชิต 
เสอีรศัตรูของเขาก็จะถูกพิชิต 
สวนอิสราเอลจะเขมแข็ง 
19จะมีผูครอบครององคหนึ่งจากยาโคบ 
ซ่ึงจะทําลายลางผูรอดตายของเมืองนั้น" 
 
คําทํานายครั้งสุดทายของบาลาอัม 
20จากนั้นบาลาอัมมองดูชาวอามาเลข และพยากรณวา  
"อามาเลขเปนประชาชาติหมายเลขหนึ่ง 
แตเขาจะพินาศยอยยับในที่สุด" 
21แลวเขาแลดูชาวเคไนตและพยากรณวา 
"ท่ีพํานักของเจาม่ันคง 
 รังของเขาอยูท่ีซอกหิน 
22กระนั้นเจาชาวเคไนตจะถูกทําลายลาง  



  เมื่ออัสชูรมากวาดตอนเจาไปเปนเชลย" 
 23แลวบาลาอัมกลาวท้ิงทายวา 
"อนิจจา ใครเลาจะรอดชีวิตอยูได 
 เมื่อพระเจาทรงกระทําเชนนี้ 
24เรือจะมาจากชายฝงคิทธิม 
และปราบทั้งเอเบอรและอัสชูร 
แตพวกเขาก็จะพินาศยอยยับเชนกัน" 
25แลวบาลาอัมก็ลุกขึ้นกลับไปยังท่ีอยูของตน 
และบาลาคก็ไปตามทางของเขา 
                            
อิสราเอลนมัสการพระบาอัล 
25 ขณะอิสราเอลตั้งคายอยูท่ีชิททิม 
มีประชาชนไปสํามะเลเทเมากับหญิงพื้นเมืองชาวโมอับ 
2ผูเชื้อเชิญเขาทั้งหลายไปรวมเซนสังเวยแกพระของตน  
พวกเขาก็รวม งานเลี้ยง  และกราบไหวพระเหลานั้น 
3อิสราเอลหันไปรวมนมัสการพระบาอัลแหงเปโอร 
องคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธอิสราเอลยิ่งนัก   
4องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสสใหประหารบรรดาผูนําของประช
าชนเหลานั้นและแขวนกลางแดดระอุตอพระพักตรองคพระผูเปนเจ
า + 
เพื่อพระพิโรธกราดเกรี้ยวขององคพระผูเปนเจา+จะหันเหเสียจาก
ป ร ะ ช า ก ร  5โมเสสจึงสั่งใหเหลาตุลาการ 
ประหารทุกคนที่ไดนมัสการพระบาอัล 
6มีชายอิสราเอลคนหนึ่งบังอาจพาหญิง 
ชาวมีเดียนเขามาในคายพัก  ตอหนาโมเสส 
และปวงประชากรซึ่งยืนร่ําไหอยูตรงทางเขาเต็นทนัดพบ 
7เม่ือฟเนหัส(บุตรเอเลอาซาร บุตรปุโรหิตอาโรน) เห็นเชนนี้ 
ก็ผละจากกลุมฉวยทวน 8ติดตามชายผูนั้นเขาไปในเต็นท  



แลวพุงทวนทะลุรางของคน       ทั้งสอง  
ภัยพิบัติแกอิสราเอลก็สงบลง 9แตก็หลังจากมีผูเสียชีวิตถึง 24,000 
คน  เสียชีวิตไปแลว 
10องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 11"ฟเนหัสบุตรเอเลอาซาร 
หลานชายปุโรหิตอาโรน เปนผูระงับโทสะของเรา 
เพราะเขาเจ็บแคนแทนเรา  ปกปองเกียรติของเรา  
เราจึงหยุดทําลายลางอิสราเอลตามที่ต้ังใจไว  
12ฉะนั้นจงบอกเขาวาเราไดตั้งพันธสัญญาไมตรีกับเขา 
13เขากับวงศวานจะไดถือสัญญาครองความเปนปุโรหิตตลอดไป  
เนื่องจากเขามีใจรอนรนเพื่อเกียรติของพระเจา 
และไดขออภัยโทษบาปสําหรับชนอิสราเอล" 
14ชายคนที่ถูกประหารพรอมหญิงชาวมีเดียนนั้นคือศิมรีบุตรของส
าลู  ผูนําคนหนึ่งของตระกูล สิเมโอน 15หญิงนั้นชื่อคสบี 
บุตรสาวศูรผูนําคนหนึ่งของมีเดียน  
16องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
17"จงตั้งตนเปนศัตรูกับชาวมีเดียนและประหาร พวกเขาเสีย 
18เพราะพวกเขาทําตัวเปนศัตรู 
โดยหลอกลวงพวกเจาในเรื่องเปโอร 
และในเรื่องคสบีบุตรสาวผูนําแหงมีเดียน 
หญิงผูถูกประหารในคราวภัยพิบัติอัน เนื่องมาจากเปโอร" 
 
สํามะโนประชากรครั้งท่ีสอง 
26 หลังจากภัยพิบัติยุติลงแลว 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสและเอเลอาซารบุตรปุโรหิตอาโรน
วา 2"จงทําสํามะโนประชากร เฉพาะชายอิสราเอลอายุ 20 ปขึ้นไป  
เพื่อสํารวจจํานวนพลแตละตระกูลซ่ึงสามารถออกรบ" 
3ณ ท่ีราบแหงโมอับริมแมน้ําจอรแดน ตรงขามเมืองเยรีโค 
โมเสสและปุโรหิต เอเลอาซารจึงแจงแก พวกเขา 



4ใหทําสํามะโนประชากรชายอายุ 20 
ปขึ้นไปตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสส 
ชนอิสราเอลที่ออกมาจากอียิปตไดแก 
5วงศวานของรูเบนบุตรหัวปของอิสราเอล คือวงศตางๆ 
สืบสายจากบุตรชายของรูเบน ไดแกวงศฮาโนคจากฮาโนค  
วงศปลลูจากปลลู 6วงศเฮสโรนจากเฮสโรน วงศคารมีจากคารมี  
7เหลานี้คือวงศตางๆ ของรูเบน รวม 43,730 ค น  
8จากเชื้อสายเอลีอับบุตรชายปลลู  9มีครอบครัว เนมูเอล 
อาบีรัมและดาธาน 
ดาธานและอาบีรัมคือเจาหนาท่ีของชุมชนผูไดสมคบกับโคราห 
ตอตาน โมเสสและอาโรน 10แตพ้ืนธรณีแยกออกสูบพวกเขาลงไป 
และมีคน 250 คน ถูกไฟจากพระเจา คลอกตายในวันนั้น 
เปนการเตือนเหลาประชากร  
11แตสายโคราหมิไดตายเสียหมดทุกคน 
12วงศวานของสิเมโอนแยกตามวงศ ไดแก 
วงศเนมูเอลจากเนมูเอล  วงศยามีนจากยามีน  วงศยาคีนจากยาคีน 
13วงศเศราหจากเศราห และวงศชาอูลจากชาอูล 
14เหลานี้คือวงศตางๆ ของสิเมโอน รวม 22,200 ค น  
15วงศวานของกาด แยกตามวงศ ไดแก วงศเศโฟนจากเศโฟน 
วงศฮักกีจากฮักกี  วงศชูนีจากชูนี 16วงศโอสนีจากโอสนี 
วงศเอรีจากเอรี 17วงศอาโรดจากอาโรด และวงศอาเรลีจากอาเรลี  
18เหลานี้ คือวงศตางๆ ของกาด รวม 40,500 ค น   
19เอรและโอนันบุตรชายของยูดาหเสียชีวิตท่ีคานาอัน 
20วงศวานของยูดาห แยกตามวงศ ไดแก วงศเชลาหจากเชลาห 
วงศเปเรศจากเปเรศ 
วงศเศราหจากเศราห21วงศยอยซึ่งสืบเชื้อสายจากเปเรศ ไดแก 
เฮสโรนจากเฮสโรน และวงศฮามูลจากฮามูล 
22เหลานี้คือวงศตางๆ ของยูดาห รวม 76,500 ค น  



 23วงศวานของอิสสาคาร แยกตามวงศ ไดแก วงศโทลาจากโทลา 
วงศปูวาหจากปูวาห24วงศยาชูบจากยาชูบ 
และวงศชิมโรนจากชิมโรน   25เหลานี้คือวงศ ตางๆ ของอิสสาคาร  
ร ว ม   64,300 ค น   
26วงศวานของเศบูลุน แยกตามวงศ ไดแก วงศเซเรดจากเศเรด 
วงศเอโลนจาก เอโลน และวงศยาเลเอลจากยาเลเอล  
27เหลานี้คือวงศตางๆของเศบูลุน รวม  60,500 ค น   
28วงศวานของโยเซฟแยกตามวงศ แบงเปนสองตระกูลคือ 
ตระกูลมนัสเสหและตระกูลเอฟราอิม 29วงศวานของมนัสเสห 
ไดแก วงศมาคีรจากมาคีร (บิดาของกิเลอาด)  
วงศกิเลอาดจากกิเลอาด 30วงศยอยตางๆ จากวงศกิเลอาด ไดแก 
อีเยเซอรจากอีเยเซอร เฮเลคจากเฮเลค 31อัสรีเอลจาก        
อัสรีเอล  เชเคมจากเชเคม  32เชมิดาจากเชมิดา 
แ ล ะ เ ฮ เ ฟอรจากเฮเฟอร  33(เศโลเฟฮัดบุตรเฮเฟอร 
ไมมีบุตรชาย มีแตบุตรสาว ไดแกมาลาห  โนอาห  โโฮกลาห  
มิลคาหและทีรซาห )  34เหลานี้คือวงศตางๆ ของมนัสเสห  รวม 
52,700 ค น   
35วงศวานของเอฟราอิม แยกตามวงศ ไดแก 
วงศชูเธลาหจากชูเธลาห  วงศเบเคอรจากเบเคอร  
วงศทาหานจากทาหาน 36วงศยอยของวงศชูเธลาห 
คือเอรานจากเอราน  37เหลานี้คือวงศตางๆ ของเอฟราอิม รวม 
32,500 คน เหลานี้คือวงศวานของโยเซฟ แยกตามวงศ 
38วงศวานของเบนยามิน แยกตามวงศ ไดแก วงศเบลาจากเบลา 
วงศอัชเบลจากอัชเบล วงศอาหิรัมจากอาหิรัม 
39วงศเชฟูฟามจากเชฟูฟาม และวงศหุฟามจากหุฟาม 
40วงศยอยของวงศเบลา ไดแก  วงศอารดจากอารด  
และวงศนาอามานจากนาอามาน 41เหลานี้คือวงศตางๆ 
ของเบนยามิน รวม 45,600 ค น  



42วงศวานของดานไดแกวงศชูฮัมจากชูฮัม  
เหลานี้คือวงศของดาน 43ลวนอยูในวงศชูฮัม รวม  64,400 ค น    
 44วงศวานของอาเชอร แยกตามวงศ ไดแก 
วงศอิมนาหจากอิมนาห วงศอิชวี จากอิชวี 
และวงศเบรียาหจากเบรียาห  45วงศยอยของวงศเบรียาหไดแก 
เฮเบอร จากเฮเบอร และมัลคีเอลจาก       มัลคีเอล 
46(อาเชอรมีบุตรสาวคนหนึ่งชื่อเสราห)  
47เหลานี้คือวงศตางๆของอาเชอร รวม 53,400 ค น   
48วงศวานของนัฟทาลี แยกตามวงศ  ไดแก 
วงศยาเซเอลจากยาเซเอล  วงศกูนี จากกูนี 
49วงศเยเซอรจากเยเซอร   และวงศชิลเลมจากชิลเลม 
50เหลานี้คือ วงศตางๆของนัฟทาลี รวม 45,400 ค น   
51รวมพลอิสราเอลทั้งหมด 601,730 ค น  
52องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสส   
53ใหแบงดินแดนแกตระกูลตางๆ ตามสัดสวนจํานวน 
ที่ระบุไวในสํามะโน กําลังพล 54ตระกูลใหญไดรับท่ีดินมาก 
ตระกูลเล็กกวาไดรับ ที่ดินนอยลงตามสวน 55ใหจับฉลากแบง 
ดินแดน 
แตละกลุมไดครองกรรมสิทธิ์ตามจํานวนรายชื่อสําหรับตระกูล 
56แบงสรรกรรมสิทธ์ิโดยจับ ฉลากตามสวนตระกูลใหญ 
และตระกูลเล็ก  
57รายชื่อวงศตางๆในตระกูลเลวี ไดแก 
วงศเกอรโชนเชื้อสายเกอรโชน  วงศโคฮาทเชื้อสายโคฮาท 
และวงศเมรารีเช้ือสายเมรารี  
58วงศอื่นๆ ของตระกูลเลวีไดแกลิบนี เฮโบรน มาหลี  มูชี  
และโคราห (โคฮาท เปนบรรพบุรุษของ     อัมราม 
59ภรรยาของอัมรามชื่อโยเคเบด วงศวานของเลวี ซ่ึง เกิดท่ีอียิปต  
อัมรามมีบุตรชายคืออาโรน กับโมเสส และบุตรสาวชื่อมิเรียม 



60อาโรนมีบุตรชื่อนาดับ อาบีฮู  เอเลอาซาร  และอิธามาร  
61แตนาดับ และอาบีฮู 
เสียชีวิตไปเมื่อครั้งจุดไฟมลทินตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
62จํานวนคนในตระกูลเลวีตาม บัญชีรายชื่อรวมทั้งสิ้น 23,000 
คน เปนชายอายุต้ังแต 1 เดือนขึ้นไป  
แตไมไดนับรวมเขาในสํามะโน กําลังพลของอิสราเอล  
เพราะชาวเลวีไมไดรับสวนแบงท่ีดินอยางตระกูลอื่นๆ 
63เหลานี้คือสํามะโนประชากรซ่ึงโมเสสและปุโรหิตเอเลอาซารจัด
ทําขึ้น  ณ ท่ีราบโมอับริมแมน้ํา จอรแดนตรงขามเมืองเยรีโค 
64ในสํามะโนทั้งหมดนี้ไมมีสักคนเดียวท่ีมีชื่ออยูในสํามะโนคราวก
อน เมื่อครั้งอยูในถ่ินกันดารซีนาย 
เพราะทุกคนที่จดทะเบียนในครั้งกอนลวนเสียชีวิตไปแลว  
65ตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา  
เ ข า ทั้งหลายจะตายเสียในถ่ินกันดาร 
ยกเวนคาเลบบุตรเยฟุนเนห  และโยชูวาบุตรนูน 
 
บุตรสาวของเศโลเฟหัด 
27 บุตรสาวของเศโลเฟหัด ไดแก มาหลาห  โนอาห  โฮกลาห  
มิลคาห  และทีรซาห  เศโลเฟหัดซ่ึงอยูในวงศของตระกูลมนัสเสห 
เปนบุตรของเฮเฟอรบุตรกิเลอาด 
ซ่ึงเปนบุตรมาคีรบุตรของมนัสเสห หญิงเหลานี้มายัง 
2บริเวณทางเขาเต็นทนัดพบรองเรียนตอโมเสส  
ปุโรหิตเอเลอาซาร  หัวหนาตระกูลตางๆ 
และคนทั้งหลายที่มาชุมนุมกัน ณ ที่นั้นวา 
3"บิดาของพวกเราเสียชีวิตไปในถิ่นกันดาร 
ทานถึงแกความตายเพราะบาปของตน 
มิใชตายไปในครั้งโคราหซ่ึงขัดขืนองคพระผูเปนเจา+ 
แตทานไมมีบุตรชาย 4ไฉนเลยนาม 



ของทานจะตองถูกลบเลือนไปเพียงเพราะทานไมมีบุตรชาย 
โปรดใหพวกขาพเจาไดรับกรรมสิทธ์ิรวมกับญาติพี่นองของบิดาเถิ
ด " 5โมเสสจึงกราบทูลเรื่องนี้ตอองคพระผูเปนเจา+  
6พระเจาตรัสวา 7"บุตรสาวของเศโลเฟหัดพูดถูก  
จงแบงท่ีดินใหพวกเธอรวมกับพี่นองของบิดา  
ยกสวนแบงสําหรับบิดาของเธอใหแกพวกเธอเถิด 
8จงแจงแกประชากรอิสราเอลวาหากชายใดสิ้นชีวิตไปโดยที่ไมมีบุ
ตรชาย  มรดกของเขาจะยกใหบุตรสาว 9หากคนนั้นไมมีบุตรสาว 
มรดกนั้นก็จะยกใหพ่ีนองผูชายของเขา  
10หากเขาไมมีพ่ีนองผูชาย  มรดกจะยกให พี่นองบิดาของเขา 
11หากบิดาเขาไมมี พี่นอง มรดกจะยกใหญาติสนิทท่ีสุด 
นี่เปนระเบียบปฏิบัติสืบไป 
สําหรับชนอิสราเอลตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสส" 
 
โยชูวารับหนาท่ีสืบตอจากโมเสส   
12องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา "จงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริม  
มองดูแผนดินท่ีเรายกใหแก ชนอิสราเอล 
13เม่ือเจาไดดูแลวเจาก็จะตายไปตามอยางอาโรนพี่ชายของเจา  
14เพราะเจาไดฝาฝนคําสั่งของเรา ในถิ่นกันดารศิน 
เม่ือชนอิสราเอลกําเริบเสิบสาน  
เจามิไดใหเกียรติเราตอหนาคนเหลานั้น  
โ ด ย ปฏิบัติตามคําสั่งของเรา ใหสั่งน้ําไหลออกมาจากกอนหิน" 
พระองคตรัสถึงเหตุการณเม่ือครั้งเมรีบาหท่ีคาเดช 
ในถ่ินกันดารศิน 15โมเสสกราบทูลองคพระผูเปนเจา+วา  
16"ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
พระเจาแหงจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติ  
ขอทรงแตงต้ังผูนําของปวงประชากร 
17เปนผูท่ีจะนําเขาทั้งหลายออกรบ  คอยพิทักษ พวกเขา 



เพื่อประชากรขององคพระผูเปนเจา+จะมิไดเปนอยางแกะอนาถาข
าดผูเลี้ยง" 18องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
"จงนําโยชูวาบุตรนูน  ผูมีพระวิญญาณอยูภายในเขา  
จงวางมือบนเขา 19ใหเขายืนอยูตอหนาปุโรหิต เอเลอาซาร 
และปวงประชากร  จงแตงตั้งเขาตอหนาคนทั้งปวง 
20จงมอบสิทธิอํานาจของเจาแกเขา 
เพื่อปวงชนอิสราเอลจะเชื่อฟงเขา  
21เขาจะคอยปรึกษาหารือกับปุโรหิต เอเลอาซาร  เพื่อรับมติตางๆ 
จากองคพระผูเปนเจา+พระเจาตรัสกับเอเลอาซารผานทางอูริม  
แลวเอเลอาซารจะถายทอดพระบัญชา 
แกโยชูวาและประชากรโดยวิธีนี้เองพระเจาจะทรงนําเขาทั้งหลาย
สืบตอไป"  
22โมเสสก็ปฏิบัติตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชา 
ทานพาโยชูวามาตอหนาปุโรหิต เอเลอาซารและประชาชนทั้งปวง 
23โมเสสวางมือเหนือโยชูวา 
แตงต้ังเขาตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชา  
 
เครือ่งบูชาประจาํวัน 
28 องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสส 
2ใหแจงแกประชากรอิสราเอลวา 
"จงใสใจนําเครื่องบูชามาเผาถวายเราตามกําหนด  
เปนกลิ่นหอมถูกใจเรา 3เมื่อเจาเผาเครื่องบูชาถวาย จงใช 
ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ ซ่ึงไมมีตําหนิ 
วันละสองตัวเปนเครื่องเผาบูชา ป ร ะ จ ำ  4ตัว 
หนึ่งถวายตอนเชา  อีกตัวหนึ่งถวายตอนเย็น 
5และถวายธัญบูชาควบคูคือแปงโมละเอียด 1/10 เ อ ฟ า 25 

                                      
25 28:5 * ป ร ะ ม า ณ 2 ลิตรเศษ 



เคลาน้ํามันมะกอก 1/4 ฮิน26 6นี่เปนเครื่องเผาบูชาท่ีกําหนดไว ณ 
ภูเขาซีนาย ใหถวาย เปนประจํา เปนเครื่องบูชากลิ่นหอม 
ที่เผาถวายแดพระเจา 7เครื่องด่ืมบูชาท่ีถวาย ควบคูคือ เหลาองุน 
1/4 ฮิน27 พรอมกับลูกแกะแตละตัวนั้น  โดยริน 
ออกเบื้องพระพักตรพระเจาในสถานนมัสการ 
8จงถวายลูกแกะตัวท่ีสองในตอนเย็น 
ควบคูกับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา อยางเดียวกัน 
เปนเครื่องบูชากลิ่นหอมที่เผาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
 
เครื่องบูชาวันสะบาโต 
9ในวันสะบาโต  
จงถวายลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบสองตัวซ่ึงไมมีตําหนิ ควบคูกับธัญ 
บูชาคือแปงโมละเอียด 2/10 เ อ ฟ า 28 เคลาน้ํามันมะกอก 
และเครื่องด่ืมบูชา 10เ ปนเครื่อง เผาบูชาสําหรับทุกวันสะบาโต  
นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามปกติ 
 
เครื่องบูชาตนเดือน 
11ทุกวันตนเดือนก็เชนกัน  
จงถวายเครื่องเผาบูชาเปนพิเศษแดพระเจา  โดยใชวัวหนุมสองตัว 
แกะ   ตัวผูหนึ่งตัว  และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว  
จะตองเปนสัตว ท่ีไมมีตําหนิเลย 12ธัญบูชาควบคู 
คือแปงโมละเอียดเคลาน้ํามัน 3/10 เ อ ฟ า 29 

                                      
26 28:5 ** ป ร ะ ม า ณ 1 ลิตร 
27 28:7 * ป ร ะ ม า ณ 1 ลิตร 
28 28:9 * ป ร ะ ม า ณ 4.5 ลิตร 
29 28:12 * 6.5  ลิตร 



สําหรับวัวหนุมแตละตัว  2/10 เ อ ฟ า 30 สําหรับ แกะผู 
13แ ล ะ  1/10 เ อ ฟ า 31 สําหรับลูกแกะแตละตัว 
14เครื่องดื่มบูชาควบคูกับวัว คือ  เหลาองุน 1/2 ฮิน32 
ควบคูกับแกะคือ เหลา องุน 1/3 ฮิน33 
และสําหรับลูกแกะแตละตัวคือเหลาองุน 1/434 
นี่เปนเครื่องเผาบูชาประจําทุกวันขึ้นหนึ่งคํ่าตลอดป 
15และถวายแพะตัว ผูแดพระเจาเปนเครื่องบูชาไถบาป  
นอกเหนือจากเครื่อง เผาบูชาตามปกติควบคูกับเครื่องดื่มบูชา 
 
เทศกาลปสกา 
16ในวันท่ีสิบสี่ของเดือนตนทุกป 
จงถือเทศกาลปสกาขององคพระผูเปนเจา+ 
17วันรุงขึ้นจะเริ่มเทศกาลเจ็ดวัน 
จงรับประทานขนมปงไมใสเช้ือตลอดสัปดาห 
18ในวันแรกของเทศกาลจงเรียกชุมนุมประชากร  
และไมมีการทํางานตามปกติในวันนั้น 
19เจาจะเผาเครื่องบูชาถวายแดองคพระผูเปนเจา+คือวัวหนุมสอง
ตัว แกะผูหนึ่งตัว  และลูกแกะตัวผู อายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว  
ลวนไมมีตําหนิ 20ธัญบูชาควบคูคือแปงโมละเอียด เคลาน้ํามัน 
3/10 เ อ ฟ า  ส ำหรับวัวแตละตัว 2/10 เอฟา สําหรับแกะผู 
21แ ล ะ  1/10 เอฟา สําหรับลูกแกะแตละตัว 
22จงถวายแพะผูหนึ่งตัวเปนเครื่องบูชาไถบาปดวย 

                                      
30 28:12 ** ป ร ะ ม า ณ 4.5 ลิตร 
31 28:13 * ป ร ะ ม า ณ 2 ลิตรเศษ 
32 28:14 * ป ร ะ ม า ณ 2 ลิตร 
33 28:14 ** 1.2 ลิตร 
34 28:14 *** ร า ว  1 ลิตร 



23เครื่องบูชาเหลานี้จะถวายเปนพิเศษ  
นอกเหนือจากเครื่องบูชาประจําวัน 24ทุกวันตลอดสัปดาห 
แหงเทศกาลนี้ จงเตรียม เครื่องบูชาดังกลาว  
เผาถวายเปนท่ีชอบพระทัยองคพระผูเปนเจา+นอกเหนือจากเครื่อง
เผาบูชาและเครื่องด่ืมบูชาประจําวัน 
25ในวันท่ีเจ็ดจะมีพิธีชุมนุมอันบริสุทธ์ิของปวงประชากร 
และไมตองกระทําการงานตามปกติ 
 
เทศกาลแหงสัปดาห 
26ในวันถวายผลแรก 
เม่ือทานนําผลิตผลแรกในชวงเทศกาลแหงสัปดาห  
มาถวายแดองคพระผูเปนเจา+นั้นจะมีการชุมนุมอันบริสุทธ์ิ 
และไมมีการทํางานตามปกติ  
27จงถวายเครื่องเผาบูชากลิ่นหอมเปนท่ีพอพระทัยองคพระผูเปนเ
จา+ โดยใชวัวหนุมสองตัว  แกะตัวผูหนึ่งตัว 
และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว ลวนไมมีตําหนิ 
28พ รอมดวยธัญบูชาควบคู คือแปงโมละเอียดเคลาน้ํามัน 3/10 
เอฟา สําหรับวัวแตละตัว  2/10 เอฟา สําหรับ แกะตัวผู 29แ ล ะ  
1/10 เอฟา สําหรับลูกแกะแตละตัว 30และจงถวายแพะตัว 
ผูหนึ่งตัว เปนเครื่องบูชาไถบาปสําหรับเจา 
31เครื่องบูชาเหลานี้เพิ่มเติมจากเครื่องเผาบูชา 
ธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา ซ่ึงถวายเปนประจํา 
สัตวท่ีนํามาถวายนั้นอยาใหมีตําหนิใดๆ เลย" 
 
เทศกาลเสียงแตร 
29 "เทศกาลเสียงแตรจะฉลองกันในวันท่ีหนึ่งของเดือนเจ็ดทุกป 
มีการชุมนุมอันบริสุทธิ์ และไมมีการทํางานตามปกติ  
2จงถวายวัวหนุมหนึ่งตัว แกะผูหนึ่งตัว 



และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว 
ลวนไมมีตําหนิเปนเครื่องเผาบูชาท่ีองคพระผูเปนเจา+พอพระทัย  
3ธัญบูชาควบคูคือ แปงโมละเอียดเคลาน้ํามัน 3/10 เอฟา 
สําหรับวัวหนุม  2/10 เอฟาสําหรับแกะผู  4แ ล ะ  1/10 เอฟา 
สําหรับลูกแกะแตละตัว 5และจงถวายแพะตัว 
ผูหนึ่งตัวเปนเครื่องบูชาไถบาป  
เพื่อขออภัยโทษบาปสําหรับเจาทั้งหลาย 
6เครื่องบูชาเหลานี้เพิ่มเติมจากเครื่องเผาบูชาพิเศษทุกวันขึ้นหนึ่ง
คํ่า  และเครื่องเผาบูชาประจําวัน  
ซ่ึงจะตองเผาถวายควบคูกับธัญบูชา 
และเครื่องด่ืมบูชาตามที่ระบุไว  
เปนเครื่องบูชากลิ่นหอมที่องคพระผูเปนเจา+พอพระทัย 
 
วันลบบาป 
7วันท่ีสิบของเดือนเจ็ดนั้น จะมีพิธีชุมนุมอันบริสุทธ์ิ  
เจาตองสํารวมใจ และไมกระทําการงานใดๆ 
8จงถวายเครื่องเผาบูชากลิ่นหอมเปนท่ีพอพระทัยแดองคพระผูเปน
เจา+ไดแก วัวหนุมหนึ่งตัว แกะตัวผูหนึ่งตัว 
ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 7 ตัว  ลวนไมมีตําหนิ 
9ควบคูดวยธัญบูชาคือแปงโมละเอียดเคลาน้ํามัน 3/10 
เอฟาสําหรับวัว หนุม 2/10 เอฟาสําหรับแกะผู  10แ ล ะ  1/10 
เอฟาสําหรับลูกแกะแตละตัว 11จงถวายแพะผู 
หนึ่งตัวเปนเครื่องบูชาไถบาปเพิ่มเติมจากเครื่องบูชาในวันลบบาป  
และเพิ่มเติมจาก เครื่องเผาบูชา 
ธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาประจําวัน 
 
เทศกาลอยูเพิง 



12ในวันท่ีสิบหาของเดือนเจ็ด  จะมีพิธีชุมนุมอันบริสุทธิ์  
และไมมีการทํางานตามปกติ 
จงฉลองเทศกาลแดองคพระผูเปนเจา+ตลอดเจ็ดวัน 
13จงถวายเครื่องเผาบูชากลิ่นหอมที่องคพระผูเปนเจา+พอพระทัย 
ไดแก วัวหนุม 13 ตัว แกะผู 2 ตัว และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 14 
ตัวลวนไมมีตําหนิ  14ควบคูดวยธัญบูชา ปกติ 
คือแปงโมละเอียดเคลาน้ํามัน  3/10 เอฟา  สําหรับวัวหนุมแตละตัว 
2/10 เอฟาสําหรับแกะผูแตละตัว 15แ ล ะ  1/10 
เอฟาสําหรับลูกแกะแตละตัว 16จงถวายแพะผู 1 ตัว 
เปนเครื่องบูชาไถบาป   นอกเหนือ จากเครื่องเผาบูชา 
ซ่ึงถวายประจําวัน  ควบคูดวยธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา 
17ในวันท่ีสองของเทศกาล จงถวายวัวหนุม 12 ตัว  แกะตัวผู 2 ตัว 
ลูกแกะตัวผู อายุหนึ่งขวบ 14  ตัว ลวนไมมีตําหนิ 
18ควบคูดวยเครื่องธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา ตามปกติ  
19จงถวายแพะผู 1 ตัว เปนเครื่องบูชาไถบาป  
นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชา 
ประจําวันควบคูดวยธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา  
20ในวันท่ีสามจงถวายวัวหนุม 11 ตัว แกะ ผู 2 ตัว 
และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 14 ตัว ลวน ไมมีตําหนิ 
21พรอมดวยธัญบูชา และเครื่องดื่มบูชา ควบคูกับเครื่องบูชา  
แตละอยางนี้ 22และจงถวาย แพะผู 1 ตัวเปนเครื่องบูชาไถบาป  
นอกเหนือจากเครื่อง เผาบูชาประจําวัน  
ควบคูดวยธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา 
23ในวันท่ีสี่จงถวายวัวหนุม 10 ตัว แกะผู 2 ตัว 
และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 14 ตัว ลวนไมมีตําหนิ 
24พรอมดวยธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาควบคู 25และจงถวายแพะผู 
1 ตัวเปนเครื่องบูชาไถบาป  นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชา  
ธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา ซ่ึงถวายเปนประจําทุกวัน 



26ในวันท่ีหา จงถวายวัวหนุม 9 ตัว แกะตัวผู 2 ตัว 
และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 14 ตัว ลวนไมมีตําหนิ  
27พรอมดวยธัญบูชา และเครื่องดื่มบูชาควบคู 
28และจงถวายแพะตัวผู 1 ตัว เปนเครื่องบูชาไถบาป 
นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาประจํา  
พรอมดวยธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาควบคู 
29ในวันท่ีหก จงถวายวัวหนุม 8 ตัว แกะ ผู 2 ตัว 
และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 14 ตัว ลวนไมมี ตําหนิ 
30พรอมดวยธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาควบคู 31และจงถวายแพะผู 
1 ตัวเปนเครื่องบูชาไถบาป  นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาประจํา  
พรอมดวยธัญบูชา และเครื่องดื่มบูชาควบคู    
32ในวันท่ีเจ็ด จงถวายวัวหนุม 7 ตัว แกะ ตัวผู 2 ตัว 
และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 14 ตัว ลวน ไมมีตําหนิ 
33พรอมดวยธัญบูชา 
และเครื่องด่ืมบูชาควบคู34และจงถวายแพะตัวผู 1 
ตัวเปนเครื่องบูชา ไถบาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาประจํา 
พรอมดวยธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาควบคู  
35ในวันท่ีแปดใหมีการชุมนุมกันและไมมีการทํางานตามปกติ 
36จ ง เ ผ าเครื่องบูชา ถวายเปน กลิ่นหอมที่พระเจาพอพระทัย 
คือวัวหนุมหนึ่งตัว  แกะผูหนึ่งตัว  ลูกแกะผูอายุ หนึ่งขวบเจ็ดตัว 
ลวน ไมมีตําหนิ 37พรอมดวยธัญบูชา และเครื่องดื่มบูชาควบคู 
38และจงถวายแพะผูหนึ่งตัวเปน เครื่องบูชาไถบาป 
นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาประจํา 
พ รอมดวยธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาควบคู 
39จงถวายเครื่องบูชาเหลานี้ในวาระเทศกาลตางๆ  
นอกเหนือจากของถวายตามสัตยปฏิญาณ 
หรือเครื่องบูชาโดยสมัครใจ  เครื่องเผาบูชา ธัญบูชา 
หรือเครื่องสันติบูชา"  



40โมเสสจึงแจงพระบัญชาท้ังปวงนี้แกประชากรอิสราเอล 
 
คําปฏญิาณ 
30 โมเสสแจงแกหัวหนาตระกูลตางๆ วา 
"องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาวา 2ผูใดถวายปฏิญาณ 
ตอพระองคหรือลั่นวาจาสาบานวาจะกระทําสิ่งใด  
ก็อยาผิดคําปฏิญาณ ใหเขากระทําตามท่ีลั่นวาจาไว  
3หญิงใดกลาวปฏิญาณตอองคพระผูเปนเจา+วาจะกระทําสิ่งใด 
ขณะนางยังอยูในปกครองของบิดา 
4และบิดาของนางไดยินนางกลาวปฏิญาณผูกมัดตนเอง 
แตเขามิไดทักทวงวากระไร  คําปฏิญาณของนางก็ยังมีผลอยู 
5แตหากบิดาของนางคัดคานเมื่อไดยิน 
คําปฏิญาณนั้นก็เปนโมฆะไป 
องคพระผูเปนเจา+จะไมทรงถือโทษนาง 
เนื่องจากบิดาของนางทัดทานไว  
6หากนางกลาวปฏิญาณหรือพลั้งปากโดยไมยั้งคิด 
และภายหลังนางแตงงานไป 7สามีของนางได 
ทราบเกี่ยวกับคําปฏิญาณของนางและมิไดพูดวากระไรในวันท่ี 
เขาไดยินคําปฏิญาณของนางยังคง มีผลอยู 
8แตหากสามีของนางไมยินยอมรับคําปฏิญาณหรือวาจาพลั้งปากข
องนาง  คําคัดคานของ สามีทําใหมันเปนโมฆะไป 
อ ง คพระผูเปนเจา+จะไมทรงถือโทษนาง  
9แตคําสาบานปฏิญาณของหญิงมายหรือถูกหยารางมีผลบังคับ    
10หากหญิงท่ีอยูกินกับสามี ถวายปฏิญาณ 
หรือลั่นวาจาผูกมัดตัวเอง 11และสามีของนางไดยิน 
แตมิไดทัดทานหรือพูดวากระไร คําปฏิญาณนั้นยังคงมีผลอยู 
12แตหากเขาคัดคานไมยอมรับเม่ือไดยินคําสาบานปฏิญาณนั้นถือ
เปนโมฆะ และองคพระผูเปนเจา+จะไมทรงถือโทษนาง 



13ฉะนั้นสามีของนางอาจจะรับรองคําปฏิญาณหรือทําใหเปนโมฆะ
ไปก็ได 14แตหากวันแลววันเลาเขามิไดพูดวากระไร 
เขาก็ไดรับรองคําปฏิญาณนั้นแลว 15หากเขาไดยินแลว 
ยังรีรอคอยมาทัดทานในภายหลัง 
เขาจะตองรับผิดชอบโทษทัณฑความผิดของนาง"  
16เหลานี้คือกฎเกณฑซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ประทานแกโมเสสเก่ีย
วกับความสัมพันธระหวาง สามีภรรยา 
และบิดากับบุตรสาวในปกครอง 
 
แกแคนชาวมีเดียน 
31 พระเจาตรัสกับโมเสสวา 
2"จงแกแคนชาวมีเดียนใหชนอิสราเอล  หลังจากนั้นเจาจะตายไป"  
3โมเสสจึงกลาวแกประชากรวา 
"พวกเจาบางคนจะตองเตรียมอาวุธ 
ไปทําสงครามฝายองคพระผูเปนเจา+ แกแคนชาวมีเดียน 
4จงเกณฑพล 1,000 คนจากแตละตระกูลแหงอิสราเอลมา" 
5รวมไดกําลังพล 12,000 คนจากตระกูลตางๆ ของอิสราเอล  
ถืออาวุธเขาสูส ง ค ร า ม  6โมเสสสงเขาไปรบ 
โดยมีฟเนหัสบุตรของปุโรหิต เอเลอาซารนําทัพไป 
พรอมดวยภาชนะจากสถานนมัสการ และแตรสัญญาณ 
7พวกเขาสูรบกับมีเดียน ตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสส 
และฆาผูชายทุกคน 8รวมทั้งประมุขท้ัง 5 ของมีเดียนคือ เอวี เรเคม 
เซอร เฮอร  และเรบา บาลาอัม บุตรเบโอร ก็ถูกฆาตายดวย 
9กองทัพ อิสราเอลจับกุมผูหญิงและเด็กชาวมีเดียนมาเปนเชลย 
ทั้งกวาดตอนฝูงสัตวและริบขาวของมาดวย 
10แลวเผาเมืองและคายพักของเขาจนหมดสิ้น 
11เขาทั้งหลายกวาดตอนเชลย ฝูงสัตว ตลอดจนทรัพยสินท่ีริบได 
12นํามามอบใหโมเสส ปุโรหิตเอเลอาซาร  



และประชากรอิสราเอลซึ่งต้ังคายพักอยู ณ ที่ราบโมอับ 
ริมแมน้ําจอรแดนตรงขามเมืองเยรีโค 

13โมเสส ปุโรหิตเอเลอาซาร 
และบรรดาผูนําของชุมชนออกมารอรับนอกคาย 14 
โมเสสโกรธนาย ทหาร แมทัพนายกองเหลานั้นมาก ถามวา 
15"ทําไม ถึงปลอยใหพวกผูหญิงรอดชีวิตอยูได 
16คนเหลานี้แหละที่ทําตามคําแนะนําของบาลาอัม  
และชักนําชนอิสราเอล 
ใหหันเหจากองคพระผูเปนเจา+ในเหตุการณท่ีเปโอร 
เปนตนเหตุแหงภัยพิบัติท่ีทําลายลางประชากรขององคพระผูเปนเจ
า + 17จงฆาเด็กผูชายทุกคน 
และผูหญิงทุกคนที่เคยหลับนอนกับผูชายแลวเสียเด๋ียวนี้ 
18เวนแตเด็กหญิงท่ียังไมเคยหลับนอนกับผูชายไวชีวิตได 
19ผูที่ไดฆาคนหรือแตะตองซากศพ 
จงออกไปอยูภายนอกคายพักเปนเวลาเจ็ดวัน 
แลวจงชําระตัวเองและเชลยของเจาในวันท่ีสามและวันท่ีเจ็ด 
20จงชําระเครื่องนุงหมและทุกสิ่งท่ีทําจากหนังสัตว  ขนแพะ 
หรือไมใหสะอาดดวย" 
21จากนั้น 
ปุโรหิตเอเลอาซารกลาวกับคนทั้งหลายที่กลับมาจากการรบวา 
"นี่คือคําบัญชาซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงมอบหมายแกทานโมเสส 
22คือ ทอง เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก  ดีบุก ตะกั่ว 23และสิ่งใดๆ 
ซ่ึงทนความรอนไดจงเผาไฟเพื่อชําระ  
จากนั้นลางดวยน้ําชําระมลทิน35  แตสิ่งใดซ่ึงไมทนความรอน 
จะตองลางดวยน้ํา 24ในวันท่ีเจ็ดจงซักเสื้อผาแลวทานจะสะอาด  
และกลับเขามาในคายพักได" 

                                      
35 31:23 * ก ด ว .19:9 



 
แบงของที่ริบมา 
25องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
26"เจาและปุโรหิตเอเลอาซารกับหัวหนาตระกูลตางๆ จง 
ทําบัญชีรายการสิ่งท่ีริบมาไดท้ังหมด  รวมทั้งผูคนและฝูงสัตว 
27แลวแบงเปนสองสวน สวนหนึ่งสําหรับคนท่ีรวมรบ  
อีกสวนหนึ่งเปนของประชากรอื่นๆ 
28จงแยกสวนท่ีจะถวายแดองคพระผูเปนเจา+  คือหนึ่งใน 
หารอยของเชลย ฝูงสัตว ซ่ึงกองทัพริบมาได 
29สวนดังกลาวนี้ท่ีถวายแดองคพระผูเปนเจา+ยกใหปุโรหิต 
เอเลอาซาร 30จากสวนของประชากรอิสราเอลก็เชนกัน  
แยกสวนท่ีถวายแดองคพระผูเปนเจา+คือหนึ่งในหาสิบของเชลยแ
ละฝูงสัตวมอบใหคนเลวีซ่ึงรับผิดชอบดูแลพลับพลา"     
31โมเสสและปุโรหิตเอเลอาซารจึงปฏิบัติตามที่องคพระผูเปนเจา+
ทรงบัญชาโมเสส 
32ทรัพยสินท่ีริบมาทั้งหมด 
นอกเหนือจากของเชลยซึ่งทหารเก็บไวสวนตัว ไดแก  แกะ 
675,000    ตัว 33วัว 72,000 ตัว 34ล า  61,000 ตัว 
35และเด็กผูหญิง 32,000 คน ซึ่งยังไมเคยหลับนอนกับผูชาย 
36ครึ่งหนึ่งเปนสวนของบรรดาพลรบคือ  แกะ 337,500 ตัว  
37คัดออก 675 ตัว ถวายแดองคพระผูเปนเจา+38วัว 36,000 ตัว 
คัดออก 72 ตัว ถวายแดองคพระผูเปนเจา+   
39ล า  30,500 ตัว คัดออก 61 ตัว ถวายแดองคพระผูเปนเจา+   
40เด็กหญิง 16,000 คน คัดออก 32 คน  
ถวายแดองคพระผูเปนเจา+    
41สวนท่ีถวายแดพระเจาท้ังหมดนั้นมอบใหปุโรหิตเอเลอาซารตาม
ที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสส 



42สวนท่ีเปนของประชากรอิสราเอล  
หลังจากโมเสสแบงสวนท่ียกใหแกผูรวมรบไปแลว 43ไดแก แกะ 
337,500 ตัว 44วัว  36,000 ตัว 45ล า   30,500 ตัว 
46แ ล ะ เ ช ล ย  16,000 ค น  
47โมเสสมอบหนึ่งในหาสิบของสวนขางตนนี้ แกชนตระกูลเลวี  
ผูรับผิดชอบดูแลพลับพลาขององคพระผูเปนเจา+ตามท่ีองคพระผูเ
ปนเจา+ตรัสสั่งไว 
 
ของกํานัลจากแมทัพนายกอง 
48เหลาแมทัพนายกองซึ่งบัญชาการพลรบตางๆ มาพบโมเสส 
49เรียนวา "พวก ขาพเจาไดตรวจนับดูคนที่ออกรบ  
ไมมีลมหายตายไปแมสักคนเดียว 
50จึงนําของถวายโมทนาพระคุณเปนพิเศษมาถวายแดองคพระผูเ
ปนเจา+จากทรัพยสิ่งของ ที่ริบมาได  อันไดแก  ทองกร 
สรอยขอมือ กําไล แหวนตรา ตุมหู สรอยคอ 
เพื่อขอไถบาปใหแกขาพเจาท้ังหลาย 
เบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+"     
51โมเสสกับปุโรหิตเอเลอาซารรับเครื่องทองของถวายเหลานี้ 
52จากบรรดาแมทัพนายกอง รวม 
แลวไดทองที่ถวายแดองคพระผูเปนเจา+น้ําหนักถึง 16,750 
เ ช เ ค ล * (31:51 * ป ร ะ ม า ณ 190 กิโลกรัม) 
53ทหารแตละคนไดริบทรัพยสินตางๆ เปนกรรมสิทธิ์สวนตัว 
54ของถวายเหลานี้ซ่ึงโมเสสและปุโรหิตเอเลอาซารรับจากเหลาแม
ทัพ 
นายกองเก็บรักษาไวในเต็นทนัดพบเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเ
จา+เพื่อเปนอนุสรณถึงประชากรอิสราเอล 
 
ตระกลูทีอ่ยูทางตะวนัออกของแมน้ําจอรแดน 



32 ตระกูลรูเบนและตระกูลกาดซึ่งมีฝูงสัตวเปนจํานวนมาก 
เห็นวาดินแดน ยาเซอรและกิเลอาดเปนทําเลเหมาะแกฝูงสัตว 
2จึงพากันมาพบโมเสส เอเลอาซาร และผูนําตระกูลตางๆ เรียนวา 
3"อาทาโรท ดีโบน ยาเซอร นิมราห เฮชโบน  เอเลอาเลห เสบาม 
เ น โ บ  แ ล ะ เ บ โ อ น  
4ดินแดนซึ่งองคพระผูเปนเจา+ทรงปราบตอหนาประชากรอิสราเอ
ล เปนทําเลดี เหมาะสําหรับฝูงสัตวของขาพเจาท้ังหลาย 
5โปรดยกดินแดนสวนนี้ใหเปนของผูนอยแทนดินแดนอีกฟากของ
แมน้ําจอรแดนนั้นเถิด" 
6โมเสสกลาวกับชนตระกูลกาดและตระกูลรูเบนวา 
"จะใหพ่ีนองรวมชาติออกรบขณะพวกทานนั่ง อยูนี่หรือ 
7เหตุใดพวกทานบั่นทอนกําลังใจพ่ีนองอิสราเอลมิใหขามไปยังดิน
แดนซึ่งพระเจาประทาน 8บรรพบุรุษของพวกทานก็กระทําเชนนี้  
เม่ือเราสงพวก เขาจากคาเดชบารเนียไปสอดแนมดูดินแดน   นั้น 
9หลังกลับมาจากหุบเขาเอชโคลและดูดินแดนก็ทําใหพี่นองอิสราเอ
ลทอใจไมยอมเขาสูดินแดนที่องคพระผูเปนเจา+ป ร ะ ท า น  
10ในวันนั้น องคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธและทรงปฏิญาณวา 
11เนื่องจากพวกเขามิไดติดตามพระองคอยางสุดหัวใจ 
ไมมีสักคนท่ีอายุ 20 ปขึ้นไปซึ่งออกมาจากอียิปตจะไดเห็น 
ดินแดนที่ทรงสัญญา ไวกับอับราฮัม  อิสอัค และยาโคบ 
12ยกเวนแตคาเลบบุตร เยฟุนเนหแหงเคนัส และโยชูวาบุตรนูน  
ผูไดติดตามองคพระผูเปนเจา+สุดใจ    
13องคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธอิสราเอล  
และกระทําใหเราทั้งหลายระเหเรรอนในถิ่นกันดารตลอดสี่สิบป  
ตราบจนคนในชั่วอายุท่ีชั่วรายในสายพระเนตรพระเจานั้น 
ตายลงสิ้น 14แตนี่พวกทานเชื้อไมท้ิงแถว เดินตามรอยบรรพบุรุษ 
ทําใหองคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธอิสราเอลยิ่งขึ้น 
15หากพวกทานหันหนีจากการติดตามพระเจา  



พระองคจะทรงปลอยประชากรทั้งหมดนี้ไวในถ่ินกันดารอีก 
ทานยอมจะเปนตนเหตุความยอยยับของเหลาประชากร"   
16เขาทั้งหลายจึงชี้แจงวา "หามิได 
พวกขาพเจาจะสรางคอกใหฝูงปศุสัตว และบาน เรือนใหผูหญิงกับ 
เด็กอยู 17สวนตัวเราจะถืออาวุธนําหนาชนอิสราเอลอื่นๆ 
จนกวาจะไดนําพวกเขาไปยังดินแดน 
กรรมสิทธ์ิในขณะที่พวกผูหญิงกับเด็กของเราจะอาศัยใน 
เมืองปอมปราการ เพื่อรับการปกปองพนจากชาวดินแดนนั้น 
ครอบครัวจากการโจมตีของชาวพื้นเมือง 
18พวกขาพเจาจะไมกลับมาบาน 
จนกวาอิสราเอลทุกคนจะไดรับกรรมสิทธิ์ของเขาเสียกอน 
19พวกเราจะไมรับดินแดนใดๆ ที่อีกฟาก ของแมน้ําจอรแดน  
เพราะเราไดกรรมสิทธิ์ของเราที่ฟากตะวันออกนี้" 
20โมเสสจึงกลาววา "หากทานจะทําตามคําพูด 
คือถืออาวุธออกรบฝายองคพระผูเปนเจา+ 21หากทุกคนใน 
พ ว กทานจับอาวุธขามจอรแดนไปตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา
+ ตราบจนพระองคทรงปราบเหลาศัตรูพนจากเบ้ีองพระพักตร 
22ตอเมื่อแผนดินนั้นสยบราบคาบตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเ
จา+แลว ทานจึงจะกลับมา 
และพนหนาท่ีตอองคพระผูเปนเจา+และตออิสราเอล  
แลวดินแดนฟากตะวันออกนี้จะเปนกรรมสิทธ์ิของทานเบื้องพระพัก
ตรองคพระผูเปนเจา+ 23แตถาหากพวกทานไมกระทําตามท่ีพูดไว  
ทานก็ไดทําความผิดบาปตอองคพระผูเปนเจา+ 
จงรูแนเถิดวาบาปนั้นจะตามสนองทาน 
24จงไปสรางบานเมืองใหครอบครัว  สรางคอกใหฝูงสัตวของ ทาน 
และทําตามที่ทานพูดไว" 
25ชนตระกูลรูเบนและตระกูลกาด ตอบวา  
"ผูนอยจะปฏิบัติตามคําสั่งของทาน 26บุตรหลาน  ภรรยา ฝูงสัตว 



ของขาพเจาท้ังหลายจะอยูท่ีกิเลอาดนี้ 
27แตผูนอยทุกคนที่จับอาวุธออกศึกจะขามไปสูรบตอเบื้องพระพัก
ตรองคพระผูเปนเจา+ตามที่ทานกลาว" 
28โมเสสจึงออกคําสั่งแกปุโรหิตเอเลอาซาร โยชูวา  
และผูนําแหงตระกูลตางๆของ อิสราเอลวา 
29"หากชนตระกูลกาดและรูเบน ทุกคนที่จับอาวุธออกรบขามแมน้ํา 
จอรแดนไปกับพวกทานเบื้องพระพักตรพระเจา  
เม่ือปราบดินแดนนั้นแลว   จงยกดินแดนกิเลอาดใหพวกเขา 
30แตหากพวกเขาบิดพลิ้ว  พวกเขาจะตองรับ 
ดินแดนรวมกับตระกูลอื่นๆ ในคานาอัน"  
31คนตระกูลกาดและตระกูลรูเบนกลาววา 
"ผูนอยจะปฏิบัติตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชา 32เราจะจับ 
อาวุธเขาสูคานาอันเบื้องพระพักตรพระเจา  
แตดินแดนกรรมสิทธ์ิของเราจะอยูท่ีฝงขางนี้ของ แมน้ําจอรแดน" 
33โมเสสจึงกําหนดใหดินแดนของประมุข สิโหนของชาวอาโมไรต 
และของประมุขโอกแหงบาชาน   ทั้งที่ดินและเมืองตางๆ 
เปนของตระกูลกาด รูเบน 
และครึ่งหนึ่งของตระกูลมนัสเสหบุตรโยเซฟ  
34คนตระกูลกาดสรางเมืองดีโบน อาทาโรท อาโรเออร 
35อัทโรธโชฟาน ยาเซอร  โยกเบฮาห  36เบธนิมราห 
และเบธฮาราน ลวนมีกําแพงปอมและสรางคอกสําหรับฝูงสัตว  
37ตระกูลรูเบนสรางเมืองเฮชโบน เอเลอาเลห คิริอาเธอิม 38เนโบ 
บาอัลเมโอน และซิบมาห ชาวอิสราเอลไดเปลี่ยนชื่อเมืองบางเมือง 
ซ่ึงเขาทั้งหลายตีไดและปฏิสังขรณใหม 
39เชื้อสายมาคีรแหงตระกูลมนัสเสหไปตีเมืองกิเลอาด 
ขับไลชาวอาโมไรตซ่ึงอยูที่นั่นออกไป 
40โมเสสจึงยกเมืองกิเลอาดใหเชื้อสายมาคีรอาศัย 



41ยาอีรแหงตระกูลมนัสเสหไดยึดถ่ินฐานของพวกเขาและเปลี่ยนชื่
อเปนฮัฟโวธ ยาอีร 42และโนบาห ยึดไดเคนัธกับหมูบานโดยรอบ 
และตั้งช่ือวาโนบาหตามช่ือของตน 
 
จากอียิปตสูโมอับ 
33  ตอไปนี้คือเสนทางออกจากอียิปตของชาวอิสราเอล 
เปนกลุมๆ ภายใตการนําของโมเสสกับอ า โ ร น   
2โมเสสบันทึกลําดับการเดินทางทุกระยะตามพระบัญชาขององคพ
ระผูเปนเจา+ 
3อิสราเอลออกจากเมืองราเมเสสในวันท่ีสิบหาเดือนหนึ่ง  
วันรุงขึ้นของคืนปสกา 
เขาทั้งหลายยกพลออกมาอยางสงาผาเผยตอหนาตอตาชาวอียิปต 
4ซ่ึงงวนอยูกับการฝงศพบรรดาบุตรหัวปท่ีถูกองคพระผูเปนเจา+ป
ระหาร  เนื่องดวยองคพระผูเปนเจา+ทรงลงโทษพระตางๆ 
ของอียิปต 
5จ า ก ร า เ ม เ ส ส มาตั้งคายท่ีซุคคธ 6จากซุคคธ 
มาต้ังคายท่ีเอธามใกลถ่ินกันดาร 7จากเอธาม วก    
กลับไปที่พิฮาฮิโรธ  ไปยังแถบตะวันออกของบาอัลเซโฟน 
และตั้งคายใกลๆมิกดล 8ออกจากพิฮาฮีโรธ  
ก็ขามทะเลเขาไปในถ่ินกันดาร 
และหลังจากเดินทางเปนเวลาสามวันในถ่ินกันดารเอธามก็มาตั้งคา
ย ที่มาราห 9ออกจากมารา แลวมาถึงเอลิม ท่ีซ่ึงมีธารน้ําพุ 12 แหง 
และมีตนปาลม 70 ตน  เขาทั้งหลาย พักอยูท่ีนั่น 
10จากเอลิมเขาท้ังหลายมาตั้งคายพักริมทะเลแดง (หรือ 
ทะเลตนกก) 11และจากทะเลแดงมาตั้ง คายท่ีถ่ินกันดารศิน 
12จากถ่ินกันดารศินมาตั้งคายท่ีโดฟคาห 
13จากโดฟคาหมาต้ังคายท่ีเอลูช 14จากอาลูช มาตั้งคายท่ีเรฟดิม 



ที่ซ่ึงไมมีน้ําใหประชากรดื่ม 15จากเรฟดิม 
เขาทั้งหลายมายังถ่ินกันดารซีนาย  
16 จากถ่ินกันดารซีนายมาตั้งคายท่ีขิบโรทหัทธาอาวาห 
17จากขิบโรทหัทธาอาวาหมาต้ังคายท่ีฮาเซโรท   
18 จากฮาเซโรทมาตั้งคายท่ีริทมาห   
19 จากริทมาหมาตั้งคายท่ีริมโมนเปเรศ   
20 จากริมโมนเปเรศมาตั้งคายท่ีลิบนาห   
21จากลิบนาหมาตั้งคายท่ีริสสาห 
22จากริสสาหมาตั้งคายท่ีเคเฮลาธาห   
23จากเคเฮลาธาหมาต้ังคายท่ีภูเขาเชเฟอร   
24จากภูเขาเชเฟอรมาตั้งคายฮาราดาห   
25จากฮาราดาหมาตั้งคายท่ีมักเฮโลท   
26จากมักเฮโลทมาตั้งคายท่ีทาฮัท   
27จากทาฮัทมาตั้งคายท่ีเทราห    
28จากเทราหมาต้ังคายท่ีมิทคาห    
29จากมิทคาหมาตั้งคายท่ีฮัชโมนาห    
30จากฮัชโมนาหมาตั้งคายท่ีโมเสโรท 
31จากโมเสโรทมาตั้งคายท่ีเบเนยาอะคัน 
32จากเบเนยาอะคันมาตั้งคายท่ีโฮรฮักกิดกาด   
33จากโฮรฮักกิดกาดมาตั้งคายท่ีโยทบาธาห 
34จากโยทบาธาหมาตั้งคายท่ีอับโรนาห 
35จากอับโรนาหมาตั้งคายท่ีเอซีโอนเกเบอร 
36จากเอซีโอนเกเบอรมาตั้งคายท่ีคาเดชในถ่ินกันดารศิน 
37จากคาเดชมาต้ังคายที่ภูเขาโฮร  ตรงชายแดนเอโดม 
38อาโรนปุโรหิตขึ้นไปบนภูเขาโฮรตามพระบัญชาขององคพระผูเ
ปนเจา+และสิ้นชีวิตท่ีนั่น ในวันท่ี หนึ่งเดือน หา 
ปท่ีสี่สิบนับตั้งแตชนอิสราเอลออกมาจากอียิปต 
39เม่ืออาโรนสิ้นชีวิตท่ีภูเขาโฮรนั้น มีอายุ 123 ป 



40ประมุขชาวคานาอันแหงอาราด ผูอาศัยอยูในเนเกบที่คานาอัน 
ไดขาววาชนอิสราเอลยกมา 41จากภูเขาโฮร 
มาต้ังคายท่ีศัลโมนาห42แลว ท่ีปูโนน 43ถัดมาคือท่ีโอโบท 
44แลวมาท่ีอิเยอาบาริม (ตรงชายแดนโมอับ) 
45จากที่นั่นมาต้ังคายท่ีดีโบนกาด 46แลวมาท่ีอัลโมนดิบลาธาอิม 
47แลวมาท่ีเทือกเขาอาบาริมใกลเนโบ 48จากอาบาริมมาตั้งคาย 
ณ ที่ราบโมอับริมแมน้ําจอรแดน ตรงขามเมืองเยรีโค 
49ท่ีซ่ึงเขาทั้งหลายตั้งคายพักอยูริมแมน้ําจอรแดน 
จากเบธเยชิโมทจดอาเบลชิทธิม   
50ณ ที่ราบโมอับริมแมน้ําจอรแดน 
ตรงขามเมืองเยรีโคนี้เององคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสส 
51ใหแจงแกประชากรอิสราเอลวา 
"เมื่อเจาท้ังหลายขามแมน้ําจอรแดนเขาไปยังดินแดนคานาอัน 
52จงขับไลชาว ดินแดนนั้นท้ังหมดออกไป  และทําลายลาง 
รูปเคารพทั้งมวลของพวกเขา  ไมวาหินสลัก รูปเคารพ ที่หลอขึ้น  
สถานบูชา ณ ที่สูงของเขา 53เรายกดินแดนนี้ใหแกเจา 
จงเขายึดและอยูอาศัย  
54จงทอดฉลากแบงสรรที่ดินกันตามตระกูล 
ที่ดินผืนใหญจะจับฉลากแบงกันในหมูตระกูลใหญ  
สวนท่ียอมลงมาจะจับฉลากแบงกันในหมูตระกูลเล็ก 
55แตหากเจาท้ังหลายไมยอมขับไลประชากรที่อาศัยอยูท่ีนั่นออกไ
ป เสีย คนที่เหลืออยูจะเปนหอกขางแคร*ของเจา (33:55 *  หรือ 
"คนที่เหลืออยูจะเปนเสี้ยนทิ่มตา และหนามตําสีขางของเจา") 
56และเราจะกระทํากับเจาตาม 
ที่เราคิดหมายไววาจะกระทํากับพวกเขา" 
 
เขตแดนคานาอนั 



34 องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสส 
2ใหแจงแกประชากรอิสราเอลวา "เมื่อเจาท้ังหลาย เขาสูคานาอัน 
ดินแดน 
ซ่ึงจะแบงสรรยกใหเปนกรรมสิทธิ์ของเจานั้นจะมีพรมแดนดังนี้  
3ดินแดนทางใตคือถ่ินกันดารศิน     
ประชิดชายแดนเอโดมดานตะวันออก  
พรมแดนทางใตจะเริ่มจากทะเลตาย 4ไลลงมาผานชองแคบ 
แมงปอง (อาครับบิม) ไปยังศิน  ใตสุดท่ีคาเดชบารเนีย 
เรื่อยมาถึงฮาซารัดดาร และอัสโมน 5จากอัสโมน 
ไปตามลําแมน้ําวาดิแหงอียิปตสิ้นสุดลงที่ทะเลเมดิเตอรเรเนียน  
6พรมแดนตะวันตกของเจาคือชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
7พรมแดนดานเหนือของเจาเริ่มจากทะเลเมดิเตอรเรเนียนเรื่อยไป
ถึงภูเขาโฮร 8ไปยังเลโบฮามัท ไปเซดัด 9เรื่อยถึงศิโฟรน 
ไปจดฮาซาเรนัน 10พรมแดนตะวันออกเริ่ม 
จากฮาซาเรนันมาท่ีเชฟาม 11เรื่อยลงมาถึงริบลาห 
ดานตะวันออกของอายิน  
ไลมาตามลาดเขาดานตะวันออกของทะเลคินเนเรท (แกลิลี) 
12แลวเรื่อยมาตามแมน้ําจอรแดนสิ้นสุดท่ีทะเลตาย" 
13โมเสสสั่งชนอิสราเอลวา 
"นี่คืออาณาเขตที่ทานท้ังหลายจะจับฉลากแบงสรรกรรมสิทธ์ิกัน 
องคพระผูเปนเจา+ไดทรงบัญชาไวใหแบงกันในหมูเกาตระกูล  
และครึ่งของหนึ่งตระกูลสายโยเซฟ 14เพราะตระกูลรูเบน  
กาดและครึ่งหนึ่งของมนัสเสหไดรับ 
กรรมสิทธ์ิในดินแดนฟากตะวันออกของจอรแดนตรงขาม 
เยรีโคแลว"15 สองตระกูล 
และครึ่งตระกูลนี้ไดรับดินแดนทางฟากตะวันออกของจอรแดนดาน 
เยรีโคแลว 



16องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
17"ตอไปนี้เปนรายชื่อผูที่จะทําหนาท่ีจัดสรรกรรมสิทธิ์ในดินแดนคื
อ ปุโรหิตเอเลอาซาร โยชูวาบุตรนูน 18 
และผูนําซ่ึงไดรับแตงต้ังจากแตละตระกูล เพื่อชวยแบงสรร 
19ไดแก   
คาเลบบุตรเยฟุนเนห จากตระกูลยูดาห  
20เชมูเอลบุตรอัมมีฮูด จากตระกูลสิเมโอน 
21เอลีดาดบุตรคิสโลน จากตระกูลเบนยามิน 
22บุคคีบุตรโยกลี  จากตระกูลดาน 
23ฮันนีเอลบุตรเอโฟด จากตระกูลมนัสเสห 
24เคมูเอลบุตรชิฟทาน จากตระกูลเอฟราอิม 
25เอลีซาฟานบุตรปารนาค จากตระกูลเศบูลุน 
26ปลทีเอลบุตรอัสซาน จากตระกูลอิสสาคาร 
27 อาหิฮูดบุตรเชโลมี จากตระกูลอาเชอร 
28 เปดาเฮลบุตรอัมมีฮูด  จากตระกูลนัฟทาล ี
29คนเหลานี้คือผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาใหจัดสรรกรรมสิ
ทธ์ิแกชนอิสราเอลในดินแดนคานาอัน 
 
หัวเมอืงของพวกเลว ี
35 ณ ที่ราบโมอับริมแมน้ําจอรแดน ตรงขามเมืองเยรีโค 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
2"จงสั่งชนอิสราเอลใหยกเมืองบางเมืองและทุงหญาโดยรอบใหแก
ชาวเลวี  3เมืองเหลานี้จะไดเปนที่พักอาศัย ของเขาทั้งหลาย  
และทุงหญาซ่ึงรายรอบไวสําหรับฝูงสัตวของเขา 
4ทุงหญาของเขามีระยะหาง 450 เมตร จากกําแพงเมืองท้ังสี่ดาน 
5ฉะนั้นจะมีอาณาเขตโดยวัดเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาว 900 
เมตรทุกดาน  โดยมีเมืองอยูใจกลาง 
 



เมืองลี้ภัย 
6เจาจงยกเมือง 6 แหงใหแกคนตระกูลเลวี  
เพื่อเปนเมืองลี้ภัยสําหรับผูท่ีทําให 
คนตายโดยไมเจตนาจะหนีไปลี้ภัย  นอกจากนั้นจงยกเมืองตางๆ 
ใหอีก 42 เมือง 7ร ว ม  48 หัวเมืองและทุงหญารายรอบ 
8เมืองเหลานี้อยูในภาคตางๆ ของประชากร  
คนตระกูลใหญมีหลายเมืองท่ีจะยกใหชาวเลวี ตระกูลเล็ก 
กวายกใหนอยลง" 9องคพระผูเปนเจา+  ตรัสกับโมเสสวา 
10"จงบอกชนอิสราเอลวา 
เม่ือพวกเขาขามแมน้ําจอรแดนเขาสูคานาอันแลว 
11จงกําหนดเมืองลี้ภัยไว  
เพื่อผูท่ีทําใหคนตายโดยไมเจตนาจะหนีเขาไปพักพิง 
12เมืองเหลานี้จะเปนท่ีหลบลี้จากการแกแคนจากญาติของผูตาย 
เพื่อมิใหประหารจําเลย 
จนกวาจะถูกไตสวนตอหนาท่ีประชุมเสียกอน 
13เมืองท้ัง 6 นี้จะเปนเมืองลี้ภัย 14โดยมี 3 แหงตั้ง อยู ณ 
ดินแดนคานาอันและอีก 3 
แหงอยูท่ีฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแดน 15เมืองลี้ภัยท้ัง 6 
แหงนี้ ไมเพียงแตเปนท่ีหลบภัยของชาวอิสราเอลเทานั้น   
ยังสําหรับคนตางดาวและผูสัญจรอีกดวย 
16แตหากผูใดถูกทํารายถึงตายดวยแทงเหล็ก  
ตองถือเปนฆาตกรรม  ฆาตกรจะตองถูกประหาร 
17หรือหากผูตายถูกทํารายดวยกอนหินเปนฆาตกรรม  
ฆาตกรจะตองตาย 18เชนเดียวกับในกรณี ท่ีใชไมเปนอาวุธ  
19ผูแกแคนจะสังหารฆาตกรไดเม่ือพบตัว 
20ฉะนั้นหากผูใดฆาอีกคนหนึ่งดวย ความมุงราย 
โดยขวางสิ่งใดใสเขา  หรือลอบทํารายเขา  



21หรือชกตอยเขาจนตาย  คนนั้นเปนฆาตกร จะถูกผูท่ีมา 
แกแคนประหาร 
 22แตหากเปนอุบัติเหตุ  ในกรณีท่ีมีการขวางปาโดยไมเจตนา  
23หรือเหวี่ยง กอนหินไปถูกโดยมิไดมีเรื่องบาดหมาง  
โดยไมรูตัววาจะพลาดไปถูกเขาและมิไดมุงทํารายคูตอสู  
แตคนนั้นก็ตายไป 24ประชากรจะตัดสินวาเปนอุบัติเหตุหรือไม 
และวาจะมอบตัวจํา เลยใหแกผูแกแคนหรือไม  
25หากมติมหาชนวาเปนอุบัติเหตุ  
ก็จะชวยปองกันจําเลยพนจากมือผูแกแคน  
จําเลยจะไดรับอนุญาตใหพัก อาศัยท่ีเมืองลี้ภัย  
เขาจะตองอยูท่ีเมืองลี้ภัยนั้นจวบจนปุโรหิตใหญผูไดรับการเจิมดว
ยน้ํามันบริสุทธิ์สิ้นชีวิตลง  26หากจําเลยหนีออกจากเมืองลี้ภัย  
27และผูแกแคนพบเขาขางนอกเมืองนั้นและฆาเขา 
ไมถือเปนฆาตกรรม 
28เพราะจําเลยควรจะพักอยูในเมืองลี้ภัยจวบจนปุโรหิตใหญสิ้นชีวิ
ต  หลังจากนั้น เขาจึงสามารถกลับคืนภูมิลําเนาเดิมของตน 
29นี่เปนกฎถาวรสําหรับเจาท้ังหลายสืบไป 
ทุกชั่วอายุไมวาเจาอาศัยอยูที่ไหน 
30ฆาตกรทุกคนจะตองถูกประหาร  
แตก็ตอเมื่อมีพยานมากกวาหนึ่งเสียง  
หากมีพยานกลาวหาเพียงเสียงเดียว จําเลย ไมตองถูกประหาร 
31ผูใดถูกตัดสินวากระทําฆาตกรรมจริงจะตองถูกประหาร 
ไมมีการรับคาไถตัว จากเขา  
32และไมมีการรับสินไหมจากผูท่ีหนีไปอยูในเมืองลี้ภัย 
เพื่อใหเขากลับคืนภูมิลําเนากอน ปุโรหิตใหญสิ้นชีวิต 
33อยาทําใหดินแดนที่เจาอยูแปดเปอนมลทิน  
เพราะโลหิตทําใหแผนดินแปดเปอน  
และไมอาจชําระมลทินใหดินแดนที่เปอนเลือดได  



นอกจากใชโลหิตของผูท่ีทําใหแผนดินเปอนเลือด  
34เจาอยาไดสรางมลทินแกแผนดินซ่ึงเจาอาศัยอยูและเราสถิตอยู  
เพราะเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+อยูทามกลางชนอิสราเอล" 
                          
มรดกของหญงิทีส่มรส 
36 หัวหนาเชื้อสายกิเลอาด (แหงวงศมาคีร ตระกูลมนัสเสห 
บุตรชายของโยเซฟ)  ม า พ บโมเสส 
และหัวหนาตระกูลตางๆรองเรียนวา 
2"องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชา ใหทานจัดสรรที่ 
ดินโดยจับฉลากกันใน หมูประชากรอิสราเอล และใหยกมรดกของ 
เศโลเฟหัดญาติของเรา แกบุตรสาวของเขา 
3แตหากพวกนางแตงงานกับคนตระกูลอื่น 
ที่ดินของพวกนางก็จะกลายเปนของคนตระกูลท่ีนาง แตงงานดวย  
ทําใหท่ีดินรวมของตระกูลเราลดลงไป 
4และไมไดกลับคืนมาในปก่ึงศตวรรษ" 
5โมเสสจึงแถลงพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+ตอหนาชุมชนอิ
สราเอลวา "ที่พี่นองตระกูลโยเซฟรองเรียน มาก็สมควร 
6องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาวาบุตรสาวทั้งหลายของเศโลเฟหัด
จะแตงงานกับใครก็ไดตามใจชอบ  
แตตองเปนคนในตระกูลเดียวกัน  
7โดยวิธีนี้ท่ีดินของตระกูลจะไมมีสวนใดตกเปนของตระกูลอื่น 
เพราะวามรดกของทุกตระกูลจะสืบทอดไปถาวรตามที่ไดรับการจัด
ส รรครั้งแรก 8หญิงสาวทุกตระกูลของอิสราเอลที่เปนทายาทรับ 
มรดกจะตองแตงงานกับชา ย ต ระกูลเดียวกัน  
ที่ดินจึงจะไมตกเปนของตระกูลอื่น  9โดยวิธีนี้ทรัพยสิน 
มรดกจะไดไมยายมือไปยังตระกูลอื่น" 
10บุตรสาวของเศโลเฟหัดจึงปฏิบัติตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่
ง โ ม เ ส ส  11ทั้งมาลาห  ทีรซาห โฮกลาห  



มิลคาหและโนอาห บุตรสาวของเศโลเฟหัด 
จึงแตงงานกับลูกพ่ีลูกนองทางสายบิดา 12คือแตงงานกับ 
ชายในวงศของตระกูลมนัสเสหบุตรโยเซฟ  
ทรัพยสมบัติจึงยังคงอยูในวงศตระกูล  และเชื่อสายของบิดา 
13เหลานี้คือคําบัญชาและบทบัญญัติซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ประทา
นแกประชากรอิสราเอลผานทางโมเสส ณ 
ที่ราบโมอับริมแมน้ําจอรแดนตรงขามเมืองเยรีโค 



เฉลยธรรมบัญญัติ 
 คงเปนหนังสืออีกเลมหนึ่งซ่ึงโมเสสเขียนขึ้น  
เนื้อหาสําคัญคือคําปราศรัยครั้งตางๆ ของโมเสส ณ 
ท่ีราบแหงโมอับ  กอนหนาชนชาติอิสราเอลเดินทางเขาสูคานาอัน 
และกลาวถึงกฎเกณฑพิเศษและการแตงตั้งโยชูวาขึ้นมาเปนผูนําสื
บตอจากโมเสส 
คําปราศรัยของโมเสสไดสรุปเหตุการณตางๆตั้งแตอดีตมาถึงวันนั้น 
โนมนาวอิสราเอลใหเชื่อฟงและวางใจในพระเจา 
ใหอุทิศชีวิตเพื่อภาระซ่ึงพระเจาทรงมอบหมาย 
และนําประชาชนทั้งปวงใหนมัสการพระเจาและรองเพลง  
เม่ือแตงตั้งโยชูวาเสร็จแลว  
โมเสสไดเดินสํารวจดูดินแดนคานาอันดวยสายตา  
หลังจากนั้นทานก็สิ้นชีวิตถือวาหมดชั่วอายุท่ีแลว 
ความอยูรอดของอิสราเอลขึ้นอยูกับคนในชั่วอายุตอมา 
 แนวคิดหลักตลอดพระธรรมเลมนี้คือ 
เราควรอาศัยความสัตยซ่ือและฤทธิ์อํานาจของพระเจา  
ท่ีจะชวยใหเราฟนฝาไปไดตลอดรอดฝง  
เม่ือหวนพิจารณาถึงครั้งท่ีพระเจาทรงนําประชากรผานชวงมืดมน
ท่ีสุด  ก็เปนการสรางกําลังใจและความหวังสําหรับอนาคต 
สิ่งท่ีพระเจาทรงทํามาแลวในอดีต 
พระองคสามารถทําอีกในปจจุบันและอนาคต 
นอกจากนี้ประชากรของพระเจาจําเปนตองเชื่อฟงและวางใจในพร
ะองค 
พระพรลนพนของพระเจามีไวสําหรับผูท่ีจะใชพระพรนั้นในทางที่ถ
วายเกียรติยศแดพระองค 
                         



โครงเรื่อง 
1. คําปราศรัยครั้งแรกของโมเสส      (1:1- 
4:49) 
2. คําปราศรัยครั้งท่ีสองของโมเสส       (5:1- 
26:19) 
3. สรุปขอบัญญัติตางๆ              (27:1- 
28:68) 
4. คําปราศรัยครั้งท่ีสามของโมเสส  และการแตงตั้งโยชูวา 
 (29:1- 32:43) 
5. ค ำ อ ำ ล า ข อ ง โ ม เ ส ส                    
  (32:44- 34:12) 
 
ทบทวนพระสัญญา 
1 ตอไปนี้เปนถอยคําซ่ึงโมเสสกลาวแกอิสราเอลทั้งปวง  ณ  
ท่ีราบอาราบาหในถ่ินกันดารฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแดน 
ตรงขามเมืองสูฟ ระหวางเมืองปาราน  และโทเฟล ลาบัน  
ฮาเซโรท และดีซาหับ 2(จะใชเวลาเพียง 11 
วันเดินทางจากโฮเรบไปยังคาเดชบารเนีย  หากไปทางภูเขาเสอีร) 
3ในวันท่ีหนึ่งเดือนที่สิบเอ็ดปท่ีสี่สิบ 
โมเสสประกาศแกชนอิสราเอลทั้งปวงถึงสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทร
งบัญชาทานเก่ียวกับพวกเขา  
4ครั้งนั้นทานเพิ่งรบชนะประมุขสิโหนของ 
ชาวอาโมไรตผูปกครองเฮชโบน 
และชนะประมุขโอกแหงบาชานผูปกครองอัชทาโรท ที่เอเดรอี 5ณ 
ฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแดนในดินแดนโมอับ  
โมเสสเริ่มชี้แจงบทบัญญัตินี้โดยกลาววา 6ณ ภูเขาโฮเรบ 



องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราตรัสสั่งเราทั้งหลาย วา 
“ พวกเจาพักอยูท่ีภูเขานี้นานพอแลว 
7จงเลิกคายและรุกเขาไปดินแดนเทือกเขาของชาวอาโมไรต 
จงเขาไปยังชนชาติท้ังปวงในที่ราบอาราบาห ในภูเขา 
ในเชิงเขาทางตะวันตกในเนเกบ และชายฝงทะเล 
ไปยังดินแดนคานาอันและเลบานอน จนจดแมน้ํา 
ใหญคือแมน้ํายูเฟรติส  8ดูเถิดเรายกดินแดนนี้ใหเจา 
จงไปครอบครองดินแดน 
ท่ีองคพระผูเปนเจา+ไดปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษของเจาคืออับราฮั
ม  อิสอัค  และยาโคบกับลูกหลานของพวกเขา”  
 
การแตงตั้งผูนํา 
9ครั้งนั้นขาพเจาไดกลาวแกทานทั้งหลายวา 
“ ทานท้ังหลายเปนภาระใหญหลวงเกินกวาขาพเจาจะรับผิดชอบแ
ตลําพัง 
10องคพระผูเปนเจา+พระเจาของพวกทานทรงใหทานทวีจํานวนขึ้
นจนในวันนี้มีมากมายดุจดวงดาวในทองฟา11ข อ องคพระผูเปนเ
จา+พระเจาแหงบรรพบุรุษทรงเพิ่มพูนพวกทานยิ่งขึ้นอีกพันเทา 
และทรงอวยพระพรทานตามที่ทรงสัญญาไว 
12แตขาพเจาเพียงคนเดียวจะสามารถแบกรับปญหา 
ภาระและกรณีพิพาททั้งปวงของทานไดอยางไร? 
13จงเลือกคนจากแตละตระกูล ซ่ึงเปนผูเฉลียวฉลาด  
มีความเขาใจและเปนท่ีนับถือ 
ขาพเจาจะแตงตั้งคนเหลานั้นเปนผูนําของทาน”  
14ทานตอบขาพเจาวา “ สิ่งท่ีทานเสนอมานั้นดีแลว”  
15ขาพเจาจึงแตงตั้งผูนําจากทุกตระกูลซ่ึงฉลาด เปนท่ีนับถือ 



ใหรับผิดชอบดูแล คนเปนกองพัน  กองรอย กลุมหาสิบ กลุมสิบ  
และเปนเจาหนาท่ีประจําตระกูล 
16ขาพเจากําชับผูตัดสินความในครั้งนั้นใหฟงความ 
และตัดสินอยางยุติธรรม  
ไมวาเปนกรณีพิพาทระหวางพี่นองอิสราเอล หรือกับคนตางชาติ 
อยาลําเอียงเขาขางใคร  จงใหความ 
เปนธรรมแกผูใหญผูนอยเสมอหนากัน ไมตองกลัวเกรงผูใด  
เพราะการพิพากษาตัดสินเปนเรื่องของพระเจา  
ขอพิพาทใดๆซึ่งยุงยากเกินกําลัง ใหมาแจงแกขาพเจา  
ขาพเจาจะจัดการให 
18ครั้งนั้นขาพเจาไดกําชับทุกสิ่งท่ีพวกทานตอ ง ท ำ  
 
สงคนสอดแนม 
19จากนั้นเราเดินทางออกจากโฮเรบตามที่องคพระผูเปนเจา+พระเ
จาของเราทรงบัญชามุงหนาไปยังดินแดนเทือกเขาของชาวอาโมไ
รต  ผานแดนทุรกันดารอันนาสะพรึงกลัวตามที่ทานเห็นแลว 
จนมาถึงคาเดชบารเนีย 20ขาพเจาจึงกลาวแกทานวา 
“ พวกทานมาถึงดินแดนเทือกเขาของชาวอาโมไรต 
ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราประทานแกเรา 
21ดูเถิดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลายทรงยกดินแด
นนี้ใหพวกทาน  ไปเถิด 
จงเขายึดครองตามที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงบรรพบุรุษไดต
รัสแกทาน อยากลัว อยาทอใจเลย”  
22แตทานทั้งปวงมาหาขาพเจาและกลาววา 
“ ใหเราสงคนไปสอดแนมดินแดนและรายงาน 
ถึงเสนทางกับเมืองที่เราควรจะเขาไปยึดครองกอน”   



23ความคิดนี้ฟงดูเขาที 
ขาพเจาจึงเลือกคนสอดแนมสิบสองคนจากแตละตระกูล 
24คนเหลานั้นเขาไปยังดินแดนเทือกเขาไปถึงหุบเขาเอชโคลและ
สํารวจดูท่ีนั่น  25พวกเขาเก็บผลไมจากทองถ่ินมาใหเรา 
และรายงานวา 
“ ท่ีนี่เปนดินแดนอุดมซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราประทา
นใหเรา”  
 
ขัดขืนพระบัญชา 
26แตทานไมยอมเขาสูดินแดนนั้นและขัดขืนพระบัญชาขององคพ
ระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 27พวกทานบนอยูในเต็นทวา  
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังเรา 
จึงนําเราจากอียิปตมาท้ิงไวในมือชาวอาโมไรตใหทําลายเสีย 
28เราจะไปไหนได พี่นองของเราทําใหเราขวัญหนีดีฝอ เขาวา 
‘ ผูคนแถบนั้น แข็งแรงและสูงใหญกวาเรา 
เมืองทั้งหลายก็ใหญโต กําแพงสูงเสียดฟา  ท้ังยังเห็นชาวอานาค 
ท่ีนั่นดว ย ’ ”  29ขาพเจาจงึบอกทานวา “ อยาตระหนกตกใจ 
อยากลัวพวกเขาเลย 
30องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลายทรงนําหนาทาน 
พระองคจะทรงตอสูเพื่อทาน 
เชนดังท่ีทรงกระทําเพื่อพวกทานในอียิปตตอ หนาตอตาทาน 
31และในถ่ินกันดารทานไดเห็นองคพระผูเปนเจา+พ ร ะ เจาของ
ทานทรงอุมชูทานด่ังพออุมชูลูก ตลอดทางมาจนถึงท่ีนี้”  
32แมกระนั้น 
ทานก็ยังไมยอมไววางใจพระองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ั
ง ห ล า ย   33ผูทรงนําหนาทานมาตลอดทางในไฟยามค่ําคืน  



ในเมฆยามกลางวัน เพื่อเสาะหาที่ตั้งคายพัก  
และเพื่อชี้แนะทางที่ทานควร ไ ป  
34เม่ือองคพระผูเปนเจา+ทรงไดยินคําบนวาของทาน  
ก็ทรงพระพิโรธและสาบานวา 
35” ไมมีสักคนเดียวในชั่วอายุอันเลวรายนี้จะไดเห็นดินแดนอุดม
ซ่ึงเราสัญญาจะประทานแกบรรพบุรุษของเจา 
36ยกเวนคาเลบบุตรเยฟุนเนหซ่ึงจะไดเห็น 
และเราจะประทานดินแดนที่เขายางเหยียบใหแกเขากับลูกหลานเ
พราะเขาไดติดตามองคพระผูเปนเจา+อยางสุดใจ”  
37เนื่องเพราะพวกทานองคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธขาพเจาด
วยและตรัสวา” เจาก็เชนกันจะไมไดเขาในดินแดนนั้น 
38แตโยชูวาบุตรนูนผูชวยของ เจาจะไดเขาไป 
จงหนุนใจเขาเพราะเขาจะนําอิสราเอลเขายึดครองดินแดนนั้น 
39และเด็กเล็กๆซ่ึงเจาพูดวาจะถูกจับเปนเชลย 
ลูกหลานของเจาผูยัง ไมรูเดียงสา พวกเขาจะไดเขาในดินแดนนั้น 
เราจะประทานดินแดนนั้นใหเขาครอบครอง 
40แตสวนพวกทานจะวกกลับขามถ่ินกันดารไปยังทะเลแดง1”   
41แลวพวกทานจึงตอบวา “ เราไดทําบาปตอองคพระผูเปนเจา+ 
เราจะเขาสูดินแดนนั้น 
ตอสูตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา”  
ดังนั้นทานทุกคนจึงคาดอาวุธ  
หมายม่ันปนมือวาจะบุกเขาไปในดินแดนเทือกเขาไดโดยงาย 
42แตองคพระผูเปนเจา+ ตรัสกับขาพเจาวา “ จงบอกพวกเขาวา 
‘ อยา เขาไปตอสูใหยับยั้งพวกทาน  เพราะเราจะไมอยูกับเจา  

                                      
1 1:40:* ภาษาฮีบรูวา ยามสุฟ หรือทะเลตนกก 



เจาจะพายแพแกศัตรู’ ”  43ขาพ เจาไดหามปราม  
แตทานไมยอมฟง 
กลับฝาฝนพระบัญชาขององคพระผูเปนเจาอีกบุก  
ขึ้นไปยังดินแดนเทือกเขาดวยความหยิ่งทะนง 
44ชาวอาโมไรตซ่ึงอาศัยอยูในแถบเทือกเขายกทัพออกมาสูรบกับ
ทานรุกไล   ทานแตกกระเจิงเหมือนผึ้งแตกรัง 
ไลฆาพวกทานจากเสอีร ตลอดทางมาถึงโฮรมาห  
45พวกทานกลับมาร่ําไหตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
แตพระองคไมทรงสนพระทัยการร่ําไหของทาน ไมทรงฟงทาน 
46ทานจึงพักอยูท่ีคาเดชเปนเวลาชานาน”  
 
ชวงเวลาในถ่ินกันดาร 
2 “ จากนั้นเราวกกลับไปยังถ่ินกันดาร  
ตามเสนทางสูทะเลแดงดังท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาขาพเจา 
เรารอนแรมอยูแถบเทือกเขาเสอีรเปนเวลานาน  

2แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา 
3” เจาท้ังหลายวนเวียนอยูแถบเทือกเขานี้นานพอแลว 
บัดนี้จงขึ้นไปทางเหนือ  4จงสั่งประชากรดังนี้ 
'เจากําลังจะผานดินแดนเสอีรของชาวเอโดม 
ซ่ึงเปนวงศวานของเอซาวพี่นองของเจา  พวกเขาจะหวาดกลัวเจา  
ฉะนั้นจงระมัดระวัง 5อยากอสงครามขึ้นเพราะเราจะไมยกดินแดน 
ของเขาแมสักฝาเทาเหยียบใหแกเจา 
และเราไดยกดินแดนเทือกเขาเสอีรใหเปนกรรม 
สิทธิ์ของเอซาวแลว 6เจาจะตองจายเงินคาอาหารที่เจากิน  
และน้ําท่ีเจาด่ืมใหเขา’  
7องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงอวยพรการงานทุกอยางท่ี



ทานทํา 
ทรงดูแลทานตลอดการเดินทางผานถ่ินกันดารอันกวางใหญนี้  
ตลอดสี่สิบปมานี้ 
องคพระผูเปนเจา +พระเจาของทานทรงสถิตกับทาน  
และทานไมไดขัดสนสิ่งใดเลย 8ฉะนั้นเราจึงผานแดนพี่นองวงศ 
วานเอซาวซ่ึงอาศัยในเสอีร 
หันจากเสนทางอาราบาหซ่ึงมาจากเอลัท และเอซีโอนเกเบอร 
และเลี้ยวไปตามทางถิ่นกันดารโมอับ 
9แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา 
“ อยาไปรบกวนหรือยั่วยุชาวโมอับใหทําสงคราม 
เพราะเราจะไมยกดินแดนสวนใดของเขาใหแกเจา 
เราไดยกดินแดนอารใหเปนกรรมสิทธิ์แกวงศวานของโลทแลว”  
10(ชาวเอมิมเคยอาศัยอยูท่ีนั่น เปนชนชาติใหญและเขมแข็ง 
สูงใหญเหมือนชาวอานาค 
11ท้ังเอมิมและอานาคมักจะถูกเรียกวาเรฟาอิม  
แตคนโมอับเรียกพวกเขาวาเอมิม 12ชาวโฮรีเคยอาศัยอยูในเสอีร 
แตถูกวงศวานของเอซาวขับไลออกไป 
พวกเขาทําลายชาวโฮรีและยึดครองดินแดน 
เหมือนที่อิสราเอลจะยึด 
ครองดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ประทาน 
ใหเปนกรรมสิทธิ์ของพวกเขา)13องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
“ บัดนี้จงลุกขึ้นขามหวยเศเรด”  เราก็ปฏิบัติตาม  
14จากคาเดชบารเนียตั้งสามสิบแปดป กวาเราจะขามหวยเศเรด 
จนสิ้นชั่วอายุนั้นคือคน ที่จะออกรบไดนั้นตายหมดคาย 
ตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงปฏิญาณไว 



15พระหัตถขององคพระผูเปนเจา+ไดลงอาญาแกเขาทั้งหลาย 
จนพวกเขาถูกกําจัดไปจากคายสิ้นทุกคน 
16เม่ือคนที่จะออกรบไดคนสุดทายในรุนนั้นตายลง 
17องคพระผูเปนเจา+จึงตรัสกับขาพเจา วา 
18” วันนี้พวกเจาจงขามชายแดนโมอับที่อาร 
19เม่ือเจาเขาใกลแดนชาวอัมโมน 
อยารบกวนหรือยั่วยุพวกเขาใหทําสงคราม  
เราจะไมยกดินแดนใดๆของเขาใหแกเจา  
เพราะเราไดยกใหเปนกรรมสิทธิ์แกวงศวาน ของโลทแลว”   
20(ดินแดนนั้นก็เชนกัน 
เคยเปนท่ีอาศัยของพวกเรฟาอิมซ่ึงชาวอัมโมนเรียกวา ศัมซุมมิม 
21คนเหลานี้เปนชาติใหญและเขมแข็ง สูงใหญเหมือนชาวอานาค  
องคพระผูเปนเจา+ทรงทําลายลางพวกเขา 
เม่ือคนอัมโมนขับไลและยึดครองดินแดนของพวกเขา 
22องคพระผูเปนเจา+ทรงเคยชวยเหลือวงศวานของเอซาวผูอาศัย
ท่ีเสอีรเชนนี้มากอน 
โดยทรงทําลายลางชาวโฮรีซ่ึงพวกเขาขับไลออกไปและเขายึดคร
องดินแดนแทนตราบจนทุก วันนี้  
23เชนเดียวกับเมื่อครั้งชาวดินแดนคัฟโทร2มาทําลายลางและยึดค
ร อ งดินแดนแทนที่ชาวอัฟวิม 
ผูอาศัยในหมูบานตางๆไปจนถึงกาซา) 
 
พิชิตสิโหนแหงเฮชโบน  

                                      
2 2:23* คือ ครีต 



24” จงขามลาดเขาลุมแมน้ําอารโนน  ดูเถิด  
เราไดยกสิโหนชาวอาโมไรต 
ประมุขแหงชาวเฮชโบนกับดินแดนของเขาไวในมือเจา 
จงเขายึดดินแดนและทําศึกกับเขา 25ตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
เ ร า จ ะ ใ หชนชาติท้ังปวงทั่วใตฟา ครั่นครามหวาดกลัวเจา 
พวกเขาจะไดยินกิตติศัพทของเจาแลวหวาดผวาและหวั่นวิตกเพรา
ะเจา”  
26จากถ่ินกันดารเคเดโมท ขาพเจาใชผู 
สื่อสารไปพบประมุขสิโหนแหงเฮชโบน เพื่อผูกมิตรกันและกลาววา 
27” ขอใหเราผานดินแดนของทาน เราจะไปตามทางหลวงไมหัน 
เหไปทางขวาหรือทางซาย 
28เราจะซ้ืออาหารที่กินน้ําท่ีด่ืมจากทาน  
ขอแตเพียงยอมใหเราเดินผาน 29ดังเชนวงศวานของเอซาวที่เสอีร 
และชาวโมอับที่อารอนุญาตใหเราผานแดน 
จนเราขามแมน้ําจอรแดนเพื่อไปยังดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พ
ระเจาของเราประทาน ให 
30แตประมุขสิโหนแหงเฮชโบนไมยินยอมใหเราผานไป 
ท้ังนี้เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ทรงกระทําใหจิตใจของเขาแข็งกระดาง 
และทําใหใจของเขาดื้อดึง 
เพื่อจะมอบเขาไวในมือของทานดังเชนท่ีเปนอยูขณะนี้  
31องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา “ ดูเถิด 
เ ราไดมอบสิโหนกับดินแดนของเขาไวในมือเจาแลว  
บัดนี้จงเขาพิชิตและครอบ ครองดินแดนของเขา”  
32เม่ือสิโหนกยกกองทัพท้ังหมดออกมาสูกับเราท่ียาฮาส 
33องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราทรงมอบเขาไวในมือเรา  



เราประหารเขากับลูกๆและกองกําลังท้ังหมดของเขา 
34ครั้งนั้นเรายึดเมืองทั้งสิ้นของเขาทําลายลางสิ้น3 ท้ังผูชาย 
ผูหญิงและเด็ก  ไมปลอยใหมีผูรอดชีวิตเลย 
35เวนแตฝูงสัตวซ่ึงเรายึดไว พรอม 
ท้ังทรัพยสินท่ียึดจากเมืองตางๆที่เราตีมา 
36เรารบชนะตั้งแตอาโรเออรจากลาดเขาลุม แมน้ําอารโนน 
รวมหัวเมืองตางๆ แถบนั้นจนจดกิเลอาด 
ไมมีสักเมืองเดียวท่ีแข็งแกรงเกินกําลังเรา 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราประทานเมืองทั้งหมดแกเรา   
37อยางไรก็ดีเราเลี่ยงจากดินแดนของชาวอัมโมน 
จากดินแดนแถบแมน้ํายับบอก และ 
ดินแดนเทือกเขาตามที่องคพระผูเปนเจา+พระเจา 
ของเราทรงบัญชาไว 
 
พิชิตโอกแหงบ า ช า น  
3 “ ตอมาเราหันขึ้นไปตามเสนทางสูดินแดนบาชาน 
และประมุขโอกแหงบาชาน  
ยกกองทัพท้ังหมดขึ้นมาสูกับเราท่ีเอเดรอี  
2องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา “ ไมตองกลัวเขา  
เพราะเราไดมอบเขากับกองทัพท้ังหมด 
และดินแดนของเขาแกเจาแลว  
จงกระทําแกเขาเหมือนที่ไดกระทําแกสิโหนประมุขของชาวอาโมไ

                                      
3 2:34* คํานี้ในภาษาฮีบรู 
หมายถึงสิ่งของหรือบุคคลที่ถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
และไมอาจเรียกคืนได มักจะตองทําลายใหหมดสิ้นไป 



รตแหงเฮชโบน” 3ดังนั้นองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราไดทรง
มอบโอกประมุขแหงบาชานกับกองทัพท้ังหมดไวในมือเรา  
เราประหารพวกเขาหมดไมเหลือรอดสักคน 
4เรารบชนะหัวเมืองทั้งหกสิบของเขา 
นั่นคือทั่วภูมิภาคอารโกบอาณาจักรของโอกในบาชาน 
5ซ่ึงลวนแลวแตเปนเมืองปอมปราการ  มีกําแพงสูง 
ประตูก็ลงดาลแนนหนา และเราตีไดหมูบานตางๆ 
ซ่ึงไมมีกําแพงลอมรอบดวย 
6เราทําลายลาง4พวกเขาหมดสิ้นเหมือนที่ไดทํากับสิโหนประมุขแห
งเฮชโบน คือทําลาย*ทุกเมือง ทําลายทั้งผูชาย ผูหญิงและเด็ก 
7แตเรากวาดตอนฝูงสัตว และยึดทรัพยสินท้ังหมดเปนของเรา 
8ครั้งนั้นเราไดยึดครองดินแดนทั้งหมดของประมุขทั้งสองแหงชาว
อาโมไรตในฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแดน  
จากลุมแมน้ําอารโนนจดภูเขาเฮอรโมน 
9(ซ่ึงชาวไซดอนเรียกวาภูเขาสีรีออน 
สวนชาวอาโมไรตเรียกวาเสนีร)10เรายึดเมืองทั้งปวงบนที่ราบสูงนั้
น 
และกิเลอาดกับบาชานทั้งหมดไปถึงเมืองสาเลคาหและเอเดรอีเมือง
ของอาณาจักรโอกในบาชาน”  
11(ประมุขโอกแหงบาชานผูนี้เปนเรฟาอิมท่ีเหลืออยูเตียงเหล็กของ

                                      
4 3:6*  คํานี้ในภาษาฮบีรู 
หมายถึงสิ่งของหรือบุคคลที่ถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
และไมอาจเรียกคืนได มักจะตองทําลายใหหมดสิ้นไป 



เ ข า ย า ว  9 ศ อ ก 5 และกวาง 4 ศ อ ก 6 
เตียงนี้ยังอยูท่ีรับบาหซ่ึงเปนเมืองหนึ่งของอัมโมน) 
 
แบงดินแดนให  รูเบน  กาด  และมนัสเสห   
12” ครั้งนั้นขาพเจายกดินแดนที่รบมาไดตั้ง 
แตอาโรเออรริมลาดเขาลุมแมน้ําอารโนน   
แดนเทือกเขากิเลอาดครึ่งหนึ่งรวมทั้งหัวเมืองตางๆใหแกตระกูลรูเ
บนและตระกูลกาด 13แดนกิเลอาดอีกครึ่งหนึ่งและภูมิภาค 
อารโกบทั้งหมดซ่ึงเดิมเปนอาณาจักรของประมุขโอกมอบใหแกครึ่
งหนึ่งของตระกูลมนัสเสห 
(อารโกบในบาชานนี้เคยไดชื่อวาดินแดนแหงเรฟาอิม) 
14ยาอีรแหงเชื้อสายมนัสเสหครอบครองภูมิภาคอารโกบ 
(หรือบาชาน) ทั้งหมดจนจดชายแดน 
ของชาวเกชูรและชาวมาอาคาห  ดินแดนนั้นไดชื่อตาม เขา 
จึงเรียกกันวาฮัฟโวทยาอีร7มาจนทุกวันนี้ 
15ขาพเจายกดินแดนกิเลอาดใหมาคีร 
16สวนตระกูลรูเบนและตระกูลกาด 
ขาพเจายกดินแดนจากกิเลอาดลงไปจดลาดเขาลุมแมน้ําอารโนน 
(ถือเอากลางลาดเขาเปนพรม แดน) เรื่อยมาถึงแมน้ํายับบอก 
ซ่ึงเปนพรมแดนของชาวอัมโมน17พรมแดนดานตะวันตกคือแมน้ํา

                                      
5 3:11* ป ร ะ ม า ณ 4 เ ม ต ร   
6 ** ป ร ะ ม า ณ 1.8 เ ม ต ร  
7 3:14* แปลวา บานเมืองของยาอีร 



จอรแดนในอาราบาหจากคินเนเรทจดทะเลแหงอาราบาห 
(คือทะเลเกลือ8) ใตลาดเขาปสกาห 
18ครั้งนั้นขาพเจาบัญชาพวกทานวา 
“ องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลายไดประทานดินแดน
ใหทานยึดครอง 
แตชายฉกรรจทุกคนในพวกทานจงจับอาวุธออกรบ  
นําหนาพี่นองอิสราเอลขามไป19สวนภรรยาของทาน 
ลูกๆกับฝูงสัตว (ขาพเจาทราบอยูวาทานมีฝูงสัตวมาก) 
ใหพักอยูในเมืองที่ขาพเจายกให 
20ตราบจนองคพระผูเปนเจา+ทรงใหพี่นองพักสงบเหมือนพวกทา
น  
และไดยึดครองดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังห
ลายประทานให ณ อีกฟากของแมน้ําจอรแดน 
เม่ือนั้นพวกทานแตละคนจึงกลับสูดินแดนกรรมสิทธิ์ท่ีเราไดมอบให
แกทาน”  
 
โมเสสไมไดขามจอรแดน  
21ครั้งนั้นขาพเจากําชับโยชูวาวา 
“ ทานก็ไดเห็นกับตาแลวถึงสิ่งท้ังปวงที่องคพระผูเปนเจา+พระเจา
ของทานทรงกระทําแกประมุขทั้งสองนั้น  
องคพระผูเปนเจา+จะทรงกระทําอยางเดียวกันตออาณาจักรทั้งปวง 
ณ ฟากขางโนนท่ีทานกําลังมุงไป 22อยาหวั่นเกรงพวกเขา 
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานเองจะทรงตอสูเพื่อทาน
”  

                                      
8 3:17* คือ ท ะ เ ล ต า ย  



23 ครั้งนั้นขาพเจาไดทูลออนวอนองคพระผูเปนเจา+วา 
24” ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด  
พระองคไดทรงเริ่มสําแดงความยิ่งใหญและพระหัตถอันทรงอานุภา
พแกผูทาส ดวยวามีพระเจาใดเลาท่ัวฟาสวรรค 
และแผนดินโลกซ่ึงไดกระทําการยิ่งใหญเกรียงไกรเสมอเหมือนพร
ะองค? 25ขอโปรดใหขาพระองคไดไปเห็นดินแดนอุดม ณ 
อีกฟากหนึ่งของแมน้ําจอรแดน  
คือแดนเทือกเขางดงามกับเลบานอน”  
26แตองคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธขาพเจาเนื่องมาจากทานทั้ง
หลาย และไมทรงฟงขาพเจา  ทรงบัญชาวา “ พอแลว 
เลิกพูดเรื่องนี้เสียที 
27จงขึ้นไปบนยอดเขาปสกาหท่ีซ่ึงเจาสามารถมองไปไดรอบทิศ 
จงมองดูแผนดินนั้นดวยตาของเจา 
แตเจาจะไมไดขามแมน้ําจอรแดนไป28แตจงมอบหมายงานใหโย
ชูวา จงสนับสนุนและเสริมกําลังเขา  
เพราะเขาจะนําประชากรขามไปครอบครองดินแดนซ่ึงเจาจะเห็น
”  29ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงยังคงพักอยูในหุบเขาใกลเบธเปโอร 
 
โมเสสขอใหอิสราเอลเชื่อฟง 
4 “ บัดนี้อิสราเอลเอย 
จงใสใจฟงกฎเกณฑและบทบัญญัติซ่ึงขาพเจาจะสอน 
จงปฏิบัติตามเพื่อทานจะมีชีวิตอยู  
และเขาไปครอบครองดินแดนองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงบรรพ
บุรุษประทานให  2อยาเพิ่มเติมหรือตัดทอนขอความใดๆ  
จงปฏิบัติตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ัง
หลายซ่ึงขาพเจามอบให 3ทานก็ไดเห็นกับตาแลว 



สิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําท่ีบาอัลเปโอร 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลายทรงประหารทุกคนท่ีติ
ดตามพระบาอัลแหงเปโอร  
4แตทุกคนที่ยึดม่ันในองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลาย
ยังมีชีวิตอยูตราบจนทุกวันนี้  5ดูเถิด 
ขาพเจาไดสอนกฎเกณฑและบทบัญญัติองคพระผูเปนเจา+พระเจา
ของขาพเจาทรงบัญชาขาพเจา  
เพื่อทานจะไดปฏิบัติตามในดินแดนที่ทานจะเขายึดครอง 
6จงปฏิบัติตามอยางถ่ีถวน 
เพื่อแสดงใหประชาชาติท้ังหลายเห็นถึงสติปญญาและความเขาใจ
ของทาน เมื่อพวกเขาไดยินถึงกฎเกณฑท้ังปวงนี้จะกลาววา 
“ ชนชาติยิ่งใหญนี้ฉลาด และมีความเขาใจจริงๆ”  
7ชาติใดเลาท่ียิ่งใหญขนาดมีพระเจาของพวกเขาอยูใกลชิดอยาง
ท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราทรงอยูใกลชิดเราทุกครั้งท่ีเรา
ทูลอธิษฐาน? 
8และมีชาติใดเลาท่ียิ่งใหญขนาดมีกฎเกณฑและบทบัญญัติอันชอ
บธรรมดังเชนบทบัญญัติซ่ึงขาพเจาตั้งไวตอหนาทานทั้งหลายในวั
นนี้? 
9แตจงระวังดูแลและตรวจตราตนเองอยางใกลชิดเพื่อทานจะไมหล
งลืมสิ่งท่ีทานเห็นกับตาไมปลอยใหเลือนรางจากใจตราบชั่วชีวิต 
จงเลาใหลูกหลานเหลนฟงสืบทอดกันไป 
10รําลึกถึงวันท่ีทานยืนอยูตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พร
ะเจาของทานท้ังหลาย  ณ ภูเขาโฮเรบ 
พระองคไดตรัสกับขาพเจาวา “ จงรวมประชากรมาตอหนาเรา 
มาฟงถอยคําของเรา 
เพื่อเขาจะเรียนรูท่ีจะยําเกรงเราตราบเทาท่ีเขาอาศัยอยูในแผนดิน 



และเพื่อเขาจะสอนบัญญัติของเราแกลูกหลาน”  
11ทานทั้งหลายยืนอยูท่ีเชิงเขา ซ่ึงมีไฟลุกโชติชวงขึ้นสูทองฟา 
รายรอบดวยเมฆดําและความมืดทึบ 
12แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับทานจากเปลวไฟ 
ทานไดยินพระดํารัส  แตไมเห็นรูปทรงของพระองค 
มีแตพระสุรเสียงเทานั้น13พระองคทรงประกาศพันธสัญญา 
คือพระบัญญัติสิบประการซึ่งพระองคทรงบัญชาใหทานปฏิบัติตาม 
แลวทรงจารึกไวบนศิลาสองแผน 
14ครั้งนั้นเององคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาใหขาพเจาสอนกฏเกณ
ฑและบทบัญญัติซ่ึงทานจะตองปฏิบัติตามในดินแดนที่ทานกําลังจะ
ขามแมน้ําจอรแดนเขาไปยึดครอง 
 
หามกราบไหวรูปเคารพ 
15พวกทานไมไดเห็นรูปพรรณสัณฐานใดๆ 
ขององคพระผูเปนเจา+ในวันท่ีพระองคตรัสกับทานจากไฟ ณ 
ภูเขาโฮเรบ ฉะนั้นจงระวังตนเองใหดี 
16เพื่อทานจะไมปลอยตัวใหเปนมลทิน 
โดยสรางรูปจําลองพระองค  จะเปนรูปเคารพในลักษณะใดๆก็ตาม 
ไมวาชายหญิง17สัตวตางๆในแผนดินหรือนกในอากาศ 
18สัตวเลื้อยคลานหรือสัตวน้ํา19และเมื่อทานเงยหนาดูฟาและเห็น
ดวงอาทิตย  ดวงจันทรหรือดวงดาวอันเปนวัตถุทองฟาท้ังปวง 
อยาปลอยใจใหกราบไหวสิ่งเหลานั้น 
และนมัสการสิ่งตางๆที่องคพระผูเปนเจา+พระเจา 
ของทานท้ังหลายทรงปลอยใหชนชาติท้ังปวงทั่วใตฟากร ะ ท ำ  
20แตสวนทานองคพระผูเปนเจา+ทรงนําออกมาจากเตาหลอมเหล็
กจากอียิปตเพื่อเปนประชากรในกรรมสิทธิ์ของพระองค  



ดังเชนท่ีเปนอยูเด๋ียวนี้ 
21องคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธขาพเจาเนื่องดวยทานท้ังหลาย
ทรงปฏิญาณวา 
ขาพเจาไมอาจขามแมน้ําจอรแดนเขาสูดินแดนอุดมซ่ึงองคพระผูเป
นเจา+พระเจาของทานท้ังหลายประทานเปนกรรมสิทธิ์แกทาน 
22ขาพเจาจะตองตาย ณ ฟากนี้ไมไดขามจอรแดนไป 
สวนทานจะขามไปยึดครองดินแดนอุดมนั้น 
23จงระวังอยาลืมพันธสัญญาท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน
ท้ังหลายทรงกระทําไวกับทาน  
อ ยาสรางรูปเคารพในรูปทรงใดๆสําหรับตน 
ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลายทรงหามไว 
24ดวยวาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเปนไฟอันเผาผล
าญ  เปนพระเจาผูทรงหวงแหน 
25ในอนาคตเมื่อทานมีบุตรหลาน และได 
อาศัยอยูในดินแดนนั้นเปนเวลาชานาน  หากทานเสื่อมถอย 
และสรางรูปเคารพใดๆ  
กระทําสิ่งทีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลายทรงเห็นวา
ชั่วและยั่วยุพระพิโรธของพระองคแลวไซร 
26วันนี้ขอใหฟาดินเปนพยานวาทานจะพินาศยอยยับโดยเร็วจากดิ
นแดนซ่ึงพวกทานกําลังจะขามแมน้ําจอรแดนเขาไปครอบครอง 
ทานจะอยูท่ีนั้นไดไมนาน แตจะพินาศไปอยางแนนอน 
27องคพระผูเปนเจา+จะทรงใหทานกระจัดกระจายไปทามกลางช
นชาติตางๆ 
ทานจะเหลือแตเพียงหยิบมือเดียวในทามกลางประชาชาติท่ีองคพร
ะผูเปนเจา+จะทรงขับไลทานไปอยูนั้น 
28ท่ีนั่นทานจะนมัสการพระเจาท่ีมนุษยสรางขึ้นจากไมและหิน 



ซ่ึงมองก็ไมเห็น ฟง กิน หรือดมอะไรก็ไมได  29แตหากจากที่นั้น 
ทานแสวงหาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลายทานจะพ
บพระองค หากทานแสวงหาอยางสุดจิตสุดใจ 
30เม่ือถึงยามทุกขลําเค็ญ 
และสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นแกทานในกาลตอมาทานจะหวนกลับมาหาอง
คพระผูเปนเจา+พระเจาของทานและเชื่อฟงพระองค 
31เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลายทรงเปนพระเ
จาผูเปยมดวยพระกรุณาธิคุณ  
พระองคจะไมทรงทอดทิ้งหรือทําลายลางทานหรือลืมพันธสัญญาท่ี
ทรงปฏิญาณ ไวกับบรรพบุรุษของทาน 
 
องคพระผูเปนเจา+ท ร งเปนพระเจา 
32ตลอดประวัติศาสตร  
ยอนไปตั้งแตครั้งพระเจาทรงสรางมนุษยไวบนโลก  
จากฟาขางนี้ถึงฟาขางโนน  หาดูซิวามีอยางนี้หรือไม? 
33มีหรือที่คนชาติใดเคยไดยินพระสุรเสียงของพระเจาจากไฟ 
ดังท่ีทานไดประสบ มาแลวและยังมีชีวิตอยู? 
34มีพระใดเลาท่ีนําชนชาติหนึ่งออกมาจากอีกชนชาติหนึ่งเพื่อพระ
องคเอง โดยการทดสอบ โดยหมายสําคัญและการอัศจรรย  
โดยสงคราม  โดยพระหัตถทรงฤทธิ์และพระกรที่เง้ืองา  
โดยพระราชกิจยิ่งใหญและนาครั่นคราม  
ดังท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานไดทรงกระทําเพื่อทานในอี
ยิปตตอหนาตอตาทาน? 35ทรงสําแดงสิ่งเหลานี้ใหพวกทาน  
เพื่อทานจะตระหนักวาองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพระเจา 
นอกเหนือจากพระองคแลวไมมีพระเจาอื่นใด 
36พระองคทรงใหทานไดยินพระสุรเสียงจากฟาสวรรคเพื่อทานจะ



อยูในโอวาท  ทรงโปรดใหทานเห็นไฟมหึมาของพระองคในโลก  
ทานไดยินพระดํารัสจากไฟ  
37ท้ังนี้เนื่องดวยพระองคทรงรักบรรพบุรุษของทาน 
และทรงเลือกสรรวงศวานของทานเหลานั้นจึงทรงนําทานออกจาก
อียิปตดวยพระองคเอง   โดยฤทธานุภาพยิ่งใหญของพระองค 
38ทรงขับไลชนชาติตาง ๆ ซ่ึงยิ่งใหญเขมแข็งกวาทานมากนัก 
และประทานดินแดนของเขาเหลานั้นเปนกรรมสิทธิ์แกพวกทานดังเ
ชนทุกวันนี้ 
39ฉะนั้นจงรับรูในวันนี้และจําใสใจวาองคพระผูเปนเจา+ทรงเปน
พระเจาท้ังในฟาสวรรคเบ้ีองบนและแผนดินโลกเบ้ืองลาง  
ไมมีพระเจาอื่นใด 
40จงปฏิบัติตามกฎเกณฑและพระบัญญัติของพระองคซ่ึงขาพเจาแ
จงแกทานในวันนี้  เพื่อทานกับลูกหลานจะอยูเย็นเปนสุข  
และอาศัยอยูยืนนานในแผนดิน 
ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานประทานแกทานตลอดไป 
 
เมืองลี้ภัย 
41จากนั้นโมเสสกําหนดเมืองสามเมืองทางฟากตะวันออกของแม
น้ําจอรแดน 
42สําหรับเปนเมืองลี้ภัยของผูท่ีทําใหคนตายโดยไมเจตนา 
43ไดแกเมืองเบเซอรบนที่ราบสูงในถ่ินกันดาร สําหรับตระกูลรูเบน 
เมืองราโมทใน กิเลอาดสําหรับตระกูลกาด และเมืองโกลาน 
ในบาชานสําหรับตระกูลมนัสเสห 
 
บทนําสูบทบัญญัติ 



44ตอไปนี้คือบทบัญญัติซ่ึงโมเสสตั้งไวตอหนาชนอิสราเอล 
45เปนขอกําหนด กฏเกณฑ บทบัญญัติ  
ซ่ึงโมเสสใหไวเม่ือเขาทั้งหลายออกจากอียิปต 
46และมาอยูท่ีหุบเขาใกลเบธเปโอร  ดานตะวันออกของแมน้ํา 
จอรแดน ในดินแดนซ่ึงเคยเปนของสิโหนประมุขแหงชาวอาโมไรต  
ผูครอบครองในเฮชโบน โมเสสและชนชาติอิสราเอลไดพิชิต 
เขาขณะออกมาจากอียิปต 
47และยึดครองดินแดนของเขาและประมุขโอกแหงบาชาน 
ประมุขทั้งสองของชาวอาโมไรตทางฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแ
ด น   48ดินแดนนี้เริ่มตนจากอาโรเออรตรงริมหุบเขาลุมแมน้ํา 
อารโนนจดภูเขาไซยอน9(คือเฮอรโมน) 
49และดินแดนอาราบาหท้ังหมดทางฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแ
ดน จนถึงทะเลอาราบาห10แถบลาดเขาปสกาห 
                            
พระบัญญัติสิบประการ 
5 โมเสสเรียกประชุมอิสราเอลทั้งปวงและกลาววา 
“ พี่นองอิสราเอลจงฟงกฎเกณฑ และบทบัญญัติ 
ซ่ึงขาพเจาประกาศแกทานวันนี้ จงเรียนรูและระวังท่ีจะปฏิบัติตาม 
2องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราทรงกระทําพันธสัญญาไวกับเร
าท้ังหลาย ณ โฮเรบ 
3มิใชกับบรรพบุรุษของเราเทานั้นท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงกระทํา
พันธสัญญานี้  แตกับเราทั้งปวง ซ่ึงยังมีชีวิตอยู ณ ท่ีนี่ในวันนี้ดวย 
4องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับทานหนาตอหนาจากไฟบนภูเขานั้น 

                                      
9 4:48* หรือ สีรีออน 
10 4:49* คือ ทะเลตาย 



5ในครั้งนั้นขาพเจาเปน 
คนกลางระหวางองคพระผูเปนเจา+กับทานเพื่อประกาศพระดํารัสข
ององคพระผูเปนเจา+แกทาน 
เพราะทานกลัวไฟมิไดขึ้นไปเฝาพระองคบนภูเขา 
และพระองคตรัสวา 6” เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
ผูนําเจาออกมาจากอียิปต จากดินแดนแหงความเปนทาส 
7อยามีพระเจาอื่นใดตอหนา11เ ร า  
8อยาทํารูปเคารพสําหรับตน 
เปนรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดในฟาเบ้ืองบนที่แผนดินโลก 
หรือในหวงน้ําเบ้ืองลาง 
9อยากราบไหวพระหรือนมัสการรูปเหลานั้น 
เพราะเราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
เราเปนพระเจาท่ีหวงแหน  
เราลงโทษบาปผิดของผูท่ีเกลียดชังเราตกทอดไปถึงลูกหลานสามสี่
ชั่วอายุคน  
10แตแสดงความรักตอบรรดาผูท่ีรักเราและปฏิบัติตามบทบัญญัติข
องเราสืบทอดไปถึงลูกหลานพันชั่วอายุคน 
11อยาเอยอางนามองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจาอยางไมสมค
วร 
องคพระผูเปนเจา+จะทรงลงโทษทุกคนท่ีเอยอางพระนามของพระ
องคอยางไมสมควร 
12จงถือรักษาวันสะบาโตเปนวันบริสุทธิ์ 
ตามที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจาทรงบัญชา 
13จงทํางานทั้งสิ้นของเจาในหกวัน14แตในวันท่ีเจ็ดเปนสะบาโตแ

                                      
11 5:7* หรือ นอกเหนือจาก 



ดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา อยากระทํางานใดๆ 
ในวันนั้นไมวาตัวเจา บุตรชาย  บุตรสาว  ลูกจางชายหญิง  วัว  ลา  
สัตวใดๆ แมแตคนตางชาติในหมูเจา 
เพื่อทาสทาสีของเจาจะไดหยุดพักเชนเดียวกับเจา 
15จงระลึกวาเจาท้ังหลายเคยเปนทาสอยูในอียิปต  
และองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจานําเจาออกมาโดยพระ 
หัตถทรงฤทธิ์และพระกรที่เง้ืองา 
ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจาจึงทรงบัญชาใหเจาถือรัก
ษาวันสะบาโต 
16จงเคารพนับถือบิดามารดาของเจา  
ตามที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจาทรงบัญชา 
เพื่อเจาจะมีชีวิตยืนยาวและอยูเย็นเปนสุขในดินแดนที่องคพระผูเป
นเจา+พระเจาของเจาทรงประทานใหแกเจา 
17อยาฆาคน 
18อ ยาลวงประเวณี 
19อยาลักขโมย 
20อยาเปนพยานเท็จ ใสรายเพื่อนบาน 
21อยาอยากไดภรรยาของผูอื่น  หรือโลภใครได  บาน  หรือที่ดิน  
ลูกจางชายหรือหญิง  วัว  หรือลา     หรือสิ่งใดๆของคนอื่น”  
22เหลานี้คือบทบัญญัติ ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงประกาศดวยพ
ระสุรเสียงอันดังแกทานท้ังปวงที่ภูเขา ออกจากไฟ 
เมฆและความมืดมิด และพระองคมิไดทรงเพิ่มเติมสิ่งใด  
แลวทรงจารึกไวบนศิลาสองแผนประทานแกขาพเจา 
23เม่ือทานทั้งหลายไดยินพระสุรเสียงดังกองจากความมืดทึบ 
ขณะที่ภูเขามีไฟลุกโชน 
บรรดาผูนําหัวหนาตระกูลและผูอาวุโสของพวกทานมาหาขาพเจา 



24กลาววา “ องคพระผูเปนเจา+พระเจา 
ของเราทรงสําแดงพระสิริและไอศวรรยานุภาพของพระองค 
และเราไดยินพระสุรเสียงจากเปลวไฟ 
วันนี้เราไดเห็นพระเจาตรัสกับมนุษย และมนุษยยังมีชีวิตอยู 
25แตบัดนี้ทําไมเราจะตองมาตายเสีย?  เปลวไฟนากลัว 
นี้คงเผาเราเปนจุณทีเดียว 
เราจะตองตายแนหากองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราตรัสกับเรา
อีกครั้ง 
26ใครหนอสามารถไดยินพระสุรเสียงของพระเจาผูทรงพระชนมอ
ยูตรัสจากเปลวไฟ เหมือนที่เราไดยิน  แลวยังมีชีวิตรอดอยู? 
27ทานจงเขาไปใกลและฟงทุกประการที่องคพระผูเปนเจา +พระเ
จาของเรา ตรัสแกทานเถิด  
แลวกลับมาบอกพวกเราถึงสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราต
รัสแกทาน เราจะฟงและปฏิบัติตาม”  28องคพระผูเปนเจา+ทรงได 
ยินท่ีทานพูดกับขาพเจาและองคพระผูเปน เจาตรัสกับขาพเจาวา 
“ เราไดยินสิ่งท่ีประชากรพูดกับเจาแลว  เราเห็นดวย  
29เราหวังวาเขาจะมีจิตใจเชนนี้เสมอไป 
คือยําเกรงเราและปฏิบัติตามคําบัญชาท้ังปวงของเรา  
เพื่อทุกอยางจะเปนผลดีสําหรับเขากับลูกหลานตลอดไป  
30จงไปบอกพวกเขาใหกลับไปเต็นทของเขา 
31สวนเจาจงยืนอยูกับเราท่ีนี่  เพื่อเราจะมอบพระบัญชา 
กฎเกณฑและบทบัญญัติท้ังปวงแกเจา  
เจาจงสั่งสอนเขาใหปฏิบัติตามในดินแดนที่เราจะยกใหเปนกรรมสิ
ทธิ์ของพวกเขา”   
32ฉะนั้นจงระวังทําตามที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงบั
ญชาทาน  อยาหันเหไปทางขวาหรือทางซาย 



33จงดําเนินตามแนวทางทั้งปวงที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของท
านท้ังหลายทรงบัญชาทาน 
เพื่อทานจะมีชีวิตยืนยาวและเจริญรุงเรืองในดินแดนซ่ึงทานจะเขา
ยึดครอง 
 
จงรักองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
6 ตอไปนี้คือพระบัญชา  
กฎเกณฑและบทบัญญัติซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ทรงบัญชาใหขาพเจาสอนทานใหปฏิบัติตามในดินแดนซ่ึงทานกํา
ลังจะขามแมน้ําจอรแดนเขาไปยึดครอง 
2เพื่อทานและลูกหลานที่สืบตอๆไปจะยําเกรงองคพระผูเปนเจา+พ
ระเจาของทานตราบชั่วชีวิต 
โดยปฏิบัติตามพระบัญชาท้ังสิ้นของพระองคท่ีขาพเจามอบให  
และเพื่อทานจะชื่นชมกับชีวิตที่ยืนยาว 3พี่นองอิสราเอลเอย  
จงฟงและใสใจปฏิบัติตามเพื่อผลดีแกทาน 
และทานจะเจริญทวีในดินแดนอันอุดม ดวยน้ํานมและน้ําผึ้ง  
ดังท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงบรรพบุรุษทรงสัญญาไวกับทา
น  
4อิสราเอลเอยจงฟงเถิด 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราทรงเปนองคพระผูเปนเจา+แตผูเ
ดียว   5จงรักองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานอยางสุดใจ สุดจิต  
และสุดกําลัง 
6จงใหบทบัญญัติท้ังปวงซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้อยูในใจขอ
งทาน 7จงพร่ําสอนบทบัญญัติเหลานี้แกบุตรหลานของทาน 
จงพูดถึงบทบัญญัติเหลานี้ขณะอยูท่ีบาน 
ขณะเดินไปตามทางในยามที่นอนลงหรือลุกขึ้น 



8จงผูกไวท่ีมือเปนสัญลักษณ และคาดไวท่ีหนาผาก 
9และเขียนไวท่ีวงกบประตูและท่ีประตูรั้วของทาน  
10เม่ือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงพาทานเขาสูดินแดน
ซ่ึงทรงสัญญาไวกับบรรพบุรุษคืออับราฮัม  อิสอัคและยาโคบวา 
จะประทานแกทาน ดินแดนอันมีเมืองใหญ รุงเรือง 
ซ่ึงทานไมไดสราง11บานเรือนอันเพียบพรอมดวยสิ่งดีๆสารพัด 
ซ่ึงทานมิไดหามาได 
บอน้ําซ่ึงทานไมไดลงแรงขุดสวนองุนดงมะกอกซ่ึงทานไมไดปลูก 
และเมื่อทานไดรับประทานจําอิ่มหนํา 
12จงระมัดระวังท่ีจะไมลืมองคพระผูเปนเจา+ 
ผูทรงนําทานออกมาจากอียิปตออกจากดินแดนแหงความเปนทาส1
3จงยําเกรงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
จงปรนนิบัติพระองคแตผูเดียว 
และรักษาคําปฎิญาณในพระนามของพระองค   
14อยาติดตามพระอื่นๆ 
พระทั้งหลายของชนชาติโดยรอบ15เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเ
จาของทาน ผูทรงสถิตทามกลางทานท้ังหลาย 
ทรงเปนพระเจาท่ีหวงแหน  พระองคจะทรงพระพิโรธ 
และทําลายลางทานเสียจากแผนดินโลก 
16อยาลองดีกับองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานเหมือนที่ทานไ
ดกระทําท่ีมัสสาห 17จงระวังท่ีจะปฏิบัติตามพระบัญชา  ขอกําหนด 
และกฎเกณฑท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานประทานแกทา
น  18จงกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาดีและถูกตอง 
เพื่อทุกสิ่งจะเปนผลดีแกทาน 
และทานจะไดเขาไปครอบครองดินแดนอุดมซ่ึงองคพระผูเปนเจา+
ทรงสัญญาไวดวยคําปฏิญาณกับบรรพบุรุษของทาน 



19ท้ังจะสามารถกําจัดศัตรูท้ังปวงออกไปพนหนาทาน  
ตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสไว 
20ในอนาคตเมื่อลูกหลานของทานถามวา “ ขอกําหนด 
กฎเกณฑและบทบัญญัติ 
ท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราทรงบัญชาไวนี้มีความหมายอ
ยางไร”  21จงบอกเขาวา 
“ พวกเราเคยเปนทาสของฟาโรหอยูในอียิปต 
แตองคพระผูเปนเจา+ท ร ง น ำ เ ร า อ อ ก มาจากอียิปต 
ดวยพระหัตถอันทรงฤทธิ์ 
22ตอหนาตอตาเราองคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําหมายสําคัญและ
การอัศจรรยอันยิ่งใหญและนาครั่นครามแกอียิปต  
ฟาโรหและราชวงศท้ังปวงของพระองค 
23พระองคทรงนําเราออกมาจากที่นั่น 
เพื่อประทานดินแดนนี้แกเรา 
ตามที่ทรงสัญญาไวดวยคําปฏิญาณกับบรรพบุรุษของเรา 
24องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาใหเราปฏิบัติตามกฎเกณฑท้ังปวง
นี้และยําเกรงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา 
เพื่อเราจะรุงเรืองและมีชีวิตอยูดังตราบเทาทุกวันนี้ 
25ตราบใดที่เราระวังปฏิบัติตามบทบัญญัติท้ังปวงตอเบ้ืองพระพักต
รองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราดังท่ีทรงบัญชา 
ก็จะเปนความชอบธรรมแกเรา”  
                        
ขับไลชนชาติตางๆ 
7 
“ เม่ือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงนําทานเขาสูดินแดน
ซ่ึงทานจะเขายึดครอง 



และทรงขับไลชนชาติตางๆออกไปตอหนาทาน คือฮิตไทต  
เกอรกาชี  อาโมไรต  คานาอัน  เปริสซี  ฮีไวต  และเยบุส 
เจ็ดชนชาติซ่ึงใหญและเขมแข็งกวาทาน  
2และเมื่อองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงมอบพวกเขาแกท
าน และทานพิชิตพวกเขาไดแลว 
ทานตองทําลายลาง*พวกเขาใหหมดสิ้น 
อยาทําสัญญาออมชอมกับเขา 
หรือแสดงความเมตตาปรานีตอ เ ข า  3อยาแตงงานกับพวกเขา 
อยาใหบุตรชายบุตรสาวของทานแตงงานกับบุตรสาวบุตรชายของ
พ ว ก เ ข า  
4อันจะทําใหบุตรหลานของทานหันจากเราไปนมัสการพระตางๆ 
ของเขา  
แลวองคพระผูเปนเจาจะทรงพระพิโรธและทําลายลางทานเสียโดยเ
ร็ว 5จงทําอยางนี้ตอพวกเขา คือรื้อทลายแทนบูชาของเขา 
ทุบหินศักด์ิสิทธิ์ โคนเสาเจาแมอาเชราห 
และเผารูปเคารพของเขาทิ้งเสียในไฟ 
6เพราะทานเปนประชากรบริสุทธิ์แดองคพระผูเปนเจา+พระเจาขอ
งทาน 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเลือกสรรทานจากประชาช
าติท้ังปวงบนแผนดินโลกใหเปนประชากรของพระองค 
เปนกรรมสิทธิ์ล้ําคาของพระอค 
7พระองคทรงเลือกทานและรักทาน 
มิใชเพราะทานยิ่งใหญกวาชนชาติอื่นๆ  
แทท่ีจริงเปนชนชาติเล็กท่ีสุดเสียดวยซํ้า 
8แตเพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงรักทานและทรงรักษาคําปฏิญาณ
ท่ีใหไวกับบรรพบุรุษของทาน  



จึงทรงนําทานออกมาดวยพระหัตถอันทรงอานุภาพ 
และทรงไถทานออกจากดินแดนแหงความเปนทาสจากอํานาจของ
ฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต 
9ฉะนั้นจงรูเถิดวาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเปนพระเ
จา  พระองคทรงเปนพระเจาผูสัตยซ่ือ  
รักษาพันธสัญญาแหงความรักของพระองคตอผูท่ีรักพระองคและป
ฏิบัติตามคําสั่งของพระองคถึงพันชั่วอายุคน  
10แตบรรดาผูท่ีเกลียดชังพระองคจะถูกตอบแทนดวยการทําลายล
างไปตอหนาตอตา พระองคจะทรงตอบแทนคนเหลา 
นั้นท่ีเกลียดชังพระองคโดยมิรอชา11ฉะนั้นจงใสใจปฏิบัติตามพระ
บัญชา กฎเกณฑและบทบัญญัติซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้ 
12หากทานเอาใจใสบทบัญญัติเหลานี้ใสใจท่ีจะปฏิบัติตาม 
แลวองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงรักษาพันธสัญญาแ
หงความรักแกทาน ตามที่ทรงปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษของทาน 
13พระองคจะทรงรักและอวยพรทาน และทําใหทานทวีจํานวนขึ้น 
พระองคจะทรงอวยพรผลแหงครรภของทาน 
พืชผลจากแผนดินของทาน คือขาว เหลาองุนใหม 
น้ํามันและลูกวัวกับลูกแกะจากฝูงสัตวของทาน  
ในดินแดนซ่ึงทรงปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษวาจะประทานแกทาน1
4ทานจะไดรับพระพรเหนือกวาชนชาติอื่นใดในโลก  
จะไมมีชายหญิงคนใดในพวกทานท่ีเปนหมัน 
และฝูงสัตวของทานก็เชนกัน 
15องคพระผูเปนเจา+จะทรงขจัดความเจ็บไขไดปวยท้ังปวงของทา
น และไมทรงปลอยใหทาน ตองทนทรมานดวยโรครายใดๆ 
เหมือนดังท่ีเกิดขึ้นในอียิปต 
แตใหโรครายนั้นเกิดแกคนทั้งปวงที่เกลียดชังทาน 



16จงทําลายลางประชาชาติท้ังปวงซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาข
องทานไดมอบไวในมือทาน อยาสงสารและ 
อยาปรนนิบัติพระตางๆของเขา เพราะจะเปนกับดักสําหรับทาน 
17ทานอาจจะรําพึงวา “ เราจะไปขับไลชน 
ชาติพวกนี้ซ่ึงเขมแข็งกวาเรามากนักไดอยางไรกัน?”      
18ไมตองไปกลัวเขาเลย 
จงระลึกถึงสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานได 
ทรงกระทําแกฟาโรหและชาวอียิปตท้ังปวง 
19ทานเห็นมาแลวกับตา  การทดสอบครั้งใหญ  
หมายสําคัญและการอัศจรรยตางๆ 
ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงนําทานออกมาดวยพระ
หัตถอันทรงฤทธิ์ดวยพระกรที่เง้ืองา 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงกระทําแบบเดียวกันนี้กับ
ชนชาติท้ังปวงที่ทานเกรงกลัว 
20ยิ่งกวานั้นองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะสงฝูงตอมาไลต
อยผูรอดชีวิตที่แอบซอนหลบทาน  21อยากลัวชนชาติเหลานี้เลย 
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานผูประทับอยูทามกลางทา
น  ทรงเปนพระเจาผูยิ่งใหญและนาเกรงขาม 
22องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานพระองคจะทรงขับไลชนชา
ติเหลานี้ออกไปตอหนาทานคราวละเล็กละนอย 
พระองคไมไดทรงอนุญาตใหทานกําจัดเขาหมดสิ้นในคราวเดียว  
หาไมแลวสัตวปาจะเพิ่มจํานวนรวดเร็ว      
23แตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงมอบเขาใหแกทาน 
ใหเขาระส่ําระสายโกลาหลใหญจนถูกทําลายลางไป 
24พระองคจะทรงมอบประมุขของพวกเขาไวในกํามือทาน 
ทานจะลบชื่อคนเหลานั้นออกจากใตฟา 



ไมมีผูใดสามารถยืนหยัดตอตานทานไดทานจะทําลายลางพวกเขา 
25จงเผารูปเคารพของเขาในไฟ 
อยาโลภเงินทองที่ใชทํารูปเคารพเหลานั้น  
อยาเก็บไวเปนกับดักลอทาน 
เพราะเปนสิ่งท่ีนาชิงชังรังเกียจสําหรับองคพระผูเปนเจา+พระเจาข
องทาน 26อยานําสิ่งท่ีนารังเกียจเดียดฉันทเขาไวในบานของทาน  
เกรงวาทานจะเปนเชนสิ่งนั้นคือถูกแยกออก เพื่อใหพินาศเสีย 
จงรังเกียจเดียดฉันทมัน 
เพราะเปนสิ่งท่ีถูกกําหนดไวใหทําลายเสีย”  
 
อิสราเอลขณะเดินทาง 
8 
“ ทานจงใสใจปฏิบัติตามพระบัญชาท้ังสิ้นซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวัน
นี้ เพื่อทานจะมีชีวิตอยูและทวีจํานวนขึ้น 
และเขาไปยึดครองดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงสัญญาไวดวยคําป
ฏิญาณกับบรรพบุรุษของทาน  
2จงระลึกวาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงนําทานผานถ่ินกันด
ารตลอดสี่สิบปท่ีผานมานี้อยางไร 
ทรงทําใหจิตใจของทานถอมลงและทดสอบดูใจทานวาทานจะทําตามพร
ะบัญชาของพระองคหรือไม 
3พระองคทรงทําใหทานถอมลงโดยใหทานหิวโหย 
แลวทรงเลี้ยงดูทานดวยมานา ซ่ึงทานหรือบรรพบุรุษไมเคยรูจักมากอน 
ท้ังนี้เพื่อให ทานประจักษวา  
มนุษยไมอาจดํารงชีวิตดวยอาหารเพียงอยางเดียว 
แตอาศัยพระดํารัสทุกๆคําจากพระโอษฐขององคพระผูเปนเจา+ 
4ตลอดสี่สิบปท่ีผานมานี้เสื้อผาของทานมิ ไดขาดวิ่น  



เทาของทานมิไดบวม 
5ฉ ะนั้นทานพึงรูอยูแกใจวาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงตีส
อนทาน เหมือนพอตีสอนลูก 
6จงปฏิบัติตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
จงดําเนินตามครรลองของพระองคและยําเกรงพระองค 
7เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานกําลังนําทานสูดินแดนอันอุด
มคือดินแดนที่มีหวยละหาน  ลําธาร  น้ําพุ  ทั้งในหุบเขาและภูเขา 
8เปนดินแดนแหงขาวสาลี และขาวบารเลย  องุนและตนมะเดื่อ ทับทิม 
น้ํามันมะกอก และน้ําผึ้ง 
9ดินแดนที่มีอาหารอุดมสมบูรณไมขาดแคลนสิ่งใด 
ดินแดนซ่ึงมีกอนหินเปนเหล็ก 
และทานสามารถขุดแรทองแดงจากภูเ ข า  10เมื่อทาน 
รับประทานอิ่มหนํา 
จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานสําหรับดินแดนอันอุดม 
ซ่ึงพระองคประทานแกทาน 
 
อยาลืมพระเจา  
11ทานจงระวังใหดี  อยาลืมองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ดวยการไมปฏิบัติตามพระบัญชา 
บทบัญญัติและกฎเกณฑของพระองค 
ซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้ 12หาไมแลว 
เม่ือทานไดรับประทานจนอิ่มหนํา 
เม่ือทานตั้งถ่ินฐานสรางบานนาอยู 13และมีฝูงสัตว ขยายทวี  
เงินทองเพิ่มพูนทรัพยสินเพิ่มทวี  
14จิตใจของทานก็จะหยิ่งผยองและลืมองคพระผูเปนเจา+พระเจาข
องทานผูทรงนําทานออกจากอียิปตจากดินแดนแหงความเปนทาส



15ทรงนําทานผานถ่ินกันดารกวางใหญนาสะพรึงกลัว  
ท่ีซ่ึงรอนระอุและแหงแลง  มีงูพิษและแมงปอง 
พระองคประทานน้ําจากศิลาแกทาน16ในถิ่นกันดารทรงเลี้ยงดูทา
น ดวยมานาซ่ึงบรรพบุรุษไมเคยรูจักมากอน 
เพื่อจะทําใหทานถอมใจและทดสอบทาน แลว 
จะเปนผลดีแกทานในบ้ันปลาย17ทานอาจจะบอกตัวเองวา 
“ เรามั่งมีขึ้นมาดวยกําลังและอํานาจของเราเอง” 18แตจงระลึกว
าองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานคือผูประทานความ 
สามารถที่จะทําใหทานม่ังมี  
เปนการยืนยันพันธสัญญาท่ีทรงใหไวกับบรรพบุรุษของทานดังท่ีเป
นอยูขณะนี้ 19หากทานลืมองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน  
หันไปติดตาม นมัสการ และกราบไหวพระอื่นๆ ขาพเจาขอ 
ยืนยันวาทานจะพินาศแนนอน  
20เชนดังชนชาติตางๆที่องคพระผูเปนเจา+ทรงทําลายไปตอหนาท
าน  ทานก็จะพินาศยอยยับ 
หากไมเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
 
ไมใชเพราะความชอบธรรมของ อิสราเอล 
9  อิสราเอลเอย  จงฟงเถิด  
บัดนี้ทานกําลังจะขามจอรแดนเขาไปยึดครองดินแดนของชนชาติ
ตางๆ ณ ฟากขางโนนซ่ึงยิ่งใหญ และเขมแข็งกวาทานมากนัก 
เมืองของเขามีปราการสูงเสียดฟา 
2ประชากรสูงใหญและแข็งแรงคือชาวอานาคซึ่งขึ้นชื่อลือชาวาไม
มีใครอาจหาญตอกรได 
3แตจงม่ันใจในวันนี้วาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลา
ยคือผูท่ีจะนําหนาทานไปเหมือนไฟเผาผลาญ  



พระองคจะทรงทําลายลางพวกเขา ปราบพวกเขาลงตอหนาทาน 
และทาน จะขับไลและกวาดลางพวกเขาออกไปโดยเร็ว 
ตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงสัญญาไวกับทาน 
4เม่ือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานไดทรงขับไลพวกเขาออก
ไปพนหนาทานแลว อยานึกในใจวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงนําเรามายึดครองดินแดนนี้เพราะความช
อ บ ธ ร ร ม ข อ ง เ ร า ”  เปลาเลย  
เปนเพราะความชั่วรายของชนชาติเหลานี้ตางหาก 
องคพระผูเปนเจา+จึงทรงขับไลพวกเขาออกไปตอหนาทาน 
5ท่ีพวกทานจะเขายึดครองดินแดนของเขาได 
ไมใชเพราะความชอบธรรมหรือความสัตยธรรมของทาน  
แตเปนเพราะความชั่วรายของ ชนชาติเหลานี้ 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลายจึงทรงขับไลพวกเขาอ
อ ก ไ ป ตอหนาทาน 
เพื่อใหเปนไปตามคําปฏิญาณท่ีทรงใหไวกับบรรพบุรุษของทานคือ
อับราฮัม  อิสอัค และยาโคบ  
6พึงเขาใจเถิดวาท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ประทานดินแดนอันอุดมนี้ใหทานครอบครอง 
ไมใชเพราะความชอบธรรมของทาน 
เพราะวาทานเปนประชากรที่ด้ือรั้น หัวแข็ง 
 
รูปโคทองคํา  
7จงระลึกเสมอและอยาลืมเลยที่ทานเคยยั่วยุพระพิโรธขององคพระ
ผูเปนเจา+พระเจาของทานในถ่ินกันดาร  
ตั้งแตวันท่ีทานออกจากอียิปตตราบจนมาถึงท่ีนี่ 
ทานกบฏขัดขืนองคพระผูเปนเจา+เ ส ม อ ม า  8ที่โฮเรบ ทาน 



ยั่วยุพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+ทําใหพระองคกริ้วจนจะทําล
ายลางทานอยูแลว  
9ครั้งนั้นขาพเจาขึ้นไปบนภูเขาเพื่อรับแผนศิลาจารึกพันธสัญญาซ่ึ
งองคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําไวกับทาน 
ขาพเจาอยูท่ีนั่นสี่สิบวันสี่สิบคืน ไมไดรับประทานอาหาร 
หรือด่ืมน้ํา    
10องคพระผูเปนเจา+ประทานศิลาสองแผนจารึกดวยนิ้วพระหัตถ 
เปนบทบัญญัติท้ังปวงที่องคพระผูเปนเจา+ทรงประกาศแกทานบน
ภูเขา ออกมาจากไฟในวันชุมนุมประชากรนั้น 
11เม่ือครบสี่สิบวันสี่สิบคืน 
องคพระผูเปนเจา+ประทานศิลาสองแผนคือ  ศิลาพันธสัญญานั้น 
12แลวพระองค ตรัสสั่งขาพเจาวา 
“ จ ง ล ง ไ ป จ า กที่นี่โดยเร็วเพราะประชากรของเจาท่ีเจา
นําออกมาจากอียิปตได ปลอยตัวเปนมลทิน 
พวกเขาหันเหจากสิ่งท่ีเราบัญชาไปอยางรวดเร็ว 
และหลอโลหะทํารูปเคารพขึ้นมา” 13และองคพระผูเปนเจา+ตรัสกั
บขาพเจาวา “ เราไดเห็นชนชาตินี้แลว 
เปนชนชาติท่ีด้ือรั้นหัวแข็งจริงๆ 14เ จาไมตองทักทวง 
เราจะทําลายลาง และลบชื่อพวกเขา ออกจากใตฟา 
และทําใหเจาเปนชนชาติท่ีเขมแข็งและมีจํานวนมากมายกวาพวกเ
ข า ”    15ขาพเจาจึงกลับลงมาจากภูเขาซ่ึงมีไฟลุกโชน 
และศิลาพันธสัญญาสองแผนอยูในมือของขาพเจา 
16เม่ือขาพเจามองดูก็เห็นวาทานไดกระทําบาปตอองคพระผูเปนเจ
า +พระเจาของทาน  ทานไดหลอรูปโคไวสําหรับพวกทานเอง 
ทานหันเหจากทางที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชานั้นอยางรวดเร็ว 



17ขาพเจาจึงเหวี่ยงแผนศิลาท้ิงลง 
ทําใหศิลาแตกเปนชิ้นๆตอหนาตอตาทาน 
18แลวอีกสี่สิบวันสี่สิบคืนขาพเจาลมตัวลงกราบตอเบ้ืองพระพักตร
องคพระผูเปนเจา+ 
ไมกินไมด่ืมอะไรเนื่องดวยบาปผิดท้ังปวงที่ทานไดกระทํา  
ทานไดกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว 
เปนการยั่วยุพระพิโรธ 
19ขาพเจาหวาดวิตกพระพิโรธโกรธกริ้วขององคพระผูเปนเจา+เพ
ราะพระองคทรงกริ้วจนจะทําลายลางทานอยูแลว  
แตองคพระผูเปนเจา+ก็ทรงฟงขาพเจาอีกครั้ง 
20และองคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธอาโรนยิ่งนัก 
จะทรงทําลายลาง เขาอยูแลว 
แตในครั้งนั้นขาพเจาอธิษฐานเผื่ออาโรนดวย  
21ขาพเจาจึงเอาสิ่งชั่วชาคือรูปโคซึ่งทานสรางขึ้น 
เผาท้ิงและบดละเอียด เปนผง 
ท้ิงลงในลําธารซ่ึงไหลลงมาจากภูเขา 
 
อิสราเอลทําบาปและโมเสสอธิษฐาน  
22ทานยังไดยั่วยุพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+อีกท่ีทาเบราห 
ท่ีมัสสาห และที่ขิบโรท หัททาอาวาห  
23เม่ือองคพระผูเปนเจา+สงทานออกจากคาเดชบารเนีย 
และตรัสสั่งวา “ จงเขาไปครอบครองดินแดนที่เราใหแกเจา”  
แตทานกบฏขัดขืนพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของท
าน  ทานไมวางใจ  ไมเชื่อฟงพระองค 
24ทานกบฏตอองคพระผูเปนเจา+เสมอมา 
ตั้งแตท่ีขาพเจารูจักทานแลว  



25ขาพเจาจึงหมอบกราบตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ตล
อดสี่สิบวันสี่สิบคืน เนื่องดวยองคพระผู 
เปนเจาองคพระผูเปนเจา+ตรัสวาจะทรงทําลายทาน 
26ขาพเจาอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+ทูลพระองควา 
“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด 
ขออยาทรงทําลายลางประชากรของพระองค 
กรรมสิทธิ์ของพระองคเองซ่ึงทรงไถโดยฤทธานุภาพยิ่งใหญ 
และทรงนําออกมาจากอียิปตโดยพระหัตถอันทรงฤทธิ์ 
27ขอทรงระลึกถึงอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ  ผูรับใช 
ของพระองคโปรดทรงมองขามความหัวแข็ง มักกบฏ 
ความชั่วรายและผิดบาปของคนเหลานี้ 28หาไมแลว 
ประเทศซึ่งพระองคทรงนําพวกเราจากมาจะกลาววา 
‘ เพราะองคพระผูเปนเจา+ไมสามารถพาพวกเขาไปยังดินแดนที่ท
รงสัญญาไว และเพราะพระองคทรงเกลียด 
เขาจึงทรงพาเขาเขาไปตายในถิ่นกันดาร’  
29แตเขาทั้งหลายเปนประชากรของพระองค 
เปนกรรมสิทธิ์ของพระองคซ่ึงทรงนําออกมาจากอียิปตโดยเดชานุ
ภาพยิ่งใหญและพระกรอันเง้ืองา”  
                            
แผนศิลาชุดท่ีสอง 
10 ครั้งนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งขาพเจาวา 
“ จงสกัดศิลาสองแผนเชนดังชุดแรก 
และใหทําหีบไมสําหรับเก็บรักษา  แลวกลับขึ้นไปเฝาเราบนภูเขา 
2เราจะจารึกขอความเชนเดียวกับศิลาชุดแรกซ่ึงเจาทําใหแตกไปแ
ลวนั้น และใหเจาเก็บรักษาแผนศิลา ชุดใหมนี้ไวในหีบ”  
3ขาพเจาจงึใชไมกระถินเทศทําหีบและสกัดศิลาสองแผนเหมือนเช



นชุดแรก และขาพเจาถือศิลาสองแผนขึ้นไปเฝาพระเจาบนภูเขา 
4องคพระผูเปนเจา+ทรงจารึกขอความเดียวกับครั้ง 
กอนคือบัญญัติสิบประการ ซ่ึงทรงประกาศแกทานบนภูเขา  
จากกลางเปลวไฟในวันชุมนุมนั้น 
และองคพระผูเปนเจา+ประทานศิลานั้นแกขาพเจา 
5แลวขาพเจาจึงลงมาจากภูเขาเก็บแผนศิลาไวในหีบท่ีขาพเจาทํา
ขึ้น  ตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาไว  
ซ่ึงศิลานั้นยังคงอยูท่ีนั่นตราบจนบัดนี้ 
6(ชนอิสราเอลเดินทางจากบอน้ําของชาวยาอาคาน มายังโมเสราห 
ท่ีซ่ึงอาโรนสิ้นชีวิตลง และถูกฝงไว 
เอเลอาซารบุตรของเขาดํารงตําแหนงปุโรหิตสืบตอมา 
7จากท่ีนั่นพวกเขาเดินทางตอถึงกุดโกดาหและตอมาถึงโยทบาธา
ห ดินแดนแหงลําหวยและธารน้ํา 
8ครั้งนั้นองคพระผูเปนเจา+ทรงคัดเลือกตระกูลเลวีใหแบกหามหีบ
พันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+ใหเขาเฝารับใชตอเบ้ืองพระพัก
ตรองคพระผูเปนเจา+และกลาวอวยพร 
ในพระนามของพระองคดังท่ีทําอยูตราบจนทุกวันนี้      
9ฉะนั้นตระกูลเลวีจึงไมไดรับสวนแบงหรือกรรมสิทธิ์ในหมูพี่นอง 
องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนกรรมสิทธิ์ของเขาตามที่องคพระผูเปนเ
จา+พระเจาของทานรับสั่งกับเขา)   
10บัดนี้ขาพเจาอยูบนภูเขาสี่สิบวันสี่สิบคืน เชนดังคราวแรก 
ครั้งนี้องคพระผูเปนเจา+ก็ทรงรับฟงขาพเจาอีกเชนกัน  
พระองคมิไดทรงประสงคจะทําลายทาน 
11องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา “ ลุกขึ้นเถิด 
นําประชากรไปตามทางของเขา  



เพื่อเขาจะไดเขาครอบครองดินแดนที่เราปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษ
ของเขาวาจะยกใหเขา”  
 
จงยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
12บัดนี้อิสราเอลเอย องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ทรงเรียกรองอะไรจากทานหรือ? 
นอกเสียจากใหทานยําเกรงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ดําเนินในวิถีท้ังปวงของพระองค รักพระองค 
ปรนนิบัติองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานดวยสุดจิตสุดใจ 
13และจงยึดถือปฏิบัติตามพระบัญชาและ 
กฎเกณฑขององคพระผูเปนเจา+ ซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้  
เพื่อประโยชนสุขของทานเอง 
14องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเปนเจาของฟาสวรรค 
กระทั่งสวรรคอันสูงสุดและโลกกับสรรพสิ่งในนั้น 
15แตถึงกระนั้นองคพระผูเปนเจา+ยังทรงรักและโปรดปรานในตัว
บรรพบุรุษของทาน จึงไดเลือกสรรทานท้ังหลายผูเปนลูกหลาน 
ใหอยูเหนือชนชาติอื่นท้ังปวง ดังเชนทุกวันนี้ 
16ฉะนั้นจงเขาสุหนัตใจของทาน  
เลิกด้ือรั้นหัวแข็ง17เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเ
ปนองคพระผูเปนเจาเหนือพระทั้งปวง 
ทรงเปนเจาเหนือเจานายทั้งหลาย ทรงเปนพระเจายิ่งใหญ 
ทรงฤทธิ์ และนาครั่นคราม ผูทรงปราศ 
จากอคติและมิไดเห็นแกอามิสสินจาง18พระองคทรงยุติธรรมตอลูก
กําพรา พอและหญิงมาย ทรงรักและประทานอาหาร 
เครื่องนุงหมแกคนตางดาว 19ทานจงรักคนตางดาว  
เพราะพวกทานเองเคยเปนคนตางดาวในอียิปต 



20จงยําเกรงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
และปรนนิบัติพระองค 
จงยึดม่ันในพระองคและปฏิญาณโดยอางพระนามของพระองค 
21จงสรรเสริญพระองค ผูทรงเปนพระเจาของทาน 
ผูทรงกระทําการอัศจรรยยิ่งใหญและนาครั่นครามเพื่อทาน 
ซ่ึงทานเองไดเห็นกับตาแลว 
22เม่ือบรรพบุรุษของทานลงไปที่อียิปต มีท้ังหมดเพียง 70 คน  
แตเด๋ียวนี้องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงใหทานมีมากมา
ยดุจดวงดาวในทองฟา”  
 
จงรักและเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+ 
11 “ จงรักองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลาย 
จงปฏิบัติตามขอกําหนด  กฎเกณฑ บทบัญญัติ 
และพระบัญชาของพระองคเสมอ  
2ในวันนี้จงจําไวเถิดวาลูกหลานของทานไมใชผูซ่ึงเคยเห็นหรือมี
ประสบการณการตีสอนขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ัง
พระบรมเดชานุภาพ 
พระหัตถอันทรงฤทธิ์และพระกรอันเง้ืองาของพระองค 
3หมายสําคัญและสิ่งตางๆ 
ซ่ึงทรงกระทําในใจกลางอียิปตตอฟาโรห 
ประมุขแหงอียิปตและทั้งประเทศ 
4สิ่งท่ีพระองคทรงกระทําตอกองทัพ  ตอมา ตอรถรบของอียิปต 
อยางท่ีทรงบันดาลใหน้ําในทะเลแดงทวมพวกเขาขณะกําลังรุกไล
ทาน  
องคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําใหชาวอียิปตสิ้นเขี้ยวเล็บตราบจนทุ
กวันนี้ 5พวกลูกหลาน 



มิไดเห็นสิ่งท่ีพระเจาทรงกระทําเพื่อทานในถ่ินกันดารจวบจนเดินท
างมาถึงท่ีนี่ 
6และสิ่งท่ีทรงกระทําแกดาธานกับอาบีรัมบุตรของเอลีอับตระกูลรูเบ
นเมื่อธรณีแยกกลางอิสราเอลทั้งปวง 
และกลืนพวกเขาลงไปพรอมทั้งครอบครัว 
เต็นทตลอดจนทุกชีวิตที่เปนของพวกเขา 
7แตทานท้ังหลายไดเห็นการอัศจรรยยิ่งใหญท้ังปวงที่องคพระผูเป
นเจา+ไดทรงกระทําดวยตาทานเอง 
8ฉะนั้นทานทั้งหลายจงเชื่อฟงพระบัญชาท้ังปวงซ่ึงขาพเจาแจงแก
ทานในวันนี้  
เพื่อทานจะเขมแข็งและเขาไปยึดครองดินแดนซ่ึงพวกทานกําลังจะ
ขามจอรแดนเขาไปนี้  
9และเพื่อทานจะมีชีวิตยืนนานในดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทร
งปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษของทานวาจะประทานแกพวกเขากับลูก
หลาน ดินแดนอันอุดมดวยน้ํานมและน้ําผึ้ง 
10ดินแดนนี้ไมเหมือนอียิปตท่ีทานจากมา 
ซ่ึงทานหวานเมล็ดแลวตองวิดน้ําเขาในแปลงเหมือนสวนผัก 
11แตดินแดนที่ทานจะขามจอรแดนเขาไปยึดครองนี้เปนดินแดนแ
หงภูเขาและที่ราบลุม มีฝนอุดม 
12ดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทนุบํารุงและพระเ
นตรขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานอยูเหนือที่นั่นตลอดทั้ง
ป 
13ฉะนั้นหากทานเชื่อฟงพระบัญชา  
ซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้อยางสัตยซ่ือ 
คือรักองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานและปรนนิบัติพระองคดว
ยสุดจิตสุดใจ14แลวเราจะใหฝนตกตามฤดูกาลบนแผนดินของเจา  



ท้ังฝนตนฤดูและฝนปลายฤดู ซ่ึงจะยังผลผลิต เมล็ดขาว  
เหลาองุนใหม  และน้ํามันมะกอก 
15เราจะใหหญาในทองทุงสําหรับฝูงสัตวของเจาและเจาจะรับประ
ทานอิ่มหนํา16จงระวังมิใหจิตใจของทานหันเหไปกราบไหวบูชาพ
ระอื่นๆ 
17แลวองคพระผูเปนเจา+จะทรงพระพิโรธและปดบัญชรสวรรคไม
ใหมีฝน และพื้นดินจะไมใหผลิตผล แลวทานจะพินาศโดยเร็ว 
จากดินแดนอุดมซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ประทานแกทาน 
18จงจดจําถอยคําเหลานี้ของขาพเจาไวในความคิดและจิตใจของ
ทาน  จงผูกไวท่ีมือเปนสัญลักษณ  และคาดไวท่ีหนาผาก 
19จงสอนสิ่งเหลานี้แกบุตรหลานของทาน 
จงพูดถึงสิ่งเหลานี้เม่ือทานนั่งอยูท่ีบาน  
ขณะเดินไปตามทางในยามที่นอนลงหรือลุกขึ้น 
20จงเขียนไวท่ีวงกบประตูและประตูรั้วของทาน  
21เพื่อทานและบุตรหลานของทานจะมีชีวิตยืนนาน 
เทากับวันเวลาที่ฟาอยูเหนือโลก 
ในดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงปฏิญาณวาจะใหกับบรรพบุรุ
ษของทาน  
22หากทานปฏิบัติตามพระบัญชาท้ังปวงซ่ึงขาพเจามอบใหแกทาน
อยางถ่ีถวน คือรักองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ดําเนินตามครรลองทั้งสิ้นของพระองค และยึดม่ันในพระองค 
23แลวองคพระผูเปนเจา+ก็จะทรงขับไลชนชาติท้ังปวงเหลานี้ท่ีอยู
ตรงหนาทาน  ทานจะยึดครองดินแดนของชนชาติท่ียิ่งใหญ 
เขมแข็งกวาทาน 
24ทุกหนแหงท่ีทานยางเหยียบลงจะตกเปนของทาน  
พรมแดนของทานจะขยายจากถิ่นกันดาร จดเลบานอน 



และจากแมน้ํายูเฟรติสจดทะเลตะวันตก12 
25ไมมีผูใดอาจหาญยืนหยัดตอกรกับทานได 
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงบันดาลใหท่ัวดินแ
ดน ทุกหนทุกแหงท่ีทานไปหวาดกลัวครั่นครามทาน  
ดังท่ีทรงสัญญา ไว 
26ดูเถิด วันนี้ขาพเจาวางพระพรและคําแชงสาปไวตอหนาทาน 
27พระพรเมื่อทานเชื่อ 
ฟงพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้ 
28และคําแชงสาปหากทานไมเชื่อฟงพระบัญชาของ 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
และหันเหจากทางซึ่งขาพเจาบัญชาทานในวันนี้โดยไปติด 
ตามพระตางๆซ่ึงทานไมเคยรูจัก 
29เม่ือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงนําทานไปยังดินแด
นซ่ึงทานจะเขาไปครอบครอง จงประกาศพระพรบนภูเขาเกริซิม 
และประกาศคําแชงสาปจากภูเขาเอบาล 
30ตามท่ีพวกทานรูอยูแลววาภูเขาเหลานี้อยูฟากแมน้ําจอรแดนฝง
โนนทางตะวันตกของเสนทาง13 ไปตามทางที่ตะวันตกดิน 
ใกลหมูตนไมใหญแหงโมเรห  
ในพรมแดนของชาวคานาอันผูอาศัยในอาราบาห ใกลๆ กิลกาล 
31ทานจะขามแมน้ําจอรแดน  
เขาไปครอบครองดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานป
ระทาน เมื่อทานเขายึดครองและอาศัยในดินแดนนั้น  

                                      
12 11:24* ทะเลเมดิเตอรเรนียน 
13 11:30* หรือ จอรแดนทางตะวันตก 



32ทานจงเชื่อฟงกฎเกณฑและบทบัญญัติท้ังปวงซ่ึงขาพเจาวางไว
ตอหนาทานในวันนี้”  
            
มีสถานนมัสการแหงเดียว 
12 
“ ตอไปนี้คือกฎเกณฑและบทบัญญัติซ่ึงทานจะตองใสใจปฏิบัติตา
มในดินแดน ซึ่งองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงบรรพบุรุษประทาน 
ตราบเทาท่ีทานอาศัยอยูในดินแดน 2จงทําลายสถานบูชาท้ัง 
ปวงที่ซ่ึงชนชาติ    ตางๆ ที่ทานจะเขายึดครองดินแดนกราบไหว 
พระของเขาใหสิ้นซาก ไมวาบนยอดเขาที่เนินเขา 
หรือใตตนไมใหญ  3จงทุบแทนบูชา ทุบทําลายหินศักด์ิสิทธิ์ 
เผาเสาเจาแมอาเชราหในไฟ ทําลายรูปเคารพของพระของเขา 
กําจัดใหสิ้นชื่อไปจากที่นั้น 
4อยานมัสการองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานตามแบบอยางข
อ ง พ ว ก เ ข า  
5แตจงแสวงหาที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงเลือ
กสรรในหมูตระกูลท้ังหลาย 
เพื่อสถาปนาพระนามของพระองคไวใหเปนท่ีประทับ  
ทานตองไปที่นั่น 6ณ ที่นั้น  จงนําเครื่องเผาบูชา 
และของถวายตางๆสิบลด14 ของถวายพิเศษ 
เครื่องถวายตามคําปฏิญาณ 
เครื่องบูชาตามสมัครใจและลูกหัวปจากฝูงสัตวของทาน 
7ท่ีนั่นทานกับครอบครัวจะเลี้ยงฉลองกันตอพระพักตรองคพระผูเป

                                      
14 12:6 * สิบลด คือ การนําหนึ่งสวนสิบของรายได ผลผลิต 
หรือทรัพยสิ่งของมาถวายแดพระเจา 



นเจา+พระเจาของทาน และชื่นชมยินดีในทุกสิ่งท่ีทานทํา 
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงอวยพรทาน 
8ทานอยาทําดังเชนท่ีเราทําอยูท่ีนี่ขณะนี้ 
ซ่ึงทุกคนตางทําตามที่ตนเห็นชอบ 
9เนื่องจากยังไมไดเขาสูท่ีหยุดพักและดินแดนกรรมสิทธิ์ซ่ึงองคพร
ะผูเปนเจา+พระเจาของทานประทานให  
10แตทานจะขามแมน้ําจอรแดน 
เขาไปตั้งถ่ินฐานในดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน
ประทานใหเปนมรดก 
และพระองคจะใหทานพักสงบจากศัตรูท้ังปวงรอบดาน 
เพื่อทานจะมีชีวิตอยางปลอดภัย 
11เม่ือนั้นทานจงนําทุกสิ่งท่ีขาพเจากําชับไว คือเครื่องเผาบูชา 
และของถวายตางๆ  สิบลดและของถวายพิเศษ  
ทรัพยสินสิ่งดีท้ังหลายที่ทานไดกราบทูลปฏิญาณไวแดองคพระผูเป
นเจา+ 
ม า ยังสถานท่ีซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเลือกเป
นท่ีประทับเพื่อพระนามพระองค 12ณ 
ท่ีนั้นจงชื่นชมยินดีตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทา
น ทั้งทาน บุตรชายบุตรสาว คนใชชายหญิงของทาน 
และคนตระกูลเลวีในเมืองของทาน ซ่ึงไมมีกรรมสิทธิ์ 
สวนแบงของตนเอง 13จงระวัง 
อยาถวายเครื่องเผาบูชาท่ีไหนๆตามใจชอบ14จงถวายแตในสถาน
ท่ีซ่ึงองคพระผูเปนเจา+จะทรงเลือก 
ในเขตตระกูลใดตระกูลหนึ่งเทานั้น และที่นั้น 
จงกระทําทุกสิ่งตามที่ขาพเจาไดกําชับทานไว 



15อยางไรก็ตาม ทานอาจฆาสัตวในเมือง ใดๆ ของทานก็ได 
และรับประทานเนื้อไดมาก ตามที่ตองการ 
ดังเนื้อละม่ังและกวางตามที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรง
อวยพรทาน  ผูท่ีมีมลทินก็รับประทานไดดวย  
16แตอยารับประทานเลือด จงเทลงที่พื้นเหมือนเทน้ํา 
17อยารับประทานสวนใดๆ ของสิ่งเหลานี้ในเมืองของทาน 
ไมวาจะเปนสิบลดของขาว เหลาองุนใหม น้ํามัน 
หรือลูกหัวปจากฝูงสัตว หรือสิ่งใดๆ 
ซ่ึงทานทูลปฏิญาณวาจะถวายแดพระเจาของถวายโดยสมัครใจ 
หรือของถวายพิเศษ 
18ท้ังหมดนี้จะตองนํามารับประทานตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเป
นเจา+พระ เจาของทาน ณ 
สถานที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงเลือกทั้งทาน 
บุตรชาย บุตรสาว คนใชชายหญิงของทานและคนเลวี 
จากเมืองของทาน 
และจงปติยินดีตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานใน
ทุกสิ่ง ที่ทานทํา 19อยาละเลยชาวเลวี 
ตราบเทาท่ีทานอาศัยในดินแดนของทาน 
20เม่ือองคพระผูเปนเจา +พระเจาของทานไดทรงขยายพรมแดน
ของทานตามที่ทรงสัญญาไว  และทานอยากกินเนื้อสัตว 
พรอมกับกลาววา “ ขาพเจาอยากกินเนื้อ”  ทานก็อาจกินไดมาก 
เทาท่ีตองการ 
21หากสถานที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเลือกเปน
ท่ีสถาปนาพระนามของพระองคนั้นอยูไกลเกินไปสําหรับทาน  
ทานก็สามารถเชือดสัตวจากฝูงสัตวท่ีองคพระผูเปนเจา+ประทาน 
ดังท่ีขาพเจากําชับไว 



และรับประทานในเมืองของทานมากนอยตามตองการ 
22ดังท่ีทานรับประทานละมั่งหรือกวาง 
และแมแตผูท่ีมลทินก็สามารถรับประทานเนื้อนั้นได 
23แตจงแนใจวาทานไมไดรับประทานเลือด  
เพราะเลือดเปนชีวิตอยารับประทานชีวิตพรอมกับเนื้อ 
24ทานตองไมรับประทานเลือด จงเทเลือดลงที่พื้นดินเหมือนเทน้ํา 
25อยารับประทานเลือดเพื่อจะเปนผลดีสําหรับทาน และบุตรหลาน 
เนื่องจากทานไดกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาถูกตอง 
26แตของถวายแดพระเจาและสิ่งใดๆ ซ่ึงทานปฏิญาณไว 
จะตองนําไปยังสถานที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงเลือก 
27จงถวายเครื่อง 
เผาบูชาบนแทนขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ท้ังเนื้อและเลือด 
เลือดนั้นจะหลั่งลงขางแทนบูชาขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของ
ทาน สวนเนื้อทานรับประทานได  
28จงใสใจปฏิบัติตามกฎระเบียบเหลานี้ท้ังปวงที่ขาพเจามอบให  
เพื่อทุกสิ่งจะเปนผลดีสําหรับทานและลูกหลานสืบไป  
เนื่องจากทานกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเ
ห็นวาดีและถูกตอง 
29องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงทําลายลางชนชาติตา
งๆตอหนาทานในดินแดนซ่ึงทานจะรุกเขาไปยึดครอง 
เม่ือทานขับไลพวกเขาออกไปและตั้งรกรากในดินแดนนั้นแลว 
30หลังจากพวกเขาถูกทําลายลางไปตอหนาทาน 
จงระวังอยาหลงติดกับโดยไปไตถามเก่ียวกับพระของชนชาติเหลา
นั้นวา “ ชนชาติเหลานี้ปรนนิบัติพระของเขาอยางไร? 
เพื่อเราจะไดทําตาม”  



31อยานมัสการองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานตามอยางพวกเ
ขา เพราะในการนมัสการแกพระของเขา 
พวกเขาลวนกระทําสิ่งนาสะอิดสะเอียนที่องคพระผูเปนเจา+ทรงชิง
ชัง พวกเขาถึงกับนําบุตรชาย 
บุตรสาวมาเผาดวยไฟเปนเครื่องบูชาแกพระของเขา   
32จงพิเคราะหดูวาทานไดปฏิบัติตามทุกสิ่งซ่ึงขาพเจากําชับอยาเพิ่
มเติมหรือตัดทอนเลย”  
                             
อยามีพระเจาอื่นใด 
13 
“ หากมีผูเผยพระวจนะหรือผูท่ีทํานายอนาคตโดยอางนิมิตฝนใน
หมูทาน และประกาศหมายสําคัญ  การอัศจรรยแกทาน  
2แ ล ะ ห า ก ห ม า ย สําคัญหรือการอัศจรรยท่ีเขาบอกไวเปน
จริงขึ้นมา แตเขากลาววา “ ให เราไปติดตามพระอื่นๆ 
เถิด” (บรรดาพระที่ ทานไมรูจัก 
“ ใหเราไปกราบไหวพระเหลานั้นเถิด”    
3อยาไปฟงคําของผูเผยพระวจนะหรือผูฝนเห็นเหตุการณเลย  
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงทดสอบดูวาทานรักพระอง
คดวยสุดจิตสุดใจหรือไม 
4องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานคือผูท่ีทานตองติดตามและยํา
เกรง จงปฏิบัติตามพระบัญชาและเชื่อฟงพระองค 
จงปรนนิบัติและยึดม่ันในพระองค    
5ผูเผยพระวจนะและผูฝนเห็นเหตุการณนั้นจะตองถูกประหาร 
เพราะเขาสั่งสอนใหกบฏตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ผูไดทรงนําทานออกจากอียิปตและทรงไถทานจากดินแดนแหงควา
มเปนทาส 



ผูนั้นพยายามชักจูงทานใหหันเหจากทางที่องคพระผูเปนเจา+พระเ
จาของทานทรงสั่งใหทานเดินตาม  
ทานตองขจัดความชั่วเสียจากหมูทาน  
6หากพี่นองของทานเองหรือบุตรชาย  บุตรสาว หรือภรรยาที่รัก 
หรือเพื่อนสนิท แอบชักจูงทานโดยกลาววา 
“ ใหเราไปนมัสการพระตางๆ เถิด”  (พระซึ่งทานหรือบรรพบุรุษ 
ไมเคยรูจักมากอน             7พระของชนชาติตางๆรอบตัวทาน  
ไมวาใกลหรือไกลจากสุดปลายแผนดินขางหนึ่งไปอีกขางหนึ่ง   
8อยาคลอยตามหรือรับฟง  อยาสงสารเขา 
ไมตองไวชีวิตหรือปกปองเขาเลย  9จงประหารเขาเสีย 
ตัวทานเองจงลงมือประหารเขาเปนคนแรก 
แลวใหประชาชนทั้งปวงลงมือดวย 10จงเอาหินขวางเขาใหตาย 
เพราะเขาพยายามชักจูงทานหันเหจากองคพระผูเปนเจา+พระเจา
ของทานผูซ่ึงนําทานออกจากอียิปตจากดินแดนแหงความเปนทาส 
11แลวอิสราเอลทั้งปวงจะไดยินเรื่องราวและจะไดเข็ดขยาด 
และไมมีใครในพวกทานกระทําความชั่วรายเยี่ยงนั้นอีก 
12หากทานไดยินคนกลาวถึงหัวเมืองใดที่องคพระผูเปนเจา+พระเ
จาขอทานประทานใหเปนท่ีพักอาศัย 
13วามีกลุมคนชั่วซ่ึงชักจูงชาวเมืองใหหลงผิดไปโดยกลาววา 
“ ใหเราไปนมัสการพระตางๆ เถิด”  
(พระซ่ึงทานไมรูจักมากอน)14ทานตองสืบสวนไลเลียงไตถามอยา
งถ่ีถวน 
หากเปนความจริงพิสูจนไดวามีการกระทําอันนารังเกียจเชนนั้นใน
หมูทาน 



15ทานจงประหารชาวเมืองทั้งหมดดวยดาบทําลายลาง15ท้ังประชา
ชนและฝูงสัตวใหสิ้นซาก 16แลวนําขาวของทั้งหมดที่ 
ยึดไดมากองไวกลางลานเมืองและจุดไฟเผาทั้งเมืองและขาวของทุ
กอยางใหสิ้น 
เปนเครื่องเผาบูชาแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
หัวเมืองนั้นจะกลายเปนซากเมืองรางตลอดไป 
อยางสรางขึ้นใหมอีกเล ย  
17อยาใหพบสิ่งท่ีตองทําลายทิ้งในมือทานเลย  
แลวองคพระผูเปนเจาองคพระผูเปนเจา+จะทรงหันจากพระพิโรธร
ายแรงมาเมตตา และรักเอ็นดูทาน และใหทานทวีจํานวนขึ้น 
ดังท่ีทรงสัญญาไวกับบรรพบุรุษของทาน 
18เนื่องจากทานเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ปฏิบัติตามพระบัญชาท้ังปวงซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้  
และกระทําสิ่งท่ีพระองคทรงเห็นวาถูกตอง”  
   
อาหารที่สะอาดและอาหารที่มีมลทิน                        
14 ทานท้ังหลายเปนบุตรขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ฉะนั้นเม่ือทาน ไวทุกขใหผูตาย 
อยาเชือดเนื้อเถือหนังตัวเองหรือโกนหัว 
2ทานเปนประชาชาติบริสุทธิ์แดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทา
น  

                                      
15 13:15* 
คํานี้ในภาษาฮีบรูหมายถึงสิ่งของหรือบุคคลที่ถวายแดองคพระผูเป
นเจา+แลว และไมอาจเรียกคืนได มักจะตองทําลายใหหมดสิ้นไป 
เชนเดียวกับขอ 17 



องคพระผูเปนเจา+ทรงเลือกสรรทานออกจากประชาชาติท้ังหลาย
บนพื้นโลก ใหเปนกรรมสิทธิ์ล้ําคาของพระองค 
3อยารับประทานสิ่งใดๆซึ่งนาขยะแขยง 
4สัตวตอไปนี้ทานรับประทานไดคือ  วัว  แกะ  แพะ  5กวาง  ละมั่ง 
เกง  แพะปา  สมัน  โครําขาว  และแกะภูเขา     
6สัตวท่ีมีกีบแยกและเคี้ยวเอื้องนั้น ทานรับประทานได 
7แตสัตวใดท่ีมิไดมีคุณสมบัติ ครบสองขอนี้อยารับประทานเลย  
ฉะนั้นอยา รับประทานอูฐ  กระตาย  กระจงผา  ซึ่งเค้ียว 
เอื้องแตกีบไมแยก  สัตวเหลานี้ไมสะอาดตาม ระเบียบพิธี 
8อยารับประทานหมู  ซ่ึงแมกีบแยกแตไมเค้ียวเอื้อง และอยาแตะ 
ตองซากของสัตวเหลานี้ 
9สัตวน้ําท้ังปวงที่มีครีบและเกล็ดทานรับประทานได 
10สัตวน้ําชนิดอื่นๆที่ไมมีครีบและเกร็ดทานอยารับประทานเพราะถื
อวามีมลทิน 
11สัตวปกท่ีสะอาดท้ังหลายทานรับประ ทานได 
12แตนกเหลานี้ทานรับประทานไมไดคือนกอินทรี แรงหนวดแพะ 
แรงดํา13เหยี่ยวแดง เหยี่ยวดํา เหยี่ยวปกแหลมพันธุตางๆ 
14กาพันธุตางๆ 15นกเคาใหญ นกเคา นกนางนวล 
เหยี่ยวพันตางๆ 16นกฮูก นกทึดทือ  นกแสก 17นกเคาปา  นกออก  
นกกาน้ํา   18นกกระสา นกยางพันธุตางๆ นกกะราง หัวขวาน 
และคางคาว    
19แมลงมีปกเปนมลทินตอทาน อยารับประทานเลย 
20สวนสัตวมีปกท่ีไมมีมลทิน ทานรับประทานได   
21อยารับประทานสัตวท่ีตายเอง  ทานอาจ 
จะยกหรือขายใหคนตางดาว  เขารับประทาน ได 



สวนทานอยารับประทานเพราะทานเปนชนชาติบริสุทธิ์แดองคพระ
ผูเปนเจา+พระเจาของทาน  
อยาตมลูกแพะในน้ํานมแมของมัน  
 
บทบัญญัติเรื่องสิบลด 
22จงแยกหนึ่งในสิบของผลิตผลทั้งหมดจากไรนาของทานในแตล
ะปไวตางหาก 
23จงนําสิบลดนี้มารับประทานตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา
+พระเจาของทาน ณ 
ท่ีซ่ึงพระองคจะทรงเลือกเปนท่ีสถาปนาพระนามของพระองค  
คือสิบลดจากเมล็ดขาว เหลาองุนใหม น้ํามัน 
และลูกหัวปจากฝูงสัตว 
เพื่อทานจะไดเรียนรูท่ีจะยําเกรงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทา
น เ ส ม อ  
24หากที่นั้นไกลมากและองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงอ
วยพรทาน และทานไมสามารถขนสิบลดมา 
(เนื่องจากสถานที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงเลือก 
เปนท่ีสถาปนาพระนามนั้นไกลนัก) 
25ทานก็จงแลกสิบลดเปนเงินนํามายังสถานที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา
+พระเจาของทานจะทรงเลือก 26แลวใชเงินนั้นซ้ือสิ่งใดๆ 
ตามที่ทานตองการไมวาจะเปนวัว  แกะ  เหลาองุนใหม  
หรือเครื่องด่ืมอื่นๆ หรือสิ่งของอื่นๆที่ทานประสงค 
แลวทานและครอบครัวจะรับประทานดวยความปติยินดีตอพระพักต
รองคพระผูเปนเจา+องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
27อยาละเลยคนเลวีในเมืองของทาน 
เพราะพวกเขาไมไดรับสวนแบงหรือมีกรรมสิทธิ์ของตน  



28ทุกปลายปท่ีสามจงนําสิบลดทั้งหมดของพืชผลปนั้นสะสมไวในเ
มืองของทาน 29เพื่อชนเลวี 
(ผูซ่ึงไมมีสวนแบงหรือกรรมสิทธิ์ของเขา) คนตางดาว 
ลูกกําพราและแมมายที่อยูในเมืองของทาน  
จะไดรับประทานอิ่มหนําแลวองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะ
ทรงอวยพรทานในการงานทุกอยางท่ีทานทํา”  
 
ปแหงการยกหนี้สิน 
15 ทุกปลายปท่ีเจ็ดทานตองยกหนี้สิน 
2โดยกระทําดังนี้เจาหนี้ทุกรายจะยกหนี้ใหพี่นองรวมชาติอิสราเอล 
ไมเรียกรองใหใชหนี้ 
เพราะเปนวาระที่องคพระผูเปนเจา+ทรงประกาศใหยกเลิกพันธะห
นี้สิน 3ทานอาจทวงหนี้สินจากคนตางดาว 
แตจงยกหนี้ใหพี่นองรวมชาติ 4จะอยางไรก็ตาม 
ไมนาจะมีคนยากจนในหมูทาน 
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงอวยพรทานอยาง
ลนเหลือในดินแดนซ่ึงทรงประทานใหทานครอบครองเปนกรรมสิท
ธ์ิ  5ถาเพียงแตทาน 
เชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานอยางครบถวน 
และระมัดระวังปฏิบัติตามคําบัญชาท้ังปวงซ่ึงขาพเจาแจงแกทานใ
นวันนี้ 6เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงอวยพร 
ทานตามท่ีทรงสัญญาไว ทานจะใหหลายชาติยืม 
แตไมเคยตองยืมจากใคร ทานจะปกครองหลายชนชาติ 
แตจะไมมีใครไดปกครองทาน 
7หากมีคนยากจนในหมูพี่นองในเมืองใดในดินแดนซ่ึงองคพระผูเ
ปนเจา+พระเจาของทานกําลังจะประทานแกทาน  อยานิ่งดูดาย  



ไมยอมเห็นใจชวยเหลือเขา 
8จงใจกวางเอื้อเฟอใหเขายืมตามที่เขาจําเปน  9จงระวัง  
อยามีความคิดชั่วรายวา 
“ ปท่ีเจ็ดปแหงการยกหนี้สินใกลจะมาถึงแลว”  ก็เลยไรน้ําใจไม 
ยอมใหอะไรแกพี่นองผูยากไร  
เขาอาจรองทูลตอองคพระผูเปนเจา+  แลวจะถือเปนความ 
ผิดบาปของทาน 10ทานจงใหเขายืมดวยใจกวางขวาง 
และอยามีใจคิดเสียดาย 
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงอวยพร ทาน 
ในกิจการงานทุกอยางและทุกสิ่งท่ีทานทํา 
11จะมีคนจนในแผนดินเสมอ  ฉะนั้น 
ขาพเจาจึงกําชับใหทานเอื้อเฟอแกพี่นอง 
คนยากไรและผูขัดสนในดินแดนของทาน 
 
ปลดปลอยทาส 
12หากพี่นองชาวฮีบรู ไมวาชายหรือหญิง 
ขายตัวเปนทาสและรับใชทานมาครบหกปในปท่ีเจ็ด  
ทานตองปลอยเขาเปนไท13และอยาปลอยเขาไปมือเปลา14จงมีน้ํา
ใจใหของแกเขาดวยจากฝูงสัตว  ลานนวดขาว และบอย่ําองุน  
จงแบงปนแกเขาตามที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงอวย
พรทาน  15จงระลึกวาทานเคยเปนทาสอยูในอียิปต 
และองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงไถทาน  
ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงแจงพระบัญชาขอนี้แกทานในวันนี้ 
16แตหากทาสของทานกลาววา 
“ ขาพเจาไมตองการจะจากทานไป”  เพราะเขารักทาน 
และครอบครัวของทาน และเขาอยูกับทานมีความสุขดี 



17ก็จงใชเหล็กแหลมเจาะติ่งหูเขาแนบกับประตู 
และเขาจะเปนทาสของทานตลอดไป 
ทาสหญิงก็กระทําเชนเดียวกัน 18เมื่อทานปลอยทาสเปนอิสระ 
อยารูสึกเสียดาย เพราะตลอดหกป 
คาแรงของเขาเพียงครึ่งหนึ่งของคาแรงลูกจาง 
และองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงอวยพรทุกสิ่งท่ีทาน
ท ำ  
 
ลูกหัวปของสัตว 
19จงแยกลูกหัวปท้ังปวงจากฝูงสัตว 
สําหรับถวายองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน  
อยาเอาลูกวัวหัวปไปใชงาน และอยาตัดขนลูกแกะหัวป 
20แตละปทานกับครอบครัวจะรับประทานสัตวเหลานี้ตอพระพักตร
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน ณ 
สถานที่ซ่ึงพระองคจะทรงเลือก 21หากสัตวหัวปมีตําหนิเชน  ขาเก  
ตาบอด หรือมีอะไรผิดปกติ อยานํามาถวาย 
แดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
22ทานจงรับประทานสัตวเหลานี้ในเมืองของทานเอง  
แมผูท่ีมีมลทินในขณะนั้นก็รับประทานได  
เหมือนที่รับประทานเนื้อละมั่งหรือกวาง 23แตอยารับประทานเลือด  
จ ง เ ท ลงที่พื้นดินเหมือนเทน้ํา 
 
เทศกาลปสกา 
16 
จงฉลองเทศกาลปสกาแหงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานในเ
ดือนเอบิบเพราะในเดือนนั้นพระองคทรงนําทานออกจากอียิปตใน



ยามค่ําคืน 2จงเลือกเครื่องบูชาปสกาจากฝูงสัตวของทาน 
ถวายแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน ณ 
ท่ีซ่ึงองคพระผูเปนเจา+จะทรงเลือกเปนท่ีสถาปนาพระนามของพร
ะองค 3จงรับประทานเครื่อง บูชานี้พรอมกับขนมปงไมใสเชื้อ 
ตลอดเจ็ดวันจงรับประทานขนมปงไมใสเชื้อขนมปงแหงความทุกข 
เพราะทานออกมาจากอียิปตอยางเรงรีบเพื่อตลอดชีวิตทานจะไดระ
ลึกถึง เมื่อครั้งทานออกมาจากอียิปต 
4ตลอดเจ็ดวันอยาใหมีเชื้อยีสตในอาณาเขตของทานเลย  
และอยาใหเนื้อที่ทานถวาย 
ในตอนเย็นวันแรกเหลือคางถึงเชาวันรุงขึ้น 
5อยาถวายเครื่องบูชาปสกาในเมืองใดๆที่องคพระผูเปนเจา+พระเจ
าของทานประทานให  6จะตองถวาย ณ 
สถานที่ซ่ึงพระเจาทรงเลือกเปนท่ีสถาปนาพระนามของพระองค 
จงถวายปสกาตอนเย็นเมื่อดวงอาทิตยลับไป 
ในวันครบรอบปแหงการเดินทางออกจากอียิปต 
7จงยางและรับประทานเครื่องบูชาในสถานที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+
พระเจาของทานจะทรงเลือก แลวกลับเต็นทในเชาวันรุงขึ้น 
8และตลอดหกวันหลังจากนั้น  จงรับประทานขนมปงไมใสเชื้อ 
ในวันท่ีเจ็ดจะมีพิธีชุมนุมแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานแล
ะอยากระทําการงานใดๆ 
 
เทศกาลเก็บเก่ียว (เทศกาลแหงสัปดาห) 
9เจ็ดสัปดาหหลังจากเริ่มฤดูเก็บเก่ียว  
10จงฉลองเทศกาลแหงสัปดาหถวายแดองคพระผูเปนเจา+พระเจา
ของทาน 
นําเครื่องบูชาโดยสมัครใจตามสัดสวนแหงพระพรที่องคพระผูเปนเ



จา+พระเจาของทานประทานแกทาน 
11และจงชื่นชมยินดีตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาของท
าน ณ สถานที่ซ่ึงจะทรงเลือกเปนท่ีสถาปนาพระนามของพระองค  
ท้ังทาน  บุตรชายบุตรสาว ทาสชายหญิง  คนเลวีในเมืองของทาน  
คนตางดาว  ลูกกําพราพอและหญิงมายในหมูพวกทาน   
12อยาลืมวาทานเคยเปนทาสในอียิปต  
ฉะนั้นจงใสใจปฏิบัติตามกฎเกณฑเหลานี้ 
 
เทศกาลอยูเพิง  
13หลังจากเก็บรวบรวมผลิตผลจากลานนวดขาวและบอย่ําองุนแลว  
จงฉลองเทศกาลอยูเพิงตลอดเจ็ดวัน 
14จ ง ฉ ล อ ง ว าระชื่นชมยินดีกัน ทั้งทาน  บุตรชายบุตรสาว  
คนใชชายหญิง คนเลวี  คนตางดาว  ลูกกําพราพอ และหญิงมาย 
ในเมืองของทาน 
15ตลอดเจ็ดวันจงเลี้ยงฉลองถวายแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาข
องทาน ณ สถานที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+จะทรงเลือก 
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงอวยพรทานในกา
รเก็บเก่ียว  และในการงานทุกอยางท่ีทานทํา  
ทานจะชื่นชมยินดีเต็มท่ี   
16ชายทุกคนในอิสราเอลจะมาเขาเฝาองคพระผูเปนเจา+พระเจาข
องทานปละสามครั้ง ณ สถานที่ซ่ึงพระองคทรงเลือก 
ในเทศกาลขนมปงไมใสเชื้อ  
เทศกาลแหงสัปดาหและเทศกาลอยูเพิง  
อยาใหผูใดเขาเฝาองคพระผูเปนเจา+ดวยมือเปลา17แตละคนจง
นําของถวายมาตามสัดสวนท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานไ
ดทรงอวยพร  



 
ความยุติธรรม  
18จงแตงตั้งตุลาการและเจาหนาท่ีปกครองสําหรับแตละตระกูลใน
ทุกๆเมืองซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะประทานแกทาน  
คนเหลานี้จะตัดสินความอยางยุติธรรม 
19อยาบิดเบือนความยุติธรรม หรืออคติลําเอียง อยารับสินบน 
เพราะสินบนบังตาของคนฉลาด  
และบิดเบือนถอยคําของผูชอบธรรม 
20จงปฏิบัติตามความยุติธรรมและความยุติธรรมเทานั้น  
เพื่อทานจะมีชีวิตอยู  
แ ล ะ ค ร อ บ ค ร อ งดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+เจาของท
านจะประทานแกทาน  
 
การนมัสการพระอื่น 
21อยาตั้งเสาไมของเจาแมอาเชราหขึ้นขางๆแทนบูชาท่ีทานสราง
ถวายองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
22และอยาตั้งหินศักด์ิสิทธิ์ขึ้น  
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงรังเกียจสิ่งเหลานี้ 
 
17 อยาถวายแกะหรือวัวท่ีเจ็บปวย 
หรือมีตําหนิแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน  
เพราะเปนสิ่งท่ีนารังเกียจสําหรับพระองค   
2หากชายหรือหญิงคนใดในหมูทานในเมืองหนึ่งเมืองใดที่องคพระ
ผูเปนเจา+ประทาน  
กระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+พ ร ะ เจาของทานทรงเห็นวาชั่วใ
นการละเมิดพันธสัญญาของพระองค 



3ไปนมัสการพระอื่นๆหรือกราบไหวดวง อาทิตย  ดวงจันทร  
หรือดวงดาวในทองฟา  ซ่ึงขาพเจาไดสั่งหามไว 
4มีผูมารองเรียนตอทาน 
ทานตองไตสวนอยางรอบคอบหากเปนจริง 
และมีขอพิสูจนวาไดกระทําสิ่งท่ีนารังเกียจเชนนี้ในอิสราเอล  
5ก็จงนําชายหรือ หญิงผูกระทําชั่วคนนั้นออกไปนอกเมือง 
เอาหินขวางใหตาย 
6แตอยาประหารใครเมื่อมีพยานเพียงปากเดียว  
จะตองมีพยานอยางนอยสองหรือสามปาก 
7พยานตองลงมือขวางกอน  จากนั้นประชาชนจะรวมขวางดวย 
ทานตองขจัดความชั่วเสียจากพวกทาน 
8หากมีคดีความใดยุงยากเกินกวาทานจะตัดสิน 
ไมวาเปนคดีฆาคนตายโดยเจตนาคดีฟองรอง 
หรือคดีทํารายรางกาย 
จงนําคดีเหลานั้นไปยังสถานที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของท
านจะทรงเลือก  9ไปแจงตอปุโรหิตผูเปนชนเลวี 
และตอตุลาการซ่ึงประจําการอยูในขณะนั้น  
คนเหลานี้จะเปนผูไตสวนและตัดสิน10ทานจะตองปฏิบัติตามคําตัด
สินของเขาที่แจงแกทาน ณ ที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+จะทรงเลือก 
จงระวังท่ีจะปฏิบัติ ตามทุกประการที่พวกเขาสั่งทาน 
11จงปฏิบัติตามบทบัญญัติท่ีพวกเขาสั่งสอนและทําตาม 
คําตัดสินของเขา  
อยาหันเหจากสิ่งท่ีเขาแจงแกทานไปทางขวาหรือทางซาย  
12ผูใดดูหม่ินตุลาการหรือปุโรหิตซ่ึงปรนนิบัติองคพระผูเปนเจา+พ
ระเจาของทานท่ีนั่นจะตองถูกประหาร 
ทานจะตองขจัดบาปชั่วเสียจากอิสราเอล 



13ประชาชนทั้งปวงจะไดยินเรื่องราวแลวเกรงกลัว 
และจะไมกลาหม่ินประมาทอีก 
 
ก า ร เลือกกษัตริย 
14เม่ือทานไดเขาไปครอบครองและตั้งถ่ิน 
ฐานในดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานประทานใหแ
ลว  และกลาววา 
“ ใหพวกเราตั้งกษัตริยปกครองเราเหมือนชนชาติท้ังปวงรอบๆเรา
”  
15จงใหแนใจวาทานแตงตั้งคนที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของท
า น ท ร ง เลือกใหเปนกษัตริย เขาจะตองเปนอิสราเอล 
ไมใชคนตางดาว 16กษัตริยตองไมหามามากมายมาไวเปนของตัว 
หรือสงคนไปที่อียิปตเพื่อหามามาเพิ่ม 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งไววา 
“ เจาจะตองไมหวนกลับไปทางนั้นอีก” 17เขาจะตองไมมีภรรยาห
ลายคน มิฉะนั้นจิตใจของเขาจะหันเหไป 
และเขาไมควรสะสมเงินทองไวมากมาย  18เมื่อเขาขึ้นครองราชย 
ใหเขาคัดลอกบทบัญญัตินี้จากหนังสือ 
มวนของปุโรหิตผูเปนชนเลวี 19บทบัญญัตินี้จะไดอยูกับเขา 
ใหเขาอานเสมอตลอดชีวิต 
เพื่อเขาจะเรียนรูท่ีจะยําเกรงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเขา 
แ ล ะระวังท่ีจะปฏิบัติตามทุกถอยคําแหงบทบัญญัติและกฎเกณฑเ
หลานี้ 20เพื่อเขาจะไมถือวาตัวเองดีกวาพี่นองรวมชาติ  
และหันเหจากบทบัญญัติไปทางขวาหรือทางซาย 
แลวเขากับวงศวานจะไดครอบครองราชบัลลังกในอิสราเอลยาวนา
นสืบไป 



 
สวนแบงของปุโรหิต 
18 ปุโรหิตผูเปนชนเลวี 
อันท่ีจริงคนในตระกูลเลวีท้ังหมดจะไมไดรับสวนแบง 
หรือมีกรรมสิทธิ์รวมกับอิสราเอล 
เขาจะยังชีพดวยเครื่องบูชาซ่ึงเผาดวยไฟถวายแดองคพระผูเปนเจ
า + นี่เปนสวนกรรมสิทธิ์ของเขา 
2เขาจะไมครอบครองทรัพยสมบัติใดในหมูพี่นอง 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนกรรมสิทธิ์ของเขาตามที่ทรงสัญ
ญาไว  3เมื่อประชาชนถวายวัวหรือแกะเปนเครื่องบูชา 
บรรดาปุโรหิตจะไดโคนขาหนา แกมและทองเปนสวนแบง 
4จงมอบผลิตผลเก็บเก่ียวรุนแรก คือเมล็ดขาว น้ําองุนใหม น้ํามัน 
และขนแกะรนแรกในการตัดขนแกะใหแกเขา 
5เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเลือกสรรพวกเขาแ
ละลูกหลานจากตระกูลท้ังปวงใหมาปฏิบัติหนาท่ีรับใชในพระนาม
ขององคพระผูเปนเจา+เ ส ม อ ไ ป   
6ชนเลวีทุกคน 
ไมวาจะอาศัยอยูท่ีไหนในอิสราเอลมีสิทธิ์เขามายังสถานที่ซ่ึงองคพ
ระผูเปนเจา+จะทรงเลือก 
7และปฏิบัติหนาท่ีในพระนามขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของเ
ขา เชนเดียวกับญาติพี่นองเลวีท้ังปวง 
ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีอยูตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
8เขามีสิทธิ์ไดรับสวนแบงจากเครื่องบูชาและของถวายอยางเทาเที
ยมกัน 
แมจะไดรับเงินจากการขายทรัพยสินของครอบครัวแลวก็ตาม 
 



สิ่งท่ีพระเจาทรงรังเกียจ 
9เม่ือทานเขาสูดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานประท
าน  อยาเลียนแบบแนวทางอันนารังเกียจของชนชาติท้ังหลายที่นั่น 
10อยาใหผูใดในพวกทานยกบุตรชายบุตรสาว 
เปนเครื่องบูชาดวยไฟ16 เปนหมอดูฤกษยาม หรือนักอาคม 
แปลความหมายลางบอกเหตุตางๆ เปนพอมดแมมด   
11หรือทําเวทมนตร  หรือเปนคนทรง หรือเปนหมอผี 
หรือไปปรึกษาคนท่ีตายแลว 
12องคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังรังเกียจผูท่ีกระทําสิ่งเหลานี้ 
และที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงขับไลชนชาติเหลานั้
นออกไปตอหนาทาน 
ก็เพราะธรรมเนียมปฏิบัติอันนารังเกียจเหลานี้ 
13ทานจะตองไมมีท่ีติตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาของ
ทาน 
 
ผูเผยพระวจนะ 
     14ชนชาติตางๆซ่ึงทานจะเขาไปแทนที่ 
เชื่อฟงหมอดูฤกษยามและนักอาคม 
แตสวนทานองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานไมทรงอนุญาตให
ทานทําเชนนั้น 
15องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงตั้งผูเผยพระวจนะเช
นขาพเจาขึ้นมาคนหนึ่งสําหรับทาน  จากทามกลางพี่นองอิสราเอล 
ทานตองรับฟงเขา 
16เพราะทานเองไดทูลขอจากองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน

                                      
16 18:10 * หรือ “ ใหบุตรชายบุตรสาวลุยไฟ”  



ท่ีภูเขา โฮเรบในวันชุมนุมนั้น เมื่อทานกลาววา 
“ ขออยาใหเราไดยินพระสุรเสียงขององคพระผูเปนเจา+พระเจาข
องเรา หรืออยางใหเราเห็นเปลวไฟใหญนั้นอีกเลย หาไมแลว 
เราจะ ตองตาย”   17องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา 
“ ท่ีพวกเขากลาวมาก็ดี 
18เราจะตั้งผูเผยพระวจนะขึ้นมาคนหนึ่งเชนดังเจาในหมูพี่นองขอ
ง เ ข า   เ ร า จ ะ ใสถอยคําของเรา ไวในปากของเขา  
เขาจะแจงทุกสิ่งท่ีเราสั่งเขาแกเหลาประชากร19ถาผูใดไมยอมฟง
คําพูดของเราซึ่งผูเผยพระวจนะนั้นกลาว ในนามของเรา  
เราเองจะจัดการกับผูนั้น 
20แตผูเผยพระวจนะคนใดซึ่งแอบอางนามของเราทั้งๆที่เราไมไดสั่
งใหเขาพูด  หรือผูเผยพระวจนะผูกลาวในนามพระอื่นๆ 
จะตองมีโทษถึงตาย”    21ทานอาจจะกลาวกับตนเองวา  
“ แลวเราจะรูไดอยางไรวาวาถอยคํานี้ไมไดมาจากองคพระผูเปนเ
จา+?”  
22หากสิ่งท่ีผูเผยพระวจนะประกาศในพระนามขององคพระผูเปนเ
จา+ไมเกิดขึ้นหรือเปนจริง 
แสดงวาองคพระผูเปนเจา+ไมไดตรัสถอยคํานั้น 
ผูเผยพระวจนะกุขึ้นมาเอง ทานอยาไปกลัวเกรงเขา”  
 
เมืองลี้ภัย 
19 
“ เม่ือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงทําลายลางชนชาติต
างๆในดินแดนซ่ึงพระองคประทานแกทาน 
เม่ือทานขับไลพวกเขาออกไปและตั้งถ่ินฐานในบานเมืองของเขาแ
ลว 



2จงคัดเลือกเมืองลี้ภัยสามแหงตั้งอยูศูนยกลางในดินแดนซ่ึงองคพ
ระผูเปนเจา+พระเจาของทานประทานแกทาน 
3จงสรางทางไปยังเมืองลี้ภัยและแบงดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+
พระเจาของทานประทานเปนกรรม สิทธิ์นั้น 
ออกเปนสามภาคเพื่อผูท่ีฆาคนจะหนีไปลี้ภัยท่ีนั่น 
4ตอไปนี้คือกฏเก่ียวกับผูท่ีทําใหคนตายแลวหนีไปยังเมืองลี้ภัยเพื่อ
เอา ชีวิตรอด 
คือผูท่ีทําใหคนตายโดยไมเจตนาไมไดมุงรายหมายขวัญ 
5ยกตัวอยางชายคนหนึ่งเขาไปตัดไมในปากับเพื่อนบาน หัวขวาน 
กระเด็นออกมาถูกเพื่อนบานถึงแกความตาย  
เขาสามารถหนีไปลี้ภัยในเมืองลี้ภัยแหงใดแหงหนึ่งในสามเมืองนี้แ
ละรอดชีวิต 6ถามีเพียงเมืองเดียวอาจจะไกลเกินไป ทําใหญาติ 
ของผูตายตามลางแคนเขาไดทัน 
เขาจะถูกสังหารทั้งๆที่ไมนาจะตองตายในเมื่อสิ่งท่ีเกิด 
ขึ้นนั้นเปนอุบัติเหตุ 7ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึง 
สั่งใหทานตั้งเมืองลี้ภัยขึ้นสามแหง  
8หากองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงขยายอาณาเขต 
ของทานตามที่ทรงสัญญาดวยคําปฏิญาณไว 
กับบรรพบุรุษของทาน และประทานดินแดน 
ท้ังหมดที่ทรงสัญญาไว 9เนื่องจากทานเชื่อฟงบทบัญญัติท้ังปวงซ่ึง 
ขาพเจาแจงแกทาน ในวันนี้ 
คือรักองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน  
และดําเนินตามครรลองของพระองคเสมอ  
เม่ือนั้นจงกําหนดเมืองลี้ภัยขึ้นอีกสามแหง  
10จงทําอยางนี้เพื่อโลหิตของผูไมมีความผิดจะไมตองหลั่งลงในดิ



นแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานประทานใหเปนกรรม
สิทธิ์ของทาน และเพื่อทานจะไมตองรับผิดตอการหลั่งโลหิต 
11แตหากผูใดเกลียดชังเพื่อนบานและซุมดักคอยเลนงานและฆาเข
า แลวหนีเขาไปในเมืองลี้ภัยไมวาแหงใด 
12บรรดาผูอาวุโสแหงเมืองของเขาจะสงคนมาจับกุมตัวเขากลับมา 
มอบใหแกผูแกแคนแทนผูตายเพื่อประหารเสีย 
13อยาสงสารเขาเลย 
จงขจัดมลทินแหงการหลั่งโลหิตของผูไมมีความผิดเสียจากอิสราเอ
ล  เพื่อทานจะอยูอยางรมเย็นเปนสุข 
 
หลักเขต  
14อยาโยกยายหลักเขตของเพื่อนบาน 
ซ่ึงบรรพชนปกไวในดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทา
นประทานใหเปนกรรมสิทธิ์   
 
พ ย า น    
15อยาตัดสินคดีผูใดเมื่อมีพยานเพียงปากเดียว  
จ ะตองมีพยานอยางนอยที่สุดสองหรือสามปาก 
16ถาผูใดเปนพยานมุงราย 
กลาวโทษวาอีกผูหนึ่งประกอบอาชญากรรม 
17ท้ังคูตองมายืนอยูจําเพาะพระพักตรองคพระผู 
เปนเจา+ตอหนาปุโรหิตและตุลาการซ่ึงประจําหนาท่ีขณะนั้น 
18ตุลาการจะตองไตสวนอยาง ถ่ีถวน หากพิสูจนไดวาพยานโกหก 
19โทษทัณฑซ่ึงเขาหวังใหตกแกพี่นองจะตกอยูแกเขาเอง  
ทานจะตองขจัดความชั่วรายเสียจากหมูทาน 20แลวประชาชนอื่นๆ 
ท่ีไดยินเรื่องนี้จะขยาดกลัว 



ไมมีใครกลากระทําความชั่วเยี่ยงนี้อีกในหมูทาน 
21อยาสงสารเขาเลยเลย ชีวิตแทนชีวิต ตาแทนตา ฟนแทนฟน 
มือแทนมือ  และเทาแทนเทา”  
                          
ส ง ค ร า ม  
20 “ เม่ือทานออกรบ และเห็นศัตรูมีมา  รถรบ 
และกองทัพยิ่งใหญเหนือกวาทาน  อยาตกใจไปเลย 
ดวยวาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานผูนําทานออกมาจากอียิ
ปตนั้นจะสถิตกับทาน 2กอนจะออกรบ 
ปุโรหิตจะเดินมาขางหนาและกลาวแกกองทัพ  3เขาจะกลาววา 
“ อิสราเอลเอย จงฟงเถิด วันนี้ทานกําลังจะไปรบกับศัตรู 
ไมตองขวัญหนีดีฝอหรือหวาดกลัว 
อยาพรนพรึงหรือตื่นตระหนกตกใจ 
4เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานเสด็จไปกับทาน 
ทรงตอสูศัตรูเพื่อทานและจะประทานชัยชนะแกทาน” 5แลวแมทัพ
นาย กองจะกลาวแกกองทัพวา 
“ มีใครบางท่ีเพิ่งสรางบานใหมแตยังไมไดทําพิธีถวาย?  
ถามีจงกลับไปบาน เพราะทานอาจจะตายในสงคราม  
แลวคนอื่นมาทําพิธีถวายแทน 6มีใครบางเพิ่งปลูกสวนองุน 
แตยังไมไดกินผลเลย? ถามีจงกลับบาน ทานอาจจะตายในสงคราม 
แลวคนอื่นมากินแทน 7มีใครบางท่ีเพิ่งหม้ัน? 
ถามีจงกลับบานแตงงานเสียเถิด 
หาไมแลวอาจจะตายในสงครามและคนอื่นมาแตงงานกับคนรักขอ
งทาน” 8แลวแมทัพนายกองอาจจะกลาวเสริมวา 
“ มีใครใจเสาะหรือหวาดหวั่นบาง?  ถามีจงกลับบานเสีย 
กอนที่จะทําใหคนอื่นเสียขวัญ”  



9เม่ือแมทัพนายกองกลาวอยางนี้จบแลว 
ก็จะประกาศรายชื่อผูนําทัพ 
10เม่ือทานประชิดเมืองใด กอนอื่นจงยื่นขอเสนอใหเขายอมเจรจา 
11หากเมืองนั้นยอม รับขอเสนอและเปดประตูเมืองใหชาวเมือง 
ท้ังหมดจะถูกเกณฑแรงงานเปนคนรับใชของทาน 
12หากเขาไมยอมเจรจาดวยอยางสันติและตอสูกับทาน  
ทานจงลอมเมืองนั้น 
13เม่ือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานมอบเมืองนั้นไวในมือทา
น จงลงดาบฆาชายทุกคนในเมืองนั้น 14แตทานอาจจะยึดผูหญิง  
เด็ก  ฝูงสัตว  และทรัพยสินตางๆในเมืองนั้น เปนของทาน  
ทานสามารถใชของที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานประทาน
ซ่ึงยึดมาจากศัตรูได 
15กฎเกณฑเหลานี้ใชเฉพาะเมืองไกลๆมิใชเมืองที่เปนของประเทศ
ใกลเคียง 
16สวนเมืองตางๆในประเทศที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน
ทรงยกใหเปนกรรมสิทธิ์ของทาน อยาไวสักชีวิต 
จงทําลายทุกสิ่งท่ีมีลมหายใจ 
17จ ง ท ำ ล า ย 17ลางชาวฮิตไทต ชาวอาโมไรต  
ชาวคานาอัน  ชาวเปริสซี  ชาวฮีไวต 
และชาวเยบุสใหสิ้นตามที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงบั
ญชาไว 18หาไมแลวพวกเขาจะสอนใหทานกระทําสิ่งนาขยะ 
แขยงในการกราบไหวพระตางๆ ตามเขา 

                                      
17 20:17* 
คํานี้ในภาษาฮีบรูหมายถึงสิ่งของหรือบุคคลที่ถวายแดองคพระผูเป
น เ จา+ และไมอาจเรียกคืนได มักจะตองทําลายใหหมดสิ้นไป 



และทานจะกระทําบาปตอองคพระผูเปนเจา+พ ร ะ เจาของทาน 
19เม่ือทานบุกลอม เมืองอยูนานเพื่อยึดเมือง อยาโคนตนไมท้ิง 
เพราะทานจะไดรับประทานผลไม ไมตองโคนตนไม 
ตนไมในทองทุงเปนมนุษยหรือ? ทานถึงตองลอมทําลาย 
20แตทานอาจจะโคนตนไม ซ่ึงไมไดใชเปนอาหาร 
เพื่อใชทํายุทโธปกรณ ยึดเมือง”  
                        
ฆาตกรรมที่ไมรูตัวผูกระทําผิด 
21 
“ เม่ือทานเขาสูดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานประ
ทานเปนกรรมสิทธิ์ หากพบศพกลางทุงและไมทราบวาใครเปนผูฆา 
2ผูอาวุโสและตุลาการของทานจะวัดระยะทางจากศพไป 
ยังเมืองใกลท่ีสุด 
3แลวผูอาวุโสแหงเมืองนั้นจะนําวัวสาวซ่ึงไมเคยเทียมแอกไมเคยถู
กใชงานมากอน 
4ไปยังหุบเขาซ่ึงไมเคยมีการไถหวานและซ่ึงมีธารน้ําไหล 
แลวหักคอวัวท่ีนั่น 5ปุโรหิตชนเลวีจะกาวไปขางหนา  
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเลือกปุโรหิตใหปฏิบั
ติหนาท่ีใหประกาศพระพรในพระนามองคพระผูเปนเจา+และตัดสิ
นคดีวิวาทและทํารายรางกาย  
6บรรดาผูอาวุโสท้ังปวงของเมืองนั้นจะลางมือเหนือวัวนั้นซ่ึง 
ถูกหักคอในหุบเขา 7และประกาศวา “ มือเราไมไดทําใหหลั่งเลือด  
และตาเราไมไดเห็น วาใครทํา  
8ขาแตองคพระผูเปนเจา+โปรดรับการลบมลทินบาปสําหรับอิสราเ
อล ประชากรของพระองคซ่ึงทรงไถไวแลว  อยาให 
ประชากรของพระองคตองรับโทษผิด 



ท่ีคนบริสุทธิ์ผูนี้ถูกฆาตายเลย”  
แลวความตายนี้จะไดรับการทรงอภัยโทษบาป 
9ทานก็จะไดชวยตัวเองใหพนผิดจากการที่ผูบริสุทธิ์ตองตาย 
เนื่องจากทานไดกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาถูกตอง 
 
การแตงงานกับหญิงเชลย 
10เม่ือทานออกรบและองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ทรงมอบขาศึกไวในมือทาน และทานจับเขาเปนเชลย  
11หากทานเห็นหญิงงามในหมูเชลย 
ซ่ึงทานอยากไดไวเปนภรรยา12จงพานางมาที่บานของทาน  
ใหนาง โกนผมและตัดเล็บ 
13และเปลี่ยนเสื้อผาซ่ึงสวมอยูเม่ือถูกจับมาเปนเชลยออกเสีย 
ใหนางอยูในเรือนของทานไวทุกขแกบิดามารดาของนางหนึ่งเดือ
นเต็มๆ  หลังจากนั้นทาน จึงแตงงานกับนางได 
14หากนางไมถูกใจทาน  จงปลอยนางไปตามใจชอบของนาง 
อยาขายนางหรือปฏิบัติกับนางเยี่ยงทาส  
เพราะทานไดกระทําใหนางอับอายแลว 
 
สิทธิบุตรหัวป   
15ชายใดมีภรรยาสองคน  คนหนึ่งเขารักและอีกคนหนึ่งเขาไมรัก  
แตท้ังสองใหกําเนิดบุตรแกเขา และบุตรหัวปคือบุตรของภรรยา 
คนที่เขาไมรัก 
16เขาจะใหมรดกแกบุตรคนรองคือบุตรของภรรยาที่รัก 
มากกวาบุตรหัวปไมได 17เขาตองรับบุตรของภรรยาที่เขา 
ไมรักเปนบุตรหัวปโดยยกทรัพยสินใหแก บุตรหัวปสองเทา 



บุตรนี้เปนหมายสําคัญแรกแหงกําลังของบิดาของเขา  
สิทธิบุตรหัวปเปนของเขา 
 
บุตรดื้อดึง  
18หากคนใดมีบุตรชายที่ด้ือดึงหัวแข็ง 
ไมอยูในโอวาทไมยอมเชื่อฟงบิดามารดา  แมถูกตีสอนก็แลว 
19ใหบิดามารดานําตัวบุตรนั้นมาพบผูอาวุโสแหงเมืองนั้นท่ีประตูเมื
อ ง 20เขาจะแจงแกผูอาวุโสวา “ ลูกคนนี้ด้ือรั้นหัวแข็ง  
ไมเชื่อฟงโอวาท ชอบสํามะเลเทเมา”  
21แลวชาวเมืองทั้งปวงนั้นจะเอาหินขวางเขาใหตาย  
ทานจะตองขจัดความชั่วรายเสียจากในหมูทาน  
ชนอิสราเอลทั้งปวงจะไดยินเหตุการณท่ีเกิดขึ้นแลวเกรงกลัว 
 
กฎอื่นๆ  
22ผูใดกระทําความผิดมีโทษถึงตาย และถูกแขวนไวท่ีตนไม 
23อยาปลอยใหศพคางอยูบนตนไมขามคืน  
จงฝงเสียในองคพระผูเปนเจา+เยโฮวาหพระเจาของทานประทานเ
ปนกรรมสิทธิ์แกทานนั้นเปนมลทิน ”  
22 ” หากทานเห็นวัวหรือแกะของผูใดหลงมา  อยานิ่งดูดาย  
จงนํามันกลับไปคืนเจาของ 2หากเจาของอยูไกลหรือทานไมรูวา 
ใครเปนเจาของ  จงพามันไปที่บานของทาน 
ดูแลมันจนกวาเจาของจะมาถามหา  จึงคืนใหเขา 3ไมวาจะเปนลา  
เสื้อผา  หรือสิ่งอื่นใด ของเขาที่สูญหาย อยานิ่งดูดาย 
4เม่ือทานเห็นลาหรือวัวของผูใดลมอยูตามทาง  อยานิ่งดูดาย  
จงเขาไปชวยเหลือใหมันยืนขึ้นไดอีก 



5สตรีอยาสวมเครื่องแตงกายของบุรุษและบุรุษก็อยาสวมเครื่องแตง
กายของสตรี  
ดวยวาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงรังเกียจผูท่ีกระทําเช
นนั้น 
6หากพบรังนกริมทาง หรือบนตนไมหรือที่พื้น 
และมีแมนกกกไขหรือลูกของมัน  อยาจับทั้งแมนกและลูกนก  
7ทานอาจจับลูกนกไวจงปลอยแมนกไป เพื่อประโยชนสุขของทาน 
และเพื่อทานจะมีชีวิตที่ยืนยาว 
8เม่ือสรางบานใหม 
ควรกอขอบรอบหลังคาเพื่อปองกันมิใหบานแปดเปอนมลทินเลือด 
ท่ีมีผูพลัดตกลงมาตาย 
9อยาหวานเมล็ดพืชสองชนิดปนกันในสวนองุนของทาน 
หากขืนทําท้ังผลองุนและพืชพันธุจะเปนมลทิน18 
10อยาเอาวัวกับลาเขาเทียมแอกดวยกัน 
11อยาสวมเสื้อผาท่ีทอจากดายขนสัตวปนดายลินิน  
12ทานจงเย็บพูหอยไวท่ีมุมท้ังสี่ของเสื้อคลุม 
 
ความสัมพันธทางเพศ   
 
13ชายใดแตงงานและภายหลังท่ีหลับนอนกับภรรยาแลวไมชอบน
า ง  14จึงพูดใหนางเสื่อมเสียโดยกลาววา 
“ ขาพเจาแตงงานกับหญิงนี้ แตเม่ือเขาหานาง 
ไมพบหลักฐานที่พิสูจนวา นางเปนสาวพรหมจารี”  
15ใหบิดามารดาของหญิงนั้นนําขอพิสูจนพรหมจารีของนางมาให

                                      
18 22:9* ถูกริบไปยังสถานนมัสการ 



ผูอาวุโสประจําเมืองพิจารณาที่ประตูเมือง 
16ผูเปนบิดาจะกลาวแกบรรดาผูอาวุโสวา 
“ ขาพเจายกบุตรสาวใหเปนภรรยา ของชายผูนี้ 
แตเขาไมชอบนาง17และเดี๋ยวนี้เขามาพูดใหนางเสื่อมเสีย'ขาพเจา
พบวาลูก สาวของทานไมใชสาวพรหมจารี’  แตนี่เปน 
ขอพิสูจน”  แลวคลี่ผาออกใหคณะผูอาวุโสดู 
18ผูอาวุโสจะนําชายผูนั้นมาลงโทษ19และปรับเขาเปนเงิน100 
เ ช เ ข ล 19 มอบใหแกบิดาของหญิงนั้น 
เพราะเขาทําใหหญิงพรหมจารีแหงอิสราเอลเสียชื่อเสียง 
นางยังคงเปนภรรยาของเขา  
เขาจะหยาขาดจากนางไมไดตลอดชีวิต  
20แตหากคํากลาวหาเปนความจริง 
ไมมีหลักฐานพิสูจนวาหญิงนั้นเปนสาวพรหมจารี 
21นางจะถูกนําตัวไปที่ประตูบานของบิดา 
และใหชาวเมืองนั้นเอาหินขวางนางใหตาย  
นางไดกระทําสิ่งนาละอายในอิสราเอลโดยปลอยตัวใหผูชายทั้งๆที่
ยังไมไดออกเรือน  
ทานจะตองขจัดความชั่วรายไปเสียจากพวกทาน  
22ชายใดถูกจับไดในขณะนอนกับภรรยาของคนอื่น 
ท้ังตัวเขาและหญิงผูคบชูจะตองมีโทษถึงตาย 
ทานจะตองขจัดความชั่วรายไปเสียจากอิสราเอล 
23ชายใดพบสาวพรหมจารีซ่ึงหม้ันแลวและหลับนอนกับเธอในเมือ
ง  24ทั้งคูจะตองถูกนําตัวไปท่ีประตู เมืองและถูกหินขวางตาย 
เพราะเหตุท่ีฝายหญิงไมไดรองขอความชวยเหลือ 
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และฝายชายไดละเมิดพรหมจารี คูหม้ัน ของคนอื่น 
ทานจะตองขจัดความชั่วรายเสียจากหมูทาน25แตหากเหตุการณนี้
เกิดขึ้นนอกเมือง ชายผูขมขืนตองตายเพียงคนเดียว 
26อยาทําอะไรแกฝายหญิง เพราะนางไมได 
ทําอะไรผิดบาปสมควรตายกรณีนี้คลายคลึง 
กับกรณีมีคนทํารายเพื่อนบานถึงแกความตาย 
27เพราะเหตุเกิดท่ีนอกเมืองหญิงสาวนั้นอาจสงเสียงรองแลว 
แตไมมีใครไดยินและชวยนางออกมา 28ชาย 
ใดถูกจับไดวาขมขืนสาวพรหมจารีท่ียังไมไดหม้ันหมา ย  
29เขาจะตองจายเงิน 50 เ ช เ ข ล 20ใหแกบิดาของหญิงนั้น  
แ ล ะ แ ตงงานกับนาง เพราะเขาไดละเมิหญิงนั้น 
เขาจะหยาขาดจากนางไมไดตลอดชีวิตของเขา 
30อยาใหผูใดแตงงานกับภรรยาของบิดา 
เขาจะตองไมหลูเกียรติบิดา”     
 
ผูท่ีเขาสถานนมัสการไมได 
23 “ ชายใดถูกตอนโดยการทุบหรือตัด 
หามเขาไปในชุมนุมชนขององคพระผู เปนเจา+  
2หามลูกท่ีเกิดจากการสมรสตองหาม21 
หรือลูกหลานของเขาเขาไปในชุมนุมชนขององคพระผูเปนเจา+ตล
อดสิบชั่วอายุ 
3คนชาติอัมโมนหรือโมอับหรือลูกหลานของเขาจะเขาในชุมนุมชน
ขององคพระผูเปนเจา+ ไมไดเลยแมจนถึงสิบชั่วอายุ 
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21 23:2* หรือ ลูกนอกกฎหมาย 



4เพราะพวกเขาไมยอมใหอาหารและน้ําแกทานเมื่อทานออกมาจา
กอียิปต 
เขาถึงกับจางบาลาอัมบุตรเบโอรจากเปโธรในอารัมนาหะราอิม22ม
าแชงทาน 
5แตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานไมทรงฟงบาลาอัม  
กลับทรงพลิกผันคําแชงสาปใหกลายเปนพระพรสําหรับทาน  
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงรักทาน  
6ตลอดชีวิตของทาน  อยาทําสนธิสัญญาไมตรีกับพวกเขาเลย 
7อยารังเกียจเดียดฉันทคนเอโดม เพราะเขาเปนพี่นองของทาน 
และอยารังเกียจเดียดฉันทคนอียิปต 
เพราะทานเคยเปนคนตางดาวในประเทศของเขา 
8บุตรหลานชั่วอายุท่ีสามของพวกเขาสามารถเขามารวมในชุมนุม
ชนขององคพระผูเปนเจา+ได     
 
สิ่งเปนมลทินในคายทหาร 
9ระหวางรบ 
ผูท่ีอยูในคายพักจะตองหลีกหางจากทุกสิ่งท่ีไมบริสุทธิ์ 
10ชายใดมีมลทินเนื่องจากการหลั่งน้ําอสุจิในเวลากลางคืนจะตอง
ออกไปอยูนอกคายพัก 
11จนตกเย็นจึงอาบน้ําและกลับเขามาในคายไดเม่ือดวงอาทิตยลับ
ฟา 12จงกําหนดที่ปลอยทุกขไวนอกคายพัก 
13ทุกคนจะมีเสียมเปนอุปกรณ ประจําตัว หลังจากปลอยทุกขแลว 
จงใชเสียมขุดดินกลบสิ่งปฏิกูล 
14เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงดําเนินอยูในคาย
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ของทาน เพื่อปกปองคุมครองทาน และมอบ ศัตรูไวในมือทาน 
คายพักจะตองบริสุทธิ์ เพื่อพระองคจะไดไมเห็นสิ่งท่ีไมบังควร 
และเมินพระพักตรเสียจากทาน 
 
กฎอื่นๆ      
15ทาสคนใดหนีนายมาพึ่งทาน  
อยาจับเขาสงคืนนาย16จงยอมใหเขาอาศัยอยูกับทานในเมืองไหน
ก็ไดตามแตเขาจะเลือก อยาขมเหงรังแกเขา 
17อยาใหมีชายหญิงคนใดในอิสราเอลเปน โสเภณีในเทวสถาน 
18อ ยานํารายไดจากโสเภณีหญิงหรือชายมาแกบนในพระนิเวศแ
หงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน  
เพราะทั้งสองเปนท่ีชิงชังสําหรับองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทา
น  
19เม่ือทานใหพี่นองรวมชาติยืมเงิน อาหาร หรือสิ่งอื่นใดก็ตาม 
อยาเรียกรองดอกเบี้ย 20ทานอาจเก็บดอกเบี้ยจากคนตางชาติ 
แตไม ใชจากพี่นองอิสราเอลดวยกัน 
เพื่อองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะไดอวยพรทานในทุก 
สิ่งท่ีทานจับทําในดินแดนซ่ึงทานกําลังจะเขาไปครอบครอง 
21เม่ือทานถวายสัตยปฏิญาณตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทา
น อยาผัดผอนที่จะกระทําตามที่ปฏิญาณไว 
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงเรียกรองใหทําตา
มคําปฏิญาณนั้นแนนอน หาไมแลวยอมเปนความผิดบาป 
22หากทานงดไมปฏิญาณ  ทานก็จะไมมีความผิดบาป 
23เม่ือทานกลาว ปฏิญาณจะตองระมัดระวังกระทําตามที่พูดไว 
เพราะเปนคําปฏิญาณโดยสมัครใจจากปากของทานเองตอองคพระ
ผูเปนเจา+พระเจาของทาน 



24ทานอาจเก็บองุนจากสวนของเพื่อนบาน รับประทานจนอิ่ม 
แตอยาใสภาชนะนําออก ไป 25ถาทานเขาไปในนาของเพื่อนบาน  
ทานอาจเก็บเมล็ดขาวดวยมือของทาน 
แตอยาใชเคียวเกี่ยวรวงขาวจากตน”  
 
การหยารางและการแตงงานใหม 
24 “ ชายใดไมพึงพอใจภรรยาเนื่องดวยขอบกพรองตางๆ  
ใหเขียนหนังสือหยา 
มอบแกนางและสงตัวนางออกไปจากบานของเขา 
2หลังจากนั้นหากนางแตงงานใหม 
3และสามีใหมก็ไมพึงพอใจนาง 
แลวเขียนหนังสือหยามอบใหแลวสงตัวนางออกไปจากบานของเข
า หรือหากสามีใหมตายไป  
4สามีคนแรกที่หยากันแลวอยาหวนกลับไปแตงงานกับนางอีกเพรา
ะนางมีมลทินแลว จะเปน 
ท่ีนารังเกียจในสายพระเนตรขององคพระผูเปนเจา+ 
อยานําบาปมาเหนือดินแดน  
ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานประทานแกทานเปนกรรมสิ
ทธิ์ 
 
กฎตางๆ 
5อยาเกณฑชายที่เพิ่งแตงงานใหมใหออกรบทัพจับศึก  
หรือมอบหมายหนาท่ีใดๆแก เขา 
ตลอดปแรกใหเขามีความสุขอยูกับภรรยาที่บาน 
6อยายึดหินโมเปนของค้ําประกันการกูยืม 
เพราะเปนเครื่องมือที่เจาของใชในการประทัง ชีวิต 



7ผูใดลักพาตัวพี่นองอิสราเอล  
และปฏิบัติตอเขาเยี่ยงทาสหรือขายเขาไป ผูลักพาจะตองตาย 
ทานตองขจัดความชั่วรายออกจากพวกทาน 
8ในกรณีโรคผิวหนัง23 
จงระมัดระวังปฏิบัติตามคําสั่งของปุโรหิตผูเปนชนเลวีอยางเครงครั
ด ทานจะตองระมัดระวังปฏิบัติตามสิ่งท่ีขาพเจาบัญชาพวกเขา 
9จงจดจําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงกระทําตอมิเ
รียม ขณะเมื่อทานออกจากอียิปต 
10เม่ือทานใหเพื่อนบานยืมสิ่งใด  
อยาเขาไปเอาของค้ําประกันในบานของเขา11จงคอยอยูขางนอก 
ใหผูขอกูนําของค้ําประกันออกมาใหทานเอง12หากคนนั้นยากจน 
ทานอยาเก็บของค้ําประกันไวขามคืน  
13จงคืนเสื้อคลุมใหเขากอนดวงอาทิตยตกดิน 
เพื่อเขาจะใชหมองคพระผูเปนเจา+เยโฮวาหพระเจาของทาน 
14อยาเอารัดเอาเปรียบลูกจางท่ียากไรและขัดสน 
ไมวาจะเปนพี่นองอิสราเอลหรือคน 
ตางดาวในเมืองของทาน15จงจายคาแรงแกเขาทุกวันกอนดวงอา
ทิตยลับฟา  เนื่องจากเขายากจนและใจจดใจจออยูท่ีคาจาง 
หาไมแลวเขาอาจจะรองกลาวโทษทานตอองคพระผูเปนเจา+และท
านจะมีความผิดบาป 
16อยาประหารบิดาเพราะความผิดบาปของบุตร 
หรือประหารบุตรเพราะความผิดบาปของบิดา 
แตละคนจะตายเพราะความบาปของเขาเอง 

                                      
23 24:8* ภาษาฮีบรูวา โรคเรื้อนแตหมายรวมถึงโรคผิวหนังตางๆ 



17จงใหความยุติธรรมแกคนตางดาวและลูกกําพราพอ  
อยาเอาเสื้อคลุมของหญิงมาย 
เปนของคํ้าประกันหนี้สิน18จงระลึกวาทานเคยเปนทาสในอียิปต 
และองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงไถทานออกมา ดวย 
เหตุนี้ขาพเจาจึงบัญชาทานใหทําเชนนี้ 
19เม่ือทานเก็บเก่ียวพืชผล 
หากทานลืมฟอนขาวมัดหนึ่งไวในทององคพระผูเปนเจา+เยโฮวาห
พระเจาของทานจะทรงอวยพรการงานทุกอยางท่ีทานทํา 
20เม่ือทานฟาดผลมะกอกจากตน ไมตองเก็บซํ้าท่ีก่ิงเดิม 
จงปลอยสวนท่ีเหลือไวเปนของคนตางดาว  ลูกกําพราพอ 
และหญิงมาย 21เมื่อทานเก็บเก่ียวองุนในสวนของทาน 
อยาเก็บซํ้าจนเกลี้ยง จงปลอยสวน ที่เหลือไวเปนของคนตางดาว 
ลูกกําพราพอ และหญิงมาย 22จงระลึกวาทาน 
เคยเปนทาสในอียิปต ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงบัญชาทาน 
ใหทําเชนนี้”  
 
25 “ เมื่อผูใดเปนความกัน ใหนําเรื่องมาถึงศาล 
ตุลาการจะตัดสินคดีปลอยผู บริสุทธิ์และตัดสินลงโทษผูผิด 
2หากผูผิดสมควรถูกโบย  
ตุลาการจะสั่งใหเขานอนลงและใหโบยตอหนา 
มากนอยตามแตโทษ หนักเบา  3แตอยาใหเกิน 40 ที  
มิฉะนั้นโทษทัณฑจะรุนแรงเกินเหตุ และพี่นองของทาน 
จะตองเสื่อมเกียรติตอหนาทาน 
4อยาเอาตะกรอครอบปากวัวซ่ึงนวดขาว อยู 
5ถาพี่นองอาศัยอยูดวยกันและมีคนหนึ่งตายไปโดยปราศจากบุตร
ชาย อยาใหภรรยามายของเขาแตงงานกับคนนอกสกุลของสามี  



พี่นองของสามีจงรับนางเปนภรรยา 
และทําหนาท่ีพี่นองของสามีแกนาง 
6ลูกคนแรกที่เกิดมาจะสืบชื่อของผูลวงลับไปแลว  
เพื่อชื่อของเขาจะไมถูกลบไปจากอิสราเอล   
7แตหากพี่นองของผูตายไมยอมแตงงานกับหญิงมายผูนั้น 
นางจะไปหาบรรดาผูอาวุโสแหงเมืองนั้นท่ีประตูเมืองและกลาววา 
“ พี่นองของสามีดิฉันไมยอมสืบชื่อของผูตายใน อิสราเอล  
เขาไมยอมทําหนาท่ีพี่นองของสามีแกดิฉัน”  
8แลวบรรดาผูอาวุโสจะเรียกตัวญาติคนนั้นมาเจรจา  
หากเขายังยืนกรานปฏิเสธวา 
“ ขาพเจาไมตองการแตงงานกับนาง”  
9หญิงมายจะเดินเขาไปหาชายคนนั้นตอหนาผูอาวุโส 
ถอดรองเทาของเขาออกมาขางหนึ่งและถมน้ําลายรดหนาเขาและก
ลาว วา 
“ นี่แหละผลที่จะเกิดกับคนที่ไมยอมสืบสายตระกูลใหพี่นองของเข
า ” 10หลังจากนั้นคนอิสราเอลจะเรียกเชื้อสายของชายผูนั้นวาค
รอบครัวของคนที่ถูกดึงรองเทาออก 
11หากชายสองคนวิวาทกัน 
และภรรยาของฝายหนึ่งตรงเขามาชวยสามีบีบของลับของฝายตรง
ขาม 12จะตองตัดมือของนางทิ้ง อยาสงสารนางเลย 
13อยามีตุมน้ําหนักท่ีตางกันไวในถุงของทาน 
อันหนึ่งหนักอันหนึ่งเบา14อยามีเครื่องตวงวัดท่ีตางกันในบานของ
ทาน อันหนึ่งใหญ อันหนึ่งเล็ก 15จงใชมาตราชั่งตวงวัดซ่ึงเที่ยง 
ตรงและสัตยซ่ือ 
เพื่อทานจะมีชีวิตยืนยาวในดินแดนที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาขอ
งทานประทานแกทาน 



16เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงรังเกียจผูท่ีกระทํา
สิ่งเหลานี้ ผูท่ีคดโกง 
   17อยาลืมสิ่งท่ีชาวอามาเลขกระทําแกทานเมื่อออกมาจากอียิปต 
18พวกเขาพบทานระหวางทาง เมื่อทานออนระโหยโรยแรง 
และโจมตีคนที่อยูรั้งทาย 
โดยไมมีความเกรงกลัวพระเจาเลย19ฉะนั้นเมื่อองคพระผูเปนเจา+
พระเจาของทานทรงโปรดใหทานพักสงบจากศัตรูท้ังปวงในดินแด
นท่ีทรงยกใหเปนกรรมสิทธิ์ 
จงทําลายลางอามาเลขใหสูญสิ้นจากใตฟาสวรรค 
อยาลืมขอนี้เสีย”  
  
พืชผลรุนแรกและสิบลด 
26เม่ือทานเขายึดครองและอาศัยอยู 
ในดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานประทานเปนกรร
มสิทธิ์แกทาน 
2จงนําพืชผลรุนแรกในการเก็บเก่ียวจากที่ดินในแผนดินท่ีองคพระ
ผูเปนเจา+พระเจาของทานประทานให 
ใสตะกรามายังสถานที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทร
งเลือกเปนท่ีสถาปนาพระนามของพระองค 
3และกลาวแกปุโรหิตซ่ึงประจําการในขณะนั่นวา 
“ ขาพเจาขอประกาศในวันนี้ 
ตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานวาขาพเจาไดมายังดินแดน
ท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษวาจะประทานแก
เ ร า ”  
4ปุโรหิตจะรับตะกราจากมือทานไปวางไวหนาแทนบูชาแหงองคพ
ระผูเปนเจา+พระเจาของทาน  



5จากนั้นทานจะประกาศตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาข
องทานวา “ บรรพบุรุษของขาพระองคคือ 
ชาวอารัมผูระเหเรรอนไปอาศัยอยูท่ีอียิปต  เรามีเพียงหยิบมือเดียว 
แตเม่ืออยูในอียิปตกลายเปนชาติใหญ  มีอํานาจและมีมากคน     
6แตชาวอียิปตปฏิบัติตอเราอยางไมเปนธรรม  
เค่ียวเข็ญใหเราตรากตรํางานหนัก  
7แลวเรารองทูลตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงบรรพบุรุษ 
และองคพระผูเปนเจา+ทรงไดยินเสียงของเราและทอดพระเนตรเห็
นความยากแคนลําเค็ญและการกดขี่ขมเหงที่เราไดรับ  
8ดังนั้นองคพระผูเปนเจา+จึงทรงนําเราออกจากอียิปต 
โดยพระหัตถอันทรงอานุภาพ โดยพระกรที่เง้ืองา 
โดยความครั่นครามใหญหลวง โดยหมายสําคัญ 
และการอัศจรรยยิ่งใหญ 9ทรงนําเรามายังสถานที่นี้  
ประทานดินแดนอันอุดมดวยน้ํานมและน้ําผึ้งแกเรา 
10ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
บัดนี้ขาพระองคไดนําพืชผลรุนแรกจากที่ดินท่ีทรงประทานใหมาถ
ว า ย ”  
แลวจงวางตะกรานั้นตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจา
ของทาน และกมกราบพระองค 11แลวทานกับชาวเลวี 
และคนตางดาวท่ีอาศัยอยูในหมูพวกทาน 
จงไปเลี้ยงฉลองสิ่งดีงามทั้งปวงที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทา
นประทานแกทานและครอบครัวของทาน 
12ทุกปท่ีสามเปนปแหงสิบลด ในปนั้น 
จงมอบหนึ่งในสิบของผลิตผลทั้งปวงของทานแกชาวเลวี 
คนตางดาว ลูกกําพราพอและหญิงมาย 
เพื่อพวกเขาจะไดรับประทานอิ่มหนําในเมืองของทาน 



13จากนั้นทานจงทูลองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานวา 
“ ขาพระองคไดนําสวนศักด์ิสิทธิ์จากบานของขาพระองคมามอบใ
หแกชาวเลวี คนตางดาว 
ลูกกําพราพอและหญิงมายตามที่ทรงบัญชาไว 
ขาพระองคมิไดหันเหหรือลืมพระบัญชาท้ังปวงของพระองค 
14ขาพระองคมิไดรับประทานสวนศักด์ิสิทธิ์ขณะไวทุกข 
หรือยกสวนใดออกไปขณะที่เปนมลทิน หรืออุทิศสวนใดแกผูตาย 
ขาพระองคเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพเจาและกระ
ทําทุกสิ่งตามพระบัญชา 
15ขอโปรดทอดพระเนตรลงมาจากสวรรคท่ีประทับอันบริสุทธิ์ 
และทรงอวยพรอิสราเอลประชากรของพระองค 
และดินแดนซ่ึงพระองคไดประทานแกขาพระองคท้ังหลาย 
ตามที่ทรงสัญญาดวยคําปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษของขาพระองคท้ั
งหลาย ดินแดนอันอุดมดวยน้ํานมและน้ําผึ้ง”  
 
โมเสสกําชับใหเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+ 
16พระเยโฮวาหพระเจาของทานทรงบัญชาทานท้ังหลายในวันนี้ 
ใหปฏิบัติตามกฎเกณฑและบทบัญญัติตางๆเหลานี้ 
จงถือปฏิบัติอยางถ่ีถวนดวยสุดจิตสุดใจของทาน 
17วันนี้ทานไดประกาศแลววา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพระเจาของทาน  
และทานจะดําเนินในครรลองของพระองค  จะรักษากฎเกณฑ  
พระบัญชาและบทบัญญัติของพระองค และจะเชื่อฟงพระองค 
18ในวันนี้องคพระผูเปนเจา+ทรงประกาศวาทานเปนประชากรขอ
งพระองคเปนกรรมสิทธิ์ล้ําคาของพระองคดังท่ีทรงสัญญาไว 
และทานจะตองปฏิบัติตามพระบัญชาท้ังสิ้นของพระองค  



19พระองคทรงประกาศไววาจะทรงตั้งใหทานเปนท่ียกยอง  
มีเกียรติยศและชื่อเสียงเหนือกวาชนชาติอื่นๆทั้งปวงที่ทรงสราง 
ทานจะเปนชนชาติบริสุทธิ์ 
แดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานตามที่ทรงสัญญาไว”  
 
แทนบูชาท่ีภูเขาเอบาล 
27 โมเสสและผูอาวุโสแหงอิสราเอลบัญชาประชากรวา 
“ จงปฏิบัติตามพระบัญชา ทั้งปวงซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้ 
2เม่ือทานขามแมน้ําจอรแดนเขาสูดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พร
ะเจาของทานประทาน จงตั้งหินใหญจํานวนหนึ่งขึ้น และฉาบปูน 
3จารึกเนื้อความบทบัญญัตินี้บนหินเหลานั้นเมื่อทานขามเขาสูดินแ
ดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระ จาของทานประทานแกทาน 
ดินแดนอันอุดมดวยน้ํานมและน้ําผึ้งดังท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจา
แหงบรรพบุรุษทรงสัญญาไวกับทาน 4และเมื่อทานขามจอรแดนไป  
จงตั้งหินเหลานี้ขึ้นบนภูเขาเอบาล ดังท่ีขาพเจาสั่งทานวันนี้ 
และฉาบดวยปูน  
5จงสรางแทนบูชาขึ้นท่ีนั่นถวายแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของ
ทานโดยใชกอนหินซ่ึงไมเคยถูกเหล็กสกัด  
6จงสรางแทนบูชาแหงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานดวยหิน
ท่ีพบในทองทุง 
แ ล ะ ถ วายเครื่องเผาบูชาแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทา
นบนแทนนั้น 7จงถวายเครื่องสันติบูชาบนแทนนั้นเชนกัน  
และเลี้ยงฉลองรื่นเริงตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาของท
า น       
8จงจารึกบทบัญญัติท้ังปวงนี้ลงไปใหชัดเจนบนกอนหินท่ีทานตั้งขึ้
น ”  



 
คําแชงสาปจากภูเขาเอบาล 
9แลวโมเสสและปุโรหิตชาวเลวีกลาวแกปวงชนอิสราเอลวา 
“ อิสราเอลเอย จงสงบเงียบและฟงเถิด 
บัดนี้ทานเขาเปนประชากรขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน
แลว10จงเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานและปฏิบัติตาม
พระบัญชาและกฎเกณฑท้ังปวง ซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้”  
11ในวันเดียวกันนั้นโมเสสบัญชาประชากรวา 
12เม่ือทานขามแมน้ําจอรแดนแลว ตระกูลสิเมโอน  เลวี  ยูดาห 
อิสสาคาร โยเซฟ และเบนยามิน 
จะยืนอยูบนภูเขาเกริซิมประกาศคําอวยพร13สวนตระกูลรูเบน  
กาด  อาเชอร  เศบูลุน  ดาน  และนัฟทาลี  จะยืนอยูบนภูเขาเอบาล 
เพื่อประกาศคําแชงสาป14คนเลวีจะปาวรองแกชนอิสราเอลทั้งปวง
ดวยเสียงอันดังวา 
15” ขอแชงคนที่แกะสลักหรือหลอรูปเคารพ 
สิ่งซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังรังเกียจเปน 
ผลงานแหงน้ํามือของชางและตั้งไวอยางลับๆ”  
แลวประชากรทั้งปวงจะขานรับวา “ อ า เ ม น ”  
16” ขอแชงคนที่ลบหลูบิดามารดา”  
แลวประชากรทั้งปวงจะขานรับวา “ อ า เ ม น ”  
17” ขอแชงคนที่ยายหลักเขตที่ดินของเพื่อนบาน”  
ประชากรทั้งปวงจะขานรับวา “ อ า เ ม น ”  
18” ขอแชงคนที่นําคนตาบอดใหหลงทาง”  
ประชากรทั้งปวงจะขานรับวา “ อ า เ ม น ”  



19” ขอแชงคนที่ไมใหความยุติธรรมแกคนตางดาว 
ลูกกําพราพอหรือหญิงมาย”  ประชากรทั้งปวงจะขานรับวา 
“ อ า เ ม น ”  
20” ขอแชงคนที่หลับนอนกับภรรยาของบิดา  
เพราะเขาหลูเกียรติบิดาของเขา”  ประชากรทั้งปวงจะขานรับวา 
“ อ า เ ม น ”  
21” ขอแชงคนที่สมสูกับสัตว”  ประชากรทั้งปวงจะขานรับวา 
“ อ า เ ม น ”  
22” ขอแชงคนที่หลับนอนกับพี่สาวนองสาวของตน 
ไมวาจะเปนบุตรสาวของบิดาหรือบุตรสาวของมารดาก็ตาม 
ประชากรทั้งปวงจะขานรับวา “ อ า เ ม น ”  
23” ขอแชงคนที่หลับนอนกับแมยาย ของตน”  
ประชากรทั้งปวงจะขานรับวา “ อ า เ ม น ”   
24” ขอแชงคนที่ลอบสังหารเพื่อนบานของเขา” ประชากรทั้งปวง
จะขานรับวา “ อ า เ ม น ”  
25” ขอแชงคนที่รับสินบนเพื่อประหารคนบริสุทธิ์”   
ประชากรทั้งปวงจะขานรับวา “ อ า เ ม น ”  
26” ขอแชงคนที่ไมยึดม่ันปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้”  
ประชากรทั้งปวงจะขานรับวา    “ อ า เ ม น ”  
                       
พระพรสําหรับการเชื่อฟง 
28 
“ หากทานเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานอยางครบถว
น 
และหมั่นปฏิบัติตามพระบัญชาท้ังปวงซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวัน
นี้องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงเชิดชูทานเหนือประชา



ชาติท้ัง ปวงในโลก 
2พระพรทั้งปวงตอไปนี้จะมีมาถึงและดํารงอยูกับทานหากทานเชื่อ
ฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน  
3ทานจะไดรับพระพรทั้งในเมืองและในทุงนา 
4พระพรจะมีแกบุตรหลานของทาน  
แกพืชผลจากแผนดินของทานและแกลูกออนในฝูงสัตวของทาน 
คือลูกวัวและลูกแกะ 5ตระกรา 
และรางนวดแปงของทานจะไดรับพระพร 
6ทานจะไดรับพระพรเมื่อเขามา และพระพรเมื่อออกไป  
7องคพระผูเปนเจา+จะทรงปราบศัตรูท้ังหลายตอหนาทาน 
พวกเขาจะเดินทัพมาสู ทานทางเดียว  
แตแตกฉานซานเซ็นไปเจ็ดทาง 
8องคพระผูเปนเจา+จะทรงอํานวยพรแกยุงฉางของทานและทุกสิ่ง
ท่ีทานลงมือทํา  องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงอวยพร 
ทานในดินแดนซ่ึงพระองคประทานแกทาน 
9องคพระผูเปนเจา+จะทรงตั้งทานเปนชนชาติบริสุทธิ์ของพระองค 
ดังท่ีทรงสัญญาไวดวยคําปฏิญาณ 
หากทานถือรักษาพระบัญชาแหงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทา
น และดําเนินตามครรลองของพระองค  
10แลวประชาชาติท้ังปวงในโลกจะเห็นวาทานไดรับการขนานนาม
ตามพระนามขององคพระผูเปนเจา+ และพวกเขาจะเกรงขามทาน 
11องคพระผูเปนเจา+จะประทานความเจริญรุงเรืองอยางเหลือลนแ
กทานคือ  บุตรหลาน  ลูกออนของ ฝูงสัตวและพืชผลจากแผนดิน  
ในดินแดนที่ทรงปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษวาจะยกให ทาน 
12องคพระผูเปนเจา+จะทรงเปดฟาสวรรคพระคลังอันอุดมของพระ
องค สงฝนใหตก ในแผนดินของทานตามฤดูกาล 



และจะทรงอวยพรงานทุกอยางท่ีทานทํา  ทานจะใหหลายชาติกูยืม 
แตไมยืมจากใครเลย  
13ถาเพียงแตทานใสใจพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+พระเจา
ของทานซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้ 
และระวังท่ีจะปฏิบัติตามองคพระผู 
เปนเจา+ก็จะทรงกระทําใหทานเปนหัวมิใชหาง 
ทานจะอยูเบ้ืองบนสุดเสมอ 
ไมเคยอยูเบ้ืองลางเลย14อยาหันเหจากพระบัญชาซ่ึงขาพเจาแจงแ
กทานในวันนี้ไปทางขวาหรือทางซาย 
และอยาไปติดตามปรนนิบัติพระอื่นใด  
 
คําแชงสาปสําหรับการไมเชื่อฟง  
15แตหากทานไมเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานและไ
มใสใจปฏิบัติตามพระบัญชาและกฎเกณฑท้ังปวง 
ซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้  
คําแชงสาปทั้งปวงนี้ก็จะตกมาถึงทาน 
16ทานจะถูกแชงสาปทั้งในเมืองและในทุงนา 
17ตะกราและรางนวดแปงของทานจะถูกแชงสาป18คําแชงสาปจะ
ต ก แก บุตรหลานของทาน 
แกพืชผลจากแผนดินของทานและแกลูกออนในฝูงสัตวของทาน 
คือลูกวัว และลูกแกะ  19ทานจะถูกแชงสาป เมื่อทานเขามา 
และเมื่อทานออกไป  
20องคพระผูเปนเจา+จะทรงใหคําแชงสาปตกอยูแกทาน 
ทานจะเดือดรอนวุนวาย และลมเหลวในกิจการทุกอยาง 
จ นในที่สุดถูกทําลายลาง และถึงแกหายนะอยางรวดเร็ว 



เพราะความชั่วรายของทานท่ีไดละท้ิงพระองค24 
21องคพระผูเปนเจา+จะลงโทษทานดวยโรคภัยไข 
เจ็บจนทานถูกทําลายลางไปจากดินแดนที่ทานจะเขายึดครอง 
22องคพระผูเปนเจา+จะทรงบันดาลโรคภัยกัดกรอนชีวิต  
ไขอักเสบ ความรอนระอุและความแหงแลง เชื้อรา 
และแมลงทําลายตนไม  ซ่ึงจะเลนงานทานจนทานพินาศไป 
23ทองฟาเหนือศีรษะทานจะเปนเชนทองสัมฤทธิ์ 
และแผนดินเบ้ืองลางจะดุจดังเหล็ก 
24องคพระผูเปนเจา+จะบันดาลใหฝนกลายเปนฝุนผงลงมาจากทอ
งฟา จนกวาทานจะถูกทําลายลางไป 25องคพระผู 
เปนเจา+จะทรงกระทําใหทานพายแพแกศัตรู ทานจะออกไป 
ประจันหนากับพวกเขาทางเดียว แตเตลิดหนีจากเขาเจ็ดทาง 
และทานจะเปนสิ่งท่ีนาสยดสยองแกอาณาจักรทั้งปวง ในโลก 
26ซากศพของพวกทานจะตกเปนเหยื่อของนกในอากาศและสัตวป
าในโลก และไมมีผูใดจะขับไลพวกมันไป 
27องคพระผูเปนเจา+จะทรงทรมานทานดวยโรคฝอียิปต 
เนื้องอกแผลเนื้อรายและโรคคัน ซ่ึงรักษาไมหาย  
28องคพระผูเปนเจา+จะทรมานทานดวยความคลุมคลั่ง 
ความมืดบอดและความวุนวายใจ  29เวลากลางวันแสกๆ 
ทานจะคลําสะเปะสะปะ เหมือนคนตาบอดอยูในความมืด 
ทานจะไมประสบความสําเร็จในกิจการใดๆเลย 
วันแลววันเลาทานจะถูกกดขี่ขมเหงและถูกปลน 
ชิงโดยไมมีใครชวยทาน 
30ทานจะหมั้นหมายหญิงสาวไวเปนภรรยา 
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แตชายอื่นจะขมขืนนาง ทานจะสรางบานแตไมไดอาศัยในบานนั้น 
ทานจะลงแรงปลูกสวนองุน แตไมได กินผลของมัน 
31วัวของทานจะถูกเชือด ตอหนาตอตาทาน  
แตทานจะไมไดลิ้มรสของมันเลย  
ลาของทานจะถูกไลตอนไปตอหนาทานและไมไดคืนกลับมา  
แกะของทานจะถูกยกใหแกศัตรู และไมมีใครจะชวยปกปองมัน 
32บุตรชายบุตรสาวของทานจะตกไปเปนทาสของชาติอื่น 
ทานจะตั้งตาคอยอาวรณถึงลูกวันแลววันเลา 
แตไมอาจชวยอะไรเขาได 
33คนตางชาติซ่ึงทานไมเคยรูจักจะมากินผลผลิตซ่ึงทานหยาด 
เหง่ือลงแรงเพาะปลูก 
ตลอดวันคืนแหงชีวิตของทานจะมีแตการกดขี่ขมเหงอันโหดรายท
ารุณ 34ทานจะคลุมคลั่งไปเพราะเหตุการณโศกสลดที่เห็น 
35องคพระผูเปนเจา+จ ะ ท ร ง ท ร ม า น ก า ย ของทานดว
ย 
ฝท่ีเจ็บปวดซ่ึงรักษาไมหายเปนแผลลามตั้งแตสนเทาขึ้นไปถึงกลา
งกระหมอม  
36องคพระผูเปนเจา+จะทรงเนรเทศทานและกษัตริยซ่ึงทานเลือกนั้
น  ไปยังชนชาติซ่ึงทานหรือบรรพบุรุษไมเคยรูจัก  ณ 
ท่ีนั้นทานจะนมัสการพระตางๆซ่ึงสรางขึ้นจากไมและหิน 
37ทานจะกลายเปนสิ่งท่ีนาสยดสยองเปนขี้ปากและคําถากถางในห
มูชาติตางๆ ที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงขับไลไสสงทานไป  

38ทานจะหวานมากแตเก็บเก่ียวไดเล็กนอยเพราะตั๊กแตนมา
กัดกินพืชผล 39ทานจะปลูกสวนองุนและดูแลรักษา  
แตไมไดด่ืมเหลาองุนหรือเก็บผลองุนเพราะมีหนอนมากัดกิน 
40ทานจะมีตนมะกอกอยูท่ัวแผนดิน แตไมมีน้ํามันใหใช 



เพราะผลมะกอกจะรวงหมด 41ทานจะมีบุตรชายบุตรสาว 
แตทานจะรักษา เขาไวไมได 
เพราะพวกเขาจะถูกฉุดคราไปเปนเชลย 
42ฝูงตั๊กแตนจะทําลายตนไมและพืชผลแหงแผนดินของทานเสีย 
43คนตางดาวซ่ึงอาศัยในหมูพวกทานจะเฟองฟูเหนือทานขึ้นเรื่อย
ๆ  ขณะที่ทานตกต่ําลงทุกที    44เขาจะเปนฝายใหทานยืม  
มิใชทานเปนฝายใหเขายืม เขาจะเปนหัวสวนทานจะเปนหาง   
45คําแชงสาปทั้งปวงนี้จะตกเหนือทาน 
และจะตามเลนงานทานจนทานยอยยับไป  
เนื่องจากทานไมไดเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานและ
รักษาพระบัญชา และกฎ เกณฑตางๆที่ทรงใหไวแกทาน 
46สิ่งเหลานี้จะเปนหมายสําคัญและการอัศจรรยแกทาน 
กับลูกหลานของทานตลอดไป 
47เพราะในยามรุงเรืองทานมิไดปรนนิบัติองคพระผูเปนเจา+พระเ
จาของทานดวยความชื่นชมยินดีและความเต็มใจ 
48ฉะนั้นทานจะตองปรนนิบัติศัตรูซ่ึงองคพระผูเปนเจา+สงมาเลนง
านทาน ดวยความหิวโหยและกระหาย 
ดวยการเปลือยกายและความแรนแคนเปลือยเปลา 
พระองคจะทรงวางแอกเหล็กบนคอทานจนทานถูกทําลายลางไป 
49องคพระผูเปนเจา+จะทรงนําชนชาติหนึ่งจากแดนไกลจากสุดป
ลายแผนดินโลก  ซึ่งพูดภาษาท่ีทานไมอาจเขาใจ 
มาตอสูกับทานดังอินทรีโฉบ 
50ชนชาติซ่ึงหนาตาดุรายไมเคารพนับถือคนชราหรือเวทนาเด็กเล็
ก  51พวกเขาจะกลืนกินลูกออนจากฝูงสัตวของทาน 
และพืชผลจากแผนดินของทานจนทานถูกทําลายสิ้น  
พวกเขาจะไมเหลือเมล็ดขาว เหลาองุนใหม น้ํามัน  ลูกวัว 



ลูกแกะจากฝูงสัตวของทาน  จนกวาทานจะพินาศ 
52ชนชาตินี้จะลอมเมืองตางๆทั่วดินแดนของทาน 
ตราบจนกําแพงสูงซ่ึงทานไวใจจะพังลง 
พวกเขาจะลอมเมืองตางๆซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานปร
ะทานแกทาน   

53ในชวงถูกลอมยึดเมืองซ่ึงศัตรูทรมานทานอยางรายกาจนั้
น ทานถึงกับกินผลแหงครรภของทาน 
คือกินเนื้อบุตรชายบุตรสาวที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานป
ระทานแกทาน 54แมแตชายที่ออนโยนและใจออนที่สุดในหมูทาน  
ก็ยังจะใจดําตอพี่นองของตนเอง 
ตอภรรยาที่รักและบุตรของเขาที่ยังรอดชีวิตอยู 
55เขาจะไมยอมแบงเนื้อบุตรของตนที่เค้ียวอยูใหคนเหลานั้นสักค
นเดียว  นั่นเปนท้ังหมดที่เขามีอยู 
เพราะความทุกขยากที่ศัตรูกอขึ้นขณะมาลอมเมืองทั้งหมดของเขา 
56หญิงท่ีออนโยนและใจออนที่สุดในพวกทาน  ผูซ่ึงเทา 
แทบจะไมแตะดินจะไมยอมแบงปนใหกับสามีท่ีรักหรือบุตรชายบุต
ร ส า ว ข อ ง ต น  
57นางจะซุกซอนทารกเพิ่งคลอดใหมของนางเพื่อเก็บไวกินคนเดีย
ว ในชวงยึดเมืองทามกลาง 
ความทุกขลําเค็ญดวยน้ํามือศัตรูในเมืองตางๆ ของทาน 
58หากทานไมใสใจปฏิบัติตามถอยคําท้ังปวงในบทบัญญัติซ่ึงบันทึ
กไวในหนังสือเลมนี้ 
และไมยําเกรงพระนามอันทรงพระสิริและนาเกรงขามแหงพระเยโฮ
วาหพระเจา+ของทานทั้งหลาย 
59องคผูเปนเจา+จะสงภัยพิบัติอันนาสะพรึงกลัวมาเหนือทาน 
และวงศวานของทาน ภัยพิบัติอันรุนแรงและเนิ่นนาน 



โรคภัยอันรายแรงและเรื้อรัง 
60พระองคจะทรงนําโรครายท้ังปวงแหงอียิปตซ่ึงทานขยาดกลัวยิ่ง
นักมายังทาน โรคนั้นจะคงอยูกับทาน  
61องคพระผูเปนเจา+จะทรงนําโรคภัยและภัยพิบัติสารพัดแมท่ีไมไ
ดกลาวในหนังสือบทบัญญัตินี้มายังทาน  จนกวา 
ทานจะถูกทําลายไป 62ทานจะเหลืออยูเพียงนอยนิด  
แมวาแตกอนทานเคยมีจํานวนมาก มายเหมือนดวงดาวในทองฟา 
เนื่องจากทานไมเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
63เชนเดียวกับที่องคพระผูเปนเจา+ทรงพอพระทัยจะใหทานเจริญ
และทวีจํานวนขึ้น พระองคก็จะพอพระทัยในการทําลายลางทาน  
ทานจะถูกขุดรากถอนโคนจากแผนดิน ที่ทานจะเขาไปยึดครอง 
64แลวองคพระผูเปนเจา+จะทรงกระจายทานไปยังชนชาติตางๆจา
กสุดโลกดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง ณ 
ท่ีนั้นทานจะกราบไหวพระตางๆ ซ่ึงทําขึ้นจาก ไมและหิน 
พระซึ่งทานหรือบรรพบุรุษไมเคยรูจักมากอน 
65ในหมูชนชาติเหลานั้น 
ทานจะไมไดอยูสงบสุขเลยไมมีแมแตท่ีใหวางเทา 
องคพระผูเปนเจา +จะใหทานมีใจหวั่นหวาด 
ดวงตาอันโหยหาอาวรณและดวงใจอันหดหูสิ้นหวัง 
66ชีวิตของทานจะแขวนอยูในความสงสัย  
ทานจะวิตกวาวุนท้ังกลางวันและกลางคืน  
ไมมีความม่ันใจใดๆในชีวิต 67ยามเชาทานจะพูดวา 
“ อยากใหเปนเวลาเย็น”  และในตอนเย็นทานจะพูดวา 
“ อยากใหเปนเวลาเชา”  
เนื่องดวยความอกสั่นขวัญแขวนซึ่งจะเต็มลนในใจทานและภาพตา
งๆซ่ึงตาของทานจะเห็น  



68องคพระผูเปนเจา+จะสงทานลงเรือกลับไปอียิปต  
ซ่ึงขาพเจาไดเตือนมิใหทานกลับไปที่นั่นอีก  
ท่ีนั่นทานจะเสนอขายตัวเองเปนทาสชายหญิงใหแกศัตรูของทาน 
แตจะไมมีใครซ้ือทาน 
 
คําม่ันสัญญา 
29  
เหลานี้คือสาระแหงพันธสัญญาท่ีองคพระผูเปนเจา+บัญชาโมเสสใ
หกระทํากับชนชาติอิสราเอลในดินแดนโมอับ 
เพิ่มเติมจากพันธสัญญาท่ีพระองคไดกระทํากับพวกเขา ณ 
ภูเขาโฮเรบ  2โมเสสไดเรียกชุมนุมอิสราเอลทั้งปวง 
และกลาวแกเขาทั้งหลายวา ทานไดเห็นทุกสิ่งกับตาแลววา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงทําอะไรบางในดินแดนอียิปต แกฟาโรห 
ขาราชการทั้งปวง และดินแดนทั้งสิ้นของเขา  
3ดวยตาของทานเอง ทานไดเห็นภัยพิบัติครั้งใหญ 
หมายสําคัญและการอัศจรรยยิ่งใหญเหลานั้น 
4แตแมทุกวันนี้องคพระผูเปนเจา+ก็ยังมิไดประทานจิตใจท่ีจะเขา 
ใจ หรือตาที่เห็น หรือหูท่ีไดยินแกทาน 
5ตลอดสี่สิบปท่ีเรานําเจาผานถ่ินกันดาร เสื้อผาของเจามิไดขาดวิ่น 
รองเทามิไดสึกไป 
6เจามิไดรับประทานขนมปงและดื่มเหลาองุนหรือสุรา 
เราทําเชนนี้เพื่อเจาจะรูวาเราคือพระเยโฮ 
วาหเปนพระเจา+ของเจา 
7เม่ือทานมาถึงท่ีนี่ 
ประมุขสิโหนแหงเฮชโบนและประมุขโอกแหงบาชานออกมารบกับเ
รา แตเราชนะพวกเขา 



8เรายึดครองดินแดนของพวกเขายกใหเปนกรรมสิทธิ์ของตระกูลรู
เบน  ตระกูลกาด และตระกูลมนัส เสหครึ่งหนึ่ง 
9จงระวังปฏิบัติตามขอกําหนดแหงพันธสัญญานี้ทุกประการ  
เพื่อทานจะเจริญรุงเรือง ในกิจการทุกอยาง  
10ในวันนี้ทานทุกคนมาพรอมหนากัน ณ ที่นี้ 
ตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน ทั้งผูนํา 
หัวหนาประชากร ผูอาวุโส เจาหนาท่ีและชายทั้งปวงแหงอิสราเอล  
11พรอมทั้งลูกๆและภรรยาของทาน 
กับคนตางดาวในคายของทาน ซ่ึงตัดฟนและหาบน้ําใหทาน 
12ทานยืนอยู ณ 
ท่ีนี้เพื่อเขารวมในพันธสัญญากับองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทา
น เปนพันธสัญญาซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงกระทํากับทานในวันนี้ 
และประทับตราดวยคําปฏิญาณ 13เพื่อยืนยันกับทานในวันนี้วา 
ทานเปนประชากรของพระองค 
และพระองคทรงเปนพระเจาของทาน 
ดังท่ีทรงปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษของทานคืออับราฮัม  อิสอัค  
แ ล ะ ย า โ ค บ   
14ขาพเจาทําพันธสัญญานี้ดวยคําปฏิญาณไมเฉพาะกับทาน 
15ซ่ึงยืนอยูกับเราที่นี่ตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเ
ราในวันนี้เทานั้น  แตทํากับบรรดาผูท่ีมิไดอยูท่ีนี่ในวันนี้ดวย 
16ทานเองยอมรูวาเราอยูกันในอียิปตอยางไรและเราเดินทางผาน
ดินแดนหลายชาติมาถึงท่ีนี่อยางไร 
17ทานไดเห็นเทวรูปและรูปเคารพอันนาชิงชัง ซ่ึงทําจากไม  หิน  
เงิน  และทองในหมูพวกเขา 
 
ก า ร ล ง โ ท ษ  



18 จงระวังอยาใหมีคนใด  ไมวาชายหรือหญิง  ครอบครัว  
หรือตระกูลใดในพวกทาน 
ในวันนี้ท่ีเอาใจออกหางจากองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา 
ไปกราบไหวนมัสการพระของชนชาติอื่นๆ  
จงระวังอยาใหมีรากเหงาในหมูพวกทานซ่ึงกอใหเกิดพิษรายขมขื่
นเชนนั้น  19เมื่อคนเชนนั้นไดยินถอยคําปฏิญานนี้ 
เขากลาวอวยพรแกตนเองและคิด วา 
“ ฉันจะยังคงปลอดภัยแมจะดึงดันดําเนิน ตามทางของฉันตอไป”  
อันจะสงผลใหเกิดภัย พิบัติท้ังดินแดนที่ชุมชื้นและที่แหงแลง  
20องคพระผูเปนเจา+จะไมทรงอภัยโทษเขา  
พระพิโรธและความหวงแหนของพระองคจะเผาผลาญผูนั้น 
คําแชงสาปทั้งปวงที่บันทึกไว ในหนังสือเลมนี้จะตกอยูแกผูนั้น 
องคพระผูเปนเจา+จะทรงลบชื่อเขาออกจากใตฟา  
21องคพระผูเปนเจา+จะทรงแยกผูนั้นออกจากตระกูลท้ังปวงของอิ
สราเอลเพื่อลงโทษดวยภัยพิบัติตามคําแชงสาปทั้งสิ้นแหงพันธสัญ
ญาซ่ึงบันทึกไวในหนังสือบทบัญญัตินี้ 
22แลวบุตรหลานของทานในชั่วอายุตอมา 
และคนตางดาวจากแดนไกลจะเห็นหายนะในแผนดินและโรคภัยซ่ึ
งองคพระผูเปนเจา+ สงมา 
23ดินแดนทั้งหมดจะเปนถ่ินรกรางแหงเกลือและกํามะถันซ่ึงถูกเผา
ผลาญ หวาน ปลูกไมได  ไมมีพืชผล ผักหญางอกขึ้น 
เชนเดียวกับหายนะของเมืองโสโดม โกโมราห  
อัดมาหและเศโบยิม  
ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงลมลางดวยพระพิโรธแรงกลา 
24ชนชาติท้ังหลายจะถามวา 



“ ทําไมองคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําตอดินแดนนี้ถึงเพียงนี้? 
เหตุใดพระองคทรงพระพิโรธขนาดนี้?”     

25คําตอบที่ไดก็คือ 
‘ เพราะชนชาตินี้ละท้ิงพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+พระเจา
แหงบรรพบุรุษของพวก เขา 
พันธสัญญาซ่ึงพระองคทรงกระทํากับเขาเม่ือครั้งพระองคทรงนําพ
วกเขาออกมาจากอียิปต  
26พวกเขาหลงเตลิดไปกราบไหวนมัสการพระอื่นๆ 
พระซึ่งพวกเขาไมรูจัก 
พระที่พระองคมิไดประทานใหแกพวกเขา27ฉะนั้นพระพิโรธของอ
งคพระผูเปนเจาจึงเผาผลาญดินแดนแหงนี้  เพื่อพระองคจะทรง 
นําคําแชงสาปทั้งปวงที่บันทึกไวในหนังสือนี้ลงมาเหนือดินแดนนี้        
28โดยพระพิโรธอันรอนแรงและความเกรี้ยวกราดอันใหญหลวงอง
คพระผูเปนเจา+ทรงขุดรากเขาออกจากแผนดิน  
เหวี่ยงทิ้งไปในดินแดนอื่นดังท่ีเปนอยูขณะนี้”  

 
29สิ่งลี้ลับทั้งหลายเปนขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของเร
า แตสิ่งตางๆที่ทรงสําแดงเปนของ เรากับลูกหลานตลอดไป 
เพื่อเราจะปฏิบัติตามถอยคําท้ังสิ้นแหงบทบัญญัตินี้”  

 
 
ความรุงเรืองหลังจากหันมาหาองคพระผูเปนเจา+ 
30  
“ เม่ือเปนไปตามพระพรและคําแชงสาปทั้งปวงที่ขาพเจาไดประกา
ศไวตอทาน  ทานก็จะคิดไดขณะที่อาศัยอยูในชาติตางๆ  
ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงขับไลทานไป  



2และเมื่อใดที่ทานและบุตรหลานหันกลับมาหาองคพระผูเปนเจา+
พระเจาของทาน 
และเชื่อฟงพระองคอยางสุดจิตสุดใจในทุกสิ่งท่ีขาพเจาแจงแกทาน
ในวันนี้   3เมื่อนั้นองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานก็จะ 
ทรงใหทานกลับรุงเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
พระองคจะทรงเอ็นดูสงสารทาน 
รวบรวมทานกลับคืนมาจากชนชาติตางๆซ่ึงพระองคทรงกระจายท
านไปนั้น 4แมทานจะถูกเนรเทศไปไกลลิบถึงสุดโลก  
จากทนั่นองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานก็จะรวบรวมและนําท
านกลับมาอีก 
5พระองคจะทรงนําทานมายังดินแดนที่เปนของบรรพบุรุษ 
และทานจะครอบ ครองดินแดนนี้ พระองคจะทรงใหทานรุงเรือง 
และมีจํานวนมากยิ่งกวาบรรพบุรุษของทาน 
6องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงใหจิต 
ใจของทานและของลูกหลานเขาสุหนัต  เพื่อทานจะรักพระองค 
สุดจิตสุดใจและมีชีวิตอยู  
7องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานก็จะทรงให 
คําแชงสาปทั้งปวงนี้ตกแกศัตรูผูเกลียดชัง และขมเหงรังแกทาน 
8ทานจะหวนกลับมาเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+และปฏิบัติตามพระบั
ญ ช า ท้ังสิ้นท่ีขาพเจาแจงแกทานวันนี้  
9แลวองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงใหทานเจริญรุงเรือง
ในการงานทุกอยางท่ีทานทําและใหบุตรหลานทวีขึ้น 
ใหฝูงสัตวมีลูกออนมากมายและพืชผลงอกงามอีกครั้งหนึ่ง 
องคพระผูเปนเจา+จะทรงปติยินดีในตัวทาน 
และทําใหทานเจริญรุงเรืองเชนท่ีทรงปติยินดีในบรรพบุรุษของทา
น  10หากทานเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 



และถือรักษาพระ 
บัญชาและกฎเกณฑของพระองคซ่ึงบันทึกไวในหนังสือบทบัญญัติ
นี้ 
และหันกลับมาหาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานดวยสุดจิตสุด
ใ จ   
11สิ่งท่ีขาพเจากําชับทานในวันนี้ไมใชสิ่งท่ีเหลือบากวาแรงหรือเกิ
นเอื้อมสําหรับทาน  12มิไดอยูสูงในฟาสวรรค จนทานตองถามวา 
“ ใครเลาจะขึ้นไปบนสวรรค นํามาประกาศแกเรา 
เพื่อเราจะไดปฏิบัติตาม?” 13และมิใชอยูโพนทะเล  
จนทานตองถามวา “ ใครเลาจะขามมหาสมุทร 
น ำ ม า ป ร ะ ก าศแกเรา เพื่อเราจะไดปฏิบัติตาม?”   
14เปลาเลยแตถอยคํานี้อยูใกลตัวทานอยางยิ่ง 
อยูในปากของทานและอยูในใจและที่ริมฝปากของทาน  
เพื่อทานจะปฏิบัติตาม 
15ดูเถิด วันนี้ขาพเจาไดตั้งไวตรงหนาทานแลว 
ชีวิตกับความรุงเรืองผาสุกและความตายกับหายนะ  
16เ พ ร า ะขาพเจาไดบัญชา 
ทานแลวในวันนี้ใหรักองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
และดําเนินตามครรลองของพระองค ใหรักษาพระบัญชา กฎเกณฑ 
และบท บัญญัติของพระองค เพื่อทานจะมีชีวิตอยู และเจริญทวี 
และองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงอวยพรทานในดินแ
ดนซ่ึงทานจะเขาไปยึดครอง 
17แตหากจิตใจของทานหันเหไปและทานไมยอมเชื่อฟง 
หากทานถูกชักจูงใหไปกราบไหวนมัสการพระอื่นๆ 
18ขาพเจาประกาศแกทานในวันนี้วาทานจะพินาศโดยแนแท  



ทานจะไมไดมีชีวิตที่ยืนยาวในดินแดนซ่ึงทานกําลังจะขามแมน้ําจ
อรแดนไปครอบครอง  
19ขาพเจาขออัญเชิญสวรรคและแผนดินโลกมาเปนพยานวา 
ในวันนี้ขาพเจาไดตั้งชีวิตและความตาย พระพรและคําแชงสาป 
มาใหทานเลือกเอา  ขอใหทานเลือกเอาชีวิต 
เถิดเพื่อทานกับลูกหลานจะมีชีวิตอยู  
20และเพื่อทานจะรักองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานเชื่อฟงพร
ะสุรเสียงของพระองค และยึดม่ันในพระองค 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนชีวิตของทานและจะทรงใหทานมี
อายุยืนนาน 
ในดินแดนที่ทรงปฏิญาณวาจะประทานใหแกบรรพบุรุษของทานคื
อแก  อับราฮัม อิศฮัค  และยาโคบ”  
 
การแตงตั้งโยชูวา 
31 
แลวโมเสสออกไปกลาวถอยคําเหลานี้แกประชากรอิสราเอลทั้งปวง
วา 2” บัดนี้ ขาพเจาอายุถึง 120 ปแลว 
ขาพเจาไมสามารถเปนผูนําของทานอีกตอไปองคพระผูเปนเจา+ต
รัสวา ‘ เจาจะไมไดขาม แมน้ําจอรแดนไป’  
3องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานเองจะทรงนําทานขามไป 
และทําลายชนชาติตางๆที่อยูตรงหนาทาน  
ทานจะเขาไปครอบครองดินแดนของพวกเขา 
โยชูวาจะนําทานขามไปตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสไว  
4และองคพระผูเปนเจา+จะทรงทํากับชนชาติเหลานั้นเหมือนที่ทรง
กระทําแกสิโหนและโอกประมุขของชาวอาโมไรต ซ่ึงทรง 
ทําลายไปพรอมทั้งดินแดนของเขา     



5องคพระผูเปนเจา+จะทรงมอบเขาเหลานั้นไวในมือทาน  
ทานตองกระทําแกเขาทุกอยางตามที่ขาพเจากําชับไว 
6จงเขมแข็งและกลาหาญเถิด  อยากลัวหรือครั่นครามพวกเขาเลย  
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานเสด็จไปกับทาน 
พระองคจะไมทรงทอดทิ้งหรือละเลยทาน”  
7โมเสสจึงเรียกโยชูวามาและกลาวกับเขาตอหนาอิสราเอลทั้งปวงว
า  “ จงเขมแข็งและกลาหาญเถิด 
เพราะทานตองนําประชากรเหลานี้เขายึดครองดินแดนซ่ึงองคพระ
ผูเปนเจา+ทรงปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษของเขาวาจะประทานใหแ
กพวกเขา 
และทานตองแบงสรรดินแดนนั้นใหแกพวกเขาเปนกรรมสิทธิ์  
8อยากลัวอยาทอใจเลย 
องคพระผูเปนเจา+เองจะทรงนําหนาทานและสถิตอยูกับทาน 
พระองคจะไมทรงทอดทิ้งหรือละเลยทาน”  
 
ใหอานบทบัญญัติทุกเจ็ดป 
9โมเสสไดบันทึกบทบัญญัตินี้ และมอบใหปุโรหิตแหงตระกูลเลวี 
ผูทําหนาท่ีหามหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+ และแกผู 
อาวุโสท้ังปวงแหงอิสราเอล  10แลวโมเสสกําชับพวกเขาวา 
“ ทุกปลายปท่ีเจ็ด  อันเปน 
ปแหงการยกหนี้ในเทศกาลอยูเพิง11เม่ืออิสราเอลทั้งปวงมาชุมนุม
กันตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน ณ 
สถานที่ซ่ึงจะทรงเลือก 
จงอานบทบัญญัตินี้ตอหนาพวกเขาใหพวกเขาฟง 
12จงเรียกชุมนุมเหลาประชากรทั้งชาย  หญิง และเด็ก  
และคนตางดาวในหมูพวกเจา  เพื่อพวกเขา 



จะไดฟงและเรียนรูท่ีจะยําเกรงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
และระวังปฏิบัติตามทุกถอยคําแหงบทบัญญัตินี้      
13ลูกหลานซึ่งไมรูจักบัญญัติเหลานี้ 
จะไดยินและเรียนรูท่ีจะยําเกรงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน
ตราบเทาท่ีอาศัยอยูในดินแดนซ่ึงทานจะขามแมน้ําจอรแดนเขาไป
ยึดครอง”  
 
ทํานายวาอิสราเอลจะกบฏ 
14องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา “ ใกลเวลาที่เจาจะตายแลว 
จงเรียกโยชูวาเขามาในเต็นทนัดพบเพื่อเราจะมอบหมายภาระกิจใ
หแกเขา”  ดังนั้น 
โมเสสกับโยชูวาจึงเขามายืนอยูตอเบ้ืองพระพักตรท่ีเต็นทนัดพบ15
แลวองคพระผูเปนเจา+เสด็จมาปรากฏที่เต็นทในเสาเมฆตรงทางเข
าเต็นท 16และองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
“ เจาจะตายไปอยูรวมกับบรรพบุรุษของเจา 
แลวไมนานประชากรเหลานี้จะขายตัวใหแกพระของคนตางชาติใ
นดินแดนที่เขาจะเขาไป  
เขาจะทิ้งเราและละเมิดพันธสัญญาท่ีเราทําไวกับพวกเขา17ในวัน
นั้นเราจะโกรธเขาและละทิ้งพวกเขา เราจะซอนหนาจากเขา  
และเขาจะถูกทําลายลาง 
ภัยพิบัติและความยุงยากนานัปการจะเกิดแกเขาจนเขาจะพูดวา 
‘ ภัยพิบัติเหลานี้เกิดแกเราเพราะพระเจาของ 
เราไมไดอยูกับเราแลวมิใชหรือ?’  
18และในวันนั้นเราจะซอนหนาจากพวกเขาอยางแนนอน 
เพราะความชั่วชาท้ังปวงของเขาที่หันไปหาพระอื่นๆ 
19บัดนี้เจาท้ังสองจงเขียนบทเพลงนี้และสอนประชากรอิสราเอลให



ขับรอง เพื่อ เปนพยานของเราตอสูพวกเขา   
20เม่ือเรานําพวกเขาเขาสูดินแดนที่เราสัญญาดวยคําปฏิญาณไวกั
บบรรพบุรุษของเขา ดินแดนอัน อุดมดวยน้ํานมและน้ําผึ้ง 
เม่ือเขาอิ่มหมีพีมัน และเพิ่มพูนทวี 
พวกเขาจะหันไปนมัสการพระอื่นๆแลวละทิ้งเรา 
และละเมิดพันธสัญญาของเรา 
21เม่ือภัยพิบัติและความยุงยากนานัปการเกิดแกเขา 
บทเพลงนี้จะเปนพยานตอสูเขาเพราะบทเพลงนี้จะสืบทอดไป 
ถึงลูกหลาน เรารูอยูแลววาพวกเขามีแนว 
โนมจะทําอะไรตั้งแตกอนที่เราจะนําพวกเขาเขาไปในดินแดนซ่ึงเร
าสัญญาดวยคําปฏิญาณกับพวกเขา”  
22ดังนั้นโมเสสจึงเขียนเนื้อเพลงบทนี้สอนชาวอิสราเอล 
23องคพระผูเปนเจา+ท ร งบัญชา โยชวูาบุตรนูนวา  
“ จงเขมแข็งและกลาหาญเถิด  
เพราะเจาจะนําประชากรอิสราเอลเขาสูดินแดนที่เราสัญญาดวยคํา
ปฏิญาณไวกับพวกเขา  และเราเองจะอยูกับเจา”     
 
โมเสสกําชับคนเลวี 
24เม่ือโมเสสเขียนบทบัญญัติท้ังปวงซ่ึงบันทึกไวในหนังสือนี้ตั้งแต
ตนจนจบแลว 
25ทานกําชับคนเลวีซ่ึงแบกหามหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเ
จา+วา 
26” วางหนังสือบทบัญญัตินี้ไวขางหีบพันธสัญญาขององคพระผูเ
ปนเจา+พระเจาของทาน  
และมันจะอยูท่ีนั่นเปนพยานตอสูพวกทาน          
27เพราะขาพเจารูอยูวา ทานมักกบฏและดื้อดึงเพียงไร 



แมทุกวันนี้ซ่ึงขาพเจายังอยูกับทาน   
ทานยังกบฏตอองคพระผูเปนเจา+ถึงเพียงนี้  
ทานจะยิ่งฝาฝนมากขึ้นสักเพียงใดหลังจากท่ีขาพเจาตายไปแลว 
28จงเรียกชุมนุมผู อาวุโสประจําตระกูลท้ังปวง 
และเจาหนาท่ีท้ังหมดของทานมาเพื่อขาพเจาจะกลาวถอยคําเหลา
นี้ใหเขาฟง และอัญเชิญสวรรค 
และแผนดินโลกมาเปนพยานตอพวกเขา 
29เพราะขาพเจารูอยูวาหลังจากตัวเองลวงลับไปแลว 
ทานจะเสื่อมเสียรายแรงและหันเหจากครรลองที่ขาพเจากําชับทาน
ไว ในกาล ตอมาภัยพิบัติยอมเกิดแกทาน เพราะทาน 
กระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว 
และยั่วยุพระพิโรธของพระองคดวยสิ่งท่ีมือของทานไดกระทํา”    
 
บ ท เ พ ล ง ข อ ง โ ม เ ส ส  
30แลวโมเสสจึงทองบทเพลงตั้งแตตนจนจบใหชุมชนอิสราเอลทั้งป
วงฟงดังนี้ 
                           
32  สวรรคเอย  ฟงเถิดท่ีขาพเจาจะกลาว 
แผนดินโลกเอย  จงสดับวาจาจากปากขาพเจา  
2ขอใหคําสอนของขาพเจาพรั่งพรูลงมาดังฝน 
   และถอยคําของขาพเจาหยดหยาดมาดุจน้ําคาง 
เหมือนสายฝนลงบนหญาออน 
   เหมือนฝนชุมรินรดพืชพันธุเขียวสด 
3ขาพเจาจะประกาศพระนามองคพระผูเปนเจา+ 
   ขอสดุดีความยิ่งใหญแหงพระเจาของเรา 
4พระองคทรงเปนพระศิลา  พระราชกิจของพระองคสมบูรณพรอม 



   และวิถีทางของพระองคลวนแตเท่ียงตรง 
ทรงเปนพระเจาผูสัตยซ่ือ และปราศจากความผิด 
   พระองคทรงซ่ือตรง และยุติธรรม 
5เขาทั้งหลายกระทําตัวเสื่อมทรามตอพระองค 
   นาอับอายขายหนา  ไมไดเปนลูกของพระเจาอีกตอไป 
   แตเขาเปนชนชาติท่ีวิปริตและกลับกลอก 
6ทานตอบสนองตอองคพระผูเปนเจา+เชนนี้หรือ 
   ประชากรที่โงเขลาเบาปญญา? 
พระเจาไมใชพระบิดาพระผูสรางของทาน 
   ผูทรงกอรางสรางทานขึ้นมาหรือ? 
7จงระลึกถึงวันคืนแตกอนเกา 
   คิดถึงชั่วอายุตั้งแตอดีตนานมา 
ถามบิดาของทานดูเถิด  เขาจะบอกใหได 
   ถามผูอาวุโสเถิด  พวกเขาจะอธิบายใหฟง 
8เม่ือองคพระผูสูงสุดประทานกรรมสิทธิ์แกชนชาติตางๆ 
   เมื่อทรงแยกมวลมนุษยชาติ 
ทรงกําหนดเขตชนชาติท้ังหลาย 
   ตามจํานวนบุตรแหงอิสราเอล25 
9สวนขององคพระผูเปนเจา+คือประชากรของพระองค 
   ยาโคบคือกรรมสิทธิ์สวนพระองค 
10พระองคทรงพบเขาในถิ่นทุรกันดาร 
    อันเริศราง  และเต็มไปดวยเสียงโหยหวน  
พระองคทรงโปกปองและดูแลเขา               
พระองคทรงพิทักษเขา ดังหนึ่งแกวตาของพระองค  

                                      
25 32:8 * หรือ “ ตามจํานวนบุตรของพระเจา”  



11เหมือนนกอินทรีตะกุยรังของมัน  
   และบินรอนอยูเหนือลูกออน 
กางปกออกรองรับ 
   ประคับประคองพาลูกบินไป 
12องคพระผูเปนเจา+ทรงนําพวกเขาไปเพียงลําพัง 
   ไมมีพระตางดาวอยูกับเขา 
13พระองคทรงกระทําใหเขาทะยานไปตาม เบื้องสูงแหงแผนดิน 
   และทรงเลี้ยงดูเขาดวยผลผลิตแหงทองทุง   
ทรงบํารุงเลี้ยงเขาดวยน้ําผึ้งจากศิลา   
   แ ล ะ น้ํามันจากหินผา 
14ดวยนมและนมเปรี้ยวจากฝูงสัตว 
   และดวยแกะแพะอวนพี 
กับแกะผูชั้นเยี่ยมแหงบาชาน 
   และขาวสาลีท่ีดีท่ีสุด 
เขาด่ืมน้ําองุนอันมีฟองสีแดงกํ่า 
15เยชูรุน26อวนพีก็ออกพยศ 
   ครั้นอิ่มหนําก็อวนใหญ  ขนเปนมันปลาบ 
เขาทอดทิ้งพระเจาผูทรงสรางเขา 
   ปฏิเสธพระศิลาแหงความรอดของตน  
16เขาท้ังหลายยั่วยุใหพระองคอิจฉาดวยพระตางดาวท้ังปวงของเ
ข า  
   ยั่วยุพระพิโรธของพระองคดวยรูปเคารพอันนาชิงชังท้ังหลาย 
17พวกเขาเซนสังเวยแกภูตวิญญาณ  ซ่ึงไมใชพระเจา 
   พระซึ่งเขาไมเคยรูจัก    

                                      
26 32:15* แปลวาผูซ่ือตรงหมายถึงอิสราเอล 



   พระซึ่งเพิ่งปรากฏ  
   พระซึ่งบรรพบุรุษของทานไมเกรงกลัว 
18ทานไดทอดท้ิงพระศิลาผูใหกําเนิดทาน 
   ทานลืมพระเจาผูทรงใหทานเกิดมา 
19องคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นเชนนี้และทรงละทิ้งเขา 
   
เพราะวาบุตรชายบุตรสาวของพระองคทําใหพระองคทรงพระพิโร
ธ  
20พระองคตรัสวา “ เราจะซอนหนา จ า ก พ ว ก เ ข า  
    และดูสิวาบ้ันปลายของเขาจะเปนเชนใด 
เพราะเขาเปนชนชาติท่ีนอกลูนอกรอย 
     ลูกหลานผูไมสัตยซ่ือ 
21เขาทําใหเราอิจฉาสิ่งท่ีมิใชพระ 
     และยั่วโทสะเราดวยรูปเคารพอันไรคา 
เราจะทําใหเขาอิจฉาผูท่ีมิใชชนชาติ 
    เราจะยั่วโทสะเขาดวยประชาชาติท่ีไมมีความเขาใจ 
 22เพราะโทสะของเราจุดเปลวไฟ 
     
ซ่ึงเผาผลาญถึงกนบ้ึงของแดนมรณา27เผาโลกและพืชผลทั้งปวง 
    บันดาลใหภูเขาท้ังหลายลุกเปนไฟ 
23” เราจะสุมหายนะลงเหนือพวกเขา 
    และยิงธนูเขาใสเขา 
24เราจะสงการกันดารอาหารมาตอสูพวกเขา  
    โรคระบาดอันลางผลาญและภัยพิบัติรายแรงมาเลนงานเขา 
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เราจะสงเขี้ยวเล็บของสัตวปามาทํารายเขา 
    พิษของงูรายซ่ึงคืบคลานมาในผงคลี 
 25ตามทองถนนมีคมดาบปลิดชีวิตลูกหลานของพวกเขา 
    ภายในบานมีความหวดหวั่นพรั่นพรึง 
ชายหนุม  และหญิงสาว  จะพินาศ 
    ทั้งเด็กเล็กและคนสูงอายุ  
26เราพูดแลววาเราจะกระจายพวกเขาออกไป 
    และลบพวกเขาเลือนหายจากความทรงจําของมนุษยชาติ 
27แตเราขยาดคําถากถางของศัตรู 
     เกรงวาปฏิปกษจะเขาใจผิดและพูดวา  
‘ มือของเราพิชิตชัยชนะ 
     ทั้งหมดนี้องคพระผูเปนเจา+มิไดทรงกระทํา’ " 
28พวกเขาเปนชนชาติไรความคิดขาดวิจารณญาณ 
29ถาเพียงแตเขาฉลาดและเขาใจ 
     และมองออกวาบ้ันปลายของตนจะเปนเชนใด 
 30คนๆเดียวจะไลคนเปนพันไดอยางไร? 
     หรือสองคนทําใหคนเปนหมื่นหนีเตลิดไดอยางไร? 
ถาไมใชเพราะพระศิลาของเขาไดขาย 
 พวกเขาเสียแลว 
   ถาไมใชเพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงมอบพวกเขาไวแลว 
31เพราะศิลาของชนชาติอื่นๆไมเหมือนพระศิลาแหงเรา 
     แมศัตรูของเราก็ยอมรับเชนนั้น 
32เทือกเถาของเขามาจากเทือกเถาแหงโสโดม 
     และจากทองทุงแหงโกโมราห 
ผลองุนของเขาเต็มไปดวยยาพิษ 
     พวงผลของเขามีแตความขมขื่น 



33เหลาองุนของเขาคือพิษงูราย 
     พิษรายของงูเหา 
34เราเก็บงําเรื่องนี้ 
    และประทับตราเก็บไวในคลังของเรามิใชหรือ? 
35การแกแคนเปนหนาท่ีของเราเองเราจะคืนสนอง 
     เมื่อถึงเวลาเทาของเขาจะลื่นไถล 
วันแหงหายนะของพวกเขาใกลเขามาแลว 
     และความยอยยับจะถาโถมเขาใสเขา 
36องคพระผูเปนเจา+จะทรงพิพากษาประชากรของพระองค 
     และทรงเอ็นดูสงสารผูรับใชของ พระองค 
เม่ือพระองคทอดพระเนตรเห็นพละกําลังของเขาเสื่อมลง 
    และไมมีใครหลงเหลืออยู  ไมวาทาสหรือผูเปนไท 
37พระองคจะตรัสถามวา 
‘ พระทั้งหลายของพวกเขาไปไหนเสียเลา  
     ศิลาท่ีเขาพักพิงไปไหนเสียแลว 
38ไหนละพระที่รับประทานไขมันแหงเครื่องบูชา 
     และดื่มเหลาองุนแหงเครื่องด่ืมบูชาของเขา 
ใหพระเหลานั้นลุกขึ้นมาชวยทานสิ 
      ใหพระเหลานั้นมาใหท่ีพักพิงแกทานสิ 
39 จงดูเถิด  เราเองนี่แหละคือผูนั้น 
     ไมมีพระอื่นใดนอกจากเรา  
เราประหารและเราใหชีวิต 
     เราทําใหบาดเจ็บและจะรักษาใหหาย 
     และไมมีผูใดชวยใหพนมือเราไปได 
40เราชูมือขึ้นฟาและประกาศวา 
     เราดํารงอยูนิรันดรฉันใด 



41เม่ือเราลับดาบอันวาววับของเรา 
     และเมื่อเรากุมการพิพากษาไวในมือ 
เ ร า จ ะแกแคนศัตรูของเรา   
     และตอบแทนผู ท่ีเกลียดชังเราฉันนั้น 
42ศรของเราจะดื่มเลือดจนเมามาย 
     สวนดาบของเราจะกินเนื้อ 
คือเลือดเนื้อของผูถูกสังหารและเชลย 
     ศีรษะของผูนําแหงศัตรู 
43ประชาชาติท้ังหลายเอย 
จงชื่นชมยินดีรวมกับประชากรของพระเจาเถิด 
     เพราะพระองคจะทรงแกแคนใหโลหิตแหงผูรับใชของพระองค 
พระองคจะลางแคนศัตรูของพระองค 
    และลบมลทินบาปใหแกดินแดนและประชากรของพระองค”  
 
ค ำ อ ำ ล า ข อ ง โ ม เ ส ส  
44โมเสสมากับโยชูวาบุตรนูน 
กลาวเนื้อความทั้งบทเพลงนี้ใหประชาชนฟง 
45ครั้นโมเสสทองขอความท้ังหมดใหอิสราเอลทั้งหมดฟงจบแลว 
46ก็กลาวแกพวกเขาวา 
“ จงจําใสใจทุกถอยคําท่ีขาพเจาไดประกาศแกทานอยางเด็ดขาด
ในวันนี้  เพื่อทานจะกําชับบุตรหลานใหใสใจปฏิบัติตามทุกถอย 
คําแหงบทบัญญัตินี้ 47บทบัญญัตินี้มิใชถอยคําไรสาระ 
แตเปนชีวิตของทาน 
โดยบทบัญญัตินี้ทานจะมีชีวิตยืนยาวในดินแดนซ่ึงทานกําลังจะขา
มแมน้ําจอรแดนไปครอบครอง”  
 



โมเสสจะสิ้นชีวิตบนภูเขาเนโบ 
48ในวันเดียวกันนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
49” จงขึ้นไปบนภูเขาเนโบในเทือกเขาอาบาริม 
ในโมอับตรงขามเมืองเยรีโค และมองดูคานาอัน 
ดินแดนซ่ึงเรายกใหเปนกรรมสิทธิ์ แกชนอิสราเอล  
50บนภูเขาที่เจาขึ้น ไปนั้น 
เจาจะตายไปอยูรวมกับญาติพี่นองของเจา 
เชนเดียวกับอาโรนพี่ชายของเจา 
ซ่ึงตายที่ภูเขาโฮรและถูกรวบไปอยูกับญาติพี่นองของเขา 
51เพราะเจาท้ังสองมิไดใหเกียรติเรา  
ตอหนาชนอิสราเอลที่น้ําพุเมรีบาหคาเดชใน ถิ่นกันดารศิน 
และมิไดเชิดชูความบริสุทธิ์ของเราในหมูชนอิสราเอล 
52ฉะนั้นเจาจะเห็นดินแดนนั้นแตไกล เจาจะไมไดเขาไปในดิน 
แดนซ่ึงเราจะยกใหแกประชากรอิสราเอล”  
 
โมเสสอวยพรตระกูลตางๆ 
33 กอนสิ้นชีวิต 
โมเสสคนของพระเจาไดอวยพรประชากรอิสราเอลดังนี้ 
2” องคพระผูเปนเจา+เสด็จจากซีนาย  
ทรงฉายแสงอรุณเหนือเขาทั้งหลายจากเสอีร 
 ทรงเปลงรังสีจากภูเขาปาราน 
พระองคเสด็จมากับ 28ผูบริสุทธิ์นับหมื่นแสนจากทิศใต  
จากลาดเขาของพระองค 
3พระองคยอมทรงรักเหลาประชากร     
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     วิสุทธิชนทั้งปวงอยูในพระหัตถ 
เขาท้ังหลายกราบล ง แ ท บ พ ร ะ บ า ท  
     และรับการสอนสั่งจากพระองค 
4คือบทบัญญัติท่ีโมเสสใหแกเราไว 
     เปนกรรมสิทธิ์ของชุมชนแหงยาโคบ 
5พ ร ะ องคทรงเปนกษัตริยเหนือเยชูรุน29 
     เมื่อบรรดาผูนํามาชุมนุมกัน 
     รวมกับตระกูลท้ังปวงของอิสราเอล 
6” ขอใหรูเบนดํารงอยูเปนอมตะ 
อยาใหคนของเขามีนอย”  
7และเขากลาวถึงยูดาหวา 
“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขอทรงฟงเสียงร่ํารองของยูดาห 
ประสานเขาเขากับชนชาติของเขา 
เขาตอสูฟนฝาดวยมือของเขาเอง 
ขอทรงชวยยูดาหตอกรกับศัตรู”  
8เก่ียวกับตระกูลเลวีเขากลาววา 
“ อูรีมและทุมมีมของพระองค 
     อยูแกผูท่ีพระองคโปรด 
 พระองคทรงทดสอบเขาที่มัสสาห 
     พระองคทรงตอสูกับเขาที่หวงน้ําเมรีบาห 
9เขากลาวถึงบิดามารดาวา 
     ‘ ขาพเจาไมเห็นแกหนาพวกเขา’  
เขาไมเห็นแกพี่นองของเขา 
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     ไมเห็นแกบุตรของเขา 
แตเขาพิทักษรักษาพระดํารัสของพระองค 
     แ ละปกปองพันธสัญญาของพระองค 
10เขาจะสอนพระโอวาทของพระองคแกยาโคบ 
     และสอนบทบัญญัติของพระองคแกอิสราเอล 
เขาถวายเครื่องหอมตอเบ้ืองพระพักตรพระองค 
     และเครื่องเผาบูชาท้ังสิ้นบนแทนของพระองค 
11ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงอวยพรความสามารถทั้งสิ้นของเ ข า  
     และโปรดผลงานที่เขาทํา  
ขอทรงบดขยี้บรรดาศัตรูของเขา 
     อยายอมใหคนเหลานั้นลุกขึ้นมาไดอีก”  
12เก่ียวกับตระกูลเบนยามิน เขากลาววา  
“ ขอใหผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงรักพักพิงม่ันคงในพระองค   
เพราะทรงปกปองเขาวันยังคํ่า 
และผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงรักอิงแอบอยูแนบพระทรวงพระองค
”  
 13เก่ียวกับตระกูลโยเซฟ  เขากลาววา 
“ ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงอวยพรดินแดนของเขา 
     ดวยน้ําคางล้ําเลิศจากสวรรคเบ้ืองบน 
     และดวยหวงน้ําลึกจากเบื้องลาง 
 14ดวยผลผลิตเยี่ยมยอดจากดวงตะวัน 
     และดวยผลิตผลยอดเยี่ยมจากดวงจันทรา 
15ดวยของขวัญเลอเลิศจากภูเขาดึกดําบรรพ 
     ดวยความสมบูรณพูนผลแหงภูเขาอันถาวรนิรันดร 



16ดวยของขวัญล้ําคาจากผืนแผนดิน 
และความอุดมสมบูรณแหงพื้นพสุธา        
     
และดวยความโปรดปรานจากพระองคผูประทับในพุมไมอันลุกเปน
ไ ฟ  
ขอใหพรทั้งปวงนี้มาเหนือโยเซฟ เหนือเจานายในหมูพี่นอง30 
17ผูทรงไวซ่ึงศักดา  ดุจดังวัวหนุมลูกหัวป 
     เขาของทานคือเขาแหงกระทิงปา 
ดวยเขาเหลานั้นทานจะขวิดประชาชาติท้ังหลาย  
     แมประชาชาติท่ีสุดปลายแผนดินโลก 
นี่แหละคือ ชนเอฟราอิมนับหมื่นและมนัสเสหนับพัน”  
18เก่ียวกับตระกูลเศบูลุน  เขากลาววา 
“ จงเริงรายินดีเถิด เศบูลุนเอย เมื่อทานออกไป 
     และทานอิสสาคารเอย  จงเริงรายินดีในเต็นทของทาน 
 19พวกเขาจะชุมนุมประชากรที่ภูเขา 
     และถวายเครื่องบูชาแหงความชอบธรรม ณ ที่นั้น 
เขาจะเฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณแหงทอง ท ะ เ ล  
     ดวยสมบัติท่ีซอนไวในหาดทราย”  
20เก่ียวกับตระกูลกาด  เขากลาววา 
“ ขอถวายพรแกผูขยายอาณาจักรของกาด 
     กาดมีชีวิตอยูเยี่ยงราชสีหฉีกท้ึงแขน  หรือศีรษะ 
21เขาเลือกดินแดนดีเยี่ยมท่ีสุดไวเปนของตนเอง 
     สวนท่ีเปนของผูนําสงวนไวสําหรับเขา 
เม่ือบรรดาหัวหนาของประชาชนมาชุมนุมกัน 

                                      
30 33:16 * หรือ” เหนือผูพลัดพรากจากพี่นอง”  



     
เขากระทําใหลุลวงตามพระดําริอันชอบธรรมขององคพระผูเปนเจา
+ 
     และตามพระวินิจฉัยเก่ียวกับอิสราเอล”  
22เก่ียวกับตระกูลดาน  เขากลาววา 
“ ดานเหมือนลูกสิงห โลดแลนออกมาจากบาชาน”  
23เก่ียวกับตระกูลนัฟทาลี เขากลาววา 
“ นัฟทาลีอิ่มเอิบดวยความโปรดปรานจากองคพระผูเปนเจา+ 
เต็มเปยมดวยพระพรของพระองค 
     เขาจะครอบครองไปทางใตถึงทะเลสาบ”  
24เก่ียวกับตระกูลอาเชอร เขากลาววา 
“ อาเชอรเปนลูกคนท่ีไดรับพรมากที่สุด          
ขอใหเขาเปนท่ีชื่นชอบของพี่ๆ นองๆ 
     และใหเขาจุมเทาลงในน้ํามัน  
25ดาลประตูของทานจะเปนเหล็กและทองสัมฤทธิ์ 
     และพลังวังชาของทานอยูคูคืนวันของทาน 
26ไมมีผูใดเสมอเหมือนพระเจาแหงเยชูรุน 
     ผูประทับอยูบนฟาสวรรคเพื่อชวยทาน 
     ผูประทับเหนือเมฆดวยไอศวรรยานุภาพ   
27พระเจาองคอมตะคือท่ีกําบังภัยของทาน 
     และเบื้องลางคือออมแขนอันนิรันดร 
พระองคจะทรงขับไลเหลาศัตรูออกไปพนหนาทาน 
    ตรัสวา ‘ จงทําลายลางเขาเสีย’  
 28ฉะนั้น  อิสราเอลจะอาศัยอยูโดยสวัสดิภาพ 
     ธารน้ําพุของยาโคบมั่นคง 
ในดินแดนแหงขาว  และเหลาองุนใหม 



     ที่ซ่ึงฟาหยาดรินน้ําคางลงมา 
 29อิสราเอลเอย  พระพรนี้มีแกทาน 
     ใครเลาเสมอเหมือนทาน?    
     ชนชาติซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงชวยใหรอด 
พระองคทรงเปนโลและเปนผูชวยทาน 
     และทรงเปนดาบอันรุงโรจนของทาน 
ศัตรูของทานจะโคงคํานับทาน 
   และทานจะย่ําบนท่ีสูง31ข อ ง เ ข า ”  
 
โมเสสสิ้นชีวิต 
34 จากที่ราบโมอับ โมเสสปนขึ้นยอดเขาปสกาหบนภูเขาเนโบ 
ตรงขามเมืองเยรีโค ที่นั่นองคพระผูเปนเจา+ทรงสําแดงดินแดน 
ท้ังหมดใหทานเห็นคือจากกิเลอาดจดดาน    
2” เขตท้ังหมดของนัฟทาลีพรมแดนของเอฟราอิมกับมนัสเสห 
เขตแดนทั้งหมดของยูดาหจนจดทะเลตะวันตก32 
3เนเกบและภูมิภาคทั้งหมดจากหุบเขาแหงเยรีโค 
นครแหงตนปาลมจนจดโศอาร 
4แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับทานวา 
“ นี่คือดินแดนที่เราสัญญาดวยคําปฏิญาณไวกับอับราฮัม อิศอัค 
และยาโคบวาจะยกใหแกวงศวานของเขา 
ตอนนี้เราใหเจาเห็นกับตาแลว แตเจาจะไมได ขามเขาไป”   
5และโมเสสผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+ก็สิ้นชีวิตลงที่นั่นในโมอั
บตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสไว 

                                      
31 33:29 * หรือ “ จะย่ําบนรางของเขา”  
32 34:2* คือ ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 



6พระองคทรงฝงทาน33ไวในหุบเขาตรงขามเบธเปโอรในโมอับ 
แตไมมีผูใดทราบตําแหนงแนนอนตราบจนทุกวันนี้  
7โมเสสสิ้นชีวิตเมื่ออายุได 120 ป 
ส า ยตายังดีและเรี่ยวแรงมิไดถดถอย8ประชากรอิสราเอลไวทุกข
ใหทานเปนเวลา 30 วัน  ณ ที่ราบโมอับนั้น  
9โยชูวาบุตรนูนประกอบดวยพระวิญญาณแหงสติปญญาเพราะโมเ
สสไดวางมือบนทาน 
ประชากรอิสราเอลจึงเชื่อฟงทานและกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา
+ไดทรงบัญชาโมเสสไว 
10ตั้งแตนั้นมาไมมีผูเผยพระวจนะคนใดในอิสราเอลเสมอเหมือนโ
มเสส ผูซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงรูจักหนาตอหนา 
11ผูไดกระทําหมายสําคัญและการอัศจรรยอันยิ่งใหญท้ังปวงที่องค
พระผูเปนเจา+ทรงใชทานไปกระทําในอียิปตตอฟาโรห  
ขาราชบริพาร  และแกท้ังดินแดนของเขา 
12ไมเคยมีผูใดสําแดงอานุภาพเกรียงไกรหรือกระทําสิ่งนาครั่นคร
ามดังท่ีโมเสสกระทําในสายตาของอิสราเอลทั้งปวง 

                                      
33 34:6* หรือ ทานถูกฝง 



โยชูวา 
สันนิษฐานวาโยชูวาเขียนพระธรรมเลมนี้ขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 
กอนคริสตศักราช เลาถึงชนชาติอิสราเอลหลังจากโมเสสสิ้นชีวิต  
โยชูวาเปนผูนําสืบตอมา  
และเปนแมทัพตลอดชวงการรบพุงของอิสราเอลเพื่อเขาครอบครองดินแดน 
ณ ที่ราบแหงโมอับ โยชูวาเกณฑพลและเตรียมพรอมทําศึก 
หลังจากนั้นพวกเขาก็ขามแมน้ําจอรแดนและเริ่มเขายึดครอง 
เลาถึงการรบสามครั้งในภาคเหนือ  ภาคกลาง  และภาคใต  
แมจะไมไดเลาอยางละเอียดถ่ีถวน  
หลังจากรบชนะอิสราเอลตระกูลตางๆก็แบงดินแดนกัน  
จากนั้นโยชูวาหนุนใจชนอิสราเอล  และสิ้นชีวิตอยางสงบสุข  
พระธรรมโยชูวาแสดงใหเห็นวาพระเจาทรงรักษาคําม่ันสัญญา 
พระองคทรงสัญญาวาจะยกดินแดนนี้ใหแกประชากรของพระองค  
และขณะนี้พวกเขาก็กําลังจะเขาไปครอบครอง  แตก็มิใชไดในทันทีทันใด 
พวกเขาตองตอสูขับเค่ียวเพื่อรับสิ่งท่ีพระเจาประทานให 
ประเด็นสําคัญอีกอยาง 
คือพระเจาทรงใชกองทัพอิสราเอลลงโทษความผิดบาปของชาวคานาอัน 
  
โครงเรื่อง 
 
1. เกณฑพลเคลื่อนเขาสูดินแดน  (1:1-5:15) 
2. ศึกในภาคกลาง              (6:1-8:35) 
3. ศึกในภาคใต                    (9:1-10:43) 
4. ศึกในภาคเหนือ          (11:1-15) 
5. สรุปและการแบงดินแดน      (11:16-22:34) 
6. คําปราศรัยของโยชูวา   (23:1-24:33) 



 
องคพระผูเปนเจา+ตรสัสัง่โยชวูา 
1 หลังจากโมเสสผูรับใชขององคพระผู เปนเจา+เสียชีวิตแลว 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโยชูวาบุตรนูนผูชวยของโมเสสวา  
2” โมเสสผูรับใชของเราเสียชีวิตแลว บัดนี้ 
เจากับประชากรทั้งปวงจงขามแมน้ําจอรแดน เขาสูดินแดนที่เรายกใหพวกเขา 
คือใหแกชาวอิสราเอล 3ทุกแหงท่ีพวกเจายางเหยียบไป  
เราจะยกที่นั้นใหแกพวกเจา ตามที่เราไดสัญญาไวกับโมเสส  
4พรมแดนของพวกเจาจะมีอาณาเขตตั้งแตถ่ินกันดารถึงเทือก เขาเลบานอน  
แ ล ะ จากแมน้ําใหญคือแมน้ํายูเฟรติสจดทะเลใหญ1ทางตะวันตก 
ครอบคลุมดินแดนทั้งหมดของชาวฮิตไทต 
5ไมมีผูใดอาจตานทานเจาไดตลอดชีวิตของเจา 
เพราะเราจะอยูกับเจาดังท่ีเราอยูกับโมเสส  
เราจะไมละจากเจาหรือทอดทิ้งเจาเลย 6จงเขมแข็งและกลาหาญเถิด 
เพราะเจาจะนําประชากรเหลานี้เขาไปครอบครองดินแดนซ่ึงเราสัญญาไวกับบ
รรพบุรุษของเขาวาจะยกใหพวกเขา  7จงเขมแข็งและกลาหาญยิ่งเถิด 
จงใสใจปฏิบัติตามบทบัญญัติท้ังปวงที่โมเสสผูรับใชของเราใหไวกับเจา  
อยาเลี่ยงไปทางซายหรือขวา เพื่อเจาจะประสบความ สําเร็จไมวาเจาจะไปที่ใด 
8จงอานหนังสือธรรมบัญญัติเหลานี้อยูเสมอ 
จงใครครวญทั้งกลางวันและกลางคืน  
เพื่อเจาจักระวังปฏิบัติตามทุกสิ่งท่ีเขียนไว  
แลวเจาจะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงเรือง 9เราสั่งเจาแลวมิใชหรือ 
จงเขมแข็งและกลาหาญ อยาหวาดกลัว อยาทอใจ เพราะไมวาเจาไปท่ีไหน  
องคพระผูเปนเจา+ของเจาจะอยูกับเจาท่ีนั่น”  

                                      
1 1:4 *  ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 



 
เตรียมขามแมน้ําจอรแดน  
10โยชูวาจึงสั่งบรรดาเจาหนาท่ีของประชาชนวา 11” จงไปทั่วท้ังคายพัก 
แจงแกเหลาประชากรวา 'จงเตรียมเสบียงอาหารใหพรอม 
ในสามวันทานจะขามแมน้ําจอรแดนเขาไปยึดครองดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจ
า +ของเราประทานใหเปนกรรมสิทธิ์ของทาน'“  
12สวนตระกูลรูเบน กาด และมนัสเสหครึ่งตระกูล โยชูวากลาววา 
13” จงจําคําท่ีโมเสสผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+สั่งไววา  
'องคพระผูเปนเจา+ของทานประทานการพักสงบใหทาน 
และประทานดินแดนนี้แกทาน 14ภรรยา ลูก หลานและฝูงสัตว 
พักอยูท่ีดินแดนซ่ึงโมเสสยกใหแกทาน ณ 
ฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแดนนี้ได แตนักรบทั้ง ปวงของทานตองคาดอาวุธ 
นําพี่นองขามแมน้ําไป ทานจงชวยพวกพี่นอง 
15ตราบจนองคพระผูเปนเจา+ทรงใหพวกเขาหยุดพักเชนเดียวกับทาน 
แ ล ะ ต ร า บ จ น พ ว ก เ ขาไดครอบครองกรรมสิทธิ์เชนกัน 
ในดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะประทาน 
หลังจากนั้นทานจึงกลับมายังดินแดนของทานท่ีฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแ
ดนนี้ ซ่ึงโมเสสผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+ยกใหแกทาน'“  
16เขาท้ังหลายจึงตอบโยชูวาวา “ เราจะทําทุกอยางตามที่ทานสั่ง 
ทานจะสงเราไปที่ไหน  เราจะไป 
17เราจะเชื่อฟงทานเหมือนที่ไดเชื่อฟงโมเสสทุกประการ  
ขอแตใหองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงสถิตกับทานดังท่ีทรงสถิตกับโ
ม เ ส ส  18ผูใดขัดขืนไมเชื่อฟงคําสั่งของทาน  
ไมวาทานจะบัญชาวากระไรผูนั้นจะตองตาย  
ขอแตใหทานเขมแข็งและกลาหาญเถิด”  
 



สงคนสอดแนมไปเยรโีค 
2 จากคายอิสราเอลที่ชิททิม โยชูวาบุตรนูนสงคนสอดแนมสองคนไปอยางลับๆ 
สั่งวา “ จงไปสืบดูสภาพแถบนั้นโดยเฉพาะที่เมืองเยรีโค”  
คนทั้งสองเขาไปถึงเรือนของหญิงโสเภณีชื่อราหับและพักอยูท่ีนั่น2มีคนไปบอ
กประมุขแหงเยรีโควา “ มีชาวอิสราเอลบางคนเขามาเมื่อคืน 
เพื่อสอดแนมดินแดนนี้”  3ประมุขจึงสงคนมาสั่งนางราหับวา 
“ จงมอบตัวคนท่ีมาพักในเรือนของเจา 
เขาเปนคนสอดแนมมาสืบดูท่ัวท้ังดินแดนของเรา”  
4แตนางไดซอนตัวคนทั้งสองไวแลว จึงเรียนวา “ พวกเขามาที่นี่ 
แตดิฉันไมทราบวาเขามาจากไหน 
5เขาออกจากเมืองไปตอนพลบค่ําใกลเวลาประตูเมืองปด ดิฉัน 
ไมทราบวาเขาไปทางไหน ถาพวกทานรีบๆ หนอยอาจจะตามทัน”  
6(ท่ีจริงนางพาคนทั้งสองขึ้นไปบนดาดฟา 
ใหซอนตัวอยูใตกองเสนปานท่ีผึ่งอยู) 7คนท่ีประมุขใชมาจึงเลียบ 
ไปตามแมน้ําจอรแดนเพื่อหาตัวคนสอดแนม  
ทันทีท่ีผูติดตามออกไปเขาก็ปดประตูเมือง    
8ราหับขึ้นไปพบคนทั้งสองกอนที่เขาจะเขานอน 9นางกลาวกับเขาวา 
“ ดิฉันทราบดีวาองคพระผูเปนเจา+ทรงยกดินแดนนี้ใหทาน 
เราทุกคนกลัวทาน แคไดยินใครเอยถึงอิสราเอลก็ขวัญหนีดีฝอกันไปหมด 
10เ ร า ไดยินเรื่องที่องคพระผูเปนเจา+ทรงใหทะเลแดงแหงเปนชองทางผา
นแกพวกทาน 
ตอนที่ทานออกมาจากอียิปตและเราไดยินถึงสิ่งท่ีทานทํากับสิโหนและโอก 
ประมุขทั้งสองของชาวอาโมไรตทางฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแดนซ่ึงทาน
ทําลายลางลงสิ้นเชิง 11ฟงแลวเราทุกคนก็หวาดกลัว ขวัญกระเจิง 
ดวยวาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานเปนพระเจาแหงสวรรคเบ้ืองบนและ
แผนดินโลกเบ้ืองลาง12ขอทานโปรดสาบานในพระนามองคพระผูเปนเจา+วา 



ทานจะแสดงความเมตตาตอครอบครัวของดิฉัน ดังท่ีดิฉันไดเมตตาตอทาน  
โปรดใหสัญญาณท่ีแนนอนอยางหนึ่งไว 13เพื่อทานจะไวชีวิตบิดามารดา 
พี่นองชายหญิงของดิฉันกับคนท้ังหมดของเขา”  
14คนทั้งสองกลาววา “ ชีวิตแลกดวยชีวิตหากเธอไมแพรงพรายสิ่งท่ีเราทําอยู 
เราจะสัตยซ่ือแสดงน้ําใจตอเธอเมื่อองคพระผูเปนเจา+ประทานดินแดนนี้แกเรา
”  15นางจึงเอาเชือกหยอนลงทางหนาตาง 
ใหเขาไตลงเนื่องจากบานของนางเปนสวนหนึ่งของกําแพงเมือง 
16นางบอกพวกเขาวา “ หนีไปซอนที่ภูเขาเถิด 
รออยูสักสามวันจนกวาคนที่เท่ียวตามหาทานกลับเขามาแลวจึงคอยไป”  
17ชายทั้งสองบอกนางวา “ เราจะพนจากขอผูกมัดท่ีเธอใหเราสาบาน 
18ถาเม่ือเราบุกดินแดน  
เ ธ อ ไ มเอาเชือกสีแดงผูกไวท่ีหนาตางซ่ึงเธอหยอนเราลง 
และถาเธอไมไดใหพอแม  พี่นอง  กับทุกคนในครอบครัวอยูในบานของเธอ 
19หากใครออกไปนอกบาน ตองรับผิดชอบชีวิตตัวเอง 
สวนคนที่อยูในบานกับเธอ หากมีใครมาแตะตอง เราจะรับผิดชอบดวย 
ชีวิตของเราเอง 20แตหากเธอแพรงพรายสิ่งท่ีเราทําอยู 
เราก็จะพนจากขอผูกมัดท่ีเธอใหเราส า บ า น ”  21นางตอบวา 
“ ตกลงตามที่ทานวา”  แลวนางก็สงคนทั้งสองไป 
และผูกเชือกแดงไวท่ีหนาตาง 
22คนสอดแนมทั้งสองขึ้นไปบนภูเขา คางอยูท่ีนั่นสามวัน 
จนกลุมคนที่ตามหาตัวเขากลับมาที่เมืองนั้นหลังจากเที่ยวตามหาทั่วทุกท่ีแลวไ
มพบ 23จากนั้นคนทั้งสองก็ลงจากภูเขา 
ขามแมน้ําไปรายงานใหโยชูวาบุตรนูนทราบเหตุการณท่ีเกิดขึ้นท้ังปวงโดยต
ล อ ด  24พวกเขากลาวแกโยชูวาวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ประทานดินแดนทั้งหมดนั้นแกเราโดยแนแท 
ทุกคนท่ีนั่นหวาดหวั่นขวัญผวาเพราะพวกเร า ”  



                   
ขามแมน้าํจอรแดน 
3 เชาตรูวันรุงขึ้นโยชูวากับชนอิสราเอลทั้งปวงออกเดินทางจากชิททิม 
มาถึงริมฝง แมน้ําจอรแดน และตั้งคายพักอยูท่ีนั้นกอนจะขามแมน้ําไป 
2สามวันผานไป บรรดาเจา หนาท่ีไปทั่วคาย 3แจงคําสั่งวา 
“ เม่ือเห็นปุโรหิตชนเลวีหามหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+พระเจาขอ
งทาน จงยกออกจากที่ของทานตามไป 4ที่ๆเราจะไปนั้นทานไมเคยไป 
ฉะนั้นเขาจะนําทานไป แตอยาเขาไปใกลหีบพันธสัญญา 
จงรักษาระยะหางสักสองพันศอก2”  5โยชวูาสั่งเหลาประชากรวา 
“ จงชําระตนใหบริสุทธิ์เพราะพรุงนี้องคพระ 
ผูเปนเจา+จะทรงกระทําการอัศจรรยยิ่งใหญทามกลางทาน”  
6โยชูวากลาวกับบรรดาปุโรหิตวา 
“ จงหามหีบพันธสัญญานําพวกเราขามแมน้ําเถิด”  
พวกเขาจึงยกหีบพันธสัญญานําหนาเหลาประชากรไป 
7องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโยชูวาวา 
“ วันนี้เราจะเชิดชูเจาในสายตาของอิสราเอลทั้งปวง 
เขาจะไดรูวาเราอยูกับเจาเหมือนที่เราอยูกับโมเสส 
8จงสั่งปุโรหิตที่หามหีบพันธสัญญาวา 
'เมื่อทานทั้งหลายมาถึงริมแมน้ําจอรแดน จงกาวไปยืนอยูในแมน้ํา'“  
9โยชูวากลาวแกชนอิสราเอลวา 
“ จงมาฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานเถิด  
10วันนี้ทานจะไดทราบโดยแนแทวาพระเจา 
ผูทรงพระชนมอยูนั้นทรงอยูทามกลางทาน  
และพระองคจะทรงขับไลชาวคานาอัน ชาวฮิตไทตชาวฮีไวต ชาวเปริสซี 

                                      
2 3:4 * ป ร ะ ม า ณ 900 เ ม ต ร  



ชาวเกอรกาชี  ชาวอาโมไรตและชาวเยบุสออกไปตอหนาทานอยางแนนอน 
11ดูเถิด 
หีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจาแหงมวลพิภพจะนําทานท้ังหลายขามแม
น้ําไป 12บัดนี้จงเลือกชายสิบสองคน3จากแตละตระกูลของอิสราเอล  
ตระกูลละคน 13ทันทีท่ีเทาของปุโรหิต 
ผูหามหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+องคพระผูเปนเจาแหงมวลพิภพแต
ะแมน้ําจอรแดน น้ําจะหยุดไหลลงและตั้งขึ้นเปนพะเนิน 
14ฉะนั้นเมื่อเหลาประชากรรื้อคายเพื่อขามแมน้ําจอรแดน  
บรรดาปุโรหิตก็หามหีบพันธสัญญานําหนาพวกเขาไป”  
15ขณะนั้นเปนฤดูเก็บเก่ียว  แมน้ําจอรแดนลนตลิ่งทุกดาน 
แตทันทีท่ีเทาของปุโรหิตผูหามหีบพันธสัญญาแตะผิวน้ําตรงริมแมน้ํา      
 16โดยฉับพลันเหนือแมน้ําขึ้นไปไกลถึงบริเวณเมืองอาดัมใกลศาเรธาน 
น้ําเริ่มรวมตัวพุงขึ้น สวนสายน้ําใตจุดนั้นไหลลงทะเลอาราบาห (ทะเลเกลือ)4 
จนสายน้ําขาดจากกัน เหลาประชากรจึงขามไปขึ้นฝงท่ีตรงขามเมืองเยรีโค 
17ปุโรหิตผูหามหีบพันธสัญญาแหงองคพระผูเปนเจา+ยืนอยูตรงพื้นแหงกลาง
แมน้ําจอรแดนรอจนประชากรขามไปครบทุกคน 
 
หินอนสุรณ 
4 เมื่อเหลาประชากรขามแมน้ําจอรแดนไปหมดทุกคนแลว 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโยชูวาวา 
2” จงคัดเลือกชายสิบสองคนจากเหลาประชากรตระกูลละคน 
3และสั่งพวกเขาใหยกกอนหินมาสิบสองกอนจากกลางแมน้ําจอรแดนตรงที่เห
ลาปุโรหิตยืนและตั้งไว ณ สถานที่ซ่ึงเจาจะไปตั้งคายพักอยูคํ่าวันนี้”  

                                      
3 3:12 * หนาท่ีของเขามีอธิบายไวในบทที่ 4 ขอ 2-7 
4 3:16 * หรือ ท ะ เ ล ต า ย  



4โยชูวาจึงเรียกชายสิบสองคนนั้นซ่ึงคัดเลือกจากชนอิสราเอลตระกูลละคนมา 
5แ ล ะสั่งวา 
“ จ ง ออกไปกลางแมน้ําจอรแดนตรงที่หีบพันธสัญญาแหงองคพระผูเปนเจา
+พระเจาของทานตั้งอยู แลวแบกหินขึ้นบามาคนละกอน 
ต า ม จ ำ น ว น ต ร ะกูลตางๆ ของอิสราเอล หนึ่งสําหรับตระกูลหนึ่ง 
6เพื่อเปนอนุสรณทามกลางพวกทาน ในอนาคตเมื่อลูกหลานของทานถามวา 
‘ หินอนุสรณเหลานี้มีความหมายอะไร’  7จงบอกพวกเขา 
วาแมน้ําจอรแดนแยกออกตอหนาหีบพันธสัญญาแหงองคพระผูเปนเจา+ 
เม่ือหีบขามแมน้ําจอรแดน น้ําในแมน้ําจอรแดนก็แยกขาดจากกัน 
หินเหลานี้จะเปนอนุสรณ เตือนใจชนอิสราเอลตลอดไป”  
8ชนอิสราเอลก็กระทําตามที่โยชูวาสั่ง 
เ ข า ขนหินสิบสองกอนจากกลางแมน้ําจอรแดนกอนหนึ่งสําหรับตระกูลหนึ่ง 
ดังท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโยชูวาไว  ยกมาวางลง ณ 
สถานที่ตั้งคายพักแรมของพวกเขาคืนวันนั้น 
9โยชูวาใหนําหินสิบสองกอนจากกลางแมน้ํา 
บริเวณที่ปุโรหิตผูหามหีบพันธสัญญายืนอยูนั้นมาตั้งไว 
และหินเหลานั้นยังคงอยูท่ีนั่น จวบจนทุกวันนี้ 
10ปุโรหิตผูหามหีบพันธสัญญายืนอยูกลางแมน้ํา 
ตราบจนเหลาประชากรกระทําครบถวนทุกอยางตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงบั
ญชาโยชูวา  เชนดังท่ีโมเสสไดกําชับโยชูวา เหลาประชากรรีบรุดขามแมน้ําไป 
11เม่ือขามครบทุกคนแลว 
ประชากรพากันมองดูปุโรหิตหามหีบพันธสัญญาแหงองคพระผูเปนเจา+ขึ้นจา
กแมน้ํา 12ชนตระกูลรูเบน กาด และมนัสเสหครึ่งตระกูล คาดอาวุธ 
นําหนาชนอิสราเอลไป ดังท่ีโมเสสไดสั่งพวกเขาไว 13ร า ว  40,000 คน 
จับอาวุธออกรบตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ บุกไปยังท่ีราบแหงเยรีโค 
14วันนั้นองคพระผูเปน+เจาทรงเชิดชูโยชูวาตอหนาปวงชนอิสราเอล 



เขาท้ังหลายยําเกรงโยชูวาตลอดชั่วชีวิตของทานเหมือนที่เคยยําเกรงโมเ ส
ส  
15แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสแกโยชูวาวา 
16” จงสั่งปุโรหิตผูหามหีบบรรจุกฎเกณฑแหงพันธสัญญาใหขึ้นจากแมน้ําจอ
รแดน”  17โยชูวาก็ออกคําสั่งแกปุโรหิตวา “ จงขึ้นมาจากแมน้ําจอรแดน”  
18ปุโรหิตจึงหามหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+ขึ้นจากแมน้ําทันทีท่ีเท
า ข องเขาทั้งหลายแตะพื้นตลิ่ง สายน้ําก็ไหลกลับลงทวมตลิ่งดังเดิม 
19ในวันท่ีสิบของเดือนแรก 
เหลาประชากรขามแมน้ําจอรแดนไปตั้งคายพักแรมที่กิลกาลชิดเขตดานตะวัน
ออกของเมืองเยรีโค 
20โยชูวาก็ใหตั้งหินสิบสองกอนที่ยกมาจากแมน้ําจอรแดนนั้นไวท่ีกิลกาล 
21ทานกลาวแกชนอิสราเอลวา  “ ในอนาคตเมื่อลูกหลานของทานถามวา 
‘ กอนหินเหลานี้มีความหมายอะไร’  
22จงบอกเขาวา’ เปนอนุสรณท่ีอิสราเอลเดินบนพื้นดินแหงขามแมน้ําจอรแด
น ’  23เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงบันดาลใหแมน้ําแหง 
เพื่อพวกเราจะขามไปได 
เหมือนที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานเคยทํามาแลวท่ีทะเลแดง 
24ท้ังนี้เพื่อชาวโลกทั้งมวลจะรูประจักษวาพระหัตถขององคพระผูเปนเจา+นั้น
ทรงอานุภาพ 
และเพื่อทานทั้งหลายจะยําเกรงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานตลอดไป”  
                  
พธิสีุหนัตทีก่ิลกาล 
5 เมื่อบรรดาประมุขชาวอาโมไรตทางฟากตะวันตกของแมน้ําจอรแดน 
และบรรดาประมุขชาวคานาอันตามชายฝงทะเล 
ไดยินวาองคพระผูเปนเจา+ทรงบันดาลใหแมน้ําจอรแดนแหงเพื่อใหประชากร



อิสราเอลขามไปได ก็พากันหวาดหวั่นขวัญกระเจิง 
ไมกลาเผชิญหนากับอิสราเอล  
2ในครั้งนั้นองคพระผูเปนเจา+ทรงตรัสกับโยชูวาวา” จงลับหินเปนมีดเพื่อประ
กอบพิธีสุหนัตใหชนอิสราเอลอีกครั้ง”  
3โยชูวาจึงทํามีดหินและใหชนอิสราเอลเขาสุหนัตที่กิเบอัทหะอาราโลท5 
4ท่ีทําเชนนี้เนื่องจากคนท้ังหมดที่ออกมาจากอียิปต 
คือชายในวัยที่ออกรบไดทุกคน  
ลวนเสียชีวิตในถ่ินกันดารหลังออกมาจากอียิปต 
5คนทั้งปวงที่ออกมาลวนไดเขาสุหนัต  
สวนคนทั้งปวงที่เกิดในถ่ินกันดารระหวางทางจากอียิปตยังไมไดเขาสุหนัต 
6ชนอิสราเอลสัญจรอยูในถ่ินกันดารตลอด 40 ป 
ตราบจนชายทุกคนท่ีอยูในวัยที่ออกรบไดเม่ือออกมาจากอียิปตไดเสียชีวิตหมด
แลว เนื่องจากพวกเขามิไดเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+ 
ดวยวาองคพระผูเปนเจา+ทรงปฏิญาณไววาพวกเขาจะไมไดเห็นดินแดนอันอุด
มดวยน้ํานมและน้ําผึ้งท่ีทรงสัญญาไวตอบรรพบุรุษของเขา 
7บัดนี้โยชูวาจึงทําพิธีสุหนัตใหบุตรชายของพวกเขาที่โตพอจะสืบแทนบิดาขอ
งตน เนื่องจากระหวางทางคนเหลานี้ยังไมไดรับสุหนัต 
8หลังจากประชากรท้ังหมดเขาสุหนัตแลว ก็พักอยูในคายจนหายเปนปกติ  
9แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโยชูวาวา 
“ วันนี้เราไดกลิ้งความอัปยศแหงอียิปตออกไปพนจากเจาแลว”  
สถานที่นั้นจึงไดชื่อวากิลกาล6 ตราบจนทุกวันนี้  
 
พิธีปสกา 

                                      
5 5:3 * แปลวา “ เนินเขาแหงหนังปลายองคชาติ”  
6 5:9 * หรือ “ กลิ้ง (อ อ ก ไ ป )”  



10ขณะตั้งคายพักอยูท่ีกิลกาล ณ ที่ราบเยรีโคนั้น 
ชนอิสราเอลไดฉลองปสกาในเย็นวันท่ีสิบสี่ของเดือนนั้น 11วันรุงขึ้นนั้นเอง 
พวกเขารับประทานพืชผลจากดินแดนนั้น คือขนมปงไมใสเชื้อและขาวค่ัว 
12หลังจากนั้น ไมมีมานาซ่ึงเปนอาหารตกลงมาอีกเลย 
ตั้งแตครั้งนั้นไมมีมานาใหชนอิสราเอลอีก 
เขาท้ังหลายจึงเลี้ยงชีพดวยพืชผลจากแผนดินคานาอัน  
 
บริเวณศักด์ิสิทธิ์ 
13ขณะท่ีโยชูวาอยูใกลเยรีโค มีชายคนหนึ่งถือดาบยืนอยูตรงหนา 
โยชูวาจึงกาวเขาไปหา ถามวา “ ทานเปนมิตรหรือเปนศัตรู”  
14ผูนั้นตอบวา “ เรามาในฐานะจอมทัพขององคพระผูเปนเจา+”  
โยชูวาจึงหมอบซบหนา ลงกับพื้นดวยความเคารพยําเกรงและกลาววา 
“ องคพระผูเปนเจา7 มีบัญชาประการใดกับผูรับใชของพระองคหรือ”  
15จอมทัพขององคพระผูเปนเจา+ตอบวา “ จงถอดรองเทาออก 
เพราะที่ซ่ึงเจายืนอยูนี้เปนท่ีศักด์ิสิทธิ์”  โยชูวาก็ปฏิบัติต า ม  
 
เยรโีคถูกทาํลาย 
6 
ประตูเมืองเยรีโคถูกปดแนนหนาไมอนุญาตใหผูใดเขาออกเลยเนื่องมาจากชาว
อิสราเอล 2แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโยชูวาวา “ เราไดมอบเมืองเยรีโค 
บรรดาประมุขและนักรบไวในมือเจา 
3จงเดินขบวนรอบเมืองหนึ่งรอบพรอมดวยเหลานักรบถืออาวุธ 
จ ง ท ำ เ ชนนี้เปนเวลาหกวัน 
4ใหปุโรหิตเจ็ดคนถือเขาแกะเดินนําหนาหีบพันธสัญญา 

                                      
7 5:14 * หรือเจานาย 



ในวันท่ีเจ็ดจงเดินรอบเมืองเจ็ดครั้ง ใหปุโรหิตทั้งเจ็ดนั้นเปาเขา 
5และเมื่อไดยินเสียงเขาสัตวดังยาว ใหประชากรทั้งปวงโหรองเสียงดัง 
แลวกําแพงเมืองก็จะโคนทลาย จากนั้นใหประชาชนบุกเขาเมืองทุกทิศทาง”  
6โยชูวาบุตรนูนจึงเรียกชุมนุมปุโรหิต สั่งวา 
“ จงหามหีบพันธสัญญาแหงองคพระผูเปนเจา+โดยมีปุโรหิต 7 
คนถือเขาแกะเดินนําหนา”  7แลวทานสั่งประชากรวา 
“ จงเดินขบวนรอบเมือง โดยมีกองคุมกันติดอาวุธพรอม 
นําหนาหีบพันธสัญญาแหงองคพระผูเปนเจา+”  
8เม่ือโยชูวาสั่งประชากรเรียบรอยแลวปุโรหิตทั้งเจ็ดถือเขาแกะเจ็ดคันตอเบ้ือง
พระพักตรองคพระผูเปนเจา+เดินนําหนาพลางเปาเขาแกะไปโดยมีหีบพันธสัญ
ญ า ข อ ง องคพระผูเปนเจา+ต า ม ม า  
9กองคุมกันถืออาวุธเดินนําหนาปุโรหิตผูเปาเขา 
และมีกองคุมกันระวังหลังทายขบวนหีบพันธสัญญา 
เสียงเปาเขาแกะดังตลอดเวลา 10แตโยชูวาไดกําชับประชากรไวแลววา 
“ อยาโหรอง อยาสงเสียง อยาเอยออกมาแมแตสักคําเดียว 
จนถึงวันท่ีขาพเจาสั่งใหโหรอง จึงโหรอง”  
11ดังนั้นหีบพันธสัญญาแหงองคพระผูเปนเจา+ถูกแหไปรอบเมืองวันละครั้ง 
หลังจากนั้นทุกคนตางกลับเขาคายและคางคืนท่ีนั่น 
12วันรุงขึ้นโยชูวาตื่นแตเชา 
ปุโรหิตหามหีบพันธสัญญาแหงองคพระผูเปนเจา+13ปุโรหิตเจ็ดคนถือเขาแกะเ
จ็ดคันเปาเขาแกะเดินนําหนาขบวนหีบพันธสัญญาแหงองคพระผูเปนเจา+ 
นักรบนําขบวนกองคุมกันตามหลังหีบพันธสัญญาขณะเสียงเขาแกะดังอยู 
14ในวันท่ีสองพวกเขายังคงเดินรอบเมืองหนึ่งครั้งแลวกลับไปยังคายพัก 
เขาทําเชนนี้อยู 6 วัน 15เชาตรูของวันท่ีเจ็ดเขาเดินรอบเมืองแบบเดียวกันอีก 
แตคราวนี้มิใชเพียงครั้งเดียว  หากถึง 7 ครั้ง 16ในรอบที่เจ็ด 
ขณะที่ปุโรหิตเปาเขาแกะ โยชูวาสั่งเหลาประชากรวา “ จงโหรอง 



องคพระผูเปนเจา+ทรงมอบเมืองนี้ใหเราแลว 
17ท้ังเมืองกับทุกอยางในเมืองตองพลีถวายแดองคพระผูเปนเจา+ ยกเวนราหับ 
หญิงโสเภณีและทุกคนในบานของนางใหไวชีวิต 
เพราะนางชวยซอนตัวคนสอดแนมของเรา 
18อยาริบขาวของใดๆทั้งสิ้นเพราะจะตองทําลายทุกสิ่งทุกอยางใหหมด  
หาไมแลวท่ัวท้ังคายอิสราเอลจะตองเดือดรอนและถึงแกหายนะ19แตบรรดาภา
ชนะใชสอยที่ทําจากเงิน ทอง ทองสัมฤทธิ์และเหล็ก 
จงนํามายังพระคลังของพระเจาเพื่อถวายแดองคพระผูเปนเจา+”  
20เม่ือประชากรไดยินเสียงเปาเขา ก็โหรองสุดเสียง 
กําแพงเมืองเยรีโคก็พังครืนลงมาชนอิสราเอลบุกเขายึดเมือง  
21พวกเขาพลีอุทิศเมืองนั้นใหแกองคพระผูเปนเจา+และทําลายสิ่งมีชีวิตทุกอย
างในเมืองนั้นไมวาชาย  หรือหญิง  ผูเฒาหรือเด็ก  วัว  แกะ  และลา 
 
ชวยเหลือนางราหับ  
22โยชูวาสั่งคนสอดแนมสองคนนั้นวา  “ จงไปที่บานของหญิงโสเภณี 
ชวยนางกับคนของนางออกมาตามที่เจาสัญญากับนางไว “  
23คนทั้งสองที่ไดไปสอดแนมจึงเขาไปนํานาง ราหับ  พอแม  
พี่นองและคนของนางทั้งหมด พาออกมาทั้งครอบครัวใหไปพักอยูนอกคาย 
พักแรมของอิสราเอล 24แลวชนอิสราเอลก็เผาเมืองกับสิ่งของทุกอยาง  
ยกเวนภาชนะเงิน ทอง  ทองสัมฤทธิ์ และเหล็ก 
ซ่ึงเก็บไวในคลังขององคพระผูเปนเจา 
25แตโยชูวาไดไวชีวิตราหับหญิงโสเภณี ครอบครัวและคนของนาง 
เพราะนางไดซอนตัวคนสอดแนมซ่ึงโยชูวาสงไปเมืองเยรีโค 
นางอาศัยอยูในหมูชนอิสราเอลตราบจนทุกวันนี้ 
 
คําแชงสาปเมืองเยรีโค  



26ในครั้งนั้นโยชูวาประกาศแชงวา 
” ผูใดท่ีจะมาปฏิสังขรณเมืองเยรีโคก็ใหผูนั้นไดรับคําสาปแชงเฉพาะพระพักต
รองคพระผูเปนเจา+ดังนี้  ผูใดทําการวางฐานราก  
บุตรหัวปของผูนั้นจะเสียชีวิต  ผูใดติดตั้งประตูเมือง  
บุตรสุดทองของผูนั้นจะเสียชีวิต8 
27เชนนี้แหละองคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับโยชูวา 
ชื่อเสียงของทานเลื่องลือไปทั่วแผนดิน 
                         
บ า ป ข อ ง อ า ค า น  
7 แตชนอิสราเอลไมสัตยซ่ือเก่ียวกับของที่ตองพลี9 อาคานบุตรคารมี 
ผูเปนบุตรของศิมรี10 ผูเปนบุตรของเศราห ตระกูลยูดาหไดเก็บงําบางสิ่งไว 
ดังนั้นองคพระผูเปนเจา+จึงทรงพระพิโรธอิสราเอล   
2ครั้งนั้น  
โยชูวาสงคนจากเยรีโคไปเมืองอัยซ่ึงอยูใกลเบธอาเวนทางทิศตะวันออกของ 
เบธเอลและสั่งพวกเขาวา “ จงไปสืบดูสภาพแถบนั้น”  
ดังนั้นพวกเขาจึงไปสอดแนมเมืองอัย 3พวกเขากลับมารายงานโยชูวาวา 
“ เปนเมืองเล็กๆใชคนของเราสักสองสามพันคนไปตีก็พอ  
ไมจําเปนตองยกพลทั้งหมดไปที่นั่น”  4จึงมีทหารออกไป 3,000 คน 
แตตองแตกพายหนีจากชาวเมืองอัย 5คนอิสราเอลราว 36 ค น  
ถูกฆาตายขณะบุกเขาตีเมือง และอีกจํานวนมากถูกชาวเมืองอัย 

                                      
8 6:26 * เหตุการณเปนไปตามคําแชงสาปดูใน 1 พ ก ษ .16:34 
9 7:1 * คํานี้ในภาษาฮบีรูหมายถึง 
สิ่งของหรือบุคคลที่ถวายแดพระเจาแลวไมอาจเรียกคืนไดมักจะตองทําลายให
หมดสิ้นไปเชนเดียวกับขอ 11,12,13 แ ล ะ  15 
10 ** หรือ ศับดี ดูเทียบใน  1พ ศ ด .2:6 



ไลฆาฟนจากประตูเมืองถึงเหมืองหิน11 
กองทัพอิสราเอลก็จิตใจระทดทอขวัญเสียไป 
6โยชูวาจึงฉีกเสี้อผาหมอบซบหนาลงกับพื้นเบ้ือง 
หนาหีบขององคพระผูเปนเจา+จนถึงเวลาเย็น 
บรรดาผูอาวุโสแหงอิสราเอลก็กระทําเชนกัน และโปรยฝุนใสศีรษะของตน  
7โยชูวากราบทูลวา “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูยิ่งใหญสูงสุด 
ไฉนจึงทรงนําเหลาประชากรนี้ขามแมน้ําจอรแดน 
มาสูเง้ือมมือชาวอาโมไรตใหเขาเขนฆา? 
พวกขาพระองคนาจะพึงพอใจที่จะอาศัยฝงขางโนนของแมน้ําจอรแดน  
8ขาแตองคพระผูเปนเจา ขาพระองคควรจะกลาวประการใดดี 
ในเมื่ออิสราเอลพายหนีศัตรูมาเชนนี้? 
9ชาวคานาอันและชนชาติใกลเคียงไดฟงเรื่องนี้ 
ก็จะมารุมกวาดลางขาพระองคท้ังหลายใหสิ้นชื่อไปจากแผนดิน 
และจะเกิดอะไรขึ้นกับพระนามยิ่งใหญของพระองค?”  
10องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโยชูวาวา 
“ จงลุกขึ้นเจาหมอบซบหนาอยูกับพื้นทําไม? 11อิสราเอลไดกระทําบาป 
ฝาฝนพันธสัญญาของเราซึ่งบัญชาใหเขาปฏิบัติ พวกเขาซุกซอนของที่ตองพลี 
เขาขโมยและโกหก เก็บงําสิ่งเหลานั้นไวกับของสวนตัว 
12ดวยเหตุนี้เองชนชาติอิสราเอลจึงไมสามารถตอกรกับศัตรู 
ตองพายหนีเพราะถูกหมายหัวใหถึงแกพินาศ เราจะไมอยูกับพวกเจาอีกตอไป 
เวนเสียแตวาเจาท้ังหลายไดทําลายของที่ตองพลีซ่ึงเราสั่งใหขจัดออกไปเสียก
อ น  13ไปเถิด ไปชําระเหลาประชากรใหบริสุทธิ์ สั่งพวกเขาวา 
‘ จงชําระตนใหบริสุทธิ์เตรียมตัวสําหรับวันรุงขึ้น 
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 

                                      
11 7:5 * หรือ เชบาริม 



‘ มีสิ่งตองพลีอยูทามกลางเจา อิสราเอลเอย 
เจาจะไมสามารถตอกรกับศัตรูจนกวาจะไดกําจัดสิ่งนั้นไปเสีย 14วันพรุงนี้ 
จงรายงานตัวทีละตระกูล  ตระกูลท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงระบุ  
จงออกมาขางหนาทีละสกุล  สกุลท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงระบุ 
จงออกมาขางหนาทีละครอบครัว ครอบครัวท่ีองคพระผูเปนเจาทรงระบุ 
จงออกมาขางหนาทีละคน 15ผูท่ีถูกจับไดวามีของตองพลี 
จะถูกเผาทําลายดวยไฟ พรอมทั้งขาวของทุกอยางของเขา 
เพราะเขาไดละเมิดพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+ 
กระทําสิ่งท่ีนาอับอายในอิสราเอล’ ”   
16เชาตรูวันรุงขึ้นโยชูวาจึงใหชนอิสราเอลออกมาขางหนาทีละตระกูล  
ตระกูลยูดาหถูกระบุ 17สกุลตางๆของยูดาหออกมาขางหนา จับไดสกุลเศราห 
ครอบครัวตางๆ ของเศราหออกมาขางหนา 
จับไดครอบครัวศิมรี1218โยชูวาใหครอบครัวศิมรีออกมาทีละคน 
จับไดอาคานบุตรคารมี  ซ่ึงเปนบุตรศิมรี ซ่ึงเปนบุตรเศราหแหงตระกูลยูดาห 
19โยชูวาจึงกลาวกับอาคานวา 
“ ลูกเอยจงถวายเกียรติแดพระเยโฮวาห13พระเจาแหงอิสราเอล 
และถวายสรรเสริญพระองค14 บอกเราเถิดวาเจาทําอะไรลงไป 
อยาปดบังไวเลย”  20อาคานตอบวา 
“ เปนความจริงท่ีขาพเจาไดกระทําบาปตอพระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอล 
21ในกองของที่ริบมาได ขาพเจาเห็นเสื้อชุดสวยงามจากบาบิโลน  เงินหนัก 
200 เ ช เ ค ล 15และทองแทงหนัก 50 เ ช เ ค ล 16 ขาพเจาอยากได 

                                      
12 7:17 * หรือ ศับดี 
13 7:19 * เปนคํากําชับใหบอกความจริง 
14 7:19 ** หรือ สารภาพผิดเสีย  
15 7:21 * ป ร ะ ม า ณ 2.3 ก ก  



จึงนํามาฝงไวใตพื้นในเต็นทของขาพเจา เงินฝงไวใตสุด”  
22โยชูวาจึงสงคนไป พวกเขาวิ่งไปที่เต็นทของอาคาน 
พบของซอนอยูตามที่อาคานบอก เงินฝงอยูใตสุด 
23เขานําของเหลานั้นจากเต็นทมายังโยชูวาและปวงชนอิสราเอล 
วางลงตอเบ้ืองพระพักตรพระเจา 24โยชูวากับชนอิสราเอลทั้งปวงจึงนําอาคาน  
บุตรเศราห  เงิน  เสื้อชุด ทองแทง บรรดาบุตรชายและบุตรสาวของเขา  วัว  ลา  
แกะ เต็นท และสมบัติทุกอยางของเขาไปยังหุบเขาอาโคร 25โยชูวากลาววา 
“ เหตุไฉนเจาจึงนําภัยพิบัติมาสูพวกเรา? 
วันนี้องคพระผูเปนเจาจะทรงนําภัยพิบัติมาสูเจา”  
แลวบรรดาชาวอิสราเอลเอาหินขวางใสคนเหลานั้นจนตายและเผารางของพว
ก เ ข า  26เอาหินสุมทับอาคานเปนพะเนิน ซ่ึงยังคงอยูตราบทุกวันนี้ 
สถานที่นั้นจึงไดชื่อวาอาโคร17 ตราบเทาทุกวันนี้  
แลวพระพิโรธเกรี้ยวกราดขององคพระผูเปนเจาก็สงบลง 
 
พิชติเมืองอัย 
8  แลวองคพระผูเปนเจาตรัสกับโยชูวาวา “ อยากลัว อยาทอใจ 
จงยกพลทั้งหมด โจมตีเมืองอัยเถิด เราไดมอบประมุขแหงอัย 
ประชาชนของเขา เมืองของเขาและแผนดินของเขาไวในมือเจา 
2เจาจะกระทําแกเมืองอัย 
และประมุขของเขาเหมือนที่ทําแกเยรีโคและประมุขแหงเมืองนั้น 
แตครั้งนี้เจาจะริบขาวของและฝูงสัตวเปนของตนได จงซุมโจมตีท่ีทายเมือง”  
3โยชูวากับกองทัพท้ังหมด จึงเคลื่อนเพื่อเขาโจมตีเมืองอัย 
ทานสงนักรบชั้นยอด 30,000 คนออกไปในยามค่ําคืน  4และสั่งวา 

                                                                                                                
16 7:21 ** ป ร ะ ม า ณ 575 กรัม 
17 7:26 * หรือ หุบเขาแหงภัยพิบัติ 



“ จงฟงคําสั่งใหถ่ีถวน พวกทานจะซุมกําบังอยูหลังเมือง 
อยาใหคลาดจากบริเวณนั้น ทุกคนตองเตรียมพรอม 
5ขาพเจากับคนอื่นท้ังหมดจะรุกเขาเมือง 
ชาวเมืองอัยจะออกมาตอสูเหมือนครั้งกอน เราจะถอยหนี 6พวกเขาจะรุกไลเรา 
จนเราลอพวกเขาออกมานอกเมืองกันทุกคน 
เขาคงจะบอกกันวา’ อิสราเอลถอยหนีเหมือนครั้งกอน’  
7แลวพวกทานจงออกจากที่กําบังบุกเขายึดเมือง 
พระเยโฮวาหพระเจาของทานจะทรงมอบเมืองนี้ไวในมือพวกทาน 
8พอยึดเมืองได จงจุดไฟเผาเมือง ทําตามพระบัญชาขององค 
พระผูเปนเจาจงปฏิบัตามตามคําสั่งของเราอยางเครงครัด”  
9พวกเขาจึงยกทัพออกมาในคืนวันนั้น  
และซุมซอนอยูในที่กําบังระหวางเมืองเบธเอลกับดานตะวันตกของเมืองอัย  
สวนโยชูวายังคงคางคืนอยูกับเหลาป ร ะ ช า ก ร  
10เชาตรูวันรุงขึ้น โยชูวาระดมพลออกเดินทางไปยังเมืองอัย 
พรอมดวยบรรดาผูนําแหงอิสราเอล 
11กองกําลังท้ังหมดที่อยูกับโยชูวายกมาถึงหนาเมือง 
ตั้งคายท่ีดานเหนือของเมือง  
โดยมีหุบเขาคั่นระหวางพวกเขากับเมือง12โยชูวาจดัทหารราวหาพันคน 
ซุมอยูระหวางเบธเอลกับอัย ทางดานตะวันตกของเมืองอัย 
13ใหกําลังพลประจําท่ีคือพวกที่อยูในคายประจําท่ีดานเหนือของเมือง 
ก อ ง ก ำ ลังท่ีซุมอยูประจําทางตะวันตกของเมือง คืนนั้นโยชูวาไปยังหุบเขา 
14เม่ือประมุขแหงอัยเห็นเชนนี้ 
จึงยกพลทั้งหมดรีบรุดออกมาตั้งแตเชาตรูเพื่อประจันหนากับอิสราเอลตรงหนา
อาราบาห แตไมไดเฉลียวใจวามีกองกําลังซุมอยูท่ีหลังเมือง 
15โยชูวากับอิสราเอลทั้งปวงยอมถอยรนตอหนาพวกอัย 
ถอยหนีไปทางถิ่นกันดาร16ชายชาวอัยท้ังหมดถูกสงไปรุกไลโยชูวา 



และถูกลอออกไปจากเมือง 
17ไมมีชายสักคนเดียวหลงเหลืออยูในเมืองอัยหรือเบธเอล 
ไปตามลาอิสราเอลกันหมด และประตูเมืองก็เปดท้ิงไว 
18แลวองคพระผูเปนเจาตรัสกับโยชูวาวา 
“ จงชี้ปลายหอกในมือเจาไปทางเมืองอัย เราจะมอบเมืองนี้ไวในมือเจา”  
โยชูวาก็ยื่นหอกชี้ไปทางเมืองอัย 19ทันทีท่ีทหารซ่ึงซุมอยูเห็นเชนนั้น 
ก็ตรงรี่บุกเขาไปในเมืองและจุดไฟเผาเมืองอยางรวดเร็ว 
20ชาวเมืองอัยเหลียวหลังกลับมาดู เห็นควันโขมงขึ้นจากเมืองเต็มทองฟา 
แตไมรูจะหนีเล็ดลอดไปทางใด 
เพราะทหารอิสราเอลซึ่งกําลังหนีไปยังถ่ินกันดาร 
หวนกลับมาประจันหนากับพวกตน 
21ดวยวาเม่ือโยชูวากับอิสราเอลทั้งปวงเห็นกองกําลังท่ีซุมอยูยึดเมืองไดและค
วันโขมงขึ้นจากเมือง ก็หวนกลับมาเลนงานชาวเมืองอัย 
22กองกําลังท่ีซุมอยูก็ออกมาตีขนาบ ชาวเมืองอัยตกอยูในวงลอม 
ถูกฆาตายเสียสิ้น ไมมีสักคนรอดชีวิตหรือตกเปนเชลย  
23ยกเวนประมุขแหงอัยซ่ึงถูกคุมตัวมาพบโยชูวา 
24เม่ืออิสราเอลฆาฟนชาวอัยทุกคนนอกเมืองเสร็จเรียบรอยแลว 
ก็กลับมาสังหารทุกคนที่เหลือรอดอยูในเมือง 
25เปนอันวาชายหญิงชาวเมืองอัยท้ังหมด 12,000 คน 
ถูกกวาดลางไปในวันนั้น 
26เพราะโยชูวามิไดลดมือซ่ึงชูหอกชี้ไปทางเมืองอัยเลย ตราบ 
จนชาวเมืองอัยท้ังหมดถูกฆาตาย 
27ทหารอิสราเอลไดกวาดตอนฝูงสัตวและยึดทรัพยสินจากเมืองนั้นเก็บไวเปน
ของตน ตามที่องคพระผูเปนเจาตรัสสั่งโยชูวาไว 
28เปนอันวาโยชูวาไดเผาเมืองอัยทําใหกลายเปนซากปรักหักพัง 
ท่ีท้ิงรางไวตราบจนทุกวันนี้ 29โยชูวาจับประมุขแหงอัยแขวนไวบนตนไม 



จนถึงเวลาเย็นเม่ือดวงอาทิตยลับ 
ทานปลดรางนั้นลงมาโยนไวหนาประตูเมืองใหสุมกอนหินกลบรางนั้นเปนกอง
พะเนินซ่ึงยังคงอยูตราบทุกวันนี ้
 
การรื้อฟนพันธสัญญาท่ีภูเขาเอบาล 
30แลวโยชูวากอแทนบูชาถวายพระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอลที่ภูเขาเอบา
ล   31ตามที่โมเสสผูรับใชขององคพระผูเปนเจาไดกําชับชนอิสราเอลไว 
โยชูวากอแทนบูชา 
ขึ้นตามที่บันทึกไวในหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสคือกอดวยกอนหิน 
ซ่ึงไมเคยถูกสกัดหรือสลักดวยเครื่องมือเหล็กเลย 
แลวพวกเขาถวายเครื่องเผาบูชา 
และเครื่องสันติบูชาแดองคพระผูเปนเจาบนแทนบูชา 
32ตอหนาประชาชนอิสราเอล 
โยชูวาคัดลอกบทบัญญัติของโมเสสดังท่ีบันทึกไวนั้นลงบนกอนหิน 
33ปวงชนอิสราเอล คนตางดาวและพลเมืองกับบรรดาผูอาวุโส 
เจาหนาท่ีและผูวินิฉัยยืนอยูสองฟากของหีบพันธสัญญาแหงองคพระผูเปนเจา 
หันหนาเขาหาปุโรหิต ชนเลวีผูหามหีบ ครึ่งหนึ่งยืนอยูหนาภูเขาเกริซิม 
อีกครึ่งหนึ่งยืนอยูหนาภูเขาเอบาลตามที่โมเสสผูรับใชของพระเจาไดกําชับไว
กอนหนา เม่ือกลาวและใหพรประชากรอิสราเอล  
34จากนั้น โยชูวาอานขอความท้ังหมดในบทบัญญัติ 
คือคําอวยพรและคําแชงสาปตามที่เขียนไวในหนังสือธรรมบัญญัติ 
35ไมมีสักคําเดียวท่ีโมเสสไดกําชับไว 
ซ่ึงโยชูวามิไดอานตอหนาชุมนุมชนอิสราเอล ซึ่งรวมทั้งผูหญิงกับเด็ก 
และคนตางดาวผูอาศัยทา ม ก ล า ง พ ว ก เ ข า  
 
อุบายของชาวกิเบโอน 



9 เมื่อประมุขทั้งหลายทางตะวันตกของแมน้ําจอรแดน ไดแก ประมุขชาติตางๆ 
ในดินแดนเทือกเขา ตามเชิงเขาดานตะวันตก  
ตามชายฝงทะเล18ไปจนถึงเลบานอน (คือบรรดาประมุขชาวฮิตไทตอาโมไรต 
คานาอัน เปริสซี ฮีไวต และเยบุส) ไดยินเหตุการณท่ีเกิดขึ้นนี้ 
2พวกเขาพากันรวมทัพ เพื่อทําศึกกับโยชูวาและชนอิสราเอล  
3แตเม่ือประชาชนในกิเบโอนไดยินถึงสิ่งท่ีโยชูวาไดกระทําแกเยรีโคและอัย 
4ก็วาง อุบายสงทูตมาพบโยชูวา 
บันทุกกระสอบขาดๆกับถุงเหลาองุนคร่ําคราปุปะบนหลังลา 
5พวกเขาแตงกายเกาขะมุกขะมอม สวมรองเทาสึก 
สวนขนมปงซ่ึงเปนเสบียงของเขาก็แหงขึ้นรา 
6เม่ือทูตเหลานั้นมาถึงคายพักอิสราเอลที่กิลกาล 
ก็แจงแกโยชูวากับชาวอิสราเอลวา “ พวกขาพเจามาจากแดนไกล 
ขอทานทําสัญญาไมตรีกับเรา”   7ชาวอิสราเอลตอบชาวฮีไวตเหลานี้วา 
“ พวกทานอาจจะอาศัยอยูในละแวกนี้ เราจะทําสัญญา 
ไมตรีกับพวกทานไดอยางไร?”  8พวกเขากลาวกับโยชูวาวา 
“ เราเปนผูรับใชของทาน”    โยชูวาถามวา “ พวกทานเปนใคร? 
มาจากท่ีไหน?”  9เขาตอบวา” ผูรับใชของทานมาจากดินแดนไกลโพน 
ไดยินกิตติศัพทความยิ่งใหญแหงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
และสิ่งท้ังปวงที่พระองคทรงกระทําในอียิปต10ต ล อ ด จ น สิ่งท่ีทรงกระทําแ
กประมุขสององคของชาวอาโมไรตทางฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแดนคือสิโ
หนแหงเฮชโบนและโ อ ก แหงบาชานผูครอบครองในอัชทาโรท 
11ผูอาวุโสและประชากรของพวกขาพเจา 
จึงแนะนําใหเตรียมเดินทางไกลมาขอสวามิภักด์ิตอทาน  เพื่อจักเปนไมตรีกัน 
12ขนมปงนี้ยังอุนอยูเม่ือพวกขาพเจาเดินทางมา 
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แตเด๋ียวนี้แหงกรังและขึ้นราดังท่ีทานเห็น 13ถุงเหลาองุนนี้ก็ใหมๆ 
แตตอนนี้สึกหมด 
เสื้อผารองเทาของพวกขาพเจาก็เกาคร่ําคราเพราะรอนแรมมาไกลมาก”  
14ชนอิสราเอลลองชิมเสบียงของเขา แตมิไดทูลถามองคพระผูเปนเจา+ 
15โยชูวาจึงทําสัญญาไมตรีไวชีวิตพวกเขา 
และบรรดาผูนําชุมชนก็สาบานรับรองขอตกลงนี้ 
16สามวันตอมาหลังจากทําสัญญาไมตรีกับชาวกิเบโอนก็รูความจริงวาคนเหลา
นี้ ท่ีแท คือเพื่อนบานใกลเคียง 17ชนอิสราเอลจึงออกเดินทาง 
และในวันท่ีสามก็มาถึงเมืองของพวกเขา อันไดแก กิเบโอน เคฟราห 
เบเอโรทและคีริยาทเยอาริม 18แตอิสราเอลไมไดโจมตีพวกเขา 
เพราะบรรดาผูนําแหงชุมชน ไดใหสัตยาบันไว 
โดยอางองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล 
ประชาชนทั้งปวงจึงบนวาพวกผูนํา 19ผูนําท้ังปวงตอบวา 
“ เ ร า ไ ดสาบานไวตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลและบัดนี้ 
เราก็ไมอาจแตะตองพวกเขา 20เราตองยอมไวชีวิตเขา 
เพราะถาเราผิดคําสาบาน พระพิโรธของพระเจาจะตกอยูแกเรา 
21ใหพวกเขาอยูหาบน้ําตัดฟนใหชุมชนทั้งหมดก็แลวกัน”  
จึงเปนไปตามที่พวกผูนําไดสาบานไว 
22แ ลวโยชูวาจึงเรียกตัวพวกกิเบโอนมาถามวา 
“ ทําไมถึงโกหกเราวาอาศัยอยูในแดนไกล  
ในเมื่อจริงๆแลวอยูใกลๆเรานี่เอง? 23บัดนี้คําแชงสาปจึงตกอยูแกพวกเจา 
ตอแตนี้ไปเจาจะตองมารับใชเรา โดยตัดฟน 
และหาบน้ําเพื่อนิเวศแหงพระเจาของเรา”  24พวกเขาตอบโยชูวาวา 
“ ผูรับใชของทานไดรับการบอกเลามาชัดเจนที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาขอ
งทานตรัสสั่งโมเสสผูรับใชของพระองคใหปราบดินแดนทั้งหมดนี้ 
และทําลายลางชาวถ่ินท้ังปวงพวกขาพเจารักตัวกลัวภัยจึงทําไป 



25บัดนี้เราอยูในกํามือของทานแลว 
เชิญทํากับเราตามที่ทานเห็นวาดีและถูกตองเถิด”   
26โยชูวาจึงไมอนุญาตใหประชากรอิสราเอลประหารพวกเขา 
27แตพวกเขามาตัดฟน หาบน้ําใหชุมชน 
และสําหรับแทนบูชาขององคพระผูเปนเจา+ ณ ที่พระองคจะทรงเลือก 
นับตั้งแตนั้นจนถึงทุกวันนี้ 
   
ชาวอาโมไรตพายแพ 
10 
เม่ืออาโดนีเซเดกประมุขแหงเยรูซาเล็มไดยินเรื่องราวท่ีโยชูวาเขายึดและทําลา
ยลางเมืองอัย และฆาประมุขแหงเมืองนั้น 
เชนเดียวกับที่ไดกระทําแกเมืองเยรีโค 
และเรื่องที่ชาวเมืองกิเบโอนไดทําสัญญาไมตรีกับอิสราเอลและอาศัยอยูกับพว
กเขาแลว 2ก็หวั่นวิตกยิ่งนัก 
เพราะกิเบโอนเปนเมืองสําคัญเสมอนครหลวงทั้งหลาย 
และใหญกวาเมืองอัยมากนัก ชายทั้งปวงก็ลวนแตเปนนักรบแกลวกลา 
3ดังนั้นอาโดนีเซเดกประมุขแหงเยรูซาเล็ม จึงสงคนไปพบประมุขอื่นๆ 
คือโฮฮัมแหงเฮโบรน ปรัมแหงยารมูท ยาเฟยแหงลาคีช และเดบีรแหงเอกโลน 
ขอรองวา 4” โปรดมาชวยกันโจมตีกิเบโอน 
เพราะพวกเขาไปทําสัญญาไมตรีกับโยชูวาและชนอิสราเอล”  
5ประมุขทั้งหาของชาวอาโมไรต  คือประมุขแหงเยรูซาเล็ม เฮโบรน ยารมูท 
ลาคีช และเอกโลน จึงรวมตัวกัน  เคลื่อนทัพออกมาบุกโจมตีกิเบโอน 
 
พายุลูกเห็บ 
6ชาวกิเบโอนจึงสงขาวมาถึงโยชูวาท่ีคายพัก ณ กิลกาลวา 
“ ข อ อ ยาทอดทิ้งผูรับใชของทาน  โปรดมาชวยพวกขาพเจาโดยดวน 



เพราะประมุขทั้งปวงของชาวอาโมไรตจากแถบเทือกเขาไดรวมกําลังกันมาโจม
ตีเราแลว”  
7โยชูวากับกองกําลังท้ังหมดรวมทั้งนักรบชั้นยอดทั้งปวงจึงยกทัพออกจากกิลก
าลไปชวยกิเบโอน 8องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโยชูวาวา  “ อยากลัวเขาเลย 
เรามอบคนเหลานี้ไวในมือเจาแลว จะไมมีแมสักคนเดียวตานรับเจาได”  
 9โยชูวากับพวกเดินทางตลอดคืนจาก กิลกาล 
เขาจูโจมกองทัพของศัตรูโดยฝายนั้น ไมทันรูตัว 
10องคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําให พวกเขาแตกตื่นตอหนาอิสราเอล 
ซ่ึงไดรับชัยชนะยิ่งใหญท่ีกิเบโอน 
และตามฆาพวกเขาตลอดทางไปถึงอาเซคาหและมักเคดาห 
11ขณะท่ีศัตรูวิ่งหนีมาตามทางจากเบธโฮโรนไปยังอาเซคาห 
องคพระผูเปนเจา+ทรงทําลายลางพวกเขาดวยลูกเห็บขนาดใหญจากทองฟา 
คนตายเพราะลูกเห็บมากยิ่งเสียกวาดวยคมดาบของชาวอิสราเอล 
 
ดวงอาทิตยหยุดนิ่ง   
12ในวันท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงมอบชาวอาโมไรตใหพายแพแกอิสราเอล  
โยชูวากราบทูลองคพระผูเปนเจา+ตอหนาอิสราเอลวา “ ดวงอาทิตยเอย  
จงหยุดนิ่งอยูเหนือกิเบโอน  ดวงจันทรเอย 
จงหยุดอยูกับที่เหนือหุบเขาอัยยาโลน”   
13ดวงอาทิตยก็หยุดนิ่งและดวงจันทรหยุดโคจร  
ตราบจนชนชาตินั้นแกแคนศัตรูราบคาบ19 ดังมีบันทึกไวในหนังสือของยาชาร 
ดวงอาทิตยคางอยูกลางทองฟาและมิไดตก 
ดินเปนเวลาหนึ่งวันเต็ม14ไมเคยมีวันเชนนั้นมากอน 
และจะไมมีวันเชนนั้นอีกเลยท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงฟงคําอธิษฐานของมนุษย
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อยางนั้น เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงตอสูเพื่ออิสราเอล 
15แลวโยชูวากับอิสราเอลทั้งปวงก็กลับมายังคายพักท่ีกิลกาล 
 
ประมุขอาโมไรตท้ังหาถูกฆา 
16ประมุขทั้งหาองคหลบหนีไปซอนตัวอยูในถํ้าท่ีมักเคดาห 
17เม่ือโยชูวาไดรับรายงานวาพบประมุขทั้งหาซอนตัวอยูในถํ้าท่ีมักเคดาห 
18จึงสั่งวา” จงกลิ้งหินกอนใหญปดปากถํ้าและวางทหารเฝาไว 
19แตอยารามือจงตามลาศัตรู  ตีกระหนาบจากดานหลัง 
อยาปลอยใหกลับเขาเมืองของเขาได 
เพราะพระเยโฮวาหพระเจาของทานทรงมอบพวกเขาไวในมือทานแลว”  
20โยชูวากับชนอิสราเอลจึงทําลายลางพวกเขาโดยสิ้นเชิง 
ประหารสิ้นเกือบทุกคน มีอยูไมก่ีคนที่หนีไปถึงเมืองปอมปราการของตน 
21ท้ังกองทัพกลับมาหาโยชูวายังคายพักท่ีมักเคดาหอยางปลอดภัยทุกคน 
หลังจากนั้นไมมีผูใดกลาเอยปากวาชาวอิสราเอลอีกเลย   
22โยชูวาสั่งวา” จงเปดปากถํ้าและนําตัวประมุขทั้งหาออกมาหาเรา”  
23ดังนั้นพวกเขาจึงนําประมุขทั้งหาออกมาจากถ้ําคือประมุขแหงเยรูซาเล็ม 
เฮโบรน ยารมูท ลาคีช และเอกโลน 
24เม่ือพวกเขานําเหลาประมุขมาหาโยชูวา 
โยชูวาเรียกประชุมอิสราเอลทั้งหมดและสั่งใหแมทัพนายกองของตนเหยียบคอ
ประมุขทั้งหาองคนั้น พวกเขาก็กาวออกมาเหยียบคอประมุขทั้งหานั้น 
25โยชูวากลาวกับพวกเขาวา “ อยากลัวหรือทอใจเลย 
จงเขมแข็งและกลาหาญเถิด 
องคพระผูเปนเจา+จะทรงกระทําเชนนี้ตอศัตรูท้ังปวงที่ทานจะตอสูดวย”  
26แลวโยชูวาก็ประหารประมุขทั้งหาและแขวนไวบนตนไมหาตนจนถึงเวลาเย็
น  27เมื่อดวงอาทิตยลับโยชูวาสั่งใหปลดรางของประมุขทั้งหานั้นลงจากตนไม 



มาโยนทิ้งในถํ้าท่ีพวกเขาไดหลบซอนตัว 
แลวใหสุมกอนหินเปนพะเนินใหญตรงปากถํ้า  ซ่ึงคงอยูท่ีนั้นตราบทุกวันนี้   
28ในวันนั้น โยชูวาเขายึดเมืองมักเคดาห ฆาประมุขและทุกคนในเมืองนั้น 
ท่ัวท้ังเมืองไมมีผูใดรอดชีวิตอยู 
แลวโยชูวาก็กระทําแกประมุขแหงมักเคดาหเหมือนที่ไดกระทําแกประมุขแหงเ
ยรีโค 
 
มีชัยเหนือเมืองทางใต 
29แลวโยชูวาและชาวอิสราเอลทั้งปวงจึงเคลื่อนพลตอไปเพื่อโจมตีลิบนาห 
30ท่ีนั่นก็เชนกัน 
องคพระผูเปนเจา+ทรงมอบเมืองนั้นและประมุขไวในมืออิสราเอล 
ชาวเมืองทุกคนถูกประหารเสียสิ้นไมเหลือรอดสักคนเดียว 
แลวโยชูวาก็กระทําแกประมุขของเมืองนั้นเหมือนที่ไดกระทําแกประมุขแหงเยรี
โ ค  
31จากลิบนาหโยชูวากับชนอิสราเอลเขาโจมตีลาคีช 
32องคพระผูเปนเจา+ทรงมอบลาคีชแกอิสราเอล  
โยชูวายึดเมืองไดในวันท่ีสอง  
คนทั้งเมืองก็ถูกประหารสิ้นเชนเดียวกับท่ีลิบนาห 
33ระหวางการเขาโจมตีลาคีช โฮรัม 
ประมุขแหงเกเซอรยกทัพมาชวยปองกันเมือง 
แตพายแพแกโยชูวากับกองทัพและถูกฆาตายหมด 
34จากลาคีชโยชูวากับอิสราเอลบุกเขาโจมตีเมืองเอกโลน 
35พวกเขายึดเมืองไดในวันนั้นเองเชนเดียวกับที่ลาคีช  
พ ว กเขาประหารทุกคนในเมืองนั้น 



36จากเอกโลนโยชูวากับอิสราเอลพวกเขาบุกเขาโจมตีเมืองเฮโบรน 
37เขายึดเมือง  และหมูบานที่ลอมรอบเชนเดียวกับท่ีเอกโลน 
เขาฆาประมุขและชาวเมืองทั้งหมด ไมมีเหลือรอดแมสักคนเดียว 
38แลวโยชูวากับอิสราเอลทั้งปวงกลับมาโจมตีเดบีร 
39พ ว ก เ ขาเขายึดเมืองพรอมทั้งหมูบานตางๆ  
และฆาทุกคนเหมือนกระทําท่ีลิบนาหและเฮโบรน ไมมีเหลือรอดแมสักคนเดียว 
40เปนอันวาโยชูวาพิชิตดินแดนแถบนั้นท้ังหมด ไมวาแถบเทือกเขา  เนเกบ 
เชิงเขาดานตะวันตก  ลาดเขา  ตลอดจนประมุขทั้งปวง 
ไมมีเหลือรอดแมสักคนเดียว โยชูวา ทําลายลางทุกสิ่งท่ีหายใจ 
ตามที่องคพระผูเปนเจา+พ ระเจาแหงอิสราเอลทรงบัญชาไว 
41โยชูวาปราบหมดตั้งแตคาเดชบารเนียจนจดกาซา 
และจากเขตแดนโกเชนทั้งหมดจนถึงกิเบโอน 42โยชวูารบชนะประมุขตางๆ 
และดินแดนของเขาทั้งหมดในคราวเดียวกัน  
เพราะองคพระผูเปนเจา+พ ร ะ เจาแหงอิสราเอลทรงสูรบเพื่อเหลาประชากรอิ
ส ร า เ อ ล   
43แลวโยชูวากับอิสราเอลทั้งปวงกลับคืนสูคายพัก ณ กิลกาล 
 
พิชติดนิแดนทางเหนือ 
11 เมื่อยาบินประมุขของฮาโซรไดยินเรื่องราวที่เกิดขึ้น 
ก็สงขาวไปยังโยบับประมุขแหงมาโดน ประมุขแหงชิมโรน ประมุขแหงอัคชาฟ  
2แ ละประมุขทั้งหลายในแถบภูเขาทางเหนือ 
ในอาราบาหตอนใตของคินเนเรท ในเชิงเขาทางตะวันตก 
และในเขตที่สูงแหงโดรทางตะวันตก 3ชาวคานาอัน 
ท้ังดานตะวันออกและตะวันตก ชาวอาโมไรต ชาวฮิตไทตชาวเปริสซี 
ชาวเยบุสในแดนเทือกเขา ชาวฮีไวตท่ีเชิงเขาเฮอร  โมนในดินแดนมิสปาห 
4เขาทั้งหลายยกทัพมา รี้พลทั้งหมด พรอมทั้งมาและรถรบจํา นวนมหาศาล 



ดังทรายท่ีชายทะเล 5ประมุขทั้งหมดนี้รวมกําลังกัน 
และมาตั้งคายอยูท่ีลําหวยเมโรม  เพื่อจะสูรบกับอิสราเอล 
6องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโยชูวาวา “ อยากลัวพวกเขาเลย 
เพราะวันพรุงนี้เวลาเดียว กันนี้ เราจะมอบพวกเขาใหอิสราเอลประหาร 
จงตัดเอ็นนองมาและเผารถรบของพวกเขาเสีย”  
7ดังนั้นโยชูวากับกองทัพท้ังหมด 
ยกทัพมาถึงลําหวยเมโรมและรุกเขาโจมตีทันที 
8องคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงมอบกองทัพมหึมานั้นไวในมืออิสราเอล 
ซ่ึงรุกไลพวกเขาไปไกลถึงไซดอนใหญและมิสเรโฟทมาอิม 
ไปทางตะวันออกสูหุบเขามิสปาห จนกระทั่งศัตรูไมมีรอดชีวิตสักคนเดียว 
9โยชูวาก็กระทําตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+เขาตัดเอ็นนองมาและเ
ผารถรบเสีย 
10ครั้งนั้นโยชูวาไดวกกลับมายึดเมืองฮาโซรและฆาประมุขแหงเมืองนั้น 
(ฮาโซรเคยเปนเมืองเอกของอาณาจักรเหลานั้น) 
11ทุกคนท่ีนั่นถูกฆาตายเสียสิ้น 
พวกเขาทําลายลางสิ้น20ไมมีสักสิ่งท่ีหายใจเหลือรอดอยู 
และเมืองนั้นก็ถูกเผาวอดวาย 12แลวโยชูวาเขาโจมตีและทําลายลางนครตางๆ 
ประมุขทั้งหลายกับชาวเมืองทั้งปวงถูกทําลายลางสิ้น 
ดังท่ีโมเสสผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+กําชับไว 
13อยางไรก็ตามอิสราเอลมิไดเผาเมืองใดวอดวายเปนเถาถานยกเวนเมืองฮาโ
ซร ซ่ึงโยชูวาไดเผาทําลาย 
14ชาวอิสราเอลริบขาวของและฝูงสัตวในเมืองปรักหักพังเหลานั้นไวเปนของต
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น แตประหารชาวเมือง ทั้งปวงไมมีสักสิ่งท่ีมีลมหายใจเหลือรอดอยู 
15องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสสผูรับใชของพระองคไวอยางไร 
โมเสสก็กําชับโยชูวา 
และโยชูวาก็ปฏิบัติตามครบถวนทุกประการตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญช
าโมเสสไว 
 
ดินแดนที่โยชูวารบชนะ 
16เปนอันวาโยชูวาพิชิตไดดินแดนทั้งหมด คือแถบเทือกเขาเนเกบทั้งหมด 
ดินแดนโกเชน  เชิงเขาดานตะวันตก อาราบาห 
เนินเขาและเชิงเขาแหงอิสราเอล 
17จากภูเขาฮาลักซ่ึงขึ้นตรงไปยังเสอีรไปถึงบาอัลกาดในหุบเขาเลบานอนตรง
เชิงเขาเฮอรโมน โยชูวาจับกุมและประหารประมุขทั้งปวงของดินแดนเหลานั้น 
18โยชูวาสูรบขับเค่ียวกับประมุขเหลานี้อยูนาน 
19ไมมีเมืองใดกระทําสัญญาไมตรีกับอิสราเอลยกเวนชาวฮีไวตแหงกิเบโอน  
เมืองอื่นๆลวนพายแพในการรบถูกยึดครอง 
20เพราะองคพระผูเปนเจา+เองทรงใหประมุขเหลานั้นมีใจแข็งกระดางคิดจะสู
รบกับอิสราเอล เพื่อพระองคจะทรงทําลาย 
ลางพวกเขาจนหมดสิ้นโดยปราศจาก 
ค ว า ม เมตตาดังท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสสไว 
21ครั้งนั้นโยชูวาออกไปทําลายลางชาวอานาค 
ซ่ึงอาศัยอยูในดินแดนเทือกเขาจากเฮโบรน เดบีร 
และอานาบจากดินแดนเทือกเขาของยูดาห และอิสราเอล 
โยชูวาไดทําลายลางพวกเขาและเมืองของเขาเสียสิ้น 
22ไมมีชาวอานาคเหลือรอดทั่วแดนอิสราเอล แตมีหลงเหลืออยูบางในกาซา 
กัท และอัชโดด 
23เปนอันวาโยชูวายดึไดดินแดนทั้งหมดตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโ



มเสสไว และทานไดมอบใหเปนกรรมสิทธิ์ของชนอิสราเอลตามแตละตระกูล 
แลวแผนดินนั้นก็สงบวางเวนจากสงคราม 
 
ประมขุทัง้หลายซึง่ถูกอิสราเอลพิชติ 
12 ประมุขแหงเมืองทั้งหลายทาง ฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแดน ซ่ึงถูก 
อิสราเอลทําลายและเขาครอบครอง  ตั้งแตลุมแมน้ําอารโนน  
จดภูเขาเฮอรโมน  รวม แถบตะวันออกทั้งหมดของอาราบาห ไดแก 
2สิโหนแหงอาโมไรตผูครอบครองในเฮชโบน  
อาณาเขตดินแดนของทานจากอาโรเออร ลุมแมน้ําอารโนน 
จ า ก ก ล างที่ราบลุมแมน้ําจดแมน้ํายับบอก  
ซ่ึงเปนพรมแดนของชาวอัมโมน  ครอบคลุมอาณาเขตกึ่งหนึ่งของกิเลอาด 
3และอาราบาหตะวันออก จากทะเล คินเนเรทถึงทะเลอาราบาห (ทะเลเกลือ21) 
เบธเยชิโมทและดานใตไปถึงลาดเขาปสกาห  
4และดินแดนของโอกประมุขแหงบาชานซ่ึงเปนหนึ่งในเรฟาอิมกลุมสุดทาย 
ครอบครองอยูท่ีอัชทาโรทและเอดเดรอี  5ทานครอบครองภูเขาเฮอรโมน  
สาเลคาห  บาชานทั้งหมด  จนถึงชายแดนของชาวเกชูรและมาอาคาห  
และอีกก่ึงหนึ่งของกิเลอาดจนถึง พรมแดนของสิโหนแหงเฮชโบน 
6โมเสสผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+และชนอิสราเอลพิชิตพวกเขา  
และโมเสสผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+มอบดินแดนนี้แกตระกูลรูเบน  
ตระกูลกาด  และครึ่งหนึ่งของตระกูลมนัสเสห 
7ตอไปนี้คือรายชื่อประมุขทั้งหลายซึ่งถูกโยชูวากับชนอิสราเอลทําลายลางทาง
ฟากตะวันตกของแมน้ําจอรแดน 
จากบาอัลกาดในหุบเขาเลบานอนจดภูเขาฮาลัก  เรื่อยขึ้นไปถึงเสอีร  
(โยชูวายกใหเปนกรรมสิทธิ์ของอิสราเอลตระกูลตางๆ ตามแตละตระกูล คือ  
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8แถบเทือกเขา  เชิงเขาตะวันตก  อาราบาห  ลาดเขาถ่ินกันดารและเนเกบ  
เปนดินแดนของชาวฮิตไทต อาโมไรต  คานาอัน เปริสซี  ฮีไวต  และเยบุส) 
ไดแก  9ประมุขแหงเยรีโค  ประมุขแหงอัย(ใกลเบธเอล)  
10ประมุขแหงเยรูซาเล็ม ประมุขแหงเฮโบรน 11ประมุขแหงยารมูท  
ประมุขแหงลาคีช 12ประมุขแหงเอกโลน  ประมุขแหงเกเซอร  
13ประมุขแหงเดบีร  ประมุขแหงเกเดอร  14ประมุขแหงโฮรมาห 
ประมุขแหงอารัด 15ประมุขแหงลิบนาห ประมุขแหงอาดุลลัม 
16ประมุขแหงมักเคดาห  ประมุขแหงเบธเอล 17ประมุขแหงทัปปูวาห  
ประมุขแหงเฮเฟอร 18ประมุขแหง ประมุขแหงอาเฟค ประมุขแหงลาชาโรน 
19ประมุขแหงมาโดน  ประมุขแหงฮาโซร 20ประมุขแหงชิมโรนเมโรน  
ประมุขแหงอัคชาฟ  21ประมุขแหงทาอานาค  ประมุขแหงเมกิดโด 
22ประมุขแหงเคเดช  ประมุขแหงโยกเนอัมในคารเมล 23ประมุขแหงโดร 
(ในเนโฟทโดร)22 ประมุขแหงโกยิมในกิลกาล 24และทีรซาห 
รวมมีประมุขทั้งสิ้น 31 ค น  
 
ดินแดนทีจ่ะตองเขายดึครอง 
13 เมื่อโยชูวาชราลง องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับทานวา “ เจาชรามากแลว  
และยังมีดินแดนอีกมากที่จะตองพิชิต 2ดินแดนซ่ึงยังจะตองเขายึดครองไดแก  
ดินแดนทั้งหมดของชาวฟลิสเตียและเกชูร  
3ดินแดนซ่ึงนับเปนของชาวคานาอัน จากชิโหร 
ทางตะวันออกของอียิปตถึงพรมแดนของเอโครนทางเ หนือ 
(นครทั้งหาของฟลิสเตียไดแก  กาซา  อัชโดด อัชเคโลน กัท และเอโครน 
นี่คือดินแดนของชาวอัฟวิม) 4จากทางใตดินแดนทั้งหมดของชาวคานาอัน 
จากอาราหของชาวไซดอน จนถึงอาเฟคตรงพรมแดนของชาวอาโมไรต 
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5ดินแดนเกบาล 
เลบานอนทั้งหมดไปทางตะวันออกจากบาอัลกาดเชิงภูเขาเฮอรโมนถึงเลโบ23ฮ
ามัธ 6สําหรับดินแดนเทือกเขาทั้งปวงจากเลบานอนถึงมิสเรโฟทมาอิม 
คือชาวไซดอนทั้งปวง เราจะขับไลออกไปตอหนาอิสราเอล 
จงแบงดินแดนเหลานี้ใหเปนกรรมสิทธิ์ของอิสราเอล 
ดวยตามท่ีเราไดบัญชาเจาไว  
7และแบงดินแดนเหลานี้ใหเปนกรรมสิทธิ์ของเกาตระกูล  
และอีกครึ่งหนึ่งของตระกูลมนัสเสห”  
 
การแบงดินแดนทางตะวันออกของแมน้ําจอรแดน 
8สําหรับตระกูลรูเบน กาด 
และอีกครึ่งหนึ่งของมนัสเสหไดรับกรรมสิทธิ์ทางฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแ
ดน ซ่ึงโมเสสผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+ไดยกใหกอนแลว 
9คือดินแดนจากอาโรเออรลุมแมน้ําอารโนน  จากเมืองกลางลุมแมน้ํานี้รวมถึง 
ท่ีราบสูงเมเดบาทั้งหมดจนถึงดีโบน 
10และเมืองทั้งหมดของสิโหนประมุขชาวอาโมไรตซ่ึงครองเฮชโบน  
ไปจนจดพรมแดนของอัมโมน 
11และครอบคลุมกิเลอาดอาณาเขตเกชูรและมาอาคาห 
บริเวณภูเขาเฮอรโมนทั้งหมด  บาชานทั้งหมดจนจดสาเลคาห 
12กลาวคืออาณาเขตทั้งสิ้นของประมุขโอกแหงบาชานซ่ึงครองอัชทาโรท 
และเอเดรอี ทานผูนี้เปนหนึ่งในเรฟาอิมกลุมสุดทาย 
โมเสสพิชิตพวกเขาและเขายึดครองดินแดน 
13แตชนอิสราเอลมิไดขับไลชาวเกชูรหรือมาอาคาห  
พวกเขาจึงยังคงอาศัยอยูในหมูชนอิสราเอลจนถึงทุกวันนี้  

                                      
23 13:5 * ทางเขา 



14สําหรับตระกูลเลวี  โมเสสมิไดมอบดินแดนใดๆให  
เพราะพวกเขาไดรับเครื่องบูชา 
ซ่ึงถวายดวยไฟแดองคพระผูเปนเจา+พระเจา+แหงอิสราเอล 
ตามที่ทรงสัญญาแกเขา 
 
ดินแดนของตระกูลรูเบน 
15ดินแดนซ่ึงโมเสสยกใหตระกูลรูเบนตาม แตละสกุล ไดแก 
16ดินแดนจากอาโรเออรลุมแมน้ําอารโนน 
จากเมืองกลางลุมแมน้ําไปจนถึงท่ีราบใหญเลยเมเดบา 17จดเฮชโบน 
และเมืองทั้งหมดบนที่ราบนั้นรวมทั้งดีโบน  บาโมท บาอัล 
เบธบาอัลเมโอน18ย า ฮ า ส   เ ค เ ด โ ม ท   เ ม ฟ า อ า ท  
19คีริยาธาอิม สิบมาห  เศเรทชาหารบนภูเขาในที่ราบลุมนั้น 20เบธเปโอร  
ลาดเขาปสกาหและเบธเยชิโมท 21คือ 
เมืองทั้งหมดบนที่ราบใหญและอาณาจักรทั้งหมดของสิโหนประมุขแหงอาโมไร
ต ผูครอบครองอยูในเฮชโบน 
ซ่ึงถูกโมเสสพิชิตพรอมประมุขอื่นๆของมีเดียนคือเอวี เรเคม ศูร เฮอรและเรบา 
ผูเปนพันธมิตรของสิโหน ซ่ึงอาศัยอยูในถ่ินนั้น 
22ประชากรอิสราเอลยังไดประหารบาลาอัมผูทํานาย (บุตรเบโอร) ดวย 
23ชายฝงแมน้ําจอรแดนเปนพรมแดนของรูเบน 
เมืองกับหมูบานเหลานี้เปนกรรมสิทธิ์ของตระกูลรูเบน  แบงตามสกุล 
 
ดินแดนของตระกูลกาด   
24ดินแดนซ่ึงโมเสสยกใหตระกูลกาดตาม แตละสกุล ไดแก 
25เขตแดนยาเซอร เมืองทั้งหมดของกิเลอาด 
และกึ่งหนึ่งของดินแดนแหงอัมโมนไกลถึงอาโรเออรใกลรับบาห 
26และจากเฮชโบนถึงรามัทมิสเปห และเบโทนิม 



จากมาหะนาอิมถึงเขตแดนเดบีร 27ในหุบเขาไดแก เบธฮารัม เบธนิมราห 
สุคคธและศาโฟน  ดินแดนสวนท่ีเหลือของประมุขสิโหนแหงเฮชโบน  
(ฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแดนขึ้นไปจดทะเลคินเน เรท24) 
28เมืองกับหมูบานเหลานี้เปนกรรมสิทธิ์ของตระกูลกาด แบงตามสกุล  
 
ดินแดนของตระกูลมนัสเสห 
29ดินแดนซ่ึงโมเสสยกใหตระกูลมนัสเสหก่ึงหนึ่ง ตามแตละสกุล ไดแก 
30ดินแดนจากมาหะนาอิม 
ครอบคลุมบาชานทั้งหมดซ่ึงเปนอาณาจักรทั้งสิ้นของโอกประมุขแหง 
บ า ช า น แ ล ะ เมืองทั้งหกสิบในแวนแควนยาอีรใ น บ า ช า น  
31ก่ึงหนึ่งของกิเลอาดอัชทาโรทและเอเดรอี(ซ่ึงเปนเมืองเอกของประมุขโอกใ
น บ า ช า น ) ใหแกลูกหลานครึ่งหนึ่งของวงศวานมาคีร  
ซ่ึงเปนบุตรของมนัสเสหแบงตามสกุล 
32เหลานี้คือกรรมสิทธิ์ซ่ึงโมเสสแบงสรรให ขณะอยูในที่ราบแหงโมอับ ณ 
ผั่งแมน้ําจอรแดนดานตะวันออกของเมืองเยรีโค 
33แตโมเสสมิไดมอบกรรมสิทธิ์ใดแกตระกูลเลวี  
เพราะวาองคพระผูเปนเจาพระเจา+แหงอิสราเอลทรงเปนกรรมสิทธิ์ของพวกเข
าดังท่ีทรงสัญญาไว 
 
การแบงดนิแดนทางตะวันตกของแมน้าํจอรแดน 
14 เหลานี้คือดินแดนในคานาอันซ่ึงชนอิสราเอลไดรับกรรมสิทธิ์  
ซ่ึงปุโรหิตเอเล อาซาร โยชูวาบุตรนูน และหัวหนาวงศ 
ตระกูลตางๆของอิสราเอลเปนผูแบงสรรให 

                                      
24 13:27 * หรือ กาลิลี 



2ตามการทอดสลากแบงกรรมสิทธิ์ในหมูเกา ตระกูลและครึ่งตระกูล 
ตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาไวผานทางโมเสส    
3โมเสสไดมอบดินแดนทางฟากตะวันออก 
ของแมน้ําจอรแดนใหแกสองตระกูลและครึ่ง ตระกูลแลว 
แตตระกูลเลวีไมไดรับกรรมสิทธิ์ใด 4ลูกหลานของโยเซฟแบงเปน 2 ตระกูล  
คือมนัสเสห และเอฟราอิม สําหรับชนเลวี มิไดรับดินแดนใดๆ 
เวนแตเมืองสําหรับอาศัยและทุงหญาสําหรับฝูงสัตว 
5ดังนั้นชนอิสราเอลจึงแบงดินแดนกันตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเส
สไว 
 
ดินแดนของคา เ ล บ  
6ครั้งนั้น คนตระกูลยูดาหเขาพบโยชูวา ท่ีกิลกาล 
และคาเลบบุตรเยฟุนเนหแหงเคนัสซีกลาววา 
“ ทานทราบแลวท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสคนของพระเจาท่ีคาเดช 
บารเนียเก่ียวกับทานและขาพเจา 7ขาพเจาอายุสี่สิบป 
เม่ือทานโมเสสผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+สงขาพเจาจากคาเดชบารเนีย 
ไปสํารวจดินแดน ขาพเจากลับมารายงานตามความคิดเห็นของขาพเจา 
8พี่นองที่ไปกับเราทําใหประชากรเสียขวัญ 
แตสวนขาพเจาติดตามองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพเจาอยางสุดใจ  
9ในวันนั้นทานโมเสสจึงปฏิญาณกับขาพเจาวา 
‘ ดินแดนสวนท่ีเจายางเหยียบเขาไปนั้นจะตกเปนกรรมสิทธิ์ 
ของเจากับลูกหลานของเจาตลอดไป  
เพราะเจาไดติดตามองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราอยางสุดใจ’  
10บัดนี้เปนไปตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงสัญญาไว 
ทรงโปรดใหขาพเจาอยูรอดมาส่ีสิบหาป 
นับแตพระองคตรัสกับโมเสสเมื่อครั้งท่ีอิสราเอลรอนแรมอยูในถ่ินกันดาร 



เด๋ียวนี้ขาพเจาก็อายุแปดสิบหาปแลว 
11ขาพเจายังคงแข็งแรงเหมือนเมื่อครั้งทานโมเสสใชใหเราเดินทางไป  
ขาพเจายังแข็งขันในการสูรบไดดีเทาๆกับเมื่อกอน 
12ฉะนั้นขอใหทานยกดินแดนเทือกเขาซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ 
ทรงสัญญาไวใหแกขาพเจา ทานเองก็ไดยินแลวาชาวอานาคอาศัยอยูท่ีนั่น 
เมืองของเขาใหญโต มีปราการแนนหนา 
แตหากองคพระผูเปนเจา+ทรงชวยขาพเจาจะขับไลพวกเขาออกไปตามที่พระ
องคตรัส”   
13โยชูวาจึงอวยพรคาเลบบุตรเยฟุนเนห 
และมอบเฮโบรนใหเปนกรรมสิทธิ์14ดังนั้นเฮโบรนจึงเปนของคาเลบบุตรเยฟุนเ
นหแหงเคนัสซีตั้งแตนั้นมา 
เพราะคาเลบไดติดตามองคพระผูเปนเจา+หพระเจาแหงอิสราเอลอยาง สุดใจ    
15(เฮโบรนเคยมีชื่อวาคีริยาทอารบาตามชื่อของอารบาผูเปนวีรบุรุษยิ่งใหญท่ี
สุดของพวกอานาค) แลวแผนดินนั้นก็สงบวางเวนจาก ส ง ค ร า ม  
                         
ดินแดนของตระกลูยดูาห    
15 ดินแดนสวนของตระกูลยูดาหตาม 
แตละสกุลดานใตจดพรมแดนเมืองเอโดม ถึงถ่ินกันดารศินทางใตสุด 
2พรมแดนดานใตของพวกเขาเริ่มจากอาวท่ีปลายทะเลเกลือ25ดานใต 
3ผานทางใตของชองแคบแมงปอง26 มายังศินไปที่ทางใตของ คาเดชบารเนีย  
แลวผานเฮสโรนไปยังอัดดาร ออมมาที่คารคา 
4ผานมายังอัสโมนไปจดแมน้ําวาดิแหงอียิปต และมาสิ้นสุดท่ีทะเล 
นี่คือพรมแดนดานใตของพวกเขา 

                                      
25 15:2 * คือ ทะเลตาย เชนเดียวกับขอ 5 
26 15:3 * ภาษาฮีบรูวา อาครับบิม 



5พรมแดนดานตะวันออกคือทะเลเกลือไปไกลถึงปากแมน้ําจอรแดน  
พรมแดนดานเหนือเริ่มจากอาวของทะเลที่ปากแมน้ําจอรแดน 
6ขึ้นไปถึงเบธฮกลาห   ไปทางเหนือ 
ของเบธอาราบาหถึงศิลาแหงโบฮันบุตรแหงรูเบน 
7จากท่ีนั่นผานหุบเขาอาโครถึงเดบีร 
แลวขึ้นเหนือไปยังกิลกาลตรงขามไหลเขาอาดุมมิมทางดานใตของหุบเขา 
ตอไปถึงแหลงน้ําเอนเชเมชและไปสูเอนโรเกล 8ผานหุบเขาเบนฮินโนม  
ต า ม ไหลเขาทิศใตของเมืองเยบุส (เยรูซาเล็ม) 
แลวมาทางทิศตะวันตกถึงยอดเขาเหนือหุบเขา 
ไปถึงริมหุบเขาแหงเรฟาอิมทางดานเหนือ 
9จากยอดเขาอาณาเขตไปถึงน้ําพุเนฟโทอาห เมืองตางๆ บริเวณภูเขาเอโฟรน  
ระเรื่อยมาจนถึงบาอาลาห (นี่คือคีริยาทเยอาริม)10จากนั้นพรม 
แดนโคงไปทางทิศตะวันตกจากบาอาลาหไปถึงภูเขาเสอีร  
เรื่อยมาตามลาดเขาดานเหนือของภูเขาเยอาริม(คือเคสะโลน)  
ลงมาถึงเบธเชเมชและไปยังทิมนาห 11ไปสูลาดเขาทางเหนือของเอโครน 
เลี้ยวไปยังชิกเคโรน เรื่อยมาสูภูเขาบาอาลาห ผานยับเนเอลมาสิ้นสุดท่ีทะเล 
12เขตแดนดานตะวันตกคือชายฝงทะเลใหญ27 
นี่คือพรมแดนโดยรอบของชนยูดาห แบงตามสกุลของพวกเขา 
 
ดินแดนของคาเลบและลูกหลาน  
13ต ามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา 
โยชูวามอบดินแดนสวนหนึ่งในยูดาหใหแกคาเลบบุตรเยฟุนเนห  
คือคีริยาทอารบาหรือ เฮโบรน (อารบาเปนชื่อบรรพบุรุษของชาวอานาค) 
14จ า ก เ ฮโบรนคาเลบขับไลพงศพันธุ ท้ังสามของอานาค คือทัลมัย  เชชัย  

                                      
27 15:12 * คือ ทะเลเมดิเตอรเรเนียน เชนเดียวกับขอ 47 



และอาหิมาน15แลวสูรบกับชาวเดบีร(ซ่ึงแตกอน ชื่อวาคีริยาทเสเฟอร 
16คาเลบประกาศวา 
“ ขาพเจาจะยกบุตรสาวชื่ออัคสาหใหเปนภรรยาผูท่ีสามารถยึดเมืองคีริยาทเส
เฟอรไดสําเร็จ”  17โอทนีเอลบุตรเคนัส  นองชาย ของคาเลบ 
พิชิตเมืองนั้นสําเร็จคาเลบจึงยกนางอัคสาหเปนภรรยา 
18อยูมาวันหนึ่งนางชวนสามีไปขอที่ดินจากบิดา  เมื่อนางลงจากหลังลา  
คาเลบถามวา “ จะใหพอชวยอะไรบาง?”  19นางตอบวา 
“ โปรดกรุณาลูกเปนพิเศษ พอยกที่ดินในเนเกบใหแลว  
โปรดยกธารน้ําพุใหลูกดวย”   คาเลบก็ยกธารน้ําพุบนและธารน้ําพุลางใหนาง 
 
เมืองตางๆของยูดาห 
20ตอไปนี้คือกรรมสิทธิ์ของตระกูลยูดาห แบงตามสกุล 
21เมืองตางๆใตสุดของยูดาห ในเนเกบ ไปถึงชายแดนของเอโดม 
ไดแกคับเซเอล เอเดอร ยากูร 22คีนาห ดีโมนาห  อาดาดาห 23เคเดช  ฮาโซร  
อิทนาน  24ศิฟ   เ ท เ ล ม  เ บ อ า โ ล ท  25ฮาโซรฮาดัททาห  
เคริโอท เฮสโรน(หรือฮาโซร) 26อามัม เชมา โมลาดาห  27ฮาซารกัดดาห 
เ ฮ ช โ ม น  เ บ ธ เ ป เ ล ท  28ฮาซารชูอาล เบเออรเชบา บิซิโอธิยาห 
29บาอาลาห อิยิม เอเซม 30เอลโทลัด เคสีล โฮรมาห  31ศิกลาก  มัดมันนาห  
ซันซันนาห  32เลบาโอธ  ชิลฮมิ  อายินและริมโมน  รวม  29 
เมืองกับหมูบานตางๆ  
33แถบเชิงเขาทางตะวันตกไดแก เอชทาโอล  โศราห  อัชนาห  34ศาโนอาห  
เอนกันนิม  ทัปปูวาห  เอนัม  35ยารมุท  อาดุลลัม โสโคห  อาเซคาห  
36ชาอาราอิม  อาดีธาอิม และเกเดราห (หรือเกเดโรธาอิม) ร ว ม  14 เมือง 
พรอมทั้งหมูบานตางๆ  
37เศนัน  ฮาดาชาห  มิกดัลกาด  38ดิเลอัน  มิสปาห โยคเธเอล  39ลาคีช  
โ บ ส ค า ท  เ อ ก โ ล น   40คับโบน  ลามัส  คิทลิช  41เกเดโรท  



เบธดาโกน  นาอามาห  และมักเคดาห  รวม 16 เมืองพรอมหมูบานตางๆ 
42ลิบนาห เอเธอร อาชัน 43อิฟทาห อัชนาห  เนซีบ  44เคอีลาห  
อัคซิบและมาเรชาห รวม 9 เมือง พรอมหมูบานตางๆ 
45เอโครนกับหมูบานและถิ่นฐานโดยรอบ 
56ตะวันตกของเอโครนทั้งหมดในละแวกอัชโดด พรอมทั้งหมูบาน 
47อัชโดดกับหมูบานอาณาบริเวณโดยรอบ 
กาซากับหมูบานอาณาบริเวณโดยรอบ 
ไปถึงแมน้ําวาดิแหงอียิปตรวมชายฝงทะเลใหญ* 
48ในดินแดนเทือกเขา ไดแก ชามีร  ยาททีร  โสโคห  49ดานนาห  
คีริยาทสันนาห (หรือเดบีร) 50อานาบ เอชเทโมห อานิม 51โกเชน โฮโลน 
และกิโลห รวม 11เมืองกับหมูบานตางๆ 52อาหรับ ดูมาห เอชาน  53ยานิม  
เบธทัปปูวาห  อาเฟคาห 54ฮุมทาห  คีริยาทอารบา (หรือเฮโบรน ) และศิโยร 
ร ว ม  9 เมืองกับหมูบานตางๆ  55มาโอน   คารเมล   ศิฟ ยุททาห  
56ยิสเรเอล   โยคเดอัม  ศาโนอาห  57คาอิน กิเบอาห และทิมนาหรวม 10 
เมืองกับหมูบานตางๆ 58ฮัลฮูล เบธซูร เกโดร  59ม า อ า ร า ท   
เ บ ธ อ า โ น ท   แ ล ะ เ อ ล เ ท โ ค น   ร ว ม   6 
เมืองกับหมูบานตางๆ  60คีริยาทบาอัล (หรือคีรยาทเยอาริม) กับรับบาห 2 
เมืองกับหมูบานตางๆ 61ในถิ่นกันดารไดแก เบธ อาราบาห  มิดดีน  เสคะคาห 
62นิบชาน  เมือง เกลือ  และเอนเกดี รวม 6 เมืองกับหมูบานตางๆ 
63ยูดาหไมอาจขับไลชาวเยบุสออกไปจากเมืองเยรูซาเล็ม  
ชาวเยบุสจึงยังคงอาศัยอยูท่ีนั่นรวมกับชนยูดาหตราบจนทุกวันนี้ 
 
ดินแดนของตระกลูเอฟราอิม 



16ดินแดนสวนของตระกูลโยเซฟเริ่ม จากจอรแดนแหงเยรีโค28 
ทางตะวันออกข อ ง หวงน้ําแหงเยรีโค 
ผานถ่ินกันดารเขาสูแดนเทือกเขาแหงเบธเอล 2จ า ก เ บ ธ เ อ ล  
(หรือลูส) ขามไปสูเขตแดนของชาวอารคีในอาทาโรท 
3ลงมาทางตะวันตกถึงเขตแดนของชาวยาเฟลที มายังเบธโฮโรนลาง 
ไปเกเซอรแลวสุดท่ีทะเล 4ตระกูลมนัสเสหและเอฟราอิม วงศวานของโยเซฟ  
ไดรับกรรมสิทธิ์ตามนั้น 
5พรมแดนของเอฟราอิมแบงตามแตละสกุล ไดแก 
พรมแดนดานตะวันออกของพวกเขาเริ่มจากอาทาโรทอัดดาร ไปยังเบธ 
โ ฮ โ ร น ต อ น บ น  
6และตอเนื่องไปถึงทะเลจากมิคเมธัททางเหนือเหลี้ยวไปทางตะวันออกสูทาอา
นัทชิโลห มายังยาโนอาหทางดานตะวันออก 
7จากยาโนอาหมาทางใตสูอาทาโรทและนาอาราหจดเมืองเยรีโคสิ้นสุดลงที่แม
น้ําจอรแดน 8จากทัปปูวาห มาทางทิศตะวันตกสูลําหวยคานาหมาสิ้นสุดท่ีทะเล 
นี่คือกรรมสิทธิ์ของตระกูลเอฟราอิมตามแตละสกุล  
9และยังรวมเมืองตางๆกับหมูบาน ในเขตของตระกูลมนัสเสหอีกดวย 
10ชาวคานาอันซ่ึงอาศัยอยูในเกเซอร มิไดถูกขับไลออกไป 
ฉะนั้นพวกเขายังคงเปนทาสรับใชคนเอฟราอิมอยูจนทุกวันนี้ 
                          
ดินแดนของตระกลูมนัสเสหทางตะวันตก 
17 ดินแดนสวนของตระกูลมนัสเสห บุตรหัวปของโยเซฟ มีดังนี้ สําหรับมาคีร  
บุตรชายหัวปของมนัสเสห ผูเปนบรรพบุรุษของกิเลอาด 
ไดรับดินแดนกิเลอาดและบาชานไปแลว เพราะวาพวกเขาเปนนักรบ แกลวกลา 
2ดังนั้นดินแดนนี้จึงยกใหแกสกุล อื่นๆของมนัสเสห ไดแก สกุลเอบีเยเซอร  

                                      
28 16:1 * อาจจะเปนชื่อโบราณของแมน้ําจอรแดน 



เฮเลค  อัสรีเอล  เชเคม  เฮเฟอร  และเชมิดา 
คนเหลานี้เปนชายลูกหลานมนัสเสหบุตรโยเซฟตามสกุลของพวกเขา  
3ฝายเศโลเฟฮัด ผูเปนบุตรของเฮเฟอรผูเปนบุตรของกิเลอาด  
ผูเปนบุตรของมาคีร  ผูเปนบุตรของมนัสเสห) ไมมีบุตรชายมีแตบุตรสาวหาคน 
คือ มาหลาห โนอาห  ฮกลาห  มิลคาห และทีรซาห 
4หญิงเหลานี้มาพบปุโรหิตเอเลอาซาร โยชูวาบุตรนูน และบรรดาผูนํา เรียนวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ ไดตรัสสั่งโมเสส ใหพวกขาพเจาไดรับกรรมสิทธิ์เสมอ 
พี่นองชาย” 29 โยชูวาจึงยกกรรมสิทธิ์ใหพวก นางรวมกับพี่นองของบิดา 
ตามที่องคพระผูเปนเจาทรงบัญชา 
5สวนของมนัสเสหประกอบดวยท่ีดินสิบสวน  
นอกเหนือจากกิเลอาดและบาชานทางตะวันออกของแมน้ําจอรแดน 
6เนื่องดวยบรรดาบุตรสาวของตระกูลมนัสเสห 
ไดรับกรรมสิทธิ์ในหมูบุตรชายดินแดนกิเลอาดเปนของวงศวานมนัสเสหอื่นๆ 
7อาณาเขตของมนัสเสหจากอาเชอรลงมา 
ทางใตสูมิคเมธัททางตะวัน ออกของเชเคม  ทางใตจากมิคเมธัท 
ครอบคลุมถ่ินเอนทัปปูวาห 8(ดินแดนทัปปูวาหเปนของมนัสเสห  
แตเมืองทัปปูวาหซ่ึงอยูในเขตพรมแดนของมนัสเสหเปนของตระกูลเอฟราอิม) 
9จากนั้น  ลงใตสูลําหวยคานาห  มีเมืองตางๆ ของเอฟ 
ราอิมอยูทามกลางเมืองตางๆของมนัสเสห  
แตเขตแดนของมนัสเสหอยูทางดานเหนือของลําหวยและสิ้นสุดท่ีทะเล10ทางใ
ตดินแดนเปนของเอฟราอิมทางเหนือเปนของมนัสเสห  
มีทะเลเปนพรมแดนทางเหนือจดกับอาเชอร ทางตะวันออกจดกับอิสสาคาร 
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11ในเขตอิสสาคารและอาเชอร ตระกูลมนัสเสหยังไดรับเมืองเบธชาน อิบเลอัม 
โดร เอนโดร ทาอานาค และเมกิดโด รวมท้ังหมูบานตางๆรายรอบ 
(รายชื่อที่สามคือนาโฟท30) 
12แตเนื่องจากตระกูลมนัสเสหไมอาจยึดเมืองเหลานั้น  
ฉะนั้นชาวคานาอันจึงยังคงอาศัยอยูตามเดิม  
13ตอมาเมื่อชนอิสราเอลเขมแข็งขึ้น  ก็เกณฑแรงงานชาวคานาอัน แต 
ไมไดขับไลพวกเขาออกไปอยางสิ้นเชิง  
 
คํารองเรียนของตระกูลโยเซฟ     
14ชนตะกูลโยเซฟกลาวกับโยชูวาวา 
“ เหตุไรทานจึงยกดินแดนเพียงสวนเดียวใหพวกขาพเจา? 
ในเมื่อองคพระผูเปนเจา+ทรงอวยพรใหพวกขาพเจามีไพรพลมากถึงเพียงนี้”   
15โยชูวาตอบวา 
“ หากพวกทานมีมากคนและดินแดนเทือกเขาของเอฟราอิมเล็กเกินไปสําหรับ
พวกทาน ก็จงขึ้นไปหักราง ถางพงที่ซ่ึงชาวเปริสซีและเรฟาอิมอาศัยอยู”  
16ตระกูลโยเซฟจึงวา “ ดินแดนเทือกเขาไมเพียงพอสําหรับเรา 
และชาวคานาอันท้ังปวง ที่อาศัยในที่ราบลวนมีรถรบเหล็ก 
ท้ังพวกที่อยูในเบธชานกับภูมิภาคโดยรอบ และพวกที่อยูในหุบเขายิสเรเอล”  
17แตโยชูวากลาวกับชนเอฟราอิมและมนัสเสหสองตระกูลแหงโยเซพวา 
“ พวกทานมีมากคนและมีกําลังมาก ทานจะไมไดแคสวนเดียว 
18แตไดดินแดนเทือกเขาดวย  จงหักลางถางพง และยึดครองไปจนสุดเขต 
เถิด ถึงแมชาวคานาอันจะเขมแข็ง และมีรถรบเหล็กก็ตาม 
แตพวกทานก็สามารถขับไลเขาออกไปได”  
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การแบงดนิแดนสวนที่เหลือ 
18 ชนอิสราเอลทั้งหมดมาชุมนุมกันท่ีชิโลห  และตั้งเต็นทนัดพบขึ้น  
แผนดินนั้นอยูในครอบครองของพวกเขา 
2แตชนอิสราเอลอีกเจ็ดตระกูลยังไมไดรับกรรมสิทธิ์ ของตน 
3โยชูวาจึงกลาวแกชนอิสราเอลวา 
“ ทานจะรอถึงเม่ือไรจึงจะเขาไปยึดครองดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจ
าแหงบรรพบุรุษประทานแกทาน? 4จงคัดเลือกคนมาตระกูลละสามคน 
ขาพเจาจะสงพวกเขาไปสืบดูดินแดนและบันทึกรายละเอียดตามกรรมสิทธิ์ 
แลวกลับมารายงานขาพเจา 
5ทานจงแบงดินแดนเปนเจ็ดสวนยูดาหคงอยูในเขตของตนทางใต 
และตระกูลโยเซฟในเขตของตนทางเหนือ 
6หลังจากทานจดรายละเอียดสวนตางๆทั้งเจ็ดแลว จงนํามาใหขาพเจาท่ีนี่  
ขาพเจาจะทอดสลากแบงสรรตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาของ
เ ร า   7อยางไรก็ตาม ชนเลวีไมไดรับกรรมสิทธิ์ทามกลางพวกทาน 
เพราะกรรมสิทธิ์ของพวกเขาคือหนาท่ีปุโรหิตรับใชองคพระผูเปนเจา+สําหรับ
ตระกูลกาด รูเบน 
และตระกูลมนัสเสหครึ่งหนึ่งไดรับดินแดนฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแดนแล
ว ซ่ึงโมเสสผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+ยกให”  
8เม่ือคนเหลานั้นออกเดินทางเพื่อจะไปสํารวจดินแดน 
โยชูวาสั่งพวกเขาวา"จงไปสํารวจดินแดนและจดรายละเอียด 
แลวกลับมาหาขาพเจา เพื่อขาพเจาจะไดทอดสลาก  
แบงสรรดินแดนใหท่ีชิโลห ตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+”  
9พวกเขาจึงออกไปสํารวจ ทั่วดินแดน จดรายละเอียดแตละเมืองในเจ็ด 
เขตลงบนหนังสือมวน และกลับมารายงานตอโยชูวาในคายพักท่ีชิโลห 
10โยชูวาก็ทอดสลากแบงสรรใหตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ที่ชิโลห 
แบงดินแดนใหแกชนอิสราเอลตามแตละตระกูล  



 
ดินแดนของตระกูลเบนยามิน 
11สลากไดแกตระกูลเบนยามินตามแตละสกุล เขตแดนของเบนยามิน 
อยูระหวางยูดาหกับโยเซฟ 12อ า ณา เ ขตทิศเหนือเริ่มจากแมน้ําจอรแดน 
ผานลาดเขาทางเหนือของเยรีโค 
แลวเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกผานดินแดนเทือกเขาและถิ่นกันดารเบธอาเวน 
13จากนั้นมายังลาดเขาของลูส(หรือเบธเอล) 
ทางใตม าถึงอาทาโรทอัดดารบนภูเขาทางใตของเบธโฮโรนลาง 
14แลวลงมาทางใต ผานภูเขาใกลเบธโฮโรนและสิ้นสุดลงท่ีคีริยาท บาอัล 
(หรือคีริยาทเยอาริม) อันเปนเมืองหนึ่ง ของตระกูลยูดาห 
นี่คืออาณาเขตทิศตะวันตก 15ทิศใตเริ่มจากชานเมืองคีริยาท 
บาอัลไปทางตะวันตก มาถึงธารน้ําพุเนฟโทอาห 
16และลงมาที่เชิงเขาใกลหุบเขาเบนฮินโนม ทางเหนือของหุบเขาเรฟาอิม  
มาตามหุบเขา ฮินโนม  เลียบลาดเขาทางใตของเมืองเยบุสมาสูเอนโรเกล 
17แลวโคงไปทางเหนือสูเอนเช เมช  เกลีโลทซ่ึงอยูตรงขามชองแคบอาดุมมิม 
แลวลงมาสูศิลาแหงโบฮันบุตรของรูเบน18จ า ก ที่นั่นไปตามลาดเขาทางเหนื
อของเบธอาราบาห31เขาสูอาราบาห 
19จากนั้นไปยังลาดเขาทางเหนือของเบธฮกลาหมาออกที่อาวดานเหนือของท
ะเลเกลือ32ตรงปากแมน้ําจอรแดนในทิศใต นี่คือพรมแดนทางใต 
20พรมแดนทิศตะวันออกคือแมน้ําจอรแดน  
นี่คือพรมแดนโดยรอบของดินแดนซ่ึงยกใหเปนกรรมสิทธิ์ตระกูลเบนยามิน 
21ตระกูลเบนยามิน  ตามแตละสกุลไดรับเมืองตางๆดังนี้ เยรีโค เบธฮกลาห 
เอเมคเคซีส 22เบธอาราบาห เศมาราอิม เบธเอล 23อัฟวิม  ปาราห  โอฟราห 

                                      
31 18:18 * ฉบับเซ็บทัวจินทและภาษาฮีบรูวา ลาดเขาตรงขามอาราบาห 
32 18:19 * คือ ท ะ เ ล ต า ย  



24เคฟารอัมโมนี  โอฟนี  และเกบา รวม 12 เมืองกับหมูบานตางๆ 25กิเบโอน 
รามาห เบเอโรท 26มิสปาห  เคฟราห โมซาห 27เรเคม  อิรเปเอล  ทาราลาห  
28เศลาห ฮาเอเลฟ เมืองเยบุส (หรือเยรูซาเล็ม) กิเบอาห และคีริยาท รวม14 
เมืองกับหมูบานตางๆ นี่คือกรรมสิทธิ์ของตระกูลเบนยามิน แบงตามสกุล 
 
ดินแดนของตระกลูสเิมโอน 
19 สลากที่สองไดแกตระกูลสิเมโอนตามแตละสกุล 
กรรมสิทธิ์ของพวกเขาอยูในเขตของยูดาห 2รวมเมืองตางๆไดแก  
เบเออรเชบา (หรือเชบา)33 โมลาดาห  3ฮาซารชูอาล บาลาห เอเซม  
4เอลโทลัด  เบธูล  โฮรมาห  5ศิกลาก  เบธมารคาโบท  ฮาซารซูซาห  
6เบธเลบาโอท และชารุเฮน ร ว ม  13 เมืองกับหมูบานตางๆ 7อายิน  รมิโมน  
เอเธอร  และ อา ช า น ร ว ม  4 เมืองกับหมูบานตางๆ 
8และหมูบานตางๆรอบเมืองเหลานี้ไปจนถึงบาอาลัทเบเออร 
(ร า มาหในเนเกบ)  นี่คือกรรมสิทธิ์ของตระกูลสิเมโอนตามแตละสกุล 
9กรรมสิทธิ์ของตระกูลสิเมโอนมาจากสวนท่ีแตกอนยกใหยูดาห  
ท้ังนี้เพราะสวนท่ียูดาหไดรับมากเกินกวาท่ีพวกเขาตองการ  
สิเมโอนจึงไดรับกรรมสิทธิ์ในเขตของยูดาห 
 
ดินแดนของตระกูลเศบูลุน  
10สลากที่สามไดแกเศบูลุน  ตามแตละสกุล อาณาเขตของเขาไปไกลถึงสาริด 
11มาทางตะวันตกถึงมาราลาหจดกับดับเบเชท  
และแผไปถึงลําหวยใกลโยกเนอัม 
12ทางตะวันออกจากสาริดไปทางดวงอาทิตยขึ้นสูเขตแดนคิสโลททาโบร 
ตอมาถึงดาเบรัทและขึ้นไปยาเฟย 13ยังคงมาทางตะวันออกถึงกัทเฮเฟอร 

                                      
33 19:2 * หรือ เบเออรเชบา 



และเอทคาซินจนถึงริมโมนและเลี้ยวไปสูเนอาห 
14จากท่ีนั้นพรมแดนขึ้นเหนือไปยังฮันนาโธน สิ้นสุดลงที่หุบเขาอิฟทาหเอล 
15ครอบคลุมเมืองคัททาท  นาหะลาล  ชิมโรน  อิดาลาห  และเบธเลเฮม 
ร ว ม   12 เมือง พรอมทั้งหมูบานโดยรอบ 
16เมืองกับหมูบานเหลานี้เปนกรรมสิทธิ์ของเศบูลุนตามแตละสกุล 
 
ดินแดนของตระกูลอิสสาคาร  
17สลากที่สี่ไดแกอิสสาคาร ตามแตละสกุล 
18อาณาเขตของพวกเขาครอบคลุมเมืองยิสเรเอล เคสุลโลท ชูเนม 
19ฮ า ฟ า ราอิม ชิโยน อานาหะราท 20รับบีท คีชิโอน เอเบส  21เรเมท 
เอนกันนิม เอนฮัดดาห และเบธปสเซส 22พรมแดนไปจดทาโบร ชาหะซุมาห 
และเบธเชเมชสิ้นสุดลงที่แมน้ําจอรแดน รวมทั้งสิ้น 16 เมือง 
พรอมทั้งหมูบานโดยรอบ 23เมืองกับหมูบานเหลานี้ 
เปนกรรมสิทธิ์ของอิสสาคารตามแตละสกุล 
 
ดินแดนของตระกูลอาเชอร 
24 สลากที่หาไดแกตระกูลอาเชอร ตามแตละสกุล 
25อาณาเขตของพวกเขาครอบคลุม เมืองตางๆ คือ  เฮลคัท  ฮาลี  เบเทน  
อัคชาฟ 26อัลลัมเมเลค อามัด และมิชอาล ทิศตะวันตกจดคารเมล 
และชิโหรลิบนาท 27ออมไปทางตะวันออกสูเบธดาโกน 
จดกับเศบูลุนและหุบเขาอิฟทาหเอล ไปทางเหนือถึงเบธ เอเมคและเนอีเอล 
ผานคาบูลทางซาย 28จ น ถึงอับโดน34 เรโหบ ฮัมโมน และคานาห 
ไปไกลถึงไซดอนใหญ 
29จากนั้นวกกลับไปยังรามาหและเมืองปอมปราการแหงไทระเลี้ยวไปทางโฮส

                                      
34 19:28 * หรือ เ อ โ บ ร น  



าหมาออกทะเลในภูมิภาคอัคซิบ 30อุมมาห อาเฟค และเรโหบ รวม 22 
เมืองพรอมทั้งหมูบานรายรอบ 
31เมืองและหมูบานเหลานี้เปนกรรมสิทธิ์ของตระกูลอาเชอรตามแตละสกุล 
 
ดินแดนของตระกูลนัฟทาลี         
32สลากที่หกไดแกนัฟทาลี ตามแตละสกุล 33พ ร ม แ ดนเริ่มจากเฮเลฟ 
และตนไมใหญในศาอานันนิม ผานอาดามีเนเกบ และยับเนเอลถึงลัคคูม 
สุด เ ขตที่แมน้ําจอรแดน 
34พ ร ม แดนไปทางตะวันตกผานอัสโนททาโบรมาออกที่ฮุกกอกจดกับเศบูลุ
นทางใต  อาเชอรทางตะวันตก และแมน้ําจอรแดน35ทางตะวันออก 
35เมืองปอมปราการตางๆ ไดแก  ศิดดิม  เศอร  ฮัมมัท  รัคคัท  คินเนเรท 
36อาดามาห  รามาห  ฮาโซร  37เคเดช  เอเดรอี  เอนฮาโซร  38อิโรน 
มิกดัลเอล โฮเรม เบธ อ า น า ท  แ ล ะ เ บ ธ เ ช เ ม ช  ร ว ม  19 
เมือง พรอมทั้งหมูบานโ ด ย ร อ บ  39เมืองและหมูบานเหลานี้ 
เปนกรรมสิทธิ์ของตระกูลนัฟทาลี ตามแตละสกุล 
 
ดินแดนของตระกูลดาน 
40สลากที่เจ็ดไดแกตระกูลดาน ตามแตละสกุล 
41พรมแดนในกรรมสิทธิ์ครอบคลุมเมืองตางๆดังนี้ เมืองโศราห เอชทาโอล  
อิรเชเมช 42ชาอาลับบิน อัยยาโลน  อิทลาห  43เอโลน  ทิมนาห  เอโครน 
44เอลเทเคห  กิบเบโธน  บาอาลัท  45เยฮูด  เบเนเบราค  กัทริมโมน 
46เมยารโคน และรัคโคน รวมทั้ง ดินแดนตรงขามกับเมืองยัฟฟา 
47(แตตระกูลดานเขาไปยึดครองดินแดนตามกรรมสิทธิ์ของตนไมสําเร็จ  
พวกเขาจึงขึ้นไปโจมตีเมืองเลเชม ประหารชาวเมืองนั้นและเขาอาศัยท่ีนั่น  

                                      
35 19:34 * ฉบับเซ็บทัวจินทและฮีบรูวา ตะวันตก และยูดาหแมน้ําจอรแดน 



เรียกเมืองเลเชมวาดานตามชื่อบรรพบุรุษของตน) 
48เมืองกับหมูบานเหลานี้เปนกรรมสิทธิ์ของตระกูลดาน ตามแตละสกุล 
 
ดินแดนของโยชูวา 
49เม่ือแบงสรรดินแดนแกตระกูลตางๆตาม อาณาเขตที่ระบุไวเสร็จแลว  
ชนชาติอิสราเอลยกที่ดินผืนหนึ่งใหโยชูวาบุตรนูน 
50ตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ไดทรงบัญชาไว 
พวกเขายกเมืองใหตามที่โยชูวาขอคือ ทิมนาทเสราห36 
ในดินแดนเทือกเขาแหงเอฟราอิม  ทานก็ไปสรางเมืองและตั้งหลักแหลงท่ีนั่น 
51เ หลานี้คือพรมแดนตางๆซ่ึงปุโรหิต เอเลอาซาร  โยชูวา 
และบรรดาผูนําแหงตระกูลตางๆของอิสราเอลแบงสรรโดยการทอดสลากที่ชิโล
หตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ตรงทางเขาเต็นทนัดพบ 
เปนอันวาพวกเขาแบงสรรดินแดนเสร็จเรียบรอย 
 
เมืองลีภ้ยั 
20 แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโยชูวาวา 
2” จงสั่งประชากรอิสราเอลใหกําหนดเมืองลี้ภัยตามที่เราไดสั่งโมเสสไว37 
3ผูใดกระทําใหคนตายโดยไมเจตนาสามารถ หนีมายังเมืองเหลานี้ 
รับความคุมครองใหพนจากผูมาแกแคน 
4เม่ือจําเลยผูไรผิดมาสูเมืองลี้ภัยแหงหนึ่งแหงใด  
เขาจะยืนอยูตรงทางเขาประตูเมือง  
และชี้แจงตอหนาบรรดาผูอาวุโสแหงเมืองนั้น ผูอาวุโสจะตองยินยอม 
ใหผูนั้นเขามา และใหท่ีพักอาศัยแกเขา 

                                      
36 19:50 * หรือ ทิมนาท เฮเรส ดู วนฉ. 2:9 
37 20:2 * ดู กดว.35 แ ล ะ  1 พ ศ ด .6 



5หากผูแกแคนไลตามมา อยามอบตัวจําเลยผูถูกกลาวหาให  
เพราะเขาฆาเพื่อนบาน โดยไมตั้งใจ 
และมิใชคิดแผนรายลวงหนา6เขาจะตองอาศัยอยูในเมืองนั้นจนกระทั่งไดรับก
ารไตสวนตอหนาชุมนุมชนและจวบจนมหาปุโรหิตซ่ึงดํารงตําแหนงในชวงเกิด
เหตุนั้นสิ้นชีวิตลง แลวเขาจึงจะกลับคืนสูภูมิลําเนาเดิมท่ีเขาหนี”  
7เมืองที่เขาตั้งเปนเมืองลี้ภัยคือเคเดชแหงกาลิลีในแดนเทือกเขาแหงนัฟทาลี 
เชเคมในแดนเทือกเขาแหงเอฟราอิม และคีริยาทอารบา (หรือเฮโบรน) 
ในแดนเทือกเขาแหงยูดาห 8ท า ง ฟากตะวันออกของจอรแดนแหงเยรีโค38 
พวกเขากําหนดเมืองเบเซอรในถ่ินกันดารบนที่ราบสูงในเขตตระกูลรูเบน 
เมืองราโมทในกิเลอาดเขตตระกูลกาด 
และเมืองโกลานแหงบาชานในเขตตระกูลมนัสเสห 
9เมืองลี้ภัยเหลานี้สําหรับทั้งชาวอิสราเอลและคนตางดาวท่ีอาศัยอยูในหมูพวกเ
ข า  เพื่อผูใดก็ตามท่ีกระทําใหคนตายโดยไมเจตนา  
สามารถไปหลบอยูท่ีเมืองเหลานี้โดยไมถูกฆาลางแคนเสียกอนไดรับการไตสว
นคดีตอหนาชุมนุมชน 
                          
เมืองสาํหรบัตระกลูเลว ี
21 บรรดาผูนําแหงตระกูลเลวีมาหารือกับปุโรหิตเอเลอาซาร 
โยชูวาบุตรนูนและบรรดาผูนําตระกูลตางๆของอิสราเอล 
2ท่ีชิโลหในคานาอันและกลาวกับพวกเขาวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสสใหยกเมืองตางๆแกพวกขาพเจาเพื่อเปน
ท่ีอาศัยและทุงหญาสําหรับฝูงสัตวของเรา”  3ดังนั้น 
ตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาไว 
ชนอิสราเอลจึงยกเมืองตางๆกับทุงหญาในเขตกรรมสิทธิ์ของตนใหแกชนเลวีดั

                                      
38 20:8 * คําวา "จอรแดนแหงเยรีโค" อาจจะเปนชื่อโบราณของแมน้ําจอรแดน 



งนี้ 
4สลากแรกสุดไดแกวงศโคฮาทแหงตระกูลเลวีวงศวานของอาโรนตามแตละสกุ
ล ไดรับ 13 เมือง จากตระกูลยูดาห สิเมโอน และเบนยามิน 
5สวนลูกหลานที่เหลือในวงศโคฮาทไดรับ 10 เมือง จากตระกูลเอฟราอิม ดาน 
และมนัสเสหครึ่งหนึ่ง  6วงศเกอรโชนไดรับ 13 เมืองจากตระกูลอิสสาคาร 
อาเชอร นัฟทาลี และมนัสเสหอีกครึ่งหนึ่งในบาชาน 
7วงศเมรารีตามแตละสกุลไดรับ 12 เมืองจากตระกูลรูเบน กาด และเศบูลุน 
8ดังนั้นชาวอิสราเอลไดทอดสลากแหงเมืองและทุงหญา 
เหลานี้ใหแกตระกูลเลวีตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสสไว 
9จากตระกูลยูดาหและสิเมโอนพวกเขาแบงเมืองตามรายชื่อดังนี้ 
10(เมืองเหลานี้ เปนของชาวเลวีปุโรหิตแหงวงศโคฮาทวงศวานของอาโรน  
เนื่องจากสลากแรกเปนของพ ว ก เ ข า  11เมืองคีริยาทอารบา (คือเฮโบรน) 
กับทุงหญารายรอบ ในแดนเทือกเขาแหงยูดาห  
(อารบาเปนบรรพบุรุษของชาวอานาค) 
12แตทุงนากับหมูบานโดยรอบไดยกใหแกคาเลบ บุตรเยฟุนเนห 
13เปนอันวาวงศวานของปุโรหิตอาโรนไดรับเมืองเฮโบรน 
(เมืองลี้ภัยสําหรับผูถูกกลาวหาวาทําฆาตกรรม) ลิบนาห 14ยาททีร  
เ อ ช เ ท โ ม อ า  15โฮโลน  เดบีร  16อายิน ยุททาห 
กับเบธเชเมชพรอมทั้งทุงหญา รวม 9 เมืองจากสองตระกูล 
17และจากตระกูลเบนยามิน พวกเขาใหกิเบโอน  เกบา 18อานาโทท  
และอัลโมนพรอมทั้งทุงหญาเปน 4 เมือง  19ฉะนั้นรวมทั้งหมดเปน 13 
เมืองซ่ึงมอบใหแกบรรดาปุโรหิตวงศวานข อ ง อ า โ ร น   
20ค รอบครัวอื่นๆของวงศโคฮาทแหงตระกูลเลวีไดรับเมืองตางๆจากตระกูลเอ
ฟราอิม ดังนี้ 21ในแดนเทือกเขาแหงเอฟราอิม คือเชเคม 
(เมืองลี้ภัยสําหรับผูถูกกลาวหาวาทําฆาตกร ร ม )  เกเซอร  
22ขิบซาอิมและเบธโ ฮ โ ร น  ร ว ม  4 เมืองและทุงหญา 



23จากตระกูลดานไดแก เอลเทเคห กิบเบโธน 24อัยยาโลน และกัทริมโมน 
ร ว ม  4 เมือง พรอมทั้งทุงหญา 
25ตระกูลมนัสเสหอีกครึ่งหนึ่งมอบเมืองทาอานาค และกัทริมโมน รวม 2 เมือง 
พรอมทั้งทุงหญา  26ฉะนั้น  รวมเปน 10 
เมืองพรอมทั้งทุงหญาท่ีมอบใหครอบครัวอื่นๆของวงศโคฮาท 
27วงศเกอรโชนแหงตระกูลเลวีไดรับดังนี้ จากตระกูลมนัสเสหครึ่งหนึ่ง 
คือโกลานในบาชาน(เมืองลี้ภัยสําหรับผูถูกกลาวหาวาทําฆาตกรรม) 
และเบเอชเทราห รวม 2 เมือง พรอมทั้งทุงหญา 28จากตระกูลอิสสาคารคือ  
คีชิโอน ดาเบรัท  29ยารมูท และเอนกันนิม รว ม  4 เมืองพรอมทั้งทุงหญา 30 
จากตระกูลอาเชอรคือ มิชอาล อับโดน  31เฮลคัท และเรโหบ รวม 4 
เมืองพรอมทั้งทุงหญา 32จากตระกูลนัฟทาลี คือ เคเดชในกาลิลี 
(เมืองลี้ภัยส ำหรับผูถูกกลาวหาวาทําฆาตกรรม) ฮัมโมทโดรและคารทาน รวม 
3 เมืองพรอมทั้งทุงหญา 33ฉะนั้นรวมทั้งหมดเปน 13 
เมืองพรอมทั้งทุงหญาท่ียกใหแกวงศเกอรโชน 
34วงศเมรารีตระกูลเลวีท่ีเหลือไดรับดังนี้ จากตระกูลเศบูลุน คือ โยกเนอัม  
คารทาห  35ดิมนาห และนาหะลาล รวม 4 เมืองพรอมทั้งทุงหญา 
36จากตระกูลรูเบนคือ  เบเซอร ยาฮาส 37เคเดโมท และเมฟาอัท ร ว ม  4 
เมืองพรอมทั้งทุงหญา 38จากตระกูล กาด คือราโมทในกิเลอาด 
(เมืองลี้ภัยสําหรับผูถูกกลาวหาวาทําฆาตกรรม) มาหะนาอิม 
39เ ฮ ช โ บ น แ ล ะ ย า เ ซ อ รรวม 4 เมืองพรอมทั้งทุงหญา 
40ฉะนั้นรวมทั้งหมดเปน 12 
เมืองที่ยกใหแกวงศเมรารีซ่ึงเปนตะกูลเลวีสวนท่ีเหลือ  
41ร ว ม ทั้งสิ้นตระกูลเลวีไดรับ 48 เมือง พรอมทั้งทุงหญา 
ในดินแดนที่ชนอิสราเอลครอบครอง 
42เมืองเหลานี้แตละเมืองมีทุงหญาลอมรอบเปนอยางนี้ทุกเมือง  
 



พระเจาทรงอวยพรอิสราเอล    
43เปนอันวาองคพระผูเปนเจา+ไดประทานดินแดนทั้งปวงใหแกอิสราเอลตามที่
ทรงสัญญาไวกับบรรพบุรุษของพวกเขา  
เขาเขาไปยึดครองและตั้งถ่ินฐานที่นั่น 
44องคพระผูเปนเจา+ไดประทานความสงบสุขทุกดานแกเขาตามที่ทรงสัญญา
ไวกับบรรพบุรุษของเขา ไมมีศัตรูผูใดอาจหาญตอกรกับเขาได 
องคพระผูเปนเจา+ทรงใหเขาพิชิตศัตรูท้ังปวง 
45สิ่งดีท้ังปวงซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงสัญญา 
ไวกับชนชาติอิสราเอลลวนสัมฤทธิ์ผล  
ไมมีขาดตกบกพรองไปแมสักประการเดียว 
 
แทนบชูาใกลแมน้าํจอรแดน 
22 แ ลวโยชูวาเรียกชุมนุมตระกูลรูเบน กาด และตระกูลมนัสเสหครึ่งหนึ่ง 
2และกลาวกับพวกเขาวา “ ทานท้ังหลายไดทําทุก 
สิ่งตามที่โมเสสผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+บัญชาไว 
และเชื่อฟงคําสั่งของขาพเจาทุกอยาง 3ทานมิไดละทิ้งพี่นอง 
แตปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงมอบหมายมาเปนเวล
านานจนถึงทุกวันนี้ 
4บัดนี้องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงโปรดประทานการหยุดพักแกพี่น
องดังท่ีทรงสัญญาไว  
ฉะนั้นจงกลับไปยังบานของทานในดินแดนซ่ึงโมเสสผูรับใชขององคพระผูเปน
เจา+ไดมอบใหทานแลว ณ อีกฟากหนึ่งของแมน้ําจอรแดนเถิด 
5แตจงระมัดระวังท่ีจะปฏิบัติตามพระบัญญัติและกฎเกณฑซ่ึงทานโมเสสผูรับใ
ชขององคพระผูเปนเจา+ไดมอบไว 
คือจงรักองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 



จงดําเนินตามพระมรรคาทั้งสิ้นของพระองค จงปฏิบัติตามพระบัญชา 
จงยึดม่ันในพระองค และปรนนิบัติพระองคดวยสุดจิตสุดใจเถิด”   

6โยชูวาจึงอวยพรเขาทั้งหลายและสงกลับไปยังดินแดนของตน 
7(โมเสสไดมอบดินแดนบาชานใหครึ่งหนึ่งของตระกูลมนัสเสห  
สวนอีกครึ่งหนึ่งโยชูวา 
ไดมอบดินแดนทางฟากตะวันตกของจอรแดนรวมกับพี่นองอื่นๆ) 
เม่ือโยชูวาสงพวกเขากลับบาน ทานไดอวยพรพวกเขา8โดยกลาววา 
“ จงกลับบานไปพรอมกับทรัพยสมบัติมากมายท้ังฝูงสัตว  เงิน  ทอง  
ทองสัมฤทธิ์ และเหล็ก 
พรอมทั้งเสื้อผาอาภรณจํานวนมากและจงแบงทรัพยสมบัติท่ียึดมาไดจากศัตรูใ
หแกพี่นองของทาน" 9ดังนั้นบรรดาคนตระกูลรูเบน กาด 
และตระกูลมนัสเสหครึ่งหนึ่งจึงละจากชนอิสราเอลที่ชิโลหในคานาอัน 
เพื่อกลับสูกิเลอาดดินแดนกรรมสิทธิ์ซ่ึงไดมาตามที่องคพระผูเปนเจา+ไดบัญช
าผา น โ ม เ ส ส  
10เม่ือพวกเขามาถึงเกลีโลทใกลแมน้ําจอรแดนในแผนดินคานาอัน  
ชนตระกูลรูเบน กาด 
มนัสเสหครึ่งหนึ่งไดสรางแทนบูชาอันโดดเดนขึ้นท่ีใกลๆจอรแดนนั้น 
11เม่ือชาวอิสราเอลไดยินวา พวกเขาไดสรางแทนบูชาขึ้นท่ีเกลีโลท 
ชายแดนคานาอันใกลแมน้ําจอรแดนในเขตแดนอิสราเอลนั้น 
12ชนอิสราเอลทั้งปวงก็มาชุมนุมกันท่ีชิโลหเตรียมรบกับพี่นองของตน 
13ชนอิสราเอลจึงสงฟเนหัสบุตรปุโรหิต 
เอเลอาซารมายังกิเลอาดเพื่อพบตระกูลรูเบน  กาด  และมนัสเสหครึ่งหนึ่งนั้น  
14มีผูนํา 10 ค น   จ า ก  10 ตระกูลแหงอิสราเอลมาดวย  
15เม่ือเขาทั้งหลายมาถึงกิเลอาด ก็กลาวกับตระกูลรูเบน  กาด  
และตระกูลมนัสเสหครึ่ง หนึ่งนั้นวา 
16” ชุมนุมชนท้ังสิ้นขององคพระผูเปนเจา+ตองการจทราบวา 



‘ เหตุใดทานจึงทรยศตอพระเจาแหงอิสราเอลเชนนี้? 
ทานถือดีอยางไรจึงบังอาจหันหนีจากองคพระผูเปนเจา+และสรางแทนบูชาขอ
งตัวเองเปนการกบฏตอพระองค? 
17ยังไมเข็ดหลาบอีกหรือกับความผิดบาปของเราเมื่อครั้งเปโอร? 
ซ่ึงเด๋ียวนี้ก็ยังมิไดชําระหมดไป 
ท้ังๆที่ภัยพิบัติตกแกชุมชนขององคพระผูเปนเจา+! 
18และบัดนี้ทานกําลังหันหนีจากองคพระผูเปนเจา+อีก? 

“  ‘ หากทานกบฏตอองคพระผูเปนเจา+วันนี้ 
พรุงนี้พระองคจะทรงพระพิโรธชุมชนอิสราเอลทั้งหมด 
19หากแผนดินของทานมีมลทิน ก็จงขามมายังดินแดนขององคพระผูเปนเจา+ 
ท่ีซ่ึงพลับพลาแหงองคพระผูเปนเจา+ตั้งอยูมาแบงปนดินแดนกับเรา  
แตอยาไดกบฏตอองคพระผูเปนเจา+หรือตอพวกเราโดยสรางแทนบูชาของตน
เอง นอกเหนือจากแทนบูชาแหงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา 
20เม่ืออาคานบุตรเศราหทุจริตเรื่องของตองพลี 
พระพิโรธตกอยูแกชุมชนอิสราเอลทั้งหมดมิใชหรือ? 
มิใชเขาคนเดียวท่ีตายไปเพราะบาปนั้น”  
21แลวชนรูเบน  กาด  และมนัสเสหก่ึงหนึ่ง จึงตอบบรรดาผูนําแหงอิสราเอลวา 
22” องคเกรียงไกร พระเจาองคพระผูเปนเจา+องคเกรียงไกร 
พระเจาองคพระผูเปนเจา+!พระองคทรงทราบ! และอิสราเอลจงทราบเถิดวา! 
หากนี้เปนการกบฏหรือไมเชื่อฟงองคพระผู เปนเจา+ 
อยาไวชีวิตเราเลยในวันนี้ 
23หากเราสรางแทนบูชาของเราเองขึ้นเพื่อกบฏตอองคพระผูเปนเจา+และถวา
ยเครื่องเผาบูชา  เครื่องธัญบูชา หรือเครื่องสันติบูชาบนแทน  
ก็ขอใหองคพระผูเปนเจา+เองทรงจัดการกับเราเถิด 24” เปลาเลย! 
เราสรางแทนนี้ขึ้นมาก็เพราะเราเกรงวาในอนาคต 
ลูกหลานของทานอาจจะกลาวกับลูกหลานของเราวา 



‘ ทานมีสิทธิ์อะไรในองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล  
25องคพระผูเปนเจา+ทรงตั้งแมน้ําจอรแดนเปนพรมแดนกั้นระหวางทานกับเรา 
พวกทานคนรูเบนและกาดไมมีสิทธิ์มีสวนอะไรในองคพระผูเปนเจา+’  
แลวลูกหลานของทานจะทําใหลูกหลานของเราเลิกยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 

26” ฉะนั้นเราจึงตกลงใจสรางแทนบูชาขึ้น มิใชสําหรับเครื่องเผาบูชา 
หรือเครื่องบูชาตางๆ 27แตเพื่อเปนพยานระหวางเรากับทานและคนรุนตอๆ 
มาวาเราจะนมัสการองคพระผูเปนเจา+ดวยเครื่องเผาบูชา 
เครื่องสันติบูชาและเครื่องถวายของเราที่สถานนมัสการของพระองค 
แ ล ะ ใ น อ น า ค ต ลูกหลานของทานไมอาจพูดกับลูกหลานของเราวา 
‘ ทานไมมีสิทธิ์มีสวนอะไรในองคพระผูเปนเจา+’   

28หากพวกเขากลาวเชนนี้กับเราหรือลูกหลานของเรา  เราจะไดตอบวา  
‘ ดูแทนจําลอง แทนบูชาแหงองคพระผูเปนเจา+  
ซ่ึงบรรพบุรุษของเราไดสรางขึ้นสิ 
ไมใชสําหรับถวายเครื่องบูชาหรือเครื่องเผาบูชา 
แตเปนพยานระหวางเรากับทาน’  29ขอใหการนั้นไกลหางจากเราเถิด 
ท่ีจะกบฏตอองคพระผูเปนเจา+หรือหันเหจากพระองค 
โดยสรางแทนบูชาสําหรับเครื่องเผาบูชา เครื่องธัญบูชา หรือเครื่องบูชาตางๆ 
แทนท่ีแทนบูชาแหงองคพระผูเปนเจา+พระเจา 
ของเราซึ่งตั้งอยูหนาพลับพลาของพระองค”  
30เม่ือปุโรหิตฟเนหัสและผูนําท้ังปวงไดยินวาจาจากตระกูลรูเบน  กาด  
และมนัสเสห เชนนี้ก็ยินดียิ่งนัก 31ฟเนหัสบุตรเอเลอาซาร 
ปุโรหิตตอบชนรูเบน กาด และมนัสเสหวา 
“ วันนี้เรารูแลววาองคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตอยูกับพวกเราเพราะวาทานมิได
กระทําผิดตอองคพระผูเปนเจา+ในเรื่องนี้ 
บัดนี้ทานไดชวยชนอิสราเอลพนจากพระหัตถขององคพระผูเปนเจา+”  



 32แลวฟเนหัสบุตรเอเลอาซาร 
ปุโรหิตและบรรดาผูนําจึงกลับจากการพบปะชนตระกูลรูเบน 
และกาดในกิเลอาด มายังคานาอันและรายงานตอชนอิสราเอล 
33เขาท้ังหลายพากันดีใจท่ีไดฟงเรื่องราวและสรรเสริญพระเจาและไมไดพูดกั
นเรื่องจะสูรบเพื่อทําลายดินแดนของตระกูลรูเบนและกาดอีก 
34ชนตระกูลรูเบนและกาดตั้งชื่อแทนนั้นวา 
พยานระหวางเราวาองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพระเจา  
 
ค ำ ปราศรัยของโยชวูา 
23 
หลังจากนี้เปนเวลานานและองคพระผูเปนเจา+ทรงโปรดใหอิสราเอลพักสงบจา
กศัตรูรอบดาน  ครั้งนั้นโยชูวาชรามากแลว 2ทานเรียกประชุมอิสราเอลทั้งปวง  
อันมีผูอาวุโส ผูนํา ตลุาการและเจาหนาท่ี ทานกลาวกับเขาทั้งหลายวา 
“ ขาพเจาก็ชรามากแลว 
3ทานเองไดเห็นสิ่งท้ังปวงซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานไดทรงกระทํา
แกชนชาติเหลานี้เพื่อทาน  
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานนี่แหละที่ทรงตอสูกับศัตรูเพื่อทาน 
4ขาพเจาไดแบงดินแดนของชาติตางๆ 
ซ่ึงยังไมไดพิชิตเชนเดียวกับดินแดนที่พิชิตแลวใหแกทาน  
คือดินแดนทั้งหมดระหวางแมน้ําจอรแดนกับทะใหญ39 
5องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานเองจะทรงขับไลพวกเขาออกไปพนทางข
องทานและทานจะยึดครองดินแดนของพวกเขาดังท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจา
ของทานทรงสัญญาไว  
6จงเขมแข็งและระมัดระวังท่ีจะปฏิบัติตามทุกสิ่งซ่ึงเขียน 

                                      
39 23:4 * ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 



ไวในหนังสือบทบัญญัติของโมเสส โดยไมหันเหไปทางซายหรือทางขวา 
7อยาคบหากับชนชาติเหลานี้ซ่ึงยังคงอยูทามกลางพวกทาน  
อยาเอยนามพระทั้งหลายของเขา หรือสาบานโดยอางชื่อนั้น 
ทานตองไมนมัสการหรือกราบไหวพระเหลานั้น 
8แตจงยึดม่ันในองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานดังท่ีทานกระทําอยูจวบจน
บัดนี้  
9องคพระผูเปนเจา+ทรงขับไลชนชาติตางๆ 
ท่ียิ่งใหญและเขมแข็งออกไปตอหนาทาน  
และตราบจนทุกวันนี้ไมมีผูใดอาจตอกรกับทานได 
10ทานหนึ่งคนรุกไลศัตรูนับพันเพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรง
ตอสูเพื่อทานดังท่ีทรงสัญญาไว 
11ฉะนั้นจงใสใจท่ีจะรักองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
12แตหากทานหันหนี 
และไปคบหากับชนชาติเหลานี้ท่ียังคงหลงเหลืออยูในหมูทาน 
หากทานแตงงานกับเขาหรือของเก่ียวกับเขา 
13ก็จงรูแนเถิดวาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะไมขับไลชนชาติเหลา
นั้นออกไปพนหนาทาน  เ ข า กลับจะเปนบวงแรวกับดักลอทาน 
เปนหอกขางแครเปนเสี้ยนตําตาทาน   
จนกวาทานจะพินาศไปจากดินแดนอุดมซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน
ประทานให 
14ไมชาขาพเจาก็จะจากไปตามธรรมดาโลก 
ทานก็รูแนแกใจวาพระสัญญาอันประเสริฐขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของ
ทานซ่ึงใหไวกับทานนั้นลวนเปนจริง ไมมีขาดตกบกพรองไปแมสักขอเดียว 
15องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานประทานสิ่งดีงามทั้งปวงซ่ึงทรงสัญญาไ
วอยางแนนอนฉันใด  
พระองคก็จะทรงนําสิ่งเลวรายทั้งหลายที่ตรัสไวมาตกแกทานฉันนั้น 



ตราบจนทรงทําลายทานพนจากดินแดนอุดมท่ีพระองคประทาน 
16หากทานละเมิดพันธสัญญาแหงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานซ่ึงทรงบั
ญชาไว หันไปกราบ ไหวนมัสการพระอื่นๆ 
พระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+จะเผาผลาญทาน  
ทานจะพินาศไปอยางรวดเร็วจากดินแดนอุดมซ่ึงพระองคประทานให”  
 
ฟนฟูพนัธสญัญาทเีชเคม 
 24 โยชูวาจึงเรียกชุมนุมอิสราเอล ทุกตระกูลมาท่ีเชเคม 
พรอมทั้งบรรดาผูอาวุโส ผูนํา ตลุาการ และเจาหนาท่ีแหง  
อิสราเอลมาเขาเฝาตอเบ้ืองพระพักตรพระ เจา 
2โยชูวากลาวแกประชากรทั้งปวงดังนี้ 
“ องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
‘ นานมาแลวบรรพบุรุษของเจาท้ังหลายรวม ทั้งเทราหบิดาแหงอับราฮัม 
และนาโฮรอาศัย อยฟากขางโนนของแมน้ํายูเฟรติส และนมัสการพระอื่นๆ 
3แตเราไดพาอับราฮัมบิดา ของเจาจากดินแดนนั้น  ขามแมน้ํายูเฟรติส 
มายังดินแดนคานาอัน และใหเขามีลูกหลาน มากมาย  เราใหอิสอัคแกเขา 
4และเราใหยาโคบกับเอซาวแกอิสอัค 
เรายกดินแดนรอบภูเขาเสอีรใหแกเอซาว 
สวนยาโคบกับลูกๆไปยังอียิปต5แลวเราสงโมเสสกับอาโรน ไป 
เราลงโทษอียิปตดวยภัยพิบัติตางๆที่เรากระทํา และนําพวกเจาออกมา 
6เม่ือเรานําบรรพบุรุษของเจาออกมาจากอียิปตมาถึงทะเลแดง40คนอียิปตตามไ
ลหลังเขาเปนกองรถรบกับทหารมา41 7แตพวกเขาได รองขอ 
ความชวยเหลือจากองคพระผูเปนเจา+ 

                                      
40 24:6* ภาษาฮีบรูวา ยามสูฟ คือทะเลตนกก 
41 24:6 ** หรือ พ ล ร ถ ร บ  



และพระองคก็บันดาลความมืดก้ันระหวางพวกเจากับคนอียิปตพระองคใหทะเล
ถาโถม เขาใสพวกเขา เจาท้ังหลายไดเห็นกับตาสิ่งท่ีเรากระทําแกชาวอียิปต 
จากนั้นพวกเจาอยูในถ่ินกันดารเปนเวลานาน 
8จนเราไดนําเจาท้ังหลายมายังดินแดนของชาวอาโมไรตทางฟากตะวันออกข
องแมน้ําจอรแดน เขาสูรบกับเจา แตเรามอบพวกเขาไวในมือเจา 
เราทําลายพวกเขาพนหนาเจา และเจายึด ครองดินแดนของเขา 
9เม่ือบาลาคบุตร ศิปโปรประมุขแหงโมอับเตรียมสูรบกับอิสราเอล 
ก็ขอใหบาลาอัมบุตรเบโอร มาแชง เจา 10แตเราไมฟงบาลาอัม 
เขาจึงอวยพรเจาครั้งแลวครั้งเลา และเรากอบกูอิสราเอลจากมือเขา 
11จากนั้นเจาขามแมน้ําจอรแดนมายังเยรีโค 
ชาวเยรีโคสูกับเจาเชนเดียวกับชาวอาโมไรต เปริสซี คานาอัน 
ฮิตไทตเกอรกาชี ฮีไวต และเยบุส แตเรามอบเขาไวในมือเจา 
12เราสงฝูงตอลวงหนา 
เจาไปเพื่อขับไลพวกเขาออกไปพนหนาเจารวมทั้งประมุขทั้งสองแหงชาวอาโม
ไรต เจาชนะไดมิใชดวยดาบหรือธนูของเจาเอง 13เรายกดิน 
แดนท่ีเจาไมไดลงแรง เมืองที่เจาไมไดสรางใหแกเจา ซ่ึงเจาอาศัยอยูขณะนี้ 
เรายกสวนองุนทิวมะกอกใหเปนอาหาร แมวาเจาไมไดปลูกเลย’      
14ฉะนั้นทานท้ังหลายจงยําเกรงองคพระผูเปนเจา+และปรนนิบัติพระองคดวย
ความสัตยซ่ือทุกประการ 
จงกําจัดพระทั้งหลายซ่ึงบรรพบุรุษของทานนมัสการท่ีฟากโนนของแมน้ํายูเฟร
ติสและในอียิปต  จงปรนนิบัติองคพระผูเปนเจา+ 
15แตหากทานไมเต็มใจท่ีจะปรนนิบัติองคพระผูเปนเจา+ 
ก็จงเลือกในวันนี้วาทานจะปรนนิบัติใคร 
จะเปนพระตางๆซ่ึงบรรพบุรุษของทานปรนนิบัติท่ีฟากขางโนนของแมน้ํายูเฟร
ติส หรือพระตางๆของชาวอาโมไรตในดินแดนแหงนี้ 
แตสําหรับตัวขาพเจาเองกับครอบครัวจะปรนนิบัติองคพระผูเปนเจา+”  



16ประชากรทั้งปวงจึงตอบวา “ ใหการนั้นไกลหางจากเราเถิด 
ท่ีจะท้ิงองคพระผูเปนเจา+ไปปรนนิบัติพระอื่นๆ 
17องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรานี่แหละคือผูท่ีนําเราและบรรพบุรุษของเร
า อ อกมาจากอียิปตจากความเปนทาส 
ทรงกระทําหมายสําคัญยิ่งใหญเหลานั้นตอหนาตอตาเรา  
พระองคทรงปกปองคุมครองเราตลอดการเดินทาง และผานชนชาติตางๆมา 
18และองคพระผูเปนเจา+ทรงขับไลชาวอาโมไรตและชนชาติอื่นๆที่อาศัยอยูใ
นดินแดนแหงนี้ออกไป  เราเชนกันจะรับใชองคพระผูเปนเจา+เพราะพระองค 
แตผูเดียวคือพระเจาของเรา”  
19โยชูวาตอบเหลาประชากรวา “ ทานไมอาจนมัสการองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคทรงเปนพระเจาผูบริสุทธิ์และพระองคทรงเปนพระเจาผูหวงแหนพระอ
งคจะไมทรงอภัย โทษกบฏและความผิดบาปของทาน  
20หากทานละทิ้งองคพระผูเปนเจา+ไปปรนนิบัติพระตางดาว 
พระองคจะทรงหันกลับและนําภัยพิบัติมาเหนือทานและทําลายลางทานเสียอยา
งสิ้นเชิง แมวาพระองคทรงดีตอทานตลอดมา”  
21แตเหลาประชากรกลาวกับโยชูวาวา “ หามิได! เราจะปรนนิบัติองคพระผู 
เปนเจา+”  22แลวโยชูวาจึงกลาววา “ ทานเปนพยานผูกมัดตัวเองแลวนะวา 
ทานเลือกที่จะปรนนิบัติองคพระผูเปนเจา+”  เขาตอบวา “ ถูกแลว 
เราเปนพยาน”  23โยชูวากลาววา “ ถาเชนนั้นจงทิ้งรูปเคารพตางดาว 
ท้ังปวงซ่ึงอยูทามกลางทาน 
และมอบจิตใจของทานแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลเถิด”  
24เหลาประชากรกลาวกับโยชูวาวา 
“ ขาพเจาท้ังหลายจะปรนนิบัติองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราและเชื่อฟงพ
ระองค”   25ในวันนั้น โยชูวาจงึกระทําพันธสัญญาสําหรับเหลาประชากร 
และที่เชเคมนั้น ทานเขียนกฎ เกณฑและบทบัญญัติใหพวกเขา 
26และโยชูวาบันทึกสิ่งเหลานี้ลงในหนังสือบทบัญญัติของพระเจา 



และกลิ้งหินกอนใหญมาตั้งขึ้นใตตนโอกขางสถานบริสุทธิ์ขององคพระผู 
เปนเจา+ 27โยชูวากลาวกับประชากรทั้งปวงวา 
“ ดูเถิดหินกอนนี้เปนพยานผูกมัดเรา  
หินนี้ไดยินทุกคําท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับเรา  ฉะนั้นมันจะเปนพยานผูกมัด 
หากทานไมสัตยซ่ือตอพระเจาของทาน”   
 
การฝงศพในดินแดนแหงพันธสัญญา 
28แลวโยชูวาจึงใหประชากรแยกยายกันกลับไปยังดินแดนในกรรมสิทธิ์ของต
น  
29หลังจากนั้น โยชูวาบุตรนูนผูรับใชองคพระผูเปนเจา+สิ้นชีวิตลงเมื่ออายุได  
110 ป 30ทานถูกฝงไว ณ ท่ีดินกรรมสิทธิ์ของทานท่ีทิมนาทเสราห42 
ในดินแดนเทือกเขาแหงเอฟราอิมทางเหนือของภูเขากาอัช 
31อิสราเอลปรนนิบัติองคพระผูเปนเจา+ตลอดชวงอายุของโยชูวาและบรรดาผู
อาวุโส ซ่ึงอายุยืนกวา โยชูวา 
และซึ่งไดรูเห็นเปนพยานเกี่ยวกับทุกสิ่งซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ไดทรงกระทําเพื่
ออิสรา เ อ ล  
32อัฐิของโยเซฟซึ่งชนอิสราเอลไดนําออกมาจากอียิปตดวย ถูกฝงไวท่ีเชเคม 
ในที่ดินซ่ึงยาโคบซื้อมาจากบุตรของฮาโมรบิดาของเชเคม ในราคา 100 
เหรียญ43 ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของลูกหลานตระกูลโยเซฟ 
33เอเลอาซารบุตรของอาโรนก็เสียชีวิต 
และถูกฝงไวท่ีกิเบอาหเมืองซ่ึงยกใหแกฟเนหัสบุตรของทานในแดนเทือกเขาแ
หงเอฟราอิม 

                                      
42 24:30* หรือ ทิมนาทเฮเรส 
43 24:32* ภาษาฮีบรูวา เคสิตาห ซ่ึงเปนหนวยเงินตรา 
ปจจุบันไมทราบน้ําหนักหรือมูลคา 



ชัยชนะของยูดาหและสิเมโอน 
1 หลังจากที่โยชวูาสิน้ชีวติแลว 

ประชากรอิสราเอลทูลถามองคพระผูเปนเจา+วาควรใหตระกูลใดออกทําศึกกับชาวคานาอนัก

อน 2มีพระดํารสัตอบจากองคพระผูเปนเจา+วา “ ใหยูดาหไป  

เราไดมอบดินแดนนั้นไวในมือของพวกเขา”  
3ชนตระกูลยูดาหกลาวกับพี่นองตระกูลสิเมโอนวา 

“ โปรดมาชวยเรารบกับชาวคานาอนัในดินแดนซึง่เปนของเราตามทีไ่ดแบงสรรแลวและเรา

จะไปชวยเมื่อถึงทีของทานบาง”  ฉะนั้นคนของสิเมโอนจงึไปสมทบกับของยูดาห 
4เมื่อยดูาหเขาโจมตี 

องคพระผูเปนเจา+ทรงมอบชาวคานาอนัและชาวเปริสซีไวในมือพวกเขา  

ศัตรูนบัหมืน่ถูกสังหารที่เบเซค 5ทีน่ั่นพวกเขาพบอาโดนีเบเซกและสูรบกัน 
รุกไลชาวคานาอันกับเปรสิซ ี 6อาโดนีเบเซกหนีไป แตพวกเขาไลตามและจบักุมตัวไวได 
แลวตัดนิว้หัวแมมือกับนิ้วหัวแมเทาของเขาเสยี 7อาโดนีเบเซกกลาววา 
“ เราเคยทาํแบบนี้กับประมุขเจ็ดสิบองค  และใหพวกนั้นกินเศษอาหารจากใตโตะของเรา 

บัดนีพ้ระเจาทรงตอบสนองเราแลว”  เขาถูกนําตัวไปยงัเยรซูาเล็ม และเสียชีวิตที่นั่น 
8ชนยดูาหโจมตีและพิชติเยรซูาเล็มประหารชาวเมอืงนั้น  แลวจุดไฟเผาเมอืงเสีย 
9หลังจากนัน้คนของยูดาหรบกับชาวคานาอนัในดนิแดนเทอืกเขาเนเกบ  

และแถบเชงิเขาทางตะวนัตก 10แลวไปสูรบกับชาวคานาอนัในเฮโบรน*1 และพิชติเชชัย  

อาหิมาน  และทัลมัย 11จากนัน้เขาโจมตชีาวเมืองเดบีร (ซึ่งแตกอนเรียกวาคีริยาทเสเฟอร) 
12คาเลบประกาศวา “ ใครบกุเขาโจมตีและพิชิตเดบรีได  

เราจะยกอคัสาหลูกสาวของเราใหเปนภรรยา”  
13โอธนีเอลบุตรชายของเคนัสนองชายคาเลบยึดเมืองได 
คาเลบจึงยกนางอคัสาหใหเปนภรรยา 14วนัหนึ่ง เมือ่นางมาหาโอทนีเอล  
นางชวนเขาให2ขอทีด่ินจากบดิาของนาง  เมือ่นางลงจากหลังลา  คาเลบถามวา 

“ จะใหพอชวยอะไรไดบาง”  15นางตอบวา 

“ คุณพอไดกรุณายกที่ดินในเนเกบใหลูกแลว โปรดยกน้ําพใุหลูกอีกดวยเถิด”  
คาเลบจึงยกน้ําพุบนและน้าํพุลางใหแกนาง 
16ชาวเคไนตวงศวานของพอตาโมเสสได ยายจากเยรีโคเมอืงแหงตนปาลม  
ติดตามชนยูดาหมาอาศัยอยูกับชาวถ่ินกันดารแหงยูดาหในเนเกบใกลเอรัด 
17ครั้งนัน้ชนยดูาหสมทบกับคนสิเมโอนไปโจมตีชาวคานาอนัที่เซฟธ 

                                      
1 1:10 * ซึ่งแตกอนเรียกวา ครีิยาทอารบา 
2 1:14 * ตนฉบบับางสวนระบวุา “ เขาชวนนาง”  



ทําลายทัง้เมืองโดยสิ้นเชงิเมืองนั้น จึงไดชือ่วาโฮรมาห (แปลวา พินาศยอยยับ) 
18คนยดูาหยังไดพิชิตเมอืงกาซา อัชเคโลน  และเอคโรนพรอมทั้งภูมิภาค 

19องคพระผูเปนเจา+ทรงสถติกับชนยดูาห  พวกเขายึดครองดินแดนเทอืกเขาได  
แตไมสามารถขับไลชาวเมอืงออกจากทีร่าบ เนื่องจากพวกนัน้มีรถรบเหล็ก 
20เมอืงเฮโบรนยกใหแกคาเลบตามทีโ่มเสสสญัญาไว  
คาเลบขับไลบุตรชายทั้งสามของเอนคัออกไป 
21อยางไรก็ตามตระกูลเบนยามินไมสามารถขับไลชาวเยบุสซึ่งอาศัยอยูใน เยรูซาเล็ม 
ตราบจนทุกวนันี้  ชาวเยบุสยังคงอาศัยอยูที่นัน่กับชนเบนยามิน 
 
ชาวพืน้เมืองทีป่ะปนอยู  
22ตระกูลโยเซฟเขาโจมตีเบธเอล องคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับเขาทัง้หลาย 

23เมือ่พวกเขาสงคนไปสอดแนมที่เบธเอล (ซึ่งเดิมชื่อวา ลูส) 
24คนสอดแนมเห็นชายคนหนึง่กําลังจะออกมานอกเมือง  จึงกลาวกับเขาวา 

“ จงชีท้างเขาเมืองใหแกเรา และเราจะปรานีเจา”  
25ชายผูนัน้จงึชี้ชองทางใหพวกเขาก็เขาไปประหารประชากรทัง้หมด 
ยกเวนชายผูนัน้กับครอบครัวของเขา 26ตอมาชายผูนัน้ยายเขาไปในดินแดนของชาวฮติไทต 
สรางเมืองขึ้นทีน่ั่น ใหชื่อวาลสูซึ่งยงัคงเรียกกันเชนนั้นทุกวนันี้ 
27แตมนัสเสหไมไดขับไลชาวเมืองทีอ่าศัยอยูในเบธชาน ทาอานาค โดร อบิเลอัม เมกิดโด 
พรอมทัง้หมูบานโดยรอบ เพราะชาวคานาอันยังคงปกหลักอยูที่นั่น 
28เมือ่อิสราเอลแข็งแกรงข้ึน ก็บีบบงัคบัเกณฑแรงงานชาวคานาอนั  
แตไมไดขับไลคนเหลานั้นออกไปจากดินแดน 
29เอฟราอมิก็ไมไดขับไลชาวคานาอนัทีอ่าศยัอยูในเกเซอร  
คนเหลานี้ยังคงอาศัยอยูทามกลางพวกเขา 30เศบูลุนก็ไมไดขับไลชาวคานาอันในคิทโรน 
หรือนาหะโลล  แตเกณฑแรงงานคนเหลานัน้ 31อาเชอรก็มิไดขับไลชาวเมืองอคัโค  ไซดอน 
อาหลาบอคัซบิ เฮลบาห อาเฟค  และเรโหบ 
32ชนตระกูลอาเชอรจึงอาศัยอยูรวมกับชาวคานาอันซึ่งเปนชาวถ่ินนั้น 
33นัฟทาลีมิไดขับไลชาวเมอืงเบธเชเมชหรอืชาวเบธอานาทออกไป  
แตชนตระกูลนฟัทาลีก็เชนกัน 
อาศัยอยูทามกลางชาวคานาอนัและเกณฑแรงงานจากชาวเบธเชเมชและเบธอานาท 
34สําหรับตระกูลดาน ถูกชาวอาโมไรตบงัคับใหอยูแตในดินแดนเทอืกเขา 
ไมยอมใหลงมายังทีร่าบเลย 35ชาวอาโมไรตยังคงปกหลักอยูที่ภูเขาเฮเรส อยัยาโลน 
และชาอัลบิม  แตเมื่อตระกูลโยเซฟมีกําลังเขมแข็งข้ึน ก็บีบบังคบัเกณฑแรงงานพวกเขา 

36พรมแดนของชาวอาโมไรตเริ่มจากชองแคบอาครบับิม (แมงปอง) 
ไปสูเสลาและเหนือขึ้นไป 
  
อิสราเอลละเมิดคําสญัญา 
2 ทูตขององคพระผูเปนเจา+จากกิลกาลมายังโบคมิ  และกลาววา 

“เรานําเจาออกจากอียิปตเขาสูดินแดนนี้ซึง่เราสัญญาไวกับบรรพบุรษุของเจา  
เรากลาวไววาเราจะไมลมลางคําม่ันสัญญาทีใ่หไวกับเจา 

2และเราสัง่เจามิใหทําสัญญา(สงบศึก)กับชาวดินแดนนี้  
แตใหรื้อทําลายแทนบูชาทั้งหลายของเขา  เหตุไฉนเจาจึงไมเชื่อฟง 3ฉะนัน้บัดนี้  



เราลั่นวาจาวา  เราจะไมขับไลพวกเขาออกไปพนหนาเจา  เขาจะเปนหอกขางแครทิ่มแทงเจา  

และพระของเขาจะเปนกับดักเจา”  
4เมื่อทูตขององคพระผูเปนเจา+กลาวเชนนี้ตอปวงชนอิสราเอลจบประชากรรองไหเสียงดัง 

5สถานทีน่ั้นจงึไดชือ่วาโบคิม*3 จากนัน้เขาทัง้หลายถวายเครื่องบชูาแดองคพระผูเปนเจา+ 

6หลังจากที่โยชูวาใหชนอิสราเอลแยกยายกันไป  
พวกเขาก็ไปครอบครองดินแดนกรรมสิทธ์ิของตน 
 
โยชูวาสิ้นชีวิต 
7โยชวูาบุตรนนูผูรบัใชพระเจาสิ้นชวีิตเมือ่อายุ 110 ป 9ถูกฝงไวในทีด่ินกรรมสทิธ์ิ 

ของทานทีท่ิมนาทเฮเรส*4ในแดนเทอืกเขาแหงเอฟราอิม ทางเหนือของภูเขากาอัช  
 
อิสราเอลละทิ้งพระเจา   
10หลังจากแตเมื่อคนในชั่วอายุนั้นเสียชวีิตหมด คนรุนหลังข้ึนมา 

ซึ่งไมรูจักองคพระผูเปนเจา+ หรือสิ่งทีท่รงกระทําเพือ่อสิราเอล 

11ชนชาตอิิสราเอลกระทําสิง่ที่องคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว  และไปปรนนิบตัิพระบาอลั 

12เขาละทิ้งองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงบรรพบุรษุ  ผูทรงนําเขาออกมาจากอียิปต  
เขาหันไปกราบไหวนมสัการพระตางๆของชนชาติเพื่อนบาน  

ย่ัวยุพระพิโรธของพองคพระผูเปนเจา+ 
13เพราะพวกเขาละทิ้งพระองคไปปรนนบิัติพระบาอัลและพระอชัทาโรธ 

14ดวยพระพิโรธตออสิราเอลองคพระผูเปนเจา+จึงทรงปลอยใหเขาพายแพแกศัตรู 
ซึ่งปลนสะดมเขา ทรงขายเขาใหแกศัตรูรอบดาน  ซึ่งเขาไมอาจรบัมอืไดอีกตอไป 
15เมือ่ใดก็ตามที่อสิราเอลออกรบ  

พระหตัถขององคพระผูเปนเจา+เองก็ลงโทษเขาใหเขาพายแพ 
ดังที่พระองคทรงปฏญิาณไวแลว  เหลาประชากรมคีวามทุกขแสนสาหสั 
 
พระเจาทรงกอบกูแตอสิราเอลไมกลับใจ  
16แลวองคพระผูเปนเจา+ทรงแตงตั้งผูวินิจฉยัใหชวยเขาพนจากมอืของผูปลนสะดม 

17กระนั้นอิสราเอลก็ไมยอมฟงผูวินิจฉัย  แตขายตัวใหพระอืน่ๆ*5 และกราบไหวพระเหลานัน้  

                                      
3 2:5 * ซึ่งแปลวา ผูร่ําไห 
4 2:7 *  หรอื ทิมนาทเสราห 
5 2:16 * เอาใจออกหางจากพระเจา 



เขาหันเหจากครรลองของบรรพบุรษุอยางรวดเร็ว 

ครรลองแหงการเชื่อฟงพระบญัชาขององคพระผูเปนเจา+ 
18เมือ่ใดก็ตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงตั้งผูวนิิจฉัยขึ้นมาเพือ่พวกเขา 

พระองคก็สถิตกับผูวินจิฉัยนัน้  
และชวยเหลาประชากรพนจากเงื้อมมอืศัตรูตราบชั่วชีวิตของผูวินจิฉัยคนนัน้  

เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงเอ็นดูสงสารเหลาประชากร  

เมื่อเขาคร่ําครวญรองทุกขเนื่องจากผูที่มาขมเหงเบียดเบียนตน19แตเมื่อผูวินจิฉัยสิ้นชีวิตไปเ
หลาประชากรกห็วนกลบัไปหาวิถีความประพฤติซึ่งเลวรายยิง่กวาของบรรพบุรุษเสียอีก 
หันไปตดิตามปรนนบิัติกราบไหวบชูาพระตางๆ  
พวกเขาไมยอมละทิ้งขนบธรรมเนียมอันชั่วรายและวิถีแหงทฐิิของตน   
20ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธอิสราเอลยิง่นัก และตรสัวา 

“ เนื่องจากประชากรเหลานีล้ะเมิดคําม่ันสญัญาที่เราใหไวกับบรรพบุรุษของเขาไมยอมรับฟ
งเรา 21เราจะไมขับไลชนชาตติางๆซึง่โยชวูายังปราบไมหมดเมื่อเขาตายไปนั้นอีกตอไป 
22เราจะใชชนชาติเหลานีท้ดสอบอสิราเอลดวูาเขาจะดาํเนนิตามครรลองขององคพระผูเปนเจ

า+ เจริญตามรอยบรรพบรุุษหรือไม”  
23องคพระผูเปนเจา+จึงทรงปลอยใหชนชาตทิั้งหลาย คงอยูในดินแดนนั้น  

มิไดทรงขบัไลเขาออกไปในทนัทีโดยมอบเขาไวในมือของโยชูวา 
 
ชาวพืน้เมืองทียั่งคงอยู 
3 ชนชาติตางๆซึง่องคพระผูเปนเจา+ทรงใหคงอยู 
เพื่อทดสอบชนชาตอิิสราเอลรุนใหมซึง่มิไดมีประสบการณ การสูรบในคานาอัน  
2ทัง้นี้เพือ่วงศวานอสิราเอลซึ่งไมเคยผานการรบจะไดเรียนรูการทาํสงคราม 3ไดแก 
ประมุขทั้งหาของชาวฟลิสเตีย ชาวคานาอันทัง้ปวง  ชาวไซดอน  
และชาวฮีไวตซึ่งอาศัยอยูแถบภูเขาในเลบานอนจากภูเขาบาอัลเฮอรโมน 
ถึงปากทางเมืองฮามทั 4ชนชาติเหลานี้เปนเครื่องทดสอบชนอิสราเอลเพือ่ดวูาเขา 

จะเชือ่ฟงพระดาํรัสสั่งขององคพระผูเปนเจา+ 
ซึ่งทรงใหไวแกบรรพบรุุษของเขาผานทางโมเสสหรอืไม  5 
ชาวอิสราเอลจงึอาศัยอยูทามกลางชาวคานาอัน  ชาวฮิตไทต  ชาวฮไีวต  ชาวเปริสซี  
ชาวอาโมไรต และชาวเยบสุ 6รับหญิงสาวของพวกเขามาเปนภรรยา  
หญิงอิสราเอลก็แตงงานกับหนุมชาตติางๆเหลานั้น  
และเหลาประชากรไปปรนนบิตัิพระของเขา 
 
โอธนีเอล 
7ชนอิสราเอลกระทําสิ่งที่องคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชัว่ 

พวกเขาหลงลมืองคพระผูเปนเจา+พระเจาของตนไปรบัใชพระบาอัลและอาเชราห 
8พระพโิรธของพระเจาเผาผลาญอสิราเอล ถึงกับทรงขายพวกเขาไวในมอืของคูชนัริชาเธอมิ 



ประมุขแหงอารมันาฮาราอิม*6อสิราเอลตกอยูใตอํานาจของเขาเปนเวลา 8 ป 

9แตเมื่อพวกเขารองทูลตอองคพระผูเปนเจา+พระองคก็ทรงตัง้โอธนีเอล*7ชวยกูพวกเขา 

10พระวญิญาณแหงองคพระผูเปนเจา+ทรงอยูเหนือโอธนีเอล  

ทานจึงเปนผูวนิิจฉัยของอิสราเอลและออกรบ 

องคพระผูเปนเจา+ทรงมอบคชูันรชิาเธอิมไวในมือของโอธนีเอล  ซึง่พิชิตประมุของคนัน้  

11ดินแดนจึงมีความสงบสุขอยู 40 ป  จนกระทั่งโอธนีเอลสิน้ชีวิตลง 

12แลวประชากรอสิราเอลก็หวนกลับไปกระทาํสิ่งทีอ่งคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วอีก  

พระองคจึงทรงใหเอกโลนประมุขแหงโมอับมอีํานาจเหนอือสิราเอล 
13กองทัพของเอกโลนสมทบดวยชาวอมัโมนและชาวอามาเลขยกมาโจมตอีิสราเอล  

และยึดครองเยรีโค*8ได 14ชาวอสิราเอลตองขึ้นกับเอกโลนประมุขแหงโมอบัเปน เวลา 18 ป 
 
เอฮูด  
15อิสราเอลรองทูลตอองคพระผูเปนเจา+อีกครั้งหนึง่  และพระองคประทานผูกอบกูคือเอฮูด  

ซึ่งเปนคนถนัดซาย  เอฮดูเปนบุตรเกราแหงตระกูลเบนยามนิ 
ชนอสิราเอลสงทานนําสวยไปมอบแกเอกโลนประมุขแหงโมอบั 
16เอฮูดไดเตรยีมดาบสองคมยาว 18 นิว้เหนบ็ไวที่ตนขาขวาใตเสื้อผา  
17ทานนําสวยไปมอบใหเอกโลนประมุขแหงโมอบั  
ซึ่งเปนคนทีอ่วนมาก18หลงัจากเอฮูดมอบสวยเสร็จแลวทานก็ใหผูคนที่แบกหามสวยมานัน้กลั
บไป 19ณ ทีต่ั้งรูปเคารพตางๆใกลกิลกาล  เอฮูดเองกลับมาหาเอกโลน  ทูลวา 

“ ขาพเจามีความลบัจะเรียนทานประมุข”  เอกโลนกลาววา 

“ จงเงียบ” คนของเอกโลนก็ออกไปหมด 20เอฮดู เดินเขาไปหาประมุข 

เอกโลนซึ่งประทับอยูในหองชัน้บนอันเย็นสบาย  ทูลวา “ ขาพเจา 

มีพระดํารัสจากพระเจาสําหรบัทาน”  เอกโลนจึงลุกข้ึน  21เอฮูดย่ืนมอืซาย   

ชักดาบสองคมซึ่งเหนบ็ไวที่ตนขาขวาออกมา  เสียบหนาทองของเอกโลน 
22ดาบจมมดิดามทะลุหลัง  เอฮดูมิไดชักดาบคนื ไขมันหุมดาบไว 
23แลวเอฮูดออกไปทางเฉลียง  ทานปดประตู หองชั้นบน ลัน่กุญแจไว 24หลงัจากทานไปแลว  
เหลาบรวิารมาเห็นประตูหองชัน้บนปดอยู  ก็คดิวาเจานายกําลังสงทุกขอยูทีห่องชั้นใน 
25แตเมือ่คอยอยูชานานเอกโลนก็มิไดออกมา  พวกเขาจงึหากุญแจมาเปด  
ก็พบเจานายนอนสิน้ชวีิตอยูทีพ่ื้น   
26ขณะเดียวกันเอฮูดหลบหนผีานแนวรปูเคารพมาถึงเซอริาห 27เมื่อมาถึงที่นั่น  เอฮูด 
ก็เปาเขาสัตวในแดนเทอืกเขาแหงเอฟราอมิ  ชนอสิราเอลก็ลงมาจากภูเขาตางๆ 

                                      
6 3:8 * หรอื เมโสโปเตเมียตะวนัตกเฉียงเหนือ 
7 3:9 *  บตุรเคนัสนองชายของคาเลบ 
8 3:15 * เมืองแหงตนปาลม 



โดยมทีานนําหนา  28ทานบัญชาวา “จงตามขาพ 

เจามาเพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงมอบชาวโมอบัศัตรูของทานไวในกํามือทานแลว”  
เขาทั้งหลายจงึตามทานลงไปยึดทาขามแมน้าํจอรแดนซึ่งนาํไปสูโมอับ 
สกัดมิใหผูใดขามไปมา 29ครั้งนั้น  พวกเขาสงัหารโมอบันบัหมื่นคน  ลวนแตแข็งแรงมีกําลัง  
ไมปลอยใหเล็ดลอด ไปแมสักคนเดียว   
30นับแตวันนั้น  โมอบัตองขึ้นกับอสิราเอล แลวแผนดนิก็สงบไปตลอด 80 ปหลังจากนัน้ 
ชัมการ 
31(ผูวินิจฉัย)ถัดจากเอฮูดคือชมัการ  บุตรอานาท  ทานใชประตักอนัเดียวฆาชาวฟลิสเตียเสยี 

600 คน ทานก็เชนกัน เปนผูชวยกอบกูอสิราเอล 
 
เดโบราหและบาราค 
4 หลังจากเอฮูดสิน้ชีวิตแลว  

ชนอสิราเอลกระทาํสิง่ทีอ่งคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วอีก 

2องคพระผูเปนเจา+จึงทรงขายพวกเขาใหยาบินประมุข ชาวคานาอนัผูครอบครองในฮาโซร  
แมทัพ ของยาบนิคอืสิเสราซึง่อาศัยอยูที่ฮาโรเชธฮัก โกยิม  3ยาบินมีรถรบเหล็ก 900 คนั  
ทานกดขี่ขมเหงอสิราเอลอยางโหดรายอยูถึง 20 ป 

อิสราเอลจึงรองทูลขอใหองคพระผูเปนเจา+ทรงชวย 
4ผูนําของอสิราเอลในครัง้นั้นคอืเดโบราหหญงิผูเผยพระวจนะ  ภรรยาของลพัพิโดธ 

5นางตัง้ศาลตุลาการอยูใต “ ตนปาลมแหงเดโบราห”  
ซึ่งอยูระหวางรามาหกับเบธเอลในแดนเทือกเขาแหงเอฟราอมิ ชาวอสิราเอล 
พากันมาหานางใหตัดสินกรณีพิพาท   
6เดโบราหสงคนไปตามตวับาราคบุตรอาบี โนอัมจากเคเดชในเขตตระกูลนฟัทาลมีาพบ  
นางกลาวกับบาราควา 

“ องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอสิราเอลทรงบญัชาใหทานยกพลหนึง่หมื่นคน 

จากตระกูลนัฟทาลีกับเศบลูุนนําไปยังภูเขาทาโบร 
7พระองคจะทรงลอสิเสราแมทพัของยาบนิพรอมดวยรถรบและกองทหารของเขามาที่แมน้าํคีโ

ชน และมอบเขาไวในมือทาน”  8บาราคตอบวา “ขาพเจาจะไปก็ตอเมื่อทานไปดวย”  
9เดโบราหจึงตอบวา “ตกลง เราจะไปกับทาน  แตในเมือ่เปนเชนนี้  เกียรติจะมิไดมีแกทาน  

เพราะองคพระผูเปนเจา+จะทรงมอบสิเสราไวในมอืหญงิคนหนึ่ง”   
แลวนางจงึไปเคเดชกับเขา10ที่ซึง่บาราคเกณฑคนจากเศบลูุนและนัฟทาลี  มีชาย 10,000 

คนตดิตามทานไป  และเดโบราหก็ไปดวย 
11ฝายเฮเบอรชาวเคไนต วงศวานของโฮบบัญาติทางพอตาของโมเสส9 
ไดละจากวงศวานของตนมาตัง้เต็นทอยูที่ตนไมใหญแหงซานันนิมใกลเคเดช 
12เมือ่สิเสราไดขาววาบาราคบตุรอาบโีนอัมมาที่ภูเขาทาโบร 
13ก็รวมพลทัง้หมดและรถรบเหล็ก 900 คนัจากฮาโรเชธฮักโกยิมมายังแมน้าํคีโชน   

                                      
9 4:11 * ดู กดว.10:29 



14เดโบราหจึงกลาวแกบาราควา “ จงไปเถิด 

วันนี้เปนวนัทีอ่งคพระผูเปนเจา+ไดทรงมอบสิเสราไวในมือทาน 

องคพระผูเปนเจา+ทรงนาํหนาทานไปมิใชหรือ”  บาราคจงึนําพล 10,000 

คนลงจากลาดเขาทาโบรเขาประจัญบาน 

15องคพระผูเปนเจา+ทรงรุกไลสิเสรากับรถรบและกองทัพของเขาดวยดาบ  

สิเสรากระโจนจากรถรบวิ่งหนีไป 16แตบาราครุกไลศัตรูและรถรบไปไกล 
ถึงฮาโรเชธฮักโกยิม ทหารของสิเสราถูกฆาฟนตายหมด ไมมีรอดชีวติแมสักคนเดียว  
17ขณะนั้นสิเสราหนีมาถึงเต็นทของยาเอล ภรรยาของเฮเบอรชาวเคไนต 
ทั้งนี้เพราะยาบนิประมุขแหงฮาโซรกับวงศตระกูลของเฮเบอรเปนมติรกัน18ยาเอลออกมาตอน

รับ สิเสราและกลาววา “ เชิญทานเขามาในเต็นทเถิด  อยากลัวเลย”   
เขาก็เขาไปในเต็นท  นางจงึคลี่ผาหมคลุมตัวเขาไว 19เขากลาววา “ ขอน้ํากินหนอย  

เราหิวน้าํ”  นางจงึเอานมมาใหเขาดื่ม  และเอาผาคลุมตวัเขาไวดงัเดิม  
20เขาสั่งนางวา “ ยืนอยูที่ประตูเต็นทนะถา มีใครมาสบืหาตัวเรา  

จงบอกเขาวาไมมีใครอยูที่นี”่  21แตขณะที่สิเสรานอนหลับอยูดวยความออนเพลีย  

ยาเอลก็หยิบหลักตอก เต็นทและคอนยองเขามาตอกหลักเตน็ททะลุขมับของเขายึดกับพื้นดิน 
เขาก็ถึงแกความตาย  
22เมือ่บาราคมาสืบหาสิเสรา ยาเอลก็ออกไปพบกลาววา “ มาเถิด  

ขาพเจาจะใหทานดคูนที่ทานกําลังตามหา”  เขาจึงตามนางเขาไปในเต็นท  
พบสิเสรานอนตายอยูที่นัน่มีหลักเต็นททะลุขมับ 
23ในวนันั้นพระเจาทรงกระทาํใหยาบนิ ประมขุชาวคานาอันพายแพตอหนาชาวอิสราเอล 
24และต้ังแตนัน้มาอิสราเอลกเ็ริ่ม เขมแข็งข้ึนเรื่อยๆจนสามารถพิชิตยาบนิได 
 
บทเพลงของเดโบราหและบาราค 
5  ในวันนั้นเดโบราหกับบาราคบตุร 
อาบีโนอัมรองเพลงบทนี้วา 
 2 “ สรรเสรญิองคพระผูเปนเจา+! 
เมื่อบรรดาเจานายในอิสราเอลนําหนา   
เมื่อเหลาประชากรเต็มใจอทุิศตน  
3ฟงเถิด  ราชันทั้งหลาย  ฟงเถิด บรรดาเจานาย 
ขาพเจาจะรองเพลงสดุดอีงคพระผูเปนเจา+ จะขบัรอง 
จะบรรเลงเพลงถวายองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล 
 4ขาแตองคพระผูเปนเจา+เมื่อพระองคเสดจ็ออกมาจากเสอรี 
เมื่อทรงยาตราจากดินแดนเอโดม 
 โลกก็สั่นสะทาน  ทองฟาหลั่งริน 
เมฆปลอยฝนลงมา 



5ภูเขาสะเทือนเลื่อนลัน่เบือ้งพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
 ภูเขาซีนาย  เบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอสิราเอล 
6ในยคุของชมัการบตุรอานาทในสมัยยาเอล 
ถนนหนทางถทูิง้ราง 
ผูสัญจรไปมาใชเสนทางคดเคีย้ว 
7ประชากรอสิราเอลก็ระยอ 
จนกระทัง่ขาพเจาเดโบราหข้ึนมา  
แมคนหนึง่ในอสิราเอลขึ้นมา 
 8เมื่อพวกเขาเลือกพระใหม 
สงครามก็มาประชิดประตูเมอืง 
ไมมีโลไมมีหอกใหเห็นเลย 
ทามกลางชายฉกรรจสี่หมื่นคนในอิสราเอล 
9จิตใจขาพเจาชื่นชมบรรดาผูนําแหงอิสราเอล  
และเหลาอาสาสมัครในหมูประชาชน 
สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+! 
10ทานผูข่ีลาสขีาว  นั่งอยูบนอานพรม 
 และทานผูเดินตามถนน 
จงใครครวญ 
11เสียงของเหลานักรอง ณ ทีใ่หน้ํา 
เขากลาวถึงพระราชกิจอันชอบธรรมของพระเจา 
พันธกิจชอบธรรมแหงนักรบของพระองคในอสิราเอล 
"แลวชนชาติขององคพระผูเปนเจา+ลงมาทีป่ระตูเมอืง  
12ตื่นเถิดเดโบราหเอย  ตื่นขึน้เถิด!  
 ตื่นเถิด  ตืน่ขึ้น  เปลงเสียงรองเพลง 
บาราคลุกข้ึนเถิด!   บุตรแหงอาบีโนอมัเอย  
จงนาํเชลยของทานไป 
13ครั้งนัน้พระองคทรงทําใหผูที่เหลือรอดอยู   
ปกครองเหนอืบรรดาเจานายในหมูประชากร 
คือองคพระผูเปนเจา+ทรงทําใหขาพเจา 

ปกครองเหนอืผูเกรียงไกร 
14บางมาจากเอฟราอมิ  ผูซึ่งรกรากอยูในอามาเลข 
เบนยามนิรวมในเหลาประชากรที่ตดิตาม 

ทานนายทัพลงมา จากมาคีร 
 บรรดาผูเชญิคทาแหงผูบงัคบั 

บัญชามาจาก เศบูลนุ 
15เจานายแหงอิสสาคารไปกับเดโบราห 
อิสสาคารสมทบกับบาราค 
เรงรดุติดตามทานเขาสูหุบเขา 
ในแวนแควนแหงรูเบน   
พากันคดิหนัก 
16ไฉนทานจึงพักอยูในที่ชุมนุมรอบกองไฟ 
เพื่อฟงเสียงผิวปากเรียกฝูงแกะ 



ในแวนแควนแหงรูเบน 
พากันคดิหนัก 
17กิเลอาดอยูฟากขางโนนของแมน้ําจอรแดน 
ดานทําไมยงัมัวออยอิ่งอยูขางๆ เรือ? 
อาเชอรเออระเหยอยูทีช่ายฝง 
นั่งเอกเขนกอยูริมทะเล 
18ชนตระกูลเศบูลุนกลาเสี่ยงชวีิต 
นัฟทาลีก็เชนกัน ณ สมรภูมิ 
19บรรดาประมขุมาสูรบกัน 
เหลาประมุขแหงคานาอันสูรบกัน 
ที่ทาอานาค ใกลหวงน้ําแหงเมกิดโด 
แตไมไดรบิเงนิริบของเชลย 
20ดวงดาวจากฟาสวรรคออกจากวงโคจรมาตอสูสิเสรา 
21แมน้ําคีโชนกวาดลางเขาทัง้หลายออกไป 
เดินหนาเถิด  จติวิญญาณของขาพเจาจงเขมแข็ง 
22และแลว  เสยีงกระห่ึมของเกือกมา 
เสียงมาของเขาควบไป ควบไป" 
23ทูตขององคพระผูเปนเจา+กลาววา “ จงสาปแชงเมโรส”     
สาปแชงชาวเมอืงนั้นอยางหนกั 
เพราะเขาไมไดมาชวยองคพระผูเปนเจา+ 
ชวยองคพระผูเปนเจา+ตอสูผูเกรียงไกร 
24หญิงผูนายกยองมากทีสุ่ด 
ภรรยาของเฮเบอรชาวเคไนต 
เปนผูทีน่าชมเชยที่สดุ 
ของบรรดา หญิงผูอาศัยอยูในเต็นท 
25เขารองขอน้าํ  นางก็ใหน้ํานม 
นางนํานมขนใสชามสําหรบัผูสูงศักดิม์าใหเขา 
26นางเอือ้มมอืหยิบหลักเต็นทมือขวาควาคอนของชางไม 
ตอกทะลุขมบัของสิเสรา หัวเขาแหลกเหลว 
นางตอกหลักเตน็ททะลุหัวของเขา 
27เขาฟุบลงแทบเทาของนาง   
เขาลมตัวลง  เขานอนอยูตรงนั้น   
เขาฟุบลงแทบเทาของนาง   
เขาลมตัวลง  ทีซ่ึ่งเขาฟบุลง   
เขาก็ลมตัวตรงนั้น  ถึงแกความตาย 
28มารดาของสเิสราคอยมองอยูตรงหนาตาง  รอคอยการกลบัของเขา 
‘ ทําไมรถรบของเขาจึงมาชาหนอ? 
ทําไมลอรถรบของเขาแลนชานัก?’  
29ผูฉลาดทีสุ่ดในหมูสตรีของนางก็ตอบนาง 
อันที่จริง  นางเฝาบอกตัวเองวา 
30’ พวกเขายังไมพบ  ยังแบงของเชลยกันไมเสร็จหรือไร? 



แตละคนไดหญงิสาวหนึง่คนบาง สองคนบาง 
สิเสราจะไดเสื้อยาวสสีดสวย 
ผาพันคอปกลวดลายสาํหรบัฉนัทัง้หมดนี้เปนของที่รบิมา’  
31ขาแตองคพระผูเปนเจา+! 
ขอใหศัตรทูั้งปวงของพระองคพินาศไปเชนนัน้ 
แตขอใหบรรดาผูทีร่ักพระองคเปนเชนดวงอาทิตย 
โชติชวงข้ึนดวยพลัง”  
 แผนดินก็สงบสุขอยูตลอด 40 ป 
                           
กิเดโอน 
6 และแลวชนอิสราเอลก็กระทําสิ่งที่องคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วอีก 

และพระองคทรงมอบพวกเขาไวในมอืชาวมีเดยีนเปนเวลา 7 ป 
2ชาวมีเดียนโหดรายเสียจนชาวอสิราเอล  ตองหนีไปอยูในโพรงตามภูเขา 
ในถํ้าและที่ม่ันตางๆ 3เมื่อใดก็ตามทีช่นอิสราเอลหวานเมล็ดพืช ชาวมีเดียน  
อามาเลขและชนชาต ิอืน่ๆ ทางตะวันออกพากันมาบุกรุกพื้นที่ 
4พวกเขามาตั้งคายและทาํลายพืชพันธุ  ตลอดทางไปถงึกาซา  ไมเหลอือะไรไวใหเปนอาหาร  
ไมวาแกะ  วัว  หรือลา 5พวกเขากรูเขามาพรอมกับฝงูสัตว  
เต็นทของเขาเหมือนตั๊กแตนฝงูมหึมา  ทั้งคนทั้งอูฐนบัไมถวน  
พวกเขาบุกรุกเขามาเพื่อทําลายลางดนิแดน 

6ชาวมีเดียนทําใหชนอิสราเอลสิ้นเนื้อประดาตวัจนตองรองทูลใหองคพระผูเปนเจา+ทรงชวย  

7เมื่อชนอิสราเอลรองทูลตอองคพระผูเปนเจา+เนื่องดวยคนมีเดียน 
8พระองคทรงสงผูเผยพระวจนะมาแจงวา “ พระเจาองคเจาชีวิตแหงอิสราเอลตรัสวา 

‘ เราไดนําเจาออกมาจากอียิปตออกจากแดนทาส 9เรากอบกูเจาจากอํานาจของอียิปต 
จากเงื้อมมือบรรดาผูกดขี่ขมเหงเจา เราขับไลศัตรอูอกไปตอหนาเจา  

ยกดินแดนของเขาใหแกเจา 10เราบอกเจาวาเราคอืองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 

อยากราบไหวพระตางๆ ของชาวอาโมไรตในดินแดนซึง่เจาอาศัยอยู  

แตเจาก็ไมฟงเรา’ ”  
11ทูตขององคพระผูเปนเจา+มาประทบัอยูใตตนโอกใน 

โอฟราหซึ่งเปนที่ดินของโยอาชวงศอาบีเยเซอรกิเดโอนบุตรโยอาชกําลงันวดขาวสาลอียูในบ

อย่ําองุนเพื่อใหลับตาชาวมีเดียน 12ทูตขององคพระผูเปนเจา+ปรากฏแกกิเดโอน ตรัสวา 

“ ทานผูกลาหาญ องคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับทาน”  13กิเดโอนตอบวา “ ทานขอรับ 

หากองคพระผูเปนเจา+สถิตกับขาพเจาทัง้หลาย  

ไฉนเหตุการณทั้งปวงนีจ้ึงเกิดข้ึนกับพวกขาพเจาเลา? 
ไหนละการอัศจรรยทัง้ปวงซึ่งบรรพบุรุษเคยเลาใหฟง 



เชนเมื่อครัง้องคพระผูเปนเจา+ทรงพาทานเหลานั้นออกมาจากอียิปต?  
บัดนีอ้งคพระผูเปนเจา+ทรงทอดทิ้งเรา  และมอบเราไวในเงือ้มมอืของมีเดียน”            
14องคพระผูเปนเจา+ทอดพระเนตรดูกิเดโอนและตรัสวา “ ดวยกําลังทีเ่จามีอยู 

จงไปชวยอสิราเอลใหพนเงือ้มมือชาวมีเดียนเถิด เราใชเจาไปมิใชหรอื?”  
15แตกิเดโอนทลูวา “ พระองคเจาขา  ขาพระองคนี่หรอืจะไปชวยกูอิสราเอล? 
ครอบครัวของขาพระองคดอยที่สุดในตระกลูมนัสเสห  

และขาพระองคก็เปนผูเล็กนอยที่สุดในครอบครัว”   
16องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา “ เราจะอยูกับเจา  

เจาจะฟาดฟนชาวมีเดียนทัง้หมดไปเสียดวยกัน”  
17กิเดโอนทูลตอบวา “ หากพระองคทรงโปรด  

ขอทรงใหหมายสําคญัเพื่อแสดงวาเปนพระองคจรงิๆ ที่กําลงัตรสักับขาพระองคอยู 

18โปรดอยาเพิง่ไปไหน ขาพระองคจะไปนําของมาถวาย”  องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

“เราจะรอจนเจากลับมา”  19กิเดโอนกลบัเขาไปจัดแจงปรุงลูกแพะตัวหนึ่ง  

และทาํขนมปงจากแปงไมใสเชื้อหนึง่เอฟา  
จากนั้นนําเนือ้ใสกระจาดและน้าํแกงใสหมอมาถวายทตูนั้นที่ใตตนโอก 

20ทูตของพระเจาตรสักับกิเดโอนวา “ จงวางเนื้อและขนมปงลงบนหนินี้  

แลวเทน้าํแกงราด”  กิเดโอนก็ปฏบิัติตามคาํสั่ง 

21ทูตของพระเจาใชไมเทาแตะเนื้อและขนมปง  ไฟก็ลุกพรึบ่จากกอนหนิ  

เผาเนื้อและขนมปงหมด  แลวทูตขององคพระผูเปนเจา+ก็ลับตาไป 

22เมือ่กิเดโอนไดประจักษวา เปนทูตขององคพระผูเปนเจา+ก็รองวา 

“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสดุ! 
ขาพระองคไดเห็นทูตขององคพระผูเปนเจา+ตอหนาตอตาทเีดียว”  
23องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับกิเดโอนวา “ จงสงบสุขเถิด!  อยากลวัเลย  เจาจะไมตาย”  
24กิเดโอน จงึสรางแทนบูชาข้ึนที่นัน่ถวายแดองคพระผูเปนเจา+ขนานนามวา 

“ องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนสันตสิุข”  
แทนนีอ้ยูที่โอฟราหในที่ดนิของวงศอาบีเยเซอรตราบจนทุกวันนี ้
25คืนนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสสัง่กิเดโอนใหนําววัผูตัวที่สองอาย ุ7 ป 
จากฝูงสตัวของบิดามา และรือ้แทนบูชาพระบาอัลของบิดากับฟนเสาอาเชราหซึ่งตั้งอยูใกลๆ 
เสีย 

26จากนัน้สรางแทนบูชาสําหรบัองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานขึ้นแทนที่ตรงเนินเขาแห



งนั้น  ใชไมทีฟ่นจากอาเชราหเปนฟนเผาวัวผูตัวนั้นถวายแดพระเจา 27กิเดโอนจึงพาคนใช 

10 คนมาดวย  กระทําตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+ 
แตทานแอบทาํในเวลาค่ําคืนเพราะกลัวสมาชิกในครอบครวัและชาวเมอืงนั้น 
28เชาวนัรุงข้ึนเมื่อชาวเมืองตืน่ขึ้นมาพบวา แทนบูชาพระบาอัลถูกรือ้ทําลาย  

เสาอาเชราหขางแทนถูกโคน และมีววัเผาบูชาบนแทนที่เพิ่งสรางขึ้นมาใหม!  
29ผูคนโจษจันกันวา “ใครทาํอยางนี?้”   ในทีสุ่ดก็สบืทราบวาเปนกิเดโอนบุตรของโยอาช  

30คนเหลานั้นตะคอกโยอาชวา “เอาตัวลูกชายของแกออกมานะ 

มันตองตายทีบ่งัอาจมารือ้แทนบูชาแหงพระบาอัล  แลวยังฟนอาเชราหทิ้งอกี”  
31แตโยอาชตอกกลับคนเหลานั้นวา “ พวกแกจะชวยออกโรงแทนพระบาอัลร?ึ 
จะพยายามชวยพระบาอัลหรอืไง? ใครสูแทนพระบาอลัตองตายในเชาวนันี้ละ!  
ถาบาอัลเปนเทพเจาจรงิๆ  ก็ใหเขาดูแลปกปองตวัเอง เวลาที่มีคนมารือ้แทนของเขาส”ิ  
32ตั้งแตนัน้มากิเดโอนจึงไดรบัสมญานามวาเยรุบบาอัล*10 
33ครั้งนัน้บรรดาชาวมีเดียน อามาเลขและชนชาติเพื่อนบานอื่นๆ 
รวมกําลังกันยกขามแมน้ําจอรแดนมาตั้งคายอยู ณ หุบเขายิสเรเอล 

34พระวญิญาณแหงองคพระผูเปนเจา+ลงมาเหนือกิเดโอน  

ทานก็เปาเขาสตัวเรียกชายฉกรรจวงศอาบีเยเซอรมาตดิตามทาน 
35ทานยังสงผูสือ่สารไปทัว่เขตมนัสเสห  อาเชอร  เศบูลุนและนัฟทาลีอีกดวย  
เรียกชุมนุมกําลงัพลและพวกเขาก็ตอบรบั  36กิเดโอนกราบทลูพระเจาวา 

“ หากพระองคจะทรงใชขาพระองคกอบกูอิสราเอลจรงิๆ ดังที่ทรงสัญญาไว 
37ขาพระองคจะวางขนแกะไว ที่ลานนวดขาว หากขนแกะเปยกน้ําคางแตพืน้ดินแหง 

ขาพระองคจะทราบไดวาพระองค จะทรงใชขาพระองคกอบกูอิสราเอล”  
38แลวก็เปนเชนนั้น เชาวนัรุงข้ึนเมื่อกิเดโอนตื่นขึ้น ทานบดิขนแกะมีน้าํไหลออกมาเต็มชาม 

39กิเดโอนจึงกราบทูลพระเจาวา “ ขออยาทรงพระพโิรธเลย  ขาพระองคขอทดลองดอูีกครัง้ 

คราวนี้ขอใหขนแกะแหง สวนพื้นดินรอบๆเปยก”  
40คืนนั้นพระเจาทรงกระทําตามทีท่านทูลขอ  ขนแกะแหงอยู แตพื้นดินมนี้ําคางชุมไปหมด  
 
กิเดโอนปราบชาวมีเดียน 
7 เยรุบบาอัล(หรอืกิเดโอน)นําทพัออกเดินทางตั้งแตเชาตรูมาตั้งคายทีน่้ําพฮุาโรด  

กองทัพของมีเดียนตั้งคายอยูเลยขึ้นไปอีกในหุบเขาใกลภูเขาโมเรห 

2องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับกิเดโอนวา “พวกเจามีจาํนวนมากเกินไป 

เราจะไมใชเจาทั้งหมดนี้ตอสูกับมีเดียน  เพื่อชาวอิสราเอลจะไดไมอวดอางกับเราวา  

                                      
10 6:32 * หมายความวา ใหบาอัลปองกันตวัเอง 



เขาชวยตวัเองโดยอาศัยกําลงัของเขา 3จงประกาศแกคนทั้งปวงวา ‘ ผูใดหวาดกลวั  

จงหันกลบัและไปจากภูเขากิเลอาดเถิด’ ”  ฉะนัน้จึงมี 22,000 คนกลบับาน เหลอือยู 

10,000 คน 
4แตองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับกิเดโอนวา “ ยังมีคนมากเกินไปอยูดี  จงพาเขาลงไปที่น้าํพุ  

เราจะบอกเจาวาใหคนไหนไปกับเจา  คนไหนไมตองไป”  
5ฉะนั้นกิเดโอนจึงนาํคนของทานมาที่รมิน้ํา ณ ทีน่ั้นองคพระผูเปนเจา+ตรสักับทานวา 

“ จงแบงคนเปนสองกลุมแยกกลุมที่เลียน้ํากินเหมือนสนุัข  

กับกลุมทีคุ่กเขากมลงเพือ่ดื่มน้าํ”  6มีเพียง 300 คนที่เอามือวักน้าํดื่ม 

นอกนัน้กมดื่มจากลําธาร 7องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับกิเดโอนวา 

“ เราจะใชสามรอยคนนี้พิชิตชาวมีเดียนคนอื่นๆใหกลบับานหมด”  
8ฉะนั้นหลังจากที่กิเดโอนไดเก็บหมอดิน และเขาสัตวทั้งหมดที่พวกเขาม ีทานก็ใหกลับบาน 
เหลืออยูกับทานเพียง 300 คน ฝายชาวมีเดียนตั้งคายพักอยูในหุบเขาเบื้องลาง 

9คนืนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรสักับกิเดโอนวา “ลุกข้ึนเถิด 

จงนาํกองทหารเขาโจมตีชาวมเีดียน  เรากําลังจะมอบเขาไวในมือเจา  
10แตหากเจาหวาดกลวัทีจ่ะบกุ จงลงไปทีค่ายของเขากอน พาปรูาหคนสนทิของเจาไปดวย 

11แลวจงฟงสิ่งที่พวกเขาพดูกันที่นัน่ เจาจะมกํีาลังใจขึน้ทีจ่ะเขาโจมต”ี  
ฉะนัน้กิเดโอนกับปรูาหคนของทานลงไปทีร่อบนอกของคาย 12ชาวมีเดียน  อามาเลข  
และชนชาตอิื่นๆทางฟากตะวันออก  ตัง้คายอยูที่หุบเขา คลาคล่ําดังฝูงเพลี้ย 
อูฐของเขามีมากมายเหลือคณานับ  
ดังหนึง่เม็ดทรายที่ชายทะเล13กิเดโอนมาถึงพอดีกับทีช่ายคนหนึ่งกําลงั 
เลาความฝนใหเพื่อนฟงวา 

“ ผมฝนวามีขนมปงบารเลยกอนหนึง่กลิ้งเขามาในคายพักของเราอยางแรงกระแทกเต็นทข

องเราพังราบลงมา”  14เพือ่นของเขาตอบวา “ มิใชอื่นไกล 

นอกจากดาบของกิเดโอนบุตรโยอาชชาวอิสราเอล  พระเจาทรงมอบชาวมีเดยีน 

และกองทพัทัง้หมดไวในมอืเขาแลว”  
15เมือ่กิเดโอนไดยินเรือ่งฝนและความหมายแลวก็นมัสการพระเจา  

จากนั้นกลบัมายังคายพักของอิสราเอล รองเรียกวา “ ลุกข้ึนเถิด  

พระเจาทรงมอบทพัมีเดียนไวในมือทานแลว” 16ทานแบงคนทั้งสามรอยนั้น ออกเปน 3 กลุม  

แจกจายเขาสัตวกับหมอดนิ บรรจคุบไฟใหทุกคน 17ทานกลาววา “จงตามขาพเจามา  
เมื่อขาพเจาไปถึงริมคาย จงทาํอยางเดียวกับขาพเจา 18ทนัทีที่ขาพเจา 
และคนในกลุมของขาพเจาเปาเขาสัตว  ทานจงเปาเขาสัตวรอบคาย  และโหรองวา 

‘ เพื่อพระเจาและเพื่อกิเดโอน’ ”  19กิเดโอนและ 100 

คนที่ไปกับทานมาถึงรอบนอกของคายนั้นตอนหลังเที่ยงคืน   



และทหารรักษาการณผลดัเวรกันแลว  
ทันใดนั้นกิเดโอนกบัพวกก็เปาเขาสัตวและทบุหมอในมอืทิ้ง   
20ทัง้สามกลุมเปาเขาสตัวและทุบหมอ มือซายถือคบไฟ  มือขวาถือเขาสัตว โหรองวา 

“ เพื่อพระเจาและเพื่อกิเดโอน”  
21จากนัน้พวกเขาเพียงแตยืนอยูรอบคายดูชาวมีเดียนวิ่งพลาน รองตะโกน  และเตลิดไป  
22เมือ่สามรอยคนนัน้เปาเขาสตัว  

องคพระผูเปนเจา+ทรงบันดาลใหทงคายพวกเขาหันมาสูรบและฆากันเอง  
แลวเตลิดหนีไปสูเบธชิททาหทางไปเซเรราหและไปถึงเขตแดนเอเบลเมโฮลาหใกลทบับาธ 
23ชนอิสราเอลจากนัฟทาล ี อาเชอรและมนัสเสหทั้งหมดถูกเรียกออกมา  
พวกเขารุกไลชาวมีเดียน 24กิเดโอนสงผูสือ่สารไปทัว่แดนเทอืกเขาแหงเอฟราอิม 
ใหระดมพลมาสูรบกับชาวมีเดยีนและยึดทารมิแมน้ําจอรแดน ไปถึงเบธบาราห  
สกัดชาวมีเดียนลวงหนาคนเอฟราอิมทั้งหมดจึงถูกเรียกออกมา 
และเขายึดทาแมน้ําจอรแดนไปถึงเบธบาราห 
25โอเรบและเศเอบผูนาํมีเดียนสองนายถูกจบักุมตัวได  โอเรบถูกฆาที่ศิลาแหงโอเรบ 
สวนเศเอบถูกฆาทีบ่อย่าํองุนแหงเศเอบ  พวกเขาตามลาชาวมีเดียนและนําศรีษะของ 
โอเรบกับเศเอบมามอบใหกิเดโอนซึ่งอยูทีร่ิมแมน้ําจอรแดน 
 
กิเดโอนประหารเศบาหและศัลมุนนา 
8 ชนตระกูลเอฟราอิมมาถามกิเดโอนวา “ เหตุใดจึงทํากับเราเชนนี?้  

ไมยอมไปเรียกเราสูรบกับชาวมีเดียน?”  แลวตอวากิเดโอนอยางรนุแรง  2กิเดโอนตอบวา 

“ ขาพเจาทาํอะไรเทียบกับทานไดบาง?  

องุนเก็บตกของเอฟราอิมยังดีกวาองุนเต็มพวงของอาบีเยเซอรเสียอีก? 

3พระเจาทรงมอบโอเรบ และเศเอบผูนําแหงมเีดียนไวในมือของทาน 

ขาพเจาทําสิง่ใดเทียบเสมอกบัทานไดหรอื?”  เขาเหลานั้นจึงสงบอารมณได 
4กิเดโอนขามแมน้ําจอรแดนพรอมคนของทาน 300 คน  เขาทั้งหลายตางก็ออนเพลีย 

แตยังคงรุกไลชาวมีเดียนอยู 5กิเดโอนกลาวกับชาวเมืองสคุคทวา “ โปรดใหเสบียง 

แกทหารของขาพเจาบางเถิด  พวกเขาอดิโรยมาก  

และเราก็ยังตามลาเศบาหกับศลัมุนนาประมุขแหงมีเดียนอยู”  
6แตเจาหนาที่ของสุคคทตอบวา “ ทานจบัตวัเศบาหกับศลัมนุนาไวไดแลวหรือ? 

เรื่องอะไรที่เราจะตองใหเสบียงแกทหารของทานเลา?”  7กิเดโอนจงึตอบวา 

“ ถาเชนนั้นเมื่อพระเจาทรงมอบเขาไวในมอืของเราแลว  

เราจะกลับมาเอาหนามปาหวดเนื้อพวกทานใหแตกยับ”  
8แลวทานจึงข้ึนไปเปนีเอลขอเสบียงอาหารเชนกัน  แตไดรบัคาํตอบอยางเดียวกับที่สคุคท 

9ทานจงึกลาวกับพวกเขาวา “ เมื่อเรารบชนะกลบัมา เราจะรือ้ปอมนี้เสีย”  



10ขณะนั้นเศบาหกับศัลมุนนาและกองทหารที่เหลือราว 15,000 คนอยูที่คารโคร 
นั่นเปนจํานวนคนที่เหลือทั้งหมดจากทัพพันธมิตรของฟากตะวนัออก  

สวนที่ถูกฆาตายไปแลวมีถึง 120,000 คน 

11กิเดโอนตั้งวงลอมตามเสนทางของชนเรรอนทางตะวนัออกของโนบาหและโยกเบฮาห  
บุกเขา โจมตี  โดยศัตรไูมคาดคิด 12ประมุขเศบาหและศัลมนุนาแหงมีเดียนหนีไป  แตกิเดโอน 
ไลตามจบัตวัมาได  และรุกไลกองกําลังทั้งหมดแตกพาย 
13กิเดโอนบุตรโยอาชกลับจากทําศึกผานทางชองแคบเฮเรส 
14ทานจบักุมตวัชายหนุมชาวสุคคทไดคนหนึง่  
ใหเขาเขียนรายชื่อเจาหนาทีค่ือผูอาวุโสแหงเมืองนัน้ทัง้ 77 คนใหทาน 

15แลวกิเดโอนกลับมายงัสคุคท  กลาวกับชาวเมืองวา “ นีไ่งเศบาหและซลัมุนนา  

ซึ่งพวกทานเคยหยามน้ําหนาขาพเจา ไวดวยคําพดูทีว่า ‘ ทานจบัตวัเศบาหกับซลั 

มุนนาไวไดแลวหรอื  เรื่องอะไรที่เราจะ ตองใหเสบียงแกทหารออนลาพวกนี้เลา?’  
” 16กิเดโอนก็จับตวัผูอาวุโสแหงเมืองนั้นมาหวดดวยหนามปาเปนบทเรียนสั่งสอนชาวเมอืงสุ
คคท 17และทานทลายปอมที่เมืองเปนีเอลกับประหารชาวเมอืงนั้น 
18กิเดโอนกลาวกับเศบาหและศัลมุนนาวา “ ผูชายทีท่านสังหารที่ทาโบรนั้น 

มีลักษณะทาทางเปนอยางไร?”  เขาตอบวา “ ก็คลายๆ กับทาน  

แตละคนทาทางแบบเจานาย”  19กิเดโอนตอบวา “ นั่นเปนพีน่องรวมสายเลือดของเรา  

องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูแนฉันใด  หากทานไวชวีิตพวกเขา  เราจะไมฆาทาน”   
20แลวทานจึงหันมาสัง่เยเธอรบุตรหวัปของ ทานใหฆาประมขุทั้งสองนั้นแตเยเธอรเพิ่งรุนหนุม 

จึงไมกลาชักดาบออกมา 21เศบาหกับศัลมนุนากลาววา “ ทานก็ลงมอืเสียเองซิ  

ชายชาตรีแคไหน กําลงัแคนัน้”   กิเดโอนจึงตรงเขาประหารประมุขทั้งสอง 

และรบิเอาเครือ่งประดับคออูฐของเขา 
 
กิเดโอนไมยอมเปนกษัตริย 
22ชาวอสิราเอลกลาวกับกิเดโอนวา “ เชิญทานและลูกหลานมาปกครองเราเถิด  เพราะ 

ทานไดชวยกอบกูเราพนจากมอืมีเดียน”   
23แตกิเดโอนตอบวา “ขาพเจาหรือลูกๆ จะไมปกครองทาน  

องคพระผูเปนเจา+ตางหากทีจ่ะทรงปกครองทาน  24ขออยางหนึง่  

คือแตละทานโปรดใหตุมหูที่รบิมาไดนั้นแกขาพเจา” *11 25พวกเขาตอบวา 

                                      
11 8:24 * เปนประเพณีของเชือ้สายอิชมาเอลที่จะสวมตุมหูทองคํา 



“เรายินดีมอบให”   และคลี่เสื้อตวัหนึง่ใหทกุคนโยนตุมหูทีร่ิบมาไดกองรวมกัน 

26ตุมหูทองคาํที่ไดหนักถึง 1,700 เชเคล12ไมรวมเครื่องประดบัรปูจนัทรเสี้ยว  จี้  
เครือ่งทรงของกษัตริย  หรอืเครื่องประดบัคออฐู  27กิเดโอน ใชทองนี้ทาํเอโฟด   
ตั้งไวที่โอฟราหเมืองของทาน   อิสราเอลทัง้ปวงพากันนมสัการเอโฟด  
จึงกลายเปนกับดักกิเดโอนกับครอบครัว   
28เปนอันวามีเดียนพายแพแกอิสราเอลและไมอาจฟนตวัไดอีกเลย แผนดนิก็สงบอยูเปนเวลา 
40 ป ตลอดชัว่ชีวิตของกิเดโอน  
29เยรุบบาอัล*13 บุตรโยอาชกลบัไปใชชวีิตอยูที่บานเกิดเมืองนอน 30ทานมีบตุรชายถงึ 70 

คน  เพราะทานมีภรรยาหลายคน 31ภรรยานอยคนหนึง่ที่เมอืงเชเคมไดให 
กําเนิดบุตรชายซึ่งทานตั้งชือ่วาอาบีเมเลค 
 
กิเดโอนสิ้นชวีติ 
32กิเดโอนบุตรโยอาชเสียชวีิตเมื่อแกหงอม และถูกฝงไวทีส่สุานแหงโยอาชบิดาของทาน  ณ  
โอฟราหคนเขตของวงศอาบีเยเซอร  33เมื่อกิเดโอนสิ้นชวีติ 
ชนอสิราเอลก็หวนกลบัไปเลนชูกับพระบาอัล  ตั้งบาอัลเบริธเปนเทพเจาและ  

34มิไดระลึกถึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเขาผูทรงกอบกูพวกเขาจากเงี้อมมือศัตรรูอบด
าน 35และมิไดแสดงความสํานกึในบญุคุณตอครอบครัวของกิเดโอนทั้งๆ ทีท่าน 
ไดกระทาํความดีงามนานปัการเพื่อพวกเขา 
 
อาบีเมเลค 
9 อาบีเมเลคบุตรเยรุบบาอัล14ไปเยีย่มเยียนญาติพีน่องฝายแมที่เชเคม 
2และกลาวกับเขาทัง้หลายวา “โปรดไปพูดกับชาวเมืองเชเคมดวยเถิด  
ถามเขาวาอยากจะมีนายเจ็ดสบิคนคอืบุตรชายของกิเดโอนทัง้เจ็ดสบิคนปกครอง  

หรือมนีายคนเดียว?  อยาลืมวาขาพเจาเปนเลือดเนือ้เชือ้ไขของทาน”   
3เมื่อพีน่องเหลานั้นถายทอดขอความนี้แกชาวเมืองเชเคมเขาทัง้หลายเห็นดเีห็นงามตามอาบีเ
มเลคเพราะเปนญาติกัน 4พวกเขา นําเงิน 70 
เชเคล15จากวิหารแหงบาอัลเบรธิมามอบแกอาบีเมเลคซึ่งนาํเงนิไปวาจางอันธพาลมาเปนสมนุ  
5อาบีเมเลคไปยังบานของบิดาที่โอฟราห  และบนศิลาแหงหนึ่งทําการสังหารพี่นองรวมบิดาทัง้ 
70 คนเสีย  ยกเวนโยธามนองคนสดุทองซึง่หนีไปซอนตัวทัน  
6จากนั้นชาวเมอืงเชเคมและเบธมิลโลก็มาชมุนุมกันขางๆ ตนไมใหญที่เสาหินในเชเคม  
แตงตั้งอาบีเมเลคเปนประมุข  

                                      
12 8:26 * ราว 19.5 กก. 
13 8:29 * กิเดโอน 
14 9:1 * กิเดโอน 
15 9:4 *  ราว 805 กรัม 



7เมื่อโยธามไดยินกิตติศัพทเรือ่งนี้ก็ไปยนืบนยอดเขาเกรซิิม  ปาวรองวา 

“ พี่นองชาวเมืองเชเคม จงฟงขาพเจาเพือ่พระเจาจะทรงฟงพวกทาน  

8วนัหนึ่งตนไมทั้งหลาย ออกไปแตงตัง้ประมุข   ตนไมทั้งหลายกลาวกับตนมะกอกเทศวา 

‘ เชิญมาเปนประมุขของเรา’  9แตตนมะกอกเทศตอบวา 

‘ ควรหรอืที่ขาพเจาจะละทิง้การผลิตน้าํมันซึ่งใชเจิมพระและเจิมมนุษยเพยีงเพื่อจะแกวงไป

แกวงมาเหนอืตนไมทัง้ปวง?’  10ตนไมทัง้หลาย จึงไปพดูกับตนมะเดือ่วา 

‘ เชิญมาเปนประมุข ของเราเถิด’   11แตตนมะเดือ่ก็ตอบวา 

‘ ควรหรอืที่ขาพเจาจะทิ้งผลอันหวานฉ่ํา  

เพียงเพื่อจะแกวงไปแกวงมาเหนือตนไมทั้งปวง?’  12ตนไมทัง้หลายจงึกลาวกับเถาองุนวา 

‘ เชิญมาเปนประมุขของเราเถิด’  13แตเถาองุนตอบวา 

‘ จะใหขาพเจาเลิกผลิตน้ําองุนซึง่ยังความชื่นใจแกทั้งพระและมนุษย 

เพียงเพื่อจะแกวงไปแกวงมาเหนือตนไมทั้งปวงหรือ?’  
14ในที่สุดตนไมทั้งหลายจงึกลาวกับพุมหนามวา ‘ เชิญมาเปนประมุขของเรา’  
15พุมหนามตอบวา ‘ หากทานตองการตั้งขาพเจาเปนประมุขจรงิๆแลวละก็ 

เชิญมาพักพงิอยูใตรมเงาของขาพเจา  
หากขัดขืนขอใหเปลวไฟลุกโชนจากพุมหนามเผาผลาญ 

บรรดาสนซีดารแหงเลบานอนเสียใหวอด’  
16ทานทัง้หลายแนใจหรอืวาทําสิง่ที่ถูกทีค่วรแลวที่ใหอาบีเมเลคเปนประมขุ  
ทานแนใจหรือวาไดปฏิบตัิตอเยรุบบาอัลกับวงศวานอยางเปนธรรมแลว 

17(บิดาของขาพเจาไดตอสูเพือ่ทานทั้งหลาย  เสี่ยงชวีิตเขากอบกูทานจากชาวมีเดียน 

18มาบัดนีท้านกบฏตอ ครอบครัวบิดาขาพเจา 
สังหารบตุรชายทั้งเจด็สบิคนของบิดาบนศิลาแหงเดียว  
และตั้งอาบีเมเลคบตุรแหงทาสขีองบิดาขาพเจาใหเปนประมุขของเชเคมเพียงเพราะเขาเปนญ

าติของตน) 19หากทานแนใจแลววาไดปฏบิตัิอยางเปนธรรมตอเยรบุบาอัลกับครอบครวั 

ก็ขอใหทานกับอาบีเมเลคอยูรวมกันอยางมีความสุข 20แตหากไมเปนเชนนัน้  
ก็ขอใหไฟจากอาบีเมเลคเผาผลาญ พวกทานชาวเมอืงเชเคมและเบธมิลโล  

และขอใหไฟจากพวกทานชาวเมืองเชเคมและเบธมิลโลเผาผลาญอาบีเมเลคเถิด”  
21จากนัน้โยธามก็หลบหนีไปอาศัยอยูที่เบเออรเพราะกลัวอาบีเมเลคพีช่ายของตน 
22หลังจากทีอ่าบีเมเลคปกครองอสิราเอลอยูสามป  
23พระเจาทรงใหเกิดความยุงยากระหวางอาบเีมเลคกับชาวเมอืงเชเคม ซึ่งกบฏตออาบีเมเลค 
24พระเจาทรงทําเชนนี้ก็เพื่อใหอาบีเมเลคและชาวเมืองเชเคมซึ่งชวยเหลอือาบีเมเลคในการสั
งหารบุตรชายทั้งเจด็สบิคนของเยรบุบาอัล ไดรบัโทษสาสมแกการกระทําดงักลาว 
25ชาวเมืองเชเคมตัง้กองกําลังซุมโจมตีอาบีเมเลคตามยอดเขา 
ขณะที่ดักรออาบีเมเลคกป็ลนสะดมทุกคนที่ผานไปทางนั้นดวย 
แตมีผูรายงานเรื่องนี้แกอาบีเมเลค 26ครัง้นัน้ กาอัลบุตรเอเบดยายเขามาอยูที่เชเคม 



พรอมกับพีน่องของตน ชาวเมอืงเชเคมก็ไวเนือ้เชื่อใจกาอัล 
27หลังจากที่พวกเขาออกไปเก็บองุนจากทุงและย่ําองุนเสรจ็แลว 
ก็จัดงานฉลองในวิหารแหงเทพเจาของตน 
ขณะที่กินเลี้ยงอยูนั้นเขาทัง้หลายแชงดาอาบเีมเลค 28กาอัลบุตรเอเบดกลาววา 
“อาบีเมเลคเปนใครกนั เชเคมเปนใคร ที่เราจะตองไปอยูใตอาณัติเขา 
เขาเปนลูกของเยรุบบาอัล และเศบุลเปนตัวแทนของเขามิใชหรือ  
ใหเรารบัใชวงศวานฮาโมรบิดาของเชเคมเรือ่งอะไรไปรบัใชอาบีเมเลค 
29ถาเพียงแตชาวเมืองนีอ้ยูใตปกครองเรา  เราจะกาํจัดเขาเสยี  เราจะบอกอาบีเมเลควา  

‘ เรียกออกมาทัง้กองทัพเลย’ ”  
30เมือ่เศบุลผูวาการเมอืงนัน้ไดยินคาํพูดของกาอัลบุตรเอเบดก็โกรธมาก 
31จึงลอบสงผูสือ่สารไปแจงแกอาบีเมเลควา “กาอัล 
บุตรเอเบดและญาติของเขามาอาศัยอยูในเมอืงเชเคม  
และบดันีป้ลุกปนยุยงชาวเมอืงใหกบฏตอทาน 32โปรดยกกําลังมาในเวลาค่าํคืน  
และซุมซอนตวัอยูตามทุงนา  33พอฟาสวางจงบุกเขาเมืองทนัที  

เมื่อกาอลัและพรรคพวกออกมาสูกับทาน  ทานจะไดจดัการกับพวกเขาตามใจชอบ”  
34อาบีเมเลคกบักองทหารทั้งหมดจึงยกออกมาในยามค่าํคนื  กระจายเปน 4 
กลุมซุมซอนตัวอยูใกลเมืองนัน้ 35ฝายกาอัลบตุร เอเบดออกมายืนอยูทีป่ระตูเมือง 
พอดีกับทีอ่าบีเมเลคและพรรคพวกออกมาจากที่ซุมกําบงั  

36เมือ่กาอัลเหน็คนเหลานั้นก็รองบอกเศบุลวา “ ดูซ ิมีคนกําลังลงมาจากยอดเขา”  
เศบุลวา “ ทานตาฝาดเห็นเงาภูเขาเปนคนไปได”  37กาอัลพูดข้ึนวา “ ดูตรงโนนเถิด 

มีคนกําลังเคลื่อนเขามาหาเรา  

และโนนอีกกลุมหนึ่งกําลงัมาตามถนนผานตนโอกแหงเมโอเนนิม”  
38เศบุลจึงกลาวกับเขาวา “ ไหนละปากชางเจรจาใครนะที่พูดวา ‘ อาบีเมเลค 

นี่เปนใครกนัที่เราจะตองไปอยูใตอาณัติเขา’  คนที่แกเยยเยาะมาอยูนี่แลว  

ออกไปสูกับเขาส”ิ  39กาอลันําชาวเมืองเชเคมออกไปสูกับอาบีเมเลค 

40แตพายแพชาวเมืองเชเคม หลายคนบาดเจบ็นอนระเนระนาดตลอดทาง มาถึงประตูเมือง 
41อาบีเมเลคอยูที่อารูมาห  เศบุลขบัไลกาอัลและญาติออกจากเมืองเชเคม   
42วันรุงข้ึนชาวเมืองเชเคมออกมาทีทุ่งนา มีผูรายงานตออาบีเมเลค 43เขาจึงแบงคนเปน 3 
กลุม  ซุมอยูทีทุ่งนา  และเมื่อชาวเมืองนัน้ออกมา อาบีเมเลคกบัพรรคพวกกอ็อกจากที่กําบัง 
สังหารเขาทัง้หลายเสีย 44อาบเีมเลคกับพวกบกุเขาสกัดทีป่ระตูเมือง 
มิใหชาวเมืองเชเคมกลบัเขาไปได ขณะทีค่นอีกสองกลุมสังหารพวกเขาเสียที่ทุงนา 
45ตลอดวนันั้นอาบีเมเลครุกกระหน่ําจนยึดเมอืงได  สังหารชาวเมือง 
ทลายเมอืงราบเปนหนากลอง และเอาเกลือสาดทั่วเมอืง 
46ชาวเมืองในหอคอยแหงเชเคมไดยินเหตุการณก็ไปหลบภยัอยูทีป่อมแหงวิหารเอลเบริธ 
47เมือ่อาบีเมเลคทราบวาพวกเขาชุมนุมกันอยูที่นั่น 48จงึนาํกองกําลังไปยังภเูขาซัลโมน  
อาบีเมเลคใชขวานตดัก่ิงไมหอบใสบาแบกไป แลวสั่งคนของทานวา 
“ เร็วเขาจงทาํตามอยางเรา!”  49คนทั้งปวงก็ตัดก่ิงไมหอบตามอาบีเมเลค 

นํามาสุมพะเนินอยูตรงกําแพงปอมแลวจดุไฟเผาคนทีอ่ยูในปอมคนทั้งปวงในหอคอยแหงเชเค

มราว 1,000 คนทัง้ชายหญิงก็ตายสิ้น    



50จากนัน้อาบีเมเลคไปยังเธเบสเขาลอมและยดึเมืองไว51อยางไรก็ตามมหอคอยอยูในเมืองนั้
น  พลเมอืงทัง้หมดจึงหนีเขาไป  ปดประตูและข้ึนไปบนหอคอย 52อาบีเมเลคเขาโจมต ี 
และขณะที่เตรยีมจะเผาหอคอย 53หญงิคนหนึ่งทุมหินโมลงมาตกใสศรีษะอาบีเมเลค 
กะโหลกศรีษะแตก 54อาบีเมเลค รีบบอกเด็กหนุมผูถืออาวุธประจําตวัวา 

“ชักดาบออกมาฆาเราเสีย อยาใหคนพูดไดวาเราตายดวยน้าํมือผูหญิง”  
เด็กหนุมคนนั้นจึงเอาดาบแทงอาบีเมเลคตาย 55เมือ่ชาวอิสราเอลเห็นวาอาบีเมเลคตายแลว 
ก็แยกยายกันกลับบาน 
56เปนอันวาพระเจาไดทรงคืนสนองความชั่วที่อาบีเมเลคไดกระทําตอบิดาโดยสังหารพีน่องทัง้
เจ็ดสิบคนของตน 57อีกทัง้พระเจาทรงใหชาวเมืองเชเคมไดรับโทษตามความชั่วของเขา 
คําแชงสาปของโยธามบุตรเยรุบบาอัลก็เปนจริง 
 
โทลา 
10  หลังจากยคุของอาบีเมเลค  
ก็มีโทลาบุตรปวูาหหลานโดโดจากตระกูลอิสสาคารข้ึนมาชวยกอบกูอสิราเอล 
ทานอาศัยอยูทีช่ามีรในแดนเทือกเขาของเอฟราอิม 2โทลาเปนผูวินิจฉัยอสิราเอลอยู 23 ป 
เมื่อทานสิน้ชีวติก็ถูกฝงไวที่ชามีร 
 
ยาอรี 
3แลวยาอรีแหงกิเลอาดดาํรงตาํแหนงสบืตอมา ทานวินิจฉัยอสิราเอลอยู 22 ป 4บตุร ชาย 30 
คนของทานขี่ลา 30 ตัว  และครองเมือง 30 เมอืงในดินแดนกเิลอาด 
ซึ่งยังคงเรียกกันวาฮาวโวทยาอีรจนทุกวันนี้  5เมื่อยาอรีสิ้นชวีิตก็ถูกฝงไวทีค่าโมน 
 
เยฟธาห 
6แลวอิสราเอลกระทําสิง่ที่องคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วอกี พวกเขารบัใชพระบาอลั 

อัชทาโรท พระตางๆของชาวอารัม  ไซดอน  โมอบั  อัมโมน  และฟลิสเตีย  

เนื่องจากอสิราเอลละทิง้องคพระผูเปนเจา+ เลกิปรนนิบตัิพระองค  
7พระเจาจึงทรงพระพิโรธพวกเขา  ทรงขายเขาใหตกอยูในมือชาวฟลสิเตยีและอมัโมน  
ซึ่งในปนั้นเขามาบดขยี้ ตลอด 18 ป มากดขี่ขมเหงอิสราเอลทั้งปวงทางฟากตะวนัออก 
ของแมน้ําจอรแดนในกิเลอาดดินแดนของชาวอาโมไรต 
9ชาวอัมโมนยังขามแมน้ําจอรแดนมาสูรบกับยูดาห  เบนยามนิ  และตระกูลเอฟราอมิดวย  

อิสราเอลมีความทุกขแสนสาหสั 10แลวชนชาติอิสราเอลรองทูลตอองคพระผูเปนเจา+วา 

“ขาพระองคทัง้หลายไดกระทําความผิดบาปตอพระองค 
ละทิ้งพระองคไปนมสัการพระบาอัล”  11องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา “ เมื่อชาวอียิปต  
อาโมไรต อมัโมน ฟลสิเตีย 12ไซดอน  อามาเลข  และมาโอน กดขี่ขมเหงพวกเจา  

และเจารองขอใหเราชวย เราไมไดชวยเจาจากเงื้อมมอืของพวกเขาหรอื? 

13ถึงกระนั้นเจาก็ยังละทิง้เราไปรบัใชพระอืน่ๆ  ฉะนั้นเราจะไมชวยเจาอีกแลว 
14ไปเถิดไปร่าํไหกับพระทั้งหลายซึง่เจาเลือก  

ถึงคราวเจาลําบากก็ใหพระเหลานั้นชวยเจาส”ิ  
15แตชาวอสิราเอลทูลตอองคพระผูเปนเจา+วา “ขาพระองคทัง้หลายผดิไปแลว  



โปรดลงโทษพวกขาพระองคตามชอบพระทยั  

ขอเพียงแตชวยพวกขาพระองคใหพนจากศตัรูดวยเถิด”  
16แลวเขาก็ทาํลายพระทั้งหลายของคนตางชาติ  และปรนนบิัตอิงคพระผูเปนเจา+  พระองค 
ไมอาจทนดคูวามทุกขทรมานของอิสราเอลอกีตอไป 17ครัง้นั้นชาวอัมโมนออกมารบ  
และตั้งคายที่กิเลอาด  สวนชนอิสราเอลรวมตวักันตั้งคายที่มิสปาห 
18บรรดาผูนําของกิเลอาดหารอืกันวา “ใครอาสานาํทพัไปโจมตีพวกอัมโมน 

คนนัน้จะไดเปนประมุขของทกุคนในกิเลอาด”  
   
11 เยฟธาหวงศกิเลอาดเปนนักรบเกงกลา  แตมารดาของทานเปนหญิงโสเภณี 
2กิเลอาดบดิาของทานมีบตุรกับภรรยาหลวงหลายคน  
และเมื่อพีน่องรวมบดิาเหลานี้โตขึ้นก็เสือกไสไลสงเยฟธาหวา “แกเปนลูกคนอื่น  

อยาเขามามีสทิธ์ิมีสวนในมรดกของครอบครวัเรา”  3เยฟธาหจึงหนจีากพี่ๆนองๆ 

ไปอาศัยในแผนดินโทบ มีพวกนักเลงมาเขาเปนสมัครพรรคพวก 
4ตอมาเมือ่ชาวอัมโมนรบกับอสิราเอล 
5บรรดาผูอาวุโสแหงกิเลอาดไปตามตัวเยฟธาหแผนดินโทบ 
6ขอรองใหมานําทพัรบกับชาวอัมโมน 7เยฟธาหกลาวกับพวกเขาวา 

“ ทานชงัน้าํหนาขาพเจาและไลขาพเจา ออกมาจากบานบดิาไมใชหรอื? 

ทําไมตอนนี้ลําบากเดอืดรอนก็มาหาขาพเจา”  8พวกเขาตอบวา “ ถึงอยางไร 

ตอนนี้เราก็กลบัมาหาทานมารวมกับเราไปสูพวกอัมโมนเถิด  

แลวทานจะไดเปนประมุขเหนอืพวกเราทัง้หมดในกิเลอาด”   
9เยฟธาหตอบวา “ หากทานพาขาพเจากลบัไปสูชาวอัมโมน  

และองคพระผูเปนเจา+ทรงมอบพวกเขาแกขาพเจาแลว  

ขาพเจาจะไดปกครองพวกทานแนหรอื?”  10บรรดาผูอาวุโสแหงกิเลอาดตอบวา 

“พระเจาทรงเปนพยาน  เราจะทําตามทีท่านพดูแนนอน”  
11เยฟธาหจึงไปกับบรรดาผูอาวุโสแหงกิเลอาด  
และประชาชนก็ตั้งทานใหเปนประมุขและผูนําทพัของพวกเขา 

กระทําสตัยาบนัเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ที่มิสปาห 
12แลวเยฟธาหสงผูสือ่สารไปพบประมุขแหงอัมโมน  ขอทราบถึงสาเหตทุี่มาโจมตอีิสราเอล 

13ประมุขแหงอมัโมนตอบกลับมาวา “ เมื่ออสิราเอลออกมาจากอียิปต 
ไดยึดดนิแดนของเราไป ตัง้แตแมน้ําอารโนนถึงยับโบค ตลอดจดแมน้าํจอรแดน 

บัดนี้ขอคืนมาเสียแตโดยด”ี 14เยฟธาหตอบกลับไปวา 15 

“ อิสราเอลไมไดยึดดนิแดนของโมอบัหรือของอัมโมน 16แตเมื่ออสิราเอลออกจากอียิปต  
ผานถ่ินกันดารถึงทะเลแดงและมาถงึคาเดชแลว 17ก็ไดสงผูสื่อสารไปพบประมุข 
แหงเอโดมขออนุญาตผานดนิแดน  
แตประมุขแหงเอโดมไมยอมอสิราเอลสงคนไปพบประมุขแหงโมอับในทํานองเดียวกัน  



แตก็ถูกปฏิเสธอิสราเอลจึงยังคงอยูที่คาเดช 18จากนัน้ก็ออมเอโดมและโมอับผานถ่ินกันดาร 
ไปตามชายแดนทิศตะวันออกจนมาถงึพรมแดนของโมอบัทีแ่มน้ําอารโนน  
แตไมเคยรุกล้าํเขาไปในโมอับเลย19แลวอสิราเอลก็สงผูสือ่สารไปพบประมขุสิโหนแหงอาโมไ
รตผูครอบครองอยูที่เฮชโบน  และขออนญุาตผานแดนไปสูจดุหมายปลายทาง 
20แตสิโหนไมเชื่อใจใหอสิราเอลผานแดน กลับยกทพัใหญมาที่ยาฮาสสูรบกับอสิราเอล 
21องคพระผูเปนเจา+พระเจาของอิสราเอล 
จึงทรงมอบสโิหนกับไพรพลทั้งปวงไวในมอือสิราเอล  เขาพายแพไป 
อิสราเอลไดครอบครองดินแดนทัง้หมดของอาโมไรต  22จากแมน้ําอารโนนจดแมน้าํยับโบค 
และจากถิ่นกันดารจดแมน้าํจอรแดน 

23ในเมื่อองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลทรงขบัไลชาวอาโมไรตออกไปตอหนาอิสร

าเอลประชากรของพระองค  ทานมีสทิธ์ิอะไรจะยึดคืน? 

24พระเคโมชของทานยกอะไรใหทาน  ทานก็เก็บเอาไวซ?ิ 

สวนเราก็จะครอบครองสิง่ทีอ่งคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราทรงยกใหแกเรา 

25ทานเหนือกวาบาลาคบุตรสปิโปรประมุขแหงโมอับหรอื?    

เขาเคยมาทะเลาะหรือสูรบกับอสิราเอลอีกหรือ? 
26ตลอดสามรอยปอสิราเอลครอบครองเฮชโบน อาโรเออร ภมิูภาคโดยรอบและเมืองตางๆ 
เลียบแมน้ําอารโนน  ทาํไมจงึไมพยายามมาเอาคืนตั้งแตครัง้นั้น 
27ขาพเจาไมไดกระทําผิดตอทาน  ทานตางหากเปนฝายผดิที่ยกมารบกับขาพเจา  

ขอใหองคพระผูเปนเจา+องคตุลาการทรงชีข้าดกรณีพพิาทในวันนี ้ 

ระหวางชาวอสิราเอลกบัชาวอมัโมน”   
28แตประมุขแหงอัมโมนไมใสใจกับสาสนของเยฟธาหเลย 
29แลวพระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา+ทรงอยูเหนอืเยฟธาห  
ทานขามกิเลอาดและมนัสเสห  ผานมิสปาหแหงกิเลอาด และจากที่นัน่เขาโจมตีกองทัพอัมโมน 

30เยฟธาหไดถวายปฏญิาณตอองคพระผูเปนเจา+วา 

“ หากพระองคทรงมอบชาวอัมโมนไวในมอืขาพระองคแลว 

31อะไรก็ตามแตทีอ่อกจากบานมาตอนรับขาพระองคเมือ่มีชยัชนะเหนอืชาวอัมโมนแลวนัน้จะ

เปนขององคพระผูเปนเจา+ขาพระองคจะเผาบูชาถวายแดพระองค”  
32จากนัน้เยฟธาหจึงไปสูกับชาวอัมโมน  

และองคพระผูเปนเจา+ทรงมอบพวกเขาไวในมือของทาน  33ทานบุกทําลายลางถึง 20 

เมืองตัง้แตอาโรเออรจนจดมินนิธไปถึงเอเบลครามิม เปนอันวาชาวอัมโมนพายแพแกอิสราเอล 
 
บุตรสาวของเยฟธาห 

34เมือ่เยฟธาหกลับมาบานที่มิสปาห  บุตรสาวของทาน 

รายราํตามเสียงรํามะนาออกมาตอนรบัทาน! เธอเปนลูกคนเดียว 

นอกจากเธอแลวทานไมมีลูกชายลูกสาวอืน่อกี 35เมื่อทานเหน็เธอก็ฉีกเสื้อผา และกลาววา 



“ โธ! ลูกเอย! เจาทาํใหหัวใจของพอแตกสลาย 

เพราะพอไดถวายสัตยปฏญิาณไวกับองคพระผูเปนเจา+จะคืนคําก็ไมได”  
36เธอตอบวา “ คุณพอทําตามทีส่ัญญาไวกับองคพระผูเปนเจา+เถิดคะ  

ในเมื่อองคพระผูเปนเจา+ประทานชัยชนะเหนืออัมโมนศัตรขูองพอ 

37แตลูกขอรองอยางหนึ่งวา ขอใหลูกข้ึนไปบนภูเขาอยูกับเพือ่นๆ 
สักสองเดือนไวทุกขเพราะลูกจะไมไดแตงงาน”  
38ทานกลาววา “ ไปเถอะลูก”  
เธอก็ไปร่าํไหอาดูรกับเพื่อนหญิงเนือ่งจากเธอจะมิไดแตงงานเลย 
39หลังจากนั้นเธอก็กลับมาหาบิดาเยฟธาห ก็กระทําแกเธอตามทีป่ฏิญาณไว 
เธอเปนหญงิพรหมจาร ีนบัแตนัน้มากลายเปนขนบประเพณีในอิสราเอล 
40คอืทุกปหญงิสาวอิสราเอลจะออกไปไวอาลยัใหบุตรสาวของเยฟธาหตลอด 4 วนั 
 
เยฟธาหและเอฟราอิม 
12 ตระกูลเอฟราอมิระดมกําลงัมาที่ศาโฟน กลาวกับเยฟธาหวา 

“ เหตุใดทานจึงไมเรียกเราไปชวยรบกับอัมโมน? 

เรากําลังจะเผาบานทานกับตวัทานแลวละ”  2เยฟธาหยอนวา 

“ ขาพเจากับพรรคพวกรบตดิพันในศึกครั้งใหญกับชาวอัมโมน  และถึงแมขาพเจารองเรียก 

ทานก็ไมไดชวยขาพเจาจากมือเขาเลย 
3เมื่อเห็นวาทานจะไมชวยขาพเจาจึงเสี่ยงเอาชีวิตเขาแลก 

ออกไปสูกับพวกอัมโมนและองคพระผูเปนเจา+ก็ประทานชัยชนะเหนอืศตัรู 

ที่ทานยกพวกมาสูขาพเจาวันนีจ้ะไดอะไรขึ้นมา”  
4เยฟธาหจงึระดมชาววงศกิเลอาดมาสูกับชนเอฟราอมิ 
กิเลอาดพชิิตพวกเขาลงเพราะชนเอฟราอิม หาวากิเลอาดเปนพวกนอกคอก 
เปนแกะดาํของเอฟราอิมและมนัสเสห 5ชาวกิเลอาดยึดทาแมน้ําจอรแดนซึง่จะไปสูเอฟราอมิ 
และเมื่อใดก็ตามมีเชลยหนีจากเอฟราอิมจะขามแมน้ํา คนของกิเลอาดจะเขาไปสกัดถามวา 

“ เปนคนตระกูลเอฟราอิมหรอืเปลา”   หากผูนั้นตอบวาไมไดเปน 6พวกเขาก็จะสั่งวา 

“ ไหนพูดคาํวาชิบโบเลทซ”ิ   ถาคนนัน้พูดเสียง “ ช”  ไมได  พูดเปน 

“ สิบโบเลท”  ก็จะถูกจับไปฆาเสีย ครั้งนั้นมคีนเอฟราอิมถูกฆาถึง 42,000 คน     
7เยฟธาหวงศกิเลอาดนําอิสราเอลอยู 6 ป 
เมื่อสิ้นชีวิตแลวก็ถูกฝงไวในเมอืงแหงหนึ่งของกิเลอาด 
 
อิบซัน เอโลนและอับโดน 
8ผูวนิิจฉัยคนถดัมาคืออบิซันแหงเบธเลเฮม 9ทานมีบุตรชาย 30 คน  บุตรหญิง 30 คน  
ทานใหบุตรหญิงทั้ง 30 คนแตงงาน กับชายตระกูลอื่นๆ และหาหญิงสาว 30 คน 



มาแตงงานกบับุตรชายของตน   ทานนําชนชาตอิิสราเอลอยู 7 ป 
10จากนัน้สิ้นชวีิตและถูกฝงไวที่เบธเลเฮม 
11ผูวินจิฉัยคนตอมาคอืเอโลนแหงเศบูลนุ นาํอิสราเอลอยู 10 ป 12แลวเอโลนสิ้นชวีิต 
และถูกฝงไวทีอ่ยัยาโลนในเขตเศบูลุน 
13ผูวินจิฉัยคนตอมาคอือบัโดนบุตรฮิลเลลจากปราโธน 14ทานมบีุตรชาย 40 
คนและหลานชาย 30 คน  ซึ่งข่ีลา 70 ตัว ทานนําอิสราเอลอยู  8 ป 
15จากนัน้ก็สิ้นชีวิตและถูกฝงไวทีป่ราโธนในเขตเอฟราอิม  
ในแดนเทอืกเขาของชาวอามาเลข 
 
กําเนิดแซมสนั 
13 อิสราเอลหวนกลับไปกระทาํสิง่ที่องคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วอีก  

พระองคจึงทรงมอบเขาไวในมอืชาวฟลสิเตียเปนเวลา 40 ป 
2ชายคนหนึ่งในโศราหชือ่มาโนอาหจากตระกูลดานภรรยาของเขาเปนหมนั 

3ทตูขององคพระผูเปนเจา+มาปรากฏและกลาวกับนางวา 

“ เจาเปนหมนัแตเจากําลงัจะตั้งครรภ  และมีบุตรชาย 4อยาดื่มเหลาองุนหรือของมึนเมา 

และอยากินสิง่ที่เปนมลทนิ 5เพราะเจาจะตัง้ครรภและคลอดบุตรชาย  
อยาใหบุตรชายของเจาตัดผมเลย 
เพราะเขาจะเปนนาศรีแยกไวเฉพาะเพื่อพระเจาตั้งแตแรกเกิด  

เขาจะเปนผูริเริม่กอบกูอิสราเอลจากเงือ้มมอืชาวฟลสิเตีย”  6หญงินั้นวิ่งไปบอกสามวีา 

“ คนของพระเจามาปรากฏแกดิฉัน  ดูนาจะเปนทูตของพระเจานากลวัมาก 

ดิฉันไมไดถามวาทานมาจากไหนและทานก็ไมไดบอกนามใหทราบ 
7แตทานบอกวาดิฉันจะตั้งครรภและมีบุตรชาย 
ทานสั่งมิใหดิฉนัดื่มเหลาองุนหรือของมึนเมาและมิใหกินสิ่งที่เปนมลทนิ  

เพราะวาเด็กนัน้จะเปนนาศรีแดพระเจาตัง้แตเกิดจวบจนวันตาย”  
8มาโนอาหจงึอธิษฐานทูลองคพระผูเปนเจา+วา 

“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขอทรงโปรดอนญุาตใหคนแหงพระเจาทีท่รงสงมานัน้กลับมาอีก

ครัง้เพื่อสอนขาพระองคทั้งสองในการเลี้ยงดูลกูที่จะเกิดนั้น”  
9พระเจาทรงสดับฟงคาํอธิษฐานของมาโนอาห 
ทูตของพระเจามาปรากฏแกภรรยาของเขาอกีครัง้หนึ่งขณะที่นางอยูกลางทุง  

แตมาโนอาหมิไดอยูกับนาง 10นางจงึรบีไปบอกสามวีา “ บรุุษคนเดิมนัน้มาอีกแลว!”  
11มาโนอาหจึงวิ่งกลบัมาพรอมกับภรรยาถามวา 

“ ทานเปนคนเดียวกับที่พูดกับภรรยาของขาพเจาเมื่อวันกอนหรือ?”  ผูนั้นตอบวา 

“ ใช”  12มาโนอาหจงึถามวา “ เมื่อเปนไปตามคาํของทานแลว 
มีกฎเกณฑอะไรบางสาํหรบัชวีติและการงานของเด็กนัน้?”  
13ทูตขององคพระผูเปนเจา+ตอบวา “ ภรรยาของเจาตองปฏบิัติตามที่เราสั่งไวทุกอยาง 



14อยากินองุน หรือองุนแหง หรือดื่มเหลาองุน หรอืของมึนเมา หรอืกินสิง่ที่เปนมลทิน 

ใหทําตามที่เราสั่งไวทุกประการ”  
15มาโนอาหจึงกลาวกับทูตขององคพระผูเปนเจา+วา “ โปรดพักอยูทีน่ี่กอน  

ขาพเจาจะไปปรุงลูกแพะมาใหทาน”  16ทูตขององคพระผูเปนเจา+ตอบวา 

“ แมเจาจะหนวงเหนี่ยวเราไว  เราก็ไมกินอาหารใดๆ ของเจา 

แตหากเจาจัดเตรียมเครื่องเผาบูชาจงถวายแดองคพระผูเปนเจา+เถิด”  
(มาโนอาหยังไมตระหนักวาทานนั้นคอืทตูขององคพระผูเปนเจา+)17มาโนอาหจงึเอยถามทูต

ขององคพระผูเปนเจา+วา “ทานมีนามวาอะไรเพื่อขาพเจาจะใหเกียรตทิาน 

เมื่อเหตุการณเปนจริงดังทีท่านพูด?”  18ทูตองคนั้นตอบวา “ เหตุใดจงึถามชือ่ของเรา? 

ชื่อนัน้เกินความเขาใจ”   
19แลวมาโนอาหจึงนาํลูกแพะและเครื่องธัญบชูามาถวายแดองคพระผูเปนเจา+บนศิลา  

องคพระผูเปนเจา+ ทรงกระทาํสิ่งอัศจรรยตอหนามาโนอาหกับภรรยา 

20ขณะที่เปลวไฟพวยพุงจากแทนบูชาลอยขึน้สูทองฟา  

ทูตขององคพระผูเปนเจา+ลอยขึ้นไปในเปลวไฟ  มาโนอาหกับภรรยาจึงซบหนาลงกับพืน้ 

21องคพระผูเปนเจา+เจามิไดปรากฏองคแกมาโนอาหกับภรรยาอีก  
มาโนอาหจึงตระหนักวาที่แทคอืทตูแหงองคพระผูเปนเจา+  

22มาโนอาหกลาวกับภรรยาวา “ เราตองตายแนแลว! เพราะเราไดเห็นพระเจา!”  
23แตภรรยาตอบวา “ หากองคพระผูเปนเจา+ทรงดําริจะประหารเราเสีย  

พระองคก็คงจะไมรบัเครือ่งเผาบูชาและธัญบูชาจากมอืเรา 

ทั้งไมมาแจงหรอืแสดงสิง่ทัง้ปวงนี้แกเรา”   
24นางไดคลอดบุตรชายและตั้งชื่อวาแซมสัน  เด็กนั้นเจรญิวัยขึ้น 

และพระเจาทรงอวยพรเขา 25พระวิญญาณแหงพระเจาทรงเราใจเขาที่มาหะเนหดาน 
ตั้งอยูระหวางโศราหกับเอชทาโอล 
 
แซมสันกับหญงิชาวทมินาห 
14  แซมซนัลงไปยังเมืองทิมนาห และเห็นหญิงสาวชาวฟลสิเตียคนหนึง่ 2เมื่อกลับมา 
จึงบอกกบับดิามารดาวา “ผมเห็นหญิงชาวฟลิสเตียคนหนึ่งในทิมนาห  

ชวยไปขอเขามาเปนภรรยาผม”  
3บดิามารดาทักทวงวา 

“ในหมูญาติพีน่องหรอืคนชาติเดียวกับเราไมมีผูหญิงถูกใจสักคนเลยหรือ?  

ถึงตองไปหาภรรยาจากหมูชาวฟลิสเตียซึ่งไมไดเขาสุหนัต?”   



แตแซมสันพดูกับบดิาวา “ ผมตองการคนนี้  ชวยไปขอมาใหผมท”ี  
4(บิดามารดาของแซมสันไมทราบวาการนีม้าจากองคพระผูเปนเจา+ผูทรงหาโอกาสจดัการกั

บชาว ฟลิสเตียซึ่งขณะนัน้ปกครองอิสราเอลอยู) 
5แซมสันกับบิดามารดาลงไปทีท่ิมนาห  
ขณะที่มาใกลสวนองุนแหงทมินาหทนัใดนั้นมสีิงโตหนุมคํารามกระโจนเขาใส  
6พระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับแซมสนัเต็มกําลัง  

สามารถฉีกสงิโตออกจากกันดวยมือเปลาราวกับจบัแพะฉีกเปนสองซีก  
แตแซมสันไมไดบอกเรื่องนี้ใหบิดามารดาทราบ 7เมื่อมาถึงทมินาห  
เขาไดพูดคุยกับหญงิสาวคนนัน้ รูสึกชอบนางมาก   

8ตอมาเมือ่แซมสันกลับไปอีกเพื่อแตงงานกับนาง  เขาแวะไปดซูากสงิโต  
พบรวงผึง้อยูในซากนัน้  มีน้ําผ้ึงอยูดวย  9จึงนําน้ําผ้ึงติดตัวไปกินพลางเดนิพลาง  
และเอาใหบดิามารดากินดวย  แตมิไดบอกวาน้ําผ้ึงมาจากไหน 

10ขณะทีบ่ิดาไปดูตวัหญงินั้น  แซมสันจัดงานเลี้ยงตามธรรมเนียมเจาบาว 11เมื่อเขา 
ปรากฏตวัมีชายหนุม 30 คน เปนเพือ่นเจาบาว   
12แซมสนัชักชวนใหคนเหลานั้นเลนทายปรศินา  แซมสันกลาววา 

“ ถาพวกคุณตอบไดระหวางงานเลี้ยงเจ็ดวนันี้  
ผมก็จะยกเสือ้ผาปานพรอมเสือ้คลุมสามสบิชดุให 13แตถาตอบไมไดก็ตองเปนฝายยกเสื้อผา 

ปานพรอมเสือ้คลุมสามสบิชดุใหผม”  พวกเขาจึงวา “ เอาเลย  ทายมาซ”ี  14ปรศินาของ 

แซมสัน ก็คอื “อาหารออกมาจากผูกินความหวานมาจากผูมีกําลัง”  
ตลอดสามวันคนเหลานั้นก็ยังแกปริศนาไมได 
15ในวนัทีส่ี่พวกเขาจึงมาคาดคั้นกับเจาสาวของแซมสันวา 

“ ไปตะลอมเอาคําตอบจากสามีของเจาซิ  ไมอยางนัน้เราจะเผาบานพอเจาพรอมกับตัวเจา 

มีอยางหรอื  เชญิเรามารวมงานเลี้ยงนี้เพียงเพื่อจะใหเราหมดตัว?”    
16ภรรยาของแซมสันจึงรองไหฟูมฟายมาหาแซมสันกลาววา “ คุณไมรักดิฉันเลย  

คุณเกลียดดฉิันถึงไดตัง้ปริศนาทายคนของดิฉนั  แลวไมบอกคําเฉลยแกดฉินั”   
แซมสันตอบวา “ ขนาดพอกับแมผมยังไมบอกเลย  เรือ่งอะไรผมจะตองบอกคุณ”  
17นางรองไหเซาซี้กับแซมสันทุกวันจนครบ 7 วันของงานเลี้ยง  
ในวันที่เจ็ดแซมสันก็บอกคําเฉลย แกนาง  เพราะนางกนแตเซาซี้เรงรดัเขา  
นางจึงนาํคาํเฉลยไปบอกคนของนาง  
18กอนดวงอาทติยลับในวันที่เจ็ดคนเหลา นั้นก็ทายปริศนาวา “ อะไรเลาจะหวานกวาน้ําผ้ึง  

และอะไรเลามีกําลังมากกวาสงิโต”   แซมสนัยอนวา “ ชะ! 
ถาไมไดเอาแมวัวของผมไถหวาน  พวกคุณก็ไมมีวันทายปรศินาไดหรอก”  
19และแลวพระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา+สถิตกับแซมสันเต็มกําลงั  

เขาไปยังเมอืงอชัเคโลน ฆาชาย 30 คน  
ยึดเอาเสือ้ผามามอบใหแกชายหนุมทัง้ปวงทีท่ายปรศินาของตน  



แตแซมสันเจบ็ใจมากจงึกลับไปยังบานของบดิา 20สวนภรรยาของแซมสนั  
พอตาก็ยกใหกับเพื่อนเจาบาว 
 
15 ครัน้ถึงฤดูเก็บเก่ียวขาวสาลี  แซมสันเอาลูกแพะไปกํานัลแกภรรยา 
จะเขาไปหาภรรยาในหอง  แตพอตาไมยอมใหเขาเขาไป 2พอตากลาววา 

“ พอคดิวาเจาเกลียดนาง เลยใหนางแตงงานกับเพื่อนเจาบาว  

นี่แนะ!นองสาวของนางสวยกวานางอีก  แตงงานกับนองสาวนางแทนก็แลวกัน”  3แซมสนั 

กลาววา “ คราวนี้ผมมีสทิธ์ิเอาเรื่อง  ถึงจะทาํรายพวกฟลิสเตยี ผมก็ไมผิด”  
4แซมสันจงึออกไปจบัสุนัขจิ้งจอกมา 300 ตวั มัดหางติดกันเปนคู ผูกไตไวระหวางหางแตละคู 
5แลวเขาก็จดุไต  ปลอยใหสุนขัจิ้งจอกวิง่พลานไปตามทุงนาของชาวฟลิสเตีย 
เผาเมล็ดขาววอดวายพรอมทัง้รวงทั้งฟอน  และเผาผลาญสวนองุนกับทวิมะกอกเทศดวย 

6ชาวฟลสิเตียถามกันวา “ ใครบงัอาจทําอยาง นี”้   คําตอบก็คอื “แซมสันทํา เพราะพอตา 

ยกภรรยาของเขาใหคนอืน่”  
ฉะนัน้ชาวฟลสิเตียจึงจบัตัวหญิงสาวนั้นพรอมทั้งบิดาของนางเผาทั้งเปน  

7แซมสันกลาวกับพวกเขาวา “ ในเมื่อพวกทานทําเชนนี้  เราจะหยุด 

มือจนกวาจะไดลางแคน”  8เขาตรงเขาเลนงานคนเหลานัน้อยางดุเดอืด ฆาเสียเปน 

จํานวนมาก  แลวไปอาศัยอยูในถํ้าทีศ่ิลาแหงเอตาม 
 
ชัยชนะของแซมสันที่เลฮ ี
9ชาวฟลสิเตียขึ้นไปตัง้คายในยูดาหกระจายกําลังอยูใกลๆเลฮี 10ชาวยูดาหจึงถามวา 

“ พวกทานมาสูรบกับเราทาํไม”   พวกเขาตอบวา “ มาจบัตัวแซมสนั 

จะไดทาํกับเขาใหสาสมกับที่เขาทํากับเราไว “  
11คนของยูดาห 3,000 คน  จงึลงไปยงัถํ้าทีศ่ลิาแหงเอตามถามแซมสนัวา 

“ ทําไมทานทาํกับเราอยางนี ้ ไมรูหรือวาพวกฟลิสเตียปกครองเราอยู”   แซมสันแยงวา 
“ ขาพเจาเพียงแตตอบโตที่เขาทํากับขาพเจาไวเทานัน้”  12พวกเขาบอกแซมสันวา 

“ เราจะมาจบัตัวทานสงใหพวกฟลิสเตีย”   แซมสันวา “โปรดสัญญาวา 

พวกทานจะไมลงมอืฆาขาพเจาเอง”  คนเหลานั้นตอบวา “ ตกลง เราเพียงแตมัดทาน 

สงตวัไปใหพวกนั้น  เราไมฆาทานหรอก”  คนเหลานั้นจงึเอาเชอืกใหม 2 เสน 

มัดแซมสนัคมุตวัไป 
14ขณะที่แซมสนัมาถึงเลฮ ี ชาวฟลิสเตียก็โหรองตรงเขามาหา 

พระวิญญาณขององคพระผูเปนเจา+สถิตกับแซมสันเต็มกําลัง 

เชือกที่มัดแขนเขาอยูก็ขาดลุยไปเหมือนเสนดายปานลนไฟหลุดจากขอมอื 



15แซมสนัฉวยไดกระดูกขากรรไกรลาทอนหนึ่ง 
จึงหยบิขึ้นมาฟาดสงัหารชาวฟลิสเตียเสียนบัพันคน 
 16แซมสนักลาววา 
 “ กองสุมเปนพะเนิน   
 ดวยขากรรไกรลาอันเดียว    
เราสังหารคนนบัพัน  
 ดวยขากรรไกรลาอันเดียว”  
17กลาวจบแลว  แซมสันก็โยน 
ขากรรไกรลาทิง้ไป 
และที่แหงนั้นจงึไดชือ่วารามัทเลฮี (แปลวา เนนิกระดูกขากรรไกร) 
18แซมสนักระหายน้ํามาก จงึทูลวงิวอน องคพระผูเปนเจา+วา 

“ พระองคทรงใหผูทาสมชีัยชนะใหญหลวงเพียงนี้  
แตขาพระองคจะตองมาตายเสียดวยความกระหาย 

ตกอยูในมอืของคนที่ไมไดรับสุหนัตหรอื” 19ฉะนั้นพระเจาจึงทรงบนัดาลใหน้ําพุงข้ึนมาจาก
แองที่เลฮี  เมื่อแซมสันดื่มน้ําก็ฟนกําลัง และชุมชื่นขึ้น 
ธารน้ําพุแหงนัน้จึงไดชือ่วาเอนฮักโคเร16 ซึ่งยงัคงอยูที่เลฮจีนทุกวันนี้  
20แซมสนันําอสิราเอลอยู 20 ป  ในยคุสมัยของฟลิสเตีย   
 
แซมสันที่กาซา 
16 วันหนึง่แซมซสนัไปที่กาซาพบหญิงโสเภณีคนหนึ่ง จึงไปนอนกับนาง 
2เมื่อชาวเมอืงกาซาทราบวาแซมสันอยูที่นั่น  ก็ลอมที่แหงนัน้   

และซุมอยูตลอดคืนทีป่ระตูเมอืงเพื่อจะจบักุมแซมซนั  พวกเขาคบคดิกันวา “ พอสวางแลว 

เราจะฆามันเลย”  3แตแซมสันนอนอยูทีน่ัน่จนถึงเที่ยงคนื แลวลุกข้ึนออกไปทีป่ระตูเมอืง 

ยกประตูข้ึนมา  ดึงเสาประตูทัง้สองขางหลุดลอยจากพืน้ 
เขาแบกประตไูปจนถึงยอดเขาตรงขามเฮโบรน 
 
แซมสันกับเดลลิาห 
4ตอมาแซมซันหลงรักหญิงสาวคนหนึ่งชื่อ เดลิลาหซึง่อาศัยอยูที่หุบเขาโสเรก 5เจานาย 
ทั้งหลายของฟลิสเตียไปพบหญิงนัน้ บอกใหนางหลอกลอแซมสัน 
เพื่อรูความจริงวากําลงัมหาศาลของแซมสนัอยูที่ไหน  

พวกตนจะไดรูวิธีปราบแซมสนัและจบักุมตวัเขาไวได  แลวพวกเขาจะใหเงินนางคนละ  1,100 

เหรียญ17 6เดลิลาห จงึกลาวกับแซมสันวา 
“ โปรดบอกเคล็ดลบัที่ทาํใหคุณมีพลงัมหาศาลอยางนี ้ ทํายังไงถึงจะคุมตัวคุณไวได”   

                                      
16 15:19 * น้ําพุแหงชายผูวงิวอน 
17 14:5 * ราว 12กก. เศษ 



7แซมสันตอบวา “ ถาใชสายธนูหนังดบิๆเจ็ดเสนมัดตวัผม  ผมก็จะออนแรงเหมือนคนอื่น”  
8ฉะนั้นเจานายของฟลิสเตียจงึเอาสายธนูหนังดิบ 7 เสน มาใหเดลิลาห  
นางก็เอาสายธนูมัดแซมสัน 9ในหองถัดไปเดลิลาหใหคนซุมอยู  แลวนางก็รองวา “แซมสนัคะ 

พวกฟลิสเตียมาแลว”  แซมสันก็ดึงสายธนขูาดผึงเหมอืนเชือกที่ถูกไฟลน 

เปนอนัวาความลับของแซมสันจึงยังไมเปดเผย 
10เดลิลาหกลาวกับแซมสันวา “ คุณลอดิฉันเลน  คุณหลอกดิฉัน โปรดบอกดิฉันมาตาม 

ตรงวาจะจบัตวัคุณไวไดอยางไร”  11แซมสันกลาววา 

“ ถาใชเชือกใหมที่ไมเคยใชงานมากอนมดัผมอยางแนนหนา   

ผมก็จะหมดเรี่ยวแรงเหมอืนผูชายอื่น” 12ฉะนั้นเดลิลาหจึงเอาเชอืกใหมมามัดตัวแซมสันไว  

มีคนซุมอยูในหองถัดไปเชนครัง้กอน  เดลิลาหรองเรียกวา “ แซมสัน 

พวกฟลิสเตียมาจับคุณแลว”   แตแซมสนักระชากเชอืกจากแขน 

งายดายเหมือนกระชากเสนดาย 
13เดลิลาหตดัพอวา “ คุณลอดิฉันเลนอีกแลว คุณโกหก 

โปรดบอกดฉิันมาตามจรงิวาจะมัดคุณไวไดอยางไร”  แซมสันตอบวา 

“ หากทอเสนผมทั้งเจด็ปอยของผมเขาไปใน [หูกทอผา] กระทกดวยฟม 

ผมก็จะออนแรงเหมือนชายอืน่ๆ”   ฉะนั้นเมือ่แซมสันนอนหลับ  

เดลิลาหก็ทอผมทั้งเจด็ปอยของเขาเขาในหูก 14กระทกดวยฟมแลวรองวา “แซมสัน  

พวกฟลิสเตียมาแลว”  แซมสันก็ลุกข้ึนดงึผมออก  ทําใหหูกทอผาเสียหาย 
15เดลิลาหรําพนัตัดพอวา “ไหนคุณวารักดิฉนั  ในเมื่อคุณไมไวใจดิฉันเลย  
คุณเลนตลกกบัดิฉันถึงสามครัง้แลว ยังไมบอกดิฉัน 

เสียทีวาอะไรทาํใหคุณมีเรี่ยวแรงถึงเพียงนี“้  
16นางพิรี้พไิรกับแซมสันทุกวันจนเขาทนตอไปไมได 17เขาจงึบอกนางทุกอยาง กลาววา 

“ ผมไมเคยตดัผมเลย เพราะเปนนาศีรถวายแดพระเจาตัง้แตยังไมเกิด  ถาหากโกนผมทิ้ง  

เรี่ยวแรงกําลังก็จะหมดไป  ผมจะออนแรงเหมือนคนอื่นๆ”  
18เดลิลาหตระหนักวาในทีสุ่ดเขาไดเผยความลับแกนางแลว 
จึงสงขาวไปถึงบรรดาเจานายฟลิสเตียวา 

“โปรดมาอีกสักครัง้เพราะเขาเปดเผยทุกสิ่งทกุอยางแกดฉิันแลว”  
เจานายเหลานัน้เอาเงนิติดตวัมาดวย 19เดลิลาหใหแซมสนันอนหลบัหนนุตกันาง  
แลวใหคนมาโกนผม แซมสันหมดทัง้เจ็ดปอย  จากนั้นเดลิลาหก็ปลุกแซมสนั 
เรี่ยวแรงของแซมสันหมดไปจากเขาแลว  20นางจึงรองวา 

“แซมสันพวกฟลิสเตียมาจบัตวัคุณแลว”  แซมสันก็ลุกข้ึน คิดวา 

‘ เราจะสะบัดตัวออกเหมือนครัง้กอนๆ’   



เขาไมทราบวาองคพระผูเปนเจา+ทรงจากเขาไปเสียแลว 

21ชาวฟลิสเตียจึงจบัตวัแซมสนัไวไดทะลวงตาทัง้สองขางของเขาและนําตวัเขาไปยงักาซา 
ลามเขาดวยโซทองบรอนซ  และใหโมขาวอยูในเรือนจํา 
22แตไมนานผมของแซมสนัก็เริ่มยาวขึน้อีก 
 
วาระสดุทายของแซมสนั  
23ฝายเจานายฟลิสเตียชุมนมุกันเพื่อถวายเครื่องบชูาครัง้ใหญแดพระดาโกนของตน 

และเพื่อเฉลมิฉลอง กลาววา “ เทพเจาของเรามอบแซมสันศัตรูของเราไวในมือเราแลว”  
เมื่อประชาชนเห็นแซมสนัก็รองสรรเสรญิพระของตนวา 

“ เทพเจาของเรามอบศตัรูไวในมือเราแลว 

คนนี้แหละที่ลางผลาญแผนดินของเราและฆาพวกเราตายเปนกายกอง”  
25ขณะกําลังมึนเมา คนทั้งหลายก็ตะโกนขึ้นวา “ เอาตัวแซมสันออกมาเลนสนุกให 

เราดูซ”ิ  แซมสันถูกนําตวัออกจากที่คมุขัง ใหมายืนอยูกลางวิหารระหวางเสาสองตน 

26แซมสนับอกเด็กที่จงูมือตนมาวา “ พาไปตรงที่จะคลําเจอเสารองรบัพระวหิารนะ  

เราจะไดพงิเสา”  27ขณะนัน้ภายในวิหารคลาคล่าํไปดวยฝูงชนทั้งชายหญิง 

เจานายฟลสิเตยีทั้งปวงก็อยูทีน่ั่นดวย  และมีคนประมาณสามพันคนอยูที่เฉลียงดูแซมสันแสดง 
28แซมสนัจึงอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+วา “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสงูสุด  

ขอทรงระลึกถึงขาพระองคขาแตพระเจาโปรดใหพละกําลังแกขา พระองคอีกครั้งเดียว 

เพื่อขาพระองคจะไดแกแคนชาวฟลสิเตียชดเชยกับที่ตองสญูเสียดวงตาทัง้สองขางไป”  
29จากนัน้แซมสันก็ไปที่เสากลางซึง่รองรบัวิหาร มือขวายันเสาขางหนึ่ง 
มือซายยันอีกขางหนึง่ รวบรวมกําลังดนัเสา 30แซมสันกลาววา 

“เราขอตายพรอมพวกฟลิสเตยี”   แลวเขาก็ดันเสาสดุแรง  

วิหารพังครนืลงมาทบัเจานายฟลิสเตียทัง้ปวงและประชากรทัง้หมด 
เปนอนัวาขณะกําลังจะตายแซมสันฆาชาวฟลสิเตียมากยิ่งเสยีกวาทีฆ่าเมื่อมชีีวิตอยู 
31แลวญาติพี่นองและครอบครวัของบดิาแซมสันก็ลงมารบัศพของเขากลบัไป 
และฝงไวระหวางโศราหกับเอชทาโอล ที่ซึง่ฝงมาโนอาหบดิาของแซมสัน  
แซมสันวินิจฉัยอิสราเอลอยู 20 ป 
                         
เทวรปูของมคีาห 
17  ในแดนเทือกเขาแหงเอฟราอมิ  มีชายคนหนึง่ชือ่มีคาห 
2เขากลาวกับมารดาของตนวา “เงินหนึง่พันหนึ่งรอยเชเคลทีคุ่ณแมคิดวาถูกขโมยไป  

และทีคุ่ณแมแชงขโมยอยูนะ ทีแ่ทผมขโมยไปเองครบั”   มารดาก็ตอบวา 



“ ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงอวยพรลูกเถิด!”  3มีคาหนําเงิน 1,100 เชเคล18 
มาคนืแกมารดา  นางกลาววา “ แมจะเอาเงนินี้ไปถวายแดองคพระผูเปนเจา+สําหรับลูก  

แมจะทํารูปสลกัและรปูเคารพหลอใหลูก”  4นางก็นําเงิน 200 เชเคล19 

ไปใหชางเงนิทาํรปูเคารพขึ้นมาตั้งไวทีบ่านของมคีาห 5มีคาหผูนี้มีห้ิงบูชา 
เขาไดทาํเอโฟดและรูปเคารพตางๆ  และต้ังบตุรชายคนหนึ่งของตนใหเปนปุโรหิต 
6ในสมัยนั้นอิสราเอลไมมีกษัตริย ทุกคนจึงกระทาํตามที่ตวัเองเห็นดีเห็นชอบ 
7มีหนุมชาวเลวคีนหนึง่จากเบธเลเฮมในเขตยูดาห ผูอาศัยอยูในเขตของตระกูลยูดาห 
8เขาจากที่นัน้มาเพื่อหาที่พักอาศัย  ระหวางทางเขามาถึงบานของมีคาห  

ในแดนเทอืกเขาแหงเอฟราอิม 9มีคาหถามวา “ คุณมาจากไหน”   เขาตอบวา 

“ ผมเปนคนเลวีมาจากเบธเลเฮมในยูดาห กําลังหาที่พักอาศัย”  10มีคาหจึงกลาววา 

“ มาอยูกับผมเปนพอลูกกัน  คุณจะไดเปนปโุรหิตของผม  

ผมจะใหเงินคณุปละสบิเชเคล(ราว 115 กรมั) พรอมทั้งเสือ้ผาและอาหาร”  11หนุมเลวผูีนั้น 

ก็ตกลง  เขาเปนเสมือนบุตรชายคนหนึ่งของมีคาห 
12มีคาหแตงตัง้ชายหนุมผูนั้นใหเปนปโุรหิตอาศัยอยูในบานของตน 13มีคาหกลาววา 

“ ผมรูแลววาพระเจาจะทรงดีตอผมตั้งแตผมมีชาวเลวคีนนี้มาเปนปโุรหิต”  
 
มีคาหและคนตระกูลดาน 
18 ในสมัยนัน้อสิราเอลไมมีกษัตรยิ ตระกูลดานพยายามเสาะหาทําเล 
เพื่อตั้งถ่ินฐานเพราะวาพวกเขายังมิไดยึดครองดินแดนกรรมสิทธ์ิของตนในหมูพี่นอง 
2ฉะนั้นชาวตระกูลดานจงึเลือกนักรบหาคนจากเมือง 
โศราหและเอชทาโอลใหไปสอดแนมในดนิแดนซึง่จะเขาไปตั้งถ่ินฐาน  
เมื่อมาถึงแดนเทือกเขาแหงเอฟราอิม  คนเหลานี้เขาพักอาศัยในบานของมคีาห 

3พวกเขาสังเกตสําเนียงของหนุมเลวีผูนัน้ก็ถามวา “ มาทําอะไรอยูทีน่ี่  ใครพาทานมา”  
4หนุมเลวีก็เลาใหฟงถึงขอผูกพันที่มีตอมคีาห  และ เลาวามีคาหจางใหตนเปนปุโรหิต 
5คนเหลานัน้จึงวา “ถาอยางนัน้ชวยทูลถามพระเจาให 

ดวยวาการเดนิทางของเราครัง้นี้จะประสบความสําเรจ็หรอืไม”  6ปโุรหิตตอบวา 

“ ไปดีมาดีมีสนัติสุขเถิด พระเจาทรงเห็นชอบในการเดินทางของทาน”  
7ฉะนั้นคนทัง้หาจึงไปตอยังเมอืงลาอชิ 
และเห็นวาผูคนที่นั่นตางอยูอยางสงบสุขเหมือนชาวไซดอน  ม่ันคงและไมระแวดระวงักลัวภยั  
และเนื่องจากดนิแดนอุดมไมขาดสิง่ใดพวกเขาจึงเจริญมาก ทั้งพวกเขาก็อยูหาง 
ไกลจากไซดอน  และไมมีการติดตอกับใครอืน่เลย  

8เมื่อคนสอดแนมกลับมายังโศราหและเอชทาโอล  พวกพองก็ถามวา “ เปนยงัไงบาง  

                                      
18 17:3 * ราว 12 กก.เศษ 
19 17:4 * ราวๆ 2.3 กก. 



ไปพบอะไรเขาบาง”  9คนสอดแนมก็ตอบวา “ใหเราไปโจมตีเถิด ไปดูมาแลว  

ดินแดนนั้นดีมากเลย  อยามัวนิง่เฉยอยูเลย  อยารีรอ  เขาไปยึดครองเถิด  
10พอไปถึงจะเห็นวาผูคนที่นัน่ไมไดตระเตรยีมปองกันตวัเลย  

เปนดินแดนกวางขวางซึ่งพระเจาทรงมอบไวในมือทานแลว  เปนที่ซึง่ไมขาดอะไรเลย”  
11ฉะนั้นชาย 600 คนจากตระกูลดาน พรอมอาวุธครบมือก็ยกออกจากโศราหและเอชทาโอล 
12ระหวางทางพวกเขาตั้งคายใกลๆคิรอิัธเยอาริมในเขตยูดาห  

สถานที่แหงนัน้ทางตะวันตกของคิรอิัธเยอารมิจึงไดชือ่วามาฮะเนดาน*20 จนกระทั่งทุกวนันี ้
13จากที่นั้นพวกเขาเดินทางตอมาถึงแดนเทอืกเขาแหงเอฟราอิม  และมาถึงบานของมีคาห 
14คนสอดแนมทั้งหาก็พูดกับคนเหลา นัน้วา “ในบานนัน้มีห้ิงบูชาพรอมเอโฟด  

เทวรปูและรปูเคารพตางๆมากมาย  รูแลวซิ นะวาเราควรจะทาํอยางไร”  15พวกเขาจึงแวะ 

เขาไปยังบานของหนุมเลวคีนนั้นในที่ของ  มีคาหและทักทายเขา 16ชายตระกูลดาน 600 คน 
ถืออาวุธครบมอืยืนอยูตรงทางเขาประตู 17แลวคนสอดแนมทั้งหาเขาไปในบาน เอารปูสลกั 
เอโฟดและรปูเคารพตางๆ ออกมาในขณะทีป่โุรหิต และคนถืออาวุธ 600 คน 
ยืนอยูที่ปากทางเขาประตู 18เมื่อเห็นคนเหลานั้นเขาไปในบานมคีาหแบกรปูเคารพตางๆ 

ออกมา ปุโรหิตจึงรองถามวา “ ทานทําอะไรนะ”  19เขาเหลานั้นตอบวา “เงียบไวเถอะนะ 

ไมตองพูดอะไร  แลวมากับเรา มาเปนบิดาเปนปุโรหิตของเรา ทําหนาทีใ่หคนทั้งตระกูล 

ในอสิราเอล  ไมดีกวาอยูประจาํกับครอบครัว ของคนๆเดียวหรอกหรือ”   20ปโุรหิตหนุมจงึ 

เต็มใจไปกับพวกเขา  และนําเอโฟด  เทวรูปกับรปูเคารพทั้งหลายไปดวย 
21คนทัง้หมดเริม่ออกเดินทางอกีครัง้หนึ่ง ใหขบวนเด็ก  ฝูงสัตวและทรพัยสินนําหนาไป 
22เมือ่จากบานมีคาหมาเปนระยะไกลพอควร  มีคาหกับเพื่อนบานก็ไลตามมา 23และ 
รองเรียกใหขบวนนัน้หยุด  ชาวตระกูลดาน จงึถามวา 

“ พวกทานไลตามเรามาอยางนี้ตองการอะไร”  24มีคาหตอบวา 

“ ถามมาไดวาตองการอะไร  ก็พวกทานเอาเทวรูปทัง้หมดของขาพเจามา  

พรอมทัง้ปโุรหติอีก  ขาพเจาไมมีอะไรเหลอืเลย”  25ชาวตระกูลดานกลาววา 

“ ไมตองเถียงกับเราเดี๋ยวมีใคร โมโหขึน้มา  พวกทานก็จะถูกฆาเสียหมด”  
26แลวชนตระกลูดานก็เดินทางตอไป  
เมื่อมีคาหเห็นวาฝายนั้นมีกําลงัมากเกินกวาตนจึงกลบับาน 
27ชนตระกูลดานพรอมทั้งรูปเคารพของมคีาหและปโุรหิตนั้นก็มาถึงเมืองลาอิช  
ผูคนอยูกันอยางสงบและไมไดระแวดระวังภัย เขาทั้งหลายจงึตรงเขาไปสงัหารผูคน 
เผาเมืองวอดวาย 28ไมมีใครมาชวยเหลอืเพราะพวกเขาอยูหางไกลจากไซดอน  
และไมไดคบหากับผูใด เมืองนี้อยูในหุบเขาใกลเบธ เรโหบ 
ชาวตระกูลดานสรางเมอืงขึ้นใหมเพื่ออยูอาศยั 
29แลวตัง้ชือ่เมืองวาดานตามชื่อบรรพบรุษซึง่เปนบุตรชายของอิสราเอล 
แมวาเดิมชือ่เมอืงลาอชิ   

                                      
20 18:12 * แปลวา คายตระกูลดาน 



30ณ ที่นั้นเขาทั้งหลาย สถาปนาเทวรปูขึ้น  และแตงตั้งชายผูหนึ่งชือ่โยนาธาน*21 
และบตุรชายของ เขาใหเปนปโุรหิตสาํหรบัตระกูลดานสืบทอด 
กันมาจนกระทัง่เมืองนั้นตกเปนเชลย 
31พวกเขาใชรปูเคารพของมคีาหตลอดเวลาทีน่ิเวศของพระเจาอยู ณ ชิโลห 
                       
คนเลวีกับภรรยานอย 
19 สมัยนั้นอิสราเอลไมมีกษัตริย มีชายตระกูลเลวคีนหนึง่  
อาศัยอยูในที่หางไกลในแดนเทือกเขาแหงเอฟราอิม  
เขาไดพาหญิงสาวคนหนึ่งจากเบธเลเฮมในยดูาหมาเปนภรรยานอย  
2แตหญงินั้นไมสัตยซือ่ตอสาม ีนางทิ้งเขากลบัไปอยูบานของบิดาในเบธเลเฮมได 4 เดอืน 
3แลวสามีของนาง พรอมดวยคนใชคนหนึ่งและมีลาเพิ่มอีกหนึ่ง ตวัก็ไปเยี่ยมนาง  
เพื่อชักชวนใหกลับมาอยูกับสามีอีก  นางพาเขาเขาไปในบานของบดิา  
เมื่อบดิาเห็นเขาก็ตอนรบัดวยความยินด ี4พอตาจึงชวนลูกเขยใหพักอยูดวย  
เขาก็พักอยูเปนเวลา 3 วันมีการเลี้ยงฉลองรื่นเริงกัน 
5ในวันที่สี่พวกเขาก็ตื่นขึ้นแตเชาเตรียมออกเดินทาง  
แตบิดาของหญงินั้นรบเราใหรบัประทานอาหารเชาเสียกอน 
6จากนั้นก็เกลี้ยกลอมใหพักผอนสําราญใจอยูตออีกคืนหนึ่ง 7เมื่อชายนั้นลุกข้ึนเตรียมจะไป  
พอตาก็พดูโนมนาวจนเขาคางคืนที่นั่นอีก 8เชาวันที่หา 

เมื่อเขาลุกข้ึนจะไปบดิาของหญิงนัน้กลาววา “ อยูตออีกเถอะนะ  บายหนอยคอยไป”  
แลวเขาทัง้หลายก็กินเลี้ยงกันอีก 9ครั้นเมือ่ชายผูนั้น กับภรรยานอยและคนใชกําลังจะไป  
พอตาก็พดูวา “นี่ก็บายคลอยแลว  คางอีกสักคนืเถอะ  เย็นนี้เราจะไดฉลองอีกครัง้  

แลวพรุงนี้ลูกคอยตื่นแตเชาออกเดินทางไป”     
10แตชายผูนัน้ยืนกรานไมยอมคางคนื พวกเขาจึงออกเดินทางมุงไปยังเยรซูาเล็ม*22 

เมื่อใกลค่าํแลว 11เมือ่พวกเขามาถึงใกลๆเยบสุคนใชนัน้พูดกับนายวา 

“ใหเราแวะพักที่เมืองของชาวเยบุสคางคืนทีน่ี่กันเถิด”  12ชายนั้นตอบวา “ ไมได  

เราจะไมพักอยูในเมืองของคนตางชาตินี ้ ซึง่ไมมีชาวอสิราเอล   เราจะไปตอจนถงึกิเบอาห”  
13เขาเสริมวา “ ใหเราไปถงึกิเบอาหหรือรามาห แลวคอยคางคืนที่นั่น”  
14เขาทัง้หลายจึงเดินทางตอไป  
ดวงอาทิตยกําลังจะลบัฟาขณะที่เขามาถึงกิเบอาหในเขตเบนยามิน 15เขาคิดจะคางคนืทีน่ั่น  
แตเนื่องจากไมมีใครเชื้อเชญิใหพักอยูดวย  จงึไปพักแรมที่ลานเมือง  
16เย็นวันนั้นชายชราผูหนึ่งกลับจากทํางาน ในทุงนาจะไปบาน (เขามาจากดินแดนเทอืก 

เขาแหงเอฟราอิม  มาอาศัยอยูในกิเบอาหซึง่เปนเขตของเบนยามิน) 
17เมือ่เห็นคนสญัจรอยูที่ลานเมือง จงึถามวามาแตไหนและกําลังจะไปทีไ่หน 18เขาตอบวา 

                                      
21 18:30 * วงศวานของเกอรโชม บตุรโมเสส 
22 19:10 * หรือ เยบุส 



“ พวกเรามาจากเบธเลเฮมเขตในยูดาหกําลงัจะกลับไปยงัถ่ินไกลในแดนเทือกเขาแหงเอฟร
าอิมที่ซึง่เราอาศัยอยู 
ขาพเจาไปเบธเลเฮมในยูดาหมาบัดนี้กําลงัจะกลับไปยังนิเวศของพระเจา 
ไมมีใครรบัเราเขาในบาน 19เรามีทัง้ฟางหญาสําหรบัลา 

และขนมปงกับเหลาองุนสาํหรบัผูนอย หญิงนี ้และชายหนุมทีม่าดวย เราไมขาดสิง่ใด”  
20ชายชราผูนัน้จึงวา “ เชิญมาเปนแขกของขาพเจา อยาพักที่ลานเมืองนี้เลย”  
21ชายชราจึงพาคนเหลานั้นไปดวย และใหอาหารแกลา 
หลังจากที่พวกเขาลางเทาแลวก็รับประทานอาหารรวมกัน 
22ขณะที่กําลงัเบิกบานกันอยูนัน้ 
ก็มีกลุมคนชั่วของเมอืงนั้นมาลอมบานชายชราไวแลวทบุประตูตะโกนเรียกใหชายชรานาํตวัช
าวเลวคีนนั้นทีม่าพักอยูดวยออกไปใหเขาทัง้หลายขมขืน 

23ชายชราผูนัน้จึงเดนิออกไปพูดกับคนเหลานั้น  ขอรองวา “ ขอทีเถิด 

อยาทําสิง่เลวทรามต่าํชาเชนนัน้เลย  เขาเปนแขกของขาพเจา 24นี่แนะ 
ขาพเจาจะพาลกูสาวพรหมจารีของขาพเจาและภรรยาของชายคนนั้น  

ออกมาใหพวกทานทําอะไรตามใจชอบ แตอยาทําอะไรนาละอายกบัชายคนนั้นเลย”  
25แตพวกเขาไมยอมฟง ชายตระกูลเลวีจึงรุนภรรยานอยออกมา  
คนเหลานั้นก็รมุขมขืนนางตลอดคืน  แลวปลอย ตวันางมาเมือ่รุงสาง 
26นางลมตวัลงที่หนาประตบูาน นอนอยูทีน่ั่นจนกระทัง่สวาง 
 27เมือ่สามีของนางเปดประตอูอกมาเพื่อเดนิทางตอ ก็พบนางนอนอยูทีน่ั่น ลมตัวอยูหนาประต ู 
มือสองขางพาดที่ธรณีประต ู
28เขาจึงวา “ ไปกันเถอะ”  แตนางมไิดปรปิากตอบ  

เขาจึงชอนรางของนางพาดบนหลังลา  พากลับไปบาน 
29เมือ่ไปถึงก็หยิบมีดมาฟนรางของนางแยกเปน 12 ทอน  
สงไปยังตระกูลทั้งหลายของอสิราเอลตระกูลละทอน 30ทุกคนที่เห็นพดูกันวา 

“ ตั้งแตวันทีอ่สิราเอลออกจากอียิปตมาไมเคยมีเหตุการณอยางนี้เลย ลองคดิดูพิจารณาดู  

เราจําเปนตองจดัการอะไรสักอยาง”   
 
ชาวอิสราเอลเตรียมรบ 
20 จากนั้นชาวอิสราเอลทัง้หมดจากดาน จดเบเออรเชบาและจากแดนกิเลอาด 

พรอมใจกันมาชุมนุมตอเบือ้งพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ ที่มิสปาห 
2บรรดาผูนาํของตระกูลทัง้ปวงแหงอิสราเอลเขาประจําที่ในการชุมนุมประชากรของพระเจามี

ทหาร 400,000 คนถืออาวุธครบมอื 3(ชนตระกูลเบนยามนิไดขาววาอิสราเอลตระกูลตางๆ 
มารวมตัวกันทีมิ่สปาห)แลวชนอิสราเอลกลาววา “เลามาซิ 

วาเรือ่งเลวรายนากลัวนี้เปนมาอยางไร”  4ชายเลวีสามีของหญิงที่ถูกฆาจงึกลาววา 

“ขาพเจากับภรรยานอยมาคางคืนที่กิเบอาห ในเขตเบนยามนิ 5คืนนัน้ชาวกิเบอาหมาลอม 
บานคิดจะฆาขาพเจาพวกเขาขมขืนภรรยาของขาพเจาจนนางตาย 
6ขาพเจาจึงฟนรางของนางเปนสิบสองทอน  



สงไปทัว่แดนอสิราเอลเพราะวาคนพวกนัน้ไดกระทําสิง่ที่เลวทรามต่ําชานาละอายมากในอสิร
าเอล  7บัดนี้พี่นองอิสราเอลทัง้หลาย โปรดแถลงขอวินจิฉัยของทาน  

และใหคําแนะนําแกขาพเจาดวย” ******** 
8เขาทัง้หลายตอบเปนเสียงเดยีวกันวา “พวกเราจะไมยอมกลับบานสักคน 
9เราจะจัดการกับกิเบอาหดงันี้  
คือเราจะจบัสลาก10เลือกหนึง่ในสบิของตระกูลอิสราเอลทัง้ปวง 
ใหเปนกองกําลงัคอยสงเสบียงให  ที่เหลือ จะเขาทําลายกิเบอาหใหสาสมกับการกระทาํ 

อันชัว่รายเลวทรามในอสิราเอลครัง้นี”้   11ชาว อสิราเอลจงึรวมใจกันในการครั้งนี ้
12พวกเขาสงผูสื่อสารไปทั่วเขตตระกูลเบนยามินแจงวา 
“จะวาอยางไรกับการกระทําอนัชั่วรายที่เกิดข้ึนในหมูพวกทาน 
13จงมอบตัวผูกระทําผิดจากกิเบอาหมาใหเราประหารเสีย  

เพื่อขจัดมลทนิชั่วรายจากอิสราเอล”  แตชาวเบนยามินไมฟงพี่นองอิสราเอล 

14จากเมืองตางๆของตนพวกเขามารวมตวักันที่กิเบอาหเพือ่สูรบกับชนอสิราเอล 

15พวกเขาระดมนักรบ 26,000 คนจากเมืองตางๆมาที่กิเบอาหทันทีสมทบกับชายชาวถิ่น 700 

คน  เพื่อรบปองกันตัวกับชนอิสราเอล 16ในจํานวนนี้มี 700 คน ซึง่เปนนักเหวี่ยงสลิงถนดัซาย 
สามารถเหวี่ยงกอนหินใสเสนผมหนึ่งเสนโดยไมพลาด 17สวนกองทัพอสิราเอล 

ไมนับคนเบนยามิน  มี 400,000  คนลวนเปนนักรบ 

18กองทัพอิสราเอลไปยงัเบธเอลทูลถามพระเจาวาควรใหตระกูลใดนําออกไปรบกับตระกูลเบ

นยามิน พระเจาตรัสวา “ใหยูดาห ไปกอน”  
 
รบกับตระกูลเบนยามิน 
19เชาวนัรุงข้ึน  ชนอิสราเอลยกมาตั้งคายใกลกิเบอาห 
20คนอิสราเอลออกมาเพื่อสูรบกับชนเบนยามนิ  และต้ังฐานทัพที่กิเบอาห 

21คนเบนยามินออกมาจากกิเบอาหฆาชาวอสิราเอลไปเสีย 22,000 คนในวนันั้น 22แต 
คนอิสราเอลหนนุใจกันและกันและออกมาตั้งฐานทพัที่เดิมเชนวันกอน  
23คนอิสราเอลขึ้นมาร่าํไหเบือ้งพระพักตรองคพระผูเปนเจา+จนถึงเวลาเยน็  ทูลถามวา 

“ขาพระองคทัง้หลายควรสูรบกับเบนยามินผูเปนพีน่องอีกหรอืไม”  
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา “ไปเถอะ”  
24คนอิสราเอลจึงยกพลมาประชิดเบนยามินอกีเปนวันที่สอง 

25ครั้งนี้เมือ่คนเบนยามนิออกจากกิเบอาห มาสูรบก็ฆาฟนคนอิสราเอลตายไป 18,000 

คนลวนแตนักรบ 

26แลวอิสราเอลทั้งหมดก็ข้ึนไปที่เบธเอลร่ําไหเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+และอดอาหา
รจนกระทั่งเวลาเย็น   ถวายเครื่องเผาบชูาและเครื่องสันติบชูา 

27และชนอสิราเอลทูลถามองคพระผูเปนเจา+ 
(ครัง้นัน้หีบพันธสัญญาของพระเจาอยูที่เบธเอล  



ฟเนหัสบุตรเอเลอาซารหลานของอาโรนปฏบิัติหนาทีอ่ยูหนาหีบนัน้)  พวกเขาทูลถาม 

องคพระผูเปนเจา+วาควรออกไปสูรบกับชนตระกูลเบน ยามินซึง่เปนพีน่องตอไปหรือไม  

องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา “จงไปเถิด  วนัพรุงนี้เราจะมอบพวกเขาไวในมือของเจา”  
29ฉะนั้นคนอิสราเอลจึงซุมกําลังรอบกิเบอาห 30และออกไปสูกับคนเบนยามินอีกในวันที่สาม 
ตั้งแนวรบดังเชนเคย 31เมือ่คนเบนยามนิออกมาประจันหนากัน 
และถูกลอใหหางออกไปจากตวัเมือง  พวกเขาเริ่มฆาฟนคนอิสราเอลเชนครั้งกอน  มีราว 30 
คน ลมตายกลางทุงโลงและตามทาง ซึ่ง สายหนึ่งไปเบธเอล อีกสายหนึ่งไปกิเบอาห 

32คนเบนยามินรองตะโกนวา “เรากําลังจะชนะอีกแลว”  
สวนคนอิสราเอลตกลงกันวาจะลาถอย  และลอดึงพวกเขาออกจากตัวเมอืงไปตามทาง 

33คนอิสราเอลทั้งปวงจะออกจากที่ตัง้ไปยังบาอัลทามาร   สวน10,000 

คนที่ซุมกําบงัอยูทางทศิตะวันตกของกิเบอาหจะออกมาจากทีม่ั่น 

34จากนัน้นักรบชั้นเยี่ยมของอิสราเอล 10,000 คนจะบโุจมตีกิเบอาหสูรบกันอยางดุเดอืด 

จนชาวเบนยามนิไมตระหนักวาภัยพบิัติมาใกลตัว 
 
อิสราเอลชนะ  
35องคพระผูเปนเจา+ทรงใหคนเบนยามนิพายแพแกชนอสิราเอล  

ในวันนั้นคนอิสราเอลฆาฟนคน เบนยามินเสยี 25,100 คนลวนเปนนักรบถืออาวุธ 

36คนเบนยามินจึงเห็นวาตนแพแลว 
 
บทยอของสงคราม 
 ทัพอิสราเอลทาํทวีาถอยหนีจากคนเบนยามนิ เพื่อเปดชองใหกองกําลังทีซุ่มอยูใกลๆกิเบอาห 
37คนทีซุ่มอยูจูโจมบุกเขาไปในเมืองกิเบอาหกระจายกําลงัฆาฟนชาวเมอืงทัง้หมด 
38คนอิสราเอลนัดหมายกบัพวกที่ซุมอยูใหสงอาณัตสิัญญาณ  
เปนควันกลุมใหญพุงข้ึนจากในเมือง 39เมือ่นัน้คนอิสราเอลจะหันกลบัมาสูรบ 
คนเบนยามนิเริม่ฆาฟนคนอิสราเอล(ราว 30 คน) เขาพูดกันวา 

“เรากําลังจะพชิิตพวกเขาเชนครั้งกอน”  40แตเมือ่ควันไฟพุงข้ึนฟา  

คนเบนยามนิเหลียวหลังกลบัมาดูเห็นควันไฟพุงข้ึนจากทัว่เมือง 
41จากนัน้คนอสิราเอลหันกลบัมาสูกัน  
คนเบนยามนิหวาดกลวัย่ิงนักเพราะตระหนักวาภัยพบิัติจูโจมตนแลว  
42ก็พายหนีไปตอหนาคนอสิราเอลไปทางถิ่นกันดาร  แตชาวอสิราเอลก็ไลตาม  
และกองกําลงัทีโ่จมตีเมอืงก็ออกมารวมสังหาร 43อสิราเอลตัง้วงลอมโอบ 
ทัพเบนยามินทางตะวนัออกของกิเบอาห และฆาคนเปนอันมากที่นัน่ 

44คนของเบนยามินเสียชวีิตในสมรภูมิแหงนัน้ 18,000 

คน45ที่เหลอืหนีเขาไปในถ่ินกันดารทางจะไปศิลาแหงรมิโมน  แตถูกฆาเสยีระหวางทาง 

5,000 คน  คนอิสราเอลไลฆาคนเบนยามนิ ไปถึงกิโดม และฆาตายไปอีก 2,000 คน   



46เปนอันวาตระกูลเบนยามินสญูเสียนักรบแกลวกลาไป 25,000 คนในวันนัน้ 47เหลือ  600 

คนหนีเขาไปในถิ่นกันดารสูศลิาแหงรมิโมน  อาศัยอยูที่นั่นเปนเวลา  4 เดอืน  
48สวนคนอสิราเอลหวนกลับไปฆาชนตระกูลเบนยามินทั้งชาย  หญงิ  เด็ก  ฝูงสัตว  
และเผาทุกเมอืงทุกหมูบานตลอดแดนนั้น 
                         
หาภรรยาใหตระกูลเบนยามิน 
21
 ชาวอิสราเอลไดกลาวปฏิญาณที่มิสปาหวาจะไมยอมยกบตุรสาวของตนใหแกชายใน
ตระกูลเบนยามนิ 
2ครั้งนั้นชาวอสิราเอลมานั่งชมุนุมกันเบือ้งพระพักตรพระเจาที่เบธเอลจนถงึเวลาเย็น 
ร่ําไหดวยความขมขื่นรันทดใจ 3และกราบทูลวา 

“ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอสิราเอล  

เปนไปไดอยางไรหนอทีอ่ิสราเอลจะตองขาดหายไปหนึ่งตระกูล”  
4เชาตรูวนัรุงข้ึนเหลาประชากรกอแทนบูชาและถวายเครือ่งเผาบูชากับเครือ่งสันตบิูชา 

5และถามกันวา 

“ มีตระกูลใดในพวกเราที่มิไดไปรวมในการชุมนุมเบือ้งพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ที่มิสป

าห?”  เพราะเขาทัง้หลายไดใหสัตยปฏญิาณวาผูใดไมยอมมาจะตองตาย 

6ชาวอิสราเอลคร่าํครวญราํพนัถึงพี่นองตระกูลเบนยามนิวา “อนจิจาเอย 
ตระกูลหนึ่งในอิสราเอลตองถูกตัดขาดไปเสียแลวหนอ 
7ทนีี้จะไปหาภรรยามาใหคนหยิบมอืเดียวนีไ้ดอยางไร  

เพราะเราเองกไ็ดลั่นวาจาโดยอางพระนามองคพระผูเปนเจา+วาจะไมยกลกูสาวเราใหเขา”  
8แลวพวกเขาก็ถามกันวา 

ตระกูลใดแหงอสิราเอลทีไ่มไดมารวมชุมนุมกันเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ที่มิสปาห  
พบวาไมมีคนจากยาเบชกิเลอาดมารวมเลยสกัคนเดียว เพราะเมื่อขานนบัประชากร 

ไมมีสักคนจากยาเบชกิเลอาดมาทีค่ายชุมนุม 10ทีป่ระชุมจงึสงนักรบ 12,000 

คนใหไปฆาฟนชาวยาเบชกิเลอาดทุกคน  รวมทั้งผูหญิงและเด็ก 11สั่งใหฆาผูชายทุกคน 
และผูหญงิทุกคนที่ไมใชสาวพรหมจารี 
12พวกเขาพบวาในหมูชาวถ่ินยาเบชกิเลอาดมีหญิงสาว 400 คน ซึง่ไมเคยหลับนอนกบัชาย 
จึงนาํตัวมายังคายพักที่ชโิลหในคานาอัน 
13จากนัน้อสิราเอลก็สงทูตสนัติภาพไปพบ คนเบนยามิน(ที่เหลือรอดอยู) ณ ศิลาแหงริมโมน  

14ฉะนั้นคนเบนยามินจึงกลบัมาและไดรบัหญิงสาวชาวยาเบชกิเลอาดที่รอด ชวีิตนั้น  
แตมีหญิงสาวไมเพียงพอกบั จาํนวนคนของเขา 15เหลาประชากรโศกเศรา 
เสียใจเนื่องดวยเบนยามนิเพราะพระเจาไดทรงกระทําใหเกิดรอยราวฉานในหมูตระกูลแหงอสิ
ราเอล 
16บรรดาผูอาวโุสแหงเหลาประชากรหารือ กันวา “เราจะทําอยางไรดีจึงจะหาภรรยาให 
กับชายเบนยามินอืน่ๆ  เนือ่งจากผูหญิงในตระกูลเบนยามินตายหมดแลว  
17คนเบนยามินที่เหลืออยูตองมทีายาท  เพื่อชนอิสราเอล จะไดไมขาดหายไปหนึง่ตระกูล 
18เราจะยกลูกสาวของเราเองใหก็ไมได  เราปฏญิาณไว แลววา  

ถาผูใดกระทาํเชนนั้นจะถูกแชงสาป”  



19แลวก็มีผูระลกึถึงเทศกาลฉลองประจาํปถวายแดพระเจาที่ชโิลหไปทางเหนอืของเบธเอล  
ทางตะวันออกของเสนทางจากเบธเอลไปยงัเชเคม  และทางใตของเลโบนาห 
20เขาเหลานั้นจึงไปบอกชายเบนยามินวา “จงไปแอบซุมอยูในสวนองุน 
21และคอยดูเมือ่หญงิสาวแหงชิโลหออกมาเพื่อจะไปเตน ราํ  
ก็ตรงเขาฉดุนางพาไปอยูบานเปนภรรยา 22เมือ่บดิาและพี่นองของนางมาฟองเรา  

เราก็จะบอกพวกเขาเองวา ‘ โปรดเห็นใจยกลูกสาวใหเขาเถิด  เพราะเมือ่เราทําลายยาเบช 

กิเลอาด  เราไมอาจหาภรรยาใหพวกเขาไดพอเพียง  และทานเองก็ไมผิด 

ในเมื่อทานไมไดยกลูกสาวใหพวกเขา’ ”  
23ฉะนั้นคนเบนยามินจึงกระทําตามคาํแนะนํา  ไปลักพาหญิงสาวที่กําลงัเตนรําไป เปนภรรยา 
และกลับไปยงัดินแดนกรรมสทิธ์ิของตน แลวสรางเมืองขึ้นใหมตั้งรกรากอยูที่นั่น 
24จากนัน้ชาวอิสราเอลตางก็แยกยายกันกลับคนืสูเขตแดนของตน 
25ครั้งนัน้อสิราเอลไมมีกษัตริยปกครอง  ทุกคนตางกระทําตามที่ตนเห็นดีเห็นชอบ 



 
นางรธู 
เราไมทราบวาใครเปนผูเขียนบันทึกพระธรรมเลมนี้  
แตทราบวาเปนเรื่องราวในยุคผูวินิจฉัย  
พระธรรมเลมนี้แสดงภาพอีกดานหนึ่งของยุคสับสนวุนวาย 
เปนภาพเหตุการณอันปลอบประโลมใจจากการนองเลือดและโศกนาฏกรรมที่ท
วมทนดินแดนอิสราเอลอันเนื่องมาจากความผิดบาปของพวกเขา 
รูธตัดสินใจที่จะอยูกับนางนาโอมีมารดาของสามีซ่ึงประสบความทุกขวิปโยค 
พระเจาทรงตอบแทนความดีของรูธโดยใหสามีท่ีดีคือ โบอัส 
ท้ังสองมีลูกชายดวยกัน  ทําใหนาโอมีก็ไดหลาน  
กษัตริยดาวิดก็เกิดมาจากครอบครัวนี้ 
จุดศูนยกลางของพระธรรมเลมนี้คือ 
แมในยามวิกฤติและสิ้นหวังเราก็ยังสามารถดํารงชีวิตตามพระบัญชาของพระเ
จาได  และพระเจาทรงอวยพรคนที่ประพฤติเชนนั้น  ความรัก  ความดีงาม  
ความไววางใจของเพื่อนมนุษยนั้นยิ่งใหญกวาความเกลียดชังและความรุนแรง 
ซ่ึงสืบเนื่องจากชั่วอายุหนึ่งไปยังอีกชั่วอายุหนึ่ง  
เปนเสมือนแสงสวางนําทางผูแสวงหาความหมายที่แทจริงของชีวิต 
 
โครงเรื่อง 
1. ความทุกขโศกที่เกิดแกนาโอมี   (1:1-10) 
2. รูธจงรักภักดีตอนาโอมี    (1:11-22) 
3. โบอัสแสดงน้ําใจตอญาติ    (2:1 - 3:18) 
4. โบอัสแตงงานกับรูธ        (4:1-17) 
5. ลําดับวงศของกษัตริยดาวิด    (4:18-22) 
 
เ อ ลีเมเลคและครอบครัวยายไปโมอับ 



1 สมัยที่ผูวินิจฉัยปกครองอยูนั้น  เกิดกันดารอาหาร  
ชายคนหนึ่งจากเบธเลเฮมในยูดาหกับภรรยาและบุตรชายสองคน 
จึงไปอาศัยอยูในดินแดนโมอับชั่วระยะหนึ่ง 2ชายนั้นมีชื่อวาเอลีเมเลค 
ภรรยาของเขาชื่อนาโอมี และบุตรชายสองคนคือมาหโลน และคิลิโอน  
ซ่ึงเปนชาวถ่ินเอฟราธาห จากเบธเลเฮมในเขตยูดาห ยายไปอาศัยอยูท่ีโมอับ      
3ตอมาเอลีเมเลคสามีของนาโอมีเสียชีวิต เหลือนาโอมีกับบุตรชายทั้งสอง 
4ซ่ึงแตงงานกับหญิงชาวโมอับ คนหนึ่งชื่อรูธ อีกคนหนึ่งชื่อโอรปาห 
หลังจากท่ีพวกเขาอาศัยอยท่ีนั่นราว 10 ป 5ทั้งมาหโลนและคิลิโอนก็เสียชีวิต 
จึงเหลืออยูแตเพียงนาโอมี 
6เม่ืออยูในโมอับนางไดขาววาองคพระผูเปนเจา+ทรงมาชวยเหลาประชากรข
องพระองค โดยประทานอาหารแกพวกเขา 
นาโอมีกับลูกสะใภก็เตรียมตัวจะจากท่ีนั่นกลับบาน 
7นางกับลูกสะใภสองคนออกจากถิ่นท่ีอยู  เดินทางจะกลับไปยังดินแดนยูดาห 
 
นาโอมีและรูธกลับมายังเบธเลเฮม 
8แตแลวนาโอมี กลาวกับลูกสะใภท้ังสองวา 
“ ลูกท้ังสองกลับบานไปหาแมของลูกเถิดนะ  
ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงสําแดงความเมตตาแกเจา 
ท่ีไดจงรักภักดีตอแมและสามีผูลวงลับ 
9และขอองคพระผูเปนเจา+ทรงอวยพรใหลูกไดออกเรือนแตงงานใหม”  
แลวนางก็จูบลาลูกสะใภท้ังสองและทั้งสองก็ร่ําไหสะอึกสะอื้น 
10กลาวกับนางวา “ เราจะไปกับแมไปหาพวกพองของแม “  
11แตนาโอมีตอบวา “ กลับบานเถิดลูกเอย จะไปกับแมทําไม? 
แมมีลูกชายที่จะเปนสามีของเจาไดอีกหรือ? 12กลับไปบานของลูกเถิด  
แมเองก็แกชราเกินกวาจะมีสามีอีก  และถึงสมมุติวาไดสามีวันนี้และมีลูกชาย  
13ลูกจะรอใหเขาโตขึ้นมาไดหรือ? ลูกจะไมแตงงานเพื่อคอยเขาหรือ?  



อยาเลยลูกเอย  แมมีความขมขื่นมากยิ่งกวาลูกเสียอีก 
ท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงลงโทษแม!”   
14แลวคนท้ังสามก็รองไหดวยกันอีก 
จากนั้นโอรปาหจึงจูบลามารดาสามีกลับไป แต รูธยืนกรานจะอยูกับนาโอมี 
15นาโอมีกลาวกับนางวา  
“ ดูซิสะใภอีกคนก็กลับไปหาพวกพองและพระของเขา  
เจาก็นาจะกลับไปดวย”     
16แตรูธตอบวา “ อยาคะยั้นคะยอใหลูกท้ิงแมไปเลย แมไปไหนลูกขอไปดวย  
แมอยูไหนลูกขออยูดวย ญาติของแมจะเปนญาติของลูก 
และพระเจาของแมจะเปนพระเจาของลูกดวย  
17แมตายท่ีไหนลูกขอตายที่นั่นดวย  และขอใหถูกฝงอยูในท่ีเดียวกัน  
ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงจัดการกับลูกอยางรุนแรงถาลูกยอมใหมีอะไรอื่นนอ
ก จ า ก ค ว า ม ตาย  มาแยกเราเสียจากกัน”   
18เม่ือนาโอมีเห็นวารูธตั้งใจแนวแนท่ีจะไปดวย ก็เลิกรบเรานาง 
19หญิงท้ังสองจึงเดินทางมายังเบธเลเฮมทั่วท้ังเมืองพากันแตกตื่นเมื่อเห็นคนทั้
งสองมา พวกผูหญิงถามกันวา “ นี่นาโอมีจริงๆหรือ?”  
20น างตอบวา “ อยาเรียกฉันวานาโอม1ีเลย เรีย ก ม า ร า 2เถอะ 
เพราะวาองคทรงฤทธิ์3 ทําใหชีวิตของฉันขมขื่น 
21ฉันมีทุกอยางครบบริบูรณเม่ือจากเมืองนี้ไป 
แตองคพระผูเปนเจา+ทรงนําฉันกลับมามือเปลา 
ทําไมถึงมาเรียกฉันวานาโอมี? 

                                      
1 1:20 * นาโอมี แ ป ล วา อภิรมย 
2 1:20 ** สวน ม า ร า  แ ป ล วา  ข ม  
3 1:20 *** ภาษาฮีบรูแปลวา ชัดดาย เชนเดียวกับขอ 21 



ในเมื่อองคพระผูเปนเจา+ทรงทําใหฉันปวดราวและองคทรงฤทธิ์ทําใหฉันตอง
ป ร ะ ส บ เ ค ราะหกรรม”  
22ชวงเวลาที่นาโอมีและรูธลูกสะไภชาวโมอับจากโมอับมาสูเบธเลเฮมนั้นตรงกั
บตนฤดูเก่ียวขาวบารเลย 
                             
รธูพบโบอสั 
2 นาโอมีนั้นมีญาติฝายสามีผูหนึ่งซ่ึงมีฐานะดีตระกูลเดียวกับเอลีเมเลค 
ชื่อวาโบอัส      
2ฝายรูธหญิงสาวชาวโมอับกลาวกับนาโอมีวา 
“ ใหลูกเขาไปในนาของใครที่ใจดี คอยเก็บรวงขาวตก4”  นาโอมีตอบวา 
“ ไปเถิดลูก”  3รูธก็ออกไปเก็บรวงขาวท่ีตกเรี่ยรายหลัง     คนเกี่ยว 
ปรากฏวาท่ีนาซ่ึงรูธเขาไปนั้นเปนของโบอาส ญาติฝายเอลีเมเลค   
4ขณะนั้นโบอาสกลับมาจากเบธเลเฮมกลาวทักทายคนเกี่ยวขาววา 
“ ขอองคพระผูเปนเจา+สถิตกับพวกเจาเถิด”  พวกเขาตอบวา 
“ ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงอวยพรทานเถิด”  
5โบอาสถามหัวหนาคนงานเกี่ยวขาววา “ หญิงสาวคนนั้นเปนใคร?”    
6หัวหนาคนงานตอบวา “ นางคือหญิงชาวโมอับท่ีมาจากโมอับพรอมนาโอมี 
7นางกลาววา 'ขออนุญาตเก็บรวงขาวตก ท่ีหลง เหลือจากคนเก่ียวดวยเถิด'  
แลวนางก็เก็บมาเรื่อยๆตั้งแตเชา จะมีหยุดพักบางก็สักประเดี๋ยวใตรมเงา”  
8โบอาสจึงกลาวกับรูธวา “ ลูกเอย ฟงเถิด ไมตองไปเก็บขาวในนาอื่นหรอก 
อยูท่ีนี่แหละไมตองไปไหน อยูกับคนงานหญิงของฉัน 
9ดูท่ีนาซ่ึงคนเก็บเก่ียวอยู คอยตามหลังพวกผูหญิง  ฉันสั่งพวกหนุมๆไวแลว 
ไมใหมายุมยามกับเธอ ถาหิวน้ําก็เชิญตาม สบาย  
มาด่ืมจากหมอน้ําท่ีคนงานของฉันตักไวเถิด”   

                                      
4 2:2 *  ดู  ลนต.19:9  แ ล ะ   ฉ ธ บ .24:19 



10รูธจึงหมอบลงซบหนากับพื้น  กลาววา 
“ ทําไมทานจึงเมตตากรุณาตอดิฉันจริงๆ ทั้งๆ 
ท่ีดิฉันเปนเพียงคนตางดา ว ?”    
11โบอาสตอบวา 
“ ฉันไดยินทุกอยางเก่ียวกับเธอที่ไดแสดงความรักและน้ําใจตอมารดาของสา
มี ตั้งแตสามีตายจากไป ท้ังรูถึงการที่เธอจากพอแมบานเกิดเมืองนอน 
มาอาศัยอยูกับผูคน ซ่ึงเธอไมรูจักมากอน  
12ข อ องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลผูซ่ึงเธอเขามาพักพิงอยูใตรม
บารมี ทรงอวยพร และตอบแทนเธอที่ไดปฏิบัติเชนนั้น”  13รูธจึงกลาววา 
“ เจานายของดิฉัน ขอใหดิฉันเปนท่ีโปรดปรานของทานตอไป  
ทานไดปลอบใจดิฉันและพูดกับดิฉันอยางกรุณา  
ท้ังๆที่ดิฉันก็มิไดเปนคนงานของทาน”   
14เม่ือถึงเวลาอาหาร โบอาสเรียกนางวา “ มาเถิด 
มากินขนมปงจิ้มเหลาองุนกับเราเถิด”  
ขณะที่นางนั่งรวมวงกับคนเกี่ยวขาวโบอัสยื่นขาค่ัวให 
นางรับประทานจนอิ่มและเหลือไวบาง 15เม่ือนางกลับไปเก็บขาวอีก 
โบอาสสั่งคนงานหนุมวา “ แมนางจะเก็บขาว 
จากฟอนขาวโดยตรงก็อยาทําใหนางอับอาย 
16จงดึงรวงขาวท้ิงลงบางเพื่อใหนางเก็บ และอยาตําหนินางเลย”  
17ฉะนั้นรูธจึงเก็บขาวอยูในนาจนถึงเย็น 
เม่ือนางนวดขาวบารเลยท่ีเก็บมาก็ไดถึงหนึ่งเอฟาห5 
18นางนํากลับไปในเมืองและมารดา ของสามีก็เห็นวานางเก็บไดมากเพียงใด  
รูธมอบขาวใหแกมารดาของสามีพรอมทั้ง อาหารที่เหลือจากม้ือกลางวัน 
19นาโอมีถามวา “ ไปเก็บมาจากไหนกันวันนี้?เจาไปทํางานที่ไหน 

                                      
5 2:17* ป ร ะ ม า ณ 22 ลิตร 



ขอพระเจาทรงอวยพรคนนั้นท่ีใจดีตอลูก”   
รูธจึงเลาใหมารดาของสามีฟงโดยตลอด  และบอกวา 
“ เจาของนาที่ฉันไปทํางานวันนี้ชื่อโบอาส”   20นาโอมีพูดกับบุตรสะใภวา 
“ ขอองคพระผูเปนเจา+อวยพรเขาดวยเถิด 
พระองคทรงเมตตากรุณาไมเคยหยุดยั้ง 
ท้ังตอคนที่ยังมีชีวิตอยูและคนที่ตายจากไป  
คนๆนี้เปนญาติสนิทคนหนึ่งของเราซึ่งจะชวยไถได”  
21รูธหญิงสาวชาวโมอับจึงกลาววา “ เขายังบอกใหลูกกลับไปอีก  อยูใกลๆ  
ตามหลังคนเกี่ยวขาวของเขา  จนกวาจะเก็บเก่ียวหมดทั้งนา”  22นาโอมี 
กลาวกับรูธลูกสะไภของเธอวา “ ลูกไปกับคน งานหญิงของเขานั่นแหละดีแลว  
เพราะถาไปอยูในนาของคนอื่น อาจเปนอันตรายแกลูกก็ได”  
23ดังนั้นรูธจึงเก็บขาวอยูกับคนงานหญิงของโบอาสจนสิ้นสุดการเก็บเก่ียวขาว
บารเลยและขาวสาลีดวย และนางอาศัยอยูกับมารดาสามี 
 
รธูและโบอาสทีล่านนวดขาว 
3 วันหนึ่งนาโอมีมารดาของสามีกลาวกับนางวา “ ลูกรัก 
ไมควรหรอกหรือที่แมจะหาเหยาเรือนใหลูกไดอยูดีมีสุข? 
2โบอาสคนที่ลูกไปกับคนงานหญิงของเขานะ เปนญาติสนิทของเรามิใชหรือ? 
คืนนี้เขาจะมาฝ'ดขาวบารเลยท่ีลานนวดขาว 3จงอาบน้ํา  พรมน้ําหอม 
สวมเสื้อผาชุดท่ีดีท่ีสุด แลวไปท่ีลานนวดขาว 
แตอยาใหเขารูวาลูกอยูท่ีนั่นจนกวาเขาจะกินและดื่มเสร็จแลว   
4ลูกคอยสังเกตวาเขานอนที่ไหน  จงเปดผาหมเทาของเขาขึ้นแลวนอนที่นั่น 
เขาจะบอกลูกเองวาใหทําอะไรบาง”  5รูธตอบวา  
“ ลูกจะทําทุกอยางตามที่แมบอก”  
6นางจึงไปยังลานนวดขาว และทําตามที่มารดาสามีแนะนํา 
7เม่ือโบอาสรับประทาน อาหารอิ่มหนําสําราญแลว เขาก็นอนลงขาง 



กองเมล็ดขาว รูธจึงยองเขามาเปดผาหมเทาของโบอาสขึ้นและนอนลงที่นั้น 
8กลางดึกโบอาสตกใจตื่นขึ้นมา พบวามีผูหญิงนอนอยูแทบเทา  9เขาถามวา 
“ เธอเปนใครนะ”   รูธตอบวา “ นี่รูธผูรับใชของทาน  
โปรดคลี่ชายเสื้อของทานคลุมตัวดิฉันดวย เพราะ 
ทานเปนญาติสนิทซ่ึงจะชวยไถได”   
10โบอาสกลาววา “ ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงอวยพรเธอเถิด 
ครั้งนี้เธอไดแสดงน้ําใจตอนาโอมียิ่งกวาครั้งกอนๆ 
เพราะเธอไมไดเลือกคนหนุมๆไมวาจะรวยหรือจน 11บัดนี้อยากลัวเลย 
ฉันจะทําตามที่เธอขอทุกอยาง  
พี่นองชาวเมืองทุกคนตางรูวาเธอเปนหญิงจิตใจงาม 12ฉันเปนญาติสนิทก็จริง  
แตมีญาติสนิทซ่ึงชวยไถไดอีกคนหนึ่ง ที่ใกลชิดยิ่งกวาฉัน 13คืนนี้คางเสียท่ีนี่  
ตอนเชาฉันจะไปพูดกับคนนั้น ถาเขาจะไถก็ดีแลว ใหเขาทําหนาท่ีของเขา 
แตถาเขาไมตกลง 
องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูแนฉันใดฉันก็จะทําหนาท่ีนี้   
นอนเสียท่ีนี่เถอะจนกวาจะถึงเชา”  
14ดังนั้นนางจึงนอนอยูแทบเทาของเขาจนกระทั่งเชา แตตื่นขึ้นตอนเชามืด 
เ พราะเขากลาววา “ อยาใหใครรูวามีผูหญิงมาท่ีลานนวดขาวนี้เลย”  
15เขากลาวดวยวา “ เ อ า ผาคลุมผมมากางออกเถิด”   เม่ือนางทําตาม 
เขาก็ตวงขาวบารเลยหกทะนานให แลวเขา6ก็กลับเขาไปในเมือง 
16เม่ือรูธกลับมาหามารดาสามีนาโอมีถามวา “ เปนอยางไรบางลูกรัก”   
นางก็เลาทุกสิ่งทุกอยางท่ีโบอาสไดกระทําใหนาโอมีฟง 17แลวกลาวเสริมวา 
“ เขาไดใหขาวบารเลยหกทะนานแกฉันและพูดวา 
'อยากลับไปหามารดาของสามีมือเปลา'“   18นาโอมีจึงกลาวกับนางวา 

                                      
6 3:15* หรือ นาง 



“ อดใจรอจนกวาจะรูผลเถิด   
เพราะโบอัสจะไมเฉยอยูจนกวาจะจัดการเรื่องนี้ใหเรียบรอยในวันนี้”  
                             
โบอาสแตงงานกับรธู 
4 ฝายโบอาสไปยังประตูเมืองและนั่งอยูท่ีนั่น  
เม่ือญาติสนิทซ่ึงชวยไถไดคนที่เขาเอยถึงนั้นมา  โบอาสก็เรียกเขาวา 
“ เชิญมานั่งท่ีนี่กอน”  ทั้งสองจึงนั่งลงดวยกัน 2โบอาส 
ก็เชิญผูอาวุโสของเมืองนั้นสิบคนมาและกลาววา “ ขอเชิญนั่งท่ีนี่”  
พวกเขาก็นั่งลง 
3แลวโบอาสพูดกับญาติซ่ึงชวยไถไดวา 
“ นาโอมีซ่ึงกลับมาจากโมอับกําลังจะขายที่ดินของเอลีเมเลคญาติของเรา 
4ขาพเจาคิดวาควรจะพูดกับทานถึงเรื่องนี้ 
และแนะใหทานซ้ือที่ดินตอหนาทุกทานท่ีนั่งอยูนี้  
ตอหนาบรรดาผูอาวุโสของเรา หากทานอยากจะไถ  ขอใหไถเถิด 
หากไมไถขอใหบอก ขาพเจาจะไดรู เพราะไมมีใครมีสิทธิ์ไถยกเวนทาน  
ขาพเจามีสิทธิ์รองลงมาจากทาน”  ชายผูนั้นตอบวา “ ขาพเจาจะไถ”  
5โบอาสจึงบอกวา “ ในวันท่ีทานซ้ือที่ดินจาก นาโอมีและรูธชาวโมอับ 
ทานจะไดภรรยามายของผูตาย7ดวย    
เพื่อสืบนามของผูตายตอไปบนท่ีดินอันเปนกรรมสิทธิ์ของเขา”  6เขาตอบวา 
“ ถาเชนนั้นขาพเจาไถไมได  เพราะทรัพยสินสวนของขาพเจาอาจเสียไป 
ขอทานไถไวเองเถิด”  7(ในครั้งนั้นเปนธรรมเนียมในอิสราเอล 
สําหรับการไถและการตกลงโอนสิทธิ์ในทรัพยสินโดยฝายหนึ่งถอดรองเทาออ
ก มอบใหอีกฝายหนึ่ง เปนการยืนยันขอตกลงตามกฏหมายในอิสราเอล)       
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8ฉะนั้นขณะที่ชายผูนั้นพูดกับโบอาสวา “ ทานซ้ือเองเถิด”  
เขาก็ถอดรองเทาออกมา 
9โบอาสจึงประกาศกับบรรดาผูอาวุโสและคนทั้งปวงวา 
“ ทานท้ังหลายเปนพยานวา 
ในวันนี้ขาพเจาซ้ือทรัพยสินท้ังหมดของเอลีเมเลค  คิลิโอน และมาหโลน  
จากนาโอมี 
10พรอมกันนี้ผมไดขอรับรูธชาวโมอับภรรยามายของมาหโลนเปนภรรยาของ
ผมดวย เพื่อนางจะไดมีบุตรสืบนามของผูตายกับกรรมสิทธิ์ของเขา   
เพื่อนามของเขาจะไมขาดหายไป จากวงศตระกูล หรือทะเบียน ราษฏร 
วันนี้ทานทั้งหลายเปนพยาน”   
11บรรดาผูอาวุโสและคนทั้งปวงซ่ึงยืนอยูท่ีประตูเมือง จึงกลาววา 
“ เราเปนสักขีพยาน  
ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงใหหญิงผูนี้ซ่ึงกาวเขามาสูเหยาเรือนของทาน 
จงเปนเชนราเชลและเลอาห ผูซ่ึงรวมกันสรางวงศตระกูลอิสราเอล 
ขอใหทานจําเริญๆในเอฟราธาห และมีชื่อเสียงดีในเบธเลเฮม 
12และขอใหลูกหลานซึ่งองคพระผูเปนเจา+จะประทานแกทานจากหญิงสาวผู
นี้ คือขอใหครอบครัวของทานเปนเชนครอบครัวของเปเรศ 
ซ่ึงทามารคลอดใหกับยูดาห”  
 
ลําดับพงศของดาวิด 
13ดังนั้นโบอัสจึงรับรูธมาเปนภรรยาและอยูกินกับนาง 
องคพระผูเปนเจา+ทรงโปรดใหนางตั้งครรภและคลอดบุตรชายคนหนึ่ง14พวก
ผูหญิงกลาวกับนาโอมีวา 
“ สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ผูซ่ึงในวันนี้มิไดทรงใหเธอปราศจากญาติซ่ึงช
วยไถได ขอใหเขามีชื่อเสียงเลื่องลือทั่วอิสราเอล  



15เขาจะฟนฟูชีวิตของเธอและเลี้ยงดูเธอยามเธอชรา 
เพราะเขาเกิดจากลูกสะใภซ่ึงรักเธอ   และดีกับเธอยิ่งกวาลูกชายตั้งเจ็ดคน”    
16นาโอมีรับเด็กมาอุมใสตักและเลี้ยงดูเขา 17หญิงเพื่อนบานกลาววา 
“ นาโอมีก็มีลูกชาย”  เขาตั้งชื่อเด็กนั้นวาโอเบด 
โอเบดเปนบิดาของเจสซีซ่ึงเปนบิดาของดาวิด 18ลําดับวงศวานของเปเรศดังนี้ 
เปเรศเปนบิดาของเฮสโรน 19เฮสโรนเปนบิดาของราม 
รามเปนบิดาของอัมมีนาดับ  20อัมมีนาดับเปนบิดาของนาหโ ชน 
นาหโชนเปนบิดาของสัลโมน8 21สัลโมนเปนบิดาของโบอาส  
โบอาสเปนบิดาของโอเบด 
22โอเบดเปนบิดาของเจสซีและเจสซีเปนบิดาของดาวิด 

                                      
8 4:20* หรือ สัลมา 



1 ซามูเอล 
ยังไมเปนท่ีลงเอยวาใครคือผูบันทึกพระธรรมเลมนี้ 
คาดวาเขียนขึ้นในราวศตวรรษที่ 10 กอนคริสตศักราช  1 แ ล ะ  2 ซามูเอล 
ถือเปนเลมเดียวในพระคัมภีรภาษาฮีบรู 
เพราะเปนเรื่องราวตอเนื่องในประวัติศาสตร วาดวยเรื่องของซามูเอล ซาอูล 
และดาวิด ที่แยกออกเปนสองเลม ก็เพื่อความสะดวกในการอาน 1 
ซามูเอลเลาถึงสงครามขับเค่ียวระหวางชนชาติอิสราเอลกับพวกฟลิสเตีย 
และความพายแพของซาอูล  เริ่มเรื่องอิสราเอลถูกฟลิสเตียกดขี่ขมเหง  
และมีผูนําสองคนกาวขึ้นมาคือซามูเอล  และซาอูล  
ซามูเอลเปนผูนําทางศาสนา  สวนซาอูลขึ้นเปนกษัตริย 
เลาถึงชัยชนะเบ้ืองตนของซาอูล  ตอมาคอยๆตกต่ําทางจิตวิญญาณ 
และในที่สุดสูจุดจบอันนาสลดใจ ในขณะที่ดาวิดคอยๆ 
รุงโรจนกอนจะกาวขึ้นเปนผูนํา  หลังจากซาอูลสิ้นชีพ 
แนวคิดสําคัญจากพระธรรมเลมนี้ 
คือพระเจาไมไดปลอยใหคนของพระองคชาชินกับความผันผวนปรวนแปรใน
ชีวิต 
หากแตประทานพระคุณท่ีเราจะผานพนชวงตางๆไปสูจุดหมายปลายทางอันนา
ชื่นใจ ตลอดความรุงโรจนและตกต่ําของผูนํา  ชวงสงบและวิกฤตการณ  
พระเจายังคงเดิมเสมอ และทรงควบคุมเหตุการณตางๆในชีวิตมนุษย 
ผูท่ีวางใจในพระองคจะไดรับกําลัง ความกลาหาญ 
และการปลอบประโลมที่จะฟนฝาอุปสรรคตางๆ  รุดหนาไปสูชัยชนะ 
 
โครงเรื่อง 
1. ซามูเอลเขาปฏิบัติหนาท่ี และสงครามกับพวกฟลิสเตีย   (1:1-7:17) 
2. ชัยชนะของซาอูลในเบื้องตน       (8:1-15:35) 



3. ซาอูลคอยๆตกต่ําลง สวนดาวิดรุงโรจนขึ้นมา   (16:1-
20:42) 
4. ซาอูลพยายามกําจัดดาวิด      (21:1-24:22) 
5. ดาวิดเขมแข็งขึ้นทุกที  และซาอูลสิ้นชีพ    (25:1-31:13) 
 
ฮันนาหอธิษฐานขอบุตร 
1 มีชายคนหนึ่งจากรามาธาอิมโซฟ"ม ในแดนเทือกเขาแหงเอฟราอิม 
ชื่อเอลคานาห บุตรเยโรฮัม บุตรเอลีฮู บุตรโทหุ บุตรศุฟ ตระกูลเอฟราอิม 
2เอลคานาหมีภรรยาสองคนคือฮันนาหและเปนินนาห 
เปนินนาหมีบุตรสวนฮันนาหไมมี 
3ทุกปชายผูนี้จะเดินทางไปนมัสการ 
และถวายเครื่องบูชาแดองคพระผูเปนเจา+ผูทรงฤทธิ์ท่ีชิโลห  
ท่ีซ่ึงปุโรหิตขององคพระผูเปนเจา+คือโฮฟนีและฟเนหัส  บุตรทั้งสองของเอลี  
4ทุกครั้งท่ีถวายเครื่องบูชา  เอลคานาหจะมอบเนื้อสวนตางๆแกเปนินนาห 
และบุตรชายหญิงทุกคน 5แตสําหรับนางฮันนาหเขาจะมอบใหถึงสองสวน 
เพราะเขารักนาง แตองคพระผูเปนเจา+ทรงปดครรภของนางไว  
6เปนินนาหยิ่งซํ้าเติมฮันนาห โดยถากถางที่นางไมมีบุตร  
7เหตุการณเปนอยางนี้ปแลวปเลา 
ทุกครั้งท่ีฮันนาหมายังพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+เปนินนาหคูแขงจะซํ้าเ
ติมจนนางรองไหไมยอมรับประทานอาหาร 8เอลคานาหจะถามวา 
“ ฮันนาหเธอรองไหทําไม  ทําไมไมยอมกินอาหาร ทําไมตองทุกขระทมใจนัก 
มีฉันอยูท้ังคนไมดีกวามีลูกชายสิบคนหรือ”  
9ครั้งหนึ่งขณะอยูท่ีชิโลหหลังจากกินและดื่มแลวฮันนาหก็ลุกขึ้น 
ปุโรหิตเอลีนั่งอยูบนเกาอี้ขางเสาประตูพระวิหาร1ข อ ง องคพระผูเปนเจา+ 

                                      
1 1:9* หมายถึง พลับพลาหรือเต็นท 



10ฮันนาหร่ําไหดวยความขมขื่นในจิตใจและอธิษฐานตอพระเจา 
11นางถวายปฏิญาณวา “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูทรงฤทธิ์ 
หากพระองคทรงเหลียวแลความทุกขโศกของผูทาส และระลึกถึงขาพระองค 
ทรงไมลืมผูทาสและประทานบุตรชายใหขาพระองคก็จะถวายเขาแดพระองคต
ลอดชีวิตและมีดโกนจะไมถูกตองศีรษะของเขาเลย”  
12ขณะท่ีนางอธิษฐานอยู  เอลีสังเกตเห็นริมฝปากของนาง 
13ฮันนาหอธิษฐานอยูในใจ ริมฝปากนางขมุบขมิบแตไมไดยินเสียงนาง 
ทานก็คิดวานางเมาเหลา 14จึงกลาวกับนางวา “ จะเมา ไปนานสักเทาใด 
จงท้ิงเหลาองุนเสียเถอะ”   15ฮันนาหตอบวา “ เปลาเจาคะ 
ดิฉันคือหญิงผูทุกขหนัก  ดิฉันไมไดเมาเหลาองุนหรือเบียรเลย  
แตกําลังทูลระบายความในใจตอองคพระผูเปนเจา+ 
16ขออยาเขาใจผิดวาผูทาสเปนหญิงเลว 
ดิฉันกําลังอธิษฐานดวยความทุกขโศกและกระวนกระวายใจ”  17เอลีจึงวา 
“ ไปดีมีสุขเถิด ขอใหพระเจาแหงอิสราเอลประทานใหตามคําทูลขอของเธอ”  
18นางกลาววา “ ขอใหผูทาส 
ของทานเปนท่ีโปรดปรานในสายตาของทานเถิด”  
แลวนางก็กลับไปรับประทานอาหารและมิไดมีสีหนาโศกสลดอีกเลย 
 
กําเนิดซามูเอล 
19วันรุงขึ้นเขาทั้งหลายตื่นแตเชานมัสการเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+จ
ากนั้นก็กลับบาน ที่รามาห เม่ือเอลคานาหหลับนอนกับนางฮันนาห 
องคพระผูเปนเจา+ทรงระลึกถึงนาง 
20ครั้นถึงวาระกําหนดฮันนาหก็ตั้งครรภและคลอดบุตรชาย  นางตั้งชื่อใหวา 
ซามูเอล2 ตามที่นางกลาววา “ ดิฉันทูลขอเขาจากองคพระผูเปนเจา+”   

                                      
2 1:20* แปลวา พระเจาทรงสดับ 



21เม่ือเอลคานาหและครอบครัวจะขึ้นไป 
ถวายเครื่องบูชาประจําปแดองคพระผูเปนเจา+และปฏิบัติตามท่ีถวายปฏิญาณไ
ว  22ฮันนาหมิไดไปดวย นางบอกสามีวา “ รอจนลูกคนนี้หยานม 
ดิฉันจะพาเขาไปเขาเฝาเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+และใหเขาอยูท่ีนั่น
ต ล อ ด ไ ป ”  23เอลคานาหบอกนางวา 
“ ทําตามที่เธอเห็นดีท่ีสุดก็แลวกันรอใหเขาหยานมกอน 
ขอใหเปนไปตามน้ําพระทัยขององคพระผูเปนเจา+3”  
นางจึงยังคงอยูท่ีบานเอาใจใสเลี้ยงดูลูกจนกระทั่งเด็กนั้นหยานม  

24แลวนางก็พาเขามายังพระนิเวศแหงองคพระผูเปนเจา+ที่ชิโลห 
พรอมดวยวัวผูอายุสามป 1 ตัว4และแปง 1 เอฟาห5 กับเหลาองุน 1 ถุงหนัง  
25เม่ือพวกเขาฆาวัวถวายเสร็จแลว  ก็พาเด็กนั้นมาพบเอลี  
26ฮันนาหกลาวกับเอลีวา “ ทานเจาคะ 
ดิฉันคือหญิงซ่ึงเคยมายืนอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+ตรงนี้ 
27ดิฉันทูลขอลูกชายคนนี้จากพระองค 
และพระองคก็ทรงกรุณาประทานใหตามคําวิงวอน  
28บัดนี้ดิฉันนําเขามาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
เพื่อเขาจะเปนของพระองคตลอดชีวิต”  
แลวเขาก็นมัสการองคพระผูเปนเจา+อยูท่ีนั่น 
                             
 คําอธิษฐานของฮันนาห 
2 นางฮันนาหอธิษฐานวา 
“ จิตใจของขาพเจาปติยินดีในองคพระผูเปนเจา+ 

                                      
3 1:23 * หรือ ขอใหเปนไปตามคําปฏิญาณของเจา 
4 1:24 * บางตนฉบับระบุวา “ วัวผูสามตัว”  
5 1:24 ** ร า ว  22 ลิตร 



ขาพเจาไดรับการชูกําลังขึ้นในพระองค 
ริมฝปากขาพเจาขมทับศัตรู 
เพราะขาพเจาชื่นชมในการชวยกูของพระองค 
2ไมมีผูใดบริสุทธิ์สูงสงเสมอเหมือนองคพระผูเปนเจา+ 
ไมมีผูใดนอกเหนือพระองค 
 ไมมีศิลาใดเสมอเหมือนพระเจาของเรา 
3อยาพูดโอหังอีกตอไป 
 อยาปริปากแสดงความจองหอง 
 เ พ ร า ะ องคพระผูเปนเจา+เปนพระเจาผูทรงรอบรู 
 และทรงเปนผูชั่งดูการกระทําท้ังหลาย 
4คันธนูของนักรบถูกหักโคน 
  แตผูท่ีซวนเซไดรับการเสริมกําลัง 
5บรรดาผูท่ีอิ่มหนําตองออกรับจางเลี้ยงชีพ 
แตบรรดาผูท่ีหิวโหยไมตองหิวโหยอีกตอไป 
หญิงหมันมีบุตรเจ็ดคน 
แตหญิงผูมีบุตรหลายคนก็รวงโรยไป 
6องคพระผูเปนเจา+ทรงกําหนดใหตายหรือใหมีชีวิต 
พระองคทรงนําไปสูแดนผูตายและใหเปนขึ้นมา 
7ความยากจนและความร่ํารวยมาจากองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคทรงสยบและทรงเชิดชูขึ้น 
8พระองคทรงอุมชูผูยากไรขึ้นจากธุลี 
ทรงยกคนขัดสนจากกองขี้เถา 
ทรงตั้งเขาไวอยูรวมกับเจานาย 
และใหเขาครองบัลลังกอันมีเกียรติ 
เพราะรากฐานแหงแผนดินโลกเปนขององคพระผูเปนเจา+ 
พระองคทรงสถาปนาโลกไวบนนั้น 



9พระองคจะทรงพิทักษปกปองยางเทาแหงวิสุทธิชนของพระองค 
สวนคนชั่วรายจะนิ่งอึ้งอยูในความมืด 
คนเราชนะไดไมใชดวยพลัง 
10ผูท่ีตอสูกับองคพระผูเปนเจา+จะตองแตกเปนเสี่ยงๆ 
พระองคทรงฟาดฟนเขาท้ังหลายดวยฟาผาจากสวรรค 
พระองคจะทรงพิพากษาทั่วพิภพ 
พระองคจะประทานพลังแกกษัตริยของพระองค  
และเชิดชูผูท่ีทรงเจิมไว”  
11แลวเอลคานาหก็กลับบานที่รามาห 
สวนซามูเอลปรนนิบัติรับใชเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
อยูในความดูแลของปุโรหิตเอลี 
 
บุตรของเอลี 
12บุตรของเอลีเปนคนชั่วไมมีความเคารพ ยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
13ทุกครั้งท่ีมีผูถวายเครื่องบูชา ขณะที่กําลังตมเนื้อสัตวถวายบูชานั้น 
พวกเขามักจะสั่งคนใชเอาขอสามงาม14จิ้มลงในกระทะ หรือในกาตม 
หรือในหมอ หรือในหมอตมใหญ อะไรติดขึ้นมาก็จะเอาไป 
เขาปฏิบัติเยี่ยงนี้ตออิสราเอลทั้งปวงที่มายังชิโลห 
15บางครั้งคนใชนั้นถึงกับมากอนการเผาไขมันบนแทนบูชา 
และเรียกรองเอาวา “ จงแบงเนื้อดิบใหปุโรหิต เพราะทานไมรับเนื้อตมจากเจา 
เอาแตเนื้อดิบเทานั้น”  16หากผูถวายกลาววา “ ขอเผาไขมันเสร็จกอน 
แลวตองการอะไรก็เอาไปเถิด”  คนใชผูนั้นจะกลาววา “ ไมได  
ตองเอาเดี๋ยวนี้  ถาไมใหเราจะชิงเอาไปดวยกําลัง”  
17องคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาบุตรทั้งสองของเอลีนี้ทําบาปใหญหลวง 
เพราะเขาปฏิบัติตอเครื่อง บูชาแดองคพระผูเปนเจา+ดวยความดูหม่ินดูแคลน 



18ฝายซามูเอล 
รับใชอยูเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+เปนเด็กชายสวมเอโฟดลินิน 
19ทุกป มารดาทําเสื้อชุดเล็กๆมาให 
เม่ือมาพรอมกับสามีเพื่อถวายเครื่องบูชาประจําป 20กอน 
เอลคานาหและฮันนาหเดินทางกลับบาน เอลีจะอวยพรใหวา 
“ ขอใหองคพระผูเปนเจา+ประทานบุตรจากหญิงนี้แกทานแทนที่บุตรซ่ึงนางไ
ดทูลขอและถวายแดองคพระผูเปนเจา+”  
21องคพระผูเปนเจา+ทรงเมตตาตอฮันนาห  นางตั้งครรภและมีบุตรชาย 3 คน  
บุตรหญิง 2 คน  ซามูเอลนั้นก็เติบโตขึ้นเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
22ฝายเอลีซ่ึงชรามากแลว 
ไดยินถึงความประพฤติทุกอยางของบุตรชายตอปวงชน   อิสราเอล 
และการที่พวกเขาหลับนอนกับหญิงซ่ึงมาปรนนิบัติท่ีทางเขาเต็นทนัดพบ 
23เอลีจึงกลาวกับบุตรของตนวา “ ทําไมถึงทําอยางนี้ 
พอไดยินจากปากทุกคนวาลูกทําตัวเลวทรามมาก 
24อยาเลยลูกเอยคนขององคพระผูเปนเจา+ลือกันท่ัว 
ท่ีพอไดยินมาไมมีเรื่องดีเลย  25ถาทําบาปกับเพื่อนมนุษยดว ย กัน  
พระเจาก็จะมาสะสางอยูแลว  ยิ่งถาทําผิดบาปตอองคพระผูเปนเจา+ 
ใครจะชวยไกลเกลี่ยแทนใหได”  แตพวกเขาไมฟงคําทัดทานของบิดา 
เ พ ร า ะ องคพระผูเปนเจา+ทรงดําริจะประหารเขาอยูแลว  
26สวนเด็กชายซามูเอลเติบโตขึ้น  
เปนท่ีชอบพระทัยองคพระผูเปนเจา+และเปนท่ีชอบพอของคนทั้งปวง 
 
คําตัดสินวงศวานของเอลี 
27ครั้งนั้นคนของพระเจามาพบเอลีและกลาววา “ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
‘ เรามิไดเปดเผยตัวเองอยางชัดเจนแกวงศวานบิดาของเจา  
เม่ือครั้งพวกเขาเปนทาสฟาโรหอยูในอียิปตดอกหรือ 



28เราเลือกบรรพบุรุษของเจาจาก 
ตระกูลท้ังหมดแหงอิสราเอลมาเปนปุโรหิตของเรา ใหมาท่ีแทนบูชาของเรา 
เผาเครื่องหอมและสวมเอโฟดอยูตอหนาเรา และเรา 
ก็ไดยกเครื่องบูชาตางๆซ่ึงอิสราเอลนํามาเผา 
ถวายนั้นใหแกวงศวานบิดาของเจา  29เหตุใด 
เจาท้ังหลายจึงดูหม่ินเครื่องบูชาและเครื่อง 
ถวายซ่ึงเรากําหนดไวเพื่อเราจะประทับอยูดวย 
เหตุใดเจาจึงใหเกียรติลูกชายของเจายิ่งกวาเรา 
โดยขุนตัวเองจนอวนพีดวยสวน 
ดีๆของเครื่องถวายบูชาท้ังปวงจากอิสราเอลประชากรของเรา  

30” ฉะนั้นเราองคพระผูเปนเจา+พ ร ะ เ จาแหงอิสราเอลประกาศวา 
‘ เราสัญญาไววาเชื้อสายวงศวานของบิดาเจาจะรับใชอยูตอหนาเราตลอดไป
’  แตบัดนี้องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา ‘ ใหการนั้นหางไกลจากเรา! 
เราจะใหเกียรติคนที่ใหเกียรติเรา และเราจะเหยียดหยามคนที่ดูหม่ินเรา 
31ใกลจะถึงเวลานั้นซ่ึงเราจะตัดกําลังของเจาและของวงศวานบิดาเจา 
จะไมมีใครในครอบครัวของเจาท่ีไดอยูจนแกชรา 
32เจาจะริษยาความเจริญรุงเรืองซ่ึงเราจะใหแกอิสราเอล  
แตเจากับครอบครัวจะทุกขยากและขัดสน ไมมีสักคนเดียวไดอยูจนแกชรา 
33ทุกคนใน พวกเจาท่ีเรามิไดตัดขาดจากแทนบูชาของเรา 
เราจะไวชีวิตเพียงเพื่อใหน้ําตากลบตาและจิตใจทุกขรันทด 
วงศวานท้ังปวงของเจาจะตายตั้งแตวัยฉกรรจ 
34และเพื่อเปนหมายสําคัญแกเจา 
โฮฟนีกับฟเนหัสบุตรชายทั้งสองของเจาจะสิ้นชีวิตในวันเดียวกัน 
35เราจะแตงตั้งปุโรหิตที่สัตยซ่ือขึ้นสําหรับเราเอง 
ผูซ่ึงจะทําตามความคิดและจิตใจของเรา 
เราจะสถาปนาวงศวานของเขาไวม่ันคง 



แ ล ะ เขาจะปรนนิบัติรับใชอยูตอหนาผูท่ีเราเจิมไวนั้นตลอดไป  
36วงศวานทุกคนของเจาท่ีรอดชีวิตอยู จะมาคอมคํานับผูนั้น  
รองขอเศษเงินและอาหาร  เขาจะพูดวา 
‘ โปรดใหขาพเจามีหนาท่ีอยูในพวกปุโรหิตเถิด  
เพื่อขาพเจาจะไดมีอาหารรับประทาน’ ”  
    
องคพระผูเปนเจา+ทรงเรียกซามูเอล 
3 
เด็กชายซามูเอลรับใชอยูเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ภายใตการดูแลขอ
งเอลี ในสมัยนั้นนานๆครั้ง จึงจะมีนิมิตหรือพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+ 

2สวนเอลีตามัวจนมองอะไร แทบไมเห็นเพราะชรามาก 
คืนหนึ่งหลังจากท่ีเอลีเขานอนแลว 
3ซามูเอลหลับอยูในพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ซ่ึงหีบพันธสัญญาตั้งอยู 
ดวงประทีปของพระเจายังไมดับ 4องคพระผูเปนเจา+ตรัสเรียกซามูเอล 
ซามูเอลตอบวา “ ครับ”  5เขาวิ่งไปหาเอลี กลาววา 
“ ผมอยูนี่ทานเรียกผมหรือครับ”  เอลีตอบวา “ ฉันไมไดเรียก 
กลับไปนอนเถอะ”  ซามูเอลก็ไปนอน 6องคพระผูเปนเจา+ตรัสเรียกอีกวา 
“ ซามูเอล!”  ซามูเอลก็ลุกขึ้นและวิ่งไปหาเอลี พูดวา “ ผมอยูนี่ 
ทานเรียกผมหรือครับ”   เอลีกลาววา “ เปลาเลยลูก  ฉันไมไดเรียก 
กลับไปนอนเถอะ”  
7ซามูเอลยังไมรูจักองคพระผูเปนเจา+และไมเคยไดรับพระดํารัสจากพระองคม
ากอน  8องคพระผูเปนเจา+ตรัสเรียกซามูเอลเปนหนที่สาม 
ซามูเอลก็ลุกขึ้นวิ่งไปหาเอลีกลาววา “ ผมอยูนี่ ทานเรียกผมหรือครับ”   
เอลีจึงตระหนักวาท่ีแทคือองคพระผูเปนเจา+กําลังตรัสเรียกซามูเอล   
9ทานจึงกลาววา “ ไปนอนเถอะ และถาพระองคตรัสเรียก ก็จงทูลวา 



‘ พระเจาขา โปรดตรัสเถิด ผูรับใชของพระองคคอยฟงอยู’ ”  
ซามูเอลก็กลับไปนอน 
10แลวองคพระผูเปนเจา+เสด็จมาประทับยืนท่ีนั่นตรัสเรียกเชนครั้งกอนวา 
“ ซามูเอล! ซามูเอล!”   ซามูเอลตอบวา “ พระเจาขา โปรดตรัสเถิด 
ผูรับใชของพระองคคอยฟงอยู”  11องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับซามูเอลวา 
“ ดูเถิด เราจะกระทําบางสิ่งในอิสราเอล  ซึ่งทําใหทุกคนท่ีไดยินหูชา 
12ในเวลานั้นเราจะกระทําทุกอยางแกเอลีตามที่เราไดลั่นวาจาไวเก่ียวกับครอ
บครัวของเขา ตั้งแตตนจนถึงท่ีสุด  
13เราเตือนขาแลววาเราจะลงโทษครอบครัวของเขาตลอดไปเพราะความผิดบ
าปที่เขารูอยูแลววา  ลูกของเขาลบหลูเรา  และเขาก็ไมไดหามปราม 
14ฉะนั้นเราไดปฏิญาณตอวงศวานของเอลีวา 
‘ ความผิดบาปของวงศวานเอลีจะไมไดรับการอภัยโทษโดยเครื่องบูชาและเค
รื่องถวายเลย’ ”  
15ซามูเอลนอนอยูจนกระท่ังเชา 
แลวก็เปดประตูพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+เชนเคย เขา 
ไมกลาบอกเอลีเก่ียวกับนิมิตนั้น 16แตเอลีเรียกเขาและวา “ ซามูเอล ลูกเอย”  
ซามูเอลตอบวา “ ครับ”  17เอลีถามวา “ พระเจาตรัสอะไรกับเจาบาง 
บอกมาเถิด ขอพระเจาจัดการกับเจาอยางสาหัสหากเจาปดบังสิ่งใดไว”  
18ซามูเอลจึงเลาทุกสิ่งทุกอยางใหฟงโดยไมปดบัง เอลีจึงวา 
“ พระองคทรงเปนองคพระผูเปนเจา+  ขอทรงกระทําตามที่ทรงเห็นดีเถิด”  
19ซามูเอลก็เติบโตขึ้น องคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับทาน 
และใหถอยคําของทานเปนจริงทุกคํา  
20ชนอิสราเอลทั้งปวงตั้งแตดานจดเบเออร 
เชบารูวาซามูเอลไดรับการแตงตั้งเปนผูเผยพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+ 
21องคพระผูเปนเจา+ทรงยังคงปรากฏที่ชิโลห ณ 
ท่ีนั้นทรงสําแดงพระองคแกซามูเอลโดยทางพระวจนะ 



 
หีบพันธสัญญาถูกยึดไป 
4 และถอยคําของซามูเอลมายังมวลชนอิสร า เ อ ล  
ครั้งนั้นอิสราเอลออกไปรบกับชาวฟลิสเตีย และตั้งคายอยูท่ีเอเบนเอเซอร 
สวนฟลิสเตียอยูท่ีอาเฟก 2ชาวฟลิสเตียดาหนาเขาประจัญบานกับอิสราเอล 
เม่ือสงครามคืบหนาไปอิสราเอลพายแพแกฟลิสเตีย ถูกฆาตายไป 4,000 
ค น ใ น ส น า ม ร บ  3เมื่อพวกทหารกลับมายังคายพัก  
บ รรดาผูอาวุโสแหงอิสราเอลหารือกันวา “ ทําไมวันนี้องคพระผูเปนเจา+ทรง 
ใหเราแพพวกฟลิสเตีย 
ใหเราอัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระเจาจากชิโลหมาท่ีนี่ 
เพื่อองคพระผูเปนเจา+จะไดสถิตกับเรา และชวยเหลือเราจากมือศัตรู”   
4ฉะนั้นประชาชนจึงสงคนไปที่ชิโลห 
เพื่ออัญเชิญหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
ผูประทับระหวางเครูบ  โฮฟนีและฟเนหัส 
บุตรของเอลีไดมายังสนามรบพรอมหีบพันธสัญญาดวย    
5เม่ือหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+มาถึงคายพักอิสราเอลทั้งปวงก็ตะโ
กนโหรองเสียงดังปานแผนดินจะถลมทลาย 
6ชาวฟลิสเตียไดยินเสียงอึกทึกครึกโครมก็ถามกันวา “ เกิดอะไรขึ้น 
มีเสียงตะโกนโหรองทั่วคายพวกฮีบรู”  
เม่ือทราบวาเปนเพราะหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+มาถึงคายพัก  
7ชาวฟลิสเตียก็พากันขวัญหนีดีฝอรองวา “ พระเจาเขามาในคายของพวกนั้น 
เราลําบากเสียแลว! ไมเคยพบอะไรอยางนี้มากอนเลย  8วอดวายแลวเรา! 
ใครจะชวยเราจากมือเทพเจาทรงฤทธิ์เหลานี้ได?  
เปนพระพวกเดียวกับที่ทําลายลางชาวอียิปตดวยภัยพิบัติท้ังปวงในถ่ินกันดาร 
9พี่นองฟลิสเตียทั้งหลาย!  จงเขมแข็งเปนชายชาตรี 
หาไมแลวจะตองขึ้นกับพวกฮีบรู เหมือนที่พวกเขาเคยขึ้นกับเรา 



จงเปนลูกผูชายและสูตาย!”  
10ฉะนั้นพวกฟลิสเตียจึงสูรบคนอิสราเอลก็พายแพและทุกคนหนีไปยังเต็นทขอ
งตน มีการฆาฟนกันครั้งใหญ ทหารราบของอิสราเอลตายไปสามหมื่นคน 
11หีบพันธสัญญาของพระเจาถูกยึดไป โฮฟนีและฟเนฮัส 
บุตรทั้งสองของเอลีถูกฆาตาย 
 
เอลีสิ้นชีวิต 
12ชายตระกูลเบนยามินคนหนึ่งหนีจากสนามรบมาถึงชิโลหในวันนั้น 
เสื้อผาขาดวิ่น ฝุนเปอนศีรษะ 
13เอลีนั่งอยูบนที่นั่งของทานรออยูริมทางเพื่อฟงขาวศึก 
เพราะจิตใจของทานเปนหวงหีบพันธสัญญาของพระเจา 
เม่ือชายผูนั้นมาถึงเมืองเลาเหตุการณท่ีเกิดขึ้น ทั่วท้ังเมืองพากันรองไหระงม 
14เอลีไดยินเสียงรองก็ถามวา “ เสียงเอะอะอึกทึกอะไรกันหรือ”  
ชายผูนั้นตรงเขาไปหาเอลี 15 ผูซ่ึงอายุ 98 ป 
ตามองอะไรไมเห็น16เขาบอกเอลีวา “ ผมเพิ่งหนีมาจากสนามรบวันนี้เอง”  
เอลีถามวา “ เปนอยางไรบางลูกเอย”  17ชายผูนําขาวมาตอบวา 
“ อิสราเอลพายแพแกฟลิสเตีย ทหารของเราสูญเสียมากมาย   
โฮฟนีและฟเนหัสบุตรทั้งสองของทานตายแลว 
และหีบพันธสัญญาของพระเจาก็ถูกยึดไป”  
18เม่ือเขาเอยถึงหีบพันธสัญญาของพระเจา 
เอลีก็ผงะหงายหลังตึงลมจากท่ีนั่งริมประตู คอหักเสียชีวิต 
เพราะทานชรามากและอวน ทานไดวินิจฉัยปกครองอิสราเอลมา 40 ป 
19เม่ือลูกสะใภของเอลีคือภรรยาของฟเนหัสซ่ึงกําลังครรภแกอยู 
ไดยินวาหีบพันธสัญญาถูกยึดไปและสามีกับบิดาของสามีสิ้นชีวิต  
นางก็รูสึกเจ็บครรถเปนอยางยิ่งและคลอดบุตร 20กอนที่นางจะเสียชีวิต 
ผูหญิงท่ีคอยดูแลอยูปลอบนางวา “ อยาหมดหวังเธอ ไดลูกชาย”  



แตนางมิไดสนใจหรือโตตอบประการใด 21นางตั้งชื่อทารกนั้นวาอิคาโบด* 
นางกลาววา 
“ พระเกียรติสิริถูกพรากไปจากอิสราเอล” เพราะหีบพันธสัญญาของพระเจาถู
กยึดไปแลว สามีนางและบิดาของสามีก็สิ้นชีวิตไปดวย 22นางกลาววา 
“ พระเกียรติสิริถูกพรากไปจากอิสราเอลแลว  
เพราะหีบพันธสัญญาของพระเจาถูกยึดไป”  
 
หีบพันธสัญญาในแดนฟลิสเตีย 
5 
ชาวฟลิสเตียยึดหีบพันธสัญญาของพระเจาและนําจากเอเบนเอเชอรไปทีเมืองอั
ช โ ด ด  2พวกเขานําไปไวท่ีวิหารแหงพระดาโกน  ตั้งไวใกลเทวรูปดาโกน 
3เชาวันรุงขึ้น ชาวเมืองอัชโดดพบวาพระดาโกนลมลง 
หนาคว่ําหมอบลงกับพื้นตรงหนาหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+! 
พวกเขาจึงตั้งเทวรูปนั้นขึ้นมาใหม  4เชาวันตอมาก็เปนเชนเดิมอีก 
พระดาโกนคว่ําหนาหมอบอยูตรงหนาหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+! 
ศีรษะและแขนถูกหักออก ทิ้งอยูตรงธรณีประตูเหลืออยูแตลําตัว  
5ตั้งแตนั้นมาทั้งปุโรหิตของพระดาโกนและผูท่ีเขาสูวิหารแหงพระดาโกนที่อัช
โดดจะไมกาวเหยียบธรณีประตู 
6พระหัตถขององคพระผูเปนเจา+ทรงลงโทษชาวเมืองอัชโดดและละแวกใกลเ
คียงอยางหนักหนวง 
พระองคทรงนําภัยพิบัติมายังพวกเขาและลงโทษเขาดวยฝระบาด 
7เม่ือชาวอัชโดดตระหนักถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้น ก็รองกันวา 
“ เราจะเก็บหีบพันธสัญญาของพระเจาแหง อิสสราเอลไวท่ีนี่ตอไปไมได   
เพราะพระหัตถของพระองคทรงลงโทษอยางหนักหนวง 
เหนือเราและพระดาโกนเทพเจาของเรา”  



8ฉะนั้นพวกเขาจึงเชิญเจานายทั้งปวงของ 
ฟลิสเตียมาหารือกันวา” จะทําอยางไรดีกับหีบพันธสัญญาของพระเจาแหงอิส
ร า เ อ ล ”  บรรดาเจานายเสนอวา 
“ ใหยายหีบพันธสัญญาไปยังเมืองกัท”   พวกเขาจึงยายหีบไป 
9แตเม่ือหีบพันธสัญญายายมา 
พระหัตถขององคพระผูเปนเจา+เลนงานเมืองนั้นปนปวนวุนวายไปทั้งเมือง 
พระเจาทรงลงโทษชาวเมืองนั้น ทั้งเด็กและผูใหญดวยฝระบาด 
10เขาท้ังหลายจึงสงหีบพันธสัญญาของพระเจาไปยังเอโครน  
แตเม่ือชาวเมืองเอโครนเห็นหีบพันธสัญญามาก็รองกันวา 
“ พวกเขาเอาหีบพันธสัญญาของพระเจาแหงอิสราเอลมาฆาเราแลว”  
11ฉะนั้นพวกเขาจึงเชิญเจานายทั้งปวงของฟลิสเตียมาประชุมอีก 
และกลาววา”  
ขอใหอัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระเจาแหงอิสราเอลกลับคืนยังภูมิลําเนาดั้งเ
ดิม หาไมแลวเราและประชาชนของเราจะตองวอดวายกันหมด”  
เพราะวาพระหัตถของพระเจาทรงลงโทษเขาอยางหนัก  
ความตายคุกคามไปทั่วเมืองทําใหผูคนปนปวนและห ว า ด ผ ว า  
12ผูท่ีไมเสียชีวิตก็เปนฝทรมานมาก และเสียงร่ําไหระงมขึ้นไปถึงฟาสวรรค 
 
หีบพันธสัญญากลับคืนมา 
6 หีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+อยูในดินแดนฟลิสเตียเปนเวลา 7 
เดือน 2ชาวฟลิสเตียเชิญบรรดาปุโรหิตและโหรของตนมาถามวา 
“ เราควรทําอยางไรดีกับหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+? 
จะสงกลับคืนท่ีเดิมอยางไร”  3ก็ไดรับคําตอบวา 
“ ถาจะสงคืนหีบพันธสัญญาของพระเจาแหงอิสราเอล 
ตองสงคืนไปพรอมเครื่องขมาโทษ สงเครื่องบูชาลบมลทินไปถวายพระองคเถิด 



แลวพวกทานจะไดหายโรค 
และรูวาทําไมพระองคยังไมทรงหยุดลงโทษพวกทาน”  
4ชาวฟลิสเตียวา “ เราจะสงอะไรเปนเครื่องบูชาลบมลทิน?”  คําตอบก็คือ 
“ สงฝทองคําหาลูก และหนูทองคําหาตัว ตามจํานวนเจานายทั้งหา 
เพราะทั้งทานและเจานายลวน ถูกภัยพิบัติเลนงาน 
5จงทําแบบจําลองฝและหนูท่ีมาทําลายบานเมืองและถวายเกียรติแดพระเจาแห
งอิสราเอลเถิด 
บางทีพระองคอาจจะทรงยั้งพระหัตถจากทานกับบรรดาพระและดินแดนของทา
น  6จะดื้อดึงแข็งขืนอยางฟาโรหกับชาวอียิปตไปทําไม  
เม่ือพระองคทรงจัดการกับพวกเขาอยางหนักหนวง 
พวกเขาก็ยอมปลอยชนอิสรา เอลออกมามิใชหรือ 
7บัดนี้จงตอเกวียนเลมใหมเทียมดวยแมวัวสองตัวท่ีเพิ่งจะตกลูกและไมเคยเทีย
มแอกมากอน สวนลูกของมันแยกไปขังไวท่ีคอก 
8จงวางหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+บนเกวียน 
และบรรจุเครื่องทองคําท่ีทานถวายเปนเครื่องบูชาลบมลทินไวในกลองขางๆ 
แลวปลอยแมวัวไปตามใจของมัน 9แตจงคอยดูอยู 
หากมันขามพรมแดนมุงไปยังเบธเชเมช 
แสดงวาพระเจานี่แหละทรงนําภัยพิบัติยิ่งใหญนี้มายังเรา แตหากไม 
เราก็จะรูไดวาภัยพิบัตินี้เปนเพียงเหตุบังเอิญ 
มิใชองคพระผูเปนเจา+ท ร ง ล ง โ ท ษ เ ร า เ ล ย ”  
 10เขาทั้งหลายจึงทําตามนั้น เทียมแมวัว 2 ตัวเขากับเกวียน 
สวนลูกของมันแยกไวท่ีคอก 
11จากนั้นวางหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+ 
และกลองบรรจุหนูทองคํากับฝจําลองบนเกวียน 
12แมวัวมุงหนาตรงไปยังเบธเชเมช เดินพลางรองพลางไมหันซายหันขวาเลย 
บรรดาเจานายของฟลิสเตียก็ติดตามไปจนถึงพรมแดนเบธเชเมช 



13ชาวเมืองเบธเชเมชกําลังเก่ียวขาวสาลีอยูในหุบเขา 
แ ล ะ เ มื่อแลเห็นหีบพันธสัญญาก็ชื่นชมยินดียิ่งนัก 
14เกวียนแลนเขามาในทุงนาของโยชูวาแหงเบธเชเมช 
และมาหยุดอยูขางกอนหินใหญ ชาวเมืองจึงผาไมเกวียนทําฟน 
แลวฆาแมวัวถวายเปนเครื่องเผาบูชาแดองคพระผูเปนเจา+15คนเลวีชวยกันย
กหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา +และกลองบรรจุเครื่องทองออกจากเก
วียนวางไวบนกอนหินนั้น 
ในวันนั้นชาวเมืองเบธเชเมชพากันนําเครื่องเผาบูชาและของตางๆมาถวายแดอ
งคพระผูเปนเจา+ 16เจานายทั้งหาของฟลิสเตียมองเห็นเหตุการณท้ังหมดนี้ 
จากนั้นก็เดินทางกลับไปยังเอโครนในวันนั้น 
17ฝทองคําท้ังหาซ่ึงชาวฟลิสเตียสงมาเพื่อ 
เปนเครื่องบูชาลบมลทินถวายแดองคพระผูเปนเจา +นั้น 
แตละอันสําหรับแตละเมือง คือ อัชโดด  กาซา  อัชเคโลน กัท และเอโครน 
18และจํานวนหนูทองคํา 5 ตัวเทากับจํานวนเมืองของเจานายฟลิสเตียท้ังหา 
ซ่ึงเปนเมืองปอมปราการและมีหมูบานโดยรอบ 
กอนหินใหญซ่ึงเขาทั้งหลายวางหีบพันธสัญญานั้น 
ยังคงตั้งอยูท่ีทุงนาของโยชูวาแหงเบธเชเมชจนถึงทุกวันนี้ 
19แตพระเจาทรงประหารชาวเมืองเบธเชเมช 70 คน 
ซ่ึงมองเขาไปในหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+เมืองพากันโศกเศราท่ีอ
งคพระผูเปนเจา+ท ร ง ล ง โ ท ษ พ ว ก เ ข า อ ยางหนัก 
20เขาท้ังหลายรองวา 
“ ใครหนอจะอาจยืนอยูตอหนาองคพระผูเปนเจา+พระเจาผูบริสุทธิ์สูงสงองคนี้
ได? เราจะสงหีบพันธสัญญาจากที่นี่ไปที่ไหนไดหนอ?”  
21ฉะนั้นเขาจึงสงผูสื่อสารไปแจงแกชาวเมืองคีริยาทเยอาริมวา  
“ ชาวฟลิสเตียไดสงหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+คืนมาใหแลว 
โปรดมารับไปเถิด”  



 
หีบพันธสัญญามายังคีริยาทเยอาริม  
7 
ชาวเมืองคีริยาทเยอาริมจึงมารับหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+ไปยังบ
านของอาบีนาดับบนเนินเขา และแตงตั้งเอเลอาซารบุตรของเขาใหคอยดูแล 
2หีบพันธสัญญาประดิษฐานอยูท่ีคีริยาทเยอาริมเปนเวลา 20 ป 
ในระหวางนั้นอิสราเอลทั้งปวงพากันคร่ําครวญหาองคพระผูเปนเจา+ 
 
ซามูเอลปองกันอิสราเอล 
3ซามูเอลจึงกลาวกับมวลชนอิสราเอลวา 
“ หากทานทั้งหลายหันกลับมาหาองคพระผูเปนเจา+อยางสุดหัวใจ 
กําจัดบรรดาพระตางชาติกับพระอัชทาโรทออกไป 
ถวายชีวิตของทานแดองคพระผูเปนเจา+และปรนนิบัติพระองคแตผูเดียว 
แลวพระองคจะทรงชวยกอบกูทานพนจากมือชาวฟลิสเตีย”   
4ชาวอิสราเอลจึงทําลายเทวรูปบาอัลและอัชทาโรท 
และนมัสการองคพระผูเปนเจา+แตพระองคเดียว 5แลวซามูเอลกลาววา 
“ จงชุมนุมอิสราเอลทั้งปวงที่มิสปาห 
ขาพเจาจะอธิษฐานวิงวอนตอองคพระผูเปนเจา+เพื่อทาน”  
6เม่ือเขาทั้งหลายมาชุมนุมกันท่ีมิสปาห  
ก็ตักน้ําขึ้นมาเทลงเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ในวันนั้นเขาท้ังหลายอด
อาหารและสารภาพวา 
“ ขาพระองคท้ังหลายไดกระทําความผิดบาปตอองคพระผูเปนเจา+” ซามูเอล
จึงเปนผูนํา6อิสราเอลที่มิสปาหนี้เอง 
7เม่ือชาวฟลิสเตียไดยินวาอิสราเอลชุมนุมกันท่ีมิสปาห 

                                      
6 7:6* หรือ ผูวินิจฉัย 



บรรดาเจานายของฟสิสเตียก็ยกกองทัพบุกเขามา 
ชาวอิสราเอลตกใจกลัวยิ่งนักเม่ือทราบขาว 8เขาทั้งหลายกลาวกับซามูเอลวา 
“ โปรดอยาหยุดรองทูลตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราเพื่อพวกเรา 
เผื่อพระองคจะทรงชวยกูเราจากมือชาวฟสิสเตีย”  
9ซามูเอลจึงเอาลูกแกะตัวผูซ่ึงยังไมอดนมถวายแดองคพระผูเปนเจา+เปนเครื่อ
งเผาบูชา 
และรองทูลตอองคพระผูเปนเจา+เพื่ออิสราเอลองคพระผูเปนเจา+ก็ทรงตอบ 
10ขณะท่ีซามูเอลกําลังถวายเครื่องเผาบูชาอยูนั้นเอง 
ชาวฟลิสเตียก็มาถึงเพื่อเปดฉากรบกับอิสราเอล  
แตองคพระผูเปนเจา+ทรงใหฟาผาดังสนั่น ทําใหชาวฟลิสเตียขวัญเสีย 
แตกทัพถอยรนไปตอหนาชาวอิสราเอล 11ชาวอิสราเอลรุกไลมาท่ีมิสปาห 
ตามลาสังหารชาวฟลิสเตียไปตลอดทางจนถึงเบธคาร 
12ซามูเอลจึงนําหินมากอนหนึ่ง ตั้งไวระหวางมิสปาหและเชน 
ขนานนามวาเอเบนเอเซอร7 ตามที่ทานกลาววา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงชวยเหลือเราถึงเพียงนี้”  
13ชาวฟลิสเตียพายแพและมิไดมารุกรานอิสราเอลอีกเลย 
ตลอดชั่วอายุของซามูเอล 
พระหัตถขององคพระผูเปนเจา+ตอสูกับชาวฟลิสเตีย  14หัวเมืองตางๆ 
ระหวางเอโครนและกัทซ่ึงถูกชาวฟลิสเตียยึดไปนั้น บัดนี้อิสราเอลตีคืนมาได 
ท้ังยังกอบกูดินแดนใกลเคียงจากชาวฟลิสเตีย 
และในระหวางนั้นอิสราเอลก็อยูอยางสันติกับชาวอาโมไรต 
15ซามูเอลเปนผูวินิจฉัยของอิสราเอลสืบตอมาตลอดชั่วอายุของทาน 
16ทุกปทานจะเดินทางเปนวงรอบ จากเบธเอลไปยังกิลกาล ไปมิสปาห 
วินิจฉัยคดีความของอิสราเอลใน ที่ตางๆ 
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17แลวทานจะกลับมายังรามาหอันเปนถ่ินพํานักของทาน 
และพิจารณาคดีความอยูท่ีนั่นดวย 
ทานไดสรางแทนบูชาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ที่รามาหนั้น 
 
อิสราเอลขอกษัตริย 
8 เมื่อซามูเอลชราแลว ทานแตงตั้งบุตรชายขึ้นเปนผูวินิจฉัยของอิสราเอล 
2บุตร ชายหัวปของทานชื่อโยเอล บุตรคนที่สองชื่ออาบียาห 
ท้ังสองทําหนาท่ีอยูในเบเออร เชบา  
3แตคนทั้งสองไมดําเนินตามแบบอยางของบิดาเพราะโลภเงินทอง 
รับอามิสสินบน และบิดเบือนความยุติธรรม 
4ผูอาวุโสท้ังหมดแหงอิสราเอลจึงรวมตัวกันมาพบซามูเอลที่รามาห 
5พวกเขากลาววา “ ทานชราแลว บุตรของทานก็มิไดดําเนิน 
ตามแบบอยางของทาน บัดนี้ขอใหแตงตั้งกษัตริยขึ้นมานําเรา 
ดังเชนประชาชาติอื่นๆ ทั้งปวง”  
6แตเม่ือเขากลาววา ” ขอแตงตั้งกษัตริยขึ้นมานําเรา” ซามูเอลก็รูสึกไมพอใ
จ  จึงอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+ 7พระองคตรัสวา 
“ จงฟงทุกสิ่งท่ีพวกเขาบอกเถิด  เพราะมิใชเจา  
แตเปนเราที่เขาทอดทิ้งไมตองการใหเราเปนกษัตริย  
8นับตั้งแตเราพาพวกเขาออกมาจากอียิปตจวบจนบัดนี้ 
พ วกเขาทอดทิ้งเราอยูเสมอ หันไปติดตามพระอื่นๆ 
พวกเขาก็ทํากับเจาอยางเดียวกัน 9บัดนี้ จงรับฟงพวกเขา 
แตเตือนเขาใหรูวากษัตริยท่ีจะมาปกครองพวกเขานั้นจะทําสิ่งใดบาง”  
10ซามูเอลจึงแจงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+แกบรรดาประชาชนผูขอมีก
ษัตริยวา 11” กษัตริย ท่ีจะปกครองพวกทานจะทําดังนี้ 
พระองคจะเกณฑบรรดาบุตรชายของทานใหเปนพลรถรบ พลมา 
และวิ่งนําขบวนรถหลวง 12บางก็ใหเปนนายทัพดูแลกองพันกองหาสิบ 



บางก็ไถนา และเก็บเก่ียวพืชพันธุของหลวง  
บางเปนผูทําอาวุธและอุปกรณรถทรงของกษัตริย 
13พระองคจะเกณฑบุตรสาวของพวกทานไปทําครัว ทําขนมและปรุงน้ําหอม 
14พระองคจะริบพืชผลสวนท่ีดีท่ีสุดจากทุงนา 
จากสวนองุนและสวนมะกอกเทศของทาน  ยกใหขาราชบริพารของพระองค 
15พระองคจะยึดหนึ่งสวนสิบของพืชผลของทานไปแจกจายใหบรรดาไพรพล
ขาราชการ 16พระองคจะเกณฑทาสาทาสีของทาน 
และเอาฝูงสัตวฝูงลาที่ดีท่ีสุดของทานไปใชสอย 
17พระองคจะเรียกเอาฝูงสัตวเลี้ยงหนึ่งสวนสิบของทาน 
และทานจะตกเปนทาสของพระองค 
18เม่ือถึงวันนั้นทานจะวอนขอการปลดปลอยจากกษัตริยท่ีทานเลือก 
แตองคพระผูเปนเจา+จะไมทรงตอบ”  
19แตประชากรไมฟงคําเตือนของซามูเอล พวกเขายืนกรานวา  
“ เราตองการกษัตริยปกค ร อ ง  20เราจะไดเหมือนชาติอื่นๆที่มีกษัตริย 
นําไปรบทัพจับศึก”  21ฉะนั้น 
ซามูเอลจึงกราบทูลตอองคพระผูเปนเจา+ตามเนื้อความที่ประชากร ไดกลาว 
22องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา “ จงฟงเขา ใหเขามีกษัตริย”  
ซามูเอลจึงกลาวแกชนอิสราเอลวา “ ทุกคนจงกลับไปยังเมืองของตน”  
 
พระเจาทรงเลือกซาอูล 
9 มีชายตระกูลเบนยามินคนหนึ่งชื่อคีช เปนบุตรอาบีเอล หลานเศโรร 
เหลนเบโครัท ชื่ออาฟยา คีชเปนคนร่ํารวยและมีอิทธิพล 
2บุตรชายของเขาชื่อซาอูล เปนคนสงางามที่สุดในอิสราเอล 
สูงกวาคนอื่นท้ังปวงราวหนึ่งชวงศีรษะ 
3วันหนึ่งฝูงลาของคีชบิดาซาอูลเตลิดไป 
เขาจึงสั่งซาอูลบุตรชายวา” จงเอาคนใชไปดวยคนหนึ่งออกตามหาลา 



4คนทั้งสองเดินทางท่ัวดินแดนเทือกเขาแหงเอฟราอิม ชาลิชา  ชาอาลิม 
และทั่วเขตเบนยามินแตก็ไมพบลาเลย 
5เม่ือมาถึงดินแดนศูฟ ซาอูลพูดกับคนใชท่ีมาดวยวา “ กลับบานกันเถอะ 
เกรงวาปานนี้พอคงจะเลิกหวงลา หันมากังวลใจเรื่องเราแทน ”  
6แตคนใชนั้นตอบวา “ ผมเพิ่งนึกได  ในเมืองนี้มีคนของพระเจาอยูทาน 
หนึ่งผูคนเคารพนับถือมาก ทานกลาวอะไรก็เปนอยางนั้นทุกประการ 
เราไปหาทานผูนั้นกันเถอะ บางทีทานอาจบอกเร㈲ไดวาใหไปที่ไหน”  
7ซาอูลกลาวกับคนใชวา “ หากเราไป เราจะใหอะไรทานผูนั้นได 
อาหารในถุงเสบียงของเราก็หมดเสียแลว 
เราไมมีของที่จะมอบใหคนของพระเจา”  8คนใชตอบวา 
“ ผมมีเงินอยูเสี้ยวเชเคล8จะมอบใหคนของพระเจา 
เผื่อทานจะบอกลูทางแกเราได”  
9(สมัยนั้นในอิสราเอลหากมีใครจะไปทูลถามจากพระเจา 
จะพูดวา” ใหเราไปหาผูทํานายกันเถิด” เพราะผูเผยพระวจนะปจจุบันเคยเรีย
กกันวาผูทํานาย) 10ซาอูลกลาวกับคนใชวา” ดีแลว 
ใหเราไปกันเถิด” พวกเขาจึงมุงหนาไปยังเมืองที่คนของพระเจาอยู 
11เม่ือเขาขึ้นภูเขาเพื่อไปยังเมืองนั้น พบพวกหญิงสาวท่ีออกมาตักน้ํา 
จึงถามวา “ ผูทํานายอยูท่ีนี่หรือเปลา”  12หญิงสาวตอบวา “ อยูคะ 
ทานเพิ่งขึ้นหนาไป รีบๆเถิด ทานเพิ่งมาถึงเมืองของเราวันนี้เอง 
เพราะจะมีการถวายเครื่องบูชา ณ สถานสูง 
13เม่ือพวกทานไปถึงตัวเมืองจะทันพบทาน 
กอนที่ทานจะขึ้นไปรับประทานอาหาร ณ สถานสูง 
คนทั้งหลายจะไมเริ่มรับประทานจนกวาทานจะไปถึงและอวยพรสําหรับอาหาร  
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พวกทานรีบไปตอนนี้จะทันพบแน”  14คนท้ังสองจึงไปขณะกําลังเดินเขาเมือง 
ก็พบซามูเอลสวนทางมา  กําลังจะขึ้นไปสถานสูง 
15องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสกับซามูเอลตั้งแตวันกอน ที่ซาอูลจะมาถึงวา 
16” พรุงนี้เวลาราวๆนี้  เราจะสงคนจากเขตแดนเบนยามินมาหาเจา 
จงเจิมคนนั้นใหเปนผูนําอิสราเอลประชากรของเรา 
เขาจะชวยเหลาประชากรจากมือชาวฟลิสเตีย 
เราเอ็นดูสงสารประชากรของเรา เพราะเสียงร่ํารองของเขามาถึงเราแลว”  
17เม่ือซามูเอลเห็นซาอูล องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
“ คนนี้แหละที่เราบอกเจาไว เขาจะปกครองประช า ก ร ข อ ง เ ร า ”  
18ซาอูลเดินเขามาหาซามูเอลที่ประตูเมืองและกลาววา “ ชวยบอก 
ทางไปบานผูทํานายดวยเถิด”  19ซามูเอลตอบวา “ เรานี่แหละผูทํานาย 
เชิญนําหนาเราขึ้นไปยังสถานสูง เพราะวันนี้ เราจะรับประทานอาหารดวยกัน 
แลวพรุงนี้เชาเราจะบอกทุกอยางในใจทานและจะใหทานไป 
20สวนฝูงลาที่หายไปสามวันนั้นไมตองพะวง เขาพบแลว 
ใครเลาท่ีอิสราเอลปรารถนาเปนอยางมาก 
ก็คือตัวทานและตระกูลของบิดาทานนั่นเอง”  21ซาอูลตอบวา 
“ แตวาขาพเจาเปนคนเบนยามินซ่ึงเปนตระกูลเล็กนอยที่สุดไมใชหรือ 
ครอบครัวของขาพเจาก็ดอยที่สุดในตระกูล ทานคงจะทักผิดคนแลวละขอรับ”  
22ซามูเอลจึงนําซาอูลกับคนใชเขาไปในหองโถง 
และใหนั่งหัวโตะสําหรับแขกรับเชิญซ่ึงมีราว 30 ค น  
23ซามูเอลสั่งพอครัววา” จงนําเนื้อชิ้นท่ีเราบอกใหเก็บไวตางหากออกมา”  
24พอครัวจึงนําเนื้อสวนขามาวางตรงหนาซาอูล ซามูเอลกลาววา 
“ เชิญรับประทานเถิด เราเก็บไวใหทานตั้งแตเม่ือเราเชิญแขกเหลานี้”  
ซาอูลก็รับประทานรวมกับซามูเอลในวันนั้น 
25หลังงานเลี้ยงเมื่อกลับจากสถานสูงเขามาในเมืองแลว 
ซามูเอลสนทนากับซาอูลบนดาดฟา 



26วันรุงขึ้นเมื่อฟาเริ่มสาง ซามูเอลเรียกซาอูลบนดาดฟาวา “ จงเตรียมตัว 
เราจะไปสง”  เม่ือซาอูลพรอมแลว ทั้งสองก็เดินออกไปดวยกัน 
27ขณะมาถึงสุดเขตเมือง ซามูเอล บอกซาอูลวา 
“ จงใหคนใชลวงหนาไปกอน”   เมื่อคนใชไปแลว ซามูเอลก็บอกซาอูลวา 
“ จงรอสักครูเถิด เพื่อเราจะแจงพระดํารัสของพระเจาแกทาน”  
                            
ซามูเอลเจิมซาอูล 
10 แลวซามูเอลก็เทน้ํามันมะกอก ชโลมศีรษะของซาอูลจุบเขา และกลาววา 
“ องคพระผูเปนเจา+ไดทรงแตงตั้งทานใหเปนผูนําอิสราเอลประชากรของพร
ะองคมิใชหรือ 2ในวันนี้เม่ือทานจากเราไปแลว 
จ ะ พบชายสองคนใกลสุสานของราเชลที่เศลซาหชายแดนเบนยามิน 
เขาจะบอกทานวาลาท่ีหายไปนั้นพบแลว และบิดาของทานเลิกหวงเรื่องลา 
แตกังวลวาทานหายไปไหน 3และเมื่อทานไปถึงตนไมใหญแหงทาโบร 
จะพบชายสามคนซึ่งกําลังจะไปเขาเฝาพระเจาท่ีเบธเอล 
คนหนึ่งอุมลูกแพะสามตัว อีกคนหนึ่งถือขนมปงสามกอน  
คนที่สามถือถุงหนังเหลาองุนถุงหนึ่ง 4เขาทั้งสามจะทักทาย 
ทานและยื่นขนมปงใหทานสองกอน ทานจงรับไว 
5หลังจากนั้นทานจะไปถึงกิเบอาหของพระเจา9 
อันเปนแนวรบของพวกฟลิสเตีย 
เม่ือทานไปถึงจะพบกลุมผูเผยพระวจนะลงมาจากสถานสูง เลนพิณ รํามะนา  
เปาขลุยและดีดกระจับป  กลาวคําทํานายมาตลอดทาง  
6พระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา+จะลงมาสวมทับทานดวยฤทธานุภาพ 
ทานจะรวมทํานายกับคนเหลานั้น และทานจะเปลี่ยนเปนคนละคน 
7เม่ือสําเร็จตามหมายสําคัญตางๆเหลานี้แลว 

                                      
9 10:5* หรือที่เรียกวาภูเขาแหงพระเจา 



จงทําทุกสิ่งทุกอยางอันเปนภาระหนาท่ีของทานเถิด 
เพราะพระเจาทรงสถิตกับทาน 8จงลวงหนาไปท่ีกิลกาล คอยเราอยูเจ็ดวัน  
เพราะเราจะไปถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชา เมื่อเราไปถึงท่ีนั่นแลว 
เราจะบอกทานวาทานควรทําอะไรบาง”  
 
ซาอูลขึ้นเปนกษัตริย 
9เม่ือซาอูลหันจากซามูเอลไป พระเจาทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของซาอูล 
และคําทํานายทั้งปวงก็เปนจริงในวันนั้น 10เมื่อซาอูลกับคนใชมาถึงกิเบอาห 
ก็พบกลุมผูเผยพระวจนะ 
พระวิญญาณของพระเจาลงมาเหนือซาอูลทานก็รวมกลาวทํานาย 
11ครั้นคนทั้งปวงที่เคยรูจักซาอูลมากอน เห็นทาน 
กลาวทํานายรวมกับบรรดาผูเผยพระวจนะก็ ถามกันวา 
“ เกิดอะไรขึ้นกับบุตรชายของคีช ซาอูลเปนผูเผยพระวจนะกับเขาดวยหรือ”  
12ชาวเมืองคนหนึ่งกลาววา “ คนเหลานี้เปนลูกใคร”  
นี่เองเปนท่ีมาของคํากลาวท่ีวา “ ซาอูลเปนผูเผยพระวจนะดวยหรือ”  
13เม่ือซาอูลกลาวคําทํานายเสร็จแลวก็ขึ้นไปยังสถานสูง 
14ลุงของซาอูลถามวา “ เจาหายไปไหนมา”  ซาอูลตอบวา 
“ พวกผมไปตามหาลา แตไมพบก็เลยไปหาทานซามูเอล”  15ลุงกลาววา 
“ เลาใหฟงซิวาทานซามูเอลพูดกับเจาวากระไร”  16ซาอูลตอบวา 
“ ทานบอกวาลานั้นพบแลว”  แตซาอูลมิไดบอก 
ลุงวาตนไดรับเจิมใหเปนกษัตริย 
17ซามูเอลไดเรียกชุมนุมชาวอิสราเอลเขาเฝาองคพระผูเปนเจา+ที่มิสปาห 
18และกลาวกับเขาทั้ง หลายวา “ องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล 
ตรัสวา ‘ เราไดนําอิสราเอลออกมาจากอียิปต  
และกอบกูเจาจากอํานาจแหงอียิปตและอาณาจักรทั้งปวงที่ย่ํายีบีฑาเจา’  
19แตบัดนี้ ทานทอดทิ้งพระเจาของทาน 



ผูชวยทานจากภัยพิบัติและความทุกขยากทั้งปวง และ ทานไมยอม 
ทานอยากมีกษัตริยปกครอง  ฉะนั้น 
จงแสดงตัวตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ทีละตระกูลทีละสกุล”  
20เม่ือซามูเอลนําตระกูลท้ังปวงแหงอิสราเอลเขามาใกล 
เลือกไดตระกูลเบนยามิน 
21จากนั้นซามูเอลนําแตละครอบครัวในตระกูลเบนยามินมา 
วงศมัทตรีไดรับเลือก และในที่สุดเลือกไดซาอูลบุตรของคีช 
แตเม่ือเขามองหาซาอูลก็ไมพบ 22คนเหลานั้นจึงทูลถามองคพระผูเปนเจา+วา 
“ เขามาถึงท่ีนี่แลวหรือยัง”  องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา “ มาแลว 
เขาซอนตัวอยูในกองสัมภาร ะ ”  23พวกเขาจึงวิ่งไปนําตัวทานออกมา 
ขณะทานยืนอยูในหมูชนก็สูงกวาคนอื่นๆทั้งหมดหนึ่งชวงศีรษะ 24ซามูเอล 
กลาวแกประชากรทั้งปวงวา “ นี่คือบุคคลซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงเลือกสรร 
ไมมีผูใดเสมอเหมือนอีกแลวท่ัวอิสราเ อ ล ”   ประชากรทั้งปวงโหรองวา 
“ ขอกษัตริยจงทรงพระเจริญ”  
25ซามูเอลชี้แจงแกประชากรวาดวยสิทธิและหนาท่ีของกษัตริย  
ทานบันทึกลงในมวนหนังสือเก็บรักษาไวเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
แลวซามูเอลก็ใหคนทั้งหลายกลับบาน 
26เม่ือซาอูลกลับไปยังบานของทานท่ีกิเบอาหมีนักรบที่พระเจาทรงดลใจไปกับ
ทานดวย 27แตมีอันธพาลบางคนที่พูดวา 
“ คนอยางนี้จะมาชวยอะไรพวกเราได?”  
เขาเหลานี้หม่ินประมาทซาอูลและไมยอมนําของมาถวาย แตซาอูลเฉยเสีย 
                         
ซาอูลพิชิตชาวอัมโมน 
11 ครั้งนั้นนาหาชชาวอัมโมนยกทัพมาลอมเมืองยาเบชกิเลอาด 
และชาวเมืองยาเบชจึงเจรจาวา “ พวกเราขอทําสัญญาสงบศึก 
และยอมสวามิภักด์ิ”   2นาหาชชาวอัมโมนตอบวา 



“ ก็ไดแตมีขอแมวาเราจะทะลวงตาขางขวาของพวกเจาทุกคน 
เปนการสรางความอัปยศแกอิสราเอลทั้งหมด”  
3เหลาผูอาวุโสของยาเบชกลาววา “ โปรดให เวลาเราเจ็ดวัน 
เราจะสงผูสื่อสารไปทั่วแดนอิสราเอล หากไมมีผูใดมาชวยเรา เราจะยิน 
ยอมตามขอแมของทาน”  4เมื่อผูสื่อสารมาถึงกิเบอาหถ่ินของซาอูล 
แจงคําวิงวอนแกปวงประชากร  ทุกคนพากันรองไหเสียงดัง 
5พอดีซาอูลตอนฝูงวัวกลับมาจากทุงนา จึงถามวา “ มีเรื่องอะไรหรือ 
ทุกคนถึงไดรองไหกันไปหมด”  
เขาท้ังหลายก็แจงใหซาอูลทราบขาวจากยาเบช 
6เม่ือซาอูลไดยินเชนนั้นพระวิญญาณแหงพระเจาเสด็จ 
ลงมาสวมทับทานดวยฤทธานุภาพ และทานโกร ธ ม า ก  
7ทานจับวัวตัวผูสองตัวมาฟนเปนทอนๆ และใหผูสื่อสารแบกไปทั่วอิสราเอล 
ประกาศวา “ ใครไมยอมติดตามซาอูลกับซามูเอล 
วัวของเขาจะมีสภาพอยางนี้”  
ความเกรงกลัวองคพระผูเปนเจา+มีแกเหลาประชากร 
เขาท้ังปวงจึงพรอมใจกันมา 8เมื่อซาอูลตรวจพลที่เบเซกพบวาชาวอิสราเอลมี 
300,000 คน  สมทบกับ 30,000 คนจากยูดาห  
9จึงบอกผูสื่อสารทั้งหลายที่มาใหกลับไปแจงแกชาวยาเบชกิเลอาดวา 
“ เราจะมาชว ย เ หลือทานกอนเที่ยงวันพรุงนี้”  
เม่ือชาวเมืองยาเบชไดรับขาวแลว ก็ชื่นชมยินดีกันท่ัวหนา 
10พวกเขาจึงบอกชาวอัมโมนวา “ พรุงนี้เราจะยอมแพแกทาน  
ทานจะทําอะไรกับเราก็ไดตามที่เห็นดี”  11วันรุงขึ้นซาอูลแบงกองทัพออกเปน 
3 ก อ ง บุกเขาจูโจมคายอัมโมนตั้งแตเชามืด 
และฆาฟนพวกเขาเสียตลอดเชา 
ชาวอัมโมนที่เหลือก็กระจัดกระจายจนรวมตัวไมติดแมสักคูเดียว 
 



ซาอูลไดรับการยืนยันเปนกษัตริย 
12เหลาประชากรกลาวตอซามูเอลวา “ ใครนะที่พูดวา 
‘ ซาอูลหรือจะมาปกครองเรา’  นําตัวพวกนั้นออกมาที่นี่ใหเราฆาเสีย”  
13แตซาอูลกลาววา “ อยาประหารใครเลยในวันนี้ 
เพราะวันนี้องคพระผูเปนเจา+ทรงชวยกอบกูอิสราเอล”  
14ซามูเอลจึงกลาวแกประชากรวา “ มาเถิด 
ใหเราท้ังหมดไปที่กิลกาลและยืนยันเรื่องการครองราชย”  
15เขาท้ังหลายจึงไปท่ีกิลกาล 
และรับรองการแตงตั้งซาอูลเปนกษัตริยเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ ณ 
ท่ีนั้น เขาทั้งหลายถวายเครื่องสันติบูชาแดองคพระผูเปนเจา+ 
ซาอูลและอิสราเอลทั้งปวงมีการเฉลิมฉลองครั้งใหญ 
                         
ซามูเอลอําลา 
12 ซามูเอลกลาวแกปวงชนอิสราเอลวา “ ดูเถิด 
ขาพเจาไดกระทําตามที่ทานทั้งหลายขอและตั้งกษัตริยขึ้นมาปกครองทาน 
2บัดนี้ทานมีกษัตริยเปนผูนํา สวนขาพเจาเองก็ชราผมหงอกแลว 
บุตรชายของขาพเจาอยูในหมูพวกทาน 
ขาพเจาเปนผูนําของทานมาตั้งแตหนุมจวบจนถึงวันนี้ 
3ขาพเจายืนอยูนี่แลวเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
และตอหนาผูท่ีพระองคทรงเจิมไว โปรดบอกมาเถิดวา 
มีวัวหรือลาของใครบางท่ีขาพเจาไดยึดไป? 
ใครบางท่ีถูกขาพเจาโกงหรือขมเหงรังแก? 
มีไหมท่ีขาพเจาไดรับสินบนเพื่อบิดเบือนความยุติธรรม? 
หากมีขาพเจาจะสะสางใหเรียบรอย”  4เขาทั้งหลายตอบวา “ หามิได 
ทานไมเคยโกงหรือขมเหงรังแกเรา  และทานไมเคยรับอะไรจากใคร”  
5ซามูเอลประกาศวา 



“ องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพยานและผูท่ีพระองคทรงเจิมเปนพยานในวันนี้ว
า ขาพเจามิไดฉกฉวยสิ่งใดจากพวกทานเลย”  เขาทั้งหลายตอบวา 
“ พระองคทรงเปนพยาน”  
6ซามูเอลกลาวแกประชากรวา 
“ องคพระผูเปนเจา+คือผูท่ีแตงตั้งโมเสสกับอาโรน 
พระองคทรงนําเหลาบรรพบุรุษออกมาจากอียิปต  7บัดนี้  
จงยืนสงบอยูเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ขาพเจาจะรื้อฟนความทรงจําข
องทานเก่ียวกับพระราชกิจอันเที่ยงธรรมทั้งปวงที่องคพระผูเปนเจา+ทรงกระ
ทําเพื่อทานกับเหลาบรรพบุรุษ 
8เ ม่ือยาโคบเขาสูอียิปตพวกเขาไดรองทูลตอองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคก็สงโมเสสกับอาโรนใหนําบรรพบุรุษของทานออกจากอียิปตมาสูแผน
ดินนี้ 
9แตเหลาบรรพบุรุษกลับลืมองคพระผูเปนเจา+พระองคจึงทรงขายพวกทานไว
ในมือสิเสราแมทัพของประมุขแหงฮาโซร 
และในมือชาวฟลิสเตียและประมุขแหงโมอับใหทําศึกกับพวกเขา 
10เหลาบรรพบุรุษรองทูลตอองคพระผูเปนเจา+วา 
‘ ขาพระองคท้ังหลายผิดไปแลว 
ไดละทิ้งองคพระผูเปนเจา+ไปนมัสการพระบาอัลและอัชทาโรท 
แตบัดนี้ขอทรงกอบกูเราจากเงื้อมมือศัตรู  
และขาพระองคท้ังหลายจะปรนนิบัติพระองค’  
11องคพระผูเปนเจา+จึงสงเยรุบบาอัล10บาราค เยฟธาห และซามูเอล 
มาชวยทานจากเง้ือมมือของศัตรูรอบดาน  ทานจึงมีชีวิตอยูอยางปลอดภัย 
12แตเม่ือทานเห็นนาหาชประมุขแหงอัมโมนยกมาโจมตี 
ทานก็กลาวกับขาพเจาวา’ เราตองการกษัตริยปกครอง’  

                                      
10 12:11* หรือ กิเดโอน 



ท้ังๆที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเปนกษัตริยของทาน 13ดูเถิด 
นี่คือกษัตริยท่ีทานเลือก ผูท่ีทานรองขอ 
ดูเถิดองคพระผูเปนเจา+ไดทรงตั้งกษัตริยปกครองทานแลว 
14หากทานยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ปรนนิบัติและเชื่อฟงพระองค 
มิไดฝาฝนพระบัญชาของพระองค 
ท้ังทานและกษัตริยผูปกครองทานติดตามองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานก็
ดีแลว! 15แตหากทานไมเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+ฝาฝนพระบัญชา 
พระหัตถของพระองคจะทรงจัดการกับทานเชนดังท่ีเกิดแกเหลาบรรพบุรุษ 
16บัดนี้จงสงบนิ่งและคอยดูการยิ่งใหญท่ีองคพระผูเปนเจา+จะทรงกระทําตอห
นาตอตาทาน 17ขณะนี้เปนชวงเก็บเก่ียวขาวสาลีมิใชหรือ? 
ขาพเจาจะทูลขอองคพระผูเปนเจา+ใหทรงสงฟาผาและฝนมา 
แลวทานจะไดประจักษวา 
ทานกระทําสิ่งท่ีชั่วรายเพียงใดในสายพระเนตรขององคพระผูเปนเจา+ที่ทูลขอ
กษัตริยเชนนี้”  
18ซามูเอลจึงรองทูลตอองคพระผูเปนเจา+และในวันนั้นพระองคทรงสงฟาผาแ
ละฝนมา เหลาประชากรจึงเกรงกลัวองคพระผูเปนเจา+และซามูเอลยิ่งนัก 
19เหลาประชากรกลาวกับซามูเอลวา  
“ โปรดอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานเพื่อเหลาผูทาสดวย 
เพื่อเราจะไมตาย เพราะนอกจากบาปอื่นท้ังปวงของเรา 
เรายังเพิ่มบาปชั่วท่ีทูลขอกษัตริย”    
20ซามูเอลกลาววา “ อยากลัวเลย ทานท้ังหลายไดกระทําผิดแลวก็จริง 
แตจงปรนนิบัติองคพระผูเปนเจา+อยางสุดหัวใจ อยาหันเหไปจากพระองค 
21อยาหันไปติดตามรูปเคารพอันไรแกนสารซ่ึงไมมีอะไรดี 
ชวยอะไรทานไมไดเลย เพราะพระเหลานั้นไรประโยชน  
22เพื่อเห็นแกพระนามอันยิ่งใหญ 
องคพระผูเปนเจา+จะไมทรงทอดทิ้งเหลาประชากร 



พระองคพอพระทัยท่ีจะทําใหทานเปนของพระองค 23สวนขาพเจาเอง 
ขอใหการนั้นไกลพนขาพเจาเถิด 
ท่ีจะกระทําบาปตอองคพระผูเปนเจา +โดยการหยุดอธิษฐานเพื่อทาน 
ขาพเจาจะยังคงสั่งสอนแนวทางอันดีงามและถูกตองแกทาน   
24จงใสใจยําเกรงองคพระผูเปนเจา+และปรนนิบัติพระองคอยางจงรักภักดีสุด
หัวใจ จงพินิจการยิ่งใหญท้ังปวงที่พระองคทรงกระทําเพื่อทาน  
25แตหากทานยังคงทําบาปตอไป ทั้งทานและกษัตริยของทานจะถูกทําลาย”  
 
สงครามกับฟลิสเตีย 
13 ซาอูลมีอายุไดสามสิบ11ปเม่ือขึ้นเปนกษัตริย 
พระองคทรงครองอิสราเอลอยูสี่สิบ*สองป 2ในปท่ี 2 แหงรัชกาล  
พระองคทรงเลือก 3,000 คนจากอิสราเอล 2,000 
คนอยูกับพระองคท่ีมิคมาชและในแดนเทือกเขาแหงเบธเอล สวนอีก 1,000 คน 
อยูกับโยนาธานโอรสที่กิเบอาหในเขตเบนยามิน 
คนอื่นนอกจากนั้นใหกลับบานไป 
3โยนาธานบุกโจมตีแนวรบของฟลิสเตียท่ีเกบา ชาวฟลิสเตียไดขาวเรื่องนี้ 
แลวซาอูลจึงสั่งใหเปาแตรทั่วแดน ประกาศวา “ ชาวฮีบรูจงฟง”  
4อิสราเอลทั้งปวงไดขาววา” ซาอูลโจมตีแนวรบของฟลิสเตีย 
บัดนี้ชาวฟลิสเตียยอมเกลียดชังชาวอิสราเอลยิ่งนัก”  
ฉะนั้นเหลาประชากรจึงรวมตัวกันมาสมทบกับซาอูลท่ีกิลกาล 
5ชาวฟลิสเตียรวมตัวกันมาสูกับอิสราเอล  มีรถรบ 3,00012 คัน พ ล ร ถ ร บ  
6,000 คน และมีทหารคลาคล่ําดุจเม็ดทรายที่ชายทะเล 
ยกมาตั้งคายอยูท่ีมิคมาชทางตะวันออกของเบธอาเวน 

                                      
11 13:1 * ตนฉบับภาษาฮีบรูไมมี “ สามสิบ”  แ ล ะ  “ สี่สิบ”  
12 13:5 * บางตนฉบับ 30,000 คัน 



6เม่ือชาวอิสราเอลเห็นวาสถานการณคับขันและกองทัพของตนถูกรุกหนักก็ซอ
นตัวตามถํ้า สุมทุมพุมไม ตามซอกหิน แมแตในหลุมและในบอ 
7บางก็ขามแมน้ําจอรแดนหนีไปยังแดนของกาดและกิเลอาด  
ฝายซาอูลประทับอยูท่ีกิลกาล กองทหารที่อยูดวยก็พากันขวัญหนีดีฝอ 
 
ซามูเอลตําหนิซาอูล 
8ซาอูลรออยูเจ็ดวันตามที่ซามูเอลกําหนดไว 
แตเม่ือซามูเอลยังไมมาท่ีกิลกาลและคนของซาอูลเริ่มแตกทัพ 9ซาอูลจึงสั่งวา 
“ จงนําเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชามา”  แลวซาอูลถวายเครื่องเผาบูชา 
10ทันทีท่ีถวายเสร็จซามูเอลก็มาถึง ซาอูลจึงออกไปตอนรับ  
11ซามูเอลกลาววา “ ทานทําอะไรลงไป”   
ซาอูลตอบวา “ ขาพเจาเห็นไพรพลกระจัด กระจายไป 
และทานไมไดมาตามเวลาที่กําหนดไว  
ฝายชาวฟลิสเตียก็มาชุมนุมกันอยูท่ีมิคมาช 12ขาพเจาคิดวา 
ชาวฟลิสเตียจะลงมาถลมเราที่กิลกาล 
แลวเราเองก็ยังไมไดขอความชวยเหลือจากพระเจาเลย ฉะนั้น 
ขาพเจาจึงจําใจตองถวายเครื่องเผาบูชา”  
13ซามูเอลตําหนิวา “ ทานทําตัวโงเขลา 
ทานมิไดปฏิบัติตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานหากทา
นไดปฏิบัติตามพระองคคงจะสถาปนาอาณาจักรของทานเหนืออิสราเอลตลอด
ไ ป   14แตบัดนี้อาณาจักรของทานจะไมยืนยง 
องคพระผูเปนเจา+ไดทรงเลือกคนท่ีทําตามน้ําพระทัยพระองค 
และทรงแตงตั้งเขาใหเปนผูนําประชากรของพระองคเนื่องจากทานมิไดปฏิบัติ
ตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+”  
15ซามูเอลจึงไปจากกิลกาลสูกิเบอาหในเขตเบนยามิน 
เม่ือซาอูลนับจํานวนพลที่ยังอยูพบวามีเหลือเพียง  600  ค น  



 
อิสราเอลไมมีอาวุธ 
16ซาอูลกับโยนาธานโอรส และทหารที่อยูดวย 
พักอยูท่ีเกบา13ในเขตเบนยามิน สวนชาวฟลิสเตียตั้งคายอยูท่ีมิคมาช 
17มีกองปลนสะดม 3 กองจากคายฟลิสเตีย  
กองหนึ่งไปยังโอฟราหในแดนชูอาล 18อีกกองหนึ่งไปยังเบธโฮโรน 
สวนกองที่สามเคลื่อน ไปยังชายแดนเหนือหุบเขาเศโบยิมตรงขามถ่ินกันดาร 
19ครั้งนั้นท่ัวแดนอิสราเอลไมมีชางตีเหล็กเลย 
เพราะชาวฟลิสเตียกริ่งเกรงวา” ชาวฮีบรูจะตีดาบหรือหอกใช”  
20ฉะนั้นเมื่อชาว อิสราเอลจะลับผาล  คราด  ขวานหรือเคียว  
จะตองไปหาชาวฟลิสเตีย  21อัตรา คาจางคือ 
เงินหนัก 2/3 เ ช เ ค ล 14เปนคาลับผาล   และจอบ 
เงินหนัก 1/3 เ ช เ ค ล 15 เปนคาลับคราด  ขวาน  และประตัก 
22ฉะนั้นในวันสงครามนั้น ทหารที่อยูกับซาอูลและโยนาธาน 
ไมมีสักคนเดียวท่ีมีดาบหรือหอก เวนแตซาอูลและโยนาธานเทานั้นท่ีมี 
 
วีรกรรมของโยนาธาน   
23ขณะเดียวกันนั้นแนวเขาที่มิคมาชมีกองทหารของฟลิสเตียรักษาการณอยู 
                         
14 วันหนึ่งโยนาธานโอรสซาอูลตรัสกับมหาดเล็กหนุมผูเชิญอาวุธวา  
“ ใหเราขามไปยังคายของฟลิสเตียขางโนนกันเถิด”  
แตโยนาธานมิไดทูลพระบิดา 2ซาอูลตั้งคาย อยูท่ีริมเขตกิเบอาห 

                                      
13 13:16* หรือ กิเบอาห 
14 13:19* ป ร ะ ม า ณ 8 กรัม 
15 13:19** ป ร ะ ม า ณ 4 กรัม 



ใตตนทับทิมท่ีมิโกรนพรอมดวยทหาร 600 ค น  
3ในจํานวนนี้มีอาหิยาหผูสวมเอโฟด เขาเปนบุตรของอาหิทูบ 
พี่ชายของอิคาโบด  อาหิทูบเปนบุตรของฟเนหัส บุตรเอลี ปุโรหิตของพระเจา 
ณ ชิโลห  ไมมีผูใดทราบวาโยนาธานไปแลว 4เพื่อไปสูคายฟลิสเตีย 
โยนาธานตองขามชองเขาซ่ึงอยูระหวางโขดหินโบเซสและเสเนห 
5โขดหินทางดานเหนืออยูตรงหนามิคมาช  สวนทางใตอยูตรงหนาเกบา 
6โยนาธานกลาวกับองคพระผูเปนเจา+เจาอาจจะทรงกระทําการเพื่อเรา 
ไมมีสิ่งใดขัดขวางมิใหองคพระผูเปนเจา+ท ร งชวยไมวาโดยใชคนมากหรือ
นอย”  7ผูเชิญอาวุธทูลวา “ ขอจงทําตามที่ทานดําริชอบเถิด 
ขาพเจาสุดแทแตใจทาน”  
8โ ย น า ธานกลาววา “ ถาเชนนั้นมาเถิด 
เราจะขามไปหาพวกนั้นใหเขาเห็นเรา 9ถาเขาพูดวา ‘ หยุดอยูตรงนั้น 
เด๋ียวเราจะไปหาพวกเจา’   เราก็จะหยุดอยูไมบุกเขาไป 10แตถาเขาวา 
‘ ขึ้นมาซิ’  เราก็จะสูเลย 
เพราะจะเปนเครื่องแสดงใหเรารูวาองคพระผูเปนเจา+ท รงมอบพวกเขาไวในมื
อเราแลว”  11เมื่อชาวฟลิสเตียเห็นคนท้ังสองมาก็ตะโกนวา “ ดูแนะ! 
พวกฮีบรูคลานออกมาจากรูท่ีซอนตัวแลว”  
12พวกเขาก็ตะโกนบอกโยนาธานและผูติดตามวา “ ขึ้นมาซิ 
จะสอนบทเรียนให”  โยนาธานรองบอกผูเชิญอาวุธวา 
“ ปนตามหลังเรามาเลย 
องคพระผูเปนเจา+ทรงมอบพวกเขาไวในมืออิสราเอลแลว”  
13โยนาธานปนขึ้นไป ผูเชิญอาวุธปนตามหลัง 
ชาวฟลิสเตียลมตายตอหนาโยนาธาน 
และผูเชิญอาวุธของโยนาธานฆาฟนตามหลังมา 14จากการบุกโจมตีครั้งแรก 
โ ย น า ธ านกับผูเชิญอาวุธฆาตายไป 20 คนในเนื้อที่ราวหนึ่งไร 
 



 ฟลิสเตียพายหนี 
15ความปนปวนหวั่นผวาแผไปทั่วกองทัพ 
ท้ังพวกที่อยูในคายและที่ทุงท้ังพวกที่อยูหนาดานและกองปลนสะดม 
และเกิดแผนดินไหว เปนความหวั่นผวาที่พระเจาสงมา16 
16กองรักษาการณของซาอูลท่ีกิเบอาห 
ใ น เ ข ต เ บ น ย า มินเห็นกองทัพแตกกระเจิดกระเจิง 
17ซาอูลจึงตรัสกับทหารที่อยูดวยวา “ ตรวจดูซิวามีใครบางไมอยูในท่ีนี้”  
และเมื่อตรวจดูพบวาโยนาธานกับผูเชิญอาวุธหายไป 
18ซาอูลตรัสกับอาหิยาหวา “ จ ง น ำ หีบพันธสัญญาของพระเจามาท่ีนี่”  
(ครั้งนั้นประชากรอิสราเอลมีหีบพันธสัญญาอยูดวย) 
19ขณะท่ีซาอูลกําลังตรัสกับปุโรหิต 
ความชุลมุนวุนวายในคายพักฟลิสเตียยิ่งดังอึกทึก ขึ้นทุกทีๆ 
ซาอูลจึงตรัสกับปุโรหิตวา “ ยั้งมือไวกอน”  
20แลวซาอูลกับคนทั้งหมดก็รวมตัวกันเขาสูรบพบวาชาวฟลิสเตียกําลังชุลมุน
วุนวายฆาฟนกันเอง 
21คนฮีบรูซ่ึงกอนหนานี้อยูกับพวกฟลิสเตียและออกมาที่คายดวยกันก็กลับเขา
มาสมทบกับฝายซาอูลและโยนาธาน 
22เม่ือคนอิสราเอลทั้งปวงที่หลบซอนอยูในแดนเทือกเขาแหงเอฟราอิมไดขาว
วาพวกฟลิสเตียลาถอย ก็มารวมรุกไลขาศึกดวย 
23เปนอันวาองคพระผูเปนเจา+ทรงชวยกูอิสราเอล ในวันนั้น 
และสงครามขยายเลยเมืองเบธอาเวนไป  
 
 โยนาธานกินน้ําผึ้ง 

                                      
16 14:15* หรือ เปนความหวั่นผวาครั้งใหญ 



24ในวันนั้นพลอิสราเอลตองทุกขทรมานมากเพราะซาอูลไดใหประชาชนสาบ
านไววา “ ขอแชงคนท่ีบังอาจกินอะไรกอนพลบค่ําวันนี้ 
จนกวาเราไดแกแคนศัตรูเสียกอน”  ฉะนั้นจึงไมมีทหารคนใดกินอาหาร 
25กองทัพท้ังหมดเขาไปในปา เห็นรวงผึ้งอยูท่ัวไป 
26เม่ือพวกเขาเห็นน้ําผึ้งเยิ้ม ก็ไมมีใครกลาเอามือหยิบกินเพราะกลัวคําสาบาน 
27แตโยนาธานไมไดยินคําสั่งของพระบิดาท่ีใหประชาชนสาบาน 
จึงเอาไมแหยรวงผึ้งดู 
และเมื่อไดลิ้มรสน้ําผึ้งแลวก็รูสึกกระชุมกระชวยขึ้นม า ก  
28ทหารคนหนึ่งจึงทูลโยนาธานวา 
“ พระบิดาของทานทรงใหทหารสาบานไววา 
‘ ขอแชงคนท่ีกินอะไรกอนพลบค่ําวันนิ้’  
ผูคนจึงออนระโหยโรยแรงกันหมด”  29โยนาธานกลาววา 
“ ทานพอของเราสรางความยุงยากใหประชาชน  ดูเถิด 
เรากระปรี้กระเปราแคไหน เม่ือไดชิมน้ําผึ้งเพียงนิดหนอย 
30จะดีสักเทาใดหากคนเหลานี้ไดรับประทานเสบียงที่ยึดมาจากศัตรูจะไมฆาฟ
นชาวฟลิสเตียไดมากยิ่งกวานี้หรือ”  
31ในวันนั้นหลังจากท่ีชาวอิสราเอลรุกไล 
สังหารชาวฟลิสเตียตั้งแตมิคมาชไปจนถึงอัยยาโลน 
พวกเขาก็ออนระโหยหมดแรง 32จึงกรูเขาไปหาของเชลย  ฆาแกะ  วัว  ลูกวัว  
แ ล ะกินเนื้อทั้งดิบๆมีเลือดติดอยู 33มีผูทูลซาอูลวา “ ดูเถิด 
คนทั้งหลายทําผิดตอองคพระผูเปนเจา+โดยกินเนื้อซ่ึงยังมีเลือดอยู”  
ซาอูลตรัสวา “ พวกเจาผิดคําสาบานแลว  
จงกลิ้งหินกอนใหญมาวางตรงนี้ทันที”   34แลวตรัสตอไปวา 
“ จงไปบอกทหารกองตางๆใหเอาวัว แกะมาฆาท่ีนี่ 
อยากระทําผิดตอองคพระผูเปนเจา+โดยกินเนื้อที่มีเลือดติดอยูเลย”  
เขาท้ังหลายก็นําวัวของตนมาฆา ณ ที่นั่นในคืนนั้น 



35ซาอูลจึงกอแทนบูชาขึ้นถวายแดองคพระผูเปนเจา+เปนครั้งแรกที่ซาอูลทําเ
ชนนี้ 
36ซาอูลตรัสวา “ ใหเราตามลาชาวฟลิสเตียตลอดคืน ฆาฟนใหหมดทุกคน”  
ทหารทั้งหลายกราบทูลวา “ โปรดกระทําตามที่ทรงเห็นชอบ”   
แตปุโรหิตทักทวงวา “ ใหเราทูลถามพระเจากอนเถิด”  
37ฉะนั้นซาอูลจึงทูลถามพระเจาวา 
“ ขาพระองคท้ังหลายควรไลตามชาวฟลิสเตียหรือไม พระองคจะทรง 
มอบพวกเขาไวในมือของอิสราเอลหรือไม”    
แตพระเจามิไดตรัสตอบประการใดในวันนั้น   
38ซาอูลจึงตรัสกับบรรดาผูนําของกองทัพวา “ มาที่นี่เถิด 
เราตองหาใหไดวาวันนี้มีใครทําอะไรผิดบาปบาง  
39องคพระผูเปนเจา+ผูทรงกอบกูอิสราเอลทรงพระชนมอยูแนนอนฉันใด 
แมผูกระทําผิดจะเปนโยนาธานลูกของเราเอง เขาก็จะตองตาย”  
แตไมมีผูใดยอมกราบทูลอะไร         
40ซาอูลจึงตรัสกับอิสราเอลทั้งปวงวา “ โยนาธานกับเราจะยืนอยูตรงนี้ 
สวนพวกทานยืนอยูตรงนั้น”  
เขาท้ังหลายทูลวา” ขอทรงทําตามที่ทรงเห็นดีท่ีสุด”  
41แลวซาอูลจึงทูลอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลวา 
“ ขอโปรดประทานคําตอบที่ถูกตอง” 17 
ผลการทอดสลากปรากฏวาโยนาธานและซาอูลเปนผูผิด สวนประชากรพนผิด 
42ซาอูลจึงตรัสวา “ บัดนี้จงทอดสลากระหวางเรากับโยนาธาน”  
สลากตกแกโ ย น า ธ า น   

                                      
17 14:41*หรือ “ เหตุไฉนวันนี้พระองคไมตรัสตอบผูรับใชของพระองค 
ถาผูผิดเปนขาพระองคหรือโยนาธานบุตรของขาพระองค ขอใหเปนอูริม 
แตถาความผิดนั้นเปนของชนอิสราเอลขอใหเปนทูมิมเถิด”  



43ซาอูลตรัสถามโยนาธานวา “ บ อ  กมาซิวา เจาทําอะไรลงไป”   
โยนาธานทูลวา “ ลูกชิมน้ําผึ้งนิดเดียว แคติดปลายไมเทานั้น 
และบัดนี้ลูกจะตองตายหรือ”   
44ซาอูลตรัสวา “ ขอพระเจาทรงจัดการกับเราอยางสาหัส 
หากโยนาธานไมถูกลงโทษถึงตาย”  45แตทหารทั้งหลายทูลทักทวงวา  
“ โยนาธานผูไดทําการกอบกูครั้งใหญในอิสราเอลนี้ควรจะตายหรือ 
องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูแนฉันใด 
แมแตผมสักเสนบนศีรษะของทานก็จะไมตกถึงพื้น 
เพราะทานกระทําการรบในวันนี้โดยพระเจาทรงชวย”  
เปนอันวาเหลาประชากรไดชวยชีวิตโยนาธานไว 
46จากนั้นซาอูลจึงถอยทัพเลิกติดตามชาวฟลิสเตีย 
พวกเขาก็กลับคืนสูบานเรือนของตน 
47หลังจากท่ีซาอูลไดอํานาจปกครองอิสราเอลมั่นคงเปนปกแผนดีแลว 
ก็สูรบกับศัตรูรอบดาน ไดแกโมอับ  อัมโมน  เอโดม  
ประมุขทั้งหลายแหงโศบาห  และชาวฟลิสเตีย  ไมวาจะทรงหันไปทางไหน  
ก็ทรงประสบชัยชนะ 48พระองคทรงรบอยางกลาหาญ พิชิตชาวอามาเลข 
และทรงกอบกูอิสราเอลพนมือพวกที่มาปลนสะดม 
 
ราชวงศของซาอูล 
49โอรสของซาอูลไดแก  โยนาธาน  อิชวี และมัลคีชูวา ธิดาองคพี่คือเมรับ 
องคนองคือมีคาล 50มเหสีของซาอูลคืออะหิโนอัมธิดาของอาหิมาอัส 
ขุนพลแมทัพของซาอูล คืออับเนอรบุตรของเนอรซ่ึงเปนลุงของซาอูล 
51เนอรบิดาของอับเนอรและคีชบิดาของซาอูล  เปนบุตรของอาบีเอล 
52ชาวอิสราเอลตองสูรบขับเค่ียวกับชาวฟลิสเตียตลอดรัชกาลของซาอูล 
และทุกครั้งท่ีซาอูลทอดพระเนตรเห็นชายฉกรรจหรือผูกลาหาญ  
ก็จะเกณฑใหมาทํางาน 



                       
สงครามกับชาวอามาเลข 
15 ซามูเอลกลาวกับซาอูลวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงใชขาพเจามาเจิมทานขึ้นเปนกษัตริยแหงอิสราเอลป
ระชากรของพระองค ฉะนั้นบัดนี้จงฟงพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+  
2องคพระผูเปนเจา+ผูทรงฤทธิ์ตรัสวา 
‘ เราจะลงโทษชาวอามาเลขที่ดักเลนงานเม่ือครั้งอิสราเอลออกมาจากอียิปต 
3บัดนี้จงออกไปโจมตีชาวอามาเลข  ทําลายลางทุกสิ่งท่ีเขามีใหหมดสิ้น 
ไมวาผูชาย ผูหญิง  เด็ก ทารก วัว แกะ อูฐและลา อยาไวชีวิตเลย’ ”  
4ซาอูลจึงระดมพลและตรวจพลที่เทลาอิม  มีกําลังทหาร 200,000 
คนสมทบกับกําลังพล 10,000 คนจากยูดาห 
5ซาอูลทรงยกทัพไปยังเมืองของอามาเลขและซุมอยูในหุบ เ ข า  
6พระองคตรัสกับชาวเคไนตวา “ จ ง ออกไปจากหมูบานชาวอามาเลข 
จะไดไมถูกทําลายลางไปพรอมกับพวกเขา 
ท้ังนี้เนื่องจากทานไดกรุณาตอชาวอิสราเอลเมื่อครั้งออกมาจากอียิปต”  
ดังนั้นคนเคไนตจึงเก็บขาวของออกเดินทางจากชาวอามาเลขไป 
7จากนั้นซาอูลก็โจมตีชาวอามาเลขตั้งแต   ฮาวีลาห 
ตลอดทางถึงชูรฟากตะวันออกของอียิปต8ทรงจับกุมอากัก 
ประมุขของชาวอามาเลข สวนคนอื่นๆถูกฆาดวยคมดาบทั้งหมด 
9แตซาอูลกับทหารไดไวชีวิตอากัก และยึดเอา  แกะ  วัว  
และลูกแกะลูกวัวท่ีอวนทวนท่ีสุดเอาไว สิ่งท่ีถูกใจจะเก็บเอาไว  
ทําลายแตสิ่งท่ีไมมีคาหรือคุณภาพเลว 
 
ซาอูลถูกถอดจากการเปนกษัตริย 
10จึงมีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงซามูเอล วา 
11” เราเสียใจท่ีไดแตงตั้งซาอูลเปนกษัตริย  เพราะเขาละทิ้งเรา 



ไมทําตามคําสั่งของเรา”  ซามูเอลทุกขใจมาก 
และคร่ําครวญตอองคพระผูเปนเจา+ตลอดคืน 
12เชาตรูวันรุงขึ้นทานออกไปหาซาอูล แตมีผูเรียนวา” ซาอูลไดเสด็จไปที่คาร 
เมลเพื่อสรางอนุสาวรียใหตัวเอง แล ะ จากนั้นก็เสด็จไปที่กิลกาล”  

13เม่ือซามูเอลมาถึง ซาอูลตรัสวา “ ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงอวยพรทาน 
ขาพเจาไดปฏิบัติตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+เรียบรอยแลว”  
14ซามูเอลถามวา 
“ ถาอยางนั้นเสียงรองของแกะของวัวท่ีเราไดยินนี่มันอะไรกัน”  
15ซาอูลตอบวา 
“ พวกทหารไดเก็บแกะและวัวท่ีอวนพีท่ีสุดไวเพื่อจะถวายแดองคพระผูเปนเจา
+พระเจาของทาน และพวกเราไดทําลายสิ่งอื่นๆทั้งหมด”  
16ซามูเอลจึงกลาวกับซาอูล วา “ หยุดเถอะ! 
จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ที่มีมาถึงเราเม่ือคืนนี้”  ซาอูลตรัสวา 
“ จงบอกเถิด”  
17ซามูเอลกลาววา “ แมทานเคยคิดวาตัวเองต่ําตอยมาก 
แตทานก็ไดเปนประมุขของตระกูลตางๆแหงอิสราเอลมิใชหรือ 
องคพระผูเปนเจา+ทรงแตงตั้งทานเปนกษัตริยปกครองอิสราเอล 
18และทรงมอบหมายใหทานออกไปสูรบ 
ทําลายลางชาวอามาเลขผูชั่วรายใหหมดสิ้น 
19เหตุใดทานจึงไมเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+?ไฉนทานจึงยึดของเชลย 
และกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว”  20ซาอูลตรัสวา 
“ แตขาพเจาไดเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+และกระทําตามที่พระองคทรงมอบห
มาย ขาพเจาไดนําตัวประมุขอากักมา แตฆาชนอามาเลขหมดทุกคน 
21พวกทหารยึดแกะวัวท่ีดีท่ีสุด 
เก็บไวเพื่อถวายบูชาแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท่ีกิลกาล”  
22ซามูเอลโตตอบวา 



“ องคพระผูเปนเจา+พอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชา 
ยิ่งกวาการเชื่อฟงพระสุรเสียงของพระองคหรือ  
การเชื่อฟงนั้นดียิ่งกวาเครื่องบูชา การสดับฟงก็ดีกวาการถวายไขมันของแกะผู  
23เพราะการละเมิดฝาฝนก็เปนเชนดังบาปแหงไสยศาสตร 
และความหยิ่งทะนงก็เปนเชนดังบาปแหงการกราบไหวรูปเคารพ  
เนื่องจากทานไดละเลยพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 
พระองคจึงทรงถอดถอนทานจากการเปนกษัตริย”  
24ซาอูลจึงตรัสกับซามูเอลวา “ ขาพเจาผิดไปแลว 
ขาพเจาละเมิดพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+และคําสั่งของทาน 
ขาพเจากลัวประชาชนจึงยอมทําตามคําของพวกเขา 
25โปรดอภัยความผิดบาปของขาพเจาเถิด  และขอกลับไปพรอมขาพเจา 
เพื่อขาพเจาจะ ไดนมัสการองคพระผูเปนเจา+”  26แตซามูเอลตอบวา  
“ เราจะไมกลับไปกับทาน 
ทานไดทอดทิ้งพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+พระองคทรงถอดทานจากตําแ
หนงกษัตริยแหงอิสราเอลแลว”     
27ขณะท่ีซามูเอลจะกลับออกไป ซาอูลก็ดึงชายเสื้อของทานไว ทําใหเสื้อขาด 
28ซามูเอลกลาววา 
“ ในวันนี้องคพระผูเปนเจา+ทรงฉีกแผนดินอิสราเอลจากทาน 
และประทานแกผูอื่นซ่ึงดีกวาทาน 
29พระองคผูทรงเปนเกียรติสิริแหงอิสราเอลมิไดตรัสมุสาหรือเปลี่ยนพระทัย 
เ พ ร า ะ พ ร ะ อ ง คมิใชมนุษยท่ีจะเปลี่ยนใจ”  30ซาอูลตรัสวา 
“ ขาพเจาผิดไป แลวแตขอไดโปรดไวหนาขาพเจาตอหนา 
บรรดาผูอาวุโสแหงประชากรและตอหนาอิสราเอล กลับไปกับขาพเจาเถิด 
เพื่อขาพเจาจะไดนมัสการองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน”  
31ซามูเอลจึงยอมกลับไปดวย  และซาอูลก็นมัสการองคพระผูเปนเจา+ 



32แลวซามูเอลสั่งวา “ นําตัวอากักประมุขของอามาเลขมาหาเราซิ”  
อากักก็ยิ้มยองผองใสออกมานึกในใจวา ‘ เคราะหหามยามรายผานไปแลว 
เราคงรอดแนๆ’ 18 
33แตซามูเอลกลาววา 
“ ดาบของทานทําใหมารดาหลายคนสูญเสียบุตรไปฉันใดมารดา 
ของทานจะสูญเสียบุตรฉันนั้น”  
แลวซามูเอลก็ประหารชีวิตอากักตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ ณ 
กิลกาล 
34จากนั้นซามูเอลจึงกลับไปยังรามาห  
สวนซาอูลก็เสด็จกลับไปกิเบอาหท่ีพํานักของตน  
35ตั้งแตนั้นมาซามูเอลไมเคยพบกับซาอูลอีกเลยจนกระทั่งสิ้นชีวิต 
ทานทุกขโศกเนื่องดวยซาอูลอยูเสมอและองคพระผูเปนเจา+ก็เสียพระทัยท่ีได
ทรงตั้งซาอูลเปนกษัตริยแหงอิสราเอล 
 
ซามูเอลเจิมดาวิด 
16 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับซามูเอลวา 
“ เจาจะคร่ําครวญเรื่องซาอูลไปนานสักเทาใด ที่เรา 
ถอดเขาจากตําแหนงกษัตริยอิสราเอล บัดนี้ จงเติมน้ํามันใหเต็มเขาสัตวและไป 
เราจะสงเจาไปพบเจสซีแหงเบธเลเฮม 
เราไดเลือกบุตรชายคนหนึ่งของเขาใหเปนกษัตริย”  2แตซามูเอลกราบทูลวา 
“ ขาพระองคจะไปไดอยางไร หากซาอูลรูเขาจะฆาขาพระองคเสีย”  
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา “ จงเอาวัวตัวเมียไปดวยตัวหนึ่ง 
และพูดวาเจาไปที่นั่นเพื่อถวายเครื่องบูชาแดองคพระผูเปนเจา+ 

                                      
18 15:32* หรือ ตัวสั่นเทาออกมา นึกในใจวา 
"ความตายอันขมขื่นคงจะมาถึงอยางแนนอน" 



3จงเชิญเจสซีไปรวมการถวายเครื่องบูชา 
แลวเราจะบอกใหเจารูวาจะตองทําอะไรบาง จงเจิมคนที่เราบงชี้แกเจา”  
4ซามูเอลก็ปฏิบัติตามพระดํารัสสั่งขององคพระผูเปนเจา+ 
เม่ือทานมาถึงเบธเลเฮม 
บรรดาผูอาวุโสแหงเมืองนั้นหวาดกลัวตัวสั่นมาถามทานวา 
“ ทานมาโดยสันติหรือ”  5ซามูเอลตอบวา “ ถูกแลว เรามาดวยสันติ 
มาเพื่อถวายเครื่องบูชาแดองคพระผูเปนเจา+ 
จงชําระตัวแลวรวมถวายเครื่องบูชาดวยกันเถิด”  
แลวทานประกอบพิธีชําระใหแกเจสซีกับบุตรของเขาและเชื้อเชิญคนเหลานั้นม
ารวมดวย 
6เม่ือพวกเขามาถึง ซามูเอลมองดูเอลีอับ คิดในใจวา 
“ ชายที่ยืนอยูตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+คนนี้แนท่ีพระองคทรงเจิม
ไว”  7แตองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับซามูเอลวา 
“ อยาตัดสินจากรูปรางหนาตาหรือสวนสูง เพราะเราไมไดเลือกคนนี้ 
องคพระผูเปนเจา+ไมไดมองอยางท่ีมนุษยมอง มนุษยมองรูปลักษณภายนอก 
สวนองคพระผูเปนเจา+มองดูจิตใจ”  
8จากนั้นเจสซีจึงสั่งใหอาบีนาดับมาอยูตอหนาซามูเอล แตซามูเอลกลาววา 
“ องคพระผูเปนเจา+มิไดเลือกคนนี้”  9เจสซีจึงเรียกตัวชัมมาห 
แตซามูเอลกลาววา “ องคพระผูเปนเจา+ก็ไมไดเลือกคนนี้”  
10เจสซีใหบุตรชายทั้งเจ็ดคน มาอยูตอหนาซามูเอล แตซามูเอลกลาววา  
“ องคพระผูเปนเจา+มิไดเลือกคนเหลานี้ “  
11ซามูเอลถามเจสซีวา “ ทานมีลูกชายท้ังหมดเทานี้หรือ”  เจสซีตอบวา 
“ ยังมีลูกสุดทองอีกคนหนึ่ง แตเขาเลี้ยงแกะอยู”  ซามูเอลกลาววา 
“ จงไปตามเขามา เราจะไมนั่งลงจนกวาเขาจะมา”  
12ฉะนั้นเจสซีจึงใหคนไปตามเขามา 
เขาเปนเด็กหนุมผิวพรรณดีและบุคลิกหนาตาดี  องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 



“ คนนี้แหละ จงลุกขึ้นเจิมเขาเถิด”  
13ซามูเอลจึงหยิบเขาสัตวบรรจุน้ํามันเจิมดาวิดตอหนาพี่ๆ 
แ ล ะ พ ระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา+เสด็จลงมาสวมทับดาวิดดวยฤทธ
านุภาพตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา แลวซามูเอลก็กลับไปที่รามาห 
 
ดาวิดรับใชซาอูล 
14พระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา+ไดละจากซาอูลและวิญญาณชั่ว*จากอ
งคพระผูเปนเจา+มารังควานซาอูล 15มหาดเล็กของซาอูลทูลวา  
“ วิญญาณชั่ว19จากพระเจามารังควานฝาพระบาท 
16ขอสั่งผูทาสใหหานักพิณมาบรรเลงถวาย เมื่อวิญญาณชั่ว*จากพระเจา  
มารังควานฝาพระบาท เสียงพิณจะไดทําใหทรงรูสึกดีขึ้น”  17ซาอูลตรัสวา 
“ จงหานักเลนพิณมาใหเราเถิด”  18คนหนึ่งในพวกนั้นทูลวา 
“ บุตรชายคนหนึ่งของเจสซีแหงเบธเลเฮมเลนพิณเกง เขาเปนนักรบกลาหาญ 
พูดจาคมคาย บุคลิกหนาตาดีและองคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับเขา”  
19ซาอูลจึงสงผูสื่อสารไปพบเจสซีและสั่งวา 
“ ขอใหสงตัวดาวิดหนุมเลี้ยงแกะมา”  
20เจสซีสงดาวิดมาพรอมกับแพะหนุมและลา 1 
ตัวบรรทุกอาหารและเหลาองุนหนึ่งถุงหนังมาใหซาอูล 
21ดาวิดก็เขาเฝาและรับราชการกับซาอูล  ซาอูลโปรดปรานดาวิดมาก 
ตั้งดาวิดเปนมหาดเล็กผูเชิญอาวุธ 22ซาอูลจึงสงขาวไปถึงเจสซีวา 
“ จงใหดาวิดมารับราชการกับเรา  เพราะเราชอบเขามาก”  
23เม่ือใดก็ตามที่วิญญาณ* ซ่ึงมาจากพระเจาเขารบกวนซาอูล  
ดาวิดจะบรรเลงพิณถวาย ซาอูลจะรูสึกสบายพระทัยขึ้น 
และวิญญาณชั่วก็ผละหนีไป 

                                      
19 16:14*  หรือ วิญญาณแหงการทรมาน 



 
ดาวิดกับโกลิอัท 
17 ครั้งนั้นชาวฟลิสเตียรวมพลมาสูรบและชุมนุมกันท่ีโสโคหในยูดาห 
พวกเขาตั้งคายพักท่ีเอเฟสดัมมิมซ่ึงอยูระหวางโสโคหกับอาเซคาห 
2ซาอูลและชนอิสราเอลมารวมพลและตั้งคายพักอยูท่ีหุบเขาเอลาห 
ตั้งแนวรบประจันหนากับฟลิสเตีย 3ชาวฟลิสเตียยึดเนินเขาดานหนึ่ง 
อิสราเอลยึดเนินเขาอีกดาน  มีหุบเขาอยูค่ันกลาง 
4ยอดนักรบชื่อโกลิอัท จากเมืองกัท ออกมาจากคายฟ"ลิสเตีย สูงราว 3 
เ ม ต ร  
5เ ข า ส ว ม ห ม ว กเกราะทองสัมฤทธิ์เสื้อเกราะหนักป ร ะ ม า ณ 
5,000 เ ช เ ค ล 20 6ใสสนับแขงทองสัมฤทธิ์ 
มีหอกทองสัมฤทธิ์คลองอยูท่ีบา 7ดามหอกนั้นเหมือนไมกระพั่นทอผา ปลาย 
หอกทําดวยเหล็กหนัก 600 เ ช เ ค ล 21 มีคนถืออาวุธแบกโลเดินนําหนา 
8โกลิอัทยืนรองทาแ น ว ท ห า ร อิสราเอลวา “ จะมาตั้งแถวสูรบกันทําไม 
ขาก็เปนฟลิสเตียสวนพวกเจาก็เปนบริวารซาอูลไมใชหรือ 
ก็เลือกคนหนึ่งลงมาสูกับขาสิ 9ถาคนของเจาฆาขาได  
พวกขาจะยอมแพพวกเจา แตถาขาชนะฆาเขาได 
พวกเจาตองยอมแพเปนทาสรับใชพวกขา”  10ชาวฟลิสเตียคนนั้นพูดวา 
“ วันนี้ขาขอทากองทัพอิสราเอล สงคนมาสูกับขาสิ”    
11เม่ือซาอูลและกองทัพอิสราเอลไดยินเชนนี้ ก็พากันหวาดผวาและทอแทใจ 
 
ดาวิดในคายซาอูล 

                                      
20 17:5* หรือ ประมาณ 57 กิโลกรัม 
21 17:7* หรือ ประมาณ 7 กิโลกรัม 



12ฝายดาวิดเปนบุตรเจสซีชาวถ่ินเอฟราธาหจากเบธเลเฮมในเขตยูดาห 
เจสซีมีบุตร ชายแปดคน ในรัชกาลของซาอูล เขาก็ชราอายุมากแลว 
13บุตรชายสามคนแรกของเจสซีท่ีติดตามซาอูลไปรบคือ เอลีอับ คนโตสุด 
อาบีนาดับคนท่ีสอง และชัมมาหคนที่สาม 14ดาวิดเปนบุตรสุดทอง 
พี่ชายสามคนแรกติดตามซาอูลไป 15สวนดาวิดทูลลาซาอูล 
ไปเปนครั้งคราวเพื่อเลี้ยงแกะของบิดาท่ีเบธเลเฮม 
16ชาวฟลิสเตียคนนี้มายืนรองทาเปน ประจําทุกเชาเย็นตลอด 40 วัน   
17ฝายเจสซีพูดกับดาวิดบุตรชายวา “ จงรีบเอาขาวค่ัวหนึ่งเอฟา22 
กับขนมปงสิบกอนนี้ไปใหพี่ชายของเจาท่ีคาย 
18เอาเนยแข็งสิบชิ้นนี้ไปใหผูบังคับกองของพี่ๆเขาดวย 
ดูวาพวกพี่เปนอยางไรกันบาง 
แลวรับของฝากจากพวกเขามาใหเราทางนี้ม่ันใจดวย”  
19พวกเขาอยูกับซาอูลและกองทัพอิสรา เอลที่หุบเขาเอลาห 
สูรบกับคนฟลิสเตีย 20ดาวิดละฝูงแกะไวกับคนเลี้ยงอีกผูหนึ่ง 
ออกเดินทางตามคําสั่งของเจสซีตั้งแตเชาตรูของวันรุงขึ้นพรอมดวยของฝาก 
เขามาถึงเขตคายพอดีกับที่กองทัพอิสราเอลกําลังจะยกออกไปยังสมรภูมิ 
มีเสียงตะโกนเสียงโหรองออกศึก 
21รี้พลอิสราเอลและฟลิสเตียตางก็มาตั้งขบวนประจันหนากัน 
22ดาวิดท้ิงสัมภาระไวกับเจาหนาท่ีผูดูแล แลววิ่งออกไปที่แนวรบ 
ทักทายพวกพี่ๆ 23ขณะกําลังคุยกับพวกพี่ๆ ก็เห็นโกลิอัทยอดนักรบฟลิสเตีย 
จากเมืองกัทกาวออกจากแถวมายืนรองทาเชนเคย  และดาวิดก็ไดยิน 
24ทันทีท่ีเห็นโกลิอัท คนอิสราเอลก็พากันวิ่งหนีดวยความกลัวยิ่งนัก  
25คนอิสราเอล พูดกันวา “ เจาเห็นคนนี้ไหม 
เขาออกมาสบประมาทอิสราเอลอยูเปนประจํา 

                                      
22 17:17* หรือ ประมาณ 22 ลิตร 



กษัตริยจะประทานทรัพยสินมากมายใหคนที่ฆาเขาได 
และจะยกพระธิดาใหเปนภรรยา 
แถมทั้งครอบครัวของคนนั้นจะไดรับการยกเวนภาษีดวย”  
26ด า วิดถามคนที่ยืนอยูใกลวา “ ผูท่ีฆาฟลิสเตียคนนี้ 
กูหนาใหอิสราเอลจะไดรับบําเหน็จอะไรบาง 
ชาวฟลิสเตียผูไมไดรับสุหนัตคนนี้เปนใครกัน   
ถึงบังอาจมารองทากองทัพแหงพระเจาผูทรงพระชนมอยู”  
27พวกเขาก็บอกซํ้าสิ่งท่ีพูดไปแลววาคนที่ทําสําเร็จจะไดรับอะไรบา ง  
28เม่ือเอลีอับพี่ชายคนโตสุดของดาวิด ไดยินดาวิดพูดเชนนั้นก็โกรธ กลาววา 
“ เจามายุมยามอะไรอยูท่ีนี่ แลวแกะที่เจาจะตองดูแลละ 
ฉันรูวาเจานะชอบคุยโว นึกอยากมาดูเขารบกันละสิ”  29ดาวิดตอบวา 
“ ผมทําอะไรผิดหรือ? ถามดูไมไดหรือ?”  30แลวดาวิดเดินไปถามคนอื่นๆ 
อีกในเรื่องเดิม ก็ได รับคําตอบอยางเดียวกัน 31มีผูไดยินคําพูด 
ของดาวิดจึงไปทูลรายงานตอซาอูล พระองคจึงใหคนมาตามตัวดาวิดไปเฝา 
32ดาวิด ทูลซาอูลวา “ อยาใหผูใดเสียขวัญเพราะชาวฟลิสเตียผูนี้เลย 
ผูทาสขออาสาไปรบกับเขา”   33ซาอูลตรัสวา 
“ เจาออกไปสูกับชาวฟลิสเตียคนนั้นไมไดหรอก เจาเปนเพียงเด็กหนุม 
สวนเขาเปนนักรบกรําศึกมาต้ังแตรุนหนุม”  34แตดาวิดทูลซาอูลวา 
“ ขาพระบาทดูแลแกะของบิดา เมื่อมีสิงโตหรือหมีมาคาบลูกแกะไป 
35ขาพระบาทจะไลตามฟาดฟนแยงลูกแกะออกมาจากปากสิงโต 
หากมันหันมาเลนงาน ขาพระบาทก็จะกระชากขนของมัน ฟาดมันและฆาเสีย 
36ไมวาสิงโตหรือหมีขาพระบาทก็พิชิตมาแลว 
ฟลิสเตียผูไมไดเขาสุหนัตคนนี้จะเปนเชนเดียวกัน  
เพราะเขามาสบประมาทกอง ทัพแหงพระเจาผูทรงพระชนมอยู  
37องคพระผูเปนเจา+ผูทรงชวยขาพระบาทจากเขี้ยวเล็บของสิงโต 



แ ล ะหมีจะชวยขาพระบาทจากมือชาวฟลิสเตียผูนี้”  ซาอูลตรัสกับดาวิดวา 
“ ไปเถิด  ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับเจา”  
38จากนั้นซาอูลก็ใหดาวิดสวมเครื่องทรงของซาอูลเอง เสื้อเกราะ 
และหมวกเกราะทองสัมฤทธิ์ 39ดาวิดสะพายดาบ ทับเสื้อเกราะ 
ลองเดินวนไปรอบๆ เพราะไมคุนเคยกับชุดแบบนี้มากอน ดาวิดทูลซาอูลวา 
“ ขาพระบาทออกไปอยางนี้ไมไดเพราะไมเคยชิน”  แลวดาวิดก็ถอดออก 
40จากนั้นเขาหยิบไมเทาและไปเก็บหินเกลี้ยง 5 
กอนจากลําธารใสไวในยามคนเลี้ยงแกะของเขา ในมือถือสลิง 
เดินเขาไปหาชาวฟลิสเตียคนนั้น 
 
ดาวิดพิชิตโกลิอัท 
41คนฟลิสเตียนั้นเดินเขามาหาดาวิด มีคนแบกโลเดินนําหนา 
42เม่ือเห็นดาวิดซ่ึงเปนเพียงเด็กหนุมรูปหลอผิวพรรณดี ก็สงเสียงเยาะเยยวา 
43” เห็นขาเปนหมาหรือไง ถึงถือไมเทาออกมาหา”  แลวก็แชงดาดาวิด 
โดยอางนามเทพเจาตางๆของตน 44โกลิอัท พูดวา “ มาสิ 
เด๋ียวขาจะแลเนื้อเจาใหนกกา  และสัตวปากิน”  45ดาวิดพูดวา  
“ ทานถือดาบ ถือหอกและหอกซัดมาสูกับเรา 
สวนเราจะสูกับทานดวยพระนามองคพระผูเปนเจา+ผูทรงฤทธิ์แหงกองทัพอิสร
าเอลซ่ึงทานลบหลู 46วันนี้องคพระผูเปนเจา+จะทรงมอบทานแกเรา 
เราจะฆาและตัดหัวทาน เอาซากรางของพวกคนฟลิสเตียใหนกและสัตวปากิน 
โลกท้ังโลกจะไดรูวาอิสราเอลมีพระเจา 
47คนทั้งปวงที่ชุมนุมกันอยูในท่ีนี้จะไดรูวาองคพระผูเปนเจา+ทรงชวยมิใชดว
ยดาบหรือหอก การศึกครั้งนี้เปนขององคพระผูเปนเจา+ 
พระองคจะมอบทานไวในมือของพวกเรา”  
48ข ณะที่โกลิอัทเดินเขามาใกล ดาวิดก็ วิ่งเขาไปประจันหนา 
49เอามือลวงลงไปในยามหยิบกอนหินออกมาคลองเขากับสลิง 



แลวเหวี่ยงกอนหินอัดเขาหนาผากโกลิอัท  กอนหินฝงจมเขาไป 
โกลิอัทลมคว่ําหนาลงกับพื้น 
50เปนอันวาดาวิดพิชิตฟลิสเตียคนนั้นดวยสลิงและกอนหิน 
แมไมมีดาบแตก็ลมเขาไดและฆาเขาเสีย  51ดาวิดวิ่งขึ้นไปยืนบนรางเขา 
ดึงดาบของโกลิอัทออกจากฝก และฆาเขาแลวก็ตัดศีรษะออกมา    
เม่ือชาวฟลิสเตียเห็นวีรบุรุษของตนตายเสียแลว ก็หันหลังวิ่งหนีไป 
52คนอิสราเอลและยูดาหจึงโหรองมีชัย 
รุกไลฟลิสเตียไปไกลถึงทางเขาเมืองกัทและประตูเมืองเอโครน  
ศพชาวฟลิสเตียเกลื่อนกลาดตลอดเสนทางชาอาราอิมท่ีจะไปยังกัทและเอโคร
น  53หลังจากนั้นอิสราเอลก็กลับมาปลนคายของชาวฟลิสเตีย 
54ดาวิดนําศีรษะของโกลิอัทไปยังเยรูซาเล็ม 
และเก็บอาวุธของเขาไวในเต็นทของตน 
55ขณะซาอูลทอดพระเนตรดูดาวิดออกไปสูกับโกลิอัท  
พระองคตรัสถามอับเนอรแมทัพวา “ เด็กหนุมคนนั้นเปนลูกเตาเหลาใคร”  
อับเนอรทูลวา “ ขาพระบาทไมทราบ”  56ซาอูลตรัสวา 
“ ไปสืบมาสิวาชายหนุมคนนี้เปนลูกของใคร”   
57หลังจากท่ีดาวิดสังหารโกลิอัทแลว อับเนอรนําตัวดาวิดมาเฝาซาอูลทันที 
ดาวิดยังห้ิวศีรษะของโกลิอัทอยู 58ซาอูลตรัสวา 
“ พอหนุมเจาเปนลูกเตาใครกัน”  ดาวิดทูลวา 
“ ขาพระบาทเปนบุตรของเจสซีแหงเบธเลเฮม  ผูทาสของฝาพระบาท”  
                          
ดาวิดและโยนาธาน 
18 เมื่อซาอูลตรัสกับดาวิดเสร็จแลว  
โยนาธานรูสึกผูกพันเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกับดาวิด  รักดาวิดเหมือนรักตนเอง  
2ตั้งแตวันนั้น  ซาอูลเก็บตัวดาวิดไวไมอนุญาตใหกลับไปหาบิดาท่ีบาน 
3และโยนาธานสาบานเปนเพื่อนตายกับดาวิดเพราะรักดาวิดเหมือนรักตนเอง 



4โยนาธานถอดเสื้อชุดท่ีสวมอยูยกใหดาวิด พรอมทั้งเสื้อทับ แมแตดาบ ธนู 
และเข็มขัด 5ซ าอูลมอบหมายใหกระทําการใดๆ ดาวิดก็ปฏิบัติจนสําเร็จลลุวง 
ซาอูลจึงแตงตั้งดาวิดใหมีตําแหนงสูงในกองทัพ 
ซ่ึงเปนท่ีชื่นชมยินดีของบรรดาทหารของซาอูลและประชาชนทั่วไป 
 
ซาอูลริษยาดาวิด 
6ขณะที่กองทัพผูมีชัย กําลังเดินทางกลับบาน  
หลังจากท่ีดาวิดไดสังหารโกลิอัทแลว  
มีผูหญิงจากหัวเมืองทั้งปวงของอิสราเอลออกมาเฉลิมฉลองตอนรับกษัตริยซาอู
ล รองเพลงและรายรําดวยความชื่นชมยินดี  เลนรํามะนาและดีดเครื่องสาย 
7พวกเขารายรําและรองเพลงวา “ ซาอูลฆาศัตรูนับพัน 
สวนดาวิดฆาศัตรูนับหมื่น”   8ซาอูลทรงพระพิโรธยิ่งนัก ทรงรําพึงวา 
‘ พ วกเขายกยองดาวิดเปนหมื่นๆ สวนเราแคพัน 
ตอไปก็คงตั้งเขาเปนกษัตริยหรอก’  
9นับแตนั้นมาซาอูลก็ทรงจับตาดูดาวิดดวยความริษยา 
10วันรุงขึ้นวิญญาณชั่วจากพระเจาเขาสิงซาอูล ซาอูลทรงพร่ําเพออยในวัง 
ดาวิดเลนพิณถวายดังเชนเคย ซาอูลทรงถือหอกอยู 
11แลวทรงพุงหอกเขาใสดาวิดและรําพึงกันตัวเองวา” ขาจะตรึงเจาใหติดกับ
ก ำ แ พ ง ”   แตดาวิดหลบไปไดท้ังสองครั้ง 12ซาอูลทรงเกรงกลัวดาวิด 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับดาวิด แตทรงละจากซาอูลไป 
13ซาอูลจึงทรงใหดาวิดออกไปพนพระพักตร 
โดยทรงแตงตั้งใหเปนผูบังคับกองพันนําทหา ร อ อ ก ไ ป ร บ  
14ดาวิดประสบความสําเร็จ ในหนาท่ีการงานทุกดาน 
ท้ังนี้เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับทาน 
15เม่ือซาอูลทอดพระเนตรเห็นเชนนั้น ก็ยิ่งเกรงกลัวดาวิดมากขึ้น 
16แตท่ัวท้ังอิสราเอลและยูดาหรักดาวิด เพราะดาวิดเปนผูนําออกไปรบ  



 
ดาวิดแตงงานกับธิดาของซาอูล 
17ซาอูลตรัสกับดาวิดวา “ เราพรอมจะยก 
เมรับลูกสาวคนโตของเราใหเปนภรรยาของ เจา  
แตเจาจงรับใชเราอยางกลาหาญ 
และตอสูศึกสงครามขององคพระผูเปนเจา+”  เพราะซาอูล ดําริวา 
‘ เราไมตองลงมือเอง เรายืมมือพวกฟลิสเตียกําจัดเขาดีกวา’  
18ดาวิดทูลซาอูลวา “ ขาพระบาทเปนใครกัน ที่จะไดเปนถึงราชบุตรเขย 
ครอบครัวของขาพระบาทเปนคนต่ําตอยแทๆ”  
19แตเม่ือถึงเวลาท่ีจะยกเมรับธิดาของซาอูลใหแกดาวิด 
ซาอูลกลับยกใหแกอาดรีเอลจากเมโหลาห 
20ฝายมีคาลธิดาของซาอูลหลงรักดาวิด  
ซาอูลทรงยินดียิ่งนักเม่ือไดทราบเรื่องนี้ 21ซ า อูลดําริวา 
‘ เราจะยกนางใหเขา 
จะไดใชนางลอเขาและยืมมือพวกฟลิสเตียเลนงานเขา’ ซาอูลจึงตรัสกับดาวิด 
“ นี่เปนโอกาสอีกครั้งใหเจามาเปนลูกเขยของเรา”  
22ซาอูลจึงสงมหาดเล็กไปพูดกับดาวิดเปนการสวนตัววา 
“ ดูเถิดกษัตริยซาอูลทรงนิยมชมชอบทานมาก ขาราชบริพารทุกคนก็รักทาน 
บัดนี้ ถึงเวลาที่ทานจะไดเปนราชบุตรเขย”  23แตดาวิดตอบวา 
“ คนจนอยางผมมาจากครอบครัวท่ีไมมีใครรูจัก 
จะไปเปนราชบุตรเขยของกษัตริยไดอยางไร”  
24เม่ือคนของซาอูลมาทูลรายงานตามที่ดาวิดกลาว 25ซาอูลก็ตรัสวา 
“ ไปบอกดาวิดนะ วาเราไมตองการสินสอดอะไร 
นอกจากหนังหุมปลายองคชาติของชาวฟลิสเตียรอยคนเพื่อ 
เปนการแกแคนศัตรู”  แผนการของซาอูลคือ ยืมมือชาวฟลิสเตียกําจัดดาวิด 
26เม่ือมหาดเล็กนําความนี้มาแจงแกดาวิด เขาก็รับขอเสนอนี้ดวยความยินดี 



ฉะนั้นกอนสิ้นสุดเวลาที่กําหนดไว  27ดาวิดกับพรรคพวกก็ออก 
ไปสัง ห า ร ช า ว ฟ "ลิสเตีย 200 คน 
และนําหนังหุมปลายองคชาติครบจํานวนมาถวายแดซาอูล 
พระองคจึงทรงยกมีคาลใหแตงงานกับดาวิด 28เมื่อซาอูลทรงตระหนักวา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับดาวิด ทั้งมีคาลธิดาของซาอูลเองก็รักดาวิด 
29ซาอูลก็ยิ่งทรงเกรงกลัวดาวิดและเปนศัตรูกับเขาตลอดพระชนมชีพ 
30ทุกครั้งท่ีนายทัพฟลิสเตียรุกเขามาโจมตี 
ดาวิดจะประสบความสําเร็จในการตอสูกับศัตรูมากยิ่งกวาทหารอื่นๆทั้งหลายข
องซาอูล  นามของดาวิดจึงเลื่องลือยิ่งนัก 
 
ซาอูลพยายามฆาดาวิด 
19 ซาอูลยุยงขาราชบริพารและโยนาธานราชบุตรใหฆาดาวิด 
แตโยนาธานชอบดาวิดมาก 2จึงเตือนดาวิดวา 
“ ซาอูลเสด็จพอของเราหาโอกาสจะฆาทาน 
พรุงนี้เชาทานจะตองระวังตัวหาที่หลบซอนในทุงนา 
3เราจะขอใหเสด็จพอออกไปกับเรา  แลวจะพูดกับเสด็จพอถึงเรื่องทาน  
ไดความอยางไร เราจะบอกใหทราบ”    
4โยนาธานทูลซาอูลพระบิดาถึงคุณงามความดีของดาวิด 
“ ข อฝาพระบาทอยาไดทรงประทุษรายดาวิดผูทาสเลย 
เขามิไดมุงรายตอเสด็จพอเลย สิ่งท่ีเขาทําก็เอื้อประโยชนแกเสด็จพออยางยิ่ง 
5เขาเสี่ยงเอาชีวิตเปนเดิมพันเม่ือฆาชาวฟลิสเตียคนนั้น 
องคพระผูเปนเจา+ทรงนําชัยชนะยิ่งใหญมาสูอิสราเอล 
ครั้งนั้นเสด็จพอก็ทรงปติยินดีกับชัยชนะนี้  
ทําไมเด๋ียวนี้เสด็จพอจะประหารคนบริสุทธิ์อยางดาวิด ดูไมมีเหตุผลเลย”  
6ซาอูลทรงรับฟงโยนาธานตรัสสาบานวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูแนฉันใด ดาวิดจะไมถูกฆา”  7 



โยนาธานจึงเรียกดาวิด และเลาเหตุการณท่ีเกิดขึ้นใหฟง 
จ ากนั้นก็นําดาวิดไปเฝาซาอูล ดาวิดจึงไดอยูกับซาอูลดังแตกอน 
8หลังจากนั้นเกิดสงครามอีก ดาวิดก็ออกไปสูรบกับชาวฟลิสเตีย 
ฆาฟนจนศัตรูแตกพายไป 

9แตวิญญาณชั่ว*จากองคพระผูเปนเจา+ม า เขาสิงซาอูลขณะประทับอยูท่ีวัง
ในพระหัตถถือหอกอย ขณะที่ดาวิดกําลังเลนพิณถวาย 
10ซาอูลทรงพุงหอกหมายตรึงดาวิดติดผนัง 
แตดาวิดเบ่ียงตัวหลบหอกของซาอูลจึงพุงไปปกติดผนัง 
แ ล ะดาวิดก็หนีรอดไปไดในคืนนั้น 

11ซาอูลสงคนไปเฝาอยูท่ีบานของดาวิด ใหฆาดาวิดเสียในตอนเชา 
แตมีคาลภรรยาดาวิดเตือนเขาวา “ ถาคุณไมหนีไปคืนนี้ 
พรุงนี้เชาคุณตายแน”  12มีคาลจึงชวยให ดาวิดหนีลงทางหนาตาง 
13แลวนางยกรูป เคารพมาวางนอนในเตียงของดาวิด ใชผาหมคลุมไว 
เอาขนแพะติดไวท่ีหัว 14เมื่อซาอูลสงคนมาจับกุมตัวดาวิด มีคาลก็บอก 
วา” เขากําลังปวย”  15ซาอูลจึงสงคนกลับมา ดูอีกและสั่งวา 
” ไปเอาตัวเขามาจากที่นอนเพื่อเราจะฆาเขาเสีย” 16แตเม่ือพวกเขาเขาไป  
ก็พบวามีแตรูปเคารพอยูบนเตียงที่ศีรษะมีขนแพะวางอยู 
17ซาอูลตรัสกับมีคาลวา “ ทําไมถึงหลอกลวงพอ ปลอยใหศัตรูหนีไปได”  
มีคาลทูลวา “ เพราะเขาขูวาจะฆาลูก เสียถาไมชวยเขา”  

18ดาวิดจึงหนีรอดไปได และมาพบซามูเอลที่รามาห 
แจงใหทานทราบถึงสิ่งท่ีซาอูล ไดกระทําแกตน  
ซามูเอลจึงพาดาวิดไปอาศัยอยูดวยกันท่ีนาโยท 
19เม่ือมีผูรายงานใหซาอูลทราบวา “ ดาวิดอยูท่ีนาโยทในรามาห”  
20พระองคจึงสงคนไปจับกุมตัวเขา  
แตเม่ือคนของซาอูลเห็นกลุมผูเผยพระวจนะ กลาวพยากรณอยู 
โดยมีซามูเอลยืนเปนหัวหนากลุม 



พระวิญญาณแหงพระเจาก็เสด็จมาเหนือคนของซาอูล 
พวกเขาจึงรวมกลาวคําพยากรณดวย 
21เม่ือซาอูลทราบเหตุการณท่ีเกิดขึ้นก็สงทหารมาอีก 
พวกเขาก็รวมพยากรณอีก เปนเชนนี้ถึงสามครั้ง 
22ซาอูลจึงเสด็จมาท่ีรามาหดวยพระองคเอง  ขณะมาถึงบอน้ําใหญท่ีเสคู 
พระองคตรัสถามวา “ ซามูเอลกับดาวิดอยูท่ีไหน”  มีผูทูล 
วา” อยูท่ีนาโยทในรามาห”  23แตระหวางทางไปยังนาโยทในรามาห 
พระวิญญาณแหง พระเจาเสด็จลงมาเหนือซาอูล 
พระองคก็ทรงรวมพยากรณดวยจนมาถึงนาโยท 24ทรงฉีกฉลองพระองคออก 
และกลาวคําพยากรณตอหนาซามูเอล ประทับอยูอยางนั้นตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืน 
ผูคนจึงพูดกันวา “ ซาอูลรวมอยูในกลุมผูเผยพระวจนะดวยหรือนี่”  
 
โยนาธานชวยดาวิด 
20 ครั้งนั้นดาวิดหนีจากนาโยทในรามาหไปพบกับโยนาธาน ดาวิดกลาววา 
“ ขาพเจาทําอะไรผิดหรือ 
ขาพเจากอเรื่องอะไรหรือขาพเจาทําอะไรผิดตอเสด็จพอของทาน 
พระองคจึงจงใจจะเอาชีวิตของขาพเจา”  2โยนาธานตอบวา “ ไมจริงหรอก 
เราแนใจวาเสด็จพอไมไดคิดอะไรในทํานองนั้นเลย เพราะไมวาจะทําอะไร 
พระองคจะบอกเราทุกอยาง  ไมวาเรื่องเล็กหรือใหญ 
เรื่องอยางนี้พระองคจะไมปดบังเร า ”  3แตดาวิดสาบานและกลาววา 
เสด็จพอของทานทราบดีวาทานสนิทชิดชอบกับขาพเจา พระองคคงดําริวา 
‘ อยาใหโยนาธานรูเรื่องนี้เลย เดี๋ยวเขาจะสะเทือนใจ’  
ความจริงก็คือองคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูฉันใด 
ขาพเจาอยูใกลความตายแคคืบเดียว”  4โยนาธานพูดกับดาวิดวา 
“ ง้ันบอกมาสิวาทานจะใหเราทําอะไร  เรายินดีจะทําให”  
5ดาวิดตอบ” ดูเถิด พรุงนี้จะมีงานฉลองขึ้นหนึ่งคํ่า 



ขาพเจานาจะรวมอยูท่ีโตะเสวยแตขาพเจาขอซอนอยูในทุงนา 
จนถึงเย็นวันมะรืนนี้  6หากเสด็จพอของทานถามถึงขาพเจา ชวยบอกวา 
‘ ดาวิดทูลขออนุญาตฉุกเฉินกลับไปเบธเลเฮม 
เพื่อรวมฉลองประจําปของครอบครัว’  7หากพระองควา ‘ ดี’  
ผูทาสก็ปลอดภัย แตหากพระองคกริ้ว 
ทานก็แนใจไดวาพระองคตั้งพระทัยจะเลนงานขาพเจา 
8สวนทานขอใหกรุณาตอผูนอย 
เพราะทานใหขาพเจาเขารวมกระทําสัตยสาบานตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเ
ปนเจา+ หากขาพเจาทําผิดคิดรายใดๆ ทานเองก็ฆาขาพเจาไดเลย! 
ไมจําเปนตองมอบขาพเจาแกเสด็จพอของทาน?”  9โยนาธานวา 
“ เราไมทําอยางนั้นเด็ดขาด  มีหรือที่เราจะไมบอกทาน 
ถาหากรูวาเสด็จพอกําลังคิดรายตอทาน”  10ดาวิดจึงถามวา “ แลวขาพเจา 
จะรูไดอยางไรวาเสด็จพอของทานกริ้วหรือไม”  11โยนาธานตอบวา 
“ ไปทุงนากับเราเถิด”  แลวคนทั้งสองก็ออกไปดวยกัน 
12โยนาธานบอกดาวิดวา 
“ เราขอปฏิญาณโดยองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลวา  
ตอนราวๆนี้ในวันมะรืนนี้ เราจะหยั่งดูเสด็จพอ หากพระองคมีทาทีโปรดทาน 
เราหรือจะไมสงขาวใหทานรู 13แตหากเสด็จพอมีแนวโนมจะเลนงานทาน 
ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงจัดการกับเรายิ่งหนักหนวงกวานั้นอีกถาเราไมบอกท
าน และสงทานไปใหรอดปลอดภัย 
ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับทานดังท่ีเคยสถิตกับเสด็จพอ 
14ขอใหทานแสดงความรักม่ันคงขององคพระผูเปนเจา+ตราบชั่วชีวิตของเรา 
เพื่อเราเองจะไดไมถูกฆา 
15และขออยาไดตัดรอนความเมตตากรุณาตอครอบครัวของเราเลยแมเม่ือองค
พระผูเปนเจา+ทรงทําลายศัตรูท้ังปวงของทานไปจากพื้นพสุธา”  16 
โยนาธานจึงตั้งคําม่ันสัญญาไวกับวงศวานของดาวิดวา 



“ ข อ อ ง คพระผูเปนเจา+ทรงจัดการกับศัตรูของดาวิด”  17แลว 
โยนาธานขอใหดาวิดสาบานอีกครั้ง โดยอางความรักท่ีโยนาธานมีตอดาวิด 
เพราะเขารักดาวิดเหมือนรักตนเอง  
18โยนาธานพูดกับดาวิดวา “ วันพรุงนี้มีงานฉลองขึ้นหนึ่งคํ่า 
ผูคนจะสังเกตเมื่อที่นั่งประจําของทานวางเปลา 19วันมะรืนนี้ตอนเย็น 
เม่ือเกิดเรื่องยุงขึ้นใหทานไปยังท่ีซอนและคอยอยูท่ีศิลาเอเซล 
20เราจะยิงธนูสามดอกไปที่ขางๆศิลาเหมือนกําลังยิงเขาเปา 
21แลวเราจะสงเด็กมาเก็บลูกธนู ถาเราบอกเขาวา ‘ นั่นไง 
ธนูอยูขางๆตัวเอามาที่นี่สิ’  
ทานก็ออกมาเพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูแนฉันใดทานปลอดภัย 
ไมมีอันตรายใดๆ 22แตถาเราบอกเขาวา ‘ ไปโนน 
ลูกธนูอยูขางหนาโนนแนะ’  
ทานก็ตองไปเพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงสงทานออกไป 
23สวนเรื่องที่พูดกันไวแลวนั้น 
อยาลืมองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพยานระหวางทานกับเราตลอดไป ”  
24ดาวิดจึงซอนตัวอยูในทุง เมื่อเริ่มงานฉลองขึ้นหนึ่งคํ่า 
กษัตริยเสด็จประทับเพื่อรวมเสวย 25 พระองคประทับนั่ง ณ 
ท่ีประจําดานกําแพง ซ่ึงอยูตรงขามกับโยนาธาน อับเนอรนั่งอยูขางๆที่ประทับ 
แตท่ีของดาวิดวางอยู 26ซาอูลมิไดตรัสวาประการใดในวันนั้น   
เนื่องจากทรงดําริวาอาจจะเกิดอะไรขึ้น  ทําใหดาวิดมีมลทิน 
27แตเม่ือที่ของดาวิดยังวางอยูอีกในวันรุงขึ้นซ่ึงเปนวันท่ี 2 ของเดือน 
ซาอูลจึงตรัสถามโอรสโยนาธานวา “ ทําไมบุตรเจสซีไมมารวมโตะ 
ท้ังเม่ือวานและวันนี้”  28โยนาธานทูลวา 
“ ดาวิดมาออนวอนขออนุญาตลูกไปเบธเ ล เ ฮ ม  
29เขาขอวา’ ใหขาพเจาไปเถิด 
เพราะครอบครัวของขาพเจาจัดพิธีถวายเครื่องบูชาในเมือง 



และพี่ชายขาพเจาสั่งใหขาพเจาไปรวมดวย 
ถาขาพเจาเปนท่ีโปรดปรานของทาน 
ขอกรุณาใหขาพเจาไปพบพวกพี่ๆเถิด’ เขาก็เลยไมไดมารวมโตะ”  
30ซาอูลกริ้วโยนาธานสุดขีด ตรัสบริภาษวา “ เจาลูกนอกคอกไมรักดี 
ขาหรือจะไมรูวาเจานะเขาขางเจาลูกชายเจสซี ขายหนาท้ังตัวเจาเอง 
ขายหนามาถึงแมท่ีใหกําเนิดเจาดวย 
31ตราบใดที่ลูกของเจสซีคนนี้ยังมีชีวิตอยู 
ตัวเจาหรืออาณาจักรของเจาก็ตั้งอยูไมได  ไปสิไปเอาตัวมันมา 
เพราะมันตองต า ย ”  32โยนาธานทูลวา “ เขาทําผิดอะไร หรือเสด็จพอ  
ทําไมจะตองประหารเขาดวย”  33ซาอูลจึงพุงหอกเขาใสโยนาธาน 
หมายจะฆาเสีย  โยนาธานจึงตระหนักวาพระบิดาทรงเจตนาจะฆาดาวิด 
34โยนาธานลุกจากโตะเสวยดวยความกริ้วจัด  
และไมยอมเสวยอะไรเลยในวันท่ีสองของเดือนนั้น 
เ พ ราะรูสึกสะเทือนพระทัยท่ีพระบิดาทรงแสดงทาทีตอดาวิดอยางนาละอาย   
35เชาวันรุงขึ้นโยนาธานเสด็จมาท่ีทุงนาเพื่อพบกับดาวิด 
พาเด็กมาดวยคนหนึ่ง  36โยนาธานสั่งเด็กคนนั้นวา 
“ วิ่งไปเก็บลูกธนูใหเราสิ”  ขณะเด็กนั้นวิ่งไป 
โยนาธานก็ยิงลูกธนูไปขางหนา37เมื่อเด็กนั้นวิ่งเกือบจะไปถึงลูกธนู 
โยนาธานตะโกนวา “ ลูกธนูยังอยูตรงหนาโนนแนะ 38เร็วๆเขา 
อยามัวร่ําไรอยู”  เด็กนั้นจึงรีบวิ่งไปเก็บลูกธนูกลับมาหาเจานาย 
39(เขาไมเขาใจนัยของโยนาธาน มีแตดาวิดและโยนาธานเทานั้นท่ีรู) 
40จากนั้นโยนาธานสงคันธนูและลูกธนูใหเด็กนั้นแลวสั่งวา” จงนํากลับไปที่ตั
วเมือง”  41เมื่อเด็กนั้นไปแลว ดาวิดก็ออกมาจากที่ซอนทางทิศใตของโขดหิน 
ดาวิดหมอบคํานับโยนาธานสามครั้ง ซบหนาลงกับพื้น ทั้งสองรองไหจูบลากัน 
แตดาวิดรองไหมากกวา  42โยนาธานตรัสกับดาวิดวา “ ไปดีมีสุขเถิด 
เราเปนเพื่อนรวมสาบานในพระนามองคพระผูเปนเจา+วา 



‘ องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพยาน 
ระหวางทานกับเราและระหวางวงศวานของเราทั้งสองฝายตลอดไป’ ”   
แลวดาวิดก็จากไป  สวนโยนาธานกลับเขาเมือง 
                            
ดาวิดหนีจากซาอูล 
21 ดาวิดเดินทางไปพบปุโรหิตอาหิ เมเลคที่เมืองโนบ  
อาหิเมเลคตัวสั่นเมื่อแลเห็นดาวิด  ทานถามวา “ ทําไมมาคนเดียว 
ไมมีใครมาดวย”  2ดาวิดตอบวา 
“ กษัตริยรับสั่งใหขาพเจามาปฏิบัติงานอยางหนึ่ง 
ทรงกําชับมิใหแพรงพรายเรื่องนี้และงานนี้แกผูใด 
ขาพเจานัดกับพรรคพวกไวแลววาจะไปพบกันท่ีไหน 
3วาแตตอนนี้มีอะไรใหขาพเจารับประทานบางไหม  
ขอขนมปงสักหากอนหรืออะไรก็ไดตามแตจะมี”  4ปุโรหิตตอบดาวิดวา 
“ เราไมมีขนมปงธรรมดา มีก็แตขนมปงอันศักด์ิสิทธิ์ 
ซ่ึงเราคิดวาพวกทานจะกินไดก็ตอเมื่อคนของทานไมไดหลับนอน 
กับหญิงใดตลอดชวงนี้”  5ดาวิดตอบวา  “ แนนอน 
โ ด ย ปกติเม่ือออกปฏิบัติภารกิจก็กันพวกผูหญิงใหหางอยูแลว 
ขนาดปฏิบัติหนาท่ีตามธรรมดาก็ยังรักษาตัวสะอาด ครั้งนี้ยิ่งกวาเสียอีก”  
6ฉะนั้นเนื่องจากไมมีอาหารอื่นใดเลย 
ปุโรหิตจึงใหขนมปงอันศักด์ิสิทธิ์แกดาวิด  
คือขนมปงเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ซ่ึงในวันนั้นเพิ่งจะนําขนมปงใหม
สดมาเปลี่ยน   
7ขณะนั้นโดเอก ชาวเอโดมหัวหนาคนเลี้ยงสัตวของซาอูลอยูท่ีนั่นดวย 
มีเหตุตองอยูเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
8ดาวิดถามอาหิเมเลควา “ มีหอกหรือดาบบางไหม 
เนื่องจากพระราชกิจครั้งนี้เรงดวนมาก 



ขาพเจารีบรอนจนไมไดเอาอาวุธติดมือมาเลย”  9ปุโรหิตตอบวา 
“ มีดาบของโกลิอัทชาวฟลิสเตียซ่ึงทานฆาท่ีหุบเขาเอลาหนั้น 
หออยูในผาขางหลังเอโฟด เอาไปไดเลย เพราะมีดาบเลมนั้นอยูเลมเดียว”  
ดาวิดตอบวา “ ดาบเลมนั้นแหละไมมีใดเหมือน ขอใหขาพเจาเถิด”  
 
ดาวิดท่ีเมืองกัท 
10ในวันนั้น ดาวิดหนีจากซาอูลไปเฝาอาคีชกษัตริยแหงกัท 
11แตขาราชบริพารของ อาคีชทูลวา 
“ นี่คือดาวิดกษัตริยของดินแดนนั้นมิใชหรือ 
คนนี้ไมใชหรือที่ประชาชนโหรองรายรํายกยองวา ‘ ซาอูลฆาศัตรูนับพัน 
สวนดาวิดฆาศัตรูนับหมื่น’ ”  12ดาวิดจําถอยคําเหลานี้ไวใน ใ จ  
แ ล ะ ห ว า ด ก ลัวอาคีชกษัตริยแหงกัทยิ่งนัก 
13จึงแสรงทําเปนวิกลจริตตอหนาพวกเขา เอามือขีดขวนประตู  
ปลอยน้ําลายไหลยืดลงมาเลอะหนวดเครา 14อาคีชตรัสกับขาราชบริพารวา 
“ จะตองพาคนบามาใหขาดวยหรือ 15ที่นี่ก็มีคนบามากพอแลว 
ทําไมตองเอาคนนี้เขามาในวังของขาดวย”  
 
ดาวิดท่ีอาดุลลัมและมิสปาห 
22 ดาวิดจึงออกจากเมืองกัทหนีไปที่ถํ้าอาดุลลัม 
เม่ือพวกพี่ชายและญาติไดขาวก็มาพบเขาที่นั่น 2คนที่มีปญหาทุกขรอนนานา 
มีหนี้สินหรือมีเรื่องไมพอใจก็มา เขาเปนพวก 
ดาวิดเปนหัวหนามีคนมาอยูกับดาวิดประมาณ 400 ค น  
3จากท่ีนั่นดาวิดไปยังมิสปาหในโมอับและ ทูลกษัตริยแหงโมอับวา 
“ ขอใหบิดามารดาของขาพระบาทมาพึ่งพระบารมี 
จนกวาจะไดทราบวาพระเจาจะทรงกระทําประการใดเพื่อขาพระบาทตอไป”   



4บิดามารดาของดาวิดจึงอาศัยอยูกับกษัตริยโมอับตลอด 
เวลาที่ดาวิดอยูในท่ีม่ัน  
5แตกาดผูเผยพระวจนะมาบอกดาวิดวา” อยาพักอาศัยในที่ม่ันนี้ 
จงกลับไปยังดินแดนยูดาห”  ดาวิดจึงไปยังปาเฮเรท 
 
ซาอูลประหารหมูปุโรหิต 
6ฝายซาอูลทรงไดขาววามีผูพบดาวิดกับพรรคพวก 
ซาอูลประทับอยูใตตนสนหมอกบนภูเขาที่กิเบอาหทรงถือหอกอยู 
รายรอบดวยเหลาทหาร 7ซาอูลตรัสกับพวกเขาวา  “ ฟงนะ  
ชนเบนยามินท้ังหลาย  ลูกเจสซีหรือ จะใหท่ีดินและสวนองุนแกเจา 
เขาจะใหเจาเปนแมทัพนายกองหรือ 8พวกเจาจึงไดสมคบกันเปนศัตรูกับเรา 
ไมมีใครมาบอกเราเมื่อลูกชายของเราไปทําสัญญากับลูกเจสซี 
ไมมีใครในพวกเจาท่ีหวงใยเราและบอกเราวาลูกชายเราเองยุยงคนรับใชของเ
ราใหมาดักเลนงานเราดังเชนทุกวันนี้”   
9โดเอกชาวเอโดมซ่ึงยืนอยูกับขาราชบริพารของซาอูลจึงทูลวา 
“ ขาพระบาทเห็นบุตรเจสซีมาพบอาหิเมเลคบุตรอาหิทูบท่ีเมืองโนบ 
10อาหิเมเลคทูลถามองคพระผูเปนเจา+ใหเขา  
ท้ังใหเสบียงและดาบของโกลิอัทชาวฟลิสเตียดว ย ”  
11ซาอูลจึงตรัสสั่งใหตามตัวปุโรหิตอาหิเมเลคบุตรอาหิทูบกับทั้งวงศญาติซ่ึงเป
นปุโรหิตที่เมืองโนบมาเขาเฝา 12ซาอูลตรัสกับอาหิเมเลควา 
“ ฟงเรานะบุตรอาหิทูบ”  อาหิเมเลคทูลวา “ พระเจาขา ขาพระบาทอยูท่ีนี่”  
13ซาอูลตรัสวา “ ทําไมเจากับบุตรเจสซีจึงสมคบกันตอตานเรา  
ทําไมเจาถึงใหอาหารใหดาบและทูลถามพระเจาใหมัน มันถึงไดกบฏตอเรา  
มาซุมดักโจมตีเราดังทุกวันนี้”   
14อาหิเมเลคทูลวา 
“ มีใครบางหรือในบรรดาขาราชบริพารที่ซ่ือสัตยตอฝาพระบาท 



เหมือนดาวิดราชบุตรเขย ผูบังคับกองทหารรักษาพระองค 
และเปนท่ีเคารพนับถืออยางสูงในราชวงศ 
15นี่มิใชครั้งแรกที่ขาพระบาททูลถามพระเจาใหเขา 
ขอฝาพระบาทอยาไดทรงกลาวโทษขาพระบาทกับครอบครัวเชนนี้เลย 
เพราะขาพระบาทไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้”   
16กษัตริยตรัสวา “ อาหิเมเลคเจาจะตองตาย ตายหมดทั้งโคตรเลย”   
17พ ร ะ อ งคทรงบัญชาองครักษวา “ ฆาปุโรหิตพวกนี้ 
เพราะมันก็สมคบกับดาวิดดวยมันรูวาดาวิดหนีขาไปแตไมยอมบอก”  
แตเหลาขาราชบริพารไมกลาทําอันตรายตอปุโรหิตขององคพระผูเปนเจา+ 
18กษัตริยจึงตรัสสั่งโดเอกวา 
“ เจาจงลงมือจัดการพวกปุโรหิต” โดเอกก็หันไปสังหารปุโรหิต ใ นวันนั้นเข
าฆาไป 85 คน ที่สวมเ อ โ ฟ ด  
19จากนั้นโดเอกก็ไปฆาฟนท่ัวโนบ เมืองของปุโรหิต ไมวาผูชายผูหญิง  เด็ก  
ทารก  รวมทั้ง  วัว  ลา  แกะ 
20แตอาบียาธารบุตรคนหนึ่งของอาหิเมเลคบุตรอาหิทูบรอดไปไดหนีไปสมทบ
กับดาวิด 21อาบียาธารเลาใหดาวิดฟงวา 
ซาอูลฆาปุโรหิตขององคพระผูเปนเจา+ 22ดาวิดจึงกลาวกับอาบียาธารวา 
“ ในวันนั้นพอเราเห็นโดเอกคนเอโดมที่นั่น เราก็รูวาเขาจะไปฟองซาอูลแน  
เรากลายเปนตนเหตุใหครอบครัวของทานตองตายหมด  23อยูท่ีนี่กับเราเถิด 
ไมตองกลัวเราจะปกปองทาน ผูท่ีตองการชีวิตของทานก็ตองการชีวิตเราดวย   
ทานจะปลอดภัยเมื่ออยูกับเรา”  
 
ดาวิดชวยเมืองเคอีลาห 
23 
เม่ือดาวิดไดขาววาพวกฟลิสเตียมาปลนสะดมอยูท่ีลานนวดขาวเมืองเคอีลาห 
2จึงทูลถามองคพระผูเปนเจา+วา 



“ ขาพระองคควรไปรบกับพวกเขาหรือไมพระเจาขา”  
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา “ ไปเถิด ไปรบกับฟลิสเตีย ปองกันเคอีลาหไว”  
3แตคนของดาวิดพูดวา “ แมแตอยูในยูดาหเรายังกลัว 
เรายิ่งไมอยากไปเคอีลาห 
สูกับกองกําลังของฟลิสเตีย” 4ดาวิดจึงทูลถามองคพระผูเปนเจา+อีกครั้ง 
พระองคทรงตอบวา “ จงไปที่เคอีลาหเถิด 
เ พ ร า ะ เ ร า จ ะ ม อ บ ช า วฟลิสเตียไวในมือเจา”  
5ดาวิดและพวกจึงไปที่เคอีลาหสูรบทําลายชาวฟลิสเตียเสียหายอยางยับเยิน 
ยึดเอาฝูงสัตวของเขามาและชวยชีวิตชาวเมืองเคอีลาหไวได 
6(ปุโรหิตอาบียาธารบุตรอาหิเมเลคนําเอโฟดติดตัวไปดวย 
เม่ือหนีไปหาดาวิดท่ีเคอีลาห) 
 
ซาอูลตามลาดาวิด 
 7ซ า อูลทรงทราบขาววาดาวิดอยูท่ีเคอีลาห ก็ตรัสวา 
“ พระเจามอบดาวิดไวในมือเราแลว  เขาพาตัวมาติดกับอยูในเมืองที่มีกําแพง 
และประตูแนนหนาอยางนี้”  
8ฉะนั้นซาอูลจึงระดมพลไปที่เคอีลาหเพื่อจับตัวดาวิดกับพรรคพวก 
9แตดาวิดลวงรูแผนการของซาอูล   จึงขอปุโรหิตอาบียาธารวา 
“ โ ป ร ด น ำ เ อ โ ฟ ด อ อ ก ม า  10ดาวิดกราบทูลวา 
“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล 
ขาพระองคไดทราบวาซาอูลดําริจะมาทําลายลางเคอีลาหเพราะขาพระองคอยู
ท่ีนี่ 11ชาวเมืองเคอีลาหจะจับกุมขาพระองคมอบใหกษัตริยหรือไม 
ซาอูลจะเสด็จมาจริงๆอยางท่ีขาพระองคไดยินขาวหรือไม 
ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล 
โปรดแจงแกผูทาสของพระองคดวยเถิด”  องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
“ เ ข า จ ะ ม า ”  12ดาวิดทูลวา 



“ แลวชาวเคอีลาหจะทรยศมอบตัวขาพระองคและคนของขาพระองคแกซาอูล
หรือไม”  องคพระผูเปนเจา+ตรัสตอบวา  “ เ ข า จ ะ ท ำ ”    
13ฉะนั้น ดาวิดและพรรคพวกประมาณ 600 คนในขณะนั้น 
จึงออกจากเคอีลาหระเหเรรอนไปยังท่ีตางๆ 
เม่ือซาอูลไดขาววาดาวิดหนีไปแลว พระองคจึงมิไดเสด็จมาท่ีเคอีลาห 
14ดาวิดไปอาศัยอยูในที่ม่ันตามถ่ินกันดารและในแดนเทือกเขาแหงถ่ินกันดาร
ศิฟ  ซาอูลตามลาดาวิดวันแลววันเลา 
แตพระเจาไมทรงมอบดาวิดไวในมือซาอูล 15ขณะอยูท่ีโฮเรชในถิ่นกันดารศิฟ 
ดาวิดไดขาววาซาอูลกําลังตามลาตัวดาวิดเพื่อฆาเสีย  
   
ดาวิดในดินแดนเทือกเขา 
16โยนาธานโอรสของซาอูลออกมาพบดาวิดท่ีโฮเรช  
ทรงหนุนน้ําใจดาวิดใหเขมแข็งในพระเจา 17โยนาธานกลาววา 
“ อยากลัวเลย  เสด็จพอของเราไมมีวันตามหาทานพบ 
ทานจะไดเปนกษัตริยแหงอิสราเอล และเราจะเปนอุปราช 
ดังท่ีเสด็จพอของเราทราบดีอยูแลว”  
18คนทั้งสองก็ทําสัญญากันเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+แลวดาวิดยังคงอ
ยูท่ีโฮเรชตอไป สวนโยนาธานกลับเขาวัง 
19แตชาวเมืองศิฟนําความมาทูลซาอูลท่ีกิเบอาหวา 
“ ดาวิดหลบซอนตัวอยูในที่ม่ันท่ีโฮเรชบนภูเขาฮาคีลาห 
ทางใตของเยชิโมน23มิใชหรือ 20โปรดมาเถิด 
พวกขาพระบาทจะชวยกันจับกุมตัวเขามาถวายฝาพระบาท”  21ซาอูลตรัสวา 
” ขอองคพระผูเปนเจา+อวยพรพวกเจาท่ีเจ็บรอนแทนเรา 
22ไปตรวจดูใหแนอีกครั้งวา ดาวิดอยูท่ีไหน มีใครเห็นเขาบาง 

                                      
23 23:19* หรือ ถ่ินกันดารทางใตของยูดาห 



เรารูอยูวาคนๆนี้เหลี่ยมจัด 23ไปคนหาที่ซอนตัวของเขาทุกท่ี 
แลวกลับมารายงานใหเรารูอยางละเอียด แลวเราจะไปกับพวกเจา 
ถาเขาอยูท่ีนั่นเราจะเอาตัวเขามาใหได  
แมวาจะตองพลิกแผนดินยูดาหหาทุกตารางนิ้วเลยก็ 
ต า ม ” 24ชาวเมืองศิฟจึงกลับบานลวงหนาซาอูลไป 
ฝายดาวิดกับพวกอยูในถ่ินกันดารมาโอนในอาราบาหทางใตของเยชิโมน 
25ซาอูลกับพวกเริ่มคนหา ครั้นดาวิดรูขาว  
จึงหลบไปยังศิลาและพักอยูท่ีถ่ินกันดารมาโอน 
เม่ือซาอูลทรงทราบก็เขาไปในถ่ินกันดารมาโอนตามลาดาวิด 
26ซาอูลและดาวิดตางมาถึงคนละฟากของภูเขาลูกเดียวกัน  
ดาวิดกับพวกก็รีบหนี ขณะที่ซาอูลกับพวกเริ่มประชิดลอมเขามาเพื่อจับกุม 
27มีผู สื่อสารคนหนึ่งมาทูลซาอูลวา” ขอรีบเสด็จกลับเถิด 
พวกฟลิสเตียมาปลนสะดมดินแดน แลว”  
28ซาอูลจึงผละจากการตามลาดาวิดกลับไปสูรบกับชาวฟลิสเตีย 
ท่ีแหงนั้นจึงไดชื่อวาเสลาฮัมมาหเลโคท24 
29จากท่ีนั้นดาวิดก็ไปอาศัยอยูในที่ม่ันแหงเอนเกดี 
                           
ดาวิดไวชีวิตซาอูล 
24 หลังจากท่ีซาอูลกลับมาจากการรบกับชาวฟลิสเตีย มีผูกราบทูลวา 
“ ดาวิดหนีไปที่ถ่ินกันดารเอนเกดี”  
2ซาอูลจึงทรงนําพลที่คัดเลือกแลวจากท่ัวอิสราเอล 3,000 คน 
ไปคนหาดาวิดกับพวกตามซอกเขาแหงเลียงผา 
3พระองคเสด็จมาถึงคอกแกะริมทาง ทรงเขาไปในถํ้าแหงหนึ่งเพื่อปลดทุกข 
ดาวิดกับพวกอยูลึกเขาไปในถํ้า 4คนของดาวิดพูดวา 

                                      
24 23:28* หรือ ศิลาพนภัย 



“ วันนี้แหละคือวันท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสไววา 
‘ เราจะมอบศัตรูไวในมือของเจา ใหเจาทําอะไรกับเขาตามใจชอบ’ ”  
แลวดาวิดก็ยองเขา ไปตัดชายฉลองพระองคของซาอูล 
5ตอมาดาวิดรูสึกผิดท่ีไดตัดชายฉลององคของซาอูล 
6ดาวิดกลาวกับพรรคพวกวา 
“ ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงหามท่ีเราจะทําเชนนั้นตอนายเหนือหัว 
ผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเจิมไวหรือลงมือเลนงานพระองค 
เพราะทรงเปนผท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเจิมไว”  
7ถอยคําของดาวิดปรามคนของเขามิใหทํารายซาอูล 
แลวซาอูลก็ทรงออกจากถ้ําไปตามทางของพระองค 
8ดาวิดก็ออกจากถํ้าตามมาและรองทูลวา “ ขาแตองคกษัตริย!”  
เม่ือซาอูลผินพระพักตรมา ดาวิดก็หมอบกราบลง 9แลวทูลซาอูลวา 
“ ทําไมทรงฟงคนยุยงวาขาพระบาทมุงประทุษรายตอฝาพระบาท 
10วันนี้ก็ทรงเห็นกับตาแลวท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงมอบฝาพระบาทไวในมือข
าพระบาทในถ้ํานี้ มีผูสนับสนุนใหปลงพระชนมฝาพระบาทเสีย 
แตขาพระบาทไมทํา เพราะลั่นวาจาไววา’ จะไมประทุษรายพระองคผูท่ี 
องคพระผูเปนเจา+ทรงเจิมไว’  11โปรดทอดพระเนตรดูสิ่งนี้ในมือขาพระบาท 
นี่คือชายฉลองพระองค ขาพระบาทตัดออกมา แตมิไดปลงพระชนมฝาพระบาท 
ทรงประจักษแลวหรือยังวาขาพระบาทไมไดประทุษรายหรือกบฏตอฝาพระบา
ท และไมไดทําผิดตอฝาพระบาท แมวาทรงตามลาเอาชีวิตขาพระบาทอยู  
12ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงตัดสินความระหวางเราสองฝาย 
และทรงคืนสนองสิ่งท่ีฝาพระบาททําไวกับขาพระบาท  
แตขาพระบาทเองจะไมแตะตองฝาพระบาท  13คําพังเพยกลาววา 
‘ กรรมชั่วยอมมาจากคนชั่ว’  ฉะนั้นขาพระบาทจะไมแตะตองฝาพระบาทเลย 
14ใครหนอที่องคกษัตริยแหงอิสราเอลออกมาตามลาพระองคทรงไลลาอะไรสุ
นัขตายหรือหมัดตัวหนึ่งหรือ 



15ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนตุลาการตัดสินวาใครผิดใครถูก  
ขอทรงพิจารณาและใหความเปนธรรม ขอทรงใหประจักษวาขาพระบาทไมผิด  
โดยกูใหพนมือฝาพระบาท”  
16เม่ือดาวิดทูลจบแลวซาอูลตรัสถามวา “ นั่นเจาจริงๆหรือ ดาวิดลูกขา”  
แลวพระองคก็ทรงกันแสงเสียงดัง 17ตรัสวา “ เจาเปนคนดีมากกวาเรา 
เจาดีตอเราทั้งๆที่เรารายกับเจา 18เจามีบุญคุณตอเรา 
เพราะแมองคพระผูเปนเจา +ทรงมอบเราไวในมือของเจา 
เจาก็ไมไดฆาเราเสีย 19มีใครหรือที่พบศัตรูแลวปลอยไปโดยไมทําอะไร 
องคพระผูเปนเจา+จ ะทรงปูนบําเหน็จแกเจาท่ีแสดงน้ําใจตอเราในวันนี้  
20เดี๋ยวนี้เรารูแลววาเจาจะไดเปนกษัตริยอยางแนนอน 
และอาณาจักรอิสราเอลจะมั่นคงเปนปกแผนในมือเจา 
21ขอใหสาบานในพระนามองคพระผูเปนเจา+เถิดวา เมื่อถึงเวลานั้น 
เจาจะไมฆาคนในครอบครัวของเราหรือลมลางเชื้อสายของเรา”    
22ดาวิดก็ถวายปฏิญาณตอซาอูล จากนั้นจึงเสด็จกลับวัง สวนดาวิด 
และพรรคพวกกลับไปยังท่ีม่ันของตน 
                               
ดาวิด นาบาล และอาบีกายิล 
25 ซามูเอลสิ้นชีวิตลง 
ชาวอิสราเอลทั้งปวงพากันมารวมชุมนุมไวอาลัยซามูเอล 
และฝงศพทานท่ีรามาหบานเกิดของทาน 
สวนดาวิดยายไปที่ถ่ินกันดารมาโอน25  2เศรษฐีคนหนึ่งในมาโอน 
มีคอกปศุสัตวอยูท่ีคารเมล  เขามีแพะ 1,000 ตัว แกะ 3,000 ตัว  
ขณะนั้นเขาไปที่คารเมลเพื่อตัดขนแกะ 3เศรษฐีผูนี้มีนามวานาบาล 
เปนวงศวานของคาเลบภรรยาของเขาชื่ออาบีกายิลเปนคนสวยและเฉลียวฉลา

                                      
25 25:1* หรือ ปาราน 



ด แตตัวนาบาลเปนคนใจแคบ  อารมณฉุนเฉียว 4ขณะอยูในถ่ิน 
กันดารดาวิดไดยินวานาบาลกําลังตัดขนแกะ 5ก็สั่งชายหนุม 10 คนวา 
“ จ งไปหานาบาลที่คารเมลและคารวะเขาในนามของเรา 6แจงแกเขาวา 
‘ ขอใหทานมีอายุม่ันขวัญยืน สุขภาพดีท้ังทานและครอบครัว 
ขอใหทุกอยางในกรรมสิทธิ์ของทานเจริญขึ้น 
7ขาพเจาทราบมาวาทานกําลังตัดขนแกะ 
ขณะที่คนเลี้ยงแกะของทานอาศัยอยูในหมูคนของขาพเจา 
เราไมเคยทํารายเขาเลย ตลอดเวลาที่เขาอยูในคารเมลก็ไมมีสิ่งใดขาดหายไป 
8โปรดถามคนของทานดูไดวาเปนดังท่ีกลาวมานี้หรือไม 
ฉะนั้นขอทานเกื้อหนุนแกคนของขาพเจาเพราะเรามาเยือนในงานเลี้ยงฉลองนี้  
โปรดใหแกดาวิดบุตรและผูรับใชของทานตามแตจะเอื้อเฟอ’ ”  
9บรรดาคนหนุมท่ีดาวิดใชไป ก็เรียนใหนาบาลทราบตามนั้นและรอฟงคําตอบ 
10นาบาลกลาววา “ ดาวิดนี่เปนใครกัน ลูกเจสซีคนนี้เปนใครกัน 
ทุกวันนี้มีลูกจางมากมาย หนีนายของตัวไป 
11ควรหรือที่เราจะเอาขนมปงน้ําและเนื้อที่เราฆาสําหรับคนตัดขนแกะของเรา 
ไปใหกลุมคนที่เราไมรูจักหัวนอนปลายเทา”  
12คนของดาวิดจึงกลับมารายงานทุกถอยคําของนาบาลตอดาวิด 
13ดาวิดสั่งวา “ ใหทุกคนเตรียมดาบ”  ตัวดาวิด เองก็สะพายดาบ 
ออกเดินทางมีพรรคพวก 400 คนติดตามไป สวนอีก 200 
คนเฝาสัมภาระอยูท่ีกองหลัง 14มีคนใชคนหนึ่งของ 
นาบาลไปบอกอาบีกายิลภรรยาของนาบาลวา 
“ ด า วิดสงคนจากถ่ินกันดารมาคารวะนายทาน 
แตนายทานไปดูถูกเอ็ดตะโรพวกนั้น 15แทท่ีจริงคนของดาวิดดีตอเรามาก 
พวกเขาไมเคยทําอันตรายอยางใดตอเราเลย   
ตลอดเวลาที่เราอยูกลางทุงใกลๆพวกเขา ไมมีอะไรหายไปเลยสักอยางเดียว 
16ท้ังคืนท้ังวันพวกเขาเปนเกราะกําบังใหเรา 



ต ลอดเวลาที่เราเลี้ยงแกะอยูใกลๆพวกเขา 17ขอให 
นายหญิงตรึกตรองดูวาจะทําอะไรไดบาง 
เพราะภัยกําลังจะมาถึงนายทานและครอบครัว 
นายทานเปนคนพาลไมยอมฟงคําทัดทานจากใครเลย”  
18อาบีกายิลไมรอชารีบ จัดขนมปง 200 กอน เหลาองุน 2 ถุง 
เนื้อแกะที่ทําเสร็จแลว 5 ตัว  ขาวค่ัว 37 ลิตร  องุนแหง 100 กอน มะเดื่ออัด 
200 กอนบรรทุกลาไป 19นางสั่งคนรับใชวา “ รีบไปเลยนะ 
เด๋ียวฉันจะตามไป”  แตนางมิไดบอกสามี 
20ขณะท่ีนางขี่ลามาตามทางสูหุบเขาลึกก็พบดาวิดกับพวกสวนทางมา  
21ดาวิดเพิ่งบอกตัวเองวา  
‘ เปลาประโยชนท่ีเราเฝาดูแลฝูงสัตวของเจาคนนี้ในถ่ินกันดาร   
ไมใหมีอะไรขาดหายไปสักอยาง มันกลับมารายกับเรา 
22ขอพระเจาทรงจัดการกับดาวิดอยางสาหัสสากรรจหากถึงพรุงนี้เชาแลว  
เรายังปลอยใหคนเหลานั้น เหลือรอดอยูแมสักคนเดียว’  
23เม่ืออาบีกายิลเห็นดาวิด นางรีบลงจากหลังลา 
ห ม อ บ ก ร า บ ล ง ซบหนากับพื้นตอหนาดาวิด 
24นางหมอบลงแทบเทาดาวิดกลาววา “ นายทานเจาคะ 
ดิฉันขอนอมรับคําตําหนิท้ังหมดโปรดฟงผูรับใชสักนิด 
25ขอนายทานอยาไดถือสานาบาลคนสามหาวนั้นเลย  
เขาเปนคนโงสมชื่อและความเขลาคงจะติดตามเขาไป  
สวนดิฉันผูรับใชของทานไมทันไดพบคนที่ทานสงไป 26ทานเจาคะ 
เนื่องจากองคพระผูเปนเจา+ทรงปองกันมิใหทานมือเปอนเลือดดวยการลงมือแ
กแคนเอง องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูและทานมีชีวิตอยูแนฉันใด 
ขอใหศัตรูและ คนทั้งปวงที่มุงรายตอทานจงเปนเชนนาบาล 
27และนี่คือของขวัญท่ีผูรับใชของทานนํามามอบใหทานกับคนของทาน 
28โปรดยกโทษใหผูรับใชของทานดวย 



องคพระผูเปนเจา+จะทรงใหวงศวานของทานยืนยงตลอดไปแนนอน  
เพราะทานไดตอสูในสงครามขององคพระผูเปนเจา+  
ขออยาใหพบการกระทําผิดในตัวทานเลยตลอดชีวิตของทาน 
29ถึงแมจะถูกมุงรายหมายขวัญ 
ทานก็ยังคงปลอดภัยอยูภายใตการพิทักษคุมครองขององคพระผูเปนเจา+พระเ
จาของทาน  แตชีวิตศัตรูของทานจะลับหายไปเหมือนถูกเหวี่ยงจากสลิง  
30เม่ือองคพระผูเปนเจา+ทรงบันดาลสิ่งดีงามท้ังปวงแกนาย 
ทานตามพระสัญญา  และทรงตั้งทานเปนผูนําแหงอิสราเอลแลว  
31นายทานจะไดไมตองเสียใจที่ฆาคนโดยไมจําเปน หรือลงมือแกแคนเอง 
และเมื่อองคพระผูเปนเจา+ทรงบันดาลความสําเร็จแกทานแลว  
โปรดระลึกถึงผูรับใชของทานดวย”  
32ดาวิดตอบอาบีกายิลวา 
“ ขอถวายสรรเสริญแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลที่สงเจามาพบ
กับเราในวันนี้ 
33ขอพระเจาอวยพรเจาสําหรับความชางคิดของเจาท่ีชวยปองกันเราไมใหฆา
คนในวันนี้ ไมตอง   
แกแคนใหมือเปอนเลือด34เพราะเราสาบานในพระนามแหงพระเจาองคเจาชีวิ
ตของอิสราเอล ผูปองกันมิใหเราทําอันตรายตอเจาวา หากเจามิไดมาพบเรา 
ค น ข อ ง น า บ า ล คงไม 
ไดมีชีวิตเหลือรอดแมสักคนเดียวในเชาวันพรุงนี้”  
35แลวดาวิดจึงรับของกํานัลจากนาง และกลาววา 
“ จงกลับไปบานโดยสวัสดิภาพเถิด  
เรารับฟงและจะทําตามคําขอรองของเจา”  
36เม่ือนางกลับมาถึงบาน ก็พบวานาบาลไดจัดงานเลี้ยงใหญ 
เขากําลังเมาขนาดหนัก  นางจึงมิไดเลาสิ่งใดใหเขาฟง จนกระทั่งเชาวันรุงขึ้น 
37เม่ือเขาสรางเมาแลว และภรรยา เลาเหตุการณท่ีเกิดขึ้นใหฟง 



เขาถึงกับตกใจมากและแนนิ่งไปดังกอนหิน 
38สิบวันหลังจากนั้นองคพระผูเปนเจา+ทรงลงโทษนาบาลและเขาก็ตาย  
39เม่ือดาวิดไดยินวานาบาลตายแลว  ก็กลาววา 
“ สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคทรงใหความเปนธรรมแกเราแลวท่ีนาบาลดูหม่ินเรา 
และทรงปองกันผูทาสไมใหลงมือทําเอง เขาไดรับโทษสาสมกับความผิดแลว”  
จากนั้นดาวิดก็สงคนไปขอนางอาบีกายิลมาเปนภรรยา 
40คนของดาวิดมาท่ีคารเมล กลาวกับอาบีกายิลวา 
“ ดาวิดสงเรามารับทานไปเปน ภรรยาของดาวิด”  41นางหมอบกายซบหนา 
ลงกับพื้นกลาววา “ ผูรับใชอยนี่แลว พรอมที่จะรับใชทาน 
และลางเทาใหบริวารของนายทาน”  42อาบีกายิลรีบขึ้นลา 
มากับผูสื่อสารของดาวิด มีสาวใชหาคนติดตามมาดวย 
นางไดเปนภรรยาของดาวิด  
43ดาวิดยังไดแตงงานกับนางอาหิโนอัมจากยิสเรเอลดวย 
44ฝายซาอูลทรงยกมีคาลธิดาของพระองค  
ซ่ึงเปนภรรยาของดาวิดใหแกปลทีเอลบุตรลาอิชผูมาจากกัลลิม 
 
ดาวิดไวชีวิตซาอูล 
26 ชาวศิฟมาเฝาซาอูลท่ีกิเบอาห  ทูลวา 
ดาวิดกําลังหลบซอนตัวท่ีภูเขาฮาคีลาหตรงขามกับเยชิโมน 
2ซาอูลจึงนําคนอิสราเอลที่คัดเลือกแลว 3,000 
คนไปตามลาดาวิดท่ีถ่ินกันดารศิฟ 
3ซาอูลตั้งคายพักอยูท่ีริมทางบนภูเขาฮาคีลาหตรงขามกับเยชิโมน 
สวนดาวิดอยในถ่ินกันดาร เมื่อดาวิดเห็นวาซาอูลมาตามลาตนที่นั่น 
4ก็สงคนมาสืบขาว  และทราบวาซาอูลมาถึงแลว 



5ดาวิดจึงมาดูลาดเลายังท่ีซ่ึงซาอูลตั้งคาย อยูและเห็นสถานที่ 
ท่ีซาอูลกับแมทัพอับเนอรบุตรเนอรนอนอยู ซาอูลทรงบรรทมอยูในคาย 
สวนกองทัพตั้งคายอยูรอบพระองค  
6ดาวิดจึงถามอาหิเมเลคชาวฮิตไทตและอาบีชัยนองของโยอาบบุตรเศรูยาหวา 
“ ใครจะลงไปยังคายของซาอูลกับเรา”  อาบีชัยตอบวา  
“ ขาพเจาจะไปกับทาน”  
7ดาวิดกับอาบีชัยจึงลงไปที่กองทัพตอนกลางคืนซาอูลบรรทมอยู 
ในคายมีหอกป'กอยูท่ีพื้นขางๆพระเศียร 
สวนอับเนอรและทหารทั้งหลายนอนอยูรอบพระองค 8อาบีชัยกลาวกับดาวิดวา 
“ วันนี้พระเจาทรงมอบศัตรูไวในกํามือทานแลว 
ขาพเจาจะใชหอกตรึงซาอูลกับพื้นทีเดียวโดยไมตองออกแรงซ้ําเลย”  
9ดาวิดปรามอาบีชัยวา “ อยาทําลายพระองค ทานเลย ใครเลาจะพนผิดไปได 
ท่ีบังอาจ แตะตองผูท่ีพระเจาทรงเจิมไว 
10องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูแนฉันใด พระองคจะทรงลงมือเอง 
หากถึงอายุขัยพระองคก็จะทรงสิ้นชีพ 
หรือไมพระองคจะทรงออกรบและยอยยับ 
11แตองคพระผูเปนเจา+ทรงหามไมใหเราแตะตองผูท่ีพระองคทรงเจิมไว 
ใหเราเอาหอกและเหยือกขางพระเศียรไปดีกวา”  
12ดาวิดจึงเอาหอกและเหยือกน้ําออกไปโดยไมมีใครเห็น 
หรือรูสึกตัวตื่นท้ังนี้เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงบันดาลใหคนเหลานั้นหลับสนิ
ท  
13ดาวิดจึงขามไปอีกฟากหนึ่งไปยืนอยูบน 
ยอดเขาไกลออกไปมีท่ีวางกวางใหญระหวางท้ังสองฝาย 
14แลวตะโกนเรียกอับเนอรและกองทหารวา 
“ อับเนอรจะไมตอบเราหรือ” อับเนอรถามวา “ นั่นใครมารองเรียกกษัตริย”  
15ดาวิดตอบวา “ ทานเปนลูกผูชายไมใชหรือ  



ท่ัวอิสราเอลมีใครที่เกงกลาเหมือนทาน  
ทําไมจึงไมคอยถวายอารักขากษัตริยผูทรงเปนเจานาย 
ปลอยใหมีคนจะมาลอบปลงพระชนม 16ทานแยมาก 
องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยแนฉันใด ทานกับคนของทานสมควรตาย 
ท่ีไมไดถวายอารักขาเจานายผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ท รงเจิมไว หาดูใหท่ัวสิ 
ไหนละหอกกับเหยือกน้ําขางพระเศียร”  
17ซาอูลจําเสียงดาวิดได ก็ตรัสวา “ นั่นลูก ดาวิดหรือ”  ดาวิดทูลวา 
“ พระเจาขาฝาพระบาท 18ไฉนจึงทรงตามลาขาพระบาท 
ขาพระบาททําสิ่งใดผิดหรือ 
19ขอฝาพระบาททรงรับฟงคําขาพระบาทหากองคพระผูเปนเจา+ทรงยั่วยุฝาพ
ระบาทใหตอสูกับขาพระบาท 
ก็ขอใหพระองคโปรดรับเครื่องบูชาจากขาพระบาทดวย 
แตหากเปนแผนการของมนุษย 
ก็ใหคนนั้นถูกแชงสาปเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+! 
พวกเขาขับไลขาพระบาทไมใหมีสวนรวมในกรรมสิทธิ์จากองคพระผูเปนเจา+ 
และพูดวา’ จ ง ไ ป ป ร นนิบัติพระอื่นๆ เถิด’  
20ขออยาใหขาพระบาทตองไปตายในตางแดน 
ไกลหางจากเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+เลย 
องคกษัตริยแหงอิสราเอลออกมาตามลาหมัดตัวหนึ่ง  
เหมือนคนลานกกระทาดงบนภูเขา”  
21ซาอูลจึงตรัสวา “ เราผิดไปแลว กลับบานเถิดลูกเอย 
เราจะไมพยายามประทุษรายตอเจาอีก เพราะในวันนี้เจาเห็นชีวิต  เรามีคุณคา 
เราโงเขลาไป และทําผิดอยางมหันต”  22ดาวิดทูลวา 
“ นี่หอกของฝาพระบาท ขอทรงใชคนขามมารับคืนไป  
23องคพระผูเปนเจา+ทรงปูนบําเหน็จแกทุกคนตามความชอบธรรมและจงรักภั
กดีของเขา  องคพระผูเปนเจา+ทรงมอบฝาพระบาทไวในมือขาพระบาทวันนี้ 



แตขาพระบาทก็จะไมแตะตองผูท่ีพระเจาทรงเจิมไว 
24วันนี้ขาพระบาทเทิดทูนชีวิตฝาพระบาทฉันใด 
ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงถนอมชีวิตขาพระบาทฉันนั้น  
และขอทรงชวยขาพระบาทพนจากความทุกขยากท้ังมวล”  
25ซาอูลตรัสกับดาวิดวา “ ลูกดาวิดเอย ขอพระเจาอวยพรเจา 
เจาจะทําการใหญและมีชัยชนะแนนอน”  แลวดาวิดก็จากไป  
สวนซาอูลเสด็จกลับวัง 
 
ดาวิดในหมูชาวฟลิสเตีย 
27แตดาวิดรําพึงวา ‘ ไมวันใดก็วันหนึ่ง เราจะตองพินาศดวยน้ํามือของซาอูล 
เราหนีไปยังแดนฟลิสเตียเปนดีท่ีสุด ซาอูลจะไดเลิกตามลาเราไปทั่วอิสราเอล 
และเราจะรอดพนมือเขา’  2ดาวิดกับพวก 600 คน 
จึงพากันไปเฝาอาคีชบุตรมาโอคกษัตริยแหงกัท 
3ดาวิดกับพวกไปอาศัยอยูกับอาคีชท่ีกัท  
ตางก็พาครอบครัวไปดวยดาวิดมีภรรยาสองคน คืออาหิโนอัมแหงยิสเรเอล 
และอาบีกายิลแหงคารเมลภรรยามายของนาบาล 
4เม่ือซาอูลทราบวาดาวิดหนีไปที่กัทแลว  จึงเลิกติดตามดาวิด 
5ดาวิดทูลอาคีชวา “ หากฝาพระบาททรงเห็นชอบ 
ขาพระบาทขออนุญาตอยูในชนบทสักแหง 
เหมาะหรือที่ขาพระบาทจะอยูในเมืองหลวงกับฝาพระบาท”  6ในวันนั้น 
อาคีชจึงประทานเมืองศิกลากแกดาวิด  
เมืองนั้นจึงขึ้นกับกษัตริยแหงยูดาหตั้งแตนั้นมา 
7ดาวิดอาศัยอยูในแผนดินฟลิสเตียเปนเวลา 1 ป 4 เดือน 
8ระหวางนั้นดาวิดกับพวกออกปลนสะดม ชาวเกชูร เกอรซี และอามาเลข 
(ซ่ึงตั้งแตครั้งโบราณชนเหลานี้อาศัยอยูในถ่ินนั้น 
ไกลไปถึงเมืองชูรและอียิปต) 



9เม่ือใดก็ตามที่ดาวิดบุกโจมตีจะไมปลอยใหมีใครรอดชีวิตไปไดแมสักคนเดียว  
จะยึดเอาแกะ  วัว  ลา  อูฐ  และเสื้อผา  แลวกลับมาเฝาอาคีช  
10เม่ืออาคีชถามวา “ วันนี้ไปปลนท่ีไหนมาบาง”  ดาวิดก็จะทูลตอบวา 
“ เนเกบในยูดาห”   หรือไมก็ “ เนเกบในเยราหเมเอล”  หรือ 
“ เ น เกบของชาวเคไนต”  
11ดาวิดไมปลอยใหใครเหลือรอดกลับมาท่ีเมืองกัทเลย เพราะคิดวา 
‘ คนเหลานั้นอาจมาฟองวาดาวิดไดทําอะไรไปบาง’  
เปนเชนนี้ครั้งแลวครั้งเลา  ตลอดเวลาที่ดาวิดอาศัยอยูในแผนดินฟลิสเตีย 
12อาคีชทรงไวใจดาวิด และดําริวา 
‘ ถึงตอนนี้ประชากรอิสราเอลจะตองเกลียดชังดาวิดเปนท่ีสุด 
คราวนี้เขาจะอยูท่ีนี่รับใชเราตลอดไป’  
  
ซาอูลและคนทรงแหงเอนโดร                   
28 ครั้งนั้นชาวฟลิสเตียระดมกําลังมาสูรบกับอิสราเอล อาคีชตรัสกับดาวิดวา  
“ เจาตองเขาใจวาเจากับพวกจะติดตามเราไปในทัพ”  2ดาวิดทูลวา  
“ พระเจาขา 
แ ลวฝาพระบาทจะทรงเห็นวาพวกขาพระบาทมีประโยชนเพียงไร”  
อาคีชตอบวา “ ดีมาก เราจะใหเจาเปนองครักษของเราตลอดชีวิต”  
3ฝายซามูเอลเสียชีวิตไปแลว และคนอิสราเอลทั้งปวงพากันไวอาลัยให 
ทานถูกฝงไวท่ีรามาหอันเปนบานเกิด 
ซาอูลไดทรงกําจัดคนทรงและหมอดูท้ังหมดออกจากทั่วแดน 
4ชาวฟลิสเตียรวมพลมาตั้งคายที่ชูเนม 
สวนซาอูลรวมพลอิสราเอลทั้งหมดและตั้งคายอยูท่ีกิลโบอา 
5เม่ือซาอูลทอดพระเนตรเห็นกองทัพฟลิสเตีย ก็ทรงหวั่นวิตกยิ่งนัก  
6และทูลถามองคพระผูเปนเจา+ แตองคพระผูเปนเจา+มิไดมีพระดํารัสตอบเลย 



ไมวาทางความฝ'นทางอูริม26 หรือทางผูเผยพระวจนะ 
7ซาอูลจึงตรัสสั่งมหาดเล็กวา” จงไปตามหาหญิงคนทรงเพื่อเราจะไดไปปรึกษ
า น า ง ”  8ซาอูลจึงปลอมพระองคเปนสามัญชน 
ไปที่บานของหญิงคนทรงในเวลากลางคืน มีผูติดตามสองคน ซาอูลตรัสวา 
“ เราอยากจะพูดกับวิญญาณผูตายคนหนึ่ง 
เรียกเขามาตามที่เราเอยชื่อไดไหม”  9หญิงนั้นตอบวา 
“ ทานยอมทราบดีวาซาอูลไดทรงทําอะไร 
ทรงใหประหารคนทรงกับหมอดูตายหมด 
ทําไมจึงมาวางกับดักลอชีวิตเพื่อฆาดิฉัน”  10ซาอูลสาบานวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูฉันใด เจาจะไมถูกลงโทษเรื่องนี้เลย”  
11หญิงนั้นจึงถามวา “ จ ะ ใ หเรียกใครขึ้นมา”  ซาอูลตรัสวา 
“ ใหเรียกซามูเอลขึ้นมา”  12เมื่อหญิงนั้นเห็นซามูเอล ก็รองเสียงหลงวา 
“ ฝาพระบาททรงหลอกลวงหมอมฉัน ฝาพระบาทคือซาอูล”  
13กษัตริยตรัสวา “ อยากลัวไปเลย เจาเห็นอะไรบาง”  นางทูลวา 
“ หมอมฉันเห็นวิญญาณขึ้นมาจากแผนดิน”  14” หนาตาทาทางเปนยังไง”  
ซาอูลตรัสถามหญิงนั้นทูลวา “ เปนชายชราสวมเสื้อคลุม”  
ซาอูลจึงทรงทราบวาเปนซามูเอล และหมอบกราบซบพระพักตรลงกับพื้น 
15ซามูเอลถามวา “ ทําไมถึงรบกวนเรียกเรากลับมาอีก”  ซาอูลตอบวา 
“ ขาพเจากําลังเดือดรอนหนัก  ชาวฟลิสเตียรบกับขาพเจา 
และพระเจาทรงละทิ้งขาพเจา 
ไมมีพระดํารัสตอบเลยไมวาทางผูเผยพระวจนะหรือความฝน   
ขาพเจาจึงเรียกทานมาเพื่อถามวาควรทําประการใด”  16ซามูเอลตอบวา 
“ ทําไมจึงมาปรึกษาเรา 
ในเมื่อองคพระผูเปนเจา+ทรงหันหนาหนีและกลายเปนศัตรูกับเจา 

                                      
26 28:6* สลากศักด์ิสิทธิ์ 



17พระองคก็ทรงกระทําตามที่ไดตรัสไวแลวผานทางเรา 
และทรงริบอาณาจักรจากมือของเจามอบใหแกดาวิด 
18เนื่องจากเจาไมไดเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+หรือสนองพระพิโรธของพระอง
คท่ีมีตออามาเลข องคพระผูเปนเจา+จึงทรงกระทําแกเจาเชนนี้ในวันนี้ 
19องคพระผูเปนเจา+จะทรงมอบทั้งเจาและอิสราเอลใหแกชาวฟลิสเตีย  
พรุงนี้เจากับลูกๆ จะมาอยูกับเราท่ีนี่ 
องคพระผูเปนเจา+จะทรงมอบกองทัพอิสราเอลแกฟลิสเตียดวย”   
20ซาอูลทรงลมลงเหยียดยาวอยูกับพื้นทันที 
ทรงตกใจกลัวเพราะถอยคําของซามูเอลทั้งทรงหมดแรงเพราะความหิว 
เนื่องจากมิไดเสวยสิ่งใดเลยตลอดทั้งวันและคืนนั้น  
21เม่ือหญิงนั้นเห็นวาซาอูลหวั่นวิตกยิ่งนัก จึงทูลวา “ ขาแตฝาพระบาท 
หมอมฉันหญิงรับใชไดยอมเสี่ยงชีวิตปฏิบัติตามพระดํารัส 
22บัดนี้โปรดทําตามคําของหมอมฉันบาง 
และทรงอนุญาตใหหมอมฉันนําอาหารมาถวายใหเสวย 
เพื่อจะทรงฟนกําลังเดินทางกลับไปได”  23แตพระองคปฏิเสธวา 
“ เราจะไมกิน”  ผูติดตามทั้งสองคนจึงสนับสนุนคําของหญิงนั้น 
หวานลอมจนในที่สุดซาอูลยอมเสด็จขึ้นประทับบนเตียง 
24หญิงนั้นมีลูกวัวขุนตัวหนึ่งก็ออกไปฆาปรุงเปนอาหาร 
และนวดแปงอบขนมปงไมใสเชื้อ 
25นางนําอาหารกลับมาถวายแดกษัตริยและใหแกผูติดตามทุกคนรับประทาน 
ในคืนนั้นพวกเขาก็เดินทางจากไป 
  
ชาวฟลิสเตียไมไวใจดาวิด 
29 ชาวฟลิสเตียระดมกําลังท้ังหมดที่อาเฟก 
สวนอิสราเอลตั้งคายอยูท่ีริมธารน้ําพุในยิสเรเอล 
2เม่ือขุนพลฟลิสเตียยกขบวนออกไปเปนกองรอยและกองพัน 
ดาวิดและพรรคพวกก็รวมขบวนเปนกองหลังพรอมกับอาคิช 



3ขุนพลฟลิสเตียทูลถามวา “ ฮีบรูพวก นี้มาทําอะไรอยูท่ีนี่”  อาคีชตรัสวา 
“ นี่ไงดาวิด อดีตทหารของกษัตริยซาอูลแหงอิสราเอล 
เขามาอยูกับเราปกวาแลว 
เราไมเคยพบขอบกพรองของเขาเลยตั้งแตเขาจากซาอูลมา”  
4แตขุนพลฟลิสเตียพากันโกรธจัด และทูลวา “ สงเขากลับไปเถิด 
เขาจะไดกลับไปยังสถานที่ซ่ึงพระองคทรงกําหนดให 
อยาใหเขาไปชวยเรารบเลย มิฉะนั้นเขาจะทรยศเราไปเขาขางนายเดิม 
ลองคิดดูสิวา 
เขาจะไดรับความโปรดปรานสักเพียงใดจากการนําศีรษะของพวกเราไปถวาย 
5ดาวิดคนนี้มิใชหรือ ที่พวกเขารองสดุดีในการรายรําวา 
‘ ซาอูลฆาศัตรูนับพัน  ดาวิดฆาศัตรูนับหมื่น’ ”  
6อาคีชจึงทรงเรียกดาวิดมา และตรัสกับดาวิดวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูแนฉันใด เจาเปนคนท่ีนาเชื่อถือ 
และเราจะดีใจมาก ถาไดเจาเขามารวมกองทัพกับเรา 
ตั้งแตวันท่ีเจามาจนถึงวันนี้ เราไมพบเห็นขอบกพรองอะไรในตัวเจาเลย 
แตพวกผูนําไมยอมรับเจา  7จงกลับไปโดยสันติ 
อยาทําอะไรใหเหลาผูนําฟลิสเตียไมพอใจเลย”  8ดาวิดทูลวา 
“ ขาพระบาททําอะไรหรือ ฝาพระบาททรงพบสิ่งใดไมดีในตัวขาพระบาทหรือ 
นับแตวันท่ีขาพระบาทมาเฝาฝาพระบาทจนบัดนี้ 
ทําไมขาพระบาทออกไปสูรบกับศัตรูของฝาพระบาทไมได”  9อาคีชตรัสวา 
“ เรารูในสายตาเราเจาดีพรอม เหมือนทูตแหงพระเจา 
แตขุนพลของเราไมยอมใหเจารวมออกรบดวย 10จงตื่นขึ้นแตเชา 
พรอมทั้งบริวารของนายเจาท่ีมากับเจานั้นกลับไปทันทีท่ีฟาสางเถิด”  
11ดาวิดกับพวกจึงตื่นขึ้น แตเชาตรูกลับไปยังดินแดนฟลิสเตีย 
สวนกองทัพฟลิสเตียเคลื่อนสูยิสเรเอล 
                        



ดาวิดรบชนะคนอามาเลข 
30 ในวันท่ีสามเม่ือดาวิดและพรรคพวกมาถึงศิกลาก 
พบวาชาวอามาเลขไดมาปลนสะดมเนเกบและศิกลาก 
พวกเขาโจมตีและเผาเมืองศิกลาก 2จับผูหญิงและทุกคนท่ีอยูในเมือง  
ท้ังเด็กและผูใหญไปเปนเชลยโดยไมไดฆาใครเลย 
แตกวาดตอนไปพรอมกับพวกเขาดวย  
3เม่ือดาวิดกับพวกมาถึงศิกลากพบวาเมืองถูกเผาวอดและภรรยา 
บุตรชายบุตรสาวถูกจับตัวไปเปนเชลย 
4ท้ังดาวิดและพวกก็รองไหเสียงดังจนหมดแรงที่จะรองไหอีก 
5ภรรยาทั้งสองคนของดาวิดก็ตกเปนเชลยดวยคือ อาหิโนอัมแหงยิสเรเอล 
และอาบีกายิลภรรยามายของนาบาลแหงคารเมล 6ดาวิดทุกขใจยิ่งนัก 
เพราะพรรคพวกพูดกันวาจะเอาหินขวางดาวิด 
ตางก็ขมขื่นรันทดใจดวยเรื่องบุตรชาย บุตรหญิง แตดาวิดไดรับ 
กําลังในพระเจาองคเจาชีวิต 
7ดาวิดจึงพูดกับปุโรหิตอาบียาธารบุตรอาหิเมเลควา 
“ โ ป ร ด น ำ เ อ โ ฟ ด ม า ”  อาบียาธารก็นํามา 
8ดาวิดทูลถามพระเจาวา “ ขาพระองคควรไลตามกลุมปลนสะดมนี้หรือไม 
จะตามทันหรือไม”  พระเจาตรัสวา “ จงตามพวกเขาไปเถิด  
เจาจะตามทันและชวยคืนมาสําเร็จ”  
9ดาวิดกับพรรคพวกหกรอยคนมาถึงลําธารเบโสร ซ่ึงบางคนรั้งอยูท่ีนั่น 
10เพราะมีสองรอยคนหมดแรงขามไปไมไหว 
แตดาวิดกับอีกสี่รอยคนยังคงตามลาตอไป 11พวกเขา 
พบชายอียิปตคนหนึ่งกลางทุง จึงนําตัวมาพบดาวิด 
พวกเขาเอาน้ําด่ืมและอาหารมาใหคนนั้น 12คือมะเดื่ออัดจํานวนเล็กนอย 
และองุนแหงสองกอน 
เขารับประทานแลวคอยมีกําลังวังชาขึ้นเพราะไมไดกินด่ืมอะไรมาสามวันสามคื



นแลว 13ดาวิดถามวา “ เจาเปนคนของใคร มาจากไหน”  เขาตอบวา 
“ ขาพเจาเปนชาวอียิปตเปนทาสของชาวอามาเลขคนหนึ่ง 
นายทิ้งขาพเจาไวสามวันแลว เพราะขาพเจาไมสบาย 14เราไดปลน 
เ น เ ก บ ข อ ง พ ว กเคเรธีกับพรมแดนที่เปนของยูดาห 
และเนเกบของคาเลบ แลวเราเผาศิกลาก”  15ดาวิดถามวา “ เจานําทางเรา 
ลงไปถึงกองปลนสะดมพวกนั้นไดหรือไม”   เขาตอบวา 
“ หากทานสาบานในพระนามพระเจาวาจะไมฆาขาพเจา 
หรือสงตัวกลับไปใหนาย  ขาพเจาจะนําทางทานไปหาพวกนั้น”  
16เ ข า น ำ ด าวิดลงไปที่นั่น พวกอามาเลขกระจายกันอยูเต็มทุง 
กินด่ืมกันอยางสนุกสนาน 
ชื่นชมกับทรัพยเชลยมากมายที่ยึดมาไดจากแดนฟลิสเตียและจากยูดาห 
17เย็นวันนั้นดาวิดสูรบกับพวกเขาจนถึงเย็น วันรุงขึ้น 
ไมมีใครหนีรอดไปไดเวนแตคนสี่รอยคนซึ่งขี่อูฐหนีไป 
18ดาวิดไดของทุกอยางท่ีพวกอามาเลขริบไปคืนมาหมดรวมทั้งภรรยาสองคน 
19ไมมีสิ่งใดขาดหายไป  ไมวาเด็กหรือผูใหญ เด็กชายเด็กหญิงของ 
ปลนสะดม หรือสิ่งท่ีถูกริบไปดาวิดนํากลับคืนมาหมด 
20เขายึดฝูงสัตวท้ังหมดและคนของทานก็กวาดตอนมาขางหนาอีกฝูงบอกวา
” นี่เปนของที่ดาวิดยึดมา “  
21แลวดาวิดมาถึงสองรอยคนที่หมดแรงติดตามไปไมไหว 
ซ่ึงรั้งอยูท่ีลําธารเบโสร พวกเขาออกมาพบดาวิดและคนที่มากับทาน 
22แตบรรดาอันธพาลคนไมดีในหมูผูติดตามของดาวิดกลาววา 
“ เราจะไมแบงของที่ยึดคืนมาไดใหพวกเขา เพราะเขาไมไดไปกับเรา 
ใหเขาเอาภรรยาเอาลูกคืนไป แลวไปเสีย”  23ดาวิดพูดวา 
“ อยาเลยพี่นองเอยพวกทานตองไมทําเชนนั้นกับสิ่งท่ีพระเจาประทานแกเรา 
พระองคทรงปกปองเรา และทรงมอบกองกําลังตางๆที่มาโจมตีเรานั้นใหแกเรา 
24ทานพูดอยางนั้นใครจะเห็นดวย เราจะแบงกันใหเทาๆกัน 



ท้ังคนที่ออกรบและคนที่คอยดูแลสัมภาระ”  
25ดาวิดจึงตั้งเปนกฎขอบังคับใหอิสราเอลยึดถือปฏิบัติตามนั้นสืบมา 

26เม่ือดาวิดมาถึงศิกลาก 
ก็สงของที่ยึดมาไดบางสวนไปใหบรรดาผูอาวุโสแหงยูดาห  
ท่ีเปนสหายของทาน และแจงวา “ นี่คือของกํานัลสําหรับทาน 
ไดมาจากศัตรูของพระเจา”   27ของกํานัลนี้สงไปยังบรรดาผูนําใน  เบธเอล 
ราโมท เนเกบ และยาททีร  28ในอาโรเออร   สิฟโมท  เอชเทโมอา 
29และราคาล ในหัวเมืองตางๆ 
ของวงศเยราหเมเอลและวงศเคไนต30ในโฮรมาห  โบรอาชาน 
อ า ธ า ค 31และเฮโบรน และในที่ตางๆซ่ึงดาวิดกับคน 
ของทานเคยสัญจรไปมา 
                     
 ซาอูลและโอรสสิ้นชพี 
31 ฝายอิสราเอลสูรบกับฟลิสเตียและพายหนี 
ผูคนมากมายลมตายบนภูเขากิลโบอา  
2ทหารฟลิสเตียประชิดตัวซาอูลกับโอรส  และไดสังหารโอรสทั้งสามคือ 
โยนาธาน  อาบีนาดับและมัลคีชูวา 3การรบเปนไปอยางดุเดือด 
ทหารฟลิสเตียยิงธนูเขาใสซาอูล  พระอาการสาหัส  
4ซาอูลตรัสกับผูเชิญอาวุธวา  “ จงชักดาบออกมาแทงทะลุรางเรา 
กอนที่พวกไมไดรับสุหนัตเหลานี้จะมาย่ํายีเลนงานเรา”  
แตผูเชิญอาวุธไมกลาทํา 
ฉะนั้นซาอูลจึงโถมพระกายลงบนดาบของพระองคเอง 
5เม่ือผูเชิญอาวุธเห็นวาซาอูลสิ้นพระชนมแลว 
ก็ทุมกายลงบนดาบข อ ง ต น ต า ย ต า ม ไ ป  6เปนอันวาซาอูล 
โอรสทั้งสามผูเชิญอาวุธและคนทั้งหมดของซาอูลสิ้นชีวิตในวันเดียวกัน  
7เม่ือชาวอิสราเอลตามหุบเขาและอีกฟากหนึ่งของแมน้ําจอรแดนเห็นวากองทั



พอิสราเอลพายหนี และซาอูลกับโอรสสิ้นพระชนม 
ก็พากันละทิ้งบานเมืองหนีไป ชาวฟลิสเตียก็เขายึดครอง 
8วันรุงขึ้นเมื่อชาวฟลิสเตียออกมาปลดของมีคาจากศพ 
ก็พบรางของซาอูลและโอรสทั้งสามบนภูเขากิลโบอา 
9พวกเขาตัดเศียรซาอูลและปลดอาวุธออก 
แลวสงผูสื่อสารไปทั่วแดนฟลิสเตียเพื่อแจงขาวในวิหารแหงเทวรูปของพวกเข
าและในหมูประชาชน 10อาวุธของซาอูลถูกเก็บไวในวิหารแหงอัชทาโรท 
สวนพระศพถูกมัดเขากับกําแพงเบธชาน     
11เม่ือชาวยาเบชกิเลอาดไดยินถึงการกระทําของชาวฟลิสเตียตอซาอูล 
12ผูกลาหาญจากเมืองนั้นก็เดินทางตลอดคืนไปถึงเบธชาน 
ปลดพระศพของซาอูลกับโอรสลงจากกําแพงเบธชาน 
แลวเชิญพระศพกลับมาถวายพระเพลิงท่ียาเบช 
13จ า กนั้นก็นําพระอัฐิไปฝงไวใตตนสนหมอกที่ยาเบช  
แลวพากันอดอาหารเปนเวลา 7 วัน 



2 ซามูเอล 
ไมปรากฏนามผูเขียนพระธรรมเลมนี้ แตคงเขียนขึ้นในราวศตวรรษที่ 10 
กอนคริสตศักราช  เนื้อหาครอบคลุมชวง 40 ปแหงรัชกาลกษัตริยดาวิด 
เริ่มเรื่องที่ดาวิดขึ้นเปนกษัตริยและสถาปนาอํานาจเปนปกแผน 
ดาวิดทรงยายเมืองหลวงมาที่กรุงเยรูซาเล็ม ทรงอัญเชิญหีบพันธสัญญามา 
และทรงพิชิตชัยชนะเหนือฟลิสเตียอยางเด็ดขาด 
เลาถึงปญหายุงยากที่เกิดแกดาวิด  ปญหาในครอบครัว (เชน อับซาโลมกบฏ) 
ปญหาสวนตัวของดาวิดเอง (เปนชูกับนางบัทเชบา) 
ตอนทายกลาวสรุปเหตุการณในปหลังๆของรัชกาล 
แนวคิดหลักจากพระธรรมเลมนี้คือแบบอยางความดีและความชั่วจากชีวิตของ
ดาวิด 
พระคัมภีรตีแผบาปผิดของดาวิดเพื่อใหเห็นวาไมควรไววางใจมนุษยจนเกินไป 
พระคัมภีรบันทึกชัยชนะครั้งตางๆของดาวิด 
เพื่อใหเห็นวาผูท่ีไววางใจในพระเจาอยางสุดจิตสุดใจนั้น 
พระเจาสามารถกระทําอะไรแกเขาบาง 
พระเจาทรงใชดาวิดท้ังๆที่ดาวิดมีขอบกพรองผิดพลาด 
ก็เพราะทรงเห็นวาดาวิดเต็มใจท่ีจะสํานึกผิดและแกตัวใหมไมวาจะถลําลึกลงไ
ปแคไหน 
 
โครงเรื่อง 
1. ดาวิดขึ้นเปนกษัตริย (1:1-5:25) 
2. ดาวิดรบชนะพวกฟลิสเตีย (6:1-11:1) 
3. ดาวิดทําบาปเรื่องนางบัทเชบา และนาธันมาเตือนสติ (11:2-12:25) 
4. เหตุการณยุงยากในรัชกาลดาวิด  (12:26-21:22) 
5. ดาวิดสรรเสริญพระเจา  (22:1-23:7) 
6. เหตุการณยุงยากอื่นๆ (23:8-24:25) 



 
ดาวิดทราบขาวซาอูลสิ้นพระชนม 
1 หลังจากซาอูลสิ้นพระชนมแลว 
ดาวิดกลับมาจากการพิชิตชาวอามาเลขและพักอยูท่ีศิกลากไดสองวัน 
2ในวันท่ีสามมีชายคนหนึ่งมาจากคายของซาอูล เสื้อผาขาดวิ่น ฝุนเต็มศีรษะ  
เขาหมอบกราบลงตอหนาดาวิดแสดงความเคารพ 
3ดาวิดถามวา “ เจามาจากไหน”  เขาตอบวา 
“ หนีมาจากคายอิสราเอลขอรับ”  4ดาวิดถามวา “ เกิดอะไรขึ้น บอกเราสิ”  
เขาตอบวา “ ทหารของเราเตลิดหนี หลายคนถูกฆาตาย 
ซาอูลและโอรสโยนาธานสิ้นพระชนมแลว”  
5ดาวิดจึงถามชายหนุมผูมาสงขาววา 
“ เจารูไดอยางไรวาซาอูลและโอรสโยนาธานสิ้นพระชนมแลว”  6เขาตอบวา 
“ กระผมอยูบนภูเขากิลโบอา เห็นกษัตริยซาอูลทุมพระกายลงบนหอก 
รถรบของศัตรูก็ประชิดเขามา 7เมื่อพระองคเห็นกระผม ก็รองเรียกใหเขาไปหา 
แลวกระผมทูลถามวา ’ จะทรงใหขาพระองคกระทําสิ่งใด’   
8พระองคตรัสถามวา ‘ เจาเปนใคร’  กระผมทูลวา 
‘ เปนชาวอามาเลขพระเจาขา’  9พระ องคจึงตรัสวา ‘ มาฆาเราทีเถิด  
เราใกลจะตายแลว แตก็ไมตายเสียที’  10กระผมก็เลยปลงพระชนม 
เพราะเห็นวาทรงไมรอดแนๆ 
แลวกระผมก็เอามงกุฎกับทองตนพระกร1มาใหทาน  
ผูเปนเจานายของกระผม”  
11ดาวิดกับพรรคพวกจึงฉีกเสื้อผาของตน 12พวกเขาพากันไวทุกขร่ําไห 
และอดอาหารตลอดวันนั้นไวอาลัยแดซาอูล 
และโอรสโยนาธานไพรพลขององคพระผูเปนเจา+และชาวอิสราเอลซึ่งเสียชีวิ

                                      
1 1:10* เครื่องประดับรัดตนแขน 



ตดวยคมดา บ  13ดาวิดพูดกับชายหนุมท่ีนําขาวมาวา “ เจามาจากไหน”  
เขาตอบวา “ กระผมเปนลูกคนตางดาวชาวอามาเลขขอรับ”  14ดาวิดถามวา 
“ ทําไมเจา จึงบังอาจแตะตองทําลายผูท่ีพระเจาทรงเจิมไว”  
15แลวดาวิดสั่งคนของตนวา” เอาเขาไปฆาเสีย”   คนของดาวิดก็ฆาเขา 
16เพราะดาวิดไดกลาวแลววา “ เจาสมควรตาย เพราะ 
เจาเองไดสารภาพวาตนบังอาจฆาผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเจิมไว”  
 
ดาวิดไวอาลัยซาอูลและโยนาธาน 
17แลวดาวิดคร่ําครวญไวอาลัยแดซาอูลกับโยนาธานโอรส 
18และบัญชาใหสอนบทคร่ําครวญนี้แกชนยูดาห(บันทึกไวในหนังสือแหงยาช
าร) ความวา 
19 “ โอ อสิราเอลเอย 
ศักด์ิสิริของเจา นอนสิ้นชีพอยู ณ เบื้องสูงแหงเจา 
วีรชนแกลวกลาลมลงเสียแลวหนอ 
20อยาแจงขาวนี้ในเมืองกัท 
อยาประกาศขาวนี้ตามถนนหนทางในอัชเคโลน 
หาไมแลวธิดาแหงฟลิสเตียจะกระหยิ่มยิ้มยอง 
หาไมแลวเหลาบุตรีของผูท่ีไมไดเขาสุหนัตจะลิงโลดยินดี 
21โอ ภูเขากิลโบอา 
ขออยาใหเจาไดรับฝนหรือหยาดน้ําคาง 
ขออยาใหมีทองทุงซ่ึงใหพืชพันธุธัญญาหาร 
เพราะที่นั่นโลของผูเกรียงไกรถูกหยามเหยียด 
โลของซาอูลมิไดชโลมดวยน้ํามันอีกแลว 
22ธนูของโยนาธานดื่มเลือดไมหยุด 
ดาบของซาอูลทะลวงเนื้อผูแกลวกลาไมยั้ง    
23ซาอูลและโยนาธาน ยามอยู ทรงเปนท่ีรัก และนาชื่นชม 



ยามสิ้น มิทรงพรากจากกัน 
ทรงวองไวกวานกอินทรี  แข็งแกรงกวาราชสีห 
24โอ  ธิดาแหงอิสราเอล  จงร่ําไหใหกับซาอูล 
 ผูทรงตกแตงเธอดวยอาภรณงดงาม และดวยเครื่องประดับทองคํา 
25 วีรชนแกลวกลาลมลงกลางสมรภูมิ 
โยนาธานนอนสิ้นชีพ อยู ณ เบื้องสูงแหงเจา 
 26โอ  โยนาธาน  ขาพเจาอาลยัถึงทาน 
ทานเปนท่ีรักยิ่งของขาพเจา 
ความรักท่ีทานมีตอขาพเจานั้นล้ําลึก ยิ่งกวาความรักของสตรี 
27วีรชนแกลวกลาลมลงเสียแลว 
อาวุธยุทโธปกรณก็พินาศไป”  
                      
ตั้งดาวิดเปนกษัตริยแหงยูดาห 
2 หลังจากนั้นดาวิดทูลถามองคพระผูเปนเจา+วา 
“ ขาพระองคควรกลับไปยังเมืองหนึ่งเมืองใดในยูดาหหรือไม”  
มีพระดํารัสตอบวา “ ไปเถิด”  ดาวิดทูลวา “ ขาพระองคควรไปที่ไหน”  
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา “ เมืองเฮโบรน”   
2ดาวิดจึงไปที่นั่นพรอมกับภรรยาทั้งสองคืออาหิโนอัมแหงยิสเรเอลกับอาบีกายิ
ลภรรยามายของนาบาลแหงคารเมล  
3พรอมดวยพรรคพวกและครอบครัวของแตละคน  มาอยูท่ีเฮโบรน 
และหัวเมืองตางๆ  4ชาวยูดาหมาท่ีเฮโบรน แตงตั้งดาวิดเปนกษัตริย แหงยูดาห 
เม่ือดาวิดทรงทราบวาชาวเมืองยาเบชกิเลอาดไดจัดการฝงพระศพซาอูล  
5จึงสงผูสื่อสารไปแจงแกคนเหลานั้นวา 
“ ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงอวยพรทานท้ังหลายที่จงรักภักดีตอกษัตริยซาอูลโ
ดยการปลงพระศพพระองค 
6ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงเมตตาและเที่ยงธรรมตอทาน   



ขาพเจาเองก็จะเอื้ออารีตอทานเนื่องดวยการกระทําครั้งนี้ของทาน 
7บัดนี้จงเขมแข็งและกลาหาญเถิดเพราะซาอูลนายของทานสิ้นพระชนมแลว 
และชาวยูดาหไดแตงตั้งขาพเจาขึ้นเปนกษัตริยของพวกเขา”  
 
สงครามระหวางดาวิดกับวงศวานของซาอูล 
8ฝายอับเนอรบุตรเนอรแมทัพของซาอูลได 
พาอิชโบเชทโอรสของซาอูลไปยังมาหะนาอิม 
9และแตงตั้งอิชโบเชทเปนกษัตริยครองกิเลอาด อาเชอร ยิสเรเอล เอฟราอิม 
เบนยามินและทั่วท้ังอิสราเอล 
10อิชโบเชทโอรสซาอูลมีพระชนมายุ 40 พรรษา 
เม่ือขึ้นเปนกษัตริยเหนืออิสราเอล ทรงครองราชยอยูสองป 
แตชนยูดาหติดตามดาวิด 11ชวงเวลาท่ีดาวิดเปนกษัตริยเหนือยูดาหคือ 
เจ็ดปหกเดือน 
 12อับเนอรบุตรเนอรกับคนของอิชโบเชทโอรสซาอูล 
จากมาหะนาอิมมายังกิเบโอน  13ฝายโยอาบบุตรเศรุยาหและคนของดาวิด 
ออกมาเผชิญหนากับพวกเขาที่สระกิเบโอน โดยอยูกันคนละฟากของสระ 
14อับเนอรจึงบอกโยอาบวา “ เรามาดูคนหนุมของเราประลองกันดีกวา”   
โยอาบตอบวา “ ตกลงให พวกเขาสูกัน”    
15ฉะนั้นตางฝายตางเลือกคนของตนสิบสองคนจากฝายเบนยามินและอิชโบเช
ทโอรสซาอูลกับอีกสิบสองคนจากฝายดาวิด 
16แตละฝายจับศีรษะของคูตอสูและเอาดาบสั้นแทงสีขางอีกฝาย  
ตางก็ลมตายดวยกันท้ังคู สถานท่ีแหงนั้นจึงไดชื่อวาเฮลคัทฮัสซูริม2 
17ท้ังสองฝายสูรบกันอยางดุเดือดในวัน นั้น  
ผลปรากฏวาอับเนอรและคนอิสราเอลพายแพแกคนของดาวิด    

                                      
2 2:16* สมรภูมิดาบ หรือ สมรภูมิแหงการเปนปรปกษ 



18บุตรทั้งสามของเศรุยาหอยท่ีนั่น คือโยอาบ  อาบีชัยและอาสาเฮล 
อาสาเฮลนั้นฝเทาเร็วดุจละมั่ง19เขาวิ่งไลอับเนอรโดยไมยอมหันซายหันขวา 
20อับเนอรเหลียวมาเห็นก็ถามวา “ นั่นเจารึ  อาสาเฮล”   อาสาเฮลตอบวา 
“ ใชแลว”  21อับเนอรเตือนวา 
“ หันไปทางซายหรือขวาก็ไดเลนงานคนอื่นแลวปลดอาวุธเขาไปดีกวา”  
แตอาสาเฮลไมฟง  วิ่งตามมาไมลดละ 22อับเนอรตะโกนย้ําวา 
“ อยาตามมาเลย ถาเราตองฆาเจา 
เราจะไปสูหนาโยอาบพี่ชายของเจาไดยังไง”  
23แตอาสาเฮลไมยอมเลิกวิ่งตาม อับเนอร จึงใชหอกแทงทองอาสาเฮล 
หอกนั้นเสียบทะลุหลัง เขาลมลงตายคาที่  
ทุกคนซ่ึงมาถึงตรงที่อาสาเฮลนอนตายอยูก็ตะลึงงัน  
24แตโยอาบกับอาบีชัยไลตามอับเนอรไป ดวงอาทิตยเพิ่งลับขอบฟา 
เม่ือเขามาถึงภูเขาอัมมาหใกลกียาห ตามเสนทางไปสูถ่ินกันดารกิเบโอน 
25คนเบนยามินวิ่งตามหลังอับเนอรมารวมพลตั้งแถวบนยอดเขา 
26อับเนอรตะโกนลงไปบอกโยอาบวา “ ดาบตองเขนฆาไมหยุดหรือไร 
ไมคิดบางหรือวาเรื่องนี้จะจบลงดวยความขมขื่น 
อีกนานแคไหนเจาถึงจะสั่งคนของเจาใหเลิกตามฆาพี่นองกันเอง”   
27โยอาบตะโกนกลับไปวา “ พระเจาทรงพระชนมอยูแนฉันใด 
ถาเจาไมไดพูดขึ้นมา  พวกเราคงตามลาพี่นองจนถึงพรุงนี้เชาเปนแน”  
28แลวโยอาบก็เปาแตร ทหารทั้งปวงจึงหยุดตอสู  หยุดไลตามฝายอิสราเอล 
29ตลอดคืนนั้นอับเนอรกับพรรคพวกเดินทางผานอาราบาหขามแมน้ําจอรแดน 
และเดินทางผานหุบเขาบิทโรนตอไปจนถึงมาหะนาอิม 
30โยอาบก็เลิกตามลาอับเนอร และสั่งรวมพล นอกจากอาสาเฮลแลวมีอีกเพียง 
19 คนที่ขาดหายไป  31แตคนของดาวิดฆาคนเบนยามินท่ีอยูกับอับเนอรไปถึง 
360 ค น  



32พวกเขานํารางของอาสาเฮลไปฝงไวในอุโมงคของบิดาท่ีเบธเลเฮม  
จากนั้นโยอาบกับคนของเขาเดินทางตลอดคืนมาถึงเฮโบรนเมื่อรุงสาง 
 
3 การสูรบระหวางฝายวงศวานของซาอูลกับฝายดาวิดยืดเยื้อไปเปนเวลานาน   
ดาวิดเขมแข็งขึ้นทุกทีๆ ในขณะที่ฝายวงศวานของซาอูลเริ่มออนแอลงเรื่อยๆ  
2โอรสของดาวิดท่ีประสูติในเฮโบรน ไดแก โอรสหัวปคืออัมโนน  
ประสูติจากอาหิโนอัมแหงยิสเรเอล  
3องคท่ีสองคือคิเลอาบจากอาบีกายิลภรรยามายของนาบาลแหงคารเมล 
องคท่ีสามคืออับซาโลมจากมาอาคาหธิดาของทัลมัยประมุขแหงเกชูร 
4องคท่ีสี่คืออาโดนียาหจากฮักกีท  องคท่ีหาคือเชฟาทิยาหจากอาบีทัล 
5และองคท่ีหกคืออิทเรอัมจากเอกลาห  เหลานี้คือโอรสของดาวิดท่ีประสูติ 
ใ น เ ฮ โ บ ร น  
 
อับเนอรมาเขากับฝายดาวิด 
6ขณะที่การสูรบระหวางวงศวานของซาอูลกับฝายดาวิดดําเนินไปอับเนอรก็ขย
ายอิทธิพลขึ้นเรื่อยๆในฝายซาอูล 
7ซาอูลมีสนมคนหนึ่งชื่อริสปาหบุตรสาวของอัยยาห  
อิชโบเชทตรัสถามอับเนอรวา 
“ เหตุใดทานจึงหลับนอนกับสนมของเสด็จพอ”  
8คําพูดนี้ทําใหอับเนอรโกรธจัดจึงตอบวา 
“ ขาพระบาทเปนสุนัขรับใชยูดาหหรือ  
จนถึงบัดนี้ขาพระบาทยังคงจงรักภักดีตอซาอูลพระบิดาและราชวงศกับพระสห
าย มิไดมอบฝาพระบาทใหกับดาวิด นี่หรือคือรางวัลท่ีไดรับ 
ตองมาถูกจับผิดดวยเรื่องผูหญิง 9ขอพระเจาทรงจัดการกับอับเนอรอยางสาหัส  
หากไมชวยดาวิดใหลุลวงตามพระสัญญาท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงใหไว 
10และยายอาณาจักรจากราชวงศซาอูล  



สถาปนาราชบัลลังกดาวิดขึ้นเหนืออิสราเอลและยูดาห 
จากดานจดเบเออรเชบา”   
11อิชโบเชททรงไมกลาโตตอบประการใดเพราะกลัวอับเนอร 
12แลวอับเนอรสงตัวแทนไปทูลดาวิดวา “ แผนดินนี้เปนของใคร 
หากทรงทําขอตกลงกับขาพระบาท   
ขาพระบาทก็จะชวยนําอิสราเอลทั้งหมดมาสวามิภักด์ิตอฝาพระบาท”  
13ดาวิดตรัสวา “ ดี เราจะยินยอมตกลงกับทาน แตมีขอแมวาตองนําตัวมีคาล 
ราชธิดาแหงซาอูลมาดวยเม่ือทานมาพบเรา” 14แลวดาวิดจึงใชผูสื่อสารไปทู
ลอิชโบเชทโอรสซาอูลวา “ จงคืนตัวมีคาลมเหสีของเรา 
ซ่ึงเราไดใชหนังปลายองคชาติของชาวฟลิสเตียรอยคนเปนสินสอดสูขอมา”  
15อิชโบเชทจึงตรัสสั่งใหชิงตัวมีคาลจากปลทิเอล3 บุตรลาอิชสามีของนาง 
16ปลทิเอลเดินตามนางมาจนถึงบาฮูริมและรองไหมาตลอดทางอับเนอรจึงบอก
วา” กลับบานเสีย”  เขาก็กลับไป 
17อับเนอรเกลี้ยกลอมบรรดาผูอาวุโสแหงอิสราเอลวา 
“ พวกทานก็อยากใหดาวิดเปนกษัตริยมานานแลว 18ก็จงทําเสียบัดนี้เถิด! 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไววา 
‘ ดาวิดนี่แหละคือผูท่ีเราจะใชใหกอบกูประชากรอิสราเอลของเราจากมือชาว
ฟลิสเตียและจากศัตรูท้ังปวง’ ”  
19อับเนอรยังไดพูดกับชนตระกูลเบนยามินดวย 
แลวเขาก็เดินทางมายังเฮโบรน เพื่อทูลทุกสิ่งทุกอยางท่ีอิสราเอลและตระกูล 
เบนยามินตองการจะทํา 20เมื่ออับเนอรซ่ึงมีผูติดตาม 20 
คนมาเฝาดาวิดท่ีเฮโบรน ดาวิดไดจัดงานเลี้ยงใหเขาเหลานั้น 
21อับเนอรจึงทูลดาวิดวา 
“ ขาพระบาทจะไปรวบรวมอิสราเอลทั้งหมดมาเพื่อฝาพระบาท 
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พวกเขาจะไดถวายสัตยาบันและฝาพระบาทจะไดทรงปกครองตามชอบพระทัย
” ด าวิดจึงสงอับเนอรกลับไปโดยสวัสดิภาพ 
 
โยอาบสังหารอับเนอร 
22ขณะนั้นโยอาบและคนของดาวิดเพิ่งกลับจากปลนสะดม  
มีขาวของเชลยมาดวยมากมาย แตอับเนอรไมไดอยูกับดาวิดท่ีเฮโบรน 
เพราะดาวิดไดสงเขากลับไปโดยสันติ  
23เม่ือโยอาบทราบวาอับเนอรบุตรเนอรเพิ่งมาเฝากษัตริยแลวกลับไปโดยสันติ 
24โยอาบ ก็เขาเฝาดาวิดทูลวา “ เหตุใดฝาพระบาททรงทําอยางนี้ 
ดูเถิดอับเนอรมาถึงแลวแต  ทรงปลอยเขาไปไดอยางไร 
25ฝาพระบาทก็ทรงทราบอยูแลววาเขามาสืบดูลาดเลาเพื่อจะวางแผนกลับมาเ
ลนงานเรา”  26โยอาบจึงทูลลาแลวสงคนไปตามอับเนอรทันกันท่ีบอสีราห 
อับเนอรก็กลับมาพรอมกับพวกนั้น แตดาวิดไมทรงทราบเรื่องนี้ 
27เม่ืออับเนอรมาถึงเฮโบรน  โยอาบดึงตัวเขามาขางประตูเมือง 
เหมือนมีเรื่องจะคุยเปนการสวนตัว แตแลวโยอาบก็แทงทองอับเนอรตาย 
เปนการแกแคนแทนอาสาเฮลนองชายของตน 
28เม่ือดาวิดทรงทราบเรื่องก็ตรัสวา “ ตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
เรากับอาณาจักรของเราไมไดรูเห็นหรือมีสวนเก่ียวของใดๆกับความตายของอั
บเนอรบุตรเนอร 29ขอใหความผิด ครั้งนี้ตกแกโยอาบและวงศตระกูลของเขา 
ขอใหวงศวานของเขาไมขาดคนที่เปนโรคราย โรคเรื้อน พิกลพิการ 
ตายดวยความอดอยาก หรือลมตายดวยคมดาบเถิด”     
30(โยอาบและอาบีชัยนองชายของเขาไดสังหารอับเนอรผูฆาอาสาเฮลนองชา
ยของเขาในการตอสูท่ีกิเบโอน) 
  
การฝงศพอับเนอร 



31ดาวิดตรัสกับโยอาบและพรรคพวกที่อยูดวยวา “ จงฉีกเสี้อผา 
สวมชุดผากระสอบและไวทุกขใหกับอับเนอร”  
กษัตริยดาวิดเองทรงติดตามขบวนแหศพไปยังสุสาน 
32ศพอับเนอรถูกฝงไวท่ีเฮโบรนกษัตริยทรงร่ําไหเสียงดัง ณ ที่ฝงศพ 
ประชากรทั้งปวงก็ร่ําไหดวย                  
33ดาวิดทรงขับรองบทคร่ําครวญสําหรับอับเนอรวา 
“ ควรหรือที่อับเนอรมาตายเยี่ยงคนเถื่อน 
34มือของทานไมไดถูกมัด 
เทาของทานไมไดถูกจองจํา 
ทานลมลง เชนดังผูท่ีลมตอหนาคนชั่ว”  
 ประชากรทั้งปวงก็ร่ําไหใหกับอับเนอรอีกครั้ง 
35แลวพวกเขามาทูลดาวิดใหทรงยอมเสวยพระกระยาหารบางขณะยังวันอยูแ
ตดาวิดตรัสสาบานวา “ ขอพระเจาทรงจัดการกับเราอยางหนักหนาสาหัส 
ห า ก เ ร าลิ้มรสขนมปงหรือสิ่งอื่นใดกอนดวงอาทิตยลับฟา”  
36การกระทําเชนนี้เปนท่ีชื่นชอบแกประชาชนยิ่งนัก 
อันท่ีจริงพวกเขาชื่นชอบทั้งนั้นไมวากษัตริยจะกระทําสิ่งใด 
37ในวันนั้นประชาชนทั้งหมดและชนอิสราเอลทั้งปวงจึงทราบวาดาวิดไมไดมีส
วนเก่ียวของใดๆ กับการสังหารอับเนอรบุตรเนอรเลย 
38แลวกษัตริยดาวิดตรัสกับประชากรวา 
“ ในวันนี้คนสําคัญและเปนผูนําท่ียิ่งใหญคนหนึ่งไดสิ้นชีพลงเสียแลวในอิสรา
เ อ ล  39และวันนี้ถึงแมเราจะเปนกษัตริยท่ีพระเจาทรงเจิมไวเราก็ออนแอ 
และบุตรทั้งสองของเศรุยาหนี้ก็แข็งแกรงเกินไปสําหรับเรา 
ข อองคพระผูเปนเจา+ทรงตอบสนองคนชั่วท่ีไดทําการชั่วเถิด”   
 
อิชโบเชทถูกปลงพระชนม 



4 เมื่ออิชโบเชทโอรสซาอูลทรงทราบวา 
อับเนอรเสียชีวิตที่เฮโบรนก็ทรงหวั่นหวาด และชาวอิสราเอลทั้งปวงก็ตื่นตกใจ   
2อิชโบเชทมีหัวหนากองปลนสะดม 2 คน คือบาอานาหและเรคาบ 
ท้ังสองเปนบุตรของริมโมนตระกูลเบนยามินแหงเบเอโรท 
ซ่ึงถือวาเปนสวนหนึ่งของเบนยามิน  
3เพราะชาวเบเอโรทหนีไปอาศัยอยูท่ีกิททาอิมในฐานะคนตางถ่ินตราบทุกวันนี้ 
4(โยนาธานโอรสซาอูลมีบุตรชายคนหนึ่งซ่ึงขาพิการท้ังสองขาง 
ขณะที่เด็กนั้นอายุ 5 ขวบ มีคนนําขาวซาอูลกับโยนาธานจากยิสเรเอลมาแจง  
พี่เลี้ยงรีบอุมขึ้นและพาหนี เขาจึงตกลงมาและเปนงอย  เขาชื่อวาเมฟโบเชท)   
5ฝายเรคาบและบาอานาห 
บุตรของริมโมนแหงเบเอโรทออกเดินทางมายังตําหนักของ 
อิชโบเชทมาถึงในเวลากลางวัน ขณะอิชโบเชทกําลังบรรทมพักเที่ยง 
6ท้ังสองเขาไปยังสวนในของตําหนักทําทีวาจะเขาไปเอาขาวสาลี 
แลวเขาก็แทงที่ทอง จากนั้นเรคาบกับบาอานาหก็หนีไป 
7ท้ังสองเขาไปในตําหนักขณะอิชโบเชทบรรทมอยูบนพระแทนในหองบรรทม  
หลังจากเขาจวงแทงและปลงพระชนมแลวก็ตัดพระเศียรหิ้วหนีมาตลอดคืนตาม
เสนทางอาราบาห  8เขานําพระเศียรอิชโบเชทมาเขาเฝาดาวิดท่ีเมืองเฮโบรน 
กราบทูลวา “ นี่คือศีรษะของอิช โบเชทลูกของซาอูล 
ศัตรูผูพยายามตามฆาฝาพระบาท 
วันนี้องคพระผูเปนเจา+ทรงแกแคนตอซาอูลและครอบครัวแลวเพื่อฝาพระบาท
”  9ดาวิดตรัสตอบเรคาบและบาอานาห  บุตรริมโมนแหงเบเอโรทวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ผูทรงกอบกูเราพนจากทุกขรอนทั้งปวงนั้น 
ทรงพระชนมอยูแนฉันใด 10เมื่อมีคนมาบอกเราวาซาอูลสิ้นพระชนมแลว 
โดยหลงคิดวาเอาขาวดีมาบอกเรานั้น เราก็จับฆาเสียในศิกลาก 
นั่นแหละบําเหน็จท่ีเราใหสําหรับขาวของเขา 11ยิ่งกวานั้นสักเทาใด 
เราจะตอบแทนอยางสาสมกับคนสารเลวที่ลอบฆาคนบริสุทธิ์ถึงในบาน 



และทั้งๆที่อยูบนเตียงของเขา  
เราไมควรเอาชีวิตเจามาทดแทนและกําจัดเจาออกจากแผนดินหรือ”  
12แลวดาวิดจึงตรัสสั่งทหารใหฆาเรคาบกับบาอานาห 
ตัดมือและเทาของคนทั้งสองออกมาเอารางแขวนไวขางสระในเฮโบรน 
จากนั้นก็นําพระเศียรของอิชโบเชทไปฝงไวในอุโมงคฝงศพของอับเนอรท่ีเฮโ
บ ร น  
 
ดาวิดเปนกษัตริยแหงอิสราเอลและยูดาห 
5ชนอิสราเอลทุกตระกูลมาเขาเฝาดาวิดท่ีเฮโบรน ทูลวา 
“ ขาพระบาททั้งหลายเปนพี่นองรวมสายโลหิตของฝาพระบาท 
2ตั้งแตในรัชกาลของซาอูล ฝาพระบาทก็ทรงเปนผูนําอิสราเอลในการรบ 
องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไววาฝาพระบาทจะเปนผูอภิบาลและเปนผูปกครองแ
หงอิสราเอลประชากรของพระองค”  
3เม่ือบรรดาผูอาวุโสแหงอิราเอลมาเขาเฝาดาวิดท่ีเฮโบรน 
กษัตริยทรงทําพันธสัญญากับพวกเขาที่เฮโบรนตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเป
นเจา+ และพวกเขาเจิมตั้งดาวิดเปนกษัตริยแหงอิสราเอล 
4ดาวิดทรงมีพระชนมายุ 30 พรรษา เมื่อขึ้นเปนกษัตริยและทรงครองราชยอย 
40 ป 5ทรงปกครองเหนือยูดาห 7 ป 6 
เดือนในเฮโบรนและเหนืออิสราเอลกับยูดาหท้ังหมด 33 ปในเยรูซาเล็ม 
 
ดาวิดพิชิตเยรูซาเล็ม     
6ดาวิดทรงนํากองทหารไปยังเยรูซาเล็มเพื่อรบกับชาวเยบุสซ่ึงอาศัยอยูท่ีนั่น 
คนเหลานั้นบอกกับดาวิดวา “ เจาเขามาในนี้ไมไดหรอก ตอใหคนตาบอด 
คนงอยก็กําจัดเจาออกไปได”  พวกเขาคิดวาดาวิดไมอาจบุกเขาไปได 
7แตดาวิดก็ยึดปอมแหงศิโยนเมืองดาวิดได 8ในวันนั้นดาวิดตรัสวา 
“ ใครจะพิชิตพวกเยบุสตองอาศัยรองน้ํา 



บุกเขาถึงตัวพวก’ ตาบอดเปนงอย’  ซ่ึงเปนศัตรูของดาวิด”  
นี่เปนเหตุใหผูคนพูดกันวา “ คนตาบอดกับคนงอยจะไมไดเขาไปในวัง”   
9ดาวิดจึงประทับอยูในปอมปราการนั้นและขนานนามวาเมืองดาวิด  
พระองคทรงสรางเมืองรอบๆตั้งแตมิลโล4เขาไปขางใน    10ดาวิด 
เ ริ่มยิ่งใหญขึ้นเรื่อยๆ เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์สถิตอยูดวย 
11ฮีรามกษัตริยแหงไทระไดสงผูสื่อสาร มาเฝาดาวิดพรอมทั้งซุงไมสนสีดาร 
และชางไมกับชางกอ มาสรางพระราชวังของดาวิด 
12ดาวิดทรงตระหนักวาท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงสถาปนาทานเปนกษัตริยเหนื
ออิสราเอล และทรงเชิดชูอาณาจักรของดาวิด 
ก็เพื่อเห็นแกอิสราเอลประชากรของพระองค  
13หลังจากท่ียายจากเฮโบรนมาประทับท่ีเยรูซาเล็ม 
ดาวิดไดอภิเษกมเหสีองคอื่นๆและมีสนมหลายคน มีโอรสธิดาเพิ่มอีกหลายองค 
14โอรสซ่ึงประสูติท่ีเยรูซาเล็มไดแก ชัมมุวา โชบับ  นาธัน  โซโลมอน 
15อิบฮาร  เอลีชูอา  เนเฟก  ยาเฟย  16เอลิชามา  เอลียาดา  และเอลิเฟเลท 
 
ดาวิดพิชิตฟลิสเตีย 
17เม่ือชาวฟลิสเตียไดขาววาดาวิดไดรับการเจิมตั้งเปนกษัตริยแหงอิสราเอล 
ก็ระดม พลมาคนหาดาวิด แตดาวิดทรงทราบเรื่องจึงเสด็จเขาในท่ีม่ัน 
18ครั้นชาวฟลิสเตียมาถึงก็กระจายพลทั่วหุบเขาเรฟาอิม 
19ดาวิดจึงทูลถามพระเจาวา “ ขาพระองคควรออกไป  
โจมตีพวกฟสิสเตียหรือไม 
พระองคจะทรงมอบพวกเขาไวในมือขาพระองคหรือไม”  
องคพระผูเปนเจา+ตรัสตอบวา 
“ ไปเถิดเพราะเราจะมอบพวกฟสิสเตียใหเจาแนนอน”  

                                      
4 5:9* แนวเนินดินทางตะวันออก 



20ดาวิดจึงเสด็จไปที่บาอัลเปราซิมและพิชิตพวกเขา ดาวิดตรัสวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงถาโถมเขาใสศัตรูของขาพเจาด่ังสายน้ําเชี่ยว”  
ท่ีแหงนั้นจึงไดชื่อวาบาอัลเปราซิม5 
21ครั้งนั้นดาวิดและกองทหารยึดไดเทวรูปมากมายซ่ึงชาวฟลิสเตียท้ิงไว 
22แตชาวฟลิสเตียกลับมาอีกกระจายกําลังท่ัวหุบเขาเรฟาอิม 
23ดาวิดจึงทูลถามองคพระผูเปนเจา+ และพระองคตรัสวา 
“ อยาบุกโจมตีทางดานหนา จงโอบลอมดานหลัง แลวรุกเขาโจมตี 
ทางดานหนาหมูตนยางสน 
24เม่ือเจาไดยินเสียงคลายเสียงย่ําเทาบนยอดตนยางสน   จงบุกเขาไปโดยเร็ว 
เพราะจะเปนสัญญาณวาองคพระผูเปนเจา+ไดทรงนําหนาเจาไปเลนงานกองทั
พฟลิสเตียแลว”  25ดาวิดก็กระทําตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่ง 
บุกโจมตีชาวฟลิสเตียตลอดทางตั้งแตกิเบโอน6ถึงเกเซอร 
 
ดาวิดอัญเชิญหีบพันธสัญญากลับมา 
6 แลวดาวิดนําพลอิสราเอลที่เลือกสรรแลว  30,000 ค น  
2ไปยังบาอาลาหแหงยูดาห7 
เพื่ออัญเชิญหีบพันธสัญญาแหงพระเจาซ่ึงเรียกตามพระนามคือ 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ผูประทับระหวางเครูบบนหีบนั้น 
3พวกเขาต้ังหีบพันธสัญญาแหงพระเจาบนเกวียนใหมและนําลงมาจากบานขอ
งอาบีนาดับซ่ึงอยูบนภูเขา 
โดยมีอุสซาหกับอะหิโยบุตรของอาบีนาดับเปนผูนําเกวียน 
4ท่ีบรรทุกหีบพันธสัญญาแหงองคพระผูเปนเจา+และอาหิโยเดินนําหนา 

                                      
5 5:20*  หมายความวาพระผูทรงถาโถมเขาใส 
6 5:25*  หรือ เ ก บ า  
7 6:2*  หรือ คีริยาทเยอาริม 



5ดาวิดและปวงชนอิสรา เอลเฉลิมฉลองอยางเต็มท่ีตอเบ้ืองพระพักตรพระเจา 
มีการขับรองบรรเลงดนตรี ท้ังพิณเขาคู  พิณใหญ รํามะนา กรับและฉาบ    
6เม่ือเขาทั้งหลายมาถึงลานนวดขาวของนาโคน  วัวเกิดสะดุด  
อุสซาหยื่นมือออกมายึดหีบพันธสัญญาแหงพระเจาไว 7พระพิโรธ 
ขององคพระผูเปนเจา+จึงพลุงขึ้นตออุสซาห 
และทรงประหารเขาที่บังอาจกระทําอยางไมยําเกรงพระองค   
เขาตายอยูขางหีบพันธสัญญาแหงพระเจา 
8ดาวิดไมพอพระทัยท่ีพระเจาทรงพระพิโรธอุสซาหท่ีแหงนั้นจึงไดชื่อวา 
เปเรสอุสซาห8จวบจนบัดนี้ 9ดาวิดรูสึกเกรงกลัวองคพระผูเปนเจา+และตรัสวา 
“ เราจะนําหีบพันธสัญญากลับไปบานไดอยางไร?”  
10ฉะนั้นจึงทรงดําริไมนํากลับมายังเมืองดาวิด 
แตนําไปไวท่ีบานของโอเบดเอโดมแหงกัท 
11หีบพันธสัญญาประดิษฐานอยูท่ีนั่นเปนเวลา 3 เดือน  
องคพระผูเปนเจา+ทรงอวยพรแกโอเบดเอโดมแหงกัทและทุกคนในครัวเรือนอ
งคพระผูเปนเจา+เจาทรงอวยพรครอบครัวโอเบดเอโดมและทุกสิ่งท่ีเขามีเนื่องด
วยหีบพันธสัญญาแหงพระเจา 
จึงทรงไปอัญเชิญหีบพันธสัญญาจากบานโอเบดเอโดมมายังเมืองดาวิดดวยคว
ามยินดี 13เมื่อผูหามหีบเดินไปได 6 กาว  ดาวิดก็ถวายวัวผู 1 ตัว และลูกวัวขุน 
1 ตัว 14ดาวิดทรงสวมเอโฟดลินิน 
เตนรําตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+อยางสุดกําลัง 
15ดาวิดและชนอิสราเอลทั้งปวงอัญเชิญหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+
มาทามกลางเสียงโหรองและเสียงแตร   
16ขณะท่ีขบวนหีบพันธสัญญาผานเขามาในเมืองดาวิด 
มีคาลธิดาของซาอูลมองจากหนาตาง 

                                      
8 6:8*  แปลวา อุบัติภัยแกอุสซาห 



เห็นดาวิดทรงโลดเตนและรายรําเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ก็หม่ินประม
า ท ใ น ใ จ  
17พวกเขาอัญเชิญหีบพันธสัญญาแหงองคพระผูเปนเจา+มาตั้งไวท่ีเดิมในเต็น
ทซ่ึงดาวิดทรงจัดเตรียมไว  แลวดาวิดถวายเครื่องเผาบูชา 
และเครื่องสันติบูชาเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+18หลังจากท่ีถวายเครื่อง
บูชาเสร็จแลวดาวิด 
ก็ทรงอํานวยพรแกประชากรในพระนามองคพระผูเปนเจา+ผูทรงฤทธิ์ 
19และประทานของแกทุกคนท้ังชายและหญิง  เปนขนมปงหนึ่งกอน  
อิมทผลัม9หนึ่งกอน  องุนอัดหนึ่งกอน แลวประชาชนทั้งปวงพากันกลับบาน 
20ดาวิดก็เสด็จกลับมาอํานวยพรแกบรรดาเชื้อพระวงศ 
แตมีคาลธิดาซาอูลออกมารับเสด็จ และตรัสวา 
“ วันนี้ราชันแหงอิสราเอลสงาภาคภูมิจริงนะทรงเปลื้องอาภรณตอหนาหญิงไ
พร   เหมือนคนถอยไรยางอาย ”   21ดาวิดตรัสยอนวา 
“ ตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ผูทรงเลือกเราใหสูงสงกวาเสด็จพอขอ
งเจาและวงศตระกูลของเจา 
และทรงแตงตั้งเราใหเปนผูนําของอิสราเอลประชากรของพระองค 
เราจะเฉลิมฉลองตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
22เทานั้นยังไมพอตอใหเราต่ําตอยยิ่งกวานี้หรือตกต่ําในสายตาของเราเอง 
แตเราจะไดรับการเคารพยกยองจากพวกหญิงสาวท่ีเจาเอยมา”  
23และมีคาลธิดาของซาอูลก็ไมมี โอรสธิดาเลยตลอดชีวิต  
 
คําทูลของนาธัน 
7 หลังจากกษัตริยดาวิดเขาประทับในพระราชวัง 
และองคพระผูเปนเจา+ประทานการพักสงบจากศัตรูรอบดานแลว  

                                      
9 6:19*  หรือบางฉบับวา เนื้อ 



2ดาวิดตรัสกับนาธันผูเผยพระวจนะวา “ ดูเถิด  
เราอาศัยอยูในราชวังไมสนสีดาร  
ในขณะท่ีหีบพันธสัญญาของพระเจายังคงอยูในเต็นท”  
3นาธันทูลวา “ ขอทรงกระทําตามพระดําริ ชอบเถิด 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับฝาพระบาท”  
4ในคืนนั้น  มีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงนาธันความวา 
5” จงไปบอกดาวิดผูรับใชของ เราวา ‘ เจาจะเปนผูสรางวิหารใหเราอยูหรือ 
6เราไมเคยอยูในวิหารเลย 
นับตั้งแตเรานําอิสราเอลออกมาจากอียิปตจวบจนทุกวันนี้   
เราอาศัยอยูในเต็นทตลอด ยายจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 
7ไมวาโยกยายไปที่ไหนกับชนอิสราเอล  
เคยหรือที่เราออกปากกับบรรดาผูนําซ่ึงเราสั่งใหอภิบาลอิสราเอลประชากรขอ
งเราวา ‘ ทําไมไมสรางวิหารดวย ไมสนสีดารใหเรา’  
8บัดนี้จงบอกดาวิดผูรับใชของเราวาองคพระผูเปนเจา+ผูทรงฤทธิ์ตรัสวา 
‘ เราพาเจาออกมาจากทุงหญาจากการตอนแกะมา 
ปกครองอิสราเอลประชากรของเรา 9เราอยูกับเจาไมวาเจาไปท่ีไหน  
และเราทําลายศัตรู ท้ังปวงของเจาออกไปพนหนาเจา  
บัดนี้เราจะกระทําใหเจาลือนามยิ่งขึ้นไปอีก เชนดังนามบุคคลสําคัญของโลก 
10และเราจัดเตรียม ที่แหงหนึ่งใหอิสราเอลประชากรของเราตั้งรกราก  
เพื่อเขาจะมีบานเรือนเปนกรรมสิทธิ์ และไมตองถูกรบกวนอีก  
คนชั่วคนรายจะไมมาขมเหงรังแกพวกเขาเหมือนแตแรก 11และเรื่อยมา 
นับตั้งแตเราไดตั้งผูวินิจฉัย10 ปกครองอิสราเอล 
ท้ังเราจะใหเจาพักสงบจากศัตรูท้ังปวง  
เราองคพระผูเปนเจา+ประกาศตอเจาวา  

                                      
10 7:11* หรือ ผูนํา 



เ ร า เ อ ง จ ะ ส ถาปนาวงศวานหนึ่งเพื่อเจา 
12เม่ือถึงกําหนดเวลาและเจาไปอยูสงบรวมกับบรรพบุรุษของเจาแลว  
เราจะตั้งบุตรคนหนึ่งของเจาขึ้นสืบตอจากเจาเปนเลือดเนื้อเชื้อไขของเจาเอง  
เราจะสถาปนาอาณาจักรของเขา 13เขาจะเปนผูสรางวิหารเพื่อนามของเรา  
และเราจะสถาปนาบัลลังกแหงอาณาจักรของเขาใหยืนยงตลอดไป 
14เราจะเปนบิดาของเขาและเขาจะเปนบุตรของเรา เมื่อเขาทําผิด 
เราจะใชชนชาติอื่นๆเปนไมเรียวตีสอนเขา11 
15แตความรักม่ันคงของเราจะไมพรากจากเขา  เหมือนที่เราริบจากซาอูล 
ซ่ึงเราถอดออกไปตอหนาเจา 
16วงศตระกูลและอาณาจักรของเจาจะดํารงอยูตลอดไปตอหนาเรา12 
บัลลังกของเจาจะยั่งยืนเปนนิตย’ ”  17นาธันจึงกลับมาเฝาดาวิด 
ทูลทุกสิ่งท่ีพระเจาไดทรงสําแดงแกทาน 
 
ดาวิดอธิษฐานขอบพระคุณพระเจา 
18จากนั้นดาวิดจึงเสด็จเขาไปประทับนั่งลงตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจ
า +และกราบทูลวา “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูยิ่งใหญสูงสุด  
ขาพระองคเปนผูใดเลา วงศตระกูลของขาพระองคเปน ใครหนอ  
พระองคจึงทรงนําขาพระองคมาถึงเพียงนี้? 19และไมเพียงแตเทานี้  
ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูยิ่งใหญสูงสุด  
พระองคยังตรัสถึงอนาคตแหงวงศวานผูทาสของพระองค 
ทรงกรุณาตอมนุษยเชนนี้เสมอๆหรือ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูยิ่งใหญสูงสุด 
20ดาวิดจะกราบทูลวาอยางไรได? เพราะพระองคทรงรูจักผูทาสของพระองค 
ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูยิ่งใหญสูงสุด  

                                      
11 7:14* หรือ เราจะตีสอนเขาดวยไมเรียวเหมือนบิดาตีสอนบุตร 
12 7:16* ตอหนาเจา 



21พระองคทรงกระทําการยิ่งใหญนี้และใหเปนท่ีประจักษแกผูทาสตามที่ตรัสไ
ว  และตามชอบพระทัยของพระองค 22พระองคทรงยิ่งใหญนัก  
ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูยิ่งใหญสูงสุด! ไมมีผูใดเสมอเหมือนพระองค 
ไมมีพระเจาอื่นใด นอกจากพระองค ดังท่ีขาพระองคท้ังหลายไดยินมากับหู 
23ชนชาติใดเลาท่ัวพิภพเสมอเหมือนอิสราเอลประชากรของพร〰องค  
ท่ีพระเจาเสด็จมาชวยกูในฐานะประชากรเพื่อพระองคเอง  
และเพื่อนําเกียรติยศมาสูพระนามของพระองคทรงกระทําการมหัศจรรยยิ่งให
ญนาเกรงขาม  
โดยขับไลประชาชาติตางๆและพระของพวกเขาออกไปพนหนาประชากรของ
พระองคซ่ึงทรงกอบกูจากอียิปต  
24พระองคทรงตั้งอิสราเอลเปนกรรมสิทธิ์ของพระองคเองตลอดไป  โอ 
ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระองคทรงเปนพระเจาของเขาทั้งหลาย 25และบัดนี้  
ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจา 
ขอทรงกระทําตามพระสัญญาเก่ียวกับผูทาสและวงศวานตลอดไป 
26เพื่อพระนามของพระเจาจะยิ่งใหญนิรันดร  คนทั้งหลายจะกลาววา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ผูทรงฤทธิ์คือพระเจาแหงอิสราเอล!’  
และวงศวานดาวิดผูทาสของพระองคจะไดรับการสถาปนาไวเบ้ืองพระพักตรพร
ะองค  27ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูทรงฤทธิ์  พระเจาแหงอิสราเอล  
พระองคไดทรงเปดเผยแกผูทาสไววาจะทรงสถาปนาวงศวานหนึ่งเพื่อขาพระอ
งค ผูทาสของพระองคจึงอาจหาญทูลอธิษฐานเชนนี้ 
28ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูยิ่งใหญสูงสุด  พระองคทรงเปนพระเจา  
พระดํารัสของพระองคเปนความจริง  
และพระองคประทานคําสัญญาอันล้ําเลิศนี้แกผูทาส  
29บัดนี้ขอทรงโปรดอวยพรวงศวานแหงผูทาสของพระองคใหยืนยงตลอดไปเ
บ้ืองพระพักตรพระองค 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ผูยิ่งใหญสูงสุดไดตรัสไวเชนนั้น 



ขอใหวงศวานแหงผูทาสของพระองคไดรับการอวยพรจากพระองคตลอดกาล
น า น เ ท อ ญ ”  
 
ชัยชนะของดาวิด 
8ตอมาดาวิดทรงพิชิตชาวฟลิสเตียอยางราบคาบ 
พระองคยึดเมืองเมเธกอัมมาหจากฟลิสเตีย  2ดาวิดยังไดทรงพิชิตชาวโมอับ 
จับเชลยนอนเรียงแถว วัดโดยสายวัด ทุกๆ สองในสามถูกประหารชีวิต  
และอีกหนึ่งในสามไวชีวิต  
ชาวโมอับจึงขึ้นแกดาวิดและตองสงสวยบรรณาการ 
3ดาวิดยังไดทรงพิชิตฮาดัดเอเซอรโอรสของเรโหบแหงโศบาห 
เม่ือเสด็จไปกูอํานาจคืนท่ีแมน้ํายูเฟรติส 4ดาวิดทรงยึดรถรบ 1,000 คัน 
พ ล ร ถ ร บ  7,000 ค น 13 แ ล ะ ท ห า ร  ร า บ  20,000 
คนทรงตัดเอ็นขามาศึกท้ังหมด  ยกเวนไวสําหรับเทียมรถ 100 คัน 
5ท้ังทรงประหารชาวอารัมแหงดามัสกัส  22,000 คน  ซึ่งมาชวยฮาดัดเอเซอร  
6ดาวิดทรงวางกําลัง ทหารไวท่ีปอมตางๆในอาณาจักรอารัมแหง ดามัสกัส  
และชาวอารัมก็ขึ้นกับดาวิด 
ตองสงบรรณาการมาถวายองคพระผูเปนเจา+ประทานชัย ชนะแกดาวิด 
ไมวาดาวิดจะไปท่ีไหน  7ดาวิด 
ทรงนําโลทองคําของนายทหารของฮาดัดเอเซอรมายังเยรูซาเล็ม 
8กษัตริยดาวิดยังไดนํา ทองสัมฤทธิ์มากมายจากเทบาห14 
และเบโรธัยเมืองของฮาดัดเอเซอรมาดวย  

                                      
13 8:4* ดู1พ ศ ด .18:4  บางตนฉบับ “ ทรงยึดพลรถรบ 1,700 ค น ”  
14 8:8* หรือ เบทาห 



9เม่ือราชาโทอ1ู5แหงฮามัทไดยินกิตติศัพท 
ท่ีดาวิดทรงรบชนะกองทัพของฮาดัดเอเซอร 
10ก็สงโยรัม16โอรสมาคารวะกษัตริยดาวิดและ 
รวมยินดีในชัยชนะเหนือฮาดัดเอเซอรซ่ึงเปน ขาศึกของโทอู 
โยรัมนําเครื่องเงิน  ทอง  และทองสัมฤทธิ์มาเปนบรรณาการ 
11กษัตริยดาวิดทรงถวายสิ่งท้ังปวงนี้แดองคพระผูเปนเจา+เชนเดียวกับเงินแล
ะทองซ่ึงริบจากชนชาติตางๆ ที่ดาวิดพิชิตคือ 12เ อ โ ด ม 17กับโมอับ 
อัมโมนกับฟลิสเตีย  
และอามาเลคตลอดจนของเชลยที่ริบมาจากฮาดัดเอเซอรโอรส 
เรโหบกษัตริยแหงโศบาห 

13พระนามของดาวิดก็เลื่องลือ  หลังจากท่ีทรงประหารชาวเอโดม 
18,000 คน  ที่หุบเขาเกลือ 14จากนั้นทรงวางกําลังทหารไวท่ีปอมทั่วเอโดม  
ชาวเอโดมทั้งหมดจึงขึ้นแกดาวิด  
องคพระผูเปนเจา+ทรงใหดาวิดมีชัยชนะทุกหนทุกแหงท่ีไป 

 
ขาราชบริพารของดาวิด 
15ดาวิดทรงครองเหนืออิสราเอลทั้งปวงทรงกระทําสิ่งท่ีถูกตองยุติธรรมเพื่อเหล
า ป ร ะ ช า ก ร 16โยอาบบุตรเศรุยาหดูแลกองทัพ 
เยโฮชาฟทบุตรอาหิลูดเปนอาลักษณหลวง17ศาโดกบุตรอาหิทูบและอาหิเมเลค
บุตร อาบียาธารเปนปุโรหิต  เสไรอาหเปนราชเลขานุการ 

                                      
15 8:9* หรือ โทอี 
16 8:10* หรือ ฮาโดรัม 
17 8:12* ดู1พ ศ ด .18:11 บางตนฉบับ “ อารัม”  



18เบไนยาหบุตรเยโฮยาดาดูแลพวกเคเรธีและคนเปเลท 
และโอรสของดาวิดเปนราชมนตรี18 
                        
ดาวิดและเมฟโบเชท 
9ดาวิดทรงเปรยวา” มีสมาชิกคนใดในราชวงศซาอูลท่ียังมีชีวิตอยูบางหรือไม 
จะไดแสดงน้ําใจตอเขาเพื่อเห็นแกโยนาธาน”   
2ยังมีขาราชบริพารคนหนึ่งของซาอูลชื่อศิบา  เขาถูกเรียกตัวมาเฝา 
ดาวิดตรัสวา “ เจาคือศิบาหรือ”  เขาทูลวา “ พระเจาขา”   3ดาวิดตรัส 
ถามวา “ ในราชวงศของซาอูลมีใครเหลืออยูบางไหม 
เราจะไดแสดงความกรุณาของพระเจาตอเขา”  ศิบาทูลวา 
“ บุตรชายของโยนาธานยังมีชีวิตอยู เทาท้ังสองขางของเขาเปนงอย”   
4กษัตริยตรัสถามวา “ เขาอยู ท่ีไหน”   ศิบาทูลตอบวา 
“ เขาอยูท่ีบานของมาคีรบุตรอัมมีเอลในเมืองโลเดบาร”   
5ดาวิดจึงทรงใหรับตัวเขามาจากโลเดบารจากบานมาคีรบุตรอัมมีเอล  
6เม่ือเมฟโบเชทบุตรโยนาธานโอรสซาอูลมาเฝาดาวิด 
ก็กราบลงถวายความเคารพ ดาวิดตรัสเรียก “ เมฟโบเชทเอย”  
“ พระเจาขา”  เขาทูลตอบ 7ดาวิดตรัส ตอไปวา “ อยากลัวไปเลย  
เพราะเราจะแสดงความเมตตากรุณาตอเจาโดยเห็นแกโยนาธานบิดาของเจาแ
นนอน  เราจะคืนท่ีดินท้ังหมดของซาอูลปูของเจาใหเจา  
และเจาจะมานั่งรวมโตะกับเราเสมอ” 8เมฟโบเชท กราบลงแลวทูลวา 
“ สุนัขตายเชนขาพระบาท มิบังควรที่จะไดรับพระกรุณาคุณจากฝาพร ะ  
บ า ท เ ล ย ”  
9ดาวิดจึงเรียกตัวศิบาขาราชบริพารของ ซาอูลมา  ตรัสกับเขาวา 
“ เราไดยกขาวของทุกอยางท่ีเปนของซาอูลและราชวงศใหแก 

                                      
18 8:18 * หรือ “ ปุโรหิต”  



หลานของนายเจา  10ตัวเจากับลูกๆและคนใช  
จงทําไรไถนาใหเขาและนําพืชผลมาเพื่อเลี้ยงดูหลานของนายเจา 
และเมฟโบเชทหลานของนายเจาจะรวมโตะกับเราเสมอ”   
(ฝายศิบามีลูกชายสิบหาคนและคนใชยี่สิบคน)11ศิบาก็ทูลวา 
“ ขาพระบาทจะกระทําทุก อยางตามพระบัญชา”   ดังนั้นเมฟโบเชทจึง 
รวมโตะเสวยกับดาวิด  เสมอโอรสองคหนึ่ง 12เมฟโบเชท 
มีบุตรชายคนหนึ่งชื่อมีคา  
ทุกคนในครัวเรือนของศิบาเปนคนใชของเมฟโบเช ท 13สวนเมฟโบเชทอาศัย
อยูในเยรูซาเล็ม เพราะเขารวมโตะเสวยเปนประจํา และเทาพิการท้ังสองขาง 
 
ดาวิดพิชิตชาวอัมโมน  
10 ตอมานาหาชกษัตริยแหงอัมโมนสิ้นพระชนมลง 
และฮานูนโอรสขึ้นครองราชยแทน  2ดาวิดทรงรําพึงวา ‘ เราจะแสดง 
น้ําใจตอฮานูนบุตรนาหาช  เหมือนที่นาหาช 
เคยแสดงน้ําใจตอเรา’ ดาวิดจึงสงทูตไปแสดง 
ความเสียใจตอฮานูนท่ีสูญเสียพระบิดา  เมื่อคนของดาวิดมายังดินแดนอัมโมน  
3พวกขุนนางของฮานูนทูลประมุขของตนวา 
“ พระองคทรงคิดวาดาวิดถวายเกียรติแดพระบิดาโดย 
สงคนมาแสดงความเสียใจหรือพระเจาขา  
ดาวิดสงพวกเขามาเพื่อสืบดูลาดเลากอนเขาโจมตีมิใชหรือ”     
4ฮานูนจึงจับคนของดาวิดโกนเคราออกครึ่งหนึ่ง  
และตัดเสื้อผาตรงสะโพกออกแลวปลอยไป  5เมื่อดาวิดทรงทราบก็สั่งใหทูต 
เหลานั้น” จงพักอยูท่ีเยรีโคจนกวาเคราจะขึ้นดังเดิมเถิด”   
เพราะพวกเขาอับอายขายหนามาก 
 
6ถึงตอนนี้ชาวอัมโมนตระหนักแลววาไดยั่วยุดาวิดอยางรายแรงเพียงใดจึงจาง



ทหารราบชาวอารัม  20,000 คนจากเบธเรโหบและโศบาห อีก1,000 
คนจากกษัตริยมาอาคาห  และ 12,000 ค น จ า ก โ ท บ   7เมื่อดาวิด 
ทรงทราบเชนนั้น  ก็สงโยอาบและกองทัพอิสราเอลทั้งหมดไป  
8คนอัมโมนออกมาตั้งแนวรบที่ทางเขาประตูเมือง  ขณะที่ชาวอารัมจากโศบาห 
เรโหบ โทบ และมาอาคาหอยูท่ีโลงนอกเมือง 
9โยอาบเห็นแนวรบขาศึกตีขนาบมาทั้งดานหนาและดานหลังจึงเลือกทหารดีท่ี
สุดในอิสราเอล  จัดทัพไปสูรบกับชาวอารัม 
10สวนกองทัพท่ีเหลือใหอยูกับอาบีชัยนองชาย 
และจัดทัพสูกับชาวอัมโมน11โ ย อาบ  กลาววา 
“ ถาพวกอารัมแข็งแกรงกวาพี่ก็ออกมาชวยพี่   
แตถาชาวอัมโมนแข็งแกรงเกินกําลังของเจาพี่จะมาชวย 
12ขอใหเขมแข็งเราจะสูรบอยางกลาหาญเพื่อพี่นองรวมชาติของเรา  
และเพื่อนครแหงพระเจาของเรา  
องคพระผูเปนเจา+จะทรงกระทําตามที่ทรงเห็นชอบ”   
13และเมื่อโยอาบกับกองทหารบุกเขาโจมตีชาวอารัมก็ถอยหนี 
14เม่ือชาวอัมโมนเห็นชาวอารัมหนี  ก็หนีบาง  
ถอยหนีจากอาบีชัยเขาไปในเมือง  
โยอาบจึงกลับจากการสูรบกับชาวอัมโมนคืนสูเยรูซาเล็ม 
15หลังจากท่ีชาวอารัมเห็นวาถูกอิสราเอล รุกไลก็รวมกําลังกันอีก  
16ฮาดัดเอเซอรนําคนอารัมจากอีกฟากหนึ่งของแมน้ํายูเฟรติส มาสมทบ 
พวกเขามายังเฮลัม  มีโชบัคแมทัพของฮาดัดเอเซอรเปนผูบัญชาการ   
17เม่ือดาวิดทรงทราบ  ก็ระดมพลอิสราเอล ขามแมน้ําจอรแดนมายังเฮลัม 
ชาวอารัมตั้งแนวรบประจันหนากับดาวิดและสูรบกัน  
18แตพวกเขาก็พายหนีตอหนาอิสราเอล  และดาวิดฆาพลรถรบของพวกเขา 



700 ค น  พ ล ท ห า ร ร า บ 19 40,000 คน   
และฆาโชบัคแมทัพของพวกเขาตายที่นั่น 
19เม่ือบรรดากษัตริยซ่ึงขึ้นกับฮาดัดเอเซอร 
เห็นวาพวกเขาพายแพแกอิสราเอลก็ขอสงบ ศึกและยอมขึ้นกับอิสราเอล 
ชาวอารัมจึงไมกลามาชวยชาวอัมโมนสูรบอีกเลย 
 
ด าวิดกับบัทเชบา 
11ในฤดูใบไมผลิอันเปนเวลาที่กษัตริยท้ังหลายออกไปรบ 
ดาวิดสงโยอาบกับคนของดาวิดและทั้งกองทัพอิสราเอลไปทําลายลางชาวอัมโ
มน  พวกเขาลอมเมืองรับบาห แตดาวิดประทับอยูท่ีเยรูซาเล็ม 
2เย็นวันหนึ่งดาวิดเสด็จจากแทนบรรทม 
ทรงดําเนินไปรอบๆที่ดาดฟาพระราชวัง  จากที่นั้นทรงสังเกตเห็นสตรีผูหนึ่ง 
งดงาม สะดุดตามากกําลังอาบน้ําอยู 3ดาวิดทรงใชคน ไปสืบดูวานางเปนใคร 
ก็ทรงทราบวา 
“ นางคือบัทเชบาธิดาของเอลีอัมเปนภรรยาของอูรียาหชาวฮิตไทต”  
4ดาวิดจึงใหคนไปตามตัวนางมา 
และเมื่อนางมาเขาเฝาก็ทรงรวมหลับนอนกับนาง (นางเพิ่งเสร็จจาก การ 
ชําระตัวหลังมีมลทิน)  แลวนางก็กลับบาน 5เมื่อนางพบวาตนตั้งครรภ 
ก็ใหคนมา   กราบทูลดาวิด 
6ดาวิดสงขอความไปยังโยอาบวา  
“ จงสงตัวอูรียาหชาวฮิตไทตมาพบเรา” โยอาบก็สง เขามาเฝาดาวิด  
7เม่ืออูรียาหมาถึง ดาวิดก็ตรัสถามวาโยอาบและกองทัพเปนอยางไร 
บางสงครามคืบหนาไปเพียงไร 8แลวดาวิดตรัสสั่งอูรียาหวา 
“ จงกลับไปบานพักผอนเถิด”  อูรียาหจึงออกจากพระราชวัง และ 

                                      
19 10:18   * ดู 1พ ศ ด .19:18 ตนฉบับภาษาฮีบรู “ ทหารมา”  



ดาวิดใหคนนําของกํานัลตามหลังเขาไป 9แตอูรียาหไมไดกลับไปที่บาน 
เขาคางคืนอยูตรง ประตูวังรวมกับขาราชบริพารคนอื่นๆ 10เมื่อ 
ดาวิดทรงทราบวาอูรียาหมิไดกลับบานก็ตรัสถามเขาวา 
“ เจาเพิ่งกลับมาจากแดนไกล มิใชหรือ ทําไมจึงไมกลับไปบาน”  11อูรียาห 
ทูลวา “ หีบพันธสัญญาอิสราเอลและยูดาห ลวนอยูในเต็นท ทานแมทัพโยอาบ 
และไพรพลของฝาพระบาท ลวนตั้งคายอยูกลางแจง 
ควรหรือที่ขาพระบาทจะกลับไปบาน กินด่ืม หลับนอนกับภรรยา 
ขาพระบาทขอปฏิญาณ วาจะไมยอมทําเชนนั้นเปนอันขาด”  12ดาวิด ตรัสวา 
“ เอาละ  คืนนี้คางเสียที่นี่เถิด แลวพรุงนี้เจาคอยไป”  
ฉะนั้นอูรียาหจึงคางอยูท่ีเยรูซาเล็มในวันนั้นและวันรุงขึ้น 13ดาวิดเรียก 
ใหเขารวมโตะเสวยและทรงมอมเหลาเขา 
แตเย็นวันนั้นอูรียาหก็ออกไปนอนบนเสื่อทาม กลางขาราชบริพารอื่นๆ 
มิไดกลับไปบาน 
14เชาวันรุงขึ้นดาวิดสงสาสนถึงโยอาบ มอบใหอูรียาหเปนผูถือไป 
15ในสาสนเปนคําสั่งใหโยอาบสงตัวอูรียาหออกไปที่ดานหนาของแนวรบที่อัน
ตรายที่สุด  แลวถอยทัพ  ปลอยใหเขาตายที่นั่น 16ขณะลอมเมืองอยู  
โยอาบจึงมอบหมายใหอูรียาหไปยังตําแหนง ที่รูวาจะมีการรบดุเดือดที่สุด 
17ชาวเมืองนั้นก็ออกมาสูรบกับโยอาบ  
แลวอูรียาหชาวฮิตไทตก็ถูกฆาตายพรอมกับทหารบางคนของดาวิด  
18เม่ือโยอาบสงรายงานการสูรบมาทูลดาวิด 19ก็กําชับผูสื่อสารวา  
“ เม่ือเจาทูลราย งานจบแลว 20กษัตริยอาจจะกริ้วและตรัสถามวา 
‘ ทําไมพวกทหารถึงเขาไปประชิดเมืองมากนักละ  
ไมรูหรือวาอาจจะถูกธนูยิงมาจาก กําแพง 
21อาบีเมเลคบุตรกิเดโอน20ก็ถูกฆาตายมาแลวท่ีเธเบส 
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โดยน้ํามือผูหญิงท่ีทุมหิน โมลงมาจากกําแพงไมใชหรือ แลวทําไมพวก 
เจาจึงเขาไปชิดกําแพงมากนักเลา ‘ ถาพระ องคตรัสถามเชนนี้ ก็จงทูลวา 
‘ อูรียาหชาวฮิตไทตก็ถูกฆาตายแลว’ ”  
22ผูสื่อสารจึงเดินทางมาเขาเฝา  และกราบทูลดาวิด ตามที่โยอาบสั่งทุกอยาง 
23เขาทูลดาวิดวา” ขาศึกมีกําลังเหนือกวาเราและออกมาสูกับเราที่นอกเมือง 
แตเรารุกไลเขากลับไปที่ทางเขาประตูเมือง 24คนบนกําแพง ยิงธนูเขาใสเรา 
ฝายเราถูกฆาตายไปบาง  แลวอูรียาหชาวฮิตไทตก็ตายดวย”   
25ดาวิดตรัสกับผูสื่อสารวา “ บอกโยอาบวาอยาทอใจในเรื่องนี้ 
ดาบฆาคนไมเลือกหนา สูใหหนักขึ้นก็แลวกัน พิชิตเมืองใหได 
จงพูดอยางนี้เพื่อใหกําลังใจโยอาบดวย”  
26เม่ือภรรยาของอูรียาหไดยินวาสามีตายแลว นางก็ไวทุกขใหเขา 
27และเมื่อครบกําหนดไวทุกข ดาวิดก็สงคนไปรับตัวนางมาเปนมเหสี  
พระนางประสูติโอรสองคหนึ่งแตองคพระผูเปนเจา+ไมพอพระทัยการกระทําข
องดาวิด 
 
ค ำ ทูลของนาธัน 
12องคพระผูเปนเจา+ทรงใชนาธันมาพบดาวิด นาธันมาเขาเฝาทูลวา 
“ ในเมืองแหงหนึ่งมีชายสองคน คนหนึ่งรวยคนหนึ่งจน 
2คนที่รวยมีฝูงแพะแกะวัวมากมาย  3สวนคนที่จน  
ไมมีสมบัติอะไรนอกจากลูกแกะตัวเมียเล็กๆ ตัวหนึ่งซ่ึงเขาซ้ือหามาได  
แกะนั้นเปนสัตวเลี้ยงของลูกเขา 
เขาใหมันกินอาหารจากจานของเขาและใหมันด่ืมจากถวยของเขาเอง  
เขาโอบกอดมันไวในออมแขนเหมือนลูกสาว ตัวนอยๆ  
4วันหนึ่งมีแขกมาท่ีบานของชายผูร่ํารวย  
เขาเสียดายไมอยากจะฆาลูกแกะจากฝูงของตนเลี้ยงผูมาเยือน  
จึงเอาลูกแกะของคนยากจนมาทําอาหารเลี้ยงแขก ”  



5ดาวิดกริ้วจัด ตรัสกับนาธันวา “ องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูแนฉันใด 
ผูท่ีกระทําเชนนั้นสมควรตาย 6เขาจะตองชดใชสี่เทาสําหรับลูกแกะตัวนั้น  
เพราะเขาบังอาจทําเชนนี้และไรน้ําใจยิ่งนัก”  
7นาธันจึงทูลดาวิดวา “ ฝาพระบาทคือชายคนนั้นแหละ! 
องคพระผูเปนเจา +พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
‘ เราไดเจิมตั้งเจาเปนกษัตริยแหงอิสราเอล และชวยเจาพนมือซาอูล  
8เรายกคนของนายเจาใหเจา ยกภรรยาของนาย เจาไวในออมกอดเจา  
ยกตระกูลอิสราเอลและยูดาหใหแกเจา 
และถาหากทั้งหมดนี้ยังนอยไปเราก็จะใหอีกมากยิ่งกวานี้ 
9เหตุใดเจาจึงลบหลูพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+กระทําสิ่งท่ีเราเห็นวาชั่ว 
เจาอาศัยดาบของชาวอัมโมน สังหารอูรียาหชาวฮิตไทตและยึดภรรยาของ 
เ ข า ม า  10ฉะนั้นบัดนี้ดาบจะไมพรากไปจากวงศวานของเจา 
เพราะเจาลบหลูดูหม่ินเราแยงชิงภรรยาของอูรียาหชาวฮิตไทตมาเปนของเจา
’  11องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนี้วา ‘ เราจะให 
คนในครัวเรือนของเจาเองนําหายนะมาสูเจา 
ตอหนาตอตาเจาเราจะยกภรรยาของเจาใหชายอื่นซ่ึงใกลชิดกับเจา 
เขาจะหลับนอนกับภรรยาของเจาท้ังกลางวันแสกๆ 
12เจากระทําในที่ลับแตเราจะใหเหตุการณนี้เกิดขึ้น 
ในที่แจงตอหนาอิสราเอลทั้งปวง’ ” 13ดาวิดตรัสกับนาธันวา 
“ เราทําผิดทําบาปตอพระ เจาไปแลว”  นาธันจึงทูลวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงอภัยความผิดบาปใหฝาพระบาท  ฝาพระ 
บาทจะไมตาย 
14แตฝาพระบาทกระทําเชนนี้เปนเหตุใหศัตรูขององคพระผูเปนเจา+เยยหยัน



21 โอรสที่เกิดมาจะสิ้นชีวิต”  15หลังจากนาธันกลับไปแลว  
องคพระผูเปนเจา+ทรงจัดการกับโอรสของ ดาวิดท่ีเกิดจากบัทเชบา 
ภรรยาอูรียาหทารกนั้นก็ปวย 
 
โอรสของบัทเชบาสิ้นชีวิต 
 16ดาวิดทูลวิงวอนพระเจาเพื่อทารกนั้น 
ทรงอดพระกระยาหารและบรรทมอยูท่ีพื้นหองประทับตลอดเวลาหลายคืน 
17บ ร ร ดาผูอาวุโสในราชสํานักมายืนเฝาอยูใกล 
ทูลเชิญใหเสด็จขึ้นมาและรับประทานอาหารกับพวกเขา แตดาวิดทรงปฏิเสธ  
18ในวันท่ีเจ็ดทารกนั้นก็สิ้นชีวิต  
ขาราชบริพารของดาวิดไมกลาทูลพระองควาโอรสสิ้นแลวพวกเขาคิดกันวา 
“ เม่ือโอรสนั้นยังอยูกษัตริยดาวิดยังไมทรงฟงคําทูลของเรา  
เราจะไปทูลอยางไรวาโอรสนั้นสิ้นแลว  
พระองคอาจจะทรงทําอะไรโดยทอดอาลัยตายอยาก”  
19ดาวิดสังเกตเห็นขาราชบริพารกระซิบกระซาบกัน 
ก็ทรงคาดการณไดจึงตรัสถามวา  “ เด็กนั้นสิ้นแลวหรือ”  เขาทั้งหลาย ทูลวา 
“ พระเจาขา เด็กนั้นสิ้นแลว”   20ดาวิดจึงทรง ลุกขึ้นจากพื้น  สรงน้ํา  
ชโลมพระองค  ผลัดเปลี่ยนฉลองพระองค 
แลวเสด็จเขาสูพระนิเวศเพื่อนมัสการ 
จากนั้นเสด็จกลับมาที่วังตรัสสั่งใหพวกเขาจัดพระกระยาหารมาถวาย 
แลวดาวิดก็เสวย  21ขาราชบริพารทูลวา “ ฝาพระบาททรงทําเชนนี้ 
ขาพระบาททั้งหลายไมเขาใจเลย ขณะที่โอรสนั้นยังมีชีวิตอยู  
ฝาพระบาททรงร่ําไห  อดพระกระยาหาร  แตบัดนี้ทารกนั้นสิ้นแลว  
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ฝาพระบาททรงออกทุกขและยอมเสวย”  22ดาวิดตรัสวา 
“ เราอดอาหารรองไหขณะที่เด็กนั้นมีชีวิตอยู 
เพราะเราคิดวาบางทีองคพระผูเปนเจา+อาจจะทรงเมตตาสงสารเรา 
และไวชีวิตเด็กนั้น 23แตในเมื่อเด็กนั้นตายแลว ควรหรือที่เราจะอดอาหาร  
เราจะทําใหเขาฟนขึ้นมาอีกไดหรือ เราสิจะเปนฝายไปหาเขา 
แตเขาจะไมกลับมาหาเรา”  
 
โซโลมอนประสูติ 
24แลวดาวิดจึงทรงปลอบโยนบัทเชบา และเมื่อบรรทมกับพระนาง  
พระนางก็ทรงครรภ ประสูติโอรสทรงพระนามวาโซโลมอน 
องคพระผูเปนเจา+ทรงรักทารกนี้  
25และเนื่องจากองคพระผูเปนเจา+ทรงรักเขา 
จึงทรงใชนาธันผูเผยพระวจนะมาขนานนามทารกนี้วา เยดีดิยาห22 
 
ดาวิดยึดเมืองรับบาห 
26ครั้งนั้นโยอาบสูรบกับเมืองรับบาหของชาวอัมโมน และยึดปอมหลวงได  
27จึงสงคนมาทูลดาวิดวา “ ขาพระบาทสูรบกับรับบาห และยึดตนน้ําไวไดแลว 
28บัดนี้ขอทรงนํากองทัพท่ีเหลือมาลอมและยึดเมือง 
เพื่อฝาพระบาทจะทรงไดรับเกียรติในฐานะผูชนะแทนขาพระบาท23” 29ดาวิด
จึงนําทัพหลวงมายังรับบาห  เขาโจมตีและยึดเมือง  
30ดาวิดทรงถอดมงกุฎจากศีรษะประมุขของพวกเขา ซึ่งทําจากทองคําแทหนัก 
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1 ตะลันต24ฝงอัญมณี  แลวนํามาสวมไวบนพระเศียร 
ท้ังทรงริบของเชลยมากมายจากเมืองนั้น 31ทรงจับตัวชาวเมืองมาใหทํางาน 
โดยใชเลื่อย  คราด  ขวาน และใหทําอิฐ  
พระองคทรงทําเชนนี้กับทุกเมืองของอัมโมน 
แลวดาวิดกับกองทัพท้ังหมดก็คืนสูเยรูซาเล็ม 
 
อัมโนนและทามาร 
13ฝายอัมโนนโอรสของดาวิดหลงรัก 
ทามารกนิษฐาผูทรงสิริโฉมของอับซาโลม โอรสอีกองคของดาวิด 
2อัมโนนทรมานใจเพราะหลงรักเธอจนลมปวย 
เนื่องจากเธอเปนหญิงพรหมจารี  อัมโนนจะทําสิ่งใดตอ เธอไมได 
3แตอัมโนนมีสหายเปนคนเจาปญญา เปนญาติชื่อโยนาดับบุตรชิเมอาห 
เ ช ษ ฐ าของดาวิด  4เขาถามอัมโนนวา “ มีเรื่องทุกขรอนอะไรหรือ 
บอกเราเถิด ทําไมลูกกษัตริยถึงดูหมนหมองทุกๆเชาอยางนี้”  อัมโนนตอบวา 
“ เราหลงรักทามารนองสาวของอับซาโลมนองชายเรา”  5โยนาดับทูลวา 
“ ทานก็แกลงทําเปนนอนปวยสิ 
เม่ือพระบิดาทรงมาเยี่ยมก็ทูลขออนุญาตใหทามารมาดูแลเรื่องอาหาร 
จะไดดูเวลาเธอจัดเตรียม อาหารตอหนาและรับประทานอาหารจากมือเธอ”  
6อัมโนนก็ทําทีเปนนอนปวย  เมื่อกษัตริยเสด็จมาเยี่ยม 
อัมโนนก็ทูลขออนุญาตใหทามารมาเตรียมอาหารให  
จะไดรับประทานอาหารจากมือเธอ 
7ดาวิดทรงใหคนไปเรียกตัวทามารจากวัง  
มาเตรียมอาหารใหอัมโนนที่ตําหนัก 8ทามาร 
จึงมายังตําหนักของเชษฐาอัมโนนซ่ึงนอนอยู  เธอนวดแปง  

                                      
24 12:30* ร า ว  34 กิโลกรัม 



ทําขนมตอหนาอัมโนนแลวปงขนม  9จากนั้นก็ยกกระทะนําขนมมาให  
แตอัมโนนไมยอมแตะตองกลับสั่งบริวารวา “ ออกไปใหหมดทุกคน”  
ทุกคนก็ออกไป 10อัมโนนบอกทามารวา “ ยกอาหารเขามาในหองนอน 
มาปอนพี่หนอย”  ทามารก็นําเขามา 11แตเม่ือเธอสงอาหารให  
อัมโนนก็ยึดตัวเธอไว  บอกวา “ มานอนกับพี่เถิด”  12ทามารออนวอนวา 
“ โธ พี่อัมโนนอยาขมเหงนอง  ไมควรทําสิ่งเลวรายเชนนี้ในอิสราเอล  
อยาทําชั่วๆแบบนี้  13แลวนองจะเอาหนาไปไวท่ีไหน  
พี่เองก็จะไดชื่อวาวายรายหนาโงคนหนึ่งในอิสราเอลไดโปรดเถิด  
เพียงแตทูลขอเสด็จพอก็จะทรงยกนองใหกับพี่”  14แตอัมโนนไมฟง 
และเนื่องจากแข็งแรงกวา ก็ใชกําลังขืนใจเธอ   
15ตอมาความรักก็แปรเปลี่ยนเปนความชิงชัง 
อัมโนนกลับชิงชังเธอยิ่งเสียกวาท่ีเคยหลงรักเธอ จึงตะคอกวา 
“ ไปใหพนจากที่นี่”  16ทามารร่ําไหวา 
“ พี่ไลนองอยางนี้ผิดรายแรงยิ่งกวาท่ีพี่ไดทํากับนองเสียอีก”  
แตอัมโนนไมฟง 17กลับเรียกมหาดเล็กเขามาสั่งวา “ ไลผูหญิงคนนี้ออกไป  
แลวปดประตูลงกลอนเสีย”  18มหาดเล็กก็ไลเธอออกมาเสียขางนอก 
ทามารนั้นสวมอาภรณงามตามธรรมเนียมพระราชธิดาพรหมจารี 
19เธอก็ฉีกเสื้อผาขาด  โปรยขี้เถาบนศีรษะ  
เอามือปดหนารองไหเสียงดังออกไป 
20เม่ือเชษฐาอับซาโลมเห็นเขาก็บอกเธอวา “ จริงหรือที่อัมโนนขมเหงนอง 
นิ่งเสียเถิด  เขาเปนพี่อยาจําเรื่องนี้ใหรกใจไปเลย”  
ทามารจึงประทับอยูท่ีตําหนักของอับซาโลมอยางเดียวดาย 
21เม่ือดาวิดทรงทราบเหตุการณท่ีเกิดขึ้นก็กริ้วนัก  
22อับซาโลมมิไดเอยเอื้อนสักคําเดียวตออัมโนนไมวาดีหรือราย   
เขาชิงชังอัมโนนจับใจที่ย่ํายีทามารนองหญิง 
 



อับซาโลมแกแคน 
23สองปตอมา  
เม่ือมีการตัดขนแกะของอับซาโลมที่บาอัลฮาโซรใกลเขตแดนเอฟราอิม  
อับซาโลมเชิญเชษฐา    อนุชาทุกองคมายังงานฉลองครั้งนี้  
24อับซาโลมเขาเฝาดาวิด ทูลวา “ ลูกมีงานฉลองตัดขนแกะ 
ขอเชิญเสด็จพอกับขุนนางขาราชการมารวมดวย”    25ดาวิดตรัสวา 
“ อยาเลยลูก  ถาเราไปกันหมด  จะเปนภาระแกลูกเกินไป”  
อับซาโลมทูลคะยั้นคะยอ  ดาวิดทรงยืนกรานไมไป  แตทรงอวยพรให   
26อับซาโลมจึงทูลวา 
“ หากเสด็จไปไมไดขอทรงโปรดใหพี่อัมโนนไปไดไหม”   ดาวิดตรัสถามวา 
“ ทําไมตองใหอัมโนนไปดวย”   
27อับซาโลมออนวอนจนกษัตริยทรงอนุญาตใหโอรสทุกองครวมทั้งอัมโนนไป
รวมในงาน 28อับซาโลมสั่งคนของตนไววา “ รอจนอัมโนนเมาเหลาองุน  
เม่ือเราใหสัญญาณจงฆามันเสีย  อยากลัวเลย  
เราเปนผูบงการเองทําใจใหกลาลงมือเลย”  
29ดังนั้นคนของอับซาโลมจึงจัดการกับ  อัมโนนตามคําสั่งนาย 
โอรสองคอื่นๆของดาวิดก็รีบขึ้นลอหนีไป 30ขณะโอรสทั้งหลายกําลังมา  
มีผูมาทูลดาวิดวา “ อับซาโลมสังหารโอรสทั้งหมดไมเหลือรอดสักองคเดียว”  
31ดาวิดทรงลุกขึ้น  ฉีกฉลองพระองคออกทอดพระกายลงกับพื้น  
ขาราชบริพารของดาวิดตางก็ฉีกเสื้อผาของตน 32แตโยนาดับบุตรชิเมอาห 
เชษฐาของดาวิด ทูลวา “ ขอฝาพระบาทอยาไดทรงคิดวาโอรสสิ้นชีวิตทุกองค  
มีอัมโนนเพียงองคเดียว  
อับซาโลมวางแผนนี้ตั้งแตเม่ือครั้งอัมโนนขมขืนทามาร  
33ขอฝาพระบาทอยาไดใสพระทัยกับขาวท่ีวาโอรสทุกองคถูกสังหาร  
มีเพียงอัมโนนที่สิ้นชีวิต”  



34ขณะเดียวกันอับซาโลมหนีไป  ฝายยามที่ยืนรักษาการณ 
เห็นคนกลุมใหญกําลังมุงหนามาทางทิศตะวันตกของเขาตามเสนทางขางเนินเ
ขา 
ยามจึงเขารายงานกษัตริยวา” ขาพระบาทเห็นคนกลุมใหญมาจากเมืองโฮโรน
าอิม ทางขางเนินเขา”   35โยนาดับ ทูลวา “ โปรดทอดพระเนตรเถิด  
โอรสทั้งหลายกําลังมาแลวอยางท่ีขาพระบาทกราบทูล”  
36กลาวยังมิทันขาดคําโอรสทั้งหลายก็มาถึง  พากันร่ําไหเสียงดัง 
กษัตริยดาวิดทรงกันแสงและขาราชบริพารก็ร่ําไหดวย 
37อับซาโลมหนีไปเฝาทัลมัยโอรสอัมมีฮูดประมุขแหงเกชูร  
สวนดาวิดทรงอาลัยโอรสทุกวัน 
38หลังจากอับซาโลมหนีไปยังเกชูรก็อาศัยอยูท่ีนั่นเปนเวลาสามป  
39เม่ือดาวิดทรงคลายความเศราโศกเนื่องจากความตายของอัมโนน 
ก็ทรงระลึกถึงอับซาโลม 
                          
โยอาบวางแผนใหอับซาโลมกลับมา 
14ครั้นโยอาบบุตรเศรุยาหทราบวากษัตริยทรงคิดถึงอับซาโลมมาก 
2จึงใชคนไปตามตัวหญิงฉลาดคนหนึ่งจากเทโคอาใหมาพบ  
เขากลาวกับนางวา “ จงแกลงทําเปนวาเจาไวทุกขอยู  สวมเสื้อผาไวทุกข  
ไมใชเครื่องประทินโฉมทําทีวาเจาทุกขโศกอยางหนักมาหลายวัน  
3แลวไปเขาเฝากษัตริย  กราบทูลตามที่เราสั่ง”  
แลวโยอาบก็สอนคําพูดใหหญิงนั้น 
4เม่ือหญิงจากเทโคอาเขาเฝาดาวิด  ก็หมอบซบลงที่พื้นถวายคํานับ ทูลวา 
“ ขาแตกษัตริยโปรดเวทนาหมอมฉันดวยเถิด”  5กษัตริยตรัสถามวา 
“ เจามีทุกขรอนอะไรหรือ”   นางทูลวา “ หมอมฉันเปนมาย  สามีตายไปแลว  
6มีลูกชายสองคน  เขาทะเลาะกันท่ีกลางทุง เนื่องจากไมมีคนคอยแยกเขา 
คนหนึ่งก็เลยถูกฆาตาย 



7ตอนนี้ญาติพี่นองทั้งหมดเรียกรองใหหมอมฉันมอบตัวลูกชาย 
เพื่อนําตัวไปประหารโทษฐานฆาคนจะไดกําจัดทายาทไปเสีย  
พวกเขาจะดับถานไฟเดียวท่ีหมอมฉันเหลืออย 
เห็นทีสามีหมอมฉันจะไรผูสืบสกุลเปนแน”   8ดาวิดตรัสกับหญิงนั้นวา 
“ จงกลับไปบาน  เราจะสั่งการใหเจา”  9แตหญิงจากเทโคอาทูลวา 
“ ใตฝาพระบาทขอใหคําตําหนิตกอยูแกหมอมฉันและวงศวานบิดาหมอมฉัน  
สวนกษัตริยและราชบัลลังกขอใหพนมลทินท้ังมวล”  10ดาวิดตรัสวา 
“ หากผูใดกลาวอะไรแกเจา  จงนําตัวเขามาพบเรา  
เขาจะไมมากวนใจเจาอีกเลย”  11นางทูลวา 
“ ขอฝาพระบาทตรัสในพระนามองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเขาอยาใหมีก
ารสูญเสียเลือดเนื้ออีกนอกเหนือจากที่สูญเสียไปแลว  
ลูกชายของหมอมฉันจะไดไมตองเสียชีวิต”   ดาวิดตรัสวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูแนฉันใด  
ผมสักเสนบนหัวลูกชายเจาก็จะไมยอมใหตกถึงดิน”  
12นางทูลวา “ โปรดทรงอนุญาตใหหมอมฉันทูลสักคํา”   ดาวิดตรัสตอบวา 
“ พูดมาเถิด”  13หญิงนั้นทูลวา 
“ ก็แลวไฉนฝาพระบาททรงทําเชนนี้ตอประชากรของพระเจา  
เม่ือฝาพระบาทตรัสเชนนี้ เทากับตัดสินวาฝาพระบาทเองเปนฝายผิด   
เพราะไมทรงยอมใหโอรสที่ถูกเนรเทศไปนั้นไดกลับคืนมา  
14คนเราลวนตองตายไปดั่งน้ําหกรดแผนดิน จะรวบรวมคืนมาอีกไมได  
ทวาพระเจามิไดทรงริบเอาชีวิตไป  
แตทรงคิดหาหนทางมิใหคนที่ถูกเนรเทศไปตองถูกตัดขาดจากพระองค 
15ท่ีหมอมฉันมาทูลฝาพระบาทก็เพราะมีคนขูใหกลัว  
หมอมฉันบอกตัวเองวาจะทูลกษัตริย 
บางทีฝาพระบาทอาจจะทําตามที่ผูทาสทูลขอ 
16อาจจะทรงเห็นชอบที่จะชวยผูทาสพนจากมือคนที่พยายามตัดหมอมฉันกับลู



กจากมรดกที่พระเจาประทาน 
17และบัดนี้ผูทาสขอทูลวาพระดํารัสของฝาพระบาททําใหหมอมฉันสบายใจ 
เพราะใตฝาพระบาทเสมือนทูตแหงพระเจา  
ในการแยกแยะความดีจากความชั่วขอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของพระองค
ทรงสถิตกับฝาพระบาทเถิด”  
18กษัตริยตรัสวา “ อยาปดบัง  เราจะถาม อะไรเจาขอหนึ่ง”  นางทูลวา 
“ โปรดตรัสเถิด”  19ดาวิดตรัสวา  “ ทั้งหมดนี้ 
โยอาบหนุนหลังเจาใชหรือไม”  หญิงนั้นทูลวา “ ขาแตกษัตริย 
ผูเปนเจาชีวิตฝาพระบาททรงพระชนมอยูแนฉันใด  
ไมมีใครสามารถพลิกซายหันขวา จากสิ่งใดๆที่ฝาพระบาทตรัสไดเลย  
ถูกแลวโยอาบทาสของฝาพระบาทคือผูสอนใหหมอมฉันทําตามนี้  
และแนะนําทุกถอยคําจากปากหมอมฉัน  
20โยอาบทาสของฝาพระบาททําเชนนี้เพื่อพลิกสถานการณ  
ฝาพระบาททรงพระปรีชาเสมือนทูตของพระเจา  
และทรงทราบเหตุการณทุกอยางในแผนดิน”    
21กษัตริยจึงตรัสกับโยอาบวา” ดีมากเราจะทําตามนั้น 
จงไปรับตัวอับซาโลมชายหนุมคนนั้นกลับมาเถิด”  
22โยอาบก็หมอบกราบซบหนาลงกับพื้นถวายคํานับ ถวายพระพร และทูลวา 
“ บัดนี้ขาพระบาททราบแลววา ฝาพระบาททรงกรุณาขาพระบาท  
เพราะทรงอนุมัติใหตามที่ขาพระบาททูลขอ”  
 
อับซาโลมกลับม า  
23โยอาบจึงไปยังเกชูรรับตัวอับซาโลมกลับมายังเยรูซาเล็ม 
24แตกษัตริยตรัสวา “ ใหเขาไปอยูท่ีตําหนักของเขา  
อยามาใหเราเห็นหนา”   
อับซาโลมจึงไปพํานักท่ีตําหนักของตนและไมไดเขาเฝา 



25ท่ัวอิสราเอลไมมีใครไดรับคําชมวาเปนชายชาตรีรูปงามเทาอับซาโลม  
ตั้งแตเสนผมจดปลายเทาไมมีตําหนิเลยแมแตนอย 26เมื่อใดท่ีทานตัดผม 
ทานจะชั่งดู คือเมื่อใดที่ผมหนักมาก ทานก็จะตัดออกผมนั้นชั่งได 200 
เ ช เ ค ล *ตามพิกัดหลวง 27อับซาโลม มีบุตรชายสามคน  
และบุตรหญิงหนึ่งคนนามวาทามาร  มีรูปโฉมงดงามยิ่งนัก 
28ตลอดสองปท่ีอับซาโลมอยูในเยรูซาเล็ม ไมไดเขาเฝากษัตริยเลย 
29อับซาโลมจึงใหคนไปตามตัวโยอาบมาเพื่อใหเขาเฝากษัตริยแทน  
แตโยอาบไมยอมมา  แมอับซาโลมใหคนไปตามอีก  เขาก็ยังคงไมยอมมา  
30อับซาโลมจึงสั่งบริวารวา  
“ ไปจุดไฟเผานาขาวบารเลยของโยอาบที่อยูถัดเราไป”  เขาก็ปฏิบัติตาม   
31โยอาบจึงมาพบอับซาโลมที่ตําหนักเรียนวา 
“ เหตุใดบริวารของทานไปจุดไฟเผานาของขาพเจา”  32อับซาโลมกลาววา 
“ เราสงคนไปตามทานมาจะไดใหทานชวยไปทูลถามกษัตริยวาทรงรับตัวเรา
กลับมาจากเกชูรทําไม  เราอยท่ีนั่นยังดีเสียกวา 
ขอใหเราเขาเฝากษัตริยสักครั้ง  
หากทรงพบวาเราผิดดวยเรื่องใดก็ประหารเราเสียเถิด”  
33โยอาบจึงไปกราบทูลกษัตริยตามนี้  ดาวิดจึงทรงเรียกตัวอับซาโลมเขาเฝา  
อับซาโลมมาหมอบกราบลงเบื้องพระพักตรกษัตริย  
และดาวิดทรงจุมพิตอับซาโลม 
                         
อับซาโลมกบฏ 
15ตอมาอับซาโลมไดจัดหารถรบเทียมมา  และมีคน 50 คนคอยวิ่งนําหนารถ 
2อับซาโลมจะตื่นแตเชามายืนอยูริมทางเขาประตูเมือง  
เม่ือใดก็ตามที่มีผูจะนําเรื่องมาทูลรองทุกขใหกษัตริยทรงวินิจฉัยความ  
อับซาโลมก็จะเรียกผูนั้นมาพบ   ถามไถวามาจากไหน 
เขาจะตอบวามาจากตระกูลใดตระกูลหนึ่งของอิส ร า เ อ ล  



3อับซาโลมก็จะพูด กับเขาวา “ คํารองของทานมีมูลและเหมาะเจาะ  
เสียดายที่กษัตริยไมมีตัวแทนมารับฟงทาน”  4แลวอับซาโลมจะกลาวเสริมวา  
“ ถาเราไดรับการแตงตั้งเปนผูพิพากษาก็จะดี 
ใครมีคดีความเรื่องรองทุกขจะไดมาหาเรา  
แลวเราจะใหความยุติธรรมแกเขา”  5และเมื่อมีใครมาคอมคํานับอับซาโลม  
ทานจะจับมือกับเขาโอบและจุมพิตเขา 6อับซาโลม 
ทําอยางนี้กับอิสราเอลทุกคนท่ีมาขอความยุติธรรมจากกษัตริย 
จึงชนะใจชนอิสราเอลทั้งปวง 
7 สี่ปผานไปอับซาโลมทูลกษัตริยวา  “ ลูกขออนุญาตไปยังเฮโบรน 
ทําตามที่ไดถวายปฏิญาณตอองคพระผูเปนเจา+  
8เม่ือครั้งลูกอยูท่ีเกชูรในอารัมไดถวายปฏิญาณไววา 
หากองคพระผูเปนเจา+ทรงนําลูกกลับมายังเยรูซาเล็ม  
ลูกจะนมัสการพระองคท่ีเฮโบรน”   9กษัตริยดาวิดตรัสวา “ ไปดีมาดีนะลูก”   
อับซาโลมจึงไปยังเฮโบรน  
10จากนั้นอับซาโลมลอบสงคนไปบอกกลาวแกทุกตระกูลในอิสราเอลวา 
“ ทันทีท่ีไดยินเสียงแตร  จงกลาววา’ อับซาโลมเปนกษัตริยในเฮโบรน’ ”  
11อับซาโลม เชิญ 200 คนจากเยรูซาเล็มไปรวมดวยในฐานะแขก  
พวกเขาไมระแคะระคายแผนการของอับซาโลม 12ขณะกําลังถวายเครื่องบูชา  
อับซาโลมใหคนไปเชิญอาหิโธเฟลชาวกิโลหท่ีปรึกษาของดาวิดมาจากกิโลห 
บานเกิดของทาน ทําใหการสมรูรวมคิดครั้งนี้เขมแข็งยิ่งขึ้น  
และมีคนมาเขาฝายอับซาโลมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
 
ดาวิดหนี 
13มีผูสื่อสารมาทูลดาวิดวา 
“ จิตใจชาวอิสราเอลหันไปฝกใฝอยูกับอับซาโลมแลว” 14ดาวิดจึงตรัสกับขา
ราชการทั้งปวงที่อยูดวยในเยรูซาเล็มวา “ เราตองหนีแลว  



มิฉะนั้นจะไมมีใครสักคนพนมืออับซาโลม   เราตองหนีทันที  
หาไมแลวเขาจะบุกมาเลนงานเราโดยเร็ว  
ทําใหเรายอยยับกันหมดและทลายเมืองนี้ลงดวยคมดาบ”  
15ขาราชบริพารทั้งหลายกราบทูลวา 
“ ปวงขาพระบาทพรอมที่จะกระทําทุกอยาง  ตามแตกษัตริยทรงเห็นชอบ”  
16กษัตริยและขาราชสํานักจึงออกเดินทาง  เหลือไวแตนางสนม 10 
คนคอยดูแลรักษาวัง 17ดาวิดจึงทรงออกเดินทางพรอมดวยบรรดาผูติดตาม  
และแวะพัก ณ ที่แหงหนึ่งไกลออกไปพอสมควร 18คนทั้งหมดเดินขึ้นหนาไป  
พรอมดวยคนเคเรธีและเปเลท  กับชาวกัทท้ัง 600 คน  
ซ่ึงติดตามดาวิดมาจากเมืองกัท    
19ดาวิดตรัสกับอิททัยชาวกัทวา “ เจามากับเราทําไม 
จงกลับไปอยกับกษัตริยอับซาโลมเถิด  เจาเปนคนตางดาวลี้ภัยมาจากบานเกิด  
20เจาเพิ่งมาเม่ือวานซืนควรหรือที่เราจะทําใหเจาระหกระเหินไปกับเรา  
ในเมื่อเราก็ไมรูวาจะไปที่ไหน  กลับไปเถิดพาคนของเจาไปดวย  
ขอความรักม่ันคงและความสัตยซ่ือคงอยูกับเจา”   21แตอิททัยกราบทูลวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยแนฉันใด  
ตราบเทาท่ีฝาพระบาททรงพระชนมอย ไมวาฝาพระบาทประทับอยูท่ีไหน  
ขาพระบาทขออยท่ีนั่นถวายชีวิตเปนเดิมพันไมวาจะเปนหรือตาย”   
22ดาวิดจึงตรัสวา “ ถาเชนนั้นเดินหนาเถิด”   
อิททัยกับคนทั้งหมดของเขาและครอบครัวจึงเดินหนาตอไป  
23ผูคนโศกสลดทั่วเมือง  ขณะที่กษัตริยและผูตามเสด็จเดินทางผานไป  
ขามลําธารขิดโรนและมุงหนาไปยังถ่ินกันดาร   
24ศาโดกอยูท่ีนั่นดวย  และคนเลวีท้ังหมดที่อยูดวย  
ชวยกันหามหีบพันธสัญญาของพระเจา  พวกเขาวางหีบพันธสัญญาลงและ 



อาบียาธารถวายเครื่องบูชา25จนกระทั่งทุกคนออกจากเมืองหมด 
25ดาวิดจึงตรัสกับศาโดกวา 
“ ขอใหนําหีบพันธสัญญาของพระเจากลับเขาเมืองเถิด  
หากพระเจาทรงโปรดปรานเรา 
พระองคจะทรงนําเราใหกลับมาเห็นหีบพันธสัญญาและนิเวศแหงพระเจาอีก  
26แตหากพระเจาไมพอพระทัยเรา  
เราก็พรอมแลวขอทรงกระทําแกเราตามแตทรงเห็นชอบ”  
27กษัตริยตรัสกับปุโรหิตศาโดกอีกวา “ ทานเปนผูทํานายมิใชหรือ 
จงกลับเขาไปในเมืองโดยสวัสดิภาพพรอมกับอาหิมาอัสลูกชายของทานและโย
นาธานลูกชายอาบียาธาร  ทานกับอาบียาธารพาลกูชายท้ังสองกลับไปเถิด 
28เราจะหยุดอยูท่ีสันดอนในถ่ินกันดาร  คอยฟงขาวจากทาน”  
29ศาโดกกับอาบียาธารจึงอัญเชิญหีบพันธสัญญากลับเขาเยรูซาเล็มและพํานัก
อยูท่ีนั่น 
30สวนดาวิดเสด็จโดยพระบาทเปลาตอไปสูภูเขามะกอกเทศ 
ทรงกันแสงไปตลอดทางมีผาคลุมพระเศียร 
ประชากรที่ตามเสด็จก็เอาผาคลุมศีรษะและร่ําไหไปพลาง 
31เม่ือมีผูกราบทูลดาวิดวาอาหิโธเฟลรวมอยูในกลุมผูคบคิดกับอับซาโลมดวย  
ดาวิดก็อธิษฐานวา “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
ขอทรงทําใหคําแนะนําของอาหิโธเฟลเปนคําแนะนําท่ีโงเขลาเถิด”  
32เม่ือดาวิดมาถึงยอดเขาซึ่งเคยเปนท่ีนมัสการพระเจา  
ก็พบหุชัยชาวอารคีรอรับเสด็จอยู  สวมเสื้อผาขาดวิ่นและมีฝุนธุลีเต็มศีรษะ 
33ดาวิดก็ตรัสกับหุชัยวา “ ถาเจาไปกับเราก็เปนภาระเปลาๆ  
34จงกลับเขาเมืองเถิด  
บอกอับซาโลมวาเจาจะใหคําปรึกษาแกเขาเหมือนที่เคยใหกับเรา  

                                      
25 15:24 * หรือ “ อาบีอาธารขึ้นไป”  



แลวเจาจะไดคอยขัดขวางคําแนะนําของอาหิโธเฟล 
35ปุโรหิตศาโดกกับอาบียาธารอยูท่ีนั่นแลว  
มีอะไรที่เจาไดยินจากวังก็จงบอกเขา 
36อาหิมาอัสลูกชายศาโดกกับโยนาธานลูกชายอาบียาธารก็อยูดวย  
เจาไดยินอะไรมาก็ใชสองคนนี้มาบอกเราเถิด”  
37ฉะนั้นหุชัยสหายของดาวิดจึงกลับไปยังเยรูซาเล็ม  
พอดีกับที่อับซาโลมกําลังจะเขากรุง 
 
ดาวิดและศิบา 
16ดาวิดเพิ่งจะเสด็จผานยอดเขาก็พบศิบาหัวหนาคนใชของเมฟโบเชทมาคอย
เฝา  เขานําลาคูหนึ่งผูกอานพรอมบรรทุกขนมปง 200 กอน  องุนอัด  100 
กอน  มะเดื่ออัด 100 กอน และเหลาองุนถุงหนึ่งมาดวย 2ดาวิดตรัสถามศิบาวา 
“ เอาของพวกนี้มาทําไม”   ศิบาทูลวา 
“ ลานี้สําหรับใหคนของฝาพระบาทขี่ไป  
ขนมปงและผลไมไวใหคนของฝาพระบาทรับประทาน 
สวนเหลาองุนไวสําหรับฟนกําลังคนท่ีออนระโหย ในถิ่นกันดาร”  
3กษัตริยตรัสถามวา “ หลานของนายเจาอยูท่ีไหน”  ศิบากราบทูลวา 
“ พักอยูท่ีเยรูซาเล็มพระเจาขา  
คงคิดวาวันนี้ชนอิสราเอลจะคืนอาณาจักรของเสด็จปูซาอูลใหแลว”   
4ดาวิดจึงตรัสกับศิบาวา  “ บัดนี้  
ทุกอยางในกรรมสิทธิ์ของเมฟโบเชทเปนของเจาแลว”  ศิบากราบทูลวา 
“ ขอถวายบังคม  หวังวาใตฝาพระบาทจะโป ร ด ”  
 
ดาวิดและชิเมอี 
5ขณะที่ดาวิดเสด็จใกลจะถึงบาฮูริม ชายคนหนึ่งออกมาแชงดาดาวิด  
เขาคือชิเมอีบุตรเกรา  เปนคนหนึ่งในเชื้อสายของซาอูล    



6เขาเอากอนหินขวางดาวิดกับเหลาขาราชบริพาร  
ท้ังๆที่กองทหารและราชองครักษขนาบซายขวาดาวิด 7ชิเมอีแชงดาวา 
“ ไปใหพนนะเจาฆาตกร  เจาคนถอย 
8องคพระผูเปนเจา+ทรงคืนสนองแทนทุกโลหิตที่เจาทําใหหลั่งรินในราชวงศซ
าอูลซ่ึงเจาครองราชยแทนองคพระผูเปนเจา+ทรงยกอาณาจักรใหอับซาโลมลู
กของเจา ที่เจาตองยอยยับก็เพราะเจามันคนกระหายเลือด”  
9อาบีชัยบุตรเศรุยาหทูลดาวิดวา “ ค วรหรือ 
ท่ีสุนัขตายตัวนี้มาแชงดาองคเจานายอยูเชนนี้  
ใหขาพระบาทออกไปตัดหัวมันเถิด”  10กษัตริยตรัสหามวา “ อยาเลย 
ท้ังเราและเจาบุตรเศรุยาหไมเก่ียว  
ถาองคพระผูเปนเจา+ทรงใชใหเขามาแชงดาเรา  ใครเลาจะไปหามเขาได”  
11ดาวิดตรัสกับอาบีชัย และเหลาขาราชบริพารวา 
“ ลูกของเราเองจะเอาชีวิตเรา  
สวนคนเบนยามินคนนี้ปลอยใหเขาแชงดาไปเถิด 
เพราะองคพระผูเปนเจา+คงใชเขามา 
12บางทีองคพระผูเปนเจา+จะทอดพระเนตรเห็นความทุกขลําเค็ญของเรา 
และทรงอวยพรเราเพราะคําแชงดาท่ีเราไดรับในวันนี้”  
13ดาวิดกับพวกจึงเดินทางตอไป  ชิเมอีก็เดินไปตามแนวเขาตรงขาม  
แชงดาพลาง  เอากอนหินขวางปาและซัดฝุนธุลีเขาใสดาวิดไปพลาง 
14ท้ังกษัตริย และขาราชบริพารที่ตามเสด็จ  
ตางก็ออนระโหยเมื่อมาถึงจุดหมาย และหยุดพักอยูท่ีนั่น 
 
คําแนะนําของหุชัยและอาหิโธเฟล 
15ขณะเดียวกัน  อับซาโลมและชาวอิสราเอลทั้งปวงมาถึงเยรูซาเล็ม  
พรอมดวยอาหิ โธเฟล 16เมื่อหุชัยชาวอารคีสหายของดาวิด 
มาถึงก็เขาเฝาอับซาโลม รองทูลวา “ ขอกษัตริยจงทรงพระเจริญ  



ขอทรงพระเจริญ”  17อับซาโลมกลาวกับหุชัยวา 
“ นี่หรือความรักท่ีทานมีใหเพื่อน  ทําไมทานไมตามเพื่อนของทา น ไ ป ”    
18หุชัยทูลวา 
“ ขาพระบาทจะอยูทํางานใหแตกับคนท่ีองคพระผูเปนเจา+และประชากรเหลา
นี้เลือกและคนที่อิสราเอลทั้งปวงเลือก 
19ถึงอยางไรขาพระบาทไมควรหรอกหรือ  เคยรับใชพระบิดามาแลว  
บัดนี้ขอรับใชฝาพระบาท”  
20อับซาโลมกลาวกับอาหิโธเฟลวา 
“ ชวยแนะนําวาเราควรทําอยางไรตอไป”  21อาหิโธเฟลจึงทูลวา 
“ ขอทรงไปหลับนอนกับสนมของพระบิดาซ่ึงเฝาวังอยู  
แลวอิสราเอลทั้งปวงจะไดทราบวา  
ฝาพระบาททรงหมิ่นประมาทและเปนท่ีเกลียดชังของพระบิดายิ่งนัก  
เพื่อคนของฝาพระบาทจะไดมีใจฮึกเหิมยิ่งขึ้น”  
22ฉะนั้นพวกเขาจึงตั้งเต็นทขึ้นบนดาดฟาวังใหอับซาโลมเขาไปนอนกับสนมข
องพระบิดาตอหนาตอตาอิสราเอลทั้งปวง  
23ครั้งนั้นท้ังดาวิดและอับซาโลมลวนยึดถือคําแนะนําทุกอยางของอาหิโธเฟล 
เสมือนหนึ่งทูลถามจากพระเจา 
 
หุชัยแนะนําผิดๆ 
17 อาหิโธเฟลทูลอับซาโลมวา “ ขาพระบาทขอกําลังพล 12,000 
ค น อ อ ก เ ดินทางติดตามดาวิดในคืนวันนี้ 
2จะไดเขาโจมตีขณะท่ีทรงออนลาและทอแท  
ขาพระบาทจะไดเขยาขวัญพระองคทําใหผูคนทั้งหมดที่อยูดวยหนีเตลิดไป 
ขาพระบาทจะสังหารแตกษัตริย  3สวนคนอื่นท่ีอยูดวยจะคุมตัว 
มาเฝาฝาพระบาทโดยไมทําอันตรายเขา 
ความตายของชายที่ฝาพระบาทมุงเอาชีวิต 



จะทําใหเราไดคนทั้งปวงกลับคืนมา“  4อับซาโลม 
และบรรดาผูอาวุโสแหงอิสราเอล ลวนเห็นดวยกับแผนการนี้  
5แตอับซาโลมกลาววา “ เรียกหุชัยชาวอารคีมาถามดวยดีกวา 
จะไดฟงวาเขาพูดวากระไร”   
6เม่ือหุชัยมาถึงอับซาโลมก็เลาเนื้อความท่ีอาหิโธเฟลกลาว  และถามวา 
“ ทานคิดเห็นอยางไร   เราควรทําตามคําแนะนําของอาหิโธเฟลหรือไม”  
7หุชัยทูลวา “ ครั้ง นี้ขาพระบาทคิดวาคําแนะนําของอาหิโธเฟลไมดี 
8ฝาพระบาททรงรูจักพระบิดากับพวกดี  
แตละคนลวนเปนชายชาตินักสูและดุรายเหมือนแมหมีท่ีลูกถูกขโมยไป  
นอกจากนี้พระบิดายังเปนนักรบเจนศึกและไมประทับแรมกลางหมูทหาร 
9บางทีอาจจะซอนพระองคอยูตามถํ้าหรือที่ไหนๆ  
และหากพระบิดาเปนฝายโจมตีกอน*ใครตอใครไดยินเขา 
ก็จะหาวาคนของอับซาโลมถูกประหารหมู26 10ทีนี้แมคนที่กลาหาญที่สุด  
ตอใหใจสิงหแคไหนก็จะตองขวัญเสีย  
เพราะอิสราเอลทั้งปวงลวนทราบวาพระบิดาของฝาพระบาททรงเปนนักสู  
และทหารที่อยูดวยก็ลวนหาวหาญ 
11ขาพระบาทขอถวายคําแนะนําใหทรงระดมพลอิสราเอลทั้งหมด 
จากดานจดเบเออรเชบาซ่ึงมากมายดุจทรายที่ชายฝงทะเล 
โดยมีฝาพระบาทเองนําทัพไป 12จากนั้นเม่ือเราพบพระบิดาท่ีไหน 
เราก็จะกรูเขาโจมตีเหมือนน้ําคางกลบผืนดิน มิใหเหลือรอดสักคนเดียว 
13และหากดาวิดถอยรนเขาเมือง ชาวอิสราเอลทั้งสิ้นก็จะเอาเชือกลามเมือง 
ลากลงหุบเขา จนไมเหลือกรวดสักกอนใหเห็น”  
14อับซาโลมและอิสราเอลทั้งหมดลวนกลาววา 
“ คําแนะนําของหุชัยชาวอารคีดีกวาคําแนะนําของอาหิ โธเ ฟ ล ”  

                                      
26 17:9 * หรือ “ เมื่อบางคนลมตายในการโจมตีครั้งแรก”  



เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงตั้งพระทัยท่ีจะขัดขวางคําแนะนําท่ีดีของอาหิโธเ
ฟล  เพื่อนําความยอยยับมาสูอับซาโลม 
 
เตือนดาวิดใหหลบหนี 
15หุชัยรายงานตอปุโรหิตศาโดกและปุโรหิตอาบียาธารวาอาหิโธเฟลใหคําแน
ะนําแก 
อับซาโลมกับผูอาวุโสแหงอิสราเอลอยางไรและบอกดวยวาตนเองไดใหคําแนะ
นําอยาง ไร 16เขาเรียนวา 
“ ทานจงรีบสงขาวไปทูลดาวิดมิใหพักแรมที่สันดอนตรงทาขามแมน้ําในถ่ินกั
นดาร  แตใหขามไปเสีย  หาไมแลว 
ท้ังกษัตริยและคนท่ีตามเสด็จจะถูกกลืนไปสิ้น”  
17โยนาธานกับอาหิมาอัสพักอยูท่ีเอนโรเกล 
เพื่อมิใหมีผูพบเห็นตนเขาออกเมืองนั้น 
สาวใชคนหนึ่งนําเนื้อความท่ีจะกราบทูลกษัตริยดาวิดมาใหเขา 
18แตมีเด็กหนุมคนหนึ่งเห็นพวกเขาและไปทูลอับซาโลม  
ท้ังสองจึงหนีไปโดยเร็วไปยังบานของชายคนหนึ่งในบาฮูริม  
เขามีบอน้ําอยูท่ีลานบาน ทั้งสองจึงปนลงในบอ 19ภรรยาของชายผูนั้น 
เอาผาปดปากบอและเกลี่ยเมล็ดขาวบนนั้น ไมมีใครทราบเรื่องเลย 
20เม่ือคนของอับซาโลมมาถึง และถามนางวา 
“ อาหิมาอัสกับโยนาธานอยูท่ีไหน”  นางก็ตอบวา 
” เขาขามลําหวยไปแลว”  พวกเขาคนหาไมพบใครจึงกลับสูเยรูซาเล็ม 
21หลังจากพวกนั้นไปแลว  คนทั้งสองก็ปนขึ้นจากบอไปทูลดาวิดวา 
“ โปรดเสด็จขามแมน้ําทันที”   
แลวกราบทูลคําแนะนําของอาหิโธเฟลที่บอกใหตามหาดาวิดและปลงพระชนมเ
สีย 22ดาวิดกับคนท้ังหมดที่ตามเสด็จจึงเดินทางขามแมน้ําจอรแดน  
พอรุงสางก็ขามมาครบทุกคน  



23ฝายอาหิโธเฟลเห็นวาคําแนะนําของตน ไมมีใครทําตาม 
ก็ขึ้นลากลับไปยังบานเกิด สั่งเสียเรียบรอยแลวผูกคอตาย  
และถูกฝงไวในอุโมงคของบิดา 
24ดาวิดเสด็จถึงมาหะนาอิม  
สวนอับซาโลมขามแมน้ําจอรแดนมากับชนอิสราเอลทั้งปวง 
25อับซาโลมไดแตงตั้งอามาสาใหเปนแมทัพแทนโยอาบ  
อามาสาเปนลูกพี่ลูกนอง ฝายมารดาของโยอาบ บิดาของอามาสาคือ 
เ ย เธอร27ชาวอิสราเอล28มารดาคืออาบีกายิล  ธิดาของนาหาช   
อาบีกายิลเปนพี่นองกับ  เศรุยาหมารดาของโยอาบ 
26อับซาโลมและทัพอิสราเอลตั้งคายอยูท่ีกิเลอาด 
27เม่ือดาวิดเสด็จมาถึงมาหะนาอิม  โชบี 
บุตรนาหาชจากรับบาหของชาวอัมโมน มาคีรบุตรอัมมีเอลจากโลเดบาร 
และบารซิล ลัยชาวกิเลอาดจากโรเกลิม  28 นําเครื่องนอน หมอหุงตม  
ถวยชาม  แปงสาลี  แปงบารเลย เมล็ดขาวค่ัว  ถ่ัว  29น้ําผึ้ง  นม  
เนยแข็งจากนมวัว และแกะ มาถวายสําหรับดาวิด กับไพรพล 
เพราะพวกเขาพูดวา “ คนทั้งหลายตองหิวโหย  
ออนลาและกระหายในถิ่นกันดาร”  
 
อับซาโลมสิ้นชีวิต 
18 ดาวิดทรงจัดกําลังพลและแตงตั้งหัวหนากองรอยกองพัน 
2ดาวิดสงทหารออกไปหนึ่งในสามอยูภายใตการบัญชาของโยอาบ  
อีกหนึ่งในสามนําโดยอาบีชัยนองชายของโยอาบบุตรเศรุยาห  
และอีกหนึ่งในสามบัญชาการโดยอิททัยชาวกัท  ดาวิดตรัสกับเหลาทหารวา 
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“ เราจะออกรบรวมกับพวกทาน”  3แตพวกเขาทูลทัดทานวา 
“ ขออยาทรงออกรบเลย  เพราะหากพวกเราตองหันหนี  
ตอใหตายไปครึ่งหนึ่งพวกเขาก็ ไมแยแส  
ฝาพระบาททรงมีคาเทากับพวกขาพระบาทหมื่นคน  
ขอทรงคอยชวยสนับสนุนจากในเมืองจะดีกวา”  4ดาวิดตรัสวา 
“ เราจะทําทุกอยางท่ีพวกเจาเห็นวาดีท่ีสุด”  
ดาวิดจึงประทับอยูท่ีขางประตูเมือง  ขณะที่ทหารยกออกไปเปนกองรอยบาง  
กองพันบาง  5กษัตริยตรัสสั่งกับโยอาบ  อาบีชัยและอิททัยวา “ เพื่อเห็นแกเรา 
ขอใหปฏิบัติตออับซาโลมอยางละมุนละมอมเถิด”  
กองทหารทั้งหมดก็ไดยินพระดํารัสนี้โดยทั่วหนา 
6กองทหารจึงเคลื่อนออกไปกลางทุงเพื่อสูรบกับอิสราเอลและสงครามเริ่มขึ้นท่ี
ปาเอฟราอิม 
7กองทัพอิสราเอลถูกทหารของดาวิดโจมตีมีผูบาดเจ็บลมตายมากมายถึง 
20,000 ค น   
8สงครามขยายไปทั่วแถบนั้นและคนที่ตายในปามีมากกวาคนที่ตายดวยคมดา
บ  
9อับซาโลมบังเอิญพบกับทหารของดาวิด และเมื่อขี่ลอหนีไป  
ลอวิ่งผานพุมหนาของกิ่งตนโอกใหญ  ผมของอับซาโลมถูกเก่ียวติดกับก่ิงไม  
ลอวิ่งไปปลอยใหอับซาโลมหอยอยูกลางอากาศ  
10ทหารคนหนึ่งของดาวิดเห็นจึงมาแจงแกโยอาบวา” ขาพเจาเห็นอับซาโลม
หอยแขวนอยูท่ีตนโอก”  11โยอาบถามวา “ เจาเห็นเขาอยูท่ีนั่น  
แลวไมฆาเขาถาทําปานนี้เราคงไดตกรางวัลเจาอยางงามดวยเงินสิบเชเคล29 
กับเข็มขัดนักรบแลวละ”  12ทหารคนนั้นตอบวา 
“ ถึงจะใหเงินขาพเจาพันเชเคล  ขาพเจาก็จะไมแตะตองโอรส  
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เราทุกคนตางก็ไดยินท่ีกษัตริย ตรัสกับทานและอาบีชัยกับอิททัยวา 
‘ เพื่อเห็นแกเรา  อยาทําอันตรายอับซาโลมเลย’  
13และหากขาพเจาไดทรยศตอเจาเหนือหัว30  
ในที่สุดกษัตริยยอมจะทรงทราบเรื่องนี้ 
และทานก็คงจะหนีหางจากขาพเจาไป” 14โยอาบ วา 
“ เราจะไมรีรออยางเจา”  
แลวหยิบหอกสามอันออกมาเสียบทะลุหัวใจอับซาโลมทั้งเปน  
ขณะที่แขวนอยูกับตนโอกใหญ 
15ผูถืออาวุธท้ังสิบคนของโยอาบก็รุมลอมสังหารอับซาโลม 
16แลวโยอาบก็เปาแตร   ทหารจึงเลิกตามลากองทัพอิสราเอล 
17พวกเขาโยนศพอับซาโลมลงในหลุมลึกในปา  
แลวสุมกอนหินทับเปนพะเนินใหญ  ฝายทหารอิสราเอลตางหนีกลับบาน 
18ขณะอับซาโลมยังมีชีวิต  
ทานไดตั้งเสาไวเปนอนุสรณท่ีหุบเขาแหงกษัตริยตามที่ทานดําริวา 
“ เราไมมีลูกชายจะสืบนาม”   ทานตั้งชื่อเสานั้นตามชื่อทาน 
เขาเรียกกันวาอนุสรณแหงอับซาโลมตราบจนทุกวันนี้ 
ดาวิดทราบขาวอับซาโลม 
19อาหิมาอัสบุตรศาโดกกลาววา  
” ใหขาพเจาวิ่งไปกราบทูลกษัตริยเถิดวาองคพระผูเปนเจา+ทรงชวยพระองค
ทานจากศัตรูแลว”  20โยอาบทัดทานวา 
“ อยาเลยวันนี้เจาไมตองเปนคนนําขาว ไวโอกาสหนาก็แลวกัน  
แตวันนี้เจาไมตองทําเพราะโอรสสิ้นแลว”    
21แลวโยอาบจึงพูดกับชาวคูชคนหนึ่งวา 
“ จงไปทูลรายงานสิ่งท่ีเจาเห็นใหกษัตริยทรงทราบ”  

                                      
30 18:13* หรือ “ หากขาพเจานําชีวิตเขาไปเสี่ยงเชนนั้น”  



เขาก็คํานับแลววิ่งออกไป    22อาหิมาอัสบุตรศาโดก กลาวกับโยอาบวา 
“ จะอยางไรก็ตามทีใหขาพเจาวิ่งตามชาวคูชคนนั้นไปเถิด”   โยอาบตอบวา 
“ อยาเลยลูกเอย ทําไมถึงอยากไป  ไมมีขาวอะไรที่จะปูนบําเหน็จใหเจา”  
23เขาออนวอนวา “ เอาเถิด ขาพเจาอยากวิ่งไป”   โยอาบจึงพูดวา 
“ วิ่งไปสิ”   อาหิมาอัสจึงวิ่งลัดทางผานท่ีราบขึ้นหนาคนชาวคูช 
24ดาวิดประทับอยูระหวางประตูเมืองทั้งสอง  
เม่ือคนยามปนบันไดขึ้นไปยังจุดท่ีตนรักษาการณบนกําแพง  
เขามองออกไปเห็นคนๆ หนึ่งวิ่งมา 25จึงรองทูลใหดาวิดทรงทราบ  
ดาวิดตรัสวา “ ถามีคนเดียวคงจะมาแจงขาวดี”   ขณะที่ผูสื่อสารเขามาใกล  
26คนยามมองเห็นอีกคนวิ่งมาจึงรองบอกคนเฝาประตูวา  “ นั่น!  
มาอีกคนหนึ่งแลว”  กษัตริยตรัสวา “ คงจะมาแจงขาวดีเหมือนกัน”  
27คนยามทูลวา “ คนแรกดูทีจะเปนอาหิมาอัสบุตรศาโดก”   กษัตริยตรัสวา 
“ เขาเปนคนดี   นําขาวดีมาบอก”  
28อ าหิมาอัสรองทูลดาวิดวา “ ทุกอยางเรียบรอยดี”   
เขาหมอบกราบลงตอหนาดาวิดทูลวา 
“ สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+พระเจาของฝาพระบาท  
ผูไดทรงมอบบรรดาผูท่ีบังอาจมาตอกรกับฝาพระบาท”   29ดาวิดตรัสถามวา 
“ ลูกอับซาโลมปลอดภัยดีใชไหม”    อาหิมาอัสทูลวา 
“ ตอนที่ทานโยอาบใชใหขาพระบาทมา  เห็นผูคนโกลาหล 
ไมทราบวาเรื่องอะไร”  30ดาวิดตรัสวา “ รออยูตรงนี้กอน”   
อาหิมาอัสจึงกาวหลบเขาไป 
31จากนั้นคนชาวเมืองคูชก็มาถึงและทูลวา  
“ ขาพระบาทนําขาวดีมากราบทูล!  
วันนี้องคพระผูเปนเจา+ทรงชวยฝาพระบาทใหพนมือบรรดา 
ผูทรยศคิดคดตอฝาพระบาท”  32ดาวิดตรัสถามวา 
“ ลูกอับซาโลมปลอดภัยดีใชไหม”  ชายผูนั้นทูลวา 



“ ขอใหศัตรูท้ังปวงและผูคิด รายตอฝาพระบาทเปนเชนโอรสองคนี้เถิด”  
33ดาวิดทรงเสียพระทัยอยางยิ่ง  เสด็จขึ้นสูท่ีประทับ 
เหนือประตูเมืองร่ําไหไปตลอดทาง  ทรงคร่ําครวญวา 
“ โออับซาโลมลูกของพอ  ลูกของพอ  อับซาโลมเอย  
พอนาจะตายไปเสียแทนลูก  โออับซาโลมลูกของพอ  ลูกของพอ”  
 
คําทวงติงของโยอาบ 
19เม่ือโยอาบทราบวา กษัตริยทรงกันแสงและอาลัยถึงอับซาโลม 
2และเมื่อทั้งกองทัพทราบวากษัตริยทรงเศราโศกโทมนัส 
เรื่องโอรสความปลื้มปติในชัยชนะใหญหลวงในวันนั้นก็กลับกลายเปนความโศ
ก ส ล ด  3ทั้งกองทัพคอยๆ 
เคลื่อนเขาสูกรุงอยางเงียบเหงาเสมือนหนึ่งอับอายไดหนีจากการรบ 
4ดาวิดซบพระพักตรลงกับพระหัตถคร่ําครวญวา  “ โอ  อับซาโลมลูกพอ!  โอ  
อับซาโลมลูกของพอ!”   5โยอาบจึงเขาไปยังท่ีประทับ กราบทูลวา 
“ วันนี้ฝาพระบาททรงทําใหคนของฝาพระบาท 
ผูไดปกปองพระชนมชีพของฝาพระบาทไว ท้ังชีวิตของโอรส  ธิดา  มเหสี  
และสนมนั้นรูสึกอัปยศอดสู  6ฝาพระบาททรงรักอาลัยผูท่ีชิงชังฝาพระบาท  
และทรงชิงชังผูท่ีรักฝาพระบาท 
ในวันนี้ฝาพระบาททรงแสดงชัดวาบรรดานายทัพและทหารลวนไมมีความหมา
ยอะไรเลยสําหรับฝาพระบาท  
หากอับซาโลมมีชีวิตอยูและพวกขาพระบาทตายไปหมด 
ฝาพระบาทคงจะพอพระทัย 7บัดนี้ 
ขอทรงโปรดเสด็จออกไปประทานกําลังใจแกพวกทหาร  
ขาพระบาทขอสาบานโดยอางองคพระผูเปนเจา+วา 
หากไมเสด็จออกไปจะไมเหลือพวกเขาแมสักคนเดียวภายในคืนนี้  



แลวฝาพระบาทจะทรงแยยิ่งกวาท่ีเคยประสบภัยพิบัติใดมาตลอดพระชนมชีพ
”  
 
ดาวิดเสด็จกลับเยรูซาเล็ม 
8กษัตริยจึงเสด็จออกไปประทับอยูท่ีประตูเมือง  
และเมื่อเขาทั้งปวงทราบวากษัตริยประทับอยูท่ีนั่น   ก็พากันมาเขาเฝา  
ขณะเดียวกันคนอิสราเอลไดกลับไปยังบานของตน 9ในหมูตระกูลตางๆ 
ของอิสราเอล  ผูคนถกเถียงกันวา” กษัตริยไดทรงกอบกูเราพนจากมือศัตรู  
ทรงชวยเราพนจากมือชาวฟลิสเตีย 
แตบัดนี้พระองคทานทรงหนีจากแผนดินไปเพราะอับซาโลม 10และอับซาโลม 
ซ่ึงพวกเราเจิมตั้งใหปกครองเรา  ก็สิ้นพระชนมแลวในสงคราม 
ทําไมไมมาพูดกันถึงเรื่องทูลเชิญกษัตริยกลับมาอีก”  
11ถอยคําท่ีอิสราเอลถกเถียงกันนี้ ไดลวงรูไปถึงกษัตริยดาวิด 
พระองคจึงมีรับสั่งถึงปุโรหิตศาโดกและ 
ปุโรหิตอาบียาธารใหไปพูดกับบรรดาผูอาวุโสของยูดาหวา 
“ ทําไมทานเปนพวกสุดทายท่ีเชิญกษัตริยกลับมาพระราชวังของพระองค 
12พวกทานเปนพี่นองรวมตระกูล  รวมเลือดเนื้อเชื้อไขเดียว กันแทๆ  
ทําไมกลับเปนพวกสุดทายท่ีมาทูลเชิญ”  13และใหไปบอกอามาสาวา 
“ เจาก็เปนเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกับเรา  
ขอพระเจาทรงจัดการกับเราอยางสาหัส  
หากเจาไมไดเปนแมทัพของเราแทนโยอาบนับแตบัดนี้”  
14ดังนั้นบรรดาคนยูดาหก็ไดรับการโนมนาวใจจนมีมติเปนเอกฉันท  
เขาท้ังหลายมากราบทูลกษัตริยวา “ เชิญเสด็จกลับมาหาพวกขาพระบาท 
พรอมทั้งบรรดาผูท่ีรวมเสด็จดวย”  15กษัตริยจึงเสด็จกลับ 
และมาถึงแมน้ําจอรแดน  
ชาวยูดาหพากันมาที่กิลกาลเพื่อรับเสด็จและสงเสด็จขามแมน้ํา   



 
ชิเมอีสํานึกผิด 
16ฝายชิเมอีบุตรเกรา  คนเบนยามินจากบาฮูริม 
รีบรุดมาสมทบกับคนยูดาหรับเสด็จ กษัตริยดาวิด  
17ท่ีมากับชิเมอีคือคนเบนยามินหนึ่งพันคน  
พรอมทั้งศิบาขาราชบริพารของซาอูล  
บุตรชายทั้งสิบหาคนและคนใชยี่สิบคนของศิบา รีบรุดมายังแมน้ําจอรแดน 
ท่ีกษัตริยประทับอยู 18พวกเขากุลีกุจอสงเชื้อพระวงศขามฟาก  
และใหความชวยเหลือตางๆ นานา  เมื่อชิเมอีบุตรเกราขามจอรแดนมา  
เขาหมอบกราบลงตอหนากษัตริยดาวิด 19และทูลวา” ขอโปรดอภัยโทษ 
แกขาพระบาท  
และทรงลืมสิ่งผิดพลาดที่ขาพระบาทกระทําเม่ือครั้งฝาพระบาทเสด็จออกจากเย
รูซาเล็มดวยเถิด  20เพราะผูทาสสํานึกวาผิดไปแลว  
ขาพระบาทจึงมาท่ีนี่ในวันนี้เปนคนแรกสุดของตระกูลโยเซฟที่มารับเสด็จ”    
21อาบีชัยบุตรเศรุยาหทูลวา “ ชิเมอี 
ไมสมควรตายหรอกหรือที่ไดบังอาจแชงดากษัตริยท่ีองคพระผูเปนเจา +ทรงเ
จิมไว”  22ดาวิดตรัสวา “ บุตรเศรุยาหเอย  เจาเก่ียวอะไรกับเราดวย 
วันนี้ถึงไดกลับกลายมาขัดคอเรา  
ควรหรือที่จะมีใครในอิสราเอลถูกประหารในวันนี้   
เราไมรูหรือวาวันนี้เราคือกษัตริยเหนือ อิสราเอล”  
23แลวกษัตริยจึงตรัสกับชิเมอีวา “ เราไวชีวิตเจา” และทรงสาบานรับรอง 
 
เมฟโบเชททูลชี้แจง 
24เมฟโบเชทหลานชายของซาอูลก็มารับเสด็จดวย 
ทานมิไดดูแลเทาหรือซักเสื้อผาหรือขลิบเคราเลยตั้งแตวันท่ีกษัตริยเสด็จจากไ
ปจวบจนเสด็จกลับมาโดยสวัสดิภาพ 



25เม่ือเมฟโบเชทเดินทางจากเยรูซาเล็มมาเขาเฝา  กษัตริยตรัสถามวา 
“ เมฟโบเชท  ทําไมเจาจึงไมไปกับเรา”  26ทานทูลวา “ ขาแตองคกษัตริย  
ขาพระบาทขาพิการจึงสั่ง ศิบาวา ‘ จงจัดอานลาใหเราไดตามเสด็จ’   
แตศิบาทรยศ 27เขาทูลใสรายหาวาขาพระบาทไมยอมมา  
แตฝาพระบาททรงเปนเสมือนทูตแหงพระเจา 
ขอทรงกระทําตอขาพระบาทตามที่ทรงเห็นชอบเถิด  
28ขาพระบาทและญาติวงศท้ังหมด 
ไมคาดหวังสิ่งใดจากฝาพระบาทนอกจากความตาย  
แตฝาพระบาทกลับประทานเกียรติใหรวมโตะเสวย   
ฉะนี้แลวขาพระบาทจะปริปากทูลวากระไรได”   29ดาวิดตรัสวา 
“ จะกลาวใหมากความไปทําไม  
เราตัดสินใหเจากับศิบาแบงท่ีดินกันก็แลวกัน”  30เมฟโบเชททูลวา 
“ ใหเขารับไปทั้งหมดเถิด  
ในเมื่อฝาพระบาทเสด็จกลับมาโดยปลอดภัยแลวเชนนี้”  
 
ดาวิดและบารซิลลัย 
31บารซิลลัยชาวกิเลอาดก็มาจากโรเกลิม ดวยเพื่อตามเสด็จ  
ขามแมน้ําจอรแดนและ สงเสด็จ 32บารซิลลัยชรามาก อายุ 80 ปแลว  
ทานไดนําเสบียงสิ่งของมาถวายขณะกษัตริย ประทับอยูท่ีมาหะนาอิม  
เพราะทานร่ํารวยมาก    33ดาวิดตรัสกับบารซิลลัยวา “ ขามมา 
อยูกับเราที่เยรูซาเล็มเถิด  เราจะดูแลทาน เอง”  34แตบารซิลลัยกราบทูลวา 
“ ขาพระบาท จะอยูไปไดอีกก่ีป  ถึงใหตามเสด็จไปเยรูซาเล็ม 
35บัดนี้ขาพระบาทอายุแปดสิบปแลว  อะไรดีไมดีจะแยกแยะไดหรือ  
กินด่ืมอะไรจะลิ้มรสไดหรือ เสียงนักรองชายหญิงจะไดยินหรือ  
ควรหรือที่จะรบกวนเปนภาระแกฝาพระบาท 36ขาพระบาทจะขอตามเสด็จขาม 
แมน้ําจอรแดนไปเทานั้น ไฉนฝาพระบาทจะตองปูนบําเหน็จใหเลา 



37ขาพระบาทขอกลับไปตายที่บานเกิดเมืองนอน  ใกลๆ 
อุโมงคของบิดามารดา  แตนี่คือคิมฮาม   ขอใหเขาตามเสด็จฝาพระบาทไป  
ขอทรงกระทําแกเขาตามแตจะโปรดเถิด”  38กษัตริย  ตรัสวา 
“ คิมฮามจะไปกับเรา  เราจะปฏิบัติตอเขา ตามที่จะถูกใจทาน  
สิ่งใดท่ีทานอยากไดจากเรา  เราจะทําใหทาน”   39ฉะนั้น 
ป ร ะ ชากรทั้งหมดจึงขามแมน้ําจอรแดน   แลว กษัตริยก็เสด็จขามไป   
ดาวิดทรงจุมพิตและใหพรแกบารซิลลัย  แลวทานก็กลับบาน 
40กษัตริยเสด็จตอไปยังกิลกาล   ใหคิมฮามตามเสด็จไปดวย 
กําลังพลยูดาหท้ังหมด  และทหารอิสราเอลครึ่งหนึ่งคอยรับเสด็จอยูท่ีนั่นแลว 
 
อิสราเอลไมพอใจ 
41แลวคนอิสราเอลทั้งหมดมาเฝากษัตริยและทูลวา 
“ เหตุใดพี่นองชนยูดาหจึงชิงตัด 
หนาเชิญเสด็จกษัตริยกับราชวงศและขาราชบริพารขามแมน้ําจอรแดน”  
42คนยูดาหโตตอบวา 
“ เราทําเชนนั้นก็เพราะกษัตริยทรงเกี่ยวโยงใกลชิดกับพวกเรา 
ทําไมเรื่องแคนี้พวกทานตองโกรธดวย  
เราสิ้นเปลืองพระราชทรัพยสวนใดหรือ 
มีสิ่งใดท่ีเราฉกฉวยมาเปนของตนหรือ”  43คนอิสราเอลโตกลับวา 
“ พวกเรามีสิทธิ์ในองคกษัตริยสิบสวน  
มิหนําซํ้าเรามีสิทธิ์ในดาวิดมากกวาทาน   ทําไมพวกทานไมไวหนาพวกเรา  
เราเปนพวกแรกใชไหมที่พูดถึงการเชิญเสด็จกลับมาเปนกษัตริย”  
แตคนยูดาหใชวาจาเผ็ดรอนยิ่งกวาคนอิสราเอล 
 
เ ช บ า ก บ ฏ  



20มีนักกอการวุนวายคนหนึ่งชื่อเชบาบุตรบิครีตระกูลเบนยามินเผอิญอยูท่ีนั่น  
เขาเปาแตรและรองตะโกนวา 
“ เราไมมีสวนอะไรกับดาวิดเราไมเก่ียวของอะไรกับบุตรเจสซี  
พี่นองอิสราเอลทั้งหลายเอย  จงกลับบานกันเถิด”   
2คนอิสราเอลทั้งปวงจึงผละจากดาวิดไปติดตามเชบาบุตรบิครี   
แตคนยูดาหอยูเคียงขางกษัตริยของตน 
ตามเสด็จจากแมน้ําจอรแดนสูเยรูซาเล็ม 
3เม่ือดาวิดเสด็จมาถึงวังในเยรูซาเล็ม 
พระองคทรงใหสนมท้ังสิบซ่ึงทรงละไวคอยรักษาวังนั้นไปอยูรวมกันท่ีตําหนักแ
หงหนึ่งไดรับการเลี้ยงดูตามความตองการ  แตกษัตริยมิไดรับเปนสนมอีกตอไป  
นางสนมเหลานั้นจึงถูกกักอยูในฐานะมายตลอดชีวิต 
4จากนั้นกษัตริยตรัสสั่งอามาสาวา” จงระดมพลยูดาหมาท่ีนี่ภายในสามวัน  
แลวตัวเจาก็จงมาดวย”  แตเม่ืออามาสาออกไประดมพลยูดาห 
เขาใชเวลาเกินกวาท่ีไดรับมอบหมาย 6ดาวิดตรัสกับอาบีชัยวา 
“ เชบาบุตรบิครีจะเปนภัยตอเรายิ่งกวาอับซาโลมเสียอีก  
จงนําคนของเราตามลาเอาตัวเขามา 
กอนที่เขาจะหนีเขาเมืองปอมปราการพนมือเราไปได”  7คนของโยอาบ 
พวกเคเรธี และเปเลท 
กับนักรบแกลวกลาท้ังหลายจึงยกออกไปภายใตการนําของอาบีชัย  
ออกจากกรุงเยรูซาเล็มเพื่อตามลาเชบาบุตรบิครี   
8ขณะที่เขาทั้งหลายมาถึงศิลาใหญแหงกิเบโอน  
โยอาบแตงกายชุดออกศึกคาดดาบสั้นพรอมฝกไวท่ีเอวกาวเขาไปทักทายอามา
สา  และแอบชักดาบสั้นออกจากฝก  9พลางพูดวา 
“ เปนอยางไรบางนองชาย”   
แลวใชมือขวาจับหนวดของอามาสาทําทาเหมือนจะจูบ10อามาสาไมทันสังเกต
ดาบสั้นในมือโยอาบ  ก็ถูกแทงเขาท่ีทองไสทะลักออกมาที่พื้น  



โยอาบไมจําเปนตองลงมือซํ้า  
อามาสาก็ตายคาที่แลวโยอาบกับอาบีชัยนองชายตามลาเชบาบุตรบิครีตอไป  
11ทหารคนหนึ่งของโยอาบ  ยืนขางรางของอามาสาและกลาววา 
“ ผูใดชื่นชอบโยอาบและผูใดเปนฝายดาวิด  จงตามโยอาบมา”   
12สวนอามาสานอนจมกองเลือดอยูกลางถนน  
และเมื่อทหารคนนั้นเห็นทหารทั้งหมดลวนแวะมาดูอามาสา 
จึงลากศพจากถนนไปทิ้งไวกลางทุง  และโยนเสื้อผาคลุมไว  
13เม่ือกําจัดรางอามาสาออกไปพนทางแลว  
ทุกคนตางก็สมทบกับโยอาบออกตามลาเชบา บุตรบิครี 
14ฝายเชบาเดินทางผานท่ัวอิสราเอลไปยังเอเบลเบธมาอาคาห  
และทั่วภูมิภาคของ     เบไรตซ่ึงรวมตัวกันมาติดตามเขา 
15กองกําลังของโยอาบมาโอบลอมเชบา ในเอเบลเบธมาอาคาห   
สรางเชิงเทิน ใหญตอกับกําแพงเมืองแลวเริ่ม ท ล า ย ก ำ แ พ ง  
16หญิงเจาปญญาคนหนึ่งรองบอกจากตัวเมือง” โปรดฟงหนอยเถิด 
เรียกทานโยอาบมาทางนี้   ดิฉันขอพูดดวย”  17เมื่อโยอาบมาถึง  
หญิงนั้นถามวา “ ทานคือโยอาบหรือ”  เขาตอบวา “ ใช”  นางกลาววา 
“ โปรดฟงผูนอย”  โยอาบตอบวา “ เราฟงอยู”  18นางกลาวตอไปวา 
“ เ ค ยมีคํากลาวไววา ‘ ไปหาคําตอบที่เอเบล’  แลวเรื่องก็เรียบรอย 
19เราเปนพวกที่รักสันติและจงรักภักดีในอิสราเอล  
ทานกําลังจะทําลายเมืองแมของอิสราเอล  
เหตุใดทานจึงประสงคท่ีจะกลืนมรดกขององคพระผูเปนเจา+”  
20โยอาบตอบวา “ ขอใหเรื่องนี้หาง ไกลจากเรา 
เราไมเคยคิดท่ีจะกลืนหรือทํา ลายเมืองนี้เลย 
21เราตองการแตเพียงไดตัวคนที่ชื่อเชบาบุตรบิครีจากแดนเทือกเขาแหง 
เอฟราอิมซ่ึงกบฏตอกษัตริยดาวิด  หากทานเอาตัวชายคนนี้มาให  
เราก็จะถอนกําลังไปจากเมืองนี้”  หญิงนั้นตอบวา 



“ เราจะโยนหัวเขาขามกําแพงลงมาใหทาน”   
22หญิงนั้นจึงไปหาพวกชาวเมือง ใหคําปรึกษาอันฉลาดหลักแหลม  
พวกเขาก็ตัดศีรษะเชบาบุตรบิครีโยนลงมาใหโยอาบ 
โยอาบจึงเปาแตรเรียกกองทหารแยกยายจากเมืองกลับไปบาน  
สวนโยอาบกลับมาเขาเฝากษัตริยท่ีเยรูซาเล็ม  
 
ขาราชการของดาวิด 
23โยอาบเปนผูบัญชาการกองทัพท้ังหมดของอิสราเอล   
เบไนยาหบุตรเยโฮยาดาเปน ผูบัญชาการพวกเคเรธีและเปเลท24อาโด นีรัม 
เปนผูดูแลคนงานโยธา  เยโฮชาฟท  บุตรอาหิลูด เปนอาลักษณหลวง 
25เชวาเปน ราชเลขา 
ศาโดกกับอาบียาธารเปนปุโรหิต26และอิราแหงยาอีรเปนปุโรหิตของดาวิด 
 
ประหารชีวิตราชวงศของซาอูล 
21 ในรัชกาลของดาวิดเกิดการกันดาร อาหารติดตอกันเปนเวลาสามป 
ดาวิดเขาเฝารองทูลองคพระผูเปนเจา+ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
“ สืบเนื่องมาจากซาอูลกับพวกที่ไดสังหารชาวกิเบโอน”  
2กษัตริยดาวิดจึงทรงเรียกชุมนุมชาวกิเบโอน 
(พวกเขามิไดเปนสวนหนึ่งของอิสราเอล  
แตเปนชาวอาโมไรตท่ีไดรับการไวชีวิตตามที่ชนอิสราเอลไดปฏิญาณไว  
แตดวยความรอนรนเพื่ออิสราเอลและยูดาห  
ซาอูลจึงพยายามกวาดลางพวกเขาออกไป)  3ดาวิดตรัสถามพวกเขาวา 
“ เราจะทําอะไรใหพวกทานไดบางเปนการชดเชย  
ทานจะไดอวยพรพวกเราซึ่งเปนมรดกของพระเจา”  4ชาวกิเบโอนตอบวา 
“ ขาพระบาททั้งหลายไมมีสิทธิ์ท่ีจะเรียกรองเงินทองจากซาอูลกับราชวงศ   
และก็ไมมีสิทธิ์เอาชีวิตคนใดในอิสราเอล”   ดาวิดตรัสวา 



“ ทานตองการใหเราทําอะไรใหบาง”  5พวกเขากราบทูลวา 
“ สําหรับคนท่ีทําลายลางและคิดรายตอพวกขาพระบาทจนวอดวายและระเห็จ
จากอิสราเอล  
6จะขอลูกหลานที่เปนชายของเขาเจ็ดคนมาประหารและและประจานไว 
ตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ในกิเบอาหของซาอูลผูท่ีองคพระผูเปนเจ
า +ทรงเลือกสรร”  ดาวิดตรัสวา “ เราจะมอบคนเหลานั้นใหทาน”  
7ดาวิดทรงไวชีวิตเมฟโบเชท โอรสของโยนาธานหลานชายของซาอูล  
เนื่องดวยคําม่ันสัญญาเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ระหวางดาวิดกับโยน
า ธ า น  8แตทรงมอบตัวอารโมนีกับเมฟโบเชทโอรสของซาอูล 
ซ่ึงเกิดจากนางริสปาหธิดาของอัยยาห  
ท้ังทรงมอบบุตรชายหาคนของเมราบธิดาของซาอูลซ่ึงเกิดกับอาดรีเอล 
บุตรบารซิลลัยแหงเมโหลาห  
9ชาวกิเบโอนประหารและประจานคนเหลานั้นไวบนภูเขาตอเบ้ืองพระพักตรอง
คพระผูเปนเจา+คนทั้งเจ็ดก็สิ้นชีวิต  ขณะนั้นเปนตนฤดูเก็บเก่ียวขาวบารเลย 
10ริสปาหธิดาของอัยยาหคลี่ผากระสอบลงบนหินกอนหนึ่งสําหรับตน  
และพักอยูท่ีนั่นตลอดฤดูเก็บเก่ียวจนถึงยามฝนตกจากฟา 
ค อ ย ไ ลนกแรงท่ีจะมาจิกกินซากศพในเวลากลางวัน  
และฝูงสัตวปาในเวลากลางคืน 
11เม่ือดาวิดทรงทราบถึงการกระทําของนางริสปาหธิดาอัยยาหสนมของซาอูล 
12ก็เสด็จไปนําอัฐิของซาอูลกับโยนาธานโอรสมาจากชาวยาเบชกิเลอาด 
(ผูลอบไปนําพระศพของซาอูลกับโยนาธาน 
มาจากลานเมืองเบธชานที่ซ่ึงคนฟลิสเตียแขวนทั้งสองพระองคไวหลังจากรบช
นะซาอูลท่ีกิลโบอา)         
13ดาวิดนําอัฐิของซาอูลกับโอรสโยนาธานมาจากที่นั่น 
และรวบรวมกระดูกของผูท่ีถูกประหารและประจานไวนั้น 14เขาทั้งหลาย 
ก็ฝงอัฐิของซาอูลกับโอรสโยนาธานไวในอุโมงคของคีชบิดาซาอูลท่ีเศลาเขตเ



บนยามิน  และกระทําทุกสิ่งตามที่ดาวิดตรัสสั่ง  
หลังจากนั้นพระเจาทรงตอบคําอธิษฐานเพื่อดิน แดนนั้น 
 
สงครามกับชาวฟลิสเตีย 
15คนฟลิสเตียมาสูรบกับอิสราเอลอีก ดาวิดเสด็จลงไปกับทหารเพื่อตอสูกับคน 
ฟลิสเตีย   
และดาวิดทรงอิดโรยออนแรง16อิชบีเบโนบวงศวานของราฟาเจาของหอกทอง
สัมฤทธิ์หนัก 300 เ ช เ ค ล 31คาดดาบเลมใหมหมายจะปลงพระชนมดาวิด 
17แตอาบีชัยบุตรเศรุยาหตรงรี่เขามาชวย สังหารชาวฟลิสเตียคนนั้น 
จากนั้นทหารของดาวิดประกาศวา “ ฝาพระบาทอยาทรงออกรบอีกเลย 
เพื่อมิใหดวงประทีปแหงอิสราเอลตองดับไป” 18ตอมาในระหวางการรบกับชา
วฟลิสเตียท่ีเมืองโกบ  สิบเบคัยแหงหุชาหไดสังหารสัฟวงศวานของราฟา 
19และในการสูรบกับฟลิสเตียครั้งอื่นท่ีโกบ  
เอลฮานันบุตรยาอาเรโอเรกิม32แหงเบธเลเฮม สังหารโกลิอัท33แหงกัท 
ผูซ่ึงถือหอกดามใหญเหมือน ไมกระพั่นของชางทอผา 
20และอีกครั้งหนึ่งท่ีเมืองกัท  
คนรางยักษซ่ึงมีนิ้วมือนิ้วเทาขางละหกนิ้วรวมเปน 24 นิ้ว 
เขาเปนวงศวานของราฟาเชนกัน 21ไดมาขมขูอิสราเอล  
โยนาธานบุตรชิเมอาหพี่ชายดาวิดก็สังหารเขา 
22คนทั้งสี่นี้เปนวงศวานของราฟาในกัท  
และเสียชีวิตดวยน้ํามือของดาวิดกับทหาร 

                                      
31 21:16* ป ร ะ ม า ณ 3.5 กิโลกรัม 
32 21:19*  หรือ” บุตรยาอีรชางทอผา”  
33 21:19** บางตนฉบับ, ใ น  1 พ ศ ด .20:5 
“ บุตรยาอีรสังหารลามินองชายโกลิอัท”  



 
บทเพลงของดาวิด 
22 ดาวิดทรงขับรองเพลงบทนี้ถวายแดองคพระผูเปนเจา+  
หลังจากท่ีพระองคทรงชวยเหลือดาวิดจากเง้ือมมือซาอูลและศัตรูอื่นๆทั้งปวง   
ความวา 
2”  องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพระศิลา   
เปนปอมปราการ  และองคพระผูชวยใหรอดของขาพเจา 
3 พระเจาทรงเปนศิลาของขาพเจา 
  ซ่ึงขาพเจาเขาพักพิง 
 ทรงเปนโล เปนพลังแหงความรอดพนของขาพเจา 
 พระองคทรงเปนท่ีม่ัน เปนปอมกําบัง 
เปนองคพระผูชวยใหรอดของขาพเจา 
 ทรงชวยขาพเจาพนจากคนอํามหิต 
 4 ขาพเจารองทูลตอองคพระผูเปนเจา+ 
ผูทรงสมควรแกการยกยองสรรเสริญ 
และพระองคทรงชวยเหลือขาพเจาพน 
จากศัตรูท้ังปวง 
5 คลื่นมรณะถาโถมใสขาพเจา   
กระแสแหงหายนะทวมทนขาพเจา 
6สายรัดแหงแดนผูตายขดรอบตัวขาพเจา 
บวงแรวมรณะเผชิญหนาขาพเจา 
7ในยามทุกขยากขาพเจารองทูลองคพระผูเปนเจา+      
ขาพเจาทูลเรียกพระเจาของขาพเจา   
 จ า ก พระวิหารของพระองค  
พระองคทรงสดับเสียงของขาพเจา 
เสียงร่ํารองของขาพเจาดังไปถึงพระกรรณ 



8แผนดินโลกหวั่นไหวและสะเทือนสะทาน 
ฐานของสวรรคสั่นคลอน 
เนื่องดวยพระพิโรธ 
9ควันพุงออกมาจากพระนาสิก 
ไฟเผาผลาญออกมาจากพระโอษฐ  
จุดถานใหลุกเปนไฟ 
10พระองคทรงแยกฟาสวรรค  และเสด็จ 
ลงมาเมฆทะมึนอยูใตพระบาท 
11พระองคเสด็จมาเหนือเครูบ  
ทะยานมาบนปกแหงลม 
12ความมืดมนรายรอบพระองค 
เปนเมฆฝนมืดทึบแหงทองฟา 
13สายฟาแลบแปลบปลาบออกมา 
จากประกายเจิดจาแหงการปรากฏพระองค   
14องคพระผูเปนเจา+ทรงเปลงกัมปนาทจากสวรรค 
พระสุรเสียงของพระเจาผูสูงสุดกระหึ่มกอง 
15พระองคทรงยิงลูกศรและทําใหเหลา  
ศัตรูกระจัดกระจายไป 
ทรงสงสายฟาแลบรุกไลศัตรูของพระองค 
16โดยพระประกาศิตขององคพระผูเปนเจา+ 
โดยลมปราณจากพระนาสิก ทองทะเลก็เปดออก  
รากฐานของพิภพก็ปรากฏแจง 
17จากเบ้ืองสูงพระองคทรงโนมลงมายึดขาพเจาไว 
ทรงดึงขาพเจาขึ้นมาจากหวงน้ําลึก 
18พระองคทรงชวยเหลือขาพเจา 
จากศัตรูผูทรงอํานาจ 



จากขาศึกผูแข็งแกรงกวาขาพเจา 
19พวกเขาจูโจมขาพเจา 
ในวันแหงภัยพิบัติของขาพเจา 
แตองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนท่ีพึ่งของขาพเจา 
20พระองคทรงนําขาพเจามาสูท่ีกวางขวาง 
ทรงกอบกูขาพเจาเพราะทรงปติยินดีในตัวขาพเจา 
21องคพระผูเปนเจา+ทรงปูนบําเหน็จใหตาม 
ความชอบธรรมของขาพเจา 
ทรงตอบแทนตามความสะอาดแหงมือของขาพเจา 
22เพราะขาพเจารักษาพระมรรคาของพระองค 
ขาพเจามิไดกระทําบาปโดยหันหนีจากพระเจา 
23บทบัญญัติท้ังสิ้นของพระองคอยูตอหนาขาพเจา   
 ขาพเจามิไดหันหนีจากกฎเกณฑ 
24 ขาพเจาปราศจากตําหนิเบ้ืองพระพักตรพระองค 
และรักษาตนใหพนจากความบาป 
25องคพระผูเปนเจา+ทรงปูนบําเหน็จใหตามความชอบธรรมของขาพเจา 
ตามที่ทรงเห็นวาขาพเจาสะอาดบริสุทธิ์ 
26พระองคทรงสัตยซ่ือตอผูท่ีสัตยซ่ือ 
ทรงไรท่ีติ ตอผูซ่ึงไรท่ีติ 
27ตอผูท่ีบริสุทธิ์  ทรงสําแดงพระองควาบริสุทธิ์ 
แตกับคนคดโกงเจาเลหทรงฉลาดหลักแหลม 
28พระองคทรงชวยผูท่ีถอมใจ 
ทรงจับตาดูคนหยิ่งจองหองเพื่อทําใหเขาตกต่ําลง 
29 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  พระองคทรงเปนประทีปของขาพระองค 
ทรงแปรเปลี่ยนความมืดมนของขาพระองค ใหกลายเปนความสวาง 
30โดยพระองคทรงชวยขาพระองคสามารถตะลุยกองทัพ 



โดยพระเจา ขาพระองคสามารถปนขามกําแพง 
31สวนพระเจา พระมรรคาของพระองคบริบูรณ 
พระดํารัสของพระองคไมมีขอผิดพลาด 
พระองคทรงเปนโลสําหรับทุกคนที่เขามาลี้ภัยในพระองค 
32นอกจากองคพระผูเปนเจา+ใครเลาเปนพระเจา   
ใครเลาเปนพระศิลา  นอกจากพระเจาของเรา 
33พระเจาทรงเปนผูประทานกําลังแกขาพเจา34 
ทรงกระทําใหวิถีของขาพเจาดีพรอม 
34พระองคทรงกระทําใหเทาของขาพเจาดุจด่ังเทากวาง 
ทรงทําใหขาพเจายืนอยูบนที่สูง 
35ทรงฝกมือของขาพเจาเพื่อการศึก 
แขนของขาพเจาสามารถนาวธนูทองสัมฤทธิ์ 
36พระองคประทานโลแหงชัยชนะแกขาพระองค 
ทรงโนมพระองคลงเพื่อกระทําใหขาพระองคยิ่งใหญ 
37พระองคทรงขยายทางใหกวางสําหรับเทาของขาพระองค  
เพื่อปองกันมิใหเทาของขาพระองคพลั้งพลาด 
38ขาพระองครุกไลศัตรู และบดขยี้พวกเขา 
ขาพระองคมิไดหันหลังกลับจวบจนทําลายลางพวกเขาไปสิ้น 
39ขาพระองคบดขยี้พวกเขาจนแหลกลาญ 
เขาไมอาจลุกขึ้นมาไดอีก 
พวกเขาลมลงใตเทาของขาพระองค 
40พระองคประทานกําลังแกขาพระองคเพื่อการศึก 
ทรงกระทําใหเหลาศัตรูสยบแทบเทาขาพระองค 
41พระองคทรงบันดาลใหศัตรูของขาพระองคหันหลังวิ่งหนีไป 

                                      
34 22:33* หรือ พระเจาทรงเปนท่ีกําบังเขมแข็งของขาพเจา 



ขาพระองคทําลายลางปฏิปกษของขาพระองค 
42เขารองขอความชวยเหลือ แตไมมีใครชวย 
 รองทูลตอองคพระผูเปนเจา+ แตพระองคไมทรงต อ บ  
43ขาพระองคบดขยี้เขายอยยับเปนฝุนธุลี 
 ย่ําขยี้พวกเขาดังย่ําเลนตามถนน 
44พระองคทรงกอบกูขาพระองคจากการ 
โจมตีโดยประชากรของขาพระองค 
พระองคทรงสงวนขาพระองคไวใหเปนประมุขแหงประชาชาติท้ังหลาย 
ผูคนที่ขาพระองคไมรูจัก  มาสยบตอขาพระองค 
45คนตางชาติมาสวามิภักด์ิตอขาพระองค 
ทันทีท่ีไดยินถึงขาพระองค  เขาก็เชื่อฟงขาพระองค 
46พวกเขาลวนเสียกําลังใจ  ตัวสั่นเทาออกมาจากที่กําบัง 
47องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยู! 
ขอถวายสรรเสริญพระศิลาของขาพระองค! 
ขอพระเจา  พระศิลา  
พระผูชวยใหรอดของขาพระองคทรงเปนท่ีเทิดทูนยกยอง 
48ทรงเปนพระเจาผูแกแคนใหขาพระองค 
ทรงปราบชาติตางๆไวภายใตขาพระองค 
49ทรงชวยขาพระองคพนจากเหลาศัตรู 
ทรงเชิดชูขาพระองคเหนือขาศึกท้ังหลาย 
ทรงกอบกูขาพระองคจากคนทารุณ 
50 
ขาแตองคพระผูเปนเจา+เพราะเหตุนี้ขาพระองคจะยกยองสรรเสริญพระองคใ
นหมูประชาชาติท้ังหลาย 
และรองสดุดีเทิดทูนพระนามของพระองค 
51พระองคประทานชัยชนะยิ่งใหญแกกษัตริยของพระองค 



 ทรงแสดงความรักม่ันคงแกผูท่ีทรงเจิมไว 
คือดาวิดและพงศพันธุตลอดไป”  
 
คําอําลาของดาวิด 
23 ตอไปนี้คือคําอําลาของดาวิด 
“ ว า ท ะ ของดาวิดบุตรเจสซี 
วาทะแหงผูท่ีพระเจาสูงสุดทรงเชิดชู 
บุรุษผูไดรับการเจิมโดยพระเจาแหงยาโคบ 
ผูขับขานบทเพลงแหงอิสราเอล 
2” พระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา+ตรัสผานขาพเจา 
พระดํารัสของพระองคอยูท่ีลิ้นของขาพเจา    
3พระเจาแหงอิสราเอลตรัส องคศิลาแหง อิสราเอลตรัสกับขาพเจาวา 
เม่ือผูหนึ่งปกครองเหนือปวงชนดวยความเที่ยงธรรม 
เม่ือเขาครอบครองดวยความยําเกรงพระเจา 
4เขาก็เปนเชนแสงอรุณ 
ด่ังอรุโณทัยอันไรเมฆหมอก 
ประดุจฟากระจางหลังฝนซ่ึงนําหญางอกขึ้นมาจากผืนดิน 
 5พงศพันธุของขาพเจาพระเจาทรงตั้งไวมิใชหรือ 
พระองคทรงทําพันธสัญญานิรันดรกับขาพเจา 
อยางเรียบรอยและแนนอนทุกสวนทุกตอนมิใชหรือ 
พระองคจะไมทรงใหความรอดและความปรารถนาทั้งปวงของขาพเจาสัมฤทธิ์
ผลหรือ 
 6สวนคนชั่วจะถูกเหวี่ยงทิ้งไปหมด 
เหมือนหนามซึ่งจะไมใชมือกอบหรือกํา 
7ผูใดแตะตองหนาม ยอมใชเครื่องมือเหล็กหรือดามหอก 
พวกเขาถูกเผาท้ิงวอด ณ ที่เขาอยู”  



ยอดนักรบของดาวิด 
8ตอไปนี้คือยอดขุนศึกของดาวิด ไดแกโยเชบ บัสเชเบธแหงทาหเคโมไนต35  
หัวหนา สามยอดขุนศึกผูใชหอกสังหาร ขาศึกถึง 800 คน  ในคราวเดียวกัน   
9คนตอมาคือเอเลอาซารบุตรโดดัยแหงอาโหไฮ 
ทานเปนหนึ่งในสามยอดขุนศึก ซ่ึงอยูกับดาวิด   ขมขวัญพวกฟลิสเตียผูมารวม 
พลอยูท่ีปสดัมมิม36 เพื่อสูรบครั้งนั้นคนอิสราเอลลาถอย 10แตทานยืนหยัด 
ฟาดฟนคนฟลิสเตีย จนมือลาเปนเหน็บปลอยดาบไมได  
องคพระผูเปนเจา+ประทานชัยชนะยิ่งใหญในวันนั้น  
บรรดาทหารกลับมาหาเอเลอาซารเพียงเพื่อจะริบขาวของจากผูท่ีตาย    
11ถัดมาคือชัมมาหบุตรอากีแหงฮาราร  
เม่ือพวกฟลิสเตียรวมตัวกันอยูท่ีหนึ่งซ่ึงมีตนถ่ัวขึ้นเต็ม  
กองทัพอิสราเอลก็หนีไป  12แตชัมมาหยืนหยัดกลางทุงนั้นปองกันพื้นท่ี 
ฟาดฟนฟลิสเตียพายแพและองคพระผูเปนเจา+ประทานชัยชนะยิ่งใหญ 
13ในฤดูเก็บเก่ียว  สามทหารแหงสามสิบยอดนักรบ มาหาดาวิดท่ีถํ้าอาดุลลัม  
ขณะกองทหารของฟลิสเตียตั้งคายอยูในหุบเขาเรฟาอิม 
14ครั้งนั้นดาวิดอยูในท่ีม่ัน  สวนแนว รบของฟลิสเตียอยูท่ีเบธเลเฮม  
15ดาวิดกระหายหาน้ําและเอยปากวา 
“ อยากใหมีใครไปนําน้ําจากบอใกลประตูเมืองเบธเลเฮม มาใหเราด่ืม”  
16คนทั้งสามก็ตีฝาแนวรบของ ฟลิสเตีย ไปตักน้ําจากบอนั้นมาให แตดาวิด 
ไมยอมดื่ม  กลับรินออกเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 
17” ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขาพระองคไมอาจด่ืม  

                                      
35 23:8 * หรือ “ แหงฮัคโมนี” ดู 1 พ ศ ด  11:11 บางตนฉบับระบุวาคือ 
อาดีโนแหงเอสนี ผูสังหารขาศึก 800 ค น  
36 23:9 * ดู 1 พ ศ ด .11:13 ตนฉบับภาษาฮีบรู “ รวมพลอยูท่ีนั่น”  



นี่คือเลือดของบุคคลผูเสี่ยงชีวิตเอามามิใชหรือ”  และดาวิดก็ไมยอมดื่มน้ํานั้น  
นี่คือวีรกรรมของสามยอดนักรบ 
18อาบีชัยนองชายโยอาบบุตรเศรุยาห คือ หัวหนาของสามสิบยอดนักรบ37 
ทานใชหอกสังหารศัตรูถึง 300 คน  ทานจึงมีชื่อเสียงเทียบเทาสามยอดขุนศึก  
19แมจะไมไดเปนหนึ่งในจํานวนนั้น  
แตทานยิ่งใหญท่ีสุดในบรรดาสามสิบยอดนักรบ 
ท่ีเปนนายทหารชั้นแนวหนาของกองทัพ  และทานคือหัวหนาของพวกเขา   
20เบไนยาหบุตรเยโฮยาดาเปนทหารกลาจากคับเซเอล  
ผูประกอบวีรกรรมหลายครั้งทานสังหารยอดฝมือสองคนของโมอับ   
ครั้งหนึ่งทานลงไปในหลุมฆาสิงโตในวันท่ีมีหิมะตก  
21และทานไดสังหารคนอียิปต  รูปรางสูงใหญแมวาเขาถือหอกอยู  
เบไนยาหถือไมพลองเขาสู 
ทานกระชากหอกจากมือชาวอียิปตผูนั้นและสังหารเขาดวยหอกเลมนั้น 
22เหลานี้คือวีรกรรมของเบไนยาหบุตรเยโฮยาดา 
ทานก็ลือชื่อเทียบเทาสามยอดขุนศึก 
23ทานเปนหนึ่งในผูยิ่งใหญท่ีสุดของสามสิบยอดนักรบ  
แมไมไดเปนหนึ่งในสาม ยอดขุนศึก  
ดาวิดทรงแตงตั้งใหทานดูแลกองทหารรักษาพระองค 
24ในบรรดาสามสิบยอดนักรบ ไดแกอาสา เฮลนองชายของโยอาบ  
เอลฮานันบุตรโดโด จากเบธเลเฮม  25ชัมมาหแหงฮาโรด   เอลีคา แหงฮาโรด  
26เฮเลสแหงปลที  อิราบุตร อิกเคช จ า ก เ ท โ ค อ า  
27อาบีเยเซอรจากอานาโธท  เมบุนนัย38แหงหุชาห  28ศัลโมนแหงอาโหไฮ  

                                      
37 23:18* หรือ สามยอดนักรบ 
38 23:27 * บางตนฉบับ (และดู 1 พ ศ ด . 11:29) “ สิบเบคัย”  



มาหะรัยแหงเนโทฟาห 29เ ฮ เ ล ด 39 บุตรบาอานาหแหงเนโทฟาห    
อิธัยบุตรรีบัยจากกิเบอาหเขตเบนยามิน  30เบไนยาหแหงปราโธน 
ฮิดดัย40จากหวยกาอัช  31อาบี อัลโบนแหงอารบา  อัสมาเวทแหงบาฮูริม 
32เอลียาหบาแหงชาอัลโบน  บรรดาบุตรของยาเชน 
โ ย น า ธ า น 33บุตรของ41ชัมมาหแหงฮาราร  
อาหิยัมบุตรชาราร**แหงฮาราร  34เอลีเฟเลทบุตรอาหัสบัยแหงมาอาคาห  
เอลีอัมบุตรอาหิโธเฟลแหงกิโลห  35เฮสโรแหงคารเมล  ปารัยแหงอารไบต 
36อิกาลบุตรนาธันจากโศบาห  บุตรของฮากร4ี2บานีตระกูลกาด 
37เศเลกชาวอัมโมน   นาหะรัย 
วงศเบเอโรทผูถืออาวุธประจําตัวโยอาบบุตรเศรุยาห 
38อิราแหงอิธรากาเรบแหงอิธรา 39และอูรียาหชาวฮิตไทต รวมทั้งหมด 37 
ค น 43 
 
ดาวิดทรงนับไพรพล 
24อีกครั้งหนึ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธอิสราเอล  
และทรงดลใจดาวิดใหกอความลําบากแกพวกเขา โดยตรัสวา 
“ จงไปทําสํามะโนไพรพลอิสราเอลและยูดาห” 2ดาวิดจึงตรัสกับโยอาบและบ
รรดานายทัพวา “ จงทําสํามะโนพลรบทั้งหมดของทุกเผาในอิสรา 
เอลจากดานจดเบเออรเชบา เพื่อเราจะรูวามีคนอยูเทาไร”  

                                      
39 23:29 * (ดู 1 พ ศ ด . 11:30) บางตนฉบับ  “ เ ฮ เ ล บ ”  
40 23:30 * บางตนฉบับ (และดู 1 พ ศ ด . 11:32) “ หุรัย ”  
41 23:33 * บางตนฉบับ (และดู 1 พ ศ ด . 11:34) ไมมีคําวา “ บุตรของ”  
42 23:36 *ดู 1พ ศ ด . 11:38 
43 23:39 * สามสิบยอดนักรบกับสามยอดขุนศึก รวมทั้งแมทัพโยอาบ 
มีชื่อใหมๆรวมเขาในทําเนียบนี้แทนผูท่ีเสียชีวิตไปแลวดวย 



3โยอาบกราบทูลวา 
“ ขอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเพิ่มกองทหารรอยเทา  
และขอใหฝาพระบาทไดเห็นกับตา  
เหตุไฉนฝาพระบาทจึงมีพระประสงคจะกระทําเชนนี้”  
4แตคําสั่งของกษัตริยยอมมีอํานาจเหนือคําทัดทานของโยอาบและเหลานายทั
พ  ฉะนั้นพวกเขาจึงทูลลาไปนับพลอิสร า เ อ ล   
5หลังจากขามแมน้ําจอรแดนพวก เขาไปตั้งคายพักในหุบเขา  
ทางใตของเมืองอาโรเออร แลวผานกาดไปยังยาเซอร  
6พวกเขาไปที่กิเลอาดและเขตแดนทาหทิมโหดชิ 
แลวไปดานยาอันและไปทั่วจนถึงไซดอน  7จากนั้นไปยังปอมแหงเมืองไทระ 
และหัวเมืองทั้งหมดของชาวฮีไวต และชาวคานาอัน   
ทายสุดไปยังเบเออรเชบาในเนเกบแหงยูดาห 8หลังจากไปทั่วแดน  
พวกเขาก็กลับมายังเยรูซาเลมเมื่อสิ้น 9 เดือน 20 วัน    
9โยอาบทูลรายงานจํานวนพลรบตอกษัตริย   คนที่อยูในเกณฑออกรบไดมี  
800,000 คนในอิสราเอล   สวนในยูดาหมี  500,000 ค น  
10หลังจากสํารวจไพรพลแลว 
ดาวิดก็สํานึกผิดจึงกราบทูลองคพระผูเปนเจา+วา 
“ สิ่งท่ีขาพระองคกระทํานั้นผิดมาก  
ขอทรงโปรดอภัยโทษบาปผิดของผูทาสท่ีทําไปอยางโงเขลายิ่งนักนี้เถิด”  
11กอนดาวิดตื่นบรรทมเชาวันรุงขึ้น 
มีพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงกาดผูเผยพระวจนะ  
ซ่ึงเปนผูทํานายใหดาวิด ความวา  12” จงไปบอกดาวิดวา  
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
‘ เรามีขอเสนอสามประการใหเจาเลือกอยางหนึ่งท่ีเราจะจัดการกับเจา’ ”  



13กาดจึงเขามาเฝาดาวิด  ทูลถามวา  
“ ฝาพระบาทจะทรงเลือกการกันดารอาหารทั่วดินแดนสามป44  
หรือเตลิดหนีจากศัตรูผูรุกไลสามเดือน  หรือยอมใหมีโรคระบาด 
ในดินแดนสามวัน  
ขอทรงตรึกตรองแลวแจงแกขาพระบาทเพื่อจะทูลตอผูท่ีใชขาพระบาทมา” 14
ดาวิดตรัสวา “ เราลําบากใจมาก  
แตขอตกอยูในเง้ือมพระหัตถขององคพระผูเปนเจา+ดีกวาตกอยูในเง้ือมมือมนุ
ษย เพราะพระเมตตาคุณของพระเจาใหญหลวงนัก”  
15ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ทรงใหเกิดโรคระบาดในอิสราเอลตั้งแตเชาวันนั้น 
จนครบกําหนด  จากดานจดเบเออรเชบา  มีผูเสียชีวิต 70,000 
ค น 16เมื่อทูตสวรรคเง้ือมือขึ้นจะทําลายลางเยรูซาเล็ม 
องคพระผูเปนเจา+ทรงทุกขพระทัยเนื่องดวยภัยพิบัตินั้น และตรัสกับทูตนั้นวา 
“ พอเถิด! ยั้งมือ”  
ขณะนั้นทูตขององคพระผูเปนเจา+อยูท่ีลานนวดขาวของอาราวนาหชาวเยบุส 
17เม่ือดาวิดเห็นทูตองคนั้นก็กราบทูลองคพระผูเปนเจา+วา 
“ ขาพระองคคือผูกระทําความผิดบาป  
เหลาประชากรเปนแกะไมไดทําผิดอะไร 
ขอทรงลงโทษขาพระองคกับครอบครัวเทานั้นเถิด”  
 
ดาวิดสรางแทนบูชา 
18ในวันนั้นกาดมาทูลดาวิดวา 
“ ขอทรงไปสรางแทนบูชาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ที่ลานนวด 
ขาวของอาราวนาหชาวเยบุสเถิด”  
19ดาวิดจึงไปปฏิบัติตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งผานทางกาด  

                                      
44 24:13* ดู 1พ ศ ด  21:12 ตนฉบับฮีบรู “ เจ็ดป”  



20เม่ืออาราวนาหเห็นกษัตริยและผูตามเสด็จมาหาตนก็เขาไปหมอบกราบลงกั
บพื้น 21ทูลถามวา  “ ฝาพระบาทเสด็จมาดวยพระประสงคอันใด”  
ดาวิดตรัสวา “ เพื่อมาซ้ือลานนวดขาวของเจา  
เราจะสรางแทนบูชาถวายแดองคพระผูเปนเจา+พระองคจะไดทรงระงับโรคระ
บาดครั้งนี้เสีย”  
22อาราวนาหทูลวา “ ขอทรงใชทุกสิ่งตามที่ตองพระประสงคเถิด  
นี่คือวัวสําหรับเปนเครื่องเผาบูชา  และนี่คือเลื่อนนวดขาวกับ แอกวัวใชเปนฟน 
23ขาพระบาทอาราวนาหขอถวายทั้งหมด  
และขอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของฝาพระบาททรงโปรดฝาพระบาทดวยเถิ
ด ”    
24แตกษัตริยตรัสกับอาราวนาหวา “ เราขอยืนยันท่ีจะซ้ือจากเจา  
เราจะไมถวายเครื่องเผาบูชาแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราโดยที่ไมไดเ
สียคาอะไรเลย”  เปนอันวาดาวิดทรงซ้ือลานนวดขาวกับวัวดวยเงิน 50 
เ ช เ ค ล 45  
25แลวดาวิดสรางแทนบูชาขึ้นท่ีนั่นถวายแดองคพระผูเปนเจา+  
และถวายเครื่องเผาบูชากับเครื่องสันติบูชา  
องคพระผูเปนเจา+ทรงตอบรับคําอธิษฐานเพื่อแผนดิน  
โรคระบาดที่เกิดแกอิสราเอลก็หมดไป 

                                      
45 24:24* ป ร ะ ม า ณ 0.6 กิโลกรัม 



c.พ ร ะ ธ ร ร ม  1 พงศกษตัรยิ 
.c.วัยชราของดาวิด 
 
1 เมื่อกษัตริยดาวิดทรงพระชนมายุยืนนานและชรามากแลว 
แมจะหมผาก่ีผืนๆ ก็ไมทรงรูสึกอบอุน  2ขาราชบริพารจึงกราบทูลวา 
“ ควรหาหญิงพรหมจารีแรกรุนมาอยูงานถวายการปรนนิบัติ 
ใหนอนแนบเคียงพระวรกายเพื่อฝาพระบาทจะทรงอบอุน”   
3 เขาทั้งหลายจึงเฟนหาหญิงงามท่ัวแดน 
ในที่สุดก็เลือกไดอาบีชากชาวชูเนม จึงนํา       ตัวนางมาเขาเฝา 
4หญิงสาวนั้นงามนัก คอยดูแลถวายการปรนนิบัติ 
แตกษัตริยมิไดมีความสัมพันธใกลชิดกับนาง 
 
.c.อาโดนียาหตั้งตนเปนกษัตริย 
5 ฝายอาโดนียาหโอรสของพระนางฮักกีทเหอเหิมคิดจะเปนกษัตริย  
จึงจัดรถรบ พลขับ และเกณฑคน 50 คนใหวิ่งนําขบวน  
6(ทานไมเคยถูกพระบิดาขนาบหรือดุวาเลย  ทานเปนคนรูปงาม 
เกิดถัดจากอับซาโลม)   
7
 อาโดนียาหคบคิดกับโยอาบบุตรเศรุยาหและปุโรหิตอาบียาธารซ่ึงสนับส
นุนตน 8แตปุโรหิตศาโดก  เบไนยาหบุตรเยโฮยาดา  นาธันผูเผยพระวจนะ  
ชิเมอี  เรอี  และองครักษพิเศษของดาวิดไมไดรวมอยูฝายอาโดนียาห  
9 อาโดนียาหถวายแกะ วัว กับลูกวัวขุน ณ 
ศิลาแหงโสเฮเลธทใกลเอนโรเกล ทานได 
เชิญโอรสทั้งปวงของดาวิดและบรรดาขาราชบริพารแหงยูดาหมารวมพิธี  



10แตไมเชิญ      นาธนัผูเผยพระวจนะ  เบไนยาหองครักษพิเศษ 
และอนุชาโซโลมอน 
11 นาธันผูเผยพระวจนะจึงไปทูลถาม 
พระนางบัทเชบาพระชนนีของโซโลมอนวา 
“ พระนางทรงทราบหรือไมวาอาโดนียาห 
โอรสของพระนางฮักกีทตั้งตนเปนกษัตริยแลว 
โดยที่กษัตริยดาวิดมิไดทรงทราบเรื่องเลย 
12ขาพระบาทขอถวายคําปรึกษาเพื่อพระนางจะทรงสงวนชีวิตของพระนางกับ
โ อ ร ส โ ซ โ ล ม อ น  13คือโปรดเสด็จไปเฝากษัตริยทูลถามวา 
‘ ฝาบาททรงสัญญากับหมอมฉันแลวมิใชหรือวาโซโลมอนโอรสของหมอมฉัน 
จะไดเปนกษัตริยครองราชบัลลังกสืบตอจากฝาบาท  
ก็แลวทําไมอาโดนียาหจึงขึ้นเปนกษัตริย’  
14แลวขณะพระนางกําลังทูลกษัตริยอยูขาพระบาทจะเขาไปกราบทูลยืนยัน”  
15
 พระนางบัทเชบาจึงเสด็จเขาไปในหองประทับของกษัตริยซ่ึงทรงชรามา
กแลว อาบีชากชาวชูเนมกําลังอยูงานถวายการปรนนิบัติ 
16บัทเชบากราบลงแลวคุกเขาเบ้ืองพระพักตร   
 กษัตริยตรัสถามวา “ เจาประสงคสิ่งใด”  
17 พระนางทูลวา 
“ ฝาบาททรงปฏิญาณไวกับผูทาสในพระนามแหงองคพระผูเปนเจา+พระเจา
ของฝาบาทวา  
โซโลมอนโอรสของหมอมฉันจะไดเปนกษัตริยครองราชบัลลังกสืบตอจากฝาบ
า ท  
18แตกลับกลายเปนวาอาโดนียาหขึ้นเปนกษัตริยองคใหมโดยที่ฝาบาทผูทรงเ
ปนกษัตริยมิไดทรงทราบเรื่องเลย     19อาโดนียาหไดถวายวัว  ลูกวัวขุน  
กับแกะมากมาย  ทั้งไดเชิญโอรสทั้งปวงของฝาบาท  ปุโรหิตอาบียาธาร  



แมทัพโยอาบ แตไมเชิญโซโลมอนผูทาสของฝาบาท  20ขาแตกษัตริย 
อิสราเอลทั้งปวงกําลังจับตาดูวาจะทรงเลือกใครขึ้นครองราชยสืบตอจากฝาบา
ท  21มิฉะนั้นแลวทันทีท่ีฝาบาททรงลวงลับไปอยูกับบรรพบุรุษ 
หมอมฉันกับลูกโซโลมอนจะตกเปนอาชญากร”  
22 ขณะที่พระนางกําลังทูลกษัตริย นาธันผูเผยพระวจนะก็มาถึง 
23พวกเขาจึงทูลกษัตริยวา “ นาธันผูเผยพระวจนะมารอเขาเฝา”  
นาธันจึงเขามาหมอบกราบลงเบื้องพระพักตร    
24 และกราบทูลวา 
“ ฝาพระบาททรงแตงตั้งอาโดนียาหเปนกษัตริยครองราชบัลลังกสืบตอจากฝา
พระบาทแลวหรือ 25วันนี้เขาไดถวายวัว  ลูกวัวขุน กับแกะมากมาย 
และเชื้อเชิญบรรดาโอรสของฝาพระบาท  นายทัพนายกอง  
และปุโรหิตอาบียาธาร  ขณะนี้พวกเขากําลังเลี้ยงฉลองและโหรองวา 
‘ กษัตริยอาโดนียาห จงทรงพระเจริญ’  
26แตขาพระองคผูทาสของฝาพระบาท  ปุโรหิตศาโดก  
เบไนยาหบุตรเยโฮยาดาและโซโลมอนผูทาสของฝาพระบาทไมไดรับเชิญ 
27การครั้งนี้ฝาพระบาททรงกระทําไปโดยมิทรงอนุญาตใหเหลาขาพระบาททร
าบกระนั้นหรือ วาใครคือผูท่ีจะครองราชยสืบตอจากฝาพระบาท”  
 
.c.ตั้งโซโลมอนเปนกษัตริย 
28 ดาวิดตรัสวา “ เรียกบัทเชบามานี่สิ”  
พระนางจึงเขามายืนเฝาอยูเบ้ืองพระพักตร        
29 แลวกษัตริยตรัสปฏิญาณวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ผูทรงชวยเหลือเราพนจากความยากลําบากทั้งปวงนั้นทร
งพระชนมอยูแนฉันใด  
30วันนี้เราจะทําตามที่ไดปฏิญาณไวกับเจาในพระนามองคพระผูเปนเจา+พระเ



จาแหงอิสราเอล คือโซโลมอนลูกของเจาจะไดเปนกษัตริยสืบตอจากเรา  
และจะครองบัลลังกแทนเรา”  
31 บัทเชบาจึงหมอบซบลงกับพื้น และคุกเขาทูลวา 
“ ขอใหกษัตริยดาวิดเจานายของหมอมฉันทรงพระเจริญเปนนิตย”  
32 ดาวิดตรัสสั่งวา “ จงเรียกปุโรหิตศาโดก นาธันผูเผยพระวจนะ 
และเบไนยาหบุตรเยโฮยาดามา”  เมื่อเขาทั้งหลายมาถึง 
33กษัตริยตรัสกับพวกเขาวา “ จงนําขาราชบริพารของเราไปที่      กิโฮน 
ใหโอรสโซโลมอนขี่ลอของเรา 34ณ 
ท่ีนั้นใหปุโรหิตศาโดกและนาธันผูเผยพระวจนะเจิมเขาเปนกษัตริยแหงอิสราเอ
ล  จงเปาแตรและโหรองวา ‘ กษัตริยโซโลมอน  จงทรงพระเจริญ’  
35จากนั้นจงกลับมากับเขา ใหเขานั่งบนบัลลังกครองราชยแทนเรา  
เราไดแตงตั้งเขาเปนกษัตริยแหงอิสราเอลและยูดาห”   
36 เบไนยาหบุตรเยโฮยาดาทูลวา “ อ า เมน  
ขอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของฝาพระบาททรงมีพระประกาศิตเชนนั้นเถิด 
37ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับโซโลมอนดังท่ีทรงสถิตกับฝาพระบาทมาแ
ลว 
เพื่อกระทําใหราชบัลลังกของพระองคทานยิ่งใหญกวาของดาวิดเจานายของข
า พ ร ะ บ า ท ”  
38 ฉะนั้น  ปุโรหิตศาโดก  นาธันผูเผยพระวจนะ  เบไนยาหบุตรเยโฮยาดา  
พวกเคเรธี 
และเปเลทจึงลงไปเชิญโซโลมอนประทับบนลอของดาวิดและนําเสด็จไปยังกีโฮ
น  39ศาโดก นําน้ํามันจากพลับพลาศักด์ิสิทธิ์บรรจุในเขาสัตวมาเจิมโซโลมอน  
แลวพวกเขาเปาแตรและผูคนโหรองวา 
“ ขอกษัตริยโซโลมอนจงทรงพระเจริญ”   
40จากนั้นเขาทั้งปวงตามเสด็จโซโลมอนกลับมา 
มีการเปาขลุยครึกครื้นรื่นเริงเปนการใหญ เสียงสนั่นจนแผนดินสะทาน 



41
 อาโดนียาหและแขกรับเชิญท้ังปวงไดยินเสียงกระห่ึมขณะกําลังจะเสร็จสิ้
นงานเลี้ยง  เมื่อไดยินเสียงแตร โยอาบถามวา 
“ เพราะเหตุใดจึงมีเสียงอึกทึกครึกโครมทั่วเมืองนี้เพราะเหตุใดกันแน”  
42 พูดยังไมทันขาดคํา โยนาธานบุตรของปุโรหิตอาบียาธารก็เขามา 
อาโดนียาหกลาววา “ เขามาเถิด เจาเปนคนดี จะตองมีขาวดีมาบอก”    
43 โยนาธานเรียนวา “ หามิได  
กษัตริยดาวิดเจาเหนือหัวของเราทรงตั้งโซโลมอนเปนกษัตริยแลว  
44พระองคทรงใหโซโลมอนไปยังกีโฮนพรอมดวยปุโรหิตศาโดก 
นาธันผูเผยพระวจนะ  เบไนยาห  คนเคเรธี  และเปเลท 
โซโลมอนทรงลอของกษัตริย 
45แลวปุโรหิตศาโดกกับนาธันผูเผยพระวจนะเจิมทานเปนกษัตริยท่ีกิโฮน 
พวกเขาฉลองครึกครื้นมาตลอดทาง ทั่วท้ังเมืองจึงพากันเอิกเกริกอึงคะนึง 
นี่แหละเสียงที่เราไดยิน 46ยิ่งกวานั้นโซโลมอนขึ้นประทับเหนือราชบัลลังก 
47และเหลาขาราชบริพารเขาเฝาถวายพระพรแดกษัตริยดาวิด กราบทูลวา 
‘ ขอพระเจาทรงใหพระนามของโซโลมอนเลื่องลือยิ่งกวาฝาพระบาท 
และราชบัลลังกของพระองคทานยิ่งใหญกวาฝาพระบาทเถิด’   
แ ลวกษัตริยทรงโนมกราบลงนมัสการบนแทนท่ีบรรทม 48ตรัสวา 
‘ สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล  
ผูทรงใหขาพระองคไดเห็นทายาทครองบัลลังกขาพระองคในวันนี้’  “     
49
 ถึงตอนนี้แขกรับเชิญท้ังหลายของอาโดนียาหผุดลุกขึ้นดวยความตกใจ
และหนีไปกันคนละทิศค น ล ะ ท า ง  50สวนอาโดนียาห 
ดวยความกลัวโซโลมอน จึงหนีเขาไปจับเชิงงอนของแทนบูชาไว  
51เม่ือมีผูไปทูลโซโลมอนวาอาโดนียาหกลัวกษัตริยโซโลมอนจึงจับเชิงงอนขอ
งแทนบูชาไวและกลาววา 



“ ขอใหกษัตริยโซโลมอนปฏิญาณกับเราในวันนี้วาจะไมประหารชีวิตผูทาสข
องพระองค”   
52 โซโลมอนตรัสวา “ ถาเขาทําตัวดี ผมสักเสนก็จะไมตกลงพื้น 
แตหากพบสิ่งใดไมดีในตัวเขา  เขาจะตองตาย”  
53กษัตริยโซโลมอนจึงสงคนไปนําตัวอาโดนียาหมาจากแทนบูชา  
อาโดนียาหเขามากราบลงเบื้องพระพักตร   โซโลมอนก็ตรัสวา 
“ กลับไปบานเถิด”  
         
.c.ดาวิดกาํชับโซ โ ล ม อ น  
 
2 เมื่อดาวิดใกลจะสิ้นพระชนม  ทรงกําชับโซโลมอนวา   
2 “ พอกําลังจะจากไปตามธรรมดาโลก 
ฉะนั้นเจาจงเขมแข็งและเปนชายชาตรี 
3จงรักษาขอกําหนดที่องคพระผูเปนเจา+ทรงวางไว 
ดําเนินในทางของพระองค 
และปฏิบัติตามกฏเกณฑและพระบัญชาของพระองค 
ดังท่ีบันทึกไวในบทบัญญัติของโมเสส เพื่อเจาจะเจริญกาวหนา 
ไมวาจะไปที่ไหนหรือทําสิ่งใด  
4และเพื่อองคพระผูเปนเจา+จะทรงทําตามพระสัญญาท่ีทรงใหไวกับพอวา 
‘ หากลูกหลานของเจาระมัดระวังวิถีดําเนินชีวิตของตน 
ซ่ือสัตยภักดีตอพระเจาสุดหัวใจสุดดวงวิญญาณแลว  
บัลลังกอิสราเอลจะไมขาดคนของตระกูลเจาครอบครองเลย’  
5 “ นี่แนะ! ลูกเองก็รูสิ่งท่ีโยอาบบุตรเศรุยาหทํากับพอ 
ท่ีเขาทํากับแมทัพอิสราเอลสองนาย 
คือเขาฆาอับเนอรบุตรเนอรและอามาสาบุตรเยเธอร 
กระทําใหหลั่งเลือดในยามสงบราวกับยามศึก 



โลหิตจึงแปดเปอนผาคาดเอวและรองเทาของเขา 
6ลูกจงใชสติปญญาจัดการกับเขา อยาปลอยใหเขาแกตายอยางสงบ  
7 แตจงแสดงน้ําใจแกลูกๆ ของบารซิลลัยแหงกิเลอาด 
และใหเขามารวมโตะเสวยดวย  พวกเขาอยูฝายพอ  
เม่ือพอหนีอับซาโลมพี่ชายของเจาไป   
8 และก็อยาลืมชิเมอีบุตรเกราคนเบนยามินจากบาฮูริม 
ผูซ่ึงแชงดาพออยางรายกาจตอนที่พอไปยังมาหะนาอิม 
ครั้นเขาลงมาตอนรับพอที่จอรแดน พอก็สัญญาวาจะไมฆาเขา  
9แตอยาถือวาเขาพนผิด ลูกเปนคนฉลาด ยอมรูวาจะจัดการกับเขาอยางไร 
จงประหารเขาเสีย”  
 
.c.ดาวิดสิ้นพระชนม 
10 จากนั้น ดาวิดก็ทรงลวงลับไปอยูกับบรรพบุรุษ 
และถูกฝงไวในเมืองดาวิด 11ดาวิดทรงปกครองอิสราเอลเปนเวลา 40 ป  7 
ปในเฮโบรน และอีก 33 ปในเยรูซาเล็ม 
12โซโลมอนจึงขึ้นครองราชบัลลังกของดาวิดราชบิดา 
และรัชกาลของพระองคม่ันคงเปนปกแผน 
 
.c.อาโดนียาหถูกประหาร 
13 ฝายอาโดนียาหโอรสของพระนางฮักกีท  
มาเขาเฝาพระนางบัทเชบาพระชนนีของโซโลมอน  พระนางตรัสวา 
“ เจามาดีหรือเปลา”    
 อาโดนียาหทูลวา “ ขาพระบาทมาอยางสันติ  
14มีเรื่องมาขอกราบทูลพระกรุณา”   
 พระนางตรัสวา “ พูดไปเถิด”    



15 อาโดนียาหทูลวา “ ดังท่ีทรงทราบดีราชอาณาจักรเปนของขาพระบาท  
อิสราเอลทั้งปวงลวนคาดหมายวาขาพระบาทจะไดเปนกษัตริย  
แตเหตุการณกลับตาลปตร  ราชอาณาจักรตกเปนของนองชายแทน 
เพราะเปนมาจากองคพระผูเปนเจา+ 
16บัดนี้ขาพระบาทมีสิ่งหนึ่งจะขอกราบทูลพระกรุณา 
ขออยางทรงปฏิเสธเลย”    
 พระนางตรัสวา “ พูดมาเถิด”    
17 อาโดนียาหทูลวา “ โปรดทูลกษัตริยโซโลมอน พระองคจะไดไมปฎิเสธ 
ขอพระราชทานอาบีชากชาวชูเนมใหเปนภรรยาของขาพระบาทดวยเถิด”  
18 บัทเชบาตรัสวา “ ตกลง เราจะไปขอกับกษัตริยให”  
19 เมื่อบัทเชบาเขาพบกษัตริยโซโลมอนเพื่อทูลขอใหอาโดนียาห 
กษัตริยก็ทรงยืนขึ้นตอนรับและหมอบคํานับ  แลวประทับบนบัลลังก  
ทรงใหยกพระที่นั่งมาถวายพระชนนี พระนางจึงประทับเบ้ืองขวาพระหัตถ 
20 พระนางตรัสวา “ แมจะขออะไรสักอยางหนึ่ง อยาปฏิเสธแมเลย”    
 โซโลมอนตรัสวา  “ แมบอกมาเถิด ลูกไมปฏิเสธอยูแลว”   
21 พระนางตรัสวา 
“ ขอยกนางอาบีชากชาวชูเนมใหแตงงานกับอาโดนียาหพี่ชายของลูก”   
22 กษัตริยโซโลมอนตรัสตอบพระชนนีวา 
“ ทําไมแมขออาบีชากชาวชูเนมใหอาโดนียาห   
ขอราชบัลลังกใหเขาดวยสิเพราะเขาเปนพี่ชายของลูก  
ปุโรหิตอาบียาธารและโยอาบบุตรเศรุยาหก็เปนฝายเขา”   
23 แลวโซโลมอนตรัสปฏิญาณวา 
“ ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงจัดการกับเราอยางรุนแรง  
หากอาโดนียาหไมชดใชดวยชีวิตที่บังอาจขอเชนนี้  
24องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูแนฉันใด 
พระองคผูทรงสถาปนาเราไวบนบัลลังกเสด็จพอดาวิด 



และทรงตั้งราชวงศขึ้นเพื่อเราตามที่ทรงสัญญาไว 
อาโดนียาหจะตองตายในวันนี้”   
25กษัตริยโซโลมอนจึงตรัสสั่งเบไนยาหบุตรเยโฮยาดา  
เขาก็ไปประหารชีวิตอาโดนียาห 
 
.c.อาบียาธารถูกถอดจากตําแหนง 
26 โซโลมอนตรัสกับปุโรหิตอาบียาธารวา 
“ จงกลับไปยังท่ีของทานในฮานาโธท ทานสมควรตาย  
แตเราจะไมประหารทานตอนนี้  
เพราะทานไดหามหีบพันธสัญญาองคพระผูเปนเจา+ผูยิ่งใหญสูงสุดในรัชกาลเ
สด็จพอของเรา และทานไดรวมทุกขรวมสุขกับเสด็จพอมาโดยตลอด”  
27โซโลมอนจึงทรงถอดอาบียาธารจากตําแหนงปุโรหิตขององคพระผูเปนเจา
+  
เปนอันสําเร็จตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+ที่ชิโลหเก่ียวกับวงศวานข
องเอลี1 
 
.c.โยอาบถูกประหาร 
28 ครั้นขาวมาถึงโยอาบผูสมคบกับอาโดนียาห  
แมเม่ือกอนมิไดคบคิดกับอับซาโลม  
โยอาบก็หนีไปที่พลับพลาจับเชิงงอนของแทนบูชาไว  
29มีผูไปทูลโซโลมอนวาโยอาบหนีไปยังพลับพลาอยูขางๆ แทนบูชา  
โซโลมอนจึงตรัสสั่งใหเบไนยาหบุตรเยโฮยาดาวา “ ไปประหารเขาเสีย”   
30 เ บ ไ นยาหก็เขาไปในพลับพลา และกลาวกับโยอาบวา 
“ กษัตริยตรัสสั่งใหออกไป!”   

                                      
1 2:27* ดูใน  1 ซ ม อ .2:31-35 



 แตโยอาบตอบวา “ ไม เราจะตายที่นี่”   
 เบไนยาหจึงกลับไปทูลกษัตริยตามที่โยอาบพูด   
31 กษัตริยตรัสสั่งเบไนยาหวา “ ทําอยางท่ีเขาบอก 
ฆาเขาเสียแลวเอาไปฝง ตัวเราและวงศวานของเสด็จพอจะไดพนจากมลทิน 
ท่ีเขาไดฆาผูบริสุทธิ์  32องคพระผูเปนเจา+จะใหเขาเองรับ 
ผิดชอบที่ฆาชายสองคนซ่ึงดีกวาเขา 
เพราะเสด็จพอของเราไมไดมีสวนรวมใดๆ 
กับความตายของอับเนอรบุตรเนอรแมทัพแหงอิสราเอล 
และอามาสาบุตรเยเธอรแมทัพแหงยูดาห 
33ขอใหโทษผิดแหงโลหิตนั้นตกอยูแกโยอาบกับวงศวานตลอดไป  
สวนดาวิดกับวงศวาน  ราชวงศและราชบัลลังก  
ขอใหมีสันติสุขขององคพระผูเปนเจา+สืบไปนิรันดร”  
34 เบไนยาห บุตรเยโฮยาดาจึงไปประหารโยอาบเสีย  
ศพโยอาบถูกฝงไวในท่ีของตนในถิ่นกันดาร  
35กษัตริยทรงแตงตั้งเบไนยาหเปนแมทัพแทนโยอาบ 
และใหศาโดกเปนปุโรหิตแทนอาบียาธาร 
 
.c.ชิเมอีถูกประหาร 
36 กษัตริยทรงใหคนไปตามชิเมอีมา  และตรัสกับเขาวา 
“ จงสรางบานและอาศัยอยูในเยรูซาเล็มนี้  อยาไปที่อื่นใดเลย 
37วันใดท่ีเจาออกไปพนหุบเขาขิดโรน  จงรูเถิดวาเจาจะตาย 
และถือเปนความผิดของเจาเอง”   
38 ชิเมอีทูลวา “ ฝาพระบาทตรัสชอบแลว ผูทาสจะปฏิบัติตาม”   
ชิเมอีจึงอาศัยอยูใน           เยรูซาเล็มเปนเวลานาน 
39 แตสามปตอมา 
ทาสของชิเมอีสองคนหลบหนีไปเฝากษัตริยอาคีชโอรสมาอาคาห แหงเมืองกัท   



เม่ือชิเมอีทราบวาเขาอยูท่ีกัท 
40ก็ขึ้นลาไปเฝาอาคีชท่ีกัทเพื่อคนหาทาสและนําตัวทาสกลับมาจากกัท  
41 ครั้นโซโลมอนทราบวาชิเมอีออกจากเยรูซาเล็มไปยังกัทและกลับมาแลว 
42ก็ใหตามตัวเขามา ตรัสถามวา 
“ เราเตือนเจาและใหเจาสาบานในพระนามขององคพระผูเปนเจา+แลวมิใชห
รือ  วาวันใดที่เจาออกไปที่อื่น  เจาจะตองตาย  เจาก็ตอบวา 
‘ ฝาพระบาทตรัสชอบแลว ผูทาสจะปฏิบัติตาม’    
43แลวเหตุใดเจาจึงไมทําตามที่ปฏิญาณไวตอองคพระผูเปนเจา+และไมทําตา
มคําสั่งของเรา   
44 เจารูอยูแกใจถึงความเลวรายท้ังสิ้นท่ีเจาทําไวกับดาวิดราชบิดาของเรา  
บัดนี้องคพระผูเปนเจา+จ ะ ทรงคืนสนองความผิดท่ีเจาไดทํา 
45แตกษัตริยโซโลมอนจะไดรับพร 
และราชบัลลังกของดาวิดจะยั่งยืนสถาพรเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ต
ล อ ด ไ ป ”  
46 จากนั้นกษัตริยตรัสสั่งเบไนยาหบุตรเยโฮยาดา 
เขาก็ออกไปประหารชิเมอี  
ราชอาณาจักรจึงม่ันคงเปนปกแผนในพระหัตถโซโลมอ น  
 
.c.โซโลมอนอธษิฐานขอสติปญญา 
 
3
 โซโลมอนทรงเจริญพระราชไมตรีกับฟาโรหกษัตริยแหงอียิปตและอภิเษ
กกับพระธิดาองคหนึ่งของฟาโรห  ทรงพาพระนางมาประทับ ณ 
เมืองดาวิดจนกระทั่งการกอสรางพระราชวัง  
พระวิหารขององคพระผูเปนเจา+และกําแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มสําเร็จเรียบรอย 
2แตทวาประชาชนยังคงถวายเครื่องบูชาท่ีสถานบูชา ณ 



ท่ีสูงท้ังหลายเพราะวิหารเพื่อพระนามองคพระผูเปนเจา+ยังไมไดสรางขึ้น  
3โซโลมอนทรงรักองคพระผูเปนเจา+ 
และปฏิบัติตามกฎเกณฑของดาวิดพระบิดา 
เวนแตยังทรงถวายเครื่องบูชาและเผาเครื่องหอมที่สถานบูชา ณ ที่สูงท้ังหลาย    
4 พระองคเสด็จไปยังกิเบโอนเพื่อถวายเครื่องบูชา เพราะเปนสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงซ่ึงสําคัญท่ีสุด ทรงถวายเครื่องเผาบูชา 1,000 ชุดบนแทนนั้น  
5ท่ีกิเบโอนองคพระผูเปนเจา+ทรงปรากฏแกโซโลมอนในความฝนยามคํ่าคืน  
พระเจาตรัสวา” เจาตองการสิ่งใด  จงขอเถิดแลวเราจะให”  
6 โซโลมอนกราบทูลวา 
“ พระองคไดทรงกรุณาตอผูทาสดาวิดบิดาของขาพระองค  
เนื่องเพราะดาวิดชอบธรรม ซ่ือตรงและจงรักภักดีตอพระองค 
และพระองคยังคงสําแดงพระกรุณาธิคุณตอดาวิดสืบไป 
โดยใหบุตรคนหนึ่งสืบราชสมบัติ   
7 “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ข อ ง ขาพระองค 
บัดนี้ทรงโปรดใหขาพระองคไดเปนกษัตริย สืบตอจากเสด็จพอดาวิด 
แตขาพระองคยังเปนแคเด็กเล็กๆ คนหนึ่ง ไมรูวิธีปฏิบัติภาระหนาท่ี  
8ผูทาสของพระองคอยูทามกลางประชากรที่ทรงเลือกสรร 
ซ่ึงเปนชนชาติยิ่งใหญ และมากมายเหลือคณานับ 9ฉะนั้น 
ข อ ท ร ง โ ปรดใหผูทาสมีจิตใจท่ีชาญฉลาดหยั่งรู 
เพื่อจะปกครองประชากรของพระองค และรูจักแยกแยะผิดชอบชั่วดี 
เพราะใครเลาจะสามารถปกครองประชาชาติยิ่งใหญของพระองคนี้ได”  
10 องคพระผูเปนเจา+ทรงพอพระทัยท่ีโซโลมอนทูลขอเชนนี้  11จึงตรัสวา 
“ เนื่องจากเจาขออยางนี้ ไมไดขอชีวิตยืนยาว  หรือทรัพยสมบัติสําหรับตัวเอง 
หรือชีวิตศัตรูของเจา  แตขอใหมีความชาญฉลาดหยั่งรูเพื่อผดุงความยุติธรรม 
12เราจะใหตามท่ีเจาขอ 
เราจะใหเจามีสติปญญาและความชาญฉลาดหยั่งรูอยางท่ีไมเคยมีหรือจะมีใคร



เสมอเหมือนเจา 13ยิ่งกวานั้นเราจะใหสิ่งท่ีเจาไมไดขออีกดวย 
คือทรัพยสมบัติและเกียรติอยางท่ีไมมีกษัตริยองคใดเสมอ 
เหมือนตลอดชีวิตของเจา 
14และเราจะใหเจามีชีวิตยืนยาวหากเจาดําเนินในทางของเรา 
ปฏิบัติตามคําสั่งและกฎเกณฑของเราเหมือนดาวิดบิดาของเจา”  
15แลวโซโลมอนก็ตื่นบรรทมและตระหนักวาไดทรงพระสุบิน    
 พระองคเสด็จกลับมายังเยรูซาเล็ม 
ทรงยืนอยูหนาหีบพันธสัญญาของพระเจา ถวาย 
เครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชา 
จากนั้นทรงจัดเลี้ยงประทานแกขาราชสํานักท้ังปวง 
 
.c.โซโลมอนตัดสินคดี 
16 มีหญิงโสเภณีสองคนมาเขาเฝากษัตริยโซโลมอน   17คนหนึ่งทูลวา 
“ ขาแตกษัตริย         หมอมฉันกับหญิงคนนี้อาศัยอยูในบานเดียวกัน  
เขาอยูดวยเมื่อหมอมฉันคลอดลูก 18พอลูกอายุไดสามวัน 
ผูหญิงคนนี้ก็คลอดลูกดวยเชนกัน  มีเพียงเราสองคนอยูในบาน  ไมมีคนอื่น  
19 ลูกชายของหญิงคนนี้ตายไปตอนกลางคืนเพราะถูกเขานอนทับ  
20แลวเขาตื่นขึ้นมา กลางดึก 
เอาลูกชายของหมอมฉันออกไปจากขางตัวหมอมฉันซ่ึงหลับอยูไปนอนแนบอก  
และเอาลูกของเขาที่ตายมาไวแนบอกหมอมฉัน  
21เชาวันรุงขึ้นหมอมฉันตื่นขึ้นจะใหนมลูก  ก็พบวาลูกตายเสียแลว 
ครั้นสวางหมอมฉันเพงดูจึงเห็นวาไมใชลูกของหมอมฉัน”    
22 หญิงอีกคนพูดขึ้นวา “ นั่นแหละเปนลูกของเธอ 
สวนเด็กท่ียังเปนอยูนะลูกของฉัน”  หญิงคนแรกวา “ ไมใช  
ลูกท่ีตายเปนของเธอ  ลูกท่ีเปนอยูนะของฉัน”   
แลวคนท้ังสองก็เถียงกันเบ้ืองพระพักตรกษัตริย 



23 กษัตริยตรัสวา “ คนนี้ก็วา ‘ ลูกฉันยังอยูลูกเธอตายแลว’   คนนั้นก็วา 
‘ ไมใช ลูกเธอตายแลวลูกฉันสิยังอยู’  “   
24 พระองคตรัสวา “ เอาดาบมาใหเราสักเลมซิ”   ก็มีผูนําดาบมาถวาย 
25 กษัตริยตรัสสั่งวา “ จงผาเด็กคนที่ยังเปนอยูออกเปนสองสวน  
แบงใหผูหญิงสองคนนี้คนละสวน”    
26 หญิงท่ีเปนแมของเด็กนั้นจริงๆ และรักลูกมาก จึงรองออกมาวา 
“ อยาเลย ยกลูกให เขาไปเถิด  อยาฆาลูกเลย”    
 แตอีกคนพูดวา “ ผาแบงกันเลย จะไดไมตองเปนของเธอหรือของฉัน”    
27 กษัตริยจึงตรัสวา “ อยาฆาเด็กนั้นเลย 
จงมอบเขาใหกับหญิงคนท่ีตองการใหเด็กมีชีวิตอยู  
เพราะเธอนั่นแหละเปนแม”    
28
 เม่ือชนชาติอิสราเอลทั้งปวงไดยินเก่ียวกับคําตัดสินของกษัตริยก็ยําเกรง
นับถือพระ องค 
เพราะเห็นวาทรงมีสติปญญาจากพระเจาเพื่อผดุงความยุติธรรม 
 
.c.ขาราชการของโซโลมอน 
 
4 โซโลมอนทรงปกครองเหนืออิสราเอลทั้งปวง  
2ขาราชการคนสําคัญของโซโลมอน  ไดแก 

อาซาริยาห บุตรศาโดก เปนปุโรหิต  
3 เอลิโฮเรฟและอาหิยาห บุตรชิชา เปนราชเลขา   
 เยโฮชาฟท บุตรอาหิลูด เปนอาลักษณ  
4 เบไนยาห บุตรเยโฮยาดา เปนแมทัพ  
 ศาโดกและอาบียาธาร เปนปุโรหิต  
5 อาซาริยาหบุตรนาธัน ดูแลขาหลวงประจําเขต   



 สาบุด บุตรนาธัน เปนปุโรหิตและที่ปรึกษาสวนพระองค   
6 อาหิชาร เปนเจากรมวัง   
 อาโดนีรัม บุตรอับดา เปนผูควบคุมแรงงานโยธา 
7 และมีขาหลวงประจําเขต 12 นายดูแลทั่วอิสราเอล 
รับผิดชอบจัดหาเสบียงจากประชากรสําหรับกษัตริยและขาราชบริพาร  
แตละคนรับหนาท่ีจัดหาสําหรับเดือนหนึ่งของ ป  8ไดแก  
 
 เบนเฮอร ในแดนเทือกเขาแหงเอฟราอิม  
9 เบนเดเคอร ในมาคาส  ชาอัลบิม  เบธเชเมช และเอโลนเบธฮานัน   
10 เบนเฮเสด ในอารุบโบท  (โสโคหและดินแดนเฮเฟอรท้ังหมด)   
11 เบนอาบีนาดับ (ผูซ่ึงแตงงานกับทาฟทธิดาของโซโลมอน) 
ดูแลแถบภูเขาโดร   
12 บาอาหาบุตรอาหิลูด ในทาอานาคและเมกิดโด 
เบธชานทั้งหมดถัดจากศาเรธานใต ยิสเรเอล  
จากเบธชานจดเอเบลเมโหลาหไปถึงโยกเมอัม   
13 เบนเกเบอรในราโมทกิเลอาด 
(รวมถ่ินฐานของยาอีรบุตรมนัสเสหในกิเลอาด) ภูมิภาคอาร โกบในบาชาน  
แ ล ะ  60 เมืองปอมปราการซ่ึงมีลูกกรงประตูทองสัมฤทธิ์     
14 อาหินาดับ บุตรอิดโด ในมาหะนาอิม  
15 อาหิมาอัส (ซ่ึงแตงงานกับบาเสมัทธิดาของโซโลมอน) ดูแลเขตนัฟทาลี  
16 บาอานา บุตรหุชัย ในอาเชอร และอาโลท   
17 เยโฮชาฟท บุตรปารูอาห  ในอิสสาคาร   
18 ชิเมอี บุตรเอลา ในเบนยามิน   
19 เกเบอรบุตรอูรี ในกิเลอาด (ดินแดนของสิโหนประมุขแหงอาโมไรต 
และดินแดนของโอกประมุขแหงบาชาน) 
เขาเปนขาหลวงประจําเขตคนเดียวของที่นั่น 



 
.c.เสบียงประจําวันของโซโลมอน 
20 ประชากรยูดาหและอิสราเอลมีมากมายเหมือนเม็ดทรายที่ชายทะเล 
ลวนอิ่มหนําสุขสําราญกันท่ัวหนา 
21และโซโลมอนทรงครอบครองดินแดนทั้งหมดจากแมน้ํา*จนถึงดินแดนของช
าวฟลิสเตีย จดพรมแดนของอียิปต 
ดินแดนเหลานี้ตางนําเครื่องบรรณาการมาถวายและอยูใตอํานาจโซโลมอนตล
อดพระชนมชีพ 
22 เสบียงประจําวันท่ีโซโลมอนตองการ คือ แปงละเอียด 30 โ ค ร ะ 2 
แปงขนม 60 โ ค ร ะ 3 23วัวขุน 10 ตัว วัวจากทุงหญา 20 ตัว   
แ พ ะ แ ล ะ แ ก ะ  100 ตัว นอกจากนี้ยังมีกวาง  เกง  สมัน 
และไกท่ีคัดแลว 
24โซโลมอนทรงครอบครองอาณาจักรทั้งปวงทางทิศตะวันตกของแมน้ํายูเฟร
ติส  จากทิฟสาหไปถึงกาซา มีความสงบสุขทุกๆ ดาน  
25ตลอดพระชนมชีพของโซโลมอน 
ยูดาหและอิสราเอลจากดานจดเบเออรเชบา ลวนดําเนินชีวิต อยางปลอดภัย  
แตละคนอยูใตเถาองุนและตนมะเดื่อของตน  
26 โ ซ โ ล ม อนทรงมีคอกมาเทียมรถ 4,000 แหง4 
แ ล ะ พ ล ร ถ ร บ  12,000 ค น 5  
27 แตละเดือน กําหนดใหขาหลวงเขตสงเสบียงมาสําหรับโซโลมอน 
และผูรวมโตะเสวยมิใหมีสิ่งใดขาดตกบกพรอง  

                                      
2 4:22* ป ร ะ ม า ณ 6.6 กิโลลิตร  
3 4:22** ป ร ะ ม า ณ 13.2 กิโลลิตร 
4 4:26* ตามบางตนฉบับ (ดู 2พ ศ ด .9:25) ตนฉบับฮีบรู 40,000 แหง  
5 4:26** หรือ มา 12,000 ตัว 



28อีกท้ังยังจัดหาขาวบารเลยและฟางสําหรับมาศึกและมา      อื่นๆ 
ในคอกหลวงดวย 
 
.c.สติปญญาของโซโลมอน 
29
 พระเจาประทานสติปญญากับวิจารณญาณอันยิ่งใหญและความเขาใจนั
บไมถวนดังเม็ดทรายท่ีชายทะเลแกโซโลมอน 
30โซโลมอนทรงเฉลียวฉลาดยิ่งกวาบรรดานักปราชญแหงทิศตะวันออก 
และปราชญท้ังปวงในอียิปต31พระองคทรงฉลาดกวาใครๆ 
รวมทั้งเอธานแหงวงศเอสรา  เฮมาน  คาลโคล  และดารดา  
บุตรทั้งหลายของมาโฮล  และทรงพระ 
เกียรติเลื่องลือไปทั่วประชาชาติท้ังหลาย 32ทรงเอื้อนเอยสุภาษิต 3,000 ขอ 
และมีบทเพลงพระนิพนธ 1,005 บ ท  33ทรงพรรณนาวาดวยพฤกษชาติ 
ตั้งแตสนสีดารแหงเลบานอน  ลงไปถึงตนหุสบเล็กๆ ซ่ึงงอกออกมาจากกําแพง  
พระองคยังทรงตรัสสอนเกี่ยวกับสัตวและนก  สัตวเลื้อยคลานและปลา   
34บรรดากษัตริยของโลกผูไดสดับถึงพระปญญาของโซโลมอนก็สงคนชาติตา
งๆ มาสดับฟงพระปญญาของโซโลมอน 
 
.c.การเตรยีมสรางพระวิหาร 
 
5 กษัตริยฮีรามแหงเมืองไทระทรงมีสัมพันธไมตรีกับดาวิดเสมอมา  
ฉะนั้นเม่ือทรงทราบวาโซโลมอนไดรับการเจิมขึ้นครองราชยสืบตอจากดาวิดผูเ
ปนพระบิดาก็สงทูตมาเขาเฝา   
2โซโลมอนมีพระราชสาสนตอบไปยังฮีรามความวา 
 



3  “ ทานทราบอยูวาดาวิดบิดาของขาพเจามีศึกติดพันรอบดาน    
จึงไมสามารถ 
 สรางวิหารเพื่อพระนามขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของพระองค 
จนกระท่ังองคพระผูเปนเจา+ไดทรงสยบขาศึกท้ังหลายไว 
 แทบเทา  
4บัดนี้องคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพเจาประทานการพักสงบรอบดานแกข
าพเจา  มิไดมีขาศึกหรือภัยพิบัติประการใด  
5ขาพเจาจงึตั้งใจจะสรางวิหารถวายเพื่อพระนามแหง 
 องคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพเจาดังท่ีพระองคทรงบัญชาดาวิดบิด
าของขาพเจาไววา 
‘ ลูกของเจาซ่ึงเราจะตั้งใหครองราชบัลลังกแทนเจาจะสรางวิหารเพื่อนามขอ
ง เ ร า ’    
6 
 “ ฉะนั้นขอทานโปรดบัญชาใหคนของทานตัดไมสีดารแหงเลบานอนใ
หขาพเจา   
 ขาพเจาจะสงคนไปทํางานดวย   
และจะจายคาจางใหคนงานของทานตามแตทานจะ 
 กําหนด  
ทานทราบอยูแลววาทางฝายขาพเจาไมมีชางท่ีเชี่ยวชาญการตัดไมเสมอ 
 เหมือนชาวไซดอน”   
 
7 ฮีรามพอพระทัยในสาสนจากโซโลมอนยิ่งนัก ตรัสวา 
“ ส ร ร เสริญองคพระผูเปนเจา+ในวันนี้ท่ีทรงโปรดประทานโอรสที่เฉลียวฉ
ลาดแกดาวิดใหปกครองชนชาติท่ียิ่งใหญนี้”   
8 จากนั้นฮีรามทรงตอบโซโลมอนกลับมาวา  
 



 “ เราไดรับสาสนจากทานแลว 
และจะจัดสงไมซุงท้ังสีดารและสนมาตามที่ทานขอ            
9คนของเราจะนําไมซุงจากเลบานอนไปถึงทะเล  
แลวผูกแพลองมาตามทะเลสูจุดหมาย 
 ท่ีทานตองการ  จากนั้นจะถอดแพมอบไมซุงใหแกทาน   
ทานสามารถจายคาตอบแทน 
 แกเราโดยสงอาหารมาใหราชสํานักของเรา”  
 
10 ฮีรามก็สงไมสีดารและสนมาใหโซโลมอนตามความประสงค  
11และเพื่อเปนการตอบ แทน  
โซโลมอนสงขาวสาลีไปใหราชสํานักของฮีรามปละ 20,000 โ ค ร ะ 6 
และน้ํามันมะกอกบริสุทธิ์ปละ 20,000 
บัท712องคพระผูเปนเจา+ประทานสติปญญาแกโซโลมอนตามที่ทรงสัญญาไว   
ฮีรามและโซโลมอนทรงเจริญพระราชไมตรีและทรงกระทําสนธิสัญญาตอกัน     
13 โซโลมอนทรงเกณฑแรงงาน 30,000 คน จากทั่วแดนอิสราเอล 
14และสงพวกเขา หมุนเวียนไปเลบานอนเดือนละหมื่นคน 
คนหนึ่งจะไปอยูเลบานอนหนึ่งเดือน และกลับมา อยูท่ีบานสองเดือน  
อาโดนีรัมเปนผูบังคับบัญชาแรงงานโยธาเหลานี้ 15โซโลมอน 
ยังทรงมีกรรมกรแบกหามอีก 70,000  คน  ชางสกัดหิน 80,000 คน 
ในแถบเทือกเขา 16โดยมีหัวหนาคนงาน  3,300 ค น 8 
ทําหนาท่ีควบคุมโครงการและดูแลคนงาน 17ตามพระบัญชาของโซโลมอน 

                                      
6 5:11 * ป ร ะ ม า ณ 4,400 กิโลลิตร  
 
75:11 ** ป ร ะ ม า ณ 440 กิโลลิตร       
8 5:16 * บางตนฉบับ (และดู 2 พ ศ ด .2:2,18) “ 3,600 ค น ”  



พวกเขาขนหินคัดแลวกอนมหึมาเพื่อสกัดเปนหินฐานรากของพระวิหาร 
18ผูคนจากเกบาลมาชวยชางของโซโลมอนและฮีรามในการเลื่อยซุง ถากไม 
และเตรียมหินสําหรับการสรางพระวิหาร 
 
.c.ง า นสรางพระวิหาร 
 
6 ในปท่ี 4809 หลังจากท่ีอิสราเอลออก มาจากอียิปต และเปนปท่ี 4 
แหงรัชกาลโซโลมอนในเดือนศิฟซ่ึงเปนเดือนที่สอง    
โซโลมอนทรงเริ่มการสรางพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+   
2 วิหารที่โซโลมอนสรางถวายแดองคพระผูเปนเจา+นี้ยาว 60 ศ อ ก 10  
กวาง 20 ศ อ ก 11 สูง 30 ศ อ ก 12  3มุขหนาหองโถงพระวิหารยาว 20 
ศ อ ก 13 เทากับดานกวางของวิหาร และลึกจากดานหนา 10 
ศ อ ก 144ทรงสรางชองหนาตางดานบนผนังพระวิหาร โดยดานในกวาง 
ดานนอกแคบ  
5พระองคทรงสรางชั้นดานนอกผนังหองโถงและหองชั้นในแลวก้ันเปนหองดา
นขาง 6ชัน้ลางสุดกวาง 5 ศ อ ก 15 ชั้นท่ีสองกวาง 6 ศ อ ก 16 

                                      
9 6:1 * บางตนฉบับ “ 440”  
10 6:2 * ป ร ะ ม า ณ 27 เ ม ต ร   
116:2  ** ป ร ม า ณ 9 เ ม ต ร  
12 6:2 *** ป ร ะ ม า ณ 13.5 เ ม ต ร  
13 6:3 *  ป ร ะ ม า ณ 9 เ ม ต ร    
14 6:3 ** ป ร ะ ม า ณ  4:5 เ ม ต ร  
15 6:6 * ป ร ะ ม า ณ 2:3 เ ม ต ร   
16 6:6 ** ป ร ะ ม า ณ 2.7 เ ม ต ร  



และชั้นบนกวาง 7 ศ อ ก 17  
ในแตละชั้นของผนังดานนอกพระวิหารจะหยักเขาเปนบา 
เพื่อมิใหคานยื่นเขาไปในผนังพระวิหาร  
7 การกอสรางพระวิหารใชแตหินท่ีสกัดมาเรียบรอยแลวจากเหมืองหิน 
จึงไมมีเสียงคอน  เหล็กสกัด  
หรือเครื่องมือเหล็กในบริเวณพระวิหารขณะกําลังกอสราง   
8 ทางเขาชั้นลางสุดอยูทางใตของพระวิหาร  มีบันไดขึ้นไปยังชั้นท่ีสอง 
และมีบันไดจากชั้นสองขึ้นไปชั้นสาม 
9เปนอันวาพระองคทรงสรางพระวิหารเสร็จ ทําหลังคาดวยคาน 
และกระดานไมสนสีดาร 10ทรงสรางหองขางรอบพระวิหารสูง 5 ศ อ ก 18 
ตอกับพระวิหารโดยใชคานไมสนสีดาร  
11 พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงโซโลมอนวา 
12” เก่ียวกับวิหารที่เจากําลังสรางอยูนี้  หากเจาทําตามกฎเกณฑของเรา 
รักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบและคําสั่งของเรา  
เราก็จะกระทําใหสําเร็จโดยทางเจา  ตามที่เราสัญญากับดาวิดบิดาของเจา 
13เราจะสถิตกับชนชาติอิสราเอลประชากรของเรา 
และจะไมทอดทิ้งพวกเขาเลย”      
14 ในที่สุดโซโลมอนก็ทรงสรางพระวิหารสําเร็จเรียบรอย 
15ภายในทั้งหมดจากพื้นจดเพดานพระองคทรงกรุดวยกระดานไมสนสีดาร  
และปูพื้นพระวิหารดวยกระดานไมสน 16ท ร งกั้นหองขนาด 20 ศ อ ก 19 
ท่ีดานหลังของวิหาร  โดยใชกระดานไมสนสีดารจากพื้นจดเพดาน  
เพื่อเปนหองศักด์ิสิทธิ์ชั้นในของพระวิหาร คืออภิสุทธิสถาน 

                                      
17 6:6 *** ป ร ะ ม า ณ 3.1 เ ม ต ร  
18 6:10 * ป ร ะ ม า ณ 2.3 เ ม ต ร  
19 6:16 * ป ร ะ ม า ณ 9 เ ม ต ร  



17หองโถงหนาหองนี้ยาว 40 ศ อ ก 20 18ดานในของวิหารเปนไมสนสีดาร  
สลักลวดลายนูนเปนรูปไมเลื้อยและดอกไมบานลวนแตไมสนสีดาร  
ท้ังหมดบุดวยไมสนสีดารไมใหเห็นหินขางใน 
19พระองคทรงจัดใหหองศักด์ิสิทธิ์ชั้นในเปนท่ีประดิษฐานหีบพันธสัญญาของ
องคพระผูเปนเจา+ 20สถานศักด์ิสิทธิ์ชั้นในนี้กวาง  ยาว  สูง  ดานละ 20 
ศ อ ก 21 ท้ังดานในและแทนบูชาไมสนสีดารลวนบุดวยทองคําบริสุทธิ์ 
21โซโลมอนทรงบุดานในของพระวิหารดวยทองคําบริสุทธิ์  
และวางโซทองคํากันทางเขาสูอภิสุทธิสถาน ซ่ึงบุดวยทองคํา 
22ดังนั้นพระองคทรงบุดานในพระวิหารทั้งหมดดวยทองคํา  
รวมทั้งแทนในอภิสุทธิสถาน 
23 ภายในอภิสุทธิสถาน  ทรงตั้งเครูบ 2 องค ทําจากไมมะกอกเทศ 
แตละองคสูง 10 ศ อ ก 22 24ปกขางหนึ่งของเครูบยาว 5 ศ อ ก 23 
ปกอีกขางหนึ่งยาว 5 ศ อ ก 24เชนกัน จากปลาย 
ปกขางหนึ่งถึงปลายปกอีกขางหนึ่งวัดได 10 ศ อ ก 25 
25เครูบอีกองคหนึ่งก็วัดได 10 ศ อ ก 26ดวย 

                                      
20 6:17 * ป ร ะ ม า ณ 18 เ ม ต ร    
 
21 6:20 * ป ร ะ ม า ณ 6 เ ม ต ร  
22 6:23 * ป ร ะ ม า ณ 4.5 เ ม ต ร  
23 6:24 * ป ร ะ ม า ณ 2.3 เ ม ต ร   
 
246:24  ** ป ร ะ ม า ณ 2.3 เ ม ต ร  
25 6:24 *** ป ร ะ ม า ณ 4.5 เ ม ต ร  
26 6:25 * ป ร ะ ม า ณ 4.5 เ ม ต ร  
 



เครูบทั้งสองมีขนาดและรูปทรงเดียวกัน  26เครูบแตละองคสูง 10 ศ อ ก 27 
27พระ องคทรงตั้งเครูบไวในหองชั้นในสุดของพระวิหาร 
ปกท้ังสองของเครูบกางออก ปกดานนอก ของเครูบท้ังสองจดผนังคนละดาน  
สวนปกดานในจดกันตรงกึ่งกลางหอง  
28พระองคทรงหุมเครูบทั้งสองดวยทองคํา 
29 บนผนังรอบพระวิหารในหองชั้นในและหองชั้นนอก สลักเปนรูปเครูบ  
ตนปาลมและ ดอกไมบาน  
30พื้นหองทั้งหองชั้นนอกและหองชั้นในบุดวยทองคํา   
31 เสาประตูทางเขาสูสถานศักด์ิสิทธิ์ชั้นในเปนหาเหลี่ยม ทําดวยไมมะกอก 
32บานประตูไมมะกอกทั้งสองบานสลักเปนรูปเครูบ ตนปาลมและดอกไมบาน 
แลวปดทองหุม เครูปกับตนปาลม 
33ทรงทําเสาประตูสี่เหลี่ยมแบบเดียวกันดวยไมมะกอก สําหรับทางเขาหองโถง   
34มีประตูไมสนสองบาน  แตละบานมีสองทบ ซึ่งพับไปมาไดดวยเบาตอ 
35บนประตูสลักรูปเครูบ ตนปาลม และดอกไมบาน 
แลวบุทองคําท่ีสลักลายดวยฆอนอยางประณีต  
36 พระองคทรงสรางลานชั้นในดวยหินสกัด 3 ชั้น  
สลับดวยคานไมสนสีดารตกแตงแลว 1 ชัน้  
37 ฐานรากแหงพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+วางลงในเดือนศิฟของปท่ี 
4 
38และพระวิหารสําเร็จครบถวนตามแบบรายการในเดือนบูลซ่ึงเปนเดือนแปดข
องปท่ี 11 รวมเวลากอสราง 7 ป 
 
.c.พระราชวงัของโซโลมอน 
 

                                      
27 6:26* ป ร ะ ม า ณ 4.5 เ ม ต ร  



7 สวนพระราชวังของโซโลมอนเองใชเวลากอสราง 13 ป   
2พระองคทรงสรางพระตําหนัก พนาเลบานอนยาว 100 ศ อ ก 28  กวาง 50 
ศ อ ก 29  สูง 30 ศ อ ก 30 
ใชเสาไมสนสีดารสี่แถวรองรับคานไมสนสีดารท่ีตกแตงแลว 
3ทําหลังคาดวยคานไมสนสีดาร 45 อัน ซ่ึงวางอยูบนเสา 
โดยแบงวางเปนแถวๆละ 15 อัน  4มีหนาตางอยูดานบนเรียงเปนชุดๆละ 3 ชอง 
แตละชุดหันหนาเขาหากัน  5ประตูท้ังหมดมีกรอบทรงสี่เหลี่ยม  
อยูในสวนหนาเรียงเปนชุดๆละ 3 หันหนาเขาหากัน 
6 พระองคทรงสรางระเบียงเสาหา น  ย า ว  50 ศ อ ก 31  และกวาง 30 
ศ อ ก 32   มีมุขดาน หนาซ่ึงมีเสาหานและหลังคายื่นล้ํา 
7 ทรงสรางหองบัลลังกหรือทองพระโรงวินิจฉัย เปนท่ีประทับตัดสินความ  
กรุดวยไม   สนสีดารตั้งแตพื้นจนถึงเพดาน 
8พระราชวังท่ีประทับอยูดานหลังไปอีก ออกแบบคลายคลึงกัน 
โซโลมอนยังไดทรงสรางวังแบบเดียวกับทองพระโรงนี้สําหรับมเหสีซ่ึงเปนราช
ธิดาของฟาโรห 
9 ตัวอาคารเหลานี้ท้ังหมดจากดานนอกถึงลานใหญ 
และจากฐานรากถึงชายคาสรางดวยหินอยางดีซ่ึงวัดใหไดขนาดกอนที่จะสกัด
และใชเลื่อยแตงท้ังดานในและดานนอก 
10ฐานรากเปนหินกอนใหญคุณภาพดี มีขนาดหนาตัด 8 ศ อ ก 33บาง และ 

                                      
28 7:2 * ป ร ะ ม า ณ 46 เ ม ต ร    
29 7:2 ** ป ร ะ ม า ณ 23 เ ม ต ร  
30 7:2 *** ป ร ะ ม า ณ 13.5 เ ม ต ร  
31 7:6 * ป ร ะ ม า ณ 23 เ ม ต ร    
32 7:6** ป ร ะ ม า ณ 13.5 เ ม ต ร  
33 7:10* ป ร ะ ม า ณ 3.6 เ ม ต ร  



10 ศ อ ก 34บาง 11ถัดขึ้นมาก็เปนหินขนาดใหญตัดใหไดขนาดเชนกัน  
และคานไมสนสีดาร 12ผนังลอมรอบลานใหญเปนหินสกัดสามชั้น 
และคานไมสนสีดารแตงแลวอีกชั้นหนึ่ง  ลานชั้นในของพระวิหาร 
แหงองคพระผูเปนเจา+กับมุขหนาก็เชนกัน 
 
.c.การตกแตงพระวิหาร 
13
 กษัตริยโซโลมอนทรงใหนําชายคนหนึ่งชื่อหุราม35มาจากเมือง ไ ท ร
ะ   14มารดาของเขา เปนหญิงมายจากตระกูลนัฟทาลี 
สวนบิดาเปนชาวเมืองไทระและเปนชางทองสัมฤทธิ์  
หุรามเชี่ยวชาญและมีฝมือในงานทองสัมฤทธิ์ทุกชนิด  
เขามาเขาเฝาโซโลมอนและทํางาน ทุกอยางท่ีไดรับมอบหมาย 
 
15 หุรามหลอเสาทองสัมฤทธิ์ 2 ตน แตละตนสูง 18 ศ อ ก 36 เ สนรอบวง 
12 ศ อ ก 37 16เ ข า หลอหัวเสาทองสัมฤทธิ์ สูง 5 ศ อ ก 38 
เพื่อติดบนยอดเสา 17มีตาขายโซระยาประดับหัวเ ส า ๆ  ล ะ  7 ส า ย  
18เขาทําผลทับทิมสองแถว ติดรอบโซระยาประดับหัวเสาทั้งสองตน 
19สวนหัวเสาหานที่มุขหนาตกแตงเปนรูปดอกพลับพลึงสูง  4 ศ อ ก 39 
20บนหัวเสาทั้งสองตน เหนือบัวคว่ําถัดจากสรอยระยาขึ้นไปเปนแถวทับทิม 

                                      
34 7:10** ป ร ะ ม า ณ 3.6 เ ม ต ร  
35 7:13 * หรือ ฮีราม 
36 7:15 * ป ร ะ ม า ณ 8.1 เ ม ต ร  
37 7:15 ** ป ร ะ ม า ณ 5.4 เ ม ต ร  
38 7:16 * ป ร ะ ม า ณ 2.3 เ ม ต ร  
39 7:19 * ป ร ะ ม า ณ 1.8 เ ม ต ร  



200 ผ ล โ ด ย ร อ บ   21เขาตั้งเสาท้ังสองไวท่ีมุขหนาของพระวิหาร  
เสาทางใตตั้งชื่อวายาคิน40 เสาทางเหนือตั้งชื่อวาโบอัส41 
22หัวเสามีรูปทรงเปนดอกพลับพลึง เปนอันวางานเสาก็เรียบรอย 
 
.c.ขันสาคร 
23 หุรามหลอขันสาครดวยโลหะสูง 5 ศ อ ก 42 เสนผาศูนยกลาง 10 
ศ อ ก 43และเสนรอบวง 30 ศ อ ก 44 24ใตขอบเปนรูปลวดลายไมเลื้อย 2 
แ ถ ว  ศ อ ก ล ะ  10 รูป หลอเปนเนื้อเดียวกันกับขันสาคร   
25 ขันสาครนี้ตั้งอยูบนวัวทองสัมฤทธิ์ 12 ตัวยืนหันหลังเขาสูศูนยกลาง  
สามตัวหันหนาไปทางทิศเหนือ  สามตัวหันหนาไปทางทิศตะวันตก  
สามตัวทางทิศใต  และสามตัวทางทิศตะวันออก 26ขันสาครหนา 1 คืบ45 
ปากขอบเหมือนถวยแยมออกเหมือนกลีบดอกไมจุน้ําได 2,000 บัท46  
 
.c.แทนตั้ง 
27 หุรามทําแทนเคลื่อนที่ดวยทองสัมฤทธิ์ 10 แทน แตละแทนกวางยาว  4 
ศ อ ก 47 สูง 3 ศ อ ก 48 28แทนสรางขึ้นในลักษณะนี้ 

                                      
40 7:21 * แปลวา สถาปนา 
41 7:21 ** แปลวา กําลัง 
42 7:23 * ป ร ะ ม า ณ 2.3 เ ม ต ร   
43 ** ป ร ะ ม า ณ 4.5 เ ม ต ร  
44 *** ป ร ะ ม า ณ 13.5 เ ม ต ร  
45 7:26 * ป ร ะ ม า ณ 8 เซนติเมตร  
46 7:26 ** ป ร ะ ม า ณ 44,000 ลิตร 
47 7:27 * ป ร ะ ม า ณ 1.8 เ ม ต ร   
48 7:27 ** ป ร ะ ม า ณ 1.3 เ ม ต ร  



คือมีกรอบขางยึดติดกับแผงที่ตั้งขึ้น 29บนกรอบระหวางแผงและบนแผงตางๆ 
ก็เชนกัน  มีลายสิงโต  วัว และเครูบ 
ดานบนและลางของสิงโตและวัวเปนลวดลายพวงมาลาที่สลักลายดวยฆอน 
30แตละแทนมีลอทองสัมฤทธิ์สี่ลอ และเพลาทองสัมฤทธิ์ 
แตละแทนรองรับอางซ่ึงตั้งอยูบนที่หนุนท้ังสี่  ซ่ึงหลอขึ้นโดยมีพวง 
มาลาบนแตละดาน   31บนสวนในของแทนตั้ง มีชองเปดทรงกลมลึก 1 
ศ อ ก 49 วัดรอบรวมฐานรับดวย 1.5 ศ อ ก 50 รอบชองเปดมีลายสลัก 
แผงของแทนตั้งเปนสี่เหลี่ยมไมใชวงกลม  32ลอทั้งสี่อยูใตแผง 
แ ล ะ เ พลาลอติดเขากับแทนท่ีตั้ง เสนผาศูนยกลางของลอ 1.5 ศ อ ก 51  
33ลอทําขึ้นคลายกับลอรถรบ  เพลา  ซี่ลอ  
ขอบและดุมลอลวนหลอขึ้นจากโลหะ  
34 แตละแทนมีท่ีจับ 4 อัน ที่มุมท้ังสี่มุมละอัน ยื่นออกมาจากแทน 
35ท่ีดานบนของแทนมีปลอกทรงกลม ลึก 0.5 ศ อ ก 52 
ท้ังท่ีหนุนกับแผงติดเขากับดานบนของแทน 
36บนพื้นผิวของที่หนุนและบนแผงตลอดที่วาง สลักเปนรูปเครูบ สิงโต 
ตนปาลม มีพวงมาลาอยูรอบ 37แทนท้ังสิบสรางขึ้นตามนี้  
ขนาดและรูปทรงเดียวกัน  หลอจากพิมพเดียวกัน   
38 จากนั้นเขาทําขันทองสัมฤทธิ์ 10 ใบ เสนผาศูนยกลาง 4 ศ อ ก 53 
ตั้งไวบนแทนๆ ละใบ แตละใบจุน้ํา 40 บัท54 39ตั้งไวท่ีดานใตของพระวิหาร 5 

                                      
49 7:31 * ป ร ะ ม า ณ 0.5 เ ม ต ร   
50 7:31 ** ป ร ะ ม า ณ 0.7 เ ม ต ร  
51 7:32 * ป ร ะ ม า ณ 0.7 เ ม ต ร  
52 7.35 * ป ร ะ ม า ณ 0.2 เ ม ต ร  
53 7:38 * ป ร ะ ม า ณ 1.8 เ ม ต ร   
54 7:38 ** ป ร ะ ม า ณ 880 ลิตร 



แทน ดานเหนือ 5 แทน 
สวนขันสาครนั้นอยูทางดานใตท่ีมุมดานตะวันออกเฉียงใตของพระวิหาร 
 
.c.ภาชนะในพระวิหาร 
40 หุรามยังไดทําชามอาง  ทัพพี  และชามประพรมดวย   
 เขาทํางานสําเร็จเรียบรอยในพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ตามที่กษั
ตริยโซโลมอนทรงมอบ หมาย ไดแก   
 
41 เ ส า ห า น  2 ตน   
 บัวคว่ําหัวเสา  
 ตาขายโซระยาประดับหัวเสา 2 ชุด  
42 ทับทิม 400 ผล สําหรับตาขายโซระยาท้ังสองชุด 
แตละตาขายมีทับทิมสองแถวประดับอยูบนหัวเสารูปบัวคว่ํา   
43 แ ทนทองสัมฤทธิ์ 10 แทนพรอมขัน   
44 ขันสาคร และวัว 12 ตัวรองรับอาง  
45 หมอ  ทัพพี  และชามประพรม   
 ภาชนะทั้งหมดนี้หุรามทําดวยทองสัมฤทธิ์ขัดมัน ถวายกษัตริยโซโลมอน 
เพื่อพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
46กษัตริยทรงใหหลอสิ่งเหลานี้ขึ้นดวยเบาดินเหนียว ณ 
ท่ีราบลุมแมน้ําจอรแดนระหวางสุคคทและศาเรธาน   
47กษัตริยโซโลมอนไมไดทรงใหชั่งน้ําหนักสิ่ง เหลานี้  
เพราะวามีจํานวนมากมายดวยกัน ดังนั้นจึงไมไดทรงใหชั่งน้ําหนักทองสัมฤทธิ์  
48 โซโลมอนยังไดทรงทําภาชนะทั้งปวงที่อยูในพระวิหาร ไดแก  
 
 แทนบูชาทองคํา   
 โตะทองวางขนมปงเบ้ืองพระพักตร   



49 คันประทีปทองคําบริสุทธิ์ (หาอันทางดานขวามือ 
และอีกหาอันทางดานซายมือตรงหนาอภิสุทธิสถาน) ดอกไมประดับ  ตะเกียง 
และคีมทําดวยทองคํา  
50 ถวย กรรไกรตัดไสตะเกียง  ชาม  ทัพพี  กระถางไฟ   
เบาตอของประตูอภิสุทธิสถาน 
แ ล ะ ป ร ะตูหองโถงกลางของพระวิหารลวนทําจากทองคํา 
 
51
 เม่ืองานท้ังปวงสําหรับพระวิหารของพระเจาสําเร็จเรียบรอยแลวโซโลมอ
นทรงนําเงิน  ทอง และภาชนะทั้งหมด ซ่ึงดาวิดพระบิดาถวายไวเพื่อการนี้ 
เก็บไวในคลังพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
 
.c.อญัเชิญหีบพันธสญัญาเขาสูพระวหิาร  
 
8 จากนั้นโซโลมอนทรงใหชุมนุมบรรดาผูอาวุโสแหงอิสราเอล 
หัวหนาตระกูลและวงศ ตางๆ ณ กรุงเยรูซาเล็ม 
เพื่อการอัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระเจามาจาก ศิโยนเมืองดาวิด  
2ชนอิสราเอลทั้งปวงมาเขาเฝาโซโลมอนในชวงเทศกาลของเดือนเอธานิมซ่ึงเ
ปนเดือนที่เจ็ด   
3 เม่ือบรรดาผูอาวุโสแหงอิสราเอลมาถึง  ปุโรหิตก็ยกหีบ  
4อัญเชิญหีบพันธสัญญาแหงองคพระผูเปนเจา+ 
และเต็นทนัดพบกับเครื่องใชบริสุทธิ์ท้ังปวงในนั้น  
ปุโรหิตและชนเลวีชวยกันนําขึ้นไป  
5กษัตริยโซโลมอนและประชากรทั้งปวงมาชุมนุมกันหนาหีบพันธสัญญา 
ถวายเครื่องบูชาแกะและวัวนับจํานวนไมถวน  



6
 ปุโรหิตอัญเชิญหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+เขาสูสถานศักด์ิสิ
ทธิ์ชั้นในของพระวิหารคือ  อภิสุทธิสถาน  แลวตั้งไวใตปกของเครูบ  
7ปกของเครูบคลี่อยูเหนือที่ตั้งหีบพันธสัญญาและปกเหนือหีบกับคานหาม 
8คานหามนี้ยาวมากจึงยื่นล้ําเครูบออกมา   
และมองเห็นไดจากวิสุทธิสถานหนาอภิสุทธิสถาน  
แตมองจากหองโถงดานนอกไมเห็น ซ่ึงยังคงอยูท่ีนั้นสืบมา 
9ภายในหีบพันธสัญญามิไดมีสิ่งใดนอกจากศิลา 2 แผน    
ซ่ึงโมเสสไดเก็บรักษาไวในนั้น ที่โฮเรบ  
ท่ีซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงตั้งคําม่ันสัญญาไวกับชนอิสราเอลหลังพวกเขาออก
มาจากอียิปต  
10
 เม่ือปุโรหิตกลับออกมาจากวิสุทธิสถานมีเมฆปกคลุมท่ัวพระวิหารแหงอง
คพระผูเปนเจา+  11ปุโรหิตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีเพราะเมฆนั้น  
ดวยวาพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ปกคลุมอยูท่ัวท้ังพระวิหาร   
12 แลวโซโลมอนตรัสวา “ องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไว 
วาพระองคจะประทับในเมฆทึบ13ขาพระองค 
ไดสรางท่ีประทับอันงามตระการถวาย  เพื่อพระองคจะประทับอยูนิรันดร”  
 
.c.โซโลมอนถวายพระวิหาร 
14 กษัตริยทรงหันกลับมาตรัสอํานวยพรแกมวลชนอิสราเอลซึ่งยืนอยู ณ 
ท่ีนั้น 15แลวตรัส วา   
  “ สรรเสริญพระเจาองคเจาชีวิตแหงอิสราเอล    
ผูทรงกระทําดวยพระหัตถของพระองคตามที่ไดเอื้อนพระโอษฐสัญญาไวกับดา
วิดราชบิดาของขาพเจา เพราะพระองคไดตรัสวา 
16’ นับแตวันท่ีเรานําอิสราเอลประชากรของเราออกมาจากอียิปตเรามิไดเลือ



กเมืองใดของตระกูลใดแหงอิสราเอลใหสรางวิหารเพื่อนามของเรา 
แตเราไดเลือกดาวิดใหปกครองอิสราเอลประชากรของเรา’   
17  “ ดาวิดราชบิดาของขาพเจา 
ตั้งใจจะสรางวิหารถวายแดพระนามองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล  
18แตองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับดาวิดราชบิดาวา   
‘ ท่ีเจามีน้ําใจจะสรางวิหารเพื่อนามของเรานั้นก็ดีอยู 19อยางไรก็ตาม 
มิใชเจาท่ีจะเปนผูสรางวิหาร  
แตบุตรชายผูเปนเลือดเนื้อเชื้อไขของเจาจะเปนผูสรางเพื่อนามเรา’   
20  “ องคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําตามสัญญา 
คือใหขาพเจาไดครองราชบัลลังกแหงอิสราเอลสืบทอดจากดาวิดราชบิดาดังท่ี
องคพระผูเปนเจา+ไดทรงสัญญา 
และไดสรางวิหารนี้เพื่อพระนามองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล  
21ขาพเจาไดจัดเตรียมที่แหงหนึ่งในพระวิหารสําหรับหีบพันธสัญญา  
ซ่ึงประดิษฐานพันธสัญญาท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงใหไวกับบรรพบุรุษของเรา  
เม่ือทรงนําทานเหลานั้นออกมาจากอียิปต”  
 
.c.คําอธิษฐานของโซโลมอน 
22 จากนั้นตรงหนาแทนบูชาขององคพระผูเปนเจา+ 
ตอหนาปวงประชากรอิสราเอล  โซโลมอนทรงยืนชูพระหัตถขึ้นฟา 
23และอธิษฐานวา  
 
  “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล 
ท่ัวฟาสวรรคและแผนดินโลก 
ไมมีพระอื่นใดเสมอเหมือนพระองคผูทรงรักษาคําม่ันสัญญาแหงความรักม่ันคง
ตอเหลาผูทาสซ่ึงยังคงดําเนินในทางของพระองคอยางสุดใจ 



24พระองคทรงรักษาคําม่ันสัญญาตอผูทาสดาวิดบิดาขาพระองคดวยพระโอษฐ  
ทรงสัญญาและโดยพระหัตถ  ทรงกระทํา ใหสําเร็จดังเชนทุกวันนี้  
25  “ และบัดนี้ขาแตองคพระผูเปนเจา+แหงอิสราเอล   
ขอทรงรักษาคําม่ันสัญญาท่ีทรงมีตอดาวิด ซ่ึงวา 
‘ หากวงศวานของเจาระมัดระวังท่ีจะกระทําทุกอยางและดําเนินอยูตอหนาเรา
ตามบทบัญญัติของเรา เหมือนอยางท่ีเจาไดกระทํา 
เจาก็จะไมขาดคนท่ีจะขึ้นครองบัลลังกแหงอิสราเอลตอหนาเรา’  
26ขาแตพระเจาแหงอิสราเอล  
บัดนี้ขอทรงโปรดใหเปนไปตามคําม่ันสัญญาท่ีทรงใหไวแกดาวิดผูทาสของพร
ะองคดวยเถิด 
27  “ แตพระเจาจะประทับบนแผนดินโลกจริงๆ หรือ?  
ในเมื่อฟาสวรรคสูงสุดยังไมอาจรับพระองคไวได  
วิหารแหงนี้ซ่ึงขาพระองคสรางขึ้นจะยิ่งเล็กนอยกวานั้นสักเทาใด 28ถึงกระนั้น  
ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองค  
ขอทรงสดับฟงคําอธิษฐานและตอบคําวิงวอนเพื่อความเมตตาซึ่งผูทาสกําลังกร
าบทูลอยูเบ้ืองพระพักตรในวันนี้  29ทั้งกลางวันและกลางคืน   
ขอพระองคทอดพระเนตรวิหารแหงนี้  
ซ่ึงพระองคตรัสวาจะเปนท่ีสถาปนาพระนามของพระองค 
เพื่อจะไดทรงกรุณาสดับฟงเม่ือผูทาสอธิษฐานตรงตอที่แหงนี้ 
30จากสวรรคท่ีประทับ 
ขอทรงสดับฟงคําทูลวิงวอนจากผูทาสและประชากรอิสราเอลเมื่ออธิษฐานตรง
ตอท่ีนี้  และเมื่อทรงสดับแลว ขอทรงโปรดยกโทษ 
31  “ เมื่อผูใดกระทําผิดตอเพื่อนบานและตองสาบาน  
มาสาบานหนาแทนบูชาในพระวิหารนี้          
32ขอทรงสดับฟงจากสวรรคและวินิจฉัย  ขอทรงตัดสินวาใครผิดใครถูก 



ขอทรงกําหนดโทษผูผิด และใหสิ่งท่ีเขาไดกระทําตกแกตัวเขาเอง  
สวนผูบริสุทธิ์ขอทรงประกาศวาเขาไมผิด เปนอันพิสูจนวาเขาเปนผูบริสุทธิ์ 
33 
 “ เม่ืออิสราเอลประชากรของพระองคกระทําบาปตอพระองคและถูกศัตรู
พิชิตหากเขาหันกลับมาหาพระองค  รองทูลออกพระนามของพระองค  
อธิษฐานทูลวิงวอนตอพระองคในวิหารแหงนี้ 
34ขอทรงสดับฟงจากสวรรคและอภัยความผิดบาปของเหลาประชากรอิสราเอล 
และนําเขากลับมายังดินแดนซ่ึงพระองคประทานแกบรรพบุรุษของเขา 
35 
 “ เม่ือทองฟาถูกปดไมมีฝนเพราะประชากรของพระองคไดทําบาปตอพร
ะองค  เมื่อเขาอธิษฐานตรงตอที่นี้  รองทูลออกพระนามของพระองค 
และหันจากบาปผิดของตนที่เปนเหตุใหพระองคทรงลงโทษเขา 
36ขอทรงสดับฟงจากสวรรคและอภัยบาปผิดของประชากรอิสราเอลผูทาสของ
พระองค  ขอทรงสอนหนทางดําเนินชีวิตอันถูกตอง  
และประทานฝนแกดินแดน  ซึ่งทรงยกใหเปนมรดกของเหลาประชากร  
37  “ หากเกิดกันดารอาหาร หรือโรคระบาดในดินแดน  หรือโรคพืช  
หรือโรคราน้ําคาง  หรือตั๊กแตน  หรือเพลี้ยแมลงบุกมาทําลาย  
หรือเหลาศัตรูลอมเมือง  ไมวาจะเปนโรคหรือภัยพิบัติใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น  
38และเมื่อมีคําอธิษฐานหรือคําทูลวิงวอนจากผูหนึ่งผูใดในหมูประชากรอิสราเ
อล  ซึ่งแตละคนยอมรูถึงความทุกขใจของตนดี และยื่นมือออกตรงตอวิหารนี้  
39ขอทรงสดับฟงจากสวรรคท่ีประทับ  
ขอทรงอภัยโทษและทรงจัดการกับแตละคนตามการกระทําของเขา  
ดวยวาพระองคทรงรูจักจิตใจของเขา 
(เพราะพระองคเทานั้นทรงทราบจิตใจมนุษย) 
40เพื่อเขาจะยําเกรงพระองคตลอดเวลาที่เขาอาศัยอยูในแผนดินซ่ึงพระองคป
ระทานแกบรรพบุรุษของเรา  



41  “ สวนคนตางชาติซ่ึงมิใชพลเมืองของอิสราเอล 
แตไดมาจากแดนไกลเนื่องดวยพระนามของพระองค 
42ดวยวาผูคนจะไดยินถึงพระนามยิ่งใหญ  พระหัตถเกรียงไกร  
และพระกรที่เหยียดออกของพระองค เมื่อเขามาอธิษฐานตรงตอพระวิหารนี้ 
43ขอทรง 
สดับฟงจากสวรรคท่ีประทับของพระองคและขอทรงตอบคําอธิษฐานใดๆ 
ของเขา  เพื่อมวลประชาชาติในโลกจะรูจักพระนามของพระองค 
และยําเกรงพระองคเชนเดียวกับอิสราเอลประชากรของพระองค 
และรูวาวิหารแหงนี้สรางขึ้นเพื่อพระนามของพระองค  
44 
 “ เม่ือพระองคทรงใชประชากรของพระองคออกไปรบกับศัตรูไมวาท่ีใด  
และเขาอธิษฐานตอพระองคมุงตรงมายังนครนี้ท่ีทรงเลือกสรรไว  
และวิหารแหงนี้ซ่ึงขาพระองคสรางขึ้นเพื่อพระนามของพระองค 
45ขอทรงสดับฟงคําอธิษฐานและคําทูลวิงวอนของเขาจากสวรรคและขอทรงช
วยเหลือเขา 
46  “ หากเขากระทําผิดตอพระองค  
ดวยวามีใครบางท่ีไมไดทําผิดเลย  แลวพระองคทรงพระพิโรธตอเขา  
และยอมใหศัตรูพิชิตเขานําเขาไปเปนเชลยในตางแดนไมวาใกลหรือไกล 
47แลวเขากลับใจไดในแดนเชลย สํานึกผิด 
ทูลวิงวอนตอพระองคในดินแดนผูพิชิตเขาและทูลวา 
‘ ขาพระองคท้ังหลายไดกระทําบาป ขาพระองคผิดไปแลว’  
48หากเขาหันกลับมาหาพระองคดวยสุดจิตสุดใจในแดนเชลย 
อธิษฐานตรงมายังดินแดนแหงนี้ซ่ึงพระองคประทานแกบรรพบุรุษ 
มายังนครซึ่งพระองคทรงเลือกสรร 
และวิหารแหงนี้ซ่ึงขาพระองคไดสรางขึ้นเพื่อพระนามของพระองค 
49ก็ขอทรงสดับฟงคําอธิษฐานและคําวิงวอนของเขาจากสวรรคท่ีประทับ  



ทรงชวยเหลือ  50และอภัยโทษแกเหลาประชากรผูไดกระทําบาปตอพระองค  
แ ลวขอทรงยกโทษการลวงละเมิดของพวกเขา 
ทรงกระทําใหผูพิชิตเขานั้นเมตตาตอเขา 
51เพราะเขาเปนประชากรในกรรมสิทธิ์ของพระองค 
ซ่ึงพระองคทรงนําเขาออกจากอียิปต ออกจากเตาหลอมเหล็ก   
52   “ ขอใหพระเนตรของพระองคเปดอยู  
และพระกรรณของพระองคสดับฟงคําทูลวิงวอนแหงผูทาสของพระองค  
และอิสราเอลประชากรของพระองค  
ขอทรงสดับฟงทุกเม่ือที่เขารองทูลตอพระองค   
53เพราะพระองคทรงแยกเขาออกมาจากประชาชาติท้ังปวงในโลก 
เพื่อเปนกรรมสิทธิ์ของพระองค  ขาแตองคพระผูเปนเจาผูใหญยิ่งสูงสุด 
ดังท่ีทรงประกาศไวผานทางโมเสสผูรับใชของพระองค  
เม่ือพระองคทรงนําบรรพบุรุษ ของขาพระองคท้ังหลายออกมาจากอียิปต”  
 
54 เมื่อโซโลมอนทรงอธิษฐานทูลวิงวอนตอองคพระผูเปนเจา+ดังนี้แลว 
ทรงลุกขึ้นจากหนาแทนบูชาขององคพระผูเปนเจา+ 
ท่ีซ่ึงทรงคุกเขาและชูพระหัตถขึ้นสูฟาสวรรค  
55พระองคประทับยืนและอวยพรปวงชนอิสราเอลดวยพระสุรเสียงอันดังวา 
 
56 
 “ สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ผูประทานความสงบรมเย็นแกอิสราเอลป
ระชากรของพระองคตามที่ทรงสัญญาไว  
คําม่ันสัญญาล้ําเลิศซ่ึงโมเสสผูรับใชพระองคไดประกาศไวนั้น  
ไมมีสักคําเดียวที่ลมเหลวไป  
57ขอใหองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราทรงสถิตกับเราดังท่ีไดทรงสถิตกับเ
หลาบรรพบุรุษ  ขออยาไดทรงทอดทิ้งหรือละจากเราเลย 



58ขอทรงหันใจของเรามาหาพระองค  ใหดําเนินในทางทั้งปวงของพระองค 
และปฏิบัติตามคําบัญชา  
กฎเกณฑและกฎระเบียบที่ทรงใหไวแกเหลาบรรพบุรุษ   
59และขอใหคําอธิษฐานของขาพเจานี้อยูตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา
+เสมอไป  ทั้งกลางวันและกลางคืน  
เพื่อพระองคจะทรงพิจารณาความใหแกผูทาส 
และเหลาประชากรอิสราเอลตามความจําเปนแตละวันของเรา  
60ประชากรทั่วโลกจะไดทราบวาองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพระเจาและไมมีพ
ร ะเจาอื่นใดเลย  
61แตจิตใจของทานจะตองยอมจํานนอยางสิ้นเชิงตอองคพระผูเปนเจา+พระเจ
าของเรา 
ท่ีจะดําเนินชีวิตตามกฎเกณฑและเชื่อฟงพระบัญชาของพระองคดังเชนขณะนี้
”  
 
.c.ถวายเครื่องบูชา 
62
 จากนั้นกษัตริยและอิสราเอลทั้งปวงในที่นั้นถวายเครื่องบูชาเบ้ืองพระพัก
ตรองคพระผูเปนเจา+  
63โซโลมอนทรงถวายเครื่องสันติบูชาแดองคพระผูเปนเจา+ คือวัวผู 22,000 
ตัว แกะและแพะ 120,000 ตัว 
เปนอันวากษัตริยและปวงชนอิสราเอลไดถวายพระวิหารขององคพระผูเปนเจา
+  
64
 ในวันนั้นกษัตริยทรงประกอบพิธีชําระลานหนาพระวิหารและถวายเครื่อ
งเผาบูชา       ธัญบูชาและไขมันของเครื่องสันติบูชาท่ีนั่น 



เพราะแทนทองสัมฤทธิ์เบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+นั้นเล็กเกินไปที่จะรอ
งรับของถวายทั้งหมดนั้น 
65 โซโลมอนทรงรวมพิธีฉลองกับประชากรอิสราเอลทั้งหมดที่นั่น   
ผูคนจํานวนมากจากเลโบฮามัทจดลุมน้ําวาดิแหงอียิปตพากันมาเฉลิมฉลองเบี้อ
งพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราตลอด 7 วัน  แลวอีก 7 วัน  รวม 
14 วัน  66ในวันรุงขึ้น ทรงอําลาเหลาประชากร 
เขาท้ังหลายกลาวถวายพระพร 
แลวกลับบานดวยจิตใจเบิกบานยินดีในสิ่งดีงามท้ังปวง 
ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ไดกระทํา 
เพื่อดาวิดผูรับใชของพระองคและอิสราเอลประชากรของพระองค 
 
.c. องคพระผูเปนเจา+ปรากฏแกโซโลมอนอีก 
 
9 เมื่อโซโลมอนทรงสรางพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
พระราชวังและสิ่งอื่นๆ ทั้งปวงเสร็จสิ้นตามที่ตองประสงคแลว  
2องคพระผูเปนเจา+ทรงปรากฏแกโซโลมอนเปนครั้งท่ีสอง  
ดังท่ีไดปรากฏมาแลวท่ีกิเบโอน 3องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา   
 
  “ เราไดยินคําอธิษฐานและคําวิงวอนของเจาตอเราแลว 
เราไดรับวิหารที่เจาสรางขึ้นนี้เปนสถานศักด์ิสิทธิ์ โดยสถาปนานามของเราไว 
ณ ที่นั้นชั่วนิรันดร ตาของเราและใจของเราจะอยูท่ีนั่นเสมอไป 
4  สวนเจา 
หากเจาดําเนินอยูตอหนาเราดวยใจซ่ือสัตยสุจริตและเที่ยงธรรมเหมือนอยางด
าวิดบิดาของเจา และทําตามคําบัญชา กฎเกณฑ และบทบัญญัติของเรา 
5เราก็จะสถาปนาราชบัลลังกของเจาเหนืออิสราเอลตลอดไป 



ดังท่ีเราไดสัญญาไวกับดาวิดบิดาของเจาวา 
‘ เ จาจะไมขาดคนนั่งบนบัลลังกอิสราเอล’   
6  แตหากเจาหรือลูกหลานของเจาละจากเรา 
มิไดปฏิบัติตามคําบัญชาและกฎเกณฑของเรา 
หันไปปรนนิบัตินมัสการพระอื่นๆ  
7เราก็จะตัดอิสราเอลจากดินแดนซ่ึงเราไดยกใหเขา 
เราจะละจากวิหารแหงนี้ซ่ึงเราไดชําระใหบริสุทธิ์เพื่อนามของเรา 
อิสราเอลจะกลายเปนท่ีเยยหยันและคําเปรียบเปรยในหมูประชาชาติ  
8ถึงแมบัดนี้วิหารนี้เดนตระหงาน  คนทั้งปวงที่ผานไปมาก็จะตกตะลึง 
และจะเยาะเยยแลวถามวา 
‘ ทําไมหนอองคพระผูเปนเจา+จึงทรงกระทําตอวิหารและดินแดนนี้ถึงเพียงนี้
’   9ผูคนจะตอบวา 
‘ เพราะพวกเขาไดละทิ้งองคพระผูเปนเจา+พระเจาของพวกเขาผูทรงนําบรร
พบุรุษของเขาออกจากอียิปตหันไปฝกใฝปรนนิบัตินมัสการพระอื่นๆแทน 
ดังนั้นองคพระผูเปนเจา+จึงทรงนําเหตุรายนี้มาสูเขา’  “   
 
.c.พระราชกิจอื่นๆของโซโลมอน 
10 ในตอนปลายของชวง 20 ปท่ีโซโลมอน 
ทรงกอสรางพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ และราชวัง 11ทรงมอบเมือง 20 
แหงในกาลิลีแดกษัตริยฮีรามแหงไทระ เปนคาตอบแทน สําหรับไมสีดาร  
ไมสน  และทองคําซ่ึงกษัตริยโซโลมอนทรงประสงค 
12แตเม่ือฮีรามเสด็จจากไทระมาทอดพระเนตรเมืองเหลานี้ท่ีโซโลมอนมอบให 
ก็มิไดพอพระทัยเลย  13ฮีราม ตรัสวา “ นองเอย 



เอาเมืองอะไรมายกใหพี่กันนี่”  เมืองเหลานั้นจึงไดชื่อวาดินแดนคาบูล55 
มาจนทุกวันนี้ 14ฮีรามไดสงทองคํามาใหโซโลมอนถึง 120 ตะลันต56 
15 โซโลมอนทรงเกณฑแรงงานโยธามากอสรางพระวิหาร  ราชวัง  
ปอมมิลโล57 กําแพง กรุงเยรูซาเล็ม  เมืองฮาโซร  เมกิดโด  และเกเซอร 
16(ฟาโรหประมุขแหงอียิปตทรงโจมตีและเขายึดเกเซอรเผาทิ้ง  
ประหารชาวคานาอันผูอาศัยอยูในเมือง  
ตอมาไดประทานเมืองนี้เปนสินสมรสแกราชธิดาซ่ึงเปนมเหสีของโซโลมอน  
17โซโลมอนทรงปฏิสังขรณเมืองเกเซอร) ทรงสรางเบธโฮโรนลาง 
18บาอาลัทและทัดโมร58ในถ่ินกันดารของยูดาห 19ทรงสรางเมืองตางๆ 
เพื่อเปนคลังเสบียง  เมืองสําหรับรถรบและมา59 ทุกๆ สิ่งท่ีทรงประสงคจะ  
สรางในเยรูซาเล็ม  เลบานอนและที่ตางๆ ทั่วอาณาเขต   
20 สวนบรรดาคนที่เหลืออยูท่ีเปนชาวอาโมไรต  ฮิตไทต  เปริสซี  ฮีไวต 
และเยบุส (ค น เ หลานี้ไมใชชาวอิสราเอล) 
21ลูกหลานของคนเหลานี้ซ่ึงชนอิสราเอลจะประหารเสียไมได 
โซโลมอนไดทรงเกณฑมาเปนแรงงานทาส 
22โซโลมอนมิไดทรงเกณฑใหพลเมืองอิสราเอลคนใดเปนทาส 
แตใหเปนพลรบ  ขาราชการ  เจาหนาท่ี  นายทัพ  ผูบัญชาการรถรบ  
และทหารมา  23และมีเจาหนาท่ี 550 คน 
เปนผูดูแลแรงงานโยธาในโครงการตางๆ ของโซโลมอน  

                                      
55 9:13 * เสียงคลายกับคําวา ไรคา ในภาษาฮีบรู          
56 9:14 * ป ร ะ ม า ณ 4 ตัน 
57 9:15 * แนวเนินดินดานตะวันออก 
58 9:18 * หรือ ทามาร 
59 9:19 * หรือ พลรบ 



24
 หลังจากราชธิดาของฟาโรหเสด็จจากเมืองดาวิดมายังพระราชวังท่ีโซโล
ม อ น ท ร ง สรางใหโซโลมอนก็ทรงสรางปอมมิลโล60 
25 โซโลมอนทรงถวายเครื่องเผาบูชา และเครื่องสันติบูชาปละสามครั้ง  
บนแทนซ่ึงทรงสรางขึ้นถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
และเผาเครื่องหอมเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ดวย  ก็เปนอันเรียบรอย 
ตามภาระหนาท่ีซ่ึงมีตอพระวิหาร 
26 โซโลมอนทรงสรางกองเรือขึ้นท่ีเอซีโอน เกเบอร ใกลเอลัทในเอโดม 
บนชายฝงทะเลแดง61 
27และกษัตริยฮีรามประทานกลาสีผูช่ําชองใหรวมเปนลูกเรือของโซโลมอน 
28พวกเขาเดินเรือไปที่เมืองโอฟร 
แลวนําทองคํามาถวายกษัตริยโซโลมอนหนักถึง 420 ตะลันต62   
 
.c.ราชินแีหงเชบา 
 
10
 เม่ือราชินีแหงเชบาไดยินกิตติศัพทของโซโลมอนและความสัมพันธท่ีทร
งมีกับพระนามขององคพระผูเปนเจา+ก็เสด็จมาทดสอบโดยตั้งปญหายากๆ  
2พระนางทรงมาถึงเยรูซาเล็มพรอมดวยกองคาราวานใหญ มีอูฐขนเครื่องเทศ  
ทองคําจํานวนมาก และเพชรนิลจินดา  พระนางเขาเฝาโซโลมอน 
และทรงสนทนาเรื่องตางๆ ที่ดําริไว 
3โ ซ โ ล ม อ น ท ร ง ต อ บ ป 'ญหาของพระนางไดทุกขอ 

                                      
60 9:24 * แนวเนินดินดานตะวันออก 
61 9:26 * หรือ ทะเลตนกก 
62 9:28 * ป ร ะ ม า ณ 14.5 ตัน 



ไมมีสิ่งใดยากเกินกวาจะทรงชี้แจง  
4เม่ือราชินีแหงเชบาทรงเห็นพระปญญาของโซโลมอน 
และพระราชวังท่ีทรงสรางขึ้น 5อาหารบนโตะเสวย  ขาราชบริพารที่เขาเฝา  
มหาดเล็กในเครื่องแบบ พนักงานเชิญจอกเสวย  
และเครื่องเผาบูชามากมายซ่ึงทรงถวายแดองคพระผูเปนเจา+ที่พระวิหาร  
พระนางก็ประหลาดพระทัยเปนลนพน  
6 ตรัสกับโซโลมอนวา 
“ ท่ีหมอมฉันไดยินไดฟงมาในประเทศของหมอมฉันเก่ียวกับความสําเร็จและพ
ระปรีชาญาณของฝาบาทลวนเปนความจริง 
7หมอมฉันไมเชื่อมากอนเลยจนกระทั่งไดมาเห็นกับตา 
ท่ีหมอมฉันไดยินมายังไมถึงครึ่งพระปรีชาญาณและความมั่งค่ังของฝาบาททรง
ยิ่งใหญยิ่งกวาท่ีเขาร่ําลือกันเสียอีก 8ไพรฟาขาราชบริพารของฝาบาท 
ชางมีความสุขยิ่งนัก  เมื่อไดเขาเฝาและสดับฟงพระปญญาของฝาบาทอยูเสมอ 
9สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+พระเจาของฝาบาท 
ท่ีไดทรงโปรดปรานและตั้งฝาบาทขึ้นครองราชบัลลังกแหง อิสราเอล  
เนื่องดวยความรักนิรันดรของพระเจาท่ีทรงมีตออิสราเอล จึงทรงตั้งฝาบาท 
เปนกษัตริย เพื่อผดุงความยุติธรรมและความชอบธรรม”  
10 จากนั้นพระนางถวายเครื่องบรรณาการแดกษัตริยเปนทองคําหนัก 120 
ตะลันต63 เครื่องเทศมากมายและอัญมณีล้ําคา  
ไมมีเครื่องเทศบรรณาการใดมากเทาท่ีราชินีแหงเชบา 
ทรงถวายแดกษัตริยโซโลมอน 
11(กองเรือของฮีรามนําทองคํามาจากโอฟรพรอมดวยไม จันทนจํานวนมาก 

                                      
63 10:10 * ป ร ะ ม า ณ 4 ตัน    
10:29 * ป ร ะ ม า ณ 7 กิโลกรัม   ** ป ร ะ ม า ณ 1:7 กิโลกรัม  
 



และเพชรนิลจินดาล้ําคา 
12โซโลมอนทรงใชไมจันทนทําเสาพระวิหารและราชวัง  ทําพิณเขาคู 
และพิณใหญสําหรับเหลานักดนตรี  
ไมเคยมีหรือมีไมจันทนนําเขาหรือพบเห็นมากมายอยางนั้นมากอนเลย)     
13
 โซโลมอนประทานทุกสิ่งตามที่ราชินีแหงเชบาทรงประสงคและทูลขอนอ
กเหนือจากของกํานัลท่ีโซโลมอนประทานจากทองพระคลัง  
จากนั้นพระนางและขาราชบริพารก็กลับ สูภูมิลําเนา 
 
.c.ความมั่งค่ังของโซโลมอน 
14 ทุกปโซโลมอนไดรับทองคํา 666 ตะลันต64 
15ยังไมรวมภาษีอากรจากพอคาวาณิชและเครื่องบรรณาการจากบรรดากษัตริ
ยแหงอาระเบียและเหลาผูปกครองของดินแดนนั้น 
16 โซโลมอนทรงใหนําทองคํามาตีเปนโลใหญ 200 อัน 
แตละอันใชทองคําหนัก 600 เ บ ค า 65 17และทําเปนโลเล็ก 300  อัน 
แตละอันใชทองคําหนัก 3 มินา* ทรงเก็บโลเหลานี้ไวในตําหนักพนาเลบานอน  
18
 ท้ังยังไดทรงทําพระที่นั่งขนาดใหญตกแตงดวยงาชางและบุดวยทองคํา
บริสุทธิ์ 19พระที่นั่งนี้มีบันไดหกขั้น  
ดานบนพนักหลังกลมมีท่ีวางพระหัตถซ่ึงมีสิงโตขนาบขางละตัว 
20ท่ีบันไดแตละขั้นมีสิงโตยืนอยูขางละตัว รวมเปนสิงโตสิบสองตัว 
ไมเคยมีเชนนี้ในราช-อาณาจักรใดๆ 
21ถวยเสวยทุกใบของกษัตริยโซโลมอนทําดวยทองคํา และในพระตําหนัก 

                                      
64 10:14 * ป ร ะ ม า ณ 23 ตัน 
65 10:16 * ป ร ะ ม า ณ 3.5 กิโลกรัม 



พนาเลบานอน  ภาชนะใชสอยท้ังหมดลวนทําดวยทองคําบริสุทธิ์  
ไมใชเงินเลยเพราะสมัยนั้นถือวาดอยคา  
22กองเรือสินคาของโซโลมอนรวมเดินทะเลกับของฮีราม  ทุกสาม   
ปเรือจะบรรทุกทอง ค ำ   เงิน  งาชาง  ลิง และนกยูง66กลับมา 
23 กษัตริยโซโลมอนทรงร่ํารวยและมีพระปรีชาญาณเหนือกวากษัตริยใดๆ 
ท้ังปวงในแผน ดิน 24ทั่วโลกใครจะมาสดับฟงสติปญญา 
ซ่ึงพระเจาประทานไวในพระทัยโซโลมอน25ปแลวปเลา 
ทุกคนท่ีมาจะนําของบรรณาการมาไดแก เครื่องเงินและทอง  เสื้อผาอาภรณ  
อาวุธ  เครื่องเทศ  มาและลอ 
26 โซโลมอนทรงสะสมมาและรถรบ  พระองคทรงมีรถ ร บ  1,400 คัน 
และมา 12,000 ตัว67 
ในหัวเมืองที่เก็บรถรบและบางสวนอยูกับพระองคท่ีเยรูซาเล็ม  
27ในเยรูซาเล็มพระ   องคทรงทําใหเงินกลายเปนของพื้นๆ เหมือนกับหิน 
แ ล ะ ไ มสีดารก็มีมากมายเหมือน ไมมะเดื่อแถบเชิงเขา 
28มาของโซโลมอนนั้น นําเขาจากอียิปตและจากคูเอ68 
คือพอคาหลวงซ้ือมาจากคูเอ 29รถรบนําเขาจากอียิปตเปนเงิน 600  
เ ช เ ข ล 69ตอคัน  มาตัวหนึ่งราคา 150 เ ช เ ข ล 70 
มีการสงออกไปขายตอใหบรรดาประมุขแหงชาวฮิตไทตและชาวอารัมดวย 
 
.c.โซโลมอนหันเหจากพระเจา 

                                      
66 10:22 * หรือ ลิงบาบูน 
67 10:26 * หรือ พลรถรบ 12,000 ค น  
68 10:28 * หรือ ซิลิเซีย 
69 10:29 * ป ร ะ ม า ณ 7 กิโลกรัม    
70 10:29 ** ป ร ะ ม า ณ 1:7 กิโลกรัม 



 
11 แตโซโลมอนทรงรักหญิงตางชาติมากมาย 
นอกเหนือจากเจาหญิงแหงอียิปตไดแกชาติโมอับ  อัมโมน  เอโดม  ไซดอน 
และฮิตไทต  
2ลวนเปนชนชาติท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสหามประชากรอิสราเอลวา 
“ เจาจงอยาแตงงานกับคนเหลานั้นเพราะพวกเขาจะชักนําเจาใหหันไปฝกใฝ
พระตางๆ ของเขา”    ถึงกระนั้นโซโลมอนก็ทรงผูกพันรักใครหญิงเหลานั้น  
3โซโลมอนทรงมีเจาหญิง 700 องค เปนมเหสีและนางสนม 300 คน 
หญิงเหลานี้ทําใหโซโลมอนหลงไป  4เมื่อโซโลมอนทรงชราลง 
หญิงเหลานี้โนมนาวพระทัยใหไปติดตามพระตางๆ  
โ ซ โลมอนมิไดมีใจภักดีตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของพระองคอยางเต็มท่ี
เหมือนดาวิดพระบิดา  5ทรงหันไปติดตามพระอัชโทเรทเทวีแหงชาวไซดอน 
และโมเลคเทพเจาอันสะอิดสะเอียนของชาวอัมโมน   6ดังนั้น 
โซโลมอนทรงกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว 
และมิไดติดตามองคพระผูเปนเจา+เต็มท่ีเหมือนดังดาวิดพระบิดา  
7 โซโลมอนถึงกับสรางสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงบนภูเขาทางตะวันออกของเยรูซาเล็ม 
อุทิศแดเคโมชเทพเจาอันนาสะอิดสะเอียนของโมอับ 
และสําหรับโมเลคเทพเจาอันนาสะอิด- สะเอียนของชาวอัมโมน  
8ทรงสรางสถานบูชา ณ ที่สูงตางๆ ขึ้นเพื่อใหมเหสีตางชาติท้ัง 
หลายเผาเครื่องหอม และถวายเครื่องบูชาแดเทพเจาของเขา 
9
 องคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธโซโลมอนที่หันเหพระทัยจากองคพระผู
เปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล  ผูทรงปรากฏตอโซโลมอนถึงสองครั้งสองครา 
10ท้ังๆ ที่พระองคทรงหามโซโลมอนมิใหไปติดตามพระอื่นๆ  
โซโลมอนก็ยังฝาฝนพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+ 



11 ดังนั้นองคพระผูเปนเจา+จึงตรัสกับโซโลมอนวา 
“ เนื่องจากเจามีทาทีเชนนี้และมิไดรักษาคําสัญญา และกฎเกณฑ  
ซ่ึงเราไดสั่งเจาไวเราจะริบอาณาจักรไปจากเจาและยกใหผูใตบังคับบัญชาคน
หนึ่งของเจา 12อยางไรก็ตาม เพื่อเห็นแกดาวิดบิดาของเจา 
เราจะยังไมทําเชนนั้นในชั่วชีวิตของเจา  
เราจะริบอาณาจักรจากบุตรชายของเจา 
13แตเราจะไมริบไปหมดทั้งอาณาจักร  เราจะเหลือชนตระกูลหนึ่งไวให  
ดวยเห็นแกดาวิดผูรับใชของเรา และเยรูซาเล็มท่ีเราไดเลือกสรรไว”  
 
.c.ศัตรูของโซโลมอน 
14
 แลวองคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําใหศัตรูคนหนึ่งแข็งกราวตอโซโลมอน
คือฮาดัด ซ่ึงเปนเชื้อ       พระวงศผูหนึ่งของเอโดม  
15กอนหนานี้เม่ือดาวิดรบอยูกับเอโดม แมทัพโยอาบซึ่งขึ้นมา   
ฝงศพผูตายในสงคราม ไดสังหารผูชายทั้งปวงในเอโดม 
16โยอาบและอิสราเอลทั้งปวงอยู ท่ีนั่น 6 เดือน  
จนสังหารชายชาวเอโดมไดท้ังหมด 17แตฮาดัดซ่ึงขณะนั้นยังเปนเด็ก         
พรอมกับขาราชการเอโดมบางคนที่รับใชบิดาเขา 
18พากันเล็ดลอดจากมีเดียนหนีไปยังปาราน  
มีผูมาสมทบแลวติดตามกันไปถึงอียิปตฟาโรหไดประทานบาน ท่ีดิน 
และอาหาร ใหฮาดัด 
19 ฟาโรหโปรดปรานฮาดัดมาก 
จึงยกนองสาวของมเหสีทาหเปเนสใหเปนภรรยา 
20นางไดใหกําเนิดบุตรชายชื่อเกนูบัท 
ซ่ึงมเหสีทาหเปเนสไดชุบเลี้ยงใหเติบโตขึ้นในพระราชวัง  
รวมกับโอรสทั้งหลายของฟาโรห  



21 เมื่อฮาดัดไดขาววาดาวิดและแมทัพโยอาบสิ้นชีพแลว  
ก็ทูลขออนุญาตจากฟาโรหกลับสูเอโดม 
22 ฟาโรหตรัสถามวา “ อยูท่ีนี่เจาขาดแคลนอะไรหรือ 
ถึงอยากกลับไปภูมิลําเนาของ        เจา”   
 ฮาดัดทูลวา “ ขาพระบาทไมขาดสิ่งใดเลย 
แตโปรดใหขาพระบาทไปเถิด”  
23 ศัตรูอีกคนหนึ่งของโซโลมอนซ่ึงพระเจาทรงยกใหมีอํานาจขึ้น  
คือเรโซนบุตรเอลียาดา 
ซ่ึงหนีมาจากฮาดัดเอเซอรกษัตริยแหงโศบาหผูเปนนาย 
24เม่ือดาวิดทําลายเมืองโศบาห 
เรโซนไดรวบรวมผูคนและตั้งตนเปนหัวหนากองโจรพากันหนีไปยังดามัสกัส 
ท่ีซ่ึงเขาตั้งรกรากและยึดครองได  25ตลอดพระชนมชีพของโซโลมอน  
เรโซนคือศัตรูของอิสราเอล  นอกเหนือจากความทุกขรอนอันเนื่องมาแตฮาดัด  
เรโซนปกครองอยูในอารัม และเปนศัตรูตออิสราเอล 
 
.c.เยโรโบอัมกบฏ 
26 เยโรโบอัมบุตรเนบัทก็เปนกบฏตอกษัตริย 
เขาเปนขาราชการคนหนึ่งของโซโลมอน  
เปนคนตระกูลเอฟราอิมจากเศเรดาห  มารดาเปนหญิงมายชื่อเศรูอาห 
27 เรื่องราวการกบฏของเยโรโบอัมมีดังนี้  
โซโลมอนทรงปฏิสังขรณปอมมิลโล71 ซอมแซมกําแพงเมืองดาวิด  
28เยโรโบอัมเปนคนที่มีความสามารถมาก  
เม่ือโซโลมอนทรงเห็นวาเปนคนหนุมหนวยกานดี 
ก็แตงตั้งใหเปนผูบัญชาการกองโยธาจากตระกูลโยเซฟ  

                                      
71 11:27 * แนวเนินดินดานตะวันออก 



29 วันหนึ่งขณะที่เยโรโบอัมกําลังออกจากเมืองเยรูซาเล็ม 
ก็พบกับอาหิยาหผูเผยพระวจนะจากเมืองชิโลห ซ่ึงสวมเสื้อคลุมตัวใหม 
คนทั้งสองอยูตามลําพังกลางทุง  30อาหิยาหก็ฉีกเสื้อคลุมของตนออกเปน 12 
ชิ้น  31แลวกลาวกับเยโรโบอัมวา 
“ จงรับไปสิบชิ้นเพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
‘ เราจะริบอาณาจักรจากมือโซโลมอนและยกสิบตระกูลใหแกเจา  
32แตเราจะเหลือไวใหเขาตระกูลหนึ่ง ดวยเห็นแกดาวิดผูรับใชของเรา 
และกรุงเยรูซาเล็มซ่ึงเราไดเลือกสรรจากตระกูลท้ังปวงของอิสราเอล 
33ท้ังนี้เพราะเขาไดละทิ้งเราไปกราบไหวพระอัชโทเรทเทวีของชาวไซดอน  
เคโมชเทพเจาของโมอับ  และโมเลคเทพเจาของอัมโมน  
เขามิไดดําเนินในทางของเรา ไมกระทําสิ่งท่ีเราเห็นวาถูกตอง 
และไมปฏิบัติตามคําสั่งและบทบัญญัติของเราเหมือนดังดาวิดบิดาของเขา   
34 “ แตเราจะไมริบทั้งอาณาจักรไปจากมือโซโลมอน เพื่อเห็นแกดาวิด 
ผูรับใชท่ีเราได เลือกสรร ผูซ่ึงเชื่อฟงบทบัญญัติและคําบัญชาของเรา  
เราจะอนุญาตใหโซโลมอนครองราชยไปตลอดชีวิต 
35เราจะริบอาณาจักรจากลูกของเขา และยกสิบตระกูลใหเจา 
36เราจะยกตระกูลหนึ่งใหลูกของเขา 
เพื่อดาวิดผูรับใชของเราจะมีประทีปดวงหนึ่งตอหนาเราเสมอ ในเยรูซาเล็ม  
นครซ่ึงเราไดเลือกที่จะจารึกนามของเรา  37สวนเจา 
เราจะตั้งเจาใหปกครองเหนือทุกสิ่งท่ีใจของเจาปรารถนา  
เจาจะเปนกษัตริยเหนืออิสราเอล 38หากเจาทําทุกอยางตามท่ีเราสั่ง  
ดําเนินในทางของเรา และทําสิ่งท่ีเราเห็นวาถูกตอง โดยปฏิบัติตามบท 
บัญญัติและคําบัญชาของเราเหมือนอยางดาวิดผูรับใชของเรา  
เราจะอยูกับเจาและจะสรางราชวงศท่ีม่ันคงใหแกเจาเหมือนที่เราไดทําเพื่อดาวิ
ด และยกอิสราเอลใหเจาปกครอง  39เราจะกําราบวงศวานของดาวิดดวยเหตุนี้  
แตไมตลอดไป’  “   



40 โซโลมอนทรงพยายามที่จะกําจัดเยโรโบอัม  
แตเยโรโบอัมหนีไปพึ่งชิชักกษัตริยแหงอียิปตและอยูท่ีนั่นจวบจนโซโลมอนสิ้น
พระชนม 
 
.c.สิ้นรัชกาลโซโลมอน 
41 เหตุการณอื่นๆในรัชกาลโซโลมอน  
คือพระราชกิจและพระปรีชาญาณทั้งปวงมีบันทึกไวใน 
จดหมายเหตุของโซโลมอน  มิใชหรือ 
42โซโลมอนทรงปกครองอยูในเยรูซาเล็มเหนืออิสราเอลทั้งปวงเปนเวลา 40 ป 
43แลวทรงลวงลับไปอยูกับบรรพบุรุษและถูกฝงไวในเมืองดาวิดของราชบิดาพ
ระองค  เรโหโบอัมโอรสก็ขึ้นครองราชยแทน  
 
.c.อาณาจกัรแตกแยก 
 
12 เรโหโบอัมเสด็จไปที่เชเคม 
ดวยวาชาวอิสราเอลพากันไปที่นั่นเพื่อตั้งเรโหโบอัมขึ้นเปนกษัตริย  
2เม่ือเยโรโบอัมบุตรเนบัท (ซ่ึงหนีโซโลมอนไปอยูในอียิปต) 
ไดทราบขาวจึงกลับมาจากอียิปต  3พวกเขาก็สงคนไปตามทานมา  
แลวเยโรโบอัมกับมวลชนอิสราเอลก็เขาเฝาและทูลเรโหโบอัมวา 
“ โซโลมอนพระบิดาของฝาพระบาททรงวางแอกหนักใหพวกขาพระบาท  
ฉะนั้นขอทรงผอนภาระและบรรเทาแอกที่วางไวแลว 
พวกเราจะรับใชฝาพระบาท”   
5 เรโหโบอัมตรัสตอบวา  “ ใหเวลาเราสามวัน  
แลวพวกทานคอยกลับมาพบเรา”  ประชากรก็กลับไป 



6
 กษัตริยเรโหโบอัมทรงหารือกับบรรดาผูอาวุโสซ่ึงเคยถวายคําปรึกษาแด
โซโลมอนพระบิดาวา “ พวกทานจะแนะนําใหเราตอบคนเหลานี้วากระไร”   
7 พ ว ก เ ขาทูลวา “ หากวันนี้ฝาพระบาทจะทรงเปนผูรับใชประชาชน   
ปรนนิบัติเขา และตอบตามที่เขาตองการ  
พวกเขาก็จะเปนทาสรับใชฝาพระบาทเสมอไป”  
8 แตเรโหโบอัมไมฟงคําแนะนําของผูอาวุโส  กลับปรึกษาพระสหายหนุมๆ 
ซ่ึงเติบโตมาดวยกันและรับใชพระองคอยู  9พระองคตรัสถามพวกเขาวา 
“ พวกเจาจะแนะนําอยางไร  เราควรตอบคนเหลานั้นวากระไร 
ท่ีมาขอใหบรรเทาแอกที่เสด็จพอของเราวางไว”   
10 คนหนุมๆ เหลานั้นทูลวา 
“ ขอตรัสกับพวกเขาที่มารองทุกขเพื่อใหลดแอกที่พระบิดาทานวางไวนั้นวา 
‘ นิ้วกอยของเราหนายิ่งกวาเอวของเสด็จพอ 
11เสด็จพอของเราวางแอกหนักใหพวกเจา เราจะใหหนักยิ่งขึ้นไปอีก 
เสด็จพอของเราเคยใชแสเฆี่ยนเจา สวนเราจะใชแมงปองเลนงานเจา’  “  
12 สามวันตอมา เยโรโบอัมและเหลาประชากรกลับมาอีก 
ตามที่กษัตริยตรัสไววา “ จงกลับมาหาเราในสามวัน”  
13เรโหโบอัมตรัสตอบประชาชนดวยทาทีแข็งกราว  ไมทรงใส 
ใจคําแนะนําของบรรดาผูอาวุโส 
14พระองคทรงทําตามคําแนะนําของพวกคนหนุม และตรัสวา 
“ เสด็จพอของเราวางแอกหนักใหพวกเจา เราจะใหหนักยิ่งขึ้นไปอีก 
เสด็จพอของ เราเคยใชแสเฆี่ยนเจา สวนเราจะใชแมงปองเลนงานเจา”  
15กษัตริยไมทรงรับฟงประชาชนเหตุการณนี้เนื่องมาจากองคพระผูเปนเจา+ 
เพื่อใหสําเร็จตามที่พระองคตรัสไวกับเยโรโบอัมบุตรเนบัท 
ผานทางอาหิยาหแหงชิโลห 



16 เมื่ออิสราเอลทั้งปวงเห็นวากษัตริยไมทรงฟงพวกตน  
ตางก็รองตะโกนวา 
 
 “ เราเกี่ยวของอะไรกับดาวิด   
  เรามีสวนอันใดกับบุตรเจสซี   
 พี่นองอิสราเอลเอย กลับบานกันเถิด  
  ใหดาวิดดูแลปกครองพวกตัวเองไปก็แลวกัน”   
 
ชนอิสราเอลจึงพากันกลับบาน 17แตคนอิสราเอลซึ่งอยูในเมืองตางๆ 
ของยูดาหเรโหโบอัมยังคงปกครองพวกเขา 
18 เรโหโบอัมทรงใชอาโดนีรัมไปเกณฑแรงงานโยธาตามหนาท่ี 
แตชนอิสราเอลรุมเอาหินขวางเขาถึงแกความตาย 
สวนกษัตริยเรโหโบอัมรีบหลบขึ้นราชรถเสด็จหนีไปยังเยรูซาเล็ม 
19ตั้งแตนั้นมาอิสราเอลก็เปนกบฏตอราชวงศของดาวิด  
20 เม่ือชนอิสราเอลทั้งปวงทราบวาเยโรโบอัมกลับมาแลว 
ก็ใหคนไปเชิญเขามาอยูตอ      หนามวลชนอิสราเอลและแตงตั้งเปนกษัตริย 
มีเพียงตระกูลยูดาห ท่ียังคงจงรักภักดีตอราชวงศของดาวิด 
 
.c.เชไมยาหกลาวคําทํานาย 
21 เมื่อเรโหโบอัมเสด็จมาถึงเยรูซาเล็ม  ทรงระดมพลตระกูลยูดาหท้ังหมด 
และตระกูลเบนยามิน 180,000 คน  เพื่อทําสงครามกับชนอิสราเอล  
กอบกูอํานาจคืนมาเพื่อเรโหโบอัมโอรสโซโลมอน 
22 แตพระวจนะของพระเจามาถึงเชไมยาหคนของพระเจาดังนี้   
23” จงบอกเรโหโบอัม    บุตรโซโลมอนกษัตริยแหงยูดาห 
ชนตระกูลยูดาหกับเบนยามินและประชากรทั้งหลายวา  
24องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 



‘ อยาไปรบกับอิสราเอลพี่นองของตนทุกคนจงกลับบาน  
เพราะการนี้เปนมาจากเรา’  “   
เขาท้ังหลายก็เชื่อฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+พากันกลับบานตามที่อง
คพระผูเปนเจา+ทรงบัญชา 
 
.c.รูปวัวทองคํา 
25 ครั้งนั้น 
เยโรโบอัมทรงสรางเมืองเชเคมในแดนเทือกเขาแหงเอฟราอิมและประทับท่ีนั่น  
จ ากท่ีนั้นทรงไปสรางเมืองเปนีเอล72  
26 เยโรโบอัมดําริวา ‘ บัดนี้ราชอาณาจักร 
อาจจะหวนกลับไปยังราชวงศดาวิด 
27หากประชากรเหลานี้ไปถวายเครื่องบูชาท่ีพระวิหารในเยรูซาเล็ม  
พวกเขาจะกลับไปสวามิภักด์ิ ตอเรโหโบอัมกษัตริยแหงยูดาหนายของเขา  
เขาจะฆาเราและหันกลับไปหาเรโหโบอัม’  
28 ฉะนั้น โดยคําแนะนําของที่ปรึกษา 
กษัตริยเยโรโบอัมจึงทรงสรางวัวทองคํา 2 ตัวและแจงแกประชากรวา 
“ เปนเรื่องยุงยากเกินไปที่จะด้ันดนไปถึงเยรูซาเล็ม  พี่นองอิสราเอลทั้งหลาย 
นี่แหละเทพเจาของทานซ่ึงไดนําทานออกมาจากอียิปต”  
29พระองคทรงตั้งวัวทองคําตัวหนึ่งไวท่ีเบธเอล  สวนอีกตัวหนึ่งอยูท่ีดา น  
30สิ่งนี้ไดกลายเปนความผิดบาป  
เพราะเหลาประชากรถึงกับไปยังดานเพื่อนมัสการวัวทองคําท่ีนั้น   
31 เยโรโบอัมทรงสรางสถานบูชา ณ ที่สูงท้ังหลาย 
และทรงแตงตั้งปุโรหิตจากคนทุกประเภท  แมไมใชตระกูลเลวี  
32ทรงกําหนดเทศกาลฉลองในวันท่ีสิบหาเดือนแปด 

                                      
72 12:25 * หรือ เปนูเอล 



คลายคลึงกับเทศกาลในยูดาหและถวายเครื่องบูชาบนแทน  
กษัตริยทรงทําเชนนี้ในเบธเอล คือ ถวายบูชาแกรูปวัวท่ีทรงสรางขึ้น  
และที่เบธเอล พระองคยังไดทรงแตงตั้งปุโรหิตประจําสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงท้ังหลายที่ทรงสราง  33ในวันท่ีสิบหาเดือนแปด 
ตามที่พระองคทรงกําหนดไว ทรงถวายเครื่องบูชาบนแทนท่ีสรางขึ้นในเบธเอล  
ดังนั้นจึงทรงกําหนดเทศกาล ฉลองนี้แกอิสราเอล 
และเสด็จขึ้นไปยังแทนบูชาเพื่อถวายเครื่องหอมบูชา  
 
.c.คําพยากรณเกี่ยวกับโยสิยาห 
 
13
 โดยพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+คนของพระเจาคนหนึ่งจากยูดาหม
ายังเบธเอล  ขณะที่เยโรโบอัมทรงยืนอยูใกลแทนบูชาเพื่อถวายเครื่องบูชา  
2คนของพระเจานั้นรองออกมาโดยพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 
เก่ียวกับแทนบูชาวา “ แทนบูชา แทนบูชาเอย! 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา‘ บุตรคนหนึ่งนามโยสิยาห 
จะถือกําเนิดในวงศวานของดาวิด  บนเจาเขาผูนั้นจะเผาบรรดา 
ปุโรหิตแหงสถานบูชา ณ ที่สูงท้ังหลายผูซ่ึงถวายเครื่องบูชาท่ีนี่ 
และกระดูกมนุษยจะถูกนํามาเผาบนเจา’  “    
3ในวันเดียวกันนั้นคนของพระเจาก็ใหหมายสําคัญวา 
“ นี่คือหมายสําคัญท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงประกาศไว  แทนนี้จะแยกออก 
และเถาถานบนแทนนี้จะถูกเทออก”     
4
 เม่ือกษัตริยเยโรโบอัมไดทรงฟงถอยคําท่ีคนของพระเจาประกาศเกี่ยวกั
บแทนบูชาท่ี     เบธเอล ก็ยื่นพระหัตถออกมาจากแทน ตรัสวา 
“ จับชายคนนี้ไว!”  



แตพระหัตถของกษัตริยกลายเปนอัมพาตแข็งอยูในทานั้น  
ไมสามารถชักพระหัตถกลับคืนดังปกติ  5แลวแทนบูชาก็แยกจากกัน  
เถาถานรวงลงมา  
สมดังหมายสําคัญท่ีคนของพระเจาใหไวโดยพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+  
6 กษัตริยตรัสกับคนของพระเจาวา 
“ ชวยอธิษฐานวิงวอนองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน  
ใหมือของเรากลับคืนสภาพปกติดวยเถิด”  
คนของพระเจาจึงอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+ 
แลวพระหัตถของกษัตริยก็กลับคืนเปนปกติดังเดิม 
7 จากนั้นกษัตริยตรัสกับคนของพระเจาวา “ มาท่ีวังกับเราเถิด 
มารับประทานอะไรดวยกัน  แลวเราจะใหรางวัลแกทาน”   
8แตคนของพระเจาทูลวา 
“ แมฝาพระบาทจะประทานราชสมบัติใหถึงครึ่งหนึ่ง  ขาพระบาทก็จะไมไป 
ท้ังจะไมรับประทานอาหารหรือด่ืมน้ําในสถานที่นี้  
9เพราะองคพระผูเปนเจา+ไดตรัสหามไวมิใหรับประทานอาหารหรือด่ืมน้ํา 
หรือกลับไปตามเสนทางท่ีมา”   10แลวเขาจึงกลับไปอีกทางหนึ่ง 
ไมใชเสนทางเดียวกับที่มายังเบธเอล 
 
.c.ผูเผยพระวจนะชราที่เบธเอล 
11 มีผูเผยพระวจนะชราผูหนึ่งอาศัยอยูในเบธเอล  ลูกๆ 
ของทานกลับมาบาน  เลาทุกสิ่งท่ีคนของพระเจาไดทําท่ีเบธเอลในวันนั้น 
และสิ่งท่ีเขาทูลกษัตริย  12บิดาผูชราถามวา “ เ ข า ไ ป ท า ง ไ ห น ”   
ลูกๆ ก็บอกวาคนของพระเจาจากยูดาหคนนั้นไปเสนทางใด 
13ดังนั้นทานจึงบอกลูกๆ วา “ จัดอานลาใหที”  
และเมื่อพวกลูกจัดอานลาใหเสร็จแลวทานก็ขึ้นขี่ 14และตามไปทัน 



พบคนของพระเจานั้นนั่งอยูใตตนโอก  จึงเขาไปถามวา 
“ ทานคือคนของพระเจาท่ีมาจากยูดาหหรือ”    
 เขาตอบวา “ ถูกแลว”   
15 ผูเผยพระวจนะชราจึงพูดกับเขาวา 
“ เชิญมาบานรับประทานอาหารกับขาพเจา”   
16 คนของพระเจาตอบวา “ ขาพเจาไมอาจกลับไปกับทาน 
หรือกินด่ืมกับทานในที่นี้            17พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+สั่งหามวา 
‘ เจาจงอยารับประทานอาหารหรือด่ืมน้ําท่ีนั่น 
และอยากลับไปตามเสนทางเดิม’  “   
18 แตผูเผยพระวจนะชรานั้นตอบวา “ เราก็เปนผูเผยพระวจนะเหมือนกัน 
และทูตสวรรคองคหนึ่งแจงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+แกเราวา 
ใหพาทานไปที่บานเพื่อทานจะไดรับประทาน อาหารและดื่มน้ํา”  
(แตผูเผยพระวจนะชราโกหกเขา)  19ดังนั้น 
คนของพระเจาจึงกลับไปกับผูเผยพระวจนะชราและกินด่ืมในบานของทาน 

20 ขณะทั้งสองนั่งอยูท่ีโตะ 
มีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงผูเผยพระวจนะชราซึ่งพาเขากลับมา 
21ทานก็กลาวกับคนของพระเจาซ่ึงมาจากยูดาหวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
เจาไดฝาฝนพระดํารัสองคพระผูเปนเจา+ไมทําตามคําสั่งขององคพระผูเปนเจา



+พระเจาของเจา       22เจากลับมากินด่ืมในสถานที่ซ่ึงพระองคตรัสหามไว  
ฉะนั้นรางของเจาจะไมไดถูกฝงในอุโมงคของบรรพบุรุษ”   
23 เมื่อคนของพระเจากินด่ืมเสร็จแลว  
ผูเผยพระวจนะซึ่งพาเขากลับมาก็สงเขาขึ้นลากลับไป  
24ระหวางทางมีสิงโตออกมาฆาเขา  รางของเขาถูกท้ิงไวกลางทาง  
มีลาและสิงโตยืนอยูขางๆ     25ผูท่ีผานไปมาเห็นศพทิ้งอยูกลางทาง 
มีสิงโตยืนอยูขางๆ ก็ไปแจงขาวในเมืองซ่ึงผูเผยพระวจนะชราอาศัยอยู 
26 เมื่อผูเผยพระวจนะที่พาเขากลับมาไดยินเหตุการณท่ีเกิดขึ้นก็กลาววา 
“ นี่แหละคนของพระเจาท่ีลบหลูพระดํารัสของพระองค  
องคพระผูเปนเจา+จึงทรงใหสิงโตมาฉีกท้ึงถึงแกความตายตามที่ทรงเตือนไว
”   
27 จากนั้นทานก็สั่งลูกๆ วา “ จัดลาใหทีสิ”  เขาก็ปฏิบัติตาม  
28ทานมาพบรางท่ีถูกท้ิงอยูกลางทาง  ลาและสิงโตยังยืนอยูขางๆ 
สิงโตมิไดกินรางนั้น ทั้งมิไดฉีกท้ึงลา 
29ผูเผยพระวจนะจึงเอารางนั้นพาดบนตัวลา นํากลับมายังตัวเมือง 
เพื่อไวอาลัยและฝงเสีย 
30ทานวางศพนั้นไวในหลุมศพที่เตรียมไวสําหรับทานเองและคร่ําครวญวา 
“ อนิจจา! นองชายเอย”   
31 หลังจากฝงศพแลวทานกลาวกับลูกๆ วา  
“ เม่ือพอตายจงฝงพอไวในหลุมเดียวกับท่ีฝงคนของพระเจา 
ใหกระดูกของพออยูเคียงขางกระดูกของเขา  
32เพราะถอยคําท่ีเขาประกาศไวโดยพระดํารัสองคพระผูเปนเจา+ 
เก่ียวกับแทนบูชาในเบธเอลและสถานบูชา ณ ที่สูงท้ังหลายในเมืองตางๆ 
ของสะมาเรีย จะเปนจริงแนนอน”  
33 ถึงเพียงนี้แลว เยเรโบอัมก็ยังไมทรงหันเหจากวิถีอันชั่วราย 
กลับยิ่งตั้งปุโรหิตจากคนทุกประเภทสําหรับสถานบูชา ณ ที่สูงท้ังหลาย  



ใครที่อยากเปนปุโรหิตก็ทรงแตงตั้งสําหรับสถานบูชา ณ ที่สูงท้ังหลาย 
34นี่เปนบาปผิดของราชวงศเยโรโบอัม 
ซ่ึงนําไปสูความเสื่อมถอยและลมสลายของราชวงศ 
 
.c.โอรสของเยโรโบอัมสิ้นชวีติ 
 
14 ครั้งนั้นอาบียาหโอรสของเยโรโบอัมปวยหนัก 
2เยโรโบอัมจึงตรัสกับมเหสีวา 
“ จงปลอมตัวอยาใหใครจําไดวาเปนมเหสีของเยโรโบอัม 
ไปพบอาหิยาหผูเผยพระวจนะที่ชิโลห  
คนที่บอกวาพี่จะไดเปนกษัตริยของชนชาตินี้  3เอาขนมปงสิบกอน  
ขนมหวานกับน้ําผึ้งหนึ่งไหไปกํานัลทานดวย  
ทานจะบอกไดวาจะเกิดอะไรกับลูกชายของเรา”  
4มเหสีของเยโรโบอัมก็กระทําตามนั้น  เสด็จมายังบานของอาหิยาหท่ีชิโลห  
 ฝายอาหิยาหชรามากมองอะไรไมเห็นแลว 5องคพระผูเปนเจา+ 
ตรัสกับอาหิยาหวา 
“ ภรรยาของเยโรโบอัมปลอมตัวมาเพื่อถามเจาเก่ียวกับลูกชายของเขาซึ่งปวย
อยู  เจาจงตอบตามนี้”  
6 ฉะนั้นเม่ืออาหิยาหไดยินเสียงคนเดินมาที่ประตูจึงรองบอกวา 
“ เขามาเถิด มเหสีของเยโรโบอัม ทําไมตองปลอมตัว?  
เรามีขาวรายจะแจงใหทราบ  7จงไปบอกเยโรโบอัมวาองคพระผูเปนเจา+ 
พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา ‘ เราไดเลื่อนเจาขึ้นมาจากประชาชน 
ตั้งใหเปนผูนําแหงอิสราเอลประชากรของเรา 
8เราแบงอาณาจักรจากวงศดาวิดยกใหเจา 
แตเจาไมไดเปนเชนดาวิดผูรับใชของเรา ซึ่งปฏิบัติตามคําสั่งของเรา 
และติดตามเราอยางสุดหัวใจ  กระทํา แตสิ่งท่ีเราเห็นวาถูกตอง       



9เจากระทําชั่วยิ่งกวากษัตริยอื่นใดกอนหนาเจา  เจาไดสรางพระตางๆ 
ใหตัวเอง หลอรูปเคารพทั้งหลายยั่วยุใหเราโกรธ 
และเสือกไสเราไปขางหลังเจา  
10 ฉะนั้น เราจะนําหายนะมาสูวงศวานเยโรโบอัม 
และตัดชายทุกคนในอิสราเอลเสียจาก    เยโรโบอัมไมวาทาสหรือเสรีชน 
เราจะเผาวงศวานของเยโรโบอัมเหมือนเผาขยะจนกวาจะสิ้นซากไป 
11คนของเยโรโบอัมท่ีตายในเมืองจะถูกสุนัขแทะกิน 
และผูท่ีตายในทุงนาจะถูกนกจิกกิน  เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ 
ไดลั่นวาจาไว!’   
12 สําหรับเจาจงกลับไปเถิด และเมื่อยางเขาตัวเมือง เด็กนั้นจะเสียชีวิต 
13ท่ัวท้ังอิสราเอล จะไวอาลัยแกเขาและฝงเขา  
ในครอบครัวของเยโรโบอัมมีเขาเพียงคนเดียวที่มีคนฝงศพให 
เพราะทั้งราชวงศ มีเขาคนเดียวเทานั้นท่ีองคพระผูเปนเจา+ 
พระเจาของอิสราเอลทรงเห็นวามีดีอยูบาง   
14 ในวันนี้องคพระผูเปนเจา+ 
จะทรงตั้งกษัตริยองคหนึ่งขึ้นเพื่อพระองคเองเหนืออิสราเอล 
ผูซ่ึงจะตัดขาดวงศเยโรโบอัมออกไปเสียตั้งแตบัดนี้ 15แลวองคพระผูเปนเจา+ 
จะทรงฟาดอิสราเอลเหมือนแกวงตนออในน้ํา  
พระองคจะทรงขุดรากถอนโคนอิสราเอลเสียจากดินแดนอันอุดมนี้ ซ่ึง 
ทรงโปรดประทานแกบรรพบุรุษของเขา 
และกระจัดกระจายเขาออกไปเลยแมน้ํายูเฟรติส  
เพราะเขาไดยั่วยุพระพิโรธโดยสรางเสาเจาแมอาเชราห  
16พระองคจะทรงทอดทิ้งอิสราเอล  
เพราะบาปซึ่งเยโรโบอัมไดกระทําและเปนเหตุใหอิสราเอลกระทําดวย”  
17 แลวมเหสีของเยโรโบอัมจึงเสด็จกลับไปยังทีรซาห 
โอรสนั้นก็สิ้นชีวิตขณะที่พระนางทรงกาวขามธรณีประตูวัง  



18พวกเขาฝงศพและทั่วท้ังอิสราเอลไวอาลัย ดังท่ีองคพระผูเปนเจา+ 
ไดตรัสผานทางผูเผยพระวจนะ อาหิยาหผูรับใชของพระองค   
19 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลเยโรโบอัม สงครามตางๆ 
และการปกครองมีบันทึกไวใน จดหมายเหตุกษัตริยแหงอิสราเอล 
20พระองคทรงครองราชยอยู 22 ป จากนั้นทรงลวงลับไปอยูกับบรรพบุรุษ 
และนาดับโอรสขึ้นครองราชบัลลังก 
 
.c.รัชกาลเรโหโบอัมแหงยูดาห 
21 เรโหโบอัมโอรสโซโลมอนขึ้นเปนกษัตริยแหงยูดาหเม่ือพระชนมายุ 41 
พรรษา ทรงครองราชยอยู 17 ปในเยรูซาเล็ม นครซึ่งองคพระผูเปนเจา+ 
ทรงเลือกสรรจากตระกูลท้ังปวงแหงอิสราเอลใหเปนท่ีสถาปนาพระนามของพร
ะองค พระชนนีของเรโหโบอัมคือนาอามาหชาวอัมโมน  
22 ชนยูดาหกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ ทรงเห็นวาชั่ว  
บาปผิดท่ีพวกเขากระทํายั่วยุพระพิโรธ  ของพระองคยิ่งกวาบรรพบุรุษเสียอีก 
23พวกเขาไดสรางสถานบูชา ณ ท่ีสูงท้ังหลาย 
ศิลาศักด์ิสิทธิ์และเสาเจาแมอาเชราหบนเนินเขาสูงทุกเนินและใตรมไมใหญทุก
ตน  24ถึงกับมีชายโสเภณีประจําสถานบูชา  
เหลาประชากรเขารวมในกิจกรรมอันนาสะอิดสะเอียนของ ชนชาติตางๆ 
ท่ีองคพระผูเปนเจา+ ไดทรงขับไลไปพนหนาชาวอิสราเอล   
25 ในปท่ี 5 แหงรัชกาลของเรโหโบอัม 
กษัตริยชิชักแหงอียิปตมาโจมตีเยรูซาเล็ม 
26ชิชักกวาดเอาทรัพยสมบัติท้ังปวงไปจากพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
และพระราชวัง รวมทั้งโลทองคํา ซ่ึงโซโลมอนทรงสรางขึ้น  27ดังนั้น 
กษัตริยเรโฮโบอัมจึงทรงทําโลทองสัมฤทธิ์ขึ้นแทน  
ม อ บ ห มายใหหัวหนาทหารรักษาการณซ่ึงประจําอยู ณ 
ทางเขาพระราชวังดูแล 



28เม่ือใดก็ตามที่กษัตริยเสด็จเขาสูพระวิหารของพระเจา 
ทหารรักษาการณจะชูโล หลังจากนั้นก็นําโลกลับไปไวท่ีกองรักษาการณ 
29 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลของเรโหโบอัม 
ตลอดจนพระราชกิจท้ังปวงมีบันทึกไวใน     
จดหมายเหตุกษัตริยแหงยูดาหมิใชหรือ 
30มีสงครามรบพุงกันมิไดขาดระหวางเรโหโบอัมกับเยโรโบอัม 
31แลวเรโหโบอัมก็ทรงลวงลับไปอยูกับบรรพบุรุษและถูกฝงไวในเมืองดาวิด  
พระชนนีของเรโหโบอัมคือนาอามาหชาวอัมโมนแลวอาบียาห73โอรสก็ขึ้นครอ
งราชยสืบตอมา 
 
.c.อาบียาหแหงยดูาห 
 
15 ตรงกับปท่ี 18 ของรัชกาลเยโรโบอัมบุตรเนบัท  
อาบียาหขึ้นเปนกษัตริยแหงยูดาห   2ทรงครองราชยอยู 3 ปในเยรูซาเล็ม 
พระมารดาคือมาอาคาหธิดาของอาบีชาโลม74 
3ทรงกระทําบาปทุกอยางเชนเดียวกับพระบิดา 
และมิไดมีพระทัยภักดีแนวแนตอองคพระผูเปนเจา+ เหมือนดังดาวิดบรรพบุรุษ  
4อยางไรก็ตามเพื่อเห็นแกดาวิด องคพระผูเปนเจา+ 
โปรดประทานดวงประทีปในเยรูซาเล็ม 
โดยใหโอรสองคหนึ่งขึ้นมาครองราชยตอและทําใหเยรูซาเล็มเขมแข็ง 
5เพราะดาวิดกระทําสิ่งท่ีพระเจาทรงเห็นชอบ 
ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองคอยางถ่ีถวนตลอดชีวิต 
ยกเวนเรื่องที่เก่ียวกับอูรียาหชาวฮิตไทต 

                                      
73 14:31 * หรือ อาบียัม 
74 15:2 * หรือ อับซาโลม เชนเดียวกับขอ 10 



6
 ตลอดพระชนมชีพของอาบียาหมีสงครามติดพันระหวางเรโหโบอั75กับเย
โรโบอัม7เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลอาบียาหและพระราชกิจท้ังปวงบันทึกไวใน 
จดหมายเหตุกษัตริยแหงยูดาห มิใชหรือ 
และมีการสงครามระหวางอาบียาหกับเยโรโบอัม 
8เม่ืออาบียาหสิ้นพระชนมก็ถูกฝงไวในเมืองดาวิด 
แลวอาสาโอรสขึ้นครองราชยแทน 
 
.c.อาสาแหงยูดาห 
9 ตรงกับปท่ี 20 ของรัชกาลเยโรโบอัมแหงอิสราเอล 
อาสาขึ้นเปนกษัตริยแหงยูดาห 10ทรงครองราชยอยู 41 ปในเยรูซาเล็ม 
พระอัยกีคือมาอาคาหธิดาของอาบีชาโลม 
11อาสากระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ ทรงเห็นชอบเชนดังดาวิดบรรพบุรุษ 
12อาสาทรงเนรเทศชายโสเภณีประจําเทวสถานออกไปจากดินแดน  
และทรงขจัดเทวรูปทั้งปวงที่บรรพบุรุษสรางขึ้น 
13อาสาทรงถอดพระนางมาอาคาหพระอัยกีจากตําแหนงพระชนนี  
เนื่องจากไดสรางเสาพระอาเชราหอันนารังเกียจ 
อาสาทรงโคนและเผาทิ้งเสียท่ีหุบเขาขิดโรน 14อยางไรก็ตามสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงท้ังหลายยังมิไดกําจัดออกไป 
แตอาสามีพระทัยภักดีแนวแนตอองคพระผูเปนเจา+ตลอดพระชนมชีพ 
15ทรงนําเงิน ทอง และเครื่องใชตางๆ 
ซ่ึงพระบิดากับพระองคเองถวายนั้นมายังวิหารขององคพระผูเปนเจา+    

                                      
75 15:6 * หรือ อาบียาห 
 



16 มีสงครามระหวางอาสากับกษัตริยบาอาชาแหงอิสราเอลตลอดรัชกาล 
17กษัตริยบาอาชาทรงสูรบกับยูดาห 
และเสริมกําลังเมืองรามาหเพื่อตัดเสนทางไปมาหาสูเขตแดนของอาสาแหงยูดา
ห  
18
 อาสาจึงทรงนําเงินและทองที่เหลือทั้งหมดในทองพระคลังและคลังแหงพ
ระวิหารของพระเจา มอบใหขาราชบริพารนําไปยังดามัสกัส 
เขาเฝากษัตริยเบนฮาดัดโอรสของทับริมโมนซ่ึงเปนโอรสของเฮซีโอนแหงอารั
ม ทูลวา 19” ขอใหเราเปนพันธมิตรกันเหมือนดังพระบิดาของเราทั้งสอง 
ขาพเจาสงเงินและทองนี้มามอบแดทาน ขอใหทานตัดสัมพันธ-
ไมตรีกับกษัตริยบาอาชาแหงอิสราเอล 
เพื่อเขาจะไดยกทัพกลับไปจากขาพเจา”   
20 เบนฮาดัดทรงเห็นชอบกับกษัตริยอาสา 
และสงกองทัพไปรบกับหัวเมืองตางๆ ของอิสราเอล  ทรงพิชิตเมืองอิโยน ดาน 
เอเบลเบธมาอาคาห คินเนเรททั้งหมด รวมทั้ง    นัฟทาลี 
21เม่ือบาอาชาทราบเรื่องนี้ก็ทรงระงับการสรางเมืองรามาห  
เสด็จกลับไปยังทีรซาห 22จากนั้นกษัตริยอาสาทรงเกณฑทุกคนทั่วยูดาห 
ไมเวนผูใดเลยใหพวกเขาชวยกันขนหินและไมซ่ึงบาอาชาทรงใชอยูท่ีเมืองรา
มาหนําไปสรางเมืองเกบาในแดนเบนยามินและเมืองมิสปาห  
23 เหตุการณอื่นๆในรัชกาลของอาสา ชัยชนะ พระราชกิจ และเมืองตางๆ 
ท่ีทรงสรางขึ้นมีบันทึกใน จดหมายเหตุกษัตริยแหงยูดาห มิใชหรือ 
เม่ืออาสาทรงชราภาพก็ประชวรดวยโรคที่พระบาท 
24แลวอาสาก็ทรงลวงลับไปอยูกับบรรพบุรุษ และถูกฝงไวดวยกันในเมืองดาวิด 
และเยโฮชาฟทโอรสขึ้นเปนกษัตริยองคตอไป 
 
.c.นาดับแหงอิสราเอล 



25 นาดับโอรสของเยโรโบอัมขึ้นเปนกษัตริยแหงอิสราเอล ตรงกับปท่ี 2 
ของรัชกาลกษัตริยอาสาแหงยูดาห  นาดับทรงครองอิสราเอลอยู 2 ป 
26ทรงกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ ทรงเห็นวาชั่ว 
ดําเนินตามวิถีและความผิดบาปของพระบิดาซ่ึงชักนําอิสราเอลใหทําบาป 
27 ฝายบาอาชาบุตรอาหิยาหตระกูลอิสสาคาร วางแผนและเลนงานนาดับ 
ขณะที่ทรงรวมกับกองทัพอิสราเอลลอมเมืองกิบเบโธนของฟลิสเตีย 
28บาอาชาปลงพระชนมนาดับแลวขึ้นครองราชยแทน ตรงกับปท่ี 3 
ของรัชกาลกษัตริยอาสาแหงยูดาห   
29 ทันทีท่ีขึ้นครองราชย บาอาชาก็ประหารวงศวานท้ังปวงของเยโรโบอัม 
มิใหคนหนึ่งคนใดรอดชีวิต เปนไปตามที่องคพระผูเปนเจา+ 
ไดตรัสไวผานทางอาหิยาหผูเผยพระวจนะแหงชิโลห    
30ท้ังนี้เพราะบาปผิดท่ีเยโรโบอัมไดทําและชักนําอิสราเอลใหทําดวย 
และไดยั่วยุพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+ พระเจาแหงอิสราเอล 
31 เหตุการณอื่นๆในรัชกาลของนาดับและพระราชกิจท้ังปวงมีบันทึกไวใน 
จดหมายเหตุ กษัตริยแหงอิสราเอล มิใชหรือ 
32มีสงครามระหวางอาสากับกษัตริยบาอาชาแหงอิสราเอลตลอดรัชกาล 
 
.c.บาอาชาแหงอิสราเอล 
33 ในปท่ี 3 ของรัชกาลอาสาแหงยูดาห 
บาอาชาบุตรอาหิยาหขึ้นเปนกษัตริยของอิส-ราเอลทั้งหมดที่เมืองทีรซาห 
และทรงครองราชยอยู 24 ป 34บาอาชากระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ 
ทรงเห็นวาชั่ว ดําเนินตามวิถีและบาปผิดของเยโรโบอัม 
ซ่ึงเปนเหตุใหอิสราเอลทําดวย 
 
16 พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 
มาถึงเยฮูบุตรฮานานีกลาวโทษบาอาชา ความวา       



2” เราไดยกเจาขึ้นมาจากฝุนธุลี ใหเปนผูนําแหงอิสราเอลประชากรของเรา 
แตเจากลับดําเนินตามทางของเยโรโบอัม 
เจาชักนําอิสราเอลประชากรของเราใหทําบาปและยั่วยุใหเราโกรธดวย 
บาปของเขาทั้งหลาย 3ฉะนั้น เราจะทําลายลางบาอาชากับวงศวาน  
ท ำ ใ หวงศวานของเจาเปนเชนวงศวานของเยโรโบอัมบุตรเนบัท 
4คนของบาอาชาที่ตายในเมืองจะถูกสุนัขกิน  
สวนคนที่ตายในทองทุงจะถูกนกจิกกิน”    
5 สําหรับเหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลบาอาชา 
พระราชกิจและชัยชนะครั้งตางๆ มีบันทึกไวใน 
จดหมายเหตุกษัตริยแหงอิสราเอล มิใชหรือ 
6บ าอาชาทรงจากไปอยูกับบรรพบุรุษ และถูกฝงไวในทีรซาห 
และเอลาหโอรสขึ้นเปนกษัตริยสืบตอ  
7 ยิ่งกวานั้น 
พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ผานทางผูเผยพระวจนะเยฮูบุตรฮานานี 
มาถึงบาอาชากับราชวงศ 
เนื่องเพราะบาปชั่วท้ังปวงที่ไดทรงทําในสายพระเนตรองคพระผูเปนเจา +ยั่วยุ
พระพิโรธพระเจา และเปนเชนราชวงศเยโรโบอัม 
และเนื่องเพราะทานไดทําลายราชวงศนั้นดวย  
 
.c.เอลาหแหงอิสราเอล 
8 ตรงกับปท่ี 26 ของรัชกาลกษัตริยอาสาแหงยูดาห 
เอลาหโอรสบาอาชาขึ้นเปนกษัตริยแหงอิสราเอล ทรงครองราชยในทีรซาห 2 
ป   
9 สิมรีผูบัญชากองรถรบหลวงครึ่งหนึ่ง วางแผนกบฏตอพระองค  
ครั้งนั้นเอลาหประทับอยูท่ีทีรซาหทรงเมามายอยูท่ีบานของอารซา 



เจากรมวังประจําทีรซาห 10สิมรีก็เขามาปลงพระชนมเสีย ตรงกับปท่ี 27 
ของรัชกาลอาสาแหงยูดาห จากนั้นสิมรีขึ้นเปนกษัตริยองคใหม 
11 ทันทีท่ีขึ้นครองราชย สิมรีก็ประหารครอบครัวของบาอาชาทั้งหมด 
พระองคไมทรงไวชีวิตชายสักคนเดียวไมวาญาติหรือมิตร 12ดังนั้น 
สิมรีทําลายลางวงศวานบาอาชาทั้งหมดเปนไปตามที่องคพระผูเปนเจา+ไดตรัส
ไวผานทางผูเผยพระวจนะเยฮู 
13เพราะความผิดบาปทั้งปวงที่บาอาชาและเอลาหโอรสไดกระทํา 
และชักจูงใหอิสราเอลกระทําไดยั่วยุพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+พระเจาแ
หงอิสราเอลดวยรูปเคารพอันไรคา   
14 เหตุการณอื่นๆในรัชกาลของเอลาห รวมทั้งพระราชกิจตางๆ 
บันทึกไวใน จดหมาย เหตุกษัตริยแหงอิสราเอล มิใชหรือ 
 
.c.สิมรีแหงอิสราเอล 
15 ตรงกับปท่ี 27 ของรัชกาลอาสาแหงยูดาห สิมรีครองราชยในทีรซาหอยู 
7 วัน  กองทัพตั้งคายอยูท่ีกิบเบโธน เมืองของฟลิสเตีย 
16เม่ือชนอิสราเอลในคายไดยินขาววาสิมรีปลงพระชนมกษัตริยเสียแลว 
ก็ประกาศใหแมทัพอมรีเปนกษัตริยแหงอิสราเอลในวันนั้นเองที่คาย 
17อมรีและชนอิสราเอลทั้งหมดที่นั้นจึงถอนทัพจากกิบเบโธนมาลอมทีรซาห 
18เม่ือสิมรีเห็นวาเมืองถูกยึด  ก็เขาไปในปอมพระราชวัง 
จุดไฟเผาวังและเผาตัวเองตาย 19เพราะบาปผิดท่ีสิมรีไดกระทํา 
คือทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว ดําเนินตามวิถีของเยโรโบอัม 
ทําความผิดบาปแบบเดียวกัน และชักนําอิสราเอลใหทํา  
20 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลของสิมรีและการกบฏของพระองคบันทึกอยูใน 
จดหมายเหตุ กษัตริยแหงอิสราเอล มิใชหรือ 
 
.c.อมรีแหงอิสราเอล 



21 ครั้งนั้น ประชากรอิสราเอลแตกแยกเปนสองฝาย ฝายหนึ่งสนับสนุนอมรี 
อีกฝาย สนับสนุนทิบนีบุตรกินัท 22ฝายอมรีเขมแข็งกวาฝายทิบนีบุตรกินัท 
ทิบนีตาย และอมรีขึ้นเปนกษัตริย   
23 ตรงกับปท่ี 31 ของรัชกาลอาสาแหงยูดาห 
อมรีขึ้นครองราชยในอิสราเอลและปกครองอยู 12 ป  6 ปอยูในทีรซาห 
24อมรีทรงซ้ือภูเขาสะมาเรียจากเชเมอร เปนเงินหนัก 2 ตะลันต76 
แลวทรงสรางเมืองขึ้นบนภูเขา 
ขนานนามวาสะมาเรียตามชื่อเชเมอรเจาของเดิม  
25 แตอมรีกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว 
และกระทําความผิดบาปยิ่งกวากษัตริยองค กอนๆ ทุกองค 
26อมรีดําเนินตามแบบอยางของเยโรโบอัมบุตรเนบัท กระทําบาปอยางเดียวกัน 
และชักจูงใหอิสราเอลกระทําดวย  
ไดยั่วยุพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลดวยรูปเคารพอัน
ไรคา   
27 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลของอมรี 
พระราชกิจและความสําเร็จท้ังปวงมีบันทึกใน 
จดหมายเหตุกษัตริยแหงอิสราเอล มิใชหรือ 
28อมรีทรงจากไปอยูกับบรรพบุรุษและถูกฝงไวท่ีสะมาเรีย 
และอาหับโอรสขึ้นครองราชยแทน 
 
.c.อาหับแหงอิสราเอล  
29 ในปท่ี 38 ของรัชกาลอาสาแหงยูดาห 
อาหับโอรสของอมรีขึ้นเปนกษัตริยแหงอิสราเอล 
ทรงครองราชยอยูในสะมาเรีย 22 ป 
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30อาหับโอรสอมรีทรงกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วยิ่งกวากษัต
ริยองคกอนๆ 
31อาหับไมเพียงเห็นวาเปนเรื่องเล็กนอยที่จะทําตามความผิดบาปของเยโรโบ 
อัมบุตรเนบัท ยังอภิเษกกับเยเซเบลธิดากษัตริยเอทบาอัลแหงไซดอน 
ทรงกราบไหวบูชาและปรนนิบัติพระบาอัล 
32อาหับทรงสรางแทนบูชาสําหรับพระบาอัลในวิหารแหงบาอัลทีทรงสรางขึ้น
ใ น ส ะมาเรีย 33ทั้งทรงสรางเสาพระอาเชราห 
และยั่วยุพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+แหงอิสราเอลยิ่งกวากษัตริยอิสราเอล
องคกอนๆ ทุกองค 
34 ในรัชกาลของอาหับ ฮีเอลจากเบธเอลสรางเมืองเยรีโคขึ้นใหม 
เม่ือวางฐานรากเขาตองสูญเสียอาบีรัมบุตรหัวป และเมื่อติดตั้งประตูเมือง 
เขาตองสูญเสียเสกุบบุตรสุดทอง 
ท้ังนี้เปนไปตามพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ผานทางโยชูวาบุตรนูน  
 
.c.เอลียาหและการกันดารอาหาร 
 
17 ครั้งนั้นเอลียาหชาวทิชบี จากทิชบีในกิเลอาดกลาวกับอาหับวา 
“ องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล 
ซ่ึงขาพเจาปรนนิบัติรับใชอยูนั้นทรงพระชนมอยูฉันใด 
จะไมมีน้ําคางหรือฝนในสองสามปขางหนา  จนกวาขาพเจาจะบอกใหมี”  
2 แลวมีพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงเอลียาหวา 
3” จงไปซอนตัวท่ีลําหวยเครีททางตะวันออกของแมน้ําจอรแดน  
4เจาจะด่ืมน้ําจากลําหวยและเราไดสั่งใหนกกานําอาหาร     มาใหเจา”   
5 เอลียาหก็ปฏิบัติตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชา 
และไปอาศัยอยูท่ีลําหวยเครีททางตะวันออกของแมน้ําจอรแดน 



6ทุกเชาและทุกเย็นนกกาคาบขนมปงและเนื้อมาใหทาน  
และทานด่ืมน้ําจากลําธาร 
 
.c.หญิงมายท่ีศาเรฟท 
7 ตอมาลําหวยนั้นก็แหงผาก เพราะไมมีฝนตกเลยตลอดดินแดนนั้น 
8 แลวพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงเอลียาหวา 9 
“ จงไปอาศัยอยูท่ีศาเรฟ'ทในไซดอน  เรา  
ไดสั่งหญิงมายคนหนึ่งท่ีนั่นใหเลี้ยงดูเจา”  10เอลียาหจึงไปยังศาเรฟ'ท 
เม่ือมาถึงประตูเมือง  ก็เห็นหญิงมายคนหนึ่งกําลังเก็บฟน 
ทานจึงเรียกนางและรองขอวา  “ ขอน้ําสักเล็กนอยใสภาชนะมาใหเราด่ืม”   
11ขณะท่ีหญิงนั้นจะไปเอามา ทานบอกนางวา “ ชวยเอาขนมปง 
มาใหสักชิ้นดวย”   
12 หญิงนั้นตอบวา 
“ องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงพระชนมอยูแนฉันใด 
ไมมีขนมปงเลยสักชิ้น มีเพียงแปงหยิบมือเดียวในหมอกับน้ํามันกนไห 
นี่ก็กําลังเก็บฟนจะไปทําอาหารกินกับลูกชาย จากนั้นก็จะตองอดตาย”   
13 เอลียาหกลาวกับนางวา  “ อยากลัวเลย ไปทําตามที่เจาวาเถิด 
แตทําขนมชิ้นเล็กๆ      มาใหเรากอน  
จากนั้นจึงทําอาหารใหตัวเจากับลูกชายของเจา 
14เพราะองคพระผูเปนเจา +พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวาจะมีแปงไมขาดหมอ  
น้ํามันไมขาดไห จนถึงวันท่ีองคพระผูเปนเจา+ใหฝนตกลงมา”  
15 หญิงมายนั้นจึงกระทําตามที่เอลียาหสั่ง 
แลวก็มีอาหารทุกวันไมขาดสําหรับเอลียาหและนางกับครอบครัว 
16เพราะมีแปงไมขาดหมอ  น้ํามันไมขาดไห  
สมดังพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ผานทางเอลียาห       



17 ตอมาบุตรชายของหญิงนั้นลมปวย อาการทรุดหนักลงเรื่อยๆ  
และในที่สุดก็สิ้นลม  18นางจึงร่ําไหรําพันกับเอลียาหวา “ โอ  คนแหงพระเจา  
ทําไมถึงทํากับดิฉันอยางนี้?  ทานมาที่นี่เพื่อลงโทษความผิดบาปของดิฉัน 
โ ด ย ป ร ะ ห ารลูกของดิฉันเสียหรือ?”   
19 เอลียาหตอบวา “ สงเขามาสิ”  แลวทานก็รับตัวเด็กนั้นจากแม  
อุมขึ้นไปในหองชั้นบนซึ่งทานพักอาศัยอยู วางเด็กนั้นลงบนเตียงของทาน  
20แลวรองทูลตอองคพระผูเปนเจา+วา “ ขาแต 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองค  
พระองคทรงนํามาซ่ึงทุกขโศกแกหญิงมายซ่ึงขาพระองคอาศัยอยูดวยนี้  
โดยทําใหลูกเขาเสียชีวิตหรือ?”   
21แลวทานเหยียดกายทับตัวเด็กนั้นสามครั้ง 
และรองทูลตอองคพระผูเปนเจา+วา 
“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองค 
ขอโปรดใหเด็กนอยนี้คืนชีวิตดวยเถิด!”  
22 องคพระผูเปนเจา+ทรงสดับฟงคํารองทูลของเอลียาห 
เด็กนั้นก็ฟนคืนชีวิต 23เอลียาหจึงอุมเขาลงมาขางลางมอบใหแกผูเปนมารดา 
กลาววา “ ดูเถิด ลูกของเจากลับมีชีวิตขึ้นมาแลว!”      
24หญิงนั้นจึงกลาวกับเอเลียาหวา 
“ เด๋ียวนี้ดิฉันทราบแลววาทานเปนคนของพระเจา 
และพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+จากปากของทานเปนความจริง”  
 
.c.เอลยีาหกับผูทาํนายของพระบาอลั 
 
18 ตอมาอีกนาน 
พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงเอลียาหในปท่ีสามวา 



“ จงไปแสดงตัวตออาหับ เราจะใหฝนตกลงมา”   
2เอลียาหจึงไปเพื่อแสดงตัวตออาหับ  
 ข ณะนั้นการกันดารอาหารรายแรงยิ่งนักในสะมาเรีย 
3อาหับรับสั่งใหเรียกโอบาดีหเจากรมวังมาหา 
(โอบาดีหเปนผูเชื่อในองคพระผูเปนเจา+อยางรอนรน 
4เม่ือครั้งพระนางเยเซเบล กําจัดผูเผยพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+ 
โอบาดีหชวยเหลือผูเผยพระวจนะหนึ่งรอยคนใหไปหลบซอนตัวอยูในถํ้าสองแ
หง  แหงละหาสิบคนและจัดสงอาหารกับน้ําให) 5อาหับตรัสกับโอบาดีหวา 
“ จงไปยังตาน้ําหุบเขาทุกแหงท่ัวดินแดน 
เราอาจจะพบหญาพอประทังชีวิตมาและลอ จะไดไมตองฆาสัตวของเรา”   
6ท้ังสองจึงแบงกันออกไปสํารวจดู อาหับเสด็จไปทางหนึ่ง  
โอบาดีหไปอีกทางหนึ่ง 
7 ระหวางทางโอบาดีหพบเอลียาหก็จําทานไดจึงหมอบคํานับลงกับพื้น 
กลาววา “ นี่เปน ทานเอลียาหนายของขาพเจาจริงๆ หรือ”   
8 เอลียาหตอบวา “ ถูกแลว ไปทูลกษัตริยเถิดวา ‘ เอลียาหอยูท่ีนี่’  “      
9 โอบาดีหทักทวงวา “ ขาพเจาทําอะไรผิดหรือ 
ทานจึงจะสงผูทาสไปใหอาหับประหารเสีย 
10องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงพระชนมอยูแนฉันใด 
ไมมีชาติไหนอาณาจักรใดที่นายของขาพเจาไมไดสงคนไปคนหาตัวทาน 
และทุกครั้งท่ีมีชาติไหนอาณาจักรใดบอกวาทานไมไดอยูท่ีนั่น  
กษัตริยก็จะใหพวกเขาสาบานวาไมพบทาน 
11มาตอนนี้ทานบอกใหไปทูลเจานายวา ‘ เอลียาหอยูท่ีนี่’  
12แตเม่ือขาพเจาไปแลว 
ไมรูพระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา+จะมารับตัวทานไปไหน  
หากขาพเจาไปทูลแลวอาหับเสด็จมาไมพบทาน ก็จะทรงประหารขาพเจาเสีย  
ท้ังๆ 



ท่ีขาพเจาผูทาสของทานไดปรนนิบัตินมัสการองคพระผูเปนเจา+มาตั้งแตยังห
นุมๆ 13ไมมีใครเรียนทาน หรือวา 
เม่ือครั้งพระนางเยเซเบลประหารผูเผยพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+นั้น?  
ขาพเจาไดซอนตัวผูเผยพระวจนะรอยคนในถ้ําสองแหงแหงละหาสิบคน 
และจัดสงอาหารกับน้ําให  14มาตอนนี้  ทานบอกใหไปทูลวา 
‘ เอลียาหอยูท่ีนี่’  กษัตริยจะประหารชีวิตขาพเจาแน!”   
15 เอลียาหกลาววา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ท่ีเรารับใชทรงพระชนมอยูฉันใด  
เราจะแสดงตัวตออาหับอยางแนนอนในวันนี้”  
 
.c.เอลียาหบนภูเขาคารเมล   
16 โอบาดีหจึงไปเฝาอาหับและกราบทูลพระองค  
อาหับก็เสด็จออกมาพบเอลียาห 17เมื่ออาหับเห็นเอลียาห ก็ตรัสวา 
“ นี่หรือเจาคนที่นําความเดือดรอนมาสูอิสราเอล”   
18 เอลียาหตอบวา “ ไมใชขาพเจา 
ทานกับวงศวานบิดาทานตางหากที่นําความเดือด     รอนมาสูอิสราเอล  
ทานไดละทิ้งพระดํารัสสั่งของพระเจาไปปรนนิบัติพระบาอัล19บัดนี้ 
จงรวมประชากรจากทั่วอิสราเอลมาพบขาพเจาบนภูเขาคารเมล 
พรอมทั้งผูทํานายของพระบาอัล 450 คน และผูทํานายของพระอาเชราห 400 
คน ซ่ึงรวมโตะเสวยของพระนาง เยเซเบล”  
20 อาหับจึงสงขาวไปทั่วท้ังอิสราเอล 
และชุมนุมบรรดาผูทํานายที่บนภูเขาคารเมล             
21เอลียาหมาอยูตอหนาประชาชนกลาววา 
“ พวกทานจะเหยียบเรือสองแคมไปนานสักเทาใด? 
หากองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพระเจา จงติดตามพระองค 
แตหากบาอัลเปนพระเจา ก็ไปติดตามเขาเถิด”  



 ประชาชนมิไดพูดวากระไร 
22 เอลียาหจึงกลาววา 
“ เราเปนผูเผยพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+เพียงคนเดียวท่ีเหลืออยู  แต 
ฝายบาอัลมีผูทํานายถึง 450 ค น   23จงนําวัวหนุมมาสองตัว 
ใหผูทํานายของพระบาอัลเลือกไปตัวหนึ่ง สับเปนทอนๆ 
วางบนฟนท่ีแทนบูชาแตไมตองติดไฟ แลวเราจะเตรียมวัวอีกตัว 
นํามาวางบนฟน โดยไมติดไฟเชนกัน 
24จากนั้นพวกเจาจงรองออกนามพระของเจา 
สวนเราจะรองออกนามองคพระผูเปนเจา+  
พระเจาองคท่ีตอบโดยสงไฟมานั่นแหละคือพระเจาท่ีแทจริง”   
 คนทั้งปวงเห็นดีกับที่เอลียาหกลาว  
25 เอลียาหกลาวกับผูทํานายของพระบาอัลวา 
“ พวกเจาลงมือกอนสิเพราะมีกันหลายคน  จงเลือกวัวไปตัวหนึ่ง 
จัดเตรียมแลวรองเรียกพระของเจา แตไมตองติดไฟ”  
26พวกเขาจึงรับวัวไปจัดเตรียม 
 แลวรองเรียกพระบาอัลตั้งแตเชายันเที่ยงรองตะโกนวา 
“ ขาแตพระบาอัล โปรดตอบเถิด”  แตไมมีคําตอบใดๆ เลย 
พวกเขาก็รายรําไปรอบๆ แทนท่ีสรางขึ้น    
27 ตอนเที่ยง  เอลียาหก็เริ่มถากถางพวกเขาวา “ ตะโกนดังขึ้นอีกหนอย 
พระของเจาจะไดยิน  บางทีอาจจะกําลังเขาสมาธิ  หรือยุงๆ อยู  
หรือกําลังเดินทาง  ไมก็หลับไป  ตอง ชวยกันปลุกใหตื่น”   
28ฉะนั้นพวกเขายิ่งรองตะโกนดังขึ้น  
เอามีดเอาดาบมาเชือดเฉือนตัวเองตามพิธีจนเลือดไหล 
29เท่ียงวันผานไปพวกเขาสงเสียงตลอดบายจนถึงเวลาถวายเครื่องบูชาในตอ
นเย็น  แตไมมีเสียงตอบรับ ไมมีคําตอบอะไรเลย 



30 เอลียาหจึงกลาวแกเหลาประชากรวา  “ มาที่นี่เถิด”  เขาทั้งหลายก็มา 
ทานซอมแทนบูชาขององคพระผูเปนเจา+ซ่ึงอยูในสภาพหักพัง  
31เอลียาหนําหินมา 12 กอน แตละกอนแทนแตละตระกูลเชื้อสายของยาโคบ 
ผูซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไววา ‘ อิสราเอลจะเปนนามของเจา’   
32ทานใชหินสรางแทนบูชาในพระนามองคพระผูเปนเจา+และขุดรองรอบแท
นพอที่จะใสเมล็ดพืชได 2 ถัง77 33ทานเรียงฟนบนแทน 
และสับวัวหนุมตัวนั้นเปนทอนๆ วางบนฟน แลวสั่งวา “ จงตักน้ําใหเต็มสี่ถัง 
เทลงบนเครื่องบูชากับฟน”    
34 ทานกลาววา “ จงทําอีกครั้ง”  พวกเขาก็ปฏิบัติตาม 
 แลวทานสั่งวา “ ทําเปนครั้งท่ีสาม”  พวกเขาก็ทําตามเปนครั้งท่ีสาม 
35น้ํานั้นไหลรอบแทนเต็มรองที่ขุดไว 
36 ครั้นถึงเวลาถวายเครื่องบูชา ผูเผยพระวจนะเอลียาหเดินมาที่ขางหนา 
และอธิษฐานวา “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอับราฮัม อิศอัค 
และอิสราเอล  
ขอใหเปนท่ีทราบทั่วกันในวันนี้วาพระองคทรงเปนพระเจาแหงอิสราเอล 
และขาพระองคเปนผูรับใชของพระองค 
และกระทําท้ังหมดนี้ตามพระบัญชาของพระองค  37ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
ขอทรงตอบขาพระองค  
โปรดตอบเถิดเพื่อประชากรเหลานี้จะไดรูวาพระองคทรงเปนองคพระผูเปนเจา
+เปนพระเจา และพระองคทรงนําจิตใจของเขาทั้งหลายกลับมาหาพระองค”   
38 ทันใดนั้นเองไฟขององคพระผูเปนเจา+ก็ตกลงมา  เผาเครื่องบูชา  ฟน  
หิน  และพื้นดินตรงนั้น  และแมแตน้ําในรองรอบแทนก็แหงไปหมด  
39 เมื่อประชากรเห็นดังนั้น  ก็ซบหนาลงรองวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพระเจา!  องคพระผูเปนเจา+ ทรงเปนพระเจา!”    
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40 แลวเอลียาหก็สั่งพวกเขาวา “ จงจับกุมตัวผูทํานายของบาอัลไว  
อยาใหหนีรอดไปแมสักคนเดียว”   แลวพวกเขาก็เขาจับกุม  
เอลียาหนําตัวบรรดาผูทํานายไปประหารเสียท่ีหุบเขาคีโชน 
 
.c.ฝ น ต ก ล ง ม า  
41 จากนั้นเอลียาหทูลอาหับวา “ เชิญไปรับประทานและดื่มเถิด 
เพราะมีเสียงฝนฟา    คําราม”  
42 อาหับจึงเสด็จไปเสวยและดื่ม แตเอลียาหปนขึ้นบนยอดเขาคารเมล 
แลวทานโนมตัวลงถึงพื้นดิน และซบหนาลงระหวางเขา 
43 ทานสั่งคนรับใชวา “ จงไปดูทางทะเล”    
 เขาก็ไปและกลับมาเรียนเอลียาหวา “ กระผมไมเห็นอะไรเลยขอรับ”    
 เอลียาหสั่งใหเขากลับไปดูจนครบเจ็ดครั้ง  
44 ในที่สุด หนที่เจ็ด คนใชนั้นเรียนวา “ มีเมฆเล็กๆ 
ขนาดราวฝามือเคลื่อนขึ้นมาจาก   ทะเล”   
 เอลียาหจึงกลาววา “ จงไปบอกอาหับใหรีบขึ้นรถทรงแลวลงจากภูเขา 
ไมอยางนั้นจะ ติดฝนไปไมได”  
45 ไมชาทองฟาก็มืดทะมึน  ลมกลาพาพายุฝนโหมกระหน่ํา  
อาหับรีบเสด็จไปยังยิสเรเอล    
46ฤทธิ์อํานาจขององคพระผูเปนเจา+ลงมาเหนือเอลียาห  
ทานก็คาดเอวทับเสื้อคลุมใหกระชับ  
แลววิ่งขึ้นหนาอาหับมาตลอดทางจนถึงเมืองยิสเรเอล 
 
.c.เอลยีาหบนภูเขาโฮเรบ 
 
19 อาหับทรงเลาใหพระนางเยเซเบลฟงถึงสิ่งท่ีเอลียาหกระทํา 
และการที่เอลียาหประหารผูทํานายแหงพระบาอัลท้ังหมดดวยด า บ  2ดังนั้น 



เยเซเบลจึงสงคนมาแจงแกเอลียาหวา   
“ ขอใหพระทั้งหลายจัดการกับเราอยางสาหัส  
หากภายในพรุงนี้เวลาเดียวกันนี้  
เรายังไมปลิดชีวิตเจาเหมือนที่เจาทํากับคนของเรา”   
3 เอลียาหกลัวจึงหนีเอาชีวิตรอด  ทานไปยังเบเออรเชบาในยูดาห 
และละคนใชของทาน ไวท่ีนั่น  
4สวนทานเองเดินทางเขาไปในถ่ินกันดารแตลําพัง  
รอนแรมตลอดวันแลวนั่งลง  ใตตนซากอธิษฐานใหตัวเองตายเสีย  
ทานทูลพระเจาวา “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขาพระองคทนมามากพอแลว 
ขอทรงเอาชีวิตของขาพระองคไปเสียเถิด  
ขาพระองคก็ไมดีไปกวาบรรพบุรุษของขาพระองค”   
5แลวทานก็นอนลงใตตนซากและหลับไป  
ทันใดนั้นมีทูตสวรรคองคหนึ่งมาแตะตองตัวทานและบอกวา 
“ จงลุกขึ้นและรับประทาน”   6เอลียาห 
มองไปรอบๆเห็นขนมปงผิงอยูบนกอนหินรอนๆ และมีน้ําเหยือกหนึ่ง   
 ทานจึงรับประทานขนมปง ด่ืมน้ํา แลวลมตัวลงนอนอีก     
7 ทูตขององคพระผูเปนเจา+มาอีกครั้งหนึ่ง แตะตองตัวทานและบอกวา 
“ จงลุกขึ้นและรับประทาน   เพราะการเดินทางนี้เกินกําลังของทาน”  
8เอลียาหจึงลุกขึ้น รับประทาน และดื่ม  
ทําใหทานมีกําลังวังชาพอที่จะเดินทางเปนเวลา 40 วัน 40 คืน 
สูโฮเรบภูเขาแหงพระเจา   
9 ที่นั่น ทานเขาไปพักแรมคางคืนในถ้ําแหงหนึ่ง 
 
.c. องคพระผูเปนเจา+ทรงปรากฏแกเอลียาห 
 แลวพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+มาถึงทานวา “ เอลียาหเอย 
เจาทําอะไรอยูท่ีนี่”   



10 เอลียาหกราบทูลวา “ ขาพระองครอนรน 
ทุมเททํางานเพื่อองคพระผูเปนเจา+พ ร ะ เ จาผูทรงฤทธิ์  
ชนอิสราเอลไดละเมิดพันธสัญญาของพระองค รื้อแทนบูชาของพระองค 
สังหารผูเผยพระวจนะดวยคมดาบ เหลือขาพระองคเพียงคนเดียวรอดชีวิตอยู 
และบัดนี้พวกเขากําลังพยายามตามฆาขาพระองคเสียดวย”  
11 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา  
“ จงออกไปยืนตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+บนภูเขาเพราะองคพระผูเปนเ
จา+กําลังจะเสด็จผาน”  
 และแลวมีลมพายุกลา พัดปะทะภูเขาอยางรุนแรง 
ทําใหหินแยกเปนเสี่ยงๆ ตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+  
แตองคพระผูเปนเจา+มิไดประทับอยูในลมนั้น  หลังพายุก็เกิดแผนดินไหว  
แตองคพระผูเปนเจา+มิไดประทับอยูในแผนดินไหวนั้น 
12และภายหลังแผนดินไหวก็เกิดไฟลุก 
แตองคพระผูเปนเจา+มิไดประทับอยูในไฟนั้น หลังจากไฟมีเสียงกระซิบเบาๆ  
13เม่ือเอลียาหไดยิน ทานก็ยกเสื้อคลุมขึ้นปดหนา 
และออกไปยืนอยูตรงปากถ้ํา  
 มีเสียงหนึ่งกลาววา “ เอลียาหเอย เจามาทําอะไรอยูท่ีนี่?”   
14 ทานกราบทูลวา 
“ ขาพระองครอนรนทุมเททํางานเพื่อองคพระผูเปนเจา+พระเจาผูทรงฤทธิ์  
ชนอิสราเอลไดละเมิดพันธสัญญาของพระองครื้อแทนบูชาของพระองค 
สังหารผูเผยพระวจนะดวยคมดาบ เหลือขาพระองคเพียงคนเดียวรอดชีวิตอยู 
และบัดนี้ พวกเขากําลังพยายามตาม ฆาขาพระองคเสียดวย”   
15 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับทานวา “ จงกลับไปตามทางที่เจามา 
แลวไปยังถ่ินกันดารแหงดามัสกัสเม่ือเจาไปถึงท่ีนั่น  
จงเจิมฮาซาเอลใหเปนกษัตริยแหงอารัม 16ทั้งเจิมเยฮูบุตรนิมชีใหเปน 
กษัตริยแหงอิสราเอล  



แลวเจิมเอลีชาบุตรชาฟทจากเอเบลเมโหลาหใหเปนผูเผยพระวจนะ 
สืบตอจากเจา  17ผูใดหนีรอดจากคมดาบของฮาซาเอลจะถูกเยฮูฆา 
และผูใดหนีรอดจากคมดาบของเยฮูจะถูกเอลีชาฆา  18นอกจากนี้ 
มีเจ็ดพันคนที่เราสงวนไวในอิสราเอล  
ซ่ึงไมไดคุกเขากราบไหวหรือจูบพระบาอัล”  
 
.c.ทรงเรียกเอลีชา 
19 เอลียาหจึงไปจากที่นั้น พบเอลีชาบุตรชาฟทกําลังไถนา 
โดยมีวัวเทียมไถ 12 คู         ทาน อยูท่ีปลายแถวกับวัวคูท่ีสิบสอง  
เอลียาหจึงตรงเขาไปหา เหวี่ยงเสื้อคลุมหมให     เอลีชา 
20เอลีชาปลอยวัวไวตรงนั้น วิ่งตามเอลียาห และกลาววา 
“ ขอใหขาพเจาไปร่ําลาบิดามารดาเสียกอน แลวจะติดตามทานไป”  
 เอลียาหตอบวา “ ไปเถิด แลวอยาลืมวาเราทําอะไรแกเจา”  
21 เอลีชาจึงกลับไปฆาวัวเอาเนื้อทําเปนอาหาร ใชคันไถทําเปนฟน 
และแจกจายเนื้อ ใหคนทั้งหลายรับประทานกัน 
จากนั้นเอลีชาก็ติดตามเอลียาหไปในฐานะผูปรนนิบัติ       ทาน 
 
.c.เบนฮาดดัโจมตสีะมาเรยี 
 
20 ครั้งนั้น กษัตริยเบนฮาดัดแหงอารัม78 ยกกองทัพมาสมทบกับกษัตริย 32 
องค พรอมรถรบและมาศึกเขาลอมและโจมตีสะมาเรีย  
2เบนฮาดัดสงทูตเขามาในเมืองแจงแกกษัตริย อาหับแหงอิสราเอลวา 
“ เบนฮาดัดตรัสวา 3เงินและทองของทานเปนของเรา 
มเหสีและโอรสธิดาท่ีดีท่ีสุดของทานก็เปนของเราดวย’  “    

                                      
78 20:1 * หรือ ซีเรีย 



4 กษัตริยอิสราเอลตอบวา “ ขาแตเจานาย  ตกลงตามที่ทานวา  
ท้ังขาพเจาและทั้งหมดที่ขาพเจามีเปนของทาน”  
5 แลวทูตกลับเขามาอีกและแจงวา “ เบนฮาดัดตรัสวา 
‘ เราสงคนมาเรียกรองเอาเงินทอง  มเหสี  โอรสธิดาของทาน 
6แตพรุงนี้เวลาเดียวกันนี้  เราจะสงคนมาตรวจดูราชวังของทาน  
และบานเรือนของขาราชการ แลวจะริบเอาของมีคาทุกอยางไปจากทาน’  “      
7 กษัตริยอิสราเอลจึงเรียกชุมนุมผูอาวุโสท้ังหมดและตรัสกับพวกเขาวา 
“ ดูชายคนนี้สิเขาพาลหาเหตุกับเรา  เมื่อเขามาเรียกรองเอามเหสี  โอรสธิดา  
เงินทองของเรา เราก็ไมขัดขืน”   
8 ผูอาวุโสและประชากรทั้งปวงทูลวา 
“ ขออยาทรงฟงหรือยอมตามขอเรียกรองของ     เขาเลย”   
9 อาหับจึงตรัสแกทูตของเบนฮาดัดวา “ ชวยไปทูลเจานายเถิดวา 
ผูทาสยอมทุกอยาง ตามที่ทรงเรียกรองในครั้งแรก 
แตขอเรียกรองครั้งหลังนี้ไมอาจทําตามได”   ทูตจึงกลับไป รายงานเบนฮาดัด 
10 แลวเบนฮาดัดมีพระดํารัสมาถึงอาหับวา 
“ ขอใหเทพเจาท้ังหลายจัดการกับเราอยางสาหัส  
หากในสะมาเรียยังเหลือฝุนพอใหคนของเราคนละกํามือ”   
11 กษัตริยแหงอิสราเอลตอบกลับไปวา 
“ ยังไมรูแพรูชนะอยาเพิ่งคุยโว” 79  
12
 พระดํารัสตอบนี้มาถึงขณะที่เบนฮาดัดและประมุขทั้งหลายกําลังด่ืมกันอ
ยูในที่ประทับ  เบนฮาดัดตรัสสั่งคนของตนวา “ เตรียมบุกโจมตี”  
พวกเขาก็เตรียมทัพเขาโจมตีเมืองนั้น 
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.c.อาหับรบชนะเบนฮาดัด  
13 ขณะนั้นมีผูเผยพระวจนะทานหนึ่งมาเฝาอาหับกษัตริยแหงอิสราเอล 
และประกาศ        วา “ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
‘ เจาเห็นกองทัพมหึมานี้ใชไหม?  
วันนี้เราจะมอบไวในมือของเจาแลวเจาจะไดรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+’  
“   
14 อาหับตรัสถามวา “ แตใครจะเปนผูทําการครั้งนี้”  
 ผูเผยพระวจนะตอบวา “ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
บรรดาทหารหนุมจากเหลาผูบัญชาการภูมิภาคตางๆ”  
 อาหับตรัสถามวา “ ใครจะเปนผูเริ่มรบ”    
 ผูเผยพระวจนะทูลตอบวา “ ฝาพระบาทนั่นแหละ”  
15
 อาหับจึงทรงรวบรวมบรรดาทหารหนุมจากเหลาผูบัญชาการภูมิภาคตาง
ๆ ได 232 คน แลวระดมกําลังพลอิสราเอลไดท้ังสิ้น 7,000 ค น  
16ประมาณเที่ยงวันขณะที่เบนฮาดัดและบรรดาประมุขพันธมิตรอีก 32 
องคกําลังมึนเมาอยูในท่ีประทับ 
17บรรดาทหารหนุมจากเหลาผูบัญชาการภูมิภาคก็บุกขึ้นหนาไปจากเมือง  
 พลรักษาการณท่ีเบนฮาดัดวางไวทูลรายงานวา 
“ มีกองทหารรุกมาจากสะมาเรีย”  
18 เบนฮาดัดตรัสสั่งวา “ ถาพวกเขามาอยางสันติก็ใหจับเปน  
ถาเขามาทําศึกก็ใหจับเปนไว”   
19 บรรดาทหารหนุมจากเหลาผูบัญชาการภูมิภาคเคลื่อนพลออกจากเมือง  
โดยมีกองทัพตามมา  20แตละคนตางสังหารขาศึก  คนอารัมพายหนี 
และคนอิสราเอลก็รุกตาม  
ฝายเบนฮาดัดกษัตริยอารัมและพลมาบางคนขึ้นมาหนีไปได 



21แตกษัตริยแหงอิสราเอลก็รุกคืบ หนาเขายึดมาศึกและรถรบไว 
และกองทหารอารัมตองพายแพอยางยับเยิน  
22 หลังจากนั้นผูเผยพระวจนะมาเฝากษัตริยอาหับแหงอิสราเอลและทูลวา 
“ ขอทรงเสริมกําลังท่ีม่ันและเตรียมพรอม 
เ พ ร าะกษัตริยแหงอารัมจะกลับมาโจมตีอีกในฤดูใบไมผลิครั้งตอไป”  
 
.c.อารัมโจมตีครั้งท่ีสอง 
23 ฝายขาราชการของกษัตริยแหงอารัมทูลวา “ พระเจาของพวกเขา 
เปนเทพเจาแหงขุนเขา พวกเขาจึงแข็งแกรงเกินกําลังเรา 
แตหากสูรบกันบนที่ราบ เรายอมจะแข็งแกรงกวาพวกเขา  
24ค รั้งนี้ขอใหพวกแมทัพไปแทนกษัตริยท้ังหลาย 
25ฝาพระบาทตองระดมทัพขึ้นมาใหมเหมือนทัพท่ีสูญเสียไปนั้น ดวยมาศึก 
และรถรบจํานวนเทาเดิม แลวพวกขาพระบาทจะสูรบกับอิสราเอลในที่ราบ 
เราจะแข็งแกรงกวาพวกเขาอยางแนนอน”  
เบนฮาดัดทรงเห็นดวยและทําตามที่พวกเขาทูล 
26 ในฤดูใบไมผลิตอมา 
เบนฮาดัดทรงเกณฑทัพอารัมยกมาที่อาเฟกเพื่อรบกับอิสราเอล    
27ฝายอิสราเอลก็ระดมพล แจกเสบียงแลวเคลื่อนเขาสูการรบ 
กองทัพอิสราเอลตั้งคายประจันหนา แลดูเหมือนฝูงแพะเล็กๆ 
สองฝูงเม่ือเทียบกับกองกําลังมืดฟามัวดินของอารัม  
28 คนของพระเจามาเฝาและทูลกษัตริยแหงอิสราเอลวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวาเนื่องจากคนอารัมคิดวาองคพระผูเปนเจา+เปนเท
พเจาแหงขุนเขาไมใชเทพเจาแหงท่ีราบ  
เราจะมอบกองทัพมหึมานี้ไวในมือเจา 
แลวเจาจะไดรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+’  ”  



29 กองทัพท้ังสองตั้งคายประจันหนากันเปนเวลา 7 วัน 
แลวในวันท่ีเจ็ดก็เปดฉากรบ ในวันนั้นชาวอิสราเอลฆาทหารราบของซีเรียได 
100,000 ค น  30ที่เหลือหนีเขาเมืองอาเฟก  
ซ่ึงกําแพงเมืองทลายลงมาทับพวกเขา 27,000 คน  
เบนฮาดัดหลบหนีเขาไปในเมือง  ซอนตัวในหองชั้นในแหงหนึ่ง   
31 ทหารของพระองคทูลวา “ ขาพระบาท 
ไดยินมาวาบรรดากษัตริยแหงอิสราเอลนั้นมีเมตตาจิต  
ขอใหพวกขาพระบาทนุงผากระสอบ 
เอาเชือกคาดศีรษะไปเฝากษัตริยอิสราเอล 
เผื่อพระองคจะทรงไวชีวิตฝาพระบาท”   
32 แลวเขาทั้งหลายก็นุงผากระสอบ  เอาเชือกคาดศีรษะ 
ไปเฝากษัตริยแหงอิสราเอล ทูล วา “ เบนฮาดัดผูทาสทูลวิงวอน  
ขอใหโปรดไวชีวิตดวยเถิด”   
 กษัตริยตรัสวา “ เขายังมีชีวิตอยูหรือเขาเปนนองของเรา”   
33 คนเหลานั้นรีบฉวยโอกาสทูลวา “ พระเจาขา 
เบนฮาดัดพระอนุชาของพระองค”   
 กษัตริยตรัสวา “ ไปรับตัวเขามา”  เมื่อเบนฮาดัดมาถึง 
อาหับก็เชิญใหประทับรวม กันในรถทรง  
34 เบนฮาดัดทูลเสนอวา “ ขาพเจาจะคืนหัวเมืองตางๆ 
ท่ีเสด็จพอยึดมาจากเสด็จพอของทาน  
และทานจะตั้งทําเลคาขายในดามัสกัสเหมือนที่บิดาของขาพเจาตั้งในสะมาเรีย
ก็ได”   
 อาหับตรัสวา “ ตามสัญญาผูกมิตรเราจะปลอยทานไป”  
ท้ังสองจึงทําสัญญาไมตรีกัน   แลวอาหับก็ปลอยเบนฮาดัดไป 
 
.c.อาหับถูกตัดสินโทษ 



35 โดยพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 
บุตรของผูเผยพระวจนะคนหนึ่งกลาวกับเพื่อนวา “ ทํารายขาพเจาเถิด”  
แตคนนั้นปฏิเสธ  
36 ผูเผยพระวจนะจึงกลาววา “ เพราะทานมิไดเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+ 
สิงโตตัวหนึ่งจะฆาทานทันทีท่ีทานจากขาพเจาไป”  
เม่ือคนนั้นเดินจากไปก็มีสิงโตออกมาทํารายเขาถึงแกชีวิต  
37 แลวผูเผยพระวจนะนั้นกลาวกับอีกคนหนึ่งวา “ ทํารายขาพเจาเถิด”  
เขาก็กระทําตามทําใหผูเผยพระวจนะนั้นบาดเจ็บ 
38ผูเผยพระวจนะนั้นเอาแถบผาปดตาเพื่อปลอมตัวแลว 
ไปคอยเฝากษัตริยอยูริมทาง 39ขณะที่กษัตริยเสด็จผานผูเผยพระวจนะทูลวา 
“ ขาพระบาทไปรบ  มีคนเอาตัวเชลยมาฝากขาพระบาทไวบอกวา 
‘ คอยดูคนนี้ใหดี ถาเขาหนีไป 
เจาจะตองตายหรือไมก็จายเงินมาหนึ่งตะลันต80 
40ขณะท่ีขาพระบาทกําลังงวนอยูกับธุระอื่นเชลยคนนั้นก็หายตัวไปแลว”  
 กษัตริยแหงอิสราเอลตรัสวา “ ดีแลวนี่มันเปนความผิดของเจาเอง 
เจาตองชดใช”   
41 แลวผูเผยพระวจนะดึงแถบผาท่ีปดตาออก 
กษัตริยก็ทรงจําไดวาเปนผูเผยพระวจนะคนหนึ่ง 
42ผูเผยพระวจนะจึงทูลกษัตริยวา “ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
‘ เนื่องจากเจาไวชีวิตผูท่ีเรากําหนดใหตาย ฉะนั้นเจาจะตองตายแทนเขา 
และประชาชนของเจาจะตองพินาศแทนประชาชนของเขา’  “  
43กษัตริยแหงอิสราเอลจึงเสด็จกลับสูท่ีประทับ ณ 
สะมาเรียดวยความกริ้วและขุนเคืองพระทัย 
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.c.สวนองุนของนาโบท 
 
21 ตอมามีเหตุการณเก่ียวของกับสวนองุนของนาโบทชาวยิสเรเอล 
สวนองุนนี้อยูในยิสเรเอล ติดกับวังของกษัตริยอาหับแหงสะมาเรีย 
2อาหับตรัสกับนาโบทวา “ จงยกสวนองุนของเจาใหเราใชเปนสวนผัก 
เพราะติดกับวัง เราจะยกสวนองุนดียิ่งกวานี้มาแลกกัน หรือจะจายเงินใหก็ได  
เราจะใหเต็มราคา”    
3 แตนาโบททูลวา  “ องคพระผู 
เปนเจา+ทรงหามมิใหยกกรรมสิทธิ์ตกทอดจากบรรพบุรุษถวายแดฝาพระบาท
”   
4 ดังนั้น 
อาหับจึงเสด็จกลับวังดวยความกริ้วและขัดเคืองพระทัยท่ีนาโบทชาวยิสเรเอลทู
ลวา “ ขาพระบาทไมอาจถวายกรรมสิทธิ์ของบรรพบุรุษ”   
อาหับประทับลงบนพระแทน ทรงเมินพระพักตรไมยอมเสวย 
5 พระนางเยเซเบลมเหสีของพระองคเขามาทูลถามวา  
“ ทําไมฝาบาทจึงขัดเคืองพระทัยไมยอมเสวย”     
6 อาหับตรัสวา “ เราขอใหนาโบทคนยิสเรเอลขายสวนองุนใหเรา  
หรือเอาที่ดินแลกเปลี่ยนกัน แตเขาไมยอม”    
7 มเหสีเยเซเบลตรัสวา “ ฝาบาททรงเปนกษัตริยแหงอิสราเอลมิใชหรือ  
เสด็จขึ้นมาเสวยเถิด  อยากังวลพระทัยในเรื่องนั้นเลย 
หมอมฉันจะจัดการเอาสวนองุนของนาโบทแหงยิสเรเอลมาถวาย”  
8 แลวพระนางจึงรางสาสนลงพระนามอาหับ ประทับตราของพระองค 
สงไปยังผูอาวุโสและขุนนางที่อาศัยอยูในเมืองเดียวกับนาโบท 
9สาสนนั้นมีความวา  
 



 “ จงประกาศ วันถืออดอาหาร 
แลวใหนาโบทนั่งในที่เดนในหมูประชาชน 
10หาอันธพาลสองคนมานั่งตรงขามและปรักปรํานาโบทวา 
เขาแชงดาพระเจาและกษัตริย 
แลวเอาตัวนาโบทออกไปและเอาหินขวางใหตาย”  
 
11
 บรรดาผูอาวุโสและขุนนางที่อาศัยในเมืองเดียวกับนาโบทจึงกระทําตาม
ท่ีเยเซเบล      ตรัสสั่งมาในสาสนนั้น 
12พวกเขาประกาศใหอดอาหารและใหนาโบทนั่งอยูในที่โดดเดนกลางท่ีประชุ
ม  
13จากนั้นมีอันธพาลสองคนมานั่งตรงขามและกลาวหานาโบทตอหนาประชาช
นวา “ นาโบทไดแชงดาพระเจาและแชงดากษัตริย”   
นาโบทก็ถูกลากตัวออกไปนอกเมืองและถูกขวางดวยหินจนถึงแกความตาย 
14แลวพวกเขาก็สงรายงานไปทูลพระนางเยเซเบลวา 
“ นาโบทถูกหินขวางตายแลว”  
15 ทันทีท่ีเยเซเบลทราบวานาโบทถูกหินขวางตายแลว ก็ทูลอาหับวา 
“ ขอทรงลุกขึ้น  
ไปยึดครองสวนองุนของนาโบทชาวยิสเรเอลที่เขาไมยอมขาย 
เขาสิ้นชีวิตแลว”  16เมื่ออาหับทรงไดยินวานาโบทตายแลวก็ทรงลุกขึ้น  
เสด็จไปยึดครองสวนองุนของนาโบท 
17 พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงเอลียาหชาวทิชบีวา 18 
“ จงไปพบอาหับกษัตริยแหงอิสรา เอล ผูปกครองอยูในสะมาเรีย 
ขณะนี้เขาอยูท่ีสวนองุนของนาโบทซึ่งเขายึดมา 19บอกเขาวา 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา ‘ เจาฆาคน ชิงเอาทรัพยสินของเขามิใชหรือ?’  



แลวบอกเขาวา ‘ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา สุนัขจะเลียเลือดของเจา ณ 
ท่ีซ่ึงสุนัขไดเลียเลือดของนาโบท!’  “  
20 อาหับตรัสกับเอลียาหวา “ โอ ศัตรูของเรา เจาพบเราเขาอีกแลวสิ!”   
 เอลียาหทูลตอบวา “ ขาพเจามาพบทาน 
เพราะทานไดขายตัวเองใหกับการทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว 
21องคพระผูเปนเจา+จทรงนําภัยพิบัติมาถึงทาน 
จะไมใหมีผูชายในวงศวานของทานเหลือชีวิตรอดแมแตเพียงคนเดียวท้ังท่ีเปน
ทาสและเสรีชนในอิสราเอล 22พระองคจะ 
ทรงกระทําแกวงศวานของทานเหมือนที่ทําแกวงศวานของเยโรโบอัมบุตรเนบั
ทและวงศวานของบาอาชาบุตรอาหิยาห 
เพราะทานยั่วยุพระพิโรธของพระเจาและชักนําใหอิสราเอลทําบาป  
23 “ เก่ียวกับพระนางเยเซเบล องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
‘ สุนัขจะกัดกินเยเซเบลขางกําแพงยิสเรเอล’    
24 “ คนในตระกูลของอาหับที่ตายในเมืองจะถูกสุนัขกัดกิน 
สวนผูท่ีตายในทองทุงจะถูกนกจิกกิน”    
25 (ไมเคยมีใครเหมือนอาหับ 
ผูขายตัวเองใหแกการกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว  
ตามการชักนําของเยเซเบลมเหสี 
26อาหับทําบาปที่รายแรงที่สุดโดยหันไปติดตามรูปเคารพตางๆ 
ต า ม อยางชาวอาโมไรตซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงขับไลออกไปพนหนาชน
อิสราเอล)    
27 เมื่ออาหับไดสดับฟงถอยคําเหลานี้ ก็ทรงฉีกฉลองพระองค 
สวมผากระสอบ  อดพระกระยาหาร  บรรทมในชุดนั้น และทรงสํารวมองค  
28 จึงมีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงเอลียาหชาวทิชบีวา 
29” เจาเห็นหรือไมวา      อาหับไดถอมใจลงตอหนาเรา เนื่องดวยเขารูสํานึก 



เราจะไมใหเกิดภัยพิบัตินี้ในชั่วชีวิตของเขา 
แตจะใหเกิดแกวงศวานของเขาในสมัยลูกของเขา”  
 
.c.มีคายาหเตือนอาหับ 
 
22 สงครามระหวางอารัมกับอิสราเอลวางเวนไป 3 ป  2แตในปท่ีสาม 
ก ษัตริยเยโฮชาฟทแหงยูดาหเสด็จมาเยือนกษัตริยแหงอิสราเอล 
3กษัตริยอิสราเอลตรัสกับขาราชบริพารวา 
“ พวกเจาก็รูมิใชหรือวาราโมทกิเลอาดเปนของเรา 
แตเราก็ไมทําอะไรเพื่อชิงคืนจากกษัตริยแหงอารัมเลย”  
4 อาหับจึงตรัสถามเยโฮชาฟทวา 
“ ทานจะชวยขาพเจารบชิงราโมทกิเลอาดคืนมาหรือไม”  
 เยโฮชาฟทตรัสตอบกษัตริยแหงอิสราเอลวา “ เราสองเปนพวกเดียวกัน  
คนของขาพเจาก็เหมือนเปนคนของทาน  
มาของขาพเจาก็เหมือนมาของทาน”   
5แตเยโฮชาฟทไดตรัสตอบกษัตริยแหงอิสราเอลดวยวา 
“ เราควรทูลถามองคพระผูเปนเจา+กอน”    
6 ฉะนั้น กษัตริยแหงอิสราเอลทรงเรียกตัวผูทํานาย 400 คนมาเขาเฝา  
ตรัสถามวา “ เราควรบุกเขาโจมตีราโมทกิเลอาดหรือไม”   
 เขาพรอมใจกันทูลวา 
“ ไปเลยพระเจาขาเพราะพระเจาจะทรงมอบไวในมือฝาพระบาท”   
7 แตเยโฮชาฟทตรัสวา 
“ ท่ีนี่ไมมีผูเผยพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+ใหสอบถามหรือ?”  
8 อาหับตรัสกับเยโฮชาฟทวา 
“ มีอยูคนหนึ่งซ่ึงเราจะทูลถามจากองคพระผูเปนเจา+ได ชื่อมีคายาห 



บุตรอิมลาห แตขาพเจาเกลียดเขาเพราะเขาไมเคยพยากรณเรื่องดีๆ 
ใหขาพเจาเลย มีแตเรื่องรายๆ”  
 เยโฮชาฟทตรัสวา “ ขอกษัตริยอยาตรัสเชนนั้นเ ล ย ”  
9
 อาหับจึงทรงเรียกขาราชบริพารคนหนึ่งใหไปนําตัวมีคายาหบุตรอิมลาห
มาเขาเฝาทันที  
10
 ขณะนั้นพวกผูทํานายยังคงกลาวคําทํานายตอพระพักตรกษัตริยแหงอิส
ราเอล และเยโฮชาฟทกษัตริยแหงยูดาห ผูทรงฉลองพระองคเต็มยศ 
และประทับบนพระที่นั่งเหนือลานกวางตรงทางเขาประตูเมืองสะมาเรีย  
11เศเดคียาหบุตรเคนาอะนาหไดทําเขาสัตวดวยเหล็กและประกาศวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา ‘ ดวยเขาเหล็กนี้ 
เจาจะไลตอนพวกอารัมจนกระทั่งพวกเขาถูกทําลายไปสิ้น’  “   
12 ผูทํานายอื่นๆ ก็คลอยตามโดยพยากรณวา 
“ จงบุกเขาไปโจมตีราโมทกิเลอาดและจงชนะเถิด 
เพราะองคพระผูเปนเจา+จะทรงมอบไวในมือฝาพระบาท”  
13 ผูท่ีไปตามมีคายาหมาไดเลาใหทานฟงตามที่ผูทํานายอื่นๆ 
กลาวถึงชัยชนะของกษัตริย และขอใหทานพูดแบบเดียวกันคือพูดสนับสนุน  
14 แตมีคายาหตอบเขาวา “ องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูแนฉันใด  
ขาพเจาจะพูดแตสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งใหพูดเทานั้น”  
15 เมื่อทานมาถึง  กษัตริยตรัสถามวา “ มีคายาหเอย  
เราควรบุกเขาโจมตีราโมทกิเลอาดหรือไม?”  
 มีคายาหทูลวา “ บุกเขาโจมตีและจงชนะเถิด 
เพราะองคพระผูเปนเจา+จะทรงมอบไวในมือฝาพระบาท”  



16 กษัตริยตรัสกับเขาวา 
“ เราจะตองบอกเจาก่ีครั้งก่ีหนวาใหพูดแตความจริงในพระนามองคพระผูเปน
เจา+?”  
17 มีคายาหจึงทูลวา 
“ ขาพเจาเห็นอิสราเอลทั้งปวงกระจัดกระจายไปตามภูเขาตางๆ 
เหมือนแกะที่ไมมีผูเลี้ยง  และองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา ‘ คนเหลานี้ไมมีนาย 
ใหทุกคนกลับบานโดยสวัสดิภาพเถิด’  “   
18 กษัตริยอิสราเอลตรัสกับเยโฮชาฟทวา 
“ ขาพเจาบอกทานแลวไมใชหรือวาเขาไมเคยพูดเรื่องดีๆ เก่ียวกับขาพเจาเลย 
มีแตเรื่องรายท้ังนั้น?”   
19 มีคายาหกลาวตอไปวา “ ฉะนั้นจงฟงพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+  
ขาพเจาเห็นองคพระผูเปนเจา+ประทับบนพระที่นั่ง 
บรรดาทูตสวรรคยืนเฝาแหนทั้งซายท้ังขวา  20แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
‘ ใครจะลออาหับใหไปโจมตีราโมทกิเลอาดและตายที่นั่น?’  
 มีผูทูลเสนอตางๆ นานา  
21ในที่สุดมีวิญญาณดวงหนึ่งเขามากราบทูลองคพระผูเปนเจา+วา 
‘ ขาพระองคจะเกลี้ยกลอมเขา’  
22 องคพระผูเปนเจา+ตรัสถามวา ‘ ทําอยางไร?’  
 วิญญาณนั้นทูลวา 
‘ ขาพระองคจะไปเปนวิญญาณมุสาในปากของบรรดาผูทํานายของอาหับ’  
 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา ‘ เจาจะเกลี้ยกลอมสําเร็จ  
ไปทําตามนั้นเถิด’  
23 “ นี่แหละ 
องคพระผูเปนเจา+ทรงใสวิญญาณมุสาในปากของผูทํานายเหลานี้  
องคพระผูเปนเจา+ทรงมีประกาศิตใหทานถึงแกหายนะแลว”  



24 เศเดคียาหบุตรเคนาอะนาห จึงเขามาตบหนามีคายาหและพูดวา 
“ พระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา+ออกจากขาไปพูดกับเจาไดอยางไร?”  
25 มีคายาหตอบวา 
“ ทานจะพบคําตอบในวันท่ีทานไปหลบซอนตัวอยูในหองชั้นใน”      
26 กษัตริยแหงอิสราเอลจึงตรัสสั่งวา 
“ จงคุมตัวมีคายาหกลับไปหาอาโมนผูวาการแหงเมืองนี้  
และโยอาชบุตรของเรา  27บอกสองคนนั้นวา 
‘ กษัตริยตรัสสั่งใหจําขังชายผูนี้ไวในคุก 
ใหแตขนมปงกับน้ําประทังชีวิตจนกวาเรากลับมาอยางปลอดภัย’  “   
28 มีคายาหประกาศวา “ หากฝาพระบาทกลับมาอยางปลอดภัย 
แสดงวาองคพระผูเปนเจา+มิไดตรัสผานทางขาพเจา”   แลวทานกลาววา 
“ ทานท้ังหลาย จงจําคําพูดขาพเจาไว!”  
 
.c.อาหับสิ้นพระชนม 
29 ฉะนั้น 
กษัตริยอาหับแหงอิสราเอลและกษัตริยเยโฮชาฟทแหงยูดาหจึงเสด็จไปยัง          
ราโมทกิเลอาด  30กษัตริยแหงอิสราเอลตรัสกับเยโฮชาฟทวา  
“ ทานแตงเครื่องทรงของทานเถิด สวนขาพเจาจะปลอมตัว”  
แลวกษัตริยแหงอิสราเอลจึงเสด็จออกรบโดยทรงปลอมพระองค    
31 ฝายกษัตริยแหงอารัมไดทรงบัญชานายกองรถรบ 32 
คนของพระองควา “ อยาตอสูกับใคร ไมวาผูใหญหรือผูนอย  
แตจงตอสูกับกษัตริยแหงอิสราเอลเพียงองคเดียวเทานั้น”  
32เม่ือนายกองรถรบเหลานั้นเห็นเยโฮชาฟท 
ก็คิดวาเปนกษัตริยแหงอิสราเอลจึงหันมาเพื่อโจมตีพระองค แตเม่ือ 
เยโฮชาฟทรองตะโกนออกมา 



33น า ย ก อ งรถรบเหลานั้นก็รูวาไมใชกษัตริยแหงอิสราเอล 
เขาท้ังหลายจึงเลิกไลลา  
34
 แตก็มีคนยิงลูกธนูสุมเผอิญไปถูกกษัตริยแหงอิสราเอลตรงชวงระหวางเก
ล็ดเสื้อเกราะ  พระองคจึงตรัสกับพลรถรบวา 
“ จงกลับรถพาเราออกจากสนามรบ  เราบาดเจ็บสาหัสแลว”           
35ส ง ค ร า ม ด ำ เนินไปอยางดุเดือดตลอดทั้งวัน 
กษัตริยถูกประคองไวในรถรบใหประจันหนากับชาวอารัม 
พระโลหิตจากบาดแผลทวมนองพื้นรถ ครั้นตกเย็นก็สิ้นพระชนม 
36ขณะท่ีดวงอาทิตยกําลังลับไป  มีเสียงรองบอกไปทั่วกองทัพวา 
“ ทุกคนกลับบานกลับเมืองได”   
37 ดังนั้นกษัตริยอาหับก็สิ้นพระชนม 
และพระศพถูกนํากลับมาฝงไวท่ีสะมาเรีย  
38เม่ือพวกเขาลางรถรบที่สระในสะมาเรีย (ซ่ึงพวกหญิงโสเภณีมาอาบน้ํา)  
สุนัขก็มาเลียโลหิตของกษัตริยเหมือนดังท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสไวแลว 
39 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลของอาหับ  พระราชกิจ  
พระราชวังท่ีทรงสรางและตกแตงดวยงาชาง และเมืองตางๆ 
ท่ีทรงเสริมปราการ  มีบันทึกไวในจดหมายเหตุกษัตริยแหงอิสราเอลมิใชหรือ? 
40อาหับทรงลวงลับไปอยูกับบรรพบุรุษและอาหัสยาหโอรสขึ้นเปนกษัตริยสืบต
อ    
 
.c.เยโฮชาฟทแหงยูดาห 
41 เยโฮชาฟทโอรสของอาสาขึ้นครองราชยในยูดาห ตรงกับปท่ี 4 
ของรัชกาลอาหับแหงอิสราเอล  42เยโฮชาฟทมีพระชนมายุ 35 พรรษา 
เม่ือขึ้นครองราชยและทรงปกครองอยูในเยรูซาเล็มเปนเวลา 25 ป 
พระมารดาคืออาซูบาหธิดาของชิลหิ 



43เยโฮชาฟททรงดําเนินตามแบบอยางของอาสาพระบิดาทุกประการโดยไมมี
หันเห  ทรงกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+เห็นชอบ 
ยกเวนมิไดทรงทําลายสถานบูชา ณ ที่สูงท้ังหลาย 
ประชากรจึงยังคงถวายเครื่องบูชาและเผาเครื่องหอมที่นั่น      
44เยโฮชาฟทไดทรงมีสันติไมตรีกับกษัตริยแหงอิสราเอลดวย   
45 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลเยโฮชาฟท 
พระราชกิจและวีรกรรมในการยุทธมีบันทึกไวในจดหมายเหตุกษัตริยแหงยูดา
หมิใชหรือ? 
46เยโฮชาฟททรงกําจัดชายโสเภณีท้ังหลายซึ่งยังหลงเหลืออยูจากสมัยอาสาร
าชบิดา 47ในสมัยนั้นเอโดมไมมีกษัตริยปกครอง มีแตผูสําเร็จราชการ  
48 เยโฮชาฟททรงสรางกองเรือพาณิชย81 
เพื่อแลนไปขนทองคําจากเมืองโอฟร แตเรือ     เหลานั้นไปไมถึง 
เพราะแตกเสียที่เอซีโอนเกเบอร 
49ครั้งนั้นอาหัสยาหโอรสของอาหับทรงเสนอขอสงคนมารวมเดินเรือไปกับคน
ข อ ง            เยโฮชาฟท แตเยโฮชาฟททรงปฏิเสธ 
50
 เม่ือเยโฮชาฟททรงลวงลับไปอยูกับบรรพบุรุษและถูกฝงไวดวยกันในเมื
องดาวิด   เยโฮรัมโอรสขึ้นครองราชยสืบตอ 
 
.c.อาหัสยาหแหงอิสราเอล 
51 ตรงกับปท่ี 17  ของรัชกาลกษัตริยเยโฮชาฟทแหงยูดาห 
อาหัสยาหโอรสของอาหับขึ้นครองราชยเปนกษัตริยแหงอิสราเอล 
ในสะมาเรียทรงครองอิสราเอลอยู 2 ป  
52อาหัสยาหกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว 

                                      
81 22:48 * หรือ กองเรือทารชิช 



เพราะทรงดําเนินตามวิถีทางของพระบิดากับพระมารดาและตามวิถีทางของเยโ
รโบอัมบุตรเนบัท  ผูไดชักนําอิสราเอลใหกระทําบาป  
53พระองคปรนนิบัตินมัสการพระบาอัล 
และยั่วยุพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล  
เหมือนดังท่ีพระบิดาไดกระทํา 
 
FootNote --------- 
2:27 * ดูใน  1 ซ ม อ .2:31-35 
4:22 * ป ร ะ ม า ณ 6.6 กิโลลิตร ** ป ร ะ ม า ณ 13.2 กิโลลิตร 
4: 26 * ตามบางตนฉบับ (ดู 2พ ศ ด .9:25) ตนฉบับฮีบรู 40,000 แหง ** หรือ 
มา 12,000 ตัว 
5:11 * ป ร ะ ม า ณ 4,400 กิโลลิตร ** ป ร ะ ม า ณ 440 กิโลลิตร      
5:16 * บางตนฉบับ (และดู 2 พ ศ ด .2:2,18) “ 3,600 ค น ”        
6:1 * บางตนฉบับ “ 440”      
6:2 * ป ร ะ ม า ณ 27 เ ม ต ร  ** ป ร ม า ณ 9 เ ม ต ร  *** 
ป ร ะ ม า ณ 13.5 เ ม ต ร       
6:3 *  ป ร ะ ม า ณ 9 เ ม ต ร   ** ป ร ะ ม า ณ  4:5 เ ม ต ร  
6:6 * ป ร ะ ม า ณ 2:3 เ ม ต ร  ** ป ร ะ ม า ณ 2.7 เ ม ต ร  *** 
ป ร ะ ม า ณ 3.1 เ ม ต ร     
6:10 * ป ร ะ ม า ณ 2.3 เ ม ต ร   
6:16 * ป ร ะ ม า ณ 9 เ ม ต ร     
6:17 * ป ร ะ ม า ณ 18 เ ม ต ร    
6:20 * ป ร ะ ม า ณ 6 เ ม ต ร    
6:23 * ป ร ะ ม า ณ 4.5 เ ม ต ร     
6:24 * ป ร ะ ม า ณ 2.3 เ ม ต ร  ** ป ร ะ ม า ณ 2.3 เ ม ต ร  *** 
ป ร ะ ม า ณ 4.5 เ ม ต ร     



6:25 * ป ร ะ ม า ณ 4.5 เ ม ต ร  
6:26* ป ร ะ ม า ณ 4.5 เ ม ต ร  
7:2 * ป ร ะ ม า ณ 46 เ ม ต ร   ** ป ร ะ ม า ณ 23 เ ม ต ร  *** 
ป ร ะ ม า ณ 13.5 เ ม ต ร    
7:6 * ป ร ะ ม า ณ 23 เ ม ต ร   ** ป ร ะ ม า ณ 13.5 เ ม ต ร     
7:10 * ป ร ะ ม า ณ 3.6 เ ม ต ร  ** ป ร ะ ม า ณ 4.5 เ ม ต ร        
7:13 * หรือ ฮีราม 
7:15 * ป ร ะ ม า ณ 8.1 เ ม ต ร  ** ป ร ะ ม า ณ 5.4 เ ม ต ร      
7:16 * ป ร ะ ม า ณ 2.3 เ ม ต ร     
7:19 * ป ร ะ ม า ณ 1.8 เ ม ต ร       
7:21 * แปลวา สถาปนา ** แปลวา กําลัง    
7:23 * ป ร ะ ม า ณ 2.3 เ ม ต ร  ** ป ร ะ ม า ณ 4.5 เ ม ต ร  *** 
ป ร ะ ม า ณ 13.5 เ ม ต ร      
7:26 * ป ร ะ ม า ณ 8 เซนติเมตร ** ป ร ะ ม า ณ 44,000 ลิตร      
7:27 * ป ร ะ ม า ณ 1.8 เ ม ต ร  ** ป ร ะ ม า ณ 1.3 เ ม ต ร      
7:31 * ป ร ะ ม า ณ 0.5 เ ม ต ร  ** ป ร ะ ม า ณ 0.7 เ ม ต ร    
7:32 * ป ร ะ ม า ณ 0.7 เ ม ต ร     
7.35 * ป ร ะ ม า ณ 0.2 เ ม ต ร        
7:38 * ป ร ะ ม า ณ 1.8 เ ม ต ร  ** ป ร ะ ม า ณ 880 ลิตร 
9:13 * เสียงคลายกับคําวา ไรคา ในภาษาฮีบรู          
9:14 * ป ร ะ ม า ณ 4 ตัน            
9:15 * แนวเนินดินดานตะวันออก            
9:18 * หรือ ทามาร              
9:19 * หรือ พลรบ 
9:24 * แนวเนินดินดานตะวันออก    
9:26 * หรือ ทะเลตนกก   



9:28 * ป ร ะ ม า ณ 14.5 ตัน  
10:10 * ป ร ะ ม า ณ 4 ตัน   
10:14 * ป ร ะ ม า ณ 23 ตัน               
10:14 * ป ร ะ ม า ณ 23 ตัน        
10:16 * ป ร ะ ม า ณ 3.5 กิโลกรัม  
10:17 * ป ร ะ ม า ณ 1.7 กิโลกรัม  
10:22 * หรือ ลิงบาบูน             
10:26 * หรือ พลรถรบ 12,000 ค น  
10:28 * หรือ ซิลิเซีย                     
10:29 * ป ร ะ ม า ณ 7 กิโลกรัม   ** ป ร ะ ม า ณ 1:7 กิโลกรัม  
11:27 * แนวเนินดินดานตะวันออก 
12:25 * หรือ เปนูเอล 
14:31 * หรือ อาบียัม        
15:2 * หรือ อับซาโลม เชนเดียวกับขอ 10       
15:6 * หรือ อาบียาห 
16:24 * ป ร ะ ม า ณ 70 กิโลกรัม 
18:32 * ป ร ะ ม า ณ 15 ลิตร 
20:1 * หรือ ซีเรีย    
20:11 * หรือ คนที่เพิ่งสวมชุดเกราะ อยาคุยโวเหมือนคนที่ถอดชุดแลว 
20:39 * ป ร ะ ม า ณ 34 กิโลกรัม 
22:48 * หรือ กองเรือทารชิช 
 
 



.c.2 พงศกษตัรยิ  

.c.องคพระผูเปนเจา+ทรงพพิากษาอาหสัยาห 
 
1 หลังจากท่ีอาหับสิ้นพระชนม  ชนชาติโมอับกบฏตออิสราเอล 
2อาหัสยาหทรงพลัดตกจากเฉลียงชั้นบนของพระราชวังท่ีสะมาเรีย
พระอาการสาหัส 
จึงทรงใชผูสื่อสารไปถามบาอัลเซบูบเทพเจาแหงเอโครนวาจะหาย
ประชวรหรือไม   
3 แตทูตขององคพระผูเปนเจา+กลาวกับเอลียาหชาวทิชบีวา 
“ จงไปพบผูสื่อสารของกษัตริยแหงสะมาเรียนั้นถามพวกเขาวา 
‘ ในอิสราเอลไมมีพระเจาหรือไฉน พวกเจาจึงตองไปหา 
บาอัลเซบูบพระของเอโครน?  4เพราะเหตุนี้  
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา เจาจะไมไดลุกจากเตียงที่นอนอยู 
เจาจะตองตายแน’  “  แลวเอลียาหก็ไป  
5 เมื่อผูสื่อสารของกษัตริยกลับไปเขาเฝากษัตริยตรัสถามวา 
“ ทําไมพวกเจาจึงกลับมา”   
6 พวกเขาทูลวา 
“ มีชายคนหนึ่งเดินเขามาหาพวกขาพระบาท 
แลวบอกใหกลับมาทูล ฝาพระบาทวา ‘ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
ในอิสราเอลไมมีพระเจาหรือไฉน 
พวกเจาจึงตองสงคนไปถามบาอัลเซบูบเทพเจาแหงเอโครน 
เพราะเหตุนี้อาหัสยาหจะไมไดลุกจากเตียง 
แตจะตองตายแนนอน’  “   



7 กษัตริยตรัสถามวา 
“ ชายคนที่มาพบมาบอกเรื่องนี้แกพวกเจา หนาตาทาทางเปน         
อยางไร”   
8 เขาทั้งหลายทูลวา “ เขาสวมเสื้อคลุมขนสัตว 
ใชสายหนังคาดเอว”    
 กษัตริยตรัสวา “ นั่นแหละเอลียาหชาวทิชบี”  
9
 แลวทรงใชนายทหารคนหนึ่งพรอมดวยทหารหาสิบคนไปห
าเอลียาห  
นายทหารขึ้นมาพบเอลียาหซ่ึงนั่งอยูบนยอดเขาแหงหนึ่ง 
กลาวกับทานวา “ คนของพระเจา กษัตริย ตรัสสั่งใหทานลงไป!”   
10 เอลียาหตอบวา “ หากเราเปนคนของพระเจา  
ขอใหไฟตกลงมาจากสวรรคเผาผลาญทานและทหารทั้งหาสิบคน
ของทาน!”  
ไฟก็ตกลงมาเผาผลาญนายทหารและคนของเขาเสียสิ้น 
11 กษัตริยจึงสงนายทหารอีกคนพรอมดวยทหารหาสิบคนมา 
นายทหารกลาวกับเอลียาหวา “ คนของพระเจา 
กษัตริยตรัสสั่งใหทานลงไปโดยเร็ว!”  
12 เอลียาหตอบวา “ หากเราเปนคนของพระเจา  
ขอใหไฟตกลงมาจากสวรรคเผาผลาญทานและทหารหาสิบคนของ
ทาน”  แลวไฟจากพระเจาก็ลงมาจากสวรรคเผานายทหาร 
และทหารทั้งหาสิบคนวอดวาย   
13
 กษัตริยจึงสงนายทหารกับทหารอีกหาสิบคนมาเปนครั้งท่ีสา
ม  คราวนี้นายทหารคุกเขาลงออนวอนตอหนาเอลียาหวา 
“ ขาแตคนของพระเจา 



โปรดไวชีวิตขาพเจาและทาสทั้งหาสิบคนของทานนี้  
14ไฟจากสวรรคไดลงมาเผาผลาญนายทหารสองคนกอนหนานี้กั
บพวก แตบัดนี้ขอใหไวชีวิตขาพเจาเถิด!”    
15 ทูตขององคพระผูเปนเจา+กลาวกับเอลียาหวา 
“ อยากลัวเลย ไปกับเขาเถิด”   
เอลียาหจึงลงไปกับเขาไปเขาเฝากษัตริย   
16 เอลียาหทูลกษัตริยวา “ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
‘ เปนเพราะในอิสราเอลไมมีพระเจาใหถามใช ไหม 
เจาจึงตองสงคนไปถามบาอัลเซบูบเทพเจาแหงเอโครน 
เนื่องจากเจาทําเชนนี้ เจาจะไมไดลุกจากเตียง 
แตตองตายแนนอน’  “  
17แลวอาหัสยาหก็สิ้นพระชนมตามที่องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไว
ผานทางเอลียาห   
 เ นื่องจากอาหัสยาหไมมีโอรสโยรัม1 
จึงขึ้นเปนกษัตริยสืบตอตรงกับปท่ี 2 
แหงรัชกาลกษัตริยเยโฮรัมโอรสเยโฮชาฟทแหงยูดาห 
18เหตุการณอื่นๆ 
ในรัชกาลอาหัสยาหพระราชกิจท่ีทรงทํามีบันทึกไวใน 
จดหมายเหตุกษัตริยแหงอิสราเอล มิใชหรือ? 
 
.c.พระเจาทรงรับเอลยีาหขึน้สวรรค 
 
2
 เม่ือถึงเวลาท่ีองคพระผูเปนเจา+จะทรงรับเอลียาหขึ้นสูสวรร

                                      
1 1:12 * หรือ เยโฮรัม พระอนุช า  



คโดยใชพายุหมุน  ขณะเอลียาหกับเอลีชาเดินทางออกจากกิลกาล  
2เอลียาหกลาวกับเอลีชาวา “ เจาจงพักท่ีนี่เถิด 
องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาใหเราไปยังเบธเอล”  
 แตเอลีชาตอบวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูและทานมีชีวิตอยูแนฉันใด  
ขาพเจาจะไมไปจากทาน”  
คนทั้งสองจึงเดินทางไปยังเบธเอลดวยกัน   
3 บรรดาผูเผยพระวจนะที่เบธเอลออกมาพบเอลีชา และถามวา 
“ ทานรูหรือไมวาองคพระผูเปนเจา+กําลังจะรับอาจารยไปจากทา
นในวันนี้?”   
 เอลีชาตอบวา “ เรารูแลว  อยาพูดเรื่องนี้เลย”    
4 แลวเอลียาหกลาวกับเอลีชาวา “ เอลีชาจงพักอยูท่ีนี่ 
องคพระผูเปนเจา+ท ร ง ใชเราไปยังเยรีโค”    
 เอลีชาตอบวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูและทานมีชีวิตอยูแนฉันใด  
ขาพเจาจะไมไปจากทาน”   
คนทั้งสองจึงเดินทางตอไปยังเมืองเยรีโค  
5 บรรดาผูเผยพระวจนะที่เยรีโคมาหาเอลีชา ถามทานวา 
“ ทานรูหรือไมวาองคพระผูเปนเจา+กําลังจะรับอาจารยของทานไ
ปในวันนี้?”    
 เอลีชาตอบวา “ เรารูแลว อยาพูดเรื่องนี้เลย”   
6 เอลียาหจึงกลาวกับเอลีชาวา “ จงพักอยูท่ีนี่ 
องคพระผูเปนเจา+ทรงใชเราไปยังแมน้ําจอรแดน”   
 เอลีชาก็วา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูและทานมีชีวิตอยูแนฉันใด 
ขาพเจาจะไมไปจากทาน”  คนทั้งสองจึงเดินทางตอไปดวยกัน  



7 และมาหยุดอยูริมแมน้ําจอรแดน 
ขณะที่ผูเผยพระวจนะหาสิบคนยืนดูอยูหางๆ  
8แลวเอลียาหถอดเสื้อคลุมออกมวน และฟาดลงที่แมน้ํา  
น้ําก็แยกออกคนทั้งสองจึงเดินขามไปบนพื้นแหง 
9 ครั้นขามมาแลว  เอลียาหกลาวกับเอลีชาวา “ บอกมาเถิด  
เราจะทําอะไรใหเจาไดบาง กอนที่เราจะถูกรับไป”   
 เอลีชาตอบวา 
“ โปรดใหขาพเจาไดรับกรรมสิทธในฤทธิ์อํานาจของทานเปนสอง
เทา”   
10 เอลียาหกลาววา “ เจาขอสิ่งท่ียากนัก 
แตหากเจาเห็นเราถูกรับขึ้นไป เจาก็จะไดรับตามท่ีขอ 
หากไมเห็นก็ไมได”  
11 ขณะที่คนทั้งสองเดินสนทนากันมา ทันใดนั้นเอง 
มีราชรถเพลิงเทียมมาไฟปรากฏ    และแยกคนทั้งสองจากกัน 
เอลียาหก็ถูกพายุหมุนหอบขึ้นสูสวรรค 12เอลีชาเห็นดังนั้น      
จึงรองตะโกนวา “ ทานบิดา ทานบิดาของขาพเจา 
ผูเปนราชรถและพลมาแหงอิสราเอล”  
แลวเอลีชาก็ไมเห็นเอลียาหอีก จึงฉีกเสื้อคลุมของตนออก 
 
.c.เอลีชารับหนาท่ีแทนเอลียาห 
13 จากนั้น ทานจึงหยิบเสื้อคลุมของเอลียาหท่ีตกอยูขึ้นมา 
กลับไปยืนท่ีริมฝงแมน้ําจอรแดน  14แลวเอาเสื้อคลุมนั้นฟาดน้ํา 
รองวา “ องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเอลียาหอยูท่ีไ ห น ?”   
น้ําก็แยกออก เอลีชาจึงเดินขามไป  
15 บรรดาผูเผยพระวจนะจากเยรีโคซ่ึงเฝาดูอยูกลาววา 
“ ฤทธิ์อํานาจของเอลียาหมาอยูกับเอลีชาแลว”  



พวกเขาพากันมากราบคํานับทาน และกลาววา 16” ทานขอรับ 
พวกขาพเจามีคนหนุม  
ฉกรรจหาสิบคนพรอมที่จะออกไปคนหาอาจารยของทาน  
บางทีพระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา+อาจจะปลอยอาจารยขอ
งทานไวบนภูเขาหรือหุบเขาแหงใดแหงหนึ่ง”   
 เอลีชาตอบวา “ ไมตองไปหรอก”    
17 แตพวกเขารบเราจนทานขัดไมได จึงวา “ ไปก็ไป”  
จากนั้นคนหาสิบคนเที่ยวตามหาตลอดสามวัน แตไมพบเอลียาห 
18สวนเอลีชายังคงอยูท่ีเยรีโค 
เม่ือพวกเขากลับมาถึงทานจึงกลาววา 
“ เราบอกแลวไมใชหรือวาไมตองไป?”  
 
.c.น้ํากลับคืนสูสภาพดี 
19 ชาวเมืองนั้นมาเรียนเอลีชาวา 
“ ทานก็เห็นแลววาเมืองนี้ตั้งอยูในทําเลดี  
แตน้ํานั้นใชการไมไดและแผนดินก็ไมเกิดผล”   
20 เอลีชากลาววา “ จ ง เอาชามใหมใสเกลือมาใหเรา”  
พวกเขาก็นํามาใหทาน 
21
 ทานจึงเดินออกไปที่บอน้ําเมืองนั้นเทเกลือลงไปและประกาศ
วา  “ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา ‘ เราไดรักษาน้ําแหงนี้แลว  
ตอแตนี้ไปมันจะไมเปนเหตุใหตายหรือทําใหแผนดินไมเกิดผล         
อีก’  “   22น้ําก็คงสภาพดีเชนนั้นตลอดมาจนทุกวันนี้  
ตามที่เอลีชาไดกลาว 
 
.c.ลอเลียนเอลีชา 



23 จากที่นั้นเอลีชาเดินทางไปยังเบธเอล 
ระหวางทางมีเด็กหนุมๆ จากเมืองนั้นมาถากถางลอเลียนทานวา 
“ จงขึ้นไปเถิด เจาคนหัวลาน! จงขึ้นไปเสียเถิดเจาคนหัวลาน!”  
24ทานจึงหันกลับมามอง 
และสาปแชงพวกเขาในพระนามแหงองคพระผูเปนเจา+ 
แลวมีแมหมี 2 ตัวออกจากปามาฆาพวกเขาตายไป 42 ค น  
25จากนั้นทานไปยังภูเขาคารเมล และจากที่นั่นกลับมายังสะมาเรีย 
 
.c.โมอับแข็งขอ 
 
3
 โยรัม2โอรสของอาหับขึ้นเปนกษัตริยแหงอิสราเอลในสะมาเ
รียตรงกับปท่ี 18 ของรัชกาล เ ย โ ฮ ช าฟทแหงยูดาห  
โยรัมทรงครองราชยอยู 12 ป  
2พระองคกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว 
แตไมถึงขนาดพระบิดามารดา  
พระองคทรงกําจัดหินศักด์ิสิทธิ์ของพระบาอัลซ่ึงพระบิดาไดสรางไ
ว  
3อยางไรก็ตามโยรัมยังคงยึดม่ันในความผิดบาปของเยโรโบอัมบุต
รเนบัท ซ่ึงชักจูง      อิสราเอลใหทํา พระองคมิไดหันเหจากการนั้น   
4 กษัตริยเมชาแหงโมอับและไพรพลเปนเจาของฝูงแกะ 
เขาท้ังหลายตองนําลูกแกะ 100,000 ตัว และขนสัตวจากแกะตัวผู 
100,000 ตัวมาเปนบรรณาการ 5แตหลังจากอาหับสิ้น    

                                      
2 3:1 * หรือ เยโฮรัม 
 



พระชนมแลว  กษัตริยแหงโมอับก็กบฏตออิสราเอล 
6ครั้งนั้นกษัตริยโยรัมจึงเสด็จจากสะมาเรียระดมทัพอิสราเอล 
7และสงสาสนไปยังกษัตริยเยโฮชาฟทแหงยูดาห  ใจความวา 
“ กษัตริยโมอับกบฏตอขาพเจา 
ทานจะชวยขาพเจารบกับโมอับหรือไม?”  เยโฮชาฟทตอบวา  
 “ ขาพเจาจะไปกับทาน เราเปนพวกเดียวกัน 
คนของขาพเจาก็เปนเชนคนของทาน   
มาของขาพเจาก็เหมือนมาของทาน    
8 “ วาแตเราจะโจมตีจากทางไหน”   
 โยรัมตอบวา “ จากถ่ินกันดารเอโดม”  
9
 ฉะนั้นกษัตริยแหงอิสราเอลจึงกรีธาทัพออกไปรวมกับกษัตริ
ยแหงยูดาหและกษัตริยแหง เอโดม 
ออมผานถ่ินกันดารเปนเวลาเจ็ดวัน 
ไมมีน้ําสําหรับคนและสัตวพาหนะเลย  
10 กษัตริยแหงอิสราเอลตรัสวา “ อะไรกันนี่! 
องคพระผูเปนเจา+ทรงนําเรากษัตริยท้ังสามมาที่นี่เพื่อมอบไวในมื
อโมอับหรือ?”  
11 แตเยโฮชาฟท ตรัสถามวา 
“ ท่ีนี่ไมมีผูเผยพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+เลยหรือ 
เราจะไดขอใหชวยทูลถามองคพระผูเปนเจา+?”   
 นายทหารคนหนึ่งของกษัตริยแหงอิสราเอลทูลวา 
“ เอลีชาบุตรชาฟทอยูท่ีนี่  ทานเคยเปนผูชวยของเอลียาห3”   

                                      
3 3:11 * หรือ เคยเปนผูเทน้ําใสมือเอลียา 



12 เยโฮชาฟทตรัสวา 
“ เราจะทราบพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+จากทานผูนี้”  
ฉะนั้น กษัตริยแหงอิสราเอลเยโฮชาฟท 
และกษัตริยแหงเอโดมจึงไปพบเอลีชา 
13 เอลีชากลาวกับกษัตริยแหงอิสราเอลวา 
“ เรามีอะไรเกี่ยวของกันหรือ 
ไปหาผูทํานายของบิดามารดาทานสิ”  
 แตกษัตริยโยรัมตรัสวา “ ไมได 
เพราะองคพระผูเปนเจา+นี่แหละทรงเรียกเราทั้งสามกษัตริยมาเพื่อ
มอบไวในมือโมอับ”  
14 เอลีชาตอบวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ซ่ึงเรารับใชทรงพระชนมอยูแนฉันใ
ด ถาไมใชเพราะ เห็นแกเยโฮชาฟทกษัตริยแหงยูดาห  
เราจะไมมองหนาทาน  ไมใสใจดวยซํ้าวาทานอยูท่ีนี่  15บัดนี้ 
ขอใหไปหานักเลนพิณคนหนึ่งมา”    
 ขณะนักเลนพิณบรรเลงไป  
พระหัตถขององคพระผูเปนเจา+มาเหนือเอลีชา 
16และทานกลาววา “ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
จงทําใหหุบเขาแหงนี้เต็มไปดวยหลุมบอ 
17องคพระผูเปนเจา+ตรัสวาทานจะไมเห็นลมไมเห็นฝน  
แตหุบเขาแหงนี้จะมีน้ําเต็ม ใหทานกับฝูงสัตวมีน้ําด่ืม     
18การนี้เปนเรื่องงายในสายพระเนตรองคพระผูเปนเจา+ 
ท้ังพระองคจะทรงมอบโมอับไวในมือของทาน 
19ทานจะพิชิตหัวเมืองเอกและหัวเมืองปอมปราการของเขา  
ทานจะโคนตนไมงามๆ ทุกตน 
อุดตาน้ําท้ังหลายและทําลายแผนดินดีๆ ทั้งหมดเสียดวยหิน”   



20 วันรุงขึ้น ราวเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเชา 
มีน้ําไหลมาจากเอโดม  ไมชาน้ําก็นองแผนดิน 
21 ฝายโมอับไดยินวาบรรดากษัตริยมารบกับตน 

ก็เกณฑผูชายทุกคนท่ีพอจะรบทัพจับ ศึกไดไมวาหนุมวาแก  
และตั้งหลักอยูท่ีชายแดน  22เมื่อพวกโมอับตื่นขึ้นแตเชา 
ดวงอาทิตย สองตองพื้นน้ํา 
พวกเขามองเห็นน้ํามีสีแดงฉานเหมือนเลือด 23ก็รองวา 
“ เลือดนี่นา! 

22  สามทัพนั้นคงตะลุมบอนฆาฟนกันเอง  
เราไปริบขาวของกันดีกวาพี่นองโมอับเอย”    

24 แตเม่ือพวกโมอับมาถึงคายพักของอิสราเอล  
กองทัพอิสราเอลก็กรูเขามาสูรบจน     พวกเขาพายหนีไป 
ฝายอิสราเอลบุกเขาไปในดินแดนและสังหารชาวโมอับ 
25ทําลายเมืองตางๆ 
แ ตละคนเอากอนหินกลบพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณเสียหมด 
ถมทางน้ําท้ังหลาย  โคนตนไมท่ีดีๆ เสียหมด 
จนเหลือแตคีรหะเรเสทที่ยังไมถูกทําลาย4 แตคีรหะเรเสทก็ถูกลอม 
และโจมตีดวยน้ํามือทหารที่ใชสลิง 
26 เมื่อกษัตริยโมอับเห็นวาแพสงคราม จึงนํานักรบ 700 คน 
ตีฝาออกไปดานกษัตริย   เอโดม แตไมสําเร็จ  
27จึงนําโอรสหัวปซ่ึงจะไดเปนกษัตริยองคตอไปมาฆาเสียและเผา
บูชายัญบนกําแพง ค่ังแคนอิสราเอลยิ่งนัก  
กองทัพท้ังหลายตางถอนทัพกลับไปยังดินแดนของตน 

                                      
4 3:25 * จนเหลือแตคีรหะเรเสทที่กอนหินยังอยูในที่เดิม 
 



 
.c.น้าํมันของหญงิมาย 
 
4 มีภรรยาของผูเผยพระวจนะคนหนึ่งมาเรียนเอลีชาวา 
“ ผูรับใชของทาน  ผูเปนสามีของดิฉันเสียชีวิตแลว 
ทานก็ทราบวา เขายําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
ตอนนี้เจาหนี้จะมายึดลูกชายสองคนของดิฉันไปเปนทาส”   
2 เอลีชาตอบวา “ เราจะชวยอะไรไดบาง? 
ท่ีบานของเจามีอะไรบางละ?”    
 นางตอบวา “ ไมมีอะไรเลยนอกจากน้ํามันเพียงเล็กนอย”   
3 เอลีชากลาววา 
“ จงไปยืมไหเปลาจากเพื่อนบานทุกคนมาหลายๆ ใบ 
4แลวเขาไปในบานกับลูก ปดประตู 
เทน้ํามันจากไหลงในไหที่ยืมมาทุกใบ 
พอเต็มใบหนึ่งก็ยกไปตั้งไว”   
5 นางก็กลับไปและปดประตู บุตรชายของนางนําไหมาให 
นางก็เทน้ํามัน 6เมื่อไหทุกใบเต็ม  นางบอกลูกชายวา 
“ เอาไหมาใหแมอีกใบซิ”    
 ลูกชายตอบวา “ ไมมีเหลือแลว”  น้ํามันก็หยุดไหล  
7 นางจึงไปแจงแกคนของพระเจา ทานกลาววา 
“ จงไปขายน้ํามันเอาเงินใชหนี้  สวนท่ีเหลือเจากับลูกๆ 
เก็บไวเลี้ยงชีวิต”  
 
.c.เอลีชากับบุตรหญิงชาวชูเนม 
8 วันหนึ่งเอลีชาไปที่ชูเนม 
มีหญิงม่ังมีคนหนึ่งในเมืองนั้นเชื้อเชิญทานไปรับประทานอาหาร 



ฉะนั้นทุกครั้งท่ีทานเดินทางผานมา  
จะแวะไปรับประทานอาหารที่นั่น 9หญิงนั้น กลาวกับสามีวา 
“ ดิฉันแนใจวาชายผูแวะเวียนเขามาเนืองๆ 
ผูนี้คือคนบริสุทธิ์ของพระเจา 
10ใหเราจัดหองเล็กบนดาดฟาสําหรับทาน  ยกเตียง  โตะ  เกาอี้ 
และโคมเขาไปตั้ง ทุกครั้งท่ีทานผานมาจะไดแวะพัก”  
11 ครั้งหนึ่งเอลีชามาท่ีนั่นและไดขึ้นไปพักในหองนั้น 
12ทานสั่งเกหะซีคนใชของทานวา “ ไปเรียกหญิงชูเนมผูนั้นมา”  
เขาจึงเรียกนาง  นางก็มายืนอยูตรงหนาทาน 
13เอลีชากลาวกับเขาวา “ บอกนางสิวา เราชื่นชมน้ําใจของนาง 
ตองลําบากเพื่อจัดสิ่งตางๆ ใหเรา เราจะทําอะไรใหนางไดบาง 
อยากใหเราเอยถึงความดีความชอบของนางตอกษัตริย หรือตอ 
แมทัพบางหรือเปลา?”  
 นางตอบวา “ ดิฉันอยูในหมูพี่นอง ไมขาดสิ่งใดเลย”   
14 เอลีชาถามวา   “ เราจะทําอะไรใหนางไดบาง?”   
 เกหะซีตอบวา “ นางไมมีลูก และสามีของนางก็ชราแลว”    
15 เอลีชาจึงพูดวา “ เรียกนางมาเถิด”  
เขาก็เรียกและนางยืนอยูตรงทางเขา 16เอลีชากลาววา 
“ ปหนาในเวลาราวๆ 
นี้เจาจะไดอุมลูกชายคนหนึ่งไวในออมแขนของเจา”    
 นางรองวา “ โอคนของพระเจา 
โ ป ร ด อยาพูดปลอบใจดิฉันอยางนั้นเลย!”   
17 แตหญิงนั้นก็ตั้งครรภ  
และปตอมาในชวงเวลาเดียวกันนั้นก็คลอดทารกชายคนหนึ่งดังท่ีเ
อลีชาบอกไว 



18 เมื่อเด็กนั้นโตขึ้น 
วันหนึ่งเขาออกไปหาบิดาซ่ึงทํางานอยูกับคนงานเก็บเก่ียว 
19และบอกบิดาวา “ หัวของผม! หัวของผม!”   
 บิดาเด็กจึงสั่งคนใชวา “ อุมเขาไปหาแมสิ”  
20หลังจากคนใชอุมเขาไปใหแม 
เด็กนั้นก็นอนหนุนตักแมจนเท่ียงแลวเขาก็ตาย 
21นางอุมเขาขึ้นไปนอนบนเตียงของคนของพระเจา ปดประตู 
แ ล ะ อ อ ก ม า   
22 นางใหคนไปบอกสามีวา “ ชวยสงคนใชคนหนึ่งกับลามา  
ดิฉันจะไดรีบไปหาคนของพระเจา แลวจะรีบกลับมา”   
23 สามีถามวา “ ทําไมตองไปวันนี้ดวย 
ไมใชวันขึ้นหนึ่งคํ่าหรือวันสะบาโตเลย”     
 นางตอบวา “ ไมเปนไร”    
24 นางขึ้นลาและสั่งคนใชวา “ นําทางไปเร็วๆ 
ไมตองเปนหวงฉันหรอกนะ นอกจากฉันจะบอก”  
25นางจึงออกเดินทางมาหาคนของพระเจาท่ีภูเขาคารเมล 
 เม่ือคนของพระเจาเห็นนางแตไกลก็พูดกับเกหะซีคนใชวา 
“ โนนแนะ! หญิงชาวชูเนมคนนั้นกําลังมา! 26วิ่งออกไปรับนางสิ 
ถามดูวามีเรื่องเดือดรอนอะไร? 
ดูวาสามีเขากับลูกเขาสบายดีหรือเปลา?”  
 นางตอบเกหะซีวา “ ทุกอยางเรียบรอยดี”    
27
 เม่ือนางมาถึงตัวคนของพระเจาท่ีภูเขานางกุมเทาของทานไ
วแนน  เกหะซีพยายาม จะผลักไสนางออกไป 
แตคนของพระเจากลาววา “ ปลอยนางเถิด! นางทุกขใจยิ่งนัก 



และองคพระผูเปนเจา+ทรงปดบังเรื่องนี้ไวมิไดบอกเราวาเปนเพรา
ะเหตุใด”   
28 นางกลาววา “ ทานเจาขาดิฉันขอลูกชายจากทานหรือ?   
ดิฉันขอรองทานมิใชหรือวา 
‘ อยามาสรางความหวังใหดิฉันเลย’ ?”   
29 เอลีชากลาวกับเกหะซีวา 
“ จงคาดเอวทับเสื้อคลุมใหทะมัดทะแมง ถือไมเทาของเราวิ่งไป  
หากพบใครไมตองทักทาย ถามีใครรองทักก็อยาตอบ 
จงเอาไมเทาของเราไปวางบนหนาเด็ก”   
30 แตมารดาของเด็กกลาววา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูและทานมีชีวิตอยูแนฉันใด 
ดิฉันจะไมไปจากทาน”  ฉะนั้นทานจึงลุกขึ้นและตามนางไป  
31 เกหะซีลวงหนาไปกอน  และเอาไมเทาวางบนหนาเด็ก 
แตไมมีเสียงหรือการตอบสนองใดๆ 
เกหะซีจึงกลับมาเรียนเอลีชาวา “ เด็กนั้นยังไมฟน”  
32 เมื่อเอลีชามาถึง  เด็กนั้นนอนตายอยูบนเตียงของทาน 
33ทานก็เขาไปปดประตูอยูกับเด็กนั้นตามลําพัง 
และอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+ 
34จากนั้นทานขึ้นบนเตียงนอนทาบบนรางของเด็ก  
เอาปากทาบบนปากของเด็ก  ตาประกบตา  มือประกบมือ  
แลวรางของเด็กก็เริ่มอบอุนขึ้น   35เอลีชาลงจากเตียง 
เดินกลับไปกลับมาอยูในหอง แลวขึ้นไปบนเตียง 
เอนรางทับบนรางเด็กอีกครั้ง  เด็กนั้นจามเจ็ดครั้งแลวลืมตาขึ้น 
36 เอลีชาจึงเรียกเกหะซีมา สั่งวา “ ไปเรียกหญิงชูเนมมา”   
เขาก็เรียก เมื่อนางมา ทานกลาววา “ รับลูกไปเถิด”   



37นางเขามาหมอบลงกับพื้นแทบเทาของทาน  
แลวอุมลูกเดินออกไป 
 
.c.อาหารเปนพิษ 
38 เอลีชากลับไปยังกิลกาล เกิดการกันดารอาหารในแถบนั้น 
วันหนึ่งขณะที่ทานนั่งอยู ตอหนากลุมผูเผยพระวจนะ 
ทานบอกคนใชของทานวา 
“ ทําอาหารหมอใหญเลี้ยงคนพวกนี้ดวย”  
39 คนหนึ่งออกไปเก็บผักกลางทุง แลวเก็บน้ําเตาปามา 
เขาห่ันใสลงในหมอโดยไมรูวา เปนผลอะไร 
40ครั้นตักอาหารรับประทานกัน  พอเริ่มรับประทานก็รองวา 
“ ขาแตคนของพระเจา  มีความตายอยูในหมอนี้”  
และพวกเขารับประทานอาหารนั้นไมได   
41 เอลีชากลาววา “ เอาแปงมาสิ”   
แลวทานก็เอาแปงใสลงในหมอ  แลวบอกวา 
“ ตักใหทุกคนกินไดแลว”  อาหารก็ไมเปนพิษอีก 
 
.c.การเลี้ยงคนนับรอย 
42 ชายคนหนึ่งจากบาอัลชาลีชา 
นําขนมปงแปงบารเลยยี่สิบกอนทําจากเมล็ดขาวผล  
แรกของการเก็บเก่ียว 
พรอมดวยรวงขาวใหมมามอบใหคนของพระเจา เอลีชาจึงสั่งวา 
“ จงนําไปเลี้ยงคนทั้งหลาย”   
43 ค นรับใชถามวา 
“ ของแคนี้จะเลี้ยงคนตั้งรอยไดอยางไร?”    



 แตเอลีชาตอบวา “ ไปเถิด เพราะองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา  
พวกเขาจะไดกินและยังมีเหลืออีก จะมีเหลือเฟอสําหรับทุกคน”   
44เขาก็เอาขนมปงใหกินกัน 
และมีเหลือดวยตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ไดตรัส 
 
.c.น า อ า ม า นหายจากโรคเรือ้น 
 
5 ฝายนาอามานเปนแมทัพของกษัตริยแหงอารัม  
เปนคนสําคัญของเจานาย และเปนท่ียกยองนับถือ 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ประทานชัยชนะแกอารัมโดยทางทาน  
ทานเปนนักรบเกงกลาแตเปนโรคเรื้อน  
2 กองทหารอารัมไดไปรุกรานอิสราเอล และในบรรดาเชลย 
มีเด็กหญิงคนหนึ่งซ่ึงถูกยกใหเปนสาวใชของภรรยานาอามาน  
3เด็กหญิงผูนี้พูดกับนายหญิงวา “ หนูอยากใหนายทาน 
ไปพบผูเผยพระวจนะในสะมาเรีย  
ทานผูนั้นจะไดรักษานายทานใหหายจากโรคเรื้อน”   
4
 นาอามานจึงกราบทูลเจานายตามที่เด็กหญิงจากอิสราเอลนั้
นพูด 5กษัตริยแหงอารัม ตรัสวา “ อยางนี้ตองไปใหได 
เราจะฝากจดหมายไปถึงกษัตริยแหงอิสราเอล”  
น า อ า ม า น จึงออกเดินทาง นําเงิน 10 ตะลันต5 ท อ ง  
6,000 เ ช เ ข ล 6 และเสื้อผา 10 ชุดมาดวย   

                                      
5 5:5 * ป ร ะ ม า ณ 340 กิโลกรัม   
6 5:5 ** ป ร ะ ม า ณ 70 กิโลกรัม 



6 สาสนถึงกษัตริยแหงอิสราเอลนั้นมีใจความวา 
“ พรอมกับสาสนนี้เราขอสงนาอามานผูรับใชของเรามาใหทานรัก
ษาโรคเรื้อน”    
7 เมื่อกษัตริยแหงอิสราเอลไดอานสาสนนั้น 
ก็ฉีกฉลองพระองค และตรัสวา “ เราเปนพระเจาหรือ? 
ท่ีจะสามารถทําลายหรือใหชีวิตได?  
ทําไมเขาสงคนโรคเรื้อนมาใหเรารักษาฦ  
ดูสิเขาพยายามหาเหตุมารุกรานเราเทานั้นเอง!”  
8
 เม่ือเอลีชาคนของพระเจาไดยินวากษัตริยทรงฉีกฉลองพระ
องค ก็สงขาวมาทูลพระองควา “ ทําไมทานจึงฉีกเสื้อผา? 
สงชายคนนั้นมาพบเรา แลวเขาจะไดรูวาในอิสราเอล 
นี้มีผูเผยพระวจนะ”  
9นาอามานจึงนั่งรถเทียมมามาหยุดอยูหนาประตูบานของเอลีชา   
10เอลีชาสงคนออกมาบอกนาอามานวา 
“ จงชําระตัวของทานในแมน้ําจอรแดนเจ็ดครั้ง     
แลวเนื้อของทานจะเปนปกติ และทานจะหายสะอาด  
11 นาอามานโกรธจัด  กลาววา “ เราคิดวา  
เขาจะออกมาพบเรา 
มายืนรองทูลพระนามองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเขา 
โบกไมโบกมือเหนือแผล และรักษาเราใหหายจากโรคเรื้อน 
12แมน้ํา         
อาบานาและแมน้ําฟารปารท่ีดามัสกัสไมดีกวาแมน้ําของอิสราเอลห
รือ? เราไปอาบในแมน้ําเหลานั้นใหหายจากโรคไมไดหรือ?”   
วาแลวนาอามานก็ผลุนผลันออกไปดวยความโกรธ  



13 แตบาวของนาอามานไปพูดกับนายวา “ นายเจาขา  
ถาผูเผยพระวจนะบอกใหทานทําอะไรยากๆ 
ทานจะไมทําหรอกหรือ? ยิ่งกวานั้นเทาใด 
ทานนาจะทําตามเม่ือเขาบอกวา 
‘ ทานเพียงแตไปชําระตัวแลวก็จะหาย’ !”  14ฉะนั้น 
นาอามานจึงลงไปที่แมน้ําจอรแดนจุมตัวเจ็ดครั้งตามที่คนของพระเ
จาสั่งไว  แลวเนื้อตัวของทานก็กลับเปนเหมือนเด็กเล็ก 
และหายจากโรคเรื้อน 
15 นาอามานและผูติดตามทั้งหมดจึงกลับมาพบคนของพระเจา  
เขายืนอยูตอหนาทานและกลาววา 
“ ขาพเจาทราบแลววาท่ัวโลกนี้ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากในอิสร
าเอล บัดนี้ โปรดรับของกํานัลจากผูทาสเถิด”   
16 แตเอลีชาตอบวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ที่เรารับใชทรงดํารงอยูแนฉันใด  
เราจะไมรับแมสักสิ่งเดียว”   ถึงนาอามานคะยั้นคะยอ 
ทานก็ยืนกรานปฏิเสธ  
17 นาอามานกลาววา “ ในเมื่อทานไมยอมรับของกํานัล  
ก็ขอดินใหผูทาสบรรทุกลอสองตัวเอากลับไปบาน  
เพราะตอแตนี้ไป 
ผูทาสจะไมถวายเครื่องเผาบูชาหรือของถวายแดเทพเจาอื่นใดเวน
ไวแตองคพระผูเปนเจา + 
18แตขอองคพระผูเปนเจา+ทรงอภัยโทษขาพเจาสําหรับเรื่องหนึ่ง
คือ 
เม่ือกษัตริยเจานายของขาพเจาเขาไปในวิหารแหงริมโมนเพื่อกรา
บไหว  ขาพเจาจะตองคอยพยุงพระองคและตองคอมตัวลงดวย  



ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงอภัยท่ีขาพเจาจะตองคอมตัวลงคํานับใน
วิหารแหงริมโมน”    
19 เอลีชากลาววา “ ไปดีเถิด”   
 หลังจากนาอามานออกเดินทางไปไดระยะหนึ่ง  
20เกหะซีคนใชของเอลีชาคนของพระเจารําพึงวา 
‘ นายเราใจดีเกินไป 
ไมนาปลอยใหนาอามานคนอารัมไปโดยไมรับของกํานัลจากเขาอง
คพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูแนฉันใด ...’  (ขอ 21 Text 
ห า ย ไ ป ???) 
 ... รถมามาถามวา “ มีอะไรหรือ”   
22 เกหะซีตอบวา “ ทุกอยางเรียบรอยดี 
นายของขาพเจาใหมาเรียนวา 
มีผูเผยพระวจนะสองคนจากเทือกเขาเอฟราอิมเพิ่งมาถึง 
โปรดใหเงินหนึ่งตะลันต7กับเสื้อผาสองชุดแกเขา”   
23 นาอามานตอบวา “ เอาไปสองตะลันตเลย”  
แลวเขาก็ใหเสื้อผาสองชุด มัดแทงเงินหนัก 6 
ตะลันตเขาดวยกันใสเปนสองถุงมอบใหคนใชสองคนแบกกลับมาล
วงหนาเกหะซี  24เมื่อเกหะซีมาถึงเนินเขา 
ก็รับถุงจากคนใชนั้นเก็บไวในบาน  แลวใหคนใชนั้นกลับไปเสีย      
25แลวเกหะซีเขามายืนตอหนาเอลีชาผูเปนนาย  
 เอลีชาถามวา “ เจาไปไหนมา  เกหะซี?”    
 เขาตอบวา “ ผูรับใชของทานไมไดไปไหนเลย”   
26 เอลีชากลาววา “ จิตใจของเราอยูกับเจาดวยมิใชหรือ? 
เม่ือชายผูนั้นลงจากรถของเขามาพบเจา  นี่เปนโอกาสที่จะรับเงิน 

                                      
7 5:22 * ป ร ะ ม า ณ 34 กิโลกรัม 



เสื้อผา สวนมะกอก สวนองุน แกะ วัวและคนใช ชายหญิงหรือ?   
27โ ร ค เรื้อนของนาอามานจะติดตัวเจากับลูกหลานตลอดไป”  
แลวเกหะซีก็เปนโรคเรื้อนเดินออกไปจากเอลีชา  
ผิวเนื้อของเขาดางขาวเหมือนหิมะ 
 
.c.หัวขวานลอยน้าํ 
 
6 กลุมผูเผยพระวจนะเรียนเอลีชาวา 
“ สถานที่ซ่ึงเราอยูนี้ก็คับแคบไป 
2พวกขาพเจาขอไปตัดตนไมท่ีแมน้ําจอรแดนมาสรางท่ีอยูอาศัย”    
 ทานตอบวา “ ไปเถิด”    
3 คนหนึ่งเอยขึ้นวา “ ทานขอรับ  โปรดไปกับ 
พวกขาพเจาดวย”   
 เอลีชาตอบวา “ เ ร า จ ะ ไ ป ”  
4แลวทานก็ไปกับพวกเขา   
 เม่ือเขาท้ังหลายมาถึงท่ีแมน้ําจอรแดนก็เริ่มตัดไม 
5ขณะนั้นมีคนหนึ่งทําหัวขวานเหล็กหลุดตกลงในแมน้ํา 
เขาจึงรองวา “ แยแลวนายทาน นี่เปนขวานที่ขอยืมมา”   
6 คนของพระเจาถามวา “ มันตกลงไปที่ไหน”  
คนนั้นชี้ใหทานดูตําแหนงท่ีหัวขวานตกลงไป  
เอลีชาจึงตัดก่ิงไมเหวี่ยงลงตรงนั้น แลวหัวขวานเหล็กก็ลอยขึ้นมา 
7ทานพูดกับคนนั้นวา “ หยิบขึ้นเถิด”  
เขาก็เอื้อมมือไปหยิบขึ้นมา  
 
.c.กองทัพอารัมพายแพ 



8 ครั้งนั้นกษัตริยแหงอารัมรบกับอิสราเอล  
เม่ือใดที่พระองคตรัสกับทหารวา “ เราจะยกกําลังไปที่นั่นท่ีนี่”    
9 คนของพระเจาก็จะเตือนกษัตริยอิสราเอลวา 
“ อยาไปใกลท่ีนั่น เพราะพวกอารัมกําลัง จะยกทัพมา”  
10กษัตริยอิสราเอลสงคนไปตรวจดูสถานที่ซ่ึงคนของพระเจาระบุไ
ว  เอลีชาเตือนกษัตริยครั้งแลว 
ครั้งเลาเพื่อจะทรงระแวดระวังท่ีเหลานั้น 
11 เรื่องนี้ทําใหกษัตริยแหงอารัมกริ้วนัก 
จึงทรงเรียกชุมนุมนายทหารมา ตรัสวา 
“ จะไมยอมบอกหรือวาใครในพวกเราที่เปนสายใหกษัตริยแหงอิส
ร า เ อ ล ”   
12 ท ห า ร ค น ห นึ่งทูลวา 
“ ขาแตองคกษัตริยไมใชพวกขาพระบาท 
แตเอลีชาผูเผยพระวจนะในอิสราเอลตางหากเปนผูทูลกษัตริยอิสร
าเอล แมกระทั่งเนื้อความที่ฝาพระบาทตรัสในหองบรรทม”  
13 กษัตริยจึงตรัสวา “ จงไปสืบดูวาเขาอยูท่ีไหน 
เราจะสงทหารไปจับตัวมา”  มีผูมาทูล วา “ เอลีชาอยูท่ีโดธาน”  
14พระองคจึงทรงสงมา รถรบ 
และกองกําลังใหญมาในเวลากลางคืนลอมเมืองนั้นไว 
15 รุงขึ้นเมื่อคนใชของผูเผยพระวจนะตื่นขึ้น ออกไปขางนอก 
เห็นกองทัพ มาและรถรบ ลอมเมืองอยู จึงบอกเอลีชาวา 
“ แยแลวเจานาย เราจะทําอยางไรกันดี”   
16 เอลีชากลาววา “ อยาตกใจกลัวไปเลย 
ฝายเรามีมากกวาฝายเขา”   
17 แลวเอลีชาอธิษฐานวา 
“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขอทรงเบิกตาใหเขาเห็น”  



องคพระผูเปนเจา+ก็ทรงเบิกตาใหคนใชนั้นเห็นรอบเนินเขาเต็มไป
ดวยมาและรถรบไฟรายรอบเอลีชา  
18 ขณะที่ฝายศัตรูตรงเขามา 
เอลีชาอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+วา 
“ ขอใหคนเหลานี้ตาบอดหมด”   
พระเจาก็ใหพวกเขาตาบอดเหมือนที่เอลีชาทูลขอ  
19 เอลีชาบอกพวกเขาวา 
“ นี่ไมใชเสนทางและเมืองที่พวกทานจะมา ตามเรามาซิ 
เราจะพาทานไปหาคนที่ตองการ”   
แลวทานก็พาพวกเขาไปยังสะมาเรีย    
20 ครั้นมาถึงแลว  เอลีชาก็อธิษฐานวา 
“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขอทรงเปดตาของเขาใหมองเห็น”  
องคพระผูเปนเจา+ก็ทรงเบิกตาเขา 
พวกเขามองดูพบวาตนมาอยูในสะมาเรีย 
21 เมื่อกษัตริยอิสราเอลทอดพระเนตรเห็นพวกเขา 
พระองคก็ถามเอลีชาวา “ บิดาเจาขา  
เราจะฆาพวกเขาเสียไดไหม จะฆาเขาดีไหม ”   
22 เอลีชาตอบวา “ อยาเลย 
ทานจะฆาเชลยศึกดวยดาบและธนูของทานหรือ  จงให   
อาหารและน้ําแกเขาแลวปลอยเขากลับไปหาเจานายของเขาเถิด
”  23ดังนั้นกษัตริยจึงทรงจัดงานเลี้ยงใหญใหพวกเขา 
หลังจากกินด่ืมแลวพระองคก็สงพวกเขากลับไปเฝากษัตริย ของตน  
ตั้งแตนั้นมากองปลนสะดมจากอารัมก็ไมมากล้ํากรายดินแดนอิสราเ
อลอีกเลย 
 
.c.สะมาเรียถูกลอม 



24 อยูมาภายหลัง 
กษัตริยเบนฮาดัดแหงอารัมทรงระดมกองทัพท้ังหมดมาลอมกรุงสะ
มาเรีย  25เปนเหตุใหเกิดกันดารอาหารครั้งใหญในกรุงนั้น  
การลอมเมืองยืดเยื้อจนแม แตหัวลายังมีราคาสูงเปนเงินถึง 80 
เ ช เ ข ล 8 และเมล็ดถ่ัวปา9 0.25 ข า บ 10 ซ้ือขายกันเปนเงิน 
5 เ ช เ ข ล 11    
26 ขณะกษัตริยแหงอิสราเอลเสด็จผานใกลกําแพงเมือง  
หญิงคนหนึ่งรองทูลวา “ ฝาพระ บาท 
โปรดเมตตาหมอมฉันดวยเถิด”  
27 กษัตริยตรัสวา “ หากองคพระผูเปนเจา+ไมทรงชวยเจา 
เ ร า จ ะ ห า จ ากไหนมาชวยเจา?  จากลานนวดขาวหรือ? 
จากบอค้ันน้ําองุนหรือ?”  28แลวพระองคตรัสถามวา 
“ มีเรื่องอะไรหรือ?”    
 หญิงนั้นทูลวา “ วันนี้ผูหญิงคนนี้เขาเสนอวา 
ใหเรากินเนื้อลูกชายของหมอมฉัน 
แลววันรุงขึ้นเราจะกินเนื้อลูกชายของเขา 29ฉะนั้น 
เราจึงเอาลูกชายของหมอมฉันมาทําอาหารกิน 
ครั้นวันรุงขึ้นหมอมฉันบอกวา 
‘ ฆาลูกของเธอสิจะไดเอามากินกัน’  เขากลับซอนลูกไว”  
30 เมื่อกษัตริยไดยินเชนนั้น ก็ทรงฉีกฉลองพระองคเสีย 
ขณะทรงดําเนินไปตามกําแพง ประชาชนมองดูเห็นวาพระองค 

                                      
8 6:25 * ป ร ะ ม า ณ 1 กิโลกรัม    
9 6:25 ** มูลนกเขา 
10 6:25 *** ป ร ะ ม า ณ 0.3 ลิตร 
11 6:25 **** ป ร ะ ม า ณ 55 กรัม 



ทรงสวมชุดผากระสอบอยูขางใน 31กษัตริยตรัสวา 
“ ข อใหพระเจาทรงจัดการกับเราอยางสาหัสเถิด 
หากในวันนี้หัวของเอลีชาบุตรชาฟทยังไมหลุดจากบา”  
32 ฝายเอลีชากําลังนั่งอยูในบานสนทนากับบรรดาผูอาวุโส 
เม่ือกษัตริยทรงใชคนไปตามตัวทาน กอนที่คนนั้นจะมาถึง 
เอลีชากลาวกับผูอาวุโสเหลานั้นวา 
“ ฆาตกรนั้นสงคนมาตัดหัวเราแลว พอเขามาถึงจงปดประตู 
และไลเขาออกไป เพราะไมชานายของเขาก็จะตามเขามา”  
33เอลีชาพูดยังไมทันขาดคํา ผูสื่อสารก็มาถึง 
กษัตริยเสด็จมาดวยพระองคตรัสวา 
“ ความเดือดรอนนี้มาจากองคพระผูเปนเจา+  
แลวจะใหเรารอคอยองคพระผูเปนเจา+อีกตอไปหรือ?”  
7 เอลีชากลาววา “ จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา วันพรุงนี้เวลาราวๆ นี้  
แปงถังหนึ่ง12หรือขาวบารเลยสองถัง13 
จ ะซ้ือขายกันดวยเงินเชเขลเดียว14 ท่ีประตูกรุงสะมาเรีย”  
2 นายทหารที่ติดตามกษัตริยกลาวกับคนของพระเจาวา 
“ ตอใหองคพระผูเปนเจา+ทรงเปดฟาสวรรค  
ก็จะเปนไปไดหรือ?”     
 เอลีชาตอบวา “ เจาจะเห็นกับตา 
แตเจาจะไมมีโอกาสไดกิน!”  
 

                                      
12 7:1 * ป ร ะ ม า ณ 7 ลิตร    
13 7:1 ** ป ร ะ ม า ณ 15 ลิตร 
14 7:1 *** ป ร ะ ม า ณ 11 กรัม 



.c.อารัมแตกทัพ 
3 มีคนโรคเรื้อนสี่คนนั่งอยูตรงทางเขาประตูเมือง เขาพูดกันวา 
“ ทําไมมาน่ังรอความตายอยู 4อยูท่ีนี่เราก็จะอดตาย 
ถากลับเขาไปในเมืองก็อดตายกันอยูดี  ออกไปยอมสวามิภักด์ิ 
ตอพวกอารัมกันเถิด ถาเขาไวชีวิตเรา เราก็อยู ถาเขาฆาเรา  
เราก็ตาย”   
5 ตอนพลบค่ําพวกเขาพากันไปยังคายพักอารัม  
แตไมมีใครอยูท่ีนั่นเลย 
6เพราะพระเจาทรงบันดาลใหกองทัพอารัมไดยินเสียงรถรบ 
เสียงควบมา เสียงกองทัพใหญ  จึงพูดกันวา 
“ กษัตริยอิสราเอลจางพวกฮิตไทตและกษัตริยอียิปตมาโจมตีเราแ
ลว”  7พวกเขาจึงเตลิดหนีไปเมื่อพลบค่ํา  ทิ้งเต็นท มา ลา 
และขาวของทุกอยางไว หนีเอาชีวิตรอด  
8 เม่ือคนโรคเรื้อนเหลานั้นมาถึงริมคาย ก็เขาไปในเต็นท 
กินด่ืม ขนเงินทองเสื้อผาออกมาแลวซอนไว 
และกลับมาอีกเขาไปยังเต็นทอื่นขนของไปเก็บซอนไว 
9 พวกเขาพูดกันวา “ ทําอยางนี้ไมถูก  นี่เปนขาวดี 
แลวเราไมยอมบอกใคร หากรอจนถึงวันพรุงนี้จะตองมีโทษหนัก 
เรารีบกลับไปรายงานทางวังดีกวา”  
10
 ฉะนั้นพวกเขาจึงกลับมารองบอกยามรักษาการณประตูเมือง
วา “ พวกเขาไดออกไปที่คายชาวอารัม พบวามาลาผูกไวอยู 
เต็นทก็เปนระเบียบดี แตไมมีใครอยูสักคนเลย”  
11ยามรักษาการณจึงตะโกนแจงขาวใหทางพระราชวังทราบ  
12 กษัตริยตื่นบรรทม ตรัสกับทหารทั้งหลายในคืนนั้นวา 
“ จะบอกให นี่คงเปนแผนของอารัม 



เขารูวาเราอดอยากจึงท้ิงคายไปหลบซอนตัวอยูในทุงนา 
กะใหเรากรูกันออกไป เขาจะไดจับพวกเราและบุกเขายึดเมือง”    
13 ทหารคนหนึ่งทูลวา 
“ เราสงคนสอดแนมไปดูลาดเลาเห็นทาจะดี 
ใหพวกเขาใชมาท่ียังเหลืออยูไปหาตัว  ถาเกิดอะไรขึ้น 
ก็ไมไดสูญเสียอะไรไปมากกวาอยูท่ีนี่ 
ซ่ึงก็ตองตายเหมือนกับพวกเราชาวอิสราเอลที่เหลือ”  
14 เขาเลือกรถรบมาสองคันพรอมมา 
และกษัตริยสงพวกเขาออกไปยังกองทัพอารัม 
พระองคตรัสสั่งพวกเขาวา “ จงไปดูวาเกิดอะไรขึ้น”  
15พวกเขาติดตามไปถึงจอรแดน 
พบเสื้อผาและเครื่องใชไมสอยซ่ึงพวกอารัมท้ิงไวตลอดทางเนื่องจา
กชุลมุนเตลิดหนีไป แลวพวกเขากลับมาทูลกษัตริย    
16ประชาชนจึงกรูกันออกไปยึดขาวของในคายอารัม 
จึงเปนจริงตามที่องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไว คือแปง 1 
ถังและขาวบารเลย 2 ถัง 
ขายกันในราคาเพียงเชเขลเดียวในวันนั้น 
17
 กษัตริยทรงแตงตั้งนายทหารองครักษคนนั้นใหดูแลที่ประตูเ
มือง  แตเขาถูกประชาชน เหยียบตายที่ประตูเมือง 
ตามที่คนของพระเจาไดทํานายไวเม่ือวันกอน 
คราวที่กษัตริยเสด็จมายังบานของทาน 
18เหตุการณเปนไปตามที่คนของพระเจาไดกลาวกับกษัตริยวา” วั
นพรุงนี้เวลาราวๆ นี้แปงถังหนึ่งหรือขาวบารเลยสองถัง 
จะซ้ือขายกันดวยเงินเชเขลเดียวท่ีประตูกรุงสะมาเรีย”  



19 นายทหารของกษัตริยไดแยงคนของพระเจาวา 
“ ตอใหองคพระผูเปนเจา+ทรงเปดฟาสวรรค 
ก็จะเปนไปไดหรือ?”   คนของพระเจากลาววา “ เจาจะเห็นกับตา 
แตเจาจะไมมีโอกาสไดกิน”  20และก็เปนไปตามนั้นทุกประการ 
เพราะเขาถูกประชาชนเหยียบตายที่ประตูเมือง 
 
.c.หญงิชาวชูเนมกลบัมา 
 
8 เอลีชาไดกลาวแกหญิงซ่ึงทานไดชุบชีวิตบุตรของนางวา 
“ จงพาครอบครัวของเจา ยายไปอยูท่ีอื่นชั่วคราว 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาใหเกิดการกันดารอาหารในแ
ผนดินอิสราเอลถึงเจ็ดป”  
2หญิงนั้นจึงอพยพครอบครัวไปอาศัยท่ีแผนดินฟลิสเตียเปนเวลา 7 
ป  ตามที่คนของพระเจาบอก  
3 เมื่อสิ้นเจ็ดป นางก็กลับมาจากดินแดนฟลิสเตีย 
ไปเขาเฝากษัตริยเพื่อถวายฎีกาขอรับบานและที่ดินคืน 
4ขณะนั้นกษัตริยไดตรัสกับเกหะซีคนใชของเอลีชาวา 
“ จงเลาการใหญท้ังปวงที่เอลีชาทําใหเราฟง”  
5ระหวางท่ีเกหะซีกําลังทูลเรื่องราวเมื่อครั้งเอลีชาชุบชีวิตเด็กชาย
คนหนึ่ง  
เวลานั้นเองหญิงผูเปนมารดาของเด็กนั้นก็เดินเขาไปเพื่อทูลขอบา
นและที่ดินคืน   
 เกหะซีจึงทูลวา “ ขาแตฝาพระบาท นี่แหละผูหญิงคนนั้น 
และนี่ก็ลูกของนางที่เอลีชาชวยใหฟนคืนชีวิต”  
6กษัตริยจึงตรัสถามนาง  นางก็กราบทูลวาเปนเชนนั้น   



 แลวกษัตริยทรงมอบหมายขาราชการผูหนึ่งใหจัดการเรื่องข
องนาง ตรัสวา “ จงคืนทุกสิ่งทุกอยางท่ีเปนของนาง 
รวมทั้งรายไดจากท่ีดินของนางตั้งแตวันท่ีนางจากไปจนถึงวันนี้ดว
ย ”  
 
.c.ฮ า ซ า เ อ ลปลงพระชนมเบนฮาดัด 
7 เอลีชาไปยังกรุงดามัสกัส 
เบนฮาดัดกษัตริยแหงอารัมประชวรอยู 
เม่ือทรงทราบวาคนของพระเจามา  8ก็ตรัสกับฮาซาเอลวา 
“ จงนําของกํานัลไปพบคนของพระเจา 
ใหเขาชวยทูลถามองคพระผูเปนเจา+วาเราจะหายปวยหรือไม?”   
9 ฮาซาเอล ก็นําผลผลิตดีเยี่ยมของดามัสกัสบรรทุกอูฐ 40 
ตัวมาเปนของกํานัลสําหรับเอลีชา  เขามายืนตอหนาเรียนทานวา 
“ เบนฮาดัดกษัตริยแหงอารัมบุตรของทาน 
สงขาพเจามาเรียนถามวาจะไดหายปวยหรือไม?”   
10 เอลีชาตอบวา “ จงไปบอกเขาวา ‘ หายปวยแนนอน’  
แตองคพระผูเปนเจา+ทรงสําแดงแกเราวาเขาจะต า ย ”  
11เอลีชาจองหนาฮาซาเอลเขม็งจนเขารูสึกอึดอัด  
แลวคนของพระเจาก็เริ่มรองไห  
12 ฮาซาเอลถามวา “ ทานรองไหทําไม?”  
 เอลีชาตอบวา 
“ เรารูถึงเหตุการณเลวรายท่ีเจาจะกระทําแกชนอิสราเอล 
เจาจะเผาปอมปราการของเขา 
ฆาฟนพวกหนุมฉกรรจจับเด็กทารกฟาดกับพื้น 
และผาทองหญิงมีครรภ”  



13 ฮาซาเอลกลาววา “ ผูนอยเปนเพียงสุนัขตัวหนึ่ง 
จะทําการอุกอาจเชนนั้นไดหรือ?”   
 เอลีชาตอบวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงสําแดงแกเราวาเจาจะไดเปนกษัตริยของ
อารัม”   
14 เม่ือฮาซาเอลกลับมาเฝากษัตริยเบนฮาดัดตรัสถามวา 
“ เอลีชาบอกอะไรเจาบาง?”   
 ฮาซาเอลทูลวา 
“ ทานบอกวาฝาพระบาทจะหายประชวรแนนอน”  15แตวันรุงขึ้น 
ฮาซาเอลก็เอาผาหมชุบน้ําปดพระพักตรกษัตริย 
พระองคจึงสิ้นพระชนม แลวฮาซาเอลขึ้นเปนกษัตริยแทน 
 
.c.เยโฮรัมแหงยูดาห 
16 เยโฮรัมโอรสเยโฮชาฟทแหงยูดาหขึ้นครองราชย ตรงกับปท่ี 
5 แหงรัชกาลกษัตริยโยรัมแหงอิสราเอลโอรสอาหับ 
17ขณะขึ้นเปนกษัตริยเยโฮรัมมีพระชนมายุ 32 พรรษา 
และทรงครองราชยอยูในเยรูซาเล็ม 8 ป 
18เยโฮรัมทรงดําเนินตามอยางบรรดากษัตริยแหงอิสราเอล 
ทรงกระทําตามอยางราชวงศของอาหับ 
เพราะไดอภิเษกกับพระธิดาองคหนึ่งของอาหับ  
เยโฮรัมกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว  
19อยางไรก็ตาม 
องคพระผูเปนเจา+มิไดเต็มพระทัยท่ีจะทําลายลางยูดาหดวยเห็นแ
กดาวิดผูรับใชของพระองค 
พระองคทรงสัญญาไววาจะรักษาดวงประทีปไวสําหรับดาวิดและวง
ศวานตลอดไป 



20 ในรัชกาลของเยโฮรัม เอโดมกบฏตอยูดาห 
และตั้งกษัตริยเอง   21เยโฮรัมจึงเสด็จไปยัง ศาอีร 
พรอมดวยรถรบทั้งหมด  
ชาวเอโดมลอมโอบพระองคกับแมทัพรถรบ 
แตเยโฮรัมทรงตีฝาออกไปไดตอนกลางคืน 
สวนกองทัพของพระองคเตลิดหนีกลับบาน  
22เอโดมจึงไมขึ้นกับยูดาหแมจนทุกวันนี้  
ในคราวนั้นลิบนาหก็กบฏดวย 
23 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลของเยโฮรัม พระราชกิจตางๆ 
มีบันทึกไวใน จดหมายเหตุกษัตริยแหงยูดาห  มิใชหรือ 
24 เยโฮรัมสิ้นพระชนม 
พระศพถูกฝงไวกับบรรพบุรุษในเมืองดาวิด แลวอาหัสยาหโอรส 
ขึ้นเปนกษัตริยองคใหม 
 
.c.อาหัสยาหแหงยูดาห 
25 ต ร ง กับปท่ี 12 ของรัชกาลโยรัมโอรสอาหับแหงอิสราเอล  
อาหัสยาหโอรสเยโฮรัม  กษัตริยแหงยูดาหขึ้นครองราชย 
26อาหัสยาหทรงมีพระชนมายุ 22 พรรษา เมื่อขึ้นเปนกษัตริย 
และทรงครองอยูเพียงปเดียวในเยรูซาเล็ม 
พระมารดาคืออาธาลิยาห พระนัดดาของกษัตริยอมรีแหงอิสราเอล 
27อาหัสยาหทรงดําเนินตามอยางราชวงศอาหับ 
และกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วแบบเดียวกัน 
เพราะทรงอภิเษกสมรสกับเชื้อพระวงศของอาหับ   
28 อาหัสยาหสมทบกับโยรัมโอรสอาหับ  
ไปรบกับฮาซาเอลกษัตริยแหงอารัมท่ีราโมทกิเลอาด  
ทหารของอารัมทําใหโยรัมไดรับบาดเจ็บ 



29ดังนั้นกษัตริยโยรัมจึงเสด็จมาประทับพักฟนท่ียิสเรเอล 
เนื่องดวยการบาดเจ็บจากสงครามกับฮาซาเอลที่ราโมทกิเลอาด 
แลวอาหัสยาหโอรสเยโฮรัมแหงยูดาหก็เสด็จลงไปเยี่ยมโยรัมโอรส
อาหับที่ยิสเรเอล 
 
.c.เยฮูขึน้เปนกษตัรยิแหงอสิราเอล 
 
9 เอลีชาเรียกผูเผยพระวจนะคนหนึ่งมาสั่งวา 
“ จงคาดเอวทับเสื้อคลุมใหทะมัดทะแมง  
ถือน้ํามันขวดนี้ไปราโมทกิเลอาด 2เมื่อไปถึงท่ีนั้นแลว 
ใหถามหาเยฮูบุตรเยโฮชาฟท หลานนิมชี 
เรียกเขาเขาไปในหองชั้นในไกลจากเพื่อนๆ 
3แลวรินน้ํามันลงบนศีรษะเขาและประกาศวา 
องคพระผูเปนเจา+ไดทรงแตงตั้งเขาใหเปนกษัตริยแหงอิสราเอล 
จากนั้นเจาจงเปดประตูหนีไปโดยเร็ว!”   
 4 ฉะนั้นผูเผยพระวจนะหนุมจึงไปที่ราโมทกิเลอาด 
5เม่ือเขาไปถึงท่ีนั่น ก็พบนายทัพท้ังหลายนั่งอยูดวยกัน  
จึงกลาววา “ ขาพเจามีเรื่องจะเรียนทานแมทัพ”  
 เยฮูถามวา “ แมทัพคนไหนละ?”  
 เขาตอบวา “ ทานนี่แหละ ทานแมทัพ”   
6 เยฮูจึงลุกขึ้นเขาไปในบาน 
แลวผูเผยพระวจนะรินน้ํามันลงบนศีรษะเยฮูและประกาศ วา 
“ องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
‘ เราแตงตั้งใหเจาเปนกษัตริยแหงอิสราเอลประชากรของเรา 
7เจาจงทําลายลางราชวงศอาหับนายเจา 
เราจะแกแคนทดแทนโลหิตแหงผูเผยพระวจนะผูรับใชของเรา 



และบรรดาผูรับใชองคพระผูเปนเจา+ซ่ึงถูกเยเซเบลสังหาร  
8ท้ังราชวงศของอาหับจะพินาศ 
เราจะประหารชายทุกคนในเผาพันธุของอาหับ ไมวาทาสหรือไท  
9เราจะใหวงศวานของอาหับเปนเหมือนวงศวานของเยโรโบอัมบุต
รเนบัทและวงศวานของบาอาชาบุตรอาหิยาห 
10สวนเยเซเบลจะถูกสุนัขกัดกิน ณ ที่ดินผืนนั้นในยิสเรเอล 
และจะไมมีใครฝงศพพระนาง’  “  
แลวผูเผยพระวจนะคนนั้นก็เปดประตูวิ่งหนีไป 
11 เมื่อเยฮูกลับไปหาเพื่อนพอง  มีคนหนึ่งถามทานวา 
“ ทุกอยางเรียบรอยดีหรือเปลา        
เจาคนบานั่นมาหาทานทําไม”  
 เยฮูตอบวา 
“ พวกทานก็รูวาเขาเปนใครและมาพูดเรื่องอะไร”  
12พวกเขาตอบวา “ เราไมรู จงบอกมาเถิด”  
เยฮูจึงเลาสิ่งท่ีชายคนนั้นไดบอกและที่ตนไดรับการเจิมตั้งเปนกษัต
ริย แหงอิสราเอล  
13
 เขาทั้งหลายก็กุลีกุจอเอาเสื้อคลุมของตนปูบนบันไดใหเยฮูยื
น แลวเปาแตรรองประกาศ วา “ เยฮูเปนกษัตริย!”  
 
.c.โยรัมถูกปลงพระชนม 
14 ฉะนั้นเยฮูบุตรเยโฮชาฟทหลานนิมชีไดกบฏตอโยรัม 
(โยรัมกับกองทัพอิสราเอลสูรบปองกันเมืองราโมทกิเลอาดกับฮาซา
เอลกษัตริยแหงอารัม 
15แตกษัตริยโยรัมเสด็จกลับมายังยิสเรเอลเพื่อพักฟนจากบาดเจ็บ
ดวยน้ํามือชาวอารัมในการสูรบกับฮาซาเอลกษัตริยแหงอารัม) 



เยฮูกลาววา “ ในเมื่อพวกทานเห็นชอบดังนี้ 
ก็อยาใหใครเล็ดลอดไปแจงขาวนี้ท่ียิสเรเอล”  
16แลวเยฮูก็ขึ้นรถรบขับมาท่ียิสเรเอล 
เพราะโยรัมประทับพักฟนอยูท่ีนั่น  
กษัตริยอาหัสยาหแหงยูดาหก็ไดเสด็จมาเย่ียมโยรัมดวย 
17
 ยามรักษาการณบนหอคอยแหงยิสเรเอลเห็นเยฮูกับกองทหา
รเขามาใกล  ก็รองตะโกน วา  
“ ขาพเจาเห็นกองทหารกําลังตรงมา”  
 โยรัมตรัสสั่งวา “ สงคนขี่มาออกไปดูวามาดีหรือเปลา”   
18 พลมานั้นออกไปพบเยฮู กลาววา 
“ กษัตริยใหมาถามวาทานมาอยางสันติหรือเปลา”    
 เยฮูตอบวา “ เจาเก่ียวของอะไรกับสันติ จงตามเรามาเถิด”   
 ยามรักษาการณทูลกษัตริยวา 
“ ผูสื่อสารออกไปพบพวกเขาแลว แตไมไดกลับมา”    
19 กษัตริยจึงสงพลมาออกไปเปนครั้งท่ีสอง 
เม่ือเขามาถึงก็แจงวา “ กษัตริยใหมาถาม     
วาทานมาอยางสันติหรือเปลา”    
 เยฮูตอบวา “ เจาเก่ียวของอะไรกับสันติ จงตามเรามาเถิด”    
20 ยามรายงานวา “ ผูสื่อสารไปพบพวกนั้นแลวก็ไมกลับมาอีก 
ดูจากการขับรถนาจะเปนเยฮูบุตรนิมชีแน  
เขาขับมาเร็วอยางบาคลั่ง”  
21 โยรัมตรัสสั่งวา “ เตรียมรถรบของเราใหพรอม”  
จากนั้นโยรัมกษัตริยแหงอิสราเอล 
และอาหัสยาหกษัตริยแหงยูดาหตางก็เสด็จ 
ขึ้นรถรบของตนออกมาพบเยฮู 



ประจันหนากันท่ีทุงนาของนาโบทแหงยิสเรเอล 
22เม่ือโยรัมเห็นเยฮูก็ตรัสถามวา “ เจามาอยางสันติหรือเยฮู”   
 เยฮูตอบวา “ จะสันติไดอยางไร 
ตราบใดที่ยังมีการกราบไหวรูปเคารพ และเลนคาถา 
อาคมของเยเซเบลพระมารดาของฝาพระบาท”  
23 โยรัมทรงหันกลับหนีไป พลางตรัสบอกอาหัสยาหวา 
“ พวกนี้กบฏอาหัสยาห”           
24 เยฮูจึงโกงธนูยิงออกไปเต็มแรง ถูกโยรัมท่ีกลางหลัง 
ลูกธนูเสียบทะลุหัวใจ โยรัมลมลงในรถรบ 
25เยฮูกลาวกับบิดคารพลรถรบของเขาวา 
“ เอาศพของโยรัมโยนลงไปในที่ดินของนาโบทชาวยิสเรเอล 
จําไดไหมเมื่อครั้งเราสองคนขี่มาติดตามอาหับบิดาของเขา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงสําแดงคําพยากรณแกเราเก่ียวกับเขาวา 
26องคพระผูเปนเจา+ทรงประกาศวา 
‘ เม่ือวานนี้เราไดเห็นเลือดของนาโบทกับลูกๆ 
แ ล ะ เ ร าจะใหเจาชดใชบนที่ดินนี้’  
องคพระผูเปนเจา+ตรัสไว  
บัดนี้จงท้ิงรางเขาไวบนที่นั่นดังท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสไว”  
 
.c.อาหัสยาหถูกปลงพระชนม 
27 เมื่ออาหัสยาหกษัตริยแหงยูดาหเห็นเหตุการณ 
ก็เสด็จหนีไปตามเสนทางสูเบทฮักกาน   
เยฮูขี่มาไลตามรองตะโกนวา “ ฆาคนนี้ดวย”  
พวกทหารจึงทําใหอาหัสยาห บาดเจ็บในราชรถ 
ระหวางทางขึ้นไปยังกูรใกลอิบเลอัม 
อาหัสยาหหนีไปไกลถึงเมกิดโดแตสิ้นพระชนมเสียท่ีนั่น 



28ขาราชบริพารรับพระศพขึ้นรถรบกลับมายังเยรูซาเล็ม 
ฝงไวกับบรรพบุรุษ ณ อุโมงคของพระองคในเมืองดาวิด 
29(กษัตริยอาหัสยาหขึ้นครองราชยเหนือยูดาห ตรงกับปท่ี 11 
ของรัชกาลโยรัมโอรสอาหับ) 
 
.c.เยเซเบลถูกปลงพระชนม 
30 เมื่อเยเซเบลไดยินวาเยฮูมาท่ียิสเรเอล ก็เขียนตาแตงผม 
และมองออกมาทางหนาตาง 31ครั้นเยฮูผานประตูวังเขามา 
พระนางก็รองทักวา “ มาดีหรือเปลา เจาศิมรีฆาตกร 
ฆานายของตัวเอง”   
32 เยฮูมองขึ้นไปที่หนาตางและรองตะโกนวา 
“ มีใครอยูฝายเราบาง”  ขันทีสองสามคนก็มองลงมา 
33เยฮูจึงกลาววา “ โ ย น น า ง ล ง ม า ”  
พวกเขาก็ชวยกันจับพระนางทิ้งลงมาทางหนาตาง 
โลหิตกระเซ็นเปรอะกําแพงและมา ขณะที่พระนางถูกมาเหยียบ   
34 เยฮูเขาไปในวังรับประทานอาหารและดื่ม แลวทานกลาววา 
“ ใหใครออกไปฝงผูหญิง ที่ตองสาปคนนั้นเถิด 
เพราะเปนธิดากษัตริย”  
35แตเม่ือพวกเขาออกไปจะฝงศพพระนาง  ก็พบแตหัวกะโหลก 
กระดูกมือและกระดูกเทา 36จึงกลับมาเรียนเยฮู เยฮูกลาววา 
“ นี่แหละเปนไปตามที่องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไวผานทางเอลียา
หชาวทิชบีผูรับใชของพระองควาสุนัขจะกัด กินเยเซเบล ณ 
ท่ีดินผืนนั้นในยิสเรเอล 
37รางของนางจะกระจัดกระจายเหมือนขยะบนทองทุงแหงยิสเรเอ
ล จนไมมีใครบอกไดวานี่คือเยเซเบล”  
 



.c.ราชวงศอาหับถูกประหาร 
 
10 ในกรุงสะมาเรียมีผูชายที่เปนวงศวานของอาหับอยู 70 คน 
เยฮูจึงสงสาสนไปยังเจาหนาท่ีแหงยิสเรเอล 
ผูอาวุโสและองครักษของเหลาเชื้อพระวงศของอาหับ ความวา 
2” ทันทีท่ีไดรับสาสนฉบับนี้ 
ในเมื่อวงศวานเจานายของทานก็อยูกับพวกทาน และทานมีรถรบ 
มาศึก เมืองปอมปราการและอาวุธ 
3จ ง เ ลอืกวงศวานของเจานายคนที่ดีเลิศท่ีสุด 
ตั้งเขาไวบนบัลลังกของบิดา  
จากนั้นจงตอสูเพื่อราชวงศนายของทาน”        
4 แตพวกเขาหวาดหวั่นขวัญผวาและพูดวา 
“ กษัตริยตั้งสององคยังไมอาจตอกรกับเขา  
แลวเราจะทําอะไรได”    
5 ฉะนั้นเจากรมวัง เจากรมเมืองผูอาวุโส และองครักษท้ังหลาย 
จึงสงสารมาถึงเยฮูวา “ เราขอสวามิภักด์ิตอทาน 
และจะปฏิบัติตามคําสั่งของทาน เราจะไมแตงตั้งผูหนึ่งผูใด 
เปนกษัตริย ทานจงกระทําตามที่เห็นวาดีท่ีสุดเถิด”    
6 เยฮูตอบกลับมาวา 
“ หากทานทั้งหลายเปนฝายเราและจะปฏิบัติตามคําสั่งของเรา  
ก็จงนําศีรษะเหลาเชื้อพระวงศของนายทานมาใหเราที่ยิสเรเอลพรุ
งนี้ในเวลาเดียวกันนี้”    
 ขณะนั้นเชื้อพระวงศท่ีเปนชายทั้ง 70 คน 
ของอาหับพักอยูตามบานของบรรดาผูนํา ของเมือง 
ซ่ึงเปนผูเลี้ยงดูพวกเขามา 7เมื่อไดรับสาสน 
ผูนําเหลานั้นก็ประหารเชื้อพระวงศ อาหับทั้ง 70 คน  



ตัดศีรษะใสตะกรานํามามอบใหเยฮูท่ียิสเรเอล 
8เม่ือผูสื่อสารมาแจงเยฮู 
วาพวกเขาไดนําศีรษะของบรรดาเชื้อพระวงศมาแลว  
 เยฮูก็สั่งใหกองสุมกันเปนสองพะเนินตรงประตูเมืองจนถึงรุงเ
ชา  
9 ครั้นแลว เยฮูก็ออกไปปราศรัยตอหนาประชาชนทั้งปวงวา 
“ พวกทานไมไดทําผิดอันใด 
ขาพเจาเองที่คิดการลมลางนายของขาพเจาและประหารนายไป 
แตใครเลาประหารเชื้อพระวงศเหลานี้ 10รูไวเถิดวา  
จะตองเปนไปตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสไวเก่ียวกับราชวงศอาหั
บ ไมมีขาดสักคําเดียว 
องคพระผูเปนเจา+ไดทรงกระทําตามที่สัญญาไวผานทางเอลียาหผู
รับใชของพระองค”  
11จากนั้นเยฮูก็ประหารพวกพองทั้งหมดของอาหับที่เหลืออยูในยิส
เรเอล รวมทั้งขาราชบริพารคนสําคัญ 
สหายสนิทและปุโรหิตไมใหเหลือรอดสักคน 
 
.c.เชื้อพระวงศของอาหัสยาห 
12 แลวเยฮูออกเดินทางไปยังสะมาเรีย 
ท่ีเบธเอเขดหมูบานของคนเลี้ยงแกะ  
13เยฮูพบเชื้อพระวงศของอาหัสยาหแหงยูดาห จึงตรัสถามวา 
“ พวกทานเปนใครกัน”   
 เขาตอบวา “ พวกเราเปนญาติของกษัตริยอาหัสยาห 
มาเยี่ยมพระราชวงศของกษัตริย และพระมารดา”    



14 เยฮูตรัสสั่งวา “ จับตัวไว”  
แลวจับกุมพวกเขาไปยังบอน้ําแหงเบธเอเขดประหารเสียท้ังหมด 
42 คน ไมใหเหลือรอดสักคน 
15 เมื่อเยฮูออกเดินทางตอไป ก็พบเยโฮนาดับบุตรเรคาบ 
ออกมาตอนรับ เยฮูทักทายแลวตรัสวา “ ทานใจตรงกับเรา 
เหมือนที่ใจเราตรงกับทานหรือเปลา?”    
 เยโฮนาดับตอบวา “ ถูกตองพระเจาขา”    
 เยฮูจึงตรัสวา “ ถาอยางนั้น ยื่นมือมาเถิด”  
แลวเยฮูก็ชวยดึงเยโฮนาดับขึ้นมาบนรถรบ    16เยฮูตรัสวา 
“ มากับเราสิ มาดูวาเรามุงม่ันเพื่อองคพระผูเปนเจา+แคไหน”  
เยโฮนาดับจึงรวมเสด็จไป  
17 เมื่อเยฮูมาถึงสะมาเรีย 
ก็ทรงประหารพวกพองที่เหลืออยูท้ังหมดของราชวงศอาหับ 
ตามที่องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสกับเอลียาห 
 
.c.ประหารชีวิตผูนมัสการพระบาอัล 
18
 แลวเยฮูทรงเรียกชุมนุมประชาชนทั้งปวงและตรัสแกพวกเข
าวา “ อาหับปรนนิบัติพระบาอัลเล็กนอย 
เยฮูจะปรนนิบัติพระบาอัลใหมาก 
19จงเรียกชุมนุมบรรดาผูทํานายและปุโรหิตของพระบาอัล 
รวมทั้งผูปรนนิบัติบาอัลมาใหหมด อยาใหขาดไปแมสักคนเดียว 
เพราะเราจะจัดใหมีการเซนสังเวยครั้งใหญแกพระบาอัล 
ใครไมมาจะตองถูกประหาร”  
ท้ังนี้เปนแผนลวงของเยฮูท่ีจะกําจัดผูปรนนิบัติพระบาอัล   



20 เยฮูตรัสวา 
“ จงเรียกชุมนุมพรอมใจกันเพื่อเปนเกียรติแกพระบาอัล”  
พวกเขาจึงปาว ประกาศขอความนั้น  
21แลวพระองคทรงแจงไปทั่วแดนอิสราเอล 
ผูปรนนิบัติพระบาอัลพากันมาหมดครบทุกคนแนนขนัดเต็มวิหารแ
หงบาอัล 
22 เยฮูตรัสสั่งคนดูแลผาวา 
“ จงนําเสื้อคลุมมาใหผูปรนนิบัติพระบาอัลใหครบทุกคน”  
เขาจึงนําเสื้อคลุมออกมาใหทุกคน   
23 จากนั้นเยฮูกับเยโฮนาดับบุตรเรคาบเขาไปในวิหาร 
กลาวแกผูปรนนิบัติพระบาอัลวา 
“ มองดูใหรอบอยาใหมีผูรับใชองคพระผูเปนเจา+อยูรวมในที่นี้เล
ย ใหมีแตผูปรนนิบัติพระบาอัลเทานั้น”  
24ขณะท่ีปุโรหิตแหงพระบาอัลเริ่มถวายเครื่องบูชาและเครื่องเผาบู
ชาเยฮูวางกําลัง 80 คนนอกวิหารไว สั่งพวกเขาวา  
“ หากใครปลอยใหหนีรอดไปไดสักคน 
เราจะเอาชีวิตของเจาทดแทน”  
25 เมื่อถวายเครื่องเผาบูชาเสร็จ เยฮูสั่งทหารและยามวา 
“ จงเขาไปฆาเสียใหหมดอยาใหหนีรอดไปไดสักคนเดียว”  
พวกเขาจึงฆาฟนคนเหลานั้นเสียสิ้นและโยนศพออกมาขางนอก 
แลวเขาไปยังสถานบูชาชั้นในของวิหารแหงพระบาอัล 
26พวกเขาโคนรื้อเสาศักด์ิสิทธิ์ของพระบาอัลออกมาเผาทิ้งนอกวิห
า ร  
27เขาท้ังหลายทลายวิหารของบาอัลเปลี่ยนเปนหองสวมตั้งแตนั้นม
า   



28 เปนอันวาเยฮูไดทรงกําจัด 
การนมัสการพระบาอัลออกไปจากอิสราเอล   
29แตเยฮูยังทําบาปตามเยโรโบอัมบุตรเนบัท 
ซ่ึงไดชักนําใหอิสราเอลทําตามคือนมัสการรูปวัวทองคําท่ีเบธเอลแ
ล ะ ด า น  
30 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับเยฮูวา 
“ เจาทําไดดีมากตามที่เราเห็นชอบโดยครบถวน  
ท่ีใหทําลายวงศวานของอาหับ 
เชื้อสายของเจาสี่ชั่วอายุจะไดครองบัลลังกแหงอิสราเอล”  
31แตเยฮู 
มิไดระวังระไวทําตามบทบัญญัติขององคพระผูเปนเจา+พระเจาแห
งอิสราเอลดวยสุดจิตสุดใจ 
ยังทําบาปตามอยางเยโรโบอัมซ่ึงชักนําอิสราเอลใหทําตาม  
32 ในครั้งนั้น 
องคพระผูเปนเจา+ทรงเริ่มตัดทอนอาณาเขตของอิสราเอล  
ฮาซาเอลทรงพิชิตดินแดนอิสราเอลไดมากมายหลายสวน 
33ทางแถบตะวันออกของแมน้ําจอรแดน 
ในดินแดนกิเลอาดทั้งหมด (เขตตระกูล กาด รูเบน และมนัสเสห) 
จากอาโรเออรลุมแมน้ําอารโนน คือกิเลอาดจดบาชาน 
34 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลเยฮู  พระราชกิจ 
ชัยชนะมีบันทึกไวใน จดหมายเหตุกษัตริยแหงอิสราเอล มิใชหรือ? 
35 เมื่อเยฮูสิ้นพระชนม พระศพถูกฝงไวในสะมาเรีย 
แลวเยโฮอาหาสโอรสขึ้นเปนกษัตริย องคใหม  
36เยฮูทรงครองราชยเหนืออิสราเอลในสะมาเรีย 28 ป 
 
.c.พระนางอาธาลยิาหและโยอาช 



 
11
 เม่ืออาธาลิยาหพระมารดาของอาหัสยาหเห็นวาอาหัสยาหสิ้
นพระชนมแลว ก็สังหารเชื้อพระวงศท้ังหมด 
2แตเยโฮเชบาพระธิดาของเยโฮรัมกนิษฐาของอาหัสยาห 
นําตัวโยอาชโอรสของอาหัสยาหซอนไว  
มิใหตองถูกประหารพรอมโอรสองคอื่นๆ 
เยโฮเชบาพาโยอาชกับพี่เลี้ยงไปซอนไวในหองบรรทมพนจากพร
ะนางอาธาลิยาห  โยอาชจึงไมถูกประหาร 
3โยอาชกับพี่เลี้ยงหลบซอนตัวในวิหารขององคพระผูเปนเจา+ต
ล อ ด  6 ปท่ีพระนางอาธาลิยาหครองราชย   
4 ในปท่ีเจ็ด 
เยโฮยาดาเรียกชุมนุมนายกองทหารรักษาพระองคชาวคาริ 
และยามใหมายังพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
และใหถือสัตยปฏิญาณ 
จากนั้นนําโยอาชโอรสอาหัสยาหออกมาอยูตอหนาเขาทั้งหลาย  
5ทานสั่งพวกเขาวา 
“ หนึ่งในสามของผูประจําหนาท่ีรักษาการณในวันสะบาโตจะเฝา
พระราชวัง 6หนึ่งในสามอยูท่ีประตูสูร และหนึ่งในสามที่ประตูหลัง 
ยามซ่ึงอยูเวรเฝาพระวิหาร 
7และอีกสองพวกซ่ึงออกเวรวันสะบาโตทั้งหมด 
จะเฝาพระวิหารเพื่ออารักขากษัตริย 
8จงประจําการณรอบองคกษัตริย ถืออาวุธพรอม 
และประหารทุกคนท่ีพยายามจะบุกเขามา 
ใหอยูเคียงขางพระองคไมวาจะเสด็จไปทางใด”  



9 บรรดานายทหารจึงปฏิบัติตามคําสั่งของปุโรหิตเยโฮยาดา 
ตางนําพลท่ีจะผลัดเวรกันในวันสะบาโตมาพบเยโฮยาดา 
10ทานนําหอกและโลของกษัตริยดาวิดในคลังพระวิหารขององคพ
ระผูเปนเจา+มาแจกจายใหบรรดานายทหาร 
11ท ห า ร ย ามถืออาวุธพรอม 
ยืนรักษาการณรอบองคกษัตริยใกลแทนบูชา 
และที่พระวิหารจากดานทิศใตถึงดานทิศเหนือของพระวิหาร     
12 เยโฮยาดานําราชโอรสออกมา สวมมงกุฎบนพระเศียร 
มอบแผนจารึกพันธสัญญา  ประกาศวาพระองคเปนกษัตริย 
เขาท้ังหลายเจิมพระองค ประชาชนปรบมือโหรองวา  
“ ขอกษัตริยจงทรงพระเจริญ”  
13
 เม่ือพระนางอาธาลิยาหไดยินเสียงยามและประชาชนก็เสด็จ
มาหาประชาชนที่พระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
14พระนางทอดพระเนตรเห็นกษัตริยประทับยืนอยูขางเสาตามพระ
ราชประเพณี รายรอบดวยทหารรักษาพระองคและพลแตรเดี่ยว 
ทุกคนกําลังรื่นเริงยินดีและเปาแตรอยู 
พระนางอาธาลิยาหก็ทรงฉีกฉลองพระองคและรองวา “ ก บ ฎ ! 
ก บ ฎ !”   
15 ปุโรหิตเยโฮยาดาสั่งนายทหารผูบังคับกองวา 
“ คุมตัวพระนางออกไป 
อยาประหารพระนางในวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
แตใหฆาทุกคนที่พยายามจะเขามาชวยพระนาง”  
16เขาท้ังหลายจึงนําตัวพระนางไปยังประตูท่ีมาผานเขาพระราชวัง 
และปลงพระชนมพระนางเสียท่ีนั่น 



17
 เยโฮยาดาใหกษัตริยและประชากรทั้งปวงถวายปฏิญาณตอ
องคพระผูเปนเจา+วา           จะเปนประชากรของพระองค 
ท้ังใหกษัตริย และประชาชนกระทําสัตยปฏิญาณตอกัน 
18ประชาชนทั่วแดนกรูเขาไปรื้อทําลายวิหารแหงพระบาอัล 
ทุบแทนบูชาและเทวรูปทั้งหลายทิ้ง 
และประหารมัททานปุโรหิตแหงบาอัลเสียตรงหนาแทน 
 แลวปุโรหิตเยโฮยาดาตั้งกองรักษาการณดูแลพระวิหารของ
องคพระผูเปนเจา+ 19เยโฮยาดา บรรดานายทหาร  
ทหารรักษาพระองค  ชาวคารี  ทหารยาม  
และประชากรทั้งปวงนําเสด็จกษัตริยโยอาชจากพระวิหารผานปอม
ทหารรักษาการณเขาสูพระราชวังแลวกษัตริย 
ขึ้นประทับบนราชบัลลังก  20ประชาชนทั่วแดนชื่นชมยินดี 
และบานเมืองสงบสุข 
หลังจากอาธาลิยาหถูกประหารดวยดาบที่พระราชวัง  
21 โยอาชมีพระชนมายุ 7 พรรษาเมื่อขึ้นครองราชย 
 
.c.โยอาชทรงซอมแซมพระวิหาร 
 
12 ตรงกับปท่ี 7 ของรัชกาลเยฮู 
โยอาชขึ้นเปนกษัตริยทรงครองราชยในเยรูซาเล็ม 40 ป 
พระมารดาคือศิบียาหจากเบเออรเชบา 
2โยอาชกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาถูกตอง 
ตลอดหลายปท่ีมีปุโรหิตเยโฮยาดาคอยถวายคําปรึกษา 
3แตสถานบูชา ณ ท่ีสูงท้ังหลายยังไมถูกทําลาย  
ประชากรยังคงไปถวายเครื่องบูชาและเผาเครื่องหอมที่นั่น    



4 โยอาชตรสักับเหลาปุโรหิตวา 
“ จงรวบรวมเงินท่ีผูคนนํามาถวายยังวิหารขององคพระผูเปนเจา+
คือเงินท่ีเรียกเก็บรายบุคคลจากการทําสํามะโนประชากร 
เงินถวายตามปฏิญาณ และเงินถวายโดยสมัครใจ 
5ใหปุโรหิตทุกคนรับเงินจากผูดูแลรักษาเงินคนใดคนหนึ่ง 
แลวใชเงินนั้นซอมแซมพระวิหารสวนท่ีชํารุด”  
6 แตจนถึงปท่ี 23 แหงรัชกาลโยอาช 
บรรดาปุโรหิตก็ยังไมไดซอมแซมพระวิหาร                             
7โยอาชจึงใหเยโฮยาดาและปุโรหิตอื่นๆ มาเฝา ตรัสถามวา 
“ เ หตุใดทานท้ังหลายจึงยัง 
ไมไดซอมแซมพระวิหารสวนท่ีชํารุด 
ตอแตนี้ไปอยารับเงินจากผูดูแลรักษาเงินอีกเลย  
แตจงมอบไวสําหรับบูรณะซอมแซมพระวิหาร”   
8บรรดาปุโรหิตจึงตกลงกันวาจะไมรับเงินจากประชาชนอีกตอไป 
และจะไมดําเนินการซอมแซมพระวิหารเอง  
9 ปุโรหิตเยโฮยาดาเจาะรูไวท่ีฝาหีบใหญ 
และนําหีบมาตั้งไวท่ีขางขวาแทนบูชาตรงทางเขาพระวิหาร  
ปุโรหิตที่เฝาประตูจะนําเงินถวายทั้งหมดที่มายังพระวิหารหยอนลง
ในหีบ 10เมื่อใดก็ตามที่เห็นวาในหีบมีเงินมากแลว 
ราชเลขาและมหาปุโรหิตจะนับเงินท่ีนํามาถวายในพระวิหารของอ
งคพระผูเปนเจา+และเก็บใสถุง 
11หลังจากจัดสรรเงินท่ีนับแลวก็นําไปมอบใหผู 
ควบคุมการกอสรางพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+เพื่อจายใหแก
ชางไม ชางกอสราง 12ชางกอ ชางสกัดหิน และซื้อไมซุง 
หินสกัดและเพื่อคาใชจายอื่นๆ 
สําหรับการซอมแซมพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 



13  เงินถวายนี้มิไดใชสําหรับทําอางเงิน  กรรไกรตัดไสตะเกียง  
ชามประพรม  แตร 
หรือเครื่องภาชนะเงินหรือทองในพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
14แตจายใหกับคนงาน เพื่อการซอมแซมพระวิหารเทานั้น 
15ไมจําเปนตองมีรายงานบัญชีจากผูควบคุมการกอสรางเหลานี้  
เพราะเขาทั้งหลายทํางานดวยความซ่ือสัตยสุจริตอยางแทจริง 
16สวนเงินท่ีนํามาถวายเปนเครื่องบูชาลบมลทินและเครื่องบูชาไถ
บาปนั้นใหเปนของปุโรหิต 
ไมตองนํามาในพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
17 ครั้งนั้นกษัตริยฮาซาเอลแหงอารัมมา 
โจมตีกัทและยึดเมืองไวได 
แลวเคลื่อนทัพมุงหนาจะมาโจมตีเยรูซาเล็ม 
18แตกษัตริยโยอาชแหงยูดาหนําสิ่งของศักด์ิสิทธิ์ซ่ึงบรรพบุรุษ 
คือเยโฮชาฟท เยโฮรัมและอาหัสยาหกษัตริยแหงยูดาหไดถวาย  
พรอมทั้งสิ่งของที่โยอาชเองไดถวาย 
รวมถึงทองคําท้ังหมดในคลังแหงพระวิหารและพระราชวัง 
สงไปมอบใหฮาซาเอลกษัตริยแหงอารัม 
ฮาซาเอลจึงถอนทัพจากเยรูซาเล็ม 
19 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลของโยอาช พระราชกิจตางๆ 
มีบันทึกไวใน จดหมายเหตุกษัตริยแหงยูดาห มิใชหรือ 
20ขาราชการของโยอาชสมคบกันปลงพระชนมพระองคท่ีเบธมิลโ
ลบนเสนทางจะไปยังสิลลา 
21ผูปลงพระชนมคือโยซาบัด 15บุตรชิเมอัท 
และเยโฮซาบัดบุตรโชเมอร 

                                      
15 12:21 * หรือ โยซาคาร 



โยอาชสิ้นพระชนมและพระศพถูกฝงไวรวมกับบรรพบุรุษในเมืองด
าวิด แลวอามาซิยาหโอรสของพระองคก็ขึ้นเปนกษัตริยองคใหม 
 
.c.เยโฮอาหาสแหงอสิราเอล 
 
13 ตรงกับปท่ี 23 ของรัชกาลโยอาชโอรสอาหัสยาหแหงยูดาห  
เ ย โ ฮ อ า ห า ส โ อ ร ส ข อ ง เ ยฮูขึ้นเปนกษัตริยแหง
อิสราเอลในสะมาเรีย พระองคทรงครองราชยอยู 17 ป  
2เยโฮอาหาสกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว 
ตามอยางเยโรโบอัมบุตรเนบัทผูชักนําอิสราเอลใหทํา 
พระองคมิไดทรงหันหนีจากบาปนั้น 
3องคพระผูเปนเจา+จึงทรงพระพิโรธอิสราเอลยิ่งนัก 
และทรงใหตกอยูภายใตอํานาจของกษัตริยฮาซาเอลแหงอารัมและ
เบนฮาดัดราชโอรสเปนเวลานาน  
4 แลวเยโฮอาหาสอธิษฐานวิงวอนองคพระผูเปนเจา+ 
และพระองคทรงสดับฟง เพราะทรงทอดพระเนตรเห็นวา 
กษัตริยแหงอารัมกดขี่ขมเหงอิสราเอลยิ่งนัก 
5องคพระผูเปนเจา+จึงประทานผูกอบกู 
ซ่ึงชวยอิสราเอลพนจากอํานาจของอารัม  
อิสราเอลก็ไดอยูในบานเรือนของตนเชนแตกอน 
6แตเขาท้ังหลายยังมิไดหันหนีจากบาปผิดของราชวงศ 
เยโรโบอัมซ่ึงชักนําใหอิสราเอลทํา 
พวกเขายังคงดําเนินในความผิดบาปนั้น 
เสาพระอาเชราหยังคงอยูในสะมาเรีย   
7 กองทัพของเยโฮอาหาสเหลือเพียงพลมา 50 ค น  
ร ถ ร บ  10 คัน และพลเดินเทา 10,000 คน 



เนื่องจากถูกกษัตริยแหงอารัมทําลายลางประดุจฝุนละอองเวลานว
ดขาว 
8 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลเยโฮอาหาส 
พระราชกิจและความสําเร็จท้ังปวงลวนบันทึกไวใน 
จดหมายเหตุกษัตริยแหงอิสราเอล มิใชหรือ 
9เ ย โ ฮ อ าหาสทรงลวงลับไปอยูกับบรรพบุรุษ 
และถูกฝงไวท่ีสะมาเรียแลวเยโฮอาช16 โอรสขึ้นครองราชยสืบตอ 
 
.c.เยโฮอาชแหงอิสราเอล 
10 ตรงกับปท่ี 37 ของรัชกาลกษัตริยโยอาชแหงยูดาห 
เยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาส 
ขึ้นเปนกษัตริยแหงอิสราเอลในสะมาเรีย ทรงครองราชยอยู 16 ป 
11เยโฮอาชกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว 
และมิไดหันเหจากความผิดบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัท 
ซ่ึงชักนําอิสราเอลใหทําบาป 
พระองคยังคงดําเนินในความผิดบาปนั้น   
12 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลของเยโฮอาช พระราชกิจ 
และความสําเร็จ รวมทั้งการ 
สงครามกับกษัตริยอามาซิยาหแหงยูดาห มีบันทึกไวใน 
จดหมายเหตุกษัตริยแหงอิสราเอล มิใชหรือ 
13เยโฮอาชทรงลวงลับไปตามบรรพบุรุษพระศพถูกฝงไวในสะมาเ
รียรวมกับ บรรดากษัตริยแหงอิสราเอล แลวเยโรโบอ1ั7 
ขึ้นครองราชยสืบตอ 

                                      
16 13:9 * หรือ โยอาช 
17 13:13 * เยโรโบอัมท่ีสอง 



 
.c.เอลีชาสิ้นชีวิต 
14 เมื่อเอลีชาปวยหนักใกลตาย 
กษัตริยเยโฮอาชแหงอิสราเอลเสด็จมาเยี่ยมและทรง        
กันแสงตอหนาทาน คร่ําครวญวา “ ทานบิดา 
ทานบิดาของขาพเจา ผูเปนราชรถและพลมา แหงอิสราเอล”   
15 เอลีชาสั่งวา “ เอาคันธนูกับลูกศรมาสิ”   
เยโฮอาชก็ทรงทําตาม 16ทานบอกกษัตริยแหง อิสราเอลวา 
“ หยิบธนูเถิด”  เม่ือกษัตริยทรงหยิบธนูแลว 
เอลีชาก็วางมือบนพระหัตถ  
17 ทานกลาววา “ จงเปดหนาตางดานตะวันออก”  
พระองคก็ทรงเปด เอลีชาสั่งวา “ จงยิง”  พระองคก็ทรงยิง  
เอลีชาประกาศวา “ ลูกศรแหงชัยชนะขององคพระผูเปนเจา+ 
ลูกศรแหงชัยชนะเหนืออารัม  
เจาจะทําลายชาวอารมัท่ีอาเฟกโดยสิ้นเชิง”  
18 แลวทานกลาววา “ หยิบลูกศรขึ้น”  กษัตริยก็ทรงหยิบ  
เอลีชาสั่งวา “ ฟาดลงกับพื้น”  
พระองคก็ทรงฟาดสามครั้งแลวหยุด 
19คนของพระเจาไมพอใจและกลาววา 
“ เจานาจะฟาดพื้นสักหาหรือหกครั้ง จะไดฟาดฟนอารัมใหสิ้นไป 
นี่เจาจะชนะอารัมแคสามครั้งเทานั้น”   
20 เอลีชาสิ้นชีวิตและถูกฝงไว 
ครั้งนั้นกลุมโจรชาวโมอับเคยมาบุกรุกดินแดนทุกฤดูใบไมผลิ  
21ครั้งหนึ่งคนอิสราเอลกําลังฝงคนๆ หนึ่ง  
ทันทีท่ีเห็นกองปลนสะดม ก็โยนรางลงในหลุมของเอลีชา 
เม่ือรางนั้นแตะกับโครงกระดูกของเอลีชา ก็กลับมีชีวิตลุกขึ้นยืน 



 
.c.สงครามระหวางอิสราเอลกับอารัม 
22
 กษัตริยฮาซาเอลแหงอารัมกดขี่ขมเหงอิสราเอลตลอดรัชกา
ล ข อ ง เ ย โ ฮ อ า ห า ส    
23แตองคพระผูเปนเจา+ทรงกรุณาพวกเขา 
ทรงสงสารและหวงใยพวกเขาดวยเห็นแกคําม่ันสัญญาท่ีทรงใหไว
กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ  
แมบัดนี้ก็มิไดทรงประสงคจะทําลายลางหรือเนรเทศ 
พวกเขาพนพระพักตรไป   
24 กษัตริยฮาซาเอลแหงอารัมสิ้นพระชนม 
เบนฮาดัดโอรสขึ้นครองราชยแทน  25เยโฮอาช 
โอรสเยโฮอาหาสทรงยึดคืนหัวเมืองตางๆ 
จากเบนฮาดัดโอรสฮาซาเอล ซึ่งยึดไปตั้งแตครั้ง 
พระราชบิดาเยโฮอาหาส เยโฮอาชรบชนะถึงสามครั้ง 
 
.c.อามาซยิาหแหงยดูาห 
 
14 ตรงกับปท่ี 2 ของรัชกาลเยโฮอาช 
โอรสเยโฮอาหาสกษัตริยแหงอิสราเอล อามา 
ซิยาหโอรสโยอาชกษัตริยแหงยูดาหขึ้นครองราชย 
2ขณะทรงมีพระชนมายุ 25 พรรษา 
ทรงครองราชยอยูในเยรูซาเล็ม 29 ป 
พระมารดาคือเยโฮอัดดีนจากเยรูซาเล็ม 
3อามาซิยาหทรงทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นชอบ 
แมจะไมเทียบเทาดาวิดผูเปนบรรพบุรุษ ทรงดําเนินตาม 



แบบอยางท้ังสิ้นของโยอาชพระบิดา 4แตมิไดทําลายสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงท้ังหลาย 
ประชากรยังคงถวายเครื่องบูชาและเผาเครื่องหอมที่นั่น 
5 ทันทีท่ีอามาซิยาหทรงกุมอํานาจเหนือราชอาณาจักร 
ก็ทรงประหารชีวิตผูท่ีปลงพระชนมพระบิดา 
6แตมิไดทรงประหารลูกของเขา 
ตามที่เขียนไวในหนังสือบทบัญญัติของโมเสสซึ่งองคพระผูเปนเจา
+ตรัสสั่งไววา  “ ไมตองประหารบิดาเพราะบุตร 
หรือประหารบุตรเพราะบิดา  
ตางคนตางตายดวยบาปผิดของตนเอง” 18  
7 อามาซิยาหคือผูพิชิตชาวเอโดมหมื่นคนในหุบเขาเกลือ 
ทรงตีไดเมืองเสลา และเปลี่ยนชื่อเปนโยกเธเอล 
ซ่ึงยังคงเรียกกันอยูจนทุกวันนี้ 
8
 แลวอามาซิยาหสงสาสนไปถึงเยโฮอาชโอรสเยโฮอาหาสโอ
รสเยฮูกษัตริยแหงอิสราเอลทาทายวา 
“ จงออกมาเผชิญหนากัน”  
9
 แตเยโฮอาชกษัตริยแหงอิสราเอลตอบกลับมายังอามาซิยาห
แหงยูดาหวา “ พุมหนาม 
ในเลบานอนสงขาวมาถึงตนสนสีดารในเลบานอนวา 
‘ ยกลูกสาวของทานใหเปนภรรยาลูกชายของขาพเจาเถอะ’   
ขณะนั้นเอง มีสัตวปาตัวหนึ่งผานมา เหยียบย่ําหนามลงใตฝาเทา 
10ทานพิชิตเอโดมไดก็เลยผยอง ภาคภูมิในชัยชนะไปเถิด 

                                      
18 14:6 * ฉ ธ บ .24:16   



แตอยูสงบไวดีกวา รนหา ความเดือดรอนทําไม 
จะพาใหยอยยับทั้งตัวทานเองและยูดาห”   
11 แตทวาอามาซิยาหไมทรงฟง 
กษัตริยเยโฮอาชแหงอิสราเอลจึงเคลื่อนทัพมา 
ท้ังสองฝายมาเผชิญหนากันท่ีเบธเชเมชในยูดาห 
12แลวยูดาหก็พายแพอิสราเอล ทุกคนหนีกลับบานของตน 
13ท่ีเบธเชเมชเยโฮอาชแหงอิสราเอลทรงจับกุมอามาซิยาหแหงยูด
าหโอรสของโยอาชผูเปนโอรสอาฮาซิยาห  
เยโฮอาชเสด็จเขาสูเยรูซาเล็ม 
และทรงทลายกําแพงเมืองตั้งแตประตูเอฟราอิมจนถึงประตูมุมเปนร
ะ ย ะ ท า ง  400 ศ อ ก 19 14เยโฮอาชทรงริบทอง 
เงินท้ังหมดตลอดจนภาชนะทั้งปวงที่พบในพระวิหารและคลังหลวง 
พรอมทั้งทรงจับตัวประกันไป แลวเสด็จกลับสูสะมาเรีย  
15 เหตุการณตางๆในรัชกาลเยโฮอาช 
พระราชกิจและความสําเร็จรวมทั้งสงครามกับกษัตริยอามาซิยาหแ
หงยูดาห มีบันทึกไวในจดหมายเหตุกษัตริยแหงอิสราเอล มิใชหรือ 
16เยโฮอาชทรงลวงลับไปตามบรรพบุรุษและถูกฝงไวในสะมาเรีย 
รวมกับกษัตริยองคอื่นๆ ของอิสราเอล  
แลวเยโรโบอัมผูเปนโอรสขึ้นเปนกษัตริยองคใหม   
17 อามาซิยาหโอรสโยอาชกษัตริยแหงยูดาห 
มีพระชนมยาวนานกวาเยโฮอาชโอรสเย-
โฮอาหาสกษัตริยแหงอิสราเอล 15 ป 18เหตุการณอื่นๆ 
ในรัชกาลของอามาซิยาหมีบันทึกในจดหมายเหตุกษัตริยแหงยูดา
ห มิใชหรือ?  

                                      
19 14:13 * หรือ 180 เ ม ต ร  



19 มีผูคิดรายหมายปลงพระชนมอามาซิยาหในเยรูซาเล็ม 
พระองคจึงเสด็จหนีไปที่ลาคีช 
แตศัตรูสงคนไปลอบปลงพระชนมพระองคเสียท่ีนั่น 
20พระศพไดรับการอัญเชิญกลับมาบนหลังมา 
และถูกฝงไวในเยรูซาเล็มรวมกับเหลาบรรพบุรุษในเมืองดาวิด  
21 แลวประชากรยูดาหแตงตั้งอาซาริยาห20ผูมีพระชนมายุ 16 
พรรษาขึ้นเปนกษัตริย แทนอามาซิยาหพระราชบิดา 
22พระองคทรงเปนผูบูรณะเอลัทและยึดคืนมาเปนของยูดาห  
หลังจากอามาซิยาหสิ้นพระชนมตามบรรพบุรุษแลว 
 
.c.เยโรโบอัมท่ีสองแหงอิสราเอล 
23 ตรงกับปท่ี 15 
ของรัชกาลอามาซิยาหแหงยูดาหโอรสโยอาช 
เยโรโบอัมโอรสเยโฮอาช 
ขึ้นเปนกษัตริยแหงอิสราเอลครองกรุงสะมาเรีย ทรงครองราชยอยู 
41 ป 24เยโรโบอัมกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว 
และมิไดหันเหจากความผิดบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัท 
ซ่ึงชักนําอิสราเอลใหกระทําบาป 
25ทรงเปนผูยึดเขตแดนจากเลโบฮามัทจดทะเลแหงอาราบา21คืนก
ลับมาเปนของอิสราเอล 
สมดังพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลผานท
างโยนาห บุตรอามิททัยผูเผยพระวจนะจากกัทเฮเฟอร  

                                      
20 14:21 * หรือ อุสซียาห 
21 14:25 * หรือ ทะเลตาย 



26
 องคพระผูเปนเจา+ทอดพระเนตรเห็นความทุกขลําเค็ญของ
อิสราเอลไมวาท่ีเปนทาสหรือเปนไท ไมมีผูใดชวยเหลืออิสราเอล 
27และองคพระผูเปนเจา+มิไดตรัสไววาจะทรงลบชื่ออิสราเอลออก
ไป ฉะนั้น 
พระองคจึงทรงใชเยโรโบอัมโอรสเยโฮอาชชวยเหลืออิสราเอล     
28 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลของเยโรโบอัม พระราชกิจท้ังปวง 
และความสําเร็จดานการทหาร 
ตลอดจนการกอบกูดามัสกัสกับฮามัทซ่ึงเคยเปนของเยาดี22 
มีบันทึกไวใน จดหมายเหตุกษัตริยแหงอิสราเอล มิใชหรือ 
29เยโรโบอัมทรงลวงลับไปตามบรรพบุรุษ 
คือบรรดากษัตริยแหงอิสราเอล 
แลวเศคาริยาหโอรสขึ้นเปนกษัตริยองคตอไป 
 
.c.อาซารยิาหแหงยดูาห 
 
15 ตรงกับปท่ี 27 ของรัชกาลเยโรโบอัมแหงอิสราเล 
อาซาริยาหโอรสอามาซิยาหแหงยูดาหขึ้นครองราชย  
2ทรงมีพระชนมายุ 16 พรรษาเมื่อขึ้นเปนกษัตริย 
ทรงครองราชยอยูในเยรูซาเล็ม 52 ป 
พระมารดาคือเยโคลียาหจากเยรูซาเล็ม 
3พระองคทรงกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+เ ห็นวาถูกตอง 
เชนเดียวกับอามาซิยาหพระบิดา 4แตสถานบูชา ณ 

                                      
22 14:28 * หรือ ยูดาห 



ท่ีสูงท้ังหลายยังมิไดถูกทําลายไป 
ประชากรยังคงถวายเครื่องบูชาและเผาเครื่องหอมที่นั่น  
5
 องคพระผูเปนเจา+ทรงใหกษัตริยอาซาริยาหประชวรดวยโร
คเรื้อน23ตลอดพระชนมชีพ   
อาซาริยาหจึงแยกประทับอยูในตําหนักตางหาก 
โยธามโอรสของพระองคเปนผูสําเร็จราชการแทน     
6 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลของอาซาริยาห 
และพระราชกิจท้ังปวง 
มีบันทึกไวในจดหมายเหตุกษัตริยแหงยูดาหมิใชหรือ? 
7อาซาริยาหทรงลวงลับไปตามบรรพบุรุษ และถูกฝงไวใกลๆ 
กันในเมืองดาวิด แลวโยธามโอรสขึ้นเปนกษัตริย 
 
.c.เศคาริยาหแหงอิสราเอล 
8 ตรงกับปท่ี 38 ของรัชกาลอาซาริยาหแหงยูดาห  
เศคาริยาหโอรสเยโรโบอัมขึ้นเปน กษัตริยแหงอิสราเอล 
ทรงครองราชยอยูในสะมาเรีย 6 เดือน 
9พระองคทรงกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+เห็นวาชั่วเชนเดียวกับ
บรรพบุรุษ มิไดทรงหันจากความผิดบาปของเยโรโบอัม 
บุตรเนบัทซ่ึงชักนําใหอิสราเอลกระทําผิด    
10 ชัลลูมบุตรยาเบชคิดรายและปลงพระชนม 
เศคาริยาหตอหนาประชาชน24 แลวขึ้นเปน กษัตริยแทน 
11เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลเศคาริยาห บันทึกอยูใน 

                                      
23 15:5 * หรือ โรคผิวหนัง 
24 15:10 * ตนฉบับฮีบรู ท่ีอิบเลอัม 



จดหมายเหตุกษัตริยแหงอิสราเอล 
12จึงเปนจริงตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับเยฮูวา 
“ วงศวานของเจาจะครองบัลลังก อิสราเอลถึงชั่วอายุท่ีสี่” 25 
 
.c.ชัลลูมแหงอิสราเอล 
13 ชัลลูมบุตรยาเบชขึ้นครองราชย ตรงกับปท่ี 39 
ของรัชกาลอุสซียาห26แหงยูดาห 
และทรงครองราชยอยูในสะมาเรีย 1 เดือน 
14จากนั้นเมนาเฮมบุตรกาดีจากทีรซาหขึ้นมายัง      
สะมาเรียปลงพระชนมชัลลูมแลวขึ้นเปนกษัตริยแทน   
15 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลชัลลูม 
และการชิงราชบัลลังกบันทึกอยูใน 
จดหมายเหตุกษัตริยแหงอิสราเอล    
16 ครั้งนั้นเมนาเฮมยกทัพจากทีรซาห 
เขาโจมตีทิพสาหและทุกคนในเมืองและละแวกนั้น  
เนื่องจากชาวเมืองนั้นไมยอมเปดประตูรับ  
เขาปลนสะดมเมืองทิฟสาห และผาทองหญิงมีครรภท้ังหมด 
 
.c.เมนาเฮมแหงอิสราเอล 
17 ตรงกับปท่ี 39 ของรัชกาลอาซาริยาหแหงยูดาห 
เมนาเฮมบุตรกาดีขึ้นเปนกษัตริย  แหงอิสราเอล 
ทรงครองราชยอยูในสะมาเรีย 10 ป 
18เ ม น า เ ฮ มกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว 

                                      
25 15:12 * ดูใน 2 พ ก ษ .10:30 
26 15:13 * หรือ อาซาริยาห 



ตลอดรัชกาลมิไดหันเหจากบาปผิดของเยโรโบอัมบุตรเนบัท 
ซ่ึงชักนําอิสราเอลใหทํา   
19 ตอมากษัตริยปูล27 แหงอัสซีเรียเขารุกราน 
เมนาเฮมถวายบรรณาการเปนเงิน 1,000 ตะลันต28 
เพื่อขอการสนับสนุนใหตนไดครอบครองอาณาจักรอยางม่ันคง 
20เมนาเฮมทรงรีดเงินจํานวนนี้จากอิสราเอล 
คนรวยทุกคนตองจาย 50 เ ช เ ข ล 29 
เพื่อจายใหกษัตริยอัสซีเรีย 
ดังนั้นกษัตริยอัสซีเรียจึงถอนทัพกลับไป 
21 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลเมนาเฮม 
พระราชกิจท้ังปวงบันทึกไวใน จดหมายเหตุ   
กษัตริยแหงอิสราเอล มิใชหรือ 
22เ มนาเฮมทรงลวงลับไปตามบรรพบุรุษและเปคาหิยาหโอรสขึ้น
ครองราชยสืบตอ 
 
.c.เปคาหิยาหแหงอิสราเอล 
23 ตรงกับปท่ี 50 ของรัชกาลอาซาริยาหแหงยูดาห 
เปคาหิยาหโอรสเมนาเฮมขึ้นเปน 
กษัตริยแหงอิสราเอลในสะมาเรียทรงครองราชยอยู 2 ป 
24เปคาฮิยาหกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว 
มิไดทรงหันเหจากความผิดบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัทผูชักนําอิ
สราเอล ใหทํา 

                                      
27 15:19 * หรือ ทิกลัทปเลเสอร 
28 15:19 ** ร า ว  34 ตัน 
29 15:20 * ร า ว  575 กรัม 



25แลวเปคาหบุตรเรมาลิยาหผูเปนนายทหารคนหนึ่งไดสมคบกับช
าวกิเลอาด 50 คน 
ปลงพระชนมเปคาหิยาหท่ีปอมชั้นในพระราชวังท่ีสะมาเรีย 
ในการนี้อารโกบและอารีเอหสิ้นชีวิตดวยและเปคาหขึ้นเปนกษัตริย
แ ท น  
26 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลเปคาหิยาห 
พระราชกิจท้ังปวงบันทึกไวใน จดหมายเหตุ กษัตริยแหงอิสราเอล 
 
.c.เปคาหแหงอิสราเอล 
27 ตรงกับปท่ี 52 ของรัชกาลอาซาริยาหแหงยูดาห 
เปคาหบุตรเรมาลิยาหขึ้นเปนกษัตริยแหงอิสราเอลในสะมาเรีย 
ทรงครองราชยอยู 20 ป  
28เปคาหกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว  
มิไดทรงหันเหจากความผิดบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัทซ่ึงชักนําอิ
สราเอลใหทํา   
29 ในรัชกาลกษัตริยเปคาหแหงอิสราเอล 
กษัตริยทิกลัทปเลเสอรแหงอัสซีเรียมายึดเมืองอิโยน  
เ อ เ บ ล เ บ ธ มาอาคาห  ยาโนอาห  เคเดช  และฮาโซร  
ทรงยึดกิเลอาด  กาลิลี  ดินแดนนัฟทาลีท้ังหมด 
และจับเชลยไปยังอัสซีเรีย  
30แลวโฮเชยาบุตรเอลาหเปนกบฏปลงพระชนม  
กษัตริยเปคาหบุตรเรมาลิยาห และขึ้นครองราชยแทน  ตรงกับปท่ี 
20 ของรัชกาลโยธามโอรสอุสซียาห 
31 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลของเปคาหบันทึกอยูใน 
จดหมายเหตุกษัตริยแหงอิสราเอล มิใชหรือ 
 



.c.โยธามแหงยูดาห 
32 ตรงกับปท่ี 2 ของรัชกาลเปคาหบุตรเรมาลิยาหแหงอิสราเอล 
โยธามโอรสของอุสซียาหกษัตริยแหงยูดาหขึ้นครองราชย 
33ขณะทรงมีพระชนมายุ 25 
พรรษาและทรงครองราชยอยูในเยรูซาเล็ม 16 ป 
พระมารดาคือเยรูชาธิดาของศาโดก 
34โยธามกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+พอพระทัยเชนเดียวกับอุส
ซียาหพระบิดา 35แตสถานบูชา ณ ที่สูงท้ังหลายยังมิไดขจัดไป 
ประชากรยังคงถวายเครื่องบูชาและเผาเครื่องหอมที่นั่น 
โยธามทรงบูรณะประตูบนแหงพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
36 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลโยธาม 
พระราชกิจท้ังปวงบันทึกอยูใน จดหมายเหตุกษัตริยแหงยูดาห 
มิใชหรือ 
37(ครั้งนั้นองคพระผูเปนเจา+ทรงใชกษัตริยเรซีนแหงอารัมและเป
คาหบุตรเรมาลิยาหมาโจมตียูดาห) 
38โยธามลวงลับไปตามบรรพบุรุษ 
และถูกฝงไวรวมกันในเมืองดาวิดเมืองแหงบรรพบุรุษ 
จากนั้นอาหัสโอรสขึ้นเปนกษัตริยแทน 
 
.c.อาหสัแหงยูดาห 
 
16 ตรงกับปท่ี 17 ของรัชกาลเปคาห บุตรเรมาลิยาห 
อาหัสโอรสโยธามขึ้นเปนกษัตริย แหงยูดาห  
2ขณะทรงมีพระชนมายุ 20 พรรษา 
และทรงครองราชยอยูในเยรูซาเล็ม 16 ป  
อาหัสมิไดทรงกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+พอพระทัย 



เหมือนดังดาวิดผูเปนบรรพบุรุษ  
3แตทรงกระทําตามอยางบรรดากษัตริยของอิสราเอล 
ถึงกับนําโอรสของพระองคเองมาเผาบูชายัญ30 
ตามแบบอยางอันนาชิงชังของชนชาติตางๆ 
ท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงขับไลออกไปตอหนาชนอิสราเอล  
4อาหัสยังไดถวายเครื่องบูชาและเครื่องหอมตามสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงท้ังหลาย และใตตนไมใหญทุกตน 
5
 ตอมากษัตริยเรซีนแหงอารัมและกษัตริยเปคาหบุตรเรมาลิยา
หแหงอิสราเอลกรีธาทัพมารบกับอาหัส และลอมกรุงเยรูซาเล็ม 
แตพิชิตไมได  6ครั้งนั้นกษัตริยเรซีนแหงอารัม 
ทรงยึดเอลัทคืนใหอารัม โดยขับไลชาวยูดาหออกไป 
ชาวเอโดมจึงเขาไปอาศัยอยูท่ีเอลัท ตราบเทาทุกวันนี้ 
7
 อาหัสทรงสงทูตไปแจงแกกษัตริยทิกลัทปเลเสอรแหงอัสซีเรี
ยวา “ ขาพเจาผูรับใชของทาน และผูสวามิภักด์ิตอทาน 
ขอโปรดมาชวยรบกับทัพอารัมและอิสราเอลซึ่งยกมาโจมตีขาพเจา
ดวยเถิด”  
8อาหัสไดนําทองคําและเงินท่ีพบในพระวิหารขององคพระผูเปนเจ
า +และคลังหลวงสงไปบรรณาการแดกษัตริยแหงอัสซีเรีย 
9กษัตริยอัสซีเรียจึงโจมตีและยึดเมืองดามัสกัส ประหารเรซีน 
แลวกวาดตอนชาวเมืองไปเปนเชลยที่เมืองคีร 
10
 กษัตริยอาหัสเสด็จไปที่ดามัสกัสเพื่อเขาเฝากษัตริยทิกลัทปเ

                                      
30 16:3 * หรือ ใหลุยไฟเปนเครื่องบูชา 



ลเสอรแหงอัสซีเรียพระองคทรงเห็นแทนบูชาท่ีดามัสกัส 
จึงสงรางแบบและรายละเอียดในการสรางแทนบูชามา 
ใหปุโรหิตอูรียาห 11ดังนั้น 
อูรียาหจึงสรางแทนบูชาขึ้นมาแทนหนึ่งตามแบบที่กษัตริยอาหัสสง
มาจากดามัสกัสทุกประการ 
และสรางเสร็จกอนที่กษัตริยอาหัสจะเสด็จกลับมา 
12เม่ือกษัตริยเสด็จกลับจากดามัสกัส 
และเห็นแทนก็ถวายเครื่องบูชาบนแทนนั้น 
13ทรงถวายเครื่องเผาบูชา ธัญบูชา เครื่องด่ืมบูชา 
และประพรมเลือดจากเครื่องสันติบูชาบนแทนนั้น 
14ทรงยายแทนบูชาทองสัมฤทธิ์เดิมจากดานหนาของวิหาร 
ซ่ึงอยูระหวางทางเขาพระวิหารกับแทนบูชาใหมไปตั้งไวดานทิศเห
นือของแทนบูชาใหม 
15 อาหัสทรงบัญชาปุโรหิตอูรียาวา 
“ จงใชแทนบูชาใหมนี้สําหรับถวายเครื่องเผาบูชายามเชา 
ธัญบูชายามเย็น เครื่องเผาบูชากับธัญบูชาของกษัตริย  
และเครื่องเผาบูชากับธัญบูชา  และเครื่องด่ืมบูชาของประชากร 
และประพรมเลือดจากเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาตางๆ 
ท่ีแทนใหมนี้ดวย 
สวนแทนทองสัมฤทธิ์นั้นเราจะใชสําหรับขอคําแนะนํา”  
16ปุโรหิตอูรียาหก็กระทําตามพระบัญชาของกษัตริยอาหัส 
17 อาหัสทรงรื้อแผงดานขางของแทนเคลื่อนที่ทองสัมฤทธิ์ 
และยายขันบรรจุน้ําท่ีวางบนแทนออกไป 
พระองคทรงยายขันสาครจากหลังของวัวทองสัมฤทธิ์ 
ไปตั้งไวบนฐานหิน 18และเพื่อเอาใจกษัตริยแหงอัสซีเรีย 



อาหัสทรงยายศาลาสะบาโตไปจากพระวิหารแลวปดทางพระราช
ดําเนินสวนพระองคดานนอกที่มายังพระวิหารเสีย    
19 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลของอาหัสมีบันทึกอยูใน 
จดหมายเหตุกษัตริยแหงยูดาห มิใช?หรือ 
20อาหัสทรงลวงลับไปตามบรรพบุรุษและถูกฝงไวรวมกันในเมืองด
าวิด  แลวเฮเซคียาหโอรสขึ้นครองราชยสืบตอ 
 
.c.โฮเชยากษตัรยิองคสุดทายแหงอสิราเอล 
 
17 ตรงกับปท่ี 12 ของรัชกาลอาหัสแหงยูดาห 
โฮเชยาบุตรเอลาหขึ้นเปนกษัตริยแหงอิสราเอลในสะมาเรีย 
ทรงครองราชยอยู 9 ป  
2พระองคทรงกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว 
แตไมมากเทากษัตริยอิสราเอลองคกอนๆ   
3
 กษัตริยชัลมาเนเสอรแหงอัสซีเรียมาโจมตีโฮเชยาซ่ึงเคยสว
ามิภักด์ิและถวา ย บ ร ร ณา ก า ร  
4แตกษัตริยอัสซีเรียพบวาโฮเชยาคิดกบฏ 
งดสงเครื่องบรรณาการประจําป 
และสงทูตไปเขาเฝากษัตริยโส31แหงอียิปตจึงทรงใหจับโฮเชยาลา
มโซตรวน และจําไว ในคุก 
5กษัตริยอัสซีเรียทรงยกทัพมาตีท่ัวแผนดินอิสราเอลและลอมกรุงส
ะมาเรียอยู 3 ป  6ในปท่ี 9 แหงรัชกาลโฮเชยา 
กษัตริยอัสซีเรียก็เขายึดกรุงสะมาเรียและกวาดตอนชนอิสราเอลไป

                                      
31 17:4 * เปนชื่อยอของโอโสรกอน  



เปนเชลยที่อัสซีเรีย 
ทรงใหตั้งหลักแหลงในเมืองฮาลาหในโกซานบริเวณริมฝงแมน้ําฮ
าโมร และตามเมืองตางๆ ของมีเดีย 
 
.c.อิสราเอลตกเปนเชลยเพราะบาป  
7
 ท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะอิสราเอลทําบาปตอองคพระผูเปนเจา+พ
ระเจาพระเจาของพวกเขาผูทรงชวยเขาพนจากเง้ือมมือฟาโรหแห
งอียิปตพวกเขาหันไปนมัสการพระอื่นๆ 
8ดําเนินตามแบบอยางของบรรดาชนชาติซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทร
งขับไลออกไปพนหนาเขา 
และตามแบบอยางท่ีกษัตริยแหงอิสราเอลชักจูง 
9ชนอิสราเอลยังไดลอบกระทําความผิดบาปหลายอยางตอองคพระ
ผูเปนเจา+พระเจาของพวกเขา และสรางสถานบูชา ณ ที่สูง 
ไวท่ัวแผนดินจากหอคอยจดปอมปราการ 
10พวกเขาไดตั้งหินศักด์ิสิทธิ์และเสาพระอาเชราหบนยอดเขาทุกย
อดและโคนตนไมใหญทุกตน 11สถานบูชา ณ 
ท่ีสูงแตละแหงพวกเขาใชเผาเครื่องหอมบูชาถวายพระทั้งหลายขอ
งชนชาติซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ไดขับไลออกไปจากดินแดนเมื่ออิส
ราเอลเขามา 
อิสราเอลไดกระทําสิ่งชั่วรายยั่วยุพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+ 
12เขานมัสการรูปเคารพตางๆ ทั้งๆ 
ท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสหามวา “ เจาจะตองไมกระทําสิ่งนี้” 32 

                                      
32 17:12 * อ พ ย . 20:3-5 
 



13องคพระผูเปนเจา+ทรงใชผูเผยพระวจนะและผูทํานายมาเตือน
ท้ังอิสราเอลและยูดาหวา “ จงหันเสียจากวิถีชั่วราย 
จงปฏิบัติตามคําบัญชาและกฎเกณฑของเราตามบทบัญญัติท้ังสิ้นท่ี
เราไดมอบไวแกบรรพบุรุษของเจา และที่เราไดแจงแกเจาผานทาง 
ผูเผยพระวจนะผูรับใชของเรา”  
14 แตอิสราเอลไมยอมฟง  
เขามีใจด้ือดึงเชนเดียวกับบรรพบุรุษผูไมยอมศรัทธาในพระเจา 
องคเจาชีวิตของตน 
15เขาท้ิงบทบัญญัติและพันธสัญญาซ่ึงพระองคทรงใหไวแกบรรพ
บุรุษ ไมยอมฟงคําเตือนของพระองค 
หันไปติดตามรูปเคารพอันไรคา ตนเองจึงเปนคนไรคา  
เ ขาทําตามแบบอยางของชนชาติตางๆ ที่อยูแวดลอมทั้งๆ 
ท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสหามวา “ จงอยาทําตามอยางพวกเขา”  
แตเขากลับทําในสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงหามไว  
16
 เขาลบหลูพระดํารัสสั่งขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของพ
วกเขาสรางรูปเคารพเปนวัวสองตัว และเสาเจาแมอาเชราห  
เขานมัสการพระบาอัล กราบไหวดวงดาวตางๆ ในฟากฟา 
17เขาถึงกับเอาลูกชายลูกหญิงของตนเผาบูชายัญ 
เขาใชไสยศาสตรและเวทมนตรคาถา 
ปลอยตัวกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว 
และยั่วยุพระพิโรธของพระองค   
18
 ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ท ร ง พ ร ะพิโรธอิสราเอลยิ่งนัก
และขับไลเขาออกไปพนพระพักตร  เหลืออยูเพียงตระกูลยูดาห 
19แตแมยูดาหเองก็ไมปฏิบัติตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา



+พระเจาของพวกเขา แตทําตามแบบอยางของอิสราเอล 
20ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ทรงละทิ้งชนชาติอิสราเอลทั้งหมด  
พระองคทรงลงโทษเขาและมอบเขาไวในมือของผูปลนสะดม 
ตราบจนทรงขจัดเขาออกไปพนพระพักตร   
21 เมื่อพระเจาทรงฉีกอิสราเอลออกไปจากวงศวานของดาวิด 
เขาท้ังหลายเลือกเยโรโบอัมบุตรเนบัทเปนกษัตริย 
เยโรโบอัมชักนําอิสราเอลออกจากการติดตามองคพระผูเปนเจา+ไ
ปกระทําความผิดบาปอันใหญหล ว ง   
22ชาวอิสราเอลจมอยูในบาปผิดของเยโรโบอัมไมยอมเลิกลา 
23จนกระท่ังองคพระผูเปนเจา+ทรงขจัดเขาออกไปพนพระพักตร 
ดังท่ีพระองคไดทรงเตือนไวผานทางผูเผยพระวจนะผูรับใชของพร
ะองค 
ฉะนั้นอิสราเอลจึงถูกกวาดตอนจากบานเกิดเมืองนอนไปเปนเชลย
อยูในอัสซีเรียตราบทุกวันนี้ 
 
.c.คนตางชาติมาตั้งถ่ินฐานอยูในสะมาเรีย 
24 กษัตริยอัสซีเรียทรงนําคนจากบาบิโลน คูธาห อัฟวา ฮามัท 
และเสฟารวาอิมเขามาตั้งถ่ินฐานในเมืองตางๆของสะมาเรียแทนที่
ชาวอิสราเอล พวกเขามายึดครองสะมาเรีย และเมืองตางๆ  
25เม่ือพวกเขามาถึงเปนครั้งแรก 
เขามิไดนมัสการองคพระผูเปนเจา+พระองคจึงสงสิงโตมาอยูทามก
ลางพวกเขาและฆาบางคนไป 
26กษัตริยแหงอัสซีเรียทรงไดรับรายงานวา 
“ ประชาชนที่มาตั้งถ่ินฐานในเมืองสะมาเรียไมทราบบทบัญญัติขอ
งพระแหงดินแดนนี้ 



พระองคจึงสงสิงโตเขามาฆาเสียหลายคนเพราะไมรูสิ่งท่ีควรปฏิบัติ
”  
27 กษัตริยแหงอัสซีเรียจึงมีพระบัญชาวา 
“ ใหสงปุโรหิตคนหนึ่งท่ีถูกกวาดตอนมาจาก สะมาเรีย 
กลับไปอยูท่ีนั่นเพื่อสอนประชาชน 
ใหทราบสิ่งท่ีพระแหงดินแดนนั้นประสงค”   
28ดังนั้นปุโรหิตคนหนึ่งซ่ึงเปนเชลยมาจากสะมาเรีย  
จึงมาอยูท่ีเบธเอลสอนประชาชนใหนมัสการพระเจา  
29  
อยางไรก็ตามชนชาติเหลานี้ไดสรางพระของตนในเมืองตางๆ 
ท่ีมาตั้งถ่ินฐานดวย และตั้งพระไวตามสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงท้ังหลายซึ่งชาวสะมาเรียไดสรางไว 
30คนที่มาจากบาบิโลนก็สรางพระสุคคทเบโนท 
คนจากคูธาหสรางพระเนอรกัล  สวนคนจากฮามัทสรางพระอาชิมา 
31ชาวอัฟวิมสรางพระนิบหัสและทารทัก 
และชาวเสฟารวาอิมเผาลูกของตนสังเวยแดพระอัดรัมเมเลคและอา
นัมเมเลค ซึ่งเปนพระเสฟารวาอิม 
32พวกเขานมัสการองคพระผูเปนเจา+แตตั้งคนของพวกเขาเองจา
กทุกแบบใหเปนปุโรหิตประจําสถานบูชา ณ ที่สูงท้ังหลาย 
33เขานมัสการองคพระผูเปนเจา+แตก็นมัสการเทพเจา 
ของตนท่ีนํามาดวยตามประเพณีด้ังเดิม          
34 จวบจนทุกวันนี้ พวกเขายังคงยึดถือขนบธรรมเนียมเดิม  
เขาไมไดนมัสการองคพระผูเปนเจา+อยางแทจริงหรือยึดม่ันในบท
บัญญัติคําบัญชา ประกาศิต 
และกฎเกณฑท่ีทรงใหไวแกวงศวานของยาโคบ 
ซ่ึงพระองคประทานนามวาอิสราเอล 



35เม่ือองคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําพันธสัญญากับอิสราเอลทรงบั
ญชาไววา “ อยานมัสการพระอื่นใด 
อยากราบไหวปรนนิบัติหรือถวายเครื่องบูชาแกพระเหลานั้น 
36แตจงนมัสการองคพระผูเปนเจา+ผูนําเจาท้ังหลายออกจากอียิป
ตดวยฤทธานุภาพยิ่งใหญ และพระกรที่เหยียดออก 
37เจาท้ังหลายจะตองระวังปฏิบัติตามบทบัญญัติ  คําสั่ง  ประกาศิต  
และกฎเกณฑท่ีเราเขียนไวใหเจา อยาไปนมัสการพระอื่นๆ  
38อยาลืมคําม่ันสัญญาท่ีเราทํากับเจา  อยานมัสการพระอื่นใด 
39แตจงนมัสการองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
ผูซ่ึงจะกอบกูเจาพนจากมือศัตรูท้ังปวง”  
40 อยางไรก็ตามแตคนเหลานั้นไมฟง 
ยังคงทําตามขนบธรรมเนียมด้ังเดิม 
41พวกเขานมัสการทั้งองคพระผูเปนเจา+และพระของตน 
ลูกหลานของเขาก็ทําตามแบบอยางของบรรพบุรุษเชนนี้เรื่อยมา 
 
.c.เฮเซคยีาหแหงยดูาห 
 
18 ตรงกับปท่ี 3 ข องรัชกาลโฮเชยาบุตรเอลาหแหงอิสราเอล  
เฮเซคียาหโอรสของอาหัสแหงยูดาหขึ้นเปนกษัตริย 
2ขณะทรงมีพระชนมายุ 25 พรรษา และทรงครองราชยอยูใน 
เยรูซาเล็ม 29 ป พระมารดาคืออาบียาหธิดาเศคาริยาห  
3เฮเซคียาหทรงกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นชอบตามแบ
บอยางดาวิดผูเปนบรรพบุรุษ 4พระองคทรงรื้อทลายสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงท้ังหลาย  โคนหินศักด์ิสิทธิ์และเสาเจาแมอาเชราห 



ทรงทําลายงูทองสัมฤทธิ์33ซ่ึงโมเสส ไดสรางขึ้น 
เพราะวาชนอิสราเอลเผาเครื่องหอมถวายรูปงูนั้นตลอดมา  
5
 เฮเซคียาหศรัทธาในองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอ
ล 
ไมมีกษัตริยองคใดในยูดาหกอนหนาหรือตามหลังมาเสมอเหมือนพ
ระองค  
6ทรงยึดม่ันติดตามองคพระผูเปนเจา+ไมลดละปฏิบัติตามพระบัญช
าซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสสไว  
7องคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับเฮเซคียาห 
และไมวาทรงกระทําสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จ 
เฮเซคียาหทรงแข็งเมืองตอกษัตริยอัสซีเรีย ไมยอมปรนนิบัติรับใช  
8ท้ังทรงพิชิตชาวฟลิสเตียไปไกลถึงเมืองกาซาและภูมิภาคจากหอ
คอยถึงเมืองปอม  
9 ในปท่ี 4 แหงรัชกาลเฮเซคียาหซ่ึงตรงกับปท่ี 7 
ของรัชกาลโฮเชยาบุตรเอลาหแหง อิสราเอล  
กษัตริยชัลมาเนเสอรแหงอัสซีเรีย ยกทัพมาบุกอิสราเอล 
และลอมกรุงสะมาเรีย ไว  10จนถึงปลายปท่ี 3 
กรุงสะมาเรียก็แตกซ่ึงตรงกับปท่ี 6 ของรัชกาลเฮเซคียาห หรือปท่ี 
9 ของรัชกาลโฮเชยาแหงอิสราเอล 
11กษัตริยแหงอัสซีเรียกวาดตอนคนอิสราเอลไปยังอัสซีเรีย  
ทรงใหตั้งหลักแหลงในเมืองฮาลาห 
โกซานบริเวณริมฝงแมน้ําฮาโบร และตามเมืองตางๆ ของมีเดีย 

                                      
33 18:4 * เนหุชทาน ในภาษาฮบรูออกเสียงคลายคําวา 
ท อ ง สัมฤทธ์ิ งู และสิ่งท่ีเปนมลทิน 



12ท่ีเปนเชนนี้เพราะชนอิสราเอลไมยอมเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+
แตลวงละเมิดพันธสัญญาของพระองค 
ไมยอมเชื่อฟงและทําตามบทบัญญัติท้ังปวงที่พระองคตรัสสั่งโมเสส
ไว 
 
.c.อัสซีเรียคุกคามเยรูซาเล็ม 
13 ในปท่ี 14 ของรัชกาลเฮเซคียาห  
เซนนาเคอริบกษัตริยแหงอัสซีเรียมาโจมตีและยึดเมืองปอมปราการ
ท้ังหลายของยูดาหไป 14เฮเซคียาหทรงเจรจาขอสงบศึก 
และสงสาสนไปทูลกษัตริยอัสซีเรียท่ีลาคีชวา “ ขาพเจาผิดไปแลว 
ขาพเจาจะยอมเสียเครื่องบรรณาการใดๆ 
ตามแตทานจะเรียกรองขอเพียงแตทานถอนกําลังกลับไป”   
กษัตริยอัสซีเรียจึงเรียก รองเงิน 300 ตะลันต34 
แ ล ะ ท อ ง ค ำ  30 ตะลันต35 
15เฮเซคียาหจึงทรงมอบเงินท้ังหมดที่เก็บไวในพระวิหารขององค
พระผูเปนเจา+และคลังหลวง 
16 ครั้งนั้นเฮเซคียาหทรงลอกทองคําท่ีหุมประตู 
และเสาประตูแหงพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ไปมอบใหกษัตริ
ยอัสซีเรีย 
 
.c.เซนนาเคริบคุกคามเยรูซาเล็ม 
17 ฝายกษัตริยอัสซีเรียสงแมทัพใหญ  เสนาบดี 
และขุนพลจากลาคีชมาพรอมดวยกองทัพใหญ 

                                      
34 18:14 *  ร า ว  10 ตัน 
35 18:14 ** ร า ว  1 ตัน 



ไปหากษัตริยเฮเซคียาหท่ีกรุงเยรูซาเล็ม  
เขาท้ังหลายตั้งคายพักอยูใกลกับทางระบายน้ําของสระบนตามทาง
สูลานซักฟอก 18คนเหลานี้เรียกรองใหกษัตริยออกมา 
แลวเอลียาคิมบุตรฮิลคียาหเจากรมวัง  
เชบนาราชเลขาและโยอาหบุตรอาสาฟ อาลักษณ 
ห ล ว ง ม า พ บ พ ว ก เ ข า  
19
 ขุนพลของอัสซีเรียจึงกลาวกับตัวแทนเหลานี้ใหไปทูลเฮเซคี
ยาหวา  
 
  “ กษัตราธิราชแหงอัสซีเรียตรัสวา 
‘ เจาพึ่งพาสิ่งใดหรือจึงฮึกเหิมถึงเพียงนี้ 
20เจาพูดวาเจามียุทธศาสตรและแสนยานุภาพแตนั่นก็เปนเพียงลม
ปาก เจาพึ่งพาผูใดจึงบังอาจแข็งเมืองตอเรา 21ดูสิ 
เจาพึ่งอียิปตซ่ึงเปนเหมือนก่ิงไมเดาะ ใครเกาะก็ถูกเสี้ยนตํามือเจ็บ  
ใครพึ่งฟาโรหแหงอียิปตก็เจอแบบนี้แหละ 
22และถาเจาวาเจาพึง่องคพระผูเปนเจา+ 
ก็พระเจาองคนี้มิใชหรือที่เฮเซคียาหทําลายแทนบูชากับสถานบูชา 
ณ ที่สูงท้ังหลาย และบอกชาวยูดาหและเยรูซาเล็ม 
ใหนมัสการท่ีแทนบูชาในเยรูซาเล็มแหงเดียว  
23 “ มาซิ มาพนันกับกษัตริยแหงอัสซีเรียนายของเรา  
เราจะใหมาสองพันตัวแกเจาหากเจาหาคนขี่มามาได  
24ตอใหเจาพึ่งมา 
และรถรบจากอียิปตก็ไมอาจตอกรกับนายกองที่เล็กท่ีสุดคนหนึ่งขอ
งนายเราได 
25เจาคิดวาเรามาที่นี่ดวยลําพังตัวเราเองโดยไมมีพระดํารัสจากอง



คพระผูเปนเจา+หรือ?  เปลาเลย   
องคพระผูเปนเจา+นั่นแหละสั่งใหเราเคลื่อนทัพมายังดินแดนนี้เพื่อ
ทําลายพวกเจา’  “  
 
26 แลวเอลีอาคิมบุตรฮิลคียาห  เชบนา  
และโยอาหกลาวแกขุนพลนั้นวา 
“ โปรดพูดกับผูทาสเปนภาษาอาราเมคเถิด  เพราะเราฟงเขาใจ 
อยาใชภาษาฮีบรูเลย เดี๋ยวผูคนบนกําแพงจะไดยิน”  
27 แตขุนพลนั้นตอบวา 
“ นายเราใชใหเรามาพูดกับเจาและนายของเจาเทานั้นหรือ 
ไมใชกับพวกที่อยูบนกําแพงดวยหรือ พวกนั้นก็จะเปนเหมือนเจา 
จะตองกินอาจมและดื่มปสสาวะของตัวเอง”  
28 แลวขุนพลของอัสซีเรียก็รองบอกเปนภาษาฮีบรูวา 
“ จงฟงความจากกษัตราธิราชแหงอัสซีเรีย  29กษัตริยตรัสดังนี้วา 
อยาปลอยใหเฮเซคียาหหลอกลวงพวกเจา  
เขาไมอาจชวยพวกเจาพนมือเราไดหรอก 
30อยาปลอยใหเฮเซคียาหเกลี้ยกลอมเจาไปพึ่งองคพระผูเปนเจา+เ
ลย  ที่เขาพูดวา ‘ องคพระผูเปนเจา+จะทรงกอบกูเราแนนอน 
เมืองนี้จะไมตกสูเง้ือมมือกษัตริยอัสซีเรีย’    
31 “ อยาไปฟงเฮเซคียาห กษัตริยอัสซีเรียตรัสวา 
จงยอมแพและออกมาพบเรา 
แลวพวกเจาจะไดกินองุนและมะเดื่อจากสวนของตัวเอง 
และดื่มน้ําจากบอของตัวเอง 
32ตราบจนเรามาพาเจาไปยังอีกดินแดนหนึ่งซ่ึงเหมือนที่ของเจา 
เปนดินแดนที่มีพืชพันธุธัญญาหาร  เมล็ดขาว องุน เหลาองุนใหม 
มะเด่ือ และน้ําผึ้งอุดมสมบูรณ จงเลือกที่จะอยูดีกวาตาย   



 “ อยายอมใหเฮเซคียาหลวงพวกเจาใหหลงเชื่อวาองคพระ
ผูเปนเจา+จะชวยกอบกูพวกเจา 
33มีพระของชาติไหนบางท่ีกอบกูดินแดนของตนพนมือกษัตริยแห
งอัสซีเรียได   34ไหนละเทพเจาแหงฮามัทและอารปด?  
ไหนละเทพเจาแหงเสฟารวาอิม เฮนา และอิฟวาห?  
พระเหลานั้นชวยสะมาเรียพนมือเราไดหรือ?  
35มีเทพเจาองคไหนของดินแดนเหลานี้ท่ีสามารถชวยดินแดนของ
ตัวจากเราได?   
ก็แลวองคพระผูเปนเจา+จะสามารถกอบกูเยรูซาเล็มจากมือเราไดห
รือ?“  
36 แตประชากรทั้งปวงสงบนิ่งไมโตตอบเลย 
ตามที่กษัตริยไดตรัสกําชับไววา “ จงอยาโตตอบเขา”    
37 แลวเอลียาคิมบุตรฮิลคียาหเจากรมวัง 
เชบนาราชเลขาและโยอาหบุตรอาสาฟอาลักษณ 
หลวงจึงกลับไปเขาเฝาเฮเซคียาหโดยสวมเสื้อผาท่ีฉีกขาด  
และกราบทูลตามที่ขุนพลแหงอัสซีเรียไดกลาว 
 
.c.เฮเซคยีาหขอคาํแนะนาํจากอสิยาห 
 
19 เมื่อเฮเซคียาหทรงไดยินตามนั้น ก็ทรงฉีกฉลองพระองค 
สวมผากระสอบแลว เสด็จเขาสูพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
2เฮเซคียาหตรัสสั่งเอลียาคิมเจากรมวัง เชบนาราชเลขา 
และบรรดาปุโรหิตซ่ึงลวนนุงหมผากระสอบใหไปพบผูเผยพระวจน
ะอิสยาหบุตรอาโมส 3พวกเขาเรียนทานวา “ เฮเซคียาหตรัสวา 
‘ วันนี้เปนวันแหงความทุกขระทมหมองหมน และอับอาย 
เหมือนเม่ือทารกพรอมจะเกิด แตผูเปนแมไมมีกําลังจะเบงออกมา  



4บางทีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงไดยินแลว 
ท่ีขุนพลซ่ึงกษัตริยอัสซีเรียใชใหมานั้นหมิ่นประมาทพระเจาผูทรง
พระชนมอยู  
และพระองคจะทรงขนาบเขาเนื่องดวยถอยคําดังกลาว  
ขอโปรดอธิษฐานเผื่อพวกเราที่เหลืออยูเพียงหยิบมือนี้ดวยเถิด’  
“  
5 เมื่อคนของกษัตริยเฮเซคียาหมาพบอิสยาห  
6อิสยาหกลาวกับพวกเขาวา “ จงไปบอก 
นายของทานวาองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
‘ อยากลัวเนื่องดวยสิ่งท่ีไดยิน 
คือถอยคําซ่ึงลูกนองของกษัตริยแหงอัสซีเรียไดหม่ินประมาทเรา 
7ดูเถิด เราจะบันดาลวิญญาณอยางหนึ่งในตัวเขา  
เพื่อเมื่อเขาไดยินรายงานบางอยาง 
เขาจะกลับไปยังประเทศของตน เราจะใหเขาตายดวยดาบที่นั่น ’  
“  
8
 ฝายขุนพลอัสซีเรียไดขาววากษัตริยของตนเสด็จออกจากลา
คีชแลว ก็ถอนทัพไปเฝา  พบพระองคกําลังรบอยูกับลิบนาห  
9แลวเซนนาเคอริบไดรับขาววากษัตริยทีรหะคาหชาว 
คูช36กษัตริยแหงอียิปต ยกทัพมาเพื่อสูรบกับพระองค  
เซนนาเคอริบจึงสงคนมาแจงแก เฮเซคียาหดังนี้ 
10” จงแจงแกเฮเซคียาหกษัตริยแหงยูดาหวา 
‘ อยายอมใหพระเจาซ่ึงเจาพึ่งวางใจนั้นหลอกลวงเจาโดยสัญญา
วาเยรูซาเล็มจะไมตกอยูในมือกษัตริยอัสซีเรีย 

                                      
36 19:9 * หรือ เอทิโอเปย 



11เจาก็รูดีอยูวาบรรดากษัตริยแหงอัสซีเรียทรงทําอะไรบางแกประ
เทศทั้งปวง ทรงทําลายลางทุกสิ่งทุกอยางราบคาบ 
แลวเจาจะรอดพนไปไดหรือ 12บรรดาพระของชนชาติตางๆ 
ซ่ึงบรรพชนของเราทําลายไปนั้นชวยกอบกูพวกเขาไดบางหรือ 
อยางโกซาน ฮาราน เรเซฟ และชาวเอเดนในเทลอัสสาร 
13ไหนละกษัตริยแหงฮามัท กษัตริยอารปด  
กษัตริยแหงเสฟารวาอิม เฮนา และอิฟวาห’  “  
 
.c.คําอธิษฐานของเฮเซคียาห 
14 เมื่อเฮเซคียาหทรงรับสาสนฉบับนี้และอานจบ 
ก็เสด็จไปยังพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+และทรงคลี่สาสนออก
เบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 15แลวทรงอธิษฐานวา 
“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลซึ่งประทับอยูบนพ
ระที่นั่งระหวางเครูบ 
พระองคผูเดียวทรงเปนพระเจาเหนือมวลอาณาจักรของโลก 
พระองคทรงสรางฟาสวรรคและพิภพโลก 
16ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขอโปรดสดับฟง 
ขอทรงทอดพระเนตรและสดับฟงถอยคําซ่ึงเซนนาเคอริบสงมาสบป
ระมาทพระเจาผูทรงพระชนมอยู   
17 “ จริงอยูพระองคเจาขา 
ท่ีบรรดากษัตริยแหงอัสซีเรียไดทําลายชนชาติเหลานั้นเสียสิ้นและ
ทําใหแผนดินรางเปลา 18และไดเผาพระของพวกเขาเสีย  
เพราะพระเหลานั้นไมใชพระเจา  
เปนแตเพียงไมและหินอันประดิดประดอยขึ้นดวยมือมนุษย 
19บัดนี้ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองคท้ังหลาย 
ขอโปรดชวยขาพระองคท้ังหลายจากมือของเขา 



เพื่อมวลอาณาจักรในโลกนี้จะไดรูวา 
พระองคแตเพียงผูเดียวทรงเปนพระเจา”  
 
.c.คําพยากรณของอิสยาห 
20 แลวอิสยาหบุตรอาโมสจึงใหนําความมาทูลเฮเซคียาหวา 
“ องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
‘ เราไดยินคําอธิษฐานของเจาเรื่องเซนนาเคอริบกษัตริยแหงอัสซี
เรียแลว  21พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+เกี่ยวกับเขามีความวา  
 
  ‘ ธิดาพรหมจารีแหงซีโอนดูหม่ินและเยาะเยยเจา  
   ธิดาแหงเยรูซาเล็มสายหนาเม่ือเจาเตลิดหนี  
22  ใครนะที่เจาเยยหยันและลบหลู  
   เจาขึ้นเสียง 
  และทําตาหยิ่งยโสใสใคร   
   ก็องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลนะสิ!   
23  เจาใชผูสื่อสาร 
   มากลาววาจาลบหลูพระเจา   
  เจาคุยอวดวา  
   ‘ ดวยรถรบมากมาย 
  ขาก็พิชิตยอดเขาทั้งหลาย  
   คือบรรดาท่ีสูงสุดแหงเลบานอน  
  ขาไดโคนสนสีดารท่ีสูงท่ีสุด 
   คือตนสนท่ีดีเยี่ยมที่สุด   
  ขาไดเขาไปถึงสวนลึกสุด 
   คือปาอันอุดมท่ีสุด   
24  ขาไดขุดบอในตางแดน 



   และดื่มน้ําท่ีนั่น  
  ดวยสนเทาของขา    
   ลําธารท้ังหลายแหงอียิปตก็แหงเหือด’   
 
25   “ เจาไมเคยไดยินเลยหรือวา  
   เราได บัญชาไวตั้งนานมาแลว   
  เราไดกําหนดไวตั้งแตอดีต  
   และบัดนี้เราก็ทําใหเปนไป  
  คือใหเจาพิชิตหัวเมืองปอมปราการทั้งหลาย  
   ทําใหกลายเปนกองหิน  
26  ชนชาติตางๆ หมดอํานาจ   
   ถดถอยและอับอาย   
  พวกเขาเหมือนพืชในทุงนา  
   เหมือนหนอออน   
  เหมือนหญางอกขึ้นบนหลังคา   
   ถูกแดดแผดเผากอนจะโตขึ้นมา  
 
27   “ แตเรารูจักเจาดี   
   ไมวาความเปนมาหรือความเปนไปของเจา   
   รูท่ีเจาฉุนเฉียวใสเรา   
28  เจาเกรี้ยวกราดใสเรา   
   พูดจาโอหังใสหูเรา   
  เราจะเอาเบ็ดเก่ียวจมูกเจา   
   เอาบังเหียนใสปากเจา   
  ลากเจาหันกลับไป 
   ตามเสนทางท่ีเจามา  



 
29 “ เฮเซคียาห เอย นี่จะเปนหมายสําคัญแกเจา  
 
  “ คือปนี้เจาจะกินพืชพันธุท่ีงอกขึ้นเอง  
   และปท่ีสองก็กินพืชพันธุท่ีงอกขึ้นมา   
  แตในปท่ีสาม จงหวานและเก็บเก่ียว  
   ทําสวนองุนและกินผลของมัน   
30  ประชากรยูดาหท่ีเหลืออยูเพียงหยิบมือนั้นจะหยั่งราก  
   และเกิดผลอีกครั้งหนึ่ง  
31  จะมีคนที่เหลือรอดอยูหยิบมือหนึ่งมาจากเยรูซาเล็ม 
   และกลุมหนึ่งจากภูเขาศิโยน   
 
 ความกระตือรือรนขององคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะกระทํา
ใหสําเร็จตามนี้  
 
32 องคพระผูเปนเจา+ตรัสเก่ียวกับกษัตริยอัสซีเรียวา  
 
  “ เขาจะไมไดเขามาในกรุงนี้ 
   หรือยิงธนูเขามา    
  ไมได มาถือโลอยูหนาเมือง   
   หรือสรางเชิงเทินตอกับกําแพง     
33  เขามาทางไหนก็จะกลับไปทางนั้น   
   เขาจะไมไดเขามายังนครนี้  
   องคพระผูเปนเจา+ประกาศไวดังนั้นแหละ   
34  เราจะปกปองกรุงนี้และชวยไว   



  
 เพื่อตัวเราเองและเพื่อเห็นแกดาวิดผูรับใชของเรา’  “  
 
35 ในคืนนั้นเองทูตขององคพระผูเปนเจา+ไดประหาร 
185,000 คนในคายอัสซีเรีย วันรุงขึ้นก็มีซากศพเกลื่อนกลาด!  
36กษัตริยเซนนาเคอริบแหงอัสซีเรียจึงทรงรื้อคายถอนทัพกลับสูนี
นะเวหและประทับอยูท่ีนั่น  
37 วันหนึ่งขณะที่ทรงนมัสการอยูในวิหารแหงพระนิสรอค 
อัดรัมเมเลค และชาเรเซอร   
โอรสของพระองคก็ปลงพระชนมพระองคเสีย 
แลวหลบหนีเขาไปในแดนอารารัต 
จากนั้นเอสารฮัดโดนโอรสขึ้นครองราชยแทน 
 
.c.เฮเซคยีาหประชวร 
 
20 ครั้งนั้น เฮเซคียาหประชวรหนักใกลสิ้นพระชนม  
ผูเผยพระวจนะอิสยาหบุตรอาโมสมาเฝาพระองค และทูลวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งใหทานจัดการบานเมืองใหเรียบรอย 
เพราะทานจะตาย  ไมไดหายปวย”   
2 เฮเซคียาหทรงหันพระพักตรเขาหากําแพง 
อธิษฐานทูลองคพระผูเปนเจา+วา  3” ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงระลึกวาขาพระองคไดดําเนินอยูเบ้ืองพระพักตรพระองคอย
างสัตยซ่ือ ยอมมอบกายถวายใจสุดชีวิต 
และกระทําสิ่งท่ีพระองคทรงเห็นวาดี”   
แลวเฮเซคียาหก็ทรงกันแสงอยาง ขมขื่น   



4 กอนที่อิสยาหจะกาวพนเขตลานชั้นกลาง 
พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงทานวา 
5” จงกลับไปบอกเฮเซคียาหผูนําแหงประชากรของเราวา 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงดาวิดบรรพบุรุษของเขาไดยินคําอธิ
ษฐานและไดเห็นน้ําตาของเขาแลว เราจะรักษาเขา  
วันท่ีสามนับจากนี้ เขาจะลุกจากเตียงไปที่พระวิหารได  
6เราจะตออายุใหเขาสิบหาป และชวยเขากับกรุงนี้ 
ใหพนจากมือกษัตริยอัสซีเรีย เราจะปกปองกรุงนี้เพื่อตัวเราเอง 
และเพื่อดาวิดผูรับใชของเรา”    
7 แลวอิสยาหกลาววา “ จงจัดเตรียมมะเด่ือเค่ียว”  
พวกเขาจึงทําตามนั้นและนํามาพอกที่ฝ  
แลวเฮเซคียาหก็หายประชวร 
8 เฮเซคียาหตรัสถามอิสยาหวา 
“ สิ่งใดคือหมายสําคัญท่ีแสดงวาองคพระผูเปนเจา+จะทรงรักษาเร
า  
และวันท่ีสามนับจากนี้เราจะลุกไปพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+
ไดอีก?”   
9 อิสยาหตอบวา 
“ องคพระผูเปนเจา+จะทรงใหหมายสําคัญแกทาน  
ทานอยากใหเงาเคลื่อนไปขางหนาสิบขั้น 
หรือถอยหลังไปสิบขั้น?”   
10 เฮเซคียาหตรัสวา 
“ การที่เงาจะเคลื่อนไปขางหนาสิบขั้นก็เปนเรื่องปกติ ดังนั้น 
ขอใหถอยหลังสิบขั้นก็แลวกัน”    



11 ผูเผยพระวจนะอิสยาหจึงกราบทูลองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคก็ทรงบันดาลใหเงาเคลื่อนถอยหลังไปสิบขั้นท่ีนาฬิกาแดด
ของอาหัส 
 
.c.ทูตจากบาบิโลน 
12 ครั้งนั้น 
เมโรดัคบาลาดันโอรสกษัตริยบาลาดันแหงบาบิโลนทราบขาวประ
ชวรของ         เฮเซคียาห  
ก็สงทูตนําสาสนและเครื่องบรรณาการมามอบให  
13เฮเซคียาหใหการตอนรับทูตเหลานั้น 
และอวดสมบัติท้ังปวงในพระคลังใหชม คือ เงินทอง เครื่องเทศ 
น้ํามันอยางดี อาวุธยุทโธปกรณ และทุกสิ่งทุกอยางท่ีมี  
ไมมีสักสิ่งเดียวในพระราชวังหรือทั่วอาณาจักร 
ท่ีเฮเซคียาหมิไดอวดใหชม 
14 อิสยาหผูเผยพระวจนะมาเขาพบเฮเซคียาห ถามวา 
“ คนพวกนี้พูดวากระไร พวกเขามาจากไหน”  
 เฮเซคียาหตรัสวา “ มาจากบาบิโลนดินแดนอันไกลโพน”   
15 อิสยาหถามวา “ พวกเขาไดเห็นอะไรในวังของทานบาง”   
 เฮเซคียาหตรัสตอบวา “ ทุกอยาง 
ไมมีสักสิ่งเดียวในทองพระคลังท่ีเรามิไดแสดงให เขาดู”  
16 อิสยาหจึงกลาววา “ จงฟงพระดํารัสองคพระผูเปนเจา+ 
17’ วาระนั้นจะมาถึงอยางแนนอน เมื่อทุกอยางในวังของเจา 
และทั้งหมดที่บรรพบุรุษของเจาสะสมไวตราบจนบัดนี้จะถูกกอบโก
ย ไปยังบาบิโลน ไมมีอะไรเหลือ องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนี้แหละ 
18วงศวานของเจาบางคน  



เลือดเนื้อเชื้อไขของเจาเองจะถูกกวาดตอนไป 
ตองกลายเปนขันทีอยูในวังของกษัตริยบาบิโลน’  “      
19 เฮเซคียาหตอบวา 
“ พ ระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ตามท่ีทานวามาก็ดีอยู”  
แตท่ีจริงพระองคดําริวา 
‘ อยางนอยก็จะมีความสงบสุขและความปลอดภัยในชวงชีวิตของเ
ร า ’  
20 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลของเฮเซคียาห  
ความสําเร็จท้ังปวง  การสรางสระน้ําและทอสงน้ํามายังตัวเมือง  
ลวนมีบันทึกไวใน จดหมายเหตุกษัตริยแหงยูดาหมิใชหรือ?   
21เฮเซคียาหทรงลวงลับไปตามบรรพบุรุษ  
แลวมนัสเสหโอรสของพระองคขึ้นครองราชยสืบตอ 
 
.c.มนสัเสหแหงยดูาห 
 
21 มนัสเสหมีพระชนมายุ 12 พรรษา  
เม่ือขึ้นเปนกษัตริยทรงครองราชยในเยรูซาเล็ม 55 ป  
พระมารดาคือเฮฟซีบาห  
2มนัสเสหกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว 
ตามขนบธรรมเนียมอันนาชิงชังของชนชาติตางๆ 
ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงขับไลออกไปพนหนาชาวอิสราเอล     
3มนัสเสหทรงบูรณะสถานบูชา ณ ที่สูงท้ังหลาย 
ซ่ึงเฮเซคียาหพระบิดาไดทรงทําลายทิ้ง   
ท้ังทรงสรางแทนบูชาสําหรับพระบาอัล  
และเสาเจาแมอาเชราหเหมือนที่กษัตริยอาหับแหงอิสราเอลไดทรง
กระทํา ทรงกราบไหวและนมัสการดวงดาวตางๆ ในฟากฟา 



4ถึงกับสรางแทนบูชาถวายในพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ซ่ึง
องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไววา “ เราจะสถาปนานามของเราไวใน  
เยรูซาเล็ม”   5ทรงสรางแทนบูชาสําหรับดวงดาวตางๆ 
ในฟากฟาท่ีลานทั้งสองของพระวิหาร          
6ทรงนําโอรสของพระองคเองมาเผาบูชายัญ  
ทรงใชเวทมนตรคาถาและถือโชคชะตาราศี 
ทรงปรึกษาคนทรงและหมอดู 
กระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วยิ่งนัก 
ยั่วยุพระพิโรธของพระองค   
7
 ทรงตั้งเสาสลักของเจาแมอาเชราหท่ีทรงทําขึ้นไวในพระวิห
าร สถานที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ได 
ตรัสไวกับดาวิดและโซโลมอนโอรสวา 
“ เราจะสถาปนานามของเราไวเปนนิตยในวิหารแหงนี้และในเยรู
ซาเล็ม  ซ่ึงเราไดเลือกสรรจากตระกูลท้ังปวงแหงอิสราเอล  
8ขอเพียงแตชนอิสราเอลใสใจปฏิบัติตามคําสั่งของเราและบทบัญ
ญัติท้ังปวง ซ่ึงโมเสสผูรับใชของ เราใหไว  
เราก็จะไมทําใหพวกเขาตองระเห็จจากดินแดนที่เรายกใหแกบรรพ
บุรุษของเขาอีกเลย”  9แตเหลาประชากรไมฟง  
มนัสเสหชักจูงพวกเขาใหหลงผิดไป  
เขาจึงกระทําสิ่งท่ีชั่วรายยิ่งกวาชนชาติตางๆ 
ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงทําลายไปพนหนาชนอิสราเอลเสียอีก 
10
 องคพระผูเปนเจา+ตรัสผานผูเผยพระวจนะผูรับใชของพระ
องควา 
11” เนื่องจากมนัสเสหแหงยูดาหไดกระทําบาปที่นาสะอิดสะเอียนเ



หลานี้ และยังชั่วรายยิ่งกวาชาวอาโมไรตซ่ึงเคยอยูมา กอน  
และเนื่องจากเขาไดชักนําชนยูดาหใหทําบาปดวยรูปเคารพทั้งหลา
ย ข อ ง เ ข า  
12ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
‘ เราจะนําภัยพิบัติมาสูเยรูซาเล็มและยูดาห  จน 
ทุกคนท่ีไดยินเรื่องนี้จะหูชา 13เราจะลงโทษกรุงเยรูซาเล็ม 
เหมือนที่กระทําแกกรุงสะมาเรียและแกอาหับแหงอิสราเอลกับลูกห
ลานของเขา  เราจะกวาดลางกรุงเยรูซาเล็มเหมือนคน 
ลางชามเช็ดแลวคว่ําท้ิงไว  
14เราจะทิ้งชนหยิบมือที่เหลือแหงกรรมสิทธิ์ของเรา 
และมอบพวกเขาใหแกศัตรู  
เขาจะถูกปลนสะดมและถูกกวาดตอนไปเปนเชลย 
15เพราะพวกเขาไดกระทําสิ่งท่ีเราเห็นวาชั่ว ยั่วโทสะเรา 
นับแตบรรพบุรุษของเขาออกมาจากอียิปตจวบจนบัดนี้’  “    
16 มนัสเสหไมเพียง แตชักนําชนยูดาหใหทําบาป  
ทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วเทานั้น  
ยังไดประหารคนบริสุทธิ์เปนจํานวนมากจนเลือดนองทั่วท้ังกรุงเยรู
ซาเล็ม   
17 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลของมนัสเสห 
พระราชกิจและความผิดบาปทั้งปวงที่ทรงกระทํา  บันทึกอยูใน 
จดหมายเหตุกษัตริยแหงยูดาห  มิใชหรือ? 
18มนัสเสหทรงลวงลับไปตามบรรพบุรุษและถูกฝงไวในอุทยานแห
งพระราชวังท่ีอุสซา  แลวอาโมนโอรสขึ้นเปน กษัตริยสืบตอ 
 
.c.อาโมนแหงยูดาห 



19 อ า โ มนทรงมีพระชนมายุ 22 พรรษา  เมื่อขึ้นเปนกษัตริย  
ทรงครองราชยในเยรูซาเล็ม 2 ป  
พระมารดาคือเมชุลเลเมทธิดาของฮารูสจากโยทบาห  
20อาโมนกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วตามอยางมนั
สเสหพระบิดา 
21อาโมนทรงดําเนินตามรอยพระบิดากราบไหวนมัสการรูปเคารพ
ท้ังหลายที่พระบิดานมัสการ  
22พระองคทรงละทิ้งองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงบรรพบุรุษ 
มิไดดําเนินในทางขององคพระผูเปนเจา+ 
23
 ขาราชการของอาโมนสมคบกันปลงพระชนมพระองคเสียใน
พระราชวัง 24ประชาชนในดินแดนนั้น 
จึงประหารชีวิตผูลอบปลงพระชนมกษัตริยอาโมนทุกคน 
แลวสถาปนาโยสิยาหโอรสของอาโมนขึ้นครองราชย 
25 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลของอาโมนและสิ่งท่ีทรงกระทํา  
บันทึกอยูใน จดหมายเหตุ กษัตริยแหงยูดาห มิใชหรือ 
26ทรงถูกฝงไว ณ สุสานของพระองคในพระอุทยานที่อุสซา  
แลวโยสิยาหโอรสขึ้นครองราชยสืบตอ 
 
.c.โยสิยาหแหงยดูาห 
 
22 โยสิยาหทรงมีพระชนมายุ 8 พรรษาเมื่อขึ้นเปนกษัตริย 
ทรงครองราชยอยูในเยรูซาเล็ม 31 ป 
พระมารดาคือเยดีดาหธิดาของอาดายาหจากโบสคาท 
2โยสิยาหทรงกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นชอบ 



และเจริญรอยตามแบบอยางทุกประการของดาวิดผูเปนบรรพบุรุษมิ
ไดหันเหไปทางขวาหรือซาย 
3 ในปท่ี 18 แหงรัชกาลโยสิยาห  
พระองคทรงใชราชเลขาคือชาฟานบุตรอาซาลิยาหหลานเมชุลลา
มไปยังพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 4โยสิยาหตรัสสั่งวา 
“ จงขึ้นไปหาฮิลคียาห   
มหาปุโรหิตบอกใหทานรวบรวมเงินท่ีปุโรหิตซ่ึงเฝาประตูพระวิหาร
เก็บจากประชาชนที่มานมัสการ  
5นําไปมอบแกผูรับการแตงตั้งใหบังคับบัญชางานพระวิหารสําหรับ
จายคนงานที่มาซอมแซมพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
6คือชางไม  ชางกอสราง และชางกอ 
และซื้อไมและหินสกัดเพื่อการซอมแซมพระวิหาร”  
7พวกเขาไมจําเปนตองมีการรายงานบัญชีเงินท่ีไดรับมอบหมาย 
เพราะเขาทั้งหลายทํางานดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
8 มหาปุโรหิตฮิลคียาหแจงแกชาฟานราชเลขาวา 
“ ขาพเจาไดพบหนังสือจารึกพระบัญญัติในพระวิหารขององคพระ
ผูเปนเจา+”  แลวมอบใหชาฟานอาน 
9ชาฟานราชเลขาจึงไปทูลรายงานตอกษัตริยวา 
“ ขาราชสํานักไดจายเงินท่ีมีอยูในพระวิหารขององคพระผูเปนเจา
+ โดยมอบ หมายใหแกคนงาน 
และผูควบคุมการซอมสรางพระวิหาร”   10แลวชาฟานราชเลขา 
ทูลวา” ปุโรหิตฮิลคียาหไดมอบหนังสือนี้แกขาพระบาท”   
ชาฟานจึงอาน ณ เบื้องพระพักตรกษัตริย 
11
 เม่ือโยสิยาหไดทรงสดับฟงเนื้อความในหนังสือบทบัญญัตินั้
นก็ทรงฉีกฉลองพระองค      12และทรงบัญชาปุโรหิตฮิลคียาห  



อาหิคัมบุตรชาฟาน  อัคโบรบุตรมีคายาห  
ชาฟานราชเลขาและอาสายาหมหาดเล็กวา 
13” จงไปทูลถามองคพระผูเปนเจา+ใหเราและเหลาประชากรทั่ว
ท้ังยูดาหเก่ียวกับสิ่งท่ีบันทึกไวในหนังสือมวนท่ีคนพบนี้  
พระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+ที่ตกแกเรานั้นใหญหลวงนัก 
เพราะบรรพบุรุษของเราไมไดปฏิบัติตามถอยคําเหลานั้นเลย 
ซ่ึงมีบันทึกเก่ียวโยงมาถึงเราทั้งหลาย”  
14 ปุโรหิตฮิลคียาห  อาหิคัมบุตรชาฟาน  อัคโบรบุตรมีคายาห  
ชาฟานราชเลขา  และอาสายาหมหาดเล็ก 
จึงไปพบฮุลดาหผูเผยพระวจนะหญิงท่ีเยรูซาเล็มแขวงสอง  
นางเปน ภรรยาของชัลลูมบุตรทิกวาหหลานของฮารฮัส 
ผูดูแลเครื่องทรง   
15 นางกลาวกับพวกเขาวา 
“ องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
‘ จงบอกผูท่ีใชเจามาหาเราวา 16องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
เ ร า จ ะ น ำ ภัยพิบัติมายังท่ีนี้ 
และชาวดินแดนนี้ทุกอยางตามท่ีเขียนไวในหนังสือซ่ึงกษัตริยแหง
ยูดาหไดอานนั้น 
17เพราะพวกเขาไดทอดทิ้งเราไปเผาเครื่องหอมถวายเทพเจาอื่นๆ 
และยั่วยุโทสะของเราดวยรูปเคารพทั้งปวงที่เขาสรางขึ้นกับมือ 
ความโกรธของเราจะเผาผลาญที่นี้และจะระงับเสียไมได 
18จงบอกกษัตริยแหงยูดาห ซ่ึงใชเจามาทูลถาม  พระเจาวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลตรัสเก่ียวกับขอความท่ีเ
จาไดยินวา 
19เนื่องจากจิตใจของเจานอมรับและเจาถอมตนลงเบื้องพระพักตร
องคพระผูเปนเจา+ เมื่อได 



ยินสิ่งท่ีเรากลาวไวเก่ียวกับท่ีนี้และชาวดินแดนนี้  
ท่ีวาจะถูกแชงสาป และจะตองเริศราง  
เนื่องจากเจาไดฉีกเสื้อผาและร่ําไหตอหนาเรา  เราไดยินแลว 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ  20ฉะนั้น 
เราจะรวบเจาไปอยูกับบรรพบุรุษและเจาจะถูกฝงอยางสงบ 
ไมตองเห็นความพินาศ ซ่ึงเราจะนํามายังดินแดนแหงนี้3”   
 เขาทั้งหลายก็นําความดังกลาวมาทูลกษัตริยโยสิยาห 
 
.c.โยสิยาหทรงรือ้ฟนพนัธสญัญา 
 
23 กษัตริยจึงทรงเรียกชุมนุมบรรดา 
ผูอาวุโสแหงยูดาหและเยรูซาเล็มมา 
2พระองคเสด็จไปยังพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+พรอมชนยูด
าห ชาวเยรูซาเล็ม ปุโรหิต ผูเผยพระวจนะ คือประชากรทั้งปวง 
ไมวาผูใหญท่ีสุด ผูนอยที่สุดตอหนาพวกเขา 
กษัตริยทรงอานทุกถอยคําในหนังสือพันธสัญญาซ่ึงพบในพระวิหา
รขององคพระผูเปนเจา+ 
3กษัตริยประทับยืนอยูขางเสาทรงรื้อฟนพันธสัญญาตอเบ้ืองพระพั
กตรองคพระผูเปนเจา + 
ท่ีจะติดตามพระองคและปฏิบัติตามพระบัญญัติ กฎระเบียบ 
และกฎเกณฑดวยสุดใจสุดจิตวิญญาณ  
เปนการยืนยันใจความพันธสัญญาท่ีเขียนไวในหนังสือนั้น 
แลวประชาชนทั้งหมดก็ปฏิญาณ เขารวมในพันธสัญญา 
4 กษัตริยทรงบัญชาแกมหาปุโรหิตฮิลคียาห  ปุโรหิตอื่นๆ 
และนายประตูท้ังหลายใหกําจัดเครื่องใชทุกอยางสําหรับพระบาอัล  
เจาแมอาเชราห และดวงดาวทั้งปวงในฟากฟา 



ออกไปจากพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ทรงเผาของเหลานั้นท่ี
ลานหุบเขาขิดโรนนอกกรุงเยรู-
ซาเล็มและนําขี้เถาไปทิ้งเสียท่ีเบธเอล  
5โยสิยาหทรงปลดปุโรหิตของพระทั้งหลายซึ่งบรรดากษัตริยของยู
ดาหไดแตงตั้งขึ้นซ่ึงเผาเครื่องหอมในสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงท้ังหลายทั่ว แดนยูดาห และแมแตในเยรูซาเล็ม 
เพื่อบูชาพระบาอัล ดวงอาทิตย ดวงจันทร 
ดาราจักรและดวงดาวทั้งปวงในฟากฟา  
6ทรงรื้อเสาเจาแมอาเชราหออกจากพระวิหารขององคพระผูเปนเจ
า + น ำ ไ ปเผาที่หุบเขาขิดโรนนอกกรุงเยรูซาเล็ม  
แลวบดเปนผงโปรยบนหลุมฝงศพของสามัญชน 
7ท้ังทรงรื้อสํานักบูชาตางๆ 
ของชายโสเภณีในพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ที่ซ่ึงบรรดาพว
กผูหญิงทอผาสําหรับเจาแมอาเชราห   
8 โยสิยาหทรงนําบรรดาปุโรหิตจากหัวเมืองตางๆ 
ของยูดาหมายังเยรูซาเล็ม และทรงรื้อสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงท้ังหลายจากเกบาจดเบเออรเชบา 
ท่ีซ่ึงปุโรหิตทั้งหลายไดเผาเครื่องหอม  
พระองคทรงทําลายแทนบูชา37ตรงทางเขาประตู 
ท่ีโยชูวาผูวาการเมืองของเยรูซาเล็มสรางขึ้น 
ตั้งอยูทางซายมือของประตูเมือง 9ถึงแมปุโรหิตแหงสถานบูชา  
ณ 
ท่ีสูงเหลานี้มิไดทําหนาท่ีปรนนิบัติรับใชท่ีแทนบูชาขององคพระผูเ

                                      
37 23:8 * หรือ สถานบูชา ณ ที่สูง 



ปนเจา+ในเยรูซาเล็ม 
แตก็รับประทานขนมปงไมใสเชื้อรวมกับปุโรหิตอื่นๆ 
10 โยสิยาหทรงทําลายโทเฟทในหุบเขาเบนฮินโนม 
เพื่อจะไมมีใครสามารถใชท่ีนั้นเผาบุตรชายบุตรสาวของตนเปนเค
รื่องบูชายัญแกพระโมเลคไดอีก 
11ทรงรื้อรูปปนมาท่ีตั้งอยูตรงทางเขาพระวิหารขององคพระผูเปนเ
จา+  ถัดจากหองของขุนนางนาธันเมเลค  
รูปปนเหลานี้กษัตริยองคกอนๆ ของยูดาหไดสรางถวายดวงอาทิตย 
จากนั้นโยสิยาหไดเผารถรบที่สรางถวายดวงอาทิตย 
12 พระองคทรงรื้อแทนบูชาตางๆ 
ท่ีกษัตริยของยูดาหสรางขึ้นบนดาดฟา  
พระราชวังเหนือหองประทับของอาหัส  
และแทนบูชาซ่ึงมนัสเสหสรางขึ้นในลานทั้งสองของพระวิหาร 
โยสิยาหทรงทุบทิ้งเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยและโยนทิ้งในหุบเขาขิดโรน 
13พระองคทรงทําลายสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงท้ังหลายทางตะวันออกของเยรูซาเล็ม  
ทางใตของภูเขาแหงหายนะ 
ซ่ึงโซโลมอนกษัตริยแหงอิสราเอลสรางขึ้นสําหรับอัชโทเรทเทวีอัน
ชั่วชาของชาวไซดอน สําหรับพระเคโมชอันเลวชั่วของโมอับ 
และสําหรับพระโมเลค38อันนาสะอิดสะเอียนของชาว อัมโมน 
14โยสิยาหทรงทุบหินศักด์ิสิทธิ์และโคนเสาเจาแมอาเชราหท้ิงเสีย 
และถมที่เหลา นั้นดวยกระดูกคน  
15 ทั้งทรงรื้อแทน บูชาและสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงในเบธเอลซึ่งเยโรโบอัมบุตรเนบัท 

                                      
38 23:13 *  หรือ ฮีบรู มิลโคม 



ผูชักนําอิสราเอลเขาสูความผิดบาปสรางขึ้น 
โยสิยาหทรงทุบทิ้งใหแหลกเปนธุลี 
และทรงเผาเสาเจาแมอาเชราหเสีย 
16ขณะท่ีโยสิยาหทอดพระเนตรไปรอบๆ 
ท ร ง สังเกตเห็นสุสานตางๆขางภูเขาก็ทรงบัญชาใหนํากระดูกใ
นสุสานเหลานั้นออก  มาเผาบนแทนบูชาแหงเบธเอล   
เพื่อใหแทนนั้นเสื่อมความศักด์ิสิทธิ์  
ตามที่ผูเผยพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+ประกาศไวแลววาจะเ
กิดขึ้น39 
17 โยสิยาหตรัสถามวา “ หินสุสานที่เห็นนั้นคืออะไร ”   
ชาวเมืองกราบทูลวา “ เปนหลุม 
ฝงศพคนของพระเจาจากยูดาหซ่ึงประกาศวา 
สิ่งท่ีฝาพระบาทเพิ่งทําเสร็จลงไปจะเกิดขึ้น 
บนแทนแหงเบธเอลนี้”   
18 โยสิยาหจึงตรัสวา “ ปลอยสุสานนั้นไว  
อยาใหใครไปรบกวนกระดูกทานเลย”  เขาทั้ง 
หลายจึงมิไดเผากระดูกของทานผูนั้นแล ะ ก ร ะดูกของผูเผยพร
ะวจนะจากสะมาเรีย40   
19 เชนเดียวกับที่เบธเอล โยสิยาหทรงทลายสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงท้ังหลายทั่วสะมาเรียและทําใหเสื่อมความศักด์ิสิทธิ์  
คือที่ซ่ึงบรรดากษัตริยแหงอิสราเอลสรางขึ้นยั่วยุพระพิโรธขององค
พระผูเปนเจา+  
20โยสิยาหทรงประหารปุโรหิตทั้งปวงของสถานบูชา ณ 
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ท่ีสูงเหลานั้นเสียบนแทนบูชา ณ ที่สูงตางๆ 
และทรงเผากระดูกคนบนแทนบูชาเหลานั้น  
จากนั้นก็เสด็จกลับสูเยรูซาเล็ม 
21 โยสิยาหตรัสสั่งประชากรทั้งปวงวา 
“ จงฉลองปสกาถวายแดองคพระผูเปนเจา+  
ตามที่เขียนไวในหนังสือพันธสัญญา”  
22ไมเคยมีพิธีฉลองปสกาอยางนั้นเลยนับตั้งแตสมัยผูวินิจฉัยแหงอิ
สราเอลและตลอดยุคของกษัตริยแหงอิสราเอลและยูดาห 
23พิธีปสกานี้ฉลองแดองคพระผูเปนเจา+ในเยรูซาเล็ม ในปท่ี 18 
แหงรัชกาลของโยสิยาห    
24 โยสิยาหยังไดทรงกําจัดคนทรงและหมอดู  
เทพเจาประจําเรือน  รูปเคารพ  
และสิ่งนาสะอิดสะเอียนทั้งปวงที่พบเห็นในยูดาหและเยรูซาเล็ม 
เพื่อใหครบถวนตามขอกําหนด 
บทบัญญัติซ่ึงเขียนไวในหนังสือที่ปุโรหิตฮิลคียาหพบในพระวิหาร
ขององคพระผูเปนเจา+ 25กอนหนาหรือหลังโยสิยาห  
ไมมีกษัตริยองคใดเสมอเหมือนโยสิยาห 
ซ่ึงหันกลับมาหาองคพระผูเปนเจา+อยางสุดใจสุดจิตวิญญาณและ
สุดกําลังครบถวนตามบทบัญญัติท้ังปวงของโมเสส   
26 อยางไรก็ตาม 
องคพระผูเปนเจา+มิไดทรงหันเหพระพิโรธอันใหญหลวงที่มีตอยูด
าห อันเนื่องมาจากการกระทําท้ังสิ้นของมนัสเสห  
ซ่ึงยั่วยุพระพิโรธของพระองค  27องคพระผูเปนเจา+ตรัสไววา 
“ เราจะขจัดยูดาหออกไปพนหนาเรา เหมือนที่เราไดขจัดอิสราเอล 



และเราจะทิ้งเยรูซาเล็มเมืองที่เราเลือกสรรไว 
และวิหารซ่ึงเรากลาววาเปนท่ีสถาปนานามของเรา41”  
28 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลของโยสิยาห  
พระราชกิจท้ังปวงมีบันทึกอยูใน จดหมายเหตุ กษัตริยแหงยูดาห 
มิใชหรือ  
29 ในขณะที่โยสิยาหยังครองราชยอยู  
ฟาโรหเนโคแหงอียิปตเสด็จมายังแมน้ํายูเฟรติส 
เพื่อชวยกษัตริยอัสซีเรีย  
โยสิยาหยกทัพออกไปรบประจันหนากับเนโค และถูกประหาร 
ท่ีเมกิดโด  
30ทหารของโยสิยาหจึงนําพระศพขึ้นรถรบจากเมกิดโดมายังเยรูซ
าเล็ม และฝงไวในสุสานของพระองคเอง  
ประชาชนไดเลือกเยโฮอาหาสโอรสของโยสิยาหเจิมขึ้นเปน 
กษัตริยองคใหมแทนพระบิดา 
 
.c.เยโฮอาหาสแหงยูดาห 
31 เยโฮอาหาสทรงมีพระชนมายุ 23 พรรษา  
เม่ือขึ้นเปนกษัตริยทรงครองราชยอยูในเยรูซาเล็ม 3 เดือน 
พระมารดาคือฮามูทาลธิดาของเยเรมียแหงลิบนาห 32เยโฮอาหาส 
กระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วเหมือนบรรพบุรุษ 
33ฟาโรหเนโคจับพระองคคุมขังไวท่ีริบลาหในฮามัท  
เพื่อมิใหทรงครองราชยท่ีเยรูซาเล็ม 
และเรียกบรรณาการจากยูดาห คือเงิน 100 ตะลันต42 
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แ ล ะ ท อ ง  1 ตะลันต43 
34ฟ า โรหเนโคทรงเลือกเอลียาคิมโอรสของโยสิยาห  
ใหครองราชยในเยรูซาเล็ม แลวเปลี่ยนพระนามเปนเยโฮยาคิม 
สวนเยโฮอาหาสถูกนําตัวไปยังอียิปตและสิ้นพระชนมท่ีนั่น 
 
.c.เยโฮยาคิมแหงยูดาห 
35
 เยโฮยาคิมทรงเก็บภาษีจากประชากรเพื่อใหไดเงินและทองเ
ต็มจํานวนตามที่ฟาโรห-เ น โ คเรียกรองมา  
36เยโฮยาคิมทรงมีพระชนมายุ 25 พรรษาเมื่อขึ้นเปนกษัตริย 
และทรงครองราชยอยูในเยรูซาเล็ม 11 ป  
พระมารดาคือเศบิดาหธิดาเปดายาหจากรูมาห 
37เยโฮยาคิมกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วเหมือนอ
ยางบรรพบุรุษ 
 
24 ในรัชกาลของเยโฮยาคิม 
กษัตริยเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลนมารุกรานดินแดน 
เยโฮยาคิมตกเปนขารับใชของพระองค 3 ป 
แลวทรงเปลี่ยนใจกบฏตอเนบูคัดเนสซาร  
2องคพระผูเปนเจา+ทรงสงชาวบาบิโลน44 อารัม โมอับ 
และอัมโมนมาปลนสะดมและทําลายยูดาหเสีย   
ดังท่ีพระองคไดทรงเตือนผานทางบรรดาผูเผยพระวจนะผูรับใชขอ
งพระองค 3เหตุการณ 

                                      
43 23:33 ** ป ร ะ ม า ณ 34 กิโลกรัม 
44 24:2 * หรือ เคลเดีย 



เหลานี้เกิดแกยูดาหตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+  
เพื่อจะกวาดลางพวกเขาออกไปใหพนพระ 
เนตรเนื่องจากความผิดบาปทั้งหลายของมนัสเสห 
และสิ่งท้ังปวงที่ทรงทํา 4รวมทั้งการทําใหโลหิตบริสุทธิ์ตองหลั่งริน 
เพราะทรงทําใหเยรูซาเล็มนองดวยเลือดผูบริสุทธิ์ และ 
องคพระผูเปนเจา+มิไดทรงพอพระทัยท่ีจะอภัยให   
5 เหตุการณอื่นๆ 
ในรัชกาลของเยโฮยาคิมและพระราชกิจท้ังปวงมีบันทึกไวใน 
จดหมาย   เหตุกษัตริยแหงยูดาห มิใชหรือ  
6เยโฮยาคิมทรงลวงลับไปตามบรรพบุรุษและเยโฮยาคิน 
โอรสขึ้นเปนกษัตริยสืบตอ 
7 ฟาโรหแหงอียิปตมิไดกรีธาทัพกลับมาอีก 
เพราะกษัตริยบาบิโลนทรงยึดดินแดนทั้ง หมดของพระองค  
ตั้งแตแมน้ําวาดิแหงอียิปตจดแมน้ํายูเฟรติส 
 
.c.เยโฮยาคินแหงยูดาห 
8 เยโฮยาคินทรงมีพระชนมายุ 18 พรรษา เมื่อขึ้นเปนกษัตริย  
ทรงครองราชยอยูใน เยรูซาเล็ม 3 เดือน 
พระมารดาคือเนฮุชทาธิดาของเอลนาธันจากเยรูซาเล็ม 
9เยโฮยาคิน 
กระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วเหมือนอยางบรรพบุรุษ   
10 ในรัชกาลนี้เอง 
กองทัพของเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลนบุกมาลอมกรุงเยรูซาเล็มไ
ว  11ระหวางท่ีลอมอยูนั้นเนบูคัดเนสซารเองเสด็จมายังเยรูซาเล็ม 
12กษัตริยเยโฮยาคินแหง     ยูดาห  
พระมารดาและขุนนางขาราชการทั้งปวงยอมแพแกเนบูคัดเนสซาร 



 ในปท่ี 8 แหงรัชกาลเนบูคัดเนสซาร 
เยโฮยาคินถูกจับไปเปนนักโทษ 
13ดังท่ีองคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไว  
เนบูคัดเนสซารริบเอาสมบัติท้ังปวงจากพระวิหารขององคพระผูเปน
เจา+และพระราชวังกลับ ไป 
ตลอดจนภาชนะเครื่องใชทองคําซ่ึงกษัตริยโซโลมอนแหงอิสราเอ
ลใหทําขึ้นเพื่อใชในพระวิหารดวย 
14เนบูคัดเนสซารทรงจับกุมเชลยหมื่นคนไปจากเยรูซาเล็ม 
มีท้ังขาราชการ นักรบ  ชางฝมือ และชางโลหะตางๆ 
เหลือไวแตราษฎรยากไรท่ีสุด                            
15 เนบูคัดเนสซารทรงจับกุมตัวเยโฮยาคินไปเปนเชลย  
ท้ังเหลามเหสี  พระมารดา            ขาราชการ 
และชนชั้นผูนําของยูดาหไปยังบาบิโลน   
16ท้ังทรงคุมตัวเหลานักรบหมดทั้ง 7,000 คนไปยังบาบิโลน  
ลวนแตแข็งแรงและพรอมที่จะออกรบ และชางโลหะกับชาง 
ฝมืออีก 1,000 ค น  
17จากนั้นทรงแตงตั้งมัททานิยาหพระป” ตุลาของเยโฮยาคินใหเป
น กษัตริยแทนและเปลี่ยนพระนามเปนเศเดคียาห 
 
.c.เศเดคียาหแหงยูดาห 
18 เศเดคียาหทรงมีพระชนมายุ 21 พรรษา 
เม่ือขึ้นเปนกษัตริยทรงครองราชยอยูใน         เยรูซาเล็ม 11 ป 
พระมารดาคือฮามูทาลธิดาของเยเรมียจากลิบนาห  
19เศเดคียาหกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วเหมือนอ
ยางเยโฮยาคิม 20ทั้งหมดนี้เกิดแกเยรูซาเล็มและยูดาห 



ก็เนื่องจากพระพิโรธของพระเจา 
ในที่สุดก็ทรงเหวี่ยงเขาทั้งหลายพนจากพระพักตร  
 
.c.กรงุเยรซูาเล็มแตก 
 ครัง้นัน้เศเดคียาหทรงกบฏตอกษตัรยิแหงบาบโิลน 
25 ในวันท่ีสิบเดือนสิบของปท่ี 9 แหงรัชกาลเศเดคียาห 
กษัตริยเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลน 
จึงยกทัพหลวงมาลอมกรุงเยรูซาเล็ม  
พระองคทรงตั้งคายอยูนอกเมือง สรางเชิงเทินลอมเมืองไว 
2การลอมเมืองยืดเยื้อมาจนถึงปท่ี 11 แหงรัชกาลเศเดคียาห  
3ในวันท่ีเกาเดือนสี่45การกันดารอาหารรายแรงมาก  
จนประชาชนไมมีอาหารเหลืออีกเลย 
4กําแพงเมืองถูกพังลงและทั้งกองทัพลอบหนีไปในเวลากลางคืน  
ผานประตูระหวางกําแพงทั้งสอง ใกลพระอุทยาน  
แมวาจะมีทหารของบาบิโลนลอมเมืองไว  
พวกเขาหนีไปยังอาราบาห465แตกองทัพบาบิโลน47รุกไลตามกษัต
ริย  และจับกุมพระองคไดในที่ราบแหงเยรีโค  ทหารทั้งปวง 
ของพระองคแตกหนีไปกันคนละทิศคนละทาง 
6ทรงถูกนําตัวมาเฝากษัตริยแหงบาบิโลนท่ีริบลาหและรับการตัดสิ
น โ ท ษ  
7พ ว ก เ ข า ป ร ะ ห า ร บ ร ร ด า โ อ ร ส ข อ งเศเด
คียาหตอหนาตอตาพระองค  

                                      
45 25:3 * ดูเยเรมีย 52:6 
46 25:4 * หรือหุบเขาแหงจอรแดน 
47 25:5 * หรือ เคลเดีย   



จากนั้นควักพระเนตรออกจองจําพระองคดวยโซตรวนทองสัมฤทธิ์ 
และคุมพระองคไปยังบาบิโลน 
8 ในวันท่ีเจ็ดเดือนหาของปท่ี 19  แหงรัชกาลเนบูคัดเนสซาร  
เนบูซาราดานผูบัญชาการกองรักษาการณแหงจักวรรด์ิของกษัตริ
ยแหงบาบิโลนมายังเยรูซาเล็ม 
9เขาจุดไฟเผาพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+  พระราชวัง  
บานทุกบาน  และอาคารสําคัญทุกแหง 
10จากนั้นสั่งใหท้ังกองทัพบาบิโลนทลายกําแพงกรุงเยรูซาเล็ม 
11เนบูซาราดานผูบัญชาการกองรักษาการแหงจักรวรรดิกวาดตอ
นประชากรที่เหลือในกรุงนั้น 
และชาวยิวท่ียอมสวามิภักด์ิตอกษัตริย   แหงบาบิโลนไปเปนเชลย 
12แตประชากรที่แรนแคนท่ีสุดบางคนถูกท้ิงไวใหทําไรไถนาและ
ทําสวนองุน   
13
 ชาวบาบิโลนยุบเสาทองสัมฤทธิ์ของพระวิหารและแทนเคลื่อ
นท่ี 
พรอมทั้งขันสาครทองสัมฤทธิ์แลวนําทองสัมฤทธิ์ท้ังหมดไปยังบาบิ
โ ล น  14พวกเขายังไดนําหมอ  ทัพพี  กรรไกรตัดไสตะเกียง  
ชาม  และเครื่องใชทองสัมฤทธิ์ท้ังปวงที่ใชในงานพระวิหาร 
15ผูบัญชาการกองรักษาการแหงจักรวรรดิยังไดนํากระถางไฟเผา
เครื่องหอม 
และอางประพรมทั้งหมดที่ทําดวยทองคําบริสุทธิ์หรือเงินไปดวย  
16 ทองสัมฤทธิ์ท่ีไดจากเสาสองตน ขันสาครและแทนเคลื่อนที่ 
ซ่ึงโซโลมอนทรงสรางขึ้นเพื่อพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+นั้น
หนักมากเกินกวาท่ีจะชั่งน้ําหนักไว  



17เ ส า ส อ งตนเหมือนกันแตละตนสูง 18 ศ อ ก 48 
และมีขายทองสัมฤทธิ์สลับกับผลทับทิมทองสัมฤทธิ์ประดับรอบหัวเ
ส า ย า ว  3 ศ อ ก 49 
 
.c.ชาวยูดาหถูกกวาดตอนไปเปนเชลย 
18 ผูบัญชาการกองรักษาการไดนําตัวเสไรอาหหัวหนาปุโรหิต 
เศฟนยาหรองหัวหนาปุโรหิต  
และนายประตูสามคนไปเปนเชลยที่บาบิโลน 
19เขาจับกุมผูท่ียังอยูในเมือง ไดแก  ผูบัญชาการทัพ  
ท่ีปรึกษาสวนพระองค 5 นาย พรอมทั้งหัวหนากองเกณฑพล 
และคนของเขาที่พบในเมืองอีก  60 ค น  
20ผูบัญชาการเนบูซาราดานไดนําตัวคนเหลานั้นไปเฝา 
กษัตริยแหงบาบิโลนท่ีริบลาห 
21เนบูคัดเนสซารก็ใหประหารคนเหลานี้เสียท่ีริบลาหในเขตฮามัท 
ยูดาหจึงตกเปนเชลย ถูกกวาดตอนจากดินแดนของตน  
22 กษัตริยเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลน 
ทรงแตงตั้งเกดาลิยาหบุตรอาหิคัมหลานชาฟาน  
ใหปกครองประชาชนที่เหลืออยูในยูดาห 
23เม่ือบรรดาเจาหนาท่ีแหงกองทัพกับพวกไดขาววากษัตริยบาบิโ
ลนทรงแตงตั้งเกดาลิยาหเปนผูวาการ 
ก็พากันมาพบเกดาลิยาหท่ีมิสปาห ไดแก อิชมาเอลบุตร  
เนธานิยาห  โยฮานันบุตรคาเรอาห  
เสไรอาหบุตรทันหุเมทจากเนโทฟาห  

                                      
48 25:17 * หรือ 8.1 เ ม ต ร  
49 25:17 ** หรือ 1.3 เ ม ต ร  



และยาอาซานิยาหบุตรมาอาคาหกับคนของเขา  
24เกดาลิยาหสาบานยืนยันแกพวกเขาวา 
“ อยากลัวเจาหนาท่ีของบาบิโลน 
จงตั้งรกรากในดินแดนและรับใชกษัตริยแหงบาบิโลน 
แลวทุกอยางจะเปนไปดวยดี”  
25 แตในเดือน 
ท่ีเจ็ดอิชมาเอลบุตรเนธานิยาหหลานเอลีชามาซ่ึงเปนเชื้อพระวงศค
นหนึ่ง  ไปยังมิสปาหพรอมคนอีกสิบคน  
สังหารเกดาลิยาหกับทั้งชาวยูดาหและชาวบาบิโลนที่อยูดวย 
26แลวประชากรทั้งหมดตั้งแตผูนอยที่สุดจนถึงผูใหญท่ีสุด 
พรอมทั้งบรรดาเจาหนาท่ีกองทัพ 
ก็หนีไปยังอียิปตเพราะกลัวชาวบาบิโลน 
 
.c.เยโฮยาคินไดรับการปลดปลอย 
27
 กษัตริยเยโฮยาคินแหงยูดาหไดรับการปลดปลอยจากคุกใน
วันท่ียี่สิบเจ็ดเดือนสิบ     สองของปท่ี 37 แหงการตกเปนเชลย  
เปนปท่ีเอวิลเมโรดัก50แหงบาบิโลนขึ้นครองราชย 
28พระองคตรัสกับเยโฮยาคินอยางออนโยน  
และใหนั่งในตําแหนงท่ีมีเกียรติกวากษัตริย อื่นๆ 
ท่ีถูกจับมาเปนเชลยในบาบิโลน  
29เยโฮยาคินไดรับเครื่องทรงแทนชุดนักโทษ  
ทรงรวมโตะเสวยของกษัตริยเปนประจํา 

                                      
50 25:27 * อาเมลมารดัก 
 



30ท้ังกษัตริยยังทรงใหเยโฮยาคินไดรับเบ้ียเลี้ยงประจําวันตลอดพ
ระชนมชีพ 
 
FootNote ------------ 
1:17 * หรือ เยโฮรัม พระอนุชา 
3:1 * ห รือ เยโฮรัม 
3:11 * หรือ เคยเปนผูเทน้ําใสมือเอลียาห 
3:25 * จนเหลือแตคีรหะเรเสทที่กอนหินยังอยูในที่เดิม 
5:5 * ป ร ะ ม า ณ 340 กิโลกรัม  ** ป ร ะ ม า ณ 70 
กิโลกรัม 
5:22 * ป ร ะ ม า ณ 34 กิโลกรัม 
6:25 * ป ร ะ ม า ณ 1 กิโลกรัม   ** มูลนกเขา   *** 
ป ร ะ ม า ณ 0.3 ลิตร   **** ป ร ะ ม า ณ 55 กรัม 
7:1 * ป ร ะ ม า ณ 7 ลิตร   ** ป ร ะ ม า ณ 15 ลิตร   *** 
ป ร ะ ม า ณ 11 กรัม 
12:21 * หรือ โยซาคาร   
13:9 * หรือ โยอาช 13:13 * เยโรโบอัมท่ีสอง 
14:6 * ฉ ธ บ .24:16   14:13 * หรือ 180 เ ม ต ร  
14:21 * หรือ อุสซียาห      14:25 * หรือ ทะเลตาย      14:28 * 
หรือ ยูดาห   
15:5 * หรือ โรคผิวหนัง 
15:10 * ตนฉบับฮีบรู ท่ีอิบเลอัม  15:12 * ดูใน 2 พ ก ษ .10:30      
15:13 * หรือ อาซาริยาห       15:19 * หรือ ทิกลัทปเลเสอร  ** 
ร า ว  34 ตัน      15:20 * ร า ว  575 กรัม 
16:3 * หรือ ใหลุยไฟเปนเครื่องบูชา   
17:4 * เปนชื่อยอของโอโสรกอน  



17:12 * อ พ ย . 20:3-5 
18:4 * เนหุชทาน ในภาษาฮบรูออกเสียงคลายคําวา ทองสัมฤทธิ์ งู 
และสิ่งท่ีเปนมลทิน 
18:14 *  ร า ว  10 ตัน  ** ร า ว  1 ตัน 
19:9 * หรือ เอทิโอเปย 
23:8 * หรือ สถานบูชา ณ ที่สูง     23:13 *  หรือ ฮีบรู มิลโคม       
23:16 * ดู  1 พ ก ษ . 13:2  
23:18 * ดู  1 พ ก ษ . 13:31,32 
23:27 * 1 พ ก ษ . 8:29    
23:33 * ป ร ะ ม า ณ 3.4 ตัน   ** ป ร ะ ม า ณ 34 กิโลกรัม 
24:2 * หรือ เคลเดีย 
25:3 * ดูเยเรมีย 52:6         25:4 * หรือหุบเขาแหงจอรแดน    
25:5 * หรือ เคลเดีย  
25:17 * หรือ 8.1 เ ม ต ร   ** หรือ 1.3 เ ม ต ร    
25:27 * อาเมลมารดัก  
 
 



พ ร ะ ธ ร ร ม  1 พ ง ศ า ว ด า ร  
ตั้งแตอาดัมถึงอิสราเอล 
 
บุตรของโนอาห 
 
1 อาดัม  เสท  เอโนช  2เคนัน  มาหะลาเลล  ยาเรด 3เอโนค  
เมธูเสลาห  ลาเมค  โนอาห  
4 บุตรของโนอาห คือ1  เ ช ม  ฮ า ม  แ ล ะ ย า เ ฟ ท   
 
เชื้อสายของยาเฟท  
5 วงศวาน2ของยาเฟท ไดแก  
  โกเมอร   มาโกก   มาดัย  ยาวาน  ทูบัล  เมเชค และทิราส   
6 วงศวานของโกเมอร ไดแก  
  อัชเคนัส  รีฟาท3 และโทการมาห  
7 วงศวานของยาวาน ไดแก 
  เอลีชาห  ทารชิช  คิททิม และโรดานิม 
 
.c.เช้ือสายของฮาม  
8 วงศวานของฮาม ไดแก  
  คูช  มิสราอิม4 พูต และคานาอัน  
9 วงศวานของคูช ไดแก  
  เ สบา   ฮาวิลาห  สับทา  ราอามาห  และสับเทคาห   

                                      
1 1:4 * บางตนฉบับไมมีขอความวา บุตรของโนอาหคือ  
2 1:5 * ตนฉบับใช บุตร ซ่ึงอาจหมายถึง วงศวาน ทายาท ก็ได 
เชนเดียวกับขอ 6-10,17 แ ล ะ  20 
3 1:6 * หรือ ดีฟาท 
4 1:8 * หรือ อียิปต 



 วงศวานของราอามาห คือ  
  เชบา กับเดดาน  
10 เช้ือสาย5คนหนึ่งของคูช คือ  
  นิมโรด ซ่ึงตอมาไดเปนนักรบยิ่งใหญของโลก   
11 มิสราอิมเปนบรรพบุรุษของวงศตางๆ ไดแก  
  วงศลูดิม  อานามิม  เลหะบิม  นัฟทูฮิม 12ปทรุสิม  คัสลูฮิม 
(ซ่ึงเปนบรรพบุรุษ 
  ของชาวฟลิสเตีย) และคัฟโทริม  
13 คานาอันเปนบรรพบุรุษของไซดอนผูเปนบุตรหัวป 
และของชาวฮิตไทต 14เยบุส   
  อาโมไรต  เกอรกาชี 15ฮีไวต อารคี  สินี 16อารวัด เศเมอร 
และฮามัท 
 
.c.เช้ือสายของเชม 
17 วงศวานของเชม ไดแก  
  เอลัม  อัสชูร อารปคชาด  ลูด  อารัม  
 วงศวานของอารัม ไดแก6 
  อูส  ฮูล  เกเธอร และเมเชค  
18 อารปคชาดเปนบิดาของเชลาห  
  เชลาหเปนบิดาของเอเบอร  
19 เอเบอรมีบุตรชายสองคน คือ เปเลก7 เพราะในชวงชีวิตของเปเลกนี้ 
โลกมีการแบงแยก 
  และอีกคนหนึ่ง คือโยก ท า น   
20 โยกทานเปนบรรพบุรุษของ  

                                      
5 1:10 * ตนฉบับใช บิดา ซ่ึงอาจหมายถึง บรรพบุรุษ หรือ ตนตระกูล 
6 1:17 * ดู ปฐก. 
7 1:19 * ซึ่งแปลวา แยก 



  อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซาร มาเวท เยราห 21ฮาโดรัม อูซาล 
ดิคลาห 22โ อ บ า ล 8 
  อาบี มาเอล   เชบา 23โอฟร   ฮาวิลาห  และโยบับ 
  เหลานี้เปนบุตรของโยกทาน 
24 เชม อารปคชาด เชลาห  
25 เอเบอร  เปเลก เรอู   
26 เสรุก นาโฮร  เทราห   
27 และอับราม (คืออับราฮัม) 
 
.c.วงศวานของอับราฮัม 
28 บุตรของอับราฮัม คือ 
  อิสอัค และ อิชมาเอล 
 
.c.เช้ือสายของฮาการ 
29 วงศวานของอิชมาเอล ไดแก  
  เนบาโยท ผูเปนบุตรหัวป  เคดาร  อัดบีเอล  มิบสัม 30มิชมา  
ดูมาห  มัสสา   
  ฮาดัด  เทมา 31เยทูร  นาฟช  และเคเดมาห 
 
.c.เช้ือสายของเคทูราห 
32 วงศวานซ่ึงสืบสายทางนางเคทูราหภรรยานอยของอับราฮัม ไดแก  
  ศิมราน  โยกชาน  เมดาน  มีเดียน  อิชบาก  และชูอาห   
 บุตรของโยกชาน คือ  
  เชบากับเดดาน   
33 บุตรของมีเดียน ไดแก  
  เอฟาห  เอเฟอร  ฮาโนค  อาบีดา และ เอลดาอาห  

                                      
8 1:22 * หรือ เอบาล  



 คนเหลานี้เปนวงศวานของเคทูราห 
 
.c.เช้ือสายของซาราห 
34 อับราฮัมเปนบิดาของอิสอัค  
 อิสอัคมีบุตรชายสองคน คือ 
  เอซาว กับ อิสราเอล 
 
.c.เช้ือสายของเอซาว 
35 บุตรของเอซาว ไดแก   
  เอลีฟส  เรอูเอล  เยอูช  ยาลาม และโคราห  
36 บุตรของเอลีฟส ไดแก  
  เทมาน โอมาร  เศโฟ9 กาทัม  เคนัส และอามาเลข 
ซ่ึงเกิดจากนางทิมนา  
37 บุตรของเรอูเอล ไดแก   
  นาหาท  เศราห  ชัมมาห  และมิสซาห  
 
.c.ประชากรของเสอีรในเอโดม                
38 บุตรของเสอีร ไดแก   
  โลทาน  โชบาล  ศิเบโอน  อานาห  ดีโชน  เอเซอร และ 
ดีช า น   
39 บุตรของโลทาน คือ  
  โฮรี กับ โฮมัม ทิมนาเปนนองสาวของโลทาน    
40 บุตรของโชบาล ไดแก   
  อัลวาน  มานาฮาท เอบาล  เชโฟ  และโอนัม   
 บุตรของศิเบโอน คือ  
  อัยยาห กับ อานาห  

                                      
9 1:36 * หรือ เศฟร 



41 บุตรของอานาห คือ  
  ดีโชน  
 บุตรของดีโชน ไดแก  
  เ ฮ ม ด า น 10 เอชบัน  อิธร า น  แ ล ะ เ ค ร า น   
42 บุตรของเอเซอร ไดแก  
  บิลฮาน  ศาอาวาน และอาขาน11 
 บุตรของดีชาน12 คือ 
  อูส กับ อารัน 
 
.c.กษัตริยแหงเอโดม 
43  กษัตริยซ่ึงครอบครองในเอโดม 
กอนที่จะมีกษัตริยองคใดของอิสราเอล ไดแก  
 เบลาบุตรเบโอรแหงเมืองดินฮาบาห  
44  เมื่อเบลาสิ้นชีพ โยบับบุตรเศราหจากโบสราหขึ้นครองราชย  
45  เมื่อโยบับสิ้นชีพ  หุชามจากดินแดนของชาวเทมานขึ้นครอง   
46  เมื่อหุชามสิ้นชีพ ฮาดัดบุตรเบดัด 
ผูซ่ึงพิชิตกองทัพมิเดียนในดินแดนโมอับ 
 ขึ้นครองราชยเมืองของฮาดัด คือ อาวีท  
47  เมื่อฮาดัดสิ้นชีพ  สัมลาหจากมัสเรคาหขึ้นครองราชย  
48  เมื่อสัมลาหสิ้นชีพ  
ชาอูลจากเรโหโบทริมแมน้ํา13ขึ้นครองราชย   
49  เมื่อชาอูลสิ้นชีพ  บาอัลฮานันบุตรอัคโบรขึ้นครองราชย  

                                      
10 1:41 * หรือ ฮัมราน 
11 1:42 * หรือ ยาอาคาน 
12 1:42 ** หรือ ดีโชน 
13 1:48 * อาจเปนแมน้ํายูเฟรตีส 



50  เมื่อบาอัลฮานันสิ้นชีพ  ฮาดัดขึ้นครองราชย  
เมืองของพระองคคือปาอ1ู4 มเหสีของฮาดัด คือเมเหทาเบล ธิดาของมัทเรด 
ผูเปนธิดาของเมซาหับ 51เมื่อฮาดัดสิ้นชีพ  
 
 ประมุของคตางๆ ของเอโดม ไดแก   
  ทิมนา อัลวาห เยเธท 52โอโฮลีบามาห  เอลาห  ปโนน 
53เคนัส  เทมาน  มิบซาร   
  54มักดีเอล และอิรัม  คนเหลานี้คือประมุขของเอโดม  
 
.c.อิสราเอลถงึดาวิด 
.c.เชือ้สายของอสิราเอล 
 
2  บุตรของอิสราเอล ไดแก  
  รูเบน  สิเมโอน  เลวี  ยูดาห  อิสสาคาร  เศบูลุน 2ดาน โยเซฟ  
เบนยามิน   
  นัฟทาลี  กาด  และ อาเชอร 
 
.c.ยูดาหถึงบุตรของเฮสโรน 
3 ยูดาหมีบุตรชายสามคนเกิดจากนางบัธชูอา ธิดาชูอาชาวคานาอัน 
ไดแก  
  เอร  โอนัน และ เชลาห  
เอรบุตรหัวปนั้นองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว จึงทรงประหาร 
  เขาเสีย  4ทามารลูกสะใภของยูดาหใหกําเนิดลูกแฝด15 คือ 
เปเรศ กับ เศราห 
  แกยูดาห  ยูดาหจึงมีบุตรชายรวมหาคน  

                                      
14 1:50 * หรือ ปาอี 
15 2:4 * ป ฐ ก .38:14-27 



5 บุตรของเปเรศ คือ 
  เฮสโรน กับ ฮามูล  
6 บุตรของเศราห ไดแก  
  ศิมรี  เอธาน  เฮมาน  คาลโคล และดารดา16 รวมหาคน   
7 บุตรคารมี คือ  
  อาคาร17 
ผูนําทุกขรอนมาสูอิสราเอลโดยเก็บงําสิ่งท่ีพระเจาตรัสสั่งใหทําลายทิ้ง  
8 บุตรของเอธาน คือ 
  อาซาริยาห 
9 บุตรของเฮสโรน ไดแก  
  เยราหเมเอล ราม และ คาเลบ18 
 
.c.จากบุตรของรามแหงเฮสโรน 
10 รามเปนบิดาของ 
  อัมมีนาดับ อัมมีนาดับเปนบิดาของนาหโชน 
ผูนําแหงตระกูลยูดาห  
  11นาหโชนเปนบิดาของสัลโมน   สัลโมนเปนบิดาของโบอัส 
12โบอัสเปนบิดาของ 
  โอเบด  โอเบดเปนบิดาของเจสซี 
13 บุตรหัวปของเจสซี คือ  
  เอลีอับ  บุตรคนที่สองคืออาบีนาดับ  
คนที่สามคือชิเมอา14คนที่สี่คือเนธันเอล   
  คนที่หาคือรัดดัย 15คนที่หกคือโอเซม  และคนที่เจ็ดคือดาวิด  
16เจสซีมีบุตรสาว 

                                      
16 2:6 * หรือ ดารา            
17 2:7 *  อ า ค า น  
18 2:9 * หรือ เคลูบัย 



  สองคนคือเศรุยาหกับอาบีกายิล 
บุตรชายสามคนของเศรุยาหไดแก อาบีชัย 
  โ ย อ า บ  แ ล ะ  อ า ส า เ ฮ ล  17อาบีกายิล 
มีบุตรช่ืออามาสา มีสามีช่ือเยเธอร วงศวาน 
  อิชมาเอล 
 
.c.ค าเลบบุตรแหงเฮสโรน 
18 คาเลบบุตรเฮสโรนมีภรรยาสองคนคือ อาซูบาหกับเยรีโอท 
บุตรของอาซูบาหไดแก  
  เยเชอร  โชบับ  และอารโดน 19เมื่ออาซูบาหสิ้นชีวิตแลว 
คาเลบแตงงานกับ 
  เอฟรัทซ่ึงใหกําเนิดบุตรช่ือเฮอร  20เฮอรเปนบิดาของอูรี  
อูรีเปนบิดาของ 
  เ บ ซ า เ ล ล   
21 เฮสโรนแตงงานกับบุตรสาวของมาคีรบิดาของกิเลอาด 
(เขาแตงงานเมื่ออายุ 60 ป)  
  และนางใหกําเนิดบุตรช่ือเสกุบ 
22เสกุบเปนบิดาของยาอีรซ่ึงครองเมือง  
  23 แหงในแดนกิเลอาด  
23(แตเกชูรและอารัมชิงเมืองฮัฟโวทยาอีรไปจากเขา  
  และยึดเมืองเคนัทกับหมูบาน 60 แหงรอบๆ ไปดวย) 
เหลานี้ลวนเปนวงศวาน 
  ของมาคีรบิดากิเลอาด  
 
24 หลังจากท่ีเฮสโรนเสียชีวิตในคาเลบเอฟราธาห  
อาบียาหภรรยาของเฮสโรนใหกําเนิด 



  บุตรชื่ออัชฮูร  ซึ่งเปนบิดา19ข อ ง เ ท โ ค อ า  
 
.c.เยราหเมเอลบุตรแหงเฮสโรน 
25 บุตรของเยราหเมเอลบุตรหัวปของเฮสโรน ไดแก รามผูเปนบุตรหัวป  
บูนาห โอเรน  
  โอเซม และอาหิยาห  
26อาทาราหภรรยาอีกคนหนึ่งของเยราหเมเอลใหกําเนิด 
  บุตรชื่อโอนัม  
27 บุตรของรามบุตรหัวปของเยราหเมเอล ไดแก  
  มาอัส ยามีน และ เอเกอร 
28 บุตรของโอนัม คือ 
  ชัมมัย กับ ยาดา  
 บุตรของชัมมัย คือ 
  นาดับ กับ อาบีชูร   
29 อาบีชูรกับภรรยาชื่ออาบีฮาอิ้ล มีบุตรชื่อ อาหบาน กับ โมลิด  
30 บุตรของนาดับ คือ 
  เสเลดกับอัปปาอิม เสเลดสิ้นชีวิตโดยไมมีบุตร  
31 สวนอัปปาอิมมีบุตรชื่ออิชอี บิดาของเชชัน  
เชชันเปนบิดาของอาหลัย  
32 บุตรของยาดา นองชายชัมมัย คือ เยเธอร กับโยนาธาน  
เยเธอรเสียชีวิตโดยไมมีบุตร  
33 บุตรของโยนาธาน คือ  
  เปเลท กับ ศาซา  
 เหลานี้คือวงศวานของเยราหเมเอล  

                                      
19 2:24 * “ บิดา”  อาจหมายถึงผูนําทางพลเรือน หรือทหาร 
เชนเดียวกับในขอ 42,45,49,52 และอาจจะที่อื่นๆ 



34 เชชันมีแตบุตรสาว ไมมีบุตรชาย  
เขามีคนใชชาวอียิปตคนหนึ่งชื่อยารฮา 35เชชันยก 
  บุตรสาวคนหนึ่งใหยารฮา  นางใหกําเนิดบุตรชื่อ อัททัย  
36 อัททัยเปนบิดานาธัน  นาธันเปนบิดาของศาบาด 
37ศาบาดเปนบิดาของเอฟลาล  
  เอฟลาลเปนบิดาของโอเบด 38โอเบดเปนบิดาของเยฮู  
เยฮูเปนบิดาของ 
  อาซาริยาห 39อาซาริยาหเปนบิดาเฮเลส  
เฮเลสเปนบิดาของเอเลอาสาห  
  40เอเลอาสาหเปนบิดาของสิสะมัย  สิสะมัยเปนบิดาของชัลลูม 
41ชัลลูมเปนบิดา 
  ของเยคามิยาห  เยคามิยาหเปนบิดาของเอลีชามา 
 
.c.เผาพันธุของคาเลบ  
42 บุตรของคาเลบนองชายของเยราหเมเอล ไดแก  
  เมชาบุตรหัวปซ่ึงเปนบิดาของศิฟ  
ศิฟเปนบิดาของมาเรชาหซ่ึงเปนบิดาของ 
  เ ฮ โ บ ร น   
43 บุตรของเฮโบรน ไดแก  
  โคราห  ทัปปูวาห เรเคม  และเชมา 44เชมาเปนบิดาของราฮัม  
ราฮัมเปนบิดา 
  ของโยรเคอัม  เรเคมเปนบิดาของชัมมัย 
45ชัมมัยมีบุตรชื่อมาโอน  มาโอนเปน 
  บิดาของเบธซูร 
46 เอฟาหภรรยานอยของคาเลบ เปนมารดา ฮาราน  โมซา และกาเซส 
ฮารานเปนบิดา 
  ข อ ง ก า เ ซ ส   
47 บุตรของยาดัย ไดแก   



  เรเกม  โยธาม  เก ชาน  เปเลต  เอฟาห  และชาอัฟ     
48 มาอาคาหภรรยานอยของคาเลบมีบุตรชื่อเชเบอร  ทีรหะนาห 
49ชาอัฟผูเปนบิดาของ 
  มัดมันนาห และเชวาผูเปนบิดาของมัคเบนาหกับกิเบอา 
และคาเลบมีบุตรสาว 
  ชื่อ อัคสาห 50เหลานี้คือวงศวานของ ค า เ ล บ  
 
 บุตรของเฮอรผูเปนบุตรชายหัวปของคาเลบและเอฟราธาห ไดแก  
  โชบาลผูเปนบิดาของคีริยาทเยอาริม 
51สัลมาผูเปนบิดาของเบธเลเฮม และฮาเรฟ 
  ผูเปนบิดาของเบธกาเดอร    
52 วงศวานของโชบาลผูเปนบิดาคีริยาทเยอาริม ไดแก 
ฮาโรเอหซ่ึงเปนตนตระกูลของ 
  มานาฮาทครึ่งหนึ่ง 53และตระกูลตางๆ 
ของคีริยาทเยอาริมไดแก ตระกูลอิธไรต   
  ตระกูลปุไท ตระกูลชูมัท และตระกูลมิชรา ชาวโศราห 
แ ล ะ ช า ว เ อ ช ท า โ อ ล  
  สืบสายจากตระกูลเหลานี้  
54 วงศวานของสัลมา คือ  
  เบธเลเฮม  ชาวเนโทฟาห  อัทโรทเบธโยอาบ  
ตระกูลมานาฮาทอีกครึ่งหนึ่ง   
  และชาวโศราห 55รวมทั้งตระกูลตางๆ 
ของบรรดาอาลักษณซ่ึงอาศัยท่ียาเบส  
  ไดแก ตระกูลทิราไธต  ตระกูลชิเมอัท และตระกูลสุคา 
คนเหลานี้เปนชาว 
  เคไนตซ่ึงสืบเชื้อสายมาจากฮัมมัทตนตระกูลเรคาบ 
 
.c.วงศวานของดาวิด 



 
3 โอรสของดาวิดท่ีประสูติในเฮโบรน ไดแก 
  อัมโนนโอรสหัวป จากอาหิโนอัมแหงยิสเรเอล 
องคท่ีสองคือดาเนียลโอรส 
  อาบีกายิลแหงคารเมล  
2 องคท่ีสามคืออับซาโลมโอรสมาอาคาหธิดากษัตริยทัลมัยแหงเกชูร 
องคท่ีสี่คือ 
  อาโดนียาหโอรสฮักกีท 3องคท่ีหาคือเชฟาทิยาหโอรสอาบีทัล  
องคท่ีหกคือ 
  อิทเรอัมโอรสเอกลาห 4ท้ังหกองคนี้ประสูติในเฮโบรน 
 ท่ีซ่ึงดาวิดครองราชยอยู7 ป 6 
เดือนและทรงครองราชยในเยรูซาเล็มอีก 33 ป 5โอรสซึ่งประสูติท่ีนั่น 
ไดแก  ชัมมุวา20 โชบับ นาธัน และโซโลมอน ทั้งสี่องคนี้จากบัธเชบา21 
ธิดาอัมมีเอล  
  6ดาวิดมีโอรสองคอื่นๆ อีก ไดแก  อิบฮาร  เอลิชูอา22 
เอลีเฟเลท  7โนกาห  เนเฟก   
  ยาเฟย 8เอลี ชามา  เอลียาดา และเอลิเฟเลทรวมเปน 9 องค 
9รายชื่อเหลานี้ 
  ไมรวมโอรสที่เกิดจากสนม  ดาวิดทรงมีธิดานามวาทามารดวย 
 
.c.กษัตริยแหงยูดาห 
10 วงศวานของโซโลมอนคือบุตรช่ือ เรโหโบอัม   
  ซึ่งมีบุตรคืออาบียาห  

                                      
20 3:5 * หรือ ชิเมอา 
21 3:5 ** 2 ซ ม อ .11:3 หลายตนฉบับภาษาฮีบรูใช บัธชูอา 
22 3:6 * ดู 2 ซ ม อ . 5:15 แ ล ะ  1 พ ศ ด .14:5 
หลายตนฉบับภาษาฮีบรูใช เอลีชามา 



  ซึ่งมีบุตรคืออาสา  
  ซึ่งเยโฮชาฟท  
  11ซึ่งมีบุตรคือเยโฮรัม23 
  ซึ่งมีบุตรคืออาหัสยาห   
  ซึ่งมีบุตรคือโยอาช  
  12ซึ่งมีบุตรคืออามาซิยาห  
  ซึ่งมีบุตรคืออาซาริยาห  
  ซึ่งมีบุตรคือโยธาม  
  13ซึ่งมีบุตรคืออาหัส  
  ซึ่งมีบุตรคือเฮเซคียาห   
  ซึ่งมีบุตรคือมนัสเสห   
  14ซึ่งมีบุตรคืออาโมน  
  ซึ่งมีบุตรคือโยสิยาห  
15 โอรสของโยสิยาห ไดแก  
  โยฮานันโอรสหัวป  
  เยโฮยาคิมองคที่สอง  
  เศเดคียาหองคที่สาม   
  ชัลลูมองคท่ีสี่  
16 ผูครองราชยสืบตอจากเยโฮยาคิม คือ 
  เยโฮยาคีน24ผูเปนโอรส  
  แ ล ะ เศเดคียาห 
 
.c.ราชวงศหลังจากตกเปนเชลย 
17 วงศวานของเยโฮยาคีนผูตกเปนเชลย คือ 

                                      
23 3:11 * หรือ โยรัม 
24 3:16 * หรือ เยโคนิยาห 



  เชอัลทิเอล 18มัลคีราม  เปดายาห  เชนาส  ซารเยคามิยาห  
โ ฮ ช า ม า  แ ล ะ  
  เนดาบียาห   
19 บุตรของเปดายาหคือ  
  เศรุบบาเบล และ ชิเมอี  
 บุตรของเศรุบบาเบล คือ   
  เมชุลลามกับ  ฮานันยาห  
  บุตรสาวคือเชโลมิท  
  20และบุตรอื่นๆ อีก 5 คน ไดแก ฮาชูบาห  โอเฮล  เบเรคิยาห  
ฮาสาดิยาห   
  และยูชับเฮเสด  
21 วงศวานของฮานันยาห ไดแก   
  เปลาติยาห  และเยชายาหกับวงศวานเรไฟยาห  อารนัน  
โอบาดีห   
  และเชคานิยาห  
22 วงศวานของเชคานิยาห ไดแก  
  เชไมยาหและบุตรคือ  ฮัททัช  อิกาล บารียาห  เนอารียาห 
และชาฟท  
  ร ว ม  6 ค น   
23 บุตรของเนอารียาห ไดแก  
  เอลีโอนัย  ฮิสคียาห และอัสรีคัมรวม 3 ค น   
24 บุตรของเอลีโอนัย ไดแก   
  โฮดาวิยาห  เอลียาชีบ  เปไลยาห  อัคคูบ โยฮานัน  เดไลยาห   
  และอานานี  รวม 7 ค น  
 
.c.ตระกลูอืน่ๆ ของยูดาห 
 
4 วงศวานของยูดาห ไดแก  



  เปเรศ เฮส โรน คารมี  เฮอร  และโชบาล  
2 เรอายาหบุตรของโชบาลเปนบิดาของยาหาท  
ยาหาทเปนบิดาของอาหุมัย และลาฮาด  
  คนเหลานี้อยูในตระกูลโศราห  
3 วงศวาน25ของเอตามไดแก  ยิสเรเอล  อิชมา  อิดบาช  
และฮัสเซเลลโพนีผูเปนธิดา  
  4เปนูเอลบิดาของเกโดร  และเอเซอรบิดาของหุชาห  
เหลานี้คือวงศวานของ 
  เฮอร  ซ่ึงเปนบุตรชายหัวปของเอฟราธาห 
และเปนบิดา26ข อ ง เ บ ธ เ ล เ ฮ ม   
5 อัชฮูรบิดาของเทโคอามีภรรยาสองคน คือ เฮลาหกับนาอาราห  
6 นาอาราหใหกําเนิดอาหุสซาม เฮเฟอร เทเมนี  
และฮาอาหัชทารีคนเหลานี้เปน 
  วงศวานของนาอาราห   
7 สวนเฮลาหใหกําเนิด 
8  เศเรท โศหาร เอทนาน 8และโคสซึ่งเปนบิดาของอานูบ 

กับโศเบบาห   
  และตระกูลตางๆ ของอาหารเฮลบุตรฮารูม 
9 ยาเบสเปนผูท่ีทรงเกียรติกวาพ่ีๆ นองๆ มารดาตั้งช่ือใหเขาวายาเบส27 
นางกลาววา  “ เพราะเราคลอดเขาดวยความเจ็บปวดทรมาน”  
10ยาเบสอธิษฐานตอพระเจาแหงอิสราเอลวา  
“ ขอทรงโปรดอวยพรขาพระองค และขยายพรมแดนของขาพระองค 
ขอพระหัตถของพระองคอยูกับขาพระองค 

                                      
25 4:3 * หรือ บิดา 
26 4:4 * บิดาอาจหมายถึงผูนําทางพลเรือนหรือทางทหาร  
เชนเดียวกับในขอ 12,14,17,18 และอาจมีท่ีอื่นๆ         
27 4:9 * แปลวา เจ็บปวด             



และปกปองขาพระองคจากภยันตราย 
เพื่อขาพระองคจะปลอดพนจากความเจ็บปวดทุกขทรมานิ 
และพระเจาประทานใหตามท่ีเขาทูลขอ  
11 เคลูบพี่นองของชูฮาหมีบุตรคือเมหิรผูเปนบิดาของเอชโทน 
12เอชโทนเปนบิดาของเบธราฟา  
ปาเสอาหและเทหินนาหบิดาของอิรนาหาช เหลานี้เปนคนของเรคาห 
13บุตรของเคนัสคือโอทนีเอลกับเสไรอาห  
บุตรของโอทนีเอลคือฮาธาทกับเมโอโนธัย 
14เมโอโนธัยเปนบิดาของโอฟราห เสไรอาหเปนบิดาของโยอาบ 
บิดาแหงเกหะราชิม28 ท่ีไดชื่อเชนนั้นเพราะมีชางฝมือจํานวนมากอาศัยอยู 
15 บุตรของคาเลบผูเปนบุตรเยฟุนเนห ไดแก  
  อิรู เอลาห และนาอัม บุตรของเอลาหชื่อเคนัส  
16 บุตรของเยฮาลเลเลล ไดแก  
  ศิฟ  ศิฟาห  ทิรียาและอาสาเรล    
17 บุตรของเอสราห ไดแก  
  เยเธอร  เมเรด  เอเฟอร  และยาโลน  
ภรรยาคนหนึ่งของเมเรดใหกําเนิดแก 
  มิเรียม  ชัมมัย  และอิชบาห ผูเปนบิดาแหงเอชเทโมอา 
18(ภรรยาชาวยูดาห 
  ของเอชเทโมอาใหกําเนิดแกเยเรดบิดาแหงเกโดร  
เฮเบอรบิดาแหงโสโค  
  และเยคูธีเอลบิดาแหงศาโนอาห) 
เหลานี้คือบุตรของบิธิยาหธิดาฟาโรห  
  ซึ่งเมเรดแตงงานดวย 
19ภรรยาของโฮดียาหเปนนองสาวของนาฮัม มีบุตรเปน 

                                      
28 4:14 * แปลวา หุบเขาชางฝมือ 



  บิดาของเคอีลาหแหงการมี และเอชเทโมอาแหงมาอาคาห  
20บุตรของชิโมน 
  ไดแก อัมโนน  รินนาห เบนฮานัน และทิโลน 
วงศวานของอิชอีไดแก โศเหท  
  แ ล ะ เ บ น โ ศ เ ห ท   
21 วงศวานของเชลาหบุตรยูดาหไดแก  เอรบิดาแหงเลคาห  
ลาอาดาหบิดาแหงมาเรชาห   
  และตระกูลชางผาลินินท่ีเบธอัชเบอา 22โยคิม ชาวโคเซบา 
โ ย อ า ช  แ ล ะ ส า ร า ฟ    ซึ่งปกครองในโมอับ 
และยาชูบิเ ล เ ฮ ม  (บันทึกเหลานี้มาจากครั้งโบราณ) 23พ ว ก  
  เขาเปนชางปนหมอผูอาศัยอยูที่เนทาอิมกับเกเดราห 
และทํางานถวายกษัตริย 
 
.c.วงศวานของสิเมโอน 
24 วงศวานของสิเมโอน ไดแก  
  เนมูเอล ยามิน ยาริบ เศราห และชาอูล  
  25ชาอูลมีบุตรช่ือ ชัลลูม หลานชื่อมิบสัม และเหลนชื่อ มิชมา   
26 วงศวานของมิชมา คือ  
  ฮัมมูเอล ซ่ึงมีบุตรชื่อ ศักเกอร  และหลานชื่อ ชิเมอี   
27 ชิเมอีมีบุตรชาย 16 คน บุตรหญิง 6 คน 
แตพ่ีนองของชิเมอีไมไดมีครอบครัวใหญ จึงมิไดมากมายเหมือนชาวยูดาห 
28พวกเขาอาศัยอยูท่ีเบเออรเชบา โมลาดาห ฮาซารชูอัล 29บิลฮาห เอเซม 
โทลัด 30เบธูเอล โฮรมาห ศิกลาก  31เบธมารคาโบท ฮาซาร ซูซิม เบธบิรี 
และชาอาราอิม เมืองเหลานี้เปนของพวกเขาจวบจนรัชกาลของดาวิด 
32หมูบานรายรอบไดแก เอตาม  อายิน  ริมโมน โทเคน  และเอชัน รวม 5 



แหง 33และหมูบานท้ังปวงจดบาอาลัท29 เหลานี้คือถ่ินฐานของพวกเขา  
และพวกเขาเก็บบันทึกสํามะโนเชื้อสาย  
34 เมโชบับ  ยัมเลค  โยชาหบุตรอามาซิยาห 35โยเอล 
เยฮูบุตรโยชิบิยาหผูเปนบุตร 
  ของเสไรอาห  ผูเปนบุตรของอาสิเอล 36เอลีโอนัย  
ยาอาโคบาห  เยโชเฮยาห   
  อาสายาห  อาดีเอล  เยสิมีเอล  เบไนยาห  37แ ละศิซาบุตรซิฟ 
ผูเปนบุตรอัลโลน   
  ผูเปนบุตรเยดายาห  ผูเปนบุตรชิมรี  ผูเปนบุตรเชไมยาห  
38 รายชื่อขางตนนี้เปนผูนําของตระกูล  
ซ่ึงครอบครัวของพวกเขาขยายใหญ  
39และพวกเขาไดไปยังรอบนอกของเกโดรสูฟากตะวันออกของหุบเขา 
เพื่อเสาะหาทุงหญาสําหรับเลี้ยง แ ก ะ  40พวกเขาพบทุงหญากวางใหญ  
อุดมสมบูรณและสงบสุข  มีเชื้อสายของฮามอาศัยอยูท่ีนั่นมากอน 
41ในรัชกาลเฮเซคียาหแหงยูดาห 
พวกเขาตามรายชื่อท่ีไดบันทึกไวบุกเขาโจมตีและทําลายลางเชื้อสายของฮ
ามกับชาวเมอูนีซ่ึงอาศัยอยูท่ีนั่นอยางสิ้นเชิง ดังท่ีเห็นเดนชัดจวบจนบัดนี้ 
แลวตั้งรกรากแทนเนื่องจากมีทุงหญาสําหรับฝูงแกะของตน 
42และชนตระกูลสิเมโอนเหลานี้จํานวน 500 คน นําโดย เปลาติยาห  
เนอารียาห  เรไฟยาห และอุสซีเอลซึ่งลวนเปนบุตรของอิชอี  
พากันบุกดินแดนเทือกเขาเสอีร  
43พวกเขาทําลายลางชนชาวอามาเลขที่ยังเหลืออยู 
แลวอาศัยอยูท่ีนั่นตราบจนบัดนี้ 
 
.c.วงศวานของรูเบน 
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5 รูเบนบุตรชายหัวปของอิสราเอล 
(เนื่องจากทําใหเตียงสมรสของบิดาเปนมลทิน 
สิทธิบุตรหัวปของเขาจึงตกอยูแกโยเซฟ  
บันทึกสํามะโนเชื้อสายจึงมิไดเอยถึงรูเบน ในฐานะบุตรหัวป  
2โยเซฟไดรับสิทธิบุตร หัวป   
แมวายูดาหเปนตระกูลท่ีเขมแข็งท่ีสุดในหมูพี่นอง 
และมีเจานายองคหนึ่งมาจากยูดาห)  
3บุตรของรูเบนผูเปนบุตรหัวปของอิสราเอลไดแก   
  ฮาโนค  ปลลู  เฮสโรน  และคารมี   
4 วงศวานของโยเอล คือ  
  บุตรชื่อเชไมยาห  ซ่ึงมีบุตรคือโกก ซึ่งมีบุตรคือชิเมอี 
5ซ่ึงมีบุตรคือมีคาห ซ่ึงมี 
  บุตรคือเรอายาห  ซึ่งมีบุตรคือบาอัล 
6บุตรของบาอัลคือเบเออราห ผูนําคนหนึ่ง 
  ของตระกูลรูเบน  
ซ่ึงถูกจับไปเปนเชลยของกษัตริยทิกลัทปเลเสอรแหงอัสซีเรีย  
7 ญาติของเขาตามตระกูลตางๆ ในบันทึกสํามะโนเชื้อสายไดแก  
  เยอีเอล เศคาริยาห  8และเบลาผูเปนบุตรของอาซาส 
ผูเปนบุตรของเชมา ผูเปน 
  บุตรของโยเอล พวกเขาตั้งถ่ินฐานอยูในบริเวณ 
จากอาโรเออรจดเนโบและ 
  บาอัลเมโอน 9ทางตะวันออก 
พวกเขาครอบครองดินแดนไปจดเขตถิ่นกันดาร 
  ซึ่งไปสูแมน้ํายูเฟรติส  
เพราะฝูงสัตวขยายเพิ่มขึ้นในดินแดนกิเลอาด   
 10ในรัชกาลกษัตริยซาอูลพวกเขารบชนะชนแหงฮาการและครอบค
รองที่อยูอาศัยของ 
  เขาทั่วภูมิภาคตะวันออกทั้งหมดของกิเลอาด 



 
.c.วงศวานของกาด 
11 ชนตระกูลกาดอาศัยถัดจากพวกเขาใน 
ดินแดนบาชานจนจดสาเลคาห 12ใ น บ า ช า น   
  โยเอลเปนหัวหนา   รองลงมาคือชาฟาม  
จากนั้นคือยานัยกับชาฟท  
13 ญาติของเขาตามวงศตางๆ ไดแก  มีคาเอล  เมชุลลาม  เชบา  โยรัย  
ยาคาน  ศิอา  
  และเอเบอร รวม 7 ค น  14เหลานี้คือบุตรของอาบีฮาอิล 
ผูเปนบุตรของหุรี ผูเปน 
  บุตรของยาโรอาห ผูเปนบุตรของกิเลอาด  
ผูเปนบุตรของมิคาเอล  ผูเปนบุตร 
  ของเยชิชัย ผูเปนบุตรของยาโด ผูเปนบุตรของบูส 
15ผูเปนบุตรของอาหิ ผูเปน 
  บุตรของอับดีเอลหลานกูนีเปนผูนําของตระกูล     
16 ชนตระกูลกาดอาศัยอยูในกิเลอาด  ในบาชาน  
และอาณาบริเวณโดยรอบและตลอด  
  ทั่วทุงหญาสุดเขตแดนแหงชาโรน  
17ลวนมีชื่ออยูในสํามะโนเชื้อสายในรัชกาล 
  โยธามแหงยูดาหและเยโรโบอัมแหงอิสราเอล 
18 ชนตระกูลรูเบน  กาด  และมนัสเสหครึ่งหนึ่งมีกําลังพล 44,760 คน 
เพื่อออกรบลวนแข็งแรงแกลวกลา  สามารถถือโล  จับดาบ  ใชลูกธนู  
และผานการฝกปรือเพื่อสูรบ 19พวกเขาสูรบกับชนแหงฮาการ เยทูร นาฟช 
และโนดับ  20พวกเขาไดรับการทรงชวยเหลือในการศึก 
และพระเจาทรงมอบชนแหงฮาการกับพันธมิตรทั้งปวงแกพวกเขา  
เพราะพวกเขารองทูลตอพระองคขณะสูรบ 
พระองคทรงตอบคําอธิษฐานของเขา เนื่องจากเขาวางใจ ในพระองค  
21สิ่งท่ียึดมาไดจากชนแหงฮาการมีอูฐ 50,000 ตัว แกะ 250,000 ตัว ล า  



2,000 ตัว และเชลย 100,000 ค น  
22ศัตรูมากมายถูกฆาตายเพราะการศึกครั้งนี้เปนของพระเจา  
พวกเขาครอบครองดินแดนอยูจนกระทั่งตกเปนเชลย 
 
.c.วงศวานของมนัสเสหครึ่งหนึ่ง 
23
 ตระกูลมนัสเสหครึ่งหนึ่งตั้งรกรากอยูท่ัวแดนจากบาชานจดบาอัลเฮอ
รโมน คือ เสนีร (หรือภูเขาเฮอรโมน) พวกเขามีจํานวนมากมาย  
24 หัวหนาเช้ือสายของพวกเขาไดแก เอเฟอร อิชอี เอลีเอล อัสรีเอล 
เยเรมีย โฮดาวิยาหและยาดีเอล ลวนแลวแตนักรบกลาผูมีชื่อเสียง 
และเปนผูนําของตระกูล 
25แตพวกเขามิไดสัตยซ่ือตอพระเจาแหงบรรพบุรุษ 
กลับนอกใจปลอยตัวใหกับเทพเจาตางๆ ของบรรดาชนชาติที่พระเจา 
ไดทรงทําลายลางไปตอหนาพวกเขา 26ฉะนั้น 
พระเจาแหงอิสราเอลทรงเราใจกษัตริยพูล (หรือทิกลักปเลเสอร) 
แหงอัสซีเรียมาพิชิตและกวาดตอนชนตระกูลรูเบ็น  กาด 
และมนัสเสหครึ่งหนึ่งไปเปนเชลยอยูในแดนฮาลาห  ฮาโบร  ฮารา 
แ ล ะแมน้ําโกซานจวบจนทุกวันนี้ 
 
.c.วงศวานของเลว ี
 
6 บุตรของเลวี ไดแก  
  เกอรโชน30 โคฮาท และเมรารี   
2 บุตรของโคฮาท ไดแก   
  อัมราม  อิสฮาร  เฮโบรน  และอุสซีเอล   
3 บุตรของอัมราม คือ  
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  อาโรน กับ โมเสส และ มิเรียม (บุตรสาว)   
 บุตรของอาโรน ไดแก  
  นาดับ อาบีฮู  เอเลอาซาร  และอิธามาร   
 4เอเลอาซารเปนบิดาของฟเนหัส    
 ฟเนหัสเปนบิดาของอาบีชูวา    
 5อาบีชูวาเปนบิดาของบุคคี   
 บุคคีเปนบิดาของอุสซี    
 6อุสซีเปนบิดาของเศราหิยาห    
 เศราหิยาหเปนบิดาของเมราโยท    
 7เมราโยทเปนบิดาของอามาริยาห    
 อ ามาริยาหเปนบิดาของอาหิทูบ     
 8อาหิทูบเปนบิดาของศาโดค   
 ซ่ึงเปนบิดาของอาหิมาอัส    
 9อาหิมาอัสเปนบิดาของอาซาริยาห    
 อาซาริยาหเปนบิดาของโยฮานัน     
 10โยฮานันเปน บิดาของอาซาริยาห 
(ปุโรหิตแหงพระวิหารที่โซโลมอนทรงสรางขึ้น   
 ณ เยรูซาเล็ม)            
 11ซ่ึงเปนบิดาของอามาริยาห   
 อามาริยาหเปนบิดาของอาหิทูบ    
 12อาหิทูบเปนบิดาของศาโดค  
 ศาโดคเปนบิดาของชัลลูม 
 13ชัลลูมเปนบิดาของฮิลคียาห    
 ฮิลคียาหเปนบิดาของอาซาริยาห  
 14อาซาริยาหเปนบิดาของ เสไรยาห   
 และเสไรยาหเปนบิดาของเยโฮซาดัก   



15
 เยโฮซาดักถูกกวาดตอนไปเปนเชลยเมื่อองคพระผูเปนเจา+ทรงใหป
ระชากรยูดาหและเยรูซาเล็มตกเปนเชลยของกษัตริยเนบูคัดเนสซาร  
 
16 บุตรของเลวี ไดแก  
  เกอรโชน31  โคฮาท  และเมรารี     
17 รายชื่อบุตรของเกอรโชน คือ  
  ลิบนี กับ ชิเมอี   
18 บุตรของโคฮาท ไดแก   
  อัมราม  อิสฮาร  เฮโบรน และ อุสซีเอล  
19 บุตรของเมรารี คือ 
  มาหลี กับ มูชี 
 ตระกูลตางๆ ของเลวีลําดับตามตนตระกูล ดังนี้  
20 เช้ือสายเกอรโชน ไดแก  
  ลิบนีซ่ึงมีบุตรคือยาหาท  ซ่ึงมีบุตรคือศิมมาห 
21ซ่ึงมีบุตรคือโยอาห  
  ซึ่งมีบุตรคืออิดโด  ซึ่งมีบุตรคือเศราห  ซึ่งมีบุตรคือเยอาเธรัย   
22 เช้ือสายโคฮาท ไดแก   
  อัมมีนาดับ  ซึ่งมีบุตรคือโคราห   
  ซึ่งมีบุตรคืออัสสีร  23ซึ่งมีบุตรคือเอลคานาห   
  ซึ่งมีบุตรคือเอบียาสาฟ  ซึ่งมีบุตรคืออัสสีร    
  24ซึ่งมีบุตรคือทาหัท  ซ่ึงมีบุตรคืออูรีเอล  
  ซึ่งมีบุตรคืออุสซียาห  ซ่ึงบุตรคือชาอูล   
25 เช้ือสายของเอลคานาห ไดแก   
  อามาสัย  อาหิโมท    
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  26ซึ่งมีบุตรคือเอลคานาห  ซ่ึงมีบุตรคือโศฟย  
ซ่ึงมีบุตรคือนาหาท  
  27ซึ่งมีบุตรคือเอลีอับ ซึ่งมีบุตรคือเยโรฮัม  
ซ่ึงมีบุตรคือเอลคานาห  
  ซึ่งมีบุตรคือซามูเอ ล    
28 บุตรของซามูเอล คือ 
  โยเอลผูเปนบุตรหัวป กับ อาบียาหบุตรคนรอง   
29 เช้ือสายเมรารีคือมาหลี  
  ซึ่งมีบุตรคือลิบนี  ซ่ึงมีบุตรคือชิเมอี   ซึ่งมีบุตรคืออุสซาห   
  30ซึ่งมีบุตรคือชิเมอา  ซึ่งบุตรคือฮักกียาห  
ซ่ึงมีบุตรคืออาสายาห 
 
.c.นักดนตรีประจําพระวิหาร 
31
 ตอไปนี้คือผูท่ีกษัตริยดาวิดทรงแตงตั้งใหบรรเลงเพลงในพระนิเวศข
อ ง องคพระผูเปนเจา+หลังจากท่ีหีบพันธสัญญามาประดิษฐานในนั้นแลว  
32พวกเขาทําหนาท่ีบรรเลงเพลงหนาพลับพลา เต็นทนัดพบ 
ตราบจนโซโลมอนสรางพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มเสร็จแลว 
พวกเขาปฏิบัติหนาท่ีตามกฎระเบียบที่ต้ังไว  
33 คนเหลานี้ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีพรอมกับลูกๆ ของตนไดแก   
 จากวงศโคฮาท คือ  
  เฮมานนักดนตรี 
  ซึ่งเปนบุตรของโยเอล บุตรซามูเอล  
  34ซึ่งเปนบุตรของเอลคานาห  ซึ่งเปนบุตรของเยโรฮัม   
  ซึ่งเปนบุตรของเอลีเอล  ซ่ึงเปนบุตรของโทอาห  
  35ซึ่งเปนบุตรของศุฟ  ซึ่งเปนบุตรของเอลคานาห   
  ซึ่งเปนบุตรของมาฮาท  ซึ่งเปนบุตรของอามาซัย  
  36ซึ่งเปนบุตรของเอลคานาห  ซึ่งเปนบุตรของโยเอล   



  ซึ่งเปนบุตรของอาซาริยาห  ซึ่งเปนบุตรของเศฟนยาห  
  37ซึ่งเปนบุตรของทาหัท  ซึ่งเปนบุตรของอัสสีร   
  ซึ่งเปนบุตรของอาบียาสาฟ  ซ่ึงเปนบุตรของโคราห  
  38ซึ่งเปนบุตรของอิสฮาร  ซึ่งเปนบุตรของโคฮาท  
  ซึ่งเปนบุตรของเลวี ซ่ึงเปนบุตรของอิสราเอล  
39 ผูชวยมือขวาของเฮมานคือ อาสาฟ   
  ซึ่งเปนบุตรของเบเรคิยาห ซ่ึงเปนบุตรของชิเมอา  
  40ซึ่งเปนบุตรของมีคาเอล ซ่ึงเปน บุตรของบาอาเสยาห   
  ซึ่งเปนบุตรของมัลคิยาห 41ซ่ึงเปนบุตรของเอทนี   
  ซึ่งเปนบุตรของเศราห  ซึ่งเปนบุตรของอาดายาห   
  42ซึ่งเปนบุตรเอธาน  ซึ่งเปนบุตรของศิมมาห   
  ซึ่งเปนบุตรของชิเมอี 43ซ่ึงเปนบุตรของยาหาท   
  ซึ่งเปนบุตรของเกอรโชน  ซึ่งเปนบุตรของเลวี  
44 ผูชวยมือซายของทาน คือเอธาน ตระกูลเมรารี  
  ซึ่งเปนบุตรของคีชี ซ่ึงเปนบุตรของอับดี   
  ซึ่งเปนบุตรของมัลลุค 45ซ่ึงเปนบุตรของฮาชาบิยาห   
  ซึ่งเปนบุตรของอามาซิยาห ซ่ึงเปนบุตรของฮิลคียาห   
  46ซึ่งเปนบุตรของอัมซี  ซ่ึงเปนบุตรของบานี   
  ซึ่งเปนบุตรของเชเมอร 47ซ่ึงเปนบุตรของมาหลี   
  ซึ่งเปนบุตรของเมรารี  
48
 สวนพี่นองตระกูลเลวีไดรับมอบหมายหนาท่ีตางๆในพลับพลาอันเปน
พระนิเวศของพระเจา 49แตอาโรนและวงศวานเปนผูถวายเครื่องบูชาตางๆ 
และเครื่องหอมบนแทนบูชากับดูแลกิจธุระทั้งหมดที่เก่ียวกับอภิสุทธิสถาน 
และการขออภัยโทษบาปสําหรับอิสราเอลใหครบถวนทุกประการตามที่โมเส
สผูรับใชพระเจาบัญชาไว   
 
50 วงศวานของอาโรน ไดแก  



  เอเลอาซาร  ซ่ึงมีบุตรคือฟเนหัส  
  ซึ่งมีบุตรคืออาบีชูวา 51ซ่ึงมีบุตรคือบุคคี    
  ซึ่งมีบุตรคืออุสซี  ซ่ึงมีบุตรคือเศราหิยาห  
  52ซึ่งมีบุตร คือเมราโยท ซ่ึงมีบุตรคืออามาริยาห   
  ซึ่งมีบุตรคืออาหิทูบ 53ซึ่งมีบุตรคือศาโดก 
ซ่ึงมีบุตรคืออาหิมาอัส  
 
  54พื้นท่ีซ่ึงไดรับการแบงสรรใหเปนเขตแดนของเขามีดังนี้ 
(สลากแรกสุดไดแก 
 วงศวานของอาโรนในตระกูลโคฮาท)  
  55เฮโบรนในยูดาหและทุงหญาโดยรอบ 
56แตทองทุงและหมูบานของเมืองนั้นยก 
 ใหแกคาเลบบุตรเยฟุนเนห  
  57วงศวานของอาโรนจึงไดรับเฮโบรน (เมืองลี้ภัย) ลิบนาห  
ยาททีร  เอชเทโมอา 

 58ฮีเลน  เดบีร 59อาชัน  
ยุททาห32และเบธเชเมชรวมทั้งทุงหญาโดยรอบ 60แ ล ะ  
 จากตระกูลเบนยามิน  ไดรับกิเบโอน  เกบา  อาเลเมท 
และอานาโธทรวมทุงหญา 
 เมืองเหลานี้รวม 13 เมืองแบงสรรกันในหมูตระกูลโคฮาท  
61 คนอื่นๆ ที่เหลือในวงศโคฮาทไดรับการแบงสรร 10 
หัวเมืองจากตระกูลมนัสเสหครึ่งหนึ่ง     
62 สําหรับวงศวานของเกอรโชนสายตางๆ ไดรับ 13 
เมืองในบาชานจากตระกูลอิสสาคาร  อาเชอร  นัฟทาลี  
และบางสวนของมนัสเสหตามสลาก 

                                      
32 6:59 * บางตนฉบับไมมีคําวา ยุททาร 



63 วงศวานของเมรารีสายตางๆ ไดรับ 12 เมือง จากตระกูลรูเบน  กาด  
และเศบูลุน  ตามสลาก  
64 เปนอันวาชนอิสราเอลไดมอบเมืองตางๆพรอมทุงหญาแกชนเลวี 
65แบงสรรโดยสลากยกเมืองดังกลาวใหจากตระกูลยูดาห  สิเมโอน  
และเบนยามิน    
66 ตระกูลเอฟราอิมมอบเมืองตางๆ 
พรอมทุงหญาโดยรอบใหแกสายตางๆ ของวงศวาน โคฮาทไดแก  
  67เ ช เ ค ม  (เมืองลี้ภัย) ในแถบเทือกเขาแหงเอฟราอิม  
เกเซอร 68โยกเมอัม   
 เ บ ธ โ ฮ โ ร น  69อัยยาโลน และกัทริมโมนพรอมทุงหญา  
  70ตระกูลมนัสเสหอีกครึ่งหนึ่งมอบ เมืองอาเนอรและบิเลอัม 
พรอมท้ังทุงหญา 
 ใหแกสายอ่ืนๆ ของวงศวานโคฮาท   
71 วงศวานเกอรโชนไดรับดังนี้   
 ตระกูลมนัสเสหครึ่งหนึ่งมอบเมืองโกลานในบาชานกับอัชทาโรทพรอ
มทุงหญา   
72 ตระกูลอิสสาคารมอบเมืองเคเดช ดาเบรัท 73ราโมท และอาเนม 
พรอมทุงหญา   
74 ตระกูลอาเชอรมอบเมืองมาชาล  อับโดน 75ฮุกอก และเรโหบ 
พรอมทุงหญา   
76 และตระกูลนัฟทาลีมอบเมืองเคเดชในกาลิลี  ฮัมโมนและคีริยาธาอิม 
พรอมทุงหญา   
 
77 วงศวานเมรารี (ชนเลวีอื่นๆที่เหลือ) ไดรับดังนี้  
  ตระกูลเศบูลุนมอบโยกเนอัม  คารทาห  ริมโมโนกับทาโบร  
พรอมทุงหญา  



78
 ตระกูลรูเบนจากอีกฟากของแมน้ําจอรแดนฝงตะวันออกของเมืองเยรี
โคมอบเมือง 
  เบเซอรในถ่ินกันดาร  ยาซาห 79เคเดโมท  และเมฟาอาท  
พรอมทุงหญา  
80 และตระกูลกาดมอบเมืองราโมทในกิเลอาด  มาหะนาอิม 
81เฮชโบนและยาเซอร   
  พรอมทุงหญา   
 
.c.วงศวานของอสิสาคาร 
 
7 บุตรของอิสสาคาร ไดแก   
  โทลา  ปูอาห ยาชูบ และชิมโรนรวม 4 ค น    
2 บุตรของโทลา ไดแก   
  อุสซี  เรไฟยาห  เยรีเอล  ยามัย  อิบสัม และเชมูเอล33 
ลวนแตหัวหนาตระกูล  
  ในรัชกาลของดาวิด  มีกําลังพลจากเชื้อสายของโทลาถึง 
22,600 ค น   
3 บุตรของอุสซี คือ 
  อิสราหิยาห  
 บุตรของอิสราหิยาห ไดแก   
  มีคาเอล  โอบาดีห  โยเอล และอิสชีอาห  ทั้งหาคนเปนหัวหนา 
4ต า ม ส ำ ม ะ โ น   
  เชื้อสายของพวกเขามีกําลังพลถึง 36,000 คน 
เพราะพวกเขามีภรรยาและ 
  บุตรมากม า ย    

                                      
33 7:2 * หรือ ซามูเอล  



5 กําลังพลจากวงศตางๆ ของตระกูลอิสสาคาร มีถึง 87,000 คน 
ตามสํามะโนเชื้อสาย 
 
.c.วงศวานของเบนยามิน 
6 บุตรทั้งสามของเบนยามิน ไดแก   
  เบลา  เบเคอร และเยดียาเอล   
7 บุตรของเบลา ไดแก   
  เอสโบน  อุสซี  อุสซีเอล  เยรีโมท และอิรี  
ลวนแตเปนหัวหนาตระกูล 
  ร ว ม   5 คน  สํามะโนเชื้อสายของพวกเขามีนักรบ 22,034 
ค น   
8 บุตรของเบเคอร ไดแก   
  เศมิราห  โยอาช  เอลีเอเซอร  เอลีโอนัย  อมรี เยเรโมท  
อาบียาห  อานาโธท   
  และอาเลเมททั้งหมดนี้เปนบุตรของเบเคอร 
9สํามะโนเชื้อสายของพวกเขาระบุ 
  ชื่อหัวหนาตระกูลและนัก ร บ  20,200 ค น   
10 บุตรของเยดียาเอล คือ 
  บิลฮาน   
 บุตรของบิลฮาน ไดแก   
  เยอูช  เบนยามิน  เอฮูด  เคนาอะนาห  เศธาน  ทารชิช  
และอาหิชาฮาร  
  11บรรดาบุตรของเยดียาเอลลวนเปนหัวหนา มีกําลังพล 
17,200 ค น   
12 เช้ือสายของอิระ คือ 
  ชาวชุปปมและหุปปม  สวนชาวหุชิมเปนเช้ือสายของอาเฮอร 
 
.c.วงศวานของนัฟทาลี 



13 บุตรของนัฟทาลีผูสืบเชื้อสายจากบิลฮาห ไดแก 
  ยาซิเอล  กูนี  เยเซอร  และชิลเลม34 
 
.c.วงศวานของมนัสเสห 
14 วงศวานของมนัสเสหซ่ึงเกิดจากภรรยานอยชาวอารัมของเขา  ไดแก   
  อัสรีเอลและมาคีรบิดาแหงกิเล อ า ด  
15มาคีรไดภรรยาผูซ่ึงเปนชาวหุปปม  
  และชุปปม  นองสาวของมาคีรคือมาอาคาห  
วงศวานอีกคนหนึ่งคือ 
  เศโลเฟหัดซ่ึงมีแตบุตรสาว35 
   16มาอาคาหภรรยาของมาคีรมีบุตรซึ่งใหชื่อวา เปเรช 
นองชายของเขา 
  คือ เชเรช  ซึ่งมีบุตรชื่อ อุลาม กับ ราเคม   
17 บุตรของอุลาม คือ 
  เ บ ด า น  
 คนเหลานี้คือวงศวานของกิเลอาดผูเปนบุตรของมาคีรบุตรมนัสเสห 
18ฮัมโมเลเคท 
  นองสาวของเขาใหกําเนิดแกอิชโฮด อาบีเยเซอร  
และมาหลาห   
19 บุตรของเชมิดา คือ 
  อาหิยัน  เชเคม  ลิคฮี  และอานียัม 
 
.c.วงศวานของเอฟราอิม 
20 วงศวานของเอฟราอิมไดแก ชูเธลาหซ่ึงมีบุตรคือเบเรด  

                                      
34 7:13 * หรือ ชัลลูม 
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  ซึ่งมีบุตรคือทาหัท  ซึ่งมีบุตรคือเอเลอาดาห  ซ่ึงมีบุตรคือทาหัท  
21ซ่ึงบุตร คือ 
 ศาบาด  ซ่ึงมีบุตรคือชูเธลาห  
 
 เอเซอรและเอเลอัดถูกชาวพ้ืนเมืองของกัทฆาตายเม่ือจะไปยึดฝูงสัตว
ข อ ง  
 คนเหลานั้น 22เอฟราอิมผูเปนบิดาเศราโศกอยูหลายวัน 
และบรรดาญาติพากันมา 
 ป ล อ บ โ ย น เ ข า  
23หลังจากนั้นเอฟราอิมก็รวมหลับนอนกับภรรยา นางตั้งครรภและ 
 ใหกําเนิดบุตรชายซึ่งเขาต้ังชื่อใหวาเบรียาห36 
เพราะเกิดเหตุโศกสลดในครอบครัว  
 24บุตรสาวของเอฟราอิม คือ เชเอราห  
ผูสรางเบธโฮโรนบนและเบธโฮโรนลางกับ 
 อุสเซนเชเอราห  
25 เบรียาหซ่ึงมีบุตร คือ เรฟาห ซ่ึงมีบุตรคือเรเชฟ  
  ซึ่งมีบุตรคือเทลาห  ซึ่งมีบุตรคือทาหาน 26ซึ่งมีบุตรคือลาดาน   
  ซึ่งมีบุตรคืออัมมีฮูด   
  ซึ่งมีบุตรคือเอลีชามา 27ซ่ึงมีบุตรคือนูน  ซ่ึงมีบุตรคือโยชูวา  
 
 28ถ่ินฐานของพวกเขาไดแกเบธเอลกับหมูบานลอมรอบนาอารันไปท
างตะวัน ออก เกเซอรกับหมูบานโดยรอบไปทางตะวันตก 
และจากเชเคมกับหมูบานโดยรอบไปจนถึงอัยยาหและหมูบานรอบๆ  
29เลียบชายแดนของมนัสเสหไดแก เบธชาน  ทาอานาค  เมกิดโด และโดร 
พรอมท้ังหมูบาน  เชื้อสายของโยเซฟบุตรอิสราเอลอาศัยอยูในเมืองเหลานี้ 
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.c.วงศวานของอาเชอร 
30 บุตรของอาเชอร ไดแก   
  อิมนาห  อิชวาห อิชวี และ เบริยาห  บุตรหญิงคือ เสราห  
31 บุตรของเบรียาห คือ 
  เฮเบอรกับมัลคีเอล ซึ่งเปนบิดาของเบอรซาวิท   
32 เฮเบอรเปนบิดาของยาเฟล็ท  โชเมอร  และโฮธาม 
กับชูอานองสาวของพวกเขา  
33 บุตรของยาเฟล็ท ไดแก   
  ปาสัค บิมฮาล  และอัชวาท  เหลานี้คือบุตรของยาเฟล็ท   
34 บุตรของโชเมอร ไดแก  
  เอหิ  โรกาห  ฮุบบาห  และอารัม  
35 บุตรของเฮเลมนองชายของเขา ไดแก   
  โศฟาห  อิมนา เชเลช  และอามัล  
36 บุตรของโศฟาห ไดแก   
  สุอาห  ฮารเนเฟอร  ชูอัล  เบรี  อิมราห 37เบเซอร  โฮด  
ชัมมา  ชิลชาห  อิธราน   
  แ ล ะ เ บ เ อ อ ร า   
38 บุตรของเยเธอร ไดแก  
  เยฟุนเนห  ปสปาห และอารา   
39 บุตรของอุลลา ไดแก   
  อาราห  ฮันนีเอล  และรีเซีย  
 40คนเหลานี้คือวงศวานของอาเชอร เปนหัวหนาตระกูล 
เปนนักรบแกลวกลาผูไดรับเลือกสรรและเปนผูนําท่ีโดดเดน  
สํามะโนเช้ือสายของพวกเขามีกําลังพล 26,000 ค น  
 
.c.เบนยามนิลงมาถึงซาอลู 
 
8 บุตรของเบนยามินไดแกเบลาบุตรหัวป   



  อัชเบลคนที่สอง  อาหะราหคนที่สาม  
  2โนฮาหคนที่สี่ และราฟาคนที่หา  
3 บุตรของเบลา ไดแก  
  อัดดาร  เกรา  อาบีฮูด  4อาบีชูวา   นาอามาน   อาโหอาห  
5เกรา  เชฟูฟาน   
  และหุราม  
6 เช้ือสายของเอฮูดซ่ึงเปนหัวหนาครอบครัวตางๆ ที่อาศัยอยูท่ีเกบา 
และถูกบังคับให 
  ยายไปอยูมานาฮาท ไดแก 7นาอามาน  อาหิยาห 
และเกราผูยายพวกเขา และ  
  เปนบิดาของอุสซากับอาหิฮูด   
8 หลังจากชาหะราอิมหยาภรรยาหุชิมและบาอารา 
บุตรของเขาที่เกิดในโมอับ 9กับภรรยา 
  ที่ชื่อโฮเดช ไดแก  โยบับ  ศิเบีย  เมชา  มัลคาม 10เยอูส  
สาเคียอา และมิรมาห   
  เหลานี้คือบุตรชายของเขาลวนแลวแตหัวหนาตระกูล  
11บุตรที่เกิดจากหุชิมคือ 
  อาบีทูบกับเอลปาอัล  
12 บุตรของเอลปาอัล ไดแก  
  เอเบอร  มิชอัม เชเมด 
(ผูสรางเมืองโอโนกับโลดทั้งหมูบานรายรอบ)  
  13เบรียาห  และเชมา  ลวนเปนหัวหนาตระกูลตางๆ 
ซ่ึงอาศัยในอัยยาโลน   
  พวกเขาขับไลชาวเมืองกัทออกไป  
14 อาหิโย  ชาชัก เยเรโ ม ท  15เศบาดิยาห อารัด เอเดอร 16มีคาเอล 
อิชปาห และโยฮา  
  เหลานี้ลวนเปนเช้ือสายของเบรียาห  



17 เศบาดิยาห  เมชุลลาม  ฮิสคี  เฮเบอร  18อิชเมรัย  อิสลิยาห  
และโยบับ  เหลานี้เปน 
  เชื้อสายของเอลปาอัล   
19 ยาคิม  ศิครี  ศับดี  20เอลีเยนัย  ศิลเลธัย  เอลีเอล 21อาดายาห  
เบไรยาห  และชิมราท  
  เหลานี้เปนเชื้อสายของชิเมอี  
22 อิชปาน  เอเบอร  เอลีเอล 23อับโดน   ศิครี  ฮานัน 24ฮานันยาห  
เอลาม  อันโทธียาห   
  25อิฟไดยาห และเปนูเอล  เหลานี้เปนเช้ือสายของชาชัก   
26 ชัมเชรัย  เชหะรียาห  อาธาลิยาห  
  27ยาอาเรชีอาห  เอลียาห และศิครี 
เหลานี้เปนเชื้อสายของเยโรฮัม   
 28ทั้งหมดนี้เปนหัวหนาตระกูลและผูนําตามสํามะโนเชื้อสายซึ่งอาศัย
ท่ีเยรูซาเล็ม    
 
29 เยอีเอล บิดา37แหงกิเบโอนอาศัยอยูท่ีกิเบโอน   
  ภรรยาของเขาชื่อมาอาคาห 30บุตรหัวปของเขาชื่ออับโดน  
บุตรคนตอมาไดแก  
  ศูร คีช  บาอัล  เนอร  นาดับ  31เกโดร  อาหิโย  เศเคอร  
32และมิกโลท  ผูเปน 
  บิดาของชิเมอาห  
พวกเขาก็เชนกันอาศัยอยูรวมกับญาติพี่นองท่ีเยรูซาเล็ม   
33 เนอรเปนบิดาของคีช  ผูเปนบิดาของซาอูล  
ซาอูลเปนบิดาของโยนาธาน  มัลคี  ชูวา   
  อาบีนาดับ  และเอชบาอัล38 

                                      
37 8:29 *  บิดาอาจหมายถึง ผูนําทางพลเรือนทางทหาร เชนเดียวกับขอ 
12,14,17,18 และอาจมีท่ีอื่นๆ 



34 บุตรของโยนาธาน คือ 
  เมริบบาอัล39บิดาของมีคาห  
35 บุตรของมีคาห ไดแก  
  ปโธน เมเลค  ทาเรีย และอาหัส  
 36อาหัสเปนบิดาของเยโฮอัดดาห  เยโฮอัดดาห  
เปนบิดาของอาเลเมท  อัสมาเวทและศิมรี   ศิมรีเปนบิดาของโมซา 
37โมซาเปนบิดาของบิเนอา ซ่ึงเปนบิดาของราฟาห  
ซ่ึงเปนบิดาของเอเลอาสาห  ซึ่งเปนบิดาของอาเซล  
38 อาเซลมีบุตรชายหกคนตามรายชื่อ ดังนี้  อัสรีคัม  โบเครู  อิชมาเอล  
เชอาริยาห  
  โอบาดีห และฮานัน เหลานี้เปนบุตรของอาเซล 
39บุตรของเอเชกนองชายอาเซล 
  ไดแก อุลามคนหัวป เยอูชคนที่สอง และเอลิเฟเลทคนที่สาม 
40 บรรดาบุตรของอุลามเปนนักรบแกลวกลาและเปนนักธนู  
คนเหลานี้มีบุตรและหลาน 
  ร ว ม  150 ค น    
 เหลานี้คือเช้ือสายของเบนยามิน 
 
9 ชนอิสราเอลทุกคนมีชื่ออยูในสํามะโนเชื้อสายซึ่งบันทึกไวใน 
จดหมายเหตุกษัตริยแหงอิสราเอล 
 
.c.ป ร ะ ช า กรในเยรูซาเล็ม 
 ชนยูดาหตองตกเปนเชลยไปอยูท่ีบาบิโลน เพราะไมสัตยซ่ือ 
2พวกแรกที่ไดกลับมาอาศัยอยูในเมืองของตนอีกครั้ง 

                                                                                                            
38 8:33 * หรือ อิชโบเชท 
39 8:34 * หรือ เมฟโบเชท 



มีท้ังครอบครัวตระกูลตางๆ ของอิสราเอล ปุโรหิต ชนตระกูลเลวี 
และผูชวยงานในพระวิหาร  
3 คนจากตระกูลยูดาห  เบนยามิน  เอฟราอิม  
และมนัสเซหท่ีมาอาศัยในเยรูซาเล็ม 
  ไดแก  
 4อูธัยผูเปนบุตรของอัมมีฮูด ผูเปนบุตรของอมรี  ผูเปนบุตรของอิมรี  
ผูเปนบุตรของ 
 บานี  เชื้อสายของเปเรศบุตรยูดาห   
5 จากชาวชิโลห คือ อาสายาหผูเปนบุตรหัวป และบุตรทั้งหลาย  
6 จากเชื้อสายเศราห คือ เยอูเอล และคนจากยูดาหรวม 690 ค น   
7 จากตระกูลเบนยามิน ไดแก  
  สัลลูผูเปนบุตรของเมชุลลาม ผูเปนบุตรของโฮดาวิยาห  
ผูเปนบุตรของ 
 หัสเสนูอาห 8อิบเนยาหผูเปนบุตรของเยโรฮัม 
เอลาหผูเปนบุตรของอุสซี ผูเปนบุตรของมิครี 
และเมชุลลามผูเปนบุตรของเชฟาทิยาห ผูเปนบุตรบุตรของเรอูเอล  
ผูเปนบุตรของอิบนียาห 
9รวมคนจากวงศวานเบนยามินตามสํามะโนเชื้อสาย 956 คน 
ท้ังหมดนี้ลวนเปนหัวหนาตระกูล 
10 บรรดาปุโรหิต ไดแก 
  เยดายาห  เยโฮยาริบ  ยาคิน  
 
 11อาซาริยาหเจาหนาท่ีดูแลพระนิเวศของพระเจาผูเปนบุตรของฮิลคี
ยาห  ผูเปน 
  บุตรของเมชุลลาม  ผูเปนบุตรของศาโดก 
ผูเปนบุตรของเมราโยท ผูเปนบุตร 
  ของอาหิทูบ   



  12อาดายาหผูเปนบุตรของเยโรฮัม  ผูเปนบุตรของปาชเฮอร 
ผูเปนบุตรของ 
  มัลคียาห และมาอาสัยผูเปนบุตรของอาดีเอล 
ผูเปนบุตรของยาเซราห ผูเปน 
  บุตรของเมชุลลาม  ผูเปนบุตรของเมชิลเลมิท  
ผูเปนบุตรของอิมเมอร  
  13มีปุโรหิตซ่ึงเปนหัวหนารวม 1,760 คน  
เปนผูท่ีมีความสามารถรับผิดชอบ 
  หนาท่ีในพระนิเวศของพระเจา 
14 จากตระกูลเลวี ไดแก  
  เชไมยาหผูเปนบุตรของหัสชูบ  ผูเปนบุตรของอัสรีคัม  
ผูเปนบุตรของ 
  ฮาชาบิยาห  จากวงศเมรารี 15บัค บัคคาร  เฮเรช  กาลาล 
และมัททานิยาห 
  ผูเปนบุตรของมีคา ผูเปนบุตรของศิครี ผูเปนบุตรของอาสาฟ 
16โอบาดีหผูเปน 
  บุตรของเชไมยาห   ผูเปนบุตรของกาลาล  
ผูเปนบุตรของเยดูธูน  และเบเรคิยาห 
  ผูเปนบุตรของอาสา  ผูเปนบุตรของเอลคานาห 
ผูอาศัยอยูในเขตเมืองเนโทฟาห  
17 ยามเฝาประตู ไดแก  
  ชัลลุมผูเปนหัวหนา  อักคูบ  ทัลโมน 
และอาหิมานกับพี่นองของเขา 18ยามเฝา 
  ประตูเหลานี้ลวนเปนคนจากคายของเลวี  
พวกเขายังคงรับผิดชอบประตูหลวง  
  ดานตะวันออกจนทุกวันนี้  19ชัลลูมผูเปนบุตรโคเร  
ผูเปนบุตรของอาบียาสาฟ 



  ผูเปนบุตรของโคราห  
ชัลลูมและเพื่อนรวมงานซึ่งอยูในตระกูลเดียวกับเขา  
  ตระกูลโคราหรับผิดชอบเฝาอยูท่ีธรณีประตูของพลับพลา40 
เหมือนที่บรรพบุรุษ 
  ของตนรับผิดชอบ  
ดูแลทางเขาท่ีประทับขององคพระผูเปนเจา+   20แตเดิมฟเนหัสบุตร 
  เอเลอาซาร เปนผูดูแลยามเหลานี้ และองคพระผูเปนเจา+   
ทรงสถิตกับทาน 21เศคาริยาห 
  บุตรเมเชเลมิยาหเปนยามประตูดูแลทางเขาเต็นทนัดพบ  
22 ผูท่ีไดรับเลือกเปนยามประตู รวม 212 คน 
มีรายชื่ออยูในสํามะโนเช้ือสายในหมูบานของตน  
ดาวิดกับซามูเอลผูทํานายไดแตงต้ังใหประจําหนาท่ี  
23พวกเขากับวงศวานมีหนาท่ีดูแลทางเขาพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+
ท่ีเรียกวาพลับพลา  24ยามเฝาประตูประจําการ อยูท้ัง 4 
ดานคือดานตะวันออก  ตะวันตก  เหนือ  และใต  
25พ่ีนองของเขาจากหมูบาน ตางๆ ผลัดเวรกันมาชวยงานคราวละเจ็ดวัน 
26หัวหนายามประตูท้ังสี่คนลวนเปนชนตระกูลเลวีไดรับความไววางใจใหรั
บผิดชอบหองตางๆ และคลังตางๆ ในพระนิเวศของพระเจา 
27เนื่องจากมีหนาท่ีดูแล  จึงพักอาศัยอยูใกลพระนิเวศ 
และจะมาไขกุญแจเปดประตูทุกเชา   
28 บางคนมีหนาท่ีดูแลภาชนะตางๆ  ซ่ึงใชในงานพระวิหาร  
จะตรวจนับเมื่อรับเขาหรือนําออก  29บางรับผิดชอบสวนตางๆ ของอาคาร 
ภาชนะทั้งปวงในสถานนมัสการ  ตลอดจนแปง  เหลาองุน  น้ํามัน  
เครื่องหอม และเครื่องเทศ 30แตปุโรหิตบางคนดูแลการผสมเครื่องเทศ 
31มัททีธิยาหคนเลวีผูเปนบุตรหัวปของชัลลูม ตระกูลโคราห 

                                      
40 9:19 * พระวิหาร ดูขอ 21, 23 



ไดรับมอบหมายหนาที่ทําขนมปงถวายบูชา 32พี่นองวงศโคฮาทบางคน 
มีหนาท่ีจัดเตรียมขนมปงท่ีวางเบื้องพระพักตรทุกวันสะบาโต  
33 บรรดานักดนตรีถวายสดุดี และหัวหนาครอบครัวตางๆ ของเลวี 
พักอยูในหองท่ีพระวิหารไดรับการยกเวนจากหนาท่ีอื่นๆ 
เพราะตองรับผิดชอบงานทั้งกลางวันและกลางคืน   
34 คนเหลานี้คือหัวหนาตระกูลและผูนําตางๆ ของเลวี 
มีรายชื่อในสํามะโนเชื้อสาย  พวกเขาพักอาศัยอยูท่ีเยรูซาเล็ม 
 
.c.เช้ือสายของซาอูล 
35 เยอีเอลบิดา41แหงกิเบโอน  อาศัยอยูท่ีกิเบโอน   
  ภรรยาของเขาคือมาอาคาห 36บุตรหัวปของเขาชื่ออับโดน  
บุตรคนตอๆ มา 
  ไดแก ศูร  คีช  บาอัล  เนอร  นาดับ 37เกโดร อาหิโย 
เศคาริยาห และมิกโลท  
  38มิกโลทเปนบิดาของชิเมอัม  พวกเขาอาศัยอยูใกลๆ 
ญาติของตนในเยรูซาเล็ม   
39 เนอรเปนบิดาของคีชผูเปนบิดาของซาอูล ผูเปนบิดาของโยนาธาน  
มัลคีชูอา   
  อาบีนาดับและเอชบาอัล42 
40 บุตรของโยนาธาน คือ 
  เมริบบาอัล43บิดาของ มีคาห  
41 บุตรของมีคาห ไดแก  
  ปโธน  เมเลค  ทาเรีย  และอาหัส   

                                      
41 9:35 * ดูคําแปลจาก 4:4 
42 9:39 * หรือ อิชโบเชท 
43 9:40 * หรือ เมฟโบเชท 



  42อาหัสเปนบิดาของยาดาห44 ยาดาหเปนบิดาของอาเลเมท 
อัสมาเวท   
  และศิมรี  ศิมรีเปนบิดาของโมซา 43โมซาเปนบิดาของบิเนอา  
ผูเปนบิดาของ 
  เรไฟยาห  ผูเปนบิดาของเอเลอาสาห ผูเปนบิดาของอาเซล  
44 อาเซลมีบุตรชาย 6 คน ตามรายชื่อ ดังนี้   
  อัสรีคัม  โบเครู  อิช  มาเอล  เชอาริยาห  โอบาดีห และฮานัน  
  เหลานี้เปนบุตรของอาเซล 
 
.c.บั้นปลายของซาอูล 
 
10 ครั้งนั้นอิสราเอลรบกับฟลิสเตียและพายหนี 
หลายคนลมตายบนภูเขากิลโบอา 2ทหารฟลิสเตียประชิดตัวซาอูลกับโอรส 
และสังหารโอรสทั้งสามคือโยนาธาน  อาบีนาดับ และมัลคีชูอา 
3การรบเปนไปอยางดุเดือด ทหารฟลิสเตียยิงธนูเขาใสซาอูล 
พระอาการสาหัส  
4 ซาอูลตรัสกับผูถืออาวุธวา  “ ชักดาบออกมาแทงเราเถิด 
กอนที่พวกไมไดรับสุหนัตเหลานี้จะมายํ่ายีเรา”  
 แตผูถืออาวุธไมกลาทํา 
ซาอูลจึงโถมพระกายลงบนดาบของพระองคเอง 
5เม่ือผูถืออาวุธเห็นวาซาอูลสิ้นพระชนมแลว  
ก็ทุมกายลงบนดาบของตนตายตาม  
6เปนอันวาซาอูลกับโอรสทั้งสามองคสิ้นพระชนมไปดวยกัน  
ราชวงศถูกกวาดลางไปเสียในวันเดียว  

                                      
44 9:42 * หรือ ยาราห 



7 เมื่อชนอิสราเอลในหุบเขาเห็นกองทัพพายหนี  
และซาอูลกับโอรสสิ้นพระชนม  ก็ท้ิงบานเมืองหนีไป  
ชาวฟลิสเตียจึงเขามาอาศัยแทน    
8 วันรุงขึ้น  เมื่อชาวฟลิสเตียกลับมาปลดของมีคาจากศพ 
ก็พบรางของซาอูลและโอรสอยูบนภูเขากิลโบอา 
9พ ว ก เ ขาจึงปลดขาวของอาวุธของซาอูลเสียและตัดเศียรไป แลว 
สงผูสื่อสารไปทั่วแดนฟลิสเตีย  ประกาศ ขาวทามกลางเทวรูปและประชาชน  
10พวกเขาเก็บอาวุธของซาอูลไวในวิหารแหงเทพเจาของตน 
และแขวนพระเศียรซาอูลไวในวิหารแหงดาโกน  
11 เมื่อชาวยาเบชกิเลอาดไดยินถึงการกระทําของชาวฟลิสเตียตอซาอูล 
12บรรดานักรบกลาหาญของพวกเขาก็ออกไปนําพระศพของซาอูลกับโอรส
ท้ังสามกลับมา แลวฝงพระอัฐิไวใตตนไมใหญ ณ ยาเบช  
และอดอาหารไวทุกขเปนเวลาเจ็ดวัน 
13 ซาอูลสิ้นพระชนมเพราะมิไดซ่ือสัตยตอองคพระผูเปนเจา+ 
มิไดปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค  ถึงกับขอคําปรึกษาจากคนทรง 
14ซาอูลมิไดทูลถามองคพระผูเปนเจา+ 
องคพระผูเปนเจา+จึงทรงประหารซาอูลเสีย 
และยกอาณาจักรใหแกดาวิดบุตรของเจสซี 
 
.c.ดาวิดขึน้เปนกษตัริย 
 
11 ชาวอิสราเอลทั้งปวงมาเขาเฝาดาวิดท่ีเฮโบรน ทูลวา  
“ ขาพระบาททั้งหลายเปนเลือดเนื้อเช้ือไขของฝาพระบาท 
2ต้ังแตในรัชกาลของซาอูล ฝาพระบาทก็ทรงเปนผูนําอิสราเอลในการรบ  
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานตรัสไววา 
ฝาพระบาทจะเปนผูอภิบาลและเปน 
ผูปกครองแหงอิสราเอลประชากรของพระองค 



3 ฉะนั้น ดาวิดทรงทําสัญญากับบรรดาผูอาวุโสแหงอิสราเอล ณ 
เบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+         ที่เฮโบรน 
และเขาทั้งหลายเจิมตั้งดาวิดเปนกษัตริยแหงอิสราเอล  
สมดังท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงสัญญาไวแลวผานทางซามูเอล 
 
.c.ดาวิดพิชิตเยรูซาเล็ม 
4 ดาวิดและชนอิสราเอลทั้งปวงมายังเยรูซาเล็ม (หรือเยบุส) 
ชาวเยบุสซ่ึงอาศัยอยูท่ีนั่น 5กลาวกับดาวิดวา  “ ทานเขามาในเมืองนี้ไมได  
อยางไรก็ตาม ดาวิดยึดปอมแหงซีโอน ซ่ึงเรียกวาเมืองดาวิดได   
6 ดาวิดบอกไววา  “ ผูใดนําบุกโจมตีเยบุส  เราจะตั้งใหเปนแมทัพิ 
โยอาบบุตรเศรุยาหบุกไปเปนคนแรก จึงไดเปนแมทัพของดาวิด  
7 ดาวิดอาศัยอยูในปอมปราการแหงนั้น 
ปอมซีโอนจึงไดชื่อวาเมืองดาวิด 8ดาวิดทรงขยายเมืองนั้นออกไปรอบๆ 
ปอมปราการ45ไปจนถึงกําแพงที่ลอมรอบเมือง 
ในขณะท่ีโยอาบทําการปฏิสังขรณสวนอื่นๆ ที่เหลือของเมือง 
9และดาวิดทรงยิ่งใหญขึ้นเรื่อยๆ 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ท ร ง ฤ ท ธิ์สถิตกับดาวิด 
 
.c.ยอดนักรบของดาวิด 
10 ตอไปนี้คือหัวหนานักรบของดาวิด ซ่ึงรวมกับปวงชนอิสราเอล 
เสริมแสนยานุภาพของดาวิดท่ัวราชอาณาจักร  
ดังท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงสัญญาไวแลว 
11รายชื่อหัวหนานักรบของดาวิดคือ 
 ยาโชเบอัมแหงฮัคโมนี  เปนหัวหนาในกลุมสามยอดขุนศึก 
ครั้งหนึ่งใชหอกสังหารคนถึง 300 ค น     
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12 คนที่สองของสามยอดขุนศึก คือ เอเลอาซาร บุตรโดดัยแหงอาโหไฮ  
13ทานอยูเคียงขางดาวิดในสงครามกับฟลิสเตียท่ีปสดัมมิม  
กองทัพอิสราเอลอยูในทุงบารเลยกําลังเริ่มถอยหนี 
14แตดาวิดกับทานยืนหยัดอยูกลางทุง รับมือและพิชิตฟลิสเตีย  
และองคพระผูเปนเจา+ทรงนํามาซ่ึงชัยชนะยิ่งใหญ 
15 ครั้งหนึ่ง สามแหงสามสิบยอดนักรบมาเยือนดาวิด ณ 
ศิลาแหงถํ้าอาดุลลัม  ขณะนั้นชาวฟลิสเตียตั้งคายอยูท่ีหุบเขาเรฟาอิม 
16ตอนนั้นดาวิดอยูในท่ีม่ัน  
สวนพวกฟลิสเตียมาตั้งแนวรบอยูท่ีเบธเ ล เ ฮ ม  17ดาวิดกระหายน้ํา 
และเปรยขึ้นวา  “ เราอยากกินน้ําจากบอใกลประตูเมืองเบธเลเฮมิ  
18ยอดทหารทั้งสามนี้ก็ตีฝาแนวรบของฟลิสเตียไปตักน้ําจาก 
บอใกลประตูแหงเบธเลเฮมนํากลับมาใหดาวิด แตดาวิดไมยอมดื่ม 
กลับรินลงเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 19และกลาววา  
“ ขอพระเจาหามไวมิใหเราดื่มน้ํานี้!  
ควรหรือท่ีเราจะดื่มเลือดของคนเหลานี้ซ่ึงเสี่ยงชีวิตไปเอามา”  
เนื่องจากพวกเขาเสี่ยงชีวิตไปเอาน้ํามา ดาวิดจึงไมยอมดื่ม  
 นี่คือวีรกรรมของสามแหงสามสิบยอดนักรบ 
20 อาบีชัยนองชายของโยอาบเปนหัวหนาของสามยอดขุนศึก  
ทานใชหอกสังหารขาศึกถึง 300 คนในคราวเดียวกัน  
ทานจึงมีชื่อเสียงเลื่องลือเทียบเทายอดขุนศึกท้ังสาม 21ทาน 
เปนหัวหนาและมีเกียรติสองเทาเหนือสามยอดขุนศึก 
แมไมไดอยูในกลุมยอดขุนศึก   
22 เบไนยาหบุตรเยโฮยาดา ทหารกลาจากคับเซเอล  
ไดสรางวีรกรรมเลื่องลือ คือสังหารยอดฝมือสองคนของโมอับ 
และสังหารสิงโตตัวหนึ่งในเหววันหิมะตกหนัก  
23ครั้งหนึ่งทานพิชิตชาวอียิปตคนหนึ่งซ่ึงสูงถึง 5 ศ อ ก 46 
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และมีหอกใหญเทากับไมกระพั่น สวนทานมี เพียงไมพลองอันเดียว  
ทานกระชากหอกจากมือเขาและใชหอกนั้นสังหารเจาของ 
24นี่คือวีรกรรมของเบไนยาห  บุตรเยโฮยาดา  
ทานก็มีชื่อเสียงเลื่องลือเทียบเทาสามยอดขุนศึก 
25ทานมีเกียรติมากกวาใครๆ ในสามสิบยอดนักรบ 
แตไมไดรวมอยูในสามยอดขุนศึก 
ดาวิดทรงแตงต้ังทานเปนผูบังคับกองทหารรักษาพระองค 
26 เหลานักรบ ไดแก   
  อาสาเฮลนองชายของโยอาบ   
  เ อ ล ฮ า นันบุตรโดโดจากเบธเลเฮม   
  27ชัมโมทแหงฮาโรด   
  เ ฮ เ ล ส จ า ก เ ป โ ล น       
  28อิรา (บุตรอิกเคช) จ า ก เ ท โ ค อ า   
  อาบีเยเซอรจากอานาโธท   
  29สิบเบคัยแหงหุชาห 
  อิลัยแหงอาโหไฮ  
  30มาหะรัยจากเนโทฟาห   
  เฮเลดบุตรบาอานาหแหงเนโทฟาห   
  31อิธัยบุตรรีบัยจากกิเบอาหในเขตเบนยามิน     
  เบไนยาหแหงปราโธน   
  32หุรัยจากหวยกาอัช   
  อาบีเอลแหงอารบา   
  33อัสมาเวทแหงบาฮารู  
  เอลียาหบาจากชาอัลโบน  
  34เหลาบุตรของฮาเชมแหงกิโซ   
  โยนาธานบุตรชากีแหงฮาราร   
  35อาหิยัมบุตรสาคารแหงฮาราร     
  เอลีฟลบุตรเออร  



  36เฮเฟอรแหงเมเคราห  
  อาหิยาหจากเปโลน   
  37เ ฮ ส โ ร จ า ก ค า ร เ ม ล    
  นาอารัยบุตรเอสบัย 
  38โยเอลนองชายของนาธัน   
  มิบฮารบุตรฮารี   
  39เศเลกจากอัมโมน     
  นาหะรัยจากเบโรท  ผูถืออาวุธของโยอาบบุตรเศรุยาห  
  40อิราจากอิธรา   
  กาเรบจากอิธรา   
  41อูรียาหชาวฮิตไทต   
  ศาบาดบุตรอาหลัย   
  42อาดีนาบุตรชิซา 
เปนหัวหนาคนหนึ่งในสามสิบเอ็ดคนของตระกูลรูเบน  
  43ฮานันบุตรมาอาคาห โยชาฟทจากมิธไนต  
  44อุสซียาจากอัชเทรัท  
  ชามาและเยอีเอลบุตรโฮธามจากอาโรเออร   
  45เยดียาเอลบุตรชิมรีและโยฮานองชายจากทิไซต   
  46เอลีเอลแหงมาหะไวต   
  เยรีบัยและโยชาวิยาหบุตรเอลนาอัม  
  อิทมาหจากโมอับ  
  47เอลีเอล โอเบดและยาอาซีเอลจากเมโซบัย 
 
.c.ผูมาสมทบกับดาวดิ  
 
12 ตอไปนี้คือผูท่ีมาสมทบกับดาวิดท่ีศิกลาก  
ขณะที่ทานถูกอเปหิพนจากพระพักตรซาอูลบุตรคีช 
(พวกเขาอยูในหมูนักรบซึ่งชวยดาวิดสูรบ  2ลวนเปนนักธนูและเปนมือสลิง 



ผูเชี่ยวชาญทั้งมือซายและขวา 
ตางก็มาจากตระกูลเบนยามินเชนเดียวกับซาอูล) ไดแก  
 
3 อาหิเยเซอร หัวหนาและโยอาช  
ท้ังคูเปนบุตรของเชมาอาหแหงกิเบอา เยซีเอล และ 
 เปเลตบุตรของอัสมาเวท  เบราคาห  เยฮูจากอาน า โ ธ ท  
4อิชมัยยาหจากกิเบโอนผูเปน 
 ทหารกลาซ่ึงอยูในระดับผูนําของสามสิบยอดนักรบ  เยเรมีย  
ยาฮาซีเอล  โยฮานัน   
 โยซาบัดจากเกเดราห  5เอลูซัย    เยรีโมท  เบอัลลิยาห  เชมาริยาห  
และเชฟาทิยาห  
 จากฮารูฟ  6เอลคานาห  อิสชีอาห อาซาเรล โยเอเซอรกับยาโชเบอัม 
จากตระกูล 
 โคราห  7และโยเอลาหกับเศบาดิยาหบุตรเยโรฮัมแหงเกโดร 
 
8 นักรบบางคนจากตระกูลกาดก็ผละมาหาดาวิด ณ 
ท่ีม่ันในถิ่นกันดารดวย  ลวนช่ําชองในการศึกและใชโลกับหอก 
เปนคนหนาดุรายเหมือนสิงห  ไวเหมือนละมั่งบนภูเขา  
9 เอเซอรเปนหัวหนา   
 โอบาดีหเปนรองหัวหนา   
  เอลีอับเปนคนที่สาม  
10 มิชมันนาหเปนคนที่สี่  เยเรมียเปนคนท่ีหา   
11 อัททัยเปนคนที่หก  เอลีเอลเปนคนที่เจ็ด  
12 โยฮานันเปนคนที่แปด  เอลซาบัดเปนคนที่เกา   
13 เยเรมียเปนคนที่สิบ  มัคบันนัยเปนคนที่สิบเอ็ด 
  14คนกาดเหลานี้เปนนายทัพ  
ท่ีดอยที่สุดก็ยังเหมาะกับพลนับรอย และที่ยิ่งใหญ ที่สุดก็เหมาะกับพลนับพัน  



15พวกเขาขามแมน้ําจอรแดนไปในเดือนตนซ่ึงเปนฤดูน้ําหลาก  
และสูรบกับทุกคนในหุบเขาทั้งดานตะวันออกและตะวันตก 
16 มีคนอื่นๆ จากตระกูลเบนยามินและยูดาหมาหาดาวิด ณ ที่ม่ัน 
17ดาวิดออกไปพบพวกเขาและกลาววา  
“ หากพวกทานมาหาเราอยางสันติมาชวยเรา 
เราก็พรอมท่ีจะใหทานเขาพวก  
แตหากทานมาเพื่อทรยศตอเราเพื่อศัตรูของเราทั้งๆ 
ท่ีมือของเราไมไดทํารายใคร 
ก็ขอใหองคพระเจาแหงบรรพบุรุษของเราทอดพระเนตร 
และตัดสินโทษทานเถิด”  
18 จากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์  
เสด็จลงมาเหนืออามาสัยผูนําของสามสิบยอดนักรบ   เขากลาววา  
 
  “ ดาวิดเอย  เราเปนพวกทาน    
  บุตรเจสซีเอยเราเปนฝายทาน   
 ความสําเร็จจงเปนของทาน   
  ความสําเร็จจงเปนของทุกคนท่ีชวยเหลือทาน   
   เพราะพระเจาของทานจะทรงชวยทาน”  
 
 ดาวิดจึงรับพวกเขาไวและตั้งใหเปนหัวหนากองปลนสะดม 
19
 มีบางคนจากตระกูลมนัสเสหมาสมทบกับดาวิดเม่ือทานรวมทัพฟลิสเตี
ยจะไปรบกับซาอูล 
(แตเม่ือขุนพลของฟลิสเตียปรึกษากันแลวก็ไมยอมใหดาวิดและพรรคพวกไ
ปดวย เพราะกลัววาจะหักหลังกลับเขาเปนฝายซาอูลนายเดิม) 
20ค น จากมนัสเสหท่ีมาเขาพวกกับดาวิดขณะจะไปยังศิกลากไดแก 
อัดนาห  โยซาบัด เยดียาเอล  มีคาเอล  โยซาบัด  เอลีฮู  และศิลเลธัย 
ลวนเปนหัวหนากองพันในมนัสเสห   21พวกเขาเปนนักรบกลาหาญ  



เปนนายทัพชวยเหลือดาวิดตอสูกับกองโจรปลนสะดม   
22มีคนมาสบทบกับดาวิดมากขึ้นเรื่อยๆ  
จนกระทั่งดาวิดมีกองทัพยิ่งใหญเกรียงไกร เหมือนดังกองทัพของพระเจา 
 
.c.คนอื่นๆที่มาสมทบกับดาวิดท่ีเฮโบรน 
23 ตอไปนี้เปนจํานวนพลรบที่มาสมทบกับดาวิดท่ีเฮโบรน  
พวกเขาลวนหวังใหดาวิดขึ้นเปนกษัตริยแทนซาอูล 
ดังท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสไวแลว  
24    จากยูดาห มีนักรบ 6,800 คนมีโลและหอกพรอม 
25    จากสิเมโอนมีนักรบพรอมออกศึก 7,100 ค น    
26    จากเลวีมี 4,600 ค น  
27รวมเยโฮยาดาหัวหนาในตระกูลของอาโรนพรอมคน 3,700  
    ค น  28และศาโดกนักรบหนุมผูกลาหาญพรอมดวยเจาหนาท่ี 22 
คนจากครอบครัว 
     ข อ ง เ ข า    
29    จากเบนยามินตระกูลเดียวกับซาอูลมี 3,000 คน 
ซ่ึงสวนใหญเคยภักดีตอฝายซาอูล 
 มากอน  
30    จากเอฟราอิมมีนักรบกลาหาญ 20,800 คน 
ลวนมีชื่อเสียงในตระกูลของตน  
31    จากมนัสเสหครึ่งหนึ่งสงมา 18,000 คน  
เพื่อชวยเหลือใหดาวิดขึ้นเปนกษัตริย   
32    จากอิสสาคาร มีผูนํา 200 คนของตระกูลพรอมท้ังญาติ  
ทุกคนท่ีเขาใจจังหวะเวลา 
 และรูวาอิสราเอลควรทําอยางไร   
33     จากเศบูลุนมีนักรบเจนศึก  50,000 คน 
พรอมออกศึกโดยใชอาวุธทุกชนิด และมี 
 ความภักดีตอดาวิดอยางแนวแน    



34    จากนัฟทาลี  มีเจาหนาท่ี 1,000 ค น   แ ล ะ ท ห า ร  37,000 คน  
ถือโลและหอก  
35    จากดานมี  28,600 คน  พรอมออกศึก   
36    จากอาเชอร  มีทหารเจนศึก 40,000 คน พรอมรบ   
37    จากฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแดน ชนตระกูลรูเบน กาด 
และมนัสเสหอีกครึ่งหนึ่ง     
 120,000 คน มีอาวุธทุกชนิด  
38 ท้ังหมดนี้เปนนักรบผูสมัครใจออกสูศึก พวกเขามายังเฮโบรน 
ตั้งใจเต็มท่ีท่ีจะเชิญดาวิดขึ้นเปนกษัตริยแหงอิสราเอล  ชาวอิสราเอลอื่นๆ 
ท้ังมวลก็พรอมใจกันท่ีจะใหดาวิดเปนกษัตริย  
39พวกเขากินเลี้ยงรวมกับดาวิดเปนเวลาสามวัน   
เพราะครอบครัวของตนไดจัดเตรียมเสบียงมาให 
40ท้ังยังมีประชาชนจากใกลและไกล เชน อิสสาคาร เศบูลุน และนัฟทาลี 
นําอาหารบรรทุกลา อูฐ ลอ และวัว  
นอกจากนั้นไดนําสิ่งของมากมายมารวมงานฉลองนี้ ไดแก แปง มะเดื่ออัด 
องุนแหง เหลาองุน น้ํามัน วัว และแกะ  
เพราะมีความชื่นชมยินดีในอิสราเอล 
 
.c.อัญเชญิหีบพันธสญัญาจากคีริยาทเยอาริม 
 
13 ดาวิดทรงหารือกับแมทัพนายกองทั้งปวง 
2แลวก็ตรัสแกชุมชนอิสราเอลวา  
“ หากทานท้ังหลายเห็นดีและเปนพระประสงคขององคพระผูเปนเจา+พระเ
จาของเรา  
ใหเราสงขาวไปยังพ่ีนองของเราทั่วแดนอิสราเอลไมวาใกลหรือไกล 
รวมทั้งบรรดาปุโรหิตและคนตระกูลเลวีในเมืองและทุงหญาของพวกเขา 
ใหมารวมกับเรา 3ใหเราอัญเชิญหีบพันธสัญญากลับคืนมา  



เพราะในรัชกาลซาอูล เราไมไดนึกถึงเลย”  
4ประชาชนทั้งหมดลวนเห็นชอบและลงมติเปนเอกฉันท 
5 ดาวิดจึงทรงชุมนุมพลอิสราเอลทั่วแดน 
ตั้งแตแมน้ําชิโหรแหงอียิปตจนจดเลโบฮามัท  
เพื่อการอัญเชิญหีบพันธสัญญาแหงพระเจามาจากคีริยาทเยอาริม 
6ดาวิดและชนอิสราเอลทั้งปวงจึงไปยังบาอาลาหแหงยูดาห 
(หรือคีริยาทเยอาริม) 
เพื่ออัญเชิญหีบพันธสัญญาแหงพระเจาองคพระผูเปนเจา+ซ่ึงประทับระหวา
งเครูบ  อันเปนหีบพันธสัญญาท่ีเรียกตามพระนาม  
7 พ ว ก เขาอัญเชิญหีบพันธสัญญาแหงพระเจา  
จากบานของอาบีนาดับขึ้นบนเกวียนเลมใหมมา  
อุสซาหและอาหิโยเปนผูขับเกวียน 
8ดาวิดกับประชากรอิสราเอลทั้งปวงเฉลิมฉลองเต็มท่ีเบื้องพระพักตรพระเจา 
มีเสียงเพลง เสียงพิณเขาคู พิณใหญ รํามะนา ฉาบ  และแตร 
9 ขณะที่เขาทั้งหลายมาถึงลานนวดขาวของคิโดน วัวสะดุดเสียหลัก 
อุสซาหยื่นมือออก รับหีบพันธสัญญา 
10พระพิโรธแหงพระเจาพลุงขึ้นตออุสซาห 
ทรงประหารเขาที่ยื่นมือออกแตะตองหีบพันธสัญญา 
เขาจึงสิ้นชีวิตลงเบื้องพระพักตรพระเจา  
11 ดาวิดไมพอพระทัยท่ีพระเจาทรงพระพิโรธอุสซาห  
สถานที่แหงนั้นจึงไดชื่อวา เปเรศอุสซาห47ตั้งแตนั้นมา   
12 ในวันนั้น ดาวิดเกรงกลัวพระเจาและตรัสวา  
“ เราจะนําหีบพันธสัญญาของพระเจานี้กลับไปกับเราไดอยางไริ 
13ในท่ีสุด ดาวิดมิไดอัญเชิญหีบพันธสัญญาไปยังเมืองดาวิด  
แตนําไปไวที่บานของโอเบดเอโดมแหงกัท 
14หีบพันธสัญญาคงอยูกับครอบครัวของโอเบดเอโดมตลอดสามเดือน 

                                      
47 13:11 * หรือ อุบัติภัยแกอุสซาห 



และองคพระผูเปนเจา+ทรงอวยพรครอบครัวและกิจการงานทุกอยางของเข
า  
 
.c.ดาวิดทีเ่ยรูซาเล็ม 
 
14 กษัตริยฮีรามแหงไทระสงทูตมาเฝาดาวิด 
พรอมกับชางสกัดหินและชางไมและสงซุงไมสนสีดารมาเพื่อชวยสรางพระร
าชวังของดาวิด  2ดาวิดทรงตระหนักวา 
ท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงสถาปนาดาวิดเปนกษัตริยเหนืออิสราเอลและทรงเ
ชิดชูอาณาจักรของดาวิดอยางยิ่งก็เพื่อ 
เห็นแกอิสราเอลประชากรของพระองค 
3 ท่ีเยรูซาเล็มดาวิดทรงมีมเหสีอื่นๆ อีกและมีโอรสธิดามากมาย 
4โอรสซึ่งประสูติท่ีนั่นไดแก  ชัมมุวา  โชบับ  นาธัน โซโลมอน  5อิบฮาร  
เอลีชูอา  เอลเปเลท  6โนกาห  เนเฟก  ยาเฟย 7เอลีชามา  เบเอยาดา48 
และเอลีเฟเลท 
 
.c.ชัยชนะเหนือฟลิสเตีย 
8
 เมื่อชาวฟลิสเตียไดขาววาดาวิดไดรับการเจิมตั้งเปนกษัตริยแหงอิสร
าเอล  ก็เคลื่อนมาเต็มกําลังเพื่อจับกุมดาวิด   ดาวิดทรงทราบจึงออกไปรับมือ 
9ขณะที่ชาวฟลิสเตียกําลังบุกเขาปลนหุบเขาเรฟาอิมอยู  
10ดาวิดทูลถามพระเจาวา  “ ขาพระองคควรไปโจมตีชาวฟลิสเตียหรือไม? 
พระองคจะทรงมอบพวกเขาไวในมือขาพระองคหรือไม?”  
 องคพระผูเปนเจา+ตรัสตอบวา  “ ไปเถิด  
เ ร า จ ะ ม อ บ พ ว ก เ ข า ไวในมือเจา”  

                                      
48 14:7 * หรือ เอลียา ด า  



11 ดาวิดกับพวกจึงบุกเขาโจมตีทัพฟลิสเตียท่ีบาอัลเปราซิมและมีชัยชนะ 
ดาวิดตรัสวา  
“ พระเจาทรงใชขาพเจาพุงเขาใสขาศึกเหมือนสายน้ําเชี่ยว”  
สถานที่นั้นจึงไดชื่อวา บาอัลเปราซิม49 
12ชาวฟลิสเตียท้ิงรูปเคารพของตนไว และดาวิดสั่งใหเผาทิ้งเสีย 
13 ตอมาชาวฟลิสเตียมาปลนสะดมหุบเขาแหงนั้นอีก 
14ดาวิดจึงทูลถามพระเจา อีกและพระองคตรัสตอบวา  
“ อยาดาหนาเขาไป แตจงโอบลอมแลวรุกเขาโจมตีทางดานหนาตนยางสน 
15เม่ือเจาไดยินเสียงคลายเสียงย่ําเทาบนยอดยางสน จงบุกเขาโจมตี 
เพราะเปนสัญญาณวาพระเจาไดไปลวงหนาเพื่อเลนงานกองทัพฟลิสเตียิ 
16ดังนั้นดาวิดก็กระทําตามท่ีพระเจาตรัสสั่งและทําลายลางทัพฟลิสเตียตลอ
ดทางต้ังแตกิเบโอนถึงเกเซอร  
17 เกียรติคุณของดาวิดจึงเลื่องลือไปทั่วทุกแดน  
และองคพระผูเปนเจา+ทรงทําใหชนชาติท้ังปวงยําเกรงดาวิด 
 
.c.อัญเชญิหีบพันธสญัญามายงัเยรูซาเล็ม 
 
15 หลังจากดาวิดไดสรางพระตําหนักตางๆ 
สําหรับพระองคในเมืองดาวิดแลว  
ดาวิดก็ทรงเตรียมท่ีสําหรับหีบพันธสัญญาแหงพระเจาและตั้งพลับพลาขึ้น 
2แลวดาวิดตรัสวา  
“ อยาใหผูใดอื่นเวนแตตระกูลเลวีอัญเชิญหีบพันธสัญญาแหงพระเจา 
เพราะวาองคพระผูเปนเจา+ทรงเลือกพวกเขาใหหามหีบพันธสัญญาของพร
ะองค และรับใชเบ้ืองพระพักตรพระองคตลอดไป”  

                                      
49 14:11 * แปลวา พระผูทรงพุงเขาใส 



3 ดาวิดจึงทรงใหชุมนุมอิสราเอลทั้งปวงในกรุงเยรูซาเล็ม 
เพื่อการอัญเชิญหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+มายังท่ีซ่ึงดาวิดจัดเต
รียมไว 4ทรงใหวงศวานของอาโรนและชนตระกูลเลวีมาพรอมหนากัน  
5 จากตระกูลโคฮาท  
  อูรีเอลเปนหัวหนากับญาติ 120 ค น    
6 จากตระกูลเมรารี    
  อาสายาหเปนหัวหนากับญาติ 220 ค น   
7 จากตระกูลเกอรโชน    
  โยเอลเปนหัวหนากับญาติ 130 ค น   
8 จากตระกูลเอลีซาฟาน   
  เชไมยาหเปนหัวหนา กับญาติ 200 ค น             
9 จากตระกูลเฮโบรน    
  เอลีเอลเปนหัวหนา กับญาติ 80 ค น   
10 จากตระกูลอุสซีเอล   
  อัมมีนาดับเปนหัวหนามีญาติ 112 ค น  
11 ดาวิดทรงบัญชาใหปุโรหิตท้ังสองคือ ศาโดกกับอาบียาธาร  
และอูรีเอล  อาสายาห โยเอล  เชไมยาห  เอลีเอล และอัมมีนาดับ 
คนเลวีมาเฝา  12แลวตรัสวา  “ ทานท้ังหลายเปนหัวหนาตระกูลตางๆ 
ของเลวี  ทานและพวกพองชาวเลวีจงชําระตนใหบริสุทธิ์ 
และนําหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลมายังสถ
านท่ีซ่ึงเราไดจัดเตรียมไว 
13ครั้งกอนองคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธพวกเรา 
เพราะเราไมไดทูลถามพระเจา และดําเนินการตามที่บัญญัติไว 
คือทานท้ังหลายซึ่งเปนชาวเลวีเปนผูอัญเชิญมา”  
14ฉะนั้นเหลาปุโรหิตและคนตระกูลเลวีจึงชําระตนเพื่อเตรียมหามหีบพันธสั
ญญาขององคพระผูเปนเจา+ พระเจาแหงอิสราเอล 
15จากน้ันคนเลวีไดยกหีบพันธสัญญาแหงพระเจาขึ้นบา โดยใชคาน 
หามของหีบ ดังท่ีโมเสสกําชับไวตามพระดํารัสสั่งขององคพระผูเปนเจา+   



16 ดาวิดตรัสสั่งบรรดาหัวหนาของคนเลวีใหแตงต้ังพ่ีนองเปนนักรอง  
ขับรองบทเพลงรื่นเริงยินดี คลอเสียงพิณใหญ  พิณเขาคู และฉาบ  
17 ชนเลวีจึงแตงต้ังเฮมานบุตรโยเอล  อาสาฟบุตรเบเรคิยาห 
และเอธานบุตรคูชายาหจากตระกูลเมรารี  
18รองลงมาพี่นองท่ีเปนผูชวยไดแก เศคาริยาห  ยาอาซีเอล  เชมิราโมท  
เยฮีเอล  อุนนี  เอลีอับ  เบไนยาห  มาอาเสยาห  มัททีธิยาห  เอลีเฟเลหุ  
มิกเนยาห  โอเบดเอโดม  และเยอีเอลยามประตู  
19 นักดนตรีคือเฮมาน  อาสาฟ และเอธานเปนผูตีฉาบทองสัมฤทธิ์ 
20เศคาริยาห เอซี-เอล  เชมิราโมท  เยฮีเอล  อุนนี  เอลีอับ มาอาเสยาห 
และเบไนยาหเลนพิณใหญคลอตามทํานอง อาลาโมท  21มัททีธิยาห  
เอลีเฟเลหุ  มิกเนยาห  โอเบดเอโดม  เยอีเอล และอาซาซิยาห 
เลนพิณเขาคูคลอตามทํานอง เชมินิท  
22เคนานิยาหหัวหนาของคนเลวีรับผิดชอบดูแลการขับรองเพราะเชี่ยวชา
ญ ม า ก   
23 เบเรคิยาห และเอลคานาหเปนยามประตูเฝาหีบพันธสัญญา 
24เชบานิยาห  โยชาฟท  เนธันเอล  อามาสัย  เศคาริยาห  เบไนยาห 
และเอลีเอเซอร ลวนเปนปุโรหิตผูเปาแตรนําขบวน  โอเบดเอโดม 
กับเยฮียาห คอยดูแลหีบพันธสัญญาแหงพระเจาดวย 
25 ดาวิด  บรรดาผูอาวุโสแหงอิสราเอล  
และนายทัพนายกองจึงไปอัญเชิญหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+มา
จากบานของโอเบดเอโดมดวยความชื่นชมโสมนัส  
26เพราะพระเจาทรงชวยคนเลวีท่ีอัญเชิญหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปน
เจา+  เ ข าทั้งปวงจึงถวายวัวผูเจ็ดตัวและแกะผูเจ็ดตัว  
27ดาวิดพรอมท้ังคนเลวีท่ีอัญเชิญหีบพันธสัญญา  คณะนักรอง 
และเคนานิยาห  หัวหนาคณะนักรองตางก็สวมชุดผาลินิน  
ดาวิดทรงสวมเอโฟด ลินินดวย  
28เปนอันวาปวงชนอิสราเอลไดอัญเชิญหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเ



จา+ม า ยังเยรูซาเล็มทามกลางเสียงโหรองชื่นชมยินดี  เสียงเปาเขาแกะ 
และแตร เสียงฉาบ  เสียงพิณใหญและพิณเขาคู      
29
 ขณะที่หีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+เขาสูเมืองดาวิดมเหสีมี
คาลธิดาซาอูลทรงมองดูจากหนาตาง  
เห็นดาวิดรายรําเฉลิมฉลองก็นึกดูแคลนดาวิด 
 
16 
เ ข าทั้งหลายอัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระเจาเขาสูพลับพลาซึ่งดาวิดท
รงจัดเตรียมไว  
และถวายเครื่องเผาบูชากับเครื่องสันติบูชาตอเบ้ืองพระพักตรพระเจา 
2หลังจากถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาเสร็จแลว  
ดาวิดทรงอวยพรประชาชนในพระนามขององคพระผูเปนเจา+  
3แ ล ะ ประทานของแกอิสราเอลทุกคนท้ังชายหญิงเปนขนมปงหนึ่งกอน  
อินทผลัมหนึ่งชิ้น และองุนแหง 
4
 ดาวิดทรงแตงตั้งคนเลวีบางคนใหปฏิบัติงานเบื้องหนาหีบพันธสัญญา
แหงพระเจา 
โดยการทูลขอถวายคําสรรเสริญและขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+ 
พระเจาแหงอิสราเอล ไดแก  5อ า ส า ฟ  เปนหัวหนา  รองลงมาคือ 
เศคาริยาห  คนอื่นๆ ไดแก เยอีเอล  เชมิราโมท  เยฮีเอล  มัททีธิยาห  เอลีอับ  
เบไนยาห  โอเบดเอโดม และเยอีเอล  คนเหลานี้เลนพิณใหญและพิณเขาคู 
อาสาฟเปนผูตีฉาบ 
6ปุโรหิตเบไนยาหและยาฮาซีเอลเปาแตรเปนประจําหนาหีบพันธสัญญาแห
งพระเจา  
 
.c.บทเพลงสรรเสริญของดาวิด 



7 ในวันนั้น 
ดาวิดทรงริเริ่มมอบหมายใหอาสาฟกับคณะรองเพลงสรรเสริญองคพระผูเป
นเจา+ วา 
 
8   “ จงขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+ 
จงรองทูลออกพระนามของพระองค 
 
 จงประกาศพระราชกิจท้ังปวงของพระองคแกประชาชาติท้ังหลาย 
9 จงขับรองถวายเทิดทูนสดุดีพระองค 
   เลาขานพระราชกิจมหัศจรรยท้ังสิ้นของพระองค 
10 จงถวายเกียรติสิริแดพระนามอันบริสุทธ์ิของพระองค 
  จิตใจของผูท่ีแสวงหาองคพระผูเปนเจา+จงช่ืนชมยินดี 
11  จงหมายพึ่งองคพระผูเปนเจา+และพลังอํานาจของพระองค 
  จงแสวงหาพระพักตรเรื่อยไป  
12 จงระลึกถึงการมหัศจรรยท่ีทรงกระทํา 
  การอัศจรรยท้ังหลายและคําพิพากษาที่ทรงประกาศ 
13 วงศวานแหงอิสราเอลผูรับใชของพระองศเอย 
  เผาพันธุยาโคบที่ทรงเลือกสรรเอย 
 
14 พระองคทรงเปนองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา 
  การพิพากษาของพระองคคงอยูท่ัวปฐพี 
15 พระองคทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองคตลอดกาล 
  ถอยพระบัญชาท่ีทรงใหไว ตลอดพันชั่วอายุ 
16 พันธสัญญาที่พระองคทรงใหไวแกอับราฮัม 
  คําปฏิญาณท่ีทรงใหแกอิสอัค  
17 และพระองคทรงยืนยันตอยาโคบเปนประกาศิต 
  เปนพันธสัญญานิรันดรแกอิสราเอลวา 
18   “ เ ร า จ ะ ยกดินแดนคานาอันใหเจา 



   เปนกรรมสิทธ์ิของเจาท้ังหลาย”  
 
19 เมื่อครั้งอิสราเอล ยังมีจํานวนนอยนัก   
  นอยเหลือเกิน และเปนเพียงคนตางถ่ินในท่ีนั้น 
20 เขาระเหเรรอนไปจากประชาชาตินั้นสูประชาชาตินี้ 
  จากอาณาจักรหนึ่งสูอีกอาณาจักรหนึ่ง 
21 พระเจามิไดทรงยินยอมใหผูใดขมเหงรังแกเขา 
   ทรงกําราบบรรดากษัตริยเพราะเห็นแกเขา 
22 ตรัสวา  “ อยาแตะตองผูที่เราเจิมไว 
  อยาทําอันตรายใดๆ แกผูเผยพระวจนะของเรา”  
23  ทั่วท้ังโลกจงรองเพลงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
  วันแลววันเลาจงประกาศความรอดของพระองค 
24 จ ง ป ร ะ ก าศพระเกียรติสิริของพระองคในหมูประชาชาติ 
  ประกาศพระราชกิจล้ําเลิศของพระองคทามกลางชนชาติตางๆ 
25 ดวยวาองคพระผูเปนเจา+ ทรงยิ่งใหญนัก 
และควรแกการเทิดทูนสูงสุด 
  จงเคารพยําเกรงพระองคเหนือพระท้ังปวง 
26 เพราะพระของชนชาติตางๆ เปนเพียงรูปเคารพ 
  แตองคพระผูเปนเจา+ทรงสรางฟาสวรรค 
27 เกียรติและไอศวรรยานุภาพอยู ณ เบื้องพระพักตร  
  พลังและความปติยินดีอยูในท่ีประทับของพระองค 
28 ตระกูลของชนชาติทั้งหลายเอย จงยอมรับองคพระผูเปนเจา+เถิด  
  ยอมรับเถิดวา 
เกียรติสิริและพลังอํานาจเปนขององคพระผูเปนเจา+ 
29  จงเทิดพระเกียรติอันคูควรแดพระนามของพระองค 
 จงนําเครื่องบูชามายังเบื้องพระพักตร 



 
 จงนมัสการองคพระผูเปนเจา+ในทามกลางความบริสุทธิ์เลิศล้ําสูงสง
ของพระองค 
30 ท่ัวโลกจงสั่นสะทานตอพระพักตรพระองค 
  พิภพไดรับการสถาปนาไวม่ันคง จะไมคลอนแคลน 
31 ฟาสวรรคจงชื่นชมยินดี แผนดินโลกจงปติ 
  ใหประชาชาติท้ังปวงกลาววา  “ อ ง คพระ ผูเ ปนเ จา+ 
ท ร ง ค ร อ บ ค ร อ ง !”  
32 ทองทะเลและสรรพสิ่งในนั้น จงรองคํารน 
  ทองทุงและทุกสิ่งในนั้นจงเปรมปรีดา 
33 เหลาพฤกษาในไพรพนาจะขับรอง 
  จะรองเพลงรื่นเริงเบื้องพระพักตรอ ง คพระ ผูเ ปนเ จา+ 
  เ พ ร า ะ พ ระองคเสด็จมาเพ่ือพิพากษาโลก 
34  จงสรรเสริญขอบพระคุณอ ง คพระ ผูเ ปนเ จา+ 
เพราะพระองคประเสริฐเลิศ 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
35 จงรองทูลตอพระองควา  “ ขาแตพระเจาองคพระผูชวยใหรอด          
        
 
 ขอทรงชวยโปรดรวบรวมและกอบกูขาพระองคท้ังหลายจากชนชาติ
ตางๆ 
 เพื่อขาพระองคท้ังหลายจะมาขอบพระคุณ 
พระนามอันบริสุทธ์ิศักด์ิสิทธ์ิของพระองค 
  และชื่นชมยินดีในการสรรเสริญพระองค”  
36  ขอถวายสดุดีแดอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงอิสราเอล 
  ตั้งแตนิรันดรกาล จวบจนนิรันดรกาล”  
 



 แลวประชากรทั้งปวงเปลงเสียงวา  “ อ า เ ม น ”  แ ล ะ   
“ สรรเสริญอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+”  
37
 ดาวิดทรงมอบหมายใหอาสาฟและคณะปฏิบัติหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอที่
หนาหีบพันธสัญญาแหงอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+จัดการทุกอยางใหครบ
ถวนตามขอกําหนดทุกวัน 38และใหโอเบด เอโดม และเพื่อนรวมงาน 68 
คนรวมปรนนิบัติดวย โอเบดเอโดมบุตรเยดูธูนและโฮสาห เปนยามประตู 
39 ดาวิดทรงใหศาโดกและปุโรหิตอื่นๆ 
ประจําอยูท่ีพลับพลาของพระเจาบนสถานบูชา ณ ท่ีสูงในกิเบโอน 
40เพื่อถวายเครื่องเผาบูชาแดอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ทุกเชาทุกเย็นบน
แทนบูชา 
ตามที่ระบุไวในบทบัญญัติซ่ึงอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ทรงบัญชาอิสราเอ
ล  41และใหเฮมาน เยดูธูน กับคนอื่นๆ 
อีกหลายคนที่ไดรับเลือกและกําหนดใหเปนผูถวายขอบพระคุณแดอ ง คพ
ร ะ ผูเปน เ จา+วา  “ เพราะความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร”  
42 เฮมานกับเยดูธูนรับผิดชอบการเปาแตร ตีฉาบ 
และบรรเลงเครื่องดนตรีตางๆ คลอไปกับบทเพลงศักด์ิสิทธ์ิ 
บุตรทั้งหลายของเยดูธูนประจําอยูท่ีประตู 
43 จากนั้นประชาชนพากันกลับสูเหยาเรือนของตน 
สวนดาวิดเสด็จกลับพระราชวังไปอวยพรเชื้อพระวงศ 
 
.c.พระสัญญาแกดาวดิ 
 
17 หลังจากดาวิดเขาประทับในพระราชวังแลว 
ไดตรัสกับนาธันผูเผยพระวจนะวา  “ ดูเถิด  เราอยูในวังไมสนสีดาร 
ในขณะท่ีหีบพันธสัญญาของอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+อยูในเต็นท”  
2นาธันทูลวา  “ ขอทรงกระทําตามพระดําริชอบเถิด 
เพราะพระเจาทรงสถิตกับฝาพระบาท”  



3 คืนนั้น  พระดํารัสของพระเจามาถึงนาธันวา 
 
4  “ ไปบอกดาวิดผูรับใชของเราวาอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ตรัสวา  
‘ เจาไมใชผูท่ีจะสรางวิหารใหเราอยู 5เรามิไดอยูในวิหารเลย  
นับตั้งแตเรานําอิสราเอลออกมาจากอียิปตจวบจนทุกวันนี้ 
เราอยูในพลับพลาตลอด ยายจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 
6ไมวาโยกยายไปที่ไหนกับชนอิสราเอล  
เคยหรือท่ีเราออกปากกับบรรดาผูนําซ่ึงเราสั่งใหอภิบาลประชากรของเราวา  
‘ ทําไมไมสราง วิหารดวยไมสนสีดารใหเรา?’  
7  “ จงบอกดาวิดผูรับใชของเราวา   
อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ผูทรงฤทธิ์ตรัสวา  ‘ เราไดเลือกเจาจากทุงหญา  
จากการเลี้ยงแกะมาเปนผูนําปกครองอิสราเอลประชากรของเรา 
8เราอยูกับเจาตลอดมาไมวาเจาไปท่ีไหนและเราทําลายลางศัตรูท้ังปวงของ
เจาออกไปพนหนาเจา  บัดนี้เราจะ 
กระทําใหนามของเจาเลื่องลือไปเหมือนเหลาบุคคลสําคัญของโลก  
9และเราจัดเตรียมท่ีแหงหนึ่งสําหรับอิสราเอลประชากรของเรา 
เพื่อเขาจะมีบานเรือนเปนของตนเองและไม ตองถูกรบกวนอีก 
คนชั่วรายจะไมมาขมเหงรังแกพวกเขาเหมือนแตแรกและเรื่อยมา 
10นับต้ังแตเราต้ังผูวินิจฉัยปกครองอิสราเอล 
เราจะปราบศัตรูท้ังปวงของเจา  
  “ เราขอประกาศวา  
อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+จะสถาปนาวงศวานสําหรับเจา 
11เม่ือเจาหมดอายุขัยและจากไปอยูกับบรรพบุรุษแลว 
เราจะตั้งบุตรชายคนหนึ่งของเจาเลือดเนื้อเช้ือไขของเจาเอง 
สืบตําแหนงเจา และเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขา 
12เขาเปนผูท่ีจะสรางวิหารใหเรา 
แ ล ะ เ ร า จ ะ ส ถ าปนาบัลลังกของเขาตลอดกาล 
13เราจะเปนพอของเขา และเขาจะเปนลูกของเรา  



เราจะไมริบความรักของเราจากเขา 
เหมือนที่เราริบจากผูครองราชยกอนหนาเจา 
14เราจะตั้งเขาไวในนิเวศและอาณาจักรของเราตลอดไป 
เราจะสถาปนาบัลลังกของเขาไวตลอดนิรันดร’  ”  
 
15
 นาธันจึงกราบทูลพระดํารัสท้ังสิ้นท่ีทรงเปดเผยใหดาวิดทราบอยางถ่ี
ถวน 
 
.c.ดาวิดทูลอธิษฐาน 
16
 แลวกษัตริยดาวิดเสด็จเขามาประทับอยูเบ้ืองพระพักตรอ ง คพ ร ะ
ผูเปน เ จา+ และทูลอธิษฐานวา   
 
  “ ขาแตอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจา  ขาพระองคเปนผูใดเลา 
วงศตระกูลของขาพระองคเปนใครหนอ  
พระองคจึงทรงนําขาพระองคมาถึงเพียงนี้? 17และไมเพียงแตเทานี้ 
พระองคยังตรัสถึงอนาคตแหงวงศวานของผูทาส 
พระองคทรงทอดพระเนตรขาพระองคราวกับวาเปนผูมีเกียรติสูงสง  
ขาแตอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจา  
18   “ ขาพระองคจะกราบทูลอะไรได  ที่ทรงใหเกียรติผูทาสถึงเพียงนี้ 
ดวยวาทรงรูจักผูทาสของพระองค  
19ขาแตอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระองคทรงกระทําสิ่งท่ีย่ิงใหญนี้  
และประทานคําม่ันสัญญาอันยิ่งใหญเหลานี้ ดวยเห็นแกผูทาสของพระองค 
และตามน้ําพระทัยของพระองค  
20  “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ไมมีผูใดเสมอเหมือนพระองค  
ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองค  
หูของขาพระองคไมเคยไดยินถึงพระเจาองคใดเสมอเหมือนพระองค  



21และมีชนชาติอื่นใดท่ัวโลกหรือท่ีเสมอเหมือนอิสราเอลประชากรของพระ
องค  ซึ่งมีพระเจาท่ีเสด็จมาไถประชากรเพื่อพระองคเอง 
ทรงกอบกูพวกเขาออกมาจาก   อียิปต เพื่อพระนามของพระองค 
และเพื่อสําแดงการอัศจรรยยิ่งใหญและนาสะพรึงกลัว 
โดยขับไลประชาชาติตางๆ ออกไปพนหนาประชากรของพระองค  
22ทรงตั้งประชากรอิสราเอลเปนกรรมสิทธิ์ของพระองคตลอด      นิรันดร 
และทรงเปนพระเจาของเขา  ขาแตอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ 
23 และบัดนี้ 
ขาแตอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ขอใหคําม่ันสัญญาท่ีทรงใหไวเก่ียวกับผูท
าสและวงศวานนั้นไดรับการสถาปนาไวตลอดนิรันดร  
ขอทรงกระทําดังท่ีทรงสัญญาไว  
24เพื่อการนั้นจะดํารงอยูและเพื่อพระนามของพระองคจะเลื่องลือตลอดนิรัน
ดร ผูคนจะกลาววา  ‘ อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ทรงฤทธิ์  
พระเจาแหงอิสราเอล  ทรงเปนพระเจาของอิสราเอล’  
และวงศวานดาวิดผูทาสของพระองคจะไดรับการสถาปนาไวตอเบื้องพระพั
กตรพระองค  
25  “ ขาแตพระเจาของขาพระองค  
ขาพระองคกลาทูลอธิษฐานตอพระองค  
ก็เพราะพระองคทรงเปดเผยแกผูทาสของพระองควาจะทรงสถาปนาวงศวา
นเพื่อเขา 26ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคทรงเปนพระเจา!ท ร งสัญญาจะประทานสิ่งดีงามนี้แกผูทาสของพร
ะองค   27ขาแตอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ บัดนี้ 
พระองคทรงพอพระทัยท่ีจะอวยพรวงศวานผูทาสของพระองคขอใหลูกหลา
นของขาพระองคอยูตอเบ้ืองพระพักตรพระองคตลอดไป  
ขาแตองคพระผูเปนเจา+เพราะเมื่อพระองคทรงอํานวยพระพรสิ่งใด  
สิ่งนั้นก็รับพระพรของพระองคสืบไปนิรันดร”  
 
.c.พระราชกิจและชัยชนะของดาวิด 



 
18 ในที่สุด ดาวิดทรงปราบชาวฟลิสเตียสําเร็จ 
ทรงพิชิตเมืองกัทและหมูบานรอบๆ ซึ่งอยูในอํานาจของฟสิสเตีย  
2 ดาวิดทรงพิชิตโมอับดวย 
พวกเขาตกเปนเมืองขึ้นและนําเครื่องบรรณาการมาถวาย  
3 ท้ังทรงสูรบกับฮาดัดเอเซอร กษัตริยแหงโศบาหไปถึงฮามัท 
ขณะเมื่อทรงสถาปนาความเปนปกแผนแหงอํานาจเลียบแมน้ํายูเฟรติส 
4ดาวิดทรงยึดรถรบ 1,000 คัน พลรถรบ 7,000  ค น  
แ ล ะ ท ห า ร ร า บ  20,000 คน 
ทรงใหตัดเอ็นขามาศึกท้ังหมดยกเวนไว 100 ตัวสําหรับเทียมรถรบ 
5 เมื่อชาวอารัม50จากดามัสกัสมาชวยฮาดัด เอเซอรแหงโศบาห 
ดาวิดทรงสังหารเสีย 22,000 ค น  
6ทรงวางกําลังทหารไวในดามัสกัสเมืองหลวงของอารัม  
พวกเขาจึงเปนเมืองขึ้นและตองสงสวยบรรณาการแดดาวิดดวย 
แ ล ะ อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ประทานชัยชนะแกดาวิดทุกหนทุกแหง
ท่ีไปถึง   
7
 ดาวิดทรงนําโลทองคําของบรรดานายทหารของฮาดัดเอเซอรมายังเ
ยรูซาเล็ม 
8เชนเดียวกับทองสัมฤทธ์ิปริมาณมหาศาลจากเมืองเทบาหและคูนของฮาดัด
เอเซอร  ซึ่งโซโลมอนทรงหลอมทองสัมฤทธ์ิใชหลอเปนขันสาคร  เสาใหญ  
และภาชนะทองสัมฤทธิ์ ตางๆ 
9 เมื่อกษัตริยโทอูแหงฮามัทไดขาววาดาวิด  
ทรงรบชนะทั้งกองทัพของฮาดัดเอเซอร กษัตริยแหงโศบาหแลว  
10ก็สงโอรสฮาโดรัมมาถวายพระพรแดกษัตริยดาวิดและรวมยินดีในชัยชน

                                      
50 18:5 * หรือ ซีเรีย 



ะของพระองค  พรอมท้ังนําภาชนะทองคํา  เงิน  ทองสัมฤทธิ์มาถวาย 
เพราะฮาดัดเอเซอรและโทอูเปนศัตรูขับเคี่ยวกันมา  
11
 กษัตริยดาวิดทรงถวายภาชนะเหลานี้แดอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+
เ ชนเดียวกับเงินและทองที่ทรงริบมาจากชาวเอโดม  โมอับ  อัมโมน  
ฟลิสเตีย และอามาเลข 
12 อาบีชัยบุตรเศรุยาหสังหารชาวเอโดม 18,000 คนในหุบเขาเกลือ 
13ทานวางกําลัง ทหารไวในเอโดม 
และชาวเอโดมทั้งปวงก็ยอมสวามิภักด์ิตอดาวิด  
อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ประทานชัยชนะแกดาวิดทุกหนทุกแหงท่ีไปถึง 
 
.c.เจาหนาท่ีของดาวิด 
14 ดาวิดทรงครอบครองทั่วแดนอิสราเอล 
กระทําสิ่งท่ีถูกตองเที่ยงธรรมเพื่อปวงประชากร ของพระองค  
15โยอาบบุตรเศรุยาหเปนแมทัพ เยโฮชาฟทบุตรอาหิลูดเปนอาลักษณหลวง 
16ศาโดกบุตรอาหิทูบและอาหิเมเลคบุตรอาบียาธารเปนปุโรหิตชัฟชาเปนร
า ช เ ล ข า  17เบไนยาห  
บุตรเยโฮยาดาเปนผูบังคับกองทหารรักษาพระองคคือพวกเคเรธีตและเปเลท 
บรรดาโอรสของดาวิดเปนราชมนตรีเคียงขางพระราชา51 
 
.c.สงครามกับคนอัมโมน 
 
19  เมื่อกษัตริยนาหาชแหงอัมโมนสิ้นพระชนม  โอรสขึ้นครองราชยแทน 
2ดาวิดทรงรําพึง วา  “ เราจะแสดงน้ําใจตอฮานูนบุตรนาหาช  
เพราะบิดาของเขาเคยแสดงน้ําใจตอเรา”  
ดาวิดจึงสงทูตไปแสดงความเสียใจตอฮานูนท่ีสูญเสียพระบิดา   

                                      
51 18:17 * หรือ ปุโรหิต (ดู 2 ซามูเอล 8:18) 



 แตเม่ือคณะทูตของดาวิดมาเขาเฝาฮานูนท่ีดินแดนอัมโมน 
3บรรดาขุนนางอัมโมนทูลฮานูนวา  
“ ทรงคิดหรือวาดาวิดสงคนเหลานี้มาเปนเกียรติแดพระบิดา  
พ ว ก เขามาสอดแนมดูลาดเลากอนเขาโจมตีตางหาก”    
4ฮานูนจึงจับคนของดาวิดโกนเคราและตัดเสื้อผาตรงสะโพกออกแลวปลอย
ไ ป   
5 เมื่อดาวิดทรงทราบเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
จึงสงคนไปแจงใหคณะทูตผูถูกสบประมาทวา  
“ จงพักอยูท่ีเยรีโคจนกวาเคราจะขึ้นดังเดิม  แลวคอยกลับมา”  
6
 ฝายชาวอัมโมนตระหนักดีวาไดยั่วยุพระพิโรธของดาวิดอยางรายแร
งเพียงใด  ฮานูน และชาวอัมโมนจึงนําเงิน 1,000 ตะลันต52 
ไปจางรถรบและพลรถรบจากอารัมนาฮะเรอิม53 อารัม  มาอาคาห  
และโศบาห  7ฮานูนทรงจางรถรบ 32,000 คัน  และใหเงินแกกษัตริย  
มาอาคาหกับกองทัพ ซึ่งมาตั้งคายพักอยูใกลเมเดบา  
ขนะที่ชาวอัมโมนเคลื่อนทัพมาจากเมืองตางๆ เพื่อสูรบ 
8
 เมื่อดาวิดทรงทราบเชนนี้ก็สงโยอาบและทั้งกองทัพของอิสราเอลออก
ไ ป   9กองทัพอัมโมนออกมาประจันหนากันท่ีทางเขาเมืองของพวกเขา 
ในขณะท่ีบรรดากษัตริยซ่ึงเสด็จมาประทับอยูกลางทุง   
10 โยอาบเห็นวากองกําลังศัตรูอยูทั้งขางหนาและขางหลัง  
ก็แบงกําลังทหารฝมือดีท่ีสุด สวนหนึ่งไปรับมือชาวอารัม 
11นอกนั้นภายใตบัญชาการของอาบีชัยนองชายของทาน 
เคลื่อนออกไปรับมือชาวอัมโมน 12โยอาบสั่งวา  
“ ถาอารัมแข็งแกรงเกินกําลังเรา เจาจงมาชวย 

                                      
52 19:6 * ร า ว  34 ตัน ** หรือ ตะวันตกเฉียงเหนือของเมโสโปเตเมีย 
53 19:6 ** หรือ ตะวันตกเฉียงเหนือของเมโสโปเตเมีย 



และถาอัมโมนแข็งแกรงเกินกําลังเจา เราจะไปชวย 
13จงเขมแข็งใหเราตอสูอยางกลาหาญเพื่อพี่นองรวมชาติของเรา 
และเพื่อนครแหงอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ของเรา  
พระองคจะทรงกระทําตามที่ทรงเห็นชอบ”  
14 แลวโยอาบกับพวกก็บุกเขาโจมตี  ชาวอารัมเริ่มพายหนี 
15เม่ือชาวอัมโมนเห็นชาวอารัมลาถอย 
ก็ผละหนีตอหนาอาบีชัยนองชายโยอาบเขาไปในเมือง 
โยอาบจึงยกทัพกลับมาเยรูซาเล็ม 
16 หลังจากพวกอารัมเห็นวาตนพายหนีอิสราเอล  
ก็สงคนไปนํากําลังชาวอารัมอีกฟากของแมน้ําโดยโชฟาคแมทัพของฮาดัดเ
อเซอรนําทัพมา    
17 เมื่อขาวนี้ทราบถึงดาวิด 
พระองคทรงกรีธาทัพอิสราเอลทั้งหมดขามแมน้ําจอรแดนไปรบกับศัตรู   
ทรงตั้งแนวรบประจันหนาพวกอารัมและสูรบกัน 
18แตพวกเขาพายหนีตอหนาอิสราเอล  ดาวิดทรงสังหารพลรถรบ 7,000 
คน กับทหารราบ 40,000 คน และทรงพิฆาตโชฟาคแมทัพดวย   
19
 เมื่อขารับใชของฮาดัดเอเซอรเห็นวาพวกเขาพายแพแกอิสราเอลก็ย
อมสวามิภักด์ิตอดาวิด และตกเปนเมืองขึ้น    
 
 ชาวอารัมจึงไมกลามาชวยชาวอัมโมนรบอีกเลย 
 
.c.การยดึเมืองรับบาห 
 
20 ในฤดูใบไมผลิอันเปนชวงซ่ึงบรรดากษัตริยมักออกไปสูรบ 
โยอาบนําทัพอิสราเอลไปทําลายลางดินแดนของชาวอัมโมนแลวทานก็ลอมเ
มืองรับบาห  สวนดาวิดยังคงประทับอยูท่ีเยรูซาเล็ม  โยอาบโจมตีรับบาห 
และทิ้งใหเปนซากปรักหักพัง 



2ดาวิดทรงหยิบมงกุฎจากพระเศียรกษัตริยของพวกเขา54 
สวมบนพระเศียรของพระองคเปนมงกุฎทองคําประดับ 
เพชรนิลจินดามีน้ําหนักถึง 1 ตะลันต** 
ดาวิดทรงริบของเชลยจํานวนมากจากเมืองนั้น  
3ทรงจับตัวชาวเมืองเหลานั้นใหมาทํางานเลื่อยไมตีเหล็ก  ทําเสียม 
และขวาน  ดาวิดทรงกระทําอยางนี้กับเมืองอัมโมนทั้งปวงที่พิชิตได 
แลวดาวิดและกองทัพท้ังหมดก็กลับสูเยรูซาเล็ม 
 
.c.สงครามกับชาวฟลิสเตีย 
4 ตอมา มีการสูรบกับชาวฟลิสเตียอีกท่ีเกเซอร  
ครั้งนั้นสิบเบคัยแหงหุชาหสังหารสิปปยวงศวานของพวกเรฟาอิม 
และชาวฟลิสเตียก็ยอมแพ 
5 ในการรบกับฟลิสเตียอีกคราวหนึ่ง 
เอลฮานันบุตรยาอีรไดสังหารลามีนองชายของโกลิอัทแหงกัท 
ดามหอกของลามีนั้นใหญเหมือนไมกระพั่นทอผา 
6 ในการรบอีกครั้งท่ีเมืองกัท 
คนรางยักษผูหนึ่งมีนิ้วมือนิ้วเทาขางละหกนิ้วรวมเปน 24 
นิ้วซ่ึงเปนวงศวานราฟา55เชนกัน 7มาลบหลูทาทายอิสราเอล 
แตถูกโยนาธานบุตรชิเมอาพี่ชายของดาวิดสังหาร  
8 คนเหลานี้เปนวงศวานของราฟาแหงกัท 
ถูกดาวิดและทหารปลิดชีพเสีย 
 
.c.ส ำ ม ะ โ น ป ร ะ ช า ก ร  
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21 ซาตานลุกขึ้นเลนงานอิสราเอล  ยั่วยุดาวิดใหทําสํามะโนประชากร 
2ดาวิดจึงตรัสกับโยอาบและเหลาแมทัพนายกองวา  
“ จงไปนับไพรพลอิสราเอล 
จากเบเออร เ ช บ า จดดานแลวกลับมารายงาน  
เพื่อเราจะรูวามีคนอยูเทาไร”  
3 โยอาบทูลทัดทานวา  
“ ข อ อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ทรงเพิ่มพูนกําลังพลของพระองครอยเท
า ท้ังหมดก็เปนคนของฝาพระบาทไมใชหรือ?  
เหตุไฉนจึงทรงประสงคใหกระทําเชนนี้? 
ควรหรือท่ีจะนํามลทินมาสูอิสราเอล?”  
4 แตพระบัญชาของกษัตริยยอมมีอํานาจเหนือโยอาบ  
โยอาบจึงเดินทางไปทั่วดินแดนอิสราเอล  แลวกลับมายังเยรูซาเล็ม 
5โยอาบทูลรายงานดาวิดวา  จํานวนคนที่ออกรบไดท่ัวท้ังอิสราเอลมี 
1,100,000 คน รวมทั้ง 470,000 คนในยูดาห  
6 แตโยอาบไมไดรวมจํานวนคนตระกูล เลวีและเบนยามิน  
เพราะทานรูสึกวาคําบัญชานี้นารังเกียจ 
7 พระเจาเองก็ไมทรงพอพระทัยท่ีดาวิดทําเชนนี้ 
จึงทรงลงโทษอิสราเอล 8ดาวิดกราบทูลพระเจาวา  
“ ขาพระองคผิดมากท่ีทําลงไปเชนนี้ 
ข อ ท ร งโปรดขจัดมลทินแหงผูทาสออกไป 
ขาพระองคไดกระทําสิ่งท่ีโงเขลามาก”  
9 อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ตรัสกับกาดผูทํานายของดาวิดวา 10 
“ จงไปแจงแกดาวิด อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ตรัสดังนี้วา  
‘ เรามีขอเสนอสามประการ 
ใหดาวิด เลือกขอหนึ่งแลวเราจะจัดการกับดาวิด ตามนั้น’  ”  
11 กาดจึงเขาเฝาและทูลดาวิดวา  
“ อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ทรงใหเลือกเอา 
12ระหวางการกัน ด า ร อาหารสามป 



หรือถูกดาบศัตรูของเจาลางผลาญสามเดือน 
หรือลงโทษดวยดาบของอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+สามวันคือ 
โรคระบาดรายแรงซ่ึงทูตของอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+จะนําหายนะมาสูทุ
กสวนของอิสราเอล  
ขอทรงตรึกตรองและแจงคําตอบซึ่งขาพระบาทจะนําไปทูลอ ง คพ ร ะ ผูเ
ปน เ จา+ผูทรงใชขาพระบาทมา”  
13 ดาวิดตรัสตอบกาดวา  “ เราลําบากใจมาก 
แตขอตกอยูในอุงพระหัตถอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ดีกวาตกอยูในเง้ือมมื
อมนุษย เพราะถึงอยางไรพระเจาก็ทรงเมตตานัก”  
14 ฉะนั้นอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ทรงสงโรคระบาดมายังอิสราเอล 
เปนผลใหมีคนลมตาย 70,000 ค น  15ในชวงโรคระบาด 
พระเจาทรงใชทูตสวรรคองคหนึ่งมาทําลายลางเยรูซาเล็ม แตขณะนั้น 
อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ทอดพระเนตรแลวสะเทือนพระทัยในภัยพิบัตินั้น  
จึงตรัสแกทูตผูทําลายวา  “ พอแลว! ยั้งมือเถิด”  
ทูตของอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+กําลังยืนอยูท่ีลานนวดขาวของอาราวนา
ห56ชาวเยบุส 
16
 เมื่อดาวิดทอดพระเนตรเห็นทูตของอ ง คพระผูเปนเจา+ยืนอยูระหว
างสวรรคกับแผนดินโลก ถือดาบอยูเหนือเยรูซาเล็ม 
ดาวิดกับบรรดาผูอาวุโสซ่ึงสวมผากระสอบอยูก็หมอบซบหนาลงกับพื้น  
17 ดาวิดกราบทูลพระเจาวา  “ ขาพระองค 
มิใชหรือท่ีสั่งใหนับจํานวนพลที่ออกรบได ขาพระองคคือผูท่ีทําผิดทําบาป  
ประชากรเหลานี้เปนแตเพียงลูกแกะ พวกเขาทําผิดอันใดเลา  
ขาแตอ ง คพระผูเปนเจา+พ ร ะ เ จาขอ ง ขาพระ อ ง ค 
ขอทรงลงโทษขาพระองคกับครอบครัว  
แตอยาใหภัยพิบัตินี้ตกอยูแกประชากรของพระองคเลย”  
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18
 ทูตของอ ง คพระผูเปนเจา+จึงตรัสสั่งกาดใหแจงแกดาวิดใหสรางแ
ทนบูชาขึ้นถวายแดอ ง คพระผูเปนเจา+ท่ี 
ลานนวดขาวของโอรนันชาวเยบุส  
19ดาวิดจึงลุกขึ้นปฏิบัติตามถอยพระดํารัสซ่ึงกาดไดกลาวในพระนามอ ง
คพระผูเปนเจา+ 
20 ขณะโอรนันกําลังนวดขาวสาลีอยูเหลียวมาเห็นทูตสวรรคเขา 
บุตรชายสี่คนของทานท่ีอยูดวยก็วิ่งหนีไปซอนตัว 
21แลวโอรนันเห็นกษัตริยทรงพระดําเนินมาใกล  
จึงวิ่งจากลานนวดขาวมาถวายบังคมซบหนาลงถึงดิน 
22ดาวิดตรัสกับโอรนันวา  
“ เราขอซ้ือลานนวดขาวแหงนี้จากเจาเต็มราคาแลว  
เราจะสรางแทนบูชาถวายแดอ ง คพระผูเปนเจา+ โรคระบาดจะไดยุติลง”  
23 โอรนันทูลดาวิดวา  “ ฝาพระบาทขาแตองคกษัตริยขอทรงรับไปเถิด  
จะใชทําสิ่งใดก็ตามแตจะโปรด  ขอทรงรับวัวไปเปนเครื่องเผาบูชา 
เลื่อนนวดขาวสามารถใชเปนฟน และขาวสาลีสําหรับเปนเครื่องธัญบูชา 
ขาพระบาทขอถวายทั้งหมด”  
24 กษัตริยดาวิดตรัสกับโอรนันวา  “ เรายืนยันท่ีจะซ้ือเต็มราคา 
เราไมอาจรับสิ่งท่ีเปนของเจาไปถวายแดอ ง คพระผูเปนเจา+ 
เราจะไมถวายสิ่งท่ีเราไดมาเปลาๆ เปนเครื่องเผาบูชา”  
25 ดาวิดจึงทรงจายทองคําหนัก 600 
เ ช เ ข ล 57ใหแกโอรนันเปนคาท่ีดิน 
26แลวสรางแทนบูชาถวายอ ง คพระผูเปนเจา+ขึ้นท่ีนั่น 
ถวายเครื่องเผาบูชากับเครื่องสันติบูชาบนแทน 
และดาวิดรองทูลตออ ง คพระผูเปนเจา+ 
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อ ง คพระผูเปนเจา+ทรงตอบโดยใหไฟจากสวรรคเผาเครื่องบูชาบนแทนนั้
น  
27 แลวอ ง คพระผูเปนเจา+ท รงบัญชาใหทูตองคนั้นเก็บดาบเขาฝก 
28เม่ือดาวิดเห็นวาอ ง คพระผูเปนเจา+ทรงตอบคําวิงวอนที่ลานนวดขาวข
องโอรนันชาวเยบุส 
ก็ทรงถวายเครื่องบูชาแดอ ง คพร ะ ผูเปนเจา+ท่ีนั่นอีก       
29พลับพลาของอ ง คพระผูเปนเจา+และแทนบูชาซ่ึงโมเสสไดสรางขึ้นใน
ถ่ินกันดารยังคงอยูบนสถานบูชา ณ ท่ีสูงแหงกิเบโอน 
30แตดาวิดไมสามารถเสด็จไปทูลถามพระเจาท่ีนั่น 
เพราะหวั่นวิตกดาบของทูตแหงอ ง คพระผูเปนเจา+ 
 
22 แลวดาวิดตรัสวา  “  
นิเวศของอ ง คพระผูเปนเจา+พระเจาและแทนบูชาสําหรับเครื่องเผาบูชาข
องอิสราเอลจะอยูท่ีนี่”  

 
.c.เตรียมกอสรางพระวิหาร 
2 ดาวิดจึงทรงเกณฑคนตางดาวท่ีอาศัยในอิสราเอล 
มอบหมายใหเปนชางสกัดหิน 
เตรียมหินสําหรับกอสรางพระวิหารของพระเจา  
3ดาวิดทรงใหเตรียมเหล็กจํานวนมากเพื่อทําหมุดสําหรับใชกับบานประตูแล
ะเหล็กยึด และหลอมทองสัมฤทธิ์ปริมาณมหาศาลเกินกวาจะชั่งน้ําหนัก 
4ท้ังเตรียมไมซุงสนสีดารมากมายเกินกวาจะนับ 
ซ่ึงชาวไซดอนและไทระไดนํามาถวายดาวิด 
5 ดาวิดตรัสวา  
“ โซโลมอนลูกของเรายังเยาวและออนประสบการณนัก 
นิเวศซ่ึงจะสรางขึ้นเพื่ออ ง คพระผูเปนเจา+ก็จะงดงามโออาตระการ 
มีชื่อเสียงเลื่องลือในสายตามวลประชาชาติ  ฉะนั้น 



เราจะตระเตรียมเพื่อการนี้ 
ดาวิดจึงทรงเตรียมการไวอยางเต็มท่ีกอนสิ้นพระชนม 
6
 แลวดาวิดตรัสกําชับโซโลมอนโอรสใหสรางวิหารถวายแดอ ง คพระ
ผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล      7ดาวิดตรัสวา  “ ลูกเอย 
ใจพอคิดจะสรางนิเวศเพื่อพระนามอ ง คพระผูเปนเจา+พระเจาของพอ 
8แตมีพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงพอวา  
‘ เจาไดฆาคนม า ก ม า ย ใ น ส ง ค ร า ม  
ท ำ ใ หเลือดนองแผนดินในสายตาของเรา  ฉะนั้น 
เจาจะไมไดเปนผูสรางวิหารถวายเพื่อนามของเรา 
9แตจะมีลูกคนหนึ่งของเจาเปนบุคคลแหงสันติ 
ซ่ึงเราจะใหเขาสงบปลอดพนจากศัตรูรอบดาน 
ลูกคนนี้จะมีชื่อวาโซโลมอน58และเราจะใหอิสราเอลอยูเย็นเปนสุขตลอดรัช
ก า ล ข อ ง เ ข า   10เ ข า คือผูท่ีจะสรางวิหารเพื่อนามของเรา 
เขาจะเปนบุตรของเรา และเราจะเปนบิดาของเขา 
และจะสถาปนาราชบัลลังกของเขาเหนืออิสราเอลตลอดไป’  
11  “ บัดนี้ ลูกเอย  ขอใหอ ง คพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับเจา  
ใหเจาประสบความสําเร็จ  
และสรางนิเวศสําหรับอ ง คพระผูเปนเจา+พ ร ะ เ จาของเ จา  
ดังท่ีพระองคตรัสไวแลว 
12ข อ อ ง คพระผูเปนเจา+ประทานความสุขุมชาญฉลาดกับความเขาใจ
แกเจา เมื่อทรงตั้งเจาขึ้นปกครองอิสราเอล 
เพื่อเจาจะรักษาบทบัญญัติแหงอ ง คพระผูเปน เ จา+พระเจาข อ ง เ จา 
13หากเจาใสใจปฏิบัติตามกฎเกณฑขอบังคับ 
ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ประทานแกโมเสสสําหรับอิสราเอล  
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เจาก็จะประสบความสําเร็จ จงเขมแข็งและกลาหาญเถิด  ไมตองกลัว  
ไมตองทอใจ   
14  
“ พอพากเพียรสะสมเพื่อนิเวศของอ ง คพระผูเปนเจา+ไดทองคําหนึ่งแสน
ตะลันต59 เงินหนึ่งลานตะลันต60 
เหล็กกับทองสัมฤทธิ์ปริมาณมหาศาลเกินกวาจะชั่งน้ําหนัก 
พรอมท้ังซุงกับหิน  เจาอาจหาเพิ่มเติมมาอีกก็ได    
15เ จามีคนงานมากมายทั้งชางสกัดหิน  ชางกอ  ชางไม  
ชางฝมือทุกประเภท 16ผูชํานาญงานทอง  เงิน  ทองสัมฤทธิ์  และเหล็ก  
บัดนี้จงเริ่มงาน  ขอใหอ ง คพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับลูก”  
17
 แลวดาวิดตรัสบัญชาใหบรรดาผูนําแหงอิสราเอลชวยเหลือโอรสโซโ
ล ม อ น  18ดาวิดตรัสกับพวกเขาวา  
“ อ ง คพระผูเปนเจา+พ ร ะ เ จาของ ทาน ทรงสถิตกับทานมิใชหรือ? 
และทรงโปรดใหมีความสงบรอบดาน 
เพราะทรงใหชนชาติทั้งปวงพายแพแกเรา 
และดินแดนนี้ก็ขึ้นแกองคพระผูเปนเจา+และประชากรของพระองค 19บัดนี้ 
จงทุมเทจิตใจและจิตวิญญาณแสวงหาอ ง คพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา  
เริ่มสรางสถานนมัส ก า ร อ ง คพระผูเปนเจา+พระเจา  
เพื่อทานจะนําหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+และภาชนะศักด์ิสิทธิ์เข
าสูวิหารซ่ึงจะสรางขึ้นเพื่อพระนามของพระองค”  
 
.c.งานของคนเลว ี
 

                                      
59 22:14 * ร า ว  3,450 ตัน 
60 22:14 ** ร า ว  34,500ตัน 



23  เมื่อดาวิดทรงชรามากแลว  
ก็ตั้งโซโลมอนโอรสขึ้นเปนกษัตริยแหงอิสราเอล 
2ดาวิดทรงใหชุมนุมผูนําท้ังปวงแหงอิสราเอล รวมทั้งปุโรหิตและชาวเลวี  
3มีการนับจํานวนชนเลวีท่ีมีอายุ 30 ปขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 38,000 ค น   
4ดาวิดตรัสวา  “ พ ว ก เ ข า  24,000 
คนจะดูแลงานที่พระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ อีก 6,000 คน 
เปนเจาหนาท่ีและตุลาการ 5อีก 4,000 คน เปนยามประจําพระวิหาร และอีก 
4,000 คนสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ พรอมกับบรรเลง 
เครื่องดนตรีท่ีเราเตรียมไว”   
6ดาวิดทรงแบงชนเลวีเปนสามกลุมใหญตามชื่อบุตรของเลวี ไดแก 
ตระกูลเกอรโชน  ตระกูลโคฮาท และตระกูลเมรารี 
 
.c.ตระกูลเกอรโชน 
7 จากตระกูลเกอรโชน คือ 
  ลาดาน กับ ชิเมอี  
 8บุตรของลาดาน ไดแก 
  เยฮีเอลผูเปนหัวหนา เศธาม และโยเอล รวม 3 ค น    
 9บุตรของชิเมอี ไดแก  
  เชโลโมท ฮาซีเอล และ ฮาราน รวม 3 ค น    
  คนเหลานี้เปนหัวหนาครอบครัวของสายลาดาน  
10 บุตรของชิเมอี ไดแก  
  ยาหาท ศีซา61 เยอูช และเบรียาห  
  เหลานี้คือบุตรของชิเมอี รวม 4 ค น   
 11ยาหาทเปนหัวหนาศีซา เปนคนที่สอง  สวนเยอูช 
และเบรียาหมิไดมีบุตรชาย 

                                      
61 23:10 * หรือ ศีนา 



  หลายคน  จึงนับเปนครอบครัวเดียวกัน 
ไดรับมอบหมายงานเดียวกัน 
 
.c.ตระกูลโคฮาท 
12 บุตรของโคฮาท ไดแก  
  อัมราม  อิสฮาร เฮโบรน และอุสซีเอล รวม 4 ค น   
13 บุตรของอัมราม คือ 
  อาโรน กับ โมเสส  
  อาโรนและวงศวานแยกออกมาเปนพิเศษเสมอไป 
เพื่อชําระสิ่งบริสุทธ์ิที่สุด 
  ถวายเครื่องบูชาแดองคพระผูเปนเจา+ รับใชเบ้ืองพระพักตร 
พระองคและ 
  กลาวอํานวยพรในพระนามของพระองคตลอดไป 
14วงศวานของโมเสสคนแหง 
  พระเจา  นับรวมเขาในตระกูลเลวี  
15 บุตรของโมเสส คือ 
  เกอรโชม กับ เอลีเยเซอร   
16 วงศวานของเกอรโชม คือ 
  ชูบาเอลผูเปนหัวหนา   
17 สวนเอลีเอเซอร 
  มีบุตรชายคนเดียว คือ เรหับยาหผูเปนหัวหนา  
  แตเรหับยาหมีบุตรหลานมากมาย  
18 บุตรของอิสฮาร  คือ 
  เชโลมิทผูเปนหัวหนา   
19 บุตรของเฮโบรน คือ 
  เยรียาหผูเปนหัวหนา อามาริยาหเปนคนที่สอง   
  ยาฮาซีเอลเปนคนที่สาม  และเยคาเมอัมเปนคนที่สี่    
20 บุตรของอุสซีเอล คือ  



  มีคาหผูเปนหัวหนา และอิสชีอาหเปนคนที่สอง 
 
.c.ตระกูลเมรารี 
21 บุตรของเมรารี คือ 
  มาหลี กับ มูชี  
 บุตรของมาหลี คือ  
  เอเลอาซาร กับ คีช  
 22เอเลอาซารสิ้นชีวิตโดยไมมีบุตรชายสืบสกุล  
มีแตบุตรสาวซึ่งก็ไดแตงงานกับลูกพี่ลูกนองคือบุตรชายของคีช  
23 บุตรของมูชีไดแก มาหลี  เอเดอร และเยรีโมท รวม 3 ค น  
 
24
 เหลานี้คือวงศวานของเลวีตามตระกูลท่ีไดลงทะเบียนไวตามช่ือของหั
วหนาครอบครัว   ชายตระกูลเลวีท่ีอายุ 20 ปขึ้นไป ที่กลาวมานี้ 
ทุกคนมีหนาท่ีปฏิบัติงานในพระวิหารข อ ง อ ง คพระผูเปนเจา+ 
25เพราะดาวิดตรัสไววา  
“ อ ง คพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลทรงโปรดใหเหลาประชากรมีสั
นติสุข และพระองคจะประทับอยูณ เยรูซาเล็มเสมอไป 
26ค น ต ร ะ กูลเลวีจึงไมจําเปนตองแบกหามพลับพลาและภาชนะตางๆ 
โยกยายไปมาอีกตอไป 27มีการทําสํามะโนชนตระกูลเลวีท่ีอายุ 20 
ปขึ้นไปตามคําสั่งลาสุดของดาวิด 
28งานของคนเลวีคือชวยเหลือวงศวานของอาโรนในการปฏิบัติหนาท่ีในพ
ระวิหารของอ ง คพระผูเปนเจา+ท้ังดูแลสถานที่ 
ชวยเหลือในพิธีชําระสิ่งศักด์ิสิทธ์ิท้ังปวง และทําหนาท่ีอื่นๆ 
ในพระวิหารขององคพระผูเปนเจา 
29เขาทั้งหลายจัดขนมปงเบ้ืองพระพักตร แปงละเอียดสําหรับเครื่องธัญบูชา 
ขนมปงไมใสเชื้อ การอบปงและการผสม ตลอดจนการชั่งตวงวัด 
30และทุกเชา 



เย็นจะยืนรองเพลงขอบพระคุณและสรรเสริญถวายองคพระผูเปนเจา+ 
31ทุกครั้งท่ีมีการถวายเครื่องเผาบูชาแดอ ง คพระผูเปนเจา+ในวันสะบาโ
ต งานฉลองวันขึ้นหนึ่งค่ําและเทศกาลอื่นๆ ทั้งปวง  
พวกเขาจะปรนนิบัติรับใชตอเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+สมํ่าเสมอคร
บจํานวน และทํางานตามท่ีไดกําหนดไว  
32ชาวเลวีจึงปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบสําหรับเต็นทนัดพบ 
วิสุทธิสถานและงานตางๆ ในวิหารแหงองคพระผูเปนเจา+ 
ภายใตการบังคับบัญชาของพี่นองวงศวานอาโรน  
 
.c.การแบงหนาทีข่องปุโรหติ 
 
24 วงศวานของอาโรนแบงสาย ดังนี้  
 บุตรของอาโรน ไดแก  
 นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร และอิธามาร 
2แตนาดับกับอาบีฮูเสียชีวิตกอนบิดาโดยไมมีบุตรชาย  
เอเลอาซารกับอิธามารจึงทําหนาท่ีปุโรหิต 
3โดยความชวยเหลือของศาโดกวงศวานเอเลอาซาร 
และอาหิเมเลควงศวานของอิธามาร  ดาวิดทรงแยกวงศวานของอาโรน 
เปนกลุมๆ เพื่อแบงหนาท่ีปฏิบัติงาน 4วงศวานของเอเลอาซารแยกเปน 16 
กลุม และอิธามารแยกเปน 8 กลุม 
ตามจํานวนผูนําตระกูลเพราะในกลุมวงศวานของเอเลอาซาร 
มีผูนํามากกวา  5การแบงงานใชวิธีทอดสลากเพื่อมิใหมีความลําเอียง  
จะไดมีเจาหนาที่ประจําสถานนมัสการและเจาหนาท่ีของพระเจาจากวงศวา
นท้ังของเอเลอาซารและอิธามาร  
6 อาลักษณเชไมยาหบุตรของเนธันเอลตระกูลเลวี  
บันทึกรายชื่อของพวกเขาตอเบื้องพระพักตรกษัตริยและตอหนาเจาหนาท่ีท้ั
งหลาย ไดแก  ปุโรหิตศาโดก  อาหิเมเลคบุตรอาบียาธาร 
และหัวหนาตระกูลของปุโรหิตกับหัวหนาเลวีอื่นๆ 



ทอดสลากมอบหมายงานใหกลุมหนึ่งจากสายเอเลอาซาร  
แลวอีกกลุมหนึ่งจากสายอิธามารสลับกันไป 
 
7 สลากแรกสุดไดแก เยโฮยาริบ  
 ท่ีสองคือเยดายาห  
8 ท่ีสามคือฮาริม   
 ท่ีสี่คือเสโอริม  
9 ท่ีหาคือมัลคียาห   
 ท่ีหกคือมิยามิน  
10 ท่ีเจ็ดคือฮักโคส   
 ท่ีแปดคืออาบียาห  
11 ท่ีเกาคือเยชูอา   
 ท่ีสิบคือเชคานิยาห  
12 ท่ีสิบเอ็ดคือเอลียาชิบ  
 ท่ีสิบสองคือยาคิม  
13 ท่ีสิบสามคือหุปปาห   
 ท่ีสิบสี่คือเยเชเบอับ  
14 ท่ีสิบหาคือบิลกาห   
 ท่ีสิบหกคืออิมเมอร  
15 ท่ีสิบเจ็ดคือเฮซีร   
 ท่ีสิบแปดคือฮัปปสเซส  
16 ท่ีสิบเกาคือเปธาหิยาห   
 ท่ียี่สิบคือเยเฮสเคล  
17 ท่ียี่สิบเอ็ดคือยาคิน   
 ท่ียี่สิบสองคือกามูล  
18 ท่ียี่สิบสามคือเดไลยาห  
  และที่ยี่สิบสี่คือมาอาซิยาห  
 



19
 นี่คือลําดับปฏิบัติงานเมื่อพวกเขาเขาสูพระวิหารขององคพระผูเปนเจ
า + ตามกฎเกณฑท่ีอาโรนบรรพบุรุษวางไว 
ดังท่ีอ ง คพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลทรงบัญชาอาโรน 
 
.c.วงศวานอื่นๆ ของเลวี   
20 สําหรับวงศวานอื่นๆ ของตระกูลเลวีมีดังนี้  
 จากบุตรของอัมรามคือชูบาเอล จากบุตรของชูบาเอลคือเยเดยาห  
  21สวนเรหับยาหจากบุตรของเขาคืออิสชีอาหผูเปนหัวหนา  
22 จากสายอิสฮารคือเชโลโมท จากบุตรเชโลโมทคือยาหาท  
23 บุตรของเฮโบรนไดแก เยรียาหผูเปนหัวหนา  อามาริยาหคนรอง   
  ยาฮาซีเอลคนที่สาม  และเยคาเมอัมคนท่ีสี่  
24 บุตรของอุสซีเอลคือมีคาห  จากบุตรของมีคาหคือชามีร   
 25นองของมีคาหคืออิสชีอาห จากบุตรของอิสชีอาหคือเศคาริยาห  
26 บุตรของเมรารีคือมาหลีกับมูชี บุตรของยาฮาซียาหคือเบโน  
27 เช้ือสายเมรารี ไดแก จากยาฮาซียาหคือ เบโน โชฮัม ศักเกอร 
และอิบรี  
28 จากมาหลีคือเอเลอาซารซ่ึงไมมีบุตร  
29 จากคีชคือเยราหเมเอลบุตรของเขา  
30 บุตรของมูชีไดแก มาหลี  เอเดอร และเยรีโมท  
 
 เหลานี้คือชนเลวีสายตางๆ 31เชนเดียวกับวงศวานของอาโรน 
พวกเขาไดรับมอบหมาย หนาท่ีตางๆ โดยการทอดสลาก 
ไมมีการจําแนกวัยหรือระดับรุน 
ท้ังนี้กระทําตอเบื้องพระพักตรกษัตริยดาวิดและตอหนาศาโดค อาหิเมเลค 
กับบรรดาผูนําของปุโรหิตและชนเลวี 
 
.c.นักดนตรีประจําพระวิหาร 



 
25
 ดาวิดและบรรดาแมทัพนายกองไดแยกบางคนจากกลุมบุตรของอาสา
ฟ  เฮมาน และเยดูธูน มาทําหนาท่ีเผยพระวจนะคลอดวยเสียงพิณเขาคู 
พิณใหญ และฉาบ รายชื่อผูท่ีทําหนาที่นี้ไดแก  
2 จากบุตรอาสาฟไดแก  ศักเกอร  โยเซฟ  เนธา นิยาหและอาสาเรลาห  
บุตรเหลานี้อยู 
  ภายใตการดูแลของอาสาฟ  ซึ่งอาสาฟพยากรณ 
ภ า ย ใตการดูแลของกษัตริย   
3 สําหรับบุตรของเยดูธูนไดแก เกดาลิยาห  เศรี  เยชายาห  ชิเมอี  
ฮาชาบิยาห 
  และมัททีธิยาห รวมทั้งหมด 6 คน 
อยูภายใตการนําของบิดาเยดูธูน ซึ่งพยากรณ 
  บรรเลงพิณสรรเสริญและขอบคุณอ ง คพระผูเปนเจา+  
4 สําหรับบุตรเฮมานไดแก  บุคคียาห  มัททานิยาห  อุสซีเอล  ชูบาเอล  
เยรีโมท   
  ฮานันยาห  ฮานานี  เอลียาธาห  กิดดาลที  และโรมัมทีเอเซอร  
โยชเบคาชาห   
  มัลโลธี  โฮธีร และมาหะซิโอท 
5ท้ังหมดนี้คือบุตรของเฮมานผูทํานายของกษัตริย 
ซ่ึงพระเจาประทานแกเขาตามพระสัญญาเพื่อยกยองเชิดชูพระองค 
พระเจาประทานใหเฮมานมีบุตรชาย 14 คนและบุตรสาว 3 ค น   
 
6 คนเหลานี้มีหนาท่ีตีฉาบ  
บรรเลงพิณใหญและพิณเขาคูเพื่อปรนนิบัติในพระนิเวศของอ ง คพระผูเป
น เ จา+ ภายใตการควบคุมวงโดยบิดาของเขา ทั้งอาสาฟ เยดูธูน 
และเฮมานขึ้นตรงตอกษัตริย  
7เขาท้ังสามและญาติพ่ีนองไดรับการฝกฝนจนเชี่ยวชาญในดานดนตรีเพื่อ



ถวายองคพระผูเปนเจา+  รวมทั้งสิ้น 288 ค น  
8ตางไดรับมอบหมายในหนาท่ีตามการทอดสลากโดยไมคํานึงถึงอายุ 
เปนครู หรือเปนศิษย 
 
9 สลากแรกซึ่งสําหรับอาศาฟ ไดแก  
  โยเซฟ กับบุตรและญาติพี่นองของเขา   12 ค น    
 สลากที่สอง เกดาลิยาห 
  กับบุตรและญาติพี่นอง    12 ค น   
10 สลากท่ีสาม ศักเกอร 
  กับบุตรและญาติพี่นอง    12 ค น   
11 สลากท่ีสี่  อิสร6ี2 
  กับบุตรและพี่นอง     12 ค น    
12 สลากท่ีหา  เนธานิยาห 
  กับบุตรและพี่นอง     12 ค น   
13 สลากท่ีหก  บุคคียาห   
  กับบุตรและญาติพี่นอง    12 ค น    
14 สลากท่ีเจ็ด เยสาเรลา63 
  กับบุตรและญาติพี่นอง     12 ค น    
15 สลากท่ีแปด  เยชายาห 
  กับบุตรและญาติพี่นอง    12 ค น   
16 สลากท่ีเกา  มัททานิยาห 
  กับบุตรและญาติพี่นอง    12 ค น    
17 สลากท่ีสิบ  ชิเมอี 
  กับบุตรและญาติพี่นอง    12 ค น    
18 สลากท่ีสิบเอ็ด อาซ า เ ร ล * 

                                      
62 25:11 * หรือ เศรี 
63 25:14 *  หรือ อาสาเรลาห  



  กับบุตรและญาติพี่นอง     12 ค น   
19 สลากท่ีสิบสอง ฮาชาบิยาห 
  กับบุตรและญาติพี่นอง    12 ค น    
20 สลากท่ีสิบสาม  ชูบาเอล  
  กับบุตรและญาติพี่นอง    12 ค น   
21 สลากท่ีสิบสี่ มัททีธิยาห 
  กับบุตรและญาติพี่นอง    12 ค น    
22 สลากท่ีสิบหา เยรีโมท 
  กับบุตรและญาติพี่นอง    12 ค น   
23 สลากท่ีสิบหก ฮานันยาห 
  กับบุตรและญาติพี่นอง     12 ค น    
24 สลากท่ีสิบเจ็ด โยชเบคาชาห 
  กับบุตร และญาติพี่นอง    12 ค น    
25 สลากท่ีสิบแปด ฮานานี  
  กับบุตรและญาติพี่นอง    12 ค น   
26 สลากท่ีสิบเกา มัลโลธี 
  กับบุตรและญาติพี่นอง    12 ค น   
27 สลากท่ียี่สิบ เอลียาธาห 
  กับบุตรและญาติพี่นอง      12 ค น  
28 สลากท่ียี่สิบเอ็ด โฮธีร  
  กับบุตรและญาติพี่นอง    12 ค น    
29 สลากท่ียี่สิบสอง  กิดดาลที 
  กับบุตรและญาติพี่นอง    12 ค น    
30 สลากท่ียี่สิบสามมาหะซิโอท 
  กับบุตรและพี่นอง     12 ค น     
31 สลากท่ียี่สิบสี่ โรมัมทีเอเซอร 
  กับบุตรและญาติพี่นอง    12 ค น  
 



.c.ยามพระวิหาร 
 
26 การแบงยามรักษาการณพระวิหาร มีดังนี้  
  จากตระกูลโคราห คือ เมเชเลมิยาหบุตรของโคเรสายอาสาฟ  
2 บุตรของเมเชเลมิยาห  ไดแก   
  เศคาริยาหบุตรหัวป   
  เยดียาเอลคนที่สอง   
  เศบาดิยาหคนที่สาม   
  ยาทนีเอลคนที่สี่   
  3เอลามคนที่หา   
  เยโฮฮานันคนที่หก   
  และเอลีโฮนัยคนที่เจ็ด    
4 โอเบด เอโดมก็มีบุตรดวยเชนกัน ไดแก   
  เชไมยาห บุตรหัวป   
  เยโฮซาบัด คนที่สอง   
  โยอาห คนท่ีสาม    
  สาคาร คนที่สี่   
  เนธันเอล คนที่หา 
  5อัมมีเอล คนที่หก   
  อิสสาคาร คนที่เจ็ด   
  และเปอุลเลธัย คนที่แปด 
  (ดวยวาพระเจาทรงอวยพรโอเบดเอโดม)  
 
6 เชไมยาหบุตรของเขาก็มีบุตรหลายคน  
ซ่ึงเปนผูนําในเครือญาติเพราะมีความสามารถ   
  7บุตรของเชไมยาหไดแกโอทนี เรฟาเอล โอเบด 
และเอลซาบาด ญาติของเขา 



  คือเอลีฮูกับเสมาคิยาห  ก็เปนผูมีความสามารถเชนกัน 
8บุตรหลานและญาติของ 
  โอเบดเอโดม รวมทั้งสิ้น 62 คน  
ลวนเปนผูมีความสามารถและมีกําลังในการ  
  ปฏิบัติงาน  
9 บุตรและญาติพี่นองรวม 18 คน ของเมเชเลมิยาห 
ก็เปนผูมีความสามา ร ถ    
10 สําหรับโฮสาหตระกูลเมรารีไดแตง 
ตั้งชิมรีใหเปนผูนําแหงบุตรทั้งหลายของตน 
  (แมวาชิมรีจะไมใชบุตรหัวป)  11ฮิลคียาหคนที่สอง 
เทบาลิยาหคนที่สาม   
  เศคาริยาหคนที่สี่  บุตรและญาติพี่นองของโฮสาหรวม 13 
ค น  
12 การแบงสายของยามรักษาการณพระวิหารตามผูนําของเขา 
พวกเขามีหนาที่รับผิด 
ชอบงานในพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+เชนเดียวกับคนในตระกูลเลวีอื่
น ๆ  13เขาไดรับมอบหมายใหรักษาการณท่ีประตูตางๆ โดยการจับสลาก 
ไมวาผูมีอายุมากหรืออายุนอย  
14 สลากสําหรับหนาท่ีรับผิดชอบประตูตะวันออก ไดแก เชเลมิยาห 
สลากตอมาดานทิศเหนือ ไดแก เศคาริยาห 
บุตรของเขาที่ปรึกษาผูชาญฉลาด 15สลากสําหรับประตูดานใต ไดแก 
โอเบดเอโดม  สลากสําหรับดูแลคลัง ไดแก บุตรทั้งหลายของเขา 
16สลากสําหรับประตูดานตะวันตกและประตู  ชัลเลเคทที่ถนนสายบน ไดแก 
ชุปปม และโฮสาห  
 ยามจะอยูถัดกันไปดังนี้ 17ประตูดานตะวันออก มียามคนเลวีวันละ 6 
คน ดานเหนือวันละ 4 คน  ดานใตวันละ 4 คน  คลังเก็บของเวรละ 2 ค น  
18สําหรับลานไปทางตะวันตก  ที่ลานมี 2 คน และตามทางเดินมีอีก 4 ค น   
 



19 เหลานี้คือ การแบงเวรยามรักษาการณประตูวิหาร   
ซ่ึงเปนวงศวานของโคราหและเมรารี 
 
.c.คลังพระวิหารและเจาหนาท่ีอื่นๆ 
20 ชนตระกูลเลวีคนอื่นๆ 
ดูแลคลังพระวิหารของพระเจาและคลังของถวายตางๆ  
21 วงศวานของลาดานตระกูลเกอรโชน 
เชื้อสายลาดานและเปนผูนําครอบครัวตางๆ สายลาดาน ไดแก เยฮีเอลี  
22บรรดาบุตรของเยฮีเอลี  เศธามกับโยเอลนองชาย  
พวกเขาดูแลคลังพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+  
23 จากสายอัมราม  อิสฮาร  เฮโบรน และอุสซีเอล ไดแก   
24 ชูบาเอล วงศวานของเกอรโชม บุตรโมเสส 
เปนเจาหนาท่ีดูแลคลังตางๆ 25ญาติพ่ีนอง 
  ของเขาสืบมาทางสายเอลีเอเซอรคือเรหับยาห 
ซ่ึงมีบุตรคือเยชายาห ซ่ึงมีบุตร 
  คือโยรัม ซ่ึงมีบุตรคือศิครี ซ่ึงมีบุตรคือเชโลมิท 
26เชโลมิทกับญาติพ่ีนองของเขา 
  ดูแลเครื่องถวายแดพระเจาจากกษัตริยดาวิด  
และบรรดาผูนําตระกูลซ่ึงเปน 
  แมทัพนายกองหรือขุนพล 
27บุคคลเหลานี้ถวายของเชลยที่ไดจากการรบเพื่อ 
  ใชในการซอมบํารุงพระวิหารข อ ง อ ง คพระผูเปนเจา+  
28เชโลมิทกับญาติพ่ีนองของเขายังดูแล 
  ขาวของตางๆ ที่ถวายแดพระเจาจากซามูเอลผูทํานาย 
ซาอูลบุตรของคีช  
  อับเนอรบุตรเนอร  และโยอาบบุตรเศรุยาหและจากคนอื่นๆ 
29 จากสายอิสฮาร ไดแก 
เคนานิยาหและบรรดาบุตรของเขารับหนาที่ภายนอกพระวิหาร   



  คือเปนเจาหนาท่ีและตุลาการปกครองอิสราเอล  
30 จากสายเฮโบรน  ฮาชาบิยาห และเครือญาติ 1,700 
คนลวนแตมีความสามารถ ดูแล 
 
 อิสราเอลทางตะวันตกของแมน้ําจอรแดนเพื่องานขององคพระผูเปนเ
จา+แ ล ะ  
  ราชการของกษัตริย 
31เยรียาหเปนหัวหนาของสายเฮโบรนตามสํามะโนเชื้อสาย  
  ในปท่ี 40 แหงรัชกาลดาวิด มีการสํารวจบันทึก 
และพบคนที่มีความสามารถ  
  ในหมูเชื้อสายเฮโบรนที่ยาเซอรในแดนกิเลอาด  
32เยรียาหมีญาติ 2,700 ค น    
  ซึ่งเปนผูมีความสามารถและเปนหัวหนาครอบครัวตางๆ 
กษัตริยดาวิดจึงตั้งพวก 
  เขาใหดูแลชนตระกูลรูเบน กาด 
และมนัสเสหครึ่งหนึ่งในงานของพระเจา และ 
  ในราชการของกษัตริย 
 
.c.กองทัพอสิราเอล 
 
27 ตอไปนี้เปนรายชื่อหัวหนาตระกูล แมทัพนายกองและเจาหนาท่ีตางๆ 
ของอิสราเอล ซ่ึงรับใชกษัตริยในราชการอันเก่ียวกับการแบงกําลังพล 
ประจําหนาท่ีแตละเดือนตลอดป  แตละกองมีกําลังพล  24,000 ค น  
 
2 ผูบัญชาการกองพลที่หนึ่งคือ ยาโชเบอัมบุตรศับดีเอล  
รับผิดชอบเดือนที่หนึ่ง มีกําลัง 
  พ ล  24,000 ค น  3เขาเปนวงศวานของเปเรศ 
และเปนผูบัญชาการกองทัพ 



  ทั้งหมดในเดือนที่หนึ่ง 
4 กองพลที่สองสําหรับเดือนที่สอง คือ โดดัยแหงอาโหอาห  รับผิดชอบ 
24,000 ค น     
  มิคโลธเปนผูบังคับกอง 
5 กองพลที่สามสําหรับเดือนที่สามคือ เบไนยาหบุตรปุโรหิตเยโฮยาดา 
เขาเปนหัวหนา 
  รับผิดชอบกําลังพล 24,000 ค น  
6เขาคือเบไนยาหผูเปนหัวหนาของกลุม  
  สามสิบยอดนักรบของดาวิด บุตรของเขาคือ 
อัมมีซาบัดเปนผูบังคับกอง 
7 กองพลที่สี่สําหรับเดือนที่สี่คือ อาสาเฮล นองชายของโยอาบ  
เศบาดิยาหบุตรของเขา 
  รับตําแหนงตอ  คุมกําลัง 24,000 ค น    
8 กองพลที่หาสําหรับเดือนที่หาคือ แมทัพชัมหุทแหงอิสราห คุมกําลัง 
24,000 ค น   
9 กองพลที่หกสําหรับเดือนที่หก คืออิราบุตรอิกเคชจากเทโคอา 
คุมกําลัง 24,000 ค น   
10 กองพลที่เจ็ดสําหรับเดือนที่เจ็ดคือ เฮเลสจากเปโลนคนเอฟราอิม  
คุมกําลัง  24,000   
  ค น     
11 กองพลที่แปดสําหรับเดือนที่แปดคือ สิบเบคัย 
สายหุชาแหงตระกูลเศราห  คุมกําลัง   
  24,000 ค น     
12 กองพลที่เกาสําหรับเดือนที่เกาคือ  
อาบีเอเซอรจากอานาโธทตระกูลเบนยามิน  คุม 
  กําลัง  24,000 ค น    
13 กองพลที่สิบสําหรับเดือนที่สิบคือมาหะรัย จากเนโทฟาหตระกูลเศราห 
คุมกําลัง  



  24,000 คน ปฏิบัติหนาท่ีทุกเดือนที่สิบของป 
14 กองพลที่สิบเอ็ดสําหรับเดือนที่สิบเอ็ดคือเบไนยาห 
จากปราโธนคนเอฟราอิม คุมกําลัง  
  24,000 ค น     
15 ก อ ง พลที่สิบสองสําหรับเดือนที่สิบสอง คือ 
เฮลดัยแหงเนโทฟาหจากสายโอทนีเอล  
  คุมกําลัง 24,000 ค น  
 
.c.เจาหนาท่ีปกครองตระกูลตางๆ    
16 เจาหนาท่ีปกครองตระกูลตางๆ ของอิสราเอลมีดังตอไปนี้ 
 
 ตระกูลรูเบนมีเอลีเอเซอรบุตรศิครีปกครอง 
 ตระกูลสิเมโอนมีเชฟาทิยาหบุตรมาอาคาห ปกครอง 
17 ตระกูลเลวีมีอาชาบิยาหบุตรเคมูเอลปกครอง 
 วงศวานของอาโรนมีศาโดกปกครอง 
18 ตระกูลยูดาห มีเอลีฮูพี่ชายของดาวิดปกครอง 
 ตระกูลอิสสาคารมีอมรีบุตรมีคาเอลปกครอง 
19 ตระกูลเศบูลุนมีอิชมัยยาหบุตรโอบาดีหปกครอง 
 ตระกูลนัฟทาลีมีเยรีโมทบุตรอัสรีเอลป ก ค ร อ ง  
20 ตระกูลเอฟราอิมมีโฮเชอาบุตรอาซาซิยาหปกครอง 
 ตระกูลมนัสเสหครึ่งหนึ่งมีโยเอลบุตรเปดายาหปกครอง 
21 ตระกูลมนัสเสหครึ่งหนึ่งในกิเลอาด มีอิดโดบุตรเศคาริยาหปกครอง 
 ตระกูลเบนยามินมียาอาซีเอลบุตรอับเนอรปกครอง 
22 ตระกูลดานมีอาซาเรลบุตรเยโรฮัมปกครอง 
 ค น เหลานี้ปกครองตระกูลตางๆ ของอิสราเอล 
23 ดาวิดมิไดนับจํานวนคนที่อายุยี่สิบปลงมา 
เ พ ร า ะ อ ง คพ ร ะ ผูเปนเจา+ทรงสัญญาวาจะเพิ่มพูนอิสราเอลใหม
ากมายเหมือนดวงดาวบนทองฟา 



24โยอาบบุตรเศรุยาหเริ่มนับจํานวนคนแตไมไดทําจนครบหมด  
พระพิโรธตกแกอิสราเอลเนื่องจากการนับจํานวนนี้ ยอดรวมไมเคย 
บันทึกไวในจดหมายเหตุกษัตริยดาวิด 
 
.c.ผูดูแลของกษัตริย 
25 อัสมาเวทบุตรอาดีเอล  ดูแลคลังหลวง 
 สวนโยนาธานบุตรอุสซียาห ดูแลคลังตางๆ  ตามหัวเมือง หมูบาน 
และปอมท้ังหลาย  
26 เอสรีบุตรเคลูบดูแลคนทํางานในเรือกสวน ไร นา ของหลวง   
27 ชิเมอีจากรามาหดูแลสวนองุนหลวง  
 ศับดีแหงชิฟไมต  ดูแลผลผลิตจากสวนองุนสําหรับหองเก็บเหลาองุน  
28 บาอัลฮานันจากเกเดอร ดูแลสวนมะกอก 
และมะเดื่อของหลวงในเชิงเขาทางตะวันตก   
 สวนโยอาชดูแลการจัดหาน้ํามันมะกอก   
29 ชิตรัยจากชาโรนรับผิดชอบปศุสัตวในชาโรน  
 และชาฟทบุตรอัดลัยดูแลปศุสัตว ในหุบเขาตางๆ  
30 โอบิลจากอิชมาเอลดูแลฝูงอูฐ   
 และเยเดยาหจากเมโรโนทดูแลฝูงลา   
31 ยาซีสแหงฮาการดูแลฝูงแพะแกะ 
 คนเหลานี้เปนผูดูแลทรัพยสินสวนพระองคของกษัตริยดาวิด  
 
32 โยนาธานพระปตุลาของดาวิดเปนท่ีปรึกษา ผูมีความเขาใจลึกซ้ึง 
แ ละเปนอาลักษณ  เยฮีเอลบุตรฮัคโมนีดูแลบรรดาโอรสของดาวิด   
33 อาหิโธเฟลเปนท่ีปรึกษา และหุชัยแหงอารคีเปนพระสหาย 
34ผูสืบทอดตําแหนงของอาหิโธเฟลคือเยโฮยาดาบุตรเบไนยาหและอาบียา
ธาร สวนโยอาบเปนแมทัพหลวง 
 
.c.ดาวิดตรสักาํชับเรื่องพระวหิาร 



 
28 ดาวิดทรงใหชุมนุมขาราชการทั้งปวง ณ เยรูซาเล็ม  
คือเจาหนาท่ีตระกูลตางๆ 
บรรดาผูบัญชาการกองพลของกษัตริยเหลาแมทัพนายกอง 
ผูดูแลทรัพยสินและปศุสัตวสวนพระองค ตลอดจนเจาหนาท่ีราชวัง 
เหลายอดนักรบและบรรดาทหารกลา  
2 ดาวิดทรงยืนขึ้น และตรัสวา  “ ทานพี่นองประชาชน 
ขาพเจาตั้งใจจะสรางพระนิเวศเพื่อประดิษฐานหีบพันธสัญญาขององคพระ
ผูเปนเจา เปนแทนรองพระบาทสําหรับอ ง คพ ร ะ ผูเปนเจา+ของเรา 
และขาพเจาไดจัดเตรียมการกอสรางไวแลว  3แตพระเจาตรัสกับขาพเจาวา  
‘ เจาจะสรางนิเวศสําหรับนามของเราไมได 
เพราะเจาเปนนักรบและไดทําใหเลือดนองแผนดินมามาก’   
4 อยางไรก็ตาม 
อ ง คพ ร ะ ผูเปนเจา+แหงอิสราเอลไดทรงเลือกสรรขาพเจาขึ้นมาจากวง
ศตระกูลใหเปนกษัตริยปกครองอิสราเอลตลอดกาล 
ทรงเลือกสรรตระกูลยูดาหเปนผูนําและจากยูดาห 
ทรงเลือกครอบครัวของบิดาขาพเจา และจากบุตรทั้งหลายของบิดาทรง 
พ อ พ ร ะ ทัยตั้งขาพเจาเปนกษัตริยเหนืออิสราเอลทั้งปวง  
5จากบรรดาบุตรของขาพเจาซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ไดประทานใหมากมาย 
พระเจาทรงเลือกโซโลมอนใหครองบัลลังกแหงอาณาจักรอิสราเอลของพระ
องค 6พระเจาตรัสกับขาพเจาวา  
‘ โซโลมอนบุตรชายของเจาคือผูที่จะสรางนิเวศและลานนิเวศสําหรับเรา 
เพราะทรงเลือกเขาเปนบุตรของเรา และเราจะเปนบิดาของเขา 
7หากเขาแนวแนปฏิบัติตามบทบัญญัติและคําบัญชาของเรา 
ดังท่ีเขากระทําอยูนี้  เราก็จะสถาปนาอาณาจักรของเขาไวตลอดกาล’  
8 บัดนี้ เราขอกําชับเจาตอหนาอิสราเอลทั้งปวง  
ตอหนาท่ีประชุมขององคพระผูเปนเจา+ และพระกรรณพระเจาของเราวา  
‘ จงระวังปฏิบัติตามพระบัญชาท้ังสิ้นของอ ง คพ ร ะ ผูเปนเจา+พระเจา



ของเจา เพื่อจะไดครองดินแดนอันอุดมแหงนี้ 
และสืบทอดเปนมรดกถึงลูกหลานของเจาตลอดไป  9ลูกโซโลมอนเอย 
จงรูจักพระเจาแหงบรรพบุรุษของเจา 
จงปรนนิบัติพระองคดวยสุดหัวใจและดวยความเต็มใจ  
เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงพิเคราะหจิตใจทุกดวง  
ทรงเขาใจเจตนาแรงจูงใจทุกอยาง 
หากเจาแสวงหาพระองคก็จะพบพระองค แตหากเจาละทิ้งพระองค  
พระองคก็จะทรงละท้ิงเจาตลอดไป 10ฉะนั้น จงใครครวญ ณ บัดนี้ 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ท รงเลือกเจาใหสรางพระวิหาร 
เพื่อเปนสถานนมัสการพระองค จงเขมแข็งและกระทํางานนี้เถิด’  ”  
11 แลวดาวิดประทานแบบแปลนมุขหนาพระวิหารและอาคารสวนตางๆ 
ของพระวิหาร คลัง  หองชั้นบน  หองชั้นใน 
และหองสําหรับพระที่นั่งกรุณาแกโซโลมอน 
12ท้ังแบบแปลนสําหรับลานดานนอก  หองขางนอก  คลังตางๆ 
ของพระวิหารและคลังสําหรับทรัพยสิ่งของ 
ซ่ึงนํามาถวายแดอ ง คพ ร ะ ผูเปนเจา+ 
ท้ังหมดที่พระวิญญาณบริสุทธ์ิประทานในความคิด13ดาวิดทรงกําชับโซโล
มอนเกี่ยวกับการแบงหนาท่ีของปุโรหิตและชนเลวี 
และหนาท่ีมอบหมายทั้งปวงในวิหารแหงองคพระผูเปนเจา+ 
ตลอดจนเกี่ยวกับภาชนะใชสอยทุกอยางซ่ึงใชในงาน ตางๆ 
14ทรงกําหนดน้ําหนักทองและเงิน  สําหรับภาชนะเครื่องใชเหลานี้ 
15น้ําหนักทองคําสําหรับคันประทีปกับตะเกียงและตะเกียงแตละดวง  
น้ําหนักเงินสําหรับตะเกียงและคันประทีปเงิน  
แตละอยางตามปริมาณท่ีจะใช      
16ทรงกําหนดน้ําหนักทองคําสําหรับโตะวางขนมปงถวายอันศักด์ิสิทธิ์แตละ
โตะ กับน้ําหนักเงินสําหรับโตะเงิน 
17น้ําหนักทองคําบริสุทธิ์สําหรับสอมใหญ อางประพรม 
ถวยชามและเหยือกทอง และน้ําหนักเงินสําหรับชามเงิน 



18ตลอดจนน้ําหนักทองหลอมบริสุทธ์ิสําหรับแทนเผาเครื่องหอม 
และทรงมอบแบบแปลนรถรบซึ่งเปนเครูปทองคํา 
ท่ีคลี่ปกออกปกหีบพันธสัญญาของอ ง คพ ร ะ ผูเปนเจา+ 
19 ดาวิดตรัสวา  “ ทั้งหมดนี้ 
เราเขียนขึ้นโดยพระหัตถแหงอ ง คพ ร ะ ผูเปนเจา+ทรงอยูเหนือเรา 
และทรงใหเรามีความเขาใจในรายละเอียดท้ังปวงิ 
20ดาวิดตรัสกับโซโลมอนโอรสอีกวา  “ จงเขมแข็งและกลาหาญ 
และลงมือทํางาน  
อยากลัวหรือทอใจเ พ ร า ะ อ ง คพ ร ะ ผูเปนเจา+พระเจาของ 
เราทรงสถิตกับเจา  พระองคจะไมทรงละทิ้งเจา  
พระองคจะทรงดูแลใหงานทุกอยางของ พระวิหารสําเร็จเรียบรอย  
21การแบงหนาท่ีของปุโรหิตและคนเลวีพรอมแลวสําหรับงานทั้งปวงเกี่ยวกั
บพระวิหารของพระเจาทุกคนท่ีเต็มใจซ่ึงเช่ียวชาญในเชิงชางฝมือจะชวยเ
จาในงานทั้งปวง  
ขาราชบริพารและประชาชนทั้งปวงจะเช่ือฟงคําสั่งของเจาทุกประการ”  
 
.c.รวมใจถวายเพือ่การสรางพระวิหาร 
 
29 จากนั้น กษัตริยดาวิดตรัสกับชุมชนท้ังหมดวา  
“ โซโลมอนบุตรของขาพเจา  
ซ่ึงพระเจาทรงเลือกสรรนั้นยังเยาววัยและออนประสบการณนัก 
งานท่ีรออยูก็ใหญหลวง เพราะอาคารมโหฬารนี้มิไดสรางขึ้นเพื่อมนุษย  
แตสําหรับอ ง คพ ร ะ ผูเปนเจา+พ ร ะ เ จา  
2ขาพเจาไดจัดเตรียมไวสุดความสามารถสําหรับวิหารแหงพระเจา 
ไมวาทอง เงิน  ทองสัมฤทธิ์  เหล็ก ไม  โกเมน  
หินจําพวกโมราสําหรับฝงประดับเพชรพลอยหลากสี หินลาย และหินออน  
ปริมาณมหาศาล 3และบัดนี้ 
ดวยความรักและทุมเทเพื่อวิหารแหงพระเจาของขาพเจา  



ขาพเจาขอมอบทองและเงินซ่ึงเปนสมบัติสวนตัวเพื่อสมทบในการกอสรางพ
ระวิหารอันศักด์ิสิทธ์ินี้  
นอกเหนือจากวัสดุท้ังปวงท่ีขาพเจาไดรวบรวมไวใหแลวนั้น  
4ของถวายสวนตัวนี้ ไดแก ทองคําสามพันตะลันต64 (จากโอฟร) 
และเงินบริสุทธิ์เจ็ดพันตะลันต65 สําหรับ ใชกรุผนังอาคาร  
5สําหรับทําเครื่องเงินเครื่องทองและงานชางฝมือ 
บัดนี้มีใครบางที่เต็มใจจะทุมเทถวายตัวแดองคพระผูเปนเจา+ในวันนี้?”  

6 บรรดาผูนําแหงวงศวานตางๆ เจาหนาท่ีประจําตระกูล แมทัพนายกอง 
และขาราชบริพารทั้งหลายจึงพากันเต็มใจถวาย  
7เพื่องานสรางพระวิหารของพระเจา พวกเขาไดมอบทองคํา  5,000 
ตะลันต66 และอีก 10,000ดาริค67 เงิน 10,000 ตะลันต68 ทองสัมฤทธิ์ 
18,000 ตะลันต69 และเหล็ก 100,000 ตะลันต70  
8ใครมีเพชรนิลจินดาก็นํามาถวายที่คลังแหงพระวิหารขององคพระผูเปนเจ
า +ในความดูแลของเยฮีเอล ตระกูลเกอรโชน  
9ประชาชนพากันชื่นใจยินดีท่ีบรรดาผูนําของตนเต็มใจมอบถวายแดอ ง ค
พ ร ะ ผูเปนเจา+อยางสุดหัวใจ กษัตริยดาวิดเองก็ทรงปติยินดีอยางยิ่ง 
 
.c.ดาวิดสรรเสริญพระเจา 
10 ดาวิดสรรเสริญอ ง คพ ร ะ ผูเ ปนเจา+ตอหนาชุมชนทั้งปวงวา  
 

                                      
64 29:4 * ร า ว  100 ตัน 
65 29:4 ** ร า ว  240 ตัน  
66 29:7 * ป ร ะ ม า ณ  170 ตัน 
67 29:7 ** ป ร ะ ม า ณ 84 ก ก .   
68 29:7 *** ป ร ะ ม า ณ 345 ตัน   
69 29:7 **** ป ร ะ ม า ณ 610 ตัน   
70 29:7 ***** ป ร ะ ม า ณ 3,450 ตัน 



  “ ขาแตอ ง คพ ร ะ ผูเปนเจา+พ ร ะ เ จาแหงอิสราเอล 
  บรรพบุรุษของขาพระองคท้ังหลาย   
  ขอสรรเสริญพระองคจากนิรันดรกาลถึงนิรันดรกาล  
11 ขาแตอ ง คพ ร ะ ผูเปนเจา+ ความยิ่งใหญ  ฤทธานุภาพ  
  เกียรติสิริ  บารมี  และเดชานุภาพ เปนของพระองค   
  ทุกสิ่งในฟาสวรรคและพิภพโลกเปนของพระองค   
 ขาแตอ ง คพ ร ะ ผูเปนเจา+ราชอาณาจักรเปนของพระองค   
  ทรงเปนท่ีเทิดทูนยกยองสูงสุดเหนือสิ่งสารพัด  
12 ความม่ังค่ังและเกียรติมาจากพระองค  
  พระองคทรงครอบครองเหนือสรรพสิ่ง  
 พลังอํานาจอยูในพระหัตถของพระองคท่ีจะเชิดชู  
  แ ล ะ ป ร ะ ท า น ก ำ ลังแกท้ังมวล  
13 ขาแตพระเจา บัดนี้ขาพระองคท้ังหลายขอขอบพระคุณพระองค  
  และสรรเสริญพระนามอันธํารงเกียรติสิริของพระองค 
 
14  “ แตขาพระองคเปนใครหนอ 
และประชากรของขาพระองคเปนใครกันเลา  
ท่ีจะสามารถถวายแดพระองคอยางเต็มใจเชนนี้ ทุกสิ่งลวนมาจากพระองค 
ขาพระองคท้ังหลายเพียงแตถวายสิ่งท่ีมาจากพระหัตถของพระองค  
15ขาพระองคท้ังหลายก็เหมือนบรรพบุรุษ 
เปนคนแปลกหนาและตางถ่ินในสายพระเนตรพระองค  
วันเวลาของขาพระองคท้ังหลายในโลกนี้ก็เหมือนเงา ไมมีความหวังใดๆ 
16ขาแตอ ง คพ ร ะ ผูเปนเจา+พ ร ะ เ จาข อ ง ขาพระอ ง ค  
ทรัพยสมบัติท่ีขาพระองคท้ังหลายไดรวบรวมขึ้นเพื่อสรางวิหารสําหรับพระ
นามอันบริสุทธิ์ของพระองคนี้ลวนมา จากพระหัตถของพระองค 
และทุกสิ่งทุกอยางลวนเปนของพระองค   17ขาแตพระเจา 
ขาพระองคทราบวาพระองคทรงชันสูตรจิตใจและพอพระทัยในความซื่อตร
งสุจริต ขาพระองค ถวายสิ่งท้ังปวงนี้ดวยความเต็มใจและจากใจจริง  บัดนี้ 



ขาพระองคดีใจท่ีเห็นประชากรของพระองคในท่ีนี้ถวายสิ่งของดวยความเต็
ม ใ จ   18ขาแตอ ง คพ ร ะ ผูเปนเจา+พระเจาของอับราฮัม อิศอัค 
และอิสราเอล บรรพบุรุษของขาพระองคท้ังหลาย  
ขอทรงกระทําใหประชากรของพระองคมีความปรารถนาเชนนี้ในจิตใจเสม
อ และมีจิตใจจงรักภักดีตอพระองคเสมอไป  
19ขอโปรดใหโซโลมอนบุตรของขาพระองคทุมเทหัวใจท่ีจะปฏิบัติตามบทบั
ญญัติ  กฎเกณฑ และคําบัญชาของพระองค 
และกระทําทุกสิ่งในการสรางวิหารซึ่งขาพระองคเตรียม การไวนี้ 
20 แลวดาวิดตรัสกับชุมชนทั้งหมดวา  
“ จงสรรเสริญอ ง คพ ร ะ ผูเปนเจา+พ ร ะ เ จาขอ ง ทาน”  
เขาทั้งปวงก็หมอบกราบเบ้ืองพระพักตรพระเจาและกษัตริย  
สรรเสริญอ ง คพ ร ะ ผูเปนเจา+พระเจาแหงบรรพบุรุษท้ังหลาย 
 
.c.โซโลมอนขึ้นเปนกษัตริย 
21 วันรุงขึ้นเขาทั้งหลายนําวัวหนุม 1,000 ตัว  แกะผู 1,000 ตัว  
และลูกแกะผู 1,000 
ตัวเปนเครื่องเผาบูชาพรอมท้ังเครื่องด่ืมบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆ 
มากมายถวายแดอ ง คพ ร ะ ผูเปนเจา+ สําหรับอิสราเอลทั้งปวง  
22ในวันนั้นมีงานเลี้ยงฉลองดวยความช่ืนชมยินดียิ่งเบื้องพระพักตรอ ง ค
พ ร ะ ผูเปนเจา+  
 และเขาทั้งหลายสถาปนาโซโลมอนโอรสของดาวิดขึ้นเปนกษัตริยเป
นครั้งท่ีสอง เขาทั้งหลายเจิมตั้งพระองคขึ้นเปนประมุข ณ 
เบื้องพระพักตรอ ง คพ ร ะ ผูเปนเจา+ และเจิมศาโดกเปนปุโรหิต 
23โซโลมอนจึงขึ้นครองราชบัลลังกของอ ง คพ ร ะ ผูเปนเ จา+แทนดา
วิดผูเปนพระบิดา ทรงเจริญรุงเรือง  และอิสราเอลทั้งปวงตางเช่ือฟงพระองค  
24บรรดาผูนําของชาติ  แมทัพ  นายกอง  
ตลอดจนโอรสทั้งปวงของกษัตริยดาวิดตางถวายความจงรักภักดีตอกษัตริย
โ ซ โ ล ม อ น   



25
 อ ง คพ ร ะ ผูเปนเจา+ทรงเชิดชูโซโลมอนอยางย่ิงในสายตาปวงช
นอิสราเอล 
และประทานเกียรติบารมีเหนือกวากษัตริยอิสราเอลอื่นใดกอนหนา 
 
.c.ดาวิดสิ้นพระชนม 
26 ดาวิดบุตรเจสซีทรงเปนกษัตริยเหนืออิสราเอลทั้งปวง  
27พ ร ะ องคทรงปกครองอิสราเอลอยู40 ป 7 ปในเฮโบรน และ 33 ป 
ในเยรูซาเล็ม 28ดาวิดสิ้นพระชนมเม่ือทรงพระชรามาก 
ไดชื่นชมกับชีวิตยืนยาวเกียรติและความมั่งค่ัง 
โซโลมอนโอรสครองราชยสืบตอ  29เหตุการณตางๆ 
ในรัชกาลกษัตริยดาวิดตั้งแตตนจนจบบันทึกไวในพงศาวดารของซามูเอลผู
ทํานาย  พงศาวดารของนาธันผูเผยพระวจนะ  
และในพงศาวดารของกาดผูทํานาย 
30 พรอมทั้งรายละเอียดเก่ียวกับรัชกาลของพระองค แสนยานุภาพ 
และเหตุการณท้ังปวงที่เกิดขึ้นกับพระองค และอิสราเอลกับอาณาจักรอื่นๆ 
ท้ังปวง 



 .c.พ ร ะ ธ ร ร ม  2 พ ง ศ า ว ด า ร  
.c.โซโลมอนทลูขอสติปญญา 
 
1
 โซโลมอนโอรสของดาวิดทรงสถาปนาอํานาจม่ันคงเปนปกแผนเหนือ
ราชอาณาจักร 
เนื่องจากองคพระผูเปนเจา+พระเจาของพระองคทรงสถิตกับโซโลมอนและ
ทําใหพระองคยิ่งใหญ  
2 โซโลมอนตรัสแกชุมนุมอิสราเอลทั้งปวง แมทัพนายกอง ตุลาการ 
ผูนําในอิสราเอลและหัวหนาตระกูลตางๆ  
3แลวโซโลมอนกับคนทั้งหมดขึ้นไปยังสถานบูชา ณ ท่ีสูงในกิเบโอน 
ดวยวาเต็นทนัดพบขององคพระผูเปนเจา+ซ่ึงโมเสสผูรับใชของพระองคได
สรางขึ้นในถิ่นกันดารนั้นอยูท่ีนั่น 
4ดาวิดไดอัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระเจาจากคีริยาทเยอาริมมายังสถา
นท่ีซ่ึงดาวิดเตรียมไว เพราะทรงตั้งเต็นทสําหรับหีบนั้นในเยรูซาเล็ม 
5สวนแทนทองสัมฤทธิ์ซ่ึงเบซาเลลบุตรอูรีผูเปนบุตรของเฮอรไดสรางขึ้น 
อยูในกิเบโอนตรงหนาพลับพลาขององคพระผูเปนเจา+โซโลมอนและชุมช
นท้ังปวงจึงมาทูลถามองคพระผูเปนเจาท่ีนั่น  
6โซโลมอนขึ้นไปยังแทนทองสัมฤทธิ์ตอเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ใ
นเต็นทนัดพบ และถวายเครื่องเผาบูชา 1,000 ตัวบนแทน 
7 คืนนั้นพระเจาทรงปรากฏแกโซโลมอนและตรัสวา  
“ เจาตองการสิ่งใด จงขอจากเรา”  
8 โซโลมอนทูลตอบพระเจาวา  
“ พระองคไดทรงกรุณาตอดาวิดบิดาขาพระองคยิ่งนัก 
และทรงตั้งขาพระองคเปนกษัตริยแทน  
9บัดนี้ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจา  
ขอทรงยืนยันคําม่ันสัญญาท่ีทรงใหไวกับดาวิดบิดาขาพระองค 
เพราะทรงตั้งขาพระองคขึ้นเปนกษัตริย 



เหนือชนชาติซ่ึงมีจํานวนมากมายเหมือนฝุนธุลี  
10ข อ โ ป ร ด ป ระทานสติปญญาและความรอบรูเพื่อขาพระองคจะได
นําชนชาตินี้  
เพราะใครเลาสามารถปกครองประชากรที่ยิ่งใหญของพระองคนี้”  
11 พระเจาตรัสวา  “ ในเมื่อเจามีน้ําใจอยางนี้ 
และเจาไมไดขอความมั่งค่ัง ทรัพยสมบัติ หรือเกียรติ  ไมไดขอเอาชีวิตศัตรู  
และมิไดขออายุยืนยาว  
แตขอสติปญญาและความรอบรูเพื่อท่ีจะปกครองประชากรของเราซึ่งเราได
ตั้งเจาใหเปนกษัตริย 12ฉะนั้น 
เราจะใหสติปญญาและความรอบรูท่ีเจาขอไว และเราจะใหทรัพยสมบัติ 
ความม่ังค่ังและเกียรติแกเจาดวย 
อยางท่ีไมเคยมีหรือจะไมมีกษัตริยองคใดเสมอเหมือนเจา”  
13 โซโลมอนจึงเสด็จจากสถานบูชา ณ ที่สูงในกิเบโอน 
จากหนาเต็นทนัดพบไปยังเยรูซาเล็ม และทรงปกครองเหนืออิสราเอล 
14 โซโลมอนทรงสะสมรถรบและมา ทรงมีรถรบ 1,400 คัน 
แ ล ะ พ ล ร ถ ร บ 1  12,000  คน ใหอยูในเมืองตางๆ ที่มีรถรบ 
และที่อยูกับพระองคในเยรูซาเล็ม 
15ทรงทําใหเงินและทองในเยรูซาเล็มมีมากมายเหมือนหิน 
และไมสนสีดารดาษด่ืนเหมือนตนมะเดื่อแถบเชิงเขา 
16มาของโซโลมอนนําเขาจากอียิปตและซิลิเซีย 
พอคาของหลวงไปซื้อมาจากซิลิเซีย 17รถรบอียิปตในราคาคันละ 600 
เ ช เ ค ล 2 มาตัวละ 150 เ ช เ ค ล 3 
แลวสงออกไปขายตอใหกษัตริยของชาวฮิตไทต และของคนอารัม  
 

                                      
1 1:14 * หรือ มา 
2 1:17 * หรือ เงินประมาณ 7 ก ก . 
3 1:17 ** ป ร ะ ม า ณ 1:7 ก ก . 



.c.เตรียมการกอสรางพระวหิาร 
 
2
 โซโลมอนบัญชาใหลงมือสรางวิหารเพื่อพระนามขององคพระผูเปนเ
จา+ และพระราชวังของโซโลมอนเอง 2ทรงเกณฑคน 70,000 คน 
มาเปนกุลี 80,000 คน มาสกัดหินในภูเขา และ 3,600 คนเปนผูคุมงาน   
3 โซโลมอนสงสาสนไปทูลฮีรามกษัตริยแหงไทระวา  
 
   “ โปรดสงซุงไมสนสีดารมาใหขาพเจา  
เหมือนที่ทานเคยสงมาใหดาวิดบิดาของ 
 ขาพเจาสําหรับสรางวัง  4บัดนี้ขาพ 
เจากําลังจะสรางวิหารขึ้นเพื่อพระนามแหงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของข
าพเจา  และถวายแดพระองคสําหรับการเผาเครื่องห อ ม แ ล ะ  
 ถวายขนมปงตอเบื้องพระพักตรสมํ่าเสมอ 
ท้ังถวายเครื่องเผาบูชาทุกเชาเย็นและใน 
 วันสะบาโต ขึ้นหนึ่งค่ํา และเทศกาลอื่นๆ 
แดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา  นี่เปน 
 ระเบียบปฏิบัติสืบไปสําหรับอิสราเอล  
  5 “ วิหารที่ขาพเจาจะสรางขึ้นนี้ยิ่งใหญ  
เ พ ร า ะ พ ร ะเจาของเราทรงยิ่งใหญเหนือ 
 กวาพระอื่นใดทั้งหมด 
6แตใครเลาสามารถสรางท่ีประทับสําหรับพระองค ตอใหฟา  
 สวรรคแมสูงสุดยังไมอาจรองรับพระองค   
ก็แลวขาพเจาเปนใครที่จะสรางวิหารเพื่อ 
 พระองค  ไดแตสรางสถานที่เผาเครื่องบูชาตอเบ้ืองพระพักตร   
  7 “ ฉะนั้นโปรดสงชางฝมือมาใหขาพเจา  
ซ่ึงเชี่ยวชาญงานชางทอง  เงิน  ทอง 



 สัมฤทธ์ิ  เหล็ก  และงานทอผาสีมวง  สีแดง  กับสีน้ําเงิน  
และชางสลักเพื่อทํางาน 
 รวมกับชางฝมือของขาพเจาในยูดาห  และเยรูซาเล็ม 
ซ่ึงดาวิดบิดาของขาพเจา 
 เตรียมไว  
  8 “ ทั้งขอใหทานสงซุงไมสนสีดาร ไมสน 
และไมประดูจากปาเลบานอนมาดวย   
 เนื่องจากคนของทานมีฝมือในการตัดไมมาก  
คนของขาพเจาจะทํางานรวมกับคนของ 
 ทาน 9เพื่อจะไดซุงจํานวนมาก  
เพราะวิหารซ่ึงขาพเจาจะสรางขึ้นนั้นจะตองโออาและ 
 ง า ม ต ร ะ ก า ร  10สําหรับคนงานเลื่อยไมซุงของทาน 
ขาพเจาจะใหขาวสาลีนวดแลว  
 20,000 โคร4 ขาวบารเลย 20,000 โคร  น้ําองุน 20,000 บัธ5 
และน้ํามัน 
 ม ะ ก อ ก  20,000 บัธ”  
 
11 กษัตริยฮีรามสงสาสนตอบโซโลมอนวา  
 
   “ เพราะวาองคพระผูเปนเจา+ทรงรักประชากรของพระองค  
จึงทรงตั้งทานให 
 เปนกษัตริยข อ ง พ ว ก เ ข า ”  
 
12 แลวตรัสเสริมวา  
 

                                      
4 2:10 * ป ร ะ ม า ณ 4,400 กิโลลิตร 
5 2:10 **  ป ร ะ ม า ณ 440 กิโลลิตร 



   
“ ขอถวายสรรเสริญแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล 
ผูทรงสรางฟาสวรรค 
 และพิภพโลก! ทรงโปรดประทานโอรสที่เฉลียวฉลาด 
มีเชาวนปฏิภาณ และความ 
 เขาใจแกดาวิด เพื่อสรางวิหารถวายองคพระผูเปนเจา 
และวังท่ีประทับ  
  13 “ ขาพเจาไดสงชางฝมือเอกมาใหทาน คือ หุรามอาบี  
14มารดาของเขาเปนคน 
 เผาดาน สวนบิดามาจากไทระ  เขาชํานาญดานงานฝมือชางทอง  
เงิน  ทองสัมฤทธ์ิ  
 และเหล็ก  งานหิน  งานไม  งานยอม และทอดายสีมวง 
น้ําเงินและแดง กับผาปาน 
 เนื้อละเอียด 
ท้ังเชี่ยวชาญในการแกะสลักและสรางตามแบบลวดลายใดๆ ที่กําหนด   
 เขาจะทํางานรวมกับชางฝมือของทาน 
และบรรดาคนที่ดาวิดราชบิดาของทานจัดไว   
  15 “ ขอใหทานสงขาวสาลี  ขาวบารเลย  เหลาองุน 
และน้ํามันมะกอกมาตามที่ 
 ไดสัญญาไว  
16ทางขาพเจาจะเริ่มตัดไมซุงจากเลบานอนซึ่งทานตองการ  ผูกเปนแพ 
 ลองขามทะเลถึงยัฟฟา  จากที่นั่นทานสามารถขนไปเยรูซาเล็ม”  
 
17 โซโลมอนทรงทําสํามะโนประชากรตาง 
ดาวในอิสราเอลตามที่ดาวิดพระบิดาทรงเคย ทํา  พบวามีอยู153,600 ค น  
18ท ร ง ก ำ ห น ด  70,000 คนเปนกุลี  80,000 
คนทําหนาท่ีสกัดหินในภูเขา และ 3,600 คนเปนหัวหนาคนงาน 
 



.c.เริ่มการกอสรางพระวิหาร 
 
3 จากนั้น  
โซโลมอนทรงเริ่มสรางวิหารขององคพระผูเปนเจา+บนภูเขาโมรียาหในเยรู
ซาเล็ม ท่ีซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงปรากฏแกดาวิดพระบิดาของโซโลมอน  
เดิมเปนลานนวดขาวของอาราวนาห6ชาวเยบุส ท่ีดาวิดทรงเตรียมไว  
2พ ร ะองคทรงเริ่มการกอสรางในวันท่ีสองเดือนสองของปท่ี 4 แหงรัชกาล   
3 ฐานรากของพระวิหารของพระเจาท่ีโซโลมอนไดวางนั้นยาว 20 
ศ อ ก 7  กวาง 20 ศ อ ก 8 (โดยใชหนวยวัดศอกตามมาตรฐานเดิม)  
4มุขท่ีดานหนาของพระวิหารยาว 20 ศ อ ก 9 
ตลอดความกวางของพระวิหาร และสูง 20 ศ อ ก 10 
 ภายในบุดวยทองคําบริสุทธ์ิ 
5หองโถงกรุดวยไมสนบุดวยทองคําบริสุทธ์ิ 
ตกแตงดวยลวดลายตนปาลมและโซ 
6พระองคทรงตกแตงพระวิหารดวยอัญมณีมีคา 
และทองคําท่ีทรงใชไดจากปารวายิม 7คาน  เพดาน  กรอบประตู  ผนัง 
และประตูพระวิหาร ลวนบุดวยทองคํา และที่ผนังสลักลวดลายเครูบ  
8 สวนท่ีเปนอภิสุทธิสถาน  
ความกวางยาวไดขนาดกับความกวางของพระวิหารคือ 20 ศ อ ก 11 

                                      
6 3:1 * หรือ โอรนัน  
7 3:3 * หรือ ยาว 27 เ ม ต ร  
8 3:3 ** หรือ กวาง 9 เ ม ต ร   
9 3:4 * หรือยาว 9 เ ม ต ร           
10 3:4 ** หรือสูง 9 เ ม ต ร  
11 3:8 * หรือ 9 เ ม ต ร   



ภายในบุดวยทองคําบริสุทธิ์หนักถึง 600 ตะลันต12 9หมุดทองคําท่ีใชรวม 
50 เ ช เ ค ล 13 สวนตางๆ ชั้นบนก็บุทองคําเชนกัน 
10 ในอภิสุทธิสถาน 
พระองคทรงสรางเครูบจําลองสององคหุมดวยทองค ำ  
11ชวงกวางท้ังหมดของปกเครูบท้ังสององคเปน 20 ศอก 
ปกขางหนึ่งของเครูบตัวแรกยาว 5 ศ อ ก 14 จรดกับดานหนึ่งของผนังหอง 
ปกอีกขางหนึ่งซ่ึงยาว 5 ศอกเหมือนกันจรดกับปกของเครูบอีกองคหนึ่ง 
12ในทํานองเดียวกันปกขางหนึ่งของเครูบองคท่ีสองยาว 5 
ศอกจรดกับผนังอีกดานหนึ่งและปกอีกขางหนึ่งซ่ึงยาว 5 
ศอกเหมือนกันจรดกับปกของเครูบองคแรก      
13ปกของเครูบเหลานี้กางออกยาว 20 ศอก 
ท้ังสององคยืนหันหนาไปทางหองโถง  
14 มีมานทอดวยดายสีน้ําเงิน มวง และแดง และดายลินินเสนละเอียด 
ปกลวดลายเครูบ    
15 ท่ีดานหนาของพระวิหาร  มีเสาหาน 2  ตน  สูง 35 ศ อ ก 15 
มีหัวเสาขนาด 5 ศ อ ก 16 คลี่บานออก 
16โซโลมอนทรงใหทําขายทองคําติดไวบนหัวเสา  และมีทับทิม 100 ผล 
หอยติดกับตาขาย 17ตั้งเสาไวตรงดานหนาของพระวิหาร 
เสาทางใตช่ือยาคิน17 สวนเสาทางเหนือชื่อโบอัส18 
 

                                      
12 3:8 ** ป ร ะ ม า ณ 21 ตัน 
13 3:9 * ร า ว  0.6 ก ก . 
14 3:11 * ป ร ะ ม า ณ 2.3 เ ม ต ร   
15 3:15 * หรือสูง 16 เ ม ต ร  
16 3:15 ** ป ร ะ ม า ณ 2.3 เ ม ต ร  
17 3:17 * แปลวา สถาปนา 
18 3:17 ** แปลวา พลัง 



.c.เครือ่งใชตางๆในพระวหิาร 
 
4 โซโลมอนทรงสรางแทนบูชาทองสัมฤทธิ์กวาง 20 ศ อ ก 19 ย า ว  
20 ศ อ ก 20 สูง 10 ศ อ ก 21 2ทรงใหหลอขันสาครโลหะเสน 
ผาศูนยกลาง 10 ศ อ ก 22 สูง 5 ศ อ ก 23 และเสนรอบวง 30 ศ อ ก 24 
3ใตขอบขันดานนอกตกแตงเปนลายรูปวัวสองแถว  สิบตัวตอหนึ่งศอก  
ท้ังขันสาครและรูปวัวหลอเปนเนื้อเดียวกัน    
4 ขันสาครนี้ต้ังอยูบนวัว 12 ตัวยืนหางจรดกัน  หันหนาไปทางทิศเหนือ 
ใต  ตะวันออกและตะวันตก ทิศละ 3 ตัว  5ความหนาของขันประมาณ 1 
ฝามือ  ขอบบานออกเหมือนถวย  ลักษณะคลายดอกพลับพลึงจุน้ําได 3,000 
บัท25 
6 และสรางอางน้ํา 10  ใบจุน้ําสําหรับลางเครื่องบูชา 5 ใ บ 
ตั้งอยูทางทิศใตของขันสาคร และอีก 5 ใบ อยูทางทิศเหนือ 
สวนขันสาครสําหรับใสน้ําใหปุโรหิตใชชําระกาย 
7 พระองคทรงสรางคันประทีปทองคํา 10 
อันหลอขึ้นตามรายการที่กําหนด  และตั้งไวในพระวิหารทางทิศใต 5 
อันและทางทิศเหนืออีก 5 อัน  
8 ท้ังไดทรงสราง โตะ 10 ตัว  ตั้งไวในพระวิหาร  ทางเหนือ 5 ตัว  
ทางใต 5 ตัว และหลอชามประพรมทองคํา 100 ใ บ  

                                      
19 4:1 * กวางประมาณ 9 เ ม ต ร  
20 4:1 ** ย า ว ป ร ะ ม า ณ 9 เ ม ต ร  
21 4:1 *** สูงประมาณ 4.5 เ ม ต ร  
22 4:2 * ป ร ะ ม า ณ 4.5 เ ม ต ร  
23 4:2 ** ป ร ะ ม า ณ 2.3 เ ม ต ร  
24 4:2 *** ป ร ะ ม า ณ 13.5 เ ม ต ร  
25 4:5 * ร า ว  66 กิโลลิตร 



9 จากนั้นทรงสรางลานสําหรับปุโรหิตและลานใหญ  
ประตูลานบุดวยทองสัมฤทธิ์ 10ขัน สาครนั้นต้ังอยูท่ีมุมทิศตะวันออกเฉียงใต  
ทางดานทิศใต 
11 หุรามยังไดทําหมอ  ทัพพี  และชามประพรม  
ในท่ีสุดเขาก็กระทํางานที่กษัตริยโซโลมอนทรงมอบหมายในพระวิหารของ
พระเจาสําเร็จครบถวน ไดแก 
 
12 เ ส า ห า น  2 ตน 
  หัวเสารูปบัวคว่ํา 2 หัวประดับยอดเสา 
  ตาขายทองคําประดับหัวเสา 2 ชุด 
13 ทับทิม 400 ผล สําหรับตาขายทองคํา 2 ชุด (ตาขายแตละชุดมีทับทิม 
2 แถวประดับ 
  อยูบนหัวเสาหานรูปบัวคว่ํา 
14 แทนเคลื่อนที่รองรับอาง 
15 ขันสาครและวัว 12 ตัว ซ่ึงรองรับขัน 
16 หมอ  ทัพพี  ขอเกี่ยวเนื้อและภาชนะใชสอยอื่นๆ 
 
 หุรามอาบีชางที่เชี่ยวชาญผูนี้ไดสรางภาชนะตางๆ 
ดังกลาวทั้งหมดใหกษัตริยโซโลมอนสําหรับพระวิหารขององคพระผูเปนเจา
+ โดยใชทองสัมฤทธิ์ขัดเงา 17กษัตริยทรงใหปนพิมพดินเหนียว  ณ 
ท่ีราบแหงจอรแดนระหวางสุคคทกับศาเรธาน 
18ท้ังหมดนี้ท่ีโซโลมอนทรงสรางขึ้นใชทองสัมฤทธิ์ปริมาณมหาศาลหนักเกิ
นกวาท่ีจะชั่ง    
19 โซโลมอนยังไดทรงสรางสิ่งตางๆ ซึ่งอยูในพระวิหารของพระเจา 
ไดแก  
 
  แทนทองคํา  
  โตะวางขนมปงเบ้ืองพระพักตร   



          20คันประทีปทองคําบริสุทธ์ิกับตะเกียง 
ใหลุกชวงโชติหนาสถานนมัสการชั้นใน 
   ดังท่ีระบุไว  
       21ลวดลายดอกไมประดับประดา  
ตะเกียงและคีมทําดวยทอง(จากทองคําแทง)  
       22กรรไกรตัดไสตะเกียงทําดวยทองคําบริสุทธ์ิ  ชามประพรม  
ช า ม  แ ล ะ ก ร ะ ถ า ง  
   ไฟ  ทั้งหมดทําดวยทองคําบริสุทธ์ิ  
ประตูทองคําของพระวิหาร  ประตู 
   ชั้นในสูอภิสุทธิสถานและประตูหองโถง 
 
5
 เมื่องานทั้งสิ้นท่ีทรงทําเก่ียวกับพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+เสร็จ
เรียบรอยแลว โซโลมอนก็ทรงนําของถวายของกษัตริยดาวิดพระบิดา 
อันไดแก เงิน ทองคํา ภาชนะใชสอยตางๆ 
มาเก็บไวในคลังแหงพระวิหารของพระเจา 
 
.c.อัญเชิญหีบพันธสัญญามายังพระวิหาร 
2 โซโลมอนทรงใหชุมนุมบรรดาผูอาวุโสแหงอิสราเอล 
ผูนําของเผาตางๆ และหัวหนา ตระกูลท้ังหลายของอิสราเอลมาที่เยรูซาเล็ม 
เพื่ออัญเชิญหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจาจากศิโยนเมืองดาวิดมา 
3แลวชนอิสราเอลทั้งปวงก็พากันมาเขาเฝากษัตริยชวงเทศกาลในเดือนเจ็ด    
4 ครั้นผูอาวุโสท้ังปวงแหงอิสราเอลมาถึงแลว 
คนเลวีก็ยกหีบพันธสัญญา 
5บรรดาปุโรหิตซ่ึงเปนคนเลวีหามหีบมาพรอมทั้งเต็นทนัดพบ 
และภาชนะเครื่องใชอันศักด์ิสิทธิ์ท้ังปวงในนั้น 
6กษัตริยโซโลมอนและชุมชนอิสราเอลที่มาพรอมหนากันถวายแกะและวัว
จํานวนนับไมถวนหนบพันธสัญญา 



7 จากนั้น 
ปุโรหิตอัญเชิญหีบพันธสัญญาเขาสูหองช้ันในของพระวิหารคืออภิสุทธิสถา
น  และประดิษฐานไวใตปกของเครูบ  
8ซ่ึงคลี่ออกปกหีบพันธสัญญาและคานหาม 
9คานหามเหลานี้ยาวมากจึงมองเห็นไดจากตรงหนาหองช้ันใน  
แตจากดานนอกวิสุทธิสถานมองไมเห็นหีบพันธสัญญาคงอยูท่ีนั่นตราบทุกวั
นนี้  10ในหีบไมมีสิ่งใดนอกจากศิลาสองแผน 
ซ่ึงโมเสสไดเก็บรักษาไวตั้งแตอยูท่ีโฮเรบ  
ท่ีซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําสัญญากับชนอิสราเอลภายหลังพวกเขาอ
อกมาจากอียิปต 
11 ปุโรหิตทั้งหลายจึงออกมาจากวิสุทธิสถาน 
ปุโรหิตท้ังหมดในที่นั้นไดชําระตนใหบริสุทธ์ิ แลว ไมวาประจํากลุมใด 
12คนเลวีท้ังปวงซ่ึงเปนนักดนตรี ไดแก อาสาฟ  เฮมาน  
เยดูธูนและบุตรกับญาติพี่นองของเขาทั้งหลายแตงกายดวยผาปานเนื้อละเอี
ยดยืนอยูทางทิศตะวันออกของแทนบูชา ก็ตีฉาบ 
บรรเลงพิณใหญและพิณเขาคู  มีปุโรหิต 120 คนเปาแตร 
13ท้ังนักแตรและนักรองประสานเสียงเปนหนึ่งเดียวกัน 
ถวายสรรเสริญและขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+ พรอมดวยเสียงแตร 
ฉาบและเครื่องดนตรีตางๆพวกเขาเปลงเสียงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+วา 
 
  “ พระองคประเสริฐ 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร”  
 
 และแลวพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+มีเมฆมาปกคลุม 
14บรรดาปุโรหิตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีเพราะเมฆนั้น 
ดวยวาพระสิริขององคพระผูเปนเจา+หปกคลุมพระวิหารของพระองค 
 



6 แลวโซโลมอนตรัสวา  
“ องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไววาพระองคจะประทับในเมฆทึบ 
2ขาแตพระเจา 
ขาพระองคไดสรางวิหารอันงามตระการถวายเพื่อพระองคจะประทับอยูนิรัน
ดร”  
3 กษัตริยทรงหันกลับมาอํานวยพรแกมวลชนอิสราเอลซึ่งยืนอยู ณ 
ท่ีนั่น 4และตรัสวา   
 
   “ สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล 
ผูทรงกระทําดวยพระหัตถของ 
 พระองคตามท่ีไดสัญญาไวกับดาวิดบิดาของขาพเจา 
เพราะพระองคตรัสวา 5 ‘ นับแต 
 วันท่ีเรานําประชากรของเราออกมาจากอียิปต  
เรามิไดเลือกเมืองของตระกูล ใ ด  
 ตระกูลหนึ่งแหงอิสราเอลเพื่อสรางวิหารขึ้นสถาปนานามของเรา 
หรือเลือกใครขึ้น 
 มาเปนผูนําปกครองอิสราเอลประชากรของเรา  
6แตบัดนี้เราไดเลือกเยรูซาเล็มเปนท่ี 
 สถาปนานามของเรา 
และไดเลือกดาวิดใหปกครองอิสราเอลประชากรของเรา’    
7   
“ ดาวิดราชบิดาของขาพเจาตั้งใจจะสรางวิหารถวายแดพระนามองคพระผู
เปนเจา+ 
 พระเจาแหงอิสราเอล 
8แตองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับดาวิดราชบิดาวา  ‘ ท่ีเจามีน้ําใจจะ 
 สรางวิหารเพื่อนามของเรานั้นก็ดีอยู 
9อยางไรก็ตามเจาไมใชผูท่ีจะสราง แตบุตรชาย 
 ผูเปนเลือดเนื้อเชื้อไขของเจาจะเปนผูสรางวิหารเพื่อนามของเรา’   



10   “ องคพระผูเปนเจา+ทรงรักษาสัญญา 
ขาพเจาไดนั่งบนราชบัลลังกแหงอิสราเอล 
 สืบตอจากราชบิดาดังท่ีองคพระผูเปนเจา+ไดทรงสัญญาไวและขาพเ
จาไดสรางวิหารเพื่อ 
 พระนามขององคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล  
11เปนท่ีประดิษฐานหีบพันธสัญญา ซ่ึง 
 ภายในบรรจุพันธสัญญาระหวางองคพระผูเปนเจา+กับประชากรอิสร
า เ อ ล ”  
 
.c.โซโลมอนทูลอธิษฐาน 
12 ขณะนั้นโซโลมอนประทับยืนอยูหนาแทนบูชาขององคพระผูเปนเจา+ 
ตอหนาชุมนุมอิสราเอลทั้งหมด และทรงชูพระหัตถขึ้น 
13พระองคไดทรงสรางยกพื้นทองสัมฤทธิ์  กวาง ยาวดานละ 5 ศ อ ก 26 
และสูง 3 ศ อ ก 27 ตั้งไวตรงกลางลานชั้นนอก พระองคประทับยืนอยู 
บนยกพื้น  จากนั้นทรงคุกเขาลงตอหนาชุมนุมอิสราเอลทั้งปวง 
แลวทรงชูพระหัตถขึ้นฟา 14ตรัสวา 
   “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล 
ท่ัวฟาสวรรคและแผนดินโลกไมมี 
 พระอื่นใดเสมอเหมือนพระองค  
ผูทรงรักษาคําม่ันสัญญาแหงความรักม่ันคงตอ 
 เหลาผูทาสซึ่งยังคงดําเนินในทาง ของพระองคอยางสุดใจ 
15พระองคทรงรักษาคําม่ัน 
 สัญญาตอผูทาสดาวิดบิดาขาพระองค ดวยพระโอษฐทรงสัญญา 
และโดยพระหัตถ 
 ทรงกระทําใหสําเร็จ ดังเชนทุกวันนี้ 

                                      
26 6:13 * ป ร ะ ม า ณ 2.3 เ ม ต ร  
27 6:13 ** ป ร ะ ม า ณ 1.3 เ ม ต ร  



16   “ และบัดนี้  ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล  
ขอทรงรักษาคําม่ันสัญญา 
 ท่ีทรงมีตอดาวิดวา  
‘ หากวงศวานของเจาระมัดระวังท่ีจะกระทําทุกอยางและดําเนินอยู 
 ตอหนาเราตามบทบัญญัติของเราเหมือนอยางท่ีเจาไดกระทําเจาก็จะ
ไมขาดคนที่ 
 ขึ้นครองบัลลังกแหงอิสราเอลตอหนาเรา’  
17ขาแตองคพระผูเปนเจา+หพระเจาแหงอิสราเอล   
 บัดนี้ 
ขอทรงโปรดใหเปนไปตามคําม่ันสัญญาท่ีทรงใหไวแกดาวิดผูทาสของพระ
องค 
 ดวยเถิด 
18   “ แตพระเจาจะประทับบนโลกนี้รวมกับมนุษยจริงๆ หรือ? 
ในเมื่อฟาสวรรคสูงสุด 
 ยังไมอาจรับพระองคไวได  
วิหารแหงนี้ซ่ึงขาพระองคสรางขึ้นจะยิ่งเล็กนอยกวานั้น 
 สักเทาใด  
19ถึงกระนั้นขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองค 
ขอทรงสดับฟงคํา 
 อธิษฐานและตอบคําวิงวอนเพื่อความเมตตา  
ซ่ึงผูทาสกําลังกราบทูลอยูเบื้องพระ 
 พักตรในวันนี้  20ทั้งกลางวันและกลางคืน  
ขอพระองคทอดพระเนตรวิหารแหงนี้ซ่ึง 
 พระองคตรัสวาจะเปนท่ีสถาปนาพระนามของพระองค  
เพื่อจะไดทรงกรุณาสดับฟง 
 เมื่อผูทาสอธิษฐานตรงตอท่ีแหงนี้  21จากสวรรคท่ีประทับ  
ขอทรงสดับฟงคําทูลวิงวอน 



 จากผูทาสและประชากรอิสราเอลเมื่ออธิษฐาน ตรงตอท่ีนี้ 
และเมื่อทรงสดับแลวขอทรง 
 โ ป ร ด ย ก โ ท ษ  
22 “ เม่ือผูใดกระทําผิดตอเพื่อนบาน 

และตองสาบานมาสาบานหนาแทนบูชาในพระวิหารนี้ 
23ขอทรงสดับฟงจากสวรรคและวินิจฉัย 
ขอทรงตัดสินวาใครผิดใครถูก 
ขอทรงกําหนดโทษผูผิดและใหสิ่งท่ีเขาไดกระทําตกแกตัวเขา
เอง สวนผูบริสุทธ์ิขอทรงประกาศวาเขาไมผิด 
เปนอันพิสูจนวาเขาเปนผูบริสุทธิ์ 

24   
“ เม่ืออิสราเอลประชากรของพระองคกระทําบาปตอพระองคและถูกศัตรูพิชิ
ต    
 หากเขาหันกลับมาหาพระองค รองทูลออกพระนามของพระองค 
อธิษฐานทูลวิงวอน 
 ตอพระองค ในวิหารแหงนี้ 25ก็ขอทรงสดับฟงจากสวรรค 
และอภัยความผิดบาปของ 
 เหลาประชากรอิสราเอล 
และนําเขากลับมายังดินแดนซึ่งพระองคประทานแกบรรพ- 
 บุรุษของเขา 
26   
“ เม่ือทองฟาถูกปดไมมีฝนเพราะประชากรของพระองคไดทําบาปตอพระอ
งค   
 เมื่อเขาอธิษฐานตรงตอท่ีนี้รองทูลออกพระนามของพระองค 
และหันจากบาปผิดของ 
 ตนที่เปนเหตุใหพระองคทรงลงโทษเขา 
27ขอทรงสดับฟงจากสวรรคและอภัยบาปผิด 



 ของประชากรอิสราเอลผูทาสของพระองค 
ขอทรงสอนหนทางดําเนินชีวิตอันถูกตอง 
 และประทานฝนแกดินแดนซึ่งทรงยกใหเปนมรดกของเหลาประชากร 
28   “ หากเกิดกันดารอาหารหรือโรคระบาดในดินแดน 
หรือโรคพืช หรือโรคราน้ําคาง  
 หรือตั๊กแตน หรือเพลี้ยแมลงบุกมาทําลาย หรือเหลาศัตรูมาลอมเมือง 
ไมวาจะเปนโรค 
 หรือภัยพิบัติใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น 
29เม่ือมีคําอธิษฐานหรือคําทูลวิงวอนจากผูหนึ่งผูใด 
 ในหมูประชากรอิสราเอล ซ่ึงแตละคนยอมรูถึงความทุกขใจของตนดี 
และยื่นมือออก 
 ตรงตอวิหารนี้ 30ขอทรงสดับฟงจากสวรรคท่ีประทับ 
ขอทรงอภัยโทษและทรงจัดการ 
 กับแตละคนตามการกระทําของเขาดวยวาพระองคทรงรูจักจิตใจของ
เ ข า (เ พ ร า ะ  
 พระองคเทานั้นทรงทราบจิตใจมนุษย) 
31เพื่อเขาจะยําเกรงพระองคและดําเนินในทาง 
 ของพระองคตลอดเวลาที่เขาอาศัยอยูในแผนดิน 
ซ่ึงพระองคประทานแกบรรพบุรุษ 
 ข อ ง เ ร า       
32   “ สวนคนตางชาติซ่ึงมิใชพลเมืองของอิสราเอล  
แตไดมาจากแดนไกลเนื่องดวย 
 พระนามยิ่งใหญ 
พระหัตถเกรียงไกรและพระกรที่เหยียดออกของพระองค เมื่อเขามา 
 อธิษฐานตรงตอพระวิหาร 
33ข อ ท รงสดับฟงจากสวรรคท่ีประทับของพระองค  และขอ 
 ทรงตอบคําอธิษฐานใดๆ ของเขา  
เพื่อมวลประชาชาติในโลกจะรูจักพระนามของพระ 



 องคและยําเกรงพระองค เชนเดียวกับอิสราเอลประชากรของพระองค 
และรูวาวิหาร 
 แหงนี้สรางขึ้นเพื่อพระนามของพระองค 
34   
“ เม่ือพระองคทรงใชประชากรของพระองคออกไปรบกับศัตรูไมวาท่ีใด 
แ ล ะ  
 เขาอธิษฐานตอพระองคมุงตรงมายังนครนี้ท่ีทรงเลือกสรรไว  
และวิหารแหงนี้ซ่ึงขา 
 พระองคสรางขึ้นเพื่อพระนามของพระองค 
35ขอทรงสดับฟงคําอธิษฐานและคําทูล 
 วิงวอนของเขาจากสวรรคและขอทรงชวยเหลือเขา 
36   
“ ห า ก เ ข า ก ร ะ ทําผิดตอพระองคดวยวามีใครบางท่ีไมไดทําผิดเล
ย แลวพระองค  
 ทรงพระพิโรธตอเขา และยอมใหศัตรูพิชิตเขา 
นําเขาไปเปนเชลยในตางแดนไมวา 
 ใกลหรือไกล 37แลวเขากลับใจไดในแดนเชลยสํานึกผิด  
ทูลวิงวอนตอพระองคในดิน 
 แดนผูพิชิตเขาหันกลับมาหาพระองคและทูลวา  
‘ ขาพระองคท้ังหลายไดกระทําบาป ขา      
 พระองคผิดไปแลวและไดกระทําสิ่งชั่วราย’  
38หากเขาหันกลับมาหาพระองคอยางสุดจิต 
 สุดใจในแดนเชลย 
และอธิษฐานตรงมายังดินแดนแหงนี้ซ่ึงพระองคประทานแก  
 บรรพบุรุษ มายังนครซึ่งพระองคทรงเลือกสรร 
และวิหารแหงนี้ซ่ึงขาพระองคไดสราง 
 ขึ้นเพื่อพระนามของพระองค 
39ก็ขอทรงสดับฟงคําอธิษฐานและคําวิงวอนของเขาจาก 



 สวรรคท่ีประทับ 
ทรงชวยเหลือและอภัยโทษแกประชากรผูไดกระทําบาปตอพระองค 
40   “ ขาแตพระเจาของขาพระองค 
บัดนี้ขอทรงทอดพระเนตรและเงี่ยพระกรรณฟง 
 คําอธิษฐานท้ังปวงที่ทูลตอพระองคในท่ีแหงนี้   
 
41  และบัดนี้ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจา 
ขอพระองคและหีบพันธสัญญาอันทรง 
    ฤทธานุภาพของพระองค   
   โปรดเสด็จเขาสูท่ีประทับแหงนี้  
 
 ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาโปรดใหบรรดาปุโรหิตของพระองค
ไดรับความรอด 
    เปนอาภรณ  
  
 และขอใหเหลาวิสุทธิชนของพระองคปติยินดีในความประเสริฐเลิศข
องพระองค   
42  ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจา 
ขออยาทรงทอดทิ้งผูท่ีทรงเจิมไว  
  
 ขอทรงระลึกถึงความรักยิ่งใหญท่ีทรงสัญญาไวแกดาวิดผูทาสของพร
ะองค”  
 
.c.การถวายพระวิหาร 
 
7 เมื่อโซโลมอนทรงอธิษฐานจบ 
ก็มีไฟจากสวรรคลงมาเผาของถวายและเครื่องเผาบูชา  
และพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ปกคลุมท่ัววิหาร 



2ปุโรหิตไมสามารถเขาไปในพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+  
เพราะพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ปกคลุมท่ัวพระวิหาร 
3ครั้นชนอิสราเอลทั้งปวงเห็นไฟลงมา 
แ ล ะ พ ร ะ สิริขององคพระผูเปนเจา+อยูเหนือพระวิหาร 
ก็คุกเขากราบลงกับพื้น นมัสการและขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+ ทูลวา  
 
   “ พระองคประเสริฐ  
   ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร”  
 
4จากนั้น 
กษัตริยและปวงประชากรก็ถวายเครื่องบูชาตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปน
เจา+ 5กษัตริยโซโลมอนทรงถวายวัวผู 22,000 ตัว กับแกะและแพะ 
120,000 ตัว 
เปนอันวากษัตริยและปวงประชากรไดถวายพระวิหารของพระเจา  
6ปุโรหิตท้ังหลายเขาประจําหนาท่ี  
และคนตระกูลเลวีท้ังหลายขับรองบทเพลงขอบพระคุณวา  
“ ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร”  
โ ด ย ใ ชเครื่องดนตรีซ่ึงกษัตริยดาวิดทรงทําขึ้นเพื่อใชในการสรรเสริญ 
องคพระผูเปนเจา+  เหลาปุโรหิตเปาแตรอยูดานตรงขามคนเลวี   
สวนประชากรท้ังปวงยืนอยู  
7
 โซโลมอนทรงประกอบพิธีชําระสวนกลางลานหนาพระวิหารเพื่อเผาเ
ครื่องบูชาและไขมันของเครื่องสันติบูชา  
เ พ ร า ะ แ ทนบูชาทองสัมฤทธ์ิท่ีทําขึ้นนั้นเล็กเกินไปสําหรับเครื่อง 
เผาบูชา ธัญบูชา และไขมันเครื่องบูชา 
8 โซโลมอนทรงรวมพิธีฉลองกับประชากรอิสราเอลตลอด 7 วัน 
มหาชนจากทั่วอิสราเอล  จากเลโบฮามัทจดลุมน้ําวาดิแหงอียิปต   
9ในวันท่ีแปด มีการชุมนุมใหญอีกครั้งหนึ่ง 



เ พ ร า ะ พ ว ก เ ขาไดฉลองการถวายแทนบูชา 7 วัน 
และฉลองเทศกาลอีก 7 วัน  10แลวในวันท่ียี่สิบสามของเดือนเจ็ด  
โซโลมอนทรงอําลาใหประชาชนกลับบานดวยความสุขและชื่นชมยินดี 
ในสิ่งดีงามท้ังปวงซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ไดกระทําเพื่อดาวิด 
โซโลมอนและอิสราเอลประชากรของพระองค 
 
.c. องคพระผูเปนเจา+ทรงปรากฏแกโซโลมอน  
11
 เมื่อโซโลมอนทรงสรางพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+และพระราช
วังเสร็จแลว  
และทุกสิ่งท่ีทรงดําริจะทําในพระวิหารและพระราชวังลุลวงครบถวนแลว 
12 คืนวันหนึ่งองคพระผูเปนเจา+ทรงปรากฏแกโซโลมอนและตรัสวา  
   “ เราไดยินคําอธิษฐานของเจาแลว 
และไดเลือกวิหารแหงนี้เปนสถานที่สําหรับ 
 เจาถวายเครื่องบูชาแกเรา  
13   “ เมื่อเราปดก้ันฟาไวไมใหฝนตก 
หรือบัญชาใหตั๊กแตนมากัดกินพืชพันธุ หรือ 
 สงโรคระบาดมายังพวกเจา 14หากประชากรของเรา 
ซ่ึงเรียกชื่อตามนามของเรา จะ 
 ถอมใจลงและอธิษฐาน  แสวงหาเรา 
และหันกลับจากวิถีอันชั่วรายของเขา เมื่อนั้นเรา 
 จะรับฟงเขาจากสวรรค  
จะอภัยโทษความผิดบาปของเขาและจะรักษาแผนดินของ 
 เขาใหหาย 15บัดนี้เราจะเปดตาดู 
และเปดหูฟงคําอธิษฐานทั้งหลายในที่แหงนี้  16เ ร า  
 ไดเลือกวิหารแหงนี้ และชําระใหบริสุทธ์ิ  เพื่อสถาปนานามของเราไว 
ณ ท่ีนั้นชั่วนิรันดร  
 ตาของเราและใจของเราจะอยูท่ีนั่นเสมอไป 



17   “ สวนเจา 
หากเจาดําเนินอยูตอหนาเราเหมือนอยางดาวิดบิดาของเจา กระทํา 
 ตามคําบัญชา รักษากฎเกณฑและบทบัญญัติของเรา 
18เราก็จะสถาปนาบัลลังกของ 
 เจาเหมือนที่เราไดสัญญาไวกับดาวิดบิดาของเจาวา  
‘ เจาจะไมขาดคนขึ้นมาครอง 
 อิสราเอลเสมอไป’   
19   “ แตหากเจาท้ังหลายหันหนี  
ละท้ิงกฎเกณฑและบทบัญญัติท่ีเราใหไว ไปกราบ 
 ไหวนมัสการพระอื่นๆ 
20เราก็จะขุดรากถอนโคนอิสราเอลออกจากดินแดนของเราซึ่ง 
 ไดยกใหเขา 
และเราจะละทิ้งวิหารแหงนี้ซ่ึงเราไดชําระใหบริสุทธ์ิเพื่อนามของเรา  เรา 
 จะทําใหตกเปนท่ีเยยหยันและคําเปรียบเปรยในหมูประชาชาติ 
21และถึงแมวาบัดนี้  
 วิหารนี้เดนตระหงานทุกคนที่ผานไปมาจะตกตะลึงและฉงนสนเทหวา   
‘ ทําไมหนอ องค 
 พระผูเปนเจา+จึงทรงกระทําตอวิหารและดินแดนนี้ถึงเพียงนี้’  
22ผูคนจะตอบวา  ‘ เ พ ร า ะ  
 เขาไดละท้ิงองคพระผูเปนเจา+ผูทรงนําบรรพบุรุษของเขาออกมาจา
กอียิปต หันไป 
 ฝกใฝปรนนิบัตินมัสการพระอื่นๆ แทน 
ดังนั้นพระเจาจึงทรงนําเหตุรายนี้มาสูเขา’  ”  
 
.c.พระราชกิจอื่นๆ ของโซโลมอน 
 
8 ในตอนปลายของชวง 20 
ปท่ีโซโลมอนทรงกอสรางพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+และราชวัง  



2โซโลมอนทรงบูรณะหมูบานตางๆ  ซ่ึงกษัตริยฮีรามแหงไทระไดมอบให 
และใหชาวอิสราเอลไปตั้งถ่ินฐานที่นั่น 
3แลวโซโลมอนเสด็จไปยังฮามัทโศบาห และยึดเมืองนั้นได 
4พระองคทรงสรางเมืองทัดโมรในถ่ินกันดาร และเมืองตางๆ 
ในฮามัทใหเปนคลังเสบียง 
5พระองคทรงบูรณะเบธโฮโรนบนและเบธโฮโรนลางใหเปนเมืองปอมปราก
าร  เสริมกําแพงและเครื่องปองกันท่ีประตู  
6ท้ังทรงสรางบาอาลัทและหัวเมืองคลังอื่นๆ 
ตลอดจนหัวเมืองท่ีเก็บรถรบและมา28 
ทุกสิ่งท่ีทรงปรารถนาจะสรางไมวาในเยรูซาเล็ม 
เลบานอนและทั่วราชอาณาจักร 
7 สวนบรรดาคนที่เหลืออยูท่ีเปนชาวฮิตไทต อาโมไรต เปริสซี  ฮีไวต 
และเยบุส (คนเหลานี้ไมใชชาวอิสราเอล) 
8คือวงศวานของพวกเขาซึ่งคงอยูในดินแดนที่ชาวอิสราเอลมิไดกวาดลางไ
ปใหหมด  คนเหลานี้โซโลมอนทรงเกณฑมาเปนแรงงานทาสดังเชนทุกวันนี้ 
9โซโลมอนมิไดทรงเกณฑใหพลเมืองอิสราเอลคนใดเปนทาส 
แตใหเปนทหาร นายทัพผูบัญชาการรถรบและพลรถรบ 
10และมีหัวหนาขาราชการของกษัตริยโซโลมอนอีก 250 คน  
เปนผูดูแลสั่งการคนเหลานี้ 
11
 โซโลมอนทรงพาพระธิดาของฟาโรหจากเมืองดาวิดมาประทับท่ีพระร
าชวังซ่ึงทรงสรางขึ้นตามที่ตรัสวา  
“ มเหสีของเราไมควรอยูในพระราชวังดาวิดกษัตริยแหงอิสราเอล  
เนื่องจากสถานที่ท้ังหลายซ่ึงหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+ผานเขา
มานั้นบริสุทธิ์”  

                                      
28 8:6 * หรือ พลรถรบ 



12
 โซโลมอนทรงถวายเครื่องเผาบูชาแดองคพระผูเปนเจา+บนแทนบูชา
ท่ีสรางขึ้นตรงหนามุขของพระวิหาร  
13ตามระเบียบกําหนดสําหรับของถวายประจําวันซ่ึงโมเสสสั่งไวสําหรับวัน
สะบาโต วันขึ้นหนึ่งคํ่า และสามเทศกาลประจําปอันไดแก 
เทศกาลขนมปงไมใสเชื้อ  เทศกาลเก็บเก่ียว  และเทศกาลอยูเพิง 
14ในการมอบหมายใหปุโรหิตประจําหนาท่ี 
โซโลมอนดําเนินตามพระราชโองการของดาวิดพระบิดา 
และใหคนตระกูลเลวีนําการรองเพลงสรรเสริญ 
และชวยเหลือปุโรหิตตามหนาท่ีประจําวัน 
ท้ังทรงกําหนดเวรยามใหรักษาการณประตูตางๆ 
ของพระวิหารตามที่ดาวิดคนของพระเจาไดกําชับไว 
15พวกเขาปฏิบัติตามพระราชโองการของกษัตริยอยางเครงครัด 
ท้ังปุโรหิตและคนเลวี ไมวาในเรื่องใด  รวมทั้งเรื่องคลังตางๆ 
16 พระ ราชกิจท้ังปวงของโซโลมอนลุลวง 
นับแตวันท่ีวางฐานรากของพระวิหารตราบจนสําเร็จครบถวน 
เปนอันวาพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+สําเร็จเรียบรอย       
17 จากนั้นโซโลมอนเสด็จไปยังเอซีโอนเกเบอร 
และเอลัทบนชายฝงข อ ง เ อ โ ด ม  18ฮีรามทรงสงเรือมาให  
มีเจาหนาท่ีของฮีรามซ่ึงรูจักทะเลดีคอยสั่งการ  
สมทบกับคนของโซโลมอนเองเดินเรือไปยังโอฟร นําทองคําหนัก 450 
ตะลันต29 มาถวายกษัตริยโซโลมอน 
 
.c.พระราชนิีแหงเชบา 
 

                                      
29 8:18 * ป ร ะ ม า ณ 16 ตัน 



9 เมื่อราชินีแหงเชบาไดสดับฟงกิตติศัพทของโซโลมอน 
ก็เสด็จมายังเยรูซาเล็มเพื่อทดสอบดวยปริศนาอันยาก 
พระนางทรงมาถึงเยรูซาเล็มพรอมดวยกองคาราวานใหญ 
มีอูฐบรรทุกเครื่องเทศ ทองคําจํานวนมาก และเพชรนิลจินดา 
พระนางเขาเฝาโซโลมอนและทรงสนทนาเรื่องตางๆ ที่ดําริไว  
2โซโลมอนทรงตอบปญหาของพระนางไดทุกขอ 
ไมมีสิ่งใดยากเกินกวาจะทรงชี้แจง 
3เม่ือราชินีแหงเชบาทรงเห็นถึงสติปญญาของโซโลมอน 
และพระราชวังท่ีทรงสรางขึ้น  4อาหารบนโตะเสวย  
ขาราชบริพารที่เขาเฝา  มหาดเล็กในเครื่องแบบ  พนักงานเชิญจอกเสวย  
และเครื่องเผาบูชาซ่ึงถวายท่ีพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
พระนางก็ประหลาดพระทัยเปนลนพน  
5 ตรัสกับโซโลมอนวา  
“ ที่หมอมฉันไดยินไดฟงมาในประเทศของหมอมฉันเก่ียวกับความสําเร็จแ
ละพระปรีชาญาณของฝาบาทลวนเปนความจริง 
6หมอมฉันไมเชื่อมากอนเลยจนกระทั่งไดมาเห็นกับตา 
ท่ีหมอมฉันไดยินมายังไมถึงครึ่งของพระปรีชาญาณของฝาบาท 
แทจริงแลวฝาบาททรงยิ่งใหญกวาท่ีเขาร่ําลือกันเสียอีก 
7ไพรฟาขาราชบริพารของฝาบาทชางมีความสุขยิ่งนัก  
เม่ือไดเขาเฝาและสดับฟงพระปญญาของฝาบาทอยูเสมอ                
8สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+พระเจาของฝาบาทที่ไดทรงโปรดปราน  
และตั้งฝาบาทขึ้นครองราชบัลลังก 
เ พื่อองคพระผูเปนเจา+พระเจาของฝาบาท พระองคทรงรักอิสราเอลยิ่งนัก 
และทรงประสงคจะเชิดชูอิสราเอลไวตลอดกาลจึงทรงตั้งฝาบาทขึ้นเปนกษัต
ริย เพื่อผดุงความยุติธรรมและความชอบธรรมิ 



9 จากนั้นพระนางถวายทองคํา 120 ตะลันต30 
เครื่องเทศปริมาณมหาศาล และเพชรนิลจินดาแดโซโลมอน  
ไมเคยมีเครื่องเทศเชนดังท่ีราชินีแหงเชบาถวายแดกษัตริยโซโลมอนมากอ
น เ ล ย  
10 (ลูกเรือของฮีรามและโซโลมอนนําทองคํามาจากเมืองโอฟร 
กับไมประดูและเพชรพลอย 
11โซโลมอนทรงใชไมประดูทําขั้นบันไดพระวิหารและพระราชวัง 
และใชประดิษฐพิณใหญกับพิณเขาคูสําหรับคณะนักดนตรี 
ไมเคยมีเชนนั้นมากอนเลยทั่วแดนยูดาห) 
12
 กษัตริยโซโลมอนประทานทุกสิ่งตามที่ราชินีแหงเชบาประสงคและทูล
ขอ ทรงใหมากยิ่งกวาท่ีพระนางนํามาถวาย  
แลวพระนางกับขบวนตามเสด็จก็กลับสูภูมิลําเนา 
 
.c.ความมั่งค่ังของโซโลมอน 
13 ทุกปโซโลมอนไดรับทองคํา 666 ตะลันต31 
14ยังไมรวมภาษีอากรที่พอคานายวาณิชนํามา 
และเงินทองจากบรรดากษัตริยแหงอาระเบีย 
และเหลาผูปกครองของดินแดนนั้นนํามาถวาย   
15 กษัตริยโซโลมอนทรงใหนําทองคํามาตีเปนโลใหญ 200 อัน 
แตละอันใชทองคําหนัก 600 เ บ ค า 32 16และโลเล็ก 300 อัน 
แตละอันใชทองคําหนัก  300 เ บ ค า 33 
ทรงเก็บโลเหลานี้ไวในตําหนักพนาเลบานอน  

                                      
30 9:9 * ป ร ะ ม า ณ 4 ตัน 
31 9:13 * ป ร ะ ม า ณ 23 ตัน 
32 9:15 * ป ร ะ ม า ณ 3.5 ก ก . 
33 9:16 * ป ร ะ ม า ณ 1.7 ก ก .   



17
 ท้ังยังไดทรงทําพระที่นั่งขนาดใหญตกแตงดวยงาชางและบุดวยทอง
คําบริสุทธ์ิ 18พระที่นั่งนี้มีขั้นบันไดหกขั้น 
และแทนรองพระบาททําดวยทองคําติดกัน 
ท่ีวางพระหัตถสองขางก็เปนทองคํา มีสิงโตขนาบขางละตัว 
19ท่ีบันไดแตละขั้นมีสิงโต 2 ตัว รวมสิงโต 12 ตัว 
ไมเคยมีเชนนี้ในราชอาณาจักรใดๆ 
20จอกเสวยทุกใบของกษัตริยโซโลมอนทําจากทองคํา 
และภาชนะเครื่องใชท้ังปวงในตําหนักพนาเลบานอน  
ลวนเปนทองคําบริสุทธิ์ ไมมีสิ่งใดทําดวยเงิน 
เพราะในสมัยโซโลมอนถือวาเงินมีคานอย  
21โ ซ โ ล ม อ นสงกองเรือสินคา34 โดยลูกเรือซ่ึงไดมาจากกษัตริยฮีราม 
ทุกสามปนําทองคํา เงิน งาชาง ลิงและนกยูง35กลับมา 
22
 กษัตริยโซโลมอนทรงร่ํารวยและมีพระปรีชาญาณเหนือกวากษัตริยใ
ดๆท้ังปวงในแผนดิน 23บรรดาประมุขจากนานาประเทศ 
มาเฝาโซโลมอนเพื่อสดับฟงพระปรีชาญาณ 
ซ่ึงพระเจาประทานไวในพระทัยพระองค 
24ปแลวปเลาทุกคนท่ีมาจะนําของบรรณาการมาไดแกเครื่องเงินและทอง  
เสื้อผา  อาภรณ  อาวุธ  เครื่องเทศ  มาและลอมา 
25 โซโลมอนทรงมีโรงรถรบและมา 4,000  แหง และพลรถรบ 12,000 
คนประจําอยูในหัวเมืองรถรบ  และอยูกับพระองคท่ีเยรูซาเล็ม 
26ทรงปกครองบรรดากษัตริยและราชอาณาจักรตางๆ ตั้งแตแมน้ํา36 
จนจดดินแดนฟลิสเตียและไกลถึงพรมแดนอียิปต  

                                      
34 9:21* ไปทารชิช 
35 9:21** หรือ ลิงบาบูน 
36 9:26 * ยูเฟรติส 



27ในเยรูซาเล็มพระองคทรงทําใหเงินกลายเปนของพื้นๆเหมือนกับหิน 
และไมสีดารก็มีมากเหมือนไมมะเดื่อแถบเชิงเขา 
28มาของโซโลมอนนําเขาจากอียิปตและประเทศอื่นๆ 
 
.c.โซโลมอนสิ้นพระชนม 
29 เหตุการณอื่นๆ 
ในรัชกาลโซโลมอนตั้งแตตนจนจบมีกลาวไวในบันทึกของนาธันผูเผยพระ
วจนะ ในคําพยากรณของอาหิยาหแหงชิโลห 
และในนิมิตของอิดโดผูทํานายเกี่ยวกับเยโรโบอัมบุตรเนบัท  มิใชหรือ  
30 โซโลมอนครองราชยเหนืออิสราเอลในเยรูซาเล็มเปน เ ว ล า  40 
ป  31แลวทรงลวงลับไปอยูกับบรรพบุรุษ 
พระศพถูกฝงไวในเมืองดาวิดของราชบิดาพระองค 
แลวเรโหโบอัมโอรสขึ้นครองราชยแทน 
 
.c.อิสราเอลกบฏตอเรโหโบอัม 
 
10 เรโหโบอัมเสด็จไปที่เชเคม  
ดวยวาปวงชนอิสราเอลพากันไปท่ีนั่นเพื่อสถาปนาพระองคเปนกษัตริย  
2ฝายเยโรโบอัมบุตรเนบัท (ซ่ึงหนีกษัตริยโซโลมอนไปอยูอียิปต) 
ไดทราบขาวก็กลับมา 3และรวมกับประชากรอิสราเอลเขาทูลเรโหโบอัมวา 
4 “ พระบิดาของฝาพระบาทวางแอกหนักใหพวกขาพระบาท  
บัดนี้ขอทรงผอนภาระและบรรเทาแอกที่วางไว 
แลวพวกเราจะรับใชฝาพระบาท”  
5 เรโหโบอัมตรัสตอบวา  “ อีกสามวันคอยกลับมาหาเรา”  
เขาทั้งหลายจึงกลับไป  
6
 กษัตริยเรโหโบอัมทรงหารือเรื่องนี้กับบรรดาผูอาวุโสซ่ึงเคยถวายคํา
ปรึกษาแดโซโลมอนพระบิดาวา  “ เราควรจะตอบประชาชนวากระไรดี”  



7 คนเหลานั้นทูลวา  “ หากฝาพระบาทแสดงความเมตตาตอประชาชน 
เ อ า ใ จ พ ว ก เ ข า แ ล ะ ใ หคําตอบที่พวกเขาพอใจ 
พวกเขาก็จะเปนทาสรับใชฝาพระบาทเสมอไป”  
8 แตเรโหโบอัมไมฟงคําแนะนําของผูอาวุโส  
และไปขอความเห็นจากบรรดาคนหนุมๆซ่ึงเติบโตมาดวยกันและคอยรับใช
อยู9พระองคถามวา  “ พวกเจาจะแนะนําวากระไร  
เราควรตอบประชาชนที่มาขอใหผอนปรนแอกที่เสด็จพอวางไวนั้นวาอยางไ
ร ”  
10 พวกเขาทูลวา  “ ขอใหตรัสกับบรรดาผูท่ีมาทูลวา  
‘ พระบิดาทรงวางแอกหนักไวขอทรงผอนปรนใหเบาลง’  นั้นวา  
‘ นิ้วกอยของเราก็หนายิ่งกวาบ้ันเอวของเสด็จพอเสียอีก 
11เสด็จพอเคยวางแอกหนักให เราจะใหหนักยิ่งขึ้นอีก 
เสด็จพอของเราใชแสเฆี่ยนพวกเจา  สวนเราจะใชแมงปองเลนงานเจา’  
”  
12 สามวันตอมา 
เม่ือเยโรโบอัมและประชากรมาเขาเฝาเรโหโบอัมตามที่ตรัสไววา 
“ อีกสามวันคอยกลับมาหาเรา”  
13 เรโหโบอัมก็ตรัสตอบดวยทาทีแข็งกราว 
ไมทรงแยแสคําแนะนําของเหลาผูอาวุโส 
14ทรงปฏิบัติตามคําแนะนําของคนหนุม ตอบวา  
“ เสด็จพอของเราวางแอกหนักใหพวกเจา เราจะใหหนักยิ่งขึ้นไปอีก  
เสด็จพอใชแสเฆ่ียนเจา สวนเราจะใชแมงปองเลนงานเจา”  
15 เรโหโบอัมมิไดรับฟงประชาชน  
เหตุการณนี้เนื่องมาจากองคพระผูเปนเจา+เพื่อใหสําเร็จตามท่ีพระองคไดต
รัสไวกับเยโรโบอัมบุตรเนบัทผานอาหิยาหชาวชิโลห 
16 เมื่ออิสราเอลทั้งปวงเห็นวากษัตริยไมทรงฟงพวกตน  ก็รองตะโกนวา  
“ เรามีอะไรเกี่ยวของกับดาวิด  มีสวนอะไรกับบุตรเจสซี  
พี่นองอิสราเอลทั้งหลาย กลับบานกันเถิด 



ใหดาวิดดูแลปกครองพวกตัวเองไปก็แลวกัน”   
แลวชาวอิสราเอลทั้งปวงก็กลับไป 
17ยกเวนประชาชนอิสราเอลในเขตยูดาห  
เรโหโบอัมยังคงปกครองพวกเขา  
18 เมื่อกษัตริยเรโหโบอัมสงอาโดนีรัม37ไปเกณฑแรงงานโยธา 
ชนอิสราเอลก็รุมเอาหินขวางเขาถึงตาย 
สวนกษัตริยเรโหโบอัมเสด็จขึ้นราชรถหนีกลับเยรูซาเล็ม 
19ตั้งแตนั้นมาอิสราเอลก็เปนกบฏตอราชวงศของดาวิด 
 
11 เมื่อกษัตริยเรโหโบอัมเสด็จมาถึงเยรูซาเล็ม  
พระองคทรงเกณฑพลยูดาหและเบนยามิน 180,000 คน 
เพื่อทําสงครามกับชนอิสราเอลกอบกูอํานาจคืนมา  
2 แตพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึง 
เชไมยาหคนของพระเจาวา 3 
“ จงไปบอกเรโหโบอัมโอรสโซโลมอนกษัตริยแหงยูดาห 
และบรรดาอิสราเอลในยูดาหกับเบนยามินวา 4 
‘ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวาอยาไปสูรบกับพี่นองของเจา 
ทุกคนจงกลับบานเสีย เพราะทั้งหมดนี้เราเปนผูกระทํา’  ”  
เขาทั้งหลายก็เชื่อฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 
มิไดไปรบกับเยโรโบอัม 
 
.c.เรโหโบอัมเสริมกําลังปองกันยูดาห 
5 เรโหโบอัมประทับอยูในเยรูซาเล็มและทรงสรางเมืองตางๆ 
เพื่อปองกันในยูดาหไดแก 6เ บ ธ เ ล เ ฮ ม   เ อ ต า ม   
เ ท โ ค อ า  7เบธซูร  โสโค  อาดุลลัม  8กัท  มาเรชาห  ศิฟ 9อาโดราอมิ 
ลาคีช  อาเซคาห 10โศราห  อัยยาโลน และเฮโบรน 

                                      
37 10:18 * หรือ ฮาโดรมั 



เหลานี้คือเมืองปราการในยูดาหและเบนยามิน  
11พระองคทรงเสริมปราการและเครื่องปองกันตางๆ 
และตั้งผูบัญชาการไวดูแล  มีเสบียง น้ํามันมะกอก และเหลาองุนพรอม 
12พระองคทรงเก็บหอก และโลไวในทุกเมือง 
และทรงทําใหเมืองเหลานี้เขมแข็ง ดังนั้น 
ยูดาหและเบนยามินยังคงเปนของพระองค 
13 บรรดาปุโรหิตและคนตระกูลเลวีจากเขตตางๆ 
ท่ัวอิสราเอลอยูฝายเรโหโบอัม14คนเลวี 
ถึงกับท้ิงทุงหญาและทรัพยสินมายังยูดาหและเยรูซาเล็ม 
เพราะถูกเยโรโบอัมกับโอรสปลด 
ออกจากตําแหนงปุโรหิตขององคพระผูเปนเจา+ 
15แลวทรงแตงตั้งปุโรหิตของพระองคเอง  สําหรับสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงท้ังหลายและสําหรับเทวรูปแพะ และวัวซ่ึงเยโรโบอัมทรงสรางขึ้น 
16คนจากทุกตระกูลแหงอิสราเอลที่มีใจจดจอแสวงหาองคพระผูเปนเจา+พ
ระเจาแหงอิสราเอล  
ก็ติดตามคนตระกูลเลวีมายังเยรูซาเล็มเพื่อถวายเครื่องบูชาแดองคพระผูเปน
เจา+พระเจาแหงบรรพบุรุษ  
17เปนการเสริมกําลังใหอาณาจักรยูดาหและสนับสนุนเรโหโบอัมโอรสโซโ
ลมอนตลอดชวง 3 
ปท่ีเรโหโบอัมดําเนินตามแบบอยางของดาวิดและโซโลมอน 
 
.c.โอรสของเรโหโบอัม 
18 เรโหโบอัมทรงอภิเษกกับมาหะลัท ธิดาของเยรีโมทโอรสดาวิด 
มารดาคืออาบีฮาอิล ธิดาของเอลีอับบุตรเจสซี 
19พระนางใหกําเนิดโอรสไดแก เยอูช  เชมาริยาห  และศาหอัม 
20ตอมาทรงอภิเษกกับมาอาคาหธิดาของอับซาโลม  มีโอรสคืออาบียาห  
อัททัย  ศีซา และเชโลมิท 
21เรโหโบอัมทรงรักมาอาคาหธิดาอับซาโลมย่ิงกวามเหสีหรือสนมอื่นๆ 



ทรงมีมเหสี 18 องค และสนม 60 คน มีโอรส 28 องค และธิดา 60 องค 
22เรโหโบอัมทรงตั้งโอรสอาบียาหจากมาอาคาหเปนเอกในหมูพี่ๆ นองๆ 
เพื่อจะไดตั้งเปนกษัตริยองคตอไป 
23พระองคทรงใชพระปรีชาแยกยายโอรสองคอื่นๆ 
ไปยังเมืองปราการทั้งหลายและทั่วแดนยูดาห 
กับเบนยามินประทานเบี้ยหวัดจํานวนมากให และจัดหาชายาใหดวย 
 
.c.อียิปตรกุรานยูดาห 
 
12 เมื่อราชบัลลังกของเรโหโบอัมม่ันคงเปนปกแผนและเขมแข็งขึ้น 
พระองคกับประชากรอิสราเอลก็ละท้ิงบทบัญญัติขององคพระผูเปนเจา+ 
2เนื่องจากพวกเขาไมสัตยซ่ือตอองคพระผูเปนเจา+  ดังนั้นกษัตริยชิชักแหง     
อียิปตกรีธาทัพมาตีเยรูซาเล็มในปท่ี 5 แหงรัชกาลเรโหโบอัม  3โดยมีรถรบ 
1,200 คัน  ทหารมา 60,000 คน และทหารราบชาวอียิปต  ลิเบีย 
สุคคีอิมและคูช จํานวนนับไมถวนยกกําลังเขามาจากอียิปต 
4พิชิตเมืองปราการตางๆ ของยูดาห และมายังเยรูซาเล็ม 
5 เชไมยาหผูเผยพระวจนะมาเฝาเรโหโบอัม 
และพบบรรดาผูนําของยูดาหซ่ึงมาชุมนุมกันในเยรูซาเล็มเพราะกลัวชิชัก 
และกลาวกับพวกเขาดังนี้  “ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
‘ เจาท้ังหลายไดทอดทิ้งเรา  ฉะนั้นเราจึงทอดทิ้งเจาใหแกชิชักิ 
6แลวเรโหโบอัมกับเหลาผูนําแหงอิสราเอลก็ถอมใจลงและยอมรับวา  
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงเที่ยงธรรม”  
7 เมื่อองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาเขาทั้งหลายถอมใจลง 
จึงมีพระดํารัสมาถึงเชไมยาหวา  “ เพราะพวกเขาถอมใจลง 
เราจะไมทําลายลางเขา แตจะชวยกูในไมชา 
เราจะไมใชชิชักระบายโทสะของเราเหนือเยรูซาเล็ม      
8แตพวกเขาจะตองรับใชชิชัก 



จะไดเรียนรูความแตกตางระหวางรับใชเรากับรับใชบรรดากษัตริยชาติอื่นๆ
”  
9 เมื่อกษัตริยชิชักแหงอียิปตทรงโจมตีเยรูซาเล็ม 
ไดริบเอาทรัพยสมบัติทั้งหมดในพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+และพระร
าชวัง พระองคทรงยึดเอาทุกอยางรวมท้ังโลทองคําท่ีโซโลมอนทําขึ้น 
10ดังนั้นกษัตริยเรโหโบอัมจึงทรงใหทําโลทองสัมฤทธ์ิขึ้นมาแทน 
และมอบหมายใหหัวหนาทหารรักษาพระองคประจําทางเขาพระราชวังดูแล 
11เม่ือใดก็ตามที่เสด็จมายังพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+  
ทหารรักษาพระองคจะแหโลมา  หลังจากนั้น 
ก็นํากลับเขาสูหองทหารรักษาพระองคตามเดิม 
12เนื่องจากเรโหโบอัมถอมพระทัยลง  
พระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+จึงระงับไป 
และมิไดทรงทําลายลางอยางสิ้นเชิง แทท่ีจริงสถานการณในยูดาหยังดีอยู  
13 กษัตริยเรโหโบอัมทรงผดุงอํานาจมั่นคงในเยรูซาเล็ม 
และครองราชยสืบไป ทรงมีพระชนมายุ 41 พรรษา  
เม่ือขึ้นเปนกษัตริยทรงครองราชยอยู17 ป 
ในเยรูซาเล็มนครซึ่งองคพระผูเปนเจา+ทรงเลือกสรรจากตระกูลทั้งปวงของ
อิสราเอลใหเปนท่ีสถาปนาพระนามของพระองค  
พระมารดาของเรโหโบอัมคือนาอามาหชาวอัมโมน 
14เรโหโบอัมทรงกระทําสิ่งที่ช่ัวราย  
เพราะมิไดมีพระทัยแนวแนแสวงหาองคพระผูเปนเจา+   
15 เหตุการณตางๆ ในรัชกาลเรโหโบอัมต้ังแตตนจนจบ 
มีกลาวไวในบันทึกของเชไมยาห ผูเผยพระวจนะ และของอิดโดผูทํานาย 
ซ่ึงวาดวยลําดับวงศมิใชหรือเรโหโบอัมกับเยโรโบอัมทําสงครามติดพันกันมิ
ไดขาด       
16เม่ือเรโหโบอัมลวงลับไปตามบรรพบุรุษพระศพถูกฝงไวในเมืองดาวิด  
แลวอาบียาหโอรสขึ้นเปนกษัตริยสืบตอ 
 



.c.อาบียาหแหงยดูาห 
 
13 ตรงกับปท่ี 18 ของรัชกาลเยโรโบอัม 
อาบียาหขึ้นเปนกษัตริยแหงยูดาห 
2พระองคทรงครองราชยอยูในเยรูซาเล็ม 3 ป 
พระมารดาคือมาอาคาห38ธิดาของอูรีเอลแหงกิเบอาห   
 มีสงครามขับเค่ียวกันระหวางอาบียาหกับเยโรโบอัม  
3อาบียาหนํานักรบเจนศึก 400,000 คน 
เขาสูกับเยโรโบอัมและทแกลวทหาร 800,000 ค น  
4 อาบียาหทรงยืนอยูบนภูเขาเศมาราอิมในแดนเทือกเขาแหงเอฟราอิม 
ตรัสวา  “ เยโรโบอัมกับอิสราเอลทั้งปวงจงฟง  5พวกทานก็รูไมใชหรือวา 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลทรงทําพันธสัญญาเกลือกวาวงศวา
นของดาวิดจะเปนกษัตริยแหงอิสราเอลตลอดไป 
6แตเยโรโบอัมบุตรเนบัทขาราชบริพารของโซโลมอนโอรสดาวิดทรยศตอน
า ย ข อ ง ต น  7แลวก็มีกลุมวายรายไรคาสมทบดวย  
ตอตานเรโหโบอัมโอรสโซโลมอน ซึ่งขณะนั้นยังทรงเยาววัย  
พระทัยไมหนักแนน ไมเขมแข็งพอที่จะตอกรกับพวกเขาได 
8  
“ และบัดนี้พวกทานคิดตอตานอาณาจักรขององคพระผูเปนเจา+ซ่ึงวงศวา
นดาวิดปกครองอยู กองทัพของทานมีกําลังมหึมาก็จริง 
ท้ังมีรูปวัวทองคําท้ังสองซึ่งเยโรโบอัมสรางขึ้นใหเปนพระของทาน 
9แตทานขับไลปุโรหิตขององคพระผูเปนเจา+วงศวานอาโรน 
กับคนเลวีออกไปมิใชหรือ และตั้งปุโรหิตขึ้นเอง ดังท่ีชาติอื่นๆ ทํากัน 
ใครก็ไดขอใหมีวัวหนุมกับแกะผูเจ็ดตัวสําหรับพิธีอุทิศก็จะไดเปนปุโรหิตขอ
งสิ่งท่ีไมใชพระเจา 

                                      
38 13:2 * หรือ มีคายาห 



10  “ แตสวนเรา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพระเจาของเราและเรามิไดละท้ิงพระองค 
ปุโรหิตผูรับใชองคพระผูเปนเจา+ก็เปนวงศวานอาโรนและคนเลวีคอยชวยง
า น   
11เขาเหลานั้นถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องหอมแดองคพระผูเปนเจา+ทุก
เชาเย็น และวางขนมปงบนโตะอันบริสุทธิ์ 
คันประทีปทองคําก็จุดอยูทุกคํ่าคืน  
เราเพียรปฏิบัติตามพระบัญชาแหงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา 
สวนทานละท้ิงพระองค 12พระเจาทรงอยูกับเราทรงเปนผูนําของเรา 
ปุโรหิตของพระองคเปาแตรศึกสูกับทาน  พี่นองอิสราเอลเอย 
อยาสูรบกับองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงบรรพบุรุษเลย 
เพราะทานไมมีวันชนะหรอก”  
13 ฝายเยโรโบอัมไดสงกองทหารไปโอบหลังยูดาหเพื่อซุมโจมตี 
14ยูดาหหันมาและเห็นวาศัตรูขนาบทั้งหนาและหลัง 
ก็รองทูลตอองคพระผูเปนเจา+ ปุโรหิตจึงเปาแตรขึ้น 
15คนยูดาหก็เริ่มโหรอง  และเมื่อเขาโหรองออกศึก 
พระเจาทรงใหเยโรโบอัมกับทหารอิสราเอล 
พายหนีตอหนาอาบียาหกับยูดาห 16อิสราเอลพายหนีตอหนายูดาห 
และพระเจาทรงมอบพวกเขาไวในมือยูดาห  
17อาบียาหกับพวกเขาฟาดฟนขาศึกเปนการใหญ 
พลอิสราเอลที่เลือกสรรแลวบาดเจ็บลมตาย 500,000 ค น  
18ครั้งนั้นอิสราเอลยอมแพ  
ฝายยูดาหมีชัยชนะเพราะพวกเขาพึ่งองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงบรรพบุ
รุษ  19อาบียาหรุกไลเยโรโบอัม  และยึดเมืองเบธเอล  เยชานาห  
เอโฟรนและหมูบานโดยรอบ 
20เยโรโบอัมไมอาจกูอํานาจคืนมาไดอีกเลยตลอดรัชกาลอาบียาห 
และตอมาองคพระผูเปนเจา+ก็ทรงประหารเยโรโบอัมเสีย  



21 ฝายอาบียาหทรงเขมแข็งมากขึ้น ทรงมีมเหสี 14 อ ง ค โอรส 22 
องค และธิดา 16 องค  
22 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลอาบียาห  
พระราชกิจและพระบัญชามีบันทึกในจดหมายเหตุของอิดโดผูเผยพระวจนะ 
 
14 อาบียาหทรงลวงลับไปตามบรรพบุรุษ พระศพถูกฝงไวในเมืองดาวิด 
อาสาโอรสขึ้นครองราชยแทน  ในรัชกาลของพระองคแผนดินสงบสุขอยู 
10 ป  
 
.c.อาสาแหงยูดาห 
2
 อาสากระทําสิ่งท่ีดีงามและถูกตองในสายพระเนตรขององคพระผูเปน
เจาพระเจา+ของพระองค 3ทรงรื้อแทนบูชาของชนตางดาวและสถานบูชา 
ณ ท่ีสูงท้ังหลาย ทรงทุบหินศักด์ิสิทธิ์และโคนเสาเจาแมอาเชราหทิ้ง        
4พระองคทรงบัญชาชนยูดาหใหแสวงหาองคพระผูเปนเจา+ 
พระเจาแหงบรรพบุรุษของเขา  
และใหปฏิบัติตามบทบัญญัติและพระบัญชาของพระเจา 
5พระองคทรงรื้อสถานบูชา ณ ท่ีสูงท้ังหลายกับแทนเผาเครื่องหอมออกจาก 
ทุกเมืองของยูดาห ราชอาณาจักรสงบสุขภายใตการปกครองของพระองค 
6แผนดินสงบสุข จึงทรงสรางเมืองปอมปราการตางๆ 
ของยูดาหตลอดปเหลานั้น ไมมีขาศึกมาสูรบ  
เพราะองคพระผูเปนเจา+ประทานการพักสงบแกอาสา   
7 อาสาตรัสแกชนยูดาหวา  “ ใหเราสรางเมืองเหลานี้  
กอกําแพงรอบมีหอคอย ประตูและดาล ดินแดนยังเปนของเรา 
เพราะเราแสวงหาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา 
พระองคจึงทรงใหเรามีความ สงบสุขรอบดาน”  
เขาทั้งหลายก็ลงมือทําและเจริญทวี  



8 กองทัพของอาสามีกําลัง 300,000 คน จากยูดาหถือโลใหญกับหอก 
และมี  280,000 คน จากเบนยามิน ถือโลเล็กกับธนู 
ลวนแลวแตนักรบแกลวกลา 
9 เศราหชาวคูช  ยกทัพใหญมหึมามีรถรบ 300 คัน รุกมาถึงมาเรชาห  
10อาสาออกมาประจันหนาต้ังแนวรบที่หุบเขาเศฟาธาหใกลมาเรชาห 
11 อาสาทูลองคพระผูเปนเจา+พระเจาของพระองควา  
“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ไมมีใครอื่นเสมอเหมือนพระองคที่จะชวยผูไรกําลังอํานาจตอกรกับผูยิ่งให
ญ  ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองคทั้งหลาย  
ขอทรงชวยพวกขาพระองคซ่ึงพ่ึงในพระองค  
ในพระนามของพระองคขาพระองคท้ังหลายมาตอสูกองทัพมหึมานี้  
ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระองคทรงเปนพระเจาของเรา  
ขออยาใหมนุษยชนะพระองคเลย”  
12 องคพระผูเปนเจา+ทรงปราบชาวคูชตอหนาอาสากับยูดาห  
ชาวคูชถอยหนีไป  13อาสากับกองทัพรุกไลพวกเขาไปไกลถึงเกราร  
ชาวคูชลมตายมากมายจนไมอาจฟนตัวไดอีก  
พวกเขาแหลกลาญตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+กับกองกําลังของพ
ระองค   ชนยูดาหนําของเชลยจํานวนมากกลับมา  
14พวกเขาทําลายลางหมูบานท้ังปวงรอบเกรารเพราะความสะพรึงกลัวองค
พระผูเปนเจา+อยูเหนือพวกนั้น  พวกเขาริบขาวของทั่วหมูบาน เหลานั้น  
เนื่องจากมีของเชลยมากมายที่นั้น 15ทั้งยังโจมตีคายของคนเลี้ยงสัตว  
กวาด ตอนแกะ  แพะ  อูฐ  กลับมายังเยรูซาเล็มดวย 
 
.c.อาสาปฏริูป 
 
15 พระวิญญาณแหงพระเจาเสด็จลงมาเหนืออาซาริยาหบุตรโอเดด 
2ทานจึงออกมาตอนรับอาสาและทูลวา  “ ฟงขาพเจาเถิด 
อาสาและชนยูดาหกับเบนยามินท้ังปวง องคพระผู 



เปนเจา+ทรงสถิตกับทานท้ังหลายเม่ือทานอยูกับพระองค  
หากทานแสวงหาพระองค ก็จะพบพระองค  แตหากทานละทิ้งพระองค  
พ ระองคก็จะทรงละทิ้งทาน 3นานแลว ท่ีในอิสราเอลไมมีพระเจาเท่ียงแท  
ไมมีปุโรหิตท่ีจะสอนและไมมีบทบัญญัติ 
4แตในยามทุกขลําเค็ญพวกเขาหันกลับมาหาองคพระผูเปนเจา+ 
พระเจาแหงอิสราเอล แสวงหาพระองคแลว ก็ไดพบพระองค  5ในครั้งนั้น 
การเดินทางไปมาไมปลอดภัย  คนที่อาศัยในดินแดนตางๆโกลาหลวุนวาย 
6ชาตินี้ขยี้ชาตินั้น  เมืองนี้รบกับเมืองนั้น  
เพราะพระเจาทรงใหความทุกขรอนนานาชนิดรุมกระหน่ําเขาทั้งหลาย  
7แตสวนทาน 
จงเขมแข็งและอยายอมแพผลงานของทานจะไดรับบําเหน็จ”  
8
 เมื่ออาสาทรงสดับฟงถอยคําเหลานี้และคําพยากรณของผูเผยพระวจ
นะอาซาริยาหบุตรโอเดด ก็ทรงมีพระทัยเขมแข็ง  
ทรงกวาดลางรูปเคารพอันนาชิงชังออกจากทั่วท้ังดินแดนยูดาหกับเบนยามิ
น และจากหัวเมืองตางๆ ที่ทรงยึดมาไดในแดนเทือกเขาแหงเอฟราอิม  
พระองคทรงปฏิสังขรณแทนบูชาขององคพระผูเปนเจา+ตรงหนามุขพระวิห
ารขององคพระผูเปนเจา+  
9
 จากนั้นทรงใหชุมนุมชาวยูดาหและเบนยามินท้ังปวงกับผูคนจากเอฟ
ราอิม  มนัสเสห  และสิเมโอนจํานวนมากซ่ึงอพยพมาจากอิสราเอล 
เม่ือเห็นวาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของพระองค ทรงสถิตกับพระองค  
10 เขาทั้งปวงมาชุมนุมท่ีเยรูซาเล็มในเดือนสามของปท่ี 15 
แหงรัชกาลอาสา 11ครั้งนั้นพวกเขาถวายวัวผู 700 ตัว กับแกะและแพะ 
7,000 ตัว แกองคพระผูเปนเจา+จากของเชลยซ่ึงพวกเขานํากลับมา 
12เขาทั้งหลายปฏิญาณท่ีจะแสวงหาองคพระผูเปนเจา+ 
พระเจาแหงบรรพบุรุษดวยสุดจิตสุดใจ 
13ทุกคนที่ไมยอมแสวงหาพระองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลจะต



องถูกประหารไมวาผูใหญผูนอย หญิงหรือชาย 
14เขาทั้งหลายเปลงเสียงประกาศถวายปฏิญาณวาจะจงรักภักดีตอองคพระ
ผูเปนเจา+ โดยเสียงโหรอง  เสียงแตร และเสียงเขาสัตวดังกระหึ่ม 
15ชนยูดาหท้ังปวงปติชื่นชมในคําสัญญาเพราะกระทําดวยสุดหัวใจ  
เขาแสวงหาพระเจาอยางกระตือรือรน และก็ไดพบพระองค  ฉะนั้น 
องคพระผูเปนเจา+ทรงโปรดใหพวกเขาพักสงบทุกดาน 
16 กษัตริยอาสายังทรงปลดพระนางมาอาคาห 
ผูเปนพระอัยยิกา39ออกจากตําแหนงพระพันปหลวง 
เพราะพระนางไดสรางเสาเจาแมอาเชราหอันนารังเกียจ  
อาสาทรงโคนเสาลง  ทุบใหแหลกลาญ  แลวเผาทิ้งท่ีหุบเขาขิดโรน  
17แมมิไดทรงรื้อสถานบูชา  ณ 
ท่ีสูงท้ังหลายออกจากอิสราเอลพระทัยของอาสาก็แนวแนภักดีตอองคพระผูเ
ปนเจา+ตลอดพระชนมชีพ 
18 ทรงนําเงินทองและภาชนะตางๆ 
ซ่ึงพระองคกับพระบิดาไดถวายแดพระเจากลับมาไวท่ีพระวิหาร        
19ไมมีสงครามอีกเลยจนปท่ี 35 แหงรัชกาลอาสา 
                          
.c.ปสุดทายแหงรชักาลอาสา 
 
16 ในปท่ี 36 แหงรัชกาลอาสา  
กษัตริยบาอาชาแหงอิสราเอลมาสูกับยูดาหทรงเสริมปราการรามาห  
เพื่อปดทางเขาออกสูพรมแดนของกษัตริยอาสาแหงยูดาห 
2 อาสาจึงทรงนําเงินและทองคําจากคลังพระวิหารและพระราชวัง 
สงไปมอบใหกษัตริย เบนฮาดัดแหง   อารัมท่ีเมืองดามัสกัส  ตรัสวา 3 
“ ขอใหเราเปนพันธมิตรกันเหมือนดังพระบิดาของเราทั้งสอง 
ขาพเจาสงเงินและทองนี้มากํานัลแดทาน 
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ขอใหทานตัดสัมพันธไมตรีกับกษัตริยบาอาชาแหงอิสราเอล 
เขาจะไดถอยทัพไปจากขาพเจา”  
4 เบนฮาดัดทรงเห็นชอบดวยกับกษัตริยอาสา 
จึงสงแมทัพไปโจมตีเมืองตางๆ ของอิสราเอล พวกเขาพิชิตเมืองอิโยน  ดาน  
เอเบลมาอิม และเมืองคลังเสบียงท้ังหลายในนัฟทาลี  
5เม่ือบาอาชาทรงทราบเรื่อง ก็เลิกสรางรามาหและเลิกลมงาน 
6กษัตริยอาสาจึงทรงนําชนยูดาหท้ังปวงไปยังรามาห  
ขนหินกอสรางและซุงท่ีบาอาชาใชอยูนั้นมาใชสรางเมืองเกบาและมิสปาห 
7 ครั้งนั้นฮานานีผูทํานายมาเขาเฝาอาสาแหงยูดาหและทูลวา  
“ เนื่องจากทานพึ่งกษัตริย 
แหงอารัมแทนที่จะพ่ึงองคพระผูเปนเจา +พระเจาของทาน  
กองทัพของกษัตริยแหงอารัมจึง หลุดมือทานไปเสียแลว 
8ครั้งนั้นคูชกับลิเบียมีกองทัพมหาศาล  รถรบและพลมามากมายมิใชหรือ 
แตเม่ือทานพึ่งองคพระผูเปนเจา+ พระองคก็ทรงมอบพวกเขาไวในมือทาน  
9เพราะองคพระผูเปนเจา+ทอดพระเนตรดูท่ัวโลก  
เพื่อเสริมกําลังผูท่ีมีใจแนวแนตอพระองคเต็มท่ี ทานชางโงเขลาเสียจริงๆ  
นับแตนี้ไปทานจะตองมีสงครามเรื่อยๆ”  
10 อาสาทรงพิโรธท่ีผูทํานายกลาวเชนนั้น  ถึงกับใหนําตัวไปขังในคุก  
ครั้งนั้นอาสากดขี่ขมเหงราษฎรบางคนอยางทารุณ 
 
.c.อาสาสิ้นพระชนม 
11 เหตุการณตางๆ ในรัชกาลอาสา  
ตั้งแตตนจนจบมีบันทึกไวในจดหมายเหตุกษัตริยแหงอิสราเอลและยูดาห 
12ในปที่ 39 แหงรัชกาลอาสาประชวรหนักดวยโรคท่ีพระบาท 
แตมิไดแสวงหาความชวยเหลือจากองคพระผูเปนเจา+มีแตพึ่งแพทย  
13แลวในปท่ี 41 แหงรัชกาลอาสาก็สิ้นพระชนมไปอยูกับบรรพบุรุษ  
14ทรงถูกฝงไวในอุโมงคท่ีทรงสกัดขึ้นเพื่อพระองคเองในเมืองดาวิด 



เขาวางพระศพบนพระแทนท่ีอบร่ําดวยเครื่องเทศเครื่องหอมนานาชนิด 
และเขาทั้งหลายกอไฟมโหฬารถวายพระเกียรติ 
 
.c.เยโฮชาฟทแหงยูดาห 
 
17 เยโฮชาฟทโอรสอาสาขึ้นเปนกษัตริยสืบตอ 
ทรงเสริมกําลังเพื่อรบกับอิสราเอล 
2เยโฮชาฟททรงวางกําลังพลไวในหัวเมืองปอมปราการทุกแหงของยูดาห  
ในท่ีตางๆ ทั่วยูดาห และในหัวเมืองตางๆ 
ของเอฟราอิมท่ีอาสาพระบิดาทรงยึดมา   
3 องคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับเยโฮชาฟท เพราะในตอนตนๆ 
เยโฮชาฟททรงเจริญรอยตามดาวิดผูเปนบรรพบุรุษ  มิไดแสวงหาพระบาอัล 
4แตแสวงหาพระเจาแหงบรรพบุรุษและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค  
มิไดกระทําตามอยางชาวอิสราเอล  
5องคพระผูเปนเจา+ทรงสถาปนาอาณาจักรที่เยโฮชาฟท  
ทรงปกครองชาวยูดาหท้ังปวงนําสิ่งของมาถวายแดพระองค 
จึงทรงร่ํารวยและมีเกียรติมาก  
6เยโฮชาฟททรงปกใจแนวแนในทางขององคพระผูเปนเจา+  
ยิ่งกวานั้นทรงกําจัดสถานบูชา ณ ที่สูงท้ังหลาย 
และบรรดาเสาเจาแมอาเชราหออกจากยูดาห   
7 ในปท่ี 3 แหงรัชกาล เยโฮชาฟทสงบรรดาเจาหนาท่ี ไดแก เบนฮาอิล  
โอบาดีห  เศคาริยาห  เนธันเอล และมีคายาห ไปสอนในเมืองตางๆ 
ของยูดาห  8มีคนเลวีไปดวย ไดแก เชไมยาห  เนธานิยาห  เศบาดิยาห  
อาสาเฮล  เชมิราโมท  เยโฮนาธัน  อาโดนียาห  โทบียาห  
และโทบอาโดนิยาห  พรอมกับปุโรหิตเอลีชามาและเยโฮรัม  
9คนเหลานี้นําบันทึกบทบัญญัติขององคพระผูเปนเจา+ไปยังหัวเมืองตางๆ 
ของยูดาหเพื่อสอนประชาชน 



10
 ความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+แพรสะพัดไปท่ัวอาณาจักรตางๆโดย
รอบ จึงไมมีใครกลามาทําสงครามกับเยโฮชาฟท  
11ชาวฟลิสเตียบางพวกนําของถวายและเงิน มาเปนเครื่องบรรณาการ 
และชาวอาหรับถวายแกะผู 7,700 ตัว  และแพะผู 7,700 ตัว   
12 เ ย โ ฮ ช าฟทยิ่งมีอํานาจมากขึ้น 
ทรงสรางปอมกับเมืองคลังตางๆในยูดาห 
13ทรงมีขุมกําลังใหญในเมืองตางๆของยูดาห  
ท้ังมีนักรบเจนศึกประจําอยูในเยรูซาเล็ม 14จัดกําลังพลตามตระกูลดังนี้  
 
 จากยูดาห มีหัวหนาดูแลกองพันตางๆ   
  อัดนาหผูบัญชาการ คุมกําลังพล 300,000 ค น   
15 ถัดมาคือเยโฮฮานันคุม 280,000 ค น    
16
 ตอมาคืออามัสยาหบุตรศิครีเปนอาสาสมัครรับใชองคพระผูเปนเจา+คุ
ม  200,000 ค น    
              17จากเบนยามิน  เอลียาดา  นักรบกลากับกําลังพล 200,000 คน  
ถือธนูและโล  
              18ถัดมาคือเยโฮซาบัดกับพล180,000 คน 
ถืออาวุธพรอมทําสงคราม    
19เหลานี้คือผูรับใชกษัตริย 
นอกเหนือจากที่ประจําอยูในเมืองปอมปราการตางๆ ทั่วยูดาห 
                         
.c.มีคายาหพยากรณเกี่ยวกับอาหับ 
 
18 กษัตริยเยโฮชาฟททรงมั่งค่ังและมีเกียรติอํานาจ 
ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับอาหับโดยการอภิเษ ก  2ตอมา 
เยโฮชาฟทเสด็จไปเยือนอาหับท่ีสะมาเรีย อาหับลมแกะ 



วัวมากมายเพื่อรับรองเยโฮชาฟทกับคณะ  
แลวตรัสชวนเยโฮชาฟทไปโจมตีราโมทกิเลอาด  
3อาหับแหงอิสราเอลตรัสถามเยโฮชาฟทแหงยูดาหวา  
“ ทานจะชวยขาพเจารบกับราโมทกิเลอาดไหม”  
 เยโฮชาฟทตรัสวา  “ เราสองเปนพวกเดียวกัน  
คนของขาพเจาก็เหมือนเปนคนของทาน เราจะออกรบรวมกับทานิ 
4แตเยโฮชาฟทตรัสอีกวา  “ กอนอื่น 
เรานาจะทูลถามองคพระผูเปนเจา+”  
5 อาหับแหงอิสราเอลจึงใหนําตัวผูเผยพระวจนะ 400 คนมาตรัสถามวา  
“ เราควรจะไปรบกับราโมทกิเลอาดดีไหม”  
 เขาเหลานั้นทูลวา  “ ไปเลย  
เพราะพระเจาจะทรงมอบไวในมือฝาพระบาท”  
6 แตเยโฮชาฟทตรัสถามวา  
“ ที่นี่ไมมีผูเผยพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+ใหถามเลยหรือ”  
7 กษัตริยแหงอิสราเอลตรัสวา  
“ ก็มีอยูคนหนึ่งท่ีเราจะทูลถามองคพระผูเปนเจา+ผานเขาได 
แตขาพเจาเกลียดเขา เพราะเขาไมเคยพยากรณเรื่องดีใหขาพเจาเลย 
มีแตเรื่องรายๆ  เขาคือมีคายาหบุตรอิมลาห”  
 เยโฮชาฟทก็ทัดทานวา  “ ขอกษัตริยอยาตรัสเชนนั้นเลย”  
8 อาหับแหงอิสราเอลจึงทรงเรียกมหาดเล็ก  
ใหไปนําตัวมีคายาหบุตรอิมลาหมาทันที            
9
 ท้ังกษัตริยอิสราเอลและเยโฮชาฟทแหงยูดาหทรงฉลองพระองคเต็มย
ศประทับอยูบนพระที่นั่ง ณ ลานกวางใกลประตูเมืองสะมาเรีย 
ในขณะท่ีกลุมผูเผยพระวจนะก็กลาว พยากรณไปเบื้องพระพักตร 
10ฝายเศเดคียาหบุตรเคนาอะนาหไดทําเขาเหล็กขึ้นมาและประกาศวา  
“ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
ฝาพระบาทจะขวิดพวกอารัมดวยเขาเหล็กนี้จนยอยยับไป”  



11 ผูทํานายอื่นๆ ก็กลาวอยางเดียวกันวา  
“ บุกเขาโจมตีราโมทกิเลอาดและมีชัยชนะเถิด 
เพราะองคพระผูเปนเจา+จะทรงมอบไวในมือฝาพระบาท”  
12 คนที่ไปตามตัวมีคายาหไดกลาวแกทานวา  “ ดูเถิดคนอื่นๆ 
ลวนแตทํานายเปนเสียงเดียวกันวากษัตริยจะชนะ  
ขอใหทานกลาวเชนเดียวกับพวกเขา”  
13 แตมีคายาหตอบวา  
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูแนนอนฉันใด  
ขาพเจาจะพูดแตสิ่งท่ีพระเจาตรัสเทานั้น”  
14 เมื่อมีคายาหมาถึงกษัตริยตรัสถามวา 
“ มีคายาหเราควรจะไปรบกับราโมทกิเลอาดหรือไม”  
 มีคายาหทูลวา  “ บุกเขาไปและชนะเถิด 
พวกเขาจะตกอยูในมือทาน”  
15 กษัตริยตรัสวา 
“ เราจะตองใหเจาสาบานกี่ครั้งก่ีหนวาจะบอกแตความจริงในพระนามองค
พระผูเปนเจา+?”  
16 มีคายาหจึงทูลวา  
“ ขาพเจาเห็นอิสราเอลทั้งปวงกระจัดกระจายไปตามภูเขาตางๆเหมือนแกะ
ไมมีคนเลี้ยง และองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา  ‘ คนเหลานี้ไมมีนาย 
ใหทุกคนกลับบานโดยสงบเถิด’  ”  
17 กษัตริยแหงอิสราเอลตรัสกับเยโฮชาฟทวา  
“ ขาพเจาบอกทานแลวไมใชหรือ เขาไมเคยพูดเรื่องดีใหขาพเจาฟงเลย  
มีแตเรื่องรายท้ังนั้น?”  
18 มีคายาหทูลตอไปวา “ ข อ ฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 
ขาพเจาเห็นองคพระผู เปนเจา+ประทับบนพระที่นั่ง 
บรรดาทูตสวรรคยืนเฝาแหนทั้งซายท้ังขวา    



19 แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
‘ ใครจะลออาหับแหงอิสราเอลใหไปรบกับราโมทกิเลอาด 
แลวตายเสียท่ีนั่น’  
  “ มีผูทูลเสนอตางๆ นานา 
20ในท่ีสุดมีวิญญาณดวงหนึ่งเขามายืนอยูเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา
+กราบทูลวา  ‘ ขาพระองคจะเกลี้ยกลอมเขา’   
  “ องคพระผูเปนเจา+ตรัสถามวา ‘ ทําอยางไร’  
21  
“ วิญญาณนั้นทูลวาจะไปทําเปนวิญญาณมุสาในปากบรรดาผูเผยพระวจน
ะของอาหับ   
  “ องคพระผูเปนเจา +จึงตรัสวา  ‘ เจาจะเกลี้ยกลอมสําเร็จ 
ไปทําตามนั้นเถิด’  
22  
“ เห็นไหมองคพระผูเปนเจา+ทรงใสวิญญาณเทียมเท็จในปากของผูเผยพร
ะวจนะเหลานี้  
องคพระผูเปนเจา+ทรงมีประกาศิตใหทานถึงแกหายนะแลว”  
23 เศเดคียาหบุตรเคนาอะนาห  จึงเขามาตบหนามีคายาห และพูดวา   
“ พระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา+ออกจากขาไปพูดกับแกไดอยางไร
”  
24 มีคายาหตอบวา  
“ ทานจะไดรับคําตอบเมื่อทานไปหลบซอนตัวอยูในหองช้ันใน”  
25 กษัตริยแหงอิสราเอลจึงตรัสสั่งวา  
“ จงคุมตัวมีคายาหกลับไปหาอาโมน  
ผูวาการแหงเมืองนี้กับโยอาชลูกของเรา 26บ อกสองคนนั้นวา 
เราสั่งใหขังคนนี้ไวในคุก ใหแตขนมปงและน้ําประทังชีวิต 
จนกวาเราจะกลับมาอยางปลอดภัย”  



27 มีคายาหทูลวา  “ หากทานกลับมาอยางปลอดภัย 
องคพระผูเปนเจา+ก็มิไดตรัสผานทางขาพเจา”   แลวทานกลาววา  
“ จําคําพูดขาพเจาไวนะทานท้ังหลาย”  
 
.c.อ า หับสิ้นพระชนมท่ีราโมทกิเลอาด 
28
 กษัตริยแหงอิสราเอลกับเยโฮชาฟทกษัตริยแหงยูดาหจึงเสด็จไปยังรา
โมทกิเลอาด 29กษัตริยอิสราเอลตรัสกับเยโฮชาฟทวา  
“ ขาพเจาจะปลอมตัวไปออกรบ 
สวนทานแตงเครื่องทรงกษัตริยของทานเถิดิ 
แลวกษัตริยแหงอิสราเอลก็ปลอมตัวและออกร บ   
30 ฝายกษัตริยแหงอารัมไดทรงบัญชานายกองรถรบของพระองควา  
“ อยาตอสูกับใครไมวาผูใหญหรือผูนอย 
แตจงตอสูกับกษัตริยแหงอิสราเอลแตเพียงองคเดียวเทานั้น”  
31เม่ือบรรดานายกองออกรบเห็นเยโฮชาฟท  
ก็คิดวาเปนกษัตริยแหงอิสราเอลจึงหันมาโจมตี 
แตเยโฮชาฟทรองขึ้นมาและองคพระผูเปนเจา+ทรงชวยไว 
พระเจาทรงใหพวกเขาถอยหางไปจากกษัตริย  
32คือเมื่อบรรดานายกองรถรบเห็นวาเยโฮชาฟทมิใชกษัตริยแหงอิสราเอลก็
เลิกตามพระองค  
33
 แตมีคนหนึ่งยิงธนูสุมไปถูกกษัตริยแหงอิสราเอลตรงชวงตะเข็บเสื้อเก
ราะ พระองคตรัสบอกพลขับวา  “ พาเราออกจากสนามรบ  
เราบาดเจ็บแลว”  34สงครามดําเนินไปอยางดุเดือดตลอดทั้งวัน  
กษัตริยแหงอิสราเอลทรงพยุงองคในรถรบใหประจันหนากับชาวอารัมจนเย็
น  ครั้นดวงอาทิตยตกก็สิ้นพระชนม 
 



19
 เมื่อเยโฮชาฟทแหงยูดาหเสด็จกลับสูพระราชวังในเยรูซาเล็มอยางปล
อดภัย 2เยฮูผูทํานายบุตรฮานานีมาเฝาและทูลวา  
“ ควรหรือท่ีทานชวยคนช่ัวและรักบรรดาผูท่ีเกลียดชังองคพระผูเปนเจา+?  
เพราะเหตุนี้เอง พระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+จึงตกอยูแกทาน 
3แตมีขอดีอยูบางในตัวทาน  
คือทานไดทําลายเสาเจาแมอาเชราหเสียจากแผนดิน 
และตั้งใจแนวแนแสวงหาพระเจา”  
 
.c.เยโฮชาฟททรงตั้งผูพิพากษา 
4 เยโฮชาฟทประทับอยูในเยรูซาเล็ม และเสด็จไปเย่ียมประชาชนอีก 
จากเบเออรเชบาจดแดนเทือกเขาแหงเอฟราอิม 
และหนุนใจพวกเขาใหหันกลับมาหาองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงบรรพบุ
รุษของเขา 5พระองคทรงแตงตั้งผูพิพากษาในเขตแดน 
ในแตละหัวเมืองปอมปราการของยูดาห  6ทรงกําชับเขาเหลานั้นวา  
“ ขอใหรอบคอบถี่ถวนในการกระทํา 
เพราะทานมิไดวินิจฉัยคดีความเพื่อมนุษย 
แตเพื่อองคพระผูเปนเจา+ผูท่ีสถิตกับทานทุกคราวที่ทานพิพากษาตัดสิน 
7ใหความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+อยูเหนือทาน จงตัดสินอยางรอบคอบ 
เพราะสําหรับองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราตองไมมีความอยุติธรรมคว
ามลําเอียง และการรับสินบน”  
8 ในเยรูซาเล็มก็เชนกันเยโฮชาฟททรงแตงตั้งบางคนในหมูเลวี  
ปุโรหิต  ผูนําประจําตระกูลใหผดุงบทบัญญัติขององคพระผูเปนเจา+ 
และตัดสินความคนเหลานี้พักอยูในเยรูซาเล็ม  9ทรงกําชับพวกเขาวา  
“ ทานจงกระทําหนาท่ีดวยความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
อยางสัตยซ่ือและดวยสุดใจ 
10ทุกคดีความที่มาถึงทานจากพี่นองรวมชาติในเมืองตางๆ 
ไมวาจะเปนคดีฆาตกรรม หรือการละเมิดบทบัญญัติ พระบัญชา กฎเกณฑ 



หรือขอบังคับ   
ทานจะตองวากลาวตักเตือนมิใหเขากระทําบาปตอองคพระผูเปนเจา+ 
หาไมแลว พระพิโรธ ของพระเจาจะตกอยูแกทานและพี่นอง  
หากทานทําเชนนี้ทานก็พนผิด 
11 อามาริยาหมหาปุโรหิต 
จะบังคับบัญชาพวกทานในทุกเรื่องเก่ียวกับองคพระผูเปนเจา+ 
และเศบาดิยาหวงศวานอิชมาเอล จะควบคุมทุกเรื่องท่ีเก่ียวกับกษัตริย  
คนตระกูลเลวีจะเปนเจาหนาท่ีฝายตางๆ  จงปฏิบัติงานดวยความกลาหาญ  
ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับทุกคนที่ทําหนาท่ีอยางดี”  
 
.c.สงครามกับโมอับและอัมโมน 
 
20 ตอมาชาวโมอับ อัมโมน 
แ ล ะเมอูนีบางคนยกทัพจะมารบกับเยโฮชาฟท  
2 มีผูมาทูลเยโฮชาฟทวา  
“ กองทัพใหญกําลังเขามารบกับฝาพระบาทจากเอโดมอีกฟากหนึ่งของทะเ
ลตาย  บัดนี้มาถึงฮาซาโซนทามาร (ซ่ึงก็คือ เอนเกดี) แลว”  
3เยโฮชาฟททรงกลัวและมุงแสวงหาองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคทรงประกาศใหถืออดอาหารทั่วยูดาห 
4ชนยูดาหมารวมกันเพื่อแสวงหาความชวยเหลือจากองคพระผูเปนเจา+ 
ท่ีจริงพวกเขามาจากทุกเมืองในยูดาหเพื่อแสวงหาพระองค  
5 เยโฮชาฟททรงยืนขึ้นทามกลางที่ประชุมแหงยูดาหกับเยรูซาเล็ม ณ 
พระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ ตรงหนาลานใหม  6ทรงอธิษฐานวา  
 
   “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
พระเจาแหงบรรพบุรุษของขาพระองคท้ังหลาย พระองค  
 ทรงเปนพระเจาผูประทับในสวรรคมิใชหรือ 
ทรงปกครองเหนือมวลอาณาจักรแหง 



 ชนชาติตางๆ 
ฤทธิ์อํานาจและแสนยานุภาพอยูในพระหัตถของพระองค  ไมมีผูใดอาจ  
 ตอตานพระองคได 7ขาแตพระเจาของขาพระองคท้ังหลาย  
พระองคทรงขับไลชนชาติ  
 ตางๆ ในดินแดนนี้ออกไปตอหนาอิสราเอลประชากรของพระองค 
และประทานดินแดน  
 นี้ใหแกวงศวานอับราฮัมสหายของพระองคตลอดไปมิใชหรือ 
8เราท้ังหลายไดอาศัย  
 ณ ที่นี้และสรางสถานนมัสการเพื่อพระนามของพระองค  มุงมาดวา 9  
‘ หากมีภัยพิบัติ 
 ตกมาถึง ไมวาดาบแหงการลงอาญา ภัยพบัิติ หรือการกันดารอาหาร 
ขาพระองค 
 ท้ังหลายจะมาเขาเฝาพระองคที่หนาวิหารแหงพระนามของพระองค 
จะรองทูลตอ 
 พระองคในยามทุกขลําเค็ญ แลวจะทรงสดับฟงและชวยเหลือ’  
10   “ บัดนี้มีคนมาจากอัมโมน  โมอับ  และภูเขาเสอีร  
ซ่ึงเม่ือครั้งอิสราเอลออกจาก      
 อียิปต  พระองคไมทรงอนุญาตใหบุกรุกดินแดนของพวกเขา  
เหลาบรรพบุรุษจึงออม 
 มา และมิไดทําลายลางพวกเขา  11แตบัดนี้ดูเถิด 
เขาทั้งหลายกลับตอบแทนดวยการ 
 จะมาขับไลพวกขาพระองคออกไปจากดินแดนซึ่งพระองคประทานใ
หเปนกรรมสิทธ์ิ  
 12ขาแตพระเจาของขาพระองคทั้งหลาย 
พระองคจะไมทรงลงโทษเขาหรือ  ขาพระองค  
 ท้ังหลายไมมีกําลังอํานาจจะรับมือกับกองทัพใหญท่ีมาโจมตีนี้  
ขาพระองคท้ังหลาย 
 ไมรูจะทําฉันใด ก็ไดแตหวังพึ่งพระองค”  



 
13 ชายยูดาหท้ังปวงกับภรรยา ลูกๆ และเด็กๆ 
มายืนอยูตอเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
14
 และแลวพระวิญญาณขององคพระผูเปนเจา+เสด็จลงมาเหนือชายคน
หนึ่งในกลุมชนนั้นคือ ยาฮาซีเอลบุตรเศคาริยาห 
ผูเปนบุตรของเบไนยาหบุตรเยอีเอล บุตรของมัททานิยาห ตระกูลเลวี 
วงศวานของอาสาฟ  
15 ยาฮาซีเอลประกาศวา  “ ฟงเถิด 
ขาแตกษัตริยเยโฮชาฟทและพี่นองประชาชนยูดาห และเยรูซาเล็ม! 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับทานดังนี้  ‘ อยากลัวเลย 
ไมตองทอแทตอกองทัพใหญนี้  เพราะการศึกนี้ไมใชของเจา 
แตเปนของพระเจา 16พรุงนี้จงออกไปรบกับเขา 
เขาจะปนขึ้นมาทางชองแคบศิส  
เจาจะประจันหนากับเขาที่ริมชะงอนหุบเขาในถิ่นกันดารเยรูเอล  
17เจาไมจําเปนตองรบพุง จงประจําท่ีม่ัน 
นิ่งดูการชวยกอบกูที่องคพระผูเปนเจา+ใหยูดาห และเยรูซาเล็มเอย  
อยากลัวหรือทอแทใจไปเลย พรุงนี้จงออกไปรบองคพระผูเปนเจา+จ ะ                
อยูกับเจา’  ”  
18
 เยโฮชาฟททรงซบหนาลงกับพื้นและชนยูดาหกับเยรูซาเล็มก็หมอบก
ราบลงนมัสการตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
19แลวมีคนตระกูลเลวีจากวงศโคฮาทและโคราหยืนขึ้นเปลงเสียงกังวานกอ
งสรรเสริญ องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอ ล  
20 เชาตรูวันรุงขึ้น  พวกเขายกออกจะไปยังถ่ินกันดารเทโคอา  
เยโฮชาฟททรงยืนขึ้นและตรัสวา  “ ฟงเถิด 
พี่นองประชาชนยูดาหและเยรูซาเล็ม  
จงเชื่อในองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานแลวทานจะไดรับการเชิดชู  



จงเชื่อในผูเผยพระวจนะของพระองค แลวทานจะประสบความสําเร็จ”   
21หลังจากท่ีทรงหารือกับประชาชนแลว    
เยโฮชาฟทก็แตงตั้งผูขับรองถวายสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ในความบริ
สุทธิ์สูงสงของพระองคขณะเดินนําหนากองทัพไปวา 
 
   “ จงขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+  
   เพราะความรักของพระองคม่ันคงนิรันดร”  
22 เมื่อเขาทั้งหลายเริ่มรองเพลงและสรรเสริญ  
องคพระผูเปนเจา+ทรงวางกําลังซุมโจมตีชาวอัมโมน  โมอับ 
และชาวภูเขาเสอีรท่ีมารุกรานยูดาห แลวพวกเขาก็พายแพ  
23ชาวอัมโมนกับโมอับหันไปเลนงานพันธมิตรจากเขาเสอีร 
สังหารเสียสิ้นทุกคนเสร็จแลวก็หันมาห้ําห่ันกันเอง   
24 เมื่อทัพยูดาหมาถึงชะงอนผาเหนือถ่ินกันดารและมองดูกองทัพใหญ 
ก็เห็นแตเพียงซากศพเกลื่อนกลาดอยูตามพื้น ไมมีใครหนีรอดไปไดเลย  
25เยโฮชาฟทกับพวกจึงออกไปริบของเชลย ไดเครื่องมือ 
เครื่องแตงกายและของมีคาปริมาณมหาศาล 
จนตองใชเวลาถึงสามวันจึงขนมาไดหมด 
26ในวันท่ีสี่เขาทั้งหลายมาชุมนุมกันท่ีหุบเขาเบราคาหและสรรเสริญองคพร
ะผูเปนเจา+ หุบเขานี้จึงไดชื่อวาเบราคาห40ตราบจนทุกวันนี้   
27 จากนั้นชนยูดาหและเยรูซาเล็มกลับมายังเยรูซาเล็ม 
โดยมีเยโฮชาฟทนําหนาทุกคนรื่นเริงยินดีเพราะ   
องคพระผูเปนเจา+ทรงโปรดใหเขาปรีด์ิเปรมเหนือศัตรู 
28เขาทั้งหลายเขาสูเยรูซาเล็มและไปยังพระวิหารของ 
องคพระผูเปนเจา+โดยมีวงพิณใหญ พิณเขาคู และแตรบรรเลง  
29 ความยําเกรงพระเจามีแกอาณาจักรแหงชนชาติท้ังปวง 
เม่ือพวกเขาไดยินถึงการที่องคพระผูเปนเจา+ทรงรบพุงกับศัตรูของอิสราเอ

                                      
40 20:26 * แปลวา สรรเสริญ 



ล  30อาณาจักรของเยโฮชาฟทจึงสงบสุข 
เพราะพระเจาของพระองคประทานการพักสงบทุกดาน 
 
.c.ปลายรัชกาลเยโฮชาฟท 
31 เยโฮชาฟทขึ้นเปนกษัตริยแหงยูดาหเม่ือพระชนมายุ 35 พรรษา 
ทรงครองราชยอยู25 ปในเยรูซาเล็ม พระมารดาคืออาซูบาหธิดาของชิลหิ  
32ทรงดําเนินในทางของอาสา  พระบิดาโดยตลอดมิหันเห  
กระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาถูกตอง 33เวนแตวาสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงท้ังหลายยังไมถูกทําลายไป 
และเหลาประชากรยังมิไดปกใจยึดพระเจาแหงบรรพบุรุษของเขาท้ังหลาย   
34 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลเยโฮชาฟทตั้งแตตนจนจบ 
มีกลาวไวในบันทึกของเยฮูบุตรฮานานี 
ซ่ึงบันทึกอยูในจดหมายเหตุกษัตริยแหงอิสราเอล 
35
 ตอมาเยโฮชาฟทแหงยูดาหทรงผูกมิตรกับอาหัสยาหกษัตริยแหงอิสร
าเอลผูทรงช่ัวราย 
36ท้ังสองพระองครวมกันตอเรือท่ีเอซีโอนเกเบอรเพื่อเปนกองเรือวาณิช41 
37ครั้งนั้นเอลีเยเซอรบุตรโดดาวาหุแหงมาเรชาหพยากรณเก่ียวกับเยโฮชา
ฟทวา  “ เพราะทานผูกมิตรกับอาหัสยาห 
องคพระผูเปนเจา+จะทรงทําลายกิจการของทานเสีย”   
แลวเรือก็แตกไมไดทําการคา42 
 
21
 เยโฮชาฟททรงลวงลับไปตามบรรพบุรุษและถูกฝงไวดวยกันในเมือง
ดาวิด แลวเยโฮรัมโอรสขึ้นครองราชยตอ 

                                      
41 20:36 * หรือ เพื่อเดินเรือไปเมืองทารชิช 
42 20:37 * หรือ ไปไมถึงทารชิช 



2อนุชาของเยโฮรัมคือโอรสองคอื่นๆ ของเยโฮชาฟท ไดแก อาซาริยาห 
เยฮีเอล  เศคาริยาห  อาซาริยาหุ  มีคาเอล  และเชฟาทิยาห  
3เยโฮชาฟทพระบิดาไดประทานเงิน ทองคํา 
และของมีคาใหโอรสแตละองคและใหครองเมืองปอมปราการตางๆ 
ของยูดาห  สวนอาณาจักรยกใหแกเยโฮรัมเพราะเปนโอรสหัวป 
 
.c.เยโฮรัมแหงยูดาห 
4 เมื่อเยโฮรัมสถาปนาอํานาจม่ันคงเปนปกแผน 
ก็ประหารอนุชาท้ังปวงและเจานายบางองคของอิสราเอล  
5เยโฮรัมพระชนมายุ 32 พรรษา เมื่อขึ้นครองราชย  ทรงครองราชยอยู8 
ปในเยรูซาเล็ม  
6ทรงดําเนินตามวิถีทางของบรรดากษัตริยแหงอิสราเอลตามแบบอยางของ
ราชวงศอาหับเพราะทรงอภิเษกกับธิดาของอาหับ 
และกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาช่ัว  7อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากพันธสัญญาท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงใหไวกับ     ดาวิด  
พระองคจึงไมประสงคจะทําลายลางราชวงศของดาวิด 
ทรงสัญญาวาจะรักษาประทีป ดวงหนึ่งไวสําหรับ ดาวิดกับวงศวานเสมอไป 
8 ในรัชกาลเยโฮรัม  เอโดมแข็งเมืองตอยูดาห 
ตั้งกษัตริยปกครองตัวเอง  
9เยโฮรัมจึงกรีธาทัพไปพรอมดวยทหารและรถรบทั้งหมด 
ชาวเอโดมลอมพระองคกับนายกองรถรบ  
แตเยโฮรัมตีฝาวงลอมออกมาไดในเวลากลางคืน 
10เอโดมจึงแข็งเมืองตอยูดาห จนกระทั่งทุกวันนี้   
 ครั้งนั้น ลิบนาหก็แข็งเมืองเชนกัน 
เพราะเยโฮรัมไดละท้ิงองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงบรรพบุรุษของพระอง
ค  11ทั้งยังสรางสถานบูชา ณ ท่ีสูงบนเนินเขาทั้งหลายของยูดาห 
ชักนําชนเยรูซาเล็มใหเอาใจออกหางจากพระเจา 
และทําใหยูดาหหลงเจิ่นไ ป  



12 มีจดหมายจากเอลียาหผูเผยพระวจนะมาถึงเยโฮรัม ความวา 
 
   “ องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงดาวิดบรรพบุรุษของทาน 
ตรัสดังนี้ ‘ เจามิไดเดิน 
 ตามทางของเยโฮชาฟทบิดาเจา  หรืออาสากษัตริยแหงยูดาห 
13แตเดินตามรอย 
 กษัตริยแหงอิสราเอล  
และเจาไดชักนําชนยูดาหกับเยรูซาเล็มใหนอกใจเราเชนเดียว 
 กับราชวงศอาหับ  
มิหนําซํ้ายังสังหารนองชายรวมสายเลือดซ่ึงดีกวาเจา 14ฉะนั้น  เรา 
 จะลงโทษหนักแกคนของเจา บุตรภรรยาของเจา และทุกสิ่งท่ีเจามี  
15เจาเองจะปวย 
 หนักดวยโรคเรื้อรังท่ีลําไส 
จนกระทั่งลําไสของเจาทะลักออ ก ม า ’  ”  
 
16
 องคพระผูเปนเจา+ทรงกระตุนชาวฟลิสเตียและชาวอาหรับซ่ึงอยูถัดจ
ากชาวคูชใหเปนศัตรูกับเยโฮรัม 17พวกเขาเขามารุกรานยูดาห  
ริบเอาขาวของมีคาท้ังหมดในพระราชวังไป 
รวมทั้งบรรดาโอรสและมเหสีของเยโฮรัมดวย 
ไมมีโอรสองคใดเหลืออยูเวนแตอาหัสยาหโอรสองคสุดทอง 
18 หลังจากนี้เอง  
องคพระผูเปนเจา+ทรงทรมานเยโฮรัมดวยโรคลําไสซ่ึงรักษาไมได 
19ครั้นปลายปท่ีสอง 
ลําไสของเยโฮรัมทะลักออกมาและพระองคก็สิ้นพระชนมดวยความเจ็บปวด 
แสนสาหัส  
ประชาชนไมไดกอไฟถวายใหสมพระเกียรติเหมือนรัชกาลกอนๆ  



20 เยโฮรัมมีพระชนมายุ 32 พรรษาเมื่อขึ้นเปนกษัตริย  
ทรงครองราชยอยูในเยรูซาเล็ม 8 ป 
และสิ้นพระชนมไปโดยปราศจากผูไวอาลัย  
พระศพถูกฝงไวในเมืองดาวิดแตมิใช ในสุสานหลวง 
 
.c.อาหสัยาหแหงยดูาห 
 
22
 ชาวเยรูซาเล็มตั้งอาหัสยาหโอรสองคสุดทองของเยโฮรัมขึ้นเปนกษัต
ริยองคใหม เพราะกองโจรปลนสะดมกับชาวอาหรับไดสังหารโอรสองคอื่นๆ 
หมดแลวอาหัสยาหโอรสเยโฮรัม กษัตริยแหงยูดาหจึงเริ่มครองราชย  
2 อาหัสยาหทรงมีพระชนมายุ 22 พ ร ร ษ า 43 
เม่ือขึ้นเปนกษัตริยทรงครองราชยอยูปเดียวในเยรูซาเล็ม 
พระมารดาคืออาธาลิยาหหลานสาวของอมรี 
3 อาหัสยาหก็เชนกัน ทรงดําเนินตามวิถีอันชั่วรายของราชวงศอาหับ 
เพราะพระมารดาสนับสนุนใหกระทําผิด 
4อาหัสยาหกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วแบบเดียวกับราชวง
ศอาหับ เพราะหลังจากพระบิดาสิ้นพระชนม 
ทรงยึดราชวงศอาหับเปนท่ีปรึกษา ซ่ึงนําพระองคไปสูหายนะ 
5พระองคทรงทําตามคําแนะนําของพวกเขารวมกับกษัตริย  
โยรัมโอรสของอาหับแหงอิสราเอลออกไปรบกับกษัตริยฮาซาเอลแหงอารัม
ท่ีราโมทกิเลอาด  โยรัมไดรับบาดเจ็บ 
6และเสด็จกลับมายิสเรเอลเพื่อพักฟนจากสงครามกับฮาซาเอลแหงอารัม 
 อาหัสยาหโอรสเยโฮรัมแหงยูดาหจึงเสด็จไปท่ีนั่นเพื่อเยี่ยมเยียน 
7 ในการเย่ียมครั้งนี้พระเจาทรงนําจุดจบมาสูอาหัสยาห 
เม่ืออาหัสยาหมาถึง ก็ออกไปกับโยรัมเพื่อประจันหนากับเยฮูบุตรนิมชี 

                                      
43 22:2 * ตนฉบับบางแหงวา 42 พรรษา  แตขอใหดู  2 พ ก ษ . 8:26 



ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ไดทรงเจิมใหเปนผูทําลาย ลางราชวงศอาหับ 
8ขณะเยฮูออกกวาดลางราชวงศอาหับ ไดพบกับบรรดาเจานายแหงยูดาห 
และญาติของอาหัสยาหก็ประหารเสีย 9แลวเยฮูก็คนหาอาฮัสยาห 
คนของเยฮูพบอาหัสยาหหลบซอนอยูในสะมาเรียจึงคุมตัวมาใหเยฮูปลงพระ
ชนมเสีย  พวกเขาฝงพระศพของอาหัสยาหโดยใหเหตุผลวา  
“ พระองคทรงเปนหลานของเยโฮชาฟท   
ผูแสวงหาองคพระผูเปนเจา+อยางสุดใจ”   
ไมมีใครในราชวงศอาหัสยาหท่ีเขมแข็งพอจะกูอาณาจักรใหเปน 
ปกแผนเชนเดิมเลย 
 
.c.พระนางอาธาลิยาหกับโยอาช 
10 เมื่ออาธาลิยาหพระมารดาของอาหัสยาห 
เห็นวาโอรสสิ้นพระชนมแลว ก็สังหารเชื้อพระวงศแหงยูดาหทั้งหมด  
11แตเยโฮเชบา (หรือ เยโฮชาเ บ อ า ท ) ธิดาของกษัตริยเยโฮรัม 
นองหญิงของอาหัสยาหและเปนภรรยาของปุโรหิตเยโฮยาดา  
นําตัวโยอาชโอรสอาหัสยาหไปซอนไวในหองนอนพรอมกับพี่เลี้ยงพนจาก
มืออาธาลิยาห 12โยอาชซอนองคในพระวิหารตลอด 6 
ปท่ีพระนางอาธาลิยาหครองราชยอยู 
 
23  ในปท่ี 7 แหงรัชกาล ปุโรหิตเยโฮยาดามีใจกลาหาญ  
ตกลงกับบรรดานายทัพนายกองเชน อาซาริยาหบุตรเยโรฮัม  
อิชมาเอลบุตรเยโฮฮานัน  อาซาริยาหบุตรโอเบด  
มาอาเสอาหบุตรอาดายาห และเอลิชาฟทบุตรศิครี 
2คนเหลานี้เดินทางไปท่ัวยูดาห เพื่อแจงแกชนตระกูลเลวี 
และหัวหนาตระกูลตางๆ 
ของอิสราเอลจากทุกเมืองใหมาชุมนุมกันท่ีเยรูซาเล็ม 
3ท่ัวท้ังท่ีประชุมกระทําสัตยาบันกับกษัตริยท่ีพระวิหารของพระเจา 



 เยโฮยาดากลาวแกเขาทั้งหลายวา  “ ราชโอรสจะขึ้นครองราชย 
ตามที่องคพระผูเปนเจา+ ทรงสัญญาไวเก่ียวกับวงศวานของดาวิด  
4เราจะดําเนินการดังนี้ 
หนึ่งในสามของปุโรหิตและคนเลวีซ่ึงประจําหนาท่ีในวันสะบาโต 
จะเฝาอยูท่ีประตูตางๆ  5อีกหนึ่งในสามที่พระราชวัง 
และอีกหนึ่งในสามที่ประตูรากฐาน  
คนอื่นนอกนั้นใหอยูท่ีลานพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
6ใครอื่นไมอาจเขาไปในพระวิหาร 
นอกจากปุโรหิตกับคนเลวีซ่ึงประจําหนาท่ี  
เนื่องจากไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิแลว  สวนคนอื่นๆ 
ใหปฏิบัติตามที่องคพระผูเปนเจา+ท ร ง ม อ บ ห ม า ย   
7คนเลวีจงอารักขากษัตริย 
มีอาวุธพรอมอยูในมือและประหารทุกคนท่ีลวงล้ําเขามาในพระวิหาร  
ขอใหพวกทานอยูเคียงขางองคกษัตริยเสมอ”  
8 คนเลวีและชาวยูดาหท้ังปวงก็ทําตามคําสั่งของปุโรหิตเยโฮยาดา 
รวมกลุมเขาปฏิบัติหนาท่ี  
ท้ังคนที่จะเขาเวรในวันสะบาโตและคนที่จะพนเวร 
เพราะปุโรหิตเยโฮยาดาไมปลอยใหออกเวร  9จากนั้น 
เยโฮยาดานําหอกพรอมท้ังโลใหญและเล็กของกษัตริยดาวิดซ่ึงเก็บไวในคลั
งพระวิหารออกมาแจกจายแกนายกองทั้ง ป ว ง  
10ทหารเหลานี้ซ่ึงมีอาวุธครบครันคอยถวายการอารักขากษัตริยท่ีใกลๆ 
แทนบูชาและจากดานใตของพระวิหารไปจดดานเหนือ  
11 เยโฮยาดากับบุตรทั้งหลายนําโอรสของกษัตริยออกมา 
ทําพิธีสวมมงกุฎถวายหนังสือพันธสัญญา เจิม และสถาปนาเปนกษัตริย  
พวกเขาโหรองวา “ ขอกษัตริย ทรงพระเจริญ”  
12 เมื่อพระนางอาธาลิยาหทรงไดยินเสียงอึกทึกของประชาชน 
และเสียงโหรองตอนรับกษัตริย ก็รีบรุดเสด็จมายังพระวิหาร 
13ทอดพระเนตรเห็นกษัตริยทรงยืนอยูขางเสาตรงทางเขา 



มีทหารกับนักแตรอยูขางองค และปวงชนกําลังชื่นชมโหรองและเปาแตร 
นักรอง ก็บรรเลงดนตรีนําการสดุดี  
อาธาลิยาหจึงฉีกฉลองพระองคและรองวา “ ก บ ฎ !  ก บ ฎ !”   
14 ปุโรหิตเยโฮยาดาสั่งบรรดานายกองวา   “ คุมตัวพระนางออกไป  
อยาประหารพระนางในวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
แตใหฆาทุกคนที่พยายามจะเขามาชวยพระนาง”  
15เขาทั้งหลายจึงจับพระนางและปลงพระชนมเสียที่ประตูมาของพระราชวัง 
16 จากนั้นเยโฮยาดาไดถวายปฏิญาณรวมกับกษัตริยและประชาชนวา 
จะเปนประชากรขององคพระผูเปนเจา  
17แลวทุกคนก็ตรงเขาไปในวิหารของพระบาอัลทลายวิหารนั้น  
ทําลายแทนบูชากับรูปเคารพทั้งหลายเสีย 
และประหารมัททานปุโรหิตของพระบาอัลตรงหนาแทน 
18 เยโฮยาดาแตงตั้งปุโรหิตตระกูล 
เลวีซ่ึงดาวิดมอบหมายใหดูแลพระวิหารและถวายเครื่องเผาบูชาแดองคพระ
ผูเปนเจา+ตามที่บันทึกไวในบทบัญญัติของโมเสส  
มีความชื่นชมยินดีและการรองเพลงสรรเสริญตามที่ดาวิดตรัสสั่งไว  
19เยโฮยาดาตั้งยามประตูพระวิหารเพื่อมิใหผูมีมลทินไมวาในทางหนึ่งทาง
ใดเขาไปได  
20 จากนั้นเยโฮยาดารวมกับบรรดานายกอง ขุนนาง ผูปกครอง 
และประชาชนทั้งปวง 
นําเสด็จกษัตริยจากพระวิหารดําเนินผานประตูบนสูพระราชวัง 
และอัญเชิญขึ้นประทับ บนราชบัลลังก 21ปวงชนทั่วแดนพากันช่ืนชมยินดี 
และทั่วนครก็สงบสุข เพราะพระนางอาธาลิยาหก็ถูกประหารดวยดาบแลว 
 
.c.โยอาชซอมแซมพระวิหาร 
 
24 โยอาชทรงมีพระชนมายุ 7 พรรษา 
เม่ือขึ้นเปนกษัตริยทรงครองราชยอยู40 ป ในเยรูซาเล็ม 



พระมารดาคือศิบียาหจากเบเออรเชบา 
2โยอาชกระทําสิ่งที่องคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาถูกตองตลอดชั่วอายุของ
ปุโรหิตเยโฮยาดา 
3เยโฮยาดาหามเหสีใหสององคและโยอาชทรงมีโอรสธิดาหลายองค 
4 ตอมาโยอาชตั้งพระทัยจะซอมแซมพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
5จึงสั่งใหชุมนุม ปุโรหิตและคนเลวีแลว ตรัสกับพวกเขาวา  
“ จงไปยังหัวเมืองตางๆ ของยูดาห 
และรวบรวมเงินประจําปจากอิสราเอลทั้งปวงเพื่อการซอมแซมพระวิหารขอ
งพระเจา จงลงมือทํา ณ บัดนี้ แตคนเลวีเนิ่นชาอยู 
6 ฉะนั้น กษัตริยทรงเรียกเยโฮยาดาหัวหนาปุโรหิตมาถามวา  
“ ทําไมทานจึงไมออกคําสั่งใหคนเลวีออกไปเก็บภาษีบํารุงพระวิหารจากหัวเ
มืองตางๆ ของยูดาหและเยรูซาเล็มเลา  
ตามซึ่งโมเสสผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+ บัญญัติไว  
และซึ่งปวงชนอิสราเอลมอบใหสําหรับเต็นทแหงพันธสัญญา”  
7
 เนื่องจากคนของพระนางอาธาลิยาหผูชั่วรายไดบุกเขาไปในพระวิหา
ร และถึงกับนําของศักด์ิสิทธ์ิไปใชสําหรับพระบาอัล  
8 โยอาชตรสัสั่งใหทําหีบตั้งไวนอกประตูพระวิหาร 
9และออกหมายประกาศในยูดาห และเยรูซาเล็ม 
ใหประชาชนนําภาษซ่ึีงโมเสสผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+ไดกําหนดแก
ชนอิสราเอลในถิ่นกันดารมาถวายแดองคพระผูเปนเจา 
10เจาหนาท่ีและประชากรทั้งปวงก็ดีอกดีใจนําเงินมาใสไวในหีบจนเต็ม 
11เม่ือใดท่ีคนเลวียกหีบมาพบเจาหนาท่ีของกษัตริยและพวกเขาเห็นวามีมา
ก  ราชเลขากับเจาหนาท่ีของมหาปุโรหิตจะเก็บเงินออกจากหีบ 
แลวนําหีบไปตั้งไวท่ีเดิม  กระทําเชนนี้สมํ่าเสมอจนไดเงินกอนใหญ 
12กษัตริยและเยโฮยาดามอบเงินนั้นแกผูควบคุมการกอสราง  
ซ่ึงวาจางชางกอและชางไมมาซอมแซมพระวิหาร 
และมอบแกชางเหล็กชางทองสัมฤทธิ์ซ่ึงซอมแซมพระวิหาร 



13 เจาหนาท่ีฝายตางๆ ปฏิบัติงานอยางขยันขันแข็ง  
ดูแลใหงานซอมแซมคืบหนาไป 
พวกเขาปฏิสังขรณพระวิหารตามรูปแบบเดิมและเสริมใหแข็งแกรงขึ้น 
14เม่ือทุกสิ่งเสร็จสิ้นลง 
เงินจํานวนที่เหลือนํามามอบแดกษัตริยและเยโฮยาดา 
และใชทําภาชนะตางๆ สําหรับพระวิหาร  
เครื่องใชในพิธีและการถวายเครื่องเผาบูชา 
รวมทั้งชามและภาชนะเงินและทอง  
มีการถวายเครื่องเผาบูชาในพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+อยางสมํ่าเสม
อตลอดชั่วอายุของปุโรหิตเยโฮยาดา  15เยโฮยาดามีอายุยืนมาก 
ทานเสียชีวิตเมื่ออายุ 130 ป 16ทานถูก ฝงไวรวมกับกษัตริยองคตางๆ 
ในเมืองดาวิด เพราะทานไดบําเพ็ญประโยชนมากมายในอิสราเอล 
เพื่อพระเจาและเพื่อพระวิหาร 
 
.c.โยอาชทําชั่ว 
17 หลังจากเยโฮยาดาเสียชีวิต 
บรรดาเจาหนาท่ีของยูดาหมาถวายบังคมกษัตริยและทรงฟงพวกเ ข า  
18พวกเขาพากันละทิ้งพระวิหารของอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแห
งบรรพบุรุษ ไปกราบไหวเสาเจาแมอาเชราหและรูปเคารพตางๆ  ฉะนั้น 
พระพิโรธของพระเจาจึงตกแกยูดาหและเยรูซาเล็ม 
19แมองคพระผูเปนเจา+ทรงใชผูเผยพระวจนะมาเพื่อนําพวกเขาหันกลับไ
ปหาพระองค  ผูเผยพระวจนะเหลานั้นวากลาวตักเตือน 
แตเหลาประชากรก็ไมยอมฟง   
20 ครั้งนั้น 
พระวิญญาณแหงพระเจาเสด็จลงมาเหนือเศคาริยาหบุตรปุโรหิตเยโฮยาดา  
ทานยืนอยูตอหนาประชาชนและกลาววา  “ พระเจาตรัสดังนี้ 
เหตุใดพวกทานไมเชื่อฟงพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+?  



พวกทานจะไมเจริญ เพราะทานละทิ้งอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ 
พระองคก็ทรงละทิ้งทาน”  
21 พวกเขาคบคิดกันกําจัดเศคาริยาห 
และโดยพระราชโองการของกษัตริย เขารุมกัน  เอาหินขวาง              
เศคาริยาหตายในลานพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
22กษัตริยโยอาชมิไดระลึกถึงบุญคุณเยโฮยาดาบิดาของ   เศคาริยาหเลย 
กลับฆาลูกของทานเสีย  ขณะจะสิ้นชีวิต เศคาริยาหกลาววา  
“ ข อ อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ทอดพระเนตรและใหทานชดใช”  
23 ตอมา กองทัพอารัมมารบกับโยอาช บุกโจมตียูดาหและเยรูซาเล็ม  
สังหารผูนําท้ังปวงของชาติและนําของเชลยทั้งหมดกลับไปถวายกษัตริยขอ
งพวกเขา ณ ดามัสกัส  24แมกองทัพอารัมมีกําลังพลนอย 
แตองคพระผูเปนเจา+ก็ทรงใหพวกเขาชนะกองทัพใหญ 
เพราะยูดาหไดละท้ิงอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงบรรพบุรุษ 
โยอาชจึงถูกลงโทษ 25เมื่อชาวอารัมกลับไป ทิ้งใหโยอาชบาดเจ็บสาหัส  
ขาราชการของพระองคคบคิดกันกําจัดโยอาชที่ไดประหารบุตรของปุโรหิตเ
ยโฮยาดา  จึงปลงพระชนมโยอาชซึ่งบรรทมอยูในพระที่ 
แลวฝงศพไวในเมืองดาวิดแตมิใชในสุสานหลวง  
26 ผูสมคบกันคือศาบาดบุตรชิเมอัทหญิงชาวอัมโมน 
และเยโฮซาบัดบุตรชิมริทหญิงชาวโมอับ  
27เรื่องราวเก่ียวกับโอรสของโยอาช  คําพยากรณตางๆ วาดวยโยอาช 
และเรื่องราวการซอมแซมพระวิหาร 
มีบันทึกไวในจดหมายเหตุกษัตริยองคตางๆ  แลวอามาซิยาห 
โอรสขึ้นเปนกษัตริยองคใหม 
 
.c.อามาซยิาหแหงยดูาห 
 
25 อามาซิยาหทรงมีพระชนมายุ 25 พรรษา 
เม่ือขึ้นเปนกษัตริยทรงครองราชยอยู 29 ปในเยรูซาเล็ม        



พระมารดาคือเยโฮอัดดีน44จากเยรูซาเล็ม   
2อามาซิยาหกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาถูกตองแตมิใชดวยสุ
ดหัวใจ  3เม่ือทรงขยายอํานาจเปนปกแผนดีแลว  
ก็ทรงประหารชีวิตผูท่ีปลงพระชนมพระบิดาเสีย               
4อามาซิยาหมิไดประหารบุตรของคนเหลานั้น 
แตปฏิบัติตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+ 
ซ่ึงระบุไวในบทบัญญัติของโมเสสที่วา  “ บิดาไมตองถูกประหารเพราะบุตร 
หรือบุตรจะไมถูกประหารเพราะความผิดของบิดา  
ใครทําผิดคนนั้นก็ถูกลงโทษ”  
5 อามาซิยาหทรงเรียกชุมนุมชาวยูดาห 
และมอบหมายใหเปนนายทัพนายกองตามวงศตระกูลของตนทั่วยูดาหและเ
บนยามิน จากนั้นระดมพลที่อายุ 20 ปขึ้นไป พบวามี 300,000 
คนซึ่งพรอมออกรบ สามารถใชหอกกับโล 6ท้ังยังทรงใชเงิน 100 ตะลันต45 
จางนักรบจากอิสราเอล 100,000 ค น  
7 แตคนของพระเจามาทูลอามาซิยาหวา 
“ ขาแตกษัตริยอยาใหทหารจากอิสราเอลรวมทัพเลย  
เพราะองคพระผูเปนเจา+มิไดทรงสถิตกับอิสราเอลหรือคนในตระกูลเอฟรา
อิม เ ล ย  8ถึงแมทานออกรบอยางกลาหาญ 
พระเจาก็จะทรงเหวี่ยงทานออกไปตอหนาศัตรู 
เพราะพระเจาทรงมีอํานาจจะชวยเหลือหรือจะโคนลมก็ได”  
9 อามาซิยาหตรัสถามวา  “ แลวเงินรอยตะลันตท่ีเราจายไปเลา”  
 คนของพระเจาตอบวา  
“ องคพระผูเปนเจา+สามารถประทานแกทานมากกวานั้นนัก”  

                                      
44 25:1 * หรือ เยโฮอัดดาน 
45 25:6 * ป ร ะ ม า ณ 3.4 ตัน 



10 ดังนั้น 
อามาซิยาหจึงทรงปลดกองทหารที่มาจากเอฟราอิมใหกลับบานไป 
ซ่ึงทําใหพวกเขาโกรธแคนยูดาหและกลับบานไปดวยความเกรี้ยวกราด  
11 อามาซิยาหทรงรวบรวมพลนําทัพไปยังหุบเขาเกลือ สังหารชาวเสอีร 
10,000 ค น  12กองทัพยูดาหจับอีก 10,000 
คนไปโยนลงจากหนาผาแหงหนึ่งใหแหลกเหลวเปนชิ้นๆ   
13 สวนกองทหารรับจางซ่ึงถูกสงกลับบานโดยมิไดรวมรบ 
ก็บุกปลนสะดมเมืองตางๆ ของยูดาห จากสะมาเรียถึงเบธโฮโรน ฆาผูคนเสีย 
3,000 คนและริบเอาขาวของไปเปนอันมาก 
14 เมื่ออามาซิยาหเสด็จกลับมาจากการฆาฟนคนเอโดม  
ทรงนําเทวรูปตางๆ ของชาวเสอีรสถาปนาขึ้นเปนเทพเจาของพระองค  
ทรงหมอบกราบและเผาเครื่องบูชาถวายแก เทวรูปเหลานั้น 
15องคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธอามาซิยาหยิ่งนัก 
ทรงใชผูเผยพระวจนะมาถามวา  “ เหตุใดเจาจึงไปหาพระตางๆ 
ของชนชาตินี้ ซ่ึงไมอาจแมแตชวยคนของตัวใหพนมือเจาได”  
16 กษัตริยตรัสโตตอบวา  “ เราขอคําแนะนําจากเจาตั้งแตเม่ือไหร  
เงียบนะ  เดี๋ยวก็ฆาเสียหรอก”  
 ผูเผยพระวจนะจากไปโดยกลาวท้ิงทายวา  
“ ขาพเจาทราบวาพระเจาตกลงพระทัยจะทําลายทานแลว  
ก็จากการท่ีทานทําอยางนี้ และไมรับฟงคําแนะนําของขาพเจา”  
17 ตอมากษัตริยอามาซิยาหแหงยูดาหทรงหารือกับมนตรีท่ีปรึกษา 
แลวสงคําทาทาย ไปยังกษัตริยเยโฮอาชแหงอิสราเอล 
โอรสของเยโฮอาหาสโอรสเยฮูวา “ มาเถิดออกมาเผชิญหนากับเรา”  
18
 เยโฮอาชกษัตริยแหงอิสราเอลทรงตอบอามาซิยาหกษัตริยแหงยูดาห
วา  “ ตนหนามในเลบานอนสงขาวไปยังตนสนสีดารวา  
‘ ยกลูกสาวของทานใหแตงงานกับลูกชายของขาพเจาเถิด’  
แลวมีสัตวปาในเลบานอนมาเหยียบย่ําตนหนามปนป 



19ทานหยิ่งผยองที่ปราบเอโดมได แตขอใหอยูสงบที่บานไวดีกวา 
เรื่องอะไรจึงรนหาความเดือดรอน 
พาใหตัวทานเองกับยูดาหตองยอยยับไปเลา”  
20 แตอามาซิยาหไมฟง 
เพราะพระเจาทรงเตรียมท่ีจะมอบพวกเขาใหกับเยโฮอาช 
เนื่องจากพวกเขาหันไปหาพระตางๆ ของเอโดม  
21เยโฮอาชกษัตริยแหงอิสราเอลจึงทรงบุกเขาโจมตี 
และมาเผชิญหนากับอามาซิยาหแหงยูดาหท่ีเบธเชเมชในยูดาห 
22แลวยูดาหก็ถูกอิสราเอลรุกไล  ทุกคนพายหนีกลับบาน 
23เยโฮอาชกษัตริยแหงอิสราเอลทรงคุมตัวอามาซิยาหกษัตริยแหงยูดาหโอ
รสโยอาชโอรสอาหัสยาหจากเบธเชเมชมายังเยรูซาเล็ม  
เยโฮอาชทรงทลายกําแพงเยรูซาเล็มจากประตูเอฟราอิมถึงประตูมุมเปนระย
ะ  180 เ ม ต ร  24พระองคทรงริบทอง เงิน 
และภาชนะทั้งปวงที่พบในพระวิหาร 
ซ่ึงโอเบดเอโดมดูแลรับผิดชอบอยูพรอมท้ังทรัพยสมบัติจากพระราชวัง 
และตัวประกันเสด็จกลับสูสะมาเรีย 
25 อามาซิยาหโอรสโยอาชแหงยูดาหทรงมีพระชนมอยูตอไปอีก 15  
ปหลังจากเยโฮอาช โอรสเยโฮอาหาสแหงอิสราเอลสิ้นพระชนม  
26เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลอามาซิยาหต้ังแตตนจนจบ มีบันทึกไวใน 
จดหมายเหตุกษัตริยแหงยูดาหและอิสราเอล มิใชหรือ  27ตั้งแต 
อามาซิยาหหันเหจากการติดตามองคพระผูเปนเจา+  
เขาทั้งหลายก็สมคบกันคิดรายตอพระองคในเยรูซาเล็ม  
อามาซิยาหเสด็จหนีไปยังลาคีช  
แตคนเหลานั้นสงคนตามไปปลงพระชนมพระองคเสียท่ีนั่น 
28พระศพถูกนําขึ้นหลังมากลับมายังเยรูซาเล็มฝงไวกับบรรพบุรุษของพระ
องคในนครแหงยูดาห 
 
.c.อุสซียาหแหงยดูาห 



 
26 แลวปวงชนยูดาหก็อัญเชิญอุสซียาห46 ซ่ึงมีพระชนมายุ 16 พรรษา 
ใหเปนกษัตริยองคใหม  2หลังจากท่ีพระบิดาทรงลวงลับตามบรรพบุรุษไป 
อุสซียาหทรงปฏิสังขรณเอลัทและกูกลับคืนมาเปนของยูดาห 
3 อุสซียาหขึ้นเปนกษัตริยเม่ือพระชนมายุ 16 พรรษา  
ทรงครองราชยอยู52 ป ในเยรูซาเล็ม 
พระมารดาคือเยโคลิยาหจากเยรูซาเล็ม  
4อุสซียาหกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาถูกตองตามแบบอามาซิ
ยาหพระบิดา 
5ทรงแสวงหาพระเจาตลอดชั่วอายุของเศคาริยาหผูอบรมสั่งสอนใหทรงยําเ
กรงพระเจา และตราบเทาท่ีทรงแสวงหาองคพระผู เปนเจา+ 
พระเจาก็ประทานความสําเร็จใหกับพระองค 
6 อุสซียาหทรงรบกับชาวฟลิสเตีย ทรงทลายกําแพงเมืองกัท ยับเนห 
และอัชโดด จากนั้นทรงสรางเมืองตางๆ ในยานอัชโดด 
และในภูมิภาคอื่นๆของฟลิสเตีย 7พระเจาทรงชวย 
อุสซียาหในการรบกับชาวฟลิสเตีย ชาวอาหรับแหงกูรบาอัล และชาวเมอูนี 
8ชาวอัมโมนมาถวายเครื่องบรรณาการแดอุสซียาห 
และพระเกียรติของพระองคเลื่องลือไปถึงอียิปต ดวยทรงมีอํานาจยิ่งนัก 
9 อุสซียาหทรงสรางหอคอยตางๆในเยรูซาเล็มท่ีประตูมุม ประตูหุบเขา 
และที่มุมกําแพงและทรงเสริมกําลัง 10ทั้งทรงสรางหอคอยในถิ่นกันดาร 
และขุดบอเก็บน้ําหลายแหง เพราะทรงมีฝูงปศุสัตวมากมาย 
ท้ังแถบเชิงเขาและตามที่ราบ และทรงใหคนทํางานในไรนา สวน 
องุนท้ังหลาย  ทั้งท่ีภูเขาและในดินแดนอุดมตางๆ 
เพราะพระองคทรงรักการเกษตร 
11 อุสซียาหทรงมีกองทัพเจนศึก พรอมออกรบแบงเปนกองตามกําลังพล  
ผูระดมพลคือเยอีเอลราชเลขา และมาอาเสอาหเจาหนาท่ี  

                                      
46 26:1 * หรือ อาซาริยาหโอรสของอามาซิยาห 



ภายใตบัญชาการของฮานันยาห ผูบังคับกองพลคนหนึ่ง 
12บรรดาหัวหนาตระกูลดูแลนักรบรวมทั้งสิ้น 2,600 น า ย   
13ภายใตการบัญชาการของพวกเขา มีกองทัพอันประกอบดวยทหาร 
307,500 คน 
ผานการฝกฝนอยางดีเปนแสนยานุภาพไวตอกรกับศัตรูของกษัตริย 
14อุสซียาหทรงจัดหาโล  หอก  หมวกเหล็ก  เสื้อเกราะ  ธนู  
และสลิงแกท้ังกองทัพ 15และทรงผลิตเครื่องรบขึ้นในเยรูซาเล็ม  
ประดิษฐโดยผูเชี่ยวชาญ  ใชยิงธนู  
และกลิ้งหินกอนมหึมาจากหอคอยและมุมกําแพง  
พระองคทรงมีชื่อเสียงเลื่องลือ 
เพราะพระเจาทรงชวยเหลืออุสซียาหอยางเหลือลน  
จนพระองคทรงมีอํานาจย่ิงใหญ 
16 แตเม่ืออุสซียาหเรืองอํานาจ  ความเยอหยิ่งลืมตนก็นําไปสูความตกต่ํา  
อุสซียาหไมซ่ือสัตยตออ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาของพระองค 
และลวงล้ําเขาไปในวิหารแหงองคพระผูเปนเจา+ เผาเครื่องหอมบนแทน 
17ปุโรหิตอาซาริยาหตามเขามา พรอมดวยปุโรหิตอื่นๆ อีก 80 คน 
ลวนแตคนกลาหาญ และเรียกรองใหเสด็จออกไปเสีย    
18เขาเหลานั้นทูลทัดทานวา  “ ขาแตกษัตริย 
ไมใชหนาท่ีของฝาพระบาทที่จะมาเผาเครื่องหอมถวายองคพระผูเปนเจา+ 
แตเปนงานของปุโรหิตวงศวานอาโรนซ่ึงผานการชําระตนเพื่อเผาเครื่องหอ
ม  ออกไปจากสถานนมัสการนี้เสียเถิด ฝาพระบาทไดลวงละเมิดไปแลว 
แ ล ะ อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาจะไมเชิดชู 
ฝาพระบาทที่ทําเชนนี้”  
19 อุสซียาหกริ้วจัด  ทรงถือกระถางไฟอยู พรอมท่ีจะเผาเครื่องหอม  
ทันใดนั้นเอง ตอหนาปุโรหิต 
หนาแทนเผาเครื่องหอมในพระวิหารของอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ 



โรคเรื้อน47ปรากฏขึ้นท่ีพระนลาต48 
20เม่ืออาซาริยาหมหาปุโรหิตและปุโรหิตอื่นๆ 
เห็นโรคเรื้อนบนพระนลาตก็ผลักไสพระองคออกไป  
อันที่จริงอุสซียาหเองก็รอนพระทัยจะออกไปอยูแลว 
เพราะถูกองคพระผูเปนเจา+ล ง โ ท ษ  
21 อุสซียาหทรงเปนโรคเรื้อนจวบจนวันสิ้นพระชนม  
และประทับแยกอยูในพระตําหนักตางหาก 
ถูกตัดขาดจากพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+  
โยธามโอรสทรงดูแลพระราชวัง และปกครองราษฎรแทน 
22 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลอุสซียาหตั้งแตตนจนจบ 
มีบันทึกไวโดยผูเผยพระวจนะอิสยาหบุตรอาโมส 
23อุสซียาหทรงลวงลับตามบรรพบุรุษไป 
พระศพถูกฝงไวในทุงท่ีใชฝงศพอันเปนของกษัตริย 
เพราะประชาชนกลาววา  “ พระองคทรงเปนโรคเรื้อน”   แลวโยธาม 
โอรสขึ้นเปนกษัตริยองคใหม 
 
.c.โยธามแหงยูดาห 
 
27 โยธามทรงมีพระชนมายุ 25  พรรษาเมื่อขึ้นเปนกษัตริย 
ทรงครองราชยอยู16 ปในเยรูซาเล็ม พระมารดาคือเยรูชาธิดาของซาโดค  
2โยธามกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาถูกตองตามแบบอยางอุสซี
ยาหพระบิดา แตไมไดลวงล้ําเขาไปในพระวิหารเหมือนอุสซียาห  
สวนประชาชนยังคงทําความผิดบาปอยู 
3โยธามทรงปฏิสังขรณประตูบนของพระวิหาร 

                                      
47 26:19 * ภาษาฮีบรูใชในความหมายวา โรคผิวหนังตางๆ 
48 26:19 ** แปลวา หนาผาก 



ท้ังไดตอเติมกําแพงบนภูเขาแหงโอเฟล 4ทรงสรางเมืองตางๆ 
บนภูเขาของยูดาห และตั้งปอมกับหอคอยตางๆ ในเขตปาไม   
5 ทรงรบชนะกษัตริยแหงอัมโมนตลอดสามปตอมา 
จึงไดรับเครื่องบรรณาการประจําปจากชาวอัมโมน เปนเงิน 100 
ตะลันต49ขาวสาลี 10,000 โ ค ร ะ 50 และขาวบารเลย 10,000 
โ ค ร ะ 51  
6 โยธามทรงเรืองอํานาจ 
เพราะทรงดําเนินตามอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาของพระองคอยาง
แนวแน  
7 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาล รวมทั้งสงคราม และพระราชกิจท้ังปวง 
มีบันทึกไวใน จดหมายเหตุกษัตริยแหงอิสราเอลและยูดาห  
8โยธามทรงมีพระชนมายุ 25 พรรษาเมื่อขึ้นครองราชย และทรงครองอยู16 
ปในเยรูซาเล็ม 
9โยธามทรงลวงลับไปตามบรรพบุรุษพระศพถูกฝงไวในเมืองดาวิด 
แลวอาหัสโอรสข้ึนเปนกษัตริยองคใหม 
 
.c.อาหสัแหงยูดาห 
 
28 อาหัสทรงมีพระชนมายุ 20 พรรษาเมื่อขึ้นเปนกษัตริย 
ทรงครองราชยอยู16 ปในเยรูซาเล็ม 
แตไมไดทรงกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาถูกตองไมเหมือนดาวิ
ดผูเปนบรรพบุรุษ 2ทรงดําเนินตามแบบอยางของกษัตริยแหงอิสราเอล 
ท้ังยังทรงหลอรูปเคารพตางๆ สําหรับบูชาพระบาอัล 
3อาหัสเผาเครื่องบูชาในหุบเขา เบนฮินโนม 

                                      
49 27:5 * ป ร ะ ม า ณ 3.4 ตัน 
50 27:5 ** ป ร ะ ม า ณ 2,200 กิโลลิตร 
51 27:5 *** ป ร ะ ม า ณ 2,200 กิโลลิตร  



และจับโอรสบูชายัญดวยไฟตามแบบอยางอันนาสะอิดสะเอียนของชนชาติต
างๆ ซึ่งองคพระผูเปนเจา+ทรงขับไลออกไปพนหนาชาวอิสราเอล 
4อาหัสถวายเครื่องบูชาและเผาเครื่องหอมตามสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงท้ังหลายบนยอดเขาตางๆ และใตตนไมใหญทุกตน 
5 ฉะนั้น 
อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาของพระองคทรงมอบอาหัสไวในมือกษัต
ริยแหงอารัม ชาวอารัมเขามาพิชิต 
และจับประชาชนเปนจํานวนมากไปเปนเชลยที่ดามัสกัส 
 อาหัสยังตกอยูในมือกษัตริยแหงอิสราเอลดวย 
ตองสูญเสียกําลังพลมากมาย 6ภายในวันเดียวเปคาห 
บุตรเรมาลิยาหฆาทหารยูดาหถึง 120,000 คน 
เพราะยูดาหละท้ิงอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงบรรพบุรุษของพว
ก เ ข า  7ศิครีนักรบจากเอฟราอิมสังหารมาอาเสอาห โอรสของอาหัส  
อัสรีคัมเจากรมวัง และเอลคานาหอุปราช 8กองทัพอิสราเอลยังริบเอาภรรยา 
บุตรชาย และบุตรสาวของญาติพ่ีนองชาวยูดาห 200,000 คน 
และขาวของเชลยจํานวนมากกลับไปยังสะมาเรีย 
9 แตโอเดดผูเผยพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+อยูท่ีนั่น 
และออกมาตอนรับกองทัพ ซึ่งกลับมายังสะมาเรีย ทานกลาววา  
“ อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงบรรพบุรุษของทานทรงพระพิโรธ
ตอยูดาห จึงทรงมอบพวกเขาไวในมือพวกทาน 
แตทานไดสังหารพวกเขาอยางเกรี้ยวกราดจนขึ้นไปถึงสวรรค 
10และบัดนี้ทานต้ังใจจะจับตัวชายหญิงชาวยูดาหและเยรูซาเล็มเหลานี้เปน
ทาส 
ไมรูสึกวาเปนการกระทําความผิดบาปตออ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจ
าของทานหรือ? 11จงฟงขาพเจา  
คืนตัวพี่นองเหลานี้ท่ีทานจับเปนนักโทษกลับบานเสีย 
เพราะพระพิโรธอันกราดเกรี้ยวขององคพระผูเปนเจา+ตกอยูแกทานแลว”  



12 ผูนําบางคนของเอฟราอิม ไดแก อาซาริยาหบุตรเยโฮฮานัน  
เบเรคิยาหบุตรเมชิลเลโมท เยฮิสคียาหบุตรชัลลูม  และอามาสาบุตรฮัดลัย  
เผชิญหนากับพวกที่กลับมาจากการรบ 13กลาววา  
“ อยานําเหลาเชลยมาที่นี่  
มิฉะนั้นเราจะมีมลทินบาปตอเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+  
ทานจงใจจะเพิ่มบาปผิดของเราที่หนักหนาอยูแลวใหรายแรงขึ้นไปอีก 
หรือเพราะความผิดของเราก็ใหญหลวงนักและพระพิโรธยิ่งใหญของพระเจ
าก็ตกแกอิสราเอลอยูแลว”  
14 ดังนั้น 
พวกทหารจึงมอบเชลยและขาวของที่ริบมาตอหนาบรรดาผูนําและชุมนุมชน
ท้ังปวง 
15คนที่ถูกเอยนามก็แจกจายเสื้อผาอาภรณท่ียึดมาไดใหแกบรรดาเชลยที่เ
ปลือยกาย  ใหเสื้อผา  รองเทา  อาหาร  เครื่องดื่ม และน้ํามันยา  
คนที่ออนแอก็ใหนั่งบนลา 
จากนั้นนําเขาทั้งหลายกลับไปหาครอบครัวของเขาในเยรีโคเมืองแหงตนป
าลม แลวกลับมายังสะมาเรีย 
16 ครั้งนั้น 
กษัตริยอาหัสสงคนไปขอความชวยเหลือจากกษัตริยแหงอัสซีเรีย 
17ชาวเอโดมมารุกรานยูดาหอีก และกวาดตอนเชลยไป 
18ขณะเดียวกันชาวฟลิสเตียก็ปลนสะดมเมืองตางๆ 
แถบเชิงเขากับในเนเกบแหงยูดาห และยึดครองเบธเชเมช  อัยยาโลน  
เกเดโรท  โสโค  ทิมนาห  และกิมโซกับหมูบานโดยรอบ 
19องคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําใหยูดาหตกต่ําเนื่องจากอาหัสกษัตริยแหง
อิสราเอล52 เพราะอาหัสสงเสริมความชั่วในยูดาห และไมสัตยซ่ือ 
ตอองคพระผูเปนเจา+ท่ีสุด  
20ทิกลัทปเลเสอรกษัตริยแหงอัสซีเรียมาหาพระองคก็จริง 

                                      
52 28:19 * คือ ยูดาห    



แตมาสรางความเดือดรอนแทนที่จะชวย  
21อาหัสทรงนําทรัพยสิ่งของจากพระวิหารขององค 
พระผูเปนเจา+จากพระราชวัง และจากเจานายองคตางๆ 
มอบแกกษัตริยแหงอัสซีเรีย แตก็ชวยอะไรไมได 
22 ในยามเดือดรอนลําเค็ญนี้  อาหัสยิ่งไมสัตยซ่ือตอองคพระผูเปนเจา+ 
23ทรงถวายเครื่องบูชาแกบรรดาเทพเจาแหงดามัสกัสซ่ึงรบชนะพระองค  
เพราะคิดวา  “ พระเหลานี้ไดชวยเหลือ เหลากษัตริยแหงอารัม 
เราก็จะถวายเครื่องบูชาใหดวย เพื่อพระจะไดชวยเหลือเราบาง”  
แตท่ีแทพระเหลานี้คือหายนะของพระองคกับอิสราเอลทั้งมวล 
24 อาหัสทรงรวบรวมภาชนะตางๆ 
จากพระวิหารของพระเจาและนําออกไป* ทรงปดประตูพระวิหารเสีย 
และตั้งแทนบูชาไวทุกหัวมุมถนนในเยรูซาเล็ม 25ทรงสรางสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงในทุกเมืองของยูดาห เพื่อเผาเครื่องบูชาแดพระตางๆ 
ยั่วยุพระพิโรธของอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงบรรพบุรุษของพ
ระองค 26เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลและพระราชกิจท้ังปวง 
ตั้งแตตนจนจบมีบันทึกไวใน จดหมายเหตุกษัตริยแหงยูดาหและอิสราเอล 
27อาหัสทรงลวงลับตามบรรพบุรุษไป  พระศพถูกฝงไวในเยรูซาเล็ม 
แตมิใชในสุสานหลวงของกษัตริย แหงอิสราเอล  
แลวเฮเซคียาหโอรสขึ้นเปนกษัตริยองคใหม 
 
.c.เฮเซคียาหแหงยดูาห 
 
29 เฮเซคียาหทรงมีพระชนมายุ 25 พรรษา 
เม่ือขึ้นเปนกษัตริยทรงครองราชยอยู29 ปในเยรูซาเล็ม 
พระมารดาคืออาบียาหธิดาของเศคาริยาห 
2เฮเซคียาหกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาถูกตองเชนเดียวกับดา
วิดบรรพบุรุษ 



3 ในเดือนแรกของปท่ี 1 แหงรัชกาล 
ทรงเปดประตูพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+และซอมแซมเสียใหม 
4พระองคทรงใหชุมนุมปุโรหิตกับคนตระกูลเลวี ณ 
ลานกลางแจงดานตะวันออก 5และตรัสวา “ ฟงเถิดทานชาวเลวีท้ังหลาย 
บัดนี้จงชําระตนใหบริสุทธ์ิ 
และชําระพระวิหารของอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงบรรพบุรุษ 
ขจัดมลทินท้ังปวงจากสถานนมัสการเสีย 6บรรพบุรุษของเราไมซ่ือสัตย  
กระทําสิ่งท่ีอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาของเราทรงเห็นวาช่ัวและละ
ท้ิงพระองค  
พวกเขาหันหนาหนีจากท่ีประทับขององคพระผูเปนเจา+และหันหลังใหพระ
องค 7ประตูมุขพระวิหารถูกปดตายคันประทีปถูกดับ 
ไมมีการถวายเครื่องหอมและเครื่องเผาบูชาใดๆ 
ในสถานนมัสการแดพระเจาแหงอิสราเอล  8ฉะนั้น 
พระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+จึงตกแกยูดาหและเยรูซาเล็ม  
พระเจาทรงบันดาลใหเราทั้งหลายเปนเปาของความขยะแขยง  
ตกตะลึงและดูแคลน  ดังท่ีทานเห็นกับตา 
9บรรพบุรุษของเราถูกฆาตายในสงคราม  ลูกชาย  
ลูกสาวและภรรยาของเราถูกจับไปเปนเชลยก็เพราะเหตุนี้ 
10 บัดนี้ 
ขาพเจาตั้งใจจะทําพันธสัญญากับอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงอิ
สราเอล 
เพื่อพระพิโรธอันเกรี้ยวกราดของพระองคจะหันเหเสียจากเราทั้งหลาย 
11ลูกๆ เอย อยาละเลยตอหนาท่ีของทาน 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงเลือกทานใหยืนอยูเฉพาะพระพักตรและรับใช
พระองค  ปฏิบัติหนาท่ีตอเบี้องพระพักตรและเผาเครื่องหอมถวาย”  
12 ชนเลวีจึงเขาปฏิบัติงาน 
  จากวงศโคฮาท คือ  
   มาฮาทบุตรอามาสัย กับโยเอลบุตรอาซาริยาห   



  จากวงศเมรารี คือ 
   คีชบุตรอับดี กับ อาซาริยาหบุตรเยฮาลเลเลล   
  จากวงศเกอรโชน คือ  
   โยอาหบุตรศิมมาห กับ เอเดนบุตรโยอาห  
  13จากวงศวานเอลีซาฟาน คือ  
   ชิมรีกับเยอีเอล   
  จากวงศวานอาสาฟ คือ  
   เศคาริยาห กับ มัททานิยาห  
  14จากวงศวานเฮมาน คือ 
   เยฮีเอล กับ ชิเมอี   
  จากวงศวานเยดูธูน คือ 
   เชไมยาห กับ อุสซีเอล  
15 เมื่อคนเหลานี้ไดเรียกชุมนุมพ่ีนองตระกูลเลวีและชําระตนแลว 
ก็เริ่มชําระพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ใหบริสุทธิ์ตามพระบัญชาของก
ษัตริย  ซึ่งปฏิบัติตามพระดํารัสขององค พระผูเปนเจา+ 
16บรรดาปุโรหิตเขาไปชําระสถานนมัสการขององคพระผูเปนเจา+  
พวกเขานําเอาสิ่งมีมลทินท้ังปวงท่ีพบในพระวิหารออกมาที่ลานพระวิหาร 
ใหคนเลวีขนไปทิ้งท่ีหุบเขาขิดโรน 
17พวกเขาเริ่มชําระพระวิหารเมื่อวันท่ีหนึ่งเดือนตน 
และในวันท่ีแปดก็ชําระออกมาถึงลานชั้นนอก ใชเวลาอีก 8 
วันในการชําระพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+  
งานท้ังหมดสําเร็จสิ้นในวันที่สิบหกของเดือนตน 
18 แลวเขาทั้งหลายกลับมาทูลรายงานตอเฮเซคียาหวา  
“ ขาพระบาททั้งหลายไดชําระพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ท้ังหมด 
ตลอดจนแทนเผาบูชาและอุปกรณใชสอยตางๆ 
โตะวางขนมปงเบ้ืองพระพักตร และภาชนะเครื่องใชตางๆ เรียบรอยแลว 
19ท้ังไดเตรียมและชําระภาชนะทั้งปวงที่กษัตริยอาหัสท้ิงไปเสียในครั้งท่ีทา



นไมสัตยซ่ือตอพระเจา 
บัดนี้ของเหลานั้นอยูหนาแทนบูชาขององคพระผูเปนเจา+”  
20 เชาตรูวันรุงขึ้น 
กษัตริยเฮเซคียาหเสด็จเขาสูพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+พรอม 
ดวยบรรดาเจานายแหงเมืองนั้น 21ทรงนําวัวผู 7 ตัว  แกะผู 7 ตัว ลูกแกะผู 
7 ตัว และแพะผู 7 ตัว มาเปนเครื่องบูชาไถบาปสําหรับราชอาณาจักร  
สถานนมัสการ  และยูดาห  
กษัตริยทรงบัญชาใหบรรดาปุโรหิตวงศวานของอาโรนถวายสัตวเหลานั้นบ
นแทนบูชาขององคพระผูเปนเจา+ 22เขาทั้งหลายจึงฆาวัวผู  
แลวปุโรหิตนําเลือดไปประพรมบนแทนบูชา และจากนั้นฆาแกะผู  
แลวประพรมเลือดบนแทนบูชา  
จากนั้นฆาลูกแกะแลวประพรมเลือดบนแทนบูชา  
23แพะผูสําหรับเปนเครื่องบูชาไถบาป  
ถูกนําออกมาใหกษัตริยและประชาชนวางมือลงบนตัวมัน  
24จากน้ันปุโรหิตก็ฆาแพะ  
เอาเลือดประพรมบนแทนเพื่อขอลบมลทินบาปสําหรับอิสราเอลทั้งมวล  
ตามที่กษัตริยทรงบัญชาใหถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถบาปสําหรั
บอิสราเอลทั้งมวล 
25 เฮเซคียาหทรงตั้งคนเลวีประจําหนาท่ีในพระวิหารใหบรรเลงฉาบ  
พิณใหญ และพิณเขาคู  ตามที่ดาวิด  กาดผูทํานายของกษัตริย 
และนาธันผูเผยพระวจนะกําหนดไวโดยพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+ผ
านผูเผยพระวจนะ 26คนเลวีจึงบรรเลงเครื่องดนตรีท่ีดาวิดทําขึ้น  
สวนปุโรหิตก็เปาแตร 
27 เฮเซคียาหทรงบัญชาใหถวายเครื่องเผาบูชาบนแทน 
และเมื่อเริ่มการถวายก็เริ่มรองสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+คลอดวยเสียงแต
รและเครื่อง ดนตรีของดาวิดกษัตริยแหงอิสราเอล 
28ท่ัวท้ังท่ีประชุมนอมกราบนมัสการพระเจา 
ขณะนักรองขับรองและนักดนตรีเปาแตร ตลอดพิธีถวายเครื่องเผาบูชา 



29 เมื่อถวายเครื่องบูชาเสร็จ กษัตริยและคนที่อยูกับพระองค 
ก็หมอบกราบนมัสการพระเจา 30แลวกษัตริยเฮเซคียาหและขุนนาง 
บัญชาใหคนเลวีสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ดวยบทสดุดีของดาวิดและอาส
าฟผูทํานาย  ดังนั้น พวกเขาก็รองเพลงสรรเสริญดวยความยินดี 
กมศีรษะลงและนมัสการ 
31 เฮเซคียาหตรัสวา  “ บัดนี้ 
ทานทั้งหลายไดถวายตัวแดองคพระผูเปนเจา+แลว จงนําของ 
ถวายและเครื่องบูชาขอบพระคุณมายังพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+เถิด
”   ประชาชนจึงนําของถวายและเครื่องบูชาขอบพระคุณมา 
สําหรับทุกคนท่ีเต็มใจก็นําเครื่องเผาบูชามา  
32 เครื่องเผาบูชาซ่ึงประชาชนนํามาถวายแดองคพระผูเปนเจา+มีดังนี้ 
วัวผู 70 ตัว แกะผู 100 ตัว และลูกแกะผู 200 ตัว 33นอกจากนั้น มีวัวผู 600 
ตัว แกะและแพะ 3,000 ตัว เปนของถวาย 
34แตมีปุโรหิตนอยเกินไปสําหรับการถลกหนังสัตวท่ีเปนเครื่องเผาบูชาท้ังห
มด  ฉะนั้น คนเลวีพ่ีนองของปุโรหิตจึงชวยเหลือจนเสร็จงาน 
และจนปุโรหิตอื่นๆชําระตนแลว  
ท้ังนี้เพราะคนเลวีเครงครัดในการชําระตนมากกวาปุโรหิต 
35มีเครื่องเผาบูชามากมาย  พรอมท้ังไขมันของเครื่องสันติบูชา 
และเครื่องดื่มบูชาควบคูเครื่องเผาบูชา 
 เปนอันวางานพิธีในพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
ไดรับการฟนฟูอีกครั้ง 
36เฮเซคียาหและมวลประชากรชื่นชมยินดีกันท่ัวหนา  
ท่ีพระเจาทรงใหงานนี้ลุลวงโดยเร็วเพื่อประชากรของพระองค 
 
.c.รวมใจกันฉลองปสกา 
 
30 เฮเซคียาหทรงแจงไปทั่วแดนอิสราเอลกับยูดาห 
และสงสาสนไปยังเอฟราอิมกับมนัสเสห 



เชื้อเชิญใหมายังพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ท่ีเยรูซาเล็ม  
เพื่อฉลองเทศกาล 
ปสกาถวายแดอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงอิสราเอล  2กษัตริย  
ขาราชบริพาร และชุมชนเยรูซาเล็มท้ังปวงลงมติใหฉลองปสกาในเดือนสอง 
3ท่ีไมสามารถฉลองในเดือนตนตาม 
ปกติเนื่องจากจํานวนปุโรหิตท่ีชําระตนแลวไมพอเพียงและมีคนไมมากมาชุ
มนุมกันท่ีเยรูซาเล็ม 4กษัตริยและประชาชนทั้งปวงลวน 
เห็นชอบกับมตินี้กันถวนหนา  5จึงมีประกาศไปทั่วอิสราเอล 
จากดานจดเบเออรเชบา 
เชิญชวนทุกคนมารวมกันฉลองปสกาถวายแดอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พ
ระเจาแหงอิสราเอลที่เยรูซาเล็ม 
เทาท่ีมีบันทึกมาไมเคยมีคนมารวมฉลองกันมากมายเชนนั้นเลย 
6 โ ดยพระบัญชาของกษัตริย คนเดินขาวไปทั่วอิสราเอลและยูดาห 
ถือพระราชสาสน และสาสนจากบรรดาขุนนาง ความวา  
 
   
“ พี่นองอิสราเอลเอยจงหันกลับมาหาอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาข
องอับราฮัม อิศอัค  
 และอิสราเอลเถิด 
เพื่อพระองคจะทรงหันกลับมาหาเราทั้งหลายที่เหลืออยูซ่ึงรอด 
 พนจากเงื้อมมือของเหลากษัตริยแหงอัสซีเรีย 
7อยาเปนอยางบรรพบุรุษและพี่นองซ่ึง 
 ไมสัตยซ่ือตออ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงบรรพบุรุษ 
และตองตกเปนเปาแหงความ 
 สะพรึงกลัวดังท่ีเห็นอยู 8อยาด้ือดานเหมือนเขาเหลานั้น  
จงยอมจํานนตอองคพระผู  
 เปนเจา+ จงมายังสถานนมัสการซ่ึงทรงชําระใหบริสุทธิ์เปนนิตย  
จงปรนนิบัติอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ 



พระเจาของทาน  
เพื่อพระพิโรธอันกราดเกรี้ยวของพระองคจะหันเหเสีย 
 จากทาน  9หากทานหันกลับมาหาองคพระผูเปนเจา+ 
พี่นองและลูกหลานของทานจะ 
 ไดรับความเมตตาเอ็นดูจากผูท่ีจับเขาไปเปนเชลย 
และจะกลับคืนมายังดินแดนแหง 
 นี้อีก  
เ พ ร า ะ อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาของทานทรงเปยมดวยควา
มเมตตาและเอ็นดูสงสาร  
 จะไมทรงเบือนพระพักตรเสียจากทาน 
หากทานหันกลับมาหาพระองค”    
 
10
 คนเดินขาวก็ไปยังเมืองแลวเมืองเลาท่ัวแดนเอฟราอิมกับมนัสเสหและ
ไปไกลถึงเศบูลุน  แตถูกประชาชนเยาะเยยถากถาง 11อยางไรก็ตาม 
มีบางคนจากตระกูลอาเชอร มนัสเสห และเศบูลุน 
ท่ีถอมใจลงและมายังเยรูซาเล็ม 12สวนในยูดาหโดยพระหัตถของพระเจา  
ประชาชนพรอมใจกันทําตามคําสั่งของกษัตริยและเจานาย 
ซ่ึงปฏิบัติตามพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 

13
 ป ร ะ ช า ช นมากมายหลั่งไหลมาชุมนุมกันท่ีเยรูซาเล็มในเดือนส
อง เพื่อฉลองเทศกาลขนมปงไมใสเชื้อ 
14เขาชวยกันรื้อแทนบูชาท้ังหลายในเยรูซาเล็มกับแทนเผาเครื่องหอมตาง
ๆ  และนําไปทิ้งเสียในหุบเขาขิดโรน 15ในวันท่ีสิบสี่เดือนสอง 
ประชากรไดฆาแกะปสกา  
จากนั้นบรรดาปุโรหิตและชนตระกูลเลวีรูสึกละอายใจ จึงชําระตน 
และนําเครื่องเผาบูชามายังพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
16เขาทั้งหลายเขาประจําหนาท่ีตามซ่ึงระบุไวในบท บัญญัติแหงโมเสส 



คนของพระเจา และบรรดาปุโรหิตไดประพรมเลือดซ่ึงรับมาจากคนเลวี 
17เนื่องจากมีประชาชนหลายคนที่ไมไดชําระตน  
คนเลวีตองฆาลูกแกะปสกาเผื่อผูท่ีไมสะอาดตามพิธี 
และไมสามารถถวายลูกแกะของตนแดองคพระผูเปนเจา+ 
18ถึงแมวาคนสวนใหญในหมูประชาชนที่มาจากเอฟราอิม มนัสเสห 
อิสสาคาร และเศบูลุน มิไดชําระตนก็รับประทานปสกาได ท้ังๆ 
ท่ีขัดตอบทบัญญัติ แตเฮเซคียาหอธิษฐานเผื่อพวกเขาวา  
“ ขอองคพระผูเปนเจา+ผูประเสริฐทรงอภัยโทษทุกคน 
19ท่ีตั้งใจจะแสวงหาพ ร ะ เ จาอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงบ
รรพบุรุษ  แมวาเขามิไดบริสุทธิ์ครบถวนตามกฎแหงสถานนมัสการก็ตาม”   
20องคพระผูเปนเจา+ทรงสดับฟงเฮเซคียาห และทรงรักษาเหลาประชากร 
21
 ชนอิสราเอลที่อยูกันพรอมหนาในเยรูซาเล็มจึงฉลองเทศกาลขนมปง
ไมใสเชื้อตลอด 7 วัน ดวยความชื่นชมโสมนัสอยางใหญหลวง  
ฝายคนเลวีและบรรดาปุโรหิต ก็ขับรองถวายองคพระผูเปนเจา+ทุกวัน 
คลอกับเสียงดนตรีสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+  
22
 เฮเซคียาหทรงหนุนใจคนเลวีท้ังปวงซึ่งเขาใจงานรับใชองคพระผูเป
นเจา+อยางดี ตลอด 7 วัน  
เขาทั้งหลายรับประทานอาหารสวนของตนถวายเครื่องสันติบูชา 
และสรรเสริญอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงบรรพบุรุษ 
23 แลวชุมนุมชนทั้งปวงเห็นพองตองกันวาจะถือเทศกาลตอไปอีก 7 วัน  
จึงมีการฉลอง ตอไปอีก 7 วันดวยความชื่นชมยินดี  
24กษัตริยเฮเซคียาหแหงยูดาหประทานวัวผู 1,000 ตัวกับแกะและแพะ 
7,000 ตัวแกประชากร เหลาขุนนางมอบวัวผู 1,000 ตัว  กับแกะและแพะ 
10,000 ตัว ใหปุโรหิต จํานวนมากชําระตนใหบริสุทธ์ิ  
25ชนยูดาหท้ังปวงรวมกับบรรดาปุโรหิต  คนเลวี  คนตางดาว 
และคนทั้งหลายจากทั่วอิสราเอล ตลอดจนผูคนในยูดาห พากันช่ืนชมยินดี 



26มีความเปรมปรีด์ิใหญหลวงเพราะเยรูซาเล็มไมเคยมีพิธีฉลองอยางนี้เลย
ตั้งแตสมัยกษัตริยโซโลมอนโอรสดาวิด กษัตริยแหงอิสราเอล  
27ปุโรหิตและคนตระกูลเลวียืนอวยพรเหลาประชากร 
พระเจาทรงสดับเพราะคําอธิษฐานของเขาเหลานั้นขึ้นถึงสวรรคท่ีประทับอัน
บริสุทธิ์ของพระองค  
 
31 ครั้นจบพิธีฉลองแลวชนอิสราเอลซ่ึงอยูท่ีนั่นก็ออกไปยังเมืองตางๆ 
ของยูดาห ทุบทําลายหินศักด์ิสิทธิ์ โคนเสาเจาแมอาเชราห 
ทําลายสถานบูชา ณ ท่ีสูงท้ังหลาย และแทนบูชาตางๆ ทั่วยูดาห  เบนยามิน  
แ ล ะในเอฟราอิม กับมนัสเสห  
หลังจากทําลายหมดสิ้นแลวชาวอิสราเอลทั้งปวงก็กลับคืนสูเมืองและท่ีดินขอ
ง ต น  
 
.c.รวมกันถวายเพื่อการนมัสการ 
2 เฮเซคียาหทรงจัดตั้งกลุมปฏิบัติงาน ปุโรหิตและคนตระกูลเลวี 
เพื่อถวายเครื่องเผาบูชากับเครื่องสันติบูชาเพื่อปฏิบัติหนาท่ี 
แ ล ะ ถ วายสรรเสริญขอบพระคุณพระเจา ณ 
ประตูตางๆของที่ประทับแหงองคพระผูเปนเจา+ 
3เฮเซคียาหถวายเปนการสวนพระองค 
สําหรับเครื่องเผาบูชาประจําวันตอนเชาและตอนเย็นสําหรับวันสะบาโต 
วันขึ้นหนึ่งคํ่าและเทศกาลตางๆ 
ประจําปตามที่ระบุไวในบทบัญญัติขององคพระผูเปนเจา+ 
4พ ร ะองคทรงกําหนดใหประชากรในเยรูซาเล็มนําสวนอันพึงมอบมามอบ
แกปุโรหิตและคนเลวี  
เพื่อปุโรหิตและคนเลวีจะอุทิศตนตามบทบัญญัติขององคพระผูเปนเจา+  
5ประชากรตอบสนองตอพระบัญชาทันทีอยางใจกวาง 
นําผลแรกของพืชพันธุ เมล็ดขาว น้ําองุน  น้ํามัน และน้ําผึ้ง  
พวกเขาไดนําของถวายมามากมาย คือหนึ่งสวนสิบของทุกอยางท่ีมี 



6ชนอิสราเอลและยูดาหซ่ึงอาศัยในเมืองตางๆ 
ของยูดาหยังนําหนึ่งสวนสิบของฝูงวัว 
แกะและสิ่งของบริสุทธิ์มาถวายอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาของพวก
เขา  กองไวเปนพะเนินใหญ  7พวกเขาเริ่มนําเขามาในเดือนสาม  
ครบถวนในเดือนเจ็ด 
8เม่ือเฮเซคียาหและบรรดาขาราชการมาเห็นกองพะเนินเหลานี้  
ก็สรรเสริญขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+ และอวยพรประชาชนอิสราเอล   
9 เฮเซคียาหตรัสถามปุโรหิตและคนเลวีเก่ียวกับกองสิ่งของเหลานั้น  
10อาซาริยาหมหาปุโรหิตจากวงศซาโดคทูลตอบวา  
“ ตั้งแตประชาชนนําของถวายมายังวิหารขององคพระผูเปนเจา+พวกขาพ
เจารับประทานจนอิ่มและยังเหลือมากมายขนาดนี้ 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงอวยพรประชากรของพระองค”  
11
 เฮเซคียาหทรงบัญชาใหจัดเตรียมคลังไวในพระวิหารขององคพระผูเ
ปนเจา+ เขาทั้งหลายก็จัด 12จากนั้นนําของถวายตางๆ 
เขามาไวอยางสัตยซ่ือท้ังสิบลด และของถวายตางๆ 
โคนานิยาหแหงตระกูลเลวีเปนหัวหนาดูแลรองลงมา คือ 
ชิเมอีนองชายของเขา 13เยฮีเอล  อาซาซิยาห  นาหาท อาสาเฮล  เยรีโมท  
โยซาบัด  เอลีเอล  อิสมาคิยาห  มาฮาท และเบไนยาห 
คอยสั่งการใตบังคับบัญชาของโคนานิยาหกับชิเมอีนองชาย คน 
เหลานี้ไดรับการแตงตั้งโดยกษัตริยเฮเซคียาห 
และอาซาริยาหเจาหนาท่ีดูและพระวิหารของพระเจา  
14
 โคเรบุตรอิมนาหคนเลวียามประตูทิศตะวันออกดูแลของถวายแดพระเ
จาโดยสมัครใจ 
มีหนาท่ีแจกจายของที่ถวายแดองคพระผูเปนเจา+และของถวายอันบริสุทธิ์ 
15เอเดน  มินยามิน  เยชูอา  เชไมยาห  อามาริยาห 
และเชคานิยาหคอยชวยเหลือเขาอยางสัตยซ่ือในเมืองตางๆ ของปุโรหิต 



ทําหนาท่ีแจกจายใหแกพ่ีนองปุโรหิตตามการแบงกลุม 
โดยแบงสรรใหเหมือนกันไมวาผูใหญหรือผูนอย  
16 ท้ังแกชายอายุ 3 ปขึ้นไปซึ่งมีชื่ออยูในบันทึกลําดับวงศ 
คือทุกคนท่ีจะเขาประจําหนาท่ีตางๆในพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
ตามหนาท่ีรับผิดชอบและการแบงกลุม 17และแกปุโรหิตในบันทึก 
ลําดับวงศ 
และคนเลวีอายุยี่สิบปขึ้นไปตามหนาท่ีรับผิดชอบและการแบงกลุม 
18รวมท้ังลูกเล็กๆ ภรรยา และบุตรชายหญิงของชุมชนท้ังหมด 
ตามรายชื่อบันทึกลําดับวงศ 
เพราะพวกเขาสัตยซ่ือในการรักษาตนใหบริสุทธิ์ 
19 สําหรับปุโรหิตวงศวานอาโรน  
ซ่ึงอาศัยอยูในทุงหญาโดยรอบหรือในเมืองตางๆ 
จะมีการระบุชื่อผูแจกจายสวนท่ีแบงสรรแกชายทุกคนในพวกเขาและแกคน
ท้ังปวงที่มีชื่ออยูในบันทึกลําดับวงศของตระกูลเลวี  
20 เฮเซคียาหทรงทําเชนนี้ท่ัวยูดาห กระทําสิ่งท่ีดีงาม ถูกตอง 
เท่ียงธรรมตอเบ้ืองพระพักตรอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาของพระอง
ค 21ในทุกสิ่งท่ีทรงกระทําเพื่องานในพระวิหารของพระเจา 
และการปฏิบัติตามกฎเกณฑกับบทบัญญัติและพระบัญชา 
ทรงแสวงหาพระเจา และกระทําอยางสุดใจ  จึงทรงเจริญรุงเรือง 
 
.c.อัสซีเรียขูเยรูซาเลม็ 
 
32  ภายหลังพระราชกิจอันสัตยซ่ือของเฮเซคียาห 
กษัตริยเซนนาเคอริบแหงอัสซีเรียมารุกรานยูดาห 
ลอมเมืองปอมปราการทั้งหลาย หมายจะพิชิตเปนเมืองขึ้น 
2เม่ือเฮเซคียาหเห็นวาเซนนาเคอริบตั้งใจจะสูรบกับเยรูซาเล็ม 
3ก็ทรงปรึกษากับขาราชการและนายทหารที่จะถมธารน้ําพุตางๆ 
นอกเมืองเสียและพวกเขาก็ชวยพระองค       



4ระดมหนวยกําลังใหญเพื่ออุดตาน้ํา  
และปดก้ันลําธารที่ไหลผานท่ัวแดนเขากลาววา  
“ ทําไมจะใหกษัตริายอัสซีเรียมาพบน้ํามากมายเลา”   
5จากนั้นทรงบากบั่นซอมกําแพง อุดรอยโหวทุกแหง  
และสรางหอคอยบนกําแพง  กอกําแพงรอบนอก  
เสริมกําลังปอมปราการ53ในเมืองดาวิด 
และผลิตอาวุธกับโลขึ้นเปนจํานวนมาก  
6 ทรงแตงต้ังนายทหารดูแลประชาชน และใหชุมนุมกัน ณ 
ลานหนาเมือง และตรัสหนุนกําลังใจเขาทั้งหลายวา 7 “ จงเขมแข็ง  
กลาหาญ  
อยากลัวหรือทอแทใจเพราะกษัตริยอัสซีเรียกับกองทัพมหึมาของเขา 
ดวยวามีพลังอํานาจหนึ่ง อยูฝายเราซ่ึงยิ่งใหญกวาฝายเขามากนัก 
8แสนยานุภาพของเขาเปนแตเพียงเนื้อหนัง 
สวนเรามีอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาของเราซ่ึงจะชวยเราสูศึก”   
สิ่งท่ีเฮเซคียาหแหงยูดาหตรัสทําใหประชาชนมีความม่ันใจยิ่งนัก 
9
 ตอมากษัตริยเซนนาเคอริบแหงอัสซีเรียกับกองกําลังท้ังหมดซ่ึงลอมเ
มืองลาคีชอยูสงเจาหนาท่ีมายังเยรูซาเล็มนําสาสนมายังกษัตริยเฮเซคียาหแ
หงยูดาหและปวงชนยูดาหซ่ึงอยูท่ีนั่นความวา  
  10 “ กษัตริยเซนนาเคอริบแหงอัสซีเรียตรัสดังนี้  
‘ เจาท้ังหลายพึ่งพาอะไร  จึงยัง 
 อยูในเยรูซาเล็มทามกลางวงลอมของเรา 
11เฮเซคียาหลอใหพวกเจาอดตาย โดยพูด 
 วา  
‘ อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาของเราจะชวยเราใหพนมือกษัตริยแ
หงอัสซีเรีย’  12ก็เฮเซ- 

                                      
53 32:5 * หรือ มิลโล 



 คียาหคนนี้เองไมใชหรือ?  ที่รื้อทําลายสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงท้ังหลายกับแทนบูชาตางๆ  
 และบัญชา ยูดาห กับเยรูซาเล็มวา  
‘ ทานจะตองนมัสการและเผาเครื่องบูชาโดยใช 
 แทนบูชาในพระวิหารเพียงแหงเดียวเทานั้น’   
  13 
“ เจาไมรูหรือวาเรากับบรรพบุรุษทําอะไรบางแกชนชาติท้ังหลายในดินแด
น  
 ตางๆ 
พระทั้งปวงของชนชาติเหลานั้นสามารถกอบกูดินแดนของเขาจากมือเราได
หรือ  
 14เทพเจาองคไหนบางของชนชาติตางๆ 
ท่ีบรรพบุรุษเราทําลายไปซึ่งสามารถชวย     
 คนของตนพนมือเราได 
ก็แลวพระเจาของพวกเจาจะชวยเจาจากมือเราไดอยางไร  
 15อยาใหเฮเซคียาหลอหลอกหรือเกลี้ยกลอมเจา  อยาเชื่อเขาเลย 
เพราะไมมีเทพเจา 
 องคไหนของชนชาติหรืออาณาจักรใดๆ 
สามารถกอบกูคนของตนพนจากมือเราหรือ 
 บรรพบุรุษของเราได  พระเจาของเจายิ่งไมอาจชวยเจาพนมือเรา 
 
16
 คนของเซนนาเคอริบยังกลาวลบหลูดูหม่ินอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา
+พระเจาและเฮเซคียาหผูรับใช ของพระองคอีกตางๆ นานา 
17เ ซ น น า เคอริบยังสงสาสนมาดูหม่ินอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเ
จาแหงอิสราเอลวา  
“ เชนเดียวกับพระของชนชาติท้ังหลายในดินแดนตางๆ 
ท่ีไมอาจชวยคนของตนจากมือเรา  



พระเจาของเฮเซคียาหก็ไมอาจชวยคนของเขาจากมือเราเชนกันิ 
18จากน้ันพวกเขารองบอกเปนภาษาฮีบรูขมขูประชาชนบนกําแพงเมืองเพื่อ
ขมขวัญใหเสียกําลังใจจะไดยึดเมือง 
19พวกเขากลาวถึงพระเจาแหงเยรูซาเล็มเสมือนหนึ่งพระตางๆ 
ของชนชาติทั้งหลายในโลกซึ่งสรางขึ้นดวยน้ํามือมนุษย 
20 กษัตริยเฮเซคียาหและอิสยาหผูเผยพระวจนะบุตรอาโมส 
รองทูลอธิษฐานขึ้นสูสวรรค 
21และองคพระผูเปนเจา+สงทูตองคหนึ่งมาทําลายลางนักรบ ผูนํา 
และเจาหนาท่ีท้ังปวงในทัพหลวงของอัสซีเรีย 
เซนนาเคอริบจึงกลับสูมาตุภูมิดวยความอัปยศอดสู 
และเมื่อพระองคเสด็จไปยังวิหารแหงเทพเจาของพระองค 
ก็ถูกโอรสบางองคปลงพระชนมดวยดาบ  
22เปนอันวาอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ทรงชวยเฮเซคียาหและชาวเยรูซาเ
ล็มจากเง้ือมมือกษัตริยเซนนาเคอริบแหงอัสซีเรียและคนอื่นๆ 
ทรงปกปองดูแลพวกเขาทุกดาน 
23ผูคนมากมายนําของถวายมายังเยรูซาเล็ม 
เพื่อถวายแดองคพระผูเปนเจา+และนําของมีคามาถวายแดเฮเซคียาหกษัตริ
ยแหงยูดาห  นับแตนั้นมาทรงเปนท่ีนับถืออยางยิ่งของชนชาติท้ังปวง 
 
.c.เฮเซคียาหประชวร 
24 ครั้งนั้น เฮเซคียาหลมประชวร 
พระอาการทรุดหนักใกลจะสิ้นพระชนม ทรงอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+  
พระเจาก็ทรงตอบโดยใหเกิดหมายสําคัญอัศจรรย 
25แตเฮเซคียาหมีพระทัยหยิ่งผยองและมิไดกตัญูรูคุณพระเจา  
องคพระผูเปนเจา+จึงทรงพระพิโรธ เฮเซคียาห ยูดาห และเยรูซาเล็ม 
26แลวเฮเซคียาหและชาวเยรูซาเล็มกลับตัวได  ถอมใจลง  ฉะนั้น 
พระพิโรธขององคพระผูเปนเจามิไดตกแกเขาทั้งหลายในรัชกาลเฮเซคียาห 



27 เฮเซคียาหทรงมั่งค่ังดวยทรัพยสมบัติและเกียรติ ทรงสรางคลังตางๆ 
เพื่อเก็บเงินทอง  เพชรนิลจินดา  เครื่องเทศ  โล  และของมีคาท้ังปวง 
28ท้ังทรงสรางคลังเก็บขาว  เหลาองุน  น้ํามันมะกอก พรอมท้ังคอกตางๆ 
สําหรับปศุสัตว  แกะและแพะ 
29พระองคทรงสรางหมูบานทรงมีฝูงสัตวฝูงแกะ แพะมากมาย  
เนื่องจากพระเจาประทานความมั่งค่ังแกพระองคเปนอันมาก  
30 เฮเซคียาหทรงกั้นน้ําพุกิโฮนดานบน  
ทําทางระบายน้ํามาทางแถบตะวันตกของเมืองดาวิด  
พระองคทรงประสบความสําเร็จในกิจการทุกอยางท่ีทรงกระทํา 
31แตเม่ือคณะทูตจากบาบิโลนมาทูลถามเก่ียวกับหมายสําคัญอัศจรรยท่ีเกิด
ขึ้นในดินแดน  พระเจาทรงปลอยเฮเซคียาห 
เพื่อจะทดสอบและทอดพระเนตรดูธาตุแทในใจเฮเซคียาห 
32 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลเฮเซคียาห 
พระราชกิจท้ังปวงมีบันทึกอยูในนิมิตของอิสยาห 
ผูเผยพระวจนะบุตรอาโมสใน จดหมายเหตุกษัตริยแหงยูดาหและอิสราเอล 
33เฮเซคียาหทรงลวงลับตามบรรพบุรุษไปและถูกฝงไวบนเนินเขาซึ่งเปนอุโ
มงคฝงพระศพเชื้อวงศดาวิด  ประชากรทั่วท้ังยูดาห 
และเยรูซาเล็มรวมถวายพระเกียรติในการปลงพระศพ  
จากนั้นมนัสเสหโอรสขึ้นเปนกษัตริยองคใหม 
 
.c.มนสัเสหแหงยดูาห 
 
33 มนัสเสหทรงมีพระชนมายุ 12 
พรรษาเมื่อขึ้นเปนกษัตริยทรงครองราชยอยู 55 ป ในเยรูซาเล็ม 
2มนัสเสหกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว 
ตามแบบอยางอันนาชิงชังของชนชาติท้ังหลายที่องคพระผูเปนเจา+ทรงขับ
ไลออกไปตอหนาชนชาติอิสราเอล 3มนัสเสหทรงปฏิสังขรณสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงท้ังหลายซ่ึงเฮเซคียาหพระบิดาไดทลายทิ้งไปแลวนั้น  



ทรงสรางแทนบูชาพระบาอัลกับเสาเจาแมอาเชราห  
ทรงกราบไหวนมัสการดวง ดาวทั้งปวงในฟากฟา  
4พระองคทรงสรางแทนบูชาในพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
ท่ีซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไววา  
“ นามของเราจะดํารงอยูในเยรูซาเล็มตลอดไป 
5พระองคทรงสรางแทนบูชาสําหรับดวงดาวท้ังปวงในฟากฟา ณ 
ลานทั้งสองของพระวิหารแหงองคพระผูเปนเจา+ 
6มนัสเสหถวายเหลาโอรสเปนเครื่องบูชายัญดวยไฟในหุบเขาแหงเบนฮินโ
นม  พระองคทรงถือฤกษยาม คาถาอาคม ติดตอกับคนทรง หมอดู 
และพอมดหมอผี กระทํา สิ่งท่ีอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ทรงเห็นวาชั่วมาก 
ยั่วยุพระพิโรธของพระองค  
7 มนัสเสหต้ังรูปเคารพแกะสลักท่ีทรงทําขึ้นไวในพระวิหารของพระเจา 
ท่ีซ่ึงพระเจาไดตรัสกับดาวิดและโซโลมอนโอรสวา  
“ ในวิหารแหงนี้และในเยรูซาเล็ม 
ซ่ึงเราไดเลือกสรรจากตระกูลท้ังปวงของอิสราเอล  
เ ร า จ ะ ส ถ า ป น า น า ม ข อ ง เ ร า ต ล อ ด ไ ป  
8และหากเจาจะเพียงแตใสใจปฏิบัติตามทุกสิ่งท่ีเราสั่งไวเก่ียวกับบทบัญญัติ 
กฎเกณฑ และขอบังคับ ผานทางโมเสส 
เราก็จะไมเนรเทศอิสราเอลจากดินแดนซึ่งเรายกใหแกบรรพบุรุษของเขาอีก
เ ล ย ”  
9แตมนัสเสหกลับสนับสนุนชาวยูดาหและเยรูซาเล็มใหหลงผิดไป  
กระทําบาปช่ัวยิ่งเสียกวาชนชาติท้ังหลายที่องคพระผูเปนเจา+ทรงทําลายไ
ปตอหนาชนชาติอิสราเอล 
10 องคพระผูเปนเจา+ตรัสเตือนมนัสเสหกับประชากร  
แตพวกเขาไมแยแส 
11ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+จึงสงแมทัพของกษัตริยแหงอัสซีเรียมาสูรบ 
จับมนัสเสหเปนเชลยเอาเบ็ดเก่ียวจมูกพระองคพันธนาการดวยโซตรวนทอง
สัมฤทธิ์ และคุมตัวไปยังบาบิโลน 12ในความทุกขลําบาก  



มนัสเสหทรงถอมใจลงอยางยิ่งและรองขอความเมตตาจากอ ง คพ ร ะ ผูเ
ปน เ จา+พระเจาแหงบรรพบุรุษ 13เมื่อมนัสเสหอธิษฐาน 
องคพระผูเปนเจา+ก็ทรงสดับฟง 
ทรงตอบคําทูลวิงวอนใหมนัสเสหไดกลับคืนสูเยรูซาเล็มและราชอาณาจักรอี
กครั้งหนึ่ง 
มนัสเสหจึงทรงสํานึกวาอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ทรงเปนพระเจา  
14 ตอมามนัสเสหทรงปฏิสังขรณกําแพงรอบนอกของเมืองดาวิด 
จากดานตะวันตกของธารน้ําพุกิโฮนในหุบเขาจนถึงประตูปลา 
และรอบเนินเขาโอเฟลกอใหสูงขึ้น  
ทรงวางกําลังทหารไวในเมืองปราการทั้งหมดของยูดาห 
15พระองคทรงกําจัดบรรดาพระตางชาติออกไป 
และนํารูปเคารพออกจากพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
รื้อแทนบูชาท้ังหมดที่ทรงสราง 
ขึ้นบนภูเขาที่พระวิหารตั้งอยูและในเยรูซาเล็ม 
และพระองคนําสิ่งเหลานี้ไปทิ้งนอกเมือง 
16จากน้ันทรงซอมแซมแทนบูชาขององคพระผูเปนเจา+ 
และถวายเครื่องสันติบูชา เครื่องบูชาขอบพระคุณบนแทนนั้น 
และทรงบัญชาใหยูดาหปรนนิบัติอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงอิส
ร า เ อ ล  
17อยางไรก็ตามประชากรยังคงถวายเครื่องบูชาตามสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงท้ังหลาย  
เพียงแตถวายแดอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาของพวกเขา 
18 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลมนัสเสห รวมทั้งคําทูลอธิษฐานตอพระเจา 
คําทูลของบรรดาผูทํานายในพระนามอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแ
หงอิสราเอลลวนบันทึกไวในจดหมายเหตุกษัตริยแหงอิสราเอล 
19คําอธิษฐานของมนัสเสห การท่ีพระเจาทรงตอบ 
ตลอดจนความผิดบาปและความไมสัตยซ่ือท้ังปวงของมนัสเสห 
รวมทั้งรายการที่ตั้งสถานบูชา ณ ที่สูงท้ังหลาย  



เ ส า เจาแมอาเชราหและรูปเคารพตางๆ 
ท่ีมนัสเสหไดสรางกอนที่จะทรงถอมใจลง 
ลวนกลาวไวในบันทึกของผูเผยพระวจนะ 
20มนัสเสหทรงลวงลับไปตามบรรพบุรุษและถูกฝงไวในพระราชวัง  
แลวอาโมนโอรสขึ้นเปนกษัตริยองคใหม 
 
.c.อาโมนแหงยูดาห 
21 อาโมนทรงมีพระชนมายุ 22 พ ร ร ษ าเมื่อขึ้นเปนกษัตริย 
ทรงครองราชยอยู  2  ป ในเยรูซาเล็ม 
22อาโมนกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วตามอยางมนัสเสหพร
ะบิดาทรงนมัสการและถวายเครื่องบูชาแกรูปเคารพทั้งปวงที่มนัสเสหไดสรา
งขึ้น 
23แตมิไดทรงกลับตัวไดเหมือนอยางมนัสเสหพระบิดาซ่ึงถอมองคลงตอเบ้ือ
งพระพักตรองคพระผูเปนเจา+  อาโมนกลับกระทําบาปยิ่งๆขึ้น 
24ขุนนางของอาโมนคบคิดกันปลงพระชนมพระองคเสียในพระราชวัง 
25แลวประชาชนก็ประหารบรรดาผูท่ีคบคิดกันปลงพระชนมกษัตริยอาโมน 
และแตงต้ังโยสิยาหโอรสอาโมนเปนกษัตริยองคใหม 
 
.c.โยสิยาหทรงปฏิรปู 
 
34 โยสิยาหทรงมีพระชนมายุ 8 พรรษา 
เม่ือขึ้นเปนกษัตริยทรงครองราชยอยู 31 ปในเยรูซาเล็ม 
2โยสิยาหกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+พอพระทัยทรงดําเนินตามแบบอยา
งของดาวิดผูเปนบรรพบุรุษโดยไมหันเหไปทางขวาหรือทางซาย 
3 ในปท่ี 8 แหงรัชกาล เมื่อยังทรงเยาววัย 
ก็ทรงเริ่มแสวงหาพระเจาของดาวิดผูเปนบรรพบุรุษ และในปท่ี 12 
แหงรัชกาลทรงเริ่มการชําระยูดาห และเยรูซาเล็มขจัดสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงท้ังหลาย เสาเจาแมอาเชราห 



รูปเคารพแกะสลักและรูปเคารพหลอท้ังปวง 
4พระองคทรงสั่งการใหทุบแทนบูชาพระบาอัลท้ิงและทําลายแทนเผาเครื่อง
หอมเหนือแทนบูชา  ทุบเสาเจาแมอาเชราหและรูปเคารพทั้งหลาย 
แลวนําไปโปรยบนหลุมศพของบรรดา ผูท่ีถวายเครื่องบูชาแกพระเหลานั้น 
5พระองคทรงเผากระดูกของบรรดาปุโรหิตบนแทนบูชาของเขาเอง  
เปนการชําระยูดาหและเยรูซาเล็ม 6ในเมืองตางๆ ของมนัสเสห 
เ อ ฟราอิมและสิเมโอนไปจนถึงนัฟทาลี  และในซากปรักหักพังโดยรอบ 
7พระองคทรงรื้อทําลายแทนบูชา  เสาเจาแมอาเชราห  
บดขยี้รูปเคารพเปนผุยผง  ทุบแทนเผาเครื่องหอมทั่วแดนอิสราเอล  
แลวเสด็จกลับมายังเยรูซาเล็ม 
8 ในปท่ี 18 แหงรัชกาล เพื่อชําระดินแดนและพระวิหาร  
โยสิยาหทรงแตงต้ังชาฟานบุตรอาซาลิยาหและมาอาเสอาหผูปกครองเมือง
กับโยอาหอาลักษณบุตรโยอาฮาส  
ใหซอมแซมพระวิหารของอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาของพระองค  
9 คนเหลานี้ไปพบฮิลคียาหมหาปุโรหิต 
มอบเงินซ่ึงชนเลวีท่ีเปนนายประตูไดรับจาก ประชาชนแหงมนัสเสห  
เอฟราอิม และประชาชนที่ยังอยูในอิสราเอล  ตลอดจนชาวยูดาห 
เบนยามินและผูคนที่อาศัยในเยรูซาเล็มซ่ึงไดนํามาถวายที่พระวิหาร 
10แลวนําเงินนี้ไปมอบใหผูควบคุมการซอมแซมพระวิหาร  
ซ่ึงจายใหแกคนงาน  ผูซอมแซมบูรณะพระวิหาร 
11และใหชางไมและชางกอไปซื้อหินท่ีสกัดและแตงแลว กับซุง กระดาน 
ไมคาน 
สําหรับอาคารตางๆท่ีบรรดากษัตริยของยูดาหปลอยทิ้งไวในสภาพปรักหักพั
ง   
12 คนงานทําหนาท่ีอยางสัตยซ่ือ  ผูสั่งการไดแก 
ยาหาทกับโอบาดีหชนเลวีจากวงศเมรารี  
เศคาริยาหกับเมชุลลามจากวงศโคฮาท  
คนเลวีซ่ึงเช่ียวชาญในการบรรเลงดนตรี13มีหนาท่ีดูแลสั่งการคนงานให 



ทํางานแตละอยาง   คนเลวีบางคนทําหนาท่ีเลขานุการ  
อาลักษณและยามประตู 
 
.c.พบบันทึกพระบัญญัติ 
14
 วันหนึ่งขณะที่เขาทั้งหลายนําเงินซ่ึงประชากรถวายเขาพระวิหารออ
กมา 
ปุโรหิตฮิลคียาหพบมวนหนังสือพระบัญญัติซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ประทานแ
กโมเสส 15ฮิลคียาหกลาวกับชาฟานราชเลขาวา 
“ ขาพเจาไดพบหนังสือบทบัญญัติในพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+”  
แลวมอบหนังสือมวนนั้นแกชาฟาน 
16 ชาฟานจึงนําไปถวายแดกษัตริย และทูลรายงานวา  
“ บรรดาเจาหนาท่ีทําทุกอยางตามท่ีไดรับมอบหมาย 
17พวกเขานําเงินออกมาจากพระวิหาร 
ม อบใหแกหัวหนาผูดูแลและคนงาน”  
18แลวชาฟานราชเลขาทูลกษัตริยวา  
“ ปุโรหิตฮิลคียาหมอบมวนหนังสือนี้แกขาพระบาท”  
จากนั้นชาฟานก็อานหนังสือมวนนั้นถวายเฉพาะพระพักตรกษัตริย 
19 เมื่อกษัตริยทรงสดับฟงขอความในบทบัญญัตินั้น 
ก็ทรงฉีกฉลองพระองค 20ทรงบัญชาฮิลคียาห อาหิคัมบุตรชาฟาน 
อับดอนบุตรมีคาห ชาฟานราชเลขา และอาสายาหมหาดเล็กวา 21 
“ จงไปทูลถามองคพระผูเปนเจา+ใหเราและชนหยิบมือท่ีเหลือในอิสราเอล
และยูดาหเก่ียวกับสิ่งท่ีจารึกไวในหนังสือมวนนี้  
พระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+ท่ีตกแกเรานั้นใหญหลวงนัก 
เ พ ร า ะบรรพบุรุษของเราไมไดยึดพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+ 
ไมไดปฏิบัติตามสิ่งทั้งปวงที่บันทึกไวในหนังสือนี้เลย”  
22
 ฮิลคียาหกับพวกจึงไปพบฮุลดาหผูเผยพระวจนะหญิงภรรยาของชัลลู



มบุตรทกหาท54 บุตรของหัสราห55  ชัลลูมเปนผูดูแลเสื้อคลุมในพระวิหาร 
อาศัยอยูท่ีเยรูซาเล็มแขวงที่สอง 
23 นางกลาวกับเขาทั้งหลายวา  
“ อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงอิสราเอลตรัสดังนี้  
‘ จงแจงแกผูที่ใชเจามาหาเราวา 24องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
เราจะนําหายนะมาสูสถานที่นี้และประชากรตามคําแชงสาปทั้งปวงที่เขียนไ
วในหนังสือซ่ึงอานกันตอหนากษัตริยแหงยูดาห 
25เพราะพวกเขาไดละท้ิงเรา เผาเครื่องหอมใหพระทั้งหลาย  ทําสิ่งตางๆ 
ยั่วโทสะของเรา  เราจะระบายความโกรธลงเหนือท่ีนี้ ซ่ึงจะระงับเสียไมได  
26จงบอกกษัตริยแหงยูดาห 
ซ่ึงใชพวกเจามาทูลถามองคพระผูเปนเจา+นั้นวา  
‘ อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงอิสราเอลตรัสเก่ียวกับสถานที่เจา
ไดฟงวา 27เนื่องจากจิตใจเจาตอบสนอง 
และถอมใจลงตอหนาเราเมื่อไดยินถอยคําเก่ียวกับสถานที่นี้และประชากรเจ
าถอมใจ  ฉีกเสื้อผา และร่ําไหตอหนาเรา   เราไดยินแลว  
องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนี้ 
28เราจะใหเจาตายจากไปอยูกับบรรพบุรุษอยางสงบสุข  
ไมตองเห็นความยอยยับซ่ึงเราจะนํามายังท่ีนี้และประชาชนเหลานี้’  ”  
 เขาทั้งหลายจึงนําความกลับไปทูลกษัตริย 
29 โยสิยาหจึงทรงใหชุมนุมผูอาวุโสท้ังปวงแหงยูดาหและเยรูซาเล็ม 
30พระองคเสด็จไปยังพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+พรอมกับชนยูดาห  
ชาวเยรูซาเล็ม ปุโรหิต คนเลวีคือประชากรทั้งปวง ไมวาผูใหญหรือผูนอย 
ตอหนาเขาทั้งหลาย 
กษัตริยทรงอานทุกถอยคําในหนังสือแหงพันธสัญญาซ่ึงพบในพระวิหารขอ
งองคพระผูเปนเจา+ 

                                      
54 34:22 * หรือ ทิกวาห 
55 34:22 ** หรือ ฮารหัส 



31พระองคทรงยืนอยูขางเสารื้อฟนพันธสัญญาตอเบื้องพระพักตรองคพระผู
เปนเจา+ ถวายปฏิญาณวาจะติดตามองคพระผูเปนเจา+ 
ปฏิบัติตามพระบัญชา กฎระเบียบ และกฎเกณฑของพระองค 
ดวยสุดจิตสุดใจ 
และเชื่อฟงถอยคําแหงพันธสัญญาท่ีเขียนไวในหนังสือมวนนั้น 
32 แลวโยสิยาหทรงใหทุกคนในเยรูซาเล็ม 
และเบนยามินรับรองคําม่ันสัญญาถวายแดองคพระผูเปนเจานี้ดวย  
เ ข าทุกคนก็ปฏิบัติตามพันธสัญญาของพ ร ะ เ จา  
พระเจาแหงบรรพบุรุษของพวกเขา   
33 โยสิยาหทรงกําจัดรูปคารพอันนาชิงชังท้ังปวงเสียจาก 
ดินแดนที่เปนของอิสราเอล 
และทรงเรียกรองใหคนทั้งปวงในอิสราเอลนมัสการอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ
จา+พระเจาของพวกเขา ตลอดรัชกาลของโยสิยาห  
เขาท้ังหลายติดตามอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงบรรพบุรุษของ
พ ว ก เ ข า  
 
.c.โยสิยาหทรงฉลองปสกา 
 
35
 โยสิยาหทรงฉลองปสกาถวายแดอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ในเยรูซ
าเล็ม มีการฆาแกะปสกา ในวันท่ีสิบสี่เดือนตน 
2พระองคทรงแตงตั้งปุโรหิตใหเขาประจําหนาท่ี และสนับสนุนใหร 
 ับใชในงานพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+  
3พระองคตรัสกับคนเลวีผูสั่งสอนชนอิสราเอลทั้งปวง 
ผูชําระตนถวายแกพระเจา+แลวนั้นวา  
“ จงเก็บหีบพันธสัญญาไวในวิหารซ่ึงโซโลมอนโอรสของกษัตริยดาวิดแหง
อิสราเอลสรางขึ้น ไมตองหามขึ้นบา 
บัดนี้จงปฏิบัติหนาท่ีถวายอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาของทานและเ



พื่ออิสราเอลประชากรของพระองค 
4จงเตรียมตัวทําหนาท่ีซ่ึงแบงกลุมตามตระกูล  
ดังท่ีกษัตริยดาวิดแหงอิสราเอล และโซโลมอนโอรสกําหนดไวเถิด  
5 คนเลวีแตละกลุมจะประจําหนาท่ีในวิสุทธิสถาน  
เพื่อพี่นองรวมชาติรวมตระกูลตางๆ ซึ่งเปนฆราวาส  6จงฆาแกะปสกา 
ชําระตน และเตรียมลูกแกะเพื่อพี่นองรวมชาติของทาน  
ซ่ึงเปนการปฏิบัติตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาไวผานทางโมเสส”  
7 โยสิยาหประทานลูกแกะลูกแพะปสกา 30,000 ตัว และวัวผู 3,000 
ตัว จากของสวนพระองคสําหรับฆราวาสทั้งปวงในที่นั้น 
8 ขาราชการของกษัตริยก็มอบของดวยใจสมัครแกประชาชน  ปุโรหิต 
และคนเลวี  สวนฮิลคียาห เศคาริยาห และเยฮีเอล 
เจาหนาท่ีพระวิหารของพระเจามอบลูกแกะลูกแพะ 2,600 ตัว  และวัวผู 
300 ตัวแกปุโรหิตเปนเครื่องถวายปสกา 9บรรดาผูนําของคนเลวีไดแก 
โคนานิยาห กับเชไมยาหและเนธันเอลนองชายของเขา และฮาชาบิยาห 
เยอีเอล และโยซาบัด มอบลูกแกะลูกแพะปสกา 5,000 ตัว  กับวัวผู 500 ตัว 
แกคนเลวี 
10 เมื่อเตรียมทุกอยางเรียบรอย  ปุโรหิตท้ังหลายเขาประจําท่ีของตน 
และคนเลวีเขากลุมปฏิบัติงานตามที่กษัตริยตรัสบัญชาไว 
11ก็ฆาลูกแกะปสกา สงเลือดใหปุโรหิตประพรมขณะที่คนเลวีถลกหนังสัตว 
12พวกเขาแยกเครื่องเผาบูชาเพื่อมอบใหแกตระกูลตางๆ สําหรับ 
ประชาชนถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
ตามที่บันทึกไวในบทบัญญัติของโมเสส 
วัวผูนั้นเขาทั้งหลายก็กระทําเชนเดียวกัน13ตามท่ีระบุไว  
เขาท้ังหลายยางสัตวปสกา และตมของถวายอันบริสุทธ์ิในหมอ  กระทะ  
ภาชนะตางๆ แลวรีบนําออกไปใหประชากรทั้งปวงรับประทาน 
14หลังจากนั้นคนเลวีก็จัดเตรียมสําหรับตนเองกับปุโรหิต เพราะปุโรหิตวงศ    
วานอาโรนงวนอยูกับการถวายเครื่องเผาบูชาและไขมันเครื่องบูชาจนคํ่า  
ดังนั้น 



คนเลวีจึงจัดเตรียมอาหารสําหรับตนเองและปุโรหิตวงศวา น ข อ ง อ า
โ ร น    
15 เหลานักดนตรีวงศวานของอาสาฟประจําท่ีตามซ่ึงดาวิด  อาสาฟ  
เฮมาน และเยดูธูน ผูทํานายสวนพระองคของดาวิดกําหนดไว  
ยามประตูประจําท่ีไมจําเปนตองละจากจุดปฏิบัติงาน 
เพราะพี่นองเลวีของเขาเตรียมอาหารไวให    
16 ครั้งนั้น 
งานรับใชองคพระผูเปนเจา +ในการฉลองปสกาและถวายเครื่องเผาบูชาบ
นแทนแดองคพระผูเปนเจา+ เปนอันลุลวงตามที่กษัตริยโยสิยาหทรงบัญชา  
17ชนอิสราเอลซึ่งอยูท่ีนั้นรวมฉลองปสกา 
และตอดวยเทศกาลขนมปงไมใสเชื้ออีก 7 วัน 18นับตั้งแตครั้งซามูเอล 
ผูเผยพระวจนะ ไมเคยมีการฉลองปสกาในอิสราเอลเชนครั้งนั้นเลย 
ไมมีกษัตริยองคใด ของอิสราเอลฉลองปสกาเหมือนโยสิยาหรวมกับปุโรหิต 
คนเลวี  ชนยูดาห และอิสราเอลทั้งปวงที่อาศัยอยูกับประชาชนในเยรูซาเล็ม 
19การฉลองนี้มีขึ้นในปท่ี 18 แหงรัชกาลโยสิยาห 
 
.c.สิ้นรัชกาลโยสิยาห 
20 หลังจากนั้น 
เม่ือโยสิยาหทรงจัดระเบียบพระวิหารเรียบรอยแลวกษัตริยเนโคแหงอียิปต  
กรีธาทัพมาที่คารเคมิชริมแมน้ํายูเฟรติส  
และโยสิยาหยกทัพออกไปรบกับพระองค  
21แตเนโคสงทูตนําสาสนมายังโยสิยาหความวา  “ กษัตริยแหงยูดาห 
ขาพเจาไมไดยกทัพมาโจมตีทาน  เราไมมีเรื่องราวตอกัน  
ขาพเจามารบกับศัตรูท่ีขับเค่ียวกันอยูพระเจาไดตรัสสั่งใหขาพเจารีบเรง  
หยุดขัดขวางพระเจาผูทรงสถิตกับขาพเจา 
หาไมแลวพระองคจะทรงทําลายทาน”  
22 แตโยสิยาหไมยอมถอยทัพ กลับปลอมตัวเขาสูสงคราม ณ 
ท่ีราบเมกิดโด  โยสิยาหไมยอมฟงพระบัญชาของพระเจาท่ีตรัสผานเนโค 



23 พลธนูยิงถูกกษัตริยโยสิยาห พระองคทรงรองบอกทหารวา  
“ พาเราออกไปที เราบาดเจ็บมาก”  
24เขาทั้งหลายจึงประคองพระองคลงจากรถรบ 
ขึ้นรถรบอีกคันกลับสูเยรูซาเล็ม  โยสิยาหก็สิ้นพระชนม 
พระศพถูกฝงไวในสุสานบรรพบุรุษของพระองค  
ท่ัวท้ังยูดาหและเยรูซาเล็มพากันไวอาลัย 
25 เยเรมียแตงบทกําสรวลไวอาลัยแดโยสิยาห  
ตราบเทาทุกวันนี้คณะนักรองชายหญิงยังคงขับรองเพลงไวอาลัยโยสิยาห 
ซ่ึงกลายเปนประเพณีในอิสราเอล 
และมีบันทึกไวในประมวลบทเพลงคร่ําครวญ 
26 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลโยสิยาห 
และพระราชกิจจานุกิจตามบทบัญญัติขององคพระผูเปนเจา+ 
27เหตุการณท้ัง สิ้น 
ตั้งแตตนจนจบบันทึกอยูในจดหมายเหตุกษัตริยแหงอิสราเอลและยูดาห 
 
36  และประชาชนเลือกเยโฮอาหาสโอรสโยสิยาห  
ตั้งเปนกษัตริยในเยรูซาเล็มแทนพระบิดา 
 
.c.เยโฮอาหาสแหงยูดาห 
2 เยโฮอาหาสทรงมีพระชนมายุ 23 พรรษา 
เม่ือขึ้นเปนกษัตริยทรงครองราชยในเยรูซาเล็ม 3 เดือน  
3กษัตริยแหงอียิปตปลดเยโฮอาหาสจากราชบัลลังกในเยรูซาเล็มและบังคับ
ยูดาหใหสงสวยบรรณาการประจําป  เปนเงิน 100 ตะลันต56 
แ ล ะ ท อ ง ค ำ  1 ตะลันต57 
4กษัตริยแหงอียิปตแตงตั้งเอลียาคิมเชษฐาของเยโฮอาหาสขึ้นเปนกษัตริยเ

                                      
56 36:3 * ร า ว  34 ตัน 
57 36:3 ** ร า ว  34 ก ก . 



หนือยูดาหและเยรูซาเล็ม และเปลี่ยนพระนามเอลียาคิมเปนเยโฮยาคิม 
สวนเยโฮอาหาสถูกเนโคคุมตัวไปท่ีอียิปต 
 
.c.เยโฮยาคิมแหงยูดาห 
5 เยโฮยาคิมทรงมีพระชนมายุ 25 พรรษา 
เม่ือขึ้นเปนกษัตริยทรงครองราชยอยู11 ป ในเยรูซาเล็ม  
พระองคกระทําสิ่งท่ีอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาของพระองคทรงเห็
นวาชั่ว 6เนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลนมาโจมตีพระองค  
จับเยโฮยาคิมพันธนาการดวย โซตรวนทองสัมฤทธิ์  คุมไปยังบาบิโลน 
7เนบูคัดเนสซารยังทรงนําภาชนะจากพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
ไปเก็บไวในวิหารของพระองคในบาบิโลนดวย  
8 เหตุการณอื่นๆ ในรัชกาลเยโฮยาคิม 
สิ่งนาชิงชังท่ีทรงทําและความเลวรายท้ังปวงเกี่ยวกับพระองคมีบันทึกไวใน 
จดหมายเหตุกษัตริยแหงอิสราเอลและยูดาห แลวเยโฮยาคีน 
โอรสขึ้นเปนกษัตริยองคใหม 
 
.c.เยโฮยาคีนแหงยูดาห 
9 เยโฮยาคีนทรงมีพระชนมายุ 18 พ ร ร ษ า  
เม่ือขึ้นเปนกษัตริยทรงครองราชยอยูในเยรูซาเล็มสามเดือนกับสิบวัน  
พระองคกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว 10ในฤดูใบไมผล5ิ8 
ตอมากษัตริยเนบูคัดเนสซารใหนําตัวพระองคไปยังบาบิโลน พรอมกับของ 
มีคาท้ังปวงจากพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+  
และตั้งเศเดคียาหพระปตุลา**ของเยโฮยาคีนเปนกษัตริยครองยูดาหและเยรู
ซาเล็ม 
 
.c.เศเดคียาหแหงยูดาห 

                                      
58 36:10 * ประมาณเดือนเมษ า ย น   ** หรือ อา 



11 เศเดคียาหทรงมีพระชนมมายุ  21 พรรษาเมื่อขึ้นเปนกษัตริย 
และทรงครองราชยอยู 11 ป ในเยรูซาเล็ม  
12เศเดคียาหกระทําสิ่งท่ีอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาของพระองคทร
งเห็นวาช่ัว และมิไดถอมองคลงตอหนาเยเรมียผูเผยพระวจนะ 
ซ่ึงนําพระดํารัสจากองคพระผู เปนเจา+มาทูล 
13ท้ังทรงกบฏตอกษัตริยเนบูคัดเนสซาร 
ผูใหพระองคปฏิญาณในพระนามพระเจา   
เศเดคียาหทรงแข็งขืนและถือทิฐิในใจไมยอมหันมาหาอ ง คพ ร ะ ผูเปน
เ จา+พระเจาแหงอิสราเอล 
14ยิ่งกวานั้นบรรดาผูนําของปุโรหิตและประชาชนก็ไมสัตยซ่ือตอพระเจาม
ากยิ่งขึ้น 
หันไปทําตามขนบธรรมเนียมอันนาสะอิดสะเอียนของชนชาติตางๆ  
และลบหลูสราง 
มลทินแกพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ซ่ึงพระเจาไดทรงชําระแลวในเย
รูซาเล็ม 
 
.c.เยรูซาเล็มแตก 
15
 อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงบรรพบุรุษของพวกเขาไดสง
ทูตของพระองคมาเตือนพวก เขาครั้งแลวครั้งเลา  
เพราะพระองคทรงเอ็นดูสงสารประชากรและที่ประทับของพระองค 
16แตเหลาประชากรก็เยาะเยยบรรดาทูตแหงพระเจา  
ลบหลูดูแคลนพระดํารัสของพระองค หม่ินประมาทผูเผยพระวจนะทั้งหลาย 
จนพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+พลุงขึ้นตอประชากรของพระองคจนไม
อาจระงับยับยั้งอีกตอไป 17พระเจาทรงนํากษัตริยแหงบาบิโลนมาปราบเขา 
สังหารชายฉกรรจของเขาในสถานนมัสการไมมีการสงสารเห็นใจ 
ฆาแมกระทั่งเด็ก 
ผูหญิงและคนแกพระเจาทรงมอบพวกเขาทั้งหมดไวในมือเนบูคัดเนสซาร 



18ผูทรงนําภาชนะท้ังหมดในพระวิหารไมวาเล็กหรือใหญ  
และทรัพยสมบัติท้ังสิ้นจากพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+และจากพระรา
ชวัง กับของบรรดาขาราชการกลับไปยังบาบิโลน 
19พวกเขาจุดไฟเผาพระวิหารของพระเจา ทลายกําแพงเยรูซาเล็ม 
เผาวังทุกแหงและทําลายของมีคาทุกอยางท่ีนั่นเสีย   
20 บรรดาผูรอดชีวิตจากคมดาบถูกจับกุมตัวไปท่ีบาบิโลนเปนเชลยของ 
กษัตริยและโอรสจวบจนอาณาจักรเปอรเซีย ขึ้นมามีอํานาจ  
21แผนดินไดชื่นชมกับสะบาโตแหงการพักผอนพักสงบตลอดชวงปท่ีเริศรา
งอยูจนครบ 70 ป ตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสไวผานทางเยเรมีย 
 
.c.กลับคืนจากแดนเชลย 
22 ในปท่ี 1 ของรัชกาลกษัตริยไซรัสแหงเปอรเซีย 
เพื่อใหเปนไปตามพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ผานทางเยเรมีย 
องคพระผูเปนเจา+ทรงเราพระทัยไซรัสใหออกประกาศทั่วราชอาณาจักร 
เปนลายลักษณอักษรความวา  
23  “ กษัตริยไซรัสแหงเปอรเซีย ตรัสวา 
 
 อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงฟาสวรรคไดประทานราชอา
ณาจักรท้ังปวงของโลก 
 แกขาพเจา 
และทรงแตงตั้งขาพเจาใหสรางวิหารถวายแดพระองคท่ีเยรูซาเล็มในเขต 
 ยูดาห ผูใดในหมูพวกทานท่ีเปนประชากรของพระเจา 
ขอใหอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจา 
 ของทานทรงสถิตกับทาน  ทานจงขึ้นไปเถิด”  



.c.พ ร ะ ธ ร ร ม เ อ ส ร า  

.c.ประกาศติของไซรสั 
 
1 ในปท่ี 1 ของรัชกาลไซรัสแหงเปอรเซีย 
เพื่อใหเปนไปตามพระดํารัสผานทางเยเรมีย                                        
องคพระผูเปนเจา+ทรงดลใจใหไซรัสกษัตริยแหงเปอรเซียออกประกาศ 
ท่ัวจักรวรรดิของพระองคและบันทึกเปนลายลักษณอักษร ความวา 
 
2   “ ไซรัสกษัตริยแหงเปอรเซียตรัสดังนี้ 
'อ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงสวรรคผูทรง 
 โปรดประทานมวลอาณาจักรของโลกแกขาพเจา 
ไดทรงมอบหมายใหขาพเจาสราง 
 วิหารถวายแดพระองคท่ีเยรูซาเล็มในยูดาห  
3ผูใดท่ีเปนประชากรของพระเจาในหมู 
 พ ว กทาน  ขอใหพระเจาของเขาสถิตกับเขาเถิด 
และใหเขากลับไปยังเยรูซาเล็มใน  
 ยูดาหและปฏิสังขรณวิหารของอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแ
หงอิสราเอล พระเจาผูประทับ 
 ในเยรูซาเล็ม 
4ใหประชาชนในถ่ินท่ีผูรอดชีวิตเหลานี้อาศัยอยูมอบเงินทอง  ขาวของ  
 และสัตว  
พรอมท้ังของถวายตามสมัครใจเพื่อพระวิหารของพระเจาในเยรูซาเล็มแก 
 พ ว ก เ ข า ’  ”  
 
5 แลวบรรดาผูนําแหงตระกูลยูดาหและเบนยามิน กับปุโรหิตและคนเลวี 
คือทุกคนท่ีพระเจาทรงเราใจ  
ก็เตรียมตัวเพื่อขึ้นไปสรางพระนิเวศแหงอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ท่ีเยรูซ
าเล็ม 6เพื่อนบานท้ังปวงชวยเหลือจุนเจือพวกเขา ดวยเงินทอง 



ขาวของและสัตว  พรอมท้ังของมีคาตางๆ 
นอกเหนือจากของถวายโดยใจสมัคร 
7นอกจากนี้กษัตริยไซรัสเองทรงมอบภาชนะมีคาตางๆในพระวิหารขององค
พระผูเปนเจา+ ท่ีกษัตริยเนบูคัดเนสซารยึดไปจากเยรูซาเล็ม 
ซ่ึงเก็บไวในวิหารแหงเทพเจา1ของพระองค 
8ไซรัสกษัตริยแหงเปอรเซียทรงใหมิทเรดาทพระคลังนําภาชนะเหลานี้ออก
มานับจํานวนตอหนาเชชบัสซารเจานายแหงยูดาห 
9 ไดแก 
  ถ า ด ท อ ง ค ำ            30 ใ บ  
  ถาดเงิน           1,000 ใ บ  
  กะทะเงิน2                29 ใ บ  
                  10ช า ม ท อ ง ค ำ                  30 ใ บ  
  ช า มเงินท่ีเขาชุดกัน      410 ใ บ  
  ภาชนะอื่นๆ   1,000 ชิ้น 
 
11 มีภาชนะทองและเงินท้ังสิ้น 5,400 ชิ้น ซึ่งเชชบัสซารนํามา  
เม่ือพวกเชลยจากบาบิโลนมายังเยรูซาเล็ม 
 
.c.รายชื่อเชลยที่กลับมา 
 
2 ตอไปนี้เปนรายชื่อเชลยชาวยิว 
ผูถูกเนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลนกวาดตอนไปยังบาบิโลน 
(ซ่ึงพวกเขากลับคืนสูถ่ินของตนในเยรูซาเล็มและยูดาห  2มากับเศรุบบาเบล  
เยชูอา  เนหะมีย  เสไรอาห  เรเอไลยาห  โมรเดคัย  บิลชาน  มิสปาร  บิกวัย  
เรฮูม  และบาอานาห) 

                                      
1 1:7 * หรือ เทพเจาตางๆ 
2 1:9 * ในภาษาฮีบรูความหมายของคํานี้ไมชัดเจน 



 รายชื่อประชากรอิสราเอล ไดแก 
    3ลูกหลานของปาโรช      2,172 ค น  
            4ของเชฟาทิยาห     372 ค น  
            5ของอาราห       775 ค น  
           6ของปาหัทโมอับ (ทางสายเยชูอา และโยอาบ)  2,812 
ค น  
    7ข อ ง เ อ ล า ม         1,254 ค น  
    8ของศัทธู     945 ค น     
    9ของศักคัย    760 ค น  
  10ของบานี       642 ค น  
  11 ของเบบัย     623 ค น  
  12ของอัสกาด       1,222 ค น  
  13ของอาโดนีคัม    666 ค น  
  14ของบิกวัย        2,056 ค น  
  15ของอาดีน            454 ค น  
  16ของอาเทอร (สายเฮเซคียาห)  98 ค น  
  17ข อ ง เ บ ไ ซ     323 ค น  

  18ของโยราห           112 ค น  
  19ของฮาชูม              223 ค น  
  20ของกิบบาร    95 ค น  
  21พงศพันธุชาวเบธเลเฮม   123 ค น  
  22ชาวเนโทฟาห    56 ค น  
  23ช า ว อ า น า โ ท ท     128 ค น  
  24ชาวอัสมาเวท    42 ค น  
  25ชาวคีริยาทเยอาริม เคฟราห และเบเอโรท  743 ค น  
  26ชาวรามาหและเกบา   621 ค น  
   27ชาวมิคมาช    122 ค น  
   28ชาวเบธเอล และอัย          223 ค น  



   29ช า ว เ น โ บ              52 ค น  
   30ชาวมักบีช           156 ค น  
   31ชาวเอลามอีกพวก   1,254 ค น  
   32ชาวฮาริม    320 ค น  
   33ชาวโลด  ฮาดิด และโอโน    725 ค น  
   34ชาวเยรีโค    345 ค น  
   35ชาวเสนาอาห       3,630 ค น  
   36ปุโรหิตไดแกลูกหลานของเยดายาห (ทางสายเยชูอา)
 973 ค น  
  37ของอิมเมอร       1,052 ค น  
   38ของปาชเฮอร        1,247 ค น  
   39ของฮาริม     1,017 ค น  
 
40 ชนเลวีไดแก 
      ลูกหลานของเยชูอา และคัดมีเอล (ทางสายโฮดาวิยาห)  
 74 ค น  
 
41 นักรองไดแก  
     ลูกหลานของอาสาฟ                 128 ค น   
 
42 ยามพระวิหารคือ 
     ลูกหลานของชัลลูม อาเทอร ทัลโมน อักคูบ ฮาทิทาและโชบัย
 139 ค น  
 
43 ผูชวยงานในพระวิหารไดแก  
 
    ลูกหลานของศีหะ  ฮาสูฟา  ทับบาโอท  
  44เคโรส  สีอาฮา  ปาดอน  



  45เลบานาห  ฮากาบาห  อักคูบ  
  46ฮากาบ  ชัลมัย  ฮานาน  
  47กิดเดล  กาฮาร  เรอายาห   
  48เรซีน  เนโคดา  กัสซาม   
  49อุสซา  ปาเสอาห  เบสัย   
  50อัสนาห  เมอูนิม  เนฟสสิม  
  51บัคบูค  ฮาคูฟา ฮารฮูร    
  52บัสลูท  เมหิดา  ฮารชา  
  53บารโคส สิเสรา เทมาห  
  54เนซิยาห และฮาทิฟา  
 
55 ลูกหลานขาราชบริพารของกษัตรยโซโลมอน ไดแก  
     ลูกหลานของโสทัย  หัสโสเฟเรท  เปรุดา  
  56ยาอาลา  ดารโคน  กิดเดล   
  57เชฟาทิยาห  ฮัททิล  โปเคเรทหัสเซบาอิมและอามี    
58
 บรรดาผูชวยงานในพระวิหารและลูกหลานขาราชบริพารของโซโลม
อนมี   392 ค น  
  59อีกกลุมหนึ่งซ่ึงเดินทางมาจากเมือง  เทลเมลาห  
เ ท ล ห า ร ช า   
    เครูบ  อัดโดน  และอิมเมอร  
แตพวกเขาไมมีหลักฐานแสดงวา 
    สืบเชื้อสายจากอิสราเอล ไดแก  
  60ลูกหลานของเดไลยาห โทบีอาห และเนโคดา รวม
 652  ค น   
61 และพวกปุโรหิต ไดแก ลูกหลานของ 
    ฮาบายาห  ฮัคโคส และบารซิลลัย 
(ซ่ึงแตงงานกับบุตรสาวคนหนึ่ง ข อ ง  



    บารซิลลัย ชาวกิเลอาดจึงไดชื่อตามนั้น)  
  62คนเหลานี้ไมมี บันทึกตนตอวงศตระกูล 
จึงไมรวมอยูในกลุมปุโรหิตเพราะถือ 
    วาไมสะอาด 
63ผูวาการหามพวกเขารับประทานอาหารบริสุทธิ์ท่ีสุด จนกวา 
    ปุโรหิตจะไดคําตอบทางอูริมและทูมมิม 64รวมท้ังสิ้นมี 
42,360ค น    
            65นอกเหนือจากคนรับใชชายหญิง 7,337 คน  
และคณะนักรองชายหญิง  
    200 ค น  66พวกเขานํามามา 736 ตัว ลอ 245 ตัว 67อูฐ 
435 ตัว 
    แ ล ะ ล า  6,720 ตัวมาดวย 
 
68 เมื่อมาถึงพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+ในเยรูซาเล็ม 
ผูนําครอบครัวตางๆบางคนไดถวายดวยความสมัครใจเพื่อการปฏิสังขรณพ
ระนิเวศของพระเจา ณ ที่เดิม  69แตละคนถวายตามกําลังความสามารถ 
รวมแลวไดทองคํา 61,000 ดาริค3 5,000 มินา4 และเครื่องแตงกายปุโรหิต 
100 ชุด   
70 ปุโรหิต คนเลวี นักรอง ยาม และผูชวยงานในพระวิหาร 
เขาอาศัยในเมืองของตน รวมดวยประชาชนจํานวนหนึ่ง ชนอิสราเอลอื่นๆ 
นอกนั้นเขาอาศัยในเมืองของตน 
 
.c.สรางแทนบูชาขึน้ใหม 
 

                                      
3 2:69 * ป ร ะ ม า ณ 500 กิโลกรม  
4 2:69 ** ป ร ะ ม า ณ 2.9 เมตริกตัน 



3  ครั้นถึงเดือนเจ็ด 
ชนอิสราเอลซ่ึงอาศัยในเมืองของตนพรอมใจกันมายังเยรูซาเล็ม 
2แลวเยชูอาบุตรโยซาดักกับเพื่อนปุโรหิต 
และเศรุบบาเบลบุตรเชอัลทิเอลกับพวกพองเริ่มสรางแทนบูชาของพระเจาแ
หงอิสราเอล 
เพื่อถวายเครื่องเผาบูชาบนแทนตามที่เขียนไวในบทบัญญัติแหงโมเสสคนข
องพระเจา 3แทนนั้นสรางขึ้น ณ ที่ตั้งเดิม 
และใชถวายเครื่องเผาบูชายามเชาและยามเย็นแดองคพระผูเปนเจา+  
แมวาประชากรหวั่นเกรงชนชาติตางๆ โดยรอบ 
4พ ว ก เ ข า ฉ ล อ ง เ ทศกาลอยูเพิงตามที่เขียนไว 
ถวายเครื่องเผาบูชาตามจํานวนซึ่งระบุไวสําหรับแตละวัน  
5หลังจากนั้นถวายเครื่องเผาบูชาตามปกติ 
เครื่องบูชาสําหรับวันขึ้นหนึ่งคํ่าและเครื่องบูชาสําหรับเทศกาลอันศักด์ิสิทธิ์อื่
นๆ ตามกําหนดแดองคพระผูเปนเจา+  
กับเครื่องบูชาโดยสมัครใจของปร ะ ช า ก ร ถวายแดองคพระผูเปนเจา+       
6ในวันท่ีหนึ่งของเดือนเจ็ด  
พวกเขาเริ่มการถวายเครื่องเผาบูชาแดองคพระผูเปนเจา+ 
แมยังไมไดเริ่มวางฐานพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+  
 
.c.สรางพระวิหารขึ้นใหม 
7 แลวเขาทั้งหลายใหเงินแกชางกอและชางไม และมอบอาหาร 
เครื่องดื่ม และน้ํามัน แกชาวไซดอนและชาวไทระ 
เพื่อใหผูกซุงไมสีดารจากเลบานอนลองทะเลมายังยัฟฟา 
ตามที่ไดรับอนุญาตจากไซรัสกษัตริยแหงเปอรเซีย 
8 ในเดือนสองของปท่ี 2 
หลังจากกลับมายังพระนิเวศของพระเจาในเยรูซาเล็ม 
เศรุบบาเบลบุตรเชอัลทิเอล  เยชูอาบุตรโยซาดัก และพี่นองอื่นๆ (คือปุโรหิต 
ชนเลวี และคนทั้งปวงที่กลับมาสูเยรูซาเล็ม) 



ก็เริ่มปฏิบัติงานและแตงตั้งคนเลวีท่ีอายุ 20 ปขึ้นไป 
เปนผูควบคุมการกอสรางพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+  
9เยชูอากับบุตรชายและพี่นองของเขา คัดมีเอลกับบุตรชายของเขา 
(ลูกหลานของโฮดาวิยาห)5 
และบรรดาบุตรชายของเฮนาดัดกับบุตรชายและพี่นองของพวกเขา 
ซ่ึงลวนอยูในตระกูลเลวี  
รวมกันควบคุมดูแลการกอสรางพระนิเวศของพระเจา 
10
 เมื่อชางกอสรางวางฐานรากพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+เสร็จแล
ว  บรรดาปุโรหิตซ่ึงสวมเครื่องแตงกายปุโรหิตถือแตร 
(คนเลวีพงศพันธุของอาสาฟ) 
ถือฉาบเขาประจําท่ีในการถวายสรรเสริญแดองคพระผูเปนเจา+ 
ตามที่ดาวิดกษัตริยแหงอิสราเอลทรงกําหนดไว   
11เขาทั้งหลายรองเพลงสรรเสริญ และขอบพระคุณพระเจา+วา  
 
   “ พระองคประเสริฐ  
  
 ความรักม่ันคงของพระองคท่ีทรงมีตออิสราเอลนั้นดํารงนิรันดร”  
 
 จากนั้น เหลาประชากรโหรองดวยเสียงดังสรรเสริญ 
องคพระผูเปนเจา+เ พ ร า ะ ฐ า น พระ 
วิหารขององคพระผูเปนเจา+ไดวางลงเรียบรอยแลว  12แตปุโรหิต  
คนตระกูลเลวี และผูนําอื่นๆ หลายคน  
ผูสูงอายุท่ีเคยเห็นพระวิหารเดิมพากันร่ําไหเสียงดังเม่ือเห็นพระวิหารนี้ 
วางฐานรากเสร็จ  ขณะที่คนอื่นๆ โหรองดวยความชื่นชมยินดี 

                                      
5 3:9 * ภาษาฮีบรูวา เยฮูดาห 



13เสียงโหรองยินดีกับเสียงร่ําไหปนเปกันแยกไมออก 
เพราะประชาชนตางเปลงเสียงดังมาก และเสียงนั้นไดยินไปไกล 
 
.c.ศัตรพูยายามขัดขวาง 
 
4 เมื่อบรรดาศัตรูของยูดาหและเบนยามินไดยินวา  
เชลยทั้งหลายกําลังสรางวิหารของอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงอิ
ส ร า เ อ ล   2พวกเขาก็มาพบเศรุบบาเบลและผูนําอื่นๆ กลาววา  
“ ขอใหพวกเราชวยทานสรางเถิด 
เพราะเราก็แสวงหาพระเจาของทานเชนเดียวกับทาน  
เราไดถวายเครื่องบูชาแดพระองคนับต้ังแตครั้งกษัตริย       
เอสารฮัดโดนแหงอัสซีเรียนําเรามาที่นี่”  
3 แตเศรุบบาเบล  เยชูอา และบรรดาผูนําอิสราเอลคนอื่นๆ ตอบวา  
“ ทานไมมีสวนรวมกับเราในการสรางพระวิหารแดพระเจาของเรา  
เราเทานั้นจะสรางถวายอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงอิสราเอล 
ตามที่กษัตริยไซรัสแหงเปอรเซียทรงบัญชาไว”  
4 บรรดาคนที่อาศัยอยูในถ่ินนั้น  
จึงพยายามขมขูทําลายขวัญของชาวยูดาหทําใหเขากลัวท่ีจะกอสรางตอไป 
5และวาจางท่ีปรึกษาไวคอยกอกวนขัดขวางงานของพวกเขาตลอดรัชกาลก
ษัตริยไซรัสแหงเปอรเซียจวบจนรัชกาลกษัตริยดาริอัสแหงเปอรเซีย  
 
.c.การขัดขวางในรัชสมัยเซอรซีส และอารทาเซอรซีส   
6 ตนรัชกาลกษัตริยเซอรซีส6 
เขาทั้งหลายตั้งขอหาฟองรองประชาชนยูดาหและเยรูซาเล็ม 
7 และในรัชสมัยของอารทาเซอรซีสกษัตริยแหงเปอรเซีย  บิชลาม  
มิทเรดาท 

                                      
6 4:6 * หรือ อาหะสุเอรัส 



และทาเบเอลกับพรรคพวกเขียนจดหมายกราบทูลพระองคเปนภาษาอาราเม
ค 7 และมีผูแปลถวาย  
8เรฮูมเจาหนาท่ีสั่งการและชิมชัยเลขานุการเขียนจดหมายฟองรองเยรูซาเ
ล็ม กราบทูลกษัตริยอารทาเซอรซีสดังนี้  
9  เรฮูมเจาหนาท่ีสั่งการและชิมชัยเลขานุการพรอมคณะ 
อันไดแก เหลาตุลาการ 
 และเจาหนาท่ีปกครองคนจากทริโปลิส  เปอรเซีย  เอเรก 
และบาบิโลน พวกเอลาม 
 แหงสุสา 
10และชนชาติอื่นซ่ึงถูกนําตัวมาจากดินแดนโดยอาชูรบานิปาล8ผูยิ่งใหญแ
ล ะ  
 สูงศักด์ิ มาตั้งถ่ินฐานในเยรูซาเล็ม  สะมาเรีย 
และทั่วดินแดนใกลเคียง ณ อีกฟาก 
 แมน้ํายูเฟรติส 
 
11 (สําเนาจดหมายที่เขาทั้งหลายนําขึ้นกราบทูลตอกษัตริย ความวา) 
 
 กราบทูล กษัตริยอารทาเซอรซีส 
 
  “ บรรดาขาราชบริพารของพระองค ณ อีกฟากแมน้ํายูเฟรติส 
 
12 
 ขอกราบทูลใหทรงทราบวาชาวยิวซ่ึงถูกสงตัวจากบาบิโลนไปยังเยรู
ซาเล็ม   

                                      
7 4:7 * ตนฉบับเ อ ส ร า  4:8-6:18 เปนภาษาอารเมค   
8 4:10 * หรือ โอสนัปปาร 



 กําลังสรางนครอันมักกบฏและชั่วรายขึ้นใหม 
เขาทั้งหลายกําลังซอมแซมกําแพงเมือง 
 แ ล ะ ฐ า น  13 ยิ่งกวานั้นหากเมืองนี้สรางเสร็จ  
และกําแพงเมืองซอมแซมเรียบรอย 
 พวกเขาจะไมสงบรรณาการ  คาธรรมเนียม  และคาภาษี  
ทําใหเงินรายไดของหลวง        
 พรองไป  14เนื่องจากปวงขาพระบาทจงรักภักดีตอฝาพระบาท  
ไมประสงคจะเห็นฝา 
 พระบาทถูกละเมิดพระเกียรติ จึงนําความขึ้นกราบทูล 
15เพื่อทรงสั่งใหตรวจดูบันทึก 
 เกาแก   จะพบวานครแหงนี้มักกบฏ 
และสรางความเดือดรอนแกบรรดากษัตริยและ 
 แวนแควนตางๆ  เปนนครที่มักกบฏแข็งเมืองมาตั้งแตครั้งโบราณ  
ดวยเหตุนี้จึงถูก 
 ท ำ ล า ย ไ ป  
16ขาพระบาททั้งหลายขอกราบทูลวาหากเมืองนี้สรางสําเร็จ 
และกําแพงเมือง 
 สรางขึ้นได 
ฝาพระบาทอาจจะสูญเสียจักรวรรดิเหนือแมน้ํายูเฟรติสสวนนี้ไป”  
 
17 กษัตริยทรงสงพระราชสาสนตอบวา 
 
 ถึงเรฮูม เจาหนาท่ีสั่งการ ชิมชัยเลขานุการ 
และพวกพองซ่ึงอาศัยในสะมาเรียและที่อีกฟากหนึ่งของแมน้ํายูเฟรตีส 
 
 สวัสดี 
 



18  จดหมายที่ทานสงมามีการอานและแปลใหเราฟงแลว 
19เราสั่งใหสืบคนเรื่องราว  
 ก็พบวาเมืองเยรูซาเล็มมีประวัติยาวนานวาไดกบฏแข็งเมืองตอกษัตริ
ยตางๆ และเปน 
 ท่ีมักกอการจลาจลและความวุนวายตางๆ   
20ท้ังยังเคยมีกษัตริยยิ่งใหญบางองคใน  
 เยรูซาเล็มซ่ึงปกครองดินแดนทั้งหมดเหนือแมน้ํายูเฟรติส 
และไดรับภาษี สวย 
 บรรณาการ และคาธรรมเนียมมากมาย 21ฉะนั้น 
จงสั่งใหคนเหลานี้หยุดงานเสีย จะ 
 ไดไมมีการสรางเมืองนี้ขึ้นใหมจนกวาเราจะสั่ง 
22จงใสใจอยาละเลยเรื่องนี้ เราจะ 
 ปลอยใหสถานการณนี้บานปลายจนเสียหายกระทบกระเทือนตอผลป
ระโยชนของ 
 ห ล ว ง ท ำ ไ ม ? 
 
23 เมื่อเรฮูม และชิมชัยเลขานุการ กับพวก 
ไดฟงความในพระราชสาสนของกษัตริยอารทาเซอรซีสนี้แลว 
ก็รีบรุดมายังเยรูซาเล็ม  ใชกําลังบังคับใหชาวยิวยุติการกอสราง  
24ฉะนั้นงานกอสรางพระวิหารของพระเจาในเยรูซาเล็มจึงหยุดชะงักลงจน
ถึงปท่ี 2 ของรัชกาลดาริอัสกษัตริยแหงเปอรเซีย 
 
.c.เริ่มการกอสรางอีก 
 
5
 ฝายฮักกัยผูเผยพระวจนะและเศคาริยาหผูเผยพระวจนะวงศวานของ
อิดโดไดเผยพระวจนะแกชาวยิวในยูดาหและเยรูซาเล็มในพระนามพระเจา
แหงอิสราเอล 2แลวเศรุบบาเบล บุตรเชอัลทิเอล กับเยชูอาบุตรโยซาดัก  



จึงลงมือกอสรางพระนิเวศของพระเจาในเยรูซาเล็มอีก 
ผูเผยพระวจนะของพระเจาอยูเคียงขางคอยชวยเหลือเขา 
3 ครั้งนั้นทัทเทนัยผูวาการ ณ  อีกฟากของแมน้ํายูเฟรตีส 
และเชธารโบเซนัยกับพวก มาถามพวกเขาวา  
“ ใครอนุญาตใหพวกเจาสรางพระวิหารกับโครงสรางนี้ขึ้นใหม?”  
4ท้ังไดถามวา “ คนท่ีทําการกอสรางพระวิหารนี้ชื่ออะไรบาง?”  
5แตพระเจาทรงดูแลบรรดาผูอาวุโสของพวกยิว  
พวกเขาจึงทํางานรุดหนาไปไมหยุดยั้ง 
จนกระทั่งฝายตรงขามมีรายงานไปกราบทูลกษัตริยดาริอัส 
และพระองคทรงสงสาสนตอบกลับมา 
6 นี่คือสําเนาจดหมายซึ่งทัทเทนัย ผูวาการ ณ 
อีกฟากแมน้ํายูเฟรตีสและเชธารโบเซนัยกับพวกพองเจาหนาที่ ณ 
อีกฟากแมน้ํายูเฟรตีสสงไปกราบทูลกษัตริยดาริอัส 
7รายงานของเขาที่สงไปถึงพระองค  มีความวา 
 
 กราบทูลกษัตริยดาริอัส 
 
 ขอจงทรงพระเจริญ 
 
8  ขาพระบาททั้งหลายขอกราบทูลใหทรงทราบวา  
ปวงขาพระบาทไปยังยูดาห ไป 
 ยังพระวิหารแหงพระเจาผูยิ่งใหญ  
ประชาชนกําลังกอสรางโดยใชหินกอนใหญและบุ 
 ผนังดวยไมกระดานงานกําลังรุดหนาไปดวยความขยันขันแข็งภายใ
ตการสั่งการของ 
 พ ว ก เ ข า  9ขาพระบาทถามบรรดาผูอาวุโสวา  
“ ใครอนุญาตใหพวกเจาสรางพระวิหาร 



 กับโครงสรางนี้ขึ้นใหม? ิ 
10พรอมท้ังถามเอารายชื่อของคนเหลานั้นมาเพื่อกราบบังคม 
 ทูลฝาพระบาท   
11  พวกเขาตอบขาพระองควา 
   “ เราเปนผูรับใชของพระเจาแหงฟาสวรรคและพิภพโลก 
และเรากําลังปฏิสังขรณ 
 พระวิหารซึ่งสรางขึ้นเม่ือหลายปกอนโดยกษัตริยผูยิ่งใหญองคหนึ่งข
องอิสราเอล 12แต  
 เนื่องจากบรรพบุรุษของพวกเรายั่วยุพระพิโรธของพระเจาแหงฟาสว
รรค  พระองคจึง 
 ทรงมอบพวกเขาไวในมือกษัตริยเนบูคัดเนสซารคนเคลเดีย  
กษัตริยแหงบาบิโลนผู 
 ทําลายพระวิหารนี้และกวาดตอนประชาชนไปยังบาบิโลน  
13แตในปท่ีหนึ่งของรัชกาล 
 กษัตริยไซรัสแหงบาบิโลนทรงออกพระราชกฤษฎีกาใหสรางพระนิเว
ศของพระเจาขึ้น 
 ใหม  
14ไซรัสเองถึงกับทรงคืนภาชนะทองคําและเงินของพระนิเวศแหงพระเจา  
ซ่ึง 
 เนบูคัดเนสซารทรงยึดไปจากพระวิหารในเยรูซาเล็มไปเก็บไวในวิหา
ร 9ท่ีบาบิโลนนั้น 
 ใหดวย   
  แลวกษัตริยไซรัสทรงมอบภาชนะเหลานี้แกชายชื่อเชชบัสซาร  
ซ่ึงทรงแตงตั้ง 
 ใหเปนผูวาการ 15และทรงบัญชาเชชบัสซารวา  
‘ นําภาชนะเหลานั้นไปเก็บไวในพระ 

                                      
9 5:14 * หรือ พระราชวัง  



 วิหารที่เยรูซาเล็มและจงสรางพระนิเวศแหงพระเจาขึ้นใหม ณ 
ท่ีเดิม’  16ดังนั้น  เชช- 
 บัสซารผูนี้จึงไปวางฐานพระนิเวศของพระเจา ณ เยรูซาเล็ม  
การกอสรางจึงดําเนิน 
 มาจวบจนบัดนี้แตยังไมสําเร็จเรียบรอยิ  
17  ถากษัตริยทรงเห็นชอบ  
ก็ขอฝาพระบาททรงใหสืบคนในหอจดหมายเหตุแหง 
 บาบิโลนเพื่อดูวากษัตริยไซรัสทรงเคยมีพระราชกฤษฎีกาใหสรางพร
ะนิเวศของพระเจา 
 ในเยรูซาเล็มขึ้นใหมหรือไม 
และขอกษัตริยใหขาพระบาททั้งหลายทราบถึงพระราช- 
 วินิจฉัยในเรื่องนี้ดวย   
 
.c.พระราชกฤษฎีกาของดาริอสั 
 
6
 กษัตริยดาริอัสจึงมีพระราชโองการใหสืบคนในหอจดหมายเหตุท่ีพระ
คลังในบาบิโลน 
2ก็พบหนังสือมวนฉบับหนึ่งในปอมเอกบาทานาในมณฑลมีเดีย  
 
 ซ่ึงมีขอความวา  
 
3  ในปท่ีหนึ่งแหงรัชกาลกษัตริยไซรัส 
กษัตริยทรงมีพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับพระ 
 วิหารของพระเจาท่ี เยรูซาเล็มวา  
 
  ใหสรางพระวิหารขึ้นใหมเพื่อเปนท่ีถวายเครื่องบูชาตางๆ 
และใหวางฐานให 



 พระวิหารมีขนาดสูง 60 ศ อ ก 10 และกวาง 60 ศ อ ก 11  
4ใหกอดวยหินใหญสามชั้นและ 
 ไมซุงอีกชั้นหนึ่ง คาใชจายเบิกไดจากพระคลังหลวง 
5อีกท้ังภาชนะทองคําและเงินของ 
 พระนิเวศแหงพระเจาซ่ึงเนบูคัดเนสซารไดทรงนํามาจากพระวิหารใ
นเยรูซาเล็มมา 
 ยังบาบิโลน  ใหนํากลับไปยังพระวิหารในเยรูซาเล็ม  
เก็บไวในพระนิเวศของพระเจา 
 ตามเดิม 
 
6  จึงบัญชามายังทัทเทนัยผูวาการ ณ อีกฟากของแมน้ํายูเฟรติส 
กับเชธารโบเซนัยและขาราชการอื่นๆ ประจําแวนแควน 
ใหหลีกหางจากท่ีนั่น 7อยาขัดขวางการ 
 กอสรางพระวิหารของพระเจา 
ใหผูวาการของชาวยิวกับบรรดาผูอาวุโสสรางพระ 
 นิเวศของพระเจาขึ้นใหม ณ ที่เดิม  
8  นอกจากนี้ เราขอประกาศกฤษฎีกาใหเจาทําสิ่งตางๆ ตอไปนี้  
เพื่อผูอาวุโสชาว 
 ยิวในการกอสรางพระนิเวศ ของพระเจา 
  ใหอนุมัติเงินคาใชจายกอสรางเต็มจํานวน 
แกพวกเขาจากพระคลังหลวงซ่ึงเก็บ 
 ไดในเขตอีกฟากของแมน้ํายูเฟรติส เพื่องานจะไดไมหยุดชะงัก 
9สิ่งใดๆ ที่ตองใช เชน   
 วัวผู  แกะผู  และลูกแกะผู  
เพื่อเปนเครื่องเผาบูชาถวายแดพระเจาแหงสวรรค  ทั้ง 

                                      
10 6:3 * ป ร ะ ม า ณ 27 เ ม ต ร  
11 6:3 ** ป ร ะ ม า ณ 27 เ ม ต ร  



 ขาวสาลี  เกลือ เหลาองุน  เกลือ และน้ํามัน   
ซ่ึงบรรดาปุโรหิตในเยรูซาเล็มขอมานั้น   
 จงมอบแกเขาทุกวันมิใหขาด 
10เพื่อพวกเขาจะสามารถถวายเครื่องบูชาเปนท่ีพอ 
 พระทัยพระเจาแหงสวรรค 
และอธิษฐานเผื่อสวัสดิภาพของกษัตริยกับเหลาโอรส   
11  ยิ่งกวานั้นเราประกาศวาหากผูใดบิดเบือนขอ 
ความนี้ใหดึงขื่อคานออกจากเรือน 
 ของผูนั้นแลวยกเขาขึ้นเสียบดวยไมนั้น  
และใหเรือนของเขากลายเปนกองขยะ 12ข อ  
 พระเจาผูทรงสถาปนาพระนามของพระองคท่ีนั่น 
ท ร ง ท ำ ล า ย ลางกษัตริยองคใดๆ  
 และใครก็ตามที่อาจเอื้อมบิดเบือนประกาศิตนี้ 
หรือทําลายพระวิหารนี้ในเยรูซาเล็ม  
  เราดาริอัสเปนผูออกกฤษฎีกา  
จงกระทําดวยความพากเพียร”  
 
.c.พระวิหารสรางเสร็จและถวายพระวิหาร 
13 เพราะพระราชกฤษฎีกาท่ีกษัตริยดาริอัสสงมา ทัทเทนัยผูวาการ ณ 
อีกฟากของแมน้ํายูเฟรติส  เชธารโบเซนัย  
และสหายทั้งปวงจึงปฏิบัติตามอยางขยันขันแข็ง 14ดังนั้น 
บรรดาผูอาวุโสของชาวยิวจึงดําเนินงาน 
และรุดหนาตอไปตามคําเทศนาของฮักกัย ผูเผย 
พระวจนะกับเศคาริยาหวงศวานของอิดโด  
พวกเขาสรางพระวิหารสําเร็จเรียบรอยตาม 
พระบัญชาของพระเจาแหงอิสราเอล และพระราชกฤษฎีกาของไซรัส  
ดาริอัส และอารทาเซอรซีสกษัตริยแหงเปอรเซีย 



15พระวิหารสําเร็จครบถวนในวันท่ีสามแหงเดือนอาดาร  ในปท่ี 6 
แหงรัชกาลดาริอัส  
16 แลวประชากรอิสราเอล คือปุโรหิต  คนเลวี  และเชลยอื่นๆ ที่กลับมา 
ก็ฉลองการถวายพระนิเวศของพระเจาดวยความชื่นชมยินดี 
17ในพิธีถวายพระนิเวศของพระเจาพวกเขาถวายวัวผู 100 ตัว  แกะผู 200 
ตัว และลูกแกะผู 400 ตัว และนําแพะผู 12 
ตัวมาเปนเครื่องบูชาไถบาปสําหรับอิสราเอลทั้งปวง 
โดยเฉพาะหนึ่งตัวสําหรับอิสราเอลหนึ่งตระกูล 
18แลวพวกเขาก็แตงตั้งปุโรหิตตามหนวยและคนตระกูลเลวีตามกลุมตางๆ 
เพื่อรับใชพระเจาในเยรูซาเล็มตามท่ีกําหนดไวในบัญญัติของโมเสส 
 
.c.การฉลองปสกา 
19 ในวันท่ีสิบสี่เดือนตนบรรดาเชลยที่กลับมาก็ฉลองปสกา 
20ปุโรหิตและคนตระกูลเลวี 
ไดชําระตนใหบริสุทธิ์และทั้งหมดก็สะอาดตามระเบียบพิธี  
คนเลวีฆาแกะปสกาสําหรับเชลยทั้งปวง  
สําหรับตัวเองและปุโรหิตผูเปนญาติพ่ีนอง  
21ชาวอิสราเอลที่กลับมาจากการเปนเชลยจึงรับประทานปสการวมกับคนทั้ง
ปวงที่แยกตัวออกจากขนบธรรมเนียมอันมีมลทินของชนตางชาติซ่ึงเปนเพื่อ
นบาน เพื่อแสวงหาอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงอิสราเอ ล   
22ต ล อ ด  7 
วันเขาทั้งหลายฉลองเทศกาลขนมปงไมใสเชื้อดวยความชื่นชมยินดี 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงโปรดใหพวกเขาชื่นชมยินดี 
โดยทําใหกษัตริยอัสซีเรียหันมาเอื้อเฟอ 
ชวยเหลือพวกเขาในการกอสรางพระนิเวศของพระเจาผูเปนพระเจาแหงอิส
ร า เ อ ล  
 
.c.เอสรามายังเยรูซาเลม็ 



 
7 ตอมาในรัชกาลอารทาเซอรซีสกษัตริยแหงเปอรเซีย  
เอสราผูเปนบุตรของเสไรอาห ผูเปนบุตรของอาซาริยาห  
ผูเปนบุตรของฮิลคียาห 2ผูเปนบุตรของชัลลูม  ผูเปนบุตรของศาโดก 
ผูเปนบุตรของอาหิทูบ 3ผูเปนบุตรของอามาริยาห  ผูเปนบุตรอาซาริยาห  
ผูเปนบุตรของเมราโยท 4ผูเปนบุตรของเศราหิยาห  ผูเปนบุตรของอุสซี  
ผูเปนบุตรของบุคคี 5ผูเปนบุตรของอาบีชูวา ผูเปนบุตรของฟเนหัส 
ผูเปนบุตรของเอเลอาซาร  ผูเปนบุตรของอาโรนหัวหนาปุโรหิต 
6เอสราผูนี้เดินทางจากบาบิโลน  
เอสราเปนครูผูเชี่ยวชาญในบทบัญญัติของโมเสสซึ่งอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ
จา+พระเจาแหงอิสราเอลทรงประทาน  กษัตรยทรงอนุมัติใหทุกอยางตาม 
ท่ีทานทูลขอ 
เพราะพระหัตถของอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาของทานอยูเหนือทา
น  7ชาวอิสราเอลบางคน รวมทั้งปุโรหิต  คนเลวี  นักรอง  
ยามและผูชวยงานในพร ะ วิหารรวมเดินทางมายังเยรูซาเล็มดวย ในปท่ี 7 
แหงรัชกาลอารทาเซอรซีส   
8 เอสรามาถึงเยรูซาเล็มในเดือนหาปที่เจ็ดแหงรัชกาล 
9เอสราออกเดินทางจากบาบิโลนวันท่ีหนึ่ง เดือนหนึ่ง 
และมาถึงเยรูซาเล็มในวันท่ีหนึ่งเดือนหา 
เพราะพระหัตถอันทรงพระคุณของพระเจาอยูเหนือเอสรา            
10เพราะเอสราอุทิศตนในการศึกษาและปฏิบัติตามบทบัญญัติขององคพระผู
เปนเจา+ และเปนครูสอนกฎเกณฑและบทบัญญัตินั้นในอิสราเอล 
 
.c.อารทาเซอรซีสสนับสนุนเอสรา                
11
 นี่เปนสําเนาพระราชสาสนของอารทาเซอรซีสถึงเอสราผูเปนปุโรหิต
และครูซ่ึงรอบรูเก่ียวกับพระบัญชาและกฎเกณฑขององคพระผูเปนเจา+สํา
หรับอิสราเอล ความวา 



 
12  “ จากอารทาเซอรซีสจอมกษัตริยเหนือกษัตริยท้ังหลาย 
 
 ถึงเอสราปุโรหิตผูสอนบทบัญญัติของพระเจาแหงฟาสวรรค 
 
13  บัดนี้เราขอออกกฤษฎีกาวาชาวอิสราเอลใดๆ 
ในราชอาณาจักรของเรา รวมทั้ง 
 ปุโรหิตและคนตระกูลเลวีท่ีประสงคจะกลับไปยังเยรูซาเล็มกับทานก็ไ
ปได  14กษัตริย 
 และที่ปรึกษาท้ังเจ็ดของพระองคสงทานไปเพื่อสอบถามถึงยูดาหและเ
ยรูซาเล็มเก่ียว 
 กับบทบัญญัติของพระเจาซ่ึงอยูในมือทาน 15ยิ่งกวานั้น 
จงนําทองคําและเงินซ่ึงกษัตริย  
 กับท่ีปรึกษาของพระองคขอมอบถวายดวยใจสมัครแดพระเจาแหงอิส
ราเอล  ผูประทับ  
 ณ เยรูซาเล็มไปดวย  
16พรอมท้ังเงินทองทั้งปวงท่ีรวบรวมไดจากแควนบาบิโลนกับ 
 ของถวายตามใจสมัครสําหรับพระวิหารของพระเจาในเยรูซาเล็มจาก
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ  
 บรรดาปุโรหิต  17เงินเหลานี้จงใชซ้ือวัวผู  ลูกแกะผู  ลูกแกะ 
เครื่องธัญบูชา และเครื่อง  
 ดื่มบูชา 
แลวถวายบนแทนบูชาแหงพระวิหารของพระเจาของทานในเยรูซาเล็ม  
18  เงิน ทองที่เหลืออาจจะใชในการใดๆ 
ตามแตทานและพี่นองชาวยิวของทานเห็น 
 สมควรตามน้ําพระทัยแหงพระเจาของทาน  19จงนําภาชนะตางๆ 
ซ่ึงเรามอบใหพระเจา 



 แหงเยรูซาเล็มไปดวยเพื่อใชสําหรับการนมัสการในวิหารแหงพระเจ
าของทาน 20ปจจัย 
 อื่นใดสําหรับวิหารของพระเจา  จงขออนุมัติจากคลังหลวง 
21  บัดนี้ 
เรากษัตริยอารทาเซอรซีสขอบัญชามายังนายคลังทุกแหงในมณฑล ณ อีก 
 ฟากแมน้ํายูเฟรติสวา  
จงพากเพียรมอบทุกอยางแกปุโรหิตเอสราผูสอนบทบัญญัติ 
 ของพระเจาแหงฟาสวรรคตามท่ีเขายื่นคําขอ  22จนถึงจํานวน เงิน 
100 ตะลันต12 ขาว 
 สาลี 100 โ ค ร ะ 13 เหลาองุน 100 บัท14 น้ํามันมะกอก 100 
บัทและเกลือไมจํากัด 
 จ ำ น ว น  23 สิ่งใดๆ ที่พระเจาแหงสวรรคทรงระบุไว 
จงอนุมัติอยางแข็งขันเพื่อพระวิหาร 
 ข อ งพระเจาแหงสวรรค  
อยาใหพระเจาทรงพระพิโรธตอราชอาณาจักรของกษัตริยและ  
 โอรสได       
24พึงรูอีกดวยวาพวกทานไมมีสิทธิอํานาจที่จะเรียกเก็บภาษีอากร  คา 
 ธรรมเนียมใดๆ จากปุโรหิต  คนตระกูลเลวี  นักรอง  ยาม  ผชวยงาน  
ค น ง า น ใ ด ๆ   
 ในพระนิเวศของพระเจา    
25  สําหรับทานเอสรา จงใชสติปญญา 
ซ่ึงพระเจาประทานใหในการแตงต้ังตุลาการ 
 กับเจาหนาท่ี  เพื่อยังความยุติธรรมแกประชากรทั้งปวง ณ 
อีกฟากแมน้ํายูเฟรติส ซ่ึง 

                                      
12 7:22 * ป ร ะ ม า ณ 3.4 เมตริกตัน 
13 7:22 ** ป ร ะ ม า ณ 22 กิโลลิตร  
14 7:22 *** ป ร ะ ม า ณ 2.2 กิโลลิตร 



 รูบทบัญญัติของพระเจา  สวนผูท่ีไมรูจักบทบัญญัติก็จงสอนเขา 
26ผูใดไมยอมปฏิบัติ 
 ตามบทบัญญัติแหงพระเจาของทานและคําบัญชาของกษัตริย 
ตองถูกลงอาญาใหถึง 
 แกความตาย  ถูกเนรเทศ  ริบทรัพย  หรือจําคุก”  
 
 27ขอถวายสรรเสริญแดอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+ 
พระเจาแหงบรรพบุรุษของเรา  
ผูทรงบันดาลใหกษัตริยมีพระทัยเชิดชูพระนิเวศแหงองคพระผูเปนเจา+ในเ
ยรูซาเล็มเชนนี้  28ผูทรงโปรดปรานและเชิดชูขาพเจาตอพระพักตรกษัตริย 
ตอหนาเหลาท่ีปรึกษา และเจานายผูทรงอํานาจท้ังปวง 
เพราะวาพระหัตถแหงอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาของขาพเจาอยูเห
นือขาพเจา ขาพเจาจึงมีใจกลา รวบรวมผูนําจากอิราเอลขึ้นไปกับขาพเจา 
 
.c.รายชื่อผูกลับมา 
 
8 ตอไปนี้เปนรายชื่อเหลาผูนําและบรรดาผูท่ีขึ้นทะเบียนไวกับพวกเขา 
ท่ีรวมทางมากับขาพเจาจากบาบิโลนในรัชกาลอารทาเซอรซีส ไดแก 
2  จากวงศวานฟเนหัส คือ เกอรโชม 
 จากวงศวานอิธามาร คือ ดาเนียล 
 จากวงศวานดาวิด คือ ฮัททัช 3ซึ่งสืบสายมาทางเชคานิยาห 
 จ า ก วงศวานปาโรช  คือ เศคาริยาห และชายอีก 150 
คนที่ขึ้นทะเบียนกับเขา 
4 จากวงศวานปาหัทโมอับ คือ เอลีเอโฮ โฮนยับุตรเศราหิยาห 
และชายอีก 200 ค น  
5 จากวงศวานศัทธู คือ เชคานิยาหบุตรยาฮาซีเอล และชายอีก 300 
ค น  
6 จากวงศวานอาดีน  คือ เอเบดบุตรโยนาธาน และชายอีก 50 ค น  



7 จากวงศวานเอลาม คือ เยชายาหบุตร  อาธาลิยาห และชายอีก 70 
ค น  
8 จากวงศวานเชฟาทิยาห คือ เศบาดิยาหบุตรมีคาเอล และชายอีก 80 
ค น  
9 จากวงศวานโยอาบ คือ โอบาดีหบุตรเยฮีเอล และชายอีก 218 ค น  
10 จากวงศวานบานี คือ เชโลมิทบุตรโยสิฟยาห และชายอีก 160 ค น  
11 จ า ก วงศวานเบบัย คือ เศคาริยาหบุตรเบบัย และชายอีก 28 ค น  
12 จากวงศวานอัสกาด  คือ โยฮานันบุตรฮักคาทาน และชายอีก 110 
ค น  
13 จากวงศวานอาโดนีคัม คือ เอลิเฟเลท เยอูเอล เชไมยาห และชายอีก 
60 ค น  
14 จากวงศวานบิกวัย คือ อูธัย ศัคเกอร และชายอีก 70 ค น  
 
.c.การกลับสูเยรูซาเล็ม 
15 ขาพเจาใหพวกเขามาชุมนุมกันท่ีลําน้ําซ่ึงไหลไปสูอาหะวา 
และตั้งคายอยูท่ีนั่นสามวัน เม่ือขาพเจาตรวจดูในหมูประชาชนและปุโรหิต 
พบวาไมมีคนเลวีเลย 16ขาพเจาจึงให ไปตามเอลีเยเซอร  อารีเอล  
เชไมยาห  เอลนาธัน  ยาริบ  เอลนาธัน  นาธัน  เศคาริยาห  และเมชุลลาม  
บรรดาผูนําท้ังใหตามโยยาริบและเอลนาธันซ่ึงเปนผูรอบรูมา 17ขาพเจา     
สงคนเหลานี้ไปพบอิดโดหัวหนาชาวยิวท่ีคาสิเฟย  
ขาพเจาบอกพวกเขาใหกลาวแกอิดโด 
กับพี่นองผูชวยงานในพระวิหารที่คาสิเฟย  
เพื่อเขาจะไดพาคนทํางานมาสําหรับพระนิเวศของพระเจา 
18พระหัตถอันเมตตาของพระเจาอยูเหนือเรา  
พวกเขาสงเชเรบิยาหผูมีความสามารถพรอมท้ังบุตรและพี่นองของเขา 18 
คนมาใหเชเรบิยาหเปนวงศวานของมาหลีผูเปนบุตรของเลวีผูเปนบุตรของอิ
ส ร า เ อ ล  
19และฮาชาบิยาหกับเยชายาหจากวงศวานของเมรารีพรอมท้ังพี่นองแล ะ



ห ล า น ช า ย  20 ค น  20ทั้งยังสงผูชวยงานในพระวิหารอีก 220 
ค น  (กลุมซ่ึงดาวิดและขาราชบริพารตั้งขึ้นเพื่อใหคอยชวยงานคนเลวี) 
ท้ังหมดนี้มีชื่ออยูในทะเบียน 
 
.c.การถืออดอาหารและอธิษฐาน 
21  ณ ริมลําน้ําอาหะวานั้น  ขาพเจาประกาศใหมีการถืออดอาหาร 
เพื่อเราจะถอมใจลงเบ้ืองพระพักตรพระเจาของเรา 
และอธิษฐานทูลขอใหเดินทางโดยปลอดภัยท้ังตัวเรา ลูก หลาน 
และขาวของทุกอยาง 22ขาพเจาละอายใจท่ีจะทูลขอกําลังทหาร 
และทหารมาจากกษัตริยใหอารักขาเราจากศัตรูตามรายทาง 
เพราะเราไดกราบทูลกษัตริยไววา  
“ พระหัตถอันเมตตาแหงพระเจาของเราอยูเหนือทุกคนท่ีหวังพึ่งพระองค  
แตทรงพระพิโรธคนทั้งปวงที่ละท้ิงพระองค”  
23เราจึงถืออดอาหารและทูลออนวอนพระเจาของเราในเรื่องนี้ 
และพระองคทรงตอบคําอธิษฐานของเรา  
24  แลวขาพเจาแตงตั้งผูนําปุโรหิต 12 นาย คือ  เชเรบิยาห  ฮาชาบิยาห  
กับพี่นองของ เ ข า  10 ค น  25และขาพเจาชั่งเงิน ทองคํา 
และภาชนะตางๆ มอบใหแกพวกเขา สิ่งเหลานี้กษัตริย  
ท่ีปรึกษาของพระองค  ขาราชการ 
และประชากรอิสราเอลทั้งปวงไดถวายเพื่อพระนิเวศแหงพระเจาของเรา 
26ขาพเจาชั่งน้ําหนักมอบแกพวกเขา มีเงิน 650 ตะลันต15 ภาชนะเงินตางๆ 
100 ตะลันต16  ท อ ง ค ำ  100 ตะลันต  27ภ า ช น ะ ท อ ง ค ำ  20 
ใบมูลคา 1,000 ดาริค17 ท้ังมีเครื่องทองสัมฤทธ์ิขัดเงาชั้นดี 2 ชิ้น  
ซ่ึงมีคาเทียบเทาทองคํา  28ขาพเจากลาวกับพวกเขาวา  

                                      
15 8:26 * ป ร ะ ม า ณ 22 เมตริกตัน 
16 8:26 ** ป ร ะ ม า ณ 3.4 เมตริกตัน 
17 8:27 * ป ร ะ ม า ณ 8.5 กิโลกรัม 



“ ทานและภาชนะเหลานี้บริสุทธ์ิถวายแดองคพระผูเปนเจา+   
สวนเงินและทองคําเปนของถวายโดยสมัครใจแดอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา
+พระเจาแหงบรรพบุรุษของเรา 
29จงปองกันรักษาท้ังหมดนี้ไวใหดีจนเมื่อนําออกมาชั่งที่คลังพระนิเวศของ
องคพระผูเปนเจา+ในเยรูซาเล็มตอหนาปุโรหิตใหญ  คนเลวี  
และผูนําตระกูลตางๆ ของอิสราเอล”   30แลวปุโรหิต และคนเลวีจึงรับเงิน 
ท อ ง ค ำ  แ ล ะ ภ า ชนะศักด์ิสิทธ์ิซ่ึงชั่งแลวนั้น  
เพื่อนําไปยังพระนิเวศของพระเจาในเยรูซาเล็ม 
31 ในวันท่ีสิบสองของเดือนตน  
เราออกเดินทางจากลําน้ําอาหะวามุงสูเยรูซาเล็ม 
พระหัตถของพระเจาอยูเหนือเรา  
ทรงคุมครองเราจากศัตรูและโจรผูรายตามทาง 
32ดังนั้นเราจึงมาถึงเยรูซาเล็มและพักอยูเปนเวลา 3 วัน  
33 ในวันท่ีสี่ท่ีพระนิเวศแหงพระเจาของเรา  เราชั่งเงิน ทอง 
และภาชนะศักด์ิสิทธิ์ตางๆ มอบใหแกเมเรโมทบุตรของปุโรหิตอูรียาห 
เอเลอาซารบุตรฟเนหัสอยูท่ีนั่นดวย 
พรอมกับคนเลวีไดแกโยซาบัดบุตรเยชูอา และโนอัดดียาหบุตรบินนุย 
34มีการตรวจรับทุกอยางตามจํานวนและน้ําหนัก 
และจดน้ําหนักท้ังหมดไวในครั้งนั้น   
35
 แลวเราทุกคนซึ่งกลับจากแดนเชลยถวายเครื่องเผาบูชาแดพระเจาแ
หงอิสราเอล ไดแก วัวผู 12 ตัว สําหรับอิสราเอลทั้งปวง แกะผู 96 ตัว 
และลูกแกะผู 77 ตัว พรอมท้ังแพะ 12 ตัว 
เปนเครื่องบูชาไถบาปทั้งหมดนี้เปนเครื่องเผาบูชาถวายแดองคพระผูเปนเจา
+  
36แลวมอบพระราชโองการของกษัตริยแกเสนาบดีและผูวาการมณฑลตาง
ๆ ณ อีกฟากแมน้ํายูเฟรติส  
พวกเขาจึงใหความชวยเหลือแกประชากรและสําหรับพระนิเวศของพระเจา 



 
.c.ความผดิบาปของอสิราเอล 
 
9 ภายหลังเหตุการณเหลานั้น บรรดาผูนํามาแจงแกขาพเจาวา  
“ ประชากรอิสราเอล รวมทั้งปุโรหิตและคนเลวี  
มิไดแยกตัวจากชนชาติเพื่อนบาน 
ซ่ึงมีธรรมเนียมปฏิบัตินาสะอิดสะเอียนไดแก ชาวคานาอัน  ฮิตไทต  เปริสซี  
เยบุส  อัมโมน  โมอับ  อียิปต และ อาโมไรต 
2พวกเขารับบุตรสาวชาติเหลานั้นมาเปนภรรยาหรือสะใภทําใหเผาพันธุบริ
สุทธิ์ปนเปกับชนชาติท้ังหลายโดยรอบ  
ซํ้ารายพวกผูนําและเจาหนาท่ีเปนตัวการในเรื่องความไมสัตยซ่ือนี้ 
3 เมื่อขาพเจาไดยินเชนนี้ ก็ฉีกเสื้อผา ท้ึงผมท้ึงหนวด 
และนั่งลงดวยความตระหนกตกใจ 
4แลวทุกคนที่ยําเกรงพระดํารัสของพระเจาแหงอิสราเอลก็มานั่งลอมรอบขา
พเจา เนื่อง ดวยความไมซ่ือสัตยของเหลาเชลย  
ขาพเจานั่งอยูท่ีนั่นดวยความตกใจจวบจนเวลาถวาย 
เครื่องเผาบูชายามเย็น 
5 แลวเม่ือถึงเวลาถวายเครื่องเผาบูชายามเย็น  
ขาพเจาจึงลุกขึ้นจากการนั่งเปนทุกข ท้ังๆ เสื้อผาขาดว่ิน  
คุกเขาชูมือตออ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาของขาพเจา 6อธิษฐานวา  
 
   “ ขาแตพระเจา 
ขาพระองคอดสูละอายใจที่จะเงยหนาขึ้นตอพระองคผูทรงเปน 
 พระเจาของขาพเจา 
เพราะความบาปของขาพระองคท้ังหลายสูงพนศีรษะ ความผิด 
 ของเหลาขาพระองคขึ้นถึงฟาสวรรค  
7นับแตสมัยบรรพบุรุษจวบจนบัดนี้  ขาพระองค 



 ท้ังหลายมีความผิดใหญหลวง  
เนื่องดวยความบาปของขาพระองคท้ังหลายทําให 
 ขาพระองคท้ังหลายกับกษัตริยและเหลาปุโรหิตจึงตกเปนเหยื่อคมดา
บ ตกเปนเชลย 
 ถูกย่ํายีปลนสะดม 
ไดรับความอัปยศอดสูโดยน้ํามือของบรรดากษัตริยตางชาติดังเชน 
 ทุกวันนี้   
8   “ บัดนี้ 
ในชั่วระยะเวลาหนึ่งอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาของเราทรงเมตตา 
ใหมีชน 
 หยิบมือท่ีเหลือ ทรงใหเรามีท่ีม่ันในสถานนมัสการของพระองค 
และพระเจาของเรา 
 ทรงโปรดใหเราไดชื่นตาชื่นใจ 
บรรเทาจากภาวะคับแคนที่ตกเปนทาส  9ถึงแมเราตก 
 เปนทาส พระเจาก็ไมท้ิงเราไวใหถูกจองจํา 
พระองคทรงเมตตากรุณาเราตอหนา 
 บรรดากษัตริยแหงเปอรเซีย  
พระองคประทานชีวิตใหมแกเราเพื่อสรางพระนิเวศแหง 
 พระเจาของเราขึ้นใหมและซอมแซมสวนที่ปรักหักพัง 
และใหมีปราการปกปองในยูดาห  
 และเยรูซาเล็ม   
10   “ ขาแตพระเจา 
ถึงขนาดนี้แลวขาพระองคท้ังหลายจะกราบทูลวากระไรได ท่ี 
 เหลาขาพระองคยังละเลยพระบัญชา 
11ซ่ึงทรงใหไวผานบรรดาผูเผยพระวจนะผูรับ 
 ใชของพระองควา  
‘ ดินแดนที่เจาจะเขาครอบครองนั้นเสื่อมทรามไปเพราะมลทินบาป 



 ของชาวดินแดนนั้น โดยการประพฤติอันนาชิงชัง 
พวกเขาทําใหดินแดนแปดเปอน  
 จากสุดเขตดานหนึ่งจดอีกดานหนึ่ง  12ฉะนั้น 
อยายกบุตรสาวใหไปแตงงานกับบุตรชาย 
 ของเขา หรือหาลูกสาวของเขามาเปนสะใภ  
ไมตองไปผูกมิตรสานไมตรีกับพวกเขา 
 ไมวาเม่ือใด  
เพื่อวาเจาจะไดเขมแข็งและอิ่มเอมกับความอุดมสมบูรณของดินแดน 
 และสืบทอดเปนมรดกแกลูกหลานตลอดไป’    
13   “ สิ่งท่ีเกิดขึ้นกับขาพระองคท้ังหลายนั้น 
ก็เปนผลแหงการประพฤติชั่วและความ 
 ผิดใหญหลวงของเรา  ถึงกระนั้น  ขาแตพระเจา 
พระองคก็ทรงกรุณาลงโทษเรานอย 
 กวาท่ีเราสาสมจะไดรับ 
และทรงโปรดใหเรามีคนหยิบมือหนึ่งท่ีเหลือนี้  14ก็แลวขาพระ 
 องคท้ังหลายยังละเมิดพระบัญชาของพระองค 
และไปแตงงานกับชนชาติท่ียึดถือ 
 ธรรมเนียมปฏิบัติอันนาสะอิดสะเอียนอีกหรือ?  
มีหรือท่ีพระองคจะไมทรงพระพิโรธ 
 จนทําลายลางเรา มิใหเหลือรอดแมแตคนหยิบมือเดียว?  
15ขาแตอ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พ ร ะ  
 เจาแหงอิสราเอล พระองคทรงชอบธรรมแลว  
ทุกวันนี้ขาพระองคท้ังหลายเปนเพียง 
 คนหยิบมือท่ีเหลือ 
ขาพระองคท้ังหลายอยูในความผิดเฉพาะพระพักตรพระองค  แมวา 
 เพราะมลทินนี้ขาพระองคไมอาจ เขาเฝาพระองคไดแมสักคนเดียว”  
 
.c.การสารภาพและกลับใจใหม 



 
10 ขณะที่เอสราอธิษฐานและสารภาพบาปร่ําไห  
ท้ิงกายลงเบื้องหนาพระนิเวศของพระเจา 
ฝูงชนอิสราเอลหมูใหญมีท้ังชายหญิงและเด็กมาหอมลอมทาน 
พวกเขารองไหอยางขมขื่น  
2แลวเชคานิยาหบุตรเยฮีเอลวงศวานเอลามกลาวกับเอสราวา  
“ พวกขาพเจาไมสัตยซ่ือตอพระเจาท่ีไปแตงงานกับหญิงตางชาติ  
แตถึงกระนั้นก็ยังมีความหวังเหลืออยูสําหรับอิสราเอล 3บัดนี้ 
ใหเรากระทําพันธสัญญาตอเบื้องพระพักตร  
พระเจาของเราวาจะท้ิงภรรยาเหลานี้กับลูกๆ 
ตามคําแนะนําของเจานายของขาพเจากับบรรดาผูท่ีเกรงกลัวพระบัญชาแห
งพระเจาของเรา  ขอใหเปนไปตามบทบัญญัติเถิด  4 โปรดลุกขึ้น 
เรื่องนี้สุดแทแตทาน  เราจะสนับสนุนทาน  ขอใหมีกําลังใจลงมือทําเถิด”  
5 ดังนั้น เอสราจึงลุกขึ้นและใหบรรดาหัวหนาปุโรหิต 
คนเลวีและชนอิสราเอลทั้งปวงปฏิญาณวา จะกระทําตามท่ีเสนอมา  
พวกเขาก็ปฏิญาณ 
6แลวเอสราละจากหนาพระนิเวศของพระเจาเขาไปในหองของเยโฮฮานันบุ
ตรเอลียาชีบ ขณะอยูที่นั่น ทานไมรับประทานอาหารหรือดื่มน้ํา 
เพราะทุกขโศกเนื่องดวยความสัตยซ่ือของเชลยที่กลับมา  
7 จากนั้น มีการออกหมายประกาศทั่วยูดาห และเยรูซาเล็ม 
ใหเชลยทุกคนมารวมกันท่ีเยรูซาเล็ม 
8ผูใดไมมาปรากฏตัวภายในสามวันจะถูกริบทรัพยสินท้ังหมด 
ตามมติของบรรดาเจาหนาท่ีกับผูอาวุโสและถูกขับออกจากชุมนุมเหลาเชลย  
9ภายในสามวัน คนยูดาหและเบนยามินท้ังหมดก็มาชุมนุมกันในเยรูซาเล็ม 
และในวันท่ียี่สิบเดือนเกาประชากรทั้ง ปวงมานั่งอยูณ 
ลานกลางแจงตรงหนาพระนิเวศของพระเจา 
เปนทุกขยิ่งนักดวยเรื่องนี้และเพราะฝนตก 
10แลวปุโรหิตเอสราจึงลุกขึ้นและกลาวแกพวกเขาวา  



“ ทานท้ังหลายไมสัตยซ่ือ ไปแตงงานกับหญิงตางชาติ 
เพิ่มความผิดใหอิสราเอล 
11บัดนี้จงสารภาพผดิตออ ง คพ ร ะ ผูเปน เ จา+พระเจาแหงบรรพบุรุษ
ของทาน และกระทําตามน้ําพระทัยของพระองค  
จงแยกตัวออกจากชนชาติท้ังหลายโดยรอบและภรรยาตางชาติของทาน”  
12 ชุมนุมชนท้ังสิ้นก็ตอบดวยเสียงอันดังวา  “ ทานพูดถูก 
เราตองทําตามที่ทานบอก 13แต เรื่องนี้ไมอาจเสร็จสิน้ภายในวันสองวัน 
เพราะเราไดกระทําบาปมากในเรื่องนี้ และในที่นี้มีคนมากมายทั้งเปนฤดูฝน 
เราจึงไมอาจทนอยูขางนอกนี้ 
14ขอใหบรรดาเจาหนาท่ีจัดการแทนที่ประชุมท้ังหมดแลวใหทุกคนในเมือง
ของเราที่มีภรรยาเปนชาวตางชาติมาพบกับผูอาวุโสและตุลาการประจําเขต
ตามเวลากําหนด 
ตราบจนพระพิโรธเกรี้ยวกราดแหงพระเจาของเราในเรื่องนี้จะหันเหเสียจา
ก เ ร า ”  15มีแตโยนาธานบุตรอาสาเฮล  ยาไซอาหบุตรทิกวาห 
เมชุลลาม และชับเบธัย  คนเลวีท่ีคัดคานการกระทํานี้  
16 เหลาเชลยจึงทําตามท่ีเสนอมา  
ปุโรหิตเอสราเลือกหัวหนาจากตระกูลตางๆ ตระกูลละหนึ่งคน ระบุชื่อทุกคน  
ในวันท่ีหนึ่งเดือนสิบหัวหนาเหลานี้นั่งลงเพื่อไตสวนแตละกรณี 
17ครั้นถึงวันท่ีหนึ่งเดือนตน  
พวกเขาก็จัดการกับทุกคนที่ไดแตงงานกับหญิงตางชาติเรียบรอย 
 
.c.รายชื่อผูกระทําผิด 
18 ในหมูวงศวานปุโรหิต ผูท่ีไปแตงงานกับหญิงตางชาติ ไดแก  
 
 จากวงศวานของเยชูอาบุตรโยซาดักและพี่นองของเขา  มี  
  มาอาเสอาห  เอลีเยเซอร  ยารบิ  และเกดาลิยาห 
19(พวกเขาทั้งหมดยกมือ 



  ปฏิญาณวาจะท้ิงภรรยาและมอบแกะผูจากฝูงคนละตัว 
เปนเครื่องบูชาไถ 
  ความผิด)  
20 จากวงศวานของอิมเมอร ไดแก ฮานานี และเศบาดิยาห    
21 จากวงศวานของฮาริม ไดแก  มาอาเสอาห  เอลียาห  เชไมยาห  
เยฮีเอล และอุสซียาห  
22 จากวงศวานของปาชเฮอร ไดแก เอลีโอนัย  มาอาเสอาห  อิชมาเอล  
เนธันเอล   
  โยซาบัด และเอลาสาห   
23 ในหมูคนเลวี ไดแก  โยซาบัด  ชิเมอี  เคลายาห (หรือเคลิทา)  
เปธาหิยาห  ยูดาห 
  และเอลีเยเซอร  
24 จากพวกนักรอง คือ เอลียาชีบ จากพวกยามพระวิหารไดแก ชัลลูม  
เทเลม และอูรี   
25 และในหมูชาวอิสราเอลอื่นๆ ไดแก จากวงศวานของปาโรช  คือ  
รามียาห  อิสซียาห   
  มัลคียาห  มิยามิน  เอเลอาซาร  มัลคียาห  และเบไนยาห  
26 จากวงศวานของเอลาม ไดแก  มัททานิยาห  เศคาริยาห  เยฮีเอล  
อับดี  เยเรโมท   
  และเอลียาห  
27 จากวงศวานของศัทธู ไดแก  เอลีโอนัย  เอลีอาชีบ  มัททานิยาห  
เ ย เ ร โ ม ท   ศ า บ า ด    
  และอาซีซา   
28 จากวงศวานของเบบัย ไดแก  เยโฮฮานัน  ฮานันยาห  ศับบัย  และ 
อัทลัย  
29 จากวงศวานของบานี ไดแก เมชุลลาม  มัลลุค  อาดายาห  ยาชูบ  
เชอัล และเยเ ร โ ม ท   



30 จากวงศวานของปาหัทโมอับ ไดแก อัดนา  เคลาล  เบไนยาห  
มาอาเสอาห   
  มัททานิยาห เบซาเลล  บินนุยและมนัสเสห     
31 จากวงศวานของฮาริม ไดแก  เอลีเยเซอร  อิสชีอาห  มัลคียาห  
เชไมยาห  ชิเมโอน 
32 เบนยามิน  มัลลุค  และเชมาริยาห  
33 จากวงศวานของฮาชูม ไดแก  มัทเทนัย  มัทธัตตาห  ศาบาด  
เอลีเฟเลท  เยเรมัย   
  มนัสเสห และชิเมอี  
34 จากวงศวานของบานี ไดแก มาอาดัย  อัมราม  อูเอล 35เบไนยาห  
เบไดยาห  เคลุฮี  
  36วานิยาห  เมเรโมท  เอลียาชีบ 37มัททานิยาห  มัทเทนัย  
และ ยาอาสุ  
38 จากวงศวานของบินนุยไดแก ชิเมอี  39เชเลมิยาห  นาธัน  อาดายาห  
40มัคนาเดบัย     ชาชัย  ชารัย 41อาซาเรล  เชเลมิยาห  
เชมาริยาห  42ชัลลูม  อามาริยาห   
  แ ล ะ โ ย เ ซ ฟ   
43 จากวงศวานของเนโบ ไดแก เยอีเอล  มัททีธิยาห  ศาบาด  เศบินา  
ยาดดัย  โยเอล  
  และเบไนยาห  
44 คนเหลานี้ไดแตงงานกับหญิงตางชาติ 
แ ล ะ บ า ง ค นมีบุตรที่เกิดจากภรรยาเหลานั้น18 
 
Foot Note ------------ 
1:7 * หรือ เทพเจาตางๆ    
1:9 * ในภาษาฮีบรูความหมายของคํานี้ไมชัดเจน 

                                      
18 10:44 * หรือ สงเขาไปเสียพรอมกับบุตร 



2:9 * ป ร ะ ม า ณ 500 กิโลกรม  ** ป ร ะ ม า ณ 2.9 เมตริกตัน 
3:9 * ภาษาฮีบรูวา เยฮูดาห 
4:6 * หรือ อาหะสุเอรัส   
4:7 * ตนฉบับเอสรา 4:8-6:18 เปนภาษาอารเมค   
4:10 * หรือ โอสนัปปาร 
5:14 * หรือ พระราชวัง   
6:3 * ป ร ะ ม า ณ 27 เ ม ต ร   ** ป ร ะ ม า ณ 27 เ ม ต ร    
7:2 * ป ร ะ ม า ณ 3.4 เมตริกตัน  ** ป ร ะ ม า ณ 22 กิโลลิตร  *** 
ป ร ะ ม า ณ 2.2 กิโลลิตร 
8:26 * ป ร ะ ม า ณ 22 เมตริกตัน     ** ป ร ะ ม า ณ 3.4 เมตริกตัน   
8:27 * ป ร ะ ม า ณ 8.5 กิโลกรัม 
10:44 * หรือ สงเขาไปเสียพรอมกับบุตร 



.c.พระธรรมเนหะมีย 
 
1 ถอยคําของเนหะมียบุตรฮาคาลิยาห ความวา  
 
 ในเดือนคิสเลฟ ปท่ี 20 เมื่อขาพเจาอยูท่ีปอมสุสา 
2ฮานานีพ่ีนองคนหนึ่งจากยูดาหมาเยี่ยมขาพเจาพรอมกับคนอื่นๆ  
ขาพเจาจึงซักถามพวกเขาเกี่ยวกับเยรูซาเล็มและชาว 
ยิวท่ีเหลืออยูซ่ึงรอดพนจากการเปนเชลย   
3 เขาตอบวา  
“ ผูท่ีเหลืออยูซ่ึงรอดพนจากการเปนเชลยกลับไปยังแวนแควนเดิมมีความทุ
กขและความอัปยศใหญหลวง  กําแพงเยรูซาเล็มก็ปรักหักพังอยู 
ประตูเมืองก็ถูกไฟเผาไปแลว”    
4 เมื่อขาพเจาไดยินเชนนี้ก็นั่งลงรองไห  ขาพเจาโศกเศรา 
ไมยอมรับประทานอาหารใชเวลาอธิษฐานตอพระเจาแหงฟาสวรรคอยูหลา
ยวัน 
 
.c.คําอธิษฐานของเนหะมีย 
5 แลวขาพเจาอธิษฐานวา  
 
   
“ ขาแตอ ง คพระ ผูเ ปนเ จา+พระเจาแหงฟาสวรรคทรงเปนพระเจายิ่ง
ใหญและนา 
 เกรงขาม 
ผูรักษาพันธสัญญาแหงความรักตอบรรดาผูท่ีรักและเชื่อฟงพระบัญชา 
6ข อ  
 ทรงเงี่ยพระกรรณและทอดพระเนตรดูผูทาสทูลอธิษฐานตอเบ้ืองพระ
พักตรพระองค 



 ท้ังวันท้ังคืน เพื่อประชากรอิสราเอลผูรับใชของพระองค  
ขาพระองคขอสารภาพ 
 ความบาปที่เราชาวอิสราเอล 
รวมทั้งขาพระองคและตระกูลของขาพระองคไดกระทํา 
 การละเมิดตอพระองค 7เราไดประพฤติตัวเลวทราม 
มิไดเชื่อฟงพระบัญชากฎเกณฑ 
 และบทบัญญัติ ซ่ึงพระองคประทานแกโมเสสผูรับใชของพระองค   
8 
 โปรดทรงระลึกถึงพระบัญชาที่ทรงใหไวตอโมเสสผูรับใชของพระอง
ควา  ‘ ห า ก    
 เจาท้ังหลายไมสัตยซ่ือ เราจะกระจายเจาไปตามชนชาติตางๆ 
9แตหากเจาหันกลับมา 
 หาเราและเชื่อฟงคําสั่งของเรา 
ถึงแมเจาจะตกเปนเชลยในแดนไกลสุดขอบฟา เราก็ 
 จะรวบรวมเจาท้ังหลายกลับสูสถานท่ีนี้ซ่ึงเราไดเลือกเปนท่ีสถาปนาน
า ม ข อ ง เ ร า ’   
10 
 ขาพระองคท้ังหลายเปนผูรับใชและเปนประชากรซ่ึงพระองคทรงไถไ
วโดย 
 เดชานุภาพและพระหัตถอันเกรียงไกร  
11ขาแตองคพระผูเปนเจาโปรดสดับฟงคํา 
 อธิษฐานของผูทาสนี้และบรรดาผูทาสซ่ึงชื่นชมในการยําเกรงพระนา
มของพระองค   
 โปรดประทานความสําเร็จแกผูทาสของพระองคในการเขาเฝากษัตริ
ยวันนี้  ขอให 
 เปนท่ีโปรดปรานของชายผูนี้ 
  
 ขาพเจานั้นเปนผูเชิญจอกเสวยของกษัตริย 



 
.c.อารทาเซอรซีสสงเนหะมยีไปเยรูซาเล็ม 
 
2 ในเดือนนิสาน ปท่ี 20 แหงรัชกาลอารทาเซอรซีส 
ขณะที่ขาพเจากําลังถวายเหลาองุน แดกษัตริย 
กอนหนานี้ขาพเจาไมเคยเศราหมองเวลาอยูหนาท่ีประทับ 2กษัตริยจึงตรัส   
ถามวา  “ ทําไมเจาจึงหนาตาเศราหมองนัก ในเมื่อไมไดเจ็บปวยอะไร? 
คงไมมีอะไรนอก จากมีความทุกขอยูในใจ”  
 ขาพเจารูสึกตกใจกลัวอยางมาก  3แตก็ทูลวา  “ ขอทรงพระเจริญ 
ขาพระบาทอดเศราหมองมิไดเนื่องจากเมืองท่ีฝงศพบรรพบุรุษของขาพระบ
าทตกอยูในสภาพปรักหักพัง ประตูเมืองก็ถูกไฟเผาวอ ด ว า ย ”  
4 กษัตริยตรัสวา  “ เจาตองการสิ่งใด?”   
ขาพเจาจึงอธิษฐานตอพระเจาแหงฟาสวรรค   5แลวทูลกษัตริยวา  
“ หากฝาพระบาทจะทรงโปรด  
หากผูทาสของพระองคเปนที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค  
ขอสงขาพระบาทไปยังเมืองในยูดาหท่ีฝงบรรพบุรุษของขาพระบาท  
เพื่อสรางท่ีนั่นขึ้นใหมเถิด”  
6 ขณะนั้นพระราชินีประทับอยูดวย  กษัตริยตรัสถามขาพเจาวา  
“ เจาจะไปนานแคไ ห น ?  เมื่อใดเจาจะกลับมา?”   
เปนอันวากษัตริยทรงโปรดอนุญาต ขาพเจาจึงกําหนดเวลาออกเดินทาง  
7 ขาพเจากราบทูลดวยวา  “ ห า ก ท ร ง โ ป ร ด  
ข อ ป ร ะ ท านพระราชสาสนใหขาพระบาทนําไปถึงบรรดาผูวาการมณ
ฑล ณ อีกฟากแมน้ํายูเฟรติส เพื่ออนุญาตใหขาพระบาทผานเขต 
แดนตลอดทางไปสูยูดาหเถิด  
8พรอมท้ังโปรดมีพระราชสาสนไปยังอาสาฟผูดูแลปาไมหลวง 
ใหอนุมัติซุงสําหรับคานประตูปอมใกลพระวิหารสําหรับกําแพงเมือง 
และสําหรับท่ีพักซ่ึงขาพระบาทจะอาศัยดวยเถิด”  
แลวกษัตริยทรงอนุมัติตามคําทูลขอ  



เพราะพระหัตถอันเปยมดวยพระคุณของพระเจาอยูเหนือขาพเจา 
9ขาพเจาจงึไปพบบรรดาผูวาการแวนแควนตางๆ ณ อีกฟากแมน้ํายูเฟรติส 
และมอบพระราชสาสนใหกษัตริยไดสงนายทหารและกองทหารมาคอยคุมกั
นขาพเจาดวย 
10 เมื่อสันบาลลัทชาวโฮโรนาอิม และโทบีอาหชาวอัมโมน  
ขาราชการคนหนึ่งไดยินเรื่องนี้ 
ก็ไมพอใจที่มีคนมาสนับสนุนสวัสดิภาพของชนอิสราเอล 
 
.c.เนหะมียสํารวจกําแพง 
11 สามวันหลังจากท่ีมาถึงเยรูซาเล็มแลว 
12ขาพเจาออกไปในเวลากลางคืน เอาคนไป ดวยเพียงสองสามคน  
ขาพเจาไมไดบอกใครเลยเกี่ยวกับแผนการสําหรับเยรูซาเล็มซ่ึงพระเจาทรง
ดลใจขาพเจา   ขาพเจาขี่ลา สวนคนอื่นๆ เดินไป  
13 เ ร า อ อ ก ไ ป ท า ง ป ระตูหุบเขา  ตรงไปยังบอน้ําหมาใน1 
ประตูกองขยะ ตรวจดูกําแพงเยรูซาเล็มซ่ึงปรักหักพังและประตูท่ีถูกเผาวอด 
14จากน้ันเราไปถึงประตูน้ําพุและถึงสระหลวง 
แตลาของขาพเจาผานชองปรักหักพังไมได 
15ขาพเจาจึงขึ้นไปบนหุบเขาตอนกลางคืนสํารวจกําแพง 
แลวยอนกลับเขาสูประตูหุบเขาดังเดิม 
16บรรดาขาราชการไมทราบวาขาพเจาไปท่ีไหนหรือทําอะไร  
เพราะขาพเจายังไมไดบอกโครงการที่คิดไวแกใครเลย ไมวาชาวยิว  
ปุโรหิต  ขุนนาง  ขาราชการหรือคนอื่นๆ ซ่ึงจะทํางาน 
17 แลวขาพเจาบอกพวกเขาวา  
“ ทานก็เห็นแลววาเราทุกขใจดวยเรื่องใด เยรูซาเล็ม ปรักหักพัง 
ประตูเมืองก็ถูกไฟเผา  ใหเรามาชวยกันสรางกําแพงเยรูซาเล็มขึ้นใหม 
เราจะไดไมตองอับอายขายหนาอีกตอไป”   

                                      
1 2:13 * หรือ งู,  หรือ มะเดื่อ 



18แลวขาพเจาเลาใหพวกเขาฟงท่ีพระหัตถแหงพระคุณของพระเจาอยูเหนื
อขาพเจา  และกษัตริยตรัสอะไรกับขาพเจาบาง  เขาทั้งหลายกลาววา  
“ เราเริ่มงานปฏิสังขรณนี้เถิด”  ฉะนั้นพวกเขาจึงเริ่มงานกัน 
19แตเม่ือสันบาลลัทชาวโฮโรนาอิมกับโทบีอาหขาราช การชาวอัมโมน  
และเกเชม ชาวอาหรับไดยินเรื่องนี้  ก็เยาะเยยสบประมาทวา  “ พวก 
เจากําลังทําอะไร?  จะกบฏตอกษัตริยหรือ?”  20ขาพเจาจึงตอบพวกเขาวา  
“ พระเจาแหงฟาสวรรคจะทรงชวยใหเราทําสําเร็จ  
เราผูรับใชของพระองคจะเริ่มงานกอสราง 
สวนทานไมมีสิทธิ์มีสวนใดๆในเยรูซาเล็มหรือในเรื่องนี้”  
 
.c.ผูสรางกําแพงเมือง 
 
3 มหาปุโรหิตเอลียาชีบและปุโรหิตอื่นๆ จึงลงมือซอมสรางประตูแกะ 
ทําพิธีถวาย และติดต้ังประตูเขาท่ี ซอมไปจนถึงหอคอยหนึ่งรอย 
ซ่ึงพวกเขาทําพิธีถวาย และซอมไปจนถึงหอคอยฮานันเอล 
2ชาวเมืองเยรีโคสรางสวนถัดไป และศักเกอรบุตรอิมรี ซอมสวนถัดไป 
 
3 บุตรทั้งหลายของหัสเสนาอาหซอมแซม ประตูปลา เขาวางไมคาน  
ติดประตู สลัก และดาล  
4เมเรโมทบุตรอูรียาหบุตรของฮักโคสซอมชวงถัดไป  เมชุลลามบุตร 
เบเรคิยาหบุตรของเมเชซาเบลซอมแซมชวงถัดจากเขา  
และศาโดกบุตรบาอานาซอมแซมชวงถัดไป 5ถัดไปไดแกชาวเมืองเทโคอา 
แตบรรดา ขุนนาง ของเขาไมยอมทํางานตามคําสั่งของผูดูและ2 
 

                                      
2 3:5 * หรือ เจานา ย ข อ ง เ ข า ,  หรือ ผูปกครอง  



6 ประตูเยชานาห3ซอมแซมโดยโยยาดา  
บุตรปาเสอาหกับเมชุลลามบุตรเบโสไดอาห เขาวางคานติดตั้งประตู   
สลักและดาล 7ถัดไปคือเมลาติยาหจากกิเบโอนกับยาโดนจากเมโรโนท 
คนจากกิเบโอนและมิสปาห ซ่ึงผูวาการ ณ 
อีกฟากแมน้ํายูเฟรติสมอบหมายมา 
8อุสซีเอลบุตรฮารฮายาหซ่ึงเปนชางทองซอมแซมสวนถัดไป  
ถัดจากนั้นคือฮานันยาหผู ปรุงน้ําหอม  
พวกเขาซอมแซมเยรูซาเล็มไปถึงกําแพงกวาง  9เรไฟยาหบุตรเฮอรผูดูแล 
เยรูซาเล็มครึ่งหนึ่งซอมแซมสวนถัดไป 
10ถัดไปเยดายาหบุตรฮารุมัฟซอมตรงขามบานเขา 
ถัดไปคือฮัททัชบุตรฮาชับเนยาห 
11มัลคียาหบุตรฮาริมกับหัสชูบบุตรปาหัทโมอับซอมแซมอีกชวงหนึ่งพรอม
ท้ังหอคอยเตาผิง  12ชัลลูมบุตรฮัลโลเฮชกับบุตรสาวซอมแซมสวนถัดไป  
เขาเปนผูดูแลเยรูซาเล็มอีกครึ่งหนึ่ง 
13 ฮานูนกับชาวศาโนอาหซอมแซมประตูหุบเขา  ติดต้ังประตู  
สลักและดาลเขาท่ี และซอมกําแพงยาว 1,000 ศ อ ก 4 
ไปจนถึงประตูกองขยะ 
14 ประตูกองขยะซอมโดยมัลคียาหบุตรเรคาบผูดูแลเขตเบธฮัคเคเรม  
เขาซอมแซม ติดตั้งประตู สลักและดาล 
15 ชัลลูมบุตรโคลโฮเซหผูดูแลเขตมิสปาห  ซอมแซมประตูน้ําพุ  
ติดหลังคา  ติดประตู  สลักและดาล 
และซอมกําแพงจากสระซีโลอัมขางอุทยานหลวง  
ถึงขั้นบันไดจากเมืองดาวิด 
16ถัดจากเขาคือเนหะมียบุตรอัสบูกผูดูแลเขตเบธซูรครึ่งหนึ่ง 
สรางไปจนถึงจุดตรงขามสุสานของดาวิดไปถึงอางเก็บน้ํา และโรงทหาร  

                                      
3 3:6 * หรือ เกา  
4 3:13 * ป ร ะ ม า ณ 450 เ ม ต ร  



17ถัดไปเปนกลุมคนเลวีในอาณัติของเรฮูมบุตรบานีขางๆ 
คือฮาชาบิยาหผูดูแลเขตเคอีลาหครึ่งหนึ่ง ซ่ึงซอมแซมสวนในเขตของเขา 
18ถัดมาคือพี่นองรวมวงศของเขานําโดยบินนุย5บุตรเฮนาดัดผูดูแลเขตเคอี
ลาหอีกครึ่งหนึ่ง19ถัดจากเขาคือเอเซอรบุตรเยชูอาผูดูแลเขตมิสปาห  
ซอมอีกสวนจากตรงขามทางท่ีจะไปคลังอาวุธจนถึงมุมกําแพง  
20ถัดมาคือบารุคบุตรศับบัยไดซอมแซมอยางแข็งขันจากมุมกําแพงไปถึงท
างเขาบานเอลียาชีบมหาปุโรหิต  21เมเรโมทบุตรอูรียาหบุตรของฮัคโคส 
ซอมกําแพงจากทางเขาบานเอลียาชีบถึงริมสุดบาน  
22 ถัดมาซอมแซมโดยบรรดาปุโรหิตจากภูมิภาครอบๆ 
23ถัดขึ้นไปเบนยามิน  หัสชูบซอมสวนหนาบานเขา  
ถัดจากนั้นอาซาริยาหบุตรมาอาเสอาห บุตรของอานานิยาห ซอมสวน 
ท่ีอยูขางบานเขา  24ถัดไปคือบินนุยบุตรเฮนาดัด 
ซอมอีกสวนหนึ่งจากบานของอาซาริยาหจนถึงมุมกําแพง  
25ปาลาลบุตรอูซัยรับชวงงานจากตรงขามมุมกําแพงและหอคอยซึ่งยื่นจาก
ตําหนักบนใกลลานทหารรักษาพระองค  ถัดไปคือเปดายาหบุตรปาโรช 
26และผูชวยงานในพระวิหารซ่ึงอาศัยอยูบนภูเขาโอเฟล 
ซอมกําแพงไปจนถึงจุดตรงขามประตูน้ําไปทางตะวันออกและหอคอยที่ยื่นอ
อ ก ไ ป   27ถัดมาคือชาวเทโคอาซ่ึงซอมกําแพงตรงขามหอ 
คอยใหญท่ียื่นออกไปจนถึงกําแพงโอเฟล   
 
28 บรรดาปุโรหิตซอมกําแพงเหนือประตูมา 
แตละคนซอมสวนท่ีอยูหนาบานของตน 29ถัด 
จากนั้นศาโดกบุตรอิมเมอรซอมสวนท่ีตรงขามบานของเขา  
ถัดไปคือเชไมยาหบุตรเชคานิยาหยามประตูตะวันออก 
30ถัดจากเขาคือฮานันยาหบุตรเชเลมิยาห  ฮานูนบุตรคนที่หกของศาลาฟ  
ถัดไปเมชุลลามบุตรเบเรคิยาหซอมแซมสวนท่ีตรงขามท่ีพักของเขา 

                                      
5 3:18 *  หรือ บัฟวัย 



31ถัดไปมัลคียาหชางทองซอมแซมไปจนถึงเรือนผูชวยงานในพระวิหารแล
ะเรือนพอคา ตรงขาม ประตูตรวจตราแลวไปถึงหองชั้นบนที่มุม 
32ชางทองและพอคาอื่นๆ ซอมสวนจากหองช้ันบนที่มุมถึงประตูแกะ  
 
.c.สันบาลลัทและโทบีอาหขดัขวางงาน 
 
4
 สันบาลลัทโมโหโกรธาย่ิงนักเม่ือไดยินวาเรากําลังสรางกําแพงขึ้นให
ม  เขาสบประมาทชาวยิว 
2ถากถางเราตอหนาเพื่อนพองและกองทัพสะมาเรียวา  
“ เจายิวกระจอกงอกงอยพวกนี้กําลังทําอะไรอยู?  จะซอมกําแพงหรือ? 
จะถวายเครื่องบูชาหรือ? จะสรางเสร็จใน วันเดียวหรือ? 
จะเอาหินไหมดําจากกองขยะกลับมาใชอีกไดหรือ? ิ  
3โทบีอาหชาวอัมโมนซ่ึงอยูขางๆ เขาเอยขึ้นวา  
“ กําแพงที่พวกเขากําลังสรางนั้นใหสุนัขจิ้งจอกแคตัวเดียวปนขึ้น 
มันก็จะพังครืนลงมาแลว”  
 
4 ขาแตพระเจาของขาพระองคท้ังหลาย โปรดสดับฟง 
เพราะขาพระองคท้ังหลายถูกเยยหยัน  
ขอใหคําสบประมาทของเขายอนตกใสศีรษะของเขาเอง  
ขอใหเขาตกเปนเหยื่อ ปลนสะดมในแดนเชลย 
5ขออยาทรงกลบบังความผิดของเขา 
หรือลบลางบาปของเขาพนจากพระเนตร  
เพราะเขาสบประมาทหยามน้ําหนาบรรดาผูสรางกําแพง 
6 ในท่ีสุดกําแพงก็เสร็จถึงครึ่งหนึ่งของความสูงเดิม 
เพราะประชาชนทํางานอยางสุดใจ 
7 แตเม่ือสันบาลลัท และโทบีอาห กับชาวอาหรับ  ชาวอัมโมน 
และชาวอัชโดด ไดยินวางานคืบหนาไป 



และชองโหวในกําแพงไดรับการซอมแซมก็โกรธจัด 
8เขาท้ังหลายคบคิดกันจะยกพวกมาสูกับเยรูซาเล็มเพื่อกอความวุนวาย 
9แตเราอธิษฐานตอพระเจาของเรา  
และตั้งยามดูแลตลอดวันตลอดคืนเพื่อรับมือกับการคุกคาม   
10 ขณะเดียวกัน ประชาชนในยูดาหกลาววา  “ คนงานหมดแรงแลว 
และมีซากปรักหักพังมากมายจนเราไมอาจสรางกําแพงขึ้นใหมได”  
11 ศัตรูของเราก็กลาววา  
“ เราจะไปอยูในหมพวกเขาโดยเขาไมทันรูตัวหรือเห็นเรา  เราจะฆาเขา 
และงานจะไดยุติลง”  
12 และชาวยิวท่ีอาศัยอยูใกลๆ มาบอกเรากวาสิบครั้งวา  
“ ไมวาพวกทานจะหันไปทางไหน  พวกเขาก็จะโจมตีเรา”  
13 เหตุฉะนั้น 
ขาพเจาจึงวางทหารยามจากแตละครอบครัวท่ีหลังโคนกําแพงตรงชองโหว 
ถือดาบ หอก ธนู ไว  14หลังจากดูแลตรวจตราแลว 
ขาพเจายืนขึ้นกลาวกับพวกขุนนาง  ขาราชการและประชากรอื่นๆ วา  
“ อยากลัวพวกนั้น 
จงระลึกถึงองคพระผูเปนเจาผูทรงยิ่งใหญและนาเกรงขาม  
จงตอสูเพื่อพี่นอง บุตรชาย บุตรหญิง ภรรยา และบานของทาน เถิด”  
15 เมื่อศัตรูของเราไดขาววาเราลวงรูแผนการของเขา  
และรูวาพระเจาทรงขัดขวางเขาแลว  
เราท้ังหมดก็กลับมาทํางานของตนที่กําแพงตอ  
16 นับตั้งแตวันนั้น  คนของเราครึ่งหนึ่งทํางาน อีกครึ่งหนึ่งถือหอก  โล  
ธนู  ดาบ  
พวกนายทหารยืนคุมกันอยูหลังประชากรยูดาห17ซ่ึงกอกําแพงอยู  
ค น ง า น ข น วัสดุมือหนึ่งทํา งานอีกมือหนึ่งถืออาวุธ 
18ชางกอสะพายดาบอยูขางตัวขณะทํางาน  
สวนคนเปาเขาสัตวอยูขางขาพเจา  



19 ขาพเจาจึงกลาวกับพวกขุนนาง  ขาราชการ  และประชาชนอื่นๆ วา  
“ งานขยายออกไปมาก 
และพวกเราก็อยูแยกหางจากกันไปตลอดแนวกําแพง 
20ถาไดยินเสียงเปาเขาใหรีบมารวมตัวกัน  
พระเจาของเราจะทรงตอสูเพื่อพวกเรา”  
21 เราจึงทํางานตอตั้งแตรุงสางจนค่ํา 
โดยมีคนครึ่งหนึ่งถือหอกเปนยามคอยระวังภัย 
22ครั้งนั้นขาพเจาบอกกับประชาชนวา  
“ ใหทุกคนกับผูชวยของเขามาคางคืนในเยรูซาเล็ม 
เพื่อจะไดเฝายามตอนกลางคืน  และทํางานตอนกลางวัน”  
23ไมวาขาพเจาหรือพี่นอง  คนของขาพเจา  หรือยามที่อยูกับขาพเจา  
ไมถอดเสื้อผาเลย 
ไมเวนแมเวลาไปเอาน้ํา6แ ล ะ ทุกคนมีอาวุธติดตัวอยูตลอดเวลา 
 
.c.เนหะมียชวยเหลือผูยากไร 
 
5 ครั้งนั้น 
มีหลายคนพรอมกับภรรยามารองกลาวโทษเรื่องพี่นองชาวยิวของตนอยางเ
อ็ดอึง 2บางคนกลาววา  “ ครอบครัวของเรามีกันหลายคน  
เราตองขวนขวายหาอาหารเพื่อเลี้ยงชีพ 
3 บางก็กลาววา  “ เราตองจํานองบาน ที่นา สวนองุน 
เพื่อแลกเมล็ดขาวในชวงกันดารอาหาริ  
4 ในขณะท่ีบางคนกลาววา  
“ เราตองกูยืมเงินเพื่อเสียภาษีที่นาและสวนองุนใหกษัตริย  
5เราก็เปนพี่นองรวมสายเลือดกับเพื่อนรวมชาติของเรา  ลูกๆ 
ของเราก็เหมือนกับลูกๆของเขานั่นแหละ แตเราตองใหลูกเปนทาส 
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ลูกสาวบางคนกลายเปนทาสไปโดยที่เราหมดทางไถตัวคืนมา  
เพราะเรือกสวนไรนาของเราตกเปนของคน อื่นแลว”  
6 ขาพเจาโกรธมากที่ไดยินเชนนี้ 7หลังจากใครครวญเรื่องนี้ในใจ 
ขาพเจาก็เอยปาก  กลาวโทษบรรดาขุนนางและขาราชการวา  
“ พวกทานกดขี่ขูดเลือดพี่นองรวมชาติแทๆ  
ขาพเจาจึงเรียกประชุมใหญเพื่อจัดการกับคนกลุมนี้  
8ขาพเจาพูดกับพวกเขาวา  “ เราตองทําทุกวิถีทาง 
เพื่อไถพี่นองชาวยิวของเราที่ถูกขายใหคนตางชาติ 
แตนี่พวกทานกลับขายพี่นองของตัวเอง 
เพียงเพื่อเขาจะไดถูกขายกลับมาใหพวกเรา คนเหลานั้นก็นิ่งอั้นพูดไมออก   
9 ขาพเจาจึงสําทับสืบไปวา  “ ที่พวกทานทําอยูนี้ไมถูกตอง 
ไมควรหรือท่ีทานจะดําเนิน 
ดวยความยําเกรงพระเจาจะไดไมเปนท่ีตําหนิติเตียนของศัตรูตางชาติ?10ข
าพเจากับพี่นอง และคนของขาพเจาก็ใหคนยืมเงิน  ยืมขาว  
จงเลิกการใหยืมแบบเรียกของมัดจําอยางนี้เถิด  11จงคืนท่ีนา  สวนองุน  
สวนมะกอกเทศ และบานแกเขาเสียทันที 
กับท้ังของมัดจําและดอกเบ้ียท่ีทานเก็บไมวาจะเปนเงิน  ขาว  เหลาองุนใหม  
และน้ํามัน”  
12 เขาทั้งหลายตอบวา  
“ เราจะคืนใหและจะไมเรียกรองสิ่งใดจากพวกเขาอีก  
เราจะทําตามท่ีทานบอก”  
 ขาพเจาจึงเรียกบรรดาปุโรหิตมาและใหขุนนางและขาราชการเหลา
นี้สาบานวาจะทํา ตามที่สัญญาไว    
13แลวขาพเจาสะบัดชายเสื้อคลุมของขาพเจาลั่นวาจาวา  
“ ใครไมรักษาคําสัญญานี้  
ขอใหพระเจาสลัดบานและทรัพยสินของเขาออกไปอยางนี้ 
ใหเขาถูกสลัดออกและหมดเนื้อหมดตัว”  



 แลวชุมนุมชนทั้งหมดขานรับวา  “ อาเมนิ 
และสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+  คนทั้งหลายก็ทําตามท่ีสัญญาไว 
14 ยิ่งไปกวานั้น ตลอด 12 ปท่ีขาพเจาเปนผูวาการแหงยูดาห 
นับตั้งแตปท่ี 20 ถึงปท่ี 32 แหงรัชกาลอารทาเซอรซีส  
ตัวขาพเจาหรือพี่นองไมไดรับอาหารสวนของผูวาการเลย 
15ผูวาการคนอื่นๆ กอนหนาขาพเจาเบียดเบียนประชาชนเรียกรองเอาเงิน 
40 เ ช เ ค ล 7 นอกเหนือจากอาหาร และเหลาองุน 
ลูกนองของเขาก็วางอํานาจเหนือประชาชน สวน  ขาพเจายําเกรงพระเจา  
ไมประพฤติตัวเชนนั้น 16ขาพเจาทุมเทใหกับงานสรางกําแพง 
คนทั้งหมดของขาพเจาก็มาชุมนุมกันอยูที่นั่นเพื่องาน 
เราไมไดคิดหาจับจองที่ดิน  
17 ยิ่งกวานั้นมีคนยิวและเจาหนาท่ีรวม 150 ค น 
รวมโตะกับขาพเจาเปนประจํา นอกเหนือจากคนชาติตางๆ 
โดยรอบซ่ึงมาหาเรา 18แตละวันตองจัดเตรียมวัวผู 1 ตัว แกะอวน 6 ตัว 
เปดไกใหขาพเจา และทุกสิบวันมีเหลาองุนทุกชนิดจํานวนมาก 
แตขาพเจาก็ไม ยอมเรียกรองอาหารสวนของผูวาการจากประชาชน  
เ พ ร า ะ พ ว ก เ ข า เ อ งก็เดือดรอนอยูแลว   
19 ขาแตพระเจาของขาพระองค  
ขอทรงระลึกถึงขาพระองคดวยความโปรดปรานในสิ่งท้ังปวงที่ขาพระองคไ
ดกระทําเพื่อประชากรเหลานี้ 
 
.c.ศัตรยูังขัดขวางไมเลิก 
 
6 เมื่อสันบาลลัท  โทบีอาห  เกเชม  ชาวอาหรับ และศัตรูอื่นๆ ของเรา 
ไดขาววาเราสรางกําแพงเกือบเสร็จแลว ไมมีชองโหวใดๆ 
เหลืออยูแมวาเรายังไมไดติดตั้งประตู 
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2สันบาลลัทกับเกเชมก็สงจดหมายมาถึงขาพเจาความวา  
“ ขอเชิญทานใหมาพบกับพวกเรา ณ 
หมูบานแหงหนึ่งในเขตที่ราบโอโน”  
 แตขาพเจาไหวทันวาพวกเขากําลังคบคิดกันจะกําจัดขาพเจา 
3จึงสงคนไปใหคําตอบแกพวกเขาวา  “ ขาพเจากําลังทํางานใหญ 
ควรหรือท่ีจะท้ิงงานมาหาพวกทาน?”  
4เขาสงขอความอยางเดียวกันมาถึงสี่ครั้ง 
และแตละครั้งขาพเจาก็ตอบกลับไปดวยใจความเดิม  
5
 ครั้งท่ีหาคนรับใชของสันบาลลัทถือจดหมายเปดผนึกมามอบใหขาพเ
จา 6มีขอความวา  
   “ ชาติตางๆ ลือกันและเกเชมก็บอกวาเปนความจริง 
คือทานกับชาวยิวกําลัง 
 วางแผนกบฏ ฉะนั้น ทานจึงกอกําแพง 
ท้ังลือกันวาทานจะเปนกษัตริยของคนเหลา 
 นั้น 
7ทานถึงกับแตงต้ังผูเผยพระวจนะใหประกาศเรื่องของทานท่ีเยรูซาเล็มวา  
‘ มี 
 กษัตริยอยูในยูดาห รายงานเรื่องนี้จะนําขึ้นทูลกษัตริย  ฉะนั้น 
เรามาหารือตกลงกัน 
 ดีกวา”   
 
8 คําตอบจากขาพเจาคือ  
“ เรื่องท่ีทานกลาวมาท้ังหมดไมมีมูลความจริงเลย 
ทานคิดกุขึ้นมาเองท้ังนั้น”  
9 พวกเขาพยายามขมขวัญเราใหใจเสียคิดวา  
“ มือของพวกเขาจะไดออนแรงเกินไปที่จะทํางาน  งานจะไดไมสําเร็จ  



 แตขาพเจาอธิษฐานวา  
“ บัดนี้ขอทรงเสริมกําลังใหมือของขาพระองคดวยเถิด”  
10 วันหนึ่ง ขาพเจาไปท่ีบานของเชไมยาห  บุตรเดไลยาห  
บุตรของเมเหทาเบล  เขาเก็บตัวอยูในบาน  เขากลาววา  
“ ใหเราไปพบกันท่ีพระนิเวศของพระเจาในพระวิหาร และ 
ลั่นดาลประตูเสีย เพราะตอนกลางคืนพวกเขาจะบุกมาฆาทาน”  
11 แตขาพเจาตอบวา  “ คนอยางขาพเจามีหรือจะหนี? 
คนอยางขาพเจาหรือจะหนีเขาไปในพระวิหารเอาชีวิตรอด?  
ขาพเจาไมไป”  12ขาพเจาตระหนักวาพระเจามิไดสงเขามา 
แตเขาทําทีเผยพระวจนะลอขาพเจาเพราะโทบีอาหกับสันบาลลัทจางเขา13
ใหมาขมขวัญขาพเจา  ขาพเจาจะไดทําบาปโดยหนีเขาไปในพระวิหาร 
พวกเขาจะไดปรักปรําใหรายขาพเจา 14ขาแตพระเจาของขาพระองค  
ขอทรงจดจําการกระทําของโทบีอาหกับสันบาลลัท 
และทรงจดจําผูเผยพระวจนะหญิงโนอัดดียาหกับผูเผยพระวจนะอื่นๆ 
ท้ังปวง ที่พยายามจะใหขาพเจาเสียกําลังใจ 
 
.c.สรางกําแพงเสร็จ 
15 ในที่สุดกําแพงก็เสร็จในวันท่ียี่สิบหา เดือนเอลูล ใชเวลาเพียง 52 วัน 
16เม่ือบรรดาศัตรูของเราไดยินเชนนี้ ชนชาติโดยรอบก็กลัวและเสียขวัญ 
เพราะตระหนักวางานนี้สําเร็จลงดวยความชวยเหลือจากพระเจาของเรา  
17 ในชวงนั้น  มีจดหมายโตตอบไปมาหลายฉบับ 
ระหวางโทบีอาหกับขุนนางบางคนของยูดาห 
18หลายคนในยูดาหรวมสัตยสาบานกับเขา  เพราะพอตาของเขาคือ 
เชคานิยาหบุตรอาราห  
เยโฮฮานันบุตรชายของเขาก็แตงงานกับบุตรสาวของเมชุลลาม  
บุตรเบเรคิยาห  19มิหนําซํ้า 
พวกเขาพร่ําพูดใหขาพเจาฟงถึงคุณงามความดีของโทบีอาห  



แลวนําถอยคําของขาพเจาไปบอกโทบีอาห  
เขาสงจดหมายหลายฉบับมาขมขวัญขาพเจา 
 
7 หลังจากท่ีกอกําแพงเสร็จแลว  เราก็ติดต้ังประตู  
และแตงต้ังนายประตู  คณะนักรองและคนเลวี  
2ขาพเจามอบหมายใหฮานานีพ่ีนองของขาพเจาดูแลเยรูซาเล็ม 
และฮานันยาหเปนผูบัญชาการปอม เพราะเขาเปนคนซื่อสัตยสุจริต  
ยําเกรงพระเจามากกวาคนอื่นๆ  3ขาพเจากําชับพวกเขาวา  
“ อยาเปดประตูเยรูซาเล็มจนกวาแดดจะรอน 
และขณะที่ยามเฝาประตูประจําการอยูใหปดประตูลั่นดาล 
ท้ังใหแตงตั้งผูพํานักอยูในเยรูซาเล็มเปนยามดูแลประจําท่ีต้ังของตน  
บางก็ดูแลบริเวณใกลบาน”  
 
.c.รายชื่อเชลยที่กลับมา 
4 กรุงเยรูซาเล็มนั้นใหญกวางขวาง แตจํานวนประชากรนอย 
บานเรือนก็ยังไมไดสรางขึ้นใหม  5ดังนั้น 
พระเจาจึงทรงดลใจขาพเจาใหเรียกชุมนุมขุนนางเจาหนาท่ีแหงเมืองนั้นพร
อมทั้งราษฎรทั่วไปใหมาลงทะเบียนตามวงศตระกูล  
ขาพเจาพบบันทึกลําดับวงศของบรรดาผูท่ีกลับมายังยูดาหกอนหนานี้  
ซ่ึงมีใจความวา 
 
6   “ ตอไปนี้ 
คือชาวมณฑลซึ่งกลับมาหลังจากท่ีถูกเนบูคัดเนสซาร กษัตริยแหง              
 บาบิโลนกวาดตอนไปเปนเชลย (พวกเขากลับสูเยรูซาเล็ม 
และยูดาหทุกคนกลับไป 
 ยังเมืองของตนเอง 7โดยมากับเศรุบบาเบล  เยชูอา  เนหะมีย  
อาซาริยาห  ราอามิยาห  นาหะมานี   โมรเดคัย  บิลชาน  มิสเปเรท  บิกวัย   
เนฮูมและบาอานาห) 



 
 ทะเบียนประชากรอิสราเอล ไดแก 
 
   8วงศวานของปาโรช  2,172 ค น  
   9ของเชฟาทิยาห     372 ค น  
 10ของอาราห          652 ค น  
 11ของปาหัทโมอับ (ทางสายเยชูอาและโยอาบ)    2,818 
ค น  
 12ข อ ง เ อ ล า ม               1,254 ค น  
 13ของศัทธู         845 ค น  
 14ของศัคคัย      760 ค น  
 15ของบินนุย   648 ค น  
 16ของเบบัย   628 ค น  
 17ของอัสกาด   2,322 ค น  
 18ข อ ง อ า โดนีคัม   667 ค น  
 19ของบิกวัย     2,067 ค น  
 20ของอาดีน   655 ค น  
 21ของอาเทอร (ทางสายเฮเซคียาห)    98 ค น  
 22ของฮาชูม              328 ค น  
 23ข อ ง เ บ ไ ซ    324 ค น  
 24ของฮาริฟ   112 ค น  
 25ของกิเบโอน   95 ค น  
 26ชาวเบธเลเฮมและเนโทฟาห 188 ค น  
 27ช า ว อ า น า โ ท ท       128 ค น  
 28ชาวเบธอัสมาเวท  42 ค น  
 29ชาวคีริยาทเยอาริม  เคฟราห  และเบเอโรท  743 ค น  
 30ชาวรามาห และเกบา      621 ค น  
 31ชาวมิคมาช   122 ค น  



 32ชาวเบธเอลและอัย  123 ค น  
 33ชาวเนโบอีกพวก   52 ค น  
 34ชาวเอลามอีกพวก  1,254 ค น  
 35ชาวฮาริม          320 ค น  
 36ชาวเยรีโค   345 ค น  
 37ชาวโลด  ฮาดิด  และโอโน  721 ค น  
 38เสนาอาห      3,930 ค น  
 39 ปุโรหิตท่ีกลับมาไดแก วงศวานของเยดายาห (ทางสายเยชูอา)
 973 ค น  
 40ของอิมเมอร    1,052 ค น  
 41ของปาชเฮอร       1,247 ค น  
 42ของฮาริม     1,017 ค น  
 43คนเลวี คือ  
  วงศวานของเยชูอา (ท า งสายคัดมีเอล จากสายโฮดาวิยาห)
 74 ค น  
 44คณะนักรอง ไดแก 
   วงศวานของอาสาฟ  148 ค น  
 45ยามพระวิหาร ไดแก 
    วงศวานของชัลลูม  อาเทอร  ทัลโมน  อักคูบ  ฮาทิทา 
และโชบัย     138 ค น  
 46ผูชวยงานในพระวิหาร ไดแก 
    วงศวานของศีหะ  ฮาสูฟา  ทับบาโอท   
  47เ คโรส  สีอา  ปาดอน   
  48เลบานา  ฮากาบา  ชัลมัย   
  49ฮานัน  กิดเดล  กาฮาร   
  50เรอายาห  เรซีน  เนโคดา  
  51กัสซัม  อุสซา  ปาเสอาห   
  52เบสัย  เมอูนิม  เนฟสสิม   



  53บัคบูค  ฮาคูฟา  ฮารฮูร  
  54บัสลูท  เมหิดา  ฮารชา   
  55บารโคส  สิเสรา  เทมาห  
  56เนซิยาห  และฮาทิฟา   
 
57  วงศวานขาราชบริพารของโซโลมอน ไดแก 
 
    วงศวานของโสทัย  โสเฟเรท  เปรีดา   
  58ยาอาลา  ดารโคน  กิดเดล   
  59เชฟาทิยาห  ฮัททิล  โปเคเรทหัสเซบาอิม และอาโมน   
 
60 ผูชวยงานในพระวิหารและวงศวานขาราชบริพารของโซโลมอน 
    รวมทั้งสิ้น     392 ค น  
  61ในครั้งนั้น  มีอีกกลุมหนึ่งจากเมืองตางๆ  ดังนี้    
    เทลเมลาห  เทลหารชา  เครูบ  อัดโดน  และอิมเมอร     
    แตพวกเขาไมมีหลักฐานแสดงการสืบเชื้อสายจากอิสราเอล   
  62ไดแก วงศวานของเดไลยาห  โทบีอาห  และเนโคดา  รวม 
 642 ค น    
 
63 แ ล ะ จากพวกปุโรหิต  ไดแกวงศวานของโฮบายาห  ฮักโคส  
  และบารซิลลัย (ซึ่งแตงงานกับธิดาของบารซิลลัยแหง 
  กิเลอาดและไดชื่อตามนั้น)  
64   พวกเขาหาหลักฐานวงศตระกูลไมพบจึงไมถือวาเปนพวก 
  ปุโรหิต เนื่องจากไมสะอาด 65ฉะนั้นผูวาการสั่งหาม  
  มิใหพวกเขารับประทานอาหารบริสุทธ์ิท่ีสุด  จนกวาจะไดรับ 
  คําตอบทางอูริมและทุมมิมเสียกอน 
 



66 ชุมชนทั้งหมดมี 42,360 ค น  67และมีทาสชายหญิง 7,337 คน 
และคณะนักรองชายหญิง 245 ค น   68มีมา 736 ตัว  ลอ  245 ตัว8 69อูฐ 
435 ตัว  และลา 6,720 ตัว 
 
70  ผูนําตระกูลบางคนรวมถวายเพื่องานนี้  
ผูวาการมอบทองคําราว 1,000  
 ดาริค9  ช า ม   50 ใบ  เครื่องแตงกายสําหรับปุโรหิต 530 ชุด 
71ผูนําตระกูลบางคน 
 ม อ บ ท อ ง ค ำ ร า ว  20,000 ดาริค10  เงินราว 2,200 
มินา11ใหคลังสําหรับงานนี้ 72สวน 
 ป ร ะ ช า ช น ม อ บ ท อ ง ค ำ ร า ว  20,000 ดาริค  เงิน  
2,000 มินา12และเครื่องแตงกาย 
 ปุโรหิต 67 ชุด 
73  ปุโรหิต  คนเลวี  ยามพระวิหาร  คณะนักรอง  
ผูชวยงานในพระวิหาร  ประชากร  
 บางคน และชนอิสราเอลที่เหลือตั้งถ่ินฐานในเมืองของตน 
 
.c.เอสราอานบทบัญญัติ 
 ครั้นเดือนเจ็ด และชนอิสราเอลไดตั้งถ่ินฐานในเมืองของตนแลว 
8 ประชากรทั้งปวงพรอมใจกันมาชุมนุมท่ีลานตรงหนาประตูน้ํา 
พวกเขาขอใหเอสรา 

                                      
8 7:68 * ตนฉบับฮีบรูสวนใหญไมมีขอนี้ 
9 7:70 * ป ร ะ ม า ณ 8.5 กิโลกรัม    
10 7:71 * ป ร ะ ม า ณ 170 กิโลกรัม 
11 7:71 ** ป ร ะ ม า ณ 1.2 เมตริกตัน 
12 7:72 * ป ร ะ ม า ณ 1.1 เมตริกตัน 



ธรรมาจารยนําบทบัญญัติของโมเสสซึ่งองคพระผูเปนเจา+ประทานแกอิสรา
เ อ ล อ อ ก ม า    
2 ฉะนั้น  ในวันท่ีหนึ่งเดือนเจ็ด 
ปุโรหิตเอสราจึงนํามวนบทบัญญัติมาตอหนาชุมชน 
ซ่ึงมีท้ังชายหญิงและทุกคนที่ฟงความเขาใจได  
3เอสราอานเสียงดังต้ังแตเชาตรูจนถึงเท่ียง  
หนาลานตรงหนาประตูน้ําตอหนาท่ีประชุมชายหญิงและคนทั้งหลายที่เขาใ
จความ ประชากรทั้งปวงตั้งใจฟงบทบัญญัติ   
4 ธรรมาจารยเอสรายืนอยูบนเวทีซ่ึงยกพื้นสูงท่ีทําขึ้นเพื่อโอกาสนี้ 
ผูท่ีอยูขางขวามือของเอสรา ไดแก มัททีธิยาห  เชมา  อาไนยาห  อูรียาห  
ฮิลคียาหและมาอาเสอาหทางซาย ไดแก เปดายาห  มิชาเอล มัลคียาห  
ฮาชูม  ฮัชบัดดานาห เศคาริยาห และเมชุลลาม   
5 เอสราเปดหนังสือ  คนทั้งปวงสามารถเห็นทาน 
เพราะทานยืนอยูเหนือพวกเขา และขณะทานคลี่หนังสือมวนออก 
ประชากรทั้งปวงก็ยืนขึ้น 
6เอสราสรรเสริญอ ง คพระ ผูเ ปนเ จา+พระเจาผูย่ิงใหญและประชากร
ท้ังปวงชูมือขึ้นขานรับวา  “ อ า เ ม น ! อ า เ ม น !”  
จากนั้นเขาทั้งหลายก็หมอบกราบซบหนาลงกับพื้นนมัสการองคพระผูเปนเจ
า + 

7 คนเลวี ไดแก เยชูอา  บานี  เชเรบิยาห  ยามีน  อักคูบ  ชับเบธัย  
โฮดียาห  มาอาเสอาห  เคลิทา  อาซาริยาห  โยซาบัด  ฮานัน  
และเปไลยาห สอนบทบัญญัติแกประชาชน ขณะพวกเขายืนอยูท่ีนั่น  
8เขาท้ังหลายอานจากหนังสือบทบัญญัติของพระเจาแปล 
ความและอธิบายความหมายเพื่อประชาชนจะไดเขาใจสิ่งท่ีอาน 
9 คนทั้งปวงก็ร่ําไหเม่ือไดยินเนื้อความในบทบัญญัติ เนหะมียผูวาการ 
ปุโรหิตเอสรา ผูเปนธรรมาจารย    และคนเลวีซ่ึงกําลังสอนประชาชน 
จึงกลาวกับเขาทั้งหลายวา  



“ วันนี้เปนวันบริสุทธิ์แดอ ง คพระ ผูเ ปนเ จา+พระเจา ของทาน  
อยารองไหหรือคร่ําครวญเลย”  
10 เนหะมียกลาววา  “ จงไปกิน ดื่ม ใหอิ่มหนําสําราญใจ 
และแบงปนแกผูท่ีไมไดตระเตรียมอะไรมาเถิด  
วันนี้เปนวันบริสุทธิ์แดองคพระผูเปนเจาของเรา  อยาโศกเศรา  หมนหมอง 
เพราะความชื่นบานในองคพระผูเปนเจา+คือกําลังของทาน”  
11 คนเลวีก็ปลอบใจประชากรวา  “ นิ่งเสียเถิด วันนี้เปนวันบริสุทธิ์  
อยาเศราหมองเลย”  
12 แลวประชากรทั้งปวงจึงออกไปรับประทานอาหาร  
แบงปนอาหารใหผูท่ีไมมี และฉลองกันดวยความยินดี 
เพราะเดี๋ยวนี้พวกเขาเขาใจถอยคําท่ีไดรับฟงนั้นแลว 
13 วันท่ีสองเดือนนั้น 
ผูนําตระกูลท้ังปวงพรอมดวยปุโรหิตและคนเลวีมาลอมวงรอบเอสราธรรมาจ
ารยใสใจฟงเนื้อความบทบัญญัติ 
14พวกเขาพบบันทึกในบทบัญญัติท่ีอ ง คพระ ผูเ ปนเ จา+บัญชาผานโ
มเสสใหชนอิสราเอล อาศัยในเพิงตลอดเทศกาลในเดือนเจ็ด 
15และควรจะประกาศ เรื่องนี้ไปท่ัวหัวเมืองตางๆ กับในเยรูซาเล็มวา  
“ จงออกไปเก็บก่ิงมะกอกเทศ  กระบก  น้ํามันเขียว  
ปาลมและไมใบดกอื่นๆที่ภูเขา เพื่อมุงเพิง”  ดังท่ีไดบันทึกไว13 

16 ประชากรจึงออกไปเก็บก่ิงไมมาสรางเพิง ขึ้นบนหลังคาบานของตน 
ท่ีลานบาน ท่ีลานพระนิเวศของพระเจา  
ท่ีลานขางประตูน้ําและที่ลานขางประตูเอฟราอิม 
17ชุมชนท่ีกลับมาจากแดนเชลยสรางเพิงและอาศัยอยูในเพิงนับตั้งแตสมัยโ
ยชูวาบุตรนูนชนอิสราเอลมิไดเฉลิมฉลองกันอยางนี้เลย  
จึงยินดีปรีดากันยิ่งนัก 
18ทุกวันตลอดเทศกาลเอสราอานบทบัญญัติของพระเจา 

                                      
13 8:15 * ดู ลนต.23:37-40 



พวกเขาเฉลิมฉลองเทศกาลกันเจ็ดวัน 
และในวันท่ีแปดมีการชุมนุมกันตามระเบียบ 
 
.c.ชนอสิราเอลสารภาพบาป 
 
9 ในวันท่ีย่ีสิบสี่ของเดือนเดียวกัน 
ประชากรอิสราเอลมาชุมนุมกันถืออดอาหาร สวมเสื้อผากระสอบ 
และโปรยฝุนธุลีบนศรีษะ 
2เชื้อสายอิสราเอลแยกตัวออกจากชาวตางชาติท้ังปวง 
ยืนประจําท่ีสารภาพความผิดบาปของตนและความชั่วชาของบรรพบุรุษ 
3พวกเขายืนอยูกับท่ี  
มีการอานบทบัญญัติของอ ง คพระ ผูเ ปนเ จา+พระเจาของพวกเขาเปน
เวลาสามชั่วโมง  และอีกสามช่ัวโมงเปนชวงสารภาพบาป 
และนมัสการอ ง คพระ ผูเ ปนเ จา+พระเจาของพวกเขา 4คนเลวี ไดแก 
เยชูอาบานี  คัดมีเอล  เชบานิยาห  บุนนี  เชเรบิยาห  บานี  และเคนานี  
ยืนอยูบนเวทีเปลงเสียงสรรเสริญอ ง คพระ ผูเ ปนเ จา+พระเจาของพวก
เ ข า  5และคนเลวี อันไดแก เยชูอา  คัดมีเอล  บานี  ฮาชับเนยาห  
เชเรบิยาห  โฮดียาห  เชบานิยาห  และเปธาหิยาห กลาววา  
“ จงยืนขึ้นสรรเสริญอ ง คพระ ผูเ ปนเ จา+พระเจาของทาน  
ผูทรงดํารงอยูต้ังแตนิรันดรกาลจวบจนนิรันดรกาล”  
 
   “ ขอถวายสรรเสริญแดพระนามอันสูงสง  
ขอใหเปนท่ีเทิดทูนเหนือการโมทนา 
 สรรเสริญท้ังปวง 6พ ระองคแแตผูเดียวทรงเปนองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคทรงสรางฟา  
 สวรรคแมแตสวรรคสูงสุดและสิ่งท้ังปวงในฟาจักรวาล 
ทรงสรางแผนดินโลกกับทอง 



 ทะเลและสรรพสิ่งในนั้น ทรงประทานชีวิตใหแกทุกสิ่ง 
และชาวสวรรคนมัสการพระองค  
7  พระองคทรงเปนอ ง คพระ ผูเ ปนเ จา+พระเจา 
ผูทรงเลือกสรรอับราม และนําทานออก 
 มาจากเมืองเออรของชาวเคลเดียและประทานนามแกทานวาอับราฮัม 
8ทรงพบวาทาน 
 มีใจสัตยซ่ือตอพระองค 
และทรงทําพันธสัญญากับทานวาจะประทานดินแดนของชาว 
 คานาอัน  ฮิตไทต  อาโมไรต  เปริสซี  เยบุส  
และเกอรกาชีแกวงศวานของทาน 
 ทรงกระทําตามคําสัญญาเพราะพระองคทรงชอบธรรม 
9   
“ พระองคทอดพระเนตรเห็นความทุกขลําบากของบรรพบุรุษแหงขาพระอง
ค 
 ท้ังหลายในอียิปต 
ทรงสดับฟงคําออนวอนของทานเหลานั้นท่ีทะเลแดง14 10พระองค 
 ทรงแสดงหมายสําคัญและการอัศจรรยตางๆ ตอฟาโรห  
เหลาขาราชการและชาวอียิปต 
 ท้ังปวง 
เพราะทรงทราบวาชาวอียิปตปฏิบัติตอบรรพบุรุษของขาพระองคทั้งหลาย 
 อยางเยอหยิ่ง  พระเกียรติของพระองคเลื่องลือตราบเทาทุกวันนี้ 
11พระองคทรงแยก 
 ทะเลออกเพื่อบรรพบุรุษของขาพระองคท้ังหลายจะไดเดินขามบนดิน
แหง และแลว 
 ทรงกวาดศัตรูผูรุกตามมาลงในหวงลึก  
เหมือนกอนหินตกสูกระแสน้ําเช่ียว 12ท ร ง น ำ  

                                      
14 9:9 * หรือ ทะเลตนกก 



 เหลาบรรพบุรุษดวยเสาเมฆในยามกลางวันและเสาไฟในยามค่ําคืนเ
พื่อยังความสวาง 
 ตามทางที่จะไป 
13   
“ พระองคเสด็จลงมาเหนือภูเขาซีนายและตรัสกับทานเหลานั้นจากสวรรค   
 พระองคทรงประทานกฎระเบียบและบทบัญญัติอันเที่ยงตรงถูกตอง 
และกฎเกณฑกับ 
 พระบัญชาอันดีงาม 
14ทรงสอนใหรูจักสะบาโตอันบริสุทธ์ิของพระองค และทรงประทาน 
 พระบัญชากฎเกณฑและบทบัญญัติผานทางโมเสสผูรับใชของพระอง
ค 15ยามทานหิว  
 พระองคทรงประทานอาหารจากสวรรค ยามทานกระหาย 
ทรงโปรดประทานน้ําจาก 
 ศิลา 
ทรงบัญชาใหทานเขาไปพิชิตดินแดนซ่ึงพระองคไดทรงปฏิญาณมอบแกทา
นแลว 
16   “ แตบรรพบุรุษของขาพระองคท้ังหลาย  เยอหยิ่ง 
และใจด้ือดึง  ไมยอมเชื่อฟง 
 พระบัญชาของพระองค 
17ไมยอมรับฟงและมิไดจดจําการอัศจรรยตางๆ ที่ทรงกระทํา 
 ในหมูพวกเขากลับใจแข็งคิดคดทรยศ 
และตั้งผูนําคนหนึ่งเพื่อพากันกลับสูความเปน 
 ทาสในอียิปต  แตพระองคทรงเปนพระเจาผูพรอมจะอภัยให  
ทรงเปยมดวยพระคุณ 
 และความเอ็นดูสงสาร  ทรงพระพิโรธชาและเปยมดวยความรัก  
จึงมิไดทรงทอดทิ้ง 
 เหลาบรรพบุรษ 
18แมวาพวกเขาไดหลอเทวรูปวัวขึ้นสําหรับตนและประกาศวา ‘ นี่คือ 



 พระเจาผูพาเราออกมาจากอียิปต’  
หรือเมื่อพวกเขาลวงละเมิดหม่ินประมาทพระเจา 
 อยางรายแรง  
19   “ เนื่องดวยพระกรุณาคุณยิ่งใหญ  
พระองคมิไดทรงละทิ้งเหลาบรรพบุรุษไวใน 
 ถ่ินกันดาร ยามกลางวันเสาเมฆยังคงนําทานไปตามทาง 
และเสาไฟสองทา ง ต ล อ ด  
 คํ่าคืน  20พระองคประทานพระวิญญาณล้ําเลิศมาสั่งสอนทาน  
พระองคมิไดงดมานา 
 ของพระองคจากปากของพวกเขาและทรงประทานน้ําดับกระหายแก
พ ว ก เ ข า  21ต ล อ ด  
 สี่สิบปทรงเลี้ยงดูพวกเขาในถิ่นกันดารมิใหขัดสนสิ่งใด  
เสื้อผาของเขามิไดเกาคร่ําครา 
 ไปและเทาก็มิไดบวมช้ํา 
22   “ พระองคทรงมอบอาณาจักรและชนชาติ ตางๆ แกพวกเขา  
ทรงจัดสรรปนสวน 
 ให แมชายแดนไกลโพน  
พวกเขายึดครองดินแดนของสิโหนประมุขแหงเฮชโบน  และ 
 ดินแดนของโอกประมุขแหงบาชาน 
23พระองคทรงโปรดใหบุตรหลานของเขาเพิ่มทวี  
 เหมือนดวงดาวในทองฟา  
แ ล ะ น ำ พ ว ก เ ข า ม า ยังดินแดนซึ่งพระองคตรัสสั่งบรรพบุรุษ 
 ใหเขาครอบครอง  24วงศวานเหลานั้นเขายึดครองดินแดน  
พระองคทรงปราบชาว 
 คานาอันซ่ึงอยูในดินแดนลงตอหนาพวกเขา  
ทรงมอบชาวคานาอันแกพวกเขา  ทั้ง       
 กษัตริยและประชาชน  สุดแลวแตพวกเขาจะจัดการตามใจชอบ 
25พวกเขายึดหัวเมือง 



 ปอมปราการและดินแดนอุดมสมบูรณ  
ครอบครองบานซ่ึงเต็มไปดวยสรรพสิ่งอันดี  
 มีบอน้ําท่ีขุดแลว  สวนองุน  สวนมะกอก  
และตนหมากรากไมอุดมสมบูรณ   
 ประชากรจึงอิ่มหนําสําราญอิ่มเอมกับความประเสริฐเลิศล้ําของพระอง
ค 
26   “ แตเหลาบรรพบุรุษไมเชื่อฟงและกบฏตอพระองค  
ทอดทิ้งพระบัญญัติ  สังหาร 
 บรรดาผูเผยพระวจนะซึ่งเตือนใหพวกเขาหันกลับมาหาพระองค   
กระทําการหมิ่น 
 ประมาทรายแรง  27ฉะนั้น 
พระองคทรงมอบเหลาบรรพบุรุษไวในมือศัตรูผูกดขี่ขมเหง  
 แตเม่ือถูกกดข่ีบีบคั้น  เหลาบรรพบุรุษก็รองทูลตอพระองค  
พ ร ะ อ งคทรงสดับฟงจาก 
 สวรรค และดวยความเอ็นดูสงสาร  
ทรงโปรดประทานผูชวยกูมาชวยใหพนจากมือ 
 ของเหลาศัตรู 
28   “ ครั้นทุกอยางคืนสูปกติสุข  
เหลาบรรพบุรุษก็กระทําสิ่งท่ีพระองคเห็นวาช่ัวอีก   
 จึงทรงทิ้งพวกเขาไวในมือศัตรูใหครอบครองเหนือพวกเขา   
และเมื่อเขารองทูลพระ 
 องคอีก  พระองคก็ทรงสดับฟงจากสวรรค   
และดวยความเอ็นดูสงสาร   ทรงกอบกู 
 พวกเขาครั้งแลวครั้งเลา  
29   “ พระองคทรงเตือนใหหันกลับมายังบทบัญญัติของพระองค 
แตพวกเขาหยิ่ง 
 ผยองและไมเชื่อฟงพระบัญชาของพระองค  
ผิดตอบทบัญญัติซ่ึงผูใดปฏิบัติตามจะมี 



 ชีวิตอยู  พวกเขาหันหลังใหพระองคดวยความด้ือรั้น  อวดดี  
และไมยอมฟง 30พระองค 
 ทรงอดกลั้นพระทัยตอพวกเขาตลอดหลายป 
โดยพระวิญญาณทรงเตือนสติผานผูเผย 
 พระวจนะของพระองค แตบรรพบุรุษก็ไมแยแส 
พระองคจึงทรงมอบเขาไวในเงื้อมมือ 
 ของชนชาติเพื่อนบา น  31แตดวยพระกรุณาธิคุณอันล้ําเลิศ 
พระองคมิไดทรงทําลายพวก 
 เขาจนยอยยับหรือทอดทิ้งไป 
เพราะพระองคทรงเปนพระเจาผูเปยมดวยพระเมตตา 
 และพระกรุณา  
32   “ ฉะนั้น  บัดนี้  ขาแตพระเจาของขาพระองคทั้งหลาย 
ผูทรงเปนพระเจาทรงฤทธิ์ 
 ยิ่งใหญและนาเกรงขาม  
ผูทรงรักษาพันธสัญญาแหงความรักของพระองค  ขออยา 
 ใหความทุกขลําบากทั้งปวงนี้เปนสิ่งเล็กนอยสําหรับพระองค  
ความทุกขรอนอันมีแก 
 ขาพระองคท้ังหลาย  แกกษัตริยและผูนํา  แกปุโรหิต  
และผูเผยพระวจนะของเรา   
 แกบรรพบุรุษของเราและปวงประชากรของพระองค  
ตั้งแตสมัยบรรดากษัตริยแหง 
 อัสซีเรียจนถึงวันนี้ 33ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นแกขาพระองคท้ังหลายนั้น 
พระองคทรงเที่ยง  
 ธรรม  
พระองคทรงสัตยซ่ือในพระราชกิจขณะท่ีขาพระองคท้ังหลายไดกระทําผิด  
 34กษัตริย  ผูนํา ปุโรหิต  
และบรรพบุรุษของขาพระองคท้ังหลายไมไดปฏิบัติตามบท 



 บัญญัติของพระองค  
พวกเขาไมใสใจในพระบัญชาและพระดํารัสเตือนของพระองค  
 35แมเม่ือพวกเขาอยูในอาณาจักร  
ชื่นชมกับความประเสริฐเลิศท่ีทรงมีตอพวกเขาใน 
 ดินแดนกวางขวางและอุดมสมบูรณท่ีทรงโปรดประทาน  
เหลาบรรพบุรุษไมได 
 ปรนนิบัติรับใชพระองคหรือหันหนีจากทางชั่วของพวกเขา 
36   “ แตวันนี้ขาพระองคท้ังหลายตกเปนทาส 
ในดินแดนซ่ึงทรงโปรดประทานแก 
 เหลาบรรพบุรุษ  เพื่อจะไดอิ่มเอมกับพืชผล  
และสิ่งดีงามท้ังปวงของดินแดน 37เนื่อง 
 ดวยความผิดบาปของขาพระองคท้ังหลาย  
ผลผลิตอันม่ังค่ังจึงตกเปนของบรรดา 
 ก ษัตริยซ่ึงพระองคทรงใหปกครองขาพระองคท้ังหลาย  
เขาเหลานั้นใชอํานาจเหนือ 
 รางกาย และปศุสัตวของเหลาขาพระองคตามใจชอบ 
ขาพระองคท้ังหลายทุกขยาก 
 แสนสาหัส 
 
.c.การถวายปฏิญาณ    
38 เนื่องเพราะสิ่งท้ังปวงนี้  
ขาพระองคท้ังหลายขอทําขอตกลงอันม่ันคงและบันทึกไว  บรรดาผูนํา  
คนเลวี  และปุโรหิต  ประทับตรารับรอง”  
 
10 ผูท่ีประทับตรา ไดแก 
 
  เนหะมียผูวาการบุตรฮาคาลิยาห   
  เศเดคียาห  2เสไรอาห  อาซาริยาห  เยเรมีย  



 3ปาชเฮอร  อามาริยาห  มัลคียาห  
 4ฮัททัช  เชบานิยาห  มัลลุค  
 5ฮาริม  เมเรโมท  โอบาดีห  
 6ดาเนียล  กินเนโธน  บารุค  
 7เมชุลลาม  อาบียาห  มิยามิน  
 8มาอาซิยาห  บิลกัย  และเชไมยาห  คนเหลานี้ลวนเปนปุโรหิต 
 
9 คนเลวี ไดแก  
   เยชูอาบุตรอาซานิยาห บินนุยแหงวงศวานของเฮนาดัด  คัดมีเอล  
 10และพวกพองคือ  เชบานิยาห  โฮดียาห  เคลิทา  เปไลยาห  ฮานัน  
 11มีคา  เรโหบ  ฮาชาบิยาห  
 12ศักเกอร  เชเรบิยาห  เชบานิยาห   
 13โฮดียาห  บานี และเบนินู   
 14 บรรดาผูนําของประชากร  ไดแก  
 
  ปาโรช  ปาหัทโมอับ  เอลาม  ศัทธู  บานี     
 15บุนนี  อัสกาด  เบบัย   
 16อาโดนียาห  บิกวัย   อาดีน   
 17อาเทอร  เฮเซคียาห  อัสซูร   
 18โฮดียาห   ฮาชูม  เบไซ   
 19ฮาริฟ  อานาโทท  เนบัย  
 20มักปอาช  เมชุลลาม  เฮซีร   
 21เมเชซาเบล  ศาโดก  ยาดดูวา  
 22เปลาติยาห  ฮานัน  อาไนยาห  
 23โฮเชยา  ฮานันยาห  หัสชูบ  
 24ฮัลโลเฮช  ปลหา  โชเบก   
 25เรฮูม  ฮาชับ นาห  มาอาเสอาห   
 26อาหิอาห  ฮานัน  อานัน   



 27มัลลุค  ฮาริม  และบาอานาห    
 
28  “ ประชากรอื่นๆ ที่เหลือ  ทั้งปุโรหิต  คนเลวี  ยามพระวิหาร  
คณะนักรอง  ผูชวยงาน ในพระวิหารและคนอื่นๆ ทั้งปวง 
พรอมท้ังภรรยาและบุตรชายบุตรหญิงซ่ึงรูความแลว  
ผูแยกตัวออกจากชนชาติเพื่อนบานดวยเห็นแกบทบัญญัติของพระเจา 
29ท้ังหมดนี้รวมกับพี่นองเหลาขุนนางปฏิญาณตน 
พรอมท่ีจะรับคําแชงสาปของพระเจา 
หากไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจา 
ซ่ึงประทานผานทางโมเสสผูรับใชของพระเจา และไมระวังท่ีจะเชื่อฟง  
พระบัญชา  กฎระเบียบ 
และเกณฑท้ังสิ้นของอ ง คพระ ผูเ ปนเ จา+อ ง คพระ ผูเ ปนเ จาข
อ ง เ ร า  
30  “ เราสัญญาวาจะไมยกบุตรสาวใหแตงงานกับชนชาติรอบๆ 
และไมรับบุตรสาวของพวกนั้นมาใหบุตรชายของเรา  
31เม่ือชนชาติเพื่อนบาน นําสินคาหรือเมล็ดขาวมาขายในวันสะบาโต 
เราจะไมซ้ือจากพวกเขาในวันสะบาโตหรือวันบริสุทธ์ิอื่นๆ 
ทุกปท่ีเจ็ดเราจะให ดินแดนพักจากการไถหวาน  หรือเก็บเก่ียว 
และจะยกเลิกหนี้สินท้ังปวง 
32  
“ เรารับผิดชอบที่จะทําตามคําสั่งโดยการใหเงินปละหนึ่งในสามเชเขล15 
เพื่อการปรนนิบัติในพระนิเวศแหงพระเจาของเรา 
33สําหรับขนมปงเบ้ืองพระพักตรสําหรับเครื่องธัญบูชา และเครื่องเผาบูชา 
สําหรับวันสะบาโต เทศกาลขึ้นหนึ่งคํ่า และเทศกาลตางๆ ตามกําหนด  
ส ำ ห รับเครื่องถวายศักด์ิสิทธ์ิ  
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สําหรับเครื่องบูชาไถบาปเพื่อลบมลทินบาปใหอิสราเอล 
และเพื่อกิจการท้ังปวงเก่ียวกับพระนิเวศแหงพระเจาของเรา 
34  “ แลวเราอันประกอบดวยปุโรหิต  คนเลวี  
และประชากรไดทอดสลากจัดเวรใหแตละครอบครัวนําฟนมายังนิเวศแหงพ
ระเจาของเรา 
ตามกําหนดแตละปสําหรับเผาบนแทนบูชาของอ ง คพระ ผูเ ปนเ จา+พ
ระเจาของเรา  ตามที่เขียนไวในบทบัญญัติ 
35  “ แตละปเรายังรับผิดชอบนําผลแรกของ 
พืชพันธุธัญญาหารและผลไมทุกชนิดมายังพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+  
36ตามท่ีบันทึกไวในบทบัญญัติ  
เราจะนําบุตรชายหัวปของเราและลูกหัวปของฝูงสัตวมายัง     
พระนิเวศแหงพระเจาของเรา  มอบแกปุโรหิตซ่ึงปฏิบัติงานอยูท่ีนั่น 
37  “ นอกจากนั้น  เราจะนําผลผลิตตางๆ 
มาใหปุโรหิตเก็บไวในพระนิเวศแหงพระเจาของเราไดแกผลแรกของยอดแ
ปงของธัญบูชา  ของผลไมจากตนไมของเรา  ของเหลาองุน ใหมและน้ํามัน  
และเราจะนําสิบลดคือหนึ่งในสิบของพืชผลมามอบแกคนเลวี 
เพราะคนเลวีเปนผูเก็บรวบรวมสิบลดในเมืองตางๆ ที่เราสังกัด 
38ปุโรหิตวงศวานของอาโรนหนึ่งนาย  
จะอยูกับคนเลวีขณะรับสิบลดเหลานี้  
และคนเลวีจะนําหนึ่งในสิบของสิบลดทั้งปวงนั้นมา 
เก็บไวท่ีคลังของพระนิเวศแหงพระเจาของเรา 
39ประชากรอิสราเอลรวมทั้งคนเลวีจะตองนําของถวายตางๆ คือเมล็ดขาว 
เหลาองุนใหม และน้ํามันมายังคลังพระวิหาร ที่ซ่ึงเก็บภาชนะตางๆ 
ของสถานนมัสการ และที่ซ่ึงปุโรหิต  ผูปฏิบัติงาน  
ย า ม พ ร ะ วิหารและคณะนักรอง  พักอาศัยอยู   
  “ เราจะไมละเลยพระนิเวศแหงพระเจาของเรา”  
 
.c.ผูอาศยัในเยรูซาเล็ม 



 
11 ครั้งนั้น บรรดาผูนําอาศัยอยูในเยรูซาเล็ม  
สวนประชาชนทั้งหลายทอดสลากเลือกคนหนึ่งในสิบคนเขามาอาศัยอยูในเ
ยรูซาเล็มนครศักด์ิสิทธิ์  ที่เหลืออีกเกาในสิบอาศัยในเมืองของตน  
2คนทั้งปวงที่สมัครใจเขามาอาศัยอยูในเยรูซาเล็มก็ไดรับการชมเชยจากปร
ะ ช า ช น  
3 ตอไปนี้ คือบรรดาผูนําจากหัวเมืองตางๆ ซึ่งเขามาอาศัยในเยรูซาเล็ม 
(ประชาชนบาง สวน  ปุโรหิต  คนเลวี  ผูชวยงานในพระวิหาร  
และวงศวานขาราชบริพารของโซโลมอน 
อ าศัยอยูในท่ีของตนตามหัวเมืองตางๆ ของยูดาห  
4ในขณะที่ประชากรอีกสวนจากท้ังยูดาหและเบนยามินอาศัยอยูในเยรูซาเล็
ม )  
  
 จากตระกูลยูดาห คือ 
  อาธายาหผูเปนบุตรของอุสซียาห  ผูเปนบุตรของเศคาริยาห  
ผูเปนบุตรของ 
 อามาริยาห  ผูเปนบุตรของเชฟาทิยาห  ผูเปนบุตรของมาหะลาเลล  
ซ่ึงเปนวงศวาน 
 ข อ ง เ ป เ ร ศ  5และมาอาเสอาหผูเปนบุตรของบารุค  
ผูเปนบุตรของโคลโฮเซห  ผูเปน 
 บุตรของฮาซายาห  ผูเปนบุตรของอาดายาห  ผูเปนบุตรของโยยาริบ  
ผูเปนบุตรของ 
 เศคาริยาห  ซ่ึงเปนวงศวานของเชลาห 
6วงศวานของเปเรศซึ่งมาอาศัยท่ีเยรูซาเล็มมี 
 ชายฉกรรจ  468 ค น  
 
7 จากตระกูลเบนยามิน คือ 



  สัลลู ผูเปนบุตรของเมชุลลาม  ผูเปนบุตรของโยเอด 
ผูเปนบุตรของเปดายาห   
 ผูเปนบุตรของโคลายาห  ผูเปนบุตรของมาอาเสอาห  
ผูเปนบุตรของอิธีเอล  ผูเปน 
 บุตรของเยชายาห  และผูติดตามของเขาคือกับบัยและสัลลัย รวม 
928 ค น  9หัวหนา 
 คือ โยเอลบุตรศิครี   และยูดาหบุตรหัสเสนูอาหดูแลเขตสองของเมือง 
 
10 จากหมูปุโรหิต คือ  
  เยดายาหกับบุตรของโยยาริบและยาคิน 
11กับเสไรอาหผูเปนบุตรของฮิลคียาห   
 ผูเปนบุตรของเมชุลลาม  ผูเปนบุตรของสาโดก  
ผูเปนบุตรของเมราโยท  ผูเปนบุตร 
 ของอาหิทูบผูดูแลในพระนิเวศของพระเจา12กับพวกพองซ่ึงปฏิบัติงา
นในพระวิหาร  
 ร ว ม  822 คน และอาดายาห ผูเปนบุตรของเยโรฮัม  
ผูเปนบุตรของเปลาไลยาห  ผู 
 เปนบุตรของอัมซี  ผูเปนบุตรของเศคาริยาห  ผูเปนบุตรของปาชเฮอร  
ผูเปนบุตร 
 ของมัลคียาห    13กับพวกพอง 242 คน ซึ่งเปนหัวหนาครอบครัว  
ตอไปคืออามาชสัย   
 ผูเปนบุตรของอาซาเรล  ผูเปนบุตรของอาซัย  
ผูเปนบุตรของเมชิลเลโมท  ผูเปนบุตร 
 ของอิมเมอร 14กับพวกพองของเขา 128 คน 
ซ่ึงลวนแตเปนชายฉกรรจ  ศับดีเอล 
 บุตรฮักเกโดลิมเปนหัวหนา 
 
15 จากตระกูลเลวี คือ 



  เชไมยาหผูเปนบุตรของหัสชูบ  ผูเปนบุตรของอัสรีคัม  
ผูเปนบุตรของฮาชาบิยาห   ผูเปนบุตรของบุนนี  16ชับเบธัยกับโยซาบัด  
ท้ังคูเปนหัวหนาคนเลวีดูแลงานภายนอกพระนิเวศของพระเจา 
17มัททานิยาหผูเปนบุตรของมีคา  ผูเปนบุตรของศับดี  
ผูเปนบุตรของอาสาฟผูนําในการอธิษฐานและขอบพระคุณ  
บัคบูคิยาหผูชวยของเขา และอับดา  ผูเปนบุตรของชัมมุวา  
ผูเปนบุตรของกาลาล  ผูเปนบุตรของเยดูธูน 18รวมทั้งสิ้นมีคนตระกูลเลวี 
284 คน ในนครศักด์ิสิทธิ์   
 
19 ยามพระวิหาร คือ  
  อักคูบ  ทัลโมน  กับพวกพองซ่ึงเปนยามประตู รวม 172 ค น   
 
20 ปุโรหิตและคนเลวีอื่นๆ กับประชากรที่เหลืออาศัยอยูตามเมืองตางๆ 
ของยูดาหตามเขตกรรมสิทธิ์สืบทอดจากบรรพบุรุษ  
21 สวนผูชวยงานในพระวิหารอาศัยอยูท่ีภูเขาโอเฟล  
โดยศิหะกับกิชปาคอยดูแล  
22 หัวหนาคนเลวี ในเยรูซาเล็มคืออุสซี  ผูเปนบุตรของบานี  
ผูเปนบุตรของฮาชาบิยาห  ผูเปนบุตรของมัททานิยาห   ผูเปนบุตรของมีคา  
อุสซีอยูในวงศวานอาสาฟซึ่งเปนนักรอง 
รับผิดชอบงานพระนิเวศของพระเจา 
23ปฏิบัติหนาท่ีทุกวันตามพระราชโองการของกษัตริย    
24 เปธาหิยาหบุตรเมเชซาเบล  วงศวานของเศราหบุตรยูดาห  
เปนขาราชสํานักดูแลกิจการทุกอยางอันเก่ียวแกประชาชน 
25 ชาวยูดาหสวนหนึ่งอาศัยอยูในเมืองตางๆ ไดแก คีริยาทอารบา  
ดีโบน  เยคับเซเอล และหมูบานรายรอบ 26เยชูอา โมลาดาห  เบธเปเลท 
27ฮาซารชูอาล  เบเออรเชบากับหมูบานรา ย ร อ บ  28ศิกลาก  
เมโคนาห กับหมูบานรายรอบ  29เอนริมโมน  โศราห  ยารมูท  
30ศาโนอาห อาดุลลัมกับหมูบาน รายรอบ ลาคีชและทุงหญาใกลๆ  



อาเซคาห กับหมูบานรายรอบ 
กลาวคืออาศัยอยูท่ัวไปจากเบเออรเชบาจดหุบเขาฮินโนม   
31 วงศวานของเบนยามิน  จากเกบาเขามาอาศัยอยูท่ีมิคมาช  อัยยา  
เบธเอลกับหมู   บานรายรอบ 32ที่อานาโทท  โนบ  และอานานิยาห 
33ท่ีฮาโซร  รามาห  และกิททาอิม 34ที่ฮาดิด  เศโบอิม  และเนบัลลัท 
35ท่ีโลดโอโน  และในหุบเขาแหงชางฝมือ  
36 คนเลวีบางสวนในยูดาหอาศัยอยูในเขตเบนยามิน 
 
.c.ปุโรหติและคนตระกูลเลว ี
 
12 ตอไปนี้คือปุโรหิตและคนเลวีซ่ึงกลับมาพรอม 
เศรุบบาเบลบุตรเชอัลทิเอล และเยชูอา ไดแก   
   เสไรอาห  เยเรมีย  เอสรา   
 2 อามาริยาห  มัลลุค  ฮัททัช   
 3 เชคานิยาห  เรฮูม  เมเรโมท   
 4 อิดโด  กินเนโธน16  อาบียาห   
 5 มิยามิน17  มาอาดียาห  บิลกาห   
 6 เชไมยาห  โยยาริบ  เยดายาห  
 7 สัลลู  อาโมค  ฮิลคียาห  
และเยดายาหเหลานี้คือบรรดาหัวหนาปุโรหิตกับคณะในสมัยเยชูอา 
8 คนเลวี ไดแก  เยชูอา  บินนุย  คัดมีเอล  เชเรบิยาห  
ยูดาหและมัททานิยาหกับคณะซ่ึงรับผิดชอบการรองเพลงขอบพระคุณ 
9บัคบูคิยาหกับอุนนีและคณะยืนอยูตรงกันขามพวกเขาในการรับใช  

                                      
16 12:4 * หรือ กินเนธอย 
1712:5 * หรือ มินยามิน 



10 เยชูอาเปนบิดาของโยยาคิม  ผูเปนบิดาของเอลียาชีบ  
ผูเปนบิดาของโยยาดา  
11ผูเปนบิดาของโยนาธานและโยนาธานเปนบิดาของยาดดูวา  
12 ในสมัยโยยาคิมผูนําแหงวงศปุโรหิต ไดแก  
    เมรายาหแหงวงศเสไรอาห   
    ฮานันยาหแหงวงศเยเรมีย  
 13 เมชุลลามแหงวงศเอสรา   
    เยโฮฮานันแหงวงศอามาริยาห 
 14 โยนาธานแหงวงศมัลลุค   
    โ ย เ ซ ฟ แหงวงศเชคานิยาห18 

 15 อัดนาแหงวงศฮาริม   
    เฮลคัยแหงวงศเมเรโมท19 

 16 เศคาริยาหแหงวงศอิดโด   
    เมชุลลามแหงวงศกินเนโ ธ น    
 17 ศิครีแหงวงศอาบียาห   
    ปลทัยแหงวงศมินยามิน และวงศมาอาดียาห   
 18 ชัมมุวาแหงวงศบิลกาห   
    เยโฮนาธันแหงวงศเชไมยาห    
 19 มัทเทนัยแหงวงศโยยาริบ   
    อุสซีแหงวงศเยดายาห   
 20 คาลลัยแหงวงศสัลลู    
    เอเบอรแหงวงศอาโมค  
 21 ฮาชาบิยาหแหงวงศฮิลคียาห 
    เนธันเอลแหงวงศเยดายาห  

                                      
18 12:14 * หรือ เชบานิยาห 
19 12:15 * หรือ เมราโยท 



22 บันทึกรายชื่อตนวงศปุโรหิตและคนเลวีในสมัยของเอลียาชีบ  
โยยาดา  โยฮานัน และยาดดูวา  ทําขึ้นในรัชกาลดาริอัสแหงเปอรเซีย 
23ผูนําแหงวงศตางๆ 
ของตระกูลเลวีไลขึ้นไปถึงสมัยของโยฮานันบุตรเอลียาชีบ 
บันทึกอยูในหนังสือพงศาวดาร 24บรรดาผูนําของคนเลวี ไดแก  
ฮาชาบิยาห  เชเรบิยาห  เยชูอาบุตรคัดมีเอล  
และคณะซึ่งยืนอยูตรงกันขามพวกเขา 
สลับกันในการรองเพลงสรรเสริญและขอบพระคุณตามที่ดาวิดคนแหงพระเ
จาไดกําหนดไว   
25 ยามพระวิหารซึ่งรับผิดชอบคลังตางๆ ตามแตละประตู ไดแก 
มัททานิยาห  บัคบูคิยาห  โอบาดีห  เมชุลลาม  ทัลโมน และอักคูบ 
26คนเหลานี้ปฏิบัติหนาท่ีอยูในสมัยของโยยาคิม บุตรเยชูอา 
ผูเปนบุตรของโยซาดักและในสมัยเนหะมียผูวาการ และเอสราปุโรหิต 
และธรรมาจารย 
 
.c.การมอบถวายกําแพงเยรูซาเล็ม 
27 ในพิธีมอบถวายกําแพงเยรูซาเล็มได 
ตามคนเลวีทั้งปวงทั่วแดนใหมายังเยรูซาเล็ม 
เพื่อฉลองรื่นเริงดวยการรองเพลงโมทนาพระคุณ  พรอมดวยเสียงฉาบ 
พิณใหญ และพิณเขาคู  28คณะนักรองก็ถูกรวบรวมมาจากภูมิภาคตางๆ 
รอบเยรูซาเล็ม  จากหมูบานชาวเนโทฟาห 29จากเบธกิลกาล 
แ ล ะ จ า ก เ ก บ ากับอัสมาเวท 
ดวยวานักรองเหลานี้ไดสรางบานเรือนเพื่ออยูอาศัยรอบเยรูซาเล็ม30เม่ือปุโ
รหิตและคนเลวีชําระตนตามพิธีแลว เขาก็ทําพิธีชําระประชากร  
ประตูท้ังหลายและกําแพงเมือง 
31 ขาพเจาใหบรรดาผูนําของยูดาหขึ้นมาบนกําแพง 
และแบงนักรองเปนสองคณะใหญ เพื่อรองเพลงขอบพระคุณ   
คณะหนึ่งเดินบนกําแพงไปทางขวาสูประตูกองขยะ 



32โฮชายาหกับผูนําแหงยูดาหครึ่งหนึ่งตามเขาไป 33พรอมดวยอาซาริยาห  
เอสรา  เมชุลลาม 34ยูดาห  เบนยามิน  เชไมยาห   เยเรมีย   
35ปุโรหิตผูเปาแตรกับเศคาริยาหบุตรโยนาธาน  ผูเปนบุตรของเชไมยาห  
ผูเปนบุตรของมัททานิยาห  ผูเปนบุตรของมีคายาห  ผูเปนบุตรของศักเกอร  
ผูเปนบุตรอาสาฟ  36และพวกพองอันมีเชไมยาห  อาซาเรล  มิลาลัย  
กิลาลัย  มาอัย  เนธันเอล  ยูดาห 
และฮานานีใชเครื่องดนตรีตามท่ีดาวิดคนของพระเจาระบุไว  
ธรรมาจารยเอสราเดิน นําหนาขบวน  
37เม่ือมาถึงประตูน้ําพุก็เดินตรงขึ้นบันไดเมืองดาวิดท่ีทางขึ้นกําแพง 
เหนือวังของดาวิดไปสูประตูน้ําทางทิศตะวันออก  
38 คณะที่สองนําขบวนไปทางตรงขาม   
ขาพเจาเดินบนกําแพงตามไปพรอมดวยประชาชนอีกครึ่งหนึ่ง  
ผานหอคอยเตาผิงไปยังกําแพงกวาง 39เหนือประตูเอฟราอิม  
ป ร ะ ตูเยชานาห20 ประตูปลา หอคอยฮานันเอล  
และหอคอยกองรอยจนถึงประตูแกะและหยุดลงท่ีประตูยาม   
40 ท้ังสองคณะนักรองขอบพระคุณ  
เขาประจําท่ีในพระนิเวศแหงพระเจาเชนเดียวกับขาพเจา  
พรอมท้ังเจาหนาท่ีครึ่งหนึ่ง 41และปุโรหิตผูเปาแตร ไดแก  เอลียาคิม  
ม า อ า เ ส -อาห  มิยามิน  มีคายาห  เอลีโอนัย  เศคาริยาห 
และฮานันยาห 42รวมดวยมาอาเสอาห  เชไมยาห  เอเลอาซาร  อุสซี  
เยโฮฮานัน  มัลคียาห  เอลัม และเอเซอร  คณะนักรอง 
ขับรองเพลงโดยมียิสรายาหเปนผูควบคุม 
43มีการถวายเครื่องบูชามากมายในวันนั้น  
เราเฉลิมฉลองกันเพราะพระเจาทรงใหมี ความชื่นชมโสมนัสใหญหลวง  
ผูหญิงกับเด็กก็รวมชื่นชมยินดี  เสียงโหรองยินดีในเยรูซาเล็มดังไปไกล 
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44 ครั้งนั้น  มีการแตงต้ังผูดูแลคลังตางๆ 
สําหรับของถวายผลแรกและสิบลดจะเก็บจากไรนารอบเมืองตางๆ 
มาไวในคลังตามที่บทบัญญัติระบุไว  สําหรับใหปุโรหิตและคนเลวี  
ดวยวาชนยูดาหชื่นชมปุโรหิต และคนเลวีผูปฏิบัติงาน 
45พวกเขารับใชพระเจาและทําหนาท่ีในพิธีชําระคณะนักรอง 
และยามพระวิหารก็เชนกัน 
ตางปฏิบัติตามพระราชโองการของดาวิดและโซโลมอนโอรส  
46นานแลวในสมัยของดาวิดและอาสาฟ 
มีหัวหนากํากับนักรองและกํากับเพลงสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจา 
47ดังนั้น ในสมัยของเศรุบบาเบลและ 
เนหะมียชนอิสราเอลทั้งปวงจึงนําของถวายประจําวันมามอบใหสําหรับนักร
อง ยามพระวิหารและกันสวนหนึ่งไวสําหรับคนเลวีอื่นๆ  
คนเลวีเองก็กันสวนหนึ่งไวสําหรับวงศวานของอาโรน 
 
.c.การปฏริปูโดยเนหะมีย 
 
13 ในวันนั้นมีการอานหนังสือของโมเสสตอหนาประชาชน 
พบขอความตอนหนึ่งระบุวา 
ไมใหคนอัมโมนหรือคนโมอับเขามาในท่ีประชุมของพระเจาเปนนิตย 
2เพราะพวกเขาไมยอมใหอาหารใหน้ําแกชนอิสราเอล 
กลับจางบาลาอัมมาสาปแชง (แตพระเจาของเราทรง 
เปลี่ยนคําแชงเปนพระพร) 3เมื่อประชาชนไดยินกฏขอนี้  
ก็แยกวงศวานคนตางชาติท้ังปวงออกไปจากอิสราเอล   
4 กอนหนานี้ปุโรหิตเอลียาชีบซ่ึงมีหนาที่  ดูแลคลังตางๆ 
ของพระนิเวศแหงพระเจาของเรา  เขาสนิทกับโทบียาห 
5และไดจัดหองใหญหองหนึ่งใหโทบียาห  เดิมเปนหองเก็บธัญบูชา  
เครื่องหอม  และเครื่องใชในพระวิหาร  สิบลดของขาว  เหลาองุนใหม  



กับน้ํามัน  ซ่ึงเปนสวนท่ีกําหนดไวสําหรับชนเลวี  
คณะนักรองกับยามพระวิหาร และของถวายสําหรับปุโรหิต  
6 ตอนนั้นขาพเจาไมไดอยูในเยรูซาเล็ม เพราะในปท่ี 32 
แหงรัชกาลอารทาเซอรซิสขาพเจากลับไปเขาเฝากษัตริย  
ตอมาจึงทูลขออนุญาต 7และกลับมายังเยรูซาเล็ม  
ครั้นทราบพฤติกรรมอันชั่วรายของเอลียาชีบท่ีจัดหองสําหรับโทบียาหไวใน
บริเวณพระนิเวศของพระเจา  
8ขาพเจาโกรธมากและโยนขาวของทั้งหมดของโทบียาหออกจากหองนั้น 
9ขาพเจาสั่งใหชําระหองนั้นใหบริสุทธิ์แลวนําเครื่องใชประจําพระนิเวศของ
พระเจา  ธัญ-บูชา และเครื่องหอมเขามาไวดังเดิม 
10 ขาพเจาทราบดวยวาคนเลวีไมไดรับสวนท่ีเปนของเขา  
ฉะนั้นพวกเขากับคณะนักรองซ่ึงควรจะอยูปฏิบัติหนาท่ีก็กลับไปยังไรนาขอ
ง ต น  11ขาพเจาจงึตําหนิพวกเจาหนาท่ีและถามเขาวา  
“ ท ำไมจึงละเลยพระนิเวศของพระเจา? ิ 
จากนั้นขาพเจาเรียกคนเลวีกลับมาอีกและใหประจําหนาท่ีดังเดิม 
12 ชนยูดาหท้ังปวงนําสิบลดของขาว  เหลาองุนใหม  
และน้ํามันมายังคลังพระวิหาร 13ขาพเจาแตงต้ังปุโรหิตเชเลมิยาห  
ธรรมาจารยศาโดก  และเปดายาหคนเลวีใหดูแลคลังตางๆ  
และแตงต้ังฮานันบุตรศักเกอร   
ผูเปนบุตรของมัททานิยาหใหเปนผูชวยของพวกเขา   
คนเหลานี้ลวนนาเชื่อถือ  มีหนาท่ีแจกจายสิ่งของตางๆ แกพ่ีนองตระกูลเลวี 
 
14 ขาแตพระเจาของขาพระองค  ขอทรงระลึกถึงขาพระองคในขอนี้  
และขออยาทรงลบลางสิ่งท่ีขาพระองคไดกระทําอยางสัตยซ่ือเพื่อพระนิเวศ
แหงพระเจาของขาพระองคและเพื่อการปรนนิบัติรับใชในพระนิเวศ 
 
15 ครั้งนั้น ขาพเจาเห็นคนในยูดาหย่ําท่ีค้ันน้ําองุนในวันสะบาโต 
และนําเมล็ดขาวบรรทุกหลังลาพรอมดวยน้ําองุน  ผลองุน  ผลมะเด่ือ 



และขาวของนานาชนิดเขามาในเยรูซาเล็ม ในวันสะบาโต 
ขาพเจาจึงตักเตือนพวกเขามิใหคาขายอาหารในวันนั้น 
16บางคนจากไทระซึ่งอาศัยในเยรูซาเล็ม  นําปลา 
และสินคานานาชนิดมาขายแกชาวยูดาหในเยรูซาเล็มในวันสะบาโต 
17ขาพเจาจึงตําหนิบรรดาขุนนางแหงยูดาหวา  
“ พวกทานกําลังทําสิ่งชั่วรายอะไรกันนี่? ทานกําลังลบหลูวันสะบาโต 
18เหลาบรรพบุรุษก็ทําเชนนี้มิใชหรือ? 
พระเจาของเราจึงทรงนําหายนะทั้งปวงมาเหนือเราและกรุงนี้  บัดนี้ 
พวกทานกําลังยั่วยุพระพิโรธตออิสราเอลหนักขอขึ้นอีก 
โดยละเมิดวันสะบาโตเชนนี้ 
19 ฉะนั้น 
ขาพเจาจึงออกคําสั่งใหปดประตูเมืองเยรูซาเล็มเม่ือตกค่ําของวันกอนสะบาโ
ต  และมิใหเปดจนกวาจะสิ้นสุดวันสะบาโต  
ท้ังสงคนของขาพเจาไปประจําท่ีประตูเพื่อมิให 
มีการนําสินคาเขามาในวันสะบาโต 
20มีอยูครั้งหนึ่งหรือสองครั้งท่ีบรรดาพอคาคนขายของมาพักแรมอยูนอกเมื
องเยรูซาเล็ม  21แตขาพเจาเตือนพวกเขาวา  
“ พวกทานมาพักแรมอยูริมกําแพงทําไม ถาหากทําอยางนี้อีกเราจะจับทานิ  
ตั้งแตนั้นพวกเขาก็มิไดมา ในวันสะบาโตอีก 
22แลวขาพเจาจึงสั่งคนเลวีใหชําระตน  
และเฝายามอยูท่ีประตูเพื่อรักษาวันสะบาโตใหบริสุทธิ์ 
 
 ขาแตพระเจาของขาพระองค ขอทรงระลึกถึงขาพระองคในขอนี้ดวย 
และทรงสําแดงความเมตตาขาพระองคตามความรักยิ่งใหญของพระองค 
 
23 ครั้งนั้น ขาพเจาเห็นชาวยูดาหท่ีแตงงานกับผูหญิงจากอัชโดด 
อัมโมน และโมอับ 24และลูกๆ 
ของพวกเขาครึ่งหนึ่งพูดภาษาอัชโดดหรือภาษาของชาติใดชาติหนึ่งเหลานั้



น แตพูดภาษาของยูดาหไมไดเลย  
25ขาพเจาจึงติเตียนและสาปแชงชาวยูดาหเหลานั้น 
ขาพเจาทุบตีชายบางคนและทึ้งผมของเขา 
และใหเขาเหลานั้นสาบานในพระนามพระเจาวา  
“ เจาจะไมยกลูกสาวใหแตงงานกับบุตรชายของพวกนั้น 
หรือรับลูกสาวของพวกนั้นมาสําหรับตัวเองหรือลูกชายของตน 
26ก็การแตงงานขามชาติแบบนี้มิใชหรือท่ีทําใหโซโลมอนกษัตริยแหงอิสร
าเอลกระทําบาป  กษัตริยหลายๆ 
ชาติไมมีองคใดเทียบเทียมโซโลมอนผูเปนท่ีรักของพระเจาซ่ึงพระเจาทรงตั้
งใหเปนกษัตริยครองอิสราเอล  ถึงกระนั้นโซโลมอน 
ก็ถูกหญิงตางชาติชักจูงใหกระทําบาป 27ตอนนี้จะใหเราทนฟงวา  
พวกทานก็กระทําความผิดบาปรายแรงอยางเดียวกัน 
และทรยศตอพระเจาโดยไปแตงงานกับหญิงตางชาติหรือ? ิ 
28 บุตรชายคนหนึ่งของโยยาดาบุตรปุโรหิต เอลียาชีบ 
เปนบุตรเขยของสันบาลลัทชาวโฮโรน  
ขาพเจาจึงขับไลเขาออกไปใหพนหนา 
 
29 ขาแตพระเจาของขาพระองค  ขอทรงจดจําคนเหลานี้  
เพราะเขาสรางมลทินแกตําแหนงปุโรหิตและพันธสัญญาแหงปุโรหิต 
กับคนเลวี  
 
30
 เปนอันวาขาพเจาไดชําระหมูปุโรหิตกับคนตระกูลเลวีจากทุกสิ่งของ
คนตางชาติและมอบหมายงานให แตละคนตามหนาที่  
31ขาพเจายังไดจัดใหหาฟนมาถวายตามเวลาท่ีกําหนด 
และใหคอยดูแลผลแรก 
 



 ขาแตพระเจาของขาพระองค  
ขอทรงระลึกถึงขาพระองคดวยความโปรดปรานเถิด  



เอสเธอร 
พระธรรมเลมนี้เขียนขึ้นในศตวรรษที่ 5 กอนคริสตศักราช  
แตไมปรากฏหลักฐานวาใครเปนผูเขียน  
เลาถึงเหตุการณสําคัญยิ่งซ่ึงเกิดขึ้นหลังจากชาวเปอรเซียทําลายกรุงบาบิโ
ลน  และชาวยิวมากมายยังคงอาศัยอยูในดินแดนซึ่งตกเปนเชลย  
เลาถึงเอสเธอรหญิงสาวชาวยิวซ่ึงไดขึ้นเปนมเหสีของกษัตริยอาหะสุเอรัสแ
หงเปอรเซีย 
ฮามานเสนาบดีใจชั่วคิดวางแผนทําลายลางชาวยิวเพื่อยึดทรัพยสมบัติ  
แตเอสเธอรใชไหวพริบปฏิภาณชวยพี่นองรวมชาติของเธอพนจากชะตากร
รมนี้  
ฮามานถูกประหารชีวิตและหลังจากชาวยิวตอสูปองกันตัวจากคนที่มาทํารา
ย บานเมืองก็กลับคืนสูความสงบสุข  
ชาวยิวฉลองความรอดพนครั้งใหญเปนเทศกาลปูริม 
ซ่ึงยังคงยึดถือปฏิบัติสืบมาจนทุกวันนี้ 
ประเด็นสําคัญของพระธรรมเลมนี้คือฤทธ์ิอํานาจและการจัดเตรียมของพระเ
จา 
พระเจาทรงปกปกรักษาประชากรของพระองคแมเม่ือพวกเขาตกเปนเชลย 
แ ละทรงกระทําใหทุกสิ่งเกิดผลดีเพื่อประโยชนสุขของพวกเขา 
ศัตรูแหงอิสราเอลพายแพชี้ชัดถึงฤทธ์ิอํานาจของพระเจา 
พึงสังเกตในที่นี้วาพระเจาทรงใชมนุษยเปนผูกระทําใหสําเร็จตามเปาหมาย
ท่ีทรงวางไว แทนที่จะทรงลงมือเอง  
เราตองเตรียมพรอมตลอดเวลาที่จะกระทําตามพระดําริของพระเจาเมื่อพระ
องคทรงบัญชา 
 
โครงเรื่อง 
1. เอสเธอรขึ้นเปนราชินี   (1:1-2:23) 
2. ฮามานวางแผนทําลายลางชาวยิว   (3:1-4:3) 
3. เอสเธอรวางแผนชวยชาวยิว   (4:4-7:10) 



4. ชาวยิวรอดพน และการฉลองเทศกาลปูริม  (8:1-10:3) 
 
พระนางวชัทีถูกปลด 
1  อยูมาในรัชกาลเซอรซิส1 ผูทรงครอบครอง 127 มณฑล 
จากอินเดียถึงคูช2 2ครั้งนั้นเซอรซิสทรงครองราชยเหนือบัลลังก 
ในสุสาเมืองปอม 3และในปท่ีสามแหงรัชกาล  ทรงจัดงานเลี้ยงใหญ  
ประทานแกเหลาขุนนางและขาราชการ บรรดาแมทัพนายกองแหงมีเดีย 
และเปอรเซีย เจานาย ขุนนาง จากทุกภูมิภาค  ลวนมาเขาเฝา 4ต ล อ ด  
180 วัน กษัตริยทรงแสดงความมั่งค่ังแหงราชอาณาจักร 
พระเกียรติบารมีและความโออาตระการ 
5หลังจากนั้นกษัตริยทรงจัดงานเลี้ยง 7 วัน ณ ลานอุทยานพระราชวัง 
สําหรับทุกคนท่ีอยูในสุสา ตั้งแตผูยิ่งใหญท่ีสุดลงมาถึงผูนอยที่สุด 
6ในอุทยานมีมานลินินสีขาวและน้ําเงินรอยดวยเชือกสีขาวและมวง 
เขากับหวงเงินบนเสาหินออน  
มีตั่งทองคําและเงินตั้งอยูตามบาทวิถีซ่ึงฝงหินแดง หินออน มุกดา และพลอย 
7เหลาองุนท่ีนําออกมาแจกจายบรรจุในภาชนะทองคํา 
แตละใบมีรูปทรงและลวดลายไมซํ้ากัน 
กษัตริยทรงเอื้อเฟอประทานเหลาองุนหลวงใหด่ืมอยางมากมาย 
8ทรงบัญชาพนักงานฝายเหลาองุนใหนํามาบริการตามใจชอบของทุกคนใ
น ง า น  
9พระราชินีวัชทีก็ทรงจัดงานเลี้ยงสําหรับเหลาสตรีในราชสํานกัของกษัตริย
เซอรซิส 
10ในวันท่ีเจ็ดเม่ือกษัตริยเซอรซิสสําราญ พระทัยดวยเหลาองุน  
ก็ตรัสเรียกขันทีท้ังเจ็ดประจําพระองค คือ  เมหุมาน  บิสธา ฮารโบนา  บิกธา  
อาบักธา  เศธาร  และคารคัส  11ใหไปทูลเชิญพระนางวัชทีสวม 

                                      
1 1:1 * หรือ อาหะสุเอรัส  
2 1:1 ** คือ ตอนบนของลุมแมน้ําไนล 



มงกุฎมาเฝาพระองคเพื่อใหประชาชนและเหลาขุนนางไดยลโฉม  
ดวยวาพระนางทรงพระสิริโฉมยิ่งนัก  
12แตเม่ือคนเหลานี้ไปทูลเชิญตามพระบัญชาของกษัตริย  
พระนางไมยอมมา   กษัตริยจึงทรงพระพิโรธยิ่งนัก 
13เนื่องจากเปนประเพณีท่ีกษัตริยจะตองปรึกษากับผูเชี่ยวชาญในเรื่องกฎห
มายและความยุติธรรม  พระองคจึงตรัสกับเหลานักปราชญผูรูกาละ  
14ซ่ึงเปนผูใกลชิดกษัตริยที่สุด ไดแก  คารเชนา  เชธาร  อัดมาธา  ทารชิช  
เมเรส  มารเสนา  และเมมูคาน   ขุนนางท้ังเจ็ดแหงมีเดียและเปอรเซีย   
เปนผูท่ีมีสิทธิพิเศษในการเขาเฝากษัตริยและเปน 
ผูมีอํานาจสูงสุดในราชอาณาจักร15พระ องคตรัสถามวา  
“ กฎหมายระบุใหทําอยางไรบางกับพระนางวัชที 
ซ่ึงไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งของกษัตริยเซอรซิสตามที่ใหขันทีไปทูล? ิ 
16เมมูคานทูลตอบเบื้องพระพักตรกษัตริย และตอหนาเหลาขุนนางวา  
“ พระนางวัชทีทรงกระทําผิดไมเพียงตอองคกษัตริย  
แตตอขุนนางและประชาราษฎรท้ังปวงในทุกมณฑลแหงกษัตริยเซอรซิสดว
ย   17เพราะหญิงทั้งปวงยอมรูถึงการกระทําของพระนาง  
จึงพากันดูแคลนสามี 
และพูดกันวา'กษัตริยเซอรซิสตรัสเรียกพระราชินีไปหา  
แตพระนางไมยอมไป'  18ในวันนี้บรรดาหญิงสูงศักด์ิ 
แหงมีเดียและเปอรเซียซ่ึงไดยินการกระทําของพระนางวัชที  
ก็จะปฏิบัติตอสามีของตนในทํานองเดียวกัน  
กอใหเกิดความไมเคารพและไมเรียบรอยไมมีท่ีสิ้นสุด  19ฉะนั้น 
หากฝาพระบาททรงดําริชอบ  ขอใหรางพระราช 
โองการเปนกฎหมายของชาวมีเดีย และเปอรเซียซ่ึงจะเลิกลมเสียมิได   
หามมิใหพระนางวัชทีเขาเฝาฝาพระบาทอีกตอไป  
แลวฝาพระบาททรงเลือกราชินีองคใหมซ่ึงเหมาะสมกวาพระนาง 
20เม่ือประกาศพระราชโองการนี้ท่ัวราชอาณาจักรอันไพศาล  
หญิงจะเคารพสามี ไมวาผูใหญผูนอยทั่วหนากัน”  



21กษัตริยและขุนนางทั้งปวงเห็นชอบในคําทูลนี้  
ฉะนั้นกษัตริยทรงทําตามที่เมมูคานทูลเสนอ 
22และมีพระราชสาสนออกไปยังทุกมณฑลทั่วราชอาณาจักร  
เปนภาษาถ่ินครบทุกภาษา   ย้ําวาชายทุกคนเปนใหญ ในครอบครัว 
 
เอสเธอรไดรับเลอืกเปนราชนิ ี
2 ตอมาเม่ือพระพิโรธของกษัตริยเซอรซิสสงบลงแลว  
ทรงคิดถึงพระนางวัชที  ตลอดจนสิ่งท่ีพระนางไดกระทํา  
และพระราชโองการของพระองคเองเกี่ยวกับพระนาง 
2แลวขาราชบริพารสวนพระองคจึงทูลเสนอวา  
“ ควรเฟนหาหญิงสาวพรหมจารีซ่ึงงดงาม มาถวายกษัตริย  
3ขอทรงตั้งเจาพนักงานในแตละมณฑลใหเฟนตัวดรุณีโฉมงามท้ังหมด  
นํามายังฮาเร็มในสุสาเมืองปอมนี้  
ใหอยูในความดูแลของขันทีเฮกัยซ่ึงรับผิดชอบเกี่ยวกับเหลาสตรี  
และใหพวกนางรับการประทินโฉม   
4หลังจากนั้นสตรีซ่ึงฝาพระบาทโปรดจะไดเปนราชินีแทนพระนางวัชที 
กษัตริยก็พอพระทัยความคิดนี้และใหลงมือปฏิบัติ 
5ครั้งนั้นในเมืองปอมสุสามีชายยิวตระกูลเบนยามินคนหนึ่งชื่อโมรเดคัยผูเป
นบุตรของยาอีร ผูเปนบุตรของชิเมอี  ผูเปนบุตรของคีช  
6เขาถูกจับมาเปนเชลยเมื่อครั้ง 
กษัตริยเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลนทรงกวาดตอนเชลยจากเยรูซาเล็มมา  
รวมทั้งกษัตริยเยโฮยาคิน3แหงยูดาห 
7โมรเดคัยมีญาติลูกพี่ลูกนองเปนหญิงสาวรูปโฉมงาม 
นารักชื่อฮาดัสสาหหรือเอสเธอร  
เขาเลี้ยงดูนางเปนบุตรีบุญธรรมเมื่อบิดามารดาของนางสิ้นชีวิตลง 

                                      
3 2:6 * หรือ เยโคนิยาห  



8เนื่องดวยพระราชโองการของกษัตริย 
หญิงสาวหลายคนจึงมาอยูท่ีสุสาเมืองปอมในความดูแลของเฮกัย  
เอสเธอรก็เชนกัน9เฮกัยซ่ึงรับผิดชอบดูแลฮาเร็ม 
เอ็นดูและพอใจเอสเธอรมาก  
เขาจึงรีบจัดหาเครื่องประทินโฉมและอาหารพิเศษใหแกนาง 
ท้ังจัดเด็กหญิงเจ็ดคนซึ่งคัดเลือกจากราชสํานักมาคอยรับใชนาง  
และใหนางกับสาวใชยายไปอยูที่ท่ีดีท่ีสุดในฮาเร็ม 
10เอสเธอรมิไดเปดเผยเรื่องเชื้อชาติและครอบครัวของนางเพราะโมรเดคัย
สั่งหามไว 11ทุกวันโมรเดคัยจะเดินวนเวียนแถวๆ ลานฮาเร็ม 
เพื่อถามขาวคราวและความเปนไปของเอสเธอร 
12กอนถึงเวรหญิงสาวแตละคนเขาเฝากษัตริยเซอรซิสจะตองรับการประเทื
อ ง ค ว า ม  ง า ม ค ร บ  12 เดือนตามที่กําหนดไว คือ 6 
เดือนแรกบํารุงดวยน้ํามันกํายาน  
จากนั้นดวยน้ําหอมและเครื่องประทินผิวอีก 6 เดือน 
13เม่ือถึงรอบที่แตละคนจะเขาเฝากษัตริย  
จะขอนําอะไรจากฮาเร็มไปพระราชวังของกษัตริยดวยก็ได  
14ในเวลาเย็นจะเขาวัง  
แ ล ะ เ ชาวันรุงขึ้นจะกลับไปอยูอีกตําหนักหนึ่งในฮาเร็มซ่ึงอยูในความ 
ดูแลของชาอัช กาสขันทีผูคอยดูแลพวกสนม  
นางจะไมไดเฝากษัตริยอีกเวนเสียแตวาพระองคโปรดและเอยนามเรียกตัวน
างมาเฝา 
15เม่ือถึงรอบของเอสเธอร(หญิงสาวท่ีโมรเดคัยรับเปนบุตรบุญธรรม  
นางเปนธิดาของอาบีฮาอิส ผูเปนลุงของโมรเดคัย)  
นางมิไดขอสิ่งใดนอกจากที่เฮกัยขันทีผูดูแลฮาเร็มแนะนํา 
และทุกคนท่ีเห็นเอสเธอรก็ชื่นชอบนาง  16เอสเธอรถูกนําเขาเฝากษัตริย  
เซอรซิสในพระราชวังเม่ือเดือนเทเบท(ซ่ึงเปนเดือนที่สิบ)ปท่ีเจ็ดแหงรัชกาล 
17กษัตริย ทรงรักเอสเธอรมากกวาหญิงอื่นท้ังปวง 
พระองคโปรดและชื่นชอบนางมากกวาหญิงพรหมจารีคนอื่นๆ  



จึงสวมมงกุฎใหและตั้งนางเปนราชินีแทนพระนางวัชที  
18และกษัตริยทรงจัดงานเลี้ยงใหญเพื่อเอสเธอร  
ประทานแกขุนนางและขาราชการทั้งปวง 
พระองคทรงประกาศวันหยุดท่ัวมณฑลทั้งปวง  
แ ล ะ ป ร ะทานของขวัญดวยพระทัยกวางขวาง 
 
โมรเดคัยทูลเรื่องแผนการของคนราย 
19 เมื่อมีการเฟนตัวหญิงสาวพรหมจารีครั้งท่ีสอง 
โมรเดคัยนั่งประจําอยูท่ีประตูพระราชวัง 
20เอสเธอรยังคงไมเปดเผยเชื้อชาติและครอบครัวของพระนาง 
ดังท่ีโมรเดคัยสั่งไว  
พระนางยังคงปฏิบัติตามคําสั่งของโมรเดคัยเหมือนเม่ือเขาเลี้ยงดูนาง 
21ในชวงท่ีโมรเดคัยนั่งประจําอยูท่ีประตูพระราชวัง  
บิกธาน4และเทเรชขาราชการสองคนซ่ึงเปนยามประตู 
มีเรื่องเคืองแคนและคบคิดกันจะลอบปลงพระชนมกษัตริยเซอรซิส  
22แตโมรเดคัยลวงรูและนําความไปแจงแกพระนางเอสเธอร  
ซ่ึงขึ้นกราบทูลกษัตริยและทรงเอยนามโมรเดคัย 23มีการสอบสวนเรื่องนี้  
พบวาเปนความจริงคนทั้งสองจึงถูกแขวนคอที่ตะแลงแกง5  
เรื่องราวทั้งหมดบันทึกอยูในจดหมายเหตุรัชกาลกษัตริยเซอรซิส 
 
ฮามานวางแผนทาํลายยิว 
3 ตอมาเซอรซิสทรงเชิดชูฮามานบุตร ฮัมเมดาธาชาวอากัก  
แตงต้ังใหเปนอัครเสนาบดีมียศสูงกวาขุนนางทั้งปวง  2ขาราช 
การท้ังสิ้นท่ีประตูพระราชวังลวนคุกเขา  
แสดงความเคารพฮามานตามที่กษัตริยทรงบัญชาไว 

                                      
4 2:21 * หรือ บิกธานา 
5 2:23 *  หรือ เสา 



แตโมรเดคัยไมยอมคุกเขาหรือคํานับฮามาน 
3คนอื่นๆที่ประตูวังถามโมรเดคัยวา  
“ ทําไมทานจึงฝาฝนพระบัญชาของกษัตริย?”  
4พ ว ก เ ขาพากันพูดวันแลววันเลาแตโมรเดคัยยังคงไมยอมทําตาม  
ในท่ีสุดคนเหลานั้นไปบอกฮามานเพื่อดูวาโมรเดคัยจะลอยนวลไปไดหรือไม   
เพราะทานเคยบอกพวกเขาวาทานเปนคนชาติยิว 
5เม่ือฮามานเห็นวาโมรเดคัยไมยอมคุก เขาหรือคํานับตนก็โกรธจัด  
6แตคิดวาจะไม กําจัดโมรเดคัยเพียงคนเดียว 
หากแตจะจัดการกับชาวยิวชนชาติของโมรเดคัยเสียท้ังหมด 
ทําลายใหสิ้นไปจากราชอาณาจักรของเซอรซิส 
7ในเดือนนิสานซึ่งเปนเดือนแรกในปท่ี สิบสองแหงรัชกาลของเซอรซิส  
พวกเขาทอดเปอร(ส ล า ก ) ตอหนาฮามานเพื่อหาฤกษเหมาะ 
สลากไดแกเดือนอาดารซ่ึงเปนเดือนที่สิบสอง 8แลวฮามานจึงเขาไปกราบ 
ทูลกษัตริยเซอรซิสวา  “ มีชนชาติหนึ่ง กระจัดกระจายทั่วแวนแควนท้ังปวง 
ในราชอาณาจักรของพระองค  
ขนบธรรมเนียมของเขาก็แตกตางจากชนชาติอื่นๆทั้งปวง  
และพวกเขาไมยอมปฏิบัติตามกฎหมายของกษัตริย  
ฉะนั้นจะไมเปนผลดีแกฝาพระบาท ที่จะยอมผอนปรนแกพวกเขา  
9หากพระองคทรงเห็นชอบดวย  
ข อ ท ร ง อ อ ก พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎีกาใหทําลายลางคนเหลานี้เสีย 
และขาพระบาทจะขอถวายเงินหมื่นตะลันต6เขาพระคลังหลวง  
สําหรับเปนคาใชจายในการครั้งนี้ 
10กษัตริยจึงถอดพระธํามรงคตราประทานแกฮามานบุตรฮัมเมดาธาชาวอา
กัก ศัตรูของชนชาติยิว 11และตรัสวา  “ เก็บเงินไวเถิด  
เจาจะทําอะไรกับชนชาตินั้นก็ไดตามใจชอบ”  

                                      
6 3:9 * ป ร ะ ม า ณ 345 เมตริกตัน 



12ฉะนั้น ในวันท่ีสิบสามของเดือนตน  
ฮามานเรียกตัวเหลาอาลักษณหลวงมาใหออกพระราชสาสนในพระนามกษั
ตริยเซอรซิสถึงบรรดาผูวาการและขุนนางมณฑลตางๆท่ัวจักรวรรดิ 
ใชภาษาถ่ินของแตละมณฑล  แลวประทับตราพระธํามรงค 13จาก 
นั้นผูสื่อสารเชิญพระราชสาสนไปยังมณฑลท้ังปวงของจักรวรรดิ  
เปนพระราชโองการประกาศใหฆาทําลายลางชาวยิวท้ังหมดไมวาหนุมหรือ
แก  ตลอดจนผูหญิงและเด็กเล็ก  ภายในวันเดียวคือวันท่ีสิบสามของเดือน 
อาดารซ่ึงเปนเดือนที่สิบสองแลวริบทรัพยสมบัติของพวกเขา  
14ใหออกสําเนาของพระราชโองการเปนกฤษฎีกาในทุกมณฑลเพื่อประชา
ชนทุกเชื้อชาติทราบทั่วกัน  จะไดเตรียมพรอมสําหรับวันนั้น 
15พระราชโองการแพรออกไปโดยผูสื่อสาร 
หลังจากประกาศในสุสาเมืองปอม กษัตริย 
ก็ประทับลงเสวยน้ําจัณฑรวมกับฮามาน แตในเมืองสุสาผูคนวุนวายใจ 
 
โมรเดคัยขอใหเอสเธอรชวย 
4 เมื่อโมรเดคัยทราบเหตุการณท่ีเกิดขึ้น ก็ฉีกเสื้อผา  นุงหมผากระสอบ  
โปรยขี้เถาใสตัวและเขาไปในตัวเมือง  รองไหเสียงดังอยางขมขื่น 
2แ ตโมรเดคัยมาไดเพียงท่ีประตพูระราชวัง   
เ พ ร าะไมอนุญาตใหผูสวมเสื้อผากระสอบผานเขาไป   
3ท่ัวทุกมณฑลซึ่งพระราชโองการของกษัตริยไปถึง 
มีความทุกขโศกใหญหลวงในหมูชาวยิว มีการอดอาหาร  รองไหคร่ําครวญ  
หลายคนนุงหมผากระสอบและนั่งจมกองขี้เถา 
4เม่ือนางกํานัลและขันทีของเอสเธอรมาทูล เรื่องโมรเดคัย  
พ ระนางก็ทรงทุกขรอนย่ิงนัก  
จึงประทานเสื้อผาไปใหโมรเดคัยผลัดเปลี่ยน แทนผากระสอบ  
แตทานไมยอมรับเสื้อผาเหลานั้น 
5เอสเธอรจึงใหตามตัวฮาธาคขันทีผูหนึ่งซ่ึงมีหนาท่ีรับใชพระนางและบัญช
าใหเขาออกไปพบโมรเดคัยเพื่อไตถามถึงสาเหตุและความทุกขรอนของทา



น   6ฮาธาค จึงออกไปพบโมรเดคัย  ที่ลานเมืองหนาประตูพระราชวัง 
7โมรเดคัยเลาทุกสิ่งท่ีเกิดขึ้นรวมทั้งเรื่องเงินหมื่นตะลันต   
ซ่ึงฮามานสัญญาจะมอบเขาพระคลังหลวงเพื่อการทําลายลางชาวยิว 
8โมรเดคัยยังมอบสําเนา 
พระราชโองการใหทําลายลางพวกยิวท่ีประกาศในเมืองสุสาแกฮาธาค  
กําชับใหนําไปมอบแดเอสเธอรและใหทูลความเปนไป  
พรอมท้ังใหพระนางเสด็จไปเฝากษัตริยเพื่อทูลวิงวอน 
สําหรับพี่นองรวมชาติของพระนาง 
9ฮาธาคนําความจากโมรเดคัยกลับไปทูลเอสเธอร 
10เอสเธอรสั่งเขาใหกลับมาบอกโมรเดคัยวา  11 
“ ขาราชการและประชาชนทั้งปวงยอมทราบดีวา  
ผูใดก็ตามไมวาชายหรือหญิง 
ท่ีลวงล้ําเขาไปในพระราชฐานชั้นในโดยไมมีหมายเรียกใหเขาเฝายอมมีโท
ษถึงตาย เวนแตกษัตริยจะทรงยื่นคทาทองคําออกมาโปรด 
กษัตริยมิไดตรัสเรียกขาพเจาเขาเฝามากวา 30 วันแลว”  
12เม่ือโมรเดคัยไดรับรายงานถอยคําจากเอสเธอร 
13โมรเดคัยตอบกลับมาวา  “ อยาคิดวาเจา 
อยูในราชวังนี้แลวจะเปนชาวยิวคนเดียวท่ีรอดพนไปได 
14หากเจาเฉยเมยอยูในยามเชนนี้ 
การชวยเหลือกอบกูชาวยิวจะมาจากแหลงอื่น 
สวนเจากับครอบครัวของบิดาเจาจะพินาศ  
บางทีท่ีเจามารับตําแหนงราชินีก็เพื่อยามคับขันนี้ก็เปนได  ใครจะรู?”  
15แลวเอสเธอรจึงใหคนมาเรียนโมรเดคัยวา 16 
“ ขอใหทานรวบรวมชาวยิวท้ังหมดในสุสาอดอาหารเพื่อขาพเจา 
อยากินหรือด่ืมอะไร ตลอดสามวันสามคืน  
ขาพเจากับเหลานางกํานัลก็จะปฏิบัติเชนเดียวกัน  
หลังจากนั้นขาพเจาจะไปเขาเฝากษัตริย  แมขัดกับกฎหมายก็ตามที  



ถาขาพเจาตองพินาศ ขาพเจาก็ยอมิ 
17ดังนั้นโมรเดคัยจึงไปกระทําตามท่ีเอสเธอรรับสั่ง 
 
เอสเธอรทลูกษตัรยิ 
5 ในวันท่ีสามเอสเธอรทรงฉลองพระองคตามยศ  เสด็จเขามา ณ 
ลานชั้นในถัดจากทองพระโรงขณะที่กษัตริยประทับเหนือพระราชบัลลังก 
2เม่ือกษัตริยทอดพระเนตรเห็นพระนางเอสเธอรทรงยืนอยูท่ีลานชั้นใน  
ก็ทรงตอนรับโดยยื่นคทาทองคําให เอสเธอร จึงเสด็จเขามาใกล  
แ ต ะ ย อ ด ค ท า  3กษัตริยตรัสถามวา  
“ ราชินีเอสเธอรตองการอะไรหรือ?  แมก่ึงราชสมบัติเราก็จะให”  
4เอสเธอรทูลวา “ หากฝาบาทจะทรงกรุณาหมอมฉัน 
ใครขอกราบทูลเชิญฝาบาทโดยมีฮามานตาม เสด็จ  
มายังงานเลี้ยงซ่ึงหมอมฉันจัดถวายในวันนี้”  5กษัตริยตรัสวา 
“ ไปเรียกฮามานมา ทันทีจะไดทําตามท่ีเอสเธอรขอ”   
กษัตริยจึงเสด็จมายังงานเลี้ยงซ่ึงเอสเธอรจัดถวายโดยมีฮามานตามเสด็จ 
6ขณะกําลังเสวยเหลาองุน  กษัตริยตรัสถามเอสเธอรอีกครั้งวา  
“ ตอนนี้บอกซิวาเจาตองการสิ่งใด?  เราจะยกใหแมถึงก่ึงราชสมบัติ”  
7เอสเธอรทูลวา  “ คําทูลวิงวอนของหมอมฉันคือ 
8หากฝาบาทจะทรงกรุณาแกหมอมฉัน และประทานใหตามท่ีทูลขอ  
ก็โปรดเสด็จมายังงานเลี้ยงท่ีหมอมฉันจะจัดถวายอีกในวันพรุงนี้ 
และใหฮามานตามเสด็จ แลวหมอมฉันจะทูลใหทรงทราบโดยตลอด”  
 
ฮามานวางแผนจะแขวนคอโมรเดคัย 
9วันนั้นฮามานกลับออกไปดวยความสุขและเบิกบานใจ 
แตครั้นเห็นโมรเดคัยท่ีประตูพระราชวัง และโมรเดคัยมิไดยืนขึ้น 
หรือพินอบพิเทาใหเห็น ก็โกรธแคนโมรเดคัยมาก 
10อยางไรก็ตามฮามานควบคุมอารมณไว  
กลับไปบานและเรียกเพื่อนพองกับเศเรชภรรยาของเขามา 



11ฮามานคุยโอถึงความมั่งค่ัง บุตรชายทั้งหลายของตน 
และการท่ีกษัตริยทรงเลื่อนยศตําแหนงแกตนและที่ตนไดรับการยกยองเหนื
อกวาขุนนางขาราชการทั้งปวง 
12ฮามานเสริมวา  “ ยิ่งกวาอะไรทั้งหมด 
เราคนเดียวเทานั้นท่ีพระราชินีเอสเธอรทรงเชิญใหตามเสด็จกษัตริยไปในง
านเลี้ยงท่ีพระนางทรงเตรียมไว  แลวพรุงนี้ก็ไดรับเชิญอีก 
13แตท้ังหมดนี้ไมทําใหเราอิ่มใจเลย  
ตราบใดที่ยังเห็นเจายิวโมรเดคัยนั่งอยูท่ีประตูพระราชวัง”  
14เศเรชภรรยาของฮามาน  และเพื่อนๆทั้งหลายของฮามานจึงแนะนําวา  
“ ทานจงทําตะแลงแกงสูง 50 ศ อ ก 7 แลว 
เชาวันพรุงนี้ทูลขออนุญาตกษัตริยแขวนคอโมรเดคัยบนตะแลงแกง 
จากนั้นทานก็จะตามเสด็จไปงานเลี้ยงนั้นดวยความสบายใจิ  
ฮามานชอบใจในความคิดนี้มาก และสั่งใหสรางตะแลงแกงขึ้นไว 
 
โมรเดคัยไดรับการเชดิช ู
6 คืนนั้นกษัตริยบรรทมไมหลับ 
จึงรับสั่งใหนําจดหมายเหตุเรื่องราวในรัชกาลของ พระองคมาอานถวาย  
2ตอนหนึ่งบันทึกวาโมรเดคัยไดเปดโปงแผนการของบิกธานาและเทเรชขา
ราชสํานักท้ังสอง  ซึ่งเปนยามประตู  คบคิดกันจะลอบปลงพระชนมกษัตริย   
3กษัตริยตรัสถามวา  “ เราไดปูนบําเหน็จอะไร 
แกโมรเดคัยบางสําหรับความดีความชอบนั้น? ิ มหาดเล็กกราบทูลวา  
“ ยังไมมีเลยพระเจาขา”  4กษัตริยตรัสถามวา  
“ มีใครอยูในราชสํานักบาง”  
พอดีฮามานเพิ่งมาถึงท่ีลานชั้นนอกของพระราชวัง 
หมายจะกราบทูลกษัตริยขอใหแขวนคอโมรเดคัยบนตะแลงแกงที่ตนไดสรา
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งขึ้น 5มหาดเล็กจึงทูลวา  “ ฮามานยืนอยูขางนอกพระเจาขา”  
กษัตริยตรัสบัญชาวา  “ เรียกเขาเขามา”  
6เม่ือฮามานเขามาเฝา กษัตริยตรัสถามเขาวา  
“ เราควรทําอะไรบางสําหรับคนที่เรา อยากยกยองเชิดชู? ิฮามานรําพึงวา  
“ ใครเลานอกจากเราที่กษัตริยอยากจะยกยองเชิดชู?”   
7ฉะนั้นฮามานจึงกราบทูลวา  “ สําหรับผูท่ีกษัตริยพอพระทัยจะเชิดชู 
8ขอใหนําฉลองพระองคท่ีกษัตริยเคยทรง 
นํามาทรงซึ่งมีเครื่องประดับบนหัวนั้น  
9แลวรับสั่งใหเจานายสูงสุดทานหนึ่งจัดการแตงตัวใหบุคคลที่กษัตริยพอพร
ะทัยจะเชิดชูนั้น 
และใหเจานายผูนั้นเดินนําหนามาทรงท่ีเขาขี่ไปตามถนนหนทางในเมือง  
พลางประกาศวา  ‘ นี่แหละผูที่กษัตริยพอพระทัยจะยกยองเชิดชู’  ”           
10กษัตริยตรัสกับฮามานวา  “ จงไปทันที นําเสื้อคลุมกับมาทรงของเรา  
ไปทําอยางท่ีเจาวาใหแกโมรเดคัยชาวยิวผูปฏิบัติหนาท่ีอยู ณ 
ประตูพระราชวัง  ทําตามที่เจาวา  อยาใหขาดแมแตสิ่งเดียว”  
11ฮามานจึงนําฉลองพระองคไปสวมใหแกโมรเดคัย ใหขึ้นมาทรง 
จูงไปตามถนนหนทางในเมือง  และรองตะโกนวา 
“ นี่แหละผูท่ีกษัตริยพอพระทัยจะยกยองเชิดชู”  
12หลังจากนั้นโมรเดคัยก็กลับไปที่ประตูพระราชวังวัง 
สวนฮามานผลุนผลันกลับบาน คลุมศีรษะดวยความทุกขโศก 
13และเลาเหตุการณท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดใหเศเรชผูเปนภรรยากับเพื่อนทั้งปวง
ฟง   บรรดาที่ปรึกษาและเศเรชภรรยาของเขากลาววา  
“ เพราะโมรเดคัยผูซ่ึงทานลมลงตอหนาเขา ผูเปนชาวยิว ทานสูเขาไมได 
ทานตองเปนฝายยอยยับแนนอน”  14ขณะที่กําลังคุยเรื่องนี้กันอยู 
ขันทีของกษัตริยก็มาเรงฮามาน  ใหไปยังงานเลี้ยงซ่ึงเอสเธอรทรงจัดขึ้น 
 
ฮามานถูกประหาร 



7 กษัตริยและฮามานก็มารวมรับประ ทานอาหารกับพระนางเอสเธอร 
2ระหวางเสวยเหลาองุนในวันท่ีสองกษัตริยตรัสกับพระนางวา  
“ ราชินีเอสเธอร เจาจะขอสิ่งใด? เราก็จะให  เจาปรารถนาอะไร?  
เราจะยกให  แมถึงก่ึงราชสมบัติ”  3เอสเธอรจึงทูลวา  “ ขาแตกษัตริย  
หากหมอมฉันเปนท่ีโปรดปราน  และหากจะทรงกรุณา 
ขอทรงไวชีวิตหมอมฉันกับพี่นองรวมชาติของหมอมฉันดวยเถิด 
4เพราะหมอมฉันกับพี่นองรวมชาติถูกขายใหมีอันพินาศยอยยับและถูกฆาล
างผลาญสิ้นชาติ  หากเราเพียงแตถูกขายเปนทาสชายหญิง 
หมอมฉันยังอาจจะทนนิ่งอยู  เพราะความทุกขของเราไมเปนเหตุอันควรที่ 
ทําใหกษัตริย8ตองรําคาญพระทัย”  5กษัตริย 
เซอรซิสตรัสถามพระนางเอสเธอรวา “ ผูนั้นคือใคร? 
คนที่บังอาจทําเชนนั้นอยูไหน”  6เ อ ส เ ธ อ รกราบทูลวา  
“ ฮามานคนชั่วนี่แหละเพคะ เปนศัตรูของเรา”  
ฮามานตกใจกลัวมากเบ้ืองพระพักตรกษัตริยและพระราชินี 
7กษัตริยทรงผลุนผลันลุกขึ้นยืนดวยความพิโรธ 
ท้ิงเหลาองุนและเสด็จเขาไปในราชอุทยาน 
ขณะที่ฮามานวิงวอนขอชีวิตจากพระนางเอสเธอรเพราะรูตัววาตองตายแน 
8ดวยความสิ้นหวัง 
ฮามานหมอบกราบลงบนตั่งซ่ึงพระนางเอสเธอรกําลังเอนพระองคอยูพอดีกั
บท่ีกษัตริยเสด็จกลับมาจากราชอุทยานมายังบริเวณงานเลี้ยง  
กษัตริยตรัสวา  “ นี่มันบังอาจแทะโลมราชินีในวังนี้ตอหนา 
ตอตาเราเลยเชียวหรือ”  ตรัสจบก็มีคนเอาผามาคลุมหนาฮามานไว       
9แลวฮารโบนาขันทีคนหนึ่งเขามาทูลวา  “ ขอเดชะ 
ฮามานเพิ่งสั่งใหสรางตะแลงแกงสูงหาสิบศอก9ในลานบาน 
เพื่อแขวนคอโมรเดคัยผูท่ีรายงานชวยกษัตริย กษัตริยจึงตรัสวา  

                                      
8 7:4 * แตกษัตริยจะทรงสูญเสียอยางท่ีศัตรูของเราไมอาจชดเชยใหได 
9 7:9 * ประมาณยี่สิบสามเมตร 



“ แขวนคอฮามานบนนั้นแหละ”  
10เขาทั้งหลายก็แขวนฮามานไวบนตะแลงแกงที่เขาเตรียมไวสําหรับโมรเด
คัย แลวพระพิโรธของกษัตริยก็สงบลง 
 
พระราชโองการเพื่อชาวยิว 
8 ในวันนั้นเอง กษัตริยเซอรซิสประทาน 
ทรัพยศฤงคารของฮามานศัตรูของชาวยิวแกพระนางเอสเธอร 
และโมรเดคัยเขาเฝากษัตริย 
เนื่องจากเอสเธอรไดกราบทูลถึงความสัมพันธของนางกับโมรเดคัย  
2กษัตริยทรงถอดพระธํามรงคตราซึ่งริบคืนมาจากฮามานประทาน 
แกโมรเดคัยและเอสเธอรทรงแตงตั้งโมรเดคัยใหมีสิทธิเหนือทรัพยสมบัติขอ
ง ฮ า ม า น  
3ขณะนั้นเอสเธอรมาเฝากษัตริยอีกวาระหนึ่ง หมอบองคลงแทบพระบาท 
ทูลวิงวอนดวยน้ําพระเนตรรินหลั่ง 
ใหกษัตริยทรงโปรดระงับแผนการรายของฮามานชาวอากักตอชาวยิวนั้นเสี
ย  4แลวกษัตริยทรงยื่นคทาทองคําแกเอสเธอร  
พระนางจึงทรงยืนขึ้นตอเบื้องพระพักตรพระองค  5และทูลวา  
“ หากฝาพระบาทโปรด หากทรงเห็นชอบ  ขอใหมีพระราชโองการออกไป 
ลมลางคําสั่งของฮามานบุตรฮัมเมดาธา 
ชาวอากักท่ีใหทําลายชาวยิวในทุกมณฑลของกษัตริย 
6เพราะหมอมฉันจะทนดูหายนะแกพี่นองรวมชาติ 
และความยอยยับของครอบครัวหมอมฉันไดอยางไร?”  
7กษัตริยเซอรซิสจึงตรัสกับพระนางเอสเธอรและโมรเดคัยชาวยิววา  
“ เราไดยกทรัพยสมบัติของฮามานใหเอสเธอรแลว  
และเขาก็ถูกแขวนบนตะแลงแกง เพราะพยายามทําลายลางชาวยิว 
8บัดนี้จงรางกฤษฎีกาอีกฉบับสําหรับชาวยิวท้ังปวงตามที่เจาเห็นดีท่ีสุด  
ลงนามเราและประทับตราธํามรงค  ดวยวากฤษฎีกาท่ีลงนามกษัตริย  
และประทับตราพระธํามรงคจะเลิกลมมิได”  



9ทันทีนั้นเอง บรรดาอาลักษณหลวงก็ถูกเรียกตัวเขามา 
เปนวันท่ีย่ีสิบสามเดือนสิวันซ่ึงเปนเดือนสาม 
ใหออกกฤษฎีกาตามคําสั่งของโมรเดคัยถึงชาวยิว 
เจาหนาท่ีผูวาการและขุนนางทั้งปวง ประจําท้ัง 127 
มณฑลจากอินเดียจดคูช10 ใชภาษาตางๆของทุกเผาพันธุท่ัวจักรวรรดิ 
และถึงชาวยิวโดยใชภาษาของยิวเอง 
10โมรเดคัยรางขอความลงพระนามกษัตริยเซอรซิส 
ประทับตราพระธํามรงค ใหมาเร็วผูถือพระราชสาสนนําไป 
11พระราชโองการนี้อนุญาตใหชาวยิวทุกเมืองมีสิทธิ์รวมตัวกัน  
ปกปองชีวิตและครอบครัวของตน  ใหฆาทําลายลางกองกําลัง 
ติดอาวุธของชนชาติหรือมณฑลใดๆก็ตามที่จะมาโจมตีพวกเขา 
ผูหญิงและลูกหลานของเขา  และใหยึดทรัพยสมบัติของศัตรูเหลานั้น  
12วันท่ีกําหนดไวสําหรับชาวยิวท่ีจะทําการนี้ท่ัวทุกมณฑลของกษัตริยเซอร
ซิส คือวันท่ีสิบสามเดือนอาดาร ซ่ึงเปนเดือน สิบสอง 
13ใหคัดลอกพระราชโองการนี้เปนกฤษฎีกาสําหรับทุกมณฑล  
และประกาศแกประชาชนทุกเชื้อชาติเพื่อชาวยิวจะไดเตรียมพรอม  
แกแคนศัตรูในวันนั้น 
14มาเร็วจึงถือสาสนออกไปอยางรีบเรงตามพระบัญชา  
และมีประกาศพระราชโองการนี้ในสุสาเมืองปอม 
15โมรเดคัยซ่ึงสวมเครื่องยศสีน้ําเงินกับขาวพรอมมงกุฎทองคําและเสื้อคลุม
ผาปานเนื้อละเอียดสีมวง ก็ทูลลาไป  ในเมืองสุสา มีการฉลองรื่นเริง 
16เปนวาระแหงความสุขยินดีและมีเกียรติของชาวยิว 
17ในทุกหัวเมืองทุกมณฑล  เมื่อพระราชโองการมาถึง 
ชาวยิวท้ังปวงเต็มไปดวยความชื่นชมโสมนัส มีการเฉลิมฉลองใหญโต   
มีคนเชื้อชาติอื่นมากมายมาเขาเปนพวกยิว   เพราะครามกลัวชาวยิวจับใจ 
                          

                                      
10 8:9 * ตอนบนของลุมแมน้ําไนล 



ชัยชนะของชาวยวิ 
9 ในวันท่ีสิบสามเดือนสิบสองคือเดือนอาดาร  
วันซ่ึงพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช  
เปนวันซ่ึงศัตรูของชาวยิวไดคาดหวังไววาจะกวาดลางพวกเขา  
แตทวาเหตุการณกลับตาลปตรชาวยิวกลายเปนฝายไดเปรียบผูท่ีเกลียดชังเ
ข า  2ชาวยิวชุมนุมกันในเมืองของตนทั่วทุกมณฑลของกษัตริย  เซอรซิส 
เพื่อตอสูผูท่ีจะทําลายลางพวกตน  
แตก็ไมมีใครกลามาทํารายเพราะทุกเชื้อชาติลวนหวาดกลัวชาวยิว  
3และบรรดาผูปกครองมณฑลตางๆ  ทั้งผูวาการ  เจาหนาท่ี 
ขาราชบริพารลวนใหความชวยเหลือชาวยิวเพราะเกรงกลัวโมรเดคัยจับใจ 
4โมรเดคัยยิ่งใหญมากในพระราชวัง  
ชื่อเสียงของทานเลื่องลือไปทั่วทุกมณฑล  ทานมีอํานาจ ยิ่งขึ้นทุกที   
5ชาวยิวฆาฟนทําลายลางศัตรูผูเกลียดชังตนไดตามใจชอบ  
6ชาวยิวฆาและทําลายศัตรูเสีย  500 คนในสุสาเมืองปอม 
7พวกเขายังฆาปารชันดาธา  ดาลโฟน  อัสปาธา  8โปราธา  อาดัลยา  
อารีดาธา  9ปารมัชทา  อารีสัย  อารีดัย  ไวซาธา  
10บุตรชายทั้งสิบของฮามานบุตรเมดาธาศัตรูของชาวยิวแตพวกเขามิไดปล
นขาวของ 
11ในวันนั้นมีผูกราบทูลรายงานจํานวนผูถูก ฆาในสุสาเมืองปอมปราการ 
12กษัตริยจึงตรัส กับพระนางเอสเธอรวา 
“ ชาวยิวไดเขนฆาทําลายลางเสียหารอยคนในสุสานี้  
รวมทั้งบุตรชายสิบคนของฮามานดวย  
พวกเขาไดทําอะไรไปในมณฑลอื่นๆของกษัตริย? ตอนนี้เจาจะขออะไรอีก?  
เราจะให  บอกมาเถิดเจาตองการอะไร?  เราจะให”  
13เอสเธอรทูลวา “ หากฝาบาทจะทรงกรุณา 
ขออนุญาตใหชาวยิวท่ีสุสานี้ทําอยางวันนี้อีกในวันพรุงนี้   
และขอใหแขวนบุตรชายทั้งสิบคนของฮามานบนตะแลงแกง”  14ฉะนั้น 
กษัตริยทรงอนุมัติ  และมีประกาศพระราชโองการที่เมืองสุสา 



รางบุตรชายทั้งสิบของฮามาน  ก็ถูกแขวนบนตะแลงแกง  
15ชาวยิวในสุสารวมตัวกันอีกในวันท่ีสิบสี่เดือน อาคารและสังหารศัตรูอีก 
300 คน  แตมิไดปลนขาวของ 
16ใ น ข ณะ เ ดียวกันชาวยิวอื่นๆทั่วจักรวรรดิรวมตัวกันปกปองชีวิตขอ
งตนเองและทําลายศัตรูท้ังปวง  สังหารพวกนั้นไปเสีย 75,000 คน  
แตมิไดปลนขาวของ 17เหตุการณนี้เกิดขึ้นในวันท่ีสิบสามเดือนอาดาร  
และวันท่ีสิบสี่พวกเขาหยุดพัก  ตั้งเปนวันรื่นเริงยินดี 
 
การฉลองเทศกาลปูริม 
18สวนชาวยิวท่ีสุสาชุมนุมกันในวันท่ีสิบสามและวันท่ีสิบสี่ 
แลวหยุดพักในวันท่ีสิบหา และตั้งเปนวันฉลองรื่นเริงยินดี 
19ดวยเหตุนี้ชาวยิวในชนบทผูอาศัยในหมูบานตางๆฉลองกันในวันท่ีสิบสี่เ
ดือนอาดาร  มีงานเลี้ยงรื่นเริงและมอบของขวัญแกกัน 
20โมรเดคัยบันทึกเหตุการณเหลานี้ไว  
และเขียนจดหมายไปถึงชาวยิวท้ังใกลและไกล 
ท่ัวทุกมณฑลของกษัตริยเซอรซิส 
21สนับสนุนใหเฉลิมฉลองประจําปในวันท่ีสิบสี่และสิบหาเดือนอาดาร   
22เปนโอกาสที่ชาวยิวปลอดพนจากศัตรู   
เดือนที่ความโศกเศรากลับกลายเปนความรื่นเริงยินดี  
และการคร่ําครวญไวทุกขกลับกลายเปนวันแหงการเฉลิมฉลอง  
จึงใหถือเปนวันฉลองรื่นเริง  มอบอาหารใหแกกันและกัน  
และใหของขวัญแกคนยากจน   
23ชาวยิวจึงเห็นพองกันท่ีจะยึดถือการเฉลิมฉลองสืบไป  
ทําตามท่ีโมรเดคัยเขียนบอก  
24ดวยวาฮามานบุตรฮัมเมดาธาชาวอากักศัตรูของชาวยิวท้ังปวงไดวางแผ
นจะทําลายพวกตนตามเวลาซึ่งกําหนดโดยการทอดเปอร(ส ล า ก )  



25แตเม่ือความเรื่องนี้ขึ้นถึงองคกษัตริย11 
ท ร ง ป ร ะ ก า ศ พ ร ะ ร า ช โ อ ง ก า ร ที่ทําใหแผนการของ
ฮ า ม า น  หวนกลับไปเลนงานตัวเขาเอง  
ตัวฮามานและบุตรตองถูกแขวนบนตะแลงแกง  26 
(เ ท ศ ก า ล นี้จึงไดชื่อวาปูริม  มาจากคําวา ‘ เปอร’ ) 
เนื่องดวยทุกสิ่งท่ีเขียนไวในจดหมายนั้น และเนื่องดวยสิ่งท่ีพวกเขาไดเห็น 
และไดเกิดขึ้นกับพวกเขา 
27ชาวยิวเห็นชอบที่จะตั้งธรรมเนียมขึ้นและสืบทอดไปถึงลูกหลานของตน 
ตลอดจนผูมารวม 
ใหฉลองวันท้ังสองตามวิธีและวาระที่กําหนดนี้ทุกปมิใหขาด 
28วันเหลานี้จะเปนวันรําลึกซ่ึงยึดถือกันตลอดไปทุกชั่วอายุในทุกครอบครัว  
ทุกหัวเมือง  ทุกแวนแควน 
ชาวยิวจะฉลองเทศกาลปูริมสองวันนี้เพื่อสืบทอดอนุสรณนี้ตลอดไป 
29พระราชินีเอสเธอรธิดาอาบีฮาอิลจึงรวม 
กับโมรเดคัยชาวยิวเขียนจดหมายรับรองดวยสิทธิอํานาจเต็มที่  
สนับสนุนจดหมายฉบับท่ีสองนี้ อันเก่ียวกับปูริม  
30แ ล ะ โ ม ร เดคัยสงสาสนไปถึงชาวยิวท้ังปวงทั่ว 127 
มณฑลในจักรวรรดิของเซอรซิส  อวยพรใหอยูดีมีสุข และมั่นคง 
31ใหยึดถือสองวันนี้เปนเทศกาลปูริมประจําป  
เปนคําสั่งของโมรเดคัยชาวยิวและเปนพระเสาวนียของพระราชินีเอสเธอร  
ชาวยิวเองก็ไดลงมติใหประเพณีนี้เปนอนุสรณสืบทอดไปถึงลูกหลาน  
รําลึกถึงวาระที่ชนท้ังชาติรวมกันอดอาหารและคร่ําครวญ  
32พระเสาวนียของเอสเธอรรับรองกฎระเบียบเกี่ยวกับปูริม  
และมีบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 
 
ความยิง่ใหญของโมรเดคยั 

                                      
11 9:25 * เมื่อเอสเธอร 



10 กษัตริยเซอรซิสทรงเก็บสวยอากรจากทั่วจักรวรรดิ  
ตลอดจนชายฝงทะเลหางไกล  2พระราชกิจและแสนยานุภาพของพระองค  
และเรื่องราวความยิ่งใหญของโมรเดคัยซ่ึงกษัตริยทรงตั้งให  
มีบันทึกไวในจดหมายเหตุกษัตริยแหงมีเดียและเปอรเซียมิใชหรือ? 
3โมรเดคัยชาวยิวเปนอัครมหา เสนาบดีมีอํานาจรองจากกษัตริยเซอรซิส  
ทานจึงยิ่งใหญและเปนท่ีนับถืออยางสูงในหมูชนชาวยิว   
เพราะทานบําเพ็ญประโยชนเพื่อพี่นองรวมชาติ  
และเปนปากเสียงเพื่อความสุขสวัสดีของชาวยิวท้ังมวล 



Fโ ย บ  
พระธรรมโยบเขียนขึ้นในศตวรรษที่ 10 กอนคริสตศักราช 
แตไมปรากฏหลักฐานวาใครเปนผูเขียน ลักษณะเปนคําประพันธ 
สละสลวย กลาวถึงปญหาลึกซ้ึงท่ีสุดปญหาหนึ่งของมนุษย 
คือทําไมจึงมีความผิดบาปและความทุกขทรมาน 
ในเมื่อพระเจาทรงอานุภาพพอที่จะจัดการกับสองสิ่งนี้ 
พระธรรมเลมนี้เริ่มดวยความทุกขทรมานที่โยบเผชิญ 
แลวเปนถอยแถลงจากเพื่อนๆ ของโยบไดแก เอลีฟส  บิลดัด 
และโศฟาร  ซ่ึงตางก็พยายามอธิบายความทุกขของโยบตางๆ 
นานา คนที่สี่คือเอลีฮูพยายามสรุปสถานการณ 
และเสนออีกเหตุผลหนึ่งวาทําไมโยบตองเผชิญความทุกข 
ทายท่ีสุดพระเจาเองตรัสกับโยบ และโยบก็ตระหนักวา 
มนุษยเราไมไดตองการ  ‘ ค ำ ต อ บ ’  
ตอปญหาชีวิตมากเทากับตองการพระเจา 
แลวโยบไดรับการรักษาหายจากโรค 
และไดรับพระพรทั้งดานจิตวิญญาณและดานวัตถุ  
ม่ังคั่งลนเหลือยิ่งกวาเดิม 
พระธรรมเลมนี้เต็มไปดวยความลี้ลับรายรอบชีวิตมนุษย 
และความจําเปนท่ีจะตองพึ่งพระเจา 
มนุษยเรารูไมพอที่จะอธิบายความ เปนไปของสิ่งตางๆ  
อยางไรก็ตามโดยอาศัยความเชื่อม่ันในพระเจา  
เปนไปไดท่ีเราจะขามพนขอบเขตจํากัดของเรา เพราะพระเจาทรง 
ทราบสาเหตุของท่ีทุกสิ่งทุกอยางเกิดขึ้น 
แ ล ะ จ ะ ท ร ง ใ หบังเกิดผลดีแกบรรดาผูท่ีรักพระองค  
เราจึงเรียนรูความจริงอันลึกซ้ึงนี้  
ซ่ึงวาเม่ือเราสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอยางเหลือแตพระเจา  
พระเจาเทานั้นก็เพียงพอแลว 
 



โครงเรือ่ง 
1. ความทุกขยากประดังเขามา   (1:1-2:13) 
2. การโตตอบรอบแรก                     (3:1-14:22) 
3. การโตตอบรอบที่สอง               (15:1-21:34) 
4. การโตตอบรอบที่สาม          (22:1-31:40) 
5. เอลีฮูอภิปราย                     (32:1-37:24) 
6. พระเจาตรัสกับโยบ          (38:1-41:34) 
7. โยบคืนสูความรุงโรจน       (42:1-17) 
 
1 ในดินแดนอูสมีชายคนหนึ่งชื่อโยบ เปนคนดีเพียบพรอม 
เท่ียงธรรม ยําเกรงพระเจาและหลีกหางจากความชั่ว  
2ทานมีบุตรชาย 7 คนและบุตรสาว 3 ค น  3ทานมี แกะถึง  7,000 
ตัว  อูฐ 3,000 ตัว  วัวผู 500 คู  ลาตัวเมีย 500 ตัว 
และมีคนใชมากมาย  ทานยิ่งใหญท่ีสุดในบรรดาชาวตะวันออก  
4บุตรชายของโยบจะผลัดกันจัดงานเลี้ยงในบานของตน 
และเชิญพี่นองชายหญิงมา รวมในงานดวย 
5เม่ืองานเลี้ยงเสร็จสิ้นลง 
แตละคราวโยบจะใหพวกเขามาทําพิธีชําระตน 
ตั้งแตเชาตรูโยบจะถวายเครื่องเผาบูชาใหบุตรแตละคน 
โดยระลึกอยูวา ‘ บางทีลูกของเราอาจทําอะไรที่ผิดบาป 
หรือแชงดาพระเจาอยูในใจ’  โยบกระทําเชนนี้เสมอมา 
 
ซ า ต า น ข อ ท ด ล อ ง โ ย บ  
6วันหนึ่งบรรดาทูตสวรรค*มาชุมนุมกันเบื้องพระพักตรองคพระผูเป
นเจา+ ซ า ต า น 1ก็มาดวย            
7องคพระผูเปนเจา+ตรัสถามซาตานวา  “ เจามาจากไหน?”  
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ซาตานทูลตอบวา  “ ทองเที่ยวไปมาในโลก พระเจาขา”   
8อ งคพระผูเปนเจา+จึงตรัสวา  
“ เจาสังเกตดูโยบผูรับใชของเราบางหรือเปลา?  
ทั่วโลกไมมีใครเสมอ เหมือนเขา  ดีเพียบพรอม  เที่ยงธรรม  
ยําเกรงพระเจา  และหลีกหางจากความชั่ว”  
9ซาตานทูลตอบวา  “ แนนอน 
ก็ในเมื่อพระองคทรงตอบแทนเขาอยางดี 10พระองค 
ลอมรั้วปองกันเขาและครอบครัวกับทรัพยสินทุกอยาง  
ทรงอวยพรกิจการทุกอยางท่ีเขาทํา  ฝูงสัตวของเขาขยายทั่วแดน 
11แตพระองคลองยื่นพระหัตถออกแตะตองทรัพยสินทุกอยางของเ
ขาสิ รับรองเขาจะแชงดาพระองคตอพระพักตรเลยทีเดียว”  
12องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับซาตานวา  “ เอาเถิด  ทุก 
อยางท่ีเขามีก็อยูในมือของเจาแลว  
แตอยาแตะตองตัวเขาก็แลวกัน”  
ซาตานจึงทูลลาองคพระผูเปนเจา+ไ ป  
 
โยบสูญเสียทรัพยสมบัติ 
13วันหนึ่งขณะที่บุตรชายบุตรสาวของโยบ  
กําลังกินเลี้ยงกันอยูท่ีบานของพี่ชายคนโต 
14ก็มีคนหนึ่งมาแจงแกโยบวา  
“ วัวของทานกําลังไถนาอยูและลากินหญาอยูขางๆ 
15ก็มีพวกเสบามาปลนเรา  
ตอนสัตวไปและสังหารคนเลี้ยงเสียหมด 
มีแตขาพเจาคนเดียวเหลือรอดมาเรียนทาน”  
16ขณะที่คนนั้นพูดยังไมทันขาดคํา ก็มีอีกคนมาแจงวา  
“ ไฟแหงพระเจาตกลงมาจาก 
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สวรรคเผาผลาญฝูงแกะและคนเลี้ยงของทานวอดวาย  
มีเพียงขาพเจาเทานั้นท่ีรอดมาเรียนทานได”  
17กอนที่คนนั้นจะพูดจบ ก็มีอีกคนนําขาวมาบอกวา  
“ กองโจรชาวเคลเดียสามกองมาไลตอนอูฐของทานไป 
และฆาบาวไพรของทาน  
มีขาพเจาเพียงคนเดียวหนีรอดมาบอกทานได”  
18ขณะที่เขายังพูดอยูก็มีอีกคนหนึ่งเขามารายงานวา  
“ บุตรชายบุตรสาวของทาน 
กําลังกินเลี้ยงกันอยูท่ีบานพี่ชายคนโต 19ทัน 
ใดนั้นก็มีพายุใหญพัดจากทะเลทราย  
ซัดกระหน่ําจนบานพังลงมาทับพวกเขาตายหมด  
ขาพเจาผูเดียวท่ีรอดมาบอกทาน”  
 
โยบยอมรับสถานการณ 
20โยบจึงลุกขึ้น  ฉีกเสื้อคลุม  และโกนศีรษะ 
ทานซบกายลงกับพื้นนมัสการพระเจา  21และกลาววา 
 “ ขาพเจาออกมาจากครรภมารดาตัวเปลา 
 และขาพเจาจะจากไปตัวเปลา  
องคพระผูเปนเจา+ประทานใหและพระองค 
  ทรงเอาคืนไป  
 สรรเสริญพระนามขององคพระผูเปนเจา+”  
 
22ในเหตุการณท้ังปวงนี้ 
โยบมิไดทําบาปโดยกลาวโทษพระเจาเลย 
 
ขอแตใหไวชีวติ 



2
 อีกครั้งหนึ่งเม่ือบรรดาทูตสวรรค2มาชุมนุมกันเบื้องพระพักต
รองคพระผูเปนเจา+และซาตานก็มาดวย 
2องคพระผูเปนเจา+ตรัสถามซาตานวา  “ เจามาจากไหน?”  
ซาตานกราบทูลวา  “ ทองเที่ยวไปมาในโลก  พระเจาขา”  
3องคพระผูเปนเจา+จึงตรัสวา  
“ เจาสังเกตดูโยบผูรับใชของเราบางหรือเปลา?  
ทั่วโลกไมมีใครเสมอ เหมือนเขา  ดีเพียบพรอม  เที่ยงธรรม  
ยําเกรงพระเจาและหลีกหางจากความชั่ว  
เขายังคงซื่อตรงภักดีตอเรา 
ทั้งๆท่ีเจาทาทายใหเรายอมใหเจาทําลายเขาโดยไมมีเหตุ”  
4ซาตานกราบทูลวา  “ หนังแทนหนัง 
คนเรายอมเสียอะไรก็ไดเพื่อแลกชีวิตของตน 
5ลองพระองคยื่นพระหัตถออกแตะตองเลือด เนื้อรางกายของเขาสิ  
รับรองเขาจะแชงดาพระองคตอพระพักตรเลยทีเดียว”  
6องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา  “ เอาเถิด เจาจะทําอะไรเขาก็ได  
แตอยาแตะตองชีวิตของเขา”  
7ซาตานจึงทูลลาองคพระผูเปนเจา+ไ ป  
แลวทรมานโยบดวยฝรายซ่ึงลามตั้งแตฝาเทาถึง กลางกระหมอม 
8โยบจึงเอาเศษหมอแตกขูดเนื้อของทานขณะนั่งอยูในกองขี้เถา 
 
ยังคงภักดีตอพระเจา 
9ภรรยาของโยบกลาวกับทานวา  “ ทานยัง 
จะซ่ือตรงภักดีตอพระเจาอยูอีกหรือ  แชงดา 
พระเจาแลวก็ตายเสียเถอะ”  
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10โ ย บ ตอบวา  “ เธอพูดเหมือนคนโฉดเขลา เราจะรับแตสิ่งดีๆ 
จากพระองค โดยไมยอมรับความทุกขรอนบางเลยหรือ”   
ในเหตุการณท้ังปวงนี้โยบมิไดเอยวาจาท่ีผิดบาปเลย 
 
ส ห า ย ข อ ง โ ย บ  
11เม่ือสหายสามคนของโยบไดขาวทุกขรอนที่เกิดแกทาน 
ก็นัดกันเดินทางจากบาน มาเพื่อรวมทุกขและใหกําลังใจโยบ 
ไดแก เอลีฟสแหงเทมาน บิลดัดแหงชูอาห 
และโศฟารแหงนาอามาห12ครั้นพวกเขาเห็นโยบ แตไกล 
ก็จําทานแทบไมได จึงพากันร่ําไห เสียงดัง  ฉีกเสื้อผา  
และโปรยฝุนใสศีรษะ 
13แลวนั่งอยูท่ีพ้ืนเปนเพื่อนโยบตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืน 
ไมมีใครเอยอะไรแมแตคําเดียว  
เพราะเห็นวาโยบทุกขทรมานแสนสาหัส 
 
โยบคร่าํครวญ 
3 แลวโยบเอยปากสาปแชงวันท่ีทานถือ กําเนิดมา  
2ทานกลาววา  
3  “ ขอใหวันท่ีขาเกิดมาพินาศวอดวาย    
  และคืนท่ีพวกเขาพูดกันวา  
    ‘ คลอดลูกชายแลว’     
4 ขอใหวันนั้นกลับกลายเปนความมืด            
  ขอพระเจาเบื้องบนอยาทรงใสใจกับวันนั้น 
  อยาใหมีแสงสวางใดๆ 
5 เออ ขอใหความมืดเงาดํายึดวันนั้นไว  
  ขอใหเมฆดําบดบังมัน 
  ขอใหความมืดมนกลบบังแสงสวางของวันนั้น 
6 ขอใหความมืดมิดกุมวันนั้นไว 



  ขอใหมันถูกลบออกจากปฏิทิน  
  อยาไดนับรวมเขากับวันใดๆในเดือนตางๆ  
7 ขอใหคืนนั้นมลายหายไป  
  อยาใหมีเสียงโหรองยินดี 
8 ขอใหคนแชงสาปทั้งหลาย 
ผูพรอมจะปลุกเรียกเลวีอาธานขึ้นมา  
  สาปแชงวันนั้น 
9 ขอใหดาวประกายพรึกอับแสงไป 
  ใหมันแสวงหาแสงสวางแตไมพบ  
  และไมมีวันไดเห็นแสงอรุณ 
10 จงแชงมัน  เพราะมันไมยอมปดครรภมารดาของขา 
  ปลอยใหขามารูเห็นความทุกขนี้ 
11 ทําไมหนอ  ขาจึงไมตายเสียตั้งแตเกิด  
  สิ้นลมตั้งแตคลอด 
12 ทําไมหนอ  จึงมีตักท่ีรองรับขาไว 
  มีออมอกที่เลี้ยงดู 
13 ไมเชนนั้น  ปานนี้ขาคงไดนอนอยางสงบ 
  ขาคงไดหลับ และพักอยางสบาย 
14อยูรวมกับบรรดากษัตริยและที่ปรึกษาของโลก   
 ผูสรางสถานที่สําหรับตน ซ่ึงบัดนี้ปรักหักพัง 
15 กับบรรดาผูครอบครอง 
  ซึ่งมีเงินทองเต็มบาน 
16 ทําไมหนอ ขาจึงไมถูกดินกลบหน 
เหมือนทารกที่ตายตั้แตยังไมคลอด    
  ไมตองเห็นเดือนเห็นตะวัน 
17 ณ ที่ซ่ึงคนช่ัวหยุดวุน ว า ย  
  คนเหนื่อยออนก็ไดพักสงบ 
18 เชลยอยูอยางสบาย  



  ไมมีเสียงตะคอกจากนายทาส 
19 ท้ังผูใหญผูนอยไปอยูท่ีนั่น  
  และทาสก็เปนอิสระจากนาย 
 
20ทําไมหนอจึงยังมีแสงสวางแกผูท่ีทุกขลําเค็ญ  
  ทําไมใหชีวิตแกผูท่ีขมขื่นในดวงวิญญาณ 
21 ผูท่ีโหยหาความตายเหมือนใฝหาเงินทอง 
  หรือขุมทรัพยท่ีซอนอยู แตก็ไมพบ   
22 ผูซ่ึงจะช่ืนชมยินดี 
  หากไปถึงหลุมฝงศพเสียได 
23 ทําไมชีวิตยังไมดับสูญสําหรับคนที่จนมุม 
  ผูซ่ึงพระเจาทรงลอมกรอบไว 
24 มีแตการทอดถอนใจมาถึงขาแทนขาวปลาอาหาร  
  เสียงครวญครางของขาพรั่งพรูออกมาเหมือนสายน้ํา 
25 สิ่งท่ีขากลัวมาถึงขา  
  สิ่งท่ีขาหวาดหวั่นเกิดขึ้นกับขาแลว 
26 ขาไมมีสงบ  ไมมีความสบาย  
  ขาไมไดพักผอน  มีแตความทุกขทรมานเทานั้น”  
 
เอลฟีสกลาว 
4 แลวเอลีฟสแหงเทมานตอบวา 
2  “ ขอพูดอะไรสักคํา  ทานพอจะทนฟงไดไหม  
  แตใครเลาจะอดใจไวไมพูดออกมา 
3 คิดดูสิ  ทานเคยแนะนําคนมากมาย 
  เคยเสริมกําลังคนที่ออนเปลี้ยเพลียแรง  
4 คําพูดของทานเคยหนุนชูผูท่ีสะดุดลม      
  
ทานทําใหคนที่ลมพับลงเขมแข็งขึ้นมาได 



5 แตเด๋ียวนี้เม่ือทุกขรอนมาถึง  ทานก็ทอแท  
  เมื่อถูกมันกระหน่ํา ทานก็หมดกําลังใจ 
6 ไมควรหรอกหรือท่ีทานจะม่ันใจในคุณธรรมของทาน  
  และหวังใจในความประพฤติดีพรอมของทาน 
 
7   จงใครครวญดูเถิด  มีหรือท่ีคนบริสุทธ์ิตองพินาศ 
  หรือคนเที่ยงธรรมตองถูกทําลาย  
8 ขาสังเกตวาคนที่ไถหวานความชั่วและความเดือดรอน   
  ก็จะเก็บเก่ียวสิ่งนั้นเชนกัน 
9 เขาพินาศโดยลมหายใจของพระเจา 
  ยอยยับโดยพระพิโรธของพระองค 
10 สิงโตอาจจะสงเสียงขูคําราม  
  แตเขี้ยวเล็บของราชสีหก็ยังถูกหัก 
11 สิงโตยอยยับเพราะหาเหยื่อไมได  
  ลูกสิงหตองกระจัดกระจายไป 
 
12 มีถอยคํามาถึงขาอยางลี้ลับ   
  เปนเสียงกระซิบท่ีหูของขาไดยิน 
13 ในฝนรายซ่ึงเขามายามคํ่าคืน 
  ขณะที่ผูคนหลับสนิท 
14 ความหวาดหวั่นพรั่นพรึงจูโจมขา      
  ทําใหกระดูกทุกซ่ีของขาสั่นสะทาน 
15 วิญญาณดวงหนึ่งวูบผานหนาขาไป 

ขาขนลุกซู 
16 วิญญาณดวงนั้นหยุด 
  ขาบอกไมไดวามันเปนอะไร   
 มีรางหนึ่งอยูตรงหนาขา 
  และขาไดยินเสียงกลาววา 



17  “ มนุษยจะชอบธรรมกวาพระเจาไดหรือ 
  คนเราจะบริสุทธิ์กวาพระผูสรางเขาไดหรือ”  
18 หากวาพระเจายังทรงไววางพระทัย 
   ผูรับใชของพระองคเองไมได 
  แมแตเหลาทูตสวรรคพระองคยังทรง 
   กลาวโทษความผิดพลาดข อ ง เ ข า  
19 ก็แลวผูท่ีอาศัยในเรือนดินจะยิ่งกวานั้นสักเทาใด 
  ผูซ่ึงมีรากฐานอยูในธุลีดิน 
  ซึ่งขยี้ใหตายไดงายดายเหมือนแมลงเมา  
20 จากรุงอรุณถึงสนธยา  เขาถูกหํ้าห่ันเปนชิ้นๆ 
  พินาศไปนิรันดร โดยไมมีผูใดสังเกต 
21 สายใยแหงชีวิตของเขาขาดสะบั้น 
 
 แ ล ะเขาตายไปโดยปราศจากความเขาใจมิใชหรือ”  
 
5  “ ร่ํารองไปเถิด  แตใครเลาจะตอบทาน 
  ทานจะหันหนาไปหาเทพเจาองคไหน 
2 คนโงตายไปเพราะโทสะจริต 
  ความอิจฉาริษยาเขนฆาคนโฉดเขลา 
3 ขาเคยเห็นคนโงหยั่งรากม่ันคง  
  แตทันใดนั้น บานของเขาก็ถูกแชงสาป 
4 ลูกหลานของเขาไมไดอยูอยางม่ันคงปลอดภัย   
  แตถูกบีบคั้นในศาลโดยไมมีใครชวยปกปอง 
5 พืชผลของเขาถูกคนหิวโหยเขมือบเสียหมด   
  แมแตท่ีเอาหนามกันไวก็หมดสิ้น 
   ทรัพยสินของเขาถูกคนกระหายฉกฉวยไป 
6 เพราะความทุกขไมไดผุดขึ้นมาจากดิน 
  ความเดือดรอนมิไดงอกขึ้นจากธุลี 



7 แตคนเราเกิดมาเพ่ือความทุกขยาก  
  เหมือนประกายไฟยอมพุงขึ้นฟา 
 
8 หากเปนขา ขาจะวิงวอนตอพระเจา  
  นําเรื่องราวของขารองทูลตอพระองค 
9 พระองคทรงกระทําการอัศจรรย 
  สุดหยั่งคะเนและสุดคณานับ 
10 พระองคทรงใหฝนลงมาเหนือโลก 
  เพื่อรดทองทุง 
11 ท ร ง เชิดชูผูท่ีต่ําตอย 
  และนําผูท่ีทุกขทนมาสูสวัสดิภาพ 
12 พระองคทรงขัดขวางคนเจาเลห  
  แผนการของเขาจะไมสําเร็จ 
13 ทรงใหคนที่คิดวาตนฉลาดติดอยูในกับดักของตัวเอง         
  แผนการของคนชั่วถูกลมลางไป 
14 ความมืดมนมาเหนือเขาในยามกลางวัน 
 
 กลางวันแสกๆเขาคลําสะเปะสะปะเหมือนอยูในตอนกลางคืน 
15 พระเจาทรงชวยผูยากไรจากวาจาเชือดเฉือนของเขา  
  จากอุงมือของผูมีอิทธิพล 
16 คนยากจนจึงยังมีความหวัง  
  และความอยุติธรรมก็เปนฝายปดปากเงียบ 
 
17 ความสุขมีแกผูท่ีพระเจาทรงตักเตือน 
  ฉะนั้นอยาดูหม่ินการตีสอนของพระเจาผูทรงฤทธิ์ 
18
 ถึงแมพระองคทรงทําใหเปนแผลแตพระองคทรงสมานรอยแ
ผ ล   



  พระองคทรงทําใหบาดเจ็บ แตทรงรักษาใหหาย 
19 พระองคจะทรงกอบกูทานจากอันตราย 
  และภัยพิบัติสารพัดอยาง 
20พระองคจะทรงปกปองทานจากความตายในยามกันดารอาหาร   
 
 แ ล ะ จ า ก ค ม ด า บ ใ น ย า ม ส ง ค ร า ม  
21 ทานจะปลอดภัยจากคํานินทาวาราย 
  ไมจําเปนตองหว่ันกลัวหายนะซึ่งจะมาถึง 
22 ทานจะยิ้มเยาะใหแกภยันตรายและการกันดารอาหาร  
  ไมตองหวาดกลัวสัตวราย 
23 ทานจะผูกมิตรกับกอนหินในทุงนา 
  สัตวปาจะญาติดีกับทาน 
24 ทานจะม่ันใจวาเต็นทของทานปลอดภัย    
  ต ร วจดูทรัพยสินก็ไมมีอะไรขาดหาย 
25 ทานจะไดทราบวาลูกหลานของทานจะมีมากมาย  
  และพงศพันธุของทานจะเหมือนหญาบนแผนดินโลก 
26 แมเม่ือมาถึงหลุมฝงศพ ทานก็ยังแข็งแรง 
  เหมือนฟอนขาวท่ีเก็บเก่ียวในเวลาอันเหมาะ 
27 จากประสบการณเราพบวาท้ังหมดนี้เปนความจริง 
 
 ฉะนั้นเพื่อประโยชนสุขของทานเองโปรดรับฟงและนําไปปฏิ
บัติเถิด”  
 
โยบกลาวตอบ 
6 โยบตอบวา 
2  “ อยากใหเอาทุกขรอนของขามาช่ังดู  
  กอบความลําเค็ญของขาขึ้นตราชูเถิด 
3 เพราะมันหนักยิ่งกวาเม็ดทรายในทะเล  



  ขาถึงไดพูดอยางวูวาม 
4 ลูกศรขององคผูทรงฤทธิ์ฝงอยูในขา    
  ยาพิษท่ีอาบไวซึมซาบวิญญาณของขา 
  ความหวาดหวั่นท่ีพระเจาสงมาประดังเขาใสขา 
5 มีหรือท่ีลาปาจะรองเมื่อมีหญา  
  มีหรือท่ีวัวจะสงเสียงเม่ือมีหญากิน  
6 จะกินอาหารที่จืดชืดโดยไมเหยาะเกลือไดหรือ   
  ไขขาวดิบๆ จะมีรสชาติอะไร  
7 ขาไมยอมแตะตองอาหารแบบนั้นหรอก 
  เพราะทําใหขาเอือม 
 
8 โอ ขอใหขาไดตามท่ีทูลขอเถิด   
  ขอพระเจาโปรดประทานตามที่ขาหวัง 
9 คือขอใหพระเจาทรงขยี้ขาเสีย  
  ขอทรงคลายพระหัตถท่ีกําขาไว  
แลวปลอยใหขาถูกตัดขาดไป 
10 อยางนอยขาก็ยังมีขอปลอบใจ 
  และยินดีขณะเจ็บปวดแสนสาหัส   
  วาขาไมไดปฏิเสธพระวจนะของพระเจาองคบริสุทธิ์ 
 
11 ทําไมหนอ  ขาจึงมีกําลังท่ีจะยังหวังอยู 
  ขามีความคาดหมายอะไรหนอ  ถึงทนอยูได 
12 ขามีพลังเหมือนกอนหินหรือ  
  เลือดเนื้อของขาเปนทองสัมฤทธิ์หรือ 
13 ขายังมีอํานาจจะชวยตัวเองหรือ       
  ในเมื่อความสําเร็จมลายสูญจากขาแลว 
14 คนสิ้นหวังควรไดรับความเห็นอกเห็นใจจากเพื่อนฝูง    
  แมเม่ือเขาหมดความยําเกรงพระเจาผูทรงฤทธิ์ 



15 แตพ่ีนองของขาเช่ือไมไดเลย  เหมือนสายน้ําท่ีไหลๆหยุดๆ   
  เหมือนลําธารที่ไหลลน 
16 ซ่ึงขุนดําเพราะน้ําแข็ง 
  และเออลนเมื่อหิมะละลาย   
17 แตยามแหงแลงกลับหยุดไหล 
  และเมื่ออากาศรอนระอุกลับแหงผาก  
18 กองคาราวานแวะเขามาสูแดนกันดาร 
  และตองพินาศไป 
19 กองคาราวานจากเทมาเสาะหาน้ํา  
  พอคาผูเรรอนจากเชบามองหาดวยความหวัง   
20 พวกเขาทุกขเพราะหวังไวมาก 
  ครั้นมาถึงกลับตองผิดหวัง  
21 ทานก็พอๆ กัน  พิสูจนใหเห็นแลววาไมไดชวยเหลืออะไร  
  พอเห็นสิ่งที่นาขยะแขยงทานก็ขยาดกลัว 
22 ขาเคยเอยปากหรือวา ‘ ขอแบงทรัพยสมบัติ 
  มาชวยไถขาดวย 
23 ขอชวยขาจากมือศัตรู  
  จากอุงมือของคนอํามหิตหนอย’  
24 สอนขาเถิด  แลวขาจะนิ่งสงบ  
  ชี้แจงมาซิวาขาผิดตรงไหน 
25 คําพูดจริงใจชางนาเจ็บปวดจริงนะ  
  คําโตแยงของทานพิสูจนอะไรได  
26 ทานจงใจจะแกคําพูดของขา   
  และทําราวกับวาถอยคําของคนสิ้นหวังเปนเพียงลมๆ 
แลงๆ หรือ 
27 พวกทานถึงกับจับฉลากเลือกลูกกําพรา 
  และขายเพื่อน 
 



28 โปรดดูขาเถิด  
  ขาจะโกหกเพื่อนซึ่งๆ หนาหรือ 
29 หยุดเหมาวาขาผิดเสียเถอะ  
  ทบทวนดู  เพราะขาชอบธรรม อยาอยุติธรรมนักสิ 
30 ขาพูดผิดตรงไหนหรือ 
  ปากของขาแยกแยะความชั่วไมไดหรือ 
 
7  “ มนุษยไมตองดิ้นรนตรากตรําในโลกหรือ     
  ชีวิตของเขาไมเหมือนลูกจางหรอกหรือ 
2 เหมือนทาสที่ใฝหายามเย็นหลังเลิกงาน  
  เหมือนลูกจางรอเวลารับคาจาง 
3 ขาก็เชนกัน ไดรับสวนปเดือนอันอนิจจัง 
  ไดรับคืนวันอันทุกขลําเค็ญ 
4 เมื่อขานอนลงขาก็คิดวา  ‘ อีกนานไหมกวาจะไดตื่น’     
  ค่ําคืนชางยืดยาวจริงๆ  
ขานอนพลิกกระสับกระสายไปมาจนรุงสาง 
5 รางของขาเต็มไปดวยหนอนและแผลตกสะเก็ด 
  ผิวหนังของขาปริและกลัดหนอง 
 
6 ชีวิตของขาลับหายไปเร็วเหมือนกระสวยของชางทอ  
  สูจุดจบอยางหมดหวัง 
7 ขาแตพระเจา  
โปรดระลึกวาชีวิตของขาพระองคนั้นเพียงอึดใจเดียว  
 ตาของขาพระองคจะไมเห็นความสุขอีก 
8 ตอนนี้ตาของผูท่ีเห็นขาพระองค ตอไปก็ไมเห็นอีกแลว 
   พระองคจะทอดพระเนตรหาขาพระองค  
แตขาพระองคไมอยูเสียแลว 
9 เชนดังเมฆสลายตัวและลับหายไป 



  คนที่ตายไปแลวก็ไมหวนคืนมาอีก 
10 จะไมมีวันคืนสูเหยาอีกเลย 
  ถ่ินของเขาจะไมรูจักเขาอีกตอไป 
11 ฉะนั้น  ขาพระองคจะไมนิ่งอยู 
 
 ขาพระองคจะพูดออกมาดวยความทุกขระทมในดวงวิญญา
ณ 
 ขาพระองคจะพร่ําบนดวยความขมขื่นใจ 
12 ขาพระองคเปนทะเลเปนสัตวประหลาดแหงหวงลึกหรือ   
  พระองคจึงทรงวางยามเฝาขาพระองคไว 
13 เมื่อขาพระองคคิดวาการนอนหลับจะชวย ป ล อ บ ใ จ  
  จะทําใหขาพระองคคลายทุกขโศก  
14 ถึงกระนั้นพระองคก็ยังเขยาขวัญขาพระองคดวยความฝน  
  ทําใหขาพระองคตกใจดวยนิมิตตางๆ 
15 ใหขาพระองคอึดอัดใจตาย 
  ยังดีกวาอยูในรางกายอยางนี้ตอไป 
16 ขาพระองคเบ่ือหนายชีวิต  ขาพระองคไมขออยูคํ้าฟา 
 
 โปรดทิ้งขาพระองคไวตามลําพังเพราะชีวิตของขาพระองคไ
มมีความหมาย 
 
17 มนุษยเปนอะไรหนอ พระองคจึงทรงยุงเก่ียว 
  และใหความสําคัญมากนัก 
18 ท่ีพระองคจะตองตรวจตราอยูทุกเชา 
  และทดสอบอยูทุกขณะ 
19 พระองคจะทรงหันไปทางอื่น  
 
 ปลอยขาพระองคไวตามลําพังแมสักครูเดียวไมไดเลยหรือ 



20 ขาแตพระเจาผูทรงเฝาดูมนุษยชาติ     
    หากขาพระองคกระทําบาป 
ขาพระองคไดทําอะไรแกพระองคเลา   
 ทําไมพระองคทรงกระทําใหขาพระองคตกเปนเปาของพระอ
งค  
  และทําใหชีวิตขาพระองคเปนภาระแกพระองค3 
21 ทําไมหนอ พระองคจึงไมอภัยความผิดพลั้ง   
  และยกโทษความบาปของขาพระองค   
 ในเมื่ออีกไมนาน ขาพระองคก็จะนอนลงกลางธุลีดิน  
  พระองคจะทรงมองหาขาพระองค 
แตขาพระองคไมอยูเสียแลว”  
 
บิลดัดตอวาโยบ 
8 บิลดัดแหงชูอาหโตตอบโยบวา 
2  “ ทานจะพูดเชนนี้ไปอีกนานเทาใด  
  ถอยคําของทานเปนดังพายุบุแคม 
3 พระเจาทรงบิดเบือนความยุติธรรมหรือ  
  องคผูทรงฤทธิ์บิดเบือนความถูกตองหรือ 
4 หากบุตรหลานของทานกระทําบาปตอพระองค  
  พระองคก็ทรงลงโทษพวกเขา 
5 แตถาทานหมายพึ่งพระเจา 
  ทูลวิงวอนองคพระผูทรงฤทธิ์ 
6 หากทานบริสุทธ์ิและเที่ยงธรรม  
  พระองคจะทรงลุกขึ้นเพื่อทาน          
  แลวนําทานคืนสูฐานะอันสมควรแกทาน 
7 ถึงแมวาทานจะเริ่มตนดวยเล็กนอย 

                                      
3 7:20 * หรือ  “ แกตัวเอง”  



  อนาคตของทานก็ยังจะเจริญรุงเรือง 
 
8  “ จงถามคนรุนกอนดู  
  แลวทานจะคนพบสิ่งท่ีบรรพบุรุษไดเรียนรู 
9 เพราะเราเปนเพียงเด็กเม่ือวานซืน ไมรูอะไร   
  และวันเวลาของเราในโลกนี้ก็เปนแตเพียงเงา 
10 บรรพชนจะไมบอกกลาวเลาสอนหรือ 
 
 จะไมพูดใหทานฟงจากประสบการณความเขาใจหรอกหรือ 
11 ตนกกจะขึ้นงามในที่ซ่ึงไมมีหวยหนองคลองบึงหรือ  
  ตนออจะอยูไดโดยปราศจากน้ําหรือ   
12 และทั้งๆ ที่ยังงอกงาม  ไมมีใครมาตัด   
  มันก็ยังเหี่ยวเฉาไปกอนตนหญาฉันใด 
13 บั้นปลายของผูท่ีหลงลืมพระเจาก็เปนไปฉันนั้น 
  ความหวังของผูท่ีไมนับถือพระเจาก็พินาศไป 
14 สิ่งท่ีเขาพึ่งพาก็อนิจจัง  
  สิ่งท่ีเขาพึ่งพิงเปนแคใยแมงมุม 
15 เขาหวังพักพิง  แตมันก็ขาดไป 
  เขายึดกุมไว  แตมันก็ไมคงอยู 
16 เขาเหมือนตนไมท่ีไดรับน้ําชุมชื่นกลางแดด    
  แผแขนงไปในสวน 
17 รากของเขาหยั่งลงไปในกองหิน 
  เสาะหาที่จะชอนไชไป 
18 แตเม่ือถูกหักโคนไป  
  ถ่ินนั้นก็ลืมเขาเหมือนไมเคยเห็นกันมากอน 
19 ชีวิตของเขาก็รวงโรยไป  
  มีพืชอื่นๆ งอกขึ้นมาแทนที่ 
 



20 แตพระเจายอมไมทอดทิ้งคนที่ดีพรอม  
  ทั้งจะไมคํ้าจุนคนกระทําชั่ว 
21 พระองคจะยังคงใหปากของทาน หัวเราะรา 
  และใหริมฝปากของทานโหรองยินดี 
22 ศัตรูของทานจะเต็มไปดวยความอับอาย 
  เต็นทของคนชั่วรายจะไมมีอีกตอไป”  
 
โยบโตตอบ 
9 โยบจึงตอบวา 
2  “ จริงอยู ขารูแลววาเปนอยางนั้น  
 
 แตมนุษยอนิจจังจะชอบธรรมสําหรับพระเจาไดอยางไร 
3 แมคนใดปรารถนาจะโตแยงกับพระเจา 
 
 เขาก็ไมสามารถตอบพระองคไดแมครั้งเดียวจากพันครั้ง 
4 เพราะสติปญญาของพระเจาลึกซ้ึง   
   ฤทธ์ิอํานาจของพระองคมหาศาล  
  ใครเลาจะตอตานพระเจาและเอาชนะพระองคได 
5 พระองคทรงขยับภูเขาโดยที่มันไมทันรูตัว 
  และพลิกมันคว่ําดวยพระพิโรธ 
6 พระองคทรงเขยาโลก 
  สั่นคลอนไปถึงราก 
7 พระองคตรัสสั่งดวงอาทิตยก็ไมสองแสง       
  พระองคทรงผนึกดวงดาวมิใหฉายแสง 
8   พระองคแตผูเดียวท่ีทรงคลี่ฟาสวรรคออก 
  และทรงย่ําเหนือคลื่นทะเล 
9 พระองคทรงสรางดาวจระเข   ดาวไถ  
  ดาวลูกไก และหมูดาวแหงทิศใต 



10 พระองคทรงกระทําการอัศจรรย 
  สุดหยั่งคะเนและสุดคณานับ 
11 เมื่อพระองคเสด็จผานไป  ขาไมสามารถเห็นพระองค  
  เมื่อทรงขยับเคลื่อนไหว ขาไมสามารถประจักษ 
12 เมื่อพระองคทรงฉวยไป  ใครจะยับยั้งพระองคได  
  ใครจะอาจหาญทูลถามพระองควา 
‘ ทรงทําอะไรนั่น’  
13 พระเจามิไดทรงยับยั้งพระพิโรธ 
  แมแตกองกําลังอหังการ4 
ก็สยบราบคาบแทบพระบาทพระองค 
 
14 แลวขาจะบังอาจขัดแยงกับพระเจาหรือ 
  ขาจะสรรหาคําอะไรมาโตแยงกับพระองคหรือ 
15 แมขาไมผิด ขาก็ไมอาจโตตอบพระองค  
  ไดแตวอนขอความเมตตาจากองคตุลาการ 
16 ถึงแมวาขาทูลรองเรียกและพระองคทรงขานตอบ    
  ขาก็ไมเชื่อวาพระองคจะทรงสดับฟง 
17 พระองคทรงบดขยี้ขาดวยลมพายุ  
  และทวีบาดแผลของขาโดยไมมีสาเหตุ 
18 พระองคจะไมทรงยอมใหขาหายใจ  
  แตเติมความรันทดขมขื่นใสขาจนลนปรี่ 
19 ถาจะวาดวยเรื่องพลัง  พระองคทรงเกรียงไกรนัก  
  ถาจะวาดวยเรื่องความยุติธรรม 
ใครจะสูความกับพระองคได 

                                      
4 9:13 * หรือ ภาษาฮีบรู  “ ลูกสมุนของราหับ”  
เปนชื่อสัตวประหลาดในทะเล  
เปนสัญลักษณของความวุนวายในวรรณกรรมโบราณ 



20 ถึงแมขาบริสุทธิ์  ปากของขาเองยังบอกวาขาผิด  
  แมขาดีพรอม ก็ยังจะพูดวาตัวเองมีมลทิน 
 
21  “ ตอใหไรตําหนิ   
  ขาก็ไมแยแสตัวเอง 
  ขาชิงชังชีวิตนี้ยิ่งนัก 
22 มันไมตางอะไรกัน 
  ฉะนั้นขาจึงวาพระองคทรงทําลาย 
   ทั้งคนดีพรอมและคนชั่วราย 
23 เมื่อภัยพิบัตินํามาซ่ึงความตายโดยฉับพลัน 
  พระองคทรงยิ้มเยาะความสิ้นหวังของผูบริสุทธิ์ 
24 เมื่อแผนดินตกอยูในมือของคนชั่ว     
  พระเจาทรงทําใหตาของบรรดาตุลาการมืดบอด 
  หากไมใชพระองค  แลวจะเปนใครเลา 
 
25  “ วันคืนของขาพระองคไวยิ่งกวานักวิ่ง 
  ลอยลับไปโดยไมมีความชื่นใจแมนอยนิด 
26 มันแลนปราดไปเหมือนเรือเร็ว 
  เหมือนนกอินทรีโฉบลงบนเหยื่อ 
27 หากกลาววา  ‘ ขาพระองคคิดจะลืมคําคร่ําครวญของตน  
  ขาพระองคจะเปลี่ยนทาทีใหมและยิ้มแยมราเริง’  
28 แตขาพระองคก็ยังขยาดความทุกข  
  เพราะรูวาพระองคยังทรงถือวาขาพระองคมีความผิด 
29 ในเมื่อถูกตัดสินวาผิด  
 
 ก็แลวขาพระองคจะด้ินรนตอสูโดยเปลาประโยชนไปทําไม 



30 ถึงขาพระองคจะอาบน้ําชําระกายดวยสบู5 
  เอาดางลางมือใหสะอาด 
31 พระองคก็จะทรงจุมขาพระองคลงในโคลน 

 และแมเสื้อผาของขาพระองคก็ยังรังเกียจตัวขาพระอง
คเอง 
 
32 “ พระเจาไมใชมนุษยอยางขา  ที่ขาจะไปโตตอบได  
  เหมือนที่เราไปสูความกันในศาล 
33 อยากใหมีใครสักคนเปนคนกลางระหวางเราทั้งสอง  
  เผื่อจะไดชวยไกลเกลี่ย 
34 ใครสักคนที่จะชวยเก็บไมเรียวของพระเจาไปจากขา    
  ขาจะไดเลิกหวาดหวั่นอาญาของพระองค 
35 และจะไดพูดโดยไมตองหวาดกลัวพระองค  
  ซึ่งขณะนี้ขาทําเชนนั้นไมได 
เพราะอาญาของพระองคตกอยูแกขา”  
 
10  “ ขาเหนื่อยหนายการมีชีวิตอยู  
 ฉะนั้นขาจะบนอยางเสรี      
 จะระบายความรันทดขมขื่นในวิญญาณ 
2 ขาจะทูลพระเจาวา  
‘ ขออยาทรงเพียงแตตัดสินลงโทษขาพระองค  
  โปรดบอกดวยวาขาพระองคผิดในเรื่องใด 
3 ท รงเห็นชอบแลวหรือท่ีจะบีบคั้น 
  และไมไยดีผูเปนหัตถกิจของพระองค 
  ในขณะที่ทรงแยมย้ิมใหแกแผนการของคนชั่วราย 
4 พระองคทรงมีพระเนตรอยางตาของคนหรือ 

                                      
5 9:30 * หรือ ดวยหิมะ 



  พระองคทรงเห็นอยางมนุษยอนิจจังหรือ  
5 วันของพระองคเหมือนวันของมนุษยหรือ 
  ปของพระองคเหมือนปของคนหรือ 
6 จึงทรงตามจับผิด 
  และตรวจหาบาปชั่วของขาพระองค 
7 ท้ังๆ ที่ทราบวาขาพระองคไมไดทําผิด   
 
 และไมมีใครสามารถชวยขาพระองคจากเงื้อมพระหัตถ 
 
8  “ พระหัตถของพระองคทรงสรางทรงปนขาพระองคมา 
  บัดนี้กลับจะทรงทําลายขาพระองคหรือ 
9 ขอทรงระลึกวาขาพระองคถูกปนขึ้นจากธุลีดิน    
  บัดนี้จะทรงเปลี่ยนขาพระองคกลับเปนธุลีดินอีกหรือ 
10 พระองคมิไดทรงเทขาพระองคลงเหมือนเทน้ํานม   
  และกวนขาพระองคเหมือนเนยหรือ 
11 ทรงหอหุมขาพระองคดวยเนื้อกับหนัง  
 
 และทรงรอยเขาดวยกันโดยกระดูกกับเสนเอ็นมิใชหรือ  
12 พระองคประทานชีวิตให  
ทรงเมตตาสงสารและรักขาพระองค  
  และในการจัดเตรียมของพระองค 
ทรงพิทักษรักษาจิตวิญญาณของขาพระองค 
13 แตสิ่งท่ีแฝงเรนอยูในพระทัย   
  และขาพระองครูวาพระองคทรงดําริเชนนี้ 
14 คือหากขาพระองคกระทําบาป พระองคทรงเฝาดูอยู 
  และไมปลอยใหขาพระองคลอยนวลไปได 
15 หากขาพระองคกระทําผิด ก็วิบัติอยูแลว 



  แมหากขาพระองคไมผิด 
ขาพระองคก็ยังไมอาจโงหัวขึ้นมา 
 เพราะตองอัปยศอดสู 
  และจมอยูในหวงทุกขทรมาน 
16 หากขาพระองคเงยหนาขึ้นมา  
  พระองคก็ทรงยางเขาหาเหมือนราชสีห 
  แ ละแสดงฤทธิ์อํานาจอันนาครั่นครามตอขาพระองค 
17 พระองคทรงเบิกพยานใหมๆ กลาวหาขาพระองค   
  และกริ้วขาพระองคยิ่งๆขึ้น  
 
 กองกําลังของพระองคถาโถมเขาใสขาพระองคซํ้าแลวซํ้าเล
า  
 
18  “ ถาเชนนั้น  
พระองคทรงนําขาพระองคออกมาจากครรภมารดาทําไม  
  นาจะใหตายเสียตั้งแตยังไมมีใครเห็น 
19 นาจะไมเคยปฏิสนธ์ิมา หรือไมก็ตายเสียต้ังแตเกิด    
  พอออกจากครรภมารดาก็ตรงแนวไป 
สูหลุมฝงศพเลย 
20 ชีวิตสั้นๆ ของขาพระองคใกลจะดับแลวมิใชหรือ  
  ขอทรงหันไปเถิด  
เผื่อขาพระองคอาจจะมีเวลาชื่นใจสักชั่วขณะหนึ่ง 
21 กอนจะจากไปสูดินแดนแหงความมืดมิดหมนหมอง 
  ที่ซ่ึงไปแลวไมไดกลับมาอีก 
22 ดินแดนอันมืดสนิท 
  มีแตความมืดมนและสับสน  
  ที่ซ่ึงแมแตความสวางก็ยังมืดมนิ 
 



โศฟารกลาว 
11 โศฟารแหงนาอามาหจึงตอบวา 
2  “ จะปลอยใหพูดไปอยางนี้โดยไมมีคําตอบหรือ?       
  คนที่พูดแบบนี้จะใหถือวาเปนฝายถูกหรือ? 
3 คําพูดเรื่อยเปอยของทานจะทําใหคนนิ่งอยูหรือ?    
  คําเสียดสีของทานจะไมใหใครปรามหรือ? 
4 ทานทูลพระเจาวาความเชื่อของทานไรท่ีติ   

และทานบริสุทธิ์ในสายพระเนตรพระองค 
5 อยากใหพระเจาตรัส  
  ใหพระองคเอื้อนโอษฐโตตอบทาน 
6 และทรงสําแดงความลี้ลับแหงสติปญญาแกทาน  
  เพราะสติปญญาแทนั้นมีสองดาน 
 
 พึงรูเถิดวาพระเจาทรงเอาผิดกับทานนอยกวาท่ีทานควรไดรั
บ  
 
7 ทานอาจหยั่งความล้ําลึกของพระเจาไดหรือ?        
 
 ทานสามารถคะเนขอบเขตแหงองคพระผูทรงฤทธิ์ไดหรือ? 
8 ซ่ึงสูงกวาฟาสวรรค  ทานจะทําอะไรได? 
  ซึ่งลึกล้ํากวาแดนมรณาทานจะรูอะไรได? 
9 หากจะวัดก็ยาวกวาแผนดิน 
  และกวางกวาทองทะเล 
 
10  “ หากพระองคเสด็จมาจับทานขังคุก 
  และเขามาพิพากษา  ใครเลาจะยับยั้งพระองคได? 
11 พระองคยอมทราบวาใครโกหกหลอกลวง  
  เมื่อเห็นบาปผิดจะไมทรงพิจารณาหรือ? 



12 ลาปาไมสามารถออกลูกเปนคนไดฉันใด 
  คนไมรูจักคิดก็ไมอาจฉลาดไดฉันนั้น 
 
13  “ ถึงกระนั้น  หากทานมอบใจแดพระเจา    
  และอาแขนตอนรับพระองค  
14 หากทานยอมทิ้งความชั่วท่ีอยูในมือทาน  
  และไมยอมใหบาปผิดเขามาในท่ีพํานักของทาน 
15 เมื่อนั้นทานก็จะสามารถเงยหนาโดยไมอาย      
  ยืนหยัดม่ันคงไดโดยไมกลัว 
16 ทานยอมจะลืมความทุกขลําบากไดแนนอน  
  ถึงนึกไดก็ดุจดังสายน้ําท่ีไหลผานพนไป 
17 แลวชีวิตทานจะสุกใสยิ่งกวายามเที่ยงวัน 
  ความมืดกลับกลายเปนยามเชา 
18 ทานจะม่ันคงเพราะมีความหวัง   
  จะมองดูรอบๆ  แลวพักผอนโดยปลอดภัย 
19 ทานจะเอนกายลงโดยไมกลัว  
  และคนเปนอันมากจะมาขอพึ่งทาน 
20 แตคนชั่วรายจะมืดแปดดาน 
  และหมดทางหนี 
  ความหวังเพียงประการเดียวของเขาคือความตาย”  
 
โ ย บ ต อ บ  
12 โยบตอบวา 
2  “ เออ  ขารูแลวละวาทานรอบรู  
  สติปญญาจะตายไปกับทาน 
3 แตขาก็มีความคิดจิตใจเหมือนทาน 
  ไมดอยไปกวาทาน  
  ใครๆ ก็รูในสิ่งท่ีทานพูดมาท้ังหมด 



 
4 ขา ผูท่ีทูลขอตอพระเจาและพระองคทรงตอบ 
  กลับกลายมาเปนท่ีใหเพื่อนฝูงหัวเราะ  
  เปนขี้ปากใหเขาถากถาง  ทั้งๆ 
ที่ขาเท่ียงธรรมและไรผิด 
5 คนที่อยูสุขสบายก็ดูถูกความอับโชค 
  วาเปนชะตากรรมของคนที่กําลังลม 
6 โจรก็อยูอยางสงบสุข  
  คนที่ยั่วยุพระเจาก็ปลอดภัย  
  คือคนที่ยึดพระของตัวไวในมือ 
 
7  “ แตถามสัตวท้ังหลายดูซิ มันจะสอนทาน 
  ถามนกในอากาศดู  มันจะบอกใหฟง 
8 หรือพูดกับแผนดิน  แลวมันจะสอน  
  หรือใหปลาในทะเลแจงแกทาน 
9 ท่ียกมาทั้งหมดนี้  สิ่งไหนบางท่ีไมรูวา 
  พระหัตถองคพระผูเปนเจา+ไดกระทําสิ่งนี้? 
10 ทุกชีวิตอยูในพระหัตถของพระเจา  
  รวมถึงลมหายใจของมวลมนุษยชาติ 
11 หูลิ้มลองถอยคํา 
  เชนดังลิ้นลิ้มรสอาหารมิใชหรือ? 
12 สติปญญาพบไดในหมูคนอาวุโส 
  และคนที่ผานโลกมามากก็เขาใจมิใชหรือ? 
 
13  “ แตความเฉลียวฉลาดและอํานาจท่ีแทจริงเปนของพระเจา 
  คําแนะนําปรึกษาและความเขาใจอยูท่ีพระองค 
14 สิ่งท่ีพระองคทลายลงแลว ไมมีใครสรางขึ้นมาใหมไดอีก  



  และมนุษยคนใดที่ถูกพระองคกักขังไว  
ไมมีใครปลดปลอยได 
15 ถาพระองคทรงกักน้ําก็เกิดความแหงแลง  
  หากพระองคทรงปลอย มันก็ทะลักออกมาทวมแผนดิน 
16 เออ กําลังและชัยชนะอยูท่ีพระองค  
  ทั้งผูลวงและผูถูกลวงเปนของพระองค 
17 พระองคทรงกระทําใหท่ีปรึกษาสิ้นทา 
  และตุลาการโงเขลาไป 
18 พระองคทรงแกพันธนาการที่กษัตริยผูกมัดไว 
  และทรงมัดเอวของกษัตริยเหลานั้น 
19 พระองคทรงกระทําใหปุโรหิตตองสิ้นทา 
  และทรงโคนลมผูท่ีม่ันคงเปนปกแผน 
20 พระองคทรงสงบปากคําของที่ปรึกษาผูซ่ึงใครๆ เชื่อถือ   
  และทรงริบเอาความสุขุมชาญฉลาดของผูอาวุโสไป 
21 พระองคทรงสุมความเหยียดหยามเหนือเหลาเจานาย  
  และทําใหคนเกงกลาสิ้นพิษสง 
22 พระองคทรงเปดเผยความลี้ลับของความมืด      
  และนําเงามืดทึบมาสูความสวาง 
23 พระองคทรงเชิดชูประชาชาติใหยิ่งใหญ  
และทรงทําลายเสีย 
 
 พระองคทรงขยายประชาชาติใหใหญโตแลวกระทําใหแตก
ฉานซานเซ็น 
24 พระองคทรงริบความเขาใจของบรรดาผูนําของโลกไปเสีย 
  ปลอยใหเขาพเนจรอยูในถ่ินกันดารหมดทางไป 
25 พวกเขาคลําสะเปะสะปะในความมืด 
  อันปราศจากแสงสวาง 
 ทําใหเขาโซซัดโซเซเหมือนคนเมา 



 
13  “ ดวงตาของขาไดเห็นทั้งหมดนี้  
  หูของขาไดยินและเขาใจแลว 
2 ขารูพอๆ กับทานนั่นแหละ  
  ไมไดดอยไปกวาทานเลย 
3 ขาอยากทูลตรงๆ ตอพระเจาทรงฤทธิ์ 
  อยากแถลงความตอพระองค 
4 สวนพวกทานเอาความเท็จมาปายสีขา  
  ลวนแลวแตเปนหมอที่ไมไดความ 
5 โปรดเงียบเสียเถิด  
  ทานนิ่งเสียก็ยังจะนับวาฉลาด 
6 บัดนี้โปรดฟงคําแยงของขา  
  ฟงคําออนวอนของขาบาง 
7 ทานจะพูดชั่วๆ อางวาพูดแทนพระเจาหรือ? 
  ทานจะพูดลอหลอกเพื่อพระองคหรือ? 
8 ทานจะแสดงอคติตอพระเจาหรือ?  
  จะแถลงความแทนพระเจาหรือ? 
9 หากพระองคตรวจสอบทานผลจะออกมาดีหรือเปลา?  
  ทานจะตบตาพระเจาเหมือนตบตามนุษยไดหรือ? 
10 พระองคจะทรงตําหนิทานเปนแน 
  หากทานแสดงอคติแมอยางลับๆ 
11 ทานไมกลัวความยิ่งใหญของพระองคหรือ? 
  ไมยําเกรงพระบารมีของพระองคเลยหรือ? 
12 คําแนะนําของทานเปนภาษิตท่ีใชไมได 
  วาจากลาวแกของทานลวนไมไดเรื่อง 
13 เงียบเสียเถอะ  ปลอยใหขาพูดไป 
  ถาอะไรจะเกิดแกขาก็ใหมันเกิด 
14 เหตุใดขาจึงยอมเอาตัวเสี่ยงตาย  



  และกําชีวิตของตัวเองไวในมือ? 
15 มาตรแมนพระองคประหารขาขาก็ยังจะหวังในพระองค  
  ยังคงขอแถลงคดีตอเบ้ืองพระพักตรพระองค 
16 แนนอน สิ่งนี้จะกลับกลายเปนการชวยกอบกูขาดวยซํ้า   
 
 เพราะผูไมนับถือพระเจาไมกลามาสูหนาพระเจาหรอก! 
17 ขอใหตั้งใจฟงคําพูดของขา  

ฟงใหดีนะ 
18 ขาพรอมแลวท่ีจะแถลงความ  
  ขารูวาขาจะไดรับการตัดสินวาพนผิด 
19 ใครจะตั้งขอกลาวหาวาขาผิดในเรื่องไหน?  
  ถามี ขาจะนิ่งและยอมตาย 
 
20  “ ขาแตพระเจา มีสองสิ่งท่ีขอโปรดประทานแกขาพระองค 
  แลวขาพระองคจะไมซอนตัวจากพระองค 
21 ขอทรงยกพระหัตถไปจากขาพระองค 
  และหยุดขูเข็ญใหขาพระองคตกใจกลัว 
22 แลวทรงเรียกเถิด  ขาพระองคจะทูลขานรับ 
  หรือขอใหขาพระองคทูล แลวพระองคทรงตอบ 
23 บาปผิดเทาใดท่ีขาพระองคไดทํา?   
 
 โปรดสําแดงใหขาพระองคเห็นถึงบาปช่ัวและความพลั้งผิดข
อ ง ต น  
24 ไฉนทรงเบือนพระพักตรหนีขาพระองคไป 
  และทรงถือขาพระองคเปนศัตรู? 
25 พระองคจะทรงทรมานใบไมท่ีปลิวตามแรงลมหรือ?   
  จะทรงรุกไลฟางแหงหรือ? 
26 ทรงลิขิตสิ่งท่ีขมขื่นเลนงานขาพระองค   



 
 และทรงรื้อฟนความผิดพลั้งในวัยหนุมของขาพระองค 
27 พระองคทรงจองจําขาพระองคไว  
  ทรงเฝาดูขาพระองคอยางใกลชิดตลอด     
  โดยที่ตราไวท่ีสนเทาของขาพระองค 
 
28 มนุษยเสื่อมสูญไปเหมือนสิ่งเปอยเนา  
  เหมือนเสื้อผาท่ีถูกตัวแมลงกัดกิน”  
 
14  “ คนเราเกิดมาลวนอายุสั้น  
  และชีวิตก็เต็มไปดวยทุกขรอน 
2 เขาเบงบานเหมือนดอกไมแลวก็เหี่ยวเฉา 
  เปนดั่งเงาที่หายวับไปไมคงอยู 
3 พระองคทรงจับตามองบุคคลเยี่ยงนี้หรือ?  
  และจะทรงนําเขามาพิพากษาหรือ? 
4 ใครเลาสามารถเอาความบริสุทธิ์ออกจากสิ่งท่ีไมบริสุทธ์ิ? 
  ไมมีใครเลย! 
5 วันเวลาของมนุษยถูกกําหนดไวแลว  
  พระองคทรงลิขิตปเดือนของเขา 
  พระองคทรงวางขอบเขตซึ่งเขาไมอาจลวงล้ําไปได 
6 ฉะนั้นขอทรงหันไปจากเขา  ปลอยเขาไว 
  ตามลําพังจวบจนสิ้นวาระ  
  ถือเสมือนเขาเปนลูกจาง 
 
7  “ อยางนอยที่สุดยังมีความหวังสําหรับตนไม      
  ถึงมันถูกโคนก็ยังจะผลิขึ้นมาอีก 
  และงอกกิ่งใหมขึ้นมาแทน 
8 แมวารากของมันจะแกคร่ําคราอยูในดิน 



  และตอก็ผุพัง   
9 แตเม่ือไดน้ําประพรม  
  มันก็สามารถผลิงอกขึ้นมาใหมเหมือนตนออน 
10 สวนมนุษยเมื่อตายไป  ก็สิ้นลมปราณ 
  และถูกฝง ไมมีอีกตอไป 
11 น้ําระเหยจากทะเล 
  และแมน้ําเหือดแหงไปฉันใด  
12 คนเราก็นอนลงและไมไดลุกขึ้นอีกฉันนั้น  
  ถึงฟาดินสิ้นสลาย มนุษยก็ไมฟนตื่นขึ้นอีก 
 
13  “ โปรดซอนขาพระองคไวในหลุมศพเถิด  

และลืมขาพระองคไวท่ีนั่น   
จ น ก ระทั่งพระพิโรธของพระองคสงบลง  

  ขอทรงกําหนดเวลาไว และทรงระลึกถึงขาพระองคอีก 
14 เมื่อคนเราตายไป  เขาจะมีชีวิตอีกหรือ? 
  ขาพระองคสูเหนื่อยยากมาตลอดวันคืน 
  ขาพระองคหวังคอยการเปลี่ยนแปลงใหม6ท่ีจะมาถึง 
15 พระองคจะตรัสเรียก และขาพระองค จะขานรับ  
  พ ระองคจะทรงคิดถึงพระหัตถกิจของพระองค 
16 แนนอน พระองคจะทรงนับยางกาวของขาพระองค 
  แตไมจดนับความบาปชั่วของขาพระองค 
17 ความพลั้งผิดของขาพระองค 
จะถูกเก็บรวบรวมไวในถุงผนึกตรา 
  จะทรงปกปดความบาปของขาพระองคไว 
 
18  “ แตดังท่ีภูเขาสึกกรอนและทลายไป  

                                      
6 14:14 * หรือ การปลดปลอย 



  และด่ังหินถูกยายไปจากที่ของมัน 
19 และดั่งกระแสน้ําเชี่ยวพัดพาดินไป  
  พระองคก็ทําลายความหวังของมนุษยอยางนั้นแหละ 
20  เพียงพระองคทรงกําราบเขา  เขาก็ลวงลับไป  
  ทรงกระทําใหรูปรางหนาตาเขาเปลี่ยนไป  
แลวทรงสงเขาไปเสีย  
21 แมวาลูกๆ ของเขาจะมีเกียรติ  เขาก็ไมรู   
  แมวาลูกๆ ของเขาจะตกต่ํา  เขาก็ไมเห็น 
22 เขารูสึกไดแตความเจ็บปวด 
  และทุกขโศกของตนเองเทานั้น”  
 
เอลฟีสกลาวอีก 
15 เอลีฟสแหงเทมานโตตอบวา 
2  “ ควรหรือท่ีคนฉลาดจะเพอพกลมๆแลงๆ  
  เหมือนอัดลมตะวันออกที่รอนระอุไวเต็มทอง? 
3 ควรหรือท่ีเขาจะโตแยงดวยถอยคํา 
  พร่ําเพรื่อไรแกนสาร? 
4  ทานไดบอนทําลายความยําเกรงพระเจา 
  และขัดขวางการยอมจํานนตอพระองค  
5 ความผิดบาปยุใหปากทานพูด 
  ทานรับเอาลิ้นเจาเลห 
6 ปากของทานกลาวโทษทานเอง ไมใชขา 
  ริมฝปากของทานปรักปรําทานเอง   
 
7  “ ทานเปนมนุษยคนแรกหรือ?  
  ทานเกิดกอนที่ภูเขาถูกสรางขึ้นหรือ?  
8 ทานนั่งฟงอยูในสภาของพระเจาหรือ?  
  ทานผูกขาดสติปญญาไวคนเดียวหรือ? 



9 อะไรบางละท่ีทานรูและเราไมรู? 
  อะไรบางท่ีทานเขาใจโดยท่ีเราไมเขาใจ? 
10 บรรดาผูอาวุโสก็อยูฝายเรา 
  ทานเหลานั้นแกยิ่งกวาบิดาทานเสียอีก 
11 ถอยคําออนโยนปลอบใจจากพระเจา 
  ไมเพียงพอสําหรับทานหรือ? 
12 เหตุไฉนจิตใจพาทานเตลิดไปเชนนี้  
  ทําไมตาของทานจึงลุกเปนไฟ 
13 ทานถึงไดเกรี้ยวกราดตอพระเจา 
 
 และใหถอยคําอยางนี้พรั่งพรูออกมาจากปากของทาน? 
 
14  “ มนุษยเปนอะไรเลา  ที่จะบริสุทธ์ิได 
  ผูถือกําเนิดจากครรภจะชอบธรรมไดหรือ 
15
 หากแมนพระเจายังไมทรงเชื่อถือบรรดาทูตสวรรค7ของพระ
องค  
 
 หากแมนฟาสวรรคยังไมบริสุทธิ์ในสายพระเนตรพระองค 
16 ก็แลวมนุษยผูชั่วชาและเสื่อมทราม 
  ผูเสพความผิดบาปดั่งด่ืมน้ําจะยิ่งกวานั้นสักเทาใด 
 
17  “ ฟงนะ แลวขาจะสาธยายใหทานฟง 
  ถึงประสบการณท่ีเห็นมา 
18   ซ่ึงปราชญไดแจงไว  
  ไมปดบังสิ่งใดๆ ที่บรรพชนไดถายทอดให 

                                      
7 15:15 * หรือ บุตรของพระเจา 



19  (ผูไดรับมอบดินแดนแตพวกเดียว 
  ไมมีคนตางดาวแปลกปนในหมูเขา) 
20 คนชั่วรายทนทุกขทรมานตลอดชีวิต  
  คนอํามหิตทุกขทนตลอดอายุขัยของเขา 
21 เสียงขมขวัญดังเต็มหูของเขา  
  และเมื่อเหตุการณดูราบรื่นดีผูทําลายก็บุกจูโจมเขา 
22 เขาหมดหวังท่ีจะหนีพนความมืดมน  
  เขาถูกหมายหัวใหเปนเหยื่อคมดาบ 
23 เขารอนเรหาอาหาร 
  รูวาวันอันมืดมนอยูแคเอื้อม  
24   ทุกขรันทดทําใหเขาหวาดหวั่น  
  มันคุกคามเขาดังกษัตริยท่ีบุกเขาโจมตี 
25  เพราะเขาชูกําปนใสพระเจา 
  และหยิ่งอหังการตอพระองคผูทรงฤทธิ์  
26 เขาถือโลหนาใหญตรงเขามา 
  รองทาทายพระองค 
 
27  “ แมวาหนาของเขาอูมอวบดวยไขมัน 
  และเอวหนาพวงพี 
28 เขาก็จะอาศัยในเมืองปรักหักพัง 
  ในบานราง 
  ซึ่งกลายเปนกองขยะ 
29 เขาจะไมร่ํารวยอีกตอไป  ทรัพยสมบัติของเขาไมคงอยู 
  และมิไดเพิ่มพูนขึ้นในแผนดิน 
30 เขาจะหนีไมพนความมืดมน  
    เปลวไฟทําใหหนอของเขาเหี่ยวแหงไป   
   ลมพระโอษฐของพระเจาจะพัดเขาปลิวไป 
31 อยาใหเขาหลอกตัวเองโดยพึ่งพิงสิ่งท่ีไรคา      



  เพราะจะไมไดอะไรตอบแทน 
32 กอนสิ้นอายุขัยเขาจะไดรับการคืนสนอง เต็มท่ี 
  ก่ิงกานสาขาของเขาจะไมงอกงาม 
33 เขาจะเหมือนเถาองุนท่ีผลรวงกราวตั้งแตยังดิบ  
  เหมือนตนมะกอกเทศที่ดอกรวงหลน 
ตั้งแตเพิ่งผลิบาน 
34 เ พ ราะหมูคนอธรรมนั้นจะเริศราง  
 และไฟจะเผาผลาญเต็นทของผูท่ีรักสินบน 
35 เขาวางแผนกอความเดือดรอน และทําใหความชั่วอุบัติขึ้น8 
  จิตใจของเขามีแตเลหกระเทห 
 
โ ย บ ต อ บ  
16 โยบตอบวา 
2  “ ขาไดยินเรื่องแบบนี้มามากแลว 
  พวกทานลวนเปนนักปลอบโยนที่แยจริงๆ! 
3 ถอยคําเยิ่นเยอของทานไมมีจบสิ้นเลยหรือ? 
  อะไรหนอทําใหทานโตแยงอยูนั่นแหละ? 
4 ขาก็อาจพูดเหมือนกับทานได  
  ถาทานตกอยูในสภาพเดียวกับขา  
 ขาก็สามารถยกคําหวานหูมาตอวาทาน  
  แลวก็สายหนาเยยทาน 
5 แตปากขาจะพูดใหกําลังใจทาน 
  ปลอบประโลมใหทานคลายทุกขโศก 
 
6  “ แตแมวาขาจะพูดไป  ความเจ็บปวดก็ไมไดบรรเทาลง 
  และแมขาจะนิ่งเสียมันก็ไมไดหายไป 

                                      
8 15:35 * หรือ  พวกเขาตั้งทองความชั่วและคลอดการรายออกมา 



7 ขาแตพระเจา พระองคทรงทําใหขาพระองคออนระโหย  
  ทําใหครอบครัวขาพระองคปนป 
8 ท่ีทรงผูกมัดขาพระองค ก็กลายเปนขอยืนยันอยางหนึ่ง 
 
 รางกายซูบผอมของขาพระองคไดลุกขึ้นและเปนพยานปรัก
ปรําขาพระองค 
9 พระเจาทรงจูโจมขา  ทรงฉีกเนื้อขาอยางกริ้วโกรธ  
  และทรงเกรี้ยวกราดใสขา  
  ศัตรูจองขาดวยตาลุกวาว 
10 ผูคนอาปากเยยเยาะขา  
  ตบแกมขาดวยความดูแคลน  
  และรวมหัวกันเลนงานขา 
11 พระเจาทรงมอบขาไวในมือคนอธรรม  
  ทรงเหวี่ยงขาไวในอุงมือของคนชั่ว 
12 ขาอยูมาอยางสงบตราบจนพระองคทรงฉีกขา    
  ทรงจับคอขาและฟาดเสียจนแหลกลาญ   
 ทรงแขวนขาไวเปนเปาของพระองค 
13  นักธนูของพระองครุมลอมขา   
  พระองคทรงทะลวงตับไตขาอยางไมปรานี 
  ถุงน้ําดีของขาเรี่ยรายอยูท่ีพ้ืน 
14 พระองคทรงระเบิดเขาใสขาครั้งแลวครั้งเลา  
  พระองคทรงรี่เขาใสขาเหมือนนักรบ 
 
15  “ ขาเย็บผากระสอบติดผิวหนังของขา  
  และเกลือกหนาในฝุนธุลี 
16 หนาของขาแดงช้ําเพราะการรองไห  
  รอบดวงตาขาเปนวงคล้ํา 
17 ถึงกระนั้นมือขาก็สะอาดปราศจากความรุนแรง 



  และคําอธิษฐานของขาก็บริสุทธิ์ 
 
18  “ พื้นพสุธาเอย อยาซอนเลือดของขาไวนะ 
  อยาไดกลบเสียงรองทุกขของขาเลย 
19 บัดนี้พยานของขาอยูในสวรรค  
  ทนายของขาอยูเบื้องบน 
20 เพื่อนๆของขาหัวเราะเยาะขา  
  แตขาหลั่งน้ําตาตอพระเจา  
21 ผูนั้นชวยวิงวอนพระเจาแทนมนุษย      
  เหมือนเพื่อนชวยออนวอนแทนกัน 
 
22  “ อีกไมก่ีปขาก็จะเดินทางไป 
  โดยไมหวนคืนมาอีก 
17 จิตวิญญาณขาแหลกสลาย  
  วันคืนของขาหดสั้นลง  
  หลุมฝงศพรอขาอยู 
2 หมูนักเยาะเยยรุมลอมขา  
 
 ตาของขามองดูความเกลียดชัง ข อ ง พ ว ก เ ข า  
 
3  “ ขาแตพระเจา  
โปรดใหขาพระองคมีสิ่งคํ้าประกันตามที่ทรงเรียกรอง  
  ใครอื่นเลาจะค้ําประกันใหขาพระองคได 
4 พระองคทรงปดความคิดของพวกเขาไวมิใหเขาใจ 
  ฉะนั้นจะไมทรงปลอยใหพวกเขามีชัยชนะ 
5 หากคนใดปรักปรําเพื่อนเพราะเห็นแกสินบน      
  ลูกหลานของเขาจะตามืดมัวไป 
 



6  “ พระเจาทรงกระทําใหขาตกเปนขี้ปากของทุกคน  
  เขาทั้งหลายถมน้ําลายใสหนาขา 
7 ตาของขาช้ําเพราะความทุกขโศก  
  และขาเหลืออยูแตเพียงเงา 
8 คนเที่ยงธรรมใจหายเมื่อเห็นขา 
  ผูบริสุทธ์ิลุกฮือขึ้นตอตานคนอธรรม 
9 ไมวาอยางไรก็ตาม  
คนชอบธรรมจะยังคงยึดม่ันอยูในวิถีของตน  
    ผูท่ีใจซ่ือมือสะอาดจะเขมแข็งขึ้นเรื่อยๆ 
 
10  “ สวนพวกทาน  มาสิ  ลองดูอีก  
  ขาจะไมพบสักคนท่ีฉลาดในพวกทานเลย 
11 วันคืนของขาผานพนไป แผนการตางๆ ของขาปนปหมด 
  ความคิดใฝฝนในใจขายอยยับไป 
12 พ ว ก เ ข าเปลี่ยนกลางคืนเปนกลางวัน  
  และในความมืดพวกเขากลาววา 
‘ ความสวางมาใกลแลว’   
13 หากแดนผูตายเปนท่ีพักพิงแหงเดียวของขา 
   หากขาตองกางที่นอนอยูในความมืดมิด 
14 ถาขาตองเรียกความเปอยเนาวา  ‘ พอ’   
  และเรียกหนอนวา  ‘ แม’  หรือ  ‘ พี่สาว’  
15 เมื่อนั้นแลวความหวังของขาอยูท่ีไหน 
  มีใครพบความหวังสําหรับขาบาง 
16 มันจะลงสูประตูความตาย  
  ลงไปในธุลีดินกับขาหรือเปลา”  
 
บิลดัดกลาวอีก 
18 บิลดัดแหงชูอาหตอบวา 



2  “ เมื่อใดทานจะเลิกพูดแบบนี้  
  มีเหตุผลหนอย แลวเราจึงมาพูดกันได 
3 ทําไมเห็นเราเปนวัวเปน ค ว า ย  
  โงเขลาในสายตาของทาน 
4 ทานผูทํารายตัวเองดวยความเกรี้ยวกราด   
  จะใหโลกตองเริศราง   
  และหินผาสะเทือนเลื่อนลั่นเพื่อทานหรือ 
 
5  “ ตะเกียงของคนชั่วรายยอมถูกดับ  
  เปลวไฟของเขาไมลุกโชน 
6 ดวงสวางในเต็นทของเขา 
  และตะเกียงขางตัวเขาก็ดับไป 
7 ยางกาวอันม่ันคงของคนชั่วจะหดสั้นเขา 
  แผนการของเขายอนกลับไปเลนงานตัวเอง 
8 เขาเดินดุมเขาหาขาย  
  และหลงเขาไปติดกับ 
9 กับดักจะงับสนเทาของเขา 
  บวงแรวจะรัดเขาไวแนน 
10 มีบวงแรวรอเขาอยูบนพื้นดิน 
  มีกับดักอยูบนเสนทางของเขา 
11 ความหวาดหวั่นจูโจมเขาทุกดาน  
  คอยเลนงานทุกยางกาว 
12 ความพินาศจองจะเขมือบเขา 
  ภัยพิบัติเตรียมพรอมท่ีจะตะครุบเขา 
13 มันกัดกรอนผิวหนังเขา  
  ความตายเริ่มกัดกินแขนขาของเขา 
14 เขาถูกท้ิงจากเต็นทท่ีม่ันคงปลอดภัย  



 
 และถูกนําลงมายังองคกษัตริยแหงความหวาดหวั่นพรั่นพรึง 
15 ไฟลุกไหมเต็นทของเขา  
  กํามะถันติดไฟเกลื่อนกลาดอยูเหนือที่พํานักของเขา 
16 รากของเขาเหี่ยวเฉา 
  และก่ิงกานของเขาก็แหงไป 
17 อนุสรณของเขาพินาศไปจากโลก  
  สิ้นช่ือไปจากความทรงจํา 
18 เขาถูกขับไลจากความสวางสูความมืดมน 
  และถูกเสือกไสไลสงไปจากโลก 
19 เขาไมมีลูกหลานหลงเหลืออยูในหมูชนของเขา 
  และไมมีผูรอดตาย ณ ดินแดนที่เขาเคยอยู 
20 ผูคนทางตะวันตกตางต่ืนตระหนกในชะตากรรมของเขา 
 และผูคนทางตะวันออกตางอกสั่นขวัญแขวน 
21 นี่แหละ  คือสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับคนบาป  
  สิ่งท่ีเกิดขึ้นแกผูท่ีไมรูจักพระเจา ”  
 
โยบรองทกุข 
19 โยบจึงโตตอบวา 
2  “ ทานจะทรมานขาไปนานแคไหน  

จะใชคําพูดเชือดเฉือนขาไปนานเทาใด 
3 สิบครั้งแลวนะที่ทานตําหนิติเตียนขา   
  โจมตีขาโดยไมอาย 
4 หากขาหลงผิดไปจริงๆ  
  ขาก็ยังขออยูกับความผิดพลั้งของตัวเองเพียงลําพัง 
5 หากทานจะยกตนขมขา  
  และใชความตกต่ําของขาปรักปรําขา 
6 ก็จงรูเถิดวาพระเจาทรงเลนงานขา 



  และเหวี่ยงแหคลุมขาไว 
 
7  “ ถึงแมขารองทุกขท่ีถูกประทุษราย ก็ไมมีคําตอบ   
  ขารองขอความชวยเหลือ แตก็ไมไดรับความยุติธรรม 
8 พระเจาทรงปดก้ันหนทางของขา 
  และทําใหขามืดแปดดาน 
9 พระเจาทรงริบศักด์ิศรีของขาไป   
  ทรงถอดมงกุฎจากศีรษะของขา 
10 พระองคทรงทลายขาลงทุกดาน  จนยอยยับ  
 
 ทรงขุดรากถอนโคนความหวังของขาไปเหมือนถอนตนไม 
11 พระพิโรธอันเกรี้ยวกราดของพระองคเผาผลาญขา  
  ทรงถือวาขาเปนศัตรูของพระองค 
12 กองกําลังของพระองคดาหนาเขามา 
  สรางเชิงเทินเขาประชิดขา 
และตั้งคายลอมเต็นทของขา 
13 พระองคทรงพรากพี่นองของขาไป  
  คนสนิทชิดเช้ือก็หลบลี้หนีหนาหมด 
14 ญาติของขาจากไป 
  เพื่อนฝูงก็ลืมขาเสียสิ้น 
15 แขกเหรื่อและคนใชมองวา ขาเปนคนแปลกหนา   
  และเปนเหมือนคนตางดาว 
16 ขาเรียกคนใชของขา  แตเขาไมยอมมา  
  ขาถึงกับตองออนวอน 
17 ลมหายใจของขาเปนท่ีรังเกียจของภรรยา 
  ตัวขาเปนท่ีเกลียดชังของพี่นองขาเอง 
18 แมแตเด็กๆ ก็ดูหม่ินเหยียดหยามขา 
 เมื่อขาปรากฏตัว พวกเขาก็หัวเราะเยาะ 



19 ผองเพื่อนสนิทพากันขยะแขยงขา  
  บรรดาผูที่ขารักก็หันหลังใหขา 
20 ขาเหลือแตหนังหุมกระดูก  
  ขาเฉียดใกลความตายแคเสนยาแดง 
 
21  “ เพื่อนเอย  สงสารขาเถิด  
  เพราะพระหัตถพระเจาเลนงานขาแลว 
22 ทําไมหนอพวกทานถึงตองไลลาขาราวกับวาเปนพระเจา? 
  จะแลเนื้อเถือหนังขาไมเลิกลาเลยหรือ? 
23  ขอใหถอยคําของขาถูกบันทึกไว   
  เขียนไวในมวนหนังสือ   
24 ใชเครื่องมือเหล็กจารึกไวบนแผนตะกั่ว 
  หรือสลักลงบนศิลาใหถาวรเปนนิตย! 
25 ขารูวาพระผูไถของขาทรงพระชนมอยู         
  และรูวาในที่สุดพระองคจะประทับเหนือแผนดินโลก 
26 และขารูวาหลังจากท่ีผิวหนังของขา 
   เนาเปอยไปแลว  
  ในกายนี้ขายังจะเห็นพระเจา 
27 ขาเองจะเห็นพระเจากับตา ไมใชคนอื่น 
  จิตใจของขาโหยหาอยูภายใน! 
 
28  “ หากทานวา  ‘ เราจะเลนงานเขาใหอยูหมัด 
  เพราะตนตอความทุกขอยูท่ีเขา’  
29 ทานก็ควรจะระวังตัวไว   
  เพราะพระพิโรธจะนําดาบมาลงโทษทาน 
  แลวทานจะรูวาความยุติธรรมนั้นมีอยู 
 
โศฟารกลาวอีก 



20 โศฟารแหงนาอามาห ตอบวา 
2  “ ความคิดวาวุนของขา  ทําใหขาไมสบายใจ 
  เรงเราใหขาพรอมท่ีจะตอบทาน 
3 ขาไดฟงคําติซ่ึงสบประมาทขา  
  และความเขาใจโนมนาวใหขาตอบ 
 
4  “ ทานยอมรูวาเปนอยางไรมาตั้งแตกอนเกา 
  เมื่อมนุษยถูกวางไวบนโลก 
5 คือเสียงไชโยของคนชั่วรายนั้นสั้น  
  ความสุขของคนอธรรมนั้นชั่วครูเดียว 
6 แมความอหังการของเขาจะขึ้นถึงฟา  
  หัวสูงจดเมฆ    
7 เขาก็จะพินาศไปนิรันดร  เหมือนของเสียท่ีถายท้ิง   
  ผูท่ีเคยเห็นเขาจะฉงนวา ‘ เขาไปไหนแลว?’  
8 เขาลับหายไปเหมือนความฝน ไมมีใครพบเห็นอีก 
  ถูกขจัดไปเหมือนนิมิตในยามค่ําคืน 
9 ตาซ่ึงเคยเห็นเขาจะไมเห็นเขาอีก  
  ถ่ินของเขาจะไมพานพบเขาอีกเลย 
10 ลูกหลานของเขาจะวอนขอจากคนยากจน 

มือของเขาเองตองคืนทรัพยสินของตน 
11 พลังแหงวัยฉกรรจซ่ึงลนอยูท่ีขอลําของเขาจะถดถอย 
  และนอนลงกับเขาในฝุนธุลี 
 
12  “ แมความชั่วรายจะหวานละมุนอยูในปาก 
  เขาอมมันไวใตลิ้น 
13 แมเขาจะไมอยากใหมันหมดไป  
  และขออมไวในปาก 
14 แตอาหารนั้นกลับบูดเปรี้ยวในทอง  



  กลายเปนเหมือนพิษงูรายในตัวเขา 
15 เขาจะคายทรัพยสมบัติที่เขากลืนลงไป  
  พระเจาใหทองของเขาสํารอกมันออกมา 
16 เขาจะดูดพิษงูเหา 
  และตายดวยเขี้ยวงู 
17 เขาจะไมไดช่ืนชมน้ําผึ้งและน้ํานมซ่ึง 
  หลั่งไหลเหมือนแมน้ําลําธาร 
18 เขาตองคืนสิ่งท่ีตนตรากตรําเพื่อใหไดมาโดยท่ียังไมไดกิน  
  เขาจะไมไดชื่นชมผลกําไรจากการคา 
19 เพราะเขาไดกดขี่ขมเหงคนยากจนทําใหหมดเนื้อหมดตัว  
  อีกทั้งยึดเรือน ที่ตัวเขาเองไมไดปลูกสราง 
 
20  “ แมเขาจะโลภไมหยุด  ก็ไมมีอะไรเหลือ  
  ทรัพยสมบัติชวยอะไรเขาไมไดเลย 
21 ไมมีอะไรเหลือใหเขากลืนกินอีก  
  ความมั่งค่ังของเขาจะไมจีรังยั่งยืน 
22 แมมีทุกสิ่งพรอมมูล   ความทุกขก็จูโจมเขา  
  ความลําเค็ญเหลือแสนจะเลนงานเขา 
23 เมื่อเขากินจนลนกระเพาะ 
  พระเจาจะสงโทสะเกรี้ยวกราดมาเผาผลาญเขา 
  และฟาดกระหน่ําเขา 
24 แมเขาจะหลบหลีกจากอาวุธเหล็ก  
  ก็จะถูกท่ิมแทงดวยลูกศรทองสัมฤทธ์ิ 
25 เขาจะกระชากลูกศรออกจากหลัง  
  ดึงปลายศรคมปลาบจากตับของเขา   
 ความอกสั่นขวัญผวาจะเกิดแกเขา 
26  ทรัพยสมบัติของเขาจะสูญหายไปในความมืดทึบ 
 ไฟแผดกลาจะเผาผลาญเขา  



  ทําลายลางทุกสิ่งท่ีเหลืออยูในเต็นทของเขา 
27 ฟาสวรรคจะเปดโปงบาปผิดของเขา  
  และโลกจะเปนพยานปรักปรําเขา 
28 ความมั่งค่ังของเขาจะมลายหายไป 
  ภายใตพระพิโรธแหงพระเจา 
29 นี่คือสิ่งท่ีรออยูเบ้ืองหนาสําหรับคนชั่วราย 
  ซึ่งเปนมรดกที่พระเจาทรงเตรียมไวสําหรับเขา”  
 
โ ย บ ต อ บ  
21 โยบตอบวา 
2  “ ขอใหต้ังใจฟงคําของขา  
  ข อ ใ หนี่เปนการปลอบใจที่ทานใหแกขา 
3 ขอใหอดทนฟงขณะที่ขาพูด  
  แลวหลังจากนั้นเชิญถากถางตอไปได 
 
4  “ ขาบนตอวาเรื่องมนุษยหรือ?  
  ทําไมขาจะไมอดกลั้นไว? 
5 จงมองดูขา   แลวตกตะลึง 
  และเอามือปดปากไว 
6 เมื่อขาคิดเรื่องนี้ ขาเองยังอกสั่นขวัญแขวน 
  กายขาก็สั่นสะทาน 
7 ทําไมหนอคนชั่วรายอยูไปจนแกเฒา 
  และเรืองอํานาจขึ้นเรื่อยๆ? 
8 เขาอยูเห็นลูกหลานมั่นคงเปนปกแผน  

รายรอบตัวเขา 
9 บานของเขาปลอดภัยและอยูเย็นเปนสุข  
  ไมตองพานพบไมเรียวของพระเจา 
10 วัวผูของเขาสืบสายพันธุไมมีขาด 



  แมวัวของเขาตกลูกและไมเคยแทง 
11 เขามีลูกหลานมากมาย  
  เด็กของเขาก็โลดเลนเตนรํา 
12  เขารองเพลงคลอพิณและรํามะนา   
  ครึกครื้นกับเสียงป  
13 เขาใชชีวิตอยางเจริญรุงเรือง  
  และเขาสูแดนมรณาดวยความสงบสุข 
14 ถึงกระนั้นเขาก็พูดกับพระเจาวา ‘ อยามายุงกับเรา  
  เ ร าไมตองการรูวิถีทางของพระองค 
15 พระเจาผูทรงฤทธิ์เปนใครกันเราถึงตองรับใชพระองค?  
  เราจะอธิษฐานตอพระองคไปเพื่ออะไร?’  
16 แตความเจริญรุงเรืองของเขาไมไดอยูในมือเขา  
  ขาจึงไมนําพาตอคําแนะนําของคนชั่ว 
 
17  “ ตะเกียงของคนชั่วรายถูกดับไปบอยเทาใด? 
  ภัยพิบัติเกิดแกเขาบอยเทาใดตามที่ 
  พระพิโรธของพระเจาบันดาลใหเปนไป? 
18 บอยแคไหนที่เขาเหมือนฟางปลิวตามลม 
  เหมือนแกลบที่ถูกพายุพัดไป? 
19 กลาวกันวา  
‘ พระเจาทรงสะสมโทษทัณฑไวใหลูกหลานของเขา’   
  แตขาขอพูดวาใหพระเจาทรงลงโทษตัวคนนั้น  
เพื่อเขาจะไดรูสํานึก! 
20 ขอใหตาของเขาเห็นความพินาศยอยยับของตัวเอง  
  ขอใหเขาด่ืมพระพิโรธแหงพระเจาผูทรงฤทธิ์ 
21 เพราะเมื่อชีวิตของเขาถึงจุดจบแลว  
  เขาจะแยแสอะไรกับครอบครัวท่ีเขาทิ้งไวเบื้องหลัง? 
 



22  “ ใครเลาจะสั่งสอนพระเจา  
  ผูซ่ึงทรงพิพากษาแมแตผูสูงสงท่ีสุด? 
23  ฝายหนึ่งตายไปขณะที่ยังเขมแข็ง   
  สุขสมบูรณและสบายเต็มท่ี 
24   รางกายล่ําสัน 
  และอวนพี 
25 อีกฝายหนึ่งตายไปอยางขมขื่นใจ  
  ไมเคยไดชื่นชมสิ่งดีงามใดๆ 
26 ท้ังสองลวนนอนลงในธุลีดิน  
  เขาตายและถูกหนอนแทะกิน 
27 ขารูวาทานกําลังคิดอะไรอยู  
  แผนการที่จะเลนงานขา 
28 ทานพูดวา  ‘ ไหนละ  คฤหาสนของเจาใหญนายโตคนนั้น 
  เต็นทท่ีพักของคนชั่วไปไหนเสียแลว’  
29 ทานไมเคยถามผูท่ีทองเที่ยวไปมา  
  และรับฟงคําบอกเลาของเขาบางหรือ 
30  วาคนชั่วมักรอดพนในวันแหงหายนะ  
  เขาไดรับการชวยเหลือใหพนในวันแหงพระพิโรธ? 
31 ใครบางประณามความประพฤติของเขาซ่ึงๆ หนา? 
 
 ใ ค ร ส น อ ง ก า ร ก ร ะ ท ำ ข อ ง เ ข า ?  
32 เมื่อเขาถูกหามไปยังท่ีฝงศพ   
  ก็ยังมียามเฝาอุโมงคใหเขา 
33 ดินท่ีหุบเขานุมสบายสําหรับเขา  
  คนทั้งหลายติดตามเขาไป  
  และผูคนไปกอนหนาเขาก็นับไมถวน 
 
34 ทานจะปลอบโยนขาดวยคําเหลวไหลไดอยางไร? 



  คําตอบของทานไมมีอะไรนอกจากคําลวง!”  
                           
เอลฟีสกลาวเปนครัง้ทีส่าม 
22 แลวเอลีฟสแหงเทมานตอบวา 
2  “ มนุษยจะมีประโยชนอันใดสําหรับพระเจา? 
 
 แมแตคนเฉลียวฉลาดก็จะเปนประโยชนอะไรสําหรับพระอง
ค? 
3 หากทานเท่ียงธรรม  
นั่นจะทําใหองคพระผูทรงฤทธิ์พอพระทัยตรงไหน? 
  หากทานดีพรอม 
จะมีประโยชนอันใดสําหรับพระองค? 
 
4  “ เพราะคุณธรรมของทานหรือ 
  พระองคจึงทรงตําหนิและลงโทษทาน? 
5 ไมใชเพราะทานชั่วรายมากหรือ? 
  ทําความผิดบาปไมสิ้นสุดดอกหรือ? 
6 ทานไดเรียกรองของค้ําประกันจากพี่นองโดยไมมีเหตุผล  
  ทานทําใหผูคนหมดเนื้อหมดตัว 
7 ทานมิไดใหน้ําแกผูอิดโรย  
  และไมยอมแบงปนอาหารแกผูหิวโหย 
8 แมวาทานจะมีอิทธิพล  เปนเจาของที่ดิน 
  มีคนนับหนาถือตาและอาศัยอยูในท่ีนั้น 
9 ทานไสสงแมมายออกไปมือเปลา  
  และริดรอนกําลังของลูกกําพราพอ 
10 ดวยเหตุนี้กับดักหลุมพรางจึงรายรอบทาน 
  หายนะฉับพลันทําใหทานขวัญหนีดีฝอ 
11 ความมืดมนจึงทําใหทานมองไมเห็น  



  และกระแสน้ําทวมมิดทาน 
 
12  “ พระเจามิไดประทับ ณ เบื้องสูงแหงฟาสวรรคหรือ?  
  ดูหมูดาวท่ีเบ้ืองบนสิ  อยูสูงจริงๆ! 
13 ถึงกระนั้นทานก็กลาววา  ‘ พระเจารูอะไร? 
 
 พระองคจะสามารถพิพากษาผานความมืดทึบนี้ไดหรือ? 
14 เพราะเมฆหนาทึบบังพระองคไว  
 
 เมื่อพระองคเสด็จไปมาเหนือฟากวางจึงไมทรงเห็นเรา’  
15 ทานจะย่ําบนทางสายเดิม 
  ของคนชั่วหรือ? 
16 พ ว ก เ ข า ถูกคราไปกอนกําหนด 
  รากฐานของเขาถูกกวาดลางไป 
17 เขาพูดกับพระเจาวา   ‘ อยามายุงกับเรา! 
  พระเจาทรงฤทธิ์จะทําอะไรเราได?’  
18 แตพระเจานี่แหละทําใหบานของเขามีแตของดีๆ  
  ฉะนั้นขาจึงไมนําพาตอคําแนะนําของคนชั่วราย 
 
19  
“ บรรดาคนชอบธรรมเห็นความยอยยับของเขาแลวก็ชื่นชมยินดี  
  ผูบริสุทธ์ิเยยหยันเขาวา 
20  ‘ ศัตรูของเรายอมถูกทําลายลาง 
  และไฟเผาผลาญทรัพยสมบัติของพวกเขา’  
 
21  “ ยอมจํานนตอพระเจาเสียเถิด คืนดีกับพระองค 
  แลวความเจริญรุงเรืองจะมาถึงทาน 
22 จงนอมรับคําสั่งสอนจากพระโอษฐของพระองค  



  เก็บพระวจนะไวในดวงใจทาน 
23 หากทานกลับมาหาพระเจาผูทรงฤทธิ์   
  ขจัดความชั่วรายใหหางไกลจากเรือนของทาน 
แลวทานจะคืนสูปกติสุข 
24 หากทานละทิ้งแรทองคําของทานไวในธุลีดิน 
  โยนทองแหงโอฟรของทานท้ิงหุบเหวไปเสีย 
25 เมื่อนั้นองคผูทรงฤทธิ์เองจะทรงเปนทรัพยสมบัติของทาน  
  เปนเงินอันล้ําคาของทาน 
26 ทานจะชื่นชมยินดีในพระเจาผูทรงฤทธ์ิ 
  และเงยหนาขึ้นหาพระองค 
27 ทานจะอธิษฐานตอพระเจา และพระองคจะทรงสดับฟง  
  แลวทานจะทําตามที่ถวายปฏิญาณไว 
28 สิ่งท่ีทานตัดสินใจจะสัมฤทธิ์ผล 
  และแสงสวางจะสองทางใหแกทาน 
29 เมื่อมีคนตกต่ําลงและทานทูลวา ‘ ขอทรงโปรดยกชูเขา!’   
  แลวพระองคก็จะทรงชวยผูที่ตํ่าตอย 
30 พระองคจะทรงกอบกูแมแตผูท่ีทําไมถูก 
  มืออันบริสุทธ์ิของทานจะชวยเหลือเขา”  
 
ค ำ ต อ บ ข อ ง โ ย บ  
23  โยบจึงตอบวา 
2  “ คํารองทุกขของขาวันนี้ยังคงเปนคําท่ีขมขื่น 
  อ า ญ า 9ท่ีตกแกขาก็หนักหนวง  ทั้งๆ 
ที่ขารองครวญคราง 
3 โอ ถาเพียงแตขารูวาจะหาพระเจาพบไดท่ีไหน  
  ถาไดไปถึงท่ีประทับของพระองค! 

                                      
9 23:2 * หรือ พระหัตถของพระองค 



4 ขาจะทูลแถลงคดีของขาตอเบื้องพระพักตร  
  และขอโตแยงอยางเต็มท่ี 
5 แลวขาจะรูวาพระองคทรงตอบวากระไร  
  ขาจะใครครวญสิ่งท่ีพระองคตรัส 
6 พระองคจะทรงใชอํานาจอันยิ่งใหญตอตานขาหรือ?   
  หามิได  พระองคจะไมทรงตั้งขอหาแกขา 
7 ท่ีนั่นมนุษยผูเท่ียงธรรม สามารถชี้แจงเหตุผลตอพระองคได  
 
 และขาจะไดรับการปลดปลอยโดยองคตุลาการของขาใหพน
มลทินตลอดไป 
 
8  “ แตถึงขาไปทางตะวันออก พระองคก็ไมอยูท่ีนั่น 
  ขาไปทางตะวันตก ก็ไมพบพระองค 
9 เมื่อพระองคทรงกระทําพระราชกิจอยูทางทิศเหนือ 
ขามิไดเห็นพระองค 
  เมื่อพระองคหันมาทางใต ขาหาพระองคไมพบ 
10 แตพระองคทรงทราบทางที่ขาไป  
  เมื่อพระองคทรงทดสอบขาแลว ขาจะเปนดังทองคํา 
11  ขาดําเนินตามรอยพระบาทของพระองคอยางใกลชิด  
  อยูในทางของพระองคโดยไมหันเห 
12 ขามิไดพรากจากพระบัญชาของพระองค  
  พระวจนะจากพระโอษฐของพระองคล้ําคาสําหรับขา  
ยิ่งกวาอาหารประทังชีพ 
 
13  “ แตพระองคก็ยังทรงยืนกรานเด็ดเดี่ยว   
  แ ล ะ ใครเลาจะตอตานพระองคได?   
  พระองคทรงกระทําทุกสิ่งตามชอบพระทัย 
14 พระองคทรงกระทําแกขาตามที่ทรงมีประกาศิตไว  



  และยังมีพระดําริอื่นๆ อีกมากมาย 
15 ดวยเหตุนี้ขาจึงครั่นครามตอเบื้องพระพักตรพระองค   
  เมื่อคิดถึงสิ่งเหลานี้  ขาก็ยําเกรงพระองค 
16 ท รงกระทําใหจิตใจของขาออนระโหย  
  องคผูทรงฤทธิ์ทรงเขยาขวัญขา 
17 ถึงกระนั้นความมืดทึบท่ีกลบหนาขา 
  ก็ไมทําใหขาเงียบเสียง”  
 
24  “ ทําไมหนอพระเจาทรงฤทธ์ิ 
   จึงไมทรงกําหนดเวลาไวเพื่อการพิพากษา?  
  ทําไมบรรดาผูที่รูจักพระองค  
ตองชะแงหาวันเวลาเชนนั้น โดยเปลาประโยชน? 
2 มีคนโยกยายหลักเขต  
  พวกเขาขโมยฝูงสัตวมาเลี้ยง 
3 พวกเขาริบเอาลาของลูกกําพรา  
  และยึดวัวของแมมายเปนของคํ้าประกัน 
4 พวกเขาเขี่ยคนขัดสนกระเด็นพนทาง  
  และบีบบังคับคนยากไรใหตองหลบๆ ซอนๆ 
5 ดังลาปาในถิ่นกันดาร  
  คนยากไรตองตราก ต ร ำ    
 
 กระเสือกกระสนหาอาหารจากถิ่นกันดารเพื่อเลี้ยงดูลูก 
6 เขาเก็บหญาแหงตามทองทุง 
  และเก็บตกของเหลือในสวนองุนของคนชั่ว 
7 ยามคํ่าคืน  ตองนอนหนาวเหน็บไมมีผาจะพันกาย  
  ไมมีผาหมกันหนาว 
8 กายของเขาเปยกชุมโชกเพราะสายฝนแหงภูเขา  
  และเขาเกาะหินแนนเพราะไมมีท่ีกําบัง 



9 ลูกกําพราถูกคราจากอกแม  
  ลูกคนจนถูกริบไปเปนตัวประกันหนี้ 
10 เขาจึงตองระหกระเหินไปดวยกายเปลือยเปลา  
  ตองแบกฟอนขาว ทั้งๆ ที่กําลังหิวโซ 
11 เขาถูกบังคับใหค้ันน้ํามันมะกอก  
  และย่ําน้ําองุนท้ังๆ 
ที่กําลังทุกขทรมานดวยความกระหาย 
12 เสียงครวญครางของคนใกลตายดังมาจากตัวเมือง  
  วิญญาณของผูบาดเจ็บรองวิงวอนขอความชวยเหลือ  
  แตพระเจาไมเห็นเอาผิดกับใคร 
13 มีผูกบฏตอความสวาง  
  ผูไมรูจัก 
  และไมยอมดําเนินในทางของความสวางนั้น 
14 เมื่อสิ้นแสงตะวันแลว ฆาตกรก็ลุกขึ้น 
  สังหารคนยากไรและคนขัดสน  
  ยามคํ่าคืนเขาซุมตัวอยูเหมือนขโมย 
15 ตาของคนลวงประเวณีจองคอยเวลาพลบค่ํา         
  เขาคิดวา  ‘ จะไดไมมีใครเห็นเรา’  
  และคลุมหนาเพื่อพรางตาคน 
16 ในความมืดมีคนแอบยองเขาไปในเรือน 
  แตตอนกลางวันเขาก็เก็บตัวอยู 
  ไมอยากยุงเก่ียวกับความสวาง 
17 สําหรับพวกเขาทุกคน  ความมืดสนิทเปนยามเชา  
  เขาคุนเคยกับความมืดมนอันนาสยดสยอง 
 
18  “ ถึงกระนั้นเขาก็เปนฟองบนผิวน้ํา     
  ที่ดินสวนของเขาถูกแชงสาป 
  จึงไมมีใครไปที่สวนองุนของเขา 



19 ความรอนระอุแหงแลงดูดซับหิมะละลายไปฉันใด  
  แดนมรณาก็พรากผูกระทําบาปไปฉันนั้น 
20 ครรภมารดาก็ลืมเขา  
  ตัวหนอนรุมกินเขา  
 คนชั่วรายไมมีใครจดจําเขาตอไป  
  มีแตถูกหักโคนลงเหมือนตนไม 
21 เพราะเขาเอารัดเอาเปรียบหญิงหมัน 
   และหญิงท่ีไมมีลูกๆ ดูแล   
  เขาไมปรานีแกหญิงมาย 
22 พระเจาทรงลากผูย่ิงใหญไปเสียดวยฤทธ์ิอํานาจ  
  แมเขาเปนปกแผน  ก็ไมมีความม่ันคงในชีวิต 
23 พระองคอาจจะปลอยใหเขาพักอยู 
   ดวยความรูสึกม่ันคงปลอดภัย   
  แตทรงจับตาดูวิถีทางของเขา 
24 เขาไดรับการเทิดทูนยกยองอยู ชั่วครูหนึ่งแลวก็ผานพนไป  
  ตองตกต่ําลงและถูกรวบไปเหมือนคนอื่นๆ 
  เขาถูกตัดออกเหมือนยอดรวงขาว 
 
25 ใครจะอางอะไรอื่นนอกจากนี้  
  ใครจะพิสูจนวาท่ีขากลาวมานี้ผิดและไมมีสาระ”  
 
ไมมีมนษุยคนใดชอบธรรม 
25 บิลดัดแหงชูอาหตอบวา 
2  “ อํานาจครอบครองและความนาเกรงขามเปนของพระเจา  
 
 พระองคทรงควบคุมสวรรคเบื้องสูงไวในความสงบเรียบรอย 
3 กองพลโยธาของพระองคสามารถนับไดหรือ? 
  ผูใดเลาท่ีแสงสวางของพระองคสองไปไมถึง? 



4 มนุษยจะชอบธรรมจําเพาะพระพักตรพระเจาไดหรือ? 
  ผูถือกําเนิดจากครรภจะบริสุทธ์ิไดอยางไร? 
5 แมหากแสงจันทรยังไมกระจาง  
  และดวงดาวยังไมบริสุทธิ์ในสายพระเนตรพระองค 
6 มนุษยซ่ึงเปนแตตัวดักแด  
 
 บุตรของมนุษยซ่ึงเปนเพียงตัวหนอนจะยิ่งกวานั้นสักเทาใด!
”  
 
พระเจายิง่ใหญและประเสรฐิ 
26 โยบจึงตอบวา 
2  “ ทานไดชวยผูหมดแรงมากเสียนี่กระไร! 
  ชวยพยุงแขนที่ออนลาไดเยี่ยมจริงนะ! 
3 คําแนะนําท่ีทานใหแกคนไมมีมันสมองนั้นชางเยี่ยมยอด!  
  ทานไดแสดงความสุขุมลึกซ้ึงเสียนี่กระไร! 
4 ใครหนอทําใหทานพูดออกมาอยางนี้ได?  
  วิญญาณดวงใดหนอพูดออกมาทางปากของทาน? 
 
5   “ บรรดาผูตายตองทุกขทรมาน 
  เหลาผูอยูใตน้ําและทุกชีวิตในท่ีนั้น  
6 แดนมรณาเปลือยเปลาเบื้องพระพักตรพระเจา 
  ไมมีอะไรปดบังหายนะไวได 
7 พระเจาทรงคลี่ทองฟาดานเหนือบนความวางเปลา  
  และทรงแขวนโลกไวเหนือท่ีเวิ้งวาง 
8 พระองคทรงหอหุมน้ําไวในเมฆหนา  
  และเมฆก็ไมไดแตกกระจายเพราะน้ําหนักนั้น 
9 พระองคทรงคลี่เมฆ 
  บดบังจันทรเพ็ญ 



10 พระองคทรงกําหนดขอบเขตสําหรับมหาสมุทร  
  และพรมแดนสําหรับกลางวัน และกลางคืน 
11 เสาสวรรคสั่นคลอน 
  เมื่อพระองคทรงกําราบ 
12 และโดยฤทธิ์อํานาจของพระองค ทะเลก็สงบราบคาบ  
  โดยพระปรีชาญาณ ราฮับถูกห่ันออกเปนชิ้นๆ 
13 ฟาสวรรคงดงามโดยลมปราณของพระเจา 
 
 พระหัตถของพระองคทรงแทงพญางูท่ีกําลังเลื้อยหนีไป 
14 เหลานี้เปนเพียงผิวเผินท่ีพระองคทรงกระทํา       
  เปนแคเสียงกระซิบแผวๆ ถึงพระองค! 
 
 แลวใครเลาจะสามารถเขาใจความเกริกไกรแหงฤทธ์ิอํานาจ
ของพระองค?”  
 
โ ย บ แ ถ ล ง  
27 โยบกลาวสืบไปวา 
2  “ ตราบเทาท่ีพระเจาทรงพระชนมอยู 
พระองคทรงปฏิเสธท่ีจะใหความยุติธรรมแกขา 
  พระเจาทรงฤทธิ์ผูทําใหขาขมขื่นในวิญญาณ 
3 ตราบเทาที่ขามีชีวิตอยู 
  ตราบใดที่ขายังมีลมปราณจากพระเจา 
4 ตราบนั้นริมฝปากขาจะไมกลาวคําชั่ว 
  และลิ้นของขาจะไมกลาวคําเท็จ 
5 ขาจะไมมีวันยอมรับวาพวกทานเปนฝายถูก      
  จนตายขาก็ขอยืนยันวาขาซ่ือสัตยสุจริต 
6 ขาจะม่ันคงแนวแนในความชอบธรรม  
  มโนธรรมของขาจะไมตําหนิขาตราบชั่วชีวิต 



 
7  “ ขอใหศัตรูของขาเปนเหมือนคนชั่ว 
  ขอใหคนที่ตอสูขาเปนเหมือนคนอยุติธรรม 
8 ดวยวาคนอธรรมจะมีความหวังอะไร เมื่อเขาถูกตัดขาด   
  เมื่อพระเจาทรงคราชีวิตเขาไปเสีย? 
9 เมื่อความทุกขลําบากมาถึงเขา  
  พระเจาทรงฟงเสียงร่ํารองของเขาหรือ? 
10 เขาจะปติยินดีในพระเจาทรงฤทธิ์หรือ? 
  เขาจะรองทูลพระเจาทุกกรณีหรือ? 
 
11  “ ขาจะสอนทานถึงเรื่องฤทธ์ิอํานาจของ พระเจา 
  จะไมปดบังวิถีทางขององคผูทรงฤทธิ์ 
12 ทานรูเห็นเชนนี้หมดแลว 
  แลวไฉนจึงยังพูดเหลวไหลอีก? 
 
13  “ เหลานี้คือสิ่งท่ีพระเจาทรงกําหนดใหแกคนที่ชั่วราย 
  และเปนมรดกที่พระผูทรงฤทธิ์มอบใหแกคนอํามหิต 
14
 ถึงแมลูกหลานของเขาจะมากมายแตก็จะตกเปนเหยื่อคมดา
บ   
  และวงศวานของเขาไมมีวันไดกินอิ่ม 
15 ผูท่ีรอดชีวิตอยูก็จะถูกนําไปสูหลุมศพ ดวยโรคระบาด  
  ภรรยามายของเขาก็ไมคร่ําครวญ 
16 ถึงแมเขาสะสมเงินไวมากมายดังฝุนธุลี   
  และมีเสื้อผาเรียงเปนตับ 
17 สิ่งท่ีเขาสะสมไวผูชอบธรรมจะนํามาสวมใส  
  และคนไรผิดจะเอาเงินของเขามาแบงปนกัน  
18 บานท่ีเขาสรางขึ้นเหมือนรังของดักแด  



  เหมือนกระทอมของยาม 
19 เขานอนเอกเขนกอยางคนร่ํารวย  
  แตเม่ือลืมตาขึ้นมาทุกอยางก็สูญสิ้นไป 
20 ความสยดสยองจูโจมเขาจนตั้งตัวไมติดดังน้ําทวมฉับพลัน 
  และเขาถูกซัดไปกลางพายุแหงราตรีกาล 
21 ลมตะวันออกพัดพาเขาหายไ ป  
  กวาดเขาไปจากที่อยู 
22 มันมวนตัวซัดกระหน่ําเขาอยางไมปรานี  
  ขณะที่เขาพยายามจะหลบหนีใหพนอํานาจของมัน 
23 มันก็กระหยิ่มเริงรา  
  และซัดเขาหลุดลอยไปจากที่ 
 
28 มีเหมืองเงินและแหลงถลุงทองคํา 
2 แรเหล็กไดมาจากพื้นดิน และทองแดงถลุงมาจากสินแร 
3 มนุษยไลความมืดออกไป 
  คนหาหาแหลงแรท่ีลึกลับท่ีสุดในความมืดทึบ  
4 ณ ที่หางไกลจากถ่ินผูคนอาศัย เขาขุดปลอง  
  ที่ซ่ึงไมคอยมีใครเขาไปถึง  
  ที่หางไกลจากผูคน เขาไตเชือกและแกวงตัวไปมา 
5 แผนดินโลกอันเปนแหลงอาหาร  
  เบื้องลางหลอมตัวเปนไฟ 
6 แกวไพฑูรณมาจากผลึกหินของมัน 
  และที่นั่นก็มีผงทองคํา 
7 ไมมีนกลาเหยื่อตัวใดแลเห็นหนทางที่ซอนอยู 
  ไมมีตาเหยี่ยวตัวใดสังเกตเห็น 
8 สัตวปาใหญไมยางกรายไปที่นั่น 
ไมมีราชสีหตัวใดผานไปที่นั้น 
9 มือมนุษยทําลายหินท่ีแข็งแกรง  



  และทลายภูเขาลงถึงราก 
10 เขาขุดอุโมงคในหิน 
  และตาของเขามองเห็นของมีคาในนั้น 
11 เขาเสาะหาที่มาของสายน้ํา 
  และนําสิ่งท่ีซอนเรนปรากฏออกมา 
 
12  “ แตจะพบสติปญญาไดจากที่ใด?  
  ความเขาใจอยูท่ีไหน? 
13 มนุษยไมเขาใจถึงคุณคาของสติปญญา  
  หาไมพบในดินแดนของผูมีชีวิต 
14 หวงลึกกลาววา  ‘ มันไมไดอยูในนี้’   
  ทะเลกลาววา  ‘ มันไมไดอยูท่ีนี่’  
15 ไมสามารถซื้อหาดวยทองเนื้อดี  
  หรือตีราคาเปนเงิน 
16 หรือแลกซื้อดวยทองคําแหงเมืองโอฟร   
  หรือดวยโกเมนล้ําคาหรือไพฑูรย 
17 ทองคํา  แกวมณี  ไมอาจเทียบได 
  อีกทั้งเพชรพลอย  เครื่องทอง ก็ไมอาจแลกได 
18 ปะการังและแกวผลึกยิ่งไมตองเอยถึง  
  คาของสติปญญาสูงกวาทับทิม 
19 บุษราคัมแหงเอธิโอเปยไมอาจเทียบเคียง 
  แมแตทองคําบริสุทธ์ิก็ไมอาจแลกซ้ือได 
 
20  “ ถาเชนนั้นสติปญญามาจากท่ีใด?  
  ความเขาใจอยูท่ีไหน? 
21 มันถูกซอนจากสายตาของทุกชีวิต   
  และถูกปดบังไวจากนกในอากาศ 
22 หายนะและความตายกลาววา  



   ‘ พอจะไดยินเบาะแสของมัน’  
23 พระเจาทรงทราบหนทางสูสติปญญา    
  พระองคแตผูเดียวทรงทราบวามันอยูท่ีไหน 
24 ทรงแลเห็นถึงสุดโลก 
   เห็นทุกสิ่งภายใตฟาสวรรค 
25 เมื่อพระเจาทรงกําหนดแรงลม 
  แ ล ะ ชั่งตวงหวงน้ํา 
26 เมื่อทรงตั้งกฎเกณฑของสายฝน  
  และจัดทางใหแกพายุฟาคํารน 
27 แลวพระองคทอดพระเนตรสติปญญา 
  ทรงประเมินคา พระองคทรงยืนยันและทดสอบ 
28 และพระองคตรัสแกมนุษยวา  
   ‘ ความยําเกรงองคพระผูเปนเจาคือสติปญญา   
  การหลีกหางจากความชั่วคือความเขาใจ’  ”  
                            
29  โยบกลาวนําไปวา 
2  “ ขาใฝหาปเดือนที่ผานไปยิ่งนัก  
  คิดถึงเม่ือครั้งท่ีพระเจาทรงดูแลขา 
3 ยามท่ีดวงประทีปของพระองคสองเหนือขา 
  ความสวางของพระองค นําใหขาเดินฝาความมืดได! 
4 คิดถึงวัยฉกรรจ  
 
 เมื่อมิตรภาพแนนแฟนของพระเจาเปนพระพรแกบานของขา 
5 เมื่อพระเจาทรงฤทธิ์ยังสถิตกับขา  
  และลูกๆ ของขาหอมลอมขา 
6 เมื่อกิจการของขาเจริญรุงเรือง10 

                                      
10 29:6 * หรือ  “ เมื่อทางของขาโชกชุมดวยครีม”  



  แมแตหินผายังหลั่งน้ํามันมะกอกให 
 
7  “ เมื่อขาไปท่ีประตูเมือง 
  และนั่งประจําตําแหนง ณ ลานชุมชน 
8 พวกหนุมๆ เห็นขาก็เดินหลบไป  
  และผูสูงอายุก็ลุกขึ้นยืนตอนรับขา 
9 คนระดับผูนําสงบนิ่ง 
  และเอามือปดปากไว 
10 เจานายสงบเสียง  
  ลิ้นแตะเพดานปาก 
11 ทุกคนที่ฟงขาก็ชมขา  
  ทุกคนที่เห็นขาก็ยกยองขา 
12 เพราะขาชวยเหลือผูยากไรซ่ึงรองขอความชวยเหลือ   
  และชวยลูกกําพราซ่ึงไมมีใครชวย 
13 คนใกลตายใหพรขา  
  ขาทําใหหัวใจของหญิงมายรองเพลง 
14 ขาสวมความชอบธรรมเปนอาภรณ   

ความยุติธรรมเปนเสื้อคลุมและผาโพกศีรษะของขา 
15 ขาเปนดวงตาใหคนตาบอด  
  เปนเทาใหคนงอย 
16 ขาเปนบิดาใหคนยากไร 
  และเปนธุระในคดีใหคนตางถ่ิน 
17 ขาหักเขี้ยวเล็บของคนชั่ว  
  ชวยเหยื่อท่ีเขาจับไวออกมา 
 
18  “ ขาคิดวาขาจะตายในรังของขา  
  วันคืนของขาคงมากมายดังเม็ดทราย 
19 รากของขาคงหยั่งถึงน้ํา  



  และน้ําคางจะพรมกิ่งกานของขาตลอดคืน 
20 ศักด์ิศรีของขาจะคงอยูเสมอ  
  ลูกธนูในมือขาจะใหมอยูเสมอ 
 
21  “ ผูคนฟงขาอยางจดจอ  
  สงบรอคอยคําแนะนําของขา 
22 และหลังจากท่ีขาพูดแลว  พวกเขาก็ไมไดพูดวากระไรอีก 
  เพราะเขาพึงพอใจคําแนะนําของขา 
23 เขารอฟงขาเหมือนขาวคอยฝน  
  และด่ืมดํ่าถอยคําของขาเหมือนฝนชุก 
24 เมื่อเขาทอแทใจ  ขายิ้มให  
  ใบหนาแยมยิ้มของขา มีคุณคาแกเขา 
25 ขาเลือกทางใหเขา และทําหนาท่ีเปนหัวหนาของเขา  
  เปนดังกษัตริยบัญชากองทหาร 
  และเปนผูปลอบโยนบรรดาผูไวทุกข 
                        
30 แตเด๋ียวนี้ผูท่ีออนอาวุโสกวาขา เยยหยันขา  
  ซึ่งบิดาของเขาเหลานั้น 
ขายังรังเกียจไมใหมาอยูกับสุนัขเลี้ยงแกะของขา 
2 มืออันเปยมพลังของเขามีประโยชนอันใดสําหรับขา  
  ในเมื่อพลังวังชาเสื่อมถอยจากเขาแลว 
3 เขาผอมโซเพราะหิวโหยและขาดอาหาร  
  ซัดเซพเนจรไปในถิ่นกันดารยามคํ่าคืน 
4 เขาเก็บผักตามพุมไม 
  และเก็บรากไมเปนอาหาร 
5 ถูกขับไลไสสงจากเพื่อนพอง  
  ผูคนตะโกนไลหลังราวกับวาเขาเปนขโมย 
6 เขาถูกบังคับใหอาศัยอยูในพื้นลําธารซ่ึงแหงขอด  



  ตามโพรงหรือตามซอกหิน 
7 เขารองสงเสียงอยูกลางพุมไม   
  และซุกตัวกันใตพุมหนาม 
8 เปนคนถอยดอยสกุล 
  ถูกขับไลจากแผนดิน 
 
9  “ แ ล ะ บัดนี้ลูกๆ ของเขารองเพลงเยยขา  
  ขาตกเปนขี้ปากของพวกเขา 
10 เขาชิงชังขา  และไมยอมเขาใกลขา  
  เขาไมลังเลที่จะถมน้ําลายรดขา 
11 ในเมื่อพระเจาทรงปลดธนูของขาและทําใหขาทุกขยาก 
  ตอหนาขา พวกเขาไมมีความยับยั้งชั่งใจ 
12 ขาถูกจูโจมเขามาดานขวามือ   
  พวกเขาวางกับดักหลุมพรางไว  
  และโอบลอมเขามาตอสูขา 
13 เขาปดก้ันหนทางของขา และทําลายลางขา      
  ไมมีใครชวยขาไดเลย 
14 เขาตรงรี่เขามาหาตามรอยแยก  
  เหมือนทะลักเขามาทามกลางซากสลักหักพัง 
15 ความอกสั่นขวัญแขวนจูโจมจบัขา  
  ศักด์ิศรีของขาสูญสิ้นเหมือนถูกลมพัดไป  
  สวัสดิภาพของขาลอยลับไปดังเมฆ 
 
16  “ บัดนี้ชีวิตของขาตกต่ําไป  
  มีแตวันคืนอันทุกขทรมาน 
17 ค่ําคืนทําใหกระดูกของขารวดราว   
  ความเจ็บปวดทิ่มแทงขาไมหยุดหยอน 
18 โดยฤทธิ์อํานาจของพระเจา ขาด้ินไมหลุด 



  พระองคทรงผูกมัดขา ดุจดังคอเสื้อรัดตรึงคอขาไว 
19 พระองคทรงเหวี่ยงขาลงในโคลน  
 ขากลายเปนเหมือนฝุนและขี้เถา 
 
20  “ ขาแตพระเจา ขาพระองครองทูลตอพระองค 
แตไมทรงตอบ   
  ขาพระองคยืนขึ้น  พระองคก็เพียงแตทอดพระเนตรดู 
21 พระองคกลับโหดรายตอขาพระองค   
  และทรงเลนงานขาพระองคดวยพระหัตถอันทรงฤทธิ์ 
22 พระองคฉวยขาพระองคขึ้นโบกสะบัด 
  และทรงเหวี่ยงขาพระองคไปมาในพายุ 
23 ขาพระองคทราบวาพระองคจะนําขาพระองคไปสูความตาย  
  ไปยังท่ีซ่ึงกําหนดไวสําหรับทุกชีวิต 
 
24  “ ไมมีใครยื่นมือเขามาชวยคนที่ปนป  
  เมื่อเขาทุกขยากและรองขอใหชวย 
25 ขามิไดร่ําไหเพื่อผูตกทุกขไดยากหรือ? 
  จิตวิญญาณของขามิไดโศกาดูรเพื่อผูยากไรหรือ? 
26 ถึงกระนั้นเม่ือขามุงหวังสิ่งที่ดีกลับไดสิ่งท่ีเลวราย  
  มองหาแสงสวางกลับไดความมืดมน 
27 จิตใจของขาทุกขรอนไมหยุดหยอน  
  พานพบแตวันคืนอันทุกขทรมาน 
28 ผิวขาหมองคล้ําแตมิใชเพราะกรําแดด   
  ขายืนขึ้นรองขอความชวยเหลือตอชุมชน 
29 ขาถูกมองวาเปนพี่นองกับหมาปา 
  และเปนเพื่อนกับนกเคาแมว 
30 ผิวของขาดําและตกสะเก็ด  
  กายขารอนรุมดวยพิษไข 



31 เสียงพิณของขา  กลายเปนเสียงคร่ําครวญ 
  และเสียงปของขา  กลายเปนเสียงโหยไห 
 
31  “ ขาสัญญากับนัยนตาตัวเองวา 
  จะไมมองหญิงสาวดวยใจกําหนัด 
2 อะไรคือสิ่งท่ีพระเจาเบ้ืองบนทรงกําหนดใหมนุษย 
  อะไรคือมรดกจากพระเจาผูทรงฤทธิ์สูงสุด? 
3 ก็คือหายนะสําหรับคนชั่ว 
  และภัยพิบัติสําหรับผูกระทําผิดมิใชหรือ? 
4 พระองคทอดพระเนตรเห็นหนทางของขา 
  และทรงนับทุกยางกาวของขามิใชหรือ? 
 
5  “ หากขาไดดําเนินไปบนทางแหงความเทียมเท็จ 
  หรือเทาของขามุงสูการหลอกลวง 
6 ขอพระเจาทรงชั่งขาดวยตราชูยุติธรรม 
  แลวจะทรงทราบวาขาสุจริต 
7 หากขาเตลิดจากทางของพระเจา    
  หรือหากตาของขาพาใจมัวเมา  
  หรือหากมือของขาทําสิ่งสกปรกมลทิน   
8 ก็ขอใหคนอื่นกินสิ่งท่ีขาไดหวาน  
 
 และขอใหทุกสิ่งท่ีขาปลูกไวถูกถอนรากถอนโคนออกมา 
 
9  “ หากจิตใจขาถูกผูหญิงลอไป  
  หรือหากขาซุมอยูที่ประตูของเพื่อนบาน 
10 ก็ขอใหภรรยาของขาไปโมแปงใหคนอื่น 
  หรือใหชายอื่นหลับนอนกับนาง 
11 เพราะสิ่งนั้นนาละอาย 



  เปนบาปผิดท่ีตองถูกตัดสินลงโทษ 
12 มันเปนไฟเผาผลาญสูความวอดวาย 
  และจะขุดรากถอนโคนสิ่งท่ีขาไดปลูกไว 
 
13  “ หากขาไมนําพาท่ีจะใหความยุติธรรม 
  แกคนใชชายหญิงซ่ึงมารองทุกขตอขา  
14 ขาจะเผชิญหนากับพระเจาอยางไร?  
  ขาจะทูลใหการตอพระองควากระไร? 
15
 พระเจาผูทรงสรางขาในครรภมารดาก็สรางพวกเขาดวยมิใ
ชหรือ?  
  พระเจาเดียวกันนี้ทรงสรางเราท้ังสองฝายมิใชหรือ? 
 
16  “ หากขาบอกปดความตองการของผูยากไร 
  หรือปลอยใหหญิงมายคอยเกอ 
17 หากขาหวงอาหารไวกับตัว 
  ไมยอมแบงปนแกลูกกําพรา 
18 ซ่ึงอันท่ีจริงตั้งแตหนุมมา  
ขาก็เลี้ยงดูลูกกําพราเหมือนลูกในไส  
  ตั้งแตเกิดขาก็นําทางใหหญิงมาย 
19  หรือหากขาเห็นคนกําลังจะหนาวตายไมมีเสื้อผา   
  เห็นคนยากไรไมมีผาคลุมกาย  
20 แ ละเขาไมไดอวยพรขาในใจ 
  ที่ยกขนแกะของขายังความอบอุนแกเขา 
21 หรือหากขาไดเอาเปรียบลูกกําพรา  
  เพราะถือวาตนมีอิทธิพลในศาล 
22 ก็ขอใหแขนของขาถูกหักออกจากขอตอ 
  ขอใหไหลของขาเคลื่อนหลุดออกจากท่ี 



23 เพราะขาหวั่นกลัวภัยพิบัติจากพระเจา 
 
 ขาไมกลาทําสิ่งท้ังหลายเหลานี้เนื่องจากขายําเกรงพระบาร
มี 
 
24  “ หากขาไววางใจเงินทอง 
  หรือพูดกับทองคําบริสุทธ์ิวา  
‘ เจาเปนความอุนใจของขา’  
25 หากขาชื่นชมยินดีในความมั่งค่ังมหาศาล 
  ทรัพยสมบัติซ่ึงตัวเองหามาได 
26 หรือหากขามองดูดวงตะวันสองแจง  
  หรือดวงจันทรอันงามกระจาง 
27 แลวจิตใจของขาถูกลอลวงอยางเรนลับ 
  และขาไดกราบไหวดวงอาทิตย ดวงจันทร 
28 เหลานี้ลวนเปนบาปอันควรแกการลงโทษ  
  เพราะเปนการไมซ่ือตรงตอพระเจาสูงสุด 
 
29  “ หากขากระหยิ่มยิ้มยองในเคราะหหามยามรายของศัตรู 
  หรือลิงโลดยินดีในทุกขรอนที่เกิดกับเขา 
30 ซ่ึงขาไมเคยยอมใหปากของขาทําบาป 
  โดยแชงสาปชีวิตของเขาใหมีอันเปนไป 
31 หากคนในครัวเรือนของขาไมเคยกลาววา  
   ‘ ใครบางไมไดกินเนื้อท่ีโยบใหจนอิ่ม?’  
32
 อันท่ีจริงขาไมเคยแมแตปลอยใหคนแปลกหนาตองคางคืนอ
ยูตามถนน  
  แตเปดประตูตอนรับอยูเนืองๆ 
33 หากขาซุกซอนความบาปไว 



  เหมือนอาดัมที่ซอนเรนมลทินไวในใจ 
34
 เพราะกลัวฝูงชนและหวั่นเกรงความดูแคลนจากวงศตระกูลต
า ง ๆ   
  ขาก็เลยเก็บตัวเงียบไมออกนอกบาน 
 
35 ( “ อยากใหมีใครสักคนฟงขาตอนนี้  
ขอเซ็นชื่อคําแกขอกลาวหาของขา!  
  ขอพระเจาทรงฤทธ์ิตอบขาดวยเถิด  
  ขอใหผูฟองเขียนคําฟองรองขึ้นมาเลย 
36 ขาจะแบกไวบนบา 
  ขาจะสวมไวเหมือนมงกุฎ 
37 ขาจะแถลงทุกยางกาว 
  ขาจะเขาเฝาพระองคอยางสงาผาเผย11) 
 
38  “ หากที่ดินรองกลาวโทษขา  
  และรอยไถคราดเปยกชุมดวยน้ําตา 
39 หากขากินพืชผลโดยไมจายเงิน 
  หรือทํารายจิตใจผูเชา 
40 ก็ขอใหหนามงอกขึ้นบนท่ีดินแทนที่ขาวสาลี       
  และวัชพืชงอกแทนขาวบารเลย”  
 
โยบพูดจบลงตรงนี้ 
 
เอลฮีโูกรธ 

                                      
11 31:37 *  หรือ  “ เหมือนเจานายองคหนึ่ง”  



32 สหายทั้งสามไมยอมโตตอบกับโยบอีกตอไป 
เพราะโยบยืนกรานวาตนเปน คนชอบธรรม 
2แตเอลีฮูบุตรบาราเคล ชาวบุซี วงศราม 
โกรธเคืองโยบที่ตัดสินวาตนเองถูกตองแทนที่จะเปนพระเจา 
3และเอลีฮูก็โกรธสหายทั้งสามของโยบดวยท่ีไมอาจพูด 
หักลางโยบได แตก็ยังปรักปรําโยบ 4เอลีฮูรอ ที่จะพูดจนถึงขณะนี้ 
ก็เพราะออนอาวุโสกวา คนอื่นๆ 
5เม่ือเห็นวาสหายทั้งสามของโยบอับจนคําพูด 
เอลีฮูก็โกรธเคืองยิ่งนัก 6ดังนั้น  เอลีฮู บุตรบาราเคล ชาวบุซี 
จึงกลาววา 
   “ ขาพเจาอายุนอย สวนทานมีอาวุโส 
  ฉะนั้นขาพเจาจึงยับยั้งอยู ไมกลาบอกสิ่งท่ีตัวเองรู 
7 ขาพเจาคิดวา  ‘ ควรใหผูอาวุโสพูด  
  นาจะใหผูมีประสบการณนานปสอนสติปญญา’  
8 แตท่ีจริงเปนจิตวิญญาณ12ในตัวมนุษย  
  ลมปราณแหงพระเจาทรงฤทธ์ิ 
ทําใหเขามีความเขาใจ 
9 มิใชคนแกเทานั้นท่ีฉลาด 
  ไมเพียงแตคนสูงอายุซ่ึงเขาใจส่ิงท่ีถูกตอง 
 
10  “ ฉะนั้นโปรดฟงขาพเจาพูด  
  ขาพเจาขอบอกสิ่งท่ีตัวเองรู 
11 ขาพเจาคอยอยูขณะทานพูด    
  ขาพเจาฟงเหตุผลของพวกทาน 
 เมื่อทานสรรหาถอยคํามากลาว 
12  ขาพเจาตั้งใจฟงเต็มท่ี  

                                      
12 32:8 *  หรือ  “ พระวิญญาณ”  



  แตไมมีคนใดในพวกทานพิสูจนไดวาทานโยบนั้นผิด  
  ไมมีใครตอบคําโตแยงของโยบได 
13 อยาพูดวา  ‘ เราไดพบสติปญญาแลว  
  ขอใหพระเจามิใชมนุษย  เปนผูพิสูจนวาเขาผิด’  
14 แตคําพูดของโยบมิไดลงท่ีขาพเจา   
 
 และขาพเจาจะไมตอบโยบดวยคําโตแยงของพวกทาน 
 
15  “ พวกทานนั่งอับจนปญญา 
  ไมมีอะไรจะพูด 
16 ขาพเจาจะตองคอยตอไปอีกหรือ  
  ในเมื่อพวกทานนิ่งเงียบไมมีอะไรตอบ? 
17 ขาพเจาก็ขอพูด 
  ขอบอกสิ่งท่ีตัวเองรูบา ง  
18 เพราะขาพเจามีถอยคําอยูมากมาย 
  จิตวิญญาณภายในเรงเราใหขาพเจาพูด 
19 ภายในขาพเจาเหมือนเหลาองุนท่ีถูกขังไว  
  เหมือนถุงหนังเหลาองุนใหมท่ีกําลังจะปริ 
20 ขาพเจาจําเปนตองพูดเพื่อจะไดผอนคลาย      
  ขาพเจาจําตองเอยปากตอบ 
21 ขาพเจาจะไมลําเอียงเขาขางใคร  
  ไมประจบสอพลอผูใด 
22 หากขาพเจาประจบสอพลอเกง  
  องคพระผูสรางจะทรงขจัดขาพเจาไปเสีย”  
                         
พระเจาทรงใชภยัพิบัติชาํระมนษุย 
33  “ บัดนี้ทานโยบโปรดตั้งใจ 
  ฟงทุกถอยคําของขาพเจาเถิด 



2 ขาพเจาพรอมแลวท่ีจะเอยปาก  
  คําพูดมารออยูท่ีปลายลิ้นแลว 
3 ขาพเจาจะพูดออกมาตามที่รู  
  พูดดวยความจริงใจ 
4 พระวิญญาณแหงพระเจาไดสรางขาพเจา  
  ลมปราณแหงพระเจาผูทรงฤทธิ์ใหชีวิตแกขาพเจา 
5 ฉะนั้นจงตอบขาพเจามาเถิด หากทานตอบได 
  ใหเรามาพูดกันซ่ึงๆ หนา 
6 ตอเบ้ืองพระพักตรพระเจา ขาพเจาก็เปนเหมือนทาน  
  ขาพเจาเกิดมาจากดินเชนกัน 
7 ทานไมมีอะไรจะตองหวาดกลัวขาพเจา  
  และขาพเจาก็มิใชผูท่ีจะเลนงานทานอยางหนักหนวง 
 
8  “ ทานไดพูดใหขาพเจาไดยิน  
  ทานพูดย้ําถอยคําอีก 
9 ทานวา  ‘ ขาพเจาสุจริตปรา ศ จ า ก บ า ป    
  ขาพเจาเปนคนสะอาดและไรมลทิน 
10 ถึงกระนั้นพระเจาก็เอาผิดขาพเจา 
  ทรงนับขาพเจาเปนศัตรู 
11 พระองคจับขาพเจาใสขื่อคา 
  และทรงเฝาดูขาพเจาอยางใกลชิดทุกยางกาว’  
 
12  “ แตขาพเจาขอบอกวาทานผิดในขอนี้  
  ดวยวาพระเจาทรงยิ่งใหญกวามนุษย 
13 ไฉนทานบนตอวาพระองค  
  วาไมทรงตอบมนุษย 
14 ท่ีจริงพระเจาตรัสดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง  
  แตมนุษยไมสามารถประจักษได 



15 ในความฝนในนิมิตยามค่ําคืน  
  เมื่อมนุษยหลับสนิท 
  หรือขณะเคลิ้มอยูบนที่นอน 
16 พระองคอาจจะตรัสขางหูของเขา  
  และตักเตือนวากลาวใหเขากลัว 
17 เพื่อเขาจะไดไมคิดทําผิด   
  และไมหยิ่งจองหอง  
18 เพื่อรักษาจิตวิญญาณของเขาจากเหวลึก13 
  และเพื่อมิใหเขาพินาศดวยคมดาบ 
19 หรือไมก็ใชความเจ็บปวดตีสอนมนุษย  
  ใหเขาทุกขรวดราวในกระดูกอยูเนืองๆ 
20 จนเขาเบื่ออาหาร 
  จิตใจเบ่ือหนาย แมแตอาหารโอชะที่สุด 
21 จนเขาซูบผอมเหลือ 
  แตหนังหุมกระดูก 
22 วิญญาณของเขาเฉียดใกลเหวลึก*  
  และชีวิตของเขาเขาใกลทูตมรณา 
 
23  “ ถึงกระนั้น หากมีทูตของพระเจา 
  จากหนึ่งในพันอยูเคียงขางเขา 
ทําหนาท่ีเปนคนกลางให  
  เพื่อแจงสิ่งท่ีถูกตองแกเขา 
24 เพื่อเมตตาสงสารเขาและทูลวา 
   ‘ ขอทรงโปรดไวชีวิตของเขาจากเหวลึก* 
  ขาพระองคไดพบมีคาไถชีวิตเขาแลว’  
25 เมื่อนั้นเนื้อหนังของเขาจะกลับฟนคืนสภาพดีดังกายเด็ก  

                                      
13 33:18, 22, 28, 30 *  หรือ  “ แ ด น ค น ต า ย ”  



  และไดกําลังวังชาในวัยหนุมคืนมาอีก 
26 เขาอธิษฐานตอพระเจาและไดรับความโปรดปราน  
 
 เขาไดเห็นพระพักตรพระเจาและโหรองดวยความช่ืนชมยิน
ดี  
  พระองคทรงรับเขาคืนสูฐานะผูชอบธรรม 
27 เขาจะกลับมาบอกเพื่อนพองวา  
   ‘ ขาผิดไปแลวท่ีบิดเบือนความถูกตอง    
  แตก็ยังไมตองรับโทษอันสาสม 
28 พระเจาทรงไถจิตวิญญาณของขาไว มิใหตองลงสูเหวลึก* 
  ขาจะอยูชื่นชมความสวางตอไป’  
 
29  “ พระเจาทรงกระทําสิ่งเหลานี้ตอมนุษย 
  สองครั้งหรือถึงสามครั้ง 
30 เพื่อชวยกูจิตวิญญาณของเขาจากเหวลึก*  
  ใหเขาไดรับแสงสวางแหงชีวิต 
 
31  “ ทานโยบ โปรดตั้งใจรับฟงขาพเจาเถิด    
  ขอใหนิ่งสงบ และขาพเจาจะพูดไป 
32 ห า กทานมีอะไรจะพูดขอใหบอก   
  พูดออกมาเถิด  
เพราะขาพเจาอยากใหทานไดรับความกระจาง 
33 แตหากไมมี  ก็ขอใหฟงขาพเจา 
  โปรดเงียบ และขาพเจาจะสอนสติปญญาแกทาน”  
 
พระเจายุตธิรรม 
34 แลวเอลีฮูกลาววา 
2  “ ฟงขาพเจาเถิด บรรดาผูเฉลียวฉลาด 



  โปรดฟงขาพเจา ทานผูรอบรู 
3 เพราะหูลิ้มลองถอยคํา 
  เหมือนลิ้นลิ้มรสอาหาร 
4 ขอใหเราแยกแยะวาอะไรถูก  
  ขอใหเราเรียนรูสิ่งท่ีดีดวยกัน 
 
5  “ ทานโยบกลาววา  ‘ ตัวขาพเจาสุจริต 
  แตพระเจาไมใหความยุติธรรม 
6 แมขาพเจาเองเปนฝายถูก 
  ก็ยังถูกหาวาโกหก 
 แมไมไดทําผิดก็ยังถูกลงโทษ 
  เปนแผลรักษาไมหาย’  
7 ทานโยบเปนคนอยางไรหนอ  
  ดื่มดํ่าความเยยหยันเหมือนดื่มน้ํา? 
8 เขาเปนพวกกับคนชั่ว  
  คบกับคนเลว 
9 เพราะทานพูดวา  ‘ จะเสียเวลา 
  ทําตามชอบพระทัยพระเจาไปทําไมกันเลา’  
 
10  “ ฟงขาพเจาเถิด  ทานผูมีความเขาใจ  
  ไมมีวันท่ีพระเจาผูทรงฤทธิ์จะทําชั่ว 
  หรือทําผิดบาป 
11 พระองคทรงสนองแกมนุษยตามความประพฤติ 
  ตามควรแกการกระทําของเขา 
12 เปนไปไมไดที่พระเจาจะทรงกระทําผิด 
  หรือผูทรงฤทธิ์จะบิดเบือนความยุติธรรม 
13 ใครหนอแตงตั้งพระองคไวเหนือโลก? 
  ใหควบคุมดูแลโลกทั้งหมด? 



14 หากพระองคทรงประสงคจะถอนจิตวิญญาณ14 
  และลมปราณของพระองคไปเสีย 
15 มวลมนุษยชาติก็จะพินาศสิ้น 
  และกลับกลายเปนธุลีดังเดิม 
 
16  “ หากทานมีความเขาใจ  
  ขอจงฟงถอยคําของขาพเจา 
17 ผูท่ีชังความยุติธรรมจะปกครองไดหรือ?    
 
 ทานจะกลาวโทษองคผูทรงเกรียงไกรและเที่ยงธรรมหรือ? 
18 ผูตรัสกับกษัตริยวา  ‘ พวกเจาไมมีคา’   
  และกับบรรดาเจานายวา ‘ พวกเจาชั่วชา’  
19 พระองคมิไดลําเอียงเขาขางเจานาย 
  หรือเห็นแกคนรวยมากกวาคนจน 
  เพราะทุกคนลวนพระองคทรงสราง? 
20 ยามค่ําคืนเขาทั้งหลายตายในชั่วพริบตา  
  พวกเขาสะดุงเฮือกแลวตายจากไป   
  บรรดาผูเกรียงไกรถูกคราไป มิใชดวยน้ํามือมนุษย 
 
21  “ พระเนตรพระเจาเฝาดูวิถีทางของมนุษย 
  ทรงเห็นทุกยางกาว 
22 ไมมีท่ีมืดและเงาทึบใดๆ 
  ที่คนทําชั่วจะซอนตัวได 
23 พระเจาไมจําเปนตองใชเวลาในการตรวจสอบมนุษย 
  แ ลวคอยเรียกมาตัดสิน 
24 ทรงทลายผูยิ่งยงลงโดยไมตองไตสวน 
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  และทรงตั้งคนอื่นแทนที่เขา 
25 ท้ังนี้เพราะทรงสังเกตุเห็นการกระทําของเขา 
  ทรงคว่ําเขาเสียในชั่วขามคืนเดียว 
เขาก็ถูกขยี้แหลกลาญ 
26 พระองคทรงลงโทษเขาตอหนาทุกๆ คน 
  โทษฐานกระทําความชั่ว 
27 เพราะเขาหันเหจากการติดตามพระเจา  
  ไมสนใจวิถีทางของพระองค 
28 เขากระทําใหเสียงร่ํารองของผูยากไรมาถึงพระเจา    
  พระองคทรงไดยินเสียงรองของผูถูกขมเหง 
29 แตหากพระองคทรงนิ่งอยู ใครจะกลาวโทษพระองคได 
  หากทรงซอนพระพักตรไว  ใครเลาจะเห็นพระองค 
 อยางไรก็ดี พระองคทรงอยูเหนือมนุษยและเหนือประชาชาติ  
30 ทรงปองกันมิใหคนอธรรมขึ้นปกครอง   
  มิใหเขาวางขายดักประชาชน 
 
31 หากมนุษยทูลพระเจาวา  ‘ ขาพระองคผิดไปแลว  
  และจะไมทําผิดอีก 
32 ท่ียังไมรูไมเห็น  ขอทรงชี้แนะสั่งสอน  
  หากขาพระองคไดทําผิดไป จะไมทําเชนนั้นอีก’  
33 ควรหรือ ที่จะใหพระเจาตอบสนองตามที่ทานกําหนด 
  ในเมื่อทานไมยอมกลับใจสํานึกผิด  
 ทานตองเปนฝายตัดสินใจ มิใชขาพเจา  
  ฉะนั้นโปรดบอกสิ่งท่ีทานทราบ 
 
34  “ บรรดาผูมีความเขาใจ 
  คนเฉลียวฉลาดที่ฟงขาพเจาพูดกับขาพเจาวา   
35  ‘ โ ย บพูดโดยขาดความรู  



  คําพูดของโยบขาดความเขาใจท่ีลึกซ้ึง’  
36 ขอใหโยบถูกทดสอบจนถึงท่ีสุดเถิด  
  เพราะตอบเหมือนคนชั่วราย 
37 นอกเหนือจากทําบาปแลว เขายังกบฏอีก    
  เขาตบมือเยาะเยยอยูในหมูพวกเรา 
  และพรั่งพรูคําพูดตอวาพระเจา’  ”  
 
35 เอลีฮูกลาวตอไปวา 
2  “ ทานคิดวาถูกตองแลวหรือ?  
  ทานพูดวา 
‘ พระเจาจะทรงลบลางขอกลาวหาทั้งหมดของขาพเจา’ 15 
3 แตทานก็ยังทูลพระองควา 
‘ มีประโยชนอะไรสําหรับขาพเจา  
  และขาพเจาจะไดอะไรจากการไมทําบาป?’  
 
4  “ ขาพเจาขอตอบทาน  
  และเพื่อนๆ ที่อยูกับทานดวย 
5 มองขึ้นไปบนทองฟา  
  ดูหมูเมฆสูงโพนเหนือทานสิ 
6 หากทานทําบาปจะมีผลอะไรตอพระองค?    
 
 มาตรแมนทานทําผิดมากมายจะกระทบกระเทือนพระองคอย
า ง ไ ร ? 
7 หรือหากทานชอบธรรม  นั่นเปนผลดีอันใดตอพระองค  
  พระองคทรงรับสิ่งใดจากมือทานหรือ? 

                                      
15 35:2 * หรือ  
‘ ความชอบธรรมของขาพเจายิ่งกวาของพระเจา’  



8 ความผิดบาปของทานก็สงผลกระทบตอคนอยางทาน 
 
 และความชอบธรรมของทานก็เปนประโยชนแกมนุษยเทานั้
น  
 
9  “ มนุษยรองโอดครวญภายใตการกดขี่ขมเหง         
  วิงวอนขอใหพนมือผูมีอํานาจ 
10 แตไมมีใครกลาววา  
‘ พระเจาองคพระผูสรางของขาอยูท่ีไหน  
  ผูประทานบทเพลงในยามค่ําคืน 
11 ผูทรงสอนเรามากกวาสัตวท้ังหลายในโลก 
  และทําใหเราฉลาดกวานกในอากาศ?’  
12 พระองคมิไดทรงตอบเมื่อมนุษยรองทุกข 
  เนื่องจากความหยิ่งผยองของคนชั่ว 
13 แทท่ีจริงพระเจามิไดทรงฟงคําวิงวอนไรสาระของเขา  
  องคพระผูทรงฤทธิ์ไมใสใจท่ีจะฟง 
14 พระองคจะย่ิงไมรับฟงเม่ือทานกลาววา 
  ทานไมเห็นพระองค  
 วาคดีความของทานอยูตอพระพักตร 
  และทานตองรอคอยพระองค 
15 และยิ่งกวานั้นเมื่อทานวาพระองคไมสังเกตเห็นความชั่วราย  
  ไมลงโทษดวยพระพิโรธ 
16 โยบ ทานกลาวออกมาอยางไรสาระเหมือนคนโง 
  และพูดมากโดยปราศจากความรู”  
 
วิถีของพระเจาเกนิที่เราจะเขาใจ 
36 เอลีฮูกลาวตอไปวา 
2  “ ขอใหรับฟงอีกสักหนอย   



  และขาพเจาจะแสดงใหทานเห็นวา 
  มีอยางอื่นอีกมากมายท่ีตองพูดแทนพระเจา 
3 ขาพเจาไดความรูมาจากแดนไกล 
 
 จะชี้แจงใหฟงวาความยุติธรรมนั้นเปนขององคพระผูสรา
ง  
4 ม่ันใจเถิดวาคําพูดของขาพเจา เปนความจริง      
  ผูรอบรูแทจริงอยูตอหนาทานแลว 
 
5  “ พระเจาทรงย่ิงใหญ  แตถึงกระนั้นมิได 
ทรงเหยียดหยามผูใด  
  พระองคทรงยิ่งใหญและแนวแน ในพระดําริ 
6 พระองคไมปลอยใหคนชั่วมีชีวิตอยู 
  แตทรงปกปองสิทธิใหแกผูทุกขทรมาน 
7 ไมใชวาพระเนตรของพระองคหันไปจากคนชอบธรรม 
  แตทรงใหเขานั่งบนบัลลังก รวมกับเหลากษัตริย  
  และเชิดชูเขาตลอดไปตางหาก 
8 หากมนุษยถูกพันธนาการ 
  ถูกมัดดวยบวงทุกขทรมาน 
9 พระองคก็ทรงชี้แจงวาเขาผิดท่ีตรงไหน 
  เขาทําบาปดวยความผยองอยางไรบาง 
10 ทรงทําใหเขารับฟงการเตือนสอน  
  และทรงบัญชาใหเขารูสํานึกหันหนีจากความผิดบาป 
11 หากเขาเชื่อฟงและปรนนิบัติพระเจา  
  เขาจะใชชีวิตตอไปดวยความวัฒนาผาสุก 
  และปเดือนของเขาจะเปนท่ีอิ่มเอมใจ 
12 แตหากเขาไมยอมฟง 
  เขาจะพินาศดวยคมดาบ 



  แ ล ะ ต า ยโดยปราศจากความรู 
 
13  “ คนอธรรมเก็บความขุนเคืองไวในใจ   
  แมเม่ือพระองคทรงลามเขาไว 
เขาก็ไมยอมรองขอความชวยเหลือ 
14 เขาเสียชีวิตตั้งแตวัยฉกรรจ  
  ตายในหมูผูชายขายตัวตามสถานบูชา 
15 แตพระเจาทรงกอบกูผูท่ีตกอยูในหวงทุกข 
  พระองคตรัสกับเขายามทุกขลําเค็ญ 
 
16  “ พระองคทรงเกลี้ยกลอมทานใหออกจากความทุกขยาก 
  มายังสถานที่กวางขวางและนาอภิรมย 
  เพื่อยังความวัฒนาผาสุกแกทานท่ีนั่น 
17
 บัดนี้ทานมัวแตหมกมุนอยูกับการพิพากษาโทษอันควรแกคน
ชั่วราย 
  อาญาและความยุติธรรมจูโจมจับทานแลว 
18 ระวังเถิด  อยาใหผูใดลอลวงทานดวยทรัพยสมบัติ 
  อยาใหสินบนกอนใหญทําใหทานเขวไป 
19 ทรัพยสินหรือความทุมเทพยายามใดๆ ของทานนั้น 
  จะชวยค้ําชูไมใหทานตกอยูในความทุกขหรือ? 
20 อยาปรารถนายามค่ําคืน 
  ซึ่งจะพรากผูคนจากเหยาเรือน 
21 จงระมัดระวังมิใหหันไปหาความชั่วราย   
 
 ซ่ึงดูเหมือนทานเต็มใจจะเลือกเอามากกวาความทุกขทรมาน 
 
22  “ ฤทธิ์อํานาจของพระเจาเปนท่ีเทิดทูนยกยอง      



  ผูใดเลาเปนครูเสมอเหมือนพระองค? 
23 ใครจะบงการวิถีทางของพระองคได 
  หรือกลาวไดวาพระองคทรงทําผิด? 
24 อยาลืมยกยองพระราชกิจของพระเจา 
  ซึ่งมนุษยรองเพลงสดุดี 
25 มวลมนุษยชาติมองเห็น  
  เหลามนุษยเพงดูแตไกล 
26 พระเจาทรงยิ่งใหญเพียงไรเกินกวาเราจะเขาใจ!  
  พระองคดํารงอยูมานานเทาใด เกินกวาเราจะรู 
 
27  “ พระเจาทรงรวบรวมไอน้ําขึ้นไป 
  หยุดไอน้ําไว  แลวกลั่นเปนฝนรดสายน้ํา 
28 ซ่ึงฟาเทความชุมชื้นลงมาให 
  และโปรยปรายแกมนุษยชาติอยางเหลือเฟอ 
29
 ผูใดเลาสามารถเขาใจไดถองแทถึงการกระจายตัวของหมูเม
ฆ    
  และการคํารนคํารามของฟาผา? 
30 จงดูวิธีการที่ทรงกระจายฟาแลบรอบองค  
  และใหน้ําชุมทองทะเล 
31 โดยวิธีนี้พระองคทรงเลี้ยงดูมวลประชาชาติ  
  และประทานอาหารใหอยางอุดม 
32 พระองคทรงกุมสายฟาแลบไวในพระหัตถ 
  และบงการใหมันผาจุดท่ีหมาย 
33 ฟาคํารนของพระองคบอกใหรูวาพายุต้ังเคา  
  แมแตฝูงสัตวก็บอกใหรูวาพายุกําลังมา 
 
37  “ จิตใจขาพเจาสั่นระรัว 



  และสะทกสะทานดวยขอนี้ 
2 ฟงสิ!  ฟงเสียงกัมปนาทดังกองจาก 
  พระโอษฐของพระองค 
3 พระองคทรงปลอยฟาแลบใตฟาสวรรค 
  และสงออกไปไกลถึงสุดโลก 
4 ติดตามดวยพระสุรเสียงกึกกอง 
  เปนเสียงกระห่ึมดวยเดชานุภาพ 
 เมื่อพระองคทรงเปลงพระสุรเสียง 
  ก็มิไดหนวงเหนี่ยวสิ่งใดไว 
5 พระสุรเสียงของพระเจาดังกึกกองอยางนาอัศจรรย  
  ทรงทําสิ่งยิ่งใหญเกินกวาเราจะเขาใจ 
6 ดวยพระองคทรงบัญชาหิมะวา 
‘ จงตกลงมาบนแผนดินโลก’  
  และฝนหาใหญวา  ‘ ใหตกลงมาบนแผนดิน’  
7 พระเจาทรงหยุดงานของมนุษยในยามเชนนี้  
 
 เพื่อมนุษยท้ังปวงที่พระองคทรงสรางขึ้นจะรูถึงพระราชกิจข
องพระองค 
8 สัตวท้ังหลายเขาสูท่ีกําบัง 
  พักอยูในถํ้าของมัน 
9 พายุออกมาจากแหลงของมัน 
  ความหนาวเย็นมากับลมกลา 
10 พระเจาทรงเปาลมเหนือแมน้ํา  
  ทําใหหวงน้ํากวางใหญกลายเปนน้ําแข็ง 
11 พระองคทรงบรรจุความชุมช้ืนไวในเมฆ  
  และสงสายฟาแลบของพระองคออกไป 
12 พระหัตถของพระองคบังคับบัญชาสายฟา  
  มันกระทําทุกอยางตามที่ทรงบัญชาท่ัวพิภพโลก 



13 พระองคสงเมฆมาเพื่อตีสอนมนุษย 
 
 หรือเพื่อรดแผนดินโลกและแสดงความรักของพระองค 
 
14  “ ฟงเถิด  ทานโยบเอย  
  จงนิ่งพิจารณาสิ่งอัศจรรยท้ังปวงของพระเจา 
15 ทานทราบไหมวา พระเจาทรงควบคุมเมฆ 
  และทําใหฟาแลบไดอยางไร? 
16 ทานทราบไหมวาเมฆทรงตัวอยูไดอยางไร?      
  ทานทราบการอัศจรรยตางๆ 
ของพระองคผูทรงรอบรูหรือ 
17 ทานผูรอนอึดอัดอยูในเสื้อผา 
  เมื่อแผนดินโลกซบเซาอยูเพราะลมใต 
18 ทานสามารถชวยพระเจาคลี่ทองฟาออกมา 
  ซึ่งแข็งเหมือนแผนทองสัมฤทธิ์ขัดเงาไดหรือ? 
 
19  “ บอกเราสิวาเราจะทูลพระองควากระไรได 
  เราไมสามารถแถลงคดีของเรา 
เนื่องจากความมืดของเรา 
20 จะทูลพระองคไดหรือวาเราอยากจะโตตอบพระองค? 
  มีใครบางอยากจะถูกกลืนกินท้ังเปน? 
21 เพราะไมมีใครสามารถมองดูดวงอาทิตย 
  เนื่องจากความสวางกลาของมัน 
  ยามที่ลมพัดเมฆผานพนไป 
22 พระเจาเสด็จมาจากทิศเหนือดวยรัศมีเจิดจา 
  พระองคเสด็จมาดวยพระสิริอันนาครั่นคราม 
23 พระเจาทรงฤทธิ์สูงสงเกินกวาเราจะเขาถึง 
และฤทธิ์อํานาจของพระองคเปนท่ีเทิดทูน  



  ถึงกระนั้นโดยความชอบธรรมและยุติธรรม 
พระองคมิไดทรงกดขี่ขมเหง 
24 ฉะนั้น มวลมนุษยจึงยําเกรงพระองค  
  พระองคไมแยแสผูท่ีคิดวาตัวเองฉลาด”  
 
องคพระผูเปนเจา+ทรงตอบโตโยบ 
38 แลวองคพระผูเปนเจา+ทรงตอบโยบออกมา จากพายุวา 
 
2  “ นี่ใครหนอที่บดบังคําปรึกษาของเรา 
  ดวยถอยคําท่ีปราศจากความรู? 
3 จงคาดเอวอยางลูกผูชาย  
  เราจะถาม  แลวเจาจงตอบ 
 
4  “ เจาอยูท่ีไหนเมื่อเราวางรากฐานของโลก? 
  หากเจาเขาใจดี จงบอกเรามาเถิด 
5  ใครนะ ที่กําหนดขนาดใหโลก? เจายอมรูแนเลย! 
  ใครหนอเปนผูขึงเชือกวัด? 
6 อะไรท่ีคํ้าจุนรากฐานของมันไว   
     และใครเปนผูวางศิลามุมเอกของมัน  
7 ขณะที่ดวงดาวแหงรุงอรุณขับขานบทเพลง 
  และมวลทูตสวรรค16โหรองดวยความชื่นชม? 
 
8  “ ใครเปนผูปดประตูก้ันทะเล 
  เมื่อมันพุงขึ้นมาจากหวงลึก  
9 เมื่อเราใชเมฆหอคลุมไว 
  ใชความมืดทึบหอหุมมัน 
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10 เมื่อเรากําหนดขอบเขตจํากัดมันไว 
  ตั้งประตูและดาลกั้นไว 
11 และพูดวา  ‘ ไกลแคนี้แหละ 
เจาจะไปไกลกวานี้ไมไดอีกละนะ  
  คลื่นคะนองของเจาจะหยุดอยูตรงนี้แหละ’ ? 
 
12  “ เจาเคยบงการรุงอรุณไหม  
  หรือกําหนดตําแหนงแหลงท่ีใหแกรุงสาง 
13 เพื่อใหมันสาดฉายไปสุดโลก 
  และสลัดคนชั่วออกไปใชไหม? 
14 แผนดินเปนรูปเปนรางขึ้นมา 
เหมือนดินเหนียวซ่ึงถูกตราประทับ  
  มีลักษณะตางๆ 
โดดเดนออกมาเหมือนของเสื้อผาอาภรณ 
15 คนชั่วรายไมไดรับความสวาง 
  และแขนที่เง้ืองาของเขาก็ถูกหักเสีย 
 
16  “ เจาเคยสํารวจตาน้ําท่ีมาของหวงสมุทร  
  หรือเดินในหวงลึกของมันบางหรือเปลา? 
17 ประตูของความตายเคยเผยใหเจาเห็นบางไหม? 
  เคยเห็นประตูแหงเงามัจจุราชหรือเปลา? 
18 เจาหยั่งรูความกวางใหญของโลกหรือไม? 
  หากเจารู  จงบอกเรามาเถิด 
 
19  “ หนทางที่นําไปสูแหลงความสวางอยูท่ีไหน? 
  และความมืดพํานัก ณ ที่ใด? 
20 เจานํามันกลับไปยังท่ีของมันไดหรือ? 
  เจารูจักเสนทางนําสูตนตอของมันหรือ? 



21 แนละ  เจายอมรู  
  ก็เจาเกิดมาและอยูมาหลายปแลวนี่นา! 
 
22  “ เจาเคยไปเยือนคลังหิมะหรือ  
  เคยเห็นแหลงลูกเห็บใชไหม 
23 ซ่ึงเราสงวนไวเพื่อยามยาก 
  สําหรับใชในศึกสงคราม? 
24 ทางไปสูจุดท่ีแสงสวางกระจายตัวอยูท่ีใด 
 
 หรือท่ีซ่ึงลมตะวันออกพัดกระจายไปทั่วโลกอยูท่ีไหน? 
25 ใครขุดชองใหหาฝน  
  และทําทางใหฟาคะนอง  
26 เพื่อรดแดนกันดาร 
  ซึ่งไมมีผูอยูอาศัย  
27 เพื่อยังความชุมชื้นแกดินแดนอันแหงแลงแตกระแหง  
  และใหหญาออนผลิขึ้นมา? 
28 ฝนมีพอหรือ?  
  ใครใหกําเนิดหยาดน้ําคาง? 
29 น้ําแข็งออกมาจากครรภของผูใด 
  ใครใหกําเนิดน้ําคางแข็งแหงฟาสวรรค 
30 น้ํานั้นแข็งตัวเหมือนศิลาเมื่อใด 
  พื้นผิวแหงหวงน้ําลึกแข็งตัวเม่ือใด? 
 
31  “ เจามัดดาวลูกไกใหเปนกลุมกอนไดหรือ?  
  หรือคลายเชือกใหดาวไถไดหรือ? 
32 เจาสามารถนําหมูดาวตางๆ มาตามกําหนดของมันไดหรือ  
 
 หรือนํากลุมดาวจระเขพรอมท้ังบริวารของมันโคจรไดหรือ? 



33 เจารูกฎระเบียบของจักรวาลหรือ? 
  เจาต้ังอาณาจักรของมันเหนือโลกไดหรือ? 
 
34  “ เจาสามารถรองบอกเมฆ  
  และทําใหมันหยาดฝนลงมาหรือ? 
35 เจาบันดาลใหฟาแลบปรากฏไดหรือ?  
 มันบอกกับเจาวา  ‘ ผูทาสพรอมแลว’  หรือ? 
36 ใครเปนผูใหสติปญญาแกจิตใจ 
  หรือความเขาใจแกดวงความคิด? 
37 ใครฉลาดพอที่จะนับจํานวนเมฆไดครบ? 
  ใครเปนผูเอียงคนโทน้ําแหงสวรรคลงมา 
38 เมื่อฝุนธุลีแหงกรัง  
  และกอนดินเกาะกันแนน? 
 
39  “ เจาลาเหยื่อใหนางสิงห 
  และเลี้ยงดูสิงโตที่หิวโหยหรือ  
40 เมื่อมันนอนอยูในถํ้า 
  หรือซุมรออยูในท่ีกําบัง? 
41 ใครเปนผูเลี้ยงดูนกกา   
  เมื่อลูกออนของมันรองทูลตอพระเจา  
 
 ขณะกระเสือ ก ก ร ะ ส น เ พ ร า ะ ข า ด อ า ห า
ร ? 
 
39  “ เจารูหรือไมวาแพะภูเขาตกลูกเม่ือใด? 
  เจาเคยเห็นกวางตัวเมียคลอดลูกออนหรือ? 
2 เจารูหรือไมวามันตั้งทองอยูก่ีเดือน? 
  เจารูเวลาที่มันตกลูกหรือ? 



3 คือเมื่อมันหมอบตัวลงใหกําเนิดลูกออน 
  ไมตองอุมทองอีกตอไป 
4 ลูกออนของมันเติบโตขึ้นในทุงกวาง  
  แลวก็จากไปไมกลับมาอีก 
 
5  “ ใครปลอยลาปาใหเปนอิสระ? 
  ใครแกเชือกท่ีผูกมันไว? 
6 เราไดจัดท่ีใหมันไวในปากันดาร 
  และใหยานดินโปงเปนท่ีอาศัยของมัน 
7 เพราะมันเกลียดเสียงอึกทึกของตัวเมือง  
  และไมตองการใหมีผูขี่มาตะโกนใส 
8 แนวเขาเปนทุงหญาของมัน  
  ที่นั่นมันเสาะหาหญาทุกยอด 
 
9  “ วัวกระทิงยอมรับใชเจาหรือ?  
  มันจะอยูขางๆ รางหญาของเจาในยามคํ่าคืนหรือ? 
10 เจาสามารถจับมันมาลากไถใหเจาหรือ?  
  มันจะยอมไถที่ลุมตามเจาไปหรือ? 
11  เจาจะพึ่งพากําลังมหาศาลของมันไดหรือ? 
  เจาจะมอบงานหนักใหมันทําไดหรือ? 
12 เจาจะเชื่อใจมันใหนําเมล็ดขาวของเจา 
  มายังลานนวดขาวไดหรือ? 
 
13  “ นกกระจอกเทศกระพือปกอยางราเริง    
 
 แตปกของมันไมอาจเทียบกับปกและขนของนกกระสาดํา 
14 มันวางไขท่ีพื้น 
  เพื่อกกใหอุนกลางทราย 



15 ลืมไปวาอาจจะมีคนเหยียบแตก  
  หรือสัตวปามาทําลายเสียหาย 
16 มันทํากับลูกออน ราวกับวานั่นไมใชลูก 
  และมันไมใสใจแมวาจะเหนื่อยเปลา 
17 เพราะพระเจามิไดใหสติปญญาแกมัน  
  หรือใหมันรูจักคิด 
18 แตเม่ือมันขยับวิ่ง  
  มันก็ยิ้มเยาะมาและผูขี่ 
 
19  “ เจาไดใหพละกําลังแกมา 
  และใหแผงคอปลิวไสวแกมันหรือ? 
20 เจาใหมันเผนโผนเหมือนตั๊กแตนหรือ?  
  เสียงรองของมันนาเกรงขาม 
21 มันตะกุยดิน ปติยินดีในพละกําลังของมัน 
  และตรงรี่เขาใสศัตรู 
22 มันหัวเราะเยาะความกลัว ไมเกรงสิ่งใด 
  และมันไมวิ่งหนีคมดาบ    
23 แมเม่ือลูกธนูพุงมาทางดานขาง  
  พรอมกับทวนและหอกที่สงประกายแวบวาบ 
24 มันตะกุยพื้นดินอยางดุเดือด  
  และไมยอมอยูนิ่งเม่ือเสียงแตรดังขึ้น 
25 เมื่อไดยินเสียงแตร มันรองตะโกน  ‘ ฮี่แฮ!’  
  ไดกลิ่นสงครามแตไกล  
  เสียงโหรองออกศึก เสียงตะโกนของนายทัพ 
 
26  “ เหยี่ยวทะยานขึ้นฟาและคลี่ปกบินไปทางใต 
  ดวยปญญาของเจาหรือ? 
27 นกอินทรีบินขึ้นสูงไปหาที่สรางรัง 



  ตามคําสั่งของเจาหรือ? 
28 มันอาศัยอยูบนหนาผาและพักอยูท่ีนั่นยามคํ่าคืน  
  ชะโงกผาคือท่ีกําบังเขมแข็งของมัน 
29 จากที่นั่นมันเสาะหาอาหาร 
  ตาของมันมองเห็นเหยื่อไดแตไกล 
30 ลูกของมันขยอกเลือดลงไปในคอ 
 มันไปทุกแหงท่ีมีการเขนฆา”  
                              
ขาพระองคดอยคา 
40 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโยบวา  
2  
“ ผูท่ีโตแยงกับพระเจาทรงฤทธิ์มีอะไรจะตักเตือนพระองคหรือ?  
  ใหคนที่ปรักปรําพระเจาตอบมาสิ!”  
 
3 โยบจึงกราบทูลองคพระผูเปนเจา+วา 
4  “ ขาพระองคไรคา แลวจะทูลตอบพระองควากระไร?  
  ขาพระองคเอามือปดปากไว 
5 ขาพระองคพูดไปครั้งหนึ่งแลว แตขาพระองคไมมีคําตอบ 
  พูดไปถึงสองครั้งแลว ขาพระองคจะไมพูดอีก”  
 
6 แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโยบจากพายุวา 
7  “ จงคาดเอวไวอยางลูกผูชาย  
  เราจะถาม  แลวเจาจงตอบ 
 
8 เจาจะลบหลูความยุติธรรมของเราหรือ?  
  และหาวาเราผิด เพื่อเจาจะเปนฝายถูกหรือ? 
9 เจามีแขนแข็งแรงเหมือนแขนพระเจาหรือ 
 เจาเปลงกัมปนาทเหมือนพระเจาไดหรือ? 



10 ถาเชนนั้นจงประดับตัวดวยศักด์ิศรีและบารมี  
  หมตัวดวยเกียรติยศและเดชานุภาพ 
11 ระบายความเกรี้ยวกราดของเจาออกมาสิ 
  มองดูคนหยิ่งผยอง และปราบเขาใหตกตํ่าลงมาสิ 
12 จงมองดูคนยโสโอหังและลดฐานะของเขา 
  บดขยี้คนชั่วราย ณ ที่ซ่ึงเขายืนอยูสิ 
13 จงคว่ําเขาลงในฝุนธุลี  
  กลบหนาเขาไวในหลุมฝงศพ 
14 แลวเราจะยอมรับวา 
  มือขวาของเจาชวยตัวเจาได 
 
15  “ จงมองดูเบเฮโมท17เถิด   
 เราไดสรางมันขึ้นมา เหมือนที่เราสรางเจา  
  มันกินหญาเหมือนวัว 
16 ดูบ้ันเอวอันทรงพลัง 
  และกลามเนื้อทองของมันสิ 
17 หางของมันกวัดไกวเหมือนสนซีดาร  
 
 เสนเอ็นตนขาของมันสานเขาดวยกันอยางเหนียวแนน 
18 กระดูกของมันเหมือนทอทองสัมฤทธ์ิ 
  แขงขาของมันเหมือนทอนเหล็ก 
19 มันจัดอยูในอันดับแรกของบรรดาผลงานที่พระเจาทรงสราง  
  องคพระผูสรางเขาใกลมันพรอมดวยดาบ 
20 ผลผลิตแหงภูเขาเปนอาหารของมัน  
  และสัตวปาท้ังหลายเริงเลนอยูใกลๆ 
21 มันนอนลงใตกอบัว  
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  กําบังตัวโดยอาศัยตนออในบึง 
22 มันซอนตัวใตเงาบัว 
  กลางหมูตนไคริมน้ํา 
23 แมน้ําอันปนปวนมิไดรบกวนสมาธิมัน  
  แมเม่ือจอรแดนอันเออทนซัดเขาใสปากมัน 
24 ใครอาจจับมันท่ีตาแลวลากไป  
  หรือเอาหวงคลองจมูกสนตะพายมันไปได? 
 
จับเลวอีาธาน 
41  “ เจาจับเลวีอาธาน18ดวยเบ็ดไดหรือ 
  เอาบวงคลองลิ้นมันไดหรือเปลา? 
2 เจาสามารถเอาเชือกสนตะพายจมูกมัน  
  เอาตะขอแทงขากรรไกรมันไดหรือ? 
3 มันจะวอนขอความเมตตาจากเจา?  
  พูดออนหวานกับเจาหรือ? 
4 มันจะยินยอมตกลง 
  เ ปนทาสรับใชของเจาตลอดชีวิตหรือ? 
5 เจาจะสามารถเลี้ยงดูมันเหมือนนก  
  และยกมันใหเปนเพื่อนเลนของลูกสาวเล็กๆ 
ของเจาหรือ? 
6 พอคาจะมาตอราคาซื้อมัน   
  แบงขายกันหรือ? 
7 หลาวจะระคายผิวของมันหรือ  
  ฉมวกจะระคายหัวของมันหรือ? 
8 หากเจาลงมือจับมันสักครั้ง 
  เจาจะจดจําการตอสูและเข็ดขยาดไมกลาทําอีก! 
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9 เปนความหวังลมๆ แลงๆ ที่คิดจะปราบมัน  
  แคเห็นมันก็ใจฝอแลว 
10 ไมมีใครดุรายพอที่จะไปย่ัวมัน  
  ก็แลวใครเลากลายืนขึ้นตอหนาเรา? 
11 ใครเลาจะมาเอยอางฟองรองเรา ซ่ึงเราตองชดใชให?  
  ทุกสิ่งภายใตสวรรคเปนของเรา 
 
12  “ เราจะไมงดกลาวถึงแขงขา  กําลัง 
  และเรือนรางอันสงางามของมัน 
13 ใครอาจถลกผิวหนังของมัน?  
  ใครอาจคลองบังเหียนใหมัน? 
14 ใครจะกลาจับปากของมันเผยอ 
  ซึ่งมีฟนนากลัวเรียงอยู? 
15 หลังของมันมีเกล็ดเหมือนโล 
  ซอนถ่ีแนบกันเปนแถว   
16 ผนึกเรียงกันแนน 
  ไมมีลมผานเขา 
17 มันเกาะติดกันสนิท  
  ยึดแนนจนไมอาจแยกจากกันได 
18 เวลามันจาม  มีแสงแวบวาบ 
  ดวงตาของมันดั่งแสงยามรุงอรุณ 
19 เปลวเพลิงพนออกจากปากของมัน 
  มีประกายไฟแลบออกมา 
20 ควันคละคลุงจากรูจมูกของมัน 
  เหมือนไอพวยพุงจากกาน้ําเดือดซ่ึงใชกกเปนฟน 
21 ลมหายใจของมันจุดถานใหลุกโชน 
  และเปลวไฟพุงขึ้นมาจากปากของมัน 
22 คอของมันมีกําลังมหาศาล  



  ความอกสั่นขวัญแขวนนําหนามันไป 
23 เนื้อของมันเกาะติดกันแนน  
  แข็งหนาและขยับไมได 
24 หนาอกของมันแข็งดังศิลา 
  แกรงด่ังแทนของหินโม 
25 เ มื่อมันลุกขึ้น  ผูแข็งแรงที่สุดก็อกสั่นขวัญหาย  
  พอมันขยับตัว  พวกเขาก็ใจฝอ 
26 ด า บ   ห อ ก   ห ล า ว   แ ห ล น  
  อาวุธใดๆ ไมมีผลตอมัน 
27 เหล็กไมตางอะไรกับฟางสําหรับมัน    
  และทองสัมฤทธิ์คือไมผุๆ  
28 ลูกศรไมสามารถทําใหมันหนีเตลิด  
  หินสลิงก็เหมือนแกลบ 
29 ส ำ ห รับมันกระบองก็เปนเชนฟางเสนหนึ่ง 
  และมันหัวเราะเยาะหอกที่พุงเขาใส 
30 ทองของมันปกคลุมดวยเกล็ดแหลมเหมือนเศษหมอแตก   
  มันคืบกายผานโคลนไปเหมือนเลื่อนนวดขาว 
31 มันทําใหหวงลึกปนปวน 
  ทองทะเลพลุงพลานเหมือนหมอน้ํามันเดือด 
32 มันท้ิงระลอกฟองผุดประกายอยูขางหลัง  
  ใครเห็นคงนึกวาทะเลมีผมหงอกขาว 
33 ไมมีอะไรอื่นอีกแลวในโลกที่เสมอเหมือนมัน 
  เปนสัตวซ่ึงไมรูจักความกลัว 
34 ในบรรดาสัตวท้ังปวงมันภาคภูมิท่ีสุด 
  เปนราชาเหนือสรรพสิ่งท่ีโออา”  
  
โยบยอมรบัผิด 
42 โยบจึงกราบทูลตอองคพระผูเปนเจา+วา  



2  “ ขาพระองคทราบวาพระองคทรงกระทําทุกสิ่งได    
  พระดําริของพระองคไมมีอะไรขวางได 
3 พระองคตรัสถามวา 
‘ ใครหนอที่บดบังคําปรึกษาของเราไวโดยปราศจากความรู?’  
  ขาพระองคเองพูดสิ่งที่ตัวเองไมเขาใจ  
  สิ่งท่ีอัศจรรยเกินความรูของขาพระองค 
 
4 พระองคตรัสวา  ‘ ฟงเถิด  เราจะพูด  
  เราจะถามเจา  แลวเจาจงตอบเรา’  
5 หูของขาพระองคเคยไดยินถึงเรื่องของพระองคมากอน  
  แตบัดนี้ตาขาพระองคไดเห็นพระองคแลว 
6 ฉะนั้นขาพระองคจึงชิงชังตัวเอง  
  สํานึกผิดในกองธุลีและขี้เถา”  
 
โยบอธิษฐานเผื่อสหาย 
7เม่ือองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโยบจบแลว 
ก็ตรัสกับเอลีฟสแหงเทมานวา  
“ เราโกรธเจากับเพื่อนอีกสองคนของเจา 
ดวยวาเจาไมไดพูดถึงเราอยางถูกตอง 
เหมือนดังโยบผูรับใชของเรา 8บัดนี้จงนําวัวผูเจ็ดตัว 
และแกะผูเจ็ดตัวไปหาโยบผูรับใชของเรา 
และถวายเครื่องเผาบูชาสําหรับพวกเจาเอง  
แลวโยบผูรับใชของเราจะอธิษฐานเผื่อเจา  
เราจะรับคําอธิษฐานของโยบ 
และไมลงมือกระทํากับเจาตามความโง เขลาของเจา  
เจามิไดพูดถึงเราอยางถูกตอง เหมือนโยบผูรับใชของเรา”  
9ฉะนั้นเอลีฟสแหงเทมาน  บิลดัดแหงชูอาห 
และโศฟารแหงนาอามาห 



จึงกระทําตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสบัญชา 
และองคพระผูเปนเจา+ทรงรับคําอธิษฐานของโยบ 
 
ซาตานปราชัย พระเจาทรงปูนบําเหน็จสองเทา 
10หลังจากท่ีโยบอธิษฐานเผื่อเพื่อนๆ แลว 
องคพระผูเปนเจา+ทรงทําใหทานเจริญรุงเรืองอีกครั้งหนึ่งและมั่งมี
กวาเดิมสองเทา 
11แลวพี่นองชายหญิงและทุกคนที่รูจักกันมาแตกอน 
พากันมารวมเลี้ยงฉลองในบานของโยบ 
ปลอบประโลมความทุกขลําเค็ญตางๆ 
ที่องคพระผูเปนเจา+ทรงอนุญาตใหเกิดแกโยบ 
แตละคนนําเงินและแหวนทองคําคนละวงมามอบใหแกทาน 
12องคพระผูเปนเจา+ทรงอวยพรแกโยบในบั้นปลายของชีวิตมาก
ยิ่งกวาตอนตน  บัดนี้ทานมีแกะ 14,000 ตัว  อูฐ 6,000 ตัว วัวผู 
1,000 คู และลา 1,000 ตัว 13ทานมีบุตรชาย 7 คน  บุตรสาว 3 
ค น      14บุตรสาวคนแรกของทานชื่อวาเยมีมาห  
คนที่สองชื่อเคสิยาห  
คนที่สามชื่อเคเรนหัปปุค15ตลอดทั่วแดนนั้นไมมีหญิงสาวคนใดงา
มเทาบรรดาบุตรสาวของโยบ 
ทานไดจัดแบงมรดกใหพรอมกันกับบุตรชาย   
 
16หลังจากนั้นโยบมีอายุยืนยาวตอไปอีก 140 ป 
มีชีวิตอยูเห็นหลานเหลนถึงสี่ชั่วอายุ 17แลวในท่ีสุดทานก็สิ้นชีวิต  
เปนคนแกหงอมทีเดียว 



บ ร ร พ  1 
ความสุขแท 
1ความสุขมีแก 
  ผูท่ีไมดําเนินตามคําแนะนําของคนชั่ว 
 หรือยืนอยูในทางของคนบาป 
  หรือนั่งอยูในที่ของคนชอบเยาะเยย 
2 แตเขาปติยินดีในบทบัญญัติขององคพระผูเปนเจา+ 
  และใครครวญบทบัญญัตินั้นท้ังกลางวันและกลางคืน 
3 เขาเปนเชน ตนไม ท่ีปลูกไวริมธารน้ํา     
  ซ่ึงออกผลตามฤดูกาล 
  ใบก็มิไดเหี่ยวแหงไป 
  ทุกสิ่งท่ีเขากระทําก็เจริญรุงเรือง 
 
4 สวนคนบาป  ไมเปนเชนนั้น  
  เขาเปนเหมือนแกลบ 
  ซ่ึงลมพัดปลิวฟุงไป 
5 ดังนั้นคนชั่วจะไมคงอยูในวันท่ีพระเจาทรงพิพากษา 
  และคนบาปจะมิไดยืนทามกลางบรรดาผูชอบธรรม 
 
6 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงดูแลวิถีของคนชอบธรรม  
  สวนหนทางของคนชั่วรายจะพินาศ 
 



พระเมสสิยาห*1 
2ไฉนประชาชาติท้ังหลายจึงคบคิดกัน  
  ชนชาติตางๆ จะวางแผนอันปวยการไปทําไม 
2 เหลากษัตริยของโลกตั้งตนขัดขืน 
  บรรดาผูนําประชุมกัน   
 เพื่อวางแผนตอตานองคพระผูเปนเจา+ 
  และผูซ่ึงพระองคทรงเจิมไว 
3 เขาทั้งหลายกลาววา “ ใหพวกเราหักโซตรวน 
  และปลดเครื่องพันธนาการของเขาทิ้งไป”  
4 องคพระผูเปนเจา+ผูประทับในสวรรคทรงพระสรวล  
     ทรงเยยหยันพวกเขา 
5 และแลว  
โดยพระพิโรธอันเกรี้ยวกราดพระองคทรงกําราบเขาทั้งหลาย  
  และกระทําใหเขากลัวลาน โดยตรัสวา 
6 “ เราไดตั้งกษัตริยของเราไว 
  บนศิโยนภูเขาศักด์ิสิทธิ์ของเรา”  
 
7 ขาพเจาจะประกาศพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+: 
 
  พระองคไดตรัสแกขาพเจาวา “ เจาเปนบุตรของเรา 
  วันนี้เราไดเปนบิดาของเจา 

                                      
1  * หัวขอ “ พระเมสสิยาห”  หมายถึง ผูท่ีไดรับการเจิม คือ 
ผูท่ีพระเจาทรงจัดเตรียมไวเพื่อชวยมนุษยใหรอดพนจากความผิด
บ า ป  



8 จ งขอเถิด  แลวเราจะมอบประชาชาติท้ังปวง 
ใหเปนมรดกของเจา 
  ตลอดทั้งโลกใหแกเจาเปนกรรมสิทธิ์ 
9 เจาจะปกครองพวกเขาดวยคทาเหล็ก  
  เจาจะฟาดพวกเขาใหแหลกเปนชิ้นๆ 
เหมือนหมอดิน”  
 
10 เหตุฉะนั้น  เหลากษัตริยเอย  จงฉลาด  
  บรรดาผูนําของโลก จงฟงคําตักเตือน 
11 จงปรนนิบัติองคพระผูเปนเจา+ดวยความยําเกรง 
  และตื่นเตนยินดี 
12 จงนมัสการพระบุตรของพระเจา 
กอนที่พระพิโรธของพระองคจะพลุงขึ้น  
  และทานตองถึงแกหายนะ 
 เพราะวาพระพิโรธของพระองคจะเกิดขึ้นในพริบตา 
  ความสุขมีแกผูท่ีเขามาพึ่งพิงในพระองค 
 
พระเจาทรงเปนพระผูชวย 
(บทเพลงของดาวิด  เมื่อหนีจากอับซาโลม โอรส) 
3ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ศัตรูของขาพระองคมากเหลือเกิน  
 ผูท่ีลุกขึ้นประทุษรายขาพระองคมากยิ่งนัก 
2 หลายคนกลาววา 
  พระเจาจะไมทรงชวยขาพระองคใหรอด 
 
3 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ พระองคทรงเปนโลปกปอง 
   เปนศักด์ิศรีของขาพระองค    



  และทรงกูหนาขาพระองคไว 
4 ขาพเจารองทูลตอองคพระผูเปนเจา+ 
  และพระองคทรงตอบขาพเจา 
   จากภูเขาอันศักด์ิสิทธิ์ของพระองค 
 
5 ขาพเจาเอนกายลงและหลับไป 
 
 ขาพเจาตื่นขึ้นอีกเพราะองคพระผูเปนเจา +ทรงคํ้าชูขาพเจ
า  
6 ขาพเจาจะไมหวั่นเกรงศัตรูนับหมื่น 
  ที่รุมลอมขาพเจารอบดาน    
 
7 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ โปรดทรงลุกขึ้น  
  พระองคเจาขา  ชวยขาพระองคดวยเถิด 
 ขอทรงตบหนาศัตรูท้ังหลาย   
  แ ล ะ เ ล า ะ ฟ ’ นของเหลาคนชั่ว 
 
8 การชวยกูมาจากองคพระผูเปนเจา+     
  ขอพระพรของพระเจามีแกเหลาประชากรเทอญ 
 
คําอธิษฐานเวลาเย็น 
(ถึงหัวหนานักรอง  ใชเครื่องสาย  บทเพลงของดาวิด) 
4ขาแตพระเจาผูทรงใหความเปนธรรมแกขาพระองค  
  ขอทรงตอบเมื่อขาพระองครองทูล  
 โปรดชวยขาพระองคจากความคับแคนลําเค็ญ 



 
 ข อ ท ร งเมตตาและสดับฟงคําอธิษฐานของขาพระองค 
 
2 “ มนุษยท้ังหลายเอย เจาจะแปรเปลี่ยนเกียรติสิริของเรา  
   ใหเปนความอัปยศไปนานเพียงไหน   
 
 เจาจะรักมายาและแสวงหาพระเทียมเท็จไปนานสักเทาใด”  
3
 พึงรูเถิดวาองคพระผูเปนเจา+ทรงแยกผูชอบธรรมไวตางหา
กสําหรับพระองคเ อ ง   
  พระองคจะทรงฟงเม่ือขาพเจาทูลรองเรียก 
 
4 ในยามโกรธ  อยากระทําบาป 
  ขณะอยูบนที่นอน  
จงพิเคราะหจิตใจของตนและสงบนิ่ง  
 
5 จงวางใจในองคพระผูเปนเจา+  
  และถวายเครื่องบูชาท่ีทรงพอพระทัย 
 
6 หลายคนกลาววา “ ใครจะใหเราเห็นสิ่งดีๆ บาง”  
  ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอใหแสงสวางแหงพระพักตรพระองค   
  สองเหนือขาพระองคท้ังหลาย 
7 ความปติยินดีซ่ึงทรงโปรดประทานแกจิตใจขาพระองคนั้น  



 
 เหนือกวาความปรีดาปราโมทยเม่ือเก็บเก่ียวไดผลผลิตลนเห
ลือเสียอีก 
8 ขาพระองคจะเอนกายลงนอนหลับดวยความสงบสุข  
  เ พ ร าะพระองคแตผูเดียว 
  กระทําใหขาพระองคอาศัยอยูอยางปลอดภัย 
 
คําอธิษฐานในยามเชา 
(ถึงหัวหนานักรอง  ใชขลุย  บทเพลงของดาวิด) 
5ขาแตองคพระผูเปนเจา+โปรดสดับฟงคําอธิษฐานของขาพระองค      
  ขอทรงพิจารณาความในใจของขาพระองค   
2 องคพระเจาจอมราชัน   
  โปรดรับฟงคํารองทูลนี้ 
  เพราะขาพระองคอธิษฐานตอพระองค 
3 ยามเชาทรงไดยินเสียงขาพระองค     
  ยามเชาขาพระองคเฝาทูลตอพระองค 
  และจดจอรอคอย 
 
4 พระองคมิใชพระเจาท่ีพึงพระทัยในบาปชั่ว 
  และคนชั่วรายมิอาจอยูรวมกับพระองค 
5 คนหยิ่งจองหองไมอาจยืนอยูเบ้ืองพระพักตรพระองค   
  พระองคทรงเกลียดชังบรรดาผูกระทําผิด 
6 พระองคทรงทําลายลางผูท่ีโกหก 
  ทรงชิงชังผูท่ีกระหายเลือด 
  และคนที่คดโกงเหลี่ยมจัด 
 



7 แตสวนขาพระองคจะเขามายังพระนิเวศ 
  โดยพระกรุณาธิคุณของพระองค      
 ขาพระองคจะกมกราบนมัสการดวยความยําเกรง   
  ตรงตอพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค 
8 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ เนื่องดวยศัตรูของขาพระองค   
 
 ขอทรงนําขาพระองคไปในทางชอบธรรมของพระองค  
  ขอใหวิถีของพระองคแจมแจงแกขาพระองค 
 
9 เพราะไมมีสักคําจากปากของเขาที่เชื่อถือได  
  ใ น ใ จ ของพวกเขามีแตการทําลายลาง 
 ลําคอของเขาคือหลุมฝงศพที่เปดอยู 
  เขาใชลิ้นกลาวปลิ้นปลอน 
10 ขาแตพระเจา ขอทรงลงอาญาแกเขาตามความผิดของเขา   
  ขอใหเขาลมจมดวยกลอุบายของตัวเอง     
 ขอทรงอเปหิเขาเพราะการลวงละเมิดท้ังหลายของเขา  
  เพราะเขากบฏตอพระองค 
 
11 แตขอใหคนทั้งปวงที่พักพิงในพระองคเปรมปรีด์ิเถิด     
  ใหคนเหลานั้นรองเพลงยินดี  
 ขอทรงโอบอุมคุมครองเขาทั้งหลาย   
 
 เพื่อบรรดาผูท่ีรักพระนามของพระองคจะปลื้มปติในพระองค 
12 เพราะพระองคทรงอวยพระพรแกคนชอบธรรม      
  ขาแตองคพระผูเปนเจา+ พ ร ะ องคทรงปกปอง 



   คุมครองเขาดวยความโปรดปราน 
ดังโลปองกันเขา 
 
คําอธิษฐานขอการอภัยโทษและการรักษา 
(ถึงหัวหนานักรอง  ใชเครื่องสาย ตามทํานองเซมินิธ  
บทเพลงของดาวิด) 
6โปรดเถิด พระองคเจาขา  ขออยาทรงกําราบ   
  หรือตีสอนขาพระองคในขณะทรงพระพิโรธ 
2 ขอทรงกรุณาขาพระองคเถิด  
เพราะขาพระองคออนระโหยโรยแรง   
  โปรดทรงรักษา  
เพราะขาพระองคปวดราวถึงในกระดูก 
3 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
จิตวิญญาณขาพระองคตองทุกขระทม   
  อีกนานสักเทาใด    
4 พระองคเจาขา  ขอทรงหันมาชวยขาพระองคดวยเถิด  
  ขอทรงชวยขาพระองค  
โดยเห็นแกความรักม่ันคงของพระองค 
5 ตายไปแลว ก็ไมมีใครรําลึกถึงพระองคได  
 
 ผูใดเลาจะสรรเสริญขอบพระคุณพระองคจากหลุมฝ’ งศพไ
ด 
 
6 ขาพระองคออนลาไปดวยการคร่ําครวญ ทุกคํ่าคืนร่ําไห 
  จนที่นอนและหมอนชุมดวยน้ําตา 
7 ดวงตาขาพระองคหมองช้ําดวยความ ทุกขโศก    



  พรามัวไปเพราะบรรดาศัตรูของขาพระองค 
 
8 เจาท้ังปวงผูกระทําชั่ว  จงไปใหพนเดี๋ยวนี้    
 
 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงสดับฟงเสียงร่ําไหของขาแลว 
9 องคพระผูเปนเจา+ทรงไดยินคําทูลวิงวอนของขาพเจา 
  
  ทรงรับคําอธิษฐานของขาพเจา 
10 ศัตรูท้ังปวงของขาพเจาจะอับอายและขวัญกระเจิง  
 พวกเขาจะหันกลับดวยความอดสู ในบัดดล 
 
คําอธิษฐานขอความยุติธรรม 
(ชิกกาโยนของดาวิด  ซ่ึงขับรองถวายแดพระเจา  
เก่ียวกับคูชคนเบนยามิน) 
7ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองค 
ขาพระองคพักพิงในพระองค 
 
 ขอทรงชวยและกอบกูขาพระองคจากบรรดาผูไลลาขาพระอ
งค 
2 หาไมแลวเขาจะขย้ําขาพระองคดุจสิงโต   
  และฉีกขาพระองคเปนชิ้นๆ โดยไมมีใครชวย 
 
3 ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองค 
หากขาพระองคไดกระทําผิด   
  และบาปชั่วตกอยูในมือของขาพระองค 
4 หากวาขาพระองคไดตอบแทนความดีดวยความชั่ว 



  หรือโจมตีคูอริโดยไมมีเหตุ 
5 ก็ขอใหขาพระองคถูกศัตรูรุกไลจนหมดทางสู  
  ใหเขาเหยียบย่ําชีวิตของขาพระองคจมดิน 
 
6 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขอทรงลุกขึ้นดวยพระพิโรธ 
  พลุงขึ้นตอความเกรี้ยวกราดของศัตรูของขาพระองค  
  ข อ ท ร งลุกขึ้น  
อํานวยความยุติธรรมแกขาพระองคเถิด  พระเจาขา 
7 ขอทรงชุมนุมประชากรทั้งปวงตอพระพักตรพระองค   
  ขอทรงปกครองพวกเขาจากเบื้องบน 
8  ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงพิพากษาประชากรทั้งหลาย    
 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขอทรงตัดสินขาพระองค 
  
 ต า ม ค ว า ม ช อ บ ธ ร ร ม ข องขาพระองค 
  ตามความสัตยสุจริตของขาพระองคเถิด  
องคพระผูสูงสุด 
9 ขาแตพระเจาผูทรงเที่ยงธรรม  
  ผูทรงพิเคราะหความคิดและจิตใจ 
 ขอทรงยุติความเลวรายของคนชั่ว    
  และกระทําใหผูชอบธรรมมั่นคงปลอดภัย 
 
10 พระเจาสูงสุดทรงเปนโลกําบังของขาพเจา 
  ทรงชวยผูท่ีมีจิตใจซ่ือตรงใหรอด 
11 พระเจาทรงเปนตุลาการที่เท่ียงธรรม  
  ทรงพระพิโรธคนชั่วรายทุกๆวัน 
12 หากเขามิไดหันกลับจากความผิดบาป 



  พระองคจะทรงลับดาบของพระองคไว 
  พระองคทรงโกงธนูเตรียมยิง 
13 พระองคทรงเตรียมลูกศรเพลิงสังหาร 
  และอาวุธเพชฌฆาตไวพรอมแลว 
 
14 คนชั่วรายวางแผนการชั่ว  
  กอกําเนิดการคิดคดทรยศ   
  และคลอดความโปปดมดเท็จออกมา 
15 เขาขุดหลุมพรางไว   
  และตกลงในหลุมท่ีตัวเองทํา 
16 ใหความเดือดรอนที่เขากอขึ้น   
   ยอนกลับมาตกใสตัวเขา 
  ใหความทารุณสุมหัวตัวเขาเอง 
 
17
 ขาพเจาจะขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+เนื่องดวยความชอ
บธรรมของพระองค 
 
 ขาพเจาจะสรรเสริญพระนามขององคพระผูเปนเจา+ผูยิ่งให
ญสูงสุด 
 
พระสิริของพระเจาและศักด์ิศรีของมนุษย 
(ถึงหัวหนานักรอง  ตามทํานองกิททิธ  บทเพลงของดาวิด) 
8ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 

องคพระผูเปนเจาของขาพระองคท้ังหลาย  
  พระนามของพระองคเกริกไกรทั่วแผนดินโลก 



 
 พระเกียรติสิริของพระองค สูงสงกวาฟาสวรรค 
2 เพลงสรรเสริญพระองคออกมาจากปากเด็กและทารก 
  กระทําใหศัตรูของพระองคอดสูและนิ่งอั้นไป 
 
3 เมื่อขาพระองคแหงนหนาขึ้นดูทองฟา 
  แลเห็นฝพระหัตถของพระองค  
 คือดวงจันทรและดวงดาวที่ทรงตั้งไว 
4 มนุษยเปนใครหนอ  พระองคจึงทรงพะวงถึง 
  บุตรมนุษยเปนผูใด  จึงทรงหวงใยดูแล 
5 พระเจาทรงสรางใหมนุษยดอยกวาพระองค*2เพียงเล็กนอย    
  และทรงสวมมงกุฎแหงสงาราศีกับเกียรติใหแกเขา 
 
6 พระองคทรงตั้งใหเขาดูแลสิ่งสารพัดท่ีทรงสรางขึ้น   
  ทุกสิ่งอยูภายใตอํานาจของเขา 
7 ฝูงแกะ  ฝูงวัว   
  และสัตวปาท้ังหลาย 
8 หมูนกในอากาศ   
  ปลา และสิ่งมีชีวิตทั้งปวงในทะเล 
 
9 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 

องคพระผูเปนเจาของขาพระองคท้ังหลาย   
  พระนามของพระองคเกริกไกรทั่วแผนดินโลก 
 

                                      
2 8:5 * หรือ ชาวสวรรค 



พระเจาผูทรงชวยใหรอด 
(ถึงหัวหนานักรอง  ทํานองมุธลับเบน  บทเพลงของดาวิด) 
9ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขาพระองคจะเทิดทูน 
   พระองคอยางสุดหัวใจ 
  จะบอกถึงการมหัศจรรยท้ังสิ้นท่ีทรงกระทํา 
 
2 ขาแตพระเจาผูยิ่งใหญสูงสุด  ขาพระองค 
   จ ะ โ สมนัสยินดีในพระองค     
  จะรองเพลงสรรเสริญพระองค  
 
3 ศัตรูของขาพระองคจะหันกลับไป  
  ลมลงและพินาศเบื้องพระพักตรพระองค 
4 พระองคทรงผดุงสิทธิและความยุติธรรมแกขาพระองค   
  พระองคประทับบนพระที่นั่ง 
   และพิพากษาอยางเที่ยงธรรม 
5 พระองคทรงขนาบประชาชาติท้ังหลาย 
   และทรงทําลายคนชั่ว    
  ทรงลบชื่อของเขาออกไปเปนนิตย 
6 ศัตรูพินาศยอยยับไปนิรันดร   
  พระเจาทรงทําลายเมืองตางๆของเขา 
   อยางถอนรากถอนโคน  
  แมแตอนุสรณของเขาก็วอดวายไปสิ้น 
 
7 องคพระผูเปนเจา+ทรงครอบครองอยูเปนนิตย 
  ทรงสถาปนาบัลลังกของพระองคไวเพื่อการพิพากษา 
8 พระองคจะทรงพิพากษาโลกดวยความเที่ยงธรรม 



  และจะทรงปกครองประชาชาติ 
   ทั้งหลายดวยความยุติธรรม 
9 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนท่ีลี้ภัยของผูถูกขมเหง 
  ทรงเปนปราการมั่นคงในยามทุกขรอน 
10 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ทุกคนท่ีรูจักพระนาม 
   ของพระองคจะพึ่งในพระองค 
  เพราะพระองคไมเคยทอดทิ้งบรรดา 
   ผูท่ีแสวงหาพระองค 
 
11 จงรองเพลงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ผูประทับ ณ ศิโยน 
 
 จงประกาศพระราชกิจของพระองคแกประชาชาติท้ังปวง 
12 พระองคผูทรงแกแคนให  จะไมทรงลืม 
 
 จะไมทรงเพิกเฉยตอเสียงร่ํารองของผูท่ีตกทุกขไดยาก 
 
13 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขอทรงเมตตาขาพระองค    
   โปรดทอดพระเนตรวาเหลาศัตรู 
   ขมเหงรังแกขาพระองคเพียงใด 
 
 ขอทรงโอบอุมขาพระองคใหพนจากประตูแหงความตาย 
14 เพื่อขาพระองคจะสามารถสรรเสริญ 
   พระองคตอหนาชุมชนแหงศิโยน 
  และปติยินดีในการชวยกูของพระองค 
15 ประชาชาติท้ังหลายไดตกลงไปในหลุมท่ีเขาขุดไว    
  เทาของเขาติดกับท่ีเขาเองดักไว 



16
 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนท่ีประจักษแจงในเรื่องความเท่ียง
ธรรมของพระองค    
  ทรงใหคนชั่วจนมุมดวยน้ํามือของตัว เ อ ง  
 
17 คนชั่วจะถูกสงไปยังแดนผูตาย  
 
 นี่แหละคือจุดจบของประชาชาติท้ังปวงที่หลงลืมพระเจา 
18 แตคนแรนแคนจะไมถูกละลืมเสมอไป    
  ความหวังของผูตกทุกขไดยากจะไมสิ้นสลาย 
 
19 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงลุกขึ้นพิพากษาลงโทษบรรดาประชาชาติ  
  อยาใหมนุษยเอาชนะได 
20 ขอทรงกระทําใหเขาครั่นครามยําเกรง  
 
 เพื่อประชาชาติท้ังหลายจะรูสํานึกวาตนเปนเพียงมนุษย 
 
พระเจาทรงพิพากษาคนชั่วราย 
10ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ทําไมหนอ 
จึงทรงประทับอยูไกลแสนไกล  
  ไฉนทรงซอนพระองคเสียในยามทุกขลําเค็ญ 
 
2 คนชั่วไลลาคนยากไรอยางหยิ่งผยอง 
  ขอใหเขาติดกับอยูในอุบายที่เขาคิดขึ้นเอง 
3 เขาโออวดตัณหาชั่วของตน   



 
 เขาลบหลูองคพระผูเปนเจา+และรวมยินดีกับคนโลภมาก 
4 เนื่องเพราะความจองหองอวดดี   
   คนชั่วรายไมแสวงหาพระเจา  
  ไมเคยมีพระเจาในความคิดของเขา 
5 วิถีของคนอธรรมรุงเรืองเสมอ  
  เขาโอหังลําพอง  ไกลหางจากบทบัญญัติของพระองค 
  เขาหยามหยันเหลาศัตรู 
6 เขาบอกตัวเองวา “ ไมมีสิ่งใดทําใหเราสั่นคลอนได 
  เราจะไมมีวันลําบากเดือดรอน”  
7 ริมฝปากของเขาเต็มไปดวยคําแชงสาป   
   คําโกหกและคําขมขู  
  ความทุกขรอนและความชั่วอยูใตลิ้นของเขา 
8 เขาซุมตัวรอดักเหยื่ออยูในมุมมืดใกลหมูบาน 
  สังหารผูบริสุทธิ์ท่ีผานไปมา 
9 เขาหมอบนิ่งอยูดังสิงโต  
  รอจังหวะตะครุบคนยากไรอนาถา 
   ซ่ึงตกในกับดักท่ีเขาวางไว 
10 เหยื่อของเขาถูกบดขยี้  
  ลมลงภายใตการจูโจมของเขา 
11 เขาบอกตัวเองวา “ พระเจาทรงลืมแลว 
  พระองคมิไดคอยดูอยู และไมทรงรูเห็น”  
 
12 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขอทรงลุกขึ้น  
   จัดการกับพวกเขาเถิด  
  ขออยาทรงลืมผูยากไรอนาถา 



13 เหตุไฉนคนชั่วจึงลบหลูพระเจา 
  ทําไมจึงคิดในใจวาพระเจาจะไมทรงเอาเรื่องเขา 
14 แตพระองคทรงเห็น    
  ทรงพิจารณาความเดือดรอนและทุกขโศก 
  เพื่อจะทรงจัดการ   
  พระองคเจาขา  คนยากไรมอบชีวิตไวกับพระองค  
  เพราะพระองคทรงเปนท่ีพึ่งของคนอนาถา 
15 ขอทรงหักเขี้ยวเล็บของคนชั่วคนเลว 
  ขอทรงจัดการกับความชั่วของเขาจนถึงท่ีสุด 
 
16 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนจอมกษัตริยสืบไปนิรันดร 
 
 บรรดาประชาชาติจะพินาศไปจากแผนดินของพระองค 
17 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคทรงทราบความในใจของผูคับแคนลําเค็ญ  
  ทรงสดับฟงเสียงร่ํารองของเขา  และทรงหนุนใจเขา 
18 พระองคทรงปกปองลูกกําพราและผูถูกขมเหงรังแก   
  เพื่อวามนุษยจะไมขมขูเขาอีกตอไป 
 
พระเจาเปนท่ีหลบภัย 
(ถึงหัวหนานักรอง  เพลงของดาวิด) 
11ขาพเจาพักพิงในองคพระผูเปนเจา+   
  เหตุใดทานจึงมาบอกขาพเจาวา  
“ จงหนีไปที่ภูเขาดังนก 
2 เพราะนี่แนะคนชั่วไดเตรียมธนูไวพรอมในมุมมืด  
  เล็งเขม็งหมายเอาผูมีใจเที่ยงธรรมเปนเปา 



3 เมื่อรากฐานถูกทําลายลงเสียแลว 
  คนชอบธรรมจะทําอะไรได”  
 
4 องคพระผูเปนเจา+ประทับในวิหารบริสุทธิ์ของพระองค      
  ทรงอยูเหนือราชบัลลังกแหงสวรรค 
  ทรงจับตาดูมวลมนุษย 
5 ทรงตรวจสอบทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรม       
 
 พระองคทรงเกลียดชังคนชั่วและบรรดาผูท่ีกระหายความทา
รุณโหดราย 
6
 พระองคจะทรงเทเปลวไฟและกํามะถันลงเหนือผูชั่วรายดังห
า ฝ น  
  และเผาผลาญเขาดวยไอรอนแรง 
 
7 เพราะองคพระผูเปนเจา+ท ร ง ช อ บ ธ ร ร ม  
  ทรงรักความยุติธรรม   
  คนเที่ยงธรรมจะเห็นพระพักตรพระองค 
 
พระเจาผูทรงพิทักษรักษา 
(ถึงหัวหนานักรอง  ตามทํานองเชมินิธ  บทเพลงของดาวิด) 
12พระองคเจาขา  โปรดทรงชวยดวย  เพราะคนเที่ยงธรรมสิ้นแลว 
  คนสัตยสุจริตสูญไปจากหมูมนุษย 
2 ทุกๆคนคดโกง  ประจบสอพลอและเจาเลหเพทุบาย 
3 ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงกําจัดทุกริมฝปากที่ประจบสอพลอ   
  และทุกลิ้นท่ีโอหังอวดดี  



4 ชึ่งกลาววา “ เราจะเอาชนะดวยลิ้นของเรา 
  ปากและลิ้นมันก็ของเราใครจะมาหามเราได”  
 
5 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา “ เราจะลุกขึ้น 
เพราะเห็นแกผูออนแอซึ่งถูกขมเหง  
 และเห็นแกเสียงโอดครวญของผูยากไร 
เราจะปกปองเขาจากผูประทุษราย”  
6 พ ร ะ ด ำรัสขององคพระผูเปนเจา+นั้นแนนอนไมผิดพลาด  
  บริสุทธิ์ท่ีสุดดังเงินท่ีชําระในเบาหลอมถึงเจ็ดครั้ง 
 
7,8 พระองคเจาขา  
แมวาคนอธรรมจะเพนพานอยูท่ัวทุกหัวระแหง 
  และความชั่วเปนท่ียกยองในหมูมนุษยก็ตาม 
 แตพระองคจะทรงคุมครองขาพระองคท้ังหลายไวใหปลอดภั
ยจากเง้ือมมือของ 
  คนชั่วเปนนิตย 
 
คําทูลขอความชวยเหลือจากพระเจา 
(ถึงหัวหนานักรอง  เพลงของดาวิด) 
13พระองคเจาขา  
พระองคจะทรงลืมขาพระองคไปนานสักเทาไรตลอดกาลหรือ  
 
 จะทรงเมินพระพักตรไปจากขาพระองคอีกนานเทาใดหนอ 
2 ขาพระองคตองหมกมุนครุนคิด  
ตองราวรานใจอยูวันแลววันเลาไปอีกนานเพียงไร 
  ศัตรูจะมีชัยเหนือขาพระองคอีกนานสักเทาใดหนอ 



 
3 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงเหลียวแลและตอบขาพระองค  
  โปรดประทานความสวางแกขาพระองค  
หาไมแลวขาพระองค  
  จะตองหลับใหลอยูในความตาย 
4 ขออยาใหศัตรูของขาพระองคกลาวไดวา 
“ เราชนะเขาแลว”    
  และลิงโลดยินดีเม่ือขาพระองคลมลง 
 
5 สวนขาพระองควางใจในความรักม่ันคงของพระองคเสมอ  
 
 จิตใจขาพระองคปติชื่นชมในการชวยใหรอดของพระองค 
6 ขาพเจาจะรองเพลงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
  เพราะพระองคทรงดีตอขาพเจายิ่งนัก 
 
ค น โ ฉ ด เ ข ล า  
(ถึงหัวหนานักรอง  ของดาวิด) 
14คนโงรําพึงอยูในใจวา “ ไมมีพระเจา”    
 เขาเสื่อมทราม  กระทําชั่ว  ไมมีสักคนที่ทําดี 
 
2 องคพระผูเปนเจา+ทรงมองลงมาจากสวรรค  
ดูมวลมนุษยชาติ  
 เพื่อหาวามีสักคนไหมที่เขาใจ  เสาะแสวงหาพระเจา 
3 ทุกคนหลงเจิ่นไปหมด ลวนแตเสื่อมทรามดวยกันท้ังนั้น 
 ไมมีคนดีสักคน  ไมมีเลย 



 
4 คนทําชั่วจะไมมีวันเรียนรูเลยหรือ 
  คือผูท่ีกลืนกินประชากรของเราดังอาหาร 
  และผูไมยอมรองทูลองคพระผูเปนเจา+ 
5 ความหวาดหวั่นพรั่นพรึงจะจูโจมเขา  
  เพราะวาพระเจาทรงสถิตกับบรรดาผูท่ีชอบธรรม 
6 เจาคนชั่วคอยขัดขวางแผนงานของผูยากไร 
  แตองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนท่ีลี้ภัยของเขา 
 
7 ขอใหการชวยกูเพื่ออิสราเอลมาจากศิโยนเถิด 
 
 เม่ือองคพระผูเปนเจา+ทรงใหเหลาประชากรคืนสูความรุงเรื
อ ง  
  ใหยาโคบปลื้มปติเถิด  อิสราเอลจงยินดี 
 
สิ่งท่ีพระเจาพอพระทัย 
(บทเพลงของดาวิด) 
15ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ผูใดจะพักพิงในสถานบริสุทธิ์ของพระองค  
  ใครหนอจะอาศัยบนภูเขาศักด์ิสิทธิ์ของพระองค 
 
2 คือผูดําเนินชีวิตอยางไมมีท่ีติ  ผูกระทําสิ่งท่ีชอบธรรม  
 ผูท่ีพูดความจริงจากใจของตน 
3  ผูท่ีไมกลาวนินทาวาราย 
 ไมทําผิดตอเพื่อนบาน 
  และไมพูดใหรายคนอื่น 



4 เขาประณามคนเลวชั่ว 
  แตยกยองผูท่ียําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
 เขารักษาคําม่ันสัญญา 
  แมวาตัวเองตองเสียประโยชน 
5 เขาใหยืมเงินโดยไมคิดดอกเบ้ีย  
  และไมยอมรับสินบนเพื่อปรักปรําผูบริสุทธิ์        
  
 คนเชนนี้จะยืนหยัดม่ันคงเปนนิตย 
 
มรดกเยี่ยมยอด 
(มิคทามบทหนึ่งของดาวิด) 
16ขาแตพระเจา ขอทรงปกปองขาพระองค   
  เพราะขาพระองคมาลี้ภัยในพระองค 
 
2 ขาพเจากราบทูลวา “ พระองคทรงเปน 
   องคพระผูเปนเจาของขาพระองค 
  นอกเหนือพระองคแลว  ขาพระองค ไมมีดีเลย”  
3 ขาพเจาชื่นชมเหลาวิสุทธิชนในโลกนี้    
  เขาทั้งหลายเปนผูทรงเกียรติ นายกยอง 
4 บรรดาผูท่ีติดตามพระอื่นๆจะทุกขโศกยิ่งๆ ขึ้น 
 ขาพเจาจะไมถวายเครื่องสักการบูชาดังท่ีพวกเขากระทํา  
  หรือเอยชื่อพระตางๆ ของพวกเขา 
 
5 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนสมบัติล้ําคาของขาพเจา  
ทรงเลี้ยงดูขาพเจา   
  ชีวิตความเปนไปของขาพเจา สุดแทแตพระองค 



6 ทรงใหขาพเจาไดรับสวนในเขตแดนอันรื่นรมย 
  เปนกรรมสิทธิ์นาชื่นใจยิ่งนัก 
 
7 ขาพเจาจะสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
ผูทรงใหคําปรึกษาแกขาพเจา 
  แมในยามคํ่าคืนจิตใจขาพเจาก็สอนตัวเอง 
8 ขาพเจาคิดคํานึงถึงองคพระผูเปนเจา+เ ส ม อ  
  และเนื่องดวยพระองคทรงอยูใกลเพียงนี้  
  ขาพเจาจะไมไหวหวั่นสั่นคลอน 
9 จิตใจและจิตวิญญาณของขาพเจาจึงชื่นชมยินดี   
  และรางกายก็อยูอยางปลอดภัย 
10 เพราะพระองคจะมิทรงละขาพระองคไวในแดนผูตาย 
  จะมิทรงปลอยใหองคบริสุทธิ์ของพระองคเนาเปอย 
11 ทรงสําแดงหนทางชีวิตแกขาพระองค  
 
 พระองคจะทรงกระทําใหขาพระองคปติยินดีท่ีมีพระองคอยูด
ว ย   
 มีความชื่นบานอยู ณ 
เบ้ืองพระหัตถขวาของพระองคตลอดไป 
 
คําอธิษฐานของผูบริสุทธิ์ 
(คําอธิษฐานของดาวิด) 
17ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขอทรงฟงคํารองทูล 
  ขอความเปนธรรมของขาพระองค 
 โปรดสดับฟงคําวิงวอนอธิษฐาน 
  อันสัตยจริงของขาพระองค 



2 ขอทรงชี้ขาดวาขาพระองคบริสุทธิ์   
  เพราะพระองคทรงไวซ่ึงความยุติธรรม 
 
3 พ ร ะ อ ง คไดทรงตรวจสอบจิตใจขาพระองค 
   และเห็นวาขาพระองคดี   
  พระองคเสด็จมาในยามค่ําคืน 
   และพบวาไมมีสิ่งใดบกพรอง  
  ทรงทราบวาขาพระองคพูดความจริง  
4 สวนการกระทําของมนุษยนั้น   
  ขาพระองคไดระวังตน 
 ใหพนจากวิถีทางของคนใจเหี้ยม   
 
 โ ด ย พ ร ะ ว จ น ะ จ า ก พ ร ะโอษฐของพระองค 
   
5 ยางเทาของขาพระองคมิไดพลั้งพลาด 
  จากวิถีของพระองค 
 
6 ขาพระองคกราบทูลพระองค  เพราะ 
   พระองคจะทรงตอบขาพระองค  
  ขาแตพระเจา โปรดสดับฟงคําทูล 
   อธิษฐานของขาพระองค 
7 ขอทรงสําแดงความมหัศจรรยแหง 
   ความรักยิ่งใหญของพระองค  
  ขาแตพระเจาผูทรงชวยบรรดาผูท่ี 
   พักพิงในพระองคใหพนจากศัตรูของเขา 
8 ขอทรงปกปองขาพระองคดังแกวตา 



  ขอทรงซอนขาพระองคไวใตรมปกของพระองค 
9 ใหพนจากศัตรูผูชั่วรายซ่ึงรุมลอมกรอบ  
  หมายปลิดชีวิตขาพระองค 
10 เขาโหดราย  ไรมนุษยธรรม   
  ปากของเขากลาวคําโอหัง 
11 เขาประชิดตัวขาพระองค 
  และกระเหี้ยนกระหือรือที่จะเหวี่ยง 
ขาพระองคลงกับพื้น 
12 เขาเปรียบดังสิงโตกระหายเหยื่อ  
  ดังราชสีหซุมรอขย้ํา 
 
13 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงลุกขึ้นตอสูคนชั่วขอทรงโคนลมเขา 
 
 ขอทรงชวยขาพระองคใหพนจากคนชั่วดวยดาบของพระอง
ค 
14 โดยพระหัตถพระองค  ขอทรงชวยขาพระองค 
  จากบรรดาผูซ่ึงบําเหน็จของเขาอยูแคในชีวิตนี้ 
 
 คนที่พระองคทรงดูแลนั้น จะไมหิวโหย 
  บรรดาบุตรของเขามีทรัพยบริบูรณ 
  และเขาส่ําสมความมั่งค่ังไวใหลูกหลาน 
15 สวนขาพระองค  
ใ น ค วามชอบธรรมจะไดเห็นพระพักตรพระองค 
  เมื่อขาพระองคตื่นขึ้น  
จะอิ่มเอิบใจที่ไดเห็นคุณลักษณะของพระองค 



 
บทเพลงของดาวิดเรื่องการชวยกู 
(ถึงหัวหนานักรองของดาวิดผูรับใชองคพระผูเปนเจา+ 
ทรงขับรองถวายแดองคพระผูเปนเจา+  
เม่ือครั้งทรงกอบกูจากบรรดาศัตรู  รวมทั้งซาอูลดวย) 
18ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูทรงเปนกําลังของขาพระองค   
ขาพระองครักพระองค 
 
2 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนศิลา  
ปอมปราการผูกอบกูของขาพเจา 
  พระเจาของขาพเจาทรงเปนศิลา  
ซ่ึงขาพเจาลี้ภัยและพักพิง 
  ทรงเปนพระผูชวยใหรอด  เปนโล  
และเปนท่ีม่ันของขาพเจา 
3 ขาพเจารองทูลตอองคพระผูเปนเจา+ 
ผูทรงสมควรแกการเทิดทูนสรรเสริญ   
 
 แลวขาพเจาก็ไดรับการชวยใหรอดพนจากศัตรูท้ังปวง 
 
4 โซแหงความตายพันธนาการขาพเจาไว  
  กระแสแหงความยอยยับโหมกระหน่ําขาพเจา 
5 ส า ย ใ ย ม ร ณะรัดตรึงขาพเจา   
  บวงมัจจุราชอยูตรงหนาขาพเจา 
6 ในความรวดราวทรมาน   
ขาพเจารองทูลตอองคพระผูเปนเจา+ 
  ทูลขอความชวยเหลือจากพระองค   



 และพระองคทรงสดับฟงขาพเจาจากพระวิหารของพระองค  
  เสียงร่ํารองของขาพเจาไปถึงพระกรรณของพระองค 
 
7 และแลวแผนดินโลกก็สะเทือนเลื่อนลั่น  
  ภูเขาท้ังหลายสั่นคลอนไปถึงราก  
  แผนดินไหวอยางรุนแรงเพราะทรงพระพิโรธ 
8 ควันลอยจากพระนาสิก 
  เปลวไฟเผาผลาญออกมาจากพระโอษฐ 
  จุดไฟประทุขึ้น 
9 พระองคทรงโนมฟาสวรรคและเสด็จลงมา  
  ความมืดทึบอยูใตพระบาทของพระองค 
10 พ ร ะองคทรงประทับเหนือเครูบ   
  เสด็จมาโดยพลันดวยปกแหงกระแสลม 
11 ทรงใหความมืดดุจเมฆฝนดําทะมึน 
  ปกคลุมพระองค 
12 ทันใดนั้น  ความสวางเจิดจาแหงการปรากฏของพระองค    
  ก็ผานเมฆทะมึนดวยแสงฟาแลบและพายุลูกเห็บ 
13 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปลงเสียงกัมปนาทจากฟาสวรรค  
  องคพระผูใหญยิ่งสูงสุดไดตรัส  
ดวยแสงฟาแลบและพายุลูกเห็บ 
14 ทรงยิงลูกศรของพระองค  ทําใหเหลาศัตรูกระเจิดกระเจิงไป 
 
 ทรงปลอยฟาแลบแวบวาบทําใหพวกเขาโกลาหลอลหมาน 
15 และแลวโดยพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+  



 
 ทะเลก็ถอยรนจากฝงโดยลมที่พวยพุงจากพระนาสิกของพระ
องค  
 แลเห็นทองทะเลลึก และรากฐานของโลกก็โลงแจง 
 
16 พระองคทรงเอื้อมจากเบ้ืองบนลงมายึด ขาพเจาไว 
  ทรงดึงขาพเจาพนจากหวงน้ําลึก 
17 พระองคทรงกอบกูขาพเจาจากศัตรูฉกาจ  
  จากปฏิปกษซ่ึงแข็งแกรงเกินกวาขาพเจา 
18 พวกเขาบุกโจมตีในยามที่ขาพเจาประสบภัยพิบัติ  
  แตองคพระผูเปนเจา+ทรงคํ้าชูขาพเจาไว 
19 พระองคทรงนําขาพเจามายังท่ีกวางขวาง 
  ทรงชวยขาพเจาไวเพราะทรงชื่นชมในตัวขาพเจา 
 
20 พระองคทรงปูนบําเหน็จใหตามท่ีทรงเห็น    
  วาขาพเจาชอบธรรมและมือสะอาด 
21 เพราะขาพเจารักษาทางขององคพระผูเปนเจา+ 
  และมิไดกระทําผิดโดยหันหนีจากการติดตามพระองค 
22
 ขาพเจาพินิจพิเคราะหบทบัญญัติท้ังสิ้นของพระองคอยางใก
ลชิด 
  มิไดละเมิดแมสักขอเดียว 
23 ขาพเจาไรตําหนิเบ้ืองพระพักตรพระองค    
  และรักษาตนใหพนจากบาปผิด 
24 พระองคทรงปูนบําเหน็จใหตามท่ีทรงเห็น 
  วาขาพเจาชอบธรรมและมือสะอาด 



 
25 ทรงสําแดงพระองควาซ่ือตรงตอผูท่ีซ่ือตรง      
  ทรงสําแดงพระองควาไรท่ีติตอผูไรท่ีติ 
26 ตอผูท่ีบริสุทธิ์ทรงสําแดงพระองควาบริสุทธิ์       
 
 แตกับผูท่ีมีเลหเหลี่ยมทรงสําแดงพระองควาฉลาดหลักแหลม 
27 พระองคทรงชวยผูท่ีถอมใจ  
  สวนผูท่ีหยิ่งผยองทรงทําใหตกต่ําลง 
28 ทรงรักษาประทีปของขาพเจาใหโชติชวง     
  ทรงเปลี่ยนความมืดทึบของขาพเจาเปนความสวาง 
29 ขาพเจาสามารถเผชิญเหลาศัตรู  
 
 แ ล ะ ฟ ’ นฝาอุปสรรคทุกอยางไดโดยพึ่งกําลังของพระอ
งค 
 
30 สําหรับพระเจาองคนี้  วิถีของพระองคล้ําเลิศ 
  พระวจนะของพระองคพิสูจนแลววาเปนจริง 
 ทรงเปนโลสําหรับทุกคนท่ีพึ่งพระองค 
31 ใครเลาเปนพระเจา  นอกจากองคพระผูเปนเจา+ 
  ผูใดเลาคือพระศิลา  เวนแตพระเจาของเรา 
32 พระเจานี่แหละ  ทรงกระทําใหขาพเจาเปยมดวยพละกําลัง   
  และทรงกระทําใหหนทางของขาพเจาดีรอบคอบ 
33 พระองคทรงกระทําใหเทาของขาพเจาปราดเปรียวดังกวาง  
  ทรงทําใหขาพเจายืนหยัดบนที่สูง 
34 พระองคทรงฝกมือขาพเจาใหพรอมรบ 
  แขนของขาพเจาจึงสามารถโกงคันธนูทองบรอนซ 



35 พระองคประทานโลแหงชัยชนะแกขาพระองค    
  พระหัตถขวาทรงค้ําชูขาพระองคไว   
 
 ท่ีพระองคทรงนอมพระทัยลงก็กระทําใหขาพระองคยิ่งใหญ 
36 พระองคทรงทําใหหนทางของขาพระองคกวางขวาง  
  ขาพระองคจึงไมพลาดลม 
 
37 ขาพระองครุกโลศัตรูจนทัน   
 
 และไมหันหลังกลับจนกวาจะปราบใหราบเปนหนากลอง 
38 ขาพระองคบดขยี้จนเขาไมอาจลุกขึ้นอีก   
  เขาสยบอยูใตเทาของขาพระองค 
39
 พระองคทรงเสริมกําลังใหขาพระองคแข็งแกรงพรอมออกศึ
ก     
 
 ทรงกระทําใหศัตรูของขาพระองคมาหมอบกราบแทบเทาขา
พระองค 
40 พระองคทรงกระทําใหศัตรูของขาพระองคหนีเตลิดไป       
  ขาพระองคทําลายลางศัตรูของขาพระองค 
41 เขาทั้งหลายรองขอความชวยเหลือ  แตไมมีใครมาชวย   
  เขารองทูลองคพระผูเปนเจา+ แตพระองคไมทรงตอบ 
42 ขาพระองคจึงบดขยี้เขาแหลกละเอียด ดังผงธุลี  
และเปาฟุงไปกับสายลม 
  ขาพระองคเขี่ยเขาไปดังโคลนที่ถนน 
 



43 พระองคทรงกอบกูขาพระองคจากการโจมตีของขาศึก 
  ทรงตั้งขาพระองคเปนหัวหนาของชนชาติตางๆ 
 
 แมบรรดาผูท่ีขาพระองคไมรูจักก็มาสวามิภักด์ิตอขาพระองค  
44 เมื่อชาวตางชาติไดยินถึงขาพระองคก็ยังยอมสยบ  
45 พวกเขาก็เสียขวัญ  ผละจากที่ม่ัน  มาพินอบพิเทาดวยตัวสั่น 
 
46 องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยู  สรรเสริญองคพระศิลา 
  ขอเทิดทูนพระเจาองคพระผูชวยใหรอด 
47
 พระองคทรงเปนพระเจาผูตอบแทนบรรดาผูท่ีทํารายขาพเจ
า    
 
 และทรงกระทําใหเหลาประชาชาติยอมสยบตอขาพเจา 
48  พระองคทรงชวยกูขาพเจาจากเหลาศัตรู  
 ทรงเชิดชูขาพเจาไวเหนือขาศึก  
  ทรงกอบกูขาพเจาจากหมูคนอํามหิต 
49 ดวยเหตุนี้ องคพระผูเปนเจา+เจาขา 
ขาพระองคจะเทิดทูนพระองคทามกลาง 
  ประชาชาติท้ังหลาย  
  จะรองเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค 
50
 พระองคประทานชัยชนะยิ่งใหญแกกษัตริยท่ีทรงเลือกสรรไ
ว    
  ทรงเปยมดวยความรักม่ันคงตอผูท่ีทรงเจิมไว 
  คือดาวิดและพงศพันธุสืบไปเปนนิตย 



 
พระสิริของพระเจา 
(ถึงหัวหนานักรอง  บทเพลงของดาวิด) 
19 ฟาสวรรคประกาศพระสิริของพระเจา 
  และสําแดงฝพระหัตถล้ําเลิศของพระองค 
2 วันแลววันเลากลาวถึงพระเจา 
  คืนแลวคืนเลาสําแดงความรู 
3 โดยปราศจากศัพทสําเนียงใดๆ  
  เงียบเชียบทั่วทองฟา  
4 เนื้อความซ่ึงฟาสวรรคบงถึงนั้น 
  ก็แผไปทั่วจนสุดโลก  
 
 ดวงอาทิตยสถิต ณ 
ฟาสวรรคท่ีซ่ึงพระเจาทรงกําหนดใหเปนแหลงของมัน 
5  แลวก็เคลื่อนผานฟากฟา  
สงางามดังเจาบาวกาวเขาสูพิธีสมรส   
  เริงรายินดีดังหนึ่งผูชนะมุงสูการแขงขัน 
6 ดวงอาทิตยเคลื่อนผานฟาสวรรค    
  จากฟากหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่ง  
  ไมมีสิ่งใดหลบรังสีความรอนของมันได 
 
บทบัญญัติของพระเจา 
7 บทบัญญัติขององคพระผูเปนเจา+ดีรอ บ ค อ บ    
  ฟนฟูจิตวิญญาณ 
 กฏเกณฑขององคพระผูเปนเจา+เชื่อถือได   
  กระทําใหคนรูนอยมีปญญา 



8 ขอบังคับของพระองคนั้นถูกตอง  ยังความสุขใจยินดี   
 พระดํารัสสั่งขององคพระผูเปนเจา+แจมชัดยังความกระจางแ
จง 
9 ความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+นั้นบริสุทธิ์ยั่งยืนเปนนิตย 
 พระบัญชาของพระองคนั้นชอบธรรมและแนนอน 
10 ล้ําคากวาทองคํา 
  ยิ่งกวาทองบริสุทธิ์  
 หวานละมุนยิ่งกวาน้ําผึ้ง   
  น้ําผึ้งท่ีหยดจากรวง 
11 ทั้งหมดนี้เปนท่ีตักเตือนผูรับใชของพระองค 
  และเปนบําเหน็จยิ่งใหญแกทุกคนท่ียึดถือปฏิบัติตาม 
 
12 ใ ค รเลาสามารถสังเกตเห็นความผิดพลั้งของตน   
 
 ขอทรงชําระขาพระองคใหพนจากความผิดบาปที่แฝงเรนอยู 
13
 ขอทรงคุมครองผูรับใชของพระองคจากความผิดพลั้งโดยตั้ง
ใ จ  
  อยาใหบาปผิดเหลานั้นครอบงําขาพระองค  
 แลวขาพระองคจึงจะไรตําหนิ     
  พนจากการลวงละเมิดอันใหญหลวง 
 
14
 ขอใหวาจาท่ีกลาวออกมาและความคิดในใจของขาพระองค
นั้น  
  เปนท่ีพอพระทัยพระองคเถิด    



 
 ขาแตพระเจาผูทรงเปนศิลาและพระผูไถของขาพระองค 
 
คําอธิษฐานในยามทุกขยาก 
(ถึงหัวหนานักรอง  บทเพลงของดาวิด) 
20ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงตอบทานในยามทุกขลําเค็ญ 
 
 ขอพระนามของพระเจาแหงยาโคบคุมครองปกปองทาน 
2 ขอพระองคประทานความชวยเหลือแก 
   ทานจากสถานนมัสการ 
  ขอประทานการค้ําชูมาจากศิโยน  
3 ขอทรงระลึกถึงเครื่องบูชาท้ังปวงที่ทานนํามาถวาย   
  และทรงรับเครื่องเผาบูชาของทาน 
 
4 ขอทรงโปรดใหสัมฤทธิ์ผลดังใจปรารถนาของทาน    
  และใหแผนงานทั้งสิ้นของทานบรรลุผลสําเร็จ 
5 เราจะโหรองยินดีเม่ือทานประสบชัยชนะ 
  และชูธงขึ้นในพระนามพระเจาของเรา  
 ขอพระองคทรงตอบคําอธิษฐานของทานทุกประการ 
 
6
 บัดนี้ขาพเจาทราบวาองคพระผูเปนเจา+ทรงชวยผูท่ีทรงเจิม
ไว    
  พ ร ะ อ ง คทรงตอบจากสวรรคอันบริสุทธิ์  
  ดวยฤทธานุภาพแหงพระหัตถขวาอันชวยกอบกู 



7 บางพึ่งแสนยานุภาพ บางพึ่งอาวุธยุทโธปกรณ3 
 
 สวนเราพึ่งพระนามแหงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราท้ัง
ห ล า ย  
8 เขาเหลานั้นจะลมลงและทลายราบ  
  สวนเราจะลุกขึ้นและยืนหยัดม่ันคง 
 
9 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขอทรงชวยองคกษัตริย 
 
 ขอทรงตอบคําทูลอธิษฐานของขาพระองคท้ังหลายเถิด 
 
ขอบคุณพระเจาสําหรับกษัตริย 
(ถึงหัวหนานักรอง  บทเพลงของดาวิด) 
21ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
กษัตริยปติยินดีในพระเดชานุภาพของพระองค   
  ทานเปรมปรีด์ิในชัยชนะที่พระองคประทาน 
2 พระองคโปรดใหตามที่ใจของทานปรารถนา   
  มิไดทรงหนวงเหนี่ยวสิ่งท่ีทานทูลขอ 
3 พระองคทรงตอนรับทานดวยพระพรเหลือลน    
  ทรงสวมมงกุฎทองคําบริสุทธิ์เหนือศีรษะของทาน 
4 ทานทูลขอชีวิต  พระองคก็ประทาน   
  วันคืนแหงชีวิตของทานจึงยืนยงนิรันดร 

                                      
3 20:7 * หรือ  “ บางพึ่งรถรบ บางพึ่งมา”  



5
 โดยชัยชนะที่พระองคประทานเกียรติสิริของทานจึงเกริกไก
ร  
 
 ทรงประสิทธิ์ประสาทยศศักด์ิและไอศวรรยานุภาพแกทาน 
6 พระองคประทานพระพรนิรันดรแกทาน   
  และทําใหทานสุขใจยินดีท่ีไดเขาเฝาพระองค 
7 เพราะกษัตริยวางใจในพระองค       
 
 โดยความรักม่ันคงขององคพระผูเปนเจา+ผูยิ่งใหญสูงสุด   
  ทานจะไมมีวันคลอนแคลนไหวหวั่น 
 
8 พระหัตถของพระองคจะจับกุมศัตรูท้ังปวง 
  พระหัตถขวาจะยึดขาศึกท้ังหลายของพระองคไว 
9 เมื่อทรงปรากฏพระองค  
จะทรงทําใหพวกเขาเปนเชนเตาไฟรอนแรง   
 องคพระผูเปนเจา+จะทรงกลืนเขาดวยพระพิโรธไฟของพระ
องคเผาผลาญเขา 
10
 พระองคจะทรงทําลายลางวงศวานของเขาเสียจากแผนดินโ
ล ก  
  กําจัดเผาพันธุของเขาเสียจากมวลมนุษยชาติ 
11 แมพวกเขาคิดรายตอพระองค   
  คิดวางแผนชั่ว  แตก็ทําไมสําเร็จ 
12 เพราะพระองคจะทรงทําใหพวกเขาหันหลังวิ่งหนีไป 
  เมื่อพระองคทรงเล็งธนูไปที่พวกเขา 



 
13 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขอทรงรับคําแซซองสดุดี 
   พระบรมเดชานุภาพของพระองค  
 ขาพระองคท้ังหลายจะรองเพลงสรรเสริญฤทธานุภาพของพ
ระองค 
 
บทเพลงสรรเสริญ 
และการถูกตรึงบนไมกางเขน 
(ถึงหัวหนานักรอง  ทํานอง “ กวางแหงรุงอรุณ”  
บ ท เพลงของดาวิด) 
22ขาแตพระเจา พระเจาขา ไฉนทรงทอดทิ้งขาพระองคเสีย  
  เหตุใดหนอจึงทรงหมางเมินไมชวยขาพระองค  
  ไมนําพาถอยคําคร่ําครวญของขาพระองค 
2 ขาแตพระเจา  ขาพระองครองทูลตลอดวัน  
แตพระองคมิไดทรงตอบ 
  ยามค่ําคืน  ขาพระองคก็ไมหยุดวิงวอน 
 
3 ถึงอยางไรพระองคคือองคบริสุทธิ์ 
  เปนท่ีเทิดทูนยกยองแหงอิสราเอล 
4 บรรพบุรุษของขาพระองคท้ังหลายวางใจในพระองค   
  เขาเหลานั้นพึ่งพระองค 
และพระองคทรงโปรดชวยเขา 
5 ทานรองทูลตอพระองคและไดรับการชวยกู 
  ทานวางใจในพระองคและไมตองผิดหวัง 
 
6 แ ตขาพระองคเปนตัวหนอน  มิใชคน   



  ผูคนก็ประนาม  ประชาชนก็ดูแคลน 
7 คนทั้งปวงที่เห็นขาพระองคก็เยยหยัน 
  และแสดงอาการดูหม่ินเหยียดหยามวา 
8 “ คนนี้วางใจในองคพระผูเปนเจา+ 
  ก็ใหองคพระผูเปนเจา+ชวยเขาสิ   
 ในเมื่อพระองคชื่นชมในตัวเขา   
  ก็ใหพระองคปลดปลอยเขาสิ”  
 
9 ถึงกระนั้น 
พระองคคือผูท่ีนําขาพระองคออกมาจากครรภมารดา 
  ทรงใหขาพระองคพักพิงมา ตั้งแตอยูในออมอกแม 
10 ตั้งแตเกิด  ขาพระองคก็พึ่งพิงพระองค 
 
 ทรงเปนพระเจาของขาพระองคตั้งแตขาพระองคยังอยูในคร
รภมารดา 
11 ขออยาทรงไกลหางจากขาพระองค   
 
 เพราะความทุกขรอนมาประชิดตัวและไมมีใครชวยไดเลย 
 
12 เหลากระทิงหอมลอมขาพระองค 
  ฝูงโคถึกแหงบาชานรุมตอนขาพระองค 
13 พวกเขาอาปากกวางเขาใสขาพระองค 
  ดังสิงโตคํารามรี่เขาหาเหยื่อ 
14 พละกําลังของขาพระองคเหือดแหงไปดังสายน้ํา    
  กระดูกทุกซ่ีของขาพระองคหลุดจากขอตอ  
 หัวใจของขาพระองคออนลา 



  ดังขี้ผึ้งหลอมละลายภายในขาพระองค 
15 กําลังของขาพระองคแหงผากไปดังดินเผา   
  ลิ้นของขาพระองคคับปาก 
  ทรงปลอยใหขาพระองคนอนเกลือกธุลีแหงความตาย 
16 เหลาสุนัขรายลอมขาพระองค 
  กลุมคนชั่วรุมลอมขาพระองค 
  เขาทิ่มแทงมือและเทาของขาพระองค 
17 รางกายขาพระองคผายผอมเห็นซ่ีโครง  
  พวกเขาจองมองและกระหยิ่มยิ้มยอง 
18 เสื้อผาของขาพระองค   
  เขาทั้งหลายเอามาจับสลากแบงกัน 
 
19 องคพระผูเปนเจา+เจาขา  ขออยาทรงไกลหาง   
  ทรงเปนพละกําลังของขาพระองค 
โปรดรีบรุดเสด็จมาชวยขาพระองค 
20 ขอทรงกอบกูขาพระองคจากคมดาบ  
 ขอทรงสงวนชีวิตอันมีคาของขาพระองคจากเหลาสุนัข 
21 ขอทรงชวยขาพระองคพนจากปากสิงห  
  ชวยใหรอดพนจากเขากระทิงเปลี่ยว 
 
22 ขาพระองคจะประกาศพระนามพระองคตอหนาพี่นองทั้งปวง    
  จะสรรเสริญเทิดทูนพระองคตอหนาท่ีประชุม 
23
 ทานท้ังหลายที่ยําเกรงองคพระผูเปนเจา+จงสรรเสริญพระอง
ค   
  บรรดาพงศพันธุยาโคบ  จงเทิดทูนพระองค  



  อิสราเอลทั้งมวลจงยําเกรงพระองคเถิด 
24 เพราะพระองคมิไดทรงดูแคลน หรือ 
   รังเกียจเดียดฉันทความทุกข 
   ทรมานของผูตกทุกขไดยาก  
 มิไดทรงเมินหนีจากเขา   
  แตทรงสดับฟงเสียงรองทูลของเขา 
 
25 เนื่องดวยพระองค  ขาพระองครองสรรเสริญตอหนามหาชน   
 จะกระทําใหสําเร็จตามคําปฏิญาณของขาพระองค 
ตอหนาบรรดาผูยําเกรงพระองค 
26 คนยากไรจะรับประทานอิ่มหนํา  
 
 บรรดาผูเสาะหาองคพระผูเปนเจา+จะสรรเสริญพระองค  
  ขอใหจิตใจของทานท้ังหลายมีชีวิตอยูตลอดกาล 
27 ทั่วทุกมุมโลกจะนึกขึ้นได 
  และหันมาหาองคพระผูเปนเจา+     
 ผองเผาพันธประเทศตางๆ  
  จะหมอบกราบนมัสการพระองค 
28 เพราะอํานาจการปกครองเปนขององคพระผูเปนเจา+ 
  และพระองคทรงครอบครองเหนือมวลประชาชาต ิ
 
29 คนม่ังค่ังในแผนดิน จะเลี้ยงฉลองและกราบนมัสการ 
  คนต่ําตอยเกลือกผงคลี จะคุกเขาลงกราบไหว   
  คือบรรดามนุษยอนิจจัง 
30 บรรดาลูกหลานจะปรนนิบัติพระองค  
  มนุษยจะกลาวถึงองคพระผูเปนเจา+ใหคนรุนตอไปฟง 



31 ชนรุนหลังท่ียังไมเกิดมา 
  ก็ยังจะไดยินถึงการมหัศจรรยตางๆ 
  ที่ทรงกระทําเพื่อเราท้ังหลาย 
 
พระเจาทรงอภิบาล 
(บทเพลงของดาวิด) 
23องคพระผูเปนเจา+ทรงเลี้ยงดูขาพเจาดังเลี้ยงแกะ   

ขาพเจาจะไมขัดสน 
2  พระองคทรงใหขาพเจานอนลงในทุงหญาเขียวสด   
 ทรงนําขาพเจามายังริมธารน้ําอันสงบ 
3  ทรงฟนฟูจิตวิญญาณของขาพเจา 
 ทรงนําขาพเจาไปในทางชอบธรรมเพื่อเห็นแกพระนามของ
พระองค 
4 แมขาพระองคดําเนิน 
  ผานหุบเขาเงาแหงความตาย       
 ขาพระองคจะไมหวั่นภยันตรายใดๆ 
  เพราะพระองคทรงสถิตกับขาพระองค  
 คทาและธารพระกรของพระองค 
  ปลอบประโลมขาพระองค 
5 พระองคทรงจัดเตรียมอาหารสําหรับขาพระองค    
  ตอหนาศัตรูท้ังหลาย  
 ทรงเจิมศีรษะขาพระองคดวยน้ํามัน  
  จอกดื่มของขาพระองคเปยมลนอยู 
6 แนนอนยิ่งนักท่ีพระคุณและความรักจะติดตามขาพเจาไป 
  ต ล อ ดวันคืนแหงชีวิต 



 และขาพเจาจะอาศัยอยูในพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+เ
ปนนิจนิรันดร 
 
จอมกษัตริยผูทรงสิริ 
(บทเพลงของดาวิด) 
24แผนดินโลกและทุกสิ่งในโลกเปนของพระเจา 
  โลกและทุกชีวิตในโลกเปนของพระองค 
2 เพราะพระองคทรงประดิษฐานแผนดินไวเหนือทองทะเล   
  ทรงสถาปนาแผนดินโลกไวเหนือน้ํา 
 
3 ผูใดเลาจะไดขึ้นไปยังภูเขาขององคพระผูเปนเจา+  
 
 ใครเลาจะอาจยืนอยูในที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค 
4 ก็มีแตผูท่ีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ 
  ผูมิไดยกใจใหแกรูปเคารพ 
  หรือสาบานอยางหลอกลวง 
5 เขาจะไดรับพระพรจากองคพระผูเปนเจา+ 
  องคพระผูชวยใหรอดของเขาจะประกาศวา  
เ ข า ช อ บ ธ ร ร ม  
6 คนเชนนี้ซ่ึงแสวงหาพระเจา   
 
 เปนผูท่ีแสวงหาพระพักตรพระองคองคพระเจาแหงยาโคบ 
 
7 ประตูเมืองเอย  จงเผยออก 
  ประตูโบราณเอย  จงเปดออก  
  อัญเชิญจอมกษัตริยผูทรงสิริเสด็จเขามา 



8 ผูใดคือจอมกษัตริยทรงสิริองคนี้  
  คือองคพระผูเปนเจา+ผูทรงฤทธิ์เขมแข็ง     
  ผูทรงเกรียงไกรในการศึก 
9 ประตูเมืองเอย  จงเผยออก 
  ประตูโบราณเอย  จงเปดออก  
  อัญเชิญจอมกษัตริยผูทรงสิริเสด็จเขามา 
10 จอมกษัตริยผูทรงสิริองคนี้คือใคร  
  คือองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
  ทรงเปนจอมกษัตริยผูทรงสิริ 
 
คําอธิษฐานของผูถอมใจ 
(ของดาวิด) 
25ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขาพระองคเผยใจ 
   ทูลตอพระองค 
2  ขาแตพระเจา  ขาพระองควางใจในพระองค 
 ขออยาใหขาพระองคเสียหนา  
 
 ขออยาใหศัตรูของขาพระองคมีชัยชนะเหนือขาพระองค 
3 ไมมีผูใดท่ีหวังในพระองค 
  แลวตองละอาย 
 แตผูท่ีทรยศโดยใชเหตุนั้น   
  ขอใหอับอาย 
 
4 องคพระผูเปนเจา+เจาขา  ขอทรงสําแดงหนทาง 
   ของพระองคแกขาพระองค 
  และโปรดสอนมรรคาแกขาพระองค 



5 ขอทรงนําขาพระองคไปในความจริงของ 
   พ ระองค  และสอนขาพระองค  
  เพราะพระองคทรงเปนพระเจา 
   พระผูชวยใหรอดของขาพระองค  
  ขาพระองคฝากความหวังไวท่ีพระองควันยังคํ่า 
6 องคพระผูเปนเจา+เจาขา  
ขอทรงระลึกถึงพระกรุณาธิคุณและความรักม่ันคงของพระองค  
  ตั้งแตครั้งเกากอน 
7 ขออยาทรงจดจําบาปผิด 
  และการลวงละเมิดในวัยหนุมของขาพระองคเลย 
 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงระลึกถึงขาพระองคตามความรักของพระองค 
  เพราะพระองคประเสริฐเลิศ 
 
8 องคพระผูเปนเจา+ทรงล้ําเลิศและเที่ยงธรรม       
  จึงทรงสอนทางของพระองคแกคนบาป 
9 พระองคทรงนําคนถอมใจไปในสิ่งท่ีถูก 
  และทรงสอนทางของพระองคแกพวกเขา 
10 ทางทั้งสิ้นขององคพระผูเปนเจา+เปนความรักม่ันคง 
 
 และความสัตยจริงแกบรรดาผูท่ีรักษากฎเกณฑแหงพันธสัญ
ญาของพระองค  
11 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  โดยเห็นแกพระนามของพระองค 
  ขอทรงอภัยบาปผิดของขาพระองคเถิด 
แมบาปนั้นใหญหลวงนัก 
12 ใครบางท่ียําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 



  พระองคจะทรงสอนผูนั้นในทางที่เขาควรเลือก 
13 เขาจะใชชีวิตอยางรุงเรืองผาสุก   
  และลูกหลานของเขาจะครองกรรมสิทธิ์ในแผนดิน 
14
 มิตรภาพกับองคพระผูเปนเจา+มีไวสําหรับบรรดาผูท่ียําเกรง
พระองค  
 
 พระองคทรงแจงพันธสัญญาของพระองคแกคนเหลานั้น 
15 ดวงตาของขาพเจามุงมองที่องคพระผูเปนเจา+เ ส ม อ  
 
 เพราะพระองคแตผูเดียวทรงชวยขาพเจาพนจากกับดัก 
 
16 ขอทรงหันมาเมตตาขาพระองคเถิด 
  เพราะขาพระองควาเหวและระทมทุกข 
17 ความทุกขรอนในใจขาพระองคทวีขึ้น     
 
 ขอทรงชวยขาพระองคหลุดพนจากความทุกขทรมานนี้ดวยเ
ถิด 
18 โปรดทอดพระเนตรความคับแคนลําเค็ญของขาพระองค   
  และทรงรับเอาบาปผิดท้ังสิ้นของขาพระองคไป 
19 ขอทรงพิจารณาเถิดวาศัตรูของขาพระองคมีมากแคไหน 
  และเขาจงเกลียดจงชังขาพระองคสักเพียงใด 
20 ขอทรงคุมครองและชวยชีวิตขาพระองค 
  อยาใหขาพระองคตองอับอาย    
  เพราะขาพระองคพักพิงในพระองค 



21
 ขอใหความเที่ยงธรรมและความสัตยจริงพิทักษขาพระองคไ
ว    
  เพราะความหวังของขาพระองคอยูท่ีพระองค 
 
22 ขาแตพระเจา ขอทรงไถอิสราเอลพน 
  จากความทุกขรอนทั้งปวง 
 
คําอธิษฐานของคนสุจริต 
(ของดาวิด) 
26ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขอทรงประกาศวา ขาพระองคบริสุทธิ์  
  เพราะขาพระองคดําเนินชีวิตอยางไรท่ีติ  
 ขาพระองคไววางใจพระองคโดยไมหันเห 
2 ขอทรงพิเคราะหตรวจสอบขาพระองคเถิด 
  ส ำ ร ว จ ค ว า มคิดจิตใจของขาพระองค 
3 ความรักของพระองคดํารงอยูตอหนาขาพระองค    
 
 ขาพระองคดําเนินในความจริงของพระองคตลอดเวลา 
4 ขาพระองคไมม่ัวสุมกับคนหลอกลวง  
  หรือคบหาสมาคมกับคนหนาซ่ือใจคด 
5 ขาพระองคเกลียดที่ชุมนุมของคนทําชั่ว 
  และไมยอมเขาไปรวมกับคนอธรรม  
6 ขาพระองคไดลางมือแสดงความบริสุทธิ์ 
  และเดินอยูรอบแทนบูชาของพระองค 
7 ขาพระองคขับรองบทเพลงขอบพระคุณ    



 
 และประกาศพระราชกิจอันอัศจรรยท้ังปวงของพระองค 
8 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
ขาพระองครักท่ีประทับของพระองค    
  คือสถานอันทรงพระสิริของพระองค 
 
9
 ขออยาทรงริบชีวิตริบวิญญาณขาพระองคไปพรอมกับคนบา
ป  
  หรือปลิดชีวิตขาพระองคไปพรอมกับคนกระหายเลือด 
10 ซ่ึงในมือของเขาคือแผนการชั่ว 
  ซ่ึงในมือขวาลวนแตสินบน 
11 สวนขาพระองคดําเนินชีวิตอยางไรท่ีติ  
  ฉะนั้นขอทรงไถและเมตตาขาพระองคเถิด 
 
12  เทาของขาพระองคยืนอยูบนพื้นราบ 
 
 ขาพระองคจะสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ตอหนามหาชน 
 
บทเพลงแหงความม่ันใจ 
(ของดาวิด) 
27องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนความสวางและความรอดของขาพเจา   
  ใครเลาท่ีขาพเจาจะตองหวั่นเกรง   
 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนท่ีกําบังอันเขมแข็งของขาพเจา 
  ผูใดเลาท่ีขาพเจาจะตองหวาดกลัว 
2 เมื่อคนชั่วรุกเขามา 



  จะกินเลือดกินเนื้อขาพเจา  
 เม่ือศัตรูคูอริจูโจมขาพเจา 
  พวกเขาจะสะดุดและลมลง 
3 แมกองทัพรุมลอมขาพเจา  
  จิตใจขาพเจาก็จะไมครั่นคราม 
 แมศึกสงครามจูโจมเขามา  
  ขาพเจาก็ยังคงมั่นใจ 
 
4 สิ่งหนึ่งท่ีขาพเจาทูลขอจากองคพระผูเปนเจา+  
  ซ่ึงขาพเจาใฝหา   
 คือการไดอยูในพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+ 
  ตลอดวันคืนแหงชีวิตของขาพเจา   
 เพื่อชื่นชมด่ืมดํ่าความล้ําเลิศขององคพระผูเปนเจา+  
  และเพื่อแสวงหาพระองคในวิหารของพระองค 
5 เพราะในยามทุกขยาก   
  พระองคจะทรงพิทักษรักษาขาพเจาไว ณ ท่ีประทับ 
 จะทรงซอนขาพเจาไวใตรมพลับพลาของพระองค   
  จะทรงตั้งขาพเจาไว ณ ศิลาอันสูง 
6 อยูเหนือกวาบรรดาศัตรูท่ีรุมลอม 
 แลวขาพเจาจะถวายเครื่องบูชาดวยเสียงโหรองยินดีในพลับ
พลาของพระองค 
  จะขับรองบรรเลงเพลงถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
 
คําอธิษฐานขอความชวยเหลือ 
7 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงสดับฟงเม่ือขาพระองครองทูล 



  ขอทรงกรุณาและตอบขาพระองค 
8  ใจของขาพระองคบอกวา 
“ จงแสวงหาพระพักตรของพระองค”  
  ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
ขาพระองคจะแสวงหาพระพักตรของพระองค 
9 ขออยาทรงซอนพระพักตรจากขาพระองค 
  โปรดอยาผลักไสทาสของพระองคไปดวยความกริ้ว   
 
 เพราะพระองคทรงเปนผูกอบกูคํ้าชูขาพระองคตลอดมา 
 ขออยาทรงทอดทิ้งหรือละจากขาพระองคไป       
  ขาแตพระเจาผูทรงเปนความรอดของขาพระองค 
10 แมบิดามารดาทอดทิ้งขาพเจา   
  องคพระผูเปนเจา+จะทรงรับขาพเจา 
11 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
ขอทรงสอนทางของพระองคแกขาพระองค  
  ขอทรงนําขาพระองคไปในทางที่ตรงแนว   
  เนื่องดวยผูขมเหงขาพระองค 
12 ขออยาทรงปลอยขาพระองคไวเปนลูกไกในกํามือของศัตรู 
  เพราะพยานเท็จขึ้นมากลาวหาขาพระองค 
  และระบายความโหดรายทารุณ 
 
13 ขาพเจายังคงมั่นใจในขอนี้   
 
 คือขาพเจาจะไดเห็นความประเสริฐเลิศขององคพระผูเปนเจ
า +  
  ในดินแดนแหงผูมีชีวิต 



14 จงรอคอยองคพระผูเปนเจา+เถิด   
  จงเขมแข็งและหนักแนน  
  จงรอคอยองคพระผูเปนเจา+เถิด 
 
คําทูลวิงวอนขอความชวยเหลือ 
(ของดาวิด) 
28ขาแตองคพระผูเปนเจา+องคพระศิลาของขาพระองค  
ขาพระองครองทูลตอพระองค   
  ขออยาทรงเมินหนีไมยอมรับฟง 
 หากพระองคทรงนิ่งเฉยเห็นทีขาพระองคจะมอดมวย 
2 ขอทรงสดับฟงคําวิงวอนของขาพระองคดวยเถิด      
 เม่ือขาพระองคยื่นมือออก 
  ตอที่ประทับอันบริสุทธิ์สูงสุดของพระองค  
 
3 ขออยาทรงลงโทษขาพระองครวมกับบรรดาคนชั่ว     
 ท่ีปากปราศรัยแตน้ําใจเชือดคอตอเพื่อนบานของตน 
4 ข อ ท ร ง ล ง โ ท ษ พ ว ก เ ข า  
  ใหสาสมกับความประพฤติของเขา    
 ข อ ท ร ง ต อ บ ส น อ ง เ ข า  
  ใหสาสมกับความชั่วรายท้ังปวงที่เขาไดกระทํา 
5 พวกเขาไมไยดีตอพระราชกิจขององคพระผูเปนเจา+  
  หรือสิ่งท่ีพระองคทรงกระทํา  
 ฉะนั้นพระองคจะทรงรื้อทลายเขาลง 
  และไมมีการสรางขึ้นอีกเลย 
 
คําสรรเสริญ 



6 สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
  เพราะพระองคทรงสดับฟงคําทูลวิงวอนของขาพเจา 
7
 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนกําลังวังชาและเปนโลปกปองขาพ
เจา 
  จิตใจขาพเจาวางใจในพระองค  
และขาพเจาไดรับการชวยกู 
 จิตใจขาพเจาเริงราดวยความปติยินดี 
  และขาพเจาจะรองเพลงขอบพระคุณพระองค 
 
8 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนกําลังแหงประชากรของพระองค   
  เปนปอมปราการแหงความรอด 
   สําหรับผูท่ีทรงเจิมไว 
9 ขอทรงชวยประชากรของพระองคเถิด   
   และอวยพระพรผูท่ีทรงเลือกสรรไว  
  ขอทรงนําเขาทั้งหลายดังหนึ่งผูเลี้ยง 
   แกะและทรงโอบอุมเขาไวนิรันดร  
 
พระสุรเสียงของพระเจา 
(บทเพลงของดาวิด) 
29จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เถิด  ชาวสวรรคท้ังปวง 
  จงสดุดีพระสิริและเดชานุภาพของพระองค 
2 จงเทิดทูนพระนามอันทรงสิริของพระองค 
  จงนมัสการพระเจาในความบริสุทธิ์สูงสง 
 
3 พระสุรเสียงของพระเจาอยูเหนือหวงน้ํา     



  พระเจาแหงพระสิริทรงเปลงกัมปนาทเหนือหวงสมุทร 
4 พระสุรเสียงขององคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์อํานาจ  
  เปยมดวยไอศวรรยานุภาพ 
5 พระสุรเสียงนั้นโคนลมตนสนซีดาร   
  ผาตนสนซีดารแหงเลบานอนออกเปนชิ้นๆ 
6 พระองคทรงเขยาภูเขาเลบานอน และภูเขาซีริโอน* 4 
  กระทําใหภูเขาโลดเตนไปมาดังกระทิงหนุม 
7 พระสุรเสียงขององคพระผูเปนเจา+ดังกอง 
  มาพรอมกับสายฟาฟาด 
8 พระสุรเสียงขององคพระผูเปนเจา+เขยาถ่ินกันดาร  
  และพระองคทรงสั่นคลอนทะเลทรายแหงคาเดช 
9
 พระสุรเสียงขององคพระผูเปนเจา+โคนตนโอก*5กระทําใหป
าโลงเตียน   
  แตในพระวิหารของพระองค  ทุกคนเปลงเสียงวา 
“ พระสิริ”  
 
10 องคพระผูเปนเจา+ประทับเหนือน้ําทวม  
  พระองคทรงครองราชยตลอดนิรันดร 
11
 องคพระผูเปนเจา+ประทานพละกําลังแกประชากรของพระอ
งค  
  พระองคทรงอวยพระพรเหลาประชากรใหมีสันติสุข 

                                      
4 29:6 * หรือ  “ ภูเขาเฮอรโมน”  
5 29:9 * หรือ  “ ทําใหกวางตัวเมียตกลูก”  



 
คําอธิษฐานเผื่อสุขภาพ 
(บทเพลงของดาวิด  สําหรับพิธีถวายพระวิหาร) 
30ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขาพระองคจะเทิดทูนพระองค   
  เพราะทรงดึงขาพระองคขึ้นมาจากหวงลึก  
  และไมทรงยอมใหศัตรูยามใจทับถมขาพระองค 
2 ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองค  
ขาพระองคทูลวิงวอนตอพระองค 
  และทรงรักษาขาพระองคใหหาย 
3 พระองคทรงนําขาพระองคพนจากหุบเหวแหงความตาย   
  และรอดพนจากปากแดนผูตาย  
ทรงใหขาพระองคมีชีวิตอยู 
 
4
 ทานท้ังหลายผูเปนวิสุทธิชนของพระองคจงรองสดุดีพระองค
เถิด 
  จงเทิดทูนพระนามบริสุทธิ์ของพระองค 
5 พระพิโรธของพระองคคงอยูเพียงชั่วครู  
  สวนความโปรดปรานของพระองคคงอยูชั่วชีวิต  
 การร่ําไหอาจจะเนิ่นนานขามคืน  
  แตในเวลาเชาก็มีความเบิกบานยินดี 
 
6 ในยามรุงโรจน  ขาพเจากลาววา  
  “ เราจะไมมีวันคลอนแคลนเลย”  
7 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
เม่ือพระองคทรงโปรดปรานขาพระองค  



  ก็ทรงกระทําใหขาพระองคม่ันคงดั่งภูผา 
 แตเม่ือทรงเมินพระพักตรไปเสีย  
  ขาพระองคก็ทอแทหมดกําลังใจ 
 
8 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขาพระองครองทูลตอพระองค 
  วอนขอความเมตตากรุณาจากพระองค 
9 “ หากขาพระองคยอยยับ   
  ลงหลุมไป จะมีประโยชนอันใด   
 ธุลีดินจะสรรเสริญพระองคไดหรือ 
  จะปาวประกาศความสัตยจริงของพระองคไดอยางไร 
10 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
ขอทรงสดับฟงและเมตตาขาพระองคดวยเถิด   
  พระองคเจาขา ขอทรงชวยขาพระองค”  
 
11
 พระองคทรงเปลี่ยนการคร่ําครวญของขาพเจาใหกลับกลาย
เปนความราเริงยินดี  
 
 พระองคทรงถอดเครื่องแตงกายไวทุกขของขาพเจาออก  
   และประทานความชื่นบานใหเปนอาภรณแทน 
12 เพื่อจิตใจขาพเจาจะรองเพลงสรรเสริญและจะไมนิ่งเงียบ 
  ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองค 
ขาพระองคจะขอบพระคุณพระองคเปนนิตย 
 
คําอธิษฐานวางใจในพระเจา 
(ถึงหัวหนานักรอง  เพลงของดาวิด) 



31ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขาพระองคพักพิงในพระองค  
 ขออยาใหขาพระองคไดอายเลย   
 ขอทรงกอบกูขาพระองคในความชอบธรรมของพระองค 
2 ขอทรงเอียงพระกรรณสดับฟง 
  และเสด็จมาชวยขาพระองคโดยเร็ว  
 ขอทรงเปนศิลาท่ีพักพิง 
  และเปนปอมปราการม่ันคงเพื่อชวยขาพระองค 
3 พระองคทรงเปนศิลาและเปนปอมปราการของขาพระองค    
 ฉะนั้นขอทรงนําและชี้ทางแกขาพระองค 
   โดยเห็นแกพระนามของพระองค 
4
 ขอทรงชวยขาพระองคใหพนจากบวงแรวท่ีดักขาพระองคไ
ว  
  เพราะพระองคทรงเปนท่ีลี้ภัยของขาพระองค 
5 ขาพระองคมอบจิตวิญญาณไวในพระหัตถของพระองค   
  ขอทรงไถขาพระองคเถิด  
ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงความจริง   
 
6 ขาพระองคเกลียดชังผูท่ียึดม่ันในรูปเคารพอันไรคา   
  ขาพระองควางใจในองคพระผูเปนเจา+ 
7 ขาพระองคจะชื่นชมยินดีในความรักม่ันคงของพระองค     
 
 เพราะพระองคทรงเห็นความทุกขราวรานของขาพระองค  
 
 ทรงทราบความคับแคนลําเค็ญในวิญญาณจิตขาพระองค 
8 พระองคมิไดทรงมอบขาพระองคใหแกศัตรู     



 แตประทานที่โลงแจงซ่ึงขาพระองคจะดําเนิน ไ ป ม า  
 
9 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขอทรงเมตตากรุณาเถิด  
เพราะขาพระองคกําลังทุกขใจ 
  ดวงตาขาพระองคหมองช้ําเพราะความทุกขโศก 
  ตรอมตรมทั้งกายและวิญญาณ 
10 ชีวิตขาพระองคหมดไปกับความทุกขระทม 
  วันเวลาของขาพระองคหมดไปกับการทอดถอนใจ 
 กําลังวังชาของขาพระองคออนระโหยไป 
   เพราะบาปผิดมลทินของขาพระองค 
  กระดูกของขาพระองคก็เสื่อมไป 
11 เนื่องเพราะเหลาศัตรู   
  ขาพระองคตกเปนขี้ปากใหเพื่อนบานเยาะหยัน 
 นาขยาดสําหรับเพื่อนฝูง   
  คนที่เคยคบหาก็เมินหนาหนี 
12  ขาพระองคถูกละลืมประหนึ่งคนที่ตายแลว 
  เปนเชนภาชนะที่แตก 
13 ขาพระองคไดยินคํานินทาวารายจากหลายฝาย   
  ความหวั่นผวาอยูรอบดาน 
 พวกเขาคบคิดกันเลนงานขาพระองค 
  หมายเอาชีวิตขาพระองค 
 
14 แตขาพระองคพึ่งวางใจในพระองค พระองคเจาขา 
  ขาพระองคทูลวา 
“ พระองคทรงเปนพระเจาของขาพระองค”  
15 วันเวลาของขาพระองคอยูในพระหัตถของพระองค    



  ขอทรงชวยขาพระองคจากเหลาศัตรู    
  จากบรรดาผูท่ีตามลาขาพระองค 
16 ขอพระพักตรของพระองคฉายแสงแกผูรับใชของพระองค    
  โปรดชวยขาพระองคโดยความรักม่ันคงของพระองค 
17 ขออยาใหขาพระองคไดอาย   
  เพราะขาพระองครองทูลตอพระองค   
 แตขอใหคนชั่วอัปยศอดสู   
  ขอใหเขานอนแนนิ่งในหลุมฝงศพ 
18 ใหริมฝปากโปปดของเขาตองหุบนิ่ง 
  เพราะดวยความเยอหยิ่งและดูแคลน 
  เขาพูดวารายคนชอบธรรมอยางยโสโอหัง 
 
19 ขาแตพระเจา ความประเสริฐเลิศของพระองคนั้นยิ่งใหญนัก  
  ที่ทรงสะสมไวเพื่อเหลาผูยําเกรงพระองค 
 ท่ีทรงจัดเตรียมไวตอหนาคนท้ังหลาย 
  สําหรับผูท่ีพักพิงในพระองค 
20
 พระองคทรงซอนเขาไวในรมเงาแหงการปรากฏของพระอง
ค 
  ใหปลอดภัยจากการปองรายของมนุษย 
 ณ ที่ประทับของพระองค   
  พระองคทรงชวยเขาใหพนจากคําครหาทั้งปวง 
 
21 ขอถวายสรรเสริญแดองคพระผูเปนเจา+ 
  เพราะพระองคทรงแสดงความรักอัศจรรยตอขาพเจา 
  เมื่อขาพเจาอยูในเมืองที่ถูกลอมไว 



22 ขาพระองคพลั้งปากไปเม่ือกลาววา   
  “ พระเจาทรงละทิ้งขาพเจาเสียแลว”   
 แทจริงพระองคทรงสดับฟงคําทูลวิงวอนของขาพระองค   
  เมื่อขาพระองครองทูลใหทรงชวย 
 
23 วิสุทธิชนทั้งสิ้นของพระเจาเอย  จงรักพระองคเถิด   
  องคพระผูเปนเจา+ทรงถนอมปกปองผูท่ีสัตยซ่ือ   
  แตทรงตอบสนองผูท่ีเยอหยิ่งอวดดีอยางเต็มท่ี 
24 เหตุฉะนั้นทานท้ังปวงที่หวังใจในองคพระผูเปนเจา+ 
  จงเขมแข็งและกลาหาญเถิด 
 
ความสุขเนื่องจากไดรับการอภัยโทษ 
(ของดาวิด  มัสคิลบทหนึ่ง) 
32ความสุขมีแก 
  ผูท่ีไดรับการอภัยในการลวงละเมิด   
  ผูซ่ึงบาปผิดไดรับการลบลาง 
2
 ความสุขมีแกผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ไมเอาโทษความบาปของ
เ ข า     
  ผูซ่ึงจิตวิญญาณไมมีเลหเพทุบาย 
 
3 เมื่อขาพระองคนิ่งอั้นอยู    
  กระดูกของขาพระองคก็สึกกรอนไป 
  โดยการคร่ําครวญวันยังคํ่า 
4 เพราะทั้งวันท้ังคืน 
  พระหัตถของพระองคหนักหนวงเหนือขาพระองค  



 พละกําลังของขาพระองคเหือดแหงไป 
  ดังความรอนระอุในยามแลง 
5 แลวขาพระองคทูลสารภาพบาปตอพระองค    
  ไมป” ดซอนไวอีก  
 ขาพระองคกลาววา “ เ ร า จ ะ ส า ร ภ า พ  
  การลวงละเมิดท้ังปวงตอองคพระผูเปนเจา+”     
 และพระองคก็ทรงอภัย 
  ความผิดบาปของขาพระองค 
 
6 ฉะนั้นทุกคนที่ชอบธรรม  จงอธิษฐานทูลตอพระองค 
  ในขณะที่ยังมีโอกาสพบพระองคได   
 และเมื่อกระแสน้ําหลากโถมซัดเขามา 
  ก็จะไมแผวพานเขาเลย 
7 พระองคทรงเปนท่ีหลบกําบังของขาพระองค 
  ทรงคุมครองขาพระองคจากความทุกขลําบาก       
  ทรงโอบลอมขาพระองคดวยบทเพลงแหงการกอบกู 
 
8 เราจะสอนและชี้แนะทางที่เจาควรเดินไป 
  เราจะเฝาดูแลและใหคําปรึกษาแกเจา 
9 อยาเปนเหมือนมาหรือลอ 
  ที่ปราศจากความเขาใจ 
 ซ่ึงจะตองใชสายรั้งบังเหียนบังคับควบคุม    
  มิฉะนั้นจะไมยอมมาดวย 
10 ความทุกขโศกมากมายมาสูคนชั่วราย      
  แตความรักม่ันคงของพระเจา 
  โอบลอมบรรดาผูท่ีวางใจในพระองค   



 
11 ฉะนั้นบรรดาผูชอบธรรม  จงชื่นชมโสมนัสในพระองค   
  ทานท้ังหลายผูมีจิตใจเที่ยงตรง  
จงรองเพลงราเริงเถิด 
 
บทเพลงสรรเสริญ 
33บรรดาผูชอบธรรมเอย  
จงรองเพลงชื่นบานสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+  
  เหมาะแลวท่ีผูชอบธรรมจะสรรเสริญพระองค 
2 จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ดวยเสียงพิณ   
  จงบรรเลงพิณสิบสายถวายพระองค 
3 จงขับรองเพลงบทใหมสรรเสริญพระองค  
  เลนดนตรีอยางชํานิชํานาญ และ 
   โหรองอยางโสมนัสยินดี 
 
4 เพราะพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+ถูกตองและเปนจริง   
  พระองคทรงสัตยซ่ือในทุกสิ่งท่ีทรงกระทํา 
5 องคพระผูเปนเจา+ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรม  
  แผนดินโลกเต็มไปดวยความรักม่ันคงของพระองค 
 
6 โดยพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+  ฟาสวรรคก็อุบัติขึ้น 
  ดวงดาวทั้งปวงมีขึ้นโดยลมพระโอษฐพระองค 
7 พระองคทรงรวบรวมหวงสมุทรทั้งหลายไวดวยกัน 
  ทรงเก็บหวงลึกไวในคลัง 
8 ทั่วโลกจงเกรงกลัวองคพระผูเปนเจา+ 
  ใหคนทั้งโลกยําเกรงพระองค 



9 เพราะพระองคตรัส  โลกก็อุบัติขึ้น   
  พระองคมีประกาศิต  มันก็คงอยู 
10
 องคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําใหแผนการของประชาชาติท้ัง
หลายลมเหลวไป 
  ทรงใหความมุงมาดของพวกเขาสูญเปลา 
11 แตแผนการขององคพระผูเปนเจา+ยั่งยืนนิรันดร   
  พระดําริของพระองคดํารงอยูทุกชั่วอายุ 
 
12 ความสุขมีแกประชาชาติท่ีมีพระเยโฮวาห ป“ นพระเจา  
 
 คือประชากรซึ่งพระองคทรงเลือกเปนกรรมสิทธิ์ของพระองค 
13
 จากสวรรคองคพระผูเปนเจา+ทอดพระเนตรลงมาดูมวลมนุษ
ย ชาติ 
14 จากที่ประทับทรงจับตาดู 
  ทุกชีวิตในโลก 
15 พระองคทรงสรางจิตใจของแตละคน 
  ทรงพิจารณาทุกสิ่งท่ีเขากระทํา 
16 ขนาดของกองทัพไมไดชวยกษัตริย  
  นักรบมิไดรอดชีวิตโดยอาศัยพละกําลัง  
17 หวังพึ่งมาศึกก็เหลวเปลา   
  แมมันแข็งแรงก็ชวยอะไรไมได 
18 แตพระเนตรขององคพระผูเปนเจา+เฝาดูเหนือ 
   บรรดาผูท่ียําเกรงพระองค    
  ผูท่ีพึ่งวางใจในความรักม่ันคงของพระองค    



19 เพื่อจะทรงคุมครองเขาใหพนจากความตาย 
  แมในคราวกันดารอาหาร 
 
20 เรารอคอยองคพระผูเปนเจา+ดวยความหวัง  
  พระองคทรงชวยใหรอดและเปนโลปกปองเรา 
21 จิตใจของเราชื่นชมยินดีในพระองค  
  เพราะเราพึ่งพระนามบริสุทธิ์ของพระองค 
22 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอความรักม่ันคงของพระองคดํารงอยูเหนือขาพระองคท้ังหลาย   
  เพราะขาพระองคท้ังหลายหวังพึ่งพระองค  
 
คําสรรเสริญแหงการชวยกู 
(เพลงของดาวิด  เมื่อแสรงทําเปนบาตอหนาอาบีเมเลค  
ซ่ึงขับไลและดาวิดก็ไป) 
34ขาพเจาจะยกยองเทิดทูนองคพระผูเปนเจา+ต ล อ ด ไ ป  
  จะสรรเสริญพระองคติดปากเสมอ 
2 จิตวิญญาณขาพเจาจะอวดอางองคพระผูเปนเจา+ 
  ใหผูท่ีตกทุกขไดยากไดยินแลวยินดี 
3 เชิญมารวมกันถวายเกียรติแดองคพระผูเปนเจา+ 
  ใหเราเทิดทูนพระนามของพระองคกันเถิด 
 
4 ขาพเจาไดแสวงหาองคพระผูเปนเจา+ และพระองคทรงตอบ     
  ทรงชวยขาพเจาพนจากความหวาดกลัวท้ังปวง 
5 บรรดาผูท่ีเพงดูพระองคก็ผองใสยินดี 
  ไมเคยตองอับอายขายหนา 
6 คนเข็ญใจผูนี้ไดรองทูล  และพระองคทรงฟง 



  ทรงชวยเขาพนจากความทุกขรอนทั้งปวง 
7
 ทูตสวรรคขององคพระผูเปนเจา+รายลอมบรรดาผูท่ียําเกรง
พระองค   
  และชวยพวกเขาใหรอด 
 
8 มาลองดูเถิด  
แลวจะเห็นวาองคพระผูเปนเจา+ทรงประเสริฐเลิศ  
  ความสุขมีแกผูท่ีพึ่งในพระองค 
9 ทานผูเปนวิสุทธิชนของพระเจา จงยําเกรงพระองค   
  เพราะผูท่ียําเกรงพระเจาไมขัดสนสิ่งใด 
10 ราชสีหยังมีเวลาออนแรงและหิวโหย  
 
 แตบรรดาผูท่ีแสวงหาองคพระผูเปนเจา+ไมเคยขาดสิ่งท่ีดีเล
ย  
 
11 บุตรทั้งหลายเอย  มาฟงเถิด 
  เราจะสอนเจาใหรูถึงความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
12 ใครที่รักชีวิต 
  และปรารถนาวันคืนอันผาสุกยืนยาว 
13 ก็จงรักษาลิ้นใหพนจากความชั่ว  
  ปองกันริมฝปากจากการพูดโกหก 
14 จงหันหนีจากบาปผิด และกระทําสิ่งท่ีดี 
  จงใฝหาสันติภาพ และมุงม่ันเพื่อไดมา 
 



15
 องคพระผูเปนเจา+ท อ ด พ ร ะ เ น ต ร ค น ช อ บ ธ
ร ร ม     
  และทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟงคํารองทูลของเขา 
16 พระพักตรองคพระผูเปนเจา+หมางเมินตอผูท่ีกระทําชั่ว      
 
 เพื่อทําลายสิ่งท่ีเปนอนุสรณถึงเขาเสียจากแผนดินโลก 
 
17 คนชอบธรรมรองทูล  และองคพระผูเปนเจา+ทรงฟง    
  ทรงชวยเขาใหพนจากความลําบากเดือดรอนทั้งสิ้น 
18 องคพระผูเปนเจา+ทรงอยูใกลผูท่ีชอกช้ําระกําใจ  
  ทรงชวยผูท่ีทอแทสิ้นหวัง 
 
19 คนชอบธรรมอาจลําบากเดือดรอนหลายอยาง 
  แตองคพระผูเปนเจา+ทรงชวยใหผานพนหมด 
20 พระองคทรงปกปองกระดูกของเขาไวท้ังสิ้น   
  มิใหหักสักซ่ีเดียว 
 
21 ความชั่วจะประหัตประหารคนอธรรม    
  ศัตรูของคนชอบธรรมจะถูกลงโทษ 
22 องคพระผูเปนเจา+ทรงไถผูรับใชของพระองค   
  ไมมีสักคนท่ีพักพิงในพระองคจะถูกปรับโทษ 
 
คําอธิษฐานขอความชวยเหลือ 
(ของดาวิด) 



35ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงตอสูกับบรรดาผูท่ีตอสูขาพระองค  
  ขอทรงทําศึกกับผูท่ีโจมตีขาพระองค 
2 ขอทรงถือโลและเขน 
  ทรงลุกขึ้นชวยขาพระองค 
3 ขอทรงชูหอกและขวานศึก 
  ตอสูผูรุกโลขาพระองค   
 โปรดตรัสกับวิญญาณจิตขาพระองควา 
  “ เราคือผูชวยกูของเจา”  
 
4 ขอใหผูท่ีมุงเอาชีวิตขาพระองคนั้นอัปยศอดสู  
 ขอใหผูท่ีมุงทําลายลางขาพระองค  ผงะและลาถอย 
5  ใหเขาเปนเหมือนแกลบที่ตองลม  
  มีทูตขององคพระผูเปนเจา+ขับโลเขา 
6 ขอใหวิถีทางของเขาลื่นและมืดมน  
  มีทูตขององคพระผูเปนเจา+รุกโลเขาไป 
7 เพราะเขาวางขายดักขาพระองคโดยไมมีสาเหตุ 
  ขุดหลุมพรางลอขาพระองคท้ังๆที่ไมไดมีเรื่องกัน 
8 ขอใหความพินาศจูโจมเขาโดยฉับพลัน 
  ใหเขาติดขายท่ีเขาวางไวเอง   
  และตกหลุมพรางของตัวเองพินาศไป 
9
 แลวจิตวิญญาณของขาพเจาจะปติยินดีในองคพระผูเปนเจา
+ 
  และชื่นชมในการชวยกอบกูของพระองค 
10 ทั้งชีวิตจิตใจขาพระองคจะประกาศวา  



  “ องคพระผูเปนเจา+เจาขา  
ใครเลาเสมอเหมือนพระองค 
 ทรงชวยผูยากไรจากผูท่ีแข็งแกรงเกินกําลังเขา 
  ทรงชวยผูแรนแคนเข็ญใจจากผูท่ีปลนเขา”  
 
11 คนชั่วขึ้นมาปรักปรําขาพเจา 
 
 เขาใสรายขาพเจาดวยขอหาท่ีขาพเจาไมรูเรื่องดวยเลย 
12 เขาตอบแทนการดีของขาพเจาดวยการชั่ว 
  จิตใจขาพเจาทุกขระทม 
13 เมื่อพวกเขาปวย  ขาพเจาสวมชุดผากระสอบ   
  ส ำ ร ว ม ใ จ อ ด อ า ห า ร  
 อธิษฐานเผื่อเขาดวยความรอนใจ  เมื่อไมไดรับคําตอบ 
14  ขาพเจาทุกขโศกราวกับวาเปนมารดา 
  
 หรือญาติมิตรของขาพเจาเองที่ปวยหนักใกลตาย 
15 แตเม่ือขาพเจาสะดุด  พวกเขากลับพากันดีใจ  
  รวมหัวกันเลนงานโดยขาพเจาไมรูตัว  
  รุมนินทาวารายขาพเจาไมยอมหยุด 
16 เขาเยาะเยยหยามหยันเหมือนอันธพาล   
  ขบเขี้ยวเค้ียวฟนใสขาพเจา 
17 ขาแตองคพระผูเปนเจา 
พระองคจะทรงนิ่งดูอยูนานเทา ใ ด ห น อ    
 
 ขอทรงชวยขาพระองคใหพนจากความรายกาจของเขาดวย
เถิด  



 เพราะขาพระองคมีเพียงชีวิตเดียวและสิงโตหนุมเหลานี้ก็หม
ายจะคราเอาไปเสีย 
18 แลวขาพระองคจะขอบพระคุณพระองคในท่ีประชุมใหญ   
  จะสรรเสริญพระองคทามกลางมหาชน 
 
19 ขออยาใหคูอริโดยไมมีเหตุเหลานั้น  ยิ้มเยาะขาพระองคได   
 อยาใหผูท่ีเกลียดชังขาพระองคโดยไมมีเหตุผลกระหยิ่มลิงโ
ล ด *6 
20 คนเหลานี้ไมพูดกันอยางสันติ 
  มีแตคบคิดกันใสรายผูอยูอยางสงบในแผนดิน 
21 พวกเขาโพนทนากลาวหาขาพระองค 
  เขาวา “ นั่นไง  นั่นไง  เราเห็นกับตาเลย ”  
 
22 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคทรงเห็นโดยตลอดขออยาทรงนิ่งเฉย   
  ขาแตองคพระผูเปนเจา โปรดอยาท้ิงขาพระองคไป 
23 ขอทรงลุกขึ้นปกปองขาพระองค   
  ขาแตพระเจาองคเจาชีวิต  
ขอทรงใหความเปนธรรมแกขาพระองค 
24
 ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองคขอทรงตัดสิ
นขาพระองคตามความ 

ชอบธรรมของพระองค 
  ขออยาใหพวกเขากระหยิ่มทับถมขาพระองค 

                                      
6 35:19 * หรือ  “ ลอบหลิ่วตาใหกัน”  



25 อยาใหพวกเขาคิดวา “ อะฮา  ในที่สุดก็สมใจเรา 
  เลนงานมันจมดินไปเลย”  
 
26 ขอใหผูท่ียิ้มยองในความทุกขของขาพระองค 
  อับอายและสับสนวุนวาย   
 ขอใหผูท่ีทับถมขาพระองคอัปยศอดสู 
27 แตขอโปรดประทานความยินดีปรีดา 
  แกผูท่ีชื่นชมเมื่อขาพระองคพนขอหา  
 ใหเขากลาวเสมอๆวา 
“ ขอเทิดทูนสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
 
 ผูพอพระทัยในความผาสุกรมเย็นของผูรับใชพระองค”  
28 ลิ้นของขาพระองคจะกลาวถึงความชอบธรรมของพระองค  
  และสรรเสริญพระองควันยังคํ่า 
 
แผนการของคนชั่ว และความรักม่ันคงของพระเจา 
(ถึงหัวหนานักรองของดาวิดผูรับใชองคพระผูเปนเจา+) 
36ความบาปคอยยั่วยุ 
  อยูในสวนลึกของจิตใจของคนชั่ว 
 เขาไมเห็นจําเปนตองเกรงกลัวพระเจา 
2 เขาคิดอยางหยิ่งผยองวา  
  จะปดบังความประพฤติชั่วของตนไวมิใหถูกจับได 
3 วาจาของเขาชั่วรายและเหลี่ยมจัด   
  เขามิไดเฉลียวฉลาดและกระทําสิ่งท่ีดีงามอีกตอไป 
4 เขานอนคิดวางแผนการชั่ว 
  เขาอุทิศตนใหกับทางแหงความบาป 



  และไมยอมปฏิเสธสิ่งผิดใดๆ 
 
5 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ความรักม่ันคงของพระองคยิ่งใหญเทียมฟาสวรรค  
  ความสัตยสุจริตของพระองคสูงสงกวาเมฆ 
6 ความชอบธรรมของพระองคดังภูเขาทะมึน  
  ความยุติธรรมของพระองคประดุจหวงลึก 
 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
พระองคทรงปกปองหวงใยท้ังมนุษยและสัตว 
7  ความรักม่ันคงของพระองคล้ําเลิศนัก  
 มวลมนุษยชาติไมวาสูงหรือต่ํา 
  ตางก็พักพิงในรมปกของพระองค 
8
 ทรงบํารุงเลี้ยงเขาดวยพระพรอุดมจากพระวิหารของพระอง
ค  
 
 และใหเขาดื่มจากธารน้ําแหงความปติยินดีของพระองค 
9 เพราะพระองคทรงเปนน้ําพุแหงชีวิต   
  ความสวางของเรามาจากแสงสวางของพระองค 
 
10 โปรดประทานความรักม่ันคงสืบไปแกบรรดาผูท่ีรูจักพระองค    
  และความรอดแกบรรดาผูมีใจเท่ียงธรรม 
11 ขออยาใหคนหยิ่งผยองมาเหยียบย่ําขาพระองค    
  อยาใหมือของคนชั่วโลตอนขาพระองค 
12 ดูเถิด บรรดาผูกระทําชั่วลมลงแลว  
  เขาถูกเหวี่ยงลงไปและไมอาจลุกขึ้นไดอีก 



 
ค น ช อ บ ธ ร ร ม แ ล ะ ค น อ ธ ร ร ม  
(ของดาวิด) 
37อยาเดือดเนื้อรอนใจเพราะคนชั่ว 
  หรือริษยาผูท่ีกระทําผิด 
2 ไมชาเขาก็จะเหี่ยวเฉาไปเหมือนตนหญา 
  และสิ้นสูญไปเหมือนพืชผัก 
 
3 จงวางใจในองคพระผูเปนเจา+และกระทําความดี   
แลวทานก็จะอาศัยอยูอยางปลอดภัยในแผนดิน  
และยังชีพดวยความสงบสุข 
4 จงชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจา+ 
  และพระองคจะประทานทุกสิ่งดังใจทานปรารถนา 
 
5 จงมอบงานของทานไวกับองคพระผูเปนเจา+  
  พึ่งวางใจในพระองค  
และพระองคจะทรงชวยใหสําเร็จ 
6 พระองคจะทําใหความชอบธรรมของทานแจมแจงดังรุงอรุณ    
 
 ใหความยุติธรรมของทานชัดแจงดังแสงอาทิตยเท่ียงวัน 
7 จงสงบนิ่งในองคพระผูเปนเจา+ และเพียรรอคอยพระองค 
 
 อยาเดือดเนื้อรอนใจเพราะเหตุท่ีพวกเขาประสบความสําเร็จ
ใ น ท า ง ข อ ง เ ข า  
  ซ่ึงแผนชั่วของเขาลุลวงไปดวยดี 
 



8 จงระงับโทสะ   เลิกโมโหโกรธาเสีย  
  อยาเดือดเนื้อรอนใจ  ซึ่งมีแตจะนําไปสูความเลวราย 
9 เพราะคนชั่วรายจะถูกทําลายลง  
 
 แตบรรดาผูท่ีวางใจองคพระผูเปนเจา+จะไดกรรมสิทธิ์ในดิน
แ ด น  
 
10 เพียงชั่วประเดี๋ยว  คนชั่วก็จะมลายไป  
  ทานจะมองหาเขาแตไมพบ 
11 สวนคนที่ถอมสุภาพจะไดกรรมสิทธิ์ในดิน แ ด น    
  และชื่นชมกับสันติสุขยิ่งใหญ 
 
12 คนชั่วปองรายผูชอบธรรม   
  ขบเขี้ยวเค้ียวฟนใสเขา 
13 แตองคพระผูเปนเจาทรงพระสรวลใสคนอธรรม 
 
 เพราะทรงเห็นวาวันเวลาของเขาใกลจะถึงกําหนดแลว 
 
14 คนชั่วชักดาบ 
  และโกงคันธนู 
 เพื่อโคนลมผูยากไรและขัดสน 
  เ พื่อเขนฆาผูดําเนินอยางเที่ยงธรรม 
15 ดาบของเขาเองจะกลับเสียบทะลุหัวใจเขา   
  และธนูของเขาจะถูกหักทําลาย 
 
16 มีนอยแตชอบธรรม    



  ก็ดีกวาความม่ังค่ังของคนชั่วราย 
17 เพราะกําลังของคนชั่วจะถูกขจัดไป    
  แตองคพระผูเปนเจา+ทรงเชิดชูผูชอบธรรม 
 
18 องคพระผูเปนเจา+ทรงทราบวันเวลาของคนไรตําหนิ   
  กรรมสิทธิ์ของเขาจะยั่งยืนนิรันดร 
19 ในคราวทุกขเข็ญเขาจะไมอับเฉา  
  แมยามกันดารเขาก็จะมีอุดมสมบูรณ 
 
20 สวนคนชั่วจะวอดวาย  
  ศัตรูขององคพระผูเปนเจา+จะอับเฉาดังตนหญา    
  และสาบสูญดังกลุมควัน 
 
21 คนชั่วขอยืมแลวไมใชคืนให    
  สวนคนชอบธรรมใหอยางใจกวาง 
22
 บรรดาผูท่ีรับพรจากองคพระผูเปนเจา+จะไดกรรมสิทธิ์ในแผ
นดิน  
  แตผูท่ีพระองคทรงสาปแชงจะตองถูกตัดออก 
 
23 เมื่อองคพระผูเปนเจา+พอพระทัยทางของคนใด 
  ก็ทรงใหยางกาวของคนนั้นม่ันคง 
24 แมเขาลมพลาด  
   ก็ไมถึงกับยอยยับอับปาง 
  เพราะพระหัตถองคพระผูเปนเจา+คํ้าชูเขาไว 
 



25 ขาพเจาเคยเปนหนุมฉกรรจ และเดี๋ยวนี้ชราแลว  
  แตยังไมเคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้ง 
  หรือลูกหลานของเขาตองขอทานเลี้ยงชีพ 
26 พวกเขามักเอื้อเฟอเผื่อแผ  แบงป’ น แ ล ะ ใ หยืม   
  ลูกหลานของเขาก็ไดรับพร 
 
27 จงละทิ้งความชั่วและกระทําความดี 
  แลวทานจะดํารงอยูเปนนิตย 
28 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงรักความยุติธรรม     
  จะไมทอดท้ิงวิสุทธิชนของพระองค    
 
 จะทรงปกปองพิทักษเขาตลอดไป  
  แตพงศพันธุของคนชั่วจะถูกตัดออก 
29 คนชอบธรรมจะครอบครองดินแดน 
  และดํารงอยูเปนนิตย 
30 วาจาของผูชอบธรรมเปยมดวยสติป’ ญ ญ า     
  เขาพูดสิ่งท่ีเท่ียงธรรม 
31 บทบัญญัติของพระเจาอยูในใจเขา  
  ยางเทาของเขาจะไมพลาดพลั้ง 
 
32 คนชั่วจับตาดูคนชอบธรรม 
  ซุมดักเอาชีวิตของเขา 
33 แตองคพระผูเปนเจา +จะมิทรงปลอยใหคนชั่ว 
   กระทําสําเร็จ  
  หรือใหคนชอบธรรมถูกตัดสินลงโทษ    
   เมื่อขึ้นศาล 



 
34 จงอดทนรอคอยองคพระผูเปนเจา+     
  ดําเนินตามทางของพระองค 
 พระองคจะทรงเชิดชูใหทานได 
   กรรมสิทธิ์ในดินแดน 
  ทานจะเห็นคนชั่วรายถูกทําลาย 
 
35 ขาพเจาเห็นคนชั่วเรืองอํานาจ 
  ดังตนไมเขียวขจีในดินดี 
36 แตไมชาก็จากไปและดับสูญ  
  ขาพเจามองหา  ก็ไมพบอีกเลย 
 
37 จงพิจารณาคนที่ไรตําหนิ  สังเกตดูคนเที่ยงธรรม  
  มีอนาคต*7รออยูสําหรับผูใฝสันติ 
38 แตบรรดาคนชั่วจะถูกทําลายไป  
  อ น า ค ต *8ของเขาจะถูกตัดขาด 
 
39 ค ว า ม รอดของคนชอบธรรมมาจากองคพระผูเปนเจา+  
  พระองคทรงเปนท่ีพักพิงในยามทุกขยาก 
40 องคพระผูเปนเจา+ทรงชวยเขาและทรงกอบกูเขา 
 พระองคจะทรงชวยเขาใหรอดจากคนชั่ว 
 เพราะเขาพึ่งพิงในพระองค 
 

                                      
7 37:37 หรือ “ จะมีลูกหลาน”   
8 37:38 หรือ “ ลูกหลาน”  



คําอธิษฐานขอความเมตตา 
(บทเพลงของดาวิด  คําทูลวิงวอน) 
38ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
 ขออยาทรงขนาบขาพระองค  
 หรือตีสอนขาพระองคขณะทรงกริ้ว 
2 เพราะลูกศรของพระองคปกลึกในตัวขาพระองค  
  พระหัตถของพระองคหนักหนวงเหนือขาพระองค  
3 รางกายขาพระองคเจ็บปวยเนื่องดวยพระพิโรธของพระองค  
 
 กระดูกของขาพระองคทรุดโทรมเพราะบาปผิดของขาพระอ
งค 
4 มลทินบาปทวมทนขาพระองค     
  เปนภาระหนักหนวงสุดจะทานทน 
 
5 บาดแผลของขาพระองคราวระบม 
  และกลัดหนองเพราะบาปผิด   
6 ขาพระองคทรุดกายลงดวยความเจ็บปวด 
  วันคืนของขาพระองคมีแตทุกขทรมาน 
7 หลังของขาพระองคปวดราวระบม 
  รางกายของขาพระองคเจ็บปวย 
8 ขาพระองคออนระโหยและบอบช้ํา  
  ครวญครางดวยความราวรานใจ 
 
9 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคทรงทราบความในใจทั้งสิ้นของขาพระองค   
  ทรงไดยินเสียงทอดถอนใจของขาพระองค 



10 ดวงใจขาพระองคออนระโหย  
กําลังวังชาของขาพระองคถดถอย  
  แ ล ะ ต าของขาพระองคก็มืดมัวลง 
11 เพื่อนฝูงออกหางเพราะบาดแผลของขาพระองค   
  เพื่อนบานหลบลี้หนีหนา 
12 ศัตรูผูหมายเอาชีวิตขาพระองคก็วางกับดัก      
  บรรดาผูคิดรายวางแผนกอหายนะแกขาพระองค 
  และคิดหาอุบายอยูวันยังคํ่า 
 
13 แตขาพระองคเหมือนคนหูหนวกไมไดยิน 
  และเปนเบ้ือใบไมปริปาก 
14 ขาพระองคกลายเปนเชนคนหูหนวกไมไดยินอะไร   
  ผูซ่ึงไมสามารถปริปากโตตอบ 
15 ขาแตองคพระผูเปนเจา+   ขาพระองครอคอยพระองคอยู  
  ขาแตองคพระผูเปนเจาพระเจาของขาพระองค 
พระองคจะทรงตอบ 
16 ขาพระองคทูลวา “ ขออยาใหพวกเขากระหยิ่มลิงโลด 
  หรือลําพองทับถมเมื่อขาพระองคลมลง”  
 
17 เพราะขาพระองคจะลมลงอยูรอมรอ  
  และเผชิญกับความเจ็บปวดเสมอ 
18 ขาพระองคสารภาพความผิดบาป 
  และทุกขใจในบาปผิดของตน 
19 ศัตรูฉกาจของขาพระองคมีมากมาย 
  ผูท่ีชิงชังขาพระองคโดยไรเหตุก็เหลือคณานับ 
20 พวกเขาตอบแทนความดีของขาพระองค ดวยความชั่ว 



  และใหรายขาพระองคท่ียืนหยัดเพื่อความถูกตอง  
 
21 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขออยาทรงทอดทิ้งขาพระองค      
  ขาแตองคพระผูเปนเจา 
ขออยาทรงไกลหางจากขาพระองค 
22 ขอทรงรีบรุดมาชวยขาพระองคเถิด       
  องคพระผูชวยใหรอดของขาพระองค 
 
ชีวิตอนิจจัง 
(ถึงหัวหนานักรอง  ถึงเยดูธูน  บทเพลงของดาวิด) 
39ขาพเจารําพึงวา “ จะระแวดระวังวิถีความประพฤติของตน 
  จะไมทําผิดดวยลิ้น    
 จะไมปริปาก 
  ตราบใดที่คนอธรรมอยูตรงหนา”  
2 แตเม่ือขาพเจานิ่งและเงียบอยู  
  ไมปริปากพูดแมสิ่งใดๆ  
  ความทุกขใจของขาพเจาก็ทวีขึ้น 
3 ความรอนใจรุมเราอยูภายใน   
  ขณะรําพึงพินิจไฟภายในก็ผลาญเผา 
  ในที่สุดลิ้นขาพเจาก็เอยออกมา 
 
4 “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
ขอทรงชวยใหขาพระองคทราบถึงบ้ันปลายของชีวิต   
  วันเวลาของขาพระองคมีแคไหน  
  ขอใหขาพระองครูตัววา ขาพระองคนั้นอนิจจัง 
5 พระองคทรงทําใหวันคืนของขาพระองคสั้นแคคืบ   



  ชั่วชีวิตของขาพระองคไมมีคาอะไรสําหรับพระองค 
 ชีวิตแตละคนอยูแคชั่วลมหายใจหวงหนึ่ง   
 
6 มนุษยเปนแคเงาโฉบไปโฉบมา 
  วิ่งวุนทําโนนทํานี่  แตก็สูญเปลา 
  ทรัพยสมบัติท่ีสะสมไวไมรูวาใครจะใช 
 
7 ขาแตองคพระผูเปนเจาขณะนี้ขาพระองคแสวงหาอะไร 
 ความหวังของขาพระองคอยูในพระองค 
8
 ขอทรงชวยขาพระองคใหพนจากการลวงละเมิดของขาพระ
องค  
  อยาใหคนโงเยยหยันขาพระองคได 
9 ขาพระองคนิ่งอึ้งอยูไมยอมปริปาก 
  เพราะพระองคเองคือผูท่ีกระทําเชนนี้ 
10 ขออยาทรงโบยขาพระองคอีกเลย   
  ขาพระองคสิ้นแรงอยูในเง้ือมพระหัตถแลว 
11
 เม่ือพระองคทรงตําหนิและตีสอนมนุษยเพราะบาปผิดของเข
า    
  พระองคก็ทรงผลาญทําลายสิ่งท่ีเขารักดังแมลงกัดกิน  
  มนุษยเปนเพียงลมหายใจชั่ววูบ 
 
12 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขอทรงฟงคําอธิษฐานของ 
ขาพระองค   
  ขอทรงรับคําทูลวิงวอนของขาพระองค   



 ขออยาทรงเฉยเมยตอน้ําตาของขาพระองค  
 
 ดวยขาพระองคก็อาศัยอยูในพระองคดังคนตางถ่ินแปลกหน
า   
  เชนเดียวกับบรรพบุรุษของขาพระองค 
13 ขอทรงเบือนพระพักตรไปเสีย 
เผื่อขาพระองคจะโลงใจสักชั่วขณะ 
  กอนขาพระองคจะจากไปและดับสูญ”  
 
กระทําตามพระประสงคของพระเจา 
(ถึงหัวหนานักรอง  บทเพลงของดาวิด)     
40ขาพเจาพากเพียรรอคอยองคพระผูเปนเจา+   
  
 พระองคทรงหันมาและรับฟงคําทูลวิงวอนของขาพเจา 
2 พระองคทรงยกขาพเจาออกจากหวงแหงความสิ้นหวัง    
  จากหุบเหวและแองโคลน    
 ทรงวางขาพเจาบนศิลา 
  กระทําใหยางกาวของขาพเจาดําเนินไปอยางแนวแน 
3 พระองคประทานบทเพลงใหมใหขาพเจา 
  ขับรองเปนเพลงสรรเสริญพระเจาของเรา 
 ค น ทั้งหลายจะเห็นและยําเกรง 
  จะไววางใจในองคพระผูเปนเจา+ 
 
4 ความสุขมีแกผูท่ีไววางใจพระเจา  
 ผูท่ีมิไดหันไปหาคนหยิ่งทะนง 
  หรือคนที่หันไปหาพระเทียมเท็จ 



5 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
การอัศจรรยท่ีทรงกระทํานั้นมากมายยิ่งนัก   
 สารพัดท่ีทรงดําริเพื่อขาพระองคท้ังหลาย      
ไมมีผูใดเทียบเทียมพระองคได   
 หากขาพระองคจะบอกกลาวและเลาขานก็มากมายเกินกวาจ
ะ ท ำ ไ ห ว  
 
6 พระองคมิไดทรงประสงคเครื่องบูชาและของถวาย      
 
 มิไดทรงเรียกรองเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถบาป  
  แตทรงเบิกหูของขาพระองค*9 
7 แลวขาพระองค*10ทูลวา “ ขาพระองคอยูท่ีนี่  
ขาพระองคมาแลว   
  ในหนังสือมวนไดเขียนถึงขาพระองคไว 
8 ขาแตพระเจาของขาพระองค  
ขาพระองคยินดีกระทําตามน้ําพระทัยพระองค 
  บทบัญญัติของพระองคอยูในดวงใจขาพระองค”  
 
9 ขาพระองคประกาศความชอบธรรมในที่ประชุมใหญ    
  ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ดังท่ีพระองคทรงทราบ 
  ขาพระองคมิไดปดปากเงียบ 
10 ขาพระองคมิไดเก็บงําความชอบธรรมของพระองคไวในใจ   
  แตไดประกาศความซ่ือสัตย  ความรอดของพระองค 

                                      
9 40:6 * หรือ “ พระองคทรงเจาะหูขาพระองค”  ดู อพย.21: 
10 40:7 * ดู ยน.4:34 



 ขาพระองคมิไดซอนเรนความรักม่ันคงและความจริงของพร
ะองค 
  ตอที่ประชุมท้ังปวง 
 
11 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขออยาทรงยับยั้งพระเมตตากรุณาคุณเสียจากขาพระองค  
  ขอใหความรักม่ันคงและความจริงของพระองค  
ปกปองขาพระองคไวเปนนิตย 
12 เพราะความทุกขรอนนับไมถวนรุมลอมขาพระองค  
  บาปผิดของขาพระองคทวมทน 
จนขาพระองคมองอะไรไมเห็น 
 มันมากยิ่งกวาผมบนศีรษะขาพระองค  
  จิตใจของขาพระองคก็หดหูทอแท 
 
13 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขอทรงโปรดชวยขาพระองคดวย 
  พระองคเจาขา  
โปรดเสด็จมาชวยขาพระองคโดยเร็วเถิด 
14 ขอใหผูท่ีมุงเอาชีวิตขาพระองค ตองอับอายและอลหมาน  
 ขอใหบรรดาผูท่ีอยากใหขาพระองคพินาศ 
  ตองอัปยศอดสูกลับไป   
15 ขอใหผูท่ีพูดสมน้ําหนาขาพระองค 
  ตองตกตะลึงกับความอับอายขายหนาของตน 
16 แตขอใหคนทั้งปวงที่แสวงหาพระองคปติยินดีในพระองค 
 ขอใหบรรดาผูท่ีรักความรอดของพระองคกลาวเสมอวา  
  “ สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+”  
 



17 ขาพระองคยากจนและแรนแคน  
  ขอองคพระผูเปนเจาทรงระลึกถึงขาพระองค      
 ขาแตพระเจาพระองคทรงเปนผูอุปถัมภและพระผูชวยใหรอ
ดของขาพระองค   
  ขาแตพระเจาของขาพระองคขออยาทรงเนิ่นชา 
 
จงเมตตากรุณาตอผูยากไร 
(ถึงหัวหนานักรอง  บทเพลงของดาวิด) 
41ผูท่ีใสใจอาทรคนยากไรก็เปนสุข 

องคพระผูเปนเจา+ 
จะทรงชวยเขาในคราวทุกขลําเค็ญ 

2 องคพระผูเปนเจา+ จะทรงปกปกรักษาและสงวนชีวิตของเขา 
  พระองคจะทรงอวยพรเขาในแผนดิน 
  และไมปลอยใหศัตรูทํากับเขาตามใจชอบ 
3 ยามเขาเจ็บปวยองคพระผูเปนเจา+ ทรงประคับประคองเขา 
  ทรงชวยใหเขาคืนสูปกติสุข 
 
4 ขาพระองคทูลวา “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ข อ ท ร ง เ ม ต ต า    
  โปรดรักษาขาพระองค  
เพราะขาพระองคผิดไปแลว”  
5 ศัตรูของขาพระองคพูดใหรายวา  
  “ เมื่อไหรเขาจะตายนะ จะไดสิ้นชื่อไปเลย”  
6 เมื่อเขาคนหนึ่งคนใดมาดูขาพระองค   
 
 ก็ทําเปนพูดดีท้ังๆที่ใจมุงรายแลวก็ออกไปเที่ยวกระพือขาว 



 
7 เขาทั้งหลายซุบซิบกันวารายขาพระองค     
  และแชงชักขาพระองค 
8 พวกเขากลาววา “ โรครายกัดกินเขา   
  เขาไมมีวันลุกจากเตียงนั่นไดหรอก”  
9  แมแตเพื่อนคูใจ  ที่ขาพระองคไววางใจ 
  เพื่อนรวมสํารับก็ยังทรยศหักหลังไดลงคอ 
10 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ โปรดเมตตาขาพระองคดวย 
  ชวยใหขาพระองคลุกขึ้นมาไดอีก 
เพื่อจะไดตอบแทนพวกเขา 
11 ขาพระองคทราบวาพระองคทรงพอพระทัยขาพระองค  
  เพราะศัตรูเอาชนะขาพระองคไมได 
12 พระองคทรงเชิดชูขาพระองคไว 
เพราะขาพระองคซ่ือสัตยสุจริต   
  ทรงตั้งขาพระองคไวเบ้ืองพระพักตร 
พระองคเปนนิตย 
 
13 ขอถวายสรรเสริญแดองคพระผูเปนเจา+ 
พระเจาแหงอิสราเอล   
  ตั้งแตนิรันดรจวบจนนิรันดร   อาเมน และ อาเมน 
 
บ ร ร พ  2 
ใฝถวิลถึงพระเจา 
(ถึงหัวหนานักรอง  มัสคิลของกลุมโคราห) 
42ขาแตพระเจากวางกระหายหาธารน้ําฉันใด  
  จิตวิญญาณขาพระองคก็โหยหาพระองคฉันนั้น 



2
 วิญญาณจิตของขาพระองคกระหายหาพระเจาผูทรงพระชน
มอยู  
  เมื่อไหรหนอ 
ขาพระองคจะไดมาเขาเฝาเบ้ืองพระพักตรพระองค 
3 วันและคืน ขาพระองคกล้ํากลืนน้ําตาตางอาหาร 
 ขณะที่ผูคนพูดกับขาพระองควันยังคํ่าวา 
“ พระเจาของเจาอยูท่ีไหน”  
4 เมื่อขาพระองคระบายความในใจออกมา 
  ขาพระองคก็ระลึกขึ้นได 
 เม่ือครั้งท่ีเคยรวมกับมวลชน   
  นําขบวนสูพระนิเวศของพระเจา 
 ดวยเสียงโหรองยินดี 
สรรเสริญขอบพระคุณพระเจาในเทศกาลฉลอง 
5 จิตวิญญาณของขาพเจาเอย   
  ไฉนจึงทอแทกระสับกระสาย   
 จงหวังใจในพระเจา  
  ขาพเจาจะยังคงสรรเสริญพระองค  
  ผูทรงเปนพระเจาและพระผูชวยใหรอดของขาพเจา 
 
6 จิตวิญญาณของขาพระองคหอเหี่ยว  
  ฉะนั้นขาพระองคจะระลึกถึงพระองค 
 จากดินแดนแหงแมน้ําจอรแดน     
  ภูเขาเฮอรโมนกับภูเขามิซาร 
7  ที่ลึกกูเรียกที่ลึก ดวยเสียงน้ําตกของพระองค 
 กระแสคลื่นและน้ําหลากของพระองคทวมทนขาพระองค  



 
8
 ยามกลางวันองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาความรักม่ันคงแก
ขาพเจา 
  ยามค่ําคืนบทเพลงของพระองคอยูกับขาพเจา  
  เปนคําอธิษฐานตอพระเจาแหงชีวิตของขาพเจา 
 
9 ขาพเจารองทูลพระเจาองคพระศิลาของขาพเจาวา   
  “ ไฉนทรงลืมขาพระองคเสียแลว  
 เหตุใดขาพระองคตองระทมทุกข 
  ทนการขมเหงรังแกของศัตรู”  
10 ขาพระองคราวรานเขาไปถึงในกระดูก  
ยามเมื่อถูกคูอริหยามหยัน 
 ตลอดวันเขาเยาะเยยวา  “ พระเจาของเจาอยูท่ีไหน”  
 
11 จิตวิญญาณของขาพเจาเอย   
  ไฉนจึงทอแทกระสับกระสาย 
 จงหวังใจในพระเจา ขาพเจาจะยังคงสรรเสริญพระองค  
  ผูทรงเปนพระเจาและพระผูชวยใหรอดของขาพเจา 
 
คําวิงวอนตอพระเจา 
43ขาแตพระเจา ขอทรงวาความ 
  และสูคดีแทนขาพระองคตอประชาชาติอธรรม 
 
 ขอทรงชวยขาพระองคใหพนจากคนชั่วรายและคนหลอกลว
ง  



2 พระองคทรงเปนพระเจา เปนท่ีม่ันของขาพระองค 
  ไฉนทรงทอดทิ้งขาพระองคเสีย 
 เหตุใดขาพระองคตองระทมทุกข 
  ทนการขมเหงรังแกของศัตรู 
3 ขอโปรดใหความสวางและความจริงของพระองค 
  มานําขาพระองคไป      
 สูท่ีประทับของพระองค  
  ณ ภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค 
4 แลวขาพระองคจะไปยังแทนบูชาของพระเจา 
  ผูเปนความปลาบปลื้มปติของขาพระองค   
 ขาพระองคจะสรรเสริญพระองคดวยเสียงพิณ   
  ขาแตพระเจา พระเจาของขาพระองค 
 
5 จิตวิญญาณของขาพเจาเอย 
  ไฉนจึงทอแทกระสับกระสาย 
 จงหวังใจในพระเจา ขาพเจาจะยังคงสรรเสริญพระองค 
  ผูทรงเปนพระเจาและพระผูชวยใหรอดของขาพเจา 
 
การชวยกูจากความทุกขยาก 
(ถึงหัวหนานักรอง  มัสคิลของกลุมโคราห) 
44ขาแตพระเจา ขาพระองคท้ังหลาย     
ไดยินมากับหู   
  บรรพบุรุษไดเลาใหฟง   
 ถึงสิ่งท่ีพระองคไดทรงกระทําในสมัยของทานเหลานั้น 
  เมื่อนานมาแลว 
2 ที่พระองคทรงขับโลชนชาติตางๆ ออกไป    



  และใหบรรพชนนั้นตั้งรกรากในดินแดน 
 ทรงทําลายชนเผาตางๆ  
  และทําใหเหลาบรรพบุรุษเจริญรุงเรือง 
3 เหลาบรรพบุรุษพิชิตดินแดนได มิใชดวยดาบ 
  มิใชดวยกําลังของตนจึงมีชัย 
 แตโดยพระหัตถขวาโดยพระกรของพระองค  
  โดยความสวางแหงพระพักตรพระองค 
   เพราะทรงรักทานเหลานั้น 
 
4 พระองคทรงเปนกษัตริย 
   แ ล ะ เ ปนพระเจาของขาพระองค 
  ผูทรงลิขิตชัยชนะแกยาโคบ 
5 โดยพระองค  เราจึงผลักดันเหลาศัตรูใหลาถอย   
 โดยพระนามของพระองค เราจึงบดขยี้ขาศึก 
6 ขาพระองคมิไดวางใจในลูกธนูของตน  
  ดาบไมไดนําชัยชนะมาสูขาพระองค 
7 พระองคตางหากทรงใหเราชนะเหนือศัตรู  
  ท รงกระทําใหพวกขาศึกอับอายขายหนา 
8 ขาพระองคท้ังหลายจะอวดถึงพระเจาเรื่อยไป  
 
 จะสรรเสริญขอบพระคุณพระนามของพระองคเปนนิตย 
 
9
 แตบัดนี้พระเจาทรงทอดทิ้งและปลอยใหขาพระองคท้ังหลาย
ตกต่ํา  
  พระองคมิไดรวมทัพไปกับเราอีกแลว 



10 พระองคทรงใหขาพระองคท้ังหลายลาถอยตอหนาศัตรู   
  เหลาขาศึกปลนสะดมเรา 
11 พระองคทรงปลอยใหเราถูกขย้ํากินดังลูกแกะ         
  และทรงกระจายเราไปในหมูชนชาติตางๆ 
12
 พระองคทรงขายประชากรของพระองคไปในราคาเพียงนอ
ยนิด 
  ไมมีราคาคางวดอะไร 
 
13 พระองคทรงทําใหเราตกเปนขี้ปากของเพื่อนบาน 
  ใหผูคนรอบขางหยามหยันและเยยเยาะ 
14
 พระองคทรงทําใหเรากลายเปนคําเปรียบเปรยในหมูประชา
ชาติ 
  เปนเรื่องชวนหัวในหมูชน 
15 ขาพระองคไดรับความอัปยศอดสูวันยังคํ่า 
  ความอับอายคลุมหนาขาพระองค 
16 ขาพระองคถูกเยยหยันและแชงดาโดยศัตรูคูอาฆาต 
  ผูมุงหวังการแกแคน 
 
17 ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น   
  ทั้งๆที่ขาพระองคท้ังหลายมิไดลืมพระเจา 
  หรือผิดตอพันธสัญญาของพระองค 
18 ขาพระองคท้ังหลายมิไดเอาใจออกหางจากพระองค  
  ยางเทาก็มิไดคลาดจากวิถีของพระองค 
19 ถึงกระนั้นพระองคยังทรงบดขยี้ขาพระองคท้ัง ห ล า ย   



และทําใหเรากลายเปนท่ีสิงสถิตของเหลาหมาปา  
  และใหความมืดทึบครอบคลุมขาพระองคท้ังหลาย 
 
20 หากเราไดลืมพระนามพระเจาของเรา   
  หรือหันไปพึ่งพระอื่น 
21 พระเจาจะไมทรงทราบหรือ  
  ในเมื่อพระองคทรงทราบความลี้ลับในดวงใจทุกดวง 
22 กระนั้นขาพระองคท้ังหลายก็เผชิญความตายวันยังคํ่า 
  โดยเห็นแกพระองค   
ขาพระองคท้ังหลายเหมือนแกะรอถูกฆา 
 
23 ขาแตองคพระผูเปนเจาขอทรงตื่นเถิด  ขอทรงลุกขึ้น  
ไฉนจึงบรรทมอยู 
  ขออยาทรงทอดทิ้งขาพระองคท้ังหลายตลอดไป 
24 เหตุไฉนพระองคทรงซอนพระพักตรเสีย       
และทรงลืมท่ีขาพระองคท้ังหลายทุกขยากและถูกกดข่ีขมเหง 
 
25 ขาพระองคท้ังหลายถูกย่ําจมดิน   

ตองนอนคลุกฝุน 
26  ขอทรงลุกขึ้นมาชวยขาพระองคท้ังหลายดวยเถิด  
  ขอทรงไถเราโดยความรักม่ันคงของพระองค 
 
พิธีอภิเษก 
(ถึงหัวหนานักรอง  ตามทํานอง “ พลับพลึง”   
มัสคิลของกลุมโคราห  เพลงแตงงาน) 
45จิตใจขาพเจาเปยมดวยความคิดคํานึงอันงดงาม   



  ขณะรายบทรอยกรองถวายองคราชา  
  ลิ้นขาพเจาคือปากกาของกวีผูชํานาญ 
 
2 พระองคทรงเลิศล้ําท่ีสุดในหมูมนุษย  
   พระดํารัสเปยมดวยเมตตาคุณ  
    พระเจาทรงอวยพระพรพระองคนิรันดร 
3 ข อ ท ร ง ค า ดพระแสงดาบเถิด องคผูทรงฤทธิ์ 
  ทรงไวซ่ึงพระสิริและพระบารมี 
4 ดวยไอศวรรยานุภาพ  ทรงรุดหนาไปอยางมีชัย 
  เพื่อปกปองความจริง  ความออนสุภาพ  
แ ล ะ ค ว า ม ช อ บ ธ ร ร ม  
  ขอพระหัตถขวาสําแดงเดชานุภาพอันนาครั่นคราม 
5 ลูกศรของพระองคคมปลาบ  
เสียบทะลุหัวใจศัตรูของพระรา ช า  
  ประชาชาติท้ังหลายลมลงแทบพระบาท 
6 พระเจาขา  ราชบัลลังกของพระองคจะดํารงนิตยนิรันดร 
  พระองคทรงปกครองพสกนิกรอยางเที่ยงธรรม 
7 พระองคทรงรักความชอบธรรม  เกลียดชังความชั่ว 
 
 ฉะนั้นพระเจาของพระองคจึงทรงตั้งพระองคไวเหนือพระสห
ายท้ังปวง 
  โดยทรงเจิมดวยน้ํามันแหงความสุขเปรมปรีด์ิ 
8 ฉลองพระองคหอมกรุนดวยมดยอบ  กฤษณา และการบูร  
 
 ในพระราชวังงาชางมีดนตรีไพเราะบรรเลงถวายใหทรงเกษ
ม ส ำ ร า ญ  



9
 พระราชธิดาของบรรดากษัตริยอยูทามกลางสตรีสูงศักด์ิของ
พระองค  
 
 พระราชินีทรงเครื่องประดับทองคําจากเมืองโอฟรประทับอยู
เบ้ืองขวา 
 
10 ราชธิดาเอย  จงฟงและพิเคราะห  
  จงลืมชนชาติของเธอ  ลืมปตุภูมิของเธอเสีย 
11 พระราชาพึงพระทัยในความงามของเธอ    
จงยําเกรงพระองคเพราะทรงเปนเจานาย 
12 ธิดาแหงไทร จะนําเครื่องบรรณาการมาถวาย   
  ผูม่ังค่ังแสวงหาความโปรดปรานจากเธอ 
 
13 เจาหญิงประดับพระกายในหองประทับ     
ทรงพัสตราภรณงดงามถักทอจากทองคํา 
14 ทรงฉลองพระองคงามตระการเขาเฝากษัตริย 
  พรอมดวยเหลาหญิงพรหมจารี 
15 เปนขบวนพิธีท่ีนาปลาบปลื้มยินดี 
  เคลื่อนเขาสูพระราชวัง 
 
16 บรรดาพระโอรสจะขึ้นครองราชยสืบตอ    
  และครอบครองทั่วแดนเชนเดียวกับพระบิดา 
17
 เราจะกระทําใหพระนามของพระองคเลื่องลือตลอดทุกชั่วอา
ยุ  



  ประชาชาติท้ังหลายจะสรรเสริญพระองคเปนนิตย 
 
ท่ีกําบังและขุมพลัง 
(ถึงหัวหนานักรอง  บทเพลงของกลุมโคราห ตามทํานองอาลาโมธ) 
46พระเจาทรงเปนท่ีกําบังและเปนพลังของเรา    
  เ ปนความชวยเหลือที่พรอมเสมอในยามทุกขลําเค็ญ 
2 ฉะนั้นเราจะไมกลัว  ถึงแมโลกจะสั่นสะเทือน 
  และภูผาทลายราบลงสูทองทะเล 
3 แมมหาสมุทรคํารามกองและซัดคลื่นเปนฟองซา 
  ภูเขาสะเทือนเลื่อนลั่น 
 
4 มีสายธารซ่ึงยังความชุมชื่นยินดีแกนครแหงพระเจาของเรา  
  และแกท่ีประทับบริสุทธิ์แหงองคพระผูสูงสุด 
5 พระเจาทรงสถิตในนคร  นครนั้นจึงตั้งม่ันไมหวั่นไหว  
  ยามอรุณรุง  พระเจาจะทรงชวย 
6 ประชาชาติท้ังหลายโกลาหลอลหมาน 
อาณาจักรตางๆลมสลาย 
  พระเจาทรงเปลงพระสุรเสียง 
แผนดินโลกก็หลอมละลายไป 
 
7 องคพระผูเปนเจา+ท รงฤทธิ์สถิตกับเรา   
  องคพระเจาแหงยาโคบทรงเปนปอมกําบังของเรา 
 
8 มาเถิด  มาดูมหกิจซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ไดทรงกระทํา  
  ดูความเริศรางท่ีทรงนํามาสูโลก 
9 พระองคทรงกระทําใหสงครามยุติท่ัวโลก  



  ทรงหักคันธนู และทําใหหอกหักสะบั้น 
 พระองคทรงเผารถรบเสียดวยไฟ  
10 “ จงนิ่งสงบเถิด  พึงรูวาเราเปนพระเจา     
เราจะไดรับการยกยองในหมูประชาชาติ    
เราจะไดรับการเทิดทูนในโลก”  
 
11 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์สถิตกับเราทั้งหลาย 
  องคพระเจาแหงยาโคบทรงเปนปอมกําบังของเรา 
 
จอมกษัตริยแหงสากลโลก 
(ถึงหัวหนานักรอง  บทเพลงของกลุมโคราห) 
47ประชาชาติท้ังปวงเอย  จงปรบมือ 
  จงโหรองฉลองชัยสดุดีพระเจา 
2 องคพระผูเปนเจา+องคพระผูสูงสุดนั้นนาครั่นครามยิ่งนัก  
  ทรงเปนจอมราชันแหงสากลโลก 
3 พระองคทรงปราบบรรดาประชาชาติ 
  ลงแทบเทาเรา 
4 พระองคทรงเลือกสรรกรรมสิทธิ์ใหเ ร า  
  เปนความภาคภูมิใจของยาโคบผูท่ีพระองคทรงรัก 
 
5 พระเจาเสด็จขึ้นทามกลางเสียงโหรองยินดี 
  พระองคทรงอยูทามกลางเสียงแตรกระหึ่มกอง 
6 จงรองเพลงสรรเสริญพระเจา จงรองสรรเสริญ 
  จงรองเพลงสรรเสริญองคจอมกษัตริยของเรา  
จงรองสรรเสริญ 
 



7 เพราะพระเจาทรงเปนจอมราชันแหงสากลโลก  
  จงรองเพลงสรรเสริญพระองคเถิด 
8 พระเจาทรงครอบครองนานาประชาชาติ   
  ประทับเหนือพระที่นั่งบริสุทธิ์ของพระองค 
9 บรรดาเจานายแหงชนชาติท้ังหลายรวมชุมนุมกัน   
  เปนประชากรของพระเจาแหงอับราฮัม     
เพราะวาโลศึกของทุกกองทัพท่ัวโลกเปนของพระเจา 
  พระองคทรงเปนท่ีเทิดทูนสูงสง 
 
นครแหงพระเจา 
(บทเพลง ของกลุมโคราห) 
48องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญ ควรที่จะสรรเสริญอยางยิ่ง 
  ในนครแหงพระเจาของเรา  
ภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค 
2 สูงเดนงามตายิ่งนัก  เปนความปติชื่นชมของคนทั่วโลก   
 ภูเขาศิโยนดังยอดสูงสุดของซาโฟน ศิโยน  
นครแหงจอมราชัน 
3 พระเจาประทับในปอมแหงนครนั้น 
  และทรงสําแดงองคเปนปราการแหงนคร 
 
4 บรรดากษัตริยรวมกําลัง 
  และรุดหนาไปดวยกัน 
5 เขาทั้งหลายอัศจรรยใจเมื่อเห็นนครนั้น  
  แลวก็แตกตื่นตกใจกลัว 
6 หวาดหวั่นขวัญผวา 
  ทุกขทรมานดังหญิงท่ีกําลังคลอดบุตร 



7 พระองคทรงทําลายพวกเขาดังกําปนแหงทารชิช 
  ซ่ึงแตกเปนชิ้นๆดวยลมตะวันออก 
 
8 เราไดเห็น  ดังท่ีเราไดยินมา 
 ในนครแหงองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
ในนครแหงพระเจาของเรา 
  พระเจาทรงใหนครนั้นม่ันคงนิรันดร 
 
9 พระองคเจาขา  ในวิหารของพระองค   
 
 ขาพระองคท้ังหลายใครครวญถึงความรักม่ันคงของพระองค 
10 ขาแตพระเจา เชนดังพระนามของพระองค   
  คําสรรเสริญพระองคก็ไปถึงสุดโลก 
  พระหัตถขวาของพระองคบริบูรณ 
ดวยความชอบธรรม 
11 ภูเขาศิโยนชื่นชมยินดี  ชาวชนยูดาปลื้มปติ     
  เนื่องดวยการพิพากษาของพระองค 
 
12 จงเดินรอบศิโยน  ไปใหท่ัว   
  นับบรรดาหอคอย 
13 สังเกตดูเชิงเทิน   
  เที่ยวดูปอมปราการ  
  เพื่อจะไดเลาสูใหลูกหลานฟง 
14
 เพราะวาพระเจายิ่งใหญองคนี้ทรงเปนพระเจาของเราตลอด
นิรันดร  



  ทรงเปนผูนําของเราจนถึงท่ีสุด 
 
ทรัพยสมบัติอนิจจัง 
(ถึงหัวหนานักรอง  บทเพลง  ของกลุมโคราห) 
49ทุกๆคน  จงฟงทางนี้   
  ทุกคนท่ัวโลกจงฟง    
2 ไมวาผูใหญผูนอย 
  ค น จ น แ ล ะ ค น ร ว ย   
3 ขาพเจาจะกลาวถอยคําแหงสติป’ ญ ญ า     
  เนื้อความจากใจของขาพเจานี้ 
จะยังใหเกิดความเขาใจ 
4 ขาพเจาจะเอียงหู  ฟงภาษิต 
  ขาพเจาจะใชพิณขานไขปริศนา 
 
5 ขาพเจาจะกลัวไปไย  ยามตกที่นั่งลําบาก 
  เมื่อคนเจาเลหชั่วรายรุมลอมขาพเจา 
6 พวกนั้นพึ่งพิงทรัพยสมบัติ 
  และอวดอางความร่ํารวยของตน 
7 ไมมีสักคนไถชีวิตใหใครได 
  หรือถวายคาไถชีวิตของเขาแดพระเจา   
8 คาไถสําหรับชีวิตหนึ่งๆนั้นแพงนัก   
  ชดใชแคไหนๆก็ไมพอ  
9 ที่จะใหเขามีชีวิตอยูตราบนิรันดร 
  และไมตองเห็นปากแดนผูตาย 
 
10 ใครก็เห็นวาคนฉลาดก็ตาย 



  คนโงสิ้นคิดก็ยอยยับเหมือนๆกัน   
  และทิ้งทรัพยสมบัติของตนไวใหคนอื่น 
11
 หลุมศพของเขาจะเปนบาน ข อ ง เ ข า ต ล อ ด ก า
ล    
  เปนท่ีอาศัยตลอดทุกชั่วอายุ 
  แมเขาเคยตั้งชื่อดินแดนตามชื่อของตัว 
 
12 มนุษยแมจะร่ํารวยสักปานใดก็ไมอยูยั้งยืนยง 
  ตองจบชีวิตไปเหมือนสัตวเดียรัจฉาน 
 
13 นี่แหละคือความเปนไปของผูท่ีวางใจตัวเอง 
  และผูท่ีเชื่อตามวาจาของคนเหลานั้น 
14  เชนดังแกะ  เขาทั้งหลายยอมถึงฆาต 
  และความตายจะมาเอาชีวิตเขา 
 เม่ืออรุณรุงผูเท่ียงธรรมจะมีอํานาจเหนือพวกเขา 
  รางของเขาจะเปอยเนาในหลุมศพ   
  หางไกลจากบานเรือนของตน 
15
 แตพระเจาจะทรงไถจิตวิญญาณของขาพเจาใหพนจากอําน
า จ ข อ ง ค ว า ม ต า ย   
  พระองคจะทรงรับขาพเจาไวแนนอน 
 
16 ไมตองหวั่นวิตกเมื่อใครร่ํารวยขึ้น   
  บานเรือนโออาตระการขึ้นเรื่อยๆ 
17 เพราะเมื่อเขาตาย  เขาเอาอะไรไปดวยไมได   



  ความเลิศหรูของเขาจะไมตามไปกับเขา 
18 แมขณะมีชีวิตอยูเขาเรียกตัวเองวา ผูเสวยสุข   
  และผูคนยกยองเมื่อเขารุงโรจน 
19 เขาจะไปอยูกับบรรพบุรุษ 
  ซ่ึงจะไมไดเห็นเดือนเห็นตะวันอีก 
 
20 ผูท่ีมีทรัพยสมบัติแตปราศจากความเขาใจ     
ก็เหมือนสัตวเดียรัจฉานซ่ึงพินาศไป 
 
การนมัสการที่แทจริง 
(บ ท เ พ ล ง ข อ ง อ า ส า ฟ ) 
50พระเจาองคเจาชีวิต  องคผูทรงมหิทธิฤทธิ์  
ตรัสเรียกชุมนุมท้ังโลก   
  จากที่ดวงอาทิตยขึ้น จนถึงท่ีดวงอาทิตยตก 
2 พระเจาทรงเปลงรัศมี 
  จากศิโยน  อันงามพรอม 
3 พระเจาของเราเสด็จมา  จะไมทรงนิ่งเงียบ 
  เบื้องพระพักตรคือเปลวไฟเผาผลาญ   
  รอบพระองคคือพายุโหมกระหน่ํา 
4 พระองคตรัสเรียกฟาสวรรคเบ้ืองบน 
  และแผนดินโลกมาเปนพยาน  
เพื่อจะทรงพิพากษาเหลาประชากร 
5 “ จงมาชุมนุมกันเถิด  เหลาธรรมิกชนของเราเอย   
  ผูซ่ึงเขารวมพันธสัญญากับเราผานทางเครื่องบูชา”  
6 ฟาสวรรคปาวประกาศความชอบธรรมของพระองค  
 เพราะพระเจาเองทรงเปนองคตุลาการ 



 
7 “ ประชากรของเราเอย จงฟงและเราจะพูด   
  อิสราเอลเอยเราจะแจงขอหาของเจา  
  เราเปนพระเจา พระเจาของเจา 
8 เราไมมีขอตําหนิเก่ียวกับเครื่องบูชา 
  และของถวายที่เจานํามาใหเราสม่ําเสมอ 
9 เราไมไดตองการวัวหนุมจากคอกของเจา 
  หรือแพะแกะจากฝูงของเจา 
10 เพราะสัตวทุกชนิดในปา เปนของเรา    
  รวมทั้งสัตวเลี้ยงบนภูเขานับพัน 
11 เรารูจักนกทุกตัวบนภูเขาตางๆ  
  บรรดาสัตวแหงทองทุงเปนของเรา 
12 หากเราหิว  เราจะไมเอยกับเจา   
  เพราะโลกนี้และสิ่งสารพัดในโลกลวนเปนของเรา 
13 เรากินเนื้อวัวผูหรือ   
  เราดื่มเลือดแพะหรือ 
14 จงถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณแดพระเจา 
  ทําตามที่ไดถวายปฏิญาณตอองคพระเจาสูงสุด 
15 และจงรองทูลเราในยามทุกขยาก   
  เราจะชวยกูเจา และเจาจะถวายเกียรติแกเรา”  
 
16 สวนคนชั่ว  พระเจาตรัสกับเขาวา     
  “ เจาถือสิทธิ์อะไรทองบทบัญญัติของเรา  
  หรืออางคําสัญญาของเรา 
17 ในเมื่อเจาเกลียดคําเตือนสอนของเรา  
  และไมแยแสถอยคําของเรา 



18 เจาเห็นขโมยก็สมรูรวมคิดกับเขา  
  เจาคบหากับคนลวงประเวณี 
19 เจาใชปากทําชั่ว  
  ตวัดลิ้นเพื่อลอลวง 
20 เจาพร่ําพูดใหรายพี่นอง 
  นินทาวารายกระท่ังพี่นองรวมทองเดียวกัน 
21 เจาทําสิ่งเหลานี้เราก็นิ่งอยู 
  เจาเลยพลอยคิดวาเราก็เหมือนเจา 
 แตเราจะกําราบเจา   
  และกลาวโทษเจาซ่ึงๆหนา 
 
22 เจาผูลืมพระเจาจงพิจารณาเรื่องนี้ 
  หาไมแลวเราจะฉีกเจาเปนชิ้นๆ 
โดยไมมีใครจะชวยได 
23 ผูท่ีถวายการขอบพระคุณเปนเครื่องบูชาก็ใหเกียรติเรา   
  และผูท่ีเตรียมทางของตนไวดี 
  เราก็จะสําแดงความรอดของพระเจาแกเขา”  
 
คําอธิษฐานสารภาพบาป 
(ถึงหัวหนานักรอง เพลงของดาวิด 
เม่ือนาธานผูเผยพระวจนะมาเขาเฝาหลังจากดาวิดเปนชูกับนางบัธ
เ ช บ า ) 
51ขาแตพระเจา ขอทรงเมตตาสงสารขาพระองค 
  ตามความรักม่ันคงของพระองค 
 ขอทรงลบลางการลวงละเมิดท้ังสิ้นของขาพระองค 
  ตามพระกรุณาธิคุณของพระองค 



2 ขอทรงลางมลทินท้ังสิ้นของขาพระองค  
  ชําระขาพระองคจากบาปผิดของขาพระองค 
 
3 เพราะขาพระองคทราบถึงการลวงละเมิดของตนแลว 
  บาปผิดของขาพระองคอยูตรงหนาขาพระองคเสมอ 
4 ขาพระองคไดกระทําบาปตอพระองค  ตอพระองคผูเดียว 
  และกระทําสิ่งท่ีชั่วในสายพระเนตรพระองค 
 ฉะนั้นพระองคจึงทรงเปนฝายถูก  เมื่อตรัส 
  และเที่ยงธรรมเมื่อทรงพิพากษา 
5 แนละ  ขาพระองคเกิดมาก็บาป  
  บาปตั้งแตวินาทีท่ีมารดาไดตั้งครรภขาพระองค 
6 พระองคยอมทรงประสงคความจริงภายใน 
  ทรงสอนสติปญญาในสวนลึกท่ีสุด 
 
7 ขอทรงใชก่ิงหุสบชําระ  เพื่อขาพระองคจะขาวสะอาด   
  ขอทรงชะลางเพื่อขาพระองคจะขาวยิ่งกวาสําล ี
8 ขอโปรดใหขาพระองคไดยินความสุขยินดี 
  ขอใหกระดูกท่ีพระองคหักทําลายนั้นปติชื่นชม 
9 ขอทรงเมินพระพักตรเสียจากบาปผิดของขาพระองค  
  ทรงลบลางมลทินท้ังสิ้นของขาพระองค 
 
10 ขาแตพระเจา ขอทรงสรางใจสะอาดในขาพระองค  
  และทรงฟนวิญญาณจิตอันแนวแนภายในขาพระองค 
11 ขออยาทรงเหวี่ยงขาพระองคไปเสียจากเบ้ืองพระพักตร   



 
 โปรดอยาทรงเรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์คืนไปจากขาพระอง
ค 
12 ขอทรงคืนความปติยินดีในความรอดแกขาพระองค   
  และประทานใจสวามิภักด์ิเพื่อคํ้าชูขาพระองค 
   
13 แลวขาพระองคจะสอนทางของพระองคแกผูลวงละเมิดอื่นๆ   
  และคนบาปจะสํานึกผิดหันมาหาพระองค 
14 ขาแตพระเจา พระผูทรงชวยขาพระองค  

ขอโปรดชวยขาพระองคใหพนจากโทษบาปที่ทําใหเ
ขาโลหิตตก 

 
 แลวลิ้นขาพระองคจะรองสรรเสริญความชอบธรรมของพระ
องค 
15 โปรดเปดริมฝปากของขาพระองค   
  และขาพระองคจะประกาศเทิดทูนพระองค 
16 พระองคมิไดทรงชื่นชมในเครื่องบูชาหาไมแลว  
ขาพระองคคงจะไดนํามาถวา ย   
  พระองคมิไดพอพระทัยในเครื่องเผาบูชา 
17 เครื่องบูชาท่ีพระเจาทรงรับ  คือจิตใจท่ีชอกช้ํา 
  ขาแตพระเจา ดวงใจท่ีชอกช้ําและสํานึกผิดนั้น    
  พระองคจะมิทรงเหยียดหยาม 
 
18 โดยความชอบพระทัย  ขอทรงกระทําใหศิโยนรุงเรือง 
  ขอทรงสรางกําแพงแหงเยรูซาเล็ม 
19 แลวจะมีเครื่องบูชาอันชอบธรรม 



  เครื่องเผาบูชาอันครบบริบูรณเพื่อเปนท่ีชอบพระทัย 
  จะมีการถวายวัวผูบนแทนบูชาของพระองค 
 
การพิพากษาและพระกรุณาธิคุณ 
 (ถึงหัวหนานักรอง มัสคิลของดาวิด 
เม่ือโดเอกชาวเอโดมมาทูลซาอูลวา  
ดาวิดมาท่ีเรือนของอะฮีเมเลค) 
52เจาผูยิ่งใหญ  ไฉนจึงโออวดในการชั่ว 
  ไฉนจึงยโสโอหังวันยังคํ่า   
  เจาตัวอัปยศในสายพระเนตรพระเจา 
2 ลิ้นของเจาช่ําชองในการทําลายลาง 
  เจาตวัดลิ้นตลบตะแลง   
  ดังมีดโกนคมกริบ 
3 เจารักชั่วมากกวารักดี 
  และโกหกมุสายิ่งกวาพูดความจริง 
4 เจาชอบทุกคําพูดใหราย  
  เจาคนรอยลิ้นกะลาวน 
 
5  พระเจาจะนําเจาสูความพินาศนิรันดรอยางแนนอน      
  พระองคจะทรงกระชากเจาออกจากเต็นทของเจา   
  จะทรงถอนรากถอนโคนเจาจากแดนผูมีชีวิต 
6 คนชอบธรรมจะเห็นและเกรงกลัว   
  จะหัวเราะเยาะเขาและพูดวา 
7 “ นี่แหละนะ  คนที่ไมไดยึดพระเจาเปนท่ีม่ัน  
  แตพึ่งพาทรัพยสมบัติม่ังค่ังของตน  
และเรืองอํานาจขึ้นมา 



โดยการทําลายลางผูอื่น”  
 
8 แตสวนขาพเจาเปนเหมือนตนมะกอกเทศ  
  งอกงามในพระนิเวศของพระเจา    
 ขาพเจาพึ่งในความรักม่ันคงของพระเจาตลอดนิรันดร 
9 ขาพระองคจะสรรเสริญพระองคเปนนิตย   
  สําหรับสิ่งท่ีทรงกระทํา 
 
 ขาพระองคจะฝากความหวังไวกับพระนามของพระองค  
 
 เพราะพระนามนั้นประเสริฐขาพระองคจะสรรเสริญพระองค 

ตอหนาวิสุทธิชนทั้งหลาย 
 
ความอธรรมของมนุษย 
(ถึงหัวหนานักรอง  ตามทํานองมาฮะลัธ มัสคิลของดาวิด) 
53คนโงรําพึงอยูในใจวา “ ไมมีพระเจา”      
 เขาเสื่อมทรามและวิถีทางของเขาก็ชั่วราย 
ไมมีสักคนเดียวท่ีกระทําดี 
 
2 พระเจาทอดพระเนตรลงมาจากสวรรค    
  มองหาในหมูมนุษยชาติ   
 ดูวามีใครสักคนไหมที่เขาใจ 
  และแสวงหาพระเจา 
3 ทุกคนไดหันเห  พากันเสื่อมทรามไป 
 ไมมีสักคนเดียวท่ีกระทําดี  ไมมีเลย 
 



4 ผูกระทําชั่วจะไมมีวันเรียนรูเลยหรือ  
ผูซ่ึงกัดกินประชากรของเราดังกินขาว 
  และไมยอมรองทูลตอพระเจา 
5 และแลว ความหวั่นผวาก็จูโจม   
  ทั้งๆที่ไมมีตรงไหนนาหวาดหวั่น 
 พระเจาทรงกระจายกระดูกของบรรดาผูโจมตีเจา 
  พวกเขาจะตองอับอายขายหนา  
เพราะพระเจาทรงละทิ้งเขาแลว 
 
6 ขอใหการชวยกูเพื่ออิสราเอลออกมาจากศิโยนเถิด 
  เมื่อพระเจาทรงใหเหลาประชากรคืนสูความรุงเรือง 
  ใหยาโคบยินดีและอิสราเอลเปรมปรีด์ิ 
 
คําอธิษฐานขอความชวยเหลือ 
(ถึงหัวหนานักรอง  ใชเครื่องสาย  มัสคิลของดาวิด 
เม่ือชาวถ่ินซิฟไปทูลซาอูลวา ดาวิดไมอยูท่ีนั่น) 
54ขาแตพระเจา โดยพระนามพระองค  ขอทรงชวยขาพระองค 
  โดยพระบรมเดชานุภาพ  ขอทรงสูคดีแทนขาพระองค 
2 โปรดสดับคําอธิษฐานของขาพระองค 
  ขอทรงฟงคําทูลจากปากของขาพระองค 
 
3 เหลาคนโอหังโจมตีขาพระองคอยู    
  คนใจโหดซึ่งไมไยดีเก่ียวกับพระเจา 
  กําลังลาชีวิตขาพระองค 
4 พระเจาทรงเปนผูชวยเหลือขาพเจา 
  องคพระผูเปนเจา+คือผูคํ้าชูขาพเจาไว 



 
5 ขอใหความชั่วยอนกลับไปเลนงานผูมุงรายตอขาพระองค 
  ทําลายพวกเขาเสียดวยความเท่ียงธรรมของพระองค 
 
6 ขาพระองคจะนําเครื่องบูชาโดยสมัครใจมาถวายแดพระองค 
  ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขาพระองคจะสรรเสริญ 
พระนามของพระองค   
  เพราะนั่นเปนสิ่งประเสริฐ 
7
 เพราะพระองคทรงชวยขาพระองคใหพนจากความทุกขลําบ
ากท้ังสิ้น    
  ขาพระองคเห็นกับตาวาศัตรูพายแพ 
 
คําอธิษฐานทูลขอความชวยเหลือ 
(ถึงหัวหนานักรอง  ใชเครื่องสาย  มัสคิลของดาวิด) 
55ขาแตพระเจา โปรดสดับคําอธิษฐาน ของขาพระองค  
 ขออยาทรงเมินคําทูลวิงวอนของขาพระองค 
2  ขอทรงสดับและทรงตอบเถิด 
 จิตใจขาพระองควาวุนเปนทุกข 
3  เนื่องดวยเสียงขมขูของศัตรู 
  เนื่องเพราะการคุกคามของคนชั่ว 
 เหตุวาพวกเขานําความทุกขทรมานมายังขาพระองค  
 และหยามหยันขาพระองคดวยความโกรธ 
 
4 จิตใจขาพระองค ราวรานอยูภายใน  
  ความหวาดผวาตอความตายจูโจมขาพระองค  



5 ความครั่นครามขยาดกลัวครอบงําขาพระองค  
  ความหวั่นผวาทวมทนขาพระองค  
6 และขาพระองควา “ โอ  ขาพเจาอยากมีปกเหมือนนกพิราบ   
  จะไดบินไปสูท่ีพักพิง 
7 ขาพเจาจะบินไปไกลลิบ   
  และพักอยูในถ่ินกันดาร 
8 ขาพเจาจะรีบรุดไปยังท่ีกําบัง 
  ใหพนจากมรสุมรายนี้”  
 
9 ขาแตองคพระผูเปนเจา 
ขอทรงทําใหคนชั่วสับสนอลหมาน  ทําใหภาษาของเขายุงเหยิงไป 
  เพราะขาพระองคเห็นความทารุณและจลาจลในเมือง 
10 พวกเขาปวนเปยนอยูบนกําแพงทั้งวันท้ังคืน 
  ความเลวชั่วและการทารุณอยูในเมือง 
11 พวกบอนทําลายปฏิบัติการอยูในเมือง  
  การขมขูและลอลวงมีไมขาดตามทองถนน 
 
12 หากเปนศัตรูท่ีมาสบประมาท ขาพเจายังพอจะทนได  
 หากเปนปฏิปกษท่ีลุกฮือขึ้น  ขาพเจาจะไปซอนตัวเสีย 
13 แตนี่เปนทานนั่นเอง  มนุษยเดินดินเชนขาพเจา 
  เพื่อนรวมทาง  เพื่อนคูใจของขาพเจา 
14 เราเคยโอภาปราศรัยกันอยางสนิท\แนนแฟน   
  ขณะเดินเคียงกันไปกับฝูงชนท่ีพระนิเวศของพระเจา 
 
15 ขอใหความตายโดยไมรูตัวมาถึงเหลาศัตรูของขาพเจา  
  ขอใหเขาลงไปยังแดนมรณะทั้งเปน  



  เพราะความชั่วสิงสถิตในหมูพวกเขา 
 
16 สวนขาพเจารองทูลพระเจา 
  และพระองคทรงชวยขาพเจา 
17 ยามเย็น  ยามเชา  และยามเที่ยง   
  ขาพเจารองทูลดวยความทุกขลําเค็ญ 
  และพระองคทรงไดยินเสียงของขาพเจา 
18 พระองคทรงชวยขาพเจาพนอันตราย 
  จากสงครามที่ปะทุเลนงานขาพเจา 
  แมขาศึกมากมายตอสูกับขาพเจา 
19 พระเจาผูทรงครอบครองอยูนิรันดร 
  จะทรงไดยินและปราบพวกเขา  
 
 ผูซ่ึงไมยอมเปลี่ยนวิถีทาง   
  และไมยําเกรงพระเจา 
 
20 เพื่อนของขาพเจาทรยศหักหลังเพื่อน 
  ละเมิดคําม่ันสัญญา 
21 เขาเปนคนที่ปากปราศรัยน้ําใจเชือดคอ*11 
  ถอยคําของเขาหวานชื่นยิ่งกวาน้ํามัน 
 
22 จงมอบภาระของทานไวกับองคพระผูเปนเจา+  
  พระองคจะทรงค้ําชูทานไว    

                                      
11 55:21 หรือ “ ถอยคําของเขาลื่นเหมือนเนย 
แตสงครามอยูในใจของเขา”  



  พระองคจะไมทรงยอมใหคนชอบธรรมลมลง 
23 ขาแตพระเจา พระองคจะสงคนชั่ว 
  ลงไปในแดนพินาศ    
 คนกระหายเลือดและคนเจาเลห 
  จะไมไดมีชีวิตยืนยาวถึงครึ่งอายุขัยของเขา  
 
 สวนขาพระองควางใจในพระองค 
 
พระเจาทรงอยูฝายขาพเจา 
(ถึงหัวหนานักรอง ทํานอง “ พิราบบนตนโอกโนน”  
มิคทามของดาวิด  เมื่อชาวฟลิสเตียจับดาวิดในเมืองกัธ) 
56 ขาแตพระเจา ขอทรงเมตตา ขาพระองค  
เพราะคนรุกไลขาพระองคมาอยางดุเดือด   
  ตลอดวันตลอดคืนรุกกระหน่ําเขามา 
2 ผูมุงรายไลลาขาพระองควันยังคํ่า   
  ขาศึกมากมายจูโจมขาพระองคอยางอหังการ 
 
3 เมื่อขาพระองคกลัว   
  ขาพระองคจะวางใจในพระองค  
4 ในพระเจาซ่ึงขาพเจาเทิดทูนพระวจนะ 
  ขาพเจาวางใจในพระเจา  ขาพเจาจะไมกลัว 
  มนุษยอนิจจังจะทําอะไรขาพเจาได 
 
5 พวกเขาบิดเบือนคําพูดของขาพระองควันยังคํ่า    
  เขาคบคิดกันปองรายขาพระองคอยูเสมอ 
6 เขารวมหัวกัน  เขาซุมตัว  



  จับตาดูยางกาวของขาพระองค  
  กระเหี้ยนกระหือรือจะเอาชีวิตขาพระองค 
 
7 ขออยาทรงปลอยใหเขาลอยนวลไปได 
  ขาแตพระเจา  
ขอทรงเหวี่ยงชนชาติตางๆลงดวยพระพิโรธ 
8 พระองคทรงทราบการระหกระเหินของขาพระองค   
  น้ําตาขาพระองค  ทรงเก็บไวในขวด  
  ทรงบันทึกไวในสมุดของพระองคไมใชหรือ 
 
9 เมื่อขาพระองครองทูลใหทรงชวย  
ศัตรูของขาพระองคก็พายหนี   
  เชนนี้แลว  
ขาพระองคจะทราบวาพระเจาทรงอยูฝายขาพระองค 
10 ในพระเจาซ่ึงขาพระองคเทิดทูนพระวจนะ   
  ในองคพระผูเปนเจา+ซ่ึงขาพระองคเทิดทูนพระดํารัส  
11 ขาพระองควางใจในพระเจาขาพระองคจะไมกลัว 
  มนุษยจะทําอะไรขาพระองคไดเลา 
 
12 ขาพระองคจะกระทําตามที่ไดถวายปฏิญาณ  ไวแนนอน  
พระเจาขา   
  จะถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณแดพระองค 
13
 เพราะพระองคทรงกอบกูจิตวิญญาณขาพระองคจากความต
า ย     
  และปองกันยางกาวของขาพระองคจากการลื่นพลาด  



 เพื่อขาพระองคจะดําเนินอยูในความ 
สวางแหงชีวิตเบ้ืองพระพักตรของ พระองค 
 
คําอธิษฐานขอบพระคุณในการทรงชวยกู 
                    
(ถึงหัวหนานักรอง  ทํานอง “ อยาทําลาย”    
มิคทามของดาวิด  เมื่อหนีจากซาอูลในถํ้า) 
57ขาแตพระเจา ขอทรงเมตตาขาพระองค  
ขอทรงกรุณาขาพระองคเถิด  
  เพราะจิตวิญญาณขาพระองคพักพิงในพระองค  
 ขาพระองคจะพักพิงในรมปกของพระองค  
  จวบจนภัยพิบัตินี้ผานพนไป 
 
2 ขาพเจารองทูลตอพระเจาสูงสุด 
  ผูทรงกระทําใหสําเร็จ (ตามพระดําริ) เพื่อขาพเจา 
3 พ ร ะองคสงความรักและความชอบธรรม 
ของพระองคจากสวรรคมาชวยขาพเจา 
  ทรงกําราบผูท่ีรุกโลขาพเจาอยางดุเดือด 
 
4
 ขาพเจาอยูกลางวงลอมของเหลาสิงหอยูในหมูสัตวรายกระห
ายเหยื่อ 
 เหลาคนซ่ึงเขี้ยวงาคือหอกและลูกศร  ลิ้นของเขาคือดาบคม 
 
5 ขาแตพระเจา ขอทรงเปนท่ีเทิดทูนยกยองเหนือฟาสวรรค  
  ขอพระสิริของพระองคเจิดจรัสท่ัวโลก 



 
6 พวกเขาวางกับดักเทาขาพเจา 
  ขาพเจาหมอบคุดคูดวยความทุกขลําเค็ญ  
 เขาขุดหลุมพรางดักตามทางของขาพเจา 
  แตเขาเองไดตกลงไปในนั้น 
 
7 ขาแตพระเจา จิตใจขาพระองคแนวแน 
  จิตใจขาพระองคม่ันคง 
  ขาพระองคจะขับรองและบรรเลงเพลง 
8 จิตวิญญาณของขาพเจาเอยจงฟนชื่นขึ้นเถิด  
  พิณใหญและพิณเขาคูจงตื่นเถิด  เราจะปลุกอรุณ 
 
9 ขาแตองคพระผูเปนเจา  
ขาพระองคจะขอบพระคุณพระองคในหมูประชาชาติ  
  จะรองเพลงสรรเสริญพระองคทามกลางชนชาติตางๆ 
10 เพราะความรักม่ันคงของพระองคใหญหลวง  
ขึ้นถึงฟาสวรรค   
  ความสัตยสุจริตของพระองคขึ้นถึงฟา 
 
11 ขาแตพระเจา ขอทรงเปนท่ีเทิดทูนยกยองเหนือฟาสวรรค     
  ขอพระสิริของพระองคเจิดจรัสท่ัวโลก 
 
คําอธิษฐานขอการลงโทษคนอธรรม 
(ถึงหัวหนานักรอง  ทํานอง  “ อยาทําลาย”  มิคทามของดาวิด)   
58พวกเจาเหลานักปกครองพูดอยางยุติธรรมหรือ    
  เจาตัดสินความในหมูเพื่อนมนุษยอยางเที่ยงธรรมหรือ   



2 เปลาเลย  ในใจเจาคิดการอยุติธรรม 
  มือเจาหยิบยื่นความทารุณบนแผนดินโลก 
3 ตั้งแตเกิด  คนชั่วก็หลงเตลิด 
  ตั้งแตออกจากครรภก็ฉอฉลและโปปด 
4 พิษสงของเขาดุจดังพิษงู  
  ดังงูเหาท่ีอุดหู  
5 ซ่ึงไมยอมฟงเสียงสะกดจากหมองู 
  ตอใหหมองูช่ําชองแคไหนก็ตาม 
 
6 ขาแตพระเจา ขอทรงเลาะฟนในปากของเขา 
  ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 

ขอทรงหักเขี้ยวเล็บของเหลาสิงห 
7 ขอใหเขามลายไปดั่งน้ําท่ีไหลผานไป 
  เมื่อเขานาวคันธนู   ขอใหลูกศรของเขาทื่อไป 
8 ขอใหเขาเปนเหมือนทากที่ละลายไป 
  เหมือนทารกแทง  ไมไดเห็นเดือนเห็นตะวัน 
 
9 คนชั่วจะถูกกวาดลางไปไมวาหนุมหรือแก  อยางฉับพลัน 
  แบบหมอตั้งไฟยังไมทันรอน 
10 คนชอบธรรมจะเปรมปรีด์ิ  เมื่อเห็นการแกแคน 
  เมื่อเอาเลือดของคนชั่วมาลางเทา 
11 แลวผูคนจะกลาววา “ แนแลว  
คนชอบธรรมยอมไดรับบําเหน็จ   
  แนแลว  มีพระเจาผูทรงพิพากษาโลก”  
 
คําอธิษฐานขอการชวยกูใหพนจากศัตรู 



(ถึงหัวหนานักรอง  ทํานอง “ อยาทําลาย”   มิคทามของดาวิด  
เม่ือซาอูลสงคนมาดักฆาดาวิดท่ีบาน) 
59 ขาแตพระเจา ขอทรงชวยขาพระองคใหพนจากศัตรู   
 
 ขอทรงพิทักษขาพระองคใหพนจากบรรดาผูลุกขึ้นมาตอสูข
าพระองค 
2 ขอทรงชวยขาพระองคใหพนจากบรรดาผูทําชั่ว 
 
 ขอทรงชวยขาพระองคใหพนจากเหลาคนกระหายเลือด 
 
3 ดูเถิด  พวกเขาซุมดักเอาชีวิตขาพระองค  
  คนดุรายคบคิดกันเลนงานขาพระองคโดยไมมีเหตุ   
  ขาพระองคไมไดทําผิดอะไร ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
4  ทั้งๆที่ขาพระองคมิไดทําผิดอะไร  
พวกเขาก็พรอมจะเลนงานขาพระองค  
  ขอทรงลุกขึ้นเพื่อชวยขาพระองค 
โปรดทอดพระเนตรดวยเถิด 
5 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์  องคพระเจาแหงอิสราเอล 
     
  ขอทรงลุกขึ้น  ลงโทษเหลาประชาชาติ  
  ขออยาทรงเมตตาบรรดาผูทรยศคิดคด 
 
6 ในเวลาเย็น   พวกเขากลับมา 
  เหาหอนเหมือนสุนัข   
  เพนพานไปทั่วเมือง 
7 ดูสิ่งท่ีเขาพนออกมาจากปาก 



  ปากของเขาพนคายด า บ อ อ ก ม า    
  และเขาพูดวา “ ใครจะมาไดยิน”  
8 แตพระองคทรงพระสรวลเยยเขา        
  ทรงหยามหยันประชาชาติท้ังปวงนั้น 
9 ขาแตพระเจาผูทรงเปนกําลังของขาพระองค    
  ขาพระองคเฝาคอยพระองค 
ทรงเปนปอมปราการของขาพระองค 
10   พระเจาผูทรงรักขาพระองค   
 
 พ ร ะเจาจะเสด็จนําหนาขาพเจา   
  จะทรงใหขาพเจายิ้มเยาะบรรดาผูกลาวรายขาพเจา 
11 แตขออยาทรงประหารเขาทั้งหลาย  
ขาแตองคพระผูเปนเจาผูทรงเปนโลกําบังของขาพระองคท้ังหลาย 
  เพราะไมชาคนของขาพระองคจะลืมเลือน 
 แตขอทรงใหเขาทั้งหลายแตกฉานซานเซ็นไปดวยพระอําน
าจของพระองค  
  และกระทําใหพวกเขาลมลง   
12 เพราะบาปผิดแหงริมฝปากของเขา  เนื่องดวยวาจาของเขา   
  ใหเขาติดกับโดยความยโสโอหังของตน   
 เนื่องดวยคําแชงสาปและโกหกที่เขาเปลงออกมา 
13  ขอทรงทําลายลางพวกเขาดวยพระพิโรธ   
  
  กวาดลางพวกเขาไปสิ้น   
 จะไดทราบทั่วกันจนสุดโลก   
  วาพระเจาทรงครอบครองเหนือยาโคบ 
 



14 พวกเขากลับมาในเวลาเย็น   
  เหาหอนเหมือนสุนัข   
  เพนพานไปทั่วเมือง 
15 เขาปวนเปยนหาอาหาร   
  ไมไดหนําใจก็สงเสียงหอน 
16 สวนขาพระองค  จะรองสดุดีฤทธานุภาพของพระองค 
  ยามเชา  จะรองสดุดีความรักม่ันคงของพระองค 
 เพราะพระองคทรงเปนปอมปราการ   
  เปนท่ีพักพิงยามยากของขาพระองค 
 
17 ขาแตพระเจาผูทรงเปนกําลังของขาพระองค  
ขาพระองคแซซองสรรเสริญพระองค  
  ทรงเปนปอมปราการของขาพระองค 
เปนพระเจาผูทรงรักขาพระองค 
   
คําอธิษฐานขอการชวยกู 
(ถึงหัวหนานักรอง  ทํานอง “ พลับพลึงแหงพันธสัญญา”   
มิคทามของดาวิด  เพื่อสอน   
เม่ือดาวิดสูกับอารัม  นาฮะเรอิม  กับอารัมโซบาห  
และเมื่อโยอาบฆาชาวเอโดม 12,000 คน  ที่หุบเขาเกลือ) 
60ขาแตพระเจา พระองคไดทรงละทิ้งขาพระองคท้ังหลายแลว   
   แ ล ะทลายที่ม่ันของพวกขาพระองค   
  พระองคทรงพระพิโรธ  บัดนี้ 
ขอทรงโปรดใหขาพระองคท้ังหลายกลับคืนมา 
2 พระองคทรงเขยาแผนดิน  ทําใหมันแตกเปนเสี่ยงๆ  



  ขอทรงประสานรอยราวให  
เพราะขณะนี้มันกําลังสะเทือนเลื่อนลั่น 
3 พระองคทรงใหประชากรของพระองคเผชิญวิกฤต    
  ทรงหยิบยื่นเหลาองุนท่ีทําใหเหลาขาพระองคซวนเซ 
 
4 แตสวนผูท่ียําเกรงพระองคนั้น    
  ทรงโปรดตั้งธงไวใหพวกเขาหนีธนูไปหา 
 
5  ขอทรงยื่นพระหัตถขวามาชวยขาพระองคท้ังหลาย  
  เพื่อบรรดาผูท่ีทรงรักจะรอดพน 
6 พระเจาตรัสจากสถานนมัสการพระองควา 
  “ ใ น ฐ านะผูพิชิต  เราจะแบงเชเคม   
   และกําหนดเขตหุบเขาซุคโคธ   
7 กิเลอาดเปนของเรา มนัสเซหเปนของเรา   
  เอฟราอิมคือหมวกเกราะของเรา 
  ยูดาคือคทาของเรา 
8 โมอับเปนอางลางของเรา   
  เราเหวี่ยงรองเทาของเราลงบนเอโดม   
  และเราจะโหรองมีชัยเหนือฟลิสเตีย”  
 
9 ใ ค รจะพาขาพเจาไปยังเมืองปอมปราการ 
  ผูใดจะนําขาพเจาเขาสูเอโดม 
10 พระองคมิใชหรือ  ขาแตพระเจา 
ผูไดทรงทอดทิ้งขาพระองคท้ังหลายแลว   
  และไมทรงรวมทัพกับเราอีกตอไปแลวหรือ 
11 ขอทรงชวยเราตอสูขาศึก    



  เพราะความชวยเหลือของมนุษยนั้นไรประโยชน 
12 โดยพึ่งพระเจาเราจะมีชัยชนะ   
  พระองคจะทรงย่ําขยี้ศัตรูของเรา 
 
ปลอดภัยอยูใตรมปกของพระเจา 
(ถึงหัวหนานักรอง  ใชเครื่องสาย  ของดาวิด) 
61ขาแตพระเจา ขอทรงสดับเสียงรองทูลของขาพระองค   
  ฟงคําอธิษฐานของขาพระองค 
 
2 จากสุดโลก  ขาพระองครองทูลพระองค 
  ขาพระองครองทูล  ยามจิตใจระโหยรันทด 
  ขอทรงนําขาพระองคมายังศิลาซ่ึงสูงกวาขาพระองค 
3 เพราะพระองคทรงเปนท่ีพักพิงของขาพระองค    
  ทรงเปนหอคอยที่ม่ันคงตอตานศัตรู 
 
4 ขาพระองคใครขออาศัยในพลับพลาของพระองคเปนนิตย 
  ขอพักพิงใตรมปกของพระองค 
5 ขาแตพระเจา  
เพราะพระองคทรงไดยินคําถวายปฏิญาณของขาพระองคแลว   
 
 พระองคประทานกรรมสิทธิ์สําหรับบรรดาผูท่ียําเกรงพระนา
มของพระองคใหแกขาพระองค 
 
6 ขอทรงเพิ่มพูนอายุขัยของกษัตริย 
  ใหยืนยาวหลายชั่วอายุ 
7 เพื่อกษัตริยจะครองบัลลังกเบ้ืองพระพักตรพระเจาตลอดไป  



 
 ขอประทานความรักม่ันคงและความสัตยจริงพิทักษองคกษัต
ริยไว 
 
8 แลวขาพระองคจะสรรเสริญพระนามของพระองคเสมอไป   
  และทําตามที่ถวายปฏิญาณไวทุกวัน 
 
พระเจาทรงเปนท่ีลี้ภัย 
(ถึงหัวหนานักรอง ถึงเยดูธูน บทเพลงของดาวิด) 
62จิตวิญญาณขาพเจาพักสงบในพระเจาแตผูเดียว   
  ความรอดพนของขาพเจามาจากพระองค 
2
 พระองคแตเพียงผูเดียวทรงเปนศิลาเปนความรอดของขาพเ
จา  
  ทรงเปนปอมปราการของขาพเจา  
   ขาพเจาจะไมมีวันสะทกสะทาน 
 
3 พวกเจาจะรุมเลนงานคนๆเดียวไปนานเทาใด 
  เจาท้ังหมดจะโคนลม เ ข า  
  ดุจทลายกําแพงเอียงกะเทเรและรั้วท่ีโยกเยกนี้หรือ  
4 พวกเขาจงใจผลักไสเขาผูนั้นลงจากตําแหนงสูง   
  พวกเขาชื่นชมในการโปปด 
 ปากของเขากลาวอวยพร แตในใจก็แชงดา 
 
5 จิตวิญญาณของขาเอย  จงพักสงบในพระเจาแตผูเดียว 
  เพราะความหวังของขาพเจามาจากพระองค 



6 พระองคแตเพียงผูเดียวทรงเปนศิลา 
เปนความรอดของขาพเจา 
  พระองคทรงเปนปอมปราการของขาพเจา 
ขาพเจาจะไมสะทกสะทาน 
7 ความรอดและเกียรติของขาพเจาอยูท่ีพระเจาเพียงผูเดียว   
  พระองคทรงเปนพระศิลาอันทรงฤทธิ์  
ท่ีพักพิงลี้ภัยของขาพเจา 
8 ป ร ะ ช า ช น เอย  จงวางใจในพระองคตลอดเวลา   
  จงทูลความในใจของทานตอพระองค 
  เพราะพระเจาทรงเปนท่ีลี้ภัยของเรา 
 
9 คนต่ําตอยเปนเพียงลมหายใจวูบหนึ่ง 
คนสูงศักด์ิเปนเพียงมายา   
 เม่ือขึ้นชั่งดูก็ไมมีคาอะไร ท้ังคูเปนเพียงลมหายใจวูบเดียว 
10 อยาพึ่งพาการขมขูขูดรีด อยาภาคภูมิใจในของที่ขโมยมา 
 แมทรัพยสมบัติเพิ่มขึ้น  ก็อยาปกใจกับสิ่งเหลานั้น 
 
11 พระเจาไดตรัสครั้งหนึ่งแลว  ขอนี้ขาพเจาไดยินถึงสองครั้ง 
 คือวาพระเจาทรงไวซ่ึงเดชานุภาพ 
12  และทรงไวซ่ึงความรักม่ันคง   ขาแตองคพระผูเปนเจา   
 พระองคจะทรงสนองแกทุกคนตามการกระทําของเขา 
 
จิตวิญญาณท่ีหิวกระหาย 
(บทเพลงของดาวิด  เมื่ออยูในถ่ินกันดารยูดาห) 
63ขาแตพระเจา พระองคทรงเปนพระเจาของขาพระองค    
  ขาพระองคซอกซอนเสาะหาพระองค   



 จิตวิญญาณขาพระองคโหยหาพระองค    
  รางกายของขาพระองคด้ันดนหาพระองค 
 ในดินแดนแหงแลงทุรกันดาร  ที่ซ่ึงไมมีน้ํา 
 
2 ขาพระองคเคยเห็นพระองคในสถานนมัสการ 
  ไดเห็นฤทธานุภาพและพระสิริของพระองค 
3 เพราะความรักม่ันคงของพระองคดียิ่งกวาชีวิต  
  ริมฝปากของขาพระองคจะเทิดทูนยกยองพระองค 
4
 ขาพระองคจะสรรเสริญพระองคตราบชั่วชีวิตของขาพระอง
ค  
  จะชูมือขึ้นในพระนามของพระองค 
5 จิตวิญญาณขาพระองคจะอิ่มเอม ดังไดรับอาหารชั้นเยี่ยม     
  ปากของขาพระองคจะรองเพลงสรรเสริญพระองค 
 
6 ขณะอยูบนที่นอนขาพระองคคิดถึงพระองค   
  ขาพระองคครุนคํานึงถึงพระองคตลอดค่ําคืน 
7 เ พ ร า ะพระองคทรงชวยขาพระองค   
  ขาพระองคจึงเริงรายินดีอยูในรมปกของพระองค 
8 จิตวิญญาณขาพระองคยึดม่ันในพระองค   
  พระหัตถขวาของพระองคเชิดชูขาพระองคไว 
9 บรรดาผูคิดเอาชีวิตขาพระองคจะถูกทําลาย       
  เขาจะจมดิ่งลงไปยังท่ีลึกแหงแผนดินโลก 
10 เ ข า จะถูกเขนฆาดวยดาบ   
  ตกเปนอาหารของสุนัขจิ้งจอก 
 



11 แตพระราชาจะชื่นชมยินดีในพระเจา    
คนทั้งปวงที่ปฏิญาณในพระนามพระเจาจะสรรเสริญพระองค 
  สวนคนโกหกจะปดปากเงียบ 
 
คําทูลขอใหพนจากการคุกคามของศัตรู 
(ถึงหัวหนานักรอง  เพลงของดาวิด) 
64ขาแตพระเจา  ขอทรงฟงคํารองทุกขของขาพระองค   
 
 ขอทรงสงวนชีวิตของขาพระองคใหพนจากการคุกคามของเ
หลาศัตรู 
2 ขอทรงซอนขาพระองคใหพนจากการคิดรายของคนชั่ว 
  จากกลุมผูทําเสียงอึกทึกของบรรดาผูกระทําชั่ว 
 
3 พวกเขาลับลิ้นของตนอยางลับดาบ 
  และพนวาจาดังพนธนูพิษ 
4 จากท่ีซุมกําบัง  พวกเขายิงใสผูบริสุทธิ์ทันที    
  โดยมิไดกลัวเกรงเลย 
 
5 เขาปลุกใจซ่ึงกันและกันใหกระทําชั่ว  
  รวมหัวกันวางกับดักเหยื่อ  
  พวกเขากลาววา “ ไมมีใครเห็นหรอก”  
6 เขาทั้งหลายคบคิดการอธรรมและกลาววา 
“ แผนการที่เราวางไวเยี่ยมยอด”  
  อันความคิดจิตใจมนุษยนั้นลึกล้ํานัก 
 
7 แตพระเจาเองจะทรงยิงธนูใสเขา      



  ในฉับพลันทันใดเขาจะถูกโคนลม 
8 พระองคจะทําใหพวกเขายอยยับดวยลิ้นของตนเอง  
  ทุกคนท่ีเห็นเขาจะสายหนาอยางปลงสังเวช 
 
9 มวลมนุษยชาติจะเกรงกลัว   
  จะปาวประกาศพระราชกิจของพระเจา 
  และใครครวญสิ่งท่ีพระองคไดทรงกระทํา 
10 คนชอบธรรมจงชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจา+ 
  และพักพิงในพระองค   
  ผูมีจิตใจเที่ยงธรรมจงสรรเสริญพระองคเถิด 
 
ฤทธานุภาพและความยิ่งใหญของพระเจา 
(ถึงหัวหนานักรอง  บทเพลงของดาวิด) 
65ขาแตพระเจา การสรรเสริญรอคอยพระองคอยูในศิโ ย น    
 ขาพระองคท้ังหลายจะกระทําตามที่ถวายปฏิญาณไว  
2 ขาแตพระเจา ผูทรงฟงคําอธิษฐาน 
  มวลมนุษยชาติจะมาเขาเฝาพระองค 
3 เมื่อบาปผิดทวมทนขาพระองคท้ังหลาย 
  พระองคทรงอภัยการลวงละเมิดท้ังสิ้น 
4 ความสุขยอมมีแกผูท่ีทรงเลือกสรร 
  และนํามาใกลใหอยูในท่ีพํานักของพระองค 
 ขาพระองคท้ังหลายจะอิ่มเอมดวยสิ่งดีงามแหงพระนิเวศ 
  คือพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค 
 



5
 พระองคทรงตอบขาพระองคท้ังหลายโดยการสําแดงความช
อบธรรมอยางนาครั่นคราน 
  ขาแตพระเจาองคพระผูชวยใหรอด     
 ผูทรงเปนความหวังของทั่วทุกมุมโลก 
และของหวงทะเลไกลโพนท่ีสุด 
6 พระองคผูทรงสถาปนาภูเขาขึ้นโดยเดชานุภาพ 
  ทรงพระกําลังเปนอาวุธ 
7  ผูทรงระงับเสียงครืนครั่นของทองทะเล 
  เสียงครึกโครมของคลื่นน้ํา   
  และเสียงโกลาหลของชนชาติตางๆ 
8
 บรรดาผูอาศัยอยูไกลโพนหวั่นเกรงการอัศจรรยของพระอง
ค  
  ณ ที่ซ่ึงฟาสางและอาทิตยอัสดง   
  พระองคทรงทําใหมีเสียงโหรองอยางชื่นบาน 
 
9 พระองคทรงดูแลผืนแผนดิน และรดน้ําให  
ทรงทนุบํารุงอยางอุดม  
 สายธารของพระเจาเต็มเปยม  
เพื่อใหขาวแกผูคนเพราะพระองคมีประกาศิตไวเชนนั้น 
10 พระองคทรงใชฝนชุกรดตามรอยไ ถ  
  ทําใหขี้ไถกลืนเปนเนื้อเดียวกัน 
 ทรงใชสายฝนโลมไลผิวดินใหออนนุม   
  กระทําใหเมล็ดพืชงอกงาม 
11 พระองคทรงอวยพรการเก็บเก่ียวใหพืชผลลนหลาม 



  ขาวเต็มฉาง  ฟางเต็มเกวียน 
12 ทุงหญาเขียวขจีในถ่ินกันดาร 
  เนินเขาปกคลุมดวยความชื่นบาน 
13 ทองทุงเต็มไปดวยฝูงแกะ      
  หุบเขาปูดาษดวยเมล็ดขาว   
  ผูคนโหรองยินดีและขับขาน 
 
รองสรรเสริญพระนามพระเจา 
(ถึงหัวหนานักรอง  บทเพลง) 
66แผนดินโลกทั้งสิ้นเอย   
 จงโหรองยินดีถวายแดองคพระเจา 
2 
 จงรองเพลงเทิดทูนเกียรติสิริแหงพระนามของพระองค  
  จงใหการสรรเสริญเต็มดวยสงาราศี 
3 จงทูลพระเจาวา 
“ พระราชกิจของพระองคนาครั่นครามยิ่งนัก  
  ฤทธานุภาพของพระองคเกรียงไกรจริงๆ  
  จนเหลาศัตรูตองยอมสยบเบื้องพระพักตร 
4 คนทั่วโลกจะนอมนมัสการพระองค  
  รองเพลงสรรเสริญพระองค   
  แซซองพระนามของพระองค”  
 
5 มาเถิด  มาดูสิ่งท่ีพระเจาไดทรงกระทํา 
  พระราชกิจอันนาครั่นครามในหมูมนุษย 
6 พระองคทรงเปลี่ยนทะเลใหกลายเปนพื้นแหง 
  พวกเขาเดินขามไป 



  มาเถิด  ใหเราชื่นชมยินดีในพระองค    
7 โดยเดชานุภาพทรงครอบครองอยูนิรันดร   
  ทรงจับตาดูประชาชาติท้ังหลาย  
  อยาใหเจาพวกกบฏลําพองได 
 
8 ชนชาติท้ังหลายเอย จงสรรเสริญพระเจาของเรา 
  ใหเสียงสรรเสริญพระองคไดยินท่ัวกัน 
9 พระองคทรงปกปองชีวิตของเราไว 
  ทรงคุมครองเทาของเรามิใหกาวพลาด 
10 ขาแตพระเจา  
เพราะพระองคทรงทดสอบขาพระองคท้ังหลาย   
  ทรงหลอหลอมขาพระองคท้ังหลายดังเงิน  
11 พระองคทรงนําขาพระองคท้ังหลายมาขังไว 
  และทรงวางภาระไวบนหลังของขาพระองคท้ังหลาย 
12 ทรงใหคนมาควบมาทับศรีษะขาพระองคท้ังหลาย    
  พวกขาพระองคลุยน้ําลุยไฟ   
  แตพระองคก็ทรงนําเรามาสูดินแดนอุดม 
 
13
 ขาพระองคจะมายังวิหารของพระองคพรอมดวยเครื่องเผาบู
ช า    
  และกระทําตามคําสัตยปฏิญาณ 
14 ตามที่ขาพระองคไดลั่นวาจาถวายปฏิญาณไว 
  ยามเมื่อตกทุกขไดยาก 
15 ขาพระองคจะถวายสัตวบูชาอวนพี  ถวายแกะผู 
  ขาพระองคจะถวายวัวผูและแพะ 



 
16 ฟงทางนี้เถิด  ทุกทานท่ียําเกรงพระเจา     
ขาพเจาจะเลาใหฟงวาพระองคทรงกระทําสิ่งใดบางเพื่อขาพเจา 
17 ปากขาพเจาไดรองทูลพระองค  
  และลิ้นกลาวสรรเสริญ 
18 หากขาพเจาไดบมความชั่วไวในใจ 
  พระองคคงจะไมทรงสดับฟง 
19 แตพระเจาทรงฟงแนทีเดียว 
  และทรงไดยินคําอธิษฐานของขาพเจา 
20 สรรเสริญขอบพระคุณพระเจา 
  ผูมิไดทรงเมินคําอธิษฐานของขาพเจา 
  หรือยับยั้งความรักม่ันคงเสียจากขาพเจา 
 
ท่ัวโลกสรรเสริญพระเจา 
(ถึงหัวหนานักรอง  ใชเครื่องสาย  บทเพลง) 
67ขอพระเจาทรงเมตตาและอวยพรขาพระองคท้ังหลาย  
 ขอใหพระพักตรทอแสงแหงความยินดีแกเหลาขาพระองค 
 
2 เพื่อใหคนทั่วโลกทราบถึงวิถีทางของพระองค  
  และประชาชาติท้ังหลายรูถึงความรอดของพระองค 
 
3 ขาแตพระเจา ขอใหชนชาติตางๆ สรรเสริญพระองค      
  ขอใหประชาชาติท่ัวโลกสรรเสริญพระองค 
4 ใหนานาประเทศปติชื่นชมและโหรองยินดี 
 
 เพราะพระองคทรงปกครองชนชาติตางๆอยางเที่ยงธรรม  



  และทรงนําประชาชาติท้ังหลายของโลก 
5 ขาแตพระเจา ขอใหชนชาติตางๆ สรรเสริญพระองค     
  ขอใหประชาชาติท่ัวโลกสรรเสริญพระองค 
 
6 แลวแผนดินจะอํานวยพืชผล 
  และพระเจา องคพระเจาของเราจะทรงอวยพรเรา  
7 พระเจาจะทรงอวยพรเรา   
  คนทั่วทุกมุมโลกจะยําเกรงพระองค 
 
พระเจาแหงชัยชนะ 
(ถึงหัวหนานักรอง  บทเพลงของดาวิด) 
68ขอพระเจาทรงลุกขึ้น  ใหศัตรูของพระองคแตกฉานซานเซ็นไป 
  ขอใหขาศึกพายหนีไปเบ้ืองพระพักตรพระองค 
2 ขอทรงโลพวกเขาไป ดังลมไลควัน 
 ขอใหคนชั่วรายพินาศไปเบื้องพระพักตรพระเจา  
  ดังขี้ผึ้งถูกไฟลน 
3 แตขอใหคนชอบธรรมเปรมปรีด์ิ 
  และปติชื่นชมเบ้ืองพระพักตรพระเจา 
  ขอใหพวกเขาผาสุกและชื่นบาน 
 
4 จงรองเพลงถวายพระเจา รองเทิดทูน 
   พระนามพระองค   
  แซซองพระองคผูเสด็จมาเหนือหมูเมฆ  
 พระนามของพระองคคือองคพระผูเปนเจา+ 
  จงปติชื่นชมเบ้ืองพระพักตรพระองค 
5 องคพระเจา ณ ที่ประทับบริสุทธิ์ทรงเปนบิดาของลูกกําพรา   



  เปนผูปกปองหญิงมาย 
6 พระองคทรงใหผูวาเหวเดียวดายเขาอยูในครอบครัว  
  ทรงนําผูถูกจองจําออกมาอยางชื่นบาน 
 
 แตคนกบฏตองใชชีวิตในดินแดนที่แหงแลงแตกระแหง 
 
7 ขาแตพระเจา เมื่อพระองคทรงนําเหลาประชากร 
  เมื่อพระองคทรงยาตราผานถ่ินทุรกันดาร 
8 แผนดินโลกก็สะเทือนเลื่อนลั่น 
  และฟาสวรรคก็เทฝนลงมา  
  ตอพระพักตร  พระเจาแหงซีนาย 
  ตอพระพักตร  พระเจาแหงอิสราเอล 
9 ขาแตพระเจา  พระองคประทานฝนอุดม 
  ยังความชุมชื้นแกมรดกที่ออนลา 
10 ขาแตพระเจา  ประชากรของพระองคอาศัยอยูท่ีนั่น  
 
 พระองคประทานแกผูอัตคัดแรนแคนดวยน้ําพระทัยประเสริฐ
เลิศ 
 
11 องคพระผูเปนเจาทรงประกาศพระวจนะ    
  มหาชนรวมกันปาวรองแจงขาว 
12 “ บรรดากษัตริยและกองทัพหนีเตลิดไปแลว 
  ในคายผูคนแบงของเชลยกัน 
13 แมในขณะที่ทานนอนอยูกลางฝูงแกะ   
  ปกนกพิราบของเราก็อาบเงิน   
  และขนก็อรามดวยทองคํา”       



14 เมื่อองคพระผูทรงฤทธิ์กระจายบรรดาพระราชาไป 
  ก็เชนดังหิมะตกบนภูเขาซัลโมน 
15 ขุนเขาแหงบาชาน  ตั้งตระหงาน 
  ยอดตางๆลดหลั่นตลอดแนวเทือกเขา 
16 เทือกเขาลดหลั่นเอย  ไฉนจึงจองดูอยางริษยา 
  ที่ภูเขาซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงเลือกเปนท่ีประทับ 
17 ราชรถของพระเจานับพันนับหมื่น 
  องคพระผูเปนเจาเสด็จมาจากซีนาย  
เขาสูสถานบริสุทธิ์ของพระองค 
18 เมื่อพระองคเสด็จขึ้นสูเบ้ืองสูงทรงนําเชลยไปดวย  
  พระองคทรงรับของถวายจากมนุษย   
 แมจากคนมักกบฏ   เพื่อพระองค  
องคพระผูเปนเจา+พระเจาจะประทับ ณ ที่นั้น 
 
19 ขอเทิดทูนองคพระผูเปนเจา  
สรรเสริญองคพระผูชวยใหรอดของเรา 
  ผูทรงรับแบกภาระของเราทุกวัน  
 
20 พระองคทรงเปนพระเจาผูกอบกู 
 
 การรอดพนจากความตายอยูท่ีองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูง
สุด 
 
21 แตพระองคจะทรงย่ําขยี้ศีรษะศัตรูของพระองค   
  คือศีรษะท่ีผมดกหนาของเหลาผูกระทําชั่ว 



22 องคพระผูเปนเจาตรัสวา 
“ เ ร า จ ะ น ำ พ ว ก เ ข า อ อ ก ม า จ า ก บ า ช า
น    
  เราจะนําเขาออกมาจากทะเลลึก 
23 เพื่อพวกเจาจะเอาเลือดศัตรูลางเทา 
  และสุนัขของพวกเจาจะไดรับสวนแบงของมัน”  
 
24 ขาแตพระเจาขบวนแหของพระองคปรากฎขึ้นแลว 
 
 ขบวนเสด็จแหงพระเจาจอมราชันของขาพระองคเคลื่อนเขา
สูสถานนมัสการ 
25 หมูนักรองนําหนา  นักดนตรีอยูขางหลัง     
และหญิงสาวเลนรํามะนาอยูตรงกลาง 
26 จงสรรเสริญพระเจาในที่ประชุมใหญ 
 
 จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ในที่ชุมนุมแหงอิสราเอล 
27 เบนยามินเผานอยนําทางไป  
  นั่นหมูเจานายแหงยูดาห  
  และนั่นเจานายแหงเซบูลุนกับนัฟทาลี 
 
28 ขาแตพระเจา  ขอทรงผนึกอานุภาพ 
  ขอทรงสําแดงพระกําลังเถิด 
พระเจาขาดังท่ีเคยกระทํามากอน 
29 บรรดากษัตริยนําเครื่องราชบรรณาการมาถวายแดพระองค 
  เนื่องดวยพระวิหารของพระองคในเยรูซาเล็ม 
30 ขอทรงขนาบสัตวรายในพงออ   



  ฝูงโคถึกในหมูลูกวัวแหงชนชาติท้ังหลาย 
 ขอทรงสยบทําใหพวกเขานําแทงเงินมา 
  ขอทรงกระจายชนชาติตางๆที่ใฝสงคราม 
31 บรรดาทูตจะมาจากอียิปต 
  คูชจะสยบยอมจํานนตอพระเจา 
 
32 บรรดาอาณาจักรแหงแผนดินโลกเอย    
  จงสดุดีพระเจาเถิด   จงรองเพลงสรรเสริญพระองค 
33 ผูเสด็จมาเหนือฟาสวรรคดึกดําบรรพ  
  ผูเปลงพระสุรเสียงอันมหิทธิฤทธิ์กึกกอง  
34 จงประกาศเดชานุภาพของพระเจา  
  พระไอศวรรยานุภาพอยูเหนืออิสราเอล 
  พระเดชานุภาพอยูในฟาสวรรค 
35 ขาแตพระเจา 
พระองคทรงนาครั่นครามยิ่งนักในสถานนมัสการของพระองค  
 
 พระเจาแหงอิสราเอลประทานกําลังและฤทธานุภาพแกประช
ากรของพระองค 
 
 ขอถวายสาธุการแดพระเจา 
                        
คําคร่ําครวญของผูรับใช 
(ถึงหัวหนานักรอง  ทํานอง “ พลับพลึง”  ของดาวิด) 
69ขาแตพระเจา ขอทรงชวยขาพระองคดวยเถิด   
  เพราะน้ําทวมขึ้นถึงคอขาพระองคแลว  
2 ขาพระองคจมด่ิงลงในตมลึก 



  ซ่ึงไมมีท่ีใหขาหยั่งถึง 
 ขาพระองคจมอยูในหวงน้ําลึก   
  กระแสน้ําทวมมิดขาพระองค 
3
 ขาพระองควิงวอนร่ํารองขอความชวยเหลือจนออนละเหี่ยไ
ป  
  ลําคอขาพระองคแหงผาก 
 ดวงตาขาพระองคพรามัว 
  ดวยเฝาแตแลหาพระองค 
4 คนที่เกลียดชังขาพระองคโดยไมมีเหตุ 
  มีมากกวาผมบนศีรษะขาพระองคอีก 
 ศัตรูผูมุงทําลายลางขาพระองคโดยไมมีเหตุมากมายยิ่งนัก 
 ขาพระองคถูกบีบบังคับใหคืนสิ่งท่ีขาพระองคไมไดขโมยมา 
 
5 ขาแตพระเจา พระองคทรงทราบดีวาขาพระองคโฉดเขลา   
 
 บาปผิดของขาพระองคไมอาจซอนเรนไวจากพระองค 
 
6 ขาแตองคพระผูเปนเจา องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
ขออยาใหผูท่ีหวังในพระองค 
  ตองอับอายเพราะขาพระองค 
  ขาแตพระเจาแหงอิสราเอล 
 ขออยาใหบรรดาผูแสวงหาพระองค 
  ตองอดสูเพราะขาพระองค 
7 เพราะขาพระองคถูกเยาะเยย  แชงดา  
  และตองอับอายขายหนาก็เพราะเห็นแกพระองค 



8 ขาพระองคกลายเปนคนแปลกหนาสําหรับญาติพี่นอง   
  กลายเปนคนตางดาวสําหรับพี่นองทองเดียวกัน 
9 ความรอนรนเพื่อพระนิเวศของพระองคทวมทนขาพระองค    
 
 คําหยามหยันของผูท่ีสบประมาทพระองคตกอยูแกขาพระอง
ค 
10 ขาพระองคตองทนการเยยหยัน 
  ยามเมื่อร่ําไหอดอาหาร 
11 ผูคนพูดกระทบกระเทียบ 
  เมื่อขาพระองคสวมเสื้อผากระสอบ 
12 ขาพระองคตกเปนขี้ปากของบรรดาผูนั่งอยูท่ีประตูเมือง  
  และเปนเพลงเปรียบเปรยของคนขี้เมา 
 
13 แตขาพระองคยังคงอธิษฐานทูลตอพระองค   
  ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ในยามที่ทรงโปรด   
 พระเจาขา  โดยความรักม่ันคง    
 
 ข อ ทรงตอบขาพระองคดวยความรอดอันแนวแนซ่ึงมาจาก
พระองค 
14 ขอทรงดึงขาพระองคพนจากตมลึกนี้  
  อยาใหขาพระองคจมลงไป   
 โปรดชวยขาพระองคใหพนจากบรรดาผูท่ีเกลียดชังขาพระ
องค   
  จากหวงน้ําลึก 
15 ขออยาใหน้ําหลากทวมมิดขาพระองค 
 อยาใหเหวลึกกลืนขาพระองค   



  อยาใหแดนคนตายงับขาพระองคไว 
16 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขอทรงตอบขาพระองค 
เพราะความรักม่ันคงของพระองคล้ําเลิศ 
ขอทรงหันมาหาขาพระองคดวยพระเมตตาคุณอันลนเหลือ 
17 ขออยาทรงซอนพระพักตรเสียจากผูรับใชของพระองค 
 
 ขอทรงตอบขาพระองคโดยเร็วเพราะขาพระองคระทมทุกขอ
ยู 
18 โปรดเสด็จมาใกลเถิด ชวยขาพระองคดวย   
  ขอทรงกอบกูขาพระองคจากศัตรูท้ังปวง 
 
19 พระองคทรงทราบวาขาพระองคถูกดูหม่ิน 
เยยหยันและเหยียดหยามเพียงใด    
 
 เหลาศัตรูของขาพระองคก็อยูจําเพาะพระพักตรพระองค 
20 การหยามหยันทําใหดวงใจขาพระองคชอกช้ําราวราน 
  กลายเปนคนสิ้นทาอนาถา 
 ขาพระองคเหลียวหาความเวทนาสงสาร แตไมมีเลย   
  แลหาคนปลอบใจ  แตไมพบแมสักคน 
21 ขาพระองคหิว  เขาก็ใหดีสัตวเปนอาหาร 
ขาพระองคกระหาย  เขาก็ใหน้ําสมสายชู 
 
22 ขอใหสํารับที่ตั้งไวตรงหนาเขาเปนกับดักเขา 
  และใหงานฉลองเครื่องบูชาของเขาเปนบวงแรว 
23 ขอใหดวงตาของพวกเขามืดบอดไปเพื่อเขาจะไดมองไมเห็น   
  ขอใหหลังของเขาคอมลงตลอดไป 



24 ขอทรงระบายพระพิโรธใสพวกเขา 
  ใหพระพิโรธอันเกรี้ยวกราดตะครุบเขา 
25 ขอใหท่ีอยูของเขาเริศราง   
  อยาใหมีผูใดอาศัยอยูในที่พํานักของเขา 
26 เพราะเขาขมเหงผูท่ีพระองคทรงโบยตี 
 
 และเขาพูดถึงความเจ็บปวดของผูท่ีพระองคทรงทําใหบาดเจ็
บ  
27 ขอทรงลงโทษเขา  โทษแลวโทษเลา    
  อยาใหเขาไดมีสวนในความรอดของพระองค 
28 ขอใหคนเหลานี้ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนประจําชีพ    
  แ ล ะ อยาใหไดเขาชื่อรวมกับผูชอบธรรม 
 
29 ขาพระองคเจ็บปวดและทุกขทน 
  พระองคเจาขา  
ขอใหความรอดซึ่งมาจากพระองคปกปองขาพระองคไว  
 
30 ขาพเจาจะสรรเสริญพระนามของพระเจาดวยบทเพลง    
  และถวายเกียรติแดพระองค ดวยการโมทนาพระคุณ 
31 จะเปนท่ีพอพระทัยองคพระผูเปนเจา+ยิ่งกวาการถวายวัว   
  หรือวัวผูท้ังเขาและกีบ 
32 ผูตกทุกขไดยากจะเห็นแลวยินดี 
  บรรดาผูแสวงหาพระเจาจงเบิกบานใจ 
33 องคพระผูเปนเจา+ทรงสดับฟงผูยากไรลําเค็ญ 
  และมิไดทรงเมินหนีคนของพระองคท่ีถูกจําจอง 
 



34 ขอฟาสวรรคและแผนดินโลก  จงสรรเสริญพระเจา  
  ทะเลและสรรพสิ่งในทะเลดวย 
35 เพราะพระเจาจะทรงชวยศิโยน    
  พระองคจะทรงบูรณะเมืองตางๆ ของยูดาห 
 เหลาประชากรจะอาศัยอยูท่ีนั่น 
และครอบครองเปนกรรมสิทธิ์ 
36 
 ลูกหลานของผูรับใชพระองคจะไดรับดินแดนเปนมรดก        
  บรรดาผูท่ีรักพระนามของพระองคจะอาศัยอยูท่ีนั่น 
 
คําอธิษฐานขอการชวยกู 
(ถึงหัวหนานักรอง  คําทูลวิงวอน  ของดาวิด) 
70ขาแตพระเจา ขอทรงรีบมาชวยกูขาพระองค  
  ขอทรงรีบรุดมาชวยขาพระองคเถิด 
2 ขอใหบรรดาผูมุงเอาชีวิตขาพระองค 
ขอใหบรรดาผูมุงทําลายขาพระองค 
  ตองหันกลับดวยความอัปยศ 
3 ขอใหทุกคนที่อยากใหขาพระองคยอยยับนั้น 
  ลาถอยกลับไปดวยความอดสู 
4 แตขอใหคนทั้งปวงที่แสวงหาพระองค 
  ชื่นชมและยินดีในพระองค  
 ใหบรรดาผูท่ีรักความรอดของพระองค กลาวเสมอวา  
  “ ขอใหพระเจาเปนท่ียกยองเชิดชู”  
 
5 สวนขาพระองคแรนแคนลําเค็ญ 
  ขาแตพระเจา ขอทรงรีบรุดมาชวยขาพระองคเถิด  



 พระองคทรงเปนผูอุปถัมภและผูกอบกูขาพระองค 
  พระองคเจาขา  ขออยาทรงเนิ่นชา 
 
คําอธิษฐานในวัยชรา 
71ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขาพระองคพักพิงในพระองค  
  ขออยาใหขาพระองคตองอับอายเลย  
2
 ขอทรงชวยและปลดปลอยขาพระองคเพราะวาพระองคทรง
ช อ บ ธ ร ร ม   
 
 โปรดเอียงพระกรรณมาฟงคําทูลวิงวอนและชวยขาพระองค 
3 ขอทรงเปนศิลาลี้ภัย 
  ซ่ึงขาพระองคสามารถเขาพักพิงไดเสมอ   
 ขอทรงบัญชาใหชวยกูขาพระองค 
  เพราะทรงเปนศิลาและปอมปราการของขาพระองค 
4 ขาแตพระเจาของขาพระองค 
ขอทรงชวยขาพระองคใหพนจากมือของคนชั่ว   
  พนจากเง้ือมมือของเหลาคนโหดรายเลวทราม 
 
5 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด 
เพราะพระองคผูทรงเปนความหวังของขาพระองค  
  เปนความม่ันใจของขาพระองคมาตั้งแตวัยหนุม 
6 ตั้งแตเกิดขาพระองคก็พึ่งอาศัยพระองค 
  ทรงนําขาพระองคออกมาจากครรภมารดา      
  ขาพระองคจะสรรเสริญพระองคเสมอ 
7 ผูคนมากมายประหลาดใจเกี่ยวกับขาพระองค 



  แตพระองคทรงเปนปราการเขมแข็งของขาพระองค 
8 ริมฝปากขาพระองคพร่ําสรรเสริญพระองค    
  ประกาศพระบารมีตลอดทุกวันคืน 
 
9 เมื่อถึงวัยชรา ขออยาทรงละทิ้งขาพระองค  
  ขออยาทรงทอดทิ้งเม่ือขาพระองคสิ้นแรง 
10 เพราะศัตรูของขาพระองคพูดใหรายขาพระองค 
  ผูเอาชีวิตขาพระองคคบคิดกันวา 
11 “ พระเจาทรงละทิ้งเขาแลว  
  ใหเราไลลาและเลนงานเขา 
  ไมมีใครชวยเขาห ร อ ก ”  
12 ขาแตพระเจา ขออยาทรงหางเหินไป 
  ขาแตพระเจาของขาพระองค  
ขอทรงรีบรุดมาชวยขาพระองค 
 
13 ขอใหผูปรักปรําขาพระองคพินาศไป 
  ทามกลางความอัปยศอดสู  
  ขอใหผูมุงรายขาพระองคตองอับอายขายหนา 
 
14 แตสวนขาพระองคจะยังมีความหวังอยูเสมอ       
  ขาพระองคจะถวายสรรเสริญแดพระองคยิ่งๆขึ้น 
15 ปากของขาพระองคจะกลาวถึงความชอบธรรมของพระองค   
 จะเลาถึงความรอดของพระองควันยังคํ่า  
  แมสุดท่ีจะหยั่งคะเนไดท่ัวถวน 



16
 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดขาพระองคจะมาประก
าศพระมหกิจของพระองค  
  จะปาวรองความชอบธรรมของพระองคแตผูเดียว 
17 ขาแตพระเจา พระองคทรงสอนขาพระองคมาตั้งแตเยาววัย   
 
 ขาพระองคปาวประกาศพระราชกิจมหัศจรรยของพระองคต
ล อ ด ม า  
18 แมเม่ือขาพระองคเขาสูวัยชรา  ผมหงอกขาว  
  ขาแตพระเจา  ขออยาทรงทอดทิ้งขาพระองค 
 ต ราบจนขาพระองคประกาศพระเดชานุภาพแกคนรุนตอมา 
  และเลาขานพระบารมีเกริกไกรใหคนรุนหลังฟง 
 
19 ขาแตพระเจา 
ความชอบธรรมของพระองคสูงสงกวาฟาสวรรค  
  ทรงกระทําสิ่งมหัศจรรยใหญยิ่งนัก     
  ขาแตพระเจา ผูใดเลาเสมอเหมือนพระองค 
20 แมทรงใหขาพระองคประสบทุกขลําบากมากมาย 
  พระองคจะทรงนําขาพระองคขึ้นมาจากเหวลึก 
  คืนสูชีวิตอีกครั้ง 
21 พระองคจะเพิ่มเกียรติใหแกขาพระองค 
  และจะทรงปลอบประโลมขาพระองคอีก 
 
22 ขาพระองคจะสรรเสริญพระองคดวยพิณใหญ 
  เนื่องดวยความสัตยธรรมของพระองค 
ขาแตพระเจาของขาพระองค   



 ขาพระองคจะรองสรรเสริญพระองคดวยพิณเขาคู 
  ขาแตพระเจาองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
23
 ริมฝปากขาพระองคจะโหรองยินดีเม่ือรองเพลงสรรเสริญพร
ะองค   
  ขาพระองคผูท่ีพระองคทรงไถไวนี่แหละ 
24
 ลิ้นของขาพระองคจะเลาถึงมหกิจอันชอบธรรมของพระองค
วันยังคํ่า 
 เพราะบรรดาผูท่ีปองรายขาพระองค 
  ไดรับความอับอายและความสับสน 
                           
คําอธิษฐานเผื่อกษัตริย 
(ข อ ง โ ซ โ ล ม อ น ) 
72ขาแตพระเจา ขอประทานความยุติธรรมของพระองคแกกษัตริย  
  และความชอบธรรมของพระองคแกราชโอรส 
2 เพื่อจะปกครองประชากรของพระองคดวยความยุติธรรม   
  ใหความเปนธรรมแกผูตกทุกขไดยาก 
3 ภูเขาจะนําความม่ังค่ังมาสูประชาชน     
เนินเขาจะยังผลผลิตแหงความชอบธรรม 
4 ทานจะปกปองผูตกทุกขไดยากในหมูประชาชน   
  และชวยเหลือลูกหลานของผูยากไร   
  ทานจะขยี้ผูขมเหงรังแกเ ข า  
 
5 ขอใหทานยืนยง  เชนดังดวงอาทิตย 
  และดวงจันทรอยูคูฟาคือตลอดทุกชั่วอายุคน 



6 ขอใหทานเปนเชนฝนที่ตกลงมายังทุงหญาโลงเตียน      
  ดังสายฝนที่รดผืนแผนดิน 
7 ขอใหผูชอบธรรมเจริญรุงเรืองในรัชกาลของทาน    
  มีความผาสุกรุงเรืองตราบสิ้นดวงจันทร 
 
8
 ขอใหทานครอบครองจากทะเลฟากหนึ่งจดทะเลอีกฟากหนึ่
ง    
  จากแมน้ํานั้น*12จนสุดโลก 
9 ชนเผาตางๆในถ่ินกันดารจะหมอบกราบทาน 
  ศัตรูของทานจะสยบลงคลุกฝุน 
10 บรรดาราชาแหงทารชิชและหมูเกาะทั้งหลาย   
  จะนําเครื่องบรรณาการมาถวาย 
 เหลากษัตริยจากเชบาและเซบาจะนําของกํานัลมาถวาย 
11 มวลกษัตริยจะมานอมคํานับทาน    
  ประชาชาติท้ังปวงจะมาปรนนิบัติทาน 
 
12 เพราะทานจะชวยกูคนยากไรผูรองทุกข 
  ชวยเหลือคนอนาถาผูตกทุกขไดยากซ่ึงไมมีใครชวย 
13 ทานมีใจสงสารผูท่ีออนแอและขัดสน  
  และชวยชีวิตผูยากไรลําเค็ญ 
14 ทานจะชวยเขาพนจากการกดขี่ขมเหง 
และจากความทารุณโหดราย   
  เพราะชีวิตของเขามีคาในสายตาของทาน 

                                      
12 72:8 * หรือ  แมน้ํายูเฟรติส 



 
15 ขอใหทานอายุยืนนาน 
  ขอจงมีผูนําทองคําแหงเชบามาถวายทาน   
 ขอจงมีผูอธิษฐานเผื่อทานตลอดไป  
  และถวายพรแกทานวันยังคํ่า 
16 ขอใหขาวอุดมท่ัวแผนดิน 
  แมบนยอดเขาก็ยังชูรวงแกวงไกวอยูไปมา 
 ขอใหพืชผลงอกงามเชนดังเลบานอน 
  ลนหลามดังหญาเต็มทุง 
17 ขอใหนามของทานเลื่องลือตลอดกาล 
  และยั่งยืนดังแสงอาทิตย  
 
 มวลประชาชาติจะไดรับพระพรเพราะทาน  
  และจะเรียกทานวา “ ผูไดรับพระพร”  
18 สาธุการแดองคพระผูเปนเจา+พระเจา พระเจาแหงอิสราเอล    
  พระองคผูเดียวทรงกระทํากิจอันมหัศจรรย 
19
 สาธุการแดพระนามอันธํารงเกียรติของพระองคตลอดนิรันด
ร   
  ขอใหท่ัวโลกเต็มไปดวยพระสิริของพระองค  อาเมน 
แ ล ะ อ า เ ม น  
 
20 จบคําอธิษฐานของดาวิดบุตรเจสซีเพียงนี้ 
 
บ ร ร พ  3 
ชัยชนะของความยุติธร ร ม  



(เพลงสดุดีของอาซาฟ) 
73แทจริงพระเจาทรงดีตออิสราเอล   
  ตอบรรดาผูมีใจบริสุทธิ์ 
 
2 แตสําหรับขาพเจา เทาของขาพเจาเกือบสะดุด 
  ขาพเจาจวนเจียนจะเสียหลัก 
3 เพราะขาพเจาอิจฉาคนหยิ่งผยอง   
  เมื่อขาพเจาเห็นความเจริญรุงเรืองของคนชั่ว 
 
4 พวกเขาไมตองด้ินรนตอสู  
  รางกายของเขาแข็งแรงและมีพลานามัยดี 
5 เขาไมตองยากลําบาก 
  หรือทุกขระทมดวยป’ ญหาเหมือนคนอื่นๆ 
6 ฉะนั้นเขาจึงคลองความเยอหยิ่งเปนสรอยคอ 
  สวมความโหดรายทารุณเปนอาภรณคลุมกาย 
7 เขาจดจองตาเปนมัน 
  จิตใจของเขาลนหลามดวยแผนการชั่ว 
8 เ ขาเยยหยัน  พูดอยางมุงราย 
  และขมขูคุกคามอยางโอหัง 
9 ริมฝปากเขาอางสิทธิ์เหนือฟาสวรรค 
  ลิ้นของเขาอวดอางกรรมสิทธิ์เหนือแผนดินโลก 
10 ฉะนั้นผูคนจึงหันไปหาพวกเขา   
  และพากันด่ืมดํ่าอยางลนหลาม 
11 พวกเขาพูดวา “ พระเจาจะรูไดอยางไร 
  องคพระผูสูงสุดหรือจะรู”  
 



12 คนชั่วเปนเชนนี้แหละ  สุขสบายอยูร่ําไป 
  แถมร่ํารวยขึ้นเรื่อยๆ 
 
13 เปลาประโยชนท่ีขาพเจารักษาใจใหบริสุทธิ์ 
  และชําระมือใหปราศจากมลทิน 
14 ในเมื่อขาพเจาถูกรุมเลนงานวันยังคํ่า   
  และถูกลงโทษอยูทุกเชา 
 
15 หากขาพระองคไดกลาววา “ เราจะพูดเชนนั้น”  
  ขาพระองคก็ทรยศตอบรรดาลูกของพระองค 
16 เมื่อขาพเจาพยายามที่จะเขาใจท้ังหมดนี้  
  ก็ทําใหลําบากใจยิ่งนัก 
17 ตราบจนขาพเจาเขาไปยังสถานนมัสการของพระเจา 
  ขาพเจาจึงเขาใจสุดทางของพวกเขา 
 
18 พระเจาทรงใหเขายืนอยูบนทางลื่นจริงๆ     
พระองคทรงเหวี่ยงเขาลงสูหายนะ 
19 เขาถูกทําลายไปในฉับพลัน  
  ถูกกวาดลางสิ้นไปโดยความสยดสยอง 
20 เหมือนเม่ือตื่นจากฝน 
  ขาแตองคพระผูเปนเจา เมื่อพระองคทรงลุกขึ้น 
  พระองคจะทรงเหยียดเขาวาเปนเพียงภาพเพอฝน 
 
21 เมื่อจิตใจขาพระองคทุกขโศก   
  เมื่อขมขื่นในดวงวิญญาณ 
22 ขาพระองคก็ไมรูจักคิดและไมรูประสีประสา      



  ขาพระองคเปนดังสัตวเดรัจฉานตอพระองค  
 
23 แตถึงกระนั้น  พระองคยังทรงอยูดวยเสมอ 
  ทรงยึดมือขวาของขาพระองคไว 
24 พระองคทรงใหคําปรึกษานําขาพระองคไป 
  และหลังจากนั้นจะทรงรับขาพระองคเขาสูเกียรติสิริ 
25 ในสวรรคขาพระองคไมมีผูใดอื่นนอกจากพระองค      
 
 และในโลกนี้ขาพระองคไมปรารถนาสิ่งใดเม่ือมีพระองคอยู
ดวย 
26 กายใจของขาพระองคอาจจะเสื่อมถอย   
 
 แตพระเจาทรงเปนกําลังใจและกรรมสิทธิ์ของขาพระองคตล
อ ด ไ ป   
 
27 บรรดาผูท่ีไกลหางพระองคไปจะพินาศ  
 
 พระองคทรงทําลายลางคนทั้งปวงที่ไมซ่ือสัตยตอพระองค 
28 สวนขาพระองค  ดีเหลือเกินท่ีไดเขามาใกลพระเจา    
 
 ขาพระองคมีองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดเปนท่ีลี้ภัย 
  ขาพระองคจะเลาถึงพระราชกิจท้ังสิ้นของพระองค 
 
คําทูลขอความชวยเหลือ 
(มัสคิลของอาซาฟ) 



74ขาแตพระเจา 
ไฉนจึงทรงเหวี่ยงขาพระองคท้ังหลายทิ้งเสียเปนนิตย   
 เหตุใดหนอพระพิโรธของพระองคจึงคุกรุนขึ้นตอแกะแหงทุ
งหญาของพระองค 
2 ขอทรงระลึกถึงเหลาประชากรที่ทรงซ้ือมาตั้งแตครั้งเกากอน 
  ชนชาติท่ีทรงไถไวเปนกรรมสิทธิ์ 
  ภูเขาศิโยน  ที่ประทับของพระองค 
3
 ขอทรงหันยางพระบาทมายังซากปรักหักพังตลอดกาลเหลา
นี้ 
  ความยอยยับท้ังหลายที่ศัตรูนํามาสูสถานนมัสการ 
 
4
 บรรดาคูอริของพระองคโหรองมีชัยในพระนิเวศของพระอง
ค 
  พวกเขาตั้งกฏเกณฑของตนขึ้นเปนสําคัญ 
5 พวกเขาทําตัวเปนคนตัดไม   
  เง้ือขวานโคนปา 
6 พวกเขาจามไมท่ีแกะสลักท้ังสิ้น 
  พังลงดวยขวานดวยคอน 
7 เขาเผาสถานนมัสการของพระองควอดวาย     
  เขาย่ํายีท่ีสถาปนาพระนามของพระองค 
8 เขาคิดในใจวา “ เราจะขยี้ใหแหลกลาญ”     
  เขาไปทั่วทุกแหง  
เผาผลาญสถานชุมนุมตางๆที่ซ่ึงขาพระองคท้ังหลายนมัสการพระอ
งค 



9 ไมมีหมายสําคัญใดๆใหเห็น 
  ไมมีผูเผยพระวจนะเหลืออยูสักคนเดียว 
  ไมมีสักคนในพวกเรารูวาจะเปนเชนนี้ไปนานเทาใด 
 
10 ขาแตพระเจา ศัตรูจะเยยหยันพระองคไปนานเทาใด 
  ขาศึกจะจาบจวงพระนามของพระองคตลอดไปหรือ 
11 ไฉนจึงทรงยั้งพระหัตถไว 
  ไมยื่นพระหัตถขวาออกมาจัดการทําลายพวกเขา 
 
12 ถึงกระนั้น  ขาแตพระเจา  
ทรงเปนจอมราชันของขาพระองคมาตั้งแตอดีต    
  พระองคทรงนําความรอดมายังโลก 
13 พระองคนี่แหละ  ทรงแยกทะเลดวยฤทธานุภาพ    
  ทรงฟาดหัวท้ังหลายของเจาสัตวแหงหวงทะเล 
14 พระองคนี่แหละ  ทรงขยี้หัวท้ังหลายของเลวีอาธาน 
  และโยนใหสัตวตางๆในถ่ินกันดารกินเสีย 
15 พระองคทรงเปดตาน้ําและลําธาร 
  ทรงใหแมน้ําท่ีไหลอยูตลอดนั้นแหงงวด 
16 วันและคืนลวนเปนของพระองค  
  พระองคทรงสรางดวงอาทิตยและดวงจันทร 
17 พระองคทรงกําหนดพรมแดนตางๆของโลก 
  ฤดูรอนและฤดูหนาวลวนพระองคทรงสราง 
 
18
 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขอทรงระลึกวาศัตรูไดเยยหยันพระ
องคอยางไร 



 
 ชนชาติท่ีโงเขลาไดหม่ินประมาทพระนามของพระองค 
19 ขออยาทรงหยิบยื่นชีวิตพิราบนอยของพระองคแกสัตวปา 
 
 ขออยาทรงลืมชีวิตผูตกทุกขไดยากของพระองคเสียตลอดก
า ล  
20 โปรดระลึกถึงพระสัญญาของพระองค    
  เพราะความทารุณโหดราย  
สิงสถิตอยูท่ัวทุกมุมมืดของแผนดิน 
21 ขออยาใหผูถูกขมเหงรังแกตองจมอยูในความอัปยศอดสู    
 
 ขอใหผูยากไรและขัดสนสรรเสริญพระนามของพระองค 
 
22 ขาแตพระเจา ขอทรงลุกขึ้น และทรงพิจารณาคดี 
  ขอทรงระลึกท่ีวาคนโงเยยหยันพระองควันยังคํ่า 
23 ขออยาทรงไมแยแสเสียงอึกทึกของเหลาศัตรู 
  เสียงอึงคะนึงของขาศึกซ่ึงดังขึ้นเรื่อยๆ 
 
คําพิพากษาของพระเจา 
(ถึงหัวหนานักรอง  ทํานอง “ อยาทําลาย”  
เพลงสดุดีของอาซาฟ) 
75ขาแตพระเจา  ขาพระองคท้ังหลายขอบพระคุณพระองค 
ขอขอบพระคุณเพราะพระนามของพระองคอยูใกลๆ 
  ผูคนเลาขานถึงพระราชกิจอัศจรรยของพระองค 
 
2 พระองคตรัสวา “ เมื่อถึงเวลาท่ีกําหนดไว   



  เราจะพิพากษาอยางเท่ียงธรรม 
3 เมื่อโลกสั่นสะเทือน  และชาวโลกทั้งสิ้นสะทกสะทาน 
  เ ร า นี่แหละคือผูท่ียึดเสาหลักของโลกไวม่ัน 
 
4 เราเตือนคนหยิ่งผยองใหหยุดโอหัง  
  และหามคนชั่วมิใหลําพอง 
5 อยาเชิดหนาชูคอ   
  ทาทายดินฟาพูดจายโส”  
 
6 การเชิดชูผูหนึ่งผูใดมิไดมาจากทิศตะวันออกหรือตะวันตก   
  หรือมาจากถ่ินกันดาร 
7 แตพระเจาตางหาก  ทรงเปนผูตัดสิน 
  ทรงใหคนหนึ่งลง  และทรงยกอีกคนหนึ่งขึ้น 
8
 ในพระหัตถองคพระผูเปนเจา+มีถวยน้ําองุนผสมเครื่องเทศเ
ปนฟองประกาย 
 พระองคทรงเทออก  
และคนชั่วท้ังโลกด่ืมจนหมดแมตะกอนกนถวย 
 
9 แตสวนขาพเจา จะประกาศเรื่องนี้เปนนิตย   
  ขาพเจาจะรองเพลงสรรเสริญองคพระเจาแหงยาโคบ 
10 “ เราจะโคนอํานาจของคนชั่วท้ังปวง 
  และจะเชิดชูอํานาจของคนชอบธรรม”  
 
พระเจาแหงชัยชนะ 
(ถึงหัวหนานักรอง  ใชเครื่องสาย  เพลงสดุดีของอาซาฟ) 



76ในยูดาห  พระเจาทรงเปนท่ีรูจัก 
พระนามของพระองคเกริกไกรในอิสราเอล 
2 ที่ประทับของพระองคอยูในซาเลม  
  พระองคทรงสถิต ณ ภูเขาศิโยน 
3 ณ ท่ีนั้น  พระองคทรงทําลายลูกศร   
  โล  ดาบ  อาวุธยุทโธปกรณท้ังหลาย 
 
4 ภูเขาตระหงานคํ้าฟา 
  ไมอาจเปรียบพระสิริแหงพระองคได 
5 ชายฉกรรจนอนอยูอยางสิ้นทาแนนิ่งหลับไมตื่นอีกเลย 
 ไมมีนักรบสักคนยกมือขึ้นไห ว  
6 ขาแตพระเจาแหงยาโคบ เมื่อพระองคทรงกําราบ 
  ทั้งมาและรถรบก็ไมไหวติง 
7 พระองคแตผูเดียวเปนท่ีพึงยําเกรง   
 
 เม่ือพระองคทรงพระพิโรธใครเลาอาจยืนอยูตอพระพักตรพร
ะองคได 
8 พระองคทรงประกาศคําพิพากษาจากสรวงสวรรค 
  แผนดินโลกก็สะทกสะทานและแนนิ่ง 
9  เม่ือทรงลุกขึ้น  ขาแตพระเจา เพื่อพิพากษา   
  เพื่อชวยบรรดาผูตกทุกขไดยากแหงดินแดน 
10 ความเกรี้ยวกราดอันเปลาประโยชนของ 
มนุษยจะนําพระสิริมาสูพระองค    



  พระองคจะทรงใชมันเปนเครื่องประดับ*13 
 
11 จงถวายปฏิญาณตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน  
และกระทําใหสําเร็จตามที่ไดปฏิญาณไวนั้น 
  ใหดินแดนเพื่อนบานท้ังปวง 
 
 นําของบรรณาการมาถวายแดพระองคผูซ่ึงเปนท่ีพึงยําเกรง 
12 เพราะพระองคทรงตัดเจานายออก   
  เหลากษัตริยของโลกยําเกรงพระองค 
 
คําปลอบโยนในยามทุกขโศก 
(ถึงหัวหนานักรอง  ถึงเยดูธูน เพลงสดุดีของอาซาฟ) 
77ขาพเจารองทูลขอใหพระเจาทรงชวย 
  ขาพเจารองทูลใหพระเจาทรงสดับฟง 
2 ยามทุกขลําเค็ญ  ขาพเจาแสวงหาองคพระผูเปนเจา 
  ยามค่ําคืนขาพเจาชูมือวิงวอนไมออนลา 
  จิตวิญญาณขาพเจาไมยอมรับการปลอบประโลม 
 
3 ขาพเจาคิดถึงพระเจาและรองครำ ค ร ว ญ      
ขาพเจาครุนคิดและจิตวิญญาณ ขาพเจาระโหยไป 
4 พระองคทรงทําใหขาพเจาไมอาจขมตาหลับ 
  ขาพเจาทนทุกขจนพูดไมออก 

                                      
13 76:10 * “ แนนอน 
พระพิโรธของพระองคตอมนุษยจะนํามาซ่ึงการสรรเสริญ 
และผูท่ีเหลืออยูจากการพิพากษาจะถูกควบคุมไว”  



5 ขาพเจาครุนคิดถึงวันคืนท่ีผานมา 
  ปเดือนเนิ่นนานมาแลว 
6 ขาพเจานึกถึงบทเพลงที่รองในยามคํ่าคืน      
จิตใจของขาพเจาครุนคิดและจิตวิญญาณก็เสาะหา 
 
7 “ องคพระผูเปนเจาจะทรงทอดทิ้งตลอดไปหรือ  
  จะไมทรงโปรดปรานอีกเลยหรือ 
8 ความรักม่ันคงของพระองคสิ้นสูญไปเปนนิตยเสียแลวหรือ  
  พระสัญญาของพระองคเลิกลมไปตลอดกาลหรือ 
9 พระองคทรงลืมท่ีจะเมตตากรุณาแลวหรือ 
  เพราะพระพิโรธ  
พระองคทรงระงับความเวทนาสงสารไปเสียแลวหรือ”  
 
10 แลวขาพเจาจึงวา “ นี่คือความทุกขรอนของขาพเจา 
  เพราะพระหัตถขวาของพระองค  
พระผูสูงสุดไดพลิกผันไป”  
11 ขาพเจาจะระลึกถึงพระราชกิจท้ังปวงขององคพระผูเปนเจา+   
  จะนึกถึงการอัศจรรยตางๆครั้งเกากอน 
12 ขาพเจาจะใครครวญถึงพระราชกิจท้ังสิ้นของพระองค   
  และตรึกตรองพระมหกิจเกริกไกรทั้งมวลของพระองค 
 
13 ขาแตพระเจา พระมรรคาของพระองคบริสุทธิ์  
  พระใดเลา  ยิ่งใหญเสมอเหมือนพระเจาของเรา 
14 ทรงเปนพระเจาผูกระทําการอัศจรรย   
  ทรงสําแดงเดชานุภาพทามกลางชนชาติตางๆ 
15 โดยพระกรเกรียงไกรทรงไถประชากรของพระองค   



  คือวงศวานยาโคบและโยเซฟ 
 
16 เมื่อหวงน้ําเห็นพระองค 
  ขาแตพระเจา หวงน้ําเห็นพระองคก็ครามกลัว 
  สะทกสะทานไปจนถึงกนบ้ึง 
17 เมฆเทฝนลงมา  ทองฟากึกกองคําราม    
  ลูกศรของพระองคแวบวาบไปมา 
18 เสียงฟาผาในพายุหมุน  
  ฟาแลบจุดประกายสวางแกพิภพ  
  ปฐพีก็สั่นสะเทือนและหวั่นไหว 
19 พระมรรคาของพระองคผานทะเล  
  ทางของพระองคผานหวงน้ําหลาก   
  แมไมเห็นรอยพระบาทพระองค 
 
20 ทรงนําประชากรของพระองคไปดังฝูงแกะ   
  โดยมือของโมเสสและอาโรน 
 
พระกรุณาธิคุณของพระเจา 
(มัสคิล  ของอาซาฟ) 
78ประชากรของขาพเจาเอย จงฟงคําสอนของขาพเจาเถิด   
  จงรับฟงวาจาจากปากขาพเจา 
2 ขาพเจาจะเอยปากกลาวคําอุปมา  
  จะเผยสิ่งท่ีซอนเรนไวตั้งแตอดีตกาล 
3 สิ่งท่ีเราไดยินและไดทราบ 
  ซ่ึงบรรพบุรุษบอกตอๆกันมา 
4 เราจะไมปดบังไวจากชนรุนหลัง  



  จะบอกแกคนรุนตอมา 
 ถึงการกระทําอันนาเทิดทูนยกยองขององคพระผูเปนเจา+  
  ฤทธานุภาพและการอัศจรรยตางๆ 
ท่ีพระองคไดทรงกระทํา 
5 พระองคทรงวางกฎเกณฑสําหรับยาโคบ 
  และตั้งบทบัญญัติในอิสราเอล  
 ทรงบัญชาบรรพบุรุษของเราใหสอนลูกหลาน 
6 เพื่อชนรุนหลังคือลูกหลานที่เกิดตอมาจะไดรู 
  และสอนลูกหลานของตนสืบตอไป 
7 เพื่อเขาทั้งหลายจะไดวางใจในพระเจา 
  ไมลืมสิ่งท่ีทรงกระทํา    
  และปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค 
8 พวกเขาจะไดไมตองเปนเหมือนบรรพชน 
  ซ่ึงด้ือดึง  มักกบฏ   
 จิตใจไมจงรักภักดีตอพระเจา 
  จิตวิญญาณไมซ่ือตรงตอพระองค 
 
9 ชนตระกูลเอฟราอิมแมมีธนูเปนอาวุธครบครัน 
  ก็ยังหันหลังวิ่งหนีไปในสงคราม 
10 เพราะเขาไมรักษาพันธสัญญาของพระเจา 
  ไมยอมดําเนินตามบทบัญญัติของพระองค 
11 เขาลืมสิ่งท่ีพระองคทรงกระทํา 
  ลืมการอัศจรรยตางๆที่ทรงสําแดงแกเ ข า  
12 พระองคทรงทําการอัศจรรยตอหนาตอตาบรรพชน 
  ในดินแดนอียิปตในอาณาเขตโซอัน 
13 พระองคทรงแยกทะเลและนําพวกเขาเดินขามไป 



  ทรงทําใหน้ําตั้งขึ้นเปนกําแพงอยูสองฟาก 
14 ยามกลางวันทรงนําเขาดวยเมฆ 
  และดวยแสงจากลําไฟตลอดค่ําคืน 
15 พระองคแยกศิลาออกในถ่ินกันดาร  
  ประทานน้ําพุงขึ้นมามากมายใหเขาด่ืม 
16 ทรงกระทําใหธารน้ําไหลออกมาจากศิลา 
  น้ําไหลรินดังแมน้ํา 
 
17 ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังคงกระทําบาปตอพระองค   
  กบฎตอองคพระผูยิ่งใหญในถ่ินทุรกันดาร 
18 เขาจงใจลองดีกับพระเจา 
  โดยเรียกรองอาหารท่ีอยากกิน 
19 เขาตอวาพระเจาวา  
  “ พระเจาทรงจัดสํารับในถ่ินกันดารไดหรือ 
20 ในเมื่อทรงตีหิน  น้ําก็พุงออกมา 
  ลําธารไหลลน   
 แตพระองคจะประทานอาหารดวยไดหรือ 
  ประทานเนื้อใหคนของพระองคไดหรือ”  
21 องคพระผูเปนเจา+ทรงสดับฟงแลวกริ้วนัก  
  เพลิงของพระองคเผาผลาญยาโคบ 
  พ ร ะพิโรธพลุงขึ้นตอสูอิสราเอล 
22 เพราะเขาทั้งปวงมิไดเชื่อในพระเจา 
  หรือไววางใจวาพระองคจะทรงชวยได 
23 ถึงกระนั้นพระองคยังทรงบัญชาฟาเบ้ืองบน 
  ทรงเปดบัญชรสวรรค 
24 ใหมานาโปรยปรายลงมาเปนอาหารของพวกเขา 



  พระองคประทานอาหารจากสวรรคแกเขาทั้งหลาย 
25 มนุษยไดกินอาหารของทูตสวรรค   
  พระองคประทานแกเขาทั้งหมดอยางอุดม 
26 พระองคทรงใหลมตะวันออกมาจากฟา 
  และทรงนําลมใตมาโดยพระเดชานุภาพ 
27 พระองคทรงใหเนื้อตกลงมามากมายดังฝุน 
  คือฝูงนกคราคร่ําดังเม็ดทรายที่ชายทะเล 
28 ทรงกระทําใหนกเหลานั้นลงมาที่คายพัก แ ร ม  
  รอบๆเต็นทของเขา 
29  เหลาประชากรไดรับประทานจนอิ่มหนํา 
  เพราะพระองคประทานใหจนสมอยาก 
30 แตเม่ือพวกเขาเพิ่งรับประทานเสร็จ 
  เนื้อยังคาอยูในปาก 
31 พระพิโรธของพระเจาก็พลุงขึ้นตอพวกเขา 
  พระองคทรงประหารคนฉกรรจท่ีสุดของพวกเขา   
  และทรงสังหารคนหนุมแหงอิสราเอล 
 
32 ถึงเพียงนี้แลว  เหลาประชากรก็ยังคงทําผิดทําบาป 
  ไมยอมเชื่อท้ังๆที่มีการอัศจรรยหลายตอหลายอยาง 
33 ดังนั้นพระองคจึงทรงทําใหวันคืนของเขาเปลืองเปลา 
 
 และทําใหปเดือนของเขาเต็มดวยความประหวั่นพรั่นพรึง 
34 เมื่อใดก็ตามที่พระเจาประหารพ ว ก เ ข า      

เขาจะแสวงหาพระองค  
  เขาจะกระตือรือรนหวนกลับมาหาพระองค 
35 เขาคิดขึ้นไดวาพระเจาทรงเปนพระศิลา 



พระเจาผูยิ่งใหญสูงสุดทรงเปนพระผูไถของเขา 
36 แตแลวพวกเขาจะประจบพระองคดวยลมปาก 
  มุสาตอพระองคดวยลิ้นของเขา 
37 จิตใจของเขามิไดจงรักภักดีตอพระองค  
  มิไดซ่ือตรงตอพันธสัญญาของพระองค 
38 ถึงกระนั้นพระองคยังทรงเมตตากรุณา 
ทรงอภัยความผิดบาปของเขา  
  และมิไดทําลายลางพวกเขาเสียหมด  
 หลายตอหลายครั้งพระองคทรงระงับความกริ้ว 
  พระพิโรธมิไดคุกรุนขึ้น 
39 พระองคทรงระลึกวาเขาทั้งหลายเปนแตเพียงมนุษยอนิจจัง   
 แคลมวูบหนึ่ง  ซ่ึงผานไปแลวไมหวนกลับมา 
 
40 ในถ่ินทุรกันดารนั้น  
เขาท้ังหลายกบฏตอพระองคบอยครั้งเพียงใด 
 
 และกระทําใหพระองคโทมนัสพระทัยในดินแดนรางเปลา 
41 ครั้งแลวครั้งเลาเขาลองดีกับพระเจา 
  ยั่วยุองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
42 เ ขาไมไดนึกถึงพระเดชานุภาพ  
  ยามเมื่อทรงชวยพวกเขาใหพนจากผูขมเหงรังแก 
43 ยามเมื่อทรงสําแดงหมายสําคัญอันอัศจรรยตางๆในอียิปต   
  การอัศจรรยตางๆในดินแดนโซอัน 
44 พระองคทรงเปลี่ยนน้ําใหเปนเลือด 
  จนไมมีใครอาจดื่มน้ําจากแมน้ําได 
45 ทรงสงฝูงเหลือบมาเลน ง า น พ ว ก เ ข า  



  และฝูงกบมาทําลายลางเขา 
46 พระองคประทานพืชพันธุของเขาแกตั๊กแตน 
  ยกพืชผลของเขาใหแกแมลง 
47 พระองคทรงทําลายเถาองุนของเขาดวยลูกเห็บ   
  และตนมะเดื่อของเขาดวยน้ําคางแข็ง 
48 ฝูงวัวของเขาใหตายดวยลูกเห็บ    
  ฝูงแกะแพะใหตายดวยฟาผา 
49 พ ระองคทรงระบายพระพิโรธอันเกรี้ยวกราด   
  ความทุกขรอนลําเค็ญลงเหนือเขาทั้งหลาย       
  ทรงสงทูตสวรรคผูลางผลาญมาลงโทษพวกเขา 
50 พระองคทรงระบายพระพิโรธอยางไมยั้ง 
  และมิไดทรงไวชีวิตชาวอียิปตเลย 
  แตทรงหยิบยื่นพวกเขาใหแกโรคระบาด 
51 พระองคทรงประหารลูกหัวปท้ังสิ้นในอียิปต   
  ผลแรกแหงวัยฉกรรจในเต็นทของฮาม 
52 แตพระองคทรงนําประชากรของพระองคออกมาดังฝูงแกะ   
  นําเขาดังนําแกะผานถ่ินกันดาร 
53 พระองคทรงนํามาโดยความปลอดภัย  เขาจึงไมหวาดหวั่น  
  แตน้ําทะเลซัดทวมศัตรูของเขา 
54 พระองคทรงนําเขามาถึงเขตดินแดนบริสุทธิ์ของพระองค 
 
 มายังดินแดนเทือกเขาซ่ึงไดมาโดยพระหัตถขวาของพระอง
ค 
55 พระองคทรงขับโลชนชาติตางๆออกไปพนหนาเขา     
 
 และจัดสรรป’ นสวนดินแดนแกทุกตระกูลแหงอิสราเอล 



56 แตถึงเพียงนี้แลว   พวกเขาก็ยังลองดีกับ พระเจา   
  กบฏตอองคพระผูยิ่งใหญสูงสุด 
  และไมยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑของพระองค 
57 เชนเดียวกับบรรพบุรุษ  พวกเขาไมมีความซ่ือตรง  
ไมมีความจงรักภักดี   
  เหมือนดั่งคันธนูบิดท่ีไวใจไมได 
58 เขายั่วยุพระพิโรธโดยสถานบูชา ณ  ที่สูงท้ังหลาย   
  กระตุนความหวงแหนของพระองคดวยรูปเคารพตางๆ 
59 เมื่อพระเจาทรงไดยิน  พระองคก็ทรงพระพิโรธยิ่งนัก 
  และทรงละทิ้งประชากรของพระองคโดยสิ้นเชิง 
60 ทรงละทิ้งพลับพลาแหงชิโลห 
  ที่ซ่ึงพระองคประทับทามกลางมนุษย 
61 และทรงยินยอมใหหีบพันธสัญญาของพระองคถูกยึดไป    
 
 ทรงหยิบยื่นพระสิริของพระองคใหตกอยูในมือของศัตรู 
62 ทรงกระทําใหประชากรของพระองคตกเปนเหยื่อคมดาบ          
  ทรงพระพิโรธกรรมสิทธิ์ของพระองคยิ่งนัก 
63 ไฟเผาผลาญหนุมฉกรรจ 
  สวนหญิงสาวไมมีเพลงสมรส 
64 เหลาปุโรหิตถูกประหารดวยดาบ   
 
 และภรรยาหมายของพวกเขาก็ไมสามารถรองไหไวทุกข 
 
65 แ ล ะ แลวองคพระผูเปนเจาทรงลุกขึ้น
 ดังตื่นจากบรรทม    
  เหมือนคนกํายําลุกขึ้นดวยฤทธิ์เหลาองุน 



66 พระองคทรงรุกโลศัตรูของพระองค 
  และสงเขาไปสูความอัปยศนิรันดร 
67 พระองคทรงปฏิเสธเต็นทของโยเซฟ      
  มิไดทรงเลือกชนตระกูลเอฟราอิม 
68 แตทรงเลือกสรรตระกูลยูดาห 
  และภูเขาศิโยนซ่ึงทรงรัก 
69 พระองคทรงสรางสถานนมัสการของพระองค  สูงตระหงาน 
  ยืนยงเปนนิตย  ดังพื้นปฐพี 
70 พระองคทรงเลือกดาวิดผูรับใชของพระองค      
  นําเขาออกมาจากการเลี้ยงแกะ 
71 จากการดูแลแมแกะกับลูกๆของมัน  
พระเจาทรงนําดาวิดมาเปนผูอภิบา ล  
  เผาพันธุยาโคบประชากรของพระองค 
  อิสราเอลกรรมสิทธิ์ของพระองค 
72 และดาวิดไดดูแลพวกเขาดวยใจเที่ยงธรรม   
  นําไปดวยมืออันเชี่ยวชาญ 
 
กรุงเยรูซาเล็มถูกทําลาย 
(บ ท เ พ ล ง ข อ ง อ า ซ า ฟ ) 
79ขาแตพระเจา  
ชนชาติท้ังหลายไดรุกรานกรรมสิทธิ์ของพระองค  
  พวกเขาย่ํายีวิหารบริสุทธิ์ของพระองค  
  พวกเขาทําใหเยรูซาเล็มกลายเปนซากปรักหักพัง 
2
 พวกเขาใหรางผูรับใชของพระองคตกเปนอาหารของฝูงนก
ใ น อ า ก า ศ    



 
 ใหเนื้อวิสุทธิชนของพระองคตกเปนอาหารของสัตวรายในแ
ผนดิน 
3 พวกเขาทําใหเลือดหลั่งรินท่ัวเยรูซาเล็มดังน้ํานอง 
  ไมมีใครสักคนที่จะจัดการฝ’ ง ศ พ  
4 ขาพระองคท้ังหลายตกเปนเปาคําเปรียบเปรยของเพื่อนบาน     
  เปนท่ีดูหม่ินและเหยียดหยามของชนชาติโดยรอบ 
 
5 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคจะทรงพระพิโรธไปตลอดกาลหรือ     
 
 ความหวงแหนของพระองคจะเผาผลาญดังไฟไปนานสักเทา
ใ ด  
6
 ข อ ท ร ง ร ะ บ า ย พ ระพิโรธลงเหนือชนชาติท้ังหลา
ย  
  ที่ไมยอมรับนับถือพระองค  
 เหนืออาณาจักรตางๆ 
  ที่ไมยอมรองทูลโดยออกพระนามพระองค 
7 เพราะพวกเขาไดลางผลาญยาโคบ 
  และทําลายลางภูมิลําเนาของเขา 
8
 ขออยาทรงใหโทษบาปผิดของบรรพบุรุษมาลงกับขาพระอง
คท้ังหลาย       
  ข อ ท ร ง ป ร ะ ท า น พระเมตตามาโดยพลัน 
  ดวยขาพระองคท้ังหลายคับแคนลําเค็ญเปนท่ีสุด 



 
9 ขอทรงชวยขาพระองคท้ังหลายเถิด 
  ขาแตพระเจาองคพระผูชวยใหรอด   
  โปรดชวยกูและอภัยบาปผิดของเหลา ขาพระองค 
เพื่อเห็นแกพระสิริ 
   แหงพระนามของพระองค 
10 เหตุไฉนจะใหชนชาติตางๆพูดไดวา  
“ ไหนละพระเจาของเขา”   
 ตอหนาตอตาของเรา  
ขอใหเปนท่ีทราบทั่วกันในหมูชนชาติท้ังหลายวา  
 
 พระเจาทรงแกแคนแทนโลหิตที่หลั่งรินของผูรับใชพระองค 
11
 ขอใหเสียงรองครวญครางของเหลานักโทษมาถึงเบ้ืองพระพั
กตรพระองค  
  โดยอานุภาพแหงพระกรของพระองค    
  ขอทรงไวชีวิตผูถูกสั่งประหาร 
 
12 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงแกแคนบรรดาคนที่อยูลอมรอบขาพเจาซ่ึงกําลังลบหลูพระอ
งค ใหมีโทษหนักถึงเจ็ดเทา 
13 แลวขาพระองคท้ังหลายเหลาประชากรของพระองค   
ลูกแกะแหงทุงหญาของพระองค จะขอบพระคุณพระองคเปนนิตย  
 จะสรรเสริญเทิดทูนพระองคสืบไปทุกชั่วอายุ 
 
คําอธิษฐานเพื่อประเทศชาติ 



(ถึงหัวหนานักรอง  ทํานอง “ พลับพลึงแหงพันธสัญญา”   
เพลงสดุดีของอาซาฟ) 
 
80ขาแตพระผูทรงเลี้ยงดูอิสราเอลดังเลี้ยงแกะ 
  ผูทรงนําโยเซฟอยางนําฝูงแกะ  ขอทรงสดับฟง   
 ขาแตพระผูประทับเหนือเครูบ 
ขอพระสิริและเดชานุภาพแจมประจักษ 
2  ตอหนาเอฟราอิม  เบนยามิน และมนัสเซห 
 ขอทรงปลุกเราพระเดชานุภาพมาชวยขาพระองคท้ังหลาย 
 
3 ขาแตพระเจา ขอทรงใหขาพระองคท้ังหลายคืนสูสภาพดี  
  ขอทรงเมตาเอ็นดูเหลาขาพระองค*14 
  เพื่อขาพระองคท้ังหลายจะรอดได 
 
4 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ พระเจาทรงฤทธิ์    
  นานเทาไรหนอที่จะทรงพระพิโรธ 
 
 และเฉยเมยตอคําอธิษฐานของเหลาประชากรของพระองค 
5 พระองคทรงใหพวกเขากลืนน้ําตาตางอาหาร 
  ทรงใหพวกเขาดื่มน้ําตาเต็มอิ่ม 
6
 ทรงกระทําใหขาพระองคท้ังหลายเปนท่ีดูหม่ินของบรรดาเพื่
อนบาน   
  และเหลาศัตรูเยยหยันเรา 

                                      
14 80:3 * หรือ “ ขอพระพักตรของพระองคทอแสง”  



 
7 ขาแตพระเจาทรงฤทธิ์  
ขอทรงใหขาพระองคท้ังหลายคืนสูสภาพดี      
 
 ขอทรงเมตตาเอ็นดูเหลาขาพระองค*15เพื่อขาพระองคท้ังหล
ายจะรอดได 
 
8 พระองคทรงนําเถาองุนออกมาจากอียิปต  
 
 ทรงขับโลชนชาติตางๆออกไปและปลูกเถาองุนนั้นลงไว 
9 พระองคทรงหักรางถางพงและพรวนดิน     
แลวเถาองุนก็หยั่งรากงอกคลุมท่ัวดินแดน 
10 แผรมเงาปกคลุมภูเขาตางๆ  
  ชูก่ิงกานคลุมสนซีดารอันสูงใหญ 
11 แผสาขาไปจดทะเล   
  ชูแขนงไปถึงแมน้ํายูเฟรติส 
 
12 เหตุไฉนพระองคจึงทรงพังรั้วกําแพงลงเสีย 
  ทุกคนท่ีผานไปมาก็เด็ดผลองุนไป 
13 หมูปารุมท้ึงเถาองุน 
  ส่ําสัตวแหงทองทุงรุมกิน 
14 ขาแตพระเจาทรงฤทธิ์  
ขอทรงคืนกลับมาหาขาพระองคท้ังหลายเถิด  
  โปรดทอดพระเนตรจากสวรรค 
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 ลงมาเหลียวแลเถาองุนนี้เถิด 
15  รากเหงาท่ีพระองคเองไดทรงปลูกไว  
  ลูก*16ซ่ึงทรงชุบเลี้ยงมาดวยพระองคเอง 
 
16 เถาองุนของพระองคถูกโคน  ถูกเผาวอดวาย 
  เมื่อพระองคทรงกําราบ เหลาประชากรก็พินาศ 
17 ขอทรงพิทักษประชากรที่พระองคทรงเลือกสรรไว 
 
 ขอทรงปกปองชนชาติท่ีพระองคทรงเชิดชูขึ้นเพื่อพระองคเอ
ง  
18 แลวขาพระองคท้ังหลายจะไมหันหนีจากพระองคอีก       
 
 ขอทรงรื้อฟนเหลาขาพระองคและขาพระองคท้ังหลายจะรอ
งทูล 
   ออกพระนามของพระองค 
 
19 ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงฤทธิ์  
ขอทรงใหขาพระองคท้ังหลายคืนสูสภาพดี      
  ขอทรงเมตตาเอ็นดูเหลาขาพระองค*17 
  เพื่อขาพระองคท้ังหลายจะรอดได 
 
บทเพลงแหงการเฉลิมฉลอง 
(ถึงหัวหนานักรอง ทํานอง “ กิททีธ”  ข อ ง อ า ซ า ฟ )  

                                      
16 80:15 * หรือ ก่ิง 
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81จงรองเพลงชื่นบานถวายแดพระเจาพระกําลังของเรา 
  จงโหรองสดุดีองคพระเจาแหงยาโคบ 
2 ดนตรีบรรเลงเถิด   จงเลนรํามะนา  
  บรรเลงพิณใหญและพิณเขาคู 
 
3 จงเปาแตร  ในวันขึ้นหนึ่งคํ่า   
  เมื่อถึงวันเพ็ญวันเทศกาล 
4 นี่คือพระราชโองการสําหรับอิสราเอล    
  ประกาศิตขององคพระเจาแหงยาโคบ 
5 เปนพระราชกําหนดสําหรับโยเซฟ 
  เมื่อพระองคทรงจัดการกับอียิปต  
  เราไดยินเสียงซ่ึงไมเคยรูจักมากอนกลาววา 
 
6 “ เราจะขจัดภาระจากบาของเขา   
  เ ข า จ ะ ว างมือจากงานตรากตรํา 
7 ในยามทุกขลําเค็ญ  เจารองเรียกเราและเราก็ชวยเจา 
  เราตอบเจาจากเมฆทึบฟาคํารณ 
  เราไดทดสอบเจาณ แหลงน้ําท่ีเมรีบาห 
 
8 จงฟงเราเถิด  ประชากรของเราเอย  และเราจะเตือนเจา 
  อิสราเอลเอย  ถาเพียงแตเจาจะฟง 
9 อยามีพระแปลกๆใดๆในหมูเจา 
  อยากราบไหวพระตางดาว 
10 เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
  ผูนําเจาออกมาจากแดนอียิปต   
  จงอาปากกวางเถิด  เราจะปอนเจาใหอิ่ม 



 
11 แตประชากรของเราไมยอมฟงเสียงของเรา  
  อิสราเอลไมยอมสวามิภักด์ิตอเรา 
12 เราจึงปลอยเขาไปตามจิตใจด้ือดา น ข อ ง ต น   
  ไปตามดุลยพินิจของเขาเอง 
 
13 ถาเพียงแตประชากรของเราจะฟงเรา   
  ถาอิสราเอลจะดําเนินตามทางของเรา 
14 เราก็คงไดปราบศัตรูของเขาไปโดยเร็ว 
  และตวัดมือสูขาศึกของเขา 
15 บรรดาผูท่ีเกลียดชังองคพระผูเปนเจา+จะสยบลงตอหนาเขา 
  และโทษทัณฑของพวกเขาจะยาวนานเปนนิตย 
16 แตเจาจะไดรับการเลี้ยงดูดวยขาวสาลีอันเยี่ยมยอด 
  เราจะใหเจาอิ่มเอมดวยน้ําผึ้งจากศิลา”  
 
ผูปกครองที่ดีเลิศ 
(เพลงสดุดีของอาซาฟ) 
82พระเจาทรงเปนประธานในการประชุมใหญ 
  ทรงประกาศคําตัดสินทามกลางพระทั้งหลายวา 
 
2 “ เจาจะตัดสินอยางอยุติธรรม 
  และลําเอียงเขาขางคนชั่วไปนานสักเทาใด 
3 จงใหความยุติธรรมแกผูออนแอและลูกกําพรา   
  จงผดุงสิทธิของผูตกทุกขไดยากและผูถูกกดข่ีขมเหง 
4 จงชวยผูถูกกดขี่ขมเหง   
  ปลดปลอยเขาจากเง้ือมมือของคนชั่วราย 



 
5 พวกเขาไมรูไมเขาใจ  เดินวนเวียนอยูในความมืด  
  รากฐานทั้งมวลของโลกจึงคลอนแคลน 
6 เราไดเรียกพวกเจาวา “ เทพเจา”   
  แ ล ะ  “ บุตรแหงผูสูงสุด”  
7 แตเจาจะตายเฉกเชนมนุษยปุถุชน  
  เจาจะลมลงเหมือนเจานายอื่นๆ”  
8 ขาแตพระเจา ขอทรงลุกขึ้นพิพากษาโลก   
  เพราะมวลประชาชาติเปนกรรมสิทธิ์ของพระองค 
                        
ศัตรูของอิสราเอล 
(เพลงสดุดีของอาซาฟ) 
83ขาแตพระเจา ขออยาทรงเมินเฉย    
ขออยาทรงเงียบ  ขาแตพระเจา  ขออยาทรงนิ่งอยู 
2 ดูเถิดพระเจาขา  ศัตรูของพระองคโกลาหลวุนวาย 
  บรรดาผูเกลียดชังพระองคเชิดหนาชูคอ 
3 เขาทั้งหลายรอยเลหเพทุบาย  
คบคิดกันเลนงานคนของพระองค   
  วางแผนจัดการกับผูท่ีพระองคทรงรักยิ่ง 
4 เขาพูดกันวา “ มาเถอะ  มากวาดลางอิสราเอลใหสิ้นชาติ  
  จะไดสิ้นชื่อไมมีใครนึกถึงอีกเลย”  
 
5 นี่คือมติเอกฉันทของพวกเขา   
  เขารวมตัวกันตอตานพระองค 
6 ไดแกคนเอโดม  อิชม า เ อ ล    
  โมอับ  และฮาการ 



7 คนจากเกบัล  อัมโมน  อะมาเลค   
  ฟลิสเตีย  และชาวไทร 
8 อัสซีเรียก็เขามาสมทบดวย  
  เสริมกําลังลูกหลานของโลต 
 
9 
 ขอทรงกระทําตอเขาทั้งหลายเหมือนที่ทรงกระทําตอชาวมิเดี
ย น   
  หรือตอซีเซราและยาบินท่ีแมน้ําคีโชน 
10 ซ่ึงพินาศยอยยับที่เอนโดร 
  และกลายเปนขยะกองอยูท่ีพื้น 
11
 ขอทรงทําใหขุนนางทั้งหลายของเขาเปนเหมือนโอเรบและเ
ซ เ อ บ  
 
 ใหเหลาเจานายของเขาเปนเหมือนเซบาหและซัลมุนนา 
12 ผูซ่ึงกลาววา “ ใหเรายึดทุงหญา 
  ของพระเจาเปนกรรมสิทธิ์”  
 
13 ขาแตพระเจา ขอทรงเปาพวกเขาใหปลิวฟุงไปดังฝุน 
  หรือแกลบที่โดนลมพัด 
14 เหมือนไฟเผาผลาญปาไม  
  หรือเปลวไฟที่ทําใหภูเขาลุกโชน 
15 ขอทรงโลตอนพวกเขาดวยพายุ   
  ทําใหเขาครั่นครามดวยมรสุม 
16 ขอใหความอัปยศอดสูกลบหนาเขา 



  เพื่อผูคนจะไดแสวงหาพระนามของพระองค  
ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
 
17 ขอใหเขาทอแทและอับอายอยูร่ําไป 
  ขอใหเขายอยยับในความอดสู 
18 ใหพวกเขารูวา  
พระองคผูทรงพระนามวาองคพระผูเปนเจา+   
 
 พระองคแตผูเดียวท่ีทรงเปนพระเจาสูงสุดเหนือมวลพิภพ 
                      
ปรารถนาจะอยูในพระนิเวศของพระเจา 
(ถึงหัวหนารอง  ท ำ น อ ง  “ กิททีธ”  
เพลงสดุดีของคณะโคราห) 
 
84ขาแตองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์   
  ที่ประทับของพระองคงดงามยิ่งนัก 
2 จิตวิญญาณขาพระองคโหยหา 
  ปรารถนาที่จะเขามายังพระนิเวศของพระองค 
 
 กายใจของขาพระองคร่ํารองถวิลหาพระเจาผูทรงพระชนมอ
ยู 
 
3 แมนกกระจอกยังหาบานได   
 
 นกนางแอนยังพบที่จะทํารังพักพิงและกกลูกออนของมัน  
  



 อยูใกลแทนบูชาของพระองค  
  ขาแตองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์  
จอมราชันและพระเจาของขาพระองค 
4 ความสุขมีแกผูท่ีพํานักในพระนิเวศของพระองค   
  ไดสรรเสริญพระองคตลอดเวลา 
 
5 ความสุขมีแกผูท่ีกําลังของเขาอยูในพระเจา   

ผูซ่ึงใฝใจมุงหนาไปยังศิโยน 
6 เมื่อเขาเดินผานหุบเขาแหงน้ําตา*18 
  มันก็กลับกลายเปนแหลงน้ําพุ  
  ซ่ึงฝนตกตนฤดูเปนธารพระพร 
7 พวกเขามีพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
  จนแตละคนไดมาเขาเฝาพระเจาในศิโยน 
 
8
 ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงฤทธิ์โปรดสดับฟงคําอธิ
ษฐานของขาพระองค        
  ขอทรงฟงเถิด องคพระเจาแหงยาโคบ 
 
9 ขาแตพระเจา 
โปรดทอดพระเนตรโลของขาพระองคท้ังหลาย      
  ขอทรงเหลียวแลผูท่ีทรงเจิมไว 
 
10 วันเดียวในพระนิเวศของพระองค 

                                      
18 84:6 * หรือ “ แหงบาคา”  



  ดีกวาพันวันในที่อื่น   
 ขอเปนคนเฝาประตูประจําวิหารแหงพระเจาของขาพเจา 
  ดีกวาอยูในเต็นทของคนชั่ว 
11
 เ พ ร า ะ องคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงเปนดวงตะวันแล
ะโลกําบังของเรา   
  พระองคประทานพระคุณและเกียรติแกเรา       
 ไมมีสิ่งดีอันใดที่ทรงหนวงเหนี่ยวไว 
  จากผูท่ีดําเนินชีวิตอยางไรท่ีติ 
12  ขาแตองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์   
  ความสุขมีแกบรรดาผูท่ีวางใจในพระองค 
 
คําอธิษฐานขอการชวยกู 
(ถึงหัวหนานักรอง  เพลงสดุดีของคณะโคราห) 
85ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคทรงเมตตาดินแดนของพระองค  
  และทรงใหยาโคบคืนสูสภาพดี 
2 ทรงอภัยบาปผิดของเหลาประชากร 
  ทรงลบมลทินบาปทั้งสิ้นของเขา 
3 พระองคทรงระงับพระพิโรธ   
  และหันเหจากความกริ้วโกรธ 
 
4 ขาแตพระเจาองคพระผูชวยใหรอด  
ขอทรงนําขาพระองคท้ังหลาย 
   หวนคืนมาหาพระองคอีก  
  ระงับพระพิโรธเสียจากขาพระองคท้ังหลายเถิด 



5 พระองคจะกริ้วอยูเปนนิตยหรือ   
 
 พระองคจะทรงพระพิโรธสืบไปหลายตอหลายชั่วอายุกระนั้น
หรือ 
6 พระองคจะไมทรงฟนฟูขาพระองคท้ังหลายอีกครั้งหรือ  
  เพื่อประชากรของพระองคจะชื่นชมยินดีในพระองค 
7 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงสําแดงความรักม่ันคงของพระองค   
 
 แ ล ะ โ ป ร ด ป ร ะ ท า น ค ว า ม ร อดแกขาพระ
องคท้ังหลาย 
 
8 ขาพเจาจะฟงสิ่งท่ีพระเจาองคพระผูเปนเจา+ตรัส  
 
 พระองคทรงสัญญาวาดวยสันติสุขแกประชากรและวิสุทธิชน
ของพระองค  
  แตอยาใหเขาทั้งหลายหวนกลับไปหาความโงเขลาอีก 
9 แนทีเดียว  
ความรอดของพระองคอยูใกลบรรดาผูท่ียําเกรงพระองค   
  เพื่อแผนดินของเราจะเต็มไปดวยพระสิริของพระองค 
 
10 ความรักม่ันคงและความสัตยสุจริตมาบรรจบกัน   
  ความชอบธรรมและสันติสุขมาพบกัน 
11 ความสัตยสุจริตพุงขึ้นจากแผนดินโลก  
  และความชอบธรรมมองลงมาจากสวรรค 
12 แทจริงนั้นองคพระผูเปนเจา+ประทานสิ่งท่ีดี   



  แผนดินของเราจะใหพืชผลอุดม  
 
13 ความชอบธรรมอยูเบ้ืองพระพักตรพระองค       
  เพื่อปูทางสําหรับยางพระบาทของพระองค 
 
คําทูลวิงวอนขอความชวยเหลือ 
(คําอธิษฐานของดาวิด) 
86ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงสดับฟงและตอบขาพระองคดวยเถิด    
  เพราะขาพระองคยากไรและอับจน 
2
 ขอทรงปกปองขาพระองคเพราะขาพระองคทุมเทชีวิตเพื่อพ
ระองค    
  ทรงเปนพระเจาของขาพระองค   
  โปรดชวยผูทาสซ่ึงวางใจในพระองค 
3 ขาแตองคพระผูเปนเจา ขอทรงเมตตา 
  เพราะขาพระองครองทูลตอพระองควันยังคํ่า 
4 โปรดประทานความสุขใจยินดีแกผูทาส  
  เพราะขาพระองคชูวิญญาณขึ้นนมัสการพระองค 
 
5 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ พระองคประเสริฐเลิศ   
 
 พรอมที่จะอภัยโทษและเปยมดวยความรักม่ันคงตอทุกคนที่ร
องทูลตอพระองค 
6    ขอทรงฟงคําอธิษฐานของขาพระองคเถิด 



  ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
โปรดสดับคําทูลวิงวอนของขาพระองค 
7 ในยามทุกขลําเค็ญ  ขาพระองคจะรองทูลตอพระองค  
  เพราะพระองคจะทรงตอบ 
 
8 ขาแตองคพระผูเปนเจาทามกลางพระทั้งหลาย 
   ไมมีผูใดเปนพระเจาเสมอเหมือนพระองค 
  และไมมีกิจการใดๆเทียบเทาพระราชกิจของพระองค 
9 ขาแตองคพระผูเปนเจา 
มวลประชาชาติซ่ึงพระองคทรงสราง 
  จะมากราบลงนมัสการตอพระพักตรพระองค 
  และเทิดทูนพระนามของพระองค 
10 เพราะพระองคทรงยิ่งใหญและกระทําการอัศจรรย   
  พระองคแตเพียงผูเดียวทรงเปนพระเจา 
11 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงสอนวิถีทางของพระองคแกขาพระองค   
  เพื่อขาพระองคจะดําเนินในความจริงของพระองค   
 โปรดประทานจิตใจแนวแนเพื่อขาพระองคจะยําเกรงพระนา
มพระองค 
12 ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองค 
ขาพระองคจะสรรเสริญพระองคดวยสุดใจ  
  จะเทิดทูนพระนามของพระองคเปนนิตย 
13 เพราะความรักม่ันคงที่ทรงมีตอขาพระองคนั้นใหญหลวงนัก   
 
 พระองคทรงกอบกูจิตวิญญาณของขาพระองคจากหวงลึกข
องแดนผูตาย 



 
14 ขาแตพระเจา คนยโสโอหังตอตานขาพระองค   
 
 กลุมคนโหดรายซ่ึงไมยําเกรงพระองคหมายเขนฆาขาพระอ
งค 
15 แตพระองคทรงเปนพระเจาผูเมตตากรุณาและเอ็นดูสงสาร   
  ทรงพระพิโรธชา  
เปยมดวยความรักม่ันคงและความสัตยจริง 
16 ขอทรงหันมาเหลียวแลขาพระองค  
 
 ประทานกําลังแกผูทาสและชวยบุตรแหงทาสีของพระองคดว
ยเถิด 
17 ขอประทานเครื่องหมายแหงความโปรดปรานของพระองค   
  เพื่อศัตรูของขาพระองคจะเห็นแลวเสียหนา  
  เพราะพระองคทรงชวยและทรงปลอบโยนขาพระองค 
 
สรรเสริญสําหรับนครศิโยน 
(เพลงสดุดี  ของคณะโคราห) 
87พระองคทรงปกหลักวางรากฐานบนภูเขาศักด์ิสิทธิ์ 
2  องคพระผูเปนเจา+ทรงรักประตูแหงศิโยน 
  ยิ่งกวาท่ีพํานักใดๆของยาโคบ 
3 นครแหงพระเจาเอย   
  ผูคนกลาวยกยองทาน 
4 “ ในหมูผูท่ีรูจัก ขาพเจาจะเอยถึงราฮาบ*19และบาบิโลน   

                                      
19 84:6 * หรือ “ แหงบาคา”  



 ฟ ” ลิสเตียดวยและไทร  รวมทั้งคูช    
  และจะกลาววา “ คนนี้เกิดในศิโยน” ”  
 
5 แทจริง  ผูคนจะกลาวถึงศิโยนวา  
  “ คนนั้นคนนี้เกิดท่ีศิโยน   
  และองคพระผูสูงสุดเองจะทรงสถาปนานครนี้ไว”  
6 อ ง คพระผูเปนเจา+จะทรงบันทึกลงในทะเบียน 
  ชนชาติตางๆวา “ คนนี้เกิดในศิโยน”  
7 ขณะบรรเลงเพลง  พวกเขาจะขับรองวา 
  “ ธารพระพรทั้งสิ้นของเราอยูในทาน”  
 
คํารองทูลขอความชวยเหลือ 
(เพลงสดุดีของคณะโคราห  ถึงหัวหนานักรอง  
ทํานองมาฮะลัธเลอันโนธ  มัสคิลของเฮมานวงศเอสรา) 
88ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาผูทรงชวยขาพระองคใหรอด   
 
 ขาพระองคเฝารองทูลตอพระองคท้ังกลางวันและกลางคืน 
2 ขอใหคําอธิษฐานของขาพระองคขึ้นถึงเบ้ืองพระพักตร  
  โปรดเอียงพระกรรณสดับคํารองทูลของขาพระองค 
 
3 เพราะจิตวิญญาณขาพระองคทุกขรอนยิ่งนัก    
  และชีวิตขาพระองคเฉียดใกลความตาย 
4 ขาพระองคถูกนับรวมอยูในกลุมคนที่กําลังลงหลุม  
  ขาพระองคเหมือนคนไมมีเรี่ยวแรง 
5 ถูกแยกไวในหมูคนตาย   
  เหมือนศพในหลุม 



 ซ่ึงพระองคจะไมนึกถึง 
  หรือเหลียวแลอีกตอไป 
 
6 พระองคทรงใหขาพระองคจมด่ิง 
  ลงสูหวงลึกมืดมิดท่ีสุด 
7 พระพิโรธเกรี้ยวกราดของพระองค 
   ตกหนักเหนือขาพระองค   
  กระแสคลื่นท้ังหลายซัดทวมขาพระองค 
8 ทรงทําใหเพื่อนสนิทตีตัวออกหางจากขาพระองค 
  ทรงทําใหขาพระองคนารังเกียจชิงชัง 
 ขาพระองคจนมุมสิ้นทางออก 
9  ดวงตาของขาพระองคมัวลงเพราะ 
   ความทุกขโศก   
 
 พระองคเจาขา  ทุกๆวัน 
 
 ขาพระองคยื่นมือทูลวิงวอนขอความเมตตาจากพระองค 
10 พระองคทรงสําแดงการอัศจรรยแกคนตายหรือ    
  ผูท่ีตายแลวลุกขึ้นสรรเสริญพระองคหรือ 
11 เขาประกาศความรักม่ันคงของพระองคในหลุมฝงศพหรือ 
 
 แ ถ ล ง ค ว า มสัตยสุจริตของพระองคในแดนพินาศหรื
อ  
12
 ในหวงแหงความมืดมิดมีใครรูจักการอัศจรรยของพระองคห
รือ 



 
 ในดินแดนอันไรความทรงจําจะมีผูใดรูจักพระราชกิจอันชอ
บธรรมของพระองค 
 
13 แตขาพระองครองทูลใหทรงชวย  พระองคเจาขา 
  ยามเชาคําอธิษฐานของขาพระองคขึ้นถึงพระองค 
14 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ไฉนทรงทอดทิ้งขาพระองค 
เสียแลว       
  เหตุใดทรงเมินพระพักตรหนีจากขาพระองคไป 
 
15 ตั้งแตดรุณวัย  
ขาพระองคทุกขทรมานและเฉียดใกลความตาย    
  ขาพระองคเผชิญความนาสะพรึงกลัว 
ของพระองค  และหมดหวัง 
16 พระพิโรธของพระองคทวมทนขาพระองค  
  ความนาสะพรึงกลัวของพระองคหํ้าห่ันขาพระองค 
17 มันโหมกระหน่ําขาพระองคตลอดทั้งวัน 
  ทวมขาพระองคจนมิด 
18 พระองคทรงพรากคนรัก  ญาติมิตรไปหมด  
  เหลือแตความมืดเปนเพื่อนสนิท 
 
พันธสัญญาของพระเจา 
(มัสคิลของเอธาน วงศเอสรา) 
89ขาพระองคจะรองเพลงกลาวถึงความรักม่ันคงของพระเจาตลอด
นิรันดร       



 
 ปากของขาพระองคจะประกาศใหคนทุกชั่วอายุทราบความสั
ตยสุจริตของพระองค 
2
 ขาพระองคจะประกาศวาความรักของพระองคนั้นยืนยงคงมั่
นนิรันดร   
  ความสัตยจริงของพระองคอยูคูฟาสวรรค 
 
3 พระองคตรัสวา 
“ เราไดกระทําพันธสัญญากับผูซ่ึงเราเลือกสรร 
  เราใหคําม่ันกับดาวิดผูรับใชของเรา 
4 เราจะสถาปนาวงศวานของเขาตลอดไป   
  และใหบัลลังกของเขายืนยงอยูทุกชั่วอายุ”  
 
5 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ฟาสวรรคสรรเสริญการอัศจรรยของพระองค   
 
 แซซองสดุดีความสัตยสุจริตของพระองคในท่ีประชุมแหงผูบ
ริสุทธิ์ 
6 เพราะตลอดทั่วฟาเบ้ืองบน  
ผูใดเลาเสมอเหมือนองคพระผูเปนเจา+ 
  ในหมูชาวสวรรคท้ังปวง  
ใครหนอจะเปรียบเทียบกับพระองคได 
7 พระเจาทรงเปนท่ียําเกรงอยางยิ่งในหมูผูบริสุทธิ์ 



 
 พระองคทรงนาครั่นครามเกรงขามยิ่งกวาบรรดาผูท่ีอยูลอมร
อบพระองคท้ังหมด 
8 ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงฤทธิ์   
มีผูใดเลาเสมอเหมือนพระองค  
  พระองคเจาขา  
พระองคทรงเดชานุภาพยิ่งใหญความสัตยสุจริตรายรอบพระองค 
 
9 ทองทะเลปนปวนอยูภายใตบงการของพระองค 
  เมื่อคลื่นซัดโหมกระหน่ําพระองคทรงใหสงบ 
10 พระองคทรงขยี้ราฮาบดังผูท่ีถูกฆา 
 
 และทรงทําใหศัตรูของพระองคกระเจิดกระเจิงไปดวยพระหั
ตถอันเขมแข็ง 
11 ฟาสวรรคเปนของพระองค  แผนดินโลก  
ก็เปนของพระองคดวย   
  พระองคทรงสรางโลกและสรรพสิ่งในโลก 
12 พระองคทรงสรางทิศเหนือและทิศใต   
  ภูเขาทาโบร  
ภูเขาเฮอรโมนแซซองพระนามของพระองคอยางชื่นบาน 
13 พระกรของพระองคแข็งแกรง   
  พระหัตถของพระองคม่ันคง   
พระหัตถขวาของพระองคก็เปนท่ีเชิดชู 
 



14
 ความชอบธรรมและความยุติธรรมคือฐานแหงราชบัลลังกขอ
งพระองค    
  ความรักม่ันคงและความสัตยจริงนําเสด็จพระองค 
15 ความสุขมีแกบรรดาผูท่ีรูจักตอนรับพระองค 
  คือผูท่ีเดินในความสวางเบ้ืองพระพักตรพระองค 
16 เขาทั้งหลายยินดีในพระนามของพระองควันยังคํ่า   
  ชื่นชมในความชอบธรรมของพระองค 
17 เพราะพระองคทรงเปนเกียรติสิริและกําลังของเขา 
  โดยพระองคความโปรดปรานพระองค 
พลังอํานาจของขาพระองคท้ังหลายจึงทวีขึ้น 
18 โลของเราทั้งหลายเปนขององคพระผูเปนเจา+ 
  กษัตริยของเราเปนขององคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
 
19 พระองคตรัสกับวิสุทธิชนของพระองคโดยทางนิมิตวา  
 “ เราหนุนกําลังนักรบผูหนึ่ง   
เ ร า เ ชิดชูชายหนุมคนหนึ่งจากหมูชน 
20 เราไดพบดาวิดผูรับใชของเรา  
  เราเจิมเขาดวยน้ํามันบริสุทธิ์ของเรา 
21 มือของเราจะเชิดชูเขา  
  แขนของเราจะเสริมกําลังแกเขา 
22 ขาศึกจะมิไดมีชัยเหนือเขา  
  คนชั่วรายจะมิไดมีอํานาจเหนือเขา 
23 เราจะขยี้คูอริของเขาตอหนาเขา      
  และโคนลมบรรดาผูท่ีเกลียดชังเขา 
24 ความรักม่ันคงของเราจะคงอยูกับเขา 



  พลังอํานาจของเขาจะไดรับการเชิดชูโดยนามของเรา 
25 เราจะวางมือของเขาเหนือทะเล   
  วางมือขวาของเขาเหนือแมน้ํา 
26 เขาจะรองตอเราวา “ พระองคทรงเปนบิดา    
เปนพระเจา พระศิลา  และองคพระผูชวยใหรอดของขาพระองค”  
27 เราจะตั้งเขาเปนบุตรหัวป   
  ไดรับการเทิดทูนยกยองสูงสุดในหมูราชันของโลก 
28 เราจะถนอมความรักท่ีมีตอเขาตลอดกาล  

และพันธสัญญาของเราตอเขาจะไมมีวันสิ้นสุด 
29 เราจะสถาปนาวงศวานของเขาไวเปนนิตย       
  บัลลังกของเขาจะยืนยงอยูคูฟาดิน 
 
30 หากลูกหลานของเขาทิ้งบทบัญญัติของเรา 
  มิไดประพฤติตามกฏเกณฑของเรา  
31 หากพวกเขาฝาฝนประกาศิตของเรา 
  ไมทําตามคําสั่งของเรา  
32 เราจะใชไมเรียวลงโทษบาปผิดของเขา 
  และเฆี่ยนตีในความบาปชั่วของเขา 
33 แตเราจะไมริบเอาความรักม่ันคงของเราคืนจากเขาท้ังหลาย 
  หรือยอมใหผิดคําม่ันสัญญาของเรา 
34 เราจะไมละเมิดคําสัญญาของเรา  
  เราจะไมกลับกลอกคืนคํา 
35 เราไดลั่นวาจาไวเปนคําขาด  โดยความบริสุทธิ์ของเรา   
  และเราจะไมมุสาตอดาวิด 
36 คือวงศวานของเขาจะดํารงอยูนิรันดร  
  และบัลลังกของเขาจะยั่งยืนตอหนาเราดุจดวงอาทิตย 



37 จะคงอยูตลอดกาลดังดวงจันทร  
  พยานที่ซ่ือสัตยของเราในทองฟา”  
 
38 แตบัดนี้พระองคทรงเหวี่ยงขาพระองคท้ิงเสียแลว       
  พระองคทรงพระพิโรธยิ่งตอผูท่ีทรงเจิมไว 
39 พระองคทรงยกเลิกพระสัญญาท่ีใหไวกับผูทาส 
  แ ล ะ ท ร ง โ ย น ม ง กุฎของเขาลงคลุกฝุน 
40 ทรงทลายกําแพงท้ังหมดของเขา         
  และปลอยใหท่ีม่ันของเขากลายเปนซากปรักหักพัง 
41 ทุกคนท่ีผานไปมาก็ปลนสะดมเขา  
  เขาตกเปนขี้ปากของเพื่อนบาน 
42 พระองคทรงเสริมกําลังศัตรูของเขา  
  และทําใหคนเหลานั้นเปรมปรีด์ิ 
43 พระองคทรงพลิกผัน ค ม ด า บ ข อ ง เ ข า   
  และไมสนับสนุนฝายเขาในศึกสงคราม 
44 พระองคทรงยุติความโออาตระการของเขา 
  และพลิกคว่ําบัลลังกของเขาลงกับพื้น 
45 ทรงบั่นทอนวัยฉกรรจของเขา 
  และใหเขาตองอัปยศอดสู 
 
46 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคจะทรงซอนพระองคอยูนานเทาใดหนอ  ตลอดกาลหรือ  
  พระพิโรธของพระองคจะเผาผลาญดุจไฟ  
นานเพียงใดหนอ 
47 ขอทรงระลึกวาชวงชีวิตของขาพระองคนั้นสั้นเพียงใด 
  พระองคทรงสรางมวลมนุษยไวใหอนิจจังยิ่งนัก 



48 ไมมีใครอยูคํ้าฟา   ทุกคนตองตายหมด   
 
 ผูใดเลาท่ีอาจชวยชีวิตของตนใหพนจากอํานาจแหงหลุมศพ
ได 
49 ขาแตองคพระผูเปนเจา 
ความรักยิ่งใหญในกาลกอนของพระองคนั้นอยูท่ีไหน 
 
 ซ่ึงทรงสัญญาไวแกดาวิดดวยความสัตยสุจริตของพระองค 
50 ขาแตองคพระผูเปนเจา  
ขอทรงระลึกวาผูทาสของพระองคถูกหยามหยันเพียงใด 
 
 ตองทนกล้ํากลืนคําสบประมาทของมวลประชาชาติไวในใจ
แคไหน 
51 ทนคําเยาะเยยท่ีศัตรูของพระองคถากถาง 
  เขาหยามเหยียดทุกฝกาวของผูท่ีทรงเจิมไว 
 
52 ขอเทิดทูนสดุดีองคพระผูเปนเจา+ตลอดนิรันดร 
  อ า เ ม น  แ ล ะ  อ า เ ม น  
 
บ ร ร พ  4 
พระเจาและมนุษย 
(คําอธิษฐานของโมเสส  คนของพระเจา) 
90ขาแตองคพระผูเปนเจา 

พระองคทรงเปนท่ีพักพิงของขาพระองคท้ังหลาย   
  ตลอดทุกชั่วอายุ 
2 กอนภูเขาถือกําเนิด   



  กอนพิภพโลกเกิดขึ้น 
  พระองคทรงเปนพระเจาตั้งแตนิรันดรกาล  
ตลอดชั่วนิรันดรกาล 
 
3 พระองคทรงทําใหมนุษยคืนสูธุลีดิน 
  โดยตรัสวา “ มนุษยเอย  จงคืนสูธุลีดินเถิด”  
4 พันปเปนเหมือนเมื่อวานนี้สําหรับพระองค     
เหมือนชั่วยามเดียวในเวลากลางคืน 
5 พระองคทรงกวาดมนุษยไปในนิทรารมณแหงความตาย 
  มนุษยเปนเหมือนหญาสดเขียวในยามเชา 
6 แมรุงเชามันงอกขึ้นมาใหม 
  แตครั้นตกเย็นก็เหี่ยวเฉาโรยราไป 
 
7 ขาพระองคท้ังหลายถูกเผาผลาญโดยพระพิโรธของพระองค   
  อกสั่นขวัญแขวนโดยความกริ้วของพระองค 
8
 พระองคทรงตีแผบาปผิดของเหลาขาพระองคตอพระพักตร
พระองค 
 
 บาปผิดท่ีซอนเรนประจักษแจงในความสวางเบ้ืองพระพักตร
ของพระองค 
9
 วันคืนท้ังสิ้นของขาพระองคท้ังหลายหมดไปภายใตพระพิโร
ธ ข อ ง พ ร ะ อ ง ค   
 
 ปเดือนของขาพระองคท้ังหลายจบลงดวยการทอดถอนใจ 



10 ชวงชีวิตของขาพระองคท้ังหลายคือเจ็ดสิบป  
หรือแปดสิบปแลวแตกําลัง   
 กระนั้น  
ชั่วชีวิตก็มีแตทุกขโศกลําเค็ญเพราะไมชาก็ผานพนและเราก็จากไ
ป  
 
11 ผูใดเลาทราบถึงอานุภาพแหงพระพิโรธของพระองค  
  ใครบางสามารถเกรงกลัวพระองคสมกับที่ควรจะเกรง 
12 ขอทรงสอนขาพระองคท้ังหลายใหนับวันคืนของตน 
  เพื่อจะไดมีจิตใจท่ีกอรปดวยสติปญญา 
 
13 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขอทรงกรุณาเถิด 
จะทรงพระพิโรธอีกนานสักเทาใด  
  ขอทรงเอ็นดูสงสารผูทาสของพระองค 
14
 ขอใหขาพระองคท้ังหลายอิ่มเอมในยามเชาดวยความรักม่ัน
คงของพระองค  
 
 เพื่อขาพระองคท้ังหลายจะปลื้มปติและโหรองยินดีตลอดทุกวั
นคืนแหงชีวิต 
15 โปรดประทานคืนวันอันผาสุกยืนยาว 
  ชดเชยกับปเดือนอันทุกขโศกลําเค็ญ 
16 ขอใหเหลาผูทาสเห็นพระราชกิจของพระองค 
  และใหบรรดาลูกหลานประจักษในพระเกียรติสิริ 
17 ขอใหความโปรดปรานขององคพระผูเปนเจา 

พระเจาของขาพระองคท้ังหลายอยูเหนือขาพระองคท้ังหลาย   



 
 ขอทรงสถาปนากิจการที่ขาพระองคท้ังหลายกระทําเถิดพระ
เจาขา 
 
 ขอทรงสถาปนากิจการที่ขาพระองคท้ังหลายกระทําเทอญ 
 
รมเงาแหงองคผูทรงฤทธิ์ 
91ผูท่ีพํานักในที่กําบังขององคผูสูงสุด 
  จะไดพักพิงในรมเงาแหงองคผูทรงฤทธิ์ 
2 ขาพเจาจะทูลองคพระผูเปนเจา+วา 
“ พระองคทรงเปนปอมปราการ และเปนท่ีลี้ภัยของขาพระองค  
  ทรงเปนพระเจา ผูท่ีขาพระองคไววางใจ”  
 
3 พระองคจะทรงชวยทานจากกับดักท้ังปวง 
 และทรงปกปองทานจากโรคภัยรายแรง 
4 พระองคจะทรงปกปองทานดวยปกของพระองค  
  ทานจะพักพิงใตรมปกนั้น  
 
 ความสัตยสุจริตของพระองคเปนโลและเกราะกําบังของทาน 
5 ทานจะไมตองกลัวความสยดสยองยามค่ําคืน 
  หรือลูกศรที่ยิงเขาใสยามกลางวัน 
6 ไมตองหวาดหวั่นโรคภัยท่ีคุกคามในความมืด    
  หรือภัยพิบัติท่ีจูโจมยามเที่ยงวัน 
7 คนนับพันลมตายลงขางตัวทาน  
  คนนับหมื่นท่ีขวามือของทาน 
  แตภัยพิบัตินั้นจะไมเฉียดใกลทาน 



8 ทานจะมองดูดวยตาของตนเอง 
  และเห็นคนชั่วถูกลงโทษ 
 
9 หากทานพักพิงในองคพระผูสูงสุด  
  ใหองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนท่ีลี้ภัยของทาน 
10 แลวจะไมมีภยันตรายใดๆเกิดแกทาน   
  ไมมีภัยพิบัติใดเฉียดใกลท่ีพํานักของทาน 
11 เพราะพระองคทรงบัญชาทูตสวรรคของ 
พระองคใหปกปองทาน 
  ในทางทั้งปวงของทาน 
12 ทูตเหลานั้นจะยื่นมือประคองทาน  
  มิใหเทาของทานกระทบหิน 
13 ทานจะย่ําเหยียบสิงโตและงูพิษ 
  ทานจะย่ําขยี้ราชสีหและอสรพิษ 
 
14 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา “ เพราะเขารักเราเราจะชวยเขา 
  เราจะปกปองเขาเพราะเขาวางใจในนามของเรา 
15 เมื่อเขารองเรียกเรา  เราจะตอบ  
  เราจะอยูกับเขาในยามทุกขยาก   
  จะชวยเหลือเขาและใหเขาไดรับเกียรติ 
16 เราจะใหเขาอิ่มเอมดวยชีวิตยืนยาว 
  และสําแดงความรอดของเราแกเขา”  
                         
บทเพลงสําหรับวันแหงพระเจา 
บทเพลงสําหรับวันสะบาโต 
92เปนการดีท่ีจะขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+  



  ขาแตองคพระผูสูงสุด  
ท่ีจะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค 
2 ที่จะประกาศความรักม่ันคงของพระองคในยามเชา   
  และความสัตยสุจริตของพระองคในยามคํ่าคืน 
3 คลอดวยพิณสิบสายและพิณใหญ   
  กับพิณเขาคู 
 
4 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
เพราะทรงใหขาพระองคยินดีกับการตางๆที่ทรงกระทํา 
 
 ขาพระองครองเพลงชื่นบานเนื่องดวยพระราชกิจของพระอง
ค 
5 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
พระราชกิจของพระองคใหญหลวงนัก  
  พระดําริของพระองคสุดลึกล้ํา 
6 คนไมรูจักคิดไมสามารถรูได  
  คนโงไมอาจเขาใจได 
7 คือถึงแมคนเลวจะงอกงามดังหญาและคนชั่วจะรุงเรือง 
  เขาก็จะถูกทําลายพินาศไปตลอดกาล 
8 แตสวนพระองค  ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
  เปนท่ีเทิดทูนตลอดนิรันดร 
 
9 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  เพราะศัตรูของพระองค  
  แนนอน  ศัตรูของพระองคจะพินาศ  
  บรรดาผูทําชั่วจะแตกฉานซานเซ็นไป 



10
 แตพระองคทรงเชิดชูพลังอํานาจของขาพระองคใหแข็งแกร
งดังเขากระทิง   
  น้ํามันบริสุทธิ์ชโลมเหนือขาพระองค 
11 ตาของขาพระองคไดเห็นความพายแพของเหลาศัตรู      
  หูของขาพระองคไดยินเสียงขาศึกผูชั่วรายแตกพาย 
 
12 คนชอบธรรมจะงอกงามดังตนปาลม    
เขาจะเจริญขึ้นดังสนซีดารแหงเลบานอน 
13 ซ่ึงปลูกไวในพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+ 
  เขาจะเจริญงอกงามในอุทยานของพระองค 
14 แมแกแลวก็ยังใหผล 
  และชุมชื่นเขียวขจี 
15 เปนการประกาศวา “ องคพระผูเปนเจา+ทรงเที่ยงธรรม 
  ทรงเปนพระศิลาของขาพระองค   
ในพระองคไมมีบาปชั่วอันใด”  
 
ไอศวรรยานุภาพของพระเจา 
93องคพระผูเปนเจา+ท ร ง ค ร อ บ ค ร อ ง     
  เดชานุภาพและพระบารมีเปนฉลองพระองค  
 โลกไดรับการสถาปณาไวม่ันคง  ไมอาจคลอนแคลน 
2
 พระที่นั่งของพระองคไดรับการสถาปนาไวตั้งแตครั้งดึกดําบ
รรพ 
  พระองคดํารงอยูตลอดนิรันดรกาล 
 



3 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ทองทะเลซัดขึ้น 
  หวงสมุทรคึกคําราม 
  ทองทะเลซัดคลื่นครึกโครม 
4 พระเจาทรงฤทธิ์เกริกไกรกวาคลื่นคะนองแหงทองทะเล 
  กวาความปนปวนของทะเลคลั่ง 
  องคพระผูเปนเจา+เบ้ืองบนทรงฤทธิ์เกริกไกร 
5 ประกาศิตของพระองคไมมีผันแปร     
  ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
ความบริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ์ประดับประดาพระนิเวศของพระองคเปนนิตย 
 
พระเจาผูทรงพิพากษาคนทั้งปวง 
94ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาผูทรงแกแคน 
  องคพระเจาผูทรงใหความเปนธรรมขอทรงทอแสง  
2 ขาแตองคตุลาการของโลก  ขอทรงลุกขึ้นเถิด 
  ขอทรงตอบสนองคนหยิ่งผยองใหสาสม 
3 พระองคเจาขา  นานเทาใด 
  คนชั่วจะลิงโลดในชัยชนะไปนานเทาใด 
 
4 เขาพลามวาจาโอหัง 
  บรรดาผูกระทําชั่วพร่ําคุยโมโออวด 
5 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ เขาบดขยี้ประชากรของพระองค 
  และขมเหงรังแกผูเปนกรรมสิทธิ์ของพระองค 
6 เขาสังหารแมมายและคนตางดาว   
  เขาเขนฆาลูกกําพรา  
7 เขากลาววา “ องคพระผูเปนเจา+ไมรูไมเห็น 
  พระเจาแหงยาโคบไมทรงใสใจ”  



 
8 เจาผูไมรูจักคิดในหมูประชากร  จงใสใจ 
  คนโงเอย  เมื่อใดเจาจึงจะฉลาดขึ้น 
9 พระองคผูทรงสรางหูจะไมไดยินหรือ 
  พระองคผูทรงสรางตา จะไมเห็นหรือ 
10 พระองคผูทรงตีสอนประชาชาติจะไมทรงลงโทษหรือ   
  พระองคผูทรงสอนมนุษยจะไมทรงทราบหรือ 
11 องคพระผูเปนเจา+ทรงทราบความคิดของมนุษย 
  ทรงรูวาลวนแตเปลาประโยชน 
 
12 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ผูท่ีพระองคทรงตีสอนก็เปนสุข 
  คือผูท่ีทรงสอนดวยบทบัญญัติของพระองค     
13 พระองคทรงใหเขาบรรเทาในยามทุกขรอน 
  ตราบจนหลุมไดขุดไวสําหรับคนชั่ว 
14 องคพระผูเปนเจา+จะไมทรงทอดทิ้งประชากรของพระองค  
  จะไมทรงละเลยผูเปนกรรมสิทธิ์ของพระองค 
15 การพิพากษาจะตั้งม่ันบนความชอบธรรมอีกครั้งหนึ่ง  
  และบรรดาผูมีจิตใจเที่ยงธรรมจะดําเนินตามนั้น 
 
16 ผูใดลุกขึ้นตอสูคนชั่วเพื่อขาพเจา 
  ผูใดจะยืนหยัดเพื่อขาพเจาตอตานผูกระทําชั่ว 
17 หากองคพระผูเปนเจา+มิไดทรงชวยไว   
  ขาพเจาคงตายไปแลว 
18 เมื่อขาพเจากลาววา “ เทาของเรากําลังลื่นลม”     
  ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
ความรักของพระองคก็คํ้าชูขาพระองคไว 



19 เมื่อความวิตกกังวลสุมใจขาพระองค   
 
 การปลอบประโลมของพระองคก็ทําใหวิญญาณจิตขาพระอง
คปลื้มปติ 
 
20 ผูครอบครองที่เลวรายอยูฝายเดียวกับพระองคไดหรือ 
  คือผูใชกฏเกณฑสรางความเดือดรอ น  
21 พวกเขารวมตัวกันตอสูผูชอบธรรม 
  และตัดสินประหารชีวิตผูไมมีความผิด 
22
 แตองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนปอมปราการเขมแข็งของขาพเ
จา 
  พระเจาองคพระศิลาท่ีขาพเจาเขาพักพิง 
23 พระองคจะทรงใหเขารับโทษสาสมแกความผิดบาป   
  และทรงทําลายเขาเนื่องดวยความชั่วรายของเขาเอง   
     
 
 องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราจะทรงทําลายลางเขาเสีย 
 
พระเจาทรงเปนผูเลี้ยงของเรา 
95มาเถิด  ใหพวกเรารองเพลงรื่นเริงถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
 
 โหรองชื่นบานถวายเกียรติองคพระศิลาแหงความรอดของเร
า  
2 ใหเรามาเขาเฝาพระองคดวยใจขอบพระคุณ       
  และเทิดทูนสดุดีพระองคดวยดนตรีและบทเพลง 



 
3 เพราะพระองคทรงเปนพระเจายิ่งใหญ  
  องคจอมราชันเหนือพระทั้งมวล 
4 หวงลึกแหงแผนดินโลกอยูในพระหัตถของพระองค 
  ยอดเขาทั้งหลายเปนของพระองค 
5 ทองทะเลเปนของพระองค  เพราะพระองคทรงสรางขึ้น   
  และพระหัตถของพระองคทรงปนแผนดิน 
 
6 มาเถิด  ใหเรานอมกราบนมัสการ 
 
 ใหเราคุกเขาเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+องคพระผูสร
า ง เ ร า  
7 เพราะพระองคทรงเปนพระเจาของเรา     
  เราเปนประชากรแหงทุงหญาของพระองค   
  เปนฝูงแกะที่พระองคทรงเลี้ยงดู  
 
 วันนี้หากทานไดยินเสียงของพระองค 
8  “ อยาทําใจแข็งกระดางอยางท่ีเมรีบาห 
  เหมือนเม่ือครั้งท่ีมัสซาในถิ่นกันดาร 
9 ที่ซ่ึงบรรพบุรุษของพวกเจาไดลองดีเรา  
ทดลองดูเราทั้งๆที่ไดเห็นสิ่งตางๆที่เรากระทํา 
10 ตลอดสี่สิบปเราโกรธคนในชั่วอายุนั้น 
 
 เ ข า เปนชนชาติท่ีใจเตลิดหลงผิดไมรูจักหนทางของเรา 
11 ฉะนั้นโดยความกริ้ว  เราจึงลั่นวาจา  
ปฏิญาณวาพวกเขาจะไมมีวันเขาสูการพํานักซ่ึงเราไดจัดไว”  



                              
จงรองเพลงบทใหมถวายแดพระเจา 
96จงรองเพลงบทใหมถวายแดองคพระผูเปนเจา+     
โ ล กทั้งโลกจงรองเพลงถวายพระองคเถิด 
2
 จงรองเพลงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เทิดทูนพระนามของ
พระองค  
  วันแลววันเลา  จงประกาศความรอดของพระองค 
3 จงประกาศพระเกียรติสิริของพระองค
 ทามกลางประชาชาติท้ังหลาย       
 
 เผยแผการอัศจรรยล้ําเลิศของพระองคในหมูชนชาติตางๆ 
 
4 ดวยวาองคพระผูเปนเจา+ทรงยิ่งใหญนัก  
ควรแกการเทิดทูนสูงสุด   
  พระองคทรงเปนท่ีเคารพยําเกรงเหนือพระทั้งปวง 
5 เพราะพระของชนชาติตางๆเปนเพียงรูปเคารพ     
  แตองคพระผูเปนเจา+ของเราทรงสรางฟาสวรรค 
6 เบ้ืองพระพักตรพระองค  คือเกียรติสิริและไอศวรรยานุภาพ  
  กําลังและบารมีอยูในท่ีประทับของพระองค 
 
7 ประชาชาติท้ังหลายเอย จงยอมรับเถิดวา    
เกียรติสิริและกําลังเปนของพระองค 
8 จงเทิดพระเกียรติอันคูควรแดพระนามของพระองค   
  จงนําเครื่องบูชามายังท่ีประทับของพระองค 



9 จงนมัสการองคพระผูเปนเจา +ในความโออาอลังการ 
แหงความบริสุทธิ์ของพระองค 
  โลกทั้งโลกจงสั่นสะทานเบ้ืองพระพักตรพระองค 
 
10 จงแจงแกประชาชาติท้ังหลายวา ”  
องคพระผูเปนเจา+ท ร ง ค ร อ บ ค ร อ ง ”    
  โลกไดรับการสถาปนาไว  จะไมมีวันคลอนแคลน  
 
 พระองคจะทรงพิพากษาชนชาตท้ัิงหลายอยางเที่ย ง ธ ร
ร ม  
11 ฟาสวรรคจงชื่นชมยินดีแผนดินโลกจงปรีด์ิเปรม    
  ทองทะเลจงคึกคําราม  กับสรรพสิ่งในนั้น 
12 ทองทุงและสรรพสิ่งในนั้นจงเริงรา  
  ตนไมท้ังปวงในปาจงรองเพลงชื่นบาน 
13 ทั้งหมดนี้จะขับรองเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
เพราะพระองคเสด็จมา   
  พระองคเสด็จมาเพื่อพิพากษาโลก  
 จะทรงพิพากษาโลกดวยความชอบธรรม 
  และตัดสินชนชาติตางๆตามความจริงของพระองค 
 
องคพระเจาจอมราชัน 
97องคพระผูเปนเจา+ทรงครอบครองแผนดินโลกจงปติยินดี   
  ชายทะเลไกลโพนจงปรีดาปราโมทย 
 
2 เมฆและความมืดรายรอบพระองค    



 
 ค ว า ม ชอบธรรมและความยุติธรรมเปนรากฐานแหงบัลลั
งกของพระองค 
3 ไฟโชติชวงนําเสด็จ 
  และเผาผลาญศัตรูของพระองครอบดาน 
4 สายฟาของพระองคแวบวาบผานโลก  
  พื้นปฐพีเห็นแลวสั่นสะทาน 
5 ภูเขาหลอมเหลวดั่งขี้ผึ้งตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
  ตอพระพักตรองคจอมโลกา 
6 ฟาสวรรคประกาศความชอบธรรมของพระองค  
  ประชาชาติท้ังปวงเห็นพระเกียรติสิริของพระองค 
 
7 ใหบรรดาผูท่ีนมัสการรูปเคารพไดรับความอับอาย  
  คือผูท่ีโออวดในพระอันไรคาของตน  
 เทพเจาท้ังหลายจงมานมัสการพระเจาสิ 
 
8 ศิโยนไดยินและยินดี   
  เมืองตางๆของยูดาหเปรมปรีด์ิ 
  เนื่องดวยคําพิพากษาของพระองค 
9 เพราะพระองคทรงเปนองคพระผูสูงสุดของทั้งโลก  
ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
  พระองคทรงเปนท่ีเทิดทูนยกยองเหนือพระทั้งปวง 
 
10 บรรดาผูท่ีรักองคพระผูเปนเจา+จงเกลียดชังความชั่ว 
  เพราะพระองคทรงปกปองชีวิตธรรมิกชนของพระองค  
  ทรงชวยเขาพนจากเง้ือมมือของคนชั่ว 



11 แสงสวางสองแจงสําหรับคนชอบธรรม         
  และความสุขโสมนัสสําหรับผูมีจิตใจเที่ยงธรรม 
12 ทานผูชอบธรรมเอย  จงชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจา+     
  และสรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค 
 
จงสรรเสริญพระเจา 
98จงรองเพลงบทใหมถวายแดองคพระผูเปนเจา+  
เพราะพระองคทรงกระทําการอัศจรรยนานัปการ    
 พระหัตถขวา  
และพระกรบริสุทธิ์ของพระองคนํามาซ่ึงความรอด 
2 พระองคทรงใหความรอดนี้เปนท่ีรูแจง 
 
 และสําแดงความชอบธรรมของพระองคแกประชาชาติท้ังปว
ง   
3 พระองคทรงระลึกถึงความรักม่ันคงของพระองค   
  และความสัตยสุจริตของพระองคตออิสราเอล        
 คนทั่วทุกมุมโลกไดเห็นความรอดที่พระเจาทรงจัดเตรียมไว 
 
4 ชาวโลกทั้งสิ้นเอย  
จงโหรองยินดีถวายแดองคพระผูเปนเจา+   
  จงบรรเลงบทเพลงชื่นบาน 
5 บรรเลงบทเพลงถวายแดองคพระผูเปนเจา+ดวยพิณ 
  ดวยพิณและเสียงเพลง 
6 จงเปาแตรและเขาสัตว 
  บรรเลงเพลงชื่นบาน 
เบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+จอมกษัตริย 



 
7 ทองทะเลจงคึกคํารามกับสรรพสิ่งในนั้น 
  โลกทั้งโลกกับทุกชีวิตในโลก 
8 กระแสน้ําจงตบมือ    
  ภูเขาท้ังหลายจงรองเพลงรื่นเริงดวยกัน 
9 จงรองเพลงยินดีตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+  
  เพราะพระองคเสด็จมาเพื่อพิพากษาโลก   
 พระองคทรงพิพากษาโลกดวยความชอบธรรม   
  และตัดสินชนชาติตางๆอยางเท่ียงธรรม 
                           
พระเจาเปนจอมกษัตริยผูทรงเกียรติสิริ 
99องคพระผูเปนเจา+ทรงครอบครอง 
ประชาชาติท้ังหลายจงครั่นคราม 
 พระองคประทับเหนือเครูบ แผนดินโลกจงไหวหวั่น 
2 องคพระผูเปนเจา+ประทับในศิโยนดวยไอศวรรยานุภาพ  
  ทรงเปนท่ีเทิดทูนเหนือมวลประชาชาต ิ
3
 ใหเขาทั้งหลายสรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญและนาเกรงขา
มของพระองค 
  พ ร ะ เจาทรงบริสุทธิ์สูงสง 
 
4 องคกษัตริยผูเกรียงไกรนี้ทรงรักความยุติธรรม    
  ทรงสถาปนาความเที่ยงธรรมไว 
 พระองคทรงกระทําสิ่งท่ีเท่ียงตรง 
  และถูกตองในแดนของยาโคบ 
5 จงยกยองเทิดทูนองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา     



  จงกราบลงแทบพระบาทของพระองค 
  พระเจาทรงบริสุทธิ์สูงสง 
6 โมเสส  อาโรน  อยูในกลุมปุโรหิตของพระองค 
 
 ซามูเอลเปนคนหนึ่งในกลุมผูรองทูลออกพระนามพระองค 
 ทานเหลานั้นรองทูลตอองคพระผูเปนเจา+ 
  และพระองคทรงตอบทาน 
7 พระองคตรัสกับทานจากลําเมฆ  
  ทานเชื่อฟงประกาศิตและคําบัญชาของพระองค 
 
8 ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองคท้ังหลาย 
  พระองคทรงตอบทานเหลานั้น   
 ทรงเปนพระเจาผูอภัยโทษแกอิสราเอล  
  แมทรงลงโทษเมื่อเขากระทําผิด 
9 จงเทิดทูนองคพระผูเปนเจา+ข อ ง เ ร า    
  และนมัสการ ณ ภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค  
 
 เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราทรงบริสุทธิ์สูงสง 
 
จงสรรเสริญพระเจา 
(เพลงสดุดี  เพื่อโมทนาพระคุณ) 
100 ชาวโลกทั้งสิ้นเอย  จงโหรองยินดีถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
2  จงนมัสการองคพระผูเปนเจา+ดวยความยินดี  
  มาเขาเฝาพระองคดวยบทเพลงชื่นบาน 
3 พึงรูเถิดวาองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพระเจา    
พระองคนี่แหละที่ทรงสรางเรา  เราเปนของพระองค 



  เราเปนประชากร  
เปนลูกแกะแหงทุงหญาของพระองค 
 
4 จงผานเขาประตูของพระองคดวยการโมทนาพระคุณ  
  เขามาในพระนิเวศของพระองคดวยการสรรเสริญ   
 
 จงขอบพระคุณพระองคและเทิดทูนพระนามของพระองค 
5 เพราะองคพระผูเปนเจา+ประเสริฐ  
ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร  
  ความสัตยสุจริตของพระองคสืบไปตลอดทุกชั่วอายุ 
 
ผูครอบครองที่ดีเลิศ 
(เพลงสดุดีของดาวิด) 
101ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขาพระองคจะรองเพลงกลาวถึงความรักม่ันคง  
   แ ละความยุติธรรมของพระองค  
 ขาพระองคจะแซซองสรรเสริญพระองค 
2 ขาพระองคจะระแวดระวังรักษาชีวิตใหไรตําหนิ 
  เมื่อใดหนอ  พระองคจะเสด็จมาหาขาพระองค 
 ขาพระองคจะดําเนินดวยจิตใจซ่ือตรง 
  ในบานเมืองของขาพระองค 
3 ขาพระองคจะไมใหมีสิ่งชั่วใดๆ 
  ตั้งอยูตรงหนา 
 
 ขาพระองคชิงชังการกระทําของคนปลิ้นปลอนตลบตะแลง 
  และไมของเก่ียวในกิจการเหลานั้น 



4 ขาพระองคจะหลีกหางจากคนที่จิตใจกลับกลอก 
  จะไมยอมมีสวนรวมใดๆกับคนชั่ว 
 
5 ขาพระองคจะกําจัดคนที่แอบใสรายเพื่อนบาน 
 ขาพระองคจะไมออนขอใหผูท่ีวางทายโสและมีจิตใจเยอหยิ่
ง  
 
6 ขาพระองคจะแลดูผูท่ีซ่ือตรงในแผนดิน  
เพื่อเขาจะอยูกับขาพระองค  
 ผูท่ีดําเนินอยางไรตําหนิจะมาปรนนิบัติขาพระองค 
 
7 จะไมใหมีผูท่ีหลอกลวงมาอาศัยอยูในบานของขาพระองค 
 ไมใหมีคนโปปดมดเท็จมายืนอยูตอหนาขาพระองค 
 
8 ทุกๆ เชาขาพระองคจะกําจัดคนชั่วท้ังปวงในแผนดิน 
 จะขจัดคนกระทําชั่วใหหมดสิ้นจากนครขององคพระผูเปนเจ
า + 
 
คําอธิษฐานเมื่อตกอยูในหวงทุกข 
(คําอธิษฐานของผูตกทุกขไดยาก  ยามอับจน  
และระบายความในใจตอองคพระผูเปนเจา+) 
102ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
โปรดสดับฟงคําอธิษฐานของขาพระองค    
  ขอใหเสียงทูลวิงวอนนั้นขึ้นถึงพระองค 
2 ขออยาทรงเบือนพระพักตรจากขาพระองค 
  ในยามทุกขลําเค็ญนี้     



 โปรดเอียงพระกรรณลงสดับฟง 
  เมื่อขาพระองครองทูล  และขอทรงตอบโดยเร็ว 
 
3 เพราะวันคืนของขาพระองคลับหายไปประหนึ่งควัน  
  ความทุกขรอนแผดเผาเขาถึงกระดูก 
4 จิตใจขาพระองคราวรานและเหี่ยวเฉาไปเหมือนหญา 
  ขาพระองคลืมรับประทานอาหาร 
5 ขาพระองคกนแตคร่ําครวญโหยไห 
  จนผอมเหลือแตหนังหุมกระดูก 
6 ขาพระองคเปนเชนนกกระทุงในถ่ินกันดาร   
  ดังนกเคาแมวกลางซากปรักหักพัง 
7 ขาพระองคไมอาจขมตาใหหลับ  
  รูสึกอางวางเหมือนนกเดียวดายบนหลังคา 
8 ศัตรูของขาพระองคเยยหยันอยูวันยังคํ่า   
  คูอริใชชื่อขาพระองคเปนคําแชงดา 
9 ขาพระองคกินขี้เถาตางอาหาร  
  น้ําตาก็หยาดรินลงในเครื่องด่ืม      
10 เนื่องดวยพระพิโรธโกรธกริ้วของพระองค 
 
 เพราะพระองคทรงชูขาพระองคขึ้นและเหวี่ยงขาพระองคท้ิง 
11 วันเวลาของขาพระองคดุจดังเงาในยามเย็น 
  ขาพระองคเหี่ยวเฉาไปดังตนหญา 
 
12 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคประทับเหนือบัลลังกตลอดกาล 
  พระเกียรติของพระองคเลื่องลือตลอดทุกชั่วอายุ 



13 พ ร ะองคจะทรงลุกขึ้นและเอ็นดูสงสารศิโยน      
  เพราะบัดนี้ถึงเวลาแลวท่ีจะเมตตาเธอ 
  ถึงกําหนดเวลาแลว 
14 เพราะผูรับใชของพระองครักกอนหินท่ีรียงเปนกําแพง  
  และมีใจสงสารผงคลีดินของเมืองนั้น 
15 ประชาชาติท้ังหลายจะเกรงกลัวพระนามองคพระผูเปนเจา+  
 
 มวลกษัตริยของโลกจะยําเกรงพระเกียรติสิริของพระองค 
16 เพราะองคพระผูเปนเจา+จะทรงปฏิสังขรณศิโยน   
  พระองคจะมาปรากฏดวยเกียรติสิริ 
17 พระองคจะทรงตอบคําอธิษฐานของคนสิ้นไรไมตอก   
  จะไมทรงดูแคลนคําทูลวิงวอนของเขาเลย 
 
18 จงบันทึกเรื่องนี้ไวเพื่อคนรุนตอมา   
    คนที่ยังไมเกิดก็จะสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ดวย 
19
 “ องคพระผูเปนเจา+ทอดพระเนตรลงมาจากที่ประทับเบ้ืองบ
น  
  จากสรวงสวรรคทรงมองดูโลก 
20 เพื่อสดับฟงเสียงครวญครางของเหลาเชลย 
  และทรงปลดปลอยผูตองโทษประหาร”  
21
 เพื่อวาคนท้ังหลายจะประกาศพระนามขององคพระผูเปนเจา
+ในศิโยน 
  และแซซองสรรเสริญพระองคในเยรูซาเล็ม    
22 ยามเมื่อชนชาติและอาณาจักรตางๆ 



  มารวมชุมนุมเพื่อนมัสการองคพระผูเปนเจา+ 
 
23 พระองคทรงตัดกําลังขาพเจาท้ิงเสียกลางคัน  
  ทรงบั่นทอนวันเวลาของขาพเจาใหสั้นลง 
24 ขาพเจาจึงรองทูลวา “ ขาแตพระเจาของขาพระองค  
พระองคทรงพระชนมอยูเปนนิตย 
 
 ขออยาใหขาพระองคตองจากไปท้ังท่ีเพิ่งอยูมาเพียงครึ่งอายุ
ขัย 
25 ในปฐมกาลพระองคทรงวางรากฐานของแผนดินโลก   
  และฟาสวรรคเปนพระหัตถกิจของพระองค 
26 สิ่งเหลานั้นจะพินาศไป  แตพระองคดํารงอยูนิรันดร   
  สิ่งเหลานั้นจะเกาไปเหมือนเครื่องนุงหม  
 และพระองคจะทรงเปลี่ยนใหมเหมือนเปลี่ยนเสื้อผา 
ชุดเกาก็ท้ิงไป 
27 แตสวนพระองคเองยังคงเดิม  
  ปเดือนของพระองคไมสิ้นสุด 
28 พงศพันธุแหงผูรับใชของพระองคจะดํารงชีวิตอยู    
  ไดรับการสถาปนาไวเบ้ืองพระพักตรพระองค”  
 
ความรักของพระเจา 
(ของดาวิด) 
103 จิตวิญญาณขาพเจาเอย จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
 
 จงเทิดทูนพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองคอยางสุดหัวใจ 
2 จิตวิญญาณของขาพเจาเอย จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 



  และอยาลืมพระราชกิจท้ังปวงอันเปยมดวยพระคุณ 
3 ผูทรงอภัยโทษบาปผิดท้ังหมดของทาน 
  และทรงรักษาโรคภัยท้ังสิ้นของทาน 
4 ผูทรงไถชีวิตทานจากแดนผูตาย  
 
 ทรงเชิดชูทานดวยความรักม่ันคงและความเอ็นดูสงสาร 
5 ผูทรงใหทานอิ่มเอมดวยสิ่งดีๆตลอดชีวิต 
  วัยฉกรรจของทานจึงกลับฟนชื่นขึ้นเหมือนนกอินทรี 
 
6 พระองคทรงใหความเปนธรรม 
  และความยุติธรรมแกผูถูกขมเหงรังแก 
 
7 พระองคทรงสําแดงพระมรรคาแกโมเสส   
  และพระราชกิจของพระองคแกประชากรอิสราเอล 
8 พระองคทรงเมตตาและทรงพระคุณ 
  ทรงพระพิโรธชา  เปยมดวยความรักม่ันคง 
9 พระองคจะไมทรงถือโทษอยูเนืองๆ 
  หรือทรงพระพิโรธอยูเปนนิตย 
10 พระองคมิไดทรงกระทําแกเราอยางสาสมกับบาปผิดของเรา   
  หรือลงโทษอยางสาสมกับความผิดของเรา 
11 ดวยวาฟาสวรรคสูงเหนือแผนดินเพียงใด   
 
 ความรักม่ันคงที่ทรงมีตอผูท่ียําเกรงพระองคก็ยิ่งใหญเพียงนั้
น  
12 ตะวันออกไกลจากตะวันตกเพียงไหน  



 
 พระองคก็ทรงยกเอาบาปผิดของเราออกไปไกลหางเพียงนั้น 
13 พอเอ็นดูสงสารลูกของตนฉันใด 
 
 องคพระผูเปนเจา+ก็ทรงเอ็นดูสงสารผูท่ียําเกรงพระองคฉัน
นั้น 
14 เพราะพระองคทรงทราบวา เราถือกําเนิดขึ้นมาอยางไร   
  ทรงตระหนักวาเราเปนธุลีดิน 
15 มนุษยนั้น  วันเวลาของเขาก็เหมือนหญา 
  เขาจําเริญขึ้นดุจดอกไมกลางทุง 
16 เมื่อถูกลมพัดผานมันก็สูญเสียไป  
  และสถานที่แหงนั้นก็ไมนึกถึงมันอีกเลย 
17 สวนผูท่ียําเกรงพระเจานั้น   
 
 ความรักม่ันคงของพระองคคงอยูตั้งแตนิรันดรกาลจวบจนนิ
รันดรกาล   
 
 ค ว า ม ช อ บ ธ ร รมของพระองคม่ันคงสืบไปจนถึงลูก
ห ล า น เ ห ล น ข อ ง เ ข า  
18 ตอผูท่ีรักษาพันธสัญญาของพระองค  
  หมั่นเชื่อฟงปฏิบัติตามพระบัญชา 
 
19
 องคพระผูเปนเจา+ทรงสถาปนาพระบัลลังกของพระองคไวใ
นสวรรค 
  ราชอาณาจักรของพระองคครอบครองเหนือสรรพสิ่ง 



 
20 จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เถิด  
ทานบรรดาทูตสวรรคของพระองค   
  ทานผูทรงฤทธิ์ซ่ึงปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค   
  ซ่ึงเชื่อฟงพระวจนะของพระองค 
21 จงถวายสาธุการแดองคพระผูเปนเจา+เถิด  
ชาวสวรรคท้ังมวล   
  ทานผูปรนนิบัติรับใชตามน้ําพระทัยของพระองค 
22 ราชกิจท้ังสิ้นของพระองค  ทั่วทุกแหงหน 
  ที่พระองคทรงครอบครองอยู  
จงถวายสาธุการแดองคพระผูเปนเจา+  
  
 จิตวิญญาณของขาพเจาเอย  
จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
                          
สรรเสริญพระผูสราง 
104 จิตวิญญาณขาพเจาเอย จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เถิด 
  
 ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองค 
พระองคทรงยิ่งใหญนัก    
  ทรงฉลองพระองคดวยพระบารมีและไอศวรรยานุภาพ  
2 ทรงคลุมพระองคดวยแสงสวางเปนฉลองพระองค   
  ทรงคลี่ขยายฟาสวรรคดังขึงเต็นท 
3 ทรงวางคานแหงท่ีประทับของพระองคไวเหนือน้ํา 
 พระองคทรงใชเมฆเปนราชรถ  
  และเสด็จมาเหนือปกแหงลม 



4 พระองคทรงใชลม  เปนผูสื่อสาร 
  และเปลวไฟเปนราชบริพาร 
 
5 พระองคทรงตั้งโลกไวบนฐานของมัน      
มันจะไมมีวันเคลื่อนยายจากที่ตั้ง 
6 พระองคทรงหอหุมโลกดวยหวงลึก   
  น้ําบาทวมมิดภูเขา 
7 เมื่อพระองคกําราบ  น้ําก็หนีไป 
  โดยพระสุรเสียงอันกัมปนาทมันก็เผนหนี 
8 มันไหลทวมภูเขา  ลงผานหุบเขา 
  ไปยังท่ีซ่ึงทรงกําหนดไวให 
9 พระองคทรงวางเขตก้ันมิใหมันขาม 
  เพื่อมิใหมันทวมแผนดินโลกอีก 
 
10 พระองคทรงวางน้ําพุไวในหุบผา  
  และลําธารซ่ึงไหลไประหวางภูเขา 
11 ใหสัตวท้ังปวงไดด่ืมกิน  
  ใหลาปาไดดับกระหาย 
12 นกจึงสรางรังของมันขางๆลําธาร  
  และรองเพลงอยูกลางแมกไม 
13 จากที่ประทับเบ้ืองบนพระองคทรงรดน้ําเหนือภูเขา 
 
 แผนดินโลกอิ่มเอมดวยผลแหงพระราชกิจของพระองค 
14 พระองคทรงใหหญางอกงามขึ้นเพื่อฝูงสัตวเลี้ยง 
  แ ล ะพืชพันธุใหมนุษยปลูก 
  ทรงใหธัญพืชงอกงามจากผืนแผนดิน 



15 มีน้ําองุนสําหรับใหเขาชื่นใจ  
  น้ํามันมะกอกชโลมใหใบหนาแจมใส   
  แ ล ะ ข น ม ป ’ งที่ใหการคํ้าชูใจแกเขา 
16 ตนไมขององคพระผูเปนเจา+ไดน้ําอุดม 
  คือสนซีดารแหงเลบานอนซึ่งทรงปลูกไว 
17 ที่นั่น  นกสรางรังของมัน  
  สวนนกกระสาอาศัยบริเวณปาสน 
18 ภูเขาสูงเปนของเลียงผา    
  โตรกหินเปนท่ีพักพิงของกระจงผา 
 
19 ดวงจันทรชี้บงฤดูกาล 
  และดวงอาทิตยก็รูเวลาลับฟา 
20 พระองคทรงใหความมืดเขามาก็กลายเปนคํ่าคืน 
  สัตวปาท้ังปวงก็คืบคลานออกมา 
21 สิงโตคํารามหาเหยื่อ 
  รองหาอาหารจากพระเจา  
22 พอดวงอาทิตยขึ้น  มันก็ลับหาย 
  กลับไปนอนในถ้ําของมัน 
23 และมนุษยก็ออกมาทํางาน 
  ประกอบภารกิจของตนจนถึงยามเย็น 
 
24 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
พระราชกิจของพระองคมากมายนัก  
  โดยพระปรีชาสามารถ  ทรงสรางสรรพสิ่งเหลานี้ขึ้น 
  โลกเต็มไปดวยสิ่งท่ีทรงสราง 
25 โนนแนะ  ทะเลกวางใหญลึกล้ํา 



  คลาคล่ําไปดวยชีวิตหลากชนิดใหญนอย   
  เกินกวาจะนับไหว 
26 โนนเรือแลนไปมา  
  นั่นเลวีอาธานที่ทรงสรางใหเริงเลนน้ําอยู 
 
27 ทุกชีวิตเหลานี้ชะแงคอยพระองค 
 
 ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ต า ม ก ำ ห น ด เ ว ล า  
28 เมื่อพระองคประทานให  
  มันก็เก็บรวบรวม    
 พระองคทรงหยิบยื่นให 
  มันก็อิ่มหนําดวยสิ่งดีๆ 
29 แตหากพระองคทรงเบือนพระพักตรไปเสีย   
  พวกมันก็เดือดรอน   
 และเมื่อทรงริบลมปราณคืน 
  มันก็ตายกลายเปนฝุนธุลี 
30 เมื่อพระองคประทานพระวิญญาณของพระองค 
  ชีวิตใหมก็อุบัติขึ้น  
  และพระองคก็ทรงพลิกโฉมแผนดินเสียใหม 
 
31 ขอพระเกียรติสิริขององคพระผูเปนเจา+ดํารงอยูนิรันดร       
  ขอพระองคทรงปติยินดีในพระราชกิจของพระองค 
32 เมื่อพระองคทอดพระเนตรโลกก็สั่นสะทาน  
  เมื่อทรงแตะตองภูเขาก็พลุงขึ้น 
33  ขาพเจาจะรองเพลงถวายแดองคพระผูเปนเจา+ตราบชั่วชีวิต     
  จะรองเพลงสรรเสริญพระองคตราบเทาท่ีมีชีวิตอยู 



34
 ขอใหความคิดใครครวญของขาพเจาเปนท่ีพอพระทัยพระอ
งค  
  เพราะขาพเจาชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจา+ 
35 แตขอใหคนบาปหมดสิ้นไปจากโลก 
  และอยามีคนอธรรมอีกเลย  
  
 จิตวิญญาณขาพเจาเอย  จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
  จงสรรเสริญพระองคเถิด 
                        
พระเจาผูทรงรักษาพระสัญญา 
105จงขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+ 
จงรองทูลออกพระนามของพระองค    
 
 จงประกาศพระราชกิจท้ังปวงของพระองคแกประชาชาติท้ัง
ห ล า ย  
2 จงรองเพลงสรรเสริญพระองค  
 
 และบอกกลาวถึงพระราชกิจอันมหัศจรรยของพระองค 
3 จงเทิดทูนพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค  
 
 จิตใจของผูท่ีแสวงหาองคพระผูเปนเจา+จงชื่นชมยินดี 
4 จงหมายพึ่งองคพระผูเปนเจา+และพลังอํานาจของพระองค  
  จงแสวงหาพระพักตรเรื่อยไป 
 
5 อยาลืมพระราชกิจมหัศจรรยของพระองค 



  จงระลึกถึงการอัศจรรยและคําตัดสินของพระองคเถิด 
6 วงศวานอับราฮัมผูรับใชของพระองคเอย   
  เผาพันธุยาโคบที่ทรงเลือกสรรเอย  
7 พระองคทรงเปนองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา  
  คําตัดสินของพระองคคงอยูท่ัวปฐพี 
 
8 พระองคทรงจดจําคําม่ันสัญญาของพระองคตลอดกาล 
  คือพระวจนะที่ทรงบัญชาไวตลอดพันชั่วอายุ 
9 เปนพันธสัญญาท่ีทรงกระทํากับอับราฮัม      

คําปฏิญาณท่ีทรงใหแกอิสอัค 
10 ซ่ึงทรงยืนยันเปนประกาศิตตอยาโคบ   
  เปนพระสัญญาซ่ึงไมมีท่ีสิ้นสุดกับชนชาติอิสราเอล  
11 ซ่ึงวา “ เราจะยกดินแดนคานาอัน 
  ใหเปนกรรมสิทธิ์ของเจาท้ังหลาย”  
 
12 ครั้งนั้นอิสราเอลยังมีจํานวนนอยนัก  
  นอยเหลือเกิน และเปนเพียงคนตางถ่ินในดินแดนนั้น 
13 เขาระเหเรรอนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง  
  จากอาณาจักรหนึ่งสูอีกอาณาจักรหนึ่ง 
14 พระเจามิไดทรงยินยอมใหผูหนึ่งผูใดขมเหงรังแกเขา      
  ทรงกําราบกษัตริยหลายองคเพราะเห็นแกเขา 
15 ซ่ึงวา “ อยาแตะตองผูท่ีเราเลือกสรรไว    
  อยาทําอันตรายใดๆแกผูเผยพระวจนะของเรา”  
 
16 พระองคทรงบัญชาใหเกิดการกันดารอาหารในดินแดนนั้น  
  และตัดเสบียงของเขาทั้งสิ้น 



17 จากนั้นทรงสงชายคนหนึ่งไปลวงหนาพวกเขา   
  โยเซฟถูกขายไปเปนทาส 
18 เทาของเขาถูกจําจองดวยขื่อ   
  คอของเขาถูกคํ้าอยูในคาเหล็ก 
19 ตราบจนสิ่งท่ีเขาบอกไวเปนจริงขึ้นมา 
 
 เม่ือพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+พิสูจนวาเขาพูดถูก 
20 ฟาโรหไดสงคนมาปลอยตัวเขา   
  ประมุขแหงประชาชนปลอยเขาเปนอิสระ 
21 เขาไดรับหนาท่ีดูแลสมบัติพัสถานทั้งมวลของฟาโรห   
  เปนนายเหนือขาราชบริพารทั้งปวง 
22 เขาสามารถชี้แนะเจานายทั้งหลายตามใจชอบ  
  และสั่งสอนปญญาใหกับที่ปรึกษาของกษัตริย 
 
23 แลวอิสราเอลเขามาอยูในอียิปต 
  ยาโคบมาเปนคนตางดาวในดินแดนของฮาม 
24 องคพระผูเปนเจา+ทรงใหประชากรของพระองคเพิ่มทวี 
  จนทําใหคูอริของเขาเห็นวาพวกเขามีมากเกินไป 
25
 พระเจาทรงหันเหจิตใจของพวกนั้นใหเกลียดชังเหลาประชา
ก ร  
  คบคิดกันกําจัดผูรับใชของพระองค 
26 พระเจาทรงสงโมเสสผูรับใชของพระองคมา 
  พรอมกับอาโรนซึ่งทรงเลือกสรร 



27
 ท้ังสองกระทําหมายสําคัญอัศจรรยของพระองคทามกลางพว
ก เ ข า  
  แสดงการอัศจรรยของพระองคในดินแดนของฮาม 
28 พระองคทรงสงความมืดมา กระทําใหมืดมิดท่ัวแดน 
 
 มิใชเพราะพวกเขาดึงดันขัดขืนพระดํารัสของพระองคหรือ 
29 ท รงเปลี่ยนน้ํากลายเปนเลือด  
  ทําใหปลาตายหมด 
30 มีกบแหกันเขามาในแดนของเขา  
  แมแตในหองรโหฐานของบรรดาเจานาย 
31 พระองคตรัส  ฝูงเหลือบและริ้น 
  ก็มาท่ัวดินแดนของเขา 
32 พระองคทรงสงลูกเห็บมาแทนฝน  
  และฟาคํารนทั่วดินแดนนั้น 
33 เถาองุนและตนมะเดื่อของพวกเขาถูกทลายราบ  
  ตนไมท้ังปวงโคนระเนระนาด 
34 พระองคตรัส  ฝูงตั๊กแตนก็มา 
  มืดฟามัวดิน 
35 มันกัดกินทุกอยางท่ีเขียวชอุม  
  ทําลายพืชพันธุท้ังหมด 
36 จากนั้นพระองคทรงประหารลูกหัวปในดินแดนของเขา 
  ซ่ึงเปนผลแรกแหงกําลังวังชาของเขา 
 
37 และทรงนําอิสราเอลออกมา  พรอมกับเงินทอง  
  ไมมีใครสักคนในตระกูลตางๆที่อิดออดลังเล 



38 อียิปตดีใจยิ่งเม่ือเขาทั้งหลายออกไปเสียได      
  เพราะพวกเขาครามกลัวอิสราเอลยิ่งนัก 
39 พระองคทรงแผเมฆเปนรมกําบังให 
  และประทานไฟใหแสงสวางในยามคํ่าคืน 
40 เขาทั้งหลายรองขอเนื้อ  พระองคก็สงนกคุมมา 
  และใหเขาอิ่มเอมดวยอาหารจากสวรรค 
41 พระองคทรงเปดศิลา  น้ําก็พุงออกมา 
  ดังแมน้ําไหลอยูในถ่ินกันดาร 
 
42 เพราะพระองคทรงระลึกถึงพันธสัญญาอันศักด์ิสิทธิ์ 
  ที่ทรงมีตออับราฮัมผูรับใชของพระองค 
43 จึงทรงนําประชากรของพระองคออกมาดวยความชื่นบาน 
  ผูท่ีพระองคทรงเลือกสรรออกมาดวยเสียงโหรองยินดี 
44 พระองคประทานดินแดนของชนชาติตางๆ แกเขา   
 
 พวกเขาไดครอบครองกรรมสิทธิ์ในสิ่งท่ีคนอื่นลงแรงไว 
45 ทั้งนี้เพื่อใหเขาซ่ือสัตย 
  และเชื่อฟงบทบัญญัติและกฎเกณฑของพระองค 
  
 จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เถิด 
 
พระเมตตากรุณาตอคนบาป 
106 จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
 
 จงขอบพระคุณพระองค  เพราะพระองคประเสริฐ    
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 



2 ผูใดจะสามารถประกาศพระราชมหกิจ 
  หรือเทิดทูนสรรเสริญพระองคไดอยางท่ัวถวน 
3 ความสุขมีแกบรรดาผูผดุงความยุติธรรม 
  ผูกระทําสิ่งท่ีถูกตองเสมอไป 
4 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงระลึกถึงและชวยเหลือขาพระองคดวย  
 
 เม่ือพระองคทรงโปรดปรานและชวยเหลือประชากรของพระ
องค 
5
 ขอโปรดใหขาพระองคมีสวนในความเจริญวัฒนาของผูท่ีทร
งเลือกสรรไว      
  เพื่อขาพระองคจะรวมยินดี 
 
 และรวมสรรเสริญขอบพระคุณกับชนชาติในกรรมสิทธิ์ของ
พระองค 
 
6
 ขาพระองคท้ังหลายไดกระทําความผิดบาปเชนเดียวกับบรร
พบุรุษ   
 
 ขาพระองคท้ังหลายไดกระทําสิ่งท่ีผิดและชั่วชาเลวทราม 
7 บรรพบุรุษไมไดระลึกถึงการมหัศจรรย 
 และพระคุณนานัปการของพระองคในอียิปต  
  กลับกบฏตอพระองคท่ีทะเลแดง 



8
 ถึงกระนั้นพระองคก็ทรงชวยเหลือเพื่อเห็นแกพระนามของพ
ระองค   
 
 และใหฤทธานุภาพยิ่งใหญของพระองคเปนท่ีประจักษ 
9 พระองคทรงกําราบทะเลแดง  มันก็แหงเหือด 
  ทรงนําทานเหลานั้นผานแองลึก  
ราวกับผานทะเลทราย 
10 พระองคทรงชวยทานจากเง้ือมมือของคูอริ  
  ทรงกอบกูทานจากอุงมือของเหลาศัตรู 
11 แลวน้ําก็ไหลทวมมิดเหลาศัตรู   
  ไมเหลือรอดสักคนเดียว 
12 ในที่สุดเหลาบรรพบุรุษจึงเชื่อในพระสัญญาของพระองค 
  และรองเพลงสรรเสริญพระองค 
 
13 แตไมนานพวกเขาก็ลืมสิ่งท่ีท ร ง ก ร ะ ท ำ    
  ไมรอคอยคําแนะนําจากพระองค 
14 ในถ่ินกันดารทานยอมแพแกความอยาก 
  ทานลองดีกับพระเจาในถ่ินกันดาร 
15 พระองคจึงประทานตามที่ทานเรียกรอง  
  แตทรงสงโรคระบาดมาเหนือทาน 
 
16 ในคายพักนั้น  คนทั้งหลายอิจฉาโมเสส 
 
 และริษยาอาโรนซึ่งไดรับการชําระถวายแดองคพระผูเปนเจ
า + 



17 ธรณีจึงแยกออก  กลืนดาธาน อาบีรัมกับพวก 
18 ไฟประทุขึ้นในหมูพวกเขา 
  ผลาญเผาเหลาคนชั่ว 
 
19 ที่ภูเขาโฮเรบเหลาบรรพบุรุษไดสรางรูปวัว 
  และกราบไหวรูปเคารพซึ่งหลอขึ้นจากโลหะ 
20 ทานแลกพระสิริของพระเจา 
  กับรูปปนของวัวท่ีกินหญา  
21 ทานเหลานั้นลืมพระเจาองคพระผูชวยใหรอด 
  ผูทรงกระทําพระราชกิจยิ่งใหญในอียิปต 
22 การอัศจรรยในดินแดนของฮาม  
  และสิ่งท่ีนาเกรงขามที่ทะเลแดง 
23 ดังนั้นพระองคตรัสวาจะผลาญทําลายพวกทานเสีย    
  ดีแตวาโมเสสผูทรงเลือกสรรไวไดเขาเฝาทูลทัดทาน  
  
 เพื่อหันเหพระพิโรธมิใหผลาญทําลายพวกทาน 
 
24 ตอมาทานก็ดูหม่ินดินแดนอันอุดมนั้น       
ไมเชื่อพระสัญญาของพระองค 
25 กลับพร่ําบนอยูในเต็นทท่ีพัก  
  และไมเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+ 
26 พระองคจึงทรงชูพระหัตถปฏิญาณวา 
  จะใหทานลมตายในถิ่นกันดาร 
27
 ก ระทําใหลูกหลานของทานไปตกอยูในหมูชนชาติท้ังหลา
ย  



  กระจัดกระจายไปยังดินแดนตางๆ 
 
28 ทานไดปวารณาตนแกพระบาอัลท่ีเพโอร   
 
 และรับประทานเครื่องเซนสังเวยแกเหลาเทพเจาอันไรชีวิต 
29
 พวกทานยั่วยุพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+ดวยการทําชั่
วตางๆนานา  
  แ ล ะ เกิดโรคระบาดในหมูพวกทาน 
30 แตฟเนฮัสไดลุกขึ้นจัดการ  
  โรคระบาดจึงหยุด 
31 นับเปนความดีความชอบของเขา 
  สืบไปทุกชั่วอายุ 
 
32 ที่แหลงน้ําเมรีบาหก็เชนกัน  
อิสราเอลกระทําใหองคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธ   
  พลอยใหโมเสสเดือดรอนไปดวย 
33 เพราะพวกทานขัดขืนพระวิญญาณของพระเจา 
  โมเสสจึงหลุดปากกลาววาจาเผ็ดรอน 
 
34 ทั้งอิสราเอลมิไดทําลายชนชาติตางๆ 
  ตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชา 
35 แตไดสมาคมกับคนตางชาติ   
  และทําตามขนบธรรมเนียมของเขาเหลานั้น 
36 นมัสการรูปเคารพของพวกเขา   
  ซ่ึงกลายเปนกับดักทาน  



37 ถึงกับสังเวยลูกชายลูกหญิง 
  แกภูติผีปศาจ   
38
 พวกทานกระทําใหโลหิตบริสุทธิ์หลั่งรินคือโลหิตบุตรชายห
ญิง 
 ซ่ึงเซนสังเวยแกบรรดารูปเคารพของคานาอัน 
  ทําใหแผนดินแปดเปอนดวยเลือด 
39 ทานทําตัวใหแปดเปอนมลทินดวยสิ่งท่ีทานกระทํา 
  ทําตัวแพศยาโดยพฤติกรรมขอ ง ต น  
 
40 องคพระผูเปนเจา+จึงทรงพระพิโรธเหลาประชากร    
  และทรงชิงชังผูเปนกรรมสิทธิ์ของพระองค 
41 ทรงปลอยใหทานตกอยูในกํามือของชนชาติตางๆ 
  ศัตรูของทานปกครองทาน 
42 ขาศึกกดขี่ขมเหงทาน   
  ทานตกอยูใตอํานาจของเขา 
43 พระองคทรงกอบกูพวกทานหลายครั้งหลายครา     
  แตทานก็ยังกมหนากมตากบฏตอพระองค 
  และตองเสื่อมทรามไปเพราะบาปผิดของตน 
 
44 แตถึงกระนั้น  
พระองคก็ยังทรงเหลียวแลความทุกขลําเค็ญของทาน    
  เมื่อทรงไดยินเสียงร่ํารองของทาน 
45
 เพื่อเห็นแกทานพระองคทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระอง
ค 



 
 และพระทัยออนลงเพราะความรักยิ่งใหญของพระองค 
46 พระองคทรงกระทําใหแมแตศัตรูซ่ึงจับทานไปเปนเชลย 
  ก็สงสารทาน 
 
47 ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองคท้ังหลาย 
ขอทรงชวยขาพระองคท้ังหลายใหรอด   
  ขอทรงรวบรวมขาพระองคท้ังหลายจากชนชาติตางๆ 
 เพื่อขาพระองคท้ังหลายจะโมทนาขอบพระคุณพระนามอันบ
ริสุทธิ์ของพระองค  
  และชื่นชมยินดีในการสรรเสริญพระองค 
 
48 ขอเทิดทูนสดุดีองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล 
  จากนิรันดรกาลจวบจนนิรันดรกาล  
 ปวงประชากรจงทูลวา “ อ า เ ม น ”    
  
 สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
 
บ ร ร พ  5 
พระเจาเปนท่ีลี้ภัย 
107จงโมทนาขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+ 
เพราะพระองคประเสริฐ  
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
2 ใหผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงไถกลาวเชนนี้   
  คือผูท่ีทรงไถจากเง้ือมมือของศัตรู 
3 ผูท่ีพระองคทรงรวบรวมมาจากดินแดนตา ง ๆ    



  จากตะวันออกและตะวันตกเหนือและใต 
 
4 บางระเหเรรอนอยูในถ่ินกันดารแหงแลง 
  หาไมพบทางสูบานเมืองที่จะพักอาศัย 
5 ทั้งหิวกระหาย 
  และออนแรงใจจะขาด 
6 แลวในความทุกขยาก  
เขาท้ังหลายรองทูลองคพระผูเปนเจา+  
  พระองคก็ทรงกอบกูพนทุกขเข็ญ 
7  พ ระองคทรงนําเขาตรงมายังบานเมือง 
  ที่เขาสามารถพักอาศัย 
8
 ใหคนเหลานั้นขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+สําหรับความรั
กม่ันคง 
  และพระราชกิจมหัศจรรยของพระองคเพื่อมนุษย 
9 เพราะวาจิตวิญญาณท่ีกระหายทรงกระทําใหอิ่มหนํา   
  ผูท่ีหิวโหย  ทรงใหอิ่มดวยสิ่งดี 
10 บางนั่งอยูในความมืดในความมืดมนอนธการ 
  ถูกจองจําทุกขทรมานดวยโซตรวน 
11 เพราะเขากบฏขัดขืนพระวจนะของพระเจา  
  และดูหม่ินคําแนะนําสั่งสอนของพระผูยิ่งใหญสูงสุด 
12 ฉะนั้นพระองคทรงสยบเขาดวยงานหนัก   
  เขาลมลงและไมมีใครชวย 
13 แลวในความทุกขยาก  
เขาท้ังหลายรองทูลองคพระผูเปนเจา+ 
  พระองคก็ทรงกอบกูพนทุกขเข็ญ 



14 ทรงนําเขาทั้งหลายออกมาจากความมืด  
จากความมืดมนอนธการ 
  และทรงทําลายโซตรวนของเขาเสีย 
15 
 ใหคนเหลานั้นขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+สําหรับความรั
กม่ันคง 
  และพระราชกิจมหัศจรรยของพระองคเพื่อมนุษย 
16 เพราะทรงทลายประตูทองบรอนซ  
  และตัดลูกกรงเหล็กออกเสีย 
 
17 บางเปนคนโงโดยการกบฏตามวิถีทางของตัวเอง 
  และตองทุกขรอนเพราะบาปผิดของตน 
18 เขาเบ่ืออาหารทุกอยาง 
  และเฉียดใกลประตูแหงความตาย 
19 แลวในความทุกขยาก  
เขาท้ังหลายรองทูลองคพระผูเปนเจา+ 
  พระองคก็ทรงกอบกูพนทุกขเข็ญ 
20 พระองคตรัส  เขาทั้งหลายก็ไดรับการบําบัด      
  ทรงชวยเขาพนจากความตาย 
21
 ใหคนเหลานั้นขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+สําหรับความรั
กม่ันคง 
  และพระราชกิจมหัศจรรยของพระองคเพื่อมนุษย 
22 ใหเขาถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณ 
  แ ละสดุดีพระราชกิจของพระองคดวยบทเพลงยินดี 
 



23 บางก็ลงเรือออกไปกลางทะเล  
  ทํามาคาขายตามเสนทางมหาสมุทร 
24 เขาทั้งหลายไดเห็นพระราชกิจขององคพระผูเปนเจา+ 
  เห็นการอัศจรรยในที่ลึก 
25 เพราะพระองคตรัสและทําใหกระแสลมปนปวน   
  พายุพัดพาคลื่นซัดสูง 
26 เ ข าถูกโยนขึ้นฟาแลวก็ด่ิงลงมาในหวงลึกอีกครั้ง   
  ขวัญหนีดีฝอไปเพราะวินาศภัยรุนแรง 
27 เขาถลาและซวนเซไปเหมือนคนเมาเหลา 
  อับจนไมรูจะทําอยางไร 
28 แลวในความทุกขยาก  
เขาท้ังหลายรองทูลองคพระผูเปนเจา+ 
  พระองคก็ทรงกอบกูพนทุกขเข็ญ 
29 พระองคทรงบันดาลใหพายุสงบ  
  คลื่นในทะเลก็หยุดนิ่ง 
30 เขาทั้งหลายดีใจท่ีทะเลสงบ  
  และทรงนําพวกเขาเขาเทียบทาดังหมาย 
31 ใหคนเหลานั้นขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+ 
สําหรับความรักม่ันคง 
  และพระราชกิจมหัศจรรยของพระองคเพื่อมนุษย 
32 ใหเขาเทิดทูนพระองคตอหนามหาชน 
  แ ล ะ สรรเสริญพระองคในท่ีประชุมผูอาวุโส 
 
33 พระองคทรงเปลี่ยนแมน้ําใหกลายเปนทะเลทราย 
  ธารน้ําไหลกลายเปนท่ีแหงแลง 
34 ทรงเปลี่ยนดินแดนอุดมใหกลายเปนถ่ินรางซ่ึงดินกรอย 



  เพราะเหตุบาปชั่วของผูอาศัยท่ีนั่น 
35 พระองคทรงเปลี่ยนถ่ินกันดารใหกลายเปนธารน้ํา 
  และแผนดินแหงแตกระแหงกลายเปนน้ําพุ 
36 พระองคทรงนําคนหิวโหยไปอาศัยท่ีนั่น 
  และใหเขาพบเมืองที่จะตั้งรกราก 
37 เขาหวานในทองนา เพาะปลูกในสวนองุน  
  และเกี่ยวเก็บพืชพันธุธัญญาหารอุดม  
38 พระองคทรงอวยพระพรพวกเขาใหทวีจํานวนขึ้น  
  อีกท้ังใหมีฝูงสัตวมากมาย  
 
39 แลวพวกเขาถูกทําใหนอยลงและตกต่ํา 
  เพราะการกดขี่ขมเหง  ทุกขภัยละความโศกเศรา 
40 พระเจาทรงระบายความดูถูกดูแคลนเหนือผูหยิ่งยโส   
 
 ทรงกระทําใหพวกเขาระหกระเหินอยูในท่ีเริศรางหมดทางไ
ป  
41 แตพระองคทรงยกชูผูยากไรออกจากความทุกขลําเค็ญ 
  และใหมีลูกหลานมากมายอยางฝูงแพะแกะ 
42 คนเที่ยงธรรมเห็นแลวชื่นชมยินดี 
  แตเหลาคนชั่วปดปากนิ่งอึ้ง 
 
43 ผูใดฉลาดจงฟงสิ่งเหลานี้ 
  และใครครวญความรักยิ่งใหญขององคพระผูเปนเจา+ 
                          
ความม่ันใจในพระเจา 
(เพลงสดุดี  ของดาวิด) 



108ขาแตพระเจา จิตใจของขาพระองคแนวแน 
 
 ขาพระองคจะขับรองและบรรเลงเพลงดวยสุดจิตสุดใจ 
2 ตื่นขึ้นเถิด  พิณใหญเอย  พิณเขาคูเอย  
  เราจะปลุกรุงอรุณ 
3 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขาพระองคจะขอบพระคุณพระองคในหมูประชาชาติ   
  จะรองเพลงสรรเสริญพระองคทามกลางชนชาติตางๆ 
4
 เพราะความรักม่ันคงของพระองคยิ่งใหญสูงสงเหนือฟาสวร
รค    
  ความสัตยสุจริตของพระองคขึ้นถึงฟา 
5 ขาแตพระเจา  ขอทรงเปนท่ียกยองเทิดทูนเหนือฟาสวรรค  
  ขอพระสิริของพระองคเจิดจรัสท่ัวโลก 
6 ขอทรงยื่นพระหัตถขวามาชวยขาพระองคท้ังหลาย   
  เพื่อบรรดาผูท่ีทรงรักจะรอดพน 
7 พระเจาตรัสจากสถานนมัสการของพระองควา  
  “ ในชัยชนะ  เราจะแบงเชเคม 
และกําหนดเขตหุบเขาซุคโคธ 
8 กิเลอาดเปนของเรา  มนัสเซหเปนของเรา  
  เอฟราอิมคือหมวกเกราะของเรา  
  ยูดาหคือคทาของเรา 
9 โมอับเปนอางลางชําระของเรา  
  เราเหวี่ยงรองเทาของเราลงบนเอโดม  
  และจะโหรองมีชัยชนะเหนือพวกฟลิสเตีย”  
 



10 ใครจะพาขาพเจาไปยังเมืองปอมปราการ 
  ผูใดจะนําขาพเจาเขาสูเอโดม 
11 พระองคมิใชหรือ  ขาแตพระเจา 
ผูไดทรงทอดทิ้งขาพระองคท้ังหลายแลว   
  และไมทรงรวมทัพกับเราอีกตอไปแลวหรือ 
12 ขอทรงชวยเราตอสูขาศึก  
  เพราะความชวยเหลือของมนุษยนั้นไรประโยชน 
13 โดยพึ่งพระเจาเราจะมีชัยชนะ 
  พระองคจะทรงเหยียบย่ําศัตรูของเรา 
                         
คําวิงวอนในยามทุกขยาก 
109 ขาแตพระเจาผูท่ีขาพระองคเทิดทูนสดุดี    
  ขออยาทรงนิ่งเฉย 
2 เพราะคนชั่วและคนอธรรม 
  อาปากใสขาพระองคแลว 
  พวกเขาปรักปรําขาพระองคดวยวาจามุสา 
3 พวกเขารุมดาวาขาพระองคดวยถอยคําเกลียดชัง 
  โจมตีขาพระองคโดยไมมีเหตุ 
4 ขาพระองคเปนมิตรดีตอเขา  แตเขากลับกลาวหาขาพระองค  
  ขาพระองคไดแตอธิษฐาน 
5 พ ว ก เ ข าตอบแทนความดีดวยความชั่ว   

ตอบแทนมิตรภาพดวยความเกลียดชัง 
 
6 ขอใหเขาถูกคนชั่วตอตานใสความ   
  ขอใหผูกลาวโทษยืนอยูขางขวาเขา 
7 เมื่อถูกไตสวน  ใหเขาถูกตัดสินวาผิดจริง 



  ขอใหคําอธิษฐานของเขามัดตัวเขา 
8 ขอใหเขาอายุสั้น  
  ใหคนอื่นกาวเขามาแทนตําแหนงของเขา 
9 ขอใหลูกๆของเขากําพรา 
  และภรรยาของเขาตกพุมมาย   
10 ขอใหลูกหลานของเขาเรรอนขอทาน 
  ระเห็จจากบานปรักหักพังท่ีเขาอาศัย 
11 ขอใหเจาหนี้ยึดของทุกอยางท่ีเขามี  
และคนตางถ่ินมาปลนชิงสิ่งท่ีเขาลงแรงหามา 
12 อยาใหผูใดกรุณาตอเขา  
  อยาใหใครสงสารลูกหลานกําพราของเขา   
13 ขอใหวงศวานของเขาถูกตัดขาด 
  ขอใหเขาสิ้นชื่อภายในชั่วอายุเดียว 
14
 ขอใหมลทินบาปผิดแหงบรรพบุรุษของเขาคงอยูในความทร
งจําเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+  
  อยาใหบาปของมารดาเขาถูกลบเลือนไป 
15
 ขอใหบาปเหลานั้นอยูตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+

เ ส ม อ  
  เพื่อพระองคจะทรงตัดอนุสรณของเขาไปจากโลก 
 
16 เพราะเขาไมเคยคิดท่ีจะเมตตากรุณาใคร 
  เขาประทุษรายคนยากไรและคนขัดสน 
  เขาตามเขนฆาผูมีหัวใจชอกช้ํา 
17 เขารักท่ีจะแชงดา  



  ขอใหคําแชงดาตกอยูแกเขา  
 เขาไมนิยมชมชอบการใหพ ร  
  ขอใหพรหางไกลจากเขา 
18 เขาแชงดาจนติดนิสัยเหมือนเสื้อผาติดกาย 
  มันซึมเขาไปในตัวเขาเหมือนน้ํา 
  เหมือนน้ํามันท่ีซึมเขาไปในกระดูก 
19 ขอใหการแชงดาเปนดังเสื้อคลุมหอตัวเขา 
  เปนดังเข็มขัดรัดเขาไวตลอดไป 
20 ขอใหท้ังหมดนี้เปนการลงอาญาของพระเจา   
  เหนือบรรดาผูกลาวหา  ผูใสรายขาพระองค 
 
21 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด   
 
 ขอทรงดีตอขาพระองคเพื่อเห็นแกพระนามของพระองค       
 ขอทรงกอบกูขาพระองคตามความรักม่ันคงอันเลิศล้ําของพร
ะองค 
22 เพราะขาพระองคยากไรและขัดสน  
  จิตใจขาพระองคราวระบมอยูภายใน   
23 ขาพระองคโรยราไปดังเงาสนธยา 
  ถูกสลัดท้ิงเหมือนตั๊กแตน 
24 เขาของขาพระองคออนลาเพราะอดอาหาร      
  รางกายผายผอมซูบซีด 
25 ขาพระองคตกเปนขี้ปากของเขา 
  เมื่อพวกเขาเห็นขาพระองคก็สายหนา 
 



26 ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองค 
ขอทรงชวยขาพระองคดวยเถิด  
 
 ชวยขาพระองคใหรอดตามความรักม่ันคงของพระองค 
27 ใหเขาทั้งหลายรูวานี่เปนฝพระหัตถ 
  พระองคเองเปนผูกระทําการนี้ 
28 ใหเขาแชงดาไป  แตพระองคจะทรงอวยพรแกขาพระองค 
  เมื่อเขาโจมตีเขาจะไดอับอายขายหนา  
  แตผูทาสของพระองคจะชื่นชมยินดี 
29 บรรดาผูกลาวหาขาพระองคจะอัปยศอดสู 
  ใหความอับอายขายหนาคลุมตัวเขาดังเสื้อคลุม 
 
30 ปากของขาพเจาจะพร่ําขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+ 
  จะสรรเสริญพระองคทามกลางมหาชน 
31 เพราะวาพระองคทรงอยูเบ้ืองขวาคนขัดสน 
  เพื่อชวยชีวิตเขาใหพนจากผูมุงราย 
 
พระเจากับกษัตริยท่ีทรงเลือก 
(เพลงสดุดีของดาวิด) 
110องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับองคเจาชีวิตของขาพเจาวา    
  “ จงนั่งท่ีเบ้ืองขวาของเรา  
 ตราบจนเราทําใหศัตรูของเจา เปนแทนวางเทาของเจา”  
 
2 องคพระผูเปนเจา+ทรงใชคทาทรงฤทธิ์ของทาน 
แผอํานาจออกไปจากศิโยน 
  ทานจะปกครองในหมูอริราชศัตรู 



3
 กองทหารของทานจะเต็มใจอาสาสูรบในวันท่ีทานออกทําศึ
ก  
 ดวยไอศวรรยานุภาพสูงสง 
  จากครรภแหงอรุโณทัย   
  ทานจะไดรับหยาดน้ําคางแหงวัยฉกรรจ 
 
4 องคพระผูเปนเจา+ไดทรงปฏิญาณแลว 
  แ ล ะจะไมทรงเปลี่ยนพระทัย 
 “ ทานจะเปนปุโรหิตถาวรเชนเมลคีเซเดค”  
 
5 องคพระผูเปนเจาทรงประทับเบ้ืองขวาของทาน 
 
 พระองคจะทรงบดขยี้กษัตริยท้ังหลายในวันแหงพระพิโรธ 
6 พระองคจะทรงพิพากษานานา ประชาชาติ  
ทําใหผูคนลมตายเกลื่อนกลาด      
  จะทรงบดขยี้ผูนําของทั่ว โ ล ก  
7 ทานจะด่ืมน้ําจากลําธารริมทาง 
  ฉะนั้นทานจะผงาดเกรียงไกร 
 
สรรเสริญองคพระผูเปนเจา 
111จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เถิด  
 
 ขาพเจาจะเทิดทูนองคพระผูเปนเจา+อยางสุดใจ 
  ตอหนามหาชนและสภาของผูเท่ียงธรรม   
 



2 พระราชกิจขององคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญ  
  ทุกคนท่ีปติชื่นชมก็รําลึกใครครวญ 
3 พระราชกิจของพระองคสูงสงและทรงเกียรติ 
  ความชอบธรรมของพระองคดํารงนิรันดร 
4
 พระองคทรงกระทําใหพระราชกิจอัศจรรยของพระองคเปน
ท่ีจดจําไมรูลืม 
 
 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปยมดวยพระคุณและทรงเอ็นดูสงสา
ร  
5 พระองคประทานอาหารแกผูท่ียําเกรงพระองค  
  และทรงระลึกถึงพระสัญญาของพระองคตลอดไป 
6
 พระองคทรงสําแดงอานุภาพแหงพระราชกิจของพระองคแก
เหลาประชากร 
  โดยประทานดินแดนของชนชาติตางๆแกเขาทั้งหลาย 
7 ทุกสิ่งท่ีทรงกระทํานั้นสุจริตและเที่ยงธรรม 
  บทบัญญัติของพระองคเชื่อถือได 
8 สิ่งเหลานั้นตั้งม่ันอยูชั่วนิรันดร 
  กําหนดขึ้นจากความสัตยสุจริตและความเที่ยงธรรม 
9 พระองคทรงชําระคาไถสําหรับประชากรของพระองค    
  ทรงสถาปนาพันธสัญญาของพระองคไวเปนนิตย  
  พระนามของพระองคนั้นศักด์ิสิทธิ์  นาเกรงขามยิ่งนัก 
 



10
 ความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+เปนจุดเริ่มตนของสติป’ ญ
ญ า    
  ผูท่ีปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองคก็มีความเขาใจ  
  การสรรเสริญพระองคคงอยูตราบนิรันดร 
 
ความม่ังค่ังเปนของผูท่ียําเกรงพระเจา 
112จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+  
 
 ความสุขมีแกผูท่ียําเกรงองคพระผูเปนเจา+  
  ผูปติยินดีในพระบัญชาของพระองค 
2 ลูกหลานของเขาจะเกรียงไกรในดินแดน  
  ผูชอบธรรมแตละชั่วอายุจะไดรับพระพร 
3 ความม่ังค่ังและทรัพยสมบัติอยูในเรือนของเขา     
  และความชอบธรรมของเขาดํารงอยูนิรันดร 
4 แมในความมืด แสงสวางก็สาดฉายเขามา 
  สําหรับผูเท่ียงธรรม  
ผูเมตตากรุณามีน้ําใจและชอบธรรม 
5  คนมีใจเอื้อเฟอเผื่อแผ และใหยืม 
  ซ่ึงดําเนินกิจการอยางเที่ยงธรรมจะอยูเย็นเปนสุข 
6 เขาจะไมมีวันสั่นคลอน 
  ผูคนจะระลึกถึงคนชอบธรรมเสมอไป 
7 เขาไมหวาดวิตกขาวราย 
  จิตใจเขาแนวแน  วางใจในองคพระผูเปนเจา+ 
8 จิตใจของเขามั่นคง  ไมมีความกลัว  
  ในบั้นปลายเขาจะมองดูศัตรูอยางผูพิชิต 



9 เขาเอื้อเฟอเผื่อแผแกผูยากไร 
  ความชอบธรรมของเขาดํารงอยูนิรันดร 
  เขาจะยิ่งใหญและมีเกียรติ 
 
10 คนชั่วรายจะโกรธจัดเม่ือเห็นเชนนี้  
  เขาจะขบเขี้ยวเค้ียวฟ’ นและยอยยับไป  
  ค วามปรารถนาของคนชั่วจะสูญเปลา 
 
สรรเสริญพระเจา 
113จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เถิด   
 
 บรรดาผูรับใชของพระองค   
  จงสรรเสริญพระนามของพระองค 
2 ขอใหพระนามขององคพระผูเปนเจา+เปนท่ีเทิดทูนยกยอง 
  ตั้งแตบัดนี้และสืบไปนิรันดร 
3 ตั้งแตท่ีดวงอาทิตยขึ้น  จนถึงท่ีดวงอาทิตยตก 
  พระนามขององคพระผูเปนเจา+เปนท่ีเทิดทูนยกยอง 
 
4 องคพระผูเปนเจา+ทรงเลิศล้ําเหนือมวลประชาชาติ  
  พระสิริของพระองคสูงสงกวาฟาสวรรค 
5 ผูใดเลาเสมอเหมือนองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา 
  ผูประทับ ณ เบื้องสูง 
6 ทรงโนมพระองคลงมา 
  ทอดพระเนตรฟาสวรรค และแผนดินโลก 
 
7 ทรงยกผูยากไรจากฝุนธุลี  



  ยกคนขัดสนจากกองขี้เถา 
8 ใหเขานั่งรวมกับเจานาย   
  กับเจานายแหงชนชาติของเรา 
9 พระองคประทานเหยาเรือนแกหญิงหมัน 
  เพื่อเธอจะเปนมารดาผูมีสุข  
 
 จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เถิด 
                         
บทเพลงแหงการชวยกู 
114เมื่ออิสราเอลออกจากอียิปต  
  วงศวานของยาโคบออกจากชนตางแดน 
2 ยูดาหกลายเปนสถานนมัสการของพระเจา   
  อิสราเอลเปนอาณาจักรของพระองค 
 
3  ทะเลมองดูแลวถอยหนี 
  จอรแดนหันกลับ 
4 ภูเขาท้ังหลายโลดเตนดังแกะผู  
  เนินเขากระโดดเหมือนลูกแกะ 
 
5 ทะเลเอย  ไฉนจึงถอยหนี    
  แมน้ําจอรแดนเอย  ไยจึงหันกลับ 
6 ภูเขาเอย  เหตุใดจึงโลดเตนดังแกะผู 
  เนินเขาเอย  ทําไมจึงกระโดดดังลูกแกะ 
 
7 แผนดินโลกเอย  
จงสั่นสะทานเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา 



  เบื้องพระพักตรพระเจาแหงยาโคบ 
8 ผูทรงทําใหหินกลายเปนสระน้ํา 
  ศิลากลายเปนธารน้ําพุ 
 
พระเจาเท่ียงแท 
115ขาแตองคพระผูเปนเจา+ เกียรติสิริ 
มิใชมีแกขาพระองคท้ังหลาย   
  แตมีแดพระนามของพระองค 
 
 เนื่องดวยความรักม่ันคงและความสัตยจริงของพระองค 
 
2 เหตุใดประชาชาติท้ังหลายกลาววา    
  “ ไหนละพระเจาของพวกเขา”  
3 พระเจาของเราประทับในสวรรค  
  ทรงกระทําทุกสิ่งตามชอบพระทัย 
4
 สวนรูปเคารพของคนเหลานั้นเปนเพียงสิ่งประดิษฐจากเงินแ
ล ะ จ า ก ท อ ง   
  โดยน้ํามือมนุษย 
5 รูปเคารพเหลานั้นมีปากแตพูดไมได  
  มีตาแตมองไมเห็น 
6 มีหูแตไมอาจไดยิน  
  มีจมูกแตไมอาจไดกลิ่น 
7 มีมือแตจับตองไมได   
  มีเทาแตเดินไมได 
  จะเปลงเสียงจากลําคอก็ทําไมได 



8 ทุกคนท่ีทําหรือพึ่งพระเหลานั้น 
  ก็จะเปนเหมือนกัน 
 
9 พงศพันธอิสราเอลเอย  จงวางใจในองคพระผูเปนเจา+ 
  พระองคทรงเปนความชวยเหลือและโลกําบังของทาน 
10  วงศวานของอาโรนเอย  จงวางใจในองคพระผูเปนเจา+      
  พระองคทรงเปนความชวยเหลือและโลกําบังของทาน 
11
 ทานท้ังหลายผูยําเกรงองคพระผูเปนเจา+จงวางใจในพระอง
ค   
  ผูทรงเปนความชวยเหลือและโลกําบังของทาน 
 
12 องคพระผูเปนเจา+ทรงระลึกถึงและจะทรงอวยพรเรา    
  พระองคจะทรงอวยพรพงศพันธุอิสราเอล 
  และเหลาวงศวานของอาโรน 
13 พระเจาจะทรงอวยพรบรรดาผูท่ียําเกรงพระองค 
  ไมวาผูใหญหรือผูนอย 
 
14 ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงใหทานเพิ่มทวีขึ้น 
  ทั้งตัวทานและลูกหลานของทาน 
15 ขอใหทานไดรับพรจากองคพระผูเปนเจา+ 
  ผูทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก 
 
16 ฟาสวรรคสูงสุดเปนขององคพระผูเปนเจา+ 
  แตพระองคประทานแผนดินโลกแกมนุษย 
17 คนตายแลวไมอาจสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 



  คือคนที่ลงสูความเงียบสงัด 
18 แตเราท้ังหลายจะเทิดทูนสดุดีพระองค 
  ตั้งแตบัดนี้และสืบไปนิรันดร  
 
 จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เถิด 
 
พระเจาทรงชวยขาพเจา 
116ขาพเจารักองคพระผูเปนเจา+เพราะพระองคทรงสดับฟงเสียงข
องขาพเจา  
  ทรงไดยินคําทูลวิงวอนของขาพเจา 
2 เพราะพระองคทรงเอียงพระกรรณมาฟง  
  ขาพเจาจึงทูลพระองคเสมอ ตราบที่ยังมีชีวิตอยู 
3 บวงความตายมัดขาพเจาไว  
  ความทุกขทรมานแหงแดนมรณา รุมเราขาพเจาอยู 
  ขาพเจาทุกขระทมและราวรานใจ 
4 และแลวขาพเจาก็รองวา  
  “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ชวยดวย”  
 
5 องคพระผูเปนเจา+ของเราทั้งหลาย  ทรงเมตตา 
กรุณาและชอบธรรม  
  ทรงเปยมดวยความเอ็นดูสงสาร 
6 องคพระผูเปนเจา+ทรงปกปองคุมครองคนซื่อ  
  เมื่อขาพเจาคับแคนลําเค็ญ  
พระองคทรงกอบกูขาพเจา 
 
7 จิตวิญญาณขาพเจาเอย  จงพักสงบเถิด     



 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงดีตอขาพเจาเสมอมา 
 
8 พระองคทรงกอบกูจิตวิญญาณขาพเจาจากความตาย    
  ชวยดวงตาของขาพเจาจากหยาดน้ําตา     
  ชวยเทาของขาพเจาจากการลมพลาด 
9 เพื่อขาพเจาจะดําเนินเบ้ืองพระพักตรขององคพระผูเปนเจา+ 
  ในดินแดนของผูมีชีวิตอยู 
10 ขาพเจายังเชื่ออยู แมเม่ือขาพเจากลาววา 
  “ ขาพระองคทุกขระทมยิ่งนัก”  
11 ในยามทอแท  ขาพเจากลาววา   
  “ คนเราโกหกทั้งนั้น”  
 
12 ขาพเจาจะตอบแทนองคพระผูเปนเจา+อยางไร  
  ใหสมกับที่ทรงดีตอขาพเจาถึงเพียงนี้ 
13 ขาพเจาจะชูถวยแหงความรอด  
  และรองทูลออกพระนามองคพระผูเปนเจา+ 
14
 ขาพเจาจะกระทําตามที่ไดถวายปฏิญาณไวตอองคพระผูเป
นเจา+ 
  ตอหนามวลประชากรของพระองค 
 
15 ความตายของวิสุทธิชนแหงองคพระผูเปนเจา+ 
  สําคัญในสายพระเนตรของพระองค 
16 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขาพระองคเปนทาสรับใชของพระองค 
  เปนทาส  เปนบุตรแหงทาสีของพระองค 



 
 พระองคทรงปลดปลอยขาพระองคจากพันธนาการท้ังปวง  
 
17 ขาพระองคจะถวายเครื่องบูชา ขอบพระคุณแดพระองค 
  และรองทูลออกพระนามองคพระผูเปนเจา+ 
18
 ขาพเจาจะกระทําตามที่ไดถวายปฏิญาณไวตอองคพระผูเป
นเจา+ 
  ตอหนามวลประชากรของพระองค 
19 ใ น ลานแหงพระนิเวศ 
  เยรูซาเล็มเอย  ในทามกลางเธอ   
 จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เถิด 
 
ความรักของพระเจา 
117ปวงประชาชาติเอย จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เถิด  
  ชนชาติท้ังสิ้น จงเทิดทูนสดุดีพระองค 
2 เพราะความรักม่ันคงที่พระองคทรงมีตอเรานั้นใหญหลวงนัก  
  และความสัตยธรรมของพระองคดํารงอยูเปนนิตย 
 
 จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
                       
ความรักม่ันคงของพระองค 
118จงขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+ 
   เพราะพระองคประเสริฐ  
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
 



2 ใหอิสราเอลกลาวเถิดวา 
  “ ค ว า ม รักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร”  
3 ใหพงศพันธุของอาโรนกลาวเถิดวา    
  “ ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร”  
4 บรรดาผูท่ียําเกรงองคพระผูเปนเจา+จงกลาวเถิดวา   
  
“ ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร”  
 
5 ในยามทุกขยากขาพเจารองทูลตอองคพระผูเปนเจา+ 
   
และพระองคทรงตอบโดยทรงชวยขาพเจาพนหวงทุกข 
6 องคพระผูเปนเจา+ทรงอยูฝายขาพเจา ขาพเจาไมกลัว 
  มนุษยจะทําอะไรขาพเจาไดเลา 
7 องคพระผูเปนเจา+ทรงอยูฝายขาพเจาทรงชวยขาพเจา 
  ขาพเจาจะมองดูศัตรูอยางผูชนะ 
 
8 เขาลี้ภัยในองคพระผูเปนเจา+ 
  ก็ดีกวาวางใจมนุษย 
9 เขาลี้ภัยในองคพระผูเปนเจา+ 
  ก็ดีกวาวางใจเจานาย 
 
10 ถึงแมประชาชาติท้ังปวงโจมตีขาพเจา  
  แตในพระนามขององคพระผูเปนเจา+ 
ขาพเจาจะหํ้าห่ันพวกเขา 
11 พวกเขาลอมขาพเจาไวทุกดาน    



 
 แตในพระนามขององคพระผูเปนเจา+ขาพเจาจะหํ้าห่ันพวกเ
ข า  
12 เขาทั้งหลายรายลอมขาพเจาเหมือนฝูงผึ้ง       
เขาลุกฮือขึ้นสูขาพเจาและมอดดับลงเหมือนไฟไหมหนาม  
 
 ในพระนามขององคพระผูเปนเจา+ขาพเจาจะหํ้าห่ันพวกเขา 
 
13 ขาพเจาถูกรุมกระหน่ําจะลมลงอยูแลว  
  แตองคพระผูเปนเจา+ท รงชวยขาพเจา 
14 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนกําลัง  
และเปนบทเพลงของขาพเจา  
  พระองคทรงเปนความรอดของขาพเจา 
 
15 เสียงโหรองยินดี  เสียงไชโย   
  ดังกองในเต็นทของคนชอบธรรม 
  วา 
“ พระหัตถขวาของพระเจากระทําสิ่งท่ียิ่งใหญเกริกไกร  
16 พระหัตถขวาของพระเจาชูขึ้น   
 
 พระหัตถขวาของพระเจากระทําสิ่งท่ียิ่งใหญเกริกไกร”  
 
17 ขาพเจาจะไมตาย  แตมีชีวิตอยู 
  และจะประกาศพระราชกิจขององคพระผูเปนเจา+ 
18 องคพระผูเปนเจา+ทรงตีสอนขาพเจาอยางหนัก  
  แตมิไดทรงยื่นขาพเจาใหแกความตาย 



 
19 จงเปดประตูแหงควา ม ช อ บ ธ ร ร ม   
  ขาพเจาจะเขาไปและถวายคําขอบพระคุณพระองค 
20 นี่คือประตูขององคพระผูเปนเจา+  
  ผูชอบธรรมเขาไปทางประตูนี้ 
21 ขาพระองคขอบพระคุณพระองคท่ีทรงตอบขาพระองค  
  และมาเปนความรอดของขาพระองค 
 
22 ศิลาซ่ึงชางกอไดละท้ิงเสียแลว  
  บัดนี้กลับกลายเปนศิลาหัวมุม 
23 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนผูกระทําการนี้  
  เปนสิ่งมหัศจรรยชื่นตาเรา 
24 นี่คือวันท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงสราง  
  ใหเราปติยินดีและชื่นชม 
 
25 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงชวยขาพระองคท้ังหลายใหรอด  
  ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงโปรดประทานความสําเร็จแกขาพระองคท้ังหลาย 
26
 ขอถวายพระพรแดพระองคผูเสด็จมาในพระนามองคพระผูเ
ปนเจา+   
  ขาพระองคท้ังหลายขอถวายพระพรแดพระองค  
จากพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+ 
27 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพระเจา  
  ทรงใหความสวางของพระองคสองเหนือเรา 



 ใหเราถือก่ิงไม  รวมขบวนเฉลิมฉลอง 
  ไปถึงเชิงงอนของแทนบูชา 
 
28 พระองคทรงเปนพระเจาของขาพระองค   
   ขาพระองคจะขอบพระคุณพระองค 
  ทรงเปนพระเจาของขาพระองค   
   ขาพระองคจะเทิดทูนบูชาพระองค 
29 จงขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+ 
เ พ ร า ะ พ ร ะ อ ง คประเสริฐ  
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
 
พระวจนะของพระเจา 
(ก ) 
119ความสุขมีแกผูท่ีวิถีทางของเขาไรท่ีติ 
  ผูซ่ึงประพฤติตามบทบัญญัติขององคพระผูเปนเจา+  
2 ความสุขมีแกผูท่ีรักษาพระโอวาทของพระองค 
  และแสวงหาพระองคอยางสุดหัวใจ  
3 เขาไมกระทําสิ่งท่ีผิด 
  เขาดําเนินอยูในทางของพระองค 
4 พระองคประทานพระโอวาทให 
  ขาพระองคท้ังหลายประพฤติตามอยางเครงครัด 
5 ขอใหขาพระองคม่ันคงแนวแน 
  ในการปฏิบัติตามกฏเกณฑของพระองค 
6  แลวขาพระองคจะไมอับอาย   
  เมื่อพิเคราะหพระบัญชาท้ังสิ้นของพระองค 
7 ขาพระองคจะสรรเสริญพระองคดวยจิตใจเที่ยงตรง      



  เมื่อเรียนรูบทบัญญัติอันชอบธรรมของพระองค 
8  ขาพระองคจะเชื่อฟงกฏเกณฑของพระองค 
  ขออยาทรงละท้ิงขาพระองคไปอยางสิ้นเชิง 
 
เชื่อฟงพระวจนะ 
(ข ) 
9 คนหนุมจะรักษาทางของตนใหบริสุทธิ์ไดอยางไร   
  ก็โดยการดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค 
10 ขาพระองคแสวงหาพระองคอยางสุดใจ      
 
 ขออยาใหขาพระองคเตลิดจากพระบัญชาของพระองค 
11 ขาพระองคจดจําพระวจนะของพระองคไวในใจ  
  เพื่อจะไดไมกระทําบาปตอพระองค 
12 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ สรรเสริญพระองค   
  ข อ ทรงสอนกฏเกณฑแกขาพระองค 
13 ดวยริมฝปากของขาพระองค   
 
 ขาพระองคทองจําบทบัญญัติท้ังสิ้นท่ีออกมาจากพระโอษฐข
องพระองค 
14 ขาพระองคปติยินดีในการปฏิบัติตามพระโอวาทนั้น 
  เหมือนผูท่ีชื่นชมในทรัพยสมบัติมหาศาล 
15 ขาพระองคใครครวญขอบังคับของพระองค  
  และพิเคราะหวิถีทางของพระองค 
16 ขาพระองคชื่นชมยินดีในกฏเกณฑของพระองค 
  และไมละลืมพระวจนะของพระองค 
 



โปรดเบิกตาขาพระองค 
(ค ) 
17 ขอทรงดีตอผูรับใชของพระองค  
   แลวขาพระองคจะมีชีวิตอยู   
  และจะเชื่อฟงพระวจนะของพระองค 
18 โปรดเบิกตาขาพระองคใหเห็น 
  ความมหัศจรรยในบทบัญญัติของพระองค 
19 ขาพระองคเปนคนพเนจรในโลกนี้   
  ขออยาทรงซอนพระบัญชาไวจากขาพระองค 
20 จิตวิญญาณขาพระองคโหยหา   
  ใฝปรารถนาบทบัญญัติของพระองคตลอดเวลา 
21 พระองคทรงกําราบคนเยอหยิ่งซ่ึงเปนท่ีแชงสาป   
  ผูซ่ึงเตลิดจากพระบัญชาของพระองค 
22 ขอทรงยกการลบหลูดูแคลนไปจากขาพระองค 
  เพราะขาพระองครักษาพระโอวาทของพระองค 
23 ถึงแมบรรดาเจานายจะนั่งลงรวมกันกลาวรายขาพระองค   
  ผูทาสก็จะยังคงใครครวญกฏเกณฑของพระองค 
24 พระโอวาทของพระองคเปนความปติยินดี 
  และเปนท่ีปรึกษาของขาพระองค 
 
พลังแหงพระวจนะ 
(ง ) 
25 ขาพระองคตกต่ําลงคลุกฝุน  
 
 ขอทรงสงวนชีวิตขาพระองคตามพระวจนะของพระองค 



26 ขาพระองคกราบทูลถึงแนวทางของขาพระองค  
พระองคก็ทรงตอบ   
  ขอทรงสอนกฏเกณฑของพระองคแกขาพระองค 
27
 ขอทรงใหขาพระองคเขาใจคําสอนแหงขอบังคับของพระอง
ค 
 
 เพื่อขาพระองคจะใครครวญพระราชกิจมหัศจรรยของพระอ
งค 
28 จิตวิญญาณขาพระองคออนลาเพราะความทุกขโศก   
  ขอทรงชูกําลังขาพระองคตามพระวจนะของพระองค 
29 ขอทรงปกปองขาพระองคใหพนจากวิถีจอมปลอมทั้งหลาย  
 
 ขอทรงเมตตาปรานีขาพระองคโดยทางบทบัญญัติของพระอ
งค 
30 ขาพระองคไดเลือกหนทางแหงความจริง  
  ป ’ กใจแนวแนในบทบัญญัติของพระองค 
31 ขาพระองคยึดม่ันในพระโอวาทของพระองค  
ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
  ขออยาใหขาพระองคอับอาย 
32 ขาพระองคขมีขมันกระทําตามพระบัญชาของพระองค 
  เพราะพระองคทรงเพิ่มพูนความเขาใจแกขาพระองค 
 
เชื่อฟงพระวจนะสุดใจ 
(จ ) 
33 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขอทรงสอนขาพระองค 



   ใหปฏิบัติตามกฏเกณฑของพระองค 
  แลวขาพระองคจะรักษาไวจนถึงท่ีสุด 
34 โปรดประทานความเขาใจ  แลวขาพระองค 
จะรักษาบทบัญญัติของพระองค   
  และปฏิบัติตามอยางสุดหัวใจ 
35 ขอทรงนําขาพระองคไปตามทางที่ทรงบัญชา   
  เพราะขาพระองคชื่นชมเชนนั้น 
36 ขอทรงโนมใจขาพระองคสูพระโอวาทของพระองค   
  มิใชมุงหาประโยชนอยางเห็นแกตัว 
37 ขอทรงใหขาพระองคหันเหจากการมุงหมายสิ่งอนิจจัง 
 
 ขอทรงสงวนชีวิตขาพระองคตามพระวจนะของพระองค 
38 ขอทรงกระทําตามที่ทรงสัญญาไวกับผูทาส   
  เพื่อใหยําเกรงพระองค 
39 ขอทรงยกความอับอายที่ขาพระองคหวั่นเกรงนั้นไปเสีย    
  ดวยวาบทบัญญัติของพระองคนั้นดี 
40 ขาพระองคฝกใฝในขอบังคับของพระองคยิ่งนัก       
 
 ขอทรงสงวนชีวิตขาพระองคโดยความชอบธรรมของพระอง
ค 
 
แหลงความหวัง 
(ฉ ) 
41 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
ขอใหความรักม่ันคงของพระองคมาถึงขาพระองค     
  คือความรอดพนตามพระสัญญาของพระองค 



42 แลวขาพระองคจะมีคําตอบสําหรับผูท่ีหยามหยันขาพระองค    
  เพราะขาพระองควางใจในพระวจนะของพระองค 
43
 ขออยาใหถอยคําแหงความจริงถูกฉกฉวยไปจากปากของข
าพระองค 
 
 เพราะขาพระองคฝากความหวังไวกับบทบัญญัติของพระอง
ค 
44 ฉะนั้นขาพระองคจะเชื่อฟงบทบัญญัติของพระองค 
  สืบๆไปเปนนิตย   
45 ขาพระองคจะดําเนินไปอยางเสรี 
  เพราะขาพระองคไดแสวงหาขอบังคับของพระองค  
46
 ขาพระองคจะทูลบรรดากษัตริยเก่ียวกับพระโอวาทของพระ
องค 
  และจะไมอับอายขายหนา 
47 เพราะขาพระองคชื่นชมพระดํารัสสั่งของพระองค 
  ขาพระองครักพระบัญชาเหลานั้น 
48 ขาพระองคเทิดทูนพระบัญชาซ่ึงขาพระองครัก  
  และใครครวญกฏเกณฑของพระองค 
 
ขุมพลัง 
(ช ) 
49 ขอทรงระลึกถึงคําม่ันท่ีทรงใหไวแกผูทาส 
  เพราะทรงใหความหวังแกขาพระองค   
50 สิ่งปลอบใจขาพระองคในยามทุกขยาก 



  ก็คือพระสัญญาของพระองคสงวนชีวิตขาพระองค 
51 คนยโสหยามหยันขาพระองคไมมียั้ง   
  แตขาพระองคไมหันเหจากบทบัญญัติของพระองค 
52 ขาพระองครําลึกถึงกฎเกณฑแตกอนเกาของพระองค  
ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
  และขาพระองคก็ไดรับการปลอบประโลมใจ 
53 ขาพระองคโกรธยิ่งนักเนื่องดวยคนชั่ว 
  ผูละท้ิงบทบัญญัติของพระองค 
54 กฏเกณฑของพระองคเปนบทเพลงของขาพระองค 
  ไมวาขาพระองคจะพํานักอยู ณ ที่ใด 
55 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
ในยามคํ่าคืนขาพระองคระลึกถึงพระนามของพระองค  
  และปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค 
56 ขาพระองคหม่ันปฏิบัติ 
  ตามขอบังคับของพระองคเสมอมา 
 
สัญญาจะเชื่อฟง 
(ซ ) 
57 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
พระองคทรงเปนสวนของขาพระองค  
 
 ขาพระองคสัญญาวาจะปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค 
58 ขาพระองคใฝหาความโปรดปรานของพระองคดวยสุดหัวใจ  
  ขอทรงเมตตาดังท่ีทรงสัญญาไว 
59 ขาพระองคพิจารณาวิถีทางของตน   
  และหันกาวยางมาสูพระโอวาทของพระองค 



60 ขาพระองครีบรุดปฏิบัติตาม 
  พระดํารัสสั่งของพระองคโดยไมรอชา 
61 แมคนชั่วคลองบวงดักขาพระองค 
  ขาพระองคก็จะไมลืมบัญญัติของพระองค 
62 ยามเท่ียงคืนขาพระองคลุกขึ้นมาขอบพระคุณพระองค 
  สําหรับบทบัญญัติอันชอบธรรมของพระองค 
63 ขาพระองคเปนมิตรกับทุกคนท่ียําเกรงพระองค 
  กับผูท่ีเชื่อฟงขอบังคับของพระองค 
64 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
โลกเปยมดวยความรักม่ันคงของพระองค  
  ขอทรงสอนกฏเกณฑของพระองคแกขาพระองค 
 
เรียนรูจากความทุกข 
(ฌ ) 
65 ขาแตองคพระผูเปนเจา+   ขอทรงดีตอผูรับใชของพระองค 
  ตามพระวจนะของพระองค 
66 ข อ ท ร ง ส อนวิจารณญาณและความรูแกขาพระองค   
  เพราะขาพระองคเชื่อฟงพระดํารัสสั่งของพระองค     
67 กอนตกทุกขไดยากขาพระองคหลงเตลิดไป 
  บัดนี้ขาพระองคเชื่อฟงพระดํารัสของพระองค 
68 พระองคประเสริฐ และสิ่งท่ีทรงกระทํานั้นดีเลิศ    
  ขอทรงสอนกฏเกณฑของพระองคแกขาพระองค 
69 แมถูกคนเยอหยิ่งใสรายปายสี  
 
 ขาพระองคก็รักษาขอบังคับของพระองคอยางสุดหัวใจ 
70 จิตใจของพวกเขาดื้อดานและไมรูจักสํานึก 



  สวนขาพระองคชื่นชมในบทบัญญัติของพระองค 
71 ดีแลวท่ีขาพระองคทุกขยาก 
  จะไดเรียนรูกฏเกณฑของพระองค 
72
 โ อ ว า ทจากพระโอษฐของพระองคล้ําคาสําหรับขาพระอ
งค 
  ยิ่งกวาเงินทองนับลาน 
 
สามัคคีธรรมโดยพระวจนะ 
(ญ ) 
73 พระหัตถของพระองคไดสรางแตงขาพระองคขึ้น  
  โปรดใหขาพระองคมีความเขาใจ 
เพื่อจะเรียนรูพระดํารัสสั่งของพระองค      
74 ขอใหผูท่ียําเกรงพระองคชื่นชมยินดี เม่ือเห็นขาพระองค 
 
 เพราะขาพระองคฝากความหวังไวท่ีพระวจนะของพระองค 
75 พระองคเจาขา  ขาพระองคทราบวา 
บทบัญญัติของพระองคนั้นชอบธรรม     
  และที่ทรงลงโทษขาพระองคนั้นก็สมควรแลว 
76 ขอใหความรักม่ันคงของพระองคปลอบประโลมขาพระองค 
  ตามที่ทรงสัญญาไวกับผูทาส 
77 ขอทรงเอ็นดูสงสาร  เพื่อขาพระองคจะคงอยู 
  เพราะขาพระองคปติยินดีในพระธรรมของพระองค 
78 ขอใหคนหยิ่งยโสอับอาย  
เพราะพวกเขาทํารายขาพระองคโดยไมมีสาเหตุ  
  สวนขาพระองคจะใครครวญขอบังคับของพระองค 



79 ขอใหผูท่ียําเกรงพระองค  ผูท่ีเขาใจพระโอวาทของพระองค  
  หันมาหาขาพระองค 
80 ขอใหจิตใจขาพระองคปราศจากที่ติ 
เก่ียวกับกฏเกณฑของพระองค   
  เพื่อขาพระองคจะไมตองอับอาย 
 
ทรงกอบกู 
(ด ) 
81 จิตวิญญาณขาพระองคออนลา  
โหยหาความรอดของพระองค     
  ขาพระองคฝากความหวังไวท่ีพระวจนะของพระองค 
82 ดวงตาขาพระองคหมองหมนรอคอยพระสัญญาของพระองค   
  ขาพระองคกลาววา “ เมื่อใดหนอ 
พระองคจะทรงปลอบประโลมขาพระองค”  
83 แมขาพระองคเปนเชนถุงหนังเกาคร่ําคราใชการไมได 
  แตขาพระองคก็ไมลืมกฏเกณฑของพระองค 
84 ผูทาสของพระองคจะตองรอคอยไปนานสักเทาใด  
  เมื่อใดหนอ  
พระองคจึงจะทรงลงโทษบรรดาผูท่ีประทุษรายขาพระองค 
85 คนหยิ่งจองหองขุดหลุมพรางดักขาพระองค      
  ซ่ึงขัดกับบทบัญญัติของพระองค 
86 พระบัญชาของพระองคลวนแตเชื่อถือได   
  ขอทรงชวยขาพระองค 
เพราะผูคนรังแกขาพระองคโดยไมมีเหตุ 
87 พวกเขาเกือบจะกําจัดขาพระองคสําเร็จแลว    
  แตขาพระองคไมยอมละทิ้งขอบังคับของพระองค 



88 โดยความรักม่ันคงของพระองค 
ขอทรงสงวนชีวิตขาพระองคไว  
 
 แลวขาพระองคจะปฏิบัติตามพระโอวาทจากพระโอษฐของพ
ระองค 
 
พ ร ะ ว จ น ะ อ ม ต ะ  
(ต ) 
89 ขาแตองคพระผูเปนเจา +  พระวจนะของพระองคนั้นอมตะ  
  มั่นคงนิรันดรในสวรรค 
90 ความสัตยสุจริตของพระองคดํารงอยูทุกชั่วอายุ    
  พระองคทรงสถาปนาโลก โลกก็ตั้งม่ันอยู  
91 บทบัญญัติของพระองคยั่งยืนตราบเทาทุกวันนี้   
  เพราะทุกสิ่งทุกอยางเปนไปตามพระทัยของพระองค 
92
 หากบทบัญญัติของพระองคมิไดเปนความชื่นชมยินดีของขา
พระองค 
  ขาพระองคคงมอดมวยไปแลวในความทุกขยาก 
93 ขาพระองคจะไมลืมขอบังคับของพระองค   
 
 เพราะพระองคทรงสงวนชีวิตขาพระองคดวยขอบังคับเหลา
นั้น 
94
 ขอทรงชวยขาพระองคใหรอดเพราะขาพระองคเปนของพร
ะองค 
  ขาพระองคแสวงหาขอบังคับของพระองค 



95 คนชั่วซุมดักทําลายลางขาพระองค    
  แตขาพระองคจะใครครวญพระโอวาทของพระองค 
96 ทุกสิ่งท่ีดีพรอมก็ยังมีจํากัด   
  แตพระบัญชาของพระองคไรขอบเขตจํากัด                    
 
รักพระวจนะอันล้ําเลิศ 
(ถ ) 
97 ขาพระองครักบทบัญญัติของพระองคยิ่งนัก      
  และใครครวญบทบัญญัตินั้นตลอดวัน 
98
 พระบัญชาของพระองคทําใหขาพระองคเฉลียวฉลาดกวาศั
ตรู  
  เพราะพระบัญชาอยูกับขาพระองคเสมอ 
99 ขาพระองคมีความเขาใจยิ่งกวาบรรดาครูของขาพระองค   
  เพราะขาพระองคใครครวญพระโอวาทของพระองค 
100 ขาพระองคเขาใจมากกวาผูอาวุโส   
  เพราะขาพระองคเชื่อฟงขอบังคับของพระองค 
101 ขาพระองคระวังทุกยางกาวใหพนจากวิถีอันชั่วราย   
  เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับของพระองค 
102 ขาพระองคมิไดหันหนีจากบทบัญญัติของพระองค  
  เพราะพระองคเองทรงสอนขาพระองค  
103 พระดํารัสของพระองคนั้น  
ขาพระองคลิ้มลองแลวหวานยิ่งนัก   
  หวานกวาน้ําผึ้งเม่ือถึงปากขาพระองค 
104 ขาพระองคไดความเขาใจจากขอบังคับของพระองค  
  จึงเกลียดชังวิถีท้ังปวงที่ไมถูกตอง 



 
แสงสวางแหงทางชีวิต 
(ท ) 
105
 พระวจนะของพระองคเปนโคมสําหรับยางกาวของขาพระอง
ค  
  เปนแสงสวางสองทางของขาพระองค 
106 ขาพระองคไดปฏิญาณและยืนยันไว 
  วาจะปฏิบัติตามบทบัญญัติอันชอบธรรมของพระองค 
107 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขาพระองคทุกขทรมานยิ่งนัก 
 
 ขอทรงสงวนชีวิตของขาพระองคตามพระวจนะของพระองค 
108 ขาแตองคพระผูเปนเจา+   
ขอทรงรับคําสรรเสริญอันจริงใจจากปากขาพระองค 
  และทรงสอนบทบัญญัติของพระองคแกขาพระองค 
109 แมตองเอาชีวิตเขาเสี่ยงอยูเรื่อยๆ 
  ขาพระองคก็จะไมลืมบทบัญญัติของพระองค 
110 คนชั่วรายวางกับดักลอขาพระองค  
 
 แตขาพระองคไมไดหลงเตลิดจากขอบังคับของพระองค 
111
 พระโอวาทของพระองคเปนกรรมสิทธิ์นิรันดรของขาพระอง
ค 
 และเปนความสุขใจยินดีของขาพระองค 
112 ขาพระองคตั้งใจแนวแนวาจะทําตามกฏเกณฑของพระองค 
  จนถึงท่ีสุด 



 
พักพิงในพระองค 
(ธ ) 
113 ขาพระองคเกลียดชังคนสองใจ 
  แตขาพระองครักบทบัญญัติของพระองค 
114พระองคทรงเปนปอมกําบังและโลของขาพระองค    
  ขาพระองคฝากความหวังไวท่ีพระวจนะของพระองค 
115 เจาผูทําการชั่วท้ังหลาย  จงไปใหพน 
  เราจะไดทําตามพระดํารัสสั่งแหงพระเจาของเรา 
116 ขอทรงค้ําชูขาพระองคตามท่ีทรงสัญญาไว  
และขาพระองคจะมีชีวิตอยู   
  ขออยาใหความหวังของขาพระองคสิ้นสลาย 
117 ขอทรงค้ําชูขาพระองคไวเพื่อขาพระองคจะปลอดภัย 
  ขาพระองคจะเคารพกฏเกณฑของพระองคเสมอไป 
118
 พระองคทรงละทิ้งทุกคนท่ีหลงเตลิดจากกฏเกณฑของพระอ
งค   
  เพราะการโปปดเจาเลหของพวกเขาก็เปลาประโยชน 
119 บรรดาคนชั่วของโลกคือขึ้แรท่ีพระองคทรงสาดทิ้ง  
  ฉะนั้น  ขาพระองคจึงรักพระโอวาทของพระองค 
120 เลือดเนื้อขาพระองคสั่นสะทานดวยความเกรงกลัวพระองค  
  ขาพระองคยําเกรงบทบัญญัติของพระองค 
 
ใฝพระวจนะ 
(น ) 
121 ขาพระองคกระทําสิ่งท่ีถูกตองและยุติธรรม 



  ขออยาทรงปลอยขาพระองคไวกับผูขมเหงรังแก   
122
 ขอทรงค้ําประกันความผาสุกรมเย็นแกผูทาสของพระองคดว
ยเถิด 
  อยาใหคนเยอหยิ่งขมเหงขาพระองคได 
123
 ดวงตาขาพระองคหมองหมนไปดวยชะแงหาความรอดของ
พระองค  

ใฝหาคําม่ันสัญญาอันชอบธรรมของพระองค 
124 ขอทรงปฏิบัติตอผูทาสของพระองคดวยความรัก  
  และสอนกฏเกณฑของพระองคแกขาพระองค 
125 ขาพระองคเปนทาสของพระองค  
โปรดประทานวิจารณญาณ 
  เพื่อขาพระองคจะไดเขาใจพระโอวาทของพระองค 
126 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ถึงเวลาแลวท่ีพระองคจะทรงจัดการ   
  เพราะบทบัญญัติของพระองคถูกละเมิดฝาฝน 
127 ในขณะที่ขาพระองครักพระบัญชาของพระองค   
  ยิ่งกวาทองคํา  ยิ่งกวาทองคําบริสุทธิ์ 
128 และขาพระองคเห็นวาขอบังคับของพระองคลวนแตถูกตอง 
  ขาพระองคชิงชังทางที่ผิดทุกทาง 
 
เต็มใจเชื่อฟง 
(บ ) 
129 พ ร ะ โ อ ว า ท ข องพระองคเลิศล้ํา  
  ฉะนั้นขาพระองคจึงปฏิบัติตาม 



130 การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 
  ทําใหคนรูนอยมีความเขาใจ 
131 ขาพระองคกระหายหา 
  พระดํารัสสั่งของพระองค 
132 โปรดหันมาเมตตาขาพระองค 
 
 ดังท่ีทรงกระทําเสมอมาตอบรรดาผูท่ีรักพระนามของพระอง
ค 
133 ขอทรงนํายางกาวของขาพระองคไปตามพระดํารัส 
  อยาใหบาปผิดใดๆครอบงําขาพระองค 
134 ขอทรงชวยขาพระองคจากการกดขี่ขมเหงของคนชั่ว    
 
 เพื่อขาพระองคจะสามารถทําตามขอบังคับของพระองค 
135 ขอทรงแยมพระพักตรเหลียวดูผูทาสของพระองค 
  และสอนกฎเกณฑของพระองคแกขาพระองค 
136 น้ําตาขาพระองคหลั่งริน 
  เพราะบัญญัติของพระองคถูกฝาฝน 
 
ทรงถูกตองและเที่ยงธรรม 
(ป ) 
137 ขาแตองคพระผูเปนเจา+   พระองคทรงเที่ยงธรรม   
  และบทบัญญัติของพระองคถูกตอง 
138 กฎเกณฑท่ีทรงวางไวนั้นชอบธรรมนาเชื่อถือยิ่งนัก 
139 จิตใจขาพระองครอนรุมนัก 
  เพราะศัตรูไมแยแสพระวจนะของพระองค 
140 พระสัญญาของพระองคผานการพิสูจนโดยตลอด  



  และผูทาสของพระองครักพระสัญญานั้นยิ่งนัก 
141 แมขาพระองคต่ําตอยและถูกดูแคลน  
  ขาพระองคก็ไมลืมขอบังคับของพระองค 
142 ความชอบธรรมของพระองคดํารงนิรันดร  
  และบทบัญญัติของพระองคเปนความจริง 
143 ความทุกขโศกลําเค็ญถาโถมเขาใสขาพระองค  
  แตขาพระองคปติยินดีในพระบัญชาของพระองค 
144 พระโอวาทของพระองคถูกตองเสมอ 
  ขอทรงชวยใหขาพระองคเขาใจ  
เพื่อขาพระองคจะมีชีวิตอยู                              
 
ขอทรงกอบกู 
(ผ ) 
145 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขาพระองครองทูลดวยสุดหัวใจ  
ข อ ท ร ง ต อ บ  
  และขาพระองคจะปฏิบัติตามกฎเกณฑของพระองค 
146 ขาพระองคทูลวิงวอน  ขอทรงชวยขาพระองคใหรอด  
  เพื่อขาพระองคจะปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองค 
147 ขาพระองคตื่นขึ้นกอนรุงสาง  ทูลขอความชวยเหลือ  
  ขาพระองคฝากความหวังไวท่ีพระวจนะของพระองค 
148 ขาพระองคลืมตาตื่นอยูตลอดคืน 
  เพื่อใครครวญพระสัญญาของพระองค 
149 โดยความรักม่ันคงของพระองค  
ขอทรงฟงคํารองทูลของขาพระองค   

ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
ขอทรงสงวนชีวิตขาพระองคตามบทบัญญัติของพระองค 



150 ผูท่ีคบคิดกันมุงรายตอขาพระองคใกลเขามาแลว    
  พวกเขาหางไกลจากบัญญัติของพระองค 
151 แตพระองคทรงอยูใกล  พระองคเจาขา     

พระบัญชาของพระองคลวนแตเท่ียงแท 
152 ขาพระองคเรียนจากพระโอวาทของพระองคมานาน 
  พ ระองคทรงตั้งพระโอวาทนั้นไวเปนนิตย 
 
ขอทรงชวย 
(ฝ ) 
153
 ขอโปรดทอดพระเนตรความทุกขทรมานของขาพระองคและ
ทรงกอบกู   
  เพราะขาพระองคมิไดลืมบทบัญญัติของพระองค 
154 ขอทรงสูคดีใหและไถขาพระองค 
  ขอทรงสงวนชีวิตขาพระองคตามที่ทรงสัญญาไว 
155 ความรอดอยูหางไกลจากคนชั่ว  
  เพราะเขาไมแสวงหากฎเกณฑของพระองค 
156 ขาแตองคพระผูเปนเจา+   
พระกรุณาคุณของพระองคใหญหลวงนัก   
 
 ขอทรงสงวนชีวิตขาพระองคตามบทบัญญัติของพระองค 
157 ศัตรูผูรุกรานขมเหงขาพระองคมีมากมาย  
  แตขาพระองคมิไดหันเหจากพระโอวาทของพระองค 
158 ขาพระองคมองดูผูทรยศดวยความชิงชัง 
  เพราะเขาไมปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค 



159 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขอทรงพิเคราะหดูวา 
ขาพระองครักขอบังคับของพระองคเพียงใด   
 
 ขอทรงสงวนชีวิตขาพระองคไวตามความรักม่ันคงของพระอ
งค 
160 ทุกถอยคําแหงพระวจนะของพระองค เปนความจริง    
 
 ทุกบทบัญญัติอันเที่ยงธรรมของพระองคดํารงอยูนิรันดร 
 
สรรเสริญพระเจาวันละเจ็ดครั้ง 
(พ ) 
161 บรรดาผูครอบครองประทุษรายขาพระองคโดยไมมีสาเหตุ   
  แตจิตใจขาพระองคเกรงกลัวพระวจนะของพระองค 
162 ขาพระองคชื่นชมยินดีในพระสัญญาของพระองค  
  เหมือนคนที่พบขุมทรัพยมหาศาล 
163 ขาพระองคชิงชังรังเกียจความเท็จ 
  แตรักบทบัญญัติของพระองค 
164 ขาพระองคสรรเสริญพระองควันละเจ็ดครั้ง      
  เนื่องดวยบทบัญญัติอันเที่ยงธรรมของพระองค 
165 บรรดาผูท่ีรักบทบัญญัติของพระองคมีสันติสุขยิ่งใหญ  
  ไมมีสิ่งใดทําใหพวกเขาสะดุดลม 
166 ขาแตองคพระผูเปนเจา+   
ขาพระองครอคอยความรอดของพระองค  
  และปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค 
167 ขาพระองคเชื่อฟงพระโอวาทของพระองค 
  และรักพระโอวาทเหลานั้นยิ่งนัก 



168 ขาพระองคทําตามขอบังคับและพระโอวาทของพระองค   
 
 เพราะวิถีท้ังปวงของขาพระองคก็ประจักษแจงแกพระองค 
 
สรรเสริญและออนวอน 
(ฟ ) 
169 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
ขอใหเสียงร่ํารองของขาพระองคขึ้นถึงเบ้ืองพระพักตร    
 
 โปรดประทานความเขาใจแกขาพระองคตามพระวจนะของ
พระองค 
170 ขอใหคําทูลวิงวอนของขาพระองคขึ้นถึงเบ้ืองพระพักตร      
  ขอทรงชวยกูขาพระองคตามพระสัญญา 
171
 ขอใหคําสรรเสริญขอบพระคุณพรั่งพรูจากปากของขาพระอ
งค 
 
 เพราะพระองคทรงสอนกฎเกณฑของพระองคแกขาพระองค 
172 ขอใหลิ้นขาพระองคแซซองพระวจนะของพระองค   
  เพราะพระบัญชาของพระองคชอบธรรมทั้งสิ้น 
173 ขอพระหัตถของพระองคพรอมที่จะชวยเหลือขาพระองค   
  เพราะขาพระองคเลือกขอบังคับของพระองค 
174 ขาแตองคพระผูเปนเจา+   
ขาพระองคใฝหาความรอดของพระองค   
 
 บทบัญญัติของพระองคเปนความปติชื่นชมของขาพระองค 



175
 ขอใหขาพระองคมีชีวิตอยูเพื่อที่จะสรรเสริญขอบพระคุณพร
ะองค     
  ขอใหบทบัญญัติของพระองคคํ้าชูขาพระองคไว 
176 ขาพระองคหลงเตลิดไปเหมือนลูกแกะที่หลงทาง   
  ขอทรงตามหาผูทาสของพระองค 
  เพราะขาพระองคไมลืมพระบัญชาของพระองค 
 
คําวิงวอนขอการชวยกู 
120 ยามทุกขใจ  ขาพเจาทูลวิงวอนองคพระผูเปนเจา+  
  พระองคก็ทรงตอบ 
2 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงกอบกูขาพระองคจากริมฝปากท่ีโกหก  
   และลิ้นท่ีหลอกลวง 
 
3 นี่แนะลิ้นโปปด  พระองคจะทรงจัดการกับเจาอยางไร 
  และจะทรงเพิ่มเติมอะไรใหเจาอีก 
4 พระองคจะทรงลงโทษเจาดวยลูกศรคมกริบของนักรบ 
  ดวยถานไมซากอันลุกโชน 
 
5 วิบัติแกขาพเจาท่ีมาอาศัยในเมเชค   
  มาใชชีวิตอยูในหมูเต็นทของเคดาร 
6 ขาพเจามาพํานักอยูทามกลางผูคนที่เกลียดสันติภาพ 
  นานเกินไปแลว 
7 ขาพเจาใฝสันติ   
  แตพอขาพเจาเอยปาก พวกเขาก็มุงทําศึกสงคราม 



 
พ ระเจาทรงหวงใยทาน 
121ขาพเจาเงยหนาดูภูเขา  
  ความชวยเหลือของขาพเจามาจากไหน 
2 ความชวยเหลือสําหรับขาพเจามาจากองคพระผูเปนเจา+ 
  ผูทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก 
 
3 พระองคจะไมปลอยใหเทาของทานลื่นพลาด   
  พระองคผูทรงอารักขาทานจะไมเคลิ้มไป 
4 พระองคผูทรงพิทักษอิสราเอล   
  จะไมเคลิ้มหรือหลับไป 
 
5 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนผูอารักขาทาน 
  ทรงเปนรมเงาท่ีขวามือของทาน 
6 ยามกลางวัน  ดวงอาทิตยจะไมทํารายทาน 
  ยามค่ําคืน  ดวงจันทรก็เชนกัน 
 
7
 องคพระผูเปนเจา+จะทรงปกปองทานจากภยันตรายทั้ง ป
ว ง   
  พระองคจะทรงดูแลชีวิตของทาน 
8 องคพระผูเปนเจา+จะทรงระแวดระวังทานอยูเสมอ 
ไมวาทานจะไปหรือมา   
  ทั้งบัดนี้และสืบไปเปนนิตย 
 
ขอสันติสุขเพื่อเยรูซาเล็ม 



122ขาพเจายินดี  เมื่อมีผูชักชวนขาพเจาวา  
 “ ใหเราไปยังพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+เถิด”  
2 เยรูชาเล็มเอย   
  เทาของเรายืนอยูในประตูกําแพงของเจา 
 
3 เยรูซาเล็มไดรับการสรางขึ้นเปนนคร 
  ซ่ึงประสานเขาไวดวยกันอยางแนนแฟน 
4 เปนท่ีซ่ึงชนตระกูลตางๆขึ้นมา 
  คือคนขององคพระผูเปนเจา+ตระกูลตางๆ 
 เพื่อสรรเสริญพระนามขององคพระผูเปนเจา+ 
  ตามกฎที่ทรงวางไวใหอิสราเอล 
5 ณ ท่ีนั้นมีบัลลังกแหงราชวงศดาวิดตั้งอยู 
  บัลลังกเพื่อการพิพากษา 
 
6 จงอธิษฐานขอสันติภาพสําหรับเยรูซาเล็มวา 
  “ ขอใหทุกคนที่รักเจา จงเจริญม่ันคง 
7 ขอใหมีสันติภาพภายในกําแพงของเจา  
  และความปลอดภัยในปราสาทราชวัง”  
8 เพื่อเห็นแกพี่นองและมิตรสหาย 
  ขาพเจาจะกลาววา “ สันติภาพจงมีอยูในเจา”  
9 เพื่อเห็นแกพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา  
  ขอใหเจาเจริญรุงเรือง 
                   
ความม่ันใจในพระเจา 
(บทเพลงใชแหขึ้น) 
123ขาแตพระเจาผูประทับในฟาสวรรค  



  ขาพระองคเงยหนาขึ้นดูพระองค 
2
 ขาพระองคท้ังหลายมุงมององคพระผูเปนเจา+พระเจาของเร
า  
  ดังคนรับใชมองดูนายของตน  ดังทาสีเฝาดูนายหญิง  
 ตราบจนพระองคทรงสําแดงพระกรุณาคุณแกขาพระองคท้ัง
ห ล า ย  
 
3 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขอทรงเมตตาขาพระองคท้ังหลาย  
ขอทรงเมตตากรุณา 
   ขาพระองคท้ังหลายเถิด    
 
 เพราะพวกขาพระองคตองทนการเหยียดหยามดูแคลนมามา
กแลว 
4 ทนการหยามหยันจากคนหยิ่งผยอง 
  ทนการสบประมาทจากคนยโสโอหังมามากแลว 
 
พระเจาผูทรงปกป’ กรักษา 
(บทเพลงใชแหขึ้น ของดาวิด) 
124หากองคพระผูเปนเจา+มิไดทรงอยูฝายเราแลว     
  อิสราเอลจงกลาวเถิดวา   
2 หากองคพระผูเปนเจา+มิไดทรงอยูฝายเราแลว   
  เมื่อคนมาโจมตีเรา 
3 เมื่อโทสะเกรี้ยวกราดของศัตรูพลุงขึ้นตอเรา 
  เราคงไมแคลวถูกเขากลืนเสียท้ังเปน  
4 ไมแคลวน้ําหลากทวมมิดเรา 



  กระแสน้ําเชี่ยวซัดเขาใสเรา 
5 กระแสเชี่ยวกราก 
  ไมแคลวซัดกวาดเราไป 
 
6 สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
  ผูมิไดทรงยอมใหเขา ทั้งหลายกระชากทึ้งพวกเราเสีย 
7 เรารอดชีวิตมาไดเหมือนนก 
  พนจากกับดักของนายพราน  
 กับดักนั้นถูกหักท้ิงและเราก็รอดมาได 
8 ความชวยเหลือสําหรับเราอยูท่ีพระนามองคพระผูเปนเจา+ 
  ผูทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก 
 
พระเจาทรงพิทักษรักษาประชากรของพระองค 
(บทเพลงใชแหขึ้น) 
125บรรดาผูท่ีวางใจในองคพระผูเปนเจา+ก็เปนเชนภูเขาศิโยน 
  ซ่ึงไมหวั่นไหว  แตตั้งม่ันตลอดกาล 
2 เชนดังภูเขาทั้งหลายรายลอมเยรูซาเล็ม   
  องคพระผูเปนเจา+ทรงโอบลอมประชากรของพระองค 
     
  ทั้งบัดนี้และสืบไปนิรันดร 
 
3
 คทาของคนชั่วจะไมคงอยูเหนือแผนดินซ่ึงเปนสวนของคนช
อ บ ธ ร ร ม    
  หาไมแลวคนชอบธรรมจะลงมือทําผิด 
 



4 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขอทรงดีตอผูท่ีกระทําดี 
  ผูซ่ึงจิตใจเที่ยง ธ ร ร ม  
5  แตผูท่ีหันไปหาทางคดเคี้ยว 
 
 องคพระผูเปนเจา+จะทรงอเปหิเขาไปพรอมกับคนทําชั่ว 
 
 สันติสุขจงมีแกอิสราเอล 
                            
พระเจาทรงกอบกูอิสราเอล 
126เมื่อองคพระผูเปนเจา+ทรงนําเหลาเชลยกลับสูศิโยน 
  เราก็เหมือนคนที่ฝนไป 
2 ป า ก ข อ ง เ ราหัวเราะรา  
  ลิ้นของเราโหรองยินดี  
 และประชาชาติท้ังหลายพูดกันวา  
 
 “ องคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําการย่ิงใหญเพื่อพวกเขา”  
3 องคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําการยิ่งใหญเพื่อเรา  
  และเราสุขใจยินดียิ่งนัก 
 
4 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงใหขาพระองคท้ังหลายกลับสูสภาพดี   
  อยางสายธารในเนเกบ 
5  บรรดาผูท่ีหวานดวยน้ําตา 
  จะเก็บเก่ียวดวยเสียงเพลงชื่นบาน 
6 ผูท่ีรองไหพลางหวานเมล็ดพืช  
  จะแบกฟอนขาวกลับมาดวยเสียงเพลงอันชื่นบาน 



 
พระพรจากพระเจา 
(บทเพลงใชแหขึ้น  ของโซโลมอน) 
127หากองคพระผูเปนเจา+มิไดทรงสรางบาน   
ผูสรางลงแรงไปก็เหนื่อยเปลา   
 หากองคพระผูเปนเจา+มิไดทรงดูแลเหนือนคร 
  คนยามตื่นอยูก็เหนื่อยเปลา 
2 เปนการเหนื่อยเปลาท่ีทานลุกขึ้นแตเชามืด 
  ทํางานจนดึกด่ืน   
 ตรากตรําเพื่อปากเพื่อทอง 
  ดวยวาพระเจาทรงใหผูท่ีพระองครักหลับ ส บ า ย  
 
3 ลูกท้ังหลายเปนมรดกที่องคพระผูเปนเจา+ป ร ะ ท า น   
  ลูกหลานเปนบําเหน็จจากพระองค 
4 ลูกๆที่เกิดแกคนหนุมฉกรรจ   
  เหมือนลูกศรในมือนักรบ 
5 ผูท่ีมีลูกธนูอยูเต็มแลงก็เปนสุข  
  เขาจะไมตองอับอายเมื่อขับเค่ียวกับขาศึกท่ีประตูเมือง 
                     
ครอบครัวท่ีรับพระพร 
(บทเพลงใชแหขี้น) 
128ความสุขมีแกทุกคนท่ียําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
  คือผูท่ีดําเนินในทางของพระองค 
2 ทานจะไดรับพระพรและเจริญรุงเรือง   
  ทานจะอิ่มหนําดวยผลจากน้ําพักน้ําแรง 
3 ภรรยาของทานจะเปนดังเถาองนผลดกอยูในบาน 



  ลูกๆของทานจะเปนเชน 
   หนอมะกอกเทศอยูรอบโตะ 
4 ผูท่ียําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
  ไดรับพระพรเชนนี้แหละ 
 
5  ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงอวยพรทานจากศิโยน 
  ทุกวันคืนแหงชีวิตของทาน  
 ขอใหทานเห็นความเจริญรุงเรืองของกรุงเยรูซาเล็ม 
6  ขอใหทานอายุยืนอยูชื่นชมลูกหลาน 
 
 สันติสุขจงมีแกอิสราเอล 
 
คําอธิษฐานขอการชวยกู 
(บทเพลงใชแหขึ้น) 
129พวกเขาขมเหงรังแกขาพเจาอยางหนักตั้งแตเยาววัย  
  อิสราเอลจงกลาวเถิดวา   
2 พวกเขาขมเหงรังแกขาพเจาอยางหนักตั้งแตเยาววัย 
  ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไมชนะขาพเจา 
3 พ ว ก เ ข า ท ำ น าบนหลังขาพเจา   
  และฝากรอยไถไวยาว 
4 แตองคพระผูเปนเจา+ท ร ง ช อ บ ธ ร ร ม  
  ทรงตัดเชือกมัดของคนชั่วออก  
ปลดปลอยขาพเจาเปนอิสระ 
 
5 ขอใหผูท่ีเกลียดชังศิโยน 
  ลาถอยกลับไปดวยความอับอาย 



6 ขอใหพวกเขาเปนเหมือนหญาบนหลังคา  
  ซ่ึงเหี่ยวเฉาไปเมื่อยังไมทันโต  
7 ซ่ึงคนเก็บไมแยแส   
  และคนมัดก็ยังเมิน 
8  ขอใหทุกคนที่ผานไปมาปฏิเสธที่จะอวยพรพวกเขาวา   
  “ ขอพระพรขององคพระผูเปนเจา+จงมีแกทาน  
    
เราขออวยพรทานในพระนามองคพระผูเปนเจา+”  
 
เฝาคอยพระเจา 
(บทเพลงใชแหขึ้น) 
130ขาแตองคพระผูเปนเจา+ จากหวงลึก 
   ขาพระองครองทูลตอพระองค 
2  พระองคเจาขา  ขอทรงสดับฟงเสียงของขาพระองค  
 ขอทรงเงี่ยพระโสต 
 
 รับฟงคําทูลวิงวอนขอความเมตตาของขาพระองคดวยเถิด 
 
3 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ หากทรงบันทึกความผิดบาปไว 
  พระองคเจาขา  ผูใดเลาจะทนอยูได 
4 แ ตเพราะพระองคทรงอภัยโทษ 
  พระองคจึงเปนท่ีนายําเกรงยิ่งนัก 
5 ขาพเจารอคอยองคพระผูเปนเจา+  
วิญญาณจิตของขาพเจาชะแงหา  
  และฝากความหวังไวท่ีพระวจนะของพระองค 
6 จิตวิญญาณขาพเจารอคอยองคพระผูเปนเจา 



  ยิ่งกวาคนยามคอยเวลารุงเชา 
  ยิ่งกวาคนยามคอยเวลารุงเชา 
 
7 อิสราเอลเอย  จงฝากความหวังไวท่ีองคพระผูเปนเจา+  
  เพราะความรักม่ันคงอยูท่ีองคพระผูเปนเจา+   
  การไถอันครบถวนบริบูรณอยูท่ีพระองค 
8 พระองคจะทรงไถอิสราเอล 
  ออกจากความผิดบาปทั้งสิ้นของเขา 
 
สงบใจจําเพาะพระพักตรพระเจา 
(บ ท เ พ ล งใชแหขึ้นของดาวิด) 
131ขาแตองคพระผูเปนเจา+  จิตใจขาพระองคมิไดฮึกเหิม   
  นัยนตาขาพระองคมิไดยโส 
 ขาพระองคมิไดคิดการใหญ 
  หรือทําอะไรเกินตัว 
2 แตขาพระองคสงบสํารวมจิตวิญญาณ 
  เหมือนเด็กหยานมแลวซุกท่ีอกแม 
  จิตวิญญาณขาพระองคสงบอยูภายใน 
ดังเด็กท่ีหยานมแลว 
 
3 อิสราเอลเอย  จงฝากความหวังไวท่ีองคพระผูเปนเจา+ 
  ทั้งบัดนี้และสืบไปนิรันดร 
 
ดาวิดและพระวิหาร 
(บทเพลงใชแหขึ้น) 
132ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขอทรงระลึกถึงดาวิด 



 และความทุกขยากท้ังปวงที่ดาวิดเผชิญ 
 
2 ดาวิดถวายปฏิญาณตอองคพระผูเปนเจา+ 
  และไดบนตัวไวตอองคเกรียงไกรแหงยาโคบวา 
3 “ ขาพระองคจะไมเขาบาน 
  จะไมเขานอน 
4 ขาพระองคจะไมยอมหลับตาลง 
  หรือปลอยใหหนังตาเคลิ้มไป 
5 จนกวาขาพระองคจะพบสถานที่สําหรับองคพระผูเปนเจา+  
  เปนท่ีประทับขององคเกรียงไกรแหงยาโคบ”  
6 เราไดยินเรื่องนี้ท่ีเอฟราธา 
  เราไดพบสิ่งนี้ท่ีทุงยาอาร 
7 “ ใหเราไปยังท่ีประทับของพระองค 
  ใหเรานมัสการแทบพระบาทพระองค 
8 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขอทรงลุกขึ้นเถิด 
   เสด็จเขาสูท่ีประทับของพระองค   
  พระองค  และหีบแหงพระไอศวรรยานุภาพ 
9 ขอปุโรหิตของพระองคสวมความ 
   ชอบธรรมเปนอาภรณ  
  ขอใหวิสุทธิชนของพระองคโหรองยินดี”  
 
10 เพื่อเห็นแกดาวิดผูรับใชของพระองค       
ขออยาทรงเมินหนีจากผูท่ีทรงเจิมไว 
 
11 เพราะพระองคทรงสาบานกับดาวิดไวเปนม่ันเปนเหมาะ 
  พระองคจะไมทรงคืนคํา 



 คือวา 
“ เ ร า จ ะ ตั้งเลือดเนื้อเชื้อไขของเจาขึ้นครองบัลลังกเจา 
12 หากลูกหลานของเจารักษาพันธสัญญาของเรา 
 และทําตามกฏเกณฑท่ีเราไดสั่งสอนเขา 
 ลูกหลานของพวกเขาจะนั่ง 
  บนบัลลังกของเจาสืบๆไปเปนนิตย”  
 
13 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงเลือกศิโยน 
  พระองคทรงประสงคเปนท่ีประทับของพระองค 
14 ตรัสวา “ นี่คือที่พํานักของเราสืบๆไปเปนนิตย 
  เราจะครองบัลลังกอยูท่ีนี่  เพราะเราประสงคเชนนั้น 
15 เราจะอวยพรใหนครนี้อุดมสมบูรณ  
  และใหคนยากไรไดอิ่มหนํา 
16 เราจะใหปุโรหิตของเธอสวมความรอดเปนอาภรณ    
  วิสุทธิชนของเธอจะโหรองยินดี 
 
17 ณ ที่นี้เราจะใหมีเขาหนึ่งงอกขึ้นเพื่อดาวิด 
  และตั้งดวงประทีปดวงหนึ่งสําหรับผูท่ีเราเจิมไว 
18 เราจะทําใหศัตรูของเขาสวมความอัปยศอดสูเปนอาภรณ 
  แตมงกุฎเหนือศรีษะของเขาจะแวววับกระจางตา”  
 
ความรักฉันพี่นอง 
(บทเพลงใชแหขึ้น  ของดาวิด) 
133เปนการดีและนาชื่นใจยิ่งนัก 
  เมื่อพี่นองอาศัยอยูดวยกันเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
2 เหมือนดังน้ํามันล้ําคาหลั่งรินลงบนศีรษะ 



  ไ ห ล ล ง ม า บ น ห น ว ด เ ค ร า  
 ไหลรินลงมาบนหนวดเคราของอาโรน 
  ไหลลงบนคอเสื้อของทาน 
3 ดุจดังน้ําคางแหงภูเขาเฮอรโมน 
  ตกลงบนภูเขาศิโยน 
 ดวยวา ณ 
ท่ีนั้นองคพระผูเปนเจา+ท ร ง ป ร ะ ท า น พ ร ะ พ ร    
  เปนพรแหงชีวิตชั่วนิจนิรันดร 
 
ผูอยูยามกลางคืน 
(บทเพลงใชแหขึ้น) 
134มาเถิด  มาสรรเสริญขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+ 
ทานท้ังปวงผูรับใชองคพระผูเปนเจา+  
ผูประจําหนาท่ียามคํ่าคืนในพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+ 
2 จงชูมือของทานในสถานนมัสการ  
  และถวายสาธุการแดองคพระผูเปนเจา+ 
 
3 ขอองคพระผูเปนเจา+ผูสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก 
  ทรงอวยพรทานจากศิโยน 
 
บทเพลงสรรเสริญ 
135สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+  
 
 สรรเสริญพระนามองคพระผูเปนเจา+   
 
 จงสรรเสริญพระองคเถิดทานเหลาผูรับใชของพระองค  



2 ทานผูประจําหนาท่ีในพระนิเวศของพระเจา 
  ในลานพระนิเวศแหงพระเจาของเรา 
 
3 จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ประเสริฐ 
  จงรองแซซองพระนามเพราะพระองคทรงเมตตา 
4 ดวยวาองคพระผูเปนเจา+ทรงเลือกยาโคบเปนของพระองค 
  ทรงเลือกสรรอิสราเอลไวเปนกรรมสิทธิ์ล้ําคา 
 
5 ขาพเจาทราบวาองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญ 
  และสูงสงกวาพระอื่นใดทั้งปวง 
6 พระองคทรงกระทําสิ่งใดๆตามแตชอบพระทัย 
  ในฟาสวรรค  บนแผนดินโลก   
  ในหวงสมุทร  และที่ลึกท้ังหลาย 
7 พระองคทรงทําใหเมฆลอยขึ้นจากสุดโลก  
  สงฟาแลบมากับฝน 
  และนําสายลมออกมาจากคลังของพระองค 
8 พระองคทรงประหารลูกหัวปอียิปต 
  ลูกหัวปท้ังของคนและของสัตว 
9 อียิปตเอย พระองคทรงสงหมายสําคัญและการอัศจรรยตางๆ 
มาทามกลางพวกเจาแนะ   
  มาตอสูฟาโรหกับไพรฟาประชากร 
10 พระองคทรงห้ําห่ันชนชาติตางๆ  
  ทรงประหารกษัตริยผูเกรียงไกร 
11 คือซีโฮนประมุขของชาวอะโมไรต  
  โอกประมุขแหงบาชาน  



  กับเหลาประมุขแหงคานาอัน 
12 และพระองคทรงยกดินแดนของพวกเขา  
ใหเปนกรรมสิทธิ์ของอิสราเอล ประชากรของพระองค 
 
13 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ พระนามของพระองคดํารงนิรันดร  
พระองคเจาขา 
  พระเกียรติของพระองคเลื่องลือตลอดทุกชั่วอายุ 
14
 เพราะองคพระผูเปนเจา+จะทรงใหความเปนธรรมแกประชา
กรของพระองค 
  และทรงเอ็นดูสงสารผูรับใชของพระองค 
 
15  รูปเคารพของชนชาติตางๆทําจากเงินและทอง  
  ถูกสรางขึ้นดวยมือมนุษย 
16 มีปากแตพูดไมได  
  มีตาแตมองไมเห็น 
17 มีหูแตฟงไมได  
  แมแตลมปราณในปากก็ไมมี 
18 ผูท่ีสรางรูปเคารพก็จะเปนเหมือนรูปนั้น     
ผูท่ีวางใจในพระเหลานั้นก็เชนกัน 
 
19 อิสราเอลเอย  จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+  
  วงศวานของอาโรนเอย 
จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
20 วงศวานเลวีเอย  จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
  ทานผูยําเกรงพระเจา จงสรรเสริญพระองค 



21 สาธุการแดองคพระผูเปนเจา+จากศิโยน  
  จงสรรเสริญพระเจาผูประทับอยูในเยรูซาเล็ม  
 
 จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เถิด 
                        
ขอบพระคุณพระเจา 
136จงขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+ เพราะพระองคประเสริฐ 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
2 จงขอบพระคุณพระเจาผูทรงเหนือพระทั้งปวง 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
3 จงขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา ผูทรงเหนือเจาท้ังปวง 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
 
4
 ขอบพระคุณพระองคผูทรงกระทําการอัศจรรยยิ่งใหญแตผูเ
ดียว 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
5 ผูทรงสรางฟาสวรรคโดยพระปรีชาญาณ 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
6 ผูทรงคลี่ผืนแผนดินเหนือหวงน้ํา 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
7 ผูทรงสรางดวงสวางมหึมา  
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
8  ใหดวงอาทิตยครองกลางวัน 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
9 ใหดวงจันทรและดวงดาวครองกลางคืน 



  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
 
10 ขอบพระคุณพระองคผูทรงประหาร 
   ลูกหัวปของอียิปต 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
11 และทรงนําอิสราเอลออกมาจากทามกลางพวกเขา 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
12 ดวยพระหัตถอันทรงอานุภาพและพระกรที่เหยียดออก 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
13 ข อ บ พ ร ะคุณพระองคผูทรงแยกทะเลแดงเปนทาง 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
14 และทรงนําอิสราเอลผานขามทะเลไป 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
15 แตทรงใหฟาโรหกับกองทัพจมลงในทะเลแดง 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
 
16
 ขอบพระคุณพระองคผูทรงนําประชากรของพระองคผานถ่ิน
กันดาร 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
17 ผูทรงโคนลมประมุขทั้งหลาย 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
18 ทรงประหารเหลาประมุขผูเกรียงไกร 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
19 คือซีโฮนประมุขของชาวอะโมไรต 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 



20 และโอกประมุขแหงบาชาน 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
21 และประทานดินแดนของพวกเขาใหเปนกรรมสิทธิ์ 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
22 เปนกรรมสิทธิ์ของอิสราเอลผูรับใชพระองค 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
23
 ข อบพระคุณพระองคผูทรงระลึกถึงเราซ่ึงอยูในฐานะอันต่ํา
ตอย 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
24 และทรงชวยเราใหพนจากบรรดาศัตรู 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
25 พระองคผูประทานอาหารแกทุกชีวิต 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
 
26 จงขอบพระคุณพระเจาแหงฟาสวรรค 
  ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร 
 
คําคร่ําครวญของเชลยในบาบิโลน 
137ณ ริมฝงลําน้ําแหงบาบิโลน เรานั่งลงและร่ําไห 
  เมื่อรําลึกถึงศิโยน 
2 เราแขวนพิณของเราไวท่ีตนไค 
3 เพราะ ณ ที่นั่น  ผูคุมของเราจะสั่งใหเรารองเพลง 
  ผูทรมานเราตองการบทเพลงราเริง 
  พวกเขาพูดวา 
“ ไหนรองเพลงแหงศิโยนใหฟงสักบทซิ”  



 
4 เราจะขับรองบทเพลงขององคพระผูเปนเจา+ 
  ในดินแดนตางดาวไดอยางไร  
5 เยรูซาเล็มเอย  หากเราลืมทาน  
  ขอใหมือขวาของเราลืมความชํานาญเถิด 
6 หากเราลืมทาน  
ไมไดยึดถือทานเปนสุดยอดแหงความสุขใจยินดี 
  ขอใหลิ้นของเราเกาะติดเพดานปาก 
7 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขออยาทรงลืมสิ่งท่ีชาวเอโดมไดกระทํา 
  ในวันท่ีกรุงเยรูซาเล็มแตก      
 พวกเขาโหรองวา “ พังมันเลย  
ทลายใหถึงรากถึงโคนเลย”  
 
8 นี่แนะ! ธิดาแหงบาบิโลน เจาจะพินาศยอยยับ  
 
 ค ว า มสุขมีแกผูท่ีคืนสนองเจาอยางสาสมกับที่เจาไดทํากั
บ เ ร า  
9  ความสุขมีแกผูท่ีจับลูกเล็กเด็กแดงของเจาฟาดกับกอนหิน 
 
พระเจาผูทรงสัตยธรรม 
(เพลงของดาวิด) 
138ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขาพระองค 
ขอบพระคุณพระองคดวยสุดหัวใจ 
  จะแซซองสรรเสริญพระองคตอหนา  พระทั้งปวง 



2
 ขาพระองคจะนอบกราบตรงมายังวิหารศักด์ิสิทธิ์ของพระอง
ค 
  และถวายสาธุการแดพระนามของพระองค   
 
 เนื่องดวยความรักม่ันคงและความสัตยสุจริตของพระองค    
 เพราะพระองคทรงเชิดชูพระนามและพระวจนะของพระองค 
  เหนือสรรพสิ่ง 
3 เมื่อขาพระองคอธิษฐาน  พระองคทรงตอบ 
ทรงชูใจขาพระองคใหเด็ดเด่ียว 
   และกลาหาญ 
 
4 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
กษัตริยท่ัวโลกจะสรรเสริญพระองค   
  เมื่อไดยินพระวจนะจากพระโอษฐพระองค 
5 กษัตริยท้ังปวงจะขับรองสดุดีวิถีทางของพระองค  
  เพราะพระสิริของพระองคใหญหลวงนัก 
 
6 แมองคพระผูเปนเจา+สูงสงยิ่ง  ก็ยังทรงเหลียวแล คนต่ําตอย 
  สวนคนหยิ่งยโสทรงมองออกแตไกล 
7 แมขาพระองคเดินอยูทามกลางความทุกขลําเค็ญ     
  พระองคก็ทรงสงวนชีวิตขาพระองคไว    
 ทรงเหยียดพระหัตถออกตอสูศัตรูผูเกรี้ยวกราดของขาพระอ
งค    
  พระหัตถขวาของพระองคทรงชวยกูขาพระองค 



8
 องคพระผูเปนเจา+จะทรงกระทําใหสําเร็จตามพระดําริของพ
ระองคสําหรับขาพระองค  
  ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร   
  ขออยาทรงละท้ิงพระหัตถกิจของพระองค 
 
คําอธิษฐานของผูเชื่อ 
(ถึงหัวหนานักรอง  เพลงสดุดีของดาวิด) 
139ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคไดทรงตรวจตราจิตใจของขาพระองค   
  และพระองคทรงรูจักขาพระองค 
2 พระองคทรงทราบเมื่อขาพระองคนั่งลงหรือยืนขึ้น        
  พระองคทรงประจักษความคิดของขาพระองคแตไกล 
3  
 พระองคทรงหยั่งรูหนทางเบื้องหนาและการหยุดพักของขาพ
ระองคทุกขณะ  
  พระองคทรงคุนเคยวิถีท้ังสิ้นของขาพระองค 
4 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขาพระองคยังไมทันจะเอยปาก   
  พระองคก็ทรงทราบความหมดแลว 
5 พระองคทรงโอบลอมขาพระองคท้ังขางหนาขางหลัง 
  พระองคทรงวางพระหัตถเหนือขาพระองค 
6 ความรูเชนนี้อัศจรรยยิ่งนักสําหรับขาพระองค 
  สูงสงเกินกวาขาพระองคจะไขวควา 
 



7
 ขาพระองคจะหนีไปไหนใหพนจากพระวิญญาณของพระอง
ค   
  ขาพระองคจะหลบอยู ณ แหงใด 
ใหพนจากพระพักตรของพระองค 
8 หากขาพระองคขึ้นไปยังสวรรค พระองคประทับอยูท่ีนั่น   
  หากขาพระองคลงไปนอนในแดนมรณา  
พระองคก็ประทับ ณ ที่นั้น 
9 หากขาพระองคติดปกแหงอรุณ   
  เหินฟาไปยังมหาสมุทรสุดไกลโพน 
10 ณ ที่นั้น  พระหัตถของพระองคจะทรงนําขาพระองค  
  พระหัตถขวาของพระองคจะชูขาพระองคไวม่ัน 
 
11 หากขาพระองควา “ เ อ อ   ค ว ามมืดจะบังเราไว   
  และความสวางกลับกลายเปนคํ่าคืนรอบตัวเรา”  
12 สําหรับพระองค  แมความมืดก็ไมมืด 
  คํ่าคืนกลับสวางแจงด่ังกลางวัน 
  ความมืดกลับกลายเปนความสวาง 
 
13 ดวยวาพระองคทรงสรางสวนลึกล้ําภายในตัวขาพระองค  
  ทรงสานทอขาพระองคขึ้นในครรภมารดา 
14 ขาพระองคขอถวายสรรเสริญ 
เพราะพระองคทรงสรางขาพระองค 
   อยางมหัศจรรยนาครั่นคราม    
  ฝพระหัตถของพระองคอัศจรรยพันลึก 
ขาพระองคทราบขอนี้ดี 



15 โครงรางของขาพระองคมิไดซอนเรนจากพระองค 
  เมื่อขาพระองคถูกสรางขึ้นในท่ีลับลี้   
 ถูกสานทอขึ้นในหวงลึกแหงแผนดินโลก 
16
 พระเนตรของพระองคทรงเห็นขาพระองคตั้งแตขาพระองคยั
งไมเปนรูปเปนราง  
 ทุกวันคืนท่ีกําหนดไวสําหรับขาพระองค 
ทรงลิขิตไวในสมุดของพระองค 
ตั้งแตวันนั้นๆยังไมมาถึง 
 
17 ขาแตพระเจา  พระดําริของพระองคนั้น 
  เลิศล้ําสําหรับขาพระองคยิ่งนัก 
  รวมกันเขาแลวก็ยิ่งใหญนักหนา  
18 หากจะนับก็มากยิ่งกวาเม็ดทราย 
 เม่ือขาพระองคตื่นขึ้น  ขาพระองคยังคงอยูกับพระองค 
 
19 ขาแตพระเจา ขอทรงประหารคนชั่วเถิด     
คนกระหายเลือดจงไปเสียใหพน 
20 พวกเขากลาวถึงพระองคดวยเจตนาชั่ว   
 
 ศัตรูของพระองคกลาวถึงพระนามพระองคในทางมิชอบ 
21 พระองคเจาขา ขาพระองคมิไดเกลียดชัง 
   ผูท่ีเกลียดชังพระองคหรือ  
 
 ขาพระองคมิไดสะอิดสะเอียนผูท่ีบังอาจตอสูพระองคกระนั้น
หรือ 



22 ขาพระองคชิงชังเขายิ่งนัก  
  และนับเขาเปนศัตรูของขาพระองค 
 
23 ขาแตพระเจา ขอทรงตรวจตราดูเถิด  
   และทรงทราบจิตใจของขาพระองค   
  
ขอทรงตรวจสอบและประจักษแจงเก่ียวกับความคิดของขาพระองค 
24 โปรดดูวามีสิ่งใดในตัวขาพระองค 
   ซ่ึงไมเปนท่ีพอพระทัยบางหรือไม   
  และขอทรงนําขาพระองคไปตามวิถีแหงชีวิตนิรันดร 
 
คําทูลขอการพิทักษรักษา 
(ถึงหัวหนานักรอง  เพลงสดุดี ของดาวิด) 
140ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขอทรงกอบกู 
ขาพระองคจากคนชั่วราย   
  ขอทรงคุมครองขาพระองคจากคนทารุณ 
2 ผูซ่ึงวางแผนชั่วอยูในใจ 
  และกอกวนความสงบอยูเรื่อยๆ 
3 พวกเขาลับลิ้นของตนใหคมกริบเหมือนลิ้นงู 
  พิษงูรายอยูท่ีริมฝปากของเขา 
 
4 ขอทรงระแวดระวังขาพระองคจากเง้ือมมือของคนอธรรม   
  ขอทรงสงวนขาพระองคจากคนใจโหด 
  ผูวางแผนเลนงานขาพระองค 
5 คนยโสโอหังวางกับดักขาพระองค 
  เขาคลี่ตาขายรออยู   



  และวางบวงแรวดักตามเสนทางของขาพระองค 
 
6 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขาพระองคทูลพระองควา 
   “ พระองคทรงเปนพระเจาของขาพระองค”  
  ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
ขอทรงฟงคําทูลวิงวอนของขาพระองค 
7 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด 
พระผูทรงกอบกูอันเขมแข็งของขาพระองค 
  ผูคุมเกลาคุมกระหมอมขาพระองคในยามศึก 
8 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
ขออยาทรงยอมใหคนชั่วสําเร็จสมปรารถนา   
  ขออยาใหแผนชั่วของเขาคืบหนา    
  มิฉะนั้นเขาจะกําเริบเสิบสาน 
 
9 ขอใหความทุกขรอนซ่ึงวาจาของเขาเปนตนเหตุนั้น 
  ทวมหัวบรรดาผูท่ีรุมลอมขาพระองคไว 
10 ขอใหถานลุกโชนตกใสศีรษะของเขา   
  ขอใหเขาถูกโยนลงในไฟ   
  ลงในเหวลึกซ่ึงเขาจะหนีออกมาไมได 
11 ขออยาใหคนนินทาวารายรุงเรืองขึ้นในแผนดิน 
  ขอใหความวิบัติไลลาคนอํามหิต 
 
12
 ขาพเจาทราบอยูวาองคพระผูเปนเจา+ทรงผดุงความยุติธรร
มเพื่อผูยากไร   
  และปกปองสิทธิของคนแรนแคน 



13 แนนอนทีเดียว  คนชอบธรรมจะสรรเสริญพระนามพระองค  
  และคนเที่ยงธรรมจะดํารงอยูเบ้ืองพระพักตรพระองค 
 
คําทูลขอใหพนจากความชั่ว 
(เพลงสดุดีของดาวิด) 
141ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขาพระองครองทูลตอพระองค  
   ขอโปรดเสด็จมาโดยเร็ว  
  โปรดสดับฟงเม่ือขาพระองครองทูล 
2 ขอใหคําอธิษฐานของขาพระองค  
เปนดังเครื่องหอมเบื้องพระพักตรพระองค       
 
 ขอใหการชูมือขึ้นทูลวิงวอนของขาพระองคเปนเสมือนเครื่อ
งบูชายามเย็น 
 
3 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
ขอทรงตั้งยามดูแลปากของขาพระองค 
  คอยเฝาประตูริมฝปากขาพระองค 
4  ขออยาใหจิตใจขาพระองคถูกโนมนาวไปหาสิ่งท่ีชั่ว 
  ขออยาใหขาพระองคไปรวมกระทําสิ่งชั่วราย 
 กับคนที่ทําบาปทําผิด กินของโอชะของเขา 
 
5  ขอใหคนชอบธรรมตีขาพระองคเถิด     
  
เพราะนั่นแหละคือความกรุณา    
  หากเขาทั้งหลายวากลาวขาพระองค  
นั่นคือน้ํามันบนศรีษะขาพระองค 



  ศีรษะขาพระองคจะไมปฏิเสธ   
 
 แตขาพระองคขออธิษฐานตอตานการกระทําของคนชั่วเสมอ 
6  บรรดาหัวหนาของพวกเขาจะถูกเหวี่ยงลงจากหนาผา  
  และคนชั่วรายจะเรียนรูวาขาพเจาพูดไวไมผิดเลย 
7 (พวกเขาจะพูดวา) “ เหมือนคนไถนาทําใหดินแ ย ก   
 
 กระดูกของเราก็แยกกระจายอยูท่ีปากหลุมศพเชนนั้น”  
 
8 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด  
ดวงตาขาพระองคมุงมองพระองค 
  ขาพระองคพักพิงในพระองค  
ขออยาทรงยอมใหขาพระองคตายไป 
9 ขอทรงปกปองขาพระองคใหพนจากกับดักท่ีพวกเขาวางลอ 
  จากบวงแรวท่ีเหลาคนชั่ววางไว 
10 ขอใหคนชั่วตกลงไปในกับดักของเขาเอง 
  ในขณะที่ขาพระองคผานพนไปไดอยางปลอดภัย 
 
คําทูลวิงวอนขอความเมตตา 
(มัสคิลของดาวิด  ขณะอยูในถํ้า  คําอธิษฐาน) 
142ขาพเจารองทูลตอองคพระผูเปนเจา+ 
  ขาพเจาเปลงเสียงทูลวิงวอน 
   ข อ ค ว า ม เ ม ต ต า จากพระองค 
2 ขาพเจาเฝากราบทูลรองทุกขตอพระองค 



 
 ระบายความคับแคนลําเค็ญของขาพเจาตอพระพักตรพระอง
ค 
 
3 เมื่อจิตวิญญาณขาพระองคหดหูทอแท   
  พระองคทรงทราบทางของขาพระองค 
 บนเสนทางที่ขาพระองคดําเนินไป 
  มีคนวางกับไวดักขาพระองค 
4 ม อ ง ไ ป ท า ง ข ว า   ไมมีใครเหลียวแล   
 ขาพระองคไรท่ีพึ่ง ไมมีใครสักคนหวงใยชีวิตขาพระองค 
 
5 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขาพระองครองทูลตอพระองค 
  “ พระองคทรงเปนท่ีลี้ภัยของขาพระองค   
  เปนสวนของขาพระองคในดินแดนแหงผูมีชีวิต”  
6 ขอทรงสดับฟงเสียงร่ํารองของขาพระองค  
เพราะขาพระองคอับจนยิ่งนัก  
 ขอทรงชวยเหลือขาพระองคใหพนจากผูกดขี่ขมเหง  
 เพราะเขาแข็งแกรงเกินกําลังขาพระองค 
7 ขอทรงนําขาพระองคออกจากที่จองจํา    
 
 เพื่อขาพระองคจะสามารถสรรเสริญพระนามของพระองค  
 
 คนชอบธรรมจะรวมยินดีกับขาพระองค    
เนื่องดวยความประเสริฐเลิศของพระองคท่ีทรงมีตอขาพระองค 
 
คําอธิษฐานยามอับจน 



(เพลงสดุดีของดาวิด) 
143ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงสดับฟงคําอธิษฐานของขาพระองค      
  ขอทรงรับฟงคําวิงวอนของขาพระองค    
ขอทรงชวยเหลือขาพระองค 
ตามความสัตยซ่ือและชอบธรรมของพระองค 
2 ขออยานําผูทาสของพระองคเขาสูการพิพากษา      
  เพราะไมมีสักคนที่ชอบธรรมเบื้องพระพักตรพระองค 
 
3 ศัตรูรุกโลขาพระองค   
  เขาปราบขาพระองคราบเปนหนากลอง    
 เขาบังคับใหขาพระองคอยูในความมืด
 เหมือนคนที่ตายไปนานแลว 
4 จิตวิญญาณขาพระองคจึงหดหูอยูภายใน 
  จิตใจภายในขาพระองคก็ทอแท 
 
5 ขาพระองคหวนระลึกถึงวันคืนแตกอนเกา      
ขาพระองคใครครวญพระราชกิจท้ังสิ้นของพระองค   
  พิเคราะหสิ่งท่ีพระหัตถพระองคไดทรงกระทํา 
6 ขาพระองคไขวควาหาพระองค   
 
 ขาพระองคโหยหาพระองคเหมือนดินแดนแหงแลงกระหาย
หาน้ํา 
 
7 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขอทรงตอบขาพระองคโดยเร็ว   
  ใจขาพระองคจะสิ้นแรงแลว  



 ขออยาทรงหันหนีจากขาพระองค  
  มิฉะนั้น  
ขาพระองคจะเปนเหมือนคนเหลานั้นท่ีลงไปยังปากแดนผูตาย 
8 ขอใหขาพระองคเห็นความรักม่ันคงของพระองคในยามเชา   
  เพราะขาพระองคไววางใจพระองค  
 ขอทรงสําแดงทางที่ขาพระองคควรไป 
เพราะขาพระองคทูลอธิษฐานจากใจ 
9 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงชวยเหลือขาพระองคใหพนจากบรรดาศัตรู   
  เพราะขาพระองคซอนตัวอยูในพระองค 
10 ขอทรงสอนขาพระองคใหกระทําตามพระดําริของพระองค   
  เพราะทรงเปนพระเจาของขาพระองค  
 ขอพระวิญญาณประเสริฐของพระองคทรงนําขาพระองคไป
ตามวิถีอันดี 
 
11 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ดวยเห็นแกพระนามของพระองค  
ขอทรงสงวนชีวิตขาพระองคไว  
  ขอทรงนําขาพระองคหันจากความทุกขยาก  
ตามความชอบธรรมของพระองค 
12 ดวยความรักม่ันคงที่ทรงมีตอขาพระองค     
  
ขอทรงสยบศัตรูท้ังปวง  และทําลายขาศึกท้ังหลาย    
  เพราะขาพระองคเปนผูรับใชของพระองค 
 
บทเพลงของนักรบ 
(ของดาวิด) 



144ขอถวายสาธุการแดองคพระผูเปนเจา+ 
องคพระศิลาของขาพระองค 
  ผูทรงฝกมือของขาพเจาใหทําศึก 
ฝกนิ้วของขาพเจาใหสูรบ 
2 พระองคทรงเปนพระเจาผูเปยมดวยความรัก  
ทรงเปนปอมปราการและที่ม่ัน 
  ทรงเปนพระผูชวยใหรอดของขาพเจา 
 ทรงเปนโลกําบังใหขาพเจาพนภัย 
ผูทรงสยบชนชาติตางๆไวใตอํานาจขาพเจา 
 
3 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ มนุษยเปนใครเลา 
พระองคจึงทรงหวงใยเขา  
  พงศพันธุของมนุษยเปนใครหนอ  
พระองคจึงทรงคิดถึงเขา 
4 มนุษยเปนเพียงลมหายใจ  
  วันเวลาของเขาเหมือนเงาที่ผานพนไป 
 
5 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขอทรงโนมฟาสวรรคและเสด็จมา 
  ขอทรงแตะภูเขาเพื่อใหควันพวยพุงขึ้น 
6 ขอใหสายฟาและธนูของพระองคพุงเขาใสศัตรูท้ังหลาย   
  ทําใหพวกเขาแตกกระเจิงไป 
7 ขอทรงยื่นพระหัตถลงมาจากเบ้ืองบนชวยขาพระองค   
ขอทรงกูขาพระองคจากกระแสน้ําหลาก 
  จากเง้ือมมือของคนตางดาว 
8 ผูซ่ึงวาจาลวนแตมุสา  
  มือขวาของเขากระทําแตการคดโกง 



 
9 ขาแตพระเจา 
ขาพระองคจะรองเพลงบทใหมถวายแดพระองค   
  ขาพระองคจะบรรเลงพิณสิบสายถวายแดพระองค 
10 ผูทรงประทานชัยชนะแกกษัตริย   
 
 ผูทรงชวยดาวิดผูรับใชของพระองคใหรอดจากคมดาบ  
 
11 ขอทรงชวยขอทรงกอบกูขาพระองค 
  จากเง้ือมมือของคนตางดาวดวยเถิด 
 ผูซ่ึงวาจาลวนแตมุสา  มือขวาของเขากระทําแตการคดโกง 
 
12 แลวบุตรชายของเราซึ่งอยูในวัยฉกรรจจะเปนเชนตนไมงาม 
 เหลาบุตรสาวเชนดังเสาสลักเพื่อตกแตงพระราชวัง 
13 ยุงฉางของเราจะมีธัญญาหารทุกชนิดเต็มบริบูรณ 
 ฝูงแกะของเราจะเพิ่มขึ้นนับพันนับหมื่นในทุงหญา    
14  ฝูงวัวของเราจะมีลูกดก   
 ไมมีศัตรูโจมตีกําแพงของเรา  
  ไมมีการตกเปนเชลย 
  ไมมีเสียงรองทุกขตามถนนของเรา 
 
15 ความสุขมีแกชนชาติท่ีไดรับพระพรเชนนี้ 
 
 ชนชาติท่ีมีองคพระผูเปนเจา+เปนพระเจาของเขาก็เปนสุข 
 
สาธุการแดพระเจา 



(บทเพลงสรรเสริญของดาวิด) 
145ขาแตพระเจาจอมกษัตริยของขาพระองค   
  ขาพระองคจะเทิดทูนพระองค  
จะสรรเสริญพระนามของพระองค 
   ตลอดไปเปนนิตย  
2 ทุกวันขาพระองคจะเทิดทูนยกยองพระองค      
  จะแซซองพระนามของพระองคสืบไปเปนนิตย 
 
3 องคพระผูเปนเจา+นั้นยิ่งใหญ  
สมควรแกการสรรเสริญเปนท่ีสุด  
  ความยิ่งใหญของพระองคนั้นไมมีผูใดหยั่งคะเนได 
4 แตละชั่วอายุจะเลาขานถายทอดใหอีกชั่วอายุหนึ่ง 
  ทราบถึงพระราชกิจอันยิ่งใหญของพระองค 
5 ผูคนจะกลาวถึงความโออาตระการ 
และบารมีแหงเดชานุภาพของพระองค 
 
 ขาพระองคจะตรึกตรองพระราชกิจอันอัศจรรยของพระองค 
6
 ผูคนจะกลาวขานกันถึงพระราชกิจอันนาเกรงขามของพระอ
งค 
  ขาพระองคจะประกาศความยิ่งใหญของพระองค 
7 คนทั้งหลายจะเฉลิมฉลองความประเสริฐเลิศล้ําของพระองค    
  และรองเพลงสดุดีความชอบธรรมของพระองค 
 



8
 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปยมดวยพระคุณและความเอ็นดูสงส
า ร    
  ทรงกริ้วชา  และเปยมดวยความรักม่ันคง 
9 องคพระผูเปนเจา+ทรงดีตอทุกคน  
  ทรงรักเอ็นดูสรรพสิ่งท่ีทรงสรางขึ้น 
10 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
พระราชกิจท้ังสิ้นจะสรรเสริญขอบพระคุณพระองค  
  วิสุทธิชนของพระองคจะยกยองเทิดทูนพระองค 
11
 เขาทั้งหลายจะกลาวถึงเกียรติสิริแหงราชอาณาจักรของพระ
องค   
  และเลาถึงพระบรมเดชานุภาพของพระองค 
12 เพื่อมวลมนุษยจะรูถึงพระราชกิจอันยิ่งใหญ 
 
 ไอศวรรยานุภาพอันทรงเกียรติสิริแหงราชอาณาจักรของพร
ะองค 
13 ราชอาณาจักรของพระองคไมมีวันสิ้นสุด  
  ทรงครอบครองอยูตลอดทุกชั่วอายุ   
 
 องคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําตามคําม่ันสัญญาท้ังสิ้นท่ีทรงใ
หไว  
 
 และทรงเปยมดวยความรักตอสรรพสิ่งท่ีทรงสรางขึ้น*20 

                                      
20 145:13 * สําเนาตนฉบับสวนใหญ  ไมมีขอความสองวรรคหลังนี้ 



14 พระองคทรงประคองผูท่ีลมลง 
  และทรงยกชูผูท่ีออนนอมถอมตน 
15 ดวงตาของทุกชีวิตแหงนมองพระองค  
  แ ล ะ พระองคประทานอาหารใหในเวลาอันเหมาะ 
16 พระองคทรงยื่นพระหัตถมา 
  และทรงใหทุกชีวิตไดอิ่มเอมสมปรารถนา 
 
17 องคพระผูเปนเจา+ทรงชอบธรรมในทุกดาน   
  และทรงเปยมดวยความรักตอสรรพสิ่งท่ีทรงสรางขึ้น 
18 พระองคทรงอยูใกลทุกคนท่ีรองทูลพระองค 
  ที่รองทูลพระองคดวยใจจริง 
19
 พระองคทรงสนองความตองการของทุกคนที่ยําเกรงพระอง
ค   
 
 พระองคทรงสดับฟงคํารองทูลของเขาและทรงชวยเขาใหรอ
ด  
20 องคพระผูเปนเจา+ทรงดูแลคนทั้งปวงที่รักพระองค   
  
แตจะทรงทําลายบรรดาคนชั่ว 
 
21 ปากขาพเจาจะกลาวสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
 
 และใหทุกชีวิตเทิดทูนยกยองพระนามบริสุทธิ์ของพระองคต
ล อ ด ไ ป  
 



พระเจาทรงพิทักษรักษา 
146จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
 
 จิตวิญญาณของขาพเจาเอย 
   จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เถิด 
2  ขาพเจาจะสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ตลอดชีวิต   
  จะรองเพลงสรรเสริญพระเจาของ 
   ขาพเจาตราบเทาท่ียังมีชีวิตอยู 
 
3 อยาหวังพึ่งเจานาย  
  พึ่งมนุษยอนิจจังซ่ึงชวยอะไรไมได 
4 เมื่อวิญญาณออกจากรางเขาก็คืนสูธุลีดิน 
  ในวันนั้นเอง  แผนการตางๆของเขาก็จบสิ้น 
 
5
 ความสุขมีแกผูท่ีพึ่งพาความชวยเหลือจากองคพระเจาแหงย
า โ ค บ    
 
 ผูท่ีฝากความหวังไวท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเขา 
6 องคพระผูสรางฟาสวรรค   แผนดินโลก  
ทะเลและสรรพสิ่งในนั้น  
  พระองคทรงรักษาคําสัญญาไวเปนนิตย 
7 พระเจาทรงใหความเปนธรรมแกผูถูกขมเหงรังแก     
  และประทานอาหารแกผูท่ีหิวโหย  
 พระองคทรงปลดปลอยผูท่ีถูกคุมขังใหเปนอิสระ 
8  องคพระผูเปนเจา+ทรงใหคนตาบอดเห็นได   



 พระองคทรงยกชูผูท่ีออนนอมถอมตน   
  องคพระผูเปนเจา+ทรงรักผูท่ีชอบธรรม 
9 พระองคทรงดูแลคนตางดาว   
  ทรงค้ําชูลูกกําพราและหญิงมาย   
  แตทรงลมแผนการของคนชั่วราย 
 
10 องคพระผูเปนเจา+ทรงครอบครองอยูนิรันดร   
  ศิโยนเอย  
พระเจาของทานทรงเปนจอมกษัตริยตลอดทุกชั่วอายุ  
 
 จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เถิด 
 
พระเจาผูทรงฤทธานุภาพ 
147จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+  
 
 เปนการดีท่ีจะขับรองสดุดีพระเจาของเรา   
 
 นาชื่นใจและสมควรอยางยิ่งท่ีจะเทิดทูนสรรเสริญพระองค 
 
2 องคพระผูเปนเจา+ทรงปฏิสังขรณเยรูซาเล็ม   
  พระองคทรงรวบรวมเชลยอิสราเอลกลับคืนมา 
3 พระองคทรงรักษาผูท่ีดวงใจแหลกสลาย  
  และสมานรอยแผลของเขาเหลานั้น 
 
4 พระองคทรงกําหนดจํานวนของดวงดาว  
  และทรงตั้งชื่อใหดาวทุกดวง 



5 องคพระผูเปนเจาของเรานี้ทรงยิ่งใหญนัก    
   พระบรมเดชานุภาพเกรียงไกร   
  พระดําริของพระองคไมจํากัด 
6 องคพระผูเปนเจา+ทรงค้ําชูผูถอมใจ  
  แตทรงเหวี่ยงคนชั่วรายลงกับพื้น 
 
7 จงรองเพลงโมทนาพระคุณองคพระผูเปนเจา+ 
  บรรเลงพิณเขาคูถวายแดพระองค 
8 พระองคทรงคลุมฟาสวรรคดวยเมฆ   
  ประทานฝนแกผืนแผนดิน   
  กระทําใหหญาเขียวขจีบนภูเขา 
9 พระองคทรงประทานอาหารแกสัตวท้ังปวง  
  และแกลูกกาเล็กๆที่รองขอ 
 
10 ความปติชื่นชมของพระองคไมไดอยูท่ีกําลังของมา 
  และกําลังของมนุษยก็นอยนิดใน 
   สายพระเนตรของพระเจา 
11 แตองคพระผูเปนเจา+ทรงชื่นชมบรรดาผูท่ียําเกรงพระองค  
  ผูซ่ึงฝากความหวังไวท่ีความรักม่ันคงของพระองค 
 
12 เยรูซาเล็มเอย  จงเทิดทูนองคพระผูเปนเจา+   
   
ศิโยนเอย  จงสรรเสริญพระเจาของทาน 
13
 เพราะพระองคทรงผนึกความแข็งแกรงแหงประตูเมืองของท
า น    



  และทรงอวยพระพรลูกหลานของทาน 
14 พระองคทรงประทานสันติภาพทั่วเขตแดน 
 
 และทรงใหยุงฉางของทานเต็มดวยขาวสาลีพันธุดีท่ีสุด 
 
15 พระราชโองการมีมายังโลก  
  พระวจนะของพระองคแพรไปโดยเร็ว 
16 พระองคทรงประทานหิมะลงมาดังปุยขนแกะ 
  แ ล ะหยาดน้ําคางแข็งกระจายทั่วพื้นดิน 
17 พระองคทรงสงลูกเห็บมาเกรียวกราวดังกอนกรวด 
 
 ผูใดเลาจะทนทานตอความหนาวเหน็บของพระองคได 
18 แลวพระองคทรงมีพระดํารัส   
  น้ําคางแข็งก็หลอมละลาย พระองคทรงกระตุนสายลม 
สายน้ําก็ไหลไป 
 
19 พระองคทรงสําแดงพระวจนะของพระองคแกยาโคบ   
  บทบัญญัติและกฏเกณฑของพระองคแกอิสราเอล 
20 พระองคมิไดกระทําเชนนี้ตอประชาชาติอื่นๆ 
 เขาทั้งหลายไมรูบทบัญญัติของพระองค  
 
 จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เถิด 
 
จงสรรเสริญพระเจา 
148จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เถิด 
 



 จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+จากฟาสวรรค   
  จงสรรเสริญพระองค ณ เบื้องบน 
2 จงสรรเสริญพระองคเถิด ทูตสวรรคท้ังปวง 
  ชาวสวรรคท้ังสิ้น จงสรรเสริญพระองค 
3 จงสรรเสริญพระองคเถิด  ดวงอาทิตย และดวงจันทร 
  ดวงดาวระยิบระยับทั้งปวง จงสรรเสริญพระองค 
4 จงสรรเสริญพระองคเถิด ฟาสวรรคสูงสุด 
  และหวงน้ําท้ังหลายเหนือฟากฟา 
5 ทุกสิ่งจงสรรเสริญพระนามของพระองค  
  เพราะพระองคทรงบัญชาสรรพสิ่งก็บังเกิด 
6 พระองคทรงสถาปนาสิ่งเหลานั้นไวตลอดกาล   
  พระองคทรงมีประกาศิตซ่ึงจะไมมีวันลมเลิก     
 
7 จงสรรเสริญพระองค จากแผนดินโลกเถิด 
  สัตวทะเลมหึมาและหวงน้ําลึกแหงมหาสมุทรทั้งหลาย 
8 ฟาแลบ  ลูกเห็บ  หิมะ  หมอก  ลมฝน  และอากาศ 
  ซ่ึงกระทําตามพระบัญชา 
9 บรรดาภูเขาและเนินเขา 
  ตนหมากรากไมและสนซีดาร 
10 สัตวปาและฝูงสัตว   
  สัตวเลื้อยคลานและนกทั้งหลาย 
11 บรรดากษัตริยและชนชาติท้ังปวง   
  เจานายและผูครอบครองของโลก 
12 คนหนุมคนสาว   
  คนแกและเด็กๆ 
 



13 ใหท้ังหมดนี้สรรเสริญพระนามองคพระผูเปนเจา+ 
เพราะพระนามของพระองคเทานั้นสมควรแกการเทิดทูน 
 
 พระสิริของพระองคยิ่งใหญสูงสงกวาฟาสวรรคและแผนดินโ
ล ก  
14 พระองคทรงทําใหประชากรของพระองคเขมแข็ง   
  ประทานเกียรติแกวิสุทธิชนของพระองค 
  คือประชากรแหงอิสราเอลผูแนบชิดพระทรวง   
 
 จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เถิด 
 
บทเพลงสรรเสริญ 
149จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เถิด  
 
 จงรองเพลงบทใหมถวายแดพระองค   
  เพลงสดุดีพระองคในท่ีชุมนุมแหงวิสุทธิชน  
 
2 ใหอิสราเอลปติยินดีในองคพระผูสรางของตน  
  ใหประชากรแหงศิโยนชื่นชมกษัตริยของเขา 
3
 ใหเขาทั้งหลายสรรเสริญพระนามของพระองคดวยการราย
ร ำ     
  บรรเลงเพลงถวายแดพระองคดวยพิณและรํามะนา 
4 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงชื่นชมประชากรของพระองค  
  ทรงเชิดชูผูถอมใจดวยชัยชนะ   
5 วิสุทธิชนของพระองคจงปติยินดีในเกียรติยศนี้    



  และรองเพลงปติยินดีขณะอยูบนที่นอน 
 
6 ขอใหการเทิดทูนสรรเสริญพระเจาติดปากเขา 
  และดาบสองคมติดมือของเขา 
7 เพื่อแกแคนประชาชาติตางๆ   
  เพื่อลงโทษชนชาติท้ังหลาย 
8 เพื่อพันธนาการเหลากษัตริย 
  กับเจานายทั้งหลายดวยโซตรวน 
9 จะไดจัดการกับพวกเขาตามคําตัดสิน   
  นี่คือเกียรติแกวิสุทธิชนของพระองค  
 
 จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เถิด 
 
จงสรรเสริญพระเจา 
150จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เถิด   
 
 จงสรรเสริญพระเจาในสถานนมัสการของพระองค   
 
 จงสรรเสริญพระองคในฟาสวรรคอันเกรียงไกรของพระองค 
2 จงสรรเสริญพระเจาเนื่องดวยพระราชกิจอันทรงเดชานุภาพ 
 
 จงสรรเสริญพระองคเพราะความยิ่งใหญอันหาท่ีเปรียบมิได 
3 จงสรรเสริญพระองคดวยเสียงแตร 
  จงสรรเสริญพระองคดวยพิณใหญและพิณเขาคู 
4 จงสรรเสริญพระองคดวยรํามะนาและการรายรํา  
  จงสรรเสริญพระองคดวยเครื่องสายและป 



5 จงสรรเสริญพระองคดวยเสียงฉิ่งเสียงฉาบ 
  จงสรรเสริญพระองคดวยเสียงฉิ่งฉาบอันกังวาน 
 
6 ใหทุกสิ่งท่ีมีลมหายใจ 
จงถวายสรรเสริญแดองคพระผูเปนเจา+ 
  จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+เถิด 



คุณคาของสุภาษิต 
1 สุภาษิตของโซโลมอนกษัตริยแหงอิสราเอล โอรสของดาวิด 
ทรงนิพนธไว 
2 เพื่อใหบรรลุปญญาและวินัย 
  เขาใจถอยคําแหงวิจารณญาณ 
3 เพื่อใหบรรลุถึงชีวิตอันสุขุมรอบคอบมีวินัย 
  กระทําสิ่งท่ีถูกตอง  เที่ยงตรงและยุติธรรม 
4 เพื่อใหดุลยพินิจแกคนเขลา   
  ใหความรูความสุขุมชาญฉลาดแกเยาวชน 
5 ใหผูท่ีฉลาดรับฟง และเพิ่มพูนความรู 
  ใหผูท่ีตระหนักไดรับการชี้แนะ 
6 เพื่อการเขาใจสุภาษติและอุปมา 
  ปริศนาและโวหารของปราชญ 
 
คําแนะนําสั่งสอน 
7 ความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+เปนบอเกิดของความรู 
  สวนคนโง1ดูแคลนคําเตือนสอนและสติปญญา 
8 ลูกเอย  จงฟงคําสั่งสอนของบิดา 
  และอยาละเลยคําสอนของมารดา 
9 ซ่ึงเปนมาลัยประดับเกลา 
  เปนสรอยประดับคอสําหรับเจา 
 
10 ลูกเอย  หากคนบาปมาชักชวนเจา  

                                      
1 1:7 * “ คนโง คนโฉด คนเขลา”  ในสุภาษิต  มุงหมายถึง 
คนที่ไมรูจักสติปญญาจากพระเจา  และมีแนวโนมไปในทางชั่ว 



  อยาคลอยตามเขา 
11 หากเขากลาววา “ มากับเราเถิด   
  ใหเราหมอบคอยเอาเลือดคน    
  มาซุมดักคนไรพิษสง 
12 ใหเรากลืนเขาท้ังเปน  ดังเชนหลุมศพกลืนหมดตัว   
  อยางคนที่ตกหลุมลึก 
13 เราจะยึดของมีคาทุกชนิด 
  ใสของที่ริบมาใหเต็มบานพวกเราเลย 
14 มาเขารวมกับเราสิ  
  จะไดรวมเงินกระเปาเดียวกัน”  
15 ลูกเอย  อยาไปรวมทางกับเขา 
  อยาเดินตามรอยของพวกเขาเลย 
16 เพราะเทาของเขาถลันเขาสูบาปชั่ว 
  เขาวองไวในการทําใหโลหิตตก 
17 เปลาประโยชนท่ีจะขึงตาขาย 
  ไวตอหนาตอตานกทั้งหลาย 
18 คนเหลานี้หมอบคอยเอาโลหิตของตัวเอง 
  เขาซุมดักเอาชีวิตของตัวเอง 
19 นั่นแหละคือจุดจบของบรรดาผูหากําไรท่ีไดมาอยางทุจริต 
  มันยอมคราชีวิตของตัวเขาเอง 
 
เสียงเรียกรองของสติปญญา 
20 สติปญญาปาวรองในทองถนน   
  เปลงเสียงในที่ชุมชน   
21 ที่หัวถนนอันอึกทึกจอแจ   
  เธอรองเรียกที่ประตูเมือง  เธอรองบอกวา 



22 “ ค น เ ข ล า 2ท้ังหลายเอย   
เจาจะรักความโงไปนานแคไหน 
  คนมักเยาะเยยจะชื่นชมการเยาะเยยไปนานเพียงไร 
  คนโฉดจะชังความรูไปนานสักเทาใด 
23 หากเจารับฟงคําเตือนของเรา  
  เราจะเผยความคิดจิตใจแกเจา 
24 แตเนื่องจากเจาปฏิเสธเมื่อเรารองเรียก 
  ไมมีใครใสใจเมื่อเรายื่นมือออกมา 
25 เพราะเจาไมแยแสตอคําแนะนําของเรา 
  ไมยอมรับคําตักเตือนจากเรา 
26 ดังนั้นเราจะหัวเราะเยาะเจาบาง  เมื่อเจาประสบภัยพิบัติ   
  เราจะเยยเยาะเมื่อความหายนะจูโจมเจา 
27 เมื่อความยอยยับซัดกระหน่ําเจาดังพายุ 
  เมื่อความพินาศถาโถมเขามาดังมรสุม 
  เมื่อความเดือดรอนลําเค็ญทวมทนเจา 
 
28 เมื่อนั้นพวกเขาจะรองเรียกเรา แตเราจะไมตอบ 
  เขาจะคนหาเรา  แตจะไมพบเรา 
29 เพราะเขาชิงชังความรู 
  และไมไดเลือกที่จะยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
30 เขาไมยอมรับคําแนะนําของเรา 
  ไมไยดีตอคําตักเตือนของเรา 
31 จึงตองกล้ํากลืนผลแหงวิถีทางของตัวเอง  

                                      
2 1:22 * “  คนโง คนโฉด คนเขลา”  ในสุภาษิต มุงหมายถึง 
คนที่ไมรูจักสติปญญาจากพระเจา  และมีแนวโนมไปในทางชั่ว 



  และเต็มอิ่มกับผลแหงความคิดของตน 
32 เพราะคนโงฆาตัวเองโดยการดื้อดึงถือดี 
   ทําลายตัวเองโดยการทําอะไรตามใจชอบ 
33 แตผูใดรับฟงเราจะอยูอยางปลอดภัย  มีความสงบสุข  
  และไมหวั่นเกรงภยันตรายใดๆ  
 
รางวัลของการแสวงหาสติปญญา 
2ลูกเอย  หากเจารับถอยคําของเรา 
  และสะสมคําสั่งของเราไวกับตัว 
2 เอียงหูเขาหาปญญา 
  เอียงใจเขาสูความเขาใจ 
3 หากเจาใฝหาวิจารณญาณ 
  เรียกหาความเขาใจ 
4 และหากเจาด้ันดนหาดังหาเงิน 
  ขวนขวายหาประหนึ่งคนหาขุมทรัพยท่ีซอนอยู 
5 เมื่อนั้นเจาจะเขาใจความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
   และพบความรูของพระองค 
6 เพราะองคพระผูเปนเจา+ประทานสติปญญา 
 
 ความรูและความเขาใจออกมาจากพระโอษฐของพระองค 
7 พระเจาทรงสะสมปญญาไวใหคนเที่ยงธรรม  
  ทรงเปนโลใหผูท่ีดําเนินชีวิตอยางไรท่ีติ 
8 ทรงปกปองวิถีทางของผูเท่ียงธรรม 
  และวิสุทธิชนของพระองค 
 
9 แลวเจาจะเขาใจความชอบธรรม 



  และความยุติธรรม  ความเที่ยงธรรม 
และวิถีอันดีทุกทาง 
10 เพราะสติปญญาจะเขาสูจิตใจของเจา 
  และความรูนารื่นรมยแกจิตวิญญาณของเจา 
11 ดุลยพินิจจะปกปองเจา    
  ความเขาใจจะคุมครองเจา 
 
12 ปญญาจะชวยเจาใหรอดพนจากวิถีของคนชั่ว 
  จากผูท่ีพูดตลบตะแลง 
13 ผูท่ีละทิ้งวิถีอันเที่ยงธรรม   
  ไปเดินในทางแหงความมืด 
14 ผูหลงละเลิงในการทําชั่ว  
  และชื่นชอบเลหเหลี่ยมพลิกแพลงของคนชั่ว 
15 ผูซ่ึงวิถีชีวิตของเขาเลี้ยวลดคดเคี้ยวและชั่วราย 
 
16 สติสัมปชัญญะ3จะชวยเจาพนจากหญิงแพศยา 
  จ า ก ห ญิงผูนอกใจสามี  ซ่ึงออดออนเยายวน 
17 ผูทอดท้ิงคูครองซึ่งอยูกินดวยกันมาตั้งแตยังสาวๆ  
  ไมไยดีตอพันธสัญญาของพระเจา 
18 เรือนของนางนําลงสูความตาย 
  วิถีของนางพาไปหาชาวเมืองผี 
19 ไมมีสักคนท่ีไปหานางแลวไดกลับมา 
  หรือหวนเขาสูหนทางแหงชีวิตไดอีก 
 

                                      
3 2:16 * หรือ “ จากพระเจา”  



20 ดังนั้นเจาควรจะดําเนินในทางของคนดี  
  และยึดม่ันในวิถีอันชอบธรรม 
21 เพราะคนเที่ยงธรรมจะไดอาศัยในแผนดิน 
  และผูไรท่ีติจะดํารงอยู 
22 สวนคนชั่วรายจะถูกตัดขาดจากแผนดิน  
  และคนอสัตยจะถูกถอนรากถอนโคน 
 
ผลดีท่ีตามมา 
3ลูกเอย  อยาลืมคําสอนของเรา 
   จงรักษาคําสั่งของเราไวในจิตใจของเจา 
2 เพราะสิ่งเหลานี้จะชวยตออายุของเจา  
  ใหยืนยาว และนํามาซ่ึงความเจริญ 
 
3 อยาใหความรักภักดีและความซ่ือตรงละจากเจาไป    
  จงผูกเอาไวรอบคอ  จารึกไวท่ีดวงใจ 
4 แลวเจาจะไดความโปรดปรานและชื่อเสียงดี      
  ตอเบ้ืองพระพักตรพระเจา 
   และตอหนาเพื่อนมนุษย 
 
5 จงวางใจในองคพระผูเปนเจา+อยางสุดใจ  
  อยาพึ่งความรูความเขาใจของตนเอง 
6 จงยอมรับพระองคในทุกวิถีทางของเจา 
  แลวพระองคจะทรงชี้นําทางให 
 
7 อยาทะนงหรือสําคัญผิดคิดวาตนฉลาด 
 จงยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ และหันหนีจากความชั่ว  



8 เปนการสรางพลานามัยแกรางกาย 
  และหลอเลี้ยงกระดูกของเจา 
 
9
 จงถวายเกียรติแดองคพระผูเปนเจา+ดวยทรัพยสมบัติของเจ
า    
  ดวยผลแรกจากผลผลิตทั้งปวงของเจา  
10 แลวยุงฉางของเจาจะเต็มบริบูรณ 
  และถังของเจาจะเปยมลนดวยเหลาองุนใหม 
 
11 ลูกเอย  อยาดูหม่ินการตีสอนขององคพระผูเปนเจา+ 
  อยาขุนของหมองใจเมื่อพระองคทรงวากลาวตักเตือน 
12 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงตีสอนผูท่ีพระองคทรงรัก 
  ดังพอตีสอนลูกท่ีตนชื่นชม 
13 ความสุขมีแกผูท่ีพบสติปญญา  
  และผูท่ีไดความเขาใจ   
14 เพราะสติปญญาใหประโยชนยิ่งกวาเงิน 
  และใหผลตอบแทนยิ่งกวาทองคํา  
15 ล้ําคายิ่งกวาทับทิม 
  สิ่งใดๆ  ที่เจาปรารถนาไมมีอะไรเทียบเทาได 
16 ที่มือขวาของปญญาคือชีวิตอันยืนยาว 
  ที่มือซายคือทรัพยสมบัติและเกียรติ 
17 หนทางแหงปญญาคือวิถีอันรื่นรมย 
  วิถีท้ังสิ้นของปญญาคือสันติสุข 
18 ปญญาเปนตนไมแหงชีวิตแกผูท่ียึดเธอไว  
  ความสุขมีแกผูท่ียึดเธอไวม่ัน 



 
สติปญญาคุมครองใหปลอดภัย 
19
 องคพระผูเปนเจา+ทรงวางรากฐานโลกไวโดยพระปรีชาญา
ณ    
  ทรงสถาปนาฟาสวรรคดวยความเขาใจ 
20 โดยพระปญญา   หวงลึกก็แยกออก 
  และเมฆก็หยาดน้ําคางลงมา 
21 ลูกเอย  จงถนอมดุลยพินิจและวิจารณญาณไว 
  อยาใหคลาดสายตา 
22 สองสิ่งนี้จะเปนชีวิตสําหรับเจา 
  และเปนอาภรณประดับตัวเจา 
23 แลวเจาจะดําเนินไปตามทางของตนอยางปลอดภัย 
  และเทาของเจาจะไมสะดุดลื่นลม 
24 เมื่อเจาเอนกายลง  เจาจะไมกลัว 
  เมื่อเจานอนลง  เจาจะหลับอยางสุขสบาย  
25 ไมตองหวั่นเกรงภัยพิบัติอันเฉียบพลัน 
  หรือหายนะซึ่งจูโจมคนชั่ว  
26 เพราะองคพระผูเปนเจา+จะเปนความม่ันใจสําหรับเจา 
  และจะทรงพิทักษเทาของเจาใหพนจากกับดัก 
 
สิ่งท่ีพึงระมัดระวัง 
27 อ ยากีดกันสิ่งดีจากผูท่ีสมควรไดรับ   
  เมื่ออยูในอํานาจของเจาท่ีจะจัดการได 
28 อยาพูดกับเพื่อนบานวา “ ไวคราวหนาก็แลวกัน  
พรุงนี้ฉันจะให”   



  ในเมื่อเจาสามารถใหไดในทันที 
29 อยาคิดปองรายเพื่อนบานของเจา  
  ผูอาศัยอยูขางๆ  อยางไวเนื้อเชื่อใจเจา 
30 อยากลาวหาผูใดโดยไมมีมูลเหตุ 
  ในเมื่อเขาไมไดทําอะไรแกเจา 
 
31 อยาอิจฉาคนโหดเหี้ยม 
  หรือเลือกวิถีทางใดๆ ของเขา 
32 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังคนตลบตะแลง 
  แตทรงเชื่อใจคนที่เท่ียงธรรม 
 
33 พระเจาทรงสาปแชงเรือนของคนชั่ว  
 แตทรงอวยพรครัวเรือนของคนชอบธรรม 
34 พระองคทรงเยาะเยยคนที่ชอบเยาะเยย   
  แตทรงแสดงพระกรุณาธิคุณแกผูท่ีออนนอมถอมใจ 
35 คนฉลาดไดครอบครองเกียรติยศ   
  สวนคนโงกาวไปสูความอัปยศ 
 
จงเสาะหาสติปญญา 
4ลูกท้ังหลายเอย  จงฟงคําสั่งสอนของพอ     
 จงใสใจเพื่อจะไดความเขา ใ จ  
2 เพราะเราใหคําสอนที่ดี 
  อยาละเลยคําสอนของเรา 
3 เมื่อเราเปนเด็กอยูในบานของพอ 
  ยังออนเยาวเปนลูกโทนของแม 
4 พอสอนวา “ จงยึดคําสอนของพอไวใหม่ัน 



  ทําตามคําสั่งของพอ  แลวเจาจะมีชีวิตอยู 
5 จงรับสติปญญาและความเขาใจ  
  อยาลืม  อยาหันเหจากคําสอนของพอ 
6 อยาทอดทิ้งสติปญญา  แลวเธอจะชวยปกปกรักษาเจา  
  จงรักเธอแลวเธอจะดูแลเจา 
7จงฉวยสติปญญาและยึดความเขาใจไวกอน   
  อยางอื่นคอยวากันภายหลัง 
8 จงเทิดทูนเธอ  และเธอจะเชิดชูเจา 
  จงกอดปญญาไว  และเธอจะใหเกียรติแกเจา 
9 เ ธ อ จ ะ ส ว ม ม ง ค ล ง า ม บ น ศีรษะเจา 
  เธอจะสวมมงกุฎงดงามใหเจา”  
 
10 ลูกเอย  จงฟงและรับถอยคําของเรา 
  เพื่อปเดือนแหงชีวิตของเจาจะมากหลาย 
11 เราชี้แนะเจาไปในทางแหงปญญา 
  และนําเจาไปตามวิถีอันเที่ยงตรง 
12 เมื่อเจาเดิน  ยางกาวของเจาจะไมถูกขวางก้ัน 
  ยามเจาวิ่ง  เจาจะไมสะดุด 
13 จงยึดโอวาทไวม่ัน  มิใหหลุดมือไป 
  จงถนอมไวใหดี  เพราะเปนชีวิตของเจา 
14 อยายางกรายเขาไปในทางของคนชั่ว 
  อยาเดินในทางของคนเลว 
15 จงหลีกหาง  อยาเดินไปบนทางนั้น   
  จงหันหนีและเลี่ยงไปทางอื่น 
16 เพราะคนชั่วนั้น  วันไหนไมไดทําชั่วเขานอนไมหลับ    



 
 เขาจะหลับตาไมลงจนกวาจะไดทําใหใครสะดุดลมเสียกอน 
17 เขาบริโภคความชั่วเปนอาหาร   
  และดื่มความโหดเห้ียมทารุณ  
 
18 สวนวิถีของคนชอบธรรมดุจดังรุงอรุณ 
  ซ่ึงสองแสงเจิดจาขึ้นเรื่อยๆ  จนเต็มวัน 
19 ทางของคนชั่วดุจดังความมืดมิด 
  เขาไมรูวาตัวเองสะดุดอะไร 
 
20 ลูกเอย  จงตั้งใจฟงสิ่งท่ีเรากลาว 
  เง่ียหูฟงถอยคําของเรา 
21 อยาใหมันคลาดสายตา  
  จงถนอมไวในดวงใจ 
22 เพราะมันเปนชีวิตแกผูท่ีคนพบ 
  เปนพลานามัยแกท้ังกาย 
23 ที่สําคัญท่ีสุด  จงระแวดระวังใจของเจา 
  เพราะใจคือสายธารหลอเลี้ยงชีวิต 
24 จงละท้ิงคําพูดท่ีชั่วชา  
  และวาจาที่คดโกง 
25 จงมุงมองไปขางหนา    
  จดจอแนวแนไมหันเห 
26 จงพิจารณาหนทางสําหรับยางเทาของเจา 
  และดําเนินแตในทางที่แนวแน 
27 อยาหันเหไปทางขวาหรือทางซาย   
  จงยั้งเทาไวจากความชั่วราย 



 
คําแนะนําเก่ียวกับชีวิตสมรส 
5ลูกเอย  จงใสใจในโอวาทของเรา 
  จงเง่ียหูรับถอยคําแหงวิจารณญาณของเรา 
2 เพื่อเจาจะรักษาดุลยพินิจไว 
  และริมฝปากของเจาจะสงวนความรูไว 
3 เพราะริมฝปากของหญิงแพศยาหวานปานหยาดน้ําผึ้ง  
  และคําออดออนฉอเลาะของนางก็คลองติดปาก 
4 แตในบ้ันปลาย  นางขมขื่นยิ่งกวาบอระเพ็ด 
  ทิ่มแทงยิ่งกวาดาบสองคม 
5 เทาของนางถลําลงสูความตาย 
  ยางกาวของนางตรงดิ่งไปยังหลุมฝงศพ 
6 นางไมสนใจวิถีแหงชีวิต   
  ทางของหญิงนั้นคดเคี้ยว  แตนางก็ไมรูเลย 
 
7 ลูกเอย  บัดนี้จงฟงเรา  
  และอยาหันหนีจากถอยคําของเรา 
8 จงหลีกหางจากนาง  
  อยาเฉียดกรายไปใกลประตูเรือนของหลอน 
9 เกรงวาเจาจะสูญเสียกําลังวังชาสวนท่ีดีท่ีสุดใหแกคนอื่น 
  และใหปเดือนของเจาแกคนที่โหดราย4 
10 เกรงวาคนแปลกหนาจะมาชุบมือเปบ    
  

                                      
4 5:9 * อาจเปนการขูกรรโชก 
หรือความหวาดกลัวการแกแคนจากสามีของหญิงนั้น 



  ตักตวงจากทรัพยสินของเจา  
  และน้ําพักน้ําแรงของเจาจะตกแกเรือนของคนอื่น 
11 ใ นบ้ันปลายชีวิตเจาจะรองโอดครวญ 
  เมื่อสิ้นเนื้อประดาตัว 
12 เจาจะวา “ เราเคยเกลียดการตีสอนยิ่งนัก 
  และไมแยแสคําตักเตือน 
13 เราไมยอมเชื่อฟงครูอาจารย 
  หรือรับฟงผูสั่งสอน 
14 เราจวนเจียนจะถลําสูหายนะอยูรอมรอ 
  ตอหนาธารกํานัล”  
 
15 ลูกเอย  จงดื่มน้ําจากบอเก็บของเจา  
  และดื่มน้ําท่ีไหลจากสระของเจาเอง 
16 ควรหรือที่จะใหน้ําพุของเจาไหลลนออกไปตามถนน 
  ใหธารน้ําของเจาไหลไปยังยานชุมชน 
17 จงใหมันเปนของเจาแตผูเดียว 
  ไมใชแบงปนกับคนแปลกหนา 
18 จงใหธารน้ําพุของเจาไดรับพร  
  จงปติยินดีในภรรยาคูชีวิต 
19 ดังนางกวางที่นารัก  เลียงผาที่นาชม 
  ใหออมอกของเธอเปนท่ีหนําใจเจาเสมอ  
  จงดื่มดํ่าในความรักของเธอเพียงผูเดียว 
20 เหตุใดเจาจึงไปหลงใหลหญิงแพศยา   
  และซบออมอกหญิงเสเพล 
21 ดวยวาทางของมนุษยอยูในสายพระเนตรองคพระผูเปนเจา+     
  พระองคทรงพิเคราะหดูทุกวิถีของเขา 



22 คนชั่วจนมุมดวยความผิดบาปของตน  
  เชือกบาปคลองมัดเขาไวแนน 
23 เขาจะตายเพราะขาดวินัย 
  และหลงเตลิดไปเพราะความโงมหันตของตน 
 
คําเตือนเรื่องการคํ้าประกัน 
6ลูกเอย  หากเจาคํ้าประกันใหเพื่อนบาน  
  หากเจาจับมือทําสัญญาใหคนอื่น 
2 หากเจาติดกับดวยวาจา 
  ถูกผูกมัดเพราะคําพูดของตัวเอง 
3 ลูกเอย  จงทําเชนนี้เพื่อเอาตัวรอด 
  ในเมื่อเจาตกอยูในเง้ือมมือของเพื่อนบานแลว 
   อยากลัวเสียหนา   
  จงรีบไปขอถอนตัวเสีย 
4 อยาประวิงผัดผอน  แตรีบไปทําทันที  
  อยาหยุดพักจนกวาจะเรียบรอย 
5 จ ง ถอนตัวออกมา  เหมือนกวางหนีรอดจากนายพราน 
  หรือนกที่พนจากมือคนดักนก 
 
คําเตือนเรื่องความเกียจคราน 
6 เจาคนขี้เกียจ  จงไปเรียนจากมด 
  สังเกตวิธีการของมันแลวจงฉลาดขึ้น 
7 มันไมมีหัวหนาหรือผูควบคุมดูแลคอยบงการ 
8 แตมันก็ยังสะสมเสบียงในฤดูรอน  
  แ ล ะ ร ว บ ร ว ม อ า หารตั้งแตหนาเก็บเก่ียว 
9 เจาคนเกียจคราน  จะนอนไปนานเทาใด 



  เมื่อไหรเจาจะลุกขึ้นเสียที 
10 นอนอีกนิด  หลับอีกหนอย   
  กอดอกงีบตอสักประเดี๋ยว 
11 แลวความยากจนก็จูโจมเจาดังขโมย   
  และความขัดสนเลนงานเจาอยางคนถืออาวุธ 
 
คําเตือนเรื่องลักษณะของคนชั่วราย 
12 คนเลวทรามและชั่วราย 
  พูดจาลดเลี้ยว   
13  เขาขยิบตา   
  ขยับเทา 
  สงสัญญาณกระดิกนิ้ว 
14  จิตใจคิดคดทรยศ  คิดอานทําการชั่ว     
  และคอยยั่วยุใหแตกราวกัน 
15 ฉะนั้น  เขาจึงถึงแกหายนะในฉับพลัน  
  แหลกสลายจนสุดท่ีจะเยียวยา 
 
สิ่งท่ีพระเจาทรงเกลียดชัง 
16 มีหกสิ่งซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงเกลียดชัง   
  เจ็ดสิ่งท่ีทรงชิงชัง 
17  ตาที่หยิ่งยโส   
  ลิ้นท่ีโปปด   
  มือที่เขนฆาผูบริสุทธิ์   
18  ใจที่คิดการราย   
  เทาท่ีปราดไปกระทําชั่ว   
19  พยานเท็จผูกลาวมุสา   



  และผูท่ียุใหพี่นองแตกสามัคคี 
 
ค ำ เตือนเรื่องการลวงประเวณี 
20 ลูกเอย  จงเชื่อฟงคําสั่งของพอ   
  อยาละเลยโอวาทของแม 
21 ผูกคําสอนของทานไวรอบคอ   
  ตราตรึงไวในดวงใจนิรันดร 
22 ยามเดิน  คําสอนนั้นจะไดชวยชี้นํา   
  ยามหลับ  จะคอยดูแล  
  ครั้นยามตื่น  จะชวยชี้แนะ 
23 เพราะโอวาทคําสั่งสอนเปนดวงประทีป  

ใหความสวาง 
 คําตักเตือนวากลาว 
  เปนทางแหงชีวิต 
24 เพื่อคุมครองเจาใหพนจากหญิงชั่ว 
  และคําออดออนฉอเลาะของหญิงเสเพล 
25 อยากระสันถึงความงามของหลอน   
 
 อยาปลอยใหมารยาสาไถยของหลอนทําใหเจาหลงผิด 
26 เพราะหญิงแพศยานําชายไปสูความสิ้นเนื้อประดาตัว      
  หญิงเลนชูถึงกับคราชีวิตของเขา 
27 ชายผูซ่ึงสุมไฟไวในอก   
  เสื้อผาของเขาจะไมถูกเผาไหมหรือ 
28 คนเราสามารถเดินย่ําถานรอนๆ  
  โดยเทาไมถูกไฟลวกไดหรือ 
29 ชายซ่ึงลวงประเวณีกับภรรยาของผูอื่นก็เชนนั้นแหละ 



  ไมมีใครที่แตะตองนางแลวจะลอยนวลพนโทษไปได 
 
30 แมแตขโมยเมื่อถูกจับได 
  ก็อาจจะแกตัววาทําไปเพราะความหิวโหย 
31 แตถึงกระนั้น  เขาก็ถูกปรับถึงเจ็ดเทาของราคาของกลาง  
 
 แมวาอาจจะตองถึงกับขายของทุกอยางในบานเพื่อชดใช 
32 แตชายที่ลวงประเวณีเปนคนสิ้นคิด 
  ผูท่ีทําเชนนั้นก็ทําลาย ต น เ อ ง  
33 ผลที่จะไดรับคือรอยแผลและความอัปยศ 
  เปนความอับอายขายหนาตลอดกาล 
34 เพราะความหึงหวงจะทวีความโกรธแคนของสามีหญิงนั้น 
  และเมื่อแกแคนเขาจะไมยั้งมือเลย 
35 เขาจะไมยอมรับคาชดใชใดๆ  
   ไมวาคาทําขวัญมากมายสักเทาใด    
  เขาก็จะไมยอมเปนอันขาด 
                          
คําเตือนเรื่องหญิงโสเภณี 
7ลูกเอย  จงปฏิบัติตามคําของเรา  
  จงสะสมโอวาทของเราไวกับตัว 
2 จงทําตามคําสอนของเรา  และเจาจะมีชีวิตอยู 
  จงทะนุถนอมคําสอนของเราไวดังแกวตา 
3 พันไวรอบนิ้ว 
  จารึกไวในดวงใจ 
4 จงกลาวกับปญญาวา “ เธอเปนพี่สาวของฉัน”  
  จงเรียกความเขาใจวาญาติมิตร 



5 ปญญาจะคุมกันเจาจากหญิงแพศยา 
  จากหญิงเสเพลผูออดออนยั่วยวน 
 
6 ที่หนาตางบาน 
  เรามองออกไปตามบานเกล็ด 
7 ในหมูคนเขลา  ทามกลางชายหนุมซ่ึงเราจับตาดู 
  เห็นชายหนุมซ่ึงไมรูจักคิด 
8 เขาเดินไปตามถนนใกลทางแยกไปบานของนาง 
  เดินไปตามทางสูบานของนาง 
9 ใกลสิ้นวัน  ยามโพลเพล 
  ขณะค่ําคืนยางเขามา 
 
10 หญิงคนหนึ่งออกมาพบเขา 
  นางแตงตัวเยี่ยงโสเภณีผูมีเจตนายั่วยวน 
11 นางจัดจานไรยางอาย 
  อยูไมติดบาน 
12 เดี๋ยวไปที่ถนน  เดี๋ยวอยูท่ีลานเมือง 
  คอยซุมดักอยูทุกมุมเมือง 
13 นางโผกอดเขา  จูบเขา   
  และพูดอยางหนาดานวา 
 
14 “ ฉันมีเครื่องเซนอยูท่ีบาน   
  วันนี้ฉันไดแกบนแลว 
15 ฉันจึงออกมาเพื่อพบเธอ   
  ฉันมองหา  ก็พบเธอเขาพอดี 
16 ฉันปูเตียงไว 



  ดวยผาลินินเนื้อดีสีสวยจากอียิปต   
17 ประพรมดวยมดยอบ   
  ก ฤ ษ ณา แ ล ะ อ บ เ ช ย  
18 มาซิ  ใหเราเริงรักด่ืมดํ่ากัน 
  ถึงพรุงนี้เชาเลย 
19 ผัวของฉันไมอยูบาน   
  เขาเดินทางไปไกล 
20 เขาเอาถุงเงินไปดวย  
  กวาจะกลับมาก็วันเพ็ญ”  
 
21 นางโอโลมเขาดวยคําหวานหู  
  ออดออนฉอเลาะจนเขาเสียที 
22  เดินตามนางไปตอยๆ  
  เหมือนวัวถูกจูงเขาโรงฆาสัตว    
 เหมือนกวางติดกับ 
23  เตรียมขึ้นเขียง   
 เหมือนนกบินไปหากับดัก 
  ไมรูวาความตายรออยูขางหนา 
 
24 ลูกเอย  จงฟงเราเถิด  
  จงใสใจในถอยคําของเรา 
25 อยาปลอยใจไปตามทางของนาง 
  อยาหลงไปตามทางนั้น  
26 เหยื่อที่นางฟดลงเสียนั้นมากมายนัก 
  ผูชายเปนอันมากตองตายเพราะนาง 
27 เรือนของนางเปนทางสูความตาย 



  นําไปถึงแดนมรณะ 
 
เสียงของสติปญญา 
8เจาไมไดยินเสียงของสติปญญาหรือ 
  ความเขาใจมิไดสงเสียงอยูหรือ      
2 ณ ท่ีสูงริมทาง  ที่หัวมุมถนน 
  ปญญายืนอยู 
3 ขางประตูเขาเมือง  ตามทางเทา 
  ปญญารองบอกวา 
4 “ ฟงเถิด  มนุษยท้ังหลายเอย      
  เราปาวรองแกมวลมนุษยชาติ 
5 เจาคนท่ึม  จงรับความสุขุมรอบคอบ 
  เจาผูโฉดเขลาจงรับความเขาใจ 
6 ฟงเถิด  เรามีเรื่องสําคัญยิ่งจะบอก 
  เราเอยปากเพื่อกลาวสิ่งท่ีถูกตอง 
7 ปากของเรากลาวความจริง  
  ริมฝปากของเราชิงชังความชั่ว 
8 วาจาท้ังสิ้นของเราเที่ยงธรรม 
  ไมมีการเลี้ยวลดบิดเบือน 
9 ลวนแลวแตถูกตองสําหรับผูมีความเขาใจ   
  และไมมีขอผิดพลาดสําหรับผูมีความรู 
10 จงเลือกคําสอนของเราแทนเลือกเงิน  
  เลือกความรูดีกวาทองเนื้อดี 
11 เพราะสติปญญาสูงคากวาทับทิม  
  สิ่งท่ีเจาปรารถนาไมมีอะไรเปรียบปานปญญา 
 



12 เรา  ปญญาและความสุขุมรอบคอบควบคูกันมา  
  เรามีความรูกับดุลยพินิจ 
13 ความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+คือการเกลียดชังความชั่ว      
  เราชิงชังความหยิ่งจองหอง   
  การประพฤติชั่ว และวาจาตลบตะแลง 
14 เราใหคําปรึกษาและดุลยพินิจ 
  อํานาจและความเขาใจอยูท่ีเรา 
15 โดยเรา  กษัตริยจึงปกครอง 
  และผูครอบครองก็ตรากฎหมายที่ยุติธรรม 
16 โดยเรา  เจานายบังคับบัญชา 
  และเหลาขุนนางปกครองโลก 
17 เรารักผูท่ีรักเรา   
  คนที่เสาะหาเราก็พบเรา 
18 ทรัพยสมบัติ  เกียรติยศ  อยูท่ีเรา 
  ความมั่งค่ังถาวรและความเจริญรุงเรืองดวย 
19 ผลของเราดียิ่งกวาทองเนื้อแท 
  สิ่งท่ีเราใหล้ําคากวาเงินเนื้อดี 
20 เราดําเนินในวิถีแหงความชอบธรรม 
  ตามเสนทางแหงความยุติธรรม 
21 เราใหความม่ังค่ังแกผูท่ีรักเรา   
  เพิ่มพูนใหคลังสมบัติของเขาเต็มบริบูรณ 
 
22 องคพระผูเปนเจา+ทรงใหกําเนิดเรา   
   กอนพระราชกิจครั้งอดีตโพน 
  เปนสิ่งแรกแหงฝพระหัตถ 
23 เรารับการสถาปนาไวตั้งแตนิรันดรกาล 



  ตั้งแตปฐมกาลกอนเริ่มโลก 
24 เราถือกําเนิดตั้งแตยังไมมีมหาสมุทร   
  กอนน้ําพุพุงขึ้นมาสูผิวโลก 
25 กอนภูเขาและเนินเขาถูกสรางขึ้น 
  เราก็เกิดแลว 
26 กอนที่พระเจาทรงสรางผืนแผนดินและทองทุง 
  กอนผงธุลีใดๆ ของโลก 
27 เราอยูท่ีนั่น  เมื่อพระองคทรงสถาปนาฟาสวรรค 
  และกําหนดขอบเขตพื้นผิวของหวงลึก 
28 เมื่อทรงวางตําแหนงของเมฆเบื้องบน 
  และจํากัดเขตของตาน้ําแหงหวงบาดาล 
29 เมื่อพระองคทรงขีดพรมแดนของทะเล    
  เพื่อมิใหน้ําล้ําเขตทรงบัญชา 
 และเมื่อพระองคทรงปกผังวางฐานรากของโลก 
30  เราอยูเคียงขางพระองคเสมือนนายชางเอก      
 เปยมดวยความปติยินดีวันแลววันเลา 
  ราเริงอยูเบ้ืองพระพักตรพระองคเสมอ 
31 ชื่นชมกับสิ่งท่ีพระองคทรงสราง   
  คือ  โลกกวาง  และมวลมนุษยชาติ 
 
32 ดังนั้นลูกเอย  จงฟงเรา  
  ความสุขมีแกผูท่ีรักษาวิถีทางของเรา 
33 จงฟงคําสอนของเรา  แลวจงฉลาดขึ้น 
  อยาเพิกเฉยละเลย   
34 ความสุขมีแกผูท่ีฟงเรา      
  เฝารอเราทุกวันท่ีริมประตู  



  คอยทาท่ีหนาบานของเรา 
35 ดวยวาผูใดก็ตามที่พบเรายอมพบชีวิต 
  และไดรับความโปรดปรานจากองคพระผูเปนเจา+ 
36 สวนผูท่ีพลาดจากเราก็ทํารายตัวเอง    
  ทุกคนท่ีเกลียดเราก็รักความตาย”  
 
สติปญญาและความโงเขลา 
9สติปญญาไดสรางวังขึ้น 
  บนเสาหลักเจ็ดตน 
2 และตระเตรียมงานเลี้ยงใหญ   
  ดวยการจัดเตรียมเนื้อและผสมเหลาองุนไว 
3 แลวสงนางกํานัลออกไปเชื้อเชิญทุกคน  

เธอรองเรียกจากจุดสูงสุดของเมืองวา 
4 “ หันมาทางนี้เถิด  คนเขลาทั้งหลาย”  
  เธอกลาวกับผูขาดดุลยพินิจวา 
5 “ จงมารวมงานเลี้ยงของเรา   
  รับประทานอาหารและดื่มเหลาองุนท่ีเราไดผสมไว 
6 ทิ้งความเขลาเสีย   แลวเจาจะมีชีวิตอยู 
  และดําเนินในทางแหงความเขาใจ”  
7 ตักเตือนคนชอบเยาะเยย  มีแตจะถูกตอกกลับ 
  ผูท่ีตักเตือนคนชั่วราย  มีแตจะเสียหนา 
8 อยาเสียเวลาไปวากลาวคนมักเยาะเยย       
   เขามีแตจะเกลียดชังเจา       
  จงตักเตือนคนฉลาด  เขาจะรักเจา 
9 จงสอนคนฉลาด  แลวเขาจะฉลาดยิ่งขึ้น   
  จงสอนคนชอบธรรม  แลวเขาจะเรียนรูมากขึ้น 



 
10 ความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+เปนจุดเริ่มตนของปญญา  
  การรูถึงองคบริสุทธิ์นํามาซ่ึงความเขาใจ 
11 เ ร า * เพิ่มพูนวันเวลาของเจา 
  และทําใหปเดือนในชีวิตของเจาทวีผล 
12 หากเจาฉลาด  สติปญญาของเจาก็ใหบําเหน็จแกเจา 
 หากเจามักเยาะเยย  เจาก็มีแตทนรับทุกขอยูคนเดียว 
13 หญิงแพศยาเปนหญิงโงและทะลึ่งตึงตัง  
  นางปลอยตัวและไมรูจักคิด 
14 นางนั่งอยูท่ีประตูบาน 
  หรือ ณ ที่สูงของเมือง 
15 คอยใหทาผูชายที่ผานไปผานมา  
  ผูมุงหนาไปตามทางของตัว 
16 นางกลาวกับบรรดาผูขาดดุลยพินิจวา  
  “ คนเขลาทั้งหลายเอย  หันมาทางนี้เถิด 
17 น้ําท่ีลักเขาดื่มก็หวานดี   
  อาหารที่ขโมยเขากินก็อรอยนัก”  
18 แตคนเหลานั้นไมรูวาคนตายอยูท่ีนั่น 
  และแขกของนางลวนอยูในหวงมรณะ 
 
คนชอบธรรมและคนชั่ว 
10สุภาษิตของโซโลมอน:  
  บุตรที่ฉลาดทําใหบิดาสุขใจยินดี  
 สวนบุตรที่โงเขลาทําใหมารดาเศราใจ 
 
2 ทรัพยสมบัติท่ีไดมาอยางทุจริตนั้นไรคา     



  แตความชอบธรรมชวยกอบกูพนความตาย 
องคพระผูเปนเจา+เจามิทรงยอมใหคนชอบธรรมหิวโหย  
  และมิใหคนชั่วรายสมปรารถนา 
 
4 มือที่เกียจครานทําใหยากจนลง      
  สวนมือที่ขยันหมั่นเพียรนํามาซ่ึงความม่ังค่ัง 
 
5 ผูท่ีสะสมพืชผลในฤดูรอนเปนบุตรที่ฉลาด 
  สวนผูท่ีหลับไหลในฤดูเก็บเก่ียวเปนบุตรที่นาขายหนา 
 
6 พระพรอยูเหนือศรีษะคนชอบธรรม 
  แตความทารุณลนปากของคนชั่ว 
 
7 อนุสรณของคนชอบธรรมจะเปนพระพร  
  แตชื่อเสียงของคนชั่วจะเสื่อมเสียไป 
 
8 จิตใจท่ีฉลาดจะรับคําสั่งสอน 
  สวนคนโงพูดพลอยๆ ก็ถึงแกหายนะ 
 
9 สุจริตชนดําเนินอยางม่ันคง  
  สวนคนคดโกงจะถูกเปดโปง 
10 ผูท่ีขยิบตาสรางความเดือดรอน 
  การตักเตือนอยางตรงไปตรงมานําไปสูสันติสุข 
 
11 ปากของผูชอบธรรมเปนบอน้ําพุแหงชีวิต 
  แตความทารุณลนปากคนชั่ว 



 
12 ความเกลียดชังยั่วยุใหเกิดการแตกแยก   
 แตความรักมองขามความผิดท้ังมวล 
 
13 สติปญญาพบไดจากปากของผูมีความเขาใจ  
  สวนไมเรียวมีไวหวดหลังผูขาดดุลยพินิจ 
 
14 คนฉลาดสั่งสมความรู   
  แตปากของคนโงเชิญชวนความยอยยับ 
 
15 คนร่ํารวยมีดีตรงที่มีสมบัติ  
  สวนคนจนก็แยตรงที่จน5 
 
16 คาจางของคนชอบธรรมใชเลี้ยงชีวิต  
  สวนรายไดของคนชั่วนําโทษทัณฑมาสูเขา 
 
17 ผูท่ีอยูในโอวาทก็สําแดงทางสูชีวิต 
  สวนผูท่ีไมแยแสการตีสอนก็พาคนอื่นหลงผิด 
 
18 ผูท่ีซอนเรนความเกลียดชังมีริมฝปากท่ีโกหก 
  ผูท่ีกระพือคํานินทาวารายเปนคนโง 
 

                                      
5 10:15 * หรือ 
“ ความม่ังค่ังของคนรวยคือเมืองปอมปราการของเขา  
สวนความยากจนคือหายนะของคนจน”  



19 พูดมากก็พลั้งปากได 
  ผูท่ีรูจักยั้งปากก็เปนคนฉลาด 
 
20 ลิ้นของคนชอบธรรมคือเงินเนื้อดี 
  สวนจิตใจของคนชั่วก็ดอยคา 
 
21 ริมฝปากผูชอบธรรมหลอเลี้ยงคนมากมาย 
  แตคนโงตายเพราะขาดดุลยพินิจ 
 
22 พระพรขององคพระผูเปนเจา+นํามาซ่ึงความมั่งค่ัง 
  และมิไดทรงแถมความทุกขรอนมาดวย 
 
ความยําเกรงพระเจาทําใหชีวิตยืนยาว 
23 คนโงเพลิดเพลินกับการประพฤติชั่ว    
  สวนคนฉลาดชื่นชมในสติปญญา 
 
24 สิ่งท่ีคนชั่วหวาดกลัวจะมาถึงเขา 
  สวนความปรารถนาของผูชอบธรรมจะบรรลุผล 
 
25 เมื่อมรสุมพัดภัยกระหน่ํา  คนชั่วรายก็สิ้นไป  
  แตผูชอบธรรมยืนหยัดม่ันคงเปนนิตย 
 
26 เชนดังน้ําสมกับฟน  และควันกับตา 
  คนเกียจครานก็เปนเชนนั้น  แกผูใชเขาไป 
 
27 ความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ทําใหชีวิตยืนยาว 



  แตปเดือนของคนชั่วถูกบ่ันทอน 
 
28 คนชอบธรรมคาดหวังความสุขยินดี   
  สวนความหวังท้ังมวลของคนชั่วก็สูญเปลา 
 
29 ทางขององคพระผูเปนเจา+เปนท่ีกําบังสําหรับผูชอบธรรม 
  แตเปนหายนะแกผูกระทําชั่ว 
 
30 คนชอบธรรมจะไมมีวันถูกถอนรากถอนโคน 
  สวนคนชั่วรายจะไมคงอยูในแผนดิน 
 
31 ปากของผูชอบธรรมนํามาซ่ึงสติปญญา     
  แตลิ้นท่ีปลิ้นปลอนจะถูกตัดออก 
 
32 ริมฝปากผูชอบธรรมรูวาอะไรเหมาะสม 
  สวนปากของคนชั่วรูแตสิ่งท่ีตะลบตะแลง 
 
ผ ล ข อ ง ค ว า ม ช อ บ ธ ร ร ม แ ละความชั่วราย 
11องคพระผูเปนเจา+ทรงเกลียดชังตราชูขี้ฉอ 
  แตพอพระทัยเครื่องชั่งท่ีเท่ียงตรง 
 
2 เมื่อความเยอหยิ่งมา   
   ความอัปยศก็ตามมา     
  สวนสติปญญามากับความถอมสุภาพ 
 
3 ความซ่ือสัตยนําทางใหคนเที่ยงธรรม   



  สวนคนชั่วรายถูกทําลายโดยความ 
   อสัตยอธรรมของตนเอง 
 
4 ทรัพยสมบัติชวยอะไรไมไดในวันแหงพระพิโรธ 
  แตความชอบธรรมชวยกอบกูใหพนจากความตาย 
 
5 ความชอบธรรมของผูไรท่ีติปูทางตรงสําหรับเขา 
  สวนคนชั่วจะลมลงโดยบาปผิดของตน 
 
6 ความชอบธรรมของคนเที่ยงตรงชวยกอบกูเขา 
  สวนคนคดติดกับโดยความปรารถนาชั่วของตน 
 
7 เมื่อคนชั่วตายไป  ความหวังของเขาก็พังพินาศ 
 
 ทุกสิ่งท่ีเขาคาดหวังจะไดจากอํานาจของตนก็สูญเปลา 
 
8 คนชอบธรรมรับการชวยเหลือใหพนจาก 
   ความทุกขรอน 
  และคนชั่วก็เขาไปรับแทน 
 
9 วาจาของคนชั่วผลาญทําลายเพื่อนบาน     
  สวนคนชอบธรรมหลุดพนโดยอาศัยความรู 
 
10 เมื่อคนชอบธรรมเจริญรุงเรือง บานเมืองก็ปติชื่นชม 
  เมื่อคนชั่วยอยยับ  ก็มีเสียงโหรองยินดี 
 



11 โดยพรแหงคนเที่ยงธรรม  บานเมืองก็เปนท่ียกยอง 
  แตโดยปากของคนชั่ว  บานเมืองก็พินาศยอยยับ 
 
จงระมัดระวังวาจา 
12 คนไมรูจักคิดก็เหยียดหยามเพื่อนบาน 
  สวนผูท่ีมีความเขาใจยอมสงบปากคํา 
 
13 คําซุบซิบนินทาแพรงพรายความลับ 
  สวนคนที่เชื่อถือวางใจไดรักษาความลับไว 
 
14 ประเทศชาติลมสลายเพราะขาดการชี้นํา 
  แตมีท่ีปรึกษามากๆ ชวยใหม่ันใจในชัยชนะ 
 
15 ผูท่ีคํ้าประกันคนอื่น  จะเดือดรอนแนนอน 
  สวนผูท่ีปฏิเสธการคํ้าประกันก็ปลอดภัย 
 
16 หญิงผูมีใจงดงามและกรุณา  ยอมไดรับความนับถือ 
  สวนชายใจรายยอมไดแตเงินเทานั้น 
 
17 ผูท่ีมีใจเมตตากรุณา  ก็ยังประโยชนสุขแกตน 
  สวนผูท่ีโหดรายทําใหตัวเองเดือดรอน 
 
18 คนชั่วไดคาจางจอมปลอม 
 
 แตผูท่ีหวานความชอบธรรมยอมเก็บเก่ียวบําเหน็จอันแนนอ
น  



 
19 ผูท่ีตั้งม่ันในความชอบธรรมยอมพบชีวิต  
  สวนผูติดตามความชั่วก็ไปสูความตาย 
 
20 องคพระผูเปนเจา+ทรงชังคนที่คดในของอในกระดูก  
  แตทรงชื่นชมคนที่วิถีทางของเขาไรท่ีติ 
 
21 จงมั่นใจเถิดวา  คนชั่วรายจะไมพนผิด ลอยนวลไปได  
  แตบรรดาผูชอบธรรมจะรอดพน 
 
22 หญิงงามผูไมรูจักคิด     
  ก็เหมือนหวงทองคําท่ีคลองจมูกหมู 
 
23 ความปรารถนาของคนชอบธรรมบรรลุแตผลดี 
  สวนความหวังของคนชั่วจบลงดวยความเกรี้ยวกราด 
 
การใหดวยใจกวางขวาง 
24 บางคนยิ่งใหอยางใจกวาง  ยิ่งมีเพิ่มมาก 
  สวนบางคนยิ่งตระหนี่ถ่ีเหนียวกลับยิ่งยากจน 
 
25 คนใจกวางจะเจริญรุงเรือง 
  ผูท่ีนําความชุมชื่นไปสูคนอื่น 
ตัวเองก็จะไดรับความชื่นใจ 
 
26 ผูคนยอมสาปแชงผูท่ีกักตุนขาว 
  แตคนที่เต็มใจขายใหยอมไดรับพรทวมทน 



 
27 ผูแสวงหาสิ่งท่ีดียอมพบคว า ม โ ป ร ด ป ร า น  
  สวนความชั่วมาสูผูแสวงหามัน 
 
28 คนท่ีวางใจในทรัพยสมบัติจะตกต่ําลง 
  สวนคนชอบธรรมจะเจริญรุงเรืองเหมือนตนไมเขียว 
 
29 ผูท่ีนําความทุกขรอนมาสูครอบครัวของตน  
ในที่สุดเขาจะไมมีอะไรเหลืออยู  
  และคนโงจะตกเปนทาสของคนฉลาด 
 
30 ผ ล ข อ ง ค น ช อ บ ธ รรมเปนตนไมแหงชีวิต 
  และผูท่ีฉลาดก็นําดวงวิญญาณ 
 
31 แมแตคนชอบธรรมก็ยังจะไดรับผลของการกระทําในโลกนี้  
  คนบาปคนชั่วจะยิ่งกวานั้นสักเทาใด 
 
วินัยและการเรียนรู 
12ผูท่ีรักการเตือนสอนก็รักความรู      
  สวนผูท่ีชังการแกไขก็โงเขลา 
 
2 องคพระผูเปนเจา+ทรงโปรดปรานคนดี  
  และทรงลงโทษคนที่คิดชั่ว 
 
3 ความชั่วไมชวยใหคนตั้งตัวได 
  แตรากฐานของคนชอบธรรมจะไมคลอนแคลน 



 
4 ภรรยาที่ดีเปนมงกุฎของสามี 
 
 สวนภรรยาที่นาอับอายดุจดังความผุกรอนในกระดูกของเขา 
 
5 คนชอบธรรมคิดอะไรตรงไปตรงมา 
  สวนคําแนะนําของคนชั่วนั้นคิดคดทรยศ 
 
6 วาจาของคนชั่วซุมดักทําราย 
  สวนถอยคําของคนเที่ยงธรรมชวยกอบกู 
 
7 คนอธรรมจะยอยยับและสูญสิ้น 
  แตเรือนของคนเที่ยงธรรมยั่งยืน 
 
8 คนเราไดรับการยกยองตามปญญาของตน  
  สวนคนใจคดยอมเปนท่ีชิงชัง 
 
9 เปนคนสมถะแตมีบริวารใชสอย 
  ก็ดีกวาทําทาวางโตแตไมมีจะกิน 
 
10 คนชอบธรรมหวงใยแมในความเปนอยูของสัตวท่ีเขาเลี้ยง   
  สวนคนอธรรมแมความกรุณาของเขาก็ยังโหดเหี้ยม 
11 ผูซ่ึงไถพรวนที่ดินของตนจะมีอาหารอุดม     
  สวนคนที่เอาแตเพอฝนก็ขาดวิจารณญาณ 
 
12 คนชั่วโลภในสิ่งท่ีไดมาโดยทุจริต 



  สวนคนชอบธรรมหยั่งรากเกิดผล 
 
13 คนชั่วจะตกที่นั่งลําบากเพราะวาจาชั่วของตน   
  สวนคนชอบธรรมหลีกพนความทุกขรอน 
 
14 ผลแหงวาจาทําใหคนเราไดรับสิ่งดีๆ  
  คนเรายอมไดรับผลตอบแทนจากการกระทําของตน 
 
คนฉลาดและคนโง 
15 คนโงคิดวาวิธีของตนถูก    
  สวนคนฉลาดยอมรับฟงคําแนะ น ำ  
 
16 คนโงเขลาอารมณวูวาม  
  สวนคนฉลาดสุขุมมองขามการสบประมาท 
 
17 พยานที่พูดจริงใหการอยางสัตยซ่ือ 
  สวนพยานเท็จโกหก 
 
18 คําพูดพลอยๆ ทิ่มแทงเหมือนดาบ   
 
 แตวาจาของคนเฉลียวฉลาดนํามาซ่ึงการเยียวยารักษา 
 
19 ความจริงยืนหยัดการพิสูจนของเวลา   
  สวนคําโกหกไมชาก็ถูกจับได 
 
20 ใจท่ีกะการชั่วรายเต็มไปดวยอุบายลอลวง  



  สวนผูท่ีสงเสริมความสงบสุขมีแตปติยินดี 
 
21 ไมมีภยันตรายตกแกผูชอบธรรม 
  สวนคนชั่วจะทุกขรอนแสนสาหัส 
 
22 องคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังคนที่มุสาหลอกลวง  
  แตทรงชื่นชมผูท่ีรักความจริง   
 
23 คนฉลาดไมแสดงภูมิ  
  แตคนโงแสดงความโงเขลาออกมา 
 
24 มือที่ขยันขันแข็งจะครอบครอง       
 สวนความเกียจครานจบลงดวยการเปนทาสกรํางาน6 
 
25 ใจของคนที่วิตกกังวลก็ถวงเขาลง 
  แตคําปลุกปลอบใจทําใหชื่นบาน 
 
26 คนชอบธรรมระมัดระวังในการคบเพื่อน    
  สวนทางของคนชั่วพาใหหลงเตลิดไป 
 
27 คนเกียจครานไมยอมแมแตจะแลเนื้อที่ตนลามาได  
  แตคนขยันหมั่นเพียรเห็นคุณคาในสิ่งท่ีตนมี 
 

                                      
6 12:24 * หรือ “ อุตสาหะทํางานและกาวขึ้นเปนผูนํา  
หรือเกียจครานและย่ําอยูกับท่ี”  



28 ทางแหงความชอบธรรมนําไปสูชีวิต  
  บนทางนั้นคือความอมตะ 
 
วิถีของคนชอบธรรม 
13บุตรที่ฉลาดรับฟงคําสั่งสอนของบิดา     
  สวนคนชอบเยาะเยยไมฟงคําเตือนสติ 
 
2 คนเราไดรับผลดีจากวาจาของตน  
  สวนคนคิดชั่วแสวงหาความโหดราย 
 
3 ผูท่ีสงวนปากคําก็สงวนชีวิตของตน 
  สวนผูพูดพลอยๆ จะถึงแกหายนะ 
 
4 คนเกียจครานอยากได  แตไมได 
  สวนคนขยันก็ไดสมใจปรารถนา 
 
5 คนชอบธรรมเกลียดสิ่งท่ีเทียมเท็จ  
  สวนคนชั่วกอใหเกิดความนารังเกียจและนาอดสู 
 
6 ความชอบธรรมปกปองสุจริตชน 
  สวนคนชั่วถูกโคนลมดวยความชั่ว 
 
7 บางคนวางทาร่ํารวยแตไมมีอะไร  
  สวนบางคนทําทีวายากจนแตกลับมี 
  ทรัพยสมบัติมากมาย 
 



8 ทรัพยสมบัติอาจใชไถชีวิตคน 
  แตคนจนไมเคยถูกขมขูเรียกคาไถ 
 
9 ความสวางของคนชอบธรรมก็สดใส 
  สวนประทีปของคนชั่วจะถูกดับไป 
 
10 ความหยิ่งยโสมีแตนําไปสูการวิวาท 
  แตปญญาพบไดในบรรดาผูยอมรับคําแนะนํา 
 
11 เงินทุจริตรอยหรอไปเรื่อยๆ  
  สวนผูท่ีเก็บออมทีละนอย  ทําใหเพิ่มพูนขึ้น 
 
ท่ีมาของความหวัง 
12 ความหวังท่ีถูกประวิงไวทรมานจิตใจคน   
  แตความสมปรารถนาเปนตนไมแหงชีวิต 
 
13 ผูท่ีลบหลูพระวจนะจะตองชดใช 
  สวนผูท่ีเคารพบทบัญญัติก็ไดรับบําเหน็จ 
 
14 คําสอนของปราชญเปนน้ําพุแหงชีวิต  
  ชวยใหพนจากบวงความตาย 
 
15 คนท่ีมีความเขาใจก็ไดรับความโปรดปราน       
  สวนทางของคนไมซ่ือก็ยากลําบาก 
 
16 คนฉลาดกระทําการดวยสติปญญา  



  แตคนเขลาโออวดความโงของตน 
 
17 ผูสื่อขาวท่ีชั่วกอความเดือดรอน 
  สวนทูตที่เชื่อถือไดนํามาซ่ึงการบําบัด 
 
18 ผูท่ีไมแยแสคําเตือนสติ  ก็มุงสูความยากจนและความอับอาย  
  สวนผูท่ีรับฟงคําวากลาว ก็ไดรับเกียรติ 
 
19 เมื่อความปรารถนาสัมฤทธิ์ผล  ก็ชื่นวิญญาณยิ่งนัก 
  สวนคนโงชิงชังการหันจากความชั่ว 
 
20 คบกับคนฉลาดแลวฉลาดขึ้น  
 คบกับคนโงจะเผชิญอันตราย7 
 
21 เคราะหรายไลตามคนชั่ว 
  สวนความเจริญรุงเรืองเปนรางวัลของผูชอบธรรม 
 
22 คนดีท้ิงมรดกไวใหลูกหลานเหลน     
  แตทรัพยสมบัติของคนบาปถูกสะสมไวใหผูชอบธรรม 
 
23 ที่นาของคนยากจนอาจใหพืชผลอุดม  
  แตถูกความอยุติธรรมกวาดเอาไปหมด 
 

                                      
7 13:20 * หรือ “ คบคนพาล  พาลพาไปหาผิด  คบบัณฑิต  
บัณฑิตพาไปหาผล”  



24 ผูท่ีสงวนไมเรียวก็ชังลูกของตน 
  สวนผูท่ีรักลูกจริงก็เอาใจใสเตือนสอนเขา 
 
25 คนชอบธรรมไดรับประทานจนหนําใจ 
  สวนคนชั่วหิวโหยทองก่ิว 
 
คนเที่ยงธรรมและคนชั่วราย 
14หญิงฉลาดสรางเรือนของตนขึ้น    
  สวนหญิงโงรื้อมันลงดวยน้ํามือของตน 
 
2  ผูประพฤติตามทํานองคลองธรรมก็ยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
  สวนผูท่ีคดในของอในกระดูกก็ลบหลูพระองค 
 
3 วาจาของคนโงนําทุกขภัยมาสูเจาตัว  
  แตคําพูดของคนฉลาดจะปกปองเขาไว 
 
4 คอกวัวท่ีวางเปลาก็ดูสะอาด  
  แตผลิตผลอุดมไดมาจากแรงวัว 
 
5 พยานที่ซ่ือสัตยไมพูดมุสา 
  สวนพยานเท็จพูดโกหกอยูเรื่อย 
 
6 นักเยาะเยยแสวงหาปญญาและไมเคยพบ 
  แตคนที่คิดเปนก็พบความรูไดอยางงายดาย 
 
7 จ ง หลีกหางจากคนโง 



  เพราะเจาจะไมพบความรูจากปากของเขา 
 
8 ค น ฉ ล า ด ม อ ง ก า ร ณไ ก ล   
  สวนคนโงหลอกตัวเอง  ไมยอมเผชิญความจริง 
 
9 คนโงเยยหยันการแกไขความผิดบาป 
  สวนคนเที่ยงธรรมใฝดี 
 
10 คนเราจะขื่นขมหรือสุขยินดีก็รูอยูแกใจ 
  คนอื่นยากที่จะรวมรับรู 
 
11 เรือนของคนชั่วจะถูกทําลายลง 
  แตเต็นทของผูเท่ียงธรรมจะจําเริญ 
 
12 มีทางหนึ่งซ่ึงคนเราคิดวาถูกตอง 
  แตในบ้ันปลายมันนําไปสูความตาย 
 
13 แมขณะหัวเราะ  จิตใจอาจปวดราว 
  และความสุขยินดีอาจจบลงดวยความโศกสลด 
 
14 คนปลิ้นปลอน  จะไดรับผลตอบแทนอยางสาสม 
  สวนคนดีก็ไดรับบําเหน็จของตน 
 
15 คนโงนั้นอะไรๆ ก็เชื่อ  
  สวนคนสุขุมชาญฉลาดรูจักยั้งคิดในแตละยางกาว 
 



16
 คนฉลาดยําเกรงองคพระผูเปนเจา+และหลีกหางจากความช่ั
ว   
  สวนคนโงหุนหันและไมรูจักยั้งคิด 
 
17 คนวูวามทําอะไรโงๆ   
  และคนเจาเลหถูกผูคนเกลียดชัง 
 
18 คนโงครองความโง  
  สวนคนฉลาดสวมมงกุฎแหงความรู 
 
19 คนชั่วจะกมกราบลงตอหนาคนดี 
  และคนเลวจะสยบที่ประตูของผูชอบธรรม 
 
คนร่ํารวยและคนยากจน 
20 คนจนนั้นแมแตเพื่อนบานก็ยังรังเกียจ    
  สวนคนร่ํารวยมีเพื่อนฝูงมากมาย 
 
21 ผูท่ีดูถูกเพื่อนบานก็บาป 
  ค ว า ม สุขมีแกผูท่ีเอ็นดูสงสารคนยากไร 
 
22 ผูวางแผนชั่วรายก็เตลิดหลงมิใชหรือ   
 
 สวนคนที่คิดอานการดีก็พบความรักและความซื่อตรงภักดี 
 
23 การพากเพียรทํางานลวนใหผลกําไร  



  การเอาแตพูดนําไปสูความขัดสน 
 
24 ความม่ังค่ังของคนฉลาดเปนมงกุฎของเขา 
  สวนความโงของคนโงใหไดแตความโง 
 
25 พยานที่พูดความจริงชวยชีวิตคน 
  สวนพยานเท็จเปนคนทรยศหักหลัง 
 
26 ความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ใหความอุนใจม่ันคง 
  ลูกหลานของเขาจะมีท่ีพึ่ง 
 
27 ความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+เปนน้ําพุแหงชีวิต  
  ซ่ึงชวยมนุษยใหพนจากความตาย 
 
28 ศักด์ิศรีของกษัตริยอยูท่ีประชากรหมูมาก 
  ถาไมมีประชาชน  เจานายก็อยูไมได 
 
29  ผูท่ีรูจักยับยั้งโทสะก็มีความเขาใจ 
  สวนคนหุนหันหนุนชูความโง 
 
30 ใจท่ีสงบตอชีวิตใหยืนยาวออกไป  
  แตความอิจฉาริษยากัดกรอนชีวิต 
 
31 ผูท่ีรังแกคนยากจนก็หม่ินประมาท 
   องคพระผูสรางเขา    



 
 การชวยเหลือคนขัดสนเปนการถวายเกียรติแดพระเจา 
 
32 เมื่อภัยพิบัติมาถึง  คนชั่วก็ถูกโคนลม 
  สวนคนชอบธรรมแมในความตายก็มีท่ีลี้ภัย 
 
33 สติปญญาสงบนิ่งอยูในใจคนฉลาด 
  และเปนท่ีประจักษแจงแมในหมูคนโง 
 
34 ความชอบธรรมเชิดชูประชาชาติ      
  แตบาปเปนความอัปยศของชนชาติ 
 
35 กษัตริยโปรดขาราชบริพารที่ทํางานโดยใชสติปญญา  
  แตทรงพิโรธผูท่ีประพฤตินาละอาย 
 
ว า จ า ข อ ง ค น ฉ ล า ด  
15คําตอบออนหวานชวยระงับความโกรธ     
  แตถอยคําเผ็ดรอนยั่วยุโทสะ 
 
2 วาทะของคนฉลาดสงเสริมความรู  
  สวนวาจาของคนโฉดสาธยายความโง 
 
3 พระเนตรขององคพระผูเปนเจา+อยูทุกหนทุกแหง  
  ทรงจับตาดูท้ังคนดีและคนชั่ว 
 
4 ถอยคําท่ีชวยเยียวยาเปนตนไมแหงชีวิต 



  แตวาจาตลบตะแลงทําใหจิตใจแตกสลาย 
 
5 คนโงดูหม่ินคําเตือนสอนของบิดา  
  ผูท่ีรับฟงคําวากลาวแสดงถึงความฉลาด 
 
6 เรือนของผูชอบธรรมมีคลังทรัพยใหญ 
  สวนรายไดของคนชั่วนํามาซ่ึงทุกขรอน 
 
7 วาจาของคนฉลาดเผยแพรความรู  
  ซ่ึงจิตใจของคนโงใหไมได 
 
8 องคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังเครื่องบูชาของคนชั่ว 
  แตทรงชื่นชมคําอธิษฐานของคนชอบธรรม 
 
9 องคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังวิถีทางของคนชั่ว   
  แตทรงรักผูท่ีติดตามความชอบธรรม  
 
10 หากเขาละทิ้งทางดีนั้นไป จะถูกลงโทษหนัก   
  ผูท่ีเกลียดชังการวากลาวตักเตือนจะพบความตาย 
 
11
 แมความตายและหายนะก็ประจักษแจงสําหรับองคพระผูเปน
เจา+ 
  จิตใจมนุษยจะยิ่งกวานั้นสักเทาใด 
 
12 คนมักเยาะเยยไมชอบการตักเตือน 



  เขาจะไมปรึกษาคนฉลาด 
 
จิตใจท่ียินดี 
13 ความสุขใจทําใหหนาตาผองใส  
  ความราวรานใจทําใหดวงวิญญาณแหลกสลาย 
 
14 ใจสุขุมใฝหาความรู 
  สวนคนโงใชความโงหลอเลี้ยงปาก 
 
15 ทุกคืนวันของผูทุกขใจลวนแตเลวราย 
  สวนจิตใจราเริงมีงานฉลองไมขาดสาย 
 
16 มีนอยแตยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
  ดีกวามีทรัพยสมบัติมากแตเดือดรอนวุนวาย 
 
17 กินผักในที่ซ่ึงมีความรัก 
  ดีกวากินเนื้อวัวขุนพรอมกับความเกลียดชัง 
 
18 คนอารมณวูวามยั่วยุความแตกแยก 
  สวนคนใจเย็นยุติการวิวาท 
 
19 ทางของคนเกียจครานมีแตขวากหนาม 
  สวนวิถีของคนเที่ยงธรรมราบรื่น 
 
20 บุตรที่ฉลาดทําใหบิดาสุขใจ  
  สวนคนโงดูหม่ินมารดาตน 



 
คําแนะนําปรึกษา 
21 คนโงนิยมชมชอบความโงเขลา  
  สวนคนรูจักคิดยืนอยูบนวิถีอันถูกตอง 
 
22 ขาดคําปรึกษาแผนงานก็ลมเหลว 
  มีท่ีปรึกษามากๆ ทําใหประสบผลสําเร็จ  
 
23  ผูใหคําตอบที่เหมาะสมก็พบความยินดี 
  ถอยคําท่ีถูกกาลเทศะก็ดีเหลือหลาย 
 
24 เสนทางชีวิตของคนฉลาดนําขึ้นสูเบ้ืองบน 
  เพื่อปองกันมิใหด่ิงลงสูแดนความตาย 
 
25 องคพระผูเปนเจา+ทรงรื้อโคนเรือนของคนเยอหยิ่ง 
  แตทรงดูแลเขตแดนของหญิงมาย 
 
26 องคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังความคิดของคนชั่ว 
  แตทรงชื่นชมความคิดของคนบริสุทธิ์ 
 
27 คนโลภทําใหครอบครัวเดือดรอน   
  แตคนที่ชิงชังสินบนจะมีชีวิตอยู 
 
28 คนชอบธรรมคิดกอนตอบ 
  สวนคนชั่วแฉคําชั่วออกมา 
 



29 องคพระผูเปนเจา+ทรงอยูหางไกลคนชั่วราย  
  แตทรงสดับฟงคําอธิษฐานของผูชอบธรรม 
 
30 ทัศนียภาพที่สดใสทําใหจิตใจแชมชื่น 
  และขาวดีทําใหชุมฉ่ํากระดูก 
 
31 ผูท่ีรับฟงคําตักเตือนซ่ึงใหชีวิต 
  จะไดรวมในแวดวงของคนฉลาด  
 
32 ผูท่ีละเลยคําทวงติงก็ดูหม่ินตนเอง 
  สวนผูท่ีรับฟงคําวากลาวก็ไดความเขาใจ 
 
33
 ค ว า ม ย ำ เ ก ร ง องคพระผูเปนเจา+สอนใหเฉลียว
ฉ ล า ด   
  และความถอมใจนําหนาเกียรติยศ 
 
ทางของพระเจา 
16แผนงานความคิดเปนของมนุษย 
  แตคําตอบของลิ้นมาจากองคพระผูเปนเจา+ 
 
2 ทางทั้งสิ้นของมนุษยก็ดูเหมือนไรมลทินสําหรับเขา 
  แตองคพระผูเปนเจา+ทรงประเมินแรงจูงใจ 
 
3 เจาจะทําการสิ่งใดจงมอบไวกับองคพระผูเปนเจา+   
  



  แลวแผนงานของเจาจะประสบผลสําเร็จ 
 
4
 องคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําทุกสิ่งเพื่อพระประสงคของพร
ะองคเอง  
  แมแตคนชั่วรายก็เพื่อวันแหงภัยพิบัติ 
 
5 องคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังจิตใจหยิ่งผยอง  
  มั่นใจเถิด  เขาไมพนถูกลงโทษแนนอน 
 
6 ความผิดบาปไถถอนไดโดยความรักและความเที่ยงตรง 
 
 คนเราหลีกเลี่ยงจากความชั่วไดโดยการยําเกรงองคพระผูเป
นเจา+ 
7  เมื่อวิถีทางของผูใดเปนท่ีพอพระทัยองคพระผูเปนเจา+ 
  แมแตศัตรูพระองคก็ยังทรงกระทําใหคืนดีกับเขา 
 
8 ไดมาเล็กนอยโดยสุจริต 
  ดีกวาไดมามากมายอยางทุจริต 
 
9 มนุษยคิดวางแผนงานอยูในใจ 
  แตองคพระผูเปนเจา+ทรงชี้ขาดยางกาวของเขา 
 
10 พระเจาจะทรงชวยใหกษัตริยพิพากษาราษฎรอยางยุติธรรม  
  การตัดสินของพระองคจะไมผิดพลาด 
 



11 ตราชูและตาชั่งเที่ยงตรงมาจากองคพระผูเปนเจา+ 
  ลูกตุมท้ังสิ้นในถุงเปนพระราชกิจของพระองค 
 
สติปญญาดีกวาทอง 
12 กษัตริยทรงชิงชังการกระทําผิด 
 
 เพราะพระราชบัลลังกสถาปนาขึ้นโดยความชอบธรรม 
13 กษัตริยทรงชื่นชมวาจาอันซ่ือตรง 
  ทรงนิยมผูท่ีพูดความจริง 
 
14 พระพิโรธของกษัตริยเปนสัญญาณแหง ความตาย   
  แตคนฉลาดจะระงับมันเสียได 
 
15 เมื่อพระพักตรของกษัตริยทรงแจมใสก็หมายถึงชีวิต 
 
 ความโปรดปรานของพระองคเชนดังเมฆฝนในฤดูใบไมผลิ 
 
16 ไดสติปญญาดีกวาไดทองคํา  
  เลือกความเขาใจดีกวาเลือกเงิน 
 
17 ทางหลวงของคนเที่ยงธรรมหลีกหางจากความช่ัว  
  ผูท่ีระแวดระวังทางของตนก็ถนอมชีวิตของตน 
 
18 ความหยิ่งทะนงนําหนาการถูกทําลาย  
  และการยกตนขมทานอยูหนาการลมลง 
 



19 มีใจถอมและอยูในหมูคนแรนแคน 
  ดีกวาริบของที่แบงมาไดกับคนเยอหยิ่ง 
 
20  ผูท่ีใสใจในพระวจนะจะจําเริญ 
  ความสุขมีแกผูท่ีวางใจในองคพระผูเปนเจา+ 
 
21 คนฉลาดไดชื่อวาสุขุมมองการณไกล 
  และคําพูดท่ีนุมนวลทวีผลในการสั่งสอน 
 
22 ปญญาเปนน้ําพุแหงชีวิตสําหรับผูเปนเจาของ  
  แตความเขลานําโทษทัณฑมาใหคนโง 
 
23 ถอยคําท่ีสุขุมรอบคอบยอมมาจากจิตใจท่ีเฉลียวฉลาด  
  และสงเสริมในการสั่งสอน 
 
24 วาจาออนโยนเหมือนรวงผึ้ง  
  หวานชื่นแกจิตวิญญาณและใหพลานามัย 
 
ทางของคนชั่วราย 
25 มีทางหนึ่งซ่ึงดูเหมือนวาถูกตองสําหรับคนเรา  
  แตในบ้ันปลายมันนําไปสูความตาย 
 
26 ความหิวของคนงานเปนผลดีแกเขา 
  เพราะความหิวของเขาชวยกระตุนเขา 
 
27 คนวายรายวางแผนชั่ว 



  แ ล ะ ว า จ า ของเขาเหมือนไฟแผดเผา 
 
28 คนปลิ้นปลอนยั่วยุการวิวาท  
  คําซุบซิบนินทาทําใหเพื่อนสนิทแตกคอกัน 
 
29 คนทารุณลอลวงเพื่อนบาน 
  และนําเขาไปในทางที่ไมดี 
 
30 ผูท่ีขยิบตากําลังคิดวางแผนตลบหลัง 
  ผูท่ีเมมริมฝปากคิดการชั่ว 
 
31 ผมหงอกเปนมงกุฎแหงศักด์ิศรี 
  ไดมาโดยชีวิตอันชอบธรรม 
 
32 โกรธชาดีกวามีกําลังมาก 
  ผูท่ีควบคุมอารมณตนไดดีกวาผูท่ีตีเมืองได 
 
33 สลากนั้นเขาทอดลงที่ตัก 
  แตผลชี้ขาดมาจากองคพระผูเปนเจา+ 
 
เรื่องของถอยคํา 
17เสบียงกรังนิดหนอยพรอมกับความสงบสุข  
 
 ดีกวาเรือนที่มีงานฉลองเพียบแตควบคูกับการทะเลาะวิวาท 
 
2 คนรับใชท่ีฉลาดจะปกครองบุตรที่นาขายหนา 



  และมีสวนแบงในทรัพยสมบัติ 
 
3 เบาหลอมมีไวสําหรับเงิน  และเตาถลุง มีไวสําหรับทองคํา 
  แตองคพระผูเปนเจา+ทรงทดสอบจิตใจ 
 
4 คนชั่วฟงวาจาชั่ว 
  คนโกหกใสใจฟงคําพูดเลวราย 
 
5 ผูท่ีเยยหยันคนยากไรก็แสดงความลบหลูพระผูทรงสรางเขา    
  ผูท่ีกระหยิ่มลําพองในภัยพิบัติจะไมพนโทษ 
 
6 ลูกหลานเปนสงาราศีของคนแก  
  และพอแมเปนความภาคภูมิใจของลูกๆ  
 
7 วาจาไพเราะไมเหมาะแกคนโฉดเขลา  
  คํามุสายิ่งไมเหมาะแกผูนํา 
 
8 สินบนเปนแกวสารพัดนึกสําหรับผูใหสิน บ น   
  จะหันไปทางไหนก็ลวนแตสัมฤทธิ์ผล 
 
9 ผูท่ีลบขอบาดหมางก็สงเสริมความรักสามัคคี 
  ผูท่ีฟนฝอยหาตะเข็บก็ทําใหเพื่อนสนิทหมางใจกัน 
 
10 คํากําราบคนฉลาดเพียงครั้งเดียว  
  ไดผลกวาเฆี่ยนหลังคนโงรอยที 
 



11 คนชั่วคิดแตจะกบฏฝาฝน 
  จะมีผูสื่อสารที่ไรเมตตาไปสูเขา 
 
12 ใหไปพบแมหมีท่ีลูกถูกขโมยไป 
  ยังดีกวาไปพบคนโงกับความโงของเขา 
 
คาของสติปญญา 
13 ผูใดตอบแทนความดีดวยความชั่ว  
  ความชั่วจะไมพรากจากบานเขา 
 
14 เมื่อเริ่มตนวิวาทก็เหมือนรอยรั่วท่ีทํานบ 
  ฉะนั้นจงเลิกเสียกอนจะเกิดการวิวาท 
 
15 การปลอยตัวผูกระทําผิด  และการตัดสินลงโทษผูไมผิด 
  องคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังท้ังสองอยาง 
 
16 เงินในมือคนโงจะมีประโยชนอันใด 
  ในเมื่อเขาไมมีใจอยากไดสติปญญา 
 
17 เพื่อนแทยอมรักภักดีตอกันเสมอ  
  และพี่นองเกิดมาก็เพื่อชวยกันในยามทุกขยาก 
 
18 ผูท่ีขาดดุลยพินิจก็จับมือรับรอง 
  และค้ําประกันใหเพื่อนบาน 
 
19 ผูท่ีรักการทะเลาะวิวาทก็รักบาป 



  ผูท่ีโออวดก็หาความเดือดรอนใสตัว 
 
20 คนท่ีมีจิตใจกลับกลอกยอมไมเจริญ  
  คนที่ลิ้นตลบตะแลงจะตกที่นั่งลําบาก 
 
21 นาเศราท่ีมีลูกเปนคนโฉดเขลา 
  บิดาของคนโงก็ยิ้มไมออก  
 
22 จิตใจแชมชื่นเปนยาขนานเอก  
  วิญญาณท่ีแหลกสลายทําใหกระดูกแหง 
 
23 คนชั่วแอบรับสินบน 
  เพื่อบิดเบือนความยุติธรรม 
 
24 คนสุขุมชาญฉลาดคํานึงถึงปญญา     
  แตคนโงกวาดสายตาไปสุดโลก 
 
25 บุตรชายที่โฉดเขลาทําใหบิดาโศกเศรา  
  และสรางความขมขื่นแกผูใหกําเนิด  
 
26 ไมเปนการดีท่ีสั่งลงโทษคนไมผิด 
  และเฆี่ยนโบยผูท่ีสุจริต 
 
27 ผูท่ีมีความรูใชวาจาอยางยับยั้งชั่งใจ 
  ผูท่ีมีความเขาใจรูจักควบคุมอารมณ 
 



28 แมแตคนโงเม่ือนิ่งอยู  คนก็ยังคิดวาเขาฉลาด  
  เมื่อเขาสงบปากคําไวก็นับวายังรูคิด 
 
ถอยคําของคนฉลาดและคนโงเขลา 
18คนไรน้ําใจทําตามอําเภอใจ 
  ไมยอมรับดุลยพินิจใดๆ  
 
2 คนโงไมนิยมความเขาใจ   
  เอาแตชื่นชมในการแสดงความคิดเห็นของตน 
 
3 การดูหม่ินมากับความชั่ว 
  ความอัปยศมากับความอับอาย 
 
4 วาจาของคนเราเปนน้ําลึก 
  แตน้ําพุแหงปญญาเปนธารน้ําเชี่ยว 
 
5 เปนความผิดท่ีจะเขาขางคนชั่ว  
  และไมใหความยุติธรรมแกผูบริสุทธิ์ 
 
6 ริมฝปากของคนโงนํามาซ่ึงการวิวาท 
  ปากของเขาเชิญชวนการโบยตี 
 
7 ปากของคนโงคือเครื่องบอนทําลาย 
  ริมฝปากของเขาเปนกับดักวิญญาณของตน 
 
8 คําซุบซิบนินทาเหมือนอาหารโอชะ  



  เขาไปยังสวนลึกของ ค น เ ร า  
 
9 คนเกียจคราน 
  เปนพี่นองกับคนชอบทําลาย 
 
10 พระนามขององคพระผูเปนเจา+เปนปอมปราการมั่นคง      
  คนชอบธรรมวิ่งไปหาแลวปลอดภัย 
 
11 ทรัพยสมบัติของคนรวยเปนเมืองปอมปราการของเขา 
  มันเปนเหมือนกําแพงสําหรับเขา 
 
12 ใจของคนยอมหยิ่งผยองกอนลมลง 
  แตความถอมสุภาพนําหนาเกียรติยศ 
 
13 เปนความอับอายและโงเขลา 
  ที่ตอบกอนรับฟง 
 
14 กําลังใจทําใหยืนหยัดท้ังๆ เจ็บปวย 
  แตเม่ือหมดกําลังใจใครจะทนได 
 
15 ใจฉลาดขวนขวายหาความรู 
  หูของปราชญเสาะหาความรู 
 
16 ของกํานัลเปดชองทางแกผูให   
  มันนําเขามาอยูตอหนาคนสําคัญๆ  
 



17 ผูท่ีใหการกอนดูเหมือนเปนฝายถูก   
  จวบจนอีกฝายเขามาสอบสวนเขา 
 
18 การจับฉลากยุติขอโตแยง   
  และสงบกรณีพิพาทระหวางคูตอสูท่ีมีพลัง 
 
19 การไกลเกลี่ยพี่นองที่บาดหมางกัน  
ยากยิ่งกวาการยึดเมืองปอมปราการ  
 
 ค ว า ม โ ก ร ธ ข อ ง เ ข า จ ะ ข ว า ง กั้นเจาเห
มือนดังซ่ีกรงเหล็ก 
 
20 คนเราอิ่มทองดวยผลของวาจา  
  จะสุขใจไดก็ดวยผลจากปาก 
 
21 ความเปนความตายอยูท่ีอํานาจของลิ้น  
 คนที่ชอบพูดตองทนรับผลของมัน 
 
22 ผูท่ีพบภรรยาก็พบของดี  
  และรับความโปรดปรานจากองคพระผูเปนเจา+ 
 
23 ค น ย า ก จ น ว อ น ข อ ค ว า ม เ ม ต ต า        
  แตคนมั่งมีตอบอยางหวนๆ  
 
24 มีเพื่อนที่แสรงทําตัวเปนเพื่อน      
 แตเพื่อนที่สนิทแนนแฟนยิ่งกวาพี่นองก็มี 



 
คนร่ํารวยและคนยากจน 
19 ยากจนแตดําเนินชีวิตอยางไรท่ีติ 
  ดีกวาเปนคนโงพูดตลบตะแลง 
 
2 กระตือรือรนโดยปราศจากความรูก็ไมดี  
  ความหุนหันและเดินผิดทางก็เชนกัน 
 
3 ความโงของคนทําลายชีวิตตนเอง 
  แลวยังฉุนโกรธโทษองคพระผูเปนเจา+ 
 
4 ความม่ังค่ังชักนําใหมีเพื่อนฝูงมากมาย  
  สวนคนจนก็ถูกเพื่อนละทิ้งไป 
 
5 พยานเท็จจะไมพนโทษ  
  และคนโกหกจะไมพนผิด 
 
6 คนเปนอันมากเอาใจคนใจกวาง  
  และทุกคนเปนมิตรกับผูท่ีใหของกํานัล 
 
7 พี่นองของคนจนเองยังเมินหนาหนี      
  เพื่อนๆ ของเขาจะยิ่งกวานั้นสักเทาไร  
 ถึงแมเขารองเรียก 
  แตทุกคนก็หายหนาไปกันหมด 
 
8 ผูท่ีไดสติปญญาก็รักจิตวิญญาณของตน  



  ผูท่ีรักความเขาใจก็เจริญรุงเรือง 
 
9 พยานเท็จจะไมพนโทษ  
  และคนโกหกจะตองพินาศ 
 
10 คนโงไมเหมาะที่จะอยูอยางหรูเลิศ  
  ทาสก็ยิ่งไมเหมาะท่ีจะปกครองเจานาย 
 
11 สติปญญาทําใหคนเราโกรธชา  
  ผูท่ีมองขามเรื่องยั่วโทสะ นับวาเปนการรักษาศักด์ิศรี 
 
12 พระพิโรธของกษัตริยเชนดังเสียงคํารามของราชสีห 
 
 แตความโปรดปรานของพระองคเหมือนน้ําคางรดพืชพันธุ 
 
13 บุตรโงเขลาเปนความหายนะแกบิดาของตน 
  และภรรยาที่ชวนทะเลาะก็เหมือนฝนตกพรําๆ ไมหยุด 
 
14 บานและทรัพยสินเปนมรดกจากบิดา 
  สวนภรรยาที่เฉลียวฉลาดมาจากองคพระผูเปนเจา+ 
 
15 ความเกียจครานทําใหหลับสนิท   
  และคนขี้เกียจตองหิวโหย 
 
16 ผูท่ีเชื่อฟงคําเตือนสอนก็ถนอมชีวิตของตนไว  
  ผูท่ีไมแยแสทางของตนจะตาย 



 
17 ผูท่ีเมตตาคนยากจนก็เทากับใหองคพระผูเปนเจา+ทรงยืม   
  และพระองคจะทรงตอบแทนสิ่งท่ีเขากระทํา 
 
คําแนะนําสั่งสอน 
18 จงตีสอนลูก  เพราะในการทําเชนนั้น  ยังมีความหวัง 
  อยารูเห็นเปนใจใหเขาตองตาย 
 
19 คนอารมณวูวามจะตองรับโทษของตนเอง 
  เพราะถาจะชวยเขา  ก็ตองชวยกันอยูร่ําไป 
 
20 จงฟงคําแนะนําและรับคําตักเตือน  
  เพื่อเจาจะเฉลียวฉลาดไปตลอดชีวิต 
 
21 ในใจมนุษยมีแผนงานมากมาย  
  แตพระประสงคของพระเจาจะยั่งยืนม่ันคง 
 
22 สิ่งท่ีคนเราปรารถนาคือความรักภักดีม่ันคง  
  และยากจนก็ดีกวาไมซ่ือสัตย 
 
23 ความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+นําไปสูชีวิต   
  ความสงบสุขและการปกปองจากทุกขรอน 
 
24 คนบางคนเกียจคราน 
  จนถึงกับไมยอมตักอาหารใสปากตนเอง 
 



25 จงลงโทษคนชอบเยาะเยย   
  แลวคนซ่ือๆ จะเรียนรูความสุขุมรอบคอบ  
  จงเตือนคนฉลาดและเขาจะเรียนรู 
 
26 บุตรที่ทํารายบิดาและขับไลมารดา  
  ก็เปนบุตรที่อกตัญูนํามาซ่ึงความอับอายขายหนา 
 
27 ลูกเอย  ถาเลิกฟงคําสั่งสอน 
  ก็จะหลงเตลิดจากถอยคําแหงความรู 
 
28 พยานที่เลวเยยหยันความยุติธร ร ม  
  และปากของคนชั่วกลืนความชั่วลงไป 
 
29 โทษทัณฑพรอมแลวสําหรับคนชอบเยาะเยย 
  และการโบยสําหรับหลังของคนโง 
 
ซ่ือสัตยดีกวาคดโกง 
20เหลาองุนใหกําลังใจอยางผิดๆ   ของมึนเมานําไปสูการวิวาท  
  ผูใดยอมใหมันพาหลงเตลิดไปก็ไมฉลาด 
 
2 พระพิโรธของกษัตริยเสมือนสิงหคําราม    
 
 การยั่วยุพระพิโรธของพระองคเปนการเอาชีวิตเขาเสี่ยง 
 
3 เปนเกียรติอยางหนึ่งท่ีจะหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวง  
  คนโงเทานั้นวองไวในการวิวาท 



 
4 คนเกียจครานไมยอมไถหวานเมื่อถึงฤดู 
  ตอนเก็บเก่ียวก็จะไมมีอะไรกิน 
 
5 จุดมุงหมายในใจของคนเราคือหวงน้ําลึก 
  แตคนที่มีความเขาใจก็โพงมันออกมาได 
 
6 คนสวนมากอางวาตนมีความจงรักภักดี 
  แตใครเลาจะพบคนที่สัตยซ่ือพูดจริงทําจริง 
 
7 คนชอบธรรมดําเนินชีวิตอันไรท่ีติ  
  ลูกหลานของเขายอมไดรับพร 
 
8 เมื่อกษัตริยประทับบนบัลลังกเพื่อพิพากษา   
  ทรงพิเคราะหแยกแยะผิดถูก 
 
9 ใครจะกลาวไดวา “ ขาพเจาไดรักษาใจตนใหบริสุทธิ์ 
  ขาพเจาสะอาดปราศจากบาปแลว”  
 
10 ลูกตุมฉอ  และเครื่องชั่งวัดขี้โกง 
  องคพระผูเปนเจา+ทรงลวนชิงชัง 
 
11 แมเด็กๆ  ก็มองออกไดจากการกระทําของเขา  
  วาความประพฤติของเขาบริสุทธิ์ถูกตองหรือไม 
 
12 หูซ่ึงไดยิน  ตาซึ่งมองเห็น 



  ลวนองคพระผูเปนเจา+ทรงสราง 
 
13 อยารักแตนอนมิฉะนั้นจะยากจน       
  จงตื่นตัวแลวจะมีอาหารเหลือเฟอ 
 
14 คนซ้ือมักจะพูดวา “ ของไมดีเลย”   
  แลวก็ไปคุยอวดของที่ซ้ือ 
 
ผลลัพธของการคดโกง 
15 ทองก็มี  ทับทิมก็ดาษด่ืน  
  แตริมฝปากที่เผยความรูเปนอัญมณีท่ีหายาก 
 
16 จงยึดเสื้อผาของผูท่ีคํ้าประกันใหแกคนแปลกหนา 
  ยึดไวเปนมัดจํา  เมื่อเขาประกันใหหญิงเสเพล 
 
17 อาหารที่ไดมาโดยทุจริตมีรสหวาน 
  แตลงเอยดวยกอนกรวดเต็มปาก 
 
18 จงวางโครงการโดยหาคําปรึกษา  
  จ ะ ท ำ สงครามตองแสวงหาการนําท่ีชาญฉลาด 
 
19 คําซุบซิบนินทาแพรงพรายความลับ 
  ฉะนั้นจงหลีกหางคนปากบอน 
 
20 หากผูใดแชงดาบิดามารดา 
  ดวงประทีปของเขาจะถูกดับมืดมิด 



 
21 กรรมสิทธิ์ท่ีไดมาอยางใจเร็วดวนได  
  จะไมเปนพระพรในบั้นปลาย 
 
22 อยาพูดวา “ ขาจะแกแคนเจาสําหรับความผิดครั้งนี้ 
 
 จงรอคอยองคพระผูเปนเจา+และพระองคจะทรงชวยเจา 
 
23 องคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังตาชั่งโกง   
  และเครื่องวัดขี้ฉอ 
 
24 องคพระผูเปนเจา+ทรงบงการยางกาวของมนุษย  
  ใครเลาจะเขาใจวิถีทางของตน 
 
25 อยาวางกับดักตัวเองโดยหุนหันถวายปฏิญาณแดพระเจา  
  แลวคอยมาคิดไดเม่ือสาบานไปแลว 
 
26 กษัตริยผูปรีชาสามารถทรงฝดรอนคนชั่วออกมา 
  และทรงขับลอนวดทับเขา 
 
27 มโนธรรมของคนเปนแสงสวางจากองคพระผูเปนเจา+      
  เพื่อตีแผสวนลึกท่ีสุดของเขา 
28 ความรักความซื่อตรงปกปองกษัตริยไว 
  โดยความรักราชบัลลังกจึงยั่งยืนม่ันคง 
29 ศักด์ิศรีของคนหนุมคือพลังของเขา  
  แตความสงางามของคนชราคือ ผมหงอกขาว 



30 บาดแผลและรอยเฆี่ยนขจัดความชั่วออกไป 
  การโบยก็ชําระสวนท่ีลึกท่ีสุด 
                     
 
รูจักคนไดจากความประพฤติ 
21พระทัยของกษัตริยอยูในพระหัตถขององคพระผูเปนเจา+ดังทา
งน้ําไหล    
  พระองคจะทรงหันเหไปตามพระประสงค 
 
2 ทางทั้งสิ้นของคนเราลวนถูกตองสําหรับเจาตัว 
  แตองคพระผูเปนเจา+ทรงพิเคราะหดูจิตใจ 
 
3 การกระทําสิ่งท่ีเท่ียงตรงและยุติธรรม    
  เปนท่ียอมรับขององคพระผูเปนเจา+ยิ่งกวาเครื่องบูชา 
 
4 ตาเยอหยิ่ง  ใจผยอง    
  ประทีปของคนชั่ว  ลวนเปนบาป 
 
5 แผนงานของคนขยันนําสูผลกําไร 
  สวนการรีบรอนฉาบฉวยนําสูความยากไร 
 
6 โชคลาภจากลิ้นโปปด 
  คือไอท่ีแวบหาย  และกับดักมรณะ 
 
7 ความอํามหิตของคนชั่วจะกวาดพวกเขาไป 
  เพราะเขาไมยอมกระทําสิ่งท่ีถูกตอง 



 
8 วิถีทางของผูกระทําผิดนั้นคดเค้ียว 
  สวนผูไมผิดนั้นประพฤติดี 
 
9 อยูท่ีมุมหลังคาเรือน8 
  ดีกวาอยูรวมชายคากับภรรยาที่ชอบหาเรื่องทะเลาะ 
 
10 คนชั่วปรารถนาชั่ว  
  ไมเคยคิดเผื่อแผแกเพื่อนบาน 
 
11 เมื่อนักเยาะเยยถูกลงโทษ  คนเขลาก็ฉลาดขึ้น 
  เมื่อคนฉลาดไดฟงคําสอนก็ไดความรู 
 
12 องคผูทรงธรรมทรงจับตาดูเรือนของคนชั่ว  
  และทรงนําคนชั่วไปถึงหายนะ 
 
ความประพฤติของคนชอบธรรม 
13 คนท่ีปดหูปดตาจากเสียงร่ํารองของคนจน 
  เมื่อถึงคราตัวเอง  จะรองร่ําและไมไดรับคําตอบ 
 
14 ของกํานัลท่ีแอบใหก็ชวยบรรเทาค ว า ม โ ก ร ธ  
  สินบนลับๆ ก็ชวยสงบไฟโทสะ 
 
15 ความยุติธรรมทําใหผูชอบธรรมสุขใจยินดี 

                                      
8 21:9 *  หรือ “ มุมของหองเพดาน”  



  แตทําใหผูกระทําชั่วขวัญหนีดีฝอ 
 
16 คนท่ีเตลิดไปจากทางแหงความเขาใจ 
  จะลงเอยในกลุมคนตาย 
 
17 ผูท่ีรักความสนุกสนานจะยากจน 
  ผูท่ีรักเมรัยและความฟุมเฟอยจะไมมีวันร่ํารวย 
 
18 คนชั่วเปนคาไถสําหรับคนชอบธรรม  
  คนไมซ่ือเปนคาไถใหคนเที่ยงธรรม 
 
19 อาศัยอยูในถ่ินกันดาร 
  ดีกวาอยูกับผูหญิงจูจี้ขี้ทะเลาะ 
 
20 คนฉลาดเก็บออมไวสําหรับอนาคต9 
  แตคนโงผลาญสิ่งท่ีมีจนหมด 
 
21 ผูท่ีไขวควาหาความรักและความชอบธรรม 
  ยอมพบชีวิต  ความเจริญรุงเรือง10และเกียรติ 
 
22 คนฉลาดโจมตีเมืองของคนที่มีกําลัง 
  และทลายที่ม่ันซ่ึงเขาไววางใจ 

                                      
9 21:20 *  หรือ 
“ ในเรือนของคนฉลาดมีอาหารอยางดีและน้ํามันเก็บสะสมไว”  
10 21:21 *  หรือ “ ค ว า ม ช อ บ ธ ร ร ม ”  



 
23 ผูท่ีระวังปากและลิ้นของตน 
  ก็ปกปองตนพนจากทุกขภัย 
 
24 คนเยอหยิ่ง  คนจองหอง  มีชื่อวาเปน “ นักเยาะเยย”  
  ที่ชอบยกตนขมทาน  และยโสโอหัง 
 
25 ความมักไดของคนเกียจครานฆาตัวเขาเอง 
  เพราะเขาไมยอมลงมือทํางาน 
 
26 เขาอยากไดโนนอยากไดนี่อยูวันยังคํ่า 
  สวนคนชอบธรรมเอื้อเฟออยางไมอั้น 
 
27 เครื่องบูชาของคนชั่วนั้นนาชิงชัง  
  โดยเฉพาะเมื่อเขานํามาดวยเจตนาชั่ว 
 
28 พยานเท็จจะพินาศ  
  สวนถอยคําของคนที่เชื่อฟงยอมคงอยู 
 
29 คนชั่วดึงด้ือถือดี  
  สวนคนเที่ยงธรรมไตรตรองวิถีทางของตน 
 
30 ไมมีสติปญญา  วิจารณญาณ  หรือแผนการใดๆ   
  ที่สามารถเอาชนะองคพระผูเปนเจา+ได 
 
31 มาเตรียมพรอมไวสําหรับศึกสงคราม  



  แตชัยชนะอยูท่ีองคพระผูเปนเจา+ 
 
คุณคาของชื่อเสียงดี 
22ชื่อเสียงดีนาปรารถนายิ่งกวาทรัพยสมบัติมหาศาล  
  เปนท่ีรักยกยอง  ก็ดีกวาไดเงินทอง 
 
2 คนรวยคนจนก็เหมือนกัน   
  คือองคพระผูเปนเจา+ทรงสรางท้ังคู 
 
3 คนฉลาดมองการณไกล  เห็นอันตรายและหลบเขาท่ีกําบัง 
  สวนคนโงเดินดุมไปและตองทุกขทนกับผลที่ตามมา 
 
4 ความถอมสุภาพและการยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
  นํามาซ่ึงความมั่งค่ัง  เกียรติ  และชีวิต 
 
5 เสนทางของคนชั่วมีขวากหนามและหลุมพราง  
 
 สวนผูท่ีปกปองจิตวิญญาณของตนก็หลีกหางจากทางนั้น 
 
6 จงอบรมเด็กไปในทางที่ควร  
  และเมื่อเขาโตขึ้น  เขาจะไมหันเหไปจากทางนั้น 
 
7 ค น ร ว ย ป ก ค ร อ ง ค น จ น   
  ผูขอยืมก็เปนเบ้ียลางของผูใหยืม 
 
8 ผูหวานความชั่วก็เก็บเก่ียวความทุกขรอน 



  อํานาจอิทธิพลของเขาจะถูกทําลายลง 
 
9 ความสุขมีแกคนใจอารี 
  ซ่ึงแบงปนอาหารแกผูยากไร 
 
10 จงขับไลนักเยาะเยยออกไป   
  การตอสูชิงดีจะไดจบสิ้น   
  การสบประมาทและทะเลาะวิวาทจะไดยุติ 
 
11 ผูท่ีรักจิตใจใสสะอาดและผูมีวาจาออนโยน 
  จะไดเปนมิตรกับกษัตริย 
 
12 พระเนตรขององคพระผูเปนเจา+ทรงดูแลรักษาความรู 
  แตทรงทําลายถอยคําของคนไมซ่ือ 
 
13 คนเกียจครานพูดวา “ มีสิงโตอยูขางนอก”  
   หรือ “ ฉันจะถูกฆากลางถนน”  
 
14 ปากของหญิงแพศยาเหมือนหลุมลึก  
  ผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธจะตกลงในนั้น 
 
15 ความเขลาฝงแนนอยูในใจของเด็ก   
  แตไมเรียวท่ีตีสอนจะชวยไลมันออกไป 
 
16 คนท่ีหาประโยชนจากการขูดรีดคนจน 
หรือประจบเอาใจคนรวย   



  จะมาถึงความขัดส น  
 
คําแนะนําอันเฉลียวฉลาด 
17 จงใสใจฟงถอยคําของปราชญ   
  โนมใจเขาหาคําสอนของเรา 
18 เพราะนาชื่นใจ  เมื่อเจารักษาถอยคําเหลานั้นไวในใจ 
  และติดปากพรอมทุกถอยจํานรรจ 
19 เพื่อเจาจะพึ่งวางใจในองคพระผูเปนเจา+  
  เจานั่นแหละ  ที่เราสอนในวันนี้ 
20 เ ร า ไ ดเขียนใหเจาไวถึงสามสิบถอยความมิใชหรือ 
  ถอยความแหงคําปรึกษาและความรู 
21 ถอยคําจริงแทและนาเชื่อถือ 
 เพื่อเจาจะมีคําตอบที่ดีแกผูท่ีใชเจาไป 
 
22 อยาปลนสะดมผูตกทุกขไดยากเพราะเขายากไร 
  และอยาบีบค้ันคนขัดสนในศาล   
23 เพราะองคพระผูเปนเจา+จะทรงวาความใหเขา 
  และจะเลนงานผูท่ีเลนงานเขา 
 
24 อยาผูกมิตรกับคนอารมณรอน 
  อยาคบหากับคนที่ฉุนเฉียว 
25 มิฉะนั้นเจาจะเอาอยางเขา  
  แลวพาตัวเองเดือดรอน 
 
26 อยาริอานเปนผูตกปากรับคํา 
  หรือเปนผูคํ้าประกันในการกูหนี้ยืมสิน 



27 หากเจาไมมีจะจายให 
 แมท่ีนอนที่เจาใชซุกหัวก็ยังจะถูกยึดไป 
 
28 อยาเคลื่อนยายหลักเขตเกาแก 
  ซ่ึงบรรพบุรุษของเจาไดปกไว 
 
29 เจาเห็นคนที่เชี่ยวชาญในงานของตนไหม 
  เขาจะไดเปนขาราชบริพารรับใชกษัตริย 
  ไมตองทํางานใหกับคนต่ําตอย 
 
จงระมัดระวังความปรารถนา 
23เม่ือเจารับประทานอาหารรวมกับเจาบานผานเมือง  
  จงระมัดระวังตัวใหดี 
2 หากเจาตะกละเห็นแกกิน  
  ก็เทากับเอามีดจอคอหอยตนเอง 
3 อยาปรารถนาสิ่งโอชะของเขา  
  เพราะอาหารนั้นลวงตา 
 
4 อยาตรากตรําเพียงเพื่อหวังร่ํารวย 
  จงฉลาดพอที่จะยับยั้ง 
5 แคพริบตาเดียวทรัพยสมบัติก็จะลับหายไป  
  เพราะมันจะติดปกบิน 
  หนีไปในทองฟาดังนกอินทรี 
 
6 อยากินอาหารของคนตระหนี่ถ่ีเหนียว  
  อยาปรารถนาสิ่งโอชะของเขา 



7 เพราะเขาเปนคนชนิดท่ีคอยคิดคํานวนอยูในใจ 
 ปากก็พูดวา “ เชิญกินด่ืมเถิด”  
  แตใจไมไดหวังดีกับเจาเลย 
8 เจาจะตองสํารอกสิ่งเล็กๆ นอยๆ ที่กินเขาไป 
  และตองสิ้นเปลืองคําขอบคุณในความเอื้อเฟอ 
 
9 อยาเปลืองลมปากกับคนโฉดเขลา  
  เขาจะหยามหยันคําแนะนําท่ีฉลาดของเจา 
 
10 อยาโยกยายหลักเขตเกาแก 
  หรือรุกล้ําท่ีดินของลูกกําพราผูอนาถา 
11 เพราะองคพระผูไถของเขาเขมแข็งนัก      
  พระองคจะทรงวาความใหกับเขา 
 
12 จงเปดใจรับคําสั่งสอน 
  และเงี่ยหูรับถอยคําแหงความรู 
 
13 อยาละเลยการตีสอนลูก   
  แคถูกไมเรียวฟาดเขาไมตายหรอก  
14 จงตีสอนเขาดวยไมเรียว   
  จะไดชวยจิตวิญญาณเขาพนจากความตาย 
 
โอวาทสําหรับลูก 
15 ลูกเอย  หากเจามีใจฉล า ด    
  เราก็ปลื้มใจ 
16 เมื่อเจาเอยปากกลาวสิ่งท่ีถูกตอง 



  จิตวิญญาณของเราก็แชมชื่น 
 
17 อยามีใจอิจฉาคนชั่ว   
 
 แตจงรอนรนเพื่อความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+สืบไปเสมอ  
18 เพราะมีอนาคตรอเจาอยูแนนอน   
  และความหวังของเจาจะไมสิ้นสูญ 
 
19 ลูกเอย  จงฟงและเฉลียวฉลาด   
  จงรักษาใจใหอยูในทางที่ถูกตอง 
20 อยารวมวงสํามะเลเทเมากับคนขี้เหลา 
   เมายา และคนเห็นแกกิน    
21 เพราะคนขี้เมาและคนตะกละจะยากจน 
  และความสะลึมสะลือทําใหเขาเหลือแคผาขี้ริ้วพันกาย 
 
22 จงฟงคําของบิดาผูใหกําเนิดเจา  
  และอยาดูหม่ินมารดาเม่ือทานแกตัวลง 
23 จงซ้ือความจริงและอยาขายความจริง 
  จงยึดสติปญญา  วินัยและความเขาใจ 
24 บิดาของผูชอบธรรมก็สุขใจมาก   
  คนที่มีลูกฉลาดก็ชื่นชมในตัวลูก 
25 จงทําใหบิดามารดายินดี 
  ใหผูท่ีคลอดเจาไดปลื้มใจ 
 
26 ลูกเอย  ขอใจของเจาใหเราเถิด 
  จงจับตาดูทางของเรา    



27 เพราะหญิงแพศยาเปนหลุมลึก 
  และภรรยาผูนอกใจก็เปนบอแคบ 
28 ซุมรอเหยื่อเหมือนโจร   
  พาใหคนแลวคนเลาคิดไมซ่ือ 
 
29 ใครหนอที่ทุกขระทม  ใครหนอที่โศกเศรา      
  ใครหนอที่วิวาท  ใครหนอที่เพอพลาม  
  ใครหนอที่มีตาแดงกํ่าและมีบาดแผลโดยไมจําเปน    
30 ก็คือคนที่จมอยูกับเหลานั่นเอง 
  ทดลองเหลาผสมหลากชนิด 
31 อยาจองดูเหลาองุน   
  เมื่อสีสันเขมขนเปนประกายอยูในถวย  
  ยามดื่มก็ลื่นคอ 
32 ในบ้ันปลาย  มันฉกกัดเหมือนงู 
  ปลอยพิษเหมือนงูทับทาง 
33 ตาเจาจะเห็นภาพหลอนแปลกๆ   
  ความคิดเลอะเลือนสับสน 
34 เจาจะโซซัดโซเซเหมือนคนที่ถูกเหวี่ยงไปมากลางทะเล   
  มือเหนี่ยวเสากระโดงอันโคลงเคลง 
35 เจาจะพูดวา “ เขาฟาดแตเราไมเจ็บ เขาตี แตเราไมรูสึก 
  เมื่อไหรจะตื่นนะ  จะไดไปด่ืมอีกสักแกว”  
 
สติปญญาเกรียงไกรกวาพลังวังชา 
24อยาอิจฉาคนชั่ว  
  อยาริอานคบหากับเขา 
2 เพราะใจของเขาคิดวางแผนทารุณ 



  และเอยปากถึงการกอความเดือดรอน 
 
3 เรือนนั้นสรางขึ้นโดยปญญา 
 และสถาปนาขึ้นดวยความเขาใจ 
4 โดยความรู  หองตางๆ ก็เต็มไปดวยทรัพยสมบัติล้ําคา 
  ที่งดงามและหายาก 
 
5 คนฉลาดทรงอํานาจยิ่งนัก 
  และผูมีความรูทวีกําลังขึ้น 
6 จะทําศึกตองมีการนําท่ีชาญฉลาด 
  มีท่ีปรึกษามากยอมไดรับชัยชนะ 
 
7 สติปญญาอยูสูงเกินเอื้อมสําหรับคนโง 
  ในที่ประชุม ณ ประตูเมือง  เขาไมมีอะไรจะพูด 
 
8 ผูท่ีคิดการชั่ว 
  จะถูกเรียกวา คนเจาเลห 
9 แผนการของความโฉดเขลาคือบาปผิด   
  และผูคนชิงชังนักเยาะเยย 
 
10 หากเจาทอแทในยามทุกขรอน 
  ก็แสดงวากําลังของเจานอย 
 
11 จงชวยผูท่ีถูกนําไปสูความตาย 
  ชวยรั้งผูท่ีโซซัดโซเซไปสูการเขนฆา 
12 หากเจาวา "เราไมรูเรื่องนี้เลย" 



  พระองคผูทรงชั่งใจจะไมเห็นประจักษหรือ 
 พระองคผูทรงดูแลชีวิตของเจาอยูจะไมรูหรือ 
 
 จะไมตอบแทนแกแตละคนตามการกระทําของเขาหรือ  
 
คําแนะนําแกผูเปนบุตร 
13 ลูกเอย  จงกินน้ําผึ้งเพราะเปนสิ่งดี 
  น้ําผึ้งหยดจากรวงนั้นหวานชื่นใจ 
14 จงรูเถิดวาสติปญญาก็หวานชื่นแกดวงวิญญาณ   
  หากเจาพบปญญา  ก็มีความหวังแหงอนาคตรอเจาอยู  
  และความหวังของเจาจะไมสูญสิ้น 
 
15 อยาซุมดักเยี่ยงโจร  คิดเลนงานเรือนของคนชอบธรรม 
  อยาคิดปลนท่ีอาศัยของเขา 
16 เพราะถึงแมคนชอบธรรมลมลงเจ็ดครั้ง  เขาก็ลุกขึ้นอีก    
  สวนคนชั่วถูกความยอยยับคว่ําลง 
 
17 อยากระหยิ่มเม่ือศัตรูของเจาลม  
  อยาลิงโลดใจเมื่อเขาสะดุด 
18 เกรงวาพระเจาจะทรงเห็นและไมพอพระทัย 
  แลวทรงหันเหพระพิโรธจากเขา 
 
19 อยาเดือดเนื้อรอนใจเพราะคนชั่ว 
  หรืออยาอิจฉาริษยาคนเลว 
20 เพราะคนชั่วไมมีอนาคตใหหวัง 
  ประทีปของคนชั่วจะถูกดับเสีย 



 
21 ลูกเอย  จงยําเกรงองคพระผูเปนเจา+และกษัตริย   
  อยารวมกับนักกบฏฝาฝน 
22 เพราะทั้งสองพระองคจะสงหายนะฉับพลันมายังพวกเขา 
  ใครเลารูถึงความยอยยับท่ีเกิดขึ้น 
 
ความซ่ือสัตยและขยันหมั่นเพียร 
23 ตอไปนี้เปนภาษิตของปราชญดวย 
  การตัดสินอยางลําเอียงเปนสิ่งไมดี 
24 ผูท่ีพูดกับคนชั่วรายวา “ ทานไมผิด”   
  จะถูกคนแชงดา และประชาชาติตางๆ จะประณาม 
25 สวนผูท่ีตัดสินลงโทษผูผิด  จะไดดี 
  พระพรเหลือลนจะมาถึงเขา 
 
26 คําตอบซื่อตรง 
  เชนดังจุมพิตบนริมฝปาก 
 
27 จงทํางานกลางแจงใหเสร็จ   
  เตรียมท่ีนาใหพรอม 
  จากนั้นจึงคอยสรางบา น  
 
28 อยาเปนพยานปรักปรําเพื่อนบานโดยไมมีมูลเหตุ 
  หรือพูดใสความเขา 
29 อยาพูดวา “ ตอนนี้เปนทีของเราแลว   
  จะไดตอบแทนที่เขาทํากับเราไว”  
 



30 เราผานไปที่ไรนาของคนเกียจคราน 
  ผานสวนองุนของคนที่ไรดุลยพินิจ  
31 เห็นหนามงอกอยูท่ัวทุกแหง 
  ผืนดินถูกปกคลุมดวยวัชพืช 
  รั้วกําแพงหินก็ปรักหักพัง 
32 เราพินิจพิเคราะห 
  และเรียนรูจากสิ่งท่ีเราเห็นวา 
33 ขอนอนอีกนิด  ขอหลับอีกหนอย    
  กอดอกงีบตอสักประเดี๋ยว   
34 แลวความยากจนก็จะจูโจมเจาดังขโมย 
  ความขัดสนเชนดังคนถืออาวุธ 
 
การเขาเฝากษัตริย 
25ตอไปนี้เปนสุภาษิตของโซโลมอน  
ซ่ึงคนของเฮเซคียาหกษัตริยแหงยูดาหคัดลอกไว 
2 เปนเกียรติสิริของพระเจาท่ีจะทรงปดบังสิ่งตางๆ    
  และเปนเกียรติแกเหลากษัตริยท่ีจะ 
   คนควาแตละเรื่อง 
 
3 ฟาสูงแผนดินลึกฉันใด 
  พระทัยของกษัตริยก็สุดจะหยั่งถึงฉันนั้น  
 
4 เมื่อไลขี้แรออกจากเงิน   
  ก็จะมีเงินบริสุทธิ์สําหรับชางเงิน 
5 เมื่อกําจัดคนชั่วพนจากเบ้ืองพระพักตรกษัตริยแลว   
  ราชบัลลังกก็จะยั่งยืนโดยความชอบธรรม 



 
6 อยายกยอตนเบื้องพระพักตรกษัตริย   
  หรืออวดอางตนเปนคนสําคัญ   
7 จงรอใหเขาเชื้อเชิญ 
  ดีกวาถอยรนไปอยูทายแถวตอหนาคนใหญคนโต 
 
8 อยาวูวาม  รีบรอนนําเอาสิ่งท่ีเจาเห็นไปฟองรองที่ศาล  
 เพราะในบั้นปลายเจาจะทําอยางไร 
  หากเพื่อนบานของเจาทําใหเจาขายหนา 
 
9 หากเจามีเรื่องโตแยงกับเพื่อนบาน 
  อยาแพรงพรายความลับของอีกฝาย 
10 เกรงวาผูท่ีไดยินจะฉีกหนาเจา 
  และเจาตองเสียชื่อเสียงไมจบสิ้น 
 
11 คําพูดท่ีเหมาะแกกาลเทศะ 
  ก็เหมือนผลไมทองคําในกระเชาเงิน 
 
12 คําตักเตือนของคนฉลาดสําหรับหูท่ีรับฟง 
  ก็เหมือนตางหูทองหรือเครื่องประดับทองเนื้อดี 
 
13 หิมะเย็นในฤดูเก็บเก่ียวฉันใด 
  ผูสื่อสารที่นาเชื่อถือตอผูท่ีใชเขาไป 
  ก็ทําใหนายชื่นใจฉันนั้น 
 
14 ผูท่ีอวดเรื่องของกํานัลซ่ึงตนไมไดให 



  ก็เหมือนเมฆลมที่ไมใหฝน 
 
เพื่อนบานและศัตรู 
15 จงอดทน  แลวจะชนะใจเจานายได  
  ถอยคําออนโยนสามารถหักกระดูกท่ีแข็งแกรงได 
 
16 เมื่อพบน้ําผึ้งจงกินแตพอประ ม า ณ  
  หากกินมากเกินไปจะสํารอกออกมา 
17 จงไปเยือนเพื่อนบานนานๆ ครั้ง 
  หากบอยเกินไป  เขาจะเบื่อหนาเจา 
 
18 ผูท่ีเปนพยานเท็จกลาวหาเพื่อนบาน 
  ก็เหมือนกระบองศึก  หรือดาบ หรือลูกศรคมกริบ 
 
19 การพึ่งคนที่ไมซ่ือในยามทุกขรอน 
  ก็เหมือนฟนท่ีเสีย  หรือเทาท่ีพิการ 
20 ผูท่ีรองเพลงใหคนซ่ึงกําลังหนักใจฟง 
  ก็เหมือนผูท่ีริบเสื้อคลุมในวันท่ีอากาศหนาวเย็น 
  หรือรดน้ําสมสายชูลงบนแผล 
21 หากศัตรูของเจาหิว  จงใหอาหารแกเขา   
  เมื่อเขากระหาย  จงใหเขาด่ืม 
22 การกระทําเชนนี้เทากับสุมถานท่ีลุกโพลงไวบนศีรษะเข า   
  และองคพระผูเปนเจา+จะประทานบําเหน็จแกเจา 
 
23 ลมเหนือพัดพาฝนมาฉันใด    
  วาจาสอเสียดนํามาซ่ึงใบหนาบ้ึงตึงฉันนั้น 



 
24 อาศัยอยูท่ีมุมหลังคาเรือน 
  ยังดีกวาอยูรวมชายคากับภรรยาจูจี้ ชวนทะเลาะ 
 
25 ขาวดีจากแดนไกล 
  เหมือนน้ําเย็นชื่นใจสําหรับคนกระหา ย  
 
26 หากคนชอบธรรมออมชอมกับคนชั่ว   
  ก็เหมือนน้ําพุมีโคลน หรือบอที่น้ําเสีย 
 
27 การกินน้ําผึ้งมากไปไมดีฉันใด  
  การหาเกียรติใหตัวเองก็ไมเหมาะ ฉันนั้น 
 
28 ผูท่ีขาดการควบคุมตนเอง  
  ก็เหมือนเมืองที่กําแพงถูกทําลาย 
 
คําโตแยงของคนโงเขลา 
26เกียรติยศไมคูควรกับคนโง  
   ดังหิมะในฤดูรอนหรือฝนในฤดูเก็บเก่ียว 
 
2 คําแชงสาปซ่ึงไมสมควรไดรับก็ไมมีผล 
  เหมือนนกกระจอกที่โผไปมา  
หรือนกนางแอนบินรอนไปในทองฟา 
 
3 แสสําหรับมา  บังเหียนสําหรับลา  
  และไมเรียวสําหรับหลังของคนโง 



 
4 อยาตอบคนโงตามความโงของเขา     
  มิฉะนั้นเจาเองจะเปนเหมือนเขา 
 
5 หากตอบคนโงตามความโงของเขา   
  เขาก็จะคิดวาตัวเองฉลาด 
 
6 การวางใจคนโฉดเขลาใหเปนผูสื่อสารก็เทากับตัดเทาออก  
  หรือเอายาพิษกรอกปากตัวเอง 
 
7 ภาษิตจากปากคนโง 
  เปรียบเหมือนขาพิการยอมใชการไมได 
 
8 การยกยองคนโฉดเขลาจะถูกตอกกลับ     
  เหมือนหินท่ีผูกติดกับสลิง 
 
9 ภาษิตจากปากคนโง 
  เปรียบดังพมหนามในมือของคนเมาเหลา 
 
10 ผูท่ีจางคนโงเขลาหรือใครก็ไดท่ีผานไปมา 
  ก็เหมือนนักธนูท่ียิงออกไปแบบสุมสี่สุมหา 
 
11 คนโงท่ีทําสิ่งโงเขลาซํ้าๆ ซากๆ   
  เสมือนสุนัขที่หวนกลับไปหาสิ่งท่ีมันสํารอกออกมา 
 
12 เจาเห็นคนที่คิดวาตัวเองฉลาดไหม   



  คนโงยังมีความหวังมากกวาเขาเสียอีก 
 
คนเกียจครานและการโกหก 
13 คนเกียจครานพูดวา “ มีสิงโตอยูท่ีถนน 
  มีสิงหรายเดินไปมาตามทองถนน”  
 
14 คนเกียจครานพลิกตัวไปมาอยูบนเตียง 
  เหมือนประตูหันไปมาดวยบานพับ 
 
15 เขาจุมมือคาอยูในชาม  
  ขี้เกียจแมกระทั่งจะหยิบอาหารใสปาก 
 
16 กระนั้นเขาก็ยังคิดวาตัวเองฉลาด 
  กวาคนเจ็ดคนที่ตอบอยางหลักแหลม 
 
17 การเขาไปแทรกแซงในขอทุมเถียง 
   ซ่ึงไมใชกงการอะไรของเจานั้น    
  ก็โงเขลาพอๆ กับกระชากหูของสุนัข 
 
18 เชนดังคนบาท่ีเหวี่ยงดุนฟน 
  หรือยิงธนูอาบยาพิษ 
19 คือคนที่โกหกเพื่อนบาน 
  แลวแกตัววา “ ฉันลอเลนนะ”   
 
20 ไฟดับเมื่อขาดเชื้อเพลิงฉันใด  



 
 เม่ือไมมีการซุบซิบนินทาการทะเลาะวิวาทก็สงบลงฉันนั้น 
 
21 คนชางทะเลาะกอเรื่องวิวาทไดงายดาย 
  เหมือนถานลุกติดกับถาน  และฟนจอกับไฟ 
 
22 คําซุบซิบนินทาเหมือนอาหารชิ้นอรอย 
  ลงไปยังสวนลึกท่ีสุดภายในตัวคน 
 
23 ถอยคําออนโยนจากจิตใจชั่วราย    
  ก็เหมือนน้ํายาเคลือบบนเครื่องปนดินเผา 
24 คนชั่วพลิกลิ้นบังหนา 
  ตอแหลอยูในใจ 
25 ถึงจะพูดจานาฟง  ก็อยาไปเชื่อเขา   
  เพราะในใจของเขามีสิ่งนาชิงชังรังเกียจรอยแปด 
26 เขาอาจเสแสรงตบตาคน   
 
 แตในที่สุดความชั่วของเขาจะถูกเปดโปงตอหนามหาชน 
 
27 ผูท่ีขุดหลุมพราง เขาเองจะตกลงไปในนั้น 
  ผูท่ีกลิ้งหินออกมา  มันจะกลิ้งกลับไปทับตัวเขาเอง 
 
28 ลิ้นท่ีมุสาก็เกลียดชังผูท่ีมันทําราย 
  และปากที่ประจบสอพลอก็ทําความพินาศ 
 
สติปญญาสําหรับอนาคต 



27อยาโออวดเรื่องของวันพรุงนี้   
  เพราะเจาไมรูวาวันหนึ่งๆ จะมีอะไรเกิดขึ้นบาง 
 
2 อยายกยองตัวเอง  
  จงใหคนอื่นเปนผูยกยอง 
3 ทรายก็หนัก  หินก็หนัก  
  แตการยั่วโมโหของคนโงยิ่งหนักกวา 
 
4 ความโกรธนั้นโหดราย  และโทสะนั้นทวมทน 
  แตใครเลาจะทนเผชิญความอิจฉาริษยาได 
 
5 ตอวากันซ่ึงๆ หนา 
  ยังดีกวารักกันลับๆ  
 
6 บาดแผลจากเพื่อน 
  ก็ดีกวาจูบของศัตรู 
 
7 คนที่อิ่มแลวแมแตน้ําผึ้งก็ดูนาเบ่ือระอา 
  สวนผูท่ีหิวโหยแมแตสิ่งท่ีขมก็มีร ส ห ว า น  
 
8 คนที่เตลิดไปจากบาน 
  ก็เหมือนนกหลงจากรัง 
9 น้ําอบน้ําหอมทําใหชื่นใจ 
  คําแนะนําจากใจของเพื่อนทําใหชื่นจิต 
 
10 อยาละทิ้งมิตรสหายของบิดาหรือของเจาเอง      



  แลวจะไมตองไปหาญาติแดนไกลในยามทุกขรอน 
  เพื่อนบานที่อยูใกลก็ดีกวาพี่นองที่อยูไกล 
11 ลูกเอย  จงฉลาด  และทําใหเราปลาบปลื้มใจ 
  เราจะไดตอบคนที่สบประมาทเรา 
12 คนฉลาดมองการณไกล  เห็นอันตรายและหลบเขาท่ีกําบัง 
  สวนคนโงเดินดุมไปและตองทุกขทนกับผลที่ตามมา 
 
13 จงยึดเสื้อผาของผูท่ีคํ้าประกันใหแกคนแปลกหนา 
  ยึดไวเปนมัดจํา  เมื่อเขาประกันใหหญิงเสเพล 
 
14 ผูท่ีมาอวยพรเพื่อนบานเสียงดังแตเชามืด 
  เขาจะถือวาเปนคําแชงสาป 
 
15 ภรรยาที่ชอบหาเรื่องทะเลาะ 
  ก็เหมือนฝนตกพรําๆ ท้ังวัน 
16 หามนางก็เหมือนหามลม 
  หรือเอามือควาน้ํามัน 
 
ความไมรูจักพอของมนุษย 
17 เหล็กลับเหล็กไดฉันใด  
  มิตรสหายก็ชวยลับความคิดใหกันไดฉันนั้น 
 
18 ผูท่ีดูแลตนมะเดื่อจะไดกินผลของมัน 
  ผูท่ีดูแลรับใชนายจะไดรับเกียรติ 
 
19 เชนดังน้ําสะทอนใบหนา 



  ความคิดจิตใจก็สะทอนใหเห็นตัวตนของคนนั้น 
20 แดนมรณะและแดนพินาศไมเคยเต็มอิ่ม 
  ตาของคนเราก็ไมรูจักอิ่มหนํา 
 
21 เบาหลอมมีไวสําหรับเงิน  เตาถลุงมีไวสําหรับทองคํา 
  สวนคนเราพิสูจนไดดวยคํายกยองชมเชยท่ีไดรับ 
 
22 ถึงแมจะเอาคนโงใสครกตํา  เหมือนใชสากตําขาว 
  ก็ยังไมอาจแยกความโงออกจากตัวเขา 
 
23 จงดูแลความเปนอยูของแพะแกะของเจาใหดี 
  เอาใจใสฝูงสัตวของเจา 
24 เ พ ร าะทรัพยสมบัติมิไดยั่งยืนชั่วนิรันดร 
  และมงกุฎก็มิไดม่ันคงตลอดทุกชั่วอายุ 
 
25 เมื่อถอนหญา และใบหญาใหมงอกขึ้นแลว 
  เมื่อเก่ียวหญาจากภูเขาแลว   
26 จะไดมีขนแกะสําหรับเครื่องนุงหม 
  ไดแพะไวเปนคานา   
27 จะมีนมแพะเหลือ 
  เพื่อไวเลี้ยงตนและครอบครัว  
  และเลี้ยงดูสาวใชของเจา 
 
คนชั่วรายและคนชอบธรรม 
28คนชั่วเตลิดหนีแมเม่ือไมมีใครไลตาม  
  สวนผูเท่ียงธรรมองอาจดังราชสีห 



 
2 เมื่อประเทศชาติกบฏ  ก็มีผูครอบครองหลายคน 
 
 แตผูท่ีมีความรูความเขาใจจะรักษาความสงบเรียบรอยไว 
 
3 ผูครอบครอง* ที่รังแกคน ย า ก จ น  
  ก็เหมือนฝนไลชางท่ีไมใหพืชผลใดๆ  
 
4 ผูละท้ิงบทบัญญัติก็เชิดชูคนชั่ว  
  สวนผูท่ีรักษาบทบัญญัติก็ตอตานคนชั่ว 
5 คนชั่วไมเขาใจความยุติธรรม   
  แตผูท่ีแสวงหาองคพระผูเปนเจา+เขาใจถองแท 
 
6 ยากจนแตสุจริต 
  ดีกวาร่ํารวยแตคดโกง 
 
7 บุตรที่ฉลาดปฏิบัติตามบทบัญญัติ  
  แตผูท่ีคบกับคนเห็นแกไดก็ทําใหบิดาอับอายขายหนา 
 
8 ดอกเบี้ยท่ีขูดรีดจากคนจน   
  ในที่สุดจะตกมาอยูในมือของผูท่ีเมตตาคนจน 
 
9 ผูท่ีไมรับฟงบทบัญญัติ  
  แมแตคําอธิษฐานของเขาก็นาชิงชัง 
 
10 ผูท่ีพาคนเที่ยงธรรมไปในทางชั่ว 



  จ ะตกลงในกับดักของตัวเอง  
  แตผูท่ีไรตําหนิจะไดรับกรรมสิทธิ์ท่ีดี 
 
11 เศรษฐีมักอวดดีคิดวาตนฉลาด    
 
 แตคนจนที่มีวิจารณญาณก็จะมองเขาออกอยางปรุโปรง 
 
12 เมื่อผูชอบธรรมมีชัย  ผูคนก็รื่นเริงยินดีกันท่ัวหนา 
  แตครั้นคนชั่วเรืองอํานาจ  ใครๆ ก็พากันหนีหนา 
 
13 ผูท่ีปกปดความผิดบาปของตนจะไมเจริญ   
  สวนผูท่ีสารภาพผิดและละทิ้งเสีย  
เขาจะพบกับความเมตตากรุณา 
 
14 ความสุขมีแกผูท่ียําเกรงองคพระผูเปนเจา+เ ส ม อ    
  สวนผูท่ีทําใจแข็งกระดางจะเดือดรอน 
 
15 คนชั่วซ่ึงปกครองผูยากไรอนาถา 
  ก็เหมือนสิงหท่ีคําราม  หรือหมีท่ีรี่เขาใส 
 
16 ผูครอบครองที่รังแกประชาชนก็ขาดวิจารณญาณ 
  สวนผูท่ีชิงชังความทุจริตจะชื่นชมชีวิตอันยืนยาว 
 
17 ผูท่ีมีกรรมชั่ว เพราะความผิดท่ีฆาคนอื่น 
  จะตองหลบหนีไปจนตาย 
  อยาใหผูใดชวยเขาเลย 



 
18 สุจริตชนจะมั่นคงปลอดภัย 
  สวนคนทุจริตจะถูกทําลายในบัดดล 
 
19 ผูซ่ึงไถพรวนที่ดินของตนจะมีอาหารอุดม 
  สวนผูท่ีเอาแตฝนลมๆ แลงๆ  จะยากจนคนแคน 
 
20 คนซ่ือสัตยจะไดรับพรลนหลาม 
  สวนคนที่อยากรวยทางลัดไมแคลวถูกลงโทษ 
 
21 การลําเอียงเปนสิ่งไมดี  
 
 ถึงกระนั้นก็ยังมีคนยอมทําผิดเพื่อแลกกับขนมปงกอนเดียว 
 
22 คนเห็นแกไดอยากรวยทางลัด 
  เขาไมรูวาความยากจนรอเขาอยู 
 
23 ในบ้ันปลายผูท่ีทวงติงอยางตรงไปตรงมา 
  จะไดรับการชื่นชมยิ่งกวาผูท่ีปอยอ 
 
24 คนท่ีลักขโมยของของบิดามารดาแลวพูดวา 
“ ผิดอะไรดวยหรือ”   
  ก็เปนพรรคพวกกับนักทําลาย 
 
25 คนละโมบยั่วยุใหเกิดการวิวาท  
  สวนผูท่ีวางใจในองคพระผูเปนเจา+จะเจริญ 



 
26 ผูท่ีวางใจในตัวเองเปนคนโงเขลา  
  แตผูท่ีดําเนินในสติปญญาจะไดรับการปกปองพนภัย 
27 ผูท่ีหยิบยื่นใหแกคนยากจน จะไมขัดสน  
  แตผูท่ีปดหูปดตาจากคนยากจนจะถูกแชงสาป 
 
28 เมื่อคนชั่วมีอํานาจขึ้น ผูคนก็หนีหาย   
  เมื่อคนชั่วพินาศ คนชอบธรรมก็รุงเรือง 
 
 ค น ช อ บ ธ ร ร ม  
29ผูท่ีถูกตักเตือนบอยๆ แตยังทําคอแข็งไมฟง  
  จะถูกทําลายในบัดดลและหมดทางแกไข 
 
2 เมื่อคนชอบธรรมรุงโรจน  ผูคนก็ชื่นชมยินดี 
  เมื่อคนชั่วขึ้นปกครอง ผูคนก็โอดครวญ 
 
3 ผูท่ีรักปญญาทําใหบิดาสุขใจ  
 
 สวนชายหนุมท่ีสํามะเลเทเมาอยูกับหญิงโสเภณีก็ผลาญสมบั
ติของบิดา 
 
4 กษัตริยผูเท่ียงธรรมสรางชาติใหม่ันคงเปนปกแผน  
  แตกษัตริยท่ีโลภจะเอาสินบนก็ผลาญทําลายชาติ 
 
5 ผูท่ีปอยอเพื่อนบานของตน 
  ก็กางขายไวดักเทาของเขา 



 
6 คนชั่วติดกับโดยความผิดบาปของตน 
  สวนคนชอบธรรมรองเพลงยินดี 
 
7 คนชอบธรรมพะวงถึงความยุติธรรมเพื่อผูยากไร  
  สวนคนอธรรมไมแยแส 
 
8 นักเยาะเยยทําใหบานเมืองวุนวาย   
  สวนคนฉลาดทําใหความโกรธสงบลง 
 
9 หากคนฉลาดขึ้นศาลกับคนโง   
  คนโงก็เดือดดาล  เยยหยันและไมมีความสงบสุข 
 
10 คนกระหายเลือดเกลียดชังคนสุจริต 
 และหาทางกําจัดผูท่ีเท่ียงธรรม 
 
11 คนโงเขลาระบายความโกรธเต็มท่ี   
  สวนคนฉลาดควบคุมตนเอง 
 
12 ผูครอบครองที่ฟงความเท็จ 
  จะทําใหขาราชการของทานพลอยชั่วไปดวย 
 
13 ผูยากไรและผูกดขี่ขมเหงเหมือนกันในขอนี้ 
  คือองคพระผูเปนเจา+ประทานตาที่แลเห็น 
 
14 หากกษัตริยใหความเท่ียงธรรมแกผูยากไร      



  ราชบัลลังกก็จะยืนยงเสมอ 
 
15 ไมเรียวท่ีตีสอนเด็กจะชวยใหเขาฉลาดขึ้น       
  ถาปลอยปละละเลยตามใจเด็ก  
เขาจะทําใหมารดาอับอายขายหนา 
 
16 เมื่อคนชั่วรุงโรจน  ความผิดบาปก็ทวีขึ้น     
  แตคนชอบธรรมจะเห็นความลมจมของเหลาคนชั่ว 
 
17 จงฝกลูกของเจาใหมีวินัย  และเขาจะทําใหเจามีสันติสุข   
  ทําใหเจาแชมชื่นในดวงวิญญาณ 
 
18 ในที่ซ่ึงไมมีการเผยพระวจนะ   ผูคนก็หลงเตลิด      
  แตความสุขมีแกผูท่ีรักษาบทบัญญัติ 
 
19 จะวากลาวสั่งสอนคนใช  อาศัยคําพูดอยางเดียวไมได   
  แมเขาเขาใจ  เขาก็ไมยอมทําตาม 
 
20 เจาเห็นคนที่พูดพลอยๆ หรือไม 
  ยังมีความหวังสําหรับคนโงมากกวาเขา 
 
21 การตามใจคนใชตั้งแตเด็ก    
  เขาจะนําความทุกขโศกมาใหในท่ีสุด 
 
22 คนเลือดรอนกอการวิวาท 
  แ ล ะ ก ร ะ ทําความผิดบาปมากมาย 



 
23 ความหยิ่งผยองทําใหคนเราตกต่ํา   
  สวนผูท่ีจิตใจถอมสุภาพไดรับเกียรติ 
 
24 ผูท่ีสมคบกับขโมยก็เปนศัตรูกับตัวเอง 
  ตองสาบานในศาลแตไมกลาเปนพยาน 
 
25 การกลัวคนเปนกับดักอันตราย  
  แตผูท่ีวางใจในองคพระผูเปนเจา+ก็ปลอดภัย 
 
26 ห ล ายคนวิ่งเตนเขาหาเจานาย 
  แตคนเราไดรับความยุติธรรมจากองคพระผูเปนเจา+ 
 
27 ผูชอบธรรมชิงชังคนทุจริต 
  สวนคนชั่วชิงชังคนสุจริต 
 
พระวจนะแหงความจริง 
30เนื้อความซ่ึงเอกูรบุตรยาเคหแหงมัสซา 
กลาวตออิธีเอลและอูคาล 
 
2 “ ขาพเจานั้นโงเขลาที่สุดในหมูมนุษย  
  ไมมีความเขาใจเยี่ยงผูคน 
3 ขาพเจาไมไดเรียนรูสติปญญา  
  และไมมีความรูขององคบริสุทธิ์ 
4 ใครเลาขึ้นสูสวรรคและลงมา   
  ใครหนอที่กําสายลมไวในอุงมือ    



 ผูใดหอหุมหวงน้ําดวยเสื้อคลุม 
  ใครเลาสถาปนาทั่วทุกมุมโลก 
 ผูนั้นมีนามวากระไร  และบุตรของผูนั้นคือใคร   
  หากทานรู  ขอจงบอก 
 
5 พระวจนะของพระเจาเปนจริงทุกคํา 
  ทรงเปนโลปกปองผูท่ีพึ่งพิงในพระองค 
6 อยาเพิ่มเติมพระวจนะของพระองค  
  มิฉะนั้นจะทรงตําหนิ  และเจาจะถูกจับไดวาพูดมุสา 
 
7 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
ขาพระองคทูลขอสองสิ่งจากพระองค  
  ขออยาทรงปฏิเสธ   กอนที่ขาพระองคจะตายไป 
8 คือขอใหคําโกหกและสิ่งเทียมเท็จไกลหางจากขาพระองค    
  ขออยาใหขาพระองคยากจนหรือร่ํารวย 
  ขอโปรดประทานใหมีพอดี 
9 เกรงวาขาพระองคจะมีมากเกินไป แลวปฏิเสธพระเจา 
และพูดวา “ องคพระผูเปนเจา+เปนใคร”   
 หรือหากยากจน  อาจจะลักขโมยและลบหลูพระนามพระเจา 
 
สิ่งท่ีนาสังเกต 
10 อยานินทาคนรับใชใหนายเขาฟง 
  เกรงวาเขาจะแชงดาเจา และเจาตองชดใช 
11 มีคนที่แชงดาบิดา   
  และไมอวยพรแกมารดาของตน 
12 มีคนที่คิดวาตัวเองบริสุทธิ์   



  แตยังไมไดรับการชําระมลทิน 
13 มีคนที่ยโสโอหังยิ่งนัก 
  ผูท่ีจองหองพองขนเหลือเกิน 
14 มีคนที่ฟนของเขาคือดาบ   
  กรามของเขาคือมีด 
 เพื่อกําจัดผูยากไรเสียจากแผนดิน 
  คนขัดสนจากมวลมนุษยชาติ 
 
15 ปลิงมีลูกตัวเมียสองตัว 
  มันรองวา “ เอาอีก  เอาอีก”  
 
 มีสามสิ่งท่ีไมเคยหนำ    
  สี่สิ่งท่ีไมเคยพูดวา “ พอแลว”     
16 คือแดนผูตาย  ครรภของหญิงหมัน    
  ผืนแผนดินท่ีไมเคยอิ่มน้ํา   
  และไฟที่ไมเคยพูดวา “ พอแลว”  
 
17 ตาที่เยยหยันบิดา และดูหม่ินไมฟงมารดา  
 จะถูกกาแหงหุบเขาจิกออกมาแลวถูกแรงกิน 
 
18 มีสามสิ่งนาฉงนเกินไปสําหรับขาพเจา     
  
  สี่สิ่งท่ีขาพเจาไมเขาใจ  
19 คือทาทีของนกอินทรีในทองฟา 
  ทาทีของงูเลื้อยบนกอนหิน 
 ทาทีของเรือในทองทะเล 



  และทาทีของชายหนุมกับหญิงสาว 
 
20 ทาทีของหญิงโสเภณี  
  คือนางกินแลวเช็ดปาก   
  และพูดวา “ ฉันไมไดทําผิดอะไร”  
 
21 มีสามสิ่งท่ีทําใหแผนดินโลกสั่นสะเทือน  
  สี่สิ่งซ่ึงโลกทนไมได 
22 คือทาสท่ีกลายเปนกษัตริย 
  คนโงซ่ึงมีอาหารเหลือเฟอ 
23 หญิงท่ีไรคนรักไดแตงงาน 
  สาวใชซ่ึงครองตําแหนงแทนนายหญิง 
 
24 มีสี่สิ่งในโลกซ่ึงเล็กกระจิดริด 
  แตฉลาดอยางผิดธรรมดา  ไดแก 
25 มด กําลังนอยนิด   
  แตก็รูจักสะสมอาหารในฤดูรอน 
26 ก ร ะ จ ง ผ า * แรงนอย   
  แตทํารังในซอกหิน 
27 ตั๊กแตน ไมมีราชา 
  แตก็รวมตัวกันไปเปนขบวน 
28 ตุกแก  เราเอามือจับตัวได 
  กระนั้นก็ยังพบมันแมในพระราชวัง 
 
29 มีสามสิ่งท่ีมีทวงทาสงางาม  
  สี่สิ่งท่ีเคลื่อนไหวอยางผาเผย  



30 คือราชสีห  ผูเปนเจาปา 
  มันไมหันหลังหนีสัตวใดๆ  
31 พอไกท่ีเดินปอ  แพะตัวผู  
  และกษัตริยผูทรงเปนจอมทัพ 
 
32 หากเจาทําตัวโงเขลา 
  และยกยองตัวเอง  หรือวางแผนชั่ว   
  จงเอามือปดปากไว 
33 เพราะเมื่อกวนนมก็ไดเนย     
  หรือกระแทกจมูกก็ไดเลือดกําเดาฉันใด  
  การยั่วโมโหก็เปนชนวนวิวาทฉันนั้น 
                           
คําเตือนเรื่องอิสตรีกับเมรัย 
31ถอยคําของเลมูเอลกษัตริยแหงมัสซา   
ซ่ึงพระมารดาทรงสอนไว 
 
2 “ ลูกเอย ลูกของแม   
  ลูกซ่ึงแมไดปฏิญาณไว 
3 อยาเสียแรงกับอิสตรี  
  อยาเสียกําลังใหแกผูท่ีทําลายกษัตริย 
 
4 เลมูเอลเอย  การดื่มสุราเมรัย 
  ก็ไมเหมาะสําหรับกษัตริยและเจานาย 
5 เพราะเมื่อด่ืมแลว  จะลืมสิ่งท่ีตราไวในตัวบทกฎหมาย 
  และไมอาจปกปองสิทธิของผูถูกกดข่ีขูดรีด 
6 สุรามีไวใหคนที่กําลังพินาศ 



  เหลาองุนมีไวเพื่อผูท่ีทุกขลําเค็ญ 
7 ใหเขาดื่มจะไดลืมความอับจน 
  และไมนึกถึงทุกขเข็ญของตนอีก 
 
8 จงเอยปากเพื่อผูท่ีไมอาจปริปากใหตัวเอง 
  เพื่อสิทธิของผูท่ีสิ้นไรไมตอก 
9 จงเอยปาก  และตัดสินอยางยุติธรรม 
  ปกปองสิทธิของผูยากไรและขัดสน”  
 
แมศรีเรือน 
10 ใครจะพบภรรยาที่ดีแท  
  เธอล้ําคายิ่งกวาทับทิม 
11 สามีของเธอไวใจเธอ 
  และไมขาดสิ่งล้ําคา 
12 เธอนําความดีมาสูเขา  
  มิใชความรายตลอดชีวิตของเธอ 
13 เธอเลือกหาขนสัตวและเสนใย   
  และทํางานอยางขยันขันแข็ง 
14 เธอเปนดังเรือสินคา 
  ที่บรรทุกอาหารมาจากแดนไกล 
15 เธอตื่นขึ้นตั้งแตกอนรุงสาง 
  เพื่อจัดเตรียมอาหารสําหรับคนในครัวเรือน  
  และจัดแบงงานใหสาวใช 
16 เธอออกไปพิเคราะหดูท่ีดินแลวซ้ือไว  
  และปลูกสวนองุนขึ้นมาดวยน้ําพักน้ําแรง 
17 เธอเปนคนแข็งแรง   



  ทํางานอยางแข็งขัน 
18 เธอดูแลกิจการใหผลกําไรงอกเงย  
  และกลางคืนตะเกียงของเธอก็ไมดับ 
19 มือของเธอจับไน 
  นิ้วของเธอจับกระสวย 
20 เธอหยิบยื่นใหคนยากจน 
  และยื่นมือชวยคนขัดสน 
21 เมื่อหิมะตก  เธอไมวิตกกังวลเก่ียวกับคนในครัวเรือน  
  เพราะทุกคนสวมเสื้อผาอยางดีและอบอุน 
22 เธอทําผาปูท่ีนอนเอง 
  เสื้อผาของเธอทําดวยปานเนื้อดีสีมวง 
23 สามีของเธอเปนท่ีนับหนาถือตา ณ ประตูเมือง  
  ที่ซ่ึงเขานั่งอยูในหมูผูอาวุโสแหงทองถ่ิน 
24 เธอยังไดทําเครื่องนุงหมดวยผาทอไวขาย 
  และสงผาคาดเอวใหแกพอคา 
25 พลังและศักด์ิศรีคืออาภรณท่ีเธอสวม  
  เธอยิ้มรับสถานการณท่ีจะมาถึง 
26 เธอเอยเอื้อนดวยสติปญญา 
  วาจาของเธอคือคําสอนอันเที่ยงตรง 
27 เธอคอยดูแลกิจการในบานเรือน  
  และไมเคยชุบมือเปบ 
28 ลูกๆ ของเธอยืนขึ้นกลาวยกยอง  
  สามีของเธอก็ชมเชยเธอ 
29 วา “ ในโลกนี้มียอดหญิงมากมาย  
  แตเธอเยี่ยมท่ีสุด”  
30 เสนหเปนสิ่งหลอกลวง  และความสวยงามไมจีรังยั่งยืน    



 
 แตสตรีท่ียําเกรงองคพระผูเปนเจา+จะไดรับการยกยอง 
31 จงมอบรางวัลใหแกผลงานที่เธอทํามา 
  ใหภารกิจของเธอนําการยกยองมาสูเธอที่ประตูเมือง 



ปญญาจารย 
 
สันนิษฐานวาพระธรรมเลมนี้เขียนโดยโซโลมอนในราวศตวรรษ ที่ 
10 กอนคริสตศักราช  
กลาวถึงหลักปรัชญาของผูแสวงหาสันติสุขโดยไมตองพึ่งพระเจา  
แตในที่สุดก็ตระหนักวาพบแตความอนิจจัง  
จึงเสนอขอเฉลยตอปริศนาชีวิตไวเปนขอสรุปวา  
"จงยําเกรงพระเจา  และปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค   
เพราะนี่เปนหนาท่ีของมนุษย" (12:13)  
กอนมาสูจุดนี้ผูเขียนไดเสนอภาพตางๆซ่ึงลวนแสดงถึงความอนิจจั
งของชีวิตเมื่อไมมีพระเจา  ไมวาทรัพยสมบัติ  สติปญญา  ชื่อเสียง  
ความสนุกสนานลวนแลวแตเปนความวางเปลา  
ตอเมื่อคนเราหันจากโลกนี้ไปหาพระเจา  จึงพบความสุขที่แทจริง 
พระธรรมเลมนี้เสนอคําสอนในแงละเวน  
คือสอนวาอะไรบางท่ีไมควรทํา  และใหเห็นวาการอยูเพื่อตนเอง 
ปรนเปรอตัวเอง โดยไมคํานึงถึงผูอื่นหรือพระเจาผูทรงสรางเรานั้น  
จะลงเอยดวยความวางเปลา 
อยางไรก็ตามนับวาไดเสนอแงท่ีควรปฏิบัติไวดวยกลาวคือเมื่อเรารู
วาไมควรใชชีวิตแบบไหน   ก็มองออกวาควรทําอยางไร  
และละเวนจากการผลาญชีวิตอยางไรคา 
 
โครงเรื่อง 
1. วัฏจักรชีวิตซ่ึงไรจุดหมาย (1:1-11) 
2. ความอนิจจังของชีวิต (1:12-2:23) 
3. ความตรากตรํา ความบีบค้ัน และไรมนุษยธรรม (2:24-4:12) 



4. เกียรติยศชื่อเสียง ความเครงศาสนา 
และทรัพยสมบัติลวนอนิจจัง (4:13-6:12) 
5. นิยามความอนิจจังของชีวิต (7:1-11:10) 
6. สรุปคือ 
"จงยําเกรงพระเจาและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค (12:1-
14) 
 
ปญญาจารย 
 
ทุกสิ่งลวนอนิจจัง (คําวา อนิจจงัควรใชหรือไม) 
1 ถอยคําของปญญาจารย  
เชื้อสายกษัตริยดาวิดแหงเยรูซาเล็ม 
 
2 ปญญาจารยกลาววา "อนิจจัง!  อนิจจัง! อนิจจังแทๆ! 
 ทุกสิ่งลวนอนิจจัง! 
 
3 มนุษยไดประโยชนอะไรจากการตรากตรําทํางาน 
  ทั้งปวงภายใตดวงอาทิตย? 
4 คนชั่วอายุหนึ่งผานพนไปแลวถึงอีกชั่วอายุหนึ่ง 
 แตโลกยังคงอยูตลอดกาล  
5 ดวงอาทิตยขึ้นแลวก็ลับไป 
 และรีบรุดวนมาขึ้น ณ ที่เดิมอีก 
6 ลมพัดไปทางใตแลวมาทางเหนือ 
 มันพัดวนไปเวียนมาเปนวัฏจักร 
7 แมน้ําไหลลงสูทะเล แตทะเลก็ไมเคยอิ่ม 
 และน้ํากลับไปสูแมน้ําอีกครั้ง 



  แลวไหลลงสูมหาสมุทรอยูร่ําไป 
8 ทุกสิ่งทุกอยางออนระโหยและ 
  นาเหนื่อยหนายอยางบอกไมถูก  
 ไมวาเห็นสักเทาไร เราก็ไมอิ่ม  
 ไมวาไดยินสักแคไหน เราก็ไมจุใจ 
9 อะไรที่เกิดขึ้นแลวก็เกิดขึ้นอีก 
 สิ่งท่ีทําไปแลวก็ทํากันอีก 
 ไมมีอะไรใหมภายใตดวงอาทิตย  
10 อะไรบางท่ีเราจะชี้บอกไดวาเปนของใหม 
 เพราะมันมีมาตั้งนานแลว 
 มีมาตั้งแตกอนยุคสมัยของเรา 
11 ไมมีการระลึกถึงคนรุนกอน และแมแต 
  คนรุนอนาคต คนรุนตอจากเขาก็ยัง 
  ไมระลึกถึงพวกเขา 
 
สติปญญาอนิจจัง 
12ขาพเจาปญญาจารย  เปนกษัตริยแหงอิสราเอลอยูในเยรูซาเล็ม 
13ไ ดทุมเทศึกษาใชสติปญญาใครครวญทุกสิ่งท่ีกระทํากันใตฟา 
พระเจาทรงวางภาระหนักแกมนุษยเสียจริง 
14ขาพเจาไดเห็นทุกสิ่งซ่ึงกระทํากันภาย ใตดวงอาทิตย  
ลวนแลวแตอนิจจัง เหมือนวิ่งไลตามลม 
15 สิ่งท่ีคดงอทําใหเหยียดตรงไมได  
 สิ่งท่ีขาดอยูจะนับใหครบไมได 
16ขาพเจารําพึงวา ดูเถิด เรามีสติปญญามากกวากษัตริยองคกอนๆ 
ท่ีครองเยรูซาเล็ม เรามีสติปญญาและความรูช่ําชอง 



17แลวขาพเจาก็ทุมเทพยายามเขาใจสติปญญา ความบาคลั่ง 
และความโฉดเขลาดวย  แตไดพบวา นี่ก็เชนกัน วิ่งไลตามลม 
 18เพราะยิ่งฉลาดมากยิ่งโศกเศรามาก  
 ยิ่งรูก็ยิ่งทุกขโศก 
 
ความพึงพอใจก็อนิจจัง 
2 ขาพเจาคิดในใจวา ง้ันมาเถอะ 
รื่นเริงสนุกบันเทิงใจเพื่อคนหาสิ่งท่ีดีงาม  แตก็พบวานี่ก็อนิจจังอีก 
2ขาพเจากลาววา "การหัวเราะก็โงเขลา 
ความพึงพอใจใหประโยชนอะไรบาง?" 
3ขาพเจาพยายามทําตัวใหเบิกบาน ดวยการดื่มและทําอะไรโงๆ  
แตจิตใจยังยึดเหนี่ยวตนเองไวดวยสติปญญา  
ขาพเจาอยากจะดูวา 
อะไรบางท่ีมีคุณคาซ่ึงมนุษยควรกระทําใตฟานี้ในชั่วอายุสั้นๆ 
ข อ ง ต น  
 4ขาพเจาดําเนินโครงงานใหญๆ 
สรางบานหลายหลังใหตัวเอง ทําสวนองุน 
5สรางสวนหยอนใจและปลูกผลไมนานาชนิด 6ทําแหลงเก็บน้ํา 
สงน้ําไปรดแมกไมท่ีกําลังงอกงาม 
7ขาพเจาซ้ือทาสท้ังชายหญิงและมีทาสอื่นๆ 
อีกท่ีถือกําเนิดในครัวเรือนขาพเจามีฝูงสัตวมากกวาใครๆ 
ในเยรูซาเล็มซ่ึงอยูกอนขาพเจา 
8ขาพเจาสะสมเงินทองไวสําหรับตน  
และเครื่องบรรณาการจากกษัตริยและแวนแควนตางๆ 
ขาพเจาจัดใหมีนักรองชายหญิง  
และมีฮาเร็มอันเปนสิ่งถูกใจผูชาย 9ขาพเจายิ่งใหญกวาใครๆ 



ในเยรูซาเล็มกอนหนาขาพเจา ในทั้งหมดนี้ 
ขาพเจามีสติปญญาอยูกับตัว 
10 ตาอยากดูอะไร ขาพเจาก็ไมปฏิเสธตัวเอง  
 ใจอยากสนุกอยางไรก็ไมหาม 
 ขาพเจาภาคภูมิใจในผลงานทั้งปวงของตน  
 นี่เปนบําเหน็จรางวัลแหงการลงทุนลงแรงของขาพเจา 
11 ถึงกระนั้นเมื่อสํารวจดูทุกสิ่งท่ีทําไป 
  และที่ตรากตรําเพื่อใหไดมา  
 ทุกสิ่งลวนอนิจจัง เหมือนวิ่งไลตามลม  
 ไมกอประโยชนอันใดขึ้นมาภายใตดวงอาทิตย 
สติปญญาและความโฉดเขลาลวนอนิจจัง 
12 แลวขาพเจาจึงหันไปพิจารณาสติปญญา 
 กับความบาคลั่งและความโงเขลา  
 ผูครองราชยตอจะทําอะไรได  
 นอกจากสิ่งท่ีเคยทํากันมากอนแลว? 
13 ขาพเจาเห็นวาสติปญญาดีกวาความโฉดเขลา 
 เฉกเชนแสงสวางยอมดีกวาความมืด 
14 คนฉลาดมีตาอยูในสมอง  
 ขณะที่คนโฉดเขลาเดินไปในความมืด 
 แตขาพเจาไดประจักษวา 
 เคราะหกรรมเดียวกันเกิดแกท้ังสองฝาย 
 
15 ขาพเจาจึงรําพึงในใจวา 
 "เคราะหกรรมที่เกิดกับคนโงก็เกิดขึ้นกับเราดวย   
 ฉะนั้นเราฉลาดไปจะไดอะไรขึ้นมา?"  
 ขาพเจาบอกตัวเองวา "นี่ก็อนิจจัง 



  เหมือนกัน" 
16 เ พ ร า ะ คนฉลาดก็เชนเดียวกับคนโง 
เขาจะไมอยูในความทรงจําเนิ่นนาน 
ในวันขางหนาก็ถูกลืมเลือนไปทั้งคู 
คนฉลาดก็ตองตายเชนเดียวกับคนโง! 
 
การตรากตรําก็อนิจจัง 
 17ฉะนั้นขาพเจาจึงเกลียดชังชีวิต เพราะ 
การงานท่ีกระทําภายใตดวงอาทิตยเปนความโศกสลดแกขาพเจา 
ลวนแลวแตอนิจจังเหมือนวิ่งไลตามลม 
18ขาพเจาชิงชังสิ่งท้ังปวงที่ตนตรากตรํากระทําภายใตดวงอาทิตย 
เพราะขาพเจาจําตองทิ้งสิ่งนั้นไวใหคนที่มาภายหลังขาพเจา 
19และใครเลาจะรูวาเขาจะเปนคนโงหรือฉลาด? 
ถึงกระนั้นเขาก็จะครอบครองผลงานทั้งปวงซ่ึงขาพเจาไดทุมเทหย
า ด เ ห ง่ือแรงกายและความชํานาญลงไปภายใตดวงอาทิตย 
นี่ก็อนิจจังดวยเชนกัน 
20ฉะนั้นจิตใจขาพเจาจึงทอแทสิ้นหวังตอการงานอันตรากตรําท้ัง
ปวงของตนภายใตดวงอาทิตย  
21เพราะมนุษยอาจทํางานดวยสติปญญา ความรู 
และความเชี่ยวชาญ 
แตแลวก็ตองละทิ้งทุกสิ่งท่ีเขาครอบครองใหแกบางคนซึ่งไมไดลงมื
อลงแรง นี่ก็เชนกัน อนิจจังและโชครายเหลือเกิน 
22คนเราไดประโยชนอะไรจากการดิ้นรนตอสูและตรากตรําคร่ําเค
รียดทั้งปวงภายใตดวงอาทิตย? 23ตลอดชีวิตของเขา 
งานก็เปนความเจ็บปวดและความทุกขโศก  
แมยามคํ่าคืนจิตใจก็ไมสงบสุข นี่ก็อนิจจัง 



 24ค น เราไมอาจทําอะไรดีไปกวากินด่ืมและชื่นชมผลงาน
ของตน ขาพเจาเห็นวาสิ่งนี้ก็มาจากพระหัตถพระเจา 
25เพราะปราศจากพระองคแลว 
ใครเลาจะไดกินหรือพบความชื่นชมยินดี? 
26พระเจาประทานสติปญญา ความรู 
และความสุขแกผูท่ีพระองคพอพระทัย  
แตสําหรับคนบาปพระองคทรงมอบงานที่เขาตองรวบรวมและสะสม
ทรัพยสมบัติไว เพื่อจะมอบใหบุคคลซ่ึงพระองคพอพระทัย 
นี่ก็อนิจจังเหมือนวิ่งไลตามลม 
 
มีวาระสําหรับทุกสิ่ง 
3 มีวาระสําหรับทุกสิ่ง 
มีกําหนดเวลาสําหรับกิจกรรมทุกอยางภายใตฟาสวรรคนี้ 
2 มีวาระเกิด   วาระตาย  
 วาระปลูก   วาระถอน 
3 วาระฆา   วาระเยียวยารักษา  
 วาระรื้อถอน   วาระสรางขึ้นใหม 
4 วาระร่ําไห   วาระหัวเราะ  
 วาระโศกเศรา   วาระเริงรา 
5 วาระโยนกอนหิน   วาระเก็บรวบรวมกอนหิน  
 ว า ร ะ โ อ บ ก อ ด    ว า ร ะ ง ด โ อ บ ก อ ด  
6 วาระคนหา   วาระเลิกลา  
 วาระทะนุถนอม   วาระเหวี่ยงทิ้งไป 
7 วาระฉีกขาด   วาระซอมแซม  
 วาระนิ่งเงียบ   วาระพูดจา 
8 วาระรัก   วาระเกลียด  



 วาระสงคราม   วาระสันติ 
  
9คนเราไดอะไรจากการตรากตรําทํางาน? 
 10ขาพเจาเห็นภาระซ่ึงพระเจาทรงวางไวบนมนุษย 
11พระองคทรงกระทําใหทุกสิ่ง งดงามตามวาระของมัน 
ท้ังทรงตั้งนิรันดรกาลไวในจิตใจมนุษย 
ก ร ะนั้นมนุษยก็ไมสามารถหยั่งถึงสิ่งท่ีพระเจาทรงกระทําตั้งแตต
นจนจบได 
12ขาพเจารูวาสําหรับมนุษยไมมีอะไรดีไปกวาทําตัวใหมีความสุข 
และกระทําการดีขณะยังมีชีวิตอยู 13คนเราทุกคนควรกิน ดื่ม 
และชื่นชมกับสิ่งท่ีหามาไดดวยน้ําพักน้ําแรง 
เพราะนี่คือของขวัญจากพระเจา 
14ขาพเจารูวาทุกสิ่งท่ีพระเจาทรงทําจะดํารงอยูนิรันดร 
ไมสามารถเพิ่มอะไรเขาไป หรือริดรอนอะไรออกมา 
พระเจาทรงกระทําไวเพื่อมนุษยจะยําเกรงพระองค 
 
15 อะไรก็ตามท่ีเปนอยู ก็เปนอยูมากอนแลว 
 และอะไรที่จะเกิดขึ้น ก็มีอยูกอนแลว  
 และพระเจาจะทรงนําอดีตมาพิพากษาอีก1 

 
16 ยิ่งกวานั้น ภายใตดวงอาทิตย ขาพเจาเห็นวา 
  
ในที่แหงการพิพากษาก็มีความชั่วรายอยูดวย 
ในที่ของความยุติธรรมก็มีความเลวทรามอยูดวย 

                                      
1 3:15  * หรือ พระเจาจะทรงเรียกอดีตกาลใหหวนกลับมาอีก 



17 ขาพเจารําพึงในใจวา  
  
"พระเจาจะทรงนําท้ังคนชอบธรรมและคนอธรรมมาพิพากษา 
 เพราะจะมีวาระสําหรับทุกเรื่อง 
และวาระสําหรับการกระทําทุกอยาง" 
  
18ขาพเจาคิดอีกวา "พระเจาทรงทดสอบมนุษยเรา 
ก็เพื่อเราจะเห็นวาตนเองก็เหมือนสัตว 
19เคราะหกรรมของมนุษยก็เหมือนของสัตว 
ท้ังสองมีอันเปนไปเหมือนกัน ฝายหนึ่งตาย อีกฝายหนึ่งก็ตาย 
ตางก็มีล ม ป ร า ณ 2เชนกัน มนุษยไมไดมีอะไรดีเดนไปกวาสัตว 
ทุกสิ่งลวนอนิจจัง 20ทั้งหมดตางไปสูท่ีแหงเดียวกัน 
ท้ังหมดลวนมาจากธุลีดิน และตองกลับกลายเปนธุลีดิน 
21ใครจะรูไดวาจิต วิญญาณของมนุษยขึ้นไปยังเบ้ืองบนหรือไม 
และวิญญาณของสัตวลงสูพิภพโลกหรือไม?"  
22ฉะนั้นขาพเจาเห็นวาสําหรับมนุษยแลว 
ไมมีอะไรดีไปกวามีความสุขกับงาน ดวยวานั่นเปนสวนของเขา 
ใครเลาจะทําใหเขาเห็นไดวาจะมีอะไรเกิดขึ้นภายหลังเขา? 
 

การกดขี่ขมเหง การตรากตรํา และการไรญาติขาดมิตร 
4
 แลวขาพเจาใครครวญดูการกดขี่ขมเหงทั้งปวงซ่ึงเกิดขึ้นภา
ยใตดวงอาทิตย 
  
 ขาพเจาเห็นน้ําตาของผูถูกกดขี่ขมเหง 

                                      
2 3:19 * หรือ วิญญาณ 



 และไมมีใครปลอบโยนเขา 
 อํานาจก็อยูฝายผูกดขี่ท้ังหลาย 
 และไมมีใครปลอบโยนเขา 
2 ขาพเจาจึงประกาศวาคนที่ตายไปแลว 
 ก็สุขสบายกวาคนเปนซ่ึงยังตองมีชีวิตอยู 
3 แตท่ีดียิ่งกวาท้ังคู 
  ก็คือผูท่ีไมเคยเกิดมา   
 ผูไมเคยเห็นความชั่วรายท่ีกระทํากัน 
  ภายใตดวงอาทิตย 
  
4และขาพเจาเห็นวาการงานและความสําเร็จท้ังปวงมีแรงบันดาลใ
จจากความอิจฉาเพื่อนมนุษยดวยกัน นี่ก็อนิจจัง วิ่งไลตามลม 
 
5 คนโงงอมืองอเทาและทําลายตัวเอง 
6 มีหยิบมือเดียวแตมีความสุขสงบ 
 ก็ดีกวามีเต็มสองมือแตตรากตรําและวิ่งไลตามลม 
  
7 ขาพเจายังเห็นความอนิจจังบางอยางภายใตดวงอาทิตย 
 
8 คือกรณีของมนุษยผูวาเหวเดียวดาย 
 ไมมีลูก ไมมีพี่นอง 
 แตก็ยังตรากตรําไมจบสิ้น 
 ตาของเขาไมพึงพอใจกับทรัพยสมบัติท่ีตนมี  
 เขาเคยถามบางไหมวา "เราตรากตรําไปเพื่อใคร 
และอดอยากปากแหงไปทําไม?" 
 นี่ก็อนิจจัง เปนเรื่องนาสังเวช! 



9 สองคนดีกวาคนเดียวเพราะจะไดผลงานท่ีดีกวา 
 
10 หากคนหนึ่งลมลง เพื่อนของเขาก็สามารถพยุงเขาขึ้นมา 
 แตนาสงสารคนที่ลมลงและไมมีใคร ม า  
  ชวยพยุงขึ้น! 
11 นอกจากนี้หากสองคนนอนดวยกัน ก็ไดไออุนจากกันและกัน 
 แตคนที่นอนอยูคนเดียวจะอุนไดอยางไร? 
12 แมคนหนึ่งถูกปราบลง  
 สองคนยังปองกันตัวไวได  
 เชือกสามเกลียวไมขาดไดงายๆ 
 
ความรุงโรจนก็อนิจจัง 
 13เปนคนหนุมยากจนแตเฉลียวฉลาดดีกวาเปนกษัตริยชรา
โฉดเขลาผูไมยอมรับคํา ตักเตือน 
14คนหนุมสามารถไตเตาจากคุกขึ้นเปนกษัตริย ท้ังๆ 
ท่ีเขาอาจจะเกิดมาในหมูยาจกที่อยูในราชอาณาจักรของเขาเอง 
15ขาพเจาเห็นใครๆ 
ท่ีมีชีวิตดําเนินอยูภายใตดวงอาทิตยติดตามชายหนุมคนนั้นผูสืบท
อดราชบัลลังก 16ใ ครตอใครมาเฝาแหนเขาไมจบสิ้น  
แตแลวคนรุนตอไปก็ขึ้นมาและไมยอมรับเขา นี่ก็อนิจจังเชนกัน 
เหมือนวิ่งไลตามลม 
 
จงยําเกรงพระเจา 
5 จงระมัดระวังแตละยางกาวเม่ือไปยังพระนิเวศนของพระเจา 
เขาไปฟงใกลๆ ดีกวาถวายเครื่องบูชาแบบคนโง  
ซ่ึงไมรูวาตัวเองทําผิด 



 
2 อยาปากไว อยาใจรอนผลีผลาม 
  พลั้งปากพลอยๆ ตอเบ้ืองพระพักตรพระเจา 
 พระเจาประทับอยูในสวรรค 
 สวนทานอยูบนโลก 
 ฉะนั้นจงพูดแตนอยคํา 
3 หวงกังวลมากก็ฝนมาก  
 ยิ่งพูดมากก็ยิ่งพูดโงๆ 
  
4เม่ือถวายปฏิญาณตอพระเจาแลว จงรีบทําใหครบถวน 
พระเจาไมพอพระทัยคนโง จงทําตามที่ปฏิญาณไว 
5ไมปฏิญาณยังดีกวาปฏิญาณแลวไมทําใหครบถวน 
6อยาใหปากพาตัวหลงทําบาป 
และอยาแกตัวกับผูสื่อสารของพระเจาวา 
"เปนความพลั้งพลาดที่กลาวปฏิญาณ" เรื่องอะไรจะทํา 
ใหพระเจาทรงพระพิโรธวาจาของทานและทําลายกิจการจากน้ํามื
อของทานเสียเลา? 7ฝนมากและพูดมากก็เปลาประโยชน 
ดังนั้นจงยําเกรงพระเจาเถิด 
ความร่ํารวยก็อนิจจัง 
 8หากทานเห็นคนจนในเมืองถูกขมเหงรังแก 
เห็นความยุติธรรมและสิทธิถูกละเลย ณ ท่ีใดก็ตาม 
อยาฉงนสนเทหใจไปเลย 
เพราะเจาหนาท่ีทุกคนอยูในบังคับของผูอยูเหนือขึ้นไป 
และเหนือกวานั้นขึ้นไปก็มีผูบังคับบัญชาสูงขึ้นอีก 
9ทุกคนฉวยเอาผลิตผลจากแผนดิน 
กษัตริยเองทรงไดประโยชนจากเรือกสวนไรนา 



10 ผูรักเงินยอมไมอิ่มดวยเงิน ผูรักสมบัติ 
  ไมเคยอิ่มดวยรายได นี่ก็อนิจจัง 
 
11 เมื่อมีขาวของเพิ่มขึ้น ก็เพิ่มคนบริโภค  
 คนที่เปนเจาของจะไดประโยชนอะไร 
นอกจากชมเลนเปนขวัญตา? 
12 กรรมกรนอนหลับฝนดี ไมวาเขาไดกิน 
  มากหรือกินนอย  แตความเหลือเฟอ 
  ของคนรวยไมชวยใหเขาหลับได 
 
13ขาพเจาไดเห็นความเลวรายอันนาสลดใจภายใตดวงอาทิตยคือ 
  
ทรัพยสมบัติท่ีสะสมไวจนเปนภัยอันตรายแกเจาของ  
14 หรือทรัพยสมบัติสูญสิ้นไปเนื่องจาก 
  เคราะหกรรมบางอยาง 
 จนไมมีอะไรเหลือตกทอดใหลูกหลาน 
15 คนเราเกิดมาจากครรภมารดาตัวเปลาอยางไร  
 ก็จะจากไปอยางนั้น ไมอาจหยิบฉวย 
  ผลงานอะไรติดมือไปได 
 
16 นี่ก็เปนความเลวรายอันนาสลดใจ 
 คือมาอยางไรก็จากไปอยางนั้น 
 ฉะนั้นเขาไดประโยชนอะไรเลา 
  จากการตรากตรําไปอยางลมๆ แลงๆ 
17 ตลอดชีวิตเขากินอยูในความมืดมน 
เต็มไปดวยความสับสนวุนวาย 



 ความทุกขทรมาน และความโกรธเคือง 
18แลวขาพเจาจึงตระหนักวา ดีแลว เหมาะสมแลวท่ีมนุษยจะกิน 
ด่ืม 
และชื่นชมกับสิ่งท่ีไดมาจากหยาดเหงื่อน้ําพักน้ําแรงภายใตดวงอา
ทิตย ตลอดชั่วชีวิตสั้นๆ ซ่ึงพระเจาประทานให 
เพราะนี่เปนสวนของเขา 19ยิ่งกวานั้น 
เม่ือพระเจาประทานทรัพยสมบัติและความมั่งค่ังให 
ก็ใหเขาชื่นชมกับสิ่งเหลานั้น รับสวนของตน 
และเปนสุขในงานของตน นี่เปนของขวัญของพระเจา 
20เขาไมคอยตองหวนคิดถึงวันคืนแหงชีวิตของตนมากนัก 
เพราะพระเจาทรงใหเขางวนอยูกับความชื่นใจ 
 
6 ขาพเจาเห็นความเลวรายอีกอยางหนึ่งภายใตดวงอาทิตย 
ซ่ึงหนักหนาสาหัสสําหรับมนุษย 2คือพระเจาประทานเกียรติ 
ทรัพยสมบัติ ความม่ังค่ังแกบางคนจนเขามีทุกสิ่งท่ีใจปรารถนา  
แตพระเจาไมไดใหโอกาสที่เขาจะชื่นชมมัน 
กลับมีคนแปลกหนามาชื่นชมแทน นี่ก็อนิจจัง 
เปนความเลวรายอันนาสลดใจ 
3บางคนอาจมีลูกหลานนับรอยและมีอายุยืน  
แตไมวาจะอายุยืนแคไหน ถาไมไดชื่นชมทรัพยสินของตน  
และงานศพไมไดรับการจัดอยางสมเกียรติแลวไซร 
ขาพเจาขอบอกวาทารกที่ตายตั้งแตเกิดยังดีกวาเขาเสียอีก 
4ทารกนั้นมาอยางอนิจจัง จากไปในความมืด 
และชื่อจารึกไวในความมืด 5แมไมเคยเห็นเดือนเห็นตะวัน 
ไมรับรูสิ่งใด ก็ยังไดพักสงบมากกวาเขา 
6ตอใหเขามีอายุยืนพันปทวีเทา 



แตไมไดชื่นชมกับความเจริญรุงเรืองของตน 
เราทุกคนลวนไปยังท่ีเดียวกันมิใชหรือ? 
 
7 ทุกคนลงทุนลงแรงก็เพื่อปากทอง 
 กระนั้นกระเพาะของเขาก็ไมเคยอิ่ม 
8 คนฉลาดไดเปรียบอะไรกวาคนโง? 
 คนยากจนถึงรูวาควรประพฤติปฏิบัติ 
  อยางไรตอหนาคนอื่นๆ  
 ก็จะไดประโยชนอะไรเลา? 
9 มีเทาท่ีตาเห็นก็ดีกวาเท่ียวอยากไดไปเรื่อย 
 นี่ก็อนิจจัง วิ่งไลตามลม 
 
10 สิ่งใดๆ ที่มีอยูลวนถูกระบุชื่อไวกอนแลว 
และมนุษยเปนอะไรก็รูกันอยูแลว 
 ไมมีใครสามารถขัดขืนตอสูกับผูท่ีแข็งแรงกวาตน 
11 ยิ่งพูดหลายคํา  
 ยิ่งลดทอนความหมาย 
 แลวนั่นจะเปนประโยชนกับใคร? 
 
12เพราะใครเลาจะรูวาอะไรดีสําหรับมนุษยในชวงชีวิตอันสั้นและ
อนิจจังซ่ึงผานพนไปดุจเงา? 
ใครจะบอกเขาไดวาหลังจากเขาไปแลวภายใตดวงอาทิตยจะมีอะไ
รเกิดขึ้นบาง? 
 
สติปญญา 
7 ชื่อเสียงดีมีคายิ่งกวาน้ําหอมราคาแพง 



 วันตายดีกวาวันเกิด 
2 ไปบานท่ีมีการไวทุกขก็ดีกวาไปบานท่ีมีงานเลี้ยง  
 เพราะทุกคนตองตายดวยกันท้ังนั้น  
 ผูท่ียังมีชีวิตอยูควรใสใจในขอนี้ 
3 โศกเศราดีกวาหัวเราะ 
 เพราะใบหนาโศกเศรานั้นดีสําหรับจิตใจ 
4 ใจแบบคนฉลาดพบไดในเรือนที่มีความโศกเศรา  
 แตใจแบบคนโงพบไดในเรือนที่มีความรื่นเริง 
5 ฟงคําตําหนิของคนฉลาด  
 ดีกวาฟงคําชมเชยของคนโง 
6
 เสียงหัวเราะของคนโงก็เหมือนเสียงแตกปะทุของหนามใตห
มอ  
 นี่ก็อนิจจัง 
 
7 การทรมานทําใหคนฉลาดกลับกลายเปนคนโง  
 สินบนทําใหจิตใจเสื่อมทราม 
 
8 ตอนจบดีกวาตอนเริ่ม  
 ความอดกลั้นดีกวาความหยิ่งจองหอง 
9 อยาปลุกใจของเจาใหโกรธเร็ว 
เพราะโทสะหลบอยูในใจของคนโง 
 
10 อยาถามวา "ทําไมเม่ือกอนดีกวาเด๋ียวนี้?" 
 นั่นไมใชคําถามท่ีฉลาดเลย 
 



11 สติปญญาเปนสิ่งดี  เชนเดียวกับมรดก  
 เปนประโยชนแกผูท่ีเห็นตะวัน 
12 สติปญญาเปนท่ีพักพิงเชนเดียวกับเงิน  
 แตขอไดเปรียบของความรูก็คือสติปญญา 
 สงวนชีวิตของตัวเจาไว 
 
13 จงพิเคราะหดูพระราชกิจของพระเจา  
  
 สิ่งท่ีพระองคทรงกระทําใหคด  
 ใครจะเหยียดใหตรงได? 
14 จงสุขใจในยามดี 
 แตเม่ือถึงยามทุกขยากก็จงใครครวญ  
 พระเจาทรงบันดาลท้ังยามดีและยามราย 
 มนุษยจึงไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับอนาคต 
 
15ในชีวิตอนิจจังนั้น ขาพเจาเห็นท้ังสองสิ่งนี้มาแลว 
 คนชอบธรรมตองพินาศทั้งๆ ที่ชอบธรรม 
 และคนชั่วรายอายุยืนท้ังๆ ท่ีชั่วราย 
16 อยาเปนคนชอบธรรมเกินไป  
 และอยาอวดฉลาด 
 จะทําลายตัวเองทําไม? 
17 อยาชั่วรายเกินไป  
 และอยาโงเงาเตาตุน  
 เรื่องอะไรจะตองตายกอนกําหนด? 
18 เปนการดีท่ีจะยึดสิ่งหนึ่งไว 
 และไมปลอยใหอีกสิ่งหลุดมือไป  



 ผูท่ียําเกรงพระเจาจะหลีกเลี่ยงปญหานี้ไปได3 
 
19 สติปญญาทําใหคนฉลาดมีอํานาจ 
  มากยิ่งกวาผูครอบครองสิบคนในเมือง 
20 ไมมีสักคนเดียวในโลกนี้ท่ีดีพรอม 
คือผูทําแตสิ่งท่ีถูกตอง และไมเคยทําความผิดบาปเลย 
 
21 อยาใสใจเสียทุกถอยคําท่ีใครๆ พูดกัน 
 มิฉะนั้นทานอาจไดยินคนใชของทานเองแชงดาทาน 
22 เพราะทานก็รูอยูแกใจวา 
ตัวทานเองแชงดาคนอื่นบอยครั้ง 
 
23 ทั้งหมดนี้ขาพเจาทดสอบดวยสติปญญาแลว 
และขาพเจากลาววา 
 "เราตั้งใจจะเปนคนฉลาด" 
 แตมันก็เกินไขวควา 
24 สติปญญาจะเปนอะไรก็ตามแต  
 มันชางไกลลิบลับและลึกซ้ึงนัก  
 ใครเลาจะคนพบได? 
25 ขาพเจาจึงมุงหาความเขาใจ 
 พินิจพิเคราะห และเสาะหาสติปญญา กับมูลเหตุของสิ่งตางๆ 
 และพยายามเขาใจความโงเขลาของความชั่ว  
และความบาบอของความโฉดเขลา 
26 ขาพเจาพบวาสิ่งท่ีขมขื่นยิ่งกวาความตาย 

                                      
3 7:18  * หรือติดตามทั้งสองสิ่งได 



 ก็คือผูหญิงซ่ึงเปนกับดัก 
 ใจของนางเปนบวงแรว 
 มือของนางคือโซตรวน 
 ผูท่ีพระเจาโปรดปรานจะรอดพนจากนาง 
 แตคนบาปตองตกหลุมพรางของนาง" 
  
27ปญญาจารย4กลาววา "ดูเถิด ขาพเจาคนพบสิ่งนี้คือ 
"การนําเอาสิ่งหนึ่งมาปะติดปะตอกับอีกสิ่งเพื่อหามูลเหตุ 
28 ขณะที่หาอยูแตยังไมพบ 
 ขาพเจาก็พบวาในพันคนจะมีผูชายซ่ือตรงคนหนึ่ง  
 แตไมมีผูหญิงซ่ือตรงสักคน 
29 ขาพเจาพบแตเพียงวา 
 พระเจาทรงสรางมนุษยใหซ่ือตรง 
 แตมนุษยสรรหากลอุบายตาง ๆ  น า น า " 
 
 
8 ใครเลาเสมอเหมือนคนฉลาด? 
 ใครเลารูคําอธิบายของสิ่งตางๆ? 
 สติปญญาทําใหหนาตาคนเราแจมใส  
 และทําใหสีหนาแข็งกระดางเปลี่ยนไป 
เชื่อฟงผูครอบครอง 
2 จงเชื่อฟงพระบัญชาของกษัตริย 
 เ พ ร า ะทานไดปฏิญาณไวตอเบ้ืองพระพักตรพระเจาแล
ว  

                                      
4 7:27 * หรือ ผูนําการประชุม 



3 อยาหุนหันออกไปใหพนพระพักตรกษัตริย 
 อยายืนหยัดปกปองสิ่งท่ีไมดี 
 เพราะพระองคจะทําสิ่งใดก็ไดตามแตชอบพระทัย 
4 เนื่องจากพระดํารัสของกษัตริยมีอํานาจสูงสุด 
 ใครจะแยงพระองคไดวา "พระองคทรงทําอะไรเชนนั้น?" 
 
5 ผูใดเชื่อฟงคําบัญชาของพระองคจะไมประสบอันตราย  
 จิตใจของคนมีปญญาจะรูโอกาสและวิธีการอันเหมาะอันควร 
6 เพราะมีโอกาสและวิธีการสําหรับทุกสิ่ง ทุกเรื่อง 
 ถึงแมวาความทุกขยากของมนุษยจะ 
  ถาโถมเขาใสเขาอยางหนักหนวง 
7 เนื่องจากไมมีมนุษยคนใดหยั่งรูอ น า ค ต  
 ใครเลาจะสามารถบอกไดวาจะมีอะไรเกิดขึ้น? 
8 ไมมีใครฉุดรั้งจิตวิญญาณไวไดฉันใด  
 ก็ไมมีใครมีอํานาจเหนือวันตายฉันนั้น  
 ยามสงครามไมมีการปลดประจําการฉันใด 
 ความชั่วรายก็จะไมยอมปลอยคนชั่วฉันนั้น 
  

9ขาพเจาเห็นมาหมดแลว 
เม่ือใสใจกับทุกสิ่งท่ีกระทํากันภายใตดวงอาทิตย 
พบวาบางครั้งมีคนขึ้นมามีอํานาจเหนือผูอื่น  แตกลับเปนภัยแกตน5 
10และขาพเจาก็เห็นบรรดาคนชั่วรายถูกฝง 

                                      
5 8:9 * หรือ  พ ว ก เ ข า  



ผูซ่ึงเขาออกในสถานบริสุทธิ์และไดรับการยกยอง6ในนครซ่ึงเขาก
ระทําชั่วนั่นแหละ นี่ก็อนิจจัง 
11เม่ืออาชญากรมิไดถูกตัดสินลงโทษโดยทันทีทันใด 
จิตใจของผูคนก็เต็มไปดวยกลอุบายที่จะทําผิด 
12ถึงแมคนชั่วจะกอกรรมทําเข็ญเปนรอยครั้ง 
และยังมีชีวิตอยูยืนยาว ขาพเจาก็ยังรูแนแกใจวา 
บรรดาผูยําเกรงพระเจา 
ผูท่ีมีความยําเกรงตอเบ้ืองพระพักตรพระเจายอมไดดีกวา 
13เนื่องจากคนชั่วไมยําเกรงพระเจา 
เขาจะไมไดดีและวันคืนของเขาจะไมทอดยาวเหมือนเงา 
 14มีสิ่งอนิจจังอีกอยางท่ีเกิดขึ้นในโลกนี้คือ 
คนชอบธรรมรับผ ล ก ร ร ม ที่ควรตกแกคนชั่ว 
แตคนชั่วกลับรับผลกรรมที่ควรตกแกคนชอบธรรม 
ขาพเจากลาววา นี่ก็อนิจจัง 
15ฉะนั้นขาพเจาจึงสนับสนุนใหชื่นชมกับชีวิต 
เ พ ร าะสําหรับมนุษยท่ีอยูภายใตดวงอาทิตยแลว 
ไมมีอะไรดีไปกวากิน ดื่ม และชื่นชมยินดี  
แลวความสุขจะอยูเคียงขางเขาไปในการงานตลอดวันคืนแหงชีวิต
ซ่ึงพระเจาประทานใหเขาภายใตดวงอาทิตย 
 16เมื่อขาพเจาใสใจท่ีจะรูจักสติปญญา  
และสังเกตการตรากตรําทํางานของผูคนในโลกนี้ 
พวกเขาอดนอนทั้งวันท้ังคืน 
17แลวขาพเจาก็เห็นทุกสิ่งท่ีพระเจาทรงกระทํา 
ไมมีใครเขาใจสิ่งท่ีเปนไปภายใตดวงอาทิตย  

                                      
6 8:10 * ตนฉบับภาษาฮีบรูบางสําเนาวา และถูกลืม 



แมจะทุมเทแรงกายแรงใจทั้งหมดแสวงหาคําตอบ 
แตมนุษยก็ไมพบความหมาย 
ตอใหคนฉลาดซึ่งอางวาตนรูก็มิไดเขาใจอยางถองแท 
 
ชะตากรรมที่เกิดกับมนุษยทุกคน 
9 ขาพเจาจึงไดพิเคราะหสิ่งท้ังปวงนี้ และสรุปวา 
ท้ังคนชอบธรรมกับคนฉลาดและการกระทําของเขาลวนอยูในพระ
หัตถของพระเจา  
แตไมมีใครรูวาความรักหรือความเกลียดรอคอยเขาอยูเบ้ืองหนา 
2ช ะ ต า ก ร ร ม เดียวกันเกิดแกทุกๆ คน 
ไมวาคนชอบธรรมหรือคนชั่ว คนดีหรือคนเลว7 
คนบริสุทธิ์หรือคนมีมลทิน คนถวายเครื่องบูชาหรือคนไมถวาย 
 
 สิ่งท่ีเกิดขึ้นกับคนดีฉันใด 
 ก็เกิดขึ้นกับคนบาปฉันนั้น 
 สิ่งท่ีเกิดขึ้นกับคนที่กลาวคําสาบานฉันใด 
 ก็เกิดขึ้นกับคนท่ีกลัวจะสาบานฉันนั้น 
  
 3นี่เปนสิ่งเลวรายในบรรดาสิ่งท่ีเกิดขึ้นภายใตดวงอาทิตย 
คือทุกคนมีอันเปนไปแบบเดียวกันหมด 
ยิ่งกวานั้นจิตใจมนุษยยังเต็มไปดวยความชั่วรายและบาคลั่งตราบ
ชั่วชีวิต และหลังจากนั้นเขาก็ตายตามคนอื่นๆ ไป  

                                      
7 9:2 * ตนฉบับภาษาฮีบรูบางสําเนาไมมีคําวา คนเลว 



4มีความหวังสําหรับคนเปนเทานั้น8  แมแตสุนัขเปนๆ 
ก็ยังดีกวาราชสีหท่ีตายแลว! 
 
5 เพราะอยางนอยคนเปนรูวาเขาจะตาย 
แตคนตายไมรูอะไรเลย 
 ไมมีบําเหน็จรางวัลตอไป 
 ไมมีแมแตผูท่ีระลึกถึงเขา 
6 ความรัก ความเกลียด และความอิจฉาของเขา  
 ลวนผานพนไปนานแสนนาน 
 และเขาไมมีสวนรวมกับสิ่งใดๆ 
ท่ีเกิดขึ้นภายใตดวงอาทิตยอีกตอไป 
 
7 ฉะนั้นไปเถิด 
ไปรับประทานอาหารของทานดวยความปติยินดี 
ด่ืมเหลาองุนของทานดวยใจเปรมปรีด์ิ  
 เพราะขณะนี้แหละที่พระเจาโปรดสิ่งท่ีทานทํา 8 
จงสวมเสื้อผาสีขาวเสมอ  และชโลมศีรษะดวยน้ํามัน 
 9จงอยูกินกับภรรยาที่รักดวยความชื่นชมยินดีตลอดวันคืนอ
นิจจัง ซ่ึงพระเจาประทานแกทานภายใตดวงอาทิตย 
เพราะนี่คือสวนในชีวิตของทาน 
และในการงานตรากตรําภายใตดวงอาทิตย 
 10มือของทานจับทําการใด จงทําการนั้น 
เต็มกําลังความสามารถเพราะในแดนมรณาที่ทานกําลังจะไปถึงนั้น 
ไมมีงาน ไมมีการวางแผน ไมมีความรูหรือสติปญญา 

                                      
8 9:4 * หรือ  แลวจะเลือกอะไร? ผูมีชีวิตทั้งปวงยังมีความหวัง 



 
11 ขาพเจาเห็นสิ่งอื่นอีกภายใตดวงอาทิตยคือ 
คนวองไวไมชนะการวิ่งแขงเสมอไป 
 คนเขมแข็งไมชนะศึกเสมอไป   
   หรือใชวาคนฉลาดจะไดอาหาร 
  คนปราดเปรื่องจะไดทรัพยสมบัติ 
 และใชวาผูรูจะไดความดีความชอบ 
 แตวาระและโอกาสมาถึงพวกเขาทุกคน 
 
12 ยิ่งกวานั้น ไมมีใครรูวาเม่ือไรจะถึงคราวของตน  
 เหมือนปลาติดรางแหและนกติดกับฉันใด 
คนก็ติดกับของคราวราย 
 ซ่ึงโถมเขาใสเขาโดยไมนึกไมฝนฉันนั้น 
 
สติปญญาดีกวาความโฉดเขลา 
 13และภายใตดวงอาทิตยขาพเจาเห็นแบบอยางของสติปญ
ญาซ่ึงประทับใจขาพเจามาก 14มีเมืองเล็กๆ 
แหงหนึ่งซ่ึงมีคนอาศัยอยูเพียงหยิบมือเดียว  
และมีมหาราชองคหนึ่งกรีธาทัพมาลอมเมืองไว 
15ในเมืองนั้นมีชายคนหนึ่งจนแสนจนแตฉลาด  
และเขาชวยเมืองนั้นไวโดยสติปญญา  
แตไมมีใครระลึกถึงชายแสนจนคนนั้น 16ขาพเจาจึงกลาววา 
"สติปญญาดีกวาพละกําลัง" 
แตสติปญญาของชายยากจนก็ถูกดูหม่ิน  
และถอยคําของเขาก็ไมมีใครรับฟง 
 



17 ถอยคําแผวเบาของคนฉลาดนาฟง 
  ยิ่งกวาเสียงตะโกนของกษัตริยแหงคนเขลา 
18 สติปญญาเหนือกวาอาวุธสงคราม  
 แตคนบาปคนเดียวทําใหเสียหายนักตอนัก 
 
10แมลงวันตาย 
 ทําใหน้ําหอมเหม็นคลุงฉันใด  
ความโงเขลานิดหนอย 
 ก็อาจบ่ันทอนสติปญญาและเกียรติฉันนั้น 
2 จิตใจของคนฉลาดโนมเอียงไปทางขวา 
 สวนจิตใจของคนโงไปทางซาย 
3 คนโงแมเม่ือเดินไปตามถนนหนทาง  
 ก็ยังไมมีสํานึก  และทําใหคนดูออกวาเขาโงแคไหน 
4 หากเจานายโกรธเคืองทาน 
 อยาเพิ่งท้ิงหนาท่ีไป 
ความสงบสยบความผิดพลาดใหญหลวงได 
 
5 มีความเลวรายอีกอยางหนึ่งท่ีขาพเจาเห็นภายใตดวงอาทิตย  
 เปนความผิดพลาดอันเกิดจากผูครอบครอง 
6 คือบรรดาคนโงไดอยูในตําแหนงสูงๆ  
 ขณะที่คนมั่งมีครองตําแหนงต่ําตอย 
7 ขาพเจาเห็นทาสนั่งบนหลังมา  
 ขณะที่เจานายเดินย่ําตอกเหมือนทาส 
 
8 คนที่ขุดหลุมอาจจะตกลงไปในหลุม 
 คนที่รื้อกําแพงอาจจะถูกงูกัด 



9 คนที่สกัดหินอาจไดรับบาดเจ็บเพราะหิน 
 คนที่เลื่อยซุงอาจไดรับอันตรายจากซุง 
 
10 หากขวานทื่อ หมดความคม 
 ก็ตองใชแรงมากขึ้น  
 สวนความเชี่ยวชาญนํามาซ่ึงความสําเร็จ 
 
11 หากงูฉกกัดกอนที่จะถูกสะกด  
 ก็ไมจําเปนตองอาศัยหมองู  
 
12 ถอยคําของคนฉลาดนาฟง  
 สวนคนโงยอยยับเพราะลมปากของตัวเอง 
13 พอเริ่มพูดก็แสดงความโง  
 พูดจบก็ยิ่งโงบัดซบ 
14 คนโงตอความยาวสาวความยืดไมรูจบ 
  
 ไมมีใครรูวาจะเกิดอะไรขึ้น  
 ซ่ึงใครเลาจะบอกเขาไดวาจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต? 
15 งานของคนโงทําใหเขาออนระโหย 
 เขาไมรูจักทางเขาเมือง 
 
16 วิบัติแกเจา ดินแดนซ่ึงมีเด็ก9เปนกษัตริย 
 และซ่ึงเจานายกินเลี้ยงเฮฮากันตั้งแตเชา 
17  ความสุขมีแกเจา ดินแดนที่กษัตริยมาจากชาติตระกูลสูง 

                                      
9 10:16 * หรือ ทาส 



 และเจานายกินด่ืมในโอกาสอันควร 
  เพื่อใหมีกําลังวังชา มิใชเพื่อเมามาย 
 
18 หากเกียจคราน จันทันก็ผุพัง 
  หากงอมืองอเทา เรือนก็รั่ว 
 
19 งานเลี้ยงสังสรรคใหเสียงหัวเร า ะ  
 เหลาองุนใหความคึกคัก 
 แตเงินคือคําตอบสําหรับทุกสิ่ง 
 
20 อยาแชงดากษัตริย  แมแตในความคิดคํานึง 
 หรือแชงดาคนรวยในหองนอนของทาน 
 เพราะนกในอากาศอาจจะคาบวาจาของทานไป 
 แ ล ะ น กที่บินไปจะรายงานสิ่งท่ีทานพูด 
 
ขนมปงบนน้ํา 
11 จงโยนขนมปงของทานลงบนน้ํา 
 เพราะหลังจากนั้นหลายวันทานจะพบมันอีก 
2 จงแบงปน เจ็ดคนแปดคนก็ใหไปเถิด 
 เพราะทานไมรูวาภัยพิบัติอันใดจะเกิดขึ้นในแผนดิน 
 
3 หากเมฆอุมน้ําไวเต็ม มันจะเทฝนลงมาบนโลก  
 หากตนไมโคนลมลง ไมวาจะทางเหนือ 
  หรือทางใต 
 มันลมลงที่ไหนมันก็นอนอยูท่ีนั่น 
4 ผูใดมัวสังเกตลมก็จะไมหวานพืช 



 และผูท่ีมองเมฆก็จะไมเก็บเก่ียว 
 
5 ทานไมหยั่งรูทิศทางลม 
 หรือรูวารางกายถูกปน10ขึ้นมาในครรภมารดาไดฉันใด  
 ทานก็ไมอาจเขาใจพระราชกิจของพระเจา 
 ผูทรงสรางสรรพสิ่งฉันนั้น 
 
6 จงหวานเมล็ดพืชของทานในยามเชา   
 และเมื่อตกเย็นก็อยาใหมือของทานวางงาน  
 เพราะทานไมรูวางานไหนจะสําเร็จ  
 งานนั้นหรืองานนี้ หรือทั้งสองงานจะเจริญดีเหมือนกัน 
 
จงระลึกถึงพระผูสรางของเจา เมื่อยังเยาววัย 
7 แสงสวางนั้นชื่นใจ 
 และชื่นตาที่ไดเห็นดวงตะวัน 
8 คนเราจะมีชีวิตสั้นยาวเทาใด  
 ก็ใหชื่นชมทุกวันคืนของชีวิตเถิด  
 แตใหระลึกถึงวันคืนอันมืดมนไวดวย  
 เพราะจะมีมากวัน 
 ทุกอยางท่ีจะเกิดขึ้นลวนอนิจจัง 
9 เยาวชนเอย จงมีความสุขขณะที่เจาอยูในปฐมวัย 
 ใหจิตใจแชมชื่นเบิกบานตลอดเยาววัย 
 จงทําตามที่ใจเรียกรองและตาเห็นชอบ   

                                      
10 11:5 * หรือ หยั่งรูวาชีวิต (หรือวิญญาณ) 
เขาสูรางกายที่กําลังถูกปนขึ้นมาไดฉันใด 



 แตพึงรูเถิดวา เนื่องดวยสิ่งท้ังปวงนี้  
 พระเจาจะทรงนําเจาเขาสูการพิพากษา 
10 ฉะนั้นจงขจัดความหวงกังวลออกจากจิตใจ 
 และสลัดความทุกขรอนออกจากกาย 
 เ พ ร า ะวัยเยาวและพละกําลังลวนอนิจจัง 
 
12  ในวัยเยาว เจาจงระลึกถึงองคพระผูสรางของเจา 
 กอนยามทุกขลําเค็ญจะมาถึง และปเดือนเหลานั้นใกลเขามา 
 คือเมื่อเจาจะพูดวา "ฉันไมเห็นชื่นชมอะไรในชีวิต" 
2 กอนดวงอาทิตยและแสงสวาง 
 ดวงจันทรและดวงดาวจะหมนหมอง 
  กอนเมฆหวนกลับมาภายหลังฝน 
3 ยามเม่ือคนเฝาเรือนตัวสั่น 
 และชายฉกรรจออนแรงลง 
 เม่ือคนโมแปงหยุดโมเพราะเหลืออยูนอยนิด 
 และบรรดาผูท่ีมองผานหนาตางเริ่มมองเห็นไมชัด 
4 เมื่อประตูเปดสูถนนปดไป 
  และเสียงโมออยลง 
 เม่ือคนเราลุกตื่นยามแววเสียงนกรอง 
  แตเสียงเพลงทั้งปวงของพวกมันก็แผวลง 
5 เมื่อคนเรากลัวความสูง  และกลัวภัยอันตรายในทองถนน 
 เม่ือตนอัลมอนดผลิดอก 
 และตั๊กแตนลากขาเดินไป 
  เมื่อความปรารถนาไมถูกกระตุนอีกตอไป 
 เม่ือนั้นมนุษยก็ไปสูบานนิรันดรของตน 
  และคนไวทุกขไปมาตามถนนตางๆ 



 
6 จงระลึกถึงพระองคกอนที่สายเงิน*จะขาดผึง  
 และชามทองจะแตก กอนคนโท 
  แหลกราวท่ีน้ําพุ  
 ลอหักเสีย ณ บอน้ํา 
7 และธุลีดินกลับคืนสูแผนดินท่ีมันจากมา 
 และจิตวิญญาณกลับคืนสูพระเจาผูประทานใหมา 
8 ปญญาจารย11กลาววา "อนิจจัง! อนิจจัง! 
ทุกสิ่งลวนอนิจจัง!" 
 
บทสรุป 
9ปญญาจารยนั้นไมเพียงแตเฉลียวฉลาด 
แตยังถายทอดความรูใหแกประชาชนอีกดวย ทานใครครวญ 
คนควา และรวบรวมสุภาษิตตางๆ ไว 
10ทานเสาะหาถอยคําท่ีเหมาะเจาะ 
สิ่งท่ีทานเขียนนั้นเที่ยงตรงและเปนจริง 
 11วาจาของปราชญเหมือนประตัก 
ประมวลภาษิตของทานเหมือนตะปูตรึงแนน 
ซ่ึงองคพระผูเลี้ยงประทานให 12ลูกเอย 
จงระวังสิ่งท่ีตอเติมเสริมแตงไปกวานั้น 
ซ่ึงจะทําหนังสือมากๆ ก็ไมมีจบสิ้น  และเรียนมากก็เหนื่อยกาย 
 
13 บัดนี้ก็ไดฟงกันมาหมดสิ้นแลว 
 บทสรุปก็คือ 

                                      
11 12:8 * หรือ ผูนําในที่ประชุม เชนเดียวกับขอ 9, 10 



 จงยําเกรงพระเจา   
 และรักษาบทบัญญัติของพระองค  
 เพราะนี่เปนหนาท่ีท้ังปวงของมนุษย 
14 ดวยวาพระเจาจะทรงพิพากษาการกระทําทุกอยาง  
 รวมถึงทุกสิ่งท่ีปกปดไว ไมวาดีหรือเลว 



เ พ ล ง โ ซ โ ล ม อ น  
 
เปนเพลงรักระหวางชายหนุมกับหญิงสาว  
ซ่ึงโซโลมอนทรงนิพนธขึ้นในศตวรรษที่ 10  กอนคริสตศักราช 
เนื้อหาเรียบงายแตตราตรึงใจ 
กลาวถึงความโหยหาปรารถนากันและกันของคูรัก 
การตอสูด้ินรนที่ตองฟนฝา  
ความรูสึกวาบหวามดื่มดํ่าอันเนื่องมาแตความรัก  
และความปติเกษมศานตของคูรักท่ีไดอยูรวมกัน ลูกคู 
(หญิงสาวแหงเยรูซาเล็ม) 
เขามามีสวนชวยเสริมความนาท่ึงดวยขอสังเกตของตน 
ความหมายเดนชัดของเรื่องนี้คือ  
ความรักของมนุษยท่ีพระเจาทรงสถาปนาไวเปนสิ่งบริสุทธิ์และดีงา
ม  เมื่อดําเนินตามครรลองที่พระองคทรงบัญชาไว  
แตก็มีหลายทานเสนอวาบันทึกเลมนี้มีนัยบงถึงความรักของพระเจา
ท่ีมีตออิสราเอล  หรือความ รักท่ีพระคริสตทรงมีตอคริสตจักร 
มองจากแงนี้ก็ชวยย้ําคําสอนในพระคัมภีรพันธสัญญาใหมท่ีวาพระ
เจาทรงเปนความรัก (1ยอหน 4:8) 
 
โครงเรื่อง 
1. หญิงสาวครวญหาชายหนุมท่ีตนรัก  (1:1-2:17) 
2. หญิงสาวกับลูกคู    (3:1-11) 
3. ชายหนุมมา     (4:1-6:13) 
4. ชายหนุมกับหญิงสาวผูเปนท่ีรัก  (7:1-8:14) 
 
1 ย อ ด บ ท เ พ ล ง โ ด ย โ ซ โ ล ม อ น  



หญิงสาว1 
2 ขอใหคุณจูบดิฉัน  
 เพราะความรักของคุณฉ่ําชื่นใจกวาเหลาองุน 
3 น้ําหอมของคุณชางหอมรัญ จ ว น    
 ชื่อเสียงของคุณก็หอมหวนทวนลม   
 ไมแปลกเลยที่สาวๆรุมรักคุณ 
4 พาดิฉันไปดวยเถิด   เรารีบไปกันเถิด 
 กษัตริยทรงพาดิฉันเขาไปในตําหนัก 
ลูกคู*        
 เราชื่นชมนิยมเธอ  
 เราจะชื่นชอบความรักของเธอยิ่งกวาเหลาองุน 
หญิงสาว    
 ถูกแลวท่ีพวกเธอเทิดทูนคุณ 
5 ผองเพื่อนหญิงแหงเยรูซาเล็มจะ  
 ดิฉันผิวคล้ําก็จริงแตนารัก 
 ผิวกรําแดดดุจดังเต็นทแหงเคดาร  
 เหมือนมานเต็นทของโซโลมอน 
6 อยาเพงเล็งดิฉันมากนักท่ีผิวคล้ํา    
 ดวงตะวันทําใหผิวดิฉันเกรียมแดด  
 พวกพี่ชายโกรธเคืองดิฉัน 
 จึงสงดิฉันออกไปดูแลสวนองุนตา ง ๆ    
 แตสวนองุนของดิฉันเองถูกปลอยปละละเลย 
7 บอกดิฉันเถิด  ยอดรัก  วันนี้คุณจะพาฝูงแกะไปที่ไหน  

                                      
1 *  ผูพูดนําขอความนั้นไมไดระบุไวในตนฉบับ  
เปนความคาดหมายเพื่อใหเขาใจยิ่งขึ้น 



 ตอนเที่ยงคุณจะไปแวะพักท่ีไหน  
 ดิฉันจะไดไปสมทบกับคุณ  
 แทนที่จะตุหรัดตุเหรอยูกลางฝูงสัตวของเพื่อนๆคุณ 
ชายหนุม*   
8 โอ  แมหญิงสวยท่ีสุดในโลก ถาเธอไมรู  
 ก็ตามขบวนฝูงแกะของผม 
 ไปที่เต็นทคนเลี้ยงแกะซิจะ  
 ไปเลี้ยงลูกแกะที่นั่นนะจะ 
9 ที่รัก   ผมขอเปรียบเธอดังมาตัวเมีย  
 ท่ีใชเทียมราชรถของฟาโรห 
10 แกมของเธอดูนารักมีตุมหูอยูขางๆ  
 คอเธอก็สวยดวยสรอยงาม 
11 เราจะทําตางหูทองคําประดับเงินใหเธอ 
หญิง ส า ว   
12 ขณะกษัตริยประทับอยูท่ีพระแทน  
 น้ําหอมของดิฉันก็สงกลิ่นอบอวล 
13 พอยอดรักของดิฉันเหมือนถุงมดยอบ 

วางอยูท่ีหวางอกของดิฉัน 
14 สําหรับดิฉันนั้น  พอยอดรักเปนเหมือนชอดอกเทียนขาว 
 จากสวนองุนแหงเอนเกดี 
ชายหนุม  
15 เธอชางสวยจริงๆนะ  ยอดรัก 
 ส ว ย เ หลือเกิน 
 ดวงตาของเธอดั่งนกพิราบ 
หญิงสาว  
16 ที่รักจา คุณหลอเสียจริง  



 มีเสนหยิ่งนัก  
 ท่ีนอนของเราเขียวขจี 
ชายหนุม  
17 ขื่อเรือนของเราเปนไมซีดาร  
 จันทันเปนไมเฟอร 
 
                         
หญิงสาว   
2ดิฉันเปนกุหลาบแหงชาโรน  
 เปนพลับพลึงแหงภูผ า  
ชายหนุม   
2 จะ  เปนพลับพลึงกลางหมูหนาม  
 นั่นคือยอดรักของผมในหมูหญิงสาว 
หญิงสาว   
3 ด่ังตนแอปเปลทามกลางแมกไมในปา  
 คือที่รักของดิฉันในหมูชายหนุม 
 ดิฉันชอบนั่งอยูในรมเงาของเขา  
 แ ล ะ ผ ล ข อ ง เ ข า ห อ ม ห ว า น  
4 เขาพาดิฉันไปในหองโถงงานเลี้ยง  
 แ ล ะ ใ ค รๆก็ดูออกวาเขารักดิฉันเพียงไร 
5 โปรดชูกําลังดิฉันดวยองุนแหง  
 เอาแอปเปลมาให ดิฉันกินแลวจะไดชื่นใจ  
 ดวยวาดิฉันปวยเปนไขใจ 
6 แขนซายของเขาชอนประคองศีรษะดิฉัน  
 และแขนขวาของเขาโอบกอดดิฉันไว 
7 ผองเพื่อนหญิงแหงเยรูซาเล็มจะ  



 ขอใหพวกเธอสาบานโดยอางละม่ังและกวางในทองทุงวา  
 จะไมปลุกเราความรัก  
 แตปลอยใหเปนไปตามครรลองของมัน 
8 ฟงแนะ  คนรักของดิฉัน  
 ดูสิเขามาแลวละ  
 โลดเตนลงมาผานภูเขาตางๆ            
 ขามเนินมา 
9 พอยอดรักเหมือนละมั่ง 
  หรือกวางหนุม  
 ดูแนะ  เขาอยูหลังกําแพงของเรา 
 ชะเงอผานหนาตางแลลอดผานลูกกรง 
10 ที่รักบอกดิฉันวา “ ลุกขึ้นเถอะ  ที่รัก   
 คนสวยของผม  มากันเถิด 
11 ดูสิ  ฤดูหนาวผานพนไปแลว  
 ฝนก็หยุดหายไปแลว 
12 ดอกไมเริ่มผลิขึ้น  
 ถึงเวลานกรองแลวละจะ  
 เสียงนกเขาขันคูกองถ่ิน 
13 ตนมะเดื่อกําลังผลิผล   
 เ ถ า องุนผลิดอกบานสงกลิ่นหอมหวาน   
 ลุกขึ้นเถอะที่รัก  
 คนสวยของผม  มากันเถิด”  
ชายหนุม  
14 แมนกพิราบของผมหลบซอนหลังกอนหิน    
 หลังชะงอนผา  
 โผลหนามาใหยลโฉมหนอยเถิด           



 ขอฟงเสียงของเธอ  
 เสียงของเธอหวานจับใจ  
 และใบหนาเธอก็งามนารัก 
15 มาชวยจับสุนัขจิ้งจอกใหเรา  
 สุนัขจิ้งจอกตัวเล็กท่ีทําลายสวนองุน 
 สวนของเราซึ่งกําลังผลิดอกบาน 
หญิงสาว  
16 พอยอดรักเปนกรรมสิทธิ์ของดิฉัน     
  และดิฉันเปนกรรมสิทธิ์ของเขา  
 เขาเลี้ยงสัตวอยูกลางหมูพลับพลึง 
17 กอนรุงสางมาถึง   
 กอนเงามืดลับหายไป   
 มาหาดิฉันเถิดยอดรัก   
 ขอใหเปนเหมือนละมั่งหรือกวางหนุมบนภูเขาเบเธอร 
 
3ตลอดคืนบนเตียง     
  ดิฉันมองหาพอยอดดวงใจ  
 เฝาชะแงแลหาแตไมพบ 
2 ดิฉันจะลุกขึ้นเดี๋ยวนี้   ไปทั่วเมือง   
 ไ ป ต า ม ถ น น แ ล ะ ท า ง แ ย ก       
 จะคนหาพอยอดดวงใจ  
 ดิฉันหาแลวแตไมพบ 
3 ยามรักษาการณมาพบดิฉันเขา 
 ขณะลาดตระเวนทั่วเมือง 
   “ เห็นพอยอดดวงใจ ของดิฉันไหมคะ”  
4 พอคลอยหลังพวกเขาไปไมเทาไร   



 ดิฉันก็พบพอยอดรัก   จึงโอบเขาไวไมยอมใหไปไหน   
 จนพามาถึงบานคุณแม   มายังหองผูใหกําเนิดแกดิฉัน 
5 ผองเพื่อนหญิงแหงเยรูซาเล็มจะ  
 ขอใหพวกเธอสาบาน   โดยอางละม่ังและกวางในทองทุงวา  
 จะไมปลุกเราความรัก  
 แตปลอยใหเปนไปตามครรลองของมัน 
6 นี่ใครหนอ  โฉบเขามาจากถ่ินทะเลทราย 
 ประหนึ่งลําหมอกควัน 
 หอมกลิ่นมดยอบและกํายาน  ปรุงจากเครื่องหอมของพอคา 
7 ดูสิ   มันคือราชรถของโซโลมอน  
 มีนักรบเกรียงไกรที่สุดของอิสราเอลหกสิบคนคุมกันอยู 
8 ทุกคนสะพายดาบ   เปนนักรบเจนศึก   

เตรียมพรอมรับภัยจูโจมแหงรัตติกาล 
9 กษัตริยโซโลมอนทรงใหประกอบราชรถ  

สําหรับพระองค ดวยไมจากเลบานอน 
10 เสาของมันทําดวยเงิน  แทนเปนทอง  พระที่นั่งบุผาสีมวง  
 ภายในตกแตงโดยฝมือบรรดานองนางแหงเยรูซาเล็ม 
11 สาวนอยแหงซีโอนท้ังหลายออกมาเถิด  
 มาดูกษัตริยโซโลมอนทรงมงกุฎ  
 ซ่ึงพระมารดาทรงสวมใหในวันอภิเษกสมรส  
 วันมหาปติของพระองค 
 
ช ม โ ฉ ม  
ชายหนุม  
4ท่ีรักของผม  เธอสวยเหลือเกินงามยิ่งนัก  
 ดวงตาของเธอหลังผาคลุมหนานั้นประหนึ่งนกพิราบ  



 เรือนผมของเธอเสมือนฝูงแพะเหยาะยางลงมาจากภูเขากิเล
อ า ด  
2  ฟนของเธอเหมือนแกะที่เพิ่งตัดขนและฟอกมาใหมๆ  
 เรียงรับกันอยางไมมีท่ีติ  ครบทุกซ่ี 
3 ริมฝปากของเธอแดงเหมือนสีครั่ง  จิ้มลิ้มนารัก  
 ขมับของเธอหลังผาคลุมหนา เหมือนทับทิมผาซีก 
4 ล ำ ค อ ข อ งเธอระหงดังหอคอยแหงดาวิด  

ประดับประดาดวยโลของวีรบุรุษพันคน 
5 ทรวงอกของเธอประหนึ่งลูกฝาแฝดของละมั่ง      
 เล็มใบไมกินอยูกลางดงพลับพลึง 
6 จวบจนเริ่มรุงสาง  และเงามืดหนีหายไป   
 ผมจะขึ้นไปบนภูเขาแหงมดยอบ   และเนินแหงเครื่องหอม 
7 ที่รักของผม   เธองามพรอ ม ไ ป ห ม ด    
 ท่ัวเรือนรางไมมีท่ีติเลย 
8 ลงจากเลบานอนมากับผมเถิดครับ เจาสาวของผม  
 ลงมาจากยอดเขาอะมานา  จากยอดเซนีร   และเฮอรโมน  
 จากถํ้าราชสีหและถ่ินเสือดาว 
9 เธอขโมยดวงใจของผมไปแลว   เจาสาวของผม   
นวลนองของพี่ 
 แคเธอชายตาและผมเห็นคอของเธอเพียงแวบเดียว  
 หัวใจของผมก็ถูกเธอกุมไปเสียแลว 
10 สาวนอยยอดรัก   เจาสาวของผม ความรักของเธอนาชื่นใจ  
 ถูกใจผมยิ่งกวาเหลาองุนมากนัก  
 น้ําหอมของเธอรัญจวนใจกวาเครื่องหอมใดๆ 
11 เจาสาวของผม  ริมฝปากของเธอหยาด  

ความหวานฉ่ําชื่นประหนึ่งน้ําผึ้ง  



 ใตลิ้นของเธอคือนมและน้ําผึ้ง  
 อาภรณของเธอหอมกรุน 
 ละมายกลิ่นอายแหงเลบานอน 
12 นวลนองเจาสาวของผมประดุจอุทยาน หวงหาม 
 เปนธารน้ําพุซ่ึงเจาของก้ันเขตและประทับตรากรรมสิทธิ์ไว 
13,14เธอเปรียบดั่งสวนทับทิม และผลไมดีเยี่ยม 
 อีกท้ังตนเทียนขาว  ตนแฝกหอม  
  หญาฝรั่น  และอบ เ ช ย   
 และไมหอมตางๆ  มดยอบ  กฤษณา  
  และนานาเครื่องหอมชั้นเยี่ยม 
15 เธอเปนน้ําพุแหงอุทยาน  ธารน้ําอันไหล  
 ริน 
 ไหลหลั่งลงมาจากเลบานอน 
หญิงสาว  
16 มาเถิด  ลมเหนือเอย  ตื่นเถิด  
 มาเถิดลมใตจา  
 พัดโชยอุทยานของฉัน  
 พัดพากลิ่นหอมของมันใหขจรขจาย 
 ขอใหพอยอดรักเขามาในสวนของเขา 
 และกินผลโอชะที่สุดในนั้นเถิด 
 
ชายหนุม   
5ผมเขามาในสวนของผมแลว      
 เจาสาวของผม  นวลนองของพี่  
 ผมเก็บมดยอบและเครื่องหอมของผม  
 และกินรวงผึ้งกับน้ําผึ้งของผม  



 ผมดื่มเหลาองุนกับน้ํานมของผม 
ลูกคู        
 เพื่อนๆเอย   กินและดื่มเถิด  
 ด่ืมใหอิ่มเอมเปรมอุรา 
หญิงสาว 
2 ดิฉันหลับไปแตหัวใจยังตื่นอยู   
 ฟงสิ   คนรักของดิฉันเคาะประตู    
  “ ยอดรัก  นวลนองของพี่  เป"ดรับผมเถิด    
 แมนกพิราบนอยๆของผม  แมคนงาม ไมมีท่ีติ  
 ผมของผมชุมโชกดวยน้ําคางยามราตรี”  
3 แตดิฉันถอดเสื้อคลุมออกแลว     
  จะใหสวมเขาไปใหมหรือ  
 ดิฉันลางเทาเสร็จแลว จะใหไปเปอนดินอีกหรือ 
4 ยอดรักของดิฉันพยายามถอดสลักประตู  

ดวงใจของดิฉันประหวัดถึงเขา 
5 ดิฉันลุกขึ้นเพื่อเป"ดประตูรับเขา  
 ขณะที่มือของดิฉันชุมชื้นดวยหยดน้ําหอม    
 นิ้วดิฉันอบอวลดวยกลิ่นมดยอบ     
 ขณะถอดดาลประตู 
6 ดิฉันเป"ดประตูตอนรับพอยอดรัก แตเขาไปเสียแลว  
 หัวใจของดิฉันโลดแลนถึงเขาตั้งแตเขาเอยปากพูด  
 ดิฉันคนหาเขา   แตไมพบเลย  
 ดิฉันรองเรียก  แตไมมีคําขานตอบ 
7 ยามรักษาการณมาพบดิฉันเขา  ขณะลาดตระเวนทั่วเมือง 
 พวกเขาโบยตีจนดิฉันบาดเจ็บ  
 เขาริบเสื้อคลุมของดิฉันไป  



 พลลาดตระเวนบนกําแพงเมืองนั่นแหละ 
8 เพื่อนหญิงแหงเยรูซาเล็มจะ ขอใหสาบานเถิดวา  
 หากพบยอดรักของดิฉัน  โปรดบอกเขา 
 วาดิฉันกําลังปวยเปนไขใจ 
ลูกคู     
9 โอ  ยอดพธูผูสวยที่สุด  
 พอยอดรักของเธอซ่ึงดีกวาใครๆอื่นนั้นเปนเชนใด  
 เขาดีกวาคนอื่นๆอยางไร   เธอถึงไดมาสั่งพวกเราอยางนี้ 
หญิงสาว  
10 พอยอดรักของดิฉันสงาผาเผย   
 โดดเดนในหมูคนนับหมื่น 
11 ศีรษะของเขาประหนึ่งทองคําบริสุทธิ์  
 ผมของเขาหยิกและดกดําเหมือนขนกา 
12 ดวงตาของเขาดั่งนกพิราบริมธารน้ํา  
 ล้ําลึกและโดดเดน  
13 แกมของเขาดั่งแปลงเครื่องหอม  กลิ่นตลบอบอวล  
 ริมฝปากของเขาดุจดังพลับพลึงหยดดวยมดยอบ     
14 แขนของเขาเหมือนแทงทองกลมีฝงบุษราคัม  
 เรือนกายของเขาดังงาชาง  วาววับประดับ ดวยไพฑูรย 
15 ขาของเขาคือเสาหินออนตั้งอยูบนฐานรองรับทองคําบริสุทธิ์  
 ท ร ว ด ท ร ง ของเขาดั่งซีดารแหงเลบานอน 
ไมมีใครเปรียบได 
16 ปากของเขาหวานพรอมดวยประการทั้งปวง   นารักไปหมด  
 นั่นแหละพอยอดรัก   สหายของดิฉัน 
  จะ ผองเพื่อนหญิงแหงเยรูซาเล็ม 
                            



ลูกคู      
6โอ  แมยอดพธูผูสวยล้ํา   
 คนรักของเธอไปทางไหนเลา   
 เราจะชวยเธอคนหาเขา 
หญิงสาว  
2 ที่รักของดิฉันลงไปที่สวนของเขา  
 ไปที่แปลงเครื่องหอม  เพื่อเลี้ยงดูลูกแกะของเขา  
และเก็บดอกพลับพลึง 
3 ดิฉันเปนกรรมสิทธิ์ของยอดรักและยอดรัก 
เปนกรรมสิทธิ์ของดิฉัน  
 เขาเลี้ยงฝูงแกะเขากลางดงพลับพลึง 
ชายหนุม  
4  ยอดรักของผม   เธอสวยประหนึ่งแดนทีรซาห  
 งามนาชมเหมือนเยรูซาเล็ม          
 สงาผาเผยดังกองทหารประดับประดาธงทิวไสว 
5 เบือนสายตาไปจากผมเถิด   
  สายตาอันพิชิตหัวใจผม  
 เรือนผมของเธอเหมือนฝูงแพะเหยาะยาง ลงมาจากกิเลอาด 
6  ฟนของเธอเหมือนแกะตัวเมียซ่ึงเพิ่งฟอกขนมาใหมๆ  
 เรียงรับกันอยางไมมีท่ีติครบทุกซ่ี 
7 ขมับของเธอหลังผาคลุมหนา  
 เหมือนผลทับทิมผาซีก 
8 อาจมีราชินีถึงหกสิบองค  นางสนมแปดสิบคน  
 และสาวพรหมจารีอีกนับไมถวน 
9 แตเธอ  แมนกพิราบของผม  ขวัญใจผูเพียบพรอมของผม  
 เปนผูเดียวเหนืออื่นใดทั้งหมด   



 เปนลูกสาวคนโปรด   เปนลูกสาวคนเดียวของแม  
 บรรดาหญิงสาวเห็นเธอก็ชื่นชม  
 แมแตมเหสีและเหลานางหามก็ยกยองเธอ 
10 นี่ใครกันหนอ  ผุดขึ้นมาดังรุงอรุณ   
 งามด่ังดวงจันทร สดใสดั่งดวงตะวัน 

งามสงาดังดวงดาราที่เคลื่อนคลอย 
11 ผมลงไปยังทิวตนอัลมอนด  
 เพื่อมองดูสิ่งท่ีเพิ่งผลิงามในหุบเขา  
 ดูวาเถาองุนแตกตา    ทับทิมผลิดอกบานหรือยัง 
12 และแลวโดยไมทันรูตัว  
 ใจผมก็โลดแลนมาอยูในหมูราชรถของพวกพอง 
ลูกคู    
13 กลับมา  กลับมาหาพวกเราเถิด  สาวนอยแหงชูลามจา  
 กลับมาเถิด  กลับมาใหเราเห็นหนาอีก 
ชายหนุม  
 ท ำ ไมพวกเธอจองมองดูสาวนอยแหงชูลาม      
 เหมือนการรายรําท่ีมาฮะนาอิม 
 
                               
ชายหนุม  
7 สาวนอยผูสูงศักด์ิจะ  
 ขางามของเธอกลมกลึงเหมือนอัญมณี 
  ผลงานฝมือชาง 
2 สะดือของเธอนารักเหมือนแกวใส 
  เหลาองุนเต็มปรี่  
 เอวของเธอเหมือนกองขาวสาลี     



  ลอมดวยดอกพลับพลึง 
3 ทรวงอกของเธอเหมือนลูกกวางสองตัว  

เหมือนลูกแฝดที่นารักของละม่ัง 
4 ลําคอของเธอระหงดั่งหอคอยงาชา 

ดวงตาของเธอเปรียบดังสระน้ําใสในเฮชโบนริมประตูบัธรับ
บิม  
 จมูกของเธอดั่งหอคอยแหงเลบานอน 
 ชะงอนล้ําดามัสกัส 
5 ศีรษะของเธอทําใหเธองามสงาเหมือนภูเขาคารเมล  
 ผมของเธอประหนึ่งพรมหลวง  
 ปอยผมของเธอเปนบวงเสนหมัดใจกษัตริย 
6 ที่รักจา  เธอชางงาม  นาถูกใจ  
 นาชื่นชมเสียนี่กระไร 
7 เธอสูงโปรงเหมือนตนปาลม  
 และทรวงอกของเธอเหมือนดังพวงผลไม 
8 ผมคิดวา   ผมจะปนขึ้นตนปาลมตนนี้และกุมผลของมันไว  
 ขอใหทรวงอกของเธอเหมือนดังพวงองุน  
 และกลิ่นลมหายใจของเธอเหมือนแอปเปล 
9 และริมฝปากของเธอเหมือนองุนเยี่ยมยอด 
หญิงสาว     
 ขอใหเถาองุนขึ้นตรงสูยอดรักของดิฉัน     

ไหลรินเหนือปากและฟน 
10 ดิฉันเปนกรรมสิทธิ์แหงยอดรัก  
 แ ล ะ เ ข า ป ร ารถนาดิฉัน 
11 มาเถอะคะ ยอดรัก    
  ใหเราออกไปกลางทุงดวยกัน  



 ไปคางแรมที่หมูบาน 
12 ใหเราลุกขึ้นแตเชา  ออกไปที่สวนองุน   
 ดูวาเถาองุนผลิตาออนหรือยัง  
 ดูวาดอกไมคลี่บานแลวหรือยัง  
 และดูวาดอกทับทิมผลิบานหรือเปลา  
 ณ ที่นั้น  ดิฉันจะมอบความรักแกคุณ 
13 ยอดรักคะ   ที่นั่น ผลดูดาอิมสงกลิ่นอบอวล      
 และผลไมเยี่ยมยอดที่สุดอยูท่ีประตูของเรา      
 ท้ังผลเพิ่งสุกและผลสุกงอม  
ซ่ึงดิฉันไดเก็บรวบรวมไวสําหรับคุณ 
 
8 หากคุณเปนพี่ชาย  เปนพี่นองรวมทอง เดียวกัน   
 ดิฉันก็จะจูบคุณได   เมื่อพบคุณขา ง น อ ก   
  ไมวาใครกําลังมองอยู                
 และจะไมมีใครหยามเหยียดดิฉัน 
2 ดิฉันจะพาคุณมายังบานมารดาดิฉัน ผูซ่ึงสอนดิฉัน  
 ดิฉันจะใหคุณด่ืมเหลาองุนใสเครื่องเทศ 
เปนเหลาทับทิมหวานละมุน 
3 แขนซายของเขาชอนประคองศีรษะดิฉัน  
 และแขนขวาของเขาโอบกอดดิฉันไว 
4 ผองเพื่อนหญิงแหงเยรูซาเล็มจะ   
 ขอใหสาบานวาจะไมปลุกเราความรัก  

แตปลอยใหเปนไปตามครรลองของมัน 
อานุภาพรกั 
ลูกคู  
5 นี่ใครหนอมุงหนามาจากทะเลทราย  



 อิงแอบคูรักของเธอมา 
หญิงสาว     
 ใตตนแอปเปล   ซึ่งคุณแมของเธอให 

กําเนิดเธอดวยความเจ็บ ป ว ด    
 ท่ีนั่นดิฉันจะปลุกเธอ 
6 โปรดตราตรึงดิฉันไวในดวงใจของคุณ 
เหมือนตราประทับเหนือตนแขน      
 ดวยวาความรักแข็งแกรงประหนึ่งความตาย   
 และความหึงหวงดุเดือดราวกับแดนผูตาย 
 ความรักนั้นแผดเผาดั่งไฟ 
 เสมือนเปลวไฟแผดกลา 
7 อุทกธารมากหลายไมอาจดับเปลวไฟรัก    

กระแสน้ําไมอาจเซาะลางความรัก 
หากใครทุมเทหมดตัวเพื่อแลกหาความรัก 

 ไมแคลวถูกดูหม่ินถ่ินแคลน 
ลูกคู     
8 เรามีนองสาวเล็กๆคนหนึ่งซ่ึงทรวงอกยังไมขึ้น   
 เราจะทําอยางไรดี   หากมีคนมาสูขอนอง 
9 หากนองเปนกําแพง    เราจะสรางหอคอยเงินบนนั้น  
 หากนองเปนประตู  เราจะใสกลอนดวยไมซีดาร 
หญิงสาว  
10 ดิฉันเปนกําแพง และทรวงอกของดิฉันเหมือนหอคอย  
 ดิฉันเปนเชนนั้นในสายตาของคนรักเหมือนคนที่นําความชื่
น ใ จ ม า  
11 กษัตริยโซโลมอนทรงมีสวนองุนขนัดหนึ่งท่ีบาอัลฮาโมน  

ซ่ึงใหชาวสวนที่นั่นเชาทํา 



 เก็บคาเชาคนละหนึ่งพันเ ช เ ค ล  
12 สวนสวนองุนของหมอมฉันเอง   
 โซโลมอนเพคะ  ขอทรงรับพันเชเคลจากหมอมฉัน  
 และหมอมฉันจะใหเงินสองรอยเชเคลแกผูท่ีมาดูแล 
   
ชายหนุม  
13 เธอซ่ึงอยูในอุทยาน  รายรอบดวยหมูเพื่อนๆ      
 ขอฟงเสียงหนอยซิจะ 
หญิงสาว  
14 มาเถิด  ยอดรัก  ขอใหเปนเหมือนละมั่ง    
 หรือกวางหนุมบนภูเขาเครื่องเทศเถิด 



อิสยาห 
 
1 นิมิตเก่ียวกับยูดาหและเยรูซาเล็มซ่ึง 
อิสยาหบุตรอาโมศเห็นในชวงรัชกาลของอุสซียาห โยธาม อาหัส 
และเฮเซคียาหกษัตริยแหงยูดาห ดังนี้ 
ชนชาติมักกบฏ 
2 สวรรคเอยแผนดินโลกเอยจงฟงเถิด 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "ลูกท่ีเราชุบเลี้ยง 
 ทะนุถนอมมา แตกลับกบฏตอเรา 
3 วัวยังรูจักเจาของ  
 ลารูจักรางหญาของนาย 
 แตอิสราเอลไมรูจัก  
 ประชากรของเราไมเขาใจ 
4 โอ ชนชาติบาปหนา  
 ประชากรผูแบกความผิดบาป 
เผาพันธุผูกระทําชั่ว   
 ลูกหลานของความเสื่อมทราม  
เขาท้ังหลายไดละทิ้งองคพระผูเปนเจา+  
หม่ินประมาทองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
และหันหลังใหพระองค 
5 ไฉนตองใหโบยอยูร่ําไป  
ทําไมจึงกบฏซํ้าแลวซํ้าเลา  
ศีรษะของเจาก็ราวระบม หัวใจก็ราวราน 
6 ตั้งแตศีรษะจดเทา ไมมีสวนใดปกติ  
ลวนแตแผลถลอก  แผลขึ้นแนว  และรอยแผลอักเสบ  
ไมไดรับการชโลมแผลและพันแผลไวเลย 



7 ดินแดนของเจาก็รางเปลา เมืองตางๆ ถูกเผาผลาญ  
ทองทุงเหี้ยนเตียนดวยน้ํามือคนตางชาติ  
เริศรางตอหนาตอตาเจา เหมือนเมื่อถูกลมลางโดยคนแปลกหนา 
8 ธิดาแหงศิโยนถูกท้ิงรางเหมือนเพิงในสวนองุน  
เหมือนกระทอมกลางไรแตง  
เหมือนเมืองที่ถูกลอม 
9 หากองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ไมเหลือคน 
หยิบมือหนึ่งใหเรา  
เราก็คงเหมือนเมืองโสโดมเมืองโกโมราหไปแลว 
10 บรรดาผูครอบครองแหงโสโดม 
จงฟงพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+   
เหลาชาวเมืองโกโมราห  
จงฟงบทบัญญัติของพระเจา    
11 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "เครื่องบูชาท้ัง ห ล า ย  
ของเจามีความหมายอะไรสําหรับเรา  
เราเอียนเราเอือมเครื่องเผาบูชา 
และไขมันสัตวอวนพี  
เราไมไดชอบใจเลือดแกะแพะวัว 
12 เมื่อเจาเขามาอยูตอหนาเรา 
ใครขอใหเจาทําเชนนี้ 
ย่ํายีนิเวศของเราอยางนี้? 
13 หยุดนําเครื่องบูชาเหลวไหลมาใหเราไดแลว!     
 เราสะอิดสะเอียนเครื่องหอมของเจา 
 เราทนการประชุมเลวทรามของเจาไมได 
 วันขึ้นหนึ่งคํ่า ทุกสะบาโตและโอกาสพิเศษ 
14 ใจเราชิงชังเทศกาลขึ้นหนึ่งคํ่า 



 และการฉลองเทศกาลตางๆ ตามกําหนดของเจา  
 มันกลายเปนภาระแกเรา เราเบื่อที่จะแบก 
15 เมื่อเจาชูมืออธิษฐาน  เราจะเบือนหนาจากเจา  
 แมเจาอธิษฐานมากมาย  เราจะไมฟง 
 มือของเจาโชกชุมดวยเลือด 
16 จงชําระตัวเสีย  จงสะอาดเถิด  
 เอาการกระทําชั่วๆของเจาออกไปพนหนาพนตาเรา 
 เลิกทําผิดเถิด 
17 จงหัดรูกระทําดี  
 ใหความยุติธรรม  
 ชวยเหลือผูยากไร  
 ปกปองลูกกําพราและหญิงมาย" 
18 อ ง คพระผูเปนเจา+ตรัสวา "มาเถิด เรามาตกลงกัน  
 แมบาปของเจาแดงดังสีครั่ง  
 ก็จะขาวสะอาดเหมือนหิมะ 
 แมสีแดงเขม 
 ก็จะขาวเหมือนสําลี 
19 หากเจาเต็มใจและเชื่อฟง 
 เจาจะไดรับสิ่งดีท่ีสุดจากผืนแผนดิน 
20 แตหากเจายังคงดื้อดึงและกบฏ 
 เจาจะเปนเหยื่อคมดาบ"  
 องคพระผูเปนเจา+ทรงลั่นวาจาไวดังนี้ 
21 ดูเถิด นครที่ซ่ือสัตยกลับกลายเปนหญิงแพศยา 
 เธอเปยมดวยความยุติธรรม 
 และความชอบธรรม  บัดนี้มีแตฆาตกร 
22 เนื้อเงินของเจากลายเปนขี้โลหะ 



 เหลาองุนเยี่ยมยอดบัดนี้เจือน้ํา 
23 ผูนําของเจาเปนคนมักกบฏ  
 เปนเพื่อนกับขโมย  
 ทุกคนรักสินบน  ตามลาของกํานัล  
 ไมยอมใหความเปนธรรมแกหญิงมายกับลูกกําพรา 
24 ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา  องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
องคเกรียงไกร 
 แหงอิสราเอลประกาศวา  
 "เราจะระบายโทสะของเราเหนือศัตรู  
 และแกแคนปฏิปกษของเรา 
25 เราจะจัดการกับเจา  
 เราเองจะถลุงไลขี้โลหะของเจา 
  ขจัดมลทินท้ังปวงออกไป   
26 เราจะคืนผูพิพากษาแกเจาดังแตกอน 
 คืนท่ีปรึกษาใหดังแตแรก 
 หลังจากนั้น เจาจะไดชื่อวา 
 'นครแหงความชอบธรรม'  
 'นครที่สัตยซ่ือ'     
27 ศิโยนจะไดรับการไถดวยความยุติธรรม  
 ผูสํานึกผิดของศิโยนจะไดรับการไถดวยความชอบธรรม 
28 แตพวกกบฏและคนบาปจะแหลกลาญทั้งคู  
 และผูท่ีละทิ้งองคพระผูเปนเจา+จะพินาศ 
29 เจาจะอับอายขายหนา  
 เนื่องดวยตนไมใหญศักด์ิสิทธิ์ท่ีเจาชื่นชอบ  
 เจาจะอัปยศอดสูเนื่องดวยสวนตางๆที่เจาเลือก 
30 เจาจะเปนเชนตนไมใหญใบเฉา 



 หรือสวนที่ขาดน้ํา 
31 ชายฉกรรจจะกลับกลายเปนเศษผา 
 และกิจการของเขาคือประกายไฟ 
 ท้ังคูจะลุกไหมไปดวยกันโดยไมมีใครดับไฟนั้นได  
 
ภูเขาขององคพระผูเปนเจา+ 
2  สิ่งท่ีอิสยาหบุตรอาโมศเห็นเก่ียวกับ 
 ยูดาหและเยรูซาเล็ม 
2 ในบั้นปลาย ภูเขาแหงพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+     
 จะไดรับการสถาปนาไวเปนเอกในหมูภูเขาทั้งหลาย  
   จะไดรับการเชิดชูเหนือภูเขาทั้งปวง  
 และมวลประชาชาติจะหลั่งไหลไปที่นั่น 
3 ชนชาตท้ัิงหลายจะมาและกลาววา  
"มาเถิด ใหเราขึ้นไปยังภูเขาแหงองคพระผูเปนเจา+   
 ไ ปยังนิเวศของพระเจาแหงยาโคบ  
พระองคจะสอนใหเรารูถึงพระมรรคา 
 เราจะไดดําเนินในวิถีของพระองค"  
บทบัญญัติจะมาจากศิโยน   
 พระวจนะขององคพระผูเปนเจา+จากเยรูซาเล็ม 
4 องคพระผูเปนเจา+จะทรงพิพากษาในหมูประชาชาติ  
และสะสางกรณีพิพาทใหชนชาติท้ังหลาย 
อาวุธยุทโธปกรณจะถูกตีเปนจอบ เสียม ไถและเคียว  
ประชาชาติเลิกรบราฆาฟนกัน  
 ไมมีการฝกรบอีกตอไป 
5 มาเถิดวงศวานของยาโคบเอย  
 ใหเราเดินในแสงสวางขององคพระผูเปนเจา+กันเถิด 



 
วันแหงองคพระผูเปนเจา+ 
6 พระองคไดทรงทอดทิ้งพงศพันธุยาโคบ 
 ซ่ึงเปนประชากรของพระองค  
 เขาทั้งหลายเต็มไปดวยไสยศาสตรจากตะวันออก  
 มีหมอดู คนทรงเหมือนชาวฟลิสเตีย  
 และสนิทสนมกับผูไมนับถือพระเจา 
7 ดินแดนของเขาเต็มไปดวยเงินและทองคํา 
ทรัพยสมบัติเหลือเฟอ 
 มีมาและรถเทียมมานับไมถวน 
8 ดินแดนของเขาเต็มไปดวยรูปเคารพ  
 เ ข า ห ม อ บ ก ราบสิ่งท่ีตัวเองสรางขึ้น 
ทําขึ้นดวยน้ํามือของตน 
9 มนุษยจึงตกต่ําลง  
 มนุษยชาติตองคุดคู   
  อยาอภัยเขาเลย 
10  จงคลานเขาไปในซอกหินและซอนในดิน  
 ใหพนจากความนาสะพรึงกลัวขององคพระผูเปนเจา+ 
 จ า ก เดชานุภาพและบารมีของพระองค 
11 นัยนตาหยิ่งผยองจะถูกปราบล ง  
 ความโออวดทะนงของมนุษยจะตกต่ําลง 
 ในวันนั้นองคพระผูเปนเจา+แตเพียงผูเดียวจะเปนท่ีเทิดทูน 
12 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ทรงเตรียมวันนั้นไว  
 สําหรับบรรดาคนเยอหยิ่งและทะนงตนสําหรับทุกสิ่งอันเปนท่ี
เทิดทูนยกยอง  
 (และมันจะตองตกต่ําลง) 



13 สําหรับมวลสนสีดารแหงเลบานอนอันสูงตระหงาน  
 สําหรับบรรดาตนไมใหญแหงบาชาน 
14 สําหรับภูเขาอันสูงเสียดฟา  
 และเนินเขาทั้งปวง 
15 สําหรับหอคอยสูงตระหงานทุกท่ี  
 สําหรับปราการอันเขมแข็งทุกแหง 
16 สําหรับเรือวาณิชทุกลํา และเรือหลวงทั้งผอง 
17 ความหยิ่งผยองของมนุษยจะตกต่ําลง  
  ความโออวดทะนงของมนุษยจะถูกปราบ  
 ในวันนั้นองคพระผูเปนเจา+แตเพียงผูเดียวจะเปนท่ีเทิดทูน 
18 และรูปเคารพจะสูญสิ้นไป 
19 คนท้ังหลายจะหนีเขาไปซอนตัวตามถํ้า  
  ตามซอกศิลาและในหลุม   
 ใหพนจากความนาสะพรึงกลัวขององคพระผูเปนเจา+ 
 จากเดชานุภาพและบารมีของพระองค 
  เมื่อพระเจาทรงขึ้นมาเขยาโลก 
20 ในวันนั้นมนุษยจะโยนรูปเคารพเงินและทอง 
 ซ่ึงตนสรางขึ้นเพื่อนมัสการนั้น 
 ใหแกหนูและคางคาว 
21 เขาจะหนีเขาไปในอุโมงคและซอกผา  
 ใหพนจากความนาสะพรึงกลัวขององคพระผูเปนเจา+ 
 จากเดชานุภาพและบารมีของพระองค  
 เม่ือพระองคทรงขึ้นมาเขยาโลก 
22 จงเลิกวางใจมนุษยซ่ึงมีแตเพียงลมปราณ  
 เขาจะทําอะไรได 
  



โทษทัณฑแกยูดาหและเยรูซาเล็ม   
3 ดูเถิด องคพระผูเปนเจา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะตัดแหลงน้ํา แหลงเสบียง 
 ขุมกําลังของเยรูซาเล็มและยูดาห 
2 ไมมีนักรบ  วีรบุรุษ  ตุลาการ   

ผูเผยพระวจนะ  ผูทํานาย และผูอาวุโส 
3  นายทหาร  ขุนนาง  ท่ีปรึกษา   
 ชางฝมือ  และผูวิเศษ 
4 เราจะตั้งเด็กๆเปนเจานาย 
 ใหเด็กอมมือเปนผูปกครองพวกเขา 
5 ประชาชนจะขมเหงกันและกัน 
 เพื่อนบานตอเพื่อนบานสูกันเอง   
 เยาวชนจะลุกฮือขึ้นสูผูอาวุโส  
 คนถอยจะตอสูผูทรงเกียรติ 
6 (ในยุคนั้น) คนหนึ่งจะพูดกับพี่นองของตนวา    
 "คุณมีเสื้อคลุม  คุณมาเปนผูนําของเรา ดูแลกองปรักหักพังนี้ 
7 แตคนนั้นจะตอบวา "ผมชวยอะไรไมได  
 ผมไมไดมีอาหารหรือเสื้อผา  
 อยาใหผมเปนผูนําของประชาชนเลย" 
8 เ ยรูซาเล็มโซซัดโซเซ  ยูดาหลมลง   
 วาจาและความประพฤติของเขาขัดขืนองคพระผูเปนเจา+  
 ลบหลูดูหม่ินเบ้ืองพระพักตรอันทรงสิริของพระองค 
9 สีหนาของเขาฟองตัวเอง  
 พวกเขาอวดบาปผิดของตนเหมือนโสโดม 
 ไมยับยั้งปดบัง   
วิบัติแกเขา  



 เขานําภัยพิบัติมาสูตนเอง 
10 จงบอกแกคนชอบธรรมวา 
 เขาจะอยูเย็นเปนสุข   
 เพราะจะไดชื่นชมกับผลการกระทําของตน 
11 วิบัติแกคนชั่วราย  หายนะตกแกเขา  
 เขาจะไดรับโทษสาสมแกความประพฤติ 
12 เยาวชนขมเหงรังแกประชากรของเรา  
 ผูหญิงปกครองพวกเขา   
 ประชากรของเราเอย ผูนําของเจาพาเจาหลงผิด 
เตลิดไปนอกทาง 
13 องคพระผูเปนเจา+ประทับเหนือบัลลังกในศาล 

เพื่อพิพากษาประชากร 
14 พระองคทรงพิพากษาบรรดาผูอาวุโส และผูนําประชากร 
 ตรัสวา "พวกเจานี่แหละทําลายสวนองุนของเรา  
 ทรัพยสินท่ีปลนสะดมจากคนยากไรอยูในเรือนของเจา" 
14 องคพระผูเปนเจา องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศวา 

"เจาถือดีอยางไร  
  จึงบังอาจกดขี่ประชากรของเราและบดขยี้ผูยากไร" 
16 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "หญิงแหงศิโยน หยิ่งผยอง  
เดินชูคอ  
 ทําตาชมอยชมาย   
 ทาทางนวยนาด   
 กําไลขอเทาสงเสียงกรุงกริ๋ง 
17 ฉะนั้นองคพระผูเปนเจาจะทําใหศีรษะของหญิงแหงศิโยน 
เปนชันนะตุ   
 พระองคจะทําใหพวกนางศีรษะลาน 



 18ในวันนั้นองคพระผูเปนเจาจะฉวยเอาเครื่องประดับอันวิจิ
ตรงดงามของพวกนางไปเสีย คือ กําไล เครื่อง ประดับศีรษะ 
สรอยคอรูปวงเดือน 19ตุมหู สรอยขอมือ ผาคลุมหนา 
20ชุดประดับเรือนผม กําไลขอเทา สายสะพาย ขวดน้ําอบ  น้ําหอม 
21แ ห ว น  หวงจมูก 22ชุดออกงาน เสื้อก๊ัก เสื้อคลุม 
กระเปาถือ23กระจก เสื้อผาลินิน รัดเกลาและผาคลุมไหล 
24 แทนกลิ่นหอมกรุนจะมีกลิ่นเหม็นคลุง  
 แทนสายสะพาย จะใชเชือก  
 แทนทรงผมที่ตกแตงอยางดีจะมีหัวลาน  
 แทนเสื้อผาอยางดีก็คือชุดผากระสอบ   
 แทนความงดงามกลับมีแตความขายหนา 
25 ชายแหงศิโยนจะลมลงดวยคมดาบ  
 นักรบจะตายในสงคราม 
26 ประตูตางๆของศิโยนจะร่ําไหคร่ําครวญ   
 ศิโยนจะราบกับพื้นอยางสิ้นเนื้อประดาตัว 
 
 
4 ในวันนั้น หญิงเจ็ดคนจะยื้อยุดชายคนเดียว กลาววา 
"เราจะหาเลี้ยงตัวเอง  ขอแตเพียงใหเราใชนามสกุลของคุณ 
ชวยลบลางความอัปยศใหเราดวยเถิด" 
ก่ิงขององคพระผูเปนเจา+ 
 2ในวันนั้นเชื้อสายขององคพระผูเปนเจา+จะงดงามและเปย
มราศี 
ผลแหงดินแดนนั้นจะเปนเกียรติสิริและความภาคภูมิของชนหยิบมื
อที่เหลือแหงอิสราเอล  
3เขาจะเรียกขานบรรดาผูท่ีคงอยูในศิโยนในเยรูซาเล็มวา 



วิสุทธิชน คือทุกคนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนพลเมืองเยรูซาเล็ม 
4องคพระผูเปนเจาจะทรงชําระลางมลทินของเหลาธิดาแหงศิโยน 
จะทรงชําระคราบโลหิตจากเยรูซาเล็มโดยวิญญาณแหงไฟและกา
รพิพากษา  5จากนั้นองคพระผูเปนเจา+จ ะ ท ร ง สราง 
หมอกควันยามกลางวันเหนือภูเขาศิโยนและบรรดาผูชุมนุม ณ 
ท่ีนั้น สวนคํ่าคืนจะมีเปลวไฟลุกโชติชวง เหนือทั้งหมดคือ 
พระสิริของพระเจาดังเพดานฟา 6เปนรมเงา 
กําบังความรอนระอุยามกลางวันและเปนท่ีปกปองพักพิงจากพายุแ
ล ะ ฝ น  
 
บทเพลงสวนองุน 
5 ขาพเจาจะขับรองบทเพลงแดผูเปนท่ีรักของขาพเจา  
 เก่ียวกับสวนองุนของเขา  
 ท่ีรักของขาพเจามีสวนองุนแปลงหนึ่งบนไหลเขาอันอุดมสม
บูรณ 
2 เขาไถที่ กําจัดกรวดหิน และปลูกองุนพันธุเยี่ยม  
 เขาสรางหอยามและสกัดบอย่ําองุน 

จากนั้นเขารอคอยผลเก็บเก่ียว  
 แตกลับไดองุนเปรี้ยว 
3 "โอ ชาวเยรูซาเล็มและชนยูดาห 
 ชวยตัดสินความระหวางเรากับสวนองุนของเรา 
4 เราจะทําอะไรอีกบางเพื่อสวนองุนของเรา  
 เราหวังผลองุนท่ีดี กลับกลายเปนองุนเปรี้ยว 
5 จะบอกใหวาจะทําอะไรกับสวนองุน 
 เราจะรื้อรั้วลงและทําลายมันเสีย 
 เ ร า จ ะ ท ล า ย ก ำ แ พ ง ล ง   



 และมันจะถูกเหยียบย่ํา 
6 เราจะทิ้งใหเริศราง ไมลิดก่ิงหรือพรวนดินให  
 ปลอยใหหนามงอกรกเรื้อไปหมด  

เราจะสั่งเมฆไมใหสงฝนมารดมันอีกตอไป" 
7
 สวนองุนแหงองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์คือวงศวานอิสราเอ
ล    
 ชนยูดาหคือสวนที่ทรงปติชื่นชม  
 พระองคทรงคาดหมายความยุติธรรม 
 กลับเห็นการนองเลือด  
 ทรงคาดหวังความชอบธรรม 
กลับไดยินเสียงโหยไหรองทุกข 
วิบัติและโทษทัณฑ 
8 วิบัติแกเจาผูเพิ่มบานเขากับบาน 
 เพิ่มท่ีนาเขากับที่นา จนไมมีท่ีเหลือ 
และเจาก็ตองอยูโดดเด่ียวในดินแดน 
9 ขาพเจาไดยินองคพระผูเปนเจา+ผูทรงฤทธิ์ประกาศวา  
 "แนทีเดียว  บานใหญๆจะเริศราง  
 คฤหาสนงดงามจะไรผูอยูอาศัย 
10 สวนองุนสิบๆไรจะผลิตเหลาองุนไดไมก่ีลิตร 
 เมล็ดพืชหนึ่งถังจะไดผลเพียงหนึ่งในสิบ" 
11 วิบัติแกบรรดาผูท่ีลุกขึ้นแตเชาตรู 
 เพื่อไปดื่มสุราเฉื่อยแฉะและเมาหยําเปจนดึกด่ืน 
12 ใ นงานเลี้ยง เขาจัดใหมีพิณใหญ 
 พิณเขาคู รํามะนา ขลุย และเหลาองุน  



 แตไมไยดีสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงทํา 
ไมเคารพนับถือพระราชกิจของพระองค 
13 ฉะนั้นประชากรของเราจะตกเปนเชลย
 เพราะขาดความเขาใจ  
 พวกเจาใหญนายโตจะตายเพราะความหิว  
 สวนมวลชนก็แหงระโห ย เ พ ร า ะ ค ว า ม ก ร ะ ห
า ย  
14 หลุมฝงศพจึงขยายทองของมัน 
อาปากกวางกลืนกินท้ังผูใหญผูนอย  
 ท้ังผูทะเลาะวิวาทและผูสนุกเฮฮา 
15 มนุษยจึงตกต่ําลง และมนุษยชาติถูกปราบใหตกต่ําลง 

ผูหยิ่งผยองถูกปราบใหตกต่ํา 
16 แตองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะเปนท่ีเทิดทูนยกยอง 

เนื่องดวยความยุติธรรมของพระองค     
 และพระเจาผูบริสุทธิ์จะแสดงวาพระองคบริสุทธิ์  

โดยความชอบธรรมของพระองค 
17 แลวแกะจะกินหญาเหมือนอยูในทุงหญาของตัวเอง  
 ลูกแกะจะกินอาหารในกองซากปรักหักพังของคนร่ํารวย 
18 วิบัติแกผูใชเลหเหลี่ยมลากดึงบาปชั่ว  
 เหมือนใชเชือกลากดึงเกวียน 
19 วิบัติแกผูท่ีกลาววา "พระเจา เร็วๆหนอย 
 รีบทําการไวๆ เราจะไดเห็น มาเร็วๆเถิด     
 ขอใหแผนการขององคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลมาถึง  
เราจะไดรู" 
20 วิบัติแกผูท่ีชั่วก็วาดี  ดีกลับวาชั่ว  
 ท่ีมืดวาสวาง  ที่สวางกลับวามืด  



 ท่ีขมวาหวาน  ที่หวานกลับวาขม 
21 วิบัติแกผูท่ีทึกทักวาตนเองฉลาด 
 หลักแหลมในสายตาของตนเอง 
22 วิบัติแกผูท่ีอวดเกงในเรื่องด่ืมสุรา 
 และเปนผูชนะเลิศในการผสมเหลา 
23 ผูปลอยตัวคนทําผิดเพื่อสินบน  
 และไมยอมใหความยุติธรรมแกผูบริสุทธิ์ 
24 ฉะนั้นเหมือนไฟเผาฟาง และหญาแหงลุกมอดไปในไฟ  
 รากของเขาทั้งหลายจะเปอยเนาและดอกของเขาจะปลิวไปเ
หมือนธุลี  
 เพราะเขาละทิ้งบทบัญญัติขององคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
 และลบหลูพระวจนะขององคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
25
 ฉะนั้นพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+จึงเผาผลาญประชา
ก ร ข องพระองค  
 พระหัตถของพระองคเง้ือขึ้นและฟาดเขา 
 ภูเขาท้ังหลายสะเทือนสะทาน 
 ซากศพเหมือนกองขยะกลางถนน 
 ถึงขนาดนี้แลวพระพิโรธของพระเจาก็ยังไมหันเห  
 พระหัตถของพระองคยังทรงเง้ือพระหัตถคางอยู 
26 ทรงชูธงใหสัญญาณแกประชาชาติ ไกลโพนท้ังหลาย  
 ทรงผิวปากเรียกบรรดาผูท่ีอยูสุดโลก   
 พวกเขาโลดแลนมาอยางรวดเร็ว 
27 ไมมีสักคนท่ีออนลา 
 หรือสะดุดลม  
 ไมมีท่ีซึมเซาหรือหลับไหล เขาคาดเข็มขัดทะมัดทะแมง  



 สายรัดรองเทาไมมีขาดปริ 
28 ลูกศรของเขาคมกริบ คันธนูของเขาโกงไว  
 ประกายแวบวาบจากเกือกมาของเขา  
 แ ล ะ ลอรถรบของเขาสงเสียงกึกกองราวพายุ 
29 เสียงคํารามของเขาเหมือนราชสีห เหมือนสิงหหนุม 
 เขาสงเสียงรองขณะตะครุบเหยื่อ  
 และลากทึ้งไปโดยไมมีใครเขาชวย 
30 ในวันนั้นเขาทั้งหลายจะคํารามเขาใสเหยื่อ 
เหมือนเสียงทะเลคํารน 
 และเมื่อใครมองดูดินแดนนั้นจะเห็น 
 ความมืดและความทุกขโศก  
 แมแตแสงสวางก็ถูกเมฆบดบัง 
 
พระเจาทรงเรยีกอสิยาห 
6 ในปท่ีกษัตริยอุสซียาหสิ้นพระชนม 
ขาพเจาเห็นองคพระผูเปนเจาประทับบนบัลลังกสูงสงและเปนท่ีเทิด
ทูน  ชายฉลองพระองคปก คลุมท่ัวพระวิหาร 
2เหนือพระองคมีเสราฟม(ทูตสวรรค) แตละองคมีหกปก 
สองปกปกหนา สองปกปกเทาและบินไปมาดวยสองปก 
3ตางรองขานรับตอๆกันวา  
 "บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ บริสุทธิ์สูงสง  
 ท่ัวโลกเต็มไปดวยพระสิริของพระองค" 
4เสียงของทูตสวรรคเหลานี้ทําใหเสาประตู 
และธรณีประตูสั่นคลอน ควันปกคลุมท่ัวพระวิหาร 
 5ขาพเจาจงึรองวา "แยแลว! ขาพเจาพินาศแลว! 
เพราะขาพเจามีริมฝปากไมสะอาด 



และใชชีวิตในหมูชนชาติซ่ึงมีปากไมสะอาด 
และตาขาพเจาไดเห็นองคจอมราชัน องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์" 
 6แลวเสราฟมองคหนึ่งบินมายังขาพเจา 
ในมือมีถานลุกโชนซ่ึงใชคีมคีบมาจากแทนบูชา 
7ทูตสวรรคองคนั้นใชถานแตะริมฝปากขาพเจา พลางกลาววา 
"ดูเถิด ถานนี้แตะริมฝปากเจาแลว มลทินของเจาถูกลบไป 
และความผิดบาปของเจาไดรับการอภัยแลว" 
 8แลวขาพเจาไดยินพระสุรเสียงขององคพระผูเปนเจาตรัสวา 
"เราจะใชผูใดไป ใครจะไปเพื่อ*(หรือ แทน)เ ร า " 
ขาพเจากราบทูลวา "ขาพระองคอยูนี่ ขอทรงใชขาพระองคไปเถิด" 
9องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "จงไปบอกชนชาตินี้วา  
 'ฟงแลวฟงเลาแตไมเคยเขาใจ 
 ดูแลวดูเลาแตไมเคยประจักษ' 
10 จงทําใหจิตใจของชนชาตินี้แข็งกระดาง 
ปดหูปดตาของเขาเสีย  
 ไมเชนนั้นแลวเขาคงจะเห็นดวยตา 
 ไดยินดวยหู เขาใจ หันกลับมา  
 และไดรับการรักษาใหหาย" 
 11ขาพเจากราบทูลวา "พระองคเจาขา จะอีกนานเพียงไร?" 
พระองคตรัสตอบวา   
 "จนกระทั่งนครตางๆอยูในสภาพปรักหักพัง ไมมีผูอยูอาศัย  
 บานเรือนถูกท้ิงราง  
 ทองทุงถูกเหยียบย่ําทําลาย 
12 ตราบจนองคพระผูเปนเจา+สงทุกๆคนไปแดนไกลโพน  
 และแผนดินถูกท้ิงรางอยางสิ้นเชิง 
13 และถึงเหลือคนหนึ่งสวนสิบอยูในดินแดน มันก็ยังเริศราง  



 แตดังตนสนตนโอก เมื่อถูกโคนยังเหลือตอฉันใด  
 จะมีเมล็ดบริสุทธิ์ไวเปนพันธุในดินแดนนั้น" 
             
หมายสาํคญัแหงอิมมานูเอล 
7 ในรัชกาลกษัตริยอาหัสแหงยูดาห 
โอรสของโยธามซึ่งเปนโอรสของอุสซียาห กษัตริยเรซีนแหงอารัม 
และกษัตริยเปคาหแหงอิสราเอล โอรสของเรมาลิยาห 
กรีธาทัพมาโจมตีเยรูซาเล็ม แตยึดเมืองไมได 
 2เมื่อขาวมาถึงราชวงศแหงดาวิดวา 
"อารัมรวมพันธมิตรกับเอฟราอิม" ทั้งอาหัสและราษฎรก็หวาดหวั่น  
ดังตนไมในปาสั่นสะทานกลางพายุ 
 3แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับอิสยาหวา "เจากับ 
เชอารยาชูบ*บุตรของเจา จงออกไปพบ 
อาหัสท่ีปลายทอน้ําของอางเก็บน้ําบน บน 
ทางท่ีจะไปลานซักฟอ ก  4จงบอกเขาใหระวัง นิ่งสงบ 
ไมตองวิตกกังวล 
อยาใจเสียเนื่องดวยดุนฟนท่ีกําลังจะมอดทั้งสองนี้ 
คือดวยโทโสเกรี้ยวกราดของเรซีนแหงอารัมและบุตร 
ของเรมาลิยาห 5อารัม เอฟราอิม 
และบุตรของเรมาลิยาหคบคิดกันทําลายลางเจา พูดกันวา 
6'ใหเราบุกยูดาห ยึดดินแดนมาแบงกัน 
แหละตั้งบุตรของทาเบเอลขึ้นเปนกษัตริย ปกครองที่นี้' 
7 แตองคพระผูเปนเจา+สูงสุดตรัสวา  
 'จะไมเปนไปเชนนั้นจะไมเกิดขึ้น 
8 ดวยวาหัวของอารัมคือดามัสกัส  
 แ ล ะ หัวของดามัสกัสคือเรซีนเทานั้น  



 ภายในหกสิบหาป เอฟราอิมก็เชนกัน  
 จะถูกบดขยี้ไมเหลือเปนชนชาติ 
9 หัวของเอฟราอิมคือสะมาเรีย  
 แ ล ะ หัวของสะมาเรียก็เปนแคบุตรของเรมาลิยาห   
 หากเจาไมตั้งม่ันในความเชื่อ  
 ก็ไมอาจตั้งอยูไดเลย'" 
 10อีกครั้งหนึ่งองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับอาหัสวา 
11"จงขอหมายสําคัญจากองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
จ ะ ใ น ที่ลึกท่ีสุดหรือในที่สูงท่ีสุดก็ได" 
 12แตอาหัสตรัสวา "เราจะไมทูลขอ 
เราจะไมทดลององคพระผูเปนเจา+" 13อิสยาหกลาววา 
"วงศวานแหงดาวิดฟงเถิด ยั่วความอดทนของมนุษยยังไมพอหรือ 
จึงจะยั่วความอดกลั้นพระทัยของพระเจาดวย 
14ฉะนั้นองคพระผูเปนเจาเองจะประทานหมายสําคัญแกทานคือห
ญิงพรหมจารีจะตั้งครรภและคลอดบุตรชาย 
บุตรนั้นจะไดชื่อวาอิมมานุเอล* (แปลวาพระเจาทรงอยูกับเรา) 
15เขาจะกินครีมขน และน้ําผึ้ง  เมื่อโตพอจะทิ้งสิ่งผิด 
เลือกเอาสิ่งถูก 16แตกอนที่เด็กนั้นจะรูความ 
ดินแดนของกษัตริยสององคท่ีทานกลัวนั้นจะถูกท้ิงราง 
17องคพระผูเปนเจา+จะทรงนําวาระซึ่งไมมีใดเหมือน  
นับตั้งแตเอฟราอิมแยกไปจากยูดาห 
คือพระองคจะทรงนํากษัตริยแหงอัสซีเรียมายังทานและมายังเหลา
ประชากรและวงศวานแหงบิดาของทาน" 
 18ในวันนั้นองคพระผูเปนเจา+จะทรงผิวปากเรียกแมลง 
จากธารน้ําไกลโพนของอียิปต และฝูงผึ้งจากอัสซีเรียมา 
19พวกเขาจะมารวมตัว กันอยูท่ีหวยลึกชันและในโพรงหิน 



เหนือพุมหนามและที่ตาน้ําทุกแหง 
20ในวันนั้นองคพระผูเปนเจาจะทรงใชใบมีดโกนนี้คือชาวอัสซีเรีย 
ซ่ึงทานจางมาจากฟากขางโนนของแมน้ํายูเฟรติสนั้น ถากโกนผม 
ขนหนาแขง และหนวดเคราของทาน 
21ในวันนั้นชายคนหนึ่งจะเลี้ยงวัวสาวหนึ่งตัวกับแพะสองตัวไว 
22เนื่องจากมันใหน้ํานมมาก เขาจะมีครีมขนกิน 
คนทั้งปวงที่เหลืออยูในดินแดนนั้นจะกินครีมขนและน้ําผึ้ง  
 23ในครั้งนั้นทุกแหงซ่ึงมีสวนองุนพันขนัด 
มูลคาพันเชเคลจะมีแตพงหนาม 24คนจะถือหนาไมลูกธนูไปที่นั่น 
เพราะทั้งดินแดนปกคลุมดวยหนาม 25เนินเขาตางๆ 
ซ่ึงเดิมใชจอบเสียมขุดพรวนดินเพื่อเพาะปลูก จะ 
ไมมีใครกลาไปที่นั่นเพราะกลัวหนาม 
จะกลายเปนท่ีปลอยฝูงวัวและเปนท่ีใหแกะย่ําไปมา" 
 
อสัซีเรียเครือ่งมือทีอ่งคพระผูเปนเจา+ทรงใช 
8 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา 
"จงเอามวนหนังสือแผนใหญมาและใชปากกาธรรมดาเขียนลงไปว
า มาเฮอรชาลาลหัธบัส* (แปลวา เรงลงมือปลน 
รีบรุดไปยังของที่ริบมา) 2และเราจะเรียกปุโรหิตอูรียาหกับ 
เศคาริยาหบุตรเยเบเรคิยาหใหเปนพยานที่เชื่อถือได" 
 3แลวขาพเจาก็เขาหาผูเผยพระวจนะหญิง 
นางจึงตั้งครรภและคลอดบุตรชาย 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา 
"จงตั้งชื่อเขาวามาเฮอรชาลัลฮชับาส  
4กอนที่เด็กจะเรียกพอแมเปนกษัตริยแหงอัสซีเรียจะริบทรัพยสมบั
ติของ ดามัสกัสและสะมาเรียไป" 



 5องคพระผูเปนเจา+ต รัสกับขาพเจาอีกวา 
6 "เนื่องจากชนชาตินี้ปฏิเสธน้ําแหงชิโลอาห  ซ่ึงไหลเอื่อยๆ  
 ไปชื่นชมเรซีนและบุตรของเรมาลิยาห 
7
 ฉะนั้นองคพระผูเปนเจาจะใชกระแสน้ําอันหลากเชี่ยวของยูเ
ฟรติส 
 มาทวมมิดพวกเขา คือกษัตริยแหงอัสซีเรียกับกองทัพมหึมา  
 กระแสน้ํานั้นจะทวมมิดทุกชองทางลนทุกตลิ่ง   
8 และกวาดเขามาในยูดาหดินแดนของเจา  
 โอ อิมมานุเอลเอย  ทวมมิดยูดาหจนสุดเขตแดน" 
9 ประชาชาติท้ังหลาย โหรองออกศึกไปเถิด 
 และถูกบดขยี้   
 ดินแดนไกลโพนท้ังปวง จงฟง  
 เตรียมทําศึกเถิด และถูกบดขยี้  
 เตรียมทําศึกเถิดและถูกบดขยี้ 
10 วางแผนกลยุทธไปเถิด  
 แตมันจะกลับตาลปตร  
 ดําเนินตามแผนเถิด แตจะไปไมรอด  
 เพราะพระเจาทรงอยูกับเรา" 
จงยําเกรงพระเจา 
 11องคพระผูเปนเจา+ทรงเตือนขาพเจาอยางเขมงวด 
มิใหดําเนินตามวิถีทางของชนชาตินี้ พระองคตรัสวา  
12 "ทุกสิ่งท่ีชนชาติเหลานี้เรียกวาการคิดคดทรยศ  
 เจาอยาเรียกวาการคิดคดทรยศ    
 อยากลัวสิ่งท่ีเขากลัว อยาหวาดหวั่น   
13 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์คือผูท่ีเจาจงเทิดทูนสูงสง   



 พระองคคือผูท่ีเจาจงนอบนอมยําเกรง 
14 พระองคจะทรงเปนสถานศักด์ิสิทธิ์  
 แตสําหรับวงศวานท้ังคูของอิสร า เ อ ล   
 พระองคจะทรงเปนหินสะดุดของพวกเขา    
 เปนศิลาซ่ึงทําใหพวกเขาลมคว่ํา  
 และเปนกับดักหลุมพรางสําหรับชาวเยรูซาเล็ม 
15 หลายคนจะสะดุดลมลง และแหลกสลาย     
 จะติดกับและถูกดักเอาไว" 
16 จงมัดคํายืนยันเขาไวดวยกัน  
 และประทับตราบทบัญญัติในหมูสาวกของขาพเจา 
17 ขาพเจาจะรอคอยองคพระผูเปนเจา+ 
 ผูทรงซอนพระพักตรเสียจากวงศวานแหงยาโคบ  
 ขาพเจาจะพึ่งพิงพระองค 
 18ขาพเจาและบุตรที่องคพระผูเปนเจา+ประทานใหอยูนี่แลว 
เราคือหมายสําคัญและสัญลักษณ 
ในอิสราเอลจากองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ผูประทับบนภูเขาศิโยน 
 19เมื่อคนบอกใหทานไปหาพอมดและรางทรง 
ซ่ึงกระซิบกระซาบบนพึมพํา 
ประชาชาติไมควรทูลถามพระเจาของตนหรือ? 
เหตุไฉนไปหารือกับคนตายเพื่อคนเปน? 
20ไปคนดูบทบัญญัติและคํายืนยัน หากพวกเขาไมไดพูดตามนี้ 
ก็ไมไดมีแสงสวางแหงอรุณอยูเลย 
21พวกเขาจะซัดเซพเนจรไปอยางทุกขลําเค็ญและหิวโหย 
เม่ือกันดารอาหารเขาจะเดือดดาลคลุมคลั่ง เงยหนาขึ้นฟา 
แชงดากษัตริยและพระเจาของตน 22เขาจะมองไปยังผืนแผนดิน 



และพบแตความทุกขลําเค็ญ ความมืดมน ความหมนหมองกลัดกลุม 
และเขาจะถูกผลักเขาสูความมืดมิด 
 
ทารกผูหนึง่เกิดมาเพือ่เรา  
9 อยางไรก็ตามผูทุกขลําเค็ญจะไมหมนหมองอีกตอไป 
ในอดีตพระเจาทรงปราบดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี 
แตในอนาคตพระองคจะทรงเชิดชูกาลิลีแหงนานาประเทศ  
บนเสนทางสูทะเลเลียบแมน้ําจอรแดน 
2 ประชากรผูเดินอยูในความมืดจะเห็นแสงสวางยิ่งใหญ  
 สองสวางแกบรรดาผูอาศัยในดินแดนแหงรมเงาของความต
า ย  
3 พระเจาทรงขยายชนชาติ  
 และเพิ่มพูนความปติยินดีของเขาทั้งหลาย    
 เขาชื่นชมโสมนัสตอเบ้ืองพระพักตรพระองค     
 เหมือนผูท่ีเริงรื่นชื่นบานยามเก็บเก่ียวหรือแบงของเชลย 
4 ดวยวาเชนเดียวกับวันแหงความพายแพของมิเดียน  
 พ ระองคทรงบดขยี้แอกที่จําจองประชากรของพระองค  
 คานที่พวกเขาตองแบกหาม  
 ไมตะบองของผูท่ีกดขี่ขมเหงเขา 
5 รองเทาทุกคูของนักรบซ่ึงใชในสงคราม   

และเสื้อผาท่ีโชกเลือด 
 จะถูกเผาไฟเหมือนเชื้อเพลิง 
6 ดวยมีทารกผูหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา  
 ทรงโปรดประทานบุตรคนหนึ่งแกเ ร า  
 การปกครองจะอยู ณ บาของบุคคลนั้น 
 และผูนั้นจะไดรับการขนานนามวา  



 "องคท่ีปรึกษามหัศจรรย พระเจาทรงฤทธิ์ 
 พระบิดานิรันดร องคสันติราช" 
7 สันติสุขและการปกครองของบุคคลนั้น 
จะรุงเรืองทวีไมสิ้นสุด   
  
 พระองคจะทรงครอบครองเหนือบัลลังกและอาณาจักรของด
าวิด   
 ทรงสถาปนาและผดุงไว ดวยความยุติธรรม 
แ ล ะ ค ว า ม ช อ บ ธ ร ร ม   
 ตั้งแตวาระนั้นตราบนิรันดร   
 ความกระตือรือรนแหงองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์  

จะทรงกระทําการนี้ใหสําเร็จ    
องคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธตออิสราเอล 
8 มีพระดํารัสขององคพระผูเปนเจาเก่ียวกับ ย า โ ค บ   
 วาดวยสิ่งท่ีจะเกิดแกอิสราเอล 
9 ประชากรท้ังปวงจะรู  
 คือเอฟราอิมและชาวสะมาเรียท้ังหลาย  
 ซ่ึงกลาวอยางเยอหยิ่ง ดวยใจอหังการวา 
10 "อิฐทลายลงก็จริง แตเราจะสรางขึ้นใหมดวยหินสกัดแลว  
 ตนมะเดื่อโคนลงก็จริง แตเราจะแทนท่ีดวยตนสีดาร" 
11
 แตทวาองคพระผูเปนเจา+จะทรงเสริมกําลังศัตรูของเรซีนขึ้น
มาสูกับเขาทั้งหลาย  
 และทรงกระตุนศัตรูของพวกเขา 
12 ชาวอารัมจากตะวันออก และชาวฟลิสเตียจากตะวันตก   
 อาปากกวางกลืนอิสราเอลเสีย  



 ถึงขนาดนี้แลวพระพิโรธของพระเจายังไมหันเห  
 พระหัตถของพระองคยังคงเง้ือพระหัตถคางอยู 
13 แตเหลาประชากรก็ยังไมยอมหันกลับ 
 มาหาพระองคผูทรงลงโทษพวกเขา  
 ไมยอมแสวงหาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
14
 ฉะนั้นภายในวันเดียวองคพระผูเปนเจา+จะทรงตัดท้ังหัวและ
หางจากอิสราเอล  
 ท้ังปาลมและตนออ 
15 หัวคือผูอาวุโสและคนใหญคนโต  
 หางคือผูเผยพระวจนะที่โกหกพกลม 
16 บรรดาผูนําก็นําไปผิดทาง  
 และบรรดาผูตามก็หลงเตลิด 
17 ฉะนั้นองคพระผูเปนเจาจะไมทรงชื่นชอบคนหนุมฉกรรจ  
 หรือเอ็นดูสงสารหญิงมายกับลูกกําพรา  
 เพราะทุกคนลวนชั่วชาอธรรม   
 ทุกปากลวนพูดชั่ว  
 ถึงขนาดนี้แลวพระพิโรธของพระเจาก็ยังไมหันเห  
 พระหัตถของพระองคยังคงเง้ือคางอยู 
18
 ความชั่วยอมเสมือนไฟเผาผลาญหนามใหญหนามยอยทั้งป
ว ง   
 ทําใหปาท้ังปาลุกไหม สงควันโขมง 
19
  ้ืแผนดินจะถูกเผาผลาญโดยพระพิโรธแหงองคพระผูเปนเจา
+ทรงฤทธิ์  



 ประชากรจะเปนเชื้อเพลิง  
 ไมมีใครไวชีวิตพี่นองของตน 
20 เขาทั้งหลายจะเขมือบทางขวา  แตก็ยังหิวโหยตามเดิม  
 กินไปทางซายก็ยังไมอิ่ม  
 ตางก็กินเนื้อลูกหลานของตนเอง 
21 มนัสเสหกัดกินเอฟราอิม  
 เอฟราอิมกินมนัสเสห 
 และทั้งสองหันมาเลนงานยูดาห 
 ถึงขนาดนี้แลวพระพิโรธของพระเจาก็ยังไมหันเห  
 พระหัตถของพระองคยังคงเง้ือคางอยู 
 
10 วิบัติแกบรรดาผูออกกฎหมายอันไมเปนธรรม  
 วิบัติแกผูท่ีออกคําสั่งกดข่ีขมเหง 
2 ริดรอนสิทธิของผูยากไร  
และไมใหความยุติธรรมแกประชากรผูถูกขมเหงของเรา 
 ทําใหหญิงมายตกเปนเหยื่อ และลูกกําพราถูกปลน 
3 เ จาท้ังหลายจะทําอยางไรในวันลงทัณฑ  

เม่ือภัยพิบัติมาจากแดนไกล?  
 เจาจะหนีไปพึ่งใคร?  
 เจาจะเอาทรัพยสมบัติไปทิ้งไวท่ีไหน? 
4 ไมมีอะไรเหลือหลอ นอกจากตองไป 
 คุดคูอยูในหมูเชลย หรือไมก็ลมลงในหมูผูถูกฆา  
 ถึงขนาดนี้แลวพระพิโรธของพระเจาก็ยังไมหันเห   
 พระหัตถของพระองคยังคงเง้ือคางอยู 
อัสซีเรียก็จะถูกตัดสินโทษดวย 
5 (พระเจาตรัสวา) "วิบัติแกอัสซีเรีย ไมเรียวของเรา  



 ซ่ึงเปนผูถือกระบองลงทัณฑของเรา 
6 เราสงอัสซีเรียไปปราบชนชาติอธรรม  
 ไปเลนงานชนชาติท่ียั่วโทสะเรา  
 ใหไปปลนริบทรัพยสินและเหยียบย่ําเขา  

ดังย่ําโคลนในถนน 
7 แตเขามิไดตั้งใจเชนนั้น ไมไดคิดตามนั้น 

เปาหมายของเขาคือ  ผลาญทําลายหลายชนชาติใหดับสูญ 
8 เขากลาววา 'แมทัพของเราลวนแตเปนกษัตริยมิใชหรือ? 
9 คาลโนไมไดเหมือนคารเคมิชหรอกหรือ?  
 ฮามัทก็เหมือนอารปด 
 และสะมาเรียเหมือนดามัสกัสมิใชหรือ? 
10 เชนเดียวกับที่เรายึดบรรดาอาณาจักร 
  ซ่ึงนับถือรูปเคารพอันยิ่งใหญกวา 
  ของเยรูซาเล็มและสะมาเรีย 
11 เราจะไมจัดการกับเยรูซาเล็มและรูปเคารพตางๆ 
 ดังท่ีเราทํากับสะมาเรียและรูปเคารพของพวกเขาหรือ?'" 
 12เมื่อองคพระผูเปนเจาทรงจัดการกับภูเขาศิโยนและเยรูซา
เล็มเรียบรอยแลว พระองคจะตรัสวา 
"เราจะลงโทษกษัตริยอัสซีเรียเนื่องดวยใจเยอหยิ่งอหังการและทา
ทียโสโอหังของเขา   13เพราะเขาคุยอวดวา  
 'เราทําการนี้ดวยน้ํามือของเรา  
  และดวยสติปญญาของเรา เพราะเรามีปญญา 
 เรารื้อพรมแดนของประชาชาติตางๆ  
 ปลนสะดมทรัพยสมบัติของเขา 
 เฉกเชนผูพิชิต เราปราบบรรดากษัตริยของพวกเขา 
14 เหมือนคนเอื้อมไปที่รังนก  



 เราฉกชิงทรัพยสมบัติของประชาชาติตางๆ 
 เรารวบรวมประเทศทั้งปวง 
 เหมือนคนเก็บไขท่ีถูกท้ิงไว 
 ไมมีหนาไหนกลาขยับปก    
 หรือปริปากรองจิ๊บจาบ'" 
15 ขวานจะยกตนขึ้นขมผูใชมันหรือ?  
 เลื่อยจะอวดเบงทับถมผูเลื่อยหรือ  
 ราวกับวาไมตะพดจะแกวงใสผูใชมัน 
 หรือไมตะบองกวัดไกวใสผูซ่ึงมิใชทอนไม! 
16 ฉะนั้นองคพระผูเปนเจาคือองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์  
 จะสงภัยพิบัติอันลางผลาญมาเหนือนักรบอหังการของ เ ข
า   
 มีไฟไหมลุกโชติชวงภายใตความจองหองพองขนของพวกเ
ข า  
17 ดวงประทีปแหงอิสราเอลจะเปนไฟ 
 องคบริสุทธิ์นั้นคือเปลวเพลิง  
 ซ่ึงเผาผลาญหนามใหญ 
 หนามยอยของเขาวอดสิ้นภายในวันเดียว 
18 ปาอันมโหฬารและทองทุงอุดมสมบูรณ 
 ของเขาจะถูกทําลายสูญสิ้น   
 เหมือนคนปวยท่ีชีวิตถูกกัดกรอนไป 
19 ตนไมในหปาของเขาจะเหลืออยูนอยนิด 
 ขนาดเด็กยังเขียนตัวเลขจํานวนได 
ชนหยิบมือที่เหลือแหงอิสราเอล 
20 ในวันนั้นชนหยิบมือที่เหลือแหงอิสราเอล  
 คือวงศวานของยาโคบซึ่งรอดชีวิต 



 จะไมพึ่งผูนั้นซ่ึงปราบพวกตนลง 
 แตจะพึ่งพิงองคพระผูเปนเจา+องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลอยาง
จริงจัง 
21 คนท่ีเหลืออยู คนแหงยาโคบที่เหลือ 

รอดจะกลับมาหาพระเจาทรงฤทธิ์ 
22 โอ อิสราเอลเอย 
ถึงแมประชากรของเจาจะมากมายเหมือนทรายริมทะเล  
 ก็จะมีเพียงหยิบมือเดียวที่กลับมา  
 หายนะครั้งนี้ถูกกําหนดไวแลว   
 อยางลนห ล า ม แ ล ะ ช อ บ ธ ร ร ม  
23 องคพระผูเปนเจา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์นี่แหละจะใชหายนะ 
 ซ่ึงกําหนดไวแลวลงทัณฑดินแดนทั้งหมด 
24 ฉะนั้น องคพระผูเปนเจา องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา  
 "ประชากรของเราในศิโยนเอย  
 อยากลัวชาวอัสซีเรียซ่ึงเอาไมเรียวเฆี่ยน 
 เอาไมตะบองฟาดเจาเหมือนที่อียิปตไดทํา 
25 โทสะของเราที่พลุงขึ้นตอเจาจะยุติลงโดยเร็ว     
 และหันไปทําลายลางพวกเขา" 
26 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะใชแสฟาดเขา 
 เหมือนเม่ือทรงปราบชาวมิเดียนที่ศิลาแหงโอเรบ  
 จะทรงยกไมขึ้นฟาดแมน้ําท้ังหลาย 
 เหมือนที่ทรงกระทําในอียิปต 
27
 ในวันนั้นภาระที่พวกเขาวางไวจะถูกยกออกจากบาของพวก
เจา 



 แอกของเขาจะพนจากคอเจา 
 แอกนั้นจะหักเพราะเจาเติบใหญขึ้น 
28 พวกเขาเขามาทางอัยยาท  
 ผานมิโกรน  
 สะสมเสบียงอาวุธท่ีมิคมาช 
29 พวกเขาผานดานมาและพูดกันวาจะตั้ง 
 คายพักแรมที่เกบา  
 รามาหสะทกสะทาน  
 กิเบอาหของซาอูลหนีหาย 
30 รองออกมาเถิด ธิดาแหงกัลลิมเอย  
 ไลชาหจงฟงเถิด  
 อานาโธทที่นาสงสารเอย 
31 มัดเมนาหเตลิดหนี  
 ชาวเกบิมหลบเขาท่ีซอน 
32 ในวันนี้พวกเขาจะหยุดอยูท่ีโนบ  
 จ ะ กําหมัดหราบนภูเขาแหงธิดาของศิโยน  
 ท่ีเนินเขาแหงเยรูซาเล็ม 
33 ดูเถิด องคพระผูเปนเจา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะทรงโคนก่ิง 
 ท้ังหลายดวยฤทธานุภาพ  
 ตนไมสูงตระหงานจะโคนลม  
 ตนท่ีสูงผงาดถูกโคนลงมาราบ 
34 พระองคจะทรงใชขวานฟนปาทึบ  
 เลบานอนจะลมลงตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูทรงฤทธิ์ 
 
ก่ิงจากเจสซี 



11 จากตอของเจสสี หนอหนึ่ง*(หรือ ทายาท)จะงอกขึ้นมา 
จากรากของเขา กิ่งหนึ่ง*(หรือ ทายาท)จะเกิดผล 

2
 พระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา+จะประทับอยูเหนือทาน
ผูนั้น  
 คือองคพระวิญญาณแหงสติปญญาและความเขาใจ  
 พระวิญญาณแหงคําปรึกษาและอานุภาพ  
 พระวิญญาณแหงความรูและความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
3 ทานผูนั้นจะชื่นชอบความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 

ทานจะไมพิพากษาเพียงตามที่เห็นภายนอก   
 หรือตัดสินตามที่ไดฟง 
4 แตจะตัดสินอยางเที่ยงธรรมเพื่อคนขัดสน  

และลงมติอยางยุติธรรมเพื่อผูยากไร    
 ทานจะฟาดโลกดวยไมเรียวแหงริมฝปากของทาน  
 ทานจะประหารคนชั่วดวยลมปากของทาน 
5 ทานจะใชความเที่ยงธรรมและความสัตยจริงคาดเอวไว 
6 สุนัขปากับลูกแกะจะอาศัยอยูดวยกัน  
 เสือดาวจะนอนเคียงแพะ  
 ลูกวัวและสิงโตจะอยูดวยกัน  
 และเด็กเล็กๆคนหนึ่งจะนําพวกมันท้ังหมด 
7 แมวัวจะกินหญาอยูกับหมี  
 ลูกของมันท้ังสองจะนอนเคียงกัน  
 และสิงโตจะกินหญาเหมือนวัว 
8 ทารกจะเลนอยูใกลรูงูเหา 
 และเด็กเล็กๆยื่นมือแหยเขาไปในรังของงูพิษ 
9  จะไมมีสิ่งใดที่ทํารายหรือทําลายทั่วภูเขาศักด์ิสิทธิ์ของเรา  



 ดวยวาแผนดินโลกจะเต็มไปดวยความรูเรื่ององคพระผูเปนเ
จา+  
 ดังน้ําปกคลุมทะเล 
 10ในวันนั้นรากแหงเจสซีจะชูเดนเปนธงสําหรับมวลประชา
ชาติวิ่งเขามาหา และที่พํานักของทานจะเปยมดวยเกียรติสิริ 
11ในวันนั้นองคพระผูเปนเจาจะทรงยื่นพระหัตถออกเปนครั้งท่ีสอง 
เพื่อรับประชากรของพระองคท่ีเหลืออยูนั้นกลับมาจากอัสซีเรีย  
อียิปตบนและอียิปตลาง จากคูช เอลาม บาบิโลเนีย ฮามัท 
และเกาะทั้งหลาย 
12 พระองคจะทรงชูธงขึ้นเพื่อประชาชาติท้ังหลาย  
 และรวบรวมเชลยอิสราเอลกับชนยูดาหท่ีกระจัดกระจายไป 
 กลับคืนมาจากสี่มุมโลก 
13 ความอิจฉาของเอฟราอิมจะสิ้นไป  
 และบรรดาศัตรูของยูดาหจะถูกกําจัด 
 เอฟราอิมจะเลิกอิจฉายูดาห  
 และยูดาหเลิกกอกวนเอฟราอิม 
14 พวกเขาจะโฉบลงตามลาดเขาฟลิสเตียสูฟากตะวันตก  
 รวมกันปลนสะดมประชาชาตินั้นไปทางตะวันออก  
 จะเลนงานเอโดมและโมอับ  
 ชาวอัมโมนจะยอมแพพวกเขา 
15 องคพระผูเปนเจา+จะทรงบันดาลทางแหงผานอาวของอียิปต  
 ดวยกระแสลมแรงจัดพระองคจะทรงโบกพระหัตถเหนือแม
น้ํายูเฟรติส  
 ทรงแยกมันออกเปนลําธารเจ็ดสายเพื่อผูคนจะเดินลุยขามไป
ได 
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 จะมีทางหลวงสําหรับชนหยิบมือที่เหลือแหงประชากรของพ
ระองคซ่ึงรอดมาจากอัสซีเรีย 
 เหมือนที่มีทางหลวงสําหรับอิสรา เ อ ล   
 เม่ือเขาท้ังหลายขึ้นมาจากอียิปต 
 
บทเพลงสรรเสริญ              
12 ในวันนั้น ทานจะพูดวา  
 "ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขาพระองคจะสรรเสริญพระองค 
 ถึงแมพระองคพิโรธขาพระองค     
 พระองคจะไมพิโรธ และปลอบโยนขาพระองค 
2 แนนอน พระเจาทรงเปนความรอดของขาพเจา 
 ขาพเจาจะวางใจและไมกลัว  
 องคพระผูเปนเจา+องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพลังและบทเพ
ลงของขาพเจา  
 ทรงเปนความรอดสําหรับขาพเจา" 
3 ทานจะตักน้ําจากบอแหงความรอด 

ดวยความยินดี 
4 ในวันนั้นทานจะกลาววา  
 "จงขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+  
 จงรองทูลออกพระนามของพระองค  
 จงแจงใหหมูประชาชาติทราบถึงสิ่งท่ีทรงกระทํา   
 และประกาศวาพระนามของพระองคเปนท่ีเทิดทูน 
5 จงรองเพลงสดุดีองคพระผูเปนเจา+ 
เพราะพระองคทรงกระทําสิ่งท่ีประเสริฐเลิศ   
 จงประกาศใหท่ัวท้ังโลกทราบถึงเรื่องนี้ 



6 ชนศิโยนเอย  จงโหรองและรองเพลงอยางสุขใจยินดี 
 เพราะองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลผูประทับ  
 ทามกลางพวกทานนั้นยิ่งใหญนัก" 
 
 
ความยอยยับของบาบิโลน 
13 นิมิตเก่ียวกับบาบิโลนซ่ึงอิสยาหบุตร ของอาโมศเห็น 
2 จงชูธงขึ้นเหนือยอดเขาหัวโลน รองเรียกพวกเขา  
 สงสัญญาณใหพวกเขาเขามาทางประตูของบรรดาเจานาย 
3 เราไดออกคําสั่งแกวิสุทธิชนข อ ง เ ร า   
 เราเรียกชุมนุมเหลานักรบ  
 ผูปติยินดีในชัยชนะของเรา ใหเปนผูลบลางโทสะของเรา 
4 ฟงสิ เสียงอึงคนึงบนภูเขาด่ังเสียงมหาชนลนหลาม 
 ฟงสิ 
เสียงครื้นครั่นในหมูอาณาจักรดังเสียงชุมนุมประชาชาติ 
 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์กรีธาทัพมาเพื่อทําศึก 
5 จากดินแดนไกลโพน  
 จากสุดขอบฟา  

องคพระผูเปนเจา+และอาวุธแหงพระพิโรธของพระองค  
   
 เพื่อทําลายดินแดนทั้งดินแดน 
6 จงรองไหเถิดเพราะวันแหงองคพระผูเปนเจา+ใกลเขามาแลว  
 จะมาถึงดังหายนะจากพระผูทรงฤทธิ์ 
7 ฉะนั้นแขนทุกแขนจะออนปวกเปยก 
 หัวใจทุกดวงจะระทดทอ 
8 ความหวาดกลัวจะจูโจมพวกเขา    



 ความปวดราวและทุกขทรมานจะเกาะกุมเขาทั้งหลาย  
 เขาจะทุรนทุรายดังหญิงเจ็บทองใกลคลอด  
 เขาจะมองตากัน  หนาแดงกํ่า 
9 ดูเถิด วันแหงองคพระผูเปนเจา+ใกลเขามาเปนวันหฤโหด  
 วันแหงความกริ้วและพระพิโรธ  
 เพื่อทําใหดินแดนนั้นเริศรางและคนบาปทั้งปวงถูกทําลาย 
10 ดาวฤกษดาวเคราะหท้ังหลายจะไมสองแสง     
 ดวงอาทิตยจะมืดมิด และดวงจันทรจะไมทอแสง 
11 เราจะลงโทษโลกเพราะความชั่วราย  
 ลงโทษคนชั่วเพราะบาปผิดของเขา 
 เราจะยุติความเยอหยิ่งของคนทะนงและความอหังการของค
นอํามหิต 
12 เราจะทําใหมนุษยหายาก 

หายากยิ่งกวาทองคําบริสุทธิ์  
 หายากยิ่งกวาทองคําแหงโอฟร 
13 เชนนั้นแหละเราจะทําใหฟาสวรรคสั่นสะทาน 
 โลกจะกระเด็นจากที่ตั้งของมันโดยพระพิโรธขององคพระผูเ
ปนเจา+ทรงฤทธิ์  
 ในวันแหงพระพิโรธเกรี้ยวกราดของพระองค 
14 แตละคนจะหันกลับไปหาพี่นองรวมชาติ  
เตลิดหนีสูบานเกิดเมืองนอน   
ด่ังละม่ังท่ีถูกลา  
 เหมือนแกะที่ไมมีผูเลี้ยง 
15 ใครที่ถูกจับเปนเชลยจะถูกแทงทะลุ   
 ทุกคนท่ีถูกจับไดจะลมตายดวยดาบ 
16 ลูกเล็กๆของพวกเขาจะถูกจับฟาดจนตายตอหนาตอตา  



 บานของพวกเขาจะถูกปลน และภรรยาจะถูกขมขืน 
17 ดูเถิด เราจะเรงเราชาวมีเดียซ่ึงไมแยแส 
 เรื่องเงินทองนั้น มาตอสูกับพวกเขา 
18 ธนูของเขาจะสังหารหนุมฉกรรจ  
 เขาจะไมปรานีเด็กออนหรือเวทนาสงสารผูเยาว 
19 บาบิโลน มณีแหงนานาอาณาจักร  
 ศักด์ิศรีและความภาคภูมิของชาวบาบิโลน     
 จะถูกพระเจาลมลางเหมือนโสโดมและโกโมราห 
20 ตลอดทุกชั่วอายุจะไมมีใครมาอาศัยอีก 
 ไมมีชาวอาหรับมาตั้งเต็นท  
 ไมมีคนเลี้ยงแกะพาฝูงแกะมาพักอีก 
21 สัตวปาแหงถ่ินทะเลทรายจะนอนอยูท่ีนั่น 
 บานเรือนทั้งหลายจะเต็มไปดวยหมาใน 
 น ก เคาแมวจะอาศัยอยูท่ีนั่น  
 ณ ที่นั้นแพะปาจะโลดเตนไปมา 
22 บรรดาหมาปาไฮยีนาจะเหาหอนอยูในปอมตางๆ  
 เหลาหมาในอยูในปราสาทราชวัง  
วาระกําหนดของมันใกลเขามาแลว ไมมีการยืดเวลาออกไปอีก 
 
 
14 องคพระผูเปนเจา+จะทรงเอ็นดูสงสารยาโคบ    
 พระองคจะทรงเลือกสรรอิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง  
 และนําพวกเขากลับมาตั้งถ่ินฐานตามเดิม  
 ชนตางชาติจะมาสมทบ  และรวมกับวงศวานของยาโคบ 
2 ประชาชาติตางๆจะรับและนําพวกเขากลับคืนถ่ิน 
 วงศวานอิสราเอลจะมีประชาชาติตางๆ 



 เปนผูรับใชชายหญิงในแผนดินขององคพระผูเปนเจา+ 
 ผูท่ีจับอิสราเอลเปนเชลยจะตกเปนเชลยของอิสราเอล 
 และอิสราเอลจะปกครองผูท่ีเคยกดขี่ขมเหงตน 
 3ในวันท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงใหเจาพนจากความทุกขทร
ม า น    
ความชุลมุนวุนวายและพันธนาการโหดราย 
4เจาจะเยยหยันกษัตริยแหงบาบิโลนวา  
 'ผูกดขี่ขมเหงก็มาถึงจุดจบแลวหนอ 
 ห ยุดเกรี้ยวกราดแลวซินะ' 
5 องคพระผูเปนเจา+ทรงหักตะบองของคนชั่วราย  
 คทาของผูครอบครอง 
6 ซ่ึงกระหน่ําตีชาติตางๆอยางไมหยุดยั้งดวยแรงโทสะ  
 และปราบนานาประเทศดวยการจูโจมอยางอํามหิต 
7 ทั่วท้ังโลกก็หยุดพักและสงบสุข  
 พวกเขาเปลงเสียงรองเพลง 
8 แมแตตนสนและสีดารแหงเลบานอนก็ปรีด์ิเปรมวา  
 'เดี๋ยวนี้เจาตกต่ําแลว ก็ไมมีคนตัดไมมาโคนเรา' 
9 แ ด น ม ร ณะ ก็ชุลมุนมาตอนรับเจา 
 บรรดาจิตวิญญาณผูจากไปแออัดกันมาทักทายเจา  
 ลวนเปนบรรดาผูนําของโลก  
 กษัตริยแหงนานาประเทศ ลุกขึ้นมาจากบัลลังก 
10 พวกเขารองออกมาเปนเสียงเดียวกันวา  
 'บัดนี้ ทานก็ออนแอเหมือนพวกเรา 
ทานกลับกลายเปนเชนเรา' 
11 ความลําพองของเจาลงหลุมพรอมกับเสียงพิณของเจา  
 หนอนยั้วเยี้ยใตรางของเจาและไสเดือนปกคลุมตัวเจา 



12 โอ ดาวประจํารุง โอรสแหงรุงอรุณ  
 เจารวงลงมาจากฟาสวรรคเสียแลวสิห น า  

เจาถูกเหวี่ยงทิ้งลงมายังโลกเสียแลว  
 เจาผูครั้งหนึ่งเคยปราบประชาชาติตางๆใหตกต่ํา 
13 เจารําพึงอยูในใจวา 'เราจะขึ้นไปยังสวรรค 

เราจะทูนบัลลังกขึ้นเหนือดวงดาราทั้งปวงของพระเจา  
 เราจะนั่งบนบัลลังกท่ีสูงท่ีสุด  
 เราจะครอบครองเหนือภูเขาแหงการชุมนุม   
บนยอดสูงสุดของภูเขาศักด์ิสิทธิ์ 
14 เราจะขึ้นไปเหนือเมฆ  
 เราจะตีเสมอองคพระผูสูงสุด' 
15 แตเจาถูกนําลงมาสูหลุมฝงศพ  
 มาสูหวงเหวลึกตางหาก 
16 บรรดาผูท่ีเห็นเจาก็จองมองดู และใครครวญชะตาของเจาวา  
 'นี่นะหรือคือผูเขยาโลก 
 และทําใหอาณาจักรตางๆสั่นสะทาน 
17 นี่หรือคือผูท่ีทําใหโลกเปนถ่ินทุรกันดาร  
 ผูลมลางนครตางๆ  
 และไมยอมปลอยเชลยกลับคืนถ่ิน' 
18 บรรดากษัตริยชาติตางๆนอน    
 อยูในหลุมฝงศพอยางสมพระเกียรติ 
19 แตรางของเจาถูกเหวี่ยงทิ้งออกมาเหมือนก่ิงไมหัก  
 ถูกทับถมดวยรางของผูถูกฆา ผูตายดวยคมดาบ 
 ผูลงไปสูพื้นหินของเหว 
 ดังศพที่ถูกเหยียบย่ํา    
20 เจาไมไดรับการฝงศพอยางพวกเขา  



 เพราะเจาไดทําลายลางดินแดนของเจา 
 และเขนฆาประชากรของเจา  
 จะไมมีการเอยถึงเชื้อสายของคนชั่วอยางพวกเจาอีก 
21 จงเตรียมที่สําหรับประหารลูกๆของเขา     
 เนื่องดวยความผิดบาปของบรรพบุรุษ  
 พวกเขาไมไดขึ้นมาครอบครองดินแดน  
 ไมไดสรางเมืองบนแผนดินโลก 
22 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศวา 
"เราจะลุกขึ้นมาตอสูพวกเขา  
 เราจะตัดชื่อกับคนที่เหลืออยูท้ังเชื้อสายและวงศวานจากบาบิ
โ ล น " 
 องคพระผูเปนเจา +ประกาศดังนั้นแหละ 
23 "เราจะทําใหบาบิโลนเปนถ่ินรางสําหรับนกเคาแมว 
 เต็มไปดวยหนองบึงและปลักโคลน  
 เราจะกวาดดินแดนนี้ดวยไมกวาดแหงหายนะ" 
 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้นแหละ 
 
เก่ียวกับอัสซีเรีย 
24 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสปฏิญาณไววา  
"เราคิดไวเชนไร  
 มันจะเปนเชนนั้นแนนอน เรากําหนดไวอยางไร  
มันจะเกิดขึ้นตามนั้น 
25 เราจะขยี้ทัพอัสซีเรียในดินแดนของเรา  
 เราจะย่ําเหยียบเขาลงที่ภูเขาของเรา  
 และจะกําจัดแอกจากประชากรของเรา 
ขจัดภาระจากบาของเขา" 



26 นี่เปนแผนการที่กําหนดไวสําหรับโลกทั้งโลก  
 นี่คือพระหัตถซ่ึงเง้ือขึ้นเหนือประชาชาติท้ังปวง 
27 ดวยวาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ไดทรงกําหนดไว   
 ใครเลาจะพลิกผันได  
 ทรงยื่นพระหัตถออกมา  
 ใครเลาจะทําใหลดพระหัตถกลับไป 
 
เกี่ยวกับฟลสิเตีย 
 28พระดํารัสนี้มีมาในปท่ีกษัตริยอาหัสสิ้นพระชนม  ความวา 
29 ชาวฟลิสเตียทั้งปวง อยากระหยิ่ม 
  ยิ้มยองวาไมเรียวท่ีฟาดเจานั้นหักเสียแลว   
 จากรากเหงาของงูตัวนั้นจะเกิดงูพิษ  
 เปนงูเหาพิษรายซ่ึงแวงกัด 
30 ผูยากไรท่ีสุดจะพบทุงหญา  
 คนขัดสนจะเอนกายลงโดยสวัสดิภาพ   
 สวนรากเหงาของเจาเราจะทําลายลาง 
ดวยการกันดารอาหาร  
 ซ่ึงผลาญชีวิตพวกเจาท่ีเหลือรอด 
31 ประตูเมืองเอย รองไหเถิด!  
 นครเอย คร่ําครวญเถิด!  
 ชาวฟลิสเตียทั้งปวง จงหัวหดไป!  
 ควันโขมงขึ้นจากทิศเหนือ  
 แถวตางๆที่ดาหนาเขามาไมมีลาหลังสักคนเดียว 
32 จะตอบทูตของประชาชาตินั้นวาอยางไร?  

ก็วา "องคพระผูเปนเจา+ไดทรงสถาปนาศิโยนไว 
ผูทุกขลําเค็ญในเมืองนั้นจะพบที่พักพิง" 



 
เกี่ยวกับโมอับ 
15 พระดํารัสเก่ียวกับโมอับคือ  
 "นครอารในโมอับถูกทําลาย ยอยยับในคืนเดียว! 
 นครคีรในโมอับถูกทําลาย ยอยยับในชั่วคืนเดียว! 
2 ดีโบนขึ้นไปยังวิหาร ณ ที่สูงเพื่อร่ําไห  
 โมอับไวอาลัยใหเนโบและเมเดบา 
 ทุกคนโกนศีรษะเลี่ยน 
 ทุกคนโกนหนวดเคราเกลี้ยง 
3 ตามทองถนน ผูคนสวมผาก ร ะ ส อ บ   

บนหลังคาและตามลานเมือง ทุกคนร่ําไห 
4 เฮชโบนและเอเลอาเลหสงเสียงรองไดยินไปไกลถึงยาฮาส  
 พลรบของโมอับรองออกมา และหัวใจระทดทอแท 
5 ด ว ง ใจของเราร่ําไหใหกับโมอับ  
 ผูลี้ภัยของเขาเตลิดหนีไปไกลถึงโศอารไกลถึงเอกลัทเชลีชิย
าห  
 พวกเขาขึ้นไปตามทางสูลูฮีท 
 ไปพลางรองไหพลาง  
 คร่ําครวญเกี่ยวกับความยอยยับของตนไปตลอดทางสูโฮโร
นาอิม 
6 ลําน้ํานิมริมแหงเหือด  
 หญาก็เหี่ยวเฉา  
 พืชพันธุหมดสิ้น  
 ไ มมีความเขียวขจีเหลืออยู 
7 ทรัพยสินท่ีหามาไดและเก็บสะสมไว 
 ก็แบกขนขามลําหวยตนไคไป 



8 เสียงรองของเขาดังกองไปตลอดชายแดน     
โมอับไปไกลถึงเอกเลอิม  

 เสียงคร่ําครวญหวนไหดังไปถึงเบเออรเอลิม 
9 หวงน้ําของดีโมนจะแดงฉานไปดวยเลือด    

แตเรายังจะลงมือกับดีโมนตอไปอีก 
 สิงโตจะตามลาท้ังผูลี้ภัยชาวโมอับและผูท่ียังอยูในดินแดน 
 
16 จากเสลาสงลูกแกะขามถ่ินกันดาร 
 มาเปนเครื่องบรรณาการแดผูครอบครองมายังภูเขาของธิดา
แหงศิโยน 
2 บรรดาหญิงของโมอับถูกปลอยไวริมตลิ่ง แมน้ําอารโนน  
 เหมือนนกกระพือปกซ่ึงถูกผลักจากรัง  
3 "โปรดใหคําปรึกษา และชวยตัดสินใจ  
 โปรดใหรมเงาดังคํ่าคืน ณ ยามเที่ยงวัน 
 โปรดใหท่ีซอนแกผูลี้ภัย   
 อยาทรยศหักหลังพวกเขา 
4 ขอใหผูลี้ภัยชาวโมอับพักอยูกับทาน  
 เปนท่ีพักพิงพนจากผูทําลาย"  
 ผูกดขี่จะถึงจุดจบ และความพินาศยอยยับจะยุติลง  
 การบุกรุกรังแกจะหมดสิ้นไปจากดินแดน 
5 ราชบัลลังกหนึ่งจะสถาปนาขึ้นดวยความรัก 
 ผูหนึ่งจากวงศวานของดาวิดจะครองบัลลังกนั้นดวยความสัต
ยธรรม  
 ผูซ่ึงตัดสินอยางยุติธรรมและประสาทความชอบธรรม" 
6 เราไดยินกิตติศัพทความอหังการของโมอับ     
 ความเยอหยิ่งอวดดี  ความทะ น ง จ อ ง ห อ ง   



 แตคําโออวดของโมอับก็วางเปลา 
7 ฉะนั้น ชนโมอับจึงพากันร่ําไหใหกับโมอับ  
 อาลัยอาดูรใหแกผูคน*ของคีรหะเรเชท 
8 ทองทุงแหงเฮชโบนก็เหี่ยวเฉา  
 เชนเดียวกับเถาองุนของสิบมาห  
 บรรดาผูครอบครองชาติตางๆไดเหยียบย่ําเถาองุนท่ีดีท่ีสุด     
 ซ่ึงครั้งหนึ่งเคยงอกงามไปถึงยาเซอร  
 แพรขยายไปถึงถ่ินกันดาร  
 แตกหนอผลิผลไปถึงทะเล 
9 ฉะนั้นเราจึงร่ําไหดังท่ียาเซอรร่ําไห  
 ใหกับเถาองุนแหงซิบมาห  
 เฮชโบนเอย เอเลอาเลหเอย ขอหลั่งน้ําตาใหเจา  
 เสียงโหรองยินดีเม่ือรวบรวมผลเก็บเก่ียวของเจานั้นเงียบไป
แลว 
10 ความสุขยินดีสูญสิ้นไปจากสวนผลไม  
 ไมมีใครรองเพลงหรือโหรองในไรองุน 
 ไมมีใครย่ําองุนอีกตอไป เพราะเราไดยุติเสียงโหรอง 
11 ดวงใจของเราคร่ําครวญถึงโมอับดังเสียงพิณ  
 สวนลึกของจิตใจอาดูรอาลัยคีรฮาเรเซธ 
12 เมื่อโมอับขึ้นไปยังสถานบูชา ณ ท่ีสูง ก็เหนื่อยเปลา  
 เม่ือขึ้นไปสวดวิงวอน ณ เทวสถานก็เปลาประโยชน 
13 องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสเก่ียวกับโมอับไวเชนนี้แหละ 
14 บัดนี้พระองคตรัสวา "ภายในสามป  

ดังท่ีลูกจางจะคอยนับวันคืนใหครบตามสัญญา  
 ความโออาตระการและประชากรมากมาย 

ท้ังปวงของโมอับจะถูกเหยียดลง   



และผูท่ีเหลือรอดชีวิตอยูก็นอยคนและออนระโหยโรยแรง" 
 
เกี่ยวกับดามัสกสั 
17 พระดํารัสเก่ียวกับดามัสกัส ความวา "ดูเถิด 
ดามัสกัสจะไมเปนน ค ร อีกตอไป 
 แตจะกลายเปนกองปรักหักพัง 
2 นครตางๆของอาโรเออรจะถูกท้ิงราง  
 ท้ิงฝูงแพะแกะใหนอนอยูท่ีนั่น  
 และไมมีใครทําใหพวกมันตกใจกลัว 
3 ปอมปราการจะหมดสิ้นไปจากเอฟราอิม  
 และอํานาจของดามัสกัสจะสิ้นสุดลง   
 ชนที่เหลืออยูของอารัมจะเปนดังเชน  
 ศักด์ิศรีของอิสราเอล”  
 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้นแหละ 
4 "ในวันนั้น ศักด์ิศรีของยาโคบจะโรยรา  
 ความอวนพีของเขาจะหายไป 
5 จะเปนดังเม่ือคนเกี่ยวเก่ียวขาวท่ีชูรวง  
 แขนของเขาเก็บเก่ียวขาว 
 ดังเม่ือคนเก็บรวงขาว 
 ในหุบเขาเรฟาอิม 
6 ถึงกระนั้นจะมีบางสวนเหลืออยู  

เหมือนเม่ือเขยาตนมะกอกเทศ  
 ก็ยังมีเหลืออยูสองสามผลบนยอดสูงๆ  
 หรือสี่หาผลบนก่ิงผลดก"  
 อ ง คพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลประกาศดังนั้นแห
ล ะ  



7 ในวันนั้นคนทั้งหลายจะมุงมององคพระผูสรางของตน  
 และหันมายังองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
8 พวกเขาจะไมมุงมองแทนบูชาตางๆ อันเปนฝมือสรางของตน  
 พวกเขาจะไมเคารพนับถือเสาเจาแมอาเชราห 
 และแทนเผาเครื่องหอมซ่ึงตนสรางขึ้นกับมือ 
 9ในวันนั้นนครเขมแข็งตางๆซ่ึงพวกเขาทิ้งไวเพราะชาวอิสร
าเอล จะเปนเหมือนที่ท้ิงรางใหรกเรื้อ และสารพัดสิ่งจะถูกท้ิงราง 
10 เจาไดหลงลืมพระเจา 
 องคพระผูชวยใหรอดของเจา  
 มิไดระลึกถึงศิลาอันเปนปอมกําบังของเจา 
 ฉะนั้นถึงแมวาพวกเจาปลูกพืชพันธุดีท่ีสุด 
 และเถาองุนพันธุเยี่ยมจากนอก 
11 แมเจาทําใหมันงอกในวันเดียวกับที่เจาปลูก     
 และเชาวันท่ีเจาลงตน มันก็ผลิตา 
 ถึงกระนั้นก็ไมไดเก็บเก่ียวสิ่งใด  
 ในวันแหงโรคภัยและความเจ็บปวดอันเยียวยามิได  
12 แนะ เสียงกระหึ่มกองของประชาชาติท้ังหลาย  
 กึกกองด่ังทะเลครื้นครั่น 
 เสียงคํารามของชนชาติตางๆดังสนั่น คลายกับทะเลคําราม 
13 แตถึงแมวา พวกเขาคํารามลั่น  
เหมือนเสียงน้ําบาแรง  
 เม่ือพระเจาตรัสกําราบ  เขาทั้งหลายก็หนีกระเจิดกระเจิง  
 ถูกไลไปดวยพายุ เหมือนแกลบบนเนินเขา  
 เหมือนผักโ ข ม ห น า ม กลางพายุ 
14 ในยามเย็นมีความสยดสยองอันฉับพลัน  
  ืกอนรุงสางพวกเขาก็ไปเสียแลว  



นี่คือสวนของผูปลนสะดมริบของของเราไป 
 
คําพยากรณเกี่ยวกับคูช 
18 วิบัติ แกดินแดนแหงปกอันกระหึ่มอยูตามหวงน้ําแหงคูช* 
2 ซ่ึงสงทูตมาทางทะเล โดยเรือปาปรุส  
 ไปเถิดทูตผูถือสาสนดวน  
 จงไปยังชนชาติตัวสูงและผิวเนียนเกลี้ยง   

ซ่ึงเปนท่ีครั่นครามท้ังใกลและไกล   
 ชนชาติท่ีแข็งกราวและมีสําเนียงภาษาแปลกๆ 
 แมน้ําแบงแยกดินแดนของพวกเขา 
3 ชาวโลกทั้งมวลเอย ทุกชีวิตในโลกเอย  

เม่ือธงหนึ่งชูขึ้นเหนือภูเขาท้ังหลาย 
 ทานจะเห็น เมื่อเสียงแตรดังขึ้น ทานจะไดยิน  
4 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา  
 "เราจะนิ่งอยูและมองลงมาจากท่ีพํานักของเรา 
   เหมือนความรอนระยิบระยับยามตะวันฉาย  

เหมือนเมฆน้ําคางกลางแดดระอุของฤดูเก็บเก่ียว" 
5 เพราะกอนการเก็บเก่ียว  

เม่ือดอกรวงไปแลว และมีผลองุนสุก  
 พระองคจะทรงใชขอลิดฟนแขนง และโคนก่ิงท้ิงเสีย 
6 พวกเขาจะถูกท้ิงไวใหนกลาเหยื่อบนภูเขา และแกสัตวปา  
 ฝูงแรงจะท้ึงซากกินตลอดฤดูรอน  
 และสัตวปาจะแทะกระดูกกินตลอดฤดูหนาว 
 7ในครั้งนั้นชนชาติซ่ึงตัวสูงและผิวเนียนเกลี้ยงซ่ึงเปนท่ีครั่น
ครามท้ังใกลและไกล  ชนชาตบุิกรุกผูมีภาษาสําเนียงแปลก 
ซ่ึงดินแดนของเขาถูกแบงแยกดวยแมน้ํา 



จะนําสิ่งของมาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ ณ ภูเขาศิโยน 
ท่ีสถาปนาพระนามขององคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
 
เกี่ยวกับอยีปิต 
19 พระดํารัสเก่ียวกับอียิปต ความวา 
 ดูเถิด 
องคพระผูเปนเจา+ประทับเหนือเมฆซ่ึงเคลื่อนมาอยางรวดเร็ว  
 มาสูกับอียิปต  
 บรรดารูปเคารพของอียิปตสั่นสะทานตอเบ้ืองพระพักตรองค
พระผูเปนเจา+  
 จิตใจของชาวอียิปตระทดทอ 
2 "เราจะกระตุนชาวอียิปตใหสูรบกันเอง   
 พี่สูกับนอง  
 เพื่อนบานรบกับเพื่อนบาน 
 เมืองรบพุงกับเมือง  
 มณฑลรบกับมณฑล 
3 ชาวอียิปตจะใจเสีย  
 เราจะทําใหแผนการของพวกเขาลมเหลว 
 พวกเขาจะขอคําปรึกษาจากเทวรูป  
 วิญญาณผูตาย คนทรง นักเลนวิญญาณ 
4 เราจะหยิบยื่นอียิปตใหแกนายผูเหี้ยมโหด  

กษัตริยผูดุรายจะปกครองพวกเขา"  
 องคพระผูเปนเจา  องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศวา 
5 ธารน้ําท้ังหลายจะเหือดแหง  
 ตลิ่งจะแตกระแหง 
6 คลองจะเนาเหม็น  



 ลําธารตางๆของอียิปตจะตื้นเขินและแหงขอด  
 ตนกกและกอปรือจะเหี่ยวเฉา 
7 พืชเขียวชอุมท้ังปวงตามริมตลิ่งและปากน้ําไนล    
 จะเหี่ยวแหงและปลิว ต า ม ล ม ไ ป  
8 ชาวประมงจะครวญคร่ําร่ําไห  
 บรรดาผูท่ีโยนเบ็ดลงในแมน้ําไนล  
 ผูเหวี่ยงแหอวนลงน้ําจะโหยไห 
9 คนที่สางปานจะสิ้นหวัง  
 คนทอผาลินินเนื้อดีจะหมดอาลัยตายอยาก 
10 บรรดาคนทอผาจะถูกบีบค้ัน  
 และลูกจางท้ังหลายจะช้ําใจ 
11 เจาหนาท่ีของโศอันลวนแลวแตโงเขลา  
 ท่ีปรึกษาชาญฉลาดของฟาโรหใหคําแนะนําเหลวไหล  
 เจาบังอาจพูดกับฟาโรหไดอยางไรวา?   
 “ ขาพระบาทเปนคนหนึ่งในหมูปราชญ  
 เปนสานุศิษยของมวลกษัตริยโบราณ”  
12 ปราชญของเจาไปไหนหมดแลว?  
 ก็ใหเขาเลาแจงแถลงไขแกเจาซิวา 
 องคพระผูเปนเจา+ท ร ง ฤ ทธิ์ไดดําริจะกระทําอะไรแกอียิ
ปตบาง 
13 เจาหนาท่ีตางๆของโศอันกลายเปนคนโง   

บรรดาผูนําของเมมฟสถูกตบตา  
 ศิลามุมเอก(คือคนดีท่ีสุด)ในหมูประชากรชักนําอียิปตใหหล
งผิด 
14 องคพระผูเปนเจา+ทรงเทใจหนามืดตาลายในพวกเขา  
 พวกเขาทําใหอียิปตซวนเซไมวาจะทําอะไ ร   



 เหมือนคนเมาโซเซไปรอบกองอาเจียนของตัวเอง 
15 ไมมีอะไรที่อียิปตทําไดเลย  
 ไมวาหัวหรือหาง ก่ิงปาลมหรือตนออ 
16 ในวันนั้น ชาวอียิปตจะออนแอเหมือนผูหญิง  

คอตก หัวหด 
ดวยความกลัวภายใตพระหัตถซ่ึงเง้ือคางอยูขององคพระผูเปนเจา+

ทรงฤทธิ์  
17 ดินแดนยูดาหจะนําความหวั่นผวามาสูชาวอียิปต  

แคเอยชื่อยูดาหทุกคนก็ครั่นคราม 
เนื่องดวยสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ดําริจะกระทําแกพ

ว ก เ ข า  
18ในวันนั้นเมืองในอียิปตหาแหงจะใชภาษาของคานาอัน 
และสวามิภักด์ิตอองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
หนึ่งในหานั้นจะไดชื่อวานครแหงหายนะ (หรือสุริยนคร) 

 19ในวันนั้นจะมีแทนบูชาแดองคพระผูเปนเจา+ ณ 
ใจกลางอียิปต และมีอนุสรณแดองคพระผูเปนเจา+ท่ีชายแดน 
20จะเปนหมายสําคัญและหลักฐานบงถึงองคพระผูเปนเจา+ทรงฤท
ธ์ิในดินแดนอียิปต 
เม่ือเขาท้ังหลายรองทูลองคพระผูเปนเจา +เพราะถูกกดขี่ขมเหง 
พระองคจะประทานผูชวยและผูปกปองมาให และจะทรงชวยเขา 
21เชนนั้นแหละ 
องคพระผูเปนเจา+จะทรงสําแดงพระองคแกชาวอียิปต 
และในวันนั้นเขาทั้งหลายจะยอมรับองคพระผูเปนเจา+ 
จะนมัสการดวยเครื่องบูชาและธัญบูชา 
เขาจะถวายปฏิญาณแดองคพระผูเปนเจา+และรักษาคําม่ันสัญญา 
22องคพระผูเปนเจา+จะทรงโบยอียิปตดวยภัยพิบัติ ทรงฟาดเขา 



แลวทรงสมานแผลให เขาจะหันมาหาองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคจะทรงสดับฟงคําวิงวอนของเขาและทรงรักษาเขา 
 23ในวันนั้นอียิปตและอัสซีเรียจะมีทางหลวงเชื่อมติดตอกัน 
ชาวอัสซีเรียกับชาวอียิปตจะไปมาหาสูกันและนมัสการรวมกัน 
24ในวันนั้นอิสราเอลจะเปนท่ีสามรวมกับอียิปตและอัสซีเรียเปนพร
ะพรบนแผนดินโลก 25องคพระผูเปนเจา+ 
ทรงฤทธิ์จะทรงอวยพรแกเขาท้ังหลายวา 
"ขออวยพรใหอียิปตประชากรของเรา 
อัสซีเรียผลงานแหงน้ํามือเรา และอิสราเอลกรรมสิทธิ์ของเรา" 
 
อียิปตและคูช 
20 ในปท่ีซารกอนกษัตริยแหงอัสซีเรีย 
สงแมทัพสูงสุดมาโจมตีอัชโดดและยึดเมืองได 
2ครั้งนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสผานอิสยาหบุตรอามอสวา 
"เจาจงถอดเสื้อผากระสอบออกจากกาย 
และถอดรองเทาออก"อิสยาหก็ปฏิบัติตาม  
เดินเปลือยกายและเทาเปลา 
 3แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เชนเดียวกับที่อิสยาหผูรับใชของเราเดินเปลือยกายและเทาเปลาต
ลอดสามป อันเปนหมายสําคัญและลางรายแกอียิปตและคูช 
4กษัตริยแหงอัสซีเรียจะจับตัวชาวอียิปตและคูชไปเปนนักโทษเปนเ
ชลย ใหเดินเปลือยกายเทาเปลาไมวาหนุมวาแก 
เปลือยกนยังความอัปยศแกอียิปต 
5บรรดาผูท่ีพึ่งคูชและโออวดเรื่องอียิปตจะหวาดกลัวและเสียหนา 
6ในวันนั้นประชาชนผูอาศัยตามชายฝงทะเล จะกลาววา 



"ขนาดผูท่ีเราพึ่งพาหนีมาขอความชวยเหลือใหพนมือกษัตริยอัสซีเ
รีย ยังเปนไปถึงเพียงนี้ ก็แลวเราจะรอดไปไดอยางไร?" 
 
บาบิโลนลมจม 
21 พระดํารัสเก่ียวกับถ่ินทุรกันดารใกลทะเล ความวา 
 ผูรุกรานมาจากถิ่นกันดาร จากดินแดนนาสะพรึงกลัว  
 เหมือนพายุพัดกระหน่ําดินแดนภาคใต 
2 ขาพเจาเห็นนิมิตอันนากลัว คือ  
 ผูทรยศกอการกบฏ  ผูปลนสะดมเขาปลน 
 เอลามบุกโจมตี  มีเดียเขาลอมเมือง 
 เราจะยุติเสียงครวญครางทั้งปวงที่มันทําใหเกิดขึ้น 
3 ถึงตอนนี้ กายของขาพเจาบิดเราดวยความเจ็บปวด  
 ความรวดราวจูโจมขาพเจาเหมือนความเจ็บปวดของผูหญิง
ท่ีกําลังคลอดลูก    
 ขาพเจาโซซัดโซเซเพราะสิ่งท่ีไดเห็น  
 คลุมคลั่งเพราะสิ่งท่ีไดยิน 
4 หัวใจขาพเจาเตนระทึก ตกใจกลัวจนตัวสั่น     
 ยามสนธยาที่ขาพเจาใฝหากลับกลายเปนสยดสยอง 
5 พวกเขาตั้งโตะ ยกพรมมาปู  เขากินด่ืม  
 นักรบทั้งหลาย ลุกขึ้นเถิด  
 เอาน้ํามันทาโลเขา 
6 องคพระผูเปนเจาตรัสกับขาพเจาวา  
 "จงวางยามไวคอยดูแลและรายงานสิ่งท่ีเห็น 
7 เมื่อเขาเห็นรถรบ ฝูงมา คนขี่ลา คนขี่อูฐ เคลื่อนเขามา  
 ใหเขาตื่นตัวและพินิจดู" 
8 แลวยามรองบอกวา "นายครับ ผมยืน 



 เฝายามที่หอคอยนี้ 
 วันแลววันเลา  คืนแลวคืนเลา 
9 ตอนนี้ มีคนหนึ่งนั่งรถรบมา และมีมามาเปนคูๆ  
 เขาตอบกลับมาวา'บาบิโลนลมแลว  
 เทวรูปทั้งหมดของบาบิโลนแตกกระจัดกระจายอยูท่ีพื้น'" 
10 พี่นองรวมชาติของขาพเจาเอย  
 ผูถูกบดขยี้ ณ ลานนวดขาว  
 ขาพเจาก็บอกทานถึงสิ่งท่ีขาพเจาไดยิน 
ตามที่องคพระผูเปนเจาทรงฤทธิ์พระเจาแหง อิสราเอลไดตรัสไว 
  
เ อ โ ด ม  
11 พระดํารัสเก่ียวกับดูมาห(หรือเอโดม) ความวา 
 มีคนรองเรียกขาพเจาจากเสอีรวา  
 "ยาม กี่โมงก่ียามแลว?  
 ยาม กี่โมงก่ียามแลว?" 
12 ยามตอบวา "จะเชาแลว  แตก็จะมืดดวย      
 ถาจะถามก็ถามมาเถิด 
 แลวคอยกลับมาถามใหม" 
อาระเบีย 
13 พระดํารัสเก่ียวกับอาระเบีย ความวา   
 เหลากองคาราวานชาวเดดาน  
 ผูตั้งคายในดงทึบแหงอาระเบีย 
14 ประชากรแหงเทมาเอย  
 จงนําน้ํามาใหผูกระหายนําอาหารมาใหผูลี้ภัยเถิด 
15 พวกเขาหนีมาจากดาบที่ชักออกจากฝก   
 หนีจากคันธนูซ่ึงโกงอยู  



 และจากสงครามอันดุเดือด 
 16องคพระผูเปนเจาตรัสกับขาพเจาวา 
"ภายในหนึ่งปตามเวลาที่ลูกจางนับกัน  
ความโออาตระการของเคดารจะสิ้นสุดลง 
17นักธนูและนักรบของเคดารจะเหลืออยูเพียงนอยคน" 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลไดตรัสไว 
 
เกี่ยวกับเยรูซาเล็ม 
22พระดํารัสเก่ียวกับหุบเขาแหงนิมิต ความวา 
 เกิดอะไรขึ้นนี่ ทุกคนถึงไดวิ่งขึ้นบนหลังคา 
2 โอเมืองอันเต็มไปดวยความอึกทึกครึกโครม   
 นครแหงจลาจลและความสํามะเลเทเมา  
 ผูตายมิไดถูกฆาดวยคมดาบ  
 ท้ังมิไดตายในสงคราม 
3 บรรดาผูนําของเจาหนีไปกันหมด  
 พวกเขายอมจํานนโดยไมมีการตอตาน 
 ทุกคนท่ีถูกจับไดตองกลายเปนนักโ ท ษ   
 เปนผูท่ีพายหนีตั้งแตศัตรูยังอยูแตไกล 
4 ขาพเจาจึงกลาววา ปลอยขาพเจารองไหอยูคนเดียวเถอะ   
 อยาพยายามปลอบขาพเจาเลย  
 ปลอยใหขาพเจาหลั่งน้ําตาเนื่องดวยหายนะของพี่นองรวมช
าติ 
5
 องคพระผูเปนเจาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์กําหนดวันหนึ่ง
ไว  
 เปนวันชุลมุนวุนวาย ยุงเหยิง สยดสยองในหุบเขาแหงนิมิต  



 วันแหงการทลายกําแพง และปาวรองแกภูเขาท้ังหลาย 
6 เอลามหยิบแลงธนู  
 มีพลรถรบและมา  
 คีรถือโลมา 
7 หุบเขาดีท่ีสุดของทานเต็มไปดวยรถรบ   

และพลมาประจําอยูท่ีประตูเมือง 
8 เครื่องปองกันของยูดาหถูกกําจัดออกไป  
 ในวันนั้นทานมองหาอาวุธในตําหนักพ น า  
9 ทานเห็นเมืองดาวิดมีชองโหวหลายแหงท่ีเครื่องปองกันเมือง 
 ทานเก็บน้ําไวท่ีบอลาง 
10 ทานนับอาคารบานเรือนในเยรูซาเล็ม  
 และรื้อเรือนมาเสริมกําแพง 
11 ทานสรางท่ีเก็บกักน้ําไวระหวางกําแพงท้ังสอง  
 เพื่อรับน้ําของบอเดิม  
 แตทานมิไดมุงมองพระองคผูทรงบันดาล  

มิไดใสใจในพระองคผูดําริสิ่งนี้ไวเม่ือนานมาแลว 
12 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสเรียกทานในวันนั้น 

ใหร่ําไหและคร่ําครวญ  
 ใหท้ึงผมและสวมเสื้อผากระสอบ 
13 แตดูเถิดกลับกลายเปนวามีแตความบันเทิงและสํามะเลเทเมา  
 มีการลมวัวลมแกะ กินเนื้อ ดื่มเหลาองุน    
 ทานกลาววา "ใหเรากินด่ืม  
  เพราะพรุงนี้เราก็จะตายกันอยูแลว" 
 14องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ทรงเปดเผยใหขาพเจาไดยินว
า จะไมอภัยความบาปนี้จวบจนวันตายของทาน 
15 องคพระผูเปนเจาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา  



 "จงไปบอกเชบนาหกรมวังวา 
16 'เจามาทําอะไรอยูท่ีนี้?  
 ใครอนุญาตใหเจาสกัดอุโมงคฝงศพใหตัวเอง ณ ที่สูงนี้  
 สลักเสลาท่ีพักผอนของเจากลางศิลา? 
17 ระวังไวเถิด เจาผูยิ่งใหญ  
 องคพระผูเปนเจา+กําลังจะจับเจาไวและเหวี่ยงออกไป 
18 พระองคจะทรงขยําเจาไวในพระหัตถเหมือนลูกบอล  
 และทรงเหวี่ยงเจาไปยังดินแดนกวางขวาง     
 ณ ที่นั้นเจาจะตาย เหลือไวแตรถรบงดงามของเจา  
 เจาผูกอความอัปยศแกเรือนของนาย 
19 เราจะถอดเจาจากตําแหนง  
 เจาจะกระเด็นจากเกาอี้ 
 20ในวันนั้น 
เราจะเรียกเอลียาคิมบุตรฮิลคียาหผูรับใชของเรามา 
21เขาจะรับเครื่องแบบ ยศฐาบรรดาศักด์ิ และสิทธิอํานาจของเจา 
เขาจะเปนบิดาแหงชาวเมืองเยรูซาเล็มและยูดาหท้ังปวง 
22"เราจะวางกุญแจแหงราชวงศดาวิดไวเหนือบาของเขา 
สิ่งท่ีเขาเปดไมมีผูใดปดได และสิ่งท่ีเขาปดไมมีผูใดเปดได 
23เราจะตอกเขาเหมือนตอกหมุดในท่ีม่ัน 
เขาจะเปนบัลลังกแหงเกียรติสําหรับวงศวานบิดา 
24ศักด์ิศรีท้ังปวงแหงครอบครัวของเขาจะแขวนอยูบนเขา 
คือวงศวานวานเครือ ภาชนะปลีกยอยทั้งปวง 
ตั้งแตชามไปถึงเหยือก 25องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศวา 
"ในวันนั้น หมุดท่ีตอกเขากับท่ีม่ันคงจะหลุดรวงลงมา 
และสิ่งท่ีหมุดนั้นรองรับไวจะถูกตัดท้ิง" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 



 
ไทระจะลมจม 
23  พระดํารัสเก่ียวกับเมืองไทระความวา  

จงร่ําไหเถิด เหลานาวาแหงทารชิช  
 ดวยวาไทระลมจมเสียแลว  
 ไมเหลือบานเรือนและทาเรืออีก  
 มีขาวจากดินแดนไซปรัสมาถึงพวกเขา 
2 จงนิ่งเถิด  ชาวเกาะและบรรดาพอคาแหงไซดอน  
 ผูม่ังค่ังเนื่องดวยเรือเดินทะเล 
3 เมล็ดขาวจากชิโหรเดินทางขามสมุทรมา  

ผลผลิตแหงแมน้ําไนลเปนรายไดของไทระ   
 ซ่ึงกลายเปนตลาดของนานาประเทศ 
4 จงอับอายเถิด ไซดอนเอย และเจา ท่ีม่ันแหงหวงสมุทร   
 ดวยทะเลกลาววา "เราไมเคยเจ็บทอง ไมเคยคลอด  
 ไมเคยเลี้ยงดูลูกชายลูกสาว" 
5 เม่ืออียิปตไดยินขาวจากไทระ 
 จะทุกขโศกยิ่งนัก 
6 จงขามไปทารชิชเถิด ชาวเกาะเอย 

จงร่ําไห 
7 นี่หรือนครแหงความสนุกบันเทิง? 
 นครเกาแก ซ่ึงเทาพามันไปตั้งรกรากยังแดนไกล 
8 ใครหนอที่วางแผนนี้เลนงานไทระ 
 ผูใหมงกุฏ ผูซ่ึงพอคาไดเปนเจานาย 
 ผูซ่ึงนายวาณิชเลื่องชื่อในโลก? 
9 คือองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์นั่นเอง  
 ทรงดําริไวท่ีจะใหความภาคภูมิแหงศักด์ิศรีท้ังปวงตกต่ําลง  



 ทําใหบรรดาผูลือนามของโลกเจียมกายเจียมใจ 
10 ทําลายดินแดนของเจาเหมือนที่แมน้ําไนลทําลายที่ริมฝง  

ธิดาแหงทารชิชเอย 
 เพราะเจาไมมีทาเรืออีกแลว 
11 พระเจาทรงยื่นพระหัตถออกเหนือหวงสมุทร 
 ทรงเขยาอาณาจักรทั้งหลาย  
 พระองคมีประกาศิตใหทลายปอมปราการตางๆของฟนิเชีย* 
12 พระองคตรัสวา "ไมใหมีความสนุกบันเทิงอีกตอไปแลว  
 โอ ธิดาพรหมจารีแหงไซดอนซ่ึงบัดนี้แหลกลาญ  
 ขึ้นไปซิ ขามไปไซปรัสซิ 
 แม ณ ที่นั้นเจาก็ไมไดพักสงบ 
13 จงมองดูดินแดนของชาวเคลเดีย(หรือบาบิโลน)  
 ชนชาติซ่ึงเด๋ียวนี้ไมมีใครสนใจแลว  
 ชาวอัสซีเรียไดทําใหมันกลายเปนท่ีสิงสถิตของสัตวปา  
 พวกเขากอเชิงเทิน  
 ทลายปอมปราการเรียบวุธและทําใหมันกลายเปนกองปรักหั
กพัง 
14 คร่ําครวญเถิด เหลานาวาแหงทารชิชเอย  

ปอมปราการของเจาพังทลายเสียแลว 
 15ครั้งนั้น ผูคนจะลืมไทระไปถึง 70 ป 
อันเปนชวงพระชนมชีพของกษัตริยองคหนึ่ง 
แตในตอนปลายของชวง 70 ปนั้น 
ไทระจะเปนเหมือนในเพลงของหญิงโสเภณีท่ีวา 
16  “ โอ หญิงโสเภณีซ่ึงถูกลืม หยิบพิณขึ้นเถิด เดินไปทั่วเมือง  
 เลนพิณใหไพเราะ รองหลายๆเพลงจะไดมีคนจําได”  



 17ปลายชวง 70 ป 
องคพระผูเปนเจา+จะทรงกระทําการแกไทระ 
จ ะกลับมีคนวาจางดังโสเภณี 
และจะติดตอคาขายกับอาณาจักรทั้งปวงของโลก 
18แตผลกําไรและรายไดของไทระจะแยกออกเพื่อถวายแดองคพร
ะผูเปนเจา+ จะไมเก็บงําหรือสะสมไว 
ผลกําไรของมันจะมอบแกผูท่ีใชชีวิตตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเ
ปนเจา+  เขาจะมีอาหารอุดมสมบูรณ และมีเสื้อผาดีๆ 
 
ความโกลาหลวุนวาย 
24 ดูเถิด องคพระผูเปนเจา+กําลังจะท้ิงโลกใหราง 
ทําใหมันยอยยับ 
 พระองคจะทรงทําลายพื้นผิวของโลก  
 ทําใหผูอยูอาศัยกระจัดกระจายไป 
2 ทุกคนจะเหมือนกันหมด  
 ประชาชนเปนอยางไร ปุโรหิตก็เปนอยางนั้น  
 ไมวานายหรือบาว  
 ไมวานายหญิงหรือสาวใช  
 ไมวาผูซ้ือหรือผูขาย  
 ไมวาเจาหนี้กับลูกหนี้  
 ไมวาผูยืมกับผูใหยืม 
3 โลกจะวางเปลาและยับเยิน  
 องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไวดังนี้แลว 
4 โลกก็เหือดแหงและโรยรา  
 พิภพก็ซบเซาและเหี่ยวเฉา  
 ผูสูงศักด์ิของโลกก็ออนระโหย 



5 โลกเปนราคีไปเพราะชาวโลก 
 เขาทั้งหลายไมเชื่อฟงบทบัญญัติ 

ละเมิดพระบัญชา 
6 ฉะนั้นคําแชงสาปจึงลางผลาญโลก  
 ชาวพิภพตองรับโทษบาปของตน  
 ฉะนั้นผูอาศัยอยูในโลกจึงถูกเผาผลาญ  
 และมีเหลือรอดชีวิตอยูนอยคน 
7 เหลาองุนใหมก็เหือดแหง และเถาองุนเหี่ยวเฉา      
 บรรดาผูใหความบันเทิงไดแตโอดครวญ 
8 เสียงสนุกราเริงของรํามะนาเงียบไป  
 เสียงบันเทิงยุติลง  
 เสียงพิณไพเราะก็เงียบไป 
9 ไมมีการจิบเหลาเคลาเสียงเพลงอีกแลว  
 สุราก็ขมแกผูด่ืม 
10 นครอันลมจมก็ราง  
 บานทุกหลังถูกปดก้ันไมใหใครเขา 
11 ตามทองถนนผูคนรองหาเหลาองุน 
 ความยินดีกลายเปนความหมองหมน   
 ความราเริงบันเทิงใจปลาตไปจากโลก 
12 นครนั้นตกอยูในสภาพปรักหักพัง  
 ประตูเมืองถูกทุบเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย 
13 โลกและชนชาติตางๆจะเปนเชนนั้น   
 เหมือนเม่ือเขยาตนมะกอกเทศ 
 หรือเมื่อยังมีเศษเล็กเศษนอยเหลืออยูหลังเก็บองุน 
14 คนหยิบมือที่เหลือจะโหรองอยางชื่นบาน  



 และประกาศพระบารมีขององคพระผูเปนเจา+จากแถบตะวัน
ต ก  
15 ดังนั้น 
คนทางตะวันออกจงถวายเกียรติแดองคพระผูเปนเจา+    
 ชาวเกาะตางๆในหวงทะเลจงเทิดทูน 
 พระนามขององคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิส ร า เ อ ล  
16 จากสุดโลกเราไดยินเพลงขับรองวา   
 "พระสิริแดองคผูทรงธรรม" 
 แตขาพเจากลาววา "ขาพเจาหมดแรง 

ขาพเจาหมดแรง!  
 วิบัติแกขาพเจา!  
 มีคนคิดคดทรยศและกอการกบฏ!" 
17 ชาวโลกเอย ความสยดสยอง  

หลุมพรางและกับดัก คอยทานอยู 
18 ใครก็ตามท่ีเตลิดหนีเม่ือไดยินเสียง 
 สยดสยอง จะตกลงในหลุมพราง  
 ใครก็ตามท่ีปนออกมาจากหลุมพรางจะติดกับ  
 ประตูน้ําของสวรรคก็เปดออก  
 รากฐานของโลกถูกเขยา 
19 โลกทลายลมจม  
 แตกออกเปนเสี่ยงๆ  
 ถูกเขยาสั่นคลอน 
20 โลกโซซัดโซเซเหมือนคนเมา    
 มันพะเยิบพะยาบเหมือนเพิงกลางพายุ 
 โทษกบฏของโลกหนักหนาสาหัส 
 จนมันตกลงมา และไมอาจทรงตัวขึ้นไดอีกเลย 



21 ในวันนั้น 
องคพระผูเปนเจา+จะลงโทษบรรดาอํานาจในฟาเบ้ืองบน 
 และบรรดาจาวของโลกเบ้ืองลาง 
22 พวกเขาจะถูกคุมตัวรวมกัน  
 เหมือนนักโทษที่ถูกขังไวในคุก  
 และหลังจากนั้นหลายวัน ก็ถูกลงโทษ 
23 ดวงจันทรจะอับแสง  ดวงอาทิตยจะอดสู     
 ดวยวาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะทรงครอบครอง  

เหนือภูเขาศิโยนและในเยรูซาเล็ม  
ทรงครอบครองดวยเกียรติสิริตอหนาเหลาผูอาวุโสแหงประช

ากรของพระองค 
 
สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
25 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ทรงเปนพระเจาของขาพระองค  
 ขาพระองคจะเทิดพระเกียรติและสดุดีพระนามของพระองค  
 ทรงประกอบการมหัศจรรยอยางแนวแน 
 ตามที่ทรงดําริไวตั้งแตครั้งนานมาแลว 
2 พระองคทรงกระทําใหนครนั้นกลายเปนกองปรักหักพัง  
 เมืองปอมปราการพังพินาศ  
 ท่ีม่ันของชนตางชาติลมจมเสียแลว  
 ไมอาจปฏิสังขรณขึ้นมาใหมไดเลย 
3 ดังนั้นประชาชาติท่ีเขมแข็งจะเทิดพระเกียรติพระองค  
 ประชาชาติท่ีอํามหิตจะยําเกรงพระองค 
4 พระองคทรงเปนท่ีพักพิงของผูยากไร  
 เปนท่ีพักพิงสําหรับคนขัดสนผูอยูในหวงทุกข  
 เปนปอมกําบังจากพายุ  



 เปนรมเงาหลบไอรอ น   
 เนื่องดวยลมหายใจเขาออกของคนอํามหิต  

เหมือนพายุท่ีพัดกระหน่ํากําแพง 
5 และเหมือนความรอนระอุของถิ่นทะเลทราย     
 พระองคทรงสยบการขูคํารามของคนตางชาติ  
 เหมือนเงาเมฆบรรเทาความรอนระอุ  
 แลวบทเพลงของคนอํามหิตก็เงียบเสียงลง 
6 บนภูเขาแหงนี้องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะจัดเตรียมงานเลี้

ยงใหญ 
สําหรับชนชาติท้ังปวง 

 งานเลี้ยงซ่ึงมีเหลาองุนชั้นเยี่ยมและเนื้อโอชะ 
7 บนภูเขาแหงนี้พระองคจะทรงขจัดผาคลุมหนา  

ซ่ึงหอหุมชนชาติท้ังปวง 
 และมานซ่ึงปกคลุมมวลประชาชาติ 
8 พระองคจะทรงกลืนความตายไปชั่วนิรันดร     
 องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดจะทรงซับหยาดน้ําตาจากทุ
กใบหนา    
 จะทรงขจัดความอัปยศอดสูแหงประชากรของพระองคออกไ
ปจากทั่วโลก  
 องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไวแลว 
9 ในวันนั้นคนทั้งหลายจะกลาววา  
 "แนละ นี่คือพระเจาของเรา เราวางใจพระองค 
และทรงชวยเรา  
 นี่คือองคพระผูเปนเจา+  เราวางใจพระองค 
 เรามาชื่นชมยินดีในความรอดที่ทรงโปรดประทานเถิด" 
10 พระหัตถองคพระผูเปนเจา+จะวางลงบนภูเขาแหงนี้   



 สวนโมอับจะถูกเหยียบย่ําใหเหมือนฟางถูกเหยียบลงในหลุม
มูลสัตว 
11 เขาจะกางมือออกในหลุมนั้น  
 เหมือนคนเหยียดแขนออกวายน้ํา  
 พระเจาจะทรงสยบความเยอหยิ่งของเขา     
 ตอใหเขากระทําการอยางชาญฉลาดเพียงใดก็ตาม 
12 พระองคจะทรงทลายกําแพงสูงตระหงานของเจาลงมา  
 ทําใหมันตกต่ํา ทรงเหยียดมันลงราบกับพื้น 
 
บทเพลงสรรเสรญิ 
26 ในวันนั้นท่ัวแดนยูดาหจะรองเพลงบทนี้วา  
 "เรามีเมืองเขมแข็งเมืองหนึ่ง  
 พระเจาทรงทําใหความรอดเปนกําแพงและเชิงเทินของมัน 
2 เปดประตูเถิด  
 เพื่อชนชาติท่ีชอบธรรมซึ่งรักษาความเชื่อไวจะเขามา 
3 ดวงใจที่แนวแนนั้น พระองคจะทรง 

ปกปองไวในสันติภาพอันสมบูรณ  
 เพราะเขาพึ่งพระองค 
4 จงวางใจองคพระผูเปนเจา+ต ล อ ด ไ ป   
 เ พ ร าะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองคทรงเปน
ศิลานิรันดร 
5 พระองคทรงสยบคนที่อยูสูง  
 ทรงเหยียดนครที่ยโสโอหังลงมา  
 ปราบมันใหราบคาบ  
 เหวี่ยงมันลงมาคลุกฝุน 
6 เทาของผูยากไรและผูถูกขมเหงรังแกก็เหยียบย่ํามัน 



7 หนทางของคนชอบธรรมราบเรียบ  
 ขาแตพระองคผูเท่ียงธรรม 
ทรงกระทําใหวิถีของคนชอบธรรมราบรื่น 
8 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขาพระองคท้ังหลายรอคอยพระองค 
 โดยดําเนินอยูในวิถีท่ีทรงบัญชา  
 ความปรารถนาในใจขาพระองคท้ังหลาย  

คือมุงเทิดพระเกียรติแหงพระนามของพระองค 
9 ยามค่ําคืนจิตวิญญาณขาพระองคโหยหาพระองค  
 ยามเชาจิตวิญญาณของขาพระองคใฝถึงพระองค  
 เม่ือคําพิพากษาของพระองคมายังโลก   
 ชาวโลกจึงเรียนรูความชอบธรรม 
10 แมทรงแสดงพระคุณแกคนชั่วราย  
 เขาก็ไมเรียนรูความชอบธรรม  
 แมในดินแดนแหงความเที่ยงธรรม  เขาก็ยังคงทําชั่วตอไป  
 ไมคํานึงถึงเดชานุภาพขององคพระผูเปนเจา+ 
11 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ พระหัตถของพระองคเง้ืองาขึ้น   
 แตเขาท้ังหลายไมเห็น 
 ขอทรงใหเขาเห็นพระทัยกระตือรือรน 
ท่ีทรงมีตอประชากรของพระองค   
 แลวเขาจะไดละอายอดสู  
 ขอใหไฟที่ทรงสงวนไวสําหรับเหลาศัตรู
 เผาผลาญเขาทั้งหล า ย  
12 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
โปรดประทานสันติสุขแกขาพระองคท้ังหลาย  
 สิ่งสารพัดท่ีขาพระองคท้ังหลายมี ลวนมาจากพระองค 



13 ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองคท้ังหลายเคย
มีเจานายอื่นๆ 

ปกครองขาพระองคท้ังหลาย    
 แตขาพระองคท้ังหลายเทิดทูนพระนามของพระองคเทานั้น 
14 บัดนี้เขาเหลานั้นตายเสียแลว  ไมคงอยูอีกตอไป  
 วิญญาณท่ีจากไปมิไดกลับมาอีก  
 พระองคทรงลงโทษและนําพวกเขาไปสูหายนะ    
 ทรงกวาดลางทุกอยางท่ีเปนอนุสรณของพวกเขา 
15 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ พระองคทรงเพิ่มพูนประชากรขึ้น  
 พ ร ะ องคทรงขยายพรมแดนของประเทศ 
 พระองคไดรับศักด์ิศรีของพระองค 
16 พระองคเจาขา คนทั้งหลายมาหาพระองคยามทุกขลําเค็ญ  
 เม่ือทรงตีสอนเขา เขาทุกขจนแทบอธิษฐานไมออก 
17 ดังหญิงมีครรภใกลคลอด  
 บิดกาย กรีดรองดวยความเจ็บปวด 
 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
 ขาพระองคท้ังหลายก็เปนเชนนั้นตอเบ้ืองพระพักตรพระองค 
18 เหลาขาพระองคเจ็บทอง ทุรนทุรายดวยความเจ็บปวด  
 กระนั้นก็เบงออกมาไดแตลม  
 ขาพระองคท้ังหลายไมไดอํานวยความรอดใหแกโลก  
 ไมไดใหกําเนิดแกมวลมนุษย 
19 แตผูท่ีตายแลวในพระองคจะยังมีชีวิตอยู  

รางของเขาจะลุกขึ้นมา  
 ทานท่ีนอนอยูในฝุนธุลี  
 จงลุกขึ้นมาโหรองยินดี  
 น้ําคางสําหรับทานเหมือนน้ําคางยามเชา     



 โลกจะใหชีวิตแกผูท่ีตายแลว 
20 ประชากรของขาเอย จงเขาไปในหองเถิด  

แลวปดประตูเสีย ซอนตัวอยูสักระยะหนึ่ง  
จวบจนพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+ผานพนไปแลว 

21 ดูเถิด องคพระผูเปนเจา+กําลังเสด็จมาจากท่ีประทับ  
 เพื่อลงโทษชาวโลกเนื่องดวยบาปผิดของพวกเขา  
 โลกจะเผยโลหิตซ่ึงหลั่งนอง  
 จะไมซอนผูถูกฆาตกรรมไวอีก 
 
การกอบกูอสิราเอล 
27
 ในวันนั้นองคพระผูเปนเจา+จะทรงใชพระแสงดาบอันยิ่งให
ญทรงอานุภาพและ  
  รายแรง สําเร็จโทษเลวีอาธาน   
 เจาพญานาคที่เลื้อยปราดอยางรวดเร็ว  
 เจางูใหญท่ีบิดตัวและขดอยู เจามังกรแหงทองทะเล 
2 ในวันนั้นจงรองเพลงเกี่ยวกับสวนองุนผลดกงามวา 
3 "เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ดูแลสวนนั้น  
 เรารดน้ําใหตลอดเวลา  
 เฝาดูท้ังวันท้ังคืนมิใหมีใครมาทําอันตราย 
4 เราไมโกรธ แตอยาใหมีหนามยอยออกมาใหเห็น!  
 เราจะไปรบรากับมันและเผามันเสียในไฟ 
5 หรือไมก็ใหมันมาพักพิงเรา  
 ใหมาขอเจรจาสงบศึกกับเรา  
 ใหมาทําสันติภาพกับเรา" 
6 ในกาลภายหนายาโคบจะหยั่งราก  



 อิสราเอลจะผลิตา ผลิดอกบาน และผลิผลเต็มท่ัวท้ังโลก 
7
 องคพระผูเปนเจา+ทรงลงโทษอิสราเอลเหมือนที่ทรงลงโทษ
ศัตรูของเขาหรือ? 

อิสราเอลถูกฆา 
 เหมือนที่ผูฆาอิสราเอลถูกฆาหรือ?     
8 พระองคทรงลงโทษอิสราเอลดวยสงคราม และการเนรเทศ  
 ทรงขับไลเขาออกไปดวยความเกรี้ยวกราดในวันแหงลมตะวั
น อ อ ก  
9 โดยการนี้ มลทินของยาโคบจะไดลบลางไป  
 เปนการกําจัดบาปของเขาอยางสิ้นเชิง  
 พระองคทรงกระทําใหหินแทนบูชาเปนเหมือนหินชอลกท่ีถูก
บดเปนชิ้นๆ 
 ไมมีเสาเจาแมอาเชราหหรือแทนเครื่องหอมเหลืออยูอีกเลย 
10 เมืองปอมปราการก็ตั้งอยูอยางโดดเด่ียว  

ถูกท้ิงรางวางเปลาเหมือนถ่ินทุรกันดาร  
 วัวกินหญาอยูท่ีนั่น  
 มันเอนตัวลงเค้ียวก่ิงไมจนโลงเตียน 
11 เมื่องามไมแหง มันก็หัก  พวกผูหญิงก็มาเก็บไปทําพืน  
 ดวยวาชนชาตินี้ไมมีความเขาใจ  
 ฉะนั้นองคพระผูสรางไมเอ็นดูสงสารเขา 
ไมแสดงความเมตตาตอเขา 
 12ในวันนั้นองคพระผูเปนเจา+จะทรงนวดเอาขาว 
ตั้งแตแมน้ํายูเฟรติสถึงแมน้ําวาดิแหงอียิปต 
และชนชาติอิสราเอลเอย ทานจะไดรับการรวบรวมมาทีละคนๆ 
13ในวันนั้นจะมีการเปาแตรใหญหลายคนที่กําลังพินาศในอัสซีเรีย



และผูท่ีถูกเนรเทศไปอียิปต 
จะกลับมานมัสการองคพระผูเปนเจา+บนภูเขาศักด์ิสิทธิ์ในเยรูซาเล็
ม  
                
วิบัตแิกเอฟราอิม 
28 วิบัติแกพวงมาลา 
แหงเกียรติยศของเหลาคนขี้เมาแหงเอฟราอิม  
 วิบัติแกดอกไมอันรวงโรย 
ความงามอันเชิดหนาชูตาของเอฟราอิม  
 ซ่ึงประดับอยูบนหัวของหุบเขาอันอุดมสมบูรณ 
 วิบัติแกนครแหงนั้น เกียรติยศของเขาทั้งหลาย 

ตกต่ําลงเพราะเหลาองุน 
2 ดูเถิด 
องคพระผูเปนเจาทรงมีบุคคลผูหนึ่งซ่ึงมีอํานาจและเขมแข็ง  
 เหมือนพายุลูกเห็บและพายุอันลางผลาญ 

 เหมือนฝนกระหน่ําเหมือนน้ําทะลักทวม  
พระองคจะทรงเหวี่ยงพวกเขาลงกับพื้นเต็มแรง 

3
 พวงมาลาอันเปนความภาคภูมิของเหลาคนขี้เมาแหงเอฟราอิ
ม   
 จะถูกเหยียบย่ําใตฝาเทา 
4 ดอกไมอันรวงโรย ความงามอันเชิดหนาชูตาของเอฟราอิม  
 ซ่ึงประดับอยูบนหัวของหุบเขาอันอุดมสมบูรณ 
 จะเปนเหมือนมะเดื่อสุกกอนหนาฤดูเก็บเก่ียว  

ใครเห็นเขาก็ควาหมับสวาปามเขาไป 



5 ในวันนั้น 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะเปนมงกุฎอันทรงสงาราศี  
 เปนพวงมาลางดงามสําหรับประชากรที่เหลืออยู 
6
 พระองคจะทรงเปนวิญญาณแหงความยุติธรรมแกผูใหคําตัด
สิน 
 ทรงเปนขุมพลังแกผูพลิกผันการสงครามที่ประตูเมือง 
7
 คนเหลานี้ซ่ึงโซซัดโซเซเพราะเหลาองุนกลิ้งหลุนๆเพราะเม
รัย  
 คือปุโรหิตและผูเผยพระวจนะซึ่งโซซัดโซเซเพราะเหลา  
 มึนซึมเพราะเมรัย  

ตุปดตุเปเม่ือเห็นนิมิต 
 ลมคะมําเม่ือใหคําตัดสิน 
8 โตะท้ังปวงเต็มไปดวยอาเจียน  
 ไมมีจุดไหนที่ไมโสโครก 
9 "ใครกันหนอที่เขาพยายามสอน?  
 เขากําลังอธิบายเนื้อความใหใครฟงกันนี่? 

 ใหเด็กอมมือที่เพิ่งหยานมหรือ 
 ใหทารกที่เพิ่งพนอกแม? 
10 เพราะมันเปนอยางนี้ คือ ทํา ทํา ทํา  
 กฎนี้ กฎนั้น กฎนี้ กฎนั้น  
 นี่แนะ โนนแนะ" 
11 ฉะนั้น พระเจาจะตรัสกับชนชาตินี้ 

โดยใชปากลิ้นของคนตางชาติ 
12 พระองคตรัสแกพวกเขาวา   



 "นี่คือสถานพักพิง ผูท่ีเหนื่อยออนจงพักเถิด     
 นี่คือสถานพักผอน"  
 แตพวกเขาจะไมฟง 
13
 ฉะนั้นพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+สําหรับพวกเขาจึงเป
นวา  
 ท ำ  ท ำ  ท ำ   
 กฎนี้ กฎนั้น กฎนี้ กฎนั้น  
 นี่แนะ โนนแนะ  
 เพื่อพวกเขาจะไดไปและลมถอยหลังกลับมา  
 บาดเจ็บ ติดกับและตกเปนเชลย 
14 ฉะนั้น จงฟงพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+เถิด  
 เหลานักถากถาง ผูปกครองชนชาตินี้ในเยรูซาเล็ม 
15 เจาคุยอวดวา "เราเขารวมสัญญากับความตาย  
 เราทําขอตกลงกับแดนมรณาไวแลว  
 เม่ือการโหมกระหน่ํากวาดลางมาถึง  
 มันจะไมแตะเรา 
 เพราะการโกหกเปนเกราะปองกันเรา  
 ความเท็จเปนท่ีซอนของเรา" 
16 ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ใหญยิ่งสูงสุดตรัสดังนี้วา  
 "ดูเถิด เราวางศิลากอนหนึ่งไวในศิโยน  

เปนศิลามุมเอกล้ําคาผานการทดสอบแลว 
 เหมาะเปนรากฐานอันม่ันคง  

 ผูท่ีวางใจจะไมทอแท 
17 เราจะใชความยุติธรรมเปนสายวัด   
 ใชความชอบธรรมเปนลูกด่ิง  



 ลูกเห็บจะกวาดลางความโกหกอันเปนเกราะกําบังเจา  
 น้ําจะซัดทวมท่ีซอนของเจา 
18 สัญญาท่ีเจาทําไวกับความตายจะเปนโมฆะ     
 ขอตกลงของเจากับแดนม ร ณา จะไมคงอยู 
 เม่ือการโหมกระหน่ํากวาดลางมา เจาจะถูกโคนลม 
19 มันมาบอยเทาไร  มันก็ซัดพาเจาไปบอยเทานั้น  
 ทุกเชาทุกเย็น ทั้งวันท้ังคืน มันจะกวาดลางไป"  
 เม่ือเขาใจเนื้อความนี้ ก็จะเกิดความหวาดหวั่นสะเทือนขวัญ 
20 เตียงก็สั้นเกินกวาจะเหยียดกายลงนอน  
 ผาหมก็แคบเกินกวาจะหมตัวมิด 
21
 องคพระผูเปนเจา+จะทรงลุกขึ้นเหมือนที่ภูเขาเปริซิมจะทรง
ตื่นขึ้น เหมือนที่หุบ 

เขาแหงกิเบโอน  
 เพื่อกระทําพระราชกิจของพระองค  
 งานอันแปลก การของพระองค งานอันประหลาด 
22 จงหยุดเยยหยันถากถางเสียเดี๋ยวนี้  
 หาไมแลว โซตรวนของเจาจะหนักขึ้นอีก  
 องคพระผูเปนเจา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสแกขาพเจาถึงหายนะ  
 ซ่ึงกําหนดไวแลวสําหรับดินแดนนี้ท้ังหมด 
23 ฟงขาพเจาเถิด  
 จงตั้งใจฟงสิ่งท่ีขาพเจาพูด 
24 เมื่อชาวนาไถที่เพื่อเพาะปลูก เขาไถไมหยุดหรือ?   

เขาจะไถคราดพรวนดินอยูตลอดไปหรือ? 
25 เมื่อเขาปรับหนาดินเสร็จแลว   



 เขาไมโปรยหวานเทียนแดงและยี่หราหรือ? 
 เขาไมปลูกขาวสาลี ขาวบารเลย  
ขาวสแปลตในแปลงของมันหรือ? 
26 พระเจาของเขากําชับเขา  
 สอนเขาใหรูวิธีท่ีถูกตอง 
27 เทียนแดงไมตองนวดดวยรถเลื่อน  
 และยี่หราไมตองบดดวยลอเกวียน  
 แตใชไมพลองฟาดเทียนแดง  
 และใชไมนวดบุบยี่หรา 
28 เ ม ล็ดขาวตองโมเพื่อใชทําขนมปง  
 แตคนไมไดบดอยูตลอดเวลา  
 ถึงแมเขาขับลอเลื่อนนวดขาวทับมัน  
 เขาก็ไมไดอาศัยมาบดขาว 
29 ทั้งหมดนี้มาจากองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์  

ผูล้ําเลิศดานสติปญญา และเยี่ยมยอดในการใหคําปรึกษา 
 
วิบัตแิกเมอืงดาวิด 
29 วิบัติแกเจา อารีเอลเอย อารีเอล 

นครซ่ึงดาวิดตั้งขึ้น!  
 จงบวกปเขากับป  
 ใหวัฏจักรแหงเทศกาลของเจาวนเวียนไป 
2 ถึงกระนั้นเราจะลอมเมืองอารีเอล  
 เมืองนั้นจะทุกขโศกและคร่ําครวญ  
 จะเปนเหมือนเตาไฟแทนบูชาสําหรับเรา 
3 เราจะตั้งคายโอบลอมสูกับเจา  
 เราจะสรางหอรบลอมรอบเจา  



 และสรางเชิงเทินขึ้นสูกับเจา 
4 เมื่อตกต่ําลงแลว เจาจะพูดขึ้นจากพื้นดิน  
 คําพูดของเจาจะดังแผวขึ้นมาจากธุลี  
 เปนเสียงกระซิบกระซาบเหมือนเสียงผีดังขึ้นมาจากพื้น 
5 แตศัตรูมากมายของเจาจะกลายเปนเหมือนฝุนละเอียด  
 กลุมคนอํามหิตจะเปนเหมือ น แ ก ล บ ปลิวฟุงไปกับลม  
 ในทันทีทันใด ในพริบตาเดียว 
6 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะเสด็จมาดวย 

ฟาคํารน แผนดินไหวและเสียงกัมปนาทของลมกลา 
พายุหมุน  

แ ล ะ เ ป ล ว ไ ฟ เ ผ า ผ ล า ญ  
7 และแลวประชาชาติท้ังปวงที่รวมตัวกันมาสูอารีเอล   
 มาโจมตีอารีเอลกับปอมของมันและลอมมันไว  
 จะเปนดังฝน ดังนิมิตยามค่ําคืน 
8 เหมือนคนหิวโหยฝนวาไดกิน แตเม่ือตื่นขึ้นก็ยังหิวอยู 
 เหมือนคนกระหายน้ําฝนวาไดด่ืม แตพอตื่นก็ยังหมดแรง  
 คอแหงผากและยังไมสิ้นกระหาย  
 ประชาชาติท้ังปวงที่รวมตัวกันมาตอสู  

ภูเขาศิโยน ก็จะเปนเชนนี้แหละ 
9  จงงุนงงและมึนตื้อ ทําเปนตาบอดมองอะไรไมเห็น   
 จงเมามายแตไมใชเพราะเหลาโซซัดโซเซแตไมใชเพราะเม
รัย 
10 องคพระผูเปนเจา+ทรงนําการหลับใหลมาเหนือเจา  
 พระเจาทรงปดตา(คือผูเผยพระวจนะของเจา) 
 และคลุมหัวคือผูทํานายของเจา 



 11นิมิตทั้งหมดนี้ 
สําหรับเจาไมมีอะไรเลยนอกจากถอยคําท่ีถูกประทับตราเก็บไวใน
มวน และหากเจายื่นมวนหนังสือใหคนที่อานออก บอกวา 
"ชวยอานใหหนอย" เขาก็จะตอบวา "อานไมได 
มันถูกประทับตราไว 12หรือหากเจายื่นใหคนที่อานไมออกบอกวา 
"ชวยอานใหหนอย" เขาก็จะตอบวา "อานไมออก" 
13 องคพระผูเปนเจาตรัสวา 
 "ประชากรเหลานี้เขามาใกลเราแตปาก  
 ปากเขาพูดยกยองเรา แตใจเขาหางไกลจากเรา  
 เขานมัสการเราเพียงดวยกฎเกณฑซ่ึงมนุษยสอนกันมา*(ตน
ฉบับภาษาฮีบรูบางสําเนาวา เขานมัสการเราโดยเปลาประโยชน 
คําสอนของเขาเปนเพียงกฎเกณฑท่ีมนุษยสอน 
14 ฉะนั้นเราจะทําใหประชากรเหลานี้งงงวยอีกครั้ง  
 ดวยการอัศจรรยซอนการอัศจรรย  
 สติปญญาของคนมีปญญาจะพินาศ  
 ไหวพริบของคนฉลาดจะสูญสิ้น" 
15 วิบัติแกคนเหลานั้นซ่ึงไปยังท่ีลึกล้ํา  
 เพื่อซอนแผนการของตนไวจากองคพระผูเปนเจา+ 
 เขาซุมทําการของตนในที่มืด 
 โดยคิดวา ” ใครเลาจะเห็นเรา? ใครเลาจะรูได?”  
16 แตกลับตาลปตร เหมือนคิดวาชางปนเปนดินเหนียว!  
 สิ่งท่ีถูกสรางขึ้นจะกลาวถึงผูสรางวา  
'พระองคไมไดสรางฉัน'  
 หรือหมอไหจะพูดถึงชางปนไดหรือวา 'พระองคไมรูอะไร' 



17
 ในไมชาเลบานอนจะไมกลับกลายเปนทองทุงอันอุดมสมบูร
ณหรือ  
 และทองทุงอุดมสมบูรณจะไมกลายเปนปาเขียวขจีหรือ? 
18 ในวันนั้นคนหูหนวกจะไดยินถอยคําในหนังสือมวนนั้น  
 และคนตาบอดจะมองฝาความมัวหมนและมืดมิด และแลเห็น  
19 ผูถอมใจจะชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจา+อีก    
 คนขัดสนจะเปรมปรีด์ิในองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
20 คนอํามหิตจะสูญสิ้นไป  
 คนถากถางจะหายหนาไป  
 คนที่ตาจดจองอยูท่ีความชั่วจะถูกโคนลง 
21 คือบรรดาผูใสรายปายสีคนอื่น  
 ผูวางกับดักไวเลนงานผูปกปองความยุติธรรมในศาล 
 และผูท่ีใหการเท็จทําใหผูบริสุทธิ์ไมไดรับความยุติธ ร ร
ม  
22  ดวยเหตุนี้ องคพระผูเปนเจา+ผูทรงไถอับราฮัม  

ตรัสเก่ียวกับวงศวานของยาโคบวา  
 "ยาโคบจะไมละอายอดสูอีกตอไป  
 พวกเขาจะไมตองหนาซีดหนาเซียวอีกแลว 
23 เมื่อเขาท้ังหลายเห็นผลงานที่เราทําในหมูลูกหลานของเขา  
 เขาจะรักษานามของเราใหบริสุทธิ์  
 เ ขาจะยอมรับรูความบริสุทธิ์สูงสงขององคบริสุทธิ์แหงยาโ
ค บ   
 และจะยืนสงบดวยความยําเกรงพระเจาแหงอิสราเอล 
24 ผูท่ีใจโลเลจะเขาใจ  
 ผูท่ีพร่ําบนจะรับคําสอน" 



               
วิบัติแกชนชาติท่ีด้ือรั้น 
30  องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา  
 "วิบัติแกลูกหลานที่ด้ือรั้น  
 ซ่ึงทําตามแผนการที่ไมไดมาจากเรา 
 ทําสัญญาโดยมิไดอาศัยวิญญาณของเรา  
 ทําบาปซอนบาป 
2 ผูลงไปยังอียิปตโดยไมปรึกษาเรา  
 ผูมุงขอความอารักขาจากฟาโรห  
 ขอลี้ภัยใตรมเงาของอียิปต 
3
 แตการอารักขาของฟาโรหจะกลับเปนความอัปยศอดสูแกเจ
า    
 รมเงาของอียิปตจะทําใหเจาขายหนา 
4 ถึงแมพวกเขาจะมีกองทหารอยูในโศอัน 
 และบรรดาทูตของเขาไดไปถึงฮาเนส 
5 ทุกคนจะตองอับอายขายหนา 
 เพราะชนชาติซ่ึงไมมีประโยชนแกตน  
 ผูไมใหความชวยเหลือหรือประโยชนอันใด  
 นอกจากความอัปยศอดสู" 
6 พระดํารัสเก่ียวกับสัตวตางๆ แหงเนเกบ ความวา 
 บรรดาทูตขนทรัพยสมบัติบรรทุกหลังลา และบนโหนกอูฐ   
 เดินทางผานดินแดนอันยากลําบากและทุกขลําเค็ญ  
 แดนแหงราชสีห  และนางสิงห  
 แดนแหงงูกะปะและงูแมวเซา 
 เพื่อไปยังชนชาติท่ีชวยเหลืออะไรไมได 



7 ไปยังอียิปต 
ซ่ึงความชวยเหลือของเขาเปลาประโยชนโดยแท  
 เราจึงเรียกอียิปตวาราหับผูไมมีพิษสง 
8 บัดนี้จงไปเขียนไวบนแผนจารึกสําหรับพวกเขา  
 เขียนลงบนมวนหนังสือ 
 เพื่อวันขางหนาจะไดเปนพยานหลักฐานที่ยืนยงตลอดไป 
9 คนเหลานี้เปนประชากรผูทรยศ ลูกหลานเจาเลห  
 ลูกหลานซ่ึงไมเต็มใจรับฟงคําสอนขององคพระผูเปนเจา+ 
10 พวกเขาบอกผูทํานายวา  "อยาเห็นนิมิตตางๆ อีกตอไป!"  
 บอกผูเผยพระวจนะวา "อยาแจงนิมิตถึงสิ่งท่ีถูกท่ีควรอีกเลย!  
 ขอใหบอกแตเรื่องที่นาฟง 
เผยพระวจนะเปนภาพฝนมายาตางๆ 
11 ละทิ้งทางนี้  เลิกวิถีนี้  
 และหยุดเผชิญหนาเราดวยองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล!" 
12 ฉะนั้นองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลตรัสวา   
 "เนื่องจากเจาละทิ้งถอยคํานี้ไปวางใจการกดขี่ขมเหงและพึ่ง
พากลอุบาย 
13 ความบาปนี้จะเปนดังกําแพงสูงสําหรับเจา  
 ซ่ึงแตกกระเทาะแยกออก แลวก็ลมครืนในทันทีทันใด 
ในชั่วพริบตา 
14
 มันแตกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยเหมือนหมอไหที่ถูกทุบละเอียดอย
างไมปรานี 
 จนหาเศษชิ้นสักอันท่ีพอจะไปชอนถานจากเตา 
  หรือรองน้ํานิดหนึ่งจากบอก็ไมไดเลย" 



15  องคพระผูเปนเจา+ใหญยิ่งสูงสุด  
องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลตรัสวา 
 "โดยการกลับใจและการหยุดพัก เจาจะรอด 
 กําลังของเจาอยูท่ีการสงบนิ่งและการวางใจ  

แตเจาไมมีสิ่งเหลานี้เลย 
16 เจาวา 'ไมเอา  พวกเราจะขึ้นหลังมาหนีไป'  

เจาก็เลยหนีไป!  
 เจาวา 'พวกเราจะควบมาเร็วหนีไป'  
 ฉะนั้นบรรดาผูไลตามเจาจึงเร็วมาก! 
17 คนพันคนจะเตลิดหนีเพราะคําขูเข็ญของคนๆ เดียว  
 เพราะคําขูเข็ญของคนหาคน เจาท้ังหมดจะหนีเตลิด   
 จนพวกเจาเหลืออยูนอยนิดเหมือนเสาธงบนยอดเขา  
 เหมือนธงสัญญาณท่ีปกไวบนภูเขา" 
18 ถึงกระนั้นองคพระผูเปนเจา+ยังทรงปรารถนาจะเมตตาเจา  
 พระองคทรงลุกขึ้นเพื่อแสดงความเมตตาสงสารตอเจา  
 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพระเจาแหงความยุติธรรม  
 พระพรมีแกคนทั้งปวงที่รอคอยพระองค! 
 19ประชากรศิโยนเอย ผูอาศัยในเยรูซาเล็ม 
ทานจะไมรองไหอีก 
พระองคจะทรงเปยมดวยพระคุณเม่ือทานรองขอความชวยเหลือ 
ทันทีท่ีพระองคทรงไดยิน พระองคจะทรงตอบ 
20ถึงแมพระองคประทานอาหารแหงความลําเค็ญ 
และน้ําแหงความทุกขระทมแกทาน 
แตพระอาจารยของทานจะไมซอนตัวอีก  
ทานจะเห็นพระอาจารยดวยตาของทานเอง 
21ไมวาทานจะหันไปทางซายหรือทางขวา 



หูของทานจะไดยินเสียงขางหลังกลาววา "ทางนี้ มาเดินทางนี้เถิด" 
22แลวทานจะทําลายรูปเคารพตางๆ ที่หุมดวยเงิน 
และเทวรูปซ่ึงปดทอง ทานจะเหวี่ยงทิ้งเหมือนเสื้อผาโสโครก 
และพูดกับสิ่งเหลานั้นวา "ไปใหพน" 
 23พระองคจะประทานฝนสําหรับเมล็ดพืช 
ท่ีทานหวานลงในดิน อาหารที่ไดจากแผนดินจะอุดมสมบูรณ  
ในวันนั้นฝูงสัตวของทานจะกินหญาอยูในทุงกวาง 
24วัวและลาซ่ึงใชไถนาจะกินหญาแหงและอาหารคลุก 
ซ่ึงใชคราดและพลั่วเกลี่ย 25ในวันสังหารครั้งใหญนั้น 
เม่ือหอคอยตางๆลมครืนลง 
ธารน้ําจะไหลบนภูเขาสูงทุกแหงและเนินสูงทุกเนิน 
26ดวงจันทรจะฉายแสงดังดวงอาทิตย 
และแสงอาทิตยจะแผดกลากวาเดิมเจ็ดเทาเหมือนความสวางของเจ็
ดวันรวมกัน 
เ ม่ือองคพระผูเปนเจา+ทรงสมานรอยแผลแหงประชากรของพระอ
งคและทรงรักษาบาดแผลที่ทรงลงโทษ 
27 ดูเถิด  พระนามขององคพระผูเปนเจา+มาจากท่ีไกลลิบ     
 ดวยพระพิโรธแผดกลาและควันโขมงทึบ  
 พระโอษฐของพระองคเกรี้ยวกราด  
 ลิ้นของพระองคคือไฟที่เผาผลาญ 
28 ล ม ป ร า ณข อ ง พ ระองคเหมือนน้ําท่ีทะลักทวมถึงคอ  
 พระองคทรงฝดรอนนานาชาติในตะแกรงแหงหายนะ   
 พระองคทรงวางบังเหียนที่ชักนําใหเตลิดไปนั้นไวท่ีปากของ
ชนชาติตางๆ 
29 สวนทานจะรองเพลงเหมือนในคืนฉลองเทศกาลศักด์ิสิทธิ์  
 จิตใจของทานจะชื่นชมเหมือนเมื่อประชากรเปาขลุย  



 ขึ้นไปยังภูเขาแหงองคพระผูเปนเจา+ 
เพื่อเขาเฝาพระศิลาแหงอิสราเอล 
30
 องคพระผูเปนเจา+จะทรงใหมนุษยไดยินพระสุรเสียงอันทรง
เดชานุภาพของพระองค  
 ใหพวกเขาเห็นพระกรซึ่งฟาดลงมาดวยพระพิโรธเกรี้ยวกรา
ด  
 ดวยไฟที่เผาผลาญ พายุฝน ฟาคํารนและลูกเห็บ 
31
 พระสุรเสียงขององคพระผูเปนเจา+ทําใหอัสซีเรียแตกฉานซ
านเซ็น  
 พระองคจะทรงฟาดเขาดวยคทาของพระองค 
32 ทุกจังหวะที่องคพระผูเปนเจา+ทรงฟาดเขาดวยไมเรียว 
จะเขากับเสียงของรํามะนา 

และพิณ 
 ขณะทรงสูรบกับเขาดวยการฟาดฟนในสงคราม 
33 กองฟนเผาศพไดจัดเตรียมไวนานแลว   
 เตรียมไวสําหรับกษัตริยองคนั้น  
 เชิงตะกอนก็กวางและลึก  มีไฟและฟนมากมาย  

ลมหายใจขององคพระผูเปนเจา+เหมือนธารกํามะถันซ่ึงจะจุ
ดมันใหลุกเดือด 
 
วิบัตแิกผูทีพ่ึ่งอยีิปต 
31 วิบัติแกบรรดาผูลงไปขอความชวยเหลือจากอียิปต  
 ผูพึ่งมา ผูวางใจในกองรถรบ 
และในความเกรียงไกรแหงพลมาของตน 



 แทนที่จะมุงมองและขอความชวยเหลือ 
 จากองคพระผูเปนเจา+องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
2 พระเจาทรงพระปรีชาและสามารถบันดาลภัยพิบัติ  
 พระองคตรัสแลวไมคืนคํา 
 จะทรงลุกขึ้นตอสูกับวงศวานของผูชั่วราย 
และผูชวยเหลือผูกระทําชั่ว 
3 ชาวอียิปตเปนเพียงมนุษยไมใชพระเจา  
 มาของพวกเขาเปนเพียงเนื้อหนังไมใชวิญญาณ  
 เม่ือองคพระผูเปนเจา+ทรงยื่นพระหัตถออกมา  
 คนที่ชวยจะสะดุด และคนที่ขอใหชวยก็จะลมลง  
 พินาศไปดวยกันท้ังคู 
4 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา  
 "เชนเดียวกับสิงหโตคําราม ราชสีหคํารามเหนือเหยื่อ   

ตอใหคนเลี้ยงแกะท้ังหมูใหญถูกเรียกมาชุมนุมสู  
 ราชสีหก็ไมหวั่นไหวใสใจกับเสียงโหรองอึงคะนึงของพวกเ
ขาฉันใด  
 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ก็จะเสด็จลงมาเพื่อทําศึกบนภูเขา
ศิโยนและที่สูงตางๆ ฉันนั้น 
5 ดังหมูนกบินโฉบไปมาเหนือศีรษะ  

องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะปกปองเยรูซาเล็ม 
 พระองคจะโอบลอมและชวยกู เราจะ 'ผานไป' 
และจะชวยใหรอด" 
6 ชนอิสราเอลเอย   
 จงหันกลับมาหาพระองคผูซ่ึงทานไดกบฏอยางรายแรงนั้น 
7 เพราะในวันนั้นทานทุกคนจะละทิ้งรูปเคารพเงินและทอง 
 ซ่ึงพวกทานไดสรางขึ้นดวยมืออันบาปหนา 



8 “ อัสซีเรียจะลมตายดวยดาบซ่ึงมิใชของมนุษย 
 ดาบซ่ึงมิใชของมนุษยท่ีตองตายจะผลาญชีวิตพวกเขา  
 เขาจะหนีเตลิดจากดาบนั้น  
 สวนคนหนุมๆ ของพวกเขาจะถูกเกณฑเปนเชลย 
9 ที่ม่ันของพวกเขาจะทลายลงเนื่องจากความสยดสยอง  
 แมทัพของพวกเขาจะหวาดกลัวแทบคลั่งเม่ือเห็นธงศึก”   
 องคพระผูเปนเจา+ทรงประกาศดังนั้นแหละ  
 ไฟของพระองคอยูในศิโยน  

เตาหลอมของพระองคอยูในเยรูซาเล็ม 
 
อาณาจักรแหงความชอบธรรม 
32 ดูเถิด กษัตริยองคหนึ่งจะครองราชยดวยความชอบธรรม  
 และเจานายจะปกครองดวยความยุติธรรม 
2 แตละคนจะเปนเหมือนรมเงากําบังลม 
 ท่ีพักพิงพนจากพายุ 
 เหมือนธารน้ําในถ่ินกันดาร  
 และรมเงาของศิลาใหญในดินแดนอันแหงระโหย 
3 และแลวนัยนตาของผูท่ีเห็นจะไมหลับอีก  
 หูของผูท่ีไดยินจะฟง 
4 จิตใจของผูท่ีหุนหันจะรูและเขาใจ  
 และลิ้นตะกุกตะกักจะพูดคลองฉะฉาน 
5 คนโงจะไมไดรับการยกยองวาสูงศักด์ิอีกตอไป  
 คนเลวจะมิไดรับการเคารพนับถืออยางสูงอีก 
6 เพราะคนโงพูดแตเรื่องโฉดเขลา  
 จิตใจของเขาหมกมุนในความชั่วราย  
 เขาประพฤติชั่ว เผยแผเรื่ององคพระผูเปนเจา+อยางผิดๆ  



 เขาไมใหสิ่งใดกับคนหิวโหย และไมยอมใหผูกระหายดื่มน้ํา 
7 วิธีการของคนชั่วนั้นรายกาจ  
 เขาวางแผนชั่วเพื่อทําลายคนยากไรดวยคําโกหก   
 แมเม่ือคํารองของคนขัดสนนั้นถูกตองเที่ยงธรรม 
8 สวนคนมีคุณธรรมคิดการแตเรื่องดีๆ  
 เขายืนหยัดอยูดวยการกระทําท่ีถูกตองสูงสง 
 
หญิงชาวเยรูซาเล็ม 
9 บรรดาหญิงผูเอกเขนกอยูจงลุกขึ้นและฟงเรา  
 เหลาบุตรีผูรูสึกม่ันคง จงฟงสิ่งท่ีเราจะพูด! 
10 ในเวลาปเศษๆ ผูท่ีรูสึกม่ันคงจะลมลง  
 การเก็บเก่ียวองุนจะลมเหลว ไมมีการเก็บผลไม 
11 จงสั่นสะทานเถิด หญิงผูเรื่อยเฉื่อย  
 จงตัวสั่นงันงก บุตรีผูรูสึกม่ันคง  
 จงเปลื้องเสื้อผาออก 
 สวมเสื้อผากระสอบเถิด 
12 จงตีอกชกตัวดวยเรื่องทองทุงอันอุดม  
 และเถาองุนผลดก 
13 และเนื่องดวยดินแดนแหงประชากรของเรา  
 ซ่ึงรกเรื้อไปดวยหนามใหญหนามยอย  
 จงไวทุกขใหบานเรือนทั้งปวงที่รื่นเริงเฮฮาและนครสํามะเลเ
ทเมาแหงนี้ 
14 ปอมปราการจะถูกท้ิงราง  
 นครเสียงอึกทึกจะถูกทอดทิ้ง  
 ท่ีม่ันและหอยามจะกลายเปนดินแดนรางตลอดไปเปนนิตย  
 เปนท่ีสําราญของลา  



 เปนทุงหญาสําหรับฝูงแกะ 
15
 จนกระทั่งพระวิญญาณจะถูกหลั่งรินจากเบ้ืองบนลงมาเหนือเ
ร า   
 ถ่ินกันดารกลับกลายเปนทองทุงอันอุด ม   
 และทองทุงอุดมเปนดังปาเขียวขจี 
16 ความยุติธรรมจะพํานักในถ่ินกันดาร 
 และความชอบธรรมจะอาศัยในทองทุงอันอุดม 
17 ผลจากความชอบธรรมคือสันติสุข   
 ความสงบและความมั่นใจตลอดกาล 
18 ชนชาติของเราจะอาศัยอยูในท่ีพํานักอันสงบสุข  

ในบานที่ปลอดภัย  
ในที่พักอันปราศ จ า ก ก า ร ร บ ก ว น  

19 ถึงแมวาลูกเห็บทําใหปาเตียน 
 และนครนั้นราบเปนหนากลอง 
20 แตทานทั้งหลายจะเปนสุข   

หวานเมล็ดพืชของพวกทานริมธารทุกแหง 
และปลอยฝูงสัตวและฝูงลาของทานอยูอยางเสรี 

 
ความทุกขและการทรงชวย 
33  วิบัติแกเจาผูทําลาย เจาผูไมเคยถูกทําลายมากอน!  
 วิบัติแกเจาคนทรยศ ผูไมเคยถูกทรยศมากอน!  
 เม่ือเจาหยุดทําลาย เจาจะถูกทําลาย 
 เม่ือเจาหยุดทรยศ เจาจะถูกทรยศ 
2 ขาแตองคพระผูเปนเจา+โปรดเมตตาขาพระองคท้ังหลาย 

ขาพระองคท้ังหลายใฝหาพระองค  



 ขอทรงเปนกําลังวังชาของเหลาขาพระองคทุกเชา  
 เปนความรอดพนในยามทุกขลําเค็ญ 
3 บรรดาประชาชาติเตลิดหนีเม่ือไดยินพระสุรเสียงกัมปนาท  
 เม่ือทรงลุกขึ้น ชนชาติตางๆ ก็กระจัดกระจายไป 
4 ประชาชาติท้ังหลาย ของปลนสะดม  

ของพวกเจาจะถูกกอบโกยเหมือนถูกเพลี้ยลง  
 ผูคนจะกลุมรุมเขาใสเหมือนฝูงตั๊กแตนล ง  
5 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนท่ียกยองเทิดทูน เพราะประทับอยู 
ณ ที่สูงสง  
 พระองคจะทรงทําใหศิโยนเปยมดวยความยุติธรรมและควา
ม ช อ บ ธ ร ร ม  
6 พระองคจะทรงเปนรากฐานมั่นคงในทุกยาม   
 เปนคลังอันม่ังค่ังแหงความรอด สติปญญา และความรู  
 ความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+เปนกุญแจไขคลังนี้1 
7 ดูเถิด  บรรดาผูกลาหาญรองไหเสียงดังกลางถนน  
 ทูตแหงสันติภาพร่ําไหอยางขมขื่น 
8  ทางหลวงก็เริศราง ตามถนนหนทางไมมีผูสัญจร  
 สัญญาถูกละเมิด  

บ ร ร ด า พ ย า น 2ถูกลบหลู ไมมีใครไดรับความเคารพ 
9 ดินแดนร่ําไห3และออนระโหย    
 เลบานอนอดสูและเหี่ยวแหงไป  
 ชาโรนเปนด่ังอาราบาห บาชาน และคารเมลก็สลัดใบ 

                                      
1 33:6 * หรือ เปนทรัพยสมบัติจากพระองค 
2 33:8 * ตันฉบับบางสําเนาวา เมืองตางๆ 
3 33:9 * หรือ แหงแลง 



10 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "บัดนี้ เราจะลุกขึ้น  
 บัดนี้เราจะไดรับการยกยองเทิดทูน 
 บัดนี้เราจะไดรับการเชิดชูขึ้น 
11 เจาตั้งทองแกลบ  

ใหกําเนิดฟาง  
 ลมหายใจของเจาเปนไฟเผาผลาญเจา 
12 เหลาประชากรจะถูกเผาราวกับเปนหินปูน  

จะลุกเปนไฟเหมือนพุมหนามถูกโคน" 
13 เจาผูอยูไกล  จงฟงสิ่งท่ีเราไดกระทํา  
 เจาผูอยูใกล  จงรับรูอํานาจของเรา! 
14 เหลาคนบาปในศิโยนอกสั่นขวัญแขวน  
 ผูไมนับถือพระเจาตัวสั่นงันงก  
 "มีใครในพวกเราสามารถอยูกับไฟที่เผาผลาญนี้ได?" 
 มีใครในพวกเราสามารถถูกเผาชั่วนิรันด?”  
15 คือผูท่ีดําเนินอยางชอบธรรมและกลาวสิ่งท่ีถูกตอง  
 ผูปฏิเสธประโยชนจากการบีบบังคับ 
 ผูหดมือไมรับสินบน  
 ผูอุดหูไมยอมฟงแผนฆาตกรรม  
 ผูปดตาไมเห็นดวยกับการคิดชั่ว 
16 คนเชนนี้จะอาศัยอยู ณ เบ้ืองสูง  
 ศิลาบนภูเขาจะเปนปอมกําบังของเขา     
 จะมีอาหารและน้ําอํานวยแกเขา 
17 ตาของทานจะเห็นกษัตริยผูทรงความสงาภาคภูมิ  
 เห็นดินแดนซ่ึงแผไพศาล 
18 ใจของทานจะหวนระลึกถึงความสยดสยองแตกอนเกาวา 
 “ เจานายคนนั้นอยูท่ีไหนหนอ?  



 ผูรับเครื่องบรรณาการนั้นอยูแหง ห น ใ ด ? 
 เจาหนาท่ีผูดูแลหอคอยตางๆ ไปไหนแลว?”  
19 ทานจะไมเห็นคนหยิ่งยโสเหลานี้อีก  
 ผูท่ีพูดจาคลุมเครือ  
 พูดตางภาษาที่ทานไมอาจเขาใจได 
20 จงมองดูศิโยน นครแหงเทศกาลของเรา  

ตาของทานจะเห็นเยรูซาเล็ม  ที่พํานักอันสงบสุข  
 เต็นทซ่ึงไมตองเคลื่อนยายหลักหมุด 
 ไมตองถอน และเชือกก็ไมเคยขาด 
21 ณ ที่นั้น องคพระผูเปนเจา+จะเปนองคผูทรงฤทธิ์ของเรา  
 จะเปนดินแดนแหงแมน้ําและลําธารกวาง  

ไมมีเรือกรรเชียงใหญแลน   
 ไมมีเรือใหญโอฬารผาน 
22 เพราะวาองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนตุลาการของเรา  

องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนผูตรากฎหมายของเรา  
 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนจอมกษัตริยของเรา  
 เปนพระองคเองที่จะทรงชวยเรา 
23 สายโยงในเรือของเจาก็หยอนยาน  
 เสาเรือก็คลอนแคลน  
 ใบเรือก็ไมกาง  
 แลวของที่ริบมาไดมากมายนั้น  เขาก็จะแบงปนกัน  
 แมแตคนงอยก็จะรับสวนแบงของตนไป 
24 ไมมีใครที่อาศัยในศิโยนจะพูดวา "ฉันปวย"  

และความผิดบาปของผูพํานักอยูท่ีนั่นจะไดรับการอภัย 
 
การตดัสินลงโทษชนชาตทิั้งหลาย 



34  บรรดาประชาชาติเอย จงขยับเขามาใกลๆ และรับฟง  
 ชนชาติท้ังหลายเอย จงตั้งใจฟง! 
 แผนดินโลกและสรรพสิ่งในนั้นจงฟงเถิด 
ท้ังพิภพและบรรดาสิ่งท่ีออกมาจากพิภพ  
2 องคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธตอมวลประชาชาติ   
 ทรงเกรี้ยวกราดตอกองทัพท้ังหมดของเขา     
 พระองคจะทรงทําลาย4พวกเขาทั้งหมด 

 และทิ้งใหเขาถูกสังหารหมู 
3 รางของพวกเขาจะถูกโยนออกไป 
 ซากศพของพวกเขาจะสงกลิ่นเหม็นคลุง 
 ภูเขาท้ังหลายจะชุมโชกไปดวยเลือดของพวกเขา 
4 ดวงดาวทั้งสิ้นในฟาสวรรคจะสูญสหลาย  
 ทองฟามวนตัวเหมือนหนังสือมวน 
 ดวงดาวทั้งหลายจะตกจากฟาเหมือนใบองุนแหงรวงจากเถา
องุน 
 เหมือนผลมะเดื่อเหี่ยวรวงจากตน 
5 เมื่อดาบของเราดื่มจนเต็มอิ่มในสวรรคแลว   
 ดูเถิด  มันจะลงมาพิพากษาลงโทษเอโดม 

ชนชาติซ่ึงเราทําลายลางท้ังหมด 
6 พระแสงดาบขององคพระผูเปนเจา+อาบเลือด 
 และมีไขมันเกาะ 

                                      
4 34:2 * 
คํานี้ในภาษาฮีบรูหมายถึงการเผาสิ่งของหรือบุคคลเพื่อถวายบูชา
แดองคพระผูเปนเจา+โดยไมสามารถขอกลับคืนมาได 
บอยครั้งหมายถึงการทําลายลางสิ่งนั้นท้ังหมด เชนเดียวกับขอ 5 



 เปนเลือดลูกแกะและแพะ 
 เปนไขมันจากไตแกะตัวผู  
 เพราะองคพระผูเปนเจา+จะใหมีเครื่องบูชาในโบสราห  
 และการสังหารครั้งใหญในเอโ ด ม  
7 วัวปา  ลูกวัวและวัวกระทิงจะลมลงพรอมพวกเขา  
  ้ืแผนดินโลกจะนองเลือด  
 ผงธุลีจะชุมดวยไขมัน 
8 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงมีวันแหงการลางแคน 
 ปแหงการชดใชใหศิโยน 
9 ลําธารของเอโดมจะกลายเปนหลุมบอ 
 ดินของมันจะกลายเปนกํามะถันลุกไหม  
  ้ืแผนดินเอโดมจะกลายเปนบอที่ลุกโชน! 
10 ท้ังวันท้ังคืนไมมีดับ  
 ควันไฟพวยพุงขึ้นมาชั่วนิจนิรันดร  
 มันจะเริศรางตลอดไปทุกชั่วอายุ  
 จะไมมีใครสัญจรผานอีกเลย 
11 นกกระทุง5 นกเคาแมว6 จะครอบครองที่นั่น  
 นกทึดทือ7และกาจะทํารังอยูท่ีนั่น  
 พระเจาจะทรงคลี่สายวัดแหงคว า ม โ ก ล า ห ล     
 และสายดิ่งแหงความเริศรางเหนือเอโดม 

                                      
5 34:11 *  ชื่อของนกเหลานี้ในภาษาฮีบรูไมชัดเจน 
6 34:11 *  ชื่อของนกเหลานี้ในภาษาฮีบรูไมชัดเจน 
7 34:11 *  ชื่อของนกเหลานี้ในภาษาฮีบรูไมชัดเจน 



12
 ผูสูงศักด์ิของเอโดมจะไมเหลืออะไรใหเรียกวาเปนอาณาจัก
รอีก  
 เจานายทั้งปวงจะสูญสิ้นไป 
13 ตนหนามจะงอกปกคลุมท่ีม่ัน   
 ตําแยและพุมหนามจะงอกขึ้นในปราการ  

มันจะกลายเปนท่ีสิงสถิตของหมาในเปนบานของนกฮูก 
14 สัตวปาในทะเลทรายจะพบกับหมาจิ้งจอก  
 แพะปาจะรองหากัน 
 ส่ําสัตวแหงรัตติกาลจะพํานักอยูท่ีนั่นและหาที่พักพิง 
15 นกฮูกจะสรางรังและวางไขท่ีนั่น มันจะกกลูก ปกไวใตปก  
 บรรดาเหยี่ยวจะมาชุมนุมเปนคูๆ 
16 จงคนดูและอานจากหนังสือข อ ง องคพระผูเปนเจา+ 
จ ะพบวา 
 สัตวเหลานี้ไมมีขาดหายไปแมสักอยาง  
 ไมมีตัวใดไรคู  
 เพราะพระเจาตรัสบัญชาไวดวยพระโอษฐ  
 และพระวิญญาณของพระองคจะทรงรวมพวกมันเขาดวยกัน 
17 พระองคทรงจัดสรรปนสวนให  
 พระหัตถหยิบยื่นประทานตามสัดสวน 
 มันจะไดครอบครองเปนนิตย 

และอาศัยอยูท่ีนั่นตลอดทุกชั่วอายุ 
             
ความชื่นชมยินดีของผูรับการไถ 
35 ทะเลทรายและดินแดนแตกระแหงจะปรีด์ิเปรม  
 ถ่ินทุรกันดารจะชื่นชมและเบิกบาน 



 เชนดอกกันกุมา 2มันจะผลิดอกบาน 
ชื่นชมอยางใหญหลวงและโหรองยินดี  
 มันจะไดรับศักด์ิศรีแหงเลบานอน  
 ความโออาตระการแหงคารเมลและชาโรน 
 คนทั้งปวงจะเห็นพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ 

และความโออาตระการแหงพระเจาของเรา 
3 จงชูกําลังมือที่ออนลา  
 จงใหหัวเขาท่ีออนแรงเหยียดตรง 
4 จงกลาวแกผูท่ีมีจิตใจหวาดหวั่นวา  
 "จงเขมแข็งเถิด อยากลัวเลย  
 พระเจาของทานจะเสด็จมา  

พระองคจะมาพรอมกับการแกแคน กับการชดใชตอบสนอง 
 พระองคจะทรงมาเพื่อชวยกูทาน 
5 เมื่อนั้นตาของคนตาบอดจะเปดออก  
 คนหูหนวกจะไดยิน 
6 คนขาพิการจะโลดเตนเหมือนกวาง     
 และบรรดาคนใบจะโหรองยินดี  
 น้ําพุจะพุงขึ้นในถ่ินทุรกันดาร  
 ลําธารพุงขึ้นมาในท่ีแหงแลง 
7 ทรายอันรอนระอุจะกลายเปนสระน้ํา  
 ผืนดินแตกระแหงจะกลายเปนธารน้ําพุ  
 ท่ีรางซ่ึงเคยเปนท่ีอยูอาศัยของหมาใน 
 จะมีตนหญา ตนออ และตนกกงอกขึ้นมา 
8 จะมีทางหลวงที่นั่น เรียกวา วิถีบริสุทธิ์  
 ผูท่ีไมสะอาดจะไมเดินบนนั้น  
 จะสงวนไวสําหรับเฉพาะผูท่ีดําเนินในทางนั้น  



 คนโงเขลาชั่วรายจะไมไปมาในทางนั้น* 
(35:8* หรือ สามัญชนจะไมหลงอยูในทางนั้น) 

9 ที่นั่นไมมีสิงโต  
 ไมมีสัตวรายอยูบนทางนั้นพวกมันไมโผลออกมาใหเห็น  
 เฉพาะแตผูท่ีไดรับการไถไวแลวจะดําเนิน ณ ที่นั่น 
10 ผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงไถไวจะกลับมา  
 เขาทั้งหลายจะเดินรองเพลงเขาเมืองศิโยน     
 มีความสุขนิรันดรเปนมงกุฎประดับศีรษะ  
 พวกเขายินดีปรีด์ิเปรมอยางเต็มลน  

ความทุกขโศกและการทอดถอนใจจะสูญสิ้นไป 
 
เซนนาเคอริบขมขูเยรซูาเล็ม 
36 ในปท่ี 14 แหงรัชกาลกษัตริยเฮเซคียาห 
เซนนาเคอริบกษัตริยแหงอัสซีเรียมาโจมตีและยึดเมืองปอมปราการ
ท้ังปวงของยูดาห 
2แลวกษัตริยแหงอัสซีเรียสงผูบัญชาการทหารบกและทัพใหญจาก
ลาคีชมาเฝากษัตริยเฮเซคียาหท่ีเยรูซาเล็ม 
เม่ือผูบัญชาการทหารมาพักอยูท่ีทางระบายน้ําของสระบน 
ซ่ึงเปนเสนทางสูลานซักฟอ ก  3เอลียาคิมกรมวังบุตรฮิลคียาห 
เชบนาหราชเลขาฯ และโยอาหอาลักษณหลวงบุตรอาสาฟ 
ก็ออกไปพบเขา 
 4ผูบัญชาการทหารบกกลาวกับพวกเขาวา "จงไปบอก 
เฮเซคียาหดังนี้  
 'กษัตราธิราชแหงอัสซีเรียตรัสวา เจาวางใจในสิ่งใดหรือ? 
5เจาพูดวา เจามียุทธศาสตรและแสนยานุภาพ 
แตนั่นก็เปนเพียงลมปาก เจาพึ่งใครจึงบังอาจกบฏตอเรา 6ดูเถิด 



เจาพึ่งอียิปตซ่ึงเปนเหมือนก่ิงไมเดาะ 
ใครพิงเขาก็ถูกเสี้ยนตํามือเจ็บ 
ใครพึ่งฟาโรหแหงอียิปตก็เจอแบบนี้แหละ  7และถาเจาวา 
“ พวกเราพึ่งองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา”  
ก็พระเจาองคนี้ไมใชหรือที่เฮเซคียาหทําลายแทนบูชากับสถานบูช
า ณ ที่สูงท้ังหลาย และกลาวกับยูดาหและเยรูซาเล็มวา 
“ พวกเจาตองนมัสการที่แทนบูชานี้”   
 8“  ‘ มาสิ มาพนันกับกษัตริยแหงอัสซีเรีย นายของเรา 
เราจะใหมา 2,000 ตัวแกเจา หากเจาหาคนขี่มาได! 
9ตอใหเจาพึ่งมาและรถรบจากอียิปตก็ไมอาจตอกรกับทหารสักนา
ยหนึ่งในกองรอยหนวยเล็กท่ีสุดของนายเราได 
10ยิ่งกวานั้นเรามาโจมตีและทําลายดินแดนนี้โดยปราศจากองคพร
ะผูเปนเจา+หรือ? 
องคพระผูเปนเจา+นั่นแหละที่บอกใหเรามาทําลายดินแดนนี้' " 
 11แลวเอลียาคิม 
เชบนาหหและโยอาหกลาวแกผูบัญชาทหารบกนั้นวา 
"โปรดพูดกับผูรับใชของทานเปนภาษาอาราเมคเถิด 
เพราะเราฟงเขาใจ อยาใชภาษาฮีบรูเลย 
เด๋ียวผูคนบนกําแพงจะไดยิน" 
12แตผูบัญชาการของอัสซีเรียตอบวา 
"นายเราใชเรามาพูดกับเจาและนายของเจาเทานั้นหรือ? 
ไมใชกับพวกที่นั่งอยูบนกําแพงนั้นดวยหรือ? 
พวกนั้นก็เชนเดียวกับพวกเจา 
จะตองกินอาจมและดื่มปสสาวะของตัวเอง" 
 13แลวผูบัญชาการก็ยืนขึ้นรองบอกเปนภาษาฮีบรูวา 
"จงฟงความจากกษัตราธิราชแหงอัสซีเรีย! 14พระองคตรัสวา 



'อยาปลอยใหเฮเซคียาหหลอกลวงพวกเจา 
เขาชวยกอบกูเจาไมได! 
15อยาปลอยใหเฮเซคียาหเกลี้ยกลอมเจาใหเชื่อวางใจในองคพระ
ผูเปนเจา+ อยาเชื่อเมื่อเขาบอกวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+จะชวยเราแนนอน 
เมืองนี้จะไมตกอยูในกํามือกษัตริยแหงอัสซีเรีย! 
 16“ อยาไปฟงเฮเซคียาห กษัตริยแหงอัสซีเรียตรัสวา 
จงสวามิภักด์ิและออกมาหาเรา 
แลวพวกเจาทุกคนจะไดกินผลองุนของตนและผลมะเดื่อทั้งด่ืมน้ําจ
ากบอของตัวเอง 
17จนกวาเราจะมาและพาเจาไปดินแดนหนึ่งซ่ึงเหมือนดินแดนของ
เจาเอง  เปนดินแดนแหงเมล็ดขาวและเหลาองุนใหม 
ดินแดนแหงขนมปงและสวนองุน 
 18“ อยายอมใหเฮเซคียาหลวงพวกเจาใหหลง 
เม่ือเขากลาววา ‘ องคพระผูเปนเจา+จะชวยกอบกูเรา’  
มีพระของชาติไหนบางท่ีกอบกูดินแดนของตนใหพนมือกษัตริยแห
งอัสซีเรียได? 19เทพเจาแหงฮามัทและอารปดไปไหนเสียแลว? 
ไหนละบรรดาเทพเจาแหงเสฟารวาอิม? 
พระเหลานั้นชวยสะมาเรียใหพนมือเราไดหรือ? 
20มีพระองคไหนในชนชาติเหลานี้บางท่ีสามารถชวยดินแดนของ
ตนใหรอดจากเราได? 
ก็แลวองคพระผูเปนเจา+จะสามารถชวยกอบกูเยรูซาเล็มจากมือเรา
ไดหรือ?" 
 21แตเหลาประชากรสงบนิ่งไมโตตอบสักคําเดียว 
เพราะกษัตริยเฮเซคียาหไดตรัสสั่งวา “ อยาตอบเขา”  



22แลวเอลียาคิมกรมวัง บุตรฮิลคียาห  เชบนาหราชเลขาฯ 
และโยอาหอาลักษณหลวงบุตรอาสาฟจึงกลับไปเขาเฝาเฮเซคียาห
โดยสวมเสื้อผาฉีกขาด 
และกราบทูลตามที่ผูบัญชาการทหารบกแหงอัสซีเรียไดกลาวไว 
 
พระเจาจะทรงชวยกูเยรูซาเล็ม 
37 เมื่อเฮเซคียาหไดฟงเชนนั้น ก็ทรงฉีกฉลองพระองค 
สวมผากระสอบแลวเสด็จสูพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
2พระองคทรงใชเอลียาคิมกรมวัง เชบนาหราชเลขาฯ 
และบรรดาปุโรหิตอาวุโส  
ใหไปพบผูเผยพระวจนะอิสยาหบุตรอามอสทุกคนลวนสวมชุดผาก
ร ะ ส อ บ  3พวกเขากลาวกับ    อิสยาหวา "เฮเซคียาหกลาววา 
'วันนี้เปนวันแหงความทุกขระทม การประนาม และความอับอาย 
เหมือนเม่ือทารกพรอมจะเกิด แตผูเปนแมไมมีกําลังจะเบงออกมา 
4บางทีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงไดยินถอยคําของ
ผูบังคับบัญชาการทหารบก 
ซ่ึงกษัตริยอัสซีเรียเจานายของเขาใชใหมาหมิ่นประมาทพระเจาผู
ทรงพระชนมอยู 
และพระองคจะทรงขนาบเขาเนื่องดวยถอยคําท่ีพระองคทรงไดยิน
นั้น ดังนั้น 
ขอโปรดอธิษฐานเผื่อผูรอดชีวิตที่ยังคงเหลืออยูนี้ดวยเถิด' " 
 5เมื่อขาราชการของกษัตริยเฮเซคียาหมาพบอิสยาห  
6อิสยาหก็กลาวกับพวกเขาวา "จงไปทูลนายของทานวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา อยากลัวเนื่องดวยสิ่งท่ีไดยิน 
คือถอยคําซ่ึงลูกนองของกษัตริยแหงอัสซีเรียไดหม่ินประมาทเรา 
7จงฟงเถิด! เรากําลังจะบันดาลวิญญาณอยางหนึ่งในตัวเขา 



เพื่อเมื่อเขาไดยินรายงานบางอยาง 
เขาจะกลับไปยังประเทศของตน 
และเราจะใหเขาตายดวยดาบที่นั่น' " 
 8ฝายผูบัญชาการทหารบกอัสซีเรียไดขาววากษัตริยของตน
เสด็จออกจากลาคีชแลว จึงถอนทัพไป 
และพบพระองคกําลังรบกับลิบนาห 
 9แลวเซนนาเคอริบไดรับรายงานวาทีรหะคาหกษัตริยชาวคู
ช *(37:9* คือจากลุมแมน้ําไนลตอนบน 
หรือเอธิโอเปย)แหงอียิปตยกทัพจะมาสูรบกับพระองค 
เม่ือไดยินดังนั้นพระองคจึงสงคนมาแจงแกเฮเซคียาหวา 
10จงไปบอกเฮเซคียาหกษัตริยแหงยูดาหวา 
"อยายอมใหพระเจาซ่ึงเจาพึ่งวางใจนั้นหลอกลวงเจาเม่ือพระองคต
รัสวา ‘ เยรูซาเล็มจะไมตกอยูในมือกษัตริยอัสซีเรีย’  
11เจาก็รูดีอยูวาบรรดากษัตริยแหงอัสซีเรียไดทําอะไรแกชนชาติท้ั
งหมดบาง  พวกเขาทําลายลางทุกสิ่งทุกอยางราบคาบ 
แลวเจาจะไดรับการชวยกูหรือ? 12บรรดาพระของชนชาติตางๆ 
ท่ีบรรพบุรุษของเราไดทําลายลางเสียนั้นไดชวยกอบกูพวกเขาไวห
รือ? อยางบรรดาพระของโกซาน ฮาราน เรเซฟ 
และประชาชนของเอเดนในเทลอัสสาร 13กษัตริยแหงฮามัท 
กษัตริยแหงอารปด กษัตริยแหงเมืองเสฟารวาอิม หรือเมืองเฮนา 
หรือเมืองอิฟวาหไปไหนเสียแลว?" 
 
คําอธษิฐานของเฮเซคียาห 
 14เฮเซคียาหไดรับจดหมายจากผูนําสารและอานจนจบ 
ก็เสด็จไปยังพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ทรงคลี่จดหมายนั้นอ
อกตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+15แลวเฮเซคียาหทรงอธิษ



ฐานตอองคพระผูเปนเจา+วา 
16"ขาแตองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์พระเจาแหงอิสราเอล 
ผูประทับอยูทามกลางเครูบ 
พระองคผูเดียวทรงเปนพระเจาเหนือมวลอาณาจักรของโลก 
พระองคทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก 
17ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟง  
ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขอทรงเปดตาทอดพระเนตร 
ขอทรงฟงถอยคําซ่ึงเซนนาเคอริบสงมาสบประมาทพระเจาผูทรงพ
ระชนมอยู 
 18“ องคพระผูเปนเจา+เจาขา 
เปนความจริงท่ีวาบรรดากษัตริยแหงอัสซีเรียไดทําลายลางชนชาติ
ท้ังปวงและแผนดินของพวกเขาเสียสิ้น 
19ท้ังไดโยนพระของเขาทั้งหลายทิ้งในกองไฟและทําลายเสีย 
เพราะพระเหลานั้นไมใชพระเจา 
เปนแตเพียงไมและหินอันประดิดประดอยขึ้นดวยมือมนุษย 20บัดนี้ 
ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองคท้ังหลาย 
ขอทรงโปรดปลดปลอยขาพระองคท้ังหลายใหพนจากมือของเขา 
เพื่อมวลอาณาจักรในโลกนี้จะไดรูวา 
องคพระผูเปนเจา+พระองคแตเพียงผูเดียวเทานั้นทรงเปนพระเจา8

”  
เซนนาเคอริบพายแพ 

                                      
8 37:20 * บางตนฉบับวา 
พระองคแตเพียงผูเดียวเทานั้นท่ีทรงเปนองคพระผูเปนเจา+(ดู 
2พ ก ษ .19:19 ดวย) 



 21จากนั้นอิสยาหบุตรอามอสจึงใหนําความมาทูลเฮเซคียาห
วา "องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
'เพราะเจาไดอธิษฐานเรื่องเซนนาเคอริบกษัตริยของอัสซีเรียตอเรา     
22องคพระผูเปนเจา+จึงตรัสถอยคําดังตอไปนี้ถึงเขาวา 
 “ ธิดาพรหมจารีแหงศิโยนหยามหยันและเยยเยาะเจา  
 ธิดาแหงเยรูซาเล็มสายหนาเม่ือเจาเตลิดหนี 
23 ใครกันท่ีเจาเยยหยันและลบหลู?  
 เจาขึ้นเสียงและทําตาหยิ่งยโสใสใคร?  
 ก็องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลนะสิ! 
24 เจาใชผูนําสารของเจามากลาววาจาลบหลูองคพระผูเปนเจา 
 และเจาไดกลาววา  

'ดวยรถรบมากมายของขา  
 ขาไดขึ้นถึงบรรดายอดเขาสูง สูสุดยอดแหงเลบานอน 
 ขาไดโคนบรรดาสีดารท่ีสูงท่ีสุด  

ตนสนที่ดีเยี่ยมท่ีสุด  
 ขาไดขึ้นถึงยอดที่ไกลที่สุด 
 พิชิตปาท่ีงดงามที่สุด' 
25  ขาไดขุดบอน้ําท้ังหลายขึ้นในตางแดน9 
 และดื่มน้ําท่ีนั่น 
 ดวยฝาเทาของขา ธารน้ําแหงอียิปตก็แหงเหือด' 
26 “ เจาไมเคยไดยินเลยหรือวา?  
 เราไดบัญชาไวตั้งนานมาแลว  
 ในอดีตเรากําหนดไว  
 บัดนี้ เราทําใหเปนไป  

                                      
9 37:25 * ดู 2พ ก ษ .19:24 ดวย 



 คือใหเจาพิชิตเมืองปอมปราการทั้งหลาย     
ทําใหกลายเปนกองหิน 

27 ชาวเมืองเหลานั้นหมดอํานาจ  
ถดถอยและอับอาย  

 พวกเขาเหมือนพืชในทุงนา   
เหมือนหนอออน  

 เหมือนหญางอกขึ้นบนหลังคา 
ถูกแดดแผดเผา10กอนจะโตขึ้นมา 
28 “ แตเรารูดีวาเจาพักท่ีไหน   
 และไปมาเมื่อไร  
 และรูท่ีเจาฉุนเฉียวใสเรา 
29  เพราะเจาเกรี้ยวกราดใสเรา 
 และวาจาโอหังของเจาเขาหูเรา  
 เราจะเอาขอของเราเกี่ยวจมูกเจา 

และเอาบังเหียนของเราใสปากเจา   
 และเราจะทําใหเจาหันกลับไปตามเสนทางที่เจามา 
30 “ เฮเซคียาหเอย  นี่จะเปนหมายสําคัญแกเจา คือ 
 “ ปนี้เจาจะกินพืชสิ่งท่ีงอกขึ้นเอง 
 และปท่ีสองก็กินสิ่งท่ีผลิจากเดิม  
 แตในปท่ีสาม จงหวานและเก็บเก่ียว  
 จงทําสวนองุนและกินผลของมัน 
31  ประชากรยูดาหท่ีเหลืออยูจะหยั่งรากลงเบื้องลาง  

และเกิดผลยังเบ้ืองบนอีกครั้งหนึ่ง  

                                      
10 37:27* ในตนฉบับภาษาฮีบรูบางฉบับวา ทุงหญา (ดู 
2พ ก ษ .19:26ดวย) 



32 จะมีคนที่เหลืออยูจะมาจากเยรูซาเล็ม และผูรอดชีวิต 
จะมาจากภูเขาศิโยน  

 ความรอนรนแหงองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
จะกระทําใหสําเร็จตามนี้ 

33 “ ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสถึงเรื่องกษัตริยอัสซีเรียวา   
"เขาจะไมไดเขามาในกรุงนี้ หรือยิงธนูท่ีนี่  

 เ ข าจะไมมาถือโลอยูหนาเมือง  
 หรือสรางเชิงเทินลอมโจมตีมัน 
34 เขามาทางไหนก็จะกลับไปทางนั้น  
 เขาจะไมไดเขามายังนครนี้" 
 องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
35 "เราจะปกปองและชวยกรุงนี้ไว 
 เพื่อเห็นแกเราเองและเห็นแกดาวิดผูรับใชของเรา!" 
 36แลวทูตสวรรคขององคพระผูเปนเจา+ก็ออกไปที่คายของ
อัสซีเรียประหารคนในคายของอัสซีเรียเสีย 185,000 คน 
วันรุงขึ้นเมื่อผูคนตื่นขึ้น  ก็เห็นซากศพเกลื่อนกลาด! 
37เซนนาเคอริบกษัตริยแหงอัสซีเรียจึงใหรื้อคายและถอนทัพกลับ
ไปยังนีนะเวหและพักอยูท่ีนั่น 
 38วันหนึ่งขณะพระองคกําลังนมัสการในวิหารแหงนิสรอคเ
ทพเจาของพระองค 
อัดรัมเมเลคและชาเรเซอรโอรสของพระองคเองไดปลงพระชนมพร
ะองคเสียดวยดาบ แลวหนีไปยังดินแดนอารารัต 
เอสารฮัดโดนโอรสอีกองคขึ้นเปนกษัตริยแทน 
 
เฮเซคยีาหประชวร 



38 ครั้งนั้นเฮเซคียาหประชวรหนักใกลสิ้นพระชนม 
ผูเผยพระวจนะอิสยาหบุตรอามอสจึงเขาเฝาและทูลวา 
"องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งใหทานจัดการบานเมืองใหเรียบรอยเพร
าะทานจะไมหายปวย แตทานกําลังจะตาย"  

2เฮเซคียาหหันพระพักตรเขาหากําแพง 
อธิษฐานทูลองคพระผูเปนเจา+วา 
3"ขาแตองคพระผูเปนเจา+ข อ ท รงระลึกวาขาพระองคไดดําเนิน
ชีวิตตอเบ้ืองพระพักตรพระองคอยางสัตยซ่ือยอมอุทิศตนอยางสิ้นสุ
ดใจ และกระทําสิ่งท่ีดีในสายพระเนตรของพระองค " 
แลวเฮเซคียาหก็ทรงร่ําไหอยางขมขื่น  
 4แลวพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงอิสยาหความวา 
5"จงไปบอกเฮเซคียาหวา 
'องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงดาวิดบรรพบุรุษของเจาตรัสวา 
เราไดยินคําอธิษฐานของเจา และเห็นน้ําตาของเจาแลว 
เราจะเพิ่มชีวิตใหเจาอีก 15 ป 
6เราจะกอบกูเจาและกรุงนี้จากมือกษัตริยอัสซีเรีย 
เราจะปกปองกรุงนี้ไว 7“ หมายสําคัญขององคพระผูเปนเจา+ 
แกเจาเพื่อแสดงวาองคพระผูเปนเจา+ 
จะทรงทําตามที่สัญญาไวก็คือ 
8‘ เราจะทําใหเงาที่ดวงอาทิตยทอดลงมาถอยหลังกลับไปสิบขั้นบ
นหนาปดนาฬิกาแดดของอาหัส'" 
ดังนั้นแสงอาทิตยจึงถอยหลังกลับไปจากที่เดิมสิบขั้น 
 9เมื่อเฮเซคียาหกษัตริยแหงยูดาหหายประชวร 
ทรงนิพนธไววา 
10 ขาพเจาไดพูดวา "ชีวิตของขาพเจามาไดเพียงครึ่งทาง  



 ก็จะตองผานเขาประตูแหงความตาย11 
และปเดือนที่เหลืออยูตองถูกฉกฉวยไปหรือ?”  

11 ขาพเจาไดพูดวา 
“ ขาพเจาจะไมไดเห็นองคพระผูเปนเจา+อีก 
 องคพระผูเปนเจา+ในแดนผูมีชีวิตอีกตอไป  

จะไมไดเห็นและอยูรวมกับเพื่อนมนุษยในโลกนี้12อีกตอไปแ
ลว 

12 เรือนของขาพเจาถูกรื้อไปจากขาพเจา  
 เหมือนเต็นทผูเลี้ยงแกะถูกถอนออกไป 
 ขาพเจามวนเก็บชีวิตของขาพเจาเหมือนชางทอ  
 พระองคทรงตัดขาพเจาออกจากหูก  
 ท้ังวันและคืนทรงนําขาพเจามาถึงจุดจบ 
13 ขาพเจาอดทนรอคอยตราบจนรุงสาง   
 แตพระองคทรงหักกระดูกท้ังสิ้นของขาพเจาประหนึ่งสิงโต  
 ท้ังวันและคืนทรงนําขาพเจามาถึงจุดจบ 
14 ขาพเจารองอยางนกนางแอนและนกเดินดง    
 ขาพเจาครวญครางเหมือนนกเขา 
 ดวงตาขาพเจาหมองช้ําเม่ือมุงมองฟาสวรรค  
 ขาแตองคพระผูเปนเจา ขาพระองคเปนทุกขยิ่งนัก    

โปรดเสด็จมาชวยขาพระองคดวยเถิด!”  
15 แตขาพระองคจะทูลวากระไรได?  
 พระองคไดตรัสกับขาพระองคและเปนพระองคเองที่ทรงกระ
ทําการนี้ 

                                      
11 38:10 * ภาษาฮีบรูวา เชโล (sheol) 
12 38:11 * ตนฉบับภาษาฮีบรูบางสําเนาวา ในที่หยุดพัก 



 ขาพระองคจะดําเนินดวยความถอมใจตลอดชีวิตของขาพระ
องค   
 เพราะความราวรานในวิญญาณของขาพระองค 
16 ขาแตองคพระผูเปนเจา มนุษยดํารงชีวิตอยูไดดวยสิ่งเหลานี้  
 และจิตวิญญาณของขาพระองคพบชีวิตในสิ่งเหลานี้  
 พระองคทรงกระทําใหขาพระองคหายปวยและมีชีวิตอยู 
17 ที่ขาพระองคทุกขทรมานเชนนี้ก็เปนผลดีแกขาพระองคเอง 
  
 โดยความรัก 
พ ร ะองคทรงปกปองขาพระองคไวพนจากหวงหายนะ   
 พระองคทรงนําบาปท้ังสิ้นของขาพระองคไปไวขางหลังพระ
องค 
18 ดวยวาหลุมฝงศพ13 

ไมสามารถสรรเสริญพระองค  
ความตายไมสามารถรองเพลงสรรเสริญพระองค 

 ผูท่ีลงไปสูแดนมรณาไมสามารถหวังใน 
ความเที่ยงตรงของพระองค 

19 ผูมีชีวิต ผูมีชีวิต พวกเขาสรรเสริญพระองค  
 ดังท่ีขาพระองคกําลังกระทําอยูในวันนี้  
 บิดาท้ังหลายแจงถึงสัจจธรรมของพระองคแกลูกๆ ของเขา 
20  องคพระผูเปนเจา+จะทรงชวยขาพเจาไว  
 และตลอดชีวิตขาพเจาจะรองเพลงคลอ 
 ดวยเครื่องสายตลอดวันคืนแหงชีวิตของขาพระองคท้ังหลาย 

ในวิหารขององคพระผูเปนเจา+" 

                                      
13 38:18 * ภาษาฮีบรูวา เชโล(sheol) 



21 อิสยาหไดกลาววา "จงปรุงมะเด่ือเปนยาพอก 
แลวนําไปทาที่ฝนั้น พระองคจะหายประชวร" 

 22เฮเซคียาหไดตรัสถามวา "อะไรจะเปนหมายสําคัญใหรูวา 
เราจะขึ้นไปยังวิหารขององคพระผูเปนเจา+ไดอีก?" 
 
คณะทูตจากบาบโิลน 
39 ครั้งนั้นเมโรดัคบาลาดันโอรสของ 
บาลาดันกษัตริยแหงบาบิโลนไดทราบขาววา 
เฮเซคียาหประชวรและบัดนี้ทรงหายเปนปกติแลว 
ก็สงของกํานัลกับสาสนมายังเฮเซคียาห 
2เฮเซคียาหตอนรับคณะทูตดวยความปลาบปลื้มพระทัย 
ทรงอวดสิ่งตางๆ ในทองพระคลังใหพวกเขาชม ทั้งเงิน ทอง 
เครื่องเทศ น้ํามันหอม คลังอาวุธ และสิ่งสารพัดอื่นๆ 
ไมมีสิ่งใดในวังหรือราชอาณาจักรที่ เฮเซคียาหมิไดอวดใหชม 
 3แลวอิสยาหผูเผยพระวจนะมาเฝากษัตริยเฮเซคียาหและทูล
ถามวา "พวกเขาพูดอะไรบาง และพวกเขามาจากที่ไหน?"  

เฮเซคียาหตรัสตอบวา "มาจากบาบิโลนดินแดนอันไกลโพน" 
4ผูเผยพระวจนะทูลถามวา "เขาเห็นอะไรในวังของทานบาง?" 
เฮเซคียาหตรัสวา "พวกเขาเห็นทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูในวังของเรา 
ไมมีสักสิ่งเดียวในทองพระคลังท่ีเรามิไดแสดงใหเขาดู" 
 5อิสยาหจึงกลาวกับเฮเซคียาหวา 
"องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสดังนี้วา 6'วาระนั้น  
จะมาถึงอยางแนนอน 
เม่ือทุกสิ่งทุกอยางในวังของเจาและสิ่งท้ังปวงที่บรรพบุรุษของเจาไ
ดสะสมไวจวบจนบัดนี้จะถูกริบไปยังบาบิโลน ไมมีสิ่งใดเหลือไวเลย 
7และลูกหลานบางคนของเจา เลือดเนื้อเชื้อไขของเจาเอง 



คือผูท่ีจะเกิดมาแกเจานั้นจะถูกนําตัวไปเปนขันทีในวังของกษัตริย
บาบิโลน' " 
 8เฮเซคียาหตรัสตอบวา 
"พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ตามที่ทานวามาก็ดีอยู" 
เพราะเฮเซคียาหดําริวา 
'จะยังมีความสงบสุขและความปลอดภัยในชั่วอายุของเราอยู' 
 
พระเจาทรงปลอบประโลมประชากรของพระองค 
40 พระเจาของทานตรัสวา  
 "จ ง ป ล อ บ ป ร ะ โ ล ม  
จ ง ป ล อ บ ป ร ะ โ ล ม ป ร ะ ช า ก ร ข อ ง เ ร า " 
2 จงปลอบโยนเยรูซาเล็มอยางออนหวาน  

บอกเธอวาพนทุกขพนโศกแลว  
 เธอไดชดใชความผิดบาปแลว   
 ซ่ึงเธอไดรับโทษจากพระหัตถขององคพระผูเปนเจา+เปนสอ
งเทาของบาปผิดท้ังสิ้นท่ีเธอทําไป 
3 เสียงหนึ่งรองวา  

"จงเตรียมทางสําหรับองคพระผูเปนเจา+ใ น ท ะ เ ล ท ร
า ย 14จงตัดทางหลวงตรงเรียบผานถ่ินกันดารเพื่อพระเจาของเรา
15 
4 หุบเขาทุกแหงจะถูกยกขึ้น  

                                      
14 40:3 * หรือ เสียงหนึ่งในทะเลทรายรองวา 
“ จงเตรียมทางสําหรับองคพระผูเปนเจา+ 
15 40:3 ** ตนฉบับภาษาฮีบรูบางสําเนาวา 
จงทําทางแหงพระเจาของเราใหตรงไป 



ภูเขาและเนินเขาทุกแหงจะถูกทําใหต่ําลง  
 พื้นดินขุรขระจะถูกทําใหเรียบ  
 พื้นท่ีตะปุมตะปาจะถูกทําใหเปนท่ีราบ 
5 แลวพระเกียรติสิริขององคพระผูเปนเจา+จะถูกเปดเผย 

และมวลมนุษยชาติท้ังสิ้นจะไดเห็นรวมกัน   
 ดวยวาพระโอษฐขององคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไวแลว" 
6 เสียงหนึ่งกลาววา "จงรองเถิด" 
 และขาพเจาถามวา "ขาควรจะรองวากระไร?" 
 "มวลมนุษยชาติเหมือนหญา  
 และศักด์ิศรีท้ังปวงของมนุษยก็เหมือนดอกไมในทุงนา 
7 ตนหญานั้นก็เหี่ยวแหงและดอกไมนั้นก็รวงโรยไป  

เพราะลมหายใจขององคพระผูเปนเจา+เปาใสมัน 
 แนทีเดียว มนุษยเราก็เหมือนหญา  
8 ตนหญานั้นก็เหี่ยวแหงและดอกไมนั้นก็รวงโรยไป  
 แตพระวจนะของพระเจาของเราจะยั่งยืนนิรันดร" 
9 ทานผูนําขาวดีมายังศิโยน จงขึ้นไปบนภูเขาสูง  
 ทานผูนําขาวดีมายังเยรูซาเล็ม16 เจาจงปาวรองสุดเสียง  
 จงปาวรองสุดเสียง อยากลัวเลย  
 จงรองบอกเมืองตางๆ ของยูดาหวา  "นี่คือพระเจาของทาน!" 
10 ดูเถิด 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดเสด็จมาดวยฤทธิ์อ ำ น า จ  
 พระกรของพระองคครอบครองเพื่อพระองค    
 ดูเถิด บําเหน็จรางวัลของพระองคก็อยูท่ีพระองค 

                                      
16 *40:9 * หรือ ศิโยนเอย ผูนําขาวดี จงขึ้นไปบนภูเขาสูง 
เยรูซาเล็มเอย ผูนําขาวดี 



  และพระองคทรงนําคาตอบแทนของพระองคมาดวย 
11 พระองคทรงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค ด่ังผูเลี้ยงแกะ   
 พระองคทรงรวบรวมบรรดาลูกแกะไวในออมพระกร  
 โอบอุมไวแนบพระทร ว ง   
 พระองคทรงนําแมแกะที่มีลูกออนไปอยางละมุนละมอม 
12 ใครเลาท่ีตวงหวงสมุทรไวในอุงมือ  
 และวัดขนาดฟาสวรรคดวยฝามือ?  
 ใครหนอบรรจุผงคลีของโลกไวในถัง  
 และชั่งน้ําหนักของภูเขาบนตาชั่งและเนินเขาดวยตราชู? 
13 ใครเลาอาจเขาใจพระทัย17ขององคพระผูเปนเจา+    
 หรือเปนท่ีปรึกษาอบรมสอนพระองคได? 
14
 ใครหรือที่องคพระผูเปนเจา+มาปรึกษาเพื่อพระองคจะทรงรู
แจง 
 และสอนหนทางที่ถูกตองแกพระองค?  
 ใครหรือที่สอนความรูและชี้แนะทางแหงความเขาใจใหพระ
องค? 
15 แนทีเดียวประชาชาติท้ังสิ้นเหมือนน้ําหยดหนึ่งในถัง  
 เทียบไดกับผงคลีบนตาชั่ง 
 พระเจาทรงชั่งเกาะตางๆ เหมือนมันเปนเพียงผงคลีดิน 
16 เลบานอนไมพอเปนฟนแทนบูชา  
 สัตวท้ังปวงของมันไมพอเปนเครื่องเผาบูชา 
17 ประชาชาติท้ังมวลไมมีคาอะไรสําหรับพระองค  

                                      
17 40:13 * หรือพระวิญญาณ 



 ในสายพระเนตรของพระองคพวกเขาไรคายิ่งกวาความไรค
า  
18 ทานจะเอาพระเจาเปรียบกับใคร?  
 ทานจะเอาพระองคไปเทียบกับเทวรูปองคไหน? 
19 สวนรูปเคารพนั้น ชางก็หลอขึ้น  
 แลวชางทองจึงฉาบดวยทอง และทําสรอยเงินใหมัน 
20 คนท่ียากจนเกินกวาจะหาของถวายเชนนั้น  
 ก็จะหาตนไมท่ีไมเนาผุ  
 เขาเสาะหาชางฝมือผูชํานาญใหทํารูปเคารพที่ไมโอนเอน 
21 ทานไมรูหรือ?ทานไมเคยไดยินเลยหรือ?  
 ไมมีผูใดบอกทานตั้งแตตนหรือ?  
 ทานไมเขาใจตั้งแตครั้งวางรากฐานของโลกหรือ? 
22 พระองคประทับเหนือเสนรอบวงของฟา   
 และประชากรโลกก็เหมือนตั๊กแตน 
 พระองคทรงคลี่ฟาสวรรคออกเหมือนคลี่ผามาน  
 ทรงขึงมันเหมือนเต็นทสําหรับพักอาศัย 
23 ทรงนําบรรดาเจานายมาถึงความสูญสิ้น 
 และทําใหเหลาผูนําของโลกสิ้นคา 
24 พวกเขาถูกปลูกหวาน หยั่งรากไมทันไร    

พระองคทรงเปาลมใส  พวกเขาก็เหี่ยวเฉา  
 ลมพายุพัดกวาดเขาปลิวไปเหมือนแกลบ 
25 องคบริสุทธิ์สูงสงตรัสวา  
 "เจาจะเปรียบเรากับใคร?  
 ผูใดจะเทียบเทียมเราได?" 
26 จงเงยหนาขึ้นมองไปในฟาสวรรคเถิด   
 ใครสรางสิ่งท้ังปวงเหลานี้?  



 ผูทรงนําดวงดาวออกมาแตละดวงขานชื่อของมัน 
 โดยฤทธิ์อํานาจอันยิ่งใหญและพละกําลังอันเกรียงไกรของพ
ระองค 
  จึงไมมีดาวขาดหายไปแมสัก ด ว ง  
27 ยาโคบเอย ไฉนทานจึงพูด?  
  อิสราเอลเอย เหตุใดทานจึงบน?  
 วา “ ทางของเราถูกปดบังไวจากองคพระผูเปนเจา+ 
 พระเจาของเราไมทรงแยแสเรื่องของเรา 
28 ทานไมเคยรูหรือ?ทานไมเคยไดยินหรอกหรือ?  
 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพระเจานิรันดร  
 องคพระผูสรางแหงสุดโลก    
 พระองคจะไมออนลาหรือเหน็ดเหนื่อย  
 ความเขาใจของพระองคล้ําลึกสุดท่ีจะหยั่งถึง 
29 พระองคประทานความเขมแข็งแกผูออนลา   
 และทรงเสริมกําลังผูท่ีออนแอ 
30 แมคนหนุมสาวยังออนลาและเหน็ดเหนื่อย  
 และชายฉกรรจก็ยังสะดุดลม 
31 แตบรรดาผูท่ีเชื่อใน18องคพระผูเปนเจา+จะฟนกําลังขึ้นใหม   
 เขาจะกางปกโผบินเหมือนนกอินทรี  

เขาจะวิ่งไปไมรูเหน็ดเหนื่อย  
เขาจะเดินไปไมรูโรยแรง 

 
องคพระผูชวยแหงอสิราเอล 
41 "เกาะทั้งหลายเอย จงสงบนิ่งตอหนาเรา!   

                                      
18 40:31 * คํานี้สามารถแปลไดวา หวัง หรือ รอคอย 



 ประชาชาติตางๆ จงฟนกําลังขึ้นใหม!  
 มาพูดตรงขางหนานี้  เรามาพบกัน ณ ที่ตัดสิน 
2 “ ใครหนอเราใจบุคคลผูนี้จากตะวันออก  
 ใหมาทําหนาท่ีของตนอยางชอบธรรม19? 
 พระองคทรงมอบประชาชาติตางๆ แกเขา  

และสยบบรรดากษัตริยตอหนาเขา  
 พระองคทรงใชดาบของเขาฟาดฟนกษัตริยเหลานั้นเปนธุลี 
 คันธนูของเขาทําใหแกลบปลิวฟุงไป 
3 เขาตามลาคนเหลานั้นไปโดยไมไดรับอันตราย  

ตามเสนทางซ่ึงเขาไมเคยเหยียบยางมากอน 
4 ใครหนอกระทําเชนนี้อยางเรียบรอย  
 เปนผูเรียกคนในชั่วอายุตางๆ มาตั้งแตตน    
 เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+เปนปฐมและอวสาน เราคือผูนั้น" 
5 เกาะท้ังหลายเห็นแลวก็หวาดกลัว   
 สุดปลายแผนดินโลกสั่นสะทาน 
   พวกเขาเขามาใกล ตรงมาขางหนา 
6 ตางชวยเหลือกัน  
 และกลาวแกพี่นองของตนวา "เขมแข็งเขาไว!" 
7 ชางฝมือหนุนใจชางทอง  
 ผูใชคอนก็หนุนใจผูตีท่ัง  
 เขากลาวถึงงานบัดกรีวา “ ดี”  
 เขาเอาตะปูตอกรูปเคารพ มันจะไดไมโอนเอน 
8 “ แตสวนเจา อิสราเอลผูรับใชของเรา  

                                      
19 41:2 * หรือ ผูพบความมีชัยทุกฝกาว 



 ยาโคบซึ่งเราไดเลือกสรรไว 
ลูกหลายของอับราฮัมสหายของเรา 
9 เราพาเจามาจากสุดปลายแผนดินโลก  
 เราเรียกเจามาจากมุมไกลโพนท่ีสุด   
 เราบอกเจาวา ‘ เจาเปนผูรับใชของเรา’   
 เราไดเลือกสรรเจา  “ และจะไมทอดทิ้งเจา 
10 ดังนั้น อยากลัวเลย เพราะเราอยูกับเจา   
 อยาทอแท  เพราะเราเปนพระเจาของเจา  
 เราจะเสริมกําลังเจา และจะชวยเจา  
 เราจะชูเจาไวดวยมือขวาอันชอบธรรมของเรา  
11 “ บรรดาผูท่ีเกรี้ยวกราดตอเจา 

จะอับอายขายหนาอยางแนนอน 
 ผูท่ีตอตานเจาจะสิ้นคาและพินาศไป 
12 ถึงแมเจาจะมองหาศัตรู เจาก็จะไมพบ  
 บรรดาผูท่ีรบกับเจาจะหมดคาอยางสิ้นเชิง 
13 เพราะเราคือองคพระผูเปนเจา+ พระเจาของเจา  
 ผูจับมือขวาของเจาไวและบอกกับเจาวา อยากลัวเลย  
 เราจะชวยเจา 
14 อยากลัวเลย เจาหนอนยาโคบเอย   
 อิสราเอลนอยๆ เอย เพราะเราเองจะชวยเจา”  
 องคพระผูเปนเจา+องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลผูไถเจาประกาศ
ดังนั้นแหละ 
15 “ ดูเถิด เราจะทําใหเจาเปนดังเลื่อนนวดขาวท่ีใหมคม 
มีฟนมากซ่ี  
 เจาจะนวดและบดขยี้ภูเขาตางๆ  
 ทําใหเนินเขาทั้งหลายเปนเหมือ น แ ก ล บ  



16 เจาจะซัดมัน ลมจะหอบมันขึ้น  
และพายุจะพัดมันกระจายไป  

 สวนเจาจะปติยินดีในองคพระผูเปนเจา+ 
และชื่นชมในองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
17 “ คนยากไรและขัดสนเสาะหานํ้าด่ืม  แตไมมีเลย  
 ลิ้นของเขาแหงผากดวยความกระหาย  
 แตเราผูเปนองคพระผูเปนเจา +จ ะ ต อ บ เ ข า  

เรา พระเจาแหงอิสราเอลจะไมทอดทิ้งพวกเขาเลย 
18 เราจะทําใหแมน้ําไหลบนที่สูงซ่ึงแหงแลง 

และในหุบเขาจะมีธารน้ําพุ 
 เราจะเปลี่ยนทะเลทรายเปนสระน้ํา 
 และผืนดินแตกระแหงกลายเปนธารน้ําพุ 
19  เราจะปลูกตนสีดารและตนกระทินเทศ 
ตนจันทนและตนมะกอกเทศ  

แ ล ะสนตางๆ ในถ่ินทุรกันดาร 
20 เพื่อคนทั้งปวงจะเห็นและรู 
 จะพิเคราะหและเขาใจ  
  วาพระหัตถขององคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําการนี้  
 องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลทรงสรางมันขึ้น 
21 องคพระผูเปนเจา+ ตรัสวา"จงเสนอคดีความของเจา"  
 องคกษัตริยแหงยาโคบตรัสวา  
 "จงแสดงขอพิสูจนของเจามาเถิด"  
22 “ จงนําบรรดารูปเคารพของเจา 

มาบอกพวกเราสิวากําลังจะเกิดอะไรขึ้น  
 จงเลาความเปนไปแตเดิมมา  
 เพื่อเราจะพิจารณาและรับรูผลบ้ันปลาย 



 หรือจะเลาใหพวกเราฟงถึงสิ่งท่ีจะบังเกิดมา 
23  จงบอกพวกเรามาเถิดวาอนาคตจะมีอะไรบาง  
 เ พื่อเราจะรูวาพวกเจาเปนเทพเจา  
 ทําอะไรสักอยางสิ จะดีหรือชั่วก็ได 

เพื่อเราจะไดทอแทและหวาดหวั่น 
24 แตเจาท้ังหลายไรคา 
 และผลงานของเจาลวนเปลาประโยชน 
 ผูท่ีเลือกเจาก็นาชิงชัง 
25 เราไดปลุกเราบุคคลผูหนึ่งจากทางเหนือ 

เขาจะมาจากที่ดวงอาทิตยขึ้น 
 เขารองเรียกนามของเรา 
 เขาเหยียบย่ําบรรดาเจานายดังย่ําปูน 
 ราวกับชางปนย่ําดินเหนียว 
26 ใครเลาบอกถึงสิ่งนี้มาตั้งแตตนใหเรารู 
 หรือบอกไวตั้งแตแรก เราจึงพูดไดวา 'ถูกอยางท่ีเขาบอก'? 
 ไมมีใครพูดไว  ไมมีใครแจงไว  
 ไมมีใครไดยินอะไรจากเจาเลย  
27 เราเปนคนแรกที่บอกศิโยนวา 
 'ดูเถิด พวกเขามาแลว!' 
 เรามอบทูตแหงขาวดีใหเยรูซาเล็ม 
28 เรามองดูแตไมมีใครสักคน 
 ไมมีแมสักคนเดียวในพวกเขาที่จะใหคําปรึกษาแนะนํา 
 ไมมีใครตอบเมื่อเราถาม 
29 ดูเถิด พวกเขาลวนแตเทียมเท็จ! 
 การกระทําของเขาลวนแตสูญเปลา 

เทวรูปตางๆ ของเขาเปนเพียงลมและความสับสน 



 
ผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+ 
42 “ นี่คือผูรับใชของเรา ซึ่งเราเชิดชู 

ผูท่ีเราเลือกสรรไว  ซ่ึงเราชื่นชม 
 เราจะใสวิญญาณของเราลงเหนือเขา 
 เขาจะนําความยุติธรรมมายังมวลประชาชาติ 
2 เขาจะไมตะโกนหรือรองโหวกเหวก 
 ไมสงเสียงกลางถนน 
3 ไมออช้ําแลว เขาจะไมหัก 
 ไฟตะเกียงที่ริบหรี่ เขาจะไมดับ 
 เขาจะอํานวยความยุติธรรมอยางสัตยซ่ือ 
4 เขาจะไมวอกแวกหรือทอถอย 
 ตราบจนจะสถาปนาความยุติธรรมขึ้นในโลก 
 ดินแดนชายฝงทะเลจะฝากความหวังไวท่ีบทบัญญัติของเขา
" 
5 นี่คือพระดํารัสของพระเจาองคพระผูเปนเจา+ 
 พระองคผูทรงสรางฟาสวรรค และคลี่มันออก 

ผูทรงแผแผนดินโลกและสรรพสิ่งท่ีบังเกิดจากโลก 
 ผูทรงประทานลมปราณแกมนุษยและชีวิตแกผูดําเนินในโลก 
6
 "เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดเรียกเจามาดวยความชอบธร
ร ม  
 เราจะจับมือเจาไว 

เราจะคุมครองเจาและทําใหเจาเปนคําม่ันสัญญาสําหรับเหล
า ป ร ะ ช า ก ร   
 และเปนแสงสวางแกบรรดาชนตางชาติ 



7 ใหเบิกตาของคนตาบอด 
 ปลดปลอยเชลยจากคุก 
 และชวยนําผูท่ีนั่งอยูในความมืดออกจากท่ีคุมขัง 
8 เราคือองคพระผูเปนเจา+ นี่เปนนามของเรา! 
 เกียรติสิริของเราเราจะไมยกใหใครอื่น 
 คําสรรเสริญยกยองเรา เราจะไมใหแกรูปเคารพตางๆ 
9 ดูเถิด  สิ่งท่ีเราลั่นวาจาไวแตแรกเปนจริง 

และเราประกาศสิ่งใหมๆ ตั้งแตมันยังไมเกิดขึ้น 
 เราก็ประกาศแกเจาท้ังหลายแลว" 
 
เพลงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
10 จงรองเพลงบทใหมถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 

จงสรรเสริญพระองคจากสุดปลายแผนดินโลก 
 ทานผูไปยังทะเล และสรรพสิ่งในทะเล 
 ดินแดนชายฝงทะเลทั้งหลาย และชาวถิ่นนั้น 
11 ถ่ินกันดารและเมืองตางๆ จงเปลงเสียง  
 ถ่ินท้ังปวงที่เคดารอาศัยอยูจงชื่นบาน 
 ชาวเสลาจงรองเพลงเบิกบาน 
  ใหพวกเขาโหรองจากยอ ด เ ข า  
12 จงถวายเกียรติแดองคพระผูเปนเจา+ 
 และเปลงเสียงสรรเสริญพระองคในดินแดนชายฝงทะเล 
13 องคพระผูเปนเจา+จะเสด็จมาเยี่ยงบุรุษผูเกรียงไกร 

พระองคทรงเราความกระตือรือรนขึ้นเฉกเชนนักรบ 
ทรงโหรองเอาชัย และพิชิตเหลาศัตรู 

14 "เรานิ่งอั้นไวนานแลว   
 เราเงียบอยู และสะกดใจไว  



 แตบัดนี้ เรารองออกมาดังหญิงคลอดลูก  
 เราหายใจถี่และหอบ 
15 เราจะทําลายภูเขาและเนินเขาตางๆ 

ใหพืชพันธุท้ังหลายเหี่ยวแหง 
 เราจะทําใหแมน้ํากลายเปนเกาะ 

และใหสระท้ังหลายแหงเหือด 
16 เราจะนําคนตาบอดไปตามทางที่พวกเขาไมรูจัก 
 พาไปตามเสนทางที่พวกเขาไมคุนเคย 

เราจะเปลี่ยนความมืดใหเปนความสวางตอหนาพวกเขา 
 และที่ขุรขระจะทําใหราบเรียบ 
 เราจะทําสิ่งเหลานี้ 
 เราจะไมทอดทิ้งเขาเลย 
17 สวนบรรดาผูท่ีวางใจในรูปเคารพ 
 ผูท่ีพูดกับเทวรูปวา ‘ ทานเปนเทพเจาของเรา’  
 จะตองผิดหวังและอัปยศอดสู 

อิสราเอลตาบอดหูหนวก 
18 “ ฟงเถิด คนหูหนวกเอย  
 มองเถิด คนตาบอดเอย และจงเห็น! 
19 ใครเลาตาบอด  นอกจากผูรับใชของเรา 

ใครเลาหูหนวกเหมือนผูสื่อสารที่เราสงไป 
 ใครเลาตาบอดเหมือนผูท่ีถวายตัวตอเรา 

ตาบอดเหมือนผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+ 
20 เจาไดเห็นหลายสิ่งหลายอยาง แตไมใสใจ 
 หูเจาเปดกวาง แตไมไดยินอะไร" 
21 องคพระผูเปนเจา+ทรงพอพระทัยท่ีจะกระทําให 
 บทบัญญัติของพระองคยิ่งใหญและมีเกียรติ 



 เพื่อเห็นแกความชอบธรรมของพระองค 
22 แตนี่เปนชนชาติท่ีถูกปลนสะดมและตกเปนเชลย 
 พวกเขาลวนตกอยูในหลุมพรางหรือหลบซอนอยูในคุก 
 เขาถูกปลนสะดมโดยไมมีใครชวย 
 ตกเปนเชลยโดยไมมีใครพูดวา “ ปลอยพวกเขากลับไป”  
23 ใครบางในพวกทานจะรับฟงเรื่องนี้ 
 หรือใสใจกับอนาคตซึ่งจะมาถึง? 
24 ใครเลายอมใหยาโคบตกเปนเชลย 
 และอิสราเอลถูกปลนสะดม? 
 ไมใชองคพระผูเปนเจา+  
 ผูซ่ึงเราท้ังหลายกระทําผิดตอพระองคหรอกหรือ? 

เพราะพวกเขาไมทําตามวิถีทางของพระองค 
ไมเชื่อฟงบทบัญญัติของพระองค 

25 พระองคจึงระบายพระพิโรธเกรี้ยวกราด 
 คือสงครามอันดุเดือดใหตกแกเขา 
 ใหเขาตกอยูในเปลวไฟ แตเขาก็ยังไมเขาใจ 
 ไฟเผาผลาญเขา แตเขาก็ไมใสใจ 
 
พระผูชวยใหรอดองคเดียวของอสิราเอล 
43 แตบัดนี้องคพระผูเปนเจา+ตรัส ยาโคบเอย 

พระองคผูทรงสรางทานอิสราเอลเอย 
พระองคผูทรงปนทาน ตรัสวา 

 "อยากลัวเลย เพราะเราไดไถเจาไวแลว 
เราไดเรียกชื่อเจา เจาเปนของเรา 

2 เมื่อเจาลุยน้ํา เราจะอยูกับเจา  
 เม่ือเจาลุยขามแมน้ํา น้ําจะไมซัดทวมเจา 



เม่ือเจาลุยไฟ ไฟจะไมไหม  
 เปลวของมันจะไมเผาผลาญเจา 
3 เพราะเราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 

เปนองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล  พระผูชวยใหรอดของเจา 
เราใหอียิปตเปนคาไถของเจา เอาคูช20และเสบาแลกกับเจา 

4 เนื่องจากเจาล้ําคาและมีเกียรติในสายตาของเรา  
 และเพราะเรารักเจา เราจึงยอมเอาผูคนแลกกับเจา 
 เอาประชากรแลกกับชีวิตของเจา 
5 อยากลัวเลย เพราะเราอยูกับเจา 
 เราจะรวบรวมลูกหลานของเจามา 

จากตะวันออกและรวบรวมพวกเจามาจากตะวันตก 
6 เ ร า จ ะ บ อกกับทางเหนือวา 'ปลอยพวกเขามา!' 
 บอกกับทางใตวา 'อยารั้งพวกเขาไว' 
 จงปลอยลูกชายของเรามาจากที่ไกลโพน 

และลูกสาวของเรามาจากสุดปลายแผนดินโลก 
7 คือทุกคนท่ีไดชื่อตามชื่อของเรา 

ผูท่ีเราไดสรางขึ้นเพื่อเกียรติสิริของเรา 
 ผูท่ีเราไดปนและสรางขี้นมา”  
8 จงนําบรรดาผูท่ีมีตาแตตาบอดผูท่ีมีหูแตหูหนวกมา 
9 มวลประชาชาติประชุมกัน 
 ชนชาติท้ังหลายชุมนุมกัน 
 มีใครบางทํานายสิ่งนี้และประกาศสิ่งท่ีผานมาแลวแกเราท้ัง
ห ล า ย  
 ใหเขาเบิกพยานมายืนยันวาเขาถูก 

                                      
20 43:14* ซึ่งก็คือ ลุมแมน้ําไนลตอนบน 



 เพื่อคนอื่นอาจจะไดยินแลวบอกวา “ เปนความจริง" 
10 องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 
"เจาท้ังหลายเปนพยานของเรา 
 เปนผูรับใชซ่ึงเราไดเลือกสรรไวแลว 
 เพื่อเจาจะรูจักเราและเชื่อเรา และเขาใจวา เราคือผูนั้น 
  ืกอนหนาเราไมมีพระเจาอื่นใดถูกปนขึ้น 

และหลังจากเราก็ไมมีพระใดอีก 
11 เรานี่แหละคือองคพระผูเปนเจา+ 
 นอกเหนือจากเราแลว ไมมีองคพระผูชวยใหรอดอื่นใด 
12 เราไดสําแดงแกเจาแลว 
ชวยเจาใหรอดแลวและประกาศแกเจาแลว 
 เราเอง มิใชพระตางดาวทามกลางพวกเจา" 
 องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "เจาท้ังหลายเปนพยานวา 
เราเปนพระเจา 
13 เราคือพระเจาองคนั้น  
ตั้งแตอดีตกาลมาไมมีผูใดชวยกูจากมือเราได 
 เม่ือเราลงมือกระทํา ใครจะขัดขวางได?" 
 
พระเมตตาของพระเจา และความไมซือ่สตัยของอสิราเอล 
14 องคพระผูเปนเจา+ พระผูไถของเจา 

องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลตรัสวา 
 "เพื่อเห็นแกเจา เราจะสงกองทัพไปยังบาบิโลน 
 ท ำ ใหชาวบาบิโลน21ท้ังหลายกลายเปนเชลยในเรือซ่ึงพว
กเขาเคยภาคภูมิใจ 

                                      
21 43:14* หรือ เคลเดีย 



15 เราคือองคพระผูเปนเจา+องคบริสุทธิ์ของเจา 
องคพระผูสรางแหงอิสราเอลและกษัตริยของเจา”  

16 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา พระองคผูทรงสรางทางผานทะเล  
 ทําทางผานหวงน้ําอันทรงพลัง 
17 น ำ ร ถ ร บและมา กองทัพและแสนยานุภาพตางๆ 
เขาดวยกัน 
 พวกเขานอนจมอยูท่ีนั่น ไมไดลุกขึ้นมาอีก 
สูญสิ้นดับไปเหมือนไสตะเกียง 
18 พระเจาตรัสวา "จงลืมสิ่งท่ีผานพนมาแลวเสีย 
 อยาฝงใจกับอดีต 
19 ดูเถิด เรากําลังทําสิ่งใหม! 
 มันเริ่มขึ้นแลว เจาไมเห็นหรอกหรือ! 
 เ ร ากําลังสรางทางในถิ่นกันดาร และสายธารตางๆ 
ในที่แหงแลง 
20 สัตวปาท้ังหลายเชนหมาใน นกเคาแมว ตางยกยองเรา 
 เพราะเราใหน้ําในถ่ินกันดาร ใหสายธารในที่แหงแลง 
 เพื่อประชากรที่เราเลือกสรรไวจะมีน้ําด่ืม 
21 เราไดปนประชากร ไวสําหรับเรา 
 เพื่อเขาทั้งหลายจะประกาศเกียรติภูมิของเรา 
22 “ ถึงกระนั้นยาโคบเอย  เจาก็มิไดเรียกหาเรา 
 อิสราเอลเอย  เจาไมยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อเรา 
23 เจามิไดถวายแกะเปนเครื่องเผาบูชาแกเรา 
 เจามิไดใหเกียรติเราดวยเครื่องบูชา 
 เรามิไดวางภาระเรื่องธัญบูชาแกเจาหรือใชเจาเหน็ดเหนื่อย
ดวยเรื่องเครื่องหอม 
24 เจามิไดซ้ือเครื่องบูชากลิ่นหอมมาใหเรา 



ท้ังมิไดใหเราพอใจดวยไขมันเผาบูชา 
 แตเจาไดวางภาระเรื่องความผิดบาปของเจาแกเรา 
 และทําใหเราเอือมระอาดวยการละเมิดท้ังหลายของเจา 
25 “ เรา เรานี่แหละ  คือผูท่ีลบลางการลวงละเมิดของเจา 
 เพื่อเห็นแกเราเอง  เราจะไมจดจําบาปผิดของเจาอีกตอไป 
26 จงรื้อฟนอดีตเพื่อเรา  ใหเรามาโตกันเถิด 
 จงแถลงความมา   เพื่อจะพิสูจนวาเจาพนขอกลาวหา 
27 บรรพบุรุษด้ังเดิมของเจากระทําบาป 
 ทนายของเจาทรยศตอเรา 
28 ฉะนั้นเราจะหยามผูสูงศักด์ิประจําวิหารของเจา 

เราจะมอบยาโคบใหถูกทําลายยอยยับ22และปลอยอิสราเอล
ใหเปนท่ีดูหม่ิน 
 
อสิราเอลทีท่รงเลอืกสรรไว 
44 “ ณบัดนี้ จงฟงเถิด ยาโคบ  ผูรับใชของเราเอย 
 อิสราเอล ผูซ่ึงเราไดเลือกสรรไว 
2 นี่คือ พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ผูทรงปนเจา 
ผูทรงสรางเจาไวในครรภ 
 ผูจะทรงชวยเหลือเจา ตรัสวา อยากลัวเลย 
ยาโคบผูรับใชของเรา 

เยชูรูนซ่ึงเราไดเลือกสรรไว 

                                      
22 43:28 * คํานี้ในภาษาฮีบรู 
หมายถึงการเผาสิ่งของหรือบุคคลเพื่อถวายบูชาแดองคพระผูเปนเ
จา+โดยไมสามารถขอกลับคืนมาได บอยครั้งหมาย 
ถึงการทําลายลางสิ่งนั้นท้ังหมด 



3 เพราะเราจะเทน้ําลงบนดินท่ีแตกระแหง 
ใหมีธารน้ําบนพื้นดินท่ีแหงผาก 

 เราจะเทวิญญาณของเราลงเหนือวงศวานของเจา 
และเทพรของเราใหลูกหลานของเจา 
4 เขาทั้งหลายจะงอกงามเหมือนหญาในทุงกวาง  
 เหมือนตนไมซ่ึงปลูกไวริมธารน้ํา 
5 คนหนึ่งจะพูดขึ้นวา 
'ฉันเปนกรรมสิทธิ์ขององคพระผูเปนเจา+' 
 อีกคนหนึ่งจะเรียกตัวเองตามชื่อยาโคบ 

สวนอีกคนจะเขียนที่มือของตนวา 
‘ เปนขององคพระผูเปนเจา+ 
และจะใชชื่ออิสราเอล”  
 
องคพระผูเปนเจา+ตางหากไมใชรูปเคารพ 
6 องคพระผูเปนเจา+องคกษัตริยของอิสราเอล 
  และพระผูไถองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ ตรัสวา 
 เราเปนปฐมและอวสาน  
 นอกเหนือจากเราแลวไมมีพระเจาอื่นใด 
7 ใครเลาเสมอเหมือนเรา? ใหเขาประกาศออกมา 
 ใหเขาประกาศและแจกแจงตอหนาเราวาเกิดอะไรขึ้นบาง 
 นับตั้งแตเราสถาปนาประชากรดึกดําบรรพของเรา 
 และจะเกิดอะไรขึ้นบาง ใหเขาพยากรณ มาใหฟงลวงหนา 
8 อยากลัวเลย อยาสั่นสะทาน 
 เรามิไดประกาศเรื่องนี้และทํานายไวลวงหนา 
  ตั้งแตครั้งนานมาแลวหรอกหรือ? 
 เจาท้ังหลายเปนพยานของเรา 



 มีพระเจาอื่นใดนอกจากเราหรือ?  
ไมมีเลย ไมมีพระศิลาอื่นใดอีก  เราไมรูจักสักองคเดียว" 

9 บรรดาผูทํารูปเคารพก็ไรคา 
 สิ่งตางๆ ที่เขาเทิดทูนคาก็เปลาประโยชน 

บรรดาผูออกรับแทนพวกเขาก็ตาบอด  
 พวกเขาโงเงาและตองอับอาย 
10 ใครปนเทวรูป  ใครหลอรูปเคารพ  
 ซ่ึงไมเปนประโยชนอะไรแกตน? 
11 เขากับพรรคพวกจะตองอัปยศอดสู 
 ชางฝมือก็เปนแคมนุษย  
 ใหพวกเขามาชุมนุมกันยืนอยูในท่ีของตน  

พวกเขาจะตกต่ําลงสูความสยดสยองและความเสื่อมเสีย 
12 ชางเหล็กหยิบเครื่องมือ  
 งวนอยูกับรูปเคารพในเตาเผา  
 เขาใชคอนแตงเทวรูป ทุบสุดกําลังแขน  
 เขาหิวและหมดกําลัง  
 เขาไมไดด่ืมน้ําและหมดแรง 
13 ชางไมขึงเชือกวัด ทําโครงสรางหยาบๆ  
 ใชกบไส เอาวงเวียนขีด  
 แตงใหเปนรูปคน  มีลักษณะงามครบถวนอยางมนุษย 
ใหอยูในสถานบูชา 
14 เขาโคนตนสนสีดารลง บางทีก็ใชตนสนฉัตรหรือตนโอก  
 เขาปลอยใหมันโตขึ้นทามกลางตนไมในปา บางทีก็ปลูกสน  
 และฝนจะทําใหมันเติบโตขึ้น 
15 มันเปนฟนใหคนเผา  
 บางสวนเขานํามาใชผิงกาย 



เขาจุดไฟปงขนมปง  
 แตท่ีเหลือจากนั้นก็เอามาตกแตงเปนเทพเจาและนมัสการมัน 

เขาสรางใหเปนรูปเคารพและกมกราบมัน 
16 ครึ่งหนึ่งของตนไมเขาใชกอไฟ 

เตรียมอาหารยางเนื้อกินจนอิ่ม  
 ท้ังใชผิงกายและพูดวา  
 "เ อ อ ! อุนดี ขาเห็นไฟแลว”  
17 สวนท่ีเหลือเขาใชทําเทวรูป รูปเคารพของเขา 

แลวเขาก็หมอบกราบนมัสการมัน  
 เขาอธิษฐานตอมันวา "ชวยลูกดวย เทพเจาของลูก" 
18 พวกเขาไมรูประสีประสา ไมเขาใ จ อ ะ ไ ร  

ตาของเขาถูกปดจึงมองไมเห็น 
 ใจของเขาก็ถูกบัง จึงไมอาจเขาใจ 
19 ไมมีใครหยุดเพื่อคิด 
 ไมมีใครรูหรือเขาใจท่ีจะพิเคราะหวา  
 “ ครึ่งหนึ่งเราใชทําฟน เราปงขนมปง บนถานไม 
เรายางเนื้อกิน 
 ควรหรือที่เราจะเอาสวนท่ีเหลือมาทําสิ่งท่ีนาชิงชัง? 

ควรหรือที่เราจะหมอบกราบลงตรงหนาทอนไม”  
20 เขายังชีพดวยขี้เถา  
 จิตใจท่ีลุมหลงนําเขาหลงเจิ่นไป  
 เขาไมอาจชวยตัวเอง หรือพูดวา  
 “ สิ่งท่ีอยูในมือขวาของเรานี้เปนของเท็จมิใชหรือ?”  
21 ยาโคบเอย จงจดจําสิ่งเหลานี้ 
 อิสราเอลเอย เพราะเจาเปนผูรับใชของเรา 

เ ราไดสรางเจามา เจาเปนผูรับใชของเรา 



อิสราเอลเอย  เราจะไมลืมเจา 
22 เราไดกวาดลางการละเมิดของเจาออกไปเหมือนเมฆ  
 ลบลางบาปผิดของเจาเหมือนหมอกยามเชา 
 จงกลับมาหาเรา เพราะเราไดไถเจาแลว" 
23 ฟาสวรรคเอย จงเริงรารองเพลง 

เพราะองคพระผูเปนเจา+ไดทรงกระทําการนี้ 
 โลกเอยจงโหรอง 

มวลภูเขา ปาไมและไพรพฤกษท้ังปวง จงรองเพลง 
 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงไถยาโคบแลว 
 ทรงสําแดงพระเกียรติสิริในอิสราเอล 
 
เยรูซาเล็มจะมีผูอยูอาศัย 
24 นีคือ พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 

พระผูไถของเจา ผูไดทรงปนเจาในครรภมารดา ตรัสวา  
 "เราคือองคพระผูเปนเจา+ ผูสรางสรรพสิ่งท้ังปวง  
 เราแตผูเดียวคลี่ฟาสวรรคออกมา  
 เราเองเปนผูกางแผนดินโลกออก 
25 ผูทําใหหมายสําคัญของผูเผยพระวจนะปลอมไมขลัง 
 ทําใหนักทํานายโงเงา 
 ผูทรงคว่ําความรอบรูของคนฉลาด 

และทรงเปลี่ยนมันเปนสิ่งไรสาระ 
26 ผูทรงประทานถอยคําใหแกผูรับใชของพระองค 

และใหการณคาดคะเนตางๆ 
ของทูตของพระองคกลายเปนจริง 
 ผูทรงกลาวถึงเยรูซาเล็มวา ‘ จะมีผูอยูอาศัย’  

ทรงกลาวถึงเมืองตางๆ ของยูดาหวา ‘ จะถูกสรางขึ้น’  



 และทรงกลาวถึงความหายนะของพวกเขาวา 
‘ เราจะฟนฟูขึ้นใหม’  
27 ผูทรงกลาวกับหวงน้ําลึกวา  

จงแหงเสียและเราจะทําใหสายธารทั้งหลายของเจา 
แหงเหือด? 

28 ผูทรงกลาวถึงไซรัสวา "เขาเปนผูเลี้ยงแกะของเรา  
 และจะทําใหสําเร็จตามที่เราพอพระทัย 
 เขาจะกลาวถึงเยรูซาเล็มวา “ ใหสรางมันขึ้นใหม”  
 และทรงกลาวถึงพระวิหารวา “ ใหวางฐานรากของมัน" 
 
45 พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ ถึงไซรัสผูท่ีทรงเจิมไว  
 ผูซ่ึงทรงยึดไวดวยพระหัตถขวา ใหพิชิตชนชาติตางๆ 
ตรงหนา  
 และทําลายแสนยานุภาพของเหลากษัตริย  

เปนผูเปดประตูซ่ึงอยูตรงหนา   
เพื่อมิใหมีประตูใดถูกปดไว 

 2 "เราจะนําหนาเจาไป และปราบภูเขา23ท้ังหลายใหราบ  
 เราจะทลายประตูทองสัมฤทธิ์และเลื่อยลูกกรงเหล็กลง 
3 เราจะยกสมบัติท่ีซอนไวในความมืด  
 ขุมทรัพยในท่ีเรนลับใหแกเจา  
 เพื่อเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจา 

แหงอิสราเอล ผูเรียกชื่อเจา 
4 เพื่อเห็นแกยาโคบผูรับใชของเรา  
 อิสราเอลซึ่งเราเลือกสรรไว 

                                      
23 45:2 * คํานี้ในตนฉบับเกาแกบางสําเนา มีความหมายไมชัดเจน 



 เราจึงเรียกชื่อเจาและมอบตําแหนงทรงเกียรติแกเจา  
 แมวาเจาจะไมรูจักเรา 
5 เราคือองคพระผูเปนเจา+ ไมมีผูใดอื่น  
 นอกเหนือจากเราแลว ไมมีพระเจาอื่นใด  
 เราจะเสริมกําลังใหเจา  
 แมวาเจาจะไมรูจักเรา 
6 เพื่อจากที่ดวงอาทิตยขึ้นจดที่ดวงอาทิตยตก 
 มนุษยจะรูวาไมมีใครอื่นนอกจากเรา  
 เราคือองคพระผูเปนเจา+ไมมีผูใดอื่น 
7 เรากําหนดความสวางและสรางความมืด 

เรานําความเจริญและบันดาลภัยพิบัติ 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+กระทําสิ่งท้ังปวงนี้ 

8 ฟาสวรรคเบ้ืองบนจงหลั่งรินความชอบธรรมลงมา 
 หมูเมฆตางๆ จงโปรยปรายความชอบธรรมลงมา 
 โลกจงเปดกวางใหความรอดผุดขึ้นมา 
 และใหความชอบธรรมงอกงามไปดวยกัน 
 เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดสรางสิ่งเหลานี้ 
9 “ วิบัติแกผูท่ีขืนสูกับพระผูสรางของเขา  
 เปนเพียงหมอดินสูกับผูปนหมอ  
 ดินเหนียวจะพูดกับชางปนไดหรือวา 'ทานกําลังทําอะไร?’   
 หมอดินจะกลาววา 'ใบนั้นไมมีหูห้ิว'ไดหรือ? 
10 วิบัติแกผูท่ีกลาวกับบิดาวา 

 'ทานใหกําเนิดอะไรพรรคนี้?'  
 หรือกลาวกับมารดาวา 'ทานคลอดอะไรอยางนี้?’  
11 องคพระผูเปนเจา+ตรัส องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
 และองคพระผูสรางแหงอิสราเอลตรัสวา  



 "เก่ียวกับสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น 
 เจามาถามเราเรื่องลูกหลานของเรา 
 หรือมาทํากับสั่งการงานแหงน้ํามือของเราหรือ? 
12 เรานี่แหละสรางโลกและสรางมนุษยชาติบนโลก 
 มือของเรานี่แหละคลี่ฟาสวรรคออกและบัญชาดวงดาวทั้งปว
ง  
13 เราจะชูไซรัส*(45:13*ภาษาฮีบรวูา 
เ ข า )ขึ้นในความชอบธรรมของเรา 
 เราจะทําใหทางทั้งสิ้นของเขาตรง  
 เขาจะสรางนครของเราขึ้นใหม 

และปลดปลอยประชากรของเราผูตกเปนเชลย 
 ท้ังนี้โดยมิใชเพื่อสินจางรางวัล" 
 องคพระผูเปนเจา +ทรงฤทธิ์ตรัส 
14 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "ผลผลิตของอียิปต  
  สินคาของคูช24แ ล ะ ค น เ ส บ า  
  รางสูงจะมาหาเจาและเปนของเจา  
 พวกเขาจะมาติดสอยหอยตามเจา ท้ังๆ ยังติดโซตรวน 
 เขาจะมาหมอบกราบตรงหนาเจาและออนวอนเจาวา 
 'แนทีเดียวพระเจาทรงอยูกับทาน ไมมีใครอีก  
ไมมีพระเจาอื่นใดอีก' " 
15 ขาแตพระเจาและองคพระผูชวยใหรอดแหงอิสราเอล  
 ทรงเปนพระเจาเท่ียงแทผูซอนองคไว 
16 บรรดาผูทํารูปเคารพจะอัปยศอดสู 
 พวกเขาจะอับอายขายหนาไปดวยกัน 

                                      
24 45:14 * คือ ลุมแมน้ําไนลตอนบน หรือ เอธิโอเปย 



17 สวนอิสราเอลนั้น  องคพระผูเปนเจา+จะทรงชวยกู 
 ดวยความรอดอันนิรันดร  เจาจะไมตอง 
 อับอายขายหนาเลยตลอดไปทุกชั่วอายุ 
18 เพราะองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
พระองคผูทรงสรางฟาสวรรค 
 พระองคทรงเปนพระเจา  

พระองคผูทรงปนแตงและสรางโลกทรงสถาปนามันไว 
มิใชใหเปนท่ีเวิ้งวางวางเปลา  
แตทรงสรางโลกใหเปนท่ีอยูอาศัย 

 พระองคตรัสวา 
 "เราคือองคพระผูเปนเจา+ และไมมีพระเจาอื่นใดอีก 

19 เรามิไดพูดแบบหลบๆ ซอนๆ 
จากท่ีหนึ่งท่ีใดในดินแดนแหงความมืด 

 เรามิไดพูดกับลูกหลานของยาโคบวา 
'จงแสวงหาเราโดยเปลาประโยชน' 
 เราเปนองคพระผูเปนเจา+พูดความจริง  
เ ร า ป ร ะ ก า ศสิ่งท่ีถูกตอง 
20 จงชุมนุมกันมาเถิด  จงรวบรวมกันมา 
บรรดาผูรอดตายจากชาติตางๆ  
 ผูแหรูปเคารพไมก็โงเขลา  
 ผูสวดออนวอนตอพระซ่ึงชวยอะไรเขาไมได 
21 จงแจงสิ่งท่ีเกิดขึ้น เสนอมาสิ 
 ใหเขาทั้งหลายปรึกษาหารือกัน 

ใครเลาแจงเรื่องนี้ไวลวงหนานานแลว 
ลั่นวาจาไวตั้งแตอดีตกาลนานนม? 
 มิใชเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+หรอกหรือ? 



 นอกเหนือจากเราแลวไมมีพระเจาอื่นใด 
พระเจาผูชอบธรรมและผูชวยใหรอด 

 ไมมีใครอื่นนอกจากเรา 
22 “ มวลมนุษยท่ัวโลกจงหันมาหาเราและรับการชวยใหรอด  
 เพราะเราเปนพระเจา  และไมมีพระเจาอื่นใดอีก 
23 เราปฏิญาณไวแลวดวยตัวของเราเอง 

เราเองลั่นวาจาไวดวยความชอบธรรมไมมีคืนคํา 
 คือทุกเขาจะคุกลงตอหนาเรา  ทุกลิ้นจะปฏิญาณตอเรา 
24 เขาทั้งปวงจะกลาวถึงเราวา 
 'ในองคพระผูเปนเจา+เทานั้น  
มีความชอบธรรมและพลานุภาพ' "  
 บรรดาผูท่ีโกรธแคนพระองค จะมาเฝาพระองค 
และอัปยศอดสูใจ 
25 แตในองคพระผูเปนเจา+ลูกหลานของอิสราเอลทั้งสิ้นจะไดเ

ปนผูชอบธรรม 
และเทิดทูนสดุดี 

 
เทพเจาของบาบโิลน 
46 พระเบลหมอบลง พระเนโบก็กมลง 
 เทวรูปของเขาบรรทุกมาบนหลังสัตว25 

เทวรูปที่ถูกแบกมานั้นหนักอึ้ง 
เปนภาระแกผูออ น ร ะ โ ห ย  
2 พระเหลานั้นหนาคว่ําและฟุบลงดวยกัน 

                                      
25 46:1 * หรือ อยูบนสัตวและปศุสัตว 



ชวยแบงเบาภาระอะไรไมไดเลยเพราะมันเองก็ตกเปนเชลย
ดวยเหมือนกัน 
3 "วงศวานยาโคบเอย  จงฟงเรา  วงศวาน 

อิสราเอลทั้งปวงที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู  
 ผูซ่ึงเราไดอุมชูไวตั้งแตปฏิสนธิ์ฟูมฟกมาต้ังแตเจาเกิด 
4 จ น กระทั่งเจาเขาสูวัยชราผมหงอก 
เราคือพระองคนั้นผูซ่ึงจะอุมชูเจา  
 เราไดสรางเจาและจะฟูมฟกเจา 
 เราจะอุมชูและชวยเจาใหรอด 
5 “ เจาจะเปรียบเราและถือวาเราเทาเทียมกับผูใด 
 เจาจะหาผูใดมาเทียบเคียงเราได 
6 มีคนเททองคําออกมาจากไถ และชั่งเงินบนตราชั่ง  
 เขาจางชางทองใหทําเทพเจาขึ้นมา 
 แลวเขาก็หมอบกราบนมัสการเทวรูปนั้น 
7 เขาทูนมันขึ้นบนบาแบกไป 
 เขาตั้งมันไวประจําท่ี รูปนั้นก็อยูท่ีนั่น 

เพราะขยับเขยื้อนไมได 
 แมเม่ือมีคนสวดออนวอน  มันก็ไมตอบ 

มันไมสามารถชวยใหเขาพนทุกขได 
8 จงจําขอนี้ไว  
จําฝงใจไมลืมเลือนจงจําใสใจเจากบฏทั้งหลาย 
9 จงจดจําสิ่งตางๆ แตเดิมเม่ือนานมาแลว 

เราเปนพระเจา ไมมีพระอื่นใด 
 เราเปนพระเจา ไมมีผูใดเสมอเหมือน 
10 เราแจงอวสานตั้งแตตอนตน  
แจงสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นตั้งแตครั้งโบราณ  



 เราลั่นวาจาไววาความมุงหมายของเราจะคงอยู 
 เราจะกระทําทุกสิ่งตามที่เห็นชอบ 
11 เราจะเรียกนกลาเหยื่อมาจากตะวันออกจากแดนไกลลิบลับ  
 เปนผูกระทําใหลุลวงตามความมุงหมายของเรา  
 เราพูดอะไรไวเราจะทําใหเกิดขึ้น 
 เราคิดอะไรไวเราจะทําตามที่คิดนั้น 
12 ฟงเรานะ  เจาคนด้ือดาน 
 ผูหางไกลความชอบธรรม 
13 เรานําความชอบธรรมของเราเขามาใกลแลว 
มันอยูไมไกลเลย 
 ความรอดของเราจะมาถึงโดยไมเนิ่นชา 
 เราจะอํานวยความรอดของเราแกศิโยน 
 และความรุงเรืองของเราแกอิสราเอล 
 
บาบโิลนลมสลาย 
47 "ธิดาพรหมจารีแหงบาบิโลน จงนั่งลง 

คลุกฝุนเถิด  
 จงนั่งลงกับพื้นโดยปราศจากบัลลังก 
 ธิดาแหงชาวบาบิโลน26 
 เจาจะไมไดรับการขนานนามวาบอบบางนาทะนุถนอมอีกตอ
ไ ป  
2 จงเอาโมหินมาโมแปงเถิด 
 ปลดผาคลุมหนาของเจาออก 
 จงถลกกระโปรงเผยใหเห็นขาและเดินลุยน้ําไป 

                                      
26 47:1 * หรือชาวเคลเดีย เชนเดียวกับขอ 5 



3 เจาจะเปลือยเปลาและอัปยศอดสู 
 เราจะแกแคนเจา จะไมละเวนแกหนาไหนทั้งสิ้น" 
4 พระผูไถของเราทรงพระนามวาองคพระผูเปนเจา+ 

ทรงฤทธิ์ คือองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
5 "ธิดาแหงชาวบาบิโลน  ไปนั่งเงียบๆในความมืดมนเถิด 
 เจาจะไมไดชื่อวานางพญาแหงราชอาณาจักรทั้งหลายอีกต
อ ไ ป  
6 เราโกรธเคืองประชากรของเรา และเหวี่ยงมรดกของเราทิ้ง 
 เ ร า ม อบเขาไวในมือเจาและเจาก็ไมไดเมตตาปรานีเขา 
 แมแตคนเฒาคนแก  เจาก็บังคับใหแบกภาระหนักอึ้ง 
7 เจากลาววา "ขาจะเปนนางพญาตลอดไปเปนนิตย!" 
 แตเจามิไดพิจารณาสิ่งเหลานี้  
ไมไดใครครวญสิ่งท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
8 “ ฉะนั้นจงฟงเถิด เจาผูเสเพล 
 ผูเอกเขนกอยูอยางปลอดภัย 
 และบอกตัวเองวา 'ขานี่แหละ ไมมีใคร อื่นนอกจากขา 
 ขาจะไมมีวันเปนมายหรือตองสูญเสียลูก' 
9 ทั้งสองสิ่งนี้จะจูโจมเจาในชั่วพริบตาภายในวันเดียว 
 ท้ังความเปนมายและการสูญเสียลูก 

มันจะมาถึงเจาเต็มขนาด 
ท้ังๆ ท่ีเจามีเวทมนตร คาถาอาคมขลัง 

10 เจาวางใจในความชั่วรายของตน 
 และพูดวา 'ไมมีใครเห็นเราหรอก' 
 สติปญญาและความรูของเจาพาเจาหลงเจิ่น 
 เม่ือเจาบอกตัวเองวา 'ขานี่แหละ ไมมีใครอื่นนอกจากขา' 



11 ภัยพิบัติจะมาถึงเจา  
และเจาไมรูวาจะขจัดปดเปามันไปอยางไร 
 ภัยพิบัติจะตกแกเจา  

ซ่ึงเจาไมอาจไถถอนหายนะซึ่งเจาไมอาจเล็งเห็นลวง
หนา 

จะมาถึงเจาในฉับพลันทันที 
12 “ จงยึดม่ันเขากับคาถาอาคมของเจา 
และเวทมนตรท้ังหลายแหลท่ีเจาทํามาตั้งแตเด็ก  
 บางทีเจาอาจจะทําสําเร็จ  
 บางทีเจาอาจจะบันดาลความนาสะพรึงกลัว 
13 คําปรึกษาตางๆ ที่เจาไดรับ  มีแตจะทําใหเจาทรุดโทรมไป! 
 ใหนักโหราศาสตรท้ังหลายของเจาออกมา 

นักดูดาวท้ังหลายซ่ึงทํานายโชคชะตาราศีแตละเดือนๆ 
ออกมาสิ 
 มาชวยเจาใหพนจากสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น 
14 เขาทั้งหลายยอมเปนเหมือนตอขาว 
 ไฟจะเผาผลาญเขาสิ้น 
 เขาไมอาจจะชวยตัวเองจากฤทธิ์เปลวไ ฟ  

นี่ไมใชถานไฟใหผิงกาย  ไมใชไฟซ่ึงทําใหอุนสบาย 
15 คนเหลานี้ท่ีเจาหมกมุนยึดถือมาตั้งแตเยาววัย 
ก็ทําใหเจาไดแคนี้เองแหละ 

พวกเขาแตละคนหลงไปตามความผิดพลาดของตน  
 ไมมีสักคนเดียวท่ีสามารถชวยเจาได 
 
อสิราเอลผูดื้อดงึ 
48 “ ฟงเราเถิด วงศวานของยาโคบเอย 



เจาซ่ึงไดชื่อตามอิสราเอล และสืบสายจากยูดาห 
 เจาผูปฏิญาณในพระนามขององคพระผูเปนเจา+และอางพร
ะเจาแหงอิสราเอล  
 แตมิใชดวยความจริงหรือความชอบธรรม 
2 เจาผูอางตนเปนพลเมืองแหงนครศักด์ิสิทธิ์ 
 และพึ่งในพระเจาแหงอิสราเอล 

ผูทรงพระนามวาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
3 เราไดกลาวถึงสิ่งเกากอนไวลวงหนานานมาแลว 
 เราเองไดพูดไวและบอกใหรูกันท่ัว 
 และแลวเราก็ทําตามนั้น มันก็เปนไป 
4 เพราะเรารูวาเจาด้ือดานหัวแข็งเพียงไร 
 เอ็นคอของเจาเปนเหล็ก หนาผากของเจาคือทองสัมฤทธิ์ 
5 เราจึงบอกสิ่งเหลานี้แกเจาไวลวงหนานานแลว 
 กอนที่มันจะเกิดขึ้น เราก็ไดแจงแกเจาแลว  
เพื่อเจาจะไมอาจพูดไดวา  
 'รูปเคารพของขาพเจากระทําสิ่งเหลานี้ 
 เทวรูปไมและพระโลหะของขาพเจาบัญชาใหเกิดขึ้น' 
6 เจาไดยินถึงสิ่งเหลานี้มาแลว จงพิเคราะหดูใหถ่ีถวน 
 เจาจะไมยอมรับหรือ?  “ นับแตนี้ไปเราจะแจงสิ่งใหมๆ 
 สิ่งเรนลับซ่ึงเจาไมรูนั้นแกเจา 
7 เปนสิ่งท่ีสรางขึ้นใหม ไมใชนานมาแลว 
  ืกอนหนานี้เจาไมเคยไดยินมากอน 
 เจาจึงไมอาจพูดไดวา 'รูแลว' 
8 เจาไมเคยไดยินหรือเขาใจมากอน 
ตั้งแตเดิมมาหูของเจามิไดเปดออก 
 เรารูดีวาเจาคิดคดทรยศเพียงไร 



 เจาไดชื่อวากบฏมาตั้งแตเกิด 
9 เพราะเห็นแกนามของเรา 
 เราจึงกลั้นโทสะไว เพราะเห็นแกเราซ่ึงเปนท่ีสรรเสริญ 

เราจึงยับยั้งไว ไมตัดขาดเจาไป 
10 ดูเถิด เราไดถลุงเจา แมไมใชอยางเงิน 
 เราทดสอบเจาในเตาหลอมแหงความทุกขระทม 
11 เรากระทําการนี้เพราะเห็นแกเราเอง เพราะเห็นแกเราเอง 
 เราจะปลอยใหตัวเองเสียชื่อไดอยางไร? 
 พระสิริของเรา  เราไมยกใหใครอื่น 
 
อสิราเอลเปนอสิระ 
12 “ ยาโคบเอย จงฟง อิสราเอลซึ่งเราเรียกมา 
 เราคือพระเจา  
 เราคือปฐมและเราคืออวสาน  
13 มือของเราเองนี่แหละที่วางรากฐานของโลก 
 มือขวาของเราคลี่ฟาสวรรคออกมา 
 เม่ือเราเรียก  มันก็มาชุมนุมกัน 
14 “ เจาท้ังปวงจงมาชุมนุมกัน  และฟงเถิด 
 รูปเคารพไหนเลาไดทํานายสิ่งเหลานี้ไว? 

พันธมิตรที่องคพระผูเปนเจา+ทรงเลือกสรรไว 
 จะทําใหความมุงหมายของพระองคตอบาบิโลนสําเร็จ 
 พระกรของพระองคจะลงโทษชาวบาบิโลน* 
15 เราเองเปนผูลั่นวาจาไว 
 เราไดเรียกบุคคลผูนั้น 
 เ ร า จ ะ น ำ เ ข า ม า  

และเขาจะทําหนาท่ีใหสําเร็จ 



16 “ จงเขามาใกลเราและฟงเถิด 
“ นับตั้งแตแรกที่เราลั่นวาจาไว 
 เรามิไดพูดอยางปดบังซอนเรน 
 เราอยูนี่แลวตั้งแตแรกที่เกิดขึ้น" 
 และบัดนี้องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดทรงใชขาพเจามา 

ดวยพระวิญญาณของพระองค 
17 องคพระผูเปนเจา+องคพระผูไถของทาน 
องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลตรัสวา 
 "เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
 ผูสอนเจาวาอะไรดีท่ีสุดสําหรับเจา 
 ผูนําเจาไปตามทางที่เจาควรไป 
18 ถาเพียงแตเจาใสใจในคําบัญชาของเรา 

ปานนี้  เจาก็มีสันติสุขหลั่งไหลดั่งแมน้ํา 
มีความชอบธรรมเหมือนคลื่นในทะเล 

19  ลูกหลานของเจาจะเปนเหมือนเม็ดทราย 
 เหมือนเม็ดขาวนับไมถวน 
 ชื่อของเขาจะไมถูกตัดออกหรือถูกทําลายไปตอหนาเรา" 
20 จงออกจากบาบิโลน  หนีใหพนชนชาวบาบิโลน! 
 จงประกาศเชนนี้ดวยเสียงโหรองยินดี 
 แจงไปถึงสุดปลายแผนดินโลกวา 
"องคพระผูเปนเจา+ทรงไถยาโคบ 

ผูรับใชของพระองคแลว" 
21
 เขาทั้งหลายมิไดกระหายเมื่อพระองคทรงนําเขาผานทะเลท
ร า ย  
 พระองคทรงทําใหน้ําไหลออกจากศิลาเพื่อเขา 



 พระองคทรงแยกศิลา  และน้ําก็พุงขึ้นมา 
22 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
 "ไมมีสันติสุขสําหรับคนชั่ว" 
 
ผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+ 
49 ฟงขาพเจาเถิด ดินแดนชายทะเลเอย 
 ชนชาติไกลโพนท้ังหลาย ฟงทางนี้ 
 องคพระผูเปนเจา+ตรัสเรียกขาพเจาตั้งแตขาพเจายังไมเกิด 
 ทรงเอยชื่อขาพเจาตั้งแตขาพเจาถือกําเนิด 
2 พระองคทรงกระทําใหปากขาพเจาเหมือนดาบอันคมกริบ 
 ทรงซอนขาพเจาไวในรมเงาแหงพระหัตถ 

ทรงกระทําใหขาพเจาเปนลูกธนูคมปลาบ 
และทรงเก็บขาพเจาไวในแลงธนูของพระองค 

3 พ ร ะ องคตรัสกับขาพเจาวา 
 "อิสราเอลเจาเปนผูรับใชของเรา  
 เ ร า จ ะ แ ส ด ง เกียรติบารมีของเราในตัวเจา" 
4 แตขาพเจากลาววา "ขาพเจาตรากตรําไปโดยไรจุดหมาย 
 ลงแรงไปโดยเปลาประโยชนไรคา 
 ถึงกระนั้นสิ่งท่ีขาพเจาควรไดก็อยูในพระหัตถขององคพระผู
เปนเจา+ 
 บ ำ เหน็จของขาพเจาอยูท่ีพระเจาของขาพเจา" 
5
 และบัดนี้องคพระผูเปนเจา+ผูทรงสรางขาพเจาในครรภมาร
ด า  
 เพื่อใหเปนผูรับใชของพระองคนํายาโคบกลับมาหาพระองค 
  และรวบรวมอิสราเอลมายังพระองคเอง 



 เพราะขาพเจามีเกียรติในสายพระเนตร
 ขององคพระผูเปนเจา+ 
 แ ละพระเจาของขาพเจาทรงเปนพละกําลังของขาพเจา 
6 พระองคตรัสวา  

"เปนการเล็กนอยเกินไปที่จะใหเจาเปนผูรับใชของเรา 
 เพื่อฟนฟูชนเผาตางๆ ของยาโคบใหกลับสูสภาพเดิม 
 และนําชนอิสราเอลเหลานั้นซ่ึงเราสงวนไวนั้นกลับมาหาเรา  
 เราจะใหเจาเปนแสงสวางสําหรับ ช น ผูไมเชื่อพระเจาดวย 
 เพื่อเจาจะนําความรอดของเราไปจนถึงสุดปลายแผนดินโลก
" 
7 องคพระผูเปนเจา+องคพระผูไถ  องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล  
ตรัสแกบุคคลผูนั้น 
 ซ่ึงเปนท่ีรังเกียจเดียดฉันทของประชาชาติ 

ผูเปนคนรับใชของบรรดาผูครอบครองนั้นพระองค  
ตรัสวา "กษัตริยท้ังหลายจะเห็นเจาแลวก็ยืนขึ้น 

 เจานายทั้งปวงจะเห็นแลวก็หมอบกราบเนื่องจากองคพระผูเ
ปนเจา+ผูทรงสัตยซ่ือ 
 องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลผูทรงเลือกสรรเจา" 
 
การกอบกูอิสราเอล 
8 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา  

"ในวาระแหงความโปรดปราน  เราจะตอบเจา 
 ในวันแหงความรอด เราจะชวยเจา 
 เราจะปกปองและทําใหเจาเปนคําม่ันสัญญาแกเหลาประชาก
ร  
 วาจะใหดินแดนนั้นกลับคืนสูปกติสุข 



 และรื้อฟนกรรมสิทธิ์ซ่ึงถูกท้ิงราง 
9 ใหกลาวแกเชลยวา 'ออกมาเถิด'  
 และกลาวแกผูอยูในความมืดมนวา  
 'จงเปนอิสระ!'  
 “ พ ว ก เ ข าจะเลี้ยงชีพอยูริมทาง 
 และพบทุงหญาเขียวขจีบนเนินเขากันดารแหงแลงทุกแหง 
10 เขาจะไมหิวหรือกระหาย  
 แสงอาทิตยอันแผดเผาและลม 

ทะเลทรายอันรอนระอุจะไมซัดมาถึงเขาอีกตอไป  
 พระองคผูทรงเอ็นดูสงสารเขา 
 จะนําเขา พาเขามายังริมธารน้ําพุ 
11 เราจะเปลี่ยนภูเขาท้ังปวงของเราใหเปนทางเรียบ 
 และทางหลวงของเราจะถูกสรางขึ้น 
12 ดูเถิด พวกเขาจะมาจากแดนไกล 

บางมาจากทางเหนือ บางมาจากทางตะวันตก 
บางก็มาจากอัสวาน*"(49:12* ตนฉบับเกาแกบางสําเนาวา 
สินิม) 

13 ฟาสวรรคเอย  จงโหรองยินดี 
 โลกเอย จงปรีด์ิเปรม  
 ภูเขาท้ังหลายเอย จงเปลงเสียงรองเพลง! 
 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงปลอบโยนประชากรของพระอง
ค 
 และจะทรงเอ็นดูสงสารผูท่ีทุกขทรมาน 
14 แตศิโยนกลาววา "องคพระผูเปนเจา+ทอดท้ิงขาเสียแลว  
 องคพระผูเปนเจา+ทรงลืมขาไปแลว" 
15 "แมจะลืมลูกนอยในอก 



 และจะไมเอ็นดูสงสารลูกท่ีนางใหกําเนิดไดหรือ? 
 แมนางอาจจะลืมได 

แตเราจะไมลืมเจา! 
16 ดูเถิด เราไดสลักชื่อของเจาไวบนฝามือของเรา  
 กําแพงของเจาอยูตรงหนาเราเสมอ 
17 ลูกๆ ของเจารีบรุดมา 
 และบรรดาผูท่ีทําใหเจาเริศรางก็ไปจากเจา 
18 เงยหนาขึ้นมองไปรอบๆ เถิด  
 ลูกๆ ท้ังหมดของเจาชุมนุมกันมาหาเจา" 
 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "เราดํารงอยูแนนอนฉันใด 

พวกเขาจะเปนเครื่องประดับตกแตงเจา 
เจาจะเหมือนเจาสาว  มีพวกเขาเปนอาภรณประดับ 

19 ถึงแมวาเจาปรักหักพังและเริศราง  
 ดินแดนของเจาก็ถูกท้ิงราง  
 แตบัดนี้เจาจะกลับคับแคบเกินไปสําหรับประชากรของเจา 
 และผูท่ีลางผลาญเจาจะไปไกลลิบลับ 
20 ลูกหลานซ่ึงเกิดในชวงทุกขลําเค็ญของเจา 
จะพูดใหเจาไดยินวา 
 ‘ ที่นี่คับแคบเกินไปสําหรับเรา 
 ขอที่อาศัยมากกวานี้เถิด' 
21 แลวเจาจะรําพึงในใจวา 

'ใครหนอไดใหคนทั้งหมดนี้แกเรา? 
 เราก็ทุกขลําเค็ญและเริศราง ตกเปนเชลยและถูกทอดทิ้ง 
 ใครหนอเลี้ยงดูคนเหลานี้ขึ้นมา? 
 เราถูกท้ิงไวเดียวดาย แลวคนเหลานี้มาจากไหนกัน?’  " 
22 องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 



 "ดูเถิด เราจะสงสัญญาณแกบรรดาประชาชาติ 
 เราจะชูธงใหชนชาติท้ังหลาย 
 พวกเขาจะอุมลูกชายของเจาไวในวงแขนพากลับมาหาเจา 
 สวนลูกสาวของเจาจะใหขี่คอเขามา 
23 บรรดากษัตริยจะเปนบิดาบุญธรรมของเจา 
 และราชินีท้ังหลายเปนแมผูเลี้ยงดู 
 พวกเขาจะหมอบกราบซบหนาลงที่พื้นตรงหนาเจา 
 เขาจะเลียธุลีแทบเทาเจา 
 เม่ือนั้นเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
 ผูท่ีพึ่งหวังเราจะไมผิดหวัง" 
24 จะแยงชิงเหยื่อไปจากนักรบ 
 หรือจะชวยเชลยจากบรรดาผูดุราย27ไดหรือ? 
25 แตองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

"จะริบเชลยคืนจากนักรบ  
 ริบเหยื่อคืนจากผูดุราย  
 เราจะตอสูกับบรรดาผูท่ีตอสูเจา 
 และเราจะชวยลูกๆ ของเจาใหรอด 
26 เราจะทําใหผูกดขี่ขมเหงเจากินเนื้อของตนเอง 
 พวกเขาจะเมาดวยเลือดตนเองเหมือเมาเหลาองุน 
 และแลวมวลมนุษยชาติจะรูวา  

เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+คือองคพระผูชวยใหรอดของเจา 
 องคทรงฤทธิ์แหงยาโคบเปนพระผูไถของเจา" 
 

                                      
27 49:24 * ตนฉบับเกาแกบางสําเนาวา ผูชอบธรรม 
เชนเดียวกับขอ 25 



อิสราเอลผูบาปหนาและผูรับใชท่ีเชื่อฟง 
50 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

"หนังสือหยาของแมเจาอยูท่ีไหน 
 ท่ีเราใชไลนางไปเสีย? 
หรือเราขายเจาไปใหเจาหนี้คนไหน? 
 ท่ีแทเจาถูกขายไปเพราะบาปผิดของเจา 
 แมของเจาถูกไลออกไปเพราะการลวงละเมิดของเจา 
2 เมื่อเรามาถึง  ทําไมจึงไมมีใครสักคน? 
 เม่ือเราเรียก  ทําไมไมมีใครตอบ? 
 แขนของเราสั้นเกินกวาท่ีจะไถเจาหรือ? 
 เราขาดกําลังท่ีจะชวยเจาใหรอดหรือ 
 เราตวาดคําเดียว ทะเลก็แหงเหือด 
 เราทําใหแมน้ํากลับกลายเปนถ่ินกันดาร 

ปลาเนาเหม็นเพราะขาดน้ํา 
 แ ล ะ ต า ย เ พ ร า ะ ค ว า ม ก ร ะ ห า ย  
3 เราเอาความมืดหอหุมทองฟา  
 เอาผากระสอบคลุมมันเสีย" 
4
 องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประทานลิ้นท่ีฝกปรือแลวแก
ขาพเจา  
 เพื่อจะรูจักถอยคําซ่ึงชวยคํ้าชูผูออนระโหย 
 ทุกๆ เชาพระองคทรงปลุกขาพเจา 
 ทรงปลุกหูของขาพเจาใหรับฟงอยางผูท่ีพระองคทรงสอน 
5 องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดทรงเบิกหูขาพเจาออก 
 และขาพเจามิไดขัดขืนหรือหันหนี 
6 ขาพเจายอมหันหลังใหแกผูท่ีโบยตีขาพเจา 



 และเอียงแกมใหแกผูท่ีท้ึงหนวดขาพเจา 
 ขาพเจามิไดหนีหนาผูท่ีเยยหยันและถมน้ําลายรด 
7 เพราะองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดทรงชวยขาพเจา 
 ขาพเจาจะไมอัปยศอดสู 
 ฉะนั้นขาพเจาจึงขมหนาไวประหนึ่งหินเหล็กไฟ 
 และรูวาตัวเองจะไมตองอับอาย 
8 พระองคผูทรงพิสูจนวาขาพเจาเปนฝายถูกนั้นอยูใกล 
 ใครเลาจะสูความกับขาพเจา?   

ก็ใหมาประจันหนากัน! 
 ไหนละผูฟองรองขาพเจา? 

ใหเขามาเผชิญหนากับขาพเจา! 
9 องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดนี่แหละทรงชวยขาพเจา 
 ใครที่ไหนจะกลาวโทษขาพเจา? 
 เขาทั้งหลายจะยอยยับไปเหมือนเสื้อผา 
 และถูกตัวแมลงกินหมด 
10 ใครบางในหมูพวกทานที่ยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
 และเชื่อฟงถอยคําผูรับใชของพระองค? 
 ผูท่ีดําเนินในความมืด ไมมีแสงสวาง 
 จงวางใจในพระนามขององคพระผูเปนเจา+และพึ่งพิงพระเจ
า ข อ ง ต น  
11 แตสวนเจาท้ังปวงที่จุดไฟ ผูชูคบไฟลุกโชติชวงใหตัวเอง 
 จงไปเดินอยูในแสงสวางจากไฟของเจาจากคบไฟที่เจาจุดโ
ชติชวง 
 สิ่งท่ีเจาจะไดรับจากมือของเราคือเจาจะนอนลงในความทุก
ขทรมาน 
 



ความรอดนริันดรสาํหรับศโิยน 
51 “ จงฟงเราเถิด  บรรดาผูขวนขวายหาความชอบธรรม 

และผูแสวงหาองคพระผูเปนเจา+ 
 จงมองดูศิลาท่ีเจาถูกสกัดออกมาดูเหมืองหินท่ีเจาถูกขุดออก
ม า  
2 จงมองดูอับราฮัมบรรพบุรุษของเจา 
และซาราหผูใหกําเนิดเจา 
 เม่ือครั้งเราเรียกเขา  เขาเปนเพียงตัวคนเดียว 
 และเราก็อวยพรเขา  ทําใหกลายเปนชนชาติใหญ 
3 องคพระผูเปนเจา+จะทรงปลอบโยนศิโยนอยางแนนอน 
 และจะทอดพระเนตรซากปรักหักพังท้ังปวงของศิโยนดวยคว
ามเอ็นดูสงสาร 
 พระองคจะทรงกระทําใหถ่ินกันดารของศิโยนเปนเหมือนสว
น เ อ เ ด น   
 พระองคจะทรงทําใหถ่ินกันดารของเธอเหมือนสวนเอเดน 
 ท่ีท้ิงรางของเธอเหมือนอุทยานขององคพระผูเปนเจา+ 
 ท่ีนั่นจะมีความปลาบปลื้มยินดี 
 มีการขอบพระคุณพระเจาและเสียงเพลงไพเราะ 
4 "จงฟงเราเถิด ประชากรของเราเอย 
 ฟงเราเถิด ชนชาติของเราเอย  
 จะมีธรรมบัญญัติจากเรา 
 ความยุติธรรมของเราจะเปนแสงสวางแกมวลประชาชาติ 
5 ความชอบธรรมของเรารีบรุดเขามาใกล 

ความรอดของเรากําลังมาถึงแลว 
 แขนของเราจะอํานวยความยุติธรรมแกชนชาติตางๆ  
 แผนดินชายทะเลจะมองดูเรา  และรอคอย 



 ใหเราลงมืออยางมีความหวัง 
6 จงชําเลืองตาขึ้นมองฟาสวรรค 

และมองดูโลกเบ้ืองลาง 
 ฟาสวรรคจะลับหายไปเหมือนควัน 
 โลกจะเสื่อมโทรมไปเหมือนเสื้อผา 
 และชาวโลกจะตายไปเหมือนแมลงวัน 
 แตความรอดของเราจะดํารงอยูเปนนิตย 
 ความชอบธรรมของเราจะไมสิ้นสุดเลย 
7 “ จงฟงเราเถิด  เจาท้ังหลายผูรูวาอะไรคือความถูกตอง 
 ชนชาติผูถนอมธรรมบัญญัติของเราไวในใจ 
 อยากลัวการตําหนิติเตียนของมนุษย 
 อยาหวั่นไหวไปกับคําสบประมาทของเขา 
8 ดวยวาแมลงจะแทะกินเขาเหมือนเสื้อผา 
 หนอนจะกัดกินเขาเหมือนผาขนสัตว 
 แตความชอบธรรมของเราจะดํารงอยูตลอดกาล 
 ความรอดของเราจะยั่งยืนสืบไปทุกชั่วอายุ" 
9 ขาแตพระกรขององคพระผูเปนเจา+ จงตื่นเถิด! 
ตื่นเถิด!จงสวมพละกําลัง 
 จงตื่นขึ้น  เหมือนในอดีตที่ผานมาดังในชั่วอายุเกากอน 
 มิใชพระองคหรือท่ีฟนราหับออกเปนชิ้นๆ  
 และแทงสัตวรายตัวนั้นทะลุ? 
10 มิใชพระองคหรือท่ีทําใหทะเลแหงเหือด?คือหวงสมุทรอันลึก 
 ผูทรงทําทางไวในทองทะเลลึก 
 เพื่อผูท่ีพระองคทรงไถไวจะขามฟากไปได 
11 ผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงไถไวจะกลับมา 
 พวกเขาจะเดินรองเพลงเขาศิโยน 



 มีความสุขนิรันดรเปนมงกุฎประดับศีรษะ 
 ความยินดีปรีด์ิเปรมจะเต็มตื้นพวกเขา 
 ความทุกขโศกและการทอดถอนใจจะสูญสิ้นไป 
12 "เรานี่แหละเปนผูปลอบโยนเจา 
 เจาเปนใครจึงไปกลัวมนุษยท่ีตองตาย? 
 บุตรของมนุษยซ่ึงเปนเพียงตนหญา 
13 เจาเปนใครจึงลืมองคพระผูเปนเจา+ผูทรงสรางเจา? 

ผูคลี่ฟาสวรรคออกมาและวางรากฐานของโลก 
 เรื่องอะไรเจาถึงตองอกสั่นขวัญแขวนอยูทุกวี่ทุกวัน? 
 เนื่องดวยความเกรี้ยวกราดของผูขมเหงผูมุงสูหายนะ 
 แลวความเกรี้ยวกราดของผูขมเหงอยูท่ีไหนเลา? 
14 ในไมชานักโทษผูหวาดกลัวจนตัวสั่นจะได 

รับการปลดปลอย 
 เขาจะไมตายในคุกหรือขาดอาหาร 
15 เพราะเราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 

ผูกวนทะเลทําใหคลื่นคําราม 
 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์คือพระนามของพระองค 
16 เราใสวาจาของเราไวในปากของเจา 
 และบังเจาไวดวยรมเงาแหงมือของเรา 
 เราเปนผูสถาปนาฟาสวรรคไวในท่ีของมัน  
 เปนผูวางรากฐานของโลก 
 และเปนผูกลาวกับศิโยนวา 
'เจาเปน ป ร ะ ช า ก ร ข อ ง เ ร า ' " 
 
จอกแหงพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+ 
17 ตื่นเถิด  ตื่นเถิด จงลุกขึ้นเถิดเยรูซาเล็มเอย  



 เจาผูด่ืมจากจอกแหงพระพิโรธของพระเจา 
ซ่ึงอยูในพระหัตถขององคพระผูเปนเจา+ 

 เจาด่ืมจนถึงตะกอนกนถวยซ่ึงทําใหถึงกับซวนเซ 
18 ลูกชายทั้งหมดที่น า ง ค ล อ ด อ อ ก ม า  
 ไมมีสักคนเดียวท่ีจะนําทางนาง 
 ลูกชายทั้งหมดที่นางเลี้ยงดูมา 

ไมมีสักคนเดียวท่ีจะจูงนางไป 
19 ภัยพิบัติอันกระหน่ําซํ้าเติมนี้เกิดขึ้นแกเจา  
 ใครเลาจะสามารถปลอบโยนเจาได? 
 หายนะและความยอยยับ 
การกันดารอาหารและการรบราฆาฟน 
 ใครเลาจะสามารถปลอบประโลมเจาได28 
20 ลูกๆ ของเจาเปนลมไปแลว  
พวกเขานอนอยูท่ีหัวถนนทุกสาย 
 ประหนึ่งละม่ังติดอยูในตาขาย 
 พระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+และการวากลาวของพระเจ
าทวมทนเขา 
21 ฉะนั้น จงฟงสิ่งนี้เถิด เจาผูทุกขทรมาน 
 ผูมึนเมาแตมิใชดวยฤทธิ์เหลาองุน 
22 องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด พระเจาของเจา 
ผูปกปองประชากรของพระองค ตรัสวา 
 "ดูเถิด  
เราไดนําถวยซ่ึงทําใหเจามึนเมาออกไปจากมือของเจา 
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เ ร า จ ะ ป ล อ บ ป ร ะ โ ล มเจาไดอยางไร? 



 เจาจะไมตองด่ืมจากถวยนั้น 
คือถวยแหงโทสะของเราอีกตอไป 
23 เราจะเอาถวยนั้นใสลงในมือของบรรดาผูทรมานเจา 
 ผูกลาวกับเจาวา 'นอนหมอบราบซิ  เราจะไดเดินย่ําไป' 
 คนเหลานั้นซ่ึงทําใหหลังของเจาเหมือนพื้นดิน 

เหมือนพื้นถนนใหเหยียบย่ํา" 
 
52 ตื่นเถิด  ตื่นเถิด  ศิโยนเอย จงสวมกําลังวังชา 
 เยรูซาเล็มนครบริสุทธิ์เอย  
จงสวมอาภรณงามตระการของเจาเถิด 
 ผูไมไดเขาสุหนัตและผูมีมลทิน จะไมเขามาในเจาอีก 
2 จงสะบัดฝุนธุลีท้ิงไป จงลุกขึ้น นั่งบนบัลลังกเถิด 
เยรูซาเล็มเอย 
 จงปลดโซตรวนที่ลามคอของเจาเถิด  
ธิดาแหงศิโยนผูตกเปนเชลย 
3 เ พ ร า ะ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

"เจาถูกขายโดยไมมีราคาคางวด  
 เจาก็จะไดรับการไถคืนมาโดยไมตองจายเงิน" 
4 เ พ ร า ะ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา  

"เดิมทีประชากรของเราลงไปอาศัยอยูท่ีอียิปต 
 ตอมาอัสซีเรียไดกดขี่ขมเหงเขา" 
5 องคพระผูเปนเจา+ป ร ะ ก า ศ วา  

"และบัดนี้เรามีอะไรที่นี่บาง? 
 ดวยวาประชากรของเราถูกพาตัวไปเปลาๆ  



ผูครอบครองเขาก็เยยหยัน29 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 

 นามของเราถูกหม่ินประมาทตลอดไป 
6 ดังนั้น ประชากรของเราจะรูจักนามของเรา  
 เพราะฉะนั้น ในวันนั้นเขาจะรูวา 
เราเองเปนผูบอกไวลวงหนา เปนเราเอง" 
7 เทาของผูนําขาวดีมาบนภูเขา ก็งดงามเสียนี่กระไร 
 ผูประกาศสันติภาพ  ผูแจงขาวดีและประกาศความรอด 
 ผูกลาวกับศิโยนวา  “ พระเจาของเจาทรงครอบครอง!”  
8 จงฟงเถิด!  พวกยามของเจาสงเสียงรอง 
 รวมกันโหรองดวยความสุขใจ 
 เม่ือองคพระผูเปนเจา+เสด็จกลับมายังศิโยน 
 เขาทั้งหลายจะเห็นกับตา 
9 จงรวมกันเปลงเสียงรองเพลงเบิกบานเถิด 

ซากปรักหักพังแหงเยรูซาเล็มเอย 
 เ พ ร า ะ องคพระผูเปนเจา+ทรงปลอบโยนประชากรของ
พระองคแลว  
 พระองคไดทรงไถเยรูซาเล็มแลว 
10 องคพระผูเปนเจา+จะทรงเผยพระกรอันบริสุทธิ์ 
 ตอหนาตอตาประชาชาติท้ังปวง 
 ท่ัวท้ังโลกจะเห็นความรอดแหงพระเจา ข อ ง เ ร า  
11 ไปเถิด ไปเสีย จงออกจากที่นั่น! 
 อยาแตะตองสิ่งมลทิน! 
 จงออกมาจากที่นั่น และรักษาตัวใหบริสุทธิ์ 
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เจาท้ังหลายผูอัญเชิญภาชนะขององคพระผูเปนเจา+ 
12 แตเจาจะไมจากมาดวยความรีบรอน หรือเตลิดหนีมา 
 เ พ ร า ะ องคพระผูเปนเจา+จะเสด็จนําหนาเจา 
 พ ร ะเจาแหงอิสราเอลจะทรงระวังหลังใหเจา 
 
การทนทุกขและสงาราศีของผูรับใช 
13 ดูเถิด  ผูรับใชของเราจะกระทําการอยางฉลาดสุขุม30 
 เขาจะไดรับการเทิดทูน ยกยอง และสดุดีอยางสูงสง 
14 คนเปนอันมากตื่นตะลึงเพราะเขา31 
 เนื่องดวยรูปลักษณของเขาเสียโฉมไปจนไมมีใครเหมือน 

และรูปรางของเขาก็เสียไปจนดูไมเหมือนมนุษย 
15 เขาก็จะทําใหหลายประชาชาติตกตะลึง32 

และเขาจะทําใหบรรดากษัตริยปดปาก 
 เพราะพวกเขาจะเห็นสิ่งท่ีไมเคยมีใครบอกเขามากอน 
 และจะเขาใจสิ่งท่ีไมเคยไดยินมากอนฉันนั้น 
 
53 ใครเลาจะเชื่อถอยคําของเรา 
 และพระกรแหงอ งคพระผูเปนเจา+ท ร ง สําแดงแกผูใด? 
2
 เขาผูนั้นเจริญขึ้นตอเบ้ืองพระพักตรพระองคเหมือนหนอออ
น  
 และเหมือนรากไชออกจากพื้นดินแหง  

                                      
30 52:13 * หรือจะทําใหเจริญรุงเรือง 
31 52:14 * ภาษาฮีบรูวา ทาน 
32 52:15 * ตนฉบับภาษฮีบรูวา เขาก็จะประพรมหลายประชาชาติ 



 เขาไมมีความงามหรือความโออาตระการที่จะดึงดูดเรา 
 รูปลักษณไมมีอะไรชวนใหปรารถนา 
3 เขาถูกมนุษยทอดท้ิงและเดียดฉันท 
 เปนคนเจาทุกข  และคุนเคยกับความยากแคนลําเค็ญ 
 เปนคนที่ใครๆ เบือนหนาหนี 
 เขาถูกเหยียดหยาม และเราก็ไมนับถือเขา 
4 แนทีเดียว 
เขารับความบกพรองและแบกความทุกขโศกของเราไป  
 ถึงกระนั้นเรากลับถือวาเขาถูกพระเจาตี 
 คือถูกพระองคโบยตี และทรมาน 
5 แตเขาถูกทํารายเพราะการลวงละเมิดของเรา 
 เขาบอบช้ําเพราะความผิดบาปของเรา 
 เขารับโทษทัณฑเพื่อเราจะมีสันติสุข 
 บาดแผลของเขาทําใหเราไดรับการรักษา 
6 เราทั้งปวงหลงเตลิดไปเหมือนแกะ 
 แตละคนหันไปตามทางของตน 
 แ ล ะ องคพระผูเปนเจา+ทรงวางความผิดบาปของเราทุกค
นบนตัวเขา 
7 เขาถูกกดข่ีขมเหงและทนทุกขทรมานแตก็ไมเคยปริปากเลย 
 เขาถูกนําตัวเขาสูแดนประหารเหมือนลูกแกะ 
 และแกะนิ่งอยูตอหนาผูตัดขนแกะฉันใด  
เขาก็ไมยอมปริปากฉันนั้น 
8 เขาถูกนําตัวออกไปจากการกดขี่ขมเหง33และการพิพากษา 
 และใครเลาจะพูดถึงลูกหลานของเขาได 

                                      
33 53:8 * หรือ จากการจับกุม 



 เพราะเขาถูกตัดขาดจากดินแดนผูมีชีวิต 
 เขาถูกตี34เพราะการลวงละเมิดแหงประชากรของเรา 
9 เขาถูกฝงในหลุมฝงศพรวมกับคนชั่ว 
 และรวมกับเศรษฐีในความตายของเขา 
 ท้ังๆ ท่ีเขาไมเคยทําความทารุณโหดราย 
 ไมเคยพูดคําหลอกลวงตลบตะแลง 
10
 ถึงกระนั้นก็เปนน้ําพระทัยขององคพระผูเปนเจา+ท่ีจะบดขยี้
และทําใหเขาทุกขทรมาน 
 และถึงแมองคพระผูเปนเจา+ทรงใช35ชีวิตของเขาเปนเครื่อง
บูชาลบมลทิน 
 แตเขาจะเห็นวงศวานของตนและวันคืนของเขายาวนาน 
 น้ําพระทัยขององคพระผูเปนเจา+จะเจริญรุงเรืองในมือของเ
ข า  
11 ภายหลังความทุกขทรมานในวิญญาณจิตของเขา  

เขาจะแลเห็นแสงสวางแหงชีวิต36 และพึงพอใจ37 
 โดยความรูของเขาคือผูรับใชท่ีชอบธรรมของเรา 
จะกระทําใหคนเปนอันมากกลายเปนผูชอบธรรม 

 และเขาจะแบกความบาปผิดท้ังมวลของคนเหลานั้น 

                                      
34 53:8 ** หรือ จ า ก ไ ป  
35 53:10 * ภาษาฮีบรูวา ถึงแมเขาใช 
36 53:11 * ตนฉบับเกาแกบางสําเนา ไมมีคําวา แสงสวางแหงชีวิต 
37 53:11 ** หรือ 
เขาจะแลเห็นผลแหงความทุกขทรมานในวิญญาณจิตของเขาและ
พึงพอใจ 



12 ดวยเหตุนี้เราจะใหเขามีสวนในทามกลางผูยิ่งใหญ38 
 และเขาจะแบงรางวัลกับผูแข็งแกรง39 
 เนื่องจากเขายอมพลีชีวิตและถูกนับเปนพวกคนทรยศ 
 เพราะเขาแบกรับความบาปผิดของคนเปนอันมาก 
  และทูลวิงวอนเพื่อคนทรยศ 
 
พระสริิทีจ่ะมาถึงของศโิยน 
54 "จงรองเพลงเถิด หญิงหมันเอย เจาผูไมเคยมีลูก  
 จงเปลงเสียงรองเพลง และจงโหรองยินดีเถิด 
เจาผูไมเคยเจ็บครรภ 
 ดวยวาลูกของหญิงท่ีโดดเด่ียวก็ยังมีมากกวา 

ลูกของหญิงผูมีสามี" องคพระผูเปนเจา+ตรัส 
2 "จงขยายที่ตั้งเต็นทของเจา 

ขึงผาเต็นทออกกวาง 
อยารั้งไว  

 ตอเชือกเต็นทและตอกหลักหมุดใหม่ันคง 
3 เพราะเจาจะขยายออกทั้งขวาและซาย 
 ลูกหลานของเจาจะยึดกรรมสิทธิ์ของประชาชาติตางๆ  
 และตั้งถ่ินฐานในนครเริศรางของเขา 
4 อยากลัวเลย  เจาจะไมตองทนอับอาย 
 อยาอดสูใจเลย  เจาจะไมตองขายหนา 
เจาจะลืมความอัปยศในวัยสาว 
 และไมจดจําคําถากถางเรื่องความเปนมายของเจาอีก 

                                      
38 53:12* หรือ คนมากมาย 
39 53:12 ** หรือ ค น จ ำ น ว น ม า ก ) 



5 เพราะองคพระผูสรางเจาเปนสามีของเจา 
 ท ร ง พ ร ะ น า ม วาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
 องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลคือองคพระผูไถของเจา 

ทรงเปนพระเจาเหนือสากลโลก 
6 องคพระผูเปนเจา+จะทรงเรียกเจากลับมา 
 เสมือนหนึ่งเจาเปนภรรยาที่ถูกทอดทิ้งและชอกช้ําระกําใจ  
 เปนภรรยาท่ีแตงไปตั้งแตยังสาวรุน แลว 
  ก็ถูกทอดทิ้ง" พระเจาของเจาตรัสไว 
7 "ชั่วประเดี๋ยวหนึ่งเราทอดทิ้งเจา 
 แตดวยความเมตตาลึกๆ ในใจ เราจะพาเจากลับมา 
8 ในชั่วขณะหนึ่งของความโกรธ เราเบือนหนาหนีไปจากเจา 
 แตดวยความรักอันนิรันดร  เราจะเมตตาเจา 
 องคพระผูเปนเจา+องคพระผูไถของเจาตรัสไว 
9 “ สําหรับเราแลวเรื่องนี้เปนเหมือนในสมัยโนอาห 
 เราปฏิญาณไววาจะไมใหน้ําของโนอาหทวมโลกอีกฉันใด 
 บัดนี้เราก็ปฏิญาณวาจะไมโกรธและไมตอวาเจาอีกฉันนั้น 
10 แมภูเขาจะถูกเขยาและเนินเขาถูกเขยื้อนไป 
 แตความรักม่ันคงที่เรามีตอเจาจะไมคลอนแคลน 
 และพันธสัญญาแหงสันติภาพของเราจะไมสูญสิ้นไป" 
 องคพระผูเปนเจา+ผูทรงเมตตาเจาตรัสไว 
11 "โอ นครซึ่งถูกทรมาน  ถูกพายุพัดกระหน่ํา  

และไมไดรับการปลอบประโลม 
 เราจะสรางเจาดวยไพฑูรย40 
 รากฐานของเจาคือพลอยสีน้ําเงิน 

                                      
40 54:11 * คํานี้ในภาษาฮีบรู มีความหมายไมชัดเจน 



12 เราจะสรางหอรบของเจาดวยทับทิม 
 ประตูทําจากพลอยอันวาววับ 
 และกําแพงทั้งปวงทําจากอัญมณีล้ําคา 
13 ลูกๆ ท้ังสิ้นของเจาจะรับการสอนจากองคพระผูเปนเจา+ 
 เขาทั้งหลายจะมีสันติสุขยิ่งใหญ 
14 เจาจะไดรับการสถาปนาขึ้นในความชอบธรรม  
 การกดขี่ขมเหงจะหางไกลเจา 
 ไมมีอะไรที่เจาตองกลัว   

ความอกสั่นขวัญแขวนจะถูกกําจัดไปไกล  
 ไมเฉียดกรายมาใกลเจา 
15 หากมีใครโจมตีเจา ก็ไมใชเพราะเรากระทํา 
 ผูท่ีโจมตีเจาจะยอมแพเจา 
16 ดูเถิด  เราเองเปนผูสรางชางเหล็กซ่ึงพัดถานลุกเปนไฟ  
 และผลิตอาวุธอันเหมาะแกงานของมัน  
 และเราเองที่สรางผูทําลายลางเพื่อกระทําความยอยยับ 
17 ไมมีอาวุธท่ีตอสูเจาชิ้นใดเอาชนะเจาได  
 เจาจะพิสูจนหักลางทุกลิ้นท่ีปรักปรําเจา  
 นี่เปนมรดกแหงบรรดาผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+ 
 และเปนการพิสูจนยืนยันวาเขาไมผิดจากเรา"  
 องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
 
คําเชื้อเชิญบรรดาผูกระหาย 
55 "เชิญทุกคนที่กระหายมาดื่มน้ําเถิด  
 และผูท่ีไมมีเงินจงมาซ้ือกินเถิด!  
 มาซ้ือเหลาองุนและนม 

โดยไมคิดเงินและไมคิดมูลคา 



2 ทําไมเจาจึงใชจายเงินซ้ือสิ่งท่ีมิใชอาหาร  
 และลงแรงทําสิ่งท่ีไมชวยใหอิ่มใจ? 
 จงฟงเถิด จงฟงเรา  และรับประทานสิ่งท่ีดี  
 แลวจิตวิญญาณของเจาจะปติยินดีในอาหารอันอุดมท่ีสุด 
3 จงเง่ียหูและมาหาเรา  
 มาฟงเราเพื่อจิตวิญญาณของเจาจะมีชีวิตอยูได 
 เราจะทําพันธสัญญานิรันดรกับเจา  
 วาดวยความรักอันสัตยซ่ือซ่ึงเราสัญญาไวกับดาวิด 
4 ดูเถิด เราไดกระทําใหเขาเปนพยานแกประชาชาติตางๆ  
 เปนผูนําและผูบังคับบัญชาประชาชาติท้ังหลาย 
5 แนทีเดียวเจาจะเรียกชุมนุมประชาชาติซ่ึงเจาไมรูจัก 
 และประชาชาติซ่ึงไมรูจักเจาจะรีบรุดมาหาเจา  
 เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา  
 องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลประทานศักด์ิศรีแกเจา" 
6 จงแสวงหาองคพระผูเปนเจา+ขณะที่จะพบพระองคได 
 จงรองทูลพระองคขณะเมื่อยังทรงอยูใกล 
7 ใหคนชั่วรายละทิ้งวิถีทางของตน  
  และคนบาปชั่วละท้ิงความคิดของตน  
 ใหเขาหันกลับมาหาองคพระผูเปนเจา+ 
และพระองคจะทรงเมตตาเขา  
  ใหเขาหันกลับมาหาพระเจาของเรา เพราะพระองค  
    จะทรงใหอภัยโดยไมคิดมูลคา 
8 องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "เพราะความคิดของเรา 

ไมเปนความคิดของเจา  
 วิถีทางของเจาไมเปนวิถีทางของเรา”  
9 “ ฟาสวรรคสูงสงกวาแผนดินโลกฉันใด  



 วิถีของเราก็สูงสงกวาทางของเจา 
 และความคิดของเราก็สูงสงกวาความคิดของเจาฉันนั้น 
10 เฉกเชน ฝนและหิมะโปรยลงมาจากฟาสวรรค  

และไมกลับไปที่นั่นโดยไมทําใหแผนดินโลกชุมฉ่ํา  
 และทําใหพืชพันธุแตกหนองอกงาม 
 เพื่ออํานวยเมล็ดสําหรับผูหวาน และอาหารสําหรับผูบริโภค 
12 ถอยคําท่ีออกจากปากเราก็เปนดังนั้น  มันจะไมกลับคืน 

มายังเราโดยเปลาประโยชน  
 แตจะสัมฤทธิ์ผลดังท่ีเราปราถนา 
 และสําเร็จตามเปาหมายที่เราตั้งไว 
12 เจาจะออกไปดวยความสุขยินดี  
และถูกนําออกไปดวยสันติสุข  
 ภูเขาและเนินเขาจะเปลงเสียงรองเพลงตอหนาเจา  
 บรรดาตนไมในทุงนาจะปรบมือ 
13 ตนสนจะงอกขึ้นแทนที่พุมหนาม 
 พันธุไมหอมจะงอกขึ้นแทนที่หนามยอย 
 การนี้จะเปนท่ีเชิดชูองคพระผูเปนเจา+ 
 เปนหมายสําคัญนิรันดรซ่ึงจะไมถูกทําลายลางเลย”  
 
ความรอดสําหรับคนอื่นๆ 
56 องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนี้วา  

"จงผดุงความยุติธรรมและกระทําสิ่งท่ีถูกตอง  
 เพราะความรอดของเราใกลเขามาแลว  
 แ ล ะความชอบธรรมของเราจะปรากฏในไมชา 
2 ความสุขมีแกผูท่ีกระทําเชนนี้  
 คือแกผูท่ียึดถือไวอยางเหนียวแนน  



 ผูถือรักษาวันสะบาโตโดยไมลบหลูดูหม่ิน  
 และยับยั้งมือของตนจากการกระทําชั่วใดๆ" 
3 อยาใหคนตางชาติผูอุทิศตนแดองคพระผูเปนเจา+กลาววา  
 
 "พ ร ะ เ จายอมจะทรงแยกขาพเจาจากประชากรของพระ
องค"  
 และอยาใหขันทีบนวา  

"ขาพเจาเปนเพียงตนไมแหงเฉา" 
4 เพราะองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา  

"เหลาขันทีซ่ึงรักษาวันสะบาโตของเรา  
 ผูเลือกทําสิ่งท่ีเราพอใจและยึดม่ันในพันธสัญญาของเรา 
5 เราจะมอบอนุสรณและชื่อ 

ท่ีอยูภายในวิหารและกําแพงของเราแกพวกเขา 
ซ่ึงดีกวามีลูกชายลูกสาวเสียอีก 

เราจะใหนามนิรันดรแกพวกเขา 
เปนนามที่จะไมถูกคัดออก 

6 และคนตางชาติท่ีอุทิศตนแดองคพระผูเปนเจา+ 
ปรนนิบัติพระองค  รักพระนามองคพระผูเปนเจา+ 
และนมัสการพระองค  

 ทุกคนท่ีรักษาวันสะบาโตโดยไมลบหลูดูหม่ิน   
 ผูท่ียึดม่ันในพันธสัญญาของเรา 
7 เราจะพาเขามายังภูเขาศักด์ิสิทธิ์ของเรา 

และใหพวกเขายินดีปรีด์ิเปรมในนิเวศแหงการอธิษฐานของเ
ร า   
 เราจะรับเครื่องเผาบูชาและเครื่องถวายบูชาของเขาบนแทน
บูชาของเรา  



ดวยวานิเวศนของเราจะไดชื่อวา      
 'นิเวศแหงการอธิษฐาน สําหรับมวลประชาชาติ" 

8
 องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดผูรวบรวมเชลยอิสราเอลประ
กาศวา  
 "เราจะรวบรวมคนอื่นมาอีก  
 
พระเจาทรงกลาวโทษคนชั่วราย 
9 มาสิ  มวลสัตวปาแหงทองทุง  
 มาขย้ํากินเสียสิ บรรดาสัตวปาแหงพงไพร! 
10 ยามของอิสรา เ อ ล ต า บ อ ด   
 พวกเขาขาดความรู  
 เปนสุนัขใบ  เหาไมได 
 พวกเขาเอาแตนอนฝน 
 พวกเขารักการหลับใหล 
11 พวกเขาเปนสุนัขหิวกินไมหยุด กินไมรูจักอิ่ม 

เปนผูเลี้ยงแกะที่ขาดความเขาใจ 
 ทุกคนหันไปตามทางของตน 

แตละคนลวนมุงหาผลประโยชนใสตัว 
12 ตางก็วา "ม า   เ อ าเหลาองุนมาใหเรา!  
 เอาสุรามาใหเราด่ืมเต็มท่ี!  
 และพรุงนี้ก็จะเปนเหมือนวันนี้  หรือดียิ่งขึ้นไปอีก" 
 
57 คนชอบธรรมพินาศไป และไมมีใครใสใจ 
 คนซ่ือสัตยถูกคราไป  และไมมีใครเขาใจ  
 วาคนชอบธรรมถูกรับไป เพื่อใหพนจากความเลวราย 



2 บรรดาผูท่ีดําเนินชีวิตอยางเที่ยงธรรมเขาสูสันติสุข  
 เขาทั้งหลายพบการพักสงบในความตาย 
3 สวนเจา จงมาที่นี่  เจาลูกแมมดหมดผี  
 เจาผูเปนหนอเนื้อเชื้อไขของคนลวงประเวณีและหญิงโสเภ
ณี! 
4 เจาเยยหยันใคร? เจาหัวเราเยาะใคร? 
เจาแลบลิ้นปลิ้นตาใสใคร?  
 เจาเปนเทือกเถาเหลากอของคนทรยศและเปนวงศวานของค
นโกหกมิใชหรือ? 
5 เจาเรารอนดวยราคะในหมูตนโอกและใตตนไมใบดกทุกตน  
 เจาสังเวยลูกของเจาในหุบเขาลึกและใตชะงอนผา 
6 รูปเคารพทามกลางหินเรียบในหุบเขาลึกเปนสวนของเจา  

พระเหลานั้นเปนสวนของเจา 
 เจาไดถวายเครื่องด่ืมบูชา 

และเครื่องธัญบูชาแกพวกมัน  
 เนื่องดวยสิ่งเหลานี้เราควรจะยกโทษใหเจาหรือ? 
7 เจาไดตั้งเตียงไวบนภูเขาสูงเดน 
 เจาขึ้นไปถวายเครื่องบูชาของเจาท่ีนั่น 
8 ขางหลังประตูและเสาประตูของเจา 

เจาไดตั้งสัญลักษณนอกศาสนาไว 
เจาละทิ้งเรา เจาเปดผาคลุมเตีย ง   
ขึ้นไปบนเตียง และเปดกวาง  
เจาทําสัญญากับบรรดาเจาของเตียงที่เจารัก 
และมองดูความเปลือยเปลาของเขา 



9 เจาไปหาพระโมเลค41 
พรอมกับน้ํามันและเพิ่มน้ําหอมของเจา 
 เจาสงคณะทูต42ของเจาไปไกล 

ถึงขนาดลงไปยังแดนผูตาย!43 
10 เจาออนระโหยไปตามวิถีทางของเจา  
 แตเจาก็ไมเคยพูดวา ‘ ไมมีหวัง’  

เจาเสริมกําลังตัวเอง 
และเจาจึงมิไดออนเปลี้ยไป 

11 “ เจากลัวเกรงใครหนักหนา? ถึงไดมุสาตอเรา  
 ไมนึกถึงเรา และไมใครครวญสิ่งนี้ในใจ 
 เปนเพราะเรานิ่งเงียบอยูนานอยางนั้นหรือ?  
 เจาจึงไมยําเกรงเรา 
12 เราจะเปดเผยความชอบธรร ม แ ล ะ ก า ร  
 กระทําท้ังหลายของเจา  
 แตมันจะไมเปนประโยชนอันใดแกเจา 
13 เมื่อเจารองขอความชวยเหลือ 

ก็ใหรูปเคารพทั้งหลายแหลของเจาชวยเจาสิ!     
 ลมจะหอบเอาพวกมันไปเสีย  
 แคลมหายใจวูบเดียวก็พัดมันปลิวไปได  
 แตสวนผูท่ีพักพิงในเรา 

จะไดรับดินแดนนั้นเปนมรดก 
 และมีสิทธิ์ครอบครองภูเขาศักด์ิสิทธิ์ของเรา”  

                                      
41 57:9 * หรือ กษัตริย 
42 57:9 **หรือ บรรดารูปเคารพ 
43 57:9 ***ภาษาฮีบรูวา เชโล (sheol) 



การปลอบประโลมผูสํานึกผิด 
14 และจะมีเสียงกลาววา "จงสรางขึ้น จงสรางขึ้นเถิด 
จงเตรียมทางไว!  
 จงขจัดอุปสรรคตางๆ ออกจากวิถีแหงประชากรของเรา" 
15 พระองคผูสูงเดนซ่ึงดํารงอยูนิรันดร  
 ผูทรงพระนามวาบริสุทธิ์สูง ตรัสวา 

"เราอาศัยอยูในที่สูงสงและบริสุทธิ์  
แตก็สถิตกับผูสํานึกผิดและถอมใจลง 

 เพื่อฟนจิตวิญญาณของผูใจถอม  และชูใจผูสํานึกผิด 
16 เราจะไมกลาวโทษเนืองนิตย  หรือโกรธเคืองอยูร่ําไป  
 มิฉะนั้นแลวจิตวิญญาณของมนุษยจะสิ้นแรงตอหนาเรา 

ผูสรางลมปราณของมนุษย 
17 เราโกรธเพราะกิเลสบาปหนาของเขา  
 เราลงโทษเขาและหันหนาหนีดวยความโกรธ  
 แตเขาก็ยังคงทําตามใจชอบของตน 
18 เราไดเห็นวิถีทางของเขาแลว  
 แตเราจะรักษาเขาใหหาย   
 เ ร า จ ะ น ำ เ ข า แ ล ะ ป ล อ บ ป ร ะ โ ล ม
เ ข า  
19
 ใหริมฝปากของบรรดาผูไวทุกขในอิสราเอลกลาวคําสรรเสริ
ญ   
 สันติสุข สันติสุข แกเขาทั้งปวงไมวาจะอยูไกลหรือใกล 
 เพราะเราจะรักษาเขาทั้งหมด" องคพระผูเปนเจา+ 

ตรัสดังนั้นแหละ 
20 แตคนชั่วรายเหมือนทะเลปนปวน ซ่ึงไมอาจสงบนิ่ง  



 คลื่นของเขากวนเลนและโคลนขึ้นมา 
21 พระเจาของขาพเจาตรัสวา "ไมมีสันติสุขสําหรับคนชั่วราย" 
          
การถืออดอาหารที่ถูกตอง 
58 "จงตะโกนดังๆ  ไมตองออมเสียงไว 

จงเปลงเสียงใหดังเหมือนแตร  
 จงแจงแกประชากรของเราถึงการทรยศของพวกเขา 

และแจงแกวงศวานของยาโคบถึงความบาปทั้งหลายของเขา 
2 พวกเขาแสวงหาเราวันแลววันเลา 
 ทําทีกระตือรือรน อยากรูจักทางของเรา  
 ราวกับวาพวกเขาเปนชนชาติท่ีกระทําสิ่งท่ีถูกตอง 
 และมิไดละทิ้งคําบัญชาของพระเจา 
 พวกเขาทูลขอการตัดสินอยางเท่ียงธรรมจากเรา     
 และทําเหมือนวาอยากใหพระเจาเขามาใกล 
3 เขาทั้งหลายกลาววา 'ขาพระองคท้ังหลายไดอดอาหาร  
 แตทําไมพระองคไมเห็นบาง?’   
 ขาพระองคท้ังหลายถอมกายถอมใจลงแลว 

แตทําไมพระองคยังไมสังเกตบางเลย?'  
 “ ถึงกระนั้นในวันท่ีเจาถืออดอาหาร เจาก็ยังทําตามใจชอบ 
 และบีบบังคับคนงานของเจา 
4 การถืออดอาหารของเจาจบลงดวยการ  

ทะเลาะวิวาทและการตอสู  
 พวกเจาชกตอยกันเองดวยหมัดอันชั่วราย   

อยาหวังวาการถืออดอาหารของเจาอยางท่ีทําในวันนี้ 
 จะสามารถทําใหเสียงออนวอนของเจาจะขึ้นไปถึงเบ้ืองบนไ
ด 



5 นี่นะหรือการถืออดอาหารที่เราเลือกสรร  
 แคเปนวันใหมนุษยถอมตัวลง? แคเปนวันให 
 เขากมหัวลงเหมือนตนออ  
 สวมผากระสอบนอนลงในกองขี้เถาหรือ?   
 นี่หรือสิ่งท่ีเจาเรียกวาการถืออดอาหาร  
 วันท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงยอมรับหรือ? 
6 “ อยางนี้มิใชหรือคือการถืออดอาหารที่เราเลือกสรรไว?  
 คือการปลดโซตรวนแหงความอยุติธรรม แกสายรัดแอก  
 ปลดปลอยผูถูกกดขี่ขมเหงใหเปนอิสระ 
และหักแอกทุกอันออก  
7 การปนอาหารแกผูหิวโหย 

และใหท่ีพักพิงแกคนยากจนเรรอน  
 เม่ือเห็นผูเปลือยกายก็ใหเสื้อผาแกเขา  
 และไมหันหนีจากเลือดเนื้อเชื้อไขของเจาเอง 
8 เมื่อนั้นความสวางของเจาจะเจิดจาดังอรุณรุง  
 เจาจะรับการบําบัดรักษาอยางรวดเร็ว  
 เ มื่อนั้นความชอบธรรมของเจา44จะนําหนาเจา  
 และพระสิริขององคพระผูเปนเจา+จะระวังหลังใหเจา 
9 เมื่อนั้นเจาจะรองทูล 
และองคพระผูเปนเจา+จ ะ ท ร ง ต อ บ  

เจาจะรองขอความชวยเหลือ และพระองคจะตรัสวา 
'เราอยูนี่'  
 หากเจากําจัดแอกของการกดขี่ขมเหงการชี้นิ้วและขจัดคําพู
ดชั่วราย 

                                      
44 58:8 * หรือ องคผูชอบธรรมของเจา 



10 และหากเจาอุทิศตนเพื่อผูหิวโหย  
ใหผูถูกกดขี่ขมเหงที่ขัดสนอิ่มเอมใจ   
 เม่ือนั้นความสวางของเจาจะสองขึ้นในความมืด  
 และค่ําคืนของเจาจะกลับกลายเปนเชนเที่ยงวัน 
11 องคพระผูเปนเจา+จะทรงนําเจาตลอดไป  
 จะทรงใหเจาอิ่มเอมใจในดินแดนแหงตะวันเจิดจา  
 พระองคจะทรงเสริมกําลังรางกายเจา  
 เจาจะเปนเหมือนสวนท่ีไดรับการรดน้ํา อยางดี 
 เหมือนน้ําพุท่ีมีน้ําไหลอยูตลอด 
12 ประชากรของเจาจะสรางซากปรักหักพังโบราณขึ้นใหม   
 และจะฟนฟูรากฐานสมัยเกากอน  
 เจาจะไดรับการขนานนามวาผูซอมกําแพงที่หักพัง  
 ผูซอมถนนหนทางเพื่อจะมีท่ีอยูอาศัย 
13 หากเจาหยุดเหยียบย่ําวันสะบาโต 
 ไมทําอะไรตามใจชอบในวันบริสุทธิ์ของเรา 
 หากเจาเรียกวันสะบาโตวาวันปติยินดี 
 เรียกวันบริสุทธิ์ขององคพระผูเปนเจา+วาวันอันทรงเกียรติ  
 และหากเจาใหเกียรติวันนี้โดยไมทําอะไ ร ต า ม ใ จ ช
อ บ    
 ไมทําตามความพอใจของตนเอง  หรือพูดแตเรื่องไรสาระ 
14 เมื่อนั้นเจาจะพบความสุขยินดีในองคพระผูเปนเจา+  
 และเราจะใหเจาขึ้นขี่อยูบนที่สูงของดินแดน  
 และเราจะเลี้ยงเจาดวยมรดกของยาโคบบิดาของเจา" 

พระโอษฐขององคพระผูเปนเจา+ไดตรัสดังนั้น แ ห ล ะ  
 
ความบาป การสารภาพ และการไถ 



59  แนทีเดียว  
พระกรขององคพระผูเปนเจา+มิไดสั้นเกินกวาจะชวยใหรอดไมได  
 พระกรรณของพระองคก็มิไดตึงเกินกวาจะไมไดยิน 
2
 แตความบาปชั่วของเจาตางหากท่ีไดแยกเจาออกจากพระเจ
าของเจา   
 บาปผิดของเจาทําใหพระองคทรงเบือนพระพักตรหนีจากเจ
า   
 พระองคจึงไมสดับฟง 
3 มือของเจาเกรอะกรังไปดวยเลือด  นิ้วของเจา  

เปรอะเปอนความผิดบาป  
 ริมฝปากของเจาพูดโกหก  

ลิ้นของเจาพึมพําสิ่งชั่วราย 
4 ไมมีใครใสใจในความยุติธรรม   
 ไมมีใครดําเนินคดีอยางบริสุทธิ์ช อ บ ธ ร ร ม   
 เขาทั้งหลายวางใจในการโตแยงอันไรสาระและพูดโกหก  
 กอความเดือดรอนและใหกําเนิดความชั่วราย 
5 เขาฟกไขงูพิษ  และทอใยแมงมุม  
 ใครกินไขของเขาก็จะตาย  
 และเมื่อไขฟองไหนแตก  งูพิษก็เลื้อยออกมา 
6 ใยที่เขาสานกอขึ้นมาก็ใชประโยชนเปนเสื้อผาไมได  
 เขาไมสามารถปกคลุมตัวเองดวยสิ่งท่ีตนทําขึ้น  
 การกระทําของเขาชั่วราย  
 มือของเขาพรอมที่จะกระทําการทารุณ 
7 เทาของเขาถลันเขาหาความบาป  
 และพวกเขารีบเรงจะเอาชีวิตผูบริสุทธิ์   



 ความคิดคํานึงของเขาลวนแลวแตชั่ว  
 วิถีทางของเขามีการทําลายลางผลาญ 
8 เขาไมรูจักวิถีแหงสันติสุข  
 ไมมีความยุติธรรมในหนทางของเขา  
 เขาผันแปรมันใหเปนถนนของความชั่ว  
 ไมมีใครที่ดําเนินในทางนั้นจะรูจักสันติสุข 
9 ฉะนั้น ความยุติธรรมจึงหางไกลจากเราท้ังหลาย  
 และความชอบธรรมมิไดมาถึงเรา  
 เรามองหาความสวาง ก็พบแตความมืดมน     
 เรามองหาความสดใส แตก็เดินอยูในเงามืดมิด 
10 เราคลําสะเปะสะปะไปตามกําแพงเหมือนคนตาบอด 
 คลําหาทางเหมือนคนไมมีตา  
 กลางวันแสกๆ เราก็ลมลุกคลุกคลานเหมือนกลางคืน  
 เราจึงเปนเหมือนคนตายในหมูคนเขมแข็ง 
11 เราทุกคนครางเหมือนหมี  
 โอดครวญเสียงเศราสรอยเหมือนนกพิราบ  
 เรามองหาความยุติธรรมแตไมพบเลย  
 มองหาการชวยกู แตก็อยูไกลลิบ 
12 เพราะความผิดของเรามากมายนักในสายพระเนตรพระองค   
 ความบาปทั้งหลายฟองรองเรา  
 ความพลั้งผิดของเราอยูกับเราเสมอ  
 เรายอมรับความผิดบาปของเรา 
13 เรากบฏทรยศตอองคพระผูเปนเจา+  

หันหลังใหพระเจาของเรา  
 กอการกดขี่ขมเหงและการกบฏ  
 กลาวคําโกหกซ่ึงเราคิดไวในใจ 



14 ดังนั้น ความยุติธรรมจึงถดถอย   
 ความชอบธรรมลี้หาง  
 ความจริงหกคะเมนกลางถนน  
 ความซ่ือสัตยไมอาจเขามาได 
15 หาความจริงไมพบเลยไมวาท่ีไหน   
 ผูท่ีหันหนีจากความชั่วกลับตกเปนเหยื่อ 
 องคพระผูเปนเจา+ทอดพระเนตรแลวก็ไมพอพระทัย 

เนื่องจากไมมีความยุติธรรมเลย 
16 พระองคทรงเห็นวาไมมีใครเลย  
 และทรงประหลาดพระทัยท่ีไมมีใครกาวเขามาชวย  
 ดังนั้นพระกรของพระองคเองที่นําความรอดมา   
 และความชอบธรรมของพระองคก็คํ้าจุนพระองคไว 
17 พระองคทรงสวมความชอบธรรมเปนเสื้อเกราะ   
 และทรงหมวกเหล็กแหงความรอดไวบนพระเศียร  
 ทรงฉลองพระองคเปนเสื้อคลุมแหงการแกแคน  

และทรงหมความกระตือรือรนเหมือนหมเสื้อคลุม 
18
 พระองคจะทรงตอบแทนศัตรูท้ังหลายของพระองคดวยพระ
พิโรธ  
 ใหสาสมแกการกระทําของเขา  
 พระองคจะทรงตอบแทนแกแผนดินชายทะเล(หมูเกาะ)ตามที่
มันสมควรจะไดรับ 
19 ผูคนจากตะวันตกจะยําเกรงพระนามขององคพระผูเปนเจา+    
 และจากตะวันออกจะยกยองพระสิริของพระองค 
 เพราะพระองคจะเสด็จมาเหมือนกระแสน้ําเชี่ยว 



ซ่ึงขับเคลื่อนดวยลมปราณแหงองคพระผูเปนเจา45  
20 "องคพระผูไถจะเสด็จมายังศิโยน  
 มายังคนในวงศวานยาโคบที่กลับใจจากความผิดบาปของพ
ว ก เ ข า ”  

องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
21 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา สวนเรา 
นี่คือพันธสัญญาท่ีเราใหกับเขาทั้งหลาย  
 จิตวิญญาณของเราซึ่งอยูกับเจาและถอยคําของเราซ่ึงเราใส
ไวในปากของเจา     
 จะไมพรากไปจากปากของเจา 
  หรือจากปากลูกๆ ของเจา 
หรือจากปากลูกหลานของพวกเขา  
 นับแตบัดนี้จวบจนนิรันดร" 
 องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
 
พระสิริแหงศิโยน 
60 "จงลุกขึ้น สองสวาง เพราะวาความสวางของเจามาแลว 
 และพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ปรากฏขึ้นเหนือเจา 
2 ดูเถิด ความมืดปกคลุมโลก  
 ความมืดมิดอยูเหนือบรรดาประชาชาต ิ
 แตองคพระผูเปนเจา+ทรงปรากฏขึ้นเหนือเจา  
 พระสิริของพระองคปรากฏขึ้นเหนือเจา 
3 ประชาชาติท้ังหลายจะมายังแสงสวางของเจา  

                                      
45 59:19* หรือ เมื่อศัตรูเขามาประหนึ่งน้ําทวม 
พระวิญญาณขององคพระผูเปนเจา+จะพาเขาหนีไป 



 บรรดากษัตริยจะมายังความเจิดจาด่ังรุงอรุณของเจา 
4 “ จงเงยหนาขึ้นมองไปรอบๆ  
 ทุกคนชุมนุมกันมายังเจา  
 ลูกชายทั้งหลายของเจามาจากแดนไกลโพน  
 และลูกสาวท้ังหลายของเจามีคนอุมมา 
5 เจาจะเห็นแลวแชมชื่น  
 จิตใจเบิกบานตื่นเตนยินดี  
 ความมั่งค่ังแหงทองทะเลจะถูกนํามามอบใหเจา   
 ทรัพยสมบัติของประชาชาติตางๆ จะมาถึงเจา 
6 ฝูงอูฐปกคลุมท่ัวดินแดนของเจา  
 อูฐหนุมจากมีเดียนและเอฟาห  
 และอูฐท้ังปวงจากเชบาก็จะมา  
 บรรทุกทองและเครื่องหอม  
 ประกาศสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
7 ฝูงแพะแกะทั้งปวงแหงเคดารจะถูกรวบรวมมายังเจา  
 บรรดาแกะผูแหงเนบาโยทจะรับใชเจา  
เปนเครื่องบูชาบนแทนของเรา  
 เราจะตกแตงวิหารอันมีสงาราศีของเรา 
8 “ และนี่ใครกันหนอพากันบินมาดังเมฆ 
 เหมือนนกพิราบคืนรัง? 
9 แนนอนทีเดียว 
แผนดินชายทะเล(เ ก า ะ )ทั้งหลายมองมายังเรา 

ท่ีแลนนํามาคือเรือแหงทารชิช*(60:9* หรือ เรือสินคา)  
 นําลูกๆ ของเจามาจากแดนไกล 

พรอมดวยเงินทองของเขา   



 เพื่อพระเกียรติแหงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล  
 เพราะพระองคทรงทําใหเจาโออาทรงเกียรติ 
10 “ ชาวตางชาติจะซอมกําแพงใหเจา  
 บรรดากษัตริยของเขาจะรับใชเจา  
 แมยามโกรธเราไดลงโทษเจา   
 แตในความโปรดปราน เราจะเมตตาสงสารเจา 
11 ประตูท้ังหลายของเจาจะเปดไวตลอด  
 ไมปดเลยทั้งกลางวันกลางคืน  
 เพื่อคนเหลานั้นจะนําความม่ังค่ังแหงบรรดาประชาชาติ 
  ซ่ึงบรรดากษัตริยเปนผูนําขบวนฉลองชัยมาใหเจา 
12 ดวยวาประชาชาติหรืออาณาจักรใด 
 ไมยอมรับใชเจาจะพินาศ  
 มันจะถูกทําลายลางราบคาบ 
13 “ พระสิริแหงเลบานอนจะเปนของเจา คือ ตนสน  
ตนเฟอรและตนไซเปรส  
 เพื่อตกแตงสถานศักด์ิสิทธิ์ของเรา 

และเราจะเชิดชูท่ีวางเทาของเรา 
14
 บุตรทั้งหลายของผูท่ีกดขี่ขมเหงเจาจะมาหมอบกราบตรงหน
าเจา  
 คนทั้งปวงที่เหยียดหยามเจาจะหมอบแทบเทาเจา  
 และจะเรียกเจาวานครแหงองคพระผูเปนเจา+   
 ศิโยนขององคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
15 แมวาเจาเคยถูกทอดทิ้งและเกลียดชังไมมีใครเดินทางผาน  
 เราก็จะทําใหเจาเปนเกียรติภูมินิรันดร  



 และเปนความสุขใจยินดีของคนทุกชั่วอายุ 
16 เ จาจะด่ืมนมจากประชาชาติตางๆ  
 และไดรับการฟูมฟกราวกับราชา  
 เม่ือนั้นเจาจะรูวาเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+คือ 
พระผูชวยเจาใหรอด  
 เปนพระผูไถของเจา คือ องคทรงฤทธิ์แหงยาโคบ 
17 เราจะนําทองคํามาใหเจาแทนที่ทองบรอนซ 
 นําเงินมาแทนที่เหล็ก  

เ ร า น ำ ท อ ง บรอนซมาใหเจาแทนที่ไม 
และนําเหล็กมาแทนที่หิน 
เราจะทําใหสันติสุขเปนผูปกครองเจา 
และความชอบธรรมเปนนายควบคุมเจา 

18 จะไมไดยินเรื่องโหดรายทารุณในดินแดนของเจาอีก  
 ไมมีหายนะ  การทําลายลางในเขตแดนของเจา  
 แตเจาจะเรียกกําแพงของเจาวาความรอดและประตูของเจาว
าสรรเสริญ 
19 เจาจะไมตองอาศัยแสงอาทิตยยามกลางวัน 

หรือความสุกใสของดวงจันทรอีกตอไป   
 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนความสวางนิรันดรสําหรับเ
จา  
 และพระเจาของเจาจะเปนพระสิริของเจา 
20 ดวงตะวันของเจาจะไมลับไปอีกเลย  
 และดวงจันทรของเจาก็จะไมมีขางแรม  
 องคพระผูเปนเจา+จะทรงเปนความสวางนิรันดรสําหรับเจา  
 วันคืนอันทุกขโศกของเจาจะสิ้นสุดลง 
21 เมื่อนั้นประชากรทั้งปวงของเจาจะเปนคนชอบธรรม   



 เขาจะครอบครองดินแดนตลอดไป  
 เขาเปนตนออนที่เราปลูกผลงานจากน้ํามือของเรา 

เพื่อแสดงเกียรติภูมิข อ ง เ ร า  
22 คนหยิบมือเดียวของเจาจะกลายเปนพัน 

ผูเล็กนอยที่สุดจะเปนประชาชาติยิ่งใหญ 
 เราเปนองคพระผูเปนเจา+ 

 เมื่อถึงวาระ เราก็จะทําสิ่งนี้ทันที”  
 
ปแหงความโปรดปรานขององคพระผูเปนเจา+ 
61
 พระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดทรงอยูเห
นือขาพเจา  
 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงเจิมขาพเจาไว 
ใหแจงขาวดีแกผูตกทุกขไดยาก  
 ทรงใชขาพเจามาปลอบโยนผูชอกช้ําระกําใจ  
 
 ใหประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลยและปลดปลอยนักโทษ46

จากความมืด 
2
 เพื่อประกาศปแหงความโ ป ร ด ป ร า น ขององคพระผูเ
ปนเจา+ 

และวันแหงการแกแคนของพระเจาของเรา 
 เพื่อปลอบโยนผูท่ีไวทุกข 

                                      
46 61:1* ภาษาฮีบรูวา คนตาบอด 



3
 เพื่อมอบมงกุฎแหงความงามแทนขี้เถาแกผูท่ีทุกขโศกในศิโ
ย น  
 น้ํามันแหงความยินดีแทนการคร่ําครวญ   
 คําสรรเสริญแทนดวงจิตที่ทอแทสิ้นหวัง 

เขาท้ังหลายจะไดชื่อวาตนโอกแหงความชอบธรรม  
 เปนตนไมท่ีองคพระผูเปนเจา+ปลูกไวเพื่อสําแดงเกียรติบารมี
ของพระองค 
4 เขาทั้งหลายจะปฏิสังขรณซากโบราณที่ปรักหักพัง 

บูรณะนครตางๆ ซ่ึงถูกทําลายเม่ือนานมาแลว  
 พวกเขาจะฟนฟูเมืองปรักหักพังท้ังหลายซ่ึงถูกทําลายลางมา
หลายชั่วอายุ 
5 คนตางดาวจะเลี้ยงดูฝูงแกะของเจา  
 คนตางชาติจะทํางานในทุงนาและในสวนองุนของเจา 
6 เจาจะถูกเรียกวาปุโรหิตขององคพระผูเปนเจา+  
 เจาจะไดชื่อวาเปนผูรับใชของพระเจาของเรา 
 เจาจะอิ่มหมีพีมันดวยทรัพยสมบัติของประชาชาติตางๆ  
 และจะภาคภูมิในความมั่งค่ังของเขา 
7 แทนความอัปยศอดสูของเจาท้ังหลาย  
 ป ร ะ ชากรของเราจะไดรับสวนสองเทา 

แทนความอับอายขายหนา  
พวกเขาจะยินดีปรีด์ิเปรมในมรดกของเขา 

 เพราะฉะนั้น 
พวกเขาจะไดรับสวนสองเทาในแผนดินของเขา 
 และความสุขนิรันดรจะเปนของเขา 
8 "ดวยวาเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+รักความยุติธรรม     



 เราเกลียดการขโมยปลนชิงและความผิดบาป  
 เราจะปูนบําเหน็จอยางสัตยซ่ือแกเขา  
 และจะทําพันธสัญญาอันม่ันคงนิรันดรกับเขา 
9 ลูกหลานของเขาจะเปนท่ีรูจักในหมูประชาชาติ 
 และวงศวานของเขาจะเปนท่ีรูจักทามกลางชนชาติท้ังหลาย  
 คนทั้งปวงที่เห็นพวกเขาจะตระหนักวาเขาเปนประชากรที่อง
คพระผูเปนเจา+ท ร ง อ ว ย พ ร " 
10 ขาพเจาปติยินดีในองคพระผูเปนเจา+อยางใหญหลวง  
 จิตวิญญาณของขาพเจาชื่นชมในพระเจาของขาพเจา 

เพราะพระองคทรงสวมเสื้อผาแหงความรอดใหขาพเจา  
 และใหขาพเจาสวมเสื้อคลุมแหงความชอบธรรม 

ประดุจเจาบาวแตงตัวเต็มท่ีประดับศีรษะคลายปุโรหิต  
 และเจาสาวประดับกายดวยเพชรนิลจินดา 
11 เพราะพื้นดินทําใหพืชงอกขึ้นมา 
และสวนทําใหเมล็ดพันธุงอกงามไดฉันใด 

องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดจะทรงใหความชอบธรรม  
 และการสรรเสริญปรากฏขึ้นตอหนามวลประชาชาติฉันนั้น  
 
นามใหมของศิโยน 
62 เพื่อเห็นแกศิโยนขาพเจาจะไมยอมเงียบ    
 เพื่อเห็นแกเยรูซาเล็มขาพเจาจะไมนิ่งเฉย   
 ตราบจนความชอบธรรมแหงนครนี้จะฉายแสงดังรุงอรุณ  
 และความรอดเจิดจาดังคบไฟโชติชวง 
2 บรรดาประชาชาติจะเห็นความชอบธรรมของเจา   
 บรรดากษัตริยจะเห็นเกียรติสิริของเจา  
 เจาจะไดชื่อใหม ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+เอื้อนโอษฐตรัสเรียก 



3
 เจาจะเปนมงกุฎแหงความโออาตระการในพระหัตถขององค
พระผูเปนเจา+ 
 เปนราชมงกุฎในพระหัตถพระเจาของเจา 
4 เจาจะไมถูกเรียกวา "ดินแดนที่ถูกทอดทิ้ง" หรือ "ที่ท้ิงราง" 
อีกตอไป  
 แตจะไดชื่อวาเฮฟซีบาห47 
 และชื่อวาบิวลาห48 
 เพราะองคพระผูเปนเจาจะทรงปลื้มปติในตัวเจา    
  และดินแดนของเจาจะไดแตงงาน 
5
 บรรดาบุตรชาย*ของเจาจะแตงงานกับเจาเหมือนชายหนุมแ
ตงงานกับหญิงสาว  
 พระเจาจะทรงปลื้มปติในตัวเจา 
เหมือนเจาบาวชื่นชมในตัวเจาสาว 
6  เยรูซาเล็มเอย เราไดตั้งยามบนกําแพงของเจา  
 พวกเขาจะไมนิ่งเฉยอยูท้ังกลางวันกลางคืนเจาผูคอยรองทูล
ตอองคพระผูเปนเจา+  
 จงอยาหยุดพักเลย  
7 และอยาใหพระเจา 
 ทรงหยุดพักจนกระทั่งพระองคได 
 สถาปนาเยรูซาเล็ม 
 และกระทําใหเปนท่ียกยองในโลก 

                                      
47 62:4* แปลวา เราปติยินดีในตัวเธอ 
48 62:4 ** แปลวา สมรสแลว 



8 องคพระผูเปนเจา + 
ทรงยกพระหัตถขวาและพระกรอันทรงฤทธิ์ปฏิญาณวา 
 "เราจะไมยกเมล็ดขาวของเจาใหเปนอาหารของศัตรูอีกตอไ
ป    
 และคนตางชาติจะไมไดด่ืมน้ําองุนอันเปนน้ําพักน้ําแรงของเ
จาอีกตอไป 
9 แตผูท่ีเก็บเก่ียวจะกินและสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+  
 และผูท่ีเก็บองุนจะด่ืมน้ําองุนในลานนิเวศศักด์ิสิทธิ์ของเรา" 
10 ออกไปเถิด  ออกไปทางประตูเถิด!  
 จงเตรียมหนทางสําหรับประชากรของเรา 
 จงสรางเถิด จงสรางทางเถิด! โยนหินระเกะระกะออกไป  
 ชูธงขึ้นสําหรับประชาชาติตางๆ 
11 องคพระผูเปนเจา+ทรงประกาศไปจนสุดปลายแผนดินโลกวา 

"จงกลาวแกธิดาแหงศิโยนวา  
 'ดูเถิด องคพระผูชวยใหรอดของเจาเสด็จมาแลว!  
 ทรงนําบําเหน็จรางวัลและการตอบสนองมาดวย' “  
12 เขาทั้งหลายจะไดชื่อวา 'ประชากรบริสุทธิ์' แ ล ะ  
'ผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ ทรงไถไว' 
 และเจาจะไดชื่อวา 'เปนท่ีใฝหา'  แ ล ะ  
'นครที่ไมถูกทอดทิ้งอีกตอไป 
 
วันแหงการแกแคนและการไถของพระเจา               
63 นี่ใครหนอที่มาจากเอโดม จาก 
โบสราห สวมเครื่องแตงกายสีแดงเขม? 
 นี่ใครหนอผูท่ีทรงอาภรณโออาตระการ    
 รุดหนาไปดวยพละกําลังยิ่งใหญ? 



 "คือเราผูกลาวดวยความชอบธรรม  
  และมีอานุภาพที่จะชวยใหรอด" 
2 เหตุใดฉลองพระองคจึงสีแดงเขมเหมือน 
  กับของคนที่ย่ําองุน? 
3 "เราย่ําบอย่ําองุนแตลําพัง  
  ไมมีใครจากชาติใดๆ อยูกับเรา  
 เรากระทืบพวกเขาดวยความโกรธ 
  และเหยียบย่ําพวกเขาดวยโทสะ   
 เลือดของเขาทั้งหลายเปรอะเปอนเสื้อผาของเรา  
  และเราไดทําใหเสื้อผาของเราชุมโชกไปหมด 
4 เพราะเราไดกําหนดวันแกแคนไวในใจ  
 และปแหงการไถของเราก็มาถึงแลว 
5 เรามองดูแตไมมีใครมาชวย  
 เราฉงนสนเทหท่ีไมมีผูใดจุนเจือ 
 มือของเราเองจึงนําความรอดมาเพื่อเรา 
และโทสะของเราเองที่ชูเราไว 
6
 เราบดขยี้นานาประชาชาติดวย ค ว า ม โ ก ร ธ ข อ ง
เ ร า  
 ดวยโทสะของเรา 
เราทําใหเขาโซซัดโซเซและหลั่งเลือดชโลมดิน" 
สรรเสริญและอธิษฐาน 
7
 ขาพเจาจะกลาวถึงความรักม่ันคงขององคพระผูเปนเจา+เลา
ถึงพระราชกิจอันควรแก 
  การสรรเสริญ  



 สิ่งท้ังปวงที่องคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําเพื่อเรา  
 สิ่งดีนานัปการที่ทรงกระทําเพื่อพงศพันธุอิสราเอลตามความเ
ม ต ต า ส ง ส า ร  

และพระกรุณาคุณอันเหลือลนของพระองค 
8 พระองคตรัสวา "เขาทั้งหลายเปนประชากร 

ของเราอยางแนนอน 
เปนลูกท่ีจะไมทําผิดตอเรา"  

 แลวพระองคก็ทรงเปนพระผูชวยใหรอดของเขา 
9 พระองคทรงทุกขพระทัยในความทุกขใจท้ังสิ้นของเขา  
 และทูตสวรรคท่ีอยูตอเบ้ืองพระพักตรพระองคก็ชวยเขาใหร
อ ด   
 พระองคทรงไถเขาดวยความรักและตามเมตตา 
พระองคทรงยกเขาขึ้นและ  
 อุมเขาไวตลอดวันคืนแตกาลกอน 
10 ถึงกระนั้นเขาทั้งหลายก็กบฏ  
 และกระทําใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองคเสียพระทัย  
 ดังนั้นพระองคจึงทรงกลับกลายเปนศัตรูของเขา  
 และพระองคเองก็ทรงตอสูเขา 
11
 แลวเหลาประชากรของพระองคก็หวนระลึกถึง49วันคืนแตเก
ากอน 

สมัยโมเสสและเหลาประชากร 
พระองคผูทรงนําเขาทั้งหลายขามทะเลโดยมีผูเลี้ยงฝูงแกะข

องพระองคนั้นอยูท่ีไหน?  

                                      
49 63:11* หรือ แตขอพระองคทรงระลึกถึง 



 พระองคผูทรงสงพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยูทามกลางเขาอยู
ท่ีไหน? 
12
 ผูประทานพระกรแหงฤทธานุภาพอันทรงพระสิริแกมือขวาข
อ ง โ ม เ ส ส   
 ผูแยกน้ําทะเลตอหนาคนเหลานั้น 
ทําใหทรงเปนท่ีเลื่องลือตลอดกาล 
13 ผูนําพวกเขาขามหวงลึก พวกเขาไมสะดุดลม 

เหมือนมาวิ่งฉิวในทุงโลง  
13 เหมือนฝูงสัตวลงไปยังท่ีราบ  เขาทั้งหลาย 
14 พักสงบโดยพระวิญญาณขององคพระผูเปนเจา+ 
 พระองคทรงนําประชากรของพระองคไปเชนนี้แหละ  
 และทําใหพระนามของพระองคเปนท่ียกยอง 
15 ขอโปรดทอดพระเนตรจากสวรรคและทรงมองดู 

จากท่ีประทับอันสูงสงบริสุทธิ์ และทรงพระสิริ  
 ความกระตือรือรนและฤทธานุภาพของพระองคอยูท่ีไหน?  
 ความกรุณาปราณีและความเมตตาสงสาร 

ของพระองคถูกเพิกถอนไปจาก   
 ขาพระองคท้ังหลายเสียแลว 
16 แตพระองคทรงเปนพระบิดาของขาพระองคท้ังหลาย  
 ถึงแมอับราฮัมไมรูจักพวกขาพระองคอิสราเอลไมรับรูขาพระ
องค   
 ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระองคทรงเปนพระบิดาของขาพร
ะองคท้ังหลาย  
 ทรงพระนามวาองคพระผูไถของขาพระองคท้ังหลายตั้งแตก
าลกอน 



16 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ไฉนทรงกระทําใหขาพระองคท้ังหล
ายหลงเตลิด 
จากวิถีทางของพระองค  

 และทําใหจิตใจขาพระองคแข็งกระดาง ไมยําเกรงพระองค?  
 ขอทรงโปรดกลับมาเพื่อเห็นแกผูรับใชของพระองค  
 ชนเผาซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของพระองค 
18
 ประชากรของพระองคครอบครองสถานศักด์ิสิทธิ์ของพระอง
คอยูชั่วระยะหนึ่ง  
 แตบัดนี้บรรดาศัตรูของขาพระองคท้ังหลาย 

ไดเหยียบย่ํานิเวศศักด์ิสิทธิ์ของพระองคลง 
  เ สียแลว 
19 ขาพระองคท้ังหลายเปนของพระองค 

มาตั้งแตกาลกอน 
 แตกลับกลายเปนวา 
  พวกเขาทั้งหลายไมไดมีพระองคครอบครอง  
 และพวกเขาก็ไมไดชื่อตามพระนามของพระองค*(63:19* 
หรือ ขาพระองคท้ังหลายเปนเชนผูท่ีพระองคไมเคยครอบครอง 
เปนเชนผูท่ีไมเคยไดชื่อตามพระนามของพระองค) 
 
 
64โอ ขอใหพระองคทรงแหวกฟาสวรรค 
  เสด็จลงมา  
 ขอใหภูเขาทั้งหลายสั่นสะทานตอเบ้ือง 
  พระพักตรพระองค 
2 เหมือนเม่ือไฟเผากิ่งไมวอด  และทําให 



  น้ําเดือดพลาน  
 ขอโปรดเสด็จมา  ทําใหพระนามของ 
  พระองคเปนท่ีประจักษแกเหลาศัตรู  
 ทําใหนานาประเทศสั่นสะทานตอเบ้ือง 
  พระพักตรพระองค! 
3 เพราะเมื่อพระองคทรงกระทําสิ่งท่ีนา 
  ครั่นคราม 
 ซ่ึงขาพระองคท้ังหลายไมคาดคิด  
 คือพระองคเสด็จลงมา  ภูเขาท้ังหลายก็ 
  สั่นสะทานตอเบ้ืองพระพักตรพระองค 
4 ตั้งแตครั้งโบราณไมเคยมีใครไดยิน  ไมมี 

ใครประจักษ  
 ไมมีใครเห็นพระเจาอื่นใดนอกเหนือจาก 

พระองค  
 ผูทรงกระทําการเพื่อคนทั้งปวงที่รอคอย     

พระองค 
5 พระองคเสด็จมาชวยเหลือคนท้ังหลายที่ 
  ยินดีกระทําสิ่งท่ีถูกตอง  
 ผูระลึกถึงวิถีทางของพระองค 
 แตเม่ือขาพระองคท้ังหลายยังคงทําบาป 

ขัดขืนพ ร ะ ม ร ร ค า   
 พระองคก็ทรงพระพิโรธ  
 แลวขาพระองคท้ังหลายจะรอดได 
  อยางไร? 
6 ขาพระองคท้ังปวงกลายเปนผูมีมลทิน  
 ความประพฤติชอบธรรมของขาพระองค 



ท้ังปวงเหมือนผาขี้ริ้วโสโครก   
 ขาพระองคท้ังหลายเหี่ยวเฉาประหนึ่ง 
  ใบไมรวง  
 และความผิดบาปของขาพระองคท้ังหลายเหมือนลมพัด 
  เอาพวกขาพระองคปลิวหายไป 
7 ไมมีสักคนรองทูลพระนามพระองค หรือ 

ขวนขวายยึดม่ันในพระองคไว 
เพราะพระองคทรงเมินพระพักตรเสีย 

  จากขาพระองคท้ังหลาย  
 และกระทําใหขาพระองคท้ังหลาย 
 
 เสื่อมเสียไปเพราะความผิดบาปของขาพระองคท้ังหลาย 
8 ถึงกระนั้น ขาแตองคพระผูเปนเจา+ทรงเปน 
  พระบิดาของขาพระองคท้ังหลาย  
 เราทั้งหลายเปนดินเหนียว พระองคทรง 

เปนชางปน  
 เราทั้งหลายลวนถูกปนโดยพระหัตถของ 

พระองค 
9 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขออยาทรงพระพิโรธ 
  เหลือลน      
 ขออยาทรงจดจําบาปผิดของขาพระองค 
  ทั้งหลายตลอดกาล  
 โอ ขาพระองคท้ังหลายอธิษฐาน 

ขอทรงทอดพระเนตรดูเหลาขาพระองค 
  เพราะขาพระองคท้ังหลายเปนประชากรของพระองค 
10 นครบริสุทธิ์ของพระองคกลายเปนถ่ิน 



ทุรกันดาร  
 แมแตศิโยนก็เปนท่ีแหงแลง เยรูซาเล็ม 
  เปนท่ีถูกท้ิงราง 
11 พ ระวิหารอันบริสุทธิ์และมีสงาราศีของขาพระองคท้ังหลาย  
 ท่ีซ่ึงเหลาบรรพบุรุษของขาพระองคใชเปนท่ีสรรเสริญ  
     พระองคนั้น ถูกเผาวอดวาย  
 และบรรดาสิ่งล้ําคาก็อยูในสภาพปรักหักพัง 
12 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ถึงเพียงนี้แลว  
พระองคจะยังคงยับยั้ง 
  พ ร ะ องคไวหรือ?  
 พระองคจะยังคงนิ่งเฉยและลงโทษขาพระองค 
  ทั้งหลายอยางเหลือประมาณอยูหรือ? 
 
การพิพากษาและความรอด 
65 "เราเปดเผยตัวเราเองแกผูท่ีมิไดเรียกหาเรา  
 ผูท่ีมิไดแสวงหาเราก็พบเรา 
 ชนชาติท่ีไมไดรองเรียกนามของเรา 

เราก็กลาวกับเขาวา 'เราอยูท่ีนี่ เราอยูท่ีนี่' 
2 ตลอดวันเราอาแขนรับชนชาติท่ีด้ือดึง  
 ซ่ึงดําเนินตามวิถีอันไมดีงาม  
 ทําตามความคิดจินตนาการของตัวเอง 
3 คือชนชาติท่ีสบประมาทเราซึ่งๆ หนาอยูเสมอ  
 ถวายเครื่องบูชาตามสวนตางๆ 
และเผาเครื่องหอมบนแทนบูชาอิฐ 
4 เขานั่งตามหลุมฝงศพ แอบซุมอยูตลอดคืน 



เขากินเนื้อหมู 
และมีอาหารที่ทําจากเนื้อสัตวท่ีมีมลทินอยูในหมอของเขา 
5 เขาผูกลาววา 'หลีกไป อยาเขามาใกลขา 

เพราะขาบริสุทธิ์สูงสงกวาเจา!' 
 คนเชนนี้เปนควันระคายจมูกเรา 
 เปนไฟซ่ึงลุกโพลงตลอดวัน 
6 “ ดูเถิด  มีเขียนไวตรงหนาเราเสมอวา  
 เ ราจะไมนิ่งเฉย  แตจะตอบแทนอยางสาสม 
 เราจะคืนสนองพวกเขาอยางเต็มขนาด 
7 ทั้งบาปผิดของเจาและบาปผิดแหงบรรพบุรุษของเจา 
"องคพระผูเปนเจา+ตรัส 

"เพราะพวกเขาเผาเครื่องบูชาบนภูเขาท้ังหลาย   
 และลบหลูเราบนเนินเขาทั้งหลาย  
 เราจะคืนสนองเขาอยางเต็มท่ีเนื่องดวยความประพฤติด้ังเดิม
ข อ ง เ ข า " 
8 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

"เหมือนยังมีน้ําองุนเหลืออยูในพวงองุน  
 และผูคนพูดกันวา 'อยาเพิ่งทําลายทิ้งมันยังมีดีอยูบาง'  
 เราก็จะทําอยางนั้น เพื่อผูรับใชของเรา 

เราจะไมทําลายพวกเขาเสียหมด 
9 เราจะนําลูกหลานจากยาโคบและจากยูดาห  
 ผูจะครอบครองภูเขาตางๆ ของเรา    
 ประชากรที่เราเลือกสรรจะไดรับมันเปนมรดก 
 และผูรับใชของเราจะอาศัยอยูท่ีนั่น 
10 ชาโรนจะเปนทุงหญาสําหรับฝูงแกะ  
 และหุบเขาอาโครจะเปนท่ีพักสําหรับฝูงสัตว   



 เพื่อประชากรของเราที่แสวงหาเรา 
11 “ แตสําหรับเจาท้ังหลายที่ละท้ิงองคพระผูเปนเจา+  
 และลืมภูเขาบริสุทธิ์ของเรา  
 ผูกางโตะใหเจาแหงโชคลาภ  
 และเติมเหลาองุนผสมสังเวยใหเจาแหงโชคชะตา 
12 เราจะกําหนดคมดาบใหเปนชะตากรรมของเจา  
 และเจาท้ังหมดจะหมอบลงรับการสังหาร   
 เพราะเรารองเรียกแตเจาก็ไมตอบ เราพูดแตเจาไมฟง 
 เจาทําชั่วตอหนาตอตาเรา และเลือกทําสิ่งท่ีเราไมพอใจ" 
13 ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา  
 "ผูรับใชของเราจะกิน  สวนเจาจะหิวโหย  
 ผูรับใชของเราจะดื่ม สวนเจาจะกระหาย    
 ผูรับใชของเราจะชื่นชมยินดี  
สวนเจาจะตองอับอายขายหนา 
14 ผูรับใชของเราจะรองเพลงดวยความสุขใจ     
 สวนเจาจะรองออกมาดวยความทุกขทรมานใจ  
 และร่ําไหดวยดวงใจชอกช้ําราวราน 
15 เจาจะเหลือไวแตชื่อ 
เปนคําสาปแชงในบรรดาผูเลือกสรรของเรา"  
 องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดจะทรงสังหารเจาเสีย  
 สวนผูรับใชของพระองค  พระองคจะทรงประทานนามอื่นให 
16 ผูใดจะกลาวอวยพรในดินแดนนั้น 
 ก็จะกลาวโดยอางถึงพระเจาแหงความจริง 

ผูใดจะกลาวปฏิญาณในดินแดนนั้น 
ก็จะสาบานโดยอางถึงพระเจาแหงความจริง 



เพราะความทุกขลําเค็ญในอดีตจะถูกลืมและถูกซอนไวจากส
า ย ต า ข อ ง เ ร า  
 

ฟาสวรรคใหมและแผนดินโลกใหม 
17 "ดูเถิด เราจะสรางฟาสวรรคใหมและแผนดินโลกใหม     
 จะไมมีใครจดจําหรือนึกถึงสิ่งเกากอนอีก 
18 แตจงชื่นชมและปติยินดีตลอดไปในสิ่งท่ีเราจะสรางขึ้น  
 เพราะเราจะสรางเยรูซาเล็มใหเปนความปลื้มปติ  
 และใหชาวเยรูซาเล็มเปนความชื่นใจยินดี 
19
 เราจะปติยินดีในเยรูซาเล็มและชื่นชมในตัวประชากรของเร
า    
 ท่ีนั่นจะไมมีเสียงคร่ําครวญร่ําไหใหไดยินอีกตอไป 
20
 “ ท่ีนั่นจะไมมีทารกที่ตายตั้งแตอยูดูโลกมาไดแคสองสามวั
น    
 หรือคนแกท่ีอยูไมครบอายุขัย  
 ใครที่ตายเมื่ออายุรอยปจะถือวาตายตั้งแตหนุม     

สวนคนที่ตาย50ตั้งแตอายุไมถึง51รอยจะถือวาเปนคนที่ถูกสา
ปแชง 
21 คนท้ังหลายจะสรางบานและอยูอาศัย 

เขาจะปลูกสวนองุนและไดกินผลของมัน 
22 ไมมีอีกแลวท่ีเขาจะสรางบานแลวมีคนอื่นมาอยูแทน  

                                      
50 65:20* คําวา คนที่ตาย ตนฉบับบางเลมคือ คนบาป 
51 65:20 ** บางฉบับไมมีคําวา ไม   มีแตคําวา ถึง 



 หรือปลูกพืชพันธุแลวคนอื่นมาเก็บไปกิน    
 เพราะประชากรของเราจะมีอายุยืนเหมือนตนไม  
 ผูท่ีเราเลือกสรรไวจะไดชื่นชมผลงานแหงน้ํามือของตนตรา
บนานเทานาน 
23 เขาทั้งหลายจะไมตรากตรําโดยเปลาประโยชน  
หรือคลอดลูกมารับเคราะหกรรม  
 เพราะเขาจะเปนประชาชาติท่ีองคพระผูเปนเจา+

 อ ว ย พ ร   
 ท้ังเขาและลูกหลาน ข อ ง เ ข า  
24 กอนที่เขารองเรียก  เราจะตอบ  
 ขณะที่เขาพูดอยู เราจะฟง 
25 สุนัขปาและลูกแกะจะหากินอยูดวยกัน   
 สิงโตจะกินฟางหญาเหมือนวัว  
 สวนฝุนผงจะเปนอาหารของงู  
 สัตวท้ังหลายจะไมทําอันตรายหรือเขนฆาทําลายกันบนภูเขา
บริสุทธิ์ของเรา" 
 องคพระผูเปนเจา +ตรัส 
 
การพิพากษาและความหวัง 
66 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "สวรรคเปนบัลลังกของเรา  
 และโลกเปนท่ีวางเทาของเรา 
 ก็แลวนิเวศท่ีเจาจะสรางใหเราอยูท่ีไหนเลา? 
 ท่ีพํานักสําหรับเราอยูท่ีไหนเลา? 
2 มือของเราเองมิใชหรือที่ไดสรางสิ่งเหลานี้  
 และมันก็มีชีวิตขึ้นมา?" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 



 "นี่ตางหากที่เรายกยอง  คือผูท่ีถอมใจและสํานึกผิด  
 และตัวสั่นเพราะถอยคําของเรา 
3 แตผูใดก็ตามที่ถวายวัวเปนเครื่องบูชา ก็เหมือนผูท่ีฆาคน  
 และผูท่ีถวายลูกแกะก็เหมือนผูท่ีหักคอสุนัข     
 ผูใดถวายเครื่องธัญบูชา ก็เหมือนผูท่ีถวายเลือดหมู  
 ผูใดเผาเครื่องหอมก็เหมือนผูท่ีนมัสการรูปเคารพ  
 เขาทั้งหลายเลือกหนทางของตัวเอง  
 จิตวิญญาณของเขาชื่นชมในสิ่งอันนาสะอิดสะเอียนของตน 
4 เราจึงเลือกปฏิบัติตอเขาอยางรุนแรง  
 และนําสิ่งท่ีเขาหวาดกลัวมายังเขา 
 เ พ ร า ะ เมื่อเรารองเรียก ไมมีใครตอบ  
 เม่ือเราพูด ไมมีใครรับฟง 
 เขาทั้งหลายทําชั่วตอหนาตอตาเรา  
 และเลือกทําสิ่งท่ีเราไมพอใจ" 
5 จงฟงพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+  
 ทานผูตัวสั่นเพราะถอยคําของพระองค 
 "พี่นองของเจาซ่ึงเกลียดชังเจา 
 และขับไลไสสงเจาเนื่องดวยนามของเรา 
 ไดกลาววา 'พระเกียรติมีแดองคพระผูเปนเจา+  
 ขอใหเราเห็นความสุขของเจา!'  
 กระนั้นพวกเขาจะตองอับอายขายหนา 
6 จงฟงเสียงดังสนั่นจากนครนั้นเถิด  
 จงฟงเสียงจากพระวิหารนั้น!  
 เปนเสียงขององคพระผูเปนเจา+ตอบสนองบรรดาศัตรู 
   ข อ ง พ ร ะ อ งคอยางสาสม 
7 "ยังไมทันเจ็บทอง เธอก็คลอด  



 ยังไมทันเจ็บปวด  เธอก็ใหกําเนิดลูกชาย 
8 ใครบางเคยไดยินเรื่องแบบนี้?  
 ใครบางเคยเห็นเรื่องเชนนี้?  
 ประเทศหนึ่งจะถือกําเนิดขึ้นภายในวันเดียวไดหรือ?  
 ชนชาติหนึ่งจะเกิดขึ้นภายในชั่วครูเดียวไดหรือ?     
 ถึงกระนั้น ศิโยนเจ็บทองไมทันไรก็คลอดลูกๆ ออกมาแลว 
9 เรานํามาถึงกําหนดคลอดแลวจะไมปลอยใหคลอดออกมาได

หรือ?"  
องคพระผูเปนเจา+ตรัส  

 "เราปดครรภไวเม่ือนํามาถึงวาระคลอดหรือ?" 
พระเจาของทานตรัส 
10 “ จงปลื้มปติกับเยรูซาเล็มและยินดีกับเธอเถิด 
ทานท้ังปวงที่รัก เ ธ อ  
 จงปลื้มปติอยางเต็มเปยมรวมกับเธอเถิด 
ทานผูไวทุกขใหกับเธอ 
11
 เพราะทานจะเลี้ยงดูและอิ่มใจในออมอกอันปลอบประโลมขอ
ง เ ธ อ  
 ทานจะด่ืมดํ่าและปลื้มปติในความอุดมสมบูรณอันลนเหลือข
องเยรูซาเล็ม”  
12 เพราะองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

"เราจะเพิ่มพูนสันติสุขแกอิสราเอลเหมือนแมน้ํา 
 และความมั่งค่ังแหงบรรดาประชาชาติเหมือนธารน้ําเชี่ยว 
 เจาจะถูกเลี้ยงดูและโอบอุมในออมแขนของเธอ 
 แ ล ะ ถูกกลอมอยูบนเขาของเธอ 
13 เราจะปลอบโยนเจา ดังแมปลอบลูก 



 เจาจะไดรับการปลอบโยนเ พ ร า ะ เยรูซาเล็ม 
14 เมื่อเจาเห็นเชนนี้ จิตใจของเจาจะยินดี 
 และเจาจะเจริญงอกงามเหมือนตนหญา" 
 พระหัตถขององคพระผูเปนเจา+จะประจักษแกผูรับใชของพ
ระองค 
 แตพระพิโรธจะมีแกศัตรูของพระองค 
15 ดูเถิด  องคพระผูเปนเจา+กําลังเสด็จมาพรอมดวยไฟ 
 ราชรถของพระองคประดุจพายุหมุน 
 พระองคจะทรงระบายพระพิโรธลงมาอยางเกรี้ยวกราด  
 และการขนาบอันรอนแรงดวยเปลวไฟ 
16 องคพระผูเปนเจา+จะทรงลงโทษมวลมนุษยดวยไฟ 
  และดวยดาบของพระองค  
 คนเปนอันมากจะถูกองคพระผูเปนเจา+ป ร ะ ห า ร  
  17 
“ คนทั้งหลายที่อุทิศตนและชําระตนใหบริสุทธิ์เพื่อเขาไปในสวน 
ติดตามผูหนึ่งท่ีอยูทามกลาง52ผูท่ีกินเนื้อหมู เนื้อหนู 
และสิ่งนารังเกียจตางๆ คนเหลานั้นจะพบจุดจบดวยกัน  
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
 18"เนื่องดวยการกระทําและความคิด จินตนาการตางๆ 
ของพวกเขา เรากําลังจะมาและรวบรวมชนทุกชาติทุกภาษา  
พวกเขาจะมาและเห็นเกียรติสิริของเร า  
 19“ เราจะกําหนดหมายสําคัญในหมูพวกเขา 
และเราจะสงบางคนในหมูผูรอดชีวิตไปยังชนชาติตางๆ 
ไปยังทารชิช 

                                      
52 66:17 * สวนท่ีอยูหลังพระวิหารทั้งหลายของเจา และ 



ไปยังชาวพุต53แ ล ะ ช า ว ลิเดียผูเปนนักธนูเลื่องชื่อไปยังทูนัล
และกรีซและไปยังแผนดินชายทะเลอันไกลโพน  
ซ่ึงไมเคยไดยินชื่อเสียงหรือเห็นพระสิริของเรา 
เขาท้ังหลายจะประกาศพระสิริของเราแกบรรดาประชาชาติ 
20และพวกเขาจะนําพี่นองทั้งสิ้นของเจาจากชนชาติท้ังปวงมายังภู
เขาบริสุทธิ์ของเราในเยรูซาเล็ม 
เพื่อเปนเครื่องบูชาแดองคพระผูเปนเจา+ บางนั่งมาบนหลังมา 
บางนั่งรถรบรถมา และบางนั่งมาบนหลังลอหลังอูฐ" 
องคพระผูเปนเจา+ตรัส 
"พวกเขาจะพากันมาเหมือนชาวอิสราเอลนําเครื่องธัญบูชาใสมาใ
นภาชนะอันสะอาดถูกตองตามพิธี 
มายังพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
21และเราจะแตงตั้งบางคนในหมูพวกเขาใหเปนปุโรหิตและคนเลวี
" องคพระผูเปนเจา+ ตรัส 
 22องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 
"ฟาสวรรคใหมและแผนดินโลกใหมท่ีเราสรางขึ้นจะยั่งยืนอยูตอห
นาเราฉันใด นามของเจาและลูกหลานของเจาจะยั่งยืนอยูฉันนั้น 
23จากวันขึ้นหนึ่งคํ่าถึงอีกวันขึ้นหนึ่งคํ่า 
และจากวันสะบาโตหนึ่งถึงอีกวันสะบาโตหนึ่ง 
มวลมนุษยชาติจะมากราบนมัสการตอหนาเรา" 
องคพระผูเปนเจา+ตรัส 
24"และเขาทั้งหลายจะออกไปดูซากศพของบรรดาผูท่ีกบฏตอเรา 
ดวยวาหนอนของคนเหลานั้นจะไมมีวันตาย 

                                      
53 66:19 * ตนฉบับเกาแกบางสําเนาวา ชาวพุต ภาษฮบีรูวา พลู 



ท้ังไฟของเขาจะไมมีวันดับ 
และเขาจะเปนท่ีสะอิดสะเอียนแกมวลมนุษยชาติ" 



1เยเรมยี 
พระธรรมเลมนี้เขียนขึ้นโดยเยเรมียในศตวรรษที่  6  กอนคริสตศักราช  
ทานมีชีวิตอยูในชวง 40 ปสุดทายกอนยูดาหตกเปนเชลย  
เนื้อความหลักท่ีทานประกาศคือใหยอมรับโทษทัณฑจากพระเจาแลวเริ่มตนใหม  
ทานมีชีวิตอยูเม่ือกองทัพบาบิโลนบุกเขามาประหารชาวกรุงเยรูซาเล็ม  
กวาดตอนผูคนไปเปนเชลย  และทําลายลางวิหารของพระเจา  
ทานไดเตือนเหลาประชากรไวแลววาเหตุการณเหลานี้จะเกิดขึ้น  
ทานวิงวอนขอรองใหพวกเขาหันกลับจากความผิดบาปของตน  แตไรผล  
ทานกลับถูกเยยหยัน  ดูแคลน  และขมเหงรังแก 
มีรายละเอียดกลาวถึงชีวิตเยเรมียมากพอควร 
ทานจึงเปนผูเผยพระวจนะยุคพันธสัญญาเดิมซ่ึงเปนท่ีรูจักกันดีมากท่ีสุดคนหนึ่ง 
ในยุควิกฤตซ่ึงเยเรมียเผชิญ  
ทานประกาศย้ําใหประชาชนสํานึกบาปและหันกลับมาหาพระเจา  
ประเทศชาติตองท้ิงความหวังอันจอมปลอม  
และเทิดทูนนมัสการพระเจาอยางท่ีถูกท่ีควร  ไมมีอะไรชวยเหลือประเทศชาติได  
ไมวาทรัพยสมบัติ  แสนยานุภาพ  การทูต  หรือแมแตพิธีกรรมทางศาสนา   
พระเจาเทานั้นท่ีทรงชวยได  หายนะของเยรูซาเล็มเปนอุทาหรณตลอดกาล  
ท่ีสอนใจวาเม่ือประเทศชาติละท้ิงพระเจา  ผลลัพธอันหลีกเลี่ยงมิไดคือความลมจม  
แตพระธรรมเยเรมียก็ยังใหความหวัง  คือถึงแมยูดาหละท้ิงพระเจา 
พระองคก็มิไดทรงทอดทิ้งพวกเขา  
และอีกครั้งหนึ่งท่ีพระองคจะทรงกระทําการอันเกรียงไกรเพื่อพวกเขา 
 
โครงเรื่อง 
1. คําพยากรณเก่ียวกับยูดาห               (1:1-25:38) 
2. คําพยากรณตอนปลายยุคอาณาจักรยูดาห  (26:1-42:22) 
3. คําพยากรณของเยเรมียอียิปต     (43:1-45:5) 
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4. คําพยากรณวาดวยชนชาติตางๆ        (46:1-51:64) 
5. เรื่องทางประวัติศาสตรสงทาย          (52:1-34) 

 
เยเรมยี 

 
1 นี่คือถอยคําของเยเรมียบุตรฮิลคียาห 

เยเรมียเปนปุโรหิตผูหนึ่งท่ีอยูในอานาโธทเขตแดนเบนยามิน 
2พระดํารัสขององคพระผูเปนเจามาถึงเยเรมียในปที่ 1 3 

ของรัชกาลโยสิยาหโอรสกษัตริยอาโมนแหงยูดาห 
3และตลอดรัชกาลเยโฮยาคิมโอรสกษัตริยโยสิยาหแหงยูดาห 

จวบจนถึงเดือนหาของปท่ี 1 1  แหงรัชกาลเศเดคียาหโอรสโยสิยาห 
เม่ือชาวกรุงเยรูซาเล็มถูกกวาดตอนไปเปนเชลย 

 
พระเจาทรงเรยีกเยเรมีย 

 4พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
5 "เรารูจักเจาตั้งแตกอนที่เราจะปนเจาในครรภมารดา  

 กอนเจาจะคลอดออกมา เราก็ไดคัดเลือกเจาไวแลว 
 และแตงตั้งใหเจาเปนผูเผยพระวจนะของเราแกประชาชาติท้ังหลาย" 

 6ขาพเจากราบทูลวา "โอ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด 
ขาพระองคพูดแทนพระองคไมได เพราะขาพระองคยังเด็กเกินไป  
 7แตองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา "อยาพูดวา เจายังเด็กเกินไป 
เจาตองไปพบทุกคนที่เราใชเจาไป ไมวาเราสั่งอยางไร เจาตองพูดไปตามนั้น  
8อยากลัวพวกเขาเลย เพราะเราอยูกับเจาและจะชวยเจา" 

องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
 9แลวพระองคยื่นพระหัตถมาแตะปากขาพเจาและตรัสวา "ดูเถิด 

เราเอาถอยคําของเราใสไวในปากเจา 
1 0วันนี้เราแตงตั้งเจา ไวเหนือบรรดาประชาชาติและอาณาจักรตางๆ 
ใหรื้อออกและทลายลง ใหทําลายและโคนลม ใหสรางและปลูก" 



 1 1องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา "เยเรมีย เจาเห็นอะไรบาง? " 
ขาพเจากราบทูลวา "ขาพระองคเห็นก่ิงอัลมอนดพระเจาขา" 
 1 2องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "ถูกตองแลว 
นั่นหมายความวาเรากําลังเฝาดู 2 ใหเปนไปตามคําท่ีเราไดลั่นวาจาไว" 
 1 3พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาอีกครั้งวา 
"เจาเห็นอะไรบาง? "  ขาพเจากราบทูลวา 

"ขาพระองคเห็นน้ําเดือดพลานหมอหนึ่งจากทางทิศเหนือเอียงเทลงมา" 
1 4องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

"ภัยพิบัติจากทางเหนือจะถูกเทลงมาบนคนทั้งปวงที่อาศัยในดินแดนนี้ 
1 5เรากําลัง จะเรียกกองทัพของบรรดาอาณาจักรทางเหนือมา 

"องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้น 
 "บรรดากษัตริยของพวกเขาจะมาตั้งบัลลังกของตน  

ณ ทางเขาประตูเมืองท้ังหลายของเยรูซาเล็ม 
 พวกเขาจะยกทัพมาลอมรอบกําแพงเมืองตางๆ  

และลอมหัวเมืองท้ังปวงของยูดาห 
16 เราจะประกาศคําพิพากษาประชากรของเรา 

 เพราะความชั่วรายของเขา โทษฐานที่ไดละท้ิงเราไป  
ท่ีไดถวายเครื่องเผาบูชาแกพระตางๆ  

 และที่ไดนมัสการสิ่งซ่ึงมือของเขาสรางขึ้นเอง 
 1 7จงเตรียมตัวเจาใหพรอม !  ยืนขึ้นกลาวกับพวกเขาตามแตเราจะสั่ง 
อยาครามกลัวพวกเขา หาไมแลวเราจะทําใหเจาตัวสั่นอยูตอหนาเขา 
1 8วันนี้เราไดทําใหเจาเขมแข็งดุจด่ังเมืองปอมปราการ 

เสาเหล็กและกําแพงทองสัมฤทธิ์ท่ีจะยืนตานท้ังดินแดน 
คือตอบรรดากษัตริยแหงยูดาห ขาราชการ ปุโรหิตและประชากรทั้งปวง  

                                      
2 1:12 *  เปนการเลนคําภาษาฮีบรูท่ีมีเสียงใกลเคียงกันคือ ‘ ตนอัลมอนด’  
ในขอ 11  แ ล ะ  ‘ มองดู’  ในขอ 12 



1 9พวกเขาจะตอสูเจาแตเอาชนะไมได เพราะเราอยูกับเจา เราจะชวยเจา" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้แหละ 

 
อสิราเอลละทิ้งพระเจา 

2 พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
"จงไปประกาศใหกรุงเยรูซาเล็มไดยินทั่วกันดังนี้  

 "เรายังจําความจงรักภักดีในวัยแรกรุนของเจาได  
 เจารักเราเหมือนเจาเปนเจาสาวของเรา  

 และติดตามเราผานถ่ินกันดารซ่ึงหวานพืชไมได 
3 อิสราเอลเคยบริสุทธ์ิสําหรับองคพระผูเปนเจา+ 

เคยเปนผลแรกที่ทรงเก็บเก่ียว  
 ผูใดกัดกินอิสราเอล ผูนั้นก็มีความผิดและตองพบกับหาย น ะ '  "  

องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
4พงศพันธุยาโคบเอย 

จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+เผาพันธุท้ังปวงของอิสราเอลเอย 
จงฟง 

5 องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนี้  
"บรรพบุรุษของเจาเห็นเรามีขอไมดีตรงไหนหรือ?  

 จึงหนีจากเราไปติดตามรูปเคารพอันไรคา   
 พาตัวเองเสื่อมเสียไรคาไป 

6 เขาทั้งหลายไมไดแสวงหาองคพระผูเปนเจา+ผูทรงนําเขาออกมาจากอียิปต  
 เดินทางผานถ่ินกันดารแหงแลง  

 ผานดินแดนแหงทะเลทรายและโตรกเขา*  (หรือ 
ท ะ เ ล ท ร า ย แ ล ะ เ ง า ค ว า ม ต า ย ) 

  ผานดินแดนแหงความมืดมนและทุรกันดาร  
 ดินแดนซึ่งไมมีใครอยูอาศัยหรือผานไปมา 

7 เรานําเจาท้ังหลายมายังแผนดินอันอุดม ใหกินผลิตผลอุดมสมบูรณ  



 แตเจากลับมาทําใหแผนดินของเราเสื่อมเสีย 
และทําใหมรดกที่เรายกใหกลายเปนสิ่งนาชิงชัง 

8 ปุโรหิตท้ังหลายไมแสวงหาองคพระผูเปนเจา+  
 ผูท่ีรักษากฎหมายไมรูจักเรา  

 บรรดาผูนํากบฏตอเรา  
 เหลาผูเผยพระวจนะไดพยากรณในนามของพระบาอัล  

 ติดตามรูปเคารพอันไรคา 
9 ฉะนั้นเราจึงกลาวโทษเจาอีกครั้ง"  องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้แหละ  

 "และเราจะกลาวโทษลูกหลานของเจา 
10 จงขามทะเลไปยังคิททิมและหมูเกาะตางๆ  

 สงคนไปยังเคดารแลวสังเกตุดูใหดี  
 ไปดูซิวาเคยมีเรื่องอยางนี้เกิดขึ้นบางไหม 

11 เคยมีชาติหนึ่งชาติใดเปลี่ยนเทพเจาท่ีพวกเขานับถือหรือไม?  
 (ท้ังๆ ที่เทพเจาเหลานั้นก็ไมใชพระเจา) 

แตประชากรของเราเอาองคผูทรงพระสิริของพวกเขา 3ไปแลกกับรูปเคารพอั
นไรคา 

12 ฟาสวรรคเอย จงตกตะลึงดวยเรื่องนี้  
 จงขยะแขยงสะอิดสะเอียน" 

องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้แหละ 
13 "ประชากรของเรากระทําบาปถึงสองสถานคือ 

พวกเขาไดละท้ิงเราผูเปนธารน้ําซ่ึงใหชีวิต  
 และไดสรางบอน้ํารั่วซ่ึงเก็บน้ําไวไมอยูใหตนเอง  

   
14 อิสราเอลเปนขี้ขา เปนทาสตั้งแตเกิดหรือ?  

  ก็แลวทําไมพวกเขาจึงกลายเปนของใหปลนสะดม 
15 เหลาสิงโตคํารามรองขูเขา  

                                      
3  2 : 1 1  *  สําเนาโบราณบางฉบับวา ของเรา 



 ทําใหดินแดนของเขาเริศราง  
 หัวเมืองท้ังปวงของเขาถูกเผาทิ้งราง 
16 ท้ังชาวเมืองเมมฟสและทาปานเหส 

  ก็ไดทําลายมงกุฎเหนือศีรษะเจา 
17 เจาทําตัวของเจาเองมิใชหรือ?  

 สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะเจาละทิ้งองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา  
 ขณะที่พระองคทรงนําเจามาตามทาง? 

18 บัดนี้ทําไมเจาจึงไปยังอียิปต 
เพื่อไปด่ืมน้ําจากชิโฮรแหงลําน้ําไนล ? 

 และทําไมเจายังไปอัสซีเรีย 
เพื่อไปดื่มน้ําจากแมน้ํายูเฟรติส? 

19 ความชั่วรายของเจาเองจะลงโทษเจา  
 ท่ีเจาถอยหลังเขาคลองนั้นจะกลาวโทษเจาเอง  

 จงพิเคราะหดูแลวเจาจะตระหนักวา 
 มันเลวรายและขมขื่นเพียงใดสําหรับเจา 

 เมื่อเจาละทิ้งเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจาและไมมียําเกรงเราเ
ล ย " 
  องคพระผูเปนเจา องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธ์ิประกาศดังนี้แหละ 
20 "นานมาแลว เจาไดสลัดแอกของเจาท้ิง 

และหักทําลายพันธะตางๆ ของเจาเสีย  
 เจาพูดวา "ขาฯจะไมปรนนิบัติพระองค! " 
   แทท่ีจริง เจาเอนกายลงดังหญิงแพศยา 

บนภูเขาสูงทุกลูก และใตตนไมใบดกทุกตน   
21 เราปลูกเจาไวเหมือนเถาองุนพันธุดี พันธุแทที่นาเช่ือถือ   

 ทําไมหนอเจาจึงกลับกลายเปนองุนเปรี้ยวพันธุเลวไปเสียได? 
22 แมเจาชําระกายดวยน้ําดาง ฟอกสบูเปนการใหญ  

 แตมลทินแปดเปอนของเจาก็ยังคงอยูตอหนาเรา"  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้แหละ 



23 "เจาพูดออกมาไดอยางไรวาเจาไมมีมลทิน    
 ไมไดวิ่งตามพระบาอัล?  

 ก็ดูสิ่งท่ีเจาทําไปแลวซิ เจาประพฤติอยางไรในหุบเขานั้น  
  เจาเปนอูฐตัวเมียว่ิงพลานไปนั่นไปนี่ 
24  เปนลาปาท่ีคุนเคยกับถ่ินทะเลทราย  

  ทําจมูกฟุดฟตสูดลมหายใจในฤดูผสมพันธุ  
 ใครจะยับยั้งความกระสันของมันได?  

 ตัวผูตัวไหนตองการเจา  
 ไมตองลําบากลําบนเลย  
ถึงเวลาผสมพันธุพวกมันก็จะพบเจา 

25 อยาวิ่งจนเทาเปลาและคอแหงเลย  
 แตเจาพูดวา "ไมมีประโยชน!  

 ขารักพระตางชาติท้ังปวง  
และจะตองติดตามไป" 

26 พงศพันธุอิสราเอลก็อับอายขายหนา  
เหมือนขโมยอับอายขายหนาเม่ือถูกจับได  

 ไมวาบรรดากษัตริย ขาราชการ  
ปุโรหิตและผูเผยพระวจนะ 

27 เขาทั้งหลายกลาวกับตนไมวา "ทานเปนบิดาของขา"  
 และกลาวกับกอนหินวา "ทานใหกําเนิดขา"  
  พวกเขาเบือนหนาหนี หันหลังใหเรา  
 แตเม่ือถึงเวลาลําบากเดือดรอน เขากลับกลาววา  

"โปรดเสด็จมาชวยขาพระองคท้ังหลายดวย! " 
28 ไหนละบรรดาเทพเจาซ่ึงเจาสรางขึ้นใหตัวเอง?  

 ถาเขาชวยเจาได ใหเขาชวยเจาในเวลาทุกขรอนซิ!  
 เพราะเจามีเทพเจามากมายพอๆ  

กับหัวเมืองท่ีเจามี ยูดาหเอย 
29 เหตุใดเจาจึงกลาวโทษเรา?  



 พวกเจาท้ังปวงลวนแตกบฏตอเรา"  
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้แหละ 

30 "ปวยการที่เราจะลงโทษพลเมืองของเจา  
 เขาไมดีขึ้นเลย  

 คมดาบของเจาไดขย้ําผูเผยพระวจนะของเจา 
เหมือนสิงโตขย้ําเหยื่อของมัน 

31 คนรุนนี้เอย จงใครครวญพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+เถิด  
 เ ร า เ ปนเปนถ่ินกันดารหรือดินแดนมืดมนสําหรับอิสราเอลหรือ?  
 ถาไม แลวทําไมประชากรของเราจึงพูดวา "เมื่อเราไปไหนมาไหนไดอิสระ  

 เราจะไมมาหาพระองคอีก" 
32 หญิงสาวลืมเพชรนิลจินดาของเธอหรือ?    

  เจาสาวลืมเครื่องประดับงานสมรสหรือ?    
 ถึงกระนั้นประชากรของเราก็ลืมเรามานานจนนับวันไมไหว  

33 เจาช่ําชองนักในการลาความรักยิ่งนัก ! 
 แมกระทั่งหญิงช่ัวท่ีสุดก็ยังมาเรียนจากวิถีของเจา 

34 เสื้อผาของเจาเปรอะเปอนดวยเลือดของผูบริสุทธิ์ซ่ึงยากไร  
 เจากระทําฆาตกรรมโดยปราศจากเหตุถึงเพียงนี้ 

35 เจายังพูดวา "ขาไมบริสุทธิ์ พระเจาไมไดกริ้วขา"  
 แตเราจะลงโทษเจาเนื่องจากเจาพูดวา  

  "ขาไมไดทําบาป" 
36 ทําไมเจาจึงโผไปทางโนนโผมาทางนี้  

 เดี๋ยวควาทางโนนเดี๋ยวฉวยทางนี้  
 เจาจะผิดหวังเพราะอียิปต เหมือนที่เจาเคยผิดหวังเพราะอัสซีเรียมาแลว 

37 เจาจะกุมศีรษะจากที่นั้นมาเชนกัน 
 เพราะองคพระผูเปนเจา+ปฏิเสธบรรดาผูท่ีเจาไวเนื้อเชื่อใจ  

 พวกเขาจะชวยอะไรเจาไมได" 
 

3 "หากชายใดหยาขาดจากภรรยา  



 และนางไปแตงงานกับชายอีกคน 
 เขาควรจะกลับไปหานางอีกหรือ?  

 จะไมทําใหแผนดินแปดเปอนมลทินหรอกหรือ? 
 แตเจาก็ใชชีวิตเย่ียงหญิงแพศยาคบชูหลายคน  

 บัดนี้เจาจะบากหนากลับมาหาเราหรือ"  
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้แหละ 

2 "จงแหงนหนามองบนที่สูงอันเริศรางท้ังหลาย  
 ดูเถิด มีที่ไหนบางซ่ึงเจาไมไดทําใหแปดเปอน?  

 เจานั่งคอยบรรดาชูรักอยูริมทาง 
นั่งคอยเหมือนชนเผาเรรอนในทะเลท ร า ย   

 เจาทําใหแผนดินเปนมลทิน  
 เนื่องดวยความส่ําสอนและความชั่วรายของเจา 

3 ฉะนั้นฝนจึงถูกระงับเสีย  
ไมตกตองตามฤดูกาล  

 ถึงกระนั้นเจาก็ยังหนาดานเยี่ยงหญิงแพศยาไรยางอาย 
4 เจามิไดทูลเราหรอกหรือวา  

 "พระบิดาผูทรงเปนมิตรสหายมาตั้งแตขาพระองคยังแรกรุน 
5 พระองคจะกริ้วอยูเนืองนิตยหรือ?  

 พระพิโรธของพระองคจะคงอยูตลอดไปหรือ? "  
แมเจาพูดเชนนี้ แตเจาก็ยังคงทําชั่วทุกอยางอยูตอไป" 

อิสราเอลผูไมซ่ือสัตย 
 6ในรัชสมัยของกษัตริยโยสิยาห องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสกับขาพเจาวา 

"เจาเห็นสิ่งท่ีอิสราเอลผูนอกใจกระทําหรือเปลา? 
อิสราเอลคบชูดวยการเที่ยวไปนมัสการพระตางๆ 

บนภูเขาสูงทุกลูกและใตตนไมใบดกทุกตน 
7เราคิดวาหลังจากท่ีอิสราเอลไดทําสิ่งท้ังปวงแลว นางจะกลับมาหาเรา แตก็เปลา 

และยูดาหนองสาวผูไรสัตยของนางก็เห็น 
8เราจึงทําหนังสือหยาขาดจากอิสราเอลและไลนางไปเสีย เพราะนางคบชู 



แตเราก็เห็นวา ยูดาหนองสาวผูไรสัตยของนางไมขยาดกลัวเลย 
ยูดาหเองก็ออกไปคบชู 

9เพราะนางเห็นวาความเสื่อมศีลธรรมของอิสราเอลเปนเรื่องเล็กนอย 
นางจึงทําใหแผนดินเปนมลทินและคบชูโดยนมัสการรูปเคารพซึ่งทําจากไมและหิ

น  1 0ถึงขนาดนี้แลว ยูดาหนองสาวผูไรสัตยของนาง 
ก็ยังไมหวนกลับมาหาเราอยางสุดใจ มีแตเสแสรงแกลงทํา" 

องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้แหละ 
 1 1องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา 
"อิสราเอลผูไมซ่ือก็ยังชอบธรรมกวายูดาหผูไรสัตย 1 2บัดนี้ 

จงไปประกาศแกพวกทางเหนือวา  
 "องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้  

'อิสราเอลผูไมซ่ือเอย กลับมาเถิด  
 'เราจะไมหนาบ้ึงใสเจาอีก  
 เพราะเราเปยมดวยเมตตา'  

องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้  
'เราจะไมโกรธขึ้งตลอดไป 

13 เพียงแตเจายอมรับผิดวาเจาไดกบฏตอพระเจาองคเจาชีวิต  
 ปนใจใหพระตางชาติ  

 นมัสการเทวรูปตางๆ ใตตนไมใบดกทุกตน และมิไดเชื่อฟงเรา'  "  
  องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 

 14"หันกลับมาเถิด ประชากรที่ไมซ่ือสัตย"  องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้ 
"เพราะเราเปนเจาของตัวเจา เราจะเลือกสรรเจา 
คนหนึ่งจากเมืองนั้นและสองคนจากตระกูลนี้ เราจะนําเจากลับมายังศิโยน 
1 5แลวเราจะใหบรรดาผูเลี้ยงซ่ึงถูกใจเราแกเจา 
ผูท่ีจะนําเจาดวยความรูและความเขาใจ 1 6ในครั้งนั้น 

เม่ือประชากรของเจาเพิ่มทวีจํานวนขึ้นมากมายในแผนดิน" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้ "ผูคนจะไมพูดถึง 'หีบพันธสัญญาแหงพระเจา'อีก 
จะไมคิดถึงไมจดจํา ไมถวิลหาและไมสรางหีบพันธสัญญาขึ้นมาใหม 



1 7แตจะเรียกเยรูซาเล็มวา บัลลังกขององคพระผูเปนเจา+ 
ประชาชาติท้ังปวงจะมาชุมนุมกันท่ีกรุงเยรูซาเล็มเพื่อเทิดทูนพระนามขององคพระ

ผูเปนเจา+พวกเขาจะไมด้ือดึงถือดีทําตามใจชั่วของตนอีกตอไป 
1 8ในครั้งนั้นพงศพันธุยูดาหจะสมทบกับพงศพันธุอิสราเอล 

พวกเขาจะมาดวยกันจากดินแดนทางเหนือ 
มายังดินแดนซึ่งเรายกใหเปนกรรมสิทธ์ิแกบรรพบุรุษของเจาท้ังหลาย 

19 "เราเองลั่นวาจาไววา 
 " 'เรายินดีเพียงไรที่จะปฏิบัติตอเจาเยี่ยงลูก และมอบดินแดนอันนาปรารถนา  
 สมบัติอันงดงามท่ีสุดของชาติตางๆ แกเจา  
 เราคิดวาเจาจะเรียกเราวา "พอ"  

 และจะติดตามเราไมคลาดคลาอีกเลย 
20 แตพงศพันธุอิสราเอลเอย เจาก็ทรยศไมสัตยซ่ือตอเรา  

 เหมือนภรรยาที่ไมสัตยซ่ือตอสามี"  
  องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้แหละ 
21 มีเสียงหนึ่งร่ําไหดังจากภูเขาอันเปลาเปลี่ยว 

  เปนเสียงร่ําไหออนวอนของชนอิสราเอล  
 เพราะเขาทั้งหลายบิดเบือนวิถีทางของตน 

  และลืมองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเขา 
22 "กลับมาเถิด ประชากรผูไมซ่ือสัตย  
 เราจะรักษาเจาใหหาย ไมหวนกลับไปทําบาปอีก" 

"ขาแตพระเจา ขาพระองคท้ังหลายจะมาหาพระองค  
 เพราะพระองคทรงเปนองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา 

23 แทจริง การชุมนุมกราบไหวรูปเคารพบนเนินเขาและภูเขาตางๆ 
ลวนเปนเรื่องหลอกลวงและไรประโยชน 

 เพราะแทจริง 
ความรอดของอิสราเอลอยูในองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา 

24 ต้ังแตเยาววัย เทพเจาอันนาอับอายเหลานั้นไดลางผลาญ 
ผลแหงหยาดเหงื่อแรงงานของบรรพบุรุษเรา  



 ท้ังฝูงแกะและฝูงสัตว  
ลูกชายและลูกสาว  

25 ใหเราโนมกายลงดวยความอับอาย  
 และเอาความอัปยศอดสูคลุมกายเสีย  

 ท้ังเราและบรรพบุรุษ 
ลวนไดกระทําบาปตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา 

 ต้ังแตเยาววัยตราบจนบัดนี้ 
เรามิไดเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา" 

 
4  องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "อิสราเอลเอย หากเจาจะหวนกลับมาหาเรา  

 หากเจากําจัดเทวรูปอันนาชิงชังออกไปพนหนาเรา 
 และไมหลงผิดไปอีกตอไป 

2 และหากเจาจะปฏิญาณในนามองคพระผูเปนเจา+ผูทรงพระชนมอยู  
 ดวยความจริงใจ ยุติธรรม และชอบธรรมแลว  

 ประชาชาติท้ังหลายก็จะไดรับพรจากเราและเทิดทูนเรา" 
3 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับชาวยูดาหและเยรูซาเล็มดังนี้  

 "จงไถคราดและพรวนดินแข็งแหงจิตใจของเจาเสีย  
 และอยาหวานเมล็ดพืชลงกลางกลางดงหนาม 

4 ชนยูดาห ชาวเยรูซาเล็มเอย  
 จงทําสุหนัตใหตัวเองถวายแดองคพระผูเปนเจา+  

 จงทําสุหนัตที่ใจของเจา 
 หาไมแลวโทสะของเราจะระเบิดออกและแผดเผาดั่งไฟ 

 เนื่องดวยบาปผิดที่เจาไดทํา 
 เผาผลาญโดยไมมีใครดับได 

ภัยพิบัติจากภาคเหนือ 
5 จงปาวประกาศในยูดาหและเยรูซาเล็มวา "จงเปาแตรทั่วแผนดิน! "  
 ปาวรองเสียงดังวา "มารวมตัวกัน!  
 ใหเราหนีไปยังเมืองปอมปราการตางๆ โดยเร็ว! " 



6 จงสงสัญญาณใหไปยังศิโยน!  
 อยาชักชา!  ใหรีบหนีไปยังท่ีปลอดภัย 

 เพราะเรากําลังนําภัยพิบัติมาจากทางเหนือ 
  เปนหายนะรายแรง" 

7 ราชสีหตัวหนึ่งยางสามขุมออกมาจากถ้ํา  
ผูท่ีจะทําลายบรรดาประชาชาติไดออกมาแลว  

 ออกมาจากที่พักของตน  
เพื่อทําใหแผนดินของเจาถูกท้ิงราง 

 เมืองตางๆ ของเจาจะลมราบเปนกองปรักหักพัง  
ปราศจากผูอยูอาศัย 

8 ฉะนั้นจงสวมเสื้อผากระสอบ  
 จงโศกเศราคร่ําครวญ  

 ดวยวาพระพิโรธกราดเกรี้ยวขององคพระผูเปนเจา+ยังไมหันเหจากเรา 
9  องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "ในวันนั้น 

กษัตริยและบรรดาขาราชการจะเสียขวัญกําลังใจ 
 ปุโรหิตจะตกตะลึง 

ผูเผยพระวจนะจะขนลุก" 
 1 0และแลวขาพเจากราบทูลวา "ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด 

พระองคทรงหลอกลวงเยรูซาเล็มและชนชาตินี้ 
ก็ไหนพระองคตรัสวาเราจะมีสันติสุข 

แตนี่ดาบจอท่ีคอหอยขาพระองคท้ังหลายแลว" 
 1 1ในครั้งนั้นจะมีผูบอกชนชาตินี้และชาวเยรูซาเล็มวา 

"ลมรอนจากที่สูงอันเวิ้งวางในทะเลทรายจะพัดมายังประชากรของเรา 
แตมิใชเพื่อฝดรอนหรือชะลาง 

1 2เราเปนผูสงลมกลานั้นมา บัดนี้เราประกาศคําพิพากษาลงโทษพวกเขา" 
13 ดูเถิด บุคคลผูนั้นบุกมาเหมือนเมฆ 

 รถรบของเขามาเหมือนพายุหมุน 
 มาศึกของเขาไวยิ่งกวานกอินทรี 



 วิบัติแกเรา เราพินาศวอดวายเสียแลว  
14 เยรูซาเล็มเอย จงชําระความบาปออกจากจิตใจเพื่อจะไดรอด  

 จะบมความคิดชั่วรายไวนานสักเทาใด? 
15 เสียงหนึ่งปาวรองออกมาจากดานประกาศภัยพิบัติ  

 จากภูเขาของเอฟราอิม 
16 "จงเตือนเรื่องนี้แกบรรดาประชาชาติ 

 ประกาศเรื่องนี้แกเยรูซาเล็ม 
 วา"กองทัพผูลอมเมืองกําลังมาจากแดนไกล 

 โหรองออกศึกสูกับเมืองตางๆ ของยูดาห 
17 พวกเขาโอบลอมเยรูซาเล็มเหมือนยามเฝานา 

 เพราะเยรูซาเล็มกบฏตอเรา" 
  องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้แหละ 

18 "การกระทําและความประพฤติของ 
  เจาเองชักนําใหเหตุการณนี้เกิดแกเจา 

 นี่คือโทษทัณฑของเจาเอง 
 มันชางขมขื่น! 
มันชางเสียดแทงใจยิ่งนัก" 

19 โอย ทุกขเหลือเกิน ทรมานเหลือเกิน 
 ขาพเจาทุรนทุรายดวยความเจ็บปวด 

 โอย หัวใจขาพเจาราวราน 
สะทึกสะทานอยูภายใน 

 ขาพเจาไมอาจนิ่งสงบ ในเมื่อไดยินเสียงแตร เสียงโหรองคะนองศึก 
20 หายนะกระหน่ําเขามาติดๆ กัน 

 แผนดินท้ังแผนดินตกอยูในสภาพปรักหักพัง    
 ในพริบตาเดียวเต็นทท้ังหลายของขาพเจาถูกทําลายไป  

 ท่ีพักพิงของขาพเจายอยยับไปในชั่วพริบตา 
21 ขาพเจาจะตองทนดูสงคราม 

 และฟงเสียงแตรไปนานสักเทาใดหนอ? 



22 "ประชากรของเราโงเขลา ไมรูจักเรา  
 เขาเปนเด็กเหลวไหลไมรูจักคิด  

ไมมีความเขาใจ 
 ชํ่าชองในการทําชั่ว ทําดีไมเปนเลย" 

23 ขาพเจามองดูท่ีแผนดินโลก  
มันเริศรางวางเปลา  

 มองดูท่ีฟาสวรรค แสงสวางลับไปเสียแลว 
24 ขาพเจามองดูภูเขาทั้งหลาย  

 เห็นมันสั่นสะทาน 
และเนินเขาทั้งหลายก็เขยาโคลงเคลง 

25 ขาพเจามองดู ไมมีผูคนเลย  
 นกในทองฟาบินลับหายไปหมด 

26 ขาพเจามองดูแผนดินอันอุดมสมบูรณกลายเปนถ่ินกันดาร  
 เมืองท้ังหลายอยูในสภาพปรักหักพังตอองคพระผูเปนเจา+ 

  และตอพระพิโรธเกรี้ยวกราดของพระองค 
27 องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนี้ 

"แผนดินทั้งแผนดินจะปรักหักพัง  
 แมวาเราจะไมทําลายเสียจนหมดสิ้น 

28 ฉะนั้นโลกจะร่ําไห  
 ฟาสวรรคเบื้องบนจะหมนหมอง  

 เพราะเราไดลั่นวาจาไว จะไมมีการผอนผัน    
เราไดตัดสินใจไวแลว จะไมเปลี่ยนแปลง" 

29 ชาวเมืองทุกแหงหนีกระเจิดกระเจิง  
 เม่ือไดยินเสียงพลมาพลธนู  

 บางเขาไปในพุมไม  
 บางปนปายอยูตามหินผา  

 เมืองทุกเมืองถูกท้ิงราง ไมมีใครอยูอาศัย 
30 เจาผูถูกทําลาย เจาทําอะไรอยูนั่น?  



 ทําไมถึงสวมเสื้อผาสีแดงสดใสและสวมเครื่องเพชรเครื่องทอง?  
 เจาแตงแตมทาตาไปทําไม?  

 ถึงแตงตัวสวยก็เปลาประโยชน  
 คนรักของเจาเหยียดหยามเจา  

 พวกเขาหมายจะเอาชีวิตเจาเสีย 
3 1
 ขาพเจาไดยินเสียงรองเหมือนเสียงครวญครางของผูหญิงกําลังคลอดลูกทอ
ง แ ร ก   

  เปนเสียงธิดาแหงศิโยน  
 เสียงหอบหายใจเปนหวงๆ  

 เธอเหยียดแขนออกและพูดวา  
 "อนิจจา ฉันจะหมดลมเสียแลว  

    ชีวิตฉันอยูในมือของเหลาฆาตกร" 
 

ไมมีใครชอบธรรม 
5 "จงว่ิงไปวิ่งมาตามถนนสายตางๆ ของกรุงเยรูซาเล็ม  

 จงมองไปและพิเคราะหดูใหท่ัว 
 จงคนหาตามทางแยกตางๆ  

 หากเจาหาพบแมเพียงคนเดียวที่ซ่ือสัตยและแสวงหาความจริง 
 เราก็จะยกโทษใหเมืองนั้น 

2 ท้ังๆ ที่พวกเขากลาววา "องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูแนนอนฉันใด"  
 พวกเขาก็ยังสาบานเท็จ" 

3 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ พระเนตรของพระองคมองหาความจริงมิใชหรือ ? 
 ทรงเฆี่ยนพวกเขา แตเขาก็ไมหลาบจํา  
 ทรงขยี้เขา แตเขาก็ไมยอมปรับปรุงแกไข 

 เขาทําหนาตึงแข็งกระดางยิ่งกวาหิน  
 ไมยอมสํานึกกลับเนื้อกลับตัว 

4 ขาพเจาคิดในใจวา "คนเหลานี้เปนเพียงคนยากไร  



  เปนคนโงไมรูประสีประสาเพราะไมรูวิถีทางขององคพระผูเปนเจา+  
 ไมรูกฎเกณฑแหงพระเจาของตน 
5 ฉะนั้นขาพเจาจะไปหาบรรดาผูนํา 

ไปพูดกับพวกเขา  
 คนเหลานั้นยอมรูหนทางขององคพระผูเปนเจา+อยางแนนอน  

 รูกฎเกณฑแหงพระเจาของตน"  
 แตคนเหลานั้นก็เชนกันไดหักแอกและทลายพันธะตางๆ เสียโดยเอกฉันท 

6 ฉะนั้นสิงโตจากปาจะมาเลนงานพวกเขา  
สุนัขปาจากทะเลทรายจะเขาขย้ําเขา  

 เสือดาวจะซุมอยูใกลเมืองตางๆ ของเขา  
 ฉีกเนื้อคนที่ออกมานั้นเปนชิ้นๆ  

 เพราะการทรยศของพวกเขารายแรงนัก  
และเขาชอบหวนกลับไปกระทําบาปเนืองๆ  

7 "ควรหรือท่ีเราจะอภัยใหเจาท้ังหลาย!  
 ลูกหลานของเจาละท้ิงเรา ไปนับถือพระตางๆ ซ่ึงไมใชพระเจา 

 เราเลี้ยงดูเขาจนอิ่มหนํา 
 แตเขาก็ยังคบชู และแหกันไปยังสํานักหญิงโสเภณี 
8 พ ว ก เ ข า เ ปนมาหนุมอวนพีกลัดมัน  

 ตางกระสันหาภรรยาของเพื่อนบาน 
9 จะไมใหเราลงโทษพวกเขาเนื่องดวยการนี้ 

หรือ? "  องคพระผูเปนเจา+ ป ร ะ ก า ศ   
 "จะไมใหเราแกแคนชนชาติเยี่ยงนี้หรือ? 

10 จงไปตามแถวตางๆ ของสวนองุน  
และทําลายพวกเขาเสีย  

 แตไมตองทําลายจนหมดสิ้น  
 จ ง ตัดก่ิงตางๆ จากเถาองุน  

 เพราะประชากรเหลานี้ไมใชขององคพระผูเปนเจา+ 
11 พงศพันธุอิสราเอลและพงศพันธุยูดาหทรยศ ตอเราอยางสิ้นเชิง"  



องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้แหละ 
12 เขาทั้งหลายพูดเท็จเก่ียวกับองคพระผูเปนเจา+วา  

 "พระองคจะไมทําอะไรหรอก !  
 จะไมมีอันตรายใดๆ เกิดขึ้นกับเรา  

 เราจะไมเห็นการฆาฟนหรือการกันดารอาหาร 
13 ผูเผยพระวจนะเปนแตลมๆ แลงๆ  

 ไมมีพระวจนะในคนเหลานั้น  
 เขาพูดอะไรมาขอใหตกแกตัวเขาเอง" 

14 ดังนั้นองคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงฤทธิ์ตรัสวา  
 "เนื่องจากเหลาประชากรพูดเชนนี้  

 เราจะกระทําใหถอยคําของเราในปากเจานั้นเปนไฟ 
และใหประชากรเหลานี้เปนฟน ที่ไฟนี้จะเผาผลาญ 

15 พงศพันธุอิสราเอลเอย"  องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้ 
"เราจะนําชนชาติหนึ่งจากแดนไกลมาสูกับเจา  

  เปนชนชาติโบราณ ยืนหยัดมานาน  
 เปนชนชาติท่ีเจาไมรูจักภาษาของเขา ไมเขาใจคําพูดของเขา 

16 แลงธนูของเขาดังหลุมศพท่ีเปดกวาง 
 คนของเขาลวนแลวแตเปนนักรบเกรียงไกร 

17 เขาจะกลืนกินพืชผลและอาหารของเจา  
 กลืนกินลูกชายลูกสาวของเจา  

 เขาจะกลืนกินท้ังฝูงแกะ ฝูงสัตวของเจา กลืนกินท้ังองุนและมะเดื่อ    
 เ ข า จ ะ ใชดาบทําลายลางเมืองปอมปราการตางๆ 

ท่ีเจาวางใจวาปลอดภัย 
 1 8แตในคราวนั้นเราก็จะยังไมทําลายพวกเจาสูญสิ้นไปโดยสิ้นเชิง" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 1 9และเมื่อเหลาประชากรถามวา 
'ทําไมหนอ องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราจึงทรงทํากับเราถึงเพียงนี้? ' 
เจาจะไดบอกพวกเขาวา 'เนื่องจากพวกเขาละทิ้งเรา 



ไปปรนนิบัติบรรดาพระตางชาติในแผนดินของเขาเอง 
ฉะนั้นบัดนี้พวกเขาจึงตองไปปรนนิบัติชนตางชาติในแผนดินซ่ึงมิใชของพวกเขา' 

20 จงประกาศตอพงศพันธุของยาโคบและปาวรองในยูดาหวา 
21 "ฟงนะ ประชากรผูโงเขลาและสิ้นคิด  

ผูซ่ึงมีตาแตไมยอมดู  
ผูซ่ึงมีหูแตไมยอมฟง 

22 ไมควรหรอกหรือท่ีเจาจะยําเกรงเรา? "  องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้  
 "ไมควรหรอกหรือท่ีเจาจะสั่นสะทานเม่ืออยูตอหนาเรา ?  

 เราตั้งหาดทรายเปนขอบเขตใหทะเล  
  เปนเครื่องกีดขวางนิรันดรซ่ึงทะเลจะฝาไปไมได  

 คลื่นอาจจะมวนตัวแตเอาชนะไมได  
 มันอาจจะรองคํารามแตล้ําเขตไปไมได 

23 สวนชนชาตินี้ด้ือดาน มีใจคิดคดทรยศ  
 พวกเขาหันหลังและหนีไป 

24 พวกเขาไมรูจักใครครวญวาตนพึงยําเกรง 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา 

 ผูประทานฝนอันตกตองตามฤดูกาล  
 ผูใหความม่ันใจในผลเก็บเก่ียว 

25 เพราะเจาท้ังหลายทําผิด สิ่งเหลานี้จึงสูญสิ้นไป  
 บาปผิดของเจาทําใหเจาพลาดจากสิ่งดีๆ  

26 ในหมูประชากรของเรามีคนชั่วราย  
 ซ่ึงซุมตัวดักเหยื่อเหมือนนายพรานแฝงกายอยูในท่ีกําบัง  

 พวกเขาวางกับดักคน 
27 เรือนของเขาเต็มไปดวยค ว า ม ห ล อ ก ล ว ง  

ประหนึ่งกรงที่เต็มไปดวยนก  
 เขามั่งมีและทรงอิทธิพล 

28 เขาอวนพีและล่ําสัน  
 การทําชั่วของเขาไมมีขีดจํากัด  



 เขาไมยอมชวยวาความใหลูกกําพรา  
 ไมยอมปกปองสิทธิของผูยากไร 

29 ไมควรหรอกหรือท่ีเราจะลงโทษพวกเขาเนื่องดวยเหตุนี้? " 
องคพระผูเปนเจา +ประกาศดังนี้  

 "ไมควรหรอกหรือท่ีเราจะแกแคนชนชาติเยี่ยงนี้? 
30 สิ่งเลวรายนาสะพรึงกลัวไดเกิดขึ้นในแผนดินนี้ 

31 คือผูเผยพระวจนะ พยากรณเท็จ  
 เหลาปุโรหิต ปกครองโดยสิทธิอํานาจของตนเอง  

 และประชากรของเราก็รักวิถีแบบนี้  
 แตเจาท้ังหลายจะทําอยางไรในบั้นปลาย? " 

 
เยรูซาเล็มถูกลอม 

6 "ว่ิงหนีเอาชีวิตรอดเถิด ชนเบนยามินเอย  
จงหนีจากเยรูซาเล็ม  

 จงเปาแตรในเทโคอา สงสัญญาณข้ึนเหนือเบธฮัคเคเรม  
 เพราะภัยพิบัติโผลขึ้นมาจากทางเหนือเปนหายนะอันรายแรง 

2 เราจะทําลายธิดาแหงศิโยน  
 ผูสะสวยและบอบบาง 

3 คนเลี้ยงแกะและฝูงสัตวของเขาจะมาลอมกรอบเจา   
 พวกเขาจะตั้งคายลอมเมือง  

 เลี้ยงสัตวในท่ีของเขา" 
4 "จงเตรียมทําศึกกับศิโยน  

 ลุกขี้น ใหเราบุกโจมตียามเที่ยงวัน  
 แตอนิจจา กลางวันคลอยลงแลว  

 และรมเงาของยามเย็นทอดยาว 
5 ง้ันใหเราโจมตีตอนกลางคืน  

 ทําลายปอมปราการตางๆ เสีย" 
6 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา "จงโคนตนไมลง    



กอเชิงเทินเพื่อสูกับเยรูซาเล็ม 
 กรุงนี้ตองถูกลงโทษเพราะเต็มไปดวยการกดขี่ขมเหง 

7 ดังบอน้ําปลอยน้ําไหลออกมา  
กรุงนี้ก็ไดปลอยความช่ัวรายออกมา  

 ความทารุณอํามหิตและการทําลายลางดังกระหึ่มในเมืองนี้  
 ความเจ็บปวยและบาดแผลของมันมีมาเรื่อยๆ ตอหนาเรา 
8 เยรูซาเล็มเอย จงฟงคําตักเตือน  

 หาไมเราจะเบือนหนาหนีจากเจา  
 และทําใหดินแดนของเจาถูกท้ิงราง ไมมีใครสามารถอยูอาศัย" 

9 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา  
 "แมแตชนชาติอิสราเอลที่เหลืออยูก็ตองถูกทําลายซํ้า  

 เหมือนคนเก็บองุนตรวจดูองุนแตละแถว  
เพื่อเก็บพวกที่คลาดสายตาไป" 

10 จะใหขาพเจาพูดและเตือนใครได?  ใครจะรับฟง?  
 หูของเขาถูกอุด เขาจึงไมไดยิน  
 พระวจนะขององคพระผูเปนเจา+ระคายหูของเขา  เขาจึงไมอยากฟง 

11 แตพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+ก็สุมอยูท่ีขาพเจา 
สุดท่ีขาพเจาจะอัดอั้นไว  

 "จงระบายออกมาเหนือเด็กๆ ตามทองถนน  
 เหนือกลุมหนุมสาวและเหนือสามีภรรยา  

และผูเฒาผูแก 
12 บานเรือนของเขา ตลอดจนที่ดินท่ีนา  

 และภรรยาจะตกเปนของคนอื่น  
 เมื่อเรายื่นมืออกมาลงโทษประชากรที่อาศัยอยูในแผนดินนี้"  

องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้แหละ 
13 "ตั้งแตผูนอยที่สุด จนถึงผูใหญท่ีสุด 

ลวนโลภมุงกําไร 
 ผูเผยพระวจนะและปุโรหิตก็ดวย  



 ทุกคนลวนกะลอนตลบตะแลง 
14 พวกเขาตกแตงบาดแผลแหงประชากรของเรา  

 ราวกับวาไมสาหัสรุนแรงเทาไร  
 พ ว ก เ ข า กลาววา "ปกติสุข ปกติสุข"  ทั้งๆ ที่ไมมีความปกติสุข 
15  เขาทั้งหลายละอายใจในความประพฤติอันนาชิงชังของตนบางหรือเปลา? 

 เปลาเลย ไมละอายสักนิด ไมแมแตจะขวยเขิน  
 ฉะนั้นพวกเขาจะลมลงในหมูผูท่ีลมลงแลวเขาจะตกต่ําลงเมื่อเราลงโทษเขา" 
องคพระผูเปนเจา+ ต รัสดังนี้แหละ 

16 องคพระผูเปนเจาตรัสดังนี้ "จงยืนท่ีทางแพรงและมองดู    
 ถามถึงหนทางแตโบราณ  

 ถามหาหนทางที่ดีและดําเนินในทางนั้น  
 แลวเจาจะพบการพักสงบสําหรับจิตวิญญาณของเจา  

 แตเจาพูดวา "เราไมยอมเดินทางสายนั้น" 
17 เราตั้งยามไวเหนือเจาซ่ึงเตือนเจาวา  

 "ฟงเสียงแตรเถิด"  
 แตเจาพูดวา "ไมเอา เราไมฟง" 
18 ฉะนั้นจงฟงใหดี ประชาชาติท้ังหลาย  

 เหลาพยานจงสังเกตสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นกับเขา 
19 โลกเอย จงฟงเถิด  

 เราจะนําภัยพิบัติมาเหนือประชาชาตินี้  
เปนผลแหงแผนชั่วของเขาเอง  

 เพราะเขาไมยอมฟงถอยคําของเราและไดละท้ิงบทบัญญัติของเรา 
20 เราแยแสอะไรกับเครื่องหอมจากเชบา  

 เก็บน้ําหอมราคาแพงจากแดนไกลของเจาไวเถิด  
 เครื่องเผาบูชาของเจาไมเปนท่ียอมรับ  

 เครื่องบูชาของเจาไมไดถูกใจเรา" 
21 ดวยเหตุนี้แหละ พระเจาจึงตรัสวา  

 "เราจะตั้งเครื่องกีดขวางไวตอหนาชนชาตินี้  



 ซ่ึงทําใหท้ังผูเปนบิดาและผูเปนบุตรสะดุดลม  
 เพื่อนบานและมิตรสหายจะพินาศ" 

22 พระเจาตรัสวา "ดูเถิด กองทัพกําลังจะมาจากดินแดนทางเหนือ  
  เปนชนชาติย่ิงใหญ ซ่ึงถูกกระตุนมาจากสุดโลก 

23  เปนชาติท่ีอํามหิตไรเมตตา  
 เขามีอาวุธครบครัน ยกทัพมาเพื่อทําศึก    

เสียงเคลื่อนทัพของเขาเหมือนทะเลที่คํารน  
 ยกกําลังมาเพื่อโจมตีเจา ธิดาแหงศิโยน" 

24 เราไดยินกิตติศัพทเลื่องลือแหงกองทัพของเขา  
 แลวเราก็ออนเปลี้ยไปเพราะความหวาดผวา    

 ทุกขทรมานและเจ็บปวดราวรานเหมือนผูหญิงท่ีกําลังคลอดลูก 
25 อยาออกไปที่ทุงนา หรือเดินตามถนน  

ดวยวาศัตรูอยูทุกหัวระแหง พรอมท่ีจะสังหาร  
 เราขวัญหนีดีฝอไมวาจะหันไปทางไหน 

26 พี่นองรวมชาติเอย จงสวมเสื้อผากระสอบ เกลือกกลิ้งอยูในกองขี้เถาเถิด 
 จงร่ําไหอยางขมขื่นรันทด เหมือนสูญเสียลูกชายคนเดียวท่ีมีอยู  

 เพราะในทันทีทันใด  
ผูทําลายลางจะยกมาโจมตีเรา 

27 " (เยเรมียเอย)  เราไดกระทําใหเจาเปนนักวิเคราะหแร  
 และประชากรของเราเปนเหมือง 

 เพื่อเจาจะสังเกตและทดสอบวิถีทางตางๆ ของพวกเขา 
28 พวกเขาเปนนักกบฏดื้อดาน เที่ยวนินทาวารายไปทั่ว  
 กระดางเย็นชาเหมือนเหล็ก เหมือนทองสัมฤทธิ์  

 ประพฤติตัวลวนแตเลวทราม 
29 สูบลมก็สูบอยางดุเดือด ไฟหลอมก็ลุกรอนจาเพื่อเผาตะกั่ว  

 แตการถลุงก็เปลาประโยชน  
 คนชั่วไมถูกหลอมชําระใหบริสุทธ์ิไดเลย 

30 เราจะตองตราหนาพวกเขาวา "เศษเงินท่ีใชไมได"  



 เพราะองคพระผูเปนเจา+ละท้ิงพวกเขาเสียแลว" 
 

ความเสือ่มศลีธรรมและการกราบไหวรูปเคารพ 
7 พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงเยเรมีย ความวา 
2 "จงยืนท่ีทางเขาพระนิเวศนขององคพระผูเปนเจา+และประกาศดังนี้ 

 ชนยูดาหท้ังปวงซึ่งผานเขาประตูเหลานี้เพื่อนมัสการองคพระผูเปนเจา+ 
จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 

 3องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
"จงแกไขความประพฤติและวิถีทางของเจาเสียใหม 

แลวเราจะอนุญาตใหเจาอาศัยอยูในท่ีนี้ 4อยาไปเชื่อคําลวงใหตายใจแลวพูดวา 
"นี่คือพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+  วิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
วิหารขององคพระผูเปนเจา+ "  5หากเจาแกไขความประพฤติและวิถีทางตางๆ 
อยางจริงจัง และปฏิบัติตอกันดวยความยุติธรรม 6หากเจาไมขมเหงคนตางดาว 
ลูกกําพรา หรือหญิงมาย ไมกระทําใหผูบริสุทธ์ิตองหลั่งเลือดในที่นี้ 
หากเจาไมติดตามพระอื่นๆ ใหเป7เมื่อนั้นเราจะอนุญาตใหเจาอาศัยอยูในท่ีแหงนี้ 
ในแผนดินซ่ึงเรายกใหแกบรรพบุรุษของเจาตลอดไป 8แตดูสิ 

เจาหลงเชื่อคําลวงใหตายใจซึ่งไรคา  
 9เจาจะลักขโมย ฆาคน ลวงประเวณี สาบานเท็จ 
เผาเครื่องหอมถวายพระบาอัลและติดตามพระตางๆ ซึ่งเจาไมเคยรูจักมากอน 
1 0แลวก็เขามายืนอยูตอหนาเราในวิหารแหงนี้ซ่ึงใชชื่อของเรา แลวเจาก็พูดวา 

"เราปลอดภัย" 
ปลอดภัยจากสิ่งท่ีนาสะอิดสะเอียนทั้งปวงซึ่งเจาไดกระทําไปอยางนั้นหรือ? 

1 1นิเวศแหงนี้ซ่ึงใชชื่อของเรา กลายเปนซองโจรสําหรับเจาแลวหรือ? 
เรากําลังจับตาดูอยู"  อ ง คพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้แหละ 
 1 2 "บัดนี้จงไปที่ชิโลห ซ่ึงแตแรกเราใชเปนท่ีสถาปนานามของเรา 

ไปดูซิวาเรากระทําอะไรบางแกท่ีนั่นเนื่องดวยความชั่วรายของชนอิสราเอล 
ป ร ะ ช า ก ร ข อ ง เ ร า "  1 3องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 
"ขณะที่เจาทําตัวเชนนี้อยู เราไดพูดกับเจา บอกเจาครั้งแลวครั้งเลา 



แตเจาไมยอมฟง เราเรียกเจา แตเจาไมยอมขาน 
1 4ฉะนั้นเราไดกระทําแกชิโลหอยางไร 
บัดนี้เราจะกระทําอยางนั้นแกวิหารซึ่งใชชื่อของเรา  วิหารซ่ึงเจาเชื่อพึ่ง 
สถานที่ซ่ึงเรายกใหแกเจาและบรรพบุรุษของเจา 15เราจะเหวี่ยงเจาไปพนหนาเรา 

เหมือนที่เราไดกระทําแกชนเอฟราอิมพ่ีนองของเจา" 
 1 6สวนเจา อยาอธิษฐานเผื่อประชากรเหลานี้อีก 
ไมตองออนวอนหรือทูลขอเพื่อพวกเขาอีกตอไป เพราะเราจะไมฟง 
1 7เจาไมเห็นหรือวา 
พวกเขากําลังทําอะไรกันอยูท่ัวหัวเมืองท้ังหลายของยูดาหและตามถนนสายตางๆ 

ของเยรูซาเล็ม?  1 8พวกเด็กๆ เก็บฟนมา แลวผูเปนพอก็กอไฟ 
สวนพวกผูหญิงนวดแปงทําขนมเพื่อถวายแกเทวีแหงสวรรค 4 
พวกเขาเทเครื่องดื่มบูชาถวายพระตางๆ เพื่อยั่วโทสะเรา 
1 9เราคือผูท่ีเขากําลังยั่วยุหรือ? "  องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้ 
"พวกเขากําลังทํารายตัวเอง สรางความอัปยศอดสูแกตัวเองตางหาก" 
 2 0ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสุดตรัสวา 
"เราจะระบายโทสะและความเกรี้ยวกราดของเราเหนือท่ีแหงนี้ เหนือมนุษยและสัตว 
เหนือตนไมในทองทุง เหนือพืชผลทั้งปวงบนแผนดิน 

เปนไฟโทสะอันเผาผลาญซ่ึงไมมีใครดับได" 
 2 1องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา "ไปเลย 
ไปเพิ่มเครื่องเผาบูชาอีกนอกเหนือจากเครื่องบูชาท้ังหลาย แลวเอาเนื้อมากินเสีย 
2 2เพราะเมื่อเราพาบรรพบุรุษของเจาออกมาจากอียิปต และพูดกับเขา 
เราไมไดสั่งเรื่องเครื่องเผาบูชาและของถวาย ตางๆ 2 3แตเราสั่งเขาทั้งหลายวา 

                                      
4 7:18 *  เปนนามของเทวีอิชธาร ซ่ึงชาวเมโสโปเตเมียนับถือ  
หลังจากท่ีเยรูซาเล็มลมแลว  บรรดาผูลี้ภัยซ่ึงหนีไปทั่วอียิปตยังคงนมัสการเทวีนี้ 
(บทท่ี  44)  มวนปาปรุสมวนหนึ่งซ่ึงมีอายุต้ังแตศตวรรษที่ 5 กอน ค.ศ . 
พบที่เมืองเฮอรโมโพลิสในอียิปตกลาวถึง เทวีแหงสวรรค 
หนึ่งในเทพเจาตางๆท่ีชุมชนชาวยิวเทิดทูนสักการะ 



"จงเชื่อฟงเรา แลวเราจะเปนพระเจาของเจา และเจาจะเปนประชากรของเรา 
จงดําเนินตามวิถีทางทั้งปวงซึ่งเราสั่งเจา แลวเจาจะอยูเย็นเปนสุข" 
2 4แตเขาทั้งหลายไมฟงไมใสใจ กลับทําตามใจชั่วรายด้ือดึงถือดีของตน 

เขาถอยหลังเขาคลองแทนที่จะรุดไปขางหนา 
2 5นับตั้งแตเม่ือครั้งบรรพบุรุษของเจาออกจาก อียิปตจวบจนกระทั่งบัดนี้ 
เราสงผูเผยพระวจนะผูรับใชของเรามาหาพวกเขา วันแลววันเลา ครั้งแลวครั้งเลา 
2 6แตพวกเขาไมยอมฟงเรา ไมยอมใสใจ พวกเขาเปนคนหัวแข็ง ทิฐิชั่ว 

เลวชั่วยิ่งกวาบรรพบุรุษของเขาเสียอีก 
 2 7เมื่อเจาบอกพวกเขาทุกอยางตามนี้แลว เขาจะไมฟงเจา 
เม่ือเจารองเรียกเขา พวกเขาจะไมตอบ 2 8ฉะนั้นจงกลาวกับพวกเขาวา "นี่ 

เปนชนชาติท่ีไมยอมเชื่อฟงพระเจาองคเจาชีวิตของตน 
ไมยอมรับการตักเตือนแกไข ความจริงพินาศไปแลว 
สูญสิ้นไปจากริมฝปากของเขาทั้งหลาย"  2 9จงโกนผมและโยนทิ้งไป 

จงคร่ําครวญโศกเศราบนที่สูงอันโลงเตียน 
เพราะพระเจาไดปฏิเสธและละทิ้งคนในชั่วอายุนี้ 

ซ่ึงตกอยูภายใตพระพิโรธของพระองค" 
 

หุบเขาแหงการประหัตประหาร 
 3 0องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "ชนยูดาหกระทําช่ัวตอหนาตอตาเรา 
เขาไดต้ังเทวรูปอันนาชิงชังในวิหารซึ่งใชชื่อของเรา ทําใหวิหารเสื่อมเสีย 
3 1เขาทั้งหลายไดสรางสถานบูชา ณ ที่สูงโทเฟธขึ้นในหุบเขาเบนฮินโนม 
เพื่อเผาลูกชายลูกสาวของตนเปนเครื่องบูชายัญ เปนสิ่งท่ีเราไมไดสั่ง 
ไมเคยเขามาในความคิดเลย 3 2ฉะนั้น องคพระผูเปนเจา+ ป ร ะ ก า ศวา 

ถึงเวลาแลว 
ท่ีหุบเขาแหงนั้นจะเปลี่ยนชื่อจากโทเฟธหรือหุบเขาแหงเบนฮินโนมเปนหุบเขาแหง
การเขนฆา เพราะจะมีผูถูกฆาใหฝงมากมาย จนไมมีท่ีเหลือ 
3 3ซากศพของชนชาตินี้จะเปนอาหารของนกในอากาศและสัตวตางๆ บนพื้นดิน 
และไมมีใครมาไลพวกมันไป 3 4เราจะยุติเสียงรื่นเริงบันเทิงใจ 



เสียงสุขหรรษาของเจาบาวและเจาสาว ในเมืองท้ังหลายของยูดาห 
และในทองถนนสายตางๆ ของเยรูซาเล็ม ดวยวาดินแดนแหงนี้จะกลายเปนท่ีราง" 

 
8 องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 

"ในครั้งนั้นกระดูกของบรรดากษัตริยและขุนนางแหงยูดาห 
กระดูกของปุโรหิตและผูเผยพระวจนะ 

และกระดูกของประชากรเยรูซาเล็มจะถูกขุดออกมาจากหลุมฝงศพ 
2และถูกท้ิงเรี่ยราดบนพื้นตรงหนาดวงอาทิตย ดวงจันทร 
และมวลหมูดาวซ่ึงพวกเขารักและปรนนิบัตินมัสการ และติดตามขอคําปรึกษา 

กระดูกของพวกเขาจะไมถูกเก็บรวบรวมขึ้นมาอีกหรือถูกฝงไว 
แตจะเปนเหมือนขยะที่ท้ิงไวบนพื้น 

3และบรรดาผูที่ยังเหลือรอดอยูในหมูประชาชาติชั่วรายนี้ 
จะเรียกหาความตายมากกวามีชีวิตอยูในท่ีซ่ึงเราจะกระจายพวกเขาไปนั้น" 

องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธ์ิประกาศดังนี้ 
บาปและโทษทัณฑ 

4 "จงไปบอกเขาวา "องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนี้  
 เ ม่ือคนลมลง เขาจะไมลุกขึ้นหรือ?  
 เม่ือเขาไปผิดทาง เขาจะไมยอนกลับมาหรือ? 

5 แลวทําไมประชากรเหลานี้หันไปทางอื่น? 
เหตุใดเยรูซาเล็มจึงหันไปทางอื่นเสมอ? 

พวกเขายึดติดกับความหลอกลวง  
พวกเขาไมยอมหันกลับมา 
6 เราตั้งใจฟง  

แตพวกเขาไมไดพูดสิ่งท่ีถูกตอง  
 ไมมีใครสํานึกหันกลับจากความชั่วราย  

 รูคิดวาตนทําอะไรลงไป  
 ทุกคนไปตามทางของตนเอง  

เหมือนมาทะยานออกศึก 



7 แมแตนกกระสาในทองฟา 
 ยังรูเวลากําหนด  

 เชนเดียวกับนกพิราบ นกกระเรียนและ 
นกนางแอนรูจักสังเกตุวาไดเวลาอพยพ 

 แตประชากรของเราไมรูกฎเกณฑขององคพระผูเปนเจา+ 
8 เจาพูดออกมาไดอยางไรวา"เราเฉลียวฉลาด  

 เพราะเรามีบทบัญญัติขององคพระผูเปนเจา+ " 
 ในเมื่อปากกาทุจริตของเหลาอาลักษณไดบิดเบือนมันเสีย 

9 ผูฉลาดเหลานั้นจะตองอับอายขายหนา 
เขาจะหวาดกลัวทอแทและติดกับ 

 เนื่องจากไดละท้ิงพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+  
 เขามีสติปญญาชนิดไหนกัน? 

10 ฉะนั้นเราจะยกภรรยาและที่นาของเขาใหคนอื่น 
 พวกเขาลวนโลภมุงแตกําไร  

 ไมวาผูนอยที่สุดหรือผูใหญท่ีสุด  
 ผูเผยพระวจนะและปุโรหิตก็ดวย  

 ทุกคนลวนกะลอนตลบตะแลง 
11 พวกเขาตกแตงบาดแผลแหงประชากรของเรา  

 ราวกับวาไมสาหัสรุนแรงเทาไร  
 พวกเขากลาววา "ปกติสุข ปกติสุข"  ทั้งๆ ที่ไมมีความปกติสุข 
12 เขาทั้งหลายละอายใจในความประพฤติอันนาชิงชังของตนบางหรือเปลา? 

 เปลาเลย พวกเขาไมละอายสักนิด  
ไมแมแตจะขวยเขิน  

 ฉะนั้นพวกเขาจะลมลงในหมูผูท่ีลมลงแลว  
 เ ข า จ ะ ต ก ต่ําลงเมื่อเราลงโทษเขา"  

  องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนั้นแหละ 
13 องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "เราจะริบผลเก็บเก่ียวของเขาไป  

 จะไมมีผลองุนติดอยูบนเถา  



 ไมมีมะเดื่อบนตน ใบของมันจะเหี่ยวเฉาไป 
 อะไรที่เราใหเขาไวจะถูกยึดกลับคืนมา" 
14 "เราจะมานั่งรอความตายอยูท่ีนี่ทําไม? 

มาเถิด ใหเราไปยังหัวเมืองปอมปราการ 
ไปตายเสียท่ีนั่น  

 ดวยวาพระเจาองคเจาชีวิตไดกําหนดใหเราพินาศยอยยับแลว 
 และทรงยื่นถวยยาพิษใหเราด่ืม  
 เพราะเรากระทําบาปตอพระองค 

15 เรามุงหวังความสงบสุข แตไมมีอะไรดี  
เรามุงหวังวาระเยียวยารัก ษ า   

ก็มีแตเพียงความสยดสยอง" 
16 เสียงฟดฟาดของมาศึกฝายศัตรูไดยินมา 

จากเขตตระกูลดาน  
 ท่ัวท้ังดินแดนสั่นสะทานดวยเสียงมารอง  

ศัตรูกําลังมาขมํ้าเขมือบดินแดนนี้  
และทุกสิ่งท่ีนี่  

 ไมวานครหรือผูคนที่อาศัยอยูในนั้น 
17 "ดูเถิด เราจะสงงูพิษมาในหมูพวกเจา  

 งูพิษซ่ึงไมมีใครสะกดไดจะมาฉกกัดเจา"  
  องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 

18 ความทุกขระทมของขาพเจาใหญหลวงเกินกวาจะเยียวยารักษา  
 ดวงใจขาพเจาชอกช้ําแหลกสลาย 

19 ฟงเสียงร่ําไหของพี่นองรวมชาติของขาพเจาจากแดนไกลโพนสิ  
 พวกเขาถามวา "พระเจามิไดประทับอยูในศิโยนหรือ  

 องคราชันแหงศิโยนมิไดอยูที่นั่นแลวหรือ" 
 "ทําไมหนอเขาทั้งหลายจึงยั่วโทสะเรา 

 ดวยรูปเคารพและเหลาเทวรูปตางชาติอันไรคา" 
20 "ฤดูเก็บเก่ียวผานพนไป 



 ฤดูรอนก็หมดไป  
 และยังไมมีใครชวยเราใหรอด" 

21 เพราะวาพ่ีนองรวมชาติของขาพเจาถูกบดขยี้ ดวงใจขาพเจาจึงแหลกสลาย  
 ขาพเจาคร่ําครวญอาดูรและสยดสยอง 

22 ในกิเลอาดไมมียาหรือ?  ไมมีแพทยเลยหรือ?  
 ทําไมจึงไมมีการเยียวยาบาดแผลของพี่นองรวมชาติของขาพเจาใหดีดังเดิม 

 
9 โอ ถาศีรษะขาพเจาเปนเหมือนแหลงน้ํา และตาของขาพเจาเปนบอน้ําพุ   

 ขาพเจาจะไดร่ําไหท้ังวันท้ังคืนเพื่อพี่นองรวมชาติซ่ึงถูกสังหาร 
2 โอ ขาพเจาอยากมีท่ีพักแรมสําหรับคนเดินทางในถิ่นทะเลทรายนัก  

  
 เพื่อขาพเจาจะไดไปใหพนจากพี่นองรวมชาติของขาพเจา    
เพราะพวกเขาทั้งหลายเปนคนลวงประเวณี เปนกลุมชนท่ีไมสัตยซ่ือ 

3 องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "พวกเขาโกงลิ้นเหมือนคันศร  
 เพื่อยิงคําโกหกออกมา 

 ในแผนดินเต็มไปดวยความเท็จแทนที่ความจริง  
 พวกเขาทําบาปอยางหนึ่งแลวก็แลนไปสูบาปอีกอยางหนึ่ง 

พวกเขาทั้งหลายไมยอมรับเรา" 
4 "จงระวังเพื่อนของเจาและอยาไวใจพ่ีนองของเจา    

 เพราะวาพี่นองทุกคนเปนคนหลอกลวง 
 และเพื่อนทุกคนเปนนักใสรายปายสี 
5 ทุกคนหลอกลวงเพื่อนบานของเขา 

 ไมมีใครพูดความจริง 
 พวกเขาฝกลิ้นตัวเองใหโกหก 

 ผลาญตัวเองยอยยับดวยการทําบาป 
6 องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 

"เจาอาศัยอยูทามกลางการหลอกลวงของเจาดวยความเจาเลหของเจา 
พวกเจาปฏิเสธท่ีจะยอมรับเรา" 



7 ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธ์ิตรัสดังนี้วา  
 "ดูเถิด เราจะถลุงและทดสอบเขา  

 เพราะเราจะทําสิ่งอื่นใดไดอีก 
 เนื่องจากบาปผิดแหงประชากรของเรา? 

8 ลิ้นของเขาเปนลูกศรคราชีวิต   
 พูดจาตลบตะแล ง   

 ทุกคนกลาวสวัสดิภาพแกเพื่อนบานของเขา  
 แตในใจคิดวางแผนเลนงานเขา 

9 ไมควรหรือท่ีเราจะลงโทษพวกเขาเพราะเหตุนี้? "  
องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 

 "ไมควรหรือท่ีเราจะแกแคนชนชาตินี้" 
10 ขาพเจาจะร่ําไหโศกเศราเพื่อภูเขาทั้งหลายและทุงหญาซ่ึงถูกท้ิงรา ง   
 มันถูกทอดทิ้ง ไมมีใครสัญจรไปมา  

 ไมไดยินเสียงสัตวรอง  
 ทั้งนกในอากาศและสัตวท้ังปวงไดจากไปหมดสิ้น  
11 "เราจะทําใหเยรูซาเล็มกลายเปนกองปรักหักพัง  

  เปนถ่ินที่อยูของหมาใน 
 และเราจะทําใหหัวเมืองตางๆ ของยูดาห 

เปนท่ีรกรางเพ่ือวาจะไมมีใครอาศัยอยูท่ีนั่น" 
1 2ใครหนอฉลาดพอที่จะเขาใจเรื่องท้ังหมดนี้? 

ใครบางท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงสอนจึงสามารถอธิบายได? 
เหตุใดดินแดนจึงยอยยับและถูกท้ิงรางเหมือนถ่ินกันดารที่ไมมีใครผานไปมา? 

 1 3องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "ก็เพราะเขาทั้งหลายละทิ้งบทบัญญัติของเรา 
ซ่ึงเราตั้งไวตรงหนาเขา เขามิไดเชื่อฟงเรา หรือทําตาม บทบัญญัติของเรา 
1 4เขาทั้งหลายกลับทําตามใจดื้อดึงของตน 
เขานมัสการพระบาอัลตามที่บรรพบุรุษสอน"  1 5ฉะนั้น 

องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์แหงอิสราเอลตรัสวา 
"ดูเถิดเราจะทําใหชนชาตินี้กินอาหารขมและดื่มน้ําซ่ึงมีพิษ  



1 6เราจะกระจายเขาทั้งหลายไปตามชนชาติตางๆ 
ซ่ึงเขาเองหรือบรรพบุรุษไมเคยรูจักมากอน เราจะสงดาบไลลาเขา 

ตราบจนทําลายลางพวกเขาสิ้น" 
17 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา  

 "จงพิจารณาดู! จงตาม นางรองไหมา    
 เรียกคนที่ชํานาญที่สุดมา 
18 จงใหนางรีบมาโดยเร็ว   

 มาร่ําไหเพื่อพวกเรา  
 จนน้ําตากลบตาของเราและธารน้ําตาหลั่งรินจากนัยนตาของเรา 

19 ไดยินเสียงร่ําไหดังจากศิโยนวา  
 "เราพินาศยอยยับเพียงใดแลว!  

 เราอัปยศอดสูนัก!  
 เราตองท้ิงดินแดนไปเพราะบานเรือนของเราปรักหักพัง’  " 
20 บัดนี้ หญิงเอย จงฟงพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+ 

 เง่ียหูฟงพระดํารัสจากพระโอษฐของพระองค  
 จงสอนลูกสาวท้ังหลายของเจาใหร่ําไห  

และจงสอนเพลงสวดศพใหเพื่อนบานของตน 
21 ความตายปนเขามาทางหนาตางของเรา  

 ทะลวงปอมตางๆ เขามา  
 คราเอาเด็กๆ ออกไปจากทองถนน และคนหนุมๆ จากยานชุมชน 

22 จ ง บอกเขาวา องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา    
 "ซากศพจะระเนระนาดเหมือนขยะอยูในทองทุง   

 เหมือนฟางขาวหลังผูเก่ียว  
 และไมมีใครฝงศพเขาทั้งหลาย" 

23 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา  
 "คนฉลาดอยาโออวดสติปญญาของตน 

คนแข็งแรงอยาโออวดพละกําลังของตน 
คนรวยก็อยาโออวดทรัพยสมบัติของตน 



24 แตผูโออวดจงอวดเรื่องนี้ คือท่ีเขามีความเขาใจและรูจักเรา  
 รูวาเราเปนองคพระผูเปนเจา+ผูผดุงความรักเมตตา 

ความยุติธรรมและความชอบธรรมในโลกนี้ 
 เพราะเราชื่นชมในสิ่งนี้"  องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
 2 5องคพระผูเปนเจา +ประกาศวา "วาระหนึ่งจะมาถึงซ่ึง 
เราจะลงโทษคนทั้งปวงท่ีรับพิธีสุหนัตแตเพียงทางกาย 2 6ชาวอียิปต ชาวยูดาห 
ชาวเอโดม ชาวอัมโมน ชาวโมอับและคนทั้งปวงที่อาศัยในถ่ินกันดารในที่หางไกล 

เพราะชนชาติท้ังปวงเหลานี้ยังไมไดเขาพิธีสุหนัต 
หรือแมแตพงศพันธุอิสราเอลก็มิไดเขาสุหนัตดวยหัวใจ" 

 
พระเจาเทีย่งแทกับรปูเคารพ 
10 ประชากรอิสราเอลเอย 

จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 
2 องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนี้วา 

 "อยาเรียนแบบวิถีของประชาชาติท้ังหลาย 
 หรืออยาตกใจกลัวเนื่องดวยหมายสําคัญตางๆ ในทองฟา 

ดังท่ีประชาชาติท้ังหลายหวาดกลัวอยูนั้น 
3 เพราะธรรมเนียมของชนชาติตางๆ นั้น 

ไมเปนจริง เขาโคนตนไมตนหนึ่งจากปา 
 ใหชางฝมือใชสิ่วแกะสลักออกมาเปนรูปทรง 

4 แลวตกแตงดวยทองและเงิน 
 จากนั้นใชคอนและตะปูตอกตรึงใหอยูกับท่ีอยางแนนหนา 

 เพื่อมันจะไมโคลงเคลง 
5 เ ท ว รูปเหลานั้นเหมือนหุนไลกาในสวนแตง มันพูดไมได 

ตองอาศัยคนยกไปเพราะมันเดินไมได  
 อยาไปกลัวเทพเจาเหลานั้น  

 เพราะมันทําอะไรไมไดไมวาทําประโยชนหรือทําราย" 
6 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ไมมีผูใดเสมอเหมือนพระองค  



 พระองคทรงฤทธานุภาพ 
 แ ล ะ พ ร ะ น า ม ข อ ง พ ร ะ องคเปยมดวยฤทธ์ิอํานาจ 

7 ขาแตจอมราชันแหงมวลประชาชาติ 
ใครเลาจะไมยําเกรงพระองค?  พระเกียรตินี้คูควรแดพระองค 
 ทามกลางมวลนักปราชญของโลกและมวลอาณาจักรแหงพิภพ 

 ไมมีผูใดเสมอเหมือนพระองค 
8 เขาทั้งหลายลวนสิ้นคิดและโงเขลา 

ท่ีติดตามคําสอนเทียมเท็จ 
 เ พ ราะเทวรูปเหลานั้นเปนเพียงไม 

9 เขานําเงินซ่ึงเคาะแลวมาจากทารชิชและ 
ทองคํามาจากอุฟาส  

 แลวผลงานของชางฝมือ ชางทอง 
 ก็ไดสวมอาภรณสีน้ําเงินและสีมวง 

 รูปเคารพเหลานี้ลวนแตเปนผลงานของชางท่ีชํานาญ 
10 แตองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพระเจาเท่ียงแท พระเจาผูทรงพระชนมอยู 

 จอมราชันตลอดนิรันดรกาล 
 เม่ือพระองคทรงพระพิโรธ โลกก็สะเทือนสะทาน 

 ประชาชาติท้ังหลายไมอาจเผชิญพระพิโรธของพระองคได 
11 “ จงบอกเขาทั้งหลายวา ‘ เทพเจาเหลานี้ 

ซ่ึงมิไดเปนผูสรางสวรรคและแผนดินโลกจะพินาศไปจาก 
โลกและจากใตฟา’  " 

12 แตพระเจาทรงสรางโลกโดยฤทธานุภาพ 
 ทรงสถาปนาโลกไวดวยพระปรีชาญาณ 

ทรงคลี่ฟาสวรรคออกดวยความเขาใจ 
13 เมื่อทรงเปลงพระสีหนาท 

 บรรดาหวงน้ําในฟาสวรรคก็กระหึ่มกอง 
 ทรงทําใหเมฆโผลขึ้นจากปลายแผนดินโลก 

 ทรงกระทําใหฟาแลบมากับสายฝน 



 และทรงนํากระแสลมออกมาจากคลัง 
14 มนุษยท้ังปวงลวนโงเขลาและขาดความรู 

 ชางทองทุกคนก็อับอายเพราะรูปเคารพของตน 
 เทวรูปของเขาเปนสิ่งจอมปลอมไมมีชีวิต 

15 สิ่งเหลานั้นไรคา เปนสิ่งหนาขบขัน และจะตอง 
พินาศเมื่อถึงวาระแหงการลงโทษ 

16 แตพระองคผูมีกรรมสิทธิ์เหนือยาโคบ 
ไมเหมือนเทวรูปเหลานี้  

 เพราะพระองคทรงเปนผูสรางสารพัดสิ่ง 
รวมท้ังชนชาติอิสราเอลซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิ 

ของพระองค 
 พระนามของพระองคคือ องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 

หายนะที่จะมาถึง 
17 ประชาชนผูถูกลอมเมืองไว 
จงเก็บขาวของเตรียมออกเดินทางเถิด 

18 เพราะองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"บัดนี้เราจะเหวี่ยงผูท่ีอาศัยอยูในดินแดนนี้ออกไป 

 เราจะนําความทุกขลําเค็ญมายังเขาเพื่อเขาจะรูสํานึก" 
19 วิบัติแกขาพเจาเนื่องดวยความบาดเจ็บนี้! 

บาดแผลของขาพเจาเยียวยาไมได! 
 ถึงกระนั้นขาพเจาก็บอกตัวเองวา 

“ นี่เปนความเจ็บปวยของเราเอง เราตองท น " 
20 เต็นทของขาพเจาถูกทําลายสิ้น เชือกขึงขาดหายไปหมด  
 ลูกๆ ไปจากขาพเจาจนสิ้น  

 ไมเหลือใครอยูชวยกางเต็นทหรือกอท่ีพักพิงใหขาพเจา 
21 ผูเลี้ยงแกะก็สิ้นคิดและไมไดทูลถามองคพระผูเปนเจา+ 

 ดังนั้นเขาจึงไมเจริญ และฝูงแกะของเขาก็กระจัดกระจายไปหม ด  
22 ฟงเถิด!  มีรายงานขาวมาวา 



 เสียงอึกทึกกึกกองดังมาจากแผนดินทางเหนือ 
 เขาจะทําใหหัวเมืองตางๆ ของยูดาหถูกท้ิงราง 

  เปนถ่ินของหมาไน 
 

คําอธิษฐานของเยเรมีย 
23 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขาพระองคตระหนักวา 

มนุษยไมไดเปนเจาของชีวิตตัวเอง 
 ไมไดเปนผูบงการยางกาวของตน 

24  ขอทรงตีสอนขาพระองคเถิด แตขอทรงโปรดใหความเปนธรรม 
 อยาทรงทําดวยพระพิโรธ 

 หาไมแลวขาพระองคจะไมมีเหลือ 
25 ขอทรงระบายพระพิโรธลงเหนือบรรดา 

ประชาชาติท่ีไมยอมรับพระองค 
 และเหนือตระกูลท้ังหลายที่ไมยอมออกพระนามพระองค 

 เ พ ร า ะ เขาทั้งหลายทําลายลางยาโคบอยางสิ้นเชิง  
 ทําใหบานเมืองของยาโคบยอยยับหมด 

 
พันธสญัญาถูกละเมิด 

11 พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงเยเรมีย ความวา 
2 "จงฟงขอกําหนดแหงพันธสัญญานี้ และแจงแกชนยูดาหกับชาวกรุงเยรูซาเล็ม 
3บอกพวกเขาวา องคพระผูเปนเจา+  พ ร ะเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 

"คําสาปแชงตกแกผูที่ไมเชื่อฟงขอกําหนดแหงพันธสัญญานี้ 
4คือขอกําหนดซึ่งเราไดบัญชาบรรพบุรุษของเจาทั้งหลาย 

เม่ือเรานําพวกเขาออกมาจากอียิปต ออกจากเตาหลอมเหล็ก เรากลาววา 
จงเชื่อฟงเรา และกระทําตามที่เราสั่งทุกประการ 

แลวเจาจะเปนประชากรของเราและเราจะเปนพระเจาของเจา 
5แลวเราจะทําใหสําเร็จตาม ที่เราปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษของเจา 

คือยกดินแดนอันอุดมดวยน้ํานมและน้ําผึ้งใหแกเขา 



ดินแดนซ่ึงพวกเจาครอบครองอยูทุกวันนี้" "  ขาพเจาทูลวา 
"ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขอใหเปนเชนนั้นเถิด" 
 6 อ งคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา 
"จงปาวรองขอความทั้งปวงเหลานี้ในหัวเมืองตางๆ ของยูดาห 
และตามทองถนนสายตางๆ ของเยรูซาเล็มวา 

"จงฟงขอกําหนดแหงสัญญานี้และปฏิบัติตาม 
7ต้ังแตเรานําบรรพบุรุษของเจาท้ังหลายออกจากอียิปตจวบจนทุกวันนี้ 

เราไดตักเตือนเขาทั้งหลาย ครั้งแลวครั้งเลาวา "จงเชื่อฟงเรา  
8แตเขาไมฟงไมเคยใสใจ กลับทําตามทิฐิแหงใจชั่วของเขา 

เราจึงนําคําสาปแชงท้ังปวงมายังเขาดังท่ีระบุไวในคําสัญญาซ่ึงเราสั่งให 
เขาปฏิบัติตาม แตเขาไมยอมนั้น" 

 9แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา 
"ในหมูชนยูดาหและชนเยรูซาเล็ม มีการสมรูรวมคิดกันทรยศคิดคด 
1 0พวกเขาหวนกลับไปทําบาปตามบรรพบุรุษ ซ่ึงไมยอมฟงคําของเรา 

เขาไปปรนนิบัตินมัสการพระอื่นๆ 
ท้ังพงศพันธุอิสราเอลและพงศพันธุยูดาหละเมิดคําม่ันสัญญาระหวางเรากับบรรพบุ
รุษของเขา 1 1ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "เราจะนําภัยพิบัติมายังเขา 
ซ่ึงเขาหนีไมพน ถึงแมเขารองออนวอนเรา เราก็จะไมฟง 1 2หัวเมืองตางๆ 

ของยูดาหและชาวกรุงเยรูซาเล็มจะไปสวดออนวอนเทพเจาตางๆ 
ซ่ึงตนเผาเครื่องหอมถวาย แตพระเหลานั้นจะไมชวยพวกเขาเลยเมื่อภัยพิบัติมาถึง 
1 3ยูดาหเอย เจามีเทพเจาหลายองคเหมือนที่มีหลายเมืองเชียวนะ 
และแทนบูชาท่ีเจากอขึ้นเพื่อเผาเครื่องหอมแกพระบาอัลอันนาอดสูก็มีมากมายเหมื

อนถนนหนทางของเยรูซาเล็ม 
 1 4อยาอธิษฐานเผื่อชนชาตินี้ ไมตองออนวอนหรือรองขอเพื่อพวกเขา 
เพราะเราจะไมฟงเม่ือเขารองเรียกเราในยามทุกขยา ก ล ำ บ า ก  

15 ผูเปนท่ีรักของเรามาทําอะไรอยูในวิหารของเรานี้   
 ในเมื่อนางทําตามแผนการชั่วหลายอยาง    

เครื่องสัตวบูชาจะชวยใหเจาพนโทษทัณฑไปไดหรือ?  



 เจาจึงหลงละเลิงในความชั่วของเจา" 
1 6องคพระผูเปนเจา+ตรัสเรียกเจาวาตนมะกอกเทศซึ่งงามดี มีผลดกงาม  

 แตดวยเสียงกัมปนาทของพายุใหญ  
 พระเจาจะใหไฟเผามัน และกิ่งกานของมันก็หักโคน 
1 7องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ผูปลูกเจา ทรงประกาศใหภัยพิบัติตกแกเจา 
เนื่องจากพงศพันธุอิสราเอล และยูดาหกระทําชั่ว 

ย่ัวยุพระพิโรธโดยเผาเครื่องหอมถวายพระบาอัล 
 

เยเรมียถูกปองราย 
 1 8องคพระผูเปนเจา+ทรงเผยใหขาพเจาทราบถึงแผนการของเขาทั้งหลาย 

ทรงแสดงใหขาพเจาทราบวาพวกเขากําลังทําอะไรอยู 
1 9ขาพเจาเปนเหมือนแกะเชื่องๆ ถูกพาไปฆา 
ขาพเจาไมรูวาพวกเขาคบคิดกันจะทํารายขาพเจา เขากลาววา 

 "ใหเราทําลายทั้งตนและผลของมัน 
 ใหเรามาชวยกันกําจัดเขาไปใหสิ้นชื่อ 

จะไดไมมีใครนึกถึงอีก" 
2 0แตองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 

  ผูทรงตัดสินอยางเที่ยงธรรม 
 และทรงพิสูจนความคิดจิตใจ 

 โปรดใหขาพระองคเห็นการแกแคนของพระองคตกแกเขาทั้งหลาย 
 เพราะขาพระองคมอบเรื่องของขาพระองคไวกับพระองค 

 2 1ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสเก่ียวกับชาวอานาโธทที่มุงเอาชีวิตของเจาแ
ละขูวา "อยาเผยพระวจนะในพระนามขององคพระผูเปนเจา+ 
มิฉะนั้นเจาตองตายดวยน้ํามือเรา"  2 2องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธ์ิตรัสวา 
"เราจะลงโทษเขาทั้งหลาย คนหนุมๆ จะตายในสงคราม 

เด็กชายเด็กหญิงในหมูพวกเขาจะตายเพราะอดอยาก 
2 3จะไมมีคนสักหยิบมือเดียวเหลือรอด 

เพราะเราจะนําภัยพิบัติมาสูชาวอานาโธทในปแหงการลงโทษพวกเขา" 



 
เยเรมียรองทุกข 

12 ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระองคทรงใหความเปนธรรมเสมอ  
เม่ือขาพระองคนําความมากราบทูล  

 ถึงกระนั้นขาพระองคก็ขอกราบทูลเรื่องความยุติธรรมของพระองค  
 ไฉนหนทางของคนชั่วจึงเจริญวัฒนา?  

 เหตุใดบรรดาผูอสัตยอธรรมจึงสุขสบายดี? 
2 พระองคทรงปลูกเขา เขาก็หย่ังรากลึก  

เจริญงอกงามและเกิดผล  
 เขามักพูดถึงพระองคติดปาก  

แตใจของเขาหางไกลพระองค 
3 แตองคพระผูเปนเจา+ทรงรูจักขาพระองค 

 ทรงเห็นและทรงทดสอบความคิดของขาพระองคเก่ียวกับพระองค 
 ขอทรงลากพวกเขาออกไปเหมือนแกะสําหรับฆา  

 ขอทรงแยกเขาไวสําหรับวันประหาร 
4 ดินแดนนี้จะตองคร่ําครวญไปนานเทาใด 

   และทุงหญาทุกแหงจะเหี่ยวแหงไปนานเทาใด 
 เนื่องจากผูท่ีอาศัยในดินแดนนี้ช่ัวราย 

  บรรดาสัตวและนกทั้งหลายจึงพินาศไป 
 ยิ่งกวานั้นเหลาประชากรพากันพูดวา 

 "พระองคไมเห็นหรอกวาเกิดอะไรขึ้นกับเรา" 
พระเจาทรงตอบ 

5 "หากเจาวิ่งแขงกับมนุษย แลวเขายังทําใหเจาหมดแรง 
 แลวเจาจะวิ่งแขงกับมาไดอยางไร? 

 หากเจาสะดุดลมในที่โลง 
 เจาจะทําอยางไรในปาท่ีลุมแมน้ําจอรแดน 

6 แมแตพ่ีนองของเจาคนในครอบครัวของเจาก็ยังทรยศตอเจา 
 พวกเขารองเสียงดังใหรายเจา 



 อยาเชื่อใจเขา แมเขาจะพูดดีกับเจา 
7 เราไดท้ิงนิเวศของเรา 

 เราไดเหว่ียงมรดกของเราทิ้ง 
 เราไดปลอยผูท่ีเรารักด่ังดวงใจไวในมือศัตรู 

8 มรดกของเรากลับกลายเปนสิงโตในปาสําหรับเรา 
 เขาคํารามใสเรา ดังนั้นเราจึงเกลียดเขา 

9 มรดกของเรากลับกลายเปนนกสีสรรสะดุดตา 
นกอื่นๆ จึงรุมลอมเลนงานมันมิใชหรือ?  

 ไปเถิด ไปรวบรวมสัตวปาท้ังหลายมาเขมือบกินมัน 
10 ผูเลี้ยงแกะหลายคนไดทําลายสวนองุนของเรา 

 เหยียบย่ําทองทุงของเรา  
 พวกเขาทําใหทองทุงอันรื่นรมยของเรากลายเปนท่ีท้ิงราง 

11 มันจะกลายเปนถ่ินรางแตกระแหง และถูกทิ้งรางตอหนาเรา 
 แผนดินท้ังสิ้นถูกท้ิงรางเพราะไมมีใครเอาใจใสดูแล 

12 ผูทําลายกรูกันเขามาเหนือท่ีสูงอันถูกท้ิงรางในถ่ินกันดาร 
ดวยวาดาบขององคพระผูเปนเจา+จะผลาญทําลายจากสุดเขตแดนดานหนึ่ง
ไปจดอีกดานหนึ่ง ไมมีใครรอดปลอดภัย 

13 เขาทั้งหลายไดหวานขาวสาลีแตเก็บเก่ียวหนาม 
 จะตรากตรําทํางานแตไมไดอะไร 

 ดังนั้นเขาจึงเก็บเก่ียวไดแตความอับอาย 
 อันเนื่องมาแตพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+ " 
 1 4องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "ดูเถิด 

เราจะถอนรากถอนโคนชนชาติเพื่อนบานผูชั่วรายท้ังปวง 
ผูซ่ึงยึดสมบัติท่ีเราใหแกประชากรอิสราเอล ออกจากดินแดน 

และถอนรากถอนโคนพงศพันธุยูดาหจากหมูพวกเขา 
1 5แตหลังจากท่ีเราถอนรากถอนโคนพวกเขาแลว เราจะเอ็นดูสงสาร 

และนําพวกเขาแตละคนคืนสูทรัพยสินและที่ดินของตนอีกครั้งหนึ่ง 
1 6และหากเขาทั้งหลายเรียนรูวิถีทางของประชากรของเราและปฏิญาณโดยอางน



ามของเราวา "องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูแนนอนฉันใด" 
ดังท่ีพวกเขาเคยสอนประชากรของเราใหปฏิญาณโดยอางพระบาอัล 

เม่ือนั้นเขาจะไดรับการกอบกูขึ้นในหมูประชากรของเรา 
1 7แตหากประชาชาติใดไมยอมเชื่อฟง 
เราจะกําจัดและทําลายชาตินั้นใหสูญสิ้นไป" องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้แหละ 

 
ผาคาดเอว 

13 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา "ไปซ้ือผาลินินคาดเอวมาคาดไว 
แตอยาใหมันถูกน้ําเลย" 

2ฉะนั้นขาพเจาจึงไปซ้ือผาลินินผืนหนึ่งมาคาดเอวไวตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัส
สั่ง 

 3แลวพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาเปนครั้งท่ีสองวา 
4 "จงเอาผาคาดเอวที่เจาซ้ือและคาดอยูนั้นออกไปที่แมน้ํายูเฟรติส 

และซอนมันไวในซอกหิน" 
5ดังนั้นขาพเจาก็ออกไปและซอนมันไวตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่ง 

 6หลายวันตอมา องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา "บัดนี้จงไปที่แมน้ํานั้น 
เอาผาคาดเอวที่เราสั่งใหเจาซอนไวมา" 

7ดังนั้นขาพเจาก็ไปที่แมน้ํายูเฟรติสและขุดเอาผาคาดเอวออกมาจากซอกที่ไดเอา
ไปซอนไว แตบัดนี้มันขาดยุยใชการไมได 

 8แลวพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา  
9 "องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา"เราจะทําลายเกียรติภูมิของยูดาหและเยรูซาเล็มอยาง
นี้แหละ 1 0ประชากรที่ช่ัวรายเหลานี้ ซ่ึงไมยอมฟงถอยคําของเรา 
ชอบดื้อดึงทําตามใจชอบของตน และหันไปติดตามปรนนิบัตินมัสการพระตางๆ 
จะเปนเหมือนผาคาดเอวนี้ คือใชการไมไดเลย"  1 1องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

"ผาคาดเอวแนบติดกับเอวคนฉันใด 
เราไดทําใหยูดาหและอิสราเอลแนบสนิทกับเราเพื่อเปนประชากรของเรา 

เปนเกียรติภูมิ ชื่อเสียงและคําสรรเสริญแกเราฉันนั้น แตพวกเขาไมยอมฟง 
ไหเหลาองุน 



 1 2จงบอกพวกเขาวา องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
"ไหทุกใบจะมีเหลาองุนเต็ม"  และหากพวกเขาตอบวา 
"เรารูแลววาไหทุกใบจะมีเหลาองุนเต็ม มิใชหรือ? "  1 3ก็จงบอกพวกเขาวา 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "เราจะทําใหทุกคนที่อาศัยในดินแดนนี้เมามาย 
ตั้งแตกษัตริยท่ีนั่งบนบัลลังกของดาวิด บรรดาปุโรหิตและผูเผยพระวจนะ 

ตลอดจนคนทั้งปวงซ่ึงอาศัยในกรุงเยรูซาเล็ม 
1 4เราจะจับพวกเขากระแทกชนกันเอง ไมวาพอวาลูก 
เราจะไมยอมใหความสงสารหรือความเมตตาเอ็นดูมายับยั้งเรามิใหทําลายลางพวก
เ ข า เ ล ย "  องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 

จะตองตกเปนเชลย 
15 จงฟงและใสใจ  

 อยาเยอหยิ่งเพราะองคพระผูเปนเจา+ตรัสไวแลว 
16 จงถวายเกียรติแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 

กอนที่พระองคจะทรงนําความมืดมนมา 
 กอนที่เทาของทานสะดุดลมบนภูเขาอันมืดมน 

 ทานมุงหวังความสวาง 
แตพระองคทรงผันแปรมันเปนความมืดมน 

  เปลี่ยนมันกลายเปนความมืดทึบ 
17 แตหากทานไมยอมฟง  

  ขาพเจาจะแอบรองไหเนื่องดวยความหยิ่งยโสของทาน 
  ร่ําไหดวยความขมขื่น 

ดวงตาของขาพเจาจะหลั่งน้ําตา 
เพราะฝูงแกะขององคพระผูเปนเจา+ถูกจับไปเปนเชลย 

18 จงบอกกษัตริยและพระมารดาวา 
 "ลงมาจากราชบัลลังกเถิด 

 เพราะมงกุฏอันธํารงเกียรติจะรวงหลนจากศีรษะ" 
19 เมืองตางๆ ในเนเกบจะถูกปดและจะไมมีใครเปดได 

 ยูดาหท้ังหมดจะถูกกวาดตอนไปเปนเชลย 



20 จงเงยหนาขึ้นมองดูคนทั้งหลายที่มาจากทางเหนือ 
 ไหนละฝูงแกะท่ีเรามอบหมายใหเจาดูแล 

ฝูงแกะที่งดงามของเจา? 
2 1
 เจาจะวาอยางไรเม่ือองคพระผูเปนเจา+ทรงตั้งผูท่ีเจาถือเปนมหามิตรนั้นมาค

รอบครองเจา? 
 เจาจะไมเจ็บปวดรวดราวเหมือนหญิงท่ีกําลังคลอดหรือ? 

22 และหากเจาถามตัวเองวา " ท ำ ไมหนอเรื่องท้ังหมดนี้จึงเกิดขึ้นกับเรา? " 
 ก็เพราะความบาปหนาของเจานะสิ 

 กระโปรงของเจาจึงถูกฉีกขาด 
 และกายของเจาถูกย่ํายี 

23 ชาวเอธิโอเปย* (ฮีบรูวา ชาวคูช)  จะเปลี่ยนสีผิวของตนไดหรือ? 
 เสือดาวจะลบลายของมันไดหรือ? 

 พวกเจาซ่ึงมักคุนกับการทําชั่วก็ไมสามารถทําดีได 
24 "เราจะทําใหเจากระจัดกระจายเหมือนแกลบ 

 ท่ีถูกลมทะเลทรายพัดปลิวไป 
25 นี่คือสลากของเจา 

สวนท่ีเรากําหนดใหเจา" 
  องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้แหละ 

 "เพราะเจาลืมเรา และไปวางใจในเทพเจาจอมปลอม 
26 เราจะถลกกระโปรงของเจาขึ้นปดหนาเจา 

 เพื่อใหความอัปยศอดสูของเจาเปนท่ีประจักษ 
27 คือการลวงประเวณี ความมักมาก 

ตัณหาท่ีไรยางอายของเจา  
 เราไดเห็นความประพฤติอันนาเดียดฉันทของเจา 

 บนภูเขาทั้งหลายและตามทองทุงตางๆ  
 วิบัติแกเจา เยรูซาเล็มเอย  

 เจาจะแปดเปอนมลทินนานสักเทาใดหนอ" 



 
ส ง ค ร า ม  ก า รกันดารอาหาร ความแหงแลง 
1 4
 พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ซ่ึงมีมาถึงเยเรมียเก่ียวกับภาวะความแหงแล
ง ความวา 
2 "ยูดาหคร่ําครวญ เมืองตางๆ ซึมเซา 

 เขาทั้งหลายร่ําไหใหกับดินแดน 
 และมีเสียงรองระงมขึ้นจากเยรูซาเล็ม 

3 บรรดาขุนนางสงคนใชออกไปหาน้ําจากบอ แตไมพบน้ํา 
 คนใชถือเหยือกวางเปลากลับมาอยางอับอายและสิ้นหวัง 

 คลุมศีรษะตัวเองดวยความโศกรันทด  
4 ผืนแผนดินแตกระแหงเพราะขาดฝน 

 ชาวนาอับอายและสิ้นหวัง 
คลุมศีรษะตัวเองดวยความโศกรันทด 

5 แมแตกวางในทองทุงก็ท้ิงลูกออนของมันเพราะไมมีหญา 
6 ลาปายืนเควงบนเนินโลงเตียน 

 หอบเหมือนหมาใน  
 ตาของมันพรามัว เพราะไมมีหญากิน" 

7 ขาแตองคพระผูเปนเจา+แมวาความผิดบาปของ 
  ขาพระองคท้ังหลายปรักปรําตัวเอง 

 แตขอทรงโปรดชวย เพื่อเห็นแกพระนาม 
  ของพระองค  

 ดวยวาขาพระองคท้ังหลายเสื่อมทรามยิ่ง 
และไดกระทําบาปตอพระองค 

8 ขาแตองคผูทรงเปนความหวังแหงอิสราเอล 
 องคพระผูชวยในยามทุกขลําเค็ญ  

 ไฉนทรงเปนเชนคนแปลกหนาในแผนดิน 
 เปนเชนคนเดินทางซ่ึงแวะพักแรมเพียงคืนเดียว? 



9 ไฉนทรงเปนดั่งคนที่งงงวย  
 เหมือนนักรบหมดเรี่ยวแรงจะชวย 

 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ พ ร ะ อ งคทรงอยูในหมู 
  ขาพระองคท้ังหลาย  

 และผูคนเรียกขาพระองคท้ังหลายตามพระนามของพระองค 
 ขออยาทรงทอดทิ้งเหลาขาพระองค 

1 0องคพระผูเปนเจา+ตรัสเก่ียวกับชนชาตินี้วา 
 พวกเขารักท่ีจะหลงเตลิด 

พวกเขาไมยั้งเทาบางเลย 
ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+จึงไมยอมรับเขาทั้งหลาย 

 พระองคจะทรงระลึกถึงบาปชั่วของเขา 
 และลงโทษเขาตามความผิดบาปของเขา 

 1 1แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา 
"ไมตองอธิษฐานเผื่อความอยูเย็นเปนสุขของชนชาตินี้ 12แมพวกเขาถืออดอาหาร 
เราจะไมฟงคําออนวอนของเขา แมเขาถวายเครื่องเผาบูชาและธัญบูชา 
เราก็จะไมรับ แตเราจะทําลายเขาทั้งหลายดวยสงคราม การกันดารอาหาร 
แ ล ะ โ ร ค ร ะ บ า ด " 
 1 3ขาพเจาจงึกราบทูลวา 
"ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูยิ่งใหญสูงสุดบรรดาผูเผยพระวจนะพร่ําบอกพวกเขาวา
ทุกอยางเรียบรอยดี จะไมมีสงคราม หรือกันดารอาหาร จะมีสันติสุขยืนยงในที่นี้" 
 1 4องคพระผูเปนเจา+จึงตรัสกับขาพเจาวา 
"บรรดาผูเผยพระวจนะไดอางชื่อของเรามาพยากรณเท็จ เราไมไดใชพวกเขาไป 
หรือสั่งใหเขาพูด หรือแจงเนื้อความอะไรแกเขา เขาบอกนิมิตเท็จ 
คําพยากรณเหลวไหลและภาพหลอนในใจของเขาเอง"  1 5ฉะนั้น 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา  "เราจะลงโทษผูเผยพระวจนะเหลานี ้
ซ่ึงพูดในนามของเรา ทั้งๆ ที่เรา ไมไดใชพวกเขาไป ผูพูดวาสงคราม 
การกันดารอาหาร จะไมมาแผวพานดินแดนนี้ 

พวกเขาเองนั่นแหละจะตายดวยสงครามและการกันดารอาหาร 



1 6สวนผูคนที่ฟงเขาพยากรณเท็จใหฟงนั้นจะถูกเหวี่ยงออกมากลางถนนสายตางๆ 
ของเยรูซาเล็มเนื่องมาจากสงครามและการกันดารอาหาร 

จะไมมีใครมาฝงศพพวกเขาหรือภรรยา บุตรชาย บุตรสาวของเขา 
เราจะเทอาญาอันรายแรงลงมาเหนือเขาอยางสาสม 

1 7จงบอกพวกเขาวา  
 "ขอใหตาเราโชกชุมดวยน้ําตา ตลอดวันตลอดคืนไมมีหยุด 
 ดวยวาธิดาพรหมจารีของเราคือปร ะ ช า ก ร ข อ ง เ ร า  

ถูกตีและนอนซมดวยบาดแผลฉกรรจ 
18 หากเราออกไปที่ทุงนา ก็เห็นรางบรรดา 

  ผูถูกปลิดชีวิตดวยภัยสงคราม  
 หากเขาไปในเมือง ก็เห็นศพผูเปนเหยื่อ 

  การกันดารอาหาร  
 ท้ังผูเผยพระวจนะและปุโรหิตไดไปยัง 

  แดนที่ตนไมรูจัก" " 
19 พระองคทรงทอดทิ้งยูดาหเสียสิ้นเชิงแลวหรือ? 

 ทรงชิงชังศิโยนหรือ?  
 ไฉนทรงทรมานเราจนเยียวยาไมหาย? 

 ขาพระองคท้ังหลายมุงหวังสันติสุข แต 
  ไมมีอะไรดี  

 มุงหวังวาระการบําบัดรักษา แตมีเพียงความอกสั่นขวัญแขวน 
20 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขาพระองคท้ังหลายทราบถึงบาปชั่ว 

ของขาพระองคท้ังหลาย 
และมลทินบาปของเหลาบรรพบุรุษ 

ขาพระองคท้ังหลายไดกระทําบาปผิดตอพระองค  
21 เพื่อเห็นแกพระนามของพระองค  

ขออยาทรงชิงชังขาพระองคท้ังหลายเลย 
ขออยาทรงหยามเหยียดบัลลังกอันทรงเกียรติของพระองค 

 โปรดทรงระลึกถึงคําม่ันสัญญาท่ีทรงมีตอขาพระองคท้ังหลาย 



และอยาท้ิงสัญญานั้น 
22 เทพเจาไรคาของบรรดาประชาชาติ มี 

  องคไหนบางท่ีประทานฝนใหได? 
 หรือทองฟาเองไดเทฝนลงมา? 

 หามิได แตเปนพระองคนั่นแหละ  
  ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา 
 ฉะนั้นขาพระองคท้ังหลายจึงหวังในพระองค 

 เ พ ร า ะ พ ร ะ อ ง คทรงเปนผูกระทําสิ่งท้ังปวงเหลานี้ 
 

15 แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา 
"ตอใหโมเสสและซามูเอลมายืนวิงวอนเผื่อชนชาตินี้ตรงหนาเรา 

เราก็จะไมใจออนชวยพวกเขา ไปใหพน เอาพวกเขาออกไปพนหนาเรา 
2และหากพวกเขาถามเจาวา "จะใหเราไปที่ไหน? " 
จ ง บ อ ก พ ว ก เ ข าวาองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา  

 "ผูท่ีถูกกําหนดใหถึงความตายก็ไปสูความตาย 
 ผูท่ีจะตองตายดวยคมดาบก็ไปสูคมดาบ 

 ผูท่ีจะตองอดตายก็ไปสูการกันดารอาหาร 
 และผูท่ีถูกกําหนดใหเปนเชลยก็ไปสูความเปนเชลย" 

 3องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 
"เราจะแตงต้ังผูทําลายสี่แบบสําหรับจัดการกับพวกเขา ไดแก ดาบเพื่อเขนฆา 
สุนัขเพื่อฉีกทึ้ง นกในอากาสและสัตวปาบนแผนดินโลกจะกลืนกินและทําลายเสีย 
4เนื่องดวยสิ่งท่ีมนัสเสหบุตรเฮเซคียาหกษัตริยแหงยูดาหไดกระทําไปในเยรูซาเล็ม 
เราก็จะกระทําใหพวกเขาเปนท่ีขยะแขยงแกมวลอาณาจักรใ น โ ล ก  
5 "เยรูซาเล็มเอย ใครจะสงสารเจา? 

 ใครจะร่ําไหใหกับเจา? 
 จะมีใครไยดีถามทุกขสุขของเจา? 

6 องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "เจาไดละท้ิงเราหวนกลับไปหาบาปร่ําไป  
 เราจึงฟาดเจาและทําลายเจา 



 เราเอือมท่ีจะใหโอกาสเจาแกตัวอีกแลว 
7 เราจะลางพวกเขาดวยคราดที่ประตูเมือง  

 เราจะนําวิปโยคและหายนะมาสูประชากรของเรา 
 เพราะเขาไมยอมหันจากวิถีของตน 

8 เราจะทําใหมีแมมายในหมูพวกเขามากยิ่งกวาทรายในทะเล 
 กลางวันแสกๆ เราจะนําผูทําลายมา 

  เลนงานบรรดาแมของหนุมฉกรรจ  
 เราจะนําความทุกขราวรานและความอกสั่นขวัญแขวน 

 ม า ยังเขาทั้งหลายอยางฉับพลัน 
9 แมลูกเจ็ดเปนลมหมดสติไป  

 ดวงตะวันของนางลับหายทั้งๆ ที่เปนเวลากลางวัน 
 นางตองอับอายขายหนา 

 เราจะมอบผูเหลืออยูใหแกดาบตอหนาศัตรู" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 

10 อนิจจา แมครับ ที่แมใหกําเนิดผม 
 ผมถูกคนทั้งแผนดินตอสูและชิงดีชิงเดน 

 ผมไมเคยใหใครหยิบยืมอะไร หรือไป 
  หยิบยืมใคร  

 แตทุกๆ  คนก็แชงดาผม 
11 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

  "แนนอน เราจะชวยเหลือเจาเพื่อ 
ผลดีท่ีตั้งใจไว 

 แนนอน เราจะทําใหศัตรูของเจามาออนวอนเจา 
 ในวาระแหงภัยพิบัติและในยามทุกขลําเค็ญ 

12 มนุษยจะหักแทงเหล็กจากภาคเหนือหรือ 
  แทงทองสัมฤทธิ์ไดหรือ?  

13 เราจะยกทรัพยสมบัติและความมั่งค่ังของเจาให 
เนื่องดวยความผิดบาปทั้งปวงทั่วดินแดนของเจา 



14 เราจะใหศัตรูท้ังหลายจับเจาไปเปนเชลย 
  ในดินแดนที่เจาไมรูจัก  

 ดวยวาโทสะของเราลุกเปนไฟซ่ึงจะเผาผลาญเจา" 
15 โอขาแตองคพระผูเปนเจา+พระองคทรงเขาใจ  

 ขอทรงระลึกถึงและเสด็จมาเยี่ยมเยียนขาพระองค 
 ขอพระองคทรงแกแคนกับผูขมเหงเหลานี้เพื่อขาพระองค  

 พระองคทรงอดกลั้นพระทัยไวชานาน 
  ขออยาทรงนําขาพระองคไปเสีย 

 ขอทรงระลึกวาขาพระองคทนการตําหนินั้นเพื่อพระองค 
16 ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงฤทธิ์  

 เม่ือพระวจนะของพระองคมาถึง  
  ขาพระองคก็รับเปนอาหารประทังชีวิต 

  เปนความปลื้มปติยินดีแหงจิตใจ 
  ของขาพระองค 

 เพราะเขาเรียกขาพระองคตามพระนามของพระองค 
17 ขาพระองคไมเคยนั่งในหมูผูสนุกเฮฮา 

ไมรวมรื่นเริงเบิกบานกับพวกเขา 
 ขาพระองคนั่งอยูตามลําพังเพราะพระหัตถของพระองคอยูเหนือขาพระองค  

 ทรงกระทําใหขาพระองคเปยมดวยความคับแคน 
18 เหตุไฉนขาพระองคปวดราวไมสิ้นสุด  

 และบาดแผลของขาพระองคฉกรรจรักษาไมหาย?  
 พระองคจะทรงเปนเชนลําหวยท่ีลวงตาตอขาพระองค  

 เปนเชนตาน้ําซ่ึงไมมีน้ําหรือ? 
19 ฉะนั้น องคพระผูเปนเจา+จึงตรัสดังนี้วา  

"หากเจากลับใจเสียใหม เราจะใหเจาคืนสูปกติสุข  
 เพื่อเจาจะปรนนิบัติรับใชเรา  

 หากเจาพูดสิ่งท่ีมีคุณคา ไมพูดเหลวไหลไรคา  
 เจาจะเปนผูแถลงถอยคําของเรา 



 ใหชนชาตินี้หันมาหาเจา  
 แตเจาตองไมหันไปหาพวกเขา 

20 เราจะทําใหเจาเปนกําแพงสําหรับชนชาตินี้   
  เปนปราการทองสัมฤทธิ์อันหนาแนน  

 เขาทั้งหลายจะตอสูเจาแตเอาชนะไมไดเพราะเราอยูกับเจา  
 เราจะกอบกูและชวยเหลือเจา"  

  องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
21 "เราจะชวยเจาจากเงื้อมมือคนชั่ว  

 และไถเจาจากอุงมือของคนอํามหิต" 
 

วันแหงภยัพิบัต ิ
16 แลวพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจา ความวา 
2 "เจาอยาแตงงาน อยามีลูกชายหรือลูกสาวในที่แหงนี้" 
3เพราะองคพระผูเปนเจา+ตรัสเก่ียวกับลูกชาย ลูกสาวท่ีเกิดในดินแดนนี้ 
และชายหญิงผูเปนพอแมของเขาวา 4 "เขาทั้งหลายจะตายดวยโรคราย 
ไมมีใครไวทุกขหรือฝงศพให พวกเขาจะเปนเหมือนขยะกองอยูที่พ้ืน 

เขาจะพินาศเพราะสงครามและการกันดารอาหาร 
รางของเขาจะเปนอาหารแกนกในอากาศและสัตวปาตางๆ บนแผนดิน" 
 5เพราะองคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนี้วา "อยาเขาไปในเรือนที่มีงานศพ 
อยาไปไวทุกขหรือแสดงความเห็นใจ เพราะเราถอนพร 

ความรักม่ันคงและความสงสารไปจากชนชาตินี้แลว" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้ 6"ทั้งผูใหญ และผูนอยจะตายเสียในดินแดนแหงนี้ 
ไมมีใครฝงศพให ไมมีใครไวทุกข 

ไมมีใครเชือดเนื้อหรือโกนศีรษะเพื่อไวอาลัยใหกับพวกเขา 
7จะไมมีใครใหอาหารหรือเครื่องดื่มเปนการปลอบโยนผูท่ีคร่ําครวญอาลัยถึงผูตาย 

แมวาผูตายเปนบิดามารดา 
 8และอยาเขาไปในเรือนที่มีงานเลี้ยงและไมนั่งกินดื่มกับพวกเขา" 

9เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธ์ิ พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 



"ในชวงชีวิตของเจาและตอหนาตอตาเจานี่แหละ เราจะยุติเสียงเฮฮา 
เสียงรื่นเริงเบิกบาน เสียงเจาบาวเจาสาวในดินแดนนี้ 
 1 0เมื่อเจาบอกสิ่งท้ังปวงนี้แกพวกเขา และพวกเขาจะถามเจาวา 
'เหตุใดหนอองคพระผูเปนเจา+จึงทรงมีประกาศิตใหเกิดสิ่งรายแรงเพียงนี้แกพวกเร
า ?  พวกเราทําผิดอะไร? 
เราไดทําบาปอะไรตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา?  1 1ก็จงบอกพวกเขาวา 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้วา 'เพราะบรรพบุรุษของพวกเจาไดละท้ิงเรา 
ไปปรนนิบัตินมัสการพระตางๆ ไมไดรักษาบทบัญญัติของเรา 
1 2แตเจาทั้งหลายประพฤติเลวทรามยิ่งกวาบรรพบุรุษเสียอีก ดูเถิด 
เจาตางก็ทําตามใจด้ือดึงถือทิฐิชั่วของตน แทนที่จะเชื่อฟงเรา   1 3ฉะนั้น 

เราจะเหวี่ยงเจาออกจากดินแดนแหงนี้ 
ไปยังดินแดนซ่ึงเจาและบรรพบุรุษไมเคยรูจักมากอน ที่นั่นเจาจะปรนนิบัติพระอื่นๆ 
ท้ังกลางวันกลางคืน เพราะเราจะไมมีความโปรดปรานใดๆ ใหแกเจา’  
 1 4องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "อยางไรก็ตาม เวลานั้นจะมาถึง 

เวลาซ่ึงคนทั้งหลายจะเลิกปฏิญาณโดยอางวา 
"องคพระผูเปนเจา+ผูทรงนําชนชาติอิสราเอลออกมาจาก 

อียิปตนั้นทรงพระชนมอยูแนนอนฉันใด"  1 5แตจะอางวา 
"องคพระผูเปนเจา+ผูทรงนําชนชาติอิสราเอลออกมาจากดินแดนทางเหนือและจาก
ประเทศตางๆ ท่ีทรงเนรเทศพวกเขาไปนั้นทรงพระชนมอยูแนนอนฉันใด" 
ท้ังนี้เพราะเราจะนําเขาทั้งหลายกลับมายังดินแดนซ่ึงเรายกใหแกบรรพบุรุษข อ
ง เ ข า " 
 1 6องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "แตบัดนี้ 

เรากําลังสงชาวประมงหลายคนมาจับพวกเขา 
หลังจากนั้นเราจะสงพรานมากมายมาตามลาพวกเขาจากภูเขา 

เนินเขาทุกลูกและจากซอกหิน 1 7เราจับตาดูวิถีท้ังปวงของเขา 
ไมมีสิ่งใดซอนเรนจากเรา 

บาปช่ัวของเขาไมอาจปดบังไวจากสายต า ข อ ง เ ร า  
1 8เราจะลงโทษเขาเปน โทษซอนโทษ 



เนื่องดวยบาปชั่วของเขาที่ทําใหดินแดนของเราแปดเปอนมลทินดวยรูปเคารพต่ําช
าไรชีวิต ทําใหกรรมสิทธ์ิของเราเต็มไปดวยรูปเคารพอันนาชิงชังของพวกเขา" 
19 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ผูทรงเปนพละกําลัง เปนปอมปราการ  

 และเปนท่ีลี้ภัยในยามทุกขลําเค็ญของขาพระองค   
 ประชาชาติตางๆ จากสุดโลกจะมาเฝาพระองคและกราบทูลวา  

 "บรรพบุรุษของขาพระองคท้ังหลายมิไดครอบครองสิ่งใด 
 นอกจากเทพเจาจอมปลอม รูปเคารพไรคา 

  อันไรประโยชน 
20 มนุษยจะสรางพระเจาใหตนเองไดหรือ?  

 ได แตสิ่งเหลานั้นไมใชพระเจาเลย" 
21 "ฉะนั้น เราจะสั่งสอนเขาทั้งหลาย   

 คราวนี้เราจะสอนใหเขารูถึงฤทธานุภาพและฤทธิ์อํานาจของเรา  
 แลวเขาทั้งหลายจะรูวานามของเราคือ 

  องคพระผูเปนเจา+ " 
 

17  "บาปของยูดาหถูกสลักไวดวยปากกาเหล็ก    
 จารึกไวดวยปลายเพชรลงบนแผนหัวใจของเขา 

 และบนเชิงงอนที่แทนบูชาของเขาทั้งหลาย 
2  แมแตลูกหลานของเขาก็ระลึกถึงแทนบูชาและเสาเจาแมอาเชราห  

 ขางตนไมท่ีแผก่ิงกานสาขาและบนภูเขาสูงทั้งหลาย 
3

 ภูเขาของเรา* (หรือภูเขาทั้งหลาย)ในดินแดนนั้นและทรัพยสมบัติของเจาท้ัง
ห ล า ย   
 ตลอดจนสถานบูชา ณ ที่สูงของเจา  

 เราจะยกใหเปนของเชลย  
 ชดใชความผิดบาปทั่วแดนของเจา 

4 โดยความผิดของเจาเอง เจาจะสูญเสียกรรมสิทธ์ิท่ีเรามอบให 
 เราจะสงเจาไปเปนทาสศัตรูในดินแดนซึ่งเจาไมรูจัก 



 เพราะเจาจุดไฟโทสะของเรา 
 มันจะเผาผลาญตลอดไป" 

5 องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนี้วา  
"คําแชงสาปตกอยูแกผูท่ีวางใจในมนุษย  

 พึ่งพละกําลังของเขา 
 และเอาใจออกหางจากองคพระผูเปนเจา+ 

6 เขาจะเปนเชนพุมไมในถ่ินกันดาร  
 มองไมเห็นความเจริญรุงเรืองท่ีมาถึง 

เขาจะอาศัยในถ่ินแหงแลงของทะเลทราย  
 ในเขตดินกรอยซึ่งไมมีใครอาศัย 

7 แตพระพรมีแกผูท่ีวางใจในองคพระผูเปนเจา+  
 และองคพระผูเปนเจา+เปนท่ีพึ่งของเขา 

8 เขาจะเปนเชนตนไมปลูกไวริมน้ํา ซ่ึงหยั่งรากลงไปริมธารน้ํา  
 ไมกลัวความรอนที่มาถึง และไมวิตกกับปท่ีแหงแลง  
 ใบของมันเขียวขจีอยูเสมอ และเกิดผลตามฤดูไมขาด" 

9 จิตใจเปนตัวลอลวงเหนือกวาสิ่งอื่นใด 
  เสื่อมทรามจนสุดจะแก 
 ใครจะเขาใจจิตใจนั้นได? 

10 "เราเปนองคพระผูเปนเจา+ผูพิเคราะหดูจิตใจ  
  และตรวจสอบความคิด  

 ใหบําเหน็จแกทุกคนตามผลการกระทําและตามความประพฤติของเขา" 
11 ผูซ่ึงม่ังมีดวยวิธีทุจริตก็เหมือนนกที่กกไขซ่ึงมันไมไดวาง  

 เมื่อถึงวัยกลางคน  
ทรัพยสมบัติก็พรากจากเขาไป  

 และในบั้นปลายเขาจะกลายเปนคนโงเขลา 
12 สถานนมัสการของขาพระองคท้ังหลายเปนบัลลังกอันรุงเรือง 

 สถาปนาไว ณ เบื้องสูงมาตั้งแตตน 
13 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูทรงเปนความหวังแหงอิสราเอล  



 คนทั้งปวงที่ละท้ิงพระองคจะอัปยศอดสู  
 ผูท่ีหันหนีจากพระองคจะถูกจารึกไวในธุลี  

 เพราะเขาละทิ้งองคพระผูเปนเจา+ผูทรงเปนธารน้ําแหงชีวิต 
14 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขอทรงรักษาขาพระองคแลวขาพระองคจะหาย  
 ขอทรงชวย แลวขาพระองคจะรอด  

 เพราะพระองคคือผูท่ีขาพระองคถวายการสรรเสริญ 
15 เขาทั้งหลายพร่ํากลาวกับขาพระองควา "ไหนละ พระดํารัสของ 

องคพระผูเปนเจา+ ?  ใหมันเปนไปตามนั้น ณ บัดนี้สิ! " 
16 ขาพระองคมิไดหนีจากการเปนผูเลี้ยงแกะซึ่งติดตามพระองค 

 ท้ังมิไดปรารถนาวันแหงความสิ้นหวัง 
 สิ่งท่ีขาพระองคเอยปากบอกพวกเขา  

  ก็แจงอยูเบื้องพระพักตรพระองค 
17 ขออยาทรงเปนเหตุใหขาพระองค 

  ครามกลัว 
 ทรงเปนท่ีลี้ภัยของขาพระองคในวันแหงภัยพิบัติ 

18 ขอใหผูกดขี่ขมเหงขาพระองคตองอับอายขายหนา 
 แตขอทรงปกปองขาพระองคจากความอัปยศ   

 ขอใหเขาทั้งหลายอกสั่นขวัญแขวน  
 แตขอทรงคุมครองขาพระองคพนจากความหวาดหวั่น  

 ขอทรงนําวันแหงภัยพิบัติมายังเขา   
 ขอทรงทําลายเขาดวยหายนะที่รุนแรงเปนสองเทา 

รักษาวันสะบาโตใหบริสุทธ์ิ 
 1 9องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา "จงไปยืนอยู ท่ีประตูประชาชน 
ทางประตูซ่ึงกษัตริยแหงยูดาหเสด็จเขาออก ทั้งยืนอยูท่ีประตูตางๆ ของเยรูซาเล็ม 
2 0จงบอกแกคนทั้งปวงวา "จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+เถิด 

กษัตริยแหงยูดาห 
มวลชนยูดาหและชาวกรุงเยรูซาเล็มซ่ึงผานเขาออกประตูเหลานี้" 

2 1องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา  "จงระวังอยาหาบหามสิ่งของในวันสะบาโต 



หรือนําสิ่งใดผานเขาออกประตูแหงกรุงเยรูซาเล็ม 
 2 2อยาหาบหามสิ่งใดออกจากบานเรือนของเจา หรือกระทํากิจการงานใดๆ 

ในวันสะบาโต 
แตจงรักษาวันสะบาโตใหบริสุทธิ์ตามที่เราไดบัณชาบรรพบุรุษของเจาไว 

2 3แตคนเหลานั้นไมฟง ไมใสใจ พวกเขาหัวแข็งด้ือดึง 
ไมยอมใสใจและรับคําเตือนสอน"  2 4องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 
"แตถาเจาท้ังหลายใสใจเชื่อฟงเรา และไมหาบหามสิ่งใดผานประตูในวันสะบาโต 

แตรักษาวันสะบาโตใหบริสุทธ์ิโดยไมกระทําการงานใดในวันนั้น 
2 5เม่ือนั้นเหลากษัตริยผูครองบัลลังกดาวิดจะเขาออกประตูตางๆ 
ของกรุงนี้กับเหลาขุนนาง จะนั่งบนรถรบและหลังมา 
ติดตามดวยชนยูดาหและชาวเยรูซาเล็ม และกรุงนี้ จะมีผูคนอยูอาศัยตลอดไป 
2 6ประชาชนจากเมืองตางๆ ของยูดาห และหมูบานตางๆ รอบเยรูซาเล็ม 
จากเขตแดนของเบนยามิน จากเชิงเขาตะวันตก* ( ภ า ษ า ฮีบรูวา เชเฟลาห) 
จากแถบภูเขาและเนเกบ จะนําเครื่องเผาบูชา ธัญบูชา 

เครื่องหอมและเครื่องบูชาขอบพระคุณมายังนิเวศขององคพระผูเปนเจา+ 
2 7แตหากเจาท้ังหลายไมเชื่อฟงเรา ไมยอมรักษาวันสะบาโตใหบริสุทธิ์ 

หากในวันสะบาโต 
เจายังนําสัมภาระผานประตูเมืองท้ังหลายของเยรูซาเล็มเราก็จะจุดไฟเผาประตูเมือ
งเหลานี้ เปนไฟไมรูดับซ่ึงจะเผาผลาญปอมตางๆ ของเมืองนี้หมดสิ้น'  “  

 
บทเรยีนจากชางปนหมอ 

18 พระวจนะขององคพระผูเปนเจา+มาถึงเยเรมียวา 
2 "จงลุกขึ้นลงไปที่บานชางปนหมอ เราจะใหเจาไดยินถอยคําของเราท่ีนั่น" 
3ขาพเจาก็ไปท่ีบานชางปนหมอ เขากําลังทํางานอยูท่ีแปน 

4แตภาชนะที่เขากําลังปนอยูนั้นเสียรูปทรงอยูในมือชางปน 
เขาจึงนวดขยําเปนกอนและเริ่มปนใหมตามท่ีเขาเห็นวาดีท่ีสุด 
 5แลวพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 

6 "พงศพันธุอิสราเอลเอย 



เราไมสามารถกระทําแกเจาแบบเดียวกับชางปนหมอผูนี้หรือ 
ดุจดังดินเหนียวในมือชางปน เจาเปนเชนนั้นในมือของเรา 

7เม่ือใดก็ตามท่ีเราประกาศเกี่ยวกับชาติไหน 
หรืออาณาจักรไหนที่เราจะรื้อถอนและทําลาย 

8แลวหากชาตินั้นซ่ึงเราไดตรัสเตือนไวหันกลับจากความชั่วรายของตน 
เราก็จะเปลี่ยนใจไมสงภัยพิบัติมายังพวกเขาตามที่ เราไดตั้งใจไวแตแรก 
9และหากเราประกาศเกี่ยวกับชาติไหนหรืออาณาจักรไหนซึ่งเราจะสรางและกอตั้ง
ขึ้น 10แตแลวชาตินั้นอาณาจักรนั้นกระทําสิ่งท่ีเราเห็นวาช่ัวและไมยอมเชื่อฟงเรา 

เม่ือนั้นเราก็จะเปลี่ยนใจยังไมอวยพรใหพวกเขาอยางท่ีคิดไว 
 1 1ฉะนั้นจงไปเตือนชนยูดาหและชาวกรุงเยรูซาเล็มวา 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "ดูเถิด เราจะนําภัยพิบัติมายังเจา 
และมีแผนการลงโทษเจา ฉะนั้นเจาแตละคนจงหันเสียจากวิถีชั่วของเจา 
แกไขวิถีความประพฤติและการกระทําของเจา"  1 2แตเขาทั้งหลายจะตอบ วา 
"อยาพูดเสียใหเหนื่อยยาก เราจะทําตามแผนการของเราตอไป 
เราแตละคนจะทําตามทิฐิแหงใจชั่วของตน’  " 

13 ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
 "จงถามดูในหมูชนชาติตางๆ  
 ใครเคยไดยินเรื่องเชนนี้บาง  

 อิสราเอลผูบริสุทธ์ิไดกระทําสิ่งท่ีนาสะอิดสะเอียนที่สุด 
14 หิมะเคยละลายบนภูเขาเลบานอนอันสูงโพนหรือ?  

 สายธารไหลเย็นจากหุบเขาของภูเขาเฮอรโมนเคยแหงเหือดหรือ? 
15 ถึงกระนั้นประชากรของเราก็ไดลืมเรา  

 เขาทั้งหลายเผาเครื่องหอมถวายเทวรูปอันไรคา 
 ซ่ึงทําใหเขาสะดุดลมในวิถีทางของตนและในทางหลวงโบราณ  

 ทําใหพวกเขาตองลงไปเดินขางทางบนถนนที่ไมไดสรางขึ้น 
16 ดินแดนของเขาจะถูกท้ิงราง เปนเปาแหงการดูหม่ินตลอดกาล  

 ผูคนที่ผานไปมาจะตกตะลึง  
 และสายหนา 



17 เราจะเหวี่ยงประชากรของเรากระจัด 
  กระจายไปตอหนาศัตรูของพวกเขา 

 เหมือนลมตะวันออกซัดฝุนกระจายฟุง 
  เ ร า จ ะหันหลังใหพวกเขา ในวาระแหงภัยพิบัติของเขา" 
 1 8เขาทั้งหลายกลาววา "มาเถิดใหเราวางแผนกําจัดเยเรมีย 

เพราะวาคําสอนแหงธรรมบัญญัติจากปุโรหิต 
คําปรึกษาจากปราชญและถอยคําจากผูเผยพระวจนะจะไมสูญหายไป ฉะนั้น 

ใหเราโจมตีเขาดวยลิ้นของเราและอยาใสใจสิ่งท่ีเขาพูด" 
19 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขอทรงฟงขาพระองค  

 ฟงถอยคําของบรรดาผูกลาวหาขาพระองค 
20 ควรหรือท่ีเขาทั้งหลายจะตอบแทนความดีดวยความชั่ว  

 ถึงกระนั้นพวกเขาก็ขุดหลุมพรางดักขาพระองค  
 ขอทรงระลึกวาขาพระองคยืนอยูเบ้ืองพระพักตร  

 กราบทูลพระองคเพื่อพวก เ ข า   
 ใหทรงหันเหพระพิโรธเสียจากพวกเขา 

21 ดวยเหตุนี้ขอใหลูกๆ ของพวกเขาอดอยากตาย  
 ขอใหพวกเขาเปนเหยื่อคมดาบ 

 ขอใหภรรยาของเขาเปนมายและถูกคราลูกไปหมด  
 ขอใหพวกผูชายของเขาตายดวยโรคภัย  

 และคนหนุมๆ ของพวกเขาตายในสงคราม 
22 ขอใหไดยินเสียงหวีดรองจากบานเรือนของพวกเขา  

 เม่ือพระองคนํากองทหารเขาจูโจมพวกเขาอยางฉับพลัน 
 ดวยวาเขาทั้งหลายไดขุดหลุมดักขาพระองค    

 และซุมวางกับดักตามทางของขาพระองค 
23 แตพระองคทรงทราบแผนการทุกอยางท่ีเขาคบคิดกันกําจัดขาพระองค  

ขาแตองคองคพระผูเปนเจา+ 
 โ ป ร ด อ ยาทรงอภัยโทษพวกเขา  

ขออยาทรงลบเลือนบาปผิดของเขา   



 แตขอใหเขาทั้งหลายพินาศยอยยับตอพระพักตรพระองค  
  ขอทรงจัดการกับพวกเขาในวาระแหงพระพิโรธของพระองค 

 
19 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "จงไปซ้ือหมอดินจากชางปนหมอมาใบหนึ่ง 
และพาผูอาวุโสบางคนของเหลาประชากรและปุโรหิต อาวุโสบางคนไปกับเจาดวย 

2และจงไปที่หุบเขาเบนฮินโนมตรงทางเขาประตูกองเศษหมอของตัวเมือง 
และจงพูดกับเขาตามถอยคําท่ีเราบอกเจาท่ีนั่น 3 

"กษัตริยแหงยูดาหและชาวกรุงเยรูซาเล็ม 
จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+เถิด 

องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
'ดูเถิดเราจะนําภัยพิบัติมาเหนือสถานที่นี้ ซ่ึงทุกคนท่ีไดยินจะถึงกับหูชา 
4ดวยวาพวกเขาไดละทิ้งเรา และกระทําใหท่ีแหงนี้กลายเปนแหลง พระตางชาติ 
พวกเขาถวายเครื่องบูชาแกพระตางๆ ซึ่งตัวเขาก็ดี บรรพบุรุษของเขาก็ดี 
บรรดากษัตริยของยูดาหก็ดี ไมเคยรูจักมากอน 

และเขาทั้งหลายทําใหสถานที่นี้นองดวยเลือดของผูบริสุทธิ์ 
5เขาไดสรางสถานศักด์ิสิทธิ์ของพระบาอัล 

เพื่อเผาลูกชายของตนสังเวยแกพระบาอัล นี่เปนสิ่งที่เราไมเคยสั่งไมเคยพูดถึง 
หรือแมแตคาดคิดมากอน"  6ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+จาตรัสวา "จงระวังใหดี 

วันนั้นจะมาถึง 
เม่ือผูคนจะไมเรียกท่ีแหงนี้วาโทเฟทหรือหุบเขาเบนฮินโนมอีกตอไป 

แตเรียกวาหุบเขาแหงนักฆา 
 7ในที่แหงนี้เราจะทําลายลาง*แผนการตางๆ ของยูดาหและเยรูซาเล็ม 

เราจะทําใหพวกเขาลมตายดวยคมดาบตอหนาศัตรู 
ในเง้ือมมือของผูหมายเอาชีวิตของเขา 

เราจะทิ้งศพของเขาเปนเหยื่อนกในอากาศและสัตวตางๆ บนแผนดินโลก 
8เราจะกระทําใหกรุงนี้ถูกท้ิงราง เปนเปาแหงการดูหม่ิน 

ทุกคนท่ีผานไปมาจะตกตะลึง 
และเยยหยันเนื่องดวยความหายนะทั้งหมดของเขาทั้งหลาย 



9ในขณะที่ถูกบีบค้ันโดยศัตรูผูหมายปองชีวิตของเขาทั้งหลายซึ่งลอมกรอบเขาไว 
กและแตละคนก็จะกินเนื้อเพื่อนบานของตน" 

 1 0จากนั้นเจา จงทุบหมอใบนั้นตอหนาคนเหลานั้นท่ีมากับเจา 
1 1และบอกพวกเขาวา องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 

'ดังท่ีหมอใบนี้แตกปนปซอมแซมไมได 
เราจะบดขยี้ชนชาตินี้และเมืองนี้ใหแหลกลาญ 

เขาทั้งหลายจะฝงศพผูตายที่โทเฟท จนไมมีท่ีวางเหลืออยูอีก 
1 2องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา นี่คือสิ่งท่ีเราจะทําตอสถานที่แหงนี้ 
และพวกเขาที่อาศัยอยูท่ีนี่ เหมือนอยางโทเฟท 
1 3บานเรือนในกรุงเยรูซาเล็มและวังท้ังหลายของกษัตริยยูดาหจะเปนมลทินเหมือ
นอยางโทเฟท คือบานท้ังหลายที่เผาเครื่องหอมบูชาบนหลังคา 
ถวายแดพระแหงดวงดาวและเทเครื่องดื่มบูชาแดพระตางๆ '  “  
 14แลวเยเรมียเดินทางกลับจากโทเฟทที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงใชใหไปก

ลาวคําพยากรณ 
ทานมายืนอยูท่ีลานพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+และกลาวแกประชากรทั้งปวงว
า  15"นี่คือสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธ์ิพระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 'จงฟงเถิด 
เราจะนําภัยพิบัติท้ังมวลท่ีเราประกาศมาสูกรุงนี้และเมืองตางๆ ที่รายรอบ 

ซ่ึงเราไดประกาศกลาวโทษ 
เพราะเขาทั้งหลายหัวแข็งและไมยอมฟงถอยคําของเรา'  “  

 
20 เมื่อปุโรหิตปาชเฮอรบุตรอิมเมอร 

ซ่ึงเปนหัวหนาใหญดูแลพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
ไดยินเรื่องท่ีเยเรมียกําลังเผยพระวจนะอยู 2ก็ใหทุบตีผูเผยพระวจนะเยเรมีย 
และจับกุมตัวใสขื่อขังไว ณ 
ประตูเบนยามินดานบนของพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+  3เชาวันรุงขึ้น 
เม่ือปาชเฮอรมาปลอยเยเรมียออกจากขื่อคา เยเรมียกลาวกับเขาวา 
"ชื่อท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงตั้งใหทานมิใชปาชเฮอร* (แปลวาสยดสยองรอบดาน)  



 4เพราะองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เราจะกระทําใหเจาเปนท่ีสยดสยองแกตัวเจาเองและเพื่อนฝูง ท้ังปวงของเจา 

ตาของเจาเองจะเห็นพวกเขาลมตายดวยคมดาบของเหลาศัตรู 
เราจะมอบยูดาหไวในเง้ือมมือกษัตริยแหงบาบิโลน 
ซ่ึงจะกวาดตอนพวกเขาไปยังบาบิโลนหรือฆาท้ิง 

5เราจะมอบทรัพยสมบัติท้ังปวงของกรุงนี้แกศัตรูของพวกเขา ไดแก 
ผลิตผลทั้งปวง ทรัพยสินมีคาและสมบัติท้ังสิ้นของบรรดากษัตริยแหงยูดาห 

ศัตรูจะปลนสะดมริบไปยังบาบิโลน 
6สวนเจาปาชเฮอรและคนทั้งปวงในเหยาเรือนของเจาจะตองไปเปนเชลยที่บาบิโล
น ตายและถูกฝงเสียท่ีนั่น ทั้งตัวเจาและสหายทั้งปวงที่เจาพยากรณเท็จใหฟง’  “  

 
เยเรมยีคร่าํครวญ 

7 ขาแตองคพระผูเปนเจา + 
พระองคทรงหลอกลวงขาพระองคและขาพระองคก็ถูกหลอกใหตายใจ  

 พระองคเหนือกวาขาพระองคและทรงชนะขาพระองค  
 ขาพระองคถูกหัวเราะเยาะวันยังคํ่า ทุกคนเยยหยันขาพระองค 
8 เมื่อใดที่พูด ขาพระองคเปนตองปาวรอง 

ประกาศความรุนแรงและความพินาศยอยยับ  
 ฉะนั้นพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 

ทําใหขาพระองคถูกเยยหยันและติเตียนวันยังคํ่า 
9 แตหากขาพระองคจะวา "ขาฯจะไมพูดถึงพระองค  

 ไมพูดอะไรในพระนามพระองคอีกตอไป"  
พระดํารัสของพระองคในจิตใจขาพระองค 

 ก็เปนเหมือนไฟที่แผดเผาอยูในกระดูก  
 และขาพระองคหมดเรี่ยวแรงที่จะทนเก็บอั้นไวได 

  ขาพระองคเก็บไวไมไดจริงๆ  
10 ขาพระองคไดยินเสียงซุบซิบมากมายวา 



 "ความสยดสยองอยูรอบดาน!  
 ใหเรารายงานเรื่องเขา!  รายงานเรื่องเขา! "  

สหายทั้งปวงคอยใหขาพระองคลมพลาด พวกเขาพูดวา  
"บางทีเขาจะถูกหลอก  

 แลวเราจะชนะเขา 
และแกแคนเขาได" 

11 แตองคพระผูเปนเจา+ทรงอยูเคียงขางขาพเจาประหนึ่งนักรบเกรียงไกร  
 ฉะนั้นบรรดาผูขมเหงขาพเจาจะลมลงและมิไดชัยชนะ  

 เขาจะลมเหลวและอัปยศอดสูโดยสิ้นเชิง 
 เขาจะถูกตราหนาตลอดไป 

12 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ พระองคทรงพิเคราะหผูชอบธรรม  
 ทรงพินิจดูความคิดจิตใจ  

 ขอโปรดใหขาพระองคเห็นพระองคทรงแกแคนคนเหลานี้  
 เพราะขาพระองคไดมอบเรื่องราวของขาพระองคไวกับพระองคแลว 

13 จงรองเพลงถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
 จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
 พระองคทรงกูชีวิตของผูขัดสน  

จากเง้ือมมือของคนชั่ว 
14 ขอแชงวันท่ีขาพเจาถือกําเนิดมา! 

 ขออยาใหวันท่ีแมคลอดขาพเจาออกมานั้นไดรับพร! 
15 ขอแชงนําขาวไปบอกพอของขาพเจา 

คนที่ทําใหพอของขาพเจาดีใจมาก 
โดยบอกวา “ ทานไดลูกชายแลว”  

16 ขอใหคนนั้นเปนเหมือนเมืองตางๆ ที่องคพระผูเปนเจา+  ทรงคว่ําทลาย 
 โ ด ย ป ร า ศ จ า ก ค ว า ม เ ม ต ต า ส ง ส า ร  

 ขอใหเขาไดยินเสียงร่ําไหในยามเชา 
 เสียงโหรองทําศึกยามเที่ยงวัน 

17 เนื่องจากเขาไมฆาขาพเจาเสียตั้งแตอยูในครรภ 



 ใหทองแมเปนหลุมฝงศพของขาพเจา 
 ครรภแมถูกขยายโตอยูเปนนิตย 

18 ทําไมหนอขาพเจาจึงออกมาจากทองแม 
ตองเห็นความทุกขโศกลําเค็ญ 

 และชีวิตหมดไปกับความอัปยศอดสู? 
 

พระเจาทรงเมนิคาํทลูขอของเศเดคียาห 
2 1
 พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ซ่ึงมาถึงเยเรมียเม่ือกษัตริยเศเดคียาหสงปา
ชเฮอร บุตรมัลคิยาห และปุโรหิตเศฟนยาหบุตรมาอาเสอาห 
มาพบเยเรมียและกลาววา 2 "ชวยทูลถามองคพระผูเปนเจา+ใหเราดวย 
เพราะเนบูคัดเนสซาร กษัตริยแหงบาบิโลนยกทัพมาโจมตีเรา 

บางทีพระเจาอาจจะกระทําการอัศจรรยเพื่อเราทั้งหลายเหมือนในอดีต 
เนบูคัดเนสซารจะไดถอนทัพกลับไป" 

 3  แตเยเรมียตอบเขาทั้งหลายวา "ไปทูลเศเดคียาหเถิดวา  4 
องคพระผูเปนเจา+  พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 

"เราจะหันอาวุธท้ังปวงในมือของเจาซ่ึงเจาใชตอกรกับกษัตริยบาบิโลน 
แ ล ะ ช า ว บาบิโลนที่กําลังลอมเมืองเจาอยูนั้นใหหวนกลับมาเลนงานเจา 

และเราจะรวบรวมเขาทั้งหลายเขามาในกรุงนี้ 
5เราเองจะสูรบกับเจาดวยมือท่ีเง้ืออยู และดวยแขนอันทรงพลัง 
เนื่องมาแตโทสะและความเกรี้ยวกราด 6เราจะเลนงานทุกชีวิตในกรุงนี้ 

ท้ังคนและสัตวจะตายดวยภัยพิบัติรายแรง 
7หลังจากนั้นองคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 
“ เราจะมอบเศเดคียาหกษัตริยแหงยูดาห 

ขาราชการและชาวกรุงนี้ท่ีรอดจากโรคระบาด คมดาบ และการกันดารอาหาร 
ไวในมือเนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลนและในมือศัตรูซ่ึงหมายเอาชีวิตเขา 

เนบูคัดเนสซารจะเขนฆาเขาดวยดาบ ไมยอมเมตตา เอ็นดูหรือสงสารเลย" 



 8  อีกท้ังจงบอกเหลาประชากรวา องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เราใหเจาเลือกเอาระหวางความเปนกับความตาย 

9ผูท่ีอยูในกรุงนี้จะตายดวยคมดาบ การกันดารอาหารและโรคราย 
แตผูใดออกไปยอมแพแกชาวบาบิโลนซ่ึงมาลอมเมืองอยู ก็จะรอดชีวิต 
1 0องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา “ เราตั้งใจจะทํารายแกกรุงนี้มิใชทําดี 
กรุงนี้จะตกอยูในกํามือของกษัตริยแหงบาบิโลน เขาจะเผามันวอดวาย 
 1 1นอกจากนี้ จงกลาวแกราชวงศแหงยูดาหวา 
"จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+  1 2วงศวานแหงดาวิดเอย 

องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา  
 ทุกเชาจงอํานวยความยุติธรรม  

 ชวยเหลือผูท่ีถูกปลนจากมือผูกดขี่ขมเหง    
 หาไมแลว โทสะของเราจะระเบิดออกและแผดเผาดังไฟ 
 ไฟซึ่งไมมีใครดับได เนื่องดวยความชั่วท่ีเจาท้ังหลายไดกระทํา 
13 เยรูซาเล็มเอย เราเปนศัตรูกับเจา 
 ผูอาศัยอยูเหนือหุบเขาแหงนี้ บนที่ราบ 

  อันเต็มไปดวยหิน 
 เจาพูดวา "ใครจะมาสูเราได 

 ใครจะเขามายังที่กําบังของเรา" 
14 เราเองจะลงโทษเจาใหสาสมแกความ 

  ประพฤติของเจา"  องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 
 "เราจะจุดไฟในปาของเจาซ่ึงเผาผลาญ 

  ทุกสิ่งทุกอยางรอบตัวเจา’  " 
 

กษตัรยิและผูพยากรณเท็จ 
22 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "จงไปยังวังของกษัตริยแหงยูดาหและประกาศวา 
2 "จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+เถิด 

กษัตริยแหงยูดาหผูนั่งบนบัลลังกของดาวิด 
ตลอดจนขาราชการและประชาชนที่ผานเขาออกประตูเหลานี้" 



3องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "จงกระทําสิ่งท่ีถูกตองและเที่ยงธรรม 
ชวยเหลือผูท่ีถูกปลนชิงใหพนจากเง้ือมมือผูขมเหงรังแก 

อยาทารุณหรือรังแกตอคนตางดาว ลูกกําพราหรือหญิงมาย 
และอยากระทําใหผูบริสุทธิ์ตองเสียชีวิตในที่แหงนี้ 

4เพราะหากเจาระมัดระวังปฏิบัติตามคําบัญชาเหลานี้ 
กษัตริยท่ีนั่งบนบัลลังกของดาวิดจะไดนั่งรถรบหรือขี่มาผานเขาออกประตูวังนี้ 

พรอมดวยขาราชการและราษฎรทั้งหลาย 
5แตหากเจาท้ังปวงไมยอมเชื่อฟงคําสั่งนี้ องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 
เราขอสาบานในนามของเราเองวา ท่ีแหงนี้จะกลายเปนซากปรักหักพัง’  “  

 6เพราะองคพระผูเปนเจา+ตรัสเก่ียวกับวังของกษัตริยแหงยูดาหวา  
 "แมเจาจะเปนเชนกิเลอาดสําหรับเรา 

 เหมือนยอดเขาเลบานอน 
 เราก็จะทําใหเจาเหมือนถ่ินทะเลทรายเหมือนเมืองซ่ึงไมมีใครอยูอาศัย 

7 เราจะสงผูทําลายมาเลนงานเจา 
 แตละคนถืออาวุธของตนมา 

 เขาจะโคนสนสีดารเนื้อดีของเจาออกและโยนลงในไฟ 
 8ผูคนจากหลายชาติจะเดินผานกองปรักหักพังของกรุงนี้ และพูดจะกันวา 
"ทําไมหนอ องคพระผูเปนเจา+จึงทรงกระทํากับกรุงใหญถึงเพียงนี้" 

9คําตอบที่จะไดก็คือ 
"เพราะเหลาประชากรละทิ้งพันธสัญญาแหงองคพระผูเปนเจา+ 

พระเจาของพวกเขาไปปรนนิบัตินมัสการพระอื่นๆ’  “  
10 อยาร่ําไหใหแกผูตายหรือความสูญเสียของพวกเขาเลย  

 แตจงรองไหใหแกบรรดาผูตกเปนเชลยเพราะพวกเขาจะไมไดกลับมาเห็นบ
านเกิดเมืองนอนอีกแลว 

 1 1ดวยวาองคพระผูเปนเจา+ตรัสถึงเ ย โ ฮ อ า ห า ส 5 
บุตรของโยสิยาห ผูครองราชยในยูดาหตอจากโยสิยาหพระบิดา 
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แตตองไปจากสถานที่แหงนี้นั้นวา เขาจะไมไดกลับมาอีก 1 2 
เพราะเขาจะตายในที่ซ่ึงถูกจับไปเปนเชลย เขาจะไมไดกลับมาเห็นดินแดนนี้อีก" 

13 วิบัติแกผูท่ีสรางวังของตนโดยความไมเปนธรรม  
 และตอเติมตําหนักชั้นบนโดยความอยุติธรรม  

 เกณฑใหพ่ีนองรวมชาติทํางานโดยไมมีคาตอบแทน  
 ใชแรงงานพวกเขาโดยไมมีคาจาง 

14 เขาพูดวา "เราจะสรางวังของเราใหใหญโต    
 มีตําหนักช้ันบนซ่ึงกวางใหญ" 

 แลวเขาก็เจาะหนาตางบานใหญ  
กรุดวยไมสนสีดาร  

ประดับประดาดวยสีแดง 
 

15 “ เจาไดเปนกษัตริย 
เพราะเจาสะสมไมสนสีดารมากๆ หรือ?  

 บิดาของเจากินดีอยูดีมิใชหรือ?  
  เขาไดกระทําสิ่งท่ีถูกตองและผดุงความเที่ยงธรรม 

เพราะเหตุนี้ เขาจึงอยูเย็นเปนสุข 
16 เขาไดตัดสินคดีของคนยากไรและคนขัดสนอยางยุติธรรม 

เขาจึงอยูเย็นเปนสุข  
ท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะเขารูจัก* ( 2 2 : 1 6 *  หรือยําเกรงเรามิใชหรือ? ”  

   องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ    
17 แตสวนเจา ท้ังตาทั้งใจมุงอยูท่ีผลกําไรทุจริต   

การทําใหผูบริสุทธิ์ตองหลั่งเลือด  
การกดขี่ขมเหงและการรีดนาทาเรน" 

18ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสเก่ียวกับเยโฮยาคิมโอรสโยสิยาหกษัตริยแหงยูดาห
วา  

 "ผูคนจะไมร่ําไหอาลัยใหเขาวา   
  "อนิจจา พี่นองของเรา! " 



 "ผูคนจะไมร่ําไหอาลัยใหเขาวา 
 "อนิจจา นายเหนือหัว!  อนิจจา ใตฝาละอองธุลีพระบาท! " 

19 เขาจะถูกฝงเหมือนลาที่ตายแลว 
 คือถูกลากออกไปโยนทิ้งนอกประตูเมืองเยรูซาเล็ม " 

20  "จงขึ้นไปบนภูเขาเลบานอนและปาวรองจงเปลงเสียงในบาชาน 
 จงรองออกมาจากอาบาริม  

 เพราะพันธมิตร*  (คนรัก)  ท้ังปวงของเจาถูกขยี้หมดแลว 
21  เราเตือนเจาเม่ือเจาม่ันคงปลอดภัย    

แตเจาตอบวา "ขาฯจะไมฟง" 
 เจาเปนแบบนี้มาตั้งแตเด็ก 

 คือไมยอมเช่ือฟงเรา 
22 ลมจะพัดผูเลี้ยงแกะของเจากระจัดกระจายไป 

 และพันธมิตร*  ของเจาจะตกเปนเชลย 
 แลวเจาจะอับอายขายหนา 

เนื่องดวยบาปชั่วท้ังปวงของเจา 
23 เจาผูอาศัยในตําหนักเลบานอน 6 

 ผูสรางรังดวยไมสนสีดาร 
 เจาจะรองครวญครางสักเทาใด? เมื่อความเจ็บปวดมาถึงเจา  

 เหมือนความเจ็บปวดของหญิงท่ีคลอดลูก! " 
 2 4องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "เราดํารงอยูแนนอนฉันใด 
ถึงแมวาเจาเยโฮยาคิน 7 

บุตรเยโฮยาคิมกษัตริยแหงยูดาหเปนแหวนตราประจํามือขวาของเรา 
เราก็ยังจะถอดเจาออก 2 5  เราจะมอบเจาแกบรรดาผูมุงเอาชีวิตเจา 

ผูท่ีเจาหวาดกลัว 

                                      
6 22:23 *  ดู 1 พ ก ษ . 7:2 
7 22:24 * หรือ โคนิยาห 



คือเนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลนและชาวบาบิโลน 8 ท้ังหลาย 
2 6เราจะเหวี่ยงเจาและแมของเจาออกจากบานเกิดเมืองนอน 

และเจาจะตายในตางแดน 
2 7เจาจะไมไดกลับมายังดินแดนซ่ึงเจาปรารถนาจะกลับมาอีก" 
28 เยโฮยาคินผูนี้เปนหมอแตกที่ถูกหยามเหยียดเปนสิ่งท่ีไมมีใครตองการหรือ? 
 เหตุใดเขากับลูกๆ จะถูกเหว่ียงออกทิ้งไปในดินแดนซึ่งพวกเขาไมรูจัก? 
29 แผนดินเอย แผนดินเอย แผนดินเอย 

 จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+เถิด! 
30 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "จงบันทึกถึงชายผูนี้ราวกับวาเขาไรทายาท 

 เปนผูท่ีจะไมเจริญเลยตลอดชีวิต 
 เพราะไมมีลูกคนไหนของเขาเจริญรุงเรือง 

หรือจะไดนั่งบนบัลลังกของดาวิดหรือปกครองในยูดาหอีก" 
 

ทายาทอันชอบธรรม 
23 อ งคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 

"วิบัติแกบรรดาผูเลี้ยงแกะซึ่งผลาญทําลายและทําใหลูกแกะแหงทองทุงของเรากระ
จัดกระจายไป! " 
2ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลจึงตรัสแกบรรดาผูเลี้ยงแกะซึ่งดูแล
พี่นองรวมชาติของขาพเจาวา "เนื่องจากเจาทําใหฝูงแกะของเรากระจัดกระจายไป 

ขับไลไสสงและมิไดดูแลเอาใจใสพวกเขา 
ฉะนั้นเราจะลงโทษเจาท้ังหลายเนื่องดวยความชั่วท่ีเจากระทํา”  

องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 3 
” เราเองจะรวบรวมฝูงแกะที่เหลือออกจากประเทศตางๆ ที่เราขับไลพวกเขาไป 
ใหกลับมายังทองทุงเดิม ท่ีซ่ึงพวกเขาจะแพรพันธุและเพิ่มจํานวนขึ้น 

4เราจะตั้งผูเลี้ยงแกะซ่ึงรับผิดชอบดูแลเขา 
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เขาจะไมตองหวาดกลัวอกสั่นขวัญแขวนอีกตอไป และจะไมมีคนใดขาดหายไป" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 

5 องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "วันนั้นจะมาถึง 
 เม่ือเราจะสถาปนาทายาท 9 อันชอบธรรมขึ้นมาจากวงศวานของดาวิด 

 เปนกษัตริยซ่ึงจะปกครองอยางชาญฉลาด 
และกระทําสิ่งท่ีถูกตองเที่ยงธรรมในแผนดิน 

6 ในยุคสมัยของเขา ยูดาหจะไดรับการชวยกู    
 และอิสราเอลจะอาศัยอยูอยางสงบสุข  

 เขาผูนั้นจะไดรับการขนานนามวา 
"องคพระผูเปนเจา+ผูทรงเปนความชอบธรร ม ข อ ง เ ร า " " 
 7องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "ฉะนั้น เมื่อวาระนั้นะมาถึง 

ประชากรจะไมพูดอีกตอไปวา 
"องคพระผูเปนเจา+ผูทรงนําชนอิสราเอลออกมาจากอียิปตนั้นทรงพระชนมอยูแนน
อนฉันใด"  8แตจะพูดวา 

"องคพระผูเปนเจา+ผูทรงนําวงศวานอิสราเอลออกมาจากทางเหนือ 
แ ล ะจากประเทศตางๆ 

ที่พระองคทรงเนรเทศเขาไปนั้นทรงพระชนมอยูแนนอนฉันใด" 
และเขาทั้งหลายจะอาศัยอยูในดินแดนของตน" 

 
ผูเผยพระวจนะเทยีมเท็จ  

9 เก่ียวกับผูเผยพระวจนะทั้งหลาย ความวา 
 ดวงใจขาพเจาแหลกสลายอยูภายใน 

 กระดูกทุกซ่ีสั่นสะทาน 
 ขาพเจาเหมือนคนเมาเหมือนคนที่ถูกครอบงําดวยฤทธ์ิเมรัย 

 เนื่องดวยองคพระผูเปนเจา+และพระวจนะอันบริสุทธ์ิของพระองค 
10 แผนดินเต็มไปดวยผูลวงประเวณี  
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 เนื่องดวยคําแชงสาป ผืนแผนดินก็แตกระแหงและคร่ําครวญ  
 ทุงหญาในถ่ินทุรกันดารก็เหี่ยวเฉาไป  

 เหลาผูเผยพระวจนะกระทําชั่ว และใชอํานาจอยางไมเปนธรรม 
11 องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "ทั้งปุโรหิตและผูเผยพระวจนะลวนอธรรม  
 แมแตในวิหารของเรา เราก็ยังเห็นความชั่วชาเลวทรามของเขา 
12 องคพระผูเปนเจา+ ป ร ะ ก า ศ  “ ฉะนั้นหนทางของเขาจึงลื่น  

 เขาจะถูกขับไลไสสงไปสูความมืดมนและจะลมตายเสียท่ีนั่น  
 เราจะนําภัยพิบัติมาสูพวกเขาในปแหงการลงโทษเขา"  

13 "ในหมูผูเผยพระวจนะของสะมาเรีย  
เราเห็นสิ่งนาสะอิดสะเอียนคือ  

 เขาทั้งหลายพยากรณในนามพระบาอัล    
และนําประชากรของเราหลงผิดไป 

14 และเราก็เห็นสิ่งนาขยะแขยงในหมูผูเผยพระวจนะของเยรูซาเล็มคือ  
 พวกเขาลวงประเวณีและดําเนินในความเท็จ  

 พวกเขาสนับสนุนผูกระทําชั่ว 
เพื่อจะไมมีใครหันกลับจากความชั่วรายของตน  

 สําหรับเรา พวกเขาเปนเหมือนโสโดม 
 ชาวเยรูซาเล็มเปนเหมือนโกโมราห" 

1 5ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธ์ิตรัสเก่ียวกับบรรดาผูเผยพระวจนะวา  
 " เ ร า จะกระทําใหพวกเขากินอาหารขมและดื่มน้ํามีพิษ  

 เพราะจากบรรดาผูเผยพระวจนะแหงเยรูซาเล็ม 
 ความอธรรมก็ระบาดไปทั่วดินแดน" 
16 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา  

 "อยาฟงสิ่งท่ีผูเผยพระวจนะเหลานั้นพยากรณแกเจา 
 พวกเขาใหแตความหวังลมๆ แลงๆ  
 แจงนิมิตตางๆ จากความคิดของตน 

 มิใชถอยคําจากปากขององคพระผูเปนเจา+ 
17 เขาพร่ําบอกคนที่หม่ินประมาทเราวา   



 "องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา พวกทานจะอยูเย็นเปนสุข"   
 บอกกับคนที่ตามใจด้ือดึงวา "จะไมมีภัยอันตรายใดเกิดแกทาน" 

18 แตมีคนไหนบางในพวกเขาซ่ึงยืนอยูในท่ีชุมนุมแหงองคพระผูเปนเจา+  
 เพื่อจะเห็นหรือไดยินพระวจนะของพระองค ? 

 ใครบางท่ีฟงและไดยินถอยคําของเรา? 
19 ดูเถิด โทสะขององคพระผูเปนเจา+จะระเบิดด่ังพายุเกรี้ยวกราด  

 เปนพายุหมุนลงมาเหนือศีรษะบรรดาผูชั่วราย 
2 0
 พระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+จะไมบรรเทาจนกวาจะสําเร็จตามเจตนจําน

ง ท่ีทรงตั้งไว  
 ในกาลภายหนา ทานจะเขาใจสิ่งนี้แจมแจง 

21 เราไมไดใชผูเผยพระวจนะเหลานี้มา 
แตพวกเขาก็กลาวถอยคําของตนออกมา 

 เราไมไดตรัสอะไรกับเขา แตพวกเขาก็พยากรณ 
22 หากเขายืนอยูในท่ีประชุมของเรา 

ก็คงจะประกาศถอยคําของเราแกเหลาประชากรของเรา  
 และชักจูงใหเหลาประชากรหันจากวิถีและการกระทําอันชั่วรายของตน 

23 องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา “ เราเปนพระเจาผูอยูเพียงแตใกลๆ 
แคนั้นหรือ?  ไมไดอยูพระเจาผูอยูทุกหนแหงหรอกหรือ? "  

24 องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา  
"มีใครสามารถหลบซอนในที่ลับ  

จนเรามองไมเห็นหรือ? 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา  

“ เราอยูท่ัวฟาสวรรคและแผนดินโลกมิใชหรือ? ”   
 25เ ร า  ไดยินคําพูดของผูเผยพระวจนะซ่ึงอางนามของเราพยากรณเท็จ 
พวกเขาพูดวา "ขาพเจาฝนเห็น!  ขาพเจาฝนเห็น! " 
2 6อีกนานสักเทาไรท่ีการเชนนี้จะคงอยูในใจของผูเผยพระวจนะเทียมเท็จผูซ่ึงพย

ากรณภาพหลอนในใจของตน? 



27พวกเขาคิดวาความฝนท่ีตนเลาสูกันฟงจะทําใหประชากรของเราลืมนามของเรา 
เหมือนที่บรรพบุรุษของพวกเขาไดลืมนามของเราไปกราบไหวพระบาอัล”  

2 8องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 
“ ใหผูเผยพระวจนะเหลานี้เลาความฝนของเขาไปเถิด แตผูที่มีถอยคําของเรา 
ก็จงประกาศไปอยางซ่ือสัตย เพราะฟางขาวก็ตางจากเมล็ดขาวมิใชหรือ? " 
2 9องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "ถอยคําของเราเหมือนไฟ 
และเหมือนคอนที่ทุบหินแตกเปนเสี่ยงๆ มิใชหรือ? " 
 3 0องคพระผูเปนเจา+ ป ร ะ ก าศวา "ฉะนั้น 
เราเปนศัตรูกับผูเผยพระวจนะซึ่งขโมยขอความของเราจากกันและกัน 10 ”  
3 1องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา “ ถูกแลว 
เราเปนศัตรูกับผูเผยพระวจนะซึ่งกระดกลิ้นตัวเอง แตก็ยังอางวา 
"องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา"  3 2  องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา “ แนละ 
เ ร า เ ปนศัตรูกับผูพยากรณเท็จท่ีเลาฝนซ่ึงกุขึ้นมาเอง 
พวกเขาชักนําประชากรของเราใหหลงผิดโดยคําโกหกคลองปาก ทั้งๆ 
ท่ีเราไมไดใชเขาหรือต้ังเขาไป เขาไมไดเปนประโยชน 
แกประชากรเหลานี้แมแตนอย"  องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 

 
พระวจนะเท็จ นิมิตปลอม 
 3 3  "เมื่อใครในหมูประชากร ผูเผยพระวจนะหรือปุโรหิตมาถามเจา วา 
"วันนี้องคพระผูเปนเจา+มีคําประกาศอะไรบางละ? "  เจาจงตอบวา 
" (ก็เจานั่นแหละท่ีเปนภาระใจ)  ป ร ะ ก า ศ อ ะ ไ ร ? 
ประกาศเรื่องตัวเจานั่นแหละ"  องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "เราจะเหวี่ยงเจาท้ิง" 
3 4  ถาปุโรหิตหรือผูเผยพระวจนะหรือผูหนึ่งผูใดท่ีแอบอางวา 
"นี่คือคําประกาศจากองคพระผูเปนเจา+ "  เราจะลงโทษผูนั้นกับครอบครัวของเขา 
3 5ท่ีพวกเจาแตละคนมักพูดกับญาติมิตรของตนคือ 
‘ องคพระผูเปนเจา+มีพระดํารัสตอบวาอยางไร? ’  หรือ 
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‘ องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา ไดตรัสอะไร? ’  3 6แตเจาอยาพูดวา 
‘ นี่คือคําประกาศจากองคพระผูเปนเจา+ ’  เลย 

เพราะเมื่อเจาเอาคําพูดของตัวเองมาแอบอางเปนคําพยากรณของพระองค 
เจาก็บิดเบือนพระดํารัสของพระเจาผูทรงพระชนมอยู องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 

พระเจาของเรา 
37เจาท้ังหลายมักพูดกับผูเ ผ ย พ ร ะ ว จ น ะ ‘ องคพระผูเปนเจา+มีพระดํารั
สตอบวาอยางไร? ’  หรือ ‘ องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา ไดตรัสอะไร? ’  
3 8ถึงแมเจาอางวา "นี่คือคําประกาศจากองคพระผูเปนเจา+ " 
องคพระผูเปนเจา+ก็ตรัสวา “ เจาแอบอางวา ‘ นี่คือคําประกาศจาก 
‘ องคพระผูเปนเจา+’  ท้ังๆ ที่เราสั่งหามไมใหเจาอางวา ‘ นี่คือคําประกาศจาก 
‘ องคพระผูเปนเจา+ ’  3 9ฉะนั้น เราจะลืมเจาและเหวี่ยงเจาออกไปพนหนาเรา 

พรอมท้ังกรุงนี้ซ่ึงเราไดยกใหแกเจาและบรรพบุรุษของเจา 
4 0เราจะนําความอัปยศอดสูตลอดกาลมาสูเจา 

ความอับอายเนืองนิตยซ่ึงไมมีวันลืม" 
 

บทเรียนจากมะเดือ่ 
2 4
 หลังจากท่ีเนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลนไดคุมตัวเยโฮยาคิน(หรือเยโค
นิยาหโอรสเยโฮยาคิม)กษัตริยแหงยูดาห และกวาดตอนบรรดาขาราชการ 

ชางฝมือและชางเหล็กไปเปนเชลยที่บาบิโลน 
องคพระผูเปนเจา+ทรงสําแดงใหขาพเจาเห็นมะเด่ือสองกระจาด 

วางอยูท่ีหนาวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
2กระจาดหนึ่งมีมะเด่ือเทศดีมากเหมือนมะเด่ือสุกตนฤดู 

สวนอีกกระจาดหนึ่งมีมะเด่ือท่ีเลวมาก เลวจนกินไมได 
 3แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสถามขาพเจาวา"เยเรมีย เจาเห็นอะไรบาง"  

ขาพเจากราบทูลวา "มะเดื่อเทศพระเจาขา ท่ีดีก็ดีมาก 
ท่ีเลวก็เลวจนรับประทานไมได" 



 4แลวพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 5 
"องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 

‘ เราถือวาเชลยจากยูดาหซ่ึงเราสงไปยังดินแดนของชาวบาบิโลน 11 
นั้นเปนมะเดื่อท่ีดี 6  เราจะจับตาดูเขาเพื่อประโยชนสุขของเขา 
และนําเขากลับมายังดินแดนแหงนี้อีก เราจะสรางพวกเขาไวและไมรื้อลง 

เราจะปลูกเขาไวและไมถอนทิ้ง 
7เราจะใหจิตใจแกเขาที่จะรูจักวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 

เขาจะเปนประชากรของเรา และเราจะเปนพระเจาของเขา 
ดวยวาเขาจะหันกลับมาหาเราอยางสุดใจ" 

 8องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "แตเชนดังมะเด่ือเลว ซึ่งเลวจนกินไมได 
เราจะจัดการเชนนั้นกับเศเดคียาหกษัตริยแหงยูดาห ขาราชการของเขา 
และผูที่เหลือรอดจากเยรูซาเล็ม ไมวาจะยังอยูในแผนดินนี้ หรืออาศัยอยูท่ีอียิปต 

9เราจะกระทําใหพวกเขาเปนท่ีขยะ 
แ ข ย งรังเกียจเดียดฉันทแกมวลอาณาจักรในโลกนี้ เปนคําติฉินเปรียบเปรย 
เปนคําเยาะเยยและคําแชง ไมวาเราจะเนรเทศเขา ไปที่ใด 1 0เราจะสงดาบ 
การกันดารอาหาร และโรคระบาดไปเลนงานเขาทั้งหลาย 
จนกระท่ังเขาถูกทําลายลางจากดินแดนซ่ึงเราไดยกใหแกเขาและบรรพบุรุษของเ

ข า " 
 

เจด็สิบปแหงการตกเปนเชลย 
25 พระดํารัสของพระเจาเก่ียวกับมวลประชากรแหงยูดาหมาถึงเยเรมียในปท่ีสี่ 

แหงรัชกาลเยโฮยาคิมโอรสโยสิยาหกษัตริยแหงยูดาห 
เปนปแรกท่ีเนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลนขึ้นครองราชย 2 

ผูเผยพระวจนะเยเรมียจึงกลาวแกชนยูดาหและชาวกรุงเยรูซาเล็มวา 
3 "ตลอดยี่สิบสามปตั้งแตปที่สิบสามแหงรัชกาลโยสิยาหโอรสของอาโมนกษัตริยแห
งยูดาห จวบจนกระทั่งบัดนี้ 
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ไดมีพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาเรื่อยๆ 
และขาพเจาก็ถายทอดใหทานท้ังหลายฟงครั้งแลวครั้งเลา แตทานก็ไมยอมฟง 
 4 แ ล ะถึงแมองคพระผูเปนเจา+สงบรรดาผูเผยพระวจนะผูรับใชของพระอง
คมาหาพวกทานครั้งแลวครั้งเลา แตพวกทานก็ไมยอมฟงไมยอมใสใจ 5 
พวกเขากลาววา "พวกเจาแตละคน จงหันกลับจากวิถีและความประพฤติ 

ชั่วรายเถิด 
แลวเจาจะสามารถคงอยูในดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา +ไดยกใหแกเจาและบรร
พบุรุษของตลอดไป 6อยาไปยึดถือเซนบูชาพระตางๆ 
อยายั่วใหเราโกรธดวยสิ่งท่ีมือเจาเองสรางขึ้น แลวเราก็จะไมทําอันตรายแกเจา" " 

 7องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "แตเจาก็ไมยอมฟงเรา 
และยั่วใหเราโกรธโดยสิ่งท่ีมือเจาสรางขึ้น เจารนหาทุกขภัยมาใสตัว" 
 8ฉะนั้น องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
"เนื่องจากเจาไมฟงถอยคําของเรา”  9องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 

“ เราก็จะเรียกชุมนุมชาติท้ังปวงจากทางเหนือ 
และเนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลนผูรับใชของเรา 

เราจะนําพวกเขามาตอสูดินแดนและชาวถิ่นนี้ ตลอดจนชนชาติตางๆ 
ท่ีรายรอบอยูนี้ เราจะทําลายเจาท้ังหลายอยางสิ้นเชิง 

ทําใหเจาเปนเปาแหงความสยดสยองและความดูหม่ิน 
และเปนความหายนะตลอดกาล 1 0เราจะกําจัดเสียงเฮฮารื่นเริงบันเทิง 
เสียงเจาบาวเจาสาว เสียงโมแปงและแสงตะเกียงจากเจา 
1 1ดินแดนแหงนี้ท้ังดินแดนจะกลายเปนซากทิ้งรางวางเปลา 
และชนชาติเหลานี้จะรับใช กษัตริยแหงบาบิโลนเปนเวลาเจ็ดสิบป 
 1 2  “ แตเม่ือครบเจ็ดสิบปแลว 

เราจะลงโทษกษัตริยแหงบาบิโลนและชนชาติของเขา”  
องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา “ เพราะบาปชั่วของพวกเขา 
เราจะกระทําใหดินแดนของเขาถูกท้ิงรางตลอดไป 1 3 

เราจะกระทําแกดินแดนแหงนั้นตามที่เราไดลั่นวาจาไว 
คือทุกอยางท่ีเขียนไวในหนังสือนี้และที่เยเรมียไดพยากรณไวเก่ียวกับประชาชาติ



ท้ังปวง 1 4  พวกเขาจะตกเปนทาสของกษัตริยยิ่งใหญจากชาติตางๆ 
และเราจะลงโทษพวกเขาใหสาสมกับความประพฤติและการกร ะ ท ำ ข อ ง พ
ว ก เ ข า " 

 
ถวยแหงพระพโิรธ 

 1 5องคพระผูเปนเจา+  พระเจาแหงอิสราเอลตรัสกับขาพเจาวา 
"จงรับถวยท่ีเต็มดวยเหลาองุนแหงโทสะนี้จากมือเรา 

และใหประชาชาติท้ังปวงที่เราใชเจาไปหา ด่ืมจากถวยนี้ 1 6เมื่อดื่มแลว 
พวกเขาจะโซซัดโซเซและคลุมคลั่งไป 

เ พ ร า ะ ด าบซึ่งเราจะสงมาทามกลางพวกเขา" 
 1 7ฉะนั้นขาพเจาจึงรับถวยจากพระหัตถขององคพระผูเปนเจา+ 
และใหมวลประชาชาติท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงสงขาพเจาไปหานั้น ดื่มจากถวยนี้ 
1 8เยรูซาเล็มและเมืองตางๆ ของยูดาห พรอมทั้งกษัตริยและขุนนาง 
จะถูกทําใหเปนซากรกราง เปนเปาแหงความสยดสยอง 
เปนท่ีดูหม่ินและเปนท่ีแชงสาป ดังท่ีเปนอยูทุกวันนี้ 19ท้ังฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต 
ขุนนาง ขาราชบริพารและราษฎรทั้งปวง 
2 0ตลอดจนชาวตางดาวท้ังปวงซ่ึงอยูท่ีนั่น รวมทั้งบรรดาราชาแหงดินแดนอูส 
บรรดากษัตริยแหงฟลิสเตีย(ผูครองอัชเคโลน กาซา เอคโรน 
และประชาชนซึ่งเหลืออยูท่ีอัชโดด)  2 1ทั้งเอโดม โมอับ และอัมโมน 
2 2บรรดากษัตริยแหงไทระและไซดอน 
บรรดากษัตริยแหงภูมิภาคซ่ึงอยูอีกฟากหนึ่งของทะเล 2 3เดดาน เทมาบูส 
และคนทั้งปวงในที่ไกลโพน 24บรรดากษัตริยแหงอาระเบีย และชนเรรอนเผาตางๆ 
ใ น ท ะ เ ล ท ร า ย  2 5บรรดาประมุขแหงศิมรี เอลาม และมีเดีย 
2 6เหลาประมุขของประ เทศทางเหนือท้ังใกลและไกล จากแดนหนึ่ง 

ไปสูอีกแดนหนึ่งและท่ัวอาณาจักรทั้งปวงของโลก 
และในที่สุดกษัตริยแหงบาบิโลน(ภาษาฮบีรูวา เชชัก)เองก็ด่ืมจากถวยนี้ดวย 
 2 7 "จงบอกเขาทั้งหลายวา ‘ องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา "จงดื่ม จงเมามายอาเจียน 



และลมลงจนลุกขึ้นมาไมไดอีกเพราะดาบซึ่งเราจะสงมาในหมูพวกเจา" 
2 8แตหากเขาทั้งหลายไมยอมรับถวยนี้จากมือของเจามาด่ืม จงบอกเขาวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา เจาตองด่ืม!  2 9  ดูเถิด 

เรากําลังเริ่มตนนําหายนะมาสูเมืองซ่ึงใชชื่อของเรา 
สวนเจาจะลอยนวลพนโทษไปไดหรือ?  หามิได 

เพราะเราจะสั่งใหลงดาบเหนือชาวโลกทั้งปวง" 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาสดังนั้นแหละ’  

 
3 0บัดนี้จงพยากรณถอยคําเหลานี้แกเขาทั้งหลาย จงบอกเขาวา  

 "องคพระผูเปนเจา+จะทรงเปลงกัมปนาทจากเบื้องบน    
 พระองคจะเปลงพระสุรเสียงจากที่ประทับอันบริสุทธิ์  

 และสงเสียงดังสนั่นตอดินแดนของพระองค  
พระองคจะเปลงเสียงเหมือนเสียงผูย่ําค้ันองุน 

จะเปลงเสียงดังตอชาวพิภพท้ังปวง 
31 ความโกลาหลอลหมานจะดังกองไปถึงสุดโลก  

เพราะองคพระผูเปนเจา+จะทรงดําเนินคดีกับประชาชาติท้ังหลาย  
 จะทรงพิพากษาลงโทษมวลมนุษยชาติ  

 จะทรงฟาดฟนคนช่ัวดวยดาบ‘  "  
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 

 
32 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา  

 "ดูเถิด!  ภยัพิบัติกําลังแพรไปจากชาติหนึ่งไปยังอีกชาติหนึ่ง  
 พายุใหญกําลังปนปวนขึ้นจากสุดโลก" 

 
3 3ในครั้งนั้น 

บรรดาคนที่องคพระผูเปนเจา+ทรงประหารจะเกลื่อนกลาดทุกหนทุกแหง 
จากสุดโลกถึงสุดโลกอีกดานหนึ่ง 

จะไมมีใครรองไหใหเขาหรือรวบรวมซากรางไปฝง มีแตท้ิงไวท่ีพ้ืนเหมือนขยะ 



34 จงร่ําไหและคร่ําครวญเถิด เหลาผูเลี้ยงแกะ บรรดาผูนําแหงชุมชน 
จงกลิ้งเกลือกธุลี  

เพราะถึงเวลาแลวท่ีพวกเจาจะถูกประหาร  
เจาจะลมตายและถูกขย้ีแหลกลาญเหมือนเครื่องปนชั้นดี 

35 บรรดาผูเลี้ยงแกะไมรจะหนีไปท่ีไหน 
 จาฝูงท้ังหลายไมรูจะหลบไปที่ใด 

36 จงฟงเสียงรองของเหลาผูเลี้ยงแกะเสียงร่ําไหของบรรดาจาฝูง 
 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงทําลายทุงหญาของพวกเขาแลว 

37 ทองทุงอันสงบสุขจะถูกท้ิงราง  
 เนื่องดวยพระพิโรธเกรี้ยวกราดขององคพระผูเปนเจา+ 

38 พระองคจะเสด็จมาจากท่ีประทับเหมือนราชสีห  
 และดินแดนของเขาทั้งหลายจะถูกท้ิงราง เพราะกองทัพขาศึก  

และเพราะพระพิโรธเกรี้ยวกราดของพระเจา 
 

เยเรมียถูกขูฆา 
26 มีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงเยเรมีย 

ในตนรัชกาลเยโฮยาคิมโอรสของโยสิยาหกษัตริยแหงยูดาห 
2องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

"จงยืนอยูท่ีลานพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+ แ ล ะประกาศแกชาวเมืองตางๆ 
ของยูดาหซ่ึงมานมัสการท่ีพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 

จงแจงทุกสิ่งตามที่เราสั่ง อยาละแมสักคําเดียว 3บางทีเขาทั้งหลายอาจจะรับฟง 
แ ล ะ หันจากวิถีชั่วของตน แลวเราจะอ ด ใ จ ไว 
ไมนําภัยพิบัติมายังเขาตามที่เราคิดไว เนื่องดวยความช่ัวท่ีพวกเขาไดกระทํา 

4จงบอกพวกเขาวาองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"หากเจาไมฟงคําของเราและปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราซึ่งเราไดมอบใหเจาไว 

(ตั้งไวตอหนาเจา) 
5และหากเจาไมยอมฟงคําผูรับใชของเราคือเหลาผูเผยพระวจนะ 

ซ่ึงเราไดสงมาเตือนเจาครั้งแลวครั้งเลา แตเจาก็ไมยอมฟง 



6เม่ือนั้นเราจะทําลายวิหารแหงนี้ ดังท่ีเราไดทําลายพลับพลาแหงชิโลหเสีย 
และเราจะทําใหเยรูซาเล็มนี้เปนท่ีสาปแชงในหมูประชาชาติทั่วโลก’  " 

 7บรรดาปุโรหิต 
ผูเผยพระวจนะและประชาชนทั้งปวงไดยินเยเรมียกลาวถอยคําเหลานี้ในพระนิเวศ

ขององคพระผูเปนเจา+ 
8ทันทีท่ีเยเรมียไดกลาวทุกสิ่งแกประชาชนเสร็จสิ้นตามที่องคพระผูเปนเจา+ไดตรัส
สั่งไว บรรดาปุโรหิต ผูเผยพระวจนะ และประชาชนทั้งปวงก็กรูเขาไปจับทาน 
รองวา "แกตองตาย! 
9เรื่องอะไรมาพยากรณในพระนามองคพระผูเปนเจา+วานิเวศแหงนี้จะเปนเหมือน

ชิโลห และกรุงนี้จะตองถูกท้ิงราง? " 
แลวประชาชนทั้งหมดก็กรูเขาลอมตัวเยเรมียในพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+ 

 1 0เมื่อบรรดาขุนนางของยูดาหได ยินถึงเรื่องนี้ ก็ออกจากพระราชวัง 
มานั่งประจําท่ีอยูท่ีประตูใหมของพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 

1 1แลวบรรดาปุโรหิตและผูเผยพระวจนะก็แจงแกเหลาขุนนางและประชาชนทั้งปว
งวา "ชายผูนี้สมควรรับโทษถึงตาย เพราะเขาพยากรณใหรายกรุงนี้ 
ทานก็ไดยินกับหูของทานเองแลว! " 
 1 2เยเรมียจึงกลาวแกบรรดาขุนนางและประชาชนทั้งปวงวา 

"องคพระผูเปนเจา+ทรงใชขาพเจามาพยากรณแกนิเวศนี้และกรุงนี้ 
ตามที่ทานไดยินมาท้ังหมด 

1 3บัดนี้ทานท้ังหลายจงแกไขความประพฤติและการกระทํา 
จงเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
แลวองคพระผูเปนเจา+จะทรงอดพระทัยไว 

ไมนําภัยพิบัติซ่ึงไดทรงประกาศไวมาเหนือเจาท้ังหลาย 
1 4สวนขาพเจาอยูในกํามือของ ทานแลว 
เชิญทําแกขาพเจาตามท่ีทานเห็นดีเห็นชอบเถิด 1 5แตท่ีแนๆ คือหากพวกทาน 
ฆาขาพเจาเสีย ก็ไดฆาผูบริสุทธ์ิคนหนึ่ง และมลทินความผิดนี้จะตกอยูแกทาน 
แกกรุงนี้และแกชาวกรุงนี้ เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงใชขาพเจามาจริงๆ 

ใหกลาวถอยคําท้ังปวงตามซ่ึงพวกทานไดยินแลว" 



 1 6บรรดาขุนนางและประชาชนทั้งปวงจึงกลาว 
แกเหลาปุโรหิตและผูเผยพระวจนะวา "ชายผูนี้ไมสมควรไดรับโทษประหาร! 

เพราะเขาพูดกับเราในพระนามแหงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา" 
 1 7มีบางคนในหมูผูอาวุโสแหงแผนดินนั้น 

ลุกขึ้นกาวออกมากลาวแกท่ีประชุมประชาชนทั้งหมดวา 
1 8 "ในรัชกาลกษัตริยเฮเซคียาหแหงยูดาห 

มีคาหแหงโมเรเชทไดแจงพระวจนะแกประชากรยูดาหวา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา  
 "ศิโยนจะถูกไถเหมือนนา  

 และเยรูซาเล็มจะกลายเปนกองปรักหักพัง 
 ภูเขาที่ตั้งของพระวิหารจะกลายเปนปารก" 

 1 9กษัตริยเฮเซคียาหแหงยูดาหหรือใครอื่นในยูดาหไดฆามีคาหเสียหรือ? 
เฮเซคียาหมิไดยําเกรงองคพระผูเปนเจา+และทูลออนวอนหรอกหรือ? 

แลวองคพระผูเปนเจา+ก็อดพระทัยไว 
ไมนําภัยพิบัติซ่ึงทรงประกาศไวมาเหนือเขาทั้งหลายมิใชหรือฦ 

สวนเรากําลังหาเรื่องนําหายนะราย แรงมาสูตนเอง! " 
 20ครั้งนั้นอูรียาหบุตรเชไมอาหจากคิริอัธเยอาริมซ่ึงเปนอีกผูหนึ่งท่ีเผยพระว
จนะในพระนามขององคพระผูเปนเจา+  ก็ไดกลาวพยากรณ 
เก่ียวกับกรุงนี้และดินแดนนี้เชนเดียวกับเยเรมีย 2 1เมื่อกษัตริยเยโฮยาคิม 
บรรดานายทหาร และขาราชการไดยินสิ่งท่ีอูรียาหพูด 

กษัตริยก็สงคนใหไปฆาทานเสีย 
แตอูรียาหไดยินขาวนี้จึงหนีไปที่อียิปตดวยความกลัว 

2 2แตกษัตริยเยโฮยาคิมทรงใชเอลนาธันบุตรอัคโบร 
พรอมท้ังคนอื่นไปท่ีอียิปตเพื่อจับกุมอูรียาห 

2 3อูรียาหถูกคุมตัวจากอียิปตมาเขาเฝากษัตริยเยโฮยาคิม 
พระองคทรงปลิดชีวิตทานดวยดาบ และใหโยนศพไวในท่ีฝงศพของราษฎรสามัญ 
 2 4สวนเยเรมียไดรับความชวยเหลือจาก อาหิคัมบุตรชาฟาน 

จึงไมถูกมอบตัวใหประชาชนฆาเสีย 



 
เนบูคัดเนสซารจะพชิติ 

27 ในตนรัชกาลเศเดคียาห 12 โอรสโยสิยาห กษัตริยแหงยูดาห 
มีพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงเยเรมีย ความวา 
2องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา "จงทําแอกจากไมและสายรัดคลองคอเจาไว 
3และฝากขอความไปถึงกษัตริยแหงเอโดม โมอับ อัมโมน ไทระ 
และไซดอนผานทางบรรดาทูตซ่ึงมาเฝาเศเดคียาหแหงกษัตริยยูดาหท่ีเยรูซาเล็ม 

4ใหไปทูลเจานายของตนวา องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา "จงไปบอกนายของเจาวา 5โดยฤทธิ์อํานาจยิ่งใหญ 
และมือท่ีเง้ือคางอยู เราไดสรางโลก มนุษย และส่ําสัตวในโลกนี้ 

และเรายกสิ่งเหลานี้แกผูหนึ่งผูใดตามแตเราเห็นชอบ 
6บัดนี้เราจะหยิบยื่นแผนดินท้ังปวงของพวกเจาใหแกเนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบ
าบิโลนผูรับใชของเรา แมแตสัตวปาเราก็จะทําใหยอมสยบแกเขา 
7ประชาชาติทั้งปวงจะรับใชเขา และลูกหลานของเขา จนกวาจะหมดวาระของเขา 

จากนั้นหลายประชาชาติและกษัตริยยิ่งใหญหลายองคจะพิชิตบาบิโลน 
 8อยางไรก็ตาม หากชนชาติใด หรืออาณาจักรใด 
ใดไมยอมปรนนิบัติรับใชเนบูคัดเนสซาร กษัตริยแหงบาบิโลน 
หรือไมยอมอยูใตแอกของเขา เราจะลงโทษชนชาตินั้นดวยดาบ การกันดารอาหาร 
และโรคระบาด จนกวาเราจะทําลายชาตินั้นใหสิ้นไปดวยมือเนบูคัดเนสซาร" 
องคพระผูเปนเจา+ ป ระกาศดังนั้นแหละ 9  ดังนั้น "อยาไปฟงผูพยากรณ หมอดู 
ผูทํานายฝน คนทรง และหมอผีของพวกเจา ผูท่ีบอกวา 
‘ เจาจะไมตองเปนขารับใชกษัตริย แหงบาบิโลน’  
1 0พวกเขาพยากรณเท็จใหเจาฟง 

ซ่ึงมีแตจะทําใหเจาพลัดพรากจากดินแดนของเจา 
เราจะเนรเทศเจาไปและเจาจะพิน า ศ  1 1 

แตถาชาติใดยอมอยูใตแอกกษัตริยแหงบาบิโลนและปรนนิบัติรับใชเขา 

                                      
12 27:1 *  ตนฉบับบันทึกบางสํานวนระบุวาเปนกษัตริยเยโฮยาคิม 



เราจะอนุญาตใหชาตินั้นคงอยูในดินแดนของตน ทําไรไถนาอาศัยอยูตอไป" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ"  ‘  “  
 1 2ขาพเจาไดแจงขอความเดียวกันแกเศเดคียาหกษัตริยแหงยูดาห คือ 
" จ ง ย อ มอยูใตแอกของกษัตริยแหงบาบิโลน 
ปรนนิบัติรับใชเขากับราษฎรของเขา แลวทานจะเอาชีวิตรอด 
1 3ทําไมทานกับเหลาประชากรจะตองตายเสียดวยดาบ การกันดารอาหาร 
และโรคระบาด ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไววาจะตกอยูแกชนชาติใดๆ 

ท่ีไมยอมสวามิภักด์ิตอกษัตริยแหงบาบิโลน? 
1 4อยาไปฟงบรรดาผูพยากรณซ่ึงพร่ําเปาหูทานเปนความเท็จวา 
‘ ทานจะไมตองไปรับใชกษัตริยแหงบาบิโลน’  15องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 
"เรามิไดใชพวกเขามา เขาพยากรณเท็จแกเจาโดยอางนามของเรา 

ฉะนั้นเราจะเนรเทศเจาไปและเจาจะพินาศ 
ท้ังเจาและบรรดาผูเผยพระวจนะซึ่งพยากรณแกเจา’  " 
 1 6แลวขาพเจากลาวแกบรรดาปุโรหิตและ ประชากรทั้งปวงวา 
"องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "อยาไปฟงบรรดาถอยคําผูพยากรณซ่ึงกลาววา 
‘ ในไมชาภาชนะซ่ึงถูกริบจากพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+จะไดคืนมาจากบา
บิโลน’  พวกเขากําลังพยากรณเท็จใหเจาฟง 1 7อยาไปฟงเลย 

จงยอมรับใชกษัตริยแหงบาบิโลนแลวพวกทานจะรักษาชีวิตไวได 
เรื่องอะไรจะยอมใหเมืองนี้ปรักหักพังเลา? 

1 8หากคนเหลานั้นเปนผูเผยพระวจนะและมีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+ 
ก็ใหพวกเขาอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ มิใหภาชนะเครื่องใชตางๆ 
ท่ีเหลืออยูในพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+  ในวังกษัตริยยูดาห 

และในเยรูซาเล็มตองถูกริบไปที่บาบิโลนเถิด 
1 9ดวยวาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสเก่ียวกับเสาสัมฤทธิ์หนาพระวิหาร 
อางสัมฤทธ์ิใหญ เกวียนทองคําและภาชนะอื่นๆ ที่ยังเหลืออยูในเมืองนี้ 
2 0ซ่ึงเนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลนมิไดริบไป 
เม่ือครั้งเยโฮยาคินโอรสเยโฮยาคิมกษัตริยแหงยูดาหถูกจับไปเปนเชลยที่บาบิโลน 

พรอมกับบรรดาเจาขุนมูลนายของยูดาหและเยรูซาเล็มนั้น 



2 1องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธ์ิ พระเจาแหงอิสราเอลตรัสเก่ียวกับสิ่งตางๆ 
ที่เหลืออยูในพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+ 

ในราชวังกษัตริยแหงยูดาหและในเยรูซาเล็มไวดังนี้ 2 2  ‘ สิ่งตางๆ 
เหลานี้จะถูกริบไปไวท่ีบาบิโลนจนกวาจะถึงวันท่ีเรามาเยือน 

แลวเราจึงจะนํามันกลับมายังท่ีเดิม องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ’  “  
 

ฮ านนัยาหผูพยากรณเท็จ 
28 ในเดือนที่หาปเดียวกันนั้น อันเปนปท่ีสี่ 

ในตนรัชกาลกษัตริยเศเดคียาหแหงยูดาห 
ผูพยากรณฮานันยาหบุตรอัสซูรซ่ึงมาจากกิเบโอน 

กลาวกับขาพเจาในพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+ตอหนาบรรดาปุโรหิตและประ
ชากรทั้งปวงวา 2 "องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
‘ เราจะหักแอกของกษัตริยแหงบาบิโลน 3ภายในสองป 
เราจะนําภาชนะทั้งหลายซึ่งเนบูคัดเนสซารริบจากพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+

ไปไวท่ีบาบิโลนนั้น กลับคืนมายังท่ีนี ่
4และเราจะนําเยโฮยาคินโอรสของเยโฮยาคิม กษัตริยแหงยูดาห 
กับบรรดาเชลยจากยูดาห ซ่ึงไปยังบาบิโลนนั้นกลับคืนมายังท่ีนี้อีก 

เพราะเราจะทําลายแอกของกษัตริยบาบิโลน 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ’  “  
 5แลวผูเผยพระวจนะเยเรมียกลาวกับฮานันยาหตอหนาปุโรหิตและประชากร
ท้ังปวงซ่ึงยืนอยูในพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+วา 6 " อ า เ ม น ! 

ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําเชนนั้นเถิด! 
ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงโปรดใหเปนไปตามคําท่ีทานวา 

คือทรงนําภาชนะประจําพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+และเชลยทั้งปวงจากบาบิ
โลนคืนสูแผนดินนี้ 7อยางไรก็ตาม 

ขอจงฟงสิ่งท่ีขาพเจาจําตองกลาวตอหนาทานและประชาชนทั้งปวงคือ 
8ต้ังแตกาลกอนบรรดาผูเผยพระวจนะกอนหนาทานและขาพเจา 

ไดพยากรณถึงสงคราม ภัยพิบัติ และโรคระบาด 



ซ่ึงจะมีแกหลายประเทศและหลายอาณาจักรใหญๆ 
9แตผูเผยพระวจนะซึ่งพยากรณถึงสันติภาพนั้นจะไดรับการยอมรับวาเปนผูท่ีองค

พระผูเปนเจา+ทรงใชมาจริงๆ ก็ตอเมื่อคําพยากรณของเขาเปนจริง"  
1 0แลวผูเผยพระวจนะฮานันยาห จึงปลดแอกจากคอของเยเรมียหักท้ิงเสีย 

1 1  แลวกลาวตอหนาประชาชนทั้งปวงวา "องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"ในทํานองเดียวกัน 

เราจะทําลายแอกของเนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลนออกจากคอของบรรดาป
ระชาชาติภายในสองป"  ถึงตอนนี้ผูเผยพระวจนะเยเรมียก็เดินจากไป 
 12ไมนานหลังจากท่ีผูเผยพระวจนะฮานันยาหไดทําลายแอกจากคอของผูเผ
ยพระวจนะเยเรมีย พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+  ก็มาถึงเยเรมียวา 1 3 
"จงไปบอกฮานันยาหวา องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา  "เจาหักแอกไมออกไป 
แตเจาจะไดแอกเหล็กแทนที่"  1 4องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา "เราจะวางแอกเหล็กบนคอของประชาชาติเหลานี้ 

และใหพวกเขาปรนนิบัติรับใชเนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลน 
แมแตสัตวปาเราก็จะทําใหสยบอยูใตเขา" "  

1 5แลวผูเผยพระวจนะเยเรมียกลาวแกฮานันยาหวา "ฮานันยาห จงฟง! 
องคพระผูเปนเจา+ไมไดใชทานมา 

แตทานก็ยังโนมนาวชนชาตินี้ใหเชื่อคําโกหกพกลม 1 6ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ 
ตรัสวา "เราจะกําจัดเจาไปจากพื้นโลก 
เจาจะตายเสียในปนี้เพราะเจากลาววาจากบฏตอองคพระผูเปนเจา+ ’  " 

1 7ในเดือนเจ็ดปนั้นเองผูพยากรณฮานันยาหก็สิ้นชีวิต 
 

จดหมายถงึเหลาเชลย 
2 9
 ผูเผยพระวจนะเยเรมียไดเขียนจดหมายฉบับหนึ่งจากเยรูซาเล็มถึงบรรดาผู
อาวุโส ปุโรหิต ผูเผยพระวจนะ 
และประชากรทั้งปวงซ่ึงถูกกษัตริยเนบูคัดเนสซารกวาดตอนจากเยรูซาเล็มไปเปนเ
ชลยที่บาบิโลน 2หลังจากท่ีกษัตริยเยโฮยาคิน พระมารดา และขาราชสํานัก 



บรรดาผูนําแหงยูดาหและเยรูซาเล็ม ชางเหล็ก 
ชางฝมือท้ังหลายถูกกวาดตอนไปเปนเชลยที่บาบิโลน 3 
ทานสงจดหมายฉบับนี้ไปกับเอลาซาหบุตรชาฟาน และเกมาริยาหบุตรฮิลคียาห 

ซ่ึงกษัตริยเศเดคียาหแหงยูดาหใหไปเฝากษัตริยเนบูคัดเนสซารในบาบิโลน 
จดหมายนั้นมีใจความวา 

 4 "องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ พระเจาแหงอิสราเอล 
ตรัสแกคนทั้งปวงผูถูกกวาดตอนจากเยรูซาเล็มมาเปนเชลยที่บาบิโลนวา 

5 "จงสรางบานและตั้งรกรากอยู จงเพาะปลูกและกินพืชผลที่ได 6จงแตงงานมีลูก 
และหาคูครองใหพวกเขา จะไดมีหลานเหลน จงขยายจํานวนพลเมือง มิใชลดทอน 

7ท้ังจงบากบ่ัน 
เพื่อสันติสุขและความเจริญรุงเรืองของนครซึ่งเราใหเจาตกไปเปนเชลยนั้น 

จงอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+เผื่อนครนั้น เพราะหากมันเจริญ เจาก็เจริญดวย" 
8องคพระผูเปนเจา+ผูทรงฤทธิ์พระเจาแหง อิสราเอลตรัสวา 

"อยายอมใหบรรดาผูพยากรณและหมอดูในหมูพวกเจาหลอกลวงเจา 
อยาฟงความฝนซ่ึงเจาสนับสนุนอยากใหพวกเขามี 

9พวกเขากําลังพยากรณเท็จในนามของเราใหเจาฟง เราไมไดใชพวกเขาไป" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 

 1 0องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "เมื่อเจ็ดสิบปสําหรับบาบิโลนครบถวนแลว 
เจาจะมาเยือนเจาและทําตามสัญญาแหงพระคุณท่ีจะนําเจากลับคืนมายังสถานที่นี้ 
1 1องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา เพราะเรารูแผนการที่เรามีไวสําหรับเจา 

เปนแผนการเพื่อทําใหเจารุงเรืองมิใชเพื่อทํารายเจา 
เปนแผนการเพื่อใหความหวังและอนาคตแกเจา 1 2แลวเจาจะรองเรียกเรา 
และมาอธิษฐานตอเรา และเราจะฟงเจา 1 3เจาจะแสวงหาเราและพบเรา 
เม่ือเจาแสวงหาเราดวยสุดใจของใจ"  1 4องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 
"เจาจะพบเรา และเราจะนําเจากลับมาจากการเปนเชลย 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา เราจะรวบรวมเจาออกมาจากประชาชาติตางๆ 

และจากดินแดนทั้งปวงที่เราเนรเทศเจาไป 
ใหกลับคืนมายังภูมิลําเนาเดิมซ่ึงเราไดนําเจาจากไปเปนเชลย 



 1 5เจาอาจกลาววา 
"องคพระผูเปนเจา+ไดทรงตั้งผูเผยพระวจนะใหเราในบาบิโลน" 

1 6แตองคพระผูเปนเจา+ตรัสเก่ียวกับกษัตริยผูนั่งบัลลังกของดาวิด 
และเก่ียกับประชากรทั้งปวงที่ยังคงอยูในกรุงนี้ 

คือพี่นองรวมชาติซ่ึงไมไดไปเปนเชลยกับเจานั้นวา 
1 7องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา "เราจะสงดาบ การกันดารอาหาร 
และโรคระบาดมายังพวกเขาและทําใหเขาเหมือนมะเดื่อเลว ซึ่งเลวจนกินไมได" 
1 8 "เราจะตามลาเขาดวยดาบ การกันดารอาหารและโรคระบาด 
และจะทําใหพวกเขาเปนท่ีเดียดฉันทแกมวล อาณาจักรในโลก เปนท่ีนาสยดสยอง 
ถูกแชงสาป ถูกติเตียน และเยยหยันในหมูชนชาติตางๆ ที่เราขับไลเขาไป"  1 9 
องคพระผูเปนเจา+ ป ร ะกาศวา "เพราะเขาไมยอมฟงถอยคําของเรา 

ถอยคําท่ีเราใชใหผูเผยพระวจนะผูรับใชของเราไปพูดกับเขาครั้งแลวครั้งเลา 
แ ล ะ พวกเจาเหลาเชลยก็ไมฟงดวย" 
 2 0ฉะนั้น ทานท้ังปวงผูตองจากเยรูซาเล็ม ไปเปนเชลยที่บาบิโลน 
จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+  2 1องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 

พระเจาแหงอิสราเอลตรัสเก่ียวกับอาหับบุตรโคเลยาห 
และเศเดคียาหบุตรมาอาเสอาห ซ่ึงอางนามของเรากลาวเท็จใหเจาท้ังหลายฟงนั้น 

“ เราจะมอบเขาไวในมือของเนบูคัดเนสซาร 
กษัตริยแหงบาบิโลนฆาเสียตอหนาตอตาเจา 2 2อันเนื่องมาแตท้ังสองคนนี้ 
เชลยทั้งปวงจากยูดาหซ่ึงอยูในบาบิโลน เวลาแชงจะพูดวา 
"ขอใหองคพระผูเปนเจา+ปฏิบัติตอเจาเหมือนเศเดคียาหและอาหับซ่ึงกษัตริยแหงบ
าบิโลนไดเผาทั้งเปน"  2 3เพราะพวกเขาไดกระทําสิ่งเลวรายในอิสราเอล 
พวกเขาเปนชูกับภรรยาของเพื่อนบานและกลาวเท็จโดยอางนามของเราโดยที่เรา
มิไดใชเขาไปทํา เรารูเห็นและเปนพยานเรื่องนี้" 

องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ" 
 

พระดาํรัสถึงเชไมอาห 



 2 4 "จงบอกเชไมอาหชาวเนเฮลามวา 2 5 "องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 

"เจาสงจดหมายในนามของเจาเองมาถึงปวงชนในเยรูซาเล็ม 
ถึงเศฟนยาหบุตรมาอาเสอาห ผูเปนปุโรหิต และถึงปุโรหิตอื่นๆ ทั้งปวง 

เจาไดบอกเศฟนยาหวา 
2 6 "องคพระผูเปนเจา+ไดทรงแตงตั้งใหทานเปนปุโรหิตแทนเยโฮยาดา 

เพื่อดูแลรับผิดชอบพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+ 
หากคนบาคนไหนทําทีเปนผูเผยพระวจนะ เจาจงจับเขาใสคาและปลอกคอเหล็ก 
2 7เชนนี้แลว ทําไมทานจึงไมตําหนิหามปรามเยเรมียจากอานาโธท 

ซ่ึงต้ังตนเปนผูเผยพระวจนะในหมูทาน? 
2 8เขาไดสงจดหมายถึงพวกเราในบาบิโลนวา เราจะเปนเชลยอยูนาน 
ฉะนั้นใหสรางบานเรือน ตั้งรกรากเพาะปลูกและกินพืชผลท่ีได’  “  
 2 9แตปุโรหิตเศฟนยาหอานจดหมายฉบับนี้ใหผูเผยพระวจนะเยเรมียฟง 
3 0แลวมีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+  มาถึงเยเรมียวา 
3 1 "จงแจงขอความนี้แกเชลยทั้งปวงวา องคพระผูเปนเจา+ 

ตรัสเก่ียวกับเชไมอาหชาวเนเฮลามวา 
"เนื่องจากเชไมอาหไดพยากรณใหเจาท้ังหลายฟงท้ังๆ ที่เราไมไดใชเขาไป 
และไดทําใหเจาหลงเช่ือคําเท็จ 3 2องคพระผูเปนเจา+  ตรัสเก่ียว 

ฉะนั้นเราจะลงโทษเชไมอาหชาวเนเฮลามกับวงศวานของเขาอยางแนนอน 
เขาจะไมมีใครเหลือในหมูชนชาตินี้ 

ท้ังจะไมไดเห็นสิ่งดีงามซ่ึงเราจะทําเพื่อประชากรของเรา 
เพราะเขาพูดเปนกบฏตอเรา องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ’  “  

 
อสิราเอลคนืสูสภาพด ี

30 มีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+  มาถึงเยเรมียความวา 
2 "องคพระผูเปนเจา+  พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
‘ จงจดบันทึกทุกสิ่งท่ีเราไดพูดกับเจาไว’  3องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา 
‘ เ พ ร า ะ ใ ก ลจะถึงเวลาแลวท่ีเราจะนําอิสราเอลและยูดาหประชากรของเร



าคืนสูปกติสุข 
และนําพวกเขากลับสูดินแดนที่เรายกใหบรรพบุรุษของพวกเขาครอบครอง" 

องคพระผูเปนเจา+  ตรัสดังนั้นแหละ" 
 4 องคพระผูเปนเจา+ ไดตรัสถอยคําเหลานี้เก่ียวกับอิสราเอลและยูดาหไววา 
5  “ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

"เราไดยินเสียงรองดวยความกลัว  
อกสั่นขวัญแขวน มิใชดวยความสงบสุข 

6 จงถามและดูเถิดวา ผูชายคลอดลูกไดหรือ? 
 ถาเชนนั้น 

ทําไมเราเห็นชายฉกรรจทุกคนเอามือกุมทองไวเหมือนผูหญิงกําลังคลอด ? 
ทําไมทุกคนหนาซีดเผือก? 

7 วันนั้นชางนากลัวเพียง ใ ด !  
ไมมีวันใดเหมือน    

 เปนยามทุกขลําเค็ญสําหรับชนชาติอิสราเอล 13 
 แตเขาจะไดรับการชวยใหรอดพน" 

8 “ องคพระผูเปนเจา+  ทรงฤทธิ์ประกาศวา  
‘ ในวันนั้นเราจะปลดแอกจากคอของเขา 

 และหักเครื่องพันธนาการของเขาทิ้ง  
 เขาจะไมตกเปนทาสของคนตางชาติอีกตอไป 

9 แตพวกเขาจะรับใชองคพระผูเปนเจา+  พระเจาของตน 
 และรับใชดาวิดกษัตริยของเขา 

ผูซ่ึงเราจะเชิดชูขึ้นมาเพื่อเขา" 
10 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา  

‘ ฉะนั้นอยากลัวเลย ยาโคบผูรับใชของเราเอย 
 อยาทอแทหดหูไปเลย อิสราเอลเอย 

 เราจะชวยเจาจากแดนไกลแนนอน  

                                      
13 30:7 * ภาษาฮีบรูวา ยาโคบ  



 จ ะชวยลูกหลานของเจาจากแดนเชลย 
 ยาโคบจะกลับมีความสงบสุขและมั่นคงปลอดภัยอีกครั้ง 

 และจะไมมีใครทําใหเขาหวาดกลัว 
11 เพราะเราอยูกับเจาและเราจะชวยเจา’  

องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา 
 ‘ ถึงแมวาเราทําลายลางมวลประชาชาติท่ีเรากระจายพวกเจาไปนั้น  

 แตเราก็จะไมทําลายลางเจา  
 เราจะตีสอนเจา แตก็ดวยความยุติธรรม 

 เราจะไมปลอยใหเจาลอยนวลพนโทษไป’  
12 "องคพระผูเปนเจา+  ตรัสดังนี้ 

“  ‘ บาดแผลของเจาสาหัส 
 เจาบาดเจ็บเกินกวาจะเยียวยารักษา 

13 ไมมีใครชวยวาคดีใหเจา  
 ไมมีการสมานแผลใหเจา 

ไมมีการบําบัดใหเจา 
14 พันธมิตรทั้งปวงก็ลืมเจา 

พวกเขาไมไยดีเจาเลย 
เราฟาดฟนเจาเหมือนเปนศัตรูกัน 

 เราลงโทษเจาเหมือนคนอํามหิตลงมือ 
 เพราะความผิดของเจาใหญหลวง 

และความบาปของเจาก็มากมายนัก 
15 เหตุใดเจาจึงรองโอดโอยเพราะบาดแผลของเจา 

 เพราะความเจ็บปวดซึ่งไมมีการเยียวยา? 
เราจึงกระทําสิ่งเหลานี้แกเจา 

เนื่องจากมลทินใหญหลวงของเจา 
และความบาปมากมายของเจา 

16 แตบรรดาผูลางผลาญเจาจะถูกลางผลาญ 
 ศัตรูทั้งปวงของเจาจะตกเปนเชลย 



 บรรดาผูปลนสะดมเจาจะถูกปลนสะดม 
 ผูท่ีโจมตีเจาจะถูกเราโจมตี 

17 เพราะเราจะคืนสุขพลานามัยแกเจา และรักษาบาดแผลของเจา’   
องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา  

 ‘ เพราะเจาไดชื่อวา พ ว ก เ ด น ต า ย  
 ศิโยนที่ไมมีใครเหลียวแล’   

18 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา  
"  ‘ เราจะคืนความม่ังค่ังแหงเต็นทของยาโคบ  

 และเอ็นดูสงสารท่ีอยูของเขา  
 นครจะถูกสรางขึ้นบนที่ปรักหักพัง  

 และพระราชวังจะต้ังขึ้นในที่เดิมของมัน 
19 จะมีบทเพลงขอบพระคุณพระเจา และมีเสียงราเริงยินดีจากที่เหลานั้น  
 เราจะทวีจํานวนของเขาทั้งหลาย และเขาจะไมลดนอยถอยลง  

 เราจะนําเกียรติมาสูเขาและเขาจะไมถูกดูแคลน 
20 ลูกหลานของพวกเขาจะเจริญเหมือนแตกอน 
และชุมนุมชนของเขาจะไดรับการสถาปนาไวตอหนาเรา  
 เราจะลงโทษคนทั้งปวงท่ีขมเหงรังแกเขา 

21 เขาจะมีประมุขของตนเอง  
มีผูปกครองขึ้นมาจากหมูพวกเขา  

 เราจะนําผูนั้นเขามาใกล และเขาจะใกลชิดกับเรา 
 เพราะใครบางท่ียอมอุทิศตนเพื่อใกลชิดกับเรา? ’   

องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้น แ ห ล ะ   
22 “  ‘  แลวเจาจะเปนประชากรของเรา  
 และเราจะเปนพระเจาของเจา’  " 
23 ดูเถิด พายุขององคพระผูเปนเจา+จะปะทุขึ้นดวยความเกรี้ยวกราด  

 เปนลมกลาพัดกระหน่ําศีรษะบรรดาผูชั่วราย 
24 พระพิโรธเกรี้ยวกราดขององคพระผูเปนเจา+จะไมหันกลับ 

 จวบจนสัมฤทธิ์ตามเปาหมายในพระทัยพระองค  



 ในภายภาคหนาทานท้ังหลายจะเขาใจความนี้ 
 

31 องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา  
"ในครั้งนั้น เราจะเปนพระเจาของทุกตระกูลแหงอิสราเอล 

และพวกเขาจะเปนประชากรของเรา" 
2 องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนี้ 

 "ชนชาติท่ีรอดชีวิตจากคมดาบจะไดรับพระคุณในถ่ินกันดาร  
เราจะใหอิสราเอลไดพักสงบ" 

3 องคพระผูเปนเจา+ทรงปรากฏแกเราทั้งหลายในอดีต ตรัสวา  
 "เราไดรักเจาดวยความรักนิรันดร  

 เราไดโนมนําเจาเขามาหาเราดวยความรักความเอ็นดู 
4 อิสราเอลพรหมจารีเอย เราจะสรางเจาขึ้นมาอีก  

และเจาจะไดรับการบูรณะ  
 เจาจะหยิบรํามะนาขึ้นมาอีกครั้ง  

 และออกไปเตนรํากับผูท่ีรื่นเริงยินดี 
5 เจาจะทําไรองุนบนภูเขาแหงสะมาเรียอีกครั้ง  
 กสิกรจะเพาะปลูกและชื่นชมกับพืชผลที่ได 

6 จะมีวันหนึ่งซ่ึงยามรักษาการณรองบอกบนภูเขาแหงเอฟราอิมวา  
 ‘ มาเถิดใหพวกเราขึ้นไปยังศิโย น   
 ไปเฝาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา’  " 

7 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
 "จงรองเพลงรื่นเริงยินดีใหยาโคบ  

 โหรองใหกับผูยิ่งใหญที่สุดในหมูประชาชาติ 
 จงรองเพลงสรรเสริญใหไดยินท่ัวกันวา  

‘  ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขอทรงชวยชนหยิบมือท่ีเหลือแหงอิสราเอล 
ประชากรของพระองค" 

8 ดูเถิด เราจะนําเขาทั้งหลายมาจากดินแดนภาคเหนือ  
 รวบรวมพวกเขามาจากสุดโลก 



มากันเปนคณะใหญ  
 ในหมูพวกเขามีคนตาบอดและคนงอย  

หญิงมีครรภและผูหญิงท่ีกําลังจะคลอดลูก 
9 พวกเขาจะรองไหมา  

 พวกเขาจะอธิษฐานขณะเรานําพวกเขากลับมา  
 เ ร า จ ะ นําพวกเขาเลียบธารน้ํา  

 มาตามทางราบเรียบซึ่งพวกเขาจะไมสะดุดลม 
เพราะเราเปนบิดาของอิสราเอล 

 และเอฟราอิมเปนลูกชายหัวปของเรา 
10 ประชาชาติท้ังหลาย จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 

 จงประกาศในดินแดนชายฝงทะเลอันไกลโพนวา  
 "พระองคผูทรงกระจายชนอิสราเอลจะรวบรวมพวกเขากลับมา 
 และจะทรงดูแลพวกเขาเหมือนคนเลี้ยงแกะดูแลฝูงแกะของตน" 

11 ดวยวาองคพระผูเปนเจา+จะทรงไถยาโคบจากมือของผูท่ีเขมแข็งกวาเขา 
12 เขาทั้งหลายจะมาและโหรองยินดีบนภูเขาศิโยน  
 จะชื่นชมยินดีในสิ่งดีงามจากองคพระผูเปนเจา+  

 ไดแก เมล็ดขาว เหลาองุน และน้ํามัน  
ลูกออนในฝูงแกะและฝูงสัตว  

 ใจของพวกเขาจะเปนเหมือนสวนที่ไดรับการรดน้ําอยางดี  
 และพวกเขาจะไมตองทุกขโศกอีกตอไป 

13 หญิงสาวจะรายรําและยินดี  
 ผูชายทั้งหนุมและแกก็เชนกัน  

 เราจะเปลี่ยนความโศกเศราของเขาใหกลายเปนความยินดี  
 เราจะใหการปลอบประโลมและความชื่นชมยินดีแทนความทุกขโศก 

14 เราจะใหปุโรหิตอิ่มเอมดวยความอุดมสมบูรณ  
 ประชากรของเราจะอิ่มใจดวยสิ่งดีงามจากเรา"  

องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
15 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 



"เราไดยินเสียงหนึ่งในรามาห  
เปนเสียงสะอึกสะอื้นคร่ําครวญ 

 ราเชลร่ําไหถึงลูกๆ ของนาง และไม 
 ยอมรับคําปลอบโยนใดๆ ดวยวาลูกๆ จากไปเสียแลว" 
16 องคพระผูเปนเจา+  ตรัสวา  

"หยุดรองไห หยุดหลั่งน้ําตาเสียเถิด  
 เพราะผลงานของเจาจะไดรับรางวัล"  

 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา 
 "พวกเขาจะกลับมาจากแดนศัตรู 

17 ดังนั้นอนาคตของเจายังมีความหวัง"  
องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา 

 "ลูกๆ ของเจาจะกลับมายังบานเกิดเมืองนอนของตนอีก 
18 “ เราไดยินเสียงเอฟราอิมโอดครวญวา 

‘ พระองคทรงฝกขาพระองคเหมือนฝกลูกวัวท่ียังไมเชื่อง 
และขาพระองคก็ถูกฝกฝน  

 โปรดทรงชวยใหขาพระองคคืนสูปกติสุข 
แลวขาพระองคจะหวนกลับมา   

 เพราะพระองคทรงเปนองคพระผูเปนเจา+  พระเจาของขาพระองค 
19 เมื่อขาพระองคหลงทางไปแลว ขาพระองคก็สํานึกผิด  
 เม่ือขาพระองคเขาใจแลว ขาพระองคก็ตีอกชกหัว  

ขาพระองคอับอายอดสูใจ 
อันเนื่องมาจากความอัปยศอดแตวัยหนุมของตัวเอง’  

20 "เอฟราอิมคือลูกรัก ลูกคนโปรดของเรามิใชหรือ?  
 แมเราจะพูดตําหนิเขาเนืองๆ  แตเราก็ยังคงคิดถึงเขา 
 ฉะนั้นจิตใจของเราเรียกหาเขา เราเอ็นดูสงสารเขายิ่งนัก" 

องคพระผูเปนเจา+  ประกาศดังนั้นแหละ 
21 "จงตั้งปายริมทางขึ้น ตั้งปายชี้ทางไว 

 สังเกตทางหลวงเสนทางที่เจาดําเนินไป  



 อิสราเอลพรหมจารีเอย กลับมาเถิด  
 จงกลับมายังหัวเมืองตางๆ ของเจา 
22 ลูกหญิงใจคดเอย เจาจะเตร็ดเตรไปนานสักเทาใด? 
 องคพระผูเปนเจา+  จะทรงสรางสิ่งใหมในโลกคือ 

ผูหญิงจะลอมผูชาย" 
 2 3องคพระผูเปนเจา+  ทรงฤทธิ์ พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
"เมื่อเรานําพวกเขากลับมาจากแดนเชลย ประชาชนในยูดาหและหัวเมืองตางๆ 
จะกลับมาพูดอยางแตกอนวา "ขอองคพระผูเปนเจา+  ประกาศวาอวยพรเจาเถิด 
ท่ีพํานักอันชอบธรรมเอย ภูเขาบริสุทธิ์เอย"  2 4ผูคนทั้งชาวนาและ 
ผูท่ีเคลื่อนยายไปกับฝูงสัตวของตนจะอาศัย อยูรวมกันในยูดาหและหัวเมืองตางๆ 
ของยูดาห 2 5เราจะใหผูออนระโหยชุมชื่นขึ้นใหม และผูหมดแรงอิ่มเอม" 
 2 6ถึงตอนนี้ขาพเจาก็ตื่นขึ้นมองไปรอบๆ 

การนอนหลับครั้งนี้ทําใหขาพเจาชื่นใจ  
2 7องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา "เวลานั้นจะมาถึง 

เม่ือเราปลูกสรางวงศวานอิสราเอลและยูดาหโดย 
การเจริญพันธุท้ังของมนุษยและสัตว 2 8เชน 
เดียวกับท่ีเราจับตาดูพวกเขาเพื่อถอนรากถอนโคนและรื้อโคน คว่ําทลาย 
ลางผลาญและนําภัยพิบัติมา เราก็จะจับตาดูเขาเพื่อปลูกสราง" องคพระผูเปนเจา+ 

ประกาศดังนั้นแหละ  
 2 9 "ในครั้งนั้นผูคนจะเลิกพูดวา  
‘ พอกินองุนเปรี้ยว ลูกๆ ก็เข็ดฟน 

30แตตางคนตางจะตายดวยบาปชั่วของตนเอง ใครกินองุนเปรี้ยว คนนั้นก็เข็ดฟน" 
31 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา "เวลานั้นจะมาถึง  

 เมื่อเราจะทําพันธสัญญาใหมกับวงศวานอิสราเอลและกับวงศวานยูดาห 
32 เปนพันธสัญญาซ่ึงไมเหมือนที่เราไดทําไวกับบรรพบุรุษของเขา  

 เมื่อเราจูงมือพาคนเหลานั้นออกมาจากดินแดนอียิปต  
 เพราะพวกเขาละเมิดพันธสัญญาท่ีทําไวกับเรา  



ท้ังๆ ที่เราเปนเจาของพวกเขา 14 "  
องคพระผูเปนเจา+  ประกาศดังนั้นแหละ 

33 องคพระผูเปนเจา+ ประกาศวา "เราจะทําพันธสัญญานี้กับวงศวานอิสราเอล 
หลังจากถึงเวลานั้น  

 คือเราจะใสบทบัญญัติของเราภายใน(ในความคิดของ) พ ว ก เ ข า   
จารึกบนดวงใจของพวกเขา  

 เราจะเปนพระเจาของพวกเขา และพวกเขาจะเปนประชากรของเรา 
34 ผูคนจะไมสอนเพื่อนบาน 

และพี่นองของตนอีกตอไปวา  
"จงรูจักพระเจา" 

 เพราะทุกคนจะรูจักเรา  
 ต้ังแตผูนอยที่สุดไปจนถึงผูใหญท่ีสุด"  

องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา 
"ดวยวาเราจะอภัยบาปชั่วของเขา 

 และไมจดจําบรรดาผิดบาปของเขาอีกตอไป" 
35 องคพระผูเปนเจา+  ตรัสวา 

พระผูทรงตั้งดวงอาทิตยใหสองแสงยามกลางวัน  
 ผูทรงบัญชาดวงจันทรและดวงดาวใหสองแสงยามค่ําคืน  

 ผูทรงกวนทะเลใหปนปวนคลื่นคะนอง 
 ทรงพระนามวา องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์  
36 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา 

" ต ร า บ ใ ด ที่กฎเกณฑธรรมชาติเหลานี้ยังไมลับหายไปตอหนาเรา  
 ตราบนั้นวงศวานอิสราเอลจะยังคงเปนประชาชาติหนึ่งตรงหนาเรา" 

37 องคพระผูเปนเจา+  ตรัสวา 
"ตอเมื่อฟาสวรรคเบื้องบนหยั่งถึงได  

และรากฐานของโลกเบื้องลางถูกคนพบ  
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 ตราบนั้นเราจึงละท้ิงวงศวานอิสราเอล 
 เนื่องดวยสิ่งท้ังหมดที่เขาทั้งหลายกระทํา" 

 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศดังนั้นแหละ 
 3 8องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา "วันเวลาจะมาถึง 
เม่ือกรุงนี้จะไดรับการบูรณะขึ้นใหมเพื่อเรา ตั้งแตหอคอยฮานันเอลถึงประตูมุม 
3 9สายวัดจะขึงตรงจากที่นั่นจดภูเขากาเรบแลวเลี้ยวไปยังโกอาห 
4 0ท่ัวท้ังหุบเขาซึ่งเปนท่ีท้ิงซากศพและขี้เถา ตลอดจนลาดเขาตางๆ 

สูหุบเขาขิดโรนทางฟากตะวันออกไปจนถึงมุมประตูมา 
จะบริสุทธิ์แดองคพระผูเปนเจา+ 

กรุงนี้จะไมถูกถอนรากถอนโคนหรือลมลางอีกตอไป" 
 

เยเรมยีซื้อที่ดิน 
32 พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+นี้มาถึงเยเรมีย ในปท่ี 1 0 
ของรัชกาลกษัตริยเศเดคียาหแหงยูดาห ซ่ึงเปนปท่ี 18 ของกษัตริยเนบูคัดเนสซาร 

2ขณะนั้นกองทัพของกษัตริยแหงบาบิโลนกําลังลอมกรุงเยรูซาเล็ม 
สวนผูเผยพระวจนะเยเรมียถูกขังอยูในเรือนจําทหารรักษาพระองคในพระราชวังก

ษัตริยแหงยูดาห 
 3กษัตริยเศเดคียาหแหงยูดาหใหคุมขังเยเรมียไวท่ีนั่น พระองคตรัสวา 

"เหตุใดเจาจึงพยากรณเชนนั้น? 
เจาพูดวาองคพระผูเปนเจา+ตรัสวาพระองคจะทรงมอบกรุงนี้ใหกษัตริยแหงบาบิโล

นยึดครองเมืองนี้ 
4สวนเราเศเดคียาหกษัตริยแหงยูดาหจะหนีไมพนเงื้อมมือของชาวบาบิโลน 15 
แตจะตกอยูในเง้ือมมือของกษัตริยแหงบาบิโลน จะตองประจันหนากัน 

5เนบูคัดเนสซารจะนําตัวเราไปยังบาบิโลน 
และเราตองอยูท่ีนั่นจวบจนวันท่ีพระเจาทรงจัดการกับเนบูคัดเนสซาร เจาพูดวา 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา หากเราตอสูกับทัพบาบิโลน เราไมอาจเอาชนะได" 
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 6เยเรมียกลาววา "พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
7ฮานัมเอลบุตรชัลลูมลูกพี่ลูกนองของขาพเจาจะมาหา 

เพื่อขอใหขาพเจาซ้ือท่ีนาของเขาในอานาโธทเพราะในฐานะญาติสนิทท่ีสุด 
ขาพเจามีสิทธิหนาท่ีรับซ้ือไว 8แลวฮานัมเอลก็มาตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสไว 
เขามาเยี่ยมขาพเจาท่ีเรือนจําทหารรักษาพระองค กลาววา 

"ขอใหซ้ือท่ีนาของขาพเจาในอานาโธทเขตเบนยามินเถิด 
เพราะทานมีสิทธ์ิไถและครอบครอง ขอใหซ้ือไวเปนของทาน"  

 ขาพเจารูแนวานี่คือพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 
9ขาพเจาจงึซ้ือท่ีดินผืนนั้นจากฮานัมเอล และชั่งเงินสิบเจ็ดเชเคลใหเขา 
1 0ขาพเจาลงชื่อและประทับตราในสัญญาซ้ือขายตอหนาพยาน 
แลวเอาเงินมาชั่งจายใหเขา 1 1แลวขาพเจาหยิบสัญญาท่ีประทับตราแลว 
ซ่ึงระบุเง่ือนไขและขอกําหนดตางๆ พรอมท้ังสําเนาซึ่งไมไดประทับตรา 
1 2ตอหนาธารกํานัล 
ตอหนาฮานัมเอลลูกพี่ลูกนองของขาพเจาและพยานทั้งหลายที่ไดลงนามในสัญญา 

และตอหนาชาวยิวท้ังปวงท่ีนั่งอยูในเรือนจําทหารรักษาพระองค 
ขาพเจาย่ืนเอกสารเหลานี้ใหแกบารุคบุตรเนริยาหซ่ึงเปนบุตรของมาอาเสอาห  

 1 3แลวขาพเจากลาวกําชับกับบารุค ขณะคนทั้งปวงกําลังฟงอยูวา 
1 4องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
จงนําเอกสารเหลานี้ท้ังสัญญาซ้ือขายที่ประทับตราแลวนี้กับสําเนาเก็บไวในไหเพื่อ
จะคงทนอยูเปนเวลานาน 1 5เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา บานเรือน ที่นา 

และสวนองุนจะมีการซ้ือขายกันอีกในแผนดินนี้" 
 1 6หลังจากท่ีมอบสัญญาซ้ือขายใหแกบารุคบุตรเนริยาหแลว 

ขาพเจาอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+วา 
1 7 "ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดพระองค 
ไดทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลกดวยฤทธานุภาพยิ่งใหญและพระกรอันทรงฤ
ทธิ์ ไมมีสิ่งใดยากเกินไปสําหรับพระองค 1 8ทรงแสดงความรักตอคนนับพันๆ 

แตทรงนําโทษอันเนื่องมาแตความผิดบาปของบิดาใหตกอยูแกลูกหลานของเขา 



ขาแตพระเจาผูยิ่งใหญ และทรงฤทธานุภาพ 
ผูทรงพระนามวาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 1 9พระดําริของพระองคยิ่งใหญ 

พระราชกิจของพระองคเกรียงไกร 
วิถีท้ังมวลของมนุษยก็ประจักษแจงตอพระเนตรของพระองค 

ทรงปูนบําเหน็จแกทุกคนตามควรแกความประพฤติ และการกระทําของเขา 
2 0พระองคทรงกระทํา 

การอัศจรรยและหมายสําคัญอันนาอัศจรรยใจในอียิปตและยังทรงกระทําสืบมา 
ตราบเทาทุกวันนี้ ท้ังในอิสราเอลและทามกลางมวลมนุษยชาติ 

ทําใหพระเกียรติคุณของพระองคเลื่องลือจวบจนทุกวันนี้ 
21ทรงนําอิสราเอลประชากรของพระองคออกจากอียิปตดวยหมายสําคัญและการอั
ศจรรย ดวยพระหัตถเกรียงไกรและพระกรอันทรงฤทธิ์ ดวยความนาสะพรึงกลัว 
2 2พระองคประทานดินแดนนี้แกอิสราเอลตามที่ทรงสัญญาไวกับบรรพบุรุษของเรา
ท้ังหลาย เปนดินแดนอันอุดมดวยน้ํานมและน้ําผึ้ง  
2 3อิสราเอลเขามาครอบครองดินแดนแหงนี้  แตมิไดเช่ือฟงพระองค 
มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติ คําบัญชาของพระองค 

ฉะนั้นทรงนําภัยพิบัติท้ังปวงนี้มาเหนือขาพระองคท้ังหลาย 
 2 4ดูเถิด หางรานถูกสรางขึ้นเปนบันไดเพื่อเขายึดเมือง 
เนื่องเพราะสงคราม 16  การกันดารอาหารและโรคราย 
กรุงนี้จะตกเปนของชาวบาบิโลนซึ่งบุกเขามา เปนไปตามที่พระองคตรัสไว 
ดังท่ีทรงทอดพระเนตรเห็นอยูขณะนี้ 2 5แตถึงแมกรุงนี้จะตกเปนของชาวบาบิโลน 

พระองคผูเปนองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดยังคงตรัสกับขาพระองควา 
"จงจายเงินและซ้ือขายที่ดินตอหนาพยาน’  " 
 2 6พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงเยเรมียวา 
2 7 "เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของมวลมนุษยชาต ิ
มีสิ่งใดยากเกินไปสําหรับเราหรือ?  2 8ฉะนั้น 

เราจะยกกรุงนี้ใหแกชาวบาบิโลนและเนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลน 
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ซ่ึงจะพิชิตกรุงนี้ 2 9ชาวบาบิโลนซึ่งมาโจมตีจะเขามาจุดไฟเผากรุง 
และเผาผลาญบานเรือนทั้งปวงที่บนดาดฟา 

เคยใชเปนแทนเผาเครื่องหอมถวายพระบาอัล 
และเปนท่ีเทเครื่องด่ืมบูชาสังเวยพระตางๆ ยั่วยุโทสะของเรา 
 3 0ชาวอิสราเอลและยูดาหมีแตกระทําชั่วตอหนาตอตาเรานับต้ังแตเยาววัย 

แทจริงประชากรอิสราเอลมิไดกระทําสิ่งใดอื่น 
เวนแตย่ัวโทสะเราดวยน้ํามือของเขา"  องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
3 1 "นับต้ังแตวันท่ีสรางขึ้นจวบจนบัดนี้ กรุงนี้ไดยั่วโทสะเรา 
จนเราตองกําจัดมันเสียใหพนหนาเรา 3 2ประชากรอิสราเอลและยูดาห 
ไมวากษัตริย ขาราชบริพาร ปุโรหิต ผูเผยพระวจนะ ชาวยูดาห 

ชาวกรุงเยรูซาเล็มลวนแตยั่วโทสะเราโดยความชั่วชาท้ังหลายแหลท่ีเขากระทํา 
3 3เขาหันหลังใหเรา ไมใชหันหนามาหาเรา แมเราสอนเขาครั้งแลวครั้งเลา 

เขาก็ไมยอมฟงไมยอมรับการตีสอน 
3 4เขาตั้งเทวรูปอันนาสะอิดสะเอียนไวในนิเวศซึ่งใชชื่อของเรา 
ทําใหนิเวศนี้เปนมลทิน 3 5เขาสรางสถานบูชา ณ 

ท่ีสูงสําหรับพระบาอัลในหุบเขาเบนฮินโนม 
เพื่อบูชายัญลูกชายลูกสาวของเขาแกพระโมเลค ทั้งๆ 

ท่ีเราไมเคยสั่งหรือไมเคยแมแตจะคาดคิดวา 
เขาจะทําสิ่งท่ีนาชิงชังเดียดฉันทถึงเพียงนั้น และทําใหยูดาหกระทําบาป" 
 3 6 พ ร ะ อ งคตรัสถึงเมืองนี้วา "โดยคมดาบการกันดารอาหาร 
และโรคระบาด มันจะตกเปนของกษัตริยแหงบาบิโลน" 

แตเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลขอบอกวา 
3 7เราจะนําประชากรของเราจากดินแดนตางๆ 

ซ่ึงเราเนรเทศเขาออกไปดวยความโกรธกริ้วและดวยโทสะแรงกลา 
เ ร า จ ะ น ำ เ ข าทั้งหลายกลับคืนมายังท่ีนี้ 
และใหเขายังชีพอยูดวยความปลอดภัย 3 8เขาจะเปนประชากรของเรา 

และเราจะเปนพระเจาของเขา 
3 9เราจะใหเขารวมใจรวมกันเปนหนึ่งเดียวท่ีจะยําเกรงเราเสมอ 



เพื่อประโยชนสุขของเขาเองและของลูกหลานที่สืบตอมา 
4 0เราจะตั้งพันธสัญญานิรันดรกับเขา 
คือเราจะกระทําสิ่งที่ดีงามแกเขาโดยไมลดละ เราจะดลใจเขาใหยําเกรงเรา 
เพื่อเขาจะไมหันหนีจากเราอีกเลย 4 1เราจะปติช่ืนชมในการทําดีตอเขา 

และจะปลูกเขาไวในดินแดนนี้ดวยสุดใจสุดวิญญาณของเรา" 
 4 2องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

"เชนเดียวกับที่เราไดนําหายนะรายแรงทั้งปวงนี้มาเหนือชนชาตินี้ 
เราก็จะอํานวยความเจริญผาสุกท้ังปวงที่เราสัญญาไวกับพวกเขา 

4 3จะมีการซื้อขายที่ดินกันอีกครั้งในดินแดนแหงนี้ซ่ึงพวกเจากลาวกันวาเปนท่ีถูก
ท้ิงรางไมมีมนุษยหรือสัตวอาศัยอยู เพราะตกอยูในมือของชาวบาบิโลน 
4 4จะมีการจายเงิน ซ้ือขายท่ีดิน สัญญาจะมีการลงนาม ประทับตรา 
และมีพยานรับรองในเขตแดนเบนยามิน ในหมูบานตางๆ รอบกรุงเยรูซาเล็ม 
ในหัวเมืองตางๆ ของยูดาห ในดินแดนเทือกเขา เชิงเขาดานตะวันตกและในเนเกบ 
เพราะเราจะใหเขาทั้งหลายคืนสูสภาพเดิม 17 

องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ”  
 

พระสัญญาวาดวยการทรงใหคืนสภาพดี 
33 ขณะที่เยเรมียยังถูกกักขังท่ีเรือนจําทหารรักษาพระองค 

พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงทานเปนหนท่ีสอง ความวา 
2องคพระผูเปนเจา+ผูทรงสรางโลก ผูกําหนดรูปรางและสถาปนามันไว 
ผูทรงพระนามวาองคพระผูเปนเจา+ ตรัสดังนี้ 3"จงรองเรียกเราและเราจะตอบเจา 
และบอกถึงสิ่งย่ิงใหญ สิ่งท่ีเจาไมรูไมอาจคนพบไดนั้นแกเจา" 

4ดวยวาองคพระผูเปนเจา+ 
พระเจาองคแหงอิสราเอลตรัสเก่ียวกับบานเรือนในกรุงนี้และพระราชวังของกษัตริ
ยแหงยูดาหซ่ึงถูกรื้อลงเพื่อใชตานส ง ค ร า ม เชิงเทินและดาบ  
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5ในการตอสูกับชาวบาบิโลน 18 นั้นวา "จะเต็มไปดวยซากรางของ 
ผูที่เราประหารเสียดวยความโกรธจัดและโทสะแรงกลา 

เราจะเบือนหนาหนีจากกรุงนี้เนื่องดวยความบาปชั่วท้ังปวงของมัน 
 6อยางไรก็ตาม เราจะนําพลานามัยและการบําบัดรักษามายังกรุงนี้ 

เราจะรักษาประชากรของเรา 
แ ล ะใหพวกเขาชื่นชมกับสันติสุขและความมั่นคงอยางลนเหลือ 

7เราจะนํายูดาหและอิสราเอลออกจากการเปนเชลย 
และเราจะบูรณะพวกเขาใหคืนสูปกติสุขดังเดิม 

8เราจะชําระลางพวกเขาจากความผิดบาปทั้งปวงที่เขาทําตอเรา 
และใหอภัยความผิดบาปทั้งปวงจากการคิดคดกบฏของเขาที่ทําตอเรา 

9 แ ลวกรุงนี้จะนํามาซ่ึงเกียรติเลื่องลือ ความชื่นชมยินดี 
คําสรรเสริญแกเราตอหนามวลประชาชาติในโลกนี้ 
ซ่ึงไดยินถึงสิ่งดีงามท้ังปวงที่เรากระทําเพื่อกรุงนี้ 

เขาทั้งหลายจะยําเกรงเนื่องดวยความเจริญรุงเรืองและความสงบสุขซ่ึงเราใหแกกรุ
งนี้" 

 1 0องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "เจากลาวถึงสถานที่นี้วาเปนแดนราง 
ไมมีคนหรือสัตวอาศัยอยู แตในหัวเมืองตางๆ 

ของยูดาหและตามถนนหนทางของเยรูซาเล็มซ่ึงถูกท้ิงราง 
ไมมีท้ังคนหรือสัตวอาศัยอยู จะมีเสียงใหไดยินอีก 1 1คือเสียงรื่นเริงยินดี 

เสียงเจาบาวเจาสาว 
เสียงบรรดาผูนําเครื่องบูชาขอบพระคุณมายังนิเวศขององคพระผูเปนเจา+กลาววา  

 "ขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงประเสริฐ 

 ความรักม่ันคงของพระองคดํารงเปนนิตย" 
เพราะเราจะคืนความเจริญรุงเรืองแกกรุงนี้ดังแตกอน"  องคพระผูเปนเจา+ตรสั 
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 1 2 อ ง คพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
"แผนดินนี้ซ่ึงถูกท้ิงรางปราศจากทั้งคนและสัตว ในทุกหัวเมืองจะมีทุงหญาอีกครั้ง 
ใหคนเลี้ยงแกะพาฝูงแกะมานอนพักอยู 1 3ในเมืองตางๆ ของแถบเทือกเขา 
เชิงเขาดานตะวันตก เนเกบ ในเขตแดนของเบนยามิน 
เขตชานกรุงเยรูซาเล็มและในหัวเมืองตางๆ ของยูดาห 
จะมีฝูงสัตวผานไปใตมือผูนับอีก"  องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนั้นแหละ 
 1 4องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "วันนั้นจะมาถึง 
เม่ือเราจะทําตามพันธสัญญาทรงพระคุณซ่ึงเราไดใหไวแกพงศพันธุอิสราเอลและ

พงศพันธุยูดาห 
15 ในครั้งนั้น เราจะใหทายาท 19 อันชอบธรรมออกจากเชื้อสายของดาวิด 

เขาจะผดุงความถูกตองและเที่ยงธรรมในดินแดน 
16 ในครั้งนั้นยูดาหจะไดรับความรอด  

 และเยรูซาเล็มจะอาศัยอยูอยางสงบสุข  
 ผูนั้นจะไดรับการขนานนามวา  

"องคพระผูเปนเจา+ผูทรงเปนความชอบธรรมของเรา" 
17 เพราะองคพระผูเปนเจา+  ต รัสวา 

"ดาวิดจะไมขาดคนครองบัลลังกแหงพงศพันธุอิสราเอล 
18 ท้ังปุโรหิตซ่ึงอยูในตระกูลเลวีก็จะไมขาดคนที่ยืนอยูตรงหนาเรา 

เพื่อถวายเครื่องเผาบูชา ธัญบูชาและเครื่องถวายอื่นๆ ‘  " 
 1 9พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงเยเรมีย ความวา 
2 0องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

"หากเจาสามารถเลิกลมพันธสัญญาท่ีเรามีตอกลางวันและกลางคืน 
จนทําใหวันและคืนมิไดมาถึงตามกําหนดเวลาปกติ 2 1เมื่อนั้น 

คําม่ันสัญญาของเราที่ใหแกดาวิดผูรับใชของเรา 
และแกชนตระกูลเลวีซ่ึงเปนปุโรหิตปฏิบัติหนาท่ีตอหนาเรา ก็จะสามารถเลิกลมได 

และดาวิดก็จะไมมีเชื้อสายซึ่งครองบัลลังกของเขาอีก 

                                      
19 33: 15 * หรือ ก่ิง 



2 2เราจะทําใหวงศวานแหงดาวิดผูรับใชของเราและชนตระกูลเลวีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี
ตอหนาเรานั้น มีจํานวนเกินกวาจะนับถวน ดังดาวในทอง 

ฟาและเม็ดทรายที่ชายฝงทะเล" 
 2 3พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงเยเรมียวา 
2 4 " เ จาไมไดสังเกตหรือวาคนเหลานี้พูดกันวา 
"องคพระผูเปนเจา+ทรงทอดทิ้งสองตระกูลท่ีทรงเลือกสรรไวนั้นเสียแลว" ? 
เขาจึงดูหม่ินประชากรของเรา ไมยอมรับเปนชาติหนึ่งอีกตอไป" 
2 5องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

"หากเรามิไดสถาปนาพันธสัญญาท่ีเรามีตอกลางวันและกลางคืน 
และมิไดกําหนดกฎเกณฑแหงฟาสวรรคและโลก 

2 6เม่ือนั้นเราจึงจะทอดทิ้งวงศวานแหงยาโคบและดาวิดผูรับใชของเรา 
และไมเลือกบุตรคนหนึ่งของเขาขึ้นปกครองวงศวานของอับราฮัม 

อิสอัคและยาโคบ เพราะเราจะใหเขาทั้งหลายคืนสูปกติสุขดังเดิม 
แ ล ะ จ ะ เ ม ต ต า ส ง ส า ร เ ข า " 

 
พระดํารสัเตือนถงึเศเดคียาห 

34 ขณะที่เนบูคัดเนสซาร กษัตริยแหงบาบิโลนและกองทัพของพระองค 
กับมวลอาณาจักรและประชาชนในจักรวรรดิท่ีทรงปกครอง 

กําลังสูรบกับเยรูซาเล็มและหัวเมือง ตางๆ โดยรอบ 
ก็มีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงเยเรมียความวา 2องคพระผูเปนเจา+ 
พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา "จงไปบอกเศเดคียาห กษัตริยแหงยูดาหวา 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "เรากําลังจะยกเมืองนี้ใหแกกษัตริยแหงบาบิโลน 
และเขาจะเผามันเสีย 3เจาจะหนีไมพนมือเขาไปได แตจะถูกจับกุมคุมตัวไปใหเขา 
เจาจะเห็นกษัตริยแหงบาบิโลนดวยตาของเจาเอง และเขาจะพูดกับเจาซ่ึงๆ หนา 

และเจาจะไปยังบาบิโลน 
 4แตจงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+เถิด 

เศเดคียาหกษัตริยแหงยูดาหเอย องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
เจาจะไมตายดวยคมดาบ 5เจาจะตายอยางสงบสุข 



และประชาชนจะเผาเครื่องหอมเปนเกียรติแกเจาเชนเดียวกับที่ไดทําใหแกบรรพบุ
รุษของเจา คือเหลากษัตริยผูครองราชยกอนหนาเจา เขาจะร่ําไหอาลัยเจาวา "โอ 
อนิจจา กษัตริยของเรา"  เราเองไดลั่นวาจาไว" 

องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
 6แลวผูเผยพระวจนะเยเรมียจึงทูลท้ังหมดนี้ตอเศเดคียาหกษัตริยแหงยูดาหใ

นเยรูซาเล็ม 
7ขณะที่กองทัพบาบิโลนกําลังสูรบกับเยรูซาเล็มและลาคิชกับอาเซคาห 

หัวเมืองปอมปราการที่ยังคงตอสูอยูในยูดาห 
 

เสรภีาพสาํหรับทาส 
 8พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงเยเรมียหลัง 

จากที่กษัตริยเศเดคียาหทรงกระทําสัญญากับประชาชนทั้งปวงในเยรูซาเล็มวา 
จะประกาศใหเสรีภาพแกทาสท้ังปวง 9 ใหทุกคนปลอยทาสฮีบรูไมวาชายหรือหญิง 

อยาใหผูใดกระทําใหชาวยิวพ่ีนองรวมชาติตกเปนทาส 
1 0ดังนั้นบรรดาขาราชบริพารและประชาชนทั้งปวงที่เขารวมในพันธสัญญานี้เห็น
พองกันท่ีจะปลดปลอยทาสของตนทั้งชายหญิง ใหพนจากขอผูกมัดทุกประการ 
1 1แตหลังจากนั้นเขาทั้งหลายก็เปลี่ยนใจและจับทาสที่ปลอยเปนไทแลวกลับมาเป

นทาสอีก 
 1 2ฉะนั้นจึงมีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงเยเรมียวา 
1 3องคพระผูเปนเจา+  พระเจาตแหงอิสราเอลตรัสวา 
"เราไดทําสัญญากับบรรพบุรุษของเจาท้ังหลายเม่ือเรานําคนเหลานั้นออกมาจากอี
ยิปตจากแดนทาส เราสั่งไววา 
1 4 "ทุกปท่ีเจ็ดพวกเจาทุกคนตองปลดปลอยพี่นองชาวฮีบรูซ่ึงขายตัวเองเปนทาสข
องเจา หลังจากท่ีเขารับใชเจามาตลอดหกปแลว พวกเจาตองปลอยเขาเปนไท" 
แตบรรพบุรุษของเจาท้ังหลายไมยอมใสใจไมยอมฟงคําของเรา 1 5เมื่อเร็วๆ 
นี้เจาสํานึกผิด และกระทําสิ่งท่ีเราเห็นวาถูกตอง 

เจาแตละคนประกาศใหเสรีภาพแกพ่ีนองรวมชาติของตน 
เจาถึงกับทําสัญญาตอหนาเราในวิหารซ่ึงใชนามของเรา 



1 6แตบัดนี้เจากลับคําและลบหลูนามของเรา 
จับทาสชายหญิงซ่ึงเจาปลดปลอยเปนอิสระ ใหไปไหนมาไหนไดตามชอบนั้น 

บังคับใหเขากลับมาเปนทาสของเจาอีก 
 1 7ดังนั้น องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา เจามิไดเชื่อฟงเรา 
มิไดประกาศใหอิสรภาพแกพี่นองรวมชาติของเจา ฉะนั้น 
บัดนี้เราขอประกาศใหเสรีภาพแกเจา เสรีภาพท่ีจะลมตายดวยดาบ โรคระบาด 
และการกันดารอาหาร องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 

เราจะทําใหเจาเปนท่ีรังเกียจเดียดฉันทแกมวลอาณาจักรในโลกนี้ 
1 8ผูท่ีละเมิดพันธสัญญาของเรา และไมกระทําตามขอกําหนดแหงคําสัญญา 

ซ่ึงใหไวตอหนาเรา 
เราจะปฏิบัติตอเขาเหมือนวัวท่ีถูกผาออกสองทอนและเดินผากลาง 

19บรรดาผูนําแหงยูดาหและเยรูซาเล็ม เจาหนาท่ีศาล ปุโรหิตและประชากรทั้งปวง 
ท่ีเดินผากลางสองทอนของวัวนั้น 2 0เราจะมอบแกศัตรูผูหมายเอาชีวิตเขา 

ซากรางของเขาจะตกเปนเหยื่อของสัตวปาและนกในอากาศ 
2 1เราจะมอบเศเดคียาหกษัตริยแหงยูดาหและขาราชบริพารของเขาแกศัตรูผูมุงเอ
าชีวิตเขา แกกองทัพกษัตริยแหงบาบิโลน ซึ่งไดถอนทัพไปจากเจาท้ังหลาย 
2 2เราจะออกคําสั่งและเราจะนําเขาทั้งหลายกลับมายังกรุงนี้อีก เขาจะมาตอสู 
พิชิตไดและเผาเสีย เราจะทําใหหัวเมืองตางๆ ของยูดาหถูกท้ิงราง 
ไมมีใครอยูอาศัย"  องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 

 
วงศเรคาบผูเชือ่ฟงแนวแน 

35 พระดํารัสของพระเจามาถึงเยเรมียในรัชกาลเยโฮยาคิม โอรสโยสิยาห 
กษัตริยแหงยูดาห ความวา 2 "จงไปหาคนตระกูลเรคาบ 

และเช้ือเชิญพวกเขามายังหองเฉลียงหองหนึ่งในพระวิหาร 
และเอาเหลาองุนใหเขาดื่ม" 

 3ขาพเจาจงึไปหายาอาซันนิยาหบุตรของฮะบาซินียาห 
พาเขากับพี่นองและลูกชายท้ังหมด คือคนทั้งครอบครัวของเรคาบมา 

4ขาพเจาพาพวกเขามายังพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 



เชิญเขาในหองบุตรทั้งหลายของเฮนันบุตรอิกดาลิยาหคนของพระเจา 
ซ่ึงอยูถัดจากหองพักของขาราชการเหนือหองของมาอาเสอาห 

บุตรชัลลูมนายประตู 
5แลวขาพเจาตั้งถวยและเหยือกเหลาองุนตอหนาคนวงศเรคาบ 

แ ล ะ เชื้อเชิญใหพวกเขาดื่ม 
 6แตเขาทั้งหลายตอบวา "พวกขาพเจาไมด่ืม 
เพราะบรรพบุรุษคือโยนาดับบุตรเรคาบสั่งไววา "ไมวาเจา หรือลูกหลานของ 
เจาจะตองไมด่ืมเหลาองุนเปนอันขาด 7ทั้งเจาจะไมปลูกสรางเรือน หวานเมล็ดพืช 
หรือทําสวนองุน อยามีสิ่งเหลานี้เลย แตจงอาศัยอยูในเต็นทเสมอ 

แลวเจาจะมีชีวิตยืนนานในดินแดนซึ่งเจาเปนชนเรรอน" 
8ขาพเจาท้ังหลายก็ไดปฏิบัติตามทุกอยางท่ีบรรพบุรุษโยนาดับสั่งไว 

ไมวาตัวขาพเจาเอง หรือภรรยา หรือบุตรชายบุตรหญิงลวนไมเคยดื่มเหลา 
9หรือปลูกสรางเรือนเพ่ืออยูอาศัย หรือมีท่ีดิน สวนองุน หรือพืชผล 
1 0ไดแตอาศัยอยูในเต็นทและปฏิบัติตามทุกสิ่งท่ีบรรพบุรุษโยนาดับสั่งไว 
1 1แตเมื่อเนบคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลนบุกโจมตีดินแดนแหงนี้ 
ขาพเจาท้ังหลายพูดกันวา  "มาเถิด 

ใหเราหนีจากกองทัพบาบิโลนและอารัมไปยังเยรูซาเล็มเถิด" 
ฉะนั้นพวกขาพเจาจึงไดมาอยูท่ีเยรูซาเล็มนี้" 

 1 2แลวมีพระดํารัสของพระเจามาถึงเยเรมียวา 
1 3องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 

"จงไปบอกชาวยูดาหและเยรูซาเล็มวา 
"พวกเจาไมไดเรียนรูและปฏิบัติตามถอยคําของเราหรือ? 

องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 1 4โยนาดับบุตรเรคาบสั่งลูกๆ 
ของตนไวมิใหด่ืมเหลา และพวกเขาก็ทําตามคําสั่ง 
พวกเขาไมยอมดื่มเหลาจวบจนทุกวันนี้ เพราะทําตามคําสั่งของบรรพบุรุษ 
สวนเราไดพูดกับพวกเจาครั้งแลวครั้งเลา แตเจาก็ไมยอมเชื่อฟง 
1 5เราสงผูเผยพระวจนะ ผูรับใชของเราคนแลวคนเลามาหาพวกเจา 

เตือนใหเจาหันหนีจากวิถีชั่วรายและแกไขความประพฤติของตน 



อยาไปติดตามหรือปรนนิบัติพระตางๆ 
แลวเจาจะอาศัยอยูในดินแดนซึ่งเรายกใหแกเจากับบรรพบุรุษ 

แตเจาก็ไมยอมใสใจ ไมยอมฟงเรา 1 6วงศวานของโยนาดับบุตรเรคาบ 
ปฏิบัติตามคําสั่งของบรรพบุรุษ แตประชากรเหลานี้ไมยอมเชื่อฟงเรา" 
 1 7ฉะนั้น องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา "จงฟง 
เราจะนําภัยพิบัติท้ังปวง ที่เราประกาศไวนั้นมายังยูดาหและชาวกรุงเยรูซาเล็ม 
เราพูดกับเขาทั้งหลายแตเขาก็ไมฟง เรารองเรียกแตเขาก็ไมขานรับ" " 
1 8แลวเยเรมียกลาวแกคนในวงศเรคาบวา 

"องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธ์ิพระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
"เจาไดปฏิบัติตามคําสั่งของโยนาดับบรรพบุรุษของเจาครบถวนทุกประการ 

1 9ฉะนั้น องคพระผูเปนเจา+ ท ร ง ฤ ทธิ์ พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
โยนาดับบุตรเรคาบจะไมขาดคนที่จะปรนนิบัติเรา" " 

 
เยโฮยาคิมเผามวนหนงัสอื 

36 ในปท่ี 4  แหงรัชกาลเยโฮยาคิมโอรส โยสยิาหกษัตริยแหงยูดาห 
มีพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงเยเรมีย ความวา 
2 "จงเอาหนังสือมวนมาเขียนถอยคําท้ังปวงของเราเกี่ยวกับอิสราเอล ยูดาห 
และชนชาติตางๆ ตั้งแตครั้งท่ีเราเริ่มพูดกับ เจาในรัชกาลโยสิยาหจนถึงเด๋ียวนี้ 
3เผื่อบางทีเม่ือชนยูดาหไดยินเก่ียวกับภัยพิบัติท้ังปวงที่เราคิดจะกระทําแกเขานั้น 

แลวจะรูสึกตัวและหันกลับจากวิถีชั่วของตน 
แลวเราก็จะอภัยความช่ัวและบาปของเขา" 

 4เยเรมียจึงเรียกบารุคบุตรเนริยาหมา 
และบอกพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ซ่ึงมีมาถึงตนใหบารุคบันทึกลงบนมวนห

นังสือ 5แลวเยเรมียบอกบารุควา "เราถูกกักกัน 
จึงไมสามารถไปยังพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 

6ฉะนั้นเจาจงไปยังพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ในวันถืออดอาหารและอานพร
ะดํารัสขององคพระผูเปนเจา+จากมวนหนังสือท่ีเจาบันทึกตามคําบอกของเรานี้ใหช
าวยูดาหท้ังปวงซึ่งมาจากหัวเมืองตางๆ ฟง 



7เผื่อบางทีพวกเขาจะมาทูลวิงวอนตอองคพระผูเปนเจา+ 
และหันกลับจากวิถีชั่วของตน 

ดวยวาพระพิโรธและโทสะซึ่งองคพระผูเปนเจา+ไดประกาศไวเหนือประชาชาตินี้ใ
หญหลวงนัก" 

 8บารุคบุตรเนริยาหก็ทําตามท่ีผูเผยพระวจนะเยเรมียไดสั่งไวทุกประการและ
อานขอความเหลานี้ท้ังหมดจากมวนหนังสือใหประชาชนที่พระวิหารขององคพระผู
เปนเจา+ฟง 9  ในเดือนเกา ปท่ี 5 

แหงรัชกาลเยโฮยาคิมโอรสโยสิยาหกษัตริยแหงยูดาห 
มีประกาศใหประชาชนทั้งปวงในเยรูซาเล็มและหัวเมืองตางๆ 

ของยูดาหมาถืออดอาหารตอเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
1 0จากหองของเกมาริยาหบุตรชาฟานราชเลขา 

ซ่ึงอยูในลานดานบนตรงทางเขาประตูใหมแหงพระวิหาร 
บารุคก็อานถอยคําของเยเรมีย 

จากมวนหนังสือนั้นใหประชากรทั้งหมดที่พระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ฟง 
 1 1เมื่อมีคายาหบุตรเกมาริยาหบุตรของชาฟานไดยินพระดํารัสท้ังปวงของอ
งคพระผูเปนเจา+จากมวนหนังสือนั้น 12ก็ลงมายังหองของราชเลขาในพระราชวัง 
ซ่ึงบรรดาขาราชบริพารทั้งปวงนั่งอยู ไดแก เอลิชามาอาลักษณ เดไลยาห 
บุตรเชไมอาห เอลนาธันบุตรอัคโบร เกมาริยาหบุตรชาฟาน 
เศเดคียาหบุตรฮานันยาห และขาราชบริพารอื่นๆ 
1 3เม่ือมีคายาหเลาทุกสิ่งตามที่ไดยินบารุคอานใหประชาชนฟงจากมวนหนังสือแล

ว  
14เขาเหลานั้นก็สงเยฮูดีบุตรเนธานิยาหซ่ึงเปนบุตรของเชเลมิยาหบุตรคูชีมาบอกบ
ารุควา "ขอใหนํามวนหนังสือท่ีทานอานใหประชาชนฟงนั้นมาเถิด" 

บารุคบุตรเนริยาหจึงนําหนังสือมวนมาพบเขาทั้งหลาย 
1 5เขาเหลานั้นกลาวกับบารุควา "จงนั่งลงอานใหเราฟงเถิด"  
 บารุคจึงอานใหฟง 1 6เมื่อพวกเขาไดยินเนื้อความท้ังหมดแลว 
ก็มองหนากันดวยความหวั่นวิตกและกลาวกับบารุควา "เราตอง 



ทูลรายงานเนื้อความเหลานี้ใหกษัตริยทรงทราบ"  1 7แลวพวกเขาจึงถามบารุควา 
"บอกเราซิวา เปนมาอยางไรเจาจึงเขียนทั้งหมดนี้ เยเรมียบอกใหเจาเขียนหรือ" 
 1 8บารุคตอบวา "ถูกแลว ทานเยเรมีย 

เปนผูบอกขอความใหขาพเจาใชหมึกเขียนลงบนมวนหนังสือนี้" 
1 9ขาราชบริพารเหลานั้นจึงกลาวกับบารุควา "ทั้งเจาและเยเรมีย จงไปซอนตัว 

อยาใหใครรูวาเจาอยูท่ีไหน" 
 20หลังจากท่ีเขาทั้งหลายเก็บมวนหนังสือ ไวในหองของอาลักษณเอลีชามา 
แลวก็ไปเขาเฝากษัตริยเยโฮยาคิมท่ีทองพระโรง ทูลรายงานทุกสิ่งใหทรงทราบ 
2 1กษัตริยทรงใชเยฮูดีมาเอาหนังสือมวนไป เยฮูดีนํามวน 

หนังสือจากหองของอาลักษณเอลิชามาไปอานถวายกษัตริย 
ขณะที่ขาราชบริพารทั้งปวงยืนเฝาอยูใกลๆ 2 2ขณะนั้นเปนเดือนเกา 
กษัตริยประทับอยูท่ีตําหนักฤดูหนาว มีเตาไฟซ่ึงไฟลุกโชนตั้งอยูเบื้องพระพักตร 
2 3เม่ือใดก็ตามที่เยฮูดีอานจบไปสามหรือสี่ตอนกษัตริยจะทรงใชมีดของอาลักษณเ
ฉือน สวนนั้นออกไป เหวี่ยงท้ิงในไฟจนกระทั่งหนังสือท้ังมวนถูกเผาหมด 
2 4กษัตริยและขาราชบริพารทั้งปวงที่ไดฟงเนื้อความทั้งปวง 
นี้มิไดสอทาทีวาหวั่นวิตกแตอยางใด ท้ังมิไดฉีกเสื้อผาของตน 25ทั้งๆ ที่เอลนาธัน 

และเดไลยาหกับเกมาริยาหทูลวิงวอนกษัตริยมิใหเผาหนังสือมวน 
พระองคก็ไมทรงฟง 2 6กลับตรัสสั่งใหเยราเมเอลโอรสองคหนึ่ง 

และเสไรอาหบุตรอัสรีเอลกับเชเลมิยาหบุตรอับดีเอลไปจับกุมตัวบารุคผูเปน  
อาลักษณและผูเผยพระวจนะเยเรมียมา 

แตองคพระผูเปนเจา+ทรงซอนบุคคลทั้งสองไว 
 27หลังจากท่ีกษัตริยทรงเผาหนังสือมวนซ่ึงบารุคบันทึกถอยคําตามคําบอกข
องเยเรมียไปแลว มีพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงเยเรมียวา 
28"จงเอาหนังสือมวนใหมมาบันทึกถอยคําท้ังหมดท่ีไดเขียนไวบนหนังสือมวนแรก

ซ่ึงกษัตริยเยโฮยาคิมแหงยูดาหไดเผาเสียแลวนั้น 
2 9และจงไปบอกเยโฮยาคิมกษัตริยแหงยูดาหวา องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เจาเผาหนังสือมวนนั้นไปและของใจถามวา ทําไมจึงเขียนลงไปวา 
กษัตริยบาบิโลนจะมาทําลาย ลางดินแดนนี้และกําจัดท้ังคนกับสัตวไปสิ้น" 30ดังนั้น 



องคพระผูเปนเจา+ตรัสเก่ียวกับเยโฮยาคิมกษัตริยแหงยูดาหวา 
"เขาจะไมมีทายาทนั่งบนบัลลังกดาวิด 

รางของเขาจะถูกเหวี่ยงท้ิงใหตากแดดตอนกลางวัน 
และตากน้ําคางแข็งยามกลางคืน 3 1เราจะลงโทษเขา ลูกหลานของเขา 
และไพรพลของเขา เนื่องดวยบาปผิดของเขาทั้งหลาย 

เราจะนําภัยพิบัติท้ังปวงซ่ึงเราไดประกาศไวแลวนั้น 
มายังเขาและบรรดาผูอาศัยอยูในเยรูซาเล็มกับยูดาห เพราะพวกเขาไมยอมฟง" " 
 3 2เยเรมียจึงหนังสือมวนใหม 

มาใหอาลักษณบารุคบุตรเนริยาหเขียนตามคําบอกของตน 
มีขอความครบถวนเหมือนในมวนท่ีเยโฮยาคิมกษัตริยยูดาหเผาทิ้งไปแลวนั้น 

และมีขอความคลายคลึงกันอีกมากมายเพิ่มเขามา 
 

เยเรมยีถูกขังคุก 
37 เนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลน 

ทรงแตงตั้งเศเดคียาหโอรสโยสิยาหใหเปนกษัตริยยูดาหแทนเยโฮยาคิน 20 
โ อ ร ส ข อ ง เ ย โ ฮ ย า คิม 2ท้ังเศเดคียาห และขาราชบริพาร 
ตลอดจนบรรดาประชากรมิไดใสใจในพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+ซ่ึงตรัสผา

นผูเผยพระวจนะเยเรมีย 
 3อยางไรก็ตาม 

กษัตริยเศเดคียาหทรงใชใหเยฮูคัลบุตรเชเลมิยาหและปุโรหิตเศฟนยาหบุตรมาอาเ
สยาหมาขอรองผูเผยพระวจนะเยเรมียวา  "โปรดอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+ 

พระเจาของเราเผื่อเราทั้งหลายดวย"  
 4ขณะนั้นเยเรมียยังไมถูกขังคุก ทานจึงไปไหนมาไหนไดตามใจชอบ 
5เม่ือกองทัพบาบิโลนซึ่งกําลังลอมกรุงเยรูซาเล็มอยู ไดทราบขาววา 
กองทัพของฟาโรหเคลื่อนออกมาจากอียิปต ก็ถอยทัพไปจากเยรูซาเล็ม 

                                      
20 37:1 * หรือ โคนิยาห 



 6พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงผูเผยพระวจนะเยเรมียวา 
7องคพระผูเปนเจา+  พระเจาแหง อิสราเอลตรัสวา 

"จงไปบอกกษัตริยแหงยูดาหผูซ่ึงใชพวกเจามาถามเรานั้นวา 
"กองทัพของฟาโรหซ่ึงยกมาเพื่อสนับสนุนเจา จะกลับไปยังอียิปตดินแดนของตน 
8แลวทัพบาบิโลนจะหวนกลับมาโจมตีกรุงนี้ จะยึดไดและจุดไฟเผาเสีย"  

9องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "อยาหลอก ตัวเองวาชาวบาบิโลนถอยไปแลว" 
เปลาเลย 1 0ถึงแมนวา เจาทําลายกองทัพบาบิโลนทั้งกองทัพท่ีมาโจมตีเจานั้น 
จนเหลือแตพวกท่ีบาดเจ็บนอนอยูในเต็นท เขาก็ยังจะออกมาเผากรุงนี้เสีย" 
 1 1หลังจากท่ีบาบิโลนถอนทัพไปจากเยรูซาเล็มเม่ือไดยินเรื่องกองทัพของฟ
าโรห 1 2เยเรมียก็ออกเดินทางจากกรุงไปยังเขตแดนเบนยามิน 

เพื่อสวนแบงท่ีดินของทานจากหมูประชาชนที่นั่น 
1 3แตเม่ือเยเรมียมาถึงประตูเบนยามิน 

หัวหนายามซ่ึงมีชื่อวาอิริยาหบุตรเชเลมิยาหบุตรของฮานันยาห 
ก็จับตัวเยเรมียไวและวา "ทานคิดจะหนีไปเขาพวกกับบาบิโลน"  

1 4เยเรมียกลาววา "ไมจริง เรามิไดจะหนีไปเขาพวกบาบิโลน" 
แตอิริยาหไมฟงเสียง จับกุมตัวเยเรมียไปพบเจาหนาท่ีปกครอง 
1 5เขาทั้งหลายโกรธเยเรมียมากจึงใหเฆี่ยนโบยและขังทานไวในบานของโยนาธา

นเลขานุการซึ่งดัดแปลงเปนคุก  
 1 6เยเรมียถูกขังไวในคุกมืดของหองใตดินเปนเวลานาน 
1 7ตอมากษัตริยเศเดคียาหทรงใชคนมารับตัวทานไปยังพระราชวัง 

แลวตรัสถามเยเรมียเปนการสวนพระองควา 
"มีพระดํารัสประการใดจากองคพระผูเปนเจา+บางหรือไม"  

เยเรมีย ทูลวา "มี ทานจะถูกมอบไวในมือกษัตริยบาบิโลน"  
1 8แลวเยเรมียทูลกษัตริยเศเดคียาหวา "ขาพเจาทําผิดอะไรตอทาน 

ตอขาราชบริพาร ตอประชาชนทั้งหลายหรือ ทานจึงจับขาพเจาขังไวในคุก 
1 9ไหนละบรรดาผูพยากรณท่ีบอกทานวากษัตริยบาบิโลนจะไมมาโจมตีทานหรือดิ
นแดนแหงนี้ 2 0แตบัดนี้ขอทานรับฟง ขาพเจาขอวิงวอนวา 



โปรดอยาสงขาพเจากลับไปที่บานของอาลักษณโยนาธาน 
หาไมแลวขาพเจาตองตายเสียท่ีนั่น" 

 2 1กษัตริยเศเดคียาหจึงตรัสบัญชาใหคุมตัวเยเรมียไวท่ีเรือนจําทหารรักษา
พระองค และอนุมัติขนมปงจากถนนคนทําขนมปงใหทุกวัน 
จนกระท่ังขนมปงในกรุงนั้นหมด เยเรมียจึงถูกคุมตัวอยู ณ ที่นั้น 

 
เยเรมยีถูกโยนลงในที่บอน้าํ 

38 ฝายเชฟาทิยาหบุตรมัทธาน เกดาลิ ยาหบุตรปาชเฮอร 
เยฮูคัลบุตรเชเลมิยาห และปาชเฮอรบุตรมัลคียาห ไดยินถอยคําท่ี 
เยเรมียกลาวแกประชากรทั้งปวงวา 2 “ องคพระผูเปนเจา+  ตรัสวา 
‘ ทุกคนที่คงอยูในเยรูซาเล็มจะตายดวยคมดาบ ความอดอยากและโรคระบาด 
สวนทุกคนที่ยอมแพแกชาวบาบิโลน 21 จะรอดชีวิต 3องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
‘ เมืองนี้จะถูกกองทัพของกษัตริยแหงบาบิโลนยึดอยางแนนอน’  “  

 4ขุนนางเหลานี้ ก็มาทูลกษัตริยวา "ชายคนนี้สมควรตาย 
เขาพูดทําลายขวัญของทหารซึ่งยังเหลืออยูในกรุงนี้ตลอดจนประชาชนทั้งปวง  

ชาย คนนี้มิไดมุงประโยชนสุขของประชาชน หากแตบอนทําลาย" 
 5เศเดคียาหตรัสตอบวา "เขาอยูในมือเจา แลว 

กษัตริยไมอาจทําอะไรขัดพวกเจา" 
 6พวกเขาจึงจับตัวเยเรมียใชเชือกหยอน 

ลงในที่บอน้ําของมัลคียาหโอรสกษัตริยซ่ึงอยูในเขตทหารรักษาพระองค 
ท่ีนั้นไมมีน้ํา มีแตโคลน เยเรมียก็จมลงในโคลน 

 7เมื่อเอเบดเมเลคชาวคูชเจาหนาท่ีคนหนึ่งของราชวังไดยินวา 
เยเรมียถูกหยอนลงในบอน้ําในขณะที่กษัตริยประทับอยูท่ีประตูเบนยามิน 

8เอเบดเมเลคไดออกจากวังมากราบทูลพระองควา 
9 "ขาแตกษัตริยเจานายของขาพเจา 
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คนเหลานี้กระทําการช่ัวรายตอผูเผยพระวจนะเยเรมีย เยเรมียถูกโยนลงในบอน้ํา 
จะตองอดตายเมื่อไมมีขนมปงเหลืออยูในกรุงนี้อีก" 

 1 0กษัตริยจึงตรัสสั่งเอเบดเมเลคชาวคูชวา “ ใหนําคน 3 0 
คนไปชวยกันดึงเยเรมียออกมาจากที่กักน้ํากอนที่จะตาย”  

 11ดังนั้น เอเบดเมเลคก็นําคนไปดวย ไปยังหอง หนึ่งใตคลังของพระราชวัง 
เอาผาขี้ริ้วและเสื้อผาไมใชแลวจากท่ีนั้นมา ผูกเชือกหยอน 
ลงไปใหเยเรมียในบอน้ํา 1 2เอเบดเมเลคบอกเยเรมียวา 
"เอาผาขี้ริ้วกับเสื้อผาเกานี้รองใตรักแรกันเชือกบาดนะทาน"  เยเรมียก็ทําตาม 
1 3แลวพวกเขาก็ดึงเยเรมียขึ้นมา และพากลับไปที่ลานทหารรักษาพระองค 

ซ่ึงทานถูกคุมขังไวตอไป 
 

เศเดคยีาหตรัสถามเยเรมยีอีก 
 14ตอมากษัตริยเศเดคียาหใหคนไปนําตัวผูเผยพระวจนะเยเรมียมาเฝาตรงป
ระตูท่ี 3  ของพระวิหารแหงองคพระผูเปนเจา+  พระองคตรัสวา 
"เราอยากถามอะไรเจา อยาปดบังความจริงไวจากเราทั้งสิ้น"  1 5เยเรมียทูลวา 
"หากขาพเจาตอบทาน ทานจะไมฆาขาพเจาเสียหรือ? 
ถึงแมขาพเจาใหคําปรึกษาหารือ ทานก็จะไมฟงขาพเจา" 
 1 6แตเศเดคียาหก็ตรัสสาบานเปนการลับกับเยเรมียวา "องคพระผูเปนเจา+ 

ผูประทานลมปราณแกเราทั้งหลายนั้นทรงพระชนมอยูแนนอนฉันใด 
เราจะไมฆาเจาหรือมอบตัวเจาแกผูหมายเอาชีวิตเจาเลย" 

 1 7เยเรมียจึงทูลเศเดคียาหวา 
"องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธ์ิพระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 

หากทานยอมแพแกทหารของกษัตริยบาบิโลน 
ท้ังทานกับครอบครัวจะรอดชีวิตและกรุงนี้จะไมถูกเผา 

1 8แตหากทานไมยอมแพแกเจานายของกษัตริยแหงบาบิโลน 



กรุงนี้จะถูกมอบแกชาวบาบิโลน 22  และเขาจะเผามันเสียดวยไฟ 
ตัวทานเองก็จะไมรอดจากเง้ือมือของพวกเขา" 

 1 9เศเดคียาหตรัสกับเยเรมียวา "เรากลัว 
ชาวยิวซ่ึงเอาใจออกหางไปเขากับชาวบาบิโลน 

ชาวบาบิโลนอาจมอบเราไวในมือของคนเหลานั้น 
และเขาจะปฏิบัติตอเราอยางไมดี"  

 2 0เยเรมียตอบวา "เขาจะไมมอบทานหรอก 
จงเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+โดยทําตามท่ีขาพเจาบอก แลวจะเปนผลดีแกทาน 
และทานจะไดรอดชีวิต 2 1แตหากทานไมยอมแพ องคพระผูเปนเจา+ 

ทรงสําแดงแกขาพเจาไวแลววา 
2 2หญิงท้ังปวงที่คงอยูในวังของกษัตริยยูดาหจะถูกนําตัวออกมาใหแกเจานายของ
กษัตริยบาบิโลน หญิงเหลานั้นจะกลาวแกทานวา  

 "เหลาสหายที่ฝาบาทไวเนื้อเชื่อใจ 
 ก็ลวงฝาบาทใหหลงและเอาชนะฝาบาท  

 เม่ือพระบาทจมลงในโคลน 
 สหายทั้งหลายก็หนีหนาไปหมด" 

 2 3สวนภรรยาและบุตรของทานท้ังหมดจะถูกนําตัวไปยังบาบิโลน 
ทานเองจะหนีไมพนเงื้อมมือของเขาทั้งหลาย 

แตจะถูกกษัตริยแหงบาบิโลนคุมตัวไว และกรุงนี้จะถูกเผาเสียดวยไฟ" 
 2 4เศเดคียาหจึงตรัสกับเยเรมียวา 
"อยาแพรงพรายสิ่งท่ีเราพูดกันนี้เปนอันขาด มิฉะนั้นเจาตองตาย 
2 5ถาพวกขาราชการไดยินวา 

เราไดพูดกับทานและเขาทั้งหลายมาหาและกลาวกับทานวา 
‘ จงบอกเราวาเจาพูดอะไรกับกษัตริยและพระองคตรัสอะไรกับเจา 

อยาปดบังอะไรจากเราเลย มิฉะนั้นเราจะฆาเจา 2 6ก็จงบอกแตเพียงวา 
เจาออนวอนเรา มิใหสงเจากลับไปตายที่บานของโยนาธาน" 
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 2 7แลวบรรดาขาราชบริพารก็มาไตถาม เยเรมีย 
ทานก็บอกคนเหลานั้นตามที่กษัตริยตรัสสั่งไว 

คนเหลานั้นจึงมิไดวากระไรกับทานอีก 
เพราะไมมีใครไดยินถอยคําท่ีทานกับกษัตริยสนทนากัน 

2 8และเยเรมียก็ยังคงถูกคุมตัวอยูในลานทหารรักษาพระองคจวบจนวันท่ีเยรูซาเล็
มถูกยึด 

 
เยรูซาเล็มลม 

39 ในเดือนสิบปท่ี 9  ของรัชกาลกษัตริยเศเดคียาหแหงยูดาห 
เนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลนยกทัพหลวงมาสูรบและลอมกรุงเยรูซาเล็มไว 

2และในวันท่ีเกาของเดือนสี่แหงปท่ี 1 1  ของรัชกาลเศเดคียาห กรุงนั้นก็แตก 
3บรรดาแมทัพนายกองของบาบิโลนก็เขามานั่งอยูท่ีประตูกลาง ไดแก 
เนอรกัลชาเรเซอรแหงสัมการ เนโบสารเสคิมนายทัพ 
เนอรกัลชาเรเซอรขุนนางชั้นผูใหญ และเจานายคนอื่นๆ 
4เม่ือเศเดคียาหกษัตริยแหงยูดาหและทหารทั้งปวงเห็นคนเหลานี้ก็ลอบหนีออกจาก
กรุงในเวลา กลางคืน ผานประตูระหวางกําแพงทั้งสองดานหลังของอุทยานหลวง 
มุงหนาไปยังหุบเขาจอรแดน 23 
5แตฝายบาบิโลนไลตามมาและจับกุมเซเดคียาหไวได ณ ที่ราบแหงเยรีโค 
แลวคุมองคมาใหเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลนซ่ึงประทับอยูท่ีริบลาหในเขตฮามัทแ

ละพระองคไดตัดสินลงโทษเขาที่นั่น 
6ท่ีริบลาหนี้กษัตริยบาบิโลนก็ประหารบรรดาโอรสของเศเดคียาหตอหนาตอตา 

เศเดคียาห และประหารขุนนางท้ังปวงของยูดาห 
7แลวทําใหพระเนตรของเศเดคียาหบอดไป และจับเศเดคียาหตีตรวน 

เพื่อคุมตัวไปยังบาบิโลน 
 8ทัพบาบิโลนจุดไฟเผาพระราชวัง บาน 

เรือนของประชาชนและทลายกําแพงเยรูซาเล็ม 
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9เนบูซาราดานผูบัญชาการทหารรักษา พระองคนําประชากรที่เหลือ 
พรอมท้ังบรรดาผูออกมาสวามิภักด์ิแกตนนั้นไปเปนเชลยที่บาบิโลน 

1 0แตเหลือคนกลุมหนึ่งไวในยูดาห ซ่ึงเปนคนยากไรไมมีสมบัติอะไร 
ในขณะเดียวกันเนบูซาราดานก็ยกท่ีนาและสวนองุนใหพวกเขา 

 1 1เนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลนไดบัญชาเนบูซาราดานผูบัญชาการ
ทหารรักษาพระองคเก่ียวกับเยเรมียไววา 1 2 "จงรับ ตัวเขาไวและคอยดูแลเขา 
อยาทําอันตราย เขา ไมวาเขาจะใหเจาทําอะไร จงทําทุกอยางตามที่เขาขอ" 
1 3ดังนั้น เนบูซาราดานผูบัญชาการทหารรักษาพระองค เนบูชัสบานนายทัพ 
เนอรกัลชาเรเซอรขุนนางชั้นผูใหญ และขุนนางอื่นๆ ของกษัตริยบาบิโลน 
1 4จึงสงคนไปนําตัวเยเรมีย ออกมาจากลานทหารรักษาพระองค ใหเก 
ดาลิยาหบุตรอาหิคัมซ่ึงเปนบุตรของชาฟาน นําเยเรมียไปยังบานของเขา 

เยเรมียจึงยังคงอาศัยอยูทามกลางพี่นองรวมชาติ 
 1 5ขณะที่เยเรมียยังถูกคุมขังอยูท่ีลาน ทหารรักษาพระองค 
มีพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+  มาถึงทานวา 
1 6 "จงไปบอกเอเบดเมเลคชาวคูชวา 

องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
"เราจะทําตามท่ีลั่นวาจาไวเก่ียวกับหายนะแหงกรุงนี้มิใชความเจริญรุงเรือง 

เม่ือถึงวันนั้นทุกอยางจะเปนไปอยางครบถวนตอหนาตอตาเจา 
1 7แตเราจะชวยเจาในวันนั้น องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 
‘ เจาจะไมตกอยูในเง้ือมมือของบรรดาผูท่ีเจากลัว 1 8 เ ราจะชวยเจา 
เจาจะไมตายดวยดาบ แตจะรอดชีวิตเพราะเจาวางใจในเรา" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ’  " 

 
เยเรมยีเปนอิสระ 

40 มีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงเยเรมีย 
หลังจากท่ีเนบูซาราดานผูบัญชาการทหารรักษาพระองคปลอยตัวทานท่ีรามาห 

เขาพบเยเรมยีถูกจองจําดวยโซตรวนอยูในหมูประชาชนจากเยรูซาเล็มและยูดาห
ซ่ึงกําลังจะถูกคุมตัวไปเปนเชลยที่บาบิโลน 



2เม่ือเนบูซาราดานพบเยเรมียก็กลาวกับทานวา 
"องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานเปนผูบงการภัยพิบัติเหนือดินแดนนี้ 

3และบัดนี้ก็ทรงบันดาลใหเปนไปตามที่ตรัสไวแลว 
ท้ังหมดนี้เกิดขึ้นก็เพราะประชากรของทานกระทําบาปตอองคพระผูเปนเจา+ 

มิไดเช่ือฟงพระองค 4แตวันนี้ขาพเจาจะปลดโซตรวนออกปลอยทานเปนอิสระ 
หากทานตองการ เชิญไปบาบิโลน กับขาพเจา ขาพเจาจะดูแลทาน 
แตหากทานไมอยากไปก็ไมตองไป ดูเถิดดินแดนทั้งดินแดนอยูตรงหนาทานแลว 
ทานจะไปท่ีไหนก็ไดตามแตใจทาน"  5แลวเนบูซารา ดานก็เสริมวา 
"จงกลับไปหาเกดาลิยาหบุตร อาหิคัมบุตรของชาฟาน ซึ่งกษัตริยแหงบา 
บิโลนแตงตั้งใหดูแลหัวเมืองตางๆ ของยูดาห ไปอยูกับเขาในหมูประชาชน 
หรือทานจะไปไหนก็ไดตามแตเห็นชอบ " 
แลวเนบูซาราดานก็มอบเสบียงกับของกํานัลแกเยเรมีย และปลอยทานไป 

6เยเรมียจึงไปหาเกดาลิยาหบุตรอาหิคัมท่ีมิสปาห 
และพักอยูที่นั่นรวมกับประชาชนที่เหลืออยูในดินแดนนั้น 

 
เกดาลิยาหถูกฆา  

 7เมื่อบรรดานายทัพนายกองและคนของเขาซึ่งยังคงอยูในทุงโลงไดยินขาว
วากษัตริยแหงบาบิโลนทรงแตงต้ังเกดาลิยาหบุตรอาหิคัมเปนผูวาการปกครองกลุม

ชนชาย 
หญิงและเด็กซ่ึงเปนคนยากจนเข็ญใจในดินแดนและซึ่งไมถูกนําตัวไปเปนเชลยที่

บาบิ โลน 8ก็พากันมาหาเกดาลิยาหท่ีมิสปาห 
คนเหลานี้ไดแกอิชมาเอลบุตรเนธานิยาห โยฮานนั และโยนาธานบุตรคาเรอาห 

เสไรอาหบุตรทันหุเมท 
บุตรทั้งหลายของเอฟายจากเนโทฟาหและยาอาซันนิยาหบุตรมาอาคาหกับคนของ
เ ข า  

9เกดาลิยาหบุตรอาหิคัมบุตรของชาฟานกลาวสาบานยืนยันแกคนเหลานั้นวา 
"อยากลัวท่ีจะปรนนิบัติรับใชชาวบาบิโลนเลย 

จงตั้งรกรากในแผนดินและรับใชกษัตริยแหงบาบิโลนแลวทานจะอยูเย็นเปนสุข 



1 0ขาพเจาเองจะอยูท่ีมิสปาห เปนตัวแทนใหพวกทานติดตอกับชาวบาบิโลน 
ซ่ึงจะมาหาเรา สวนพวกทานจงเก็บองุน ผลไมฤดูรอน และน้ํามัน 
สะสมไวและอาศัยอยูตามหัวเมืองตางๆ ซึ่งพวกทานยึดครองเถิด" 
 1 1เมื่อชาวยิวในโมอับ อัมโมน เอโดมและประเทศอื่นๆ 

ท้ังปวงไดขาววากษัตริยแหงบาบิโลนทรงเหลือคนกลุมหนึ่งไวในยูดาห 
และแตงตั้งเกดาลิยาหบุตรอาหิคัมบุตรของชาฟานเปนผูวาการปกครองพวกเขา 

1 2ดังนั้น ชาวยิวท้ังหลายไดกลับมายังดินแดนยูดาหยังเกดาลิยาหท่ีมิสปาห 
จากประเทศตางๆ ท่ีพวกเขาถูกจับไป 

แลวเขาทั้งหลายก็เก็บเก่ียวองุนและผลไมฤดูรอนไดมากมาย 
1 3โยฮานันบุตรคาเรอาหและบรรดานายทัพนายกองซึ่งยังอยูตามทุงโลงมาหาเกด
าลิยาหท่ีมิสปาห 1 4และเตือนวา 
"ทานไมรูหรือวาบาอะลิสกษัตริยของชาวอัมโมนไดสงอิชมาเอลบุตรเนธานิยาหมาเ
อาชีวิตทาน"  แตเกดาลิยาหบุตรอาหิคัมไมเชื่อเขา 
 1 5แลวโยฮานันบุตรคาเรอาหกลาวกับ  
เกดาลิยาหท่ีมิสพาหเปนการสวนตัววา "ขาพเจารับอาสาไปฆาอิชมาเอลบุตร 
เนธานิยาหโดยมิใหใครรู เรื่องอะไรจะปลอยใหเขามาเอาชีวิตทาน 

เปนเหตุใหชาวยิวท่ีอยูรอบตัวทานตองกระจัดกระจายไป 
และคนหยิบมือท่ีเหลืออยูของยูดาหตองพินาศเสีย" 

1 6แตเกดาลิยาหบุตรอาหิคัมกลาวแกโยนาธานบุตรคาเรอาหวา "อยาทําเชนนั้น 
สิ่งท่ีทานพูดเก่ียวกับอิชมาเอลไมเปนความจริง" 

 
41 ในเดือนเจ็ด อิชมาเอลบุตรเนธานิ ยาหบุตรของเอลิชามา 
ซ่ึงเปนเชื้อพระวงศผูหนึ่งและเคยเปนขุนนางมากอน กับคนอีก 1 0 
คนมาพบเกดาลิยาหบุตรอาหิคัมท่ีมิสปาห ขณะที่กําลังรับประทานอาหารดวยกัน 

2อิชมาเอลบุตรเนธานิยาหและคนทั้งสิบท่ีอยูกับเขาก็ลุกขึ้นชักดาบออกมาฆา 
เกดาลิยาหซ่ึงกษัตริยบาบิโลนแตงตั้งใหเปนผูวาการ 

3อิชมาเอลยังไดฆาชาวยิวท้ังปวงที่อยูกับเกดาลิยาหท่ีมิสปาห 
และทหารของบาบิโลนซ่ึงอยูท่ีนั่นดวย 



 4วันรุงขึ้นหลังจากท่ีเกดาลิยาหถูกฆาและ ยังไมทันมีใครทราบเรื่อง 
5ก็มีชาย 8 0  คนจากเชเคม ชิโลห และสะมาเรีย โกนหนวด เครา 

ฉีกเสื้อผาและกรีดเนื้อตัวเอง 
นําธัญบูชาและเครื่องหอมมายังพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 

6อิชมาเอลบุตรเนธานิยาหออกจากเมืองมิสพาหไปพบเขาทั้งหลาย 
เดินไปพลางรองไหไปพลาง และเมื่อประจันหนากันก็กลาววา 

"เชิญมาพบเกดาลิยาหบุตรอาหิคัมเถิด" 
 7เมื่อคนเหลานั้นเขามาในเมืองแลว 

อิชมาเอลกับพวกก็ฆาเสียและโยนศพลงในคูน้ํา 8แตมี 1 0 
คนในพวกนั้นกลาวกับอิชมาเอลวา "อยาฆาเราเลย เรามีขาวสาลี ขาวบารเลย 
น้ํามันและน้ําผึ้งซอนไวท่ีทุงนา"  อิชมาเอลจึงปลอยไปไมฆาท้ิงเหมือนคนอื่นๆ 

9ท่ีคูน้ําซ่ึงอิชมาเอลโยนศพคนที่เขาสังหารพรอมกับเกดาลิยาหนั้น 
เปนท่ีคูน้ําซ่ึงกษัตริยอาสาสรางขึ้นเปนปราการสวนหนึ่งปองกันการโจมตีของกษัต
ริยบาอาชาแหงอิสราเอล อิชมาเอลบุตรเนธานิยาหไดโยนศพลงไปถมที่คูน้ํา  
 1 0บรรดาธิดาของกษัตริย พรอมท้ังประชาชนอื่นๆ 
ซ่ึงเหลืออยูภายใตการปกครองของเกดาลิยาหบุตรอาหิคัมท่ีเมืองมิสพาหถูกอิชมาเ
อลจับเปนเชลย คุมตัวมุงหนาจะไปยังดินแดนของชาวอัมโมน 
1 1เม่ือโยฮานันบุตรคาเรอาหและนายทัพนายกองทั้งปวงที่อยูดวยไดยินขาวอิชมาเ
อลกอการราย 1 2ก็นํากําลังคนทั้งหมดไปสูรบกับอิชมาเอล 

มาทันกันท่ีสระน้ําใหญในกิเบโอน 
1 3เม่ือประชาชนท้ังปวงที่อิชมาเอลพามาเห็นโยฮานันบุตรคาลิยาหและนายทัพนา
ยกองที่อยูกับเขา เขาทั้งหลายก็ยินดี 
1 4คนทั้งปวงที่อิชมาเอลจับเปนเชลยที่มิสปาหไดหันไปหาโยฮานัน 
1 5แตอิชมาเอลและคนของเขาอีก 8 คน 

หลบหนีจากโยฮานันไปไดเขาสูดินแดนของชาวอัมโมน 
 

หนีไปยังอียิปต 



 1 6แลวโยฮานันและเหลานายทัพนายกองก็นําบรรดาผูเหลือรอดที่มิสปาห 
ซ่ึงพวก ตนกอบกูมาจากมืออิชมาเอลบุตรเนธานิยาห 
ผูสังหารเกดาลิยาหบุตรอาหิคัม มีท้ังทหาร ผูหญิงและเด็ก ขาราชสํานัก 
พากลับมาจาก กิเบโอน 1 7เขาทั้งหลายเดินทางตอไป 
และแวะพักท่ีเกอรูธคิมฮามใกลเบธเลเฮมบนเสน ทางที่จะไปยังอียิปต 
1 8เพื่อหลบหนีจากชาวบาบิโลนซ่ึงพวกเขากลัว เพราะอิช มาเอล 
ไดสังหารเกดาลิยาหซ่ึงกษัตริยบาบิ โลนแตงต้ังเปนผูวาการปกครองดินแดน 

 
42 แลวบรรดานายทัพนายกองรวมทั้งโยฮานันบุตรคาเรอาห เยซานิยาห 24 
บุตรโฮชายาหและประชากรทั้งปวง ไมวาผูใหญหรือผูนอย พากันมาหา 
2ผูเผยพระวจนะเยเรมีย และกลาวกับทานวา "โปรดฟงคําออนวอนของเรา 
และอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจาพระเจา+ของทานเพื่อชนหยิบมือท่ีเหลืออยูท้ังหม
ดนี้ เพราะทานก็เห็นแลววาแมแตกอนเรามีกันมากมาย 

บัดนี้ก็เหลือเพียงหยิบมือนอยนิด 
3โปรดอธิษฐานขอใหองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานบอกเราดวยวาควรไปที่ไ
ห น แ ล ะ ค ว ร ท ำ อ ะ ไ ร " 
 4เยเรมียตอบวา "ขาพเจาไดยินแลว 

ขาพเจายอมจะอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจาพระเจา+ของทานตามที่ทานขอรอง 
และแจงแกทานทุกอยางตามที่พระองคตรัส จะไมปดบังสิ่งใดไวจากพวกทานเลย" 

5แลวเขาทั้งหลายกลาวกับเยเรมียวา 
"ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพยานที่ซ่ือตรงเที่ยงแทลงโทษเราเถิด 

หากเราไมยอมประพฤติตามทุกสิ่งที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงใชทาน
ม า บ อ ก เ ร า  6ไมวาจะดีหรือราย 

เราก็จะเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา 
ผูซ่ึงเราขอใหทานไปเฝาเพื่อจะเปนผลดีแกเราเพราะเราจะเชื่อฟงองคพระผูเปนเจ
า +พระเจาของเรา" 

                                      
24 42:1 * หรือ อาซาริยาห 



 7สิบวันหลังจากนั้นมีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงเยเรมีย 
8ทานจึงเรียกโยฮานันบุตรคาเรอาห 

บรรดานายทัพนายกองและประชาชนทั้งหมดไมวาผูใหญหรือผูนอยมาชุมนุมกัน 
9แลวทานกลาวแกเขาทั้งหลายวา "องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล 

ซ่ึงพวกทานใชใหขาพเจาไปทูลออนวอนนั้นตรัสวา 
1 0 "หากเจาท้ังหลายคงอยูในดินแดนนี้ เราจะสรางเจาขึ้นมิไดรื้อลง 

จะปลูกเจาไวมิใชถอนราก 
เพราะเราเศราใจสําหรับภัยพิบัติซ่ึงเราบันดาลใหเกิดแกเจา 

1 1อยากลัวกษัตริยแหงบาบิโลนอีกเลย"  องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้ 
"อยากลัวเขาเลยเพราะเราอยูกับเจา เราจะชวยเจาและกอบกูเจาจากมือของเขา 
1 2เราจะเอ็นดูสงสารเจา 

เพื่อเขาจะเอ็นดูสงสารเจาและใหเจาคงอยูในดินแดนของเจา"  
 1 3แตหากทานท้ังหลายกลาววาจะไมยอมอาศัยอยูในดินแดนแหงนี้ 
อันเปนการไมเช่ือฟงเสียงขององคพระผูเปนเจา+ 14และวาจะไปอาศัยอยูในอียิปต 
จะไดไมตองเห็นสงคราม หรือไดยินเสียงแตรศึก หรือหิวโหย 
1 5ก็จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+เถิด ชนหยิบมือท่ีเหลือแหงยูดาหเอย 
องคพระผูเปนเจา+ ท ร ง ฤ ท ธิ์พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
"หากเจาท้ังหลายตั้งใจไปอียิปตและตั้งรกรากอยูท่ีนั่น 1 6เมื่อนั้นสงคราม 
การกันดารอาหารที่เจากลัว จะตามติดประชิดเจาไปถึงอียิปต 
และเจาจะตายเสียท่ีนั่น  1 7คนทั้งปวงที่ตั้งใจไปต้ังรกรากที่อียิปตจะตายดวยดาบ 
การกันดารอาหาร และโรคระบาด 

จะไมมีสักคนที่รอดพนภัยพิบัติซ่ึงเราจะนํามายังพวกเขา" 
1 8องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
"เชนเดียวกับท่ีโทสะและความเกรี้ยวกราดของเราโหมกระหน่ําลงเหนือประชากรเ
ยรูซาเล็ม เราก็จะระบายความโกรธลงเหนือเจาท้ังหลายเมื่อเจาไปยังอียิปต 

เจาจะตกเปนเปาของการแชงดาและความสยดสยอง 
เปาของคําแชงสาปและตําหนิติเตียน เจาจะไมมีวันไดเห็นสถานที่แหงนี้อีก"  



 1 9ชนหยิบมือท่ีเหลือแหงยูดาหเอย 
องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสสั่งพวกทานแลววา อยาไปท่ีอียิปต 

จงม่ันใจในขอนี้คือขาพเจาขอเตือนทานในวันนี้ 
2 0ทานกระทําผิดอยูในใจเม่ือใหขาพเจาไปหาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน
และกลาววา จงอธิษฐานเผื่อเราตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา 
จงบอกทุกสิ่งท่ีพระองคตรัส แลวเราจะทําตาม  
2 1ในวันนี้ขาพเจาก็ไดแจงแกทานแลว 

แตทานกลับไมเช่ือฟงเสียงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ไมทําตามทุกสิ่งท่ีพระองคทรงใชขาพเจามาแจงแกทาน 2 2ฉะนั้น 

ขอใหรูแนเลยวาทานจะตายดวยคมดาบ 
การกันดารอาหารและโรคระบาดในสถานที่ซ่ึงทานตั้งใจจะไปตั้งรกรากอยู" 

 
43 เม่ือเยเรมียแจงใหประชากรทราบ เนื้อความท้ังหมดที่องคพระผูเปนเจา+ 

พระเจาของพวกเขาทรงใชทานใหมากลาวกับพวกเขาแลว 
2อาซาริยาหบุตรโฮชายาหและโยฮานันบุตรคาเรอาหกับคนยโสทั้งปวง 

ก็กลาวกับเยเรมียวา "เจากําลังโกหก องคพระผูเปนเจา+ 
พระเจาของพวกเรามิไดทรงใชเจามาหามพวกเรามิใหไปตั้งรกรากที่อียิปต 

3แตบารุคบุตรเนริยาหตางหากท่ียุเจาใหมาเลนงานพวกเรา 
เพื่อมอบเราแกชาวบาบิโลน พวกเขาจะไดฆาเราเสีย 

หรือไมก็จับเราไปเปนเชลยที่บาบิโลน" 
 4ดังนั้นโยฮานันบุตรคาเรอาห บรรดานายทัพนายกองและประชากรทั้งปวง 
จึงไมยอมเช่ือฟงคําสั่งขององคพระผูเปนเจา+  ท่ีใหคงอยูในดินแดนยูดาห 
5เขาทั้งหมดรวมท้ังบรรดาผูท่ีเพิ่งกลับมาจากดินแดนใกลเคียงซ่ึงเตลิดหนีไปนั้น 

กลับเริ่มออกเดินทางไปอียิปต 6  ในกลุมนั้นมีท้ังชาย หญิงและเด็ก ราชธิดา 
และเหลาผูท่ีเนบูซาราดานผูบัญชาการทหารรักษาพระองคเหลือไวใหอยูกับเกดาลิ
ยาหบุตรอาหิคัม ซ่ึงรวมทั้งผูเผยพระวจนะเยเรมียและบารุค บุตร เนริยาห 

7พวกเขาขัดขืนคําสั่งขององคพระผูเปนเจา+ 
และมาถึงทาหปานเหสในดินแดนอียิปต 



 8ท่ีทาหปานเหสมีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+  มาถึงเยเรมียวา 
9 "ตอหนาชาวยูดาหท้ังปวง จงเอาหินกอนใหญๆ มาฝงไวในดิน 

ท่ีทางเดินโบกปูนตรงทางเขาวังของฟาโรหในทาหปานเหส 
1 0แลวจงแจงแกเขาทั้งหลายวา องคพระผูเปนเจา+  ทรงฤทธิ์ 

พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
"เราจะสงเนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลนผูรับใชของเรามา 

เราจะตั้งบัลลังกของเขาเหนือกอนหินเหลานี้ ซ่ึงเราไดฝงไว ณ ที่นี่ 
เขาจะแผบารมีเหนือที่แหงนี้ 1 1เขาจะมาโจมตีแผนดินอียิปต 

นําความตายมาสูผูท่ีถูกกําหนดใหตาย 
ผูถูกกําหนดใหเปนเชลยก็ตกเปนเชลยผูท่ีถูกกําหนดใหตายดวยดาบก็ตายดวยดา
บ  1 2เขาจะจุดไฟเผาวิหารตางๆ ของเทพเจาแหงอียิปต ริบเทวรูปท้ังหลายไป 
เ ข า จ ะสวมอียิปตเปนอาภรณเหมือนคนเลี้ยงแกะ สวมเสื้อคลุม 
แลวจากอียิปตไปโดยไมระคายผิว 1 3และเขาจะโคนรื้อเสาศักด์ิสิทธิ์ตางๆ 
ในวิหารแหงสุริยเทพ และเผาบรรดาวิหารของทวยเทพแหงอียิปตเสียดวยไฟ" 

 
ภยัพิบัติเนือ่งจากการกราบไวรูปเคารพ 

44 พระดํารัสซ่ึงมีมาถึงเยเรมียเก่ียวกับชาวยิวท้ังปวงท่ีอาศัยอยูในอียิปตลาง 
ท่ีมิกดล ทาหปานเหส เมมฟส และอียิปตตอนบน ความวา 2องคพระผูเปนเจา+ 
ทรงฤทธิ์ พระเจาแหงอิสราเอล ตรัสวา 
"เจาไดเห็นภัยพิบัติใหญหลวงซึ่งเราไดนํามายังเยรูซาเล็มและหัวเมืองท้ังปวงของยู
ดาหแลว ทุกวันนี้ตองตกอยูในสภาพถูกท้ิงรางและ ปรักหักพัง 

3เพราะความชั่วท่ีพวกเขาไดกระทํา 
เขายั่วใหเราโกรธโดยเผาเครื่องหอมและนมัสการพระตางๆ ซ่ึงเขาก็ดีเจาก็ดี 

หรือบรรพบุรุษของเจาท้ังหลายก็ดีลวนไมเคยรูจักมากอน 
4เราสงผูเผยพระวจนะผูรับใชของเรามาเตือนหามเขาครั้งแลวครั้งเลา 

มิใหกระทําสิ่งนาสะอิดสะเอียนที่เราแสนชิงชังนี้ 5แตเขาก็ไมฟงหรือใสใจ 
ไมยอมหันกลับจากความชั่ว หรือหยุดเผาเครื่องหอมใหพระตางๆ 6ฉะนั้น 

เราจึงเทโทสะเกรี้ยวกราดของเราใหมันโหมกระหน่ําลงมาเหนือหัวเมืองตางๆ 



ของยูดาหและถนนสายตางๆ ของเยรูซาเล็ม  
และทําใหเมืองเหลานี้กลายเปนซากปรักหักพังถูกท้ิงรางดังท่ีเปนอยูทุกวันนี้"  

 7บัดนี้ องคพระผูเปนเจา+  พระเจาทรงฤทธิ์ พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
"เหตุไฉนเจาท้ังหลายจึงนําหายนะมาสูตนเอง โดยพรากผูคนทั้งหญิงชาย 
ลูกเล็กเด็กแดงมาจาก ยูดาห ทําใหพวกเจาไมเหลือสักคนเดียว 8เหตุไฉน 
จึงยั่วเราใหโกรธโดยน้ํามือของเจา โดยการเผาเครื่องหอมแกพระตางๆ 
ในแผนดินอียิปต ซ่ึงเจาไดมาอาศัยอยู 
เจาจะทําลายตัวเองและทําตัวใหตกเปนเปาของคําแชงสาปและเปนคําเปรียบเปรยใ

นหมูประชาชาติท้ังหลายในโลก 
9เจาลืมความชั่วซ่ึงเหลาบรรพบุรุษและบรรดากษัตริยกับราชินีแหงยูดาหไดกระทํา
แลวหรือ?  ตลอดจนความชั่วของเจาเองกับภรรยาในดินแดนยูดาห 
และในถนนหนทางตางๆ ของเยรูซาเล็ม 1 0จวบจนทุกวันนี้เจาท้ังหลาย 
มิไดถอมกายถอมใจ หรือยําเกรง 
หรือปฏิบัติตามบทบัญญัติและคําบัญชาซ่ึงเราตั้งไวตอหนาเจากับบรรพบุรุษของเจ
า " 
 1 1ฉะนั้น องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธ์ิพระเจาแหงอิสรา เอลตรัสวา 

"เราตั้งใจจะนําภัยพิบัติมาเหนือเจาและทําลายลางยูดาหใหหมดสิ้น 
1 2เราจะลงโทษชนหยิบมือท่ีเหลือของยูดาหซ่ึงตั้งใจจะมาต้ังรกรากในอียิปตนี้ 

เขาทั้งหลายจะพินาศสิ้นในแผนดินอียิปตดวยคมดาบหรือการกันดารอาหาร 
ตั้งแตผูต่ําตอยที่สุดจนถึงผูยิ่งใหญท่ีสุด จะตายดวยคมดาบหรือการกันดารอาหาร 
เขาจะกลายเปนเปาแหงการแชงสาบและความขยะแขยงการดูหม่ินเหยียดหยามแล
ะตําหนิติเตียน 1 3เราจะลงโทษเจาท้ังหลายที่อยูในแผนดินอียิปต ดวยคมดาบ 
ก ารกันดารอาหารและโรคระบาด เหมือนที่เราไดลงโทษเยรูซาเล็ม 
1 4ไมมีสักคนในหมูชนหยิบมือท่ีเหลือแหงยูดาหซ่ึงไปอยูที่แผนดินอียิปตนั้น 

ท่ีจะหนีรอดหรือรอดชีวิตกลับไปยังดินแดนยูดาหซ่ึงเขาอยากกลับไปอยูท่ีนั่น 
จะไมมีใครไดกลับไป เวนแตผูลี้ภัยไมก่ีคน" 
 1 5 แ ละแลวหญิงท้ังปวงซ่ึงอยูท่ีนั่น 

และผูชายทุกคนท่ีรูวาภรรยาของตนไดเผาเครื่องหอมถวายเทพเจาตางๆ 



เปนฝูงชนกลุมใหญ รวมทั้งบรรดาผูอาศัยอยูในอียิปตตอนบน 
อียิปตตอนลางจึงตอบเยเรมียวา 

1 6 "เราจะไมยอมฟงถอยคําซ่ึงทานอางพระนามองคพระผูเปนเจา+มาพูดกับ เ ร
า ห ร อ ก  1 7เราจะทําทุกอยางท่ีเราพูดไววาจะทํา 

คือเผาเครื่องหอมถวายเทวีแหงสวรรคและรินเครื่องดื่มบูชาถวายแดนาง 
ดังท่ีเรากับบรรพบุรุษ 

ตลอดจนเหลากษัตริยของเราและบรรดาขาราชการไดกระทําในหัวเมืองตางๆ 
ของยูดาหและตามถนนหนทางของเยรูซาเล็ม 

ครั้งนั้นเรามีอาหารกินเหลือเฟอและสุขสบายดีไมมีภัยอันตรายใดๆ 
1 8แตเม่ือเราเลิกเผาเครื่องหอมถวายองคเทวีแหงสวรรค 
เลิกถวายเครื่องดื่มบูชาแดนาง เราก็ตกอับไมเหลืออะไร 

และตองพินาศดวยคมดาบและการกันดารอาหาร" 
 1 9พวกผูหญิงเสริมวา "เมื่อเราเผาเครื่องหอมถวายเทวีแหงสวรรค 
รินเครื่องดื่มบูชาแดนาง ทําขนมรูปพระนางถวายนั้น 
สามีของเราไมรูเห็นเปนใจหรือ? "  
 2 0เยเรมียจึงกลาวแกชายหญิงท้ังหลายที่ตอบทานนั้นวา 
2 1 "องคพระผูเปนเจา+มิไดทรงจดจําและคิดถึงเครื่องหอมตางๆ 

ท่ีทานกับบรรพบุรุษ 
ตลอดจนกษัตริยและขาราชการกับประชาชนถวายในเมืองตางๆ 

ของยูดาหและตามถนนหนทางของเยรูซาเล็มหรือ 
2 2เม่ือองคพระผูเปนเจา+ไมอาจอดกลั้นพระทัยตอการกระทําชั่วรายและสิ่งนาชิงชั
งซ่ึงทานกระทํานั้นตอไปได ดินแดนของทานจึงตกเปนเปาของการสาปแชง 

เปนแดนรางไรผูอยูอาศัยดังเชนทุกวันนี้ 
2 3ก็เพราะทานไดเผาเครื่องหอมและกระทําบาปตอองคพระผูเปนเจา+ 
มิไดเช่ือฟงพระสุรเสียงขององคพระผูเปนเจา+  หรือปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
ประกาศิตและพระบัญชาของพระองค ภัยพิบัตินี้จึงเกิดแกทานตามท่ีทานเห็นอยู" 
 2 4แลวเยเรมียกลาวแกประชาชนทั้งปวง รวมทั้งพวกผูหญิงวา 
"ช า ว ยูดาหท้ังปวงที่อยูในแผนดินอียิปต จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 



2 5องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
"เจาท้ังหลายกับภรรยาไดลั่นวาจาไววาจะเผาเครื่องหอมและถวายเครื่องด่ืมบูชาแ
กเทวีแหงสวรรค และเจาก็พิสูจนดวยการกระทํา ถาอยางนั้นก็จงทําตอไป 
ทําตามท่ีเจาลั่นวาจา ทําตามท่ีเจาสาบาน" 
 2 6แตจงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 
ชาวยิวท้ังปวงที่อยูในแผนดินอียิปตนี้ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เราปฏิญาณไวในนามอันยิ่งใหญของเราวาชาวยูดาหซ่ึงมาอาศัยอยู ณ ที่ใดๆ 

ในอียิปตนี้จะไมมีสักคนไดเอยนามของเราหรือปฏิญาณวา 
"องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดทรงพระชนมอยูแนนอนฉันใด" 

2 7เพราะเรากําลังจับตาดูเจาท้ังหลาย เพื่อลงทัณฑมิใชเพื่อใหมีปกติสุข 
ชาวยิวในแผนดินอียิปตจะพินาศดวยดาบและการกันดารอาหาร 

จนกวาจะถูกทําลายหมดสิ้น 
2 8ผูท่ีรอดคมดาบจากแผนดินอียิปตกลับไปยังยูดาหไดมีอยูนอยคนนัก 
แลวเม่ือนั้นชนหยิบมือท่ีเหลือท้ังหมดจากยูดาหซ่ึงมาอาศัยอยูในแผนดินอียิปตนี้ 

จะรูวาถอยคําของเราหรือของเขากันแนท่ีเปนจริง" 
 2 9องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 

"นี่คือหมายสําคัญท่ีมีใหเจารูวาเราจะลงโทษเจาในที่นี้อยางแนนอน 
เพื่อเจาจะรูวาถอยคําของเราเปนจริง 3 0องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

เราจะมอบฟาโรหโฮฟรากษัตริยอียิปตไวในมือของศัตรูผูมุงเอาชีวิตเขา 
ดังท่ีเราไดมอบเศเดคียาหกษัตริยยูดาหใหแกเนบูคัดเนสซารกษัตริยบาบิโลนศัตรูผู
มุงเอาชีวิตเขา’  " 

 
พระเจาทรงสัญญากบับารุค 

45 ในปท่ี 4  แหงรัชกาลเยโฮยาคิมโอรส โยสยิาหกษัตริยแหงยูดาห 
หลังจากท่ีบารุค 

บุตรเนริยาหไดบันทึกพระดํารัสลงในมวนหนังสือตามคําบอกของเยเรมียผูเผยพระ
วจนะแลว เยเรมียกลาวกับบารุคบุตรเนริยาหวา 2 "บารุคเอย 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล ตรัสกับทานวา 3 "เจาพูดวา 



"วิบัติแกขาพเจา องคพระผูเปนเจา+ทรงเพิ่มความทุกขโศกแกความเจ็บปวดของขา 
ขาออนระโหยไปเพราะการครวญครางและไมไดพัก ไดผอน"  
 4องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา จงบอกบารุควา 

"เราจะทลายสิ่งท่ีเราสรางและถอนรากสิ่งท่ีเราปลูกท่ัวดินแดนนี้ 
5เชนนี้แลวเจาควรเสาะหาสิ่งย่ิงใหญเพื่อตัวเองหรือ?  อยาเลย 
เพราะเราจะนําภัยพิบัติมายังประชากรทั้งปวง แต ไมวาเจาจะไปไหน 
เราจะใหเจารอดชีวิตได องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ’  " 

 
พระดาํรสัเกี่ยวกับอียปิต 

4 6
 พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ซ่ึงมีมาถึงผูเผยพระวจนะเยเรมียเก่ียวกับช

นชาติตางๆ 
2พระดํารัสวาดวยกองทัพของฟาโรหเนโคกษัตริยอียิปตซ่ึงถูกเนบูคัดเนสซารกษัต
ริยแหงบาบิโลนพิชิตที่คารเคมิชริมฝงแมน้ํายูเฟรติส ในปท่ี 4 
ของรัชกาลเยโฮยาคิม โอรสโยสิยาหกษัตริยแหงยูดาห ความวา 

3 "จงเตรียมโลท้ังใหญและเล็กของเจา  
 แลวรุดหนาออกไปประจัญบาน 
4 ผูกอานมาเถิดและขึ้นควบไป  

 จ ง ส ว ม ห ม ว ก เ ก ร า ะ   
 จงขัดหอก  

จงใสเสื้อเกราะ 
5 ดูซิ เราเห็นอะไร  

 เขาทั้งหลายตกใจกลัวถอยทัพ  
 นักรบของพวกเขาพายแพ เขารีบหนีไมหันกลับ  
 มีความสยดสยองอยูรอบดาน"  ที่เชี่ยวกราก ประกาศดังนั้นแหละ 
6 "คนฝเทาไวก็หนีไมพน นักรบก็หนีไมรอด 

 ในทิศเหนือริมฝงแมน้ํายูเฟรติสเขาทั้งหลายสะดุดคะมําและลมลง 
7 นี่ใครกันหนอซึ่งพุงขึ้นมาเหมือนลําน้ําไนล 



 เหมือนแมน้ําท่ีเชี่ยวกราก 
8 อียิปตพุงขึ้นเหมือนลําน้ําไนล เหมือนแมน้ําท่ีเช่ียวกราก  

 อียิปตคุยโอวา "ขาจะพงขึ้นปกครองโลก    
ขาจะทําลายนครตางๆ และประชากรทั้งหลาย" 

9 มาท้ังหลายจงบุกเขาไป  
 พลรถรบเอย จงเรงรถรบเร็วจี๋  
 นักรบเอย เขาประจัญบานเถิด  

 คือชาวคูชและชาวพูตซ่ึงถือโล  
 ชาวลิเดียซ่ึงโกงธนู 

10 แตวันนั้นเปนวันองคพระผูเปนเจา องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์  
 วันแหงการแกแคน เพื่อจัดการกับศัตรูของพระองค  

 ดาบจะฟาดฟนจนหนําใจและอาบเลือดจนชุมโชก 
 เปนเครื่องสักการะแดองคพระผูเปนเจา+  

 เพราะองคพระผูเปนเจา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะไดรับเครื่องบูชาในแดนภาคเหนือริมฝงแมน้ํายูเฟรติ

ส  
11 ธิดาพรหมจารีแหงอียิปตเอย ขึ้นไปรับยาที่กิเลอาดสิ  

 แตเจาเยียวยาไปก็เปลาประโยชน   
 บําบัดรักษาอยางไรก็ไมหาย 

12 ประชาชาติทั้งหลายจะไดยินถึงความอัปยศของเจา  
 เสียงร่ําไหของเจาจะระงมไปทั่วแผนดินโลก  

 นักรบจะสะดุดทับกันและลมลงดวยกัน" 
 1 3พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ซ่ึงมีมาถึงเยเรมีย 
วาดวยการท่ีเนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลนจะมาโจมตีแผนดินอียิปต ความวา 
14 " จ ง ป ร ะ ก า ศ ใ น แผนดินอียิปต 

ปาวรองในมิกดลและในเมมฟสกับทาหปานเหสวา  
 "จงเขาประจําท่ีและเตรียมพรอมไว  

 เพราะดาบจะฟาดฟนบรรดาผูอยูรอบตัวเจา’  



15 เหตุใดนักรบของเจาจึงถูกปราบราบคาบ  
 พวกเขาไมอาจยืนหยัดเพราะองคพระผูเปนเจา+จะผลักเขาลมลง 

16 นักรบทั้งหลายจะลมลุกคลุกคลาน ลมทับกัน และพูดกันวา  
 "ลุกขึ้นเถิด ใหเรากลับบานเกิดเมืองนอน  

 ไปหาพี่นองรวมชาติของเรา  
 หนีใหพนดาบของผูกดขี่ขมเหง" 

17 ณ ที่นั้นเขาทั้งหลายจะประกาศวา  
 "ฟาโรหกษัตริยแหงอียิปตเปนจอมโวยผูไรน้ํายา  

 เขาพลาดโอกาสของตนแลว" 
18 องคจอมราชันผูทรงพระนามวาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธ์ิตรัสวา  

 "เ ร า ด ำ ร ง อ ยูฉันใด ผูหนึ่งซ่ึงสูงตระหงาน   
เหมือนภูเขาทาโบรหรือภูเขาคารเมลริมทะเลนั้นจะมา 

19 เจาท้ังหลายผูอาศัยอยูในอียิปต  
 จงเก็บขาวของเตรียมเปนเชลยเถิด  

 เพราะเมมฟสจะกลายเปนซากปรักหักพังถูกท้ิงรางไมมีผูอยูอาศัย 
20 อียิปตคือวัวสาวตัวงาม  

 แตจะมีเหลือบจากทางเหนือมาตอแยเธอ 
21 ทหารรับจางในกองทัพอียิปตเหมือนวัวท่ีขุนจนอวน  

 เขาก็จะหันกลับแตกหนีไปเชนกัน  
 จะไมยืนหยัดอยูเพราะวันหายนะกําลังจะมาถึงเขาแลว 

 เปนวาระที่พวกเขาจะถูกลงโทษ 
22 อียิปตสงเสียงเหมือนงูท่ีเลื้อยหนี  

 ขณะที่ศัตรูยกกําลังบุกเขามา  
 เขาทั้งหลายถือขวานบุกเขามาเหมือนคนโคนตนไม 

23 เขาจะโคนปาของอียิปตแมจะหนาทึบ" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 

 "พวกเขามีจํานวนมหาศาล นับไมถวนเหมือนทัพต๊ักแตน 
24 ธิดาแหงอียิปตจะอัปยศอดสูตกอยูใน 



กํามือของคนจากทางเหนือ" 
 2 5องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
"เรากําลังจะลงโทษ อาโมนเทพเจาแหงเธเบส ลงโทษฟาโรห อียิปต 
บรรดาเทพเจาแ ล ะ กษัตริยท้ังปวงแ ล ะ บรรดาผูพ่ึงฟาโรห 
2 6เราจะมอบเขาทั้งหลายแกผูมุงเอาชีวิตเขา 

แกเนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลนและทหารของเขา 
อยางไรก็ตามตอมาภายหลัง อียิปตจะมีผูอยูอาศัยเหมือนในอดีตท่ีผานมา" 

องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
27 "ยาโคบผูรับใชของเราเอย อยากลัวเลย อิสราเอลเอย อยาเสียขวัญเลย 

เราจะชวยเจาจากแดนไกลอยางแนนอน 
จะชวยลูกหลานของเจาจากดินแดนที่เขาตกเปนเชลย  

 ยาโคบจะมีสันติสุขและความมั่นคงอีกครั้งจะไมมีใครทําใหเขาหวาดกลัว 
28 ยาโคบผูรับใชของเราเอย อยากลัวเลย 

เพราะเราอยูกับเจา"  องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 
 "แมเราจะทําลายชนชาติตางๆ ซ่ึงเรากระจายเจาเขาไปนั้นจนหมดสิ้น  

 แตเราจะไมทําลายลางเจาหมด  
 เราจะตีสอนเพื่อใหเจาหลาบจําแตก็ดวยความยุติธรรมเทานั้น  

 เราจะไมปลอยใหเจาลอยนวลพนโทษไป" 
 

ฟลิสเตยี 
4 7
 พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+ซ่ึงมีมาถึงผูเผยพระวจนะเยเรมียเก่ียวกับชา
วฟลิสเตีย กอนที่ฟาโรหจะบุกเมืองกาซา ความวา 

2 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "จงดูน้ําทนขึ้นในภาคเหนือ     
 มันจะกลายเปนกระแสน้ําหลาก ทวมดินแดนและทุกสิ่งทุกอยาง เมืองตางๆ 
และผูคนที่อาศัยอยู ประชาชนจหวีดรอง 

 คนทั้งปวงในดินแดนนั้นจะร่ําไห 
3 เมื่อไดยินเสียงควบมา  



 เสียงรถรบของขาศึก  
 และเสียงดังสนั่นของลอรถ  

 ผูเปนพอจะไมหันมาชวยลูกๆ ของตน  
 มือของเขาออนเปลี้ยไปหมด 

4 เพราะถึงเวลาแลว ท่ีจะทําลายลางฟลิสเตียท้ังหมด  
 และกําจัดผูรอดชีวิตท้ังปวงซึ่งจะมาชวยเมืองไทระกับไซดอน  

 องคพระผูเปนเจา+กําลังจะทําลายลางชาวฟลิสเตีย 
ชนหยิบมือท่ีเหลือจากชายฝงทะเลคัฟโทร 

5 กาซาจะโกนศีรษะไวทุกข  
 อัชเคโลนจะถูกสยบ  

 ชนหยิบมือท่ีเหลือแหงท่ีราบ 
 เจาจะเชือดเนื้อเถือหนังตัวเองอีกนานเทาไร? 

6 "เจารองวา ดาบแหงองคพระผูเปนเจา+เอย เมื่อไรหนอทานจึงจะหยุดพัก?  
 โปรดกลับเขาไปในฝกเถิด  นิ่งพักสงบเถิด" 

7 แตดาบนั้นจะสงบนิ่งไดอยางไร  
 ในเมื่อพระเจาทรงใชมัน ไ ป   

 ในเมื่อองคพระผูเปนเจา+บัญชาใหมันฟาดฟนอัชเคโลนและชายฝงทะเล" 
 

โมอับ 
48 พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+  ทรงฤทธิ์ 
พระเจาแหงอิสราเอลเกี่ยวกับโมอับ ความวา  
 "วิบัติแกเนโบ เพราะมันจะถูกทําลาย  

 คีริยาธาอิมจะอัปยศอดสูและถูกยึด  
 ปอมท่ีม่ันจะอัปยศอดสูและพังทลาย 

2 โมอับจะไมเปนท่ียกยองอีกแลว 
ในเฮชโบน ผูคนจะคิดโคนลมโมอับวา  

 "มาเถิด ใหเราทําใหชนชาตินี้สิ้นไป"  
 มัดเมนเอย เจาเองก็จะถูกทําใหเงียบงันเชนกัน  



 ดาบจะตามลาเจา 
3 ฟงเสียงรองจากโฮโรเนอิมซิ  

 เสียงห้ําห่ัน เสียงเขาทําลายลาง 
4 โมอับจ ะ แ ห ล ก ล า ญ   

 บรรดาลูกนอยของเธอรองเสียงดัง 
5 เขาทั้งหลายขึ้นไปตามทางสูลูฮิธ  

 รองไหอยางขมขื่นไปพลาง  
 ตามเสนทางสูโฮโรเนอิม  

 ไดยินเสียงรองโหยหวนเพราะถูกทําลาย 
6 หนีเร็ว จงหนีเอาชีวิตรอดเถิด  

 จงเปนเชนพุมไมในถ่ินกันดารเถิด 
7 เพราะเจาวางใจในทรัพยสมบัติและความสามารถของตนเอง  

 เจาจึงจะตกเปนเชลยดวย  
 และพระเคโมชจะถูกเนรเทศไปตางแดน  

 พรอมกับบรรดาปุโรหิตและเหลาขุนนางของตน 
8 ผูทําลายจะมายังทุกเมือง  

 และไมมีสักเมืองเดียวรอดไปได  
 หุบเขาและที่ราบสูงจะถูกทําลาย  

 เพราะองคพระผูเปนเจา+  ไดตรัสไวแลว 
9 ติดปกใหโมอับเถิด 

เพื่อมันจะไดโผบินไป    
 หัวเมืองตางๆ จะถูกท้ิงราง 

ไมมีผูอยูอาศัย 
1 0
 คําแชงสาปตกอยูแกผูเฉื่อยชาในการทํางานที่องคพระผูเปนเจา+มอบหมาย

ให 
 คําแชงสาปมีแกผูเก็บดาบไวไมยอมทําใหเลือดชโลมดิน 

11 โมอับอยูสงบมาตั้งแตเยาววัย  



 เหมือนเหลาองุนท่ีท้ิงไวท้ังตะกอน 
 ไมมีการเปลี่ยนถายใสไหใหม 

 ไมเคยตกเปนเชลย 
 ฉะนั้นรสชาติจึงคงเดิม 

และกลิ่นก็ไมเปลี่ยน 
12 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา  

"แตวันเวลาจะมาถึง 
 "เมื่อเราจะสงคนมาเทโมอับออกจากไห 

 พวกเขาจะเทโมอับออกจนเกลี้ยง  
แลวทุบไหแตกเปนเสี่ยงๆ  

13 เมื่อนั้นโมอับจะอับอายขายหนาเพราะพระเคโมช  
 ดังท่ีวงศวานอิสราเอลอับอายขายหนาเม่ือวางใจในเบธเอล 

14 เจาพูดออกมาไดอยางไรวา  
 "เราเปนนักรบแกลวกลาในสงคราม" 

15 โมอับจะถูกทําลาย และหัวเมืองตางๆ ถูกย่ํายี  
หนุมฉกรรจช้ันยอดของโมอับไปสูการประหาร"  

 จอมราชัน ผูทรงพระนามวาองคพระผูเปนเจา+  ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้นแหละ 
16 "โมอับจวนจะลมแลว  

 ความยอยยับของมันจะมาถึงโดยเร็ว 
1 7  บรรดาผูอยูรายรอบโมอับ จงไวอาลัยใหมัน  

 บรรดาผูรูถึงชื่อเสียงของโมอับ 
กลาววา "คทาเกรียงไกรแหลกลาญถึงเพียงนี้หนอ  

 ไมเทาอันทรงสงาราศีแตกหักถึงเพียงนี้" 
18 ชาวดีโบนเอย จงลงจากที่สูงศักด์ิของเจา 

มานั่งบนพื้นดินแตกระแหงเถิด  
 เพราะผูท่ีทําลายลางโมอับ 

จะมาเลนงานเจา    
และจะทําลายเมืองปอมปราการตางๆ ของเจา 



19 ชาวเมืองอาโรเออร  
จงออกมายืนดูริมถนน    

 จ ง ถ า ม ช ายหญิงท่ีกําลังหนีจาละหวั่นวาเกิดอะไรขึ้น? 
20 โมอับขายหนาเพราะมันถูกขยี้แหลกลาญ   

 จงคร่ําครวญร่ําไหเถิด  
 จงปาวรองริมแมน้ําอารโนนวา  

 โมอับถูกทําลายเสียแลว 
21  การพิพากษาลงโทษมาถึงท่ีราบแลว   

 ถึงโฮโลน ยาซาห และเมฟาอัธ  
22 ถึงดีโบน เนโบ และเบธดิบลาเธอิม  
23 ถึงคีริยาธาอิม เบธกามุล และเบธเมโอน  
24 ถึงเคริโอธ และโบสราห 
 ถึงหัวเมืองท้ังปวงของโมอับ ทั้งใกลและไกล 

25 พลังของโมอับถูกตัดขาดเสียแลว  
 และแขนของมันก็ถูกหัก"  

องคพระผูเปนเจา+  ประกาศดังนั้นแหละ 
26 "จงทําใหโมอับมึนเมา  
เพราะมันลบหลูองคพระผูเปนเจา+  

 ใหโมอับกลิ้งเกลือกอยูในอาเจียนของตน ใหมันเปนเปาของการเยยหยนั 
27 อิสราเอลก็เปนเปาใหเจาเยาะเยยแลวมิใชหรือ  

 อิสราเอลตกอยูในหมูโจร 
ใหเจาสายหนาเยยหยัน 
ทุกครั้งท่ีเอยถึงมิใชหรือ 

28 ท้ิงเมืองไปอยูตามซอกหินเถิด ชาวโมอับท้ังหลา ย   
 จงเปนดังนกพิราบซ่ึงทํารังไวท่ีปากถํ้า 

29 เราไดยินถึงความหยิ่งทะนงของโมอับ  ความจองหองถือดี  
อวดลําพองหยิ่งยโส 

แ ล ะ ค ว า ม หึกเหิมในใจของโมอับ 



30 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา  
เรารูความกําเริบเสิบสานของมัน ซึ่งเปลาประโยชน"  

 และคําคุยโวของโมอับก็ไรสาระ 
31 ฉะนั้น เราจึงร่ําไหใหกับโมอับ  

 เรารองไหเพื่อโมอับท้ังปวง  
 เราคร่ําครวญใหผูคนของคีรฮะเรเซธ 

32 เถาองุนแหงซิบมาหเอย  
 เราร่ําไหใหเจาดังท่ียาเซอรร่ําไห  

 ก่ิงกานสาขาของเจาแผขยายไปไกลถึงทะเล  
ทอดไปไกลถึงทะเลยาเซอร  

 ผูทําลายไดจูโจมเถาองุนและผลไมสุกของเจาแลว 
33 ความสุขยินดีสูญสิ้นไปจากเรือกสวนและทองทุงของโมอับ  

 เราตัดน้ําองุนจากบอย่ําองุนเสียแลว  
 ไมมีคนย่ําองุนโหรองยินดีอีกตอไป  

 เสียงโหรองท่ีมี ไมใชเสียงราเริงยินดี 
34 เสียงร่ําไหของเขาทั้งหลายดังขึ้น 

จากเฮชโบนถึงเอเลอาเลหแ ล ะ ย า ฮ า ส   
 จากโซอารไปไกลถึงโฮโรเนอิมและเอกลัธเชลิชิยาห  

 เพราะแมแตหวงน้ําแหงนิมริมก็แหงเหือด" 
35 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา  

"เราจะนําจุดจบมาสูผูถวายเครื่องบูชาในสถานบูชา ณ ที่สูงท้ังหลาย 
และเผาเครื่องหอมบูชาเทพเจาตางๆ ของตนในโมอับ 

36 ฉะนั้นจิตใจของเราคร่ําครวญถึงโมอับดังเสียงขลุย  
 เสียงออยสรอยเหมือนขลุยเพื่อผูคนแหงคีรฮาเรเซธ  

 ทรัพยสมบัติท่ีพวกเขาไดมาก็สูญสิ้นไป 
37 ทุกศีรษะถูกโกนโลนเตียน  

ทุกหนวดเคราถูกโกนเกลี้ยง  
ทุกมือถูกกรีด  



ทุกเอวคาดผากระสอบ 
38 ทุกหลังคาเรือนในโมอับ และตามทางแยก ส า ธ า ร ณ ะ   

มีแตเพียงการไวทุกข  
เพราะเราทุบโมอับท้ิง 

เหมือนตุมไหที่ไมมีใครตองการ"  
 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศดังนั้นแหละ 

39 "มันแหลกปนปเพียงไร ดูพวกเขาร่ําไหซิ    
 ดูโมอับหันกลับดวยความอัปยศอดสู  

 โมอับกลายเปนเปาใหเยยหยัน  
 เปนท่ีสยดสยองของบรรดาผูท่ีอยูรายรอบ" 

40 องคพระผูเปนเจา+  ตรัสวา  
"ดูเถิด อินทรีตัวหนึ่งกําลังโฉบลงมา  

 คลี่ปกเหนือโมอับ 
41 นครตางๆ และที่ม่ันท้ังหลายจะถูกยึด  

 ในวันนั้นจิตใจของนักรบแหงโมอับจะ  เหมือนจิตใจหญิงท่ีกําลังคลอดลูก 
42 โมอับจะถูกทําลายสิ้นชาติ  

เพราะลบหลูอ ง คพระผูเปนเจา+ 
43 ประชากรโมอับเอย  

 ความสยดสยอง หลุมพรางและกับดักรอคอยเจาอยู"  
องคพระผูเปนเจา+  ประกาศดังนั้นแหละ 

44 "ผูใดหนีเตลิดจากความสยดสยองจะตกในหลุมพราง  
 ผูใดปนออกมาจากหลุมพรางจะตกลงในกับดัก  

 เพราะเราจะนําปแหงการลงโทษมาเหนือโมอับ"  องคพระผูเปนเจา+ 
ประกาศดังนั้นแหละ 

45 "ผูลี้ภัยยืนอยูในรมเงาของเฮชโบน 
อยางสิ้นเนื้อประดาตัว  

 เพราะมีไฟออกจากเฮชโบน  
 เปลวไฟแรงกลาจากกลางซีโฮน  



 เผาผลาญหนาผากของโมอับ  
 กระโหลกศีรษะของนักคุยโวเสียงขรม 

46 วิบัติแกเจา โมอับเอย  
ไพรพลของพระเคโมชถูกทําลายลาง  

 บรรดาลูกชายลูกสาวของเจาถูกกวาดตอนไปเปนเชลย 
47 ถึงกระนั้น ในกาลภายหนาเราจะใหโมอับคืนสูสภาพดี"  

องคพระผูเปนเจา+  ประกาศดังนั้นแหละ 
 คําพิพากษาโทษโมอับจบลงเพียงเทานี้ 

 
อัมโมน 

49 พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+เก่ียวกับชาวอัมโมน ความวา 
 "อิสราเอลไมมีบุตรชายหรือ 

ไมมีทายาทหรือ  
 ก็แลวเหตุใดพระโมเลคจึงเขายึดครองกาด 

 เหตุใดชนชาติของเขาจึงเขามา 
 อาศัยในเมืองตางๆ ของกาด 
2 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา 

แตวันเวลานั้นจะมาถึง 
เม่ือเราจะโหรองออกศึก  

 สูกับรับบาหของชาวอัมโมน  
 มันจะกลายเปนกองซากปรักหักพัง  

 และหมูบานตางๆ โดยรอบจะถูกเผา  
 แลวอิสราเอลจะขับไลชนชาติท่ีไดขับไลตนออกมา"  

3 "เฮชโบนเอย จงร่ําไหเถิด เพราะอัยถูกทําลายเสียแลว  
 ชนชาวรับบาหเอย รองออกมาเถิด  

 จงสวมเสื้อผากระสอบร่ําไหเถิด  
 และวิ่งพลานไปมาในรั้วกําแพง  



 เ พ ร า ะ พ ร ะ โ มเลคจะถูกเนรเทศไปพรอมกับบรรดาปุโรหิตและเหล
าขุนนางของตน 

4 เหตุใดเจาจึงโออวดถึงบรรดาหุบเขาของเจา 
โออวดวาบรรดาหุบเขาของเจาอุดมสมบูรณนัก  

 ธิดาผูไมซ่ือสัตยเอย  
เจาวางใจในทรัพยสมบัติของเจาและคุยโอวา 

ใครจะโจมตีเจาได 
5 องคพระผูเปนเจา องคพระผูเปนเจา+  ทรงฤทธิ์ประกาศวา  

เราจะนําความสยดสยองจากประเทศเพื่อนบานท้ังปวงมายังเจา"  
  "พวกเจาทุกคนจะถูกขับไลออกไป  

 และจะไมมีใครรวบรวมบรรดาผูลี้ภัยได 
6 แตภายหลังเราจะใหชาวอัมโมนคืนสูสภาพดี"  องคพระผูเปนเจา+ 

ประกาศดังนั้นแหละ 
 

เ อ โ ด ม  
7พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+  ทรงฤทธิ์เก่ียวกับเอโดมความวา 

” ในเทมานไมมีสติปญญาอีกแลวหรือ? 
คําปรึกษาหารือสูญสิ้นไปจากผูชาญฉลาดเสียแลวหรือ? 

สติปญญาของเขาเนาเปอยไปหมดหรือ? 
8 ชาวเดดานเอย  

จงหันหนีไปซอนตัวอยูในถํ้าลึก  
 เพราะเราจะนําหายนะมาสูเอซาว 

ในวาระที่เราจะลงโทษเขา 
9 หากคนเก็บองุนมายังเจา  
เขาจะไมเหลือไวบางนิดหนอยหรือ?  

 หากขโมยมาในยามค่ําคืน 
เขาจะไมขโมยไปเพียงเทาท่ีเขาอยากไดหรือ? 

10 แตเราจะกวาดลางดินแดนของเอซาวจนโลงเตียน  



 และไมมีท่ีใหหลบซอนตัว  
 ลูกหลานญาติพ่ีนองและเพื่อนบานของเขาจะพิน า ศ   

 และเอซาวเองก็จะสูญสิ้น 
11 ท้ิงลูกกําพราของเจาไวเถิด  

 เราจะคุมครองชีวิตของพวกเขา  
 แมมายของเจาก็วางใจในเราได" 

 1 2องคพระผูเปนเจา+  ตรัสวา 
"หากผูท่ีไมสมควรรับโทษยังตองดื่มจากถวยแหงโทษทัณฑ 

แลวเจาจะลอยนวลพนโทษไปไดหรือ?  เจาจะไมพนโทษไปไดหรอก 
เจาก็ตองด่ืมดวย"  1 3องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา "เราเองขอปฏิญาณวา 
โบสราหจะกลายเปนซากปรักหักพัง เปนท่ีเดียดฉันท และติเตียนแชงสาป 

หัวเมืองท้ังปวงของมันจะเปนซากปรักหักพังตลอดไป" 
14 ขาพเจาไดยินพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+ วา   

มีทูตคนหนึ่งถูกสงออกไปยังประชาชาติตางๆ เพื่อแจงวา  
 "จงรวมกําลังกันไปบุกโจมตีเมืองนั้น! 

 ยกทัพไปรบเถิด! ”  
15 บัดนี้เราจะทําใหเจากระจอยรอยในหมูประชาชาติ  

 เปนท่ีเหยียดหยามในหมูผูคน 
16 ความสยดสยองที่เจาคิดขึ้น 

และความหยิ่งผยองในใจไดหลอกลวงเจา  
 เจาผูอาศัยอยูในซอกหิน 

ผูครอบครองยอดเขา  
 แมเจาจะสรางรังไวสูงเหมือนรังอินทรี  

 เราก็จะฉุดเจาตกต่ําลงมา"  
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 

17 "เอโดมจะกลายเปนเปาแหงความขยะแขยง 
บรรดาผูผานไปมาจะตกตะลึงและจะเยาะเยยถากถาง  

 เนื่องดวยพินาศยอยยับของมัน " 



18 องคพระผูเปนเจา+  ตรัสวา  
"โสโดมและโกโมราหถูกทําลายพรอมท้ังเมืองใกลเคียงฉันใด 

 เอโดมก็จะไมมีใครอยูอาศัยอีกตอไปฉันนั้น 
19 ดุจสิงโตพุงออกมาจากพงไพรแหงจอรแดนสูทุงหญาอันอุดม 

 เราจะขับไลเอโดมออกจากดินแดนของมันในชั่วพริบตา  
 ใครคือผูท่ีเราเลือกสรรแตงตั้งเพื่อการนี้ 

 ใครจะเสมอเหมือนเราและใครจะทาทายเรา  
 และผูเลี้ยงแกะคนไหนตานทานเราได" 

20 ฉะนั้น จงฟงแผนการที่องคพระผูเปนเจา+  จะจัดการกับเอโดม  
 สิ่งท่ีพระองคทรงดําริไวสําหรับชาวเมือง 

เทมานคือ ลูกออนในฝูงจะถูกคาบไป  
 พระองคจะทรงทําลายลางทุงหญาของเขาเพราะตัวพวกเขา 

21 ท่ัวโลกจะสั่นสะทานเม่ือไดยินเสียงเอโดมลมสลาย 
 เสียงรองของชาวเอโดมจะดังไปถึงทะเลแดง 

22 ดูเถิด อินทรีตัวหนึ่งจะบินรอนและโฉบลงมา 
 คลี่ปกเหนือโบสราห  

 วันนั้นจิตใจของนักรบแหงเอโดมจะเหมือนจิตใจของหญิงที่กําลังคลอดลูก" 
ด ามัสกัส 

23 เก่ียวกับดามัสกัส ความวา  
"ฮามัทและอารพัดทอแทหดหู 

 เพราะไดยินขาวราย จิตใจเขาจึงระยอ 
ทุรนทุรายเหมือนทะเลปนปวน 

24 ดามัสกัสก็หมดแรง  
 เขาหันหนีและหวาดหวั่นจับใจ  

 ความทุกขทรมานราวรานจูโจมจับหัวใจ 
เจ็บปวดรวดราวดังหญิงท่ีกําลังคลอดลูก 

25 นครเลื่องชื่อซ่ึงเราชื่นชม ถูกทอดทิ้งแลวมิใชหรือ 
26 แนนอน หนุมฉกรรจของกรุงนั้นจะลมลงกลางถนน  



 ทหารทุกคนจะถูกสยบในวันนั้น" 
องคพระผูเปนเจา+  ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้นแหละ 

27 "เราจะจุดไฟเผากําแพงดามัสกัส  
 มันจะเผาผลาญปอมตางๆ ของเบนฮาดัด" 

 
เคดารและฮาโซร 

 2 8เก่ียวกับเคดารและอาณาจักรตางๆ ของ 
ฮาโซรซ่ึงกษัตริยเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลนไดบุกโจมตี องคพระผูเปนเจา+ 

ตรัสดังนี้  
 "จงลุกขึ้น บุกเขาโจมตีเคดาร  

 และทําลายลางชาวถ่ินตะวันออก 
29 เต็นทและฝูงสัตวของเขาจะถูกยึดไป  

 ท่ีพักพิงของเขาจะถูกริบไปพรอมกับอูฐและขาวของทั้งปวง  
 ผูคนจะรองบอกพวกเขาวา "ความสยดสยองอยูรอบดาน" 
30 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา หนีเร็ว  

ไปซอนตัวในถํ้าลึกเถิด  
 ชนชาวฮาโซรเอย"  

"เนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลน  
 ดําเนินแผนการจะมาเลนงานเจา" 

31 องคพระผูเปนเจา+  ป ร ะกาศวา"จงลุกขึ้นโจมตีประชาชาติ ซ่ึงเอกเขนก  
 เออระเหยอยูอยางม่ันใจ  

 ชนชาติซ่ึงไมมีประตูเมืองไมมีดาลประตู  
 อาศัยอยูโดดเดี่ยวลําพัง 

32 อูฐของเขาจะกลายเปนของปลนสะดม  
 สัตวฝูงใหญของเขาจะกลายเปนของริบ   
 เราจะกระจายผูอยูในท่ีหางไกลไปกับสายลม 

แ ล ะ จะนําภัยพิบัติจากรอบดานมายังเขา" 
องคพระผูเปนเจา+  ประกาศดังนั้นแหละ 



33 "ฮาโซรจะกลายเปนถ่ินหมาใน  
 เปนท่ีถูกท้ิงรางตลอดกาล  

 ไมมีผูคนอยูอาศัย" 
เ อ ล า ม  
 3 4พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+เก่ียวกับเอลาม 

ซ่ึงมีมาถึงผูเผยพระวจนะเยเรมียในตนรัชกาลเศเดคียาหกษัตริยแหงยูดาห 
ความวา 

35 องคพระผูเปนเจา+  ทรงฤทธิ์ตรัสวา  
 "ดูเถิด เราจะหักธนูของเอลาม  

 ขุมกําลังของเขา 
36 เราจะโปรยคนเอลามไปตามลมทั้งสี่ 

 จากยานท้ังสี่ของฟาสวรรค  
 ไมมีชาติไหนที่เอลามไมไดตกเปนเชลย 

37 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา 
เ ร า จ ะ ท ำใหเอลามแหลกปนปตอหนาศัตรู  

 ตอหนาผูมุงเอาชีวิตเขา  
 เราจะนําภัยพิบัติและโทสะเกรี้ยวกราดลงมาเหนือเขา"  

"เราจะตามลาเขาดวยดาบจนกวาพวกเขาจะถึงจุดจบ 
38 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา 

เราจะตั้งบัลลังกของเราไวในเอลาม 
 และทําลายกษัตริยกับเหลาขุนนาง 

39 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา 
แตในภายภาคหนาเราจะใหเอลามคืนสูสภาพดี 

 
บาบโิลน 



50 พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 
ซ่ึงตรัสผานผูเผยพระวจนะเยเรมียเก่ียวกับบาบิโลนและดินแดนของชาวบาบิโลน 25 

ความวา 
2 "จงปาวรองและประกาศในหมูประชาชาติ 

จงชูธงขึ้นประกาศออกไป 
อยาไมปดบังเลย แตจงกลาววา 

"บาบิโลนจะถูกยึด  
 เบลจะอับอายขายหนา  

 มารดุคจะหวาดหวั่นขวัญผวา 
 เทวรูปของบาบิโลนจะอัปยศอดสูและอกสั่นขวัญแขวน" 

3 ชนชาติหนึ่งจากทางเหนือจะมาจูโจมบาบิโลน  
 ทําใหดินแดนนั้นถูกท้ิงราง  

ไมมีใครอาศัยอยู  
ท้ังคนและสัตวหนีเตลิด ไ ป ห ม ด " 

4 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา  
"ในเวลานั้น ชนอิสราเอลและยูดาห 

 จะรวมกันแสวงหาองคพระผูเปนเจา+  พระเจาของพวกเขา 
 ดวยน้ําตานองหนา 

5 พ ว ก เ ข า จ ะ ถ า ม ท า ง  
และมุงหนามายังศิโยน  

 เขาจะเขามาผูกพันกับองคพระผูเปนเจา+  
โดยพันธสัญญานิรันดร 

ซ่ึงจะไมถูกลืมเลือน 
6 ประชากรของเราเปนแกะหลง  

 ผูเลี้ยงของเขาไดพาเขาใหหลงเตลิดไป  
 พวกเขาซัดเซพเนจรอยูตามภูเขา 

                                      
25 50:1 * หรือ เคลเดีย 



 และลืมถ่ินท่ีพํานักของตน 
7 ผูใดพบเขาก็ขย้ํากิน  

 ศัตรูของเขากลาววา "เราไมผิด  
 เพราะเขาทําบาปตอองคพระผูเปนเจา+  ผูทรงเปนทุงหญาแทจริงของเข า   
 องคพระผูเปนเจา+  ผูทรงเปนความหวังแหงบรรพบุรุษของเขา" 

8 จงหนีจากบาบิโลน  
 จงออกจากดินแดนของชาวบาบิโลนเถิด  

 และจงเปนเหมือนแพะนําฝูง 
9  เพราะเราจะเรงเรากองทัพพันธมิตรของชนชาติใหญๆ จากภาคเหนือ 

 มาสูรบกับบาบิโลน  
 เขาทั้งหลายจะดาหนาเขามาสู  

 บาบิโลนจะถูกยึดโดยคนจากทางเหนือ  
 ลูกศรของพวกเขาเหมือนนักรบชํานาญศึก 

ออกรบคราใดไมเคยกลับไปมือเปลา" 
10 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา  

"ดังนั้น บาบิโลนจะถูกปลนสะดม    
 และผูปลนทุกคนไดของมากมาย 

11  พราะเจาผูปลนสะดมกรรมสิทธิ์ของเรา 
กระหยิ่มลิงโลด  

 เ พ ร าะเจาเริงราอยางวัวสาวยํ่านวดเมล็ดขาว  
 และสงเสียงรองอยางมาตัวผู 

12 มารดาของเจาจะอับอายขายหนายิ่งนัก  
 ผูใหกําเนิดเจาจะอัปยศอดสู  
กลายเปนผูต่ําตอยที่สุดในหมูประชาชาติ  

 เปนถ่ินกันดาร เปนทะเลทราย อันแหงผาก 
13 เนื่องดวยพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+  
 บาบิโลนจะกลายเปนถ่ินรางไมมีผูอยูอาศัย 

ทุกคนที่ผานไปมาจะตะลึงและเยยหยัน 



เนื่องจากความยอยยับท้ังหมดของมัน 
14 เจาท้ังหลายผูโกงธนู  
จงเขาประจําท่ีลอมรอบบาบิโลน  

 ระดมยิงมัน!  ไมตองออมลูกศร 
 เพราะมันไดทําบาปตอองคพระผูเปนเจา+  

15 จ ง โหรองเขาใสบาบิโลนทุกดาน  
 มันยอมแพ หอคอยตางๆ พังทลาย กําแพงพังลง  

 เพราะนี่เปนการแกแคนขององคพระผูเปนเจา+  
 จงแกแคนบาบิโลน 

  จงทํากับบาบิโลนเหมือนที่มันเคยทําแกชาติอื่นๆ  
16 จงตัดผูหวาน 

และผูเก็บเก่ียวซ่ึงถือเคียวอยูออกจากบาบิโลน  
 เนื่องดวยดาบแหงผูกดขี่ขมเหง  

 ใหทุกคนกลับไปหาพี่นองรวมชาติของตน 
ใหทุกคนหนีไปยังบานเกิดเมืองนอน 

17 อิสราเอลเปนฝูงแกะที่กระจัดกระจาย  
ซ่ึงสิงโตไดไลหนีกระเจิง  

 รายแรกที่ขย้ําเขาคือ 
กษัตริยแหงอัสซีเรีย    

ลาสุดผูท่ีเคี้ยวกระดูกเขาคือ เนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลน" 
18 ฉะนั้น องคพระผูเปนเจา+ ทรงฤทธิ์ พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา   

 "เราจะลงโทษกษัตริยบาบิโลนและดินแดนของเขา 
 เหมือนที่เราไดลงโทษกษัตริยอัสซีเรีย 

19 สวนอิสราเอล เราจะนําพวกเขากลับคืนสูทุงหญาของเขา  
 พวกเขาจะกินหญาบนภูเขาคารเมลและบา ช า น     

 เขาจะอิ่มเอมบนภูเขาเอฟราอิมและในกิเลอาด" 
20 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา  

"ในเวลานั้น ในครั้งนั้นสมัยนั้น  



 จะมีการเสาะหาความผิดของอิสราเอล 
แตไมพบเลย  

และจะมีการเสาะหาความบาปของยูดาห  
แตไมพบเลย 

เพราะเราจะอภัยโทษชนที่เหลือซ่ึงเราสงวนไว" 
21 อ งคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา  

"จงโจมตีดินแดนเมราเธอิม และผูคนในเพโคด  
 ตามลา ฆาท้ิง และทําลายเสียใหหมด  

 จงกระทําทุกสิ่งตามที่เราสั่งไว 
22 มีเสียงโหรองออกศึกในดินแดน  

 เสียงหายนะใหญหลวง 
23 คอนซึ่งทุบโลกทั้งโลกก็แหลกลาญปนป 

บาบิโลนถูกทิ้งรางอยางสิ้นเชิงในหมูประชาชาติ 
24 บาบิโลนเอย เราวางกับดักเจาไว  

 และเจาก็ติดกับกอนจะทันรูตัว  
 เจาถูกจับได 

เพราะเจาตอสูขัดขืนองคพระผูเปนเจา+ 
25 องคพระผูเปนเจา+ ไดทรงเปดคลังสรรพาวุธของพระองค    

และนําอาวุธแหงพระพิโรธออกมา 
เพราะองคพระผูเปนเจา +  ทรงฤทธิ์ผูยิ่งใหญสูงสุด 

ทรงมีพระราชกิจท่ีจะกระทําในแดนบาบิโลน 
26 จงยกกําลังตอสูบาบิโลนจากแดนไกล 

 จงทลายยุงฉางของมันเสีย  
 จงกองมันไวเหมือนกองเมล็ดขาว  

 จงทําลายมันอยางสิ้นเชิง  
และอยาใหมีใครหลงเหลืออยู 

27 จงฆาวัวหนุมของมันใหหมด  
ตอนพวมันไปโรงเชือด    



วิบัติแกเขาทั้งหลาย ถึงเวลาแลวท่ีพวก 
 เวลาที่เขาจะถูกลงโทษ 

28 จงฟงเสียงผูลี้ภัยและผูอพยพจากบาบิโลน 
ท่ีปาวรองในศิโยน  

 วาองคพระผูเปนเจา+  พระเจาของเราไดทรงแกแคนอยางไร 
ทรงแกแคนใหวิหารของพระองคอยางไร 

29 จงชุมนุมพลธนูมาสูกับบาบิโ ล น  
บรรดาผูโกงคันศร  

 จงมาตั้งคายลอมบาบิโลนไว  
อยาใหมีใครหนีรอดไปได  

 จงตอบแทนมันใหสาสม  
จงทํากับมันเหมือนที่มันเคยทําไว  

 เพราะบาบิโลนไดลบหลูองคพระผูเปนเจา+ 
 องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 

30 ฉะนั้น หนุมฉกรรจของบาบิโลนจะลมลงกลางถนน  
 และทหารทุกคนจะถูกทําลายในวันนั้น" 

องคพระผูเปนเจา+  ประกาศดังนั้นแหละ 
31 "ดูเถิด เราสูกับเจา ผูหยิ่งจองหองเอย 

องคพระผูเปนเจา องคพระผูเปนเจา+  ทรงฤทธิ์ประกาศวา  
 "เวลานั้นไดมาถึงแลว 

เวลาแลวท่ีเราจะลงโทษเจา 
32 ผูหยิ่งจองหองจะสะดุดลมลง  

และจะไมมีใครชวยพยุงเขาขึ้นมา  
 เราจะจุดไฟในเมืองตางๆ ของบาบิโลน  

 ไฟนี้จะเผาผลาญทุกสิ่งทุกอยางรอบเมือง" 
33 องคพระผูเปนเจา+  ทรงฤทธิ์ตรัสวา  

"ชาวอิสราเอลถูกกดขี่ขมเหง  
 และชาวยูดาหก็เชนกัน  



บรรดาผูท่ีจับเขาเปนเชลยก็ยึดเขาไวแนน 
ไมยอมปลอยใหพวกเขาไป 

34 แตองคพระผูไถเขานั้นเขมแข็งนัก  
ทรงพระนามวา องคพระผูเปนเจา+  ทรงฤทธิ์  

 พระองคจะทรงแกคดีของเขาอยางแข็งขัน  
 เพื่อจะทรงนําการพักสงบมาสูดินแดนของพวกเขา 

 แตนําความไมสงบมายังชาวบาบิโลน" 
35 องคพระผูเปนเจา+  ป ร ะ ก า ศ   

"ใหดาบฟาดฟนชาวบาบิโลน  
 ฟาดฟนผูคนในบาบิโลน 

และใหดาบฟาดฟนขุนนางและปราชญของบาบิโลน 
36 ใหดาบฟาดฟนผูเผยพระวจนะเทียมเท็จ! 

พวกเขาจะกลายเปนคนโงเขลา  
 ใหดาบฟาดฟนนักรบ  

พวกเขาจะเต็มไปดวย 
ความอกสั่นขวัญแขวน 

37 ใหดาบฟาดฟนเหลามาและรถรบ  
 และฟาดฟนคนตางชาติท้ังปวงในกองทัพของเขา   

พวกเขาจะกลายเปนเหมือนผูหญิง  
 ใหดาบฟาดฟนทรัพยสมบัติของบาบิโลน 

 พวกเขาจะไดถูกปลนสะดม 
38 ใหดาบฟาดฟนหวงน้ําท้ังหลาย  

พวกมันจะไดเหือดแหง  
 เพราะดินแดนนั้นเต็มไปดวยรูปเคารพ  

 และผูคนก็คลั่งไคลไปกับพระตางๆ  
39 สัตวทะเลทรายและสุนัขจิ้งจอกจะอาศัยอยูท่ีนั่น  

 และนกเคาแมวจะอยูที่นั่น  
 จะไมมีผูคนอยูอาศัยอีกตลอดทุกช่ัวอายุ 



40 ดังท่ีพระเจาไดทลายเมืองโสโดมและโกโมราห 
 พรอมท้ังเมืองใกลเคียง  

 จึงไมมีผูคนอาศัยอยูท่ีนั่น"  
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นเแหละ  

41 "ดูเถิดกองทัพหนึ่งจะมาจากภาคเหนือ 
ชนชาติยิ่งใหญและกษัตริยหลายองคจะ 

 ถูกเรงเรามาจากสุดโลก 
42 พวกเขาถือธนูและหอก  

พวกเขาโหดรายไรความเมตตา  
 เสียงควบมากึกกองเหมือนทะเลคําราม  

 พวกเขาดาหนาเขามาตามยุทธวิธีเพื่อโจมตีเจา  
 ธิดาแหงบาบิโลนเอย 

43 กษัตริยบาบิโลนไดยินรายงานขาว  
 พ ระหัตถก็หมดแรง  

 ความทุกขราวรานโจมจับพระทัย  
 เจ็บปวดรวดราวดังหญิงกําลังคลอดลูก 

44 เราจะขับไลบาบิโลนออกจากดินแดนในชั่วพริบตา  
ดุจสิงโตออกมาจากพงไพรแหงจอรแดนสูทุงหญาอันอุดม  

 ใครคือผูท่ีเราเลือกสรรแตงตั้งเพื่อการนี้  
 ผูใดเสมอเหมือนเราและใครจะทาทายเราได 

ผูเลี้ยงแกะคนไหนตานทานเราได" 
45 ฉะนั้นจงฟงแผนการที่องคพระผูเปนเจา+  จะจัดการกับบาบิโลน  

 สิ่งท่ีพระองคทรงดําริไวสําหรับดินแดนของชาวบาบิโลน  
 ลูกออนในฝูงจะถูกคาบไป  

 พระองคจะทรงทําลายลางทุงหญาของเขา 
เพราะตัวพวกเขา 

46 ทั่วโลกจะสั่นสะทาน  
เม่ือไดยินเสียงบาบิโลนลมสลาย  



 เสียงรองของชาวบาบิโลนจะดังกองในหมูประชาชาติ 
 

51 องคพระผูเปนเจา+  ตรัสวา  
"ดูเถิด เราจะเราใจผูทําลายลางมาสูกับบาบิโลนและชาวดินแดนนั้น 

2 เราจะสงคนตางชาติมายังบาบิโลน  
 เพื่อฝดรอนและลางผลาญดินแดนนั้น 

เขาทั้งหลายจะมาสูรบกับบาบิโลนทุกดาน 
ในวันแหงหายนะของบาบิโลน 

3 อยาใหพลธนูโกงธนูได  
และอยาใหเขาทันหยิบเสื้อเกราะมาสวม  

 อยาไวชีวิตหนุมฉกรรจของดินแดนนั้น  
 จงทําลายกองทัพท้ังกองทัพใหสิ้นไป 

4 เขาทั้งหลายจะลมตายในบาบิโลน  
 บาดเจ็บสาหัสตามถนนหนทาง 

5 เ พ ร า ะ พ ร ะเจา องคพระผูเปนเจา+ 
ทรงฤทธิ์มิไดทอดทิ้งอิสราเอลและยูดาห  

 แมดินแดนของเขาจะเต็มไปดวยมลทิน 
ตอเบื้องพระพักตรองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 

6 จงหนีจากบาบิโลน  
จงหนีเอาชีวิตรอดเถิด    

อยาพลอยถูกทําลายเพราะบาปของมัน 
ถึงเวลาการแกแคนของพระเจาแลว  

พระองคจะทรงกระทําแกบาบิโลนใหสาสม 
7 บาบิโลนเปนถวยทองคําในพระหัตถขององคพระผูเปนเจา+  

 บาบิโลนทําใหโลกทั้งโลกเมามาย 
ชนชาติท้ังหลายไดด่ืมเหลาองุนของบาบิโลน  

บัดนี้พวกเขาจึงคลุมคลั่งไป 
8 บาบิโลนจะลมจมในทันทีทันใดแลวก็แหลกลาญ  



 จงร่ําไหใหกับมัน  
 เ อ า ย า ม าบําบัดความเจ็บปวดใหบาบิโลนซิ  

เผื่อวา มันจะหาย 
9 "เรานาจะรักษาบาบิโลนใหหาย    

แตมันก็ไมยอมหาย  
 ใหเราทิ้งบาบิโลน และตางคนตางก็กลับไปยังดินแดนของตน  

เพราะโทษทัณฑของบาบิโลนสูงขึ้นเสียดฟา สูงเทียมเมฆ" 
10 "องคพระผูเปนเจา+ ทรงใหความเปนธรรมแกเราแลว    
มาเถิด ใหเราบอกกลาวในศิโยน 
ถึงสิ่งที่องคพระผูเปนเจา+  พระเจาของเราไดทรงกระทํา" 

11 จงลับลูกศรใหแหลมคม  
จงหยิบโลขึ้นเตรียมพรอม  

 องคพระผูเปนเจา+  ไดทรงเรงเราเหลากษัตริยแหงมีเดีย  
 เพราะทรงมุงหมายจะทําลายบาบิโลน   

 องคพระผูเปนเจา +  จะทรงแกแคน  
แกแคนใหพระวิหารของพระองค 

12 จงชูธงขึ้นประชิดกําแพงของบาบิโลน  
 จงเสริมกําลังผูรักษาการณ  

จ ง ว า ง ย า ม ป ร ะ จ ำ     
จงเตรียมกองซุมโจมตีไว  

 องคพระผูเปนเจา+  จะทรงกระทําใหสําเร็จตามท่ีทรงมุงหมายไว 
 ตามประกาศิตเก่ียวกับชาวบาบิโลน 

13  เจาผูอาศัยริมหวงน้ําท้ังหลาย  
และมีทรัพยสมบัติม่ังค่ัง  

 ถึงจุดจบของเจาแลว  
ถึงเวลาแลวท่ีเจาจะถูกตัดขาด 

14 องคพระผูเปนเจา+  ทรงฤทธิ์ไดปฏิญาณไวโดยอางพระองคเองวา  
 "แนนอน เราจะใหผูคนเนืองแนนดินแดนของเจา 



เหมือนตั๊กแตนฝูงมหึมา  
 และเขาทั้งหลายจะโหรองมีชัยเหนือเจา" 
15 พระองคทรงสรางโลกโดยฤทธานุภาพ 

ทรงสถาปนาพิภพไวดวยพระปรีชาญาณ 
และทรงคลี่ฟาสวรรคออกดวยความเขาใจ 

16 เมื่อพระองคทรงเปลงพระสุรเสียง 
หวงน้ําในฟาสวรรคก็รองคําราม  

 พระองคทรงใหเมฆลอยขึ้นจากสุดโลก  
 ทรงสงฟาแลบใหมากับฝน  

แ ล ะ ท ร ง นํากระแสลมออกมาจากคลัง 
17 ทุกคนก็สิ้นคิดและไมมีความรู  

 ชางทองทุกคนอับอายขายหนาเพราะรูปเคารพของตน 
 เทวรูปของเขาเปนสิ่งหลอกลวง  

 พวกมันไมมีลมหายใจ 
18 มันเปนของไรคา เปนเปาแหงการเยยหยัน    

 เม่ือถึงเวลาพิพากษา มันก็พินาศ 
19 พระองคผูทรงเปนสวนของยาโคบไมเปนเชนสิ่งเหลานี้  

 เพราะพระองคทรงเปนองคผูสรางสรรพสิ่ง 
รวมทั้งอิสราเอลซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของพระองค  

 พระนามของพระองคคือองคพระผูเปนเจา+  ทรงฤทธิ์ 
20 "เจาเปนคอน เปนอาวุธสงครามของเรา 

ซ่ึงเราใชเจาทุบบรรดาประชาชาติ  
 ใชเจาทําลายอาณาจักรตางๆ  

21 ใชเจาทุบมาและพลมา  
 ใชเจาทุบรถรบและพลขับ 
22 ใชเจาทุบผูชายและผูหญิง  

ใชเจาทุบคนแกและเด็ก  
 ใชเจาทุบชายหนุมและหญิงสาว 



23 ใชเจาทุบคนเลี้ยงแกะและฝูงแกะ  
 ใชเจาทุบชาวนาและวัว  

 ใชเจาทุบผูวาการและขุนนางทั้งหลาย 
24 เ ร า จ ะ ต อ บ ส น อ งบาบิโลนและคนทั้งปวงในบาบิโลน 
เนื่องดวยบาปชั่วท้ังปวงที่เขากระทํา นศิโยน"  ตอหนาตอตาเจา 
 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศดังนั้นแหละ 
25 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา  

"เราเปนศัตรูกับเจา เจาภูเขาผูทําลายลางเอย  
 เจาซ่ึงผลาญทําลายโลกทั้งโลก   

เราจะเหยียดมือออกสูกับเจา  
 เขี่ยเจากลิ้งลงจากหนาผา  

และเผาเจาใหวอดวาย 
26 จะไมมีการสกัดหินจากเจาไปเปนศิลา 

 หัวมุมหรือทําเปนฐานราก  
 เพราะเจาจะถูกท้ิงรางตลอดไป"  

 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศดังนั้นแหละ 
27 "จงชูธงขึ้นในดินแดนนั้น จงเปาแตรในหมูประชาชาต ิ 
 จ ง เ ต รียมชนชาติตางๆ ไวสูรบกับมัน  

 จงเรียกชุมนุมอาณาจักรอารารัต  
มินนิและอัชเคนัสมาสูกับมัน  

 จงต้ังแมทัพขึ้นสูรบกับดินแดนนั้น  
 จงสงฝูงมามาใหเนืองแนนเหมือนฝูงต๊ักแตน 

28 จงเตรียมประชาชาติทั้งหลายมาสูรบกับบาบิโลน  
 ไดแกบรรดากษัตริยแหงมีเดีย ผูวาการและขุนนางทั้งปวง   

 ตลอดจนประเทศทั้งปวงใตอาณัติ 
29 แผนดินก็สั่นสะทานและทรุนทุราย   

 เพราะองคพระผูเปนเจา+  ทรงยืนยันท่ีจะทํากับบาบิโลนที่ทรงตั้งพระทัยไว 
คือทําใหดินแดนบาบิโลนถูกท้ิงราง  



 ไมมีผูคนอยูอาศัย 
30 นักรบของบาบิโลนหยุดตอสู  

หมกตัวอยูในท่ีม่ัน  
 พลังของเขาทั้งหลายถดถอยไป 

 เขากลายเปนเหมือนผูหญิง  
 ท่ีอาศัยในบาบิโลน 

ถูกวางเพลิงเผา  
ประตูเมือตางๆ หักพัง 

31 นักวิ่งไลตามกันไป ผูสื่อสารไลตามกันไป  
 เพื่อไปรายงานกษัตริยแหงบาบิโลนวา กรุงท้ังกรุงถูกยึดไปแลว 

32 ทาขามแมน้ําถูกยึด  
 เ ค รื่องกีดขวางถูกเผา    
 และเหลาทหารก็เสียขวัญ" 

33 องคพระผูเปนเจา+  ทรงฤทธิ์พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา  
 "ธิดาแหงบาบิโลนเหมือนลานนวดขาว เมื่อถึงเวลาก็ถูกเหยียบย่ํา  

 ไมชาก็จะถึงเวลาเก็บเก่ียวบาบิโลน" 
34  "เนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลนไดขย้ําเรา 

ไดเหวี่ยงเราลงสูความสับสน  
 ไดทําใหเรากลายเปนไหเปลา  

 ไดเขมือบเราเหมือนงูสวาปามสิ่งโอชะของ 
เราจนเต็มทอง  

แลวก็คายเราออกมา   
35 ชนศิโยนกลาว  

“ ขอใหความอํามหิตท่ีเรากับลูกหลานไดรับนั้นตกอยูแกบาบิโลนเถิด"  
 เยรูซาเล็มกลาววา 

"ขอใหชนชาวบาบิโลนชดใชท่ีเราสูญเสียเลือดเนื้อ" 
36 ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+  ตรัสวา  

"ดูเถิด เราจะใหความเปนธรรมแกเจา  



และแกแคนใหเจา  
 เราจะทําใหทะเล 

และธารน้ําของบาบิโลนเหือดแหง 
37 บาบิโลนจะเปนซากปรักหักพัง  

 เปนท่ีอยูของหมาใน 
 เปนเปาแหงความเดียดฉันทดูแคลน 

 เปนที่ซ่ึงไมมีผูใดอยูอาศัย 
38 มวลประชากรของบาบิโลนรองคํารามเหมือนสิงโตหนุม  

 ครวญครางเหมือนลูกสิงห 
39 แตขณะที่ พวกเขาถูกเรา  

 เราจะจัดงานเลี้ยงใหพวกเขา  
และทําใหพวกเขามึนเมา    

เพื่อเขาจะหัวเราะลั่น 
แลวก็หลับใหลไมตื่นตลอดกาล"  

องคพระผูเปนเจา+  ป ร ะ ก าศดังนั้นแหละ 
40 " เ ร า จ ะ ป ร า บ เ ข า ล ง  

เหมือนแกะแพะที่ถูกตอนไปฆา 
41 บาบิโลนจะถูกพิชิต  

ซ่ึงเปนท่ี โออวดของทั่วโลกจะถูกยึด  
 บาบิโลนจะเปนท่ีขยะแขยงยิ่งนักในหมูประชาชาติ 

42 ทะเลจะซัดทวมบาบิโลน  
 คลื่นคํารามของมันจะกลบบาบิโลนมิด 

43 เมืองตางๆ ของบาบิโลนจะถูกท้ิงรางเปนถ่ินกันดารแหงแลง  
 เปนแผนดินซ่ึงไมมีใครอยูอาศัย ไมมีใครสัญจรผาน 

44 เราจะลงโทษพระเบลในบาบิโลน  
 ทําใหเขาคายสิ่งท่ีกลืนลงไปออกมา   
 ชนชาติท้ังหลายจะไมหลั่งไหลมาหาเบล 

และกําแพงแหงบาบิโลนจะพังทลาย 



45 ประชากรของเราเอย จงออกมาจากบาบิโลน  
 จ ง หนีเอาชีวิตรอดเถิด  

 จงหนีใหพนจากพระพิโรธเกรี้ยวกราดขององคพระผูเปนเจา+  
46 อยาเสียขวัญหรือหวั่นหวาด เมื่อไดยินขาวลือในกรุงนั้น  
 ปนี้ลือกันวาอยางนี้ ปหนาลือกันอีกอยาง 

ขาวลือเรื่องการนองเลือดในแผนดิน  
 และเรื่องนักปกครองเขมนกับนักปกครอง 

47 เพราะเวลานั้นจะมาถึงอยางแนนอน  
 เวลาที่เราจะลงโทษรูปเคารพทั้งหลายของบาบิโลน  

 ดินแดนบาบิโลนทั้งหมดจะอับอายอดสู 
และบรรดาผูถูกฆาจะนอนตายอยูในนั้น 

4 8
 แลวฟาสวรรคกับแผนดินโลกและสรรพสิ่งในนั้นจะโหรองยินดีเหนือบาบิโล

น    
 เพราะบรรดาผูทําลายจากภาคเหนือจะมาโจมตีบาบิโลน"  

องคพระผูเปนเจา+  ประกาศดังนั้นแหละ 
49 "บาบิโลนจะตองลมจมเนื่องดวยผูถูกฆาของอิสราเอล  

 เชนเดียวกับท่ีผูถูกฆาท่ัวโลกตองลมตาย เพราะบาบิโลน 
50 เจาท้ังหลายผูหนีรอดจากคมดาบ  

 จงไปเสีย อยามัวเออระเหยอยู  
ในแดนไกลโพน จงระลึกถึงองคพระผูเปนเจา+และคิดถึงเยรูซาเล็ม 

51 "เราอับอายขายหนาเพราะเราถูกสบประมาท และความอัปยศกลบหนาเรา 
 เนื่องจากคนตางชาติเขามายังวิสุทธิสถาน 

แหงพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+  " 
52 องคพระผูเปนเจา+  ประกาศวา  

"แตวันเวลาจะมาถึง  
 เม่ือเราจะลงโทษพระตางๆ ของบาบิโลน 

และทั่วดินแดนบาบิโลนจะครวญครางเพราะความยับเยิน 



53 ถึงแมวา บาบิโลนสูงเทียมฟา  
และเสริมกําลังปอมปราการของมัน  

เราก็จะสงผูทําลายมารบกับมัน"  
องคพระผูเปนเจา+  ประกาศดังนั้นแหละ 

54 เสียงรองดังมาจากบาบิโลน  
 เสียงหายนะใหญหลวงดังมาจากดินแดนของชาวบาบิโลน 

55 องคพระผูเปนเจา+  จะทรงทําลายลางบาบิโลน  
 จะทรงสงบเสียงอึกทึกนารําคาญของมัน 

คลื่นแหงศัตรูจะรุกเขามาเหมือนหวงน้ําใหญ  
 เสียงสน่ันของเขาจะดังกอง 
56 ผูทําลายจะมาสูกับบาบิโลน  

 นักรบของบาบิโลนจะถูกจับเปนเชลย  
 ธนูของเขาจะถูกหักท้ิง  

 เ พ ราะองคพระผูเปนเจา+  ทรงเปนพระเจาแหงการตอบสนอง  
 พระองคจะทรงตอบสนองอยางสาสม 

57 จอมราชันผูทรงพระนามวาองคพระผูเปนเจา+  ทรงฤทธิ์ประกาศวา  
 "เราจะกระทําใหเหลาขุนนาง และปราชญของบาบิโลนมึนเมา  
 ตลอดจนผูวาการ นายทหารและนักรบทั้งหลาย  

 พวกเขาจะหลับใหลไมตื่นอีกเลยตลอดกาล" 
58 องคพระผูเปนเจา+  ทรงฤทธิ์ตรัสวา  

"กําแพงหนาของบาบิโลนจะถูกทลายราบ  
 และประตูสูงของมันจะถูกเผา  

 ประชาชาติท้ังหลายเหนื่อยเปลา  
 สิ่งท่ีหยาดเหงื่อลงแรงไวกลายเปนเชื้อไฟ" 

 5 9เหลานี้เปนเนื้อความซ่ึงเยเรมียสั่งไวกับ ผูดูแลแขวงชื่อเสไรอาห 
เม่ือเขาไปยังบาบิโลนพรอมกับเศเดคียาหกษัตริยแหงยูดาหในปท่ี 4 
แหงรัชกาลของพระองค เสไรอาห เปนบุตรเนริยาหบุตรของมาอาเสอาห 
6 0เยเรมียบันทึกเก่ียวกับภัยพิบัติท้ังปวงซ่ึงจะเกิดแกบาบิโลน 



ไวในหนังสือมวนท้ังหมดซึ่งบันทึกมาขางตนเก่ียวกับบาบิโลน 6 1เยเรมียกลาวกับ 
เสไรอาหวา "เมื่อทานไปถึงบาบิโลน จงอานขอความท้ังหมดนี้ดวยเสียงดัง 
6 2แลวจงกลาววา "ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคไดตรัสไววาจะทรงทําลายสถานที่นี้จนไมมีท้ังคนและสัตวอาศัยอยูในดินแ
ดนนี้เลย มันจะถูกท้ิงรางตลอดกาล"  6 3เมื่อทานอานจบแลว 
จงเอาหนังสือมวนนี้ผูกเขากับกอนหิน แลว เหวี่ยงลงในแมน้ํายูเฟรติส 
6 4จากนั้นจงกลาววา  "เชนนี้แหละ 

บาบิโลนจะจมลงไมไดผุดไดโผลอีกเลยเพราะภัยพิบัติซ่ึงเราจะนํามายังบาบิโลน 
และพลเมืองของบาบิโลนจะลมตาย"  ถอยคําของเยเรมียจบลงเพียงนี้ 

 
กรงุเยรูซาเลม็แตก 

52 เศเดคียาหมีพระชนมายุ 2 1  พรรษา เมื่อขึ้นเปนกษัตริย 
ทรงครองราชยอยูในเยรูซาเล็ม 11 ป พระมารดาคือฮามูทัลผูเปนธิดาของเยเรมีย 
พระนางมาจากจากลิบนาห 2เศเดคียาหกระทํา 
สิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาช่ัว ตามแบบกษัตริยเยโฮยาคิมไดเคยทํา 

3เนื่องดวยพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+ 
เหตุการณท้ังหมดนี้จึงบังเกิดแกเยรูซาเล็มและยูดาห 

และในที่สุดพระองคทรงเหวี่ยงเขาทั้งหลายจากเบื้องพระพักตรของพระองค  
 ครั้งนั้นเศเดคียาหกบฏแข็งเมืองตอกษัตริยแหงบาบิโลน 

 4ฉะนั้นในปท่ี 9  แหงรัชกาลเศเดคียาห ในวันท่ีสิบเดือนสิบ 
เนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลนกรีธาทัพหลวงมารบกับเยรูซาเล็ม 

มาตั้งคายอยูนอกกรุงแลวสรางเชิงเทินลอมเมือง 
5กรุงเยรูซาเล็มถูกลอมอยูจนถึงปที่ 1 1 แหงรัชกาลเศเดคียาห 

 6ในวันท่ีเกาเดือนสี่ปนั้น 
กรุงนี้ก็กันดารอาหารอยางหนักจนถึงกับไมมีอาหารรับประทานเลย 

7แลวกรุงเยรูซาเล็มก็แตก 
ทหารทั้งหมดลอบหนีออกจากเมืองตอนกลางคืนทางประตูระหวางกําแพงสองชั้นใ
กลอุทยานหลวง ขณะชาวบาบิโลนลอมเมืองอยู 



เขาทั้งหลายหนีไปยังหุบเขาอารบาห 
8แตกองทัพของบาบิโลนตามจับกษัตริยเศเดคียาหได ณ ที่ราบเยรีโค 
สวนทหารทั้งหลายของเศเดคียาหหนีกระจัด  กระจายไปได  

 9เศเดคียาหถูกคุมตัวมาเฝากษัตริยแหง 
บ า บิโลนที่ริบลาหในเขตฮามัทเพื่อรับการตัดสินลงโทษ 
1 0ท่ีริบลาหนี้กษัตริยแหงบา 

บิโลนทรงประหารโอรสทั้งหลายของเศเดคียาหตอหนาตอตาเศเดคียาห 
และประหารขุนนางท้ังปวงของยูดาห 

1 1แลวทรงทําเศเดคียาหพระเนตรบอดทั้งสองขาง และจับเศเดคียาหตีตรวน 
แลวคุมตัวไปขังไวในคุกในบาบิโลน จวบจนวันท่ีเศเดคียาหสิ้นพระชนม 
 1 2ในวันท่ีสิบเดือนหา ปท่ี 1 9 

ของรัชกาลเนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลน 
เนบูซาราดานผูบัญชาการทหารรักษาพระองคของบาบิโลนไดมายังเยรูซาเล็ม 

1 3เขาจุดไฟเผาพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+  พระราชวัง 
และบานเรือนในเยรูซาเล็ม อาคารสําคัญทุกแหงถูกเผาทิ้ง 
1 4กองทัพบาบิโลนทั้งหมดภายใตคําสั่งของผูบัญชาการทหารรักษาพระองค 

ทลายกําแพงทั้งหลายรอบกรุงเยรูซาเล็ม 
1 5เนบูซาราดานผูบัญชาการทหารรักษาพระองคนําประชากร 

ท่ียากจนขนแคนท่ีสุดบางคนไปเปนเชลยที่บาบิโลน 
พรอมท้ังผูท่ีเหลืออยูในกรุงนั้นและชางฝมือตางๆ 

กับผูท่ีออกไปสวามิภักด์ิตอกษัตริยบาบิโลน 
1 6แตเนบูซาราดานทิ้งคนยากจนขนแคนอื่นๆ 

ของดินแดนนั้นไวใหทําสวนองุนและทําไรไถนา  
 1 7ชาวบาบิโลนทุบเสาทองสัมฤทธิ์ 

เกวียนสัมฤทธิ์และอางทองสัมฤทธิ์ใหญท่ีพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
และนําทองสัมฤทธิ์ไปยังบาบิโลน1 8ทั้งไดนํา หมอ พลั่ว กรรไกรตัดไสตะ เกียง 
อางประพรม ถาด และภาชนะทอง สัมฤทธิ์ ท้ังปวงที่ใชสอยในพระวิหารไปดวย 
1 9อาง กระถางไฟ อางประพรม หมอ คันประทีป 



ถาดและขันซ่ึงใชในการถวายเครื่องดื่มบูชา ท้ังหมดท่ีทําดวยทองคําหรือ เงินถูก 
ผูบัญชาการทหารรักษาพระองคริบเอาไป 

 2 0ทองสัมฤทธ์ิซ่ึงกษัตริยโซโลมอนใชทําเสาท้ังสอง อางใหญ 
วัวทองสัมฤทธิ์ 1 2  ตัวรองรับอาง เกวียนทองสัมฤทธิ์ 
เพื่อพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+  มีปริมาณมากเกินกวาจะชั่งน้ําหนักได 
21เสาแตละตนสูง 8.1 เมตร และมีเสนรอบวงขนาด 5.4 เ ม ต ร  ห น า  8 
ซ ม .  นิ้ว ภายในกลวง 2 2หัวเสาซ่ึงอยูบนยอดเสามีขนาดสูง 2 . 3  เมตร 
ประดับดวยขายและผล ทับทิมทองสัมฤทธิ์โดยรอบ ทั้งสองเสาเหมือนกัน 23รอบๆ 
มีผลทับทิม 96 ผล และ จํานวนทับทิมท้ังหมดท่ีอยูเหนือตาขายซ่ึงลอมรอบคือ 100 
ผ ล  
 2 4ผูบัญชาการทหารรักษาพระองคไดนําตัวเสไรอาหมหาปุโรหิต 
เศฟนยาหผูชวยและนายประตูสามคนไปเปนเชลย 25ในหมูผูท่ียังคงอยูในกรุงนั้น 
เขาไดนําตัวแมทัพและมนตรีท่ีปรึกษา 7  ทาน 
เลขานุการผูเปนหัวหนากองเกณฑทหาร และคนของเขาอีก 6 0 คน 

ซ่ึงพบอยูในกรุงนั้น  
 2 6ผูบัญชาการเนบูซาราดานนําคนเหลานี้ท้ังหมดไปเฝากษัตริยแหงบาบิโลน 
ท่ีริบลาห 2 7 ณ ริบลาหในเขตฮามัทนั้น กษัตริยก็ใหประหารคนเหลานั้นเสีย  

 
ยูดาหจึงตกเปนเชลย ถูกพรากจากดินแดนของตน 
28 จํานวนประชาชนซ่ึงเนบูคัดเนสซารกวาดตอนไปเปนเชลย มีดังนี้  ในปท่ี 7 
ชาวยิว 3 , 0 2 3  ค น  
2 9  ในปท่ี 1 8  แหงรัชกาลเนบูคัดเนสซาร 8 3 2  คนจากเยรูซาเล็ม 
3 0  ในปท่ี 2 3 แหงรัชกาล ชาวยิว 7 4 5 คน 

ถูกเนบูซาราดานผูบัญชาการทหารรักษาพระองคกวาดตอนไป 
 ร วมทั้งสิ้น 4 , 6 0 0  ค น  

 
เยโฮยาคินไดรับการปลดปลอย 



 3 1ในปที่ 3 7  ของการที่กษัตริยเยโฮยาคินแหงยูดาหตกเปนเชลย 
ซ่ึงเปนปท่ีเอวิลเมโรคัคขึ้นเปนกษัตริยบาบิโลน 

พระองคทรงปลอยเยโฮยาคินออกจากคุกในวันท่ียี่สิบหาเดือนสิบสอง 
3 2พระองคตรัสกับเยโฮยาคินอยางนุมนวลและใหเกียรติมากกวากษัตริยอื่นๆ 
ท่ีอยูในบาบิโลน 3 3ฉะนั้นเยโฮยาคินทรงถอดชุดนักโทษออก 

และไดรวมโตะเสวยของเอวิลเมโรดัคตลอดพระชนมชีพ 
3 4กษัตริยแหงบาบิโลนประทานเบี้ยเลี้ยงประจําวันใหเยโฮยาคินตลอดจวบจนวันท่ี

เยโฮยาคินสิ้นพระชนม 



เ พ ล ง ค ร่าํครว ญ  
 
๑ โอกรุงท่ีเคยมีพลเมืองคับคั่ง กลับอางวางเสียแลว 
       กรุงท่ีเคยยิ่งใหญในหมูประชาชาติ! 
กลับเปนเหมือนหญิงมายเสียแลว 
       กรุงซ่ึงเคยเปนราชินีในหมูแวนแควน 
 กลับตกเปนทาสเสียแลว 
๒ ยามคํ่าคืนเธอรันทดร่ําไห  น้ําตาอาบแกม 
บรรดาคนรักของเธอ   ไมมีสักคนที่ปลอบโยนเธอ 
สหายท้ังปวงก็ทรยศ กลับกลายเปนศัตรู 
๓ หลังจากทุกขลําเค็ญ  กรํางานหนัก  
ยูดาหก็ตกเปนเชลย  ไปอยูทามกลาง 
ประชาชาติตางๆ  ไมพบที่พักพิง  
บรรดาผูตามลาเธอก็ไลทันเธอในยามที่ 
เธอทุกขเข็ญ 
๔ ถนนหนทางสูศิโยนเงียบเหงา    
เพราะไมมีใครมายังงานเท ศ ก า ล  
ที่จัดขึ้น 
ประตูเมืองท้ังหลายก็เริศราง  
บรรดาปุโรหิตของเธอทอดถอนใจ  
หญิงสาวท้ังหลายของเธอก็โศกเศรา  
ตัวเธอเองก็ทุกขทรมาน 
๕ ศัตรูของเธอกลับกลายเปนนาย  
อริท้ังหลายของเธอเบิกบานสําราญใจ  
เพราะองคพระผูเปนเจา+บันดาลความทุกขระทมแกเธอ 
เนื่องดวยความบ า ป ห น า ข อ ง เ ธ อ   
ลูกเล็กเด็กแดงของเธอตกไปเปนเชลยตอหนาศัตรู 
๖ ความโออาตระการท้ังปวงพรากไปจาก 



ธิดาแหงศิโยนเสียแลว   
เจานายของเธอเปนเหมือนกวางโซ  
หาทุงหญาไมได  
ก็ลมลุกคลุกคลานหนีไปตอหนาผูตามลา 
๗ ในยามทุกขลําเค็ญและตองระหกระเหิน 
      เยรูซาเล็มก็หวนระลึกถึงสิ่งเลอเลิศ 

ท่ีเธอเคยมีในวันกอนเกา  
เม่ือพลเมืองของเธอตกอยูในเงื้อมมือศัตรู 
ไมมีใครชวยเหลือเธอ  
เหลาศัตรูมองดูเธอ และหัวเราเยาะเยย 
ความยอยยับของเธอ 
๘ เยรูซาเล็มกระทําบาปมากมายใหญหลวง 
ดังนั้นเธอจึงแปดเปอนมลทิน 
บรรดาผูเคยยกยองเธอก็เหยีย ด ห ย า ม เ ธ อ  
เพราะเห็นความเปลือยเปลานาอดสูของเธอ 
เธอเองสะอื้นไหและหันหนาหนี 
๙ ความโสโครกฝงแนนในอาภรณของเธอ 
เธอไมใสใจในจุดจบท่ีจะมาถึง 
ความลมจมของเธอนาใจหาย  
ไมมีใครปลอบโยนเธอ 
“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+โ ป ร ด ท อ ด พ ร ะ เ น ต ร  
ความทุกขลําเค็ญของขาพระองค 
เ พ ร าะศัตรูชนะเสียแลว”  
๑ ๐ ศัตรูฉวยสิ่งล้ําคาของเธอไปหมด 
เธอเห็นคนตางชาติบุกเขามาใน 
วิหารอันบริสุทธ์ิ 
ลวนแตชาติตางๆ ซึ่งพระองคสั่งหาม 
มิใหเขามาทามกลางที่ชุมนุมชนของพระองค 



๑ ๑ พลเมืองของเธอสะอื้นไหขณะเสาะหาอาหาร 
เอาของมีคาออกมาแลกอาหารประทังชีวิต 
 ิขาแตองคพระผูเปนเจา+โ ป ร ด ท อ ด พ ร ะ เ น ต ร  
ทรงใครครวญดูเถิด   เพราะขาพระองค 
ถูกหยามเหยียด 
๑ ๒ ทานท้ังหลายที่ผานไปผานมา ไมรูสึกรูสาอะไรบางเลยหรือ? 
จงใครครวญดูเกิด 
มีความทุกขใดบาง 
เหมือนทุกขท่ีเกิดแกขาพเจา? 
ทุกขซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงบันดาลแกขาพเจาในวัน 
พระพิโรธกราดเกรี้ยว? 
๑ ๓ พระองคทรงสงไฟลงมาจากเบ้ืองบน   
ไฟนั้นแผดเผาอยูในกระดูกของขาพเจา  
พระองคทรงวางตาขายดักเทาของ 
ขาพเจา  และจับขาพเจาพลิกควํ่า  
พระองคทรงทิ้งขาพเจาไวใหระบมไข 
และเริศรางวันยังคํ่า 
๑ ๔ พระองคทรงถักความผิดบาปของขาพเจา 
เปนเชือกมัดขาพเจาเขากับแอกแหงภาระหนัก 
ความผิดบาปเหลานั้น อยูท่ีคอของขาพเจาและ 
พระองคทรงกระทําใหพลังวังชาของ 
ขาพเจาเหือดหาย 
องคพระผูเปนเจาของขาพเจา 
ทรงมอบขาพเจาไวในมือของคนทั้งหลาย 
ซ่ึงขาพเจาไมอาจตอกรได 
๑ ๕ องคพระผูเปนเจาทรงทอดท้ิงนักรบที่อยูทามกลางขาพเจา 
ทรงระดมพลมาบดขยี้คนหนุมท้ังหลายของขาพเจา  
องคพระผูเปนเจาทรงบีบคั้นธิดาพรหมจารีแหงยูดาห 



ดังองุนในท่ีย่ําค้ันองุน 
๑ ๖ ดวยเหตุนี้  ขาพเจาจึงร่ําไห 
น้ําตาหลั่งริน 
ไมมีใครอยูใกลๆคอยปลอบโยน  
คอยชวยกูดวงวิญญาณของขาพเจา  
ลูกๆของขาพเจาสิ้นเนื้อประดาตัว 
เพราะศัตรูชนะเขา 
๑ ๗ ศิโยนยื่นมือออก   แตไมมีใครปลอบโยนเธอ 
องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาไวแลววาใหเพื่อนบาน 
ของยาโคบกลับเปนศัตรูตอเขา   
เยรูซาเล็มกลายเปนของโสโครกในหมู 
เขาทั้งหลาย 
๑ ๘ องคพระผูเปนเจา+ท ร ง เ ที่ยงธรรม  กระนั้นขาพเจาก็ 
กบฏตอพระบัญชาของพระองค   
ฟงเถิดทานประชาชาติท้ังหลาย  
จงมองดูความทุกขลําเค็ญของขาพเจา  
คนหนุมสาวไรเดียงสาของขาพเจาตกเปนเชลย 
ไปแลว 
๑ ๙ ขาพเจารองเรียกบรรดาพันธมิตรของขาพเจา    
แตพวกเขาก็ทรยศหักหลังขาพเจา  
บรรดาปุโรหิตและผูอาวุโสท้ังหลายของขาพเจา  
พินาศยอยยับในกรุง  
ขณะคนหาอาหารเพื่อประทังชีวิต 
๒ ๐ ขาแตองคพระผูเปนเจา+โปรดทอดพระเนตรเถิด 
ขาพระองคทุกขยากเพียงไร    
จิตใจรอนรุม   
ดวงใจสับสนวุนวายอยูภายใน 
เพราะขาพระองคไดกบฏอยางรายกาจ 



ภายนอกคมดาบคราชีวิตลูกหลาน  ภายในบานมีแตความตาย 
๒ ๑ ผูคนไดยินเสียงครวญครางของ 
ขาพระองค 
แตไมมีใครที่จะปลอบโยนขาพระองค 
ศัตรูท้ังปวงไดยินถึงความคับแคนลําเค็ญของขาพระองค 
ก็กระหยิ่มลิงโลดในสิ่งท่ีพระองคไดทรงกระทํา 
ขอทรงนําวันนั้นท่ีทรงประกาศไวมาถึง 
เพื่อพวกเขาจะไดเปนเหมือนขาพระองคบาง 
๒ ๒ โ ป ร ด ท อ ด พ ร ะ เ น ต ร  
ความผิดบาปของพวกเขาดวยเชนกัน 
ขอทรงใหพวกเขาไดรับสิ่งเดียวกับท่ีขาพระองค   
การทอดถอนใจของขาพระองคมากหลายนัก  
และดวงใจขาพระองคออนระโหยไป 
 
๒ โอเมฆแหงพระพิโรธขององคพระผูเปนเจาปกคลุมเหนือธิดาแหง
ศิโยน    
พระองคทรงเหวี่ยงความโออาตระการ 
ของอิสราเอลจากฟาลงดิน    
ในวันแหงพระพิโรธมิไดทรงระลึกถึง 
แทนรองพระบาทของพระองค 
๒ องคพระผูเปนเจาทรงทําลายบานทุกบานใน 
อิสราเอล*(ภาษาฮีบรูวา ข อ ง ย า โ ค บ )โดยไมปราณี 
โดยพระพิโรธทรงทลายที่ม่ันท้ังปวงของ 
ธิดาแหงยูดาห  
ท ร ง น ำ อ า ณา จักรและเจานายทั้งหลาย 
ของยูดาหตกต่ําลงมาถึงดินนาอัปยศอดสู 
๓ โดยพระพิโรธเกรี้ยวกราดทรงลมลางเกียรติและอํานาจท้ังสิ้น 
ของอิสราเอล  



ทรงเพิกถอนการพิทักษปกปองใหพนจากศัตรูเสียแลว 
เม่ือศัตรูรุกเขามา   
ทรงเผาผลาญในยาโคบเหมือนเปลวไฟ 
ลุกโชน ซ่ึงแผดเผาทุกสิ่งท่ีอยูรอบๆ 
๔ พระองคทรงนาวคันศรเหมือนทรงเปนศัตรู 
พระหัตถขวาของพระองคเตรียมพรอมจะปลอยลูกศร 
ทรงประหารบรรดาผูนาชมเหมือนทรงเปนศัตรู 
ทรงระบายพระพิโรธเหมือนไฟ 
แผดเผาเต็นทของธิดาแหงศิโยน 
๕ องคพระผูเปนเจาทรงเปนเหมือนศัตรู 
ทรงกลืนกินอิสราเอลใหสิ้นไป 
ทรงกวาดลางปราสาทราชวัง 
และทรงทําลายที่ม่ันตางๆ ในอิสราเอล 
ทรงทําใหการร่ําไหคร่ําครวญทวีเพิ่มฃึ้นในธิดาแหงยูดาห 
๖ ทรงทิ้งท่ีประทับของพระองคใหรกรางดังสวนรก 
ทรงทําลายที่ชุมนุมของพระองค  
องคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําใหเทศกาลและ 
สะบาโตท้ังหลายสูญสิ้นไปจากศิโย น   
ทรงเขี่ยท้ังกษัตริย  และปุโรหิตท้ิงเสีย  
โดยพระพิโรธเกรี้ยวกราด 
๗ องคพระผูเปนเจาทรงปฏิเสธแทนบูชาและทอดทิ้งสถาน 
นมัสการของพระองค  
ทรงมอบกําแพงปราสาทราชวังไวในมือของศัตรู  
เหลาศัตรูสงเสียงโหรองในพระนิเวศ 
ขององคพระผูเปนเจา+  
ราวกับวันฉลองตามเ ท ศ ก า ล  
๘ องคพระผูเปนเจา+ตั้งพระทัยที่จะทลายกําแพงลอมรอบธิดาแหง
ศิโยน 



พระองคทรงคลี่สายวัดออกมา  
มิไดทรงยั้งพระหัตถจากการทําลายลาง  
ทรงกระทําใหเชิงเทินและกําแพง 
คร่ําครวญพินาศไปดวยกัน 
๙ ประตูท้ังหลายของศิโยนทรุดจมดิน   
ดาลท้ังปวงหักทลาย  
กษัตริยและบรรดาเจานายตกอยูในชาติตางๆ  
บทบัญญัติสูญสิ้นไปแลว  
และผูเผยพระวจนะทั้งหลายไมไดรับนิมิต 
จากองคพระผูเปนเจา+อีกตอไป 
๑ ๐ เหลาผูอาวุโสท้ังหลายของธิดาแหงศิโยนนั่งซึม 
อยูท่ีพ้ืนทามกลางความเงียบสงัด 
โปรยฝุนธุลีบนศีรษะ นุงหมผากระสอบ 
บรรดาหญิงสาวแหงเยรูซาเล็มซบหนาลงกับดิน 
๑ ๑ นัยนตาขาพเจาหมองช้ําเพราะการรองไห 
ขาพเจาทุกขระทมอยูภายใน 
ดวงใจขาพเจาแหลกสลายเพราะพี่นอง 
รวมชาติของขาพเจาถูกทําลาย 
ลูกเด็กเล็กแดงเปนลมอยูตามทองถนนสายตางๆ ในเมือง 
๑ ๒ แมจา ไหนละ อาหาร?" เด็กๆ เอยกับแม 
ขณะหมดแรงเหมือนคนบาดเจ็บกลางถนน 
ขณะชีวิตหลุดลอยไปในออมอกแม 
๑ ๓ ธิดาแหงเยรูซาเล็มเอย   เราจะวาอยางไรเพื่อเจาได 
เราจะเปรียบเจากับอะไรไดหนอ?  
ธิดาพรหมจารีแหงศิโยนเอย  เราจะเทียบ 
เจากับสิ่งใดดี? 
เพื่อจะปลอบโยนเจาได 
บาดแผลของเจาใหญยิ่งด่ังทะเล   



ใครเลาจะเยียวยารักษาเจาได? 
๑ ๔ นิมิตแหงเหลาผูเผยพระวจนะของเจาลวนเทียมเท็จไรคา 
พวกเขามิไดตีแผบาปผิดของเจา 
ทําใหเจาตองตกเปนเชลยตอไป 
พระดํารัสท่ีพวกเขาแจงแกเจานั้น 
เทียมเท็จ  และพาใหหลงผิด 
๑ ๕ คนทั้งปวงบรรดาผูท่ีผานไปมาเยาะเยยถากถางเจา 
และโคลงศีรษะสมเพชธิดาแหงเยรูซาเล็มวา 
นี่นะหรือ  กรุงซ่ึงไดรับการขนาน 
นามวา  งามเพียบพรอม 
เปนความชื่นชมยินดีของคนทั้งโลก?”  
๑ ๖ ศัตรูท้ังปวงของเจาเยยหยันเจา 
สงเสียงโห  ยิงฟนใส  และวา 
“ ในท่ีสุด   เราก็ทําลายเจาลงเสียได 
นี่เปนวันท่ีเรารอคอยมานาน 
เราอยูมาจนไดเห็นนี่แหละ 
๑ ๗ องคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําตามท่ีดําริไว 
ทรงกระทําใหสําเร็จตามท่ีลั่นวาจาไว 
ซ่ึงพระองคมีประกาศิตไวเม่ือนานมาแลว 
ทรงทลายเจาลงโดยไมปราณี 
ทรงยอมใหศัตรูลิงโลดอยูเหนือเจา 
พระองคทรงเชิดชูพลังแหงศัตรูของเจา 
๑ ๘ จิตใจของพวกเขารองทูลองคพระผูเปนเจา 
ปราการแหงธิดาศิโยนเอย  ใหน้ําตาของเจา 
ดังแมน้ําไหลรินตลอดทุกวันคืน  
อยาไดหยุดหยอน  
อยาใหตาของเจาไดพักเลย 
๑ ๙ จงลุกขึ้นร่ําไหยามคํ่าคืน   ตั้งแตเริ่มมืด 



จงระบายความในใจของเจาออกมา 
เหมือนสายน้ําตอเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา 
จงชูมือขึ้นออนวอนพระองคเพื่อชีวิตลูก 
เล็กเด็กแดงทั้งหลายของเจา  
ซ่ึงเปนลมไปเพราะความหิวโหยอยูท่ีหัว 
ถนนตางๆ 
๒ ๐ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ข อ ท ร ง ท อ ด พ ร ะ เ น ต
ร  
และใครครวญเถิด 
ทรงกระทําเชนนี้แกใครบาง? 
ควรหรือท่ีผูเปนแมจะกินเลือดเนื้อเชื้อไข 
บรรดาลูกในไสท่ีตนฟูมฟกเลี้ยงดูมา? 
ควรหรือท่ีปุโรหิตและผูเผยพระวจนะจะ 
ถูกฆาในสถานนมัสการองคพระผูเปนเจา 
๒ ๑ ท้ังคนหนุมคนแกทั้งหลายนอนคลุกฝุนกลางถนน 
คนหนุมคนสาวของขาพระองคลมตาย 
ดวยคมดาบ 
พระองคทรงประหารเขาทั้งหลายในวัน 
แหงพระพิโรธ 
ท ร ง เชือดพวกเขาทิ้งโดยไมปราณี 
๒ ๒ พ ร ะองคทรงระดมความอกสั่นขวัญแขวน 
รอบดานเขาใสขาพระองค 
เหมือนเกณฑคนมาในวันงานเลี้ยงตามเทศกาล 
ในวันแหงพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+ 
ไมมีใครหนีรอดหรือรอดชีวิตไปได 
แมสักคนเดียว  
ศัตรูของขาพระองคไดทําลายลางบรรดา 
ผูท่ีขาพระองคฟูมฟกเลี้ยงดูมา 



 
๓ ขาพเจาคือผูท่ีเห็นความทุกขลําเค็ญโดย 
ไมเรียวแหงพระพิโรธของพระองค 
๒ พระองคทรงขับไลขาพเจาออกมาเดิน 
ในความมืดมนแทนที่จะเดินในความสวาง 
๓ อันท่ีจริงพระองคทรงพลิกพระหัตถเลนงานขาพเจา  
ครั้งแลวครั้งเลาวันยังคํ่า 
๔ พระองคทรงกระทําใหเนื้อและหนังของขาพเจาซูบซีดไป 
ทรงหักกระดูกของขาพเจาเสีย 
๕ พระองคทรงลอมกรอบขาพเจาไว 
ดวยความขมขื่นและความทุกขลําเค็ญ 
๖ ทรงกระทําใหขาพเจาอยูในความมืดมน 
เหมือนผูท่ีตายไปนานแลว 
๗ พระองคทรงกั้นลอมขาพเจาไวมิใหหนี 
เล็ดลอดไปได  
ทรงทําใหโซตรวนของขาพเจาหนักยิ่งขึ้น 
๘ แมเม่ือขาพเจาทูลวิงวอนขอความ 
ชวยเหลือ  
พระองคทรงไมใยดีคําอธิษฐานของ 
ขาพเจา 
๙ ทรงวางศิลาก้ันทางของขาพเจา 
ทรงกระทําใหหนทางของขาพเจาคดเคี้ยว 
๑ ๐ สําหรับขาพเจาแลวพระองคทรงเปนดังหมีท่ีคอยตะครุบ  
ดังสิงโตที่ซุมอยู 
๑ ๑ ทรงเปลี่ยนทางขาพเจาและฉีก 
ขาพเจาเปนชิ้นๆ 
ทิ้งขาพเจาอยางหนาสมเพช 
๑ ๒ ทรงโกงคันธนู   เล็งขาพเจาเปนเปา 



๑ ๓ ลูกธนูจากแลงธนูของพระองคเสียบทะลุใจขาพเจา 
๑ ๔ ขาพเจาตกเปนขี้ปากใหพี่นองรวมชาติ 
หัวเราะเยาะ 
เขารองเพลงลอเลียนขาพเจาวันยังคํ่า 
๑ ๕ พระองคทรงใหขาพเจากินผักรสขมจนลน  
และทําใหขาพเจาเข็ดขมดวยบอระเพ็ด 
๑ ๖ พระองคทรงเลาะฟนขาพเจาเสียดวยกรวด 
ทรงเหยียบย่ําขาพเจาจมฝุนธุลี 
๑ ๗ สันติสุขถูกพรากไปจากใจขาพเจา 
ขาพเจาลืมเสียแลววาความวัฒนาผาสุกเปนอยางไร 
๑ ๘ ขาพเจาจึงกลาววา “ ศักด์ิศรีของขาพเจาสูญสิ้นเสียแลว     
และทุกสิ่งท่ีขาพเจาคาดหวังจากองคพระผูเปนเจา+ก็พังทลาย”  

๑ ๙ โฆปรดระลึกถึงความทุกขลําเค็ญและการระหกระเหินของขา
พเจา 
ระลึกถึงความขมขื่นและบอระเพ็ดท่ีขาพเจาไดรับ 
๒ ๐ ขาพเจาจดจําสิ่งเหลานี้ไดดี  
และจิตใจของขาพเจาก็ราวรานอยูลึกๆ 
๒ ๑ ถึงกระนั้นขาพเจาก็หวนคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได  
ขาพเจาจึงเกิดความหวัง 
๒ ๒ เนื่องดวยความรักม่ันคงขององคพระผูเปนเจา+ 
เราจึงไมถูกผลาญทําลายไปสิ้น    
เพราะพระเมตตาของพระองคไม 
เสื่อมคลาย 
๒ ๓ มีมาใหมทุกเชา  
ความสัตยธรรมของพระองคย่ิงใหญนัก 
๒ ๔ ขาพเจารําพึงในใจวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ท ร งสถิตในขาพเจา”  
ฉะนั้นขาพเจาจึงคาดหวังจากพระองค 



๒ ๕ องคพระผูเปนเจา+ทรงดีตอผูท่ีฝากความหวังไวกับพระองค  
ทรงดีตอผูท่ีแสวงหาพระองค 
๒ ๖ เปนการดีท่ีจะสงบรอคอยความรอดที่ 
องคพระผูเปนเจา+ป ร ะ ท า น  
๒ ๗ เปนการดีท่ีคนเราจะแบกแอกไวขณะยังหนุมสาว 
๒ ๘ ใหเขานั่งเงียบๆอยูแตลําพัง 
เพราะพระองคทรงวางแอกนั้นไวบนเขา 
๒ ๙ ใหเขาจํานนซบหนาลงกับดิน 
เผื่ออาจยังมีความหวัง 
๓ ๐ ใหเขาเอียงแกมใหผูท่ีทํารายเขา 
และใหเขายอมรับความอัปยศอดสู 
๓ ๑ เพราะองคพระผูเปนเจามิไดทรงทอดทิ้งเขา 
ต ล อ ด ไ ป  
๓ ๒ แมพระองคทรงใหเกิดความทุกขโศก  
แตก็ยังจะทรงสําแดงความเมตตาสงสาร  
ตามความรักม่ันคงเหลือลนของพระองค 
๓ ๓ เพราะพระองคมิไดเต็มพระทัยท่ีจะใหเกิดความทุกขทรมาน 
หรือความโศกเศราแกสามัญชนทั้งหลาย 
๓ ๔ การเหยียบย่ําบรรดาเชลยในดินแดนก็ดี 
๓ ๕ การเปลี่ยนสิทธิ์ผูหนึ่งผูใดตอเบื้องพระพักตร 
องคพระผูใหญย่ิงสูงสุดก็ดี 
๓ ๖ การไมใหความยุติธรรมแกผูหนึ่งผูใดก็ดี 
องคพระผูเปนเจาจะไมทรงเห็นหรือ? 
๓ ๗ ผูใดจะสั่งและใหเปนไปไดหรือ? 
หากองคพระผูเปนเจามิไดมีประกาศิตไว 
๓ ๘ ทั้งสิ่งชั่วรายและสิ่งดีงาม 
ลวนมาจากพระโอษฐพระเจาสูงสุดมิใชหรือ? 
ตราบเทาท่ีมนุษยยังมีชีวิตอยู 



๓ ๙ ควรหรือท่ีเขาจะบนตัดพอ 
เม่ือถูกลงโทษเนื่องดวยบาปผิดของตน 
๔ ๐ ใหเราสํารวจตรวจตราวิถีทางของเราเอง 
และหันกลับมาหาองคพระผูเปนเจา+ 
๔ ๑ ใหเราชูใจและชูมือขึ้นอธิษฐานตอพระเจาในสวรรค 
๔ ๒ ขาพระองคท้ังหลายผิดไปแลวและได 
กบฏขัดขืนพระองค   
และพระองคมิไดทรงอภัยให 
๔ ๓ ทรงคลุมองคไวดวยพระพิโรธ  และทรง 
ตามลาขาพระองคท้ังหลาย  
ทรงประหารโดยไมปรานี 
๔ ๔ ทรงทรงคลุมพระองคเองไวดวยเมฆ 
เพื่อมิใหคําอธิษฐานใดๆขึ้นถึงพระองคได 
๔ ๕ พระองคทรงกระทําใหขาพระองค 
ทั้งหลายเปนกากเดนและขยะ 
ในหมูประชาชาต ิ
๔ ๖ ศัตรูท้ังปวงของพวกขาพระองคเปดปากวารายพวกขาพระอง
ค 
๔ ๗ ขาพระองคท้ังหลายเผชิญความสะพรึงกลัว  
การหลอกลวง  และความพินาศยอยยับ”  
๔ ๘ ธารน้ําตาไหลหลั่งจากตาขาพเจา  
เพราะพี่นองรวมชาติของขาพเจาถูกทําลาย 
๔ ๙ ขาพเจาจะหลั่งน้ําตาไมขาดสาย  
ไมสิ้นสุด 
๕ ๐ จ นกวาองคพระผูเปนเจา+จะทอดพระเนตรจากสวรรค 
ลงมาเหลียวแล 
๕ ๑ สิ่งที่เห็นทําใหใจขาพเจาทุกขระทม 
เนื่องดวยหญิงท้ังปวงในเมืองของขาพเจา 



๕ ๒ บรรดาผูท่ีเปนศัตรูกับขาพเจาโดยไมมี 
สาเหตุ  
ตามลาขาพเจาเหมือนลานก 
๕ ๓ เขาทั้งหลายมุงปลิดชีวิตขาพเจาในบอ 
แ ล ะ เอากอนหินถมไว 
๕ ๔ น้ําไหลทวมมิดศีรษะขาพเจา  
จนขาพเจาคิดวาตัวเองถึงจุดจบแลว 
๕ ๕ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขาพระองครองเรียก 
พระนามของพระองคจากเบื้องลึกของบอ 
๕ ๖ พระองคทรงไดยินขาพระองคออนวอนวา 
ขออยาทรงปดพระกรรณ 
จากคํารองทูลขอการปลดปลอยชวยเหลือของขาพเจา”  
๕ ๗ พระองคเสด็จมาใกลเม่ือขาพระองค 
รองเรียกพระองค 
และตรัสวา “ อยากลัวเลย”  
๕ ๘ ขาแตองคพระผูเปนเจาพระองคทรงรับ 
คดีความของขาพระองค  
ทรงไถชีวิตขาพระองค 
๕ ๙ ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระองคทรงเห็นการราย 
ที่เขาทําแกขาพระองค 
ขอทรงใหความเปนธรรมแกขาพระองค 
๖ ๐ พระองคทรงเห็นการแกแคนของพวกเขา 
สิ่งท้ังปวงที่พวกเขาคบคิดกันเก่ียวกับขาพระองค 
๖ ๑ ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระองคทรงไดยินคํา 
สบประมาทของพวกเขาแลว   
สิ่งท้ังปวงที่พวกเขาคบคิดกันเก่ียวกับขาพระองค 
๖ ๒ สิ่งที่เหลาศัตรูซุบซิบพึมพํากันเก่ียวกับ 
ขาพระองค  ตลอดทั้งวัน 



๖ ๓ โปรดทอดพระเนตรดูเขาทั้งหลาย! 
จะลุกเหินเดินนั่ง    
ก็ถากถางขาพระองคดวยเพลงลอเลียน 
๖ ๔ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขอทรงสนองแกพวกเขา 
อยางสาสม  
ตามผลแหงน้ํามือของพวกเขา 
๖ ๕ ขอทรงคลี่ผาปดคลุมใจพวกเขา 
ขอใหคําแชงสาปของพระองคตกแกพวกเขา 
๖ ๖ ขอทรงรุกไลพวกเขาดวยพระพิโรธและทําลายลางพวกเขา  
จากภายใตฟาสวรรคขององคพระผูเปนเจา+ 
 
๔ กระไรหนอทองคําจึงมัวหมอง 
ทองบริสุทธิ์จึงหมดความสุกปลั่งไปได  
อัญมณี*(๔ :๑  หรือศิลา)ศักด์ิสิทธ์ิกระจัดกระจายกลาดเกลื่อน 
ไปตามหัวถนน 
๒ เหตุไฉน บุตรล้ําคาแหงศิโยน  ซ่ึงเคยสูงคาเทียบทองเนื้อเกา 
จึงถูกตีราคาเพียงหมอดินฝมือชางปน 
๓ แมหมาในยังใหนมฟูมฟกลูกของมัน   
แตพี่นองรวมชาติของขาพเจากลับใจไม 
ไสระกํา 
เหมือนนกกระจอกเทศในทะเลทราย 
๔ ทารกลิ้นแหงคับเพดานปากเพราะความ 
หิวกระหาย   
เด็กๆรองขออาหาร แตไมมีใครหยิบยื่นให 
๕ บรรดาผูซ่ึงเคยบริโภคสิ่งโอชะ   บัดนี้ 
สิ้นเนื้อประดาตัวอยูตามถนน 
บรรดาผูซ่ึงเคยนุงหมอาภรณมวงล้ําคา   บัดนี้นอนคลุกกองขี้เถา 
๖ โทษทัณฑแหงพ่ีนองรวมชาติของขาพเจา 



ใหญหลวงกวาโทษทัณฑของโสโดม 
ซ่ึงถูกคว่ําทลายในชั่วพริบตา  โดยไมเก่ียวกับน้ํามือผูใดเลย 
๗ บรรดาเจาใหญนายโตของเราบริสุทธ์ิกวาหิมะ   
ขาวผองย่ิงกวาน้ํานม  
แดงสดใสยิ่งกวาทับทิม   ประกายเจิดจาดังอัญมณี 
๘ แตบัดนี้ผิวพรรณของพวกเขาหมองคล้ํายิ่งกวาเขมา 
เขาอยูตามถนนไมมีใครจําได  
หนังของเขาเหี่ยวหุมกระดูก  
ซูบผอมราวไมเสียบผี 
๙ บรรดาผูท่ีถูกปลิดชีวิตดวยคมดาบ  
ก็ยังดีเสียกวาผูท่ีตายดวยความอดอยาก 
ทุกขทรมานเพราะความหิวโหย  
ตายไปอยางชาๆเพราะขาดธัญญาหาร 
๑ ๐ บรรดาหญิงผูใจออนโยนจับลูกในไสมาตม 
เปนอาหาร 
ในชวงท่ีชนชาติของเราถูกทําลายลาง 
๑ ๑ องคพระผูเปนเจา+ท ร ง ร ะ บ า ย พระพิโรธเกรี้ยวกราด 
ออกมาเต็มท่ี 
ทรงจุดไฟขึ้นในศิโยน   เผาผลาญ 
รากฐานทั้งหลายของเมืองนี้จนวายวอด 
๑ ๒ ไมมีกษัตริยองคไหน  ไมมีชนชาติใดท่ัว 
โลกนี้เชื่อวา 
ขาศึกศัตรูจะสามารถลวงล้ําผานประตู 
เยรูซาเล็มเขามาได 
๑ ๓ แตก็เปนไปแลว   เนื่องดวย 
ความผิดบาปของเหลาผูเผยพระวจนะ  
และความอสัตยอธรรมของเหลาปุโรหิต  
ซ่ึงกระทําใหโลหิตผูชอบธรรมหลั่งนองอยูกลางกรุง 



๑ ๔ บัดนี้เขาทั้งหลายเดินคลําสะเปะสะปะ 
ไปตามถนนเหมือนคนตาบอด  
เนื้อตัวแปดเปอนไปดวยเลือด  
จนไมมีใครกลาแตะตองเสื้อผาของพวกเขา 
๑ ๕ ผูคนตะโกนใสพวกเขาวา” ไ ป ใหพนนะเจาแปดเปอนมลทิ
น ”  
“ ไปใหพน  อยามาถูกเนื้อตองตัวเรา”  
เม่ือเขาหนีรอนเรไป  
ผูคนในชาติตางๆบอกกันวา “ เจาอยูท่ีนี่อีกตอไปไมได”  
๑ ๖ องคพระผูเปนเจา+นี่แหละทรงกระจายพวกเขาไป 
พระองคไมทรงดูแลเขาทั้งหลายอีก  
ปุโรหิตท้ังหลายไมเปนท่ีเคารพนับถือ  
ผูอาวุโสท้ังหลายไมเปนท่ีชื่นชอบ 
๑ ๗ ยิ่งกวานั้นตาของเราออนลาในการเสาะหาความ 
ชวยเหลืออันเปลาประโยชน  
จากหอคอยตางๆเราหมายมองสักชนชาติหนึ่ง 
ซ่ึงชวยเหลืออะไรเราไมได 
๑ ๘ ผูคนสะกดรอยตามเราทุกฝกาว   จนเรา 
เดินไปตามถนนของเราไมได  
จุดจบของเราใกลเขามา  
วันเวลาของเราใกลจะครบกําหนด  
เพราะจุดจบของเรามาถึงแลว 
๑ ๙ ผูตามลาเราวองไวย่ิงกวานกอินทรีในทองฟา 
เขาทั้งหลายรุกไลเราบนภูเขาตางๆ 
และซุมดักเราอยูในถ่ินกันดาร 
๒ ๐ เจาชวีิตของเราผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเจิมไวนั้น 
ติดอยูในกับของเขาทั้งหลาย  
เราเคยคิดวาในรมบารมีของกษัตริย  



เราจะมีชีวิตอยูในหมูชาติท้ังหลาย 
๒ ๑ ธิดาแหงเอโดม   เจาผูอาศัยในดินแดนอูส 
กระหยิ่มลิงโลดไปเถิด  
แตถวยแหงพระพิโรธก็จะเวียนไปถึงเจาเชนกัน  
เจาจะเมามายและเปลือยลอนจอน 
๒ ๒ ธิดาแหงศิโยนเอย   โทษทัณฑของเจาจะจบสิ้น  
พระองคจะไมใหเจาตกเปนเชลยอยูชานาน 
แตสวนธิดาแหงเอโดมจะถูกลงโทษเพราะ 
ความผิดบาป  
และความชั่วรายท้ังหลายของเจาจะถูกเปดโปง 
 
๕ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขอทรงระลึกถึงสิ่งท่ี  
เกิดขึ้นแกขาพระองคท้ังหลาย 
ขอโปรดทอดพระเนตรดูความอัปยศอดสู 
ของขาพระองคท้ังหลาย 
๒ มรดกของเราตกไปเปนของคนตางดาว 
เหยาเรือนของเราตกเปนของคนตางชาติ 
๓ ขาพระองคทั้งหลายกลายเปนลูกกําพรา 
พอตายไป  แมของเราตกพุมมาย 
๔ เราตองซ้ือน้ําของเราไวด่ืม 
เราตองซ้ือฟนของเราไวใช 
๕ ผูรุกไลเราเหยียบค้ําคอเรา  
เราออนระโหยไมไดพักผอน 
๖ เรายอมจับมือกับอียิปตและอัสซีเรีย  
เพื่อมีอาหารพอกิน 
๗ บรรพบุรุษของเราทําบาป   และตายไปแลว 
สวนเราตองมารับโทษแทน 
๘ พ ว ก ท า ส ป ก ค ร อ ง เ ร า   



และไมมีใครชวยเราพนจากเง้ือมมือของเขาทั้งหลาย 
๙ เราไดอาหารมาโดยเสี่ยงชีวิตตอดาบ 
ในถ่ินกันดาร 
๑ ๐ ผิวหนังของเรารอนผาวเหมือนเตาผิง  
ระบมไขเพราะความหิวโหย 
๑ ๑ พวกผูหญิงถูกในศิโยน  
และสาวพรหมจารีในหัวเมืองของยูดาหถูกย่ํายี 
๑ ๒ บรรดาเจานายถูกจับมาแขวนดวยมือศัตรูท้ังหลายของเขา 
พวกผูอาวุโสไมไดรับความเคารพนับถือ 
๑ ๓ คนหนุมๆ ถูกเกณฑไปโมแปง  
เด็กๆแบกฟนลมลุกคลุกคลาน 
๑ ๔ บรรดาผูอาวุโสเลิกนั่งอยูท่ีประตูเมืองตอไป  
คนหนุมท้ังหลายก็เลิกบรรเลงเพลง 
๑ ๕ ความชื่นชมยินดีหายลับไปจากใจของเรา 
การรายรําของเรากลับกลายเปนการคร่ําครวญ 
๑ ๖ มงกุฎรวงหลนไปจากศีรษะของเรา 
วิบัติแกเรา   เพราะเราไดทําบาป 
๑ ๗ ดวยเหตุนี้  ดวงใจของเราจึงราวราน 
ดวยความ 
ดวงตาของเราจึงพรามัว 
๑ ๘ เนื่องดวยภูเขาศิโยนซึ่งเริศราง  
เปนท่ีเพนพานของฝูงหมาใน 
๑ ๙ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูประทับอยูเปนนิตย 
พระที่นั่งของพระองคย่ังยืนตลอดทุกชั่วอายุ 
๒ ๐ เหตุไฉนพระองคทรงลืมขาพระองค 
ทั้งหลายเสมอ 
เหตุไฉนทรงทอดทิ้งเหลาขาพระองค 
ไปนานถึงเพียงนี้ 



๒ ๑ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขอทรงกอบกูขาพระองค 
ทั้งหลายคืนสูพระองค  
เพื่อขาพระองคท้ังหลายจะหวนกลับมา 
โปรดทรงฟนฟูอดีตอันรุงเรืองของเรา 
กลับคืนมา 
๒ ๒ เวนเสียแตวาพระองคทรงทอดทิ้ง 
ขาพระองคท้ังหลายไปอยางสิ้นเชิง 
และทรงพิโรธปวงขาพระองคเปนลนพน 
 



 
พระธรรมเลมนี้เขียนขึ้นโดยเอเสเคียลในศตวรรษที่ 6 
กอนคริสตศักราช 
เอเสเคียลเปนปุโรหิตซ่ึงถูกกวาดตอนไปเปนเชลยในกรุงบาบิโลนเ
ม่ือป 597 กอนค.ศ .และเปนผูเผยพระวจนะของพระเจา ณ ที่นั้น 
ทานประกาศวาผูท่ียังคงอยูในกรุงเยรูซาเล็มจะประสบภัยพิบัติ 
แตเพื่อนเชลยชาวยิวไมยอมรับ 
ครั้นเม่ือเปนจริงตามที่ทานพยากรณไวคือในป 586 กอนค.ศ . 
กรุงเยรูซาเล็มถูกทําลาย (ดู 33:21) 
เหลาประชากรจึงเริ่มรับฟงดวยความกระตือรือรน 
จากจุดนี้เนื้อความที่ทานประกาศเริ่มเบนจากโทษทัณฑมาเปนการ
ปลอบประโลม และความหวังสําหรับอนาคต 
เม่ือถึงท่ีสุดของความเลวรายก็เปนเวลาที่จะวางโครงการเริ่มตนให
ม เอเสเคียลเปนทั้งผูเลี้ยงแกะคือตองปกปองดูแลเหลาประชากร 
และเปนท้ังยามสังเกตการณคือคอยเตือนถึงภัยพิบัติซ่ึงจะมาถึง 
เนื้อหาของพระธรรมเลมนี้เนนท่ีความบริสุทธิ์ไมผันแปรของพระเจ
า นี่เปนท้ังคําม่ันสัญญาและคําเตือน 
เปนสัญญาณเตือนเพราะพระเจาตรัสไวแลววาจะลงโทษความผิดบ
าป ก็จะเปนไปตาม นั้นแนนอน 
สวนท่ีเปนคําม่ันสัญญาก็เพราะพระเจาตรัสวาจะทรงทําตามพระสั
ญญาท่ีใหไว ก็จะเปนไปตามนี้แนนอน 
พระธรรมเอเสเคียลแสดงใหเห็นวาเปนจริงตามที่พระเจาตรัสไว 
คือเยรูซาเล็มยอยยับเพราะบาปของชนยูดาห 
และกรุงนี้จะกลับคืนสูปกติสุขตามพระสัญญาของพระเจา 
เพราะพระเจาตรัสคําไหน ก็เปนไปตามนั้น 
 
โครงเรื่อง 
1. พระเจาทรงเรียกเอเสเคียล  (1:1-3:27) 



2. คําพยากรณเก่ียวกับอิสราเอลและเยรูซาเล็ม (4:1-24:27) 
3. คําพยากรณเก่ียวกับชาติตางๆ  (25:1-32:32) 
4. คําสัญญาวาชาวอิสราเอลจะกลับคืนมาและคืนสูความรุงเรือง
 (33:1-39:29) 
5. พระวิหารที่สรางขึ้นใหมในอาณาจักรของพระเจา 
 (40:1-48:35) 
 
เอเสเคียล 
 
สิ่งมชีีวติทัง้ 4และพระสริิขององคพระผูเปนเจา+ 
1ในวันท่ี 5 เดือน 4 ปท่ี 301 ขณะเมื่อขาพเจาอยูกับเพื่อนเชลย ณ 
ริมแมน้ําเคบาร ฟาสวรรคเบิกออก 
และขาพเจาเห็นนิมิตจากพระเจา 
2ในวันท่ี 5 เดือนนั้นเปนปท่ี 5 ซ่ึงกษัตริยเยโฮยาคีนตกเปนเชลย 
3พระวจนะขององคพระผูเปนเจา+มาถึงปุโรหิตเอเสเคียลบุตรบุซี2 
ณ ริมแมน้ําเคบาร ในดินแดนของชาวบาบิโลน3 
พระหัตถขององคพระผูเปนเจา+อยูเหนือเอเสเคียลที่นั่น 

4ขาพเจามองดูเห็นพายุใหญพัดมาจากทางเหนือ 
มีเมฆมหึมาซ่ึงรายลอมดวยแสง สวางเจิดจา 
และมีฟาแลบแวบวาบอยู ใจกลางไฟนั้นแลดูเหมือนโลหะสุกปลั่ง 
5และในไฟนั้นมีบางสิ่งคลายสิ่งมีชีวิต  4 ตน 
ซ่ึงมีรูปพรรณสัณฐานคลายมนุษย 6แตวาทุกตนตางมี 4 หนา 
และมี 4 ปก 7มีขาเหยียดตรง มีกีบเทาเหมือนกีบลูกวัว 
และสุกปลั่งเหมือนทองสัทฤทธิ์ท่ีขึ้นเงา 8ภายใตปกท้ัง 4 ดาน 

                                      
1 1:1  หรือ เมื่อขาพเจาอายุ 30 ป 
2 1:3 เอเสเคียลบุตรปุโรหิตบุซี 
3 1:3 หรือ ชาวเคลเดีย 



มีมือเปนมือมนุษย สิ่งมีชีวิตท้ัง 4 นี้มีหนาและปก 
9ปกของมันกางออกออกจดปกของกันและกัน 
มุงไปในทิศทางเดียวกัน โดยไมไดหันตัวเลย 
10ท้ัง 4 ลวนมี 4 หนา คือหนาหนึ่งเปนมนุษย 
ดานขวาเปนหนาสิงโต ดานซายเปนหนาวัว 
และดานหลังเปนหนานกอินทรี 11หนาของสิ่งมีชีวิต 4 
ก็เปนเชนนั้น ทั้ง 4คลี่ 2 ปกแผขึ้นขางบน 
ออกไปจดกับปกของกันและกัน สวนอีก 2 ปกปกคลุมลําตัวไว 
12ท้ัง 4 ลวนมุงตรงไปขางหนา ไมวาวิญญาณจะไปทางไหน ทั้ง 4 
ก็มุงหนาตรงไปทางนั้น โดยไมไดหันตัวเลย 
13ลักษณะของสิ่งมีชีวิตท้ัง 4 เหมือนถานคุโชนหรือคบไฟ 
มีไฟท่ีลุกโชติชวงมากเคลื่อนไปมาทามกลางทั้ง 4 นี้ 
และฟาแลบแวบวาบ อ อ ก ม า จ า ก ไ ฟ  14สิ่งมีชีวิตทั้ง 4 
นี้โฉบไปมาดุจสายฟาแลบ 

15ขณะที่ขาพเจาจองดูสิ่งมีชีวิตท้ัง 4 นี้ ก็ 
เห็นวงลอท่ีพ้ืนวงลอแตละวงอยูขางสิ่งมีชีวิตแตละตน 
16วงลอมีรูปรางและโครงสรางดังนี้ 
มันสองประกายคลายพลอยสีเขียวเหลือง วงลอท้ังสี่ 
ก็มีสัณฐานเหมือนกัน 
แตละลอดูเหมือนมีอีกลอหนึ่งซอนขวางอยูขางใน 
17วงลอนี้จะเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับท่ีสิ่งมีชีวิตนั้นมุงหนาไป 
โดยลอไมตองหันไปมา ขณะสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไป 
18ขอบวงลอนั้นสูงและนาหวั่นเกรง ขอบวงลอท้ังสี่ 
มีนัยนตาอยูรอบ 

19เม่ือสิ่งมีชีวิตท้ัง 4 เ คลื่อนที่ วงลอซ่ึงอยูขางๆ 
ก็เคลื่อนตาม และเมื่อท้ัง 4 ลอยขึ้นจากพื้น วงลอก็ลอยขึ้นดวย 
20ไมวาวิญญาณไปท่ีไหน ทั้ง 4 ก็ไปที่นั่น 
และวงลอก็ลอยตามไปดวยเพราะวิญญาณของสิ่งมีชีวิตท้ัง 4 



อยูในวงลอ 21เมื่อท้ัง 4 เคลื่อนที่ วงลอก็เคลื่อนที่ เมื่อทั้ง 4 หยุดนิ่ง 
วงลอก็หยุดนิ่งดวย และเมื่อท้ัง 4 ลอยขึ้นจากพื้น 
วงลอก็ลอยตามขึ้นดวย เพราะวิญญาณของสิ่งมีชีวิตท้ัง 4 
อยูในวงลอ 

22เหนือศีรษะของสิ่งมีชีวิตท้ัง 4 คลายฟากวาง 
สองประกายดังผลึกน้ําแข็ง นาหวั่นเกรงนัก 
23ใตสิ่งท่ีคลายฟากวางนี้ 2 ปกของสิ่งมีชีวิตท้ัง 4 คลี่ออกจดกัน 
สวนอีก 2 ปก คลุมลําตัวไว 24เมื่อท้ัง 4 เคลื่อนไหว 
ขาพเจาไดยินเสียงปกเหมือนเสียงน้ําเชี่ยวกราก 
เหมือนเสียงขององคผูทรงฤทธ์ิ4 เหมือนเสียงชุลมุนของกองทัพ 
เม่ือทั้ง 4 หยุดนิ่งก็ลดปกลง 

25ขณะเมื่อท้ัง 4 ยืนนิ่งลดปกลง 
ก็มีเสียงจากฟากวางเหนือศีรษะของทั้ง 4 ต น  
26เหนือฟากวางเหนือศีรษะสิ่งมีชีวิตทั้ง 4 
นี้คือสิ่งท่ีคลายบัลลังกไพฑูรยและเหนือบัลลังกนั้น 
มีรางหนึ่งแลดูคลายมนุษย 
27ขาพเจาเห็นวาจากสวนท่ีคลายบั้นเอวของผูนั้นขึ้นไปแลดูเหมือ
นโลหะสุกปลั่งราวกับเต็มไปดวยไฟ 
และจากสวนนั้นลงมาแลดูเหมือนไฟ 
และมีแสงสวางเจิดจาอยูรอบผูนั้น 
28แสงสวางเจิดจาท่ีอยูรอบผูนั้นเหมือนรุงในเมฆเมื่อวันฝนตก  

ลักษณะพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ก็เปนเชนนั้น 
เม่ือขาพเจาเห็นแลวก็หมอบกราบซบหนาลงถึงดิน 
และขาพเจาไดยินเสียงผูหนึ่งตรัส 
 
ก า รทรงเรยีกเอเสเคียล 

                                      
4 1:24 ภาษาฮีบรูวา ชัดดาย 



2พระองคตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย จงยืนขึ้นเถิด 
เราจะพูดกับเจา”  
2ขณะพระองคตรัสพระวิญญาณเสด็จเขามาในขาพเจา 
พยุงขาพเจายืนขึ้น และขาพเจาไดยินพระองคตรัสกับขาพเจา 

3พระองคตรัสวา ” บุตรมนุษยเอย 
เราจะสงเจาไปยังชนชาติอิสราเอล ชนชาติกบฏที่ทรยศเรา 
เขากับบรรพบุรุษกบฏตอเราแมตราบเทาทุกวันนี้ 
4ชนชาติท่ีเราจะสงเจาไปนี้เปนพวกที่ด้ือดึง และหัวแข็ง 
จงกลาวกับเขาทั้งหลายวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสดังนี้’  
5และไมวาเขาจะรับฟงหรือไม 
เขาก็จะรูวามีผูเผยพระวจนะในหมูพวกเขา 
เพราะเขาเปนพงศพันธุกบฏ 6สวนเจา บุตรมนุษยเอย 
อยากลัวเขาหรือคําพูดของเขาเลย 
อยากลัวแมวาเจาจะถูกลอมกรอบดวยหนามใหญ หนามยอย 
หรือตกอยูในดงแมงปอง อยาหวาดกลัวคําพูดของเขาห 
รือขวัญผวาเพราะเขา แมวาเขาจะเปนพงศพันธุกบฏ 7เจาจงกลาว 
ถอยคําของเราใหเขาฟง ไมวาเขาจะรับฟงหรือไมก็ตาม 
เพราะพวกเขามักกบฏ 8สวนเจา บุตรมนุษยเอย จงฟงสิ่งท่ีเราบอก 
อยาทรยศเหมือนพงศพันธุมักกบฏ 
จงอาปากกินสิ่งท่ีเรามอบแกเจา”  
9และแลวขาพเจาก็แลดู เห็นมือหนึ่งยื่นมวนหนังสือออกมาให 
10พระองคทรงคลี่หนังสือมวนออกตอหนาขาพเจา 
ในนั้นมีถอยคําคร่ําครวญ คําไวอาลัย และถอยคําวาดวยภัยพิบัติ 
เขียนไวท้ังสองดาน 
 
3พระองคตรัสแกขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
จงกินหนังสือมวนซ่ึงอยูตรงหนาเจานี้ 



แลวไปกลาวแกพงศพันธุอิสราเอล”  2ขาพเจาจึงอาปาก 
พระองคก็ประทานหนังสือมวนใหขาพเจากิน 
3แลวพระองคตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
จงกินหนังสือมวนท่ีเรามอบแกเจานี้ใหหมด”  ขาพเจาก็กิน 
หนังสือนั้นมีรสหวานเหมือนน้ําผึ้ง 

4แลวพระองคตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรแหงมนุษยเอย 
บัดนี้จงไปหาพงศพันธุอิสราเอล และกลาวถอยคําของเราใหเขาฟง 
5เรามิไดสงเจาไปหาชนตางชาติซ่ึงพูดภาษาท่ียากและเจาฟงไมเข
าใจ แตใหไปหาชนชาติอิสราเอล 
6เราไมไดสงเจาไปหาชนชาติตางๆ ซึ่งพูดภาษายากๆ 
และเจาฟงไมเขาใจ แนทีเดียวหากเราสงเจาไปหาคนพวกนั้น 
เขายังจะรับฟง 7สวนพงศพันธุอิสราเอลจะไมยอมรับฟงเจา 
เพราะเขาไมเต็มใจรับฟงเรา 
เนื่องจากพงศพันธุอิสราเอลทั้งสิ้นใจแข็งด้ือดาน 
8แตเราจะทําใหเจาแข็งแกรงและไมลดละเชนเดียวกับพวกเขา 
9เราจะกระทําใหหนาผากของเจาเหมือนหินผาและแข็งแกรงยิ่งกว
าหินเหล็กไฟ อยากลัวหรืออยาขวัญผวาเพราะเขา 
แมวาเขาเปนพงศพันธุกบฏ”  

10แลวพระองคตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
จงตั้งใจฟงใหดีและจงจดจําทุกถอยคําท่ีเรากลาวแกเจาใหขึ้นใจ 
11บัดนี้จงไปหาพี่นองรวมชาติของเจาท่ีตกเปนเชลยอยู 
และจงกลาวกับเขาวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสดังนี้’  
จงพูดกับเขาไมวาเขาจะฟงหรือไมก็ตามบอกเขาวา”  
12แลวพระวิญญาณทรงยกขาพเจาขึ้น 
และขาพเจาไดยินเสียงกระหึ่มเบ้ืองหลังขาพเจาวา 
“ ขอพระสิริแหงองคพระผูเปนเจา+เปนท่ีสรรเสริญยกยองในที่ประ



ทับของพระองค!" 13มีเสียงปกกระทบกันของสิ่งมีชีวิตท้ัง 4 นั้น 
และเสียงวงลอที่อยูขางตัวดังกระหึ่ม 

14พระวิญญาณทรงยกขาพเจาขึ้นอีกและพาไป 
ขาพเจาขมขื่นและโกรธเคืองในจิตใจ 
พระหัตถขององคพระผูเปนเจา+หนักอยูเหนือขาพเจา 
15ขาพเจามาถึงเหลาเชลย ซึ่งอาศัยอยูท่ีเทอาบิบใกลแมน้ําเคบาร 
ณ ที่นั่น ขาพเจานั่งอยูในหมูพวกเขา อัดอั้นตันใจอยูตลอด 7 วัน 
 
คําเตอืนอสิราเอล 

16ครั้นสิ้น 7 วัน 
พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
17” บุตรมนุษยเอย 
เราไดแตงตั้งใหเจาเปนยามสําหรับพงศพันธุอิสราเอล ฉะนั้น 
จงสดับฟงถอยคําท่ีเรากลาว 
แลวแจงคําเตือนของเราแกเขาทั้งหลาย 
18เม่ือเราบอกคนชั่ววาเขาจะตองตาย 
และเจาไมไปเตือนเขาหรือพูดใหสติ 
ดึงเขาออกจากทางชั่วเพื่อชวยชีวิตเขา 
คนชั่วนั้นก็จะตายเพราะ5บาปผิดของตน 
และเราจะใหเจารับผิดชอบที่เขาตองตาย 
19แตหากเจาเตือนคนชั่วนั้นแลว 
และเขาไมยอมหันจากความชั่วหรือเลิกทําผิด 
เขาก็จะตายเพราะบาปของตน แตตัวเจาก็จะพนโทษ 
20และเมื่อคนชอบธรรมหันจากความชอบธรรมไปทําชั่ว 
และเราวางสิ่งท่ีทําใหสะดุดไวตรงหนาเขา ถาเจาไมไดเตือนเขา 
เขาจะตายเพราะบาปของตน 

                                      
5 3:18  หรือ ใน เชนเดียวกับขอ 19 แ ล ะ  20 



เราจะไมจดจําความชอบธรรมของเขา 
และเราจะใหเจารับผิดชอบที่เขาตองตาย 
21แตหากเจาเตือนคนชอบธรรมมิใหทําบาปและเขาก็ไมทําบาป 
เขายอมจะมีชีวิตอยูเพราะ รับฟงคําเตือน 
และเจาก็ไดชวยชีวิตตัวเองไว”  
22พระหัตถขององคพระผูเปนเจา+อยูเหนือขาพเจา ณ ที่นั่น 
และพระองคตรัสกับขาพเจาวา “ จงลุกขึ้นและออกไปยังท่ีราบ 
เราจะพูดกับเจาท่ีนั่น”  

23ขาพเจาจึงลุกขึ้นและออกไปยังที่ราบนั้น 
พระสิริขององคพระผูเปนเจา+อยูท่ีนั่น 
เชนเดียวกับพระสิริซ่ึงขาพเจาแลเห็นท่ีริมแมน้ําเคบาร 
และขาพเจาก็หมอบกราบซบหนาลงถึงดิน  

24แลวพระวิญญาณเสด็จเขามาในตัวขาพเจา 
พยุงขาพเจายืนขึ้น พระองคตรัสกับขาพเจาวา “ ไปเถิด 
จงขังตัวเองอยูในบานของเจา 25แลวเขาจะเอาเชือกมัดเจาไว 
เจาจึงไมสามารถไปไหนมาไหนในหมูประชากรได 
26เราจะทําใหลิ้นของเจาคับติดเพดานปาก เพื่อเจาจะนิ่งเปนเบ้ือ 
ไมอาจวากลาวตักเตือนเขาทั้งหลาย 
เพราะเขาเปนพงศพันธุมักกบฏ 27แตเม่ือเรากลาว กับเจา 
เราจะเปดปากเจาและเจาจะกลาวแกพวกเขาวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสดังนี้’  
ใครที่รับฟงก็ใหรับฟงไป ใครจะปฏิเสธก็ปฏิเสธไป 
ในเมื่อเขาทั้งหลายเปนพงศพันธุมักกบฏ”  
 
สัญลักษณของการลอมกรงุเยรซูาเล็ม 
4” บัดนี้ บุตรมนุษยเอย 
จงเอาดินเหนียวแผนหนึ่งมาวางไวตรงหนาเจา 
และวาดแผนที่กรุงเยรูซาเล็มบนดินนั้น 



2แลวจงลอมรอบดวยอุปกรณลอมเมือง กอเชิงเทิน 
ตั้งคายรอบและวางเครื่องกระทุงโ ด ย ร อ บ  
3แลวเอากะทะเหล็กมาตั้งเปนเสมือนกําแพงเหล็กก้ันระหวางเจากับ
ตัวเมือง จงหันหนาเขาหาเมืองนั้น 
เมืองนั้นเปนอันตกอยูในวงลอมของเจา 
นี่เปนหมายสําคัญแกพงศพันธุอิสราเอล 
4“ จากน้ันจงนอนตะแคงซาย 
รับแบกความบาปแหงพงศพันธุอิสราเอลไวบนเจา6 
ตลอดจํานวนวันท่ีเจานอนตะแคงซาย 
5เรากําหนดวันใหเจาตามจํานวนปแหงบาปผิดของพวกเขา 
ฉะนั้นเจาจะแบกความผิดบาปของพงศพันธุอิสราเอลอยู 390 วัน 

6” เม่ือครบกําหนดแลว เจาตองนอนลงอีก 
คราวนี้นอนตะแคงขวา 
และรับแบกความผิดบาปของพงศพันธุยูดาห เรากําหนดไว 40 วัน 
1 วันสําหรับ 1 ป 7จงหันหนาเขาหาเครื่องลอมกรุงเยรูซาเล็ม 
จงชูแขนอันเปลือยเปลาใสกรุงนั้นแลวพยากรณ 
8เราจะเอาเชือกมัดเจาไว 
เพื่อเจาจะพลิกตัวไมไดจนกวาจะครบกําหนดวันลอมเมือง 

9” จงเอาขาวสาลี ขาวบารเลย ถ่ัวและถ่ัวแดง 
ขาวฟางและขาวสเปลตเก็บไวในโองใชทําขนมปงใหตนเอง 
ซ่ึงเจาจะตองกินระหวางท่ีเจานอนตะแคงตลอด 390 วัน 
10จงตวงอาหารออกมาวันละราว 2 ขีด7 
และกินอาหารนี้ตามม้ือท่ีกําหนดในแตละวัน 11และจงตวงน้ําราว 
1 เหยือก8 ดื่มตามเวลาที่กําหนด 

                                      
6 4:4  หรือ ขาวเจา 
7 4:10 หรือ 20 เ ช เ ข ล  ร า ว  200 กรัม 
8 4:11 ภาษาฮีบรูวา 1/6 ฮิน ราว 0.6 ลิตร 



12จงกินอาหารนี้เหมือนกินขนมขาวบารเลย 
จงปงกินตอหนาผูคนโดยใชอุจจาระเปนเชื้อเพลิง”  
13องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
“ ชนชาติอิสราเอลจะกินอาหารที่เปนมลทินเชนนี้ทามกลางประชา
ช าติตางๆ ซึ่งเราจะขับไลเขาไปนั้น”  
14แลวขาพเจาจึงกราบทูลวา 
“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด อยาใหเปนเชนนั้นเลย 
ขาพระองคไมเคยปลอยตัวเปนมลทินเลย ตั้งแตหนุมมาจนบัดนี้ 
ขาพระองคไมเคยรับประทานสัตวใดท่ีตายเอง 
หรือท่ีถูกสัตวปาขย้ํา ไมเคยมีเนื้อสัตวมลทินใดๆ 
เขาปากขาพระองคเลย”  

15พระองคตรัสวา “ เอาเถิด 
เราอนุญาตใหเจาปงขนมปงโดยใชมูลโคแทนอุจจาระมนุษย”  
16แลวพระองคตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
เราจะตัดแหลงเสบียงในเยรูซาเล็ม 
ผูคนจะกินอาหารปนสวนดวยความหวั่นวิตก 
และด่ืมน้ําปนสวนดวยความสิ้นหวัง 
17เพราะน้ําและอาหารจะหายาก 
เขาทั้งหลายจะมองตากันดวยความอกสั่นขวัญแขวน 
และจะซูบซีดไปเพราะ9บาปชั่วของตน”  
 
5” บัดนี้ บุตรมนุษยเอย 
จงเอาดาบคมกริบมาเลมหนึ่งและใชมันเปนเหมือนมีดโกนของชาง
ตัดผมจงโกนผมและเคราของเจา 
แลวเอาตาชั่งมาชั่งแบงผมออกเปนสวนๆ 
2เม่ือสิ้นสุดวันกําหนดใหลอมกรุงแลว จงเผาผม 1 ใ น  3 

                                      
9 4:17 หรือ ใน 



สวนในกรุงนั้น ผมอีก 1 ใ น  3 ใชดาบฟนกระจายรอบเมือง อีก 1 
ใ น  3 
ที่เหลือโปรยปลิวไปกับลมเพราะเราจะชักดาบออกมารุกไลเขาทั้งห
ล า ย  3แตจงเอาผมกระจุกหนึ่งมาขมวดไวในทบของเสื้อคลุม 
4แลวเอาสองสามเสนออกมาโยนลงในไฟเผาเสียใหหมด 
ดวยวาไฟกองหนึ่งจะลามจากที่นั่นมายังพงศพันธุอิสราเอลทั้งหมด
”  
5องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ นี่คือเยรูซาเล็มซ่ึงเราตั้งไว ณ ใจกลางชนชาติตางๆ 
มีนานาประเทศลอมรอบ 6แตโดยความชั่วราย 
เยรูซาเล็มไดกบฏตอบทบัญญัติและกฎเกณฑของเรามากยิ่งกวาช
นชาติและประเทศตางๆ โดยรอบ 
เยรูซาเล็มไดละท้ิงบทบัญญัติของเรา 
และไมปฏิบัติตามคําบัญชาของเรา”  

7ดังนั้น องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดจึงตรัสวา 
“ เจาด้ือดานยิ่งกวาชนชาติตางๆ 
โดยรอบและมิไดปฏิบัติตามคําบัญชาของเราหรือรักษาบทบัญญัติ
ของเรา มิหนําซํ้ายังช่ัวรายยิ่งกวาชนชาติเพื่อนบานเสียอีก”  

8ดังนั้น องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดจึงตรัสวา 
“ เราเองจะเปนศัตรูกับเจา เยรูซาเล็ม 
และจะลงโทษเจาตอหนาประชาชาติท้ังหลาย 
9เนื่องจากรูปเคารพอันนาชิงชังท้ังปวงของเจา 
เราจะกระทําแกเจาอยางที่เราไมเคยทํามากอน และจะไมทําอีกเลย 
10ดังนั้น ในหมูพวกเจา พอจะกินลูกของตนเอง และลูกจะกินพอ 
เราจะลงโทษเจาและจะใหผูท่ีรอดชีวิตอยูกระเจิงไปตามลม”  
11ดังนั้น องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดจึงประกาศวา 
“ เราดํารงอยูแนฉันใด 
เนื่องจากเจาทําใหสถานบริสุทธิ์ของเราเปนมลทิน 



เพราะรูปเคารพอันชั่วรายและพิธีกรรมอันนาชิงชังของเจา 
เราเองจะเลิกโปรดปรานเจา 
เราจะไมเหลียวแลเจาดวยความสงสารหรือไวชีวิตเจาเลย 12 1 
ใ น  3 ของพวกเจา 
จะตายดวยโรคระบาดหรือการกันดารอาหารในกรุง อีก 1 ใ น  3 
ลมตายดวยคมดาบที่นอกกําแพง และเาจะชักดาบออกไลลา 1 
ใ น  3 ของพวกเขาใหกระเจิงไปตามลม 

13” แลวความโกรธของเราจะมอดลง 
โทสะของเราจะสงบลง และเราจะหายแคน 
และเมื่อเราไดระบายโทสะเหนือเขา 
เขาทั้งหลายจะรูวาเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไวดวยค
ว า ม ห ว ง แ ห น  

14” เราจะกระทําใหเจาเปนซากปรักหักพัง 
เปนท่ีตําหนิติเตียนในหมูประชาชาติโดยรอบตัวเจา 
ตอหนาผูคนที่ผานไปมา 
15เจาจะเปนท่ีตําหนิติเตียนและเปรียบเปรยเยยหยัน 
เปนคําเตือนและเปนท่ีขยะแขยงแกบรรดาประชาชาติโดยรอบ 
เม่ือเราลงโทษเจาดวยความโกรธ ดวยโทสะ 
และดวยการกําหราบอันเจ็บแสบ 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไว 
16เม่ือเรายิงเจาดวยลูกศรมฤตยูแหงการกันดารอาหารเพื่อทําลาย
ลางเจา เราจะนําการกันดารอาหารซึ่งรายแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 
มายังเจา และตัดแหลงเสบียงอาหาร ของเจาเสีย 
17เราจะสงการกันดารอาหารและสัตวปามาเลนงานเจา 
คราชีวิตลูกๆ ของเจาไป 
โรคระบาดและการนองเลือดจะกวาดลางเจา 
และเราจะนําดาบมาฟาดฟนเจา 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไว”  



 
 
คําเผยพระวจนะกลาวโทษภเูขาตางๆ ของอสิราเอล 
6พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
2” บุตรมนุษยเอย 
จงหนาของเจาไปยังภูเขาทั้งหลายของอิสราเอลและเผยพระวจนะ
กลาวโทษเขาทั้งหลาย 3จงกลาววา 
‘ บรรดาภูเขาแหงอิสราเอลเอย 
จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ตรัสแกภูเขาใหญนอย 
ลําหวยและหุบเขาทั้งหลายวา “ เราจะนําดาบมายังเจา 
และเราจะทําลายลางสถานบูชา ณ ที่สูงของเจา 
4แทนบูชาของเจาจะถูกทลายทิ้ง 
แทนเผาเครื่องหอมของเจาจะถูกทุบแหลก 
เราจะประหารคนของเจาตอหนารูปเคารพทั้งหลายของเจา 
5เราจะทิ้งศพชาวอิสราเอลไวหนาบรรดารูปเคารพของพวกเขา 
เราจะโปรยกระดูกของเจารอบแทนบูชาท้ังหลายของเจา 
6ไมวาเจาจะอาศัยอยูท่ีไหน เมืองตางๆ จะถูกท้ิงราง และสถานบูชา 
ณ ที่สูงจะถูกทลายลง แทนบูชาตางๆ 
ของเจาจะเริศรางและถูกทําลาย รูปเคารพทั้งหลายแหลกปนป 
แทนเผาเครื่องหอมพังทลาย สิ่งท่ีเจาสรางขึ้นถูกกวาดลางออกไป 
7คนของเจาจะลมตายลงทามกลางพวกเจาและเจาจะรูวาเราคืออง
คพระผูเปนเจา+ 
8”  ‘ แตเราจะไวชีวิตบางคน 
เพราะจะมีบางคนในพวกเจารอดจากคมดาบเม่ือพวกเจาถูกโจมตีก
ระจัดกระจายไปในดินแดนและชนชาติตางๆ 
9แลวในหมูชนชาติท่ีเขาไดถูกกวาดตอนไปเปนเชลย 
ผูท่ีหนีรอดไปไดจะระลึกถึงเรา วาเราชอกช้ําใจเพียงใด 



เนื่องดวยใจใฝคบชูของเขาซ่ึงหันเหไปจากเรา 
เนื่องดวยตาของเขาซึ่งกระสันหารูปเคารพตางๆ 
เขาจะเกลียดตัวเองเพราะความชั่วที่ไดทําลงไป 
และเพราะความประพฤติอันนารังเกียจของตน (อ .ประชาแกแลว) 
10เขาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ เราไมไดขูเขาแบบลมๆ 
แลงๆ วาจะนําภัยพิบัติมายังเขา”  
11องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา ‘ จงตบมือ กระทืบเทา 
และรองวา “ อนิจจา!”  เนื่องดวยความชั่วราย 
และความประพฤติอันนารังเกียจของพงศพันธุอิสราเอล 
เพราะเขาทั้งหลายจะลมตายดวยดาบ การกันดารอาหาร 
แ ล ะ โ ร ค ร ะ บ า ด  
12ผูที่อยูไกลออกไปจะตายดวยโรคระบาด 
ผูท่ีอยูใกลจะตายดวยดาบ 
ผูท่ีรอดชีวิตอยูจะตายดวยการกันดารอาหาร 
เราจะระบายความโกรธลงเหนือพวกเขาเชนนี้แหละ 
13และเขาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
เม่ือคนของเขาลมตายเกลื่อนกลาดอยูกลางหมูรูปเคารพรอบแทนบู
ชาของเขา บนภูเขาสูงทุกลูกและบนยอดเขาทุกแหง 
ใตตนไมท่ีแผก่ิงกานสาขาและตนโอกใบดกทุกตน 
ซ่ึงเปนสถานที่ท่ีพวกเขาไดเผาเครื่องหอมบูชาแกบรรดารูปเคารพ
ข อ ง ต น  14เราจะยื่นมือออกฟาดฟนเขา 
และกระทําใหดินแดนนั้นเริศรางตั้งแตถ่ินกันดารไปจนจดดิบลาห10 
ไมวาเขาจะอาศัยท่ีไหน 
แลวเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”  
 
จุดจบมาถงึแลว 

                                      
10 6:14 ตนฉบับเกาแกภาษาฮีบรูบางสําเนาวา ริบลาห 



7 พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจา ความวา 
2” บุตรมนุษยเอย องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด 
ตรัสแกดินแดนอิสราเอลวา ‘ จุดจบ! 
จุดจบมาเหนือสี่มุมของแผนดินแลว 3วาระสุดทายมา ถึงเจาแลว 
เราจะระบายความโกรธลงเหนือเจา 
เราจะพิพากษาเจาตามความประพฤติของเจา 
จะตอบแทนการกระทําอันนารังเกียจของเจา 
4เราจะไมเหลียวแลเจาดวยความเอ็นดูสงสารหรือไวชีวิตเจา  
แนทีเดียว 
เราจะตอบแทนใหสาสมแกความประพฤติและการกระทําอันนารังเ
กียจในหมูพวกเจา แลวเจาจะรูวาเราคือ องคพระผูเปนเจา+’  ”  
5องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา “ ภัยพิบัติ! ภัยพิบัติ 
อยางท่ีไมเคยไดยินมากอน11จะมาถึง 6จุดจบมาถึงแลว! 
จุดจบมาถึงแลว! มันกอตัวขึ้นมาเลนงานเจา มันมาถึงแลว! 
7ความพินาศมาเหนือเจาผูอาศัยในดินแดน ถึงเวลาแลว 
วันนั้นใกลเขามาแลว 
บนภูเขาทั้งหลายจะมีแตความโกลาหลอลหมาน มิใชความสุขยินดี 
8เราจะระบายโทสะและความโกรธลงเหนือเจา 
เราจะพิพากษาโทษเจาตามความประพฤติของเจา 
และจะตอบแทนใหสาสมแกการกระทําอันนารังเกียจท้ังสิ้นของเจา 
9เราจะไมเหลียวแลเจาดวยความเอ็นดูสงสารหรือไวชีวิตเจา 
เราจะตอบแทนใหสาสมแกความประพฤติและการกระทําอันนารังเ
กียจในหมูพวกเจา เมื่อนั้นเจาจะรูวา 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+นี่แหละที่ลงโทษเจา 

10” วันนั้นมาถึงแลว! มันมาถึงแลว! 
ถึงเวลาที่หายนะเริ่มขึ้นแลว ไมเรียวผลิดอกแลว 

                                      
11 7:5 ตันฉบับเกาแกภาษาฮีบรูบางฉบับวา ภัยพิบัติซอนภัยพิบัติ 



แ ละความหยิ่งยโสก็เบงบาน! 11ความทารุณก็เติบโตเปน12ไมเรียว 
เพื่อลงโทษความชั่วราย ไมมีใครในชนชาติ 
ไมมีสักคนในฝูงชนนั้น ไมมีทรัพยสมบัติหรือสิ่งมีคาเหลืออยูเลย 
12ถึงเวลาแลว วันนั้นมาถึงแลว อยาใหผูซ้ือลิงโลด 
อยาใหผูขายเศราโศก เพราะพระพิโรธอยูเหนือกลุมชนทั้งหมด 
13ผูขายจะไมไดรับท่ีดินซ่ึงขายไปกลับคืนมาเปนของตนตราบเทา
ที่ท้ังสองฝายยังมีชีวิตอยูเพราะนิมิตเก่ียวกับกลุมชนท้ังหมดจะไมผั
นแปร 
เนื่องจากบาปผิดของพวกเขาจึงไมมีแมสักคนจะรักษาชีวิตของตน
ไวได 14แมพวกเขาเปาแตร และเตรียมทุกสิ่งไวพรอมสรรพ 
ก็จะไมมีใครออกรบเลย 
ดวยวาโทสะของเราตกอยูแกกลุมชนท้ังหมด 
15” นอกกรุงคือคมดาบ 
ในกรุงคือโรคระบาดและการกันดารอาหาร 
ผูอยูในทองทุงก็ตายดวยดาบ 
สวนผูท่ีอยูในกรุงก็ถูกลางผลาญดวยการกันดารอาหารและโรคระ
บ า ด  16คนทั้งปวงที่หนีรอดชีวิตไปไดจะอยูตามภูเขา 
รองครวญครางเหมือนนกพิราบตามหุบเขาเนื่องดวยความผิดบาป
ข อ ง ต น  
17มือทุกมือจะออนเปลี้ยและเขาทุกเขาจะออนปวกเปยก 
18เขาทั้งหลายจะนุงหมผากระสอบ 
รอบตัวมีแตความอกสั่นขวัญแขวน 
เ ข า จ ะ ป ” ดหนาดวยความอัปยศอดสูและจะโกนศีรษะ 
19เขาจะโยนเงินท้ิงตามถนน ทองของเขาจะเหมือนสิ่งโสโครก 
เงินทองที่เขามีจะไมสามารถชวยเขาใหรอดไดในวันแหงพระพิโรธ
ขององคพระผูเปนเจา+ มันจะไมชวยแกหิวหรือใหอิ่มทอง 

                                      
12 7:11 หรือ ผูทารุณไดกลายเปน 



เพราะเงินทองนี่แหละท่ีทําใหเขาสะดุดลมลงในความผิดบาป 
20เขาภูมิใจในเพชร พลอยอันงดงามของตน และใชทํารูปเคารพ 
อันนาชิงชังกับเทวรูปชั่วราย ฉะนั้น 
เราจะแปรเปลี่ยนสิ่งเหลานี้ใหกลายเปนสิ่งมลทินแกเขาทั้งหลาย 
21เราจะยกมันใหเปนของปลนสะดมแกคนตางชาติ 
และเปนของเชลยแกผูช่ัวรายของโลก ผูจะทําใหมันเปนมลทิน 
22เราจะเบือนหนาจากเขา 
และคนเหลานั้นจะย่ํายีสถานที่รักของเรา 
โจรจะเขามาละเมิดลวงล้ํา 
23” จงเตรียมโซตรวนเพราะแผนดินนองเลือดและกรุงนี้เต็มไปดว
ยความทารุณ 24เราจะนําประชาชาติท่ีชั่วรายท่ีสุดมาครอบครอง 
บานเรือนของเขาทั้งหลาย เราจะยุติความยโสของผูมีอํานาจ 
และสถานศักด์ิสิทธิ์ของพวกเขาจะถูกย่ํายี 
25เม่ือความหวาดหวั่นพรั่นพรึงมาถึง 
เขาทั้งหลายจะแสวงหาสันติภาพแตไมพบเลย 
26หายนะโหมกระหน่ําเขามาครั้งแลวครั้งเลา 
ขาวลือระลอกแลวระลอกเลา 
เขาทั้งหลายจะพยายามหานิมิตจากผูเผยพระวจนะ 
คําสอนวาดวยบทบัญญัติจากปุโรหิตจะสูญสิ้นไป 
เชนเดียวกับคําแนะนําปรึกษาของบรรดาผูอาวุโส 
27กษัตริยจะคร่ําครวญ เจานายจะคลุมกายดวยความสิ้นหวัง 
ประชาชนมือไมสั่น 
เราจะจัดการกับพวกเขาตามความประพฤติของเขา 
เราจะพิพากษาเขาตามมาตรฐานของเขา 
เม่ือนั้นเขาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”  
 
การกราบไหวรูปเคารพในพระวหิาร 



8ในวันท่ี 5 เดือน 6 แหงปท่ี 6 ขณะที่ขาพเจานั่งอยูในบาน 
และบรรดาผูอาวุโสแหง ยูดาหนั่งอยูตรงหนาขาพเจา 
พระหัตถขององคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดมาเหนือขาพเจาท่ีนั่น 
2ขาพเจามองดูก็เห็นรางหนึ่งคลายมนุษย13 
จากสวนท่ีดูคลายบั้นเอวของผูนั้นลงมาเปนไฟ 
และจากสวนนั้นขึ้นไปเหมือนโลหะสุกปลั่ง 
3ผูนั้นยื่นสวนท่ีคลายมือออกมาจับผมขาพเจา 
พระวิญญาณทรงยกขาพเจาขึ้นระหวางพิภพโลกและฟาสวรรค 
และในนิมิตของพระเจานั้น 
พระองคทรงพาขาพเจามายังเยรูซาเล็ม 
ตรงทางเขาประตูทิศเหนือของลานชั้นใน เปนท่ีต้ังของรูปเคารพ 
ซ่ึงยั่วยุพระพิโรธของพระเจา 4ณ ที่นั่น 
พระสิริของพระเจาแหงอิสราเอลอยูตรงหนาขาพเจาเหมือนในนิมิต
ซ่ึงขาพเจาเห็น ณ ที่ราบนั้น  
5แลวพระองคตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
จงมองไปทางเหนือ”  ขาพเจาก็มองไป 
และที่ทางเขาดานเหนือของประตูแทนบูชา 
ขาพเจาเห็นรูปเคารพอันยั่วพระพิโรธ 
6แ ล ะ พ ร ะ องคตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
เจาเห็นสิ่งท่ีพวกเขากําลังกระทําอยูหรือไม? 
คือสิ่งนาชิงชังนารังเกียจอยางยิ่ง 
ซ่ึงพงศพันธุอิสราเอลกําลังกระทําอยูท่ีนี่ 
สิ่งซ่ึงจะเสือกไสเราใหไกลหางจากสถานนมัสการของเรา 
แตเจาจะเห็นสิ่งท่ีนารังเกียจยิ่งกวานี้อีก”  
7แลวพระองคทรงนําขาพเจามาท่ีทางเขาลาน ขาพเจามองดู 
เห็นชองชองหนึ่งในกําแพง 8พระองคตรัสกับขาพเจาวา 

                                      
13 8:2 หรือ เห็นรางท่ีลุกเปนไฟรางหนึ่ง 



“ มนุษยเอย จงเจาะเขาไปในกําแพงเด๋ียวนี้”  
ขาพเจาก็เจาะและเห็นเปนทางเขาไป 
9แลวพระองคตรัสวา “ จงเขาไปเถิด ไปดูสิ่งชั่วรายนารังเกียจ 
ที่เขาทั้งหลายกําลังกระทําอยูท่ีนี่”  10ขาพเจาจึงเขาไปดู 
เห็นบนผนังโดยรอบมีภาพวาดสัตวเลื้อยคลาน 
สัตวนาขยะแขยงทุกชนิด 
และบรรดารูปเคารพของพงศพันธุอิสราเอล 
11ผูอาวุโสของพงศพันธุอิสราเอล 70 
คนยืนอยูตรงหนาสิ่งเหลานั้น 
และยาอาซันยาหบุตรชาฟานก็ยืนอยูในหมูพวกเขาดวย 
แตละคนถือกระถางไฟและมีควันจากเครื่องหอมลอยขึ้นไป 
12พระองคตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
เจาเห็นแลวใชไหมวา 
บรรดาผูอาวุโสของพงศพันธุอิสราเอลซุมทําอะไรอยูในความมืด? 
แตละคนอยูท่ีแทนรูปเคารพของตน เขาพูดวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ไมเห็นหรอก 
องคพระผูเปนเจา+ทรงทิ้งดินแดนนี้ไปเสียแลว’  ”  
13แลวพระองคตรัสอีกวา 
“ เจาจะเห็นพวกเขากระทําสิ่งท่ีนารังเกียจยิ่งกวานี้อีก”  
14แลวพระองคทรงนําขาพเจามาท่ีทางเขาประตูทิศเหนือของพระ
วิหารขององคพระผูเปนเจา+ ขาพเจาเห็นพวกผูหญิง 
นั่งรองไหไวอาลัยแกพระทัมมุส 15พระองคตรัสวา 
“ บุตรมนุษยเอย เจาเห็นแลวใชไหม 
เจาจะเห็นสิ่งท่ีนารังเกียจยิ่งกวานี้อีก”  
16แลวพระองคทรงนําขาพเจามายังลานชั้นในของพระวิหารองคพ
ระผูเปนเจา+ และที่ประตูทางเขาพระวิหารระหวางมุขกับแทนบูชา 
มีชายประมาณ 25 คนหันหลังใหพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 



แตหันหนาไปทางตะวันออก 
พวกเขากําลังหมอบกราบดวงอาทิตยทางทิศตะวันออก 
17พระองคตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
เจาเห็นแลวใชไหม? 
พงศพันธุยูดาหเห็นวาการกระทําอันนารังเกียจท่ีพวกเขากําลังทําอ
ยูท่ีนี่เปนเรื่องเล็กนอยหรือ? 
พวกเขาจึงตองทําใหแผนดินเต็มไปดวยความทารุณ 
และยั่วโมโหเราอยูเนืองๆ ดูเถิดพวกเขากําลังเยยหยันเรา! 
18ฉะนั้นเราจะจัดการกับพวกเขาดวยความโกรธ 
เราจะไมเหลียวแลเขาดวยความเอ็นดูสงสารหรือไวชีวิตเขา 
แมเขาจะตะโกนใสหูเรา เราก็จะไมฟง”  
 
ผูไหวรูปเคารพถูกฆา 
9แลวขาพเจาไดยินพระเจาเปลงพระสุรเสียงอันดังวา 
“ จงนําผูรักษาการณประจํากรุงนี้มาท่ีนี่ 
ใหแตละนายถืออาวุธของตนมาดวย”  
2และขาพเจาเห็นชาย 6 
ค น ม า จ า ก ท า ง ประตูดานบนซึ่งหันไปทางทิศเหนือ 
แตละคนถืออาวุธพิษสงรายกาจมาดวย 
พวกเขามาพรอมกับชายคนหนึ่งนุงหมผาลินิน 
มีหีบเครื่องเขียนอยูขางกาย 
เขาทั้งหลายเขามายืนอยูขางแทนบูชาทองสัมฤทธิ์ 

3พระสิริของพระเจาแหงอิสราเอลขึ้นจากเหนือเครูบท่ีเคย 
สถิตมายังธรณีประตูพระวิหาร 
แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสเรียกชายผูนุงหมผาลินิน 
และมีหีบเครื่องเขียนอยูขางกาย  4พระองคตรัสกับเขาวา 
“ จงไปทั่วกรุงเยรูซาเล็ม 



กาเครื่องหมายบนหนาผากของบรรดาผูท่ีเศราโศกและคร่ํา ครวญ 
เนื่องดวยสิ่งนารังเกียจซ่ึงคนท้ังหลายกระทํากันในกรุงนี้”  

5ขณะที่ขาพเจาฟงอยูก็ไดยินพระองคตรัสกับคนอื่นๆ วา 
“ จงตามเขาไปทั่วกรุงและเขนฆาทุกคน 
อยาไดสงสารหรือเมตตาปรานีเลย 6จงฆาท้ังคนแก หนุมสาว 
ผูหญิงและเด็ก แตอยาแตะตองผูท่ีมีเครื่องหมายนั้น 
จงเริ่มตนตั้งแตสถานนมัสการของเรานี้เลย”  
คนเหลานั้นจึงตั้งตนฆาต้ังแตผูอาวุโสซ่ึงอยูท่ีหนาพระวิหาร 

7แลวพระองคตรัสวา “ จงกระทําใหพระวิหารเปนมลทิน 
ทิ้งรางผูท่ีถูกประหารไวเกลื่อนลาน จงไปเถิด!”  
เขาทั้งหลายจึงออกไปและตั้งตนประหารคนทั่วกรุง 
8ขณะที่พวกเขากําลังฆาคนอยูนั้น ขาพเจาก็อยูแตลําพัง 
ขาพเจาก็ซบหนาลงรองทูลวา 
“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด! 
พระองคจะทรงทําลายลางทุกคนที่เหลืออยูในอิสราเอลไปหมดดวย
พระพิโรธท่ีทรงระบายเหนือเยรูซาเล็มครั้งนี้หรือ?”  
9พระองคตรัสตอบวา 
“ บาปผิดของพงศพันธุอิสราเอลและยูดาหใหญหลวงนัก 
แผนดินเต็มไปดวยการนองเลือดและความอยุติธรรม 
พวกเขากลาววา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ทรงละทิ้งดินแดนนี้ไปเสียแลวองคพระผูเปนเ
จา+ ไมทรงเห็น’  
10ฉะนั้นเราจะไมเหลียวแลเขาดวยความเอ็นดูสงสาร 
หรือไวชีวิตเขา 
แตเราจะใหสิ่งท่ีพวกเขาทําไวนั้นยอนกลับมาตกแกพวกเขาเอง”  
11แลวชายผูนุงหมผาลินินซ่ึงมีหีบเครื่องเขียนอยูขางกายก็กลับมา
ทูลรายงานวา 
“ ขาพระองคไดกระทําตามพระบัญชาเรียบรอยแลว”  



 
พระสริิไปจากพระวิหาร 
10ขาพเจามองดู 
แลเห็นบางสิ่งคลายพระที่นั่งพลอยสีน้ําเงินอยูเหนือฟากวางท่ีอยูเห
นือศีรษะเครูบ 
2องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับชายที่นุงหมผาลินินนั้นวา 
“ จงเขาไปทามกลางวงลอใตเหลาเครูบ 
แลวกอบถานไฟคุซ่ึงอยูทามกลางเหลาเครูบมาโปรยทั่วกรุงนี้”  
ชายคนนั้นก็เขาไปขณะขาพเจาเฝาดูอยู 
3เหลาเครูบยืนอยูท่ีดานใตของพระวิหารเมื่อชายผูนั้นเขาไป 
มีเมฆปกคลุมอยูท่ัวลานชั้นใน 
4แลวพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ก็เคลื่อนขึ้นจากเหนือ 
เหลาเครูบมายังธรณีประตูพระวิหาร เมฆปกคลุมพระวิหาร 
และทั่วลานพระวิหารเต็มไปดวยรังสีเจิดจาแหงพระสิริขององคพระ
ผูเปนเจา+ 5เสียงปกของเหลาเครูบไดยินไปไกลถึงลานชั้นนอก 
เหมือนพระสุรเสียงของพระเจาทรงฤทธิ์14 
6เม่ือองคพระผูเปนเจา+ ตรัสสั่งชายผูสวมผาลินินวา 
“ จงไปเอาไฟจากทามกลางวงลอท่ีอยูในหมูเครูบออกมา”  
ชายนั้นก็เขาไปยืนอยูขางวงลอวงหนึ่ง 
7แลวเครูบตนหนึ่งก็ยื่นมือออกไปที่ไฟซ่ึงอยูทามกลางพวกตน 
เอาไฟออกมาสวนหนึ่งใสในมือของชายผูสวมผาลินิน 
เขาก็รับไวและออกมา 
8(เห็นสิ่งหนึ่งคลายมือมนุษยอยูใตปกของเครูบ) 
9ขาพเจามองดูเห็นวงลอ  4 วงอยูขางเหลาเครูบ เครูบ 1 ตน 
มีวงลอ 1 วง วงลอนั้นเปลงประกายคลายพลอยสีเขียวเหลือง 
10วงลอท้ังสี่มีลักษณะเหมือนกัน 

                                      
14 10:5 ภาษาฮีบรูวา เอล-ชัดดาย 



แตละวงดูคลายมีวงลอซอนขวางอยูขางใน 
11วงลอสามารถเคลื่อนไปยังทิศทางหนึ่งทิศทางใดในสี่ทิศทาง 
ตามแตเครูบจะมุงหนาไป ลอนั้นมิไดเลี้ยวเม่ือเครูบเคลื่อนไป 
เหลาเครูบมุงหนาไปทิศทางใดก็ไดโดยไมตองหันตัวเลย 
12ท่ัวรางของเครูบท้ังขางหลัง 
มือและปกลวนมีตาเต็มไปหมดเชนเดียวกับวงลอทั้งสี่ 
13ขาพเจาไดยินเขาเรียกวงลอนั้นวา “ วงลอกังหัน”  
14เครูบแตละตนมี 4 หนา หนาหนึ่งเปนหนาวัว 
หนาท่ีสองเปนหนามนุษย หนาท่ีสามเปนหนาสิงโต 
หนาท่ีสี่เปนหนานกอินทรี 
15แลวเหลาเครูบก็ลอยขึ้นไป 
นี่คือสิ่งมีชีวิตซ่ึงขาพเจาไดเห็นท่ีริมแมน้ําเคบาร 
16เม่ือเหลาเครูบเคลื่อนไป วงลอที่อยูขางๆ ก็เคลื่อนไปดวย 
และเมื่อเครูบกางปกเหาะขึ้นจากพื้น วงลอนั้นก็เคียงขางเครูบไป 
17เม่ือเครูบยืนนิ่งวงลอก็หยุดนิ่ง และเมื่อเครูบลอยขึ้น 
วงลอก็ลอยขึ้นดวย เพราะวิญญาณของสิ่งมีชีวิตนั้นอยูในวงลอ 
18แลวพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ 
ก็ไปจากเหนือธรณีประตูพระวิหารไปหยุดอยูเหนือเหลา เครูบ 
19ขณะที่ขาพเจาเฝาดูอยู เหลาเครูบก็กางปกเหาะขึ้นจากพื้น 
เม่ือเคลื่อนไป วงลอก็เคลื่อนไปดวย 
เครูบและวงลอมาหยุดอยูท่ีทางเขาประตูตะวันออกของพระนิเวศข
ององคพระผูเปนเจา+ 
และพระสิริของพระเจาแหงอิสราเอลอยูเหนือเครูบ 
20ขาพเจาเคยเห็นสิ่งมีชีวิตเหลานี้ใตพระเจาแหงอิสราเอลที่ริมแม
น้ําเคบาร และขาพเจาตระหนักวาพวกมันเปนเครูบ 21แตละตนมี 4 
หนาและ 4 ปก และใตปกมีสิ่งท่ีแลดูเหมือนมือมนุษย 
22ใบหนาของเครูบเหลานี้มีลักษณะเดียวกับท่ีขาพเจาเคยเห็นท่ีริม
แมน้ําเคบาร แตละตนมุงตรงไปขางหนา 



 
การพิพากษาบรรดาผูนําอิสรา เ อ ล  
11แลวพระวิญญาณทรงยกขาพเจาขึ้น 
นํามายังประตูทิศตะวันออกของพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+ 
ตรงทางเขาประตูนั้นมีชาย 25 คน และในหมูพวกเขา 
ขาพเจาเห็นยาอาซันยาหบุตรอัสซูร และเปลาติยาหบุตรเบไนยาห 
ทั้งคูเปนผูนําของเหลาประชากร 
2องคพระผูเปนเจา+ต รัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
คนเหลานี้คือผูคิดการช่ัวและใหคําปรึกษาชั่วรายในกรุงนี้ 
3พวกเขากลาววา ‘ ถึงเวลาที่เราจะสรางบานขึ้นแลวมิใชหรือ? 
กรุงนี้เปนเหมือนหมอและเราเปนเหมือนเนื้อท่ีปลอดภัยอยูในนั้น’  
4ฉะนั้นจงเผยพระวจนะกลาวโทษเขาเถิด บุตรมนุษยเอย 
จ ง เ ผ ย พ ร ะ ว จ น ะ ”  
5แลวพระวิญญาณขององคพระผูเปนเจา+ เสด็จมาเหนือขาพเจา 
พระองคตรัสสั่งใหขาพเจากลาววา “ องคพระผูเปนเจา+ ตรัสวา 
‘ พงศพันธุอิสราเอลเอย เจาพูดเชนนั้น แตเรารูวาเจาคิดอะไรอยู 
6เจาไดฆาคนมากมายในกรุงนี้ 
มีคนตายเกลื่อน ถ น น ไ ป ห ม ด ’  
7ดังนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ ซากศพที่เจาท้ิงเกลื่อนคือเนื้อและกรุงนี้คือหมอ 
แตเราจะขับไลเจาออกไปจากที่นี่ 8เจากลัวดาบ 
เราก็จะนําดาบมายังเจา’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศไวดังนี้ 
9เราจะขับไลเจาออกจากกรุงนี้ มอบเจาใหแกคนตางชาติ 
เราจะนําความเดือดรอนมาลงโทษเจา 10เจาจะลมตายดวยดาบ 
และเราจะลงทัณฑเจาทั่ว15แดนอิสราเอล 
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เม่ือนั้นเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+  
11กรุงนี้จะไมใชหมอสําหรับเจา และเจาก็ไมใชเนื้อในหมอนี้ 
เราจะลงโทษเจาท่ัวแดนอิสราเอล 
12และเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
เพราะเจามิไดปฏิบัติตามกฎเกณฑของเรา 
หรือไมไดรักษาบทบัญญัติของเรา 
แตกลับประพฤติตามแบบอยางของชนชาติท้ังหลายที่อยูรายรอบเจ
า ”  
13ขณะที่ขาพเจาเผยพระวจนะอยู 
เปลาติยาหบุตรเบไนยาหก็สิ้นชีวิตไป 
ขาพเจาจึงซบหนาลงและรองเสียงดังวา “ โอ 
ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด! 
พระองคจะทรงทําลายลางชนอิสราเอลที่เหลืออยูนี้เสียสิ้นเลยหรือ?
”  
14พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 
มาถึงขาพเจาวา15” บุตรมนุษยเอย ผูคนในเยรูซาเล็ม 
ไดกลาวถึงพี่นองผูเปนญาติรวมสายเลือดกับเจา16 
และพงศพันธุอิสราเอลทั้งหมดวา 
‘ พ ว ก เ ข า 17หางไกลจากองคพระผูเปนเจา+ 
ดินแดนนี้จึงตกเปนกรรมสิทธ์ิของพวกเรา’  
พระสัญญาวาอิสราเอลจะกลับคืนมา 
16” ฉะนั้นจงกลาววา องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ ถึงแมเราขับไลเขาทั้งหลายไปหางไกล 
ไปอยูในหมูประชาชาติตางๆ และกระจายเขาไปสูนานาประเทศ 

                                      
16 11:15 หรือ ผูตกเปนเชลยเชนเดียวกับเจา 
17 11:15 จงอยู 



แตเราก็ยังเปนสถานนมัสการของเขาในชั่วขณะหนึ่งในประเทศที่เ
ขาไปนั้น’  
17จงกลาววาองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราจะรวบรวมพวกเจาจากประชาชาติตางๆ 
และนําเจากลับมาจากนานาประเทศที่เรากระจายเจาไปนั้น 
ทั้งเราจะคืนดินแดนอิสราเอลใหเจาอีกครั้ง’   
18” เขาทั้งหลายจะกลับมาและกําจัดเทวรูปอันช่ัวราย 
และรูปเคารพอันนาสะอิดสะเอียนใหสิ้นไป 
19เราจะใหพวกเขามีใจเดียว และมีจิตวิญญาณใหม 
เราจะถอนใจหินของพวกเขาออกเสียและใหใจเนื้อแกเขา 
20แลวเขาก็จะปฏิบัติตามกฎเกณฑของเรา 
และระวังรักษาบทบัญญัติของเรา เขาจะเปนประชากรของเรา 
และเราจะเปนพระเจาของเขา 
21แตสวนผูท่ีมอบใจใหเทวรูปอันช่ัวรายและรูปเคารพอันนาสะอิด
สะเอียน 
เราจะตอบแทนใหสาสมกับท่ีเขากระทําลงไป“ องคพระผูเปนเจา+

ยิ่งใหญสูงสุดประกาศไวดังนี้ 
22จากนั้นเครูบซ่ึงมีวงลออยูขางใตก็กางปกออก 
และพระสิริของพระเจาแหงอิสราเอลอยูเหนือเหลาเครูบ 
23พระสิริขององคพระผูเปนเจา+ เคลื่อนขึ้นจากภายในกรุงนั้น 
และหยุดนิ่งอยูเหนือภูเขาดานตะวันออกของกรุง 
24ในนิมิตซ่ึงพระวิญญาณของพระเจาประทาน 
พระองคทรงยกขาพเจาขึ้น 
แ ล ะ พาขาพเจากลับมายังเหลาเชลยในบาบิโลน18 

                                      
18 11:24 หรือ เคลเดีย 



แลวนิมิตท่ีขาพเจาเห็นก็ขึ้นไปจากขาพเจา 
25และขาพเจาจึงแจงทุกสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ 
ทรงสําแดงแกขาพเจาใหบรรดาเชลยฟง 
 
สัญลักษณแหงการตกเปนเชลย 
12พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจา ความวา 
2” บุตรมนุษยเอย เจาอาศัยอยูทามกลางคนมักกบฏ 
ซ่ึงมีตาดูไดแตไมยอมดู หูฟงไดแตไมยอมฟง 
เพราะพวกเขาเปนคนมักกบฏ 3ฉะนั้น บุตรมนุษยเอย 
จงเก็บขาวของเตรียมตัวอพยพในเวลากลางวัน 
ในขณะท่ีพวกเขาเฝาดูอยู จงออกเดินทางจากท่ีๆ 
เจาอยูไปยังอีกท่ีหนึ่ง เผื่อบางทีเขาทั้งหลายจะเขาใจ 
แมพวกเขาจะเปนพงศพันธุท่ีมักกบฏ 4ในเวลากลางวัน 
ขณะท่ีพวกเขาเฝาดูอยู 
จงนําขาวของที่เจาเก็บหีบหอสัมภาระไวเพื่อการอพยพออกมา 
และในตอนเย็นขณะพวกเขาเฝาดูอยู 
จงออกเดินทางไปเหมือนคนที่ถูกกวาดตอนไปเปนเชลย 
5ขณะที่พวกเขาเฝาดูอยู 
จ ง เ จ า ะ ชองท่ีกําแพงบานและแบกสัมภาระลอดกําแพงไป 
6จงหอบสัมภาระขึ้นบาขณะที่พวกเขากําลังเฝาดูอยู 
และแบกไปยามพลบค่ํา 
จงคลุมหนาเจาไวเพื่อเจาจะมองไมเห็นแผนดิน 
ดวยวาเรากระทําใหเจาเปนหมายสําคัญแกพงศพันธุอิสราเอล”   
7ขาพเจาจงึปฏิบัติตามพระบัญชา 
ในเวลากลางวันขาพเจานําขาวของออกมาจัดหีบหอเตรียมการอพ
ยพ ครั้นตกเย็นขาพเจาเจาะกําแพงบานดวยมือ 
พอพลบค่ําขาพเจาก็หอบสัมภาระใสบาแบกออกไปขณะที่พวกเขาเ
ฝาดูอยู  



8เชาวันรุงขึ้นพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความ
วา 9” บุตรมนุษยเอย พงศพันธุ 
อิสราเอลผูมักกบฏถามเจามิใชหรือวา ‘ เจากําลังทําอะไร?’  
10” จงบอกพวกเขาวา ‘ องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
นี่คือเนื้อความที่พยากรณถึงเจานายคนนั้นในเยรูซาเล็มกับพงศพัน
ธุอิสราเอลทั้งปวงที่นั่น’  11จงกลาวแกพวกเขาวา 
‘ ขาพเจาเปนหมายสําคัญสําหรับทาน’  
“ สิ่งนี้จะตองเกิดขึ้นกับพวกเขาอยางท่ีขาพเจาไดกระทําใหเห็นนั้
น พวกเขาจะตองอพยพไปอยางเชลย 
12” เจานายในหมูพวกเขาจะหอบขาวของใสบายามพลบค่ํา 
ออกเดินทางไปผานชองซ่ึงขุดไวในกําแพง 
เขาจะคลุมหนาไวเพื่อเขาจะมองไมเห็นแผนดิน 
13เราจะกางตาขายดักแลวเขาจะติดกับของเรา 
เราจะนําเขาไปยังบาบิโลนดินแดนแหงชาวเคลเดีย 
แตเขาจะไมไดเห็นมันและเขาจะตายเสียท่ีนั่น 
14เราจะกระจายทุกคนท่ีอยูรอบขางเขา 
คือผูรับใชและทหารทั้งปวงของเขาไปกับลม 
และสงดาบมารุกไลพวกเขา 
15”  
เขาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+เม่ือเราขับไลพวกเขาไปยังชนช
าติตางๆ และกระจายเขาไปยังนานาประเทศ 
16แตเราจะไวชีวิตบางคนในพวกเขาใหรอดจากคมดาบ 
การกันดารอาหาร และโรคระบาด 
เพื่อขณะที่เขาทั้งหลายอยูทามกลางชนชาติตางๆ 
เขาจะสํานึกถึงการกระทําอันนารังเกียจทั้งปวงของตน 
แลวพวกเขาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”  
17พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ มาถึงขาพเจาวา 
18” บุตรมนุษยเอย จงตัวสั่นงันงก ขณะที่เจากินอาหาร 



และสั่นสะทานดวยความกลัวขณะดื่มน้ํา 
19จงกลาวแกประชากรในแผนดินนั้นวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
บรรดาผูอาศัยอยูในเยรูซาเล็มและในแผนดินอิสราเอลจะกินอาหา
รอยางหวั่นวิตกและดื่มน้ําอยางหมดหวัง 
เพราะสิ่งสารพัดในดินแดนของตนจะถูกริบไป 
เนื่องดวยความทารุณอํามหิตของบรรดาผูอาศัยอยูท่ีนั่น 
20เมืองท่ีอยูอาศัยจะถูกทําลายและแผนดินจะถูกท้ิงราง 
เม่ือนั้นเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”   
21พ ร ะ ด ำ รัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจา ความวา 
22” บุตรมนุษยเอย ภาษิตในอิสราเอลที่วา ‘ วันคืนผานไป 
นิมิตทุกเรื่องไมเห็นเปนจริง’  นั้นเจาหมายความวาอะไร? 
23จงกลาวแกคนทั้งหลายวา 
‘ องคพระผูเปนเจา ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา เรากําลังจะยุติภาษิตนี้ 
คนทั้งหลายจะไมอางภาษิตนี้อีกในอิสราเอล’  
จงกลาวแกพวกเขาวา 
‘ วันคืนท่ีนิมิตทุกเรื่องจะเปนจริงใกลเขามาแลว 
24เพราะจะไมมีนิมิตเทียมเท็จหรือคําทํานายประจบประแจงในหมู
ชนชาติอิสราเอลอีกตอไป  25แตเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ 
จะพูดในสิ่งท่ีเราประสงค และจะเปนจริงตามนั้นโดยไมลาชา 
พงศพันธุมักกบฏเอย ในชั่วอายุของเจานี่แหละ 
เราจะกระทําสิ่งท่ีเราพูดไวใหสําเร็จ’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ”  
26พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
27” บุตรมนุษยเอย พงศพันธุอิสราเอลกลาววา 
‘ นิมิตท่ีเขาเห็นเปนเรื่องอีกหลายปขางหนา 
เขาพยากรณถึงเรื่องอนาคตที่ยังอีกนาน’  



28” ฉะนั้นจงบอกพวกเขาวาองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัส
วา ‘ เราจะไมยืดเวลาใหอีกตอไปแลว 
ทุกสิ่งท่ีเราลั่นวาจาไวจะถูกทําใหสําเร็จครบถวน’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ”  
 
คํากลาวโทษผูเผยพระวจนะเทียมเทจ็ 
13พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ มาถึงขาพเจาความวา 
2” บุตรมนุษยเอย 
จงเผยพระวจนะกลาวโทษแกบรรดาผูเผยพระวจนะของอิสราเอลซึ่
งบัดนี้กําลังพยากรณอยู 
จงกลาวแกผูท่ีพยากรณตามความคิดฝนของตนวา 
‘ จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+! 
3องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
วิบัติแกผูเผยพระวจนะโฉดเขลา19 ซ่ึงทําตามอําเภอใจของตนเอง 
และมิไดเห็นนิมิตอะไร! 
4อิสราเอลเอย 
ผูเผยพระวจนะของเจาเหมือนหมาในที่อยูทามกลางกองปรักหักพัง 
5เจาท้ังหลายมิไดปนขึ้นไปซอมรอยแยกในกําแพงเพื่อพงศพันธุอิ
สราเอลจะไดม่ันคงแนนหนา 
พรอมสําหรับการรบในวันขององคพระผูเปนเจา+ 
6นิมิตของพวกเขาเทียมเท็จ และคําทํานายของเขาก็โกหก 
เขาพูดวา “ องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา”  ท้ังๆ 
ที่องคพระผูเปนเจา+ ไมไดใชเขาเลย 
ถึงกระนั้นเขาก็ยังคาดหวังวาจะเปนไปตามถอยคําของตน 
7’ เจามิไดเห็นนิมิตเทียมเท็จและกลาวคําทํานายโกหกพกลมหรือ

                                      
19 13:3 หรือ ช่ัวราย 



? ในเมื่อเจาพูดวา “ องคพระผูเปนเจา+ป ร ะ ก า ศ ” ทั้งๆ 
ที่เราไมไดพูด 
8” ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราจะจัดการกับเจา 
เนื่องดวยคําโปปดและนิมิตจอมปลอมของเจา 
9มือของเราจะตอสูกับบรรดาผูเผยพระวจนะที่เห็นนิมิตเทียมเท็จแล
ะกลาวคําทํานายโกหก 
พวกเขาจะไมไดเขารวมสภาประชาชนของเราหรือขึ้นทะเบียนใน
สํามะโนพงศพันธุอิสราเอล ทั้งจะไมไดเขาสูดินแดนอิสราเอล 
แลวเจาท้ังหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด 
10” ท้ังนี้เพราะพวกเขาชักจูงประชากรของเราใหหลงเตลิดไปโด
ยกลาววา ‘ สงบสุข’  ทั้งๆ ที่ไมมีความสงบสุข 
และเมื่อกําแพงเปราะบางถูกสรางขึ้น เขาก็ฉาบปูนขาวทับ 
11ฉะนั้นจงบอกผูฉาบปูนขาวเหลานั้นวา 
กําแพงนั้นกําลังจะทลายลง ฝนจะตกลงมาหาใหญ 
และเราจะสงลูกเห็บซัดกระหน่ํา ท้ังพายุกลาพัดโหม 
12เม่ือกําแพงพังครืนลง ประชากรจะไมถามเจาหรือวา “ ไหนละ 
ปูนขาวที่ทานฉาบทับ?”  
13”  ‘ ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดจึงตรัสวา 
“ ดวยความโกรธ เราจะปลอยพายุใหญ 
ดวยโทสะเกรี้ยวกราดของเรา 
ลูกเห็บและหาฝนจะกระหน่ําลงมาอยางรุนแรง 
14เราจะทลายกําแพงซึ่งเจาฉาบปูนขาวทับไว 
และมันจะราบลงกับพื้นเพื่อจะมองเห็นฐานรากของมัน 
เม่ือมัน20ทลายลง เจาจะพินาศอยูในนั้น 
แลวเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 

                                      
20 13:14 หรือ นครนั้น 



15เราจะระบายความโกรธแกกําแพง 
และแกคนทั้งหลายที่ฉาบทับมันไวดวยปูนขาว 
เราจะกลาวแกเจาวา “ กําแพงพินาศไปแลว 
และบรรดาผูฉาบปูนขาวก็เชนกัน 
16คือบรรดาผูเผยพระวจนะแหงอิสราเอลซึ่งพยากรณแกเยรูซาเล็
มและเห็นนิมิตแหงความสงบสุขในเยรูซาเล็ม ท้ังๆ 
ที่ไมมีความสงบสุขเลย 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ”  ‘  
17” บัดนี้ บุตรมนุษยเอย 
จงตั้งตนเปนศัตรูกับบรรดาบุตรสาวแหงชนชาติของเจา 
ผูซ่ึงพยากรณตามจินตนาการของตน 
จงเผยพระวจนะตอตานเขาทั้งหลาย 18และกลาววา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
วิบัติแกหญิงท่ีเย็บเครื่องรางของขลังไวรัดขอมือ 
และทําผาคลุมหนาขนาดตางๆ เพื่อดักลอประชาชน 
เจาจะลวงชีวิตประชากรของเราไปติดกับ 
แตสงวนชีวิตของตนเองไวหรือ? 
19เจาลบหลูดูหม่ินเราในหมูประชากร 
โดยเห็นแกขาวบารเลยเพียงสองสามกํามือกับเศษขนมปง 
โดยการโกหกประชากรของเราที่ฟงคําเท็จ 
เจาไดฆาคนที่ไมสมควรตายและไวชีวิตคนที่ไมสมควรอยู’  
20ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราตอตานมนตขลังตางๆ ที่เจาใชดักลอประชากรไวดังดักนก 
เราจะฉีกเครื่องรางของขลังออกจากแขนของเจา 
เราจะปลดปลอยประชากรซึ่งเจาดักไวเหมือนดักนก 
21เราจะฉีกผาคลุมหนาของเจาออก 
และชวยประชากรของเราใหรอดพนจากเง้ือมมือของเจา 
เขาจะไมตกเปนเหยื่อในมือเจาอีก 



แลวเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
22ท้ังนี้เพราะคําโกหกของเจาบ่ันทอนกําลังใจของผูชอบธรรม 
ทั้งๆ ที่เรามิไดยังความเศราโศกแกเขา 
และเพราะเจาสนับสนุนคนชั่วมิใหหันออกจากทางอันชั่วรายซ่ึงจะเ
ปนการรักษาชีวิตของพวกเขาไว 
23ฉะนั้นเจาจะไมไดเห็นนิมิตเทียมเท็จ หรือทํานายไดอีก 
เราจะชวยประชากรของเราใหพนจากเง้ือมมือของเจา 
แลวเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+’  ”  
 
คํากลาวโทษบรรดาผูกราบไหวรูปเคารพ 
14ผูอาวุโสแหงอิสราเอลบางคนมาหาขาพเจา 
แ ล ะมานั่งอยูตรงหนาขาพเจา 
2แลวพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+ มาถึงขาพเจาวา 
3"บุตรมนุษยเอย คนเหลานี้เทิดทูนรูปเคารพอยูในใจ 
และวางสิ่งช่ัวรายซ่ึงทําใหสะดุดไวตรงหนาตน 
ควรหรือท่ีเราจะยอมใหเขามาถามหาอะไรจากเรา? 
4ดังนั้นจงพูดกับพวกเขา และจงบอกพวกเขาเถิดวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เม่ือชาวอิสราเอลคนใดเทิดทูนรูปเคารพตางๆ ไวในใจ 
และวางสิ่งช่ัวรายซ่ึงทําใหสะดุดไวตรงหนา 
แลวยังมาหาผูเผยพระวจนะ 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+จะตอบเขาเอง 
เนื่องดวยการกราบไหวรูปเคารพมากมายของเขา 
5เ ร า จ ะ ทําเชนนั้นเพื่อยึดจิตใจของประชากรอิสราเอลที่ทอด
ทิ้งเราหันไปหารูปเคารพคืนมา’  
6ฉะนั้นจงกลาวแกพงศพันธุอิสราเอลวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา ‘ จงกลับใจเสียใหม! 
หันจากรูปเคารพตางๆ และเลิกการกระทําอันนารังเกียจท้ังปวงเสีย! 



“  ‘ 7เมื่อชาวอิสราเอล 
หรือชาวตางชาติท่ีมาอาศัยอยูในอิสราเอลคนใดแยกตัวจากเรา 
และเทิดทูนรูปเคารพไวในใจ 
ทั้งวางสิ่งชั่วรายซ่ึงทําใหสะดุดไวตรงหนา 
แลวไปหาผูเผยพระวจนะ เพื่อถามหาอะไรจากเรา 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+จ ะ ต อ บ เ ข า เ อ ง  
8เราจะตั้งตนเปนศัตรูกับเขา ทําใหเขาเปนอุทาหรณ 
เปนคําเปรียบเปรย เราจะตัดเขาออกจากประชากรของเรา 
เม่ือนั้นเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
“  
‘ 9และหากผูเผยพระวจนะคนนั้นถูกโนมนาวใหกลาวพยากรณ 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดโนมนาวเขาเขาเอง 
และเราจะเหยียดมือขึ้นจัดการและทําลายลางเขาเสียจากหมูประช
ากรอิสราเอลของเรา 10ทั้งคูตองรับโทษผิดของตน 
คือผูเผยพระวจนะนั้นก็ผิดพอๆ กับคนที่มาปรึกษาเขา 
11แลวประชากรอิสราเอลจะไมหลงเตลิดจากเราอีก 
ทั้งจะไมปลอยตัวใหแปดเปอนมลทินบาปผิดท้ังปวงอีก 
เขาทั้งหลายจะเปนประชากรของเรา และเราจะเปนพระเจาของเขา 
อ ง คพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ ’  ”  
 
คําพิพากษาทีไ่มมีทางเลีย่ง 
12พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา13” บุตร
มนุษยเอย หากดินแดนหนึ่งทําบาปโดยไมซ่ือสัตยตอเรา 
และเราเหยียดมือออกลงโทษโดยตัดแหลงอาหารของเขา 
แลวสงการกันดารอาหารมาคราชีวิตของคนและสัตว 



14แมหากมีคนทั้งสามนี้คือ โนอาห ดาเนียล21 
และโยบอยูในดินแดนนั้นดวย 
พวกเขาก็เพียงแตชวยตนเองใหรอดโดยความชอบธรรมของเขาเท
านั้น”  องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
15” หรือหากเราสงบรรดาสัตวปามาท่ัวดินแดนนั้น คราชีวิตผูคน 
ทําใหกลายเปนถ่ินราง ไมมีใครกลาสัญจรไปมาเพราะสัตวรายนั้น 
16เราดํารงอยูแนฉันใด แมหากคนทั้งสามนั้นอยูดวย 
เขาก็ไมสามารถชวยลูกชายลูกสาวของตนได 
เขาจะชวยไดแตตนเองเทานั้น สวนดินแดนนั้นจะถูกท้ิงรางไป”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ               
17” หรือหากเรานําดาบมาฟาดฟนดินแดนนั้น และกลาววา 
‘ ใหดาบกวัดแกวงไปทั่วดินแดนนั้น’  
และเราจะทําลายชีวิตท้ังคนและสัตว 18เราดํารงอยูแนฉันใด 
แมหากคนทั้งสามนั้นอยูดวย 
เขาก็ไมสามารถชวยลูกชายลูกสาวของตนได 
ตัวเขาเองเทานั้นท่ีรอด”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
19” หรือหากเราสงโรคระบาดมาเลนงานดินแดนนั้น 
และระบายโทสะของเราออกเหนือแผนดินนั้นดวยการนองเลือด  
ทําใหผูคนและสัตวลมตาย 20เราดํารงอยูแนฉันใด แมหากโนอาห 
ดาเนียล22 และโยบอยูท่ีนั่นดวย 
ก็ไมสามารถชวยชีวิตลูกชายลูกสาวของตนได 

                                      
21 14:14 หรือ ดาเนล ตามตัวสะกดภาษาฮีบรู 
อาจหมายถึงคนอื่นท่ีไมใชผูเผยพระวจนะดาเนียล 
22 14:20 หรือ ดาเนล ตามตัวสะกดภาษาฮีบรู 
อาจหมายถึงคนอื่นท่ีไมใชผูเผยพระวจนะดาเนียล 



เขาชวยไดแตตนเองโดยความชอบธรรมของเขา”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
21” เพราะองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
จะเลวรายย่ิงกวานั้นสักเพียงใด 
เม่ือเราสงโทษทัณฑท่ีนาสะพรึงกลัวท้ัง 4 
ป ร ะ ก า ร ของเรามายังเยรูซาเล็มคือ ดาบ การกันดารอาหาร 
สัตวราย และโรคระบาด เพื่อทําลายทั้งคนและสัตว 
22อยางไรก็ตาม จะยังมีผูรอดชีวิตอยู 
คือบุตรชายบุตรสาวท่ีถูกนําตัวออกมา เขาจะมาหาเจา 
เม่ือเจาเห็นความประพฤติ และการกระทําของเขาแลว 
เจาจะใจชื้นขึ้นกับภัยพิบัติท่ีเรานํามาสูเยรูซาเล็ม 
คือภัยพิบัติทุกอยางท่ีเราไดนํามายังกรุงนี้ 
23เจาจะใจชื้นขึ้นเม่ือเห็นความประพฤติ 
และการกระทําของพวกเขา 
เพราะเจาจะรูวาเรามิไดทําลงไปโดยไรเหตุ 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
 
เยรูซาเล็มเถาองุนไรคา 
15พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
2” บุตรมนุษยเอย 
กานของเถาองุนมีอะไรดีกวาก่ิงกานของตนไมใดๆ ในปาหรือ? 
3ก่ิงกานจากเถาองุนจะนํามาใชประโยชนอะไรไดเลา? 
เอามาทําท่ีแขวนสิ่งใดไดหรือ? 
4และเมื่อโยนลงในไฟเปนเชื้อเพลิง ไฟเผาปลายสองขาง 
และลุกโพลงตรงกลางแลว มันจะใชประโยชนอะไรได? 
5เม่ือมันยังดีอยูก็ทําประโยชนอะไรไมได 
เม่ือถูกไฟเผาไหมไปก็ยิ่งแลวใหญ”  



6ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัส วา 
“ เราโยนกิ่งกานเถาองุนซ่ึงอยูทามกลางไมปาตางๆ 
เปนเชื้อไฟฉันใด เราก็จะปฏิบัติ 
ตอผูคนที่อาศัยอยูในเยรูซาเล็มฉันนั้น  
7เราจะตั้งตนเปนศัตรูกับเขาทั้งหลาย 
แมเขาจะตะเกียกตะกายหนีออกมาจากไฟ ไฟก็ยังจะเผาผลาญเขา 
และเมื่อเราตั้งตนเปนศัตรูกับเขา 
เจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
8เราจะทําใหดินแดนนั้นถูกท้ิงราง เพราะเขาทั้งหลายไมซ่ือสัตย”  
อ ง คพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
 
คําอุปมาเรือ่งความไมสัตยซือ่ของกรงุเยรูซาเลม็ 
16พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
2” บุตรมนุษยเอย 
จงประจันหนากับเยรูซาเล็มดวยเรื่องการกระทําอันนาขยะแขยงขอ
ง เ ธ อ  3และจงกลาววา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสแกเยรูซาเล็มวา 
บรรพบุรุษและชาติกําเนิดของเจาอยูในดินแดนคานาอัน 
บิดาของเจาเปนชาวอาโมไรตและมารดาเปนชาวฮิตไทต 
4วันท่ีเจาถือกําเนิดมา ไมมีใครตัดสายสะดือให 
ไมมีใครอาบน้ําใหสะอาด ไมมีใครเอาเกลือถูตัว 
หรือเอาผาออมพันให 5ไมมีใครเหลียวแลสงสารเจา 
หรือเมตตาพอจะทําสิ่งเหลานี้ใหเจา เจาถูกท้ิงไวกลางทุง 
เพราะวันท่ีเกิดมาเจาก็เปนท่ีรังเกียจเดียดฉันท  
6”  ‘ แลวเราผานไปเห็นเจาด้ินไปมาเนื้อตัวโชกเลือด 
เราก็พูดกับเจาซ่ึงนอนจมกองเลือดอยูวา “ จงมีชีวิตอยู!”  
7เรากระทําใหเจาเจริญเติบโตเหมือนตนไมกลางทุง 



เจาเติบใหญกลายเปนเพชรงามน้ําหนึ่ง23 
เจาซ่ึงเนื้อตัวลอนจอนและเปลือยเปลาอยูก็มีทรวงอกเตงตึงขึ้น 
และผมก็ยาว 
8”  ‘ ตอมาเมื่อเราผานไปและแลดูเจา 
ก็เห็นวาเจาโตพอที่จะมีความรักแลว 
เราจึงคลี่มุมชายเสื้อของเราคลุมกายเจา 
ป กปดความเปลือยเปลาของเจาไว 
เราใหคําปฏิญาณและไดทําพันธสัญญากับเจา 
และเจาก็เปนกรรมสิทธิ์ของเรา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
9”  ‘ เราอาบน้ําใหเจา ชําระลางเลือดออกจากเจา 
และเอาน้ํามันชโลมให 10เราเอาชุดปกและรองเทาหนังสวมใหเจา 
ใ หเจาแตงกายดวยผาลินินเนื้อดี 
คลุมกายเจาดวยอาภรณราคาแพง 
11เราตกแตงเจาดวยเพชรนิลจินดา สวมกําไลมือและสรอยคอให 
12ใสหวงจมูก ตุมหู และสวมมงกุฎงามให 
13เจาจึงงดงามดวยทองคําและเงิน 
เสื้อผาอาภรณของเจาทําดวยปานเนื้อดี ผาราคาแพงและผาปก 
อ า ห า ร ข อ ง เ จาคือแปงละเอียด น้ําผึ้ง และน้ํามันมะกอก 
เจากลายเปนคนสวยมากและรุงโรจนขึ้นเปนราชินี 
14และชื่อเสียงของเจาก็เลื่องลือไปในหมูประชาชาติเนื่องดวยควา
มสวยของเจา 
เพราะความโออาตระการที่เรามอบใหนั้นทําใหเจางามเพียบพรอม
’  องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ 
15”  ’ แตเจาวางใจในความงามของตัวเอง และ 
ใชชื่อเสียงของเจาทําตัวเปนหญิงแพศยา 
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เจาโปรยเสนหใหทุกคนที่ผานไปมาและทอดกายใหเขา 
16เจาเอาบางสวนจากอาภรณของเจาทําเปนสถานบูชา ณ 
ที่สูงอยางหรูหรา ที่ซ่ึงเจากระทําการแพศยานอกใจ 
สิ่งเหลานี้ไมนาเกิดขึ้นและไมนาเปนไปได 
17เจายังเอาเพชรนิลจินดาดีเลิศซ่ึงเรามอบให เครื่องประดับ 
เงินและทองคําของเราไปสรางรูปเคารพผูชายสําหรับตน 
และทําการแพศยากับรูปเคารพเหลานั้น 
18และเจานําผาปกของเจาไปสวมใหรูปเคารพ 
เอาน้ํามันกับเครื่องหอมของเราไปบูชาตอหนามัน 
19ท้ังอาหารที่เราใหเจาคือแปงละเอียด น้ํามันมะกอก และน้ําผึ้ง 
เจาก็เอาไปถวายเปนเครื่องบูชากลิ่นหอมตอหนาพระเหลานั้น 
นี่คือสิ่งท่ีเปนไปแลว’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
20”  
’ และเจาถึงกับจับลูกชายลูกสาวท่ีเจาคลอดออกมาเพื่อเรานําไปเ
ซนสังเวยเปนอาหารแกเหลารูปเคารพ 
การแพศยานอกใจของเจายังไมจุใจอีกหรืออยางไร? 
21เจาถึงตองเขนฆาลูกๆ ของเรา 
เพื่อเผาบูชายัญพวกเขาแกรูปเคารพ 
22ตลอดการกระทําอันนาขยะแขยง 
และการแพศยานอกใจของเจา  
เจาไมไดระลึกถึงวันคืนอันวัยเยาวของเจา 
เม่ือเจาเปลือยเปลาตัวลอนจอน และดิ้นไปมาอยูในกองเลือดเลย 
23” วิบัติ! วิบัติแกเจา”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ 
‘ นอกเหนือจากความชั่วรายท้ังหลายของเจา 
24เจายังไดสรางเนินสูงใหตัวเองและสรางสถานบูชาท่ีสูงตระหงาน
ไวท่ีลานชุมชนทุกแหง 



25เ จาสรางสถานบูชาอันสูงตระหงานไวท่ีหัวถนนทุกสาย 
และทําใหความงามของตนลดคาลง 
โดยพลีกายใหทุกคนที่ผานไปมาดวยความสําสอนยิ่งๆ ขึ้น 
26เจาแพศยาคบชูกับชาวอียิปตเพื่อนบานผูมากดวยราคะ 
และยั่วยุโทสะของเรา ดวยความสําสอนที่ทวีขึ้นของเจา 
27ฉะนั้นเราจึงเหยียดมือของเราออกตอสูเจา 
และลดพรมแดนของเจา เรายกเจาใหแกความโลภ 
โมโทสันแหงศัตรูของเจา คือบรรดาชาวฟลิสเตีย 
ผูตกตะลึงในความประพฤติอันลามกต่ําทรามของเจา 
28มิหนําซํ้าเจายังแพศยาคบชูกับชาวอัสซีเรียอีกดวย 
เพราะเจาไมอิ่มในกาม และแมหลังจากนั้นเจาก็ยังไมห น ำ ใ จ  
29แลวเจาก็ทวีความสําสอนยิ่งขึ้น 
โดยเลนชูกับบาบิโลน24ดินแดนแหงพอคาวาณิช แตถึงขนาด 
นี้แลว เจาก็ยังไมจุใจ 
30”  ‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศวา 
ทําไมเจาชางออนไหวใจงายจนกระทําสิ่งตางๆ ถึงเพียงนี้ 
ทําตัวเปนหญิงแพศยาหนาดาน! 31เมื่อเจาสรางเนินตางๆ 
ไวท่ีหัวถนน และสถานบูชาท่ีสูงตระหงานในลานชุมชนทุกแหง 
เจาก็ยังตางจากหญิงโสเภณีก็ตรงที่เจาไมแยแสคาจาง 
32”  ‘ เจาคือภรรยาแพศยา 
ผูชื่นชอบคนแปลกหนายิ่งกวาสามีของตนเอง! 
33หญิงโสเภณีทุกคนไดรับคาจาง 
แตเจาใหของกํานัลแกชูรักท้ังปวง 
ใหสินบนจางเขามาหาเจาจากทุกหนทุกแหง 
เพื่อสนองความกําหนัดมักมากของเจา 
34ฉะนั้นในการแพศยาขายตัว เจาจึงแตกตางจากโสเภณี อื่นๆ 
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คือไมมีใครตามจีบเอาใจเจา 
เจาแตกตางมากตรงที่เจายอมจายคาจางแตไมไดอะไรตอบแทน 
35”  ‘ ฉะนั้นหญิงแพศยาเอย 
จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+! 
36องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
เนื่องจากเจาโปรยหวานความกําหนัด25 
และเผยความเปลือยเปลาของตนโดยการสําสอนกับชูรักท้ังหลาย 
และเนื่องจากรูปเคารพอันนาขยะแขยงของเจา 
รวมถึงการเซนสังเวยเลือดลูกๆ ของเจาแกพระเหลานั้น 
37ฉะนั้นเราจะรวบรวมบรรดาชูรักท่ีเจาชื่นชอบ 
ทั้งผูท่ีเจารักและผูท่ีเจาเกลียด 
เราจะรวบรวมเขาจากทุกดานมาเลนงานเจา 
เราจะริบทุกสิ่งจากเจาไปตอหนาเขา 
และเขาทั้งปวงจะเห็นความเปลือยเปลาของเจา 
38เราจะตัดสินลงโทษเจา 
ในฐานะหญิงผูคบชูลวงประเวณีและผูทําลายชีวิต 
เราจะระบายความแคน 
เนื่องดวยผูท่ีตองโลหิตตกและความหึงหวงลงเหนือเจา 
39แลวเราจะมอบเจาแกบรรดาชูรักของเจา 
พวกเขาจะทลายเนินสูง 
และทําลายสถานบูชาที่สูงตระหงานของเจา 
พวกเขาจะกระทําใหเจาลอนจอน และริบเอาเพชรนิลจินดาสวยๆ 
งามๆ และเปลื้องอาภรณของเจาออก ท้ิงเจาไวใหเปลือยเปลา 
40เขาจะยกกําลังพลมาสูกับเจา 
ซ่ึงจะขวางกอนหินใสเจาและจะฟาดฟนเจาออกเปนชิ้นๆ 
ดวยดาบของพวกเขา 41เขาจะเผาเรือนของเจา 
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และลงโทษเจาตอหนาตอตาหญิงท้ังหลาย 
เราจะยุติการแพศยาคบชูของเจา 
และเจาจะไมจายคาจางใหบรรดาชูรักของเจาอีกตอไป 
42เม่ือนั้นโทสะที่เรามีตอเจาจะยุติลง 
และความหึงหวงของเราจะหันเหไปจากเจา 
เราจะสงบอารมณและไมโกรธอีก  
43”  ‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศวา 
เพราะเจาไมไดระลึกถึงวันคืนในวัยเยาวของเจา 
แตยั่วโมโหเราดวยสิ่งเหลานี้ 
แนนอนเราจะตอบแทนเจาใหสาสมกับสิ่งท่ีเจาทําลงไป 
เจามิไดเพิ่มความลามกต่ําทรามเขากับการกระทําอันนารังเกียจท้ัง
หลายของเจาหรอกหรือ? 
44”  ‘ ทุกคนที่ยกภาษิตมากลาว จะกลาวถึงเจาดวยภาษิตท่ีวา 
“ แมเปนอยางไร ลูกสาวก็เปนอยางนั้น”  45เจาเปนลูกแทๆ 
ของแมเจา ผูเกลียดชังสามีกับลูกๆ ของตน และเจาเปนพี่นองแทๆ 
ของพี่นองเจา ผูเกลียดชังสามีกับลูกๆ ของตน 
มารดาของเจาเปนชาวฮิตไทตและบิดาของเจาเปนชาวอาโมไรต 
46พี่สาวของเจาคือสะมาเรียผูอาศัยอยูทางเหนือกับลูกๆ ของนาง 
นองสาวเจาคือโสโดมซึ่งอาศัยอยูทางใตกับลูกๆ ของนาง 
47เจาไมเพียงแตดําเนินในวิถีอันชั่วรายของเขา 
และเลียนแบบการกระทําอันนาสะอิดสะเอียนของเขาเทานั้น 
แตไมนานวิถีท้ังปวงของเจาก็ต่ําทรามยิ่งกวาพวกเขาเสียอีก’  
48องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา เราดํารงอยูแนฉันใด 
โสโดมนองสาวของเจากับลูกๆ 
ของเขายังไมเคยกระทําสิ่งท่ีเจากับลูกๆ ของเจาทําลงไป 49”  ‘  
บัดนี้โสโดมนองสาวของเจามีความผิดบาปคือ นางกับลูกๆ หยิ่งยโส 
ไดรับการบํารุงบําเรอเกินขนาด และไมมีเรื่องทุกขรอนอันใด 
พวกเขาไมชวยเหลือคนยากจนขัดสน 



50เขาจองหองและกระทําสิ่งนารังเกียจตอหนาเรา 
ฉะนั้นเราจึงกําจัดพวกเขาไปดังท่ีเจาไดเห็นแลว 
51สะมาเรียทําบาปไมไดครึ่งหนึ่งของเจา 
เจาทําสิ่งท่ีนารังเกียจยิ่งกวาท่ีพวกเขาทํา 
การกระทําท้ังสิ้นของเจาพลอยทําใหพ่ีนองของเจาดูชอบธรรมขึ้น 
52เจาจงทนรับความอับอายขายหนาไป 
เพราะเจาทําใหพี่สาวนองสาวของเจาดูดีกวา 
เนื่องจากบาปผิดของเจาหนักหนาย่ิงกวาพวกเขา 
พวกเขาจึงดูเปนฝายชอบธรรมมากกวาเจา ฉะนั้นจงละอายแกใจ 
และทนรับความอัปยศอดสูของเจาไปเถิด 
เพราะเจากระทําใหพ่ีสาวนองสาวของเจาดูชอบธรรมกวาเจา 53”  
‘ อยางไรก็ตามเราจะคืนความรุงโรจนใหแก 
โสโดมกับบรรดาลูกสาวของนาง 
คืนใหแกสะมาเรียกับบรรดาลูกสาวของนาง 
และคืนความรุงโรจนแกเจาดวย 
54เพื่อเจาจะทนรับความอับอายขายหนาและละอายใจในสิ่งท้ังปว
งท่ีเจาทําลงไปเปนการปลอบประโลมพวกเขา 
55แลวพี่นองของเจาคือ โสโดมกับลูกๆ และสะมาเรียกับลูกๆ 
จะคืนสูสภาพเดิม และเจากับลูกๆ ก็จะคืนสูสภาพเดิม 
56เจาไมยอมแมแตเอยถึงโสโดมนองสาวของเจา 
ในวันอหังการของเจา 
57กอนหนาความชั่วรายของเจาจะถูกเปดโปง 
กระนั้นบัดนี้เจาก็ถูกดูหม่ินเหยียดหยามโดยธิดาท้ังหลายแหงเอโด
ม 26และเพื่อนบานท้ังปวงของนาง รวมทั้งธิดาท้ัง 
หลายของฟลิสเตีย 
คือคนทั้งปวงรอบตัวเจาก็ดูหม่ินเหยียดหยามเจา 
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58เจาจะตองทนรับผลความลามกต่ําทรามและการกระทําอันนารังเ
กียจของเจา’  องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ  
59องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราจะจัดการกับเจาอยางสาสม 
เพราะเจาลบหลูดูหม่ินคําปฏิญาณของเราโดยละเมิดพันธสัญญา 
60ถึงกระนั้นเราก็จะระลึกถึงพันธสัญญาท่ีเราใหไวกับเจาเม่ือครั้งเ
จายังเยาววัย และเราจะสถาปนาพันธสัญญานิรันดรกับเจา 
61แลวเจาจะระลึกถึงวิถีทางของเจาและละอายใจ 
เม่ือเรายกพี่สาวนองสาวของเจาใหเปนบุตรของเจา 
แตมิใชตามพันธสัญญาท่ีเราใหไวกับเจา 
62ดังนั้นเราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไวกับเจา 
แลวเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
63เม่ือนั้นเราจะลบลางมลทินบาปใหเจาสําหรับทุกสิ่งท่ีเจาทําลงไป 
เจาจะจําไดและละอายใจ ไมกลาปริปากอีกเลย 
เนื่องจากความละอายของเจา’  
องคพระผูเปนเจา +ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ”  
 
 
นกอนิทร ี2 ตัว และเถาองุน 
17พระวจนะขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
2” บุตรมนุษยเอย 
จงยกอุทาหรณและกลาวคําอุปมาแกพงศพันธุอิสราเอล 
3ขอกลาวกับพวกเขาวา ‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
นกอินทรีใหญตัวหนึ่งซ่ึงมีปกทรงพลัง ขนยาวดกหลากสี 
บินมายังเลบานอน มันเกาะที่ยอดตนซีดารตนหนึ่ง 
4มันจิกหนอท่ีสูงท่ีสุด คาบไปยังนครแหงพอคาวาณิชท้ังหลาย 
และปลูกหนอนั้นลงในเมืองแหงพอคา 



5”  
‘ นกอินทรีนั้นคาบเมล็ดพืชจากดินแดนของเจาไปปลูกไวในดินท่ี
อุดมสมบูรณ เหมือนตนหลิว27ริมน้ําอันอุดมสมบูรณ 
6ตนไมนั้นก็งอกงามกลายเปนเถาองุนพุมเตี้ย 
แผกานเลื้อยไปทางนกอินทรี แตรากยังคงอยูขางใต 
มันจึงกลายเปนเถาองุนแผก่ิงกานและใบดกหนา 
7”  ‘ แตมีนกอินทรีใหญอีกตัวหนึ่งบินมา 
มันมีปกทรงพลังและมีขนดก 
เถาองุนก็ชอนรากจากจุดท่ีขึ้นอยูและแผกานมาหามันเพื่อใหมันรด
น้ําให 8ท้ังๆ ที่ตัวเองก็งอกอยูในดินดีมีน้ําอุดมสมบูรณ 
พรอมท่ีจะแผก่ิงกานสาขา 
ออกผลและกลายเปนเถาองุนชั้นเยี่ยมอยูแลว’  
9” จงบอกเขาทั้งหลายเถิดวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
เถาองุนนั้นจะเจริญงอกงามไดหรือ? 
จะไมถูกถอนรากปลิดผลเพื่อใหมันเหี่ยวแหงเสียหรือ? 
ใบออนของมันจะเหี่ยวแหงหมด 
ไมตองใชแขนที่แข็งแรงมากหรือคนหมูใหญในการถอนรากเถาองุ
นนั้นขึ้นมา 10แมหากมันถูกยายไปปลูก 
มันจะเจริญงอกงามไดหรือ? 
มันจะไมเหี่ยวแหงไปเมื่อถูกลมตะวันออกพัดกระหน่ําหรือ? 
มันจะไมเหี่ยวแหงคาที่ท่ีมันงอกขึ้นมาหรือ’  ”  
11แลวพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
12” จงกลาวแกพงศพันธุมักกบฏนี้วา 
‘ เจาไมรูหรือวาสิ่งเหลานี้หมายความวากระไร?’  

                                      
27 17:5 ในภาษาฮีบรูเรียกวา หลิวบาบิโลน 
ตอมาภายหลังอาจเรียกวา ตนปอปลารก็ได 



จงบอกพวกเขาวา ‘ กษัตริยแหงบาบิโลนมายังเยรูซาเล็ม 
กวาดตอนกษัตริย และบรรดาขุนนางของเยรูซาเล็ม 
พาไปยังบาบิโลน 
13แลวพระองคทรงพาเจานายผูหนึ่งมาและไดทําสัญญากับเขา 
ใหเขาถวายสัตยาบันวาจะจงรักภักดี 
แลวพระองคก็ทรงนําคนระดับผูนําของดินแดนนั้นไปดวย 
14เพื่ออาณาจักรนั้นจะตกต่ําลงไมสามารถรุงเรืองขึ้นมาไดอีก 
จะอยูรอดไดก็ตอเมื่อรักษาสัญญา 
15แตกษัตริยนั้นก็กบฏตอพระองค 
โดยสงทูตไปยังอียิปตขอมาและกองทัพใหญมาชวย 
เขาจะทําการสําเร็จหรือ? ผูท่ีทําเชนนั้นจะหนีรอดไปไดหรือ? 
เขาละเมิดสัญญาแลวยังจะหนีรอดไปไดหรือ?’  
16องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา ‘ เราดํารงอยูแนฉันใด 
เขาจะตายในบาบิโลน ดินแดนของกษัตริย’  
ผูต้ังเขาขึ้นครองราชบัลลังก 
ผูซ่ึงเขาลบหลูสัตยาบันและผิดสัญญาท่ีใหไว 
17ฟาโรหพรอมกับทัพหลวงอันเกรียงไกรและกําลังพลมากมาย 
จะชวยอะไรเขาไมไดในสงคราม 
เม่ือเชิงเทินและเครื่องลอมเมืองถูกตั้งขึ้นเพื่อทําลายชีวิตคนเปนอัน
ม า ก  18เขาผิดสัตยาบันโดยละเมิดคําสัญญา 
เพราะเขาถวายสัตยาบันแลวยังกระทําเชนนี้ เขาจะหนีรอดไมได’   
19”  ‘ ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดจึงตรัสวา 
‘ เราดํารงอยูแนฉันใด 
เราจะลงทัณฑแกเขาตามคําปฏิญาณของเราที่เขาลบหลู 
และตามพันธสัญญาของเราที่เขาละเมิด 
20เราจะเหวี่ยงขายของเราคลุมเขา 
และเขาจะติดอยูในกับดักของเรา 
เราจะนําเขาไปยังบาบิโลนและพิพากษาลงอาญาแกเขาที่นั่น 



เพราะเขาไมสัตยซ่ือตอเรา 
21ทหารทั้งปวงของเขาที่หนีไปจะตายดวยดาบ 
และผูรอดชีวิตอยูจะถูกทําใหกระจัดกระจายไปตามลม 
เม่ือนั้นเจาจะรูวา เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไว 
22”  ‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เราเองนี่แหละจะเอาหนอจากยอดสุดของซีดารไปปลูกไว 
เราจะหักหนอออนจากยอดไปปลูกไวบนภูเขาสูง 
23เราจะปลูกมันไวบนยอดเขาแหงอิสรา เอล 
มันจะแผก่ิงกานสาขาและผลิผลกลายเปนตนซีดารชั้นเยี่ยม 
นกทุกชนิดจะมาสรางรังและอาศัยอยูใตรมไมของมัน 
24ตนไมท้ังปวงในทุงนาจะรูวาเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ 
ไดโคนตนไมสูงลงและทําใหตนไมตํ่าสูงขึ้น 
ทําใหตนไมเขียวเหี่ยวเฉา และตนไมแหงผลิงาม “  
‘ เราผูเปนองคพระผูเปนเจา +ไดลั่นวาจาไวและเราจะทําเชนนั้น
”  
 
จติวญิญาณที่ทําบาปจะตาย 
18พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
2” เจาท้ังหลายหมายความวากระไรที่กลาวภาษิตเก่ียวกับดินแดน
อิสราเอลวา “  ‘ พอกินองุนเปรี้ยว ลูกก็เข็ดฟน’ ?  
3องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด  ตรัสวา “ เราดํารงอยูแนฉันใด  
เจาจะไมกลาวภาษิตนี้อีกตอไปในอิสราเอล 
4เพราะจิตวิญญาณทุกดวงเปนของเรา 
ทั้งของพอและของลูกลวนเปนของเรา จิตวิญญาณท่ีทําบาปจะตาย  
 
5” สมมุติวามีคนชอบธรรมคนหนึ่ง 
ซ่ึงกระทําสิ่งท่ีถูกตองและเที่ยงธรรม 
6เขามิไดรับประทานอาหารที่สถานบูชาบนภูเขา 



หรือพึ่งรูปเคารพของพงศพันธุอิสราเอล 
เขามิไดสรางราคีแกภรรยาเพื่อนบาน 
หรือหลับนอนกับหญิงท่ีอยูในชวงมีประจําเดือน 
7เขามิไดขมเหงรังแกผูใด แตคืนของประกันใหแกลูกหนี้ 
เขามิไดปลนชิง แตใหอาหารแกผูหิวโหย 
และใหเครื่องนุงหมแกผูเปลือยกายอยู 
8เขามิไดใหยืมโดยคิดดอกเบ้ียสูงเกินเหตุ 
หรือหากําไรโดยขูดเลือดขูดเนื้อ28 เขายั้งมือจากการทําชั่ว 
และตัดสินเพื่อนมนุษยอยางยุติธรรม 
9เขาปฏิบัติตามกฎเกณฑของเรา 
และรักษาบทบัญญัติของเราอยางสัตยซ่ือ ผูนั้นเปนคนชอบธรรม 
เขาจะดํารงชีวิตอยูแนนอน”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
 
10” สมมุติวาชายคนนั้นมีบุตรชายเหี้ยมโหดซึ่งทําใหโลหิตตกหรื
อกระทําสิ่งตอไปนี้29 11(แมวาผูเปนบิดามิไดกระทําสิ่งเหลานี้เลย)  
“ เขารับประทานอาหารที่สถานบูชาบนภูเขา 
เขาสรางราคีแกภรรยาเพื่อนบาน 
12ขมเหงรังแกคนยากจนและคนขัดสน เขาปลนชิง 
เขาไมยอมคืนของประกัน เขาพึ่งรูปเคารพ 
เขากระทําสิ่งท่ีนารังเกียจ 13เขาใหยืมโดยคิดดอกเบี้ยสูงเกินเหตุ  
และหากําไรโดยขูดเลือดขูดเนื้อ 
 

                                      
28 18:8 หรือ หากําไร เชนเดียวกับขอ 13 แ ล ะ  17  
29 18:10 หรือ สิ่งตอไปนี้กับพี่นอง 



คนเชนนั้นจะดํารงชีวิตอยูไดหรือ? ไมเลย! 
เพราะเขากระทําสิ่งนารังเกียจท้ังปวงนี้ เขาจะตองตายแนนอน 
และโลหิตของเขาจะตกแกศีรษะของเขาเอง 
 
14” แตหากชายคนนี้มีบุตรชายซ่ึงเห็นความ 
ผิดบาปทั้งปวงที่บิดากระทํา และแมเห็นแลวก็มิไดกระทําตาม 
15” เขามิไดรับประทานอาหารที่สถานบูชาบนภูเขาหรือพึ่งรูปเคา
รพของพงศพันธุอิสราเอล เขามิไดสรางราคีแกภรรยาเพื่อนบา น  
16เขามิไดขมเหงรังแกผูใด หรือเรียกรองของประกันในการกูยืม 
เขามิไดปลนชิงแตใหอาหารแกผูหิวโหย 
และใหเครื่องนุงหมแกผูเปลือยกายอยู 17เขายั้งมือจากความบาป30 
และใหยืมโดยไมคิดดอกเบี้ยสูงเกินเหตุ 
หรือหากําไรโดยขูดเลือดขูดเนื้อ 
เขารักษาบทบัญญัติและปฏิบัติตามกฎเกณฑของเรา 
เขาจะไมตายเพราะบาปผิดของบิดา เขาจะดํารงชีวิตอยูแนนอน 
18สวนผูเปนบิดานั้นจะตายเพราะความผิดบาปของตน 
เนื่องจากเขากดขี่ขูดรีด ปลนชิงพ่ีนอง 
และกระทําผิดในหมูประชากรของเขา 
19” กระนั้นเจาก็ยังถามวา 
‘ ทําไมลูกไมตองรวมรับโทษความผิดของพอ?’  
เม่ือลูกไดกระทําสิ่งที่ถูก ตองและเที่ยงธรรม 
และไดเอาใจใสกระทําตามกฎเกณฑของเราอยางถ่ีถวน 
เขาจะดํารงชีวิตอยูแนนอน 20ผูใดท่ีทําบาป ผูนั้นจะตองตาย 
ลูกไมตองรวมรับโทษความผิดของพอ 
พอก็ไมตองรวมรับโทษความผิดของลูก 

                                      
30 18:17 จากตนฉบับภาษากรีก (ดูขอ 8 ดวย; ภาษาฮีบรูวา 
จ า ก ค น จ น ) 



คนชอบธรรมจะจะไดรับผลแหงความชอบธรรมของเขา 
และคนชั่วก็จะไดรับการกลาวโทษจากความชั่วรายของเขา 
(อ .ประชาแกแลว) 
21” แตหากคนชั่วหันหนีจากบาปผิดท้ังปวงท่ีตนกระทํา 
แลวรักษากฎเกณฑท้ังสิ้นของเรา 
และกระทําสิ่งท่ีถูกตองเที่ยงธรรม เขาจะดํารงชีวิตอยูแนนอน 
เขาจะไมตาย 
22ความผิดพลาดทั้งสิ้นท่ีเขาไดทําลงไปจะไมถูกจดจํามาเปนขอก
ลาวโทษเขา 
เขาจะดํารงชีวิตอยูเนื่องดวยสิ่งชอบธรรมที่เขาไดทํานั้น”  
23องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดประกาศวา 
“ เราพึงพอใจในความตายของคนชั่วรายหรือ?   
เราไมยินดีมากกวาเม่ือเขาหันจากทางชั่วของตนและดํารงชีวิตอยู
อยางนั้นหรือ? 
24” แตหากคนชอบธรรมหันหนีจากความชอบธรรมของตนไปกร
ะทําบาป และกระทําสิ่งนารังเกียจเชนเดียวกับคนบาป 
เขาจะดํารงชีวิตอยูไดหรือ? 
ความชอบธรรมทั้งปวงที่เขาไดกระทําจะไมถูกจดจํา 
เขาจะตายโทษฐานไมสัตยซ่ือ และเนื่องดวยบาปชั่วท่ีเขาไดกระทํา 
25ถึงกระนั้นเจาก็ยังกลาววา 
‘ วิธีการขององคพระผูเปนเจาไมเท่ียงธรรม’  
พงศพันธุอิสราเอลเอย จงฟงเถิด เราไมยุติธรรมหรือ 
เจาตางหากไมใชหรือท่ีไมยุติธรรม 
26หากคนชอบธรรมหันหนีจากความชอบธรรมของตนไปทําบาป 
เขาจะตาย เขาจะตายเพราะบาปผิดท่ีเขาไดทําลงไป 
27แตหากคนชั่วหันหนีเสียจากความชั่วท่ีทําไปแลว 
และกลับมากระทําสิ่งท่ีถูกตองเที่ยงธรรม เขาจะชวยชีวิตตนเองไว 
28เพราะเขาใครครวญ 



และหันหนีจากความผิดพลาดทั้งปวงที่ทําไปแลว 
เขาจะดํารงชีวิตอยูแนนอน เขาจะไมตาย  
29ถึงกระนั้นพงศพันธุอิสราเอลก็ยังกลาววา 
‘ วิธีการขององคพระผูเปนเจาไมเท่ียงธรรม’  
ป ร ะ ช า ก ร อิสราเอลเอย เราไมยุติธรรมหรือ 
เจาตางหากไมใชหรือท่ีไมยุติธรรม” ***** 
30องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ ฉะนั้นพงศพันธุอิสราเอลเอย 
เราจะตัดสินโทษเจาแตละคนตามการกระทําของเจา 
จงกลับใจสํานึกผิด! หันหนีจากความผิดท้ังปวงของเจา 
แลวเจาจะไมตองพินาศลมจมเนื่องจากความบาป 
31จงละทิ้งบาปผิดท้ังปวงที่ทําลงไป 
และรับเอาจิตใจใหมและวิญญาณใหมเถิด พงศพันธอิสราเอลเอย 
เจาจะตายเสียทําไมเลา 
32เพราะเรามิไดพึงพอใจในความตายของผูหนึ่งผูใด 
จงกลับใจเสียใหมและมีชีวิตอยูเถิด! 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
 
บทคร่าํครวญแดเจานายของอสิราเอล 
19 ” จงคร่ําครวญอาลัยถึงบรรดาเจานายของอิสราเอล 2วา “  
’ มารดาของเจาชางเหมือนนางสิงหในหมูสิงหเสียนี่กระไร! 
นางเอนกายลงในหมูสิงหหนุมและเลี้ยงดูลูกๆ ของนาง 
3ลูกสิงหตัวหนึ่งของนาง เติบโตเปนสิงหหนุมผูแกรงกลา 
เขาเรียนรูท่ีจะฉีกเหยื่อและขย้ํามนุษย 
4เม่ือประชาชาติท้ังหลายไดยินเรื่องของเขา 
ก็ดักจับเขาไวไดในหลุมพรางของพวกเขา 
และเอาขอเกี่ยวนําเขาไปยังดินแดนอียิปต 
 



5”  ‘ เมื่อนางสิงหเห็นวา ความหวังไมเปนผล 
ความคาดหมายก็สูญสิ้นไป 
จึงเอาลูกสิงหอีกตัวหนึ่งมาเลี้ยงใหเปนสิงหหนุมผูแกรงกลา 
6เขาเที่ยวดอมไปในหมูสิงห เพราะบัดนี้เขาเปนสิงหหนุมแกรงกลา 
เขาเรียนรูท่ีจะฉีกเหยื่อและขย้ํามนุษย 7เ ข า ท ล า ย 31ท่ีม่ัน 
และทําลายลางเมืองตางๆ ของพวกเขา 
ดินแดนนั้นและพลเมืองทุกคนก็ตระหนก ตกใจเมื่อเขาขูคําราม 
8แลวประชาชาติท้ังปวงจากภูมิภาคตางๆ โดยรอบก็มาสูกับเขา 
ชวยกันกางตาขายดักเขา แลวก็จับเขาไวในหลุมพราง 
9เขาถูกลากดวยขอเกี่ยวไปขังไวในกรง 
ถูกนําตัวไปเขาเฝากษัตริยแหงบาบิโลน เขาถูกขังไวในคุก 
จึงไมไดยินเสียงคํารามของเขาบนภูเขาทั้งหลายของอิสราเอลอีกต
อ ไ ป  
10มารดาของเจาเหมือนเถาองุน ปลูกไวริมน้ําในสวนองุน32 
มีผลดกและแผกานดีเพราะมีน้ําทาบริบูรณ 
11ก่ิงกานแข็งแรงเหมาะเปนคทาของผูครอบครอง 
มันชูกานสูงเหนือแขนงอันหนาทึบ 
โดดเดนเพราะชูขึ้นสูงและแผกานงาม 
12แตมันถูกถอนรากขึ้นมาดวยโทสะแรงกลา 
และถูกเหวี่ยงท้ิงลงกับพื้น ลมตะวันออกทําใหมันเหี่ยวเฉา 
ผลของมันถูกปลิดไป 
ก่ิงกานแข็งแรงของมันเหี่ยวเฉาและไฟก็เผาผลาญมันเสีย 
13บัดนี้มันถูกนําไปปลูกไวในถ่ินกันดารซ่ึงพ้ืนดินแหงแลงแตกระแ
ห ง  14มีไฟลามออกมาจากกิ่งไมใหญ33ก่ิงหนึ่ง 

                                      
31 19:7 ภาษาฮีบรูวา เขารู 
32 19:10 ตนฉบับภาษาฮีบรูสวนใหญวา โลหิตของเจา 
33 19:14 หรือ จากใต 



เผาผลของมันวอดวาย 
จึงไมเหลือก่ิงกานท่ีเหมาะจะทําเปนคทาของผูครอบครองอีก’  
นี่คือบทไวอาลัยและใหใชเปนเพลงคร่ําครวญ”  
 
อสิราเอลจอมกบฏ 
20 ในวันท่ี 10 เดือน 5 ของปท่ี 7 
ผูนําแหงอิสราเอลบางคนมารองขอตอองคพระผูเปนเจา+และมานั่ง
อยูตรงหนาขาพเจา 
2พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
3” บุตรมนุษยเอย จงกลาวแกบรรดาผูอาวุโสแหงอิสราเอลวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เจามารองขอจากเราหรือ เราดํารงอยูแนฉันใด 
เราจะไมยอมใหเจารองขออะไรเรา’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหล ะ  
4“ เจาจะพิพากษาเขาทั้งหลายหรือ? 
เจาจะพิพากษาเขาทั้งหลายหรือ บุตรมนุษยเอย?  
จงแจงเขาถึงเรื่องความประพฤติอันนารังเกียจของบรรพบุรุษของเ
ข า  5จงบอกพวกเขาวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ ในวันที่เราเลือกอิสราเอล 
เราชูมือขึ้นกลาวปฏิญาณแกลูกหลานแหงพงศพันธุของยาโคบและ
แสดงตัวแกพวกเขาในอียิปต เราชูมือขึ้นกลาวกับเขาวา 
‘ เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจาทั้งหลาย’  
6ในวันนั้นเราปฏิญาณตอพวกเขาวาจะนําเขาออกจาก 
อียิปตไปสูดินแดนที่เราสรรหาใหเขา 
เปนดินแดนที่อุดมดวยน้ํานมและน้ําผึ้ง ดินแดนอันงดงามท่ีสุด 
7และเรากลาวแกเขาวา ‘ เจาทุกคน 
จงกําจัดรูปเคารพชั่วรายท่ีเจาหมายพึ่ง 



และอยาปลอยตัวเปนมลทินดวยบรรดารูปเคารพของอียิปต 
เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา’  
“  ‘ 8แตเขาทั้งหลายก็กบฏตอเราและไมยอมฟงเรา 
เขามิไดกําจัดเทวรูปช่ัวรายท่ีตนหมายพึ่ง 
ทั้งมิไดละท้ิงรูปเคารพของอียิปต 
ฉะนั้นเราจึงไดลั่นวาจาวาจะระบายโทสะเกรี้ยวกราดลงเหนือพวกเ
ขาในอียิปต 9แตเพื่อเห็นแกนามของเรา 
เรากระทําสิ่งท่ีจะปองกันมิใหนามของเราเปนท่ีลบหลูในสายตาขอ
งชนชาติทั้งหลายที่พวกเขาอาศัยอยูดวย 
และที่ไดเห็นเราแสดงตัวแกอิสราเอลโดยการนําเขาทั้งหลายออกม
าจากอียิปต 10ฉะนั้น 
เราจึงนําอิสราเอลออกมาจากอียิปตพาเขาสูถ่ินทุรกันดาร 
11เรามอบกฎเกณฑแกเขา 
และใหเขาเรียนรูบทบัญญัติของเราซ่ึงผูประพฤติตามจะดํารงชีวิต
อยู โดยบทบัญญัติ เหลานั้น 12และเราไดมอบวันสะบาโตแกเขา 
เ ปนหมายสําคัญระหวางเราทั้งสองฝาย เพื่อเขาจะรูวา 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดกระทําใหพวกเขาบริสุทธ์ิ 
13ถึงกระนั้นชนชาติอิสราเอลก็กบฏตอเราในถ่ินทุรกันดาร 
พวกเขามิไดปฏิบัติตามกฎเกณฑของเรา 
แตละท้ิงบทบัญญัติของเรา 
แมวาผูท่ีประพฤติตามจะดํารงชีวิตอยูโดยบทบัญญัตินั้น 
เขาทั้งหลายลวงละเมิดสะบาโตของเรา 
ฉะนั้นเราจึงลั่นวาจาวาจะระบายโทสะลงเหนือพวกเขา 
และทําลายลางเขาในถ่ินกันดาร 14แตเพื่อเห็นแกนามของเรา 
เราจึงปกปองนามของเราไว 
มิใหเปนท่ีดูหม่ินในสายตาของชนชาติทั้งหลายซึ่งเห็นเรานําอิสราเ
อ ล อ อ ก ม า  
15แ ล ะ ใ นถิ่นกันดารเราชูมือปฏิญาณวาจะไมนําพวกเขาเขาสู



ดินแดนซึ่งเรามอบให ดินแดนอันงดงามที่สุด 
อุดมดวยน้ํานมและน้ําผึ้ง 
16เนื่องจากเขาทั้งหลายละทิ้งบทบัญญัติของเรา 
มิไดปฏิบัติตามกฎเกณฑของเรา และลวงละเมิดสะบาโตของเรา 
เพราะจิตใจของเขาฝกใฝในรูปเคารพ 
17ถึงกระนั้นเราก็เหลียวแลเขาดวยความสงสาร 
มิไดทําลายลางเขา หรือใหเขาถึงจุดจบในถิ่นกันดาร 
18เรากลาวแกลูกหลานของเขาในถิ่นกันดารวา 
“ อยาประพฤติตามแบบอยางบรรพบุรุษของเจา 
หรือทําตามขอบัญญัติของเขา 
หรือทําตัวเปนมลทินดวยรูปเคารพทั้งหลาย 
19เราคือองคพระผูเปนเจา+พ ร ะเจาของเจา 
จงปฏิบัติตามกฎเกณฑของเรา 
และรักษาบทบัญญัติของเราอยางถ่ีถวน 
20จงรักษาสะบาโตของเราใหบริสุทธ์ิ 
เพื่อจะเปนหมายสําคัญระหวางเรากับเจา 
เพื่อเจาจะรูวาเราคือพระเจาองคเจาชีวิตของเจา’  
21”  ‘ แตลูกหลานนั้นก็กบฏตอเรา 
พวกเขามิไดปฏิบัติตามกฎเกณฑของเรา 
มิไดใสใจรักษาบทบัญญัติของเรา 
แมวาผูท่ีปฏิบัติตามจะดํารงชีวิตอยูไดโดยบทบัญญัติเหลานั้น 
เขาลวงละเมิดสะบาโตของเรา 
เราจึงลั่นวาจาไววาจะระบายโทสะเกรี้ยวกราดเหนือเขาทั้งหลายใ
นถ่ินกันดาร 
22แตเราก็ยั้งมือไวเพื่อเห็นแกนามของเรา 
เราจึงปกปองนามของเราไว 
มิใหเปนท่ีดูหม่ินในสายตาของชนชาติทั้งหลายซึ่งเห็นเรานําอิสราเ
อ ล อ อ ก ม า  



23และเราชูมือปฏิญาณตอพวกเขาในถิ่นทุรกันดารวา 
เราจะกระจายเขาไปยังชนชาติและประเทศตางๆ 
24เพราะเขามิไดเชื่อฟงบทบัญญัติของเรา 
แตละท้ิงกฎเกณฑของเรา ลวงละเมิดสะบาโตของเรา 
และมีต า [กระสันหา]รูปเคารพทั้งหลายของบรรพบุรษ 
25เราทิ้งเขาไวกับระบอบธรรมเนียมซ่ึงไมดีและกฏเกณฑ 
ซ่ึงไมชวยใหเขาดํารงชีวิตอยูได 
26เราปลอยใหเขาเปนมลทินโดยการถวายลูกหัวป34แกรูปเคารพ 
เพื่อเราจะทําใหพวกเขาสยดสยอง 
เขาจะไดรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
27” ฉ ะนั้นบุตรมนุษยเอย จงบอกประชากรอิสราเอลวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
ในเรื่องนี้บรรพบุรุษของพวกเจาก็ไดหม่ินประมาทเราดวยโดยการ
ละท้ิงเรา 
28เม่ือเรานําเขาทั้งหลายเขาสูดินแดนที่เราปฏิญาณไววาจะมอบใ
หเขา และเขาเห็นภูเขาสูงหรือตนไมใบดก 
เ ข าก็ถวายเครื่องบูชาเครื่องหอมและเครื่องดื่มบูชา 
พวกเขาเซนเครื่องสังเวยตางๆ ยั่วโทสะเรา 
29เราจึงกลาวแกเขาวา ‘ สถานบูชา ณ 
ที่สูงท่ีพวกเจาไปนั้นอะไรกัน?’  “  
(เขาจึงเรียกกันวาบามาห35ตราบจนทุกวันนี้) 
การพพิากษาและการคืนสูสภาพดี 
30” ฉะนั้นจงกลาวแกพงศพันธุอิสราเอลวาองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใ
หญสูงสุดตรัสวา ‘ เจาจะทําตัวเปนมลทินแบบเดียวกับบรรพบุรุษ 
และกระสันหาเหลาเทวรูปชั่วรายเชนเดียวกับพวกเขาหรือ? 

                                      
34 20:26 หรือ ใหลูกหัวปลุย[ไ ฟ ] 
35 20:29 แปลวา ท่ีสูง 



31เม่ือเจาเซนสังเวยโดยใหลูกชายของเจาเปนเครื่องบูชาใน36กอง
ไฟ เจาก็ยังคงปลอยตัวเปนมลทินดวยรูปเคารพตราบจนทุกวันนี้ 
เราควรยอมใหเจามารองขอเราหรือ พงศพันธุอิสราเอลเอย’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา เราดํารงอยูแนฉันใด 
เราจะไมยอมใหเจามารองขอเรา 
32” เจากลาววา “ เราอยากเปนเหมือนชน ชาติตางๆ 
เหมือนนานาประเทศในโลกที่ปรนนิบัติไมและหิน”  
แตสิ่งท่ีเจาคิดหมายไวในใจจะไมมีวันเปนไปได 
33องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดประกาศวา 
‘ เราดํารงอยูแนฉันใด เราจะปกครองเจาดวยมืออันทรงฤทธิ์ 
ดวยแขนท่ีทรงพลัง และดวยโทสะที่ระบายลงมา 
34เราจะนําเจามาจากชาติตางๆ 
รวบรวมเจาออกมาจากนานาประเทศที่เจาถูกกระจายไป 
ดวยมืออันทรงฤทธิ์ ดวยแขนที่ทรงพลัง 
และดวยโทสะที่ระบายลงมา 
35เราจะนําเจาเขาสูถ่ินกันดารของชนชาติตางๆ และ ณ ที่นั่น 
เราจะพิพากษาลงโทษเจาซ่ึงๆ หนา 
36เราลงโทษบรรพบุรุษของเจาในถ่ินกันดารของอียิปตอยางไร 
เราจะลงโทษเจาอยางนั้น’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ 
37เราจะนับเจา ขณะเจาผานไปใตคทาของเรา 
และจะนําเจาเขาสูพันธะแหงคําม่ันสัญญา 38เราจะ 
ชําระเจาใหปลอดพนจากบรรดาผูกบฏทรยศตอเรา 
แมวาเราจะนําคนเหลานั้นออกมาจากดินแดนที่เขาอาศัยอยู 
แตเขาจะไมไดเขาในแผนดินอิสราเอล 
เม่ือนั้นเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+’  

                                      
36 20:31 หรือ ใหลูกชายของเจาลุยไฟ 



39องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา “  
‘ พงศพันธุอิสราเอลเอย ฝายเจาจงไปปรนนิบัติรูปเคารพตางๆ 
ของเจาเถิด เจาทุกคนนี่แหละ! 
แตภายหลังเจาจะฟงเราอยางแนนอน 
และไมลบหลูนามอันบริสุทธิ์ของเราดวยของถวายและรูปเคารพทั้ง
หลายของเจาอีก’  
40องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดประกาศวา 
เพราะบนภูเขาบริสุทธ์ิของเรา บนภูเขาสูงแหงอิสราเอล 
พงศพันธุอิสราเอลทั้งหมดจะปรนนิบัติเรา ณ ที่นั่น 
เราจะยอมรับเขาทั้งหลายที่นั่น 
เราจะพึงประสงคเครื่องถวายบูชาและเครื่องถวายที่คัดมาอยางดีท่ี
สุด37พรอมท้ังเครื่องบูชาไรมลทินของเจา 
41เราจะรับเจาไวเปนเครื่องหอมเมื่อเรานําเจาออกมาจากชนชาติต
างๆ 
รวบรวมเจาออกมาจากนานาประเทศที่เรากระจายเจาออกไปนั้น 
เราจะแสดงใหเห็นความบริสุทธิ์ของเราในหมูเจาตอหนาประชาชา
ติท้ังหลาย  42เมื่อนั้นเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
เม่ือเรานําเจาเขาสูดินแดนอิสราเอล 
คือดินแดนที่เราไดชูมือขึ้นปฏิญาณไววาจะยกใหแกบรรพบุรุษของ
เจา 43ณ ที่นั่น 
เจาจะหวนระลึกถึงความประพฤติและการกระทําทั้งปวงที่เจาทําให
ตัวเองเปนมลทินไปนั้น 
และเจาจะเกลียดตัวเองเนื่องดวยความบาปชั่วท้ังปวงที่เจาไดทําลง
ไ ป  44วงศวานอิสราเอลเอย เจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
เม่ือเราจัดการกับเจาโดยเห็นแกนามของเรา 

                                      
37 20:40 หรือ และการถวายผลแรกของเจา 



มิใชตามวิถีช่ัวรายและระบอบอันต่ําชาของเจา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ’  ”  
 
คําพยากรณกลาวโทษเมืองทางใต 
45พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา  
46” บุตรมนุษยเอย จงหันหนาไปยังทิศใต ตําหนิเมืองทางใต 
และพยากรณกลาวโทษตอปาไมแหงแดนใต 
47จงกลาวแกปาไมแดนใตวา 
‘ จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา เรากําลังจะจุดไฟเผาเจา 
ซ่ึงจะเผาผลาญตนไมทุกตนของเจา ท้ังท่ีสดเขียวและเหี่ยวแหง 
เปลวไฟลุกจาจะไมดับ 
และทุกดวงหนาจากทิศใตไปถึงทิศเหนือจะถูกไฟนั้นแผดเผา 
48ทุกๆ คนจะเห็นวา เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดจุดไฟนั้น 
มันจะดับลงไมได’  ”   
49แ ลวขาพเจากราบทูลวา 
“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด คนทั้งหลายบอกวา 
ขาพระองคเพียงแตกําลังกลาวคําอุปมาอุปไมยเทานั้นเอง”  
 
บาบโิลนคอืดาบอาญาสิทธิข์องพระเจา 
21 พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
2” บุตรมนุษยเอย 
จงหันหนาไปยังเยรูซาเล็มและตําหนิสถานศักด์ิสิทธิ์ 
จงพยากรณแกดินแดนอิสราเอลวา 3องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
‘ เราเปนศัตรูกับเจา เราจะชักดาบออกจากฝก 
และปลิดชีวิตท้ังคนชอบธรรมและคนอธรรม 
4เพราะเราจะไมไวชีวิตท้ังคนชอบธรรมและคนอธรรม 
เราจะชักดาบออกจากฝกฟาดฟนทุกคนจากเหนือจดใต 



5แลวคนทั้งปวงจะรูวาเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดชักดาบของเร
าออกมาจากฝก และจะไมเก็บมันเขาฝกอีก’  
6ฉะนั้นบุตรมนุษยเอย! 
จงคร่ําครวญตอหนาเขาทั้งหลายดวยหัวใจที่แตกสลายและดวยคว
ามทุกขแสนสาหัส 7และเมื่อพวกเขาถามวา 
‘ เจาครวญครางทําไม?’  จงกลาววา 
‘ เพราะขาวท่ีมาถึงทําใหหัวใจทุกดวงฝอลง มือทุกมือก็ออนเปลี้ย 
วิญญาณทุกดวงหมดแรง เขาทุกเขาออนปวกเปยก’  
สิ่งนั้นมาถึงแลว จะเกิดขึ้นอยางแนนอน 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ”  
8พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจา ความวา 
9” บุตรมนุษยเอย จงพยากรณวาองคพระผูเปนเจาตรัสวา 
‘ ดาบเลมหนึ่ง ดาบเลมหนึ่งลับไวคมกริบ เปลงประกายวับ 
10ลับไวเพื่อการเขนฆา คมกริบเปลงประกายดังสายฟา! “  
‘ ยังจะใหพวกเราชื่นชมคทาแหง[ยูดาห]ลูกของเราหรือ? 
ดาบนั้นรังเกียจไมเทาทุกอันท่ีเปนเชนนั้น 11ดาบถูกลับไวคมกริบ 
กุมไวม่ันกระชับมือ ลับใหขึ้นเงาไวแลว 
เตรียมพรอมอยูในมือเพชฌฆาต’  12บุตรมนุษยเอย 
จงร่ําไหคร่ําครวญเถิด เพราะดาบนั้นฟาดฟนประชากรของเรา 
มันห้ําห่ันบรรดาเจานายแหงอิสราเอล 
เขาทั้งหลายตกเปนเหยื่อคมดาบพรอมกับประชากรของเรา 
ฉะนั้นจงตีอกชกหัวตนเอง 13’ การทดสอบจะมาถึงอยางแนนอน 
จะวาอยางไรหากคทา[แหงยูดาห]ซ่ึงดาบนั้นชิงชังจะไมคงอยูตอไ
ป ’  องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
14ฉะนั้นบุตรมนุษยเอย จงพยากรณ จงปรบมือของเจา 
ใหดาบนั้นฟาดฟน 2 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง มันเปนดาบเพื่อการเขนฆา 
คือการลงดาบเขนฆาครั้งใหญ ฟาดฟนเขาทั้งหลายจากรอบทิศ 
15หัวใจของเขาจึงฝอลงดวยความกลัว และผูคนลมตายเปนเบือ 



เราไดตั้งดาบเขนฆาไวที่ประตูทุกประตู 
ดาบนั้นถูกกวัดแกวงเปลงประกายดังสายฟา 
ถูกกุมไวเพื่อการเขนฆา 16ดาบเอย จงฟนขวับไปทางขวา 
ฟนขวับไปทางซาย ท่ีไหนก็ไดตามแตคมของเจาจะพลิกหันไป 
17เราเองก็จะปรบมือดวย และโทสะของเราจะเบาบางลง 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไว”  
18พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
19” บุตรมนุษยเอย 
จงกาเครื่องหมายบอกทางสองสายไวบนแผนที่ 
เพื่อใหดาบของกษัตริยแหงบาบิโลนติดตามไป 
ทั้งสองสายเริ่มตนจากประเทศเดียวกัน 
ทําปายบอกทางไวท่ีถนนแยกเขากรุง 
20จงขีดบอกทางสายหนึ่งไวใหดาบมาฟาดฟนเมืองรับบาหของชา
วอัมโมน 
และอีกสายหนึ่งไปฟาดฟนยูดาหกับแนวกําแพงของเยรูซาเล็ม 
21ดวยวากษัตริยแหงบาบิโลนจะหยุดอยูท่ีทางแพรง 
ทางแยกของถนนสองสาย เพื่อเสี่ยงทาย 
เขาจะเขยาลูกธนูขอคําตอบจากรูปเคารพของเขา 
จะตรวจดูตับสัตวเสี่ยงทาย 
22สลากของกรุงเยรูซาเล็มอยูในมือขวาของเขา 
เขาจะตั้งเครื่องกระทุงกําแพง ออกคําสั่งใหเขนฆา โหรองออกศึก 
ใชเครื่องกระทุงกําแพงพังประตู กอเชิงเทิน และขุดสนามเพลาะ 
23สําหรับบรรดาผูถวายสัตยาบันเปนพันธมิตรกับเขาจะรูสึกวามันเ
ปนการเสี่ยงทายจอมปลอม 
แตเขาจะทําใหคนเหลานั้นระลึกถึงความผิดของตน 
แลวก็จับคนเหลานั้นไปเปนเชลย 
24”  ‘ ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
เนื่องจากเจาท้ังหลายทําใหนึกถึงความผิดบาปของเจา 



ที่เจาไดทําการทรยศอยางโจงแจง 
เปดเผยบาปผิดของตนออกมาในการกระทําทุกอยาง 
เพราะเจาไดทําเชนนี้ เจาจึงจะตกเปนเชลย 
25”  ’ เจานายแหงอิสราเอลผูช่ัวรายและลบหลูเอย 
วาระกําหนดมาถึงเจาแลว 
วาระแหงโทษทัณฑของเจามาถึงท่ีสุดแลว’  
26องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา ‘ จงปลดผาโพกศีรษะ 
ถอดมงกุฎออก จะไมเหมือนเดิมแลว ผูต่ําตอยจะไดรับเกียรติ 
และผูทรงเกียรติจะตกต่ําลง 27ห า ย น ะ ! ห า ย น ะ ! 
เราจะทําใหถึงแกความยอยยับ! 
จะไมไดกลับคืนสูสภาพดีจนกวาผูมีสิทธิโดยชอบธรรมนั้นจะมา 
ซ่ึงเราจะมอบกรรมสิทธ์ิใหแกผูนั้น’  
28” บุตรมนุษยเอย จงพยากรณ และกลาววา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสเก่ียวกับชาวอัมโมน 
และคําสบประมาทของพวกเขาไววา “  ‘ ดาบเลมหนึ่ง 
ดาบเลมหนึ่ง ถูกชักออกมาเพื่อการเขนฆา 
กวัดแกวงเปลงประกายดังสายฟา ลับไวคมกริบเพื่อคราชีวิต! 
29ท้ังๆ ที่มีนิมิตจอมปลอมและคําทํานายเท็จเรื่องเจา 
ดาบนั้นก็จะบ่ันคอคนชั่วผูถึงท่ีตาย 
ซ่ึงวาระโทษทัณฑของเขามาถึงท่ีสุดแลว 30จงเก็บดาบเขาฝก 
เราจะพิพากษาเจา ณ ที่ซ่ึงเจาถูกสรางขึ้น 
ในดินแดนแหงบรรพบุรุษของเจา 
31เ ร า จ ะ ร ะ บ า ย โ ทสะลงเหนือเจา 
เราจะพนความเกรี้ยวกราดรอนแรงใสเจา 
เราจะมอบเจาไวในมือคนอํามหิตผูช่ําชองในการทําลายลาง 
32เจาจะเปนเชื้อฟนใหไฟ 
เลือดของเจาจะหลั่งชโลมในดินแดนของเจา 



จะไมมีใครนึกถึงเจาอีก 
เพราะเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไว’  ”  
 
บาปผิดของเยรูซาเลม็ 
22 พระดํารัสของพระเจามาถึงขาพ เจาวา  
“ บุตรมนุษยเอย 2เจาจะพิพากษากรุงนี้ไหม 
เจาจะพิพากษานครแหงการนองเลือดนี้หรือไม 
ฉะนั้นจงประณามพฤติ กรรมอันนาชิงชังของมัน 
3และกลาววาองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ กรุงท่ีนําหายนะมาสูตน 
เ อ ง โ ดยทําใหมีการหลั่งเลือดและปลอยตัวแปดเปอนมลทินโด
ยสรางรูปเคารพ 4เจามีมลทินเพราะทําใหหลั่งเลือด 
และเจาโสโครก ดวยรูปเคารพที่ตนสรางขึ้น 
เจานําจุดจบและอวสานมาถึงตัวเอง 
ฉะนั้นเราจะทําใหเจาตกเปนเปาแหงการดูหม่ินแกชาติตางๆ 
และเปนท่ีเยยหยันของนานาประเทศ  
5ท้ังบรรดาผูอยูใกลและผูอยูไกลจะเยาะเยยเจา โอ 
กรุงท่ีเสียชื่อซ่ึงเต็มไปดวยความโกลาหล 
6ดูเถิด 
เจานายแตละองคของอิสราเอลใชอํานาจบาตรใหญทําใหเกิดการ
นองเลือด 7ในกรุงนี้ ผูคนปฏิบัติตอพอแมอยางไมเคารพยําเกรง 
คนตางดาว ลูกกําพราและหญิงมายก็ถูกขม เ ห ง  8เจาดูหม่ิน 
สิ่งบริสุทธ์ิของเรา และละเมิดสะบาโตของเรา 
9ในกรุงนี้มีคนพูดใหราย มุงทําใหโลหิตตก 
มีคนที่กินเลี้ยงในสถานบูชา ณ ท่ีสูง และกระทําสิ่งชั่วชาลามก 
10ในกรุงนี้มีผูลวงประเวณีกับภรรยาของบิดา 
มีคนที่หลับนอนกับผูหญิงขณะที่นางอยูในชวงมีมลทินตามระบอบ
ประเพณี 11ในกรุงนี้มีคนที่ 



กระทําสิ่งต่ําชาสามานยกับภรรยาของเพื่อนบาน ลูกสะใภ 
หรือพี่นองรวมบิดา 
12ในกรุงนี้มีคนที่รับสินบนเพื่อกระทําใหโลหิตตก 
มีเจาหนี้หนาเลือดเรียกดอกเบี้ยอยางขูดรีดขูกรรโชกเอากําไรเพื่อ
นบาน และเจาท้ังหลายละลืมเรา’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ตรัส 
13’ เราจะฟาดกําปนลงเหนือกําไรอธรรมที่ เจาไดมา 
และเหนือเลือดท่ีเจาทําใหหลั่งนองในเจา 14ท่ีเราจัดการกับเจา 
เจาจะฝนใจทนตอไปไดหรือ มือของเจาจะยังเขมแข็ง อยูไดหรือ 
เราผูเปนพระเจาไดลั่นวาจาไวและเราจะกระทําตามนั้น 
15เราจะกระจาย พวกเจาออกไปทามกลางชนชาติตางๆ 
และนานาประเทศ เราจะเผาผลาญความโสมมของเจาเสีย 
16เม่ือเจาเปนท่ีเสื่อมเสียในสายตาของชนชาติท้ังหลาย 
เจาจะรูวาเราคือพระเจา’  ”  
17แลวมีพระดํารัสจากพระเจามาถึงขาพ เจาวา 
18” บุตรมนุษยเอย วงศวานอิสราเอล กลายเปนขี้แรสําหรับเรา 
เขาทั้งปวงเปนทองแดง ดีบุก เหล็ก ตะกั่ว ท่ีเหลืออยูในเตาหลอม 
พวกเขาเปนเพียงขี้โลหะเงินเทา นั้น’  19ฉะนั้น 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา ‘ เนื่อง 
จากเจาท้ังปวงกลายเปนขี้แร เราจะรวบรวมเจาเขาสูเยรูซาเล็ม 
20ดังคนรวบรวมเงิน ทองแดง เหล็ก ตะก่ัว และดีบุกเขาสูเบาหลอม 
เพื่อถลุงดวยไฟรอนแรง 
เราก็จะรวบรวมเจาท้ังหลายดวยโทสะเกรี้ยวกราด 
กักเจาไวในกรุงนั้นแลวถลุง 21เราจะรวบรวม เจา 
และกระพือโทสะรอนแรงของเรากระหน่ําเจา 
แลวเจาจะถูกถลุงอยูในกรุงนั้น 
22เจาจะหลอมเหลวเหมือนแรเงินในไฟรอนแรง 
และเจาจะรูวาเราผูเปนพระเจาไดระบายโทสะลงเหนือเจา’  ”  



23พระดํารัสของพระเจามาถึงขาพเจาอีกวา 
24” บุตรมนุษยเอย จงกลาวแกดินแดนนั้นวา 
‘ เจาเปนดินแดนซึ่งไมไดรับฝนหรือการชะลางในวันแหงพระพิโร
ธ ’  25บรรดา เจานาย*ในดินแดนนั้น 
คบคิดการรายเหมือนสิงโตคํารามตะครุบเหยื่อ เขาเขมือบชีวิตผูคน 
ยึดทรัพยสมบัติและของมีคา 
และทําใหแมมายทวีจํานวนขึ้นในเขตแดน 
26เหลาปุโรหิตของดินแดนนั้นละเมิดบทบัญญัติของเรา 
และลบหลูสิ่งบริสุทธ์ิของเรา เขาสอนวาสิ่งท่ีบริสุทธิ์ 
และสิ่งท่ีสามัญธรรมดาไมมีอะไรตางกัน 
สิ่งท่ีสะอาดและสิ่งท่ีมีมลทินก็ไมแตกตางอะไรกัน 
เขาไมใสใจรักษาสะบาโตของเรา 
ดวยเหตุนี้เราจึงถูกลบหลูดูหม่ินในหมูพวกเขา 
27ขาราชบริพารในดินแดนนั้น เปนเหมือน สุนัขปาขย้ําเหยื่อ 
พวกเขาทําใหเกิดการหลั่งเลือดและฆาคนเพื่อผลประโยชนอธรรม 
28บรรดาผูเผยพระวจนะของดินแดนนั้นกลบ 
เกลื่อนการกระทําใหพวกเขา 
โดยอางนิมิตเทียมเท็จและคําทํานายจอมปลอม 
เขาทั้งหลายกลาววา ‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ตรัสวา’  
ทั้งๆ ที่องคพระผูเปนเจา+ไมไดตรัส 
29ชาวแผนดินนั้นทําการขูเข็ญและปลนชิง 
เขากดขี่ขมเหงผูยากไรและขัดสน 
รังแกและไมใหความเปนธรรมแกคนตางดาว 
30เรามองหาใครสักคนในพวกเขาที่จะสราง 
กําแพงขึ้นและยืนอยูตอหนาเรา อุดชอง โหวเพื่อดินแดนนั้น 
เราจะไดไมทําลายดินแดนนั้นเสีย แตเราก็ไมพบเลย 
31ฉะนั้นเราจะระบายโทสะลงเหนือเขา 
เผาผลาญเขาทั้งหลายดวยพิโรธรอนแรง 



ใหสิ่งท้ังปวงท่ีเขาทําไวหวนกลับมาตกแกเขา”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ตรัส 
 
โสเภณพีีน่องสองสาว 
23 พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา  
2” บุตรมนุษยเอย มีพี่นองสองสาว 
3ซ่ึงกลายเปนโสเภณีอยูในอียิปต 
ทั้งคูเริ่มทําตัวแพศยาตั้งแตรุนสาวในดินแดนนั้น 
ถันของนางทั้งสองถูกเคลนคลึง 
และอกพรหมจารีของนางถูกกอดรัด 
4สาวคนพี่ชื่อโอโฮลาห สาวผูนองคือโอโฮลีบาห 
ทั้งสองเปนกรรมสิทธิ์ของเรา และใหกําเนิดบุตรชายบุตรหญิง 
โอโฮลาหคือ สะมาเรีย สวนโอโฮลีบาหคือเยรูซาเล็ม 
5โอโฮลาหเริ่มทําตัวแพศยา ตั้งแตนางยังเปนของเรา 
นางกระสันหาชูรักของนาง คือเหลานักรบอัสซีเรีย 
6ซ่ึงลวนแลวแตหนุมหลอเหลา แตงกายชุดน้ําเงิน 
มีทั้งผูวาการและแมทัพ ทหารมารูปงาม 
7นางทอดกายเยี่ยงโสเภณีแกบรรดาผูทรงอํานาจของ อัสซีเรีย 
และปลอยตัวเปนมลทินดวยรูปเคารพทั้งปวงของทุกคนที่นางหล
ง ใ ห ล  8นาง มิไดละท้ิงการแพศยาที่นางเริ่มขึ้นในอียิปต 
เม่ือรุนสาวมีคนหลับนอนกับนาง กอดจูบ 
อกพรหมจารีของนางและระบายราคะตัณหา แกนาง 
9ฉะนั้น เราจึงมอบนางแกชาวอัสซีเรียชูรักซ่ึงนางกระสันหา 
10เขาเหลานั้นไดปอก ลอกนางจนลอนจอน 
และฆานางเสียดวยดาบ จับลูกๆ ของนางไป 
นางถูกลงทัณฑและกลายเปนคําเปรียบเปรยในหมูผูหญิง 
11โอโฮลีบาหนองสาวของนางเห็นเชนนี้แลว 
กลับทําตัวเลวทรามยิ่งกวาพ่ีสาวเสียอีก 



ในเรื่องราคะตัณหาและการแพศยา 
12นางก็เชนเดียวกันไปหลงใหลชาวอัสซีเรีย ทั้งผูวาการ แมทัพ 
นักรบในเครื่องแบบ ทหารมาผูโออา 
ลวนแลวแตหนุมฉกรรจหลอเหลา 
13เราเห็นวานางก็แปดเปอนมลทิน ดวย 
ทั้งสองคนเดินตามรอยเดียวกัน 
14แตการแพศยาของโอโฮลีบาห ยิ่งหนัก ขอขึ้นไปอีก 
นางเห็นภาพวาดสีแดงของชาวเคลเดียบนผนัง 
15คาดเข็มขัดคาดผาพลิ้ว สะบัดบนศีรษะ 
มองดูเหมือนพลรถรบบาบิโลนชาวพื้นเมืองของเคลเดีย(หรือบา 
บิโลน) 16ทันทีท่ีนางเห็นก็ลุมหลงพวกเขา 
และถึงกับสงทูตไปหาเขาในเคลเดีย 
17ชาวบาบิโลนจึงมาหานางถึงเตียงรัก 
กระทําใหนางแปดเปอนดวยราคะของเขา 
หลังจากท่ีนางเปนมลทินเพราะพวกเขาแลว 
นางก็เบือนหนาหนีจากเขาดวยความชิงชังรังเกียจ 
18เม่ือนางทําตัวแพศยาตอไปอยางโจงแจง 
และเปดเผยความเปลือยเปลาของนาง 
เราก็เบือนหนาหนีจากนางดวยความเดียดฉันท 
ดังท่ีเราหันหนาหนีจากพี่สาวของนาง 19ถึง 
กระนั้นนางยิ่งสําสอนเหลวแหลก 
เม่ือระลึกถึงวัยสาวขณะเปนหญิงแพศยาอยูในอียิปต20ณ 
ที่นั่นนางหลงใหลชูรักผูซ่ึงอวัยวะเพศ 
เหมือนของลาและอสุจิเหมือนของมา 21ดังนี้แหละ 
เจาจึงกระสันหาความเหลวแหลกในวัยสาวเมื่อครั้งอยูในอียิปตท่ีอ
กของเจาถูกกอดรัดและถันเตงตึงของเจาถูกเคลา คลึง 
22ฉะนั้นโอโฮลีบาหเอย องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราจะเรงเราบรรดาชูรัก 



ซ่ึงเจาเบือนหนาหนีดวยความรังเกียจแลวนั้นมาสูกับเจาจากทุกดา
น  23ชาวบาบิโลน ชาวเคลเดีย ทั้งปวง 
ชาวเพโคดและโชอากับโคอา กับชาวอัสซีเรียท้ังปวง 
ที่เปนหนุมฉกรรจและหลอเหลา ทั้งผูวาการและแมทัพ พลรถรบ 
ชนชั้นสูง ท้ังหมดจะขี่มามา 
24เขาทั้งหลายจะมาสูรบกับเจาโดยมีอาวุธ รถรบ 
ขบวนเกวียนและกองทัพใหญ เขาจะตั้งฐานรบสูกับเจารอบทุกดาน 
โดยมีโลใหญนอยและหมวกเกราะ เราจะมอบเจาใหเขาลงโทษ 
เขาจะลงทัณฑแกเจาตามวิธีการของเขา 
25เราจะนําโทสะหึงหวงของเรามาจัดการกับ เจา 
เขาทั้งหลายจะเลนงานเจาดวยความ เกรี้ยวกราด 
เขาจะตัดหูตัดจมูกของเจา สวนผูท่ีเหลืออยูจะตายดวยคมดาบ 
เขาจะจับตัวลูกชายลูกสาวของเจาไป 
และพวกเจาท่ีเหลืออยูจะถูกเผาผลาญดวยไฟ 
26เขาจะเปลื้องเสื้อผาอาภรณ 
และเพชรนิลจินดางดงามออกจากกายเจา 
27เราจะยุติความลามกต่ําทราม 
และการแพศยาซึ่งเจาเริ่มขึ้นในอียิปตเสีย 
เจาจะไมเหลียวแลสิ่งเหลานี้ ดวยความใฝปรารถนา 
หรือระลึกถึงอียิปตอีกเลย’   
28เพราะองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา ‘ เราจะมอบ 
เจาไวในเงื้อมมือของบรรดาผูท่ีเจาเกลียดชัง 
และเบือนหนาหนีดวยความรังเกียจ 
29เขาจะจัดการกับเจาดวยความเกลียดชัง 
และปลนชิงทุกอยางท่ีเจาลงแรงทําขึ้น 
เขาจะทิ้งเจาไวใหเปลือยเปลาและลอนจอน 
และความอัปยศแหงการลวงประเวณีของเจาจะถูกเปดโปง 



30ความสําสอนและมักมากของเจาไดนําเหตุรายนี้มายังเจา 
เพราะเจาหลงใหลชนชาติ ตางๆ 
และปลอยตัวเปนมลทินเนื่องดวยรูปเคา ร พ ข อ ง เ ข า  
31เจาดําเนินตามรอยพี่สาวของเจา 
ฉะนั้นเราจะมอบถวยท่ีเขาไดรับไวในมือเจา’  
32องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เจาจะดื่มจากถวยของพี่สาวเจา เปนถวยกวางและจุมาก 
ถวยนั้นจะนํามาซ่ึงความอัปยศและการเยยหยัน 
33เจาจะเมามายและเต็มไปดวยความโศกสลด ถวยของสะมาเรีย 
พี่สาวเจา ถวยแหงการเริศรางและสยด สยอง 
34เจาจะด่ืมและดื่มจนเกลี้ยงถวย 
เจาจะฟาดมันแหลกเปนช้ินเล็กชิ้นนอย 
เจาจะตีอกชกหัวและฟูมฟาย เราไดลั่นวาจาไว’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ 
35เหตุฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
‘ เนื่องจากเจาไดลืมเราและเหวี่ยงเราไปขางหลังเจา 
เจาจึงตองรับผลอันเนื่องมาแตความสําสอนและการแพศยาของเจา
’  
36องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
เจาจะพิพากษาโทษโอโฮลาห และโอโฮลีบาหหรือไม 
ฉะนั้นจงประณามพฤติกรรมอันนาชิงชังของทั้งสอง 37เพราะ 
นางไดลวงประเวณีและเลือดเปอนมือนาง 
นางลวงประเวณีโดยเซนไหวรูปเคารพถึงกับจับลูกๆ 
ซ่ึงนางคลอดใหเรานั้นบูชายัญแกพระทั้งหลาย 
38ท้ังไดกระทําแกเราถึงเพียงนี้ 
คือในเวลาเดียวกันก็ทําใหสถานศักด์ิสิทธ์ิของเราเปนมลทิน 
และลบหลูสะบาโตของ เ ร า  39ในวันท่ีนางเซนสังเวยลูกๆ 



แกรูปเคารพ นางก็เขามาในสถานศักด์ิสิทธิ์ของเราและลบหลู 
กระทําเชนนั้นในนิเวศของเรา 
40นางถึงกับสงผูสื่อสารไปเสาะหาผูชายจากแดนไกล 
และเมื่อคนเหลานั้นมาถึง นางก็อาบน้ําชําระกายเพื่อเขา 
ทาตาและสวมเครื่องเพชรนิลจินดา 41นางนั่งบนต่ังอัน งามโออา 
มีโตะอยูตรงหนาซ่ึงใชวางเครื่องหอมและน้ํามันอันเปนของเรา 
42เสียงคนเสเพลดังอยูรอบตัวนาง 
คนซาเบียนถูกนํามาจากถ่ินกันดารพรอมกับคนงาน 
เขาสวมกําไลคลองแขนของหญิงนั้นกับนองสาว 
และสวมมงกุฎงามบนศีรษะนาง 
43เราจึงกลาวถึงนางผูทรุดโทรมไปเพราะการคบชูวา 
‘ ก็ใหเขาทั้งหลายทําแกนางเยี่ยงโสเภณี 
เพราะนางเปนไดแคนี้แหละ’  
44และเขาก็หลับนอนกับนางเหมือนที่หลับนอนกับโสเภณี 
เขาหลับนอนกับโอโฮลาหและโอโฮลีบาหผูสําสอนนี้ 
45แตผูชอบธรรมจะตัดสินนางใหรับโทษทัณฑของหญิงผูลวงประเ
วณี และทําใหโลหิตตก เพราะนางทําตัวแพศยาคบชู 
และมือเปอนเลือด”  
46องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ จงนํากองทัพมาสูกับนาง และมอบนางใหแกความอกสั่น 
ขวัญแขวนและการปลนสะดม 47กองทัพนั้น จะเอา หินขวางนาง 
และฆานางเสียดวยดาบ เขาจะฆาลูกชายลูกสาวของนาง 
เผาบานเรือนของนางเสียสิ้น   
48’ ดังนี้แหละ 
เราจะยุติความสําสอนในดินแดนนี้เพื่อหญิงท้ังปวงจะรับคําเตือน 
และ ไมเอาเย่ียงอยางเจาท้ังสองพี่นอง 
49เจาจะทนรับโทษทัณฑแหงความสําสอน 



และผลลัพธแหงความผิดบาปเรื่องรูปเคารพ 
แลวเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด’  ”  
 
หมอตะกรนัเขรอะ 
24 ในวันท่ีสิบเดือนสิบของปท่ี 9 
พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
2” บุตรมนุษยเอย จงบันทึกวันนี้ลงไว 
เพราะกษัตริยแหงบาบิโลนลอมกรุงเยรูซาเล็มวันนี้แหละ 
3จงกลาวคําอุปมาแกพงศพันธุมักกบฏนี้วาองคพระผูเปนเจา+ตรัส
วา ‘ จงตั้งหมอขึ้น แลวเทน้ําใสหมอ 4ใสชิ้นเนื้อลงไป ชิ้นเนื้อดีๆ 
เชน เนื้อสะโพก เนื้อสันขาหนา 
จงเลือกเอากระดูกช้ินดีท่ีสุดใสใหเต็มหมอ 
5คัดแกะตัวเยี่ยมสุดจากฝูงมา สุมฟนใตหมอเพื่อตมกระดูก 
ตมแกะใหสุกดีและเคี่ยวกระดูกในนั้น’  
6เพราะองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ วิบัติแกกรุงซ่ึงนองเลือด วิบัติแกหมอ ซึ่งบัดนี้ตะกรัน 
เขรอะไมหลุดกระเทาะออกมา จงเอาเนื้อออกมาทีละชิ้นๆ 
โดยไมตองจับฉลากวาจะเอาชิ้นไหนกอน 
7เพราะกรุงนี้ทําใหโลหิตหลั่งนองทั่วไปหมด 
นางเทลงบนหินโลงเตียนมิไดเทลงที่พ้ืนเพื่อใหฝุนกลบไว  
8เพื่อกระตุนโทสะ และการแกแคน 
เราจึงท้ิงโลหิตของนางบนหินโลงเตียน 
เพื่อโลหิตนั้นจะไมถูกกลบ’  
9ดังนี้แหละ องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ วิบัติแกกรุงซ่ึงเลือดหลั่งนอง เราก็เชนกันจะสุมฟนเปนกองสูง 
10ฉะนั้นจงสุมฟนเขาไปและ กระพือไฟ ใสเครื่องเทศตางๆ ลงไป 
จง เคี่ยวเนื้อจนสุกแหง และเคี่ยวจนกระดูกไหม 
11แลววางหมอเปลาบนถาน จนมันรอนและทองแดงสุกปลั่ง 



ตะกอนตางๆ จะไดหลอมละลายและตะกรันหนาเขรอะไหมไปหมด 
12แตก็เสียแรงเปลา แมไฟจะรอน แรง 
ตะกรันหนาเขรอะของมันก็ไมเขยื้อน กระเทาะไป 
13ขี้ตะกรันของเจาคือความสําสอน เพราะเราพยายามชําระเจา 
แตเจาก็ไมสะอาดเอี่ยมจากมลทินขี้ตะกอน 
เจาจะไมสะอาดเอี่ยมอองอีก จนกระทั่งโทสะที่เรามีตอเจาสงบลง 
14เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไว 
ถึงเวลาแลวท่ีเราจะลงมือ เราจะไมยั้งมือ 
ไมเห็นใจหรือเวทนาสงสาร 
เจาจะถูกพิพากษาตามความประพฤติและการกระทําของเจา’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ”  
ภรรยาเอเสเคียลสิ้นชีวิต 
15พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
16” บุตรมนุษยเอย 
เราจะพรากแกวตาขวัญใจของเจาไปเสียในพริบตาเดียว แตอยา 
คร่ําครวญร่ําไหหรือหลั่งน้ําตา 17จงทอดถอนใจอยางเงียบๆ 
อยาไวทุกขแกผูตาย จงโพกผาไวและสวมรองเทา 
อยาเอาผาคลุมหนาหรือกินอาหารตามธรรมเนียมของผูไวทุกข”  
18ขาพเจาจึงแจงแกคนทั้งหลายตามนั้นในตอนเชา 
ครั้นตกเย็นภรรยาของขาพเจาก็สิ้นชีวิต 
เชาวันรุงขึ้นขาพเจาจึงกระทําตามท่ีพระเจาทรงบัญชาไว 
19คนทั้งหลายก็ถามขาพเจาวา 
“ บอกไดไหมวาสิ่งเหลานี้เก่ียวโยงกับพวกเราอยางไร บาง”  
20ขาพเจาจึงกลาวแกพวกเขาวา 
“ พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจา 21ใหกลาวแก 
พงศพันธุอิสราเอลวา องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราจะย่ํายีสถานศักด์ิสิทธิ์ของเรา ที่ม่ันซ่ึงเจาท้ังหลายภาคภูมิใจ 
แกวตาขวัญใจท่ีเจา แสนรักนั้น 



บุตรชายหญิงที่เจาละไวเบื้องหลังจะตายดวยดาบ 
22แลวเจาจะทําเหมือน ที่เอเสเคียลไดทํา เจาจะไมเอาผาคลุมหนา 
หรือกินอาหารตามธรรมเนียมของผูไวทุกข 
23เจาจะโพกผาและสวมรองเทา 
เจาจะไมคร่ําครวญหรือรองไหแตจะทรุดโทรมไปเพราะบาปผิดขอ
งเจาและโอดครวญตอกัน 24เอเสเคียลจะเปนหมายสําคัญแกเจา 
เจา จะกระทําอยางท่ีเขาไดทําเม่ือเหตุการณนี้เกิดขึ้น 
เจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ‘  ”  
25” สําหรับเจา มนุษยเอย ในวันท่ีเราริบท่ีม่ันของเขาไป 
สิ่งท่ีเขาชื่นชมและภาคภูมิ สิ่งชื่นตาชื่นใจใฝปรารถนาของเขา 
พรอมท้ังบุตรชายบุตรสาวของเขา 
26ในวันนั้นผูลี้ภัยจะมาแจงขาวแกเจา 
27ถึงตอนนั้นปากของเจาจะเปดออก 
เจาจะพูดกับเขาและไมสงบนิ่งอีกตอไป ฉะนั้นเจาจะเปนหมายสํา 
คัญแกพวกเขาและเขาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”  
 
 
พยากรณแกอัมโมน 
25 พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
2” บุตรมนุษยเอย จงประจันหนากับชาวอัมโมน 
และกลาวคําพยากรณแกเขา 
3จงบอกเขาใหฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา +ดังนี้ 
‘ เนื่องจากเจาสมน้ําหนาสถานศักด์ิสิทธ์ิของเราที่ถูกยํ่ายี 
และสมน้ําหนาดินแดนอิสราเอลที่ถูกทําใหเริศราง 
และสมน้ําหนาชาวยูดาหเม่ือเขาตกเปนเชลย 4ฉะนั้นเราจะมอบเจา 
ใหเปนกรรมสิทธ์ิของชนชาวตะวันออก พวกเขาจะตั้งคาย 
ตั้งเต็นทในหมูพวกเจา เขาจะกินพืชผลและดื่มนมของเจา 
5เราจะทําใหรับบาหกลายเปนทุงหญาสําหรับอูฐ 



และอัมโมนเปนท่ีพักฝูงแกะ 
แลวเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+’  
6เพราะองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เนื่องจากเจาตบมือกระทืบเทา 
และกระหยิ่มลิงโลดดวยใจคิดรายตอดินแดนอิสราเ อ ล  
7ฉะนั้นเราจะลงมือทําโทษเจา มอบเจาใหชนชาติตางๆ ปลนสะดม 
เราจะทําใหเจาสิ้นชาติไมมีประเทศของเจาอีก 
เราจะทําลายลางเจา แลวเจาจะไดรูวาเราเปนองคพระผูเปนเจา+’  
”  
พยากรณแกโมอับ 
8องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา “ เนื่องจากโมอับและ 
เซอีรกลาววา ‘ ดูเถิด เผาพันธุยูดาหก็กลาย 
เปนเหมือนชนชาติท้ังหลาย’  
9ฉะนั้นเราจะเปดฐานกําลังของโมอับ เริ่มตั้งแตเมืองชายแดนตางๆ 
ไดแก เบธเยชิโมธ บาอัลเม โอน 
และคิริอาเธอิมศักด์ิศรีแหงดินแดนนั้น 
10เราจะมอบโมอับพรอมท้ังชาวอัมโมนใหเปนกรรมสิทธิ์ของชาวต
ะวันออก เพื่อชนชาติท้ังหลายจะไมนึกถึงอัมโมนอีก 11และ 
เราจะลงโทษโมอับ 
เขาทั้งหลายจะไดรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”  
พยากรณแกเอโดม 
12” องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เนื่องจากเอโดมแกแคนพงศพันธุยูดาหอยางเหี้ยมโหด 
และผิดมากท่ีทําเชนนั้น”  
13ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เราจะลงมือทําโทษเอโดม ประหารทั้งผูคนและสัตว 
เราจะทิ้งมันเริศราง และจากเทมานถึงเดดาน 
คนทั้งหลายจะลมตายดวยดาบ 



14เราจะแกแคนเอโดมโดยอาศัยน้ํามืออิสราเอลประชากรของเรา 
ซ่ึงจะจัดการกับเอโดมตามโทสะและความเกรี้ยวกราดของเรา 
เพื่อเขาทั้งหลายจะรูจักการแกแคนของเรา”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ’  ”  
พยากรณแกฟลิสเตีย 
15” องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เนื่องจากชาวฟลิสเตียอาฆาตและแกแคนดวยใจช่ัวราย 
และมุงทําลายยูดาห ดวยความเปนศัตรูกันมาตั้งแตโบราณ”  
16ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
เราจะลงมือทําโทษฟลิสเตีย และกําจัดชาวเคเรไธต 
และทําลายลางคนทั้งหลายที่เหลืออยูตามชายฝง 
17เราจะแกแคนเขาครั้งใหญ และลงโทษเขาดวยความเกรี้ยวกราด 
แลวเขาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา + เมื่อเราลงโทษเขา’  ”  
 
 
พยากรณแกไทระ 
26 ในวันท่ีหนึ่งของเดือนนั้นในปท่ี 11 
พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
2” บุตรมนุษยเอย เนื่องจากไทระกลาวถึงเยรูซาเล็มวา ‘ อะฮา! 
ประตูสูชน ชาติตางๆ ทลายลงเสียแลว มันเปดกวางใหขา 
มันพังทลาย สวนขาจะรุงเรือง’  ”   
3ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา “ ไทระเอย 
เราเปนศัตรูกับเจา 
และเราจะนําหลายชนชาติมาสูกับเจาเหมือนทะเลซัดคลื่นซา 
4ชนชาติเหลานั้นจะทลายกําแพงเมืองของไทระและพังหอคอยตาง
ๆ แลวเราจะปดเศษอิฐหินของมัน ออกไปทําใหมันเปนหินโลงเตียน 
5มันจะกลายเปนท่ีขึงแหตากอวนกลางทะเล เราลั่นวาจาไวแลว”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้แหละ 



“ มันจะกลายเปนสถานที่ใหชนชาติตางๆ ปลนสะดม 
6และถ่ินฐานอาคารตางๆ บนแผนดินใหญ จะถูกทําลายดวยดาบ 
เม่ือนั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”  
7เพราะองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เราจะนํากษัตริยเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลน 
จอมราชันจากทางเหนือมาสูกับไทระ พรอมดวยมาและรถรบ 
พลมาและกองทัพใหญ 8เขาจะทําลายลางถ่ินฐานอาคารตางๆ 
บนแผน ดินใหญเสียดวยดาบ เขาจะขุดสนามเพลาะ 
สรางเชิงเทินตอกับกําแพงทั้งหลายของเจาและตั้งปราการขึ้นเพื่อสู
กับเจา 9เขาจะออกคําสั่งใหกระทุงกําแพงของเจาและทลาย 
หอรบตางๆ ของเจาดวยอาวุธ 
10มาของเขามีมากมายจนฝุนตลบทั่วเมือง เสียงมาศึก 
ขบวนเกวียนและรถรบดังสนั่นจนกําแพงสะเทือน 
เม่ือเขายกทัพเขาประตูเมืองของเจา 
เหมือนผูคนทะลักเขาสูกรุงซ่ึงกําแพงทลาย 
11กีบมาของเขาจะย่ําลงบนถนนทุกสายของเจา 
เขาจะฆาประชากรของเจาดวยดาบ 
และโคนเสาแข็งแกรงของเจาลงราบกับพื้น 
12เขาจะปลนสะดมทรัพยสมบัติของเจา ริบขาวของของเจาไป 
เขาจะทลายกําแพงและบานเรือนดีๆ ของเจา 
พรอมท้ังเหวี่ยงกอนหิน ไม และเศษอิฐเศษปูนท้ิงทะเล 
13เราจะยุติเสียงเพลงอึกทึกของเจา และ 
จะไมมีใครไดยินเสียงพิณของเจาอีกตอไป 
14เราจะทําใหเจาเปนศิลาโลงเตียน 
และเจาจะกลายเปนสถานที่ขึงแหตากอวน 
เจาจะไมไดรับการปฏิสังขรณอีก 
เพราะเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไว”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ 



15องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุด ตรัสแกไทระวา 
“ ชายฝงทะเลทั้งหลายจะไมสะทานหวั่นไหวตอเสียงลมจมของเจา
หรือ เมื่อผูบาดเจ็บรองครวญคราง 
และมีการเขนฆาครั้งใหญในเจา 
16เม่ือนั้น 
บรรดาเจานายแหงชายฝงทะเลจะกาวลงจากบัลลังกของเขา 
เปลื้องเครื่องทรงถอดชุดป’ กออก 
เอาความอกสั่นขวัญแขวนคลุมกาย 
นั่งลงที่พ้ืนสั่นสะทานหวาดกลัวอยูทุกขณะเพราะเจา 17แลวเขาทั้ง 
หลายจะคร่ําครวญเรื่องเจาและกลาวแกเจาวา ‘ อนิจจา 
นครอันเลื่องชื่อคับคั่งดวยชาวทะเล ถูกทําลายลงถึงเพียงนี้ 
เจากับพลเมืองเรืองอํานาจอยูในทะเล 
เจาทําใหบรรดาผูอาศัยอยูท่ีนั่นครามกลัว 
18บัดนี้ชายฝงท้ังหลายสะเทือนสะทานในวันท่ีเจาลมจม เกาะตางๆ 
ในทะเลขวัญหนีดีฝอท่ีเจาลมครืน’  ”  
19องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เม่ือเรากระทําใหเจาเปนเมืองรางเหมือนกรุงตางๆ 
ซ่ึงไมมีใครอยูอาศัยอีกแลว 
และเมื่อเรานําหวงสมุทรซัดโถมเจาและกระแสน้ําเชี่ยวกรากก็ไหล
ทวมเจา 20เมื่อนั้นเราจะผลักเจาลงไปพรอมกับบรรดาผูลงสูเหวลึก 
ลงไปหาคนสมัยโบราณ เราจะทําใหเจาอาศัยอยูในโลกบาดาล 
อ ยูกับซากดึกดําบรรพรวมกับ บรรดาผูลงสูเหวลึก 
เจาจะไมไดกลับมาหรืออาศัยอยูในดินแดนผูมีชีวิตอีกตอไป 
21เราจะนําเจาสูจุดจบอันนาขนพองสยองเกลา 
และจะไมมีเจาอีกแลว ผูคนจะเสาะหาเจา แตไมพบเจาอีกเลย”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
 
 



คําไวอาลยัแดไทระ 
27 พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
2” บุตรมนุษยเอย จงคร่ําครวญเก่ียว กับไทระ 
3จงกลาวแกไทระซ่ึงตั้งอยูท่ีทางออกสูทะเล 
นครวาณิชแหงชนชาติท้ังหลาย 
ตามแผนดินชายฝงวาองคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุด ตรัสดังนี้ 
‘ ไ ท ร ะ เ อย เจากลาววา “ เราเพียบพรอมดานความงาม”  
4อาณาจักรของเจาอยูเหนือทองทะเล 
ผูกอสรางทําใหเจางามสมบูรณแบบ 
5ไมกระดานทั้งสิ้นของเจาไดจากตนสนแหงเซนีร 
เขานําไมซีดารจากเลบานอน ทําเปนเสากระโดงใหเจา 
6กรรเชียงทําจากไมโอกแหงบาชาน 
เขานําไมไซเปรสจากชายฝงทะเลไซปรัสมาทําดาดฟาเรือของเจา 
แลวฝงดวยงาชาง 7ใบเรือของเจาทําดวยผาลินินปกจากอียิปต 
และใชเปนธงของเจาดวย กันสาดของเจาเปนผาสีน้ําเงินสีมวง 
จากชายฝงแหงเอลีชาห 
8ชาวไซดอนและชาวอารวัด เปนฝกรร เชียงใหเจา ไทระเอย 
ผูชํานาญการเดิน เรือมาเปนลูกเรือใหเจา 
9ชางฝมือผูจัดเจนจากเกบัล มาเปนชางประจําคอยดูแลรักษาเรือ 
บรรดาเรือเดินทะเลและลูกเรือมาคาขายแลกเปลี่ยนสินคากับเจา 
10ชาวเปอรเซีย ลิเดียและพูต เปนทหารในกองทัพของเจา 
เขาแขวนโลและหมวกเกราะที่กําแพงของเจา ทําใหเจาโออา 
11ชาว อารวัดและชาวเฮเลค ประจําการท่ีกําแพง ของเจาทุกดาน 
ชาวกัมมาดอยูในหอรบของเจา 
พวกเขาแขวนโลไวรอบกําแพงของเจา 
ทําใหเจาสงางามสมบูรณแบบ 
12ทารชิชไปมาคาขายกับเจา 
เพราะเจามีสินคามากมายหลายหลาก เขานําเงิน เหล็ก ดีบุก 



และตะกั่ว มาแลกกับสินคาของเจา 13กรีซ ทูบัล 
และเมเชคคาขายกับเจา เขาเอาทาสและเครื่องทองสัมฤทธ์ิ 
มาแลกกับผลิตผลของเจา 14ชาวเบธโทการมาห เอามา 
มาศึกและลอ มาแลกกับสินคาของเจา 
15ชาวโรดสคาขายกับเจา 
และดินแดนชายฝงทะเลทั้งหลายเปนลูกคาของเจา 
นํางาชางและไมมะเกลือมาเปนคาสินคา 16อารัม 
ติดตอคาขายกับเจา เพราะเจามีสินคาหลาก ชนิด เขานํามรกต 
ผาสีมวง ผาปก ปานเนื้อดี 
ปะการังและทับทิมมาแลกกับสินคาของเจา 
17ยูดาหและอิสราเอลคาขายกับเจา นําขาวสาลีจากมินนิธ ขนม 
น้ําผึ้ง น้ํามัน (ม ะ ก อ ก ) และขี้ผึ้งมาแลกกับสินคาของเจา 
18เจามีผลผลิตและสินคาหลากชนิด ดามัส 
กัสจึงติดตอซ้ือขายเหลาองุนเฮลโบนและ ขนแกะซาฮารกับเจา 
19ชาวดานและกรีกจาก อูซาลซ้ือขายกับเจา เขานําเหล็ก 
การบูรและเครื่องเทศ มาแลกกับสินคาของเจา 
20เดดานซ้ือขายผาคลุมอานกับเจา 
21อาระเบียและบรรดาเจานายแหงเคดารเปนลูกคาของเจา 
เ ข า ซื้อขายลูกแกะ แกะผูและแพะกับเจา 
22พอคาแหงเชบาและ  ราอามาหคาขายกับเจา 
เขานําเครื่องเทศชั้นเยี่ยมทุกชนิดและอัญมณีกับทองคํา 
มาแลกสินคาของเจา 23ฮาราน 
คานเนหและเอเดนกับพอคาแหงเชบา 
อัสชูรและคิลมัดคาขายกับเจา 24เขาทําการคาในตลาดของเจา 
โดยมีเสื้อผาสวยงาม ผาสีน้ําเงิน ผาปก 
พรมหลากสีซ่ึงดายฟนและขมวดไวแนนหนา 
25บรรดาเรือแหงทารชิช เปนพาหนะบรรทุกสินคาของเจา 
มีสินคาเก็บไวเพียบ ณ คลังของเจาท่ีใจกลางทะเล 



26พลกรรเชียงพาเจาออกไปเหนือทอง ทะเล 
แตลมตะวันออกจะซัดเจาอับปาง ณ ใจกลางทะเล 27ทรัพยสมบัติ 
สินคา ผล ผลิต นักเดินเรือ กะลาสี ชางประจําเรือ นายวาณิช 
ทหารทั้งปวงของเจา ตลอดจน ทุกคนที่อยูในเรือ 
จะจมดิ่งลงสูใจกลางทะเลในวันท่ีเจาอับปาง 
28ชายฝงทะเลจะสั่นสะทาน เมื่อลูกเรือของเจาสงเสียงรอง 
29บรรดาผูถือกรรเชียงจะสละเรือ นักเดินเรือและลูกเรือท้ังหลาย 
จะยืนอยูท่ีชายฝง 30เขาทั้งหลายจะสงเสียงร่ําไหขมขื่นอาลัยเจา 
เขาจะโปรยฝุนใสศีรษะ และกลิ้งเกลือกในกองขี้เถา 
31เขาจะโกนผมไวทุกขใหเจาและสวมเสื้อผากระ สอบ 
จะร่ําไหใหเจาดวยความทุกขเทวษในวิญญาณ และรันทดขมขื่น 
32ขณะร่ําไหและรําพันพิลาปเรื่องเจา 
เขาจะรองคร่ําครวญถึงเจาวา “ ใครหนอถูกปราบราบคาบดังไทระ 
ซ่ึงถูกทะเลทวมทําลาย”  
33เม่ือสินคาของเจาออกสูทะเลก็ทําใหหลายชาติจุใจ 
ทรัพยสมบัติอุดม และ สินคาของเจา 
ทําใหบรรดากษัตริยของโลกร่ํารวย 
34บัดนี้เจาอับปางอยูในทะเลลึก สิน คาและลูกเรือท้ังหลายของเจา 
จมลงไปพรอมกับเจา 
35ชาวดินแดนชายฝงทะเลตกตะลึงเพราะเจา 
กษัตริยท้ังหลายสั่นสะทานดวยความสยดสยอง 
ใบหนาซีดเซียวดวยความหวาด กลัว 
36นายวาณิชของชนชาติตางๆ เปลงเสียงอุทานดวยเรื่องเจา 
เจามาถึงจุดจบอยางนาสยดสยองและไมมีเจาอีกตอไป”  
 
พ ย า กรณแกกษตัริยแหงไ ท ร ะ  
28 พระดํารัสของอ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+มาถึงขาพ เจาวา 2 
“ บุตรแหงมนุษยเอย  



จงกลาวแกเจาแหงไ ท ร ะ วาอ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+ยิ่งใหญ
สูงสุดตรัสวา ‘ ดวยความอหังการในดวงจิต เจากลาววา 
‘ ขาคือเทพเจา ขานั่งเหนือบัลลังกแหงเทพเจา ณ ใจกลางทะเล’  
แตเจาเปนเพียงมนุษย  มิใชเทพเจา  
แมเจาจะคิดวาตนเองเฉลียวฉลาดเสมอเทพเจา   
3เจาฉลาดกวาดาเนียล* หรือ ไมมีความลับใดซอนเรนจากเจาหรือ  
4โดยสติปญญาและความเขาใจ  เจาหาทรัพยสมบัติมาใหตนเอง 
และสะสมเงินทองไวในคลังของเจา  
5โดยความช่ําชองในการคาขาย  
เจาทําใหทรัพยสมบัติของตนพูนทวีขึ้น   
และเนื่องจากความมั่งค่ังจิตใจของเจาก็หยิ่งผยอง”  
6ฉะนั้นอ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เนื่องจากเจา คิดวาตัวฉลาด มีสติปญญาเสมอเทพเจา 
7เราจะนําคนตางชาติ    
ผูอํามหิตท่ีสุดในหมูประชาชาติมาสูรบกับเจา  
เขาจะชักดาบห้ําห่ันความงามและสติปญญาของเจา  
และทําลายความโออาตระการตาของเจา  
8คนเหลานั้นจะผลักเจาลงสูเหวลึก   และเจาจะ ถูกสังหาร ณ 
ใ จ ก ล า ง ท ะ เ ล   9ถึงตอนนั้น เจาจะพูดไหมวา 
‘ ขาคือเทพเจา’  ตอหนาบรรดาผูสังหารเจา  
เจาเปนแตเพียงมนุษยมิใชเทพเจา ในเงื้อมมือของผูท่ีปลิดชีวิตเจา  
10เจาจะตายอยางคนที่ไมไดรับสุหนัต  โดยน้ํามือของชาวตางชาติ  
เราไดลั่นวาจาไว’  ”  
อ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+ยิ่ง ใ ห ญสูงสุดป ร ะ ก า ศ ดังนั้นแ
ห ล ะ  

11พระดํารัสจากอ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+มาถึงขาพเจาวา 
12“ บุตรแหงมนุษยเอย  จงเปลงรําพันพิลาป 
ถึงเจาแหงไ ท ร ะ และกลาวแกเขาวา  



อ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+ยิ่ง ใ ห ญสูงสุดตรัสวา 
‘ เจาเปนแบบฉบับของความสมบูรณแบบเปยมดวยสติปญญาและ
ความงามอันเพียบพรอม  13เจาอยูในเอเดนอุทยานของพระเจา 
มีอัญมณีล้ําคาประดับประดา ไดแก  ทับทิม บุษราคัม  มรกต  เพชร  
เพทาย  โกเมน มณีโชติ  ไพฑูรยและเบริล  
ทั้งเรือนและหนามเตยลวนเปนทองคํา  
สิ่งเหลานี้จัดเตรียมไวพรอมสรรพในวันที่สรางเจาขึ้นมา   
14เจาไดรับแตงตั้งใหเปนเครูบผูพิทักษ  
เพราะเราไดกําหนดเจาไวเชนนั้น  
เจาอยูบนภูเขาศักด์ิสิทธิ์ของพระเจา  
และดําเนินอยูทามกลางอัญมณี  อันสองประกายโชติชวงดุจไฟ  
15ตั้งแตวันท่ีเจาถูกสรางขึ้นความประพฤติ ของเจาก็ปราศจากที่ติ 
จนกระทั่งพบความบาปชั่วในตัวเจา 16การทํามาคาขึ้นทําใหเจา 
เต็มไปดวยความอํามหิตและเจาก็กระทําบาป  ฉะนั้น  
เราจึงขับไลเจาไปจากภูเขาของพระเจาดวยความอดสู   
เครูบผูพิทักษเอย  
เราจึงอเปหิเจาจากทามกลางอัญมณีอันโชติชวงดุจไฟ   
17จิตใจเจาหยิ่งผยองเพราะความงามของเจา 
และเจากระทําใหสติปญญาของตนเสื่อมเสียไป 
เพราะความโออาตระการของตน  ฉะนั้นเราจึงเหวี่ยงเจาลงถึงดิน  
เปดโปงเจาตอหนากษัตริยท้ังหลาย 
18เจาไดกระทําใหสถานนมัสการทั้งหลายของเจา  
ต่ําชาไปดวยความบาปหนา และการคาทุจริตของเจา 
ฉะนั้นเราจึงบันดาลไฟออกมาจากเจา  
เผาผลาญเจาและกระทําใหเจาเหลือแตเถาถาน  
กองอยูท่ีพ้ืนตอหนาผูพบเห็น  
19มวลประชาชาติท่ีรูจักเจาก็ตกตะลึงเพราะเจา  เจามาถึงจุดจบ 
อันนาสยดสยอง  และไมมีเจาอีกตอไป’ ”  



 
พยากรณแกไซดอน 
20พระดํารัสของอ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+มาถึงขาพเจาวา 21 
“ บุตรแหงมนุษยเอย  จงประณามไซดอน  
กลาวพยากรณแกเมืองนั้นวา  
22อ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ นี่แนะไ ซดอน  เราเปนศัตรูกับเจา  
และเราจะไดรับเกียรติสิริในเจา’  
คนทั้งหลายจะรูวาเราคืออ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+  
เม่ือเราลงอาญาแกไซดอนและแสดงความบริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ์ในไซด
อ น  23เ ร าจะสงภัยพิบัติมายังไซดอน  
และกระทําใหเลือดหลั่งนองถนนตางๆ  
ผูถูกฆาลมตายในไซดอนโดยดาบซึ่งฟาดฟนอยูรอบดาน  
เม่ือนั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคืออ ง คพร ะ ผูเ ปน เ จา+  
24ประชากรอิสราเอลไมตองพบกับเพื่อนบานชั่วรายซ่ึงเปนหนามแ
หลมทิ่มแทงอีกตอไปแลว  
เม่ือนั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคืออ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+ย่ิง ใ
ห ญสูงสุด’ ”  
25อ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา  
“ เม่ือเรารวบรวมชนชาติอิสราเอลออกมาจากชาติตางๆท่ีเขากระจั
ดกระจายไปนั้น  
เราจะแสดงความบริสุทธิ์สูงสงของเราทามกลางเขาตอหนาชนชาติ
ทั้งหลาย  เมื่อนั้นพวกเขาจะอาศัยอยูในดินแดนของตน  
ซ่ึงเรามอบใหแกยาโคบผูรับใชของเรา 
26เขาทั้งหลายจะอาศัยอยูท่ีนั่นดวยความปลอดภัย  
จะสรางบานเรือน  ทําสวนองุน  จะอาศัยอยูอยางสงบสุข  
เม่ือเราลงทัณฑแกบรรดาประเทศเพื่อนบาน ผูประทุษรายตอเขา  



เม่ือนั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคืออ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+พระเจา
ข อ ง เ ข า ’  ”  
 
พยากรณแกอียิปต 
29 ในวันท่ีสิบสองเดือนสิบแหงปท่ี 10 
พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจา ความวา 
2” บุตรมนุษยเอย จงมุงหนาไปทางฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต 
และพยากรณแกเขาและ อียิปตท้ังปวงวา 
3องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ตรัสวา 
‘ ฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต เราเปนศัตรูกับเจา 
เจาผูเปนสัตวรายมหึมา กบดานอยูในหวงน้ําของเจา เจากลาววา 
“ แมน้ําไนลเปนของขา ขาสรางมันขึ้นมาเพื่อตัวขาเอง”  
4แตเราจะเอาเบ็ดเก่ียวขากรรไกรของเจา 
และกระทําใหปลาแหงลําน้ําของเจาติดกับเกล็ดของเจา 
เราจะดึงเจาขึ้นจากหวงน้ําพรอมกับปลาทั้งปวงซึ่งติดอยูท่ีเกล็ดขอ
งเจา 5เราจะทิ้งเจาไวในถ่ินทุรกันดาร 
ทั้งตัวเจาและปลาทั้งปวงจากลําน้ําของเจา เจาจะตกอยูกลางทุง 
ไมมีใครหอบหรือเก็บเจาขึ้นมา 
เราจะยกเจาใหเปนอาหารของสัตวบกและนกในอากาศ 
6เม่ือนั้น คนทั้งปวงที่อยูในอียิปตจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
เจาเปนไมออสําหรับพงศพันธุอิสราเอล 7เมื่อเขาฉวยเจาไวในมือ 
เจาก็แตกปริและบาดไหลของเขา เมื่อเขาพิงเจา 
เจาก็หักเปราะและทําใหหลังของเขาเคล็ด’  
8ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราจะนําดาบมาห้ําห่ันเจา และสังหารคนและสัตวของเจา 
9อียิปตจะกลายเปนแดนราง 
เม่ือนั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 



เนื่องจากเจากลาววา “ แมน้ําไนลเปนของ ขา 
ขาสรางมันขึ้นมา”  
10เราจึงเปนศัตรูกับเจาและกับหวงน้ําท้ังหลายของเจา เราจะ 
กระทําใหดินแดนอียิปต กลายเปนซากปรัก 
หักพังและเปนท่ีถูกท้ิงราง จากมิกดลถึง 
อัสวานไปจดพรมแดนของคูช 11ไมมีเทา 
คนหรือเทาสัตวยางกรายผาน จะไมมีใครอาศัยที่นั่นตลอดสี่สิบป 
12เราจะกระทําใหอียิปตเริศรางในทามกลางดินแดนตางๆ ที่ 
เริศราง และเมืองตางๆ ของอียิปตจะถูก 
ทิ้งรางอยูตลอดสี่สิบปทามกลางนครที่ถูกทําลาย 
เราจะกระจายชาวอยีิปตไปทาม กลางชนชาติตางๆ 
ไปยังนานาประเทศ’  
13ถึงกระนั้น องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เม่ือครบสี่สิบป เราจะรวบรวมชาวอียิปตกลับมาจากชาติตางๆ 
ที่เขากระจัดกระจายไปนั้น 
14เ ร า จ ะ น ำ เ ข า อ อ ก ม า จ า ก ก า ร เปนเชลย 
คืนสูพัธโรส(หรืออียิปตบน)ดินแดนแหง บรรพบุรุษของเขา ณ 
ที่นั้นเขาจะเปนอาณา จักรตํ่าตอย 15ต่ําตอยที่สุด ไมมีวันเผยอตัว 
ขึ้นเหนือชนชาติอื่นๆ ไดอีกเลย เราจะกระทํา 
ใหอียิปตออนแอจนไมไดขึ้นปกครองชน ชาติตางๆ อีกเลย 
16อียิปตจะไมไดเปนแหลง พักพิงใหชนชาติอิสราเอลอีกตอไป 
แตจะเปนเครื่องเตือนใจใหสํานึกถึงความผิดพลาด 
ที่หันไปพ่ึงอียิปต 
เม่ือนั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุด 
‘  ”  
17ในวันท่ีหนึ่งเดือนตนแหงปท่ี 27 
พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
18” บุตรแหงมนุษยเอย เนบูคัดเนสซารกษัตริยแหง บาบิโลน 



ยกทัพมาสูรบขับเคี่ยวกับไทระอยางหนัก 
ทุกศีรษะถูกเสียดสีจนลานเลี่ยน และไหลทุกไหลถลอก 
ถึงกระนั้นเขากับกองทัพก็ไมไดอะไรจากการรบกับไทระ”  
19ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เราจะมอบอียิปตแกเนบูคัดเนสซารกษัตริยบาบิโลน 
และเขาจะริบทรัพยสมบัติไป 
เขาจะปลนสะดมขนขาวของในแดนนั้นไปเปนคาจางใหกองทัพขอ
ง เ ข า  20เรายกอียิปตใหเปนรางวัลการบากบ่ันลงแรงของเขา 
เพราะเขา กับกองทัพกระทําการเพื่อเรา”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
21” ในวันนั้นเราจะกระทําใหมีเขางอก*ขึ้นมาเพื่อพงศพันธุอิสราเ
อล และเราจะเปดปากของเจาในหมูพวกเขา 
เม่ือนั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”  
 
 
คร่ําครวญอาลัยแดอียิปต 
30พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
2” บุตรมนุษยเอย 
จงกลาวพยากรณวาองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ จงร่ําไหและกลาววา “ อนิจจา วันนั้นเอย”  
3เพราะวาวันนั้นใกลเขามาแลว 
วันขององคพระผูเปนเจา+ใกลเขามาเปนวันแหงเมฆครึ้ม 
วาระแหงความพินาศของบรรดาประชาชาติ 
4ดาบหนึ่งจะมาฟาดฟนอียิปตและความทุกขทรมานมากระหน่ําคูช 
เม่ือผูถูกสังหารลมตายในอียิปต ทรัพยสมบัติของอียิปตจะถูกริบไป 
และรากฐานของมันก็พังครืน 5คูชและพูต 
ลิเดียและอาระเบียท้ังหมด ลิเบียและประชาชนแหง 
ดินแดนพระสัญญาจะตายดวยดาบพรอมอียิปต’  ”  



6องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา “ บรรดาพันธมิตรของ 
อียิปตจะลมตาย และพลังอันภาคภูมิของมันก็ฝอแฟบ 
จากมิกดลถึงอัสวาน ผูคนในอียิปตจะลมตายดวยดาบ”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด  ประกาศดังนั้นแหละ  
7” เขาทั้งหลายจะโดดเด่ียวอยูในแดนราง นครตางๆ 
ของเขาจะนอนเคเกอยูทาม กลางนครอันปรักหักพัง 
8แลวพวกเขาจะรูวาเราเปนองคพระผูเปนเจา+เมื่อเราจุดไฟเผาอียิ
ปต และบรรดาผูชวยเหลืออียิปตจะถูกบดขยี้ 
9ในวันนั้นผูสื่อสารจะลงเรือออกไปจากเรา  
เพื่อเขยาขวัญคูชซ่ึงเอกเขนกอยูความ 
ทุกขเทวษจะเกาะกินใจเขาทั้งหลาย ในวันหายนะของอียิปต 
เพราะวันนั้นจะมาถึงแนนอน 
10องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา “ เราจะยุติกองกําลัง 
ทั้งหลายของอียิปต โดยน้ํามือของเนบูคัดเนสซารกษัตริยบาบิโลน 
11เขากับกองทัพ ซ่ึงเปนผูอํามหิตท่ีสุดในหมูประชาชาติ 
จะถูกนํามาทําลายลางดินแดนแหงนี้ 
เขาจะชักดาบออกห้ําห่ันอียิปต และทําใหคนตายเกลื่อนแผนดิน 
12เราจะกระทําใหแควตางๆ ของลําน้ําไนลเหือดแหง 
และขายดินแดน อียิปตใหแกคนชั่ว 
เราจะกระทําใหทุกสิ่งทุกอยางในดินแดนนั้นเริศราง โดยน้ํามือ 
ของชาวตางชาติ เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไว”  
13องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เราจะทําลายลางบรรดารูปเคารพ และทําใหเทวรูปตางๆ 
ใ น เ ม ม ฟ ” สถึงกาลอวสาน ในอียิปตจะไมมีเจานายอีกตอไป 
เราจะบันดาลใหความหวาดหวั่นแพรสะพัดไปท่ัวดินแดนนั้น 
14เราจะทําใหพัธโรส(หรืออียิปตบน)เริศ ราง 
จะจุดไฟเผาโซอันและลงโทษเธเบส 
15เราจะระบายโทสะแกเพลูเซียม ซ่ึงเปนท่ีม่ันของอียิปต 



และทําลายกองกําลังตางๆ ของเธเบสเสีย 16เราจะจุดไฟเผาอียิปต 
เพลูเซียมจะทุรนทุรายดวยความทุกขทรมาน 
เธเบสจะถูกพายุซัดกระหน่ํา เมมฟสจะทุกขเทวษอยูตลอดเวลา 
17หนุมฉกรรจ 
แหงเมืองเฮลิโอโปลสิและบูบาสทิสจะลมตายดวยดาบ 
และนครตางๆ จะตกเปนเชลย 18ที่ทาฟาเนสกลางวันแสกๆ 
จะมืดครึ้ม  เมื่อเราทําลายแอกของอียิปต ณ 
ที่นั่นพละกําลังอันผยองของมันจะถึงกาลอวสาน 
จะมีเมฆปกคลุมท่ัวเมืองนั้น และหมูบาน ทั้งหลายจะตกเปนเชลย 
19เราจะลงโทษ อียิปตเชนนี้แหละ 
แลวเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”  
20ในวันท่ี7เดือนตนปท่ี 11 
พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
21” บุตรมนุษยเอย เราไดหักแขนของฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต 
ไมมีการพันผาหรือเขาเฝอกเพื่อใหเขาท่ีและกลับแข็งแรงพอจะจับ
ดาบไดอีก”  22ดังนี้แหละองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เราเปนศัตรูกับฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต 
เราจะหักแขนของเขาเสีย ทั้งขางท่ียังดีและขางท่ีหัก 
เราจะทําใหดาบรวงจากมือของเขา 
23เราจะกระจายชาวอียิปตออกไปทามกลาง ชนชาติตางๆ 
และไปยังนานาประเทศ 24เราจะเสริมกําลังใหกษัตริยแหงบาบิโลน 
เอาดาบของเราใสมือเขา แตเราจะหักแขนของฟาโรห 
และเขาจะรองครวญครางตอหนากษัตริยแหงบาบิโลนเหมือนคนบ
าดเจ็บใกลตาย 25เราจะเสริมกําลังแขนของกษัตริยแหงบาบิโลน 
สวนแขนของฟาโรหจะกะปลกกะเปลี้ย 
แลวเขาทั้งหลายจะรูวาเราเปนองคพระผูเปนเจา+ 
เม่ือเราเอาดาบใสมือกษัตริยแหงบาบิโลน 
แลวเขาก็กวัดแกวงมันฟาดฟนอียิปต 26เราจะกระจายชาวอียิปต 



ออกไปทามกลางชนชาติตางๆ ไปยังนานาประเทศ 
แลวเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”  
 
 
ซีดารแหงเลบานอน 
31ในวันท่ีหนึ่งเดือนสามปท่ี 
11พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
2” บุตรมนุษยเอย จงกลาวแกฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต 
และกองกําลังตางๆ ของเขาวา ‘ ใครเลาเปรียบเจาไดในเรื่องแสน  
ยานุภาพ 3จงพิจารณาอัสซีเรีย ครั้งหนึ่ง 
เคยเปนตนซีดารในเลบานอน กิ่งกานงอกงามแผรมเงาในปา 
มันสูงเสียดฟาและชูยอดสงาเหนือพุมหนา 4สายน้ําหลอเลี้ยงมัน 
น้ําบาดาลทําใหมันงอกสูง 
ทางน้ําไหลรอบที่ซ่ึงมันงอกขึ้นและสงน้ําไปหลอเลี้ยงบรรดา 
ตนไมในทง 5มันจึงงอกสูงเหนือบรรดาตนไม ในทุง 
มันแตกแขนงมากมาย กิ่งกานก็ทอด ยาว 
มันงอกงามเพราะน้ําทาอุดม 6มวลนก ในอากาศมาทํารังท่ีคบไม 
บรรดาสัตวในทุงมาคลอดลูกภายใตก่ิงกานของมัน 
มวลประชาชาติใหญมาอาศัยในรมเงาของมัน 
7มันโออาดวยความงามโดยกิ่งกานท่ีแตกแขนงทอดไกล 
เพราะรากของมันหยั่งลึกสูน้ําอันบริบูรณ 
8ตนซีดารท้ังหลายในอุทยานของพระเจาไมอาจแขงกับมัน 
ตนสนทั้งหลายไมอาจสูสีกับมัน เรื่องก่ิงกานสาขา 
ตนเพลนก็ไมอาจเทียบเคียงมันได ไมมีตนไมใดๆ 
ในอุทยานของพระเจาทัดเทียมความ งามของมันไดเลย 
9เรากระทําใหมันงดงามมีก่ิงกานมากมาย 
เปนท่ีอิจฉาริษยาของตนไมท้ังปวงในเอเดนอุทยานของพระเจา 



10ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เนื่องจากมันสูงเสียดฟา ชูยอดเหนือพุมหนา 
แลวมันก็หยิ่งผยองเพราะความสูงของตน 
11เราจึงมอบมันใหแกผูครอบครองประชาชาติท้ังหลายใหจัดการ
กับมันอยางสาสมแกความชั่วราย เราเหวี่ยงมันท้ิงไป 
12และผูอํามหิตท่ีสุดในหมูนานาชาติก็โคนมันลงทิ้งไว 
ก่ิงกานของมันตกลงบนภูเขาและหุบเขาตางๆ 
ก่ิงหักของมันคาอยูในลําหวยท้ังหลายของดินแดน 
มวลประชาชาติในโลกออกจากรมเงาของมัน และทิ้งมันไป 
13มวลนกในอากาศอยูท่ีลําตนซ่ึงหักโคน 
และส่ําสัตวในทุงอยูทามกลางก่ิงกานสาขาของมัน 14ฉะนั้น 
ไมมีตนไม อื่นริมน้ําที่จะสูงเสียดฟา ชูยอดเหนือพุมหนาเหมือนมัน 
แมจะมีน้ําทาบริบูรณ มันท้ังหลายถูกกําหนดไวใหถึงฆาต 
ใหลงสูโลกเบื้องลางรวมกับมนุษย อนิจจัง 
และรวมกับบรรดาผูลงสูเหว 
15องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ ในวันที่มันถูกนําลงหลุม เรากั้นธารน้ําลึกเปนการไวอาลัยแกมัน 
เราระงับธารน้ําและน้ําทาอันบริบูรณ ก็ถูกยั้งไว 
เ พราะเราเอาความหมนหมองหอหุมเลบานอนไว 
และบรรดาตนไมในทุงก็เหี่ยวเฉาไป 
16เรากระทําใหบรรดาประชาชาติสั่นสะทาน 
เม่ือไดยินเสียงความลมจมของมัน 
เม่ือเรานํามันลงหลุมศพรวมกับบรรดาผูลงเหว 
แลวมวลตนไมในสวนเอเดน 
พรอมกับตนไมชั้นเยี่ยมท่ีสุดของเลบานอน 
มวลตนไมท่ีไดรับการหลอเลี้ยงอยางดีก็ไดรับการปลอบประโลมใน
โ ล ก บ า ด า ล  17บรรดาผูอาศัยอยูในรมเงาของมัน 



ซ่ึงเปนพันธ มิตรของมันในหมูชาติตางๆ ก็ไดลงหลุมไปกับมัน 
พรอมท้ังบรรดาผูท่ีถูกฆาดวยดาบ 
18ตนไมตนใดในเอเดน 
อาจเทียบเทียมเจาไดในความโออาและแสนยานุภาพ 
ถึงกระนั้นเจาก็จะถูกนําลงสูโลกบาดาลรวมกับ 
บรรดาตนไมแหงสวนเอเดนเชนกัน 
เจาจะนอนอยูทามกลางผูไมไดรับสุหนัต 
กับบรรดาผูท่ีถูกฆาดวยดาบ “  ‘ นี่คือฟาโรหกับกองกําลังตางๆ 
ของเขา องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ’  “  
 
 
ไวอาลัยแดฟาโรห 
32ในวันท่ีหนึ่งเดือนสิบสองปท่ี 12 
พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
2” บุตรมนุษยเอย จงเปลงบทคร่ํา 
ครวญเกี่ยวกับฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต และกลาวแกเขาวา 
‘ เจาเปนเชนสิงโตในหมูประชาชาติ 
เหมือนสัตวรายในทะเลที่ฟาดหางไปมาอยูในหวงน้ํา 
เ จาเอาเทากวนน้ําใหกระเพื่อมและทําใหลําธารตางๆ ขุน’  ”  
3องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา “ โดยกลุมชนหมูใหญ 
เราจะกางตาขายของเราคลุมเจา 
เขาทั้งหลายจะลากเจาขึ้นมาดวยอวนของเรา 4เรา 
จะเหวี่ยงเจาลงบนดิน จับเจาฟาดลงบนทุงกวาง 
เราจะใหมวลนกในอากาศมาอาศัย อยูบนเจา 
และสัตวโลกท้ังปวงจะเขมือบเจาจนอิ่ม 
5เราจะโปรยเนื้อของเจากระจายบนภูเขาตางๆ 
และถมหุบเขาทั้งหลายดวยซากของเจา 
6เราจะทําใหแผนดินชุมโชกดวยเลือดหลั่งนองของเจา 



ตลอดทางสูภูเขาตางๆ 
และลําหวยทั้งหลายจะเต็มไปดวยเนื้อของเจา 
7เม่ือเราทําใหเจาแตกดับ เราจะปกคลุมฟาสวรรค และใหดวงดาว 
ทั้งหลายมืดมน เราจะคลุมดวงอาทิตยดวย 
เมฆและดวงจันทรจะไมสองแสง 
8แสงสวางสุกใสท้ังปวงในฟาสวรรคนั้น 
เราจะทําใหมืดมิดเหนือเจา 
เราจะนําความมืดมนมาเหนือดินแดนของเจา”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ประกาศดังนั้นแหละ 
9” เราจะยังความทุกขรอนแกจิตใจของหลายชาติ 
เม่ือเรานํามาซ่ึงหายนะของเจาในหมูชนชาติตางๆ 
ทามกลางดินแดนทั้งหลาย ซ่ึงเจาไมรูจัก 10เราจะทําใหชนหลาย 
ชาติตกตะลึงดวยเรื่องเจา และบรรดากษัตริย 
ของพวกเขาสั่นสะทานดวยความสยดสยองเนื่องจากเจา 
เม่ือเรากวัดแกวงดาบของเราตอหนาเขาทั้งหลายในวันท่ีเจาลมจม 
เขาแตละคนจะสั่นสะทานทุกขณะจิตเพราะหวงชีวิตของตน”  
11เพราะองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ ดาบของกษัตริยแหงบาบิโลนจะมาห้ําห่ันเจา 
12เราจะทําใหกองกําลังตางๆ 
ของเจาลมลงโดยดาบของผูเกรียงไกร 
ผูอํามหิตท่ีสุดในมวลประชาชาติ 
คนเหลานั้นจะเหยียบย่ําศักด์ิศรีแหงอียิปตและกองกําลังท้ังปวงของ
อียิปตจะถูกลมลาง 
13เราจะทําลายลางฝูงสัตวท้ังปวงของอียิปตจากริมน้ําอุดมสมบูรณ 
ซ่ึงจะไมถูกกวนขุนเพราะเทามนุษย หรือมีขุนโคลนโดยกีบเทาสัตว 
14เม่ือนั้นเราจะทําใหหวงน้ําท้ังหลายใสสงบ 
และทําใหลําธารสายตางๆ ไหลรินเหมือนน้ํามัน”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  



15” เม่ือเรากระทําใหอียิปตเริศราง 
และริบทุกสิ่งท่ีมีไปจากดินแดนนั้น 
เม่ือเราทําลายลางคนทั้งปวงซ่ึงอาศัยอยูท่ีนั่น เม่ือ 
นั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+16นี่คือบทคร่ําครว
ญซ่ึงคนทั้งหลายจะรองเพื่ออียิปต ธิดาแหงชาติตางๆ 
จะรองใหอียิปตและกองกําลังตางๆ ของมัน”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ประกาศดังนั้นแหละ 
17ในวันท่ีสิบหาของเดือนนั้นในปท่ี 
12พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา  
18” บุตรมนุษยเอย จงร่ําไหใหแกกอง กําลังตางๆ ของอียิปต 
และสงอียิปตกับบรรดาธิดาแหงประชาชาติอันเกรียงไกร 
ลงสูโลกเบื้องลางพรอมกับผูลงเหว 19จงกลาว แกพวกเขาวา 
‘ เจาเปนท่ีโปรดปรานยิ่งกวาคนอื่นๆ หรือ ลงไป 
ไปนอนอยูกับบรรดาผูไมไดรับสุหนัต’  
20เขาทั้งหลายจะลมลงในหมู ผูตายดวยดาบ 
ดาบถูกชักออกจากฝกแลว 
จงลากอียิปตลงไปพรอมกองกําลังท้ังสิ้นของมัน 
21จากในหลุมฝ’ งศพ 
บรรดาผูนําท่ีเกรียงไกรจะกลาวถึงอียิปตและเหลาพันธ มิตรวา 
‘ เขามากันแลว มานอนอยูกับผูไมไดรับสุหนัต 
กับผูท่ีถูกฆาดวยดาบ’  
22อัสซีเรียอยูท่ีนั่นแลวพรอมกับกองทัพท้ังหมด 
รายลอมดวยหลุมฝ’ งศพพลเมืองของมัน ซ่ึงถูกฆาดวยดาบ 
23หลุมฝ’ งศพของเขาทั้งหลายอยูในหวงลึกของเหว ลอม 
รอบดวยกองทัพของเขา 
บรรดาผูซ่ึงครั้งหนึ่งเคยทําใหผูคนอกสั่นขวัญแขวน 
บัดนี้นอนตายเพราะ ด า บ   



24เอลามอยูท่ีนั่น โดยมีหลุมศพเหลาทหารอยูรายรอบ 
เขาทั้งหมดถูกฆาดวย ดาบ 
บรรดาผูขมขวัญในแดนผูมีชีวิตลวนลงสูโลกบาดาลโดยไมไดรับสุ
หนัต รับความอัปยศรวมกับบรรดาผูลงสูเหว 
25เขานอนอยูในหมูผูถูกฆา 
กองกําลังท้ังสิ้นของเขารายรอบหลุมฝ’ งศพเขา 
ลวนแลวแตผูไมไดรับสุหนัต และถูกฆาดวยดาบ 
เพราะการขมขวัญซ่ึงเขาแพรกระจายในแดนผูมีชีวิต 
เขาจึงตองอัปยศอดสูรวมกับบรรดาผูลงสูเหว 
และนอนอยูในหมูผูถูกสังหาร 
26เมเชคและทูบัลอยูท่ีนั่น 
กองกําลังท้ังสิ้นของเขารายรอบหลุมศพเขา ลวนไมไดรับสุหนัต 
ถูกฆาดวยดาบ เพราะขมขวัญไปทั่วในแดนผูมีชีวิต 
27เขาทั้งหลายมิไดนอนลงกับนักรบอื่นๆ ผูไมไดรับสุหนัต 
ซ่ึงตายแลวหรอกหรือ ซ่ึงลงสูหลุมฝ’ งศพพรอมท้ังอาวุธของเขา 
ดาบวางอยูใตศีรษะโทษทัณฑแหงบาปของพวกเขาตกอยูแกกระดู
กของเขา 
แมความครามกลัวนักรบเหลานี้เคยแพรสะพัดไปทั่วแดนผูมีชีวิต 
28ฟาโรหเอย เจาก็เชนกัน 
จะแหลกลาญนอนตายอยูในหมูผูไมไดรับพิธีสุหนัตซ่ึงถูกฆาดวยด
า บ  
29เอโดมอยูท่ีนั่น ทั้งๆ ที่เกงกลา 
กษัตริยและเจานายทั้งปวงของเอโดม 
ก็นอนตายอยูกับบรรดาผูไมไดรับสุหนัต 
ซ่ึงตายดวยดาบและกับบรรดาผูลงสูเหว 
30บรรดาเจานายของฝายเหนือและชาวไซดอนทั้งปวงอยูท่ีนั่น 
เคยเปนท่ีครั่นคราม 



ก็ตองลงไปอยูรวมกับผูท่ีตายดวยดาบและไมไดรับ สุหนัต 
รับความอัปยศอดสูรวมกับบรรดา ผูลงสูเหว 
31ฟาโรหกับกองทัพทั้งปวง 
จะเห็นคนเหลานั้นและไดรับการปลอบประโลม 
เนื่องดวยกองกําลังของเขาถูกฆาดวยดาบ”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศวา 
32” แมเราเคยทําใหเขาเปนท่ีครั่นครามของผูคน 
แตฟาโรหกับกองกําลังของเขา 
ก็จะถูกท้ิงนอนตายอยูทามกลางผูไมไดรับสุหนัต 
ผูถูกฆาดวยดาบ”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ”  
 
 
เอเสเคียลเปนยามรักษาการณ 
33พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจา ความวา 
2” บุตรมนุษยเอย จงกลาวแกพ่ีนองรวมชาติของเจาวา 
เม่ือเรานําดาบมาสูกับดินแดนหนึ่ง 
และชาวดินแดนนั้นไดเลือกชายคนหนึ่งขึ้นมาเปนยามรักษาการณ 
3ครั้นเขาเห็นขาศึกมาก็เปาแตรเพื่อเตือนประชา ชน 
4หากผูหนึ่งผูใดไดยินเสียงแตร 
แตไมใสใจรับคําเตือนและขาศึกปลิดชีวิตเขาไป ที่ 
เขาตายก็เปนความผิดของเขาเอง 5เนื่อง 
จากเขาไดยินเสียงแตรแตไมใสใจรับคําเตือน 
ที่เขาตายเปนความผิดของเขาเอง 
หากเขาเชื่อคําเตือนก็คงจะรักษาชีวิตตัวเองไวได 
6แตหากยามรักษาการณเห็นศัตรูมา 
แลวมิไดเปาแตรเตือนประชาชน และศัตรูมาปลิด 
ชีวิตคนหนึ่งคนใดไป 



คนนั้นจะถูกคราชีวิตไปเนื่องจากบาปผิดของตน 
แตเราจะใหยามนั้นรับผิดชอบความตายของคนนั้น 
7เชนนี้แหละบุตรมนุษยเอย 
เราต้ังใหเจาเปนยามรักษาการณสําหรับพงศพันธุอิสราเอล ฉะนั้น 
จงฟงถอยคําของเราและแจงคําเตือนของเราแกเขาทั้งหลาย 
8เม่ือเรา กลาวแกคนชั่วรายวา ‘ คนชั่วเอย เจาจะตายแนนอน’  
แลวเจาไมไดพูดตักเตือนเขาใหหันจากวิถีความประพฤติ 
คนชั่วนั้นจะตายเนื่องดวยบาปผิดของตน 
และเราจะใหเจารับผิดชอบความตายของคนนั้น 9แตหาก 
เจาเตือนคนชั่วนั้นใหหันจากวิถีทางของตน แลวเขาไมยอมทําตาม 
เขาจะตายเพราะบาปผิดของตน สวนเจาจะรักษาชีวิตของตนไวได 
10” บุตรมนุษยเอย จงกลาวแกพงศพันธุอิสราเอลวา 
‘ เจาท้ังหลายกลาววา “ ความ 
บาปผิดและการลวงละเมิดของเราก็หนักอึ้งทับถมเรา 
เรากําลังยอยยับไปเพราะบาปผิดนั้น 
เราจะมีชีวิตอยูไดอยางไร” ’  
11จงบอกเขาวาองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศวา 
‘ เราดํารงอยูแนฉันใด เรามิไดพึงใจในความตายของคนชั่วเลย 
แตอยากใหเขาเลิกทําบาปและมีชีวิตอยู จงหันเสียจากทางชั่วเถิด 
จะตายเสียทําไมเลา พงศพันธุอิสราเอลเอย’   12บุตรมนุษยเอย 
จงกลาวแกพี่นองรวมชาติของเจาวา 
‘ ความชอบธรรมของคนชอบธรรม 
จะไมชวยเขาหากเขาไมเชื่อฟง 
และความชั่วของคนชั่วจะไมทําใหเขาลมลง 
หากเขาหันเสียจากความชั่วนั้น 
คนชอบธรรมหากทําบาปจะไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยอาศัยค
วามชอบธรรมแตเดิม’  13หากเราบอกคนชอบธรรมวา 
เขาจะมีชีวิต อยูแนนอน 



แตแลวเขาก็วางใจในความชอบธรรมของตนและกระทําชั่ว การ 
ประพฤติชอบธรรมใดๆ ของเขา จะไมอยูในความทรงจําอีก 
เขาจะตายเพราะความชั่วท่ีเขาไดทํา 14และหากเราบอกคนชั่ววา 
เขาจะตายแนนอน แตเขาก็หันจากความชั่ว 
กระทําสิ่งท่ีถูกตองและยุติธรรม 
15หากเขาคืนของที่ยึดมาคํ้าประกัน หรือสิ่งท่ีตนขโมย มา 
กระทําตามคําบัญชาตางๆ ซึ่งทําใหมีชีวิตอยู ไมกระทําชั่ว 
เขาจะมีชีวิตอยูแนนอน เขาจะไมตาย 16จะไมจดจําความบาป ใดๆ 
ที่เขาทําไปแลวมาปรับโทษเขาเลย เขา 
กระทําสิ่งท่ีถูกตองและยุติธรรม เขาจะมีชีวิตอยูแนนอน 
17ถึงกระนั้นพี่นองรวมชาติของเจาก็ยังกลาววา 
‘ วิธีการขององคพระผูเปนเจาไมยุติธรรม’  
วิธีการของพวกเขาตางหากท่ีไมยุติธรรม 
18หากคนชอบธรรมหันจากความชอบธรรมไปทําชั่ว 
เขาจะตายเพราะความชั่ว 19และหากคนชั่วหันจากความช่ัว 
ไปกระทําสิ่งท่ีถูกตองและยุติธรรม เขาจะมีชีวิตอยูเนื่องดวยเหตุนั้น 
20’ ถึงกระนั้นพงศพันธุอิสราเอล เอย เจาก็กลาววา 
“ วิธีการขององคพระผูเปนเจาไมยุติธรรม”  
แตเราจะพิพากษาเจาแตละคนตามวิถีการประพฤติของเจา’  ”  
เยรูซาเล็มแตก 
21ในวันท่ีหาเดือนสิบของปท่ี 12 แหงการตกเปนเชลย 
ชายคนหนึ่งซ่ึงหนีมาจากเยรูซาเล็มมาบอกขาพเจาวา 
“ กรุงนั้นแตกเสียแลว”  22เย็นวันกอนที่ชายคนนั้นจะมาถึง 
พระหัตถขององคพระผูเปนเจา+อยูเหนือขาพเจา 
และทรงรักษาขาพเจา ขาพเจาจึงหายใบกลับพูดไดอีก 
23แลวพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
24” บุตรมนุษยเอย 
ประชาชนที่อาศัยอยูในซากปรักหักพังของดินแดนอิสราเอล 



กลาววา ‘ อับราฮัมตัวคนเดียวแตก็ยังไดครอบครองดินแดน 
สวนเรามีหลายคนดวยกันยอมไดรับดินแดนนี้เปนกรรมสิทธิ์’  
25ฉะนั้น จงกลาวแกพวกเขาวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เนื่องจากเจากินเนื้อซ่ึงยังมีเลือดคางอยู 
และหมายพึ่งบรรดารูปเคารพของเจา กับทําใหโลหิตตก 
เชนนี้แลวควรหรือท่ีเจาจะไดครอบครองดินแดน 26เจาพ่ึงดาบ 
เจากระทําสิ่งท่ีนาสะอิดสะเอียน 
และย่ํายีภรรยาของเพื่อนบานเชนนี้แลวควรหรือท่ีเจาจะไดครอบค
รองดินแดน’  
27จงกลาวแกพวกเขาวา องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ตรัสวา 
‘ เราดํารงอยูแนฉันใด 
บรรดาผูหลงเหลืออยูตามซากปรักหักพังจะตายดวยดาบ 
สวนคนที่อยูตามทองทุงเราจะมอบใหสัตวปาเขมือบกิน 
และบรรดาผูอยูตามที่กําบัง และถํ้าจะตายดวยโรคระบ า ด  
28เราจะกระทําใหดินแดนนั้นวางเปลา พละ 
กําลังอันภาคภูมิของมันจะถึงจุดจบ และภูเขาตางๆ 
ของอิสราเอลจะเริศรางจนไมมีใครเดินผาน 
29แลวเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
เม่ือเรากระทําใหดินแดนนั้นเริศ รางวางเปลา 
เนื่องดวยสิ่งนาชิงชังท้ังปวงที่เขาทั้งหลายไดกระทํา 
30สวนเจา บุตรมนุษยเอย พี่นองรวม 
ชาติของเจาพูดคุยกันถึงเจาอยูขางกําแพงและที่ประตูบาน 
เขาพูดกันวา ‘ มาเถิด 
มาฟงพระดํารัสซ่ึงมาจากองคพระผูเปนเจา+’  
31ประชากรของเรามาหาเจาอยางท่ีมักทํา 
มานั่งอยูตรงหนาเพื่อฟงคําพูดของเจาแตไมเคยนําไปปฏิบัติ 
เขาแสดงความจงรักภักดีดวยริมฝปาก 



แตจิตใจโลภหวังผลกําไรอธรรม 32แทจริง 
สําหรับเขาเจาก็เปนแคคนที่รองเพลงรักดวยเสียงไพเราะและเลนด
นตรีเกงเทานั้น เพราะเขาฟงคําพูดของเจา แตไมยอมนําไปปฏิบัติ 
33เม่ือเหตุการณท้ังหมด นี้เปนจริง 
ซ่ึงจะเปนเชนนั้นแนนอนเมื่อนั้นเขาทั้งหลายจะรูวามีผูเผยพระวจน
ะในหมูเขา”  
 
 
ผูเลี้ยงแกะและลูกแกะ 
34พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพ เจาวา 
2” บุตรมนุษยเอย จงพยากรณ ประณามบรรดา 
ผูเลี้ยงแกะแหงอิสราเอล (คือผูดูแลประชาชน) 
จงกลาวแกพวกเขาวา องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ วิบัติแกผูเลี้ยงแกะแหงอิสราเอล ผูเลี้ยงดูแตตนเอง 
ไมควรหรือท่ีผูเลี้ยงแกะจะเลี้ยงดูฝูงแกะ 3เจากินครีมขน 
เอาขนแกะหมกาย และฆาสัตวตัวท่ีอวนพี แตเจาไมดูแลฝูงแกะ 
4ตัวท่ีออนแอเจามิไดชูกําลัง ตัวท่ีปวยเจาไมรักษา 
ตัวท่ีบาดเจ็บเจาไมไดเอาผาพันแผลให ตัวท่ีหลงหายหรือเตลิดไป 
เจาก็มิไดตามกลับคืนมา เจาปกครองแกะอยางทารุณโหดเห้ียม 
5แกะทั้งหลายจึงกระจัดกระจายไปเพราะไมมีผูเลี้ยง 
และเมื่อพลัดฝูงไปก็ตกเปนอาหาร ของบรรดาสัตวปา 
6แกะของเราระเหเรรอน ไปตามภูเขาตางๆ และเนินเขาสูงทุกลูก 
กระจัดกระจายไปทั่วโลกโดยไมมีใครเสาะหาหรือเหลียวแล 
7ฉะนั้นบรรดาผูเลี้ยงแกะ 
จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+’  
8องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เราดํารงอยูแนนอนฉันใด 
เนื่องจากฝูงแกะของเราขาดผูเลี้ยงจึงถูกปลนสะดม 



แ ล ะ ต ก เ ปนอาหารของสัตวปาท้ังหลาย 
และเนื่องจากผูเลี้ยงแกะของเราไมเสาะหาฝูงแกะ เอาแต 
เลี้ยงดูตนเองแทนที่จะเลี้ยงแกะ 9ฉะนั้นบรรดาผูเลี้ยงแกะ 
จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+”  
10องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เราเปนศัตรูกับบรรดาผูเลี้ยงแกะ 
เ ร า จ ะ เอาโทษเขาเนื่องดวยฝูงแกะ 
เราจะปลดเขาจากการดูแลฝูงแกะ เขาจะไมไดเลี้ยงตัวเองอีกตอไป 
เราจะชวยฝูงแกะของเราจากปากของเขา 
เพื่อมิใหแกะเปนอาหารของเขาอีก”  
11เพราะองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เราเองจะเสาะหาแกะของเราและเลี้ยงดูมัน 12ดังผูเลี้ยงแกะ 
ดูแลฝูงแกะที่กระจัดกระจายไปเมื่อเขาอยูดวย 
เราจะดูแลแกะของเรา เราจะชวยแกะออกมาจากที่ตางๆ ซ่ึงกระจัด 
กระจายไปในวันท่ีเมฆหมนและฟาหมอง 
13เราจะนําแกะท้ังหลายออกมาจากชนชาติตางๆ 
รวบรวมมาจากนานาประเทศ แลวนําเขาเขาสูดินแดนของเขา 
เราจะเลี้ยงดูแกะบนภูเขาตางๆ ของอิสราเอล 
ตามลําหวยและในทองถ่ินท้ังปวงของดินแดนนั้น 
14เราจะฟูมฟกเขาทั้งหลายในทุงหญาอุดม ภูเขาสูงตางๆ 
ของอิสราเอลจะเปนแหลงหญา ของเขา 
ที่นั่นเขาจะนอนลงกลางแหลงหญา อุดม 
และจะยังชีพอยูท่ีทุงหญาเขียวขจี บนภูเขาตางๆ ของอิสราเอล 
15เราเองจะเลี้ยงดูฝูงแกะของเราและใหเขาทั้งหลายนอนลง”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศวา 
16” เราจะคนหาตัวท่ีหลงหายและนําตัวท่ีเตลิดไปกลับคืนมา 
เราจะพันแผลใหตัวท่ีบาดเจ็บ และชูกําลังตัวท่ีออนแอ 



แตตัวท่ีแข็งแรงอวนพีเราจะทําลายเสีย 
เราจะเลี้ยงดูฝูงแกะดวยความยุติธรร ม  
17’ สวนเจาท้ังหลายที่เปนฝูงแกะ’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราจะตัดสินแยกแกะดีจากแกะ เลวแยกแกะจากแพะ 
18เจาเลี้ยงชีพในทุงหญาอันอุดมแลวยังไมหนําใจหรือ 
ถึงตองใชเทาเหยียบย่ําทุงหญาท่ีเหลือ 
เจาด่ืมน้ําใสสะอาดแลวยังไมเพียงพอหรือ ถึงตอง 
เอาเทากวนน้ําท่ีเหลือใหขุน 19ฝูงแกะของเรา 
ตองเลี้ยงชีพดวยสิ่งท่ีถูกเจาเหยียบย่ํา และ 
ด่ืมน้ําท่ีเจาเอาเทากวนใหขุนหรือ’  
20ฉะนั้น องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ตรัสแกพวกเขาวา 
‘ ดูเถิด เราเองจะพิพากษาระหวางแกะอวนพีกับแกะผอม 
21เนื่องจากเจาเอาไหลกับสีขางดัน 
และเอาเขาขวิดไลแกะออนแอไป22ฉะนั้นเราจะชวยฝูงแกะของเรา
มิใหถูกรังแกอีก เราจะตัดสินแยกแกะดีจากแกะเลว’  
23” เราจะต้ังดาวิดผูรับใชของเรา ใหเปนผูเลี้ยงแกะดูแลพวกเขา 
เขาจะเลี้ยงดูทําหนา ท่ีผูเลี้ยงแกะ 
24เราจะเปนองคพระผูเปนเจา+ข อ ง เ ข า 
และดาวิดผูรับใชของเราจะเปนเจานายในหมูเขา 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไว 
25”  ‘ เราจะทําสัญญาสงบสุขกับเขาทั้งหลาย 
และกําจัดสัตวรายเสียจากแผนดิน 
เพื่อวาเขาจะอาศัยอยูในถ่ินทุรกันดารและนอนหลับ 
อยูในปาอยางปลอดภัย 26เ ร า จ ะ อ ว ย พ ร พ ว ก  
เ ข า แ ล ะ ส ถ านที่ตางๆ รอบเนินเขาของเรา 
เราจะใหฝนตกตองตามฤดูกาล จะมีพระพร หลั่งลงมาดั่งสายฝน 
27ตนไมในทุงจะเกิดผล 



และผืนแผนดินอํานวยพืชผลผูคนจะอยูอยางปลอดภัยในดินแดน 
เขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
เม่ือเราหักคานแอกของเขาและชวยเขาพนจากเง้ือมมือของผูกดขี่เ
ขาเปนทาส 28เขาจะไมตกเปนเหยื่อปลนสะดมของชาติตางๆ 
อีกตอไป สัตวปาท้ังหลายจะไมลางผลาญเขา 
เขาจะยังชีพอยูดวยความสงบสุขจะไมมีใครทําใหเขาหวาดกลัว 
29เราจะจัดเตรียมผืนแผนดิน ซึ่งเลื่องลือดานพืชผลใหแกเขา 
และเขาจะไมตก เปนเหยื่อของการกันดารอาหารในดินแดน 
หรือทนความดูหม่ินจากชนชาติท้ังหลายอีก 
30เม่ือนั้นพวกเขาจะรูวา 
เราองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเขาอยูกับเขา 
และเขาซ่ึงเปนพงศพันธุแหงอิสราเอลคือประชากรของเรา”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศไว 
31เจาทั้งหลายผูเปนลูกแกะแหงทุงหญาของเราคือประชากร 
และเราคือพระเจาของเจา”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ’  “  
 
 
พยากรณแกเซอีร 
35พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ มาถึงขาพเจาวา 
2” บุตรมนุษยเอย จงหันหนาไปยังภูเขาเซอีรและพยากรณแกมัน 
3จงกลาววาองคพระผูเปนเจา +ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ ภูเขาเซอีรเอย เราเปนศัตรูกับเจา 
เราจะเหยียดมือออกสูกับเจาและทําใหเจาเปนแดนรางวางเปลา 
4เราจะทําใหเมืองตางๆ 
ของเจากลายเปนซากปรักหักพังและเจาจะเริศราง 
เม่ือนั้นเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
5เนื่องจากเจาอาฆาตคุมแคนมาตั้งแตหนหลัง 



และมอบชนชาติอิสราเอลเปนเหยื่อดาบในคราวหายนะของเขา 
ในคราวเม่ือโทษทัณฑของ เขาถึงขีดสุด’  6ฉะนั้น 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศวา ‘ เราดํารงอยูแนฉันใด 
เราจะมอบเจาใหแกการหลั่งเลือดซ่ึงจะตามลางเจา 
เจามิไดเกลียดชังการหลั่งเลือด ดังนั้นการหลั่งเลือดจะตามลางเจา 
7เราจะกระทําใหภูเขาเซอีร เปนท่ีเริศรางวางเปลา และตัดขาด 
มันจากผูท่ีสัญจรไปมา 8เราจะทําใหภูเขาตางๆ 
ของเจาเต็มไปดวยเหยื่อสังหาร 
ผูท่ีตายดวยดาบจะลมลงบนเนินเขาทั้งปวงของ เจา 
และในหุบเขาตางๆ กับลําหวยท้ังหลาย ของเจา 
9เราจะกระทําใหเจาเริศรางเปนนิตย เมืองตางๆ 
ของเจาจะไมมีผูอยูอาศัย 
เม่ือนั้นเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
10เนื่องจากเจากลาววา 
“ ชนชาติและประเทศทั้งสองนี้จะเปนของเรา 
เราจะถือสิทธ์ิครอบครอง”  ทั้งๆ 
ที่เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+สถิตท่ีนั่น’  
11ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสูดประกาศวา 
‘ เราดํารงอยูแนนอนฉันใด 
เราจะปฏิบัติตอเจาตามความโกรธและอิจฉาซ่ึงเจาแสดงออกโดยค
วามเกลียดชังตอเขา 
และเราจะแสดงตัวใหเปนท่ีรูจักในหมูเขาทั้งหลาย เมื่อเรา 
ลงโทษเจา 
12แลวเจาจะรูวาเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดยินถึงคําพูดดูหม่ิน
นานา ที่เจาวาแกภูเขาตางๆ ของอิสราเอล เจากลาววา 
“ มันถูกท้ิงรางและมอบใหเราเขมือบกิน”  
13เจาคุยโออวดทับถมเรา และพูดวาเราโดยไมมียับย้ัง 
เราไดยินแลว’  



14องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ ในขณะที่ท่ัวโลกชื่นชมยินดี เราจะทําใหเจาเริศราง 
15เนื่องจากเจากระหยิ่มยิ้มยอง 
เม่ือกรรมสิทธ์ิของพงศพันธุแหงอิสราเอลเริศราง เราจึงปฏิบัติ 
ตอเจาเชนนั้นเหมือนกัน เจาตองเริศราง ภูเขาเซอีรเอย 
ทั้งเจาและเอโดมทั้งปวง 
เม่ือนั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+’  ”  
 
 
อนาคตอันรุงโรจนของอิสราเอล 
36” บุตรมนุษยเอย จงพยากรณ แกภูเขาตางๆ ของอิสราเอลวา 
‘ บรรดาภูเขา แหงอิสราเอล 
จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+’  
2องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา ‘ ศัตรูกลาวถึงเจาวา 
“ อะฮา ท่ีสูงโบราณทั้งหลายตกเปนกรรม สิทธิ์ของเราแลว”  
3ฉะนั้น จงพยากรณวาองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เนื่องจากเขาทั้งหลาย ทําลายลางและตามลาเจาจากทุกดาน 
จนเจาตกเปนกรรมสิทธิ์ของประชาชาติท้ังหลาย 
และเปนเปาแหงการนินทาวารายของผูคน 4ฉะนั้น 
บรรดาภูเขาแหงอิสราเอล 
จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด  
พระองคตรัสแกภูเขาใหญนอย 
ลําหวยและหุบเขาทั้งหลายแกซากปรักหักพังอันเริศรางและหัวเมือ
งตางๆ อันเริศราง ซ่ึงถูกปลนสะดมและ เยยหยันโดยชาติตางๆ 
โ ด ย ร อ บ ’  5องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ โ ดยอารมณเดือดดาล เรากลาว 
ประณามชนชาติท้ังหลายและเอโดมทั้งปวง 
เพราะดวยความลิงโลดและความชั่วรายใน ใจ 



เขาทั้งหลายยึดดินแดนของเราเปนกรรมสิทธ์ิ 
จะไดปลนสะดมทุงหญานั้น’  
6ฉะนั้น 
จงพยากรณเก่ียวกับดินแดนอิสราเอลและกลาวแกภูเขาใหญนอย 
ลําหวย และหุบเขาทั้งหลายวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราพูดดวยอารมณเดือดดาล 
เนื่องจากเจาท้ังหลายทนการดูหม่ินดูแคลนจากชนชาติตางๆ ’  
7ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราชูมือขึ้นปฏิญาณวา บรรดาชนชาติลอมรอบเจา 
ก็จะทนรับการดูหม่ินดูแคลนเชนเดียวกัน 8สวนเจา 
บรรดาภูเขาแหงอิสราเอลเอย เจา 
จะผลิก่ิงกานและออกผลเพื่ออิสราเอลประชากรของเรา 
เพราะไมชาพวกเขาจะคืนถ่ิน 
9เราหวงใยอาทรเจาและจะเหลียวแลเจาดวยความโปรดปราน 
เจาจะไดรับการไถพรวนและหวานพืช 10เราจะทวีจํานวน 
ประชากรของเจา คือพงศพันธุอิสราเอลทั้งหมด เมืองตางๆ 
จะมีผูอยูอาศัยและซากปรักหักพังจะไดรับการปฏิสังขรณ 
11เราจะทวีจํานวนคนและสัตวเหนือเจา 
เขาทั้งหลายจะเกิดผลและมีจํานวนมากมาย 
เราจะใหผูคนมาตั้งรกรากอยูเหมือนในอดีต  
และจะทําใหเจารุงเรืองยิ่งกวาแตกอน 
เม่ือนั้นเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
12เราจะใหชนชาติอิสราเอลประชากรของเราดําเนินบนเจา 
เขาจะครอบครองเจา และเจาจะเปนกรรมสิทธ์ิของเขา 
เจาจะไมพรากลูกหลานของเขาไปอีก 
13”  ‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
เนื่องจากผูคนพูดกับเจาวา 



เจากลืนชีวิตผูคนและพรากลูกหลานไปจากชนชาติของเจา 
14ฉะนั้นเจาจะไมกลืนชีวิตผูคน 
หรือพรากลูกหลานไปจากชนชาติของเจาอีกเลย 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศวา 
15เราจะไมใหเจาไดยินคําเยาะเยยถากถางของชนชาติตางๆ อีก 
เจาจะไมตองทนการดูหม่ินของชาวชนทั้งหลายอีก 
และเราจะไมใหชนชาติของเจาลมจมอีก’  ”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ’  “   
16อีกคราวหนึ่ง พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
17” บุตรมนุษยเอย 
เม่ือประชากรอิสราเอลอาศัยอยูในดินแดนของตน 
เขาก็ทําใหแผนดินมัวหมองโดยความประพฤติและการกระทําของเ
ข า  
ค ว ามประพฤติของเขาเหมือนชวงมลทินประจําเดือนของผูหญิงใ
น ส า ย ต า เ ร า  18ฉะนั้นเราจึงระบายโทสะแกเขา 
เพราะเขากระทําใหเกิดการหลั่งเลือดในดินแดนนั้น 
และทําใหแผนดินเปนมลทิน ดวยรูปเคารพทั้งหลาย 
19เรากระจายพวกเขาทามกลางชนชาติตางๆ 
และไปยังนานาประเทศ 
เ ร า ล ง โ ท ษ เ ข า ต า ม ค ว า มประพฤติและการกระ
ท ำ ข อ ง เ ข า  
20และไมวาเขาไปที่ไหนในทามกลางประชาชาติตางๆ 
เขาก็ทําใหนามศักด์ิสิทธิ์ของเราเสื่อมเสีย 
เพราะผูคนกลาวถึงเขาวา 
‘ คนเหลานี้เปนประชากรขององคพระผูเปนเจา+ 
ถึงกระนั้นก็ยังตองจากประเทศของตนมา’  
21เราหวงใยนามอันบริสุทธิ์สูงสงของเรา ซึ่ง 



วงศวานอิสราเอลกระทําใหเสื่อมเสีย ทาม กลางชนชาติตางๆ 
ที่เขาไปอยู 
22ฉะนั้นจงกลาวแกพงศพันธุอิสราเอลวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา ‘ พงศพันธุอิสราเอลเอย 
ไมใชเพราะเห็นแกเจาหรอกที่เราจะกระทําสิ่งเหลานี้ 
แตเพราะเห็นแกนามอันบริสุทธิ์สูงสงของเรา 
ซ่ึงเจาทําใหเสื่อมเสียทาม กลางชนชาติตางๆ ที่เจาไปถึง 
23เราจะสําแดงความบริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ์แหงนามยิ่งใหญของเรา 
ซ่ึงตองเสื่อมเสียทามกลางชนชาติท้ังหลาย 
นามซ่ึงเจาทําใหมัวหมองในหมูเขาทั้งหลาย แลวชนชาติตางๆ 
จะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+เมื่อเราสําแดงความบริสุทธิ์ของเรา
ทางเจาตอหนาเขาทั้งหลาย’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ 
24’ ดวยวาเราจะพาเจาออกจากชาติตางๆ 
เราจะรวบรวมเจาจากนานาประเทศและนํากลับคืนสูดินแดนของเจ
า  25เราจะประพรมน้ําชําระลงบนเจา แลวเจาจะสะอาด เราจะ 
ชําระลางเจาจากมลทินโสโครกทั้งปวง และ จากรูปเคารพ 
26เราจะใหจิตใจใหมแกเจา และใสวิญญาณใหมในเจา 
เราจะขจัดใจหินจากเจาและใหเจามีใจเนื้อ 27เราจะใสวิญ 
ญาณของเราไวในเจา โนมนําเจาใหปฏิบัติตามคําบัญชาของเรา 
และใสใจรักษาบทบัญญัติของเรา 
28เจาจะเลี้ยงชีพอยูในดินแดนซ่ึงเรายกใหแกบรรพบุรุษของเจา 
เจาจะเปนประชากรของเรา และเราจะเปนพระเจาของเจา 
29เราจะชวยเจาใหพนจากมลทินผิดบาปทั้งปวง 
เราจะระดมเมล็ดขาว 
กระทําใหมันอุดมสมบูรณและจะไมนําการกันดารอาหารมายังเจา 
30เราจะทวีผลแหง ตนหมากรากไม และพืชพันธุธัญญาหาร 
เพื่อเจาจะไมตองทนความอับอายในหมูประชาชาติเพราะความอด



อยากแหงแลงอีกตอไป 31เมื่อนั้นเจาจะสํานึกในวิถีบาป 
และการประพฤติชั่วรายของตน 
เจาจะชิงชังตัวเองเนื่องดวยบาปผิด และการกระทําอันนาสะอิด 
สะเอียนตางๆ 32เราประสงคใหเจารูวา 
เ รากระทําการนี้มิใชเพราะเห็นแกเจา’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้แหละ 
พงศพันธุอิสราเอลเอย! 
จงอัปยศอดสูและละอายแกใจในความประพฤติ ของเจา 
33องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ ในวันที่เราชําระเจาจากความผิดบาปทั้งปวง 
เราจะใหเมืองของเจามีผูอยูอาศัย และที่ปรักหักพังตางๆ 
ไดรับการปฎิสังขรณ 34ดินแดนอันเริศ 
รางจะเปนท่ีไถหวานและเพาะปลูก 
แทนที่จะถูกท้ิงรางตอหนาคนทั้งปวงที่ผานไปมา 
35คนทั้งหลายจะกลาววา 
“ ดินแดนแหงนี้ซ่ึงถูกท้ิงรางกลับกลายเปนดังสวนเอเดน 
เมืองตางๆ ซึ่งปรักหักพังถูกท้ิงรางและยอยยับปนป บัดนี้ 
มีปราการเขมแข็งและมีผูคนอยูอาศัย”  36เมื่อนั้นชนชาติตางๆ 
ที่ยัง เหลืออยูรอบเจา จะรูวาเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ 
ไดปฏิสังขรณสิ่งท่ีถูกทําลายยอยยับ 
และกระทําใหดินแดนที่ถูกท้ิงรางมีพืชพันธุงอกขึ้น 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไวและเราจะกระทําตามนั้น
’  ”  
37องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เราจะยอมตามคําออนวอนของพงศพันธุอิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง 
และกระทําใหประชากรของเขามีมากมายเหมือนฝูงแกะ 
38มีอยางเหลือเฟอเหมือนฝูงแพะแกะ 
สําหรับถวายบูชาท่ีเยรูซาเล็มในชวงเทศกาล 



เมืองปรักหักพังท้ังหลายจะกลับมีฝูงชนเนืองแนนเชนนั้นแหละ 
เม่ือนั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”  
 
 
หุบเขากระดูกแหง 
37พระหัตถขององคพระผูเปนเจา+อยูเหนือ ขาพเจา 
และทรงนําขาพเจาออกมาโดยพระวิญญาณขององคพระผูเปนเจา
+ ทรงวางขาพเจาไวท่ีกลางหุบเขาแหงหนึ่งซ่ึงเต็มไปดวยกระดูก 
2พระองคทรงพาขาพเจาทองไปในหมูกระดูก 
และขาพเจาเห็นกระดูกกลาดเกลื่อนทั่วพ้ืนหุบเขา 
เปนกระดูกท่ีแหงยิ่งนัก 3พระองคตรัสถามขาพเจาวา 
“ บุตรมนุษยเอย กระดูกเหลานี้จะกลับมีชีวิตไดไหม?”  
ขาพเจากราบทูลวา “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด  
พระองคแตผูเดียวท่ีทรงทราบ”  
4แลวพระองคตรัสกับขาพเจาวา 
“ จงเผยพระวจนะแกกระดูกเหลานี้วา ‘ กระดูกแหงเอย 
จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+! 
5องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ตรัสแกกระดูกเหลานี้วา 
‘ เราจะใหลมปราณเขาสูเจาแลวเจาจะกลับมีชีวิต 
6เราจะรอยเอ็นเจาและใหเจามีเลือดเนื้อ แลวเอาผิวหนังคลุมเจา 
เราจะใสลมปราณในเจา และเจาจะมีชีวิต 
แลวเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+’  ”  
7ขาพเจาจงึเผยพระวจนะตามที่พระองคตรัสสั่ง 
ขณะท่ีขาพเจาเผยพระวจนะอยู มีเสียงดังเกรียวกราว 
และกระดูกตางๆ มาประสานตอติดเขาดวยกัน 
8ขาพเจามองดูก็เห็นเอ็นและเลือดเนื้อกอตัวขึ้นเหนือกระดูก 
และผิวหนังคลุมท้ังหมดไว แตรางเหลานั้นยังปราศจากลมปราณ  
9และแลวพระองค ตรัสแกขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 



จ ง เ ผ ย พระวจนะแกลมปราณเถิดวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา ‘ ลมปราณเอย 
จงมาจากลมท้ัง 4ทิศและเขาสูรางเหลานี้เพื่อเขาจะมีชีวิต’  ”  
10ขาพเจาจึงเผยพระวจนะตามที่พระองคตรัสสั่ง 
แลวลมปราณก็เขาสูรางเหลานั้น 
เขาทั้งหลายจึงมีชีวิตลุกยืนขึ้นและกลายเปนกองทัพใหญ 
11แลวพระองคตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
กระดูกเหลานี้คือพงศพันธุอิสราเอลทั้งหมด เขาทั้งหลายกลาววา 
‘ กระดูกของเราแหงกรัง ความหวังของเราสูญสิ้น 
เราถูกทําลายแลว’  12ฉะนั้นจงเผยพระวจนะแกเขาวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา ‘ ประชากรของเราเอย 
เราจะเปดหลุมฝ’ งศพของเจาและนําเจาออกมา 
เราจะพาเจากลับคืนสูดินแดนอิสราเอล 13เมื่อนั้นแหละ 
ประชากรของเราเอย เจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
เม่ือเราเปดหลุมฝงศพของเจาและนําเจาออกมา 
14เราจะใสวิญญาณของเราไวในเจาและเจาจะมีชีวิตอยู 
เราจะใหเจาต้ังรกรากในดินแดนของตน 
เม่ือนั้นเจาจะรูวาเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไว 
และเราก็กระทําตามนั้น’  
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ’  ”  
ชาติเดียวกษัตริยเดียว 
15พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
16” บุตรมนุษยเอย จงเอาไมอันหนึ่งมา และเขียนลงวา 
‘ ของยูดาหกับอิสราเอลพวกพอง’  
และเอาไมอีกอันหนึ่งมาเขียนลงวา ‘ ของเอฟราอิม 
ของโยเซฟและวงศวานอิสราเอลทั้งหมด ซ่ึงเปนพวกพอง’  
17จงตอไมท้ังสองเขาดวยกัน ใหเปนไมอันเดียวอยูในมือเจา 
18เม่ือพี่นองรวมชาติของเจาถาม 



เจาวาทําเชนนั้นหมายความวากระไร 19จง 
บอกพวกเขาวาองคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา ‘ เราจะ 
เอาไมอันของโยเซฟซ่ึงอยูในมือเอฟราอิมและของอิสราเอลผูเปนพ
วกพอง ตอเขากับไมของยูดาหใหเปนไมอันเดียวกันอยูในมือเรา’  
20จงชูไมท้ังสองอันท่ีเจาเขียนไวตอหนาเขาทั้งหลาย 
21และบอกเขาวาองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราจะนําชนชาติอิสราเอล ออกมาจากชาติตางๆ ที่เขาไปนั้น 
เราจะรวบรวมเขามาจากรอบทิศพากลับสูดินแดนของเขา 
22เราจะกระทําใหเขาเปนชนชาติเดียวในดินแดนนั้น 
อยูบนภูเขาตางๆ ของอิสราเอล จะมีกษัตริยองคเดียว 
ปกครองเหนือเขาทั้งหมด 
เขาจะไมแยกเปนสองชาติหรือสองอาณาจักรอีกตอไป 
23เขาจะไมทําตัวใหเปนมลทิน ดวยรูป  เคารพตางๆ 
หรือเทวรูปชั่วราย หรือดวยความพลั้งผิดใดๆ ของเขา 
เพราะเราจะชวยเขามิใหถลําเขาสูความผิดบาป 
เราจะชําระลางพวกเขา 
เขาจะเปนประชากรของเราและเราจะเปนพระเจาของเขา 
24ดาวิดผูรับใชของเราจะเปนกษัตริยปกครองเขา 
เขาจะมีผูเลี้ยงผูเดียว เขาจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา 
และใสใจทําตามคําบัญชาของเรา 
25เขาจะอาศัยในดินแดนซ่ึงเรามอบใหแกยาโคบผูรับใชของเรา 
ดินแดนซึ่งบรรพบุรุษของเจาท้ังหลายอาศัยอยู 
เขากับลูกหลานเหลนจะอาศัยอยูท่ีนั่นตลอดไป 
และดาวิดผูรับใชของเราจะเปนเจานายของเขาตลอดไป 
26เราจะทําสัญญาสงบสุขกับเขา เปนสัญญานิรันดร 
เราจะสถาปนาเขาไวและทวีจํานวนของเขา 
เราจะตั้งสถานบริสุทธ์ิของเราไวทามกลางเขาทั้ง หลายตลอดไป 
27เราจะพํานักอยูรวมกับเขา เราจะเปนพระเจาของเขา 



และเขาจะเปนประชากรของเรา 28เมื่อนั้นชนชาติทั้งหลายจะรูวา 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+กระทําใหอิสราเอลเปนชนชาติบริสุทธ์ิ 
เม่ือสถานบริสุทธิ์ของเราอยูทามกลางเขาทั้งหลายตลอดไปเปนนิต
ย’  ”  
 
 
พยากรณแกโกก 
38พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพ เจาวา  
2” บุตรมนุษยเอย จงมุงหนาประณามโกกแหงดินแดนมาโกก 
เจานายคนสําคัญแหงเมเชค และทูบัล จงพยากรณแกเขาวา 
3องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ โกกเจานายคนสําคัญแหงเมเชคและทูบัลเอย เราเปนศัตรูกับเจา 
4เราจะหมุนเจาไปรอบๆ  
เอาเบ็ดเก่ียวขากรรไกรของเจาและลากเจาออกไป 
พรอมกองทัพท้ังปวงของเจาคือมาและพลมาอาวุธครบครัน 
ทั้งกองกําลังมหึมาท่ีถือโลใหญนอย ซึ่งทุกคนกวัดแกวง ดาบ 
5เปอรเซีย คูช และพูตจะไปดวย 
ทุกคนลวนแลวแตถือโลและสวมหมวกเกราะ 
6พรอมทั้งโกเมอรกับทหารท้ังปวง และจาก เบธโทการมา 
จากภาคเหนืออันไกลโพนกับทหารทั้งปวง 
คือมีหลายประชาชาติรวมกับเจา 
7เจากับกองกําลังท้ังปวงท่ีชุมนุมกันรอบเจา จงเตรียมพรอม 
และรับคําสั่งเก่ียวกับพวกเขา 8หลายวันผานไปเจาจะถูกเรียก 
ใหมารบ อีกหลายปขางหนา 
เจาจะบุกดินแดนซึ่งวางเวนจากสงคราม ซึ่งประชากรดินแดนนั้น 
ถูกรวบรวมมาจากหลายชาติสูภูเขาตางๆ ของอิสราเอล 
ซ่ึงถูกท้ิงรางมานาน พวกเขาถูกพามาจากชาติตางๆ บัดนี้ 
เขาทั้งหมดอาศัยอยูอยางปลอดภัย 9เจากับ 



กองทหารทั้งปวงและชนหลายชาติท่ีรวมกับเจาจะยกพลขึ้นไป 
รุกกระหน่ําอยาง พายุ เจาจะเปนเชนเมฆปกคลุมดินแดนนั้น’   
10องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา ‘ ในวันนั้นความคิด 
จะแวบเขามาในใจของเจา และเจาจะคิดกอการราย 
11เจาจะกลาววา “ เราจะบุกดินแดนซึ่งหมูบานตางๆ ไมมีปราการ 
เราจะ โจมตีชนชาติซ่ึงรักสงบและไมระแวงภัย 
เขาทั้งปวงอาศัยอยูโดยปราศจากกําแพงประตูหรือดาล 
12เราจะปลนสะดม ริบขาวของและรบกับท่ีปรักหักพังซ่ึงบัดนี้ 
มีผูอยูอาศัยและสูกับประชากรที่รวบรวมมาจากชาติตางๆ 
ซ่ึงร่ํารวยดวยฝูงสัตวและผลผลิตตางๆ 
ที่อาศัยอยูใจกลางดินแดนนั้น”  
13เชบากับเดดาน 
และบรรดานายวาณิชแหงทารชิชกับสิงหหนุมของที่นั่น 
จะกลาวแกเจาวา “ ทานมาปลนสะดมหรือ 
ทานระดมพลมาริบขาวของหรือ มาขนเงินทอง ริบฝูงสัตว 
ผลผลิตตางๆ และยึดของ เชลยไปมากมายหรือ” ’  
14ฉะนั้นบุตรมนุษยเอย จงพยากรณและกลาวแกโกกวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ ในวันนั้นเมื่ออิสราเอลประชากรของเราอาศัยอยูอยางสงบ 
เจาจะไมสังเกตเห็นหรือ 
15เจาจะมาจากถ่ินของเจาในภาคเหนือไกลโพน 
ทั้งเจาและชาติตางๆ ที่รวมกับเจา 
ลวนขี่มามาเปนกองกําลังยิ่งใหญ และ เปนทัพเขมแข็งย่ิงนัก 
16เจาจะบุกมาสูกับอิสราเอลประชากรของเราเหมือนเมฆปก 
คลุมดินแดน โกกเอย ในกาลขางหนา 
เราจะนําเจามาสูรบกับดินแดนของเรา เพื่อ 
ชนชาติท้ังหลายจะรูจักเรา 
เม่ือเราสําแดงความบริสุทธิ์สูงสงของเราโดยทางเจาตอหนาตอตาเ



ขาท้ังหลาย’  17องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เจาเปนผูนั้นมิใชหรือท่ีเรากลาวถึงในสมัยกอนโดยทางผูรับใชข
องเรา คือบรรดาผูเผยพระวจนะแหงอิสราเอล 
ซ่ึงพยากรณเม่ือหลายปกอนหนานั้น 
วาเราจะนําเจามาสูกับเขาทั้งหลาย 
18ในวันนั้นจะเกิดเหตุการณดังนี้คือ 
เม่ือโกกโจมตีดินแดนอิสราเอล เราจะบันดาลโทสะรายแรง’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด  
19โดยความกระตือรือรนและเดือดดาล เราขอประกาศวา 
ในครั้งนั้นจะเกิดแผนดินไหวอยางรายแรงในดินแดนอิสราเอล  
20ปลาในทะเล นกในอากาศ สัตวบก 
สัตวเลื้อยคลานทุกชนิดและมนุษยบนพื้นผิวโลกจะสั่นสะทานตอหน
าเรา ภูเขา ทั้งหลายจะคว่ําทลาย หนาผาแตกเปนเสี่ยงๆ 
แ ล ะ ก ำ แ พ งทุกแหงทลายราบกับพื้น 21เราจะ 
เกณฑดาบหนึ่งมาสูกับโกกบนภูเขาทุกแหงของเรา’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้ 
‘ ดาบของทุกคนจะรบกับพี่นองของตน 
22เราจะลงโทษเขาดวยโรคระบาด และการหลั่งเลือด 
เราจะเทฝนหาใหญ ลูกเห็บ และกํามะถันรอนแรง 
ลงใสโกกและกองทหารของเขาตลอดจนชนชาติตางๆ 
ที่รวมกับเขา 
23เราจะแสดงความยิ่งใหญและบริสุทธ์ิสูงสงของเราเชนนี้แหละ 
และเราจะสําแดงตนใหเปนท่ีรูจักตอหนาตอตาชนชาติท้ังหลาย 
เม่ือนั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+’   
 
 
 



39” บุตรมนุษยเอย จงเผยพระวจนะประณามโกกวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา ‘ โกกเอย 
เราเปนศัตรูกับเจา ผูเปนเจานายคนสําคัญ แหงเมเชคและทูบัล 
2เราจะหมุนเจาไปรอบๆ และลากเจาไป 
เราจะนําเจามาจากเหนือสุด และสงเจามารบกับภูเขาตางๆ 
ของอิสราเอล 3แลวเราจะฟาดให คันธนูหลุดจากมือซายของเจา 
และทําใหลูกธนูรวงจากมือขวาของเจา 4เจาและทหาร 
ทั้งหมดกับชนชาติตางๆ 
ที่รวมกับเจาจะลมลงบนภูเขาทั้งหลายของอิสราเอล 
เราจะยกเจาใหเปนอาหารของแรงกาและสัตวปาท้ังปวง 
5เจาจะลมลงในทุงกวาง เพราะเราไดลั่นวาจาไวแลว’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้  
6เราจะสงไฟลงมาเหนือมาโกก 
และบรรดาผูอาศัยอยูอยางปลอดภัยตามดินแดนชายฝงทะเล 
และเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
7เราจะกระทําใหนามบริสุทธ์ิของเราเปนท่ีรูจัก 
ในทามกลางอิสราเอลประชากรของเรา 
เราจะไมปลอยใหนามอันบริสุทธิ์ของเราถูกลบหลูอีกตอไป 
และประชาชาติท้ังหลายจะรูวาเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+คือองค
บริสุทธิ์แหงอิสราเอล  8วันนั้นกําลังมาแลว 
เหตุการณเหลานี้จะเกิดขึ้นอยางแนนอน”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้แหละ 
“ เปนวันท่ีเราไดลั่นวาจาไว 
9แลวบรรดาผูอาศัยในเมืองตางๆ ของ 
อิสราเอลจะออกไปเก็บอาวุธท้ังปวงเปนเช้ือ เพลิงเผาเสียใหหมด 
ทั้งโลใหญเล็ก คันธนู ลูกธนู กระบองศึกและหอก 
เขาจะใชอาวุธเหลานี้เปนเชื้อเพลิงตลอด7ป 
10เขาไมจําเปนตองเก็บฟนจากทุงหรือตัดฟนจากปา 



เพราะจะใชอาวุธท้ังหลายเปนเชื้อเพลิง 
และเขาจะปลนสะดมผูท่ีปลนสะดมตน 
และจะแยงชิงผูท่ีแยงชิงตน”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
11” ในวันนั้น เราจะจัดสุสานใหโกก ในอิสราเอล 
เปนหุบเขาแหงผูสัญจร ซึ่งอยูทางตะวันออกของทะเล 
มันจะกีดขวางทางของผูสัญจรไปมา 
เ พ ร า ะ โ ก ก แ ล ะ ก องกําลังท้ังหมดของเขาจะถูกฝงไว
ที่นั่น ผูคนจะเรียกท่ีนั้นวาหุบเขาฮาโมนโกก(หมาย 
ความวากองกําลังของโกก)  
12ต ล อ ด 7เดือนพงศพันธุอิสราเอล 
จะฝงศพเขาทั้งหลายเพื่อชําระแผนดินใหสะอาด”  
13องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ ประชาชนทุกคนจะชวยกันฝงศพเขาทั้งหลายและวันท่ีเราไดรับ
การเทิดทูนเกียรติสิรินั้น จะเปนวันรําลึกสําหรับพวกเขา 
14จะมีการวาจางคนใหชําระดินแดนนั้นสมํ่าเสมอ 
บางก็จะไปทั่วแดน บางก็ฝ’ งศพผูท่ียังนอนอยูตามพื้นดิน เม่ือสิ้น 
7 เดือนแลว เขาทั้งหลายจะเริ่มออกคนหา 
15ขณะไปทั่วดินแดนใครเห็นกระดูกคนเขา 
ก็จะเอาเครื่องหมายปกไวขางๆ 
รอจนคนขุดหลุมมาฝงกระดูกนั้นในหุบเขาฮาโมนโกก 
16(ที่นั่นจะมีเมืองหนึ่งช่ือฮาโมนาหแปลวากองกําลัง) 
เขาทั้งหลายจะชําระแผนดินใหสะอาดเชนนี้แหละ”   
17องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา “ บุตรมนุษยเอย 
จงรองเรียกนกและสัตวปาทุกชนิดวา 
‘ จงมาชุมนุมกันพรอมหนาจากทุกทิศเถิด 
มากินของสังเวยที่เราเตรียมไวให 
เปนการสังเวยครั้งใหญบนภูเขาตางๆ ของอิสราเอล 



ที่นั่นเจาจะไดกินเนื้อและดื่มเลือด 18เจาจะกินเนื้อของผูเกรียงไกร 
และด่ืมเลือดของบรรดาคนสําคัญของโลก 
ราวกับเขาเหลานั้นเปนแกะผู ลูกแกะ แพะ และวัว 
ลวนแตสัตวอวนพีจากบาชาน 19จากเครื่องสังเวย 
ที่เราเตรียมไวใหเจา เจาจะกินไขมันจนอิ่มแปล และด่ืมเลือดจนเมา 
20ท่ีโตะของเรา เจาจะกินมา พลมา ผูเกรียงไกร 
และนักรบทุกประเภทจนอิ่มหนํา”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดหประกาศดังนี้แหละ  
21” เราจะสําแดงเกียรติสิริของเราทามกลางชนชาติตางๆ 
และมวลประชาชาติจะเห็นโทษทัณฑซ่ึงเราบันดาล 
และเห็นมือเราซ่ึงฟาดเขาทั้งหลาย 
22ตั้งแตวันนั้นเปนตนไป 
พงศพันธุอิสราเอลจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเขา 
23และประชาชาติท้ังหลายจะรูวา 
ประชากรอิสราเอลตกเปนเชลยเนื่องจากบาปผิดของตน 
เพราะพวกเขาไมซ่ือสัตยตอเรา เราจึงเมินหนาจากเขา 
และมอบเขาไวแกศัตรูแลวเขาทั้งหมดก็ลมตายดวยดาบ 24เรา 
จัดการกับเขาตามความผิดบาปและมลทินของเขา 
และเราเบือนหนาเสียจากเขา”  
25ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ บัดนี้เราจะนํายาโคบกลับคืนมา 
และเราจะเวทนาสงสารประชากรอิสราเอล 
เราจะอาทรนามบริสุทธิ์ของเรา 
26เขาทั้งหลายจะลืมความอัปยศอดสู 
และความไมซ่ือตรงทั้งปวงที่เขาแสดงตอเรา เมื่อเขาอาศัยอยูอยาง 
ปลอดภัยในดินแดนของตน โดยไมมีใครทําใหเขาหวั่นกลัว 
27เ ม่ือเรานําพวกเขากลับ มาจากชาติตางๆ รวบรวมมาจากนานา 
ประเทศของฝายศัตรู เราจะสําแดงความ 



บริสุทธิ์สูงสงของเราโดยทางเขาตอหนาประชาชาติท้ังหลาย 
28เม่ือนั้นเขาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเขา 
เพราะถึงแมเราสงเขาไปเปนเชลยทามกลางชนชาติตางๆ 
เ ร า จ ะ รวบรวมเขากลับมายังดินแดนของตนโดยไมปลอยทิ้ง
ไวสักคนเดียว 29เราจะไมเบือนหนาจากเขาอีกแลว 
เพราะเราจะเทวิญญาณ ของเราเหนือพงศพันธุอิสราเอล”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ”  
 
พระวิหารใหม 
40ในวันท่ีสิบตนปท่ี 25 ซ่ึงเราตกเปนเชลย หรือปท่ี 14 
หลังจากกรุงแตก 
ในวันนั้นพระหัตถขององคพระผูเปนเจา+อยูเหนือขาพเจาและทรง
นําขาพเจาไป  
2ในนิมิตแหงพระเจานั้นทรงนําขาพเจามายังดินแดนอิสราเอล 
และทรงวางขาพเจาไวบนภูเขาที่สูงมาก 
ทางดานทิศใตมีอาคารบานเรือนซึ่งแลดูเหมือนเปนเมืองหนึ่ง 
3พระองคทรงนําขาพเจาไปท่ีนั่น 
และขาพเจาพบชายคนหนึ่งซ่ึงมีรูปลักษณคลายทองสัมฤทธิ์ยืนอยู
ที่ทางเขา มือถือเชือกปานเสนหนึ่งและไมวัดอันหนึ่ง 
4ชายผูนั้นกลาวแกขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย ตาเจาจงมอง 
หูเจาจงฟง และจงเอาใจใสทุกสิ่งทุกอยางท่ีเราจะแสดงแกเจา 
เพราะพาเจามาท่ีนี่ก็เพื่อการนี้ 
จงแจงทุกสิ่งท่ีเจาเห็นนั้นแกพงศพันธุอิสราเอล”  
ประตูดานตะวันออกสูลานชั้นนอก  
5ขาพเจาเห็นกําแพงลอมรอบบริเวณพระวิหาร 
ไมวัดในมือทานผูนั้นยาว 6 หนวย แตละหนวยราวครึ่งเมตรเศษ 
ทานวัดกําแพงไดหนาหนึ่งไมวัดและสูงหนึ่งไมวัด6แลวทานไปยังป
ระตูดานตะวันออก และขึ้นบันไดไป ธรณีประตูลึกหนึ่งไมวัด   7-



12สองฟากทางเดิน มีหองยามฟากละ 3 หอง 
แตละหองเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสกวางยาวหองละหนึ่งไมวัด 
แผงก้ันระหวางหองยาม แตละหองสูงหนึ่งไมวัด กวาง 5 หนวย 
ทางเขาตอมาติดกับมุขหนาลานวิหารลึกหนึ่งไมวัด 
มุขหนาลานวิหารลึก 8 หนวย มีเสาซ่ึงหนา 2 หนวย 
วัดความกวางของ มุขหนาลานวิหารได 10 หนวย และความยาว 
13 หนวย 13วัดขนาดทางเขา จากริมสุดของผนังดานหลังของหอง 
ไปจดริมสุดของผนังดานหลังของหองตรงกันขาม เปนระยะ 25 
หนวย 14วัดระยะตามขวางของแผงกั้นหอง 
ตลอดดานในของทางเขา จนถึงมุขหนาลานพระวิหาร วัดได 60 
หนวย 15จากทางเขาถึงริมสุดของมุขวัดได 50 หนวย 
16มีหนาตางซ่ึงแคบเขามาขางในตลอดผนังสองขางของทางเดิน 
และตลอดผนังหองยาม มีหนาตางตรงทางเขาออก และที่มุขดวย 
ผนังดานในซึ่งหันหนาสูชองทางเดิน สลักลวดลายตนปาลม 
ลานชั้นนอก 
17แลวทานผูนั้นนําขาพเจามายังลานช้ันนอก 
ที่นั่นขาพเจาเห็นหองตางๆ 
และทางเทาสรางขึ้นรอบลานนับตลอดทางเทามี 30 หอง 
18ทางเทานี้ ทอดตลอดความยาวของทางเขา 
นี่เปนทางเทาตอนลาง 19แลวทาน วัดระยะ 
จ า กดานในของทางเขาตอนลาง 
ถึงดานนอกของลานช้ันในวัดได 100 หนวย 
ทั้งดานตะวันออกและดานเหนือ 
ประตูดานเหนือ 
20แลวทานวัดความกวางและความยาวของประตูดานเหนือ 
ซ่ึงนําไปสูลานชั้นนอก 21หองยามซึ่งมีดานละ 3 หอง แผงก้ันหอง 
และมุข ลวนมีขนาดเดียวกับประตูแรกยาว  50 หนวยและกวาง 25 
หนวย 22หนาตาง มุข และลวดลายตนปาลม 



ลวนมีขนาดเดียวกับท่ีประตูดานตะวันออก บันไดท่ีทอดขึ้นไปนั้น มี 
7 ชั้น ซึ่งมีมุขอยูตรงกันขาม 
23ประตูสูลานชั้นในถัดจากประตูทิศเหนือ 
มีลักษณะเดียวกับประตูตะวันออก 
ทานวัดจากประตูหนึ่งไปยังอีกประตูหนึ่งได 100 หนวย 
 ประตูดานใต 
24แลวทานนําขาพเจาไปยังดานใต ขาพ เจาเห็นประตูอีก 
ทานวัดเสาประตูและมุข มีขนาดเดียวกับท่ีอื่นๆ 25ทางเขาและมุข 
มีหนาตางแคบเขาไปดานในเหมือนหนาตางท่ีประตูอื่นๆ และยาว 
50 หนวย กวาง 25 หนวย 26บันไดที่ทอดขึ้นไปมี 7 ขั้น 
ตรงกันขามกันคือมุข ผนังก้ันแตละดานมีลวดลายตนปาลม 
27ท่ีนี่ก็เชนกันมีประตูสูลานชั้นใน 
ทานวัดจากประตูนี้ไปยังประตูถัดไปทางดานใตเปนระยะ 100 
หนวย 
ประตูสูลานชั้นใน 
28แลวทานพาขาพเจา ผานประตูทิศใตไปยังลานชั้นใน 
ทานวัดประตูทิศใตมีขนาด เดียวกับประตูอื่นๆ 29หองยาม 
แผงก้ันหอง และมุข มีขนาดเดียวกับท่ีประตูอื่นๆ ทาง 
เขาและมุขลวนมีหนาตางโดยรอบ วัดระยะไดยาว 50 
หนวยและกวาง 25 หนวย 30มุข รอบลานชั้นในกวาง 25 หนวย 
และลึก 5 หนวย 31มุขหันออกลานชั้นนอก 
เสามีลวดลายตนปาลมและมีบันได 8 ขั้นทอดขึ้นถึง 
32จากนั้นทานนําขาพเจาสูลานชั้นในทาง ดานตะวันออก 
และทานวัดทางเขามีขนาดเดียวกับท่ีทางเขาอื่นๆ 33หองยาม 
แผงก้ันหอง และมุข มีขนาดเดียวกับท่ีอื่นๆ ทางเขาและมุข 
มีหนาตางโดยรอบ วัดระยะไดยาว 50 หนวยและกวาง 25 หนวย 
34มุขหันหนาออกลานชั้นนอก 
เสาท้ังสองดานมีลวดลายตนปาลมและมีบันได 8 ขั้นทอดขึ้นถึง 



35แลวทานพาขาพเจาไปยังประตูทิศเหนือ และวัดขนาด 
ซ่ึงก็เทากับท่ีอื่นๆ 36หองยาม แผงก้ันหอง 
มุขก็มีขนาดเดียวกันและมีหนาตางโดยรอบ วัดระยะไดยาว 50 
หนวย กวาง 25 หนวย 37มุขหันหนาออกลานชั้นนอก 
เสาท้ังสองดาน มีลวดลายตนปาลมและมีบันได 8 ขั้นทอดขึ้นถึง 
หองจัดเตรียมเครื่องบูชา 
38ใกลมุขตรงทางเขาชั้นในแตละดานมีหองหนึ่งซ่ึงเปนท่ีชําระลาง
เครื่องเผาบูชา  39 ในมุขตรงทางเขา มีโตะ 2 ตัวต้ังอยูแตละดาน 
เปนท่ีสําหรับฆาสัตวเผาบูชา เครื่องบูชาไถบาป 
และเครื่องบูชาลบมลทิน 40ดาน นอกของมุขทางเขา 
ใกลบันไดปากทางเขาสูประตูทิศเหนือมีโตะ 2 ตัว 
และอีกฟากหนึ่งของบันไดมีโตะ 2 ตัว 
41ฉะนั้นแตละฟากของทางเขามีโตะดานละ 4 ตัวรวมเปน 8 ตัว 
เปนท่ีสําหรับฆาเครื่องบูชา 42และมีโตะอีก 4 ตัวทําดวยหินสกัด 
แ ตละตัวยาว 1 หนวยครึ่ง กวาง 1 หนวยครึ่งและสูง 1 หนวย 
บนโตะใชวางภาชนะ เครื่องใชตางๆ 
ในการฆาเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆ 
43และที่ผนังรอบดานมีตะขอ 2 ปลาย ยาวอันละราว 8 
ซ .ม .ติดอยู โตะเหลานี้สําหรับวางเนื้อเครื่องบูชา 
หองสําหรับปุโรหิต 
44ดานนอกของประตูชั้นใน ภายในลานชั้นในมีหอง 2 หอง 
หองหนึ่งอยูท่ีขางประตูทิศเหนือและหันหนาไปทางใต 
อีกหองหนึ่งอยูท่ีขางประตูทิศใตและหันหนาไป ทางเหนือ 
45ทานบอกขาพเจาวา 
“ หองท่ีหันไปทางใตสําหรับปุโรหิตผูดูแลพระวิหาร 
46สวนหองท่ีหันไปทางเหนือสําหรับปุโรหิตผูดูแลแทนบูชา 
คนเหลานี้เปนพงศพันธุของซาโดค ซ่ึงเปนคนตระกูลเลวีพวกเดียว 
ที่สามารถเขามาใกลองคพระผูเปนเจา+เพื่อปฏิบัติงานเบ้ืองพระพัก



ตร”  47แลวทานวัดลานนั้น ซ่ึงเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
กวางยาวดานละ 100 หนวย และแทนบูชาอยูหนาพระวิหาร 
พระวิหาร 
48ทานพาขาพเจามายังมุขพระวิหาร และ วัดเสาแตละดานกวาง 5 
หนวย ทางเขากวาง 14 หนวย และแผงกั้นหองแตละดานกวาง 3 
หนวย 49มุขนั้นกวาง 20 หนวย และวัดจากขางหนาไปขางหลัง 
12 หนวย มีบันได 10 ขั้น ทอดขึ้นถึง 
และแตละดานของเสาทางเขามีเสาหานอยู 
 
 
41แลวทานผูนั้นพาขาพเจามายัง วิสุทธิสถานดานนอก 
และวัดเสาแตละดานกวาง 6 หนวย 2ทางเขานั้นกวาง 10 หนวย 
และผนังก้ันของแตละฟากกวาง 5 หนวย 
ทานวัดวิสุทธิสถานดานนอกดวย ยาว 40 หนวยและกวาง 20 
หนวย 
3แลวทานเขาสูวิสุทธิสถานชั้นใน และวัด 
เ ส าทางเขาแตละตนวัดได 2 หนวย ทางเขานั้นกวาง 6 หนวย 
และผนังก้ันของทางเขากวาง 7 หนวย 4ทานวัดความยาวของ 
วิสุทธิสถานชั้นในได 20 หนวย ความ กวางก็ 20 หนวย 
ทานบอกขาพเจาวา “ นี่เปน อภิสุทธิสถาน”  
5แลวทานวัดผนังพระวิหาร หนา 6 หนวย 
และหองระเบียงรอบพระวิหาร แตละหองกวาง 4 หนวย 
6หองระเบียงมี 3 ชั้น ชั้นละ 30 หอง 
รอบผนังพระวิหารมีสันเพื่อรองรับ หองระเบียง มิใชกอติดกับผนัง 
พระวิหาร เปนท่ียึด 7หองระเบียงรอบพระวิหารนั้น 
ยิ่งอยูชั้นสูงขึ้นก็ยิ่งกวางขึ้น รับกับผนังพระวิหารที่เปนช้ันขึ้นไป 
มีบันไดทอดจากชั้นลางสุดขึ้นไปถึงชั้นบนสุดโดยผานชั้นกลาง 



8ขาพเจาเห็นวาพระวิหารมียกพื้นโดยรอบ 
เปนฐานรองรับหองระเบียง วัดได 1 ไมวัด คือ 6 หนวย 
9,10ผนังรอบนอกของระเบียงหนา 5 หนวย 
ที่โลงระหวางหองระเบียงของพระวิหารและหอง(ปุโรหิต) กวาง 20 
หนวย โดยรอบพระวิหาร 11จากที่โลงนั้นมีทางเขาสูหองระเบียง 2 
ทางคือดานเหนือและดานใต ยกพื้นตอกับท่ีโลงนั้นกวาง 5 
หนวยโดยรอบ 
วัดระยะตางๆ ทั้งหมด 
12ตึกท่ีหันไปยังลานพระวิหารทางดานตะ วันตกนั้นกวาง 70 
หนวย ผนังตึกหนา 5 หนวยโดยรอบ และยาว 90 หนวย 13แลว 
ทานวัดพระวิหารไดยาว 100 หนวย ลานกับตึกและผนังก็ยาว 100 
หนวย 14ความ กวางของลานพระวิหารทางฟากตะวันออก 
รวมท้ังดานหนาของพระวิหารคือ 100 หนวย 
15แลวทานวัดความยาวของตึก 
ซ่ึงหันหนาไปสูลานดานหลังของพระวิหาร รวมทั้งเฉลียงแตละดาน 
วัดได 100 หนวย 
วิสุทธิสถานดานนอก วิสุทธิสถานดานใน และมุขหันหนาออกลาน 
16ท้ังธรณีประตูและหนาตางแคบเขาไปกับเฉลียงรอบทางเขาท้ังส
าม คือทุกสวนเหนือขึ้นไปรวมทั้งธรณีประตูลวนกรุดวยไม พื้น 
ผนังขึ้นไปถึงหนาตาง และหนาตางกรุดวยไมตลอด 17ณ 
ที่วางเหนือดานนอกของทางเขาสูวิสุทธิ สถานชั้นในและที่ผนัง 
เปนระยะสม่ําเสมอรอบวิสุทธิสถานทั้งดานในและดานนอกนั้น 
18คือเครูบ(หรือรูปจําลองทูตสวรรค)และตนปาลมแกะสลักสลับกัน 
เครูบแตละองคมี 2 หนา 19หนาหนึ่งเปนรูปมนุษย 
หันหนาไปหาตนปาลมดานหนึ่ง 
อีกหนาหนึ่งเปนหนาสิงโตหันไปหาตนปาลมอีกดานหนึ่ง 
สลักเปนลวดลายอยางนี้รอบพระวิหารทั้ง หมด 



20ท่ีผนังของวิสุทธิสถานชั้นนอกจากพื้นถึงบริเวณเหนือทางเขาสลั
กเปนรูปเครูบ และตนปาลม 
21วิสุทธิสถานช้ันนอกมีกรอบประตูรูปสี่ เหลี่ยมผืนผา 
บานที่อยูหนาอภิสุทธิสถานก็ คลายกัน 22มีแทนบูชาทําดวยไม สูง 
3 หนวย และกวางยาวดานละ 2 หนวย มุม 
ฐานและดานขางทําดวยไม ทานผูนั้นบอกขาพ เจาวา 
“ นี่คือโตะเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+”  
23ท้ังวิสุทธิสถานดานนอกและอภิสุทธิสถานมีประตูทบ 
24แตละประตูมีบานพับ 2 บ า น  
25ท่ีประตูวิสุทธิสถานดานนอกมีลวด ลายแกะสลักรูปเครูบ 
และรูปตนปาลม เหมือนที่สลักไวท่ีผนัง และมีปะรําไมหนามุข 
26ท่ีผนังขางของมุข มีหนาตางแคบเขาไป 
และมีลวดลายตนปาลมสลักอยูท่ีแตละดาน 
หองระเบียงของพระวิหารก็มีปะรํา 
 
 
หองสําหรับปุโรหิต 
42แลวทานพาขาพเจามายังลานชั้นนอกตรงทิศเหนือ 
และพามายังหองตางๆ 
ตรงขามกับลานพระวิหารและตรงขามกับผนังดานนอก 
ทางทิศเหนือ 2ตึกซ่ึงมีประตูหันหนาไปทางเหนือ ยาว 100 หนวย 
และกวาง 50 หนวย 3ทั้งในสวนท่ีเปนระยะ 20 หนวย 
จากลานชั้นในและในสวนตรงกัน ขามกับทางเทาของลานชั้นนอก 
มีระเบียง ซึ่งหันหนาเขาหากัน 3 ชั้น 4หนาหองตางๆ 
เปนทางเดินภายในกวาง 10 หนวย และยาว 100 หนวย 
ประตูหองเหลานี้อยูทางเหนือ 5หองชั้นบนแคบกวา 
เพราะระเบียงกินเนื้อท่ีมากกวาระเบียงของหองชั้นลางและชั้นกลา
งของตึก 6หองตางๆ บนชั้นสามไมมีเสาหานเหมือนที่ลาน 



เนื้อท่ีพ้ืนหองจึงแคบกวาท่ีช้ันลางและชั้นกลาง 
7มีผนังดานนอกขนานกับหองตางๆ และลานชั้นนอก ยาว 50 
หนวย 8ในขณะที่หองแถวดานขางถัดจากลานชั้นนอกยาว 50 
หนวย หองแถวที่ดานขางใกลวิสุทธิสถานท่ีสุดยาว 100 หนวย 
9หองช้ันลางมีทางเขาดานตะวันออกเมื่อเขามาจากลานชั้นนอก  
10ทางดานใตตลอดความยาวของผนังลาน ชั้นนอก มีหองตางๆ 
ติดกับลานพระวิหารและตรงกันขามกับผนังชั้นนอก คือหองตางๆ 
11ซ่ึงมีทางเดินตรงหนาหอง เหมือน 
หองทางทิศเหนือกวางยาวเทากัน มีทางออกและแผนผังเดียวกัน 
ประตูหองตางๆ ทางใตเหมือนกับของทางเหนือ 
มีทางเขาจากลานชั้นนอกที่ทางตะวันออก  
13แลวทานบอกขาพเจาวา “ หองทางเหนือ และทางใต 
ซ่ึงหันหนาไปหาลานพระวิหารคือหองท่ีปุโรหิตผูเขาเฝาองคพระผูเ
ปนเจา+ จะรับประทานเครื่องบูชาอันบริสุทธ์ิท่ีสุด 
ที่นั้นเปนท่ีวางเครื่องบูชาบริสุทธิ์ท่ีสุด ท้ังธัญบูชา 
เครื่องบูชาไถบาป และเครื่องบูชาลบมลทิน 
เพราะสถานที่นั้นบริสุทธ์ิ 14เมื่อปุโรหิตเขาสูท่ีบริสุทธ์ิ 
จะไมออกไปสูลานชั้นนอก จน กวาไดถอดเครื่องแตงกาย 
ซ่ึงสวมขณะปฏิบัติหนาท่ีออกเสียกอน เพราะสิ่งเหลานี้ลวนบริสุทธิ์ 
ปุโรหิตจะสวมเครื่องแตงกายอื่นๆ 
กอนจะเขาไปยังสวนท่ีมีไวสําหรับประชาชน”  
15เม่ือทานวัดขางในบริเวณพระวิหารเสร็จ แลว 
ทานพาขาพเจาออกมาทางประตูตะวัน 
ออกและวัดอาณาบริเวณโดยรอบ 16ทานใชไมวัด 
วัดดานตะวันออกได 500 หนวย 17วัดดานเหนือได 500 หนวย 
18ทาน ใชไมวัด วัดดานใตได 500 
หนวย19แลวทานหันไปวัดดานตะวันตกโดยใชไมวัดก็วัดได 500 
หนวย 20ทานวัดอาณาบริเวณ ทั้ง 4 ดาน มีกําแพงลอมรอบ 



ทานวัดไดยาว 500 หนวย กวาง 500 
หนวยเพ่ือแยกที่บริสุทธิ์จากท่ีสาธารณะ 
 
 
พระสิริปกคลุมพระวิหาร 
43แลวทานผูนั้นนําขาพเจามายัง ประตูซ่ึงหันไปทางตะวันออก 
2และขาพเจาเห็นพระสิริของพระเจาแหงอิสราเอลมาจาก 
ทางตะวันออก 
พระสุรเสียงของพระองคเหมือนเสียงกระแสน้ําท่ีเช่ียวกราก 
และแผนดินก็เจิดจาดวยพระสิริของพระองค 3นิมิตท่ีขาพเจาเห็นนี้ 
เหมือนกับนิมิตที่ขาพเจาเห็นในคราวที่พระองคเสด็จมาทํา 
ลายกรุงนั้น และเหมือนนิมิตท่ีขาพเจาเห็นริมแมน้ําเคบาร 
ขาพเจาจึงสยบกายลงซบหนาลงกับพื้น 
4พระสิริขององคพระผูเปนเจา+เขาสูพระวิหารทางประตูดานตะวัน
อ อ ก   5แลวพระวิญญาณทรงยกขาพเจาขึ้น 
นําขาพเจามาท่ีลานชั้นใน 
และพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ปกคลุมท่ัวพระวิหาร  
6ขณะที่ทานผูนั้นยืนอยูขางขาพเจา 
ขาพเจาไดยินผูหนึ่งตรัสกับขาพเจาดังมาจาก ภายในพระวิหาร 
7พระองคตรัสวา “ บุตรแหง มนุษยเอย 
บัลลังกและแทนวางเทาของเรา อยูท่ีนี่ 
นี่คือท่ีซ่ึงเราจะสถิตอยูทามกลางชนชาติอิสราเอลตลอดไป 
พงศพันธุอิสราเอล 
ไมวาประชาชนหรือกษัตริยจะไมลบหลูนามบริสุทธิ์ของเราอีก 
โดยการนอกใจและกราบไหวรูปเคารพอันไรชีวิตของกษัตริยของเ
ขาท่ีสถานบูชา ณ ท่ีสูงท้ังหลาย 
8เม่ือพวกเขาวางธรณีประตูถัดจากธรณีประตูของเรา 
และประตูถัดจากประตูของเรา มีเพียงผนังซ่ึงก้ันระหวางเรากับเขา 



เขาก็ลบ หลูนามบริสุทธิ์ของเราโดยการกระทําอันนาสะอิดสะเอียน 
ฉะนั้นเราจึงทําลายลางเขาดวยความโกรธ 
9บัดนี้ใหเขากําจัดการนอกใจ 
และรูปเคารพอันไรชีวิตแหงกษัตริยของเขาเสียจากเรา 
แลวเราจะอยูทามกลางพวกเขาตลอดไป 
10บุตรมนุษยเอย จงกลาวถึงพระวิหารใหประชาชนอิสราเอลฟง 
เพื่อเขาจะละอายแกใจในความผิดบาปของตน 
ใหเขาพิจารณาแผนผังของพระวิหาร 
11และหากเขาละอายใจในสิ่งท้ังปวงที่ทําไปแลว 
ก็จงแจงแผนผังพระวิหาร การจัดเตรียม ทางเขาออก 
แผนผังท้ังหมดตลอดจนกฎเกณฑ และบทบัญญัติตางๆ 
จงบันทึกสิ่งเหลานี้ไวตอหนาเขา 
เพื่อเขาจะแนวแนในแผนผังและปฏิบัติตามกฎเกณฑท้ังปวง  
12นี่เปนกฎวาดวยพระวิหาร 
คืออาณาบริเวณโดยรอบบนยอดเขาจะเปนที่บริสุทธิ์ท่ีสุด 
 แทนบูชา 
13นี่เปนขนาดของแทนบูชา วัดเปนหนวย 
(หนวยหนึ่งราวครึ่งเมตรเศษ) ฐานสูง 1 หนวย และกวาง 1 หนวย 
ที่ขอบมีริมราว 22 ซ ม . ความสูงของแทนมีดังนี้ 
14จ า ก ฐ า นที่พื้นมาถึงคิ้วลางของแทนสูง 2 หนวย กวาง 1 
หนวย และจากคิ้วท่ีเล็กกวาขึ้นถึงคิ้วท่ีใหญกวา สูง 4 หนวย กวาง 
1 หนวย 15เตาของแทนบูชาสูง 4 หนวย และเชิงงอนทั้ง 
4ยื่นขึ้นมาจากเตา 16เตาของแทนบูชา เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
กวางยาวดานละ 12 หนวย 17คิ้วบนก็เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
กวางยาวดานละ 4 หนวย ยกริมรอบหนา 1/2 
หนวยและมีฐานขนาด 1 หนวยโดยรอบ 
บันไดแทนบูชาหันไปทางตะวันออก”  



18แลวทานกลาวแกขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ ตอไปนี้คือกฎเกณฑวาดวยการถวายเครื่องเผาบูชาและการประ
พรมเลือดเหนือแทนในวันท่ีสรางเสร็จ 
19คือจงมอบวัวหนุมเปนเครื่องบูชาไถบาปใหแกปุโรหิต 
ซ่ึงเปนชนเลวีครอบครัวของซาโดคผูเขามาปฏิบัติงานใกล 
ชิดตอหนาเรา’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้แหละ  
20เจาจงเอาเลือดบางสวนทาที่เชิงงอนทั้ง 4ของแทนบูชา 
และที่มุมทั้ง 4ของคิ้วบนและรอบๆ 
เปนการชําระแทนบูชาและลบมลทินแทนนั้น 
21เจาจงใชวัวหนุมเปนเครื่องบูชาไถบาป 
และเผาในที่ซ่ึงกําหนดไวในบริเวณพระวิหารนอกวิสุทธิสถาน 
22ในวันท่ีสอง 
เจาจงถวายแพะผูซ่ึงไมมีตําหนิเพื่อเปนเครื่องบูชาไถบาป 
แ ละจงชําระแทนเหมือนเมื่อชําระโดยใชวัวผู 23เมื่อ 
เจาชําระเสร็จแลว จงถวายวัวหนุมหนึ่งตัวและแกะผู 
คัดจากฝูงหนึ่งตัว ท้ังวัวและแกะตองไมมีตําหนิเลย 
24เจาจงถวายเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
และปุโรหิตจะเหยาะเกลือบนวัวและแกะถวายเปนเครื่องเผาบูชาแด
องคพระผูเปนเจา+ 
25ต ล อ ด 7วัน 
เจาจงถวายแพะผูวันละตัวเพื่อเปนเครื่องบูชาไถบาป 
และจงเตรียมวัวหนุมตัวหนึ่งและแกะผูคัดจากฝูงหนึ่งตัวดวย 
สัตวเหลานี้ตองไมมีตําหนิเลย 
26ต ล อ ด 7วันจะใชลบมลทินแทนนั้น 
และชําระใหสะอาดเปนการถวายแทนนั้น 27เม่ือครบ7วันแลว 
ตั้งแตวันท่ีแปดเปนตนไป 



ปุโรหิตจะนําเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาของเจา 
มาถวายบนแทนบูชา แลวเราจะยอมรับเจาท้ังหลาย’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ”  
 
 
เจานาย ชนเลวี ปุโรหิต 
44แลวทานผูนั้นพาขาพเจามาท่ีประตู ชั้นนอก 
ทางดานตะวันออกของสถานนมัสการประตูนั้นป” ดอยู 
2องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา “ ใหประตูปดอยูอยางนี้ 
อยาเปด อยาให ใครเขาไปทางนี้ ใหประตูปดอยูตลอดเวลา 
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลไดเสด็จเขาไปทางนี้ 
3เจานายองคนั้นองคเดียว ที่สามารถประทับอยู ณ ทางเขา 
เพื่อรับประทานอาหารเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
ทานจะเขาทางมุขหนาและออกไปทางเดียวกัน”  
4แลวทานผูนั้นพาขาพเจาผานประตูทิศเหนือมายังหนาพระวิหาร 
ขาพเจามองดูเห็นพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ปกคลุมท่ัวพระวิห
ารของพระองค ขาพเจาก็สยบกายลงซบหนากับพื้น 
5องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
จงมองอยางพิเคราะห 
จงฟงอยางใครครวญและเอาใจใสทุกสิ่งท่ีเราบอกเจา 
วาดวยกฎเกณฑเก่ียวกับพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
จงใสใจเรื่องทางเขาพระวิหาร 
และทางเขาออกทุกทางของสถานนมัสการ  
6จงกลาวแกพงศพันธุอิสราเอลผูมักกบฏวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา ‘ พงศพันธุอิสราเอลเอย! 
จบสิ้นเสียทีกับการกระทําอันนาสะอิดสะ 
เอียนทั้งหลายแหลของเจา 
7นอกเหนือจากความประพฤติอันนาชิงชังอื่นๆ แลว 



เจายังพาชาวตางชาติผูไมไดรับสุหนัตท้ังกายและใจ 
เขามายังสถานบริสุทธ์ิของเรา เปนการลบหลูวิหารของเรา 
ในขณะเดียวกับท่ีเจาถวายอาหาร ไขมันและเลือดแกเรา 
เจาก็ละเมิดพันธสัญญาของเรา 
8แทนที่จะปฏิบัติหนาที่ของเจาเก่ียวกับสิ่งบริสุทธ์ิของเรา 
เจาก็ใหคนอื่นมารับผิดชอบดูแลสถาน บริสุทธ์ิของเรา’  ”  
9องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ อยาใหชาวตางชาติคนใด ที่มิไดรับสุหนัตท้ังกายและใจ 
เขามาในสถานบริสุทธิ์ของเรา 
หามแมกระทั่งชาวตางชาติท่ีอาศัยอยูในหมูชาวอิสราเอล”  
10” ชาวตระกูลเลวีท่ีไกลหางจากเรา เมื่อครั้งอิสราเอลหลงผิดไป 
และที่เตลิดจากเราไปติดตามรูปเคารพตางๆ จะตองรับโทษ 
ผิดของตน 11เขาอาจจะทํางานรับใชในสถาน บริสุทธ์ิของเรา 
ดูแลประตูพระวิหารและปฏิบัติงานท่ีนั่น 
เขาอาจฆาสัตวเครื่องบูชาหรือเครื่องถวายอื่นๆ ใหประชาชน 
และอยูรับใชประชาชน 12แตเนื่องจากเขาเคยรับใช 
ประชาชนตอหนารูปเคารพตางๆ และกระทํา 
ใหพงศพันธุอิสราเอลทําผิดทําบาป ฉะนั้นเราขอชูมือปฏิญาณวา 
เขาตองรับโทษผิดของตน”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้แหละ 
13” อยาใหเขาเขามารับใชเราอยางใกลชิด ในฐานะปุโรหิต 
หรือเขามาใกลเครื่องบูชา บริสุทธิ์ท่ีสุด หรือสิ่งบริสุทธ์ิใดๆ ของเรา 
เขาตองรับความอัปยศอดสูอันเนื่องมาแตการกระทําท่ีนาชิงชังของ
ต น  14ถึงกระนั้น เราจะตั้งใหเขารับผิดชอบหนาท่ีตางๆ 
และงานทั้งปวงในพระวิหาร”  
15” สวนปุโรหิตคนเลวีวงศวานของซาโดค 
ผูซ่ึงยังปฏิบัติหนาท่ีอยางสัตยซ่ือ ในสถานบริสุทธ์ิของเรา 
เม่ือชาวอิสราเอลหลงไปจากเรานั้น 



ใหเขามารับใชใกลชิดยืนอยูตรงหนาเรา 
ถวายเครื่องบูชาคือไขมันและเลือด”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้แหละ 
16” พวกเขาเทา นั้น ที่เขามาในสถานบริสุทธ์ิของเราได เรา  
อนุญาตใหพวกเขาเทานั้น 
เขามาใกลโตะของเราเพื่อรับใชตอหนาเราและปฏิบัติหนาที่เพื่อเรา 
17เม่ือเขาจะเขาประตูลานช้ันใน ตองสวมเครื่องแตงกายผาลินิน 
อยาสวมเครื่องแตงกายขนสัตวใดๆ ขณะปฏิบัติหนาท่ีท่ีประตูตางๆ 
ของลานชั้นในหรือภายในวิหาร 18ใหเขาโพกผาลินินไวที่ศีรษะ 
และสวมกางเกงชั้นในผาลินิน มิใหสวมสิ่งใดที่จะทํา ใหเหง่ือออก 
19เม่ือเขาจะออกมาสูลานชั้นนอกที่ประชาชนอยู 
ใหถอดเครื่องแตงกายชุดปฏิบัติหนาท่ีออกวางไวในหองบริสุทธิ์ 
และสวมเครื่องแตงกายอื่นๆ จะไดไมเปน 
การทําใหประชาชนศักด์ิสิทธิ์ โดยอาศัยเครื่องแตงกายของตน 
20ปุโรหิตอยาโกนผมหรือปลอยผมยาว แตจงตัดผมใหเรียบรอย 
21อยาใหปุโรหิตคนใดดื่มเหลาองุนเมื่อเขาไปยังลานชั้นใน 
22หามเขาแตงงานกับแมมายหรือหญิงท่ีหยา ราง 
แตใหแตงงานกับหญิงพรหมจารี 
เชื้อสายอิสราเอลหรือภรรยามายของปุโรหิต เทานั้น 
23ใหเขาสั่งสอนประชากรของเรา 
ถึงขอแตกตางระหวางสิ่งท่ีบริสุทธ์ิ และสิ่งท่ีสามัญธรรมดา 
และสอนใหประชากรรูจักแยกแยะระหวางสิ่งท่ีเปนมลทินและสิ่งท่ีไ
มเปนมลทิน 
24เม่ือมีคดีความใหปุโรหิตทําหนาท่ีพิพาก 
ษาตัดสินความตามขอกําหนดของเรา ให เขารักษาบทบัญญัติ 
และคําบัญชาของเราวาดวยเทศกาลตางๆ ตามกําหนด เขาจะตอง 
รักษาสะบาโตของเราใหบริสุทธ์ิ  



25ปุโรหิตอยาทําตัวใหเปนมลทิน โดยเขาไปใกลคนตาย 
เวนแตเปนบิดามารดาบุตรชายบุตรหญิง พี่นองชาย 
หรือพี่นองหญิงท่ียังไมมีสามี จึงยอมใหตนเปนมลทินได 
26หลังจากท่ีชําระตัวแลว ใหคอยไปอีก7วัน 
27ในวันท่ีจะเขาไปสูลานชั้นในของสถานบริสุทธิ์เพื่อปฏิบัติหนาที่
อีก ใหเขาถวายเครื่องบูชาไถบาปเพื่อตัวเอง”  
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
28” เราจะเปนทรัพยสมบัติอยางเดียวของปุโรหิต 
เขาไมตองถือกรรมสิทธ์ิใดๆ ในอิสราเอล 
เพราะเราคือกรรมสิทธ์ิของเขา 29ใหเขารับประทานธัญบูชา 
เครื่องบูชาไถบาป เครื่องบูชาลบมลทิน ทุกสิ่งทุกอยาง 
ในอิสราเอลที่ถวายแดองคพระผูเปนเจา+จงยกใหเปนของปุโรหิต 
30สวนท่ีดีท่ีสุดของผลแรกและของเครื่องถวายพิเศษทั้งปวงของเจ
า จงยกใหปุโรหิต 
เจาจงมอบสวนแรกจากอาหารหลักของเจาแกเขา 
เพื่อพระพรจะมีแกครัวเรือนของเจา 
31ปุโรหิตอยารับประทานสัตวท่ีตายเองหรือ ถูกสัตวรายฉีกกัด 
ไมวาจะเปนนกหรือสัตวอื่น 
 
การแบงสรรที่ดิน 
45” เม่ือเจาแบงสรรดินแดนกรรมสิทธ์ิ 
จงถวายท่ีดินสวนหนึ่งแดองคพระผูเปนเจา+เปนเขตศักด์ิสิทธิ์ยาว 
25,000 หนวย(หรือราว 12 ก ม .) และกวาง 20,000 
หนวย(หรือราว 10ก ม .)ทั้งเขตแดนเปนท่ีบริสุทธ์ิ 2ในบริเวณนี้ 
ใหมีท่ีสี่เหลี่ยมจัตุรัส กวางยาวดานละ 500 หนวย 
เพื่อเปนสถานบริสุทธิ์และมีท่ีวางโดยรอบ เปนระยะ 50หนวย 
3ในเขตศักด์ิสิทธ์ินี้ จงวัดแบงออกมาเปนท่ีขนาดยาว 25,000 
หนวย(หรือราว 12 ก ม .) กวาง 10,000 หนวย(หรือราว 5 ก ม .) 



ในบริเวณนี้จะเปนสถานบริสุทธ์ิคืออภิสุทธิสถาน 
4จะเปนเขตแดนบริสุทธ์ิ สําหรับบรรดาปุโรหิต 
ผูปฏิบัติหนาท่ีในสถานบริสุทธิ์ 
และเขาปรนนิบัติรับใชเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ใชเปนท่ี
สําหรับบานเรือนของปุโรหิตและอภิสุทธิสถานของสถาน นมัสการ 
5อีกสวนซ่ึงยาว 25,000 หนวยและกวาง 10,000 หนวย 
เปนของคนตระกูลเลวีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในพระวิหาร 
มอบใหเปนกรรมสิทธ์ิของเขาที่จะสรางบานเมืองเพื่ออยูอาศัย  
 6เจาจงมอบที่กวาง 5,000 หนวย ยาว 25,000 หนวย 
ตอจากเขตศักด์ิสิทธ์ิใหเปนสวนของเมืองนั้น 
ที่นี้จะเปนของชุมชนอิสราเอลทั้งหมด 
7ท่ีดินเคียงขางเนื้อท่ีของเขตศักด์ิสิทธ์ิและ สวนท่ีตอออกมานั้น 
ยกใหเปนของเจานายทอดออกไปทางตะวันตกและตะวันออก 
ตลอดความยาวของพรมแดนตะวันตกจดตะ 
วันออกเทียบเทากับสวนท่ียกใหตระกูลหนึ่ง  
8ท่ีดินนี้จะเปนกรรมสิทธิ์ของเจานายในอิสรา เอล 
และเจานายเหลานั้นจะไดไมกดขี่ขมเหงประชากรของเราอีกตอไป 
แตจะ ยอมใหพงศพันธุอิสราเอลครอบครองดินแดน 
ตามตระกูลตางๆ ”   
9องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา “ บรรดาเจานายแหง 
อิสราเอลเอย เจาทําเกินเลยไปมาก เลิกกดขี่ขมเหงและทารุณเถิด 
จงกระทําสิ่งท่ีถูกตองยุติธรรม 
และเลิกเสือกไสไลสงประชากรของเราจากกรรมสิทธิของเขาเสีย
”  องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้แหละ 
10” จงใชเครื่องชั่งตวงวัดท่ี เที่ยงตรง 
11เอฟาห(ซ่ึงใชตวงของแหง)จะเทากับบัธ(ซ่ึงใชตวงของเหลว) 
คือเอฟาหและบัธลวนเทากับ 1/10 โฮเมอร 
โฮเมอรเปนหนวยมาตรฐาน 1 โฮเมอรเทากับ 10 เอฟาห 10 



เอฟาหเทากับ 10 บัธ 12เ ช เ ค ล (ซ่ึงเปนหนวยชั่งน้ําหนัก) 1 
เชเคลเทากับ 20 เกราห 60 เชเคลเทากับ 1 มินา”  
ของถวายและวันบริสุทธ์ิ 
13” ของถวายพิเศษ ที่เจาจะตองนํามามอบ ให คือ ขาวสาล ี1/6 
เอฟาหจากทุกๆ 1 โฮเมอร ขาวบารเลยก็ 1/6 เอฟาหจากทุกๆ 1 
โฮเมอร (หรือ 1/60 ของพืชผลที่เก็บเก่ียวได) 
14สวนน้ํามันตวงดวยหนวยบัธ คือ 1/10 บัธจากทุก 1 โคร 
(ซ่ึงเทากับ 1 โฮเมอรหรือ 10 บัธ) 15พรอมท้ังแกะ 1 ตัวจากทุก 
200 ตัว จากทุงหญาอันอุดมของ อิสราเอล 
สิ่งเหลานี้จะใชเปนธัญบูชา เครื่อง 
เผาบูชาและเครื่องสันติบูชาเพื่อขออภัย โทษ 
บาปสําหรับประชากร”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้แหละ 
16” ประชากรทั้งหมดจะรวมกันนําของถวายพิเศษนี้มาสําหรับเจา
นายแหงอิสรา เ อ ล   17เปนหนาท่ีของเจานาย 
ที่จะจัดเตรียมเครื่องเผาบูชา ธัญบูชา 
และเครื่องด่ืมบูชาซ่ึงใชในเทศกาลตางๆ 
วันขึ้นหนึ่งคํ่าและสะบาโตทั้งหลาย 
คือทุกเทศกาลของพงศพันธุอิสราเอล เขาจะจัดเครื่องบูชาไถบาป 
ธัญบูชา เครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชา 
เพื่อการขออภัยโทษบาปของพงศพันธุ อิสราเอล”   
18องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ ในวันที่หนึ่งเดือนหนึ่ง 
เจาจงเอาวัวหนุมปราศจากตําหนิมาเพื่อการชําระสถานบริสุทธิ์ 
19ใหปุโรหิตเอาเลือดของเครื่องบูชาไถบาป 
ทาไวท่ีเสาประตูพระวิหาร ที่เชิงงอนทั้ง 4ของแทนบูชา 
และที่เสาประตูของลานชั้นใน 20จงทําอยาง 
นี้อีกในวันท่ี7ของเดือนนั้น 



เปนการขออภัยโทษบาปสําหรับพระวิหาร 
เพื่อผูหนึ่งผูใดซ่ึงทําบาปโดยไมเจตนาหรือรูเทาไมถึงการณ 
21ในวันท่ีสิบสี่เดือนตน จงถือเทศกาลป’ ศ ค า  
ต ล อ ด 7วันของเทศกาลเจาจะกิน ขนมปงไมใสเชื้อ 
22ในวันนั้นเจานายจะถวาย 
วัวหนุมเปนเครื่องบูชาไถบาปสําหรับตนเอง 
และสําหรับประชาชนทั้งหมด 23ทุกวันตลอด 7วันแหงเทศกาล 
เขาจะถวายวัวหนุม7ตัวและแกะผู7ตัวซ่ึงปราศจากตําหนิ 
เปนเครื่องเผาบูชาแดองคพระผูเปนเจา+ 
และถวายแพะผูหนึ่งตัวเปนเครื่องบูชาไถบาป 
24เขาจะจัดธัญบูชาควบคู โดยแปงหนึ่งเอฟาห ตอวัวหนุมหนึ่งตัว 
และหนึ่งเอฟาหตอแกะผูหนึ่งตัว พรอมท้ังน้ํามันหนึ่งฮิน (หรือราว 4 
ลิตร)ตอแปงหนึ่งเอฟาห 
25ต ล อ ด 7วันของเทศกาลฉลองเก็บเก่ียว พืชผล 
ซ่ึงเริ่มในวันท่ีสิบหาของเดือนที่7 
ใหเขาจัดเตรียมเครื่องบูชาไถบาป เครื่องเผาบูชา 
ธัญบูชาและน้ํามันแบบเดียวกัน”  
 
 
46องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ ประตูดานตะวันออกสูลานชั้นใน ใหปดตลอดวันทํางานหกวัน 
แตใหเปดในวันสะบาโตและวันขึ้นหนึ่งคํ่า  
2เจานายจะเขามาจากดานนอกผานมุขตรงทางเขา 
และยืนอยูขางเสาประตู 
ใหปุโรหิตท้ังหลายถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชา 
ใหเจานายนมัสการพระเจาท่ีธรณีประตูนั้นแลวออกไป 
แตไมตองปดประตูจนกวาจะถึงเวลาเย็น 3ในวันสะบา 
โตและวันขึ้นหนึ่งค่ํา 



ใหประชาชนทั้งปวงนมัสการองคพระผูเปนเจา+ท่ีทางเขากอนถึงป
ระตูนั้น 
4เครื่องเผาบูชาท่ีเจานายนํามาถวายแด 
องคพระผูเปนเจา+ในวันสะบาโต ไดแกลูกแกะตัวผู 6 ตัว 
และแกะผู 1 ตัว ลวนไมมีตําหนิ   5ธัญบูชาควบคูแกะผู คือ 1 
เอฟาห(หรือราว 22 ลิตร) สวนธัญบูชาควบคูลูกแกะ 
แลวแตเจานายเห็นชอบ และถวายน้ํามันมะกอก 1 ฮิน(ร า ว  4 
ลิตร) ควบคูธัญบูชาแตละ 1 เอฟาห 6ในวันขึ้นหนึ่งคํ่า 
ใหเจานายถวายวัวหนุม 1 ตัว ลูกแกะตัวผู 6 ตัวและแกะผู 1 ตัว 
ลวนไมมีตําหนิ 7ใหเขาเตรียมธัญบูชา 1 เอฟาห ควบคูกับวัวผู 1 
เอฟาหควบคูกับแกะผู 
และตามที่เห็นชอบควบคูกับลูกแกะพรอมท้ังน้ํามัน 1 ฮินตอธัญบูชา 
1 เอฟาห 8เมื่อเจานายเขามา ใหเขาทางมุขตรงทางเขา 
และออกไปทางเดียวกันนั้น 
9เม่ือประชาชนมาเขาเฝาองคพระผูเปนเจา+ตามเทศกาลที่กําหนด 
ใครที่เขาทางประตูทิศเหนือเพื่อนมัสการ ใหออกทางประตูทิศใต 
ใครที่เขาทางประตูทิศใตใหออกทางประตูทิศเหนือ 
มิใหผูใดกลับออกไปทางเดียวกับท่ีตนเขามา 
แตใหกลับออกไปทางประตูตรงกันขาม 
10เม่ือประชาชนเขาไปเจานายก็เขาไปดวยและเมื่อประชาชนออก
มาเขาก็ออกมา 
11ในเทศกาลกําหนด และงานเลี้ยงวาระตางๆ ใหใชธัญบูชา 1 
เอฟาห ควบคูกับวัวผู 1 ตัว 1 เอฟาหควบคูกับแกะผู 1 ตัว 
สวนท่ีควบคูกับลูกแกะจะเทาไรก็ไดแลวแตเห็นชอบ 
พรอมท้ังน้ํามันมะกอก 1 ฮิน ควบคูกับธัญบูชาแตละเอฟาห 
12เม่ือเจานายถวาย 
เครื่องบูชาโดยสมัครใจแดองคพระผูเปนเจา+จะเปนเครื่องเผาบูชา
หรือสันติบูชาก็ตาม จงเปดประตูใหญดานตะวันออกสูลานชั้นใน 



เขาจะถวายเครื่องเผาบูชาหรือสันติบูชาเหมือนในวันสะบาโต 
แลวเขาจะออกไป เมื่อเขาออกไปแลวก็จงปดประตู 
13ทุกเชาจงถวายลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 
ซ่ึงไมมีตําหนิเปนเครื่องเผาบูชาแดองคพระผูเปนเจา+ 
14และทุกเชาจงถวายธัญบูชาควบคู 1/6 เอฟาห และน้ํามันมะกอก 
1/3 ฮินเพื่อคลุกเคลาแปง 
การถวายธัญบูชาแดองคพระผูเปนเจา+นี้ใหถือปฏิบัติตลอดไป 
15ฉะนั้นใหจัดเตรียมลูกแกะ 
และธัญบูชากับน้ํามันมะกอกเปนเครื่องเผาบูชาเปนประจําทุกเชา”  
16องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ หากเจานายมอบทรัพยสินอะไรแกบุตรชาย 
สิ่งนั้นก็จะเปนมรดกตกทอดแกลูกหลานสืบตอไป  
17แตหากเจานายมอบทรัพยสินอะไรแกคนใช 
คนใชนั้นจะครอบครองจนถึงปแหงการปลดปลอย 
แลวสิ่งนั้นจะกลับคืนเปนของเจานายตามเดิม 
มรดกตกทอดจะเปนเฉพาะของลูกๆ เจานายเทานั้น 
18เจานายตองไมริบสิ่งหนึ่งสิ่งใดของประชาชนมาเปนมรดกตกทอ
ด หรือ ผลักไสไลสงประชาชนออกจากทรัพยสินท่ีดินของเขา 
แตใหมอบทรัพยสินท่ีเปนของตนใหเปนมรดกตกทอดแกลูกหลาน 
เพื่อ มิใหประชากรคนหนึ่งคนใดของเรา 
ถูกพรากจากกรรมสิทธ์ิของตน”  
19แลวทานผูนั้นพาขาพเจาผานทางเขาท่ีขางประตูสูหองบริสุทธ์ิต
างๆ ซึ่งหันหนาไปทางเหนืออันเปนหองของปุโรหิต 
และชี้ใหขาพเจาดูท่ีแหงหนึ่งซ่ึงอยูริมสุดดานตะวันตก  
20ทานบอกขาพเจาวา 
“ นี่เปนท่ีสําหรับปุโรหิตตมเครื่องบูชาลบมลทินและ 
เครื่องบูชาไถบาปและปงธัญบูชาไมใหนําออกไปสูลานชั้นนอกไป
ปนเปกับประชาชน”  



21แลวทานพาขาพเจามาท่ีลานชั้นนอก พาไปดูท่ัวมุมท้ัง 4 
ที่แตละมุมมีลานเล็กๆ อีกลานหนึ่ง 22ลานเล็กๆ ที่มุมท้ัง 
4ของลานชั้นนอกนี้มีผนังลอมรอบ ยาว 40 หนวย กวาง 30 หนวย 
แตละลานที่มุมทั้ง 4ลวนมีขนาดเทากัน 23ภายในรอบลานทั้ง 
4มีแนวหินและมีเตาสรางขึ้นภายใตแนวหินนี้ 
24ทานบอกขาพเจาวา “ นี่เปนท่ีให 
ผูปฏิบัติหนาท่ีในพระวิหารใชตมเครื่องบูชาของประชาชน”  
 
 
น้ําซ่ึงไหลจากพระวิหาร 
47ทานผูนั้นพาขาพเจากลับมาท่ีทางเขาพระวิหาร 
ขาพเจาเห็นสายน้ําไหล ออกมาจากใตธรณีประตูพระวิหารไปทาง 
ตะวันออก(เพราะพระวิหารหันหนาไปทาง ตะวันออก) 
น้ํานั้นไหลมาจากดานใตของพระวิหารทางใตของแทนบูชา 
2แลวทานพา ขาพเจาออกมาทางประตูทิศเหนือ พาออม 
ดานนอกไปยังประตูชั้นนอก ซึ่งหันหนา ไปทางตะวันออก 
น้ํานั้นไหลออกมาจากดานทิศใต  
3ขณะที่ทานผูนั้นไปทางตะวันออก มีสายวัดอยูในมือ วัดได 1,000 
หนวย (หรือราว 450 เ ม ต ร ) 
ก็พาขาพเจาลุยน้ําไปซ่ึงลึกระดับตาตุม 4ทานวัดไปอีก 1,000 
หนวย แลวพาขาพเจาลุยน้ําซ่ึงลึกระดับหัวเขา ทานวัดอีก 1,000 
หนวย และพาขาพเจาขามน้ําซ่ึงสูงขึ้นถึงระดับเอว 5ทานวัดอีก 
1,000 หนวย คราวนี้เปนแมน้ําซ่ึงขาพเจาไมอาจขามได 
เพราะน้ําลึกพอที่จะวายไปแตเดินลุยขามไมได 
6ทานถามขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย เจาเห็นหรือไม”  
แลวทานพาขาพเจากลับมาท่ีริมฝงน้ํา 
7เม่ือขาพเจามาถึงท่ีนั้นก็เห็น ตนไมมากมายที่ตลิ่งท้ังสองฟาก 
8ทานกลาว แกขาพเจาวา “ น้ํานี้ไหลไปยังภูมิภาคตะวัน ออก 



ลงไปสูอาราบาหและไหลสูทะเลตาย เมื่อไหลลงทะเลตายก็ทํา 
ใหน้ํานั้นเปนน้ําจืด 9น้ํานั้นไหลไปที่ไหนท่ีนั่นสิ่งมีชีวิตก็ดํารงอยู 
ได จะมีปลาอุดมสมบูรณเพราะน้ํานี้ไหลไป 
ทําใหน้ําเค็มกลายเปนน้ําจืด 
ฉะนั้นท่ีซ่ึงน้ํานี้ไหลไปจึงมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู 
10ชาวประมงจะยืนอยูตามชายฝงทะเล จากเอน 
เกดีถึงเอนเอกเลอิม จะมีท่ีสําหรับตากอวน 
จะมีปลาหลากชนิดเหมือนในทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
11แตตามหวยตามหนอง น้ําไมเปนน้ําจืดจะไดมีแหลงเกลือ 
12ไมผลทุกชนิดจะขึ้นท่ีสองฝงแมน้ํา 
ใบของมันไมมีเหี่ยวเฉาและผลของมันมีมาตามฤดูกาล 
มันจะออกผลทุกเดือนเพราะน้ําจากสถานบริสุทธิ์ไหลมาถึง 
ผลของมันจะใชเปนอาหาร และใบของมันใชรักษาโรค”  
เ ข ต แ ด น  
13องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ ใหเจาแบงเขตดินแดนสําหรับเปนกรรมสิทธ์ิของสิบสองตระกูลแ
หงอิสราเอลดังนี้ เชื้อสายโยเซฟไดรับสองสวน 
14เจาจงแบงใหเขาทั้งหลายเทาๆ 
กันดินแดนนี้จะเปนมรดกตกทอดสําหรับเจาท้ังหลาย 
เพราะเราชูมือปฏิญาณยกใหบรรพบุรุษของเจา 
15อาณาเขตดินแดนมีดังนี้ “ ดานเหนือจากทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
ไปทางเฮธโลนผานเลโบฮามัธไปยังเซดัด 16เบโรธาหและ 
ซิบราอิม(ซ่ึงต้ังอยูท่ีพรมแดนระหวางดามัส กัสและฮามัธ) 
ไปถึงฮาเซอรฮัททิโคนซึ่งอยูที่เขตแดนของฮาอูรัน 
17ฉะนั้นพรมแดนทิศเหนือจะเริ่มจากทะเลถึงฮาซารเอนัน 
ไปตามพรมแดนดานเหนือของดามัสกัส 
กับเขตแดนของฮามัธไปทางเหนือ นี่เปนอาณาเขตดานเหนือ 



18อาณาเขตดานตะวันออก จะเริ่มจากระหวางฮาอูรันและดามัสกัส 
ไปตามแมน้ําจอรแดนระหวางกิเลอาดกับเขตแดนอิสรา 
เอลไปยังทะเลตะวันออกถึงทามาร 
19อาณาเขตดานใตจากทามารถึงแหลงน้ํา ของเมรีบาหคาเดช 
แลวไปตามแมน้ําวาดิแหงอียิปตถึงทะเลเมดิเตอรเรเนียน  
20อาณาเขตตะวันตก มีทะเลเมดิเตอรเรเนียนเปนพรมแดน 
ถึงจุดหนึ่งตรงกันขามกับเลโบฮามัธ 
21ดินแดนเหลานี้ เจาจงแบงกันในหมูตระกูลตางๆ ของอิสราเอล 
22จงแบงสรรปนสวนเพ่ือเปนมรดกตกทอดสําหรับเจา 
ชาวตางชาติท่ีมาตั้งรกรากในหมูพวกเจาและมีลูกหลาน 
เจาจงนับเขาเปนพลเมืองอิสราเอลดวย 
ใหเขาไดรับท่ีดินมรดกตกทอดรวมกับชนตระกูลตางๆ 
ของอิสราเอล 
23ชาวตางชาติตั้งรกรากอยูในตระกูลไหนก็ใหแบงท่ีดินมรดกใหเ
ขาดวย”  องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ประกาศดังนั้นแหละ 
 
 
การแบงเขต 
48” อาณาเขตดานเหนือของดินแดน ไปทางตะวันออก 
จากทะเลเมดิเตอรเรเนียนไปตามเสนทางเฮธโลนถึงเลโบฮามัธ 
ฮาซารเอนัน และพรมแดนดานเหนือของ ดามัสกัสถัดจากฮามัธ 
ตระกูลตางๆ ตอไปนี้จะไดรับดินแดนสวนหนึ่ง 
ถัดตอกันไปตามลําดับจากเหนือลงไปทางใต โดยมีเสน 
พรมแดนเดียวกันท้ังทางตะวันออกและตะวัน ตก ไดแกตระกูล ดาน 
อาเชอร นัฟทาลี มนัสเซห เอฟราอิม รูเบ็น ยูดาห 
8ถัดจากเขตของยูดาหลงมา จะเปนสวนพิเศษ 
ความกวางจากเหนือลงมาใต 25,000 หนวย(หรือราว 12 ก ม .) 



จาก ตะวันออกถึงตะวันตก จะยาวเทียบเทากับของแตละตระกูล 
สถานบริสุทธิ์จะอยูท่ีศูนย กลางของสวนนี้  
9สวนพิเศษซ่ึงจะถวายแดองคพระผูเปนเจา+ย า ว  25,000 
หนวย(หรือราว 12 ก ม .) และกวาง 10,000 หนวย(หรือราว 5 
ก ม .) 10เปนเขตศักด์ิสิทธ์ิสําหรับบรรดาปุโรหิต 
ความยาววัดขึ้นไปทางเหนือ หรือวัดลงมาทางใตคือ 25,000 
หนวย ความกวางวัดจากตะวันออกไปหรือวัดจากตะวันตกมาคือ 
10,000 หนวย โดยมีสถานบริสุทธิ์ขององคพระผูเปนเจา+ 
เปนศูนยกลาง 11ที่สวนนี้สําหรับปุโรหิตบริสุทธิ์เชื้อสายซาโดค 
ซ่ึงสัตยซ่ือในการปรนนิบัติรับใชเรา 
มิไดหลงผิดไปเหมือนชนเลวีอื่นๆ เมื่อครั้งชนชาติอิสรา 
เอลหลงไปจากพระเจา 
12ท่ีสวนนี้เปนของขวัญพิเศษยกใหแกพวกเขา 
เปนสวนท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด 
ในเขตศักด์ิสิทธิ์ติดกับเขตแดนของชนตระกูลเลวี  
13ใกลกับเขตปุโรหิตนั้น เปนท่ีดินสวนของตระกูลเลวี ยาว 25,000 
หนวย และกวาง 10,000 หนวย 
14ท่ีดินนั้นหามซ้ือขายหรือแลกเปลี่ยน เปนผืนดินท่ีดีเยี่ยม 
อยาใหตกไปอยูในมือของผูอื่นเลย 
เพราะเปนท่ีบริสุทธิ์แดองคพระผูเปนเจา+ 
15สวนท่ีเหลือซ่ึงกวาง 5,000 หนวย ยาว 25,000 หนวย 
เปนท่ีสาธารณประโยชน ของเมืองนั้น 
เปนท่ีสําหรับบานเรือนและทุงหญา ตัวเมืองอยูใจกลางนั้น 
16เมืองเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือกวางยาวดานละ 4,500 หนวย 
17ท่ีโลงสําหรับเปนทุงหญาอยูรอบเมือง แตละดานท้ัง 
4ทิศมีระยะดานละ 250 หนวย 18เนื้อท่ีท่ีเหลือติดกับเขตศักด์ิสิทธ์ิ 
ความยาวคูขนานกัน วัดทาง ตะวันออกได 10,000 หนวย 
วัดทางตะ วันตกได 10,000 หนวย ผลผลิตท่ีไดจากแผนดินนี้ 



ใชเปนอาหารสําหรับผูทํางานในตัวเมือง 
19คนงานจากตัวเมืองท่ีทําไรไถนา 
บนที่ดินผืนนี้มาจากตระกูลตางๆ ทั้งปวงของ 
อิสราเอล20สังเขปบริเวณในใจกลางของตอนนี้ ซ่ึง กันไวพิเศษ 
จะเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสกวางยาวดานละ 25,000 หนวย 
รวมบริเวณที่เปนตัวเมืองดวย 
21สวนท่ีเหลืออยูสองดานของเขตศักด์ิสิทธ์ิ 
และบริเวณของตัวเมือง จะเปนของเจานาย 
กินเนื้อท่ีทางตะวันตกจากระยะ 25,000 
หนวยของเขตศักด์ิสิทธ์ิไปถึงเขตแดนตะวันออกและ 25,000 
หนวยไปยังเขตแดนดาน ตะวันตก 
ทั้งสองบริเวณนี้ซ่ึงความยาวคูขนานกับของตระกูลตางๆ 
เปนของเจานาย โดยมีเขตศักด์ิสิทธิ์กับสถานบริสุทธ์ิของพระ 
วิหารอยู ณ ใจกลาง 22ฉะนั้นท่ีดินของชนตระกูลเลวี 
และบริเวณของตัวเมืองจะอยูตรงกลางพื้นท่ีซ่ึงเปนของเจานาย 
ซ่ึงต้ังอยู ระหวางเขตแดนของยูดาหกับของเบนยามิน  23-
27ดินแดนถัดตอมา ยกใหตระกูลตางๆ ที่เหลือตระกูลละสวน 
ถัดตอกันไปตามลําดับจากเหนือลงไปทางใต 
จากพรมแดนตะวันออกไปจดตะวันตก ดังนี้ เบนยามิน ซิเมโอน 
อิสซาคาร เซบูลุน กาด 28อาณา 
เขตดานใตของกาดคือจากทามาร ถึงหวงน้ําเมรีบาหคาเดช 
แลวไปตามแมน้ําวาดิ แหงอียิปตถึงทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
29จงแบง สรรปนสวนดินแดนตามนี้แกตระกูลตางๆ ของอิสราเอล 
เพื่อเปนมรดกตกทอดของเขา”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ 
ประตูเมือง 
30,31ตอไปนี้เปนประตูเมืองของนครนั้น 
เริ่มจาก(ก ำ แ พ ง )ทางเหนือซ่ึงยาว 4,500 หนวย มี 3 ประตู 



ตั้งตามชื่อตระกูลของ อิสราเอลไดแก ประตูรูเบ็น 
ประตูยูดาหและประตูเลวี 32ดานตะวันออกซึ่งยาว 4,500 หนวย มี 
3 ประตู คือ ประตูโยเซฟ ประตูเบนยามินและประตูดาน 
33ดานใตซ่ึงยาว 4,500 หนวย มี 3 ประตู คือประตู ซิเมโอน 
ประตูอีสซาคารและประตูเซบูลุน 34ดานตะวันตกซ่ึงยาว 4,500 
หนวย มี 3 ประตู คือประตูกาด ประตูอาเชอรและ ประตูนัฟทาลี 
35วัดระยะโดยรอบได 18,000 หนวย 
และนับแตนี้ไปนครนั้นจะไดชื่อวา ‘ องคพระผูเปนเจา+ 
ประทับท่ีนี่’  ”  



ดาเนียลเขียนบันทึกเลมนี้ขึ้นในศตวรรษที่ ๖  กอน ค.ศ . 
เนื้อหาเลาถึงดาเนียลเด็กหนุมชาวยิวผูถูกกวาดตอนไปเปนเชลยใ
นกรุงบาบิโลน 
เขามีความรูดีแมเปนเชลยก็ยังไดกาวขึ้นสูตําแหนงสูงในจักรวรรดิ
บาบิโลนและเปอรเซีย 
เนื่องจากไววางใจในพระเจาดาเนียลถูกกลั่นแกลงรังแกและถึงกับ
ถูกโยนลงในถ้ําสิงโตเพื่อนของดาเนียลสามคนถูกโยนลงในเตาไฟ
มหึมาแตไมเปนอะไรเลยก็โดยฤทธิ์อํานาจของพระเจา 
พระธรรมเลมนี้เลาถึงเหตุการณหลายอยางในสมัยของดาเนียลซึ่งเ
ปนประวัติศาสตร 
แตก็มีคําพยากรณเก่ียวกับอนาคตดาเนียลหยั่งเห็นจักรวรรดิเกรียง
ไกรของโลกอนาคต 
และยิ่งกวานั้นยังเห็นถึงฤทธานุภาพของพระเจาและพระเมสสิยาห 
คือพระเยซูพระผูชวยใหรอดซ่ึงพระเจาทรงเจิมไวซ่ึงจะเสด็จมาทํา
ลายลางความชั่วของโลกนี้ 
แลวสถาปนาอาณาจักรแหงความชอบธรรมซึ่งจะไมมีวันสูญสิ้น 
สาระสําคัญของพระธรรมดาเนียลคือ 
พระเจาทรงอํานาจสิทธ์ิขาดสูงสุดทรงบงการอยูเหนือมนุษยชาติ 
ทรงควบคุมประวัติศาสตรไปสูจุดหมายปลายทางที่ทรงดําริไวทรงก
ระทําการผานการกระทําของมนุษย 
อาณาจักรของมนุษยรุงโรจนขึ้นแลวก็ลมสลายแตพระเจาทรงดําร
งตลอดนิรันดรพระประสงคของพระเจาคงอยูตลอดกาล 
และพระองคตั้งพระทัยท่ีจะนําความรอดพนมาสูมวล 
มนุษยโดยทางพระผูชวยใหรอดซึ่งพระองคจะสงมา 
ในท่ีสุดความชั่วจะพายแพและความดีจะมีชัยเพราะพระเจาทรงดํา
ริไวเชนนั้น 
 
โครงเรื่อง 



๑ . ชีวิตของดาเนียลในบาบิโลน(๑ :๑ -๖ :๒ ๘ ) 
๒ . นิมิตของดาเนียลเกี่ยวกับสัตวประหลาด(๗ :๑ -๘ :๒ ๗ ) 
๓ . คําอธิษฐานของดาเนียลและนิมิตเก่ียวกับปตางๆ  (๙ :๑ -๒ ๗ ) 
๔ . นิมิตของดาเนียลเกี่ยวกับพระเจาและอนาคต(๑ ๐ :๑ -
๑ ๒ :๑ ๓ ) 
 
ดาเนียล 
 
ดาเนียลในบาบิโลน 
1ในปท่ี 3 
ของรัชกาลกษัตริยเยโฮยาคิมแหงยูดาหกษัตริยเนบูคัดเนสซารแห
ง 
บาบิโลนกรีธาทัพมาลอมกรุงเยรูซาเล็ม2พระเจาทรงมอบกษัตริยเย
โฮยาคิมแหงยูดาหไวในมือเนบูคัดเนสซาร พรอมท้ังภาชนะตางๆ  
บางอยางจากพระวิหารของพระเจาซ่ึงเนบูคัดเนสซารนําไปเก็บไว
ที่คลังแหงวิหารเทพเจาของตนในบาบิโลน1 
3แลวเนบูคัดเนสซารตรัสบัญชาใหอัชเปนัส 
หัวหนากรมวังคัดเลือกชายหนุมอิสราเอล 
บางคนซึ่งเปนเชื้อพระวงศและอยูในตระกูล 
ขุนนาง4ผูท่ีมีรูปรางหนาตาดีปราศจากตําหนิ 
เฉลียวฉลาดพรอมท่ีจะเรียนรู 
ไดรับการศึกษาอบรมมาดีมีไหวพริบปฏิภาณ 
และคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ในพระราชวัง 
ใหอัชเปนัสสอนภาษาและวรรณคดีของชาวบาบิโลน2แกชายหนุมเ
หลานี้ 

                                      
1 1:2  หรือ ชินาร 
2 1:4  หรือ เคลเดีย 



5กษัตริยทรงกําหนดอาหารและเหลาองุนจากโตะเสวยประทานให
คนเหลานี้ทุกวันและใหพวกเขารับการฝกฝนตลอด 3 ป 
หลังจากนั้นจึงเขารับราชการ 
6ในกลุมชายหนุมเหลานี้ 
มีบางคนจากยูดาหไดแกดาเนียลฮานันยาหมิชาเอลและอาซาริยา
ห 7หัวหนากรมวังตั้งชื่อใหม 
ใหพวกเขาดังนี้ดาเนียลชื่อเบลเทชัสซารฮานันยาหชื่อชัดรัคมิชาเ
อลชื่อเมชาค อาซาริยาหช่ืออาเบดเนโก 
8แตดาเนียลตั้งปณิธานไววาจะไมยอมใหตนเองเปนมลทิน 
โดยอาหารและเหลาองุน เครื่องเสวย 
จึงขออนุญาตจากหัวหนากรม วังท่ีจะไมยอมเปนมลทินอยางนั้น 
9พระเจา ทรงบันดาลใหหัวหนากรมวังชอบพอ และเห็นใจดาเนียล 
10แตเขาบอกดาเนียลวา "เรา 
กลัวเจาเหนือหัวซ่ึงทรงเปนผูกําหนดเครื่อง 
เ ส ว ย แ ล ะ เ ค รื่องดื่มใหพวกเจาหากเราปลอยใหพระองคเ
ห็นพวกเจาซูบซีดกวาชายหนุมอื่นๆ  
รุนราวคราวเดียวกันมีหวังเราตองหัวขาดเพราะเจา" 
11ดาเนียลจึงบอกผูดูแลซ่ึงหัวหนากรม 
วังแตงตั้งใหรับผิดชอบดาเนียลฮานันยาห 
มิชาเอลและอาซาริยาหวา 12"โปรดใหผูรับใช 
ลองดูสักสิบวันเราจะกินแตผักและดื่มแตน้ํา 
13แลวลองเปรียบเทียบหนาตาพวกเรากับชายหนุมซ่ึงรับประทานเ
ครื่องเสวย จากนั้นเชิญทานปฏิบัติตอผูรับใชตามแตทาน 
เห็นเปนอยางไรเถิด" 
14ผูดูแลก็ยอมตกลงตามนี้และใหพวกเขาทดลองดู 10 วัน  
15เม่ือครบ 10 วันแลวปรากฏวาพวกเขาดูแข็งแรง 
และมีพลานามัยดีกวาชายหนุมอื่นๆ  



ที่รับประทานเครื่องเสวย16ฉะนั้นผูดูแล 
จึงงดใหเครื่องเสวยและเหลาองุน แตใหเขาทั้งสี่นี้รับประทานผัก 
17พระเจาทรงโปรดใหชายหนุมท้ังสี่นี้มีความรูความเขาใจ 
ในทางวรรณกรรมและวิทยาการตางๆ 
ตัวดาเนียลนั้นสามารถเขาใจ นิมิตและความฝนทุกประเภท 
18เม่ือครบกําหนดที่กษัตริยทรงบัญชา 
หัวหนากรมวังนําชายหนุมท้ังปวงท่ีคัดเลือก 
ไวเขาเฝากษัตริยเนบูคัดเนสซาร 
19กษัตริยทรงสนทนากับพวกเขาและทรงพบวาไมมี 
ชายหนุมคนใดเทียบเคียงดาเนียล 
ฮานันยาหมิชาเอลและอาซาริยาหได 
ทั้งสี่คนนี้จึงเขารับราชการอยูในราชสํานกั 20กษัตริยทรง 
ซักถามเขาทั้งหลายในทุกเรื่องวาดวยสติ 
ปญญาและความเขาใจทรงพบวาพวกเขาดีเดนกวาบรรดาผูวิเศษแ
ละนักเวทมนต ท่ัวราชอาณาจักรถึงสิบเทา 
21ดาเนียลรับราชการเรื่อยมาจวบจนปที่ 
หนึ่งแหงรัชกาลกษัตริยไซรัส 
 
 
เนบูคัดเนสซารทรงพระสุบิน 
2ในปท่ี 2 แหงรัชกาล 
เนบูคัดเนสซารทรงพระสุบินแลวทุกขพระทัยมากจน บรรทม 
ไมหลับ 2จงึรับสั่งใหผูวิเศษนักเวทยมนต 
นักอาคมโหราจารย3ท้ังหลายมาทูลพระสุบินใหทรงทราบเมื่อเขาทั้
งหลายมาเขาเฝา3กษัตริยตรัสกับเขาวา "เราฝนไป 
ทําใหเราทุกขใจมาก เราอยากรูวาฝนนั้นหมายถึงอะไร" 

                                      
3 2:2  หรือ คนเคลเดีย เชนเดียวกับขอ 4, 5 แ ล ะ  10 



4บรรดาโหราจารยจงึกราบทูลเปนภาษาอารเมค4วา 
"ขอฝาพระบาททรงพระเจริญโปรดเลาพระสุบินมาเถิดพวกขาพระ
บาทจะทูลทํานายถวาย" 
5กษัตริยตรัสตอบเหลาโหราจารยวา "เราตั้งใจแนวแนแลววา 
หากพวกเจาบอกเราไมไดวาเราฝนอะไรและหมายความวากระไรเ
ราจะสับพวกเจาเปนชิ้นๆ และทลายบาน 
เรือนของเจาใหกลายเปนกองขยะ6แตหากเจาเลาความฝนและทํา
นายไดเจาจะไดรับของประทาน รางวัลและเกียรติยศยิ่งใหญ 
ฉะนั้นจงเลาความฝนและแกฝนใหเรามาเถิด"7เขาเหลานั้นทูลอีกว
า  "ขอฝาพระบาท 
ทรงเลาพระสุบินใหผูทาสฟงเถิดแลวขาพระบาททั้งหลายจะทูลทํา
นายพระสุบิน" 8กษัตริยจึงตรัสวา "เรารูแนวา 
พวกเจาพยายามถวงเวลา 
ในเมื่อพวกเจารูอยูวาเราตั้งใจแนวแนแลว 
9หากพวกเจาไมบอกวาเราฝนอะไรก็มีโทษทัณฑสถานเดียว 
พวกเจาคบคิดกันท่ีจะพูดลอหลอกจนกวาเราจะเปลี่ยนใจจงเลาคว
ามฝนมาสิ เราจะไดรูวาเจาแกฝนใหเราได" 
10โหราจารยท้ังหลายทูลวา 
"ไมมีใครในโลกนี้สามารถทําอยางที่ฝาพระบาทประสงค 
ไดหรอกไมมีกษัตริยองคใดตอใหยิ่งใหญเกรียงไกรเพียงไรจะถาม
เชนนี้จากผูวิเศษ นักเวทยมนต หรือโหราจารย11สิ่งท่ีฝาพระ 
บ า ท ใ หทํานี้ยากเหลือวิสัยมนุษยจะกระทําไดมีแตเทพเจาเทานั้
นจะบอกไดแลวเทพเจาก็ไมไดอยูในหมูมนุษย" 
12เม่ือไดยินเชนนี้กษัตริยทรงพระพิโรธ ยิ่งนัก 
และตรัสสั่งใหประหารชีวิตปราชญท้ังหมดในกรุงบาบิโลนเสีย 

                                      
4 2:4  เนื้อความของตนฉบับตั้งแตตอนนี้จนถึงบทท่ี 7 
เปนภาษาอารเมค 



13จึงมีพระราชกฤษฎีกา 
ออกมาใหประหารชีวิตบรรดาปราชญแลวก็มีคนไปตามตัวดาเนียล
กับเพื่อนเพื่อนําตัวไปประหาร 
14เม่ืออารีโอค ผูบัญชาการทหารรักษาพระองค 
ออกไปเพื่อประหารปราชญแหง 
บาบิโลนดาเนียลจึงไปเจรจากับเขาดวยสติ ปญญาและปฏิภาณ 
15ดาเนียลถามเขาวา 
"เหตุใดกษัตริยทรงออกพระราชกฤษฎีการุนแรงถึงเพียงนี้?" 
อารีโอคก็เลาเรื่องใหฟง16ดาเนียลจึงเขาเฝากษัตริยเพื่อทูลขอเวล
า แลวจะทูลความหมายแหงพระสุบินใหทรงทราบ 
17จากนั้นดาเนียลกลับไปบาน 
และเลาเรื่องใหฮานันยาหมิชาเอลกับอาซาริยาหผูเปนเพื่อนฟง 
18แลวเรงเราใหเขาทั้งหลาย อธิษฐานขอตอพระเจาแหงฟาสวรรค 
ที่จะทรงกรุณาในเรื่องล้ําลึกนี้ดวย เพื่อดาเนียลกับเพื่อนๆ  
จะไมถูกประหารไปพรอมกับปราชญอื่นๆ ในบาบิโลน 
19คืนนั้นพระเจาทรงสําแดงความล้ําลึกนี้แกดาเนียลในนิมิต 
ดาเนียลจึงสรรเสริญพระเจาแหงฟาสวรรค 
20และกลาววา"สรรเสริญพระนามของพระเจาตลอดนิรันดรสติปญ
ญ า แ ล ะฤทธิ์อํานาจเปนของพระองค 
21ทรงพลิกผันวาระและฤดูกาลทรงแตงต้ังและถอดถอนกษัตริยพร
ะองคประทานสติปญญาแกผูเฉลียวฉลาด 
และประทานความรูแกผูมีวิจารณญาณ22พระองคทรงเผยสิ่งท่ีลึก
ซ้ึง และซอนเรนอยูทรงทราบสิ่งท่ีแฝงอยูในความมืด และความ 
สวางอยูกับพระองค 
23ขาแตพระเจาแหงบรรพบุรุษของขาพระองค 
ขาพระองคขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค 
ทรงโปรดประทานสติปญญาและฤทธิ์อํานาจแกขาพระองคทรงกระ



ทําใหขาพระองคทราบสิ่งท่ีทูลขอจากพระองค 
ทรงทําใหขาพระองค ท้ังหลายทราบพระสุบินของกษัตริย" 
 
ดาเนียลทูลทํานายพระสุบิน 
24แลวดาเนียลไปพบอารีโอคซึ่งกษัตริยทรงใชใหไปประหารชีวิต
บรรดาปราชญแหง บาบิโลนดาเนียลกลาวกับเขาวา 
"อยาประหารบรรดาปราชญแหงบาบิโลนเลยโปรดนําขาพเจาไปเฝ
ากษัตริยเพื่อทูลทํานายพระสุบินถวาย" 
25อารีโอคจึงพาดาเนียลเขาเฝาทันทีและทูลวา 
"ในหมูเชลยที่มาจากยูดาหขาพระ 
บาทพบชายผูหนึ่งซ่ึงสามารถกราบทูลวาพระสุบินนั้นหมายความว
า ก ร ะ ไ ร " 
26กษัตริยตรัสถามดาเนียล(หรือท่ีเรียกกัน วาเบลเทชัสซาร)วา 
"เจาสามารถเลาสิ่งท่ีเราเห็นในฝนและแกฝนใหไดหรือ" 
27ดาเนียลทูลวา "ไมมีปราชญนักเวทยมนต ผูวิเศษ 
และหมอดูฤกษยามคนใดสามารถทูลความล้ําลึกท่ีฝาพระบาทตรัส
ถามนั้นได28แตมีพระเจาแหงสรวงสวรรคผูทรงเปดเผยสิ่งล้ําลึก 
และทรงสําแดงใหกษัตริยเนบูคัดเนสซารเห็นสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น 
ในอนาคต 
สุบินและนิมิตซ่ึงผานเขามาในพระดําริขณะฝาพระบาทบรรทมอยู
บนพระแทน มีดังนี้ 
29ขณะฝาพระบาทบรรทมอยูและทรงดําริ ถึงสิ่งตางๆ 
ที่จะเกิดขึ้นพระเจาผูทรงเปด 
เผยความล้ําลึกก็ทรงแสดงใหฝาพระบาททราบถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น 
30ท่ีพระเจาทรงโปรด ใหความล้ําลึกนี้ประจักษแจงแกขาพระบาท 
มิใชเพราะขาพระบาทมีสติปญญายิ่งใหญกวาคนอื่นๆ 
แตเพื่อฝาพระบาททรงทราบความหมายและเขาใจส่ิงท่ีเขามาในพ
ระดําริ 



31ขาแตกษัตริย ฝาพระบาทไดทอดพระ 
เนตรเห็นรูปปนมหึมาตั้งอยูตอเบื้องพระพักตร เปลงประกายเจิดจา 
มีลักษณะนาครั่นคราม 32ศีรษะของรูปปนนั้นทําดวยทอง 
คําบริสุทธิ์หนาอกและแขนทําดวยเงินเอว 
และสะโพกทําดวยทองสัมฤทธิ์ 33ขาทําดวย เหล็ก 
เทาเปนเหล็กปนดินเหนียว34ขณะฝาพระบาททอดพระเนตรอยูนั้น 
ก็มีหินกอน หนึ่งถูกสกัดออกมาแตมิใชดวยมือ มนุษย 
หินนั้นกระแทกเทาของรูปปนซ่ึงทํา ดวยเหล็กปนดินเหนียว 
ทําใหแตกกระจาย 35แลว 
เหล็กดินเหนียวทองสัมฤทธิ์เงินและทองคํา ก็แหลกเปนชิ้นๆ  
และกลายเปนดัง แกลบ ที่ลานนวดขาวในฤดูรอน 
ซ่ึงลมพัดปลิวหายไปไมเหลือรองรอยไวเลยแตหินท่ี 
กระแทกรูปปนกลับกลายเปนภูเขามหึมาปกคลุมท่ัวโลก 
36นั่นคือพระสุบินบัดนี้ขาพระบาทขอทูล 
ความหมายใหทรงทราบ37ฝาพระบาททรง 
เปนจอมกษัตริยพระเจาแหงสรวงสวรรค ได 
ประทานบารมีอํานาจความเกรียงไกร และ เกียรติแกฝาพระบาท 
38พระองคทรงมอบมนุษยชาติสัตวปาในทองทุงและนกในอากาศ 
ไวในพระหัตถฝาพระบาทพระเจาทรงใหฝาพระบาทครอบครองสิ่ง
เหลานั้นไมวาจะอยูท่ีไหน 
ฝาพระบาทคือศีรษะอันทําดวยทองคํานั้น 
39หลังจากฝาพระบาทแลวจะมีอีกอาณาจักรหนึ่งรุงเรืองขึ้นมา 
ซ่ึงดอยกวาของฝา 
พระบาทจากนั้นเปนอาณาจักรท่ีสามคือทองสัมฤทธิ์ซ่ึงจะปกครอง
ทั่วโลก 
40ทายสุดคืออาณาจักรที่สี่ซ่ึงแข็งแกรงเหมือนเหล็กเหล็กฟาดฟน
ทุกสิ่งใหยอยยับอาณาจักรนั้น จะบดขยี้อาณาจักรอื่นๆ 
ทั้งปวงใหยับเยิน ดังเหล็กทําใหสิ่งอื่นๆ แหลกลาญ 



41ตามท่ีฝาพระบาทเห็นวา เทาและนิ้วเทาเปนดินเหนียวปนเหล็ก 
แสดงวาอาณาจักรนี้แยกออกเปนสวนๆ  
แตก็จะมีกําลังแข็งแกรงเหมือนเหล็กอยูบาง 
ดังท่ีฝาพระบาทเห็นเปน เหล็กปนดินเหนียว 
42ดังท่ีนิ้วเทาเปนดินเหนียวปนเหล็กอาณาจักรนี้ก็จะมีสวนท่ีแข็งแ
กรงและสวนท่ีเปราะบาง 
43และตามที่ฝาพระบาททรงเห็นเหล็กปนกับดินเหนียวประชาชนก็
จะผสมผสานแตไมรวมเปนหนึ่งเดียวกันซ่ึงก็ไมตางจากเหล็กผสมดิ
นเหนียว 
44ในยุคของกษัตริยเหลานั้นพระเจาแหงฟาสวรรค 
จะทรงตั้งอาณาจักรหนึ่ง ซ่ึงไมมีใครทําลายลางได 
ห รือไมตกเปนของชนชาติ อื่นอาณาจักรนี้จะปราบอาณาจักรอื่นๆ  
ทั้งปวงราบคาบแลวยั่งยืนมั่นคงตลอดกาล 
45นี่คือความหมายของนิมิต วาดวยหินที่ถูก 
สกัดจากภูเขาแตมิใชดวยมือมนุษยหินซ่ึง 
กระแทกเหล็กทองสัมฤทธิ์ดินเหนียว เงิน 
และทองคําใหแตกกระจาย 
 "พระเจาผูใหญยิ่งทรงสําแดงใหฝาพระ 
บาททราบถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต พระ สุบินนี้เปนความจริง 
และการตีความนี้ก็เชื่อ ถือได" 
46แลวกษัตริยเนบูคัดเนสซารก็ทรุดองคลงกราบดาเนียลและรับสั่ง
ใหนําเครื่องบูชา กับเครื่องหอมมาถวายดาเนียล 
47กษัตริยตรัสกับดาเนียลวา 
"พระเจาของทานทรงเปนพระเจาเหนือพระทั้งหลาย ทรงเปนจอม 
ราชันและทรงเปนผูเปดเผยความล้ําลึกท้ัง มวล 
เพราะทานสามารถเปดเผยความล้ําลึกนี้ได" 
48แลวกษัตริยทรงแตงตั้งดาเนียลใหดํารง ตําแหนงสูง 
และประทานบําเหน็จรางวัลมากมายตั้งใหปกครองบาบิโลนทั้งมณ



ฑลและใหดูแลปราชญท้ังปวงของบาบิโลน 49ทั้ง 
ทรงแตงตั้งชัดรัคเมชาคและอาเบดเนโกใหเปนผูบริหารมณฑลบาบิ
โลนตามที่ดาเนียลทูลขอสวนดาเนียลเองอยูท่ีราชสํานัก 
 
 
เทวรูปทองคําและเตาไฟรอนแรง 
3กษัตริยเนบูคัดเนสซาร ทรงสราง เทวรูปทองคําสูงถึง 60 ศ อ ก 5 
กวาง 6 ศ อ ก 6เมตรต้ังไว ณ ที่ราบดูราในมณฑลบาบิโลน 
2แลวทรงใหชุมนุมเสนาบดีผูวาการท่ีปรึกษา พระคลัง 
ตุลาการและเจา หนาท่ีของทุกมณฑล 
มารวมงานฉลองเทวรูปซ่ึงสถาปนาขึ้นนั้น 
3คนทั้งหลายก็มารวมฉลองยืนอยูเบื้องหนาเทวรูปท่ีกษัตริยเนบูคัดเ
นสซารทรงสรางขึ้น 
4แลวมีเสียงปาวประกาศวา "บรรดาพล เมืองทุกชาติทุกภาษา 
มีพระราชโองการวา 5ทันทีที่เจาท้ังหลายไดยินเสียงเขาสัตว ขลุย 
พิณ พิณเขาคู พิณใหญ ป และเสียงดนตรีทุกชนิด 
จงหมอบกราบลงนมัสการเทวรูปทองคําท่ีกษัตริยเนบูคัดเนสซารสร
างขึ้น 
6ผูใดก็ตามที่ไมยอมหมอบกราบลงนมัสการจะถูกโยนลงในเตาไฟ
ลุกโชนทันที" 
7ฉะนั้น ทันทีท่ีคนทั้งหลายไดยินเสียงเขาสัตว ขลุย พิณ พิณเขาคู 
พิณใหญ ป และเสียงดนตรีทุกชนิด 
พลเมืองท้ังปวงจากทุกชาติทุกภาษาก็หมอบกราบลงนมัสการเทวรู
ปทองคําท่ีกษัตริยเนบูคัดเนสซารทรงสรางขึ้น 

                                      
5 3:1  ป ร ะ ม า ณ 27 เ ม ต ร  
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8ในครั้งนั้นมีโหราจารย7บางคนมาทูลฟอง กษัตริยเรื่องชาวยิว 
9พวกเขามาทูลเนบูคัดเนสซารวา 
"ขอจงทรงพระเจริญ10ฝาพระบาททรงประกาศพระกฤษฎีกาวาทุก
คนที่ได ยินเสียงเขาสัตว ขลุย พิณพิณเขาคู พิณใหญ ป 
และเสียงดนตรีทุกชนิด 
ใหหมอบกราบลงนมัสการเทวรูปทองคํา11และผูใดท่ีไมยอมหมอบ
กราบลงนมัสการ จะถูกโยนลงในเตาไฟลุกโชนทันทีนั้น 
12แตมีชาวยิวบางคนคือ 
ชัดรัคเมชาคและอาเบดเนโกที่ฝาพระบาททรงแตงตั้งใหดูแลมณฑ
ลบาบิโลนนั้น ไมยอมทําตามพระบัญชา 
เขาเหลานั้นไมกราบไหวเทพเจาตางๆ ของฝาพระ บาท 
และไมยอมนมัสการ เทวรูปทองคําท่ีฝาพระบาททรงสรางขึ้น" 
13เนบูคัดเนสซารจึงทรงโกรธกริ้ว 
และตรัสสั่งใหนําตัวชัดรัคเมชาคอาเบดเนโกมาเขาเฝา14แลวตรัส
กับเขาทั้งหลายวา "ชัดรัคเมชาคอาเบดเนโกจริงหรือท่ีพวก 
เจาไมยอมปรนนิบัติเทพเจาของเรา 
หรือนมัสการเทวรูปทองคําท่ีเราสรางขึ้น 
15บัดนี้หากเจาไดยินเสียงเขาสัตว ขลุย พิณ พิณเขาคู พิณใหญ ป 
แ ล ะ เสียงดนตรีทุกชนิดประโคมแลว 
เจาพรอมที่จะหมอบกราบนมัสการเทวรูปท่ีเราสรางขึ้นก็ดี 
แตหากเจาไมนมัสการจะถูกโยนลงในเตาไฟลุกโชนทันที 
แลวเทพเจาองคใดเลาจะสามารถชวยเจาใหพนมือเราไปได" 
16ชัดรัคเมชาคอาเบดเนโกทูลกษัตริยวา "ขาแตเนบูคัดเนสซาร 
ขาพระบาททั้ง 
หมดไมจําเปนตองทูลแกตางตอฝาพระบาทในเรื่องนี้ 
17หากขาพระบาทถูกโยนลงในเตา ไฟลุกโชน ขาแตกษัตริย 

                                      
7 3:8  หรือ คนเคลเดีย 



พระเจาท่ีเหลาขาพระบาทปรนนิบัตินั้นสามารถกอบกู และทรง 
ชวยเหลาขาพระบาทใหพนจากเง้ือมพระหัตถของฝาพระบาทได 
18แตถึงแมพระองคไมทรงชวย 
ขาแตกษัตริยก็ขอฝาพระบาททรงทราบเถิดวา 
ขาพระบาทจะไมยอมปรน-นิบัติเทพเจาของฝาพระบาท 
หรือนมัสการเทวรูปทองคําท่ีทรงตั้งขึ้นเปนอันขาด" 19เน 
บูคัดเนสซารจึงกริ้วชัดรัคเมชาค อาเบดเน โกยิ่งนัก 
พระทัยท่ีเคยปรานีตอพวกเขาก็เปลี่ยนไป 
และตรัสสั่งใหโหมไฟรอนแรงในเตาขึ้นอีก 7 เทา 
20แลวสั่งใหทหารที่กํายําท่ีสุดในกองทัพ จับชัดรัค เมชาค 
และอาเบด เนโก มัดและโยนลงในเตาไฟลุกโชน 21พวก 
ทหารจึงจับคนทั้งสามมัดและโยนลงในเตา ไฟรอนแรง ทั้งๆ 
ที่คนทั้งสามยังสวมเสื้อกางเกงโพกผาและเครื่องแตงกายอื่นๆ 
อยู22คําสั่งของกษัตริยเรงรีบมาก 
และเตาไฟก็รอนแรงจนเปลวไฟแลบออกมาแผดเผาเหลา 
ทหารที่จับชัดรัค เมชาค อาเบดเนโก โยนลง ในเตานั้นเสีย 
23คนทั้งสามที่ถูกมัดไวอยางแนนหนาก็ถูกโยนลงใน เตาไฟ 
24และแลวกษัตริยเนบูคัดเนสซารก็ทรงลุก 
ขึ้นทันทีดวยความประหลาดพระทัย 
และตรัสถามบรรดาที่ปรึกษาวา 
"เ ร ามัดสามคนโยนลงในเตาไฟไมใชหรือ?" ที่ปรึกษาทูลวา 
"ใชแลว พระเจาขา" 
25กษัตริยตรัสวา "แตดูซิ เราเห็นสี่คนเดิน อยูในเตาไฟ 
ไมไดถูกมัด หรือเปนอันตรายแตอยางใด 
และคนที่สี่นั้นก็แลดูเหมือนเทพบุตร" 
26เนบูคัดเนสซารจึงเสด็จไปท่ีประตูเตาไฟ อันรอนแรงนั้น 
ทรงรองเรียกวา "ชัดรัค เมชาค อาเบดเนโก 
ผูรับใชแหงพระเจาสูงสุดเอยจงออกมาเถิด"  



 ดังนั้น ชัดรัค เมชาค 
อาเบดเนโกจึงออกมาจากไฟ27บรรดาอุปราช แมทัพ 
ผูวาการและองคมนตรีตางก็มาหอมลอมคนทั้งสาม 
เห็นวาไฟไมไดทําอันตรายรางกายของเขาเลยผมก็มิไดไหมไปแม
สักเสน เสื้อผาก็ไมไดถูกเผาไหม ไมมีแมแตกลิ่นไหม 
28เนบูคัดเนสซารจึงตรัสวา 
"ขอถวายสรรเสริญแดพระเจาของชัดรัค เมชาคและอาเบดเนโก 
ผูสงทูตสวรรคของพระองคมาชวยผูรับใชของพระองค 
เขาทั้งหลายไววางใจในพระเจา 
ละเมิดคําสั่งของกษัตริยยอมตายเสียดีกวายอมกราบไหวนมัสการพ
ระอื่นใดเวนแตพระเจาของตน 
29ฉะนั้นเราขอประกาศกฤษฎีกาวาพลเมืองไมวาชาติใดภาษาใดก
ลาววาจาลวงเกินพระเจาของชัดรัคเมชาคอาเบดเนโกจะถูกฟนเปน
ทอนๆ  และบานเรือนของเขาจะถูกพังทลาย 
เพราะไมมีเทพเจาอื่นใดสามารถชวยไดถึงเพียงนี้" 
30แลวกษัตริยทรงเลื่อนตําแหนงใหชัดรัคเมชาค 
อาเบดเนโกใหสูงขึ้นในมณฑลบาบิโลน 
 
 
นิมิตเรื่องตนไมใหญ 
4เรากษัตริยเนบูคัดเนสซาร 
ถึงทานท้ังหลายผูเปนพลเมืองทุกชาติทุกภาษาท่ัวโลกขอใหทานเจ
ริญรุงเรือง 
2เราเห็นควรท่ีจะแจงใหทราบถึงหมายสําคัญและการอัศจรรยท่ีพร
ะเจาสูงสุดทรงกระทําเพื่อเรา  
3หมายสําคัญของพระองคยิ่งใหญเหลือล้ําการอัศจรรยของพระอง
คเกรียงไกรยิ่งนักราชอาณาจักรของพระองคดํารงนิรันดร 
ทรงครอบครองอยูตลอดทุกช่ัวอายุ 



 
4เราเนบูคัดเนสซาร อยูท่ีวังอยางผาสุกและรุงเรือง 
5ขณะนอนอยูบนเตียงเราไดฝนทําใหตกใจกลัว 
ภ า พและนิมิตตางๆ  ท่ี ผานเขามาในความคิด 
ทําใหตระหนกตกใจ 
6เราจึงสั่งใหนําปราชญแหงบาบิโลนทั้งหมดมาทํานายฝนให 
7เม่ือบรรดาผูวิเศษ นักเวทมนต 
โหราจารย8และหมอดูฤกษยามมาแลวเราก็แจงความฝนใหฟง 
แตเขาทั้งหลายไมสามารถแกฝนใหได 
8แลวดาเนียลก็มาเฝาเราจึงเลาความฝนใหฟง (เขามีอีกชื่อหนึ่งวา 
เบลเทชัสซารตามชื่อเทพเจาองคหนึ่ง 
วิญญาณแหงเทพเจาศักด์ิสิทธิ์อยูในเขา) 
9เรากลาววา "เบลเทชัสซาร หัวหนาผูวิเศษเอย 
เรารูวาวิญญาณแหงเทพเจาศักด์ิ สิทธ์ิอยูในเจา 
และไมมีความล้ําลึกใดๆ ยากเกินความเขาใจของเจา เราฝนเชนนี้ 
จงแก ฝนใหเราเถิด 
10ขณะนอนอยูบนเตียงเราเห็นนิมิตคือเรามองไปเห็นตนไมตนหนึ่
ง ณ ใจกลางแผนดิน มันสูงใหญอยางยิ่ง 11ตนไม 
นั้นแข็งแกรงเติบโตขึ้นจนยอดสูงจรดฟา จน สุดโลกยังมองเห็น 
12ใบของมันสวยนาดูผล ก็ดกเต็มตน 
มันใหอาหารแกมวลสิ่งมีชีวิตบรรดาสัตวแหงทองทุงมาพักพิงใตรม
ของมันเหลานกในอากาศมาอาศัยอยูตามก่ิงกานของมัน 
บรรดาสิ่งมีชีวิต เลี้ยงชีพดวยผลของมัน  
13ขณะนอนอยูบนเตียงเราเห็นนิมิต คือ 
เรามองไปก็เห็นทูตสวรรค9องคบริสุทธ์ิลงมาจากสวรรค 

                                      
8 4:7 หรือ คนเคลเดีย 
9 4:13  หรือ ผูพิทักษ เชนเดียวกับขอ 17, แ ล ะ  23 



14ประกาศกองวา "โคนตนไมลงลิดก่ิงออก ตัดใบท้ิงใหหมด 
และสลัดผลเกลื่อนกระจาย ไลสัตวท้ังหลายออกจากใตรม 
และไลนกออกจากกิ่งตางๆ เสีย15แตจงท้ิงตอกับรากไว 
เอาโซเหล็กและทองสัมฤทธิ์ ลามท้ิงอยูอยางนั้นกลางดงหญาในทุง 
ใหกายเขาเปยกชุมน้ําคางจากสวรรค 
ใหเขาอาศัยอยูกับสัตวทามกลางพืชพันธุตางๆ 
16ใหความคิดจิตใจของเขาเปลี่ยนจากมนุษย 
กลายเปนแบบสัตวจนครบเจ็ดวาระ1017เหลา 
ทูตสวรรคองคบริสุทธ์ิเปนผูแจงประกาศิตนี้เพื่อผูมีชีวิตอยูจะรูวา 
พระเจาสูงสุดทรงครอบ ครองเหนือมวลอาณาจักรแหงมนุษย 
ทรงมอบอาณาจักรแกผูใดก็ไดตามแตชอบพระ 
ทัยทรงตั้งผูต่ําตอยที่สุดใหปกครองเขาทั้ง หลาย" 
18นี่เปนความฝนของเรา กษัตริยเนบูคัด 
เนสซารบัดนี้เบลเทชัสซารเอย 
บอกเรามาเถิดวาฝนนี้หมายความวาอะไร เพราะไมมีปราชญ 
คนใดในราชอาณาจักรแกฝนใหเราได แตเจาแกฝนได 
เพราะวิญญาณจิตแหงเทพเจาศักด์ิสิทธ์ิอยูในเจา" 
 
ดาเนียลทํานายพระสุบิน 
19แลวดาเนียล (หรือเบลเทชัสซาร) 
ก็ตกตะลึงและวาวุนใจอยูชั่วครูหนึ่งและเกิดความ หวาดวิตก 
กษัตริยจึงตรัสวา "เบลเทชัสซารเอย อยาใหความฝน 
หรือความหมายของมัน 
ทําใหเจาตกใจกลัวไปเลย"เบลเทชัสซารทูลวา "ขาแตกษัตริย 
ขอใหความฝนและความหมายของมัน ตกแกศัตรูของฝาพระ 
บาทเถิด 20ตนไมท่ีฝาพระบาทเห็น ซึ่งแข็ง 

                                      
10 4:16  หรือ ป เชนเดียวกับขอ 23, 25 แ ล ะ  32 



แกรงและเติบโตขึ้นยอดสูงจรดฟาจนสุดโลก ยังมองเห็น 
21ซ่ึงมีใบสวยนาชม ใหผลดกเปน อาหารแกสิ่งมีชีวิตทั้งปวง 
ใหรมเงาบรรดาสัตวในทองทุงและกิ่งกานเปนท่ีเหลานกอาศัยทํารัง 
22ขาแตกษัตริย ตนไมนั้นคือฝาพระบาท ทรงยิ่งใหญเกรียงไกร 
รุงโรจนเทียมฟา และแผอํานาจไปถึงสุดโลก 
23ขาแตกษัตริย 
ที่ฝาพระบาทเห็นทูตสวรรคองคบริสุทธิ์ลงมาจากสวรรค 
ปาวประกาศวา 'จงโคนตนไมลง 
ทําลายมันเสียเหลือไวแตตอลามดวยเหล็ก 
และทองสัมฤทธิ์ท้ิงไวกลางทุงหญา ขณะท่ีรากยังหยั่งลึกอยูในดิน 
ใหมันตากน้ําคางและอาศัยอยูเยี่ยงสัตวปาจนครบเจ็ดวาระ' 
24ขาแตกษัตริย 
นิมิตนั้นหมายความดังนี้ประกาศิตของพระผูสูงสุดเก่ียวกับฝาพระบ
าทคือ 25ฝาพระบาทจะถูกขับไลจากแวด วง 
มนุษยใหไปใชชีวิตอยูกับสัตวปา จะกินหญาเหมือนโค 
และตากน้ําคางจนครบเจ็ดวาระตราบจนฝาพระบาทเรียนรูวาพระผู
สูงสุด 
ทรงครอบครองเหนืออาณาจักรมนุษยพระองคจะประทานอาณาจัก
รแกผูใดก็ไดตามแตชอบพระทัย 
26ประกาศิตท่ีใหเหลือตอและรากคงไวหมายความวา 
ฝาพระบาทจะไดรับ อาณาจักรกลับคืนมาอีก 
เม่ือทรงเรียนรูแลววาพระเจาแหงฟาสวรรคนั้นครอบครองอยู 
27ฉะนั้น ขาแตกษัตริยขอโปรดรับคําแนะ นําของขาพระบาท 
ขอทรงละทิ้งความผิดความบาปกระทําสิ่งท่ีถูกตองและทรงเมตตา 
กรุณาแกผูถูกกดขี่ขมเหง แลวจะไดทรงเจริญรุงเรืองสืบตอไป" 
 
พระสุบินเปนจริง 



28เ หตุการณท้ังหมดนี้ เกิดแกกษัตริยเนบูคัดเนสซารคือ 
29สิบสองเดือนตอมา 
ขณะกษัตริยทรงดําเนินอยูบนดาดฟาพระราชวังแหงบาบิโลน 
30พระองคตรัสวา "บาบิโลนอัน 
ยิ่งใหญไพศาลนี้เราไดสรางขึ้นเปนราชวังโดยฤทธ์ิอํานาจอันเกรีย
งไกรของเรา และเพื่อเกียรติบารมีของเรามิใชหรือ" 
31กษัตริยตรัสยังไมทันขาดคํา ก็มีเสียงดังจากสวรรควา 
"เนบูคัดเนสซารเอย นี่คือประกาศิตสําหรับเจา ราชอํานาจถูกพราก 
ไปจากเจาแลว 32เจาจะถูกขับไลจากแวดวง 
มนุษยใหไปอาศัยอยูกับสัตวปา 
ใหกินหญาเหมือนโคจนครบเจ็ดวาระ ตราบจนเจาเรียน รูวา 
พระผูสูงสุดทรงครอบครองเหนืออาณา จักรมนุษย 
พระองคจะประทานอาณาจักรแกผูใดก็ไดตามแตชอบพระทัย" 
33ทันใดนั้นเนบูคัดเนสซารก็เปนไปตาม ประกาศิตของพระเจา 
พระองคถูกขับไลจาก แวดวงมนุษย ตองกินหญาเหมือนโค 
กายนั้นเปยกชุมดวยน้ําคาง 
จนกระทั่งผมยาวเหมือนขนนกอินทรีและมีเล็บยาวเหมือน นก 
34เม่ือครบกําหนดแลวเราเนบูคัดเนสซาร 
แหงนหนาขึ้นมองดูทองฟาสติสัมปชัญญะก็กลับคืนมา 
เราจึงถวายสรรเสริญพระเจาสูง สุด 
เทิดพระเกียรติและถวายพระสิริพระองค ผูทรงดํารงอยูเปนนิตย 
ราชอํานาจของพระองคดํารงนิรันดร  
ราชอาณาจักรของพระองคยั่งยืนตลอดทุกชั่วอายุ 
35มวลประชาชาติในโลกนี้ลวนไรคา 
พระองคทรงกระทําตามชอบพระทัยดวยฤทธิ์อํานาจแหงสวรรค 
และมวลประชา ชาติในโลก 
ไมมีผูใดสามารถยับยั้งพระหัตถพระองคหรือกลาวกับพระองควา 
"พระองคทําอะไรนี่" 



36ขณะนั้นสติสัมปชัญญะของเรากลับคืนมา 
เกียรติและบารมีกลับคืนมาสูเรา 
เพื่อเกียรติสิริแหงอาณาจักรของเราองคมนตรีและขุนนางท้ังหลาย
มาตามหาเรา ใหกลับไป ครองราชบัลลังกดังเดิม 
และรุงเรืองยิ่งกวาแตกอน 
37บัดนี้ เราเนบูคัดเนสซารขอถวายสรร 
เสริญเทิดทูนยกยององคราชันแหงฟาสวรรคเพราะทุกสิ่งที่ทรงกระ
ทํานั้นถูกตองและวิถีท้ังปวงของพระองคยุติธรรม บรรดาผูดําเนิน 
อยางหยิ่งยโส พระองคสามารถกระทําใหเขาถอมลง 
 
 
ขอความบนผนัง 
5กษัตริยเบลชัสซาร11ทรงจัดงานเลี้ยง 
ใหญประทานแกขุนนางผูใหญ 1,000 คน 
และทรงเสวยน้ําจัณฑรวมกับเขา 2ขณะเสวย 
อยูก็รับสั่งใหนําภาชนะเงินและทองคําซ่ึงเนบูคัดเนสซารพระราชบิ
ด า 12ไดยึดมาจากพระวิหารในเยรูซาเล็มนั้นมาใหกษัตริยขุนนาง
มเหสีและนางสนมกํานัลท้ังหลายใสน้ําจัณฑด่ืม 
3เขาทั้งหลายจึงนําภาชนะทองคํา 
ซ่ึงริบมาจากพระวิหารของพระเจาในเยรูซาเล็มมาใหกษัตริยขุนน
างมเหสี และเหลาสนมใสน้ําจัณฑด่ืม 
4เขาทั้งหลายด่ืมพลางสรรเสริญเทพเจาอันทําดวยทองคํา 
เงินทองบรอนซเหล็กไมและหิน 

                                      
11 5:1 เบลชัสซารปกครองรวมกับนาโบนิตัสพระราชบิดาในป 555 
ถึง 539 กอนคริสตศักราช 
12 5:2 บิดาในที่นี้หมายถึงบรรพบุรุษ เชนเดียวกับขอ 11,13,18 



5ทันใดนั้น ปรากฏนิ้วมือเขียนบนผนังใกล 
คันประทีปในพระราชวัง กษัตริยทอดพระเนตรดูมือนั้นเขียนไป 
6พระพักตรของพระ องคก็ซีดเผือดทรงตกพระทัยจนพระชาน1ุ3 
กระทบกัน พระเพลา**14ห ม ด แ ร ง  
7พระองคตรัสเรียกใหนําตัวนักเวทยมนต โหราจารย15 
หมอดูฤกษยามทั้งหลายมา 
และตรัสแกปราชญแหงบาบิโลนเหลานี้วา 
"ผูใดก็ตามอานขอความนี้ 
แลวบอกเราไดวาหมายความวากระไรเราจะใหผูนั้นสวมชุดสีมวงกั
บสรอยคอทองคํา 
และใหครองอํานาจเปนท่ีสาม**16ในราชอาณาจักร" 
8แลวปราชญท้ังปวงของกษัตริยก็มาเขาเฝา 
แตไมมีใครสามารถอานขอความที่เขียนไว 
หรือทูลใหกษัตริยทรงทราบวาหมายความวาอะไร 
9กษัตริยเบลชัสซาร จึงยิ่งตกพระทัย และพระพักตรยิ่งขาวซีดขุน 
นางท้ังปวงก็วาวุนใจ 
10พระราชิน1ี7ทรงไดยินพระสุรเสียงของกษัตริยและเสียงเหลาขุน
นาง ก็เสด็จเขามาในทองพระโรงซึ่งมีงานเลี้ยงนั้น พระนางตรัสวา 
"ขอทรงพระเจริญ อยาตกพระทัยจนพระพักตรขาวซีดเลย 
11มีชายผูหนึ่ง ในราชอาณาจักร ซึ่งมีวิญญาณแหงเทพเจา 
ศักด์ิสิทธิ์สถิตดวย ในรัชสมัยของพระราชบิดา 
เราพบวาชายคนนี้มีสติปญญาไหวพริบและความหยั่งรู 

                                      
13 5:6  เขา 
14 5:6 ข า  
15 5:7 * หรือ คนเคลเดีย เชนเดียวกับขอ 11 
16 5:7 รองจากกษัตริยนาโบนิตัสและเบลชัสซาร 
17 5:10 หรือ พระอัยยิกา 



เสมอเหมือนเทพเจากษัตริยเนบูคัดเนสซารพระราชบิดาของพระอง
คจึงทรงแตงต้ังเขา เปนหัวหนานักวิทยากล นักเวทยมนต 
โหราจารย และหมอดูฤกษยามท้ังปวง 
12ดาเนียลผูนี้ซ่ึงกษัตริยตรัสเรียกวาเบลเทชัสซาร 
เปนผูมีสมองเฉียบแหลม 
มีความรูความเขาใจและยังสามารถทํานายฝนแกปริศนา 
และปญหายุงยากทั้งหลาย ขอใหตามตัวดาเนียลมาเถิด 
เขาจะสามารถกราบทูลวาขอความนี้หมายความวาอะไร" 
13ดาเนียลจึงถูกนํามาเขาเฝากษัตริยตรัสกับเขาวา 
"เจาคือดาเนียลเชลยที่พระราชบิดาของเรานําตัวมาจากยูดาหหรือ 
14เราได ยินมาวาวิญญาณแหงทวยเทพอยูในตัวเจา 
และเจามีสติปญญาไหวพริบ และความหยั่งรู 
15เราไดเรียกบรรดาปราชญและผูวิเศษใหมาอานขอความนี้ 
และแจงความหมายแกเราแตพวกเขาอธิบายความไมได 
16เราไดยินมาวาเจาสามารถอธิบายความและแกปริศนา 
อันยอกยอนซอนเงื่อนได หากเจาสามารถอานขอความนี้ 
และบอกความหมายแกเราได 
เราจะใหเจาสวมชุดสีมวงและสวมสรอยคอทองคํา 
แลวแตงตั้งใหเจาครองอํานาจเปนท่ีสามในราชอาณาจักร" 
17ดาเนียลจึงทูลวา 
"ขอทรงเก็บของประทานไวและปูนบําเหน็จแกผูอื่นเถิด 
อยางไรก็ดีขาพระบาทจะอานขอความถวาย 
กษัตริยและทูลความหมายใหทรงท ร า บ  18ขาแตกษัตริย 
พระเจาสูงสุดไดประทานราชอํานาจความยิ่งใหญและเกียรติบารมี 
แกเนบูคัดเนสซาร ราชบิดาของฝาพระบาท 
19เนื่องจากฐานะสูงสงท่ีพระเจาประทานใหพระองค 
มวลประชาชาติและคนทุกภาษาจึงยําเกรงครั่นครามพระองค 
ผูท่ีกษัตริยประสงคใหประหารก็จะถูกประหาร 



ผูท่ีทรงประสงคใหไวชีวิตก็จะรอดชีวิต 
ทรงใหยศฐาบรรดาศักด์ิหรือถอดถอนผูใดตามแตชอบพระทัย 
20แตเม่ือพระทัยของพระองคเยอหยิ่งและกําเริบโอหัง 
พระเจาจึงทรงปลดพระองคออกจากราชบัลลังกและริบเอาเกียรติบ
ารมีของพระองคไป 
21พระองคถูกขับไลจากแวดวงมนุษยและไดรับความคิดจิตใจแบบ
สัตว ทรงใชชีวิตอยูกับลาปากินหญาเหมือนโค กายตากน้ําคาง 
จวบจนทรง เรียนรูวา พระเจาสูงสุดทรงครอบครองเหนือ 
อาณาจักรมนุษยท้ังปวง และทรงตั้งผูใดก็ 
ไดตามแตชอบพระทัยใหครองอาณาจักร 
22ขาแตเบลชัสซาร 
ฝาพระบาทผูเปนโอรส18ทรงทราบเรื่องท้ังหมดนี้ 
แตก็มิไดถอมพระทัยลง 23กลับยกองคลบหลูองคพระ 
ผูเปนเจาแหงฟาสวรรค 
ทรงใหนําภาชนะจากพระวิหารของพระเจามาใหฝาพระบาท 
ขุนนาง มเหสี และสนมทั้งหลายใสน้ําจัณฑด่ืม 
ทรงสรรเสริญยกยองเทพเจาท่ีทําดวยเงิน ทอง ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก 
ไมและหิน ซึ่งมองอะไรไมเห็น 
ฟงอะไรไมไดยินและเขาใจไมไดฝาพระบาทมิไดเทิดพระเกียรติพร
ะเจา ผูกุมชีวิตและวิถีท้ังปวง ของฝาพระบาทไวในพระหัตถ 
24ฉะนั้นพระเจาจึงสงมือมาเขียนขอความนั้น 25ขอความ 
นั้นเขียนไววา เมเน เมเน เทเคล ปารซิน19 

                                      
18 5:22  หรือ ลูกหลาน หรือผูสืบเชื้อสาย 
19 5:25  ภาษาอาราเมคใช ยูปารซิน ซึ่งหมายถึง "และ ปารซิน" 



26ความหมายนั้นก็คือเมเน20 ห ม า ย ค ว ามวา 
พระเจาทรงคํานวณกําหนดเวลาแหงรัชกาลฝาพระบาทไวและนําม
าถึงจุดจบ 
27เ ท เ ค ล 21หมายความวา 
ฝาพระบาทถูกช่ังบนตราชั่งและเบากวาท่ีกําหนด 
28เ ป เ ร ส 22หมายความวา 
ราชอาณาจักรของฝาพระบาทถูกแบงแยก 
และยกใหแกชาวมีเดียและเปอรเซีย" 
29แลวเบลชัสซารรับสั่งใหดาเนียลไดสวมชุดสีมวง 
สวมสรอยคอทองคํา 
และแตงต้ังเปนผูครอบครองอันดับท่ีสามของราชอาณาจักร 
30ในคืนวันนั้นเอง เบลชัสซารกษัตริยแหง 
บาบิโลน23ก็ถูกปลงพระชนม 31และดาริอัส 
แหงมีเดียทรงยึดอาณาจักรบาบิโลนได 
ขณะนั้นดาริอัสมีพระชนมายุ 62 พ ร ร ษ า  
 
ดาเนียลในถ้ําสิงโต 
6ดาริอัสทรงเห็นชอบใหแตงตั้งอุปราช 120 
คนดูแลทั่วราชอาณาจักร 2โดยมีผูบริหารการปกครอง 3 นาย 
ดูแลบรรดาอุปราช หนึ่งในสามของผูบริหารการปกครอง 
คือดาเนียล อุปราชจะรายงานตอผูบริหารการ 
ปกครองเพื่อรักษาผลประโยชน ของกษัตริย 

                                      
20 5:26  หมายถึงคํานวน หรือ มินา เปนหนวยของเงิน ต ร า  
21 5:27  หมายถึง ชั่ง หรือ เชเขล เปนหนวยของเงินตรา 
22 5:28  เปนรูปเอกพจนของปารซิน 
หมายความวาแบงแยกหรือครึ่งหนึ่งของมินา 
23 5:30  หรือ คนเคลเดีย 



3ดาเนียลมีคุณสมบัติดีเดน 
เหนือกวาผูบริหารการปกครองคนอื่นและอุปราชทั้ง 
หลายกษัตริยจึงดําริจะแตงตั้งใหทานดูแลทั่วราชอาณาจักร 
4ดวยเหตุนี้ผูบริหารการปกครองคนอื่นและอุปราชทั้งหลายจึงพยา
ยามจับผิด ดาเนียลในงานราชการแผนดินแตไมสําเร็จ 
พวกเขาไมพบขอบกพรองของดาเนียลเลยเพราะทานซ่ือสัตย 
ไมเคยฉอราษฎรบังหลวง หรือละเลยหนาที่ 
5ในที่สุดคนเหลานี้ก็พูดกันวา 
"เราไมมีทางหาเรื่องจับผิดดาเนียลคน นี้ไดเลย 
นอกจากเรื่องเก่ียวกับพระบัญญัติแหงพระเจาของเขา" 
6ฉะนั้นผูบริหารการปกครองคนอื่น 
และเหลาอุปราชทั้งหลายจึงรวมกลุมกันเขาเฝาและทูลวา 
"ขาแตกษัตริยดาริอัส 
ขอทรงพระเจริญเปนนิตย7ขาพระบาททั้งหลายผู 
บริหารการปกครอง แมทัพ อุปราช องคมนตรี 
และผูวาการทั้งปวงเห็นพองตองกันวาฝาพระบาทควรออกพระราช
กฤษฎีกาวาตลอดสามสิบวันท่ีจะถึงนี้ ผูหนึ่งผูใดอธิษฐาน 
ตอเทพเจาหรือขอตอมนุษยคนใดนอกเหนือ 
จากฝาพระบาทแลวขาแตกษัตริย 
ผูนั้นจะตองถูกโยนลงในถํ้าสิงโต 8บัดนี้ ขาแตกษัตริย 
ขอทรงออกพระราชกฤษฎีกาเปนลายลักษณ อักษร 
ที่ผูใดจะเปลี่ยนแปลงมิได ซ่ึงตามกฎ 
หมายแหงชาวมีเดียและเปอรเซียจะยกเลิกมิได" 9ฉะนั้น 
กษัตริยดาริอัสจึงใหออกพระราชกฤษฎีกาเปนลายลักษณอักษร 
10เม่ือดาเนียลทราบวาพระราชกฤษฎีกา 
ประกาศใชแลวทานกลับบาน 
ขึ้นไปยังหองชั้นบนซึ่งหนาตางเปดไปทางกรุงเยรูซาเล็ม 
ทานคุกเขาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจาของ ทานวันละ 3 ครั้ง 



ตามที่เคยปฏิบัติเสมอมา 
11แลวคนเหลานั้นรวมกลุมกันไปเฝาดูและพบดาเนียลอธิษฐานทูล
วิงวอนตอพระเจา12พวกเขาจึงไปเขาเฝากษัตริย 
ทูลเก่ียวกับพระราชกฤษฎีกาวา 
"ฝาพระบาททรงออกพระราชกฤษฎีกาแลวมิใชหรือวา ตลอดสาม 
สิบวันนี้ ผูใดอธิษฐานตอพระเจา 
หรือขอตอมนุษยคนใดนอกเหนือฝาพระบาทแลว ขาแตกษัตริย 
ผูนั้นจะตองถูกโยนลงในถํ้าสิงโต"กษัตริยตรัสตอบวา 
"คําสั่งนั้นมีผลบังคับใชตามกฎหมายแหงชาวมีเดียและเปอรเซียซ่ึง
ยกเลิกมิได" 
13พวกเขาจึงทูลกษัตริยวา "ขาแตกษัตริย 
ดาเนียลซึ่งเปนเชลยคนหนึ่งจากยูดาห 
ไมใสใจในฝาพระบาทหรือพระราชกฤษฎีกาท่ีทรงใหบันทึกเปนลา
ยลักษณอักษร เขายังคงอธิษฐานวันละสามครั้ง" 
14เม่ือกษัตริยทรงทราบเชนนี้ก็ทุกขพระทัย ยิ่งนัก 
ทรงครุนคิดหาวิธีชวยเหลือดาเนียล จวบจนพลบค่ํา 
15คนเหลานั้นก็รวมกลุมกันมาเขาเฝาและ ทูลวา "ขาแตกษัตริย 
ขอทรงระลึกวาตามกฎหมายแหงชาวมีเดียและเปอรเซียคําสั่งหรือ
กฤษฎีกาใดๆ ของกษัตริยจะเปลี่ยน แปลงไมไดเลย" 
16ฉะนั้นกษัตริยจึงมีพระบัญชา 
และพวกเขาก็จับดาเนียลโยนลงในถ้ําสิงโต กษัตริย 
ตรัสกับดาเนียลวา 
"ขอใหพระเจาท่ีเจาปรนนิบัติเสมอมานั้นชวยเหลือเจาเถิด"  
17หินกอนหนึ่งถูกนํามาวางปดท่ีปากถํ้าแลวกษัตริยประทับตราพร
ะธํามรงคท่ีหิน นั้น และบรรดาขุนนางประทับตราแหวนของตน 
เพื่อมิใหใครมาเปลี่ยนแปลงแกไขสถานการณของดาเนียลได 
18แลวกษัตริย เสด็จกลับวัง ทรงงดเสวยและการบันเทิงท้ังปวง 
และตลอดคืนนั้นพระองคบรรทมไม หลับเลย 



19ทันทีท่ีฟาสางกษัตริยก็รีบรุดมายังถํ้าสิงโต 20เมื่อเขามาใกลถํ้า 
พระองคตรัสเรียกดาเนียลดวยพระสุรเสียงอันปวดราววา 
"โอดาเนียลผูรับใชแหงพระเจาผูทรงพระชนมอยูพระเจาที่เจารับใ
ชเสมอมานั้น ชวยเจาพนจากสิงโตไดหรือเปลา" 
21ดาเนียลทูลตอบวา"ขาแตกษัตริย ขอ ทรงพระเจริญตลอดไปเถิด 
22พระเจาของขา พระบาท สงทูตของพระองคมาปดปากสิงโต 
ไวพวกมันไมไดทําอะไรขาพระบาทเลย 
เพราะขาพระบาทบริสุทธ์ิในสายพระเนตร พระเจา 
และมิไดกระทําผิดพลาดประการใด 
ตอเบื้องพระพักตรองคกษัตริยเลย" 
23กษัตริยทรงยินดีเปนลนพน 
ตรัสสั่งใหดึงดาเนียลขึ้นจากถํ้าเม่ือดาเนียลขึ้นมาแลว 
ปรากฏวาทานไมมีบาดแผลใดๆ  เพราะทาน 
ไววางใจพระเจาของทาน 
24กษัตริยทรงใหจับบรรดาผูท่ีกลาวหา ดาเนียลโยนลงในถํ้าสิงโต 
พรอมท้ังภรรยาและลูกๆ  
กอนที่รางคนเหลานั้นจะกระทบพื้นถํ้าก็ถูกสิงโตขย้ํากระดูกแหลกสิ้
น  
25แลวกษัตริยดาริอัสทรงพระอักษรถึงพลเมืองทุกชาติทุกภาษาท่ัว
อาณาจักรวา "ขอใหทานทั้งหลายเจริญรุงเรืองเถิด 
26ขาพเจาออกกฤษฎีกาใหทุกคนทั่วราชอาณาจักรจงเคารพยําเก
รงพระเจาของ ดาเนียล 
เพราะพระองคทรงเปนพระเจาผูทรงพระ 
ชนมอยูและทรงดํารงอยูตลอดกาล ราช- 
อาณาจักรของพระองคจะไมมีวันถูกทําลาย 
ราชอํานาจของพระองคไมมีท่ีสิ้นสุด 
27พระองคทรงชวยและทรงกอบกูทรงกระทําการ 



อัศจรรยและหมายสําคัญตางๆ ในสวรรค และ 
บนแผนดินโลกพระองคทรงกอบกูดาเนียล จากอํานาจของสิงโต" 
28ดังนั้นดาเนียลจึงเจริญรุงเรืองในรัชกาลกษัตริยดาริอัส 
และในรัชกาลของกษัตริยไซรัสแหงเปอรเซีย 
 
 
สัตวท้ังสี่ 
7ในปแรกของรัชกาลกษัตริยเบลชัสซารแหงบาบิโลนดาเนียลฝนเ
ห็นนิมิตขณะ นอนหลับอยูทานไดบันทึกความฝนไว 
2ดาเนียลกลาววา 
"ในนิมิตยามค่ําคืนขาพเจามองไปเบื้องหนามีลมท้ังสี่ทิศจากฟา 
พัดกลาทําใหทองทะเลใหญปนปวน 3และ 
แลวสัตวมหึมาสี่ตัวโผลขึ้นจากทะเล 
แตละตัวมีลักษณะไมเหมือนกัน 
4ตัวแรกเหมือนสิงโตและมีปกเหมือนนกอินทรี 
ขาพเจาเฝาดูเห็นปกของมันถูกฉีกออกมันถูกพยุงขึ้นจากพื้นใหยืน
ดวยสองขาแบบ มนุษย 
และมันไดรับจิตใจเยี่ยงมนุษย5ขาพเจาเห็นสัตวตัวท่ีสองซ่ึงแลดูเห
มือนหมีมันโผลขึ้นมา ปากคาบซ่ีโครงสามซ่ีไว มีผูบอกมันวา 
"ลุกขึ้นเถิดจงกินเนื้อใหอิ่ม" 
 6หลังจากนั้นขาพเจามองไป มีสัตวอีกตัวหนึ่งเหมือนเสือดาว 
ที่หลังของมันมีปกสี่ปกคลายปกนก สัตวตัวนี้มีสี่หัว 
และมันไดรับอํานาจใหปกครอง 
7หลังจากนั้น ในนิมิตขาพเจาเห็นสัตวตัว ท่ีสี่นากลัวสยดสยอง 
และมีฤทธิ์อํานาจมาก มันมีฟนเหล็กซ่ีมหึมา 
มันขยํ้าเคี้ยวเหย่ือและเหยียบย่ําสวนอื่นๆ 
ที่เหลือจนแหลกลาญสัตวตัวนี้แตกตางจากตัวอื่นๆ  
ตรงที่มีเขาสิบเขา 



8ขณะที่ขาพเจากําลังคิดเรื่องเขาตางๆ อยู นั้น ก็มีเขาเล็กๆ 
อีกอันหนึ่งโผลขึ้นมาทามกลางเขาอื่นๆ  
และทําใหสามในสิบเขาแรกนั้นถูกถอนออกไป 
เขาเล็กนี้มีตาเหมือนตามนุษยและมีปากซ่ึงคุยโวโออวด 
9ขณะที่แลดู ขาพเจาก็เห็นบัลลังกตางๆ  
จัดต้ังไวแลวและองคผูดํารงอยูต้ังแตดึกดํา 
บรรพประทับท่ีบัลลังกของพระองค ฉลอง 
พระองคขาวเหมือนหิมะพระเกศาแลดู 
เหมือนขนสัตวท่ีขาวสะอาดบัลลังกของพระ 
องคมีเปลวไฟลุกโชนและที่ลอก็ลุกโชติชวง 10เปลวเพลิงด่ังลําธาร 
ไหลมาจากเบ้ืองพระพักตรพระองคผูรับใช24นับลานคอยปรนนิบัติ
พระองค และมีคนนับโกฏิยืนอยูตอเบ้ือง พระพักตรพระองค 
การพิจารณาคดีเริ่มขึ้นหนังสือเลมตางๆ ถูกเปดออก 
11แลวขาพเจาจับตาดูตอไปเพราะคําคุยโว โออวดของเขาเล็กๆ 
นั้น ขาพเจาเฝาดูจน กระทั่งสัตวนั้นถูกฆารางของมันถูกทําลาย 
แลวถูกโยนลงในไฟที่ลุกโชน 12(สัตวอื่นๆ  
ถูกยึดอํานาจไปหมดแลว 
แตไดรับอนุญาตใหมีชีวิตอยูตอไปอีกชั่วระยะหนึ่ง) 
13ในนิมิตคืนนั้น ขาพเจาเห็นมีผูหนึ่งเหมือนบุตรมนุษย 
เสด็จมาพรอมดวยเมฆทั้งหลายแหงฟาสวรรค พระองคเสด็จเขา 
ไปใกลและเขาเฝาองคผูดํารงอยูตั้งแตดึก ดําบรรพ 
14พระองคไดรับสิทธิอํานาจเกียรติ สิริและอํานาจสูงสุด 
ชาวโลกท้ังมวลทุกชาติทุกภาษา นมัสการพระองคอํานาจของพระ 
องคดํารงอยูตลอดกาล ราชอาณาจักรของพระองคไมมีวันสิ้นสุด 
 
ความหมายของนิมิต 
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15ขาพเจาดาเนียลทุกขใจยิ่งนัก 
นิมิตท่ีเห็นทําใหขาพเจาวาวุนสับสน16ขาพเจากาว 
เขาไปใกลผูหนึ่งซ่ึงยืนอยูท่ีนั่น 
ขอใหชวยอธิบายความหมายของสิ่งท้ังปวงนี้ 
ทานผูนั้นจึงบอกขาพเจาวา 
17"สัตวมหึมาท้ังสี่คืออาณาจักรทั้งสี่ท่ีจะรุงเรืองขึ้นในโลก18แตวิสุ
ทธิชนของพระผูสูงสุดจะไดรับอาณาจักรและครอบครองตลอดไปชั่
วนิจนิรันดร" 
19ขาพเจาตองการทราบถึงความหมายแทจริงของสัตวตัวท่ีสี่ซ่ึงแต
กตางจากตัวอื่นๆ  
ทั้งหมดและนากลัวท่ีสุดมีฟนเหล็กและมีอุงเล็บทองสัมฤทธ์ิ 
สัตวซ่ึงเคี้ยวขย้ําเหยื่อของมันและเหยียบย่ําสวนอื่นๆ 
ที่เหลือจนแหลกลาญ 20และขาพเจาตองการทราบเกี่ยวกับเขาทั้ง 
10 บนหัวสัตวนั้น 
และเขาอีกอันหนึ่งซ่ึงโผลขึ้นมาทําใหสามเขาถูกถอนออกไปเขานั้
นโดดเดนกวาเขาอื่นๆ  มันมีตาและมีปากซ่ึงคุยโออวด 
21ข ณะ ที่ขาพเจามองดูอยู 
เขานั้นก็เขาทําศึกกับเหลาวิสุทธิชนและไดชัยชนะ 
22จนกระท่ังองคผูดํารงอยูต้ังแตดึก ดําบรรพเสด็จมา 
และประกาศคําตัดสินใหฝายวิสุทธิชนแหงพระผูสูงสุดชนะ 
และเปนเวลาที่วิสุทธิชนเหลานั้นไดครอบครองอาณาจักร 
23ทานผูนั้นอธิบายใหขาพเจาฟงวา 
"สัตวตัวท่ีสี่คืออาณาจักรที่สี่ซ่ึงจะเกิดขึ้นในโลกจะแตกตางจากอา
ณาจักรอื่นๆ ทั้งปวงและจะทําลายลางโลกท้ังโลก 
เหยียบย่ําและบดขยี้ใหแหลกลาญ 
24เขาสิบเขาคือกษัตริยสิบองคท่ีจะมาจากอาณาจักรนี้ 
ภายหลังจะมีกษัตริยอีกองคหนึ่งขึ้นมาซ่ึงแตกตางจากองคอื่นๆ 
และจะโคนลมกษัตริยสามองคลง 



25กษัตริยองคนี้จะกลาวลบหลูพระผูสูงสุดและกดขี่ขมเหงวิสุทธิชน
ของพระเจา 
จะพยายามเปลี่ยนแปลงกําหนดวาระและบทบัญญัติตางๆ  
วิสุทธิชนท้ังหลายจะตกอยูในกํามือของกษัตริยองคนี้ตลอดหนึ่งวา
ระสองวาระ และครึ่งวาระ25 
26แตการพิจารณาคดีจะเริ่มขึ้นแลวฤทธิ์ 
อํานาจของกษัตริยองคนั้นจะถูกนําออกไป 
และถูกทําลายลางอยางสิ้นเชิงตลอดไป 
27และแลววิสุทธิชนประชากรแหงพระเจาสูงสุดจะไดรับสิทธิครอบ
ครองอํานาจและ ความยิ่งใหญของอาณาจักรตางๆ 
ทั่วใตฟาราชอาณาจักรแหงพระเจาสูงสุดจะย่ังยืนชั่วนิจนิรันดร 
ผูครอบครองทั้งปวงจะนบนอบเชื่อฟงและนมัสการพระองค" 
28จบเรื่องราวแตเพียงนี้แลวขาพเจาดาเนียลก็ทุกขใจยิ่งนักเนื่องด
วยความคิดตางๆ ของขาพเจา 
ใบหนาของขาพเจาซีดเผือดแตขาพเจาเก็บงําเรื่องนี้ไวกับตนเอง" 
 
  
แกะกับแพะ 
8ในปท่ี 3 แหงรัชกาลเบลชัสซาร 
ขาพเจาดาเนียลเห็นนิมิตอีกครั้งหนึ่ง 
2ในนิมิตขาพเจาเห็นตัวเองอยูท่ีปอมชั้นในเมืองสุสาในแควนเอลา
มในนิมิตขาพเจาอยูริมคลอง อุไล 
3ขาพเจามองไปเห็นแกะผูตัวหนึ่งยืนอยู ริมน้ํา แกะนี้มี 2 เขา 
เขาขางหนึ่งยาวกวาอีกขาง แตงอกขึ้นมาทีหลัง 
4ขาพเจามองดูแกะผูตัวนั้นขวิดไปทางตะวันตก 

                                      
25 7:25  หรือ หนึ่งป สองป และครึ่งป 



ทางเหนือและทางใต ไมมีสัตวใดตอกรกับมันไดและไมมีสิ่งใดชวย 
ใหพนจากอํานาจของมันมันทําอะไรตามใจชอบและผยองตนขึ้น 
5ขณะขาพเจาครุนคิดเรื่องนี้อยูทันใดนั้น มีแพะผูตัวหนึ่ง 
วิ่งหอขามพื้นพิภพมาจากทางตะวันตกอยางรวดเร็วเทาของมันไมแ
ตะดิน มันมีเขางอกโดดเดนอยูระหวางตา 6มันรี่เขาใสแกะผู 2 เขา 
ซ่ึงขาพเจาเห็นยืนอยูริมคลองนั้น 
และพุงชนดวยความโกรธอยางยิ่ง 
7ขาพเจาเห็นมันขวิดแกะผูอยูอยางโกรธ จัด 
จนเขาทั้งสองของแกะหักไป แกะสูไมไดจึงลมลงท่ีพ้ืน 
ถูกแพะเหยียบยํ่า ไมมีใครชวยแกะนั้นได 
8แพะตัวนั้นย่ิงใหญมากแตเม่ือมันผยองตนขึ้นและเรืองอํานาจสุดขี
ดเขาใหญของมันก็หักและมีเขาโดดเดน 4 อันงอกขึ้นแทนที่ 
ชี้ไปยังทิศทางลมทั้งสี่แหงฟาสวรรค  
9มีเขาเล็กๆ  งอกขึ้นจากเขา1 ใ น  4 เขา นี้แลวงอกขึ้นเรื่อยๆ  
แผอํานาจไปทางใต ทางตะวันออกและสูดินแดนอันงดงาม 
10มันเติบใหญขึ้นจนถึงบริวารแหงสวรรค 
แลวเหวี่ยงดาวบางดวงรวงตกมาที่พ้ืนโลกและเหยียบ ย่ําเสีย 
11มันหยิ่งผยองตีเสมอองคราชันแหงสวรรค 
โดยเลิกลมการถวายเครื่องบูชาประจําวันแดพระองค 
และกระทําใหสถานศักด์ิสิทธ์ิของพระองคตกต่ํา 
12เนื่องเพราะการกบฏนี้ กองกําลังแหงวิสุทธิชน 
และการถวายเครื่องบูชาประจําวันก็อยูในเงื้อมมือของมันมันทําอะไ
รก็เจริญรุงเรืองทุกอยางและสัจธรรมถูกเหวี่ยงลงกับพื้น 
13แลวขาพเจาไดยินผูบริสุทธ์ิองคหนึ่งกลาว 
และผูบริสุทธ์ิอีกองคหนึ่งถามวา "อีกนานเทาไร 
จึงจะสําเร็จตามนิมิตอันเก่ียวกับเครื่องบูชาประจําวัน 
การกบฏซึ่งทําใหเกิดการเริศราง 
สถานศักด์ิสิทธิ์และกองกําลังแหงสวรรคถูกเหยียบย่ํา" 



14ทูตองคนั้นตอบวา "อีก 
2,300วันคืนแลวสถานศักด์ิสิทธิ์ไดรับการบูรณะขึ้นมาใหม" 
 
ความหมายของนิมิต 
15ขณะที่ขาพเจาดาเนียลเฝาดูนิมิตอยู 
และพยายามทําความเขาใจ 
ก็มีผูหนึ่งซ่ึงมองดูเหมือนมนุษยยืนอยูตรงหนาขาพเจา 
16และขาพเจาไดยินเสียงชายผูหนึ่งรองเรียก ขามคลองอุไลมาวา 
"กาเบรียลเอยอธิบาย ความหมายของนิมิตใหชายคนนี้ฟงเถิด" 
17ขณะที่ทูตกาเบรียลเขามาใกลท่ีซ่ึงขาพ เจายืนอยูนั้น 
ขาพเจาก็ตกใจกลัวและลมตัวลงกราบ ทานกลาวแกขาพเจาวา 
"บุตรมนุษยเอย จงเขาใจเถิดวานิมิตนั้นเก่ียวกับกาลอวสาน" 
18ขณะที่ทานกลาวแกขาพเจาขาพเจาก็หมดสติหลับใหลซบหนาล
งกับดิน ทานแตะ ตองขาพเจาและพยุงใหยืนขึ้น 
19ทานกลาววา 
"เรากําลังจะแจงใหเจาทราบถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในวาระแหงพระพิโร
ธ ในภายภาคหนา เพราะนิมิตนี้เก่ียวของกับกาลอวสาน 
ซ่ึงกําหนดไวแลว 20แกะผู 2 
เขาที่เจาเห็นคือบรรดากษัตริยแหงมีเดียและ เปอรเซีย 
21แพะผู26คืออาณาจักรแหงกรีซและเขาใหญระหวางตาคือกษัตริ
ยองคแรก 22เ ข า  4 อันซ่ึงงอกแทนอันท่ีหัก 
คือสี่อาณาจักรซ่ึงกอกําเนิดขึ้นจากชาตินั้น 
แตไมมีอํานาจเทียบเทา 
23ในปลายรัชกาลกษัตริยเหลานั้น เมื่อพวกกบฏชั่วรายอยางเต็มท่ี 
จะมีกษัตริยองคหนึ่งขึ้นมา ซึ่งมีหนาตาถมึงทึงและเจา เลหเพทุบาย 
24เขาจะเขมแข็งมากแตมิใชโดย อํานาจของเขาเอง 

                                      
26 8:21  หรือ แพะขนดก 



เขาจะทําใหเกิดความพินาศยอยยับและจะทําสิ่งใดก็สําเร็จลุลวงเข
าจะทําลายลางบรรดาผูทรงอํานาจ 
และวิสุทธิชน25เขาจะทําใหการลอลวงแพรขยายมากขึ้นและคิดว
าตนเองเหนือกวาผูอื่น เขาจะทําลายลางคนทั้งหลาย 
ขณะท่ีพวกเขารูสึกม่ันคง และเขาถึงกับทาทายองคจอมราชัน 
แตเขาจะถูกทําลายลางโดยอํานาจซ่ึงไมไดมาจากมนุษย 
26นิมิตวาดวยวันและคืน 
ซ่ึงบอกไปแลวนั้นจะเปนจริงแตจงประทับตราเก็บไวเพราะ 
เก่ียวกับอนาคตอันไกล" 
27ขาพเจาดาเนียลหมดแรง นอนปวยอยูหลายวัน 
แลวขาพเจาก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติหนาท่ี ถวายกษัตริย 
แตวิตกกังวลเพราะนิมิตนั้นซ่ึงเกินความเขาใจ 
 
  
คําอธิษฐานของดาเนียล 
9ในปท่ีหนึ่งแหงรัชกาลกษัตริยดาริอัส โอรสของเซอรซิส27 
(ทรงเปนชาวมีเดีย)ซ่ึงไดครองอาณาจักรบาบิโลน 
2ในปแรกแหงรัชกาล ขาพเจาดาเนียลทราบจากพระคัมภีร 
วาดวยพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา 
ซ่ึงตรัสกับเยเรมียผูเผยพระวจนะวา กรุงเยรูซาเล็มจะเริศรางอยู 70 
ป 3ขาพเจาจึง ขะมักเขมนอธิษฐานวิงวอนตอองคพระผูเปนเจา+ 
พระเจา ดวยการอดอาหาร สวมเสื้อผากระสอบและคลุกขี้เถา 
4ขาพเจาอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพเจาและทู
ลสารภาพบาปวา 
"ขาแตองคพระผูเปนเจาพระเจาผูทรงยิ่งใหญและนาครั่นคราม 
ผูทรงรักษาคําม่ันสัญญาแหงความรัก 

                                      
27 9:1 หรือ อาหะสุเอรัส  



ตอบรรดาผูท่ีรักและเชื่อฟงพระบัญชา 
5ขาพระองคท้ังหลายไดกระทําผิดกระทําบาป 
ทําชั่วและกบฏตอพระองค 
หันหนีจากบทบัญญัติและพระบัญชาของพระองค 
6ขาพระองคท้ังหลายมิไดเชื่อฟงเหลาผูเผยพระวจนะผูรับใชของพ
ระองค 
ซ่ึงกลาวในพระนามของพระองคแกบรรดากษัตริยเจานายบรรพบุรุ
ษของ พวกขาพระองคตลอดจนประชากรแหงแผนดิน 
7ขาแตองคพระผูเปนเจา พระองคทรงชอบธรรม 
แตทุกวันนี้ขาพระองคท้ังหลายตองอับอายขายหนาไมวาชาวยูดา
หชาวกรุงเยรูซาเล็มและปวงอิสราเอล ทั้งใกลและไกล 
ในประเทศตางๆ  ซึ่งพระองคทรงกระจายขาพระองคท้ังหลายไป 
เนื่องจากเรามิไดสัตยซ่ือตอพระองค8ขาแตองคพระผูเปนเจาขาพร
ะองคท้ังหลายตลอดจนบรรดากษัตริยเจานายและบรรพบุรุษตองอั
ปยศอดสูเพราะ ไดกระทําบาปตอพระองค 
9องคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองคท้ังหลาย 
ทรงเปยมดวยเมตตาและทรงใหอภัย แมวาขาพระ 
องคท้ังหลายกบฏตอพระองค10มิไดเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเ
จาของขาพระองคท้ังหลาย 
หรือปฏิบัติตามบทบัญญัติท่ีพระองคประทานผานทางผูเผยพระวจ
นะผูรับใชของพระองค 
11อิสราเอลทั้งปวงไดลวงละเมิดบทบัญญัติของพระองค 
หลงเตลิดไปไมยอมเชื่อฟงพระองค 
ฉะนั้นคําแชงสาปและโทษทัณฑท้ังปวงซึ่งบันทึกไวในบทบัญญัติแ
หงโมเสสผูรับใชของพระเจา 
จึงตกแกขาพระองคท้ังหลายผูซ่ึงกระทําบาปตอพระองค 
12พระองคทรงกระทําตามท่ีตรัสไวแลวท่ีวาจะนําภัยพิบัติ 
ยิ่งใหญมายังขาพระองคท้ังหลายและกษัตริย ผูครอบครอง 



ทั่วใตฟาไมมีสิ่งใดเกิดขึ้นเสมอ เหมือนที่เกิดแกเยรูซาเล็ม 
13ภัยพิบัติท้ังปวง นี้เกิดแกขาพระองคท้ังหลาย 
ตามที่บันทึกไวแลวในบทบัญญัติแหงโมเสส 
ถึงกระนั้นขาพระองคท้ังหลายก็มิไดแสวงหาความเมตตาจากองคพ
ระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระ 
องคท้ังหลายโดยหันหนีจากบาปผิด และมิ 
ไดใสใจในความจริงของพระองคเลย 
14องคพระผูเปนเจามิไดทรงรีรอที่จะนําภัยพิบัตินี้มายังขาพระองค
ทั้งหลาย เพราะพระเยโฮ 
วาหพระเจาของขาพระองคทั้งหลายทรงชอบธรรม 
ในทุกสิ่งท่ีทรงกระทํา 
ถึงเพียงนี้แลวขาพระองคท้ังหลายยังไมยอมเชื่อฟงพระองค  
15ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระ องคท้ังหลาย 
ผูทรงนําประชากรของพระองค ออกจากอียิปต 
ดวยพระหัตถอันทรงอานุภาพและผูสถาปนานามของพระองคซ่ึงยื
นยงตราบเทาทุกวันนี้ ขาพระองคท้ังหลายไดทํา ผิดทําบาปไปแลว 
16ขาแตองคพระผูเปนเจาเพื่อใหสอดคลองกับการกระทําอันชอบธ
รรม ทั้งปวงของพระองค 
โปรดทรงหันเหพระพิโรธจากเยรูซาเล็มเมืองของพระองค ภูเขา 
บริสุทธิ์ของพระองค บาปชั่วของขาพระองค 
ทั้งหลายและมลทินผิดแหงบรรพบุรุษของขาพระองคท้ังหลายเปนเ
หตุใหเยรูซาเล็มและประชากรของพระองค 
กลายเปนท่ีเหยียดหยามของคนทั้งปวงที่อยูโดยรอบ 
17ขาแตพระเจา 
บัดนี้ขอทรงสดับคําอธิษฐานวิงวอนแหงผูรับใชของพระองคขา 
แตองคพระผูเปนเจา 
เพื่อเห็นแกพระองคเองโปรดเหลียวแลสถานนมัสการอันเริศรางขอ
งพระองคเถิด 18ขาแตพระเจา ขอทรง นอมพระกรรณสดับ 



โปรดทอดพระเนตรความเริศรางของกรุงซ่ึงใชพระนามของพระ 
องค ขาพระองคท้ังหลายทูลวิงวอนตอพระองค 
มิใชโดยความชอบธรรมของขาพระองค 
ทั้งหลายแตโดยหวังพึ่งพระเมตตายิ่งใหญของพระองค 
19ขาแตองคพระผูเปนเจาขอทรงสดับ 
ขาแตองคพระผูเปนเจาขอทรงใหอภัยขาแตองคพระผูเปนเจา 
ขอทรงสดับ และทรงชวย 
ขาแตพระเจาของขาพระองคขออยาทรงเนิ่นชา 
เพื่อเห็นแกพระองคเองเพราะนครของพระองคและประชากรของพ
ระองค ใชพระนามของพระองค" 
เจ็ดสิบของ "เจ็ด" 
20ขณะขาพเจาทูลอธิษฐานสารภาพความ 
ผิดบาปของตัวเองและของชนอิสราเอลพี่ 
นองรวมชาติและทูลออนวอนองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพเจ
าเพื่อภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค 
21ขณะที่อธิษฐานอยูนั้น 
กาเบรียลผูซ่ึงขาพเจาเห็นในนิมิตครั้งกอน 
เหาะมาหาขาพเจาอยางรวดเร็ว ในเวลาถวายเครื่องบูชา 
ยามเย็น22ทานกลาวแกขาพเจาวา "ดาเนียล 
เอยเรามาเพื่อใหเจาประจักษแจง และเขาใจ 
23ทันทีท่ีเจาเริ่มอธิษฐาน เราก็มาเพื่อบอกคําตอบแกเจา 
เพราะเจาเปนผูท่ีทรงรักยิ่งฉะนั้นจงใครครวญเนื้อความและเขาใจ
นิมิตนั้น 
24เจ็ดสิบของ "เจ็ด"28 
ทรงกําหนดไวแลวสําหรับพี่นองรวมชาติและนครศักด์ิสิทธิ์ของเจา
ใหเลิกการลวงละเมิด ยุติการ ทําบาปลบลางความชั่ว 

                                      
28 9:24-27  "ชวงเจ็ด" นี้อาจหมายถึง 7 วันหรือ 7 ป ก็ได 



และนํามาซ่ึงความ ชอบธรรม อันม่ันคงนิรันดรเพื่อประทับตรา 
นิมิตและคําพยากรณ และเพื่อเจิมสถานที่บริสุทธ์ิท่ีสุด**29  
25จงรับรูและเขาใจขอนี้เถิด 
คือตั้งแตมีพระราชกฤษฎีกาใหกอบกูและบูรณะเยรูซาเล็ม 
จวบจนผูท่ีพระเจาทรงเจิมใหเปนผูครอบครองนั้นจะมาถึง จะมี 7 
ข อ ง  "เจ็ด" แ ล ะ  62 ข อ ง  "เจ็ด" 
จะมีการสรางถนนหนทางและคูเมือง แตทําในชวงทุกขยากลําบาก 
26หลังจาก 62 ข อ ง  "เจ็ด" ผูท่ีพระเจาทรงเจิมไวจะถูกประหาร 
และไมมีอะไรสําหรับพระองค ประชาชนแหงผูครอบ ครองที่จะมา 
จะทําลายกรุงนั้นและสถานศักด์ิสิทธ์ิ 
วาระสุดทายจะมาเหมือนน้ําทวมสงครามจะขับเคี่ยวกันไปจนถึงจุด
จบ และมีวิบัติตามที่กําหนดไว 
27ผูนั้นจะยืนยันคําม่ันสัญญากับคนเปนอันมากเปนเวลาหนึ่ง ของ 
"เจ็ด" แตกลางของเจ็ดนั้นเอง 
เ ขาจะสั่งยุติการถวายเครื่องบูชาและของถวายตางๆ  
แลวผูท่ีกอใหเกิดวิบัติ 
จะต้ังสิ่งนาสะอิดสะเอียนอันเปนตนเหตุแหงวิบัติ 
ไวในพระวิหารอันเปนเหตุใหเกิดความสลดหดหู 
จวบจนวาระสุดทายมาถึงเขาตามที่กําหนดไว" 
 
 
 
ดาเนียลเห็นผูหนึ่งในนิมิต 
10ในปท่ี 3 
ของรัชกาลกษัตริยไซรัสแหงเปอรเซียพระเจาทรงสําแดงเรื่องหนึ่ง 
แกดาเนียล(ซ่ึงไดชื่อวาเบลเทชัสซาร) 

                                      
29 9:24  หรือ ผูบริสุทธ์ิท่ีสุด 



เปนเรื่องจริงและเปนเรื่องสงครามใหญ30 
ทานไดความเขาใจในเนื้อความโดยทางนิมิต 
2ครั้งนั้นขาพเจาดาเนียลเปนทุกขอยูตลอด 3 สัปดาห 
3ขาพเจาไมรับประทานอาหาร ชั้นดีหรือเนื้อ 
และไมไดแตะตองเหลาองุนหรือใชเครื่องชโลมกายใดๆ  
จนกระทั่งลวง 3 สัปดาหนั้นแลว 
4ในวันท่ี 24 ของเดือนที่หนึ่ง 
ขณะท่ีขาพเจายืนอยูริมฝงแมน้ําไทกริส 
5ขาพเจามองไปเห็นชายผูหนึ่งสวมเสื้อผาลินินเนื้อละเอียดคาดเข็ม
ขัดทองคําเนื้อดี6ก า ย ข อ ง  ทานสุกใสเหมือนบุษราคัม 
ใบหนาเจิดจาเหมือนแสงฟาแลบ 
นัยนตาเหมือนเปลวไฟลุกโชนแขนขาเปนมันปลาบเหมือนทองสัมฤ
ทธ์ิขึ้นเงา และมีเสียงดังเหมือนเสียงคน หมูใหญ 
7ขาพเจาดาเนียลเพียงคนเดียวท่ีเห็นนิมิตนั้น 
ผูคนที่อยูกับขาพเจาไมเห็นอะไร 
แตพวกเขาก็หวาดกลัวจนหนีไปหลบซอน 
8ขาพเจาจงึถูกท้ิงไวตามลําพังขาพเจาเพง ดูนิมิตยิ่งใหญนี้ 
แลวก็หมดเรี่ยวแรง หนาซีดเผือดเหมือนคนตายและทําอะไรไมถูก 
9จากนั้นขาพเจาไดยินทานผูนั้นตรัส 
ขณะท่ีฟงอยูขาพเจาก็หมดสติฟุบหนาลงกับดิน  
10มีมือมาแตะตองขาพเจาแลวพยุงขาพเจา ใหคอยๆ 
ลุกขึ้นดวยมือและเขาท่ีสั่นเทา11ทานกลาววา "ดาเนียลเอย 
เจาผูเปนท่ีทรงรักยิ่งจงใสใจฟงถอยคําท่ีเราจะบอกอยูนี้และยืนขึ้นเ
ถิด เพราะพระเจาทรงใชเรามาหาเจา" 
เม่ือทานกลาวอยางนี้ขาพเจาก็ยืน ขึ้นตัวยังสั่นอยู 

                                      
30 10:1  หรือ และเขาใจยากมาก 



12ทานกลาวตอไปวา "ดาเนียลเอย อยากลัวเลย 
ตั้งแตวันแรกที่เจาต้ังใจแนวแน จะหาความเขาใจ 
และถอมใจลงจําเพาะพระพักตรพระเจา 
พระองคก็ทรงสดับคําอธิษฐาน ของเจา และเรามาเพื่อตอบเจา 
13แตเทพแหงอาณาจักรเปอรเซียขัดขวางเราอยูถึง 21 วัน 
และมีคาเอลหัวหนาทูต สวรรคองคหนึ่งมาชวยเรา 
เ พราะเราถูกเทพแหงเปอรเซียหนวงเหนี่ยวไวท่ีนั่น 14บัดนี้ 
เรามาเพื่ออธิบายใหเจาทราบ 
ถึงสิ่งท่ีจะเกิดแกพ่ีนองรวมชาติของเจาในอนาคต 
เพราะนิมิตนั้นเก่ียวกับกาลภายหนา" 
15ขณะที่ทานกลาวอยูนั้นขาพเจาก็หมอบ 
ซบหนากับดินนิ่งเงียบอยู 16แลวทานที่แลดู เหมือนมนุษย 
ยื่นมือมาแตะริมฝปากขาพเจาขาพเจาจึงเปดปากพูดขาพเจากลาว
กับทาน ท่ีอยูตรงหนาวา 
"ทานเจาขาขาพเจาทุกขใจยิ่งนักเนื่องดวยนิมิตนั้นและทําอะไรไม
ได 17ขาพเจาทาสผูต่ําตอยจะกลาวแกทานอยางไรได 
ขาพเจาหมดเรี่ยวแรง แมแตหายใจยังแทบจะไมไหว" 
18แลวทานผูแลดเหมือนมนุษย ก็แตะ ตองขาพเจา 
ทําใหขาพเจามีกําลังวังชาขึ้น 19ทานกลาววา 
"เจาผูเปนท่ีทรงรักยิ่ง อยากลัวเลย สันติสุขจงมีแกเจา 
จงเขมแข็งและมั่นคงเถิด" เมื่อทานกลาวดังนั้นแลว ขาพเจา 
ก็เขมแข็งขึ้น จึงพูดวา "ทานโปรด กลาวตอ ไปเถิด 
ดวยวาทานไดฟ- นกําลังใหขาพเจาแลว" 
20ทานจึงกลาววา "เจารูหรือไมวาเหตุใด เราจึงมาหาเจา 
แลวเราจะกลับไปตอสูกับเทพ แหงเปอรเซีย 
หลังจากนั้นเทพแหงกรีซจะมา 
21แตอยางไรก็ตามเรามาก็เพื่อจะบอกเจาถึงสิ่งท่ีเขียนไวในหนังสื
อแหงสัจธรรม  



(ไมมีใครชวยเราตอสูกับเทพทั้งสองนั้นยกเวนมีคาเอลทูตสวรรคข
องเจา 
 
11และในปแรกของรัชกาลดาริอัสชาว มีเดีย 
เราทําหนาท่ีสนับสนุนและปกปองเขา) 
 
กษัตริยแหงเหนือและใต 
 2บัดนี้เราจะบอกความจริงใหเจาฟง คือ 
จะมีกษัตริยอีกสามองคในเปอรเซีย 
แลวจะมีองคท่ีสี่ซ่ึงร่ํารวยกวาองคอื่นๆ 31 เมื่อเขาได 
อํานาจโดยอาศัยสมบัติแลวเขาจะปลุกระดมทุกๆ 
คนใหตอสูกับอาณาจักรกรีซ 
3แลวจะมีกษัตริยเกรียงไกรองคหนึ่งขึ้นมา32 
ซ่ึงปกครองดวยอํานาจยิ่งใหญและกระทําตาม 
ใ จ ช อ บ 4หลังจากเขาเรืองอํานาจไมนานจักรวรรดิของเขาจะ
แยกออกเปนสวนๆ ตามทิศทางลมท้ังสี่แหงฟาสวรรค 
ซ่ึงไมไดตกแกเชื้อสายของเขา และไมเรืองอํานาจเทาเขา 
คือจักรวรรดิของเขาจะถูกถอนรากถอนโคนและมีคนอื่นๆ 
มายึดครอง 5กษัตริยฝายใต33 จะเขมแข็งขึ้น 
แตแมทัพคนหนึ่ง**34ของเขาจะเขมแข็งกวาเขาและครอบครองอา
ณาจักร ของตนดวยอํานาจยิ่งใหญ 
6หลายปผานไปทั้งสองจะเปนพันธมิตรกัน 

                                      
31 11:2 คือกษัตริยเซอรซิสท่ีหนึ่ง (486-465 กอน ค.ศ .) 
ซ่ึงระดมพลทุกดานมารบกับกรีซ 
32 11:3 คือกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช 
33 11:5 คือกษัตริยปโทเลมีท่ีหนึ่ง แหงอียิปต 
34 11:5 คือกษัตริยเซลูคัสที่ 1 แหงซีเรีย 



ธิดากษัตริยฝายใต35จะเสด็จไปเจริญไมตรีกับกษัตริยฝาย 
เหนือแตนางจะไมไดอํานาจและตัวกษัตริย 
นั้นกับอํานาจ36ก็จะไมยืนยง ครั้งนั้นนางกับผูติดตาม 
บิดา37ของนางและผูท่ีสนับสนุนนางจะเสียที  
7คนหนึ่ง38ในวงศตระกูลของนางจะขึ้นมาแทนที่นาง 
เขาจะโจมตีกองกําลังของกษัตริย ฝายเหนือ39ทะลวงปอมปราการ 
ตอสูขับ เคี่ยวและมีชัยชนะ 
8ท้ังจะยึดเทพเจาเทวรูปโลหะกับภาชนะเงินและทองอันล้ําคาขนก
ลับ 
ไปอียิปตเขาจะปลอยกษัตริยฝายเหนือไวตามลําพังอยูหลายป9แล
วกษัตริยฝายเหนือจะบุกอาณาจักรของกษัตริยฝายใต 
แตจะถอนทัพกลับประเทศของตน 10ลูกๆ ของเขาจะเตรียมรบ 
ระดมกําลังเปนทัพใหญ ซ่ึงถาโถมเขามาเหมือนน้ําทวมซัด 
โดยไมมีอะไรยับยั้งได รบมาถึงปอมของเขา  
11แลวกษัตริยฝายใต40จะยกทัพออกมาดวยความโกรธเกรี้ยว 
รบกับกษัตริยฝายเหนือ41 

                                      
35 11:6  
เบเรนิสพระธิดาของปโทเลมีท่ีสองแหงอียิปตไดอภิเศกสมรสกับแอ
นติโอคัสท่ีสองแหงซีเรีย 
เพื่อทําสัญญาสันติภาพระหวางดินแดนทั้งสอง ป 252 กอน ค.ศ . 
36 11:6  หรือ ทายาท 
37 11:6 หรือ บุตร 
38 11:7  คือกษัตริยปโทเลมีท่ี 3 ซึ่งเปนอนุชาของเบเรนิส 
39 11: 7 คือกษัตริยเซลูคัสท่ีสองแหงซีเรีย เชนเดียวกับขอ 9 
40 11:11 คือกษัตริยปโทเลมีท่ีสี่แหงอียิปต 
41 11:11  คือกษัตริยแอนติโอคัสท่ีสาม เชนเดียวกับขอ 13, 
แ ล ะ 15,19 



ซ่ึงระดมทัพใหญมาแตพายแพ12เม่ือฝายเหนือถอยทัพกลับไป 
กษัตริยฝายใตจะภาคภูมิใจย่ิงนัก และประหารคนหลายพันคน 
แตก็มีชัยชนะอยูไดไมนาน 
13เพราะกษัตริยฝายเหนือจะยกทัพมาอีกเปนทัพใหญยิ่งกวาคราว
แรก และหลังจากนั้นอีกหลายปจะยกทัพมหึมา 
เสบียงอาวุธครบครันบุกเขามา  
14ในครั้งนั้นมีหลายคนจะลุกฮือขึ้นตอสูกษัตริยฝายใต42 
เพื่อใหเปนไปตามนิมิตพวก 
หัวรุนแรงในหมูพ่ีนองรวมชาติของเจาเองจะกบฏแตไมสําเร็จ 
15แลวกษัตริยฝายเหนือ จะมาสรางเชิงเทินลอมเมือง 
และยึดเมืองปอมปราการไดเมืองหนึ่ง กองกําลังของฝาย 
ใตจะหมดอานุภาพท่ีจะตอกรแมกองทหาร 
ที่ดีท่ีสุดก็หมดกําลังท่ีจะยืนหยัดตอตาน 
16ผูบุกรุกจะทําอะไรตามใจชอบไมมีใครยับย้ัง 
ไดเขาจะสถาปนาตัวเองในดินแดนอันงด งามนั้น 
และมีอํานาจจะทําลายมันลง17เขาจะตัดสินใจยกกําลังท้ังอาณาจัก
รมา และจะทําสัญญาไมตรีกับกษัตริยฝายใต 
ยอมยกธิดาใหสมรสดวย 
เพื่อโคนอาณาจักรฝายใตแตแผนการของเขา43จะไมประสบความ
สําเร็จหรือชวยอะไรเขาไดเลย 
18แลวเขาจะหันความสนใจไปยังดินแดนแถบชายฝงทะเล 
และชนะไดหลายชาติ แตแมทัพคนหนึ่งจะทําใหเขาสิ้นผยอง 
และถอยทัพกลับไปดวยความอับอาย19หลังจากนี้เขาจะกลับไปยัง
ปอมปราการตางๆ ในประเทศของตน 
แตพายแพเสียทีและไมมีใครพบเห็นอีก 

                                      
42 11:14  คือกษัตริยปโทเลมีท่ีหาแหงอียิปต 
43 11:17  หรือ แตนาง 



20ผูครองราชยสืบตอจากเขา44จะสงคนออก 
ไปเก็บภาษีเพื่อคงความโออาแหงกษัตริย 
ทวาภายในเวลาไมก่ีปเขาจะถูกทําลาย 
แตก็มิใชในความโกรธแคนหรือสงคราม 
21ผูที่ครองราชยสืบตอจากเขา45 เปนบุคคลที่นาเหยียดหยาม 
ไมไดมีสิทธิ์ในราชบัลลังกเลย 
เม่ือประชาชนรูสึกม่ันคงไมระแวงภัย 
เขาก็บุกยึดอาณาจักรนั้นดวยเลหเหลี่ยม 
22แลวกองทัพใหญยิ่งจะถูกกวาดลางไปตอ หนาเขา 
ทั้งกองทัพนั้นและเจานายผูรวมพันธสัญญา46จะถูกทําลาย 
23หลังจากมีการทําขอตกลงกับเขาเขาจะใชเลหเพทุบายและเรือง
อํานาจขึ้นมาโดยอาศัยคนไมก่ีคน24เมื่อแวนแควนอันม่ังค่ังท่ีสุดรูสึ
กสงบสุขไมระวังตัว 
เขาก็จะบุกและกระทําการซ่ึงบรรพบุรุษของเขาไมเคยทํา 
เขาจะแบงสมบัติขาวของที่ริบปลนมาไดกับพรรคพวก 
เขาจะวางแผนทลายปอม แตก็เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง  
25เขาจะปลุกระดมทัพใหญไปรบกับกษัตริยฝายใต47 
ซ่ึงจะยกกองทัพใหญกําลังพลมากมาสูรบ แตตานทานไมได 
เพราะแผนการรายท่ีเขาวางไว 
26บรรดาผูรวมโตะเสวยของกษัตริยจะพยายามทําลาย 
เขากองทัพของเขาจะถูกกวาดลางไป 
และคนมากมายจะลมตายในสนามรบ 

                                      
44 11:20  คือกษัตริยเซลูคัสท่ีสี่ 
ผูครองราชยสืบจากแอนติโอคัสท่ีสาม 
45 11:21  คือกษัตริยแอนติโอคัสท่ีสี่เอพิฟาเนส 
46 11:22  อาจเปนมหาปุโรหิตโอนิอัสท่ีสาม 
47 11:25  คือกษัตริยปโทเลมีท่ีหก 



27กษัตริยสององค48ซ่ึงมีใจคิดชั่วท้ังคูจะนั่งรวมโตะและมุสาตอกัน 
แตไมมีผลอะไร เพราะจุดจบยังคงมาถึงในเวลาที่กําหนดไว 
28กษัตริยฝายเหนือจะกลับประเทศพรอมดวยทรัพยสมบัติมากมาย 
แตจิตใจของเขามุงรายตอพันธสัญญาบริสุทธิ์ 
เขาจะลงมือทําการตอตานพันธสัญญานั้นแลวจึงกลับไปยังดินแดน
ข อ ง ต น   
29ค รั้นถึงเวลาที่กําหนด เขาจะบุกดินแดนฝายใตอีก 
แตครั้งนี้ผลลัพธจะแตกตางจากคราวกอน 
30หมูเรือแหงชายฝงตะวันตก49 จะตอตานเขาและเขาจะเสียขวัญ 
แลวเขาจะหันกลับมาระบายโทสะเกรี้ยวกราดตอพันธสัญญาบริสุท
ธิ์ เขาจะกลับไป และแสดง 
ความโปรดปรานแกผูท่ีละท้ิงพันธสัญญาบริสุทธ์ิ  
31กองกําลังของเขาจะลุกขึ้นมาย่ํายีปอมปราการพระวิหาร 
และยกเลิกการถวายเครื่องบูชาประจําวัน แลวเขาจะตั้งสิ่งนาสะอิด 
สะเอียนขึ้น อันเปนตนเหตุแหงวิบัติ 
32เขาจะใชความประจบสอพลอ ลอลวงผูท่ีละเมิดพันธสัญญา 
แตประชาชนที่รูจักพระเจาของตน จะตอตานเขาอยางเขมแข็ง 
33บรรดาผูมีปญญา จะแนะนําสั่งสอนคนเปนอันมาก 
แมในช่ัวระยะหนึ่งเขาทั้งหลายจะตายดวยดาบหรือถูกเผาหรือถูกจั
บเปนเชลยหรือถูกปลนสะดม 
34เม่ือพวกเขาลมลงจะไดรับความชวยเหลือเล็กนอย 
และมีหลายคนซึ่งไมจริงใจจะมารวมกับพวกเขา 

                                      
48 11:27  อาจหมายถึงแอนติโอคัสท่ีสี่ และปโทเลมีท่ีสี่ 
49 11:30  ภาษาฮีบรูวา แหงคิททิม 
เขาใจวาเปนกองทัพเรือจากโรม 



35ผูมีปญญาบางคนจะสะดุดลมก็เพื่อรับการถลุง 
ชําระใหบริสุทธิ์และปราศจาก ดางพรอย 
จนถึงวาระสุดทายซ่ึงจะมาถึงตามกําหนด 
 
กษัตริยผูยกตน 
36กษัตริยองคนั้นจะกระทําตามใจชอบ 
เขาจะยกตัวเหนือเทพเจาท้ังปวงและกลาว 
ลบหลูพระเจาสูงสุดอยางท่ีไมเคยไดยินกันมากอน 
เ ข า จ ะ ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส ำ เ ร็จจวบจนครบถวนวาร
ะแหงพระพิโรธเพราะจะตองเปนไปตามที่ทรงกําหนดไว 
37เขาจะไมนํา 
พาตอบรรดาเทพเจาแหงบรรพบุรุษหรือผูท่ีบรรดาสตรีฝกใฝหรือพ
ระใดๆ  แตจะยกตน เองเหนือเทพทั้งมวล 38แทนเทพเหลานั้น 
เขายกยองเทพเจาแหงปอมปราการ ซ่ึงบรรพบุรุษของเขาไมรูจัก 
เ ข า จะยกยองเชิดชู ดวยทองและเงิน 
เพชรนิลจินดาและของกํานัลสูงคา 39เขาจะโจมตีปอมปราการ 
อันแข็งแกรงท่ีสุด โดยความชวยเหลือของพระตางชาติ 
และจะยกยองเชิดชูบรรดาผูท่ียอมรับเขา 
แลวเขาจะตั้งคนเหลานี้ใหเปนผูปกครองคนเปนอันมาก 
และยกที่ดินใหเปนบําเหน็จ 
40ใ น ว า ร ะสุดทาย กษัตริยฝายใตจะรบ 
กับเขาและกษัตริยฝายเหนือนั้นจะระดมรถรบ 
กองทหารมาและกองทัพเรือ 
บุกเขาประจัญบานกับเขาเขาจะรุกรานหลายประเทศกวาดลางไปทั่
วเหมือนน้ําทวม41เขาจะรุกรานดินแดนอันงดงามดวยหลาย 
ประเทศจะลมสลาย แตเอโดม 
โมอับและบรรดาผูนําแหงอัมโมนจะรอดพนจากเง้ือม มือของเขา 
42เขาจะแผอํานาจเหนือหลายประเทศแมอียิปตก็ไมพนมือเขา43เ



ขาจะครอบครองคลังทองคํา คลังเงิน และทรัพย 
สมบัติท้ังปวงของอียิปต ลิเบีย และเอธิโอ 
เปยก็ยอมพายแพแกเขา44แตขาวจากทางตะวันออกและทางเหนือ
จะทําใหเขาต่ืนตกใจและเขาจะยกทัพออกไปดวยความพิโรธอันยิ่ง
ใหญ เพื่อทําลายลางคนเปนอันมาก 
45เขาจะตั้งเต็นทหลวงขึ้นระหวางทะเลที่50ภูเขาศักด์ิสิทธ์ิอันงดงา
มแตเขาก็จะถึงแกจุดจบและไมมีใครชวยเขา 
 
วาระสุดทาย 
12ครั้งนั้นเทพบดีมีคาเอล ผูพิทักษ พี่นองรวมชาติของเจาจะมา 
จะเกิดชวงทุกขลําเค็ญอยางท่ีไมเคยมีมากอนตั้งแตมีประชาชาติขึ้
น แตในครั้งนั้นพี่นองรวมชาติของเจา 
คือทุกคนท่ีมีชื่ออยูในหนังสือนั้นจะไดรับการชวยกู 
2คนเปนอันมากท่ีตายไป 
แลวจะฟนขึ้นบางก็เขาสูชีวิตนิรันดรบางก็เขาสูความอับอายและถูก
ดูหม่ินเหยียด หยามตลอดกาล 
3บ ร ร ด า ผูมีปญญา51จะสองแสงเหมือนความสวางแหงฟาสวร
รค และบรรดาผูท่ีนําคนเปนอันมากมาสูความชอบธรรม 
จะสองสวางดังดวงดาวชั่วนิรันดร 
4สวนเจาดาเนียลเอยจงมวนปดและประทับตราถอยคําแหงหนังสือ
มวนนี้ไวจน ถึงวาระสุดทาย 
คนเปนอันมากจะไปที่นี่ท่ีนั่นเพื่อเพิ่มพูนความรู" 
5แลวขาพเจาดาเนียลมองไปเห็นชาย 2 คนยืนอยูคนละฟากแมน้ํา 
6คนหนึ่งกลาวกับผูสวมผาลินิน ซึ่งอยูเหนือแมน้ําวา "นาน 
เทาใดเหตุการณ นาประหลาดทั้งปวงนี้จึงจะสําเร็จครบถวน" 

                                      
50 11:45 หรือ กับ 
51 12:3  หรือ ผูใหปญญา 



7ชายผูสวมผาลินิน ซ่ึงอยูเหนือแมน้ํา 
ก็ชูมือท้ังสองขางขึ้นสูฟาสวรรคและขาพเจาได 
ยินทานปฏิญาณอางพระองคผูทรงดํารงอยูเปนนิตยวา 
"หนึ่งวาระสองวาระและครึ่งวาระ52 
เม่ืออํานาจแหงวิสุทธิชนหมดสิ้นลงในที่สุดสิ่งท้ังปวงนี้ก็จะสําเร็จสม
บูรณ" 
8ขาพเจาไดยินแตไมเขาใจ จึงถามวา 
"ทานเจาขาท้ังหมดนี้จะลงเอยอยางไร?" 
9ทานผูนั้นตอบวา "ดาเนียลเอย จงไปตาม ทางของเจาเถิด 
เพราะถอยคําเหลานี้ถูกเก็บงําและประทับตราไวจวบจนวาระสุด 
ทาย10คนเปนอันมากจะถูกถลุง 
และไดรับการชําระใหบริสุทธิ์ปราศจากตําหนิ 
สวนคนชั่วยังคงทําชั่วตอไปไมมีคนชั่วคนใดจะเขาใจแตผูมีปญญา
จะเขาใจ 
11ตั้งแตยกเลิกการถวายเครื่องบูชาประ จํา 
วันจนถึงวาระที่สิ่งนาสะอิดสะเอียน 
อันเปนตนเหตุแหงวิบัติถูกต้ังขึ้นเปนเวลา 1,290 วัน 12พระพร 
จงมีแกผูที่รอคอยและอยูจนครบ 1,335 วัน 
13สวนเจาจงไปตามทางของเจาจวบจนวาระสุดทาย เจาจะพักสงบ 
และเมื่อสิ้นยุคเจาจะเปนขึ้นมาเพ่ือรับมรดกสวนของเจา" 

                                      
52 12:7  หรือ หนึ่งป สองป และครึ่งป 



 
โ ฮ เ ช ย า  Intro 
พระธรรมเลมนี้เขียนขึ้นโดยโฮเชยาในศตวรรษที่ 8 
กอนคริสตศักราช  เนื้อหามี 2 สวน  
สวนแรกวาดวยชีวิตของโฮเชยา (1-3) 
สวนท่ีสองเปนเนื้อความซึ่งโฮเชยาประกาศ (4-14)  
โฮเชยาเผยพระวจนะแกอิสราเอลอาณาจักรฝายเหนือกอนที่จะลม
สลายในป 722 กอน ค.ศ . ชวงปฏิบัติงานของโฮเชยาราว 40 ป  
ทานเปนคนสมัยเดียวกับอาโมส อิสยาหและมีคาห 
ชีวิตครอบครัวท่ีไมเปนสุขของโฮเชยาเปนสัญลักษณบงบอกสภาว
ะของประเทศชาติ 
เชนเดียวกับท่ีภรรยาของโฮเชยาทิ้งครอบครัวไปเปนโสเภณี 
อิสราเอลก็ละท้ิงพระเจาไปปรนนิบัตินมัสการพระเทียมเท็จ 
แตเชนเดียวกับท่ีโฮเชยายังคงรักภรรยา 
และในที่สุดรับนางกลับมาบานอีก 
พระเจาก็ยังคงรักอิสราเอลและทรงสัญญาวาวันหนึ่งจะนําอิสราเอล
กลับคืนสูความโปรดปรานอีกครั้ง 
มีสองสิ่งซ่ึงโดดเดนแตกตางกันในพระธรรมเลมนี้ 
คือความรักของพระเจากับความเหลวแหลกของอิสราเอล  
สิ่งท่ีสะทอนใหเห็นคือ พระเจาทรงทําตามที่ตรัสไว ทรงหวงใย 
ใหอภัย เมตตากรุณา และเปยมดวยความรัก  
สาระสําคัญของพระธรรมเลมนี้อยูท่ีความรักม่ันคงไมเสื่อมคลายขอ
งพระเจา แมวาอิสราเอลจะบาปหนา  ไรสัตย  หลงเตลิด  
มักกบฏและเสเพล  ไมยอมรับรูเลยวาพระเจาทรงประสงคสิ่งใด  
และไมปรารถนาจะกระทําสิ่งท่ีพระเจาพอพระทัย  อยางไรก็ตาม  
เชนเดียวกับท่ีความรักของโฮเชยาเปนฝายชนะในบั้นปลาย  
ความรักของพระเจาก็จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนาอัศจรร
ยในอิสราเอล 



 
โครงเรื่อง 
1. ชีวิตครอบครัวท่ีนาสลด ใ จ ข อ ง โ ฮ เ ช ย า  (1:1-
3:5) 
2. อิสราเอลกบฏตอพระเจา   (4:1-8:14) 
3. โทษทัณฑซ่ึงจะมาถึง    (9:1-13:16) 
4. คําสัญญาวาจะกลับสูสภาพดี  (14:1-9) 
 
โ ฮ เ ช ย า  
 
1พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ซ่ึงมีมาถึงโฮเชยาบุตรเบเออรีใน
รัชกาลอุสซียาห โยธาม อาฮาส และเฮเซคียาหแหงยูดาห  
และในรัชกาลเยโรโบอัมบุตรเยโฮอาช1กษัตริยแหง อิสราเอล 
 
ภรรยากับลูกๆ ของโฮเชยา 
2เม่ือองคพระผูเปนเจา+ เริ่มตรัสผานโฮเชยานั้น 
องคพระผูเปนเจา+ ตรัสกับเขาวา "จงไปรับหญิงเจาชูมาเปนภรรยา  
และลูกๆ อันเปนผลจากความไมสัตยซ่ือของนาง 
เพราะวาดินแดนนี้เปนมลทินรายแรง 
โดยการนอกใจละทิ้งองคพระผูเปนเจา+" 
3ฉะนั้นโฮเชยาจึงแตงงานกับโกเมอรธิดาของดิบลาอิม 
นางก็ตั้งครรภและคลอดบุตรชายคนหนึ่งใหแกเขา 
4แลวองคพระผูเปนเจา+ ตรัสกับโฮเชยาวา "จงเรียกชื่อเด็กคนนี้วา 
ยิสเรเอล เพราะในไมชาเราจะลงโทษวงศวานของเยฮู 
เนื่องดวยการประหารครั้งใหญท่ียิสเรเอล 

                                      
1 1:1  ภาษาฮีบรูวา โยอาช 



เราจะปดฉากอาณาจักรอิสราเอลลง 
5ในวันนั้นเราจะหักธนูของอิสราเอลในหุบเขายิสเรเอล" 
6โกเมอรก็ตั้งครรภอีกและคลอดบุตรสาว  
แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโฮเชยาวา "จงเรียกเด็ก คนนี้วา 
โลรูฮามาห2 เพราะเราจะไมแสดงความรักตอพงศพันธุอิสราเอลอีก  
เราจะไมอภัยใหพวกเขา   
7แตเราจะแสดงความรักตอพงศพันธุยูดาหและจะชวยพวกเขา 
มิใชดวยธนู ดาบ การสงคราม หรือดวยมาและพลมา 
แตโดยองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเขาท้ังหลาย" 
8หลังจากท่ีใหโลรูฮามาหหยานมแลว 
โกเมอรก็มีบุตรชายอีกคนหนึ่ง 
9แลวองคพระผูเปนเจา+ ตรัสวา "จงเรียกเขาวาโลอัมมี3 
เพราะเจาท้ังหลาย ไมใชประชากรของเรา  
และเรามิใชพระเจาของเจา 
10ถึงกระนั้นชนชาติอิสราเอลจะเปนเหมือนเม็ดทรายที่ทะเล 
ซ่ึงตวงนับไมได ณ ที่ซ่ึงพระเจาตรัสแกเขาวา 
เจามิใชประชากรของเรา เขาจะไดช่ือวา 
บุตรของพระเจาผูทรงพระชนมอยู 
11ประชากรยูดาหและอิสราเอลจะถูกรวมเขาดวยกันอีกและเขาจะ
แตงต้ังผูนําคนหนึ่ง และจะพากันออกมาจากแผนดินนั้น 
เพราะวันแหงยิสเรเอลจะยิ่งใหญ" 
 
2"จงกลาวกับพี่ชายนองชายของเจาวา ประชากรของพระเจา  
และกลาวกับพี่สาวนองสาวของเจาวา ผูที่พระเจาทรงรัก 
 

                                      
2 1:6  แปลวา ไมรัก 
3 1: 9  แปลวา ไมใชคนของเรา 



อิสราเอลถูกลงโทษและกลับสูสภาพดี 
2"จงตําหนิมารดาของเจา  จงตอวานางเถิด   
 เพราะนางมิใชภร ร ย า ข อ ง เ ร า    
 และเรามิใชสามีของนาง  
ใหนางท้ิงทาทางอันเยายวนจากใบหนาของนาง 
 และทิ้งความไมซ่ือสัตยจากอกของนางเถิด 
3หาไมแลวเราจะกระทําใหนางเปลือยเปลา 
 ลอนจอนเหมือนวันท่ีนางเกิดมา 
เราจะกระทําใหนางเหมือนถ่ินกันดาร 
 กลายเปนดินแดนแหงผาก 
 และใหนางตายดวยความกระหาย 
4เราจะไมแสดงความรักแกลูกๆ ของนาง 
 เพราะเปนลูกชู 
5แมของเขาไมซ่ือสัตย 
 และใหกําเนิดพวกเขามาอยางนาอดสู 
นางกลาววา ฉันจะตามบรรดาชูรักไป 
 เขาใหอาหาร น้ํา  
 ขนสัตว ผาปาน น้ํามัน และเหลาองุนแกฉัน 
6ฉะนั้นเราจะเอาพุมหนามกีดขวางหนทางข อ ง น า ง  
 เราจะลอมกรอบจนนางหมดทางไป 
7นางจะว่ิงไลตามชูรักแตไมทัน 
 นางจะเสาะหาพวกเขาแตไมพบ 
 แลวนางจะบอกวา 
 ฉันจะกลับไปหาสามีคนแรกของฉัน  
 เพราะเมื่อกอนฉันไดดีกวาตอนนี้มากนัก 
8นางไมรับรูวาเรานี่แหละ 
 คือผูท่ีใหเมล็ดขาว เหลาองุน น้ํามัน  
คือผูท่ีใหเงินและทอง 



 ท่ีคนทั้งหลายใชสําหรับพระบาอัล 
9"ดังนั้น  เราจะริบเมล็ดขาวเมื่อมันสุก 
 และริบเหลาองุนเมื่อไดท่ีแลว 
เราจะเอาผาขนสัตวและผาปาน 
 ซ่ึงเราเจตนาไวใหนางปกปดความเปลือยเปลาของนางคืน 
10บัดนี้เราจะเปดโปงความสําสอนของนาง 
 ตอหนาชูรักท้ังหลาย 
 และจะไมมีผูใดชวยนางใหพนมือเราไปได 
11เราจะยุติงานฉลองทั้งปวงของนาง 
 คือเทศกาลประจําปท้ังหลาย วันขึ้นหนึ่งคํ่า 
 วันสะบาโตและงานเลี้ยงตามกําหนดวาระท้ังปวง 
12เราจะทําลายเถาองุนและมะเดื่อของนาง 
 ซ่ึงนางกลาววาชูรักใหมาเปนคาตัวของนาง 
เ ร า จ ะ ก ร ะ ท ำ ใหมันกลายเปนพุมหนาม 
 และสัตวปาท้ังหลายจะเขามาทําลายเสีย 
13เราจะลงโทษนางเนื่องดวยวันตางๆ 
 ท่ีนางเผาเครื่องหอมบูชาแกพระบาอัล 
นางประดับกายดวยแหวนและเพชรพลอย 
 นางตามชูรักไป 
 แตลืมเรา" 
   องคพระผูเปนเจา+ ประกาศดังนั้นแหละ 
 
14"ดังนั้น เรากําลังจะโอโ ล ม น า ง  
 เราจะพานางเขาไปในถิ่นกันดาร 
 และพูดคําหวานหูแกนาง 
15ณ ที่นั่น เราจะคืนสวนองุนแกนาง 



 และกระทําใหหุบเขาอาโคร4 
  กลายเปนประตูแหงความหวัง 
ที่นั่น  นางจะรองเพลง5 เหมือนเมื่อครั้งแรกรุน 
 ในวันท่ีนางออกมาจากอียิปต" 
 
16องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา  
 "ในวันนั้นเจาจะเรียกเราวา 'สามีของฉัน' 
 และไมเรียกวา 'นายของฉัน6' อีกตอไป 
17เราจะกําจัดชื่อของ 
  พระบาอัลจากริมฝปากของนาง 
 จะไมมีการเอยถึงชื่อเหลานี้อีกตอไป 
18ในวันนั้นเราจะทําสัญญา 
 กับสัตวในทองทุง นกในอากาศ  
 และสัตวเลื้อยคลานทั้งปวงเพื่อพว ก เ ข า  
เราจะกําจัดธนู ดาบ และการสงคราม 
 ใหหมดสิ้นจากดินแดนนี้ 
 เพื่อทุกชีวิตจะอยูอยางปลอดภัย 
19เราจะหมั้นเจาไวสําหรับเราเปนนิตย 
 เราจะหมั้นเจาไวใน7 
  ความชอบธรรมและความยุติธรรม 
 ใ น 8 ความรักและความเอ็นดูสงสาร 
20เราจะหมั้นเจาไวในความซ่ือสัตย 

                                      
4 2:15  แปลวา ลําบาก เดือดรอน 
5 2:15  ต อ บ ส น อ ง  
6 2:16  ฮีบรูวา บาอัล 
7 2:19  หรือ ดวย เชนเดียวกับขอ 20 
8 2:19  หรือ ดวย  



 และเจาจะรูจักองคพระผูเปนเจา+" 
 
21องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 
 "ในวันนั้นเราจะตอบสนอง" 
"เราจะตอบสนองตอทองฟา 
 และทองฟาจะตอบสนองตอผืนดิน 
22ผืนดินจะตอบสนองตอเมล็ดขาว 
 เหลาองุนใหม และน้ํามัน 
 และเขาทั้งหลายจะตอบสนองตอยิสเรเอล9 
23เราจะปลูกนางไวในดินแดนนั้นเพื่อเรา 
 เราจะแสดงความรักแกผูท่ีเรากลาววา 'เราไมรัก10' 
เราจะเรียกผูที่ 'ไมใชประชากรของเรา11' วา  
  'ป ร ะ ช า ก ร ข อ ง เ ร า ' 
 และเขาทั้งหลายจะเรียกเราวา 
  'พระองคทรงเปนพระเจาของเรา' " 
  
 
 โฮเชยาคืนดีกับภรรยา 
3องคพระผูเปนเจา+ ตรัสกับขาพเจาวา 
"จงไปแสดงความรักแกภรรยาของเจาอีกครั้ง 
แมวามีคนอื่นรักนางอยูและนางคบชู 
จงรักนางเหมือนดังท่ีองคพระผูเปนเจา+ ทรงรักชนอิสราเอล 
แมวาพวกเขาหันไปหาพระอื่นๆ 
และรักขนมองุนแหงท่ีถวายแกพระเหลานั้น"  

                                      
9 2:22  หมายความวา พระเจาทรงปลูก 
10 2:23  โลรฮูามาห 
11 2:23 โลอมัมี 



2ดังนั้นขาพเจาจึงซ้ือตัวนางคืนมาดวยเงินหนัก 15 เ ช เ ข ล 12 
และขาวบารเลยหนักราว 1 โฮเมอร กับ 1 เ ล เ ธ ค 13 
3ขาพเจาจงึบอกนางวา "เจาจะตองอยูกับ14 เราหลายวัน 
เจาตองไมทําตัวเย่ียงโสเภณี หรือทําตัวใกลชิดกับชายใดๆ 
แลวเราจะอยูกับ15 เจา  
4ฉะนั้นชาวอิสราเอลจึงอยูโดยไมมีกษัตริยหรือรัชทายาท 
ไมมีการถวายเครื่องบูชาหรือมีศิลาศักด์ิสิทธ์ิ เอโฟด 
หรือรูปเคารพเปนเวลานาน 
5หลังจากนั้นชนชาติอิสราเอลจะกลับมาแสวงหาองคพระผูเปนเจา+

พระเจาของเขาและดาวิดกษัตริยของเขา 
พวกเขาจะตัวสั่นเขามาหาองคพระผูเปนเจา+ 
และกลับมาหาพระพรของพระองคในบั้นปลาย 
 
ขอกลาวหาตออิสราเอล 
4ชนอิสราเอลทั้งหลาย  
  จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+  
 เพราะองคพระผูเปนเจา+ ทรงมีขอกลาวหา 
  ตอเจาผูอาศัยอยูในดินแดนนี้ ความวา 
"ในดินแดนนี้ไมมีความสัตยซ่ือ ไมมีความรัก  
 ไมยอมรับรูพระเจา 
2มีแตการแชงสาป16 การโกหก และการเขนฆา  
 การลักขโมย และการลวงประเวณี 

                                      
12 3:2 170 กรัม 
13 3:2 ป ร ะ ม า ณ 330 ลิตร 
14 3:3  หรือ รอคอย 
15 3:3  หรือ รอคอย 
16 4:2 * ซ่ึงก็คือ การกลาวคําแชงสาปตอ 



พวกเขาละเมิดพันธะตางๆ  
 และเขนฆากันครั้งแลวครั้งเลา 
3ดวยเหตุนี้แผนดินจึงโศกเศราคร่ําครวญ17 
 และสิ่งมีชีวิตท้ังปวงก็เสื่อมสูญไป 
สัตวในทองทุง นกในอากาศ 
 และปลาในทะเลกําลังตายไป 
 
4"แตอยาใหใครฟองรอง 
 อยาใหใครกลาวโทษคนอื่น  
ดวยวาประชากรของเจาก็เหมือน 
 ผูฟองรองกลาวโทษปุโรหิต 
5เจาสะดุดลมท้ังวันท้ังคืน 
 และบรรดาผูพยากรณก็สะดุดลมไปกับเจา 
ฉะนั้นเราจะทําลายมารดาของเจา 
6 ประชากรของเราถูกทําลายไปเพราะขาดความรู 
 
"เนื่องจากเจาปฏิเสธิความรู 
 เราจึงไมยอมรับวาพวกเจาเปนปุโรหิตของเรา 
เนื่องจากเจาเพิกเฉยตอบทบัญญัติ 
  แหงพระเจาของเจา 
 เราจึงเพิกเฉยตอลูกๆ ของเจา 
7จํานวนปุโรหิตเพิ่มขึ้นมากเทาใด 
 พวกเขาก็ทวีความบาปตอเรามากขึ้นเทานั้น 
 เขาทั้งหลายแลก18ศักด์ิศรีของพวกเขา19 

                                      
17 4:3  หรือ แหงแลง 
18 4:7  ตนฉบับเกาแกบางสําเนาวา เราจะแลก 
19 4:7 ตนฉบับเกาแกบางสําเนาวา ของเรา 



  กับสิ่งนาละอาย 
8พวกเขาเลี้ยงชีพดวยบาปชั่วแหง ป ร ะ ช า ก ร ข อ ง เ ร
า  
 และชื่นชอบกับความชั่วรายของพวกเขา 
9และจะเปนเชนนี้คือ ประชาชนเปนอยางไร 
  ปุโรหิตเปนอยางนั้น 
 เราจะลงโทษทั้งสองฝาย 
  เนื่องดวยวิถีความประพฤติของพวกเขา 
 แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ก า ร ก ร ะ ท ำ ข อ ง เ ข
า  
 
10"เขาจะกินแตมีไมพอ 
 เขาจะฝกใฝกับการลวงประเวณีแตไมไดลูก 
เพราะพวกเขาทั้งหลายละทิ้งองคพระผูเปนเจา+ 
 ยอมตัว 11แกการลวงประเวณี 
ยอมตัวแกเหลาองุนท้ังเกาและใหม 
 ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไดริบ 
  ความเขาใจไปจาก 
12ป ร ะ ช า ก ร ข อ ง เ ร า  
เขาปรึกษารูปเคารพไม 
 อาศัยคําตอบจากไมเสี่ยงโชค 
วิญญาณแหงการลวงประเวณีชักนําเขาใหหลงเตลิด 
 เขาไมสัตยซ่ือตอพระเจาของเขา 
13เขาถวายเครื่องบูชาบนยอดเขา 
 และเผาเครื่องบูชาตางๆ บนเนินเขา 
ใตตนโอก ตนปอบลาร และตนไค 
 ซ่ึงแผรมเงาเย็นสบาย 
ฉะนั้นลูกสาวทั้งหลายของเจา 



  ก็หันไปลวงประเวณี 
 และลูกสะใภของเจา 
  ก็คบชู 
 
14"เราจะไมลงโทษลูกสาวของเจา 
 เมื่อเขาทั้งหลายหันไปลวงประเวณี 
หรือลูกสะใภของเจา 
 ท่ีไปคบชู 
เพราะพวกผูชายเองก็ไปคบคากับโสเภณี 
 และทอดตัวใหกับหญิงโสเภณี 
  ประจําเทวสถานตางๆ 
 ประชาชาติท่ีไมมีความเขาใจจะถึงแกพินาศ! 
 
15"อิสราเอลเอย แมเจาจะคบชู 
 ก็อยาใหยูดาหเปนมลทินไป 
 
"อยาไปที่กิลกาล 
 อยาไปยังเบธ อาเวน20 
 และอยาสาบานโดยกลาววา 'องคพระผูเปนเจา+ 
  ทรงดํารงอยูแนฉันใด!' 
16ชนอิสราเอลด้ือ 
 เหมือนวัวสาวท่ีด้ือรั้น 
แลวองคพระผูเปนเจา+ จะทรงเลี้ยงดูเขา 
เหมือนลูกแกะในทุงหญาอยางไรได? 
17เอฟราอิมไปยึดติดกับรูปเคารพ 

                                      
20 4:15  หมายถึงบานแหงความชั่วราย (แทนที่จะเรียกวา เบธเอล 
หมายถึง พระนิเวศของพระเจา)  



จงปลอยเขาไวตามลําพังเถิด! 
18แมเม่ือเครื่องดื่มของพวกเขาจะหมดไปแลว 
พวกเขาก็ยังคงลวงประเวณีตอไป 
บรรดาผูปกครองของเขารักวิถีอันนาอับอาย 
19ลมพายุหมุนจะกวาดซัดเขาทั้งหลายไป 
และเครื่องบูชาตางๆ ของเขาจะนํา 
ความอัปยศอดสูมาถึงเขา 
 
คําพิพากษาตออิสรา เ อ ล  
5"ฟงเถิด เหลาปุโรหิต! 
 อิสราเอลทั้งหลาย! จงตั้งใจฟง 
จงฟง ราชวงศเอย! 
 นี่คือคําพิพากษาที่มีมาถึงเจา 
เจาเปนกับดักท่ีมิสปาห 
 เปนตาขายท่ีขึงไวบนภูเขาทาโบร 
2บรรดากบฏก็พายแพอยางยับเยิน 
 เราจะตีสอนเขาทุกคน 
3เรารูเรื่องของเอฟราอิมทุกอยาง 
 อิสราเอลมิไดถูกซอนเรนจากเรา 
เอฟราอิม บัดนี้ เจาไดหันไปลวงประเวณี 
 อิสราเอลก็เสื่อมทรามลง 
 
4"การกระทําของเขาทั้งหลายทําใหเขา 
 ไมหวนกลับมาหาพระเจาของเขา 
วิญญาณแหงการลวงประเวณีอยูในหัวใจของเขา 
 เขาไมยอมรับองคพระผูเปนเจา+ ข อ ง เ ข า  
5ความหยิ่งผยองของอิสราเอลเปนหลักฐาน 
  ผูกมัดเขาทั้งหลาย 



 อิสราเอล และแมแตเอฟ ราอิมเอง 
  ก็ลมลงในความผิดบาป 
 ยูดาหก็ลมลงไปกับพวกเขาดวย 
6เม่ือเขาทั้งหลายนําฝูงแกะและฝูงสัตวของตน 
 มาแสวงหาองคพระผูเปนเจา+ 
พวกเขาจะไมพบพระองค 
 พระองคทรงทิ้งพวกเขาไปเสียแลว 
7เขาทั้งหลายไมสัตยซ่ือตอองคพระผูเปนเจา+ 
 พวกเขาใหกําเนิดลูกนอกสมรส 
บัดนี้เทศกาลขึ้นหนึ่งคํ่าของเขา 
 จะทําลายลางพวกเขาและทุงนาของเขาทั้งหลาย 
 
8"จงเปาแตรในกิเบอาห 
 จงเปาเขาสัตวในรามาห 
จงโหรองเหมือนออกศึกในเบธ อาเวน 
 เบนยามินเอย จงนําหนาไป 
9เอฟราอิมจะถูกท้ิงราง 
 ในวันลงทัณฑ 
เราประกาศสิ่งท่ีแนนอน 
 ทามกลางเผาตางๆของอิสราเอล 
10บรรดาผูนําของยูดาหเปนเหมือน 
 ผูท่ีโยกยายหลักหินก้ันเขตแดน 
เราจะระบายโทสะเหนือพวกเขา 
 เหมือนกระแสน้ําทวม 
11เอฟราอิมถูกกดขี่ขมเหง 
 และถูกเหยียบย่ําลงทัณฑ 



 แตก็ยังดึงดันติดตามบรรดารูปเคารพ21 
12เราเปนเหมือนแมลงกัดกินเอฟราอิม 
 และเปนเหมือนความเนาเปอยของชนยูดาห 
 
13"เมื่อเอฟราอิมเห็นโรคภัยของตน 
 และยูดาหเห็นบาดแผลของตน 
เอฟราอิมก็หันไปหาอัสซีเรีย 
 และสงคนไปหาจอมกษัตริย 
  เพื่อขอความชวยเหลือ 
แตเขาไมสามารถรักษาเจาใหหายได 
 ไมสามารถเยียวยาบาดแผลเจาไดเลย 
14เพราะเราจะเปนเหมือนสิงโตสําหรับเอฟราอิม 
 เปนเหมือนราชสีหสําหรับยูดาห 
เราจะฉีกท้ึงพวกเขาเปนชิ้นๆ แลวไปเสีย 
 เราจะคาบพวกเขาไป และไมมีใครชวยเขาได 
15จากนั้นเราจะกลับไปยังท่ีของเรา 
 จนกวาพวกเขาจะยอมรับผิด 
แลวพวกเขาจะแสวงหาหนาของเรา 
 ในความทุกขยากของพวกเขา 
  พวกเขาจะกระเสือกกระสนแสวงหาเรา" 
 
อิสราเอลไมกลับใจ 
6 "มาเถิด ใหเรากลับมาหาองคพระผูเปนเจา+ 
        แมพระองคทรงฉีกเราเปนชิ้นๆ 
 แตพระองคจะทรงรักษาเรา 
ถึงทรงกระทําใหเราบาดเจ็บ 

                                      
21 5:11  คํานี้ในภาษาฮีบรูมีความหมายไมชัดเจน 



 แตพระองคจะทรงสมานแผลใหเรา  
2ภายในสองวันพระองคจะทรงฟนฟูเรา 
 ในวันท่ีสาม พระองคจะทรงใหเรา 
  กลับคืนสูสภาพดี 
 เพื่อเราจะดํารงอยูเบื้องพระพักตรพระองค 
3ใหเรายอมรับรูองคพระผูเปนเจา+ 
 ใหเรารีบรุดไปรูจักพระองค 
ตราบเทาท่ีดวงตะวันขึ้นจากฟาฉันใด 
 พระองคจะทรงปรากฏพระองคฉันนั้น 
พระองคจะเสด็จมาหาเราเหมือนฝนในฤดูหนาว 
 เหมือนฝนในฤดูใบไมผลิที่รดผืนแผนดิน" 
 
4"เอฟราอิมเอย เราจะทําอะไรใหเจาได? 
 ยูดาหเอย เราจะทําอะไรกับเจาดี? 
ความรักของเจาเหมือนหมอกบางยามเชา 
 เหมือนน้ําคางรุงอรุณซ่ึงเหือดหายไป 
5ฉะนั้นเราจะมาหํ้าห่ันเจาเปนชิ้นๆ ดวยผูเผยพระวจนะของเรา 
 เราจะประหารเจาดวยถอยคําจากปากของเรา 
 คําพิพากษาของเราจะจูโจมเขาใสเจาดังฟาแลบ 
6ดวยวาเราประสงคความเมตตา มิใชเครื่องบูชา 
 เราตองการใหเจายอมรับรูเราผูเปนพระเจา 
  มากกวาเครื่องเผาบูชา 
7พวกเขาทําลายพันธสัญญาเชนเดียวกับอาดัม22 
 ท่ีนั่นพวกเขาไมสัตยซ่ือตอเรา 
8กิเลอาดเปนเมืองคนชั่ว 
 แปดเปอนไปดวยรอยเลือด 

                                      
22 6:7  แปลวา เหมือนที่อาดัม หรือมนุษยท้ังหลาย 



9กองโจรซุมคอยปลนคนฉันใด 
 บรรดาปุโรหิตก็กระทําเชนนั้น 
พวกเขาเขนฆาผูคนบนเสนทางไปเชเคม 
 กอกรรมทําชั่วอยางนาอดสู 
10เราเห็นสิ่งนาขยะแขยง 
 ในบานของอิสราเอล 
ที่นั่นเอฟราอิมลวงประเวณี 
 และอิสราเอลทําตัวใหเปนมลทิน 
 
11"สวนเจา ยูดาห 
 วาระแหงการเก็บเก่ียวก็ถูกกําหนดไวแลว 
 
"เมื่อใดก็ตามท่ีเราจะรื้อฟน 
  ความรุงเรืองของประชากรของเรา 
 
7 "เมื่อใดก็ตามที่เราจะรักษาอิสราเอล 
เม่ือนั้นความผิดบาปของเอฟราอิมจะถูกตีแผ 
 และอาชญากรรมของสะมาเรียจะถูกเปดโปง 
เขาทั้งหลายชอบการหลอกลวง 
 เหลาขโมยพังเขาไปในบานเรือน 
 โจรผูรายก็ปลนชิงตามทองถนน 
2แตพวกเขาไมสํานึกวา 
 เราจดจําการกระทําอันช่ัวรายท้ังปวงของเขา 
ความบาปของพวกเขาทวมทนเหนือเขา 
 มันอยูตรงหนาเราเสมอ 
 
3"พ ว ก เ ข า ท ำ ใหกษัตริยพอพระทัย 
  ดวยความช่ัวชาของเขา 



 ทําใหบรรดาเจานายพอใจดวยคําโกหกของเขา 
4พวกเขาลวนแลวแตเปนคนเลนชู 
 เรารอนเหมือนเตาอบ 
ที่คนทําขนมปงไมตองโหมไฟในเตานั้น 
 ตั้งแตลงมือนวดแปงจนขนมปงสุก 
5ในวันฉลองกษัตริยของเรา 
 บรรดาเจานายก็เมาดวยฤทธิ์เหลา 
 และกษัตริยก็จับมือกับคนเยาะเยย 
6จิตใจของเขาทั้งหลายเหมือนเตาอบ 
 พวกเขาใชเลหเพทุบายเขาหากษัตริย 
อารมณของเขาคุกรุนอยูตลอดคืน 
 และตอนเชาก็รอนแรงเหมือนไฟลุกจา 
7เขาทั้งหมดรอนเหมือนเตาอบ 
 กลืนกินผูปกครองของพวกเขา 
กษัตริยท้ังปวงของเขาลมลง 
 และไมมีสักคนในพวกเขารองทูลเรา 
 
8"เอฟราอิมเขาปะปนกับชาติตางๆ 
 เอฟราอิมเปนเหมือนขนมปงท่ีไมไดพลิกดาน 
9คนตางชาติสูบพลังวังชาเขาไป 
 แตเขาไมรูสึกตัวเลย 
ผมเขาหงอกประปรายแลว 
 แตเขาไมไดสังเกตเลย 
10ความหยิ่งผยองของอิสราเอลปรักปรําตนเอง 
 แมจะเปนเชนนี้แลว 
เขาก็ไมยอมหันมาหาองคพระผูเปนเจา+ 
  พระเจาของเขา 
 หรือแสวงหาพระองค 



 
11"เอฟราอิมเปนเหมือนนกเขา 
 ท่ีถูกหลอกงายและไรสติ 
เดี๋ยววิ่งไปหาอียิปต 
 เดี๋ยวหันมาหาอัสซีเรีย 
12เม่ือพวกเขาไป เราจะเหวี่ยงตาขายของเรา 
  จับเขาไว 
 เราจะดึงพวกเขาลงมาเหมือ น  
  น ก ใ น อ า ก า ศ  
เม่ือเราไดยินเสียงเขา 
  จับกลุมกัน 
 เราจะจับเขา 
13วิบัติแกเขา 
 เ พ ร า ะ เ ข า ห ล ง ท า ง ไ ป จ า ก เ ร า ! 
หายนะจงมีแกเขา 
 เพราะเขากบฏตอเรา! 
เราปรารถนาจะไถเขา 
 แตเขาพูดเท็จกับเรา 
14พวกเขามิไดรองเรียกเราจากใจจริง 
 เอาแตคร่ําครวญบนท่ีนอน 
พวกเขารวมตัวกัน23เพื่อเมล็ดขาว 
  และเหลาองุนใหม 
 แตกลับหันหนีไปจากเรา 
 
15เราฝกฝนเขา ชูกําลังเขา 
 แตเขาก็คิดการรายตอเรา 

                                      
23 7:14 ตนฉบับเกาแกบางสําเนาวา พวกเขาทุมเทตนเอง 



16พวกเขามิไดหันมาหาองคผูสูงสุด 
 เขาเหมือนลูกศรบิดเบี้ยว 
ผูนําของเขาจะลมลงดวยดาบ 
 เพราะถอยคําอวดดี 
ดวยเหตุนี้ เขาทั้งหลายจะถูกเยยหยัน 
 ในดินแดนอียิปต 
 
 
อิสราเอลจะเก็บเก่ียวลมพายุหมุน" 
8 "จงหยิบแตรขึ้นจรดริมฝปากของเจา! 
 นกอินทรีตัวหนึ่งอยูเหนือพระนิเวศของ 
  องคพระผูเปนเจา+ 
เพราะเหลาประชากรไดละเมิด 
  พันธสัญญาของเรา 
 และฝาฝนบทบัญญัติของเรา 
2อิสราเอลรองเรียกเราวา 
 'ขาแตพระเจาของขาพระองคท้ังหลาย 
  ขาพระองคท้ังหลายยอมรับรูพระองค! 
3แตอิสราเอลปฏิเสธสิ่งท่ีดีงาม 
 ศัตรูจะไลตามเขา 
4เขาแตงตั้งกษัตริยโดยท่ีเราไมเห็นดวย 
 เขาเลือกเจานายโดยท่ีเราไมไดอนุญาต 
เขาใชเงินและทองคํา 
 สรางเทวรูปท้ังหลาย 
 พาตัวเองใหพินาศ 
5สะมาเรียเอย! จงขวางเทวรูปโคของเจาท้ิงเสียเถิด 
 ค ว า ม โ ก ร ธ ข อ ง เ ร า เ ผ า ผ ล า ญ เ ข
า  



พวกเขาจะมีราคีไปอีกนานเพียงใด? 
6 สิ่งเหลานี้มาจากอิสราเอล! 
ชางฝมือไดสรางโคตัวนี้ขึ้น 
 มันไมใชพระเจา 
เทวรูปโคของสะมาเรีย 
 จะถูกทุบแตกเปนเสี่ยงๆ 
 
7"เขาทั้งหลายหวานลม 
 และเก็บเก่ียวลมพายุหมุน 
ตนขาวไมมีรวง 
 มันจะไมเกิดขาวสําหรับทําแปง 
ถึงมันจะเกิดผล 
 แตชาวตางชาติก็กลืนกินหมด 
8อิสราเอลถูกกลืนกิน 
 บัดนี้นางอยูทามกลางชนชาติตางๆ 
 เหมือนของไรคา 
9เพราะพวกเขาขึ้นไปหาอัสซีเรีย 
 เหมือนลาปาระหกระเหินอยูตามลําพัง 
 เอฟราอิมไดขายตัวใหชูรัก  
10ถึงแมเขาขายตัวไปอยูทามกลางชนชาติตางๆ 
 บัดนี้เราจะรวบรวมเขาเขาดวยกัน 
พวกเขาเริ่มจะเสื่อมสูญไป 
 ภายใตการกดขี่ของกษัตริยผูเกรียงไกร 
 
11"ถึงแมเอฟราอิมสรางแทนบูชามากมาย 
  พื่อถวายเครื่องบูชาไถบาป 
 มันก็กลายเปนแทน 
  ใหทําบาป 



12เราเขียนบทบัญญัติของเรามากมายใหเขา 
 แตเขากลับถือวามันเปนสิ่งแปลกปลอม 
13เขาถวายเครื่องบูชาแกเรา 
 แลวเขาก็กินเนื้อ 
 แตองคพระผูเปนเจา+ มิไดพอพระทัยพวกเขา 
บัดนี้พระองคจะทรงระลึกถึงความชั่วของเขา 
 และลงโทษบาปผิดของเขา 
 พวกเขาจะกลับไปยังอียิปต 
14อิสราเอลลืมองคพระผูสรางของตน 
 และสรางปราสาทราชวังตางๆ 
 ยูดาหเสริมปอมปราการที่เมืองตางๆ 
แตเราจะสงไฟมายังเมืองท้ังหลายของเขา 
 ซ่ึงจะเผาผลาญปอมปราการของเขาเสีย" 
 
การลงโทษอิสราเอล 
9อิสราเอลเอย อยาชื่นชมยินดี 
 อยายินดีปรีด์ิเปรมเหมือนชาติอื่นๆ 
เพราะเจาไมไดสัตยซ่ือตอพระเจาของเจา 
 เจารักคาจางของหญิงโสเภณี 
 ตามลานนวดขาวทุกแหง 
2ลานนวดขาวและบอยํ่าองุน 
  จะไมพอเลี้ยงประชากร 
 เหลาองุนใหมดับความกระหายของเขาไมได 
3พวกเขาจะไมไดอาศัยอยูในแผนดินของพระเจา 
 เอฟราอิมจะกลับไปอียิปต 
 และกินอาหารที่มีมลทิน24ใ นอัสซีเรีย 

                                      
24 9:3  ซึ่งก็คือ พิธีกรรมที่เปนมลทิน 



4พวกเขาจะไมไดรินเหลาองุน 
  บูชาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
 และเครื่องบูชาของเขาก็ไมเปนท่ีพอพระทัย 
  พระองค 
สําหรับเขาเครื่องบูชาเหลานี้จะเปนเหมือน 
  อาหารผูไวทุกข 
 ผูท่ีกินเขาไปจะเปนมลทิน 
อาหารนี้จะมีไวเพื่อตัวเขาเอง 
 ไมเหมาะที่จะนําเขามาในวิหาร 
  ขององคพระผูเปนเจา+ 
 
5เจาจะทําอะไรในงานเลี้ยงฉลอง 
  ต า ม เ ท ศ ก า ล  
 ในวันเทศกาลขององคพระผูเปนเจา+? 
6ถึงแมเขาจะรอดพนจากความพินาศยอยยับ 
 อียิปตก็จะรวบรวมเขา 
 และเมมฟสจะฝงเขาไว 
ทรัพยสมบัติของเขาจะถูก 
  ปกคลุมดวยพืชหนาม 
 ตนหนามจะงอกขึ้น 
  ทวมเต็นทของเขา 
7วันแหงการลงโทษกําลังมาถึง 
 วันลงอาญามาใกลแลว 
 อิสราเอลจงรูเถิด 
เพราะความผิดบาปของเจามากมายนัก 
 เจตนารายของเจาใหญหลวงนัก 
ผูเผยพระวจนะถูกนับวาเปนคนโง 
 ผูท่ีพระเจาดลใจกลับถูกหาวาเปนคน 



8ผูเผยพระวจนะคนของพระเจาของขา 
 เปนยามดูแลเอฟราอิม25 
แตกับดักรอเขาอยูตลอดเสนทาง 
 และมีศัตรูในพระนิเวศของพระเจาของเขา 
9พวกเขาจมดิ่งลงในความเสื่อมทราม 
 เหมือนสมัยกิเบอาห 
พระเจาจะทรงระลึกถึงความชั่วชาของเขา 
 และลงโทษบาปผิดของเขา 
 
10"เมื่อเราพบอิสราเอล 
 ก็เหมือนพบองุนในถ่ินกันดาร 
เ ม่ือเราเห็นบรรพบุรุษของพวกเจา 
 ก็เหมือนเห็นผลมะเด่ือรุนแรก 
แตเม่ือเขาทั้งหลายมาที่บาอัล เปโอร 
 พวกเขาก็อุทิศตัวแก 
  เทวรูปอันนาอับอายนั้น 
 และชั่วชาไป 
  เหมือนสิ่งท่ีเขารัก 
11ศักด์ิศรีของเอฟราอิมจะบินหายลับไปเหมือนนก 
ไมมีการเกิด ไมมีการต้ังครรภ 
แ ละไมมีการติดลูก 
12ถึงแมเขาจะเลี้ยงดูลูกๆ ได 
เราก็จะพรากทุกคนไปจากเขา 
วิบัติแกเขา 
เม่ือเราหันหนีไปจากเขา! 

                                      
25 9:8  หรือ ผูเผยพระวจนะเปนยามดูแลเอฟราอิม / 
ประชากรของพระเจาของขา 



13เราไดเห็นเอฟราอิม 
 ปลูกไวในท่ีรมรื่นเชนเดียวกับเมืองไทร 
แตเอฟราอิมจะพา 
 ลูกๆ ของเขาออกมาใหเพชฌฆาต" 
 
14ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ท ร ง โ ป ร ด ป ร ะ ท า น  
 พระองคจะทรงประทานสิ่งใดแกเขา? 
โปรดประทานครรภซ่ึงแทง 
 และทรวงอกซึ่งไมมีน้ํานม 
 
15"เพราะความชั่วรายท้ังปวงของเขาในกิลกาล 
 ท่ีนั่นเราจึงเกลียดชังเขา 
เพราะการกระทําอันบาปหนาของเขา 
 เราจะขับไลพวกเขาออกจากนิเวศของเรา 
เราจะไมรักพวกเขาอีกตอไป 
 ผูนําท้ังหมดของเขากบฏตอเรา 
16เอฟราอิมยอยยับไปเสียแลว 
 รากของเขาเหี่ยวเฉา 
 ไมเกิดผล 
ถึงแมเขามีลูก 
 เราก็จะประหารวงศวานท่ีรักยิ่งของเขา" 
 
17พระเจาของขาจะปฏิเสธพวกเขา 
 เพราะเขาไมเชื่อฟงพระองค 
 เขาจะเปนคนเรรอนอยูทามกลางชนชาติตางๆ 
 
10อิสราเอลเปนองุนเถ า ง า ม  
 เขาเกิดผลเพื่อตัวเอง 



ผลยิ่งดก 
 เขาก็ยิ่งสรางแทนบูชาเพิ่ม 
เม่ือดินแดนของเขารุงเรืองขึ้น 
 เขาก็ตกแตงหินศักด์ิสิทธิ์ 
2จิตใจของเขาเต็มไปดวยความหลอกลวง 
 และบัดนี้เขาตองรับโทษ 
องคพระผูเปนเจา+ จะทรงพังแทนบูชาของเขา 
 และทําลายหินศักด์ิสิทธ์ิของเขาเสีย 
 
3แลวเขาจะพูดวา "เราไมมีกษัตริย 
 เพราะเรามิไดยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
แตถึงเรามีกษัตริย 
 เขาจะทําอะไรใหเราได?" 
4เขาสัญญาไวมากมาย 
 ทําขอตกลง 
 และสาบานเท็จ 
ฉะนั้น การฟองรองคดีจึงงอกงาม 
เหมือนวัชพืชรายในทุงนาท่ีไถแลว 
5ประชาชนท่ีอาศัยในสะมาเรีย 
กลัวเทวรูปโคที่เบธ อาเวน26 
คนของพระนั้นจะคร่ําครวญถึงมัน 
ปุโรหิตผูลุมหลงมัน 
และบรรดาผูชื่นชมในความโออาตระการ 
  ของพระนั้นก็เปนไปดวย 
 เพราะมันจะถูกเนรเทศออกไป 

                                      
26 10:5  หมายถึง บานแหงความช่ัวราย (แตคําวาเบธเอล หมายถึง 
พระนิเวศของพระเจา) 



6มันจะถูกนําไปอัสซีเรีย 
 เปนเครื่องบรรณาการแกกษัตริยผูเกรียงไกร 
เอฟราอิมจะอับอายขายหนา  
 อิสราเอลจะอดสูเนื่องดวยเทวรูป27 
  ซึ่งทําดวยไมของเขา 
7สะมาเรียและกษัตริยของมันจะลอยหายไป 
 เหมือนเศษไมท่ีอยูบนผิวน้ํา 
8เทวสถานตามเขาสูงอันเปนบาปชั่ว28 
 ของอิสราเอลจะถูกทําลาย 
พืชหนามจะงอกขึ้น 
 ปกคลุมแทนบูชาของเขา 
แลวเขาจะกลาวแกภูเขาทั้งหลายวา  
  "จงปกคลุมเราไวเถิด!" 
 และบอกเนินเขาทั้งหลายวา "จงลมมาทับเราเถิด!" 
 
9"อิสราเอลเอย เจาไดทําผิดทําบาป 
  มาตั้งแตสมัยกิเบอาห 
 และเจายังทําอยูอยางนั้นเรื่อยมา 
สงครามมิไดเลนงาน 
 คนทําชั่วในกิเบอาหหรอกหรือ? 
10เม่ือเราเห็นชอบ เราจะลงโทษเขาทั้งหลาย 
 ชนชาติตางๆ จะรวมตัวกันตอสูเขา 
 คุมขังเขาเนื่องดวยบาปซอนบาปของเขา 
11เอฟราอิมเปนวัวสาวท่ีฝกปรือแลว 

                                      
27 10:6  หรือท่ีปรึกษาของเขา 
28 10:8  ภาษาฮีบรูวา อาเวน หมายถึง เบธอาเวน 
(ชื่อลอเลียนของคําวา เบธเอล) 



 มันชอบนวดขาว 
ฉะนั้น เราจะวางแอก 
 บนคออันออนนุมของมัน 
เราจะลงประตักใสเอฟราอิม 
 ยูดาหตองลากคันไถ 
 และยาโคบตองไถพรวนดิน 
12จงหวานความชอบธรรมเพื่อตัวเจา เ อ ง  
จงเก็บเก่ียวผลแหงความรักม่ันคง 
จงไถพรวนเนื้อดินท่ียังไมไดกวาดใหเรียบของเจา 
เพราะถึงเวลาท่ีจะแสวงหาองคพระผูเปนเจา+ 
ตราบจนพระองคจะเสด็จมา 
และโปรยความชอบธรรมแกเจา 
13แตเจาปลูกความชั่วชา 
 เจาเก็บเก่ียวความอธรรม 
 เจากินผลแหงความหลอกลวง 
เ พ ร าะเจาพึ่งกําลังตัวเอง 
 เจาพึ่งนักรบมากมายของเจา 
14เสียงโหรองของสงครามจะดังขึ้นสูคนของเจา 
 ดังนั้นปอมปราการทั้งหลายของเจา 
  จะถูกทําลายยอยยับ 
เม่ือแมท้ังหลายกับลูกๆ ของนาง 
  จะถูกจับฟาดกับพื้น 
 ก็จะเปนเหมือนอยางชัลมันทําลายลางเบธอารเบล 
  ในยามศึก  
15เบธเอลเอย มันจะเกิดแกเจาอยางนั้นแหละ 
 เพราะเจาชั่วรายยิ่งนัก 
เม่ือวันนั้นเริ่มขึ้น 
 กษัตริยแหงอิสราเอล 



  จะถูกทําลายอยางสิ้นเชิง 
 
ความรักของพระเจาตออิสราเอล 
11"เมื่ออิสราเอลยังเด็กอยู เรารักเขา 
 เราเรียกลูกของเราออกจากอียิปต 
2แตย่ิงเรา29เรียกอิสราเอลมากเทาใด 
 เขายิ่งไกลหางจากเรา30มากเทานั้น 
เขาถวายเครื่องบูชาแกพระบาอัล 
 และเผาเครื่องหอมถวายรูปปนตางๆ 
3เรานี่แหละสอนใหเอฟราอิมหัดเดิน 
 เราโอบอุมเขาไวในวงแขน 
แตเขาไมตระหนักวา 
 เรานี่แหละเปนผูรักษาเขา 
4เรานําเขาดวยสายใยแหงความเมตตา 
 และบวงแหงความรัก 
เ ร า ป ล ด แ อ ก จ า ก ค อ ข อ ง เ ข า  
 และกมลงมาปอนอาหารเขา 
 
5"เขาจะไมกลับไปยังอียิปตหรือ 
 และอัสซีเรียจะไมปกครองเขาหรือ 
 ในเมื่อเขาไมยอมกลับใจ? 
6ดาบทั้งหลายจะกวัดแกวงอยูในเมืองตางๆ ของเขา 
 จะทําลายดาลประตูของเขา 
 และทําใหแผน การตางๆ ของเขาจบสิ้น ล ง  
7ประชากรของเราตั้งใจท้ิงเราไป 

                                      
29 11:2 ตนฉบับภาษากรีกบางสําเนาวา พวกเขา 
30 11:2 ตนฉบับภาษากรีกบางสําเนาวา พวกเขา 



 แมวาพวกเขาจะรองทูลตอเราผูสูงสุด 
 เราก็จะไมเชิดชูพวกเขาเลย 
 
8"เอฟราอิมเอย เราจะปลอยเจาหลุดมือไปไดอยางไร? 
 อิสราเอลเอย เราจะยอมปลอยเจาไปไดอยางไร? 
เราจะปฏิบัติตอเจาเหมือนอัดมาหไดหรือ? 
 เราจะกระทําใหเจาเหมือนเศโบอิมไดอยางไร? 
จิตใจของเราวาวุนอยูภายใน 
 ความสงสารก็เพิ่มพูนขึ้น 
9เราจะไมระบายโทสะกราดเกรี้ยว 
 หรือทําลายลางเอฟราอิมอีก 
เพราะเราเปนพระเจา มิใชมนุษย 
 เปนองคบริสุทธ์ิทามกลางเจา 
 เราจะไมมาทําลายลาง31 
10เขาจะติดตามองคพระผูเปนเจา+ 
 พ ร ะ อ ง คจะทรงเปลงพระสุรเสียงดุจราชสีห 
เม่ือพระองคทรงเปลงเสียงกึกกอง 
 ลูกๆ ของพระองคจะสั่นสะทาน 
  กลับมาจากทางตะวันตก 
11เขาจะรีบรุด 
 มาจากอียิปตเหมือนนก 
 และมาจากอัสซีเรียเหมือนนกพิราบ 
เราจะพาพวกเขากลับบานอีก" 
 องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
 
ค ว า ม บ าปของอิสราเอล 

                                      
31 11:9  หรือ ไมมาตอสูกับเมืองใดๆ 



12เอฟราอิมลอมกรอบเราดวยคําโกหก 
 พงศพันธุอิสราเอลหอมลอมเราดวยเลหลวง 
และยูดาหด้ือดานแมแตกับพระเจา 
 ซ่ึงเปนองคบริสุทธ์ิและเที่ยงตรง 
 
12เอฟราอิมเลี้ยงชีพดวยลม 
เขาติดตามลมตะวันออกทั้งวัน 
 เขาทวีการมุสาและความอํามหิต 
เขาทําสัญญากับอัสซีเรีย 
 และสงน้ํามันมะกอกไปยังอียิปต 
2องคพระผูเปนเจา+ ทรงดําเนินคดีกับยูดาห 
 พระองคจะทรงลงโทษยาโคบ32 
  ตามวิถีความประพฤติของเขา 
 แ ล ะ ต อ บ แ ท น เ ข า  
  ต า ม ก า ร ก ร ะ ท ำ ข อ ง เ ข า  
3เขาฉวยสนเทาพ่ีชายไวต้ังแตอยูในครรภ 
 ครั้นหนุมใหญเขาก็ตอสูกับพระเจา 
4เขาสูกับทูตสวรรคและเอาชนะได 
 เขาร่ําไหวอนขอความเมตตา 
พระองคทรงพบเขาที่เบธเอล 
 และตรัสกับเขาที่นั่น 
5องคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงฤทธิ์ 
 ยาเวหเปนพระนามอันเกรียงไกรของพระองค! 
6แตเจาตองกลับมาหาพระเจาของเจา 
 จงผดุงความรักและความยุติธรรม 
 และรอคอยพระเจาของเจาเสมอ 

                                      
32 12:2  แปลวา เขาจับสนเทา (มีนัยวา เขาหลอกลวง) 



 
7พวกพอคาใชตาชั่งขี้โกง 
 เขารักการฉอโกง 
8เอฟราอิมโออวดวา 
 "เราร่ํารวยมากและกลายเปนเศรษฐี 
ดวยทรัพยสมบัติท้ังหมดของเรา 
เขาจะไมพบความผิดบาปใดๆ ในเรา" 
 
9"เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
ผูพาเจาออกมาจาก33อียิปต 
เราจะทําใหเจาอาศัยอยูในเต็นทอีกครั้ง 
เหมือนเม่ือครั้งเทศกาลงานเลี้ยงของเจา 
10เราพูดกับบรรดาผูเผยพระวจนะ 
ใหนิมิตมากมายแกเขา 
และกลาวคําอุปมาผานทางเขา" 
 
11กิเลอาดชั่วรายหรือ? 
ชาวเมืองนั้นไรคานัก! 
พวกเขาถวายวัวผูในกิลกาลหรือ? 
แทนบูชาของเขาจะเปนเหมือนกองหิน 
บนทุงโลง 
12ยาโคบหนีไปยังแดนอารัม34 
อิสราเอลปรนนิบัติรับใชเพื่อจะไดภรรยา 
เขาเลี้ยงแกะเพื่อจายเปนคาตัวนาง 
13องคพระผูเปนเจา+ทรงใชผูเผยพระวจนะคนหนึ่ง 

                                      
33 12:9 หรือ พระเจา / ตั้งแตครั้งท่ีเจาอยูในอียิปต 
34 12:12 ซึ่งก็คือ ตะวันตกเฉียงเหนือของเมโสโปเตเมีย 



  นําอิสราเอลออกมาจากอียิปต 
ทรงใชผูเผยพระวจนะดูแลอิสราเอล 
14แตเอฟราอิมยั่วโทสะพระองคอยางรุนแรง 
องคพระผูเปนเจาของเขาจะทรงปลอยให 
ความผิดเนื่องดวยการนองเลือดตกอยูกับเขา 
และจะตอบแทนการหมิ่นประมาทของเขา 
 
 
พระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+ตออิสราเอล 
13เม่ือเอฟราอิมกลาว ผูคนก็สั่นสะทาน 
เขาเปนท่ียกยองในอิสราเอล 
แตเขาก็ตองความผิดบาป 
และตายไปเพราะกราบไหวพระบาอัล 
2บัดนี้เขายิ่งทําบาปมากขึ้น 
เขาใชเงินทํารูปเคารพเพื่อตัวเขาเอง 
เปนเทวรูปท่ีปนแตงขึ้นอยางชาญฉลาด 
ทั้งหมดลวนแลวแตผลงานของชางฝมือ 
ผูคนกลาวถึงคนเหลานี้วา 
"เขาทั้งหลายใชมนุษยเปนเครื่องบูชา 
และจูบ35เทวรูปโค" 
3ฉะนั้นเขาจะเปนเหมือนหมอกในยามเชา 
เหมือนน้ําคางยามรุงอรุณซ่ึงหายลับไป 
เหมือนแกลบปลิวจากลานนวดขาว 
เหมือนควันท่ีลอยออกไปทางหนาตาง 
 
4"แตเราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 

                                      
35 13:2  หรือ มนุษยผูถวายบูชา/จูบ 



ผูนําเจาออกมาจาก36อียิปต 
เจาจะไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากเรา 
และไมมีผูชวยใหรอดอื่นใดยกเวนเรา 
5เราฟูมฟกดูแลเจาในทะเลทราย 
ในดินแดนอันรอนระอุ 
6เม่ือเราเลี้ยงดูพวกเขา เขาก็อิ่มหนํา 
ครั้นอิ่มหนําแลว พวกเขาก็หย่ิงผยองขึ้น 
และลืมเรา 
7ดังนั้น เราจึงจูโจมเขาใสเขาเหมือนสิงโต 
เราจะซุมอยูริมทางเหมือนเสือดาว 
8เหมือนแมหมีท่ีลูกถูกขโมยไป 
เราจะเขาโจมตีและฉีกเขาออก 
เราจะเปนดังราชสีหท่ีขยํ้าฉีกเขา 
สัตวปาจะฉีกเขาออกเปนสวนๆ 
 
9"อิสราเอลเอย เจาถูกทําลายลาง 
เพราะเจาตอสูเรา 
ผูซ่ึงชวยเหลือเจา 
10ไหนเลากษัตริยของเจา ผูจะชวยเจาได? 
ไหนเลาเจาเมืองท้ังปวง 
ที่เจาพูดวา 
'ใหเรามีกษัตริยและเจานายเถิด'? 
11ฉะนั้น เราจึงใหกษัตริยแกเจาดวยโทสะของเรา 
และเราก็พรากเขาไปดวยความกริ้วโกรธของเรา 
12ความผิดของเอฟราอิมถูกสะสมไว 
และความบาปของเขาถูกบันทึกไว 

                                      
36 13:4  หรือ พระเจา/ตั้งแตครั้งท่ีเจาอยูในอียิปต 



13การเจ็บทองเตือนใหคลอดมาถึงเขาแลว 
แตเขาเปนเด็กไรสติปญญา 
เม่ือถึงเวลาแลว 
เขาก็ไมยอมคลอดออกมา 
 
14"เ ร า จ ะ ไ ถตัวเขาจากอํานาจของแดนผูตาย37 
เราจะไถเขาจากความตาย 
ความตายเอย พิษสงของเจาอยูท่ีไหน? 
แดนผูตาย38เอย หายนะของเจาอยูที่ไหน? 
 
"เราจะไมมีความเมตตาสงสารเลย 
15 ถึงแมวาเขารุงโรจนอยูในหมูพ่ีนอง 
แตลมตะวันออกจากองคพระผูเปนเจา+จะมาถึง 
พัดกระหน่ํามาจาก ท ะ เ ล ท ร า ย  
น้ําพุของเขาจะไมไหล 
บอน้ําของเขาจะแหงเหือด 
และคลังของเขาจะถูกปลนชิง 
ทรัพยสมบัติไปหมด 
16ชาวสะมาเรียตองรับโทษความผิดของตน 
เพราะเขากบฏตอพระเจาของเขา 
เขาจะลมลงดวยดาบ 
ลูกออนของเขาจะถูกจับฟาดกับพื้น 
และหญิงมีครรภของเขาจะถูกผาทอง" 
 
 

                                      
37 13:14 ภาษาฮีบรูวา เชโล (sheol) 
38 13:14 ภาษาฮีบรูวา เชโล (sheol) 



การกลับใจใหมนํามาซ่ึงพระพร 
14อิสราเอลเอย จงหันกลับมาหาองคพระผูเปนเจา+ 
  พระเจาของเจาเถิด 
 ท่ีเจาลมจมลงก็เพราะความผิดบาปของเจา! 
2จงนําคําพูดมาดวย 
 และกลับมาหาองคพระผูเปนเจา+เถิด 
จงทูลพระองควา 
 "ขอทรงอภัยความผิดบาปทั้งสิ้นของขาพระองคท้ังหลาย 
ขอทรงรับขาพระองคท้ังหลายไวดวยพระคุณ 
 เพื่อขาพระองคท้ังหลายจะถวายผล 
  จากริมฝปาก39ของขาพระองคท้ังหลาย 
3อัสซีเรียไมอาจชวยขาพระองคได 
 ขาพระองคท้ังหลายจะไมพึ่งมาศึก 
จะไมเรียกสิ่งท่ีมือของขาพระองคสรางขึ้นนั้นวา 
 'บรรดาพระเจาของขาพระองคท้ังหลาย' อีกตอไป 
เพราะลูกกําพราจะพบความเมตตาสงสารในพระองค" 
 
4"เราจะรักษาความด้ือดานของเขา 
และจะรักเขาอยางเต็มท่ี 
เพราะเราหายโกรธเขาแลว 
5เราจะเปนเหมือนน้ําคางพรางพรมใหอิสราเอล 
เขาจะผลิบานดังดอกลิลลี ่
เขาจะหยั่งรากลง 
เหมือนตนซีดารแหงเลบานอน 
6 หนอออนของเขาจะเติบโตขึ้น 
เขาจะงดงามรุงโรจนเหมือนตนมะกอก 

                                      
39 14:2  หรือ ถวายปากของเราแทนวัวท่ีใชเปนเครื่องบูชา 



และสงกลิ่นหอมเหมือนสนซีดาร 
แหงเลบานอน 
7ผูคนจะพักพิงในรมเงาของเขาอีก 
เขาจะเจริญงอกงามเหมือนเมล็ดขาว 
จะผลิบานเหมือนเถาองุน 
ชื่อเสียงเลื่องลือเหมือนเหลาองุนจากเลบานอน 
8เอฟราอิมเอย เรา40จะตองเกี่ยวของ อ ะ ไ ร  
กับรูปเคารพทั้งหลายอีก? 
เราจะตอบเขาและหวงใยดูแลเขา 
เราเปนเหมือนตนสนเขียวชอุม 
เจาจะมีผลงอกงามเพราะเรา" 
 
9ผูใดเฉลียวฉลาด? ผูนั้นจะประจักษสิ่งเหลานี้ 
ผูใดมีวิจารณญาณ? ผูนั้นจะเขาใจ 
วิถีขององคพระผูเปนเจา+ลวนถูกตอง 
ผูชอบธรรมดําเนินในวิถีเหลานี้ 
แตผูทรยศตอพระเจาก็สะดุดลมลง 
อยูในทางของพระองค 

                                      
40 14:8  หรือ เอฟราอิม 



 
สันนิษฐานวาโยเอลเขียนขึ้นในราวศตวรรษที่ ๙  
กอนคริสตศักราช 
ใชภัยพิบัติจากตั๊กแตนเปนสัญลักษณบงถึงโทษทัณฑท่ีพระเจาจะ
ทรงใหเกิดแกเยรูซาเล็ม 
เชนเดียวกับที่ตั๊กแตนผลาญทําลายดินแดน 
กองทัพศัตรูจะมาย่ํายีดินแดนจนปนปหากชนยูดาห 
ไมยอมกลับใจจากความผิดบาป 
หากพวกเขารับฟงและกลับใจก็จะเปนวาระสมบูรณพูนสุข 
และกลับเปนท่ีโปรดปรานของพระเจาดังเดิม 
จะเห็นถึงความโปรดปรานของพระเจาไดจากการมองผาน 
อนาคตไปสูวาระเมื่อพระเจาประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเห
นือ มนุษยท้ังปวง (๒ :๒ ๘ -๓ ๒ ) 
คําพยากรณนี้เปนจริงในพระคัมภีรพันธสัญญาใหมในวันเพ็นเทค
อสตนั้น (กิจการ ๒ :๑ ๖ -๒ ๑ ) 
เนื้อหาพระธรรมเลมนี้วาดวยโทษทัณฑท่ีจะมาถึง 
หากเยรูซาเล็มไมยอมกลับใจท้ิงบาป 
เชนเดียวกับที่ตั๊กแตนกัดกินพืชผลจนโลงเตียน 
พระเจาจะทรงทําใหกรุงนั้นเริศราง 
แตก็กลาวถึงความสมบูรณพูนสุข 
และพระพรในบั้นปลายหากประชากรตอบสนอง ดวยความเชื่อ 
 
โครงเรื่อง 
๑ . ภัยพิบัติจากตั๊กแตนและความหมาย   (๑ :๑ -
๒ :๑ ๗ ) 
๒ . คําสัญญาเก่ียวกับพระพร    (๒ :๑ ๘ -๒ ๗ ) 



๓ . คําสัญญาเก่ียวกับอนาคตอันเปยมดวยพระพร (๒ :๒ ๘ -
๓ :๑ ) 
๔ . โทษทัณฑแกศัตรูของอิสราเอล    (๓ :๒ -๒ ๑ ) 
 
โ ย เ อ ล  
 
1พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ ซ่ึงมีมาถึงโยเอลบุตรเปธุเอล 
ความวา 
ตั๊กแตนบุก 
2ทานผูอาวุโสท้ังหลาย ฟงเถิด ประชาชนทั้งปวงจงฟงเถิด 
เคยเกิดเหตุการณอยางนี้บางไหมในยุคของทานหรือยุคบรรพบุรุษ
ของทาน 3จงเลาสูลูกๆ ของทาน และใหลูกบอกหลาน 
ใหหลานบอกเหลนตอๆ กันไป 4ตั๊กแตนวัยเดินกินอะไรเหลือ 
ตั๊กแตนใหญ ก็มากิน ถามีอะไรเหลือ ตั๊กแตนออนก็มากิน 
และถามีอะไรเหลืออีก ตั๊กแตนอื่นๆ ก็มากิน 
5ลุกขึ้นเถิด คนขี้เมาเอย จงร่ําไหและคร่ําครวญเถิด 
บรรดานักด่ืมจงโอดครวญเรื่องเหลาเพราะมันถูกฉวยเอาไปจากริม
ฝปากเจาแลว 6กองทัพชาติหนึ่งมาบุกรุกดินแดนของขาพเจา 
มันมีกําลังมากและมีจํานวนนับไมถวน ฟนของมันคมดังสิงหหนุม 
เขี้ยวดังนางสิงห 7มันทําลายเถาองุนและตนมะเดื่อปนป 
มันลอกเปลือกออกโยนทิ้ง เหลือไวแตก่ิงกานขาวโพลน 
8จงร่ําไหดังหญิงพรหมจารีสวมเสื้อผากระสอบ 
ซ่ึงคร่ําครวญถึงเจาบาวของเธอ 
9ธัญบูชาและเครื่องด่ืมบูชาสูญสิ้นไปจากนิเวศขององคพระผูเปนเจ
า + เหลาปุโรหิตผูปรนนิบัติรับใชองคพระผูเปนเจา+ไวทุกข 



10ทองทุงยอยยับ พื้นดิน แหงแตกระแหง 
เมล็ดขาวก็ถูกทําลายเหลาองุนเหือดแหงและไมมีน้ํามันมะกอก 
11ช า ว น า ทั้งหลายจงสิ้นหวัง ชาวสวนองุน จงร่ําไห 
จงทุกขโศกเรื่องขาวสาลีและขาวบารเลย 
เพราะพืชผลพินาศสิ้นจากแผนดิน 12เถาองุนเหี่ยวเฉา 
ตนมะเดื่อเทศแหงเหี่ยวไป อีกท้ังทับทิม ปาลมและแอปเปล 
คือตนไมท้ังปวงบนแผนดินแหงเฉา 
ความปติแหงมวลมนุษยชาติรวงโรยไปเสียแลว 
 
จงกลับใจ 
13ปุโรหิตทั้งหลายเอยจงสวมเสื้อผากระสอบและไวทุกข 
ทานผูปฏิบัติงานหนาแทนบูชาจงร่ําไห 
มาเถิดทานผูปรนนิบัติรับใชพระเจา จงสวมเสื้อผากระสอบนอน 
ดวยวาธัญบูชาและเครื่องด่ืมบูชา 
ขาดไปจากนิเวศแหงพระเจาของทานเสียแลว 
14จงประกาศใหชุมนุมกันถืออดอาหาร 
เรียกประชุมเหลาผูอาวุโสและปวงชน 
ใหมายังนิเวศแหงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
และทูลออนวอนตอพระองค 
15ชางเปนวันท่ีนากลัวยิ่งนัก 
เพราะวันขององคพระผูเปนเจา+ใกลเขามาแลว 
จะมาเหมือนหายนะ จากพระผูทรงฤทธิ์ 
16อาหารสูญสิ้นไปตอหนาตอตาเรา 
ความยินดีปรีด์ิเปรมสูญไปจากนิเวศแหงพระเจาของเรา มิใชหรือ 
17เมล็ดพืชเหี่ยวเฉาคาดิน ยุงฉางยอยยับปรักหักพัง 
และเมล็ดขาวมานไปหมด 



18ฝูงวัวรองครวญครางเพียงไร มันเดินงุนงาน เพราะไมมีทุงหญา 
แมแตฝูงแกะก็ทุกขทรมาน 
19ขาแตองคพระผูเปนเจา + ขาพระองครองทูลตอพระองค 
เพราะไฟเผาผลาญทุงโลง เปลวไฟแผดเผาตนไมท้ังปวงในทองทุง 
20แมแตสัตวปาก็ครวญหาพระองค ธารน้ําเหือด 
แหงไปสิ้นและไฟก็ผลาญเผาทุงโลง 
 
กองทัพตั๊กแตน 
2จงเปาแตรในศิโยน ใหสัญญาณบนภูเขาศักด์ิสิทธิ์ของเรา 
ประชาชนทั้งปวงจงสั่นสะทาน 
เพราะวันแหงองคพระผูเปนเจา+กําลังมาถึงแลว ใกลเขามาทุกที 
2เปนวันแหงความมืดมิดและหมองหมน 
เปนวันเมฆครึ้มและดําทะมึน เหมือนแสงอรุณสาดฉายทั่วภูเขา 
กองทัพยิ่งใหญเกรียงไกรยกมาอยางท่ีไมเคยมีในอดีตหรืออนาคต 
3เบ้ืองหนามันมีไฟเผาผลาญ เบื้องหลังมีเปลวไฟแผดกลา 
ตรงหนามันดินแดน งดงามเหมือนสวนเอเดน 
คลอยหลังมันเหลือแตแดนราง ไมมีสิ่งใดพนมือมันไปได 
4มันมีลักษณะคลายมา ขับควบมาเหมือนขบวนมาศึก 
5มันแลนโฉบอยูบนยอดเขา เสียงดังเหมือนรถรบ 
ดังเสียงไฟแตกปะทุซ่ึงเผาตอไม และเหมือนทัพใหญยกขึ้นมารบ 
6ป ร ะ ช า ช าติตางๆ  เห็นมันแลวก็กระสับกระสาย 
ทุกคนใบหนาซีดเผือด 7มันบุกเขามาเหมือนนักรบ 
ปนกําแพงเหมือนทหาร 
มันเดินขบวนเขามาเปนแนวไมมีแตกแถวเลย 8มันไมแซงเบียดกัน 
แตละตัวเดินหนา ตะลุยฝาเครื่องกีดขวางโดยไมแตกแถว 9มัน 
เขาเมือง มันวิ่งไปตามกําแพง 



ปนเขาไปในบานทางหนาตางเหมือนขโมย 
10โลกสั่นคลอนตอหนามัน ฟาสวรรคสั่นสะทาน 
ดวงอาทิตยและดวงจันทรมืดไป ดวงดาวอับแสง 
11องคพระผูเปนเจา+ทรงเปลงกัมปนาท นํากองทัพของพระองคมา 
กองกําลังของพระองคสุดคณานับ 
ผูท่ีเชื่อฟงพระบัญชาของพระองคก็มีอานุภาพมาก 
วันแหงองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญและนาสะพรึงกลัวยิ่งนัก 
ใครเลาจะทนอยูได 
หันมาหาพระเจาเถิด 
12องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "จงกลับมาหาเราอยางเต็มใจ 
ดวยการอดอาหาร รองไหและคร่ําครวญ" 
13จงฉีกใจมิใชฉีกเสื้อผา 
จงหันกลับมาหาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
เ พ ร า ะ พ ร ะ องคทรงเปยมดวยพระคุณและความเอ็นดูสงส
าร ทรงกริ้วชาและเปยมดวยความรัก ทรงอดพระทัยไวไมลงโทษ 
14ใครจะรูได พระองคอาจหวนกลับมา 
สงสารและอํานวยพระพรให ใหมีธัญบูชาและเครื่องด่ืมบูชา 
เพื่อถวายแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
15จงเปาแตรในศิโยน ประกาศใหมีการชุมนุมอดอาหาร 
16จงรวบรวมประชาชน ชําระใหเปนท่ีประชุมอันบริสุทธิ์ 
จงประชุมผูอาวุโส รวบรวมเด็กๆ  แมเด็กท่ียังกินนมแม 
ใหเจาบาวออกมาจากหองและใหเจาสาวออกมาจากหอ 
17ใหปุโรหิตผูปฏิบัติงานเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
ร่ําไหอยูระหวางมุขพระวิหารกับแทนบูชา ใหทูลวา 
"ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขอทรงเวทนาประชากรของพระองค 
อยาใหกรรมสิทธิ์ของพระองคเปนท่ีเยยหยัน 



เปนคําเปรียบเปรยในหมูประชาชาติ 
อยาใหชนชาติท้ังหลายพูดกันวา 'ไหนละ พระเจาของเขา'" 
องคพระผูเปนเจา+ท ร ง ต อ บ  
18แลวองคพระผูเปนเจา+ทรงหวงแหนดินแดนของพระองค 
และทรงเวทนาสงสารประชากรของพระองค 
19องคพระผูเปนเจา+จะทรงตอบเขาทั้งหลายวา 
"เราจะสงเมล็ดขาว เหลาองุน และน้ํามันมาให 
จนเจาท้ังหลายอิ่มหนําสําราญ 
เราจะไมกระทําใหเจาตกเปนเปาแหงการเยยหยันของประชาชาติ
ตางๆ อีก ตอไป 20เราจะขับไลกองทัพแดนเหนือไปจากเจา 
ไสสงเขาไปยังถ่ินท่ีแหงแลงกันดาร ให 
กองหนาของมันลงทะเลดานตะวันออกไป 
สวนกองหลังลงทะเลดานตะวันตก 
และสงกลิ่นเหม็นคลุงโชยขึ้นมา" 
พระองคกระทําการย่ิงใหญมากอยางแนนอน 
21แผนดินเอย อยากลัวเลย จงยินดีปรีด์ิเปรม 
องคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําการยิ่งใหญนัก 
22สัตวปาท้ังหลาย อยากลัวเลย เพราะทุงโลงจะกลับเขียวชอุม 
ตนไมจะผลิผล มะเดื่อและเถาองุนจะออกผลงาม 
23ประชากรศิโยนเอย จงปรีด์ิเปรม 
จงชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
เพราะสายฝนที่พระองคสงลงมา บงบอกวาทรงอภัยใหแลว 
พระองคจะใหฝนตกชุก 
ท้ังฝนตนฤดูและฝนปลายฤดูเหมือนดังแตกอน 
24ลานนวดขาวจะมีขาวอยูเต็ม บอเก็บมี เหลาองุน 
และน้ํามันมะกอกเต็มลน  25"เรา 



จะชดเชยใหสําหรับชวงปท่ีตั๊กแตนกัดกิน ทั้งตั๊กแตนเดิน 
ตั๊กแตนใหญ ตั๊กแตนเล็ก และตั๊กแตนอื่นๆ  
คือกองทัพใหญท่ีเราสงมายังเจา 
26เจาจะมีกินอยางเหลือเฟอจนอิ่มหนํา 
และเจาจะสรรเสริญพระนามองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
ผูทรงกระทําการมหัศจรรยเพื่อเจา 
ประชากรของเราไมตองอัปยศอดสูอีก 
27แลวเจาจะรูวาเราอยูในอิสราเอล 
เราคือองคพระผูเปนเจา+พ ร ะ เจาของเจา ไมมีอื่นใดอีก 
ประชากรของเราจะไมตองอัปยศอดสูอีก 
วันแหงพระเจา 
28และตอมาภายหลัง 
เราจะเทวิญญาณของเราลงเหนือมนุษยท้ังปวง บุตรชายบุตร 
หญิงของเจาท้ังหลายจะเผยพระวจนะ คนชราของเจาจะฝนเห็น 
อนุชนหนุมสาวจะเห็นนิมิต 
29ในครั้งนั้นเราจะเทวิญญาณของเราลงมาเหนือผูรับใชของเราทั้
งชายและหญิง 30เราจะแสดงการอัศจรรยในฟาสวรรค 
และที่แผนดินโลก มีเลือด ไฟ และลําควัน  
31ดวงอาทิตยจะดับมืดไป และดวงจันทรกลายเปนเลือด 
กอนวันแหงองคพระผูเปนเจา+อันยิ่งใหญและนาสะพรึงกลัวจะมาถึ
ง  
32และทุกคนท่ีรองทูลดวยพระนามขององคพระผูเปนเจา+จะรอด 
ดวยวาบนภูเขาศิโยนและในเยรูซาเล็มจะมีการชวยกู 
ตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสไว 
ทามกลางผูรอดชีวิตอยูซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงเรียกไว 
 



มวลประชาชาติถูกพิพากษา 
3ในครั้งนั้นเมื่อเราฟนฟูความเจริญรุงเรืองของยูดาหและเยรูซาเล็
ม  2เราจะรวบรวมประชาชาติท้ังปวง 
พาเขาลงมายังหุบเขาเยโฮชาฟท ณ ที่นั้นเราจะเริ่มการ 
พิพากษาเขาทั้งหลาย เรื่องประชากรอิสราเอลกรรมสิทธิ์ของเรา 
เพราะพวกเขากระจาย ประชากรของเราไปในหมูประชาชาติ 
และแบงดินแดนของเรา 3เขาจับสลากแบงประชากรของเรา 
เอาเด็กชายไปแลกหญิงโสเภณีมา ขายเด็กหญิงแลกกับเหลาด่ืม 
4นี่แนะไทระและไซดอนกับภูมิภาคทั้งปวงของฟลิสเตีย? 
เจาจะเอาเรื่องกับเราวาอยางไร 
เจาจะตอบสนองสิ่งท่ีเราทําไปหรือ? หากเจาแกแคน 
เราก็จะใหกรรมที่เจากอไวตกอยูแกเจาเองโดยเร็วพลันและอยางทั
นที 5เพราะเจายึดเอาเงินและทองคํา 
กับสมบัติล้ําคาของเราไปไวท่ีวิหารตางๆ  ของเจา 
6เจาขายชนยูดาหและเยรูซาเล็มใหแกชาวกรีก 
จะไดเนรเทศเขาไปไกลจากบานเกิดเมืองนอน 7ดูเถิด 
เราจะกระตุนเขาทั้งหลายออกมาจากที่ตางๆ ซ่ึงเจาขายเขาไป 
และเราจะใหกรรมที่เจากอไวตกอยูแกเจาเอง 
8เ ร า จะขายบุตรชายบุตรหญิงของเจาใหแกชาวยูดาห 
ซ่ึงจะขายตอใหชาวเซบาชนชาติซ่ึงอยูไกลลิบ" 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสไว 
9จงประกาศในหมูประชาชาติวา เตรียมรบเถิด 
จงปลุกใจเหลานักรบใหพลรบทั้งปวงเขามาใกลและบุกทันที 
10จงเอาผาลไถนา มาตีเปนดาบ และตีขอลิดใหเปนทวน 
ใหคนออนแอพูดวา"ฉันเขมแข็ง" 



11ประชาชาติท้ังปวงจากรอบทิศเอย มาเร็วเถิด มาชุมนุมกันท่ีนั่น 
ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขอสงนักรบของพระองคลงมาเถิด 
12"จงปลุกใจประชาชาติท้ังหลาย 
ใหรุดหนามายังหุบเขาเยโฮชาฟท 
เพราะที่นั่นเราจะนั่งลงตัดสินประชาชาติท้ังปวงรอบทิศ 
13จงแกวงเคียว เพราะขาวสุกเหลืองใหเก่ียวแลว มาเถิด 
มาย่ําองุน เพราะบอย่ําองุนเต็มแลว และบอเก็บมีเหลาองุนเต็มลน 
บาปชั่วของเขาทั้งหลายมากมายนัก" 
14ผูคนมากันมืดฟามัวดิน ในหุบเขาแหงการพิพากษา 
เพราะวันแหงองคพระผูเปนเจา+ใกลเขามาแลว 
15ด ว ง อาทิตยและดวงจันทรจะมืดมิดไป และดวงดาวจะอับแสง 
16องคพระผูเปนเจา+ จะทรงเปลงกัมปนาทจากศิโยน 
ทรงเปลงพระสุรเสียงจากเยรูซาเล็ม 
แผนดินและผืนฟาจะสั่นสะทาน 
แตองคพระผูเปนเจา+จะทรงเปนท่ีพักพิงสําหรับประชากรของพระ
องคเปนท่ีม่ันสําหรับประชากรอิสราเอล 
พ ร ะพรนิรันดรสําหรับประชากร 
ของพระเจา 
17"เมื่อนั้นเจาจะรูวาเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจาพํา
นักอยูในศิโยน ภูเขาบริสุทธิ์ของเรา เยรูซาเล็มจะบริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ์ 
คนตางชาติจะไมมาย่ํายีมันอีก  
18ในวันนั้น จะมีน้ําองุนหยดจากภูเขา 
และมีน้ํานมไหลมาจากเนินเขา ลําหวย 
ท้ังปวงของยูดาหจะมีน้ํานอง 
ธารน้ําพุจะไหลออกมาจากนิเวศขององคพระผูเปนเจา+ 



ใหความชุมชื่นแกหุบเขาอะคาเซียส1 19สวนอียิปตจะเริศราง 
เอโดมกลายเปนถ่ินกันดาร 
เพราะความอํามหิตที่ทําไวกับชาวยูดาห 
กระทําใหผูบริสุทธิ์ตองหลั่งเลือดในดินแดนนั้น  
20ยูดาหและเยรูซาเล็มจะมีผูอยูอาศัยตลอดไปทุกชั่วอายุ 
21มลทินผิดบาปของเขาทั้งหลาย ซ่ึงเรามิไดอภัยใหนั้น 
เราจะใหอภัย" องคพระผูเปนเจา+ประทับอยูในศิโยน 

                                      
1 3:18 หรือ ชิทธีม 



อ า โ ม ส  

พระธรรมเลมนี้เขียนขึ้นโดยอาโมสในศตวรรษที่ 8 
กอนคริสตศักราช อาโมสอยูในสมัยเดียวกับโฮเชยา 
อิสยาหและมีคาห เชนเดียวกับโฮเชยา 
เนื้อความท่ีอาโมสประกาศนั้นเก่ียวกับอาณาจักรฝายเหนือคืออิสรา
เอล แมตัวทานจะมาจากอาณาจักรฝายใต 
อ า โ มสเริ่มเรื่องโดยกลาวถึงโทษทัณฑซ่ึงจะมีแกชนชาติตางๆ 
แลวในท่ีสุดพุงประเด็นมาสูอิสราเอลเอง 
จากนั้นเปนการประณามความผิดบาปของอิสราเอล 
โดยเฉพาะบาปผิดทางสังคมในสมัยนั้น เชน ความอยุติธรรม 
การฉอราษฏรบังหลวง ความโลภ และการเสแสรงนมัสการพระเจา 
จากนั้นวาดวยนิมิตตางๆ จบลงดวยความหวัง 
ซ่ึงนอยนักท่ีอิสราเอลจะรับฟง 
เนื้อหาพระธรรมอาโมสตั้งอยูบนพื้นฐานแหงคําสอนวาดวย 
ความชอบธรรมนิรันดรของพระเจา 
พระเจาทรงชอบธรรมจึงทรงเรียก 
รองใหประชากรของพระองคชอบธรรม 
หากพวกเขาไมสําแดงความเชื่อของตนใหปรากฏโดยวิถีความประ
พฤติ เม่ือนั้นก็ตองทูลใหการตอพระเจา อยางไรก็ตาม 
พระเจาทรงใหอภัยเสมอ (5:6) 
และวันหนึ่งอิสราเอลจะคืนสูปกติสุขโดยฤทธิ์อํานาจและความเมตต
า ของพระเจา(15:11) 
 
โครงเรื่อง 
1. บ ท น ำ         (1:1,2) 
2. โทษทัณฑแกชนชาติตางๆและอิสราเอล   (1:32:16) 



3. ถอยคําของผูเผยพระวจนะเกี่ยวกับโทษทัณฑ 
 (3:16:14) 
4. นิมิต 5 ประการเกี่ยวกับโทษทัณฑ    (7:19:10) 
5. ความหวังสําหรับอนาคต     (9:1115) 
 
อ า โ ม ส  
 
1 ถอยคําของอาโมส ผูเลี้ยงแกะคนหนึ่งในเทโคอา 
สิ่งท่ีอาโมสไดเห็นเก่ียวกับอิสราเอล 2 ปกอนที่จะเกิดแผนดินไหว 
เม่ือครั้งอุสซียาหเปนกษัตริยแหงยูดาห และเยโรโบอัม 
บุตรเยโฮอาชเปนกษัตริยแหงอิสราเอล 
2อาโมสกลาววา "องคพระผูเปนเจา+ทรงเปลงกัมปนาทจากศิโยน 
ทรงเปลงพระสุรเสียงจากเยรูซาเล็ม 
แลวทุงหญาของผูเลี้ยงแกะเหี่ยวเฉา 
และยอดเขาคารเมลก็เหี่ยวแหงไป" 
 
คําพิพากษาแกบรรดาเพือ่นบานของอสิราเอล 
3องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เนื่องจากดามัสกัสทําบาปซํ้าแลวซํ้าเลาสามสี่ครั้งเราจึงไมหายโกร
ธ เพราะมันนวดกิเลอาดดวยเลื่อน ซ่ึงมีฟนเปนเหล็ก 
4เราจะสงไฟมายังเรือนของฮะซาเอล ซึ่งจะเผาผลาญปอมตางๆ 
ของเบนฮาดัดเสีย 
5เราจะทลายประตูของดามัสกัสเราจะทําลายลางกษัตริยซ่ึงอยูในหุ
บ เ ข า อ า เ ว น 1 และผูถือคทาในเบธเอเดน 

                                      
1 1:5* อาเวน แปลวา ความชั่วราย 



ชาวอารัมจะถูกกวาดตอนไปเปนเชลยที่เมืองคีรองคพระผูเปนเจา+

ตรัสดังนั้นแหละ 
6องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เนื่องจากกาซาทําบาปซํ้าแลวซํ้าเลาสามสี่ครั้งเราจึงไมหายโกรธ 
เพราะเขากวาดตอนประชาชนทั้งหมดไปเปนเชลย 
และขายใหแกเอโดม 7เราจะสงไฟมายังกําแพงเมืองกาซา 
ซ่ึงจะเผาผลาญปอมของมัน 8เราจะทําลายชาวเมืองอัชโดด2 
และผูถือคทาในอัชเคโลน เราจะตวัดมือฟาดเอโครน 
จวบจนชาวฟลิสเตียคนสุดทายตายไป" 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสดัง นั้นแหละ  

9องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เนื่องจากไทระทําบาปซํ้าแลวซํ้าเลาสามสี่ครั้ง เราจึงไมหายโกรธ 
เพราะเขาขายเชลยทั้งหมดใหแกเอโดม 
ไมคํานึงถึงสัญญาไมตรีฉันพี่นอง 
10เราจะสงไฟมายังกําแพงเมืองไทระ ซึ่งจะเผาผลาญปอมของมัน" 
11องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เนื่องจากเอโดมทําบาปซ้ําแลวซํ้าเลาสามสี่ครั้ง 
เราจึงไมหายโกรธเพราะเขาถือดาบตามลานองชายโดยไมปรานี 
เพราะโทสะของเขาพลุงพลานอยูตลอดเวลา 
และเกรี้ยวกราดไมไดหยุดหยอน 12เราจะสงไฟมายังเทมาน 
ซ่ึงจะเผาผลาญปอมตางๆ ของโบสราห" 
13องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เนื่องจากอัมโมนทําบาปซํ้าแลวซํ้าเลาสามสี่ครั้ง 
เราจึงไมหายโกรธ 

                                      
2 1:8 * กษัตริยหรืออัชโดด 



เพราะเขาผาทองหญิงมีครรภในกิเลอาดเพื่อขยายเขตแดน 
14เราจะสงไฟลงมายังกําแพงเมืองรับบาห 
ซ่ึงจะเผาผลาญปอมตางๆ 
ของมันทามกลางเสียงโหรองคะนองศึกในวันแหงสงครามทามกลา
งสายลมปนปวนในวันท่ีมีพายุจัด 
15กษัตริยของอัมโมนกับเหลาขาราชบริพารจะตกเปนเชลย" 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนั้นแหละ 
 
2 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เนื่องจากโมอับทําบาปซํ้าแลวซํ้าเลาสามสี่ครั้ง เราจึงไมหายโกรธ 
เพราะ เขาเผากระดูกกษัตริยของเอโดมราวกับจะใหเปนปูนไป 
2เราจะสงไฟมายังโมอับซ่ึงจะ เผาผลาญปอมตางๆ ของเคริโอท 
โมอับจะลมจมทามกลางความโกลาหลวุนวายทามกลางเสียงโหรอง
และเสียงแตรดังสนั่น 
3เราจะทําลายผูปกครองและฆาบรรดาขาราชบริพารไปดวย" 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนั้นแหละ 
4องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เนื่องจากยูดาหทําบาปซํ้าแลวซํ้าเลาสามสี่ครั้ง เราจึงไมหายโกรธ 
เพราะเขาละทิ้งบทบัญญัติขององคพระผูเปนเจา+ 
และมิไดประพฤติตามคําสั่งของพระองค 
เ พ ร า ะ เ ข า ห ลงเตลิดไปตามพระเทียมเท็จท้ังหลาย 
บรรดาพระซึ่งบรรพบุรุษของเขาหลงตามไป 
5เราจะสงไฟมายังยูดาหซ่ึงจะเผาผลาญปอมตางๆ ของเยรูซาเล็ม" 
คําพิพากษาแกอิสราเอล 
6องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เนื่องจากอิสราเอลทําบาปซํ้าแลวซํ้าเลาสามสี่ครั้ง 



เราจึงไมหายโกรธ เขาขายผูชอบธรรมแลกกับเงิน 
และขายคนขัดสนแลกกับรองเทาคูเดียว 
7เขาเหยียบย่ําศีรษะของผูยากไรเหมือนเดินย่ําฝุน 
และไมยอมใหความยุติธรรมแกผูถูกกดขี่ 
พอลูกเขาหาผูหญิงคนเดียวกัน 
เปนเหตุใหนามบริสุทธิ์ของเราถูกลบหลูดูหม่ิน 
8เขาเอนตัวลงนอนขางแทนบูชาทุกแทน 
สวมเสื้อผาท่ียึดมาเปนของประกัน และในนิเวศแหงพระของเขา 
เขาด่ืมเหลาองุนซ่ึงยึดมาเปนคาปรับ 
9เราไดทําลายชาวอาโมไรตตอหนาเขา ทั้งๆ 
ท่ีอาโมไรตสูงตระหงานเหมือนตนสนสีดาร 
และแข็งแกรงเหมือนตนโอก เราทําลายผลซึ่งอยูขางบน 
และรากเหงาซ่ึงอยูขางลาง 10เราพาเจาออกมาจากอียิปต 
และนําเจาผานถ่ินทุรกันดารตลอดสี่สิบป 
เพื่อยกดินแดนของชาวอาโมไรตใหแกเจา 
11ท้ังเราไดตั้งบุตรชายบางคนของพวกเจา ใหเปนผูเผยพระวจนะ 
และเลือกสรรคนหนุมบางคนของพวกเจาใหเปนนาศีร 
นี่เปนความจริงมิใชหรือประชากรอิสราเอลเอย" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
12"แตเจาก็บังคับใหนาศีรด่ืมเหลาองุน 
และหามผูเผยพระวจนะมิใหเผยพระวจนะ 
13ฉะนั้นบัดนี้เราจะขยี้เจา 
เหมือนเกวียนบรรทุกขาวเต็มท่ีแลนทับลงไป 
14ผูวองไวจะหนีไมพน ผูแข็งแรงจะไมอาจใชพละกําลัง 
และนักรบก็จะเอาชีวิตไมรอด 15พลธนูจะไมอาจยืนหยัดอยูได 
ทหารราบจะหนีไปไมพน และพลมาจะเอาชีวิตไมรอด 



16แมแตนักรบกลาหาญที่สุดก็จะหนีไปแตตัวลอนจอนในวันนั้น" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
 

ขอหาของอสิราเอล 
3 ประชากรอิสราเอลเอย 
ประชากรทั้งสิ้นท่ีเรานําออกมาจากอียิปตเอย 
จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ท่ีตอวามายังพวกเจา 
ความวา 
2"เจาเทานั้นท่ีเราไดเลือกสรรไว จากเผาพันธุท้ังปวงในโลก 
ฉะนั้นเราจะลงโทษเจา เนื่องดวยความผิดบาปทั้งปวงของเจา 
3สองคนจะเดินไปดวยกันไดหรือ? หากทั้งคูไมไดตกลงกันไวกอน 
4สิงโตจะคํารามลั่นปาเม่ือมันลาเหยื่อไมไดหรือ? 
มันจะรองครวญครางอยูในถํ้าเม่ือจับสัตวอะไรไมไดหรือ? 
5นกจะตกลงในกับดักซ่ึงวางอยูท่ีพื้นดินหรือ? 
เม่ือไมไดวางเหยื่อลอไว 
กับดักจะลั่นขึ้นไดหรือหากไมมีอะไรไปติด 
6เม่ือเสียงแตรดังขึ้นในเมือง ผูคนไมตกใจหรือ? 
เม่ือเกิดภัยพิบัติในเมืองใดองคพระผูเปนเจา+มิไดทรงเปนผูบันดาล
หรือ? 
7องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดยอมไมทรงกระทําสิ่งใด 
โดยไมเปดเผยพระดําริใหบรรดาผูเผยพระวจนะผูรับใชพระองคได
รู 
8เม่ือสิงโตคําราม ใครบางจะไมกลัว 
เม่ือองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสแลว ใครเลาจะไมประกาศ 
พระดํารัสของพระองค 
9จงปาวรองแกปอมแหงอัชโดด และปอมแหงอียิปตวา 
"จงมาชุมนุมกันบนภูเขาของสะมาเรีย 



มาดูความโกลาหลวุนวายและการกดขี่ขมเหงในเมืองนั้น" 
10องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"บรรดาผูสะสมของริบของปลนไวในปอมตางๆ 
ไมรูจักการกระทําท่ีถูกตอง" 
11ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา"ศัตรูจะมาลางผลา
ญแผนดินนั้น เขาจะทลายที่ม่ันและปลนสะดมปอมปราการตางๆ" 
12องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เหมือนคนเลี้ยงแกะชวยแกะออกมาจากปากสิงโต 
ไดแคกระดูกขาสองชิ้นและเศษหูชิ้นเดียวฉันใด 
ก็จะชวยชาวอิสราเอลในสะมาเรียไดเพียงสวนนอยฉันนั้น 
เฉกเชนแคริมเตียงหรือมุมท่ีนอน 
13องคพระผูเปนเจา องคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงฤทธิ์ประกาศวา 
"จงฟง แลวไปตักเตือนพงศพันธุยาโคบวา 
14ในวันท่ีเราลงโทษความผิดบาปของอิสราเอล 
เราจะทําลายแทนบูชาแหงเบธเอล เชิงงอนแทนจะถูกเฉือนออก 
และรวงหลนลงกับพื้น 
15เราจะทลายทั้งตําหนักฤดูหนาว และตําหนักฤดูรอน 
เรือนอันตกแตงดวยงาชางจะถูกทําลาย 
คฤหาสนท้ังหลายจะสูญสิ้นไ ป " 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
 

อสิราเอลมไิดหนักลับมาหาพระเจา 
4 ฟงเถิด บรรดาแมวัวแหงบาชานบนภูเขาสะมาเรีย 
คือพวกผูหญิงท่ีกดขี่ผูยากไรและบดขยี้ผูขัดสน ผูพูดกับสามีวา 
"ชวยเอาเครื่องด่ืมมาใหหนอย" 
2องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดทรงปฏิญาณโดยความบริสุทธิ์ขอ
งพระองควา "เวลานั้นจะมาถึงอยางแนนอน 



เวลาเจาจะถูกลากไปดวยขอเกี่ยว 
พวกทายสุดจะถูกลากไปดวยเบ็ด 
3เจาแตละคนจะตรงออกไปตามรอยแตกชองกําแพง 
และเจาจะถูกเหวี่ยงออกไปยังฮารโมน" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
4"จงไปยังเบธเอลและกระทําบาป 
จงไปยังกิลกาลและทําบาปยิ่งขึ้นไปอีก 
เ อ า เ ค รื่องบูชาไปถวายทุกเชา เอาสิบลด3ไปถวายทุกสามป4 
5เอาขนมปงใสเชื้อมาเผาถวายเปนเครื่องบูชาขอบพระคุณ 
และโออวดเรื่องของถวายโดยใจสมัคร 
โออวดเขาไปเถิดอิสราเอลเอย ในเมื่อเจารักท่ีจะทําเชนนั้น" 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ 
6องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "เราใหเจาทองก่ิวไสแขวนในทุกๆ 
นคร ไมมีอาหารกินในทุกๆเมือง 
ถึงกระนั้นเจาก็ไมยอมกลับมาหาเรา 7เรางดการใหฝนแกเจาดวย 
สามเดือนกอนถึงฤดูเก็บเก่ียว เราใหฝนตกในเมืองหนึ่ง 
แตไมใหฝนตกในอีกเมืองหนึ่ง นาหนึ่งมีฝน อีกนาไมมี 
และขาวจะเหี่ยวเฉาไป 
8ผูคนซมซานจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งเพื่อหาน้ํา 
แตก็ไดไมพอดื่ม ถึงกระนั้นเจาก็ไมยอมกลับมาหาเรา" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 

                                      
3 4:4 *  สิบลดคือการนําหนึ่งสวนสิบของรายได  ผลผลิต  
หรือทรัพยสินสิ่งของมาถวายแดพ ร ะ เ จา  
4 4:4 ** หรือสามวัน 



9"หลายครั้งท่ีเราโจมตีไรนาและสวนองุนของเจา 
ใหพืชผลถูกทําลายและขึ้นรา 
มีตั๊กแตนกัดกินมะเดื่อและมะกอกของเจา 
ถึงกระนั้นเจาก็ไมยอมกลับมาหาเรา " 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 10"เราสงภัยพิบัติตางๆ 
มาทามกลางพวกเจา เหมือนที่เรากระทําแกอียิปต 
เราฆาหนุมฉกรรจของเจาดวยดาบ และเอามาท่ีเจายึดมาไปเสีย 
เรากระทําใหกลิ่นเหม็นตลบทั้งคายโชยคลุงเขาจมูกเจา 
ถึงกระนั้นเจาก็ไมยอมกลับมาหาเรา" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
11"เราคว่ําพวกเจาบางคนไป 
เหมือนที่เราคว่ําโซโดมและโกโมราห 
เจาเหมือนดุนฟนท่ีถูกฉวยออกมาจากกองไฟ 
ถึงกระนั้นเจาก็ไมยอมกลับมาหาเรา" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
12"ฉะนั้นเราจะกระทําแกเจาดังนี้อิสราเอลและเพราะเราจะกระทํา
แกเจาดังนี จงเตรียมตัวพบกับพระเจาของเจาเถิดอิสราเอลเอย" 
13พระองคผูทรงสรางภูเขา สรางลม และทรงสําแดงพระดําริแก 
มนุษย พระองคผูทรงแปรเปลี่ยนรุงอรุณใหเปนความมืดมิด 
และทรงพระดําเนินอยู ณ เบื้องสูงของโลก 
พระนามของพระองคคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงฤทธิ์ 
 
ไวอาลยัและเรยีกใหกลับใจ 
5 พงศพันธุอิสราเอลเอย จงฟงเถิด เราคร่ําครวญถึงเจาดังนี้ 



2"อิสราเอลพรหมจารีลมลงเสียแลว จะไมลุกขึ้นมาอีกเลย 
ตองถูกทอดทิ้งในดินแดนของเธอเอง 
และไมมีใครชวยพยุงขึ้นมาเลย" 
3องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา "เมืองซ่ึงสงชายฉกรรจ 
ออกไปรบเพื่ออิสราเอลพันคนจะเหลือกลับมาเพียงรอยคน 
ท่ีสงออกไปรอยคนจะเหลือกลับมาเพียงสิบคนเทานั้น" 
4องคพระผูเปนเจา+ตรัสแกพงศพันธุอิสราเอลวา "จงแสวงหาเรา 
และเจาจะมีชีวิตอยู 5อยาแสวงหาเบธเอล อยาไปท่ีกิลกาล 
อยาเดินทางไปยังเบเออรเชบา 
เพราะกิลกาลจะตองตกเปนเชลยแนนอน 
และเบธเอลจะราบเปนหนากลอง 
6จงแสวงหาองคพระผูเปนเจา+และเจาจะมีชีวิตอยู 
มิฉะนั้นแลวพระองคจะกวาดพงศพันธุยาโคบ 
ไปเสียดังไฟที่เผาผลาญ และเบธเอลจะหาใครชวยดับไฟไมไดเลย 
7เจาผูแปรเปลี่ยนความยุติธรรมเปนความขมขื่น 
ผูเหวี่ยงความชอบธรรมลงกับพื้น 
8(พระองคผูทรงสรางดาวลูกไกและดาวไถ 
ผูทรงผันแปรความมืดใหกลายเปนรุงอรุณ 
และกลางวันใหกลายเปนกลางคืนมืดมิด ผูทรงเรียกน้ําทะเลมา 
และเทน้ํารดผิวโลก ทรงพระนามวาองคพระผูเปนเจา+ 
9ผูทรงกระหน่ําหายนะลงเหนือที่ม่ัน 
และใหเมืองปอมปราการพังพินาศ) 
10เจาเกลียดผูตอสูเพื่อความยุติธรรมในศาล 
และชิงชังผูกลาวความจริง 11เจาเหยียบย่ําผูยากไร 
และรีดไถเอาเมล็ดขาวจากเขา ฉะนั้นถึงแมเจาสรางตึกศิลา 



เจาก็จะไมไดอาศัยอยู ถึงแมเจาปลูกสวนองุนงอกงาม 
เจาก็จะไมไดด่ืมเหลาองุนนั้น 
12เพราะเรารูวาเจาลวงละเมิดมากมายเพียงไร 
เจาทําบาปใหญหลวงเพียงไหน เจาบีบค้ันผูชอบธรรม 
เจารับสินบน ทั้งยังกีดกันความยุติธรรมในศาลจากผูยากไร 
13ฉะนั้นคนฉลาดก็นิ่งเสียในยามเชนนี้ 
เพราะเปนยุคแหงความชั่วราย 
14จงแสวงความดี มิใชความชั่ว แลวเจาจะมีชีวิตอยู 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงฤทธิ์จึงจะอยูกับเจาเหมือนที่เจาพูดว
าพระองคอยูกับเจา 15จงเกลียดความชั่ว รักความดี 
จงผดุงความยุติธรรมในศาลบางทีองคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงฤ
ทธิ์ จะทรงเมตตาคนที่เหลืออยูของโยเซฟ" 
16ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงฤทธิ์ตรัสวา "ทุกถนนจะมีการร่ําไห 
ยานชุมชนทุกแหงมีเสียงรองดวยความทุกขโศก 
ชาวนาจะจับกลุมกันรองไห 
และผูไวทุกขรวมกลุมกันร่ําไหคร่ําครวญ 
17จะมีการร่ําไหในสวนองุนทุกแหง 
เพราะเราจะผานไปทามกลางเจา" 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนั้นแหละ 
 

วันแหงองคพระผูเปนเจา+ 
 18วิบัติแกเจาผูปรารถนาวันแหงองคพระผูเปนเจา+! 
เหตุใดเจาจึงปรารถนาวันแหงองคพระผูเปนเจา+? 
วันนั้นเปนวันแหงความมืดมิใชความสวาง 
19เหมือนคนหนีจากสิงโต แลวไปปะหมี เหมือนเขาไปในบาน 
เอามือพิงผนังก็ถูกงูกัดเอา 



20วันแหงองคพระผูเปนเจา+จะเปนวันมืดมน ไมใชสวาง 
วันนั้นมืดมิด ไมมีแสงสวางแมสักนิด? 
21"เราเกลียดเราชิงชังเ ท ศ ก า ล ท า ง ศ า ส น า ของเจา 
เราเอือมการประชุมของพวกเจา 22แมเจาจะนําเครื่องเผาบูชา 
เครื่องธัญบูชา มาให เราก็จะไมรับ 
แมเจานําเครื่องสันติบูชาอยางดีมาให เราก็จะไมแยแส 
23ยุติเสียงเ พ ล ง ของเจาเถิด 
เราจะไมฟงเสียงบรรเลงพิณของเจา 
24แตจงใหความยุติธรรมหลั่งไหลเขามาเหมือนแมน้ํา 
ใหความชอบธรรมเหมือนธารน้ําไหลไมขาดสาย 
25พงศพันธุอิสราเอลเอย ตลอดสี่สิบปในถ่ินกันดาร 
เจาไดถวายเครื่องบูชาและมอบของถวายแกเราหรือไม? 
26เจาเทิดทูนพระตางดาวคือสัคคูทกษัตริยของเจา 
ไควันเทพเจาแหงดวงดาว 
และรูปเคารพทั้งปวงที่เจาทําขึ้นเพื่อตนเอง 
27ฉะนั้นเราจะสงเจาไปเปนเชลยไกลจากดามัสกัสไปอีก" 
องคพระผูเปนเจา+ผูทรงพระนามวาพระเจาทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้นแหล
ะ  
 
วิบัตแิกผูเอกเขนก 
6 วิบัติแกเจาผูเอกเขนกอยูในศิโยน 
และแกเจาผูรูสึกปลอดภัยบนภูเขาสะมาเรีย 
เจาผูมีชื่อเสียงโดงดังแหงชาติชั้นนํา ผูซ่ึงประชากรอิสราเอลมาหา 
2จงไปพิเคราะหดูคาลเนห แลวไปยังฮามัทเมืองใหญ 
และลงไปยังเมืองกัทในฟลิสเตีย เจาดีกวาอาณาจักรเหลานั้นหรือ? 
ดินแดนของเขาใหญกวาของเจาหรือไม? 



3เจาเลื่อนวันเลวรายออกไป 
แตกลับนํายุคอันนาสยดสยองเขามาใกล 
4เจานอนบนเตียงประดับงาชาง และเหยียดกายบนตั่ง 
เจากินลูกแกะชั้นดีและลูกวัวอวนพี 
5เจาเลนพิณอยางเบิกบานใจเหมือนดาวิด และแตงเพลงใหมๆ 
สําหรับเครื่องดนตรี 
6เจาด่ืมเหลาองุนเต็มชามและใชเครื่องชโลมกายชั้นดี 
แตเจาไมทุกขโศกในความยอยยับของโยเซฟ 
7ฉะนั้นเจาจะอยูในกลุมพวกแรกที่ตกเปนเชลย 
การเลี้ยงฉลองและการเอกเขนกของเจาจะจบสิ้นลง 
 

องคพระผูเปนเจา+ทรงชงิชงัความหยิง่ผยองของอสิราเอล 
8องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดทรงปฏิญาณตอพระองคเอง 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงฤทธิ์ประกาศวา 
"เราชิงชังความหยิ่งลําพองของยาโคบ และเกลียดปอมตางๆ 
ของเขา เราจะปลอยเมืองนี้และทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูในนั้น 
9หากมีชายสิบคนเหลืออยูในบานหลังหนึ่ง พวกเขาก็จะตายดวย 
10และหากมีญาติคนหนึ่งท่ี จะเผาศพ 
จะมาแบกศพออกไปนอกบาน และถามผูท่ียังซอนตัวอยูท่ีนั่นวา 
"มีใครอยูกับเจาอีกไหม?" และเขาตอบวา "ไมมี" แลวเขาก็จะพูดวา 
"จุๆ! อยาใหเราตองเอยพระนามขององคพระผูเปนเจา+" 
11เพราะองคพระผูเปนเจา+ไดทรงบัญชาไวแลว 
และจะทรงฟาดบานหลังใหญใหเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย 
สวนบานหลังเล็กเปนเศษเล็กเศษนอย 
12มาวิ่งบนโตรกเขาขรุขระหรือ? คนใชวัวไถท่ีนั้นหรือ? 
แตเจาก็เปลี่ยนความยุติธรรมใหเปนยาพิษ 
และเปลี่ยนผลแหงความชอบธรรมใหกลายเปนความขมขื่น 



13เจาผูยินดีในการพิชิตโลเดบาร และพูดวา 
"เราใชกําลังยึดคารนาอิมไวไดดวยกําลังของเราเองมิใชหรือ?" 
14องคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงฤทธิ์ประกาศวา 
"พงศพันธุอิสราเอลเอย เราจะเราชาติหนึ่งมาสูกับ เจา 
ซ่ึงจะกดขี่ขมเหงเจาตลอดทางตั้งแตเลโบฮามัทถึงหุบเขาอาราบาห
" 
 
ตั๊กแตน ไฟ และสายดิ่ง 
7 องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดทรงสําแดงแกขาพเจาวา 
พระองคกําลังเตรียมฝูงตั๊กแตนจํานวนมหาศาลมาหลังจากเก็บเก่ีย
วพืชผลสวนของกษัตริยแลว ขณะท่ีพืชงวดหลังกําลังงอกขึ้นมา 
2เม่ือตั๊กแตนเหลานั้นกินพืชจนแผนดินโลงเตียน 
ขาพเจาก็รองทูลวา "ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด 
ขอทรงอภัยเถิด! ยาโคบจะอยูรอดไดอยางไร? 
ในเมื่อเล็กกระจอยรอยเพียงนี้!"  
3ดังนั้น องคพระผูเปนเจา+จึงทรงอดพระทัยไว 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "เหตุการณนี้จะไมเกิดขึ้น" 
4องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดทรงสําแดงแกขาพเจาวา 
พระองคเตรียมลงทัณฑดวยไฟ มันเผาผลาญ 
หวงสมุทรและไหมแผนดิน 5แลวขาพเจาจึงรองทูลวา 
"ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ยิ่งใหญสูงสุด ขอโปรดยับยั้งไวเถิด! ยาโคบจะอยูรอดไดอยางไร? 
ในเมื่อเขาเล็กกระจอยรอยเพียงนี้!" 
6ดังนั้น องคพระผูเปนเจา +จึงทรงอดพระทัยไว 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
"เหตุการณนี้ก็จะไมเกิดขึ้นเชนกัน" 



7พระองคทรงสําแดงแกขาพเจาดังนี้ 
องคพระผูเปนเจาประทับยืนอยูขางกําแพงที่สรางขึ้นโดยใชสายดิ่ง
วัด และมีสายด่ิงอยูในพระหัตถ 
8และองคพระผูเปนเจา+ตรัสถามขาพเจาวา "อาโมส 
เจาเห็นอะไร?" ขาพเจาทูลวา "สายดิ่ง พระเจาขา" 
แลวองคพระผูเปนเจาตรัสวา "ดูเถิด 
เรากําลังจะวางสายดิ่งในหมูประชากรอิสราเอลของเรา 
เราจะไมละเวนเขาท้ังหลายอีกตอไป 9บรรดาสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงของอิสอัคจะถูกทําลายลาง 
และบรรดาสถานนมัสการของอิสราเอลจะถูกทําลาย 
เราจะลุกขึ้นตอสูพงศพันธุของเยโรโบอัม ดวยดาบของเรา" 
 

อาโมสกับอามาซียาห 
10แลวอามาซียาหปุโรหิตแหงเบธเอล 
ไดแจงขาวตอกษัตริยเยโรโบอัมแหงอิสราเอลวา 
"อาโมสกําลังวางแผนรายตอพระองค ณ ใจกลางอิสราเอลนี้เอง 
ถอยคําของเขาบอนทําลายชาติ 11เพราะอาโมสพูดวา 
‘ เยโรโบอัมจะตายดวยดาบ และอิสราเอลจะตกเปนเชลยแนนอน 
ตองไปจากบานเกิดเมืองนอน’  " 
12แลวอามาซียาหกลาวกับอาโมสวา "ออกไปนะเจานักทํานาย 
กลับไปแผนดินยูดาหเสีย ไปทํามาหากินและเผยพระวจนะที่นั่น 
13ไมตองเผยพระวจนะที่เบธเอลนี้อีก เพราะ 
ท่ีนี่เปนสถานนมัสการของกษัตริย และเปนวิหารของอาณาจักร" 
14อาโมสตอบอามาซียาหวา 
"เมื่อกอนขาพเจาไมไดเปนผูเผยพระวจนะหรือเปนลูกของผูเผยพร
ะวจนะ ขาพเจาเปนเพียงคนเลี้ยงแกะ และดูแลสวนมะเดื่อ 
15แตองคพระผูเปนเจา+ทรงพาขาพเจามาจากงานเลี้ยงแกะ 



ต รัสสั่งขาพเจาวา 
‘ จงไปเผยพระวจนะแกอิสราเอลประชากรของเรา’  
16บัดนี้จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ ทานกลาววา 
‘ อยาเผยพระวจนะแงรายตออิสราเอล 
และหยุดเทศนาติเตียนพงศพันธุยาโคบ’  
17ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
‘ ภรรยาของเจาจะกลายเปนโสเภณีกลางเมือง 
และบุตรชายบุตรหญิงของเจาจะตายดวยดาบ 
ท่ีดินของเจาจะถูกวัดและถูกแบงแยก 
ตัวเจาเองจะตายในดินแดนตางศาสนา 
และอิสราเอลจะตกเปนเชลยแนนอน 
ตองไปจากบานเกิดเมืองนอน’  " 
 
กระจาดผลไมสุก 
8
 องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดทรงสําแดงใหขาพเจาเห็นผ
ลไมสุกกระจาดหนึ่ง 2พระองคตรัสถามวา "อาโมส เจาเห็นอะไร?" 
ขาพเจาทูลวา "ผลไมสุกงอมกระจาดหนึ่ง พระเจาขา" 
แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา 
"โอกาสสุกงอมแลวสําหรับอิสราเอลประชากรของเรา 
เราจะไมละเวนพวกเขาอีก" 
3องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศวา "ใ นวันนั้น 
บทเพลงตางๆในพระวิหารจะเปลี่ยนเปนเสียงร่ําไห 
ซากศพจะเกลื่อนกลาดอยูทุกแหง และมีความเงียบสงัดไปทั่ว" 
4ฟงเถิดเจาผูเหยียบย่ําคนยากไร และกําจัดผูขัดสนในดินแดน 
5เจากลาววา "เมื่อใดหนอจะหมดวันขึ้นหนึ่งคํ่า 



เราจะไดขายขาวเปลือกเสียที เม่ือใดหนอจะหมด วันสะบาโต 
เราจะไดขายขาวสาลเีสียที" ตาชั่งหยอน โกงราคาและโกงตาชั่ง 
6เจาซ้ือผูยากไรดวยเงิน แลกคนขัดสนดวยรองเทาคูเดียว 
และขายขาวเลวปนขาวสาลี 
7องคพระผูเปนเจา+ทรงปฏิญาณโดยศักด์ิสิริแหงยาโคบ วา 
"เราจะไมมีวันลืมสิ่งท่ีเขากระทําแมสักอยางเดีย ว  
8ดวยเหตุนี้แผนดินจะไมสั่นสะทาน 
และผูคนในนั้นจะไมไวทุกขหรือ? 
ท่ัวท้ังแผนดินจะเออทนขึ้นเหมือนแมน้ําไนล 
ถูกกวนใหเกิดความปนปวน แลวก็จมลงเหมือนแมน้ําแหงอียิปต" 
9องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศวา "ในวันนั้น 
เราจะกระทําใหดวงอาทิตยตกในตอนเที่ยงวัน และโลกมืดมิดท้ังๆ 
ท่ียังกลางวันแสกๆ  
10เราจะเปลี่ยนเทศกาลทางศาสนาของเจา ใหเปนการไวทุกข 
และการรองเพลงทั้งปวงของเจาใหเปนการร่ําไห 
เราจะทําใหพวกเจาทุกคนสวมเสื้อผากระสอบ และโกนผม 
เราจะทําใหชวงเวลานั้น เปนเหมือนชวงไวทุกขใหลูกโทน 
และใหวาระสุดทายเปนด่ังวันอันขมขื่น" 
11องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศวา 
"วันเวลานั้นจะมาถึงเม่ือเราจะใหเกิดการกันดารทั่วแผนดิน 
ไมใชหิวหาอาหารหรือกระหายหาน้ํา 
แตหิวกระหายอยากฟงพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+ 
12ผูคนจะซมซานจากทะเลนี้ไปทะเลนั้น 
และระเหเรรอนจากเหนือไปตะวันออก 
ซอกซอนหาพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+ แตจะไมพบ 



13ในวันนั้น หญิงสาวนารักและชายหนุมแข็งแรง 
จะเปนลมเพราะความกระหาย 
14ผูท่ีสาบานโดยอางรูปเคารพอันนาขายหนาแหงสะมาเรีย 
หรือพูดวา ‘ ดานเอย พระของเจาคงอยูฉันใด’  หรือ 
‘ อ ำนาจแหงเบเออรเชบาคงอยูแนนอนฉันใด’  
ลวนจะลมลงและไมไดลุกขึ้นมาอีกเลย" 
 
อสิราเอลจะถูกทําลาย 
9 ขาพเจาเห็นองคพระผูเปนเจาประทับยืนอยูขาง แทนบูชา 
และพระองคตรัสวา "จงฟาดยอด 
เสาเพื่อใหธรณีประตูพระวิหารสั่นสะเทือน 
ใหพังทับประชาชนทั้งปวง ผูท่ีรอดชีวิตอยูเราจะประหารดวยดาบ 
ไมมีใครหนีรอดไปไดสักคนเดียว 
2แมเขาจะขุดลึกลงไปถึงแดนมรณา 
มือของเราก็จะควานลงไปดึงขึ้นมา แมเขาปนขึ้นถึงฟาสวรรค 
เราก็จะนําพวกเขาลงมา 3แมเขาซอนตัวบนยอดเขาคารเมล 
เราก็จะตามลาจับกุมลงมาจากที่นั่น แมเขาหนีไปซอนที่กนทะเล 
เราก็จะสั่งงูท ะ เ ล ใหกัดเขา 
4แมเขาถูกศัตรูกวาดตอนไปเปนเชลย 
เราก็จะสั่งใหดาบประหารเขา 
เราจะจับตาดูเขาอยางมุงรายมิใชดวยหวังดี" 
5องคพระผูเปนเจา องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ผูทรงแตะโลกแลว 
มันก็เหลวไป และชาวโลกทั้งปวงก็ไวทุกข 
ท่ัวท้ังดินแดนเออทนขึ้นเหมือนแมน้ําไนล แลว 
ก็จมลงเหมือนแมน้ําแหงอียิปต 
6พระองคผูทรงสรางท่ีประทับไวในสวรรคและวางรากฐานของมัน



ไวท่ีแผนดินโลก ผูทรงเรียกน้ําทะเลขึ้นมา และเทมันรดผิวโลก 
ทรงพระนามวาองคพระผูเปนเจา+ 
7องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "อิสราเอลเอย สําหรับเราแลว 
เจาก็มิไดแตกตางอะไรจากชาวคูช* มิใชหรือ? 
เรามิไดนําอิสราเอลออกมาจากอียิปต 
ฟลิสเตียจากคัฟโทรและอารัมจากคีรหรอกหรือ?"  
8แนนอน 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดยอมทรงจับตาดูอาณาจักรอันบาป
หนา องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "เราจะทําลาย มันจากพื้นโลก 
ถึงกระนั้นเราจะไมทําลาย พงศพันธุยาโคบลงอยางสิ้นเชิง 
9เ พ ร า ะ เ ร า จ ะ อ อ ก คําสั่ง 
และเราจะเขยาพงศพันธุอิสราเอลทามกลางมวลประชาชาติ 
เหมือนเขยากระดงฝดขาว แตจะไมมีสักเมล็ดเดียวตกถึงพื้น  
10บรรดาคนบาปในหมูประชากรของเราจะตายดวยดาบ 
คือคนทั้งปวงที่พูดวา ‘ ภัยพิบัติจะไมเลนงานเราหรือมาถึงเรา’  
 

อสิราเอลคนืสูสภาพด ี
11ในวันนั้นเราจะตั้งเต็นทของดาวิดท่ีลมลงแลวขึ้นมาใหม 
เราจะซอมแซมซากปรักหักพังและปฏิสังขรณใหกลับคืนดี 
12เพื่อเขาทั้งหลายจะครอบครองชนที่เหลืออยูแหงเอโดม 
และประชาชาติท้ังปวงที่ไดชื่อตามนามของเร า " 
องคพระผูเปนเจา+ผูจะทรงกระทําสิ่งเหลานี้ประกาศดังนั้นแหละ 
13องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "วันเวลาจะมาถึงเม่ือ 
คนที่ไถจะทันคนที่เก่ียว และคนย่ําองุนจะทันคนที่ปลูก 
จะมีเหลาองุนใหมหยดจากภูเขาและไหลจากเนินเขาทั้งหลาย 
14เราจะนําอิสราเอลประชากรของเราซึ่งตกเปนเชลยนั้นกลับคืนม
า เขาจะปฏิสังขรณเมืองที่ปรักหักพังแลวเขาอยูอาศัย 



เขาจะทําสวนองุนและดื่มเหลาองุน เขาจะทําสวนและกินผลิตผล 
15เราจะปลูกอิสราเอลไวในดินแดนของเขา 
เขาจะไมถูกถอนออกจากดินแดนที่เรามอบใหเขาเลย" 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจาตรัสดังนั้นแหละ 



 
 
พระธรรมนี้เขียนขึ้นโดยโอบาดีหในศตวรรษที่ ๖  
กอนคริสตศักราช  เปนคําพยากรณวาดวยหายนะของเอโดม  
ชนชาติซ่ึงหักหลังและมีสวนรวมในความยอยยับของกรุงเยรูซาเล็
มในป ๕ ๘ ๖  กอน ค.ศ . ชาวเอโดมเปนพงศพันธุของเอซาว 
ในขณะท่ีอิสราเอลเปนพงศพันธุของยาโคบ  
ยาโคบและเอซาวเปนพี่นองกัน 
เอโดมถูกลงโทษก็เพราะใจดําอํามหิตตออิสราเอลซ่ึงเปนพี่นอง  
แทนที่จะใหความชวยเหลือเมื่อศัตรูมารุกรานอิสราเอล  
เอโดมกลับชวยซํ้าเติมและปลนสะดม 
เอโดมถูกพระเจาลงโทษเพราะความทรยศหักหลังและหยิ่งยโส  
ประเด็นสําคัญท่ีโอบาดีหมุงเสนอคือพระเจาทรงเกลียดชังความบา
ป 
พระองคไมอาจนิ่งดูดายขณะที่พี่เฝาดูนองถูกทําลายลางและถึงกับ
รวมในการสังหารประชาชน  
พระเจาทรงยื่นมือเขามาลงโทษชนชาติเอโดม  
และในที่สุดพวกเขาก็ถูกทําลายลาง 
 
โครงเรื่อง 
๑ . พยากรณลวงหนาถึงหายนะของเอโดม (๑ -๙ ) 
๒ . ความผิดบาปของเอโดม   (๑ ๐ -๑ ๔ ) 
๓ . วันแหงพระเจา และยูดาหจะกลับคืนสูปกติสุขดังเดิม (๑ ๕ -
๒ ๑ ) 
 
โอบาดีห 
 



1นิมิตของโอบาดีห 
องคพระผูเปนเจา+ผูยิ่งใหญสูงสุดตรัสเก่ียวกับเอโดมวา 
เราไดยินขาวจากองคพระผูเปนเจา+ดังนี้ 
มีทูตคนหนึ่งถูกสงไปยังประชาชาติตางๆ เพื่อแจงวา "ลุกขึ้นเถิด 
ใหเราไปรบกับเอโดม" 
2"ดูเถิด เราจะกระทําใหเจาเล็กกระจอยรอยในหมูประชาชาติ  
เจาจะถูกเหยียดหยาม ยิ่งนัก 
3ความหยิ่งผยองในใจลวงหลอกเจา เจาผูอาศัยอยูในซอกผา 
และสรางบานไวบนที่สูง เจาผูบอกตัวเองวา 
'ใครเลาสามารถดึงเราลงไปอยูท่ีพื้น?' 
4ถึงแมเจาเหินฟาเหมือนอินทรี และสรางรังไวกลางหมูดาว 
เราก็จะฉุดเจาลงจากที่นั้น" องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
5"หากขโมยมาหาเจา หากโจรบุกมาในยามค่ําคืน 
เจาจะยอยยับสักปานใด เขาจะไมขโมยไปจนพอหรือ? 
หากคนเก็บองุน มายังเจา 
เขาจะไมเหลือไวเพียงสองสามลูกหรอกหรือ? 
6แตเอซาวจะถูกปลนชิงจนหมดสิ้น 
ทรัพยสมบัติท่ีเขาซอนไวถูกปลนชิงไปหมด 
7พันธมิตรทั้งหลายจะบังคับใหเจาออกไปจนสุดแดน 
เพื่อนฝูงจะลอหลอกและเอาชนะเจา 
เพื่อนรวมสํารับเดียวกันกับเจาจะวางกับดักเจา1 
แตเจาจะไมระแคะระคาย" 8องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "ในวันนั้น  
เราจะไมทําลายปราชญแหงเอโดมและผูรอบรู ณ ภูเขาตางๆ 
ข องเอซาวหรือ?   9เทมานเอย นักรบของเจาจะครั่นคราม 
และทุกคนที่ภูเขา ของเอซาวจะถูกประหาร 

                                      
1 1:7 ค วามหมายในภาษาฮีบรูของประโยคนี้ไมชัดเจน 



10เนื่องเพราะความอํามหิตท่ีเจากระทําแก ยาโคบนองชายของเจา  
เจาจะอับอายขายหนา เจาจะถูกทําลายไปตลอดกาล 11ในวัน 
ที่เจายืนเฉยอยางไมแยแส  ขณะที่คนแปลก 
หนาขนทรัพยสมบัติของเขาไป คนตางชาติบุกเขาประตูเมือง  
และจับสลากแบงกรุงเยรูซาเล็มกัน  
เจาก็เปนเหมือนคนหนึ่งในพวกนั้น 
12เจาไมควรหยามน้ําหนานองชาย ในวัน ที่เขารับเคราะห 
หรือกระหยิ่มยิ้มยองทับถมชาวยูดาหในวันท่ีเขาพินาศยอยยับ  
หรือ คุยโวโออวดในวันท่ีเขาเดือดรอน 
13เจาไมควรเดินเขาประตูเมืองแหงประชากรของเรา 
ในวันท่ีเขาพินาศยอยยับ หรือสมน้ําหนาท่ีเขาปนป 
ในวันท่ีเขาพินาศยอยยับ หรือยึดทรัพยสมบัติของเขา 
ในวันท่ีเขาพินาศยอยยับ 14เจาไมควรดักรออยูที่ทางแยก 
เพื่อคอยเลนงานพวกเขาซึ่งลี้ภัยมา 
หรือมอบตัวผูรอดชีวิตของเขาในวันท่ีเขาเดือดรอน 
15วันแหงองคพระผูเปนเจา+สําหรับมวลประชาชาติใกลเขามาแลว 
เจาทําสิ่งใดไวจะไดรับสิ่งนั้นตอบแทน 
กรรมที่เจากอไวจะยอนกลับมาตกบนศีรษะเจา 
16เหมือนที่เจาด่ืมบนภูเขาบริสุทธิ์ของเรา 
ประชาชาติท้ังปวงก็จะดื่มไมหยุด เขาจะดื่มและดื่ม    
เขาจะเปนเหมือนอยางไมเคยเปนมากอน 
17แตบนภูเขาศิโยนจะมีการชวยกู ภูเขานั้นจะบริสุทธิ์ 
และพงศพันธุยาโคบจะครอบครองกรรมสิทธ์ิในดินแดนนั้น 
18พงศพันธุยาโคบจะเปนไฟ พงศพันธุโยเซฟจะเปนเปลวไฟ 
พงศพันธุของเอซาวจะเปนตอขาว ซ่ึงจะถูกไฟเผาจนมอดไหม 
พงศพันธุเอซาว จะไมมีใครรอดชีวิตเลย" 
องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไวแลว 



19ประชาชนจากเนเกบจะครอบครองภูเขา ตางๆ ของเอซาว 
และประชาชนจากเชิงเขาตางๆ จะครอบครองดินแดนฟลิสเตีย 
เขาทั้งหลายจะครอบครองทองทุงของเอฟราอิม กับสะมาเรีย 
และเบนยามินจะครอบครองกิเลอาด  
20กลุมเชลยอิสราเอลซึ่งอยูในคานาอันจะ 
ครอบครองดินแดนไกลไปถึงศาเรฟท เชลย 
จากเยรูซาเล็มซ่ึงอยูในเสฟาราดจะครอบ ครองเมืองตางๆ 
ข อ ง เ น เ ก บ  21พวกกูชาติจะ ขึ้นไปบน2ภูเขาศิโยน 
เพื่อครอบครองภูเขาตางๆ ของเอซาว 
และอาณาจักรนั้นจะเปนขององคพระผูเปนเจา+ 

                                      
2 1:21 หรือ จาก 



พระธรรมเลมนี้เขียนขึ้นในศตวรรษที่ ๘  กอนค.ศ . 
เปนเรื่องราวเกี่ยวกับโยนาหเองซึ่งเปนผูเผยพระวจนะเกิดในอิสราเ
อ ล  (๒  พงศกษัตริย ๑ ๔ :๒ ๕ ) 
พระเจาทรงเรียกทานใหไปเทศนาแกชนชาติอัสซีเรีย 
ซ่ึงมีกรุงนีนะเวหเปนเมืองหลวง อีกไมนานชนชาติ 
นี้จะมาทําลายลางอิสราเอลในป ๗ ๒ ๒  กอน ค.ศ . 
เม่ือพระเจาตรัสเรียกโยนาหซ่ึงชาตินิยมจัดไมอยากใหชนตางชาติ
ไดรับความรอด โยนาหจึงพยายามหนีจากพระเจา 
แตกลับถูกโยนลงในทะเล ถูกปลาใหญกลืนเขาไป 
และสํารอกออกมาที่ชายฝงทะเล ในที่สุด 
โยนาหก็ปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจาไปเทศนาแกชาวกรุงนีนะเวห 
คําเทศนาของทานประสบความสําเร็จ 
แตทานกลับโกรธขึ้งไมพอใจ 
พระเจาจึงทรงใชตนไมเปนบทเรียนสอนใจโยนาห 
พระคัมภีรพันธสัญญาใหมใชประสบการณของโยนาหในทองปลาเ
ปนแบบอยางเล็งถึงการที่พระเยซูตองถูกฝงไวในอุโมงค (มัทธิว 
๑ ๒ :๓ ๘ -๔ ๑ ) 
แกนสําคัญของพระธรรมโยนาหอยูใน ๔ :๑ ๑  
ซ่ึงพระเจาประกาศความรักของพระองคท่ีมีตอมวลมนุษยไมวาจะเ
ปนยิวหรือไม โยนาหไมสามารถรักชาวอัสซีเรียอยางท่ีถูกท่ีควร 
แตพระเจาทรงปรารถนาสิ่งท่ีดีงามและความรอดสําหรับพวกเขา 
จึงทรงใชผูเผยพระวจนะไปเพื่อนําพวกเขาใหกลับใจหันจากบาป 
พระธรรมเลมนี้ยังแสดงถึงฤทธิ์อํานาจและการควบคุมของพระเจาเ
หนือพลังธรรมชาติ 
 
โครงเรื่อง 
๑ . โยนาหไมเชื่อฟงและหนีจากพระเจา (๑ :๑ -๑ ๗ ) 
๒ . โยนาหอธิษฐานในทองปลา (๒ :๑ -๑ ๐ ) 



๓ . โยนาหยอมปฏิบัติหนาท่ีและประสบความสําเร็จ (๓ :๑ -๑ ๐ ) 
๔ . ปฏิกิริยาของโยนาห และความหวงใยของพระเจา ( ๔ :๑ -
๑ ๑ ) 
 
โยนาห 
 
โยนาหหนีจากพระเจา 
1พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงโยนาหบุตรอามิททัยวา 
2"จงไปยังนีนะเวห นครใหญ 
เทศนาตักเตือนกรุงนั้นเพราะความชั่วชาของเขากระฉอนขึ้นมาถึงเ
บ้ืองหนาเรา" 
3แตโยนาหหนีจากองคพระผูเปนเจา+มุงหนาจะไปยังเมืองทารชิช 
เขาเดินทางไปที่ยัฟฟา พบเรือที่จะไปเมืองนั้น 
จึงจายคาโดยสารแลวขึ้นเรือจะไปทารชิชเพื่อหนีจากองคพระผูเป
นเจา+ 
4และแลวองคพระผูเปนเจา+ทรงบันดาลพายุใหญเหนือทะเล 
ลมพัดจัดจนเรือแทบจะอับปางอยูรอมรอ 5ลูกเรือท้ังหมดกลัวมาก 
ตางก็รองเรียกใหเทพเจาของตนชวย 
แ ล ะ โยนของที่บรรทุกเรือท้ิงไปเพื่อใหเรือเบาลง 
สวนโยนาหเขาไปขางในเรือ เอนกายลงและหลับสนิท 
6นายเรือมาพบเขาก็พูดวา "หลับอยูไดอยางไร 
จงลุกขึ้นมาออนวอนใหพระเจาของเจาชวย 
เผื่อพระองคจะทรงกรุณา เราจะไดรอดตาย" 
7แลวลูกเรือท้ังหลายพูดกันวา "ใหเรามาจับสลากดูวา 
ใครเปนตัวการทําใหเกิดภัยพิบัติครั้งนี้" 
เขาจึงจับสลากกันและสลากนั้นตกแกโยนาห 



8เขาก็ถามโยนาหวา 
"บอกเรามาเถิดวาใครเปนตนเหตุสรางความเดือดรอนใหเราในครั้
งนี้ ทานทําอะไร มาจากที่ไหน อยูประเทศอะไร เปนคนชาติไหน" 
9โยนาหตอบวา "ขาพเจาเปนชาวฮีบรู 
นับถือองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงฟาสวรรคผูทรงสรางทะเลและ
แผนดิน"10เขาทั้งหลายฟง แลวตกใจมาก ถามวา 
"ทานทําอะไรลงไป" 
(เขารูวาโยนาหหลบหนีองคพระผูเปนเจา+มาเพราะโยนาหเลาใหฟ
งกอนหนานี้แลว) 11ทะเลยิ่งปนปวนขึ้นทุกทีๆ  
เขาทั้งหลายจึงถามโยนาหวา "เราควรทําอยางไรกับทานดี 
ทะเลจึงจะสงบ" 
12โยนาหตอบวา "จบัขาพเจาโยนลงทะเลเถิด แลวทะเลก็จะสงบ 
ขาพเจารูวาที่เกิดพายุรายแรงครั้งนี้ก็เพราะขาพเจาผิดเอง" 
13คนเหลานั้นพยายามกรรเชียงพาเรือเขา ฝง แตทําไมได 
เพราะทะเลยิ่งปนปวนมากขึ้นไปอีก 
14เขาทั้งหลายจึงรองทูลตอองคพระผูเปนเจา+วา 
"โอองคพระผูเปนเจา+ 
ขออยาใหพวกเราตองตายเพราะเอาชีวิตชายผูนี้เลย 
อยาใหเราตองโทษฐานฆาคนที่ไมผิดเลย 
ขาแตองคพระผูเปนเจา+เพราะพระองคเองทรงทําไปตามที่ทรงเห็น
ช อ บ " 
15แลวพวกเขาก็จับโยนาหโยนลงจากเรือ 
ทะเลปนปวนก็สงบราบเรียบ 
16คนทั้งหลายจึงยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ยิ่งนัก 
เขาถวายเครื่องบูชาและปฏิญาณตอพระองค 
17แตองคพระผูเปนเจา+ทรงใชปลาใหญมากลืนโยนาหเขาไป 
และโยนาหอยูในทองปลา 3 วัน 3 คืน 
 



โยนาหอธิษฐาน 
2ขณะอยูในทองปลานั้น 
โยนาหอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
2ทานกลาววา"ในยามทุกขลําเค็ญ ขาพเจา 
รองทูลตอองคพระผูเปนเจา+และพระองคทรงตอบขาพเจา 
จากหวงลึกของแดนมรณา ขาพระองควิงวอนขอความชวยเหลือ 
และพระองคทรงสดับฟงเสียงรองของขาพระองค 
3ทรงเหวี่ยงขาพระองคลงมาในหวงลึก สูใจกลางสมุทร 
กระแสน้ําถาโถมเขาใสขา   พระองค และระลอกคลื่นของพระองค 
ทวมมิดขาพระองค   
4ขาพระองคกลาววาขาพระองคถูกเนรเทศ 
พนจากสายพระเนตรพระองคแลว 
ถึงกระนั้นขาพระองคจะมุงมองไปยังวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองคอี
ก  
5น้ําทวมมิดขาพระองค ท่ีลึกลอมรอบขา พระองค 
สาหรายทะเลพันรอบศีรษะขา พระองค 
6ขาพระองคจมลงมายังรากภูเขา 
แผนดินเบื้องลางขังขาพระองคไวเปนนิตย 
แตพระองคทรงชวยชีวิตขาพระองคขึ้นมาจากเหว 
ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองค 
7เม่ือชีวิตขาพระองคกําลังจะหลุดลอยไป 
ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขาพระองคระลึกถึงพระองค 
คําอธิษฐานของขาพระองคขึ้นถึงพระองค 
ไปถึงวิหารบริสุทธิ์ของพระองค 8บรรดาผูยึดติดกับเทวรูปอันไรคา 
สูญเสียพระคุณซ่ึงเขาควรจะได  
9สวนขาพระองค จะถวายเครื่องบูชาแดพระองค 
ดวยบทเพลงโมทนาพระคุณ ขาพระองคปฏิญาณไวอยางไร 
จะกระทําใหดี การชวยใหรอดอยูท่ีองคพระผูเปนเจา+" 



10แลวพระเจาตรัสสั่งปลานั้น มันก็สํารอกโยนาหออกมาไวท่ีริมฝง 
 
โยนาหไปยังนีนะเวห 
3มีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงโยนาหเปนหนที่สองวา 
2"จงไปยังนีนะเวห นครใหญ 
ป ร ะ ก า ศแกชาวกรุงนั้นตามที่เราสั่งเจา" 
3โยนาหก็เชื่อฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+และไปยังนีนะเว
ห นครนั้นสําคัญ มาก ตองใชเวลา 3 วันจึงเดินทางทั่ว 4โยนาห 
ตั้งตนเดินเขาไปในกรุง ไปไดเปนระยะทางเดินวันหนึ่ง 
และเริ่มประกาศวา "อีกสี่สิบวัน นีนะเวหจะถูกทําลา ย " 
5ชาวนีนะเวหก็เช่ือพระเจา 
พวกเขาประกาศใหมีการอดอาหารแลวชาวกรุงทุกคนตั้งแตผูใหญ
ที่สุดจนถึงผูนอยที่สุดลวนสวมเสื้อผากระสอบ  
6เม่ือกษัตริยแหงนีนะเวหทรงทราบเรื่องนี้ ก็ทรงลุกขึ้นจากบัลลังก 
ถอดฉลองพระองคออก เอาเสื้อผากระสอบคลุมองคและประทับ 
ใ นกองขี้เถา 
7แลวทรงออกประกาศในกรุงนีนะเวหวา 
"โดยพระบัญชาจากกษัตริย และคําสั่งจากขุนนางท้ังหลาย 
หามมิใหผูใดหรือสัตวใด กินหรือดื่มอะไร 
8แตใหท้ังคนและสัตวหมตัวดวยผากระสอบ 
ใหทุกคนทูลออนวอนพระเจาอยางเรงดวน และใหเลิกทําช่ัว 
เลิกการทารุณ 9ใ ค ร จ ะ รูได พระเจาอาจทรงเวทนาสงสาร 
และอดกลั้นพระทัยไวหันจากพระพิโรธเกรี้ยวกราด 
เพื่อเราจะไมตองพินาศ" 
10เม่ือพระเจาทอดพระเนตรการกระทําของเขาทั้งหลายและเห็นเข
าเลิกทําช่ัว ก็ทรงเอ็นดูสงสาร มิไดลงโทษเขาตามที่ตรัสไว 
 
โยนาหโกรธและพระเจาทรงชี้แจง 



4แตโยนาหไมพอใจมากและโกรธจัด   2เขาอธิษฐานวา 
"ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขาพระองคก็บอกแลวต้ังแตยังอยูท่ีบานมิใชหรือวามันจะเปนอยาง
นี้ เพราะเหตุนี้แหละขาพระองค ถึงไดรีบหนีจะไปเมืองทารชิช 
ขาพระองครูอยูวา พระองคทรงเปนพระเจา 
ผูเปยมดวยพระคุณและความเอ็นดูสงสาร ทรงเปนพระเจาผูกริ้วชา 
และเปยมดวยความรัก ทรงอดพระทัยไวไมลงโทษ 
3ขาแตองคพระผูเปนเจา+ บัดนี้ขอทรงเอาชีวิตขาพระองคไปเถิด 
ขาพระองคตายเสียดีกวาอยู" 
4แตองคพระผูเปนเจา+ตรัสตอบวา "เจามีสิทธ์ิอะไรที่จะโกรธ" 
5โยนาหก็ออกไปอยูนอกเมืองทางตะวันออก 
แลวสรางเพิงขึ้นหลังหนึ่ง และนั่งอยูใตรมเพิง 
คอยดูเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นกับกรุงนีนะเวห 
6และแลวองคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงบันดาลเถาไมเลื้อยงอกขึ้น
เหนือโยนาห ชวยบังแดดใหศีรษะทาน 
เพื่อบรรเทาความกลัดกลุมของทาน 
โยนาหมีความสุขมากเก่ียวกับเถาไมเลื้อยนี้ 
7แตครั้นฟาสางวันรุงขึ้น พระเจาทรงใหมีหนอนกัดกินเถาไมเลื้อย 
จนมันเหี่ยวเฉาไป 
8เม่ือดวงอาทิตยขึ้น พระเจาทรงใหมีลม ตะวันออกอันรอนระอุ 
แสงอาทิตยก็แผดเปรี้ยงเหนือศีรษะโยนาห จนเขาแทบเปนลม 
โยนาหอยากตายและตัดพอวา "เราตายเสียก็ดีกวาอยูไป" 
9พระเจาตรัสกับโยนาหวา "เจามีสิทธ์ิจะ 
โกรธขึ้งเรื่องเถาไมเลื้อยนี้หรือ" โยนาหทูลวา "ใช 
สมแลวท่ีขาพระองคโกรธจนอยากตาย" 
10แตองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "เจาเสีย ดายเถาไมเลื้อยนี้ ท้ังๆ 
ที่เจาไมไดปลูกหรือดูแลใหมันโต 
มันงอกขึ้นในชั่วขามคืนและตายไปในชั่วขามคืน 



11ก็แลวนีนะเวหซ่ึงมีคนกวา 120,000 คน 
ซ่ึงไมรูประสาวาไหนมือซายไหนมือขวา 
ทั้งยังมีสัตวเลี้ยงอีกมากมาย 
ไมควรหรอกหรือท่ีเราจะเสียดายนครใหญนี้" 



มีคาหเขียนพระธรรมเลมนี้ขึ้นในศตวรรษที่ ๘  กอน ค.ศ . 
มีคาหอยูในสมัยเดียวกับอิสยาห 
ซ่ึงเทศนาแกท้ังอิสราเอลและยูดาหในศตวรรษที่ ๘  กอนค.ศ . 
มีคาหอาศัยอยูในโมเรเชท ซึ่งเปนเมืองเล็กๆ 
อยูทางใตของเยรูซาเล็ม 
แตทานเทศนาทั้งตอกรุงเยรูซาเล็มและสะมาเรีย มีคาห 
ประณามการกดขี่บีบค้ัน ความหยิ่งผยอง การฉอราษฎรบังหลวง 
การเครงศาสนาแตเปลือกนอก 
และการยกตนขมทานของพวกเขาในฐานะชนชั้นนําของประเทศ 
เมืองหลวงนาจะเปนผูนําดานความชอบธรรมไมใชความช่ัว 
และพระเจาผูชอบธรรมจะใหพวกเขารับผิดช อ บ ก า ร ก ร ะ
ท ำ ข อ ง ต น  
แนวคิดหลักของพระธรรมเลมนี้คือพระเจาทรงชอบธรรม 
และทรงเรียกรองความชอบธรรมในหมูมนุษย 
พระเจาทรงประสงคความยุติธรรม ความถอมใจ 
และความรักจากประชากรของพระองค 
และมิใชการเสแสรงแตภายนอก (๖ :๘ ) 
ผูท่ียืนกรานจะอยูในความทรยศคิดคด 
กดขี่บีบคั้นเพื่อนมนุษยและยโสโอหัง จะถูกพระเจาลงโทษ 
มีคาหยังพยากรณถึงการเสด็จมาของพระคริสตและสถานที่ประสูติ 
(๕ :๒ ) 
ที่ปรึกษาของเฮโรดนึกถึงคําพยากรณนี้เม่ือหมูโหราจารยมาถามห
าพระกุมาร (มัทธิว ๒ :๔ -๖ ) 
 
โครงเรื่อง 
๑ . โทษทัณฑจากพระเจา (๑ :๑ -๑ ๖ ) 
๒ . พระเจาทรงเกลียดชัง ค ว า ม บ า ป  (๒ :๑ -๓ :๑ ๒ ) 
๓ . พ ร ะ พ ร ใ น อ น า ค ต  (๔ :๑ -๕ :๑ ) 



๔ . พระผูไถซ่ึงจะเสด็จมา (๕ :๒ -๑ ๕ ) 
๕ . พระเจาทรงลงโทษอิสราเอล (๖ :๑ -๗ :๒ ๐ ) 
 
มีคาห 
 
1พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ ซ่ึงมีมาถึงมีคาหแหงโมเรเชท 
ในรัชกาลกษัตริย โยธาม อาหัสและเฮเซคียาหแหงยูดาห 
ตอไปนี้คือนิมิตท่ีมีคาหเห็นเก่ียวกับสะมาเรีย และเยรูซาเล็ม 
2ประชาชาติท้ังสิ้นเอยจงฟงเถิด โลกและสารพัดท่ีอยูในนั้นจงฟง 
องศพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดจะเปนพยานกลาวโทษทาน 
องคพระผูเปนเจา+จากวิหารบริสุทธิ์ของพระองค 
คําพิพากษาแกสะมาเรียและเยรูซาเล็ม 
3ดูเถิดองคพระผูเปนเจา+กําลังเสด็จจากที่ประทับ 
พระองคเสด็จลงมาและทรงดําเนินอยู ณ เบื้องสูงของโลก 
4ภูเขาหลอมละลายใตพระองค และหุบเขาแยกออก 
เหมือนขี้ผึ้งถูกไฟลน และเหมือนน้ําถาโถมลงมาตามลาดเขา 
5ท้ังหมดนี้เนื่องมาจากการลวงละเมิดของยาโคบ 
เนื่องดวยความผิดบาปของพงศพันธุอิสราเอล 
ยาโคบลวงละเมิดอะไร? ไมใชสะมาเรียหรอกหรือ? สถานบูชา ณ 
ที่สูงของยูดาหนั้นคืออะไร? ไมใชเยรูซาเล็มหรอกหรือ ? 6ฉะนั้น 
เราจะทําใหสะมาเรีย กลายเปนกองซากสลักหักพัง 
เปนท่ีปลูกสวนองุน เราจะเทหินท่ีใชสรางเมืองนั้นลงในหุบเขา 
และจะเผยฐานรากของเมืองนั้นออกมา 
7รูปเคารพทั้งปวงของสะมาเรียจะถูกทุบแตกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย 
เครื่องถวายทั้งปวงในวิหารของเมืองนั้นจะถูกเผาไฟ 
เราจะทําลายเทวรูปท้ังหมดของเมืองนั้น 
เนื่องจากสะมาเรียรวบรวมเครื่องถวายมาจากคาจางของโสเภณี 
มันจะถูกใชเปนคาจางโสเภณีอีก”  



คร่ําครวญไวอาลัย 
8ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจะรองไหสะอึกสะอื้น 
จะเดินไปมาโดยเปลือยกายและเทาเปลา 
ขาพเจาจะรองโหยหวนเหมือนหมาปา 
แ ล ะ ค รวญครางเหมือนนกเคาแมว 
9เพราะบาดแผลของสะมาเรียเยียวยาไมได 
และลามมาถึงยูดาหแลว มาถึงประตูเมืองแหงพ่ีนอง 
รวมชาติของขาพเจา มาถึงเยรูซาเล็มเลยทีเดียว 
10อยาเลาเรื่องนี้ในเมืองกัธ1 อยารองไหเลย2 ในเบธโอฟราห3 
จงเกลือกตัวในฝุน 11ทานผูอาศัยในชาฟร4เอย จงผาน 
ไปอยางตัวเปลาเลาเปลือยและอับอายขายหนา 
บรรดาผูอาศัยในศาอานัน5จะไมออกมา เบธเอเซลกําลังทุกขโศก 
การปกปองคุมครองถูกยกไปจากเจาแลว 
12บรรดาผูอาศัยในมาโรธ6 
กระสับกระสายดวยความเจ็บปวดรอคอยการบรรเทาทุกข 
เพราะภัยพิบัติจากองคพระผูเปนเจา+ม าถึงประตูเยรูซาเล็มแลว 
13ทานผูอาศัยในลาคีช7จง  เทียมฝูงมาเขากับรถรบ 
เจาเปนผูริเริ่มความบาปแกธิดาแหงศิโยนเพราะการลวงละเมิดของ
อิสราเอลไดพบในเจา 

                                      
1 1:10 กัท มีเสียงคลายคําวาบอกในภาษาฮีบรู 
2  1:10 หรืออยารองไหในอัคโค คําวา อัคโคมีเสียงคลายคําวา 
รองใหในภาษาฮีบรู 
3 1:10 เบธโอฟราห หมายความวา บานฝุน 
4 1:11  ชาฟร แปลวา นาพอใจ 
5 1:11  ศาอานันเสียงคลายคําวา “ อ อ ก ไ ป ”  ในภาษาฮีบรู 
6 1:12 มาโรท เสียงคลายคําวาขมขื่นในภาษาฮีบรู 
7 1:13 ลาคีช เสียงคลายคําวา ฝูงมาในภาษาฮีบรู 



14ฉะนั้นเจาจะใหของขวัญอําลาแกโมเรเชท กัท เมืองอัคซิบ8 
จะถูกจับไดวาหลอกลวง บรรดากษัตริยแหงอิสราเอ ล  
15เราจะนําผูพิชิตมาเหนือเจา ผูซ่ึงอาศัยในมาเรชาห9 
ทานผูเปนศักด์ิสิริแหงอิสราเอลจะมายังอาดุลลัม 
16จงโกนผมไวทุกขใหลูกๆ ที่เจาชื่นใจ 
จงโกนหัวใหลานเหมือนนกแรง เพราะลูกๆ 
ของเจาจะถูกพรากไปเปนเชลย 
 
แผนการของมนุษยและแผนงานของพระเจา 
2วิบัติแกบรรดาผูวางแผน 
บรรดาผูคิดอุบายชั่วขณะนอนอยูบนเตียง 
ครั้นรุงเชาก็ดําเนินการตามแผน เพราะอยูในอํานาจท่ีเขาจะทําได 
2เขาโลภอยากไดที่ดินก็ยึดเอา อยากไดบานก็ริบไป 
เขาโกงบานโกงมรดกของเพื่อนมนุษย 
3ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
“ เรากําลังวางแผนภัยพิบัติแกคนพวกนี้ 
ซ่ึงเจาไมมีทางเอาตัวรอดไปไดเลย 
เจาจะไมเดินอยางหยิ่งทะนงอีกตอไป 
เพราะมันจะเปนวาระแหงความพินาศ 
4ในวันนั้นผูคนจะเยาะเยยเจา 
เขาจะถากถางเจาดวยเพลงโศกบทนี้วา 'เรายอย ยับปนป 
ขาวของในกรรมสิทธิ์ของพี่นองรวมชาติถูกยึดไปแบงกัน 
พระองคทรงริบไปจากเราแลว 
พระองคทรงมอบที่ดินของเราใหแกบรรดาผูทรยศ' 

                                      
8 1:14 อัคซิบ * หมายความวา ลอลวง 
9 1:15  มาเรชาห คลายคําวา ผูพิชิต 



5ฉะนั้นเจาจะไมมีใครสักคนในชุมชนขององคพระผูเปนเจา+ 
เพื่อจับสลากแบงดินแดน 
ผูเผยพระวจนะเทียมเท็จ 
6บรรดาผูเผยพระวจนะของเขากลาววา “ อยาเผยพระวจนะ 
อยาพยากรณเรื่องเหลานี้ ความอัปยศอดสูจะไมมาถึงเรา”  
7พงศพันธุแหงยาโคบเอย ควรหรือท่ีจะใหพูดกันวา 
“ พระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา+ทรงกริ้วหรือ? 
พระองคทรงกระทําสิ่งเชนนี้หรือ?”  
“ ถอยคําของเรามิไดเปนผลดีแกบรรดาผูประพฤติชอบธรรมหรือ? 
8เม่ือไมนานมานี้ประชากรของเราไดลุกขึ้น ตั้งตนเปนศัตรู 
เจาริบเอาเสื้อคลุมอยางดีจากผูท่ีผานไปโดยไมระมัดระวัง 
เหมือนคนที่เพิ่งกลับมาจากการรบ 
9เจาขับไลผูหญิงในหมูประชากรใหออกไป 
จากบานอันผาสุกของเขา 
เจาริบพรของเราไปจากลูกหลานของเขาตลอดกาล 10ลุกขึ้น 
ไปใหพน เพราะนี่ไมใชท่ีพักผอนของเจา เนื่องจากมันมีมลทิน 
มันพังทลายเกินกวาจะแกไข 
11หากคนโกหกและคนหลอกลวงมาพูดวา 
'ขาพเจาจะพยากรณวาทานจะมีเหลาองุนและเบียรเหลือเฟอ' 
เขาก็จะเปนผูพยากรณ ท่ีชนชาตินี้ตองการ 
ทรงสัญญาจะชวยกอบกู 
12ยาโคบเอย เราจะรวบรวมเจาท้ังหมดอยางแนนอน 
เราจะรวบรวมชนหยิบมือท่ีเหลือแหงอิสราเอลกลับคืนมา 
เราจะพาพวก เขามาเหมือนแกะในคอก เหมือนฝูงสัตวในทุงหญา 
ที่นั้นจะคลาคล่ําดวยผูคน 13ผูเบิกทางจะขึ้นหนาเขาไป 
พวกเขาจะผานออกไปทางประตู กษัตริยของเขาจะเสด็จขึ้นหนา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงนําหนาพวกเขาไป 
 



ตําหนิผูนําและผูเผยพระวจน ะ  
3แลวขาพเจากลาววา  ิบรรดาผูนําแหงยาโคบจงฟงเถิด 
ทานผูปกครองพงศพันธุอิสราเอล ทานควรจะรูจักความยุติธรรม 
มิใชหรือ 2ทานซ่ึงชังความดีและรักความชั่ว 
ผูถลกหนังประชากรของเรา และฉีกเนื้อจากกระดูกของเขา 
3ผูกินเนื้อพี่นองรวมชาติของเรา 
เลาะหนังเขาออกและหักกระดูกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย 
ผูหํ้าห่ันเขาเหมือนหั่นเนื้อใสกระทะ เหมือนเนื้อในหมอ”  
4แลวเขาทั้งหลายจะรองทูลตอองคพระผูเปนเจา+ 
แตพระองคจะไมทรงตอบ 
ครั้งนั้นพระองคจะทรงซอนพระพักตรจากเขา 
เพราะความชั่วท่ีเขาไดทํา 5องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนี้ 
“ สําหรับบรรดาผูเผยพระวจนะ 
ผูซ่ึงนําประชากรของเราหลงเตลิดไป 
หากใครเลี้ยงดูเขาเขาก็จะประกาศ'สันติภาพ' ใครไมเลี้ยงดูเขา 
เขาก็เตรียมจะทําศึกดวย 
6ฉะนั้นคํ่าคืนจะมาถึงเจาโดยปราศจากนิมิต 
ความมืดมาถึงโดยไมมีการทํานายทายทัก 
ดวงอาทิตยจะลับไปสําหรับบรรดาผูเผยพระวจนะ และ 
กลางวันจะมืดไปสําหรับเขา 
7ผูทํานายจะอับอายและหมอดูจะขายหนา 
ทุกคนจะเอามือปดหนาของตน เพราะไมมีคําตอบจากพระเจา”  
8แตสวนขาพเจา 
ขาพเจาเปยมดวยฤทธิ์อํานาจโดยพระวิญญาณขององคพระผูเปนเ
จา+ และโดยความยุติธรรมกับกําลัง 
เพื่อประกาศใหยาโคบทราบถึงการลวงละเมิดของเขา 
และใหอิสราเอลทราบถึงความผิดบาปของตน 



9ฟงเถิด บรรดาผูนําแหงพงศพันธุยาโคบ 
ผูปกครองพงศพันธุอิสราเอล ผูชิงชังความยุติธรรม 
และบิดเบือนความถูกตอง 10ผูสรางศิโยนขึ้นดวยการฆาคน 
สรางเยรูซาเล็มขึ้นดวยความชั่ว 
11ผูนําของดินแดนนี้ตัดสินความโดยเห็นแกสินบน 
ปุโรหิตสั่งสอนโดยเห็นแกรางวัล 
และผูเผยพระวจนะพยากรณเพื่อเงิน ถึงกระนั้นเขาทั้งหลาย 
ก็อิงพระเจาและกลาววา “ พระเจาอยูทาม กลางเรามิใชหรือ? 
จะไมมีภัยพิบัติใดมาถึงเราเลย”  12ฉะนั้น 
เพราะเจาท้ังหลายศิโยนจะถูกไถเหมือนนา 
เยรูซาเล็มจะกลายเปนกองปรักหักพัง 
ภูเขาที่ตั้งของพระวิหารจะกลายเปนปารก 
 
ภูเขาของพระเจา 
4ในบ้ันปลาย 
ภูเขาที่ตั้งของพระวิหารแหงองคพระผูเปนเจา+จะไดรับการสถาปน
า ใหเปนเอกในหมูภูเขาตางๆ จะไดรับการเชิดชูเหนือ 
กวาภูเขาทั้งหลาย และผูคนจะหลั่งไหลมาที่นั่น 
2ประชาชาติมากมายจะมาและพูดกันวา “ มาเถิด 
ใหเราขึ้นไปบนภูเขาขององคพระผูเปนเจา+ 
ไปยังพระนิเวศของพระเจาแหงยาโคบ 
พระองคจะทรงสอนพระมรรคาแกเรา 
เพื่อเราจะดําเนินในวิถีทางของพระองค”  
บทบัญญัติจะออกมาจากศิโยน 
พระวจนะของพระเจาจะมาจากเยรูซาเล็ม 
3พระองคจะทรงตัดสินความใหประชาชาติท้ังหลาย 
และยุติกรณีพิพาทใหบรรดาชนชาติมหาอํานาจทั่วแดน 



เขาทั้งหลายจะตีดาบเปนผาลไถนาและหอกของเขาเปนขอลิด 
ชนชาติตางๆ จะไมจับดาบสูกัน จะไมมีการฝกรบอีกตอไป 
4ทุกคนจะนั่งอยูใตเถาองุนของตน และใตตนมะเดื่อของตน 
และจะไมมีใครทําใหเขากลัวเพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ไดต
รัสไวแลว 
5ชนชาติท้ังปวงอาจจะดําเนินในนามแหงเทพเจาของตน 
สวนเราจะดําเนินในพระนามพระเยโฮวาหพระเจา 
ของเราตลอดนิรันดร 
 
พระดําริของพระเจา 
6องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา “ ในวันนั้น เราจะรวบรวมคนขาพิการ 
เ ร า จ ะ ร ว บ ร ว ม บ ร ร ด า เ ช ล ย  
ต ล อ ด จนบรรดาผูท่ีเราใหพบกับความทุกขโศก 
7เราจะใหคนขาพิการเปนผูท่ีเหลืออยู 
ใหผูท่ีถูกเนรเทศเปนชาติเขมแข็ง 
องคพระผูเปนเจา+จะปกครองเขาทั้งหลายในภูเขาศิโยน 
ตั้งแตวันนั้นตราบชั่วนิรันดร 8สวนเจา 
ผูเปนหอสังเกตการณแหงฝูงแกะ เปนท่ีม่ันของธิดาแหงศิโยน 
อํานาจดั้งเดิมจะกลับคืนมาเปนของเจา 
ธิดาแหงเยรูซาเล็มจะไดรับอํานาจครอบครอง”  
9เหตุใดเจาจึงรองเสียงดัง เจาไมมีกษัตริยหรือ? 
ที่ปรึกษาของเจายอยยับไปแลวหรือ? 
เจาจึงเจ็บปวดรวดราวเหมือนผูหญิงกําลังคลอดลูก 
10ธิดาแหงศิโยนเอย จงทุรนทุราย ดวยความทุกขทรมาน 
เหมือนผูหญิงท่ีกําลังคลอดลูก เพราะบัดนี้เจาตองจากเมือง 
ไปตั้งคายอยูกลางทุง เจาจะไปยังบาบิโลน 
ที่นั่นเจาจะไดรับการชวยเหลือ 
ที่นั่นองคพระผูเปนเจา+จะทรงไถเจาออกจากมือศัตรูของเจา 



11แตบัดนี้ชนหลายชาติรวมตัวกันมารบกับเจา เขากลาววา 
“ ใ หศิโยนถูกยํ่ายี ใหเราไดแลดูดวยความกระหยิ่มลิงโลด”  
12แตเขา ไมรูพระดําริขององคพระผูเปนเจา+ 
เขาไมเขาใจถึงแผนการของพระองค 
ผูทรงรวบรวมเขามาเหมือนฟอนขาวมาสูลานนวดขาว 
13” ธิดาแหงศิโยนเอย ลุกขึ้นนวดเถิด 
ดวยวาเราจะใหเจามีเขาเหล็ก เราจะใหเจามีกีบทองสัมฤทธ์ิ 
และเจาจะบดขยี้ชนชาติท้ังหลายใหเปนช้ินเล็กชิ้นนอย”  
พวกทานจะถวายสิ่งท่ีเขาไดมาโดยไมชอบธรรมนั้น 
แดองคพระผูเปนเจา+ถวายความมั่งค่ังแดองคพระผูเปนเจา+แหงสา
ก ล โ ล ก  
 
ผูครอบครองตามพระสัญญาจะมาจาก 
เ บ ธ เ ล เ ฮ ม  
5นครแหงกองทหารเอย จัดทัพเถิด 10 
เพราะศัตรูมาลอมเมืองของเราแลว 
เขาจะเอาไมเทาฟาดแกมผูคร บครองแหงอิสราเอล 
2” สวนเจา เบธเลเฮมเอฟราธาหเอย 
ถึงแมเจาต่ําตอยในหมูเชื้อสายตางๆ 11ของยูดาห 
แตจะมีผูหนึ่งออกมาจากเจาเพื่อเรา เปนผูท่ีจะครอบครองอิสราเอล 
ผูนั้นมีท่ีมาจากอดีตกาลจากโบ ร า ณก า ล 12”  
3ฉะนั้นอิสราเอลจะถูกทอดทิ้ง จวบจนเมื่อถึงวาระหญิงผู 
ตั้งครรภนั้นคลอดบุตร และพี่นองอื่นๆ 
ของบุคคลนั้นกลับมาสมทบกับชนอิสราเอล 

                                      
10 5:1  หรือนครแหงปราการเอย จงเสริมกําแพงของเจาเถิด 
11 5:2  หรือผูปกครอง 
12 5:2  หรือ จากนิรันดรกาล 



4เขาจะยืนหยัดเลี้ยงดูฝูงแกะของเขา 
โดยกําลังแหงองคพระผูเปนเจา+ 
โดยบารมีแหงพระนามของพระเยโฮวาหพระเจาของเขา 
และเขาทั้งหลายจะมีชีวิตอยูยางม่ันคง เพราะ 
ความยิ่งใหญของเขาผูนั้นจะแผถึงสุดโลก 
5และเขาจะเปนผูนํามาซ่ึงความสงบสุข  
การชวยกูและความยอยยับ 
 เมื่อคราวอัสซีเรียรุกรานดินแดนของเรา 
และเดินทัพผานปอมของเรา 
เราจะตั้งผูเลี้ยงแกะเจ็ดคนและผูนําแปดคนขึ้นมาสูกับเขา 
6พวกเขาจะปกครองดินแดนอัสซีเรียดวยดาบ 
ปกครองดินแดนของนิมโรด ดวยดาบซึ่งชักออก 
ผูนั้นจะกอบกูเราจากอัสซีเรีย 
ซ่ึงมารุกรานดินแดนของเราและเดินทัพเขามาในเขตแดนของเรา 
7คนที่เหลือของยาโคบ จะอยูทามกลางชนหลายชาติ 
เหมือนน้ําคางจากองคพระผูเปนเจา+ 
เหมือนฝนใหความชุมชื้นแกหญา ซ่ึงไมตองรอคอย 
หรือพึ่งพามนุษย  
8คนที่เหลือแหงยาโคบจะอยูในหมูประชาชาติ 
ทามกลางชนชาติตางๆ ดังราชสีหในหมูสัตวปา 
เหมือนสิงหหนุมในหมูฝูงแกะ ซ่ึงเหยียบย่ําและขยี้ขณะยางไป 
โดยไมมีใครชวยได 9เจาจะชูมือขึ้นอยางมีชัยชนะเหนือขาศึก 
ศัตรูท้ังปวงของเจาจะถูกทําลาย 
10องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา “ ในวันนั้น 
เราจะกําจัดมาใหหมดไปจากพวกเจา และทําลายรถรบของเจา 
11เราจะทําลายเมือง ตางๆ ในดินแดนของเจา 
และทลายที่ม่ันท้ังปวงของเจาเสีย 
12เราจะกําจัดพวกแมมดของเจาและเจาจะไมทองเวทมนตรคาถาอี



กตอไป 13เราจะทําลายเทวรูปสลัก 
และหินศักด์ิสิทธิ์ไปจากทามกลางพวกเจา 
เจาจะไมหมอบกราบสิ่งท่ีมือของเจาทําขึ้นอีกตอไป 
14เราจะรื้อถอนเสาเจาแมอาเชราหของพวกเจาไปจากทามกลางพ
วกเจา และทําลายเมืองตางๆ ของเจา 
15เราจะแกแคนดวยความพิโรธโกรธกริ้ว แกชนชาติตางๆ 
ซ่ึงไมเชื่อฟงเรา”  
 
องคพระผูเปนเจา+ 
ทรงชําระความอิสราเอล 
6จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+เถิด 
“ ขอพระองคทรงยืนขึ้น 
แถลงคดีความของพระองคตอหนาภูเขาทั้งหลาย 
และใหบรรดาเนินเขาฟงสิ่งท่ีพระองคจะตรัส 
2ภูเขาทั้งหลายจงฟงขอหาขององคพระผูเปนเจา+ 
เจาซ่ึงเปนรากฐานนิรันดรของโลก จงฟงเถิด 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงมีคดีความกับประชากรของพระองค 
พระองค ตั้งขอหาแกอิสราเอล 3 ิประชากรของเราเอย 
เราทําอะไรเจา? เราไดใสภาระอันใดใหแกเจา? 
จ ง ต อ บ เ ร า ม า  4เรานําเจาออกมาจากอียิปต 
และไถเจาจากดินแดนแหงความเปนทาส 
เราสงโมเสสมาเพื่อนําเจา พรอมท้ังอาโรนและมิเรียม 
5ประชากรของเราเอย 
จงระลึกถึงสิ่งท่ีบาลาคกษัตริยแหงโมอับไปขอคําปรึกษา 
แลวบาลาอัมบุตรเบโอรตอบวากระไร 
จงระลึกถึงการเดินทางของเจา จากชิททิมถึงกิลกาล 
เพื่อเจาจะไดรูพระราชกิจอันชอบธรรมขององคพระผูเปนเจา+ ิ 



6ขาพเจาจะนําสิ่งใดมาเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
และกราบลงตอพระเจาผูเปนท่ีเทิดทูน 
ควรที่ขาพเจาจะเขาเฝาตอเบื้องพระพักตรพระองคดวยเครื่องเผาบู
ชาดวยบรรดาลูกวัวหนึ่งขวบหรือ? 
7องคพระผูเปนเจา+จะพอพระทัยแกะนับพันๆ ตัว 
แ ละธารน้ํามันนับหมื่นๆ สายหรือ? 
ควรที่ขาพเจาจะถวายลูกหัวปเพื่อการละเมิดของขาพเจาเลือดเนื้อเ
ชื้อไขของขาพเจาเพื่อความผิดบาปแหงจิตวิญญาณของขาพเจาห
รือ? 
8มนุษยเอย พระองคไดทรงสําแดงแกทานแลววาอะไรดี 
และอะไรท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงประสงคจากทาน คือจงประพฤติ 
เท่ียงธรรม รักความเมตตา และดําเนินอยางถอมใจไปกับพระเจา 
มลทินบาปและโทษทัณฑของอิสราเอล  
9ฟงเถิด องคพระผูเปนเจา+ตรัสเรียกกรุงนั้น 
เปนการฉลาดที่จะยําเกรงพระนามพระองค 
จงใสใจในไมเรียวและองคผูทรงกําหนดนั้น13 
10 ิพงศพันธุท่ีชั่วรายเอย 
จะใหเราลืมทรัพยสมบัติท่ีเจาไดมาอยางทุจริต 
และเครื่องตวงขี้โกงอันเปนท่ีสาปแชงหรือ? 
11จะใหเรายอมปลอยคนใชเครื่องช่ังท่ีไมเท่ียงตรงและมีตุมน้ําหนั
กขี้โกงใหลอยนวลไปหรือ? 12คนม่ังมีในกรุงนั้นโหดเหี้ยมทารุณ 
และชาวกรุงนั้นลวนเปนคนโกหกและลิ้นของเขาพูดแตคำ ห ล อ
ก ล ว ง  
13ฉะนั้นเราจึงต้ังตนทําลายเจาลมลางเจาเพราะความผิดบาปของเ
จา 14เจาจะกินแตไมอิ่ม ทองของเจายังคงวางเปลา 
เจาจะสะสมแตไมเหลืออะไร 

                                      
13 6:9  ความหมายของภาษาฮีบรูในบรรทัดนี้ไมชัดเจน 



เพราะที่เจาสะสมไวเราจะมอบใหแกคมดาบ 15เจาจะปลูก 
แตไมไดเก็บเก่ียว ค้ันน้ํามันมะกอกแตไมไดใชเอง 
เจาจะย่ําองุนแตไมไดด่ืมเหลาองุน 
16เจาเฝามองรูปปนตางๆ ของอมรี 
และพิธีกรรมทั้งปวงของราชวงศอาหับ แลวเจาก็เอาอยางเขา 
ฉะนั้นเราจะปลอยใหเจาพินาศ ประชาชนของเจาจะถูกหยามหยัน 
และเจาจะเปนท่ีเยาะเยยของบรรดาประชาชาติ 
 
ทุกขลําเค็ญของอิสราเอล 
7อนิจจาหมดหวังเสียแลวหนอ 
ขาพเจาเปนเหมือนคนไปเก็บผลไมในฤดูรอน 
หลังจากเขาเก็บองุนไปหมดสวนแลว 
จึงไมมีพวงองุนใหรับประทานไมมีท้ังมะเด่ือตนฤดูท่ีปรารถนา 
2คนชอบธรรมสูญสิ้นไปจากแผนดิน 
ไมมีคนซื่อตรงเหลืออยูสักคนเดียว ทุกคนซุมดักฆาคน 
ตางก็เหวี่ยงตาขายดักพ่ีนองของตน 
3มือสองขางช่ําชองในการทําชั่ว ผูครอบครองเรียกรองของกํานัล 
ตุลาการรับสินบน ผูมีอิทธิพลบงการตามใจชอบ ทั้งหมดคบคิดกัน 
4แมแตคนที่ดีท่ีสุดในหมูพวกเขาก็เปนเชนตนหนาม 
คนที่ซ่ือตรงที่สุดก็เลวย่ิงกวาหนามแหลม 
วันแหงยามผูจับตาดูเจามาถึงแลว วันท่ีพระเจามาเยือนทาน 
บัดนี้ถึงเวลาแลวท่ีพวกเขาจะวาวุนสับสน 
5อยาวางใจเพื่อนบาน อยาม่ันใจในมิตรสหาย 
แมแตหญิงในออมอก จงระวังคําพูด ของทาน 
6เพราะลูกชายจะลบหลูพอ ลูกสาวจะขึ้นเสียงกับแม 
ลูกสะใภตอสูกับแมผัว ศัตรูคือคนในครอบครัวเดียวกันนั่นเอง 



7แตสวนขาพเจาจะมุงหวังในองคพระผูเปนเจา+ 
ขาพเจารอคอยพระเจาพระผูชวยของขาพเจา 
พระเจาของขาพเจาจะทรงสดับฟงขาพเจาอิสราเอลจะลุกขึ้นมา  
8ศัตรูของขาเอย ไมตองยิ้มเยาะขาหรอก ถึงแมขาลมลง 
ก็จะลุกขึ้นมาอีก ถึงแมขานั่งอยูในความมืด 
องคพระผูเปนเจา+จะทรงเปนความสวางของขา 9เนื่องจากขาพเจา 
ทําบาปตอพระองค 
ขาพเจาก็จะทนรับพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+ 
ตราบจนพระองคทรงวาคดีให และผดุงสิทธิของขาพเจาไว 
พระองคจะทรงนําขาพเจาออกมาสูความสวาง 
ขาพเจาจะเห็นความชอบธรรมของพระองค 
10แลวศัตรูของขาพเจาจะเห็น และซอนหนาดวยความอับอาย 
ผูท่ีพูดกับขาพเจาวา “ ไหนละ พระเยโฮวาหพระเจาของทาน?”  
ตาของขาพเจาจะเห็นเธอลมลง บัดนี้แหละที่เธอจะถูกเหยียบย่ํา 
อยูใตฝาเทาเหมือนเลนในถนน 
11วันสรางกําแพงใหเจาจะมาถึง 
เปนวันท่ีจะขยายอาณาเขตของเจาออกไป 
12ในวันนั้นผูคนจะมายังเจา จากอัสซีเรียและเมืองตางๆ ของอียิปต 
จากอียิปตถึงยูเฟรติส จากทะเลจดทะเล และจากภูเขาจดภูเขา 
13โลกจะเริศรางเพราะชาวโลก เปนผลแหงการกระทําของเขา 
คําอธิษฐานและสรรเสริญ 
14ขอทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองคดวยไมเทา 
ฝูงแกะที่เปนกรรมสิทธิ์ของพระองค 
ซ่ึงดํารงชีพดวยตนเองอยูในปา ในทุงหญาอุดมสมบูรณ14 
ใหเขาหากินในบาชานและกิเลอาดเหมือนในอดีตนานมาแลว 

                                      
14 7:14  หรือกลางภูเขาคารเมล 



15” เหมือนเมื่อครั้งเจาออกมาจากอียิปต 
เราจะแสดงใหเจาเห็นการอัศจรรยของเรา”  16ประชาชาติตางๆ 
จะเห็นแลวอับอาย และหมดอํานาจสิ้นเชิง 
พ ว ก เ ข า จะยกมือปดปากและหูหนวกไป 
17เขาจะเลียฝุนเหมือนงู เหมือนสัตวเลื้อยคลานตามพื้นดิน 
เขาจะตัวสั่นงันงกออกมาจากถ้ํา 
เขาจะหันมาหาพระเยโฮวาหพระเจาของเราดวยความยําเกรงและ
จะกลัวพระองค 
18ผูใดเปนพระเจาเสมอเหมือนพระองค 
ผูยกบาปและอภัยการลวงละเมิดแหงชนหยิบ 
มือท่ีเหลืออันเปนกรรมสิทธ์ิของพระองค 
พระองคมิไดทรงพระพิโรธอยูเนืองนิตย แต 
ทรงยินดีท่ีจะแสดงความเมตตา 
19พระองคจะทรงเอ็นดูสงสารขาพระองคท้ังหลายอีก 
จะทรงเหยียบบาปของเราไวใตพระบาท และเหวี่ยงมลทินบาป 
ผิดท้ังปวงของเราลงสูทะเลลึก 
20พระองคจะทรงสัตยจริงตอยาโคบ 
และแสดงความเมตตาแกอับราฮัม 
ดังท่ีทรงปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษของขาพระองคท้ังหลาย 
เม่ือครั้งนานมาแลว 
 



นาฮูมเขียนพระธรรมเลมนี้ขึ้นในศตวรรษที่ ๗   กอน ค.ศ .  
เนื้อหาเปนคําพยากรณถึงความลมจมของ 
นีนะเวหเมืองหลวงแหงอัสซีเรีย 
อัสซีเรียทําลายลางกรุงสะมาเรียในป ๗ ๒ ๒  กอน ค.ศ . และในป 
๖ ๑ ๒  กอนค.ศ . 
นีนะเวยก็ถูกทําลายเชนกันเนื่องดวยความหยิ่งผยองและอํามหิตขอ
งเมืองนั้น    นาฮูมพรรณนาไวอยางดุดันถึงเหตุผลที่นีนะเวห 
ถูกทําลาย ไดแกการกราบไหวรูปเคารพ  ความโหดรายทารุณ 
การฆาคน  การโกหกมดเท็จ การทรยศคิดคด  
ความงมงายทางไสยศาสตร และความอยุติธรรม นีนะเวห 
เปนดินแดนซ่ึงนองดวยเลือด(๓ :๑ )  
และเมืองเชนนี้ไมสมควรอยูตอไป 
พระธรรมเลมนี้เนนความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม 
และฤทธิ์อํานาจของพระเจา พระเจาทรงครอบครองเหนือโลก 
เหนือแมแตผูไมรูจักพระองค 
พระเจาทรงกําหนดเขตแดนของชาติตางๆ  
และชนชาติท่ีละเมิดบทบัญญัติของพระองคก็ถึงแกความพินาศ 
ถึงกระนั้นก็ยังมีความหวังเพราะพระเจาทรงกริ้วชา (๑ :๓ ) 
และมีน้ําพระทัยประเสริฐเลิศ (๑ :๗ ) 
มีขาวดีสําหรับผูปรารถนาพระพรแทนการลงโทษจากพระเจา 
(๑ :๑ ๕ ) 
 
โครงเรื่อง 
๑ . พระเจาและการลงโทษความชั่วชา (๑ :๑ -๑ ๕ ) 
๒ . ความพินาศของกรุงนีนะเวห (๒ :๑ -๑ ๓ ) 
๓ . ความผิดบาปของนีนะเวห (๓ :๑ -๑ ๙ ) 
 
นาฮูม 



 
1คําพยากรณเก่ียวกับกรุงนีนะเวหหนังสือแหงนิมิตของนาฮูมชาวเ
อ ล โ ข ช  
พระพิโรธตอนีนะเวห 
2องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพระเจาผูหวงแหนและทําการแกแคน  
องคพระผูเปนเจา+ทรงแกแคนและเต็มไปดวยพระพิโรธ 
องคพระผูเปนเจา+ทรงแกแคนเหลาศัตรูของพระองคและคงพระพิโ
รธตอศัตรูของพระองค  
3องคพระผูเปนเจา+ทรงกริ้วชาและทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ  
องคพระผูเปนเจา+จะไมทรงปลอยใหคนผิดลอยนวลพนโทษ  
พระมรรคาของพระองค อยูในลมบาหมูและพายุ  
เมฆคือธุลีแหงพระบาทของพระองค  
4พระองคตรัสกําราบทะเลและกระทําใหมันแหงเหือด  
ทรงทําใหแมน้ําท้ังปวงเหือดแหง  บาชานกับคารเมลก็เหี่ยวเฉา  
และหมูดอกไมผลิบานแหงเลบานอนก็รวงโรย   
5ภูเขาสะเทือนเลื่อนลั่นตอเบื้องพระพักตรพระองค  
และเนินเขาตางๆ หลอมละลาย  เมื่อพระองคทรงปรากฏ  
แผนดินโลกก็สั่นสะทานคือโลกและสารพัดที่อยูในนั้น 
6ใ ครเลาสามารถตานทานความกริ้วของพระองคได? 
ใครเลาสามารถทนตอพระพิโรธเกรี้ยวกราดของพระองคได?   
พระองคทรงระบายโทสะลงมาเหมือนไฟ  
แลวศิลาก็แหลกละเอียดเบ้ืองพระพักตร 
7องคพระผูเปนเจา+ประเสริฐ  ทรงเปนท่ีพักพิงยามทุกขลําเค็ญ  
ทรงหวงใยดูแลบรรดาผูวางใจในพระองค   
8แตดวยกระแสน้ําทวมทน  พระองคจะทรงทําใหนีนะเวหสูญสิ้นไป  
พระองคจะทรงรุกไลเหลาศัตรูเขาสูความมืด 
9ไมวาเขาทั้งหลายจะคบคิดกันตอสูองคพระผูเปนเจา+อยางไร  
พระองคก็จะทรงกระทําใหพบจุดจบ  โดยไมตองทรงหวดซ้ํา 



10เขาจะติดอยูในดงหนาม  และเมามายดวย เหลาองุนของตนเอง  
เขาจะถูกเผาผลาญเหมือนตอขาวแหง1 
11นีนะเวหเอย  มีผูหนึ่งออกมาจากเจา 
ซ่ึงคิดรายตอองคพระผูเปนเจา+และแนะนําความชั่ว 
12องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนี้ 
“ แมพวกเขามีพันธมิตรและมีจํานวนมาก  
เขาก็จะถูกโคนและสูญสิ้นไป  ยูดาหเอย  ถึงแมเราใหเจาทุกขรอน  
แตเราจะไมใหเจาทุกขรอน อีกตอไป  
13บัดนี้เราจะหักแอกของเขาจากคอเจา 
และฉีกโซตรวนของเจาท้ิงไปเสีย”   
14องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาเก่ียวกับนีนะเวหวา 
“ เจาจะไมมีลูกหลานสืบสกุล 
เราจะทําลายรูปสลักและเทวรูปท่ีหลอขึ้น  
ซ่ึงอยูในวิหารแหงเทพเจาของเจา 
เราจะเตรียมหลุมฝงศพของเจาเพราะเจาชั่วนัก”  
15ดูเถิด  ที่บนภูเขา เทาของผูนําขาวดีมา ผูประกาศสันติสุข 
ยูดาหเอยจงฉลอง เทศกาลตางๆ ของเจา 
และกระทําตามที่เจาถวายปฏิญาณไว 
คนชั่วรายจะไมมาย่ํายีบีฑาเจาอีก เขาจะถูกทําลายลงสิ้นเชิง 
 
นีนะเวหลมสลาย 
2นีนะเวหเอย ผูโจมตีไดรุดหนามารบกับเจาแลว จงเขาประจําปอม 
เฝาทางไวเตรียมตัวใหทะมัดทะแมง และระดมกําลังท้ังหมดมา 
2องคพระผูเปนเจา+จะทรงคืนความรุงเรืองใหยาโคบ  
เชนเดียวกับความรุงเรืองของอิสราเอล 
แมผูทําลายไดทําใหมันเริศรางและทําลายเถาองุนของมัน   

                                      
1 1:10 ความหมายในภาษาฮีบรูของขอนี้ไมชัดเจน 



3โลทหารของเขาเปนสีแดง นักรบก็สวมชุดแดงเขม 
โลหะที่ตัวรถรบเปลงประกายแวบวาบ  
ในวันท่ีพวกเขาเตรียมพรอม หอกไมสนก็กวัดแกวง2  
4รถรบหอตะบึงไปตามถนน   รีบรุดไปมาผานลาน 
เมืองมองดูเหมือนคบไฟเจิดจา วิ่งปราดไปมาเหมือนสายฟา  
5เ ข า ร ะดมกองทหารที่หามาได แตพวกเขาสะดุดลมกลางทาง   
พวกเขากรูเขาไปท่ีกําแพงเมือง  โลปองกันตั้งประจําที่  
6ประตูดานแมน้ําถูกทลายลง  และพระราชวังพังครืน 
7มีประกาศิตใหกรุงนั้นถูกจับไปเปนเชลย  
ทาสหญิงทั้งหลายรองครวญครางเหมือนนกพิราบ  
และตีอกชกหัวตัวเอง 8นีนะเวหเปนเหมือนสระ  
ซ่ึงน้ํากําลังจะแหงหมด เขาทั้งหลายรองวา “ หยุดกอน ๆ”   
แตไมมีใครหันกลับมา 
9จงปลนเงิน  จงปลนทอง  ขาวของมากมายใชไมหมด 
ความม่ังค่ังจากบรรดาคลังท้ังหลาย  10มันถูกปลนทําลาย 
ถูกริบของมีคาไปหมด  หัวใจก็ออนลา แขงขาก็สิ้นแรง 
และเนื้อตัวสั่นเทา  ทุกคนหนาซีดเซียว 
11ไหนละถํ้าสิงโตที่ซ่ึงพวกมันเลี้ยงดูลูกออน  
ไหนละราชสีหพอแมลูกซ่ึงไมหวั่นเกรงสิ่งใด  
12สิงโตท่ีฆาเหย่ือมาใหเพียงพอแกลูกๆ ของมัน  
และคาบมาใหคูของมัน  แลวสะสมเหยื่อไวเต็มถํ้า 
สะสมสัตวท่ีมันฆาไวเต็มรัง 
13องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศวา “ เราเปนศัตรูกับเจา  
เราจะเผารถรบของเจาจนควันโขมง 
และดาบจะฟาดฟนลูกสิงหของเจา  

                                      
2 2:3 หรือ มาศึกก็ผาดโผนไปมา 



เราจะไมเหลือเหยื่อใหเจาบนโลกนี้ 
จะไมไดยินเสียงผูสื่อสารของเจาอีกตอไป”  
 
วิบัติแกนีนะเวห 
3วิบัติแกกรุงท่ีนองเลือดซ่ึงเต็มไปดวยการโกหก  
เต็มไปดวยการปลนสะดม  ไมเคยขาดเหยื่อเลย  2เสียงแสหวดขวับ  
เสียง ลอรถครึกโครม  เสียงมาควบ  และเสียงรถรบหอตะบึง  
3ทหารมาเขาประจัญบาน  ดาบแวบวาบ  และหอกระยิบระยับ  
ผูบาดเจ็บลมตายเปนกายกอง  ซากรางนับไมถวน  
ผูคนเดินสะดุดศพ 
4ท้ังหมดนี้เนื่องมาจากความหื่นกระหายของหญิงแพศยาผูยั่วยวน  
เจาแหงมนตเสนหผูทําใหประชาชาติตางๆ 
ตกเปนทาสโดยการแพศยาของนาง  และสะกดผูคนดวยอาคม 
5องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศวา “ เราเปนศัตรูกับเจา   
เราจะถลกกระโปรงของเจาคลุมหนาเจา  
เราจะเผยความเปลือยเปลาของเจาใหประชาชาติท้ังหลายเห็น  
และใหอาณาจักรตางๆ เห็นความนาอับอายของเจา  
6เราจะสาดของโสโครกใสเจา  เราจะเหยียดหยาม  
และประจานเจา  7คนทั้งปวงที่เห็นเจาจะหนีจากเจา  และกลาววา 
‘ นีนะเวหพังยับเยิน ใครจะอาลัยอาวรณเธอ?’  
จะหาใครที่ไหนมาปลอบโยนเจา?”   
8เจาวิเศษกวาเธเบส3บนแมน้ําไนล  
ที่มีน้ําลอมรอบหรือแมน้ําเปนปราการของเธอ 
น้ําเปนกําแพงของเธอ 9คูช4และอียิปตเปนกําลังอันไมจํากัดใหเธอ  
พูตและลิเบียก็เปน พันธมิตรของเธอดวย  10ถึงกระนั้นเธอก็ตอง 

                                      
3 3:8 ภาษาฮีบรูวา โน อาโมน 
4 3:9 คือ ตอนบนของลุมแมน้ําไนล 



ตกเปนเมืองขึ้น  ถูกกวาดไปเปนเชลย  
ลูกเล็กเด็กแดงถูกจับฟาดแหลกเหลว  ที่หัวถนนทุกสาย  
เขาจับฉลากแบงคนชั้นสูงของเธอ 
และคนใหญคนโตของเธอถูกลามโซ 
11เจาก็จะเมามายไปดวย  เจาจะซอกซอน หาที่หลบซอน 
และแสวงหาที่กําบังจากศัตรู  
12ปอมปราการทั้งสิ้นของเจาเหมือนตนมะเด่ือ   ซึ่งผลเริ่มสุก  
เม่ือถูกเขยา ผลมะเดื่อก็รวงเขาปากผูกิน  13ดูกองทหารของเจา  
พวกเขาลวนเปนผูหญิง  บรรดาประตูแหงดินแดนของเจา 
เปดกวางรับศัตรูของเจา  ไฟไดเผาดาลประตูท้ังหลายแลว 
14จงขนน้ําเตรียมไวเพราะจะถูกลอมเมือง  
เสริมเครื่องปองกันเมือง  นวดดินเหนียว  
ย่ําปูนซอมแซมสิ่งท่ีสรางดวยอิฐ 
15ณ ที่นั้นไฟจะเผาผลาญเจา  
ดาบจะหํ้าห่ันเจาและจะกินเจาเสียเหมือนตั๊กแตน 
จงเพิ่มจํานวนคนใหมากเหมือนตั๊กแตน 
16เจาเพิ่มจํานวนพอคาวาณิชจนมากกวาดาวบนฟา  
แตพวกเขาก็เหมือนตั๊กแตนที่กัดกินจนดินแดนโลงเตียน  
แลวบินไป  17ยามของเจาเหมือนต๊ักแตน  
ขาราชการของเจาเหมือนฝูงต๊ักแตน  
ซ่ึงเกาะอยูท่ีกําแพงในวันอากาศเย็น  
แตเม่ือดวงอาทิตยขึ้นก็บินไปหมด  ไมมีใครรูวามันบินไปไหน 
18กษัตริยแหงอัสซีเรียเอย  บรรดาผูเลี้ยงแกะ5ของเจาหลับใหล 
พวกเจานายเอนกาย ลงพักผอน  ประชาชนของเจากระจัดกระจาย 
ไปตามภูเขาตางๆ   ไมมีใครรวบรวมกลับมา  

                                      
5 3:18 หรือบรรดาผูนํา 



19ไมมีอะไรเยียวยาบาดแผลของเจาได  อาการของเจาก็สาหัสนัก  
ทุกคนที่ไดยินขาวเก่ียวกับเจา  ก็ตบมือดีใจท่ีเจาลมจม  
เพราะใครเลาไมรูสึกถึงความทารุณเนืองนิตยของเจา 



1พระดํารัสซ่ึงผูเผยพระวจนะฮาบากุกไดรับ 
คํารองทุกขของฮาบากุก 
2ขาแตพระเจา 
ขาพระองคจะตองรองทูลขอความชวยเหลือนานเพียงใด 
พระองคจึงจะทรงสดับฟง? หรือรองดวยความทุกขใจวา 
"โหดราย!" นานเพียงใด พระองคจึงจะทรงชวยใหรอด 
3เหตุใดพระองคทรงใหขาพระองคมองดูความอยุติธรรม? 
เหตุใดพระองคทรงทนตอความผิด 
ความพินาศและความโหดรายอยูตอหนาตอตาขาพระองค 
มีการตอสูและแกงแยงกันมากมาย 
4ฉะนั้นกฎหมายจึงไรประสิทธิภาพ และความยุติธรรมก็ปรากฏ 
คนชั่วลอมกรอบคนชอบธรรม จนความยุติธรรมถูกบิดเบือนไป 
คําตอบขององคพระผูเปนเจา 
5พระเจาตรัสวา "จงมองและคอยเฝาดูชนชาติตางๆ 
แลวจงประหลาดใจอยางท่ีสุด 
เพราะเรากําลังจะทําอะไรบางอยางในยุคสมัยของเจา 
ซ่ึงถึงแมมีใครบอก เจาก็จะไมเชื่อ 
6เรากําลังจะใหชาวบาบิโลนมีอํานาจขึ้นมา 
พวกเขาเปนชนชาติท่ีโหดรายและเลือดรอน 
ซ่ึงกรีฑาทัพไปท่ัวโลกเพื่อยึดครองดินแดนที่ไมใชของตน 
7พวกเขาเปนชนชาติท่ีใครๆ ก็ขยาดและหวาดกลัว 
พวกเขาถือเอาตนเองเปนกฎหมาย แสวงหาเกียรติยศใหตนเอง 
8มาของเขาปราดเปรียวย่ิงกวาเสือดาว 
ดุรายยิ่งกวาหมาปายามพลบคํ่า กองทหารมาของเขาควบตะบึงมา 
พลมาของเขามาจากแดนไกล 
พวกเขาเหินมาดุจนกอินทรีโฉบมาขย้ําเหยื่อ 
9พวกเขาลวนมุงมาสรางความโหดราย 



ฝูงชน*ของพวกเขารุกเขามาเหมือนพายุทะเลทราย 
และกวาดตอนเชลยไปเหมือนเม็ดทราย 
10เขาเยยหยันกษัตริย และเสียดสีเจาบานผานเมือง 
พวกเขาหัวเราะเยาะเมืองท่ีมีปอมปราการทั้งปวง 
พวกเขากอเชิงเทินดินและเขายึดเมือง 
11แลวพวกเขาก็กรีฑาทัพผานไปอยางรวดเร็วเหมือนลม 
แลวมุงหนาตอไป พวกเขาเปนคนผิด 
ซ่ึงถือพละกําลังของตนเปนพระเจา 
 
คํารองทุกขครั้งท่ีสองของฮาบากุก 
12ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคทรงดํารงอยูตั้งแตนิรันดรกาลมิใชหรือ? 
ขาแตพระเจาของขาพระองค องคบริสุทธ์ิของขาพระองค 
ขาพระองคท้ังหลายจะไมตาย ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคไดทรงแตงต้ังพวกเขาใหดําเนินการตามคําพิพากษา 
ขาแตองคพระศิลา พระองคทรงบัญชาใหพวกเขามาลงโทษ 
13พระเนตรของพระองคบริสุทธิ์เกินกวาจะมองดูความชั่ว 
พระองคไมทรงสามารถทนตอความผิด  แลวเหตุใด 
พระองคทรงทนตอคนทรยศ เหตุใดพระองคทรงเงียบอยู 
ขณะท่ีคนชั่วราย กลืนกินผูท่ีชอบธรรมกวาตัวเขา? 
14พระองคทรงทําใหมนุษยเปนเหมือนปลาในทะเล 
เหมือนบรรดาสัตวในทะเลที่ไมมีใครปกครอง 
15ศัตรูผูชั่วรายไดเก่ียวพวกเขาขึ้นมาดวยเบ็ด  จับพวกเขาดวยแห 
และรวบรวมพวกเขาขึ้นมาดวยอวน ดังนั้น ศัตรูผูนั้นจึงปติยินดี 
16ฉะนั้นเขาจึงถวายเครื่องบูชาแกแหของเขา 
และเผาเครื่องหอมแกอวนของตน เพราะโดยแหของเขา 
ทําใหเขาอยูอยางหรูหราและสําราญกับอาหารที่สรรแลวอยางดีเลิ



ศ  17แลวเขาจะเทสิ่งท่ีจับไดออกมาจากแห ทําลายชาติตางๆ 
อยางไรเมตตาอยางไมหยุดหยอนหรือ? 
 
2ขาพเจาจะยืนเฝายามและประจําการบนเชิงเทิน 
ขาพเจาจะคอยดูวาพระองคจะตรัสประการใดแกขาพเจา 
และขาพเจาจะตอบคํารองทุกขนี้อยางไร1 
คําตอบขององคพระผูเปนเจา+ 
2แลวองคพระผูเปนเจา+ ตรัสตอบวา 
"จงเขียนสิ่งท่ีเราเปดเผยแกเจาใหเห็นชัดเจนบนแผนจารึก 
เพื่อวาทุกคนที่อานจะเขาใจไดทันที 
3เพราะสิ่งท่ีเราเปดเผยแกเจานั้นยังรอกําหนดเวลา 
เปนเรื่องวาระสุดทายและจะพิสูจนไดวาไมใชเรื่องเท็จ 
แมจะเนิ่นชาอยู ก็จงอดใจรอ 
จะมาถึงอยางแนนอนและจะไมลาชา*2 
4ดูเถิด เขาผยองขึ้น 
ความปรารถนาของเขาไมถูกทํานองคลองธรรม 
แตคนชอบธรรมจะดํารงชีวิตโดยความเชื่อ3 ข อ ง เ ข า  
5อันท่ีจริง เหลาองุนทรยศเขา เขาหยิ่งผยองและไมเคยพักสงบ 
เพราะเขาตะกละเหมือนหลุมฝงศพ 
และเหมือนความตายซ่ึงไมเคยอิ่ม 
เขารวบรวมประชาชาติมาเปนของตนเอง 
และจับชนชาติท้ังปวงมาเปนเชลย 
6คนเหลานั้นท้ังหมดจะไมรองย่ัวเยาเขาดวยคําเยาะเยยและสบประ

                                      
1 2:1  หรือ และจะตอบประการใด เมื่อขาพเจาถูกตําหนิ 
2 2:3  หรือ ถึงแมพระองคจะเนิ่นชาอยู ก็จงอดใจรอ 
พระองคจะมาถึงอยางแนนอนและจะไมลาชา 
3 2:4  หรือ ความสัตยซ่ือ 



มาทหรอกหรือวา "วิบัติแกเขาผูเอาของที่ขโมยมากองสุมขึ้นไว 
และทําใหตนเองร่ํารวยโดยการขูกรรโชก 
สิ่งนี้จะตองดําเนินไปอีกนานเพียงใด?" 
7เจาหนี้ของเจาจะไมลุกฮือขึ้นในทันทีทันใดหรือ? 
เขาจะไมต่ืนขึ้นและทําใหเจาตัวสั่นงันงกหรือ? 
เม่ือนั้นเจาจะตกเปนเหยื่อของเขา 
8เพราะเจาไดปลนสะดมมาหลายชาติ 
ชนชาติท่ีเหลืออยูจะปลนสะดมเจาบาง 
เพราะเจาทําใหคนตองหลั่งเลือด 
เจาไดทําลายดินแดนและเมืองตางๆ ตลอดจนทุกคนในนั้น 
9วิบัติแกเขาผูสรางอาณาจักรของตนดวยสิ่งท่ีไดมาอยางอยุติธรรม 
เพื่อสรางรังไวบนที่สูง เพื่อหนีจากเง้ือมมือแหงหายนะ! 
10เจาวางแผนใหหลายชนชาติถูกทําลาย 
กอความอัปยศแกเรือนของเจาเองและทําใหชีวิตของตนเองตองเสี
ย ไ ป  11กอนหินท่ีผนังจะสงเสียงรอง 
และไมขื่อไมคานก็จะสงเสียงสะทอน 
12วิบัติแกผูสรางนครดวยการนองเลือด 
และตั้งเมืองดวยอาชญากรรม 13องคพระผูเปนเจา+ 
ผูทรงฤทธิ์ไดทรงพระทัยไวแลวมิใชหรือวา 
การลงแรงทํางานของชนชาตินั้นก็เปนแตเพียงเชื้อเพลิงสําหรับไฟ 
การตรากตรําจนสิ้นแรงของชนชาติตางๆ ก็สูญเปลา? 
14เพราะโลกจะเต็มไปดวยความรูถึงพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ 
ดังหวงนํ้าท้ังหลายที่ปกคลุมทองทะเล 
15วิบัติแกผูท่ีใหเหลาเพื่อนบานด่ืม 
เทเหลาจากถุงหนังใหเขาจนเมามาย 
เพื่อจะไดจองดูรางเปลือยเปลาของเขา 16แทนที่จะไดเกียรติยศ 
เจาจะเต็มไปดวยความอับอาย บัดนี้ถึงคราวของเจา จงดื่มสิ 



แลวเจาจะถูกเปดเผยความเปลือยเปลา4 
ถวยจากพระหัตถขวาขององคพระผูเปนเจา+ กําลังเวียนมาถึงเจา 
แลวความอัปยศอดสูจะบดบังเกียรติยศของเจา 
17ความโหดรายท่ีเจาทําไวแกเลบานอนจะลมลางเจา 
และการที่เจาทําลายลางสัตวตางๆ จะทําใหเจาหวาดกลัว 
เพราะเจาทําใหมนุษยตองหลั่งเลือด เจาไดทําลายดินแดน 
และนครตางๆ ตลอดจนทุกคนในนั้น 
18รูปเคารพมีคุณคาอะไรในเมื่อมนุษยเปนผูแกะสลักมันขึ้น? 
หรือรูปท่ีสอนความเท็จนั้นมีคุณคาอะไร? 
เพราะผูท่ีสรางรูปนั้นขึ้นก็วางใจในสิ่งท่ีตนเองสรางขึ้น 
เขาสรางรูปเคารพที่พูดไมได 19วิบัติแกผูท่ีกลาวกับไมวา 
"จงมีชีวิตขึ้นมาเถิด!" หรือกลาวแกหินไรชีวิตวา "จงตื่นขึ้นมาเถิด!" 
มันจะใหคําแนะนําไดหรือ? เขาหุมมันดวยทองและเงิน 
มันไมมีลมหายใจ 
20แตองคพระผูเปนเจา+ ประทับในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค 
ใหท้ังโลกจงเงียบอยูตอเบ้ืองพระพักตรพระองค 
 
คําอธิษฐานของฮาบากุก 
3คําอธิษฐานของผูเผยพระวจนะฮาบากุก ทวงทํานองชิกิโอโนท5 
 
2ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขาพระองคไดยินกิตติศัพทของพระองค 
ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขาพระองคครั่นครามยําเกรงในพระราชกิจของพระองค 
ขอทรงรื้อฟนพระราชกิจเหลานั้นในยุคของขาพระองคทั้งหลาย 
ในสมัยของขาพระองคท้ังหลาย ขอทรงใหทราบทั่วกัน 

                                      
4 2:16  หรือ และโซซัดโซเซไป 
5 3:1  บางทีอาจจะเปนศัพททางวรรณกรรมหรือทางดนตรี 



ในพระพิโรธขอทรงระลึกถึงพระเมตตา 
3พระเจาเสด็จจากเทมาน 
องคบริสุทธ์ิเสด็จจากภูเขาปาราน 
เสะลาห6 
พระสิริของพระองคปกคลุมฟาสวรรค 
และโลกนี้เต็มดวยคําสรรเสริญพระองค 
4สงาราศีของพระองคประดุจอรุณรุง 
มีรังสีสองแวบวาบมาจากพระหัตถ 
ซ่ึงซอนฤทธานุภาพของพระองคไว 
5โรคระบาดนําเสด็จพระองค 
ภัยพิบัติตามยางพระบาทของพระองคมา 
6เม่ือพระองคประทับยืน โลกก็สั่นสะเทือน 
เม่ือพระองคทอดพระเนตร ประชาชาติท้ังหลายก็สั่นสะทาน 
ภูเขาดึกดําบรรพท้ังหลายพังทลายลง 
 เนินเขาเกาแกท้ังหลายทรุดลง 
 พระมรรคาของพระองคยั่งยืนนิรันดร 
7ขาพระองคเห็นเต็นทของชาวคูชันตกอยูในความทุกขยาก 
 และที่อาศัยของชาวมีเดียนก็ตกอยูในความทุกขทรมาน 
 
8ขาแตองคพระผูเปนเจา+ พระองคทรงกริ้วแมน้ําหรือ? 
 พระองคทรงพระพิโรธลําธารหรือ? 
เม่ือพระองคทรงมาและรถรบแหงชัยชนะ 
พระองคทรงกราดเกรี้ยวตอทะเลหรือ? 
9พระองคทรงหยิบคันธนูออกมา 

                                      
6 3:3  เปนคําท่ีมีความหมายไมแนชัด 
อาจเปนคําศัพททางวรรณกรรมหรือดนตรี เชนเดียวกับขอ 9 
แ ล ะ  13 



พระองคทรงเรียกหาลูกศรมามากมาย   เสะลาห 
พระองคทรงแยกแผนดินดวยแมน้ํา 
10 ภูเขาทั้งหลายเห็นพระองคและบิดตัวไปมา 
ก ร ะแสน้ําโถมซัดไป 
หวงลึกคํารามลั่น 
และซัดคลื่นเปนระลอกสูง 
 
11ดวงอาทิตยและดวงจันทรหยุดนิ่งอยูบนฟากฟา  
เม่ือลูกศรที่พุงทะยานของพระองคสองประกาย 
เม่ือหอกของพระองคสองประกายราวกับฟาแลบ 
12พระองคทรงยางเหยียบไปทั่วโลกดวยพระพิโรธ 
และทรงเหยียบย่ําประชาชาติท้ังหลายดวยความกริ้ว 
13พระองคเสด็จออกมากอบกูประชากรของพระองค 
เพื่อชวยผูท่ีพระองคทรงเจิมไวใหรอด 
พระองคทรงบดขยี้ผูนําของดินแดนแหงความชั่วราย 
พระองคทรงทําใหเขาเปลือยเปลาตัวต้ังแตหัวจดเทา 
เสะลาห 
14พระองคจะทรงใชหอกของเขาเองแทงศีรษะเขา 
เม่ือเหลานักรบของเขาบุกมาเพื่อตีขาพระองคท้ังหลายใหกระจัดก
ร ะ จ า ย  
ยามใจราวจะเขามากัดกิน 
คนนาเวทนาซึ่งซุมซอนตัวอยู 
15พระองคทรงย่ําทะเลดวยฝูงมาของพระองค 
ทําใหหวงน้ําใหญปนปวน 
 
16ขาพระองคไดยินแลวใจก็เตนระรัว 
เสียงนั้นทําใหริมฝปากขาพระองคสั่นระริก 
ความเสื่อมสลายก็คืบคลานเขามาในกระดูกของขาพระองค 



และขาของขาพระองคก็สั่นเทิ้ม 
ถึงกระนั้นขาพระองคจะอดทนรอคอยวันแหงหายนะ 
ใหมาถึงชนชาติท่ีรุกรานเรา 
17แมตนมะเด่ือไมผลิดอก 
และเถาองุนไมมีผล 
แมผลผลิตจากตนมะกอกเทศจะขาดแคลน 
และทองทุงไมใหพืชพันธุธัญญาหาร 
แมไมมีแกะในคอก 
และไมมีวัวในโรง 
18กระนั้นขาพระองคจะช่ืนชมยินดีในองคพระผูเปนเจา+ 
ขาพระองคจะเบิกบานใจในพระเจาพระผูชวยใหรอดของขาพระอ
งค 
 
19องคพระผูเปนเจา+ ใหญยิ่งสูงสุดทรงเปนกําลังของขาพระองค 
 พระองคทรงทําใหเทาของขาพระองคเหมือนเทากวาง 
 พระองคทรงชวยใหขาพระองคขึ้นไปบนที่สูง 
 
(สําหรับผูอํานวยเพลง ใชกับเครื่องสายของขาพเจา) 



เศฟนยาหเขียนพระธรรมเลมนี้  กอนป ๖ ๒ ๑  กอนค.ศ .  
ทานเปนผูเผยพระวจนะตออาณาจักรยูดาหในชวงทศวรรษหลังๆ 
กอนยูดาหจะถูกทําลายลางในป ๕ ๘ ๖  กอนค.ศ .  
เม่ือเศฟนยาหประกาศคําพยากรณในรัชกาลโยสิยาห 
และพระองคทรงไดรับการกระตุนจากคําเทศนาของเศฟนยาห 
จึงไดประกาศใหมีการปฏิรูปหลายอยางในป ๖ ๒ ๑  กอนค.ศ .  
แตการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงนี้นอยเกินไป  สายเกินไป  
เหลาประชากรถอยหลังไปสูวิถีความชั่ว  
และกรุงเยรูซาเล็มก็พายแพแกบาบิโลนซ่ึงบุกเขามาโจมตี     
เนื้อความของเศฟนยาหแข็งกราวตั้งอยูบนรากฐานคือการพิพากษ
าอันชอบธรรมของพระเจา  
ไมเฉพาะแตยูดาหเทานั้นบรรดาชนชาติลอมรอบก็จะเผชิญการลง
โทษอยางหนักจากพระเจา  สําหรับความผิดบาปของพวกตน 
ชาวยูดาหหวังไววาแมพวกตนผิดบาป  แตเม่ือวันพิพากษา 
(หรือวันแหงองคพระผูเปนเจา+ มาถึง  
พระเจาจะละมุนละมอมกับพวกตนแตหนักมือแกเหลาศัตรู  
สวนเศฟนยาหประกาศวาเม่ือพระเจาลงโทษ ความผิดบาป  
ผูท่ีรูมากจะถูกลงโทษมาก  
การพิพากษาโทษจะเริ่มท่ียูดาหและจบลงที่ชาติตางๆ  
อยางไรก็ตามหากยูดาหกลับใจสํานึกผิด  
พระเจาจะทรงงดการลงโทษ  แลวประทานชีวิตและพระพรใหแทน 
 
โครงเรื่อง 
๑ . การพิพากษาโทษจากพระเจา (๑ :๑ -๒ :๓ ) 
๒ . โทษทัณฑแกชนชาติตางๆ และแกกรุงเยรูซาเล็ม  (๒ :๔ -
๓ :๘ ) 
๓ . พระพรที่พระเจาทรงสัญญาไวแกยูดาห (๓ :๙ -๒ ๐ ) 
 



เศฟนยาห 
 
1พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ซ่ึงมาถึงเศฟนยาห 
ผูเปนบุตรของคูชีผูเปนบุตรของเกดาลิยาห  
ผูเปนบุตรของอามาริยาหผูเปนบุตรเฮเซคียาห 
ในรัชกาลโยสิยาหโอรสอาโมนกษัตริยแหงยูดาห ความวา 
 
คําเตือนเกี่ยวกับหายนะที่จะมาถึง 
2องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา  
"เราจะกวาดลางทุกสิ่งจากพื้นโลก"  
3 องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา  
"เราจะกวาดลางออกไปทั้งคนและสัตว   
ตลอดจนนกในอากาศและปลาในทะเล 
คนชั่วจะเหลืออยูแตเพียงกองปรักหักพัง  
เม่ือเรากําจัดมนุษยจากพ้ืนโลก"  
 
เก่ียวกับยูดาห  
4 "เราจะเหยียดมือออกตอสูยูดาห 
และชาวเยรูซาเล็มท้ังปวง   
เราจะกําจัดคนของพระบาอัลทุกคนที่เหลืออยูใหหมดจากที่นี้   
คือบรรดาปุโรหิตผูไมนับถือพระเจา และผูฝกใฝรูปเคารพ   
5ไดแก บรรดาผูหมอบกราบอยูบนดาดฟา 
เพื่อนมัสการหมูดาว 
บรรดาผูหมอบกราบลงและสาบานโดยอางองคพระผูเปนเจา +  
และก็อางพระโมเลคดวย  
6บรรดาผูเลิกติดตามองคพระผูเปนเจา+     
มิไดแสวงหาองคพระผูเปนเจา+ หรือทูลถามจากพระองค" 
7"จงสงบนิ่งตอเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ ยิ่งใหญสูงสุด 



เพราะวันแหงองคพระผูเปนเจา+ ใกลเขามาแลว   
องคพระผูเปนเจา+ ไดทรงจัดเตรียมเครื่องบูชา  
และทรงชําระแขกรับเชิญของพระองคใหบริสุทธิ์  
8(องคพระผูเปนเจา+ ตรัสวา) ในวันถวายเครื่องบูชานั้น   
เราจะลงโทษบรรดาเจานาย  ทั้งโอรสกษัตริย  
และคนทั้งปวงที่รับเอาความเชื่อของคนตางชาติ 
 9ในวันนั้นเราจะลงโทษคนทั้งปวงที่ไมเหยียบธรณีประตู  
ผูทําใหบานเจานายของพวกตน 
เต็มไปดวยความทารุณและการลอลวง"  
10องคพระผูเปนเจา+ ประกาศวา "ในวันนั้น   
จะมีเสียงรองดังขึ้นจากประตูปลา   
มีเสียงร่ําไหจากยานใหม 
และมีเสียงครึกโครมดังจากเนินเขาตางๆ 
11จงรองไหเถิด  เจาผูอาศัยในยานตลาด  
พอคาท้ังปวงของเจาจะถูกกวาดลางไป    
เหลานักคาขายจะถูกทําลายยอยยับไป 
12ในครั้งนั้นเราจะถือตะเกียงสองหาทั่วเยรูซาเล็ม   
และลงโทษบรรดาผูเอกเขนกสําราญ 
ผูเปนเหมือนดังเหลาองุนท่ีปลอยไวจนตกตะกอน   
ผูคิดวา 'องคพระผูเปนเจา+ จะไมทําอะไร ไมวาดีหรือราย'  
13ทรัพยสมบัติของเขาจะถูกปลนสะดม  
บานเรือนของเขาถูกพังลง  
เขาจะสรางเรือนแตไมไดอาศัยอยู   
เขาจะทําสวนองุนแตไมไดด่ืมเหลาองุน 
 
วันแหงพระพิโรธ 
14"วันยิ่งใหญขององคพระผูเปนเจา+ ใกลเขามาแลว   
จวนจะถึงอยูแลว   



จงฟงเถิด  
เสียงรองในวันแหงองคพระผูเปนเจา+ ก็ขมขื่น   
มีเสียงโหรองของนักรบที่นั่น  
15วันนั้นจะเปนวันแหงพระพิโรธ  
วันแหงความทุกขเข็ญ   
วันแหงความเดือดรอนลําเค็ญและยอยยับ   
วันแหงความมืดมิดและหมนหมอง    
วันแหงเมฆครึ้มและความดําทะมึน  
16วันแหงเสียงแตรและเสียงโหรองออกศึก   
สูรบกับเมืองปอมปราการ  
 และหอคอยสูง 
17เราจะนําความทุกขมาสูประชากร   
เขาจะเดินคลําไปเหมือนคนตาบอด   
เพราะเขาไดทําบาปตอองคพระผูเปนเจา+   
เลือดของเขาจะไหลนองทั่วแผนดิน  
และอวัยวะของเขาเนาเกลื่อน 
18เงินทองของเขาชวยอะไรไมได   
ในวันแหงพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+    
โลกท้ังโลกจะไหมเปนจุณดวยไฟแหงความหวงแหนของพระองค   
เพราะพระองคจะกระทําใหมวลสิ่งมีชีวิตในโลก 
ถึงจุดจบอยางฉับพลัน" 
2จงรวมตัวกัน รวมตัวกันเถิดชนชาตินาอับอายเอย 
2กอนที่กําหนดเวลาจะมาถึง และวันนั้นกระหน่ําเขามา  
เหมือนลมพัดแกลบ  
กอนที่ความเกรี้ยวกราดขององคพระผูเปนเจา+ จะมาถึง  
กอนวันแหงพระพิโรธของพระองคจะลงมาเหนือเจา  
 3จงหันมาหาองคพระผูเปนเจา+ เถิด  บรรดาผูถอมใจของแผนดิน  
ผูกระทําตามพระบัญชาของพระองค   



จงเสาะหาความชอบธรรมและแสวงความถอมใจ   
เผื่อ บางทีเจาจะไดท่ีพักพิง 
ในวันแหงพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+  
เก่ียวกับฟลิสเตีย 
4กาซาจะถูกท้ิงราง  
 และอัชเคโลนจะถูกปลอยใหปรักหักพัง     
ยามเที่ยงวันอัชโดดจะถูกกวาดลาง 
และเอคโรนถูกถอนราก  
5ชาวเคเรไธตเอย   
วิบัติแกเจาผูอาศัยอยูริมทะเล   
คานาอันดินแดนแหงชาวฟลิสเตียเอย   
องคพระผูเปนเจา+ ตรัสวา  
"เราจะทําลายเจา   
ไมใหเหลือ แมแตคนเดียว"   
6ดินแดนริมทะเลซ่ึงชาว เคเรไธตอาศัยอยู 
จะเปนท่ีสําหรับผูเลี้ยงแกะและเปนท่ีสําหรับคอกแกะ 
7ดินแดนนั้นจะตกเปนของชนที่เหลือของยูดาห   
ณ ที่นั้น  พวกเขาจะพบทุงหญา   
ยามเย็นเขาจะนอนลง 
ในบานเรือนของอัชเคโลน   
องคพระผูเปนเจา+ พระจาของพวกเขาจะทรงดูแลเขา  
และใหเขาคืนสูความรุงเรืองอีกครั้ง 
เก่ียวกับโมอับและอัมโมน 
8"เราไดยินคําสบ ประมาทของโมอับ   
และคําถากถางของชาวอัมโมน    
พวกเขาหยามหยันประชากรของเรา 
และขมขูเอาดินแดนของเขา   
9องคพระผูเปนเจา+ ทรงฤทธิ์ พระเจาแหงอิสราเอลประกาศวา  



"ฉะนั้น เราดํารงอยูแนนอนฉันใด" 
โมอับจะเปนเหมือนโซโดม   
และอัมโมนจะเปนเหมือน โกโมราหอยางแนนอน 
เปนแหลงวัชชพืชและแองเกลือ   
เปนแดนทิ้งรางตลอดไป   
ประชากรของเราที่เหลืออยูจะปลนสะดมเขา   
และชนชาติของเราที่รอดชีวิตจะครอบครองดินแดนของเขา"  
10นี่เปนผลตอบแทนความหยิ่งจองหองของเขา   
ตอบแทนที่เขาสบประมาทและเยยหยันประชากรขององคพระผูเปน
เจา+ ทรงฤทธิ์  
11องคพระผูเปนเจา+ ทรงทําใหพวกเขากลัว   
เม่ือพระองคทรงทําลายพระทั้งปวงของดินแดนนั้น   
ประชาชาติตางๆท่ีอยูชายฝงทะเลทุกแหงจะนมัสการพระองคในดิ
น แ ด น ข อ ง ต น  
เก่ียวกับคูช 
12"ชาวคูชท้ังหลายเอย  เจาก็เชนกัน   
จะถูกประหารดวยดาบของเรา" 
เก่ียวกับอัสซีเรีย 
 13พระองคจะทรงเหยียดพระหัตถออกตอสูกับดินแดนฝาย เหนือ 
และทรงทําลายอัสซีเรียเสีย   
ทิ้งกรุงนีนะเวหใหรางเปลา 
และแหงแลงกันดารดังทะเลทราย  
14ฝูงแกะฝูงสัตวนานาชนิดจะอาศัยท่ีนั่น   
นกกระทุงนกเคา 
จะเกาะอยูท่ีซากเสาของเมืองนั้น   
เสียงรองของมันดังกองผานหนาตาง  
ตามทางจะมีกองเศษหินเศษปูน   
คานไมสีดารวางขึ้นมา  



15 นี่แหละนครเจาสําราญ   
ซ่ึงอยูมาอยางปลอดภัย   
มันบอกตัวเองวา  
"นี่แหละเรา  ไมมีใครนอกจากเรา"   
แลวมันก็พินาศยับเยินขนาดไหน    
เปนท่ีอาศัยของสัตวปา   
คนทั้งปวงที่ผานไปมาก็เยยหยัน 
และสายหัว 
 
 อนาคตของเยรูซาเล็ม 
3วิบัติแกกรุงซ่ึงเสื่อมทราม 
มักกบฏและกดขี่ขมเหง   
2มันไมยอมฟงใคร  
ไมยอมรับการแกไขปรับปรุง   
ไมวางใจในองคพระผูเปนเจา+   
 และไมยอมเขามาใกลพระเจา 
3ขาราชการของกรุงนี้เปนเหมือนสิงโตที่รองคําราม   
ผูครอบครองของกรุงนี้ก็เปนดังสุนัขปายามเย็น 
ซ่ึงไมเหลืออะไรไวถึงเชา 
4สวนบรรดาผูเผยพระวจนะก็เยอหย่ิงและทรยศ   
เหลาปุโรหิตลบหลูพระวิหาร 
และย่ํายีพระบัญญัติ 
5องคพระผูเปนเจา+ ผูประทับอยูในกรุงนั้นทรงชอบธรรม 
พระองคมิไดทรงกระทําผิดเลย  
ทุกๆเชาทุกๆวันใหม  ทรงอํานวยความยุติธรรมไมขาดสาย   
ถึงกระนั้น คนอธรรมก็ไมรูจักละอาย 
6(พระเจาตรัสวา) "เราไดกําจัดประชาชาติท้ังหลายเสีย   
ที่ม่ันของเขาถูกทลายลาง   



เราทําใหถนนหนทางของเขารางเปลา    
ไมมีใครผานไปมา   
เมืองตางๆของเขาถูกทําลาย ไมเหลืออยูเลย  
7เราไดกลาวแกกรุงนั้นวา  
"แนนทีเดียว เจาจะเกรงกลัวเรา 
และยอมรับการแกไขปรับปรุง"  
แลวท่ีอยูของเขาจะไดไมถูกกําจัด   
และโทษทัณฑของเราจะไดไมมาถึงเขา ทั้งหมด  
แตเขาก็ยังคงกระเหี้ยนกระหือ 
ที่จะประพฤติเสื่อมทรามเหมือนเคยทุกอยาง 
8องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา  
"ฉะนั้นคอยดูเถิด  ในวันนั้นเราจะยืนขึ้นลงมือ   
เราไดตัดสินใจท่ีจะรวบรวมชนชาติ 
แ ล ะ อาณาจักรตางๆ    
 แลวระบายโทสะความเกรี้ยวกราดทั้งปวงเหนือเขาทั้งหลาย  
โลกท้ังโลกจะไหมเปนจุล   
ดวยไฟแหงความโกรธอันเนื่องจากความหวงแหนของเรา 
9แลวเราจะชําระริมฝปากของชนชาติท้ังหลาย   
เพื่อวาพวกเขาท้ังปวงจะรองทูลพระนามองคพระผูเปนเจา+   
และเคียงบาเคียงไหลกันปรนนิบัติพระองค    
10ผูที่นมัสการเรา  ประชากรของเราที่กระจัดกระจายไป  
จะนําเครื่องบูชาจากฟากขางโนนของแมน้ําแหงคูช 
ม า ถ ว า ย เ ร า    
11ในวันนั้น  เจาจะไมตองรับความอับอาย   
เนื่องดวยความผิดท้ังปวงที่เจาทําไวแกเรา   
เพราะเราจะขจัดบรรดาผูชื่นชมใ น ค ว า ม จ อ ง ห อ ง ข
อ ง ต น  
ใหออกไปจากกรุงนี้   



เจาจะไมหยิ่งผยองอีกตอไป 
บนภูเขาบริสุทธิ์ของเรา   
12 เราจะเหลือไวแตผูถอมสุภาพและออนโยน   
ซ่ึงวางใจในพระนามองคพระผูเปนเจา+   
13ชนท่ีเหลือแหงอิสราเอลจะไมทําผิด   
พวกเขาจะไมพูดโกหกหรือลอลวง   
เขาจะดําเนินชีวิตเปนปกติสุข   
และไมมีใครทําใหเขาหวาดกลัวอีกตอไป" 
14 ธิดาแหงศิโยนเอย    จงรองเพลงเถิด   
อิสราเอลเอย  จงโหรอง   
จงชื่นชมยินดีเต็มท่ีเถิด   
ธิดาแหงเยรูซาเล็มเอย  
15องคพระผูเปนเจา+  ทรงรับโทษทัณฑของเจาไปเสียแลว 
ทรงใหศัตรูของเจาหันกลับไป    
องคพระผูเปนเจา+ องคราชันแหงอิสราเอลสถิตกับเจา   
เจาจะไมหวั่นเกรงอันตรายใดๆอีกเลย  
16ในวันนั้น  ผูคนจะกลาวแกเยรูซาเล็มวา  
"ศิโยนเอย  อยากลัวเลย   
อยาใหมือของเจาระโหยโรยแรง   
17องคพระผูเปนเจา+ พระเจาของเจาทรงสถิตกับเจา   
พระองคทรงฤทธิ์อํานาจที่จะชวยเจา   
พระองคจะทรงปติยินดีในตัวเจา 
จะทรงปลอบเจาดวยความรัก   
และจะทรงรองเพลงชื่นชมเจา"  
18"เราจะขจัดบรรดาความเศราโศกอันเนื่องจากเทศกาลฉลองตาง
ๆออกไปจากเจา  
สิ่งนี้เปนภาระและคําประณามสําหรับเจา " 
19องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 



"ในครั้งนั้น เราจะจัดการทุกคนท่ีกดขี่ขมเหงเจา    
เราจะชวยบรรดาคนงอยเปลี้ย  
 และรวบรวมผูที่ถูกกระจัดกระจายไป  
เราจะใหเขามีเกียรติและเปนท่ียกยอง 
ในทุกดินแดนที่เขาตองอับอาย" 
20ในครั้งนั้น เราจะรวบรวมเจา 
ในครั้งนั้น เราพากลับมาบาน   
เราจะใหเจามีเกียรติและเปนท่ียกยอง 
ในหมูประชาชาติท้ังปวง    
เม่ือเราคืนความรุงเรืองใหเจาตอหนาตอตาเจา"  
องคพระผูเปนเจา+ ตรัสดังนั้นแหละ 



 พระเจาทรงเรียกใหสรางพระนิเวศนขึ้นใหม 
1ในวันท่ีหนึ่งเดือนหกปท่ีสอง แหงรัชกาลกษัตริยดาริอัส 
พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงเศรุบบาเบลผูวาการแหงยูดา
ห บุตรเชอัลทิเอล และโยชูวา1มหาปุโรหิต บุตรเยโฮซาดัก 
โดยตรัสผานฮักกัยผูเผยพระวจนะ ความวา 
2อ ง คพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา "ประชากรเหลานี้พูดวา 
'ยังไมถึงเวลาท่ีจะสรางพระนิเวศนขององคพระผูเปนเจา+' " 
3แลวพระเจาตรัสผานผูเผยพระวจนะฮักกัยวา 
4"ถึงเวลาแลวหรือท่ีพวกเจาเองไดอาศัยในบานซ่ึงกรุไมอยางดี 
ในขณะท่ีนิเวศนนี้ยังเปนซากปรักหักพัง?" 
 5องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
"จงใครครวญวิถีทางของเจาใหดี 
6เจาปลูกมากแตเก็บเก่ียวนอยนิด เจากินแตไมเคยอิ่ม 
เจาด่ืมแตไมเคยหนํา เจานุงหมแตไมอบอุน 
เจาไดคาแรงแตก็เอามาใสในกระเปาท่ีรั่ว" 
7องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
"จ ง ใครครวญวิถีทางของเจาใหดี 
8จงขึ้นไปบนภูเขาและตัดไมลงมาสรางพระนิเวศน 
เพื่อเราจะไดพึงพอใจและไดรับเกียรติ" 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนั้น 
9องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา "เจาหวังมาก แตดูสิ 
ไดมาเพียงนิดเดียว สิ่งท่ีเจานํากลับมาบาน เราก็เปามันท้ิงไปเสีย 
ทําไมนะหรือ?" "ก็เพราะนิเวศนของเรายังคงเปนซากปรักหักพัง 
ในขณะท่ีเจาแตละคนสาละวนอยูกับบานเรือนของตัวเอง" 
10ฉะนั้นเปนเพราะพวกเจา ฟาสวรรคจึงยั้งหยาดน้ําคาง 
และโลกไมยอมผลิพืชพันธุ 

                                      
1 1:1 หรือ เยชูวา 



11เราสั่งใหเกิดความแหงแลงขาดแคลนทั่วทองนาปาเขา 
เมล็ดขาว เหลาองุนใหม น้ํามัน และพืชพันธุธัญญาหารทั้งหลาย 
ทั้งแกผูคนและฝูงสัตว และแกสิ่งท่ีเจาหยาดเหงื่อลงแรงไป" 
 
12แลวเศรุบบาเบลบุตรเชอัลทิเอล โยชูวามหาปุโรหิต 
บุตรเยโฮซาดัก และประชาชนทั้งหมดซ่ึงยังเหลืออยูท่ีนั่น 
ก็เชื่อฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา +พระเจาของพวกเขา 
และถอยคําของฮักกัยผูเผยพระวจนะ 
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของพวกเขาไดสงเขามา 
และประชาชนก็ยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
13แลวฮักกัยทูตของพระเจาก็แจงพระดํารัสนี้แกประชาชนวา 
"เราอยูกับเจา" องคพระผูเปนเจา+ตรัสไวดังนั้น 
14องคพระผูเปนเจา+ทรงเราจิตใจของเศรุบบาเบลผูวาการแหงยูด
าห บุตรเชอัลทิเอล และเราจิตใจของโยชูวามหาปุโรหิต 
บุตรเยโฮซาดัก ตลอดจนเราจิตใจของประชาชนที่เหลืออยูท้ังหมด 
พวกเขาพากันเริ่มสรางพระนิเวศนแหงองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธ์ิ 
15ในวันท่ียี่สิบสี่ เดือนหก ปท่ีสอง แหงรัชกาลกษัตริยดาริอัส 
 
 

 
พระเจาทรงประทานเกียรติสิริแกพระนิเวศนใหม 
2ในวันท่ีย่ีสิบเอ็ด เดือนเจ็ด 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสผานฮักกัยผูเผยพระวจนะวา 
2"จงกลาวแกเศรุบบาเบลผูวาการแหงยูดาห บุตรเชอัลทิเอล 
โยชูวามหาปุโรหิต บุตรเยโฮซาดัก และประชาชนที่เหลือ 
จงถามพวกเขาวา 
3'ใครบางในพวกเจาท่ีเหลืออยูไดเคยเห็นความโออาตระการแตเดิ
มของนิเวศนนี้? บัดนี้เจาเห็นเปนอยางไร? 
รูสึกวาเทียบกันไมไดเลยใชไหม? 4แตบัดนี้ จงเขมแข็งเถิด 



เศรุบบาเบล' องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 'จงเขมแข็งเถิด 
โยชูวามหาปุโรหิต บุตรเยโฮซาดัก จงเขมแข็งเถิด 
ประชาชนทั้งปวงในดินแดนนี้' องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้น 
'และจงทํางานไปเถิด เพราะเราอยูกับเจา' 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้น 
5'ตามท่ีเราไดสัญญาไวกับเจาเม่ือเจาออกมาจากอียิปต 
และจิตวิญญาณของเรายังคงอยูทามกลางเจาท้ังหลาย 
อยากลัวเลย' 
6องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 'อีกสักหนอยหนึ่ง 
เราจะเขยาฟาสวรรคและแผนดินโลก ทะเลและผืนแผนดินอีกครั้ง 
7เราจะเขยามวลประชาชาติ 
และสิ่งท่ีประชาชาติท้ังหลายพึงปรารถนาจะหลั่งไหลมา 
และเราจะทําใหนิเวศนนี้เปยมดวยสงาราศี' 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้น 
8องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศวา 'เงินและทองเปนของเรา 
9'สงาราศีของนิเวศนปจจุบันจะรุงโรจนกวาสงาราศีของนิเวศนเดิม 
เราจะใหความผาสุกรมเย็นเกิดขึ้นในที่นี้' 
องคพระผูเปนเจา+ท รงฤทธิ์ประกาศดังนั้น" 
 
พระเจาทรงอวยพร 
10ในวันท่ี 24 เดือน 9 ปท่ี 2 แหงรัชกาลดาริอัส 
พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+ มาถึงฮักกัยผูเผยพระวจนะวา 
11"องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
'จงถามปุโรหิตดูเถิดวาบทบัญญัติระบุไวอยางไร 
12หากผูหนึ่งผูใดหอเนื้อบริสุทธ์ิไวท่ีชายพกเสื้อคลุม 
แลวชายพกนั้นไปถูกขนมปงหรือแกง เหลาองุน 
น้ํามันหรืออาหารอื่นๆ สิ่งนั้นจะพลอยบริสุทธ์ิไปดวยหรือไม?" 
บรรดาปุโรหิตตอบวา "ไม" 



13แลวฮักกัยกลาววา "หากผูใดเปนมลทินเพราะไปแตะรางผูตาย 
แลวไปแตะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหลานั้น สิ่งนั้นจะเปนมลทินหรือไม?" 
บรรดาปุโรหิตตอบวา "สิ่งนั้นจะเปนมลทิน" 
14ฮักกัยจึงกลาววา "องคพระผูเปนเจา+ ประกาศวา 
'ประชากรและประชาชาตินี้ก็เปนเชนนั้นในสายตาของเรา 
ไมวาเขาจะทําสิ่งใดหรือถวายอะไร ลวนแตเปนมลทินท้ังสิ้น 
15" 'บัดนี้จงตรึกตรองเรื่องนี้ใหดี 
นับแตบัดนี้ไป2จงพิจารณาวาสิ่งตางๆ เปนอยางไร 
กอนหนาท่ีจะวางศิลาซอนกันในวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
16เม่ือผูหนึ่งผูใดมายังกองขาวท่ีวางไว 20 ถังก็เหลืออยูเพียง 10 
ถัง เมื่อผูใดมายังบอเก็บเหลาองุนเพื่อตวงสัก 50 ถัง ก็มีเพียง 20 
ถัง 17เราทําลายสิ่งท้ังปวงที่เจาลงแรงทําขึ้น โดยตัวทําลาย เชื้อรา 
และลูกเห็บ ถึงกระนั้นเจาก็ไมยอมกลับมาหาเรา' 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนั้น 18'นับแตวันนี้เปนตนไป 
ตั้งแตวันท่ียี่สิบสี่ เดือนเกานี้ 
จงตรึกตรองถึงวันท่ีวางฐานรากแหงวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
จงใครครวญวา 19มีเมล็ดพืชใดๆ เหลืออยูในยุงฉางบาง 
จวบจนบัดนี้ เถาองุนและมะเดื่อ 
ทับทิมและตนมะกอกไมไดผลิผลเลย 
นับแตวันนี้ไปเราจะอวยพรเจา' " 
 
พระเจาทรงตั้งเศรุบบาเบล 
20พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 
มาถึงฮักกัยเปนครั้งท่ีสองในวันท่ียี่สิบสี่ของเดือนนั้นวา 
21"จงบอกเศรุบบาเบลผูวาการแหงยูดาหวา 
เราจะเขยาฟาสวรรคและแผนดินโลก 22เราจะคว่ําราชบัลลังก 

                                      
2 2:15 เทาท่ีผานมา 



และขย้ีอํานาจของบรรดาอาณาจักรตางชาติ 
เราจะคว่ํารถรบและพลขับ มาศึกและอัศวินจะลมลง 
ตางลมลงดวยดาบของพี่นองของเขา" 
23องคพระผูเปนเจา+ ท ร ง ฤ ทธิ์ประกาศวา "ในวันนั้น 
เราจะรับเจาเศรุบบาเบลบุตรเชอัลทิเอลผูรับใชเรา  
เราจะทําใหเจาเปนดั่งแหวนตราของเรา เพราะเราไดเลือกสรรเจา" 
องคพระผูเปนเจา+ ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้น 
 



พระธรรมนี้เขียนขึ้นโดยเศคาริยาห เริ่มในป ๕ ๒ ๐  กอนค.ศ . 
เศคาริยาหอยูในสมัยเดียวกับฮักกัย 
พระเจาทรงใชทานไปหนุนใจเหลาประชากรยิวท่ีคืนถ่ิน 
ใหปรนนิบัตินมัสการพระเจาโดยปราศจากความกลัว 
เนื้อหาพระธรรมเริ่มตนดวยนิมิต ๘  ป ร ะ ก าร 
ซ่ึงพรรณนาถึงฤทธิ์อํานาจของพระเจา 
การที่ทรงควบคุมอยูเหนือวิถีชีวิตมนุษย 
ความสําคัญของพลังฝายจิตวิญญาณ 
การที่พระเจาทรงลงโทษความผิดบาป 
คําม่ันสัญญาเก่ียวกับอนาคต 
จากนั้นเปนเนื้อความซ่ึงไมไดระบุวาระ  เปนคําเตือนสติทั่วๆ 
ไปและกลาวถึงโทษทัณฑซ่ึงจะมาถึง 
สวนสําคัญที่สุดของพระธรรมเลมนี้คือคําพยากรณเก่ียวกับพระผูไ
ถหรือพระคริสตซ่ึงเปนบุคคลที่พระเจาทรงเตรียมไวเพื่อชวยมนุษย
ใหรอดพนจากความผิดบาปและความตาย 
ประเด็นหลักของพระธรรมเลมนี้ อยูท่ีพระเจาทรงเปนพระเจา 
สูงสุด ทรงประสิทธิ์ประสาทสิ่งจําเปนทุกอยางแกเหลาประชากร 
ไมวาการพิทักษปกปอง ความเจริญรุงเรือง กําลัง และพระคุณ 
สิ่งสําคัญยิ่งใหญท่ีสุดของพวกเขาคือท่ีจะรูจักพระเจาดียิ่งขึ้นนั้น 
พระเจาก็ไดประทานโดยสงพระผูชวยใหรอดคือพระเยซูคริสตเจา
ม า  
 
โครงเรื่อง 
๑ . บ ท น ำ  (๑ :๑ -๖ ) 
๒ . นิมิต ๘  ป ร ะ ก า ร  (๑ :๗ -๖ :๘ ) 
๓ . คําพยากรณถึงการสวมมงกุฎใหโยชูวา (๖ :๙ -๑ ๕ ) 
๔ . พระดํารัสเก่ียวกับโทษทัณฑและความหวัง  (๗ :๑ -
๑ ๐ :๑ ๒ ) 



๕ . พระผูไถซ่ึงจะเสด็จมาและไมไดรับการตอนรับ (๑ ๑ :๑ -
๑ ๓ :๙ ) 
๖ . ชัยชนะสุดยอดของพระผูไถ (๑ ๔ :๑ -๒ ๑ ) 
 
เศคาริยาห 
 
จงกลับใจหันมาหาพระเจา 
1ในเดือน 8 ของปที่ 2 แหงรัชกาลดาริอัส 
พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงเศคาริยาหผูเผยพระวจนะบุ
ตรเบเรคิยาห บุตรของอิดโด ความวา 
2 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธบรรพบุรุษของเจาท้ังหลายยิ่งนั
ก  3ฉะนั้นจงบอกเหลาประชากรวา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา ‘ จงกลับมาหาเรา’  
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศวา 
‘ แลวเราจะกลับมาหาเจาท้ังหลาย’  
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสดังนี้แหละ 
4อยาเปนเหมือนบรรพบุรุษของพวกเจา 
ซ่ึงบรรดาผูเผยพระวจนะแตกอนเคยประกาศวา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสสั่งวา 
‘ จงหันจากวิถีและความประพฤติอันช่ัวชาของพวกเจา’  
แตเขาทั้งหลายมิไดฟงหรือใสใจเลย 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้แหละ 5บัดนี้ 
บรรพบุรุษของพวกเจาไปไหนเสียแลว? 
และบรรดาผูเผยพระวจนะมีชีวิตยืนยงตลอดกาลหรือเปลา? 
6สวนถอยคําและค ำประกาศิตซ่ึงเราสั่งเหลาผูเผยพระวจนะผูรับใ
ชของเราก็เปนจริงแกบรรพบุรุษของเจาท้ังหลายมิใชหรือ? 
“ แลวเขาเหลานั้นก็สํานึกผิด และกลาววา 



‘ องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ทรงกระทําแกเราอยางสาสมกับวิถีแล
ะความประพฤติของเรา ดังท่ีพระองคดําริไวแลว’  “  
 
ชายผูขี่มา 
7ในวันท่ี 24 เดือนเชบัท คือเดือน 11 ของปท่ี 2 แหงรัชกาลดาริอัส 
พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงเศคาริยาหผูเผยพระวจนะ 
บุตรเบเรคิยาห บุตรของอิดโด 

8ยามค่ําคืนขาพเจาเห็นนิมิตตรงหนาขาพเจา 
มีชายคนหนึ่งขี่มาสีแดง 
เขายืนอยูกลางหมูตนน้ํามันหอมในลําหวย ขางหลังเขามีมาสีแดง 
มาสีน้ําตาลและมาสีขาว 
9ขาพเจาถามวา “ ทานเจาขา สิ่งเหลานี้คืออะไร?”  

ทูตสวรรคท่ีสนทนากับขาพเจาตอบวา 
“ เราจะแสดงใหเจาเห็นวาคืออะไริ 

10แลวชายคนที่ยืนกลางหมูตนน้ํามันหอมอธิบายวา 
“ สิ่งเหลานี้คือผูที่องคพระผูเปนเจา+ทรงสงไปทั่วโลกิ 

11แลวพวกเขามารายงานตอทูตสวรรคขององคพระผูเปนเจ
า +ซ่ึงยืนอยูกลางหมูตนน้ํามันหอมวา “ เราไดไปท่ัวโลก 
พบวาท้ังโลกก็นิ่งและสงบอยู 

12แลวทูตขององคพระผูเปนเจา+กลาววา “ ขาแต 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
พระองคจะทรงยับยั้งพระเมตตาจากเยรูซาเล็ม และหัวเมืองตางๆ  
ของยูดาหไปนานสักเทาใด ทรงพระพิโรธมา 70 ปแลว?”  
13ดังนั้นองคพระผูเปนเจา+จึงตรัสถอยคําออนโยนและคําปลอบใจ
ทูตสวรรคนั้นซ่ึงสนทนากับขาพเจา 

14แลวทูตสวรรคท่ีสนทนากับขาพเจาจึงวา 
“ จงประกาศถอยคําเหลานี้ องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
‘ เราหวงแหนเยรูซาเล็มและศิโยน 



15แตเราโกรธยิ่งนักท่ีชนชาติตางๆ รูสึกส ำ ร า ญ บ า น ใ จ  
เราโกรธนิดเดียว แตเขาทั้งหลายทําใหยอยยับเกินขนาด’  

16 ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
‘ เราจะหันกลับมาหาเยรูซาเล็มดวยเมตตา 
และวิหารของเราจะถูกสรางขึ้นมาอีกท่ีนั่น 
และสายวัดจะถูกคลี่ออกวัดท่ัวเยรูซาเล็ม’  
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้นแหละ 

17จงประกาศตอไปวาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
‘ เมืองท้ังหลายของเราจะเจริญรุงเรืองจนทวมทนอีกครั้ง 
องคพระผูเปนเจา+จะทรงปลอบโยนศิโยนและเลือกสรรเยรูซาเล็มอี
กครั้ง’   ิ 
เขาสัตว 4 อันและชางฝมือ 4 ค น  

18แลวขาพเจาแลดู เห็นเขาสัตว 4 อัน อยูตรงหนา! 
19ขาพเจาจึงถามทูตสวรรคท่ีสนทนากับขาพเจาวา 
“ สิ่งเหลานี้คืออะไร?”   

ทานตอบวา “ สิ่งเหลานี้คือเขาสัตว1ซ่ึงทําใหยูดาห 
อิสราเอล และเยรูซาเล็มกระจัดกระจ า ย ”  

20แลวองคพระผูเปนเจา+ทรงสําแดงใหขาพเจาเห็นชางฝมื
อ  4 ค น  21ขาพเจาจึงถามวา “ คนเหลานี้มาทําอะไร?”   

ทานตอบวา 
“ สิ่งเหลานี้คือเขาสัตวซ่ึงทําใหยูดาหกระจัดกระจายจนไมมีใครโง
หัวขึ้นมาได 
แตชางฝมือเหลานี้มาเพื่อทําใหเขาสัตวท้ังหลายหวาดกลัว 
แ ละทําลายเขาสัตวแหงประชาชาติท้ังหลายที่ไดชูเขาสัตวของตน
ขึ้นทําใหประชากรยูดาหกระจัดกระจายไป”  
 

                                      
1 1:19 หมายถึง อํานาจ เชนเดียวกับขอ 21 



ชายที่ถือสายวดั 
2แลวขาพเจาแลดูตรงหนาขาพเจา มีชายคนหนึ่งถือสายวัด! 

2ขาพเจาถามวา “ ทานจะไปไหน?”  
ทานตอบวา “ ไปวัดกรุงเยรูซาเล็มดูวากวางยาวแคไหน?”  
3แลวทูตสวรรคท่ีสนทนากับขาพเจาก็จากไป 

มีทูตสวรรคอีกองคมาพบทูตองคนั้น และกลาววา 
“ วิ่งไปบอกชายหนุมผูนั้นเถิดวา องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้ 
‘ เยรูซาเล็มจะมีผูคนและฝูงสัตวอาศัยอยูเนืองแนน 
จนทํากําแพงลอมไวไมได 
5และเราเองจะเปนกําแพงไฟลอมกรุงเยรูซาเล็ม 
และเปนสงาราศีในกรุงนั้น’  “  

6องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา “ มาเถิด! มาเถิด! 
จงหนีเสียจากดินแดนภาคเหนือ 
เพราะเราไดกระจายเจาไปกับลมทั้ง 4 แหงสวรรค 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้น”  

7” มาเถิดศิโยนเอย จงหนีเถิด 
เจาท้ังหลายผูอาศัยอยูในแดนของธิดาแหงบาบิโลน”  
8เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธ์ิตรัสดังนี้วา 
“ หลังจากพระองคประทานเกียรติแกเรา 
ทรงใชเรามาตอสูกับชนชาติท้ังหลายที่มาปลนสะดมเจา 
ดวยวาผูใดแตะตองเจาก็แตะตองแกวตาของพระองค 
9แนนอนเราจะเงื้อมือขึ้นฟาดพวกเขา 
เพื่อทาสของเขาทั้งหลายจะปลนสะดมพวกเขา 
แลวเจาจะรูวาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ทรงใชเรามา”  

10” ธิดาแหงศิโยนเอย จงโหรองยินดีเถิด 
เพราะเรากําลังจะมา และเราจะอยูทามกลางพวกเจา”  
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้น 



11” ชนชาติมากมายจะรวมอยูฝายองคพระผูเปนเจา+ในวัน
นั้น และจะเปนประชากรของเรา เราจะอยูทามกลางเจา 
และเจาจะรูวาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ทรงใชเรามาหาเจา 
12องคพระผูเปนเจา+จะทรงครอบครองยูดาหเปนกรรมสิทธ์ิสวนพร
ะองคในดินแดนบริสุทธ์ิ และจะทรงเลือกสรรเยรูซาเล็มอีกครั้ง 
13มวลมนุษยชาติเอย 
จงนิ่งสงบตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
เพราะพระองคเสด็จขึ้นจากที่ประทับอันบริสุทธ์ิแลว”  
 
เครือ่งแตงกายสะอาดสาํหรับมหาปโุรหติ 
3แลวทูตองคนั้นไดแสดงใหขาพเจาเห็นโยชูวา2มหาปุโรหิตยืนอยู
ตอหนาทูตแหงองคพระผูเปนเจา+แ ล ะ ซ า ต า น 3 
ยืนอยูขวามือของทานเพื่อกลาวหาทาน 
2องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับซาตานวา “ ซาตาน 
องคพระผูเปนเจา+ตําหนิเจา 
องคพระผูเปนเจา+ผูเลือกสรรเยรูซาเล็มประณามเจา! 
ชายผูนี้เปนดุนฟนติดไฟท่ีถูกดึงออกจากไฟมิใชหรือ?”  

3โยชูวานัน้สวมเสื้อผาสกปรกยืนอยูตอหนาทูตองคสวรรคแ
หงพระเจา 4ทูตนั้นกลาวแกบรรดาผูยืนอยูเบื้องหนาวา 
“ ถอดเสื้อผาสกปรกของเขาออกเถิด”  

แลวกลาวกับโยชูวาวา “ ดูเถิด 
เราไดปลดเปลื้องความผิดบาปของเจาออกไปแลว 
และเราจะใหเจาสวมเสื้อผางดงาม”  

5ขาพเจาจงึกลาววา 
“ ขอใหเอาผาโพกศีรษะสะอาดมาโพกใหเขา”  ทูตเหลานั้นก็โพก 

                                      
2 3:1  หรือ เยชูอา 
3 3:1 ** ผูกลาวหา 



ศีรษะโยชูวาดวยผาสะอาด 
และแตงกายใหขณะที่ทูตแหงองคพระผูเปนเจา+ยืนอยูใกลๆ  

6ทูตแหงองคพระผูเปนเจา+กลาวกําชับโยชูวาวา 
7” องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
‘ หากเจาดําเนินในวิถีทางของเรา และรักษากฎเกณฑของเรา 
เจาจะไดปกครองนิเวศของเราและดูแลวิหารของเรา 
เ ร า จ ะ ใ หเจาดําเนินอยูตอหนาเรารวมกับทูตเหลานี้ 

8“  ‘ ฟงเถิด มหาปุโรหิตโยชูวา 
และเพื่อนรวมงานซึ่งนั่งอยูตรงหนาเจา 
พวกเจาผูเปนสัญลักษณบงถึงอนาคต 
เราจะนําผูรับใชของเราคือก่ิงมา 
9จงดูศิลาท่ีเราตั้งไวตรงหนาโยชูวาเถิด! ศิลากอนเดียวมี 7 เหลี่ยม 
แ ล ะ เ ร า จ ะ สลักคําจารึกบนศิลานั้น’  
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัส 
‘ และเราจะขจัดบาปผิดของดินแดนนี้ภายในวันเดียว 

10“  ‘ ในวันนั้น 
เจาท้ังหลายแตละคนจะเชิญเพื่อนบานมานั่งใตเถาองุนและตนมะเ
ด่ือของตน’  องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้นแหละ”  
 
เชงิตะเกียงทองคาํและตนม ะ ก อ ก  

4แลวทูตสวรรคท่ีสนทนากับขาพเจากลับมาปลุกขาพเจาเหมื
อนปลุกใหตื่นจากหลับ 2ทูตนั้นถามขาพเจาวา “ เจาเห็นอะไร?”  

ขาพเจาตอบวาเห็นเชิงตะเกียงทองคํา 
มีชามน้ํามันอยูบนยอด และมีตะเกียง 7 ดวง โดย มีทอตะเกียง 7 
ทอสงน้ํามันไปจุดตะเกียง 3มีตนมะกอก 2 
ตนอยูใกลเชิงตะเกียงนั้น ตนหนึ่งอยูทางขวามือของชามน้ํามัน 
อีกตนอยูทางซาย 



4ขาพเจาถามทูตท่ีสนทนากับขาพเจาวา 
“ ทานเจาขาสิ่งเหลานั้นคืออะไร?”  

5ทูตนั้นยอนถามวา “ เจาไมรูหรือวาสิ่งเหลานี้คืออะไร?”   
ขาพเจาตอบวา “ ทานเจาขา ขาพเจาไมทราบ”  
6ทูตนั้นจึงกลาววา 

“ มีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงเศรุบบาเบลวา 
‘ มิใชดวยฤทธ์ิ มิใชดวยอํานาจ แตโดยวิญญาณของเรา’  
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้น 

7“ ภูเขาที่ยิ่งใหญเอย เจามีอะไรดี? 
ตอหนาเศรุบบาเบลเจาจะราบเปนหนากลอง 
แลวเขาจะนํายอดศิลาออกมาทามกลางเสียงโหรองวา 
‘ พระเจาทรงอวยพร! พระเจาทรงอวยพร!’   ิ 

8แลวมีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
9 ิเศรุบบาเบลไดลงมือวางฐานรากของพระวิหารแหงนี้ 
และมือของเขาจะสรางจนสําเร็จ แลวเจาจะรูวา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ไดใชเรามาหาพวกเจา 

10“ ใครบางท่ีดูแคลนวันแหงการเล็กนอย? 
ผูคนจะช่ืนชมเมื่อเห็นสายดิ่งในมือเศรุบบาเบล 

“ (ตะเกียง 7 
ดวงนี้คือพระเนตรแหงองคพระผูเปนเจา+ซ่ึงมองไปทั่วพิภพ) ิ 

11แลวขาพเจาจึงถามทูตองคนั้นวา “ ตนมะกอก 2 
ตนท่ีขนาบทั้งสอง ขางของเชิงตะเกียงหมายถึงอะไร?”  
12และขาพเจาถามอีกวา 
“ มะกอกทั้งสองติดกับทอตะเกียงทองคําซ่ึงสงน้ํามันไปยังตะเกียง
?”  

13ทูตนั้นถามวา 
“ เจาไมรูความหมายของสิ่งเหลานี้หรือ?”  ขาพเจาตอบวา 
“ ทานเจาขา ขาพเจาไมทราบิ 14ทานจึงกลาววา 



“ สิ่งเหลานี้คือบุคคลทั้งสองที่พระเจาทรงเจิม 
แตงตั้งใหทําหนาท่ีรับใชองคพระผูเปนเจา+แหงมวลพิภพ”  
 
หนงัสือมวนลอยได 
5ขาพเจาแลดูอีกก็เห็นหนังสือมวนลอยไป 
2ทูตองคนั้นถามขาพเจาวา “ เจาเห็นอะไร?”  
ขาพเจาตอบวาเห็นหนังสือมวนลอยอยู ยาวประมาณ 9 เมตร 
และกวางประมาณ 4.5 เมตรได 
3แลวทูตนั้นบอกขาพเจาวา 
“ นี่แหละเปนคําแชงสาปซึ่งไปทั่วดินแดน 
ตามที่มีขอความระบุไวท่ีดานหนึ่งวา ขโมยทุกคนจะถูกกําจัด 
และอีกดานหนึ่งระบุวาทุกคนท่ีสาบานเท็จจะถูกกําจัด 
4องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศวา 
‘ เราจะสงคําแชงสาปนี้ออกไป 
และมันจะเขาไปในบานของขโมยและคนที่สาบานเท็จในนามของเ
รา 
คําแชงสาปนี้จะอยูเหนือบานคนเหลานั้นและทําลายบานนั้นเสียท้ัง
ไมและหิน’  ”  
 
ผูหญิงในถงัตวง 
5แลวทูตสวรรคท่ีสนทนากับขาพเจานั้นออกมากลาวกับขาพเจาวา 
“ มองไปเถิด ดูวากําลังเกิดอะไรขึ้น?”  
6ขาพเจาก็ถามวา “ นั่นคืออะไร?”  ทูตนั้นตอบวา 
“ มันคือถังตวง”  ทานกลาวตอไปวา 
“ ถังนี้จุมลทินความผิดบาปของคนทั้งดินแดนนี้ 
7แลวฝาตะกั่วของถังก็ถูกยกขึ้น ในถังนั้นมีผูหญิงคนหนึ่งนั่งอยู! 
8ทูตนั้นกลาววา “ นี่คือความชั่วราย”  
แลวก็ผลักหญิงนั้นลงไปในถังตามเดิม และดันฝาตะก่ัวปดปากถัง 



9แลวขาพเจาแลดู เห็นหญิง 2 
คนตรงมาหาเราดวยลมในปกของเธอ ทั้งสองมีปกเหมือนนกกระสา 
มายกถังนั้นบินทะยานขึ้นไปในอากาศ 
10ขาพเจาถามทูตท่ีสนทนากับขาพเจาวา “ หญิงท้ังสอง 
จะเอาถังไปยังท่ีใด?”  11ทูตสวรรคตอบวา 
“ ไปยังดินแดนของบาบิโลน4เพื่อสรางเรือนให 
เม่ือสรางเสร็จแลวก็จะวางถังนั้นเก็บเขาท่ี”  
 
รถรบทัง้สี่ 
6ขาพเจามองไปอีก เห็นรถรบ 4 คันตรงหนา 
แลนออกมาจากระหวางภูเขาทองสัมฤทธิ์ 2 ลูก 
2รถรบคันแรกเทียมมาแดง คันท่ีสองเทียมมาดํา 
3คันที่สามเทียมมาขาว คันท่ีสี่เทียมมาดาง ท้ัง 4 ลวนทรงอานุภาพ 
4ขาพเจาถามทูตสวรรคท่ีสนทนากับขาพเจาวา “ ทานเจาขา 
สิ่งเหลานี้คืออะไร?”  

5ทูตนั้นตอบวา “ เหลานี้คือวิญญาณท้ัง 4 แหงสวรรค 
ซ่ึงจากเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+แหงมวลพิภพ 
6คันที่เทียมมาดําจะไปยังดินแดนภาคเหนือ 
คันเทียมมาขาวไปทางตะวันตก และคันเทียมมาดางไปทางใต”  
7เม่ือมาทรงอานุภาพเหลานั้นออกมา มันรอนรนอยากจะไปทั่วโลก 
ทูตสวรรคกลาววา “ จงไปทั่ว โลก!”  แลวพวกมันก็ออกไปทั่วโลก 
8แลวทูตนั้นรองบอกขาพเจาวา “ ดูเถิด 
พวกท่ีไปยังดินแดนภาคเหนือนั้นทําใหจิตวิญญาณของเราสงบนิ่ง
ในดินแดนภาคเหนือ”  
 
มงกฎุสาํหรับโยชวูา 

                                      
4 5:11  ภาษาฮีบรูวา ชินา 



9พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
10“ จงนําเงินและทองคําท่ีไดจากเชลยในกรุง บาบิโลน คือ 
เฮลดัย 
โทบียาหและเยดายาหเชลยที่มาจากบาบิโลนนั้นนําไปยังบานของ
โยสิยาหบุตรเศฟนยาหในวันนั้น 
11นําเงินและทองคํานั้นไปทําเปนมงกุฎ 
สวมใหมหาปุโรหิตโยชูวาบุตรเยโฮซาดัก 
12บ อกเขาวาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
‘ นี่คือผูท่ีไดชื่อวาก่ิง 
เขาจะงอกงามจากที่ของเขาและสรางวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
13เขาคือผูท่ีจะสรางวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
เขาจะไดรับเกียรติบารมีเปนอาภรณ และนั่งบนบัลลังก 
ทําหนาท่ีปกครอง จะเปนท้ังกษัตริยและปุโรหิตอยางกลมกลืน’  
14แลวเก็บมงกุฎไวในพระวิหารองคพระผูเปนเจา+ 
เพื่อเปนการระลึกถึงเฮลดัย โทบียาห เยดายาห และโยสิยาห 
15บรรดาผูอยูในถ่ินไกลจะมาชวยสรางวิหารแหงองคพระผูเปนเจ
า + แลวเจาจะรูวาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ไดใชเรามาหาเจา 
การนี้จะเปนไปหากเจามุงม่ันเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของ
เจา”  
 
ความยตุธิรรมและความเมตตา ไมใชการอดอาหาร 
7ในวันท่ี 4 เดือนคิสลิวอันเปนเดือนเกาของปท่ี 4 
แหงรัชกาลดาริอัส 
พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงเศคาริยาห 
2ช า ว เ บ ธ เ อ ล ไดสงชาเรเซอรและเรเกมเมเลคกับพรรคพ
วกมาทูลองคพระผูเปนเจา+ 
3ใหมาถามปุโรหิตแหงพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์แล
ะบรรดาผูเผยพระวจนะวา 



“ ขาพเจาควรไวทุกขและถืออดอาหารในเดือน 5 
ดังท่ีไดกระทํามาตลอดหลายปหรือไม”  
4แลวพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์มาถึงขาพเจาวา 
5“ จงถามประชาชนท้ังปวงและบรรดาปุโรหิตวา ‘ ต ล อ ด  70 
ปมานี้เม่ือเจาทั้งหลายถืออดอาหาร และทูลออนวอนในเดือน 5 
และในเดือน 7 นั้น เจาอดอาหารเพื่อเราจริงหรือ? 
6และเมื่อเจากินดื่ม เจาก็ฉลองเพื่อตัวเองมิใชหรือ? 
7เม่ือครั้งเยรูซาเล็มและหัวเมืองท้ังหลายโดยรอบยังรุงเรืองและสงบ
สุข เนเกบและเชิงเขาตะวันตกยังมีผูคนตั้งรกรากอยู 
ก็มีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+เตือนไวอยางนี้ผานทางผูเผยพ
ระวจนะกอนๆ มิใชหรือ?’  ”  

8แลวมีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงเศคาริยาหอีกว
า  9“ องคพระผูเปนเจา+ท ร งฤทธิ์ตรัสวา 
‘ จงผดุงความยุติธรรมที่แทจริง 
แสดงความเมตตาเห็นอกเห็นใจตอกัน  
10อยาบีบค้ันแมมายหรือลูกกําพรา คนตางดาวหรือผูยากไร 
อยาใหทานมีใจคิดรายตอกัน’  “  

11“ แตเขาทั้งหลายก็ไมยอมใสใจฟง 
เขาอุดหูและหันหลังใหเราอยางด้ือดาน 
12เขาทําใจใหแข็งกระดางดังหินเหล็กไฟ 
และไมยอมฟงบทบัญญัติ 
หรือถอยคําท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์มีมาถึงพวกเขาโดยพระวิ
ญญาณ ผานทางผูเผยพระวจนะกอนๆ 
ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จึงทรงพระพิโรธยิ่งนัก  

13องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา ‘ เมื่อเรารองเรียก 
เขาไมฟง ฉะนั้นเม่ือเขารองเรียก เราก็จะไมฟง 
14เราใชพายุหมุนกระจายเขาไปเปนคนแปลกถิ่นในหมูชนชาติตา



งๆ ดินแดนของเขาจะถูกท้ิงรางอยูขางหลัง ไมมีใครผานไปมา 
เขากระทําใหดินแดนนาอภิรมยเริศรางไปเชนนี้แหละ’  “  
 
องคพระผูเปนเจา+ทรงสัญญาวาจะอวยพรเยรูซาเล็ม 

8อีกครั้งหนึ่งมีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์มาถึ
งขาพเจาวา 2องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
“ เราหวงแหนศิโยนมาก เราหวงแหนดวยใจที่รุมรอน”   

3องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนี้วา “ เราจะกลับมาหาศิโยน 
มาอยูในเยรูซาเล็ม แลวเยรูซาเล็มจะไดชื่อวาเมืองแหงความจริง 
และภูเขาขององคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะไดชื่อวาภูเขาบริสุทธิ์ 

4องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
“ จะกลับมีชายหญิงท่ีแกหงอม 
ถือไมเทานั่งอยูตามถนนในเยรูซาเล็มเหมือนแตกอน 
5ตามทองถนนก็มีเด็กชายหญิงวิ่งเลนอยู”  
6องคพระผูเปนเจา+ท ร ง ฤทธิ์ตรัสวา 
“ มันอาจดูเหลือเชื่อสําหรับชนที่เหลืออยูนี้ 
แตมันเหลือเชื่อสําหรับเราหรือ?”  

7องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
“ เราจะชวยประชากรของเราจากประเทศตางๆ 
ทางตะวันออกและตะวันตก 
8เราจะพาพวกเขากลับมาอยูท่ีเยรูซาเล็ม 
เขาจะเปนประชากรของเรา 
และเราจะเปนพระเจาของเขาโดยความสัตยซ่ือและความชอบธรร
ม ”  

9องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
“ เจาท้ังหลายซ่ึงบัดนี้ฟงถอยคําของบรรดาผูเผยพระวจนะ 
ซ่ึงอยูดวยเม่ือครั้งวางฐานรากของพระนิเวศแหงองคพระผูเปนเจา+

ทรงฤทธิ์ จงทําการอยางเขมแข็งเพื่อสรางวิหารใหสําเร็จ 



10กอนหนานั้นไมมีคาจางใหคนหรือสัตว ผูคนที่สัญจรไปมาเพื่อ 
คาขายก็ไมปลอดภัยจากศัตรู เพราะเราทําใหทุกคนเปนศัตรูกัน 
11แตเดี๋ยวนี้เราจะไมทํากับชนที่เหลืออยูเหมือนในอดีต”  
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้นแหละ 

12“ เมล็ดจะงอกงาม เถาองุนจะออกผล 
ผืนแผนดินจะใหพืชพันธุ และฟาจะหยาดน้ําคางลงมา 
เราจะมอบสิ่งท้ังปวงเหลานี้ใหเปนกรรมสิทธ์ิของชนที่เหลืออยูนี้ 
13ยูดาหและอิสราเอลเอย 
เจาเคยเปนท่ีสาปแชงของชนชาติท้ังหลายนั้น เราจะชวยเจา 
และเจาจะเปนพระพร อยากลัวเลย แตจงทําการอยางเขมแข็ง”  
14องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
“ ดังท่ีเราเคยตัดสินใจนําภัยพิบัติมายังเจา และไมปรานีเจา 
ในเมื่อบรรพบุรุษของเจาทําใหเราโกรธ 
15แตบัดนี้เราตัดสินใจจะทําดีตอเยรูซาเล็มและยูดาหอีก 
ฉะนั้นอยากลัวเลย 16เจาจงทําอยางนี้คือ จงพูดความจริงตอกัน 
จงตัดสินความในศาลอยางถูกตองและเที่ยงธรรม 
17อยาคิดรายตอเพื่อนบาน และอยาชื่นชอบที่จะสาบานเท็จ 
เพราะเราเกลียดชังสิ่งท้ังปวงนี้ องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้น 
18อีกครั้งหนึ่งมีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์มาถึงขา
พเจา 
19องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา “ ก า รอดอาหารในเดือน 4 
เดือน 5 เดือน 7 และเดือน 10 
จะเปนวาระแหงความชื่นชมยินดีและเปนเทศกาลที่รื่นเริงสําหรับยู
ดาห ฉะนั้นจงรักความจริงและสันติ”  

20องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา “ ชนชาติตางๆ 
และชาวเมืองท้ังหลายจะมา 
21ชาวเมืองหนึ่งจะไปยังอีกเมืองหนึ่งชวนวา 
‘ ใหเราไปทูลออนวอนตอองคพระผูเปนเจา+ทันที 



ไปแสวงหาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธ์ิกันเถิด’  
22ชนหลายชาติและชาติมหาอํานาจตางๆ 
จะมายังเยรูซาเล็มเพื่อแสวงหาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์และออน
วอนตอพระองค’  

23องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา “ ในครั้งนั้น ชาย 10 
คนจากทุกชาติทุกภาษาจะยึดชายเสื้อคลุมของชาวยิวคนหนึ่งไวแ
ละกลาววา ‘ ขอเราไปกับทานเถิด 
เพราะเราไดยินมาวาพระเจาสถิตกับทาน’  “  
 
โทษทัณฑแกศตัรูของอิสราเอล 
9พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ประณามดินแดนฮัดรัค 

และดามัสกัส 
ดวยวาองคพระผูเปนเจา+ทรงจับตาดูมวลมนุษย 

เชนเดียวกับท่ีทรงจับตาดูอิสราเอล* 
2และแกฮามัธใกลดามัสกัส 

และไทระกับไซดอนดวย แมวาพวกเขาช่ําชองนัก 
3ไทระสรางปราการปองกันเมือง 

สะสมเงินไวมากมายเหมือนธุลี 
และทองมีมากเหมือนฝุนตามถนน 

4แตองคพระผูเปนเจา+จะทรงริบทรัพยสมบัติของเมืองนั้นไปเสีย 
แ ล ะ ท ำ ล า ย อ ำ น า จ ท า ง ท ะ เ ล ข อ ง มั

น  
แ ล ะ เ ผ า ผ ล า ญ มันเสียดวยไฟ 

5อัชเคโลนจะเห็นแลวหวาดกลัว 
กาซาจะทุรนทุราย 
เอโครนก็เชนกัน เพราะความหวังของมันอับเฉา 

กาซาจะสูญเสียกษัตริย 
และอัชเคโลนจะถูกท้ิงราง 



6ชนตางชาติจะครอบครองอัชโดด 
และเราจะกําจัดความหยิ่งผยองของชาวฟลิสเตีย  

7เราจะเอาเลือดออกจากปากของเขา 
และอาหารมลทินออกจากซี่ฟนของเขา 

บรรดาผูเหลือรอดอยูจะเปนของพระเจาของเรา 
และจะเปนผูนําในยูดาห 
และเอโครนจะเปนเหมือนชาวเยบุส  

8แตเราจะปกปองนิเวศของเรา 
จากกองกําลังท่ีมาปลนสะดม 

ผูกดขี่จะไมมายํ่ายีบีฑาประชากรของเราอีก 
เ พราะบัดนี้เรากําลังจับตาดูอยู 

 
การเสดจ็มาของกษตัริยแหงศโิยน 
9ธิดาแหงศิโยนเอย! จงปลื้มปติลนพน 

ธิดาแหงเยรูซาเล็มเอย! จงโหรอง 
ดูเถิด องคราชันเสด็จมายังเจา 

ท ร ง ช อ บ ธ ร ร ม แ ล ะ น ำ ค ว า ม ร อ ด  
น้ําพระทัยออนโยน ทรงลูกลาเสด็จมา 

10เราจะกําจัดรถรบเสียจากเอฟราอิม 
แ ล ะ มาศึกเสียจากเยรูซาเล็ม 
ลูกธนูในการรบจะถูกหักทิ้ง 

พระองคทานจะประกาศสันติภาพแกนานาประชาชาติ 
ทรงขยายอาณาจักรจากทะเลจดทะเล 
แ ล ะ จ า ก แมน้ํายูเฟรติสจนถึงปลายแผนดินโ ล ก  

11สวนเจา เนื่องดวยโลหิตแหงคําสัญญาของเราซ่ึงใหไวแกเจา 
เราจะปลดปลอยนักโทษของเจาจากเหวลึก 

12นักโทษผูมีความหวังเอย จงกลับมายังปอมของเจา 
บัดนี้เราขอประกาศวาเราจะฟนฟูเจาขึ้นมา อวยพรใหแกเจา 



13เราจะโกงยูดาหเหมือนโกงธนู 
และใหเอฟราอิมเปนลูกธนูเต็มแลง 

ศิโยนเอย เราจะกระตุนลูกๆ ของเจา 
มาสูกับลูกๆ ของกรีซ 
และกระทําใหเจาเปนเชนดาบในมือนักรบ 

 
องคพระผูเปนเจา+ท ร ง ป ร า ก ฏ  
14แลวองคพระผูเปนเจา+จะทรงปรากฏเหนือเขาทั้งหลาย 

ลูกศรของพระองคจะเปลงประกายดังสายฟา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดจะทรงเปาแตร 

พระองคจะทรงยาตราออกมากับพายุแหงทิศใต 
15และองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธ์ิจะทรงปกปองเขาทั้งหลา

ยไว 
เขาจะทําลายลาง 

และพิชิตศึกดวยสลิง 
เขาจะด่ืมและโหรองเหมือนดื่มเหลาองุน 

เขาจะเต็มเปยมเหมือนชาม 
ซ่ึงใชในการประพรมเชิงงอนแทนบูชา 

16องคพระผูเปนเจา+พระเจาของพวกเขาจะทรงชวยพวกเขาในวั
นนั้น 

ใ น ฐ า น ะ กลุมประชากรของพระองค 
เขาจะรุงโรจนในแผนดินของพระองค 

เหมือนเพชรประดับมงกุฎ 
17เขาจะงดงามนาชมยิ่งนัก! 

ธัญพืชจะทําใหคนหนุมเติบโต 
และเหลาองุนใหมทําใหหญิงสาวงดงาม 

 
พระเจาจะทรงดแูลยดูาห 



10จงทูลขอฝนนอกฤดูจากองคพระผูเปนเจา+ 
องคพระผูเปนเจา+นี่แหละเปนผูสรางเมฆและพายุ 

พระองคประทานสายฝนแกมนุษย 
และพืชพันธุธัญญาหารแกทุกคน 

2เทวรูปตางๆ ใหคําตอบลอลวง 
หมอดูเห็นนิมิตจอมปลอม 

เขาเลาความฝนเท็จ 
และใหคําปลอบใจอันเปลาประโยชน 

ฉะนั้นประชาชนจึงหลงเตลิดไปเหมือนแกะ 
ถูกขมเหงรังแกเพราะไมมีผูเลี้ยง 

 
3“ เราโกรธบรรดาผูเลี้ยงยิ่งนัก 

แ ล ะ จ ะ ล ง โ ทษบรรดาผูนํา 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธ์ิจะดูแล 

ฝูงแกะของพระองค คือพงศพันธุแหงยูดาห 
และกระทําใหเขาทั้งหลายเหมือนมาศึกทะนงองอาจในสงคร

า ม  
4ศิลามุมเอกจะมาจากยูดาห 

อีกท้ังหมุดเต็นท 
ธนูศึก 
และผูครอบครองทุกคน 

5เขาทั้งปวงจะเปนนักรบเกรียงไกร 
ย่ําไปบนถนน โ ค ล น เ ล น ใ น ส ง ค ร า ม  

เพราะเขามีองคพระผูเปนเจา+อยูดวย 
เขาจะตอสูและพิชิตอัศวิน 

 
6“ เราจะเสริมกําลังพงศพันธุยูดาห 

และชวยเหลือวงศวานโ ย เ ซ ฟ  



เราจะกูพวกเขากลับคืนมา 
เ พ ร า ะ เ ร า ส ง ส า ร เ ข า  

เ ข า จ ะ เปนเสมือน 
ไมเคยถูกเราทอดทิ้งเลย 

เพราะเราเปนองคพระผูเปนเจา+พ ร ะ เ จาของพวกเขา 
เ ร า จ ะ ต อ บ เ ข า  

7เอฟราอิมจะเปนดังนักรบเกรียงไกร 
เขาจะชื่นใจยินดีเหมือนไดด่ืมเหลาองุน 

ลูกหลานของเขาจะเห็นแลวสุขใจ 
จ ะ ปติปลาบปลื้มในองคพระผูเปนเจา+ 

8เราจะใหสัญญาณ 
แ ล ะ ร ว บ ร ว ม เ ข า ม า  

แนนอนเราจะไถเขา 
เขาจะมีจํานวนมากมายเหมือนแตกอน 

9แมวาเรากระจายเขาไปในหมูชนชาติตางๆ 
แตในแดนไกลโพนเขาทั้งหลายจะระลึกถึงเรา 

เขากับลูกหลานจะอยูรอด 
และจะกลับมา 

10เราจะพาเขากลับมาจากอียิปต 
รวบรวมกลับมาจากอัสซีเรีย 

เราจะนําเขามายังกิเลอาดและเลบานอน 
และจะไมมีท่ีเพียงพอใหทุกคน 

11เขาจะขามทะเลแหงความทุกขลําเค็ญ 
ท ะ เลอันปนปวนจะยอมสยบ 
และบรรดาหวงลึกแหงแมน้ําไนลจะเหือดแหง 

ความหยิ่งผยองของอัสซีเรียจะถูกปราบร า บ ค า บ  
และคทาแหงอียิปตจะสูญสิ้นไ ป  

12เราจะเสริมกําลังเขาทั้งหลายในองคพระผูเปนเจา+ 



และเขาจะดําเนินในพระนามของพระองค 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้น 

 
11เ ล บ า นอนเอย จงเปดประตูท้ังหลายของเจาเถิด 

เพื่อไฟจะไดเผาผลาญเหลาตนซีดารของเจา! 
2ตนสนเอย จงร่ําไหเถิด เพราะซีดารถูกโคนลงเสียแลว 

ตนไมงามตระหงานนั้นยอยยับลงแลว 
ตนโอกแหงบาชานเอย จงร่ําไหเถิด 

ปาทึบถูกตัดเตียนเสียแลว! 
3จงฟงเสียงร่ําไหของบรรดาผูเลี้ยงแกะ 

ทุงหญาอันอุดมของพวกเขาถูกทําลายไป 
จงฟงเสียงคํารามของเหลาสิงห 

ไมเขียวขจีแหงจอรแดนถูกทําลายเสียแลว 
 
ผูเลีย้งแกะทั้งสอง 
4องคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองคตรัสวา 
“ จงเลี้ยงฝูงแกะที่จะตองถูกฆา 5ผูซ้ือฆาแกะ เหลานั้น 
และไมถูกลงโทษแตอยางใด บรรดาคนขายก็พูดวา 
‘ สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ เรารวยแลว!’  
ผูเลี้ยงแกะเองขายมันไปโดยไมปรานีเขาเลย 
6เพราะเราจะไมสงสารชาวแผนดินนี้อีกแลว”  
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้ 
“ เราจะมอบทุกคนไวในมือเพื่อนบานและกษัตริยของเขา 
ซ่ึงจะขมเหงเบียดเบียนแผนดินนี้ 
เราจะไมชวยเขาจากเงื้อมมือของคนเหลานั้น”  

7ฉะนั้น ขาพเจาจึงเลี้ยงแกะที่จะตองถูกฆา 
โดยเฉพาะตัวท่ีถูกรังแก แลวขาพเจาเอาไมเทาคนเลี้ยงแกะมา 2 
อัน อันหนึ่งต้ังช่ือวา “ พระคุณ”  และอีกอันหนึ่งต้ังชื่อวา 



“ กลมเกลียว”  แลวขาพเจาก็เลี้ยงดูแกะ 8ภายในเดือนเดียว 
ขาพเจาไดกําจัดผูเลี้ยงแกะทั้ง 3 คนนั้นออกไป 

แตขาพเจากลับเอือมระอาฝูงแกะคือชนชาตินี้ 
และพวกเขาก็เกลียดชังขาพเจา 
9ขาพเจาจงึวา “ เราจะไมเปนผูเลี้ยงของเจาอีกแลว 
ใครจะตายก็ใหตายไป ใครจะพินาศก็ใหพินาศไป 
ที่เหลือก็ใหกินเลือดกินเนื้อกันและกัน”  

10แลวขาพเจาเอาไมเทาท่ีชื่อวา “ พระคุณ”  มาหักเสีย 
เปนการเลิกลมพันธสัญญาท่ีขาพเจาทําไวกับประชาชาติท้ังปวง 
11เปนอันยกเลิกสัญญาในวันนั้น 
แลวผูตกทุกขไดยากในฝูงแกะซึ่งมองดูขาพเจาอยูก็รูวาเปนพระดํา
รัสขององคพระผูเปนเจา+ 

12ขาพเจากลาวแกพวกเขาวา 
“ หากทานเห็นชอบก็จงจายคาจางใหเรา 
ถาไมเห็นดีก็เก็บคาจางนั้นไวเถิด”  
ฉะนั้นเขาจึงจายเงินใหขาพเจา 30 เหรียญ 

13องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา 
“ จงโยนเงินนี้ใหแกชางปนหมอ 
คือเงินคาจางอยางงามท่ีเขาทั้งหลายจายให”  ขาพเจาก็นําเงิน 
30 
เหรียญนั้นโยนเขาไปพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+สําหรับชางป
นหมอ 

14แลวขาพเจาหักไมเทาอันท่ีสอง ซึ่งช่ือวา “ กลมเกลียว”  
เสีย เพื่อแสดงวายูดาหกับอิสราเอลเลิกสมานฉันทกันแลว 

15แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา 
“ จงหยิบเครื่องใชของผูเลี้ยงแกะโงเขลาขึ้นมาอีก 
16เพราะเรากําลังจะตั้งผูเลี้ยงขึ้นมาคนหนึ่ง สําหรับดินแดนนี้ 
ซ่ึงจะไมใสใจแกะที่หลงหาย ไมดูแลลูกแกะ 



ไมรักษาเยียวยาตัวท่ีบาดเจ็บ หรือเลี้ยงดูตัวที่แข็งแรง 
แตจะกินเนื้อแกะตัวท่ีอวนพี และฉีกกีบเทาของมันออก 

17วิบัติแกผูเลี้ยงแกะท่ีไรคา 
ผูซ่ึงทอดทิ้งฝูงแกะ 

ขอใหดาบฟนแขนของเขาและตาขางขวาของเขา 
ขอใหแขนของเขาลีบไป 
และใหตาขวาของเขาบอดสนิท”  

 
ศัตรขูองเยรูซาเล็มจะถูกทําลาย 
12ตอไปนี้คือพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+เก่ียวกับอิสราเอล 
องคพระผูเปนเจา+ผูทรงคลี่ฟาสวรรค ผูทรงวางรากฐานของโลก 
ผูทรงสรางวิญญาณในตัวมนุษย ตรัสวา 
2“ เราจะทําใหเยรูซาเล็มเปนถวยท่ีทําใหชนชาติท้ังปวงซ่ึงลอมรอ
บกลิ้งไป ยูดาหจะถูกลอมเมืองเชนเดียวกับเยรูซาเล็ม 
3ในวันนั้นเม่ือมวลประชาชาติในโลกรวมตัวกันมาสูกับเยรูซาเล็ม 
เราจะทําใหเยรูซาเล็มเปนศิลาซ่ึงชนชาติท้ังปวงไมอาจขยับเขยื้อน 
คนที่พยายามจะขยับก็เจ็บตัว 4ในวันนั้น 
เราจะทําใหมาทุกตัวพยศและผูขี่คลุมคลั่ง”  
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนี้ “ เราจะจับตาดูพงศพันธุยูดาห 
แตจะทําใหมาทั้งปวงของชนชาติตางๆ ตาบอด 
5แลวบรรดาผูนําแหงยูดาหจะรําพึงวา ‘ ชาวเยรูซาเล็มเขมแข็ง 
เพราะมีองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธ์ิเปนพระเจาของเขา’  

6“ ในวันนั้นเราจะทําใหบรรดาผูนําแหงยูดาหเปนดังไฟรอ
นแดงกลางกองฟน และเหมือนคบไฟลุกโชนกลางฟอนขาว 
จะเผาผลาญชนชาติท้ังปวงที่อยูลอมรอบทั้งซายขวา 
สวนเยรูซาเล็มจะตั้งม่ันคงไมขยับเขย้ือน 

7“ องคพระผูเปนเจา+จะทรงชวยกองทัพของยูดาหกอน 
เพื่อเกียรติแหงพงศพันธุดาวิด 



และชาวเยรูซาเล็มจะไมเกินหนายูดาห 
8ในวันนั้นองคพระผูเปนเจา+จะทรงปกปองชาวเยรูซาเล็ม 
เพื่อผูออนแอที่สุดในพวกเขาจะเหมือนดาวิด 
และพงศพันธุของดาวิดจะเปนดังพระเจา 
เหมือนทูตแหงองคพระผูเปนเจา+นําหนาพวกเขาไป 
9ในวันนั้นเราจะทําลายชนชาติท้ังปวงที่มาโจมตีเยรูซาเล็ม 
 
บทคร่าํครวญแดผูถูกแทง 
10“ และเราจะใหพงศพันธุของดาวิดกับชาวเยรูซาเล็มมีวิญญาณ
แหงความเมตตาและการอธิษฐาน 
เขาทั้งหลายจะมองดูผูท่ีพวกตนทิ่มแทง 
และจะไวทุกขใหเหมือนคนที่ไวทุกขใหลูกคนเดียวของตน 
และร่ําไหอยางขมขื่น อาลัยผูนั้นเหมือนดั่งบุตรหัวปของตนตายไป 
11ในวันนั้นจะมีการร่ําไหครั้งใหญในเยรูซาเล็ม 
เหมือนการร่ําไหครั้งฮาดัดริมโมนในที่ราบเมกิดโด 
12แผนดินจะไวอาลัย แยกไปตามแตละตระกูล 
พ ว ก ภ ร ร ยาก็แยกตางหาก ราชวงศของดาวิดกับพวกภรรยา 
และเชื้อสายวงศนาธันกับพวกภรรยา 
13เชื้อสายวงศเลวีกับพวกภรรยา วงศชิเมอีกับพวกภรรยา 
14และตระกูลอื่นๆ ที่เหลือกับพวกภรรยา 
 
ชาํระลางจากความบาป 
13ในวันนั้นจะมีน้ําพุพุงขึ้นมาสําหรับพงศพันธุดาวิดและชาวเยรูซ
าเล็ม เพื่อชําระเขาทั้งปวงจากความบาปและมลทินท้ังสิ้นของเขา 

2“ องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศวา 
“ ในวันนั้นเราจะทําลายรูปเคารพทั้งปวงใหสิ้นชื่อจากทั่วดินแดน
นั้น จะไมมีใครนึกถึงรูปเคารพเหลานั้นอีก 
ผูพยากรณเท็จและวิญญาณโสโครกจะถูกกําจัดไปจากแผนดิน 



3และหากผูใดยังขืนพยากรณ 
พอแมผูใหกําเนิดเขาเองจะกลาวกับเขาวา ‘ เจาตองตาย 
เพราะเจาพูดเท็จในพระนามองคพระผูเปนเจา+’  
เม่ือเขาพยากรณ พอแมของเขาเองจะแทงเขา 

4“ ในวันนั้นผูเผยพระวจนะทุกคนจะอับอายที่เห็นนิมิต 
จะไมมีใครสวมเครื่องแตงกายแบบผูเผยพระวจนะ*เพื่อตบตาประช
า ชนอีก 5เขาจะพูดวา ‘ ขาพเจาไมใชผูเผยพระวจนะ 
แตเปนชาวไรชาวนา อาศัยแผนดินเปนท่ีทํากินมาตั้งแตหนุมๆ’  
6หากมีใครถามเขาวา 
‘ ก็แลวแผลเปนพวกนี้บนตัวเจาแปลวาอะไร’  เขาจะตอบวา 
‘ เปนแผลมาจากบานเพื่อน’  “  
 
ผูเลีย้งแกะถูกเลนงาน ฝงูแกะกระจดักระจาย 
7องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศวา 
“ ดาบเอย จงตื่นขึ้น ห้ําห่ันผูเลี้ยงแกะของเรา 

และผูใกลชิดของเรา 
จงฟาดฟนผูเลี้ยงแกะ 

และฝูงแกะจะกระจัดกระจายไป 
และเราจะตวัดมือฟาดผูเล็กนอย”   

8องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 
“ สองในสามของทั่วท้ังดินแดนจะถูกหํ้าห่ันพินาศไป 
เหลือไวเพียงหนึ่งในสาม 

9สวนนี้เราจะเอามาหลอมดวยไฟ 
เหมือนเงิน 
แ ล ะ ถลุงเหมือนทองคํา 

เขาจะรองเรียกนามของเรา 
แ ล ะ เ ร า จ ะ ต อ บ เ ข า  

เราจะรับเขาเปนประชากรของเรา 



และเขาจะรับวาเราเปนองคพระผูเปนเจา+ข อ ง เ ข า ”  
 
องคพระผูเปนเจา+เสด็จมาครอบครอง 
14วันแหงองคพระผูเปนเจา+ใกลจะมาถึงแลว 
2เราจะทรงรวบรวมประชาชาติท้ังมวลมาสูรบกับเยรูซาเล็ม 
กรุงนั้นจะถูกยึด บานเรือนถูกปลนสะดม ขาวของถูกริบ 
พวกผูหญิงถูกขมขืน ประชาชนครึ่งเมืองถูกจับไปเปนเชลย 
สวนท่ีเหลือจะยังคงอยูในกรุงนั้น 

3และแลวองคพระผูเปนเจา+จะเสด็จมาสูรบกับชนชาติเหลา
นั้นเหมือนในยามศึก 
4ในวันนั้นพระองคจะทรงวางพระบาทบนภูเขามะกอกเทศทางตะวั
นออกของกรุงเยรูซาเล็ม 
และภูเขามะกอกเทศจะปริแยกออกจากตะวันออกถึงตะวันตก 
ทําใหเกิดหุบเขาที่กวางมาก 
โดยครึ่งหนึ่งของภูเขาจะเคลื่อนไปทางเหนือ 
อีกครึ่งหนึ่งเคลื่อนไปทางใต 5เจาจะหนีไปหุบเขาของเรา 
เพราะมันจะทอดไปถึงเอเซล 
เจาจะหนีเหมือนเมื่อหนีจากแผนดินไหวในสมัยกษัตริยอุสซียาหแ
หงยูดาห 
และแลวองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพเจาจะเสด็จมาพรอมดว
ยมวลผูบริสุทธิ์ซ่ึงอยูกับพระองค 

6ในวันนั้นจะไมมีความสวาง ความหนาวเย็น 
หรือน้ําคางแข็ง 7จะเปนวันพิเศษ ไมมีกลางวันหรือกลางคืน 
องคพระผูเปนเจา+เทานั้นทรงทราบ แมเม่ือตกเย็นก็จะมีแสงสวาง 

8ในวันนั้นธารชีวิตจะไหลออกมาจากเยรูซาเล็ม 
ครึ่งหนึ่งไหลลงท ะ เ ล ต า ย  อีกครึ่งหนึ่ง 
ไ ห ล ล ง ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
ไหลตลอดทั้งในฤดูรอนและฤดูหนาว 



9องคพระผูเปนเจา+จะทรงเปนองคราชันครองทั้งโลก 
ในวันนั้นจะมีองคพระผูเปนเจา+เพียงองคเดียวและมีพระนามของพ
ระองคแตพระนามเดียวเทานั้น 

10ท่ัวท้ังแผนดินจากเกบาถึงริมโมนทางใตของเยรูซาเล็ม 
จะเปนดังอะราบาห สวนเยรูซาเล็มจะสูงเดนประจําท่ี 
จากประตูเบนยามินถึงบริเวณประตูเดิม 
ถึงประตูมุมและจากหอคอยฮานันเอลถึงบอยํ่าองุนหลวง 
11เยรูซาเล็มจะมีผูคนอยูอาศัย มั่นคงปลอดภัย 
ไมถูกทําลายลางอีกตอไป 

12ภัยพิบัติท่ีองคพระผูเปนเจา+จะทรงใหเกิดแกบรรดาประช
าชาติท่ีมาสูรบกับเยรูซาเล็มมีดังนี้ 
เนื้อของเขาจะเปอยเนาท้ังท่ียังยืนอยู 
ตาของเขาเนาคากระบอกตาและลิ้นเปอยเนาอยูในปาก 
13ในวันนั้นองคพระผูเปนเจา+จะทรงบันดาลใหผูคนโกลาหลอลห
มาน แตละคนจะจับมือของอีกคนแลวสูกัน 
14ชาวยูดาหก็จะสูรบกันท่ีเยรูซาเล็มดวยทรัพยสมบัติของบรรดาช
นชาติท่ีอยูลอมรอบจะถูกเก็บรวบรวม 
แ ละไดเงินทองเสื้อผามากมาย 15ภัยพิบัติคลายคลึงกันจะเกิดแก 
มา ลอ อูฐ ลา และสัตวท้ังปวงในคายเหลานั้น 

16แลวบรรดาผูรอดชีวิตจากประชาชาติท้ังปวงที่มาโจมตีเย
รูซาเล็มจะขึ้นไปเยรูซาเล็มทุกป 
เพื่อนมัสการองคราชันองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
และเพื่อฉลองเทศกาลอยูเพิง 17ชนชาติใดๆ 
ทั่วโลกท่ีไมไปนมัสการองคราชันองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
จะไมมีฝนตกให 18หากชาวอียิปตไมยอมขึ้นมารวม 
เขาจะไมไดรับฝน 
องคพระผูเปนเจา+จะทรงบันดาลภัยพิบัติอยางท่ีทรงใหเกิดแกประ
ชาชาติตางๆ ท่ีไมขึ้นไปรวมฉลองเทศกาลอยูเพิง 



19นี่เปนการลงโทษอียิปตและประชาชาติท้ังปวงซึ่งไมขึ้นไปรวมฉ
ลองเทศกาลอยูเพิงนั้น 
20ในวันนั้น ลูกพรวนที่ตัวมาจะมีขอความจารึกวา 
“ บริสุทธ์ิแดองคพระผูเปนเจา+”  
และหมอหุงตมในวิหารขององคพระผูเปนเจา+จะเปนเหมือนภาชนะ
ศักด์ิสิทธิ์หนาแทนบูชา 
21หมอทุกใบในเยรูซาเล็มและยูดาหจะบริสุทธ์ิแดองคพระผูเปนเจ
า +ทรงฤทธ์ิ 
และคนทั้งปวงที่มาถวายเครื่องบูชาจะหยิบหมอบางใบไปใชในการ
ตมเครื่องบูชาได และในวันนั้นจะไมมีชาวคานาอัน* (หรือพอคา) 
ในวิหารขององคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์อีกตอไป 



มาลาคี 
เขียนขึ้นโดยมาลาคีในป ๔ ๕ ๐ -๔ ๒ ๕   กอนคริสตศักราช  
พระเจาทรงใชมาลาคีเปนผูเผยพระวจนะมายังกลุมประชากรยิวท่ีคื
นถ่ิน   
ในภาวะที่ความรอนรนฝายจิตวิญญาณของพวกเขาตกต่ําอยางนา
ใจหาย   เนหะมียและเอสราไดริเริ่มการปฏิรูปทางบทบัญญัติ 
และการเมืองแลว  
ม า ล าคีมีสวนชี้นําประชากรใหเอาใจใสตอปญหาจิตวิญญาณข
องตน  ปญหาที่มาลาคีกลาวถึงคือปุโรหิตไมซ่ือสัตย  
พระวิหารของพระเจาถูกละเลย  และความผิดบาปในครอบครัว  
มาลาคีจบลงดวยคําพยากรณเก่ียวกับพระผูชวยใหรอดที่พระเจาท
รงเจิมไว  และผูนําเสด็จคือยอหนผูใหบัพติศ ม า  
(ซ่ึงในที่นี้เรียกวาเอลียาห)  
จะเห็นวาพระคัมภีรพันธสัญญาเดิมจบลงตรงจุดท่ีคาดหมายสิ่งซ่ึง
พระเจาจะทรงกระทําตอไปในพระคัมภีรพันธสัญญาใหม 
ประชากรอิสราเอลไมยอมเรียนรูบทเรียนจากการที่ตองตกเปนเชล
ย  พวกเขาตองตกเปนเชลยก็เพราะทําผิดทําบาป  
และบัดนี้ก็ยังทําผิดซํ้ารอยเดิม  การหยารางเปนเรื่องดาษด่ืน  
ผูคนเห็นแกตัวไมมีความจริงใจ  พระวิหารของพระเจาถูกละเลย  
ความตกต่ําฝายจิตวิญญาณปรากฏอยูท่ัวทุกแหง   
มาลาคีตําหนิพวกผูนําทางศาสนา  
เพราะพวกเขานาจะรูวาพระเจาทรงประสงคสิ่งใด  
มาลาคีเสนอความหวังในอนาคต  
คือพระผูชวยใหรอดซ่ึงจะเสด็จมาดวยฤทธิ์อํานาจของพระเจา 
 
โครงเรื่อง 



๑ . ความรักของพระเจา และความนาอับอายของอิสราเอล  (๑ :๑ -
๒ :๙ ) 
๒ . ประณามความผิดบาปของอิสราเอล (๒ :๑ ๐ -๑ ๗ ) 
๓ . พยากรณถึงโทษทัณฑท่ีจะมาถึง (๓ :๑ -๖ ) 
๔ . การถวายสิบลด   (๓ :๗ -๑ ๘ ) 
๕ . พยากรณถึงการเสด็จมาของ 
    พระผูชวยใหรอด (๔ :๑ -๖ ) 
 
1พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+ถึงอิสราเอลผานทางมาลาคี1 
ดังนี้ 
ทรงรักยาโคบ แตไมทรงโปรดปรานเอซาว 
2 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "เราไดรักเจา  แตเจายอนวา 
'พระองครักเราอยางไร?'"  
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา  "แมเอซาวจะเปนพี่ชายของยาโคบ  
แตเราก็รักย า โ ค บ  3สวนเอซาวเราไมโปรดปราน  
และเราไดทําใหเทือกเขาของเขากลายเปนท่ีท้ิงราง 
เราไดทําใหมรดกตกทอดของเขากลายเปนถ่ินทุรกันดารใหเหลาห
ม า ไ น " 
 4เอโดมอาจจะกลาววา "ถึงเราถูกบดขยี้  
แตเราก็จะซอมสรางสวนท่ีหักพังขึ้นมาใหม" 
 แตองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา "พวกเขาจะสรางขึ้นก็ได  
แตเราจะบดขยี้มันลงมาอีก เขาจะไดชื่อวาดินแดนที่ชั่วราย  
ชนชาติท่ีองคพระผูเปนเจา+กริ้วอยูเนืองนิตย 

                                      
1 1:1  แปลวา ทูตของเรา 



5เจาจะเห็นกับตาและกลาววา 'องคพระผูเปนเจา+ทรงยิ่งใหญนัก  
พระองคทรงฤทธิ์แมกระทั่งนอกเขตแดนอิสราเอล!' 
เครื่องบูชาท่ีมีตําหนิ 
6องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา "ลูกยอมใหเกียรติพอ  
บาวยอมใหเกียรตินาย  หากเราเปนพอ  
ไหนละเกียรติท่ีเราควรจะไดรับ?  หากเราเปนนาย  
ไหนละความเคารพที่เราควรจะไดรับ?  
พวกเจาเหลาปุโรหิตนี่แหละ  เหยียดหยามนามของเรา 
พวกเจาถามเราวา  
'ขาพระองคท้ังหลายเหยียดหยามพระนามของพระองคอยางไร?'" 
7ก็เจานําอาหารมลทินมาวางบนแทนบูชาของเรานะสิ 
เจาถามวา 'พวกขาพระองคทําเชนนั้นเมื่อใดกัน'   
ก็โดยกลาววา  โตะขององคพระผูเปนเจา+นั้นนาเหยียดหยาม  
8เม่ือเจานําสัตวตาบอด มาถวายบูชา  นั่นไมผิดหรือ?  
เม่ือเจาถวายสัตวพิการหรือเปนโรค  นั่นไมผิดหรือ?  
ลองถวายใหผูวาการของเจาดูสิ!  เขาจะพอใจเจาไหม?  
เขาจะยอมรับเจาไหม?" 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้นแหละ 
9 "ลองออนวอนพระเจาเถิด  เผื่อพระองคจะเมตตาเราทั้งหลาย  
แตเจาคิดวาพระองคจะรับของพวกนั้นท่ีเจานํามาถวายหรือ?" 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้นแหละ 
10องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา "โอ 
อยากใหพวกเจาสักคนปดประตูวิหารเสีย  เพื่อ 
เจาจะไดไมมาจุดไฟอันเปลาประโยชนบนแทนบูชาของเรา!  
เราไมไดพอ ใจเจาเลย"  
"แ ล ะ เ ร า จ ะ ไ มรับของถวายใดๆ จากมือเจาดวย 



11นามของเราจะยิ่งใหญทามกลางมวลประชาชาติตั้งแตท่ีดวงอาทิ
ตยขึ้นจนถึงดวงอาทิตยตก  
เขาจะถวายเครื่องหอมและของถวายบริสุทธิ์แดนามของเราทุกท่ีทุ
กแหง   ดวยวานามของเราจะยิ่งใหญในหมูประชาชาติท้ังหลาย" 
องคพระผูเปนเจา+ท ร ง ฤ ท ธิ์ตรัสดังนั้นแหละ   
12 "แตเจาลบหลู   นามนั้นโดยกลาวถึงโตะของพระเจาวา 
'เปนมลทิน'   และอาหารที่ถวายนั้นวา 'นาเหยียดหยาม'  
13และเจากลาววา 'ภาระนาเบ่ือ!' 
แลวทําเสียงฮึดฮัดอยางเหยียดหยาม" 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้นแหละ 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "เมื่อเจานําสัตวบาดเจ็บ 
พิการหรือเปนโรคมาถวายเปนเครื่องบูชา  
ควรหรือที่เราจะรับของพวกนั้นจากมือเจา?"  
14องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
"ขอสาปแชงคนโกงผูสัญญาจะเอาแกะดีๆ จากฝูงของตนมา  
แตกลับถวายแกะที่มีตําหนิแดองคพระผูเปนเจา 
ท้ังนี้เพราะเราคือจอมราชัน  และนามของเราก็เปน 
ท่ีเกรงขามทามกลางนานาประชาชาต"ิ 

 
ทรงเตือนเหลาปุโรหิต  
2 "และบัดนี้เปนคําเตือนสําหรับพวกเจา ปุโรหิตทั้งหลาย"  
2องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา "หากเจาไมฟง 
และไมตั้งใจเทิดทูนนามของเรา  
เราจะสงคําแชงมาเหนือเจาและจะสาปแชงพรของเจา  
ท่ีจริงเราไดสาปแชงแลว  เพราะเจาไมไดตั้งใจเทิดทูนเรา"  



3องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา "เ พ ร าะเจา  
เราจะขนาบลูกหลานของเจา2 เราจะละเลงของเหลือเดนเหลานั้น 
ท่ีเจาถวายแกเราบนหนาเจา  และเหวี่ยงเจาท้ิงไปกับกากเดนนั้น  
4แลวเจาจะไดรูวาเราเตือนเจาแลว  
เพื่อพันธสัญญาท่ีเราใหไวแกเลวีจะสืบทอดตอไป 
5เราไดใหคําม่ันสัญญาไวกับเขา  เพื่อใหชีวิตและสันติสุขแกเขา  
โดยคําม่ันสัญญานี้เรียกรองความยําเกรงจากเขา  
และเขาก็ไดยําเกรงเรา  ดําเนินดวยความเกรงกลัวนามของเรา  
6ปากเขาเอยคําสอนแท  ไมเคยพลั้งผิดทางวาจา  
เขาไดดําเนินไปกับเราดวยสันติและความเที่ยงธรรม    
และชวยหลายคนหันจากความบาป 
7องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
"วาจาของปุโรหิตควรปกปองความรู  
และผูคนพึงแสวงหาคําสั่งสอนจากปุโรหิต  
เพราะเขาคือทูตขององคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์  
8แตเจาไดหันเหจากทางนั้น  
คําสอนของเจาทําใหหลายคนสะดุดลม 
เจาละเมิดพันธสัญญาท่ีเราใหไวกับเลวี   
9ฉะนั้น  
เราจึงกระทําใหเจาเปนท่ีดูหม่ินและตกต่ําตอหนาประชากรทั้งปวง 
เพราะเจามิไดปฏิบัติตามวิถีทางของเรา  
แตแสดงอคติตอบทบัญญัติ" 
ยูดาหทรยศ 

                                      
2 2:3  หรือ เราจะตัดขาดจากลูกหลานของเจา 



10เราท้ังหลายมีพระบิดาองคเดียวกันมิใชหรือ? พระ 
เจาองคเดียวทรงสรางเรามิใชหรือ?   
ก็แลวเหตุใดเราลบหลูพันธสัญญาของบรรพบุรุษโดยไมซ่ือตรงภัก
ดีตอกัน?  
11ยูดาหทรยศ  
มีการกระทําอันนาชิงชังในอิสราเอลและในเยรูซาเล็ม  
คือยูดาหลบหลูสถานศักด์ิสิทธิ์ท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงรักโดยแตงง
านกับหญิงท่ีนับถือพระของคนตางชาติ      
12ไมวาจะเปนใครก็ตามถาทําเชนนี้  
ขอองคพระผูเปนเจา+ตัดขาดผูนั้นจากชุมชนยาโคบ  
แมวาเขานําสิ่งของมาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
13อีกอยางหนึ่งท่ีเจาทํา 
คือมาบีบน้ําตารดแทนบูชาขององคพระผูเปนเจา+  
เจารองไหสะอึกสะอื้น  
เพราะพระองคไมทรงแยแสหรือพอพระทัยท่ีจะรับเครื่องบูชาจากมื
อของเจา  14เจาถามวา "ทําไมทรงทําเชนนี้" 
ก็เพราะพระเจาทรงเปนพยานระหวางเจากับภรรยาตั้งแตวัยหนุมข
องเจา   เพราะ 
เจาทรยศนอกใจนางผูเปนคูครองตามพันธสัญญาแหงการแตงงาน  
15องคพระผูเปนเจา+ไดทรงผูกพันท้ังคูเปนหนึ่งเดียวกันมิใชหรือ?  
ท้ังกายและวิญญาณของทั้งคูเปนของพระองค  
เปนหนึ่งเดียวกันเพื่ออะไร?  
ก็เพื่อจะมีลูกหลานที่ชอบธรรมใหกับพระองคนั่นเอง  ฉะนั้น  
จงควบคุมสติอารมณของเจาใหดี  
อยาคิดนอกใจภรรยาที่เจาไดมาตั้งแตยังหนุม 



16องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
"เราชิงชังการหยารางและคนโหดราย" 
ฉะนั้นจงควบคุมสติอารมณของเจาใหดี อยาทําผิดสัญญา 
วันแหงการพิพากษา 
17เจาทําใหองคพระผูเปนเจา+เอือมระอาคําพูดของเจา  
 เจาถามวา "เราทําใหพระองคทรงเอือมระอาดวยเรื่องใด?"   
ก็โดยพูดวา 
"คนทั้งปวงที่ทําชั่วก็เปนคนดีในสายพระเนตรขององคพระผูเปนเจ
า + และพระองคทรงพอพระทัยคนเหลานั้น"  หรือโดยพูดวา 
"ไหนละพระเจาแหงความยุติธรรม?" 

 
3องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา "ดูเถิด  
เราจะใชทูตของเรามาเตรียมทางใหเราลวงหนา    และแลว 
ในทันใดนั้นองคพระผูเปนเจา+ท่ีเจาแสวงหาจะมายังวิหารของพระ
องคในทันที  ทูตแหงคําม่ันสัญญาท่ีเจาปรารถนานั้นจะมา"  
2แตใครเลาจะทนอยูไดในวันท่ีพระองคเสด็จมา?  
ใครเลาจะยืนอยูไดเม่ือทรงปรากฏพระองค?  
เพราะพระองคจะทรงเปนเหมือนไฟถลุง  
เหมือนสบูของชางซักฟอก 
3พระองคจะทรงนั่งลงอยางชางถลุงเงินและชําระใหบริสุทธิ์  
จะทรงชําระชนตระกูลเลวีเหมือนถลุงเงินและทองคํา  
แลวองคพระผูเปนเจา+จะไดคนที่นําเครื่องบูชามาถวายดวยความช
อ บ ธ ร ร ม   
4และเครื่องถวายของยูดาหกับเยรูซาเล็มจะเปนท่ียอมรับขององคพ
ระผูเปนเจา+เหมือนที่เคยเปนมาในอดีต   



5องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
"เราจะมายังเจาท้ังหลายเพื่อพิพากษาโทษ  
เราจะตั้งขอหาโดยเร็วแกบรรดาผูใชคาถาอาคม  ผูลวงประเวณี  
ผูสาบานเท็จ ผูโกงคาแรงลูกจาง  ผูรังแกหญิงมายและลูกกําพรา  
ผูเอารัดเอาเปรียบคนตางดาว และผูท่ีไมยําเกรงเรา" 
เหลาประชากรโกงพระเจา 
6องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา  
"เราคือองคพระผูเปนเจา+ไมผันแปร  
ฉะนั้นเจาท้ังหลายผูเปนพงศพันธุของยาโคบ  
จึงไมถูกทําลายลางไป 7ตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ  
เจาท้ังหลายก็หันเหจากกฎเกณฑของเรา 
ไมยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑเหลานั้น จงกลับมาหาเรา  
และเราจะกลับมาหาเจา"  
 ็ "แตเจาถามวา 
'จะใหขาพระองคท้ังหลายหันกลับมาอยางไร?' 
8"มนุษยจะโกงพระเจาหรือ?  ถึงกระนั้นเจาก็โกงเรา  
 "เจาถามวา 'พวกขาพระองคโกงพระองคอยางไร?'   
ก็โกงสิบลด3และของถวายตางๆ  
9พวกเจาท้ังชาติตกอยูใตคําแชงสาป  เพราะเจาโกงเรา"  
10องคพระผูเปนเจา+ ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
"จงนําสิบลดมายังคลังวิหารใหครบ  
เพื่อจะมีอาหารในนิเวศของเรา  จงลองดูเราในขอนี้  
มีหรือที่เราจะไมเปดประตูทองฟาเทพรมาใหเจาอยางเหลือลนจนไ

                                      
3 3:8 * สิบลดคือการนําหนึ่งสวนสิบ ข องรายได ผลผลิต 
หรือทรัพยสินสิ่งของมาถวายแดพระเจา 



มมีท่ีจะเก็บ" 11องคพระผูเปนเจา+ ทรงฤทธิ์ตรัสวา  
"เราจะปองกันมิใหแมลงมากัดกินพืชพันธุของเจา  
และผลองุนในสวนของเจาจะไมรวงกอนสุก"  12 
"แลวมวลประชาชาติจะเรียกเจาวาผูท่ีไดรับพร    
เพราะดินแดนของเจาจะเปนแดนอภิรมย" องคพระผูเปนเจา+ 
ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้นแหละ 
13 องคพระผูเปนเจา+ ตรัสวา "เจาพูดใหรายเรา"  
"เจาก็ถามวา 'พวกขาพระองคทูลใหรายพระองควากระไร?' 
14 "ก็ท่ีเจาพูดวา 'เปลาประโยชนท่ีจะรับใชพระเจา  
เราไดรับอะไรบางจากการทําตามบทบัญญัติของพระองคหรือจาก
การดําเนินชีวิตอยางคนไวทุกขตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจ
า +ทรงฤทธิ์?  15บัดนี้ดูเถิด  เราเรียกคนหยิ่งผยองวาผูไดรับพร  
คนทําชั่วก็ไดดิบไดดี แมแตคนที่ทาทายพระเจาก็ยังลอยนวล'" 
16แลวบรรดาผูยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ ก็คุยกัน  
และองคพระผูเปนเจา+ ก็ทรงสดับฟง  
มีหนังสือมวนบันทึกความจําเก่ียวกับบรรดาผูยําเกรงพระเจา  
และเทิดทูนพระนามของพระองคอยูตอเบ้ืองพระพักตรพระเจา 
17องคพระผูเปนเจา+ ทรงฤทธิ์ตรัสวา "คนเหลานั้นจะเปนของเรา 
จะเปนกรรมสิทธิ์ล้ําคาของเรา  ในวันท่ีเราลงมือ  
เราจะหวงแหนเขาเหมือนพอหวงแหนลูกท่ีปรนนิบัติพอ 
18แลวเจาจะเห็นสิ่งเหลานี้อีกครั้งหนึ่ง 
คือความแตกตางระหวางคนชอบธรรมกับคนอธรรม  
ระหวางผูท่ีปรนนิบัติรับใชพระเจากับผูท่ีไมยอมรับใชพระองค" 

 
วันแหงองคพระผูเปนเจา+ 



4องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา "วันนั้นจะมาถึงอยางแนนอน   
วันท่ีเผาผลาญดังเตาหลอม คนที่เยอหยิ่งท้ังปวง 
และคนทําชั่วทุกคนจะเปนตอขาว  
วันท่ีจะมาถึงนั้นจะเผาผลาญเขาทั้งหมด  
มิใหเหลือแมแตรากหรือสักก่ิงเดียว 
2แตสวนเจาท้ังหลายท่ียําเกรงนามของเรา  
ดวงตะวันแหงความชอบธรรมจะขึ้นมาพรอมดวยปกแหงการบําบัด
รักษา  และเจาจะโลดแลนออกไปเหมือนลูกวัวท่ีปลอยออกจากคอก  
3แลวเจาจะเหยียบย่ําคนชั่ว  
เขาท้ังหลายจะเปนเหมือนขี้เถาใตฝาเทาของเจาในวันท่ีเราลงมือก
ระทําสิ่งเหลานี้" องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้นแหละ 
4 "จงระลึกถึงบทบัญญัติแหงโมเสสผูรับใชของเรา 
คือบทบัญญัติและคําสั่งตางๆ  
ซ่ึงเรามอบใหโมเสสบนภูเขาโฮเรบสําหรับชนชาติอิสราเอลทั้งปวง 
5 "ดูเถิด  เราจะสงผูเผยพระวจนะเอลียาหมาหาเจาท้ังหลาย  
กอนวันยิ่งใหญนากลัวขององคพระผูเปนเจา+จะมาถึง  
6เขาจะหันเหจิตใจของพอและลูกมารวมกัน  
รวมใจรวมความคิดกัน   
 หาไมแลวเราจะมาห้ําห่ันดินแดนนี้ดวยคําสาปแชง" 



°

»Ÿπ¬å°≈“ß°“√·ª≈æ√–§—¡¿’√å‚≈°

»Ÿπ¬å°≈“ß°“√·ª≈æ√–§—¡¿’√å ‚≈° (World Bible Translation Center) ‰¥â °à Õµ—È ß ¢÷È π ‡¡◊Ë Õ ªï
æ.».2516 (§.».1973) ∑’Ë‡¡◊ÕßøÕ√å∑‡«‘√å∏ √—∞‡∑Á°´—  ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ π—∫µ—Èß·µà°àÕµ—Èß¡“®π∂÷ßªí®®ÿ∫—ππ’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©∫—∫‡¥‘¡

»Ÿπ¬å°≈“ß°“√·ª≈æ√–§—¡¿’√å ‚≈° (World Bible Translation Center) ‡ªìπ ¡“™‘°¢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

ºŸâÕà“π„π ¡—¬π’ÈµâÕß‰¡à≈◊¡«à“ æ√–§—¡¿’√åπ’È‡¢’¬π¢÷Èπ¡“‡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¥’ ºŸâÕà“π∫“ß∑à“πÕ“®‡ÀÁπ«à“À≈“¬Õ¬à“ß„πæ√–§—¡¿’√å ‡™àπ ∑—»π§µ‘ §”æŸ¥∑’Ë„™â
·≈–¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’§àÕπ¢â“ß·ª≈°·≈–·µ°µà“ß®“° ¡—¬π’È ¥—ßπ—Èπ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢â“„®æ√–§—¡¿’√å¡“°¢÷Èπ
°“√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·≈–§” —Ëß Õπ¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́ √Ÿâ«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 ‚¥¬∑’Ëæ√–§—¡¿’√å∑—Èß‡≈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‚≈° √«¡∑—Èß √â“ß¡πÿ…¬å™“¬À≠‘ß§Ÿà·√° æŸ¥∂÷ß°“√‰¡à‡™◊ËÕøíß¢Õß¡πÿ…¬å§Ÿà·√°π’È ́ ÷Ëß∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡∫“ª¢÷Èπ
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◊ËÕπ”æ√–æ√¡“„Àâ°—∫§π∑—Ë«‚≈° Àπ—ß ◊Õæ√–§—¡¿’√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‘¬àÕÊ¢Õß™π™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈
„πÀπ—ß ◊Õª∞¡°“≈π—Èπ æ√–‡®â“‰¥â —≠≠“°—∫™“¬§πÀπ÷Ëß™◊ËÕÕ—∫√“Œ—¡«à“ æ√–Õß§å®–¡Õ∫™π™“µ‘∑’Ë¬‘Ëß„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«°‡¢“°≈—∫ Ÿà¥‘π·¥π∑’Ë‡√’¬°«à“ª“‡≈ ‰µπå À≈—ß®“°∑’Ëµ°‡ªìπ∑“ Õ¬Ÿà∂÷ß ’Ë√âÕ¬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’¬‘ªµå∑’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∑’Ëª√–™“™πÕ‘ √“‡Õ≈µ°≈ß«à“®–∑”µ“¡æ√–‡®â“ ·µàµàÕ¡“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
‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡‡ªìπ‡¡◊ÕßÀ≈«ß °…—µ√‘¬åµà“ßÊ ¢Õß‡ºà“∑“ß‡Àπ◊Õπ”ª√–™“™π‰ª„π∑“ß∑’Ëº‘¥·≈–‰¡à‰¥â‡™◊ËÕøíßæ√–‡®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‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡‡√◊ËÕ¬¡“ ®π°√–∑—ËßÕ“≥“®—°√∫“∫‘‚≈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 ‰´√— ‰¥âÕπÿ≠“µ„ÀâºŸâ§π°≈—∫‰ª∫â“π‡°‘¥‡¡◊ÕßπÕπ¢Õßµπ ¥—ßπ—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√–§—¡¿’√å

‡¥‘¡ „À¡à

ë °Æ¢Õß‚¡‡  

ë ª√–«—µ‘»“ µ√å

ë ∫∑°«’

ë ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“

ë ¢à“«¥’

ë ®¥À¡“¬

ë «‘«√≥å

‚§√ß √â“ß¢Õßæ√–§—¡¿’√å

®

æ¬“¬“¡ √â“ß™“µ‘¢÷Èπ¡“„À¡à ·µà‡ºà“¬Ÿ¥“°Á¬—ß§ß‡ªìπ‡ºà“∑’Ë‡≈Á°·≈–ÕàÕπ·Õ ª√–™“™π‰¥â √â“ß«‘À“√„À¡à¢÷Èπ¡“
·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—ÈπÕ“≥“®—°√‚√¡—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 ¡’∑—ÈßÀ¡¥ 27 ‡≈à¡ ¡’ºŸâ‡¢’¬πÕ¬à“ßπâÕ¬·ª¥§π¥â«¬°—π ºŸâ‡¢’¬π„™â¿“…“°√’°‡¢’¬π ÷́Ëß‡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
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©

§”·π–π”æ√–§—¡¿’√å„À¡à

æ√–§—¡¿’√å¿“§§” —≠≠“„À¡à‡≈à¡π’È ‰¥â®—¥∑”¢÷Èπ‡ªìπæ‘‡»…  ”À√—∫§π∑’ËµâÕß°“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√å ∑’Ë·ª≈
®“°µâπ©∫—∫‡¥‘¡∑’Ë‡ªìπ¿“…“°√’° ¡“‡ªìπ¿“…“‰∑¬„π√Ÿª·∫∫ ∑’ËÕà“π‡¢â“„®ßà“¬ ∂Ÿ°µâÕß ·≈–™—¥‡®π

∑“ß§≥–ºŸâ·ª≈‡ÀÁπ«à“ °“√·ª≈∑’Ë¥’µâÕß “¡“√∂ ◊ËÕ “√‰¥â¥’’¥â«¬ ¥—ßπ—Èπ ‘Ëß∑’Ë§≥–ºŸâ·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—Èπ∑√“∫ §≥–ºŸâ·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 ◊Õæ√–§—¡¿’√å©∫—∫π’Èπà“ π„®‡À¡◊Õπ°—∫µâπ©∫—∫‡¥‘¡ ·≈–æ¬“¬“¡∑”„Àâ‡°‘¥º≈µàÕºŸâÕà“π„πªí®®ÿ∫—ππ’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–‰√‡≈¬

§≥–ºŸâ·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¡¥
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Œ“∫“°ÿ° Œ∫°.
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À¡«¥∫∑°«’ ™◊ËÕ¬àÕ
‚¬∫ ‚¬∫
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«‘∏’„™âæ√–§—¡¿’√å

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬

( * ) ‡¡◊ËÕºŸâÕà“π‡ÀÁπ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬π’ÈÕ¬ŸàÀ≈—ß§”„¥ · ¥ß«à“ ®–¡’§”Õ∏‘∫“¬ —ÈπÊ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡Õ¬Ÿàµ√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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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 26/8/03, 10:49 AM1



2

Àπ—ß ◊Õ¡—∑∏‘«
ª√–«—µ‘∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßæ√–‡¬´Ÿ

(≈°.3:23-38)

1π’Ë§◊Õ√“¬™◊ËÕ∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„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°

™◊ËÕ√“¡
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°™◊ËÕ‚´‚≈¡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°°«“¥µâÕπ‰ª∑’Ë‡¡◊Õß∫“∫‘‚≈π·≈â« ‡¬‚§π‘¬“Àå¡’≈Ÿ°™◊ËÕ‡™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¡“‡°‘¥
(≈°.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

1:1,18 °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ„π¿“…“°√’°„™â§”«à“"æ√–§√‘ µå"
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À¡—Èπ°—∫‚¬‡´ø ·µà°àÕπ∑’Ë‡¢“®–·µàßß“π°—π ¡“√’¬å°Á ‰¥âµ—Èß∑âÕß¢÷Èπ¡“‚¥¬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—Èπ ‡°‘¥®“°ƒ∑∏‘Ï‡¥™¢Õßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†
21¡“√’¬å®–§≈Õ¥≈Ÿ°™“¬ „Àâµ—Èß™◊ËÕ‡¥Á°π—Èπ«à“ ù‡¬´Ÿû†‡æ√“–‡¢“®–™à«¬§π¢Õß‡¢“„Àâæâπ®“°∫“ªµà“ßÊ
¢Õßæ«°‡¢“é

22‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥π’È ‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡ªìπ‰ªµ“¡∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ‰¥âæŸ¥ºà“π¡“∑“ßºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“
†∑’Ë«à“ 23ç®–¡’À≠‘ßæ√À¡®“√’µ—Èß∑âÕß ·≈–§≈Õ¥≈Ÿ°™“¬ ́ ÷Ëß§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

2æ√–‡¬´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‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ 2¡“∂“¡«à“ ç√ŸâÀ√◊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—Èπ§√—Èß·√°‡¡◊ËÕ‰À√à 8·≈â«°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥‰¥â àßæ«°‚À√“®“√¬å‰ª∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π‡∫∏‡≈‡Œ¡ ·≈– —Ëß«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‚√¥
1:20 ≈Ÿ°À≈“π¢Õß¥“«‘¥ À¡“¬∂÷ß ºŸâ∑’Ë ◊∫‡™◊ÈÕ “¬¡“®“°§√Õ∫§√—«¢Õß¥“«‘¥ °…—µ√‘¬åÕß§å∑’Ë 2 ¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈ ‡¡◊ËÕª√–¡“≥

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

¡—∑∏‘« 2:12
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æ«°‡¢“®÷ß„™â‡ âπ∑“ßÕ◊Ëπ°≈—∫‰ª∫â“π‡¡◊Õß¢Õßµπ

‚¬‡´ø·≈–¡“√’¬åæ“æ√–‡¬´ŸÀπ’‰ªÕ’¬‘ªµå
13‡¡◊ËÕæ«°‚À√“®“√¬å°≈—∫‰ª·≈â« ∑Ÿµ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â¡“‡¢â“Ωíπ‚¬‡´ø·≈–∫Õ°«à“ ç≈ÿ°¢÷Èπ

æ“‡¥Á°°—∫·¡à¢Õß‡¥Á°Àπ’‰ªÕ¬Ÿà∑’ËÕ’¬‘ªµå ·≈â«„ÀâÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ®π°«à“®–∫Õ°„Àâ°≈—∫¡“ ‡æ√“–°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥†

°”≈—ß®– àß§π¡“µ“¡¶à“‡¥Á°§ππ’Èé
14‚¬‡´ø®÷ß≈ÿ°¢÷Èπ ·≈–æ“‡¥Á°æ√âÕ¡°—∫·¡à¢Õß‡¢“ÕÕ°‡¥‘π∑“ß‰ªÕ’¬‘ªµå„π§◊ππ—Èπ‡≈¬ 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¡
16‡¡◊ËÕ°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥†√Ÿâ«à“‚¥πæ«°‚À√“®“√¬åÀ≈Õ° °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¢÷Èπ§√—Èß·√°‡¡◊ËÕ Õßªï¡“·≈â« 17´÷Ëß
‡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«¬§«“¡‡ ’¬„®¬‘Ëß
§◊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)

‚¬‡´ø·≈–¡“√’¬å°≈—∫®“°Õ’¬‘ªµå
19À≈—ß®“°°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥µ“¬·≈â« ∑Ÿµ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â‡¢â“Ωíπ‚¬‡´ø ÷́ËßÕ¬Ÿà∑’ËÕ’¬‘ªµå«à“ 20ç≈ÿ°

¢÷Èπ „Àâæ“∑—Èß‡¥Á°·≈–·¡à¢Õß‡¥Á°°≈—∫‰ª∑’Ë·ºàπ¥‘πÕ‘ √“‡Õ≈ ‡æ√“–§π∑’ËµâÕß°“√®–¶à“‡¥Á°§ππ’È ‰¥â
µ“¬‰ªÀ¡¥·≈â«é

21‚¬‡´ø®÷ß≈ÿ°¢÷Èπ·≈â«æ“‡¥Á°·≈–·¡à¢Õß‡¥Á°°≈—∫‰ª∑’ËÕ‘ √“‡Õ≈ 22·µà‡¡◊ËÕ‚¬‡´ø√Ÿâ«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

¡—∑∏‘« 2:13

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—Èπ ¬ÕÀåπºŸâ∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ” ‰¥â‡√‘Ë¡ª√–°“» —Ëß 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‡¡◊ËÕ¬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◊ËÕ„Àâ√Ÿâ«à“æ«°§ÿ≥‰¥â°≈—∫µ—«°≈—∫„®·≈â« ·µà®–¡’ºŸâÀπ÷Ëß∑’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‘∏’®ÿà¡πÈ”„Àâæ√–‡¬ Ÿ́
(¡°.1:9-11;≈°.3:21-22)

13„π‡«≈“π—Èπ æ√–‡¬ Ÿ́‰¥â‡¥‘π∑“ß®“°·§«âπ°“≈‘≈’ ¡“À“¬ÕÀåπ∑’Ë·¡àπÈ”®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∑’∑’Ëæ√–Õß§å‚º≈à¢÷Èπ¡“®“°πÈ” ∑âÕßøÑ“

¡—∑∏‘« 3:16

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«
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°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
(¡°.1:12-13;≈°.4:1-13)

4·≈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—Èπ¡“√°Áπ”æ√–Õß§å‰ª¬—ß‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡·≈–‰ª¬◊π°—πÕ¬Ÿà∫π®ÿ¥ Ÿß 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√–‡¬ Ÿ́‰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√–‡¬ Ÿ́‡√‘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≈ÿπ ·≈–¥‘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¬‘«

¡—∑∏‘« 3:17
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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—Èß·µàπ—Èπ¡“ æ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡√‘Ë¡ª√–°“»«à“ ç°≈—∫µ—«°≈—∫„®‡ ’¬„À¡à ‡æ√“–·ºàπ¥‘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®÷ßæŸ¥°—∫‡¢“«à“ çµ“¡¡“‡∂Õ– ‡√“®– Õπ„Àâ§ÿ≥®—∫§π·∑π°“√®—∫ª≈“é 20∑—Èß
 Õß§π°Á∑‘Èß·À·≈–µ‘¥µ“¡æ√–Õß§å‰ª∑—π∑’

21‡¡◊ËÕæ√–Õß§å‡¥‘πµàÕ‰ªÕ’°ÀπàÕ¬Àπ÷Ëß °Á‡ÀÁπæ’ËπâÕßÕ’° Õß§π§◊Õ ¬“°Õ∫ ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡»‡∫¥’
°—∫¬ÕÀåππâÕß™“¬¢Õß‡¢“ °”≈—ß à́Õ¡·´¡Õ«π°—∫æàÕ¢Õßæ«°‡¢“Õ¬Ÿà„π‡√◊Õ ·≈â«æ√–Õß§å‡√’¬°æ’ËπâÕß
 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 ¡’∑—Èß®“°·§«âπ°“≈‘≈’ ·§«âπ‡¥§“‚ª≈‘»* ‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ·≈–¥‘π
·¥π∑“ßµ–«—πÕÕ°¢Õß·¡àπÈ”®Õ√å·¥π

æ√–‡¬ Ÿ́ Õπª√–™“™π
(≈°.6:20-23)

5 ‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́‡ÀÁπºŸâ§πµ“¡¡“‡ªìπ®”π«π¡“° æ√–Õß§å‰¥â¢÷Èπ‰ª∫π¿Ÿ‡¢“·≈–π—ËßÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ 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‡¢“

¡—∑∏‘« 5:4

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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8

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∑‘Èß„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‘
17Õ¬à“§‘¥«à“‡√“¡“¬°‡≈‘°°ÆªØ‘∫—µ‘¢Õß‚¡‡   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∑’Ëµ—«Àπ—ß ◊Õµ—«‡≈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◊Ëπ‡™◊ËÕøíß¥â«¬ §πÊ π—Èπ°Á®–‡ªìπ§π∑’Ë¬‘Ëß„À≠à„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ 20‡æ√“–

¡—∑∏‘« 5:5

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—Èπ ∂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¬°≈—∫¡“
∂«“¬‡§√◊ËÕß∫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

‡√◊ËÕß°“√¡’™Ÿâ
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÷Ëß°Á¬—ß¥’°«à“®–µâÕßµ°π√°∑—Èßµ—«

‡√◊ËÕß°“√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∑’Ëπ—Ëß¢Õßæ√–‡®â“ 35À√◊ÕÕâ“ß∂÷ß‚≈°π’È ‚≈°π’È°Á‡ªìπ∑’Ë«“ß‡∑â“¢Õßæ√–‡®â“ À√◊ÕÕâ“ß∂÷ß
‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈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

¡—∑∏‘« 5:37

5:21 ùÕ¬à“¶à“§πû Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 20:13 ·≈– ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 5:17
5:27 ùÕ¬à“‡ªìπ™Ÿâ°—∫º—«‡¡’¬‡¢“û Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 20:14 ·≈– ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 5:18
5:31 ù∂â“„§√À¬à“...„Àâ∑”Àπ—ß ◊ÕÀ¬à“û Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 24:1
5:33 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¡“®“°¡“√

‡√◊ËÕß°“√·°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¡ ấ“¬„Àâ‡¢“µ∫¥â«¬ 40∂â“„§√øÑÕß
√âÕß‡Õ“‡ ◊ÈÕ¢Õß§ÿ≥ °Á·∂¡‡ ◊ÈÕ§≈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◊ËÕπ∫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°
°—∫∑—Èß§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√Ÿâ®—°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

6 √–«—ß„Àâ¥’ Õ¬à“∑”§«“¡¥’‡æ◊ËÕÕ«¥§πÕ◊Ëπ ‡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≥

‡√◊ËÕß°“√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√Ÿâ«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

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 ÷́Ëßæ«°π’È¡—°®–¢’È‚°ß æ«°¬‘«®÷ß‡°≈’¬¥æ«°‡¢“
5:47 ¿“…“¥—Èß‡¥‘¡ „™â§”«à“ §π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«
6:2 Àπâ“ ◊́ËÕ„®§¥ 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 ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥∑”‡ªìπ§«“¡≈—∫π’È ·≈–„Àâ√“ß«—≈°—∫§ÿ≥
7‡¡◊ËÕ§ÿ≥Õ∏‘…∞“π °ÁÕ¬à“æŸ¥ È́”´“°‰√â “√–‡À¡◊Õπ§π∑’Ë‰¡à√Ÿâ®—°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¡„  ·≈–„ àπÈ”¡—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

¡—∑∏‘« 6:23

6:13  ”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫‰¥â‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ à«ππ’È§◊Õ ç‡æ√“–Õ“≥“®—°√ ƒ∑∏‘ÏÕ”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—Èπ®–‡ªìπÀà«ß‡√◊ËÕß‡ ◊ÈÕºâ“∑”‰¡ ¥Ÿ¥Õ°‰¡â„π∑ÿàß ‘«à“¡—πßÕ°ß“¡¢÷Èπ¡“‰¥âÕ¬à“ß‰√ ∑—ÈßÊ
∑’Ë¡—π‰¡à‰¥â∑”ß“π ·≈–‰¡à‰¥â∑Õºâ“„ à‡Õß 29‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«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¬—ßµ°·µàß‡ ’¬ «¬ß“¡‡≈¬ ·≈â«æ√–Õß§å®–‰¡àµ°·µàßæ«°§ÿ≥¡“°°«à“π—ÈπÀ√◊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 ‘Ëß∑’Ë®”‡ªìπ
∑—ÈßÀ¡¥π’È°—∫æ«°§ÿ≥‡Õß 34¥—ßπ—Èπ‰¡àµâÕß°—ß«≈∂÷ß«—πæ√ÿàßπ’È ‡æ√“–æ√ÿàßπ’È°Á¡’‡√◊ËÕß°—ß«≈¢Õß¡—πÕ¬Ÿà·≈â«
·µà≈–«—π°Á¡’ªí≠À“¡“°æÕÕ¬Ÿà·≈â« ”À√—∫«—ππ—Èπé

‡√◊ËÕß°“√°≈à“«À“§πÕ◊Ëπ
(≈°.6:37-38;41-42)

7Õ¬à“°≈à“«À“§πÕ◊Ëπ·≈â«æ√–‡®â“®–‰¡à°≈à“«À“§ÿ≥ 2‡æ√“–§ÿ≥°≈à“«À“§πÕ◊ËπÕ¬à“ß‰√ æ√–‡®â“
 °Á®–°≈à“«À“§ÿ≥Õ¬à“ßπ—Èπ¥â«¬ §ÿ≥„™â«‘∏’Õ–‰√°≈à“«À“§πÕ◊Ëπ æ√–‡®â“°Á®–„™â«‘∏’π—Èπ°≈à“«À“§ÿ≥

3∑”‰¡§ÿ≥∂÷ß‡ÀÁπ¢’Èºß‡≈Á°Ê „πµ“¢Õßæ’ËπâÕß§ÿ≥ ·µà°≈—∫¡Õß‰¡à‡ÀÁπ‰¡â∑—Èß∑àÕπ„πµ“¢Õßµ—«§ÿ≥‡Õß
4§ÿ≥æŸ¥¡“‰¥â¬—ß‰ß«à“ ù‡¥’Î¬«®–‡¢’Ë¬¢’Èºß‡≈Á°Ê „πµ“§ÿ≥„Àâû ∑—ÈßÊ ∑’Ë¬—ß¡’‰¡â∑—Èß∑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

¡—∑∏‘« 6:24
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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¬‘Ëßæ√âÕ¡∑’Ë
®–„Àâ¢Õß¥’Ê °—∫§π∑’Ë¢Õæ√–Õß§åÀ√◊Õ

°Æ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥
12¥—ßπ—Èπ §ÿ≥Õ¬“°„Àâ§πÕ◊Ëπ∑”Õ¬à“ß‰√°—∫§ÿ≥ °Á„Àâ∑”Õ¬à“ßπ—Èπ°—∫‡¢“ ‘ ‡æ√“–°ÆªØ‘∫—µ‘

¢Õß‚¡‡   ·≈–§” Õπ¢Õßæ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†°Á √ÿª‰¥âÕ¬à“ßπ’È·À≈–

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¬àÕ¡ÕÕ°º≈‡≈« 18‰¡à¡’∑“ß∑’Ëµâπ‰¡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“™’«‘µû ·≈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‡¡◊ËÕæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ‡¡◊ËÕ‰≈àº’*·≈–‡¡◊ËÕ∑” ‘ËßÕ—»®√√¬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¬Ÿà∫π∞“π∑’Ë‡ªìπÀ‘π
25∂÷ß·¡âΩπ®–µ°Àπ—° 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¬Ÿà∫π∑√“¬ 27‡¡◊ËÕΩπµ°Àπ—°πÈ”‰À≈‡™’Ë¬« ·≈–¡’≈¡æ“¬ÿ·√ßæ—¥¡“ª–∑–µ—«∫â“π ∫â“π
π—Èπ°Áæ—ß∑≈“¬≈ßÕ¬à“ß√“∫§“∫é

¡—∑∏‘« 7:27

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‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́æŸ¥®∫·≈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)

8 ‡¡◊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

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§π„™â¢Õßπ“¬√âÕ¬
(≈°.7:1-10;¬Œ.4:43-54)

5‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡ ¡’π“¬√âÕ¬§πÀπ÷Ëß‡¢â“¡“À“ ‡æ◊ËÕ¢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¡ —Ëß≈Ÿ°πâÕß„Àâ ù‰ªû ‡¢“°Á‰ª ·≈–‡¡◊ËÕ —Ëß„Àâ ù¡“û ‡¢“°Á¡“ ·≈–‡¡◊ËÕº¡ —Ëß§π„™â„Àâ ù∑”π—Ëπ∑”π’Ëû
‡¢“°Á∑”µ“¡é

10‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ°Á·ª≈°„®¡“° ·≈–‰¥âæŸ¥°—∫§π∑’Ëµ‘¥µ“¡¡“«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“
¬—ß‰¡à‡§¬æ∫„§√„πÕ‘ √“‡Õ≈ ∑’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕ¬‘Ëß„À≠à¢π“¥π’È¡“°àÕπ‡≈¬ 11‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ®–¡’§π
®”π«π¡“°¡“®“°∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°·≈–∑‘»µ–«—πµ° ‡æ◊ËÕ¡“√à«¡„πß“π‡≈’È¬ß‡©≈‘¡©≈Õß°—∫Õ—∫√“Œ—¡
Õ‘ Õ—§ ·≈–¬“‚§∫†„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ 12·µà§π∑’Ëπà“®–‰¥âÕ¬Ÿà„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“π—Èπ °≈—∫
®–µâÕß∂Ÿ°‚¬πÕÕ°‰ªÕ¬Ÿà„π∑’Ë¡◊¥ ∑’Ë¡’‡ ’¬ß§π√âÕß‰Àâ‚À¬À«πÕ¬à“ß‡®Á∫ª«¥é

13·≈â«æ√–‡¬ Ÿ́°ÁæŸ¥°—∫π“¬√âÕ¬«à“ ç°≈—∫‰ª∫â“π‡∂Õ– ·≈â«¡—π®–‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§ÿ≥‡™◊ËÕé ·≈–
§π„™â¢Õß‡¢“°ÁÀ“¬∑—π∑’„π‡«≈“π—Èπ

æ√–‡¬ Ÿ́√—°…“§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√–‡¬ Ÿ́
(≈°.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√–‡¬ Ÿ́∫Õ°‡¢“«à“ çÀ¡“®‘Èß®Õ°¬—ß¡’‚æ√ßÕ¬Ÿà π°„πÕ“°“»°Á¬—ß¡’√—ß ·µà∫ÿµ√¡πÿ…¬å†‰¡à¡’∑’Ë®–
ÿ́°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≈¡·≈–§≈◊Ëπ¬—ß‡™◊ËÕøíß ‡¢“‡≈¬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—Èπ 29 Õß§ππ—Èπ‚«¬«“¬«à“ ç∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ ¡“¬ÿàß°—∫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

¡—∑∏‘« 8:32

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∑—ÈßΩŸß°Á«‘Ëßæ√«¥æ√“¥®“°‰À≈à‡¢“∑’Ë Ÿß™—π ≈ß Ÿà∑–‡≈ “∫ ·≈â«®¡πÈ”µ“¬À¡¥
33 à«π§π‡≈’È¬ßÀ¡Ÿ‰¥â«‘ËßÀπ’‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß ·≈–‡≈à“‡√◊ËÕß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ∑—ÈßÀ¡¥„Àâ§π„π‡¡◊Õßøíß ‚¥¬‡©æ“–
‡√◊ËÕß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫™“¬ Õß§ππ—Èπ∑’Ë∂Ÿ°º’ ‘ß 34§π∑—Èß‡¡◊Õß®÷ß·Àà°—πÕÕ°¡“À“æ√–‡¬ Ÿ́ ‡¡◊ËÕ‡®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)

9æ√–‡¬´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¥¢÷Èπ«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°ÁæŸ¥°—∫§πßàÕ¬«à“
ç≈ÿ°¢÷Èπ ‡°Á∫∑’ËπÕπ·≈—«°≈—∫∫â“π‰¥â·≈â«é 7™“¬§ππ—Èπ°Á≈ÿ°¢÷Èπ‡¥‘π°≈—∫∫â“π 8‡¡◊ËÕ‡ÀÁπÕ¬à“ßπ—Èπ ∑ÿ°§π
°Áµ°µ–≈÷ß ·≈–æ“°—π √√‡ √‘≠æ√–‡®â“∑’Ë„Àâ¡πÿ…¬å¡’Õ”π“®∑”Õ¬à“ßπ—Èπ‰¥â

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√–‡¬ Ÿ́·≈–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—Èπé

12‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́‰¥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‘∏’®ÿà¡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 ÷́Ëß§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√“–‡¡◊ËÕºâ“π—ÈπÀ¥°Á®–¥÷ß

‡ ◊ÈÕºâ“‡°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)

18‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ°”≈—ßæŸ¥‡√◊ËÕßπ’ÈÕ¬Ÿà °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 ¡’ºŸâÀ≠‘ß§πÀπ÷Ëß∑’Ë∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π¡“°‡æ√“–µ°‡≈◊Õ¥†¡“ ‘∫ Õßªï·≈â« ‡∏Õ

·Õ∫¡“∑“ß¢â“ßÀ≈—ß ·≈–·µ–™“¬‡ ◊ÈÕæ√–‡¬ Ÿ́ 21‡∏Õ§‘¥„π„®«à“ ç¢Õ·§à‰¥â·µ–™“¬‡ ◊ÈÕ¢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‡¡◊ËÕ§πæ«°π—Èπ∂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

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§πªÉ«¬¡“°¢÷Èπ
27‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́ÕÕ°¡“®“°∑’Ëπ—Ëπ ¡’§πµ“∫Õ¥ Õß§π‡¥‘πµ“¡¡“·≈–√âÕßµ–‚°π«à“ ç∫ÿµ√¥“«‘¥*

‚ª√¥‡¡µµ“æ«°‡√“¥â«¬§√—∫é
28‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́‡¢â“‰ª„π∫â“π §πµ“∫Õ¥°Á‡¢â“‰ªÀ“æ√–Õß§å æ√–‡¬ Ÿ́®÷ß∂“¡‡¢“«à“ ç‡™◊ËÕ‰À¡«à“

‡√“∑”„Àâ§ÿ≥¡Õß‡ÀÁπ‰¥âé §πµ“∫Õ¥µÕ∫«à“ ç‡™◊ËÕ§√—∫∑à“πé
29æ√–‡¬ Ÿ́®÷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‡¡◊ËÕ™“¬ Õß§ππ’È ‰ª·≈â« ¡’§πæ“™“¬∑’Ë∂Ÿ°º’* ‘ß®π∑”„ÀâæŸ¥‰¡à‰¥â‡¢â“¡“À“æ√–‡¬ Ÿ́ 33‡¡◊ËÕ
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

¡—∑∏‘« 9:33

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
35æ√–‡¬ Ÿ́‡¥‘π∑“ß‰ª∑—Ë«∑ÿ°‡¡◊Õß·≈–∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π ‰¥â ‰ª —Ëß Õπ„π∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘« ·≈–

ª√–°“»¢à“«¥’‡°’Ë¬«°—∫·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ æ√âÕ¡∑—Èß√—°…“‚√§¿—¬‰¢â‡®Á∫µà“ßÊ ¥â«¬ 36‡¡◊ËÕ
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

æ√–‡¬´Ÿ àß»‘…¬å∑—Èß 12 §πÕÕ°‰ª
(¡°.3:13-19;6:7-13;≈°.6:12-16;9:1-6)

10æ√–‡¬´Ÿ‡√’¬°»‘…¬å∑—Èß ‘∫ Õß§π¡“ ·≈–‰¥â„Àâ ‘∑∏‘Õ”π“®°—∫æ«°‡¢“‡æ◊ËÕ®–‰¥â ‰≈àº’ ·≈–
  √—°…“‚√§¿—¬‰¢â‡®Á∫∑ÿ°™π‘¥‰¥â 2π’Ë§◊Õ√“¬™◊ËÕ»‘…¬å‡Õ°†∑—Èß ‘∫ 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“¬øóôπ √—°…“
§π‡ªìπ‚√§º‘«Àπ—ß√â“¬·√ß†„ÀâÀ“¬ –Õ“¥ ·≈–‰≈àº’ÕÕ°®“°§π §ÿ≥‰¥â√—∫ƒ∑∏‘ÏÕ”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—Èπ®π°«à“®–®“°‡¡◊Õßπ—Èπ‰ª 12‡¡◊ËÕ§ÿ≥‡¢â“‰ª„π∫â“π °Á¢Õæ√–‡®â“Õ«¬æ√„Àâ‡¢“Õ¬Ÿà‡¬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  –∫—¥ΩÿÉπ∑’Ëµ‘¥‡∑â“ À¡“¬∂÷ß æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́®–‰¡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 ™◊ËÕ¢Õß‡¡◊Õß Õß‡¡◊Õß∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â∑”≈“¬‡æ◊ËÕ≈ß‚∑…ª√–™“™π™—Ë«√â“¬„π‡¡◊Õßπ—Èπ

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¢÷Èπ»“≈ ·≈–‡¶’Ë¬π§ÿ≥„π∑’Ëª√–™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‡¡◊ËÕ‚¥π®—∫ ‰¡àµâÕß‡ªìπÀà«ß«à“®–æŸ¥Õ–‰√ À√◊Õ®–æŸ¥Õ¬à“ß‰√ ‡æ√“–‡¡◊ËÕ∂÷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
„§√∑’ËÕ¥∑π‰¥â®π∂÷ß∑’Ë ÿ¥®–‰¥â√—∫§«“¡√Õ¥ 23‡¡◊ËÕ‡¢“¢à¡‡Àß§ÿ≥„π‡¡◊Õßπ’È °Á„ÀâÀπ’‰ª‡¡◊ÕßÕ◊Ëπ ‡√“
¢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 ·≈–∑“ °Áπà“®–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§åºŸâ∑’Ë “¡“√∂∑”≈“¬‰¥â∑—Èß√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‡√“
π”¥“∫¡“„Àâ  35-36‡æ√“–‡√“¡“‡æ◊ËÕ∑”„Àâ

¡—∑∏‘« 10:36

10:25 ´“µ“π À√◊Õ ù‡∫‡Õ≈‡´∫Ÿ≈û‡ªìπÀ—«Àπâ“¢Õßº’ À√◊Õ π“¬º’
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20¡—∑∏‘« 10:37

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∑’Ëæ¬“¬“¡‡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√“–‡¢“‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ °Á®–‰¥â√—∫√“ß«—≈·∫∫‡¥’¬«°—∫∑’ËºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“π—Èπ‰¥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√–‡¬ Ÿ́·≈–¬ÕÀåπºŸâ∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”
(≈°.7:18-35)

11‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́ —Ëßæ«°»‘…¬å∑—Èß ‘∫ Õß§π‡ √Á®·≈â« æ√–Õß§å°Á®“°∑’Ëπ—Ëπ‰ªª√–°“» —Ëß 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√–‡¬ Ÿ́µÕ∫«à“ ç°≈—∫‰ª∫Õ°¬ÕÀåπ∂÷ß ‘Ëß∑’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°≈—∫øóôπ¢÷Èπ¡“
„À¡à ·≈–¢à“«¥’°Á‰¥âª√–°“»„Àâ°—∫§π®π 6§π∑’Ë‰¡à∑‘Èß‡√“‡æ√“– ‘Ëß∑’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√Ÿâ«à“¬ÕÀåππ—Èπ‡ªìπ¬‘Ëß°«à“ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“‡ ’¬Õ’° 10‡¢“‡ªìπ§π∑’Ëæ√–§—¡¿’√å†‰¥â‡¢’¬π‰«â«à“

ù‡√“®– àßºŸâ àß¢à“«*¢Õß‡√“π”Àπâ“‡®â“‰ª
‡æ◊ËÕ‰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 “√

01 mat with reference 26/8/03, 10:49 AM20



21

¢÷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„Àâøíß ·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√–‡¬ Ÿ́°Á‡√‘Ë¡ª√–π“¡‡¡◊Õßµà“ßÊ ∑’Ëæ√–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°¬°¢÷Èπ∂÷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° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß ‰¡à¡’„§√√Ÿâ®—°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

¡—∑∏‘« 11:30

11:14 ‡Õ≈’¬“Àå ¥Ÿ∑’Ë ¡“≈“§’ 4:5-6
11:19 §π‡°Á∫¿“…’  §◊Õ §π¬‘«∑’Ë§π‚√¡—π®â“ß‰«â‡°Á∫¿“…’§π¬‘«¥â«¬°—π ´÷Ëßæ«°π’È¡—°®–¢’È‚°ß æ«°¬‘«®÷ß‡°≈’¬¥æ«°‡¢“
11:21 ‚§√“´‘π, ‡∫∏‰´Õ‘¥“, §“‡ªÕ√π“Õÿ¡ ‡ªìπ™◊ËÕ‡¡◊Õß√‘¡∑–‡≈ “∫°“≈‘≈’ ∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡∑»π“·°àª√–™“™π
11:21 ‰∑√–·≈–‰´¥Õπ  ‡ªìπ‡¡◊Õß∑’ËÕ¬Ÿà„π‡≈∫“πÕπ´÷Ëß¡’ª√–™“™π™—Ë«√â“¬¡“°Õ“»—¬Õ¬Ÿà
11:21 ºâ“°√– Õ∫ À¡“¬∂÷ß ºâ“‡π◊ÈÕÀ¬“∫´÷Ëß∑”®“°¢π —µ«å ®– «¡„ à°—π‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡‡»√â“‚»°
11:29 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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22¡—∑∏‘« 12:1

™“«¬‘«∫“ß§π°≈à“«À“æ√–‡¬ Ÿ́
(¡°.2:23-28;≈°.6:1-5)

12æ√–‡¬ Ÿ́‡¥‘πºà“π∑ÿàßπ“ ́ ÷Ëß‡ªìπ«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“†æÕ¥’ æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§åÀ‘«®—¥
  ®÷ß‰¥â‡¥Á¥¬Õ¥√«ß¢â“« “≈’¡“·°–°‘π°—π 2‡¡◊ËÕæ«°ø“√‘ ’†‡ÀÁπ°Á∫Õ°æ√–‡¬´Ÿ«à“ ç¥Ÿπ—Ëπ ‘

æ«°»‘…¬å¢Õß§ÿ≥°”≈—ß∑”º‘¥°Æ«—πÀ¬ÿ¥é
3æ√–Õß§åµÕ∫«à“ çæ«°§ÿ≥‰¡à‡§¬Õà“πæ√–§—¡¿’√åÀ√◊Õ‰ß µÕπ∑’Ë¥“«‘¥·≈–ºŸâµ‘¥µ“¡¢Õß‡¢“À‘«

¥“«‘¥‰¥â∑”Õ–‰√ 4‡¢“‰¥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§√—Èß°Á∑”ß“πµ√ß°—∫«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“† ́ ÷Ëß∂◊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

æ√–‡¬ Ÿ́√—°…“™“¬∑’Ë¡◊Õ≈’∫
(¡°.3:1-6;≈°.6:6-11)

9æ√–‡¬ Ÿ́‰¥âÕÕ°¡“®“°∑’Ëπ—Ëπ ·≈–‡¢â“‰ª„π∑’Ëª√–™ÿ¡¢Õß¬‘«† 10¡’™“¬§πÀπ÷Ëß∑’Ë¡◊Õ≈’∫Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ
æ«°¬‘«∫“ß§πæ¬“¬“¡∑’Ë®–À“‡√◊ËÕß„ 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‡¢“ °ÁÀ“¬‡ªìπ
ª°µ‘‡À¡◊Õπ°—∫¡◊ÕÕ’°¢â“ßÀπ÷Ëß14æ«°ø“√‘ ’†®÷ß‰¥âÕÕ°‰ª«“ß·ºπ°“√¶à“æ√–‡¬´Ÿ

æ√–‡¬´Ÿ§◊ÕºŸâ√—∫„™â∑’Ëæ√–‡®â“‡≈◊Õ°
15·µàæ√–‡¬ Ÿ́√Ÿâµ—«‡ ’¬°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 —Ëßæ«°π—Èπ«à“ Àâ“¡∫Õ°§πÕ◊Ëπ«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

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—°∑‘Èß
‰ 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‡¡◊ËÕæ«°ø“√‘ ’†‰¥â¬‘π°ÁæŸ¥«à“ ç∑’Ë§ππ’È ‰≈àº’ÕÕ°‰¥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—Èπº‘¥ 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—Èπ°√–®—¥°√–®“¬‰ª 31¥—ßπ—Èπ ‡√“®–∫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 ‘Ëß™—Ë«Ê ∑’ËÕ¬Ÿà„π„®¢Õß‡¢“‡À¡◊Õπ°—π 36‡√“®–∫Õ°·°«à“ „π«—πµ—¥ ‘π‚∑…π—Èπ ·°®–µâÕß
√—∫º‘¥™Õ∫„π§”æŸ¥∑’Ë‰√â “√–∑ÿ°§”∑’Ë·°æŸ¥ÕÕ°¡“ 37§”æŸ¥¢Õß·°π’Ë·À≈– ∑’Ë®–™’È«à“·°∂Ÿ°À√◊Õº‘¥é

¡—∑∏‘« 12:37

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®÷ßµÕ∫«à“ ç¡’·µàæ«°§π™—Ë«·≈–§π∫“ª‡∑à“π—Èπ ∑’Ë‡√’¬°√âÕß„Àâ∑”‡√◊ËÕßÕ—»®√√¬å„Àâ¥Ÿ
·µà‡√“®–‰¡à∑”Õ—»®√√¬å„Àâ¥ŸÀ√Õ° πÕ°®“°∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« §◊Õ°“√Õ—»®√√¬å¢Õß‚¬π“ÀåºŸâæŸ¥·∑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‡¡◊ËÕ‰¥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√–‡¬ Ÿ́°”≈—ßæŸ¥°—∫ΩŸß™πÕ¬Ÿàπ—Èπ ·¡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)

13„π«—π‡¥’¬«°—ππ—Èπ‡Õß æ√–‡¬´Ÿ‰¥âÕÕ°®“°∫â“π¡“π—ËßÕ¬Ÿà∑’Ë√‘¡∑–‡≈ “∫ 2§π®”π«π¡“°¡“¬
 ¡“ÀâÕ¡≈âÕ¡æ√–Õß§å æ√–Õß§å®÷ß≈ß‰ªπ—ËßÕ¬Ÿà„π‡√◊Õ‚¥¬¡’§πæ«°π—Èπ¬◊πÕ¬Ÿà√‘¡Ωíòß 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

∑”‰¡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¥◊ÈÕ¥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‡√◊ËÕß™“«π“∑’ËÀ«à“π‡¡≈Á¥æ◊™ 19‡¡≈Á¥æ◊™∑’Ëµ°µ“¡∂ππÀπ∑“ß
§◊Õ§π∑’Ë‰¥âøíß‡√◊ËÕß·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“·µà‰¡à‡¢â“„® ¡“√√â“¬°Á¡“©°©«¬‡Õ“æ◊™∑’ËÀ«à“πÕ¬Ÿà„π„®

¡—∑∏‘« 13:19

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√’∫∑‘Èß§” Õππ—Èπ∑—π∑’ 22‡¡≈Á¥æ◊™∑’Ëµ°≈ß°≈“ßæß
Àπ“¡π—Èπ §◊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√–‡¬ Ÿ́‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫Õ’°‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß„Àâøíß«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◊™
∑‘Èß‰À¡§√—∫û

29‡¢“®÷ßµÕ∫«à“ ù‰¡àµâÕßÀ√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√–‡¬ Ÿ́¬—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°—∫‡™◊ÈÕøŸ ∑’ËºŸâÀ≠‘ß§πÀπ÷Ëß‡Õ“¡“º ¡°—∫·ªÑß°âÕπ„À≠à ·≈–‡™◊ÈÕπ—Èπ°Á∑”„Àâ·ªÑß∑—Èß°âÕπøŸ¢÷Èπ¡“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◊™
36æ√–‡¬´Ÿ‰¥â®“°ΩŸß™π¡“ ·≈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
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∫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 ‘Èπ¬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 °Áøíß‰«â„Àâ¥’é

‡√◊ËÕß∑√—æ¬å ¡∫—µ‘·≈–‰¢à¡ÿ°
44 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
45ç·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡À¡◊ÕπæàÕ§â“∑’Ë ‰ªÀ“‰¢à¡ÿ°‡¡Á¥ß“¡ 46‡¡◊ËÕ‰¥âæ∫‰¢à¡ÿ°∑’Ë¡’§à“

¡À“»“≈‡¡Á¥Àπ÷Ëß ®÷ß‰ª¢“¬∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‡¢“¡’ ·≈–‰ª´◊ÈÕ‰¢à¡ÿ°‡¡Á¥π—Èπé

‡√◊ËÕßÕ«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√–‡¬ Ÿ́®÷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÷Ëß ∑’Ë‰¥â‡Õ“ ¡∫—µ‘∑—Èß‡°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∑’Ëª√–™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

¡—∑∏‘« 13:58

13:39 «—π ‘Èπ¬ÿ§ À¡“¬∂÷ß «—π ‘Èπ ÿ¥¢Õß¬ÿ§π’È À√◊Õ ‡«≈“π’È
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28¡—∑∏‘« 14:1

‡Œ‚√¥‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
(¡°.6:14-29;≈°.9:7-9)

14‡¡◊ËÕ°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥* ºŸâª°§√Õß·§«âπ°“≈‘≈’‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß√“«¢Õßæ√–‡¬´Ÿ 2°ÁæŸ¥°—∫∑’Ëª√÷°…“
 ¢Õß‡¢“«à“ çµâÕß‡ªìπ¬ÕÀåπ§π∑’Ë∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”øóôπ§◊π™’æ¢÷Èπ¡“·πàÊ ‡¢“∂÷ß∑”‡√◊ËÕß

Õ—»®√√¬åæ«°π’È ‰¥âé

¬ÕÀåπ §π∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”µ“¬Õ¬à“ß‰√
3°àÕπÀπâ“π’È ‡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∑’Ëπ’Ë§à–é 9°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥
‡ ’¬„®¡“° ·µà‡æ√“–‡¢“‰¥â “∫“π‰«â·≈â«µàÕÀπâ“·¢°¢Õß‡¢“ ‡Œ‚√¥®÷ß —Ëß„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

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—Èπ æ«°»‘…¬å‰¥â¡“∫Õ°æ√–‡¬ Ÿ́«à“ çÕ“®“√¬å π’Ë°Á‡¬Áπ¡“°·≈â« ·∂«π’È°Á‡ª≈’Ë¬«
‰¡à¡’∫â“π§πÕ¬Ÿà‡≈¬   àßæ«°‡¢“°≈—∫‰¥â·≈â«§√—∫ æ«°‡¢“®–‰¥â‰ªÀ“´◊ÈÕÕ“À“√°‘π°—πµ“¡À¡Ÿà∫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∑’Ëπ—Ëπ¡’ºŸâ™“¬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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æ√–‡¬´Ÿ‡¥‘π∫ππÈ”
(¡°.6:45-52;¬Œ:15-21)

22∑—π∑’À≈—ß®“°π—Èπ æ√–‡¬ Ÿ́‰¥â∫Õ°„Àâæ«°»‘…¬å≈ß‡√◊Õ¢â“¡ø“°‰ª°àÕπ  à«πæ√–Õß§å√Õ àß
ª√–™“™πÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ 23‡¡◊ËÕæ√–Õß§å àßª√–™“™π‡ √Á®·≈â« æ√–Õß§å‰¥â¢÷Èπ‰ª∫π¿Ÿ‡¢“µ“¡≈”æ—ß‡æ◊ËÕ
Õ∏‘…∞“π ‡¡◊ËÕ∂÷ßµÕπ§Ë” æ√–Õß§å°Á¬—ßÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ§π‡¥’¬« 24 à«π‡√◊Õ‰¥âÕÕ°‰ª‰°≈®“°Ωíòß¡“°·≈â« ·≈–
∂Ÿ°§≈◊Ëπ —́¥‡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‡¡◊ËÕ‡ª‚µ√·≈–æ√–‡¬ Ÿ́¢÷Èπ¡“Õ¬Ÿà∫π‡√◊Õ·≈â« ≈¡°Á ß∫≈ß 33æ«°»‘…¬å∑’ËÕ¬Ÿà„π‡√◊Õµà“ß¡“ °√“∫

‰À«âæ√–Õß§å ·≈–æŸ¥«à“ çÕ“®“√¬å‡ªìπæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“®√‘ßÊé

æ√–‡¬ Ÿ́√—°…“§πªÉ«¬‡ªìπ®”π«π¡“°
(¡°.6:53-56)

34À≈—ß®“°∑’Ë¢â“¡ø“° °Á¡“∂÷ßΩíòß‡¬π‡π´“‡√Á∑ 35‡¡◊ËÕª√–™“™π∑’Ëπ—Ëπ®”æ√–‡¬´Ÿ‰¥â °Á àß¢à“«
°—π‰ª∑—Ë«∫√‘‡«≥∑’ËÕ¬Ÿà„°≈âÊ π—Èπ«à“æ√–‡¬´Ÿ¡“ æ«°‡¢“®÷ßæ“æ«°§πªÉ«¬∑—ÈßÀ¡¥¡“À“æ√–Õß§å 36æ«°
§πªÉ«¬‰¥â¢Õ√âÕßæ√–‡¬ Ÿ́«à“¢Õ·§à·µ–‡æ’¬ß™“¬‡ ◊ÈÕ§≈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)

15æ«°ø“√‘ ’†·≈–§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘‰¥â‡¥‘π∑“ß®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡¡“À“æ√–Õß§å ·≈–∂“¡
  æ√–Õß§å«à“ 2ç∑”‰¡»‘…¬å¢Õß§ÿ≥∂÷ß‰¡à∑”µ“¡ª√–‡æ≥’∑’Ë ◊∫∑Õ¥°—π¡“®“°∫√√æ

∫ÿ√ÿ…¢Õß‡√“ ∑”‰¡æ«°‡¢“∂÷ß‰¡à≈â“ß¡◊Õ°àÕπ°‘πÕ“À“√é
3æ√–‡¬ Ÿ́µÕ∫«à“ ç·≈â«∑”‰¡æ«°§ÿ≥∂÷ß¢—¥§” —Ëßæ√–‡®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‰¥âπ—Èπ ≈Ÿ°‰¥â¬°„Àâ°—∫æ√–‡®â“‰ª·≈â«û 6¥â«¬«‘∏’π’È ‡¢“°Á‡≈¬‰¡àµâÕß‡§“√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“

¡—∑∏‘« 15:7

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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30¡—∑∏‘« 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 ‘Ëß∑’ËÕÕ°¡“®“°ª“°π—Ëπ·À≈– ∑’Ë∑”„Àâ§π °ª√°„π “¬µ“
æ√–‡®â“é

12æ«°»‘…¬å‰¥â‡¢â“¡“∫Õ°æ√–‡¬ Ÿ́«à“ çÕ“®“√¬å√ŸâÀ√◊Õ‡ª≈à“ ∑’ËÕ“®“√¬åæŸ¥‰ªπ—Èπ ∑”„Àâ
æ«°ø“√‘ ’†‚°√∏·§âπ¡“°é

13æ√–‡¬ Ÿ́µÕ∫«à“ çµâπ‰¡â∑ÿ°µâπ∑’Ëæ√–∫‘¥“∫π «√√§å¢Õß‡√“‰¡à‰¥âª≈Ÿ° °Á®–∂Ÿ°∂Õπ√“°∂Õπ
‚§π®πÀ¡¥ 14‰¡àµâÕß‰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√–‡¬ Ÿ́‰¡à‰¥âµÕ∫‡∏Õ‡≈¬ —°§” æ«°»‘…¬å‡¢â“¡“¬ÿæ√–Õß§å«à“ ç‰≈à‡∏Õ‰ª‡∂Õ–§√—∫ πà“√”§“≠
√âÕßµ–‚°πµ“¡µ◊ÍÕÕ¬Ÿà‰¥âé

24æ√–‡¬ Ÿ́µÕ∫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—ÈπµÕ∫«à“ ç„™à§à– ·µàÀ¡“°Á¬—ß‰¥â°‘π‡»…Õ“À“√∑’ËÀ≈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∑’

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◊ËπÊ Õ’°¡“°¡“¬¡“¥â«¬ ·≈–‡Õ“¡“«“ßπÕπÕ¬Ÿà∑’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
∑’Ëπ’Ë°—∫‡√“¡“ “¡«—π·≈â« ·≈–‰¡à¡’Õ–‰√°‘π¥â«¬ ‰¡àÕ¬“°®– àßæ«°‡¢“°≈—∫‰ª∑—ÈßÊ ∑’Ë¬—ßÀ‘«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—Èß‡¬Õ–¢π“¥π’È ‰¥â≈à–§√—∫é

34æ√–‡¬´Ÿ∂“¡«à“ çæ«°§ÿ≥¡’¢π¡ªíßÕ¬Ÿà°’Ë°âÕπé 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≈“ àß„Àâæ«°»‘…¬å æ«°»‘…¬å°Á‡Õ“‰ª·®°µàÕ„Àâ°—∫ΩŸß™π 37‡¡◊ËÕ
∑ÿ°§π°‘πÕ‘Ë¡·≈â« æ«°»‘…¬å‡°Á∫‡»…Õ“À“√∑’Ë‡À≈◊Õ‰¥â‡µÁ¡‡®Á¥µ–°√â“ 38π—∫ºŸâ™“¬∑’Ë°‘πÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ‰¥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
(¡°.8:11-13;≈°.12:54-56)

16æ«°ø“√‘ ’†·≈–æ«° –¥Ÿ ’†‡√’¬°„Àâæ√–‡¬´Ÿ∑”‡√◊ËÕßÕ—»®√√¬å„Àâ¥Ÿ ‡æ◊ËÕ∑¥ Õ∫«à“æ√–Õß§å
  ¡“®“°æ√–‡®â“®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à

2æ√–‡¬ Ÿ́µÕ∫«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√Ÿâ·≈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

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‡¥‘¡

01 mat with reference 26/8/03, 10:50 AM31



32¡—∑∏‘« 16:5

‡™◊ÈÕ¢Õßæ«°ø“√‘ ’·≈– –¥Ÿ ’
(¡°.8:14-21)

5¢≥–∑’Ëæ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́°”≈—ß¢â“¡∑–‡≈ “∫‰ªÕ’°ø“°Àπ÷Ëßπ—Èπ °Á≈◊¡‡Õ“¢π¡ªíß¡“¥â«¬
6æ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡µ◊Õπæ«°‡¢“«à“ ç√–«—ß‡™◊ÈÕ¢Õßæ«°ø“√‘ ’·≈–æ«° –¥Ÿ ’„Àâ¥’π–é

7æ«°»‘…¬å®÷ßæŸ¥°—π«à“ ç∑’Ëæ√–Õß§åæŸ¥Õ¬à“ßπ’È µâÕß‡ªìπ‡æ√“–æ«°‡√“≈◊¡‡Õ“¢π¡ªíß¡“·πàÊé
8æ√–‡¬ Ÿ́√Ÿâ«à“æ«°‡¢“æŸ¥‡√◊ËÕßÕ–‰√°—πÕ¬Ÿà ®÷ßæŸ¥«à“ çæ«°§ÿ≥π’Ë™à“ß¡’§«“¡‡™◊ËÕπâÕ¬‡ ’¬®√‘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‰¥âæŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß¢π¡ª—ß ·µà‡√“‡µ◊Õπ„Àâæ«°§ÿ≥√–«—ß‡™◊ÈÕ¢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√–‡¬ Ÿ́¡“∂÷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÷Ëß„πæ«°ºŸâæŸ¥·∑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¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õß‡√“¢÷Èπ¡“ ·≈–Õ”π“®∑—ÈßÀ¡¥¢Õß§«“¡µ“¬*
®–‰¡à “¡“√∂‡Õ“™π–À¡Ÿàª√–™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—Èß·µàπ—Èπ‡ªìπµâπ¡“ æ√–‡¬´Ÿ‡√‘Ë¡Õ∏‘∫“¬„Àâæ«°»‘…¬åøíß«à“ æ√–Õß§å®–µâÕß‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈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√–‡¬ Ÿ́°ÁæŸ¥°—∫æ«°»‘…¬å«à“ ç∂â“„§√Õ¬“°®–µ‘¥µ“¡‡√“ §ππ—ÈπµâÕß‡≈‘°µ“¡„®µ—«‡Õß
·≈–·∫°°“ß‡¢π¢Õßµ—«‡Õßµ“¡‡√“¡“ 25‡æ√“–§π∑’ËÕ¬“°®–‡Õ“µ—«√Õ¥ §ππ—Èπ®–‡ ’¬™’«‘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√Ÿâ«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)

17À°«—πµàÕ¡“ æ√–‡¬ Ÿ́‰¥âæ“‡ª‚µ√ ¬“°Õ∫ ·≈–¬ÕÀåππâÕß¢Õß¬“°Õ∫ ¢÷Èπ‰ª∫π¿Ÿ‡¢“ Ÿß
 °—πµ“¡≈”æ— ß 2·≈â«√Ÿª√à “ß¢Õßæ√–Õß§å°Á ‰¥â ‡ª≈’Ë ¬π‰ªµàÕÀπâ“æ«°‡¢“

„∫Àπâ“¢Õßæ√–Õß§å àÕß «à“ß®â“‡À¡◊Õπ¥«ßÕ“∑‘µ¬å ‡ ◊ÈÕºâ“¢Õßæ√–Õß§å¢“«‡ªìπª√–°“¬√–¬‘∫√–¬—∫
3·≈â«æ«°‡¢“°Á‡ÀÁπ‚¡‡  °—∫‡Õ≈’¬“Àå*°”≈—ßæŸ¥§ÿ¬Õ¬Ÿà°—∫æ√–‡¬´Ÿ

4‡ª‚µ√æŸ¥°—∫æ√–‡¬ Ÿ́«à“ çÕß§å‡®â“™’«‘µ ™à“ß«‘‡»…¡“°‡≈¬∑’Ëæ«°‡√“‰¥â¡“Õ¬Ÿà∑’Ëπ’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¬Ÿàπ—Èπ °Á¡’‡¡¶ «à“ß‰ «¡“ª°§≈ÿ¡æ«°‡¢“‰«â ·≈–¡’‡ ’¬ßæŸ¥ÕÕ°¡“
®“°‡¡¶«à“ çπ’Ë§◊Õ≈Ÿ°√—°¢Õß‡√“ ‡√“æÕ„®‡¢“¡“° øíß‡¢“‡∂‘¥é

6‡¡◊ËÕæ«°»‘…¬å‰¥â¬‘π °Á°â¡Àπâ“°√“∫≈ß°—∫æ◊Èπ¥â«¬§«“¡µ°„®°≈—«¬‘Ëßπ—° 7·µàæ√–‡¬ Ÿ́‰¥â‡¥‘π¡“
·µ–µ—«æ«°‡¢“·≈–æŸ¥«à“ ç≈ÿ°¢÷Èπ ‰¡àµâÕß°≈—«é 8‡¡◊ËÕæ«°‡¢“‡ß¬ Àπâ“¢÷Èπ¡“ °Á‰¡à‡ÀÁπ„§√Õ’°
πÕ°®“°æ√–‡¬ Ÿ́‡∑à“π—Èπ

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

¡—∑∏‘« 17:12

17:3 ‚¡‡  ·≈–‡Õ≈’¬“Àå §◊Õ  ÕßºŸâπ”∑’Ë ”§—≠¢Õß™π™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈
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‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ‡Õ≈’¬“Àå‰¥â¡“·≈â« ·µàæ«°‡¢“‰¡à√Ÿâ«à“‡ªìπ‡Õ≈’¬“Àå ®÷ß∑”°—∫‡¢“µ“¡„®™Õ∫ ·≈–
æ«°‡¢“°Á®–∑√¡“π∫ÿµ√¡πÿ…¬åÕ¬à“ßπ—Èπ‡À¡◊Õπ°—πé 13æ«°»‘…¬å®÷ß√Ÿâ«à“ æ√–‡¬ Ÿ́°”≈—ßæŸ¥∂÷ß ¬ÕÀåπ
ºŸâ∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”

æ√–‡¬ Ÿ́√—°…“‡¥Á°™“¬∑’ËªÉ«¬
(¡°.9:14-29;≈°.9:37-43)

14‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́°—∫æ«°»‘…¬å°≈—∫¡“∂÷ß∑’ËΩŸß™πÕ¬Ÿà°—π ¡’™“¬§πÀπ÷Ëß¡“§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
∂Ÿ° àß¡Õ∫‰ªÕ¬Ÿà„π¡◊Õ¢Õß¡πÿ…¬å 23·≈–®–∂Ÿ°¶à“ ·µà‡¢“®–øóôπ¢÷Èπ¡“ „π«—π∑’Ë “¡é æ«°»‘…¬å®÷ß
‡»√â“‡ ’¬„®¡“°

æ√–‡¬´Ÿ Õπ‡√◊ËÕß°“√®à“¬¿“…’
24‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ°—∫æ«°»‘…¬å¡“∂÷ß‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡ §π‡°Á∫¿“…’«‘À“√*¡“∂“¡‡ª‚µ√«à“

çÕ“®“√¬å¢Õß§ÿ≥‰¡à‡ ’¬¿“…’«‘À“√À√◊ÕÕ¬à“ß‰√é
25‡ª‚µ√®÷ßµÕ∫«à“ ç‡ ’¬ ‘é ‡¡◊ËÕ‡ª‚µ√‡¢â“‰ªÀ“æ√–‡¬ Ÿ́„π∫â“π æ√–‡¬ Ÿ́°ÁæŸ¥¢÷Èπ°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÷Ëß‡À√’¬≠*„Àâ‡Õ“‡ß‘ππ—Èπ‰ª‡ ’¬¿“…’¢Õß‡√“ Õß§πé

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—Èπé
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—Èπ 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∑’ËµË”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
∑‘Èß·°–∑—Èß‡°â“ ‘∫‡°â“µ—«‰«â∫π¿Ÿ‡¢“ ·≈–ÕÕ°µ“¡À“·°–∑’ËÀ“¬‰ªÀ√◊Õ 13‡¡◊ËÕ‡¢“æ∫·°–µ—«π—Èπ·≈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*

¡—∑∏‘« 18:17

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“¡∑’Ëæ«°§ÿ≥Àâ“¡„π‚≈°π’È æ√–‡®â“∑’ËÕ¬Ÿà∫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√ŸâÕ’°«à“ ∂â“æ«°§ÿ≥∑’ËÕ¬Ÿà„π‚≈°π’È Õß§π ‡ÀÁπ¥â«¬°—π∑’Ë®–¢Õ ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷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

‡√◊ËÕß°“√„ÀâÕ¿—¬
21‡ª‚µ√°Á‡¢â“¡“∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«à“ 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∑—ÈßÀ¡¥û
27°…—µ√‘¬å‡°‘¥§«“¡ ß “√‡¢“ ®÷ß¬°Àπ’È„Àâ·≈–ª≈àÕ¬µ—«‰ª

28‡¡◊ËÕ∑“ §ππ’ÈÕÕ°‰ª °Á‰ª‡®Õ‡æ◊ËÕπ∑“ ¥â«¬°—π∑’Ë‡ªìπÀπ’È‡¢“Õ¬ŸàÀπ÷Ëß√âÕ¬‡À√’¬≠‡ß‘π ‡¢“°Á
‡¢â“‰ª∫’∫§Õ‡æ◊ËÕπ∑“ §ππ—Èπ·≈– —Ëß«à“ ù„™âÀπ’È¡“‡¥’Î¬«π’Èû

29‡æ◊ËÕπ∑“ ∑’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

‡√◊ËÕß°“√À¬à“√â“ß
(¡°.10:1-12)

19À≈—ß®“°∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́‰¥âæŸ¥‡√◊ËÕßæ«°π’È·≈â« æ√–Õß§å°ÁÕÕ°®“°·§«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√–‡¬ Ÿ́«à“  ç∂â“π—Ëπ‡ªìπ‡Àµÿº≈‡¥’¬«∑’ËºŸâ™“¬®–À¬à“¿√√¬“‰¥â °ÁÕ¬à“
·µàßß“π‡ ’¬‡≈¬¥’°«à“é

11æ√–‡¬ Ÿ́µÕ∫«à“ ç‰¡à„™àºŸâ™“¬∑ÿ°§π®–√—∫§” Õππ’È ‰¥â ·µà¡’∫“ß§π∑’Ëæ√–‡®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√–‡¬ Ÿ́Õ«¬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

¡—∑∏‘« 19:18

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◊ËπÊ ‡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° ‘Ëß∑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√–‡¬ Ÿ́µÕ∫«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«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

20ç·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ°—∫‡®â“¢Õß «π§πÀπ÷Ëß ∑’ËÕÕ°®“°∫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’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ·≈–‡ÀÁπ∫“ß§π¬◊πÕ¬Ÿà‡©¬
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

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
20:2 Àπ÷Ëß‡À√’¬≠‡ß‘π À√◊Õ Àπ÷Ëß‡À√’¬≠‡¥π“√‘Õ—π ‡ªìπÀπà«¬‡ß‘π¢Õß‚√¡—π Àπ÷Ëß‡À√’¬≠‡ªìπ§à“®â“ß∑’Ë®à“¬°—π ”À√—∫°“√

∑”ß“π 1 «—π
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8‡¬Áπ«—ππ—Èπ ‡®â“¢Õß «π‰¥â —ËßÀ—«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◊ËπÊ ·µà°≈—∫‰¥â·§à§π≈–Àπ÷Ëß‡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¢≥–∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́°”≈—ß‡¥‘π∑“ß‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ æ√–Õß§å‡√’¬°»‘…¬å∑—Èß ‘∫ 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°™“¬∑—Èß Õß§ππ’È¢Õß©—ππ—ËßÕ¬Ÿà∑“ß¢«“¢Õßæ√–Õß§å§πÀπ÷Ëß ·≈–π—ËßÕ¬Ÿà∑“ß ấ“¬Õ’°§πÀπ÷Ëß ¥â«¬
‡∂‘¥§à–é

22æ√–‡¬ Ÿ́®÷ßµÕ∫æ«°‡¢“«à“  çæ«°§ÿ≥‰¡à√Ÿâ«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√–‡¬ Ÿ́®÷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®–

¡—∑∏‘« 20:26
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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‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ·≈–»‘…¬å°”≈—ßÕÕ°®“°‡¡◊Õß‡¬√’‚§ °Á¡’§π‡¥‘πµ“¡‰ª‡ªìπ®”π«π¡“° 30¡’™“¬
µ“∫Õ¥ Õß§ππ—ËßÕ¬Ÿà√‘¡∂ππ ‡¡◊ËÕ‰¥â¬‘π«à“æ√–‡¬ Ÿ́°”≈—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√–‡¬ Ÿ́®÷ßÀ¬ÿ¥·≈–∂“¡«à“  ç®–„Àâ‡√“™à«¬Õ–‰√é
33æ«°‡¢“µÕ∫«à“ çÕß§å‡®â“™’«‘µ æ«°‡√“Õ¬“°®–¡Õß‡ÀÁπé
34æ√–‡¬ Ÿ́√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‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́·≈–æ«°»‘…¬å„°≈â∂÷ß‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ æ«°‡¢“¡“À¬ÿ¥Õ¬Ÿà∑’ËÀ¡Ÿà∫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¬Ÿà°—∫≈Ÿ°¢Õß¡—π „Àâ·°â‡™◊Õ°≈“∑—Èß Õß
µ—«·≈â«®Ÿß¡“„Àâ‡√“ 3∂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“‡ ◊ÈÕ¢Õß‡¢“ªŸ∫πÀ≈—ß≈“„Àâæ√–‡¬ Ÿ́π—Ëß 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«°‡¢“

01 mat with reference 26/8/03, 10:50 AM40



41

¢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‡¬ Ÿ́‰ß ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†§ππ—Èπ∑’Ë¡“®“°À¡Ÿà∫â“ππ“´“‡√Á∏ ·§«âπ°“≈‘≈’é

æ√–‡¬´Ÿ‰ª«‘À“√
(¡°.11:15-19;≈°.19:45-48;¬Œ.2:13-22)

12æ√–‡¬ Ÿ́‡¢â“‰ª„π‡¢µ«‘À“√† ·≈–‰≈à§π∑’Ë°”≈—ß ◊́ÈÕ¢“¬¢â“«¢Õß°—πÕ¬Ÿà∑’Ëπ—ËπÕÕ°‰ª®πÀ¡¥
æ√–Õß§å§«Ë”‚µä–¢Õß§π√—∫·≈°‡ß‘π ·≈–∑’Ëπ—Ëß¢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‡¡◊ËÕ
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—Èπ‚Àà√âÕß°—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√Ÿà«—π√ÿàß¢÷Èπ „π√–À«à“ß∑“ß∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́°”≈—ß‡¥‘π°≈—∫‡¢â“‡¡◊Õß æ√–Õß§å√Ÿâ ÷°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‡¡◊ËÕæ«°»‘…¬å‡ÀÁπ°Á·ª≈°„® ®÷ß∂“¡æ√–Õß§å«à“ ç∑”‰¡¡—π∂÷ß‡À’Ë¬«·Àâßµ“¬‡√Á«®—ß§√—∫é
21æ√–‡¬ Ÿ́µÕ∫«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ ∂â“§ÿ≥‡™◊ËÕ‚¥¬‰¡à ß —¬‡≈¬ §ÿ≥°Á®–∑”Õ¬à“ßπ—Èπ‰¥â

‡À¡◊Õπ°—π ·≈–®–∑”‰¥â¡“°°«à“¥â«¬ ·¡â·µà —Ëß„Àâ¿Ÿ‡¢“π’È≈Õ¬≈ß‰ª„π∑–‡≈ ¡—π°Á®–‡ªìπ‰ªµ“¡π—Èπ
22∂â“§ÿ≥‡™◊ËÕ §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

¡—∑∏‘« 21:23

21:9 ç‰™‚¬...„π «√√§åé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ  ¥ÿ¥’ 118:26
21:13 ù∫â“π¢Õß‡√“...Õ∏‘…∞“πû Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õ‘ ¬“Àå 56:7
21:13 ù√—ß‚®√û Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡¬‡√¡’¬å 7:11
21:16 ùæ√–‡®â“... √√‡ √‘≠æ√–Õß§åû Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ  ¥ÿ¥’ 8:3
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42¡—∑∏‘« 21:24

24æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç™à«¬µÕ∫§”∂“¡¢âÕÀπ÷Ëß°àÕπ ·≈â«‡√“®–∫Õ°«à“‡√“„™â ‘∑∏‘Ï¢Õß„§√∑”
Õ¬à“ßπ’È 25µÕ∫ÀπàÕ¬ ‘«à“ „§√„Àâ ‘∑∏‘Ï¬ÕÀåπ„π°“√∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ” æ√–‡®â“À√◊Õ ¡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√–‡¬ Ÿ́«à“ ç‰¡à√Ÿâ ‘é æ√–‡¬ Ÿ́®÷ß∫Õ°«à“ ç∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ ‡√“°Á‰¡à∫Õ°‡À¡◊Õπ°—π
«à“‡√“„™â ‘∑∏‘Ï¢Õß„§√∑” ‘Ëß‡À≈à“π’Èé

‡√◊ËÕß≈Ÿ°™“¬ Õß§π
28ç∫Õ°ÀπàÕ¬«à“ §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—ÈπæàÕ‰¥â ‰ª∫Õ°≈Ÿ°™“¬Õ’°§π«à“ ù≈Ÿ°æàÕ «—ππ’È ‰ª∑”ß“π„π‰√àÕßÿàπ¢ÕßæàÕπ–û ‡¢“µÕ∫«à“

ù§√—∫æàÕ º¡®–‰ªû ·µà‡¢“°Á‰¡à‰¥â ‰ªé
31ç≈Ÿ° Õß§ππ’È §π‰Àπ∑’Ë‡™◊ËÕøíßæàÕ¢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

‡√◊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÷Ëß ¶à“Õ’°§πÀπ÷Ëß ·≈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‡¡◊ËÕæ«°§π‡™à“‡ÀÁπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡¢“¡“°ÁæŸ¥°—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√–‡¬ Ÿ́∫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√Ÿâ«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—Èπ°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√–‡¬ Ÿ́ ·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)

22æ√–‡¬ Ÿ́‡≈à“‡√◊ËÕß‡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√◊ËÕ¡“°¡“¬

‡¡◊ËÕ‡µ√’¬¡ß“π‡ √Á®·≈â« °…—µ√‘¬å àß∑“ ‰ª∫Õ°·¢°‡À≈à“π—Èπ«à“ ¡“‰¥â·≈â« ·µà°≈—∫‰¡à¡’„§√¡“
4°…—µ√‘¬å®÷ß àß∑“ §πÕ◊Ëπ‰ªÕ’°„Àâ ‰ª∫Õ°æ«°·¢°‡À√◊ËÕπ—Èπ«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◊ËÕπ‡Õã¬ ‡¢â“¡“‰¥âÕ¬à“ß‰√ ™ÿ¥„ à ”À√—∫ß“π·µàß°Á‰¡à¡’û ™“¬π—Èπ°Á‰¡à¡’§”·°âµ—« 13æ√–Õß§å
®÷ß —Ëßæ«°∑“ «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

§”∂“¡‡°’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 ‡√“√Ÿâ«à“Õ“®“√¬å‡ªìπ§π
◊́ËÕ —µ¬å·≈– Õπµ√ß‰ªµ√ß¡“«à“ æ√–‡®â“Õ¬“°„Àâ¡πÿ…¬å‡ªìπÕ¬à“ß‰√ Õ“®“√¬å‰¡à°≈—««à“§πÕ◊Ëπ®–

§‘¥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

¡—∑∏‘« 22:17

21:44 ¢âÕ44  ”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫‰¡à¡’¢âÕπ’È
22:17 ´’´“√å ‡ªìπµ”·Àπàß¢ÕßºŸâª°§√Õß°√ÿß‚√¡
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18·µàæ√–‡¬ Ÿ́√Ÿâ∂÷ß‡®µπ“∑’Ë™—Ë«√â“¬¢Õßæ«°‡¢“ æ√–Õß§å®÷ß¬âÕπ«à“ çæ«°Àπâ“ ◊́ËÕ„®§¥† 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)

23„π«—π‡¥’¬«°—ππ—Èπ æ«° –¥Ÿ ’† ÷́Ëß‡ªìπæ«°∑’Ë‡™◊ËÕ«à“§πµ“¬·≈â«®–‰¡àøóôπ ‰¥â¡“∂“¡æ√–‡¬ Ÿ́«à“
24çÕ“®“√¬å ‚¡‡  ∫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 ¡’æ’ËπâÕß‡®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°§πøóôπ¢÷Èπ¡“®“°µ“¬ ∑’π’È‡∏Õ®–‡ªìπ¿√√¬“¢Õß„§√ ‡æ√“–∑—Èß‡®Á¥§ππ—Èπ°Á‡§¬‡ªìπ “¡’¢Õß‡∏Õé

29æ√–‡¬ Ÿ́µÕ∫«à“ çæ«°§ÿ≥π’Ëº‘¥∂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‡√◊ËÕß°“√øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬π—Èπ 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

°Æ¢âÕ‰Àπ ”§—≠∑’Ë ÿ¥
(¡°.12:28-34;≈°.10:25-28)

34‡¡◊ËÕæ«°ø“√‘ ’†‰¥â¬‘π«à“æ√–‡¬´Ÿ∑”„Àâæ«° –¥Ÿ ’∂÷ß°—∫Õ÷Èß‰ª‡≈¬ æ«°‡¢“°Á¡“™ÿ¡πÿ¡°—π
35§πÀπ÷Ëß„πæ«°‡¢“∑’Ë§≈àÕß°Æ¢Õß‚¡‡  ¡“° ‰¥â¡“∑¥ Õ∫æ√–‡¬´Ÿ«à“ 36çÕ“®“√¬å „π°Æ¢Õß
‚¡‡   §” —Ëß¢âÕ‰Àπ ”§—≠∑’Ë ÿ¥§√—∫é

37æ√–‡¬ Ÿ́®÷ßµÕ∫«à“ çù√—°Õß§å‡®â“™’«‘µæ√–‡®â“¢Õß§ÿ≥Õ¬à“ß ÿ¥„® ÿ¥®‘µ ·≈– ‘Èπ ÿ¥§«“¡§‘¥*
38π’Ë§◊Õ§” —Ëß¢âÕ·√°·≈–¢âÕ ”§—≠∑’Ë ÿ¥ 39 à«π§” —Ëß¢âÕ Õß∑’Ë ”§—≠√Õß≈ß¡“§◊Õ ù√—°‡æ◊ËÕπ∫â“π
‡À¡◊Õπ√—°µ—«‡Õß*û 40°ÆªØ‘∫—µ‘∑—ÈßÀ¡¥·≈– ‘Ëß∑’ËºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†‡¢’¬π‰«â °Á¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§” —Ëß Õß
¢âÕπ’Èé

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)

23æ√–‡¬´Ÿ‰¥âæŸ¥°—∫ΩŸß™π ·≈–æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å«à“ 2çæ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ ·≈–
  æ«°ø“√‘ ’†¡’Õ”π“®„π°“√ Õπæ«°§ÿ≥‡√◊ËÕß°Æ¢Õß‚¡‡    3Õ–‰√∑’Ë‡¢“ Õπ °Á„Àâ

‡™◊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 ·≈–∑”æŸàÀâÕ¬∑’Ë¬“«°«à“∏√√¡¥“¡“·¢«π∑’Ë™“¬‡ ◊ÈÕ 6‡¢“™Õ∫ π—ËßÕ¬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’ËπâÕß°—πÀ¡¥ 9Õ¬à“‡√’¬°„§√∫π‚≈°π’È«à“ ù∫‘¥“û ‡æ√“–§ÿ≥¡’æ√–∫‘¥“‡æ’¬ßÕß§å‡¥’¬«Õ¬Ÿà∫π «√√§å
10·≈–Õ¬à“„Àâ„§√¡“‡√’¬°§ÿ≥«à“ ù§√Ÿû ‡æ√“–§ÿ≥¡’§√Ÿ‡æ’¬ß§π‡¥’¬«§◊Õæ√–§√‘ µå† 11§π∑’Ë¬‘Ëß„À≠à
∑’Ë ÿ¥„πÀ¡Ÿàæ«°§ÿ≥µâÕß‡ªìπºŸâ√—∫„™â 12§π∑’Ë¬°µ—«‡Õß„Àâ„À≠à°«à“§πÕ◊Ëπ ®–∂Ÿ°°¥„ÀâµË”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“ ◊́ËÕ„®§¥*
‡®â“‰¥âªî¥Àπ∑“ß§πÕ◊Ëπ‰¡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“ ◊́ËÕ„®§¥

¡—∑∏‘« 23:15

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—Èπ ‡¢“®–µâÕß∑”µ“¡§” “∫“π
π—Èπû 17‡®â“§π‚ßàµ“∫Õ¥ Õ—π‰Àπ ”§—≠°«à“°—π √–À«à“ß∑Õß§”°—∫«‘À“√∑’Ë∑”„Àâ∑Õß§”π—Èπ»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
18æ«°‡®â“¬—ßæŸ¥Õ’°«à“ ù∂â“„§√ “∫“πµàÕ·∑àπ∫Ÿ™“† ¡—π‰¡à¡’º≈Õ–‰√‡≈¬ ·µà∂â“„§√ “∫“πµàÕ
‡§√◊ËÕß‡ à́π‰À«â∫π·∑àπ∫Ÿ™“π—Èπ ‡¢“µâÕß∑”µ“¡§” “∫“ππ—Èπû 19‡®â“¡—πµ“∫Õ¥®√‘ßÊ Õ–‰√
 ”§—≠°«à“°—π √–À«à“ß¢Õß‡ à́π‰À«â°—∫·∑àπ∫Ÿ™“∑’Ë∑”„Àâ¢Õß‡ à́π‰À«âπ—Èπ»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï 20¥â«¬‡Àµÿπ’È „§√
°Áµ“¡∑’Ë “∫“πµàÕ·∑àπ∫Ÿ™“ ‡¢“°Á‰¥â “∫“πµàÕ·∑àπ∫Ÿ™“ √«¡∂÷ß∑ÿ° ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà∫π·∑àπ∫Ÿ™“π—Èπ¥â«¬ 21„§√
°Áµ“¡∑’Ë “∫“πµàÕ«‘À“√ ‡¢“°Á‰¥â “∫“πµàÕ«‘À“√√«¡∂÷ßæ√–Õß§åºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà„π«‘À“√π—Èπ¥â«¬ 22„§√
°Áµ“¡∑’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“ ◊́ËÕ„®§¥
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“¡‡√◊ËÕß ”§—≠„π°ÆªØ‘∫—µ‘ §◊Õ§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡ §«“¡‡¡µµ“ ·≈–§«“¡ ◊́ËÕ —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“ ◊́ËÕ„®§¥
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“ ◊́ËÕ„®§¥
æ«°‡®â“‡À¡◊Õπ°—∫Õÿ‚¡ß§åΩíß»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“ ◊́ËÕ„®§¥
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‡√“ àßºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“
§π∑’Ë¡’ªí≠≠“ ·≈–§√Ÿ¡“À“‡®â“ ·≈â«æ«°‡®â“°Á®—∫æ«°‡¢“‰ª¶à“∫â“ß ‰ªµ√÷ß∫π‰¡â°“ß‡¢π∫â“ß ‰ª
‡¶’Ë¬π„π∑’Ëª√–™ÿ¡†∫â“ß ·≈–‰≈à≈à“æ«°‡¢“Àπ’®“°‡¡◊ÕßÀπ÷Ëß‰ª¬—ßÕ’°‡¡◊ÕßÀπ÷Ëß∫â“ß 35¥—ßπ—Èπ 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¥
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®–≈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√ºŸâ∑’Ë¡“„ππ“¡¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µû*é

°“√∑”≈“¬«‘À“√°àÕπ ‘Èπ‚≈°
(¡°.13:1-31;≈°.21:5-33)

24 ‡¡◊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’ÈÀ√◊Õ‡ª≈à“ ‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ µ÷°

æ«°π’È®–∂Ÿ°∑”≈“¬®π ‘Èπ´“° ‰¡à‡ÀÁπ·¡â·µàÀ‘π —°°âÕπ«“ß ấÕπ∑—∫°—π‡≈¬é
3„π¢≥–∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́°”≈—ßπ—ËßÕ¬Ÿà∫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¢÷ÈπµàÕ Ÿâ°—∫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¡¢÷Èπ¡“° ∑”„Àâ§π‰¡à¡’§«“¡√—°µàÕ°—π 13·µàºŸâ∑’Ë∑π‰¥â®π∂÷ß∑’Ë ÿ¥®–‰¥â√—∫§«“¡√Õ¥
14¢à“«¥’‡√◊ËÕß·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“®–‰¥âªÉ“«ª√–°“»‰ª∑—Ë«‚≈° ‡æ◊ËÕ∑ÿ°™“µ‘®–‰¥â¬‘π‡°’Ë¬«°—∫¢à“«¥’π’È
·≈â«„π∑’Ë ÿ¥ °Á®–∂÷ß«—π ‘Èπ¬ÿ§é

¡—∑∏‘« 24:14

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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48¡—∑∏‘« 24:15

15çù ‘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∑’ËÕ¬Ÿà„π‰√àπ“ °≈—∫‰ª‡Õ“‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡ 19„π«—ππ—Èπ®–πà“°≈—«
¡“° ”À√—∫ºŸâÀ≠‘ß∑âÕß·≈–·¡à≈Ÿ°ÕàÕπ∑’Ë„Àâπ¡≈Ÿ° 20Õ∏‘…∞“π¢Õ„Àâ‡«≈“∑’Ë®–µâÕßÀπ’π—Èπ‰¡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
‡§¬‡°‘¥¢÷Èπ¡“°àÕππ—∫µ—Èß·µà‚≈°‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ®π∂÷ß‡¥’Î¬«π’È ·≈–®–‰¡à‡°‘¥¢÷Èπ¢π“¥π—ÈπÕ’°„πÕπ“§µ 22¬‘Ëß
‰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∑’Ëæ√–Õß§å‰¥â‡≈◊Õ°‰«â æ√–Õß§å®÷ß¬àπ‡«≈“π—Èπ„Àâ —Èπ≈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¬Ÿàπ’Ë ‰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° ́ ÷Ëß “¡“√∂¡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—Èπ ®–¡’ —≠≠“≥∫π∑âÕßøÑ“∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“∫ÿµ√¡πÿ…¬å†°”≈—ß®–¡“ ª√–™“™π∑—ÈßÀ¡¥
∫π‚≈°®–√âÕß‰Àâ§√Ë”§√«≠ ·≈–®–¡Õß‡ÀÁπ∫ÿµ√¡πÿ…¬å¡“∫π‡¡¶„π∑âÕßøÑ “
¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®∑’Ë¬‘Ëß„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√Ÿâ®“°µâπ¡–‡¥◊ËÕ ‡¡◊ËÕµâπ¡–‡¥◊ËÕ·µ°°‘Ëß°â“π·≈–„∫ÕàÕπ ‡√“®–√Ÿâ«à“ƒ¥Ÿ√âÕπ„°≈â¡“∂÷ß·≈â«
33‡™àπ‡¥’¬«°—∫‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥‡ÀÁπ‡Àµÿ°“√≥å∑—ÈßÀ¡¥π’È æ«°§ÿ≥°Á√Ÿâ«à“¡—πÕ¬Ÿà∑’ËÀπâ“ª√–µŸ·≈â« 34‡√“®–
∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ‡√◊ËÕßπ’È®–‡°‘¥¢÷Èπ°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√Ÿâ 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°√–∑—Ëß«—π∑’Ë‚πÕ“Àå‡¢â“‰ª„π‡√◊Õ
39§πæ«°π’È ‰¡à√Ÿâµ—«‡≈¬«à“®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ ®π°√–∑—Ëß‡°‘¥πÈ”∑à«¡·≈–æ—¥æ“§πæ«°π’È ‰ªÀ¡¥ ‡¡◊ËÕ∫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√Ÿâ«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)

25ç„π‡«≈“π—Èπ ·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“®–‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ°—∫ ‡æ◊ËÕπ‡®â“ “« ‘∫§π∑’Ë∂◊Õµ–‡°’¬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¬Ÿà·≈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√âÕß‡√’¬°«à“ ù§ÿ≥§– §ÿ≥§– ™à«¬‡ªî¥ª√–µŸ„Àâæ«°

©—πÀπàÕ¬§à–û

¡—∑∏‘« 25:11
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50¡—∑∏‘« 25:12

12·µà‡®â“∫à“«µÕ∫«à“ ù®–∫Õ°„Àâ º¡‰¡à√Ÿâ®—°§ÿ≥ —°ÀπàÕ¬û
13¥—ßπ—Èπ „Àâæ√âÕ¡Õ¬Ÿà‡ ¡Õ ‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¡à√Ÿâ∂÷ß«—π‡«≈“∑’Ë‡√“®–°≈—∫¡“é

‡√◊ËÕß∑“  “¡§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÷Ëß ·≈–„Àâ‡ß‘πÀπ÷Ëß∂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¡√Ÿâ«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‡¡◊ËÕ‡®â“√Ÿâ«à“¢â“‡°Á∫‡°’Ë¬«„π ‘Ëß∑’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“∂ÿß‡ß‘π®“°‡¢“‰ª„Àâ§π∑’Ë¡’∂ÿß‡ß‘π ‘∫∂ÿß 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—Èß·µà‡√‘Ë¡ √â“ß‚≈° 35‡æ√“–‡¡◊ËÕ‡√“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√Ÿâ«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√Ÿâ«à“Õ–‰√°Áµ“¡∑’Ëæ«°‡®â“‰¡à‰¥â∑”°—∫§π∑’ËµË”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)

26‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́æŸ¥‡√◊ËÕßæ«°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√–‡¬ Ÿ́‰ª¶à“ 5·µàæ«°‡¢“µ°≈ß°—π«à“ çÕ¬à“‡æ‘Ëß∑”„π™à«ß‡∑»°“≈ ‡æ√“–
ª√–™“™π®–·µ°µ◊ËπÕ≈À¡à“π¢÷Èπé

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÷Ëß∂◊Õ¢«¥„ àπÈ”ÀÕ¡√“§“·æß¡“°¡“À“æ√–Õß§å ‡∏Õ™‚≈¡πÈ”ÀÕ¡≈ß∫π»’√…–¢Õßæ√–Õß§å

¡—∑∏‘« 26:7
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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÷Ëß„π ‘∫ Õß§π¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́ ‰¥â ‰ªæ∫æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™
15‡¢“∂“¡«à“ ç®–®à“¬„Àâ‡∑à“‰À√à ∂â“º¡ àßµ—«æ√–‡¬´Ÿ„Àâé ·≈â«æ«°‡¢“°Á„Àâ‡ß‘π¬Ÿ¥“  “¡ ‘∫‡À√’¬≠
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√–‡¬ Ÿ́«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—Ëπ·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¬°

¡—∑∏‘« 26:8

26:11 ù§π®π...‡ ¡Õû ¥Ÿ‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘15:11
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‚∑…„Àâ°—∫§«“¡∫“ª¢Õß§π∑—ÈßÀ≈“¬ 29‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“µàÕ‰ªπ’È ‡√“®–‰¡à¥◊Ë¡‡À≈â“Õßÿàππ’ÈÕ’° ®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 ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‡¢’¬π‰«â
„πæ√–§—¡¿’√å†«à“

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—Èπæ√–‡¬´Ÿ°Áæ“»‘…¬å ‰ª„π∑’Ë·ÀàßÀπ÷Ëß‡√’¬°«à“ ‡°∑‡ ¡π’ ·≈–∫Õ°æ«°‡¢“«à“ çπ—ËßÕ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë
‡√“®–‡¥‘π‰ªÕ∏‘…∞“π∑“ß‚πâπé 37æ√–Õß§åæ“‡ª‚µ√°—∫≈Ÿ°∑—Èß 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÷Ëß °â¡Àπâ“´∫≈ß°—∫æ◊Èπ¥‘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°≈—∫¡“∑’Ëæ«°»‘…¬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◊ËÕ®–‰¥â ‰¡àµ°‡¢â“‰ª„π°“√¬—Ë«¬«π ∂÷ß·¡â®‘µ„®¢Õß§ÿ≥Õ¬“°∑”„π ‘Ëß∑’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

¡—∑∏‘« 26:45

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°¢÷Èπ‰ª°—π‡∂Õ– ‡ÀÁπ‰À¡§π∑’ËÀ—°À≈—ß‡√“¡“
·≈â«é

æ√–‡¬´Ÿ∂Ÿ°®—∫
(¡°.14:43-50;≈°.22:47-53;¬Œ.18:3-12)

47æ√–Õß§å¬—ßæŸ¥‰¡à∑—π¢“¥§” ¬Ÿ¥“  ÷́Ëß‡ªìπÀπ÷Ëß„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√–‡¬´ŸæŸ¥°—∫‡¢“«à“ ç‡°Á∫¥“∫„ àΩí°‡ ’¬ ‡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—Ëß ÕπÕ¬Ÿà„π«‘À“√†∑ÿ°«—π°≈—∫‰¡à¡“®—∫ 56·µà∑—ÈßÀ¡¥π’È‡°‘¥¢÷Èπ °Á‡æ◊ËÕ®–‰¥â
‡ªìπ®√‘ßµ“¡∑’ËºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†‰¥â‡¢’¬π‰«âé ·≈â«æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å‰¥â∑‘Èßæ√–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—°∫«™ Ÿß ÿ¥†®÷ß¬◊π¢÷Èπ ∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«à“ ç·°®–‰¡à·°âµ—«„π ‘Ëß∑’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

¡—∑∏‘« 26:46

26:53 Àπ÷Ëß°Õß∑À“√‚√¡—π ¡’∑À“√ª√–¡“≥À°æ—π§π
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65·≈â«À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥†°Á©’°∑÷Èß‡ ◊ÈÕºâ“¢Õßµ—«‡Õß·≈–æŸ¥«à“ ç¡—πæŸ¥À¡‘Ëπª√–¡“∑™—¥Ê
‡√“¬—ßµâÕß°“√æ¬“πÕ–‰√Õ’° ‡ÀÁπ‰À¡æ«°§ÿ≥°Á‰¥â¬‘π§”À¡‘Ëπª√–¡“∑ ·≈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

‡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—ËßÕ¬Ÿà¢â“ßπÕ°∑’Ë≈“π∫â“π ·≈– “«„™â§πÀπ÷Ëß‡¢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∑’Ëª√–µŸ∫â“π  “«„™âÕ’°§π‡ÀÁπ‡¢“°Á∫Õ°°—∫∑ÿ°§π∑’ËÕ¬Ÿàµ√ßπ—Èπ«à“ ç§π

π’ÈÕ¬Ÿà°—∫‡¬ Ÿ́™“«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)

27µÕπ‡™â“¡◊¥ æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–ºŸâ„À≠à∑—ÈßÀ¡¥‰¥âµ—¥ ‘π°—π«à“ æ√–‡¬´Ÿ ¡§«√µ“¬
  2æ«°‡¢“¡—¥æ√–Õß§å ·≈â«π”µ—«‰ª¡Õ∫„Àâ°—∫ªï≈“µ‡®â“‡¡◊Õß

¬Ÿ¥“ ¶à“µ—«µ“¬
(°®.1:18-19)

3‡¡◊ËÕ¬Ÿ¥“ §π∑’ËÀ—°À≈—ßæ√–‡¬ Ÿ́‡ÀÁπ«à“æ√–Õß§å∂Ÿ°µ—¥ ‘π≈ß‚∑…∂÷ßµ“¬ °Á√Ÿâ ÷°‡ ’¬„®¡“° ‡¢“
®÷ß§◊π‡ß‘π “¡ ‘∫‡À√’¬≠„Àâ°—∫À—«Àπâ“π—°∫«™ ·≈–æ«°ºŸâ„À≠à4¬Ÿ¥“ §√Ë”§√«≠«à“ çº¡‰¥â
∑”∫“ª‰ª·≈â« ∑’Ë‰¥âÀ—°À≈—ßºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï§πÀπ÷Ëßé æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–æ«°ºŸâ„À≠à®÷ßµÕ∫«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“

¡—∑∏‘« 27:9
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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“‡Àµÿº≈∑’Ëæ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–æ«°ºŸâ „À≠à¡Õ∫µ—«æ√–‡¬ Ÿ́¡“„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‡¡◊ËÕªï≈“µ‡ÀÁπ«à“‡¢“∑”Õ–‰√‰¡à‰¥â¡“°°«à“π’È ·≈–‡√‘Ë¡‡°‘¥§«“¡«ÿàπ«“¬¢÷Èπ·≈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*

¡—∑∏‘« 27:10

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—Èπæ«°‡¢“°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“°‘ËßÕâÕ¡“µ’À—«æ√–Õß§å 31‡¡◊ËÕ
≈âÕ‡≈’¬π®πæÕ„®·≈â« æ«°‡¢“°Á∂Õ¥™ÿ¥ ’·¥ßÕÕ° „ à‡ ◊ÈÕºâ“™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¡“®—∫ ≈“°·∫àß°—π 36·≈â«æ«°‡¢“°Áπ—Ëß‡ΩÑ“æ√–Õß§åÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ 37®“°π—Èπ‡¢“‰¥â
‡¢’¬π§”ª√–®“πµ‘¥‰«â‡Àπ◊ÕÀ—«æ√–Õß§å«à“ çπ’Ë§◊Õ‡¬ Ÿ́ °…—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«‡√“®–‡™◊ËÕ‡¢“ 43∂â“‡¢“‰«â„®æ√–‡®â“ ∂â“
æ√–‡®â“µâÕß°“√µ—«‡¢“ °Á¢Õ„Àâæ√–‡®â“™à«¬™’«‘µ‡¢“‡¥’Î¬«π’È „π‡¡◊ËÕ‡¢“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√–‡¬ Ÿ́‰¥â√âÕßÕÕ°¡“‡ ’¬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«‘Ëß‰ª‡Õ“øÕßπÈ”¡“™ÿ∫‡À≈â“Õßÿàπ‡°√¥µË” ·≈â«‡ ’¬∫‡¢â“
°—∫ª≈“¬°â“πµâπÕâÕ¬◊Ëπ„Àâæ√–Õß§å¥◊Ë¡ 49·µàæ«°∑’Ë‡À≈◊ÕæŸ¥«à“ çÕ¬à“‰ª¬ÿàß°—∫¡—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—Èπ‡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∑’Ëµ“¬‰ª·≈â«°Áøóôπ¢÷Èπ¡“ 53À≈—ß®“°æ√–‡¬ Ÿ́øóôπ¢÷Èπ¡“Õ’°§√—Èß æ«°‡¢“°ÁÕÕ°¡“®“°Õÿ‚¡ß§åΩíß»æ
®“°π—Èπæ“°—π‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ·≈–ª√“°Øµ—«„Àâª√–™“™π®”π«π¡“°‰¥â‡ÀÁπ

54‡¡◊ËÕæ«°π“¬√âÕ¬†·≈–æ«°∑À“√∑’Ë‡ΩÑ“æ√–‡¬ Ÿ́Õ¬Ÿà‡ÀÁπ·ºàπ¥‘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÷Ëß®“°‡¡◊ÕßÕ“√‘¡“‡∏’¬™◊ËÕ ‚¬‡´ø ‡¢“‡ªìπ»‘…¬å§πÀπ÷Ëß¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́
58‚¬‡´ø‰¥â ‰ªÀ“ªï≈“µ‡æ◊ËÕ¢Õ»ææ√–‡¬´Ÿ ªï≈“µ®÷ß —Ëß„Àâ∑À“√¡Õ∫»ææ√–‡¬´Ÿ„Àâ°—∫‚¬‡´ø 59‚¬
‡´ø‰¥âπ”»ææ√–‡¬ Ÿ́‰ª ·≈–‡Õ“ºâ“≈‘π‘π –Õ“¥æ—π»æ‰«â 60‡¢“π”»æ‰ª‰«â∑’ËÕÿ‚¡ß§åΩíß»æ„À¡à¢Õß
‡¢“‡Õß ÷́Ëß‡¢“‰¥â¢ÿ¥‡¢â“‰ª„πÀ‘π ·≈–°àÕπ®–®“°‰ª ‡¢“‰¥â°≈‘ÈßÀ‘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
62«—π√ÿàß¢÷Èπ´÷Ëßµ√ß°—∫«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ 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
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æ√–‡¬ Ÿ́øóôπ®“°§«“¡µ“¬
(¡°.16:1-8;≈°.24:1-12;¬Œ.20:1-10)

28À≈—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*

2„π¢≥–π—Èπ‡Õß ‰¥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“·≈∫ ‡ ◊ÈÕºâ“¢“«‡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°—∫∑’Ëæ√–Õß§å‰¥âæŸ¥‰«â ¡“¥Ÿ∑’Ë∑’Ë‡¢“«“ß√à“ß¢Õßæ√–Õß§å ‘ 7√’∫‰ª∫Õ°æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å«à“
ùæ√–Õß§åøóôπ®“°§«“¡µ“¬·≈â« ·≈–µÕππ’Èæ√–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—Èπ æ√–‡¬´Ÿ°Á¡“¬◊πÕ¬Ÿà¢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

∑À“√¬“¡√“¬ß“πæ«°À—«Àπâ“π—°∫«™
11¢≥–∑’ËÀ≠‘ß∑—Èß 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‡¢“ —Ëß«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√Ÿâ ‰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

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√–‡¬ Ÿ́‡¢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

¡—∑∏‘« 28:20

01 mat with reference 26/8/03, 10:50 AM59



60

Àπ—ß ◊Õ¡“√–‚°

ºŸâ‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ¡“√–‚°§◊Õ¬ÕÀåπ ¡“√–‚° ÷́Ëß‰¡à‰¥â‡ªìπ
»‘…¬å‡Õ°Àπ÷Ëß„π ‘∫ Õß§π¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́ ·µà‡¢“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ
√à«¡ß“π°—∫»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́∫“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√–‡¬ Ÿ́∑”∑’Ë· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“æ√–Õß§å‡ªìπæ√–∫ÿµ√¢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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¡“√–‚°
§”‡∑»π“¢Õß¬ÕÀåπ§π∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”

(¡∏.3:1-12;≈°.3:1-9,15-17;¬Œ.1:19-28)

1π’Ë§◊Õ®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ¢Õß¢à“«¥’†‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡¬ Ÿ́°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à* ºŸâ‡ªìπ∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“† 2‡√◊ËÕßπ’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†

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¬Ÿà°—∫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‡¡◊ËÕ‡ ’¬ßπ—Èπ‡ß’¬∫≈ß æ√–«‘≠≠“≥‰¥â àßæ√–‡¬ Ÿ́‡¢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«

¡“√–‚° 1:1
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æ√–‡¬´Ÿ‡≈◊Õ°≈Ÿ°»‘…¬å
16¢≥–∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‡¥‘πÕ¬Ÿà√‘¡Ωíòß∑–‡≈ “∫°“≈‘≈’ 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§åæŸ¥°—∫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 à́Õ¡·´¡·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√–‡¬ Ÿ́‰≈àº’™—Ë«
(≈°.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¡ —Ëß 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÷Ëß„π∑’Ëª√–™ÿ¡∑’Ë¡’º’™—Ë« ‘ßÕ¬Ÿà√âÕßµ–‚°π¢÷Èπ¡“«à“ 24ç‡¬ Ÿ́™“«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√–‡¬ Ÿ́√—°…“§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—Èπ‡¡◊ËÕµ–«—πµ°¥‘π·≈â« ºŸâ§πµà“ßæ“§π‡®Á∫‰¢â ‰¥âªÉ«¬ ·≈–§π∑’Ë∂Ÿ°º’ ‘ß¡“À“æ√–Õß§å
33§π∑—Èß‡¡◊Õß‰¥â¡“ÕÕ°—πÕ¬Ÿà∑’ËÀπâ“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√–‡¬ Ÿ́‡µ√’¬¡∫Õ°‡√◊ËÕß¢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

1:16 ‡ª‚µ√ À√◊Õ ´’‚¡π
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38·µàæ√–Õß§å°≈—∫µÕ∫«à“ ç„Àâæ«°‡√“‰ª‡¡◊ÕßÕ◊Ëπ·∂«Ê π’È°—π‡∂Õ– ‡√“®–‰¥â —Ëß Õπ∑’Ëπ—Ëπ¥â«¬
∑’Ë‡√“¡“°Á‡æ◊ËÕ —Ëß Õππ’Ë·À≈–é 39æ√–Õß§å®÷ß‰¥â‡¥‘π∑“ß‰ª∑—Ë«·§«âπ°“≈‘≈’  —Ëß Õπµ“¡∑’Ë
ª√–™ÿ¡™“«¬‘«†·≈–¢—∫º’™—Ë«À≈“¬µπÕÕ°‰ª

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∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́®–„Àâ‡¢“‰ª æ√–Õß§å°Á‰¥â —Ëß°”™—∫‡¢“«à“ 44çÕ¬à“‰ª‡≈à“‡√◊ËÕßπ’È„Àâ„§√øíß≈à–
·µà„Àâ ‰ªÀ“π—°∫«™ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢“ ”√«®¥Ÿ«à“§ÿ≥À“¬·≈â« ·≈–‡Õ“‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“‰ªµ“¡∑’Ë‚¡‡  * —Ëß¥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√–‡¬ Ÿ́‡¢â“‰ª„π‡¡◊ÕßÕ¬à“ß‡ªî¥‡º¬‰¡à‰¥âÕ’°µàÕ‰ª æ√–Õß§å®÷ßµâÕßÕ¬ŸàπÕ°‡¡◊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«—πµàÕ¡“ æ√–‡¬´Ÿ°Á‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡Õ’°  æÕ™“«∫â“π√Ÿâ¢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—ËßÕ¬Ÿà∑’Ëπ—ËπÀ≈“¬§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¬Ÿà®÷ßæŸ¥«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≥√Ÿâ«à“∫ÿµ√¡πÿ…¬å† ¡’Õ”π“®„π‚≈°∑’Ë®–¬°‚∑…∫“ª‰¥âé æ√–Õß§å®÷ßæŸ¥°—∫§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√–‡¬ Ÿ́‰¥â ‰ª∑’Ë∑–‡≈ “∫Õ’° ¡’§π¡“À“æ√–Õß§å‡¬Õ–¡“° ·≈–æ√–Õß§å°Á‰¥â —Ëß Õπæ«°‡¢“

¡“√–‚° 2:13

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√–‡¬ Ÿ́«à“ ç∑”‰¡‡¢“∂÷ß°‘π
Õ“À“√°—∫æ«°§π‡°Á∫¿“…’·≈–æ«°§π∫“ªé

17‡¡◊ËÕæ√–Õß§å‰¥â¬‘π°ÁµÕ∫«à“ ç§π ∫“¬¥’‰¡àµâÕß°“√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°—πé

™“«¬‘«∫“ß§π«‘®“√≥åæ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.12:1-8;≈°.6:1-5)

23¡’§√—ÈßÀπ÷Ëß„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ 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«°
»‘…¬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

¡“√–‚° 2:14

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)

3æ√–‡¬ Ÿ́‡¢â“‰ª„π∑’Ëª√–™ÿ¡¢Õß™“«¬‘«Õ’° ¡’™“¬¡◊Õ≈’∫§πÀπ÷ËßÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ 2¡’∫“ß§π§Õ¬®âÕß®—∫º‘¥
 æ√–Õß§åÕ¬Ÿà ‡¢“°”≈—ß¥Ÿ«à“æ√–Õß§å®–√—°…“™“¬¡◊Õ≈’∫§ππ—Èπ „π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“À√◊Õ‰¡à

3æ√–Õß§å —Ëß§π¡◊Õ≈’∫«à“ ç¡“¢â“ßÀπâ“π’ÈÀπàÕ¬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—Èπ¬◊¥¡◊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‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ ‡¡◊Õß‡Õ‚¥¡ ·§«âπµà“ßÊ ∑’ËÕ¬ŸàΩíòßµ√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
¬‘Ëß‡∫’¬¥‡ ’¬¥°—π‡¢â“¡“‡æ◊ËÕ®—∫µâÕßæ√–Õß§å 11‡¡◊ËÕ‰√°Áµ“¡∑’Ëæ«°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
(¡∏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§åµâÕß°“√∑’Ë®– àßæ«°‡¢“ÕÕ°‰ª —Ëß 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∫ ∑—Èß Õß§ππ’Èæ√–Õß§å‰¥â„Àâ™◊ËÕ„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«

¡“√–‚° 3:21
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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—Èπ¡—¥‰«â°àÕπ®÷ß®–ª≈âπ¢â“«¢Õß„π∫â“π‰¥â 28‡√“
®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ æ√–‡®â“®–¬°‚∑…„Àâ°—∫§«“¡∫“ª∑ÿ°™π‘¥·≈–§”¥ŸÀ¡‘Ëπ∑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

‡√◊ËÕß™“«π“À«à“πæ◊™
(¡∏.13:1-9;≈°.8:4-8)

4æ√–Õß§å —Ëß ÕπÕ¬Ÿà√‘¡∑–‡≈ “∫Õ’° ¡’§π¡“ÀâÕ¡≈âÕ¡æ√–Õß§å‡¬Õ–¡“° æ√–Õß§å®÷ß¢÷Èπ‰ªπ—Ëß
 ∫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√–‡¬ Ÿ́Õ¬Ÿà§π‡¥’¬« »‘…¬å∑—Èß ‘∫ Õß§πæ√âÕ¡°—∫§π∑’Ëµ‘¥µ“¡°Á¡“∂“¡∂÷ß§«“¡
À¡“¬¢Õß‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫æ«°π—Èπ
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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 ‘Ëß∑’Ë‡√“¡’
(≈°.8:16-18)

21·≈â«æ√–Õß§åæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç¡’„§√∫â“ß∑’Ë®ÿ¥µ–‡°’¬ß·≈â«‡Õ“‰ª‰«â„µâ∂—ßÀ√◊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®–
¬‘Ëß‡¢â“„®¡“°¢÷Èπ‡∑à“π—Èπ ·≈–®–‰¥â¡“°°«à“π—Èπ‡ ’¬¥â«¬ È́”25§π∑’Ë‡¢â“„®Õ¬Ÿà·≈â«°Á®–‡¢â“„®¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ
 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—Èπ®–À≈—∫À√◊Õµ◊Ëπ æ◊™π—Èπ°Á·µ°ÀπàÕ·≈–‡®√‘≠ßÕ°ß“¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ∑ÿ°«—π∑ÿ°§◊π
‚¥¬∑’Ë™“¬§ππ’È ‰¡à√Ÿâ«à“¡—πßÕ°¢÷Èπ¡“‰¥â¬—ß‰ß 28‡æ√“–¥‘π‡ªìπµ—«∑’Ë∑”„Àâ‡¡≈Á¥æ◊™π—ÈπßÕ°¢÷Èπ‡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
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‡¡≈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°‘Ëß°â“π “¢“®ππ°¡“∑”√—ß„µâ√à¡‰¡â ‰¥âé 33æ√–Õß§å‰¥â„™â‡√◊ËÕß·∫∫π’ÈÕ’°À≈“¬‡√◊ËÕß —Ëß 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∑‘ÈßΩŸß
™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 ‰¡àÀà«ß°—π∫â“ß‡≈¬À√◊Õ æ«°‡√“°”≈—ß®–®¡πÈ”µ“¬°—πÕ¬Ÿà·≈â«
ç

39æ√–Õß§å®÷ß≈ÿ°¢÷ÈπÀâ“¡≈¡·≈–§≈◊Ëπ«à“ ç‡ß’¬∫ ß∫´–é ·≈–∑—π„¥π—Èπ‡Õß ≈¡°ÁÀ¬ÿ¥æ—¥·≈–
§≈◊Ëπ°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√–‡¬ Ÿ́√—°…“™“¬∑’Ë∂Ÿ°º’™—Ë« ‘ß
(¡∏.8:28-34;≈°.8:26-39)

5æ«°‡¢“¡“∂÷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“ Ÿß ÿ¥ ¡“¬ÿàß°—∫º¡∑”‰¡ ™à«¬ —≠≠“µàÕæ√–‡®â“ÀπàÕ¬«à“®–‰¡à∑√¡“πº¡é 8‡æ√“–æ√–‡¬ Ÿ́
∫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“
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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—Èπ æ«°º’™—Ë«®÷ßÕÕ°®“°√à“ß™“¬§ππ’È ‰ª‡¢â“ ‘ßΩŸßÀ¡Ÿ·∑πÀ¡Ÿ∑—ÈßΩŸß ÷́Ëß¡’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∑’Ëµ“¬·≈â«°—∫ºŸâÀ≠‘ß∑’ËªÉ«¬
(¡∏.9:18-26;≈°.8:40-56)

21æ√–‡¬´Ÿ≈ß‡√◊Õ¢â“¡°≈—∫‰ªÕ’°Ωíòß¢Õß∑–‡≈ “∫ ΩŸß™π®”π«π¡“°¡“ÀâÕ¡≈âÕ¡æ√–Õß§å∑’Ë
√‘¡Ωíòß∑–‡≈ “∫π—Èπ 22¡’À—«Àπâ“¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘«†§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ ‰¬√—  ‡¢â“¡“°√“∫∑’Ë‡∑â“¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́
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¡’ºŸâÀ≠‘ß§πÀπ÷Ëßµ°‡≈◊Õ¥*¡“ ‘∫ Õßªï·≈â« 26‡∏Õ∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π ¡“°®“°

°“√‰ª√—°…“°—∫À¡ÕÀ≈“¬§π ·≈–®à“¬§à“√—°…“®πÀ¡¥µ—« ·µà°Á¬—ß‰¡à¥’¢÷Èπ ́ È”√â“¬°≈—∫·¬à≈ß‰ªÕ’°
27‡¡◊ËÕ‡∏Õ‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́ ‡∏Õ°Á‡∫’¬¥§π‡¢â“¡“Õ¬ŸàÀ≈—ßæ√–Õß§å ·≈–·µ–‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡¢Õß
æ√–Õß§å 28‡æ√“–‡∏Õ§‘¥„π„®«à“ ç∂â“©—π·§à·µ–‡ ◊ÈÕºâ“¢Õß‡¢“‡∑à“π—Èπ ©—π°Á®–À“¬®“°‚√§é
29‡≈◊Õ¥∑’Ë ‰À≈Õ¬Ÿà°ÁÀ¬ÿ¥∑—π∑’ ·≈–‡∏Õ°Á√Ÿâµ—««à“À“¬·≈â« 30æ√–‡¬ Ÿ́√Ÿâ∑—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§åøíß 34æ√–‡¬ Ÿ́®÷ßæŸ¥°—∫‡∏Õ«à“ çÀ≠‘ß‡Õã¬ §«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§ÿ≥ ∑”„Àâ§ÿ≥À“¬·≈â«  ∫“¬„®
‰¥â·≈â« ‰¡àµâÕß∑√¡“πÕ’°µàÕ‰ª·≈â«é

35¢≥–∑’Ëæ√–Õß§å¬—ßæŸ¥Õ¬Ÿàπ—Èπ¡’§π®“°∫â“π¢Õß‰¬√— ¡“∫Õ°‡¢“«à“ ç≈Ÿ° “«¢Õß∑à“πµ“¬·≈â«
‰¡àµâÕß√∫°«πÕ“®“√¬å·≈â«≈à–é

¡“√–‚° 5:35

5:20 ·§«âπ‡¥§“‚ª≈‘  À√◊Õ·§«âπ∑»∫ÿ√’ ‡ªìπ™◊ËÕ„π¿“…“°√’° ·ª≈«à“  ‘∫‡¡◊Õß µ—ÈßÕ¬Ÿà∑“ßΩíòßµ–«—πÕÕ°¢Õß∑–‡≈ “∫°“≈‘≈’
5:25 µ°‡≈◊Õ¥ À¡“¬∂÷ß ¡’‡≈◊Õ¥‰À≈ÕÕ°¡“®“°Õ«—¬«–‡æ»‰¡àÀ¬ÿ¥ ‡À¡◊Õπª√–®”‡¥◊Õπ¢ÕßºŸâÀ≠‘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)

6æ√–‡¬´Ÿ‰ª®“°∑’Ëπ—Ëπ·≈–°≈—∫‰ª∫â“π‡¥‘¡ æ«°»‘…¬å°Áµ‘¥µ“¡‰ª¥â«¬  2‡¡◊ËÕ∂÷ß«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“
†  æ√–Õß§å°Á‰¥â —Ëß ÕπÕ¬Ÿà„π∑’Ëª√–™ÿ¡¢Õß™“«¬‘« ¡’§π‡¬Õ–¡“° ∑’Ë∑÷Ëß„π§” Õπ¢Õßæ√–Õß§å
·≈–æŸ¥°—π«à“ ç‡¢“‰ª‡Õ“§«“¡√Ÿâ·∫∫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√–‡¬ Ÿ́®÷ßæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç∑’Ë‰ÀπÊ ‡¢“°Á„Àâ‡°’¬√µ‘°—∫ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“°—π∑—Èßπ—Èπ ¬°‡«âπ

„π∫â“π‡¡◊Õß „πÀ¡Ÿà≠“µ‘æ’ËπâÕß ·≈–„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“‡ ◊ÈÕºâ“ ”√Õß‰ªé
10æ√–Õß§åæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç∫â“π‰Àπ∑’ËµâÕπ√—∫§ÿ≥ °Á„ÀâÕ¬Ÿà∑’Ë∫â“ππ—Èπµ≈Õ¥®π°«à“®–®“°‡¡◊Õßπ—Èπ‰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“¬

¡“√–‚° 5:36

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“√“™°“√™—Èπ Ÿß π“¬∑À“√™—ÈπºŸâ„À≠à ·≈–§π ”§—≠Ê ¢Õß·§«âπ°“≈‘≈’¡“„πß“π 22≈Ÿ° “«
¢Õßπ“ß‡Œ‚√‡¥’¬ ‡¢â“¡“‡µâπ√” ∑”„Àâ‡Œ‚√¥·≈–∫√√¥“·¢°‡À√◊ËÕ∂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 àßÕÕ°‰ª ‰¥â°≈—∫¡“À“æ√–Õß§å ·≈–‡≈à“‡√◊ËÕß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‰¥â∑”·≈–‰¥â
 Õπ„Àâæ√–Õß§åøíß ·≈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«°‡¢“

¡“√–‚° 6:33

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—Èπ‡¬Áπ¡“°·≈â« æ«°»‘…¬å¡“∫Õ°æ√–Õß§å«à“ çÕ“®“√¬å ∑’Ëπ’Ë‡ª≈’Ë¬«¡“° ·≈–π’Ë°Á‡¬Áπ
¡“°·≈â« 36„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 àß„Àâ°—∫æ«°»‘…¬å‰ª·®°™“«∫â“π ·≈–æ√–Õß§å·∫àßª≈“ Õßµ—«π—Èπ·®°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‡¡◊ËÕ°‘π‡ √Á®·≈â« æ√–Õß§å„Àâæ«°»‘…¬å≈ß‡√◊Õ¢â“¡‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‡∫∏‰´¥“ ́ ÷ËßÕ¬ŸàΩíòßµ√ß¢â“¡°àÕπ
 à«πæ√–Õß§å¬—ß√Õ àß™“«∫â“πÕ¬Ÿà 46À≈—ß®“°™“«∫â“π°≈—∫À¡¥·≈â«æ√–Õß§å‰¥â¢÷Èπ‰ªÕ∏‘…∞“π∑’Ë∫π¿Ÿ‡¢“

47„π§◊ππ—Èπ‡√◊Õ¢Õßæ«°»‘…¬å¬—ß≈Õ¬Õ¬Ÿà°≈“ß∑–‡≈ “∫  à«πæ√–Õß§åÕ¬Ÿà∫πΩíòß‡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‡¡◊ËÕæ«°»‘…¬å‡ÀÁπæ√–Õß§å‡¥‘πÕ¬Ÿà∫ππÈ” °Á§‘¥«à“‡ªìπº’‡≈¬√âÕßµ–‚°π°—π≈—Ëπ 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¬Ÿà®÷ß¬—ß‰¡à‡¢â“„®∂÷ß°“√Õ—»®√√¬å∑’Ëæ√–Õß§å‡æ‘Ëß∑”‰ª°—∫¢π¡ªíßÀâ“°âÕππ—Èπ

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¡¥

¡“√–‚° 6:34

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)

7æ«°ø“√‘ ’†°—∫æ«°§√ŸºŸâ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘∫“ß§π∑’Ë¡“®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ æ“°—π¡“À“æ√–‡¬ Ÿ́
 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≈“¥°ÁµâÕß≈â“ß¡◊Õ°àÕπ°‘π‡À¡◊Õπ°—π πÕ°®“°π’È ¬—ß√—°…“ª√–‡æ≥’Õ◊ËπÊ 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…¬åµ—Èß¢÷Èπ‡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’Èæ«°§ÿ≥°Á‰¡à‰¥â∑”µ“¡§” —Ëß¢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°ÁæŸ¥µàÕ«à“ ç ‘Ëß∑’ËÕÕ°¡“®“°µ—«§ππ—Ëπ·À≈– ∑’Ë∑”„Àâ§π °ª√°„π “¬µ“æ√–‡®â“
21‡æ√“–∑’ËÕÕ°¡“®“°µ—«°ÁÕÕ°¡“®“°®‘µ„® ·≈–„®π’Ë‡Õß‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß§«“¡§‘¥™—Ë«√â“¬ §«“¡º‘¥

¡“√–‚° 7:21

7:10 ‚¡‡    ‡ªìπºŸâ∑’Ëπ”™“«¬‘«ÕÕ°®“°°“√‡ªìπ∑“ „πª√–‡∑»Õ’¬‘ªµå ·≈–‡ªìπºŸâ‡¢’¬π°ÆªØ‘∫—µ‘10 ª√–°“√
7:10 ç„Àâπ—∫∂◊ÕæàÕ·≈–·¡à¢Õßµπé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 20:12 ·≈– Àπ—ß ◊Õ  ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘5:16
7:10 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
7:16 ∫“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√–‡¬ Ÿ́™à«¬ºŸâÀ≠‘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√Ÿâ«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«°∑’ËæŸ¥‰¡à§àÕ¬‰¥â§πÀπ÷Ëß¡“À“æ√–‡¬ Ÿ́
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—Èπ∂Õπ„®¬“« ·≈â«æŸ¥°—∫™“¬§ππ—Èπ«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’°§√—ÈßÀπ÷Ëß∑’Ë™“«∫â“π¡“°¡“¬¡“Õ¬Ÿà°—∫æ√–‡¬´Ÿ æ«°‡¢“‰¡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

¡“√–‚° 7:22

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 —Ëß„Àâ™“«∫â“ππ—Ëß≈ß°—∫æ◊Èπ ·≈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◊ËÕæ‘ Ÿ®πå«à“
æ√–Õß§å¡“®“°æ√–‡®â“ 12æ√–‡¬ Ÿ́∂Õπ„®¬“«·≈–æŸ¥«à“ ç∑”‰¡§π ¡—¬π’È ™Õ∫‡√’¬°„Àâ∑” ‘Ëß
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√–‡¬ Ÿ́‡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 ¡’ÀŸ°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

¡“√–‚° 8:24

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’°§√—ÈßÀπ÷Ëß §πµ“∫Õ¥°Á‰¥â‡æàß¥Ÿ µ“¢Õß‡¢“°ÁÀ“¬ π‘∑
¡Õß‡ÀÁπ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß™—¥‡®π 26æ√–Õß§å∫Õ°„Àâ‡¢“°≈—∫∫â“π‚¥¬∫Õ°«à“ çÕ¬à“‡¢â“‰ª„πÀ¡Ÿà∫â“ππ—Èπé

‡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“‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†§πÀπ÷Ëßé

29·≈â«æ√–Õß§å∂“¡«à“ ç·≈â«æ«°§ÿ≥≈à– §‘¥«à“‡√“‡ªìπ„§√é ‡ª‚µ√µÕ∫«à“ ç‡ªìπ
°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à*é

30æ√–Õß§å®÷ß‡µ◊Õπæ«°»‘…¬å‰¡à„Àâ∫Õ°§πÕ◊Ëπ«à“æ√–Õß§å‡ªìπ„§√

æ√–‡¬´Ÿ∑”π“¬∂÷ß§«“¡µ“¬¢Õßæ√–Õß§å
(¡∏.16:21-28;≈°.9:22-27)

31·≈â«æ√–‡¬´Ÿ‡√‘Ë¡ Õπ„Àâæ«°‡¢“√Ÿâ«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‡¢“®–øóôπ¢÷Èπ¡“Õ’°„π«—π∑’Ë “¡é 32æ√–Õß§å‡≈à“‡√◊ËÕßπ’È„Àâæ«°‡¢“øíßÕ¬à“ß™—¥‡®π ‡ª‚µ√
®÷ß¥÷ßæ√–Õß§å‰ª¢â“ßÊ ·≈â«µàÕ«à“æ√–Õß§å∑’ËæŸ¥Õ¬à“ßπ—Èπ 33æ√–Õß§å°ÁÀ—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§åæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ¡’∫“ß§π„π∑’Ëπ’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√–‡¬ Ÿ́°Á‡ª≈’Ë¬π‰ªµàÕÀπâ“æ«°‡¢“ 3‡ ◊ÈÕºâ“¢Õßæ√–Õß§å°≈“¬‡ªìπ ’¢“«‡ª≈àß

¡“√–‚° 8:25

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√–‡¬ Ÿ́«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ ¥’¡“°‡≈¬∑’Ëæ«°‡√“Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë æ«°‡√“®–‰¥â √â“ß‡æ‘ß*¢÷Èπ
¡“ “¡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‡™◊ËÕøíß‡¢“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“ çøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡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√–‡¬ Ÿ́∂“¡«à“ ç°”≈—ß‡∂’¬ß°—π‡√◊ËÕßÕ–‰√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°≈‘Èß‰ª°≈‘Èß¡“∫πæ◊Èπ 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“

¡“√–‚° 9:22

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¡‡™◊ËÕ§√—∫ ™à«¬∑”„Àâº¡‡™◊ËÕ¡“°¢÷Èπ¥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√–‡¬ Ÿ́·≈–æ«°»‘…¬å°Á‡¥‘π∑“ßµàÕ‚¥¬ºà“π·§«âπ°“≈‘≈’ æ√–‡¬ Ÿ́‰¡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‡¡◊ËÕæ«°‡¢“¡“∂÷ß‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡ ¢≥–∑’ËÕ¬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÷Ëß¡“¬◊πÕ¬Ÿà¢â“ßÀπâ“æ«°‡¢“ æ√–Õß§å‚Õ∫‡¥Á°π—Èπ‰«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

¡“√–‚° 9:23

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”‚¥¬¡’À‘π‚¡à·ªÑßºŸ°§Õ‰«â Õ¬à“ßÀ≈—ßπ’È°Á¬—ß®–¥’°«à“ 43∂â“¡◊Õ¢â“ßÀπ÷Ëß¢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÷Ëß¥â«π·≈â«¡’™’«‘µÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡®â“ °Á¬—ß¥’°«à“¡’‡∑â“§√∫∑—Èß Õß¢â“ß·µàµâÕß∂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—Èπ¥’ ·µà∂â“‡°≈◊ÕÀ¡¥√ ‡§Á¡·≈â«æ«°§ÿ≥®–∑”„Àâ¡—π°≈—∫¡“‡§Á¡Õ’°‰¥âÕ¬à“ß‰√ ¢Õ„Àâ

æ«°§ÿ≥¡’‡°≈◊Õ*Õ¬Ÿà„πµ—« §◊ÕÕ¬Ÿà¥â«¬°—πÕ¬à“ß ß∫ ÿ¢é

°“√À¬à“√â“ß
(¡∏.19:1-12)

10·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°Á‰ª®“°∑’Ëπ—Ëπ æ√–Õß§å‡¢â“‰ª∑’Ë·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ·≈–¢â“¡‰ªÕ’°ΩíòßÀπ÷Ëß¢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“ ∑’ËºŸâ™“¬®–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

¡“√–‚° 10:12

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√–‡¬ Ÿ́∑√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«°‡¢“

‡»√…∞’Àπÿà¡
(¡∏.19:16-30;≈°.18:18-30)

17„π¢≥–∑’Ëæ√–Õß§å‡√‘Ë¡ÕÕ°‡¥‘π∑“ßπ—Èπ°Á¡’™“¬Àπÿà¡§πÀπ÷Ëß«‘Ëß‡¢â“¡“§ÿ°‡¢à“≈ßµàÕÀπâ“æ√–Õß§å
·≈â«∂“¡«à“ çÕ“®“√¬åºŸâª√–‡ √‘∞ º¡®–µâÕß∑”¬—ß‰ß∂÷ß®–¡’™’«‘µ°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª§√—∫é

18æ√–‡¬ Ÿ́µÕ∫«à“ ç§ÿ≥‡√’¬°‡√“«à“ºŸâª√–‡ √‘∞∑”‰¡ ‰¡à¡’„§√ª√–‡ √‘∞À√Õ° πÕ°®“°
æ√–‡®â“‡∑à“π—Èπ 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√–‡¬ Ÿ́¡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‡¡◊ËÕ‰¥â¬‘πæ√–‡¬´ŸæŸ¥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√–‡¬ Ÿ́¡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

¡“√–‚° 10:13

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
32æ«°‡¢“¡ÿàßÀπâ“‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ æ√–‡¬ Ÿ́‡¥‘ππ”Àπâ“ æ«°»‘…¬åµà“ß°Á·ª≈°„®  à«π

æ«°∑’Ëµ‘¥µ“¡¡“°ÁÀ«“¥°≈—« æ√–Õß§åæ“»‘…¬å∑—Èß ‘∫ Õß§πª≈’°µ—«ÕÕ°¡“¢â“ßÊ ·≈–‡√‘Ë¡‡≈à“‡√◊ËÕß
∑’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“¬·≈–®– àßµ—«‡¢“‰ª„Àâ°—∫§πµà“ß™“µ‘ 34·≈â«æ«°π—Èπ°Á®–‡¬“–‡¬â¬ ∂à¡
πÈ”≈“¬„ à ‡¶’Ë¬πµ’ ·≈–„π∑’Ë ÿ¥°Á®–¶à“‡¢“ ·µà‡¢“°Á®–øóôπ¢÷ÈπÕ’°„π«—π∑’Ë “¡é

§”¢Õ¢Õß¬“°Õ∫°—∫¬ÕÀåπ
35¬“°Õ∫·≈–¬ÕÀåπ ≈Ÿ°¢Õß‡»‡∫¥’‰¥â‡¢â“¡“∫Õ°æ√–‡¬ Ÿ́«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ ™à«¬æ«°‡√“ —°

‡√◊ËÕß‰¥â ‰À¡§√—∫é
36æ√–‡¬ Ÿ́∂“¡«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÷Ëß·≈–¢â“ß¢«“Õ’°§πÀπ÷Ëßπ–§√—∫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√–‡¬ Ÿ́®÷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√–‡¬ Ÿ́‡≈¬‡√’¬°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“√“™°“√√–¥—∫ Ÿß°Á™Õ∫„™âÕ”π“®µàÕª√–™“™π 43·µà„πæ«°§ÿ≥¡—π®–‰¡à‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ
§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¥™◊ËÕ∫“√∑‘‡¡Õ— 
(¡∏.20:29-34;≈°.18:35-43)

46æ√–‡¬ Ÿ́·≈–æ«°»‘…¬å‰¥â‡¥‘π∑“ß¡“∂÷ß‡¡◊Õß‡¬√’ ‚§ ·≈–„π√–À«à“ß∑’Ëæ√–Õß§å·≈–æ«°
»‘…¬å°”≈—ß‡¥‘π∑“ßÕÕ°®“°‡¡◊Õß‡¬√’ ‚§æ√âÕ¡°—∫™“«∫â“ππ—Èπ °Á¡’§πµ“∫Õ¥§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ∫“
√∑‘‡¡Õ— ´÷Ëß‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß∑‘‡¡Õ— π—Ëß¢Õ∑“πÕ¬Ÿà√‘¡∂ππ 47‡¡◊ËÕ‡¢“√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°

¡“√–‚° 10:48

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—Èπ°Á‚¬π‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡∑‘Èß‰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‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́·≈–æ«°»‘…¬å„°≈â∂÷ß‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ °Á‡¢â“‰ª„πÀ¡Ÿà∫â“π‡∫∏ø“¬’ ·≈–À¡Ÿà∫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¬◊πÕ¬Ÿà·∂«π—Èπ∂“¡«à“ ç·°â‡™◊Õ°¡—π∑”‰¡é 6»‘…¬å∑—Èß Õß°ÁµÕ∫µ“¡∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́ —Ëß¡“ 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“¬‘Ëß„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«¬

¡“√–‚° 10:50

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√–‡¬ Ÿ́„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√ÿàß¢÷Èπ‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́ ·≈–æ«°»‘…¬å‡¥‘πºà“πµâπ¡–‡¥◊ËÕµâπ‡¥‘¡ æ«°»‘…¬å‡ÀÁπµâπ¡–‡¥◊ËÕ‡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√–‡¬ Ÿ́®÷ß∫Õ°æ«°»‘…¬å«à“ ç‡™◊ËÕ„πæ√–‡®â“ ‘ 23‡√“√—∫√Õß«à“ ∂â“§ÿ≥‡™◊ËÕ‚¥¬‰¡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≥∑’ËÕ¬Ÿà∫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

¡“√–‚° 11:33

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“ àßæ√–∫ÿµ√¡“
(¡∏.21:33-46;≈°.20:9-19)

12æ√–‡¬ Ÿ́‡≈à“‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫„Àâøíß«à“ ç¡’™“¬§πÀπ÷Ëß∑” «πÕßÿàπ‰«â ‡¢“‰¥â≈âÕ¡√—È«¢ÿ¥
   ∫àÕ¬Ë”Õßÿàπ ·≈– √â“ßÀÕ§Õ¬ ‡¢“„Àâ™“« «π°≈ÿà¡Àπ÷Ëß¡“‡™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≈Õßÿàππ—Èπ 3·µàæ«°™“« «π°≈—∫®—∫∑“ §ππ—Èπ∑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 ºŸâ√—∫¡√¥°¡“·≈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)

13æ«°ºŸâπ”¬‘«‰¥â àßæ«°ø“√‘ ’ ·≈–æ√√§æ«°¢Õß°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥†¡“‡æ◊ËÕ®—∫º‘¥§”æŸ¥æ√–‡¬ Ÿ́
14æ«°‡¢“∂“¡æ√–Õß§å«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ ‡√“√Ÿâ«à“∑à“π‡ªìπ§π´◊ËÕ —µ¬å ‰¡à≈”‡Õ’¬ß ‰¡à‡ÀÁπ·°àÀπâ“„§√
·≈– Õπ§«“¡®√‘ß„π ‘Ëß∑’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

¡“√–‚° 12:1

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“¬
(¡∏.22:23-33;≈°.20:27-40)

18æ«° –¥Ÿ ’†‰¥â¡“À“æ√–Õß§å (æ«°π’È ‰¡à‡™◊ËÕ‡√◊ËÕß°“√øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡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§√∫
∑—Èß‡®Á¥§π‚¥¬‰¡à¡’„§√¡’≈Ÿ°‡≈¬ ·≈â« ÿ¥∑â“¬À≠‘ß§ππ’È°Áµ“¬ 23„π«—π∑’Ë∑ÿ°§πøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬π—Èπ
ºŸâÀ≠‘ß§ππ’È®–‡ªìπ‡¡’¬¢Õß„§√§√—∫ ‡æ√“–‡∏Õ‡§¬‡ªìπ‡¡’¬¢Õßæ’ËπâÕß∑—Èß‡®Á¥§π‡≈¬é

24æ√–‡¬´Ÿ«à“ çæ«°§ÿ≥‡¢â“„®º‘¥·≈â« π’Ë‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¡à‡¢â“„®æ√–§—¡¿’√å† ·≈–‰¡à√Ÿâ®—°
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

°Æ¢âÕ ”§—≠∑’Ë ÿ¥
(¡∏.22:34-40;≈°:10:25-28)

28¡’§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘§πÀπ÷Ëß∑’Ë¬◊πøíßæ«°‡¢“∂“¡µÕ∫°—πÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ  ‡¢“‡ÀÁπ«à“æ√–‡¬´ŸµÕ∫‰¥â¥’
¡“°∑’‡¥’¬«®÷ß‡¢â“‰ª∂“¡æ√–Õß§å«à“ ç°Æ∑—ÈßÀ¡¥ ¢âÕ‰Àπ ”§—≠∑’Ë ÿ¥é

29æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç¢âÕ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥§◊Õ ù‚Õ æ«°Õ‘ √“‡Õ≈øíß‰«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¢âÕ∑’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—Èπ 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’°‡≈¬

¡“√–‚° 12:34

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∑’Ëæ√–‡®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√–‡¬ Ÿ́∂“¡‡√◊ËÕßæ√–§√‘ µå
(¡∏.22:41-46;≈°.20:41-44)

35√–À«à“ß∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́°”≈—ß ÕπÕ¬Ÿà„π«‘À“√π—Èπ æ√–Õß§å‰¥â∂“¡«à“ ç‡ªìπ‰ª‰¥âÕ¬à“ß‰√ ∑’Ëæ«°
§√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‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́π—ËßÕ¬ŸàÀπâ“°≈àÕß√—∫‡ß‘π„π«‘À“√π—Èπ  æ√–Õß§åπ—Ëß¥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√–‡¬ Ÿ́®÷ß‡√’¬°æ«°»‘…¬å‡¢â“¡“·≈–∫Õ°«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«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°∑”≈“¬
(¡∏.24:1-44;≈°.21:5-33)

13 ‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ°”≈—ß‡¥‘πÕÕ°®“°«‘À“√† »‘…¬å§πÀπ÷ËßæŸ¥¢÷Èπ«à“ çÕ“®“√¬å¥Ÿµ÷°æ«°π’È ‘§√—∫
   «¬®√‘ßÊ  √â“ß®“°À‘π°âÕπ„À≠àÊ ∑—Èßπ—Èπé

2æ√–‡¬ Ÿ́µÕ∫‡¢“«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

¡“√–‚° 12:35

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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™◊ËÕ¢Õß‡√“«à“æ«°‡¢“‡ªìπæ√–§√‘ µå ·≈–®–¡’À≈“¬§πÀ≈ß‡™◊ËÕ 7‡¡◊ËÕ§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¢÷Èπ»“≈ ‰¡àµâÕßÀà«ß«à“®–æŸ¥·°âµ—«Õ¬à“ß‰√ „ÀâæŸ¥‰ªµ“¡∑’Ëæ√–‡®â“∫Õ°„π‡«≈“π—Èπ ‡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
14ç‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ëπà“¢¬–·¢¬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“‡ ◊ÈÕ§≈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° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ßπ’È ‰«â≈à«ßÀπâ“·≈â«

∫ÿµ√¡πÿ…¬å®–¡“
24ùµàÕ®“°§«“¡∑ÿ°¢å¬“°π—Èπ
¥«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

¡“√–‚° 13:27

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∂÷ßÀπâ“√âÕπ·≈â« 29°Á‡À¡◊Õπ°—π ‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥‡ÀÁπ ‘Ëßπ’È‡°‘¥¢÷Èπ°Á„Àâ√Ÿâ«à“‡«≈“*π—Èπ„°≈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∂âÕ¬§”¢Õß‡√“®–§ßÕ¬Ÿàµ≈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—Èπ∑’Ë√Ÿâ 33‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¡à√Ÿâ«à“‡«≈“π—Èπ®–¡“∂÷ß‡¡◊ËÕ‰À√à ¥—ßπ—Èπ„Àâ√–«—ßµ—«Õ¬Ÿà‡ ¡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 ‘Ëß∑’Ë‡√“ —Ëßæ«°
§ÿ≥‰«â‡√“°Á‰¥â —Ëß°—∫∑ÿ°Ê §π¥â«¬ §◊Õ ù„Àâ√–«—ßÕ¬Ÿà‡ ¡Õû é

æ«°À—«Àπâ“«“ß·ºπ¶à“æ√–‡¬ Ÿ́
(¡∏.26:1-5;≈°.22:1-2;¬Œ.11:45-53)

14Õ’° Õß«—π®–∂÷ß‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬† ·≈–‡∑»°“≈¢π¡ªíß‰¡à¡’‡™◊ÈÕ† æ«°ºŸâπ”π—°∫«™
  ·≈–æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ °ÁÀ“∑“ß∑’Ë®–·Õ∫®—∫æ√–‡¬´Ÿ‡æ◊ËÕ‡Õ“‰ª¶à“ 2æ«°‡¢“

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‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́Õ¬Ÿà∑’ËÀ¡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÷Ëß∂◊Õ¢«¥*πÈ”¡—πÀÕ¡π“√–¥“*´÷Ëß¡’√“§“·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

¡“√–‚° 13:28

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÷Ëß„π ‘∫ Õß§π¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́°Á‰¥â ‰ªÀ“æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™
‡æ◊ËÕ‡ πÕµ—«∑’Ë®–™à«¬®—∫æ√–‡¬ Ÿ́„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√–‡¬ Ÿ́„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∑—Èß Õß°Á‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß ·≈–‰¥â‡®Õ°—∫∑ÿ°Õ¬à“ß‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́∫Õ° æ«°‡¢“
¥—ßπ—Èπæ«°‡¢“®÷ß‡µ√’¬¡Õ“À“√ ”À√—∫‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬∑’Ëπ—Ëπ

17‡¡◊ËÕ∂÷ßµÕπ‡¬Áπ æ√–‡¬ Ÿ́¡“∂÷ß∫â“πÀ≈—ßπ—Èπæ√âÕ¡°—∫æ«°»‘…¬å‡Õ°∑—Èß ‘∫ Õß§π 18„π¢≥–
∑’Ë°”≈—ß°‘πÕ¬Ÿàπ—Èπ æ√–‡¬ Ÿ́æŸ¥«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ §πÀπ÷Ëß„πæ«°§ÿ≥®–À—°À≈—ß‡√“ ·≈–‡¢“°Á
π—Ëß°‘πÕ¬Ÿà°—∫‡√“∑’Ëπ’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¬Ÿàπ—Èπ æ√–‡¬ Ÿ́‰¥âÀ¬‘∫¢π¡ªíß¢÷Èπ¡“ √√‡ √‘≠¢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

¡“√–‚° 14:23

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√–‡¬ Ÿ́æŸ¥°—∫æ«°»‘…¬å«à“ çæ«°§ÿ≥®–∑‘Èß‡√“‰ª°—πÀ¡¥∑ÿ°§π ‡æ√“–¡’§”‡¢’¬π‰«â·≈â««à“
ù‡√“®–¶à“§π‡≈’È¬ß·°– ·≈–≈Ÿ°·°–°Á®–«‘ËßÀπ’°√–‡®‘¥°√–‡®‘ß‰ªû   (‡»§“√‘¬“Àå 13:7)

28·µà‡¡◊ËÕ‡√“øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ ‡√“®–≈à«ßÀπâ“æ«°§ÿ≥‰ª∑’Ë·§«âπ°“≈‘≈’°àÕπé
29·µà‡ª‚µ√æŸ¥°—∫æ√–Õß§å«à“ ç∂÷ß§πÕ◊Ëπ®–∑‘ÈßÕ“®“√¬å‰ªÀ¡¥ º¡°Á®–‰¡à¡’«—π∑‘ÈßÕ“®“√¬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√Ÿâ®—°‡√“ “¡§√—Èßé
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¬‘Ëßπ—° 34®÷ß∫Õ°æ«°‡¢“«à“ ç‡√“∑ÿ°¢å„®¡“°®π‡°◊Õ∫®–µ“¬Õ¬Ÿà·≈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’Èºà“πæâπ‰ª®“°æ√–Õß§å 36æ√–Õß§åæŸ¥«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¬—ßÕàÕπ·ÕÕ¬Ÿàé

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

¡“√–‚° 14:24

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√–‡¬´ŸæŸ¥¬—ß‰¡à∑—π¢“¥§” ¬Ÿ¥“  »‘…¬å§πÀπ÷Ëß„π ‘∫ Õß§π°Á¡“∂÷ßæ√âÕ¡°—∫§π°≈ÿà¡„À≠à
∑’Ë∂◊Õ¥“∫·≈–‰¡â°√–∫Õß æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™† æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ ·≈–æ«°ºŸâÕ“«ÿ‚  àßæ«°‡¢“¡“

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‡¡◊ËÕ¬Ÿ¥“ ¡“∂÷ß°Á‡¥‘π‡¢â“‰ªÀ“æ√–‡¬ Ÿ́·≈–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√–‡¬ Ÿ́æŸ¥°—∫æ«°π—Èπ«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¡’™“¬Àπÿà¡§πÀπ÷Ëß∑’Ëµ‘¥µ“¡æ√–Õß§å¡“ ‰¡à‰¥â «¡„ àÕ–‰√‡≈¬ πÕ°®“°Àà¡ºâ“ªÉ“πº◊πÀπ÷Ëß
‡¡◊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√–‡¬ Ÿ́
‡æ◊ËÕ®–‰¥â®—∫æ√–Õß§å‰ª¶à“ ·µà°ÁÀ“‰¡à‰¥â‡≈¬ 56∂÷ß·¡â®–¡’æ¬“π‡∑Á®À≈“¬§π ·µà ‘Ëß∑’Ëæ«°‡¢“æŸ¥
°Á‰¡àµ√ß°—π‡≈¬

57„π∑’Ë ÿ¥¡’∫“ß§π¬◊π¢÷Èπ‡ªìπæ¬“π‡∑Á®°≈à“«À“æ√–‡¬ Ÿ́«à“ 58çæ«°‡√“‰¥â¬‘π‡¢“ æŸ¥«à“ ù‡√“
®–∑”≈“¬«‘À“√π’È ∑’Ë √â“ß¢÷Èπ¡“¥â«¬¡◊Õ¡πÿ…¬å ·≈–¿“¬„π “¡«—π ‡√“®– √â“ßÕ’°«‘À“√Àπ÷Ëß¢÷Èπ¡“„À¡à
∑’Ë‰¡à‰¥â„™â¡◊Õ¡πÿ…¬å √â“ßûé 59·µà§”æ¬“π„π‡√◊ËÕßπ’È°Á‰¡àµ√ß°—πÕ’°

60π—°∫«™ Ÿß ÿ¥®÷ß‰¥â¬◊π¢÷ÈπµàÕÀπâ“§π∑—ÈßÀ≈“¬ ·≈–∂“¡æ√–‡¬ Ÿ́«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”≈“¬„ àæ√–Õß§å ∫“ß§πªî¥Àπâ“æ√–Õß§å ™°Àπâ“æ√–Õß§å

¡“√–‚° 14:65

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—Èπé 70‡ª‚µ√ªØ‘‡ ∏Õ’° ·≈–Õ’° —°æ—°Àπ÷ËßÀ≈—ß®“°π—Èπ æ«°§π∑’Ë¬◊πÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ°Á‰¥âæŸ¥°—∫‡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√ÿàß‡™â“æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™ ºŸâÕ“«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√–‡¬ Ÿ́°ÁµÕ∫«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√–‡¬ Ÿ́∂Ÿ°µ—¥ ‘πª√–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√–‡¬ Ÿ́¡“‡æ√“–Õ‘®©“ 11·µàæ«°
À—«Àπâ“π—°∫«™π—Èπ‰¥â¬ÿ·À¬à„Àâæ«°™“«∫â“π¢Õ„Àâªï≈“µª≈àÕ¬∫“√—∫∫— ·∑πæ√–‡¬´Ÿ

¡“√–‚° 14:66

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)
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12ªï≈“µ°Á‰¥â∂“¡æ«°‡¢“Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß«à“ ç·≈â«æ«°‡®â“®–„Àâ‡√“∑”¬—ß‰ß°—∫§π∑’Ëæ«°‡®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◊ËÕ≈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¥‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡ ’¡à«ßÕÕ°·≈– «¡„ à‡ ◊ÈÕºâ“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√–‡¬ Ÿ́‰ªπ—Èπ‰¥âæ∫™“¬§πÀπ÷Ëß¡“®“°‰´√’π ™◊ËÕ ’́‚¡π ́ ÷Ëß‡ªìπæàÕ¢Õß
Õ‡≈Á°´“π‡¥Õ√å ·≈–√Ÿøí  ‡¢“°”≈—ß‡¥‘π°≈—∫¡“®“°™π∫∑ æ«°∑À“√°Á‰¥â∫—ß§—∫„Àâ‡¢“·∫°‰¡â
°“ß‡¢π·∑πæ√–‡¬ Ÿ́ 22æ«°‡¢“æ“æ√–‡¬ Ÿ́¡“∂÷ß ∂“π∑’ËÀπ÷Ëß™◊ËÕ °≈‚°∏“(·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÷Ëß 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√–‡¬ Ÿ́°ÁæŸ¥¥Ÿ∂Ÿ°
æ√–Õß§å¥â«¬

¡“√–‚° 15:32

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√–‡¬ Ÿ́ µ—Èß·µàæ√–Õß§åÕ¬Ÿà∑’Ë
·§«âπ°“≈‘≈’ ·≈–¬—ß¡’ºŸâÀ≠‘ß§πÕ◊ËπÊÕ’°À≈“¬§π∑’Ëµ‘¥µ“¡æ√–Õß§å¡“®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ¥â«¬

æ√–‡¬´Ÿ∂Ÿ°Ωíß
(¡∏.27:57-61;≈°.23:50-56;¬Œ.19:38-42)

42‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“‡¬Áπ¢Õß«—π®—¥‡µ√’¬¡ (‡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≈°„®∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́µ“¬·≈â« ®÷ß‡√’¬°π“¬√âÕ¬‡¢â“¡“∂“¡«à“æ√–‡¬ Ÿ́µ“¬π“π·≈â«À√◊Õ¬—ß 45‡¡◊ËÕ
‡¢“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“≈‘π‘ππ—Èπ ·≈–Ωíßæ√–Õß§å‰«â„πÕÿ‚¡ß§å∑’Ë‡®“–‡¢â“‰ª„πÀ‘π
®“°π—Èπ°Á°≈‘ÈßÀ‘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“¬
(¡∏.28:1-8;≈°.24:1-12;¬Œ.20:1-10)

16À≈—ß®“°«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“†ºà“πæâπ‰ª·≈—« ¡“√’¬å™“«¡—°¥“≈“  –‚≈‡¡ ·≈–¡“√’¬å
   ·¡à¢Õß¬“°Õ∫ °Á́ ◊ÈÕ‡§√◊ËÕßÀÕ¡‡æ◊ËÕ®–‡Õ“‰ªÕ“∫»ææ√–‡¬´Ÿ 2‡™â“µ√Ÿà«—πÕ“∑‘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«„§√
®–°≈‘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°„®

¡“√–‚° 15:32

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

02 mark with reference 26/8/03, 10:51 AM94



95

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§åπ—Èπ¥â«¬§«“¡ßÿπßß·≈– —Ëπ‡∑‘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¬åπ—ÈπÀ≈—ß®“°∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́øóôπ¢÷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
12À≈—ß®“°π—Èπ 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—Èπ‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕ

æ√–‡¬´Ÿª√“°Ø°—∫»‘…¬å ‘∫‡ÕÁ¥§π
(¡∏.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§åµàÕ«à“æ«°‡¢“«à“‡ªìπ§π¥◊ÈÕ¥÷ß∑’Ë‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕ§πæ«°π—Èπ∑’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∑” ‘Ëßµà“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—ËßÕ¬Ÿà∑“ß¢«“¡◊Õ¢Õßæ√–‡®â“ 20µ—Èß·µàπ—Èπ‡ªìπµâπ¡“ æ«°»‘…¬å‰¥âÕÕ°‰ªª√–°“»∑ÿ°Àπ∑ÿ°·Ààß
Õß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â∑”ß“π√à«¡°—∫æ«°‡¢“¥â«¬ ·≈–„Àâƒ∑∏‘ÏÕ”π“®°—∫æ«°‡¢“„π°“√∑” ‘ËßÕ—»®√√¬åµà“ßÊ
‰¥â‡æ◊ËÕ√—∫√Õß«à“ ‘Ëß∑’Ëæ«°‡¢“æŸ¥π—Èπ‡ªìπ§«“¡®√‘ß

¡“√–‚° 16:20
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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“–‡√◊ËÕß∑’Ë§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«®–‡¢â“„®‰¥âßà“¬
‡¢“‰¥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°“
≈Ÿ°“‡¢’¬π‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡¬´Ÿ

1∑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“™’«‘µπ—Èπ ∑—Èß Õß§ππ’È‡ªìπ§π∑’Ë∑”µ“¡„®æ√–Õß§å·≈–∑”µ“¡§” —Ëß·≈–°Æµà“ßÊ
¢Õßæ√–Õß§åÕ¬à“ß‰¡à¡’∑’Ëµ‘ 7·µà‡¢“∑—Èß Õß‰¡à¡’≈Ÿ° ‡æ√“–‡Õ≈’́ “‡∫∏‡ªìπÀ¡—π·≈–∑—Èß§Ÿà°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“‡§√◊ËÕßÀÕ¡Õ¬Ÿàπ—Èπ 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“‡§√◊ËÕßÀÕ¡ 12‡¡◊ËÕ‡»§“√‘¬“Àå‡ÀÁπ°Áµ°„®°≈—«¡“° 13·µà∑Ÿµ «√√§åπ—Èπ∫Õ°«à“ ç‰¡àµâÕß°≈—« ‡»§“
√‘¬“Àå æ√–‡®â“‰¥â¬‘π§”√âÕß¢Õ¢Õß‡®â“·≈â« ‡Õ≈’́ “‡∫∏‡¡’¬¢Õß‡®â“®–¡’≈Ÿ°™“¬ „Àâµ—Èß™◊ËÕ‡¢“«à“¬ÕÀåπ
14‡¢“®–π”§«“¡ ÿ¢§«“¡¬‘π¥’¡“„Àâ‡®â“ ·≈–§π¡“°¡“¬®–¥’„®‡¡◊ËÕ‡¢“‡°‘¥¡“ 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°ÁæŸ¥°—∫∑Ÿµ «√√§å«à“ çº¡®–√Ÿâ ‰¥â¬—ß‰ß«à“ ‘Ëß∑’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“®–‡°‘¥

1:5 ‡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 °≈ÿà¡‡«√¢Õßπ—°∫«™Õ“∫’¬“Àå §◊Õπ—°∫«™¢Õß™“«¬‘«·∫àßÕÕ°‡ªìπ 24 °≈ÿà¡ °≈ÿà¡≈–ª√–¡“≥ 1,000 §π °≈ÿà¡¢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‡¡◊ËÕ

‡¢“‡¥‘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‡¢“°Áµ—Èß∑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‰¡àµâÕß°≈—«¡“√’¬å ‡æ√“–æ√–‡®â“™◊Ëπ™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 Ÿß 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‡ ◊ËÕ¡ ≈“¬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° ‘Ëß∑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—Èπ¡“√’¬å‰¥â‡µ√’¬¡µ—«·≈–√’∫‡¥‘π∑“ß‰ª‡¡◊ÕßÀπ÷Ëß ∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà„π·∂∫¿Ÿ‡¢“¬Ÿ‡¥’¬ 40π“ß

‡¢â“‰ª„π∫â“π¢Õß‡»§“√‘¬“Àå ·≈–∑—°∑“¬‡Õ≈’́ “‡∫∏ 41‡¡◊ËÕ‡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¥‘Èπ‡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“ºŸâ™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◊ËÕ™à«¬ Õ‘ √“‡Õ≈ ºŸâ√—∫„™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‡°‘¥
57‡¡◊ËÕ§√∫°”Àπ¥§≈Õ¥ ‡Õ≈’´“‡∫∏‰¥â§≈Õ¥≈Ÿ°™“¬§πÀπ÷Ëß 58‡¡◊ËÕ‡æ◊ËÕπ∫â“π·≈–≠“µ‘æ’Ë

πâÕß√Ÿâ¢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‡¢“™◊ËÕ¬ÕÀåπé ∑ÿ°§π°Á·ª≈°„®°—π 64®ŸàÊ ‡»§“√‘¬“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‡¡◊ËÕ‚µ¢÷Èπ®–‡ªìπ¬—ß‰ßπ–é‡æ√“–æ«°‡¢“√Ÿâ«à“Õß§å‡®â“™’«‘µÕ¬Ÿà°—∫‡¥Á°§ππ’È‡ªìπæ‘‡»…

‡»§“√‘¬“Àå √√‡ √‘≠æ√–‡®â“
67·≈â«‡»§“√‘¬“ÀåæàÕ¢Õß‡¥Á° °Á‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈–‰¥âæŸ¥·∑πæ√–‡®â“«à“
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™◊ËÕ«à“‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†¢Õßæ√–‡®â“ Ÿß ÿ¥
‡æ√“–‡®â“®–π”Àπâ“Õß§å‡®â“™’«‘µ ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡∑“ß„Àâ°—∫æ√–Õß§å
77‡æ◊ËÕ®–∫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 àÕß≈ß¡“∂÷ß§π∑’ËÕ¬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)

2 „π‡«≈“π—Èπ ®—°√æ√√¥‘*ÕÕ°— µ— * ‰¥âÕÕ°§” —Ëß„Àâª√–™“™π∑ÿ°§π∑—Ë«∑—ÈßÕ“≥“®—°√‚√¡—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

1:80 ¢âÕπ’È·ª≈‰¥âÕ’°Õ¬à“ß«à“ ΩÉ“¬∑“√°π—Èπ°Á‰¥â‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ¢÷Èπ∑—ÈßΩÉ“¬√à“ß°“¬·≈–®‘µ„®
2:1 ®—°√æ√√¥‘  À√◊Õ´’´“√å §◊Õµ”·Àπàß∑’Ë„™â‡√’¬°ºŸâª°§√ÕßÕ“≥“®—°√‚√¡—π
2:1 ®—°√æ√√¥‘ÕÕ°— µ—   ª°§√Õß„πªï °àÕπ§√‘ µ»—°√“™ 31-§.».14 À√◊Õ ªï æ.». 512-557
2:1 °“√®¥∑–‡∫’¬π ”¡–‚π§√—« À¡“¬∂÷ß°“√π—∫ª√–™“™π∑—ÈßÀ¡¥·≈– ‘Ëß¢Õß∑’Ëæ«°‡¢“‡ªìπ‡®â“¢Õß
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2:22 ¢âÕ 22 π’È·ª≈‰¥âÕ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß«à“ ç‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“∑’Ë¡“√’¬å·≈–‚¬‡´ø®–µâÕß∑”µ“¡°Æ¢Õß‚¡‡   ‡°’Ë¬«°—∫°“√™”√–µ—«
¢Õß·¡à∑’Ë‡æ‘Ëß§≈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

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
8∑’Ë∑ÿàßÀ≠â“πÕ°À¡Ÿà∫â“π ¡’§π‡≈’È¬ß·°–∑’Ë°”≈—ß¥Ÿ·≈ΩŸß·°–Õ¬Ÿà „πµÕπ°≈“ß§◊π 9∑Ÿµ

 «√√§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—Èπ
·≈–æ“°—π√âÕß √√‡ √‘≠æ√–‡®â“«à“

14ç √√‡ √‘≠æ√–‡®â“∫π «√√§å Ÿß 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∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπøíß«à“∑Ÿµ «√√§å‰¥âæŸ¥Õ–‰√‡°’Ë¬«°—∫‡¥Á°§ππ’È 18‡¡◊ËÕ
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—Èπ„ÀâÕß§å‡®â“™’«‘µé* 24·≈â«æ«°‡¢“‰¥â∂«“¬‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“*µ“¡°Æ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ§◊Õ π°‡¢“
 Õßµ—«À√◊Õπ°æ‘√“∫Àπÿà¡ Õßµ—«*

≈Ÿ°“ 2:24
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102≈Ÿ°“ 2:25

 ‘‡¡‚Õπ‡ÀÁπæ√–‡¬ Ÿ́
25¡’™“¬§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ ‘‡¡‚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¬‡¬ Ÿ́¡“∑”æ‘∏’µà“ßÊ µ“¡°Ø∑’Ë‚¡‡   —Ëß„Àâ∑”°—∫‡¥Á°·√°‡°‘¥ 28 ‘‡¡‚Õπ°ÁÕÿâ¡∑“√°
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√–‡¬ Ÿ́
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¥ ‘∫ ’Ëªï 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‘ √–

‚¬‡´ø·≈–¡“√’¬å°≈—∫∫â“π
39‡¡◊ËÕæ«°‡¢“∑”∑ÿ°Õ¬à“ßµ“¡°Æ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ·≈â« æ«°‡¢“°Á‡¥‘π∑“ß°≈—∫‰ª‡¡◊Õß

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°
41∑ÿ°Ê ªï æàÕ·¡à¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ®–‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡æ◊ËÕ√à«¡©≈Õß‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬†

42‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́Õ“¬ÿ ‘∫ Õßªï æ«°‡¢“‰¥â ‰ª√à«¡©≈Õß‡∑»°“≈‡À¡◊Õπ∑ÿ°ªï 43‡¡◊ËÕÀ¡¥‡∑»°“≈·≈â«

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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3:1 ®—°√æ√√¥‘∑‘‡∫√‘Õ—  ª°§√ÕßÕ“≥“®—°√‚√¡—π „πªï §.».14-37 À√◊Õ æ.».557-580
3:1 ‡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
3:1 øï≈‘ª ‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥¡À“√“™ ª°§√Õß„πªï °àÕπ§.».4-§.».34 À√◊Õ æ.».539 - 577

æ«°‡¢“°Á‡¥‘π∑“ß°≈—∫∫â“π ·µà‡¥Á°πâÕ¬‡¬ Ÿ́¬—ßÕ¬Ÿà„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ ‚¥¬∑’ËæàÕ°—∫·¡à‰¡à√Ÿâ 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¬‡¬ Ÿ́„π°≈ÿà¡≠“µ‘æ’ËπâÕß·≈–‡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—Èß§”∂“¡°—∫æ«°‡¢“Õ¬Ÿà 47§π∑’Ë‰¥â¬‘πæ√–Õß§åæŸ¥ °Á∑÷Ëß„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°∑’Ëé 49æ√–‡¬ Ÿ́°ÁµÕ∫«à“ çµ“¡À“≈Ÿ°∑”‰¡§√—∫ ·¡à
‰¡à√ŸâÀ√◊Õ§√—∫«à“≈Ÿ°®–µâÕßÕ¬Ÿà„π∫â“πæàÕ¢Õß≈Ÿ°é 50·µàæ«°‡¢“°Á‰¡à‡¢â“„®«à“æ√–Õß§åæŸ¥‡√◊ËÕßÕ–‰√

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)

3®—°√æ√√¥‘∑‘‡∫√‘Õ— *ª°§√Õß∫â“π‡¡◊Õß¡“‡ªìπ‡«≈“ ‘∫Àâ“ªï·≈â« ¢≥–π—ÈπªÕπ∑‘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∑’ËÕ—ππ“
 °—∫§“¬“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°≈—∫
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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‡¡◊ËÕæ«°§π‡°Á∫¿“…’*¡“‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡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‘∏’®ÿà¡†„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥¥â«¬πÈ” ·µà®–¡’§π§πÀπ÷Ëß∑’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‰¥âµàÕ«à“‡Œ‚√¥ºŸâ§√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√–‡¬ Ÿ́°Á‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”¥â«¬ ‡¡◊ËÕæ√–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‡¡◊ËÕÕ“¬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™
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‡Õ‚π™‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡ ∑
‡ ∑‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢ÕßÕ“¥—¡
·≈–Õ“¥—¡‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õßæ√–‡®â“

¡“√¡“≈Õß„®æ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.4:1-11;¡°.1:12-13)

4æ√–‡¬ Ÿ́‡µÁ¡‡ªïò¬¡‰ª¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï† æ√–Õß§å°≈—∫®“°·¡àπÈ”®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¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫¢π¡ªíß‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬«‡∑à“π—Èπûé (‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—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∑—ÈßÀ¡¥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√–‡¬ Ÿ́µÕ∫«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§«“¡®“°

≈Ÿ°“ 4:16
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æ√–§—¡¿’√å 17æ√–Õß§å‰¥â√—∫¡â«πÀπ—ß ◊Õ¡“ ‡ªìπÀπ—ß ◊ÕÕ‘ ¬“Àå ́ ÷Ëß‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†§πÀπ÷Ëß
·≈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‰¥âæŸ¥‡¬‘π¬Õæ√–Õß§å ·≈–·ª≈°„®„π§”æŸ¥ ÿ¥· π«‘‡»…∑’ËÕÕ°¡“®“°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∑’Ëπ’Ë„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‡ªìπºŸâæŸ¥·∑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√–‡¬ Ÿ́‰¥â ‰ª‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡„π·§«âπ°“≈‘≈’ ·≈–æ√–Õß§å°Á‰¥â —Ëß 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√

03 luke with reference 26/8/03, 10:52 AM108



109

§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√–‡¬ Ÿ́‰¥âÕÕ°®“°∑’Ëª√–™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°¢÷Èπ¡“·≈–¥Ÿ·≈√—∫„™âæ√–‡¬ Ÿ́°—∫»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§πÕ◊ËπÊ ¡“°¡“¬
40‡¡◊ËÕ¥«ßÕ“∑‘µ¬å„°≈â®–µ°¥‘π ¡’™“«∫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
(¡°.1:35-39)

42µÕπ√ÿàß‡™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‡¡◊ËÕæ√–Õß§å Õπ‡ √Á®·≈â«°ÁæŸ¥°—∫´’‚¡π«à“ çÕÕ°‰ª∑’ËπÈ”≈÷°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√–‡¬ Ÿ́·≈–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

≈Ÿ°“ 5:10
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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√–‡¬ Ÿ́Õ¬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—Èπ∑—π∑’ 14·≈â«æ√–‡¬ Ÿ́ —Ëß«à“ çÕ¬à“‰ª‡≈à“„Àâ„§√øíß ·µà ‰ª„Àâπ—°∫«™µ√«®¥Ÿ
·≈–∂«“¬‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“µ“¡∑’Ë ‚¡‡   —Ëß‰«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√–‡¬ Ÿ́√—°…“§πßàÕ¬
(¡∏.9:1-8;¡°.2:1-12)

17Õ¬Ÿà¡“«—πÀπ÷Ëß „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√–‡¬ Ÿ́‡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‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́‡ÀÁπ§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßæ«°‡¢“ æ√–Õß§å°ÁæŸ¥«à“ ç‡æ◊ËÕπ√—° ∫“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
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æ√–‡¬´Ÿ‡√’¬°‡≈«’
(¡∏.9:9-13;¡°.2:13-17)

27À≈—ß®“°π—Èπæ√–‡¬´Ÿ°Á‡¥‘πÕÕ°‰ª ·≈–æ∫§π‡°Á∫¿“…’†™◊ËÕ ‡≈«’ π—ËßÕ¬Ÿà∑’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√–‡¬ Ÿ́∑’Ë∫â“π¢Õß‡¢“ ¡’æ«°§π‡°Á∫¿“…’‡ªìπ®”π«π¡“°
·≈–§πÕ◊ËπÊ¡“√à«¡ß“π¥â«¬ 30æ«°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√–‡¬ Ÿ́°ÁµÕ∫°≈—∫‰ª«à“ ç§π∑’Ë ∫“¬¥’‰¡àµâÕß°“√À¡Õ ·µà§π‰¡à ∫“¬µâÕß°“√À¡Õ 32‡√“
‰¡à‰¥â¡“‡æ◊ËÕ‡√’¬°§π∑’Ë∂Ÿ°µâÕß¥’ß“¡Õ¬Ÿà·≈â« ·µà‡√“¡“‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‡√’¬°æ«°§π∫“ª„Àâ°≈—∫µ—«°≈—∫„®é

æ√–‡¬´ŸµÕ∫§”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫°“√Õ¥Õ“À“√
(¡∏.9:14-17;¡°.2:18-22)

33æ«°‡¢“‰¥âæŸ¥°—∫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)

6 „π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“†«—πÀπ÷Ëß ¢≥–∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́°”≈—ß‡¥‘πºà“π∑ÿàß¢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«¬´÷Ëß∂◊Õ«à“º‘¥ ‡æ√“–¢π¡ªíßπ’È§π∏√√¡¥“°‘π‰¡à‰¥âπÕ°®“°®–‡ªìπæ«°π—°∫«™‡∑à“π—Èπé 5æ√–‡¬ Ÿ́
∫Õ°æ«°ø“√‘ ’«à“ ç∫ÿµ√¡πÿ…¬å†‡ªìππ“¬‡Àπ◊Õ°Æµà“ßÊ¢Õß«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“é

≈Ÿ°“ 6:5

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)

6§√—ÈßÀπ÷Ëß„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“† æ√–‡¬´Ÿ‰¥â —Ëß ÕπÕ¬Ÿà„π∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘«†¡’™“¬§πÀπ÷Ëß
Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ ·¢π¢«“¢Õß‡¢“≈’∫æ‘°“√ 7æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ ·≈–æ«°ø“√‘ ’‰¥â®—∫µ“¥ŸÕ¬à“ß„°≈â™‘¥«à“
æ√–‡¬ Ÿ́®–√—°…“„§√À√◊Õ‡ª≈à“ ®–‰¥â¡’‡√◊ËÕß°≈à“«À“æ√–Õß§å 8·µàæ√–‡¬ Ÿ́√Ÿâ«à“æ«°‡¢“§‘¥Õ–‰√Õ¬Ÿà
®÷ßæŸ¥°—∫™“¬¡◊Õ≈’∫«à“ ç≈ÿ°¢÷Èπ¡“¬◊π¢â“ßÀπâ“π’È ‘é ‡¢“°Á∑”µ“¡ 9æ√–‡¬ Ÿ́®÷ßæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç¢Õ
∂“¡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√–‡¬ Ÿ́‰¥â¢÷Èπ‰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√–‡¬ Ÿ́

æ√–‡¬´Ÿ —Ëß Õπ·≈–√—°…“‚√§„Àâª√–™“™π
(¡∏.4:23-25;5:1-12)

17æ√–‡¬ Ÿ́≈ß¡“®“°¿Ÿ‡¢“°—∫æ«°»‘…¬å‡Õ°†‡À≈à“π—Èπ ‡¡◊ËÕ¡“∂÷ß∑’Ë√“∫·ÀàßÀπ÷Ëß °Á‰¥âæ∫°—∫≈Ÿ°
»‘…¬åÕ’°¡“°¡“¬∑’Ë¡“®“°∑—Ë«·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ ·≈–®“°™“¬Ωíòß∑–‡≈„π‡¢µ‡¡◊Õß‰∑√–·≈–
‡¡◊Õß‰´¥Õπ 18æ«°‡¢“‡¥‘π∑“ß¡“‡æ◊ËÕøíßæ√–Õß§å Õπ·≈–‡æ◊ËÕ„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≥∑’ËÕ¥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÷Ëß„Àâ‡¢“µ∫¥â«¬ ∂â“¡’„§√·¬àß‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡¢Õß§ÿ≥‰ª °Á„Àâ·∂¡‡ ◊ÈÕµ—«¢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—Èπ ¡’Õ–‰√æ‘‡»…µ√ß‰ÀπÀ√◊Õ ‡æ√“–·¡â·µà§π∫“ª°Á¬—ß„Àâ§π∫“ª ¬◊¡‚¥¬À«—ß
«à“®–‰¥â§◊π∑—ÈßÀ¡¥‡À¡◊Õπ°—π 35æ«°§ÿ≥µâÕß√—°»—µ√Ÿ¢Õß§ÿ≥ ∑”¥’°—∫æ«°‡¢“¥â«¬ ·≈–„Àâæ«°‡¢“
¬◊¡‚¥¬‰¡àµâÕßÀ«—ß«à“®–‰¥â§◊π ·≈â«§ÿ≥®–‰¥â√—∫√“ß«—≈¡“°¡“¬ ·≈–‡ªìπ≈Ÿ°∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õßæ√–‡®â“ Ÿß 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◊Ëπ ·≈â«æ√–‡®â“®–¬°‚∑…„Àâ§ÿ≥ 38∂â“§ÿ≥„Àâ§πÕ◊Ëπ 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

≈Ÿ°“ 6:40

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
‡ÀÁπ 42·≈â«§ÿ≥®–æŸ¥°—∫æ’ËπâÕß‰¥âÕ¬à“ß‰√«à“ ù‡¥’Î¬«®–‡¢’Ë¬ºß„πµ“„Àâπ–û ∑—ÈßÊ ∑’Ë´ÿß∑—Èß∑àÕπ„πµ“
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 ‡¡◊ËÕ°√–· πÈ”‰À≈‡™’Ë¬«¡“æ—¥∫â“π ∫â“π°Áæ—ß√“∫§“∫
‡ ’¬À“¬¬—∫‡¬‘π∑—π∑’é

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“∑“ §πÀπ÷Ëß
(¡∏.8:5-13;¬Œ.4:43-54)

7æÕæ√–‡¬´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‡√◊ËÕß¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́ °Á‰¥â àßæ«°ºŸâπ”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√–‡¬ Ÿ́®÷ß‰ª°—∫æ«°‡¢“ ·≈–‡¡◊ËÕ„°≈â®–∂÷ß∫â“π‡¢“·≈â« π“¬√âÕ¬°Á‰¥â àßæ«°‡æ◊ËÕπ„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√–‡¬ Ÿ́‰¥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¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡“°¢π“¥π’È‡≈¬ ·¡â·µà§πÕ‘ √“‡Õ≈*‡Õß
°Á‡∂Õ–é

7:9 Õ‘ √“‡Õ≈ §◊Õ™π™“µ‘¬‘«
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10‡¡◊ËÕæ«°‡æ◊ËÕπÊ ¢Õßπ“¬√âÕ¬°≈—∫‰ª∂÷ß∫â“π °Áæ∫«à“∑“ §ππ—ÈπÀ“¬¥’·≈â«

æ√–‡¬´Ÿ∑”„Àâ™“¬Àπÿà¡§πÀπ÷Ëßøóôπ¢÷Èπ¡“„À¡à
11µàÕ¡“æ√–‡¬ Ÿ́æ√âÕ¡°—∫æ«°»‘…¬å‰ª‡¡◊Õßπ“Õ‘π ·≈–¡’™“«∫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÷Ëß ¡’™“«∫â“π‡ªìπ®”π«π¡“°‡¥‘π¡“°—∫¢∫«πæ√âÕ¡°—∫À≠‘ß¡à“¬§ππ—Èπ
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∂“¡§”∂“¡
(¡∏.11:2-19)

18¡’»‘…¬å§πÀπ÷Ëß¢Õß¬ÕÀåπ§π∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕßπ’È„Àâ¬ÕÀåπøíß ¬ÕÀåπ®÷ß‰¥â —Ëß»‘…¬å
 Õß§π¢Õß‡¢“ 19„Àâ ‰ª∂“¡ Õß§å‡®â“™’«‘µ«à“ ç∑à“π§◊Õ§π§ππ—Èπ∑’Ë®–¡“ À√◊Õæ«°‡√“®–µâÕß√Õ
Õ’°§πÀπ÷Ëßé

20»‘…¬å Õß§ππ—Èπ‰ªæ∫æ√–‡¬ Ÿ́ ·≈–æŸ¥«à“ ç¬ÕÀåπºŸâ∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”  àßæ«°‡√“¡“∂“¡∑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¥ŸµâπÕâÕ*‰À«‡Õπµ“¡≈¡À√◊Õ 25‰¡à„™à·πà ·≈â«§ÿ≥ÕÕ°
‰ª¥ŸÕ–‰√≈à– ‰ª¥Ÿ§π„ à‡ ◊ÈÕºâ“ «¬À√Ÿ√“§“·æßÀ√◊Õ ‰¡à„™àÀ√Õ° ‡æ√“–§π∑’Ë„ à‡ ◊ÈÕºâ“ «¬À√Ÿ
√“§“·æßπ—ÈπÕ¬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“¡≈¡

≈Ÿ°“ 7:28
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29§π∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë‰¥â¬‘πæ√–‡¬´ŸæŸ¥ ·¡â·µà§π‡°Á∫¿“…’°Á‡™◊ËÕ«à“∑“ß¢Õßæ√–‡®â“π—Èπ∂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
36¡’ø“√‘ ’§πÀπ÷Ëß‰¥â‡™‘≠æ√–‡¬´Ÿ¡“°‘πÕ“À“√°—∫‡¢“ æ√–Õß§å®÷ß‰¥â¡“∑’Ë∫â“π¢Õß‡¢“·≈–

π—Ëß‡Õπ°“¬Õ¬Ÿà∑’Ë‚µä–Õ“À“√ 37‡¡◊ËÕ¡’ºŸâÀ≠‘ß§πÀπ÷Ëß ∑’Ë‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ°—π‰ª∑—Ë«„π‡¡◊Õßπ—Èπ«à“‡ªìπ§π∫“ª ‰¥â¬‘π
«à“æ√–‡¬ Ÿ́°”≈—ß°‘πÕ“À“√Õ¬Ÿà∑’Ë∫â“π¢Õßø“√‘ ’§ππ—Èπ π“ß°Á∂◊ÕπÈ”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‡¡◊ËÕø“√‘ ’§π∑’Ë‡™‘≠æ√–‡¬´Ÿ‡ÀÁπ°Á§‘¥„π„®«à“ ç∂â“™“¬§ππ’È‡ªìπºŸâæŸ¥·∑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√–‡¬ Ÿ́æŸ¥«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¡’Àπ’È¡“°°«à“§√—∫é
æ√–Õß§å°ÁµÕ∫«à“ ç∂Ÿ°µâÕßé

44·≈â«æ√–‡¬ Ÿ́®÷ßÀ—π‰ª¡ÕßÀ≠‘ß§ππ—Èπ ·≈–æŸ¥°—∫ ’́‚¡π«à“ ç‡ÀÁπºŸâÀ≠‘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—Èß·µà‡¢â“¡“ 46§ÿ≥‰¡à‰¥â‡Õ“πÈ”¡—π„ àÀ—«¢Õß‡√“
·µà‡∏Õ‡Õ“πÈ”ÀÕ¡‡∑„ à‡∑â“¢Õß‡√“ 47‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ∑’Ë‡∏Õ· ¥ß§«“¡√—°¡“°¢π“¥π’È °Á‡æ√“–
‡∏Õ‰¥â√—∫°“√¬°‚∑…®“°∫“ª¡“°¡“¬π—Ëπ‡Õß  à«π§πÕ◊Ëπ∑’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“

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

8µàÕ¡“æ√–‡¬´Ÿ‡¥‘π∑“ß‰ªµ“¡‡¡◊Õß·≈–À¡Ÿà∫â“πµà“ßÊ ‡æ◊ËÕª√–°“»¢à“«¥’‡°’Ë¬«°—∫·ºàπ¥‘π¢Õß
 æ√–‡®â“ æ«°»‘…¬å‡Õ°∑—Èß ‘∫ Õß§π°ÁÕ¬Ÿà°—∫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“¬∑—Èß‡®Á¥ÕÕ°„Àâ 3π“ß‚¬Õ—ππ“‡¡’¬¢Õß§Ÿ́ “ºŸâ®—¥°“√∑√—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√–‡¬ Ÿ́°—∫

æ«°»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–Õß§åπ—Èπ
æ√–‡¬´Ÿ‡≈à“‡√◊ËÕß™“«π“À«à“π‡¡≈Á¥æ◊™

(¡∏.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÷ËßÕÕ°‰ªÀ«à“π‡¡≈Á¥æ◊™ ¢≥–∑’ËÀ«à“πÕ¬Ÿàπ—Èπ æ◊™∫“ß‡¡≈Á¥µ°µ“¡∂ππÀπ∑“ß
∂Ÿ°‡À¬’¬∫¬Ë” ·≈–∂Ÿ°π°¡“®‘°°‘π 6∫“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‡™◊ËÕª√–‡¥’Î¬«‡¥’¬« ‡¡◊ËÕ
‡°‘¥§«“¡∑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◊™∑’Ëµ°„π¥‘π¥’ °Á§◊Õ§π∑’Ë¡’®‘µ„®¥’·≈–´◊ËÕ —µ¬å ‡¡◊ËÕ‰¥â¬‘π∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“
°Á‡°Á∫√—°…“‰«â ·≈–‡°‘¥º≈¡“°¥â«¬§«“¡¡“π–Õ¥∑πé

≈Ÿ°“ 8:15

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 àÕß «à“ß„Àâ°—∫§π∑’Ë‡¢â“¡“„π∫â“π 17∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë́ àÕπ‰«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—Èπ √–«—ß„Àâ¥’«à“§ÿ≥®–‡ªìπºŸâøíß·∫∫‰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‡¡◊ËÕ·¡à°—∫πâÕßÊ¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́¡“À“ °Á‡¢â“‰ª‰¡à∂÷ßæ√–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
°Áµ◊Ëπ¢÷Èπ¡“ ·≈– —Ëß≈¡·≈–§≈◊Ëπ„Àâ ß∫ æ“¬ÿ°ÁÀ¬ÿ¥∑ÿ°Õ¬à“ß°Á ß∫π‘Ëß 25·≈â«æ√–‡¬ Ÿ́æŸ¥°—∫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’°ΩíòßÀπ÷Ëß¢Õß∑–‡≈ “∫°“≈‘≈’ ∂÷ß‡¢µ·¥π¢Õß™“«‡°√“´“ 27‡¡◊ËÕ
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‡¡◊ËÕ§π‡≈’È¬ßÀ¡Ÿ‡ÀÁπÕ¬à“ßπ—Èπ  °Áæ“°—π«‘ËßÀπ’‰ª·≈–‡≈à“‡√◊ËÕßπ’È ‰ª∑—Ë«∑—Èß„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√–‡¬ Ÿ́‰ª®“°‡¢µ·¥π¢Õßæ«°‡¢“ ‡æ√“–æ«°‡¢“°≈—«°—π¡“° æ√–‡¬ Ÿ́°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∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́‰ªπ—Èπ °Á¡’™“«∫â“π‡∫’¬¥‡ ’¬¥æ√–Õß§å√Õ∫¥â“π 43„π°≈ÿà¡§ππ’È¡’ºŸâÀ≠‘ß§πÀπ÷Ëß∑’Ëµ°
‡≈◊Õ¥¡“‡ªìπ‡«≈“ ‘∫ Õßªï·≈â« π“ß‡ ’¬‡ß‘π‡ ’¬∑Õß‰ª°—∫°“√√—°…“®πÀ¡¥‡π◊ÈÕÀ¡¥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¢≥–∑’Ëæ√–Õß§å°”≈—ßæŸ¥Õ¬Ÿàπ—Èπ °Á¡’§π¡“®“°∫â“π¢ÕßÀ—«Àπâ“∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘«¡“∫Õ°«à“
ç‰¡àµâÕß√∫°«πÕ“®“√¬å·≈â«≈à– ‡æ√“–≈Ÿ° “«¢Õß∑à“πµ“¬·≈â«é

50·µàæ√–‡¬´Ÿ‰¥â¬‘π‡√◊ËÕßπ’È °Á‡≈¬æŸ¥°—∫‰¬√— «à“ ç‰¡àµâÕß°≈—« ¢Õ„Àâ‡™◊ËÕ‡∑à“π—Èπ ·≈â«≈Ÿ° “«¢Õß
§ÿ≥®–À“¬é

51‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́‰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—Èπ 52§π∑—ÈßÀ≈“¬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

≈Ÿ°“ 8:52

8:31 À≈ÿ¡∑’Ë≈÷°¡“° ‡ªìπ‡À«À√◊ÕÀ≈ÿ¡∑’Ë≈÷°‰¡à¡’®ÿ¥ ‘Èπ ÿ¥ ‡ªìπ∑’Ë¢—ß«‘≠≠“≥™—Ë«
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53æ«°‡¢“À—«‡√“–‡¬“–æ√–Õß§å ‡æ√“–√Ÿâ«à“‡¥Á°§ππ—Èπµ“¬·≈â«®√‘ßÊ 54ΩÉ“¬æ√–‡¬´Ÿ°Á®—∫
¡◊Õ‡¥Á°·≈–‡√’¬°‡∏Õ«à“ çÀπŸπâÕ¬®ã“ ≈ÿ°¢÷Èπ‡∂‘¥é 55·≈â««‘≠≠“≥¢Õß‡∏Õ°Á°≈—∫‡¢â“ Ÿà√à“ßÕ’°§√—Èß ·≈–
‡∏Õ°Á≈ÿ°¢÷Èπ¡“∑—π∑’ æ√–‡¬ Ÿ́®÷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)

9æ√–‡¬´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 àßæ«°‡¢“ÕÕ°‰ªª√–°“»‡√◊ËÕß·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«¬

‡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‡¡◊ËÕæ«°»‘…¬å‡Õ°†°≈—∫¡“ °Á‡≈à“„Àâæ√–‡¬ Ÿ́øíß∂÷ß‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ ∑’Ëæ«°‡¢“‰¥â ‰ª∑”¡“ ·≈â«
æ√–Õß§å®÷ßæ“æ«°‡¢“ª≈’°µ—«ÕÕ°‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‡∫∏‰´¥“ 11‡¡◊ËÕæ«°™“«∫â“π√Ÿâ‡¢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 ‰¥âªÉ«¬¥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√–‡¬ Ÿ́°≈—∫∫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  –∫—¥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«

9:7 ‡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

9:8 ‡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‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́Õ∏‘…∞“πÕ¬Ÿà§π‡¥’¬« æ«°»‘…¬å°Áæ“°—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√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à*¢Õßæ√–‡®â“é
21æ√–‡¬ Ÿ́‡µ◊Õπæ«°‡¢“«à“Õ¬à“∫Õ°„Àâ„§√√Ÿâ

æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°«à“æ√–Õß§å®–µâÕßµ“¬
(¡∏.16:20-28;¡°.8:30-9:1)

22æ√–Õß§åæŸ¥«à“ 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° ‘Ëß∑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 ‘∑∏‘Ïé  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—Èπ√“«·ª¥«—π æ√–Õß§å‰¥âæ“‡ª‚µ√ ¬ÕÀåπ ·≈–¬“°Õ∫¢÷Èπ‰ª∫π¿Ÿ‡¢“‡æ◊ËÕÕ∏‘…∞“π
29„π¢≥–∑’ËÕ∏‘…∞“π „∫Àπâ“¢Õßæ√–Õß§å°Á‡ª≈’Ë¬π‰ª ‡ ◊ÈÕºâ“æ√–Õß§å‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ ’¢“«‡ª≈àß
ª√–°“¬·«««“« 30∑—π„¥π—Èπ °Á¡’™“¬ Õß§π §◊Õ‚¡‡  °—∫‡Õ≈’¬“Àå* ‰¥â¡“æŸ¥§ÿ¬Õ¬Ÿà°—∫æ√–Õß§å

≈Ÿ°“ 9:30

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
√—»¡’Õ—π‡®‘¥®â“¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́ ·≈–‡ÀÁπ™“¬ Õß§π¬◊πÕ¬Ÿà°—∫æ√–Õß§å 33‡¡◊ËÕ™“¬ Õß§ππ—Èπ°”≈—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¬Ÿàπ—Èπ °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√–‡¬ Ÿ́®÷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‡¡◊ËÕ‡¥Á°π—Èπ°”≈—ß‡¥‘π‡¢â“¡“ º’√â“¬°Á∑”„Àâ‡¢“≈â¡≈ß™—°¥‘Èπ™—°ßÕ°—∫æ◊Èπ æ√–‡¬ Ÿ́‰¥â ‰≈àº’√â“¬
π—ÈπÕÕ°‰ª ·≈–√—°…“‡¥Á°§ππ—Èπ ·≈â« àß§◊π„Àâ°—∫æàÕ¢Õß‡¢“ 43∑ÿ°§πµà“ßæ“°—πª√–À≈“¥„®¡“°
∂÷ß§«“¡¬‘Ëß„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“
44çµ—Èß„®øíß„Àâ¥’„π ‘Ëß∑’Ë‡√“®–∫Õ° ∫ÿµ√¡πÿ…¬å†®–µâÕß∂Ÿ° àß¡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¥
(¡∏.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‰¥âæŸ¥«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ æ«°º¡‡ÀÁπ™“¬§πÀπ÷Ëß¢—∫º’√â“¬ÕÕ°‚¥¬Õâ“ß™◊ËÕ¢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√–‡¬ Ÿ́®–∂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 ‘Èπ´“°‰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√–‡¬ Ÿ́®÷ß∫Õ°«à“ ç„Àâ§πµ“¬Ωíß§πµ“¬°—π‡Õß  à«π§ÿ≥„Àâ ‰ªª√–°“»·ºàπ¥‘π¢Õß
æ√–‡®â“‡∂Õ–é

61™“¬§πÕ◊Ëπ®÷ßæŸ¥¢÷Èπ«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

10µàÕ¡“æ√–‡¬´Ÿ‡≈◊Õ°»‘…¬åÕ’°‡®Á¥ ‘∫ Õß§π*  ·≈â« àßæ«°‡¢“ÕÕ°‰ª‡ªìπ§ŸàÊ ≈à«ßÀπâ“
  æ√–Õß§å‰ªµ“¡‡¡◊Õß·≈–À¡Ÿà∫â“πµà“ßÊ ∑’Ëæ√–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

≈Ÿ°“ 10:3

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 ·≈–‰¡àµâÕßÀ¬ÿ¥∑—°∑“¬„§√‡≈¬„π√–À«à“ß∑“ß 5‡¡◊ËÕ‡¢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—Èπ°Á®–°≈—∫¡“Õ¬Ÿà°—∫§ÿ≥Õ’° 7‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà∫â“π‰Àπ°Á„ÀâÕ¬Ÿà∫â“ππ—Èπµ≈Õ¥ Õ¬à“¬â“¬‰ª¬â“¬¡“ ‡¡◊ËÕ
‡¢“‡Õ“Õ–‰√¡“„Àâ°‘π·≈–¥◊Ë¡ °Á°‘π‡≈¬ ‡æ√“–§πß“π°Á ¡§«√®–‰¥â√—∫§à“®â“ß 8‡¡◊ËÕ‡¢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
ΩÿÉπ„π‡¡◊Õßπ’È∑’Ëµ‘¥‡∑â“‡√“ ‡√“°Á®–ªí¥ÕÕ°„ÀâÀ¡¥û ‡æ◊ËÕ‡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 àß‡√“¡“¥â«¬é

»‘…¬å‡®Á¥ ‘∫ Õß§π°≈—∫¡“
17»‘…¬å∑—Èß‡®Á¥ ‘∫ 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

æ√–‡¬´Ÿ¢Õ∫§ÿ≥æ√–∫‘¥“
(¡∏.11:25-27;13:16-17)

21„π‡«≈“π—Èπæ√–‡¬ Ÿ́‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡ ÿ¢„πæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï æ√–Õß§åæŸ¥«à“

10:12 ‚ ‚¥¡ ‡ªìπ‡¡◊Õß∑’Ë¡’æ«°‡°¬å‡µÁ¡‰ªÀ¡¥ æ√–‡®â“∑”≈“¬‡¡◊Õß∑—Èß‡¡◊Õß ¥Ÿ‰¥â„πÀπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 19
10:13 ‡¡◊Õß‚§√“ ‘́π·≈–‡¡◊Õß‡∫∏‰´¥“ §◊Õ ‡¡◊Õß∑’ËÕ¬Ÿàµ‘¥°—∫∑–‡≈ “∫°“≈‘≈’ ‡ªìπ‡¡◊Õß∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́ª√–°“» —Ëß Õπª√–™“™π
10:13 ‡¡◊Õß‰∑√–·≈–‡¡◊Õß‰´¥Õπ §◊Õ ‡¡◊Õß∑’Ë§π™—Ë«√â“¬Õ¬Ÿà
10:13 ºâ“°√– Õ∫ §◊Õ ºâ“‡π◊ÈÕÀ¬“∫ ∑”®“°¢π —µ«å „™â «¡„ à‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡‚»°‡»√â“
10:15 §“‡ªÕ√π“Õÿ¡ §◊Õ ‡¡◊Õß„π·§«âπ°“≈‘≈’ ∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ„™â‡ªìπ∑’Ëª√–°“» —Ëß Õπ
10:17 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 ‘Ëß‡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

™“« –¡“‡√’¬„®¥’
25¡’§π∑’Ë‡°àß°Æ¢Õß‚¡‡  §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∑’Ëπ—Ëπ 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°ÁµÕ∫«à“ ç§π∑’Ë· ¥ß§«“¡‡¡µµ“°—∫‡¢“π– ‘§√—∫é
æ√–‡¬´Ÿ°ÁæŸ¥°—∫‡¢“«à“ ç§ÿ≥°Á∑”Õ¬à“ß‡¢“∫â“ß ‘é

≈Ÿ°“ 10:37

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°—∫¡“√∏“
38„π√–À«à“ß∑“ßπ—Èπ æ√–‡¬ Ÿ́·≈–æ«°»‘…¬å‰¥â‡¢â“‰ª„πÀ¡Ÿà∫â“π·ÀàßÀπ÷Ëß ∑’Ëπ—Ëπ¡’À≠‘ß§πÀπ÷Ëß

™◊ËÕ¡“√∏“ 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§åæŸ¥Õ¬à“ßµ—Èß„® 40 à«π¡“√∏“π—Èπ°”≈—ß¬ÿàßÕ¬Ÿà°—∫°“√®—¥‡µ√’¬¡µà“ßÊ
π“ß°Á‰¥â¡“µ—¥æâÕ°—∫æ√–‡¬´Ÿ«à“ çÕ“®“√¬å ‰¡à π„®‡≈¬À√◊Õ∑’ËπâÕß “«ª≈àÕ¬„Àâ¥‘©—π∑”ß“πÕ¬Ÿà§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

æ√–‡¬´Ÿ Õπ‡√◊ËÕß°“√Õ∏‘…∞“π
(¡∏.6:9-15)

11¡’§√—ÈßÀπ÷Ëß∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́Õ∏‘…∞“πÕ¬Ÿà„π∑’Ë·ÀàßÀπ÷Ëß  ‡¡◊ËÕÕ∏‘…∞“π‡ √Á®·≈â«≈Ÿ°»‘…¬å§πÀπ÷Ëß
 ‡¢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÷Ëßæ√–‡¬ Ÿ́‰¥â ‰≈àº’√â“¬†ÕÕ°®“°™“¬§πÀπ÷Ëß∑’Ë‡ªìπ„∫â ‡¡◊ËÕº’ÕÕ°‰ª·≈â« ™“¬§ππ—Èπ°ÁæŸ¥
‰¥â∑”„Àâ™“«∫â“π·ª≈°„®¡“° 15∫“ß§πæŸ¥«à“ ç‡¢“„™âƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õß ‡∫‡Õ≈‡´∫Ÿ≈À—«Àπâ“º’ ¢—∫‰≈àº’
√â“¬æ«°π—ÈπÕÕ°‰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°∑”≈“¬
·≈–∫â“π‰Àπ∑’Ë∑–‡≈“–°—π‡Õß°Á®–æ—ßæ‘π“» 18∂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‡¡◊ËÕº’√â“¬ÕÕ°¡“®“°√à“ß¢Õß§πÀπ÷Ëß·≈â« ¡—π°Á‰¥âµ√–‡«π‰ª„π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âß ‡æ◊ËÕ
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
27‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́‡≈à“‡√◊ËÕßπ’ÈÕ¬Ÿà °Á¡’À≠‘ß§πÀπ÷Ëß„πΩŸß™π√âÕß¢÷Èπ¡“«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

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◊ËÕæ‘ Ÿ®πå«à“æ√–‡®â“ àß‡√“¡“ ·µàæ√–‡®â“®–‰¡à· ¥ß‡√◊ËÕßÕ—»®√√¬åÕ–‰√∑—Èßπ—Èπ ‡æ◊ËÕ
æ‘ Ÿ®πå°—∫æ«°‡¢“ πÕ°®“°‡√◊ËÕßÕ—»®√√¬å¢Õß‚¬π“Àå* 30 ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫‚¬π“Àå ‡ªìπ‡√◊ËÕßÕ—»®√√¬å∑’Ë
æ‘ Ÿ®πå„Àâ™“«π’π–‡«Àå√Ÿâ«à“ æ√–‡®â“ àß‚¬π“Àå¡“ ·≈– ‘Ëß∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ°—∫‡√“ °Á®–‡ªìπ‡√◊ËÕßÕ—»®√√¬å∑’Ë

≈Ÿ°“ 11:30

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
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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‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́æŸ¥®∫·≈â« ø“√‘ ’†§πÀπ÷Ëß °Á‰¥â™«πæ√–Õß§å‰ª°‘πÕ“À“√∑’Ë∫â“π¢Õß‡¢“ ‡¡◊ËÕ
‰ª∂÷ß æ√–Õß§å°Á‰ªπ—Ëß∑’Ë‚µä–Õ“À“√∑—π∑’ 38 à«πø“√‘ ’§ππ—Èπ°Á·ª≈°„® ∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́‰¡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—Èπ °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∑’Ëµ≈“¥
       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—Èπ∑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°

12¡’™“«∫â“πÀ≈“¬æ—π§π‰¥â¡“¬◊π‡∫’¬¥‡ ’¬¥°—πÕ¬Ÿà æ√–‡¬ Ÿ́æŸ¥°—∫æ«°»‘…¬å°àÕπ«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 ·≈– ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥°√–´‘∫¢â“ßÀŸ„πÀâÕß à«πµ—« °Á®–∂Ÿ°ª√–°“»®“°∫πÀ≈—ß§“é

§«√°≈—«„§√
(¡∏.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)

8ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ §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

≈Ÿ°“ 12:9

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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10 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

æ√–‡¬´Ÿ‡µ◊Õπ‡√◊ËÕß§«“¡‚≈¿
13¡’™“«∫â“π§πÀπ÷ËßæŸ¥«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ ™à«¬∫Õ°„Àâæ’Ë™“¬º¡·∫àß¡√¥°¢ÕßæàÕ„Àâº¡¥â«¬

§√—∫é
14·µàæ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ çæàÕÀπÿà¡ „§√‡ªìπ§πµ—Èß„Àâ‡√“‡ªìπºŸâ·∫àß¡√¥°√–À«à“ß§ÿ≥ Õß§πé 15æ

√–‡¬ Ÿ́æŸ¥Õ’°«à“ ç√–«—ßµ—«„Àâ¥’ Õ¬à“‚≈¿ ‡æ√“–™’«‘µ∑’Ë·∑â®√‘ßπ—Èπ‰¡à‰¥â¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫∑√—æ¬å ¡∫—µ‘∑’Ë§π¡’é
16·≈â«æ√–Õß§å‡≈à“‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫π’È„Àâøíß«à“ ç¡’™“¬∑’Ë√Ë”√«¬§πÀπ÷Ëß ‰√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«®–√◊ÈÕ¬ÿâß©“ßæ«°π’È∑‘Èß·≈â« √â“ß¢÷Èπ„À¡à„Àâ„À≠à°«à“‡¥‘¡ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡°Á∫æ◊™º≈·≈– ‘Ëß¢Õß∑—ÈßÀ¡¥
‰«â∑’Ëπ—Ëπ 19·≈â«®–∫Õ°°—∫µ—«‡Õß«à“ ù©—π‰¥â‡°Á∫ – ¡¢Õß¥’Ê ‰«âµ—Èß‡¬Õ–·¬–·≈â« ¡’æÕ ”À√—∫À≈“¬ªï
‰ª°‘π ¥◊Ë¡·≈–„™â™’«‘µÕ¬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¡’ÀâÕß‡°Á∫¢ÕßÀ√◊Õ¬ÿâß©“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°·§àπ’È ¬—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∑ÿàßæ«°π’È ‘ æ«°¡—πÕ¬Ÿà·§à«—ππ’È æ√ÿàßπ’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¬‘Ëß
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
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Õ¬à“‰«â«“ß„®‡ß‘π
32ç‰¡àµâÕß°≈—«ΩŸß·°–‡≈Á°Ê ∑—ÈßÀ≈“¬ ‡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¬Ÿà‡µ√’¬¡æ√âÕ¡Õ¬à“ßπ—Èπ æ«°‡¢“°Á¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ 39·µà„Àâ√Ÿâπ–«à“ ∂â“‡®â“¢Õß∫â“π√Ÿâ≈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

„§√§◊ÕºŸâ√—∫„™â∑’Ë‰«â„®‰¥â
41‡ª‚µ√‰¥â∂“¡«à“ 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√Ÿâ«à“ ‡®â“π“¬®–·µàßµ—Èß
§π„™â§ππ—Èπ„Àâ¥Ÿ·≈∑√—æ¬å ¡∫—µ‘∑—ÈßÀ¡¥¢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“¡ ‘Ëß∑’Ë‡®â“π“¬ —Ëß„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–‰√¢÷Èπ¢≥–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®– àßµ—«§ÿ≥„Àâ°—∫ºŸâ§ÿ¡‡æ◊ËÕ®—∫‡¢â“§ÿ° 59‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“§ÿ≥®–∂Ÿ°¢—ß®π°«à“®–
„™âÀπ’È§√∫∑ÿ°∫“∑∑ÿ° µ“ß§åé

°≈—∫µ—«°≈—∫„®‡ ’¬„À¡à

13 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

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√—°…“ºŸâÀ≠‘ß„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“
10„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“† æ√–‡¬ Ÿ́°”≈—ß —Ëß ÕπÕ¬Ÿà„π∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘«†·ÀàßÀπ÷Ëß 11„π∑’Ëπ—Èπ

¡’ºŸâÀ≠‘ß§πÀπ÷Ëß∑’Ë∂Ÿ°º’√â“¬‡¢â“ ‘ß ®πæ‘°“√¡“‡ªìπ‡«≈“ ‘∫·ª¥ªï·≈â« π“ßÀ≈—ß§àÕ¡·≈–¬◊¥µ—«

13:1 ªï≈“µ ™◊ËÕ‡µÁ¡§◊Õ ªÕπµ‘Õ—  ªï≈“µ ‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’Ë ∑’Ë√—∞∫“≈‚√¡ àß¡“‡ªìπºŸâ«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 ‡¡◊ËÕ‡¡≈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 —Ëß Õπ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê µ“¡‡¡◊Õß·≈–À¡Ÿà∫â“πµà“ßÊ ∑’Ëæ√–Õß§åºà“π„π√–À«à“ß
∑“ß∑’Ë‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ 23¡’§πÀπ÷Ëß∂“¡«à“ çÕ“®“√¬å §π∑’Ë®–√Õ¥π—Èπ¡’Õ¬Ÿàπ‘¥‡¥’¬«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‡§¬ —Ëß 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

≈Ÿ°“ 13:30

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¡“

03 luke with reference 26/8/03, 10:52 AM133



134≈Ÿ°“ 13:31

æ√–‡¬´Ÿ‡»√â“‚»°„Àâ°—∫‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
(¡∏.23:37-39)

31„π‡«≈“π—Èπ¡’æ«°ø“√‘ ’†¡“∫Õ°æ√–‡¬ Ÿ́«à“ ç‰ª®“°∑’Ëπ’Ë‡√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“ àß¡“À“‡®â“ ¡’À≈“¬§√—Èß∑’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“™’«‘µûé*

√—°…“§π„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“∂Ÿ°À√◊Õº‘¥

14§√—ÈßÀπ÷Ëß „π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“† æ√–‡¬´Ÿ‰¥â ‰ª°‘πÕ“À“√∑’Ë∫â“π¢ÕßºŸâπ”ø“√‘ ’†§πÀπ÷Ëß
  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« àß‡¢“°≈—∫‰ª 5æ√–Õß§åÀ—π¡“∂“¡æ«°π—Èπ«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‰√

Õ¬à“§‘¥«à“µ—«‡Õß ”§—≠°«à“§πÕ◊Ëπ
7‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́‡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«—≈
12·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°ÁÀ—π¡“æŸ¥°—∫‡®â“¢Õß∫â“π«à“ ç‡¡◊ËÕ§ÿ≥®—¥ß“π‡≈’È¬ß¡◊ÈÕ°≈“ß«—π À√◊Õ¡◊ÈÕ‡¬Áπ

°Áµ“¡ Õ¬à“‡™‘≠‡æ◊ËÕπΩŸß ≠“µ‘æ’ËπâÕßÀ√◊Õ‡æ◊ËÕπ∫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

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“®–øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬é

‡√◊ËÕß√“«‡°’Ë¬«°—∫ß“π‡≈’È¬ß§√—Èß„À≠à(¡∏.22:1-10)
15¡’™“¬§πÀπ÷Ëß∑’Ë°‘πÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ ‡¡◊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‡¡◊ËÕ‡µ√’¬¡∑ÿ°Õ¬à“ß‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ‡¢“°Á àß§π„™âÕÕ°‰ª∫Õ°°—∫·¢°∑—ÈßÀ≈“¬«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¥ ¡“
∑’Ëπ’Ëû 22µàÕ¡“ §π„™âπ—Èπ¡“√“¬ß“π‡®â“π“¬«à“ ùº¡∑”µ“¡∑’Ë∑à“π —Ëß·≈â« ·µà°Á¬—ß¡’∑’Ë«à“ß‡À≈◊ÕÕ¬ŸàÕ’°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

§‘¥¥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¬  ‘Ëß·√°∑’Ë§ÿ≥µâÕß∑”§◊Õ µâÕß§‘¥√“§“§à“°àÕ √â“ß°àÕπ ¥Ÿ«à“¡’‡ß‘πæÕÀ√◊Õ‡ª≈à“ 29‡æ√“–
‰¡àÕ¬à“ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ§ÿ≥≈ß∞“π·≈â«‡°‘¥‡ß‘πÀ¡¥°ÁµâÕßÀ¬ÿ¥ √â“ß §πÕ◊Ëπ‡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

≈Ÿ°“ 14:35

14:26 ‡°≈’¬¥ „π∑’Ëπ’È¡’§«“¡À¡“¬«à“ „Àâ§ÿ≥§à“πâÕ¬°«à“
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§«“¡¥’„®„π «√√§å
(¡∏.18:12-14)

15 „π‡«≈“π—Èπ¡’æ«°‡°Á∫¿“…’*·≈–æ«°§π∫“ª∑—ÈßÀ≈“¬ 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‡¡◊ËÕÀ“‡À√’¬≠ π—Èπ‡®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

æàÕ∑’Ë¡’„®‡¡µµ“
11æ√–‡¬ Ÿ́æŸ¥«à“ 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—Èπ ‡¢“®÷ß≈ÿ°¢÷Èπ°≈—∫‰ªÀ“æàÕ¢Õß‡¢“ ¢≥–∑’Ë‡¢“¬—ßÕ¬Ÿà·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“‡ ◊ÈÕºâ“∑’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

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‡¡◊ËÕ≈Ÿ°™“¬§π‚µ∑’Ë∑”ß“πÕ¬Ÿà„π∑ÿàßπ“°≈—∫¡“„°≈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√—∫„™âæàÕ¡“À≈“¬ªï ·≈–‰¡à‡§¬¢—¥§” —ËßæàÕ‡≈¬ ·µàæàÕ¬—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«·µàøóôπ¢÷Èπ¡“„À¡à ‰¥âÀ≈ß
À“¬‰ª·≈â«·µà°≈—∫æ∫°—πÕ’°ûé

∑√—æ¬å ¡∫—µ‘∑’Ë·∑â®√‘ß

16æ√–‡¬ Ÿ́æŸ¥°—∫æ«°»‘…¬å«à“ ç‡»√…∞’§πÀπ÷Ëß‰¥â®â“ßºŸâ®—¥°“√¡“¥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

§” Õπ¢âÕÕ◊ËπÊ
(¡∏.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

≈Ÿ°“ 16:15
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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¬Ÿà·µà‰°≈ ·≈–‡ÀÁπ≈“´“√— Õ¬Ÿà¢â“ßÊ Õ—∫√“Œ—¡ 24‡»√…∞’®÷ß√âÕßµ–‚°π«à“ ù§ÿ≥æàÕ
Õ—∫√“Œ—¡  ß “√º¡¥â«¬‡∂‘¥§√—∫ ™à«¬ àß≈“´“√— ¡“π’ËÀπàÕ¬ ‡æ◊ËÕ‡Õ“ª≈“¬π‘È«®ÿà¡πÈ”¡“·µ–≈‘Èπ¢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¬Ÿà∑’Ëπ’Ë  à«π‡®â“‰¥â√—∫§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π 26πÕ°®“°π—Èπ°Á¡’‡À«°«â“ß„À≠à¢«“ß°—Èπæ«°‡√“Õ¬Ÿà
‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ ‰ª¡“À“ Ÿà°—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∑’Ëøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡
µ“¬‡À¡◊Õπ°—πûé

§π¬—Ë«¬«π/°“√Õ¿—¬/§«“¡‡™◊ËÕ
(¡∏.18:6-7,21-22;¡°.9:42)

17æ√–‡¬ Ÿ́æŸ¥°—∫æ«°»‘…¬å«à“ ç®–¡’ ‘Ëß∑’Ë¡“¬—Ë«¬«π„Àâ§π∑”∫“ª‡ ¡Õ ·µà§π∑’Ë¡“¬—Ë«¬«π
   π—Èπ™à“ßπà“Õ“¬®√‘ßÊ  2√–À«à“ß°“√™—°™«π§π∑’ËµË”µâÕ¬§πÀπ÷Ëß„πæ«°π’È„Àâ∑”∫“ª °—∫

°“√∂Ÿ°®—∫‚¬π≈ß‰ª„π∑–‡≈æ√âÕ¡°—∫¡’À‘π‚¡à·ªÑß≈à“¡§ÕÕ¬Ÿà Õ¬à“ßÀ≈—ßπ’È°Á¬—ß®–¥’°«à“ 3√–«—ßµ—«‰«â„Àâ¥’
„Àâµ—°‡µ◊Õπæ’ËπâÕß∑’Ë∑”∫“ª ·≈–Õ¿—¬„Àâ‡¢“‡¡◊ËÕ‡¢“°≈—∫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÷Ëß ‡¡◊ËÕ‡¢“°≈—∫¡“®“°‰∂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¬Ÿàπ’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—Èπ
æ«°‡¢“°ÁÀ“¬®“°‚√§15§πÀπ÷Ëß„ππ—Èπ ‡¡◊ËÕ‡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÷Ëßæ«°ø“√‘ ’†∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«à“ ç·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“®–¡“∂÷ß‡¡◊ËÕ‰À√àé æ√–Õß§å°ÁµÕ∫«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÷Ëß ·µà§ÿ≥®–‰¡à¡’‚Õ°“ ‰¥â‡ÀÁπ 23‡¡◊ËÕ¡’§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

≈Ÿ°“ 17:25

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‡ªìπºŸâµ—¥ ‘π‡¡◊ËÕ§π¬‘«∑’Ë‡ªìπ‚√§º‘«Àπ—ß√â“¬·√ßÀ“¬¥’·≈â«
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26«—π∑’Ëæ√–Õß§å°≈—∫¡“π—Èπ ®–‡À¡◊Õπ°—∫ ¡—¬¢Õß‚πÕ“Àå 27∑’Ë§π¥◊Ë¡°‘π°—πÕ¬ŸàÕ¬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∑’ËÕ¬Ÿà„π∑ÿàßπ“°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√Ÿâ«à“ „π§◊ππ—Èπ‡Õß  Õß§π∑’ËπÕπÕ¬Ÿà∫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

18æ√–‡¬ Ÿ́‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕßª√’¬∫‡∑’¬∫„Àâ»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§åøíß ‡æ◊ËÕ Õπ„Àâæ«°‡¢“Õ∏‘…∞“π
  Õ¬Ÿà ‡ ¡Õ ·≈–‰¡à  ‘È π À «— ß 2æ√–Õß§å ‡≈à “«à “ ç„π‡¡◊ Õ ßÀπ÷Ë ß

¡’ºŸâæ‘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‡≈‘°¡“¬ÿàß«ÿàπ«“¬°—∫‡√“‡ ’¬∑’ ‰¡àß—Èπ‡√“§ß®–∫â“µ“¬·πàûé

6·≈â«æ√–Õß§å°ÁæŸ¥µàÕ«à“ ç‡ÀÁπÀ√◊Õ‡ª≈à“«à“ ºŸâæ‘æ“°…“¢’È ‚°ß§ππ’ÈæŸ¥«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∑—Èß§◊πÀ√◊Õæ√–Õß§å®–º≈—¥‰ª‡√◊ËÕ¬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

ø“√‘ ’°—∫§π‡°Á∫¿“…’
9æ√–‡¬´Ÿ‡≈à“‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫π’È ‡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∫
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∫¿“…’π—Èπ ¬◊πÕ¬Ÿà·µà‰°≈„π¢≥–∑’ËÕ∏‘…∞“π ‰¡à°≈â“·¡â·µà®–‡ß¬Àπâ“¢÷Èπ¡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¡“
¬ÿàß°—∫æ√–Õß§å 16·µàæ√–‡¬ Ÿ́°≈—∫‡√’¬°‡¥Á°Ê æ«°π—Èπ‡¢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¡’ºŸâπ”™“«¬‘«§πÀπ÷Ëß∂“¡æ√–‡¬ Ÿ́«à“ çÕ“®“√¬åºŸâ¥’‡≈‘»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‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ ‡ÀÁπ«à“‡¢“‡ ’¬„®¡“° ®÷ßæŸ¥¢÷Èπ«à“ ç¡—π¬“°¡“°∑’Ë§π√«¬®–‡¢â“‰ª„π·ºàπ¥‘π¢
Õßæ√–‡®â“ 25§«“¡®√‘ß·≈â« „ÀâÕŸ∞√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√—∫ ‘ËßµÕ∫·∑π
À≈“¬‡∑à“„π™’«‘µπ’È ·≈–®–¡’™’«‘µ°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª„π‚≈°Àπâ“¥â«¬é

≈Ÿ°“ 18:30

18:12 ∂«“¬Àπ÷Ëß„π ‘∫ ·ª≈«à“ ∂â“¡’√“¬‰¥â 10 ∫“∑°Á„Àâæ√–‡®â“ 1 ∫“∑
18:20 π—∫∂◊ÕæàÕ·¡à §—¥¡“®“° Õæ¬æ 20:12-16  ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 5:16-20
18:32 §π∑’Ë‰¡à„™à¬‘« §«“¡À¡“¬µ“¡µ—«Õ—°…√§◊Õ™“µ‘Õ◊Ëπ Ê
18:38 ∫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“„® ‘Ëß‡À≈à“π’È∑’Ëæ√–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—Èπ∫Õ°«à“ ç‡¬ Ÿ́™“«π“´“‡√Á∏°”≈—ßºà“π¡“∑“ßπ’Èé
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√–‡¬ Ÿ́‰ª ·≈– √√‡ √‘≠æ√–‡®â“ ‡¡◊ËÕ™“«∫â“π‡ÀÁπÕ¬à“ß

π—Èπ ∑ÿ°§π°Áæ“°—π¬°¬àÕßæ√–‡®â“
»—°‡§’¬ 

19æ√–‡¬´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«‘Ëß‰ª¢â“ßÀπâ“æ√–‡¬´Ÿ ·≈â«ªïπ¢÷Èπ‰ª¥—°§Õ¬æ√–Õß§åÕ¬Ÿà∫πµâπ¡–‡¥◊ËÕ 5‡¡◊ËÕ
æ√–‡¬ Ÿ́‡¥‘π¡“∂÷ß æ√–Õß§å°Á‡ß¬Àπâ“¢÷Èπ‰ªæŸ¥°—∫»—°‡§’¬ «à“ ç»—°‡§’¬  √’∫≈ß¡“‡√Á« ‡√“µâÕß‰ªæ—°
∑’Ë∫â“π§ÿ≥«—ππ’Èé

6‡¢“√Ÿâ ÷°∑—Èßµ◊Ëπ‡µâπ·≈–¥’„® ·≈â«√’∫≈ß¡“æ“æ√–Õß§å‰ªÕ¬Ÿà∫â“π¢Õß‡¢“ 7∑ÿ°§π∑’Ë‡ÀÁπÕ¬à“ßπ—Èπ
°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√–‡¬ Ÿ́®÷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

19:2 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 ‡¡◊Õß ‡¬√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¡’‡™◊ÈÕæ√–«ß»åÕß§åÀπ÷Ëß °”≈—ß®–‡¥‘π
∑“ß‰ª·¥π‰°≈‡æ◊ËÕ‰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÷Ëß¡‘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—Èπ«à“ ù‡√“®–„Àâ‡®â“¥Ÿ·≈Àâ“‡¡◊Õßû 20·≈â«∑“ Õ’°§πÀπ÷Ëß°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 ‘Ëß∑’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¬Ÿà·≈â«°Á®–¬‘Ëß¡’¡“°¢÷Èπ‰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’Ë’ûé

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‡¡◊ËÕ
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
‡¡◊ËÕ‰ª∂÷ß §ÿ≥®–‡ÀÁπ≈Ÿ°≈“∂Ÿ°≈à“¡Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπµ—«Àπ÷Ëß ¬—ß‰¡à‡§¬¡’„§√¢’Ë¡—π¡“°àÕπ „Àâ·°â¡—¥·≈â«®Ÿß¡“∑’Ëπ’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

≈Ÿ°“ 19:33

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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144≈Ÿ°“ 19:34

≈“°Á∂“¡«à“ ç·°â¡—¥¡—π∑”‰¡é
34æ«°‡¢“®÷ßµÕ∫«à“ çÕ“®“√¬åµâÕß°“√„™â¡—πé
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√âÕß‰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)

20«—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≥

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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3æ√–‡¬´Ÿ®÷ßµÕ∫‰ª«à“ 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∑” «πÕßÿàπ ·≈â«„Àâ™“« «π‡™à“
 à«π‡¢“°Á‰ªÕ¬Ÿàµà“ßª√–‡∑»‡ªìπ‡«≈“π“π 10‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“‡°Á∫‡°’Ë¬« ‡¢“‰¥â àß§π„™â§πÀπ÷Ëß¡“√—∫
 à«π·∫àß¢Õß‡¢“ ·µàæ«°™“« «π°≈—∫∑”√â“¬∑ÿ∫µ’§π„™â§ππ—Èπ ·≈– àß‡¢“°≈—∫‰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 «πÕßÿàπæŸ¥°—∫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√–‡¬ Ÿ́
°”≈—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◊ËÕ®–‰¥â®—∫µ—«æ√–Õß§å àß‰ª„Àâ‡®â“‡¡◊Õß‚√¡ 21æ«° “¬ ◊∫‰¥â
∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ æ«°‡√“√Ÿâ«à“Õ“®“√¬åæŸ¥·≈– Õπ„Àâ§π√Ÿâ„π ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“µâÕß°“√„Àâ∑”

≈Ÿ°“ 20:21

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§åµàÕÀπâ“ºŸâ§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—Èπ°Áµ“¬¥â«¬ 33™à«¬∫Õ°ÀπàÕ¬ ‘§√—∫«à“ „π«—π∑’Ë∑ÿ°§πøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡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¡’™’«‘µÕ¬Ÿàé

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√–‡¬ Ÿ́∂“¡«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 æÿà¡‰¡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)

21‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́‡ß¬Àπâ“¢÷Èπ¡Õß °Á‡ÀÁπæ«°§π√«¬‡Õ“‡ß‘π¡“„ à„πµŸâ√—∫‡ß‘π*¢Õß«‘À“√ 2·≈â«
 æ√–Õß§å°Á‡ÀÁπÀ≠‘ß¡à“¬®πÊ §πÀπ÷Ëß‡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°∑”≈“¬
(¡∏.24:1-14;¡°.13:1-13)

5»‘…¬å∫“ß§π‰¥âæŸ¥∂÷ß§«“¡ «¬ß“¡¢Õß«‘À“√ æŸ¥∂÷ßÀ‘π·µà≈–°âÕπ·≈–¢Õß∂«“¬ ·µà≈–™‘Èπ
«à“™à“ß «¬ß“¡‡À≈◊Õ‡°‘π æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥¢÷Èπ¡“«à“

6ç∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë§ÿ≥‡ÀÁππ’È «—πÀπ÷Ëß®–∂Ÿ°∑”≈“¬æ—ß∑≈“¬≈ß¡“ ‰¡à‡À≈◊Õ·¡â·µà́ “°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

≈Ÿ°“ 21:11

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÷Ëß«—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°àÕπ∑’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‘ªí≠≠“·≈–§”æŸ¥∑’Ë‡©’¬∫§¡°—∫§ÿ≥ ‡¡◊ËÕ
»—µ√Ÿ¢Õß§ÿ≥øíß·≈â« ®–‰¡à¡’∑“ß§—¥§â“πÀ√◊Õ‚µâ·¬âß‰¥â‡≈¬ 16·¡â·µà§π∑’Ë„°≈â™‘¥°—∫§ÿ≥ ∑—ÈßæàÕ·¡à æ’ËπâÕß
≠“µ‘Ê ·≈–‡æ◊ËÕπΩŸß °Á®–À—°À≈—ß§ÿ≥ ·≈–æ«°§ÿ≥∫“ß§π°Á®–∂Ÿ°¶à“¥â«¬ 17∑ÿ°§π®–‡°≈’¬¥æ«°§ÿ≥
‡æ√“–¡“µ‘¥µ“¡‡√“ 18·µà‰¡àµâÕß°≈—« ‡æ√“–·¡â·µàº¡ —°‡ âπ∫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‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥‡ÀÁπ°Õß∑—æ¡“≈âÕ¡‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈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®–¡’ ‘Ëß·ª≈°ª√–À≈“¥‡°‘¥¢÷Èπ°—∫¥«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¡Ÿà‡¡¶ ‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ≈—ßÕ”π“®·≈–√—»¡’Õ—π¬‘Ëß„À≠à 28‡¡◊ËÕ
 ‘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
34√–«—ßµ—«„Àâ¥’ 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√–‡¬ Ÿ́ ‰¥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“√

æ«°ºŸâπ”™“«¬‘«Õ¬“°®–¶à“æ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.26:1-5,14-16;¡°.14:1-2,10-11;¬Œ.11:45-53)

22 ‡¡◊ËÕ„°≈â∂÷ß‡∑»°“≈°‘π¢π¡ªíß‰√â‡™◊ÈÕ∑’Ë‡√’¬°«à“‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬† 2æ«°ºŸâπ”π—°∫«™
  ·≈–æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘µà“ßæ¬“¬“¡À“∑“ß∑’Ë®–¶à“æ√–‡¬´Ÿ ·µàæ«°‡¢“°Á°≈—«™“«∫â“π

¬Ÿ¥“ «“ß·ºπÀ—°À≈—ßæ√–‡¬´Ÿ
3´“µ“π‰¥â‡¢â“ ‘ß¬Ÿ¥“  Õ‘ §“√‘‚Õ∑ ´÷Ëß‡ªìπÀπ÷Ëß„π»‘…¬å‡Õ°† ‘∫ Õß§π 4¬Ÿ¥“  °Á‰¥â ‰ªÀ“

æ«°ºŸâπ”π—°∫«™·≈–æ«°∑À“√‡ΩÑ“«‘À“√†‡æ◊ËÕ‡ 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¬
(¡∏.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“√¡◊ÈÕ§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¬¡◊ÈÕπ’È°—∫æ«°§ÿ≥¡“°

≈Ÿ°“ 22:15

21:37 ¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑» §◊Õ‡π‘π‡¢“≈Ÿ°Àπ÷Ëß„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
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°àÕπ∑’Ë‡√“®–∂Ÿ°∑√¡“π 16‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ‡√“®–‰¡à°‘πÕ“À“√ ”À√—∫‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬π’ÈÕ’°
®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«¬¢÷Èπ¡“·≈–¢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—Èπæ√–Õß§å°ÁÀ¬‘∫¢π¡ªíß¢÷Èπ¡“ ¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ æ√âÕ¡À—° àß„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
24æ«°»‘…¬å‡Õ°µà“ß‡∂’¬ß°—π«à“ 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

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≥®–‰¥âπ—Ëß∫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¬“°
35æ√–‡¬´Ÿ∂“¡æ«°»‘…¬å‡Õ°«à“ ç·≈â«µÕπ∑’Ë‡√“ àßæ«°§ÿ≥ÕÕ°‰ª ‚¥¬‰¡à¡’°√–‡ªÜ“‡ß‘π ∂ÿß

¬à“¡ ·≈–√Õß‡∑â“ æ«°§ÿ≥¢“¥·§≈πÕ–‰√°—πÀ√◊Õ‡ª≈à“é

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¥‡√◊ËÕßπ’È
‰¥â·≈â«é

Õ∏‘…∞“π∫π¿Ÿ‡¢“
(¡∏.26:36-46;¡°.14:32-42)

39æ√–‡¬ Ÿ́ÕÕ°‰ª∑’Ë¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑»*Õ’°µ“¡‡§¬ æ«°»‘…¬å°Áµ“¡‰ª¥â«¬ 40‡¡◊ËÕ‰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¡’∑Ÿµ «√√§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√–‡¬ Ÿ́∂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

≈Ÿ°“ 22:53

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

03 luke with reference 26/8/03, 10:52 AM151



152

‡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√–‡¬ Ÿ́æ“°—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—Èπ·°‡ªìπ∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“À√◊Õé æ√–Õß§å®÷ßµÕ∫«à“ ç§ÿ≥
æŸ¥‡Õßé

71·≈â«æ«°‡¢“°ÁæŸ¥¢÷Èπ«à“ ç‡√“¬—ßµâÕß°“√æ¬“πÕ’°∑”‰¡ „π‡¡◊ËÕ‡√“°Á‰¥â¬‘π®“°ª“°¢Õß¡—π
‡Õß·≈â«π’Ëé

≈Ÿ°“ 22:54
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‡®â“‡¡◊Õßªï≈“µ‰µà «πæ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.27:1-2,11-14;¡°.15:1-5;¬Œ.18:28-38)

23∑ÿ°§π„π∑’Ëª√–™ÿ¡≈ÿ°¢÷Èπ æ“æ√–‡¬ Ÿ́‰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

ªï≈“µ àßµ—«æ√–‡¬´Ÿ‰ªæ∫‡Œ‚√¥
6‡¡◊ËÕªï≈“µ‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ °Á ‰¥â Õ∫∂“¡®π√Ÿâ«à“æ√–‡¬ Ÿ́‡ªìπ™“«°“≈‘≈’ 7´÷ËßÕ¬Ÿà„π°“√

ª°§√Õß¢Õß°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥ ‡¢“®÷ß àßµ—«æ√–‡¬ Ÿ́‰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∑’Ëπ—Ëπ°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« àßµ—«
°≈—∫‰ªÀ“ªï≈“µ 12„π«—ππ—Èπ‡Õß ∑—Èß‡Œ‚√¥·≈–ªï≈“µ‰¥â°≈“¬¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—π ‡æ√“–°àÕπÀπâ“π’È æ«°
‡¢“‡ªìπ»—µ√Ÿ°—π

æ√–‡¬ Ÿ́µâÕßµ“¬
(¡∏.27:15-26;¡°.15:6-15;¬Œ.18:39-19:16)

13ªï≈“µ‰¥â‡√’¬°æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™ æ«°ºŸâπ”·≈–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“¬

≈Ÿ°“ 23:19

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÷Ëß§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√–‡¬ Ÿ́∂Ÿ°¶à“∫π‰¡â°“ß‡¢π
(¡∏.27:32-44;¡°.15:21-32;¬Œ.19:17-27)

26„π√–À«à“ß∑“ß∑’Ëπ”µ—«æ√–‡¬ Ÿ́‰ªπ—Èπ æ«°‡¢“°Á®—∫µ—« ’́‚¡π™“«‰´√’π ∑’Ë‡æ‘Ëß¡“®“°™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¡’ºŸâ√â“¬Õ’° Õß§π∑’Ë∂Ÿ°π”µ—«¡“¶à“æ√âÕ¡Ê °—∫æ√–‡¬ Ÿ́¥â«¬ 33‡¡◊ËÕ‡¢“¡“∂÷ß ∂“π∑’Ë‡√’¬°«à“
çÀ—«°–‚À≈°é æ«°‡¢“°Áµ√÷ßæ√–‡¬ Ÿ́∫π‰¡â°“ß‡¢π ºŸâ√â“¬ Õß§ππ—Èπ °Á∂Ÿ°µ√÷ß‰«â§π≈–¢â“ß¢Õßæ√–
‡¬´Ÿ 34·≈â«æ√–‡¬ Ÿ́°ÁæŸ¥«à“ çæ√–∫‘¥“ ™à«¬¬°‚∑…„Àâ°—∫æ«°‡¢“¥â«¬ ‡æ√“–æ«°‡¢“‰¡à√Ÿâµ—«À√Õ°
«à“°”≈—ß∑”Õ–‰√≈ß‰ªé*

·≈â«æ«°‡¢“‡Õ“‡ ◊ÈÕºâ“¢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 ºŸâ√â“¬§πÀπ÷Ëß∑’Ë∂Ÿ°µ√÷ßÕ¬ŸàæŸ¥‡ ’¬¥ ’«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«

≈Ÿ°“ 23:20

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®÷ßµÕ∫«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ «—ππ’È§ÿ≥®–‰¥âÕ¬Ÿà°—∫‡√“„π «π «√√§åÕ¬à“ß·πàπÕπé

æ√–‡¬´Ÿµ“¬(¡∏.27:45-56;¡°.15:33-41;¬Œ.19:28-30)
44 ª√–¡“≥‡∑’Ë¬ß∂÷ß∫à“¬ “¡‚¡ß ∑âÕßøÑ“∑—Ë«∑—Èß‡¡◊Õß°Á¡◊¥¡‘¥ 45‡æ√“–¥«ßÕ“∑‘µ¬åÀ¬ÿ¥ àÕß

· 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‡¡◊ËÕπ“¬√âÕ¬†‡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◊ËÕ¢Õ»ææ√–‡¬ Ÿ́ 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√–‡¬ Ÿ́
¡“®“°·§«âπ°“≈‘≈’°Á‰¥âµ“¡‚¬‡´ø‰ª∑’ËÕÿ‚¡ß§å ·≈–‰¥â‡ÀÁπ«à“‡¢“«“ß»æ‰«â¬—ß‰ß„πÕÿ‚¡ß§åπ—Èπ 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)

24µÕπ‡™â“µ√Ÿà¢Õß«—πÕ“∑‘µ¬å æ«°ºŸâÀ≠‘ß°Á‰¥âæ“°—π‡Õ“‡§√◊ËÕßÀÕ¡∑’Ë‰¥â‡µ√’¬¡‰«â ‰ª∑’ËÕÿ‚¡ß§å
   2·≈â«æ∫«à“À‘π∑’Ëªî¥ª“°Õÿ‚¡ß§åπ—Èπ‰¥â∂Ÿ°°≈‘Èß‡ªî¥ÕÕ°·≈â« 3æ«°π“ß®÷ß‡¢â“‰ª„πÕÿ‚¡ß§å

·µà°Á ‰¡àæ∫»æÕß§å‡®â“™’«‘µ 4æ«°π“ß°Áßß«à“‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ ∑—π„¥π—Èπ °Á¡’™“¬ Õß§π„ à‡ ◊ÈÕºâ“ ’
¢“«‡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¬Ÿà∑’Ëπ’Ë·≈â« æ√–Õß§åøóôπ¢÷Èπ¡“·≈â«
®”‰¥âÀ√◊Õ‡ª≈à“µÕπ∑’ËÕ¬Ÿà·§«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

≈Ÿ°“ 24:9

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√–‡¬ Ÿ́øíß 10æ«°ºŸâÀ≠‘ß∑’Ë¡“‡≈à“‡√◊ËÕßπ’È„Àâøíß°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)
13„π«—ππ—Èπ »‘…¬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√–‡¬ Ÿ́®÷ßµÕ∫‰ª«à“ ç‡°‘¥Õ–‰√¢÷ÈπÀ√◊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„ÀâºŸâ¡’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 ¡’ºŸâ
À≠‘ß∫“ß§π„πæ«°‡√“‰¥â ‰ª∑’ËÕÿ‚¡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√–‡¬ Ÿ́°ÁæŸ¥«à“  ç∑”‰¡æ«°§ÿ≥∂÷ß‰¥â‚ßàÕ¬à“ßπ’È ‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕ ‘Ëß∑’ËºŸâæŸ¥·∑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‡¡◊ËÕ‡°◊Õ∫®–∂÷ßÀ¡Ÿà∫â“π‡Õ¡¡“ÕŸ  æ√–‡¬ Ÿ́∑”∑à“‡À¡◊Õπ®–‡¥‘π‡≈¬‰ª 29æ«°‡¢“°Á§–¬—Èπ§–
¬Õ„Àâæ√–Õß§åÕ¬Ÿà ·≈–∫Õ°«à“ çπ’Ë°Á‡¬Áπ¡“°·≈â« „°≈â¡◊¥·≈â«¥â«¬ ‰ªæ—°°—∫æ«°‡√“°àÕπ‡∂Õ–é æ√–
‡¬ Ÿ́®÷ß‡¢â“‰ªæ—°Õ¬Ÿà°—∫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

24:23 π‘¡‘µ §◊Õ∫“ß ‘Ëß∑’Ë‡À¡◊Õπ§«“¡Ωíπ∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ°—∫¡πÿ…¬å

≈Ÿ°“ 24:10
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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 –¥ÿâßµ°„®°≈—« §‘¥«à“‡®Õº’ 38æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥«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°ÁæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç‡¡◊ËÕ°àÕπµÕπ∑’Ë‡√“Õ¬Ÿà°—∫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 ·≈–®–øóôπ¢÷Èπ¡“®“°§«“¡µ“¬„π«—π∑’Ë “¡ 47‡√◊ËÕß
°“√°≈—∫µ—«°≈—∫„®‡æ◊ËÕ®–‰¥â√—∫°“√Õ¿—¬‚∑…®“°∫“ª ®–µâÕß‰¥âª√–°“»‰ª„ππ“¡¢Õß‡√“„Àâ§π
∑ÿ°™“µ‘√Ÿâ ‡√‘Ë¡®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡°àÕπ 48æ«°§ÿ≥®–µâÕß‡ªìπæ¬“π‡≈à“‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥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
50 ®“°π—Èπæ√–‡¬´Ÿ°Áπ”æ«°‡¢“‰ª∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π‡∫∏“π’ ·≈–¬°¡◊Õ¢÷ÈπÕ«¬æ√æ«°‡¢“ 51¢≥–∑’Ë

¬—ßÕ«¬æ√Õ¬Ÿàπ—Èπ æ√–Õß§å°Á®“°æ«°‡¢“‰ª ‚¥¬∂Ÿ°√—∫¢÷Èπ‰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“
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Àπ—ß ◊Õ¬ÕÀåπ

ºŸâ‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ¬ÕÀåπ §◊Õµ—«¬ÕÀåπ‡Õß ¬ÕÀåπ‡ªìπ»‘…¬å
‡Õ°§πÀπ÷Ëß„π ‘∫ Õß§π¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́ ‡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’ÈµâÕß°“√®–æ‘ Ÿ®πå„Àâ‡ÀÁπ«à“ æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπæ√–§√‘ µå
æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“·≈–‡ªìπæ√–ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥
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159 ¬ÕÀåπ 1:21

¬ÕÀåπ
æ√–§”‰¥â¡“‡°‘¥‡ªìπ¡πÿ…¬å

1µÕπ‡√‘Ë¡µâπ°àÕπ∑’Ë‚≈°π’È®–‡°‘¥¢÷Èπ°Á¡’æ√–§”†Õ¬Ÿà·≈â«  æ√–§”π’È ‰¥âÕ¬Ÿà°—∫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  ™’«‘µπ—Èπ‰¥âπ”§«“¡ «à“ß¡“„Àâ¡πÿ…¬å∑ÿ°§π 5§«“¡ «à“ß‰¥â àÕß‡¢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 ∑—ÈßÊ∑’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√âÕßµ–‚°π∫Õ°ºŸâ§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‡√“√Ÿâ®—°

¬ÕÀåπ‰¥â∫Õ°ºŸâ§π‡√◊ËÕßæ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.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‰¥âªî¥∫—ß§«“¡®√‘ß ‡¢“µÕ∫‰ªÕ¬à“ß‡ªî¥‡º¬·≈–™—¥‡®π«à“ çº¡‰¡à„™àæ√–§√‘ µå†é
21æ«°‡¢“°Á‡≈¬∂“¡Õ’°«à“ ç∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ§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÷Ëß«à“ ‡¢â“„®
1:19 æ«°‡≈«’ ‡ªìπæ«°ºŸâ™“¬∑’Ë¡“®“°‡ºà“‡≈«’ ¡’Àπâ“∑’Ë™à«¬π—°∫«™¬‘«„π«‘À“√
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160¬ÕÀåπ 1:22

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÷Ëß„π∑à“¡°≈“ßæ«°§ÿ≥∑’Ëæ«°§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√–‡¬ Ÿ́‡¥‘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√ŸâÀ√Õ°«à“‡¢“‡ªìπ„§√ º¡¡“∑”æ‘∏’®ÿà¡¥â«¬πÈ”°Á‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡ªî¥‡º¬µ—«‡¢“„Àâ§πÕ‘ √“‡Õ≈†‰¥â√Ÿâ®—°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¬Ÿà°—∫»‘…¬å¢Õß‡¢“ Õß§π 36‡¡◊ËÕ‡¢“‡ÀÁπæ√–‡¬´Ÿ‡¥‘πºà“π‰ª °ÁæŸ¥¢÷Èπ«à“

çπ—Ëπ‰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√–‡¬ Ÿ́ ‡¡◊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“¡

04 john with reference 26/8/03, 10:53 AM160



161

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√)

‡√“¡“é 44øï≈‘ª¡“®“°‡¡◊Õß‡∫∏‰´¥“‡À¡◊Õπ°—∫Õ—π¥√Ÿ«å·≈–‡ª‚µ√ 45øï≈‘ª‰¥âæ∫π“∏“π“‡Õ≈ ·≈–
∫Õ°‡¢“«à“ çº¡‰¥âæ∫§π∑’Ë‚¡‡  ·≈–ºŸâæŸ¥·∑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“

2 „π«—π∑’Ë “¡ ¡’ß“π·µàßß“π∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π§“π“„π·§«âπ°“≈‘≈’ ·¡à¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́°ÁÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ¥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°Áµ—°πÈ”‰ª„ÀâºŸâ¥Ÿ·≈ß“π‡≈’È¬ß 9‡¡◊ËÕºŸâ¥Ÿ·≈ß“π‡≈’È¬ß‰¥â™‘¡πÈ”∑’Ë°≈“¬‡ªìπ‡À≈â“Õßÿàπ·≈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√–‡¬ Ÿ́‰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

¬ÕÀåπ 2:12
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162¬ÕÀåπ 2:13

 ‘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‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́øóôπ¢÷Èπ¡“®“°§«“¡µ“¬·≈â« »‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å∂÷ßπ÷°¢÷Èπ‰¥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‘‚§‡¥¡— 

3¡’™“¬§πÀπ÷Ëß‡ªìπæ«°ø“√‘ ’†™◊ËÕπ‘‚§‡¥¡—  ‡ªìπºŸâπ”™“«¬‘«§πÀπ÷Ëß 2‡¢“¡“À“æ√–‡¬ Ÿ́µÕπ
 °≈“ß§◊π ·≈–æŸ¥«à“ çÕ“®“√¬å†§√—∫ æ«°‡√“√Ÿâ«à“æ√–‡®â“ àßÕ“®“√¬å ¡“ Õπæ«°‡√“ ‡æ√“–

‰¡à¡’„§√∑”‡√◊ËÕßÕ—»®√√¬åÕ¬à“ß∑’ËÕ“®“√¬å∑”‰¥â πÕ°®“°®–¡’æ√–‡®â“Õ¬Ÿà¥â«¬‡∑à“π—Èπé 3æ√–‡¬ Ÿ́∫Õ°«à“
ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«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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3:14 ‚¡‡  ¬°ßŸ¢÷Èπ„π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âß ‡¡◊ËÕª√–™“™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

‰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¢÷Èπ„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≠ ‘Èπ ·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¥‡¡◊ËÕ‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫æ√–‡¬´Ÿ 30æ√–‡¬ Ÿ́µâÕß¬‘Ëß„À≠à¢÷Èπ
·≈–µ—«º¡‡ÕßµâÕß¥âÕ¬≈ßé

¬ÕÀåπ 3:30
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ºŸâ∑’Ë≈ß¡“®“° «√√§å
31æ√–Õß§åºŸâ∑’Ë≈ß¡“®“°‡∫◊ÈÕß∫π‡ªìπ„À≠à‡Àπ◊Õ∑ÿ° ‘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“†

æ√–‡¬´Ÿ§ÿ¬°—∫À≠‘ß™“« –¡“‡√’¬

4 ‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́√Ÿâ‡√◊ËÕß∑’Ëæ«°ø“√‘ ’†‰¥â¢à“««à“ æ√–Õß§å¡’»‘…¬å¡“°°«à“¬ÕÀåπ ·≈–∑”æ‘∏’®ÿà¡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—Èπ‡ªìπ‡«≈“‡∑’Ë¬ß«—π 7¡’À≠‘ß™“« –¡“‡√’¬†§πÀπ÷Ëß¡“µ—°πÈ”∑’Ë∫àÕ æ√–‡¬ Ÿ́
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¬‘Ëß„À≠à‰ª°«à“¬“‚§∫ ∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡√“∑’Ë„Àâ∫àÕπÈ”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

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« ∑’ËºŸâ
°√“∫‰À«â∑’Ë·∑â®√‘ß®–µâÕß°√“∫‰À«âæ√–∫‘¥“¥â«¬Õ”π“®¢Õßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈–¥â«¬§«“¡®√‘ß
·≈–§πÕ¬à“ßπ’È·À≈–∑’Ëæ√–∫‘¥“µ“¡À“„Àâ¡“°√“∫‰À«âæ√–Õß§åÕ¬Ÿà24æ√–‡®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√–‡¬ Ÿ́

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«°»‘…¬åµà“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∑ÿàßπ“∑’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¬Ÿà ·≈–æ◊™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◊Ëπ‡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—Èπ ¡“‰«â«“ß„®„πæ√–Õß§å 40‡¡◊ËÕ™“« –¡“‡√’¬¡“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’°¡“°¡“¬

¬ÕÀåπ 4:41
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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√–‡¬ Ÿ́‡¥‘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√–‡¬ Ÿ́∫Õ°«à“ ç°≈—∫∫â“π‰ª‡∂Õ– ≈Ÿ°¢Õß§ÿ≥À“¬¥’·≈â«é ‡¢“°Á‡™◊ËÕ„π§”æŸ¥¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́

·≈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”

5À≈—ß®“°π—Èπ°Á∂÷ß™à«ß‡∑»°“≈¢Õß™“«¬‘« æ√–‡¬ Ÿ́‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ 2„°≈âÊ °—∫ª√–µŸ·°–
 „π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡¡’ √–πÈ”Õ¬Ÿà·ÀàßÀπ÷Ëß™◊ËÕ‡ªìπ¿“…“Õ“√‡¡§*«à“ ç‡∫∏´“∏“é* √Õ∫Ê  √–

πÈ”π—Èπ¡’»“≈“Õ¬ŸàÀâ“À≈—ß 3¿“¬„π»“≈“¡’§π‡®Á∫ªÉ«¬πÕπÕ¬Ÿà‡µÁ¡‰ªÀ¡¥ √«¡∑—Èß§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

5:2 ¿“…“Õ“√‡¡§ ‡ªìπ¿“…“æŸ¥¢Õß™“«¬‘«„π‡¢µª“‡≈ ‰µπå„π ¡—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
5:2 ‡∫∏´“∏“ À√◊Õ‡√’¬°«à“ ‡∫∏‡Õ ¥“
5:3 Õ—¡æ“µ  ”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫‰¥â‡æ‘Ë¡≈ß‰ª«à“ ç·≈–æ«°‡¢“°Á‰¥â√Õ„ÀâπÈ”°√–‡æ◊ËÕ¡é
5:4  ”‡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√–‡¬ Ÿ́‰¥â‡®Õ™“¬§π‡¥‘¡π—Èπ„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√–‡¬ Ÿ́∫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 ‘Ëß∑’Ë‡¢“‡ÀÁπæ√–∫‘¥“∑”‡∑à“π—Èπ æ√–∫‘¥“∑”Õ–‰√°Áµ“¡ æ√–∫ÿµ√°Á®–∑” ‘Ëßπ—Èπ¥â«¬
20æ√–∫‘¥“√—°æ√–∫ÿµ√ ·≈–„Àâæ√–∫ÿµ√‡ÀÁπ∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ëæ√–Õß§å∑”  æ√–∫‘¥“®–· ¥ß∫“ß ‘Ëß„Àâæ√–
∫ÿµ√‡ÀÁπ ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëæ√–Õß§å®–„Àâæ√–∫ÿµ√∑” ́ ÷Ëß¬‘Ëß„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—Èπ„°≈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

ºŸâ∑’Ë‡ªìπæ¬“π„Àâ°—∫æ√–‡¬ Ÿ́
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 àß§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„®ºŸâ∑’Ëæ√–∫‘¥“ àß¡“ 39æ«°
§ÿ≥»÷°…“æ√–§—¡¿’√å†Õ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ ‡æ√“–§‘¥«à“¡—π®–„Àâ§ÿ≥¡’™’«‘µ°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª æ√–
§—¡¿’√åπ—Èπ‰¥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)

6À≈—ß®“°π—Èπ æ√–‡¬ Ÿ́‰¥â¢â“¡‰ªÕ’°ø“°Àπ÷Ëß¢Õß∑–‡≈ “∫°“≈‘≈’ (À√◊Õ∑–‡≈ “∫∑‘‡∫‡√’¬ ) 2¡’
 §π¡“°¡“¬µ‘¥µ“¡æ√–Õß§å‰ª ‡æ√“–æ«°‡¢“‡ÀÁπæ√–Õß§å∑” ‘ËßÕ—»®√√¬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 ◊́ÈÕÕ“À“√∑’Ë‰Àπ∂÷ß®–æÕ‡≈’È¬ß§π∑—ÈßÀ¡¥π’Èé 6(æ√–‡¬´Ÿ∂“¡‡æ◊ËÕ≈Õß„®øï≈‘ª ‡æ√“–
æ√–Õß§å√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“®–∑”Õ¬à“ß‰√)
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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 —Ëßæ«°»‘…¬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 ‘ËßÕ—»®√√¬å∑’Ëæ√–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≈∫¢÷Èπ‰ª∫π¿Ÿ‡¢“‡æ’¬ß§π‡¥’¬«

æ√–‡¬´Ÿ‡¥‘π∫ππÈ”
(¡∏.14:22-27;¡°.6:45-52)

16æÕµ°‡¬Áπ æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å°Á‰ª∑’Ë∑–‡≈ “∫ 17æ«°‡¢“≈ß‡√◊Õ·≈–‡√‘Ë¡¢â“¡ø“°‰ª∑’Ë
‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡ µÕππ—Èπ¡◊¥·≈â« ·µàæ√–‡¬ Ÿ́°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√–‡¬ Ÿ́æŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ çπ’Ë‡√“‡Õß ‰¡àµâÕß°≈—«é 21æ«°‡¢“°Á¥’Õ°¥’„®·≈–√—∫æ√–Õß§å¢÷Èπ¡“∫π‡√◊Õ
·≈â«‡√◊Õ°Á∂÷ßΩíòß∑’Ëæ«°‡¢“®–‰ª∑—π∑’

ºŸâ§πµ“¡À“æ√–‡¬´Ÿ
22«—πµàÕ¡“ 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¥∑’ËΩíòß„°≈âÊ °—∫∑’Ëæ«°‡¢“‰¥â°‘πÕ“À“√°—π
§◊ÕÀ≈—ß®“°∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́Õß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“·≈â« 24‡¡◊ËÕª√–™“™π‡ÀÁπ«à“∑—Èßæ√–‡¬ Ÿ́ ·≈–
æ«°»‘…¬å‰¡à‰¥âÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ æ«°‡¢“°Á≈ß‡√◊Õ‰ªµ“¡À“æ√–Õß§å∑’Ë‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡

æ√–‡¬´Ÿ§◊Õ¢π¡ªíß·Ààß™’«‘µ
25‡¡◊ËÕæ«°‡¢“æ∫æ√–‡¬´Ÿ∑’ËÕ’°ΩíòßÀπ÷Ëß¢Õß∑–‡≈ “∫ æ«°‡¢“°Á∂“¡æ√–Õß§å«à“ çÕ“®“√¬å

¡“∑’Ëπ’Ëµ—Èß·µà‡¡◊ËÕ‰À√à§√—∫é
26æ√–‡¬ Ÿ́µÕ∫«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 ‡ß‘π§à“·√ß‡°◊Õ∫‡®Á¥‡¥◊Õπ §◊Õ  Õß√âÕ¬‡À√’¬≠‡¥π“√‘Õ—π Àπ÷Ëß‡À√’¬≠‡¥π“√‘Õ—π¡’§à“‡∑à“°—∫§à“·√ß¢Õß§πß“π 1 «—π
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∑”ß“π‡æ◊ËÕ®–‰¥âÕ“À“√∑’Ë‡πà“‡ ’¬ ·µà„Àâ∑”ß“π‡æ◊ËÕ®–‰¥âÕ“À“√∑‘æ¬å∑’Ë„Àâ™’«‘µ∑’ËÕ¬Ÿà°—∫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®–∑” ‘Ëßπ’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≥°ÁµâÕß‰«â«“ß„®§π§ππ—Èπ∑’Ëæ√–‡®â“ àß¡“é
30æ«°‡¢“∂“¡Õ’°«à“ çÕ“®“√¬å®–∑” ‘ËßÕ—»®√√¬åÕ–‰√„Àâ¥Ÿ≈à– ‡æ◊ËÕ∑’Ë‡√“®–‰¥â‡™◊ËÕ«à“æ√–‡®â“ àß

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¥∑‘Èß‡≈¬ 38‡æ√“–‡√“‰¡à‰¥â≈ß¡“®“° «√√§å‡æ◊ËÕ∑”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—Èπ¡’™’«‘µ°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª ·≈–‡√“®–∑”„Àâæ«°‡¢“øóôπ¢÷Èπ¡“¡’™’«‘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 àß‡√“¡“‰¡à
æ“‡¢“¡“À“‡√“ ·≈–‡√“®–∑”„Àâ‡¢“øóôπ¢÷Èπ¡“¡’™’«‘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“ çºŸâ™“¬§ππ’È ®–‡Õ“‡π◊ÈÕÀπ—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®÷ßæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ∂â“æ«°§ÿ≥‰¡à‰¥â°‘π‡π◊ÈÕÀπ—ß ·≈–‰¡à‰¥â¥◊Ë¡‡≈◊Õ¥¢Õß∫ÿµ√
¡πÿ…¬å† §ÿ≥°Á‰¡à¡’™’«‘µ∑’Ë·∑â®√‘ß 54§π∑’Ë‰¥â°‘π‡π◊ÈÕ·≈–¥◊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‡¡◊ËÕ»‘…¬åÀ≈“¬§π‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß‡À≈à“π’È °Á∫àπ°—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¬Ÿà¡“°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‡™◊ËÕ ·≈–§π‰Àπ∑’Ë®–À—°À≈—ßæ√–Õß§å) 65·≈â«æ√–Õß§åæŸ¥«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«°‡√“∑‘ÈßÕ“®“√¬å‰ªÀ“„§√Õ’°≈à–§√—∫ Õ“®“√¬å¡’§”

æŸ¥∑’Ë„Àâ™’«‘µ∑’ËÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª 69æ«°‡√“‡™◊ËÕ·≈–√Ÿâ·≈â««à“Õ“®“√¬å ‡ªìπºŸâ∫√‘ 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

7À≈—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·µàæ’ËπâÕß¢Õßæ√–Õß§å°Á¬—ß‰¡à‡™◊ËÕæ√–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

¬ÕÀåπ 7:7

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‚¡‡  

04 john with reference 26/8/03, 10:53 AM171



172¬ÕÀåπ 7:8

‡°≈’¬¥æ«°πâÕßÀ√Õ° ‡æ√“–‰¡à√Ÿâ®–‡°≈’¬¥‰ª∑”‰¡ ·µà‡¢“‡°≈’¬¥æ’Ë‡æ√“–æ’Ë∫Õ°æ«°‡¢“Õ¬Ÿà‡ ¡Õ«à“
°“√°√–∑”¢Õßæ«°‡¢“π—Èπ™—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

12ºŸâ§π ÿ́∫ ‘́∫°—π¡“°‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡¬ Ÿ́ ∫“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‡¡◊ËÕ∂÷ß™à«ß°≈“ß‡∑»°“≈Õ¬Ÿà‡æ‘ß æ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡¢â“‰ª„π∫√‘‡«≥«‘À“√†·≈–‡√‘Ë¡ —Ëß Õπª√–™“™π

15æ«°À—«Àπâ“™“«¬‘«µà“ß√Ÿâ ÷°·ª≈°„®„π§” Õπ¢Õßæ√–Õß§å ®÷ßæŸ¥«à“ ç∑”‰¡‡¢“√Ÿâ¡“°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¢≥–∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ ÕπÕ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥«‘À“√† æ√–Õß§åµ–‚°π„Àâ∑ÿ°§π‰¥â¬‘π«à“ ç„™à·≈â« æ«°
§ÿ≥√Ÿâ®—°‡√“ ·≈–√Ÿâ«à“‡√“¡“®“°‰Àπ ·µà‡√“‰¡à‰¥â¡“‡Õß ¡’ºŸâÀπ÷Ëß∑’Ë àß‡√“¡“®√‘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√–‡¬ Ÿ́ ·µà‰¡à¡’„§√®—∫µ—«æ√–Õß§å‰¥â‡æ√“–¬—ß‰¡à∂÷ß‡«≈“
¢Õßæ√–Õß§å 31·µà°Á¡’§π‡ªìπ®”π«π¡“°„πΩŸß™ππ—Èπ∑’Ë‡™◊ËÕæ√–Õß§å·≈–æŸ¥«à“ ç‡¡◊ËÕæ√–§√‘ µå¡“
æ√–Õß§å®–∑” ‘ËßÕ—»®√√¬å¡“°°«à“∑’Ë™“¬§ππ’È∑”À√◊Õé
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æ«°¬‘«À“‚Õ°“ ®—∫æ√–‡¬ Ÿ́
32‡¡◊ËÕæ«°ø“√‘ ’† ‰¥â¬‘π«à“¡’§π‡ªìπ®”π«π¡“°‰¥â·Õ∫ ÿ́∫ ‘́∫°—π‡√◊ËÕßæ√–‡¬ Ÿ́ À—«Àπâ“

π—°∫«™·≈–æ«°ø“√‘ ’®÷ß àß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß«‘À“√‰ª®—∫µ—«æ√–‡¬ Ÿ́ 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

æ√–‡¬´ŸæŸ¥∂÷ßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
37„π«—π 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‡¡◊ËÕª√–™“™π‰¥â¬‘π ‘Ëß∑’Ëæ√–‡¬´ŸæŸ¥ °Á¡’∫“ß§πæŸ¥«à“ ç™“¬§ππ’È‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“·πàÊé
41§πÕ◊ËπÊ æŸ¥«à“ ç‡¢“‡ªìπ°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„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¢÷Èπ„πÀ¡Ÿàª√–™“™π‡æ√“–µ°≈ß°—π‰¡à‰¥â„π‡√◊ËÕß¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́
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
47æ«°ø“√‘ ’∂“¡Õ’°«à“ çæ«°·°°Á∂Ÿ°¡—πÀ≈Õ°¥â«¬À√◊Õ 48¥Ÿ́ ‘ ¡’„§√∫â“ß„π°≈ÿà¡ºŸâπ”À√◊Õæ«°ø

“√‘ ’∑’Ë‰ªÀ≈ß‡™◊ËÕ¡—π 49‰Õâæ«°πÕ°§Õ°∑’Ë‰¡à√Ÿâ°ÆªØ‘∫—µ‘†æ«°π—Èπ¬—ß‰ß°Á∂Ÿ°æ√–‡®â“ “ª·™àßÕ¬Ÿà¥’é
50π‘‚§‡¥¡—  §π∑’Ë‰ªÀ“æ√–‡¬´Ÿ°àÕπÀπâ“π’È ·≈–‡ªìπºŸâπ”™“«¬‘«§πÀπ÷Ëß∂“¡æ«°‡¢“«à“

51çµ“¡°ÆªØ‘∫—µ‘¢Õßæ«°‡√“®–‰¡àµ—¥ ‘π„§√®π°«à“®–øíß‡¢“æŸ¥·≈–√Ÿâ«à“ ‡¢“∑”Õ–‰√ ‰¡à„™àÀ√◊Õé
52·µàæ«°‡¢“∫Õ°π‘‚§‡¥¡— «à“ ç§ÿ≥°Á¡“®“°°“≈‘≈’°—∫‡¢“¥â«¬À√◊Õ ≈Õß‰ª§âπæ√–§—¡¿’√å†¥Ÿ ‘

·≈â«§ÿ≥®–√Ÿâ«à“‰¡à¡’ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†∑’Ë¡“®“°°“≈‘≈’‡≈¬é
53*·≈â«æ«°‡¢“∑—ÈßÀ¡¥°Á·¬°¬â“¬°—π°≈—∫∫â“π

¬ÕÀåπ 7:53
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174¬ÕÀåπ 8:1

À≠‘ß§πÀπ÷Ëß∂Ÿ°®—∫¢≥–¡’™Ÿâ

8 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“

·≈–æ«°ø“√‘ ’† ‰¥âπ”µ—«ºŸâÀ≠‘ß§πÀπ÷Ëß¡“¬◊πÕ¬ŸàµàÕÀπâ“§π∑—Èßª«ß ºŸâÀ≠‘ß§ππ’È∂Ÿ°®—∫‰¥â§“Àπ—ß
§“‡¢“¢≥–¡’™ŸâÕ¬Ÿà 4æ«°‡¢“∫Õ°æ√–Õß§å«à“ çÕ“®“√¬å ºŸâÀ≠‘ß§ππ’È∂Ÿ°®—∫‰¥â„π¢≥–∑’Ë°”≈—ß¡’™ŸâÕ¬Ÿà
5„π°ÆªØ‘∫—µ‘π—Èπ ‚¡‡   —Ëß„Àâ‡√“‡Õ“À‘π¢«â“ß§π∑’Ë∑”Õ¬à“ßπ’È„Àâµ“¬ ·≈â«Õ“®“√¬å®–«à“¬—ß‰ßé 6(∑’Ë
æ«°‡¢“∂“¡Õ¬à“ßπ’È‡æ◊ËÕ®–„Àâæ√–Õß§åÀ≈ß°≈·≈–®–‰¥âÀ“‡√◊ËÕßøÑÕß√âÕßæ√–Õß§å) æ√–‡¬´Ÿ‰¥â·µà
°â¡≈ß„™âπ‘È«¢’¥‡¢’¬π ∫πæ◊Èπ¥‘π‰ª¡“ 7·µàæ«°π—Èπ°Á¬—ß§–¬—Èπ§–¬Õ„Àâæ√–Õß§åµÕ∫ æ√–Õß§å®÷ß
¬◊π¢÷ÈπæŸ¥«à“ çæ«°§ÿ≥§π‰Àπ∑’Ë‰¡à¡’§«“¡º‘¥‡≈¬ °Á„Àâ‡Õ“À‘π¢«â“ßºŸâÀ≠‘ß§ππ’È‡ªìπ§π·√°é 8·≈â«
æ√–Õß§å°Á°â¡≈ß„™âπ‘È«‡¢’¬π∫πæ◊Èπ¥‘πµàÕ

9‡¡◊ËÕ‰¥â¬‘πæ√–‡¬´ŸæŸ¥Õ¬à“ßπ—Èπ æ«°π—Èπ°ÁÀ≈∫‰ª∑’≈–§π Õß§π §π∑’Ë¡’Õ“¬ÿ¡“°∑’Ë ÿ¥‡√‘Ë¡
‡¥‘π®“°‰ª°àÕπ®π‡À≈◊Õ·µàæ√–‡¬´Ÿ°—∫ºŸâÀ≠‘ßÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ 10æ√–‡¬´Ÿ≈ÿ°¢÷Èπ ·≈–∂“¡ºŸâÀ≠‘ß§ππ—Èπ«à“
çæ«°‡¢“‰ª‰Àπ°—πÀ¡¥·≈â« ‰¡à¡’„§√≈ß‚∑…§ÿ≥À√◊Õé

11À≠‘ß§ππ—ÈπµÕ∫«à“ ç‰¡à¡’§à–é ·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°ÁæŸ¥«à“ ç‡√“°Á‰¡à≈ß‚∑…§ÿ≥‡À¡◊Õπ°—π ‰ª
‡∂Õ–·≈â«Õ¬à“∑”∫“ªÕ’°é

æ√–‡¬ Ÿ́‡ªìπ§«“¡ «à“ß¢Õß‚≈°
12·≈â«æ√–‡¬ Ÿ́°ÁæŸ¥°—∫æ«°∑’Ë™ÿ¡πÿ¡Õ¬ŸàÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß«à“ ç‡√“‡ªìπ§«“¡ «à“ß¢Õß‚≈° §π∑’Ë

µ‘¥µ“¡‡√“¡“®–‰¡à‡¥‘πÕ¬Ÿà„π§«“¡¡◊¥ ·µà®–¡’§«“¡ «à“ß∑’Ëπ”‰ª Ÿà™’«‘µé
13¥—ßπ—Èπæ«°ø“√‘ ’®÷ßæŸ¥°—∫æ√–Õß§å«à“ ç·°æŸ¥‡Õß‡ÕÕ‡Õß §”æ¬“π¢Õß·°‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¡à‰¥âÀ√Õ°é
14æ√–‡¬ Ÿ́µÕ∫«à“ ç∂÷ß·¡â«à“‡√“®–‡ªìπæ¬“π„Àâ°—∫µ—«‡Õß  ‘Ëß∑’Ë‡√“æŸ¥°Á‡ªìπ§«“¡®√‘ß ‡æ√“–

‡√“√Ÿâ«à“µ—«‡√“‡Õß¡“®“°‰Àπ·≈–°”≈—ß®–‰ª‰Àπ ·µàæ«°§ÿ≥‰¡à√Ÿâ«à“‡√“¡“®“°‰ÀπÀ√◊Õ°”≈—ß®–
‰ª‰Àπ 15§ÿ≥µ—¥ ‘π‡√“µ“¡«‘∏’¢Õß¡πÿ…¬å ‡√“‰¡àµ—¥ ‘π·∫∫π—Èπ 16·µà∂â“‡√“®–µ—¥ ‘π §”µ—¥ ‘π
¢Õß‡√“°Á∂Ÿ°µâÕß‡æ√“–‡√“‰¡à‰¥âµ—¥ ‘π§π‡¥’¬« ·µà‡√“µ—¥ ‘π√à«¡°—∫æ√–∫‘¥“ºŸâ àß‡√“¡“ 17„π°Æ
ªØ‘∫—µ‘¢Õß§ÿ≥∫Õ°«à“ ∂â“¡’æ¬“π Õß§πæŸ¥µ√ß°—π°Á∂◊Õ«à“‡ªìπ§«“¡®√‘ß 18‡√“‡ªìπæ¬“π„Àâ°—∫µ—«‡Õß
·≈–æ√–∫‘¥“∑’Ë àß‡√“¡“°Á‡ªìπæ¬“π„Àâ°—∫‡√“Õ’°ºŸâÀπ÷Ëß¥â«¬é

19æ«°‡¢“®÷ß∂“¡«à“ ç·≈â«‰Àπ≈à–æ√–∫‘¥“∑’Ë·°æŸ¥∂÷ßé
æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ çæ«°§ÿ≥‰¡à√Ÿâ®—°‡√“À√◊Õæ√–∫‘¥“¢Õß‡√“À√Õ° ‡æ√“–∂â“§ÿ≥√Ÿâ®—°‡√“ §ÿ≥

°Á®–√Ÿâ®—°æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“¥â«¬é20µÕπ∑’Ëæ√–‡¬´ŸæŸ¥‡√◊ËÕßπ’È æ√–Õß§å°”≈—ß ÕπÕ¬Ÿà„πÀâÕß∑’Ë‡¢“„™â
µ—Èß°≈àÕß∫√‘®“§‡ß‘π„π∫√‘‡«≥«‘À“√ ‰¡à¡’„§√¡“®—∫°ÿ¡æ√–Õß§å‡æ√“–¬—ß‰¡à∂÷ß°”Àπ¥‡«≈“¢Õß
æ√–Õß§å

æ«°¬‘«‰¡à‡¢â“„®æ√–‡¬´Ÿ
21æ√–‡¬´ŸæŸ¥°—∫æ«°ª√–™“™πÕ’°«à“ çæ«°§ÿ≥®–µ“¡À“‡√“ ·µà®–µ“¬Õ¬Ÿà„π§«“¡∫“ª

¢Õßµ—«‡Õß ∑’Ë∑’Ë‡√“°”≈—ß®–‰ªπ—Èπæ«°§ÿ≥‰ª‰¡à‰¥âé

8:1 ¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑» ‡ªìπ¿Ÿ‡¢“∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â°—∫‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
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22æ«°ºŸâπ”™“«¬‘«®÷ß∂“¡°—π«à“ ç¡—π°”≈—ß®–¶à“µ—«µ“¬À√◊Õ¬—ß‰ß∂÷ß‰¥âæŸ¥«à“ ù∑’Ë∑’Ë‡√“®–‰ªπ—Èπ
æ«°§ÿ≥‰ª‰¡à‰¥âûé

23æ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“ çæ«°§ÿ≥¡“®“°‚≈°¢â“ß≈à“ß ·µà‡√“¡“®“°¢â“ß∫π æ«°§ÿ≥‡ªìπ¢Õß‚≈°π’È
·µà‡√“‰¡à‰¥â‡ªìπ¢Õß‚≈°π’È 24‡√“∂÷ß‰¥â∫Õ°«à“ æ«°§ÿ≥®–µ“¬Õ¬Ÿà„π§«“¡∫“ª¢Õßµ—«‡Õß „™à·≈â«
§ÿ≥®–µ“¬Õ¬Ÿà„π§«“¡∫“ª¢Õß§ÿ≥ ∂â“‰¡à‡™◊ËÕ«à“‡√“‡ªìπ§π§ππ—Èπ∑’Ë‡√“∫Õ°«à“‡√“‡ªìπ*é

25æ«°¬‘«®÷ß∂“¡æ√–Õß§å«à“ ç·≈â«·°‡ªìπ„§√≈à–é æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç‡√“‡ªìπ§π§ππ—Èπ∑’Ë
‡√“‰¥â∫Õ°æ«°§ÿ≥µ—Èß·µà·√°·≈â««à“‡√“‡ªìπ 26§«“¡®√‘ß·≈â«‡√“¡’À≈“¬‡√◊ËÕß∑’Ë®–µàÕ«à“æ«°§ÿ≥
·µà‡√“®–æŸ¥‡©æ“–‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“‰¥â¬‘π¡“®“°æ√–Õß§åºŸâ∑’Ë àß‡√“¡“‡∑à“π—Èπ ·≈–æ√–Õß§å°ÁæŸ¥§«“¡®√‘ßé

27(æ«°‡¢“‰¡à√Ÿâ«à“æ√–‡¬´Ÿ°”≈—ßæŸ¥∂÷ßæ√–∫‘¥“) 28¥—ßπ—Èπ æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥«à“ ç‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥
¬°∫ÿµ√¡πÿ…¬å†¢÷Èπ §ÿ≥°Á®–‰¥â√Ÿâ«à“‡√“‡ªìπ§π§ππ—Èπ∑’Ë‡√“∫Õ°«à“‡√“‡ªìπ ‡√“‰¡à‰¥â∑”Õ–‰√µ“¡„®
¢Õßµ—«‡Õß ·µà‡√“æŸ¥ ‘Ëßπ’Èµ“¡∑’Ëæ√–∫‘¥“‰¥â —Ëß‡√“¡“ 29æ√–Õß§åºŸâ àß‡√“¡“°ÁÕ¬Ÿà°—∫‡√“ æ√–Õß§å
‰¡à‡§¬∑‘Èß‡√“‰«â„ÀâÕ¬Ÿà§π‡¥’¬« ‡æ√“–‡√“∑”µ“¡„®æ√–Õß§å‡ ¡Õé 30‡¡◊ËÕæ√–‡¬´ŸæŸ¥Õ¬à“ßπ’È°Á¡’
À≈“¬§π‰«â«“ß„®æ√–Õß§å

æ√–‡¬´ŸæŸ¥‡√◊ËÕß°“√À≈ÿ¥æâπ®“°∫“ª
31¥—ßπ—Èπæ√–‡¬ Ÿ́®÷ßæŸ¥°—∫™“«¬‘«∑’Ë‰«â«“ß„®„πæ√–Õß§å«à“ ç∂â“æ«°§ÿ≥¬—ß§ß∑”µ“¡§” —Ëß

 Õπ¢Õß‡√“ æ«°§ÿ≥°Á‡ªìπ»‘…¬å¢Õß‡√“®√‘ßÊ 32æ«°§ÿ≥®–√Ÿâ®—°§«“¡®√‘ß·≈–§«“¡®√‘ß®–∑”„Àâ
æ«°§ÿ≥‡ªìπÕ‘ √–é

33æ«°‡¢“µÕ∫«à“ çæ«°‡√“‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡† ·≈–‰¡à‡§¬‡ªìπ∑“ „§√ ∑”‰¡
Õ“®“√¬å∂÷ßæŸ¥«à“ ùæ«°§ÿ≥®–∂Ÿ°ª≈¥ª≈àÕ¬„Àâ‡ªìπÕ‘ √–ûé

34æ√–‡¬ Ÿ́µÕ∫«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâπ–«à“®√‘ßÊ ·≈â«§π∑’Ë¬—ß∑”∫“ªÕ¬Ÿà°Á‡ªìπ∑“ ¢Õß§«“¡∫“ª
35∑“ ‰¡à„™à§π„π§√Õ∫§√—« ·µà≈Ÿ°‡ªìπ§π„π§√Õ∫§√—«µ≈Õ¥‰ª 36¥—ßπ—Èπ∂â“æ√–∫ÿµ√ª≈¥ª≈àÕ¬
„Àâæ«°§ÿ≥‡ªìπÕ‘ √– æ«°§ÿ≥°Á®–‡ªìπÕ‘ √–®√‘ßÊ 37‡√“√Ÿâ«à“æ«°§ÿ≥‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡
·µàæ«°§ÿ≥æ¬“¬“¡®–¶à“‡√“ ‡æ√“–«à“æ«°§ÿ≥‰¡à∑”µ“¡§” —Ëß Õπ¢Õß‡√“ 38‡√“‰¥â∫Õ°§ÿ≥∂÷ß
 ‘Ëß∑’Ë‡√“‰¥â‡ÀÁπ®“°æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“ ·µàæ«°§ÿ≥°≈—∫‰ª∑”µ“¡ ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥‰¥â¬‘π®“°æàÕ¢Õß§ÿ≥‡Õßé

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

Õ—∫√“Œ—¡∑”  40‡√“‰¥â‡Õ“§«“¡®√‘ß∑’Ë‰¥â¬‘π®“°æ√–‡®â“¡“∫Õ°æ«°§ÿ≥ ·µàæ«°§ÿ≥°≈—∫®–¶à“‡√“
Õ—∫√“Œ—¡‰¡à‡§¬∑”Õ¬à“ßπ’È‡≈¬ 41·µà§ÿ≥‰¥â∑”µ“¡∑’ËæàÕ¢Õß§ÿ≥∑”é

æ«°¬‘«®÷ßæŸ¥°—∫æ√–‡¬ Ÿ́«à“ çæ«°‡√“‰¡à‰¥â‡ªìπ≈Ÿ°™Ÿâ æ√–‡®â“‡∑à“π—Èπ§◊ÕæàÕ∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õß
æ«°‡√“é

42æ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“ ç∂â“æ√–‡®â“‡ªìπæàÕ¢Õßæ«°§ÿ≥®√‘ßÊ æ«°§ÿ≥°Á§ß√—°‡√“·≈â« ‡æ√“–‡√“
¡“®“°æ√–‡®â“ ∑’Ë‡√“Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë°Á‡æ√“–æ√–‡®â“ àß¡“ ‡√“‰¡à‰¥â‡ªìπ§πµ—¥ ‘π„®‡Õß 43∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¡à

8:24 ç‡√“‡ªìπé ¡’ 2 §«“¡À¡“¬ §«“¡À¡“¬·√° æ√–‡¬´Ÿ ‡ªìπÕ¬Ÿà°àÕπ·≈â« °—∫§«“¡À¡“¬∑’Ë Õß §◊Õ ç‡√“‡ªìπé ‡ªìπ
™◊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
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‡¢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¡’
„§√∫â“ß„πæ«°§ÿ≥∑’Ëæ‘ Ÿ®πå‰¥â«à“‡√“∑”∫“ª ·≈â«∑”‰¡æ«°§ÿ≥∂÷ß‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕ‡√“‡¡◊ËÕ‡√“æŸ¥§«“¡
®√‘ß 47§π¢Õßæ√–‡®â“®–øíß§”æŸ¥¢Õßæ√–‡®â“ ·µà∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¡à¬Õ¡øíß‡√“ °Á‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¡à
‰¥â‡ªìπ§π¢Õßæ√–‡®â“é

æ√–‡¬´ŸæŸ¥∂÷ßµ—«‡Õß·≈–Õ—∫√“Œ—¡
48æ«°¬‘«‰¥â∂“¡æ√–Õß§å«à“ çæ«°‡√“æŸ¥º‘¥µ√ß‰Àπ∑’Ë«à“·°‡ªìπ™“« –¡“‡√’¬† ·≈–¡’º’ ‘ßé
49æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç‡√“‰¡à‰¥â∂Ÿ°º’* ‘ß ‡√“‰¥â„Àâ‡°’¬√µ‘æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“·µàæ«°§ÿ≥°≈—∫

≈∫À≈Ÿà‡√“ 50‡√“‰¡à‰¥âÕ¬“°‡¥àπÕ¬“°¥—ß ·µàæ√–‡®â“µâÕß°“√„Àâ‡√“¬‘Ëß„À≠à·≈–æ√–Õß§å‡ªìπºŸâµ—¥ ‘π
51‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ∂â“„§√∑”µ“¡§” —Ëß Õπ¢Õß‡√“ §π§ππ—Èπ®–‰¡à¡’«—πµ“¬é

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‡°‘¥

9 ‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́°”≈—ß‡¥‘πÕ¬Ÿàπ—Èπ °Á‡ÀÁπºŸâ™“¬§πÀπ÷Ëß∑’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) ™“¬

8:49 º’ À¡“¬∂÷ß «‘≠≠“≥™—Ë« ‰¡à‰™à§π∑’Ëµ“¬‰ª·≈â«¡“À≈Õ°À≈Õπ
8:59 À¬‘∫°âÕπÀ‘π¢÷Èπ¡“®–¢«â“ß ‡ªìπ«‘∏’°“√ª√–À“√™’«‘µÕ¬à“ßÀπ÷Ëß„π°ÆªØ‘∫—µ‘¢Õß¬‘«
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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¡“∑“∑’Ëµ“¢Õßº¡·≈â«º¡°Á‰ª≈â“ß‚§≈πÕÕ° ·≈–µÕππ’Èº¡°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√ŸâÀ√Õ°«à“‡¢“‡ªìπ§π∫“ªÀ√◊Õ‡ª≈à“ √Ÿâ·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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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—Èπ ·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√Ÿâ«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®–¡“ —Ëß Õπæ«°
‡√“À√◊Õ‰ßé ·≈â«æ«°‡¢“°Á¢—∫‰≈à™“¬§ππ—ÈπÕÕ°‰ª®“°∑’Ëª√–™ÿ¡†

µ“∫Õ¥ΩÉ“¬®‘µ«‘≠≠“≥
35‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́‰¥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¥°ÁæŸ¥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√–‡¬ Ÿ́®÷ßæŸ¥«à“ ç∂â“æ«°§ÿ≥µ“∫Õ¥°Á®–‰¡à¡’§«“¡º‘¥∫“ª ·µà‡æ√“–µÕππ’Èæ«°§ÿ≥Õâ“ß«à“

ù‡√“¡Õß‡ÀÁπû æ«°§ÿ≥°Á‡≈¬¬—ß§ßÕ¬Ÿà„π§«“¡∫“ªé

§π‡≈’È¬ß·°–°—∫·°–¢Õß‡¢“

10 ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ §π∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“§Õ°·°–∑“ßª√–µŸ ·µàªïπ‡¢â“‰ª∑“ßÕ◊Ëππ—Èπ§◊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§ÿâπ°—∫‡ ’¬ß¢Õß§π·ª≈°Àπâ“é 6æ√–‡¬ Ÿ́‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫π’È„Àâæ«°‡¢“øíß ·µà
æ«°‡¢“‰¡à‡¢â“„®«à“æ√–Õß§åÀ¡“¬∂÷ßÕ–‰√

9:39 §πµ“∫Õ¥ æ√–‡¬´Ÿ°”≈—ßæŸ¥∂÷ß§π∑’Ë∫Õ¥ΩÉ“¬®‘µ«‘≠≠“≥
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æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπºŸâ‡≈’È¬ß·°–∑’Ë¥’
7æ√–‡¬´ŸæŸ¥Õ’°«à“ 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∑‘ÈßΩŸß·°–·≈–«‘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◊ËπÊ Õ’°∑’Ë‰¡à‰¥âÕ¬Ÿà„π§Õ°π’È ‡√“µâÕßπ”∑“ß·°–æ«°π—Èπ¥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‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́æŸ¥Õ¬à“ßπ—Èπ §«“¡¢—¥·¬âß°Á‡°‘¥¢÷Èπ„πÀ¡Ÿàæ«°§π¬‘«Õ’° 20æ«°¬‘«À≈“¬§πæŸ¥«à“
ç¡—π∂Ÿ°º’ ‘ß®π‡ªìπ∫â“‰ª·≈â« ‰ªøíß¡—π∑”‰¡é

21§πÕ◊ËπÊ ·¬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

¬ÕÀåπ 10:32

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¡’¢÷Èπ·ª¥«—π„πÀπâ“Àπ“«‡¥◊Õπ∏—π«“§¡

‡ªìπ°“√√–≈÷°∂÷ß°“√Õÿ∑‘»«‘À“√„Àâ°—∫æ√–‡®â“„À¡ààÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ 200 ªï°àÕπ∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́æŸ¥°—∫ºŸâπ”™“«¬‘«„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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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√–‡¬ Ÿ́µÕ∫«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
 ‘Ëß∑’Ëæ√–∫‘¥“„Àâ‡√“∑” °Á‰¡àµâÕß‡™◊ËÕ‡√“ 38·µà∂â“‡√“∑”Õ¬à“ß‡¥’¬«°—∫∑’Ëæ√–∫‘¥“∑” ∂÷ß§ÿ≥®–‰¡à‡™◊ËÕ‡√“
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√–‡¬ Ÿ́Õ’° ·µàæ√–Õß§å°ÁÀ≈∫Àπ’‰ª‰¥â
40æ√–Õß§å‰¥â¢â“¡·¡àπÈ”®Õ√å·¥π‰ª¬—ß ∂“π∑’Ë́ ÷Ëß‡¡◊ËÕ°àÕππ’È¬ÕÀåπ†‡§¬„™â∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”† ·≈–

æ√–Õß§å°Áæ—°Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ 41¡’§π®”π«π¡“°¡“À“æ√–Õß§å·≈–æŸ¥°—π«à“ ç¬ÕÀåπ‰¡à ‰¥â∑” ‘Ëß
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“¬

11¡’™“¬§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ≈“´“√— ≈â¡ªÉ«¬ ‡¢“¡“®“°À¡Ÿà∫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√–‡¬ Ÿ́ ·≈â«‡Õ“º¡¢Õß‡∏Õ‡™Á¥‡∑â“„Àâæ√–Õß§å ≈“´“√— §π∑’ËªÉ«¬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√–‡¬ Ÿ́‰¥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√–‡¬ Ÿ́µÕ∫«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√–‡¬ Ÿ́À¡“¬§«“¡«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

04 john with reference 26/8/03, 10:53 AM180



181

16‚∏¡—  (∑’Ë„§√Ê‡√’¬°«à“ ç·Ω¥é) ®÷ßæŸ¥°—∫»‘…¬å§πÕ◊ËπÊ «à“ ç‰ªæ«°‡√“ ‰ªµ“¬ ¥â«¬°—π
°—∫Õ“®“√¬åé

æ√–‡¬´ŸÕ¬Ÿà„π‡∫∏“π’
17‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‰ª∂÷ß‡∫∏“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

æ√–‡¬ Ÿ́√âÕß‰Àâ
28À≈—ß®“°∑’Ë¡“√∏“æŸ¥Õ¬à“ßπ’È·≈â« ‡∏Õ°Á°≈—∫‰ª∫Õ°¡“√’¬åπâÕß “«¢Õß‡∏Õ‡ªìπ°“√ à«πµ—«

çÕ“®“√¬å¡“·≈â« ·≈–∂“¡À“πâÕßÕ¬Ÿàé 29‡¡◊ËÕ¡“√’¬å‰¥â¬‘π«à“æ√–‡¬´Ÿ¡“ ‡∏Õ°Á√’∫‰ªÀ“æ√–Õß§å
30(æ√–‡¬ Ÿ́¬—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°ÁæŸ¥«à“ çºŸâ™“¬§ππ’È∑”„Àâ§πµ“∫Õ¥¡Õß‡ÀÁπ‰¥â ·≈â«∑”‰¡‡¢“®–™à«¬„Àâ≈“´“√— 

√Õ¥µ“¬ ‰¡à‰¥â≈à–é

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

¬ÕÀåπ 11:37
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æ√–‡¬´Ÿ∑”„Àâ≈“´“√— øóôπ¢÷Èπ
38æ√–‡¬ Ÿ́√Ÿâ ÷°‚°√∏Õ’° ·≈–‡¡◊ËÕ¡“∂÷ßÕÿ‚¡ß§åΩíß»æ¢Õß≈“´“√— °Á¡’À‘π„À≠àªî¥ª“°Õÿ‚¡ß§åÕ¬Ÿà

39æ√–Õß§å®÷ß —Ëß«à“ ç‡≈◊ËÕπÀ‘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§«“¡¬‘Ëß„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≈“´“√— ∑’Ëµ“¬‰ª·≈â«°Á‡¥‘πÕÕ°¡“ ‚¥¬∑’Ë¬—ß¡’ºâ“≈‘π‘πæ—π¡◊Õæ—π‡∑â“ ∑’ËÀπâ“°Á¡’ºâ“æ—πÕ¬Ÿà√Õ∫

æ√–‡¬´Ÿ —Ëßæ«°‡¢“«à“ ç‡Õ“ºâ“æ«°π—ÈπÕÕ°„Àâ‡¢“ÀπàÕ¬ ‡¢“®–‰¥â‡ªìπÕ‘ √–é

æ«°¬‘««“ß·ºπ¶à“æ√–‡¬´Ÿ(¡∏.26:1-5;¡°.14:1-2;≈°.22:1-2)
45‡¡◊ËÕæ«°¬‘«À≈“¬§π∑’Ë¡“À“¡“√’¬å‰¥â‡ÀÁπ ‘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’ÈµàÕ‰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‡√◊ËÕßÕ–‰√‡ ’¬‡≈¬ 50·∂¡¬—ß‰¡à‡¢â“„®Õ’°«à“ °“√∑’Ë®–„Àâ™“¬

§πÀπ÷Ëßµ“¬·∑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—Èπ ‡æ√“–‡¢“‡ªìπÀ—«Àπâ“ Ÿß ÿ¥¢Õßπ—°∫«™„πªïπ—Èπ

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√–‡¬ Ÿ́®÷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‡¡◊ËÕ„°≈â∂÷ß‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬ ¡’§π¡“°¡“¬®“°™π∫∑À≈—Ëß‰À≈‡¢â“¡“„π‡¡◊Õß

‡¬√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

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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57æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–æ«°ø“√‘ ’† —ËßºŸâ§π«à“∂â“„§√√Ÿâ«à“ æ√–‡¬´ŸÕ¬Ÿà‰Àπ°Á„Àâ¡“∫Õ° ‡æ◊ËÕ«à“

æ«°‡¢“®–‰¥â ‰ª®—∫æ√–Õß§å

æ√–‡¬´Ÿ·≈–‡æ◊ËÕπÕ¬Ÿà„π‡∫∏“π’
(¡∏.26:6-13;¡°.14:3-9)

12À°«—π°àÕπ∂÷ß‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬† æ√–‡¬ Ÿ́‰¥â ‰ª∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π‡∫∏“π’‡æ◊ËÕÀ“≈“´“√— 

  §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√–‡¬ Ÿ́∑’ËµàÕ¡“‰¥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√–‡¬ Ÿ́®÷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—Èπ ·µàÕ¬“°®–¡“¥Ÿ≈“´“√—  §π∑’Ëæ√–Õß§å∑”„Àâøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡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√–‡¬ Ÿ́°”≈—ß‡¥‘π

∑“ß¡“∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ 13æ«°‡¢“°Áæ“°—π∂◊Õ°‘Ëßª“≈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

¬ÕÀåπ 12:13

04 john with reference 26/8/03, 10:53 AM183



184¬ÕÀåπ 12:14

·≈–§π∑’Ë‡ªìπ°…—µ√‘¬å¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈é  ( ¥ÿ¥’ 118:25-26)
14æ√–‡¬´Ÿ‡®Õ≈“Àπÿà¡µ—«Àπ÷Ëß®÷ß¢÷Èπ¢’Ë ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë¡’‡¢’¬π‰«â„πæ√–§—¡¿’√å«à“

15ç‡¡◊Õß»‘‚¬π*‡Õã¬ ‰¡àµâÕß°≈—«
¥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’ÈµàÕæ√–‡¬ Ÿ́)
17§π®”π«π¡“°∑’ËÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡¬ Ÿ́µÕπ∑’Ëæ√–Õß§å‡√’¬°≈“´“√— ÕÕ°¡“®“°Õÿ‚¡ß§åΩíß»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‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬† ¡’æ«°°√’°∫“ß§π°Á ‰¥â¡“°√“∫‰À«âæ√–‡®â“∑’Ë‡¡◊Õß

‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡¥â«¬  21æ«°°√’°‰¥â ‰ªÀ“øï≈‘ª ∑’Ë¡“®“°À¡Ÿà∫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
26∂â“„§√√—∫„™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

æ√–‡¬´ŸæŸ¥∂÷ß§«“¡µ“¬¢Õßæ√–Õß§å
27çµÕππ’È‡√“°”≈—ß°≈ÿâ¡„®¡“° ®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—ÈπÀ√◊Õ ‡√“‡¢â“¡“„π‚≈°π’È°Á‡æ◊ËÕ®–∑πµàÕ§«“¡∑ÿ°¢åπ’È
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∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ‰¥â¬‘π‡ ’¬ß®“°∑âÕßøÑ“ ∫“ß§π∫Õ°«à“‡ªìπ‡ ’¬ßøÑ“√âÕß  à«π§πÕ◊Ëπ∫Õ°«à“ ç∑Ÿµ

 «√√§åæŸ¥°—∫‡¢“é
30æ√–‡¬ Ÿ́®÷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

12:15 »‘‚¬π À¡“¬∂÷ß °√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
12:31 ‡®â“ºŸâ§√Õ∫§√Õß‚≈°π’È §◊Õ ´“µ“π À√◊Õ ¡“√
12:32 ∂Ÿ°¬°¢÷Èπ À¡“¬∂÷ß ∂Ÿ°µ√÷ß∑’Ë°“ß‡¢π
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¥‘π‚≈° ‡√“°Á®–∑”„Àâ∑ÿ°Ê §π¡“À“‡√“é 33(æ√–Õß§åæŸ¥Õ¬à“ßπ’È ‡æ◊ËÕ∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“æ√–Õß§å®–µâÕßµ“¬
·∫∫‰Àπ)

34ΩŸß™π®÷ßæŸ¥¢÷Èπ¡“«à“ ç°Á‰Àπæ√–§—¡¿’√å∫Õ°«à“ æ√–§√‘ µå†®–¡’™’«‘µµ≈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 ‡¡◊ËÕæŸ¥®∫·≈â«æ√–Õß§å°Á®“°‰ª
·≈–‰¥â´àÕπµ—«®“°ΩŸß™π

æ«°¬‘« à«π„À≠à‰¡à‡™◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ
37∑—ÈßÊ ∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́∑” ‘ËßÕ—»®√√¬å¡“°¡“¬µàÕÀπâ“ΩŸß™π ·µàæ«°‡¢“°Á¬—ß‰¡à‡™◊ËÕæ√–Õß§å 38 ÷́Ëß

‡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«°‡¢“¥◊ÈÕ¥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√–‡¬ Ÿ́ ·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“

§” 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√Ÿâ«à“§” —Ëßπ’È¢Õß
æ√–Õß§å®–π”‰ª∂÷ß™’«‘µ∑’ËÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª ‡√“∂÷ßæŸ¥µ“¡∑’Ëæ√–∫‘¥“ —Ëßé

¬ÕÀåπ 12:50

12:48 «—π ÿ¥∑â“¬ Õâ“ß∂÷ß °“√µ—¥ ‘π≈ß‚∑…∑ÿ°§π‡ªìπ§√—Èß ÿ¥∑â“¬„π«—π ÿ¥∑â“¬¢Õß‚≈°

04 john with reference 26/8/03, 10:53 AM185



186¬ÕÀåπ 13:1

æ√–‡¬´Ÿ≈â“ß‡∑â“„Àâ»‘…¬å

13°àÕπ®–∂÷ß‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬† æ√–‡¬ Ÿ́√Ÿâ«à“∂÷ß‡«≈“·≈â« ∑’Ëæ√–Õß§å®–®“°‚≈°π’È
  °≈—∫‰ªÀ“æ√–∫‘¥“ æ√–Õß§å√—°§π‡À≈à“π—Èπ∑’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—Èπ Õ¬à“·§à≈â“ß‡∑â“‡≈¬ ≈â“ß∑—Èß¡◊Õ·≈–À—«¢Õß

º¡¥â«¬π–§√—∫é 10æ√–‡¬´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‡¡◊ËÕæ√–Õß§å≈â“ß‡∑â“„Àâæ«°»‘…¬å∑ÿ°§π·≈â« æ√–Õß§å°Á„ à‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡·≈–°≈—∫¡“π—Ëß∑’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—Èπ§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√Ÿâ«à“„§√°Áµ“¡∑’Ë¬Õ¡√—∫§π∑’Ë‡√“ àß‰ª°Á‡∑à“°—∫¬Õ¡√—∫‡√“¥â«¬ ·≈–„§√°Áµ“¡∑’Ë¬Õ¡√—∫‡√“°Á
‡∑à“°—∫¬Õ¡√—∫ºŸâπ—Èπ∑’Ë àß‡√“¡“¥â«¬é

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÷Ëß∑’Ë
æ√–Õß§å√—°‡ªìπæ‘‡»…π—Ëß‡Õπµ—«µ‘¥Õ¬Ÿà°—∫æ√–‡¬ Ÿ́∑’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√–‡¬ Ÿ́®÷ßæŸ¥°—∫¬Ÿ¥“ «à“ ç®–∑”Õ–‰√ °Á√’∫∑”´–é 28∑ÿ°§π∑’Ëπ—Ëß‡Õπµ—«Õ¬Ÿà∑’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√–‡¬ Ÿ́∂÷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√–‡¬ Ÿ́‰¥âæŸ¥«à“ ç∂÷ß‡«≈“·≈â«∑’Ë§π®–‰¥â‡ÀÁπ§«“¡¬‘Ëß„À≠à

¢Õß∫ÿµ√¡πÿ…¬å ·≈– ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫∫ÿµ√¡πÿ…¬åπ’È®–∑”„Àâ§π‡ÀÁπ§«“¡¬‘Ëß„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◊ËÕÕ“®“√¬åé
38æ√–‡¬ Ÿ́µÕ∫«à“ ç§ÿ≥æ√âÕ¡∑’Ë®–µ“¬‡æ◊ËÕ‡√“À√◊Õ ‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ æ√ÿàßπ’È‡™â“ °àÕπ‰°à¢—π

§ÿ≥®–∫Õ°«à“‰¡à√Ÿâ®—°‡√“∂÷ß “¡§√—Èßé

æ√–‡¬´Ÿª≈Õ∫‡À≈à“»‘…¬å

14 çÕ¬à“°≈ÿâ¡„®‰ª‡≈¬ ¢Õ„Àâ«“ß„®æ√–‡®â“·≈–«“ß„®‡√“¥â«¬ 2„π∫â“π¢Õßæ√–∫‘¥“¢Õß
  ‡√“¡’ÀâÕßÀ≈“¬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√Ÿâ‡≈¬«à“Õ“®“√¬å®–‰ª‰Àπ ·≈â«æ«°‡√“®–‰ª
√Ÿâ®—°∑“ßπ—Èπ‰¥â¬—ß‰ßé

14:30 ºŸâ§√Õ∫§√Õß‚≈° À√◊Õ ´“µ“π

¬ÕÀåπ 14:5
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188¬ÕÀåπ 14:6

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√Ÿâ«à“ §π∑’Ë«“ß„®‡√“°Á®–∑” ‘Ëßµà“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
15ç∂â“æ«°§ÿ≥√—°‡√“ §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§åπ’È§◊Õæ√–
«‘≠≠“≥·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“¡§” —Ëß 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
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27‡√“‰¥â„Àâ —πµ‘ ÿ¢‰«â°—∫§ÿ≥   —πµ‘ ÿ¢∑’Ë‡√“„Àâπ’È ‰¡à‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‚≈°„Àâ ¥—ßπ—Èπ§ÿ≥®÷ß‰¡àµâÕß∑ÿ°¢å
„® À√◊ÕÀ«“¥°≈—«‡≈¬ 28§ÿ≥‰¥â¬‘π∑’Ë‡√“æŸ¥«à“ ‡√“°”≈—ß®–®“°‰ª·≈–®–°≈—∫¡“À“§ÿ≥Õ’° ∂â“§ÿ≥√—°‡√“
§ÿ≥°Áπà“®–¥’„®«à“‡√“°”≈—ß®–°≈—∫‰ªÀ“æ√–∫‘¥“ ‡æ√“–æ√–∫‘¥“π—Èπ¬‘Ëß„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◊ËÕ„Àâ‚≈°√Ÿâ«à“‡√“√—°æ√–∫‘¥“ ‡√“®÷ß∑”µ“¡∑’Ëæ√–∫‘¥“ —Ëß„Àâ∑”∑ÿ°Õ¬à“ß ≈ÿ°¢÷Èπ·≈â«‰ª°—π‡∂Õ–é

æ√–‡¬ Ÿ́§◊Õ‡∂“Õßÿàπ∑’Ë·∑â®√‘ß

15ç‡√“‡ªìπ‡∂“Õßÿàπ∑’Ë·∑â®√‘ß ·≈–æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈ «π 2æ√–Õß§å®–µ—¥°‘Ëß*¢Õß
  ‡√“∑’Ë‰¡àÕÕ°≈Ÿ°∑‘Èß‰ª ·≈–®–·µàß°‘Ëß∑’ËÕÕ°≈Ÿ°„Àâ –Õ“¥‡æ◊ËÕ„ÀâÕÕ°≈Ÿ°¡“°¢÷Èπ 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‡∂“Õßÿàπ æ«°§ÿ≥‡ªìπ°‘Ëß ∂â“§ÿ≥µ‘¥ π‘∑°—∫‡√“·≈–‡√“µ‘¥ π‘∑°—∫§ÿ≥ §ÿ≥®–ÕÕ°≈Ÿ°¡“°
∂â“‰¡à¡’‡√“§ÿ≥®–∑”Õ–‰√‰¡à‰¥â‡≈¬ 6∂â“„§√‰¡à‰¥âµ‘¥ π‘∑°—∫‡√“ ‡¢“°Á®–‡À¡◊Õπ°—∫°‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µ—¥∑‘Èß„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¬‘Ëß„À≠à°«à“π’ÈÕ’°·≈â« §◊Õ°“√∑’Ë§π§πÀπ÷Ëß®–¬Õ¡µ“¬
‡æ◊ËÕ‡æ◊ËÕπ¢Õßµπ14æ«°§ÿ≥°Á‡ªìπ‡æ◊ËÕπ¢Õß‡√“∂â“∑”µ“¡∑’Ë‡√“ —Ëß 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≥√Ÿâ∑ÿ° ‘Ëß∑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—Èß§ÿ≥„ÀâÕÕ°‰ª·≈–‡°‘¥º≈ ‡ªìπº≈∑’Ë¬—Ëß¬◊πµ≈Õ¥‰ª ·≈â«

æ√–∫‘¥“®–„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë§ÿ≥¢Õ ‡æ√“–§ÿ≥‡ªìπ§π¢Õß‡√“ 17§” —Ëß¢Õß‡√“§◊Õ „Àâ√—°°—π·≈–°—πé

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“¡§” —Ëß Õπ¢Õß‡√“ æ«°

¬ÕÀåπ 15:20

15:2 °‘Ëß À¡“¬∂÷ß »‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
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‡¢“°Á®–∑”µ“¡§” —Ëß Õπ¢Õßæ«°§ÿ≥¥â«¬ 21æ«°‡¢“¢à¡‡Àßæ«°§ÿ≥°Á‡æ√“–‡√“ ‡æ√“–‡¢“‰¡à√Ÿâ
®—°æ√–Õß§åºŸâ∑’Ë àß‡√“¡“ 22∂â“‡√“‰¡à‰¥â¡“æŸ¥°—∫æ«°‡¢“ æ«°‡¢“°Á§ß®–‰¡à¡’§«“¡º‘¥∫“ªÕ–‰√
·µàµÕππ’Èæ«°‡¢“‰¡à¡’¢âÕ·°âµ—« ”À√—∫∫“ª¢Õßæ«°‡¢“Õ’°µàÕ‰ª 23§π∑’Ë‡°≈’¬¥‡√“°Á‡°≈’¬¥æ√–
∫‘¥“¢Õß‡√“¥â«¬ 24‡√“‰¥â∑” ‘ËßÕ—»®√√¬åµà“ßÊ∑’Ë‰¡à‡§¬¡’„§√∑”¡“°àÕπ „πÀ¡Ÿàæ«°‡¢“ ∂â“‡√“‰¡à
‰¥â∑” ‘ËßÕ—»®√√¬åπ’È æ«°‡¢“°Á§ß®–‰¡à¡’§«“¡º‘¥∫“ª ·µàµÕππ’È∑—ÈßÊ∑’Ëæ«°‡¢“‡ÀÁπ ‘ËßÕ—»®√√¬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

16 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 Ÿà§«“¡®√‘ß∑—ÈßÀ¡¥ ‡æ√“–
æ√–Õß§å‰¡à‰¥âæŸ¥µ“¡„®µ—«‡Õß ·µà®–æŸ¥„π ‘Ëß∑’Ëæ√–Õß§å‰¥â¬‘π¡“ ·≈–æ√–Õß§å®–∫Õ°„Àâæ«°
§ÿ≥√Ÿâ«à“Õ–‰√°”≈—ß®–‡°‘¥¢÷Èπ 14æ√–Õß§å®–∑”„Àâ§ÿ≥‡ÀÁπ§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õß‡√“ ‡æ√“–æ√–Õß§å®–
∫Õ° ‘Ëß∑’Ëæ√–Õß§å‰¥â¬‘π®“°‡√“ „Àâ§ÿ≥øíß 15∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‡ªìπ¢Õßæ√–∫‘¥“‡ªìπ¢Õß‡√“ π—Ëπ‡ªìπ
 “‡Àµÿ∑’Ë‡√“æŸ¥«à“ ºŸâ™à«¬®–∫Õ° ‘Ëß∑’Ëæ√–Õß§å‰¥â¬‘π®“°‡√“„Àâ§ÿ≥øíßé

15:25 ùæ«°‡¢“‡°≈’¬¥‡√“‚¥¬‰¡à¡’‡Àµÿº≈û Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ  ¥ÿ¥’ 35:19, 69:4
15:27 ª√–°“»„Àâ§πÕ◊Ëπ√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫‡√“¥â«¬ À¡“¬∂÷ß °“√‡ªìπæ¬“π„Àâ°—∫æ√–‡¬´Ÿ
16:11 ‡®â“ºŸâ§√Õ∫§√Õß‚≈° ‡ªìπ™◊ËÕ∑’Ë¬ÕÀåπ„™â‡√’¬°¡“√ À√◊Õ ´“µ“π
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§«“¡‡»√â“®–‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ§«“¡ ÿ¢
16 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‡¡◊ËÕ‡√“°≈—∫¡“À“æ«°§ÿ≥Õ’° æ«°§ÿ≥°Á®–¥’„® ·≈–‰¡à¡’„§√®–·¬àß‡Õ“§«“¡¥’„®π—Èπ‰ª®“°§ÿ≥‰¥â
23„π«—ππ—Èπ§ÿ≥®–‰¡àµâÕß∂“¡Õ–‰√‡√“Õ’°·≈â« ‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“∑ÿ° ‘Ëß∑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

™—¬™π–‡Àπ◊Õ‚≈°
25ç‡√“‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕß‡À≈à“π’È‚¥¬„™â‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ Õ’°‰¡àπ“π‡√“®–‰¡à„™â‡√◊ËÕß‡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≥√—°‡√“ ·≈–‡™◊ËÕ«à“‡√“¡“®“°æ√–‡®â“
28‡√“¡“®“°æ√–∫‘¥“ ·≈–‡¢â“¡“„π‚≈°π’È µÕππ’È‡√“°”≈—ß®–‰ª®“°‚≈°π’È ‡æ◊ËÕ°≈—∫‰ªÀ“æ√–∫‘¥“é

29·≈â«æ«°»‘…¬å°ÁæŸ¥«à“ ç¥Ÿ ‘ Õ“®“√¬åæŸ¥°—∫æ«°‡√“µ√ßÊ ‚¥¬‰¡à‰¥â„™â‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫·≈â«
30µÕππ’Èæ«°‡√“√Ÿâ·≈â««à“Õ“®“√¬å√Ÿâ∑ÿ°Õ¬à“ß Õ“®“√¬å√Ÿâ«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«¬ È́” ‡ªìπ‡«≈“∑’Ëæ«°§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

æ√–‡¬´ŸÕ∏‘…∞“π„Àâæ«°»‘…¬å

17 À≈—ß®“°æ√–‡¬ Ÿ́æŸ¥®∫·≈â« æ√–Õß§å‰¥â‡ß¬Àπâ“¢÷Èπ¡Õß∑âÕßøÑ“·≈–æŸ¥«à“ çæ√–∫‘¥“
  ∂÷ß‡«≈“·≈â«∑’Ë®–‡ªî¥‡º¬§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–∫ÿµ√ ‡æ◊ËÕ∑’Ëæ√–∫ÿµ√®–‰¥â‡ªî¥‡º¬§«“¡

¬ÕÀåπ 17:1
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¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–Õß§å  2æ√–Õß§å‰¥â„Àâ≈Ÿ°¡’ ‘∑∏‘·≈–Õ”π“®‡Àπ◊Õ¡πÿ…¬å∑ÿ°§π ‡æ◊ËÕ∑’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√Ÿâ∑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’ÈÕ’°·≈â« ·µàæ«°‡¢“¬—ßÕ¬Ÿà„π‚≈°π’È ≈Ÿ°°”≈—ß®–‰ªÀ“æ√–Õß§å æ√–∫‘¥“ºŸâ∫√‘ 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∑’Ëæ√–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¬Ÿàπ—Èπ ≈Ÿ°Õ¬“°„Àâ§πæ«°π’È∑’Ëæ√–Õß§å„Àâ°—∫≈Ÿ°Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ°—∫≈Ÿ°¥â«¬ ‡æ◊ËÕ
‡¢“®–‰¥â‡ÀÁπ§«“¡¬‘Ëß„À≠à∑’Ëæ√–Õß§å„Àâ°—∫≈Ÿ° ‡æ√“–æ√–Õß§å√—°≈Ÿ°°àÕπ∑’Ëæ√–Õß§å®– √â“ß‚≈°π’È
25æ√–∫‘¥“ 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°®—∫
(¡∏.26:47-56;¡°.14:43-50;≈°.22:47-53)

18 ‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́Õ∏‘…∞“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√–‡¬ Ÿ́·≈–æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å¡“æ∫°—π∑’Ëπ’Ë∫àÕ¬Ê 3·≈â«¬Ÿ¥“ °Á‰¥âπ”æ«°∑À“√‚√¡—π
°≈ÿà¡Àπ÷Ëß ·≈–æ«°ºŸâ§ÿ¡«‘À“√∑’Ëæ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–æ«°ø“√‘ ’†  àß¡“‡¢â“¡“À“æ√–‡¬ Ÿ́ æ«°
‡¢“∂◊Õµ–‡°’¬ß §∫‰ø ·≈–Õ“«ÿ∏¡“¥â«¬

4æ√–‡¬ Ÿ́√Ÿâ«à“®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ°—∫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∑’Ëπ—Ëπ°—∫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√–‡¬ Ÿ́µÕ∫«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—°∫«™
 Ÿß ÿ¥„πªïπ—Èπ 14(§“¬“ø“ ‡ªìπ§π∑’Ë‰¥â∫Õ°™“«¬‘««à“ „Àâ§π§π‡¥’¬«µ“¬ ¥’°«à“§π∑—Èß™“µ‘µâÕßµ“¬)

‡ª‚µ√ªØ‘‡ ∏«à“‰¡à√Ÿâ®—°æ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.26:69-70;¡°.14:66-68;≈°.22:55-57)

15 ’́‚¡π ‡ª‚µ√·≈–»‘…¬åÕ’°§πÀπ÷Ëß‰¥âµ“¡æ√–‡¬ Ÿ́‰ª »‘…¬å§ππ’È√Ÿâ®—°°—∫À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß 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

¬ÕÀåπ 18:16

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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¥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√–‡¬ Ÿ́‡°’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 àßæ√–‡¬ Ÿ́∑’Ë∂Ÿ°¡—¥‡À¡◊Õπ°—∫π—°‚∑…‰ª„Àâ§“¬“ø“ ∑’Ë‡ªìπÀ—«Àπâ“ π—°∫«™ Ÿß 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—Èπé

‡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’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ·≈–∑—π„¥π—Èπ‰°à°Á¢—π

æ√–‡¬ Ÿ́∂Ÿ°π”µ—«‰ªÀ“ªï≈“µ
(¡∏.27:1-2,11-31;¡°.15:1-20;≈°.23:1-25)

28„πµÕπ‡™â“¡◊¥æ«°‡¢“‰¥âπ”µ—«æ√–‡¬ Ÿ́®“°∫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«¬‡√◊ËÕßÕ–‰√°—πé

30æ«°‡¢“µÕ∫ªï≈“µ«à“ ç∂â“¡—π‰¡à‰¥â‡ªìπºŸâ√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√–‡¬ Ÿ́µÕ∫«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÷Ëß„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)

19ªï≈“µ®÷ß —Ëß„Àâ‡Õ“æ√–‡¬´Ÿ‰ª‡¶’Ë¬π 2æ«°∑À“√‰¥â‡Õ“°‘ËßÀπ“¡¡“ “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®÷ßµÕ∫‡¢“«à“ ç∂â“æ√–‡®â“‰¡à‰¥â„ÀâÕ”π“®π—Èπ°—∫§ÿ≥ §ÿ≥°Á‰¡à¡’Õ”π“®‡Àπ◊Õ‡√“À√Õ°

¬ÕÀåπ 19:11
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¥—ßπ—Èπ§π∑’Ë¡Õ∫µ—«‡√“„Àâ°—∫§ÿ≥ °Á¡’§«“¡º‘¥∫“ª√â“¬·√ß°«à“§ÿ≥é
12‡¡◊ËÕªï≈“µ‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ ‡¢“°Áæ¬“¬“¡∑’Ë®–ª≈àÕ¬æ√–‡¬ Ÿ́Õ’° ·µàæ«°¬‘«√âÕßµ–‚°π«à“ ç∂â“

∑à“πª≈àÕ¬¡—π ∑à“π°Á‰¡à„™à‡æ◊ËÕπ¢Õß´’́ “√å* ‡æ√“–§π∑’ËÕâ“ßµ—«‡Õß‡ªìπ°…—µ√‘¬åπ—Èπ‡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√–‡¬ Ÿ́µ√÷ß∫π‰¡â°“ß‡¢π∑’Ëπ—Ëπ æ«°‡¢“‰¥âµ√÷ßπ—°‚∑…™“¬Õ’° Õß§π¥â«¬ æ√–‡¬ Ÿ́Õ¬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‡¡◊ËÕæ«°∑À“√µ√÷ßæ√–‡¬ Ÿ́·≈â« °Á‰¥â‡Õ“‡ ◊ÈÕºâ“¢Õßæ√–Õß§å¡“·∫àß°—π„πÀ¡Ÿà∑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
∑’Ëæ√–§—¡¿’√å†‡¢’¬π«à“

ç‡¢“‡Õ“‡ ◊ÈÕºâ“¢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°ÁæŸ¥°—∫»‘…¬å§ππ—Èπ«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∑’Ëπ—Ëπ 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◊ËÕ«à“∑à“π®–‰¥â‡™◊ËÕ) 36 ‘Ëßπ’È‡°‘¥¢÷Èπ‡æ◊ËÕ®–‡ªìπ®√‘ßµ“¡∑’Ëæ√–§—¡¿’√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—Èπ ‚¬‡´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√–‡¬ Ÿ́°àÕπÀπâ“π’È„πµÕπ°≈“ß§◊π ‡¢“π”‡§√◊ËÕßÀÕ¡§◊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)

20µÕπ‡™â“¡◊¥¢Õß«—πÕ“∑‘µ¬å* ¡“√’¬å ™“«¡—°¥“≈“‰¥â ‰ª∑’ËÕÿ‚¡ß§åΩíß»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

¬ÕÀåπ 20:2

19:36 ç°√–¥Ÿ°...™‘Èπ‡¥’¬«é Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ  ¥ÿ¥’.34:20, Õæ¬æ.12:46, °—π¥“√«‘∂’.9:12
19:37 çæ«°‡¢“...‰¥â·∑ßé Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ ‡»§“√‘¬“Àå12:10
19:39 ¡¥¬Õ∫°—∫°ƒ…≥“ §◊Õ ‡§√◊ËÕß‡∑»∑’Ë¡’°≈‘ËπÀÕ¡„™â ”À√—∫∑”πÈ”ÀÕ¡ ·≈–ÀàÕ»æ°àÕπ∑’Ë®–π”‰ªΩíß
19:41 Õÿ‚¡ß§åΩíß»æ À≈ÿ¡Ωíß»æ∑’Ë¢ÿ¥‡¢â“‰ª„πÀ‘π
20:1 «—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—Èπ∑—Èß Õß°Á°≈—∫‰ª∫â“π 11 à«π¡“√’¬å¬—ß§ß¬◊π√âÕß‰Àâ Õ¬ŸàπÕ°Õÿ‚¡ß§åΩíß»æπ—Èπ ¢≥–
∑’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¬ŸàÀ√◊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√–‡¬ Ÿ́®÷ßæŸ¥¢÷Èπ«à“ ç¡“√’¬åé
‡∏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¬åπ—Èπ æ«°»‘…¬å‰¥â¡“Õ¬Ÿà√«¡°—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‡¡◊ËÕ
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

¬ÕÀåπ 20:3

04 john with reference 26/8/03, 10:53 AM198



199

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¡’ ‘ËßÕ—»®√√¬åÕ’°¡“°¡“¬∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́∑”µàÕÀπâ“æ«°»‘…¬å ·µà‰¡à‰¥â‡¢’¬π‰«â„πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡
π’È31‡∑à“∑’Ë‰¥â‡¢’¬π ‘Ëß‡À≈à“π’È≈ß‰ª°Á‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â‡™◊ËÕ«à“ æ√–‡¬ Ÿ́§◊Õæ√–§√‘ 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

21µàÕ¡“ æ√–‡¬´Ÿ°Á‰¥âª√“°Øµ—«„Àâæ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å‡ÀÁπÕ’°§√—Èß∑’Ë∑–‡≈ “∫∑‘‡∫‡√’¬ 
   ‡√◊ËÕß¡’Õ¬Ÿà«à“ 2¢≥–∑’Ë́ ’ ‚¡π ‡ª‚µ√ ‚∏¡—  (À√◊Õ∑’Ë§π‡√’¬°°—π«à“·Ω¥) π“∏“π“‡Õ≈ (∑’Ë¡“

®“°À¡Ÿà∫â“π§“π“ ·§«âπ°“≈‘≈’) ≈Ÿ° Õß§π¢Õß‡»‡∫¥’ ·≈–»‘…¬åÕ’° Õß§π¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́Õ¬Ÿà√«¡°—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√–‡¬ Ÿ́¬◊πÕ¬Ÿà∫πΩíòß ·µàæ«°»‘…¬å‰¡à√Ÿâ«à“‡ªìπæ√–Õß§å 5æ√–‡¬ Ÿ́
∂“¡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∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́√—°‰¥â∫Õ°°—∫‡ª‚µ√«à“ çÕß§å‡®â“™’«‘µπ’Ëé ‡¡◊ËÕ ’́‚¡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—Èπ) 9‡¡◊ËÕæ«°‡¢“¡“∂÷ßΩíòß °Á‡ÀÁπ¢π¡ªíß·≈–ª≈“ªîôßÕ¬Ÿà∫π°Õß∂à“π∑’Ëµ‘¥‰ø
10æ√–‡¬ Ÿ́æŸ¥«à“ ç‡Õ“ª≈“∑’Ë‡æ‘Ëß®—∫‰¥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√–‡¬ Ÿ́‡¢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‡¡◊ËÕæ«°‡¢“°‘πÕ“À“√‡™â“Õ‘Ë¡·≈â« æ√–‡¬ Ÿ́‰¥âæŸ¥°—∫ ’́‚¡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 ÷°‡ ’¬„®∑’Ëæ√–Õß§å∂“¡‡¢“∂÷ß “¡§√—Èß«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¬Ÿà®π‡√“°≈—∫¡“ ·≈â«¡—π‡√◊ËÕßÕ–‰√¢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∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́ —Ëßæ«°»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–Õß§å
„Àâ ‰ªª√–°“»¢à“«¥’„Àâ§π∑—Èß‚≈°‰¥â√Ÿâ æ√–‡¬ Ÿ́µâÕß°“√„Àâ
æ«°‡¢“‰¥â ‰ª∫Õ°∑ÿ°§π „Àâ√Ÿâ∂÷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
√Ÿâ«à“»“ π“§√‘ µå‰¥â‡µ‘∫‚µÕ¬à“ß√«¥‡√Á«¢π“¥‰Àπ ®“°®ÿ¥‡≈Á°Ê
„π‡¡◊Õß ‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ ¢¬“¬‰ª∂÷ß·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬·≈–·§«âπ –¡“‡√’¬
·≈–„π∑’Ë ÿ¥°Á·æ√à‰ª∑—Ë«Õ“≥“®—°√‚√¡—π
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202°‘®°“√ 1:1

°‘®°“√
≈Ÿ°“‡¢’¬πÀπ—ß ◊ÕÕ’°‡≈à¡

1∑à“π‡∏‚Õøï≈— ∑’Ë√—° „πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡·√°∑’Ëº¡‰¥â‡¢’¬π„Àâπ—Èπ ‡ªìπ‡√◊ËÕß√“«‡°’Ë¬«°—∫∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß
∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́‰¥â∑”·≈– —Ëß Õπµ—Èß·µà‡√‘Ë¡µâπ 2®π∂÷ß«—π∑’Ëæ√–Õß§å∂Ÿ°√—∫¢÷Èπ «√√§å ·µà°àÕπ∑’Ë

æ√–Õß§å®–∂Ÿ°√—∫¢÷Èπ «√√§åπ—Èπ æ√–Õß§å —Ëßæ«°»‘…¬å‡Õ°†∑’Ëæ√–Õß§å‰¥â‡≈◊Õ°‰«â æ√–Õß§å‰¥â —Ëßæ«°
‡¢“ºà“π∑“ßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†«à“®–µâÕß∑”Õ–‰√∫â“ß 3À≈—ß®“°∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́µ“¬·≈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
 —Ëßæ«°‡¢“«à“ çÀâ“¡‰ª‰Àπ „Àâ§Õ¬Õ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡°àÕπ ®π°«à“®–‰¥â√—∫ ‘Ëß∑’Ëæ√–∫‘¥“‰¥â —≠≠“‰«â
µ“¡∑’Ë‡√“‡§¬∫Õ°æ«°§ÿ≥·≈â« 5¬ÕÀåπ∑”æ‘∏’®ÿà¡†„Àâ§π¥â«¬πÈ” ·µàÕ’°‰¡à°’Ë«—πæ«°§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’Èæ√–Õß§å°”≈—ß®–§◊π·ºàπ¥‘π„Àâ°—∫Õ‘ √“‡Õ≈·≈â«„™à‰À¡§√—∫é 7æ√–Õß§åµÕ∫«à“ ç¡—π
‰¡à„™à‡√◊ËÕß¢Õßæ«°§ÿ≥ æ√–∫‘¥“‡Õß‰¥âµ—¥ ‘π«—π‡«≈“π—Èπ‰«â°àÕπ·≈â« 8‡¡◊ËÕæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ 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‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́æŸ¥‡ √Á® æ√–‡®â“°Á‰¥â√—∫æ√–Õß§å¢÷Èπ‰ª «√√§åµàÕÀπâ“µàÕµ“æ«°‡¢“ ·≈â«°âÕπ
‡¡¶°Á∫—ßæ√–Õß§å®πæ«°‡¢“¡Õß‰¡à‡ÀÁπ 10„π¢≥–∑’Ëæ«°‡¢“°”≈—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 ÷́Ëß¡’‡ª‚µ√ ¬ÕÀåπ ¬“°Õ∫°—∫
Õ—π¥√Ÿ«å øî≈‘ª°—∫‚∏¡—  ∫“√‚∏‚≈¡‘«°—∫¡—∑∏‘« ¬“°Õ∫∫ÿµ√™“¬¢ÕßÕ—≈‡øÕ—  ´’‚¡πºŸâ¡’„®®¥®àÕ°—∫
æ√–‡®â“ °—∫¬Ÿ¥“ ≈Ÿ°™“¬¬“°Õ∫ °Á ‰¥â¢÷Èπ‰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¬Ÿà«—πÀπ÷Ëß ‡ª‚µ√‰¥â¬◊π¢÷Èπ„π°≈ÿà¡»‘…¬å∑’Ë¡“æ∫°—π ́ ÷Ëß¡’Õ¬Ÿàª√–¡“≥Àπ÷Ëß√âÕ¬¬’Ë ‘∫§π ‡¢“
æŸ¥¢÷Èπ«à“ 16çæ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ ¢âÕ§«“¡„πæ√–§—¡¿’√å†®–µâÕß‡ªìπ®√‘ßµ“¡∑’Ëæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†‰¥â
1:12 Àπ÷Ëß°‘‚≈‡¡µ√ ‡ªìπ√–¬–∑“ß∑’Ë™“«¬‘«‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ„Àâ “¡“√∂‡¥‘π‰¥â„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“ ́ ÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ«—πÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ

¢Õßæ«°‡¢“
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æŸ¥ºà“π∑“ßª“°¢Õß°…—µ√‘¬å¥“«‘¥†‡¡◊ËÕπ“π¡“·≈â«‡°’Ë¬«°—∫¬Ÿ¥“ ∑’Ëπ”§πæ«°π—Èπ‰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—Èπ ‡√“®”‡ªìπ®–µâÕß‡≈◊Õ°™“¬§πÀπ÷Ëß¢÷Èπ¡“·∑π¬Ÿ¥“  ·≈–‡¢“®–µâÕß‡ªìπ§π∑’ËÕ¬Ÿà°—∫
‡√“µ≈Õ¥‡«≈“ „π™à«ß∑’Ëæ«°‡√“µ‘¥ Õ¬ÀâÕ¬µ“¡æ√–‡¬´Ÿ¥â«¬ 22‡√‘Ë¡µ—Èß·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◊ËπÊ√Ÿâ«à“ æ√–‡¬´Ÿ‰¥âøóôπ®“°§«“¡µ“¬·≈â«é 23‡¢“®÷ß‰¥â‡ πÕ™◊ËÕ™“¬ Õß§π§◊Õ ‚¬‡´ø ∫“√´—∫∫“ 
(À√◊Õ∑’Ë√Ÿâ®—°°—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≈–∑‘ÈßÀπâ“∑’Ë ·≈–‰¥â ‰ªÕ¬Ÿà„π∑’Ë∑’Ë‡¢“ ¡§«√‰ªÕ¬Ÿà·≈â«é
26·≈â«æ«°‡¢“°Á®—∫ ≈“°*°—π ‰¥â™◊ËÕ ¡—∑∏’Õ—  ‡¢“®÷ß∂Ÿ°π—∫√«¡‡¢â“°—∫»‘…¬å‡Õ°∑—Èß ‘∫‡ÕÁ¥§ππ—Èπ¥â«¬

æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¡“¥â«¬ƒ∑∏‘Ï‡¥™

2 ‡¡◊ËÕ∂÷ß«—π‡æÁπ‡∑§Õ µå† æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́°Á‰¥â¡“√«¡µ—«°—π„π∑’Ë·ÀàßÀπ÷Ëß 2®ŸàÊ °Á¡’‡ ’¬ß
 ®“°∑âÕßøÑ“§≈â“¬°—∫‡ ’¬ßæ“¬ÿæ—¥Õ¬à“ß·√ß ¥—ß π—ËπÀ«—Ëπ‰À«‰ª∑—Ë«∫â“π∑’Ëæ«°‡¢“°”≈—ßπ—Ëß°—π

Õ¬Ÿà 3®“°π—Èπæ«°‡¢“°Á‡ÀÁπ∫“ßÕ¬à“ß§≈â“¬‡ª≈«‰ø∑’Ë¡’√Ÿª√à“ß‡À¡◊Õπ≈‘Èπ‰¥â°√–®“¬ÕÕ°‰ªÕ¬Ÿà‡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™“«¬‘«∑’Ëπ—∫∂◊Õæ√–‡®â“®“°™“µ‘µà“ßÊ ∑—Ë«‚≈° ∑’Ë¡“Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡‡«≈“π—Èπ 6‡¡◊ËÕ‰¥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´÷Ëß¡’∑—Èß¡“®“° ª“√‡™’¬
¡’‡¥’¬ ‡Õ≈“¡ ‡¡‚ ‚ª‡µ‡¡’¬ ¬Ÿ‡¥’¬ §—ªª“‚¥‡´’¬ ªÕπ∑—  ‡Õ‡™’¬* 10ø√’‡®’¬·≈–ªí¡øï‡≈’¬ Õ’¬‘ªµå
·≈–∫“ß à«π¢Õß≈‘‡∫’¬„°≈â°—∫‡¡◊Õß‰´√’π ·¢°∑’Ë¡“‡¬◊Õπ®“°°√ÿß‚√¡ 11(¡’∑—Èß¬‘«‚¥¬°”‡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

°‘®°“√ 2:13
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‡ª‚µ√Õ∏‘∫“¬„Àâ§πøíß
14·≈â«‡ª‚µ√°Á¬◊π¢÷Èπæ√âÕ¡°—∫»‘…¬å‡Õ°†Õ’° ‘∫‡ÕÁ¥§π ‡¢“µ–‡∫Áß‡ ’¬ß¥—ßµàÕÀπâ“§πæ«°π—Èπ

«à“ ç‡æ◊ËÕπÊ ™“«¬‘«·≈–∑ÿ°§π∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ µ—Èß„®øíß„Àâ¥’„π‡√◊ËÕß∑’Ëº¡®–‡≈à“π’È 15§π
æ«°π’È ‰¡à‰¥â‡¡“Õ¬à“ß∑’Ëæ«°§ÿ≥§‘¥À√Õ°π– µÕππ’È‡æ‘Ëß®–‡°â“‚¡ß‡™â“‡Õß 16·µà ‘Ëß∑’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√âÕß¢Õ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ®“°Õß§å‡®â“™’«‘µ°Á®–√Õ¥ûé (‚¬‡Õ≈ 2:28-32)

22çøíß„Àâ¥’™“«Õ‘ √“‡Õ≈∑—ÈßÀ≈“¬ 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∑∏‘Ïª“Ø‘À“√‘¬å ·≈–°“√Õ—»®√√¬å
¡“°¡“¬∑à“¡°≈“ßæ«°§ÿ≥ Õ¬à“ß∑’Ëæ«°§ÿ≥√Ÿâ°—πÕ¬Ÿà·≈â« 23æ√–‡®â“‰¥â«“ß·ºπ‰«â°àÕπ≈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√–‡¬ Ÿ́øóôπ¢÷Èπ¡“„À¡à ·≈–
∑”„Àâæ√–Õß§å‡ªìπÕ‘ √–®“°§«“¡µ“¬ ‡æ√“–§«“¡µ“¬‰¡à “¡“√∂∑’Ë®–¬÷¥æ√–‡¬´Ÿ‰«â ‰¥â

25°…—µ√‘¬å¥“«‘¥†‰¥âæŸ¥∂÷ßæ√–Õß§å«à“
ù‡√“‡ÀÁπÕß§å‡®â“™’«‘µÕ¬ŸàµàÕÀπâ“‡√“‡ ¡Õ
‡√“®–‰¡àÀ«—Ëπ°≈—«
‡æ√“–æ√–Õß§åÕ¬Ÿà∑’Ë¢«“¡◊Õ¢Õß‡√“
26‡æ√“–Õ¬à“ßπ’Èπ’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“¬*

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“°…“
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æ√–Õß§å®–‰¡à¬Õ¡„ÀâÕß§åºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–Õß§åπ—Èπ‡πà“‡ªóòÕ¬
28æ√–Õß§å∑”„Àâ‡√“√Ÿâ®—°∑“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¥“«‘¥‡ªìπºŸâæŸ¥·∑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√Ÿâ‡Àµÿ°“√≥åπ’È≈à«ßÀπâ“ ‡¢“æŸ¥∂÷ß°“√øóôπ§◊π™’æ¢Õß°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„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√–‡¬ Ÿ́‰¥â∂Ÿ°√—∫¢÷Èπ‰ªπ—ËßÕ¬Ÿà∑“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—Èπ ¢Õ„Àâ™“«Õ‘ √“‡Õ≈∑—ÈßÀ≈“¬√Ÿâ·πàπÕπ«à“ æ√–‡®â“‰¥âµ—Èßæ√–‡¬ Ÿ́§π∑’Ëæ«°§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’Èé 41§π∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë¬Õ¡√—∫ ‘Ëß∑’Ë‚ª‚µ√æŸ¥‰¥â‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ” ·≈–„π«—ππ—Èπ®”π«π»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́
®÷ß‰¥â‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°√“« “¡æ—π§π 42æ«°‡¢“‰¥â∑ÿà¡‡∑µ—«‡Õß„π°“√øíß§” —Ëß Õπ¢Õßæ«°»‘…¬å‡Õ° „π
°“√¡“√à«¡ª√–™ÿ¡°—π „π°“√À—°¢π¡ªíß* ·≈–„π°“√Õ∏‘…∞“π

2:31  °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ æ√–§√‘ µå
2:35 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
2:36 °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ æ√–§√‘ µå
2:42 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)

°‘®°“√ 2:42
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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√–‡¬ Ÿ́ ‰¥âæ∫°—πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ·≈–‡Õ“¢â“«¢Õß∑—ÈßÀ¡¥∑’Ëµπ‡Õß¡’Õ¬ŸàÕÕ°
¡“·∫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¬

3 «—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√âÕß¢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¢÷Èπ¡“∑—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™“¬∑’Ëπ—Ëß¢Õ∑“πÕ¬Ÿà∑’Ëª√–µŸß“¡π—Èπ æ«°‡¢“®÷ß·ª≈°„®¡“°·≈–æ“°—π ß —¬«à“‡°‘¥Õ–‰√
¢÷Èπ°—∫™“¬§ππ’È

‡ª‚µ√æŸ¥°—∫ºŸâ§π
11™“¬§ππ’È ‰¡à¬Õ¡Àà“ß‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ‰ª‰Àπ‡≈¬ §π∑—ÈßÀ¡¥µà“ß°Á·ª≈°„® ·≈–«‘Ëßµ“¡°—π

¡“¥Ÿæ«°‡¢“∑’Ë√–‡∫’¬ß¢Õß´“‚≈¡Õπ 12‡¡◊ËÕ‡ª‚µ√‡ÀÁπÕ¬à“ßπ—Èπ °ÁæŸ¥°—∫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„Àâªï≈“µª≈àÕ¬µ—«¶“µ°√·∑π 15æ«°§ÿ≥‰¥â¶à“ºŸâ∑’Ë„Àâ™’«‘µ ·µàæ√–‡®â“
‰¥â∑”„Àâæ√–Õß§åøóôπ¢÷Èπ¡“„À¡à ‡√“‡ªìπæ¬“π‰¥â„π‡√◊ËÕßπ’È 16™“¬ßàÕ¬§ππ’ÈÀ“¬‰¥â ‡æ√“–§«“¡‡™◊ËÕ
„πƒ∑∏‘Ï‡¥™¢Õßæ√–‡¬´Ÿ §ÿ≥°Á‡ÀÁπ·≈–√Ÿâ®—°‡¢“¥’π’Ë ·µà§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß‡√“„πƒ∑∏‘Ï‡¥™¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
∑”„Àâ‡¢“À“¬‡ªìπª°µ‘Õ¬à“ß∑’Ëæ«°§ÿ≥‡ÀÁππ’Ë·À≈– 17æ’ËπâÕß§√—∫ º¡√Ÿâπ–«à“∑’Ëæ«°§ÿ≥·≈–æ«°ºŸâπ”
‰¥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°àÕπ≈à«ßÀπâ“·≈â« ºà“π∑“ßª“°¢Õßæ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†«à“ °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„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§«“¡
 ¥™◊Ëπ°—∫§ÿ≥Õ’°§√—Èß ·≈–æ√–Õß§å®– àßæ√–‡¬ Ÿ́ ºŸâ∑’Ëæ√–Õß§å‰¥â‡≈◊Õ°‰«â„Àâ‡ªìπ°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à*¡“
„Àâ°—∫§ÿ≥Õ’°¥â«¬ 21·µàæ√–‡¬´Ÿ®–µâÕßÕ¬Ÿà„π «√√§å°àÕπ ®π°«à“æ√–‡®â“®–∑”∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß„Àâ„À¡à
‡ ’¬°àÕπ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â —≠≠“‰«â„π ¡—¬°àÕπ ºà“π∑“ßºŸâæŸ¥·∑πæ√–Õß§åæ«°π—Èπ∑’Ëâ»—°¥‘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÷Ëß„πæ«°¢Õß§ÿ≥ §ÿ≥®–µâÕßøíß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‡¢“∫Õ° 23„§√‰¡à‡™◊ËÕøíß
ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“§ππ’È°Á®–µâÕßµ“¬ ·≈–∂Ÿ°µ—¥ÕÕ°®“°°“√‡ªìπ§π¢Õßæ√–‡®â“û 24´“¡Ÿ‡Õ≈·≈–
ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“§πÕ◊ËπÊ ∑’Ë¡“∑’À≈—ßµà“ß°ÁæŸ¥∂÷ß‡«≈“π’È°—π∑—Èßπ—Èπ 25§ÿ≥‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π¢ÕßºŸâæŸ¥·∑π
æ√–‡®â“‡À≈à“π—Èπ ·≈–¡’ à«π√à«¡„π§” —≠≠“∑’Ëæ√–‡®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‡¡◊ËÕæ√–‡®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“ ¿“¬‘«†

4¢≥–∑’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√ÿàß¢÷Èπ ‡æ√“–µÕππ—Èπ‡ªìπ‡«≈“‡¬Áπ·≈â« 4·µà¡’§π‡ªìπ®”π«π¡“°‡™◊ËÕ„π‡√◊ËÕß
∑’Ëæ«°‡¢“ —Ëß Õπ ∂÷ßµÕππ’È √«¡»‘…¬å∑’Ë‡ªìπºŸâ™“¬‰¥âª√–¡“≥Àâ“æ—π§π·≈â« 5«—π√ÿàß¢÷Èπæ«°ºŸâπ”™“«
¬‘« æ«°ºŸâÕ“«ÿ‚  ·≈–æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ ‰¥â¡“ª√–™ÿ¡°—π∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 6πÕ°®“°π’È¬—ß¡’
Õ—ππ“ * ́ ÷Ëß‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥† §“¬“ø“  ¬ÕÀåπ Õ‡≈Á°´“π‡¥Õ√å ·≈–§πÕ◊ËπÊ∑’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∑”„Àâøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ æ√–‡¬ Ÿ́§ππ’È
·À≈–∑’Ë∑”„Àâ™“¬§ππ’È∑’Ë¬◊πÕ¬ŸàµàÕÀπâ“æ«°∑à“π À“¬‡ªìπª°µ‘ 11æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπ

ùÀ‘π*°âÕππ’È ∑’Ëæ«°§ÿ≥§π°àÕ √â“ß‰¥â‚¬π∑‘Èß‰ª·≈â«
·≈–°≈—∫°≈“¬¡“‡ªìπÀ‘π°âÕπ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥û  ( ¥ÿ¥’ 118:2)

°‘®°“√ 4:11

3:20 °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ æ√–§√‘ µå
3:25 ù∑ÿ°™π™“µ‘...≈Ÿ°À≈“π¢Õß‡®â“û Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 22:18, 26:24
4:6 Õ—ππ“  ‡ªìππ—°∫«™ Ÿß ÿ¥„πªï §.».6-15 (æ.».549-558)
4:6 §“¬“ø“  ‡ªìππ—°∫«™ Ÿß ÿ¥„πªï §.».18-36 (æ.».561-579) ‡¢“‡ªìπ≈Ÿ°‡¢¬¢ÕßÕ—ππ“ 
4:11 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¬Ÿà¢â“ßÊ ‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ æ«°‡¢“¬‘ËßæŸ¥Õ–‰√‰¡àÕÕ° 15ºŸâπ”™“«
¬‘«°Á —Ëß„Àâ‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπÕÕ°‰ª®“°∑’Ëª√–™ÿ¡ ·≈â«°Áª√÷°…“°—π«à“ 16çæ«°‡√“®–‡Õ“Õ¬à“ß‰√¥’°—∫
 Õß§ππ’È ‡æ√“–∑ÿ°§π∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡°Á√Ÿâ«à“  Õß§ππ’È ‰¥â∑”‡√◊ËÕßª“Ø‘À“√‘¬å†∑’Ë¬‘Ëß„À≠à ‡ªìπ
 ‘Ëß∑’Ë‡ÀÁπ™—¥·®âß·≈–æ«°‡√“°ÁªØ‘‡ ∏‰¡à‰¥â 17·µà‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡√◊ËÕßπ’È·æ√à°√–®“¬µàÕ‰ª„πÀ¡Ÿà§π∑—ÈßÀ≈“¬
‡√“µâÕß¢Ÿàæ«°‡¢“‰¡à„ÀâæŸ¥∂÷ß™◊ËÕ‡¬´Ÿ°—∫„§√Õ’°é

18®“°π—Èπ‡¢“°Á‡√’¬°‡ª‚µ√ ·≈–¬ÕÀåπ‡¢â“¡“‡æ◊ËÕ —ËßÀâ“¡§π∑—Èß Õß ‰¡à„ÀâæŸ¥À√◊Õ —Ëß ÕπÕ–‰√
‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡¬´Ÿ À√◊Õ·¡â·µà®–Õâ“ß™◊ËÕ¢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‡°‘¥¢÷Èπ 22Õ’°∑—Èß™“¬∑’Ë‰¥â√—∫°“√√—°…“ ¥â«¬°“√Õ—»®√√¬å®πÀ“¬‡ªìπª°µ‘π’È ¡’Õ“¬ÿ¡“°°«à“
 ’Ë ‘∫ªï·≈â«

‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ°≈—∫‰ªÀ“‡À≈à“ºŸâ‡™◊ËÕ
23‡¡◊ËÕ‡¢“ª≈àÕ¬‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ·≈â« ∑—Èß Õß°Á°≈—∫‰ªÀ“æ√√§æ«° ·≈–‡≈à“‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë

À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥·≈–æ«°ºŸâÕ“«ÿ‚ ‰¥âæŸ¥°—∫æ«°‡¢“‰«â 24‡¡◊ËÕ‡À≈à“ºŸâ‡™◊ËÕ‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ ∑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° ‘Ëß∑’Ë¡’„π∑’Ë‡À≈à“π—Èπ 25æ√–Õß§åæŸ¥‰«â¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ºà“πª“°ºŸâ√—∫„™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®– Ÿâ√∫
·≈–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 ºŸâ∑’Ëæ√–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

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)

05 act 26/8/03, 10:54 AM208



209

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√¥¬◊Ëπ¡◊Õ¢Õßæ√–Õß§åÕÕ°√—°…“‚√§ ·≈–∑”‡√◊ËÕß
Õ—»®√√¬å·≈–ª“Ø‘À“√‘¬å ºà“π∑“ß™◊ËÕ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ºŸâ√—∫„™â∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–Õß§åé

31‡¡◊ËÕæ«°ºŸâ‡™◊ËÕÕ∏‘…∞“π‡ √Á® ∑’Ë∑’Ëæ«°‡¢“¡“√«¡µ—«°—π°Á —Ëπ –‡∑◊Õπ ®“°π—Èπæ«°‡¢“∑ÿ°§π
°Á‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï† ·≈–‡√‘Ë¡æŸ¥∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“Õ¬à“ß°≈â“À“≠

ºŸâ‡™◊ËÕ√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‡™◊ËÕ∑ÿ°§πÕ¬à“ß¡“°¡“¬ 34„π°≈ÿà¡§π∑’Ë‡™◊ËÕ ‰¡à¡’„§√¢“¥·§≈π‡≈¬ §π∑’Ë¡’∑’Ë¥‘πÀ√◊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√“

5¡’™“¬§πÀπ÷Ëß™◊ËÕÕ“π“‡π’¬°—∫¿√√¬“™◊ËÕ —ªøï√“ ‰¥â¢“¬∑’Ë¥‘π¢Õßµπº◊πÀπ÷Ëß 2·µà‡¢“·Õ∫‡°Á∫
 ‡ß‘π‡Õ“‰«â∫“ß à«π ·≈–¿√√¬“¢Õß‡¢“°Á‡ÀÁπ¥â«¬ ®“°π—Èπ‡¢“®÷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÷Ëß∑’Ë‰¥â®“°°“√¢“¬∑’Ë¥‘π‡Õ“‰«â‡Õß¥â«¬ 4∑’Ë¥‘πº◊ππ—Èπ °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’¬´÷Ëß¬—ß‰¡à√Ÿâ«à“‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ°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 ¥Ÿπ—Ëπ ‘ §πæ«°π—Èπ∑’Ë‰ªΩíß»æ “¡’§ÿ≥¡“Õ¬Ÿà∑’ËÀπâ“ª√–µŸ·≈â« ·≈–æ«°‡¢“®–À“¡»æ
¢Õß§ÿ≥ÕÕ°‰ª¥â«¬‡À¡◊Õπ°—πé 10 —ªøï√“°Á≈â¡≈ßµ√ß‡∑â“¢Õß‡ª‚µ√ ·≈â«¢“¥„®µ“¬∑—π∑’ ‡¡◊ËÕ™“¬
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‡√◊ËÕßπ’È µà“ß°Á‡°‘¥§«“¡‡°√ß°≈—«¬‘Ëßπ—°

°‘®°“√ 5:11
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»‘…¬å‡Õ°∑”°“√Õ—»®√√¬å
12æ«°»‘…¬å‡Õ°‰¥â∑”°“√Õ—»®√√¬å ·≈–ª“Ø‘À“√‘¬åÀ≈“¬Õ¬à“ß„πÀ¡Ÿàª√–™“™π ·≈–æ«°§π∑’Ë‡™◊ËÕ

°Á‰¥â¡“ª√–™ÿ¡°—π∑’Ë√–‡∫’¬ß´“‚≈¡Õπ*Õ¬Ÿà‡√◊ËÕ¬Ê 13§πÕ◊ËπÊ ‰¡à¡’„§√°≈â“∑’Ë®–‰ª√«¡°≈ÿà¡°—∫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—Èπ ª√–™“™πµà“ß°Áπ”§π‡®Á∫ªÉ«¬¡“«“ß∫π·§√àÀ√◊Õ‡ ◊ËÕ·≈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—°∫«™ Ÿß ÿ¥†·≈–æ√√§æ«°¢Õß‡¢“∑ÿ°§π ́ ÷Ëß‡ªìπ°≈ÿà¡ –¥Ÿ ’† °Á‡°‘¥§«“¡‚°√∏

·§âπ ·≈–Õ‘®©“√‘…¬“ 18æ«°‡¢“®÷ß®—∫°ÿ¡æ«°»‘…¬å‡Õ°‰ª¢—ß‰«â„π§ÿ° 19·µà„π§◊ππ—Èπ‡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‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫™’«‘µ„À¡àπ’Èé 21‡¡◊ËÕæ«°»‘…¬å‡Õ°‰¥â¬‘πÕ¬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¡ ¡“™‘° ¿“† √«¡∑—Èß ¡“™‘°ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ ¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈
∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–‰¥â„™â‡®â“Àπâ“∑’Ë‰ª§ÿ¡µ—«æ«°»‘…¬å‡Õ°ÕÕ°¡“®“°§ÿ° 22·µà‡¡◊ËÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë‰ª∂÷ß§ÿ° °≈—∫
‰¡àæ∫æ«°»‘…¬å‡Õ°Õ¬Ÿà„ππ—Èπ æ«°‡¢“°≈—∫¡“√“¬ß“π«à“ 23çæ«°‡√“‡ÀÁπ§ÿ°ªî¥„ à°ÿ≠·®·πàπÀπ“
·≈–¬“¡°Á¬—ß‡ΩÑ“Õ¬Ÿà∑’Ëª√–µŸ ·µà‡¡◊ËÕ‡ªî¥ª√–µŸ‡¢â“‰ª°Á‰¡à‡ÀÁπ¡’„§√Õ¬Ÿà„ππ—Èπ‡≈¬é 24‡¡◊ËÕÀ—«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—Èπ µÕππ’È°”≈—ß¬◊π —Ëß 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¬ŸàµàÕÀπâ“ ¿“† ·≈â«À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥°Á∂“¡æ«°
‡¢“«à“ 28çæ«°‡√“‰¥â —ËßÀâ“¡Õ¬à“ß‡¥Á¥¢“¥·≈â«‰¡à„ÀâæŸ¥∂÷ß‡¬´Ÿ‡«≈“∑’Ë —Ëß 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◊ËπÊ °ÁµÕ∫«à“ çæ«°‡√“µâÕß‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“¡“°°«à“‡™◊ËÕøíß¡πÿ…¬å
30æ√–‡®â“¢Õß∫√√æ∫ÿ√ÿ…‡√“‰¥â∑”„Àâæ√–‡¬ Ÿ́ §π∑’Ë∑à“π‰¥âµ√÷ß∑’Ë°“ß‡¢ππ—Èπøóôπ¢÷Èπ¡“Õ’° 31æ√–‡®â“
‰¥â¬°æ√–‡¬ Ÿ́‰«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‡¡◊ËÕæ«° ¡“™‘°„π ¿“‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ °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°¢÷Èπ¬◊π·≈– —Ëß„Àâæ“æ«°»‘…¬å‡Õ°ÕÕ°‰ª¢â“ßπÕ° —°§√ŸàÀπ÷Ëß 35·≈â«
‡¢“°ÁæŸ¥«à“ ç™“«Õ‘ √“‡Õ≈∑—ÈßÀ≈“¬ √–«—ß„Àâ¥’„π ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥®–∑”°—∫™“¬æ«°π’È 36®”‰¥â ‰À¡ µÕπ∑’Ë
¡’§π™◊ËÕ∏ÿ¥“ ‚º≈à¡“·≈â«Õâ“ß«à“µπ‡Õß‡ªìπºŸâ¬‘Ëß„À≠à ¡’§πµ‘¥µ“¡‡¢“ª√–¡“≥ ’Ë√âÕ¬§π ‡¡◊ËÕ‡¢“∂Ÿ°¶à“
æ«°»‘…¬å¢Õß‡¢“°Á°√–®—¥°√–®“¬‰ª‚¥¬‰¡à¡’Õ–‰√‡°‘¥¢÷Èπ 37À≈—ß®“°∏ÿ¥“ ·≈â«°Á¡’¬Ÿ¥“  ™“«°“≈‘≈’
‚º≈à¡“Õ’° „π™à«ß‡«≈“∑’Ë∑” ”¡–‚π§√—«* ‡¢“‰¥â™—°®ŸßºŸâ§π„Àâµ‘¥µ“¡‡¢“‰ª ·µà‡¢“°Á∂Ÿ°¶à“µ“¬¥â«¬
·≈â«æ«°»‘…¬å¢Õß‡¢“°Á°√–®—¥°√–®“¬°—π‰ª 38„π§√—Èßπ’È°Á‡À¡◊Õπ°—π º¡¢Õ∫Õ°„Àâæ«°§ÿ≥Õ¬ŸàÀà“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¥¬—Èß‰¥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«¬§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’ ‡æ√“–∂◊Õ«à“°“√∑’Ëæ«°‡¢“‰¥â√—∫
§«“¡Õ—∫Õ“¬®“°°“√æŸ¥‡√◊ËÕß¢Õßæ√–‡¬´Ÿπ—Èπ ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ‡°’¬√µ‘ 42·≈–æ«°»‘…¬å‡Õ°°Á
‰¡à‡§¬À¬ÿ¥ —Ëß Õπ·≈–ª√–°“»¢à“«¥’«à“æ√–‡¬ Ÿ́§◊Õ°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à*„π«‘À“√·≈–µ“¡∫â“π‡√◊Õπ¢Õß
ºŸâ§π∑ÿ°Ê «—π

‡≈◊Õ°™“¬‡®Á¥§π¡“ ”À√—∫ß“πæ‘‡»…

6„π™à«ß‡«≈“π—Èπ ‡¡◊ËÕ»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ°Á¡’‡ ’¬ß∫àπ®“°§π¬‘«∑’ËæŸ¥¿“…“°√’° ∑’ËµàÕ«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«‡√“®–‰¥âµ—Èß„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∑—Èß‡®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«¬

™“«¬‘«∫“ß§πµàÕµâ“π ‡∑‡øπ
8 ‡∑‡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¡“®“°∑’Ëª√–™ÿ¡¢Õß¬‘«∑’Ë‡ªìπÕ‘ √–®“°°“√‡ªìπ

°‘®°“√ 6:9

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√–‡¬ Ÿ́
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∑“ ·≈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‘ªí≠≠“∑’Ë¡“®“°æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï 11¥—ßπ—Èπæ«°‡¢“®÷ßµ‘¥ ‘π∫π™“¬∫“ß§π„ÀâæŸ¥«à“
ç‡√“‰¥â¬‘π™“¬§ππ’È  æŸ¥¥ŸÀ¡‘Ëπ‚¡‡  ·≈–æ√–‡®â“é 12æ«°π’È ‰¥â¬ÿ¬ß„Àâª√–™“™π ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ ·≈–
§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ ®—∫ ‡∑‡øπ·≈–‡Õ“µ—«‰ª∑’Ë ¿“†13æ«°‡¢“π”æ¬“π‡∑Á®¡“ª√—°ª√”«à“ ç™“¬§π
π’ÈæŸ¥µàÕµâ“π ∂“π∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï·Ààßπ’È ·≈–µàÕµâ“π°ÆªØ‘∫—µ‘µ≈Õ¥‡«≈“‰¡à‡§¬À¬ÿ¥‡≈¬ 14‡æ√“–æ«°
‡√“‰¥â¬‘π‡¢“æŸ¥«à“ ‡¬ Ÿ́™“«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“ ¿“

7À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥†∂“¡ ‡∑‡øπ«à“ ç®√‘ßÀ√◊Õ‡ª≈à“é   2‡¢“°ÁµÕ∫«à“ ç∑à“πºŸâÕ“«ÿ‚ ∑—ÈßÀ≈“¬
 ·≈–æ«°æ’ËπâÕß øíßº¡°àÕπ æ√–‡®â“ºŸâ¬‘Ëß„À≠à‰¥âª√“°Øµ—«µàÕÕ—∫√“Œ—¡∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡√“µÕπ

∑’Ë∑à“π¬—ßÕ¬Ÿà∑’Ë‡¡‚ ‚ª‡µ‡¡’¬ °àÕπ∑’Ë®–¬â“¬‰ªÕ¬Ÿà∑’ËŒ“√“π 3æ√–Õß§å‰¥âæŸ¥°—∫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—Èß∂‘Ëπ∞“πÕ¬Ÿà„π‡¡◊ÕßŒ“√“π À≈—ß®“°∑’ËæàÕ¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡µ“¬
æ√–‡®â“°Á„Àâ‡¢“ÕÕ°®“°∑’Ëπ—Ëπ ¡“¬—ß¥‘π·¥π∑’Ëæ«°∑à“πÕ“»—¬Õ¬Ÿà‡¥’Î¬«π’È 5„πµÕππ—Èπ 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√âÕ¬ªï 7·µà‡√“®–≈ß‚∑…™π™“µ‘
π—Èπ ∑’Ë∑”„Àâ≈Ÿ°À≈“π¢Õß‡®â“µâÕßµ°‡ªìπ∑“ û* æ√–‡®â“¬—ß∫Õ°Õ’°«à“ ùÀ≈—ß®“°π—Èπ 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¬Ÿà°—∫‚¬‡´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«∑—ÈßÕ’¬‘ªµå √«¡∑—Èß∑ÿ°Õ¬à“ß„π«—ß¢Õßæ√–Õß§å¥â«¬ 11µàÕ¡“ ∑—Ë«Õ’¬‘ªµå·≈–§“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’¬‘ªµå °Á àß∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡√“‰ª∑’Ëπ—Ëπ 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

7:3 ùÕÕ°®“°...· ¥ß„Àâ‡®â“‰¥â‡ÀÁπû  Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈12:1
7:6-7 ù≈Ÿ°À≈“π¢Õß‡®â“...µâÕßµ°‡ªìπ∑“ û Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 15:13-14
7:7 ùÀ≈—ß®“°π—Èπ... ∂“π∑’Ë·Ààßπ’Èû  Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 15:14 ·≈–Õæ¬æ 3:12

05 act 26/8/03, 10:54 AM212



213

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‡¡◊ËÕ„°≈â∂÷ß‡«≈“∑’Ë —≠≠“∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ ‰«â°—∫Õ—∫√“Œ—¡®–‡ªìπ®√‘ß ®”π«π§π¢Õß‡√“°Á‰¥â
‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß¡À“»“≈„πÕ’¬‘ªµå 18„πµÕππ—Èπ¡’°…—µ√‘¬åÕß§åÕ◊Ëπ∑’Ë‰¡à‡§¬√Ÿâ‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫‚¬‡´ø‡≈¬ ‰¥â
¢÷Èπª°§√Õß·ºàπ¥‘πÕ’¬‘ªµå 19‡¢“‡®â“‡≈àÀåÀ≈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√—∫°“√
 —Ëß Õπ«‘™“§«“¡√Ÿâ∑—ÈßÀ¡¥¢Õß™“«Õ’¬‘ªµå ·≈–‡¢“°Á‡ªìπ§π∑’Ë‡°àß°“®¡“°∑—Èß„π¥â“π§”æŸ¥·≈–
°“√°√–∑”µà“ßÊ

23‡¡◊ËÕ‚¡‡  ¡’Õ“¬ÿ‰¥â ’Ë ‘∫ªï ‡¢“µ—¥ ‘π„®‰ª‡¬’Ë¬¡‡¬’¬πæ’ËπâÕß™“«Õ‘ √“‡Õ≈¢Õß‡¢“ 24‡¡◊ËÕ‡¢“
‡ÀÁπ™“«Õ‘ √“‡Õ≈§πÀπ÷Ëß∂Ÿ°™“«Õ’¬‘ªµå§πÀπ÷Ëß√—ß·° ‡¢“°Á‡¢â“‰ª™à«¬·≈–‰¥â¶à“™“¬™“«Õ’¬‘ªµå
§ππ—Èπ‡ªìπ°“√·°â·§âπ 25‚¡‡  §‘¥«à“ æ’ËπâÕß™“«Õ‘ √“‡Õ≈§ß√Ÿâ·≈â««à“æ√–‡®â“®–„™â‡¢“π’Ë·À≈– ¡“
ª≈¥ª≈àÕ¬„Àâæ«°‡¢“‡ªìπÕ‘ √– ·µà°≈“¬‡ªìπ«à“™“«Õ‘ √“‡Õ≈‰¡à√Ÿâ‡√◊ËÕß‡≈¬ 26æÕ«—π√ÿàß¢÷Èπ ‚¡‡  
ºà“π¡“‡ÀÁπ™“«Õ‘ √“‡Õ≈ Õß§π°”≈—ß∑–‡≈“–°—π ‡¢“æ¬“¬“¡‡¢â“‰ª‰°≈à‡°≈’Ë¬„Àâ§◊π¥’°—π ‚¥¬æŸ¥«à“
ùπ’Ë §ÿ≥‡ªìπæ’ËπâÕß°—π ∑”‰¡∂÷ß∑”√â“¬°—π≈à–û 27·µà™“¬§π∑’Ë∑”√â“¬‡æ◊ËÕπ∫â“π¢Õßµπ ‰¥âº≈—°‚¡‡  
ÕÕ°‰ª ·≈â«æŸ¥«à“ ù„§√µ—Èß„Àâ·°‡ªìπºŸâª°§√Õß·≈–µ—¥ ‘π‡√“ 28·°®–¶à“‡√“‡À¡◊Õπ∑’Ë‰¥â¶à“§πÕ’¬‘ªµå
‡¡◊ËÕ«“ππ’ÈÀ√◊Õû* 29‡¡◊ËÕ‚¡‡  ‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ °ÁÀπ’‰ªÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π¥‘π·¥π¡’‡¥’¬π„π∞“π–§πµà“ß™“µ‘
·≈–‡¢“°Á¡’≈Ÿ°™“¬ Õß§π∑’Ëπ—Ëπ

30 ’Ë ‘∫ªïºà“π‰ª ∑Ÿµ «√√§å‰¥â¡“ª√“°Ø„Àâ‚¡‡  ‡ÀÁπ „π‡ª≈«‰ø∑’Ë≈ÿ°æÿà¡‰¡â„π∑–‡≈∑√“¬ „°≈â
¿Ÿ‡¢“´’π“¬ 31‡¡◊ËÕ‚¡‡  ‡ÀÁπ°Á·∑∫‰¡à‡™◊ËÕ “¬µ“µ—«‡Õß ‡¡◊ËÕ‡¢“‡¥‘π‡¢â“‰ª„°≈âÊ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡ÀÁπ™—¥Ê
°Á‰¥â¬‘π‡ ’¬ß¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µæŸ¥«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¬Ÿàπ’È‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï 34‡√“‰¥â‡ÀÁπ™“«Õ’¬‘ªµå¢à¡‡Àßª√–™“™π
¢Õß‡√“ ·≈–‰¥â¬‘π‡ ’¬ß√âÕß§√Ë”§√«≠¢Õßæ«°‡¢“ ‡√“®÷ß≈ß¡“‡æ◊ËÕª≈¥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“
‰¥âæŸ¥ºà“π∑“ß∑Ÿµ «√√§å∑’Ë‰¥â¡“ª√“°Ø„Àâ‡¢“‡ÀÁπ„πæÿà¡‰¡â‰ø 36‚¡‡  §◊Õ§π∑’Ëπ”™“«Õ‘ √“‡Õ≈ÕÕ°
¡“ ‡¢“‰¥â∑” ‘ËßÕ—»®√√¬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

°‘®°“√ 7:37

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—Èπ∑’ËÕ¬Ÿà°—∫À¡Ÿà™π™“«Õ‘ √“‡Õ≈„π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß ‡¢“Õ¬Ÿà°—∫∫√√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¡‡™◊ËÕøíß‡¢“ ·≈–‰¡à¬Õ¡√—∫‡¢“ „π®‘µ„®∫√√æ∫ÿ√ÿ…
‡√“§‘¥·µà®–°≈—∫‰ªÕ’¬‘ªµå 40æ«°‡¢“æŸ¥°—∫Õ“‚√π«à“ ù™à«¬ √â“ßæ«°‡∑æ‡®â“„Àâ¡“π”∑“ß‡√“¥â«¬
‡æ√“–‰¡à√Ÿâ«à“‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ°—∫‚¡‡   §π∑’Ëπ”‡√“ÕÕ°¡“®“°Õ’¬‘ªµåû* 41„π‡«≈“π—Èπæ«°‡¢“‰¥âªíôπ√Ÿª
≈Ÿ°«—«¢÷Èπ¡“ ·≈–‡´àπ‰À«â√Ÿªªíôππ—Èπ æ«°‡¢“‰¥â‡©≈‘¡©≈Õß ‘Ëß∑’Ëæ«°‡¢“ªíôπ¢÷Èπ¡“°—∫¡◊Õ 42·µàæ√–‡®â“
À—πÀπâ“Àπ’æ«°‡¢“ ·≈–æ√–Õß§åª≈àÕ¬„Àâæ«°‡¢“°√“∫‰À«âÀ¡Ÿà¥«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¬Ÿà¥â«¬ ́ ÷Ëß‡ªìπ‡µÁπ∑å∑’Ëæ√–‡®â“∫Õ°
„Àâ‚¡‡  ∑”¢÷Èπµ“¡·∫∫∑’Ëæ√–Õß§å· ¥ß„Àâ‡¢“‡ÀÁπ 45‡¡◊ËÕ∫√√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¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ‡√◊ËÕ¬¡“®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¡’ºŸâæŸ¥·∑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—Ëπ·À≈– ‡ªìπæ«°∑’Ë‰¥â√—∫°ÆªØ‘∫—µ‘∑’Ëæ«°∑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«‘Ëß°√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—Èπ °“√¢à¡‡ÀßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“§√—Èß¬‘Ëß„À≠à„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ °Á‰¥â‡√‘Ë¡µâπ¢÷Èπ

‡À≈à“ºŸâ‡™◊ËÕ∑—ÈßÀ¡¥ ¬°‡«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¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ ¥â«¬°“√©ÿ¥°√–™“°≈“°∂Ÿ∑—ÈßÀ≠‘ß·≈–™“¬
®“°∫â“ππ—Èπ∫â“ππ’È‡Õ“‰ª¢—ß‰«â„π§ÿ°

øï≈‘ª‰¥âª√–°“»„Àâ°—∫ºŸâ‡™◊ËÕ„π –¡“‡√’¬
4 à«πºŸâ‡™◊ËÕ∑’Ë°√–®—¥°√–®“¬‰ª °Á‰¥â ‰ªª√–°“»¢à“«¥’†„π∑’Ë∑ÿ°Àπ∑ÿ°·Ààß 5 à«πøï≈‘ª*‰¥â ‰ª

∑’Ë‡¡◊ÕßÀπ÷Ëß„π·§«âπ –¡“‡√’¬ ·≈–ª√–°“»‡√◊ËÕß¢Õß°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à*„ÀâºŸâ§π∑’Ëπ—Ëπøíß 6‡¡◊ËÕΩŸß™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—Èπ‰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™“«
 –¡“‡√’¬∑÷Ëß„πµ—«‡¢“¡“° ‡¢“Õâ“ßµ—«‡Õß«à“‡ªìπºŸâ¬‘Ëß„À≠à 10ª√–™“™π∑ÿ°§πµ—Èß·µà§π™—ÈπµË”®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‡¡◊ËÕ§πæ«°π’È ‰¥â¡“‡™◊ËÕøï≈‘ª„π‡√◊ËÕß¢à“«¥’‡√◊ËÕß·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–™◊ËÕ¢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‘∏’®ÿà¡πÈ”·≈â« ‡¢“°Áµ“¡øï≈‘ª‰ª∑ÿ°·Ààß·≈–‡¢“°Á∑÷Ëß‡¡◊ËÕ‡ÀÁπª“Ø‘À“√‘¬å
·≈–°“√Õ—»®√√¬å∑’Ëøï≈‘ª∑”

°‘®°“√ 8:13

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‡¡◊ËÕæ«°»‘…¬å‡Õ°∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡‰¥â¬‘π¢à“««à“ ™“« –¡“‡√’¬¬Õ¡√—∫∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“·≈â«
æ«°‡¢“°Á àß‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ¡“ 15‡¡◊ËÕ‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ¡“∂÷ß°ÁÕ∏‘…∞“π„Àâ°—∫ºŸâ‡™◊ËÕ™“« –¡“‡√’¬
‡æ◊ËÕæ«°‡¢“®–‰¥â√—∫æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï† 16‡æ√“–«à“¬—ß‰¡à¡’„§√‰¥â√—∫æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï‡≈¬
‰¥â·µà‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”„ππ“¡¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“‡∑à“π—Èπ 17‡¡◊ËÕ‡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 “¡“√∂
◊́ÈÕ¢Õßª√–∑“π¢Õßæ√–‡®â“‰¥â 21§ÿ≥®–‰¡à¡’«—π‰¥â¡’ à«π√à«¡„π‡√◊ËÕßπ’ÈÕ¬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∑—Èßµ—«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¬
26∑Ÿµ «√√§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‘∑—ÈßÀ¡¥¢Õßπ“ß ‡¢“‰ª°√“∫‰À«â
æ√–‡®â“∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡¡“ 28√–À«à“ß∑’Ëπ—Ëß√∂¡â“°≈—∫π—Èπ ‡¢“°”≈—ßÕà“πÀπ—ß ◊ÕÕ‘ ¬“Àå ºŸâæŸ¥·∑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)

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∑’æŸ¥°—∫øï≈‘ª«à“ ç™à«¬∫Õ°ÀπàÕ¬«à“ ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“°”≈—ßæŸ¥∂÷ßµ—«‡Õß À√◊ÕæŸ¥∂÷ß§π
Õ◊Ëπé 35·≈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

9„π√–À«à“ßπ—Èπ‡´“‚≈¬—ß§ß¢Ÿà∑’Ë®–¶à“æ«°»‘…¬å¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ  ‡¢“‰ªÀ“À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥†
 2‡æ◊ËÕ¢Õ®¥À¡“¬·π–π”µ—«µàÕºŸâπ”„π∑’Ëª√–™ÿ¡µà“ßÊ¢Õß™“«¬‘«„π‡¡◊Õß¥“¡— °—  ‡æ◊ËÕ«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°¢÷Èπ ·µà‡¡◊ËÕ≈◊¡µ“‡¢“°≈—∫¡ÕßÕ–‰√‰¡à‡ÀÁπ‡≈¬ æ«°π—Èπ®÷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¡“
®“°∑“√ǻ —  ́ ÷ËßµÕππ’È‡¢“°”≈—ßÕ∏‘…∞“πÕ¬Ÿà 12 à«π‡´“‚≈°Á¡’π‘¡‘µ‡À¡◊Õπ°—π ‡¢“‡ÀÁπ™“¬™◊ËÕÕ“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¬«°—∫‡√◊ËÕß™—Ë«Ê ∑’Ë™“¬§ππ’È∑”°—∫ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õß
æ√–Õß§å„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡®“°ª“°¢ÕßÀ≈“¬§π·≈â« 14‡¢“‰¥â√—∫Õ”π“®®“°æ«°ºŸâπ”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‡§√◊ËÕß¡◊Õ
∑’Ë®–‰ª àß¢à“«‡√◊ËÕß¢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

°‘®°“√ 9:16

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“ºŸâ∑’Ë‰¥âª√“°Øµ—«„Àâæ’Ë‡ÀÁπ„π√–À«à“ß∑“ß∑’Ë¡“π—Èπ ‰¥â àßº¡¡“‡æ◊ËÕ∑”„Àâæ’Ë‡ÀÁπÕ’°§√—Èß ·≈–∑”„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¬Ÿà°—∫æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́„π‡¡◊Õß¥“¡— °— À≈“¬«—π 20·≈â«‡¢“°Áµ√ß√’Ë‰ª∑’Ëª√–™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‡´“‚≈√Ÿâ·ºππ—Èπ‡ ’¬°àÕπ æ«°π—Èπ§Õ¬

‡ΩÑ“Õ¬Ÿà∑’Ëª√–µŸ‡¡◊Õß∑—Èß°≈“ß«—π°≈“ß§◊π‡æ◊ËÕ®–¶à“‡´“‚≈ 25·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‡¡◊ËÕ‡´“‚≈°≈—∫¡“∂÷ß‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ ‡¢“æ¬“¬“¡®–‡¢â“√à«¡°—∫æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́ ·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«°¬‘«∑’ËæŸ¥¿“…“°√’° ·µàæ«°π—Èπ°≈—∫æ¬“¬“¡∑’Ë®–¶à“‡¢“ 30‡¡◊ËÕæ«°æ’ËπâÕß√Ÿâ‡√◊ËÕßπ’È‡¢â“
°Áæ“‡´“‚≈≈ß‰ª∑’Ë‡¡◊Õß´’´“√’¬“ ·≈– àß‡¢“µàÕ‰ª∑’Ë‡¡◊Õß∑“√å´— 

31®“°π—ÈπÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“∑—Ë«∑—Èß·§«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‡¡◊ËÕ‡ª‚µ√‰¥â‡¥‘π∑“ß‰ª∑—Ë«∑ÿ°Àπ∑ÿ°·Ààß·≈â« ‡¢“‰¥â ‰ª‡¬’Ë¬¡ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡®â“∑’ËÕ¬Ÿà„π

‡¡◊Õß≈‘¥¥“ 33∑’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°¢÷Èπ¡“∑—π∑’35‡¡◊ËÕ∑ÿ°§π∑’ËÕ“»—¬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÷Ëß™◊ËÕ∑“∫‘∏“ µ“¡¿“…“°√’° ‡√’¬°«à“ ‚¥√§— * ‡∏ÕÀ¡—Ëπ∑”§«“¡
¥’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“‚¥√§— øóôπ®“°§«“¡µ“¬·≈â«
42‡√◊ËÕßπ’È√Ÿâ°—π‰ª∑—Ë«‡¡◊Õß¬—øø“∑”„Àâ¡’§π¡“‰«â«“ß„®„πÕß§å‡®â“™’«‘µ‡ªìπ®”π«π¡“° 43‡ª‚µ√Õ¬Ÿà∫â“π
¢Õß´’‚¡π ™à“ßøÕ°Àπ—ß „π‡¡◊Õß¬—øø“µàÕ‰ªÕ’°À≈“¬«—π

‡ª‚µ√·≈–‚§√‡π≈‘Õ— 

10∑’Ë‡¡◊Õß´’́ “√’¬“ ¡’π“¬√âÕ¬*§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ‚§√‡π≈‘Õ—  ‡ªìπºŸâ§ÿ¡°Õß√âÕ¬∑’Ë¡’™◊ËÕ‡√’¬°«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÷Ëß¢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™◊ËÕ ’́‚¡π ∫â“πÕ¬Ÿà√‘¡∑–‡≈é 7‡¡◊ËÕ∑Ÿµ «√√§åæŸ¥°—∫‚§√‡π≈‘Õ— ·≈â«°Á®“°‰ª ‚§√‡π≈‘Õ— 
®÷ß‡√’¬°§π„™â„π∫â“π¡“ Õß§π æ√âÕ¡°—∫∑À“√§π π‘∑∑’Ë‡§√àß»“ π“¡“§πÀπ÷Ëß 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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9:36  ‚¥√§— ‡ªìπ¿“…“°√’° ·≈–∑“∫‘∏“‡ªìπ¿“…“Õ“√‡¡§ ∑—Èß Õß§”π’È·ª≈«à“ °«“ß
10:1 π“¬√âÕ¬ §◊Õ ‡®â“Àπâ“∑’Ë∑À“√¢Õß‚√¡—π ∑’Ë¡’Õ”π“®§ÿ¡∑À“√µ—Èß·µà 100 §π¢÷Èπ‰ª
10:3 π‘¡‘µ §≈â“¬Ê °—∫Ωíπ ‡ªìπ«‘∏’Àπ÷Ëß∑’Ëæ√–‡®â“„™â„π°“√µ‘¥µàÕæŸ¥§ÿ¬°—∫¡πÿ…¬å
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‡µ√’¬¡Õ“À“√Õ¬Ÿàπ—Èπ ‡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—Èπ∂Ÿ°¬÷¥‰«â∑—Èß ’Ë¡ÿ¡·≈–À¬àÕπ≈ß¡“∑’Ëæ◊Èπ‚≈° 12„ππ—Èπ¡’ —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’Èé

15‡ ’¬ßπ—Èπ°ÁæŸ¥Õ’°§√—Èß«à“ ç¢ÕßÕ–‰√∑’Ëæ√–‡®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’ÈÀ¡“¬∂÷ßÕ–‰√ æÕ¥’§π∑’Ë‚§√‡π≈‘Õ—  àß¡“°Á°”≈—ß¬◊πÕ¬Ÿà∑’Ë
Àπâ“ª√–µŸ ·≈–∂“¡À“∫â“π¢Õß´’‚¡π 18™“¬°≈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‡√◊ËÕßπ‘¡‘µÕ¬Ÿà«à“ çøíß ‘ ¡’™“¬ “¡§π¡“∂“¡À“‡®â“Õ¬Ÿà
20≈ÿ°¢÷Èπ ≈ß‰ª¢â“ß≈à“ß‡∂Õ– ·≈–„Àâ ‰ª°—∫æ«°‡¢“‚¥¬‰¡àµâÕß≈—ß‡≈Õ–‰√‡≈¬ ‡æ√“–‡√“‡ªìπ§π‡√’¬°
„Àâæ«°‡¢“¡“‡Õßé 21·≈â«‡ª‚µ√°Á≈ß‰ªæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ çº¡‡Õß∑’Ëæ«°§ÿ≥µ“¡À“ ¡’∏ÿ√–Õ–‰√À√◊Õé

22æ«°‡¢“µÕ∫«à“ çπ“¬√âÕ¬‚§√‡π≈‘Õ—  ‡ªìπ§π àßæ«°‡√“¡“ ‡¢“‡ªìπ§π¥’·≈–‡§“√æ¬”‡°√ß
æ√–‡®â“ ™“«¬‘«¬°¬àÕßπ—∫∂◊Õ‡¢“∑ÿ°§π ∑Ÿµ «√√§å∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∫Õ°„Àâ‡¢“¡“‡™‘≠∑à“π‰ª∑’Ë∫â“π
‡æ◊ËÕ®–‰¥âøíß‡√◊ËÕß∑’Ë∑à“π®–‡≈à“é 23‡ª‚µ√°Á‡≈¬™«π™“¬∑—Èß “¡æ—°∑’Ë∫â“π «—π√ÿàß¢÷Èπ ‡ª‚µ√‰¥â®—¥¢Õß
·≈–‰ª°—∫æ«°‡¢“ ¡’æ’ËπâÕß∫“ß§π®“°‡¡◊Õß¬—øø“µ“¡‰ª¥â«¬ 24∂—¥¡“Õ’°«—πÀπ÷Ëß æ«°‡¢“°Á¡“∂÷ß
‡¡◊Õß ’́́ “√’¬“ ¢≥–π—Èπ‚§√‡π≈‘Õ— °”≈—ß§Õ¬æ«°‡¢“Õ¬Ÿà ‡¢“‡™‘≠≠“µ‘æ’ËπâÕß·≈–‡æ◊ËÕπ 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
‡¢“¢÷Èπ·≈–æŸ¥«à“ ç≈ÿ°¢÷Èπ‡∂‘¥ º¡°Á‡ªìπ·§à§π∏√√¡¥“§πÀπ÷Ëß‡∑à“π—Èπé 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—ÈπæÕ¡’§π‰ª
‡™‘≠º¡¡“ º¡°Á‰¡à‰¥â§—¥§â“πÕ–‰√ ·µàº¡¢Õ∂“¡ÀπàÕ¬«à“ §ÿ≥‡™‘≠º¡¡“∑”‰¡é

30‚§√‡π≈‘Õ— ®÷ßµÕ∫«à“ ç‡¡◊ËÕ ’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« ·≈– ‘Ëß¢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¬Ÿà∑’Ë∫â“π¢Õß ’́‚¡π™à“ßøÕ°Àπ—ß ∑’Ëµ‘¥∑–‡≈π—Èπû 33º¡®÷ß àß§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

10:46 ¿“…“∑’Ë‰¡à√Ÿâ®—° §◊Õ¿“…“∑’Ë§πæŸ¥‡Õß°Á‰¡à‡§¬‡√’¬π√ŸâÀ√◊ÕæŸ¥¡“°àÕπ„π™’«‘µ
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‡ª‚µ√ª√–°“»∂âÕ¬§”„π∫â“π¢Õß‚§√‡π≈‘Õ— 
34‡ª‚µ√®÷ß‡√‘Ë¡æŸ¥«à“ 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∑’Ëæ√–‡®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®“°∑’Ëæ√–Õß§åøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬·≈â« 42æ√–‡¬ Ÿ́ —Ëß„Àâæ«°‡√“ÕÕ°‰ªª√–°“»°—∫§π∑—Ë«‰ª
·≈–‡ªìπæ¬“π«à“ æ√–Õß§å‡ªìπ§ππ—Èπ∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â·µàßµ—Èß‰«â„Àâ‡ªìπºŸâµ—¥ ‘π∑—Èß§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

§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«‰¥â√—∫æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
44¢≥–∑’Ë‡ª‚µ√°”≈—ßæŸ¥Õ¬Ÿàπ—Èπ æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï°Á≈ß¡“Õ¬Ÿà°—∫∑ÿ°§π∑’Ë‰¥âøíß∂âÕ¬§”¢Õß

æ√–‡®â“ 45æ«°¬‘«∑’Ë‡™◊ËÕ„πæ√–‡¬´Ÿ ∑’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‘∏’®ÿà¡πÈ”‰¥â≈à– „π‡¡◊ËÕæ«°‡¢“°Á‰¥â√—∫æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï‡À¡◊Õπ°—∫æ«°‡√“é 48‡ª‚µ√
®÷ß —Ëß„Àâæ«°‡¢“‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”„ππ“¡¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ®“°π—Èπæ«°‡¢“°Á‰¥â™«π„Àâ‡ª‚µ√æ—°Õ¬Ÿà°—∫
æ«°‡¢“Õ’° Õß “¡«—π

‡ª‚µ√°≈—∫‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡

11æ«°»‘…¬å‡Õ°†·≈–æ«°æ’ËπâÕß∑’ËÕ¬Ÿà∑—Ë«·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬‰¥â¬‘π«à“ §π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«‰¥â¬Õ¡√—∫∂âÕ¬§”
  ¢Õßæ√–‡®â“¥â«¬‡À¡◊Õπ°—π 2¥—ßπ—Èπ‡¡◊ËÕ‡ª‚µ√°≈—∫¡“∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈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

°‘®°“√ 11:6

11:5 π‘¡‘µ §≈â“¬Ê °—∫Ωíπ ‡ªìπ«‘∏’Àπ÷Ëß∑’Ëæ√–‡®â“„™â„π°“√µ‘¥µàÕæŸ¥§ÿ¬°—∫¡πÿ…¬å
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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¥‡ªóôÕπµ“¡°Æ¢Õß‚¡‡   Õ¬à“ß —µ«åæ«°π’È‡≈¬û 9¡’‡ ’¬ßæŸ¥®“°∑âÕßøÑ“‡ªìπ§√—Èß∑’Ë Õß«à“ ù ‘Ëß
∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â∑”„Àâ –Õ“¥·≈â« ‡®â“‰¡à§«√∂◊Õ«à“‰¡à –Õ“¥û 10‡Àµÿ°“√≥åπ’È‡°‘¥¢÷Èπ·∫∫‡¥’¬«°—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«°‡¢“‚¥¬‰¡àµâÕß≈—ß‡≈ æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ°§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«°‡¢“·∫∫‡¥’¬«°—∫∑’Ëæ√–Õß§å„Àâ°—∫æ«°‡√“ µÕπ∑’Ëæ«°‡√“‰«â«“ß„®„πæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ 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—Èπ 20∫“ß§π„πæ«°∑’Ë‡™◊ËÕπ’È °Á¡“®“°‡°“–‰´ª√— 
·≈–‰´√’π ·≈–‡¡◊ËÕæ«°‡¢“¡“∂÷ß‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ° æ«°‡¢“°Á‡√‘Ë¡ª√–°“»¢à“«¥’†‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡¬ Ÿ́‡®â“
„Àâ°—∫§π°√’°¥â«¬ 21æ«°‡¢“‡µÁ¡‰ª¥â«¬ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ ∑”„Àâ¡’§π¡“‡™◊ËÕ·≈–À—π°≈—∫
¡“À“Õß§å‡®â“™’«‘µ‡ªìπ®”π«π¡“° 22‡¡◊ËÕÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ √Ÿâ¢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√—°…“§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë¡’µàÕÕß§å‡®â“™’«‘µÕ¬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—Èπ∫“√π“∫— ‰ªÀ“‡´“‚≈ ∑’Ë‡¡◊Õß∑“√ǻ —  26‡¡◊ËÕæ∫‡´“‚≈·≈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÷Ëßªï‡µÁ¡ æ«°‡¢“‰¥â —Ëß Õπ§π‡ªìπ®”π«π¡“° ·≈–∑’Ë‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ°π’Ë‡Õß∑’Ëæ«°»‘…¬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 ¡’ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†∫“ß§π‡¥‘π∑“ß®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈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“¡∑’Ëµ°≈ß°—π ·≈–‰¥âΩ“°¢Õß‡À≈à“π—Èπ‰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“

12 „π™à«ß‡«≈“π—Èπ °…—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—¥ ‘πµàÕÀπâ“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√

‡ª‚µ√ÕÕ°®“°§ÿ°
6§◊π°àÕπ∑’Ë‡Œ‚√¥®–π”‡ª‚µ√ÕÕ°¡“®“°§ÿ°‡æ◊ËÕµ—¥ ‘π‚∑… ‡ª‚µ√°”≈—ßπÕπÀ≈—∫Õ¬Ÿà‚¥¬¡’∑À“√

 Õß§π¢π“∫¢â“ß ¡’‚ à́ Õß‡ âπ≈à“¡∑à“π ·≈–¡’∑À“√¬“¡‡ΩÑ“Õ¬ŸàÀπâ“ª√–µŸ§ÿ° 7∑—π„¥π—Èπ∑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 «¡‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡ ·≈â«µ“¡‡√“¡“é 9‡ª‚µ√®÷ßµ“¡∑Ÿµ «√√§åÕÕ°‰ª ‚¥¬‡ª‚µ√‰¡à√ŸâÀ√Õ°«à“ ∑’Ë∑Ÿµ «√√§å
°”≈—ß∑”π—Èπ‡ªìπ§«“¡®√‘ß ‡æ√“–‡¢“§‘¥«à“‡ÀÁππ‘¡‘µ* 10∑—Èß Õß‡¥‘πºà“π¬“¡™—Èπ∑’ËÀπ÷Ëß·≈–¬“¡™—Èπ
∑’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¡√Ÿâ·≈â««à“¡—π‡ªìπ§«“¡®√‘ß Õß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â àß∑Ÿµ «√√§å
¢Õßæ√–Õß§å¡“™à«¬™’«‘µº¡„Àâ√Õ¥æâπ®“°Õ”π“®¢Õß‡Œ‚√¥ ·≈–®“°∑ÿ° ‘Ëß∑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—Ëπ¡’§π®”π«π¡“°™ÿ¡πÿ¡·≈–Õ∏‘…∞“π°—πÕ¬Ÿà 13‡ª‚µ√¡“‡§“–ª√–µŸ ¡’À≠‘ß§π„™â™◊ËÕ«à“ ‚√¥“ ‡¥‘π
¡“∂“¡ 14‡¡◊ËÕ‡∏Õ®”‰¥â«à“‡ªìπ‡ ’¬ß¢Õß‡ª‚µ√ °Á«‘Ëß‡¢â“‰ª„π∫â“π¥â«¬§«“¡¥’„®‚¥¬‰¡à‰¥â‡ªî¥ª√–µŸ

°‘®°“√ 12:14

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—Èπ‡Œ‚√¥‰¥â‡¥‘π∑“ß®“°·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬‰ªæ—°Õ¬Ÿà∑’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‡¡◊ËÕ∂÷ß«—ππ—¥À¡“¬ ‡Œ‚√¥·µàßµ—«™ÿ¥°…—µ√‘¬å‡µÁ¡¬» π—ËßÕ¬Ÿà∫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‡¡◊ËÕ∫“√π“∫— ·≈–‡´“‚≈ ∑”ß“π„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈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‘‡»…

13¡’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—Èß·µà‡ªìπ‡¥Á°) ·≈–‡´“‚≈ 2¢≥–∑’Ëæ«°‡¢“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

∫“√π“∫— ·≈–‡´“‚≈Õ¬Ÿà∑’Ë‡°“–‰´ª√— 
4‡¡◊ËÕæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‰¥â àßæ«°‡¢“ÕÕ°‰ª·≈â« ∫“√π“∫— ·≈–‡´“‚≈ °Á‡¥‘π∑“ß≈ß‰ª

∑’Ë‡¡◊Õß‡´≈Ÿ‡§’¬ ·≈–æ«°‡¢“π—Ëß‡√◊Õ®“°∑’Ëπ—ËπµàÕ‰ª∑’Ë‡°“–‰´ª√—  5‡¡◊ËÕ¡“∂÷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  ∑’Ëπ’Ë‡¢“‰¥âæ∫§π¬‘«∑’Ë„™â‡«∑¡πµ√å§“∂“·≈–Õâ“ß«à“

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“
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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“ „Àâøíß 8·µà‡Õ≈’¡“  π—°‡«∑¡πµ√å‰¥â¢—¥¢«“ß‡´“‚≈·≈–∫“√π“∫—  (‡Õ≈’¡“ ‡ªìπ™◊ËÕ∑’Ë·ª≈
¡“®“°∫“√‡¬ Ÿ́) ‡¢“æ¬“¬“¡∑’Ë®–¬—∫¬—Èß∑à“πºŸâ«à“‰¡à„Àâ‡™◊ËÕ„πÕß§å‡®â“™’«‘µ 9®“°π—Èπ‡´“‚≈ ∑’Ë§π‡√’¬°
«à“ ‡ª“‚≈ °Á‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡¢“‰¥â®âÕß‰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◊ËÕπ¢Õß‡¢“ π—Ëß‡√◊Õ®“°‡¡◊Õßª“‚ø  ‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‡ªÕ√å°“ „π·§«âπªí¡øï‡≈’¬ ·µà

¬ÕÀåπ‰¥â®“°æ«°‡¢“°≈—∫‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈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—Èπ¥â«¬ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®Õ—π¬‘Ëß„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°√–∑—Ëß∂÷ß™à«ß ¡—¬¢Õß´“¡Ÿ‡Õ≈ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ 21æ«°Õ‘ √“‡Õ≈°Á√âÕß¢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®“°∑’Ëæ√–‡®â“ª≈¥´“ÕŸ≈ÕÕ°®“°µ”·Àπàß·≈â« °Á‰¥âµ—Èß¥“«‘¥¢÷Èπ‡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®“°‡™◊ÈÕ “¬¢Õß¥“«‘¥π’Ë·À≈–
∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â —≠≠“‰«â«à“ ®–„Àâæ√–‡¬ Ÿ́æ√–ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥¡“‡°‘¥‡æ◊ËÕ§πÕ‘ √“‡Õ≈ 24°àÕπ∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́
®–¡“ ¬ÕÀåπ‰¥âª√–°“»°—∫§πÕ‘ √“‡Õ≈∑ÿ°§π‡√◊ËÕß°“√‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”†‡æ◊ËÕ· ¥ß∂÷ß°“√°≈—∫µ—«°≈—∫
„® 25‡¡◊ËÕ¬ÕÀåπ∑”ß“π¢Õß‡¢“‡ √Á®·≈â« ‰¥âæŸ¥«à“ ùæ«°§ÿ≥§‘¥«à“º¡‡ªìπ„§√°—π º¡‰¡à„™à§π∑’Ëæ√–‡®â“
‰¥â —≠≠“‰«â ·µà®–¡’§π§πÀπ÷Ëß∑’Ë¡“¿“¬À≈—ßº¡ ÷́Ëßµ—«º¡‡Õß¬—ß‰¡à¡’§à“æÕ∑’Ë®–·°â “¬√Õß‡∑â“
¢Õß‡¢“‡≈¬û 26æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ºŸâ‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡ ·≈–æ«°∑à“π§πµà“ß™“µ‘∑’Ë‡§“√æ¬”‡°√ß

°‘®°“√ 13:26

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¥¢ÕßºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“∑’ËÕà“π°—π∑ÿ°§√—Èß„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“¡∑’Ëæ√–§—¡¿’√å‰¥â‡¢’¬π‰«â‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡¬ Ÿ́ ·≈â«æ«°‡¢“‰¥â‡Õ“√à“ß¢Õß
æ√–Õß§å≈ß¡“®“°‰¡â°“ß‡¢π ·≈–‡Õ“‰ª«“ß‰«â„πÕÿ‚¡ß§åΩíß»æ 30·µàæ√–‡®â“∑”„Àâæ√–‡¬ Ÿ́øóôπ¢÷Èπ
®“°§«“¡µ“¬ 31æ√–‡¬´Ÿ‰¥âª√“°Øµ—«„Àâ°—∫§π∑’Ëµ‘¥µ“¡æ√–Õß§å¡“®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈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“«¥’†∑’Ëæ√–‡®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√–‡¬ Ÿ́øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ ·≈–®–‰¡à¡’«—π‡πà“‡ªóòÕ¬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¢ÕßºŸâ√—∫„™â¢Õßæ√–Õß§åµâÕß‡πà“‡ªóòÕ¬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√–‡¬ Ÿ́®–‡ªìπºŸâ∑”„Àâ∑ÿ°§π∑’Ë‰«â«“ß„®„πæ√–Õß§å ‰¥â√—∫°“√ª≈¥ª≈àÕ¬„Àâ‡ªìπÕ‘ √–®“°
∫“ª‡À≈à“π—Èπ‰¥â 40√–«—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‡¡◊ËÕ‡ª“‚≈°—∫∫“√π“∫—  °”≈—ß®–‰ª®“°∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘« ºŸâ§π‰¥â¡“¢Õ„Àâæ«°‡¢“ æŸ¥‡√◊ËÕß
æ«°π’ÈÕ’°„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“§√—ÈßÀπâ“ 43‡¡◊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«°‡¢“¬÷¥¡—ËπÕ¬Ÿà„π§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“µàÕ‰ª 44‡¡◊ËÕ«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“¡“∂÷ßÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß
§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‡¡◊ËÕ§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«‰¥â¬‘πÕ¬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—Èπ 50æ«°¬‘«‰¥â ‰ª¬ÿ¬ßæ«°ºŸâÀ≠‘ß∑’Ë
‡§√àß»“ π“·≈–¡’Õ‘∑∏‘æ≈ °—∫æ«°ºŸâ™“¬∑’Ë‡ªìπºŸâπ”„π‡¡◊Õßπ—Èπ „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—Èπ ·≈â«∑—Èß Õß°Á‰ª‡¡◊ÕßÕ’‚§π’¬Ÿ¡ 52·µàæ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́„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¡

14 „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’ËπâÕß¢Õßµπ∑’Ë‡™◊ËÕ 3‡ª“‚≈·≈–∫“√π“∫— Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë‡ªìπ‡«≈“π“π ·≈–
ª√–°“»‡√◊ËÕß¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µÕ¬à“ß°≈â“À“≠ ·≈–æ√–Õß§å°Á„Àâ‡ª“‚≈°—∫∫“√π“∫— ∑” ‘Ëß
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¬‘« ·≈–ºŸâπ”¢Õßæ«°‡¢“ §∫§‘¥°—π∑’Ë®–‡Õ“À‘π¢«â“ß∑”√â“¬‡ª“‚≈°—∫∫“√π“∫— 
6·µà∑—Èß Õß§π≈à«ß√Ÿâ·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

‡ª“‚≈Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß≈‘ µ√“·≈–‡¡◊Õß‡¥Õ√å∫’
8∑’Ë‡¡◊Õß≈‘ 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“‡¢“¡’§«“¡‡™◊ËÕ´÷Ëß®–√—°…“‡¢“„ÀâÀ“¬‰¥â 10‡ª“‚≈
®÷ßæŸ¥‡ ’¬ß¥—ß«à“ ç≈ÿ°¢÷Èπ¬◊πé ·≈â«™“¬‡ªìπßàÕ¬°Á°√–‚¥¥¢÷Èπ·≈–‡√‘Ë¡‡¥‘π 11‡¡◊ËÕΩŸß™π‡ÀÁπ ‘Ëß∑’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

°‘®°“√ 14:12

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¬ŸàΩÉ“¬
æ«°‡¢“ ·≈–‰¥â‡Õ“À‘π¢«â“ß‡ª“‚≈ ·≈â«≈“°‡ª“‚≈ÕÕ°‰ªπÕ°‡¡◊Õß ‡æ√“–§‘¥«à“µ“¬·≈â« 20‡¡◊ËÕæ«°
»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́¡“¬◊π≈âÕ¡‡ª“‚≈ ‡ª“‚≈°Á≈ÿ°¢÷Èπ¡“·≈–‡¥‘π‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß æÕ«—π√ÿàß¢÷Èπ‡ª“‚≈°—∫
∫“√π“∫— °Á‡¥‘π∑“ß‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‡¥Õ√å∫’

‡¥‘π∑“ß°≈—∫‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ°„π·§«âπ´’‡√’¬
21‡ª“‚≈°—∫∫“√π“∫—  ‰¥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®“°∑’Ëπ’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‘Ëß∑”‡ √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

°“√ª√–™ÿ¡„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡

15¡’∫“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¬«°—∫‡√◊ËÕßπ’È æ’ËπâÕß®÷ß·µàßµ—Èß‡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¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“‰¥â àßæ«°π’ÈÕÕ°‡¥‘π∑“ß‰ª ‡¡◊ËÕºà“π·§«âπøïπ’‡ ’́¬·≈–·§«âπ –¡“‡√’¬

æ«°‡¢“°Á‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕß∑’Ë§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«À—π‰ªÀ“æ√–‡®â“ ∑”„Àâæ’ËπâÕß∑ÿ°§π¥’„®¡“° 4‡¡◊ËÕæ«°‡¢“
‡¥‘π∑“ß¡“∂÷ß‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ °Á‰¥â√—∫°“√µâÕπ√—∫®“°À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ æ«°»‘…¬å‡Õ°¢Õß
æ√–‡¬ Ÿ́ ·≈–æ«°ºŸâπ”Õ“«ÿ‚  æ«°‡¢“‡≈à“∑ÿ° ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â∑”√à«¡°—∫æ«°‡¢“ 5»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́
∫“ß§π ∑’Ë‡ªìπæ«°ø“√’ ’†¬◊π¢÷ÈπæŸ¥«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◊ËÕæ«°‡¢“
®–‰¥â‡™◊ËÕ 8æ√–‡®â“ ºŸâ√Ÿâ®‘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«¬§«“¡‡™◊ËÕ‡À¡◊Õπ°—π 10∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ æ«°
§ÿ≥≈Õß¥’°—∫æ√–‡®â“∑”‰¡ §◊Õ‡Õ“·Õ°*∑’Ëæ«°‡√“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‡™◊ËÕ«à“æ«°§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«°Á√Õ¥‚¥¬«‘∏’π’È‡À¡◊Õπ°—π 12§π∑—ÈßÀ¡¥®÷ß‡√‘Ë¡‡ß’¬∫ ·≈–µ—Èß„®
øíß∫“√π“∫— ·≈–‡ª“‚≈‡≈à“‡°’Ë¬«°—∫ª“Ø‘À“√¬å·≈– ‘ËßÕ—»®√√¬å∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â∑”ºà“πæ«°‡¢“„π
À¡Ÿà§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘« 13‡¡◊ËÕæ«°‡¢“æŸ¥®∫ ¬“°Õ∫°ÁæŸ¥¢÷Èπ«à“ çæ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ øíßº¡ÀπàÕ¬ 14´’‚¡π
*‰¥â‡≈à“„Àâæ«°‡√“øíß«à“ æ√–‡®â“‰¥â· ¥ß§«“¡Àà«ß„¬µàÕ§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«Õ¬à“ß‰√„π§√—Èß·√° °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—Èπ ¡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 ÷́Ëß‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ°—π¡“µ—Èßπ“π·≈â«*

19¥—ßπ—Èπ º¡¢Õµ—¥ ‘π«à“ ‡√“‰¡à§«√®–‰ª∑”„Àâ§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«æ«°π—Èπ ∑’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◊ÈÕ —µ«å∑’Ë∂Ÿ°√—¥§Õ

°‘®°“√ 15:20

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 ¡—¬‚∫√“≥·≈–

¬—ß§ßÕà“π°—πÕ¬Ÿà„π∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘«†∑ÿ°Ê «—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“é

®¥À¡“¬∂÷ßºŸâ‡™◊ËÕ∑’Ë‰¡à„™à¬‘«
22·≈â«æ«°»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́ æ«°ºŸâπ”Õ“«ÿ‚  ·≈–À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“∑—ÈßÀ¡¥ 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’ËπâÕß¢Õß§ÿ≥  «— ¥’æ’ËπâÕß∑’Ë‰¡à„™à¬‘«„π‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ° ́ ’‡√’¬·≈– ‘́≈’‡ ’́¬ 24‡π◊ËÕß®“°‡√“‰¥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 àßæ«°‡¢“¡“ 25æ«°‡√“∑—ÈßÀ¡¥®÷ß‰¥âµ°≈ß„®∑’Ë®–‡≈◊Õ°ºŸâ™“¬∫“ß§π ‡æ◊ËÕ àß¡“À“§ÿ≥
æ√âÕ¡°—∫∫“√π“∫— ·≈–‡ª“‚≈§π∑’Ë‡√“√—° 26ºŸâ™“¬∑’Ë àß¡“π’È ‰¥â‡ ’Ë¬ß™’«‘µ¢Õß‡¢“‡æ◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ 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¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“°Á àß∫“√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‰¥âæŸ¥°—∫æ«°æ’ËπâÕß‡ªìπ‡«≈“π“π ‰¥â„Àâ°”≈—ß„®·≈–™à«¬„Àâæ«°‡¢“¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡“°¢÷Èπ 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√–°“» —Ëß Õπ∂âÕ¬§”¢ÕßÕß§å
‡®â“™’«‘µ√à«¡°—∫§πÕ◊ËπÊ Õ’°À≈“¬§π

‡ª“‚≈·≈–∫“√π“∫— ·¬°®“°°—π
36‡«≈“ºà“π‰ª™à«ßÀπ÷Ëß ‡ª“‚≈‰¥âæŸ¥°—∫∫“√π“∫— «à“ çæ«°‡√“°≈—∫‰ª‡¬’Ë¬¡æ’ËπâÕß„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“¡“√–‚°

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◊ËÕ™à«¬
À¡Ÿàª√–™ÿ¡µà“ßÊ ¢Õßæ√–‡®â“„Àâ‡¢â¡·¢Áß¢÷Èπ„π§«“¡‡™◊ËÕ

∑‘‚¡∏’√à«¡∑”ß“π°—∫‡ª“‚≈·≈– ‘≈“ 

16‡ª“‚≈‰ª‡¡◊Õß‡¥Õ√å∫’·≈–‡¡◊Õß≈— µ√“¥â«¬ ∑’Ëπ—Ëπ¡’»‘…¬å§πÀπ÷Ëß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ™◊ËÕ∑‘‚¡∏’
  ‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢ÕßÀ≠‘ß™“«¬‘«∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ„πæ√–‡¬ Ÿ́ ·µàæàÕ¢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¬‘«∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ ‡æ√“–æ«°‡¢“∑ÿ°§π√Ÿâ«à“æàÕ¢Õß∑‘‚¡∏’‡ªìπ
§π°√’° 4‡¡◊ËÕæ«°‡¢“ºà“π‰ªµ“¡‡¡◊Õßµà“ßÊ °Á‰¥â∫Õ°„Àâæ«°∑’Ëπ—∫∂◊Õæ√–‡¬ Ÿ́ √Ÿâ∂÷ß°Æµà“ßÊ ∑’Ëæ«°
»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́·≈–æ«°ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ „π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡‰¥âµ°≈ß°—π‰«â 5®÷ß∑”„ÀâÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õß
æ√–‡®â“∑—ÈßÀ≈“¬¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ·≈–¡’§π¡“‡™◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∑ÿ°Ê «—π

æ√–‡®â“‡√’¬°‡ª“‚≈‰ª¡“´‘‚¥‡π’¬
6‡ª“‚≈·≈–§πÕ◊ËπÊ ∑’Ë ‰ª¥â«¬ ‰¥â‡¥‘π∑“ßºà“π·§«âπø√’‡®’¬·≈–°“≈“‡∑’¬ æ√–«‘≠≠“≥

∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†‰¥âÀâ“¡æ«°‡¢“‰¡à„Àâ‡¢â“‰ªª√–°“»∂âÕ¬§”¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ„π·§«âπ‡Õ‡™’¬* 7‡¡◊ËÕæ«°‡¢“
¡“∂÷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÷Ëß®“°¡“ ‘́‚¥‡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¬Ÿàπ—Èπ Õß§å‡®â“™’«‘µ°Á‰¥â‡ªî¥„®¢Õß‡∏Õ„Àâµ—Èß„®øíß„π ‘Ëß∑’Ë‡ª“‚≈°”≈—ßæŸ¥ 15À≈—ß®“°
∑’Ë‡∏Õ·≈–§π„π∫â“π∑—ÈßÀ¡¥‰¥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

°‘®°“√ 16:15

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«¬

05 act 26/8/03, 10:54 AM231



232°‘®°“√ 16:16

‡ª“‚≈·≈– ‘≈“ Õ¬Ÿà„π§ÿ°
16«—πÀπ÷Ëß‡¡◊ËÕæ«°‡√“°”≈—ß®–‰ª ∂“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‡¡◊ËÕ‡®â“π“¬¢Õß‡∏Õ‡ÀÁπ«à“‚Õ°“ ∑’Ë®–À“‡ß‘ππ—Èπ‰¥âÀ≈ÿ¥≈Õ¬‰ª·≈â« æ«°‡¢“®÷ß§«â“µ—«‡ª“‚≈
·≈– ‘≈“  ·≈â«≈“°µ—«‰ªÀ“‡®â“Àπâ“∑’Ë∑’Ëµ≈“¥ 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“‚≈°—∫ ‘≈“  §≥–ºŸâæ‘æ“°…“‡¢â“¡“©’°‡ ◊ÈÕºâ“
¢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∑—Èß ÕßÕÕ°¡“®“°§ÿ°·≈–∂“¡«à“ ç∑à“π§√—∫ º¡µâÕß∑”Õ¬à“ß‰√
∂÷ß®–√Õ¥‰¥âé

31æ«°‡¢“µÕ∫«à“ ç„Àâ ‰«â«“ß„®„πÕß§åæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“ ·≈â«∑à“π®–‰¥âÀ≈ÿ¥æâπ®“°∫“ª √«¡∑—Èß§π
„π§√—«‡√◊Õπ¢Õß∑à“π¥â«¬é 32·≈â«æ«°‡¢“‰¥âª√–°“»∂âÕ¬§”¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ „Àâπ“¬§ÿ°√«¡∑—Èß∑ÿ°
§π∑’ËÕ¬Ÿà„π§√—«‡√◊Õπ¢Õß‡¢“øíß 33„π§◊ππ—Èπ‡Õß π“¬§ÿ°‰¥âæ“‡ª“‚≈·≈– ‘≈“ ‰ª≈â“ß·º≈ ·≈â«‡¢“
·≈–∑ÿ°§π„π§√—«‡√◊Õπ¢Õß‡¢“°Á‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”„π∑—π∑’ 34À≈—ß®“°π—Èπ π“¬§ÿ°°Áæ“§π∑—Èß 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√ÿàß¢÷Èπ §≥–ºŸâæ‘æ“°…“‰¥â àß‡®â“Àπâ“∑’Ë¡“∫Õ°«à“ çª≈àÕ¬µ—« Õß§ππ—Èπ‰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 “∏“√≥– ∑—ÈßÊ ∑’Ë‰¡à¡’§«“¡º‘¥

¡‘Àπ” È́”‡√“°Á‡ªìπ§π —≠™“µ‘‚√¡—π¥â«¬ ·≈â«¬—ß‚¬π‡√“‡¢â“§ÿ°Õ’°¥â«¬ ·≈–µÕππ’È®–¡“·Õ∫ª≈àÕ¬
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‡√◊ËÕßπ’ÈµàÕ§≥–ºŸâæ‘æ“°…“ ‡¡◊ËÕ§≥–ºŸâæ‘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‡¡◊ËÕ‡ª“‚≈·≈– ‘≈“ ÕÕ°®“°§ÿ°·≈â«
°Áµ√ß‰ª∑’Ë∫â“π¢Õß≈‘‡¥’¬‡æ◊ËÕæ∫°—∫æ«°æ’ËπâÕß∑’Ëπ—Ëπ ‡ª“‚≈·≈– ‘≈“ „Àâ°”≈—ß„®æ«°‡¢“·≈â«°Á®“°‰ª

‡ª“‚≈·≈– ‘≈“ „π‡∏ –‚≈π‘°“

17À≈—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‰¥âæŸ¥‚µâµÕ∫‡√◊ËÕßæ√–§—¡¿’√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°“√®≈“®≈¢÷Èπ∑—Ë«‡¡◊Õß æ«°
‡¢“∫ÿ°‡¢â“‰ª„π∫â“π¢Õß¬“‚ π ·≈–æ¬“¬“¡∑’Ë®–À“µ—«‡ª“‚≈·≈– ‘≈“  ‡æ◊ËÕ®–≈“°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—Èπ∑’Ë°àÕ§«“¡«ÿàπ«“¬‰ª∑—Ë«‚≈° µÕππ’È ‰¥â¡“Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë·≈â« 7¬“‚ π°Á‰¥â
µâÕπ√—∫‰Õâæ«°π—Èπ‰«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‡¡◊ËÕΩŸß™π·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë∫â“π‡¡◊Õß‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ °Á‰¡àæÕ„® 9®÷ß —Ëß„Àâ¬“‚ π·≈–æ«°∑’Ë‡À≈◊Õ
®à“¬§à“ª√–°—πµ—« ·≈â«®÷ßª≈àÕ¬µ—«‰ª

‡ª“‚≈·≈– ‘≈“ ‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‡∫‚√Õ“
10„π§◊ππ—Èπ‡Õß æ«°æ’ËπâÕß√’∫ àß‡ª“‚≈·≈– ‘≈“ ‰ª‡¡◊Õß‡∫‚√Õ“ ‡¡◊ËÕ Õß§π‰ª∂÷ß∑’Ëπ—Ëπ°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«¬‡Àµÿπ’È ®÷ß¡’™“«¬‘«À≈“¬§π¡“‡™◊ËÕ √«¡∂÷ßºŸâÀ≠‘ß§π ”§—≠∑’Ë‡ªìπ™“«°√’° ·≈–ºŸâ™“¬
°√’°Õ’°À≈“¬§π 13‡¡◊ËÕ™“«¬‘«„π‡¡◊Õß‡∏ –‚≈π‘°“√Ÿâ«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™“¬Ωíòß∑–‡≈ ·µà ‘≈“ ·≈–∑‘‚¡∏’¬—ß§ßÕ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õß‡∫‚√Õ“ 15§π∑’Ë‰ª‡ªìπ‡æ◊ËÕπ‡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“

°‘®°“√ 17:15

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¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õß‡Õ‡∏π åπ—Èπ ‡ª“‚≈°≈ÿâ¡Õ° °≈ÿâ¡„®¡“°

‡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 ‘Ëßµà“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√Ÿâ®—°Õß§åπ’È·À≈– 24æ√–Õß§å‡ªìπæ√–‡®â“ºŸâ √â“ß‚≈°·≈–∑ÿ° ‘Ëß∑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“‰¡àµâÕß„Àâ¡πÿ…¬å¡“√—∫„™â À√◊Õ∑”‡À¡◊Õπ°—∫«à“æ√–Õß§åÕ¬“°®–‰¥âÕ–‰√®“°¡πÿ…¬å ·µà‡ªìπ
æ√–Õß§åµà“ßÀ“°∑’Ë„Àâ™’«‘µ ≈¡À“¬„® ·≈–∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß°—∫¡πÿ…¬å 26æ√–Õß§å‰¥â∑”„Àâ™π™“µ‘µà“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◊ËÕ®–„Àâæ«°‡¢“· «ßÀ“æ√–Õß§å ́ ÷Ëß∫“ß∑’
‡¢“Õ“®®–‰¢«à§«â“À“æ√–Õß§å·≈â«®–‰¥âæ∫æ√–Õß§å §«“¡®√‘ß·≈â«æ√–Õß§å‰¡à‰¥âÕ¬ŸàÀà“ß‰°≈®“°
æ«°‡√“·µà≈–§π 28‡æ√“–„πæ√–Õß§å ‡√“∂÷ß¡’™’«‘µ‡§≈◊ËÕπ‰À«‰¥â·≈–‡ªìπÕ¬Ÿàπ’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‡¡◊ËÕæ«°‡√“‡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∑’Ëæ√–Õß§å®–æ‘æ“°…“‚≈°π’ÈÕ¬à“ß¬ÿµ‘∏√√¡ ‚¥¬™“¬
§πÀπ÷Ëß∑’Ëæ√–Õß§å‰¥â·µàßµ—Èß¢÷Èπ ·≈–æ√–Õß§å°Á‰¥âæ‘ Ÿ®πå‡√◊ËÕßπ’È„Àâ∑ÿ°§π‡ÀÁπ ‚¥¬∑”„Àâ™“¬§ππ’È
øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡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—   ¡“™‘°¢Õß ¿“Õ“‡√‚Õª“°—  ºŸâÀ≠‘ß§πÀπ÷Ëß∑’Ë
™◊ËÕ¥“¡“√‘ ·≈–§πÕ◊ËπÊ¥â«¬

‡ª“‚≈„π‡¡◊Õß‚§√‘π∏å

18À≈—ß®“°π—Èπ ‡ª“‚≈°ÁÕÕ°®“°‡¡◊Õß‡Õ‡∏π å‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‚§√‘π∏å 2‡¢“‰¥âæ∫°—∫§π¬‘«™◊ËÕ
   Õ“§«‘≈≈“∑’Ë‡°‘¥„π·§«âπªÕπ∑—  Õ“§«‘≈≈“°—∫¿√√¬“∑’Ë™◊ËÕ ª√‘  ‘≈≈“ ‡æ‘Ëß¡“®“°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¬Ÿà°—∫æ«°‡¢“ 4∑ÿ°«—πÀ¬ÿ¥∑“ß
»“ π“†‡ª“‚≈°Á®–‰ªæŸ¥‚µâµÕ∫°—π„π∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘«† ‡æ◊ËÕæ¬“¬“¡™—°™«π™“«¬‘«·≈–™“«°√’°
„Àâ¡“‡™◊ËÕ„πæ√–‡¬ Ÿ́

5‡¡◊ËÕ ‘≈“ ·≈–∑‘‚¡∏’¡“®“°·§«âπ¡“ ‘́‚¥‡π’¬ ‡ª“‚≈∑ÿà¡‡∑‡«≈“∑—ÈßÀ¡¥¢Õß‡¢“ª√–°“»∂âÕ¬§”
¢Õßæ√–‡®â“·≈–æ¬“¬“¡®–„Àâ™“«¬‘«√Ÿâ«à“ æ√–‡¬ Ÿ́§◊Õ°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à* 6‡¡◊ËÕæ«°π—ÈπµàÕµâ“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 °ÁÀ—π¡“‰«â«“ß„®„πÕß§å‡®â“™’«‘µ ™“«‚§√‘π∏åÕ’°®”π«π¡“°∑’Ë‰¥âøíß‡ª“‚≈æŸ¥°Á‰¥â ‰«â«“ß„®¥â«¬
·≈–‰¥â‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”†

9§◊πÀπ÷ËßÕß§å‡®â“™’«‘µ ‰¥âæŸ¥°—∫‡ª“‚≈„ππ‘¡‘µ†«à“ ç‰¡àµâÕß°≈—« 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

‡ª“‚≈∂Ÿ°π”µ—«‰ªæ∫°—≈≈‘‚Õ
12µÕπ∑’Ë°—≈≈‘‚Õ*‡ªìπºŸâ«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

°‘®°“√ 18:17

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¬Ÿà∑’Ëπ—ËπµàÕ‰ªÕ’°À≈“¬«—π ·≈â«®÷ß≈“æ«°æ’ËπâÕß≈ß‡√◊Õ‰ª∑’Ë·§«âπ ’́‡√’¬ ª√‘  ‘≈≈“

·≈–Õ“§«‘≈≈“°Á‰ª°—∫‡¢“¥â«¬ ·µà°àÕπ∑’Ë‡ª“‚≈®–®“°‰ª ‡¢“‰¥â‚°πÀ—«*‡æ√“–‰¥â “∫“πµπ‡Õ“‰«â
°—∫æ√–‡®â“∑’Ë‡¡◊Õß‡§π‡§√’¬ 19‡¡◊ËÕæ«°‡¢“¡“∂÷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‡¬√Ÿ́ “‡≈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“§“¬“
24¡’™“«¬‘«§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ ÕªÕ≈‚≈ ‡°‘¥∑’Ë‡¡◊ÕßÕ‡≈Á°´“π‡¥√’¬ ‡ªìπ™“¬∑’Ë¡’°“√»÷°…“¥’·≈–Õâ“ß

¢âÕæ√–§—¡¿’√å‰¥âÕ¬à“ß§≈àÕß·§≈à« 25‡¢“‰¥â√—∫°“√ —Ëß Õπ„Àâ√Ÿâ∂÷ß·π«∑“ß¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ ·≈–‡¢“
‰¥âæŸ¥·≈– —Ëß Õπ‡√◊ËÕß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ¥â«¬§«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ·≈–∂Ÿ°µâÕß·¡àπ¬” ∂÷ß·¡â«à“‡¢“®–√Ÿâ·§à‡√◊ËÕß
°“√∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”†¢Õß¬ÕÀåπ* ‡∑à“π—Èπ 26ÕªÕ≈‚≈ ‡√‘Ë¡æŸ¥‡√◊ËÕß¢Õßæ√–‡¬´ŸÕ¬à“ß°≈â“À“≠„π∑’Ëª√–™ÿ¡
¢Õß¬‘« ‡¡◊ËÕª√‘  ‘≈≈“·≈–Õ“§«‘≈≈“¡“‰¥â¬‘π‡¢â“ °Áæ“ÕªÕ≈‚≈À≈∫¡“¢â“ßÊ ·≈–Õ∏‘∫“¬‡√◊ËÕß
Àπ∑“ß¢Õßæ√–‡®â“„Àâ‡¢“√ŸâÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß¬‘Ëß¢÷Èπ 27‡¡◊ËÕÕªÕ≈‚≈Õ¬“°®–‰ª∑’Ë·§«âπÕ“§“¬“ æ«°æ’ËπâÕß
°Á„Àâ°”≈—ß„®‡¢“ ·≈–‰¥â‡¢’¬π®¥À¡“¬‰ª∂÷ßæ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ„ÀâµâÕπ√—∫‡¢“¥â«¬
‡¡◊ËÕÕªÕ≈‚≈‰ª∂÷ß·§«âπÕ“§“¬“ °Á‰¥â™à«¬‡À≈◊Õ§πæ«°π—Èπ∑’Ë ‰¥â¡“‰«â«“ß„®„πæ√–‡¬ Ÿ́‡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*

‡ª“‚≈Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß‡Õ‡ø´— 

19 „π√–À«à“ß∑’ËÕªÕ≈‚≈Õ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õß‚§√‘π∏å ‡ª“‚≈‰¥â„™â‡ âπ∑“ß¿“¬„πºà“πÀÿ∫‡¢“µà“ßÊ ¡“
  ®π∂÷ß‡¡◊Õß‡Õ‡ø´—  ·≈–‰¥âæ∫°—∫»‘…¬å∫“ß§π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ∑’Ëπ—Ëπ 2‡¢“∂“¡æ«°π—Èπ«à“

çµÕπ∑’Ëæ«°∑à“π‡™◊ËÕ„πæ√–‡¬ Ÿ́π—Èπ ‰¥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‘∏’®ÿà¡πÈ”¢Õß¬ÕÀåππ—Èπ ∑”‡æ◊ËÕ· ¥ß«à“§ÿ≥°≈—∫µ—«°≈—∫„®·≈â« ‡¢“‰¥â∫Õ°
§π„Àâ‡™◊ËÕ§π§πÀπ÷Ëß∑’Ë®–¡“¿“¬À≈—ß‡¢“ ´÷Ëß§ππ—Èπ§◊Õæ√–‡¬´Ÿé

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¬Ÿà°—∫æ«°‡¢“ ·≈â«æ«°‡¢“°Á‡√‘Ë¡ æŸ¥¿“…“∑’Ë‰¡à√Ÿâ®—°*·≈–
‰¥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√–‡¬ Ÿ́‰ª°—∫‡¢“¥â«¬ ·≈–∑ÿ°«—π‡¢“°Á®–‰ªæŸ¥‚µâµÕ∫°—π∑’ËÀâÕß∫√√¬“¬¢Õß∑’√—ππ— 
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—Èπæ√–‡®â“°”≈—ß∑”‡√◊ËÕßÕ—»®√√¬åÕ—π‡À≈◊Õ‡™◊ËÕºà“π¡◊Õ¢Õß‡ª“‚≈ 12·¡â·µàºâ“‡™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“¡∑’Ëµà“ßÊ ‡æ◊ËÕ¢—∫‰≈àº’™—Ë« ‚¥¬æ¬“¬“¡Õâ“ß™◊ËÕ¢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«‰¥âæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ çæ√–‡¬ Ÿ́‡√“°Á√Ÿâ®—° ‡ª“‚≈‡√“°Á√Ÿâ®—° ·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∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¡◊Õß‡Õ‡ø —́  ∑—Èß§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
21À≈—ß®“°‡√◊ËÕßπ’È‡°‘¥¢÷Èπ ‡ª“‚≈®÷ßµ—¥ ‘π„®∑’Ë®–‡¥‘π∑“ßºà“π·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬·≈–·§«âπ

Õ“§“¬“‡æ◊ËÕ‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ ‡¢“æŸ¥«à“ çÀ≈—ß®“°∑’Ëº¡‰ª∑’Ëπ—Ëπ·≈â« º¡µâÕß‰ª°√ÿß‚√¡¥â«¬é 22‡¢“
®÷ß àß∑‘‚¡∏’·≈–‡Õ√— ∑—  ºŸâ™à«¬∑—Èß Õß§π¢Õß‡¢“‰ª∑’Ë·§«âπ¡“ ‘́‚¥‡π’¬  à«πµ—«‡¢“‡ÕßÕ¬Ÿà„π·§«âπ
‡Õ‡™’¬µàÕ‰ªÕ’°√–¬–Àπ÷Ëß

°‘®°“√ 19:22

19:6 «“ß¡◊Õ≈ß∫πæ«°‡¢“ ‡ªìπ∑à“∑“ß∑’Ë¡“°—∫°“√Õ∏‘…∞“π ‡ªìπ°“√¢Õ„Àâæ√–‡®â“Õ«¬æ√·°à∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡ªìπæ‘‡»…
19:6 ¿“…“∑’Ë‰¡àà√Ÿâ®—° §◊Õ¿“…“∑’Ë‰¡à‡§¬‡√’¬π√ŸâÀ√◊ÕæŸ¥‰¥â¡“°àÕπ‡≈¬
19:19 ‡À√’¬≠‡ß‘π  Õ“®‡ªìπ‡ß‘π‡À√’¬≠¢Õß°√’° Àπ÷Ëß‡À√’¬≠ “¡“√∂‡ªìπ§à“·√ßß“π§πß“πµàÕÀπ÷Ëß«—π
19:35 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—Èπ ∑’Ë‡¡◊Õß‡Õ‡ø —́ ‰¥â‡°‘¥§«“¡«ÿàπ«“¬Õ¬à“ß√ÿπ·√ß¢÷Èπ ‡π◊ËÕß®“°§” Õπ‡√◊ËÕßÀπ∑“ß

¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ 24¡’™“¬§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ‡¥‡¡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¢÷Èπ®“°¡◊Õ¡πÿ…¬å‰¡à„™àæ√–‡®â“‡∑’Ë¬ß·∑â 27§” Õππ’ÈÕ—πµ√“¬¡“° πÕ°®“°®–∑”„ÀâÕ“™’æ¢Õß
æ«°‡√“µâÕß‡ ’¬™◊ËÕ‡ ’¬ß‰ª·≈â« ¬—ß∑”„Àâ«—¥¢Õß‡∑æ∏‘¥“Õ“√‡∑¡‘ À¡¥§«“¡À¡“¬‰ª¥â«¬ ·≈–§«“¡
¬‘Ëß„À≠à¢Õßπ“ß∑’Ë∑—Ë«·§«âπ‡Õ‡™’¬·≈–∑—Ë«‚≈°‡§“√æ∫Ÿ™“ °Á®– Ÿ≠ ‘Èπ‰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√–‡¬ Ÿ́‰¡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‡¡◊ËÕæ«°‡¢“√Ÿâ«à“Õ‡≈Á°´“π‡¥Õ√å‡ªìπ§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 §≥–ºŸâæ‘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¡’¢âÕÕâ“ßÕ–‰√‡≈¬ ∑’Ë¡“™ÿ¡πÿ¡°—π„π§√—Èßπ’Èé 41‡¡◊ËÕ‡¢“æŸ¥®∫ °Á —Ëß„Àâ‡≈‘°™ÿ¡πÿ¡°—π

‡ª“‚≈‡¥‘π∑“ß‰ª·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬·≈–°√’°

20 ‡¡◊ËÕ§«“¡«ÿàπ«“¬ ß∫≈ß ‡ª“‚≈‰¥â‡√’¬°æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́¡“æ∫°—π À≈—ß®“°æŸ¥
   „Àâ°”≈—ß„®æ«°‡¢“·≈â« ‡ª“‚≈°Á∫Õ°≈“·≈–‰ª∑’Ë·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬ 2‡ª“‚≈‰¥â„Àâ

°”≈—ß„®°—∫æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́µ“¡∑’Ëµà“ßÊ ∑’Ë‡¢“ºà“π‰ªπ—Èπ ®π¡“∂÷ß·§«âπ°√’° 3‡¢“æ—°Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ

19:37 ™“¬ Õß§ππ’È  À¡“¬∂÷ß°“¬Õ—  ·≈–Õ“√‘ ∑“√§— ∑—Èß§Ÿà√à«¡‡¥‘π∑“ß‰ª°—∫‡ª“‚≈
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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◊ËÕπ√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∑—ÈßÀ¡¥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◊ËÕÀ—°¢π¡ªíß* ‡ª“‚≈§ÿ¬°—∫æ«°‡¢“®π∂÷ß‡∑’Ë¬ß§◊π ‡æ√“–

‡ª“‚≈µ—Èß„®®–ÕÕ°®“°‡¡◊Õß„π«—π√ÿàß¢÷Èπ 8„πÀâÕß™—Èπ∫π∑’Ë‡√“ª√–™ÿ¡°—ππ—Èπ ¡’µ–‡°’¬ßÕ¬ŸàÀ≈“¬¥«ß
9™“¬Àπÿà¡§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ¬ÿ∑‘°—  π—ËßÕ¬Ÿà∫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¢÷Èπ‰ª™—Èπ∫π À—°¢π¡ªíß·≈–°‘πÕ“À“√°—π ·≈–æŸ¥°—∫æ«°π—ÈπµàÕ‰ª®π∂÷ß‡™â“¡◊¥·≈â«®÷ß®“°‰ª
12æ«°‡¢“°Áæ“™“¬Àπÿà¡§π∑’Ëøóôπ®“°§«“¡µ“¬°≈—∫∫â“π ·≈–∑ÿ°§π°Á√Ÿâ ÷°ª≈“∫ª≈◊È¡„®¡“°

°“√‡¥‘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 ‰¡àµâÕß‡ ’¬‡«≈“∑’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´— 
17µÕπ‡ª“‚≈Õ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õß¡‘‡≈∑—  ‡ª“‚≈‰¥âΩ“°¢âÕ§«“¡‰ª„Àâæ«°ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ ∑’ËÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õß

æ√–‡®â“„π‡¡◊Õß‡Õ‡ø —́ „Àâ¡“‡®Õ°—π∑’Ëπ—Ëπ 18‡¡◊ËÕæ«°π—Èπ¡“∂÷ß ‡ª“‚≈æŸ¥«à“ ç§ÿ≥°Á√Ÿâ«à“ µ≈Õ¥‡«≈“
∑’Ëº¡Õ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥º¡„™â™’«‘µÕ¬à“ß‰√ π—∫µ—Èß·µà«—π·√°∑’Ëº¡¡“∂÷ß·§«âπ‡Õ‡™’¬π’È 19º¡‰¥â√—∫„™âÕß§å
‡®â“™’«‘µÕ¬à“ßÕàÕππâÕ¡∂àÕ¡µπ·≈–πÈ”µ“‰À≈ º¡‰¥âºà“π§«“¡∑ÿ°¢å¬“°≈”∫“°¡“°¡“¬®“°·ºπ√â“¬
µà“ßÊ ¢Õßæ«°¬‘« 20§ÿ≥°Á√Ÿâ«à“Õ–‰√∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå°—∫æ«°§ÿ≥ º¡‰¡à‡§¬≈—ß‡≈∑’Ë®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ‡≈¬ ́ È”
¬—ß Õπ„Àâ∑—Èß„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√–‡¬ Ÿ́‡®â“¢Õßæ«°‡√“ 22µÕππ’Èº¡

°‘®°“√ 20:22

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√Ÿâ·µà«à“æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï‰¥â‡µ◊Õπº¡„π∑ÿ°‡¡◊Õß∑’Ë‰ª«à“ ∑—Èß§ÿ° ∑—Èß§«“¡∑ÿ°¢å¬“°≈”∫“° °”≈—ß
√Õº¡Õ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ 24·µàº¡‰¡à π„®À√Õ°«à“®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ°—∫™’«‘µ¢Õßº¡ ¢Õ‡æ’¬ß·µà„Àâ
º¡«‘Ëß∂÷ß‡ âπ™—¬ ·≈–∑”ß“π∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‡®â“¡Õ∫À¡“¬‰«â„Àâ ”‡√Á®°ÁæÕ·≈â« ß“ππ—Èπ°Á§◊Õ°“√ª√–°“»
¢à“«¥’† ‡√◊ËÕß§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“

25º¡√Ÿâ«à“µàÕ‰ªπ’È®–‰¡à¡’„§√‡≈¬„πæ«°§ÿ≥ ∑’Ëº¡‰¥âµ√–‡«π‰ªª√–°“»‡√◊ËÕß·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∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ëæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‰¥âµ—Èß„Àâ§ÿ≥‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈‡≈’È¬ß¥Ÿ ́ ÷Ëß°Á§◊Õ
À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“†∑’Ëæ√–Õß§å‰¥ấ ◊ÈÕ¡“¥â«¬‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–Õß§å*‡Õß 29º¡√Ÿâ«à“‡¡◊ËÕº¡®“°‰ª®–
¡’§πÕ◊Ëπ∑’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◊ËÕ≈àÕæ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́„Àâ ‰ªµ‘¥µ“¡æ«°‡¢“·∑π 31©–π—Èπ √–«—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‡ ◊ÈÕºâ“¢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 àß‡ª“‚≈∑’Ë‡√◊Õ

‡ª“‚≈‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡

21À≈—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‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ 5‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“∑’Ëæ«°‡√“®–µâÕß‡¥‘π∑“ßµàÕ·≈â« æ«°‡¢“∑—ÈßÀ¡¥æ√âÕ¡
∑—Èß≈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’ËπâÕß∑’Ëπ—Ëπ ·≈–
æ—°Õ¬Ÿà°—∫æ«°‡¢“Àπ÷Ëß«—π 8«—πµàÕ¡“ æ«°‡√“‡¥‘π∑“ßµàÕ®π¡“∂÷ß‡¡◊Õß ’́́ “√’¬“ ·≈–·«–‰ª∑’Ë∫â“π¢Õß
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øï≈‘ª·≈–æ—°Õ¬Ÿà°—∫‡¢“ ‡¢“‡ªìπ§πª√–°“»¢à“«¥’¢Õßæ√–‡®â“·≈–‡ªìπÀπ÷Ëß„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®“°∑’Ëæ—°Õ¬Ÿà∑’Ëπ—ËπÀ≈“¬«—π°Á¡’ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†™◊ËÕÕ“°“∫—  ¡“®“°·§«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‡¬√Ÿ́ “‡≈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¢÷Èπ‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ 13·µà‡ª“‚≈µÕ∫«à“ ç√âÕß‰Àâ∑”‰¡ ¡—π∑”„Àâº¡‡»√â“„®√ŸâÀ√◊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√–‡¬ Ÿ́∫“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‡¡◊ËÕ¡“∂÷ß‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ æ’ËπâÕß‰¥âµâÕπ√—∫æ«°‡√“Õ¬à“ßÕ∫Õÿàπ 18«—π√ÿàß¢÷Èπ ‡ª“‚≈°—∫æ«°‡√“

‰¥â ‰ª‡¬’Ë¬¡¬“°Õ∫ ·≈–‰¥â‡®Õ°—∫æ«°ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ ¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“∑’Ëπ—Ëπ¥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√–‡¬ Ÿ́ ·≈–¬—ß§ß√—°…“°Æ¢Õß‚¡‡  Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥ 21¡’§π∫Õ°‡√◊ËÕß
∑à“π„Àâæ«°‡¢“øíß«à“ ∑à“π‰¥â Õπæ«°§π¬‘«∑’ËÕ¬Ÿà°—∫æ«°§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘« „Àâ∑‘Èß§” —Ëß 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√Ÿâ«à“ ¢à“«≈◊Õ∑’Ëæ«°‡¢“‰¥â¬‘π¡“‡°’Ë¬«°—∫∑à“ππ—Èπ ‰¡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”
‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“¢Õßæ«°‡¢“·µà≈–§π¡“∂«“¬„π«—π‰Àπ 27‡¡◊ËÕ∑”æ‘∏’‰¥â‡°◊Õ∫§√∫‡®Á¥«—π·≈â« ¡’™“«¬‘«

°‘®°“√ 21:27

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°ªíòπΩŸß™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“ ‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡∑—Èß‡¡◊Õß°”≈—ß«ÿàπ«“¬‰ªÀ¡¥·≈â« 32ºŸâæ—ππ”∑À“√·≈–π“¬√âÕ¬ à«πÀπ÷Ëß
‰ª¬—ß∑’Ë∑’ËΩŸß™π°”≈—ß∑”√â“¬‡ª“‚≈Õ¬Ÿà ‡¡◊ËÕΩŸß™π‡ÀÁπºŸâæ—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‡¡◊ËÕ‡ª“‚≈°”≈—ß®–∂Ÿ°π”µ—«‡¢â“‰ª„π§à“¬∑À“√ ‡¢“æŸ¥°—∫ºŸâæ—π°Õß∑À“√‚√¡—π«à“ çº¡¢Õ
æŸ¥Õ–‰√°—∫∑à“πÀπàÕ¬‰¥â ‰À¡§√—∫é ºŸâæ—π∂“¡«à“ ç‡®â“æŸ¥°√’°‰¥â¥â«¬À√◊Õ 38∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ‡®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‡¡◊ËÕºŸâæ—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

22 ç∑à“πºŸâÕ“«ÿ‚ ·≈–æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬  ‚ª√¥øíß§”Õ∏‘∫“¬¢Õßº¡ —°π‘¥‡∂Õ–é 2‡¡◊ËÕæ«°
  ‡¢“‰¥â¬‘π‡ª“‚≈æŸ¥‡ªìπ¿“…“Õ“√‡¡§ æ«°‡¢“¬‘Ëß‡ß’¬∫≈ß°«à“‡¥‘¡ ®“°π—Èπ‡ª“‚≈æŸ¥«à“

3çº¡‡ªìπ§π¬‘« ‡°‘¥∑’Ë‡¡◊Õß∑“√ǻ — ·§«âπ ’́≈’‡ ’́¬ ·µà‰¥â√—∫°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡π’È º¡
‡ªìπ»‘…¬å¢Õß°“¡“≈‘‡Õ≈* ·≈–‡¢“‰¥âÕ∫√¡ —Ëß 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—°∫«™
 Ÿß ÿ¥†·≈–ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ ∑—ÈßÀ¡¥‡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¡

21:40 Õ“√‡¡§ À√◊Õ Œ’∫√Ÿ ·µà‚¥¬¡“°∑’ËÕâ“ß∂÷ß„π∑’Ëπ’È‡ªìπ¿“…“Õ“√‡¡§ ´÷Ëß‡ªìπ¿“…“∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë¡’§«“¡‡°’Ë¬«æ—π°—∫¿“…“
Œ’∫√Ÿ ‡ªìπ¿“…“∑’Ë™“«¬‘«„πª“‡≈ ‰µπå à«π¡“°„™âæŸ¥°—π„πµÕπµâπ§√‘ µ»µ«√√…∑’Ë 1

22:3 °“¡“≈‘‡Õ≈  ‡ªìπÕ“®“√¬å∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß¡“°¢Õßæ«°ø“√’ ’ ´÷Ëß‡ªìπ°≈ÿà¡™“«¬‘«‡§√àß»“ π“
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∑”‰¡‡ª“‚≈∂÷ß¡“µ‘¥µ“¡æ√–‡¬´Ÿ
6‡¡◊ËÕº¡‡¥‘π∑“ß„°≈â®–∂÷ß‡¡◊Õß¥“¡— °—  °Á¡’∫“ßÕ¬à“ß‡°‘¥¢÷Èπ ª√–¡“≥‡∑’Ë¬ß ®ŸàÊ °Á¡’· ß «à“ß

®â“®“°∑âÕßøÑ“ àÕß≈ß¡“√Õ∫µ—«º¡ 7º¡°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∑—ÈßÀ≈“¬∑’ËÕ¬Ÿà°—∫º¡°Á‡ÀÁπ· ß «à“ßπ—Èπ¥â«¬ ·µàæ«°‡¢“‰¡à‡¢â“„®‡ ’¬ß∑’ËæŸ¥
°—∫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¥“¡— °—  ∑’Ëπ—Ëπ®–¡’§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’°
§√—Èß‡∂‘¥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‡¡◊ËÕº¡°≈—∫‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈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¡°ÁæŸ¥«à“  ùÕß§å‡®â“™’«‘µ §πæ«°π’È√Ÿâ«à“º¡‡§¬‡¢â“‰ª„π∑’Ëª√–™ÿ¡
™“«¬‘«†·Ààß·≈â«·Ààß‡≈à“ ‡æ◊ËÕ®—∫§πæ«°π—Èπ∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õæ√–Õß§å‰ª¢—ß§ÿ°·≈–‡¶’Ë¬πµ’ 20‡¡◊ËÕ ‡∑‡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¢÷Èπ¡“«à“ ç°”®—¥
¡—π‰ª®“°‚≈°π’È ¡—π ¡§«√µ“¬é 23æ«°‡¢“√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◊ËÕ®–‰¥â√Ÿâ«à“ ∑”‰¡ºŸâ§π∂÷ß‰¥â√âÕßµ–‚°πµàÕµâ“π‡¢“Õ¬à“ßπ—Èπ 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 27ºŸâæ—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
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22:12 Õ“π“‡π’¬ „πÀπ—ß ◊Õ°‘®°“√ ¡’™“¬ 3 §π ∑’Ë„™â™◊ËÕπ’È‡À¡◊Õπ°—π ¥Ÿ„π°‘®°“√ 5:1 ·≈– 23:2  ”À√—∫Õ’° Õß§π
22:23 ‡À«’Ë¬ß‡ ◊ÈÕºâ“∑‘Èß‰ª ‡ªìπ°“√· ¥ß§«“¡‚°√∏¢Õßæ«°‡¢“
22:23 ¢«â“ßª“ΩÿÉπ≈–ÕÕß¢÷Èπ‰ª„πÕ“°“»  ‡ªìπ°“√· ¥ß§«“¡‚°√∏Õ’°«‘∏’Àπ÷Ëß
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29§πæ«°π—Èπ∑’Ë°”≈—ß®–‰µà «π‡ª“‚≈ °Áºß–∂Õ¬‰ª∑—π∑’ √«¡∑—ÈßºŸâæ—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¡“ ºŸâæ—π°Õß∑À“√‚√¡—π °Á‰¥âª≈àÕ¬µ—«‡ª“‚≈ ·µà‡æ√“–‡¢“Õ¬“°®–√Ÿâ«à“∑”‰¡‡ª“‚≈

∂÷ß∂Ÿ°™“«¬‘«°≈à“«À“ ‡¢“®÷ß —Ëß„Àâæ«°ºŸâπ”π—°∫«™·≈– ¡“™‘° ¿“·´πŒ’¥√‘π∑—ÈßÀ¡¥¡“ª√–™ÿ¡°—π
·≈–‡¢“æ“‡ª“‚≈ÕÕ°¡“¬◊πÕ¬ŸàµàÕÀπâ“æ«°‡¢“

23 ‡ª“‚≈®âÕß¡Õß‰ª∑’Ëæ«° ¡“™‘° ¿“ ·≈â«æŸ¥«à“ çæ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ º¡‰¥â„™â™’«‘µµàÕÀπâ“
  æ√–‡®â“ ‚¥¬¡’®‘µ„®∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑ÿ°‡√◊ËÕß¡“µ≈Õ¥®π∂÷ß∑ÿ°«—ππ’Èé 2Õ“π“‡π’¬* ÷́Ëß‡ªìπÀ—«Àπâ“

π—°∫«™ Ÿß ÿ¥† —Ëß„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¬◊πÕ¬Ÿà„°≈âÊ ‡ª“‚≈æŸ¥«à“ ç·°°≈â“¥Ÿ∂Ÿ°À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥¢Õßæ√–‡®â“‡™’¬«√÷é 5‡ª“‚≈
æŸ¥«à“ çæ’ËπâÕß§√—∫ º¡‰¡à√Ÿâ«à“™“¬§ππ’È‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß 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∑’Ëª√–™ÿ¡ ¿“«à“ çæ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ º¡‡ªìπø“√’ ’ ·≈–‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π
¢Õßø“√‘ ’¥â«¬ ∑’Ëº¡∂Ÿ° Õ∫ «ππ’È°Á‡æ√“–º¡‡™◊ËÕ«à“§πµ“¬®–øóôπ¢÷Èπ¡“Õ’°é

7‡¡◊ËÕ‡ª“‚≈æŸ¥Õ¬à“ßπ’È æ«°ø“√’ ’°—∫æ«° –¥Ÿ ’°Á‡√‘Ë¡‡∂’¬ß°—π ∑’Ëª√–™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“‚≈
12«—π√ÿàß¢÷Èπ æ«°¬‘«‰¥â¡“«“ß·ºπ°—π ‚¥¬ “∫“π°—π«à“®–‰¡à°‘πÀ√◊Õ¥◊Ë¡Õ–‰√‡≈¬ ®π°«à“®–

¶à“‡ª“‚≈‡ ’¬°àÕπ 13¡’¡“°°«à“ ’Ë ‘∫§π∑’Ë ¡√Ÿâ√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‡√’¬πµàÕºŸâæ—π°Õß∑À“√‚√¡—π„Àâπ”

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‡√◊ËÕß¢Õß¡—π„Àâ·πà™—¥¬‘Ëß¢÷Èπ
·≈â«æ«°‡√“®–¶à“¡—π°àÕπ∑’Ë®–¡“∂÷ß∑’Ëπ’Ëé

16·µà≈Ÿ°™“¬¢ÕßπâÕß “«‡ª“‚≈‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß·ºπ°“√π’È ‡¢“®÷ß‡¢â“‰ª„π§à“¬∑À“√·≈–‡≈à“‡√◊ËÕßπ’È
„Àâ‡ª“‚≈øíß 17‡ª“‚≈®÷ß‡√’¬°π“¬√âÕ¬§πÀπ÷Ëß¡“∫Õ°«à“ çæ“‡¥Á°Àπÿà¡§ππ’È ‰ªÀ“ºŸâæ—π ‡æ√“–‡¢“¡’
∫“ßÕ¬à“ß®–∫Õ°„ÀâºŸâæ—π∑√“∫é 18π“¬√âÕ¬®÷ßπ”‡¥Á°Àπÿà¡§ππ’È ‰ªÀ“ºŸâæ—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°Àπÿà¡µÕ∫«à“ çæ«°¬‘«‰¥âµ°≈ß°—π∑’Ë®–¢Õ„Àâ∑à“ππ”‡ª“‚≈‰ª∑’Ë ¿“„π«—πæ√ÿàßπ’È ‚¥¬·°≈âß
∑”‡ªìπ«à“æ«°‡¢“Õ¬“°®–‰µà «π‡ª“‚≈„Àâ≈–‡Õ’¬¥¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ 21Õ¬à“¬Õ¡∑”µ“¡π—Èππ–§√—∫ ‡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’Èæ«°‡¢“°Áæ√âÕ¡·≈â« ‡æ’¬ß·µà√Õ„Àâ∑à“πµ°≈ß‡∑à“π—Èπé 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´’´“√’¬“
23®“°π—ÈπºŸâæ—π‰¥â‡√’¬°π“¬√âÕ¬¢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 “¡∑ÿà¡§◊ππ’È 24‡µ√’¬¡¡â“„Àâ‡ª“‚≈¢’Ë¥â«¬ ·≈–§ÿâ¡°—π‡¢“„Àâ‰ª∂÷ß‡®â“‡¡◊Õß‡ø≈‘° åÕ¬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—Èπ¶à“¥â«¬ ·µàæÕº¡√Ÿâ«à“‡¢“‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚√¡—π

°Á√’∫π”∑À“√ÕÕ°‰ª™à«¬‡¢“ 28‡π◊ËÕß®“°º¡Õ¬“°®–√Ÿâ«à“æ«°¬‘«°≈à“«À“‡¢“¥â«¬‡√◊ËÕßÕ–‰√ ®÷ß‰¥â
π”µ—«‡¢“‰ª∑’Ë ¿“¢Õßæ«°¬‘« 29·≈–º¡æ∫«à“¡—π‡ªìπ‡√◊ËÕß‡°’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 —Ëß„Àâæ«°π—Èπ∑’Ë°≈à“«À“‡¢“¡“
øÑÕß√âÕß‡¢“°—∫∑à“π

31æ«°∑À“√‰¥â∑”µ“¡∑’Ëπ“¬æ—π —Ëß ‚¥¬„π§◊ππ—Èπ‡Õßæ«°∑À“√æ“‡ª“‚≈ÕÕ°‡¥‘π∑“ß‰ª∑’Ë‡¡◊Õß
Õ—π∑‘ª“µ√’ å 32„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

°‘®°“√ 23:35

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“√“™) ºŸâª°§√Õß·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ Õ¬Ÿà„π™à«ß 40 ªï°àÕπæ√–‡¬ Ÿ́‡°‘¥ ∂÷ß 4 ªïÀ≈—ß®“°æ√–‡¬ Ÿ́‡°‘¥
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246°‘®°“√ 24:1

™“«¬‘«°≈à“«À“‡ª“‚≈

24Àâ“«—πµàÕ¡“ Õ“π“‡π’¬À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥†æ«°ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ ∫“ß§π ·≈–∑π“¬·°âµà“ß
  ™◊ËÕ‡∑Õ√å∑Ÿ≈≈—  ‰¥â‡¥‘π∑“ß≈ß¡“∂÷ß‡¡◊Õß´’´“√’¬“·≈–øÑÕß√âÕß‡ª“‚≈µàÕÀπâ“‡®â“‡¡◊Õß

2‡¡◊ËÕ‡ª“‚≈∂Ÿ°‡√’¬°‡¢â“¡“ ‡∑Õ√å∑Ÿ≈≈— °Á‰¥â°≈à“«À“‡ª“‚≈µàÕÀπâ“∑à“πºŸâ«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¥’¢÷Èπ ‡æ√“–∑à“π¡Õß°“√≥å‰°≈ 3æ«°‡√“
√Ÿâ ÷°¬‘π¥’·≈–¢Õ∫æ√–§ÿ≥¬‘Ëßπ—°  ”À√—∫ ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë∑à“π‰¥â∑”„Àâ°—∫‡√“„π∑ÿ°Ê∑’Ë 4‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡ªìπ°“√
√∫°«π‡«≈“¢Õß∑à“π¡“°π—° º¡¢Õ§«“¡°√ÿ≥“∑à“π™à«¬øíßæ«°‡√“‡≈à“Õ¬à“ß¬àÕÊ 5‡π◊ËÕß®“°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◊ËπÊ °Á√’∫‡¢â“¡“º ¡‚√ß ¬◊π¬—π«à“∑’Ë‡∑Õ√å∑Ÿ≈≈— æŸ¥¡“∑—ÈßÀ¡¥π—Èπ‡ªìπ§«“¡®√‘ß

‡ª“‚≈·°âµà“ß„Àâµπ‡ÕßµàÕÀπâ“‡ø≈‘° å
10‡¡◊ËÕ‡®â“‡¡◊Õß„Àâ —≠≠“≥‡ª“‚≈æŸ¥ ‡¢“µÕ∫«à“ çº¡√Ÿâ«à“ ∑à“π‡ªìπºŸâæ‘æ“°…“‡Àπ◊Õ™π™“µ‘

π’È¡“À≈“¬ªï·≈â« º¡®÷ß¥’„®∑’Ë®–‰¥â·°âµà“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°ªíòπ¬ÿ¬ß„§√„π∑’Ëª√–™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√–‡¬ Ÿ́∑’Ëæ«°‡¢“‡√’¬°«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®“°∑’Ëº¡®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡‰ªÀ≈“¬ªï º¡‰¥â°≈—∫¡“‡æ◊ËÕ‡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‘Ëß∑”æ‘∏’™”√–≈â“ß*‡ √Á® ‰¡à¡’ΩŸß™πÀ√◊Õ§«“¡«ÿàπ«“¬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¬ŸàµàÕÀπâ“∑’Ëª√–™ÿ¡ ¿“·´πŒ’¥√‘π 21πÕ°®“°‡√◊ËÕßπ’È‡√◊ËÕß‡¥’¬«§◊Õ‡√◊ËÕß∑’Ëº¡‰¥â√âÕßµ–‚°π µÕπ
∑’Ë¬◊πÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ«à“ ùº¡∂Ÿ° Õ∫ «π«—ππ’È ‡æ√“–º¡‡™◊ËÕ‡√◊ËÕß°“√µ“¬·≈â«øóôπûé

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 ́ ÷Ëß‰¥â√—∫∑√“∫‡√◊ËÕß«‘∂’∑“ß¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́‡ªìπÕ¬à“ß¥’ °Á‰¥â‡≈◊ËÕπ°“√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·≈–¿√√¬“
24À≈“¬«—πµàÕ¡“ ‡ø≈‘° å¡“°—∫¥√Ÿ ‘≈≈“¿√√¬“¢Õß‡¢“ ÷́Ëß‡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 Õßªïºà“π‰ª ªÕ√ ‘Õ—  ‡ø ∑— *
°Á¡“√—∫µ”·ÀπàßºŸâ«à“·∑π‡ø≈‘° å ·µà‡π◊ËÕß®“°‡ø≈‘° åÕ¬“°®–‡Õ“„®§π¬‘« ®÷ß¬—ß§ßª≈àÕ¬„Àâ‡ª“‚≈
µ‘¥Õ¬Ÿà„π§ÿ°

‡ª“‚≈¢Õæ∫´’´“√å

25 “¡«—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«¬ àß‡ª“‚≈¡“„Àâ°—∫æ«°‡¢“∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡¥â«¬ (æ«°‡¢“‰¥â«“ß·ºπ
∑’Ë®–¶à“‡ª“‚≈„π√–À«à“ß∑“ß) 4‡ø ∑— µÕ∫«à“ ç‡ª“‚≈∂Ÿ°§«∫§ÿ¡µ—«Õ¬Ÿà∑’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¬Ÿà°—∫æ«°‡¢“‰¥â·ª¥À√◊Õ ‘∫«—π ‡ø ∑— °Á‡¥‘π∑“ß≈ß‰ª∑’Ë́ ’́ “√’¬“ «—π√ÿàß¢÷Èπ
‡¢“π—Ëß∫π∫—≈≈—ß°åæ‘æ“°…“·≈– —Ëß„Àâπ”‡ª“‚≈‡¢â“¡“ 7∑—π∑’∑’Ë‡ª“‚≈¡“∂÷ß æ«°§π¬‘«∑’Ë‡¥‘π∑“ß¡“
®“°‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡°Á¡“¬◊π≈âÕ¡‡¢“‰«â·≈–°≈à“«À“«à“‡ª“‚≈∑”º‘¥√â“¬·√ßÀ≈“¬Õ¬à“ß ∑—ÈßÊ ∑’Ëæ«°‡¢“æ‘ Ÿ®πå
‰¡à‰¥â —°Õ¬à“ß 8‡ª“‚≈µàÕ Ÿâ§¥’¥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¬ŸàµàÕÀπâ“»“≈¢Õß ’́́ “√å ́ ÷Ëß§«√®–‡ªìπÕ¬à“ßπ—ÈπÕ¬Ÿà·≈â«

∑à“π°Á√Ÿâ·≈â««à“ º¡‰¡à‰¥â∑”Õ–‰√º‘¥µàÕ™“«¬‘« 11∂â“º¡∑”º‘¥®√‘ßÀ√◊Õ∑”Õ–‰√∑’Ë ¡§«√µ“¬ º¡°Á
¬Õ¡µ“¬‰¡à¢—¥¢◊πÀ√Õ° ·µà∂â“¢âÕ°≈à“«À“∑’Ëæ«°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

°‘®°“√ 25:12

24:27 ªÕ√ ‘Õ—  ‡ø ∑—  ‡ªìπºŸâ«à“·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ „πªï §.».58 À√◊Õ 59-62 (æ.».601 À√◊Õ 602-605)
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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∑—Èß ÕßÕ¬Ÿà∑’Ëπ—ËπÀ≈“¬«—π ‡ø ∑— ‰¥â‡≈à“§¥’¢Õß‡ª“‚≈„Àâ°…—µ√‘¬åøíß«à“ ç¡’™“¬
§πÀπ÷Ëß∑’Ëπ’Ë‡ªìππ—°‚∑…∑’Ë‡ø≈‘° å‰¥â∑‘Èß‰«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¬Ÿàæ√âÕ¡Àπâ“°—π ‡æ◊ËÕ„Àâ§π∑’Ë∂Ÿ°øÑÕß‰¥â¡’‚Õ°“ ·°â¢âÕ°≈à“«À“‡ ’¬°àÕπ 17‡¡◊ËÕ
æ«°‡¢“µ“¡‡√“¡“∑’Ëπ’Ë ‡√“°Á‰¡à√Õ™â“ «—π√ÿàß¢÷Èπ‡√“¢÷Èππ—Ëß∫π∫—≈≈—ß°åæ‘æ“°…“ ·≈– —Ëß„Àâπ”µ—«™“¬
§ππ—Èπ‡¢â“¡“ 18‡¡◊ËÕæ«°∑’ËøÑÕß√âÕß‡¢“¬◊π¢÷Èπ°≈à“«À“‡¢“ ‡√“°Á‡ÀÁπ«à“¢âÕ°≈à“«À“π—Èπ‰¡à„™à‡ªìπ‡√◊ËÕß
Õ–‰√∑’Ë√â“¬·√ßÕ¬à“ß∑’Ë‡√“§‘¥ 19·µà°≈—∫‡ªìπ°“√‚µâ‡∂’¬ß°—π∑“ß¥â“π»“ π“¢Õßæ«°‡¢“‡Õß ·≈–
‡°’Ë¬«°—∫™“¬§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ‡¬ Ÿ́∑’Ëµ“¬‰ª·≈â« ∂÷ß·¡â‡ª“‚≈Õâ“ß«à“¬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿà 20‡√“‰¡à√Ÿâ«à“®– Õ∫ «π
‡√◊ËÕßæ«°π’ÈÕ¬à“ß‰√¥’ ‡√“®÷ß∂“¡‡ª“‚≈«à“ ‡¢“‡µÁ¡„®®–‰ª‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡‡æ◊ËÕ™”√–§¥’π’È∑’Ëπ—ËπÀ√◊Õ‰¡à 21·µà‡¢“
‰¥â√âÕß¢Õ„Àấ ’́ “√å‡ªìπºŸâµ—¥ ‘π‡¢“ ‡√“®÷ß‰¥â —Ëß„Àâ§ÿ¡¢—ß‡¢“‰«â°àÕπ®π°«à“‡√“®– àßµ—«‡¢“‰ª„Àấ ’́ “√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√ÿàß¢÷Èπ Õ“°√‘ªª“·≈–‡∫Õ√åπ‘  ‡¥‘π∑“ß¡“Õ¬à“ß¬‘Ëß„À≠àÕ≈—ß°“√·≈–‡¢â“‰ª„πÀâÕßµ—¥ ‘π
§¥’æ√âÕ¡°—∫æ«°ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“°√¡∑À“√·≈–ºŸâπ”§π ”§—≠Ê ¢Õß‡¡◊Õß ‡ø ∑—  —Ëß„Àâπ”‡ª“‚≈‡¢â“¡“
24®“°π—Èπ‡ø ∑— °ÁæŸ¥«à“ ç°…—µ√‘¬åÕ“°√‘ªª“·≈–∑ÿ°∑à“π∑’ËÕ¬Ÿà°—∫æ«°‡√“∑’Ëπ’Ë ∑à“π‡ÀÁπ™“¬§ππ’È ‰À¡
‡¢“‡ªìπ§π∑’Ë°≈ÿà¡§π¬‘«∑—ÈßÀ¡¥∑—Èß„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡·≈–∑’Ëπ’Ë ‰¥âÕâÕπ«Õπ‡√“·≈–‰¥â√âÕßµ–‚°π«à“
‡¢“‰¡à ¡§«√∑’Ë®–¡’™’«‘µÕ¬ŸàÕ’°µàÕ‰ª 25·µà‡√“‰¡à‡ÀÁπ«à“ ‡¢“®–∑”º‘¥Õ–‰√∂÷ß¢—ÈπµâÕßµ“¬ ·≈–‡¡◊ËÕ
‡¢“‰¥â¢Õ„Àâ®—°√æ√√¥‘ Õ∫ «π‡Õß ‡√“®÷ßµ—¥ ‘π„® àß‡¢“‰ª 26·µà‡√“‰¡à√Ÿâ«à“®–‡¢’¬π∫Õ°®—°√æ√√¥‘
‡°’Ë¬«°—∫™“¬§ππ’ÈÕ¬à“ß‰√ ‡√“®÷ßæ“‡¢“¡“Õ¬ŸàµàÕÀπâ“æ«°∑à“π ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘ËßµàÕÀπâ“∑à“π
°…—µ√‘¬åÕ“°√‘ªª“ ‡æ◊ËÕ∑’Ë«à“À≈—ß®“°°“√ Õ∫ «π§√—Èßπ’Èºà“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“

26°…—µ√‘¬åÕ“°√‘ªª“*æŸ¥°—∫‡ª“‚≈«à“ çµÕππ’È ‡®â“æŸ¥·°âµà“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¡“·°âµà“ß„Àâ°—∫µ—«‡ÕßµàÕÀπâ“∑à“π„π«—ππ’È µàÕ¢âÕ°≈à“«À“∑—ÈßÀ¡¥¢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¬

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
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4™“«¬‘«∑ÿ°§π√Ÿâ®—°¢â“æ‡®â“¡“µ—Èß·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
§” —≠≠“∑’Ëæ«°‡√“ ‘∫ Õßµ√–°Ÿ≈À«—ß∑’Ë®–‰¥â√—∫ ®÷ß‰¥â√—∫„™âæ√–‡®â“Õ¬à“ß¢¬—π¢—π·¢Áß∑—Èß«—π∑—Èß§◊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◊ËÕµàÕµâ“π‡¬ Ÿ́™“«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“¡∑’Ëª√–™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§√—ÈßÀπ÷Ëß µÕπ∑’Ë¢â“æ‡®â“°”≈—ß‡¥‘π∑“ß‰ª‡¡◊Õß¥“¡— °—  ‚¥¬‰¥â√—∫ ‘∑∏‘Õ”π“®®“°æ«°À—«Àπâ“

π—°∫«™ 13µÕππ—Èπ‡ªìπ‡«≈“ª√–¡“≥‡∑’Ë¬ß ¢≥–∑’Ë¢â“æ‡®â“°”≈—ß‡¥‘π∑“ßÕ¬Ÿàπ—Èπ ¢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«°‡√“∑—ÈßÀ¡¥≈â¡≈ß°—∫æ◊Èπ ·≈–¢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◊ËÕ·µàßµ—Èß‡®â“„Àâ‡ªìπºŸâ√—∫„™â ‡æ◊ËÕ‰ª∫Õ°§πÕ◊Ëπ∂÷ß‡√◊ËÕß∑’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®– àß‡®â“‰ªÀ“  18‡æ◊ËÕ‡ªî¥µ“¢Õßæ«°‡¢“ „ÀâÀ—π®“°§«“¡¡◊¥ Ÿà§«“¡ «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‡¢“
19ç¢â“·µà °…—µ√‘¬åÕ“°√‘ªª“ ‡¡◊ËÕ‡ªìπÕ¬à“ßπ’È ¢â“æ‡®â“®÷ß‰¥â‡™◊ËÕøíßπ‘¡‘µ*∑’Ë¡“®“° «√√§åπ—Èπ

20¢â“æ‡®â“‡√‘Ë¡ ÕπºŸâ§π„π‡¡◊Õß¥“¡— °— °àÕπ ®“°π—Èπ°Á —Ëß ÕπºŸâ§π„π‡¬√Ÿ́ “‡≈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¢≥–∑’ËÕ¬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“

°‘®°“√ 26:22

26:11  “ª·™àß ¡’§«“¡À¡“¬‚¥¬π—¬ À¡“¬∂÷ßé ∫ª√–¡“∑é À√◊Õ ç¥Ÿ∂Ÿ°é
26.14 Õ“√‡¡§  ‡ªìπ¿“…“∑’Ë™“«¬‘«„πª“‡≈ ‰µπå à«π¡“°„™âæŸ¥°—π„πµÕπµâπ§√‘ µå»µ«√√…∑’Ë 1
26.14 µàÕ Ÿâ°—∫‡√“  „π¿“…“‡¥‘¡ „™â§”«à“ ‡µ–ªÆ—°
26:19 π‘¡‘µ ∫“ß ‘Ëß§≈â“¬§«“¡Ωíπ‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕæ√–‡®â“µâÕß°“√æŸ¥°—∫¡πÿ…¬å
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‰¡à‰¥âæŸ¥Õ–‰√‡≈¬ πÕ°®“° ‘Ëß∑’ËºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†·≈–‚¡‡  ‰¥â∫Õ°‰«â·≈â««à“®–‡°‘¥¢÷Èπ 23π—Ëπ§◊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¥·°âµà“ß„π‡√◊ËÕßµà“ßÊÕ¬Ÿàπ—Èπ ‡ø ∑— °Áµ–‡∫Áß‡ ’¬ß¢÷Èπ¡“«à“ ç‡ª“‚≈ ·°

‡ ’¬ µ‘‰ª·≈â« ·°‡√’¬π¡“°‡°‘π‰ª®π‡ªìπ∫â“‰ª·≈â«é 25‡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√“–
‡√◊ËÕßπ’È ‰¡à‰¥â∑”°—πÕ¬à“ß≈—∫Ê ≈àÕÊ 27¢â“·µà°…—µ√‘¬åÕ“°√‘ªª“ ∑à“π‡™◊ËÕ ‘Ëß∑’ËºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“‡¢’¬π
À√◊Õ‡ª≈à“  ¢â“æ‡®â“√Ÿâ«à“∑à“π‡™◊ËÕ·πàé 28®“°π—Èπ °…—µ√‘¬åÕ“°√‘ªª“°ÁæŸ¥°—∫‡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‡«≈“ —ÈπÀ√◊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‚√¡

27 ‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“∑’Ëæ«°‡√“®–‡¥‘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—Èπ°”≈—ß®–·≈àπ‰ªµ“¡∑à“µà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿàµ“¡·π«™“¬Ωíòß¢Õß·§«âπ‡Õ‡™’¬* ·≈â«
æ«°‡√“°ÁÕÕ°∑–‡≈‰ª Õ“√‘  ∑“√§— ‰ª°—∫æ«°‡√“¥â«¬ ‡¢“‡ªìπ™“«‡¡◊Õß‡∏ –‚≈π‘°“„π·§«âπ¡“
‘́‚¥‡π’¬ 3æÕ«—π√ÿàß¢÷Èπ 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° Ÿà∑–‡≈ °√–· ≈¡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∑’Ëπ’Ëπ“¬√âÕ¬‰¥âæ∫‡√◊Õ≈”Àπ÷Ëß∑’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 ∑’ËÕ¬Ÿàµ√ß¢â“¡°—∫·À≈¡ —≈‚¡‡π 8‡√◊Õ·≈àπ‡≈’¬∫™“¬Ωíòß‡°“–§√’µ‰ª
¥â«¬§«“¡¬“°≈”∫“° ·≈â«°Á¡“∂÷ß∑’ËÀπ÷Ëß™◊ËÕ«à“ ∑à“ß“¡¥’ „°≈â‡¡◊Õß≈“‡´’¬

°‘®°“√ 26:23

26:23 °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õæ√–§√‘ µå
26:30 ‡∫Õ√åπ‘   πâÕß “«¢ÕßÕ“°√‘ªª“‡ªìπ≈Ÿ° “«§π‚µ¢Õß‡Œ‚√¥ Õ“°√‘ªª“∑’Ë 1
26:32 ´’´“√å  µ”·Àπàß∑’Ë„™â‡√’¬°®—°√æ√√¥‘¢Õß‚√¡—π
27:2 ‡Õ‡™’¬  ¿“§µ–«—πµ°¢Õßª√–‡∑»µ√ÿ°’„πªí®®ÿ∫—π
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9æ«°‡√“‡ ’¬‡«≈“‰ª¡“° ·≈–µÕππ’È°Á‰¡àª≈Õ¥¿—¬·≈â«∑’Ë®–·≈àπ‡√◊Õ ‡æ√“–«—πÕ¥Õ“À“√*¢Õß
¬‘«°Áºà“π‰ª·≈â« ‡ª“‚≈®÷ß‡µ◊Õπæ«°‡¢“«à“ 10ç∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬ º¡‡ÀÁπ«à“°“√‡¥‘π∑“ß§√—Èßπ’È®–ª√– ∫
°—∫§«“¡À“¬π– ·≈–®–∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß„À≠àÀ≈«ß ‰¡à„™à·µà‡©æ“– ‘π§â“·≈–‡√◊Õ
‡∑à“π—Èπ ·µà¬—ß√«¡∂÷ß™’«‘µ¢Õßæ«°‡√“¥â«¬é 11·µà·∑π∑’Ëπ“¬√âÕ¬®–øíß§”‡µ◊Õπ¢Õß‡ª“‚≈ ‡¢“°≈—∫
‰ª‡™◊ËÕ°—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∑–‡≈
13‡¡◊ËÕ¡’≈¡æ—¥¡“®“°∑‘»„µâ‡∫“Ê æ«°‡¢“°Á§‘¥«à“ çπ’Ë·À≈–‡ªìπ≈¡∑’Ë‡√“Õ¬“°‰¥âé æ«°‡¢“

®÷ß∂Õπ ¡Õ‡√◊Õ¢÷Èπ ·≈â«·≈àπ‰ªµ“¡™“¬Ωíòß‡°“–§√’µ 14·µà‰¡à™â“°Á¡’≈¡æ“¬ÿ§≈â“¬‡ŒÕ√å√‘‡§π ∑’Ë‡√’¬°
«à“≈¡µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ æ—¥¡“®“°‡°“– 15‡√◊Õµ‘¥Õ¬Ÿà∑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√“–‡¡◊ËÕ§◊ππ’È¡’∑Ÿµ «√√§å¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ‡ªìπ‡®â“¢Õßº¡ ·≈–ºŸâ∑’Ëº¡√—∫
„™âÕ¬Ÿà‰¥â¡“¬◊πÕ¬Ÿà¢â“ßÊ º¡ 24·≈â«∫Õ°«à“ ç‰¡àµâÕß°≈—«‡ª“‚≈ ‡®â“®–µâÕß‰¥â¬◊πÕ¬ŸàµàÕÀπâ“´’́ “√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√

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
‰¡àµâÕßÀà«ßÀ√Õ° ®–‰¡à¡’º¡ —°‡ âπÀ≈ÿ¥‰ª®“°À—«¢Õßæ«°§ÿ≥·¡â·µà§π‡¥’¬«é 35‡¡◊ËÕ‡ª“‚≈æŸ¥‡ √Á®
‡¢“°Á‡Õ“¢π¡ªíß¡“°≈à“«¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“µàÕÀπâ“§π∑—ÈßÀ¡¥·≈â«°ÁÀ—°°‘π 36∑ÿ°§π°Á¡’°”≈—ß„®¢÷Èπ¡“
·≈–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°
39æÕ «à“ß·≈â« æ«°‡¢“‰¡à√Ÿâ«à“·ºàπ¥‘π∑’Ë‡ÀÁππ—Èπ‡ªìπ∑’Ë‰Àπ ·µàæ«°‡¢“ —ß‡°µ‡ÀÁπÕà“«∑’Ë¡’

™“¬À“¥·ÀàßÀπ÷Ëß æ«°‡¢“®÷ßµ—¥ ‘π„®«à“∂â“‡ªìπ‰ª‰¥â®–π”‡√◊Õ·≈àπ‰ª‡°¬µ◊Èπ∫πÀ“¥·Ààßπ—Èπ 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¥¿—¬

‡ª“‚≈∫π‡°“–¡Õ≈µ“

28À≈—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§πºŸâπ’ÈµâÕß‡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∫«¡¢÷Èπ À√◊Õ‰¡à°Á≈â¡≈ß¢“¥„®
µ“¬∑—π∑’ ·µàÀ≈—ß®“°∑’Ë‰¡à‡ÀÁπ¡’Õ–‰√º‘¥ª°µ‘‡°‘¥¢÷Èπ°—∫‡ª“‚≈ æ«°‡¢“°Á‡ª≈’Ë¬π„®·≈–æŸ¥«à“ ‡ª“‚≈
‡ªìπ‡∑æ‡®â“

28:4 ‡®â“·¡à·Ààß§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡  ºŸâ§π§‘¥«à“¡’‡®â“·¡à™◊ËÕ«à“§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡¡’Àπâ“∑’Ë≈ß‚∑…§π‰¡à¥’

°‘®°“√ 27:29

05 act 26/8/03, 10:54 AM252



253

7„°≈âÊ ·∂«π—Èπ ¡’∑ÿàßÀ≠â“¢ÕßÀ—«Àπâ“‡°“–∑’Ë™◊ËÕ«à“ ªŸ∫≈‘Õ—  ‡¢“‡™‘≠æ«°‡√“‡¢â“‰ª„π∫â“π
·≈–‡≈’È¬ß¥ŸªŸ‡ ◊ËÕæ«°‡√“‡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«°‡√“¡“° ‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“∑’Ë®–·≈àπ‡√◊ÕµàÕ‰ª æ«°‡¢“‰¥â®—¥·®ßÀ“
 ‘Ëß¢Õßµà“ßÊ ∑’Ë‡√“®”‡ªìπ ”À√—∫°“√‡¥‘π∑“ß¡“„Àâ

‡ª“‚≈‡¥‘π∑“ß‰ª∑’Ë°√ÿß‚√¡
11 “¡‡¥◊ÕπÀ≈—ß®“°‡√◊Õ·µ° æ«°‡√“‰¥â≈ß‡√◊Õ∑’Ë¡“·«–æ—°Õ¬Ÿà∑’Ë‡°“–π’È„π™à«ßƒ¥ŸÀπ“« ‡ªìπ‡√◊Õ

∑’Ë¡“®“°‡¡◊ÕßÕ‡≈Á°´“π‡¥√’¬ ‚¥¬¡’√Ÿªæ√–·Ω¥*·°– ≈—°Õ¬Ÿà∑’ËÀ—«‡√◊Õ 12æ«°‡√“¡“∂÷ß‡¡◊Õß‰´√“§‘« å
·≈–æ—°Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë “¡«—π 13®“°∑’Ëπ’Ë æ«°‡√“·≈àπ‡√◊ÕµàÕ‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‡√Õ’¬Ÿ¡ „π«—π√ÿàß¢÷Èπ°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¬Ÿà¥â«¬‡ªìπ‡«≈“‡®Á¥«—π µàÕ®“°π—Èπæ«°‡√“°Á‡¥‘π∑“ß‰ª‚√¡ 15‡¡◊ËÕæ«°æ’ËπâÕß„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¡“°

‡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¡ºŸâπ”¢Õß™“«¬‘« ‡¡◊ËÕ∑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‡¡◊ËÕæ«°‚√¡—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¡¡’‡√◊ËÕß®–øÑÕß√âÕß§π√à«¡™“µ‘¢Õßº¡‡Õß20π’Ë‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ëº¡¢Õæ∫‡æ◊ËÕæŸ¥§ÿ¬°—∫æ«°§ÿ≥ §«“¡®√‘ß
·≈â«∑’Ëº¡µâÕß∂Ÿ°≈à“¡‚´àÕ¬Ÿàπ’È °Á‡æ√“–‡ÀÁπ·°à§«“¡À«—ß¢Õß™“«Õ‘ √“‡Õ≈*é

21æ«°ºŸâπ”™“«¬‘«®÷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’° ‡¡◊ËÕ∂÷ß«—ππ—¥æ∫ °Á¡’§π¡“°°«à“‡¥‘¡¡“À“‡ª“‚≈„π∑’Ëæ—°
¢Õß‡¢“ ‡ª“‚≈‰¥âÕ∏‘∫“¬·≈–‡ªìπæ¬“π∂÷ß·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ æ¬“¬“¡™—°®Ÿßæ«°π—Èπ„Àâ‡™◊ËÕ„π
æ√–‡¬ Ÿ́ ‚¥¬Õâ“ß®“°°Æ¢Õß‚¡‡  ·≈–®“° ‘Ëß∑’Ëæ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†‡¢’¬π‰«â ‡ª“‚≈‰¥â∑”Õ¬à“ß

28:8 ‚√§∫‘¥  ‚√§∑’Ë¡’Õ“°“√§≈â“¬°—∫‚√§∑âÕß√à«ß
28:11 æ√–·Ω¥  √Ÿªªíôπ¢Õß§“ ‡µÕ√å·≈–‚æ≈≈—°´å æ√– ÕßÕß§å¢Õß°√’°
28:15 µ≈“¥Õ—ªªïÕ—   ‡ªìπ‡¡◊Õß∑’ËÕ¬ŸàÀà“ß®“°°√ÿß‚√¡‰ªª√–¡“≥ 69 °‘‚≈‡¡µ√
28:15 ‚√ß·√¡ “¡À≈—ß  ‡ªìπ‡¡◊Õß∑’ËÕ¬ŸàÀà“ß®“°°√ÿß‚√¡‰ªª√–¡“≥ 48 °‘‚≈‡¡µ√
28:19 ´’´“√å  µ”·Àπàß∑’Ë„™â‡√’¬°®—°√æ√√¥‘¢Õß‚√¡—π
28:20 Õ‘ √“‡Õ≈  ™π™“µ‘¬‘«

°‘®°“√ 28:23
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π’Èµ—Èß·µà‡™â“®π‡¬Áπ 24∫“ß§π‡™◊ËÕ„π ‘Ëß∑’Ë‡¢“æŸ¥ ∫“ß§π°Á‰¡à‡™◊ËÕ 25‡°‘¥°“√¢—¥·¬âß°—π‡Õß„πÀ¡Ÿàæ«°
‡¢“ ∫“ß§π‡√‘Ë¡‡¥‘πÀπ’‰ªÀ≈—ß®“°∑’Ë‡ª“‚≈æŸ¥«à“ çæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†æŸ¥‰«â∂Ÿ°µâÕß‡≈¬ ‡¡◊ËÕæŸ¥
°—∫∫√√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 ¥◊ÈÕ¥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—Èπ æ«°∑à“π§«√√Ÿâ ‰«â«à“ ‡√◊ËÕß§«“¡√Õ¥®“°æ√–‡®â“π’È ‰¥â àß‰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—°

°‘®°“√ 28:24
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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“‚≈‡¥‘¡™◊ËÕ«à“‡´“‚≈ ‡¢“‡ªìπ™“«¬‘«∑’Ë¡’°“√»÷°…“¥’ ‡¢“¡“®“°‡¡◊Õß∑“√ǻ — „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—«
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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‘
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®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
„π°√ÿß‚√¡

§”∑—°∑“¬®“°‡ª“‚≈

1®“°‡ª“‚≈∑“ ¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå æ√–‡®â“‰¥â‡√’¬°º¡„Àâ¡“‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°* ·≈–·µàßµ—Èßº¡„Àâ
 ¡“ª√–°“»¢à“«¥’†∑’Ë¡“®“°æ√–‡®â“ 2æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“‰¥âª√–°“»¢à“«¥’π’È ‰«â°àÕπÀπâ“π’È·≈â«

„πæ√–§—¡¿’√å†Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï 3¢à“«¥’π’È‡ªÁπ‡√◊ËÕß√“«‡°’Ë¬«°—∫æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ §◊Õæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µ‡®â“
¢Õßæ«°‡√“ æ√–Õß§å‰¥â‡°‘¥¡“‡ªìπ¡πÿ…¬åºà“π∑“ß‡™◊ÈÕ “¬¢Õß¥“«‘¥† 4‡¡◊ËÕæ√–Õß§åøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡
µ“¬ æ√–‡®â“‰¥â·µàßµ—Èßæ√–Õß§å„Àâ‡ªìπæ√–∫ÿµ√ºŸâ‡µÁ¡‰ª¥â«¬ƒ∑∏‘ÏÕ”π“® ºà“π∑“ßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
5æ«°‡√“‰¥â√—∫ ‘∑∏‘æ‘‡»…ºà“π∑“ßæ√–‡¬ Ÿ́„Àâ¡“‡ªìπ»‘…¬å‡Õ° ‡æ◊ËÕæ«°‡√“®–‰¥âπ”§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«„Àâ¡“
‰«â«“ß„®·≈–‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“ æ«°‡√“∑”ß“ππ’È‡æ◊ËÕ„Àâ‡°’¬√µ‘°—∫æ√–§√‘ µå 6æ«°§ÿ≥°Á√«¡Õ¬Ÿà„π°≈ÿà¡
§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«π’È¥â«¬ ·≈–æ√–‡®â“°Á‡√’¬°æ«°§ÿ≥„Àâ¡“‡ªìπ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå

7º¡‡¢’¬π®¥À¡“¬©∫—∫π’È∂÷ßæ«°§ÿ≥∑ÿ°§π∑’ËÕ¬Ÿà„π°√ÿß‚√¡ æ«°∑’Ëæ√–‡®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«¬‡∂‘¥

‡ª“‚≈Õ∏‘…∞“π¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“
8°àÕπÕ◊Ëπº¡¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“¢Õßº¡ºà“π∑“ßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µ‡®â“  ”À√—∫æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π ‡æ√“–

§π∑—Ë«‚≈°µà“ß°Áæ“°—πæŸ¥∂÷ß§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßæ«°§ÿ≥ 9æ√–‡®â“∑’Ëº¡√—∫„™â ÿ¥À—«„®„π°“√ª√–°“»¢à“«¥’
‡°’Ë¬«°—∫æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§åπ—Èπ ‡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“¡∑’Ëµ—Èß„®‡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‡≈¬ ∑—Èß§π°√’°·≈–§π∑’Ë‰¡à„™à°√’°* ∑—Èß§π©≈“¥·≈–§π‚ßà 15π—Ëπ‡ªìπ‡Àµÿ
∑’Ëº¡æ√âÕ¡∑’Ë®–ª√–°“»¢à“«¥’„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥∑’ËÕ¬Ÿà„π°√ÿß‚√¡

16º¡‰¡à≈–Õ“¬‡°’Ë¬«°—∫¢à“«¥’π’ÈÀ√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“

‚√¡ 1:17

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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ç§π∑’Ëæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫®–„™â™’«‘µ¥â«¬§«“¡‰«â«“ß„®é  (Œ“∫“°ÿ° 2:4)

¡πÿ…¬å∑ÿ°§π‡ªìπ§π∫“ª
18‡æ√“–æ√–‡®â“°”≈—ß· ¥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¬Ÿà·≈â« 20π—∫µ—Èß·µà«—π·√°∑’Ë √â“ß‚≈°π’È¡“ §ÿ≥ ¡∫—µ‘µà“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“„®‡√◊ËÕßπ’È ‰¥â®“° ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ëæ√–‡®â“ √â“ß¢÷Èπ¡“ ¥â«¬‡Àµÿπ’È¡πÿ…¬å®÷ß‰¡à¡’¢âÕ·°âµ—«‡≈¬
21‡æ√“–‡¢“√Ÿâ®—°æ√–‡®â“ ·µà‰¡à‰¥â„Àâ‡°’¬√µ‘æ√–Õß§åµ“¡∑’Ëæ√–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“§«“¡
¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–‡®â“‡∑’Ë¬ß·∑â·≈–‰¡à¡’«—πµ“¬π’È ‰ª·≈°°—∫√Ÿªªíôπ∑’Ë∑”¢÷Èπ¡“‡ªìπ√Ÿª¢Õß¡πÿ…¬å∑’ËµâÕßµ“¬
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™“¬
°—∫ºŸâ™“¬∑” ‘Ëß∑’Ëπà“√—ß‡°’¬®µàÕ°—π π’Ë·À≈–‡ªìπº≈°√√¡∑’Ëæ«°‡¢“‰¥â√—∫‡æ√“–∑‘Èß§«“¡®√‘ß‰ª

28‡æ√“–‡¢“‰¡à‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢Õß°“√√Ÿâ®—°æ√–‡®â“ æ√–‡®â“®÷ßª≈àÕ¬„Àâ‡¢“¡’§«“¡§‘¥∑’Ë‰√â§à“ ·≈–
∑”„π ‘Ëß∑’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¥ àÕ‡ ’¬¥ °“√‡°≈’¬¥™—ßæ√–‡®â“ §«“¡À¬“∫§“¬ §«“¡‡¬àÕÀ¬‘Ëß®ÕßÀÕß °“√Õ«¥µ—« °“√
§‘¥§âπ«‘∏’∑”™—Ë«·∫∫„À¡àÊ °“√‰¡à‡™◊ËÕøíßæàÕ·¡à 31°“√‡ªìπ§π‚ßà ‰¡à√—°…“§”æŸ¥ ‰¡à¡’§«“¡√—° ·≈–
¢“¥§«“¡‡¡µµ“ 32∑—ÈßÊ∑’Ë√Ÿâ°Æ‡°≥±å¢Õßæ√–‡®â“«à“§π∑’Ë∑” ‘Ëß‡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«¬

æ√–‡®â“≈ß‚∑…Õ¬à“ß¬ÿµ‘∏√√¡

2§ÿ≥§√—∫ §ÿ≥‰¡à¡’¢âÕ·°âµ—«À√Õ° ‡æ√“–‡«≈“∑’Ë§ÿ≥µ—¥ ‘π§πÕ◊Ëππ—Èπ °Á‡∑à“°—∫«à“§ÿ≥µ—¥ ‘πµ—«
 §ÿ≥‡Õß¥â«¬ ‡æ√“–§ÿ≥°Á∑”Õ¬à“ßπ—Èπ‡À¡◊Õπ°—π 2µÕππ’È‡√“√Ÿâ·≈â««à“æ√–‡®â“π—Èπ¬ÿµ‘∏√√¡∑’Ëµ—¥ ‘π

‚∑…§π∑’Ë∑”Õ¬à“ßπ—Èπ 3§ÿ≥§√—∫ §ÿ≥‰ªµ—¥ ‘π‚∑…§πÕ◊Ëπ∑’Ë∑”Õ¬à“ßπ—Èπ ·µàµ—«§ÿ≥°≈—∫¡“∑”‡ ’¬‡Õß
§ÿ≥§‘¥«à“®–Àπ’°“√≈ß‚∑…¢Õßæ√–‡®â“æâπÀ√◊Õ 4§ÿ≥¥ŸÀ¡‘Ëπ§«“¡°√ÿ≥“Õ—π¬‘Ëß„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—Èπ„π«—πæ‘æ“°…“ ·≈–„π«—ππ—Èπ§ÿ≥°Á®–‰¥â‡ÀÁπ«à“æ√–‡®â“µ—¥ ‘πÕ¬à“ß¬ÿµ‘∏√√¡ 6æ√–‡®â“
®–µÕ∫·∑π·µà≈–§πµ“¡ ‘Ëß∑’Ë‡¢“‰¥â∑”‰ª 7 à«π§π∑’Ë∑”§«“¡¥’Õ¬à“ß‰¡à¬àÕ∑âÕ‡æ◊ËÕ· «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∑’ËÕ¬ŸàπÕ°°Æ ‡¡◊ËÕ∑”∫“ª°Á®–∂Ÿ°∑”≈“¬‚¥¬‰¡àµâÕßÕâ“ß°Æ  à«π§π∑’ËÕ¬Ÿà„µâ°Æ ‡¡◊ËÕ
∑”∫“ª°Á®–∂Ÿ°≈ß‚∑…µ“¡°Æπ—Èπ 13‰¡à„™à·§à‰¥â¬‘π°Æ æ√–‡®â“°Á¬Õ¡√—∫·≈â« ·µàµâÕß∑”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
17∂â“§ÿ≥‡√’¬°µ—«‡Õß«à“¬‘« §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√Ÿâ¡“·≈â«®“°°Æπ—Èπ19∂â“§ÿ≥¡—Ëπ„®«à“§ÿ≥‡ªìπ§ππ”∑“ß„Àâ§πµ“∫Õ¥
§ÿ≥‡ªìπ· ß «à“ß„Àâ§π∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡¡◊¥ 20‡ªìπ§π™’È·π–§π‚ßà ·≈–‡ªìπ§√Ÿ Õπ§π∑’Ë‰¡à√Ÿâ‡√◊ËÕßÕ–‰√
‡≈¬ ∑’Ë§ÿ≥¡—Ëπ„®Õ¬à“ßπ’È‡æ√“–„π°Æπ—Èπ¡’§«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡®√‘ß„π√Ÿª·∫∫∑’Ë‡¢â“„®ßà“¬ 21∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ
∑”‰¡§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«
°Á‡À¡◊Õπ°—∫‰¡à‰¥â¢≈‘∫π—Ëπ·À≈– 26·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°≈—∫
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‰¡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

3∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ °“√‡ªìπ¬‘«π—Èπ‰¥â‡ª√’¬∫µ√ß‰ÀπÀ√◊Õ ∑”æ‘∏’¢≈‘∫π—Èπ¥’µ√ß‰ÀπÀ√◊Õ 2¥’·πàπÕπ
 ¡—π¡’ª√–‚¬™πå¡“°„π∑ÿ°‡√◊ËÕß ‡√◊ËÕß·√°§◊Õ æ√–‡®â“¡Õ∫∂âÕ¬§”¢Õßæ√–Õß§å„Àâ°—∫æ«°¬‘«

3∂â“¡’§π¬‘«∫“ß§π‰¡à́ ◊ËÕ —µ¬å°—∫æ√–Õß§å æ√–‡®â“°Á®–‰¡à́ ◊ËÕ —µ¬å‰ª¥â«¬Õ¬à“ßπ—ÈπÀ√◊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™—¥¢÷Èπ ®–«à“æ√–‡®â“
‰¡à¬ÿµ‘∏√√¡∑’Ë≈ß‚∑…æ«°‡√“À√◊Õ(º¡æŸ¥·∫∫§π∑—Ë«Ê‰ªπ–) 6‡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“°“√∑’Ëº¡‰¡à́ ◊ËÕ —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‡°‘¥
¢÷Èπé (‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë¡’∫“ß§π„ à√â“¬‡√“ À“«à“‡√“æŸ¥Õ¬à“ßπ—Èπ)  ¡§«√·≈â«∑’Ë§πæ«°π—Èπ®–∂Ÿ°≈ß‚∑…

¡πÿ…¬å∑ÿ°§π‡ªìπ§π∫“ª
9∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ®–«à“Õ¬à“ß‰√ æ«°‡√“§π¬‘«‰¥â‡ª√’¬∫°«à“§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«Õ¬à“ßπ—ÈπÀ√◊Õ ‰¡à‡≈¬ ‡æ√“–

‡√“∫Õ°·≈â««à“ ∑—Èß§π¬‘«·≈–§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«°ÁÕ¬Ÿà„µâÕ”π“®¢Õß∫“ª°—π∑—Èßπ—Èπ 10‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√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)

‚√¡ 2:28
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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¡’¢âÕ·°âµ—« ·≈–‡æ◊ËÕ∑ÿ°§π„π‚≈°®–µâÕßÕ¬Ÿà¿“¬„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
21·µàµÕππ’È æ√–‡®â“‰¥â‡ªî¥‡º¬„Àâ‡ÀÁπ«à“æ√–Õß§åπ—Èπ ◊́ËÕ —µ¬å·≈–∑”„π ‘Ëß∑’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’Èºà“π∑“ß§«“¡ ◊́ËÕ —µ¬å¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå* ‡æ◊ËÕ‡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√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“‡æ◊ËÕ®—¥°“√°—∫∫“ª ∑’Ëæ√–‡®â“
∑”Õ¬à“ßπ’È ‰¥â°Á‡æ√“–æ√–‡¬ Ÿ́π—Èπ ◊́ËÕ —µ¬å ·≈–¬Õ¡∑’Ë®–À≈—Ëß‡≈◊Õ¥·≈–µ“¬ °“√∑’Ëæ√–‡®â“„Àâæ√–‡¬ Ÿ́
‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“ °Á‡æ◊ËÕ· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“æ√–Õß§åπ—Èπ´◊ËÕ —µ¬å·≈–∑”„π ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß‡ ¡Õ ‡æ√“–æ√–Õß§å
Õ¥∑π ·≈–‰¡à‰¥â≈ß‚∑…§π∑’Ë∑”∫“ª„πÕ¥’µ 26πÕ°®“°π’Èæ√–‡®â“¬—ßµâÕß°“√· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ„πªí®®ÿ∫—π
π’È«à“æ√–Õß§åπ—Èπ ◊́ËÕ —µ¬å·≈–∑”„π ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß‡ ¡Õ ·≈–æ√–Õß§å¬Õ¡√—∫§π∑’Ë¡’™’«‘µµ“¡§«“¡
◊́ËÕ —µ¬å¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå*

27∑’π’È®–‡À≈◊ÕÕ–‰√„ÀâÕ«¥Õ’° ‰¡à‡À≈◊ÕÕ–‰√·≈â« ∑”‰¡≈à– ‡ªìπ‡æ√“–°Æ¢âÕ‰ÀπÀ√◊Õ „™à‡√◊ËÕß
∑’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◊ËÕß®“°¡’æ√–‡®â“Õß§å‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ ∂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“‡√◊ËÕß§«“¡‰«â«“ß„®π’È¡“¬°‡≈‘°°ÆÀ√◊Õ
Õ¬à“ß‰√ ‰¡à„™à‡≈¬ ·µà‡√“°”≈—ß π—∫ πÿπ°Æµà“ßÀ“°

µ—«Õ¬à“ß¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡

4 ·≈â«®–«à“Õ¬à“ß‰√ °—∫‡√◊ËÕß°Æ∑’ËÕ—∫√“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“
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æ√–‡®â“°Á‡≈¬π—∫«à“∑à“π‡ªìπ§π∑’Ëæ√–Õß§å¬Õ¡√—∫é
4 ”À√—∫§π∑’Ë∑”ß“ππ—Èπ §à“·√ß¢Õß‡¢“‰¡à‰¥âπ—∫«à“‡ªìπ¢Õß¢«—≠®“°π“¬®â“ß ·µà‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë‡¢“

 ¡§«√®–‰¥â√—∫ 5·µà∂â“§π‰Àπ·∑π∑’Ë®–∑”ß“π ·µà‰«â«“ß„®„πæ√–‡®â“∑’Ë¬Õ¡√—∫§πº‘¥ æ√–‡®â“°Á
π—∫«à“‡¢“‡ªìπ§π∑’Ëæ√–Õß§å¬Õ¡√—∫ ‡æ√“–«à“‡¢“‰«â«“ß„®æ√–Õß§åπ—Ëπ‡Õß 6§π∑’Ëæ√–‡®â“π—∫«à“‡ªìπ
§π∑’Ëæ√–Õß§å¬Õ¡√—∫‚¥¬‰¡à‰¥â¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ß“π∑’Ë‡¢“∑” °…—µ√‘¬å¥“«‘¥°Á‰¥âæŸ¥∂÷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—ÈπÀ√◊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“¡ —≠≠“
13æ√–‡®â“ —≠≠“°—∫Õ—∫√“Œ—¡·≈–≈Ÿ°À≈“π¢Õß∑à“π«à“ æ«°‡¢“®–‰¥â√—∫‚≈°π’È‡ªìπ¡√¥° ·µà

∑’Ëæ√–‡®â“ —≠≠“°—∫∑à“πÕ¬à“ßπ—Èπ ‰¡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°ÁµâÕß∂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—Èπ§” —≠≠“¢Õßæ√–‡®â“®÷ß¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡‰«â«“ß„® ‡æ◊ËÕ§” —≠≠“π—Èπ®–‰¥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∑’ËÕ¬Ÿà„µâ°Æ‡∑à“π—Èπ∑’Ë®–‰¥â√—∫ ·µà√«¡∂÷ß§π∑’Ë¡’§«“¡‰«â«“ß„®·∫∫‡¥’¬«°—∫Õ—∫√“Œ—¡
¥â«¬ ‡æ√“–∑à“π‡ªìπ∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡√“∑ÿ°§π 17‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√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
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«“ß„®·≈–¡’§«“¡À«—ßÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ∑—ÈßÊ ∑’Ë§” —≠≠“π—Èπ‡À≈◊Õ‡™◊ËÕ ·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‡≈¬ ∑—ÈßÊ ∑’ËÕ—∫√“Œ—¡√Ÿâ«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—¡‡™◊ËÕÕ¬à“ß·πà«·πà«à“ æ√–‡®â“ “¡“√∂∑”„π ‘Ëß∑’Ëæ√–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—Èπ 24·µà‡¢’¬π‰«â ”À√—∫‡√“¥â«¬ æ√–‡®â“‰¥âπ—∫«à“‡√“‡ªìπ§π∑’Ëæ√–Õß§å¬Õ¡√—∫ ‡æ√“–
‡√“‰«â«“ß„®æ√–Õß§åºŸâ∑’Ë∑”„Àâæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µ‡®â“¢Õß‡√“øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ 25‡æ√“–§«“¡º‘¥∫“ª
¢Õß‡√“ æ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫æ√–‡¬ Ÿ́„Àâ‡¢“‡Õ“‰ª¶à“ ·≈–æ√–‡®â“‰¥â∑”„Àâæ√–‡¬ Ÿ́øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬
‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥â‡ªìπ§π∑’Ëæ√–Õß§å¬Õ¡√—∫

 —πµ‘ ÿ¢·≈–§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’

5æ√–‡®â“‰¥âπ—∫«à“‡√“‡ªÁπ§π∑’Ëæ√–Õß§å¬Õ¡√—∫‡æ√“–‡√“‰«â«“ß„® ®÷ß‡°‘¥§«“¡ ß∫ ÿ¢¢÷Èπ√–À«à“ß
 ‡√“°—∫æ√–‡®â“ºà“π∑“ßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µ‡®â“¢Õß‡√“ 2æ√–‡¬ Ÿ́π”‡√“‡¢â“ Ÿà§«“¡‡¡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√Ÿâ∑’Ë®–Õ¥∑π 4§«“¡Õ¥∑ππ’È®–∑”„Àâ‡√“‡°‘¥§«“¡‰«â«“ß„® ∑’Ë‰¥â√—∫°“√
æ‘ Ÿ®πå¡“·≈â««à“‡ªìπ¢Õß·∑â ́ ÷Ëß®–∑”„Àâ‡√“‡°‘¥§«“¡À«—ß 5§«“¡À«—ßπ—Èπ‰¡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’Èæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫‡√“·≈â«‡æ√“–‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–§√‘ µå ¬‘Ëß°«à“π—Èπ‡√“®–√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¬‘Ëß°«à“π—Èπ ‡√“¬—ß
‰¥â‚ÕâÕ«¥æ√–‡®â“ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“¢Õß‡√“¥â«¬ ‡æ√“–æ√–Õß§å‰¥â∑”„Àâ‡√“°≈—∫¡“§◊π¥’
°—∫æ√–‡®â“·≈â«

Õ“¥—¡·≈–æ√–‡¬´Ÿ
12§π§π‡¥’¬«§◊ÕÕ“¥—¡∑’Ë∑”∫“ª ∫“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‡°‘¥¢÷Èπ„π‚≈°π’È°àÕπ∑’Ë®–¡’°Æ¢Õß‚¡‡  ‡ ’¬Õ’°
µÕππ—Èπæ√–‡®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—Èπ ·µ°µà“ß°—∫§«“¡º‘¥∑’ËÕ“¥—¡‰¥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—Èπ ·µ°µà“ß®“°º≈¢Õß§«“¡º‘¥∑’ËÕ“¥—¡‰¥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‘¥ ∑—ÈßÊ ∑’Ë∑”º‘¥µ—ÈßÀ≈“¬§√—Èß 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√–‡¬ Ÿ́§√‘ µåÕ¬à“ß·πàπÕπ18°Á‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë§π§π‡¥’¬«∑”º‘¥ ∑”„Àâ§π‡√“µâÕß∂Ÿ°µ—¥ ‘π«à“º‘¥ ¥—ßπ—Èπ
°“√∑”∂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‡¥’¬«
‡™◊ËÕøíß°Á∑”„Àâ§π‡ªìπ®”π«π¡“°‡ªìπ§π∑’Ëæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫¥â«¬ 20·µà‡¡◊ËÕ°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

6·≈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‘∏’®ÿà¡πÈ”‡¢â“„πæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µåπ—Èπ §◊Õ°“√®ÿà¡‡¢â“‰ª„π§«“¡µ“¬¢Õßæ√–Õß§åπ—Ëπ‡Õß
4¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ‡√“®ÿà¡‡¢â“„π§«“¡µ“¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ °ÁÀ¡“¬∂÷ß«à“‡√“∂Ÿ°Ωíß√à«¡°—∫æ√–Õß§å·≈â« ‡æ◊ËÕ‡√“
®–¡’«‘∂’™’«‘µ„À¡à‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§√‘ µåøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ ‚¥¬ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®Õ—π¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–∫‘¥“
5‡æ√“–∂â“‡√“‰¥â‡¢â“√à«¡‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—∫æ√–Õß§å„π§«“¡µ“¬π—Èπ  ‡√“°Á®–‰¥â‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—∫æ√–Õß§å
„π°“√øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬¥â«¬ 6‡√“√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—ÈπÕ¬à“ª≈àÕ¬„Àâ∫“ª¡“‡ªìπ‡®â“§√Õ∫§√Õß√à“ß°“¬∑’ËµâÕßµ“¬¢Õß§ÿ≥Õ’°‡≈¬ §«“¡∫“ª
∑”„Àâ§ÿ≥µâÕß‡™◊ËÕøíß·≈–∑”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√ŸâÀ√◊Õ«à“ ‡¡◊ËÕ§ÿ≥¬Õ¡¡Õ∫µ—«‡ªìπ∑“ ‡™◊ËÕøíß
„§√°Áµ“¡ §ÿ≥°Á‡ªìπ∑“ ¢Õß§πÊπ—Èπ·≈â« ‰¡à«à“®–‡ªìπ∑“ ¢Õß§«“¡∫“ª∑’Ë∑”„ÀâµâÕßµ“¬ À√◊Õ
‡ªìπ∑“ ∑’Ë‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“ ÷́Ëß®–π”‰ª∂÷ß™’«‘µ∑’Ëæ√–‡®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(∑’Ëº¡„™âµ—«Õ¬à“ß‡√◊ËÕß∑“ ¡“Õ∏‘∫“¬„Àâøíß °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°àÕπ ‡¡◊ËÕ§ÿ≥‡ªìπ∑“ ¢Õß§«“¡∫“ªπ—Èπ §ÿ≥°Á‡ªìπÕ‘ √– ‰¡à‰¥âÕ¬Ÿà„µâ°“√§«∫§ÿ¡¢Õß ‘Ëß
∑’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√“– ‘Ëß‡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∑’Ëπ”‰ª∂÷ß™’«‘µ∑’ËÕ¬Ÿà°—∫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

7æ’ËπâÕß§√—∫ æ«°§ÿ≥‰¡à√ŸâÀ√◊Õ«à“°Æπ—Èπ¡’Õ”π“®‡Àπ◊Õ¡πÿ…¬å‡©æ“–µÕπ¡’™’«‘µ‡∑à“π—Èπ (§ÿ≥°Á
 §ÿâπ‡§¬°—∫°Æ¥’Õ¬Ÿà·≈â«) 2¬°µ—«Õ¬à“ß‡™àπ ºŸâÀ≠‘ß∑’Ë·µàßß“π·≈â«®–µâÕßºŸ°¡—¥Õ¬Ÿà°—∫ “¡’µ“¡

°Æ‡¡◊ËÕ “¡’¢Õß‡∏Õ¬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ·µà∂â“ “¡’¢Õß‡∏Õµ“¬‰ª ‡∏Õ°ÁÀ≈ÿ¥æâπ®“°°Æ°“√·µàßß“ππ—Èπ 3·µà
∂â“ “¡’‡∏Õ¬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ·≈â«‡∏Õ‰ª‡ªìπ‡¡’¬™“¬Õ◊Ëπ °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—«‡√“
7·≈â«®–«à“¬—ß‰ß¥’ °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√ŸâÀ√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§√—ÈßÀπ÷Ëßº¡‡§¬¡’™’«‘µÕ¬Ÿà‚¥¬‰¡à¡’°Æ ·µàæÕ¡’°Æ¢÷Èπ¡“∫“ª°Áøóôπ§◊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—Èπ¡“≈àÕ≈«ßº¡·≈–¶à“º¡ 12¥—ßπ—Èπ √ÿª‰¥â«à“°Æπ—Èπ»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ·≈–∫—≠≠—µ‘π—Èπ°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

§«“¡∫“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 ‘Ëß∑’Ëº¡‡°≈’¬¥ 16∂â“º¡∑”„π ‘Ëß∑’Ëº¡‰¡àÕ¬“°∑” π—Ëπ· ¥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
 ‘Ëß∑’Ë™—Ë«√â“¬∑’Ëº¡‰¡àÕ¬“°∑” 20‡æ√“–©–π—Èπ∂â“º¡∑”„π ‘Ëß∑’Ëº¡‰¡àÕ¬“°∑” °Á· ¥ß«à“‰¡à„™àº¡∑’Ë‡ªìπ
§π∑” ·µà‡ªìπ∫“ª∑’ËÕ¬Ÿà„πº¡µà“ßÀ“°∑’Ë∑”

21º¡‡≈¬§âπæ∫°Æ¢âÕÀπ÷Ëß«à“ ‡¡◊ËÕ‰√°Áµ“¡∑’Ëº¡Õ¬“°®–∑”¥’ §«“¡™—Ë«®–Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ°—∫º¡‡ ¡Õ
22„π„®º¡‡ÀÁπ¥â«¬°—∫°Æ¢Õßæ√–‡®â“ 23·µàº¡°Á‡ÀÁπÕ’°°ÆÀπ÷Ëß∑’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’È24º¡π’Ëπà“ ¡‡æ™®√‘ßÊ „§√®–™à«¬™’«‘µº¡„Àâæâπ®“°√à“ß°“¬π’È∑’Ëπ”§«“¡µ“¬¡“„Àâ°—∫º¡
‰¥â∫â“ß 25¢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

8¥—ßπ—Èπ µàÕ‰ªπ’È§π∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë¡’ à«π„πæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå®–‰¡àµâÕß∂Ÿ°≈ß‚∑… 2‡æ√“–„πæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå
 °Æ∑’Ë¡“®“°æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†∑’Ë„Àâ™’«‘µπ—Èπ ‰¥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 àßæ√–∫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™’«‘µµ“¡ —π¥“π°Á¡—«·µà§‘¥∂÷ß§«“¡µâÕß°“√¢Õß°‘‡≈  ·µà§π∑’Ë„™â™’«‘µµ“¡
æ√–«‘≠≠“≥°Á®–§‘¥∂÷ß·µà‡√◊ËÕß∑’Ëæ√–«‘≠≠“≥µâÕß°“√ 6®‘µ„®∑’Ë —π¥“π§«∫§ÿ¡Õ¬Ÿàπ—Èπ®–π”‰ª∂÷ß
§«“¡µ“¬ ·µà®‘µ„®∑’Ëæ√–«‘≠≠“≥§«∫§ÿ¡®–π”‰ª∂÷ß™’«‘µ·≈– —πµ‘ ÿ¢ 7®‘µ„®∑’Ë —π¥“π§«∫§ÿ¡π—Èπ
‡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—Èπæ’ËπâÕß§√—∫ ‡√“‰¡à‰¥â‡ªìπÀπ’ÈÕ–‰√°—∫ —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—Èπ°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
18º¡∂◊Õ«à“§«“¡∑ÿ°¢å¬“°„π™’«‘µπ’È ‰¡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∑’Ëæ√–‡®â“®–‡ªî¥‡º¬„Àâ‡ÀÁπ«à“„§√‡ªìπ≈Ÿ°Ê ¢Õßæ√–Õß§å∫â“ß 20∑ÿ° ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“ √â“ß¢÷Èπ
¡“„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√“–‡√“√Ÿâ«à“∑ÿ° ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®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√–
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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“ºŸâÀ¬—Ëß√Ÿâ®‘µ„®√Ÿâ«à“Õ–‰√Õ¬Ÿà„π®‘µ„®
¢Õßæ√–«‘≠≠“≥ ‡æ√“–æ√–«‘≠≠“≥‰¥â√âÕß¢Õ„Àâ°—∫ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡®â“ µ“¡∑’Ëæ√–‡®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°àÕπ≈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
31‡√“®–«à“Õ¬à“ß‰√¥’‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßπ’È ∂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—Èπ„Àâ¡“µ“¬‡æ◊ËÕ‡√“∑ÿ°§π ∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ
æ√–Õß§å®–‰¡à¬‘Ëß„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß°—∫‡√“æ√âÕ¡°—∫æ√–∫ÿµ√¥â«¬À√◊Õ 33„§√®–øÑÕß§πæ«°π’È∑’Ëæ√–‡®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‰¥âπ—ËßÕ¬Ÿà∑“ß¢«“¡◊Õ¢Õßæ√–‡®â“«‘ß«Õπæ√–‡®â“·∑π‡√“ 35„§√®–·¬°‡√“ÕÕ°®“°§«“¡
√—°∑’Ëæ√–§√‘ µå¡’µàÕ‡√“‰¥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≈

9º¡°”≈—ßæŸ¥§«“¡®√‘ß„πæ√–§√‘ µå ‰¡à‰¥âæŸ¥‚°À° ·≈–„®¢Õßº¡∑’Ëæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†π”
Õ¬Ÿà  ¬◊π¬—π„π ‘Ëß∑’Ëº¡°”≈—ß®–æŸ¥π’È 2º¡‡ªìπ∑ÿ°¢å¡“°·≈–ª«¥√â“«„®Õ¬Ÿàµ≈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

‚√¡ 8:24
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‡ªìπ‡æ◊ËÕπ√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√«¡∑—Èß„Àâ‡¢“¡’∫√√æ∫ÿ√ÿ…∑’Ë¬‘Ëß„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 ◊∫‡™◊ÈÕ “¬¡“®“°Õ‘ √“‡Õ≈
§◊ÕÕ‘ √“‡Õ≈∑’Ë·∑â®√‘ß 7·≈–‰¡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—Èπé* 8· ¥ß«à“‰¡à„™à≈Ÿ°∑ÿ°§π ¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡∑’Ë‡°‘¥µ“¡∏√√¡™“µ‘®–π—∫«à“‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß
æ√–‡®â“ ·µàµâÕß‡ªìπ≈Ÿ°∑’Ë‡°‘¥®“°§” —≠≠“¢Õßæ√–‡®â“‡∑à“π—Èπ∂÷ß®–π—∫«à“‡ªìπºŸâ ◊∫‡™◊ÈÕ “¬®√‘ß 9§”
 —≠≠“π—Èπ«à“‰«âÕ¬à“ßπ’È§◊Õ çªïÀπâ“‡«≈“π’È ‡√“®–°≈—∫¡“ ·≈–´“√“Àå®–§≈Õ¥≈Ÿ°™“¬é*

10À√◊ÕÕ’°µ—«Õ¬à“ßÀπ÷Ëß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßπ’È §◊ÕµÕπ∑’Ë‡√‡∫§“Àå‰¥âµ—Èß∑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—Èπé*

16¥—ßπ—Èπ  ‘Ëßπ’È ‰¡à‰¥â¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡Õ¬“°‰¥âÀ√◊Õ§«“¡æ¬“¬“¡¢Õß§πÀ√Õ° ·µà¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡
‡¡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—Èπ æ√–‡®â“‡≈◊Õ°∑’Ë®–‡¡µµ“§π‰Àπ æ√–Õß§å°Á®–‡¡µµ“§ππ—Èπ
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°ªíôπ®–¬âÕπ∂“¡§πªíôπ‰¥âÀ√◊Õ«à“ ç∑”‰¡∂÷ßªíôπ‡√“·∫∫π’Èé 21™à“ßªíôπÀ¡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“∑—ÈßÊ ∑’Ëæ√–‡®â“µ—Èß„®®–· ¥ß§«“¡‚°√∏·≈–ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–Õß§å

‚√¡ 9:22

9:5 À√◊Õ ç¢Õ„Àâæ√–§√‘ µå ºŸâ‡ªìπ‡®â“‡Àπ◊Õ∑ÿ° ‘Ëß ‰¥â√—∫°“√ √√‡ √‘≠µ≈Õ¥‰ª Õ“‡¡πé
9:7 ç§π∑’Ë®–...‡∑à“π—Èπé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 21:12
9:9 çªïÀπâ“...≈Ÿ°™“¬é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 18:10,14
9:12 ç§πæ’Ë®–√—∫„™â§ππâÕßé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 25:23
9:13 ç‡√“...‡Õ´“«é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ¡“≈“§’ 1:2-3
9:13 À√◊Õ ç‡√“‡≈◊Õ°¬“‚§∫·µà‡√“ªØ‘‡ ∏‡Õ´“«é
9:15 ç‡√“...§ππ—Èπé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 33:19
9:17 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§◊Õæ«°‡√“π’Ë‡Õß æ√–Õß§å‰¡à‰¥â‡√’¬°§π®“°æ«°¬‘«‡∑à“π—Èπ ·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—Èπ∑’Ë·µà°àÕπ‡√“‰¡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¡√—∫‡¢“ ·≈–∑’Ëæ√–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—Èπ 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’ËπâÕß§√—∫  ‘Ëß∑’Ëº¡µâÕß°“√¡“° ·≈– ‘Ëß∑’Ëº¡Õ∏‘…∞“πµàÕæ√–‡®â“ ”À√—∫§π¬‘«°Á§◊Õ
   ¢Õ„Àâæ«°‡¢“‰¥â√—∫§«“¡√Õ¥ 2º¡‡ªìπæ¬“π«à“æ«°‡¢“¡’„®„Àâæ√–‡®â“·µà¢“¥§«“¡√Ÿâ

3æ«°‡¢“‰¡à√Ÿâ®—°§«“¡ ◊́ËÕ —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

‚√¡ 9:23

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™’«‘µµ“¡°Æπ—Èπ∑ÿ°Õ¬à“ßé* 6 ”À√—∫§π∑’Ëæ√–‡®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◊ËÕ™à«¬‡√“) 7çÀ√◊Õ„§√®–‡ªìπ§π≈ß‰ª„πÀ≈ÿ¡∑’Ë≈÷°¡“°é (À¡“¬∂÷ß≈ß‰ª‡™‘≠æ√–§√‘ µå
¢÷Èπ¡“®“°§«“¡µ“¬) 8‡æ√“–æ√–§—¡¿’√åæŸ¥‰«â«à“ ç∂âÕ¬§”π—ÈπÕ¬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√–‡¬ Ÿ́ §◊ÕÕß§å
‡®â“™’«‘µé ·≈–‡™◊ËÕ„π„®«à“æ√–‡®â“∑”„Àâæ√–‡¬´Ÿøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡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¡’«—πÕ—∫Õ“¬é* 12∑’Ëæ√–§—¡¿’√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‡¡◊ËÕæ«°‡¢“¬—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‡√◊ËÕß¢Õß§πÕ‘ √“‡Õ≈π—Èπ æ√–‡®â“æŸ¥«à“
ç‡√“‰¥â¬◊Ëπ¡◊Õ¢Õß‡√“ÕÕ°‰ª∑—Èß«—π

‚√¡ 10:21

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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„Àâ°—∫æ«°∑’Ë‰¡à‡™◊ËÕøíß·≈–µàÕµâ“π‡√“é  (Õ‘ ¬“Àå 65:2)

æ√–‡®â“‰¡à‰¥â≈◊¡§π¢Õßæ√–Õß§å

11º¡¢Õ∂“¡ÀπàÕ¬«à“ çæ√–‡®â“∑Õ¥∑‘Èß§π¢Õßæ√–Õß§å·≈â«À√◊ÕÕ¬à“ß‰√é ‡ªìπ‰ª‰¡à‰¥â µ—«
 º¡‡Õß°Á‡ªìπ§πÕ‘ √“‡Õ≈  ◊∫‡™◊ÈÕ “¬Õ—∫√“Œ—¡†¡“®“°‡ºà“‡∫π¬“¡‘π 2æ√–‡®â“‰¡à‰¥â∑‘Èß

§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«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–Õß§å† ·≈–‰¥â√◊ÈÕæ«°·∑àπ∫Ÿ™“†¢Õßæ√–Õß§å µÕππ’È‡À≈◊Õ·µàº¡§π‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ
·≈–æ«°‡¢“°Á°”≈—ßµ“¡≈à“º¡Õ¬Ÿàé* 4·µàæ√–‡®â“µÕ∫‡¢“«à“ ç¬—ß¡’§π¢Õß‡√“‡À≈◊ÕÕ¬ŸàÕ’°‡®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—Èπ®–«à“Õ¬à“ß‰√¥’ §πÕ‘ √“‡Õ≈‰¡à‰¥â‡®Õ ‘Ëß∑’Ë‡¢“À“ ·µà°≈ÿà¡§π∑’Ëæ√–‡®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“‰¥âµ—Èß„Àâº¡‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°†  ”À√—∫§π∑’Ë
‰¡à„™à¬‘« º¡µ—Èß„®∑’Ë®–„Àâß“π√—∫„™â¢Õßº¡π’È‚¥àß¥—ß‰ª∑—Ë« 14‡æ◊ËÕ∑”„Àâæ’ËπâÕß¬‘«¢Õßº¡Õ‘®©“ ‡º◊ËÕ®–
™à«¬„Àâæ«°‡¢“∫“ß§π√Õ¥‰¥â 15‡æ√“–∂â“‚≈°π’È ‰¥â°≈—∫¡“§◊π¥’°—∫æ√–‡®â“ ‡¡◊ËÕæ√–Õß§å∑Õ¥∑‘Èßæ«°
¬‘« ·≈â«®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ∂â“æ√–‡®â“¬Õ¡√—∫æ«°¬‘« °Á®–‡°‘¥°“√øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬π– ‘ 16∂â“·ªâß
 à«π∑’Ë·∫àßÕÕ°¡“∂«“¬‡ªìπ à«π·√°π—Èπ‡ªìπ¢Õßæ√–Õß§å  à«π∑’Ë‡À≈◊Õ∑—Èß°âÕπ°ÁµâÕß‡ªìπ¢Õßæ√–Õß§å¥â«¬

‚√¡ 11:1

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 °‘Ëß°â“π¢Õß¡—π°ÁµâÕß‡ªìπ¢Õßæ√–Õß§å¥â«¬ 17·µà∂â“°‘Ëß∫“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—Èπ ·≈–‰¥â√—∫°“√À≈àÕ‡≈’È¬ß®“°√“°¢Õß¡—π 18§ÿ≥‰¡à§«√®–§ÿ¬‚«¢à¡°‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°À—°∑‘Èß‰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—¥∑‘Èß‰ª®“°µâπ‡À¡◊Õπ°—π 23·µà∂â“æ«°π—Èπ°≈—∫¡“‰«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“
°‘Ëß‡¥‘¡¢Õß¡–°Õ°∫â“π∑’Ë∂Ÿ°µ—¥∑‘Èß‰ªπ—Èπ¡“µàÕ‡¢â“°—∫µâπ‡¥‘¡¢Õß¡—π ®–¬‘Ëßßà“¬°«à“π—Èπ¡“°¢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÷Ëß∑’Ë¡’®‘µ„®¥◊ÈÕ¥â“π æ«°‡¢“®–¬—ß§ß¥◊ÈÕ¥â“πµàÕ‰ª  ®π°«à“®”π«π§π
∑’Ë‰¡à„™à¬‘«∑—ÈßÀ¡¥‰¥â‡¢â“¡“„π§√Õ∫§√—«¢Õßæ√–‡®â“ 26∑“ßπ’È·À≈–‡ªìπ∑“ß∑’Ë™“«Õ‘ √“‡Õ≈∑—ÈßÀ¡¥
®–‰¥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∑’Ëæ√–Õß§å„Àâ ‰ª·≈â«°≈—∫§◊π
·≈–‰¡à‡§¬‡√’¬°„§√ ·≈â«‡ª≈’Ë¬π„® 30§√—ÈßÀπ÷Ëßæ«°§ÿ≥‡§¬‰¡à‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“‡À¡◊Õπ°—π ·µà‡¥’Î¬«π’È
æ«°§ÿ≥°Á‰¥â√—∫§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“®“°æ√–‡®â“·≈â« ‡æ√“–æ«°¬‘«‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕøíß 31‡À¡◊Õπ°—∫µÕπ
π’È∑’Ëæ«°¬‘«‰¡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“
33‚Õ §«“¡¡—Ëß§—Ëß  µ‘ªí≠≠“ ·≈–§«“¡√Ÿâ¢Õßæ√–‡®â“π—Èπ≈È”≈÷°‡À≈◊Õ‡°‘π „§√‡≈à“®–À¬—Ëß√Ÿâ°“√

µ—¥ ‘π„®¢Õßæ√–Õß§å‰¥â ·≈–„§√®–‡¢â“„®°“√°√–∑”¢Õßæ√–Õß§å‰¥â 34‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√å†∫Õ°
‰«â«à“

ç„§√®–√Ÿâ«à“Õß§å‡®â“™’«‘µ§‘¥Õ–‰√Õ¬Ÿà
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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“

12æ’ËπâÕß§√—∫ æ√–‡®â“‰¥â‡¡µµ“°√ÿ≥“µàÕ‡√“ º¡¢Õ√âÕß„Àâ§ÿ≥¡Õ∫√à“ß°“¬¢Õßæ«°§ÿ≥
  ‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“∑’Ë¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–‡ªìπ∑’ËæÕ„®¢Õßæ√–‡®â“ ∑’Ë§ÿ≥

∫Ÿ™“æ√–‡®â“Õ¬à“ßπ’È‡¢â“∑à“¡“°‡≈¬ 2Õ¬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«—¬«–∑—ÈßÀ≈“¬°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‡√◊ËÕß°“√™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◊Ëπ¥â«¬§«“¡®√‘ß„® ‡°≈’¬¥ ‘Ëß™—Ë«√â“¬ ¬÷¥¡—Ëπ ‘Ëß∑’Ë¥’ 10„Àâ√—°°—π©—π∑åæ’ËπâÕß „Àâ‡°’¬√µ‘
°—∫§πÕ◊Ëπ¡“°°«à“µ—«‡Õß 11„Àâ¡ÿàß¡—ËπÕ¬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 ‘Ëß∑’Ë§πÕ◊Ëπ‡ÀÁπ«à“¥’ 18„π à«π
¢Õß§ÿ≥ „ÀâÕ¬ŸàÕ¬à“ß ß∫ ÿ¢°—∫∑ÿ°§π‡∑à“∑’Ë®–‡ªìπ‰ª‰¥â 19Õ¬à“·°â·§âπ‡≈¬æ’ËπâÕß§√—∫ ·µàª≈àÕ¬„Àâ
æ√–‡®â“≈ß‚∑…‡¢“‡Õß ‡æ√“–æ√–§—¡¿’√å‡¢’¬π‰«â«à“ ç‡√“®–‡ªìπºŸâ·°â·§âπ‡Õß ‡√“®–‡ªìπºŸâµÕ∫·∑π

‚√¡ 11:35

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—Èπé*
20·µà ç∂â“»—µ√Ÿ¢Õß§ÿ≥À‘« °ÁÀ“Õ“À“√„Àâ‡¢“°‘π ·≈–∂â“‡¢“°√–À“¬ °ÁÀ“πÈ”„Àâ‡¢“¥◊Ë¡ ‡æ√“–

‡¡◊ËÕ§ÿ≥∑”Õ¬à“ßπ’È §ÿ≥°Á‰¥â ÿ¡∂à“π∑’Ë≈ÿ°‚æ≈ß‰«â∫πÀ—«*¢Õß‡¢“é* 21Õ¬à“„Àâ§«“¡™—Ë«™π–§ÿ≥ ·µà
„Àâ§ÿ≥‡Õ“™π–§«“¡™—Ë«¥â«¬§«“¡¥’

13 „Àâ∑ÿ°§π¬Õ¡‡™◊ËÕøíßºŸâ¡’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—Èπ°Á„Àâ∑”¥’ ·≈â«æ«°‡¢“®–‰¥â™¡‡™¬æ«°§ÿ≥ 4∂Ÿ°·≈â« æ«°‡¢“‡ªìπºŸâ√—∫„™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‡™◊ËÕøíß√—∞∫“≈ ‰¡à„™à‡æ√“–°≈—«∂Ÿ°≈ß‚∑…‡∑à“π—Èπ ·µà‡æ◊ËÕ„®®–‰¡àøÑÕßµ—«‡Õß«à“º‘¥ 6π’Ë‡ªìπ‡Àµÿ
∑’Ë§ÿ≥µâÕß‡ ’¬¿“…’ ‡æ√“–ºŸâ¡’Õ”π“®æ«°π’È‡ªìπ§π√—∫„™â¢Õßæ√–‡®â“ ∑’Ë¥Ÿ·≈‡√◊ËÕß‡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∑’Ëº¡æŸ¥Õ¬à“ßπ’È ‡æ√“–¡’°Æ«à“ Õ¬à“‡ªìπ™Ÿâ Õ¬à“¶à“§π Õ¬à“¢‚¡¬ Õ¬à“
‚≈¿ ·≈–∂â“¬—ß¡’°ÆÕ◊ËπÊÕ’° °Á √ÿª‰¥â«à“ √—°‡æ◊ËÕπ∫â“π‡À¡◊Õπ√—°µπ‡Õß 10§«“¡√—°‰¡à∑”√â“¬‡æ◊ËÕπ∫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◊Ëπ‰¥â·≈â« §«“¡√Õ¥¢Õß‡√“π—Èπ‰¥â‡¢â“¡“„°≈â¡“°¬‘Ëß°«à“µÕπ∑’Ë‡√“‡æ‘Ëß‰«â«“ß„®„À¡àÊ 12°≈“ß§◊π*
„°≈â®–ºà“π‰ª µÕπ‡™â“*„°≈â®–¡“·≈â« ¥—ßπ—Èπ¢Õ„Àâ‡√“‡≈‘°∑”„π ‘Ëß∑’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

14„Àâ¬Õ¡√—∫§π∑’Ë¬—ß¡’§«“¡‡™◊ËÕÕàÕπ·ÕÕ¬Ÿà ·≈–Õ¬à“‰ª‚µâ‡∂’¬ß°—∫‡¢“„π‡√◊ËÕß§«“¡§‘¥‡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—Èπ 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“«

‚√¡ 14:4

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÷Ëß§‘¥«à“«—πÀπ÷Ëß¥’°«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
‡™◊ËÕπ—Èπ 6§π∑’Ë§‘¥«à“«—πÀπ÷Ëßæ‘‡»…°«à“Õ’°«—πÀπ÷Ëß ‡¢“°Á‰¥â∑”Õ¬à“ßπ—Èπ‡æ◊ËÕ„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¡’™’«‘µÕ¬Ÿà À√◊Õµ“¬‡æ◊ËÕº≈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“¬·≈–øóôπ¢÷Èπ¡“„À¡à °Á‡æ◊ËÕæ√–Õß§å®–‰¥â‡ªìπÕß§å‡®â“™’«‘µ¢Õß∑—Èß§πµ“¬·≈–§π‡ªìππ—Ëπ‡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—ÈπÀ¬ÿ¥°≈à“«‚∑…°—π‰¥â·≈â« ·µà„Àâµ—Èß„®«à“®–‰¡à‡ªìπµâπ‡Àµÿ∑”„Àâæ’ËπâÕß –¥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—Èπ 15·µà∂â“Õ“À“√∑’Ë§ÿ≥°‘ππ—Èπ ‰ª∑”√â“¬®‘µ„®¢Õßæ’ËπâÕß§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“°
 ‘Ëß∑’Ë§ππ—Èπ°‘π‡¢â“‰ª ‡ªìπ‡Àµÿ∑”„Àâæ’ËπâÕß –¥ÿ¥≈â¡‰ª∑”∫“ª 21§ÿ≥∑”¥’·≈â« ∑’Ë¬Õ¡‰¡à°‘π‡π◊ÈÕ —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≥‡™◊ËÕÕ¬à“ß‰√„π‡√◊ËÕßæ«°π’È °Á„Àâ‡°Á∫‰«â√–À«à“ß§ÿ≥°—∫æ√–‡®â“ §π∑’Ë∑”„π ‘Ëß∑’Ë‡¢“‡ÀÁπ«à“¥’ ·≈â«
„®¢Õß‡¢“‰¡àøÑÕß«à“º‘¥ ‡ªìπ§π∑’Ëπà“π—∫∂◊Õ®√‘ßÊ 23·µà§π∑’Ë¬—ß°‘π∑—ÈßÊ ∑’Ë ß —¬«à“º‘¥ æ√–‡®â“®–

‚√¡ 14:5

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

06 Rom 26/8/03, 10:58 AM276



277

µ—¥ ‘π«à“‡¢“º‘¥ ‡æ√“–‡¢“‰¡à‰¥â∑”µ“¡∑’Ë‡¢“‡™◊ËÕ ‡æ√“–∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‰¡à‰¥â∑”µ“¡§«“¡‡™◊ËÕ°Á‡ªìπ∫“ª

15æ«°‡√“∑’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕ‡¢â¡·¢Áß ¡’Àπâ“∑’Ë∑’Ë®–µâÕßÕ¥∑π°—∫§π∑’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕÕàÕπ·Õ ·≈–
   ‰¡à§«√∑”µ“¡„®µπ‡Õß 2„Àâ‡√“∑ÿ°§π‡Õ“„®„ à‡æ◊ËÕπ∫â“π ‡æ◊ËÕ‡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—Èπ °Á‡¢’¬π‰«â‡æ◊ËÕ —Ëß Õπ‡√“ ‡æ◊ËÕ«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—Èπ „Àâ¬Õ¡√—∫°—π·≈–°—π ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§√‘ µå¬Õ¡√—∫§ÿ≥ ‡æ◊ËÕæ√–‡®â“®–‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘
8º¡¢Õ∫Õ°æ«°§ÿ≥«à“ æ√–§√‘ µå‰¥â¡“‡ªìπºŸâ√—∫„™â¢Õß¬‘« ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ ◊́ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ¢Õß
æ√–‡®â“ ‡æ◊ËÕ¬◊π¬—π§” —≠≠“∑’Ëæ√–Õß§å‰¥â„Àâ ‰«â°—∫∫√√æ∫ÿ√ÿ… 9·≈–‡æ◊ËÕ§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√–§—¡¿’√åæŸ¥‰«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÷Ëß¢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“ºŸâ‡ªìπ·À≈àß¢Õß§«“¡À«—ß  ™à«¬‡µ‘¡„Àâ§ÿ≥‡µÁ¡‡ªïò¬¡∫√‘∫Ÿ√≥å‰ª¥â«¬§«“¡™◊Ëπ™¡
¬‘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†

‡ª“‚≈‡≈à“‡√◊ËÕßß“π¢Õß‡¢“
14æ’ËπâÕß§√—∫ º¡¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πµ—«æ«°§ÿ≥«à“ æ«°§ÿ≥π—Èπ‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡¥’ ·≈–

‚√¡ 15:15

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«¬§«“¡√Ÿâ∑ÿ°Õ¬à“ß æ«°§ÿ≥ “¡“√∂∑’Ë®–µ—°‡µ◊Õπ°—π·≈–°—π‰¥â 15·µà∑’Ëº¡°≈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¡‡ªìπºŸâ√—∫„™â§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«‡æ◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“ ·≈–∑”Àπâ“∑’ËÕ—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¡√—∫ ·≈–∑’Ëæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†‰¥â∑”„Àâ‡ªìπ¢Õßæ√–Õß§å‚¥¬‡©æ“– 17„π∞“π–∑’Ëº¡
‡ªìπ§π¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå º¡¿Ÿ¡‘„®„πÀπâ“∑’Ë¢Õßº¡∑’Ë¡’µàÕæ√–‡®â“ 18º¡‰¡à°≈â“æŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕßÕ◊ËπÀ√Õ°
πÕ°®“°‡√◊ËÕß∑’Ëæ√–§√‘ µå‰¥â∑”ºà“πº¡ „π°“√π”§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«„Àâ¡“‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“ ‚¥¬∑“ß§”
æŸ¥·≈–°“√°√–∑”¢Õßº¡ 19‚¥¬ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®·Ààßª“Ø‘À“√‘¬å†·≈–°“√Õ—»®√√¬å ∑’Ë¡“®“°ƒ∑∏‘ÏÕ”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◊Ëπ«“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‚√¡
22‡æ√“–ß“π∑’Ëº¡∑”Õ¬Ÿà„π·§«âπ‡À≈à“π’È ¢—¥¢«“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≥‡¡◊ËÕº¡‰ª ‡ªπ ·≈–Õ¬Ÿà —ß √√§å°—∫æ«°§ÿ≥ —°æ—°
Àπ÷Ëß ·≈â«À«—ß«à“À≈—ß®“°π—Èπ §ÿ≥®–™à«¬ π—∫ πÿπ„Àâº¡‡¥‘π∑“ßµàÕ‰ª∑’Ë ‡ªπ 25·µàµÕππ’È º¡°”≈—ß
®–‡¥‘π∑“ß‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡®â“∑’Ëπ—Ëπ 26‡æ√“–∫√√¥“À¡Ÿàª√–™ÿ¡
¢Õßæ√–‡®â“„π·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬ ·≈–·§«âπÕ“§“¬“‰¥âµ—¥ ‘π„®‡√’Ë¬‰√‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë
¬“°®π¢Õßæ√–‡®â“„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ 27¥’·≈â«∑’Ëæ«°‡¢“µ—¥ ‘π„®∑”Õ¬à“ßπ—Èπ ‡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’ËπâÕß∑’Ë‰¡à„™à¬‘«°Á§«√®–·∫àßªíπæ√–æ√ΩÉ“¬«—µ∂ÿ„Àâ°—∫æ’ËπâÕß™“«¬‘«¥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¡√Ÿâ«à“ ‡¡◊ËÕº¡¡“À“§ÿ≥ º¡®–¡“·∫àßªíπæ√–æ√Õ—π‡µÁ¡‡ªïò¬¡
¢Õßæ√–§√‘ µå°—∫æ«°§ÿ≥ 30æ’ËπâÕß§√—∫ ‡æ√“–‡ÀÁπ·°àæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“ ·≈–§«“¡√—°®“°æ√–
«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†º¡¢Õ√âÕß§ÿ≥„Àâ¡“√à«¡µàÕ Ÿâ°—∫º¡§◊ÕÕ∏‘…∞“πµàÕæ√–‡®â“‡æ◊ËÕº¡ 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†
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16:1 ºŸâ√—∫„™âæ‘‡»… À¡“¬∂÷ß çºŸâ™à«¬‡À≈◊Õé ¿“…“°√’° À¡“¬∂÷ß ç§π√—∫„™âé ¥Ÿ„πÀπ—ß ◊Õ 1 ∑‘‚¡∏’ 3:11
16:5 ‡Õ‡™’¬ ∑“ß„µâ¢Õß‡Õ‡™’¬‰¡‡πÕ√å

‡ª“‚≈¡’ ‘Ëß ÿ¥∑â“¬∑’Ë®–∫Õ°

16º¡¢Õ·π–π”‡ø∫’πâÕß “«¢Õß‡√“„Àâ°—∫§ÿ≥ ‡∏Õ‡ªìπºŸâ√—∫„™âæ‘‡»…*¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™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 ‘Ëß∑’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◊ËÕªÑÕß°—π™’«‘µ¢Õßº¡ ‰¡à„™àº¡‡∑à“π—Èπ∑’Ë ”π÷°„π∫ÿ≠§ÿ≥¢Õß‡¢“∑—Èß Õß ·µà
√«¡∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“∑ÿ°·Ààß¢Õß§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«¥â«¬ 5Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß„Àâ°—∫À¡Ÿàª√–™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¡“√’¬åºŸâ∑’Ë∑”ß“πÀπ—°
‡æ◊ËÕ§ÿ≥ 7Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß„ÀâÕ—π‚¥√π‘§— ·≈–¬Ÿπ’Õ—  ‡æ◊ËÕπ¬‘«∑’Ë‡§¬µ‘¥§ÿ°Õ¬Ÿà°—∫º¡·≈–‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°
∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß¥’ ·≈–‡ªìπ§π∑’Ë‰«â«“ß„®„πæ√–§√‘ µå°àÕπº¡¥â«¬ 8Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß„ÀâÕ—¡æ≈’Õ“∑— ‡æ◊ËÕπ
√—°¢Õßº¡„πÕß§å‡®â“™’«‘µ 9Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß„ÀâÕŸ√∫“π— ‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π¢Õß‡√“„πæ√–§√‘ µå ·≈–
 ∑“§‘ ‡æ◊ËÕπ√—°¢Õßº¡ 10Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß„ÀâÕ“‡ªì≈‡≈  ºŸâ∑’Ëºà“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√Ÿøí  ºŸâ∑’ËÕß§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’ËπâÕß∑’ËÕ¬Ÿà°—∫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’ËπâÕß§√—∫ 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 ◊́ËÕ 19‡√◊ËÕß∑’Ëæ«°
§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¢®–∫¥¢¬’È́ “µ“π„ÀâÕ¬Ÿà„µâ‡∑â“¢Õßæ«°§ÿ≥ ¢Õ„Àâæ√–‡¬ Ÿ́‡®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—  ºŸâ∑’Ë°”≈—ß‡¢’¬π®¥À¡“¬©∫—∫π’Èµ“¡§”∫Õ°¢Õß‡ª“‚≈
Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâæ«°§ÿ≥„πÕß§å‡®â“™’«‘µ¥â«¬ 23°“¬Õ—  ‡®â“¢Õß∫â“π∑’Ëº¡Õ¬Ÿà‡¥’Î¬«π’È·≈–‰¥â‡ªî¥
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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“«¥’∑’Ëº¡ª√–°“»π—Èπ∑”„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’ËπâÕß§√‘ ‡µ’¬π∑’Ë ‡¡◊Õß‚§√‘π∏å ÷́Ëßµ—ÈßÕ¬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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2821 ‚§√‘π∏å 1:1

®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
∑’Ë‡¡◊Õß‚§√‘π∏å ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß

1®“°‡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√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå ·≈–‰¥â‡√’¬°æ«°§ÿ≥„Àâ¡“‡ªìπºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï† ¢Õßæ√–Õß§å ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–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≥

‡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§«“¡√Ÿâ∑ÿ°Õ¬à“ß 6∑’Ëæ«°§ÿ≥‡ªìπÕ¬à“ßπ’È °Á· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“∑ÿ°Õ¬à“ß
∑’Ë‡√“∫Õ°‡°’Ë¬«°—∫æ√–§√‘ µåπ—Èπ‡ªìπ§«“¡®√‘ß 7µÕππ’È§ÿ≥®÷ß¡’æ√ «√√§å∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ëæ√–‡®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¡’∑’Ëµ‘„π«—π∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå‡®â“¢Õß‡√“°≈—∫¡“
9æ√–‡®â“π—Èπ‰«â„®‰¥â·πàπÕπ æ√–Õß§å‰¥â‡√’¬°„Àâæ«°§ÿ≥‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡°—∫æ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µåæ√–∫ÿµ√
¢Õßæ√–Õß§å

°“√·µ°·¬°„πÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡∑’Ë‡¡◊Õß‚§√‘π∏å
10æ’ËπâÕß§√—∫ º¡¢Õ√âÕßæ«°§ÿ≥„ππ“¡¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ 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√–§√‘ µååé 13æ√–§√‘ µå∂Ÿ°·¬°ÕÕ°‡ªìπ°≈ÿà¡Ê ·≈â«À√◊Õ ‡ª“‚≈∂Ÿ°µ√÷ß∫π‰¡â°“ß‡¢π‡æ◊ËÕ
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“
∑’Ëº¡‰¡à‰¥â∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥§π‰Àπ‡≈¬ πÕ°®“°§√‘ ªí °—∫°“¬Õ—  15®–‰¥â ‰¡à¡’„§√æŸ¥‰¥â
«à“ ‡¢“‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”‡æ◊ËÕ‡ªìπ¢Õßº¡ 16(ÕãÕπ÷°‰¥â·≈â« ¬—ß¡’§√Õ∫§√—«¢Õß ‡∑ø“π— ¥â«¬∑’Ëº¡∑”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 àßº¡¡“ª√–°“»¢à“«¥’·≈–‰¡à„™à¥â«¬™—Èπ‡™‘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—Èπ °Á∂◊Õ«à“‡√◊ËÕß¢Õß‰¡â°“ß‡¢π‡ªìπ‡√◊ËÕß‚ßà ·µà§π∑’Ë°”≈—ß®–√Õ¥°Á∂◊Õ«à“

‡ªìπƒ∑∏‘Ï‡¥™¢Õßæ√–‡®â“ 19‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë¡’æ√–§—¡¿’√å† ‡¢’¬π‰«â«à“
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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«¥‡√◊ËÕßæ«°π’ÈµàÕÀπâ“æ√–‡®â“ 30æ√–‡®â“‡∑à“π—Èπ∑’Ë∑”„Àâ‡√“¡’ à«π„πæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ 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◊ËÕª≈¥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

2¥—ßπ—Èπ æ’ËπâÕß§√—∫ µÕπ·√°∑’Ëº¡¡“ª√–°“»§«“¡®√‘ßÕ—π≈÷°≈—∫¢Õßæ√–‡®â“„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥π—Èπ
 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‘ªí≠≠“¢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

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‘ªí≠≠“π’È®–‡ªìπ»—°¥‘Ï»√’¢Õß‡√“ 8‰¡à¡’ºŸâ§√Õ∫§√Õß§π‰Àπ„π¬ÿ§π’È√Ÿâ®—° µ‘ªí≠≠“π—Èπ ‡æ√“–
∂â“‡¢“√Ÿâ‡¢“°Á§ß®–‰¡àµ√÷ßÕß§å‡®â“™’«‘µºŸâ¬‘Ëß„À≠à‰«â∫π‰¡â°“ß‡¢π 9‡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¬ ‘Ëßπ’È„Àâ°—∫‡√“ºà“π∑“ßæ√–«‘≠≠“≥ ‡æ√“–æ√–«‘≠≠“≥√Ÿâ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß
·¡â·µà§«“¡≈—∫Õ—π≈È”≈÷°¢Õßæ√–‡®â“ 11‡æ√“–‰¡à¡’„§√√Ÿâ§«“¡§‘¥¢Õß§πÕ◊Ëπ‰¥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∏‘∫“¬ ‘Ëßµà“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◊ËÕ∑’Ë®– —Ëß Õπæ√–Õß§å‰¥âé*
·µà‡√“‡¢â“„® ‘Ëß‡À≈à“π’È‡æ√“–‡√“¡’„®¢Õßæ√–§√‘ µå

§√Ÿ‡ªìπ·§àºŸâ√—∫„™â¢Õßæ√–‡®â“‡∑à“π—Èπ

3 æ’ËπâÕß§√—∫ º¡‰¡à “¡“√∂æŸ¥°—∫§ÿ≥‡À¡◊Õπ°—∫§π∑’Ë¡’æ√–«‘≠≠“≥‰¥â ·µàµâÕßæŸ¥°—∫§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◊ËπÊ „π‚≈°π’È 4‡¡◊ËÕ¡’§πÀπ÷ËßæŸ¥«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“ºŸâ∑”„Àâ‡µ‘∫‚µµà“ßÀ“°∑’Ë ”§—≠ 8∑—Èß§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◊ËÕπ√à«¡ß“π„π°“√√—∫„™âæ√–‡®â“
æ«°§ÿ≥‡ªìπ‰√àπ“ ·≈–µ÷°¢Õßæ√–‡®â“

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“«‘»«°√ºŸâ™”π“≠µ“¡Àπâ“∑’Ë∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫„Àâ°—∫º¡ ·≈â«
§πÕ◊Ëπ°Á¡“°àÕ¢÷Èπ∫π√“°∞“ππ—Èπ ·µà„Àâ·µà≈–§π√–«—ß«à“‡¢“®–°àÕ¢÷Èπ¡“Õ¬à“ß‰√ 11‡æ√“–‰¡à¡’„§√
∑’Ë®–¡“«“ß√“°∞“πÕ◊Ëπ‰¥âÕ’° πÕ°®“°√“°∞“πÕ—π∑’Ë‰¥â«“ß‰«â·≈â« §◊Õæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ 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∑’Ëæ√–‡®â“¡“æ‘æ“°…“‚≈° «—ππ—Èπ*®–¡“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√ŸâÀ√◊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◊ËÕ‡¢“®–‰¥â‡ªìπ§π∑’Ë©≈“¥Õ¬à“ß·∑â®√‘ß 19‡æ√“–æ√–‡®â“‡ÀÁπ«à“§«“¡©≈“¥
¢Õß‚≈°π’È¡—π‚ßà‡¢≈“ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√å†‡¢’¬π‰«â«à“ çæ√–‡®â“„™â‡≈àÀå‡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—Èπ ‡≈‘°‡Õ“¡πÿ…¬å¡“Õ«¥Õâ“ß°—π‰¥â·≈â« ‡æ√“–∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß°Á‡ªÁπ¢Õßæ«°§ÿ≥
Õ¬Ÿà·≈â« 22‰¡à«à“®–‡ªìπ‡ª“‚≈ ÕªÕ≈‚≈ À√◊Õ‡ª‚µ√ À√◊Õ‚≈°π’È À√◊Õ™’«‘µ À√◊Õ§«“¡µ“¬ À√◊Õªí®®ÿ∫—ππ’È
À√◊ÕÕπ“§µ ∑—ÈßÀ¡¥π’È‡ªìπ¢Õßæ«°§ÿ≥ 23æ«°§ÿ≥°Á‡ªìπ¢Õßæ√–§√‘ µå ·≈–æ√–§√‘ µå°Á‡ªìπ¢Õß
æ√–‡®â“

»‘…¬å‡Õ°†¢Õßæ√–§√‘ µå

4¥—ßπ—Èπ §πÕ◊Ëππà“®–¡Õß«à“‡√“‡ªìπ§π√—∫„™â¢Õßæ√–§√‘ µå ·≈–‡ªìπ§π∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫À¡“¬
 „Àâ¥Ÿ·≈§«“¡®√‘ßÕ—π≈÷°≈—∫¢Õßæ√–Õß§åπ’È 2§π∑’Ë‰¥â√—∫Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈π’È®–µâÕß‡ªìπ§π∑’Ë‰«â„®‰¥â

3 ”À√—∫µ—«º¡π—Èπ 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—¥ ‘πµ—«‡Õß‡ ’¬¥â«¬ È́” 4„®¢Õßº¡‰¡à‰¥âøÑÕß«à“º¡∑”Õ–‰√º‘¥ ·µàπ—Ëπ°Á‰¡à‰¥â· ¥ß
«à“º¡‡ªìπ§π∫√‘ ÿ∑∏‘ÏÀ√Õ°π–§√—∫ Õß§å‡®â“™’«‘µµà“ßÀ“°∑’Ë‡ªìπºŸâµ—¥ ‘πº¡ 5¥—ßπ—ÈπÕ¬à“‡æ‘Ëß¥à«πµ—¥ ‘π
Õ–‰√°àÕπ‡«≈“ ‡«≈“∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ¡“ æ√–Õß§å®–‡ªî¥‡º¬ ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë·Õ∫ à́ÕπÕ¬Ÿà„π§«“¡¡◊¥
·≈–·√ß®Ÿß„®¢Õß§π∑—ÈßÀ≈“¬ÕÕ°¡“„Àâ‡ÀÁπ™—¥‡®π ®“°π—Èπæ√–‡®â“°Á®–„Àâ‡°’¬√µ‘æ«°§ÿ≥·µà≈–

§πµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
6æ’ËπâÕß§√—∫ º¡‰¥â„™âÕªÕ≈‚≈·≈–µ—«º¡‡Õß‡ªìπµ—«Õ¬à“ß ‡æ◊ËÕæ«°§ÿ≥®–‰¥â‡√’¬π√Ÿâ®“°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

1 ‚§√‘π∏å 4:6

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
3:20 çÕß§å‡®â“™’«‘µ...Õ–‰√‡≈¬é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ  ¥ÿ¥’ 94:11
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5:1 §π∑’Ë‰¡à√Ÿâ®—°æ√–‡®â“ À√◊Õ §π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«
5:6 ‡™◊ÈÕøŸ „π∑’Ëπ’ÈÀ¡“¬∂÷ß §«“¡™—Ë«√â“¬ À√◊ÕÕ‘∑∏‘æ≈∑’Ë™—Ë«√â“¬

1 ‚§√‘π∏å 4:7

§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√—∫¡“∑—Èßπ—Èπ ·≈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—Èπ®√‘ßÊ ‡∂Õ– ‡√“®–‰¥â‡ªìπ°…—µ√‘¬å°—∫æ«°§ÿ≥¥â«¬ 9º¡∫Õ°«à“æ√–‡®â“‰¥âµ—Èßæ«°
‡√“∑’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‡√◊ËÕßπ’È¡“„Àâæ«°§ÿ≥Õ—∫Õ“¬π–§√—∫ ·µà‡æ◊ËÕ‡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 ‡¡◊ËÕ§ÿ≥‰¥â ‰«â«“ß„®„π¢à“«¥’†∑’Ëº¡ª√–°“»π—Èπ 16¥—ßπ—Èπ
¢Õ√âÕß„Àâ∑”µ“¡º¡‡∂Õ– 17π—Ëπ‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ëº¡‰¥â àß∑‘‚¡∏’¡“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¬‘Ëß‡ ’¬‡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—Èπº¡°Á®–‰¥â√Ÿâ«à“æ«°À¬‘Ëßº¬Õßπ’È
‡°àß·µàæŸ¥À√◊Õ¡’ƒ∑∏‘Ï‡¥™¢Õßæ√–‡®â“®√‘ß 20‡æ√“–·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‰¡à‰¥â¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§”æŸ¥ ·µà¢÷Èπ
Õ¬Ÿà°—∫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“

5 ‰¡àπà“‡™◊ËÕ‡≈¬ ¡’§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¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ·À≈– 4‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥¡“ª√–™ÿ¡°—π„ππ“¡¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“ ®‘µ«‘≠≠“≥¢Õßº¡·≈–ƒ∑∏‘Ï‡¥™
¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“°ÁÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ°—∫§ÿ≥¥â«¬ 5„Àâ¡Õ∫§ππ’È„Àâ°—∫´“µ“π —π¥“ππ—Èπ®–‰¥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¡’‡™◊ÈÕøŸ* ‡æ√“–æ√–§√‘ µåºŸâ‡ªìπ≈Ÿ°·°– ”À√—∫‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬†¢Õß‡√“ ∂Ÿ°¶à“
∫Ÿ™“·≈â« 8¥—ßπ—Èπ „Àâ‡√“√—°…“‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬π’È  ‰¡à„™à¥â«¬¢π¡ªíß∑’Ë∑”®“°‡™◊ÈÕøŸ‡°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—Èπ §ÿ≥°ÁµâÕßÕÕ°‰ªÕ¬ŸàπÕ°‚≈°·≈â« 11·µàº¡À¡“¬∂÷ß§π∑’Ë‡√’¬°µ—«‡Õß«à“‡ªìπæ’ËπâÕß·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°ÁÕ¬à“‡≈¬

12‰¡à„™à‡√◊ËÕß¢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

6 ‡¡◊ËÕ¡’„§√„πæ«°§ÿ≥¡’‡√◊ËÕß°—π ∑”‰¡‡¢“∂÷ß°≈â“‰ªøÑÕß√âÕß°—πµàÕÀπâ“§π∑’Ë‰¡à¬ÿµ‘∏√√¡ ·∑π∑’Ë

 ®–‡Õ“‰ª„ÀâºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†¢Õßæ√–‡®â“µ—¥ ‘π 2æ«°§ÿ≥‰¡à√ŸâÀ√◊Õ«à“ ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡®â“®–µ—¥ ‘π
‚≈°π’È ·≈–∂â“æ«°§ÿ≥®–µâÕß‡ªìπ§πµ—¥ ‘π‚≈°π’È ‡√◊ËÕß¢’Èºß·§àπ’È¬—ß®—¥°“√°—π‡Õß‰¡à‰¥âÀ√◊ÕÕ¬à“ß‰√
3æ«°§ÿ≥‰¡à√ŸâÀ√◊Õ«à“ ‡√“µ—¥ ‘π·¡â·µà∑Ÿµ «√√§å ·≈â«‡√◊ËÕß∏√√¡¥“Ê∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π™’«‘µª√–®”«—ππ—Èπ
¬‘Ëß‰¡àµâÕßæŸ¥∂÷ß‡≈¬ 4¥—ßπ—Èπ ∂â“¡’§¥’øÑÕß√âÕßÕ¬à“ßπ’È‡°‘¥¢÷Èπ æ«°§ÿ≥®–‡Õ“‡√◊ËÕßπ’È ‰ª„Àâ§π∑’ËÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡
¢Õßæ√–‡®â“‰¡àπ—∫∂◊Õµ—¥ ‘π‰¥âÕ¬à“ß‰√ 5∑’Ëº¡æŸ¥Õ¬à“ßπ’È °Á‡æ◊ËÕ∑”„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°√–∑—Ëßæ’ËπâÕß
¢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√Ÿª‡§“√æ* §π∑’Ë‡≈àπ™Ÿâ* ºŸâ™“¬¢“¬µ—« æ«°‡°¬å* 10§π¢’È¢‚¡¬
§π‚≈¿ §π¢’È‡¡“ §π™Õ∫„ à√â“¬ªÑ“¬ ’§πÕ◊Ëπ §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—Èπ ·µàƒ∑∏‘Ï‡¥™¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå ·≈–ƒ∑∏‘Ï
‡¥™¢Õßæ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡®â“‰¥â™”√–‡√“®“°∫“ª ∑”„Àâ‡√“‡ªìπ¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–∑”„Àâ
æ√–‡®â“¬Õ¡√—∫‡√“¥â«¬

1 ‚§√‘π∏å 6:11

5:7 ¢π¡ªíß∑’Ë‰¡à¡’‡™◊ÈÕøŸ ‡ªìπ¢π¡ªíßæ‘‡»…∑’Ë‰¡à„ à‡™◊ÈÕøŸ ‡ª“‚≈À¡“¬§«“¡∂÷ß«à“™“«§√‘ µå®–‰¡à¡’∫“ª‡À¡◊Õπ°—∫¢π¡ªíß
∑’Ë‰¡à¡’‡™◊ÈÕøŸ

5:13 ç‡Õ“§π™—Ë«...æ«°§ÿ≥é Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 22:21, 24
6:9 √Ÿª‡§“√æ æ√–‡®â“ª≈Õ¡ ∑’Ë§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«π—∫∂◊Õ
6:9 §π∑’Ë‡≈àπ™Ÿâ °“√∑”º‘¥ —≠≠“¢Õß°“√·µàßß“π ‚¥¬°“√º‘¥ª√–‡«≥’
6:9 æ«°‡°¬å À√◊Õ™“¬√—°√à«¡‡æ» ºŸâ™“¬∑’Ë¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ™“¬¥â«¬°—π
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2881 ‚§√‘π∏å 6:12

„™â√à“ß°“¬¢Õß§ÿ≥„Àâ‡°’¬√µ‘°—∫æ√–‡®â“
12¡’∫“ß§πæŸ¥«à“ ç©—π¡’ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–∑”Õ–‰√°Á‰¥âé ·µàº¡«à“ ‘Ëß∑’Ë∑”‰ªπ—Èπ‰¡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√ŸâÀ√◊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

7µÕππ’Èº¡¢ÕæŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß∑’Ëæ«°§ÿ≥‡¢’¬π¡“À“º¡«à“ ç¥’·≈â«∑’ËºŸâ™“¬®–‰¡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°®“°∑—Èß Õß§π®–µ°≈ß
°—π‡ªìπ°“√™—Ë«§√“« ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â∑ÿà¡‡∑µ—«‡Õß„π°“√Õ∏‘…∞“π À≈—ß®“°π—Èπ°Á§àÕ¬°≈—∫¡“Õ¬Ÿà√à«¡°—πÕ’°
‡æ◊ËÕ´“µ“π®–‰¥â ‰¡à¡“≈àÕ≈«ß§ÿ≥ ‡æ√“–§ÿ≥‰¡à “¡“√∂§«∫§ÿ¡µ—«‡Õß‰¥â 6‡√◊ËÕß∑’ËÕ¬ŸàÀà“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¬Ÿà‡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“
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

Õ–‰√°—∫∫“ª∑’Ë§πÊ Àπ÷ËßÕ“®∑”‰ª°Á‰¥âû ç
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10µÕππ’Èº¡¢Õ —Ëß§π∑’Ë·µàßß“π·≈â««à“ (‰¡à„™àº¡ —ËßÀ√Õ°·µà‡ªìπÕß§å‡®â“™’«‘µµà“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“ (∑’Ëπ’Èº¡æŸ¥‡Õßπ–§√—∫ ‰¡à„™àÕß§å‡®â“™’«‘µæŸ¥) ∂â“æ’ËπâÕß§π‰Àπ
¡’¿√√¬“∑’Ë‰¡à‰¥â ‰«â«“ß„®„πæ√–§√‘ µå ·≈–‡∏Õµ°≈ß„®∑’Ë®–Õ¬Ÿà°—∫‡¢“ ‡¢“°ÁµâÕß‰¡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’ËπâÕß∑’Ë‰«â«“ß„®„πæ√–
§√‘ µå§ππ—Èπ°Á‡ªìπÕ‘ √–·≈â« ‡æ√“–æ√–‡®â“‡√’¬°„Àâæ«°‡√“¡“Õ¬Ÿà°—πÕ¬à“ß ß∫ ÿ¢ 16§π∑’Ë‡ªìπ¿√√¬“
°Á‰¡àµâÕß‰ª√—Èß‡¢“‰«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≥
17·µàÕ¬à“ß‰√°Áµ“¡ Õß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â°”Àπ¥„Àâ§ÿ≥Õ¬Ÿà„π ¿“æ‰Àπ°Á„ÀâÕ¬Ÿà„π ¿“æ π—Èπµ“¡∑’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√“– ‘Ëß∑’Ë ”§—≠
§◊Õ°“√∑”µ“¡§” —Ëß¢Õßæ√–‡®â“ 20µÕπ∑’Ëæ√–‡®â“‡√’¬° „§√Õ¬Ÿà„π ¿“æ‰Àπ°Á„ÀâÕ¬Ÿà„π ¿“æπ—Èπ 21∂â“
‡ªìπ∑“ Õ¬Ÿà°Á‰¡àµâÕß°≈ÿâ¡„® ·µà∂â“¡’‚Õ°“ ‡ªìπÕ‘ √–°Á„Àâ©«¬‡Õ“‰«â 22µÕπ∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ‡√’¬°π—Èπ
§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“

§”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫°“√·µàßß“π
25µÕππ’È¢ÕæŸ¥∂÷ß§π∑’Ë¬—ß‰¡à·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◊ËÕß®“°µÕππ’È‡ªìπ™à«ß∑’Ë¡’ªí≠À“ º¡‡ÀÁπ«à“§ÿ≥Õ¬Ÿà‡ªìπ‚ ¥Õ¬à“ß∑’Ë§ÿ≥‡ªìπÕ¬Ÿà
‡¥’Î¬«π’È¥’°«à“ 27·µà∂â“§ÿ≥À¡—Èπ°—π·≈â«°ÁÕ¬à“§‘¥∑’Ë®–∂ÕπÀ¡—Èπ‡∏Õ‡≈¬ ·µà∂â“§ÿ≥¬—ß‡ªìπ‚ ¥Õ¬Ÿà°ÁÕ¬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’ËπâÕß§√—∫ º¡°”≈—ßæŸ¥∂÷ß«à“‡«≈“π—Èπ —Èπ‡À≈◊Õ‡°‘π µàÕ‰ªπ’È„Àâ§π∑’Ë¡’¿√√¬“·≈â« ∑”‡À¡◊Õπ°—∫
¬—ß‰¡à¡’ 30§π∑’Ë‚»°‡»√â“∑”‡À¡◊Õπ°—∫‰¡à‚»°‡»√â“ §π∑’Ë√à“‡√‘ß∑”‡À¡◊Õπ°—∫‰¡à√à“‡√‘ß  §π∑’Ë´◊ÈÕ¢Õß

1 ‚§√‘π∏å 7:30
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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‡√◊ËÕß¢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‡√◊ËÕß¢Õß‚≈°π’È §◊Õ§‘¥·µà«à“®–‡Õ“„® “¡’‰¥âÕ¬à“ß‰√ 35∑’Ëº¡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“ºŸâ™“¬§π‰Àπ§‘¥«à“‡¢“∑”µ—«‰¡à‡À¡“– ¡°—∫§ŸàÀ¡—Èπ¢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¡—Èπ¢Õß‡¢“ ‡¢“°Á∑”∂Ÿ°µâÕß·≈â« 38¥—ßπ—Èπ§π∑’Ë·µàßß“π°—∫§ŸàÀ¡—Èπ¢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 ·µàµâÕß‡ªìπ§π∑’Ë¡’§«“¡‰«â«“ß„®„πÕß§å‡®â“™’«‘µ‡∑à“π—Èπ 40·µà„π§«“¡§‘¥
¢Õßº¡ ∂â“π“ß‰¡à·µàßß“πÕ’° π“ß®–¡’‡°’¬√µ‘¡“°°«à“ ·≈–º¡§‘¥«à“æ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡®â“
Õ¬Ÿà°—∫º¡‡¡◊ËÕº¡æŸ¥Õ¬à“ßπ’È

Õ“À“√∫Ÿ™“√Ÿª‡§“√æ

8µÕππ’È º¡¢ÕæŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß∑’Ëæ’ËπâÕß‡¢’¬π¡“ ‡√◊ËÕß‡π◊ÈÕ —µ«å∑’Ë‡Õ“¡“∫Ÿ™“√Ÿª‡§“√æ* ‡√“√Ÿâ«à“ ç‡√“
 µà“ß°Á¡’§«“¡√Ÿâé §«“¡√Ÿâπ—Èπ∑”„Àâ§π≈”æÕß ·µà§«“¡√—°π—Èπ‡ √‘¡ √â“ß¢÷Èπ¡“ 2∂â“„§√§‘¥«à“

‡¢“√ŸâÕ–‰√·≈â« ‡¢“°Á¬—ß‰¡à√Ÿâµ“¡∑’Ë‡¢“§«√®–√ŸâÀ√Õ° 3·µà∂â“„§√√—°æ√–‡®â“ æ√–‡®â“°Á®–√Ÿâ®—°§ππ—Èπ
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°Áµ“¡ (®√‘ßÊ ·≈â«¡’∑—Èßæ√–·≈–‡®â“∑’Ë§π‡√’¬°‡µÁ¡‰ªÀ¡¥) 6·µà ”À√—∫
‡√“·≈â«¡’æ√–‡®â“‡æ’¬ßÕß§å‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ π—Ëπ§◊Õæ√–∫‘¥“ºŸâ∑’Ë √â“ß∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß ·≈–‡√“°Á¡’™’«‘µÕ¬Ÿà
‡æ◊ËÕæ√–Õß§å ·≈–¡’Õß§å‡®â“™’«‘µ‡æ’¬ßÕß§å‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ§◊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√ŸâÕ¬à“ßπ’È ®π∂÷ß‡¥’Î¬«π’È°Á¬—ß¡’∫“ß§π∑’Ë‡§¬°√“∫‰À«â√Ÿª‡§“√æ¡“°àÕπ ‡¡◊ËÕ‡¢“
°‘π‡π◊ÈÕ —µ«å∑’Ë‰ª∫Ÿ™“√Ÿª‡§“√æ¡“ ‡¢“°Á¬—ß§‘¥«à“‡ªìπ‡π◊ÈÕ∑’Ë∫Ÿ™“√Ÿª‡§“√æ∑’Ë¡’™’«‘µ®√‘ßÊ „®∑’Ë¢“¥
§«“¡√Ÿâ¢Õß‡¢“π—Èπ°ÁøÑÕß«à“‡¢“∑”º‘¥ 8·µàÕ“À“√‰¡à∑”„Àâ‡√“„°≈â™‘¥æ√–‡®â“À√Õ° °“√°‘π°Á‰¡à∑”„Àâ
‡√“¥’¢÷Èπ·≈–°“√‰¡à°‘π°Á‰¡à∑”„Àâ‡√“‡≈«≈ß

8:1 √Ÿª‡§“√æ §◊Õ æ√–‡®â“ª≈Õ¡∑’Ë∑”¡“®“°‰¡âÀ√◊Õ°âÕπÀ‘π ∑’Ë§π°√’°∫Ÿ™“

07 1Corin 26/8/03, 10:59 AM290



291

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¢“¥§«“¡√Ÿâ‡°‘¥‰ª‡ÀÁπ§ÿ≥ºŸâ∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ„π‡√◊ËÕßπ’È°”≈—ß°‘πÕ¬Ÿà„π«—¥∑’Ë¡’√Ÿª‡§“√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“§«“¡√Ÿâ¢Õß§ÿ≥π—Èπ‰¥â ‰ª∑”≈“¬ æ’ËπâÕß§ππ—Èπ¢Õß§ÿ≥∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́‰¥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

9º¡‡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∫∑’Ëº¡„Àâ°—∫§π∑’Ë́ —°∂“¡º¡ 4‡√“‰¡à¡’ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–√—∫Õ“À“√·≈–‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡®“°æ’ËπâÕß

À√◊Õ 5‡√“‰¡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—Èπ ·¡â·µà°Æ∫—≠≠—µ‘°Á¬—ßæŸ¥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∑—Èßπ—Èπ 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◊Ëπ¡’ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–∑”Õ¬à“ßπ’È°—∫æ«°§ÿ≥ ‡√“°Á¬‘Ëß¡’ ‘∑∏‘Ï¡“°°«à“π—ÈπÕ’°
·µà‡√“‰¡à‰¥â„™â ‘∑∏‘Ïπ’È‡≈¬ ‡√“¬Õ¡∑π∑ÿ°Õ¬à“ß‡ ’¬‡Õß ‡æ◊ËÕ®–‰¥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 ‘∑∏‘Ïæ«°π’È‡≈¬ ·≈–∑’Ë‡¢’¬π‡√◊ËÕßπ’È°Á‰¡à„™àÕ¬“°®–„Àâæ«°§ÿ≥ π—∫ πÿπº¡¥â«¬
º¡¢Õµ“¬‡ ’¬¥’°«à“∑’Ë®–„Àâ„§√‡Õ“§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®π’È ‰ª®“°º¡ 16·µà‡¡◊ËÕº¡ª√–°“»¢à“«¥’º¡°Á‰¡à
‰¥â‚ÕâÕ«¥À√Õ° ‡æ√“–‡ªìπÀπâ“∑’Ë∑’Ëº¡µâÕß∑”Õ¬Ÿà·≈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§«“¡

1 ‚§√‘π∏å 9:18

8:10 «—¥∑’Ë¡’√Ÿª‡§“√æ ‡ªìπ ∂“π∑’Ë ”À√—∫∫Ÿ™“æ√–‡®â“ª≈Õ¡
8:11 À√◊Õ·ª≈‰¥âÕ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß«à“ §π∑’ËÕàÕπ·Õ§ππ’È ºŸâ∑’Ëæ√–§√‘ µå‰¥â¬Õ¡µ“¬·∑ππ—Èπ °Á‰¥â∂Ÿ°∑”≈“¬‰ª‚¥¬§«“¡√Ÿâ¢Õß§ÿ≥
9:9 çÕ¬à“‡Õ“µ–°√âÕ...π«¥¢â“«Õ¬Ÿàé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 25:4
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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◊ËÕ®–‰¥â
™π–„®§π„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥‡∑à“∑’Ë®–∑”‰¥â 20‡«≈“Õ¬Ÿà°—∫§π¬‘« º¡°Á∑”µ—«‡À¡◊Õπ§π¬‘«‡æ◊ËÕ®–™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◊ËÕº¡®–‰¥â™π–„®§π∑’Ë‰¡à¡’°ÆªØ‘∫—µ‘ (∑—ÈßÊ
∑’Ëº¡¡’°ÆªØ‘∫—µ‘¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–Õ¬Ÿà¿“¬„µâ°Æ¢Õßæ√–§√‘ µå) 22‡«≈“Õ¬Ÿà°—∫§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◊ËÕ®–™à«¬„Àâ§π√Õ¥∫â“ß 23º¡¬Õ¡∑”∑ÿ°Õ¬à“ß‡æ√“–‡ÀÁπ·°à¢à“«¥’π’È ‡æ◊ËÕ
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—Èß„®«à“§ÿ≥®–™π– 25∑ÿ°§π∑’Ë·¢àß¢—π°—πµâÕßºà“π°“√Ωñ°Ωπ¡“Õ¬à“ß‡¢â¡ß«¥∑ÿ°¥â“π ‡¢“∑”
‡æ◊ËÕ®–‰¥â√—∫¡ß°ÿÆ„∫‰¡â∑’Ë‡πà“‡ªóòÕ¬‰¥â ·µà‡√“∑”‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‰¥â√—∫¡ß°ÿÆ∑’Ë‰¡à¡’«—π‡πà“‡ªóòÕ¬ 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

10æ’ËπâÕß§√—∫ º¡Õ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥√Ÿâ«à“‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ°—∫∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡√“æ«°‡¢“Õ¬Ÿà„µâ‡¡¶
  ·≈–‰¥âºà“π∑–‡≈‰ª∑ÿ°§π 2·≈–æ«°‡¢“∑ÿ°§π°Á∂Ÿ°®ÿà¡‡¢â“‰ª„π‡¡¶ ·≈–„π∑–‡≈‡æ◊ËÕ

®–‰¥â°≈“¬‡ªìπºŸâµ‘¥µ“¡‚¡‡   3‡¢“‰¥â°‘πÕ“À“√∑‘æ¬åÕ¬à“ß‡¥’¬«°—π 4¥◊Ë¡πÈ”∑‘æ¬å‡À¡◊Õπ°—π ∑’Ë‰À≈
ÕÕ°¡“®“°»‘≈“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïπ—Èπ∑’Ë√à«¡‡¥‘π∑“ß¡“°—∫æ«°‡¢“ »‘≈“π—Èπ§◊Õæ√–§√‘ µåπ—Ëπ‡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·≈–‡√◊ËÕßæ«°π’È‡°‘¥¢÷Èπ°Á‡æ◊ËÕ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß ‰¡à„Àâ‡√“‡°‘¥§«“¡Õ¬“°„π ‘Ëß™—Ë«Ê π—Èπ ‡À¡◊Õπ°—∫

§«“¡Õ¬“°¢Õß§πæ«°π—Èπ 7‡√“µâÕß‰¡à∫Ÿ™“√Ÿª‡§“√æ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ«°‡¢“∫“ß§π∑” æ√–§—¡¿’√å∫Õ°
‰«â«à“ çºŸâ§ππ—Ëß≈ß°‘π¥◊Ë¡ ·≈–≈ÿ°¢÷Èπ¡“‡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¡◊Ëπ “¡æ—π§π„π«—π‡¥’¬« 9‡√“µâÕß‰¡à≈Õß¥’
°—∫æ√–§√‘ µå‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ«°‡¢“∫“ß§π∑”®π∂Ÿ°ßŸ°—¥µ“¬ 10‡√“µâÕß‰¡à∫àπ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë∫“ß§π„π
æ«°‡¢“∫àπ ®πæ√–‡®â“µâÕß àß∑Ÿµ¡“¶à“æ«°‡¢“

11 ‘Ëß‡À≈à“π’È‡°‘¥¢÷Èπ°—∫æ«°‡¢“‡æ◊ËÕ‡Õ“‰«â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß ·≈–‰¥â∂Ÿ°‡¢’¬π¢÷Èπ¡“‡æ◊ËÕ‡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∑’Ëæ«°§ÿ≥¡’π—Èπ°Á‰¡à‰¥â·µ°µà“ß‰ª®“°∑’Ë§πÕ◊Ëπ¡’À√Õ°§√—∫ ·µàæ√–‡®â“

10:7 çºŸâ§π...∑“ß‡æ»é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 32:6
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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≈ ‘ ‡¡◊ËÕæ«°‡¢“°‘π¢Õß∑’Ë∫Ÿ™“¡“  ‡¢“°Á‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß„π·∑àπ∫Ÿ™“π—Èπ‰¡à„™à
À√◊Õ 19º¡°”≈—ßæ¬“¬“¡®–æŸ¥«à“Õ–‰√À√◊Õ º¡°”≈—ßæŸ¥«à“‡π◊ÈÕ —µ«å∑’Ë‡Õ“¡“‡´àπ‰À«âπ—Èπ¡’§à“·≈–
√Ÿª‡§“√æπ—Èπ ”§—≠À√◊ÕÕ¬à“ß‰√ 20‰¡à„™àÕ¬à“ßπ—Èπ‡≈¬ ·µàº¡°”≈—ßæŸ¥«à“‡π◊ÈÕ∑’Ë‡Õ“¡“‡´àπ‰À«â√Ÿª‡§“√æ
π—Èπ∑”„Àâ°—∫æ«°ªï»“®*‰¡à„™àæ√–‡®â“ º¡‰¡àÕ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥‰ª¡’ à«π√à«¡°—∫ªï»“®æ«°π—Èπ 21æ«°
§ÿ≥®–¥◊Ë¡∑—Èß∂â«¬¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µæ√âÕ¡°—∫∂â«¬¢Õßæ«°ªï»“®¥â«¬°Á‰¡à‰¥â ·≈–®–√à«¡‚µä–¢Õß
Õß§å‡®â“™’«‘µæ√âÕ¡°—∫‚µä–¢Õßæ«°ªï»“®¥â«¬°Á‰¡à‰¥â 22‡√“æ¬“¬“¡®–∑”„Àâ Õß§å‡®â“™’«‘µÀ«ß·Àπ
À√◊Õ ‡√“§‘¥«à“‡√“·¢Áß·√ß°«à“æ√–Õß§åÀ√◊Õ

„™â‡ √’¿“æ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°’¬√µ‘æ√–‡®â“‡∂‘¥
23∫“ß§πæŸ¥«à“ 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◊Ëπ

25‡π◊ÈÕ∑’Ë«“ß¢“¬Õ¬Ÿàµ“¡∑âÕßµ≈“¥π—Èπ°‘π‰¥âÀ¡¥ ‰¡àµâÕß‰ª∂“¡´Õ°·´°«à“‡π◊ÈÕ¡“®“°‰Àπ ‡æ◊ËÕ
§«“¡ ∫“¬„®¢Õß§ÿ≥‡Õß 26‡æ√“–æ√–§—¡¿’√å†∫Õ°‰«â«à“ ç‚≈°·≈–∑ÿ° ‘Ëß„π‚≈°π’È‡ªìπ¢ÕßÕß§å
‡®â“™’«‘µé*

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‚¥¬‰¡àµâÕß∂“¡Õ–‰√∑—Èßπ—Èπ ‡æ◊ËÕ§«“¡ ∫“¬„®¢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—Èπ∑’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¡Ÿàª√–™ÿ¡
¢Õßæ√–‡®â“ 33‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëº¡æ¬“¬“¡®–‡Õ“„®∑ÿ°§π „π∑ÿ°∑“ß‚¥¬‰¡à‰¥â§‘¥∂÷ßª√–‚¬™πå¢Õßµ—«‡Õß
·µà§‘¥∂÷ßª√–‚¬™πå¢Õß∑ÿ°Ê §π ‡æ◊ËÕæ«°‡¢“®–‰¥â√Õ¥

1 ‚§√‘π∏å 10:33

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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11 ‡Õ“Õ¬à“ßº¡‡∂Õ– ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëº¡‡Õ“Õ¬à“ßæ√–§√‘ µå

°“√§≈ÿ¡À—«
2º¡¢Õ™¡æ«°§ÿ≥∑’Ë§‘¥∂÷ßº¡∫àÕ¬Ê„π∑ÿ°‡√◊ËÕß ·≈–‰¥â∑”µ“¡ ‘Ëßµà“ßÊ∑’Ëº¡‰¥â Õπæ«°§ÿ≥ 3·µà

º¡Õ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥√Ÿâ«à“ æ√–§√‘ µå‡ªìπ»’√…–¢ÕßºŸâ™“¬*∑ÿ°§π ·≈–ºŸâ™“¬°Á‡ªìπ»’√…–¢ÕßºŸâÀ≠‘ß
·≈–æ√–‡®â“°Á‡ªìπ»’√…–¢Õßæ√–§√‘ µå 4ºŸâ™“¬∑ÿ°§π∑’ËÕ∏‘…∞“πÕÕ°‡ ’¬ßÀ√◊ÕæŸ¥·∑πæ√–‡®â“† ‚¥¬
¡’ºâ“§≈ÿ¡À—«Õ¬Ÿà°Á≈∫À≈Ÿà»’√…–¢Õß‡¢“*‡Õß 5·µàºŸâÀ≠‘ß∑ÿ°§π∑’ËÕ∏‘…∞“πÕÕ°‡ ’¬ßÀ√◊ÕæŸ¥·∑πæ√–‡®â“
·≈–‰¡à‰¥â‡Õ“ºâ“§≈ÿ¡À—«‰«â π“ß°Á≈∫À≈Ÿà»’√…–¢Õßπ“ß*‡Õß æÕÊ °—∫∑’Ëπ“ß‰ª‚°πÀ—«¡“ 6∂â“ºŸâÀ≠‘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“ ∑’ËºŸâÀ≠‘ß®–Õ∏‘…∞“πÕÕ°‡ ’¬ßµàÕæ√–‡®â“„π∑’Ë
ª√–™ÿ¡†‚¥¬‰¡à¡’ºâ“§≈ÿ¡»’√…– 14‚¥¬∑—Ë«‰ª ‡√“√Ÿâ«à“¡—π‡ ’¬»—°¥‘Ï»√’∑’ËºŸâ™“¬®–‰«âº¡¬“« 15·µà ”À√—∫
ºŸâÀ≠‘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√Ÿâ‡≈¬«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◊ËÕæ‘ Ÿ®πå«à“„§√Õ¬ŸàΩÉ“¬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◊ËÕ√–≈÷°∂÷ß‡√“é 25À≈—ß®“°∑’Ëæ«°‡¢“°‘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‡√“ ‡¡◊ËÕ‰√°Áµ“¡∑’Ëæ«°§ÿ≥¥◊Ë¡‡À≈â“Õßÿàππ’È °Á„Àâ∑”Õ¬à“ßπ’È‡æ◊ËÕ√–≈÷°∂÷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“Õßÿàπ®“°∂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’Èπ’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—Èπ æ’ËπâÕß§√—∫ ‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥¡“°‘π¥â«¬°—π „Àâ§Õ¬°—π¥â«¬ 34∂â“„§√À‘«®—¥ °Á„Àâ°‘π¡“°àÕπ
®“°∫â“π ‡æ◊ËÕ«à“æ«°§ÿ≥®–‰¡à∂Ÿ°≈ß‚∑…‡æ√“–°“√ª√–™ÿ¡π—Èπ  à«π‡√◊ËÕßÕ◊ËπÊ ‡Õ“‰«â‡¡◊ËÕº¡¡“·≈â«
®–®—¥°“√„Àâ

æ√ «√√§å®“°æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï

12µÕππ’È æ’ËπâÕß§√—∫ º¡Õ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫æ√ «√√§å∑’Ë¡“®“°æ√–«‘≠≠“≥ 2§ÿ≥
  °Á√Ÿâ·≈â««à“µÕπ∑’Ë§ÿ≥¬—ß‰¡à‰«â«“ß„®æ√–‡®â“‡æ√“–‡Àµÿº≈Õ–‰√°Áµ“¡π—Èπ §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√–‡¬ Ÿ́∂Ÿ° “ª·™àßé ·≈–§π∑’ËæŸ¥«à“ çæ√–‡¬ Ÿ́

§◊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“™’«‘µÕß§å‡¥’¬«°—π 6°“√ß“π¡’À≈“¬Õ¬à“ß ·µà‡ªìπæ√–‡®â“Õß§å‡¥’¬«°—π∑’Ë‰¥â∑”ß“π∑—ÈßÀ¡¥
π’Èºà“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÷ËßæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†‰¥â ·≈–„ÀâÕ’°§πÀπ÷Ëß·¬°·¬–ÕÕ°«à“  ‘Ëß∑’Ë§ππ—ÈπæŸ¥¡“®“°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 ¡§«√

1 ‚§√‘π∏å 12:11
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√à“ß°“¬¢Õßæ√–§√‘ µå
12‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ«°‡√“¡’√à“ß°“¬‡¥’¬«·µà¡’Õ«—¬«–À≈“¬ à«π ·≈–∂÷ß·¡â®–¡’Õ«—¬«–À≈“¬ à«π

Õ«—¬«–∑—ÈßÀ¡¥°Áª√–°Õ∫¢÷Èπ‡ªìπ√à“ß°“¬‡¥’¬«°—π æ√–§√‘ µå°Á‡ªìπ·∫∫π’È‡À¡◊Õπ°—π 13‡æ√“–æ«°
‡√“∑ÿ°§π‰¥â√—∫°“√®ÿà¡πÈ”¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥Õß§å‡¥’¬« ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢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…¬åπ—Èπ‰¡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’Èé π—Ëπ°Á‰¡à‰¥â∑”„Àâ‡∑â“‡≈‘°‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß√à“ß°“¬À√Õ°π–
16∂÷ßÀŸ®–æŸ¥«à“ ç‡æ√“–©—π‰¡à„™àµ“ ©—π°Á‡≈¬‰¡à‡ªìπ¢Õß√à“ß°“¬π’Èé π—Ëπ°Á‰¡à‰¥â∑”„ÀâÀŸ‡≈‘°‡ªìπ à«π
Àπ÷Ëß¢Õß√à“ß°“¬π’ÈÀ√Õ°π–  17∂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“¡∑’Ëæ√–Õß§å‡ÀÁπ«à“‡À¡“– ¡·≈â« 19∂â“∑—Èß√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‰¡àµâÕß°“√‡∏Õé °Á‰¡à‰¥â À√◊ÕÀ—«®–∫Õ°°—∫‡∑â“«à“ ç©—π‰¡àµâÕß°“√
æ«°‡∏Õé °Á‰¡à‰¥â 22Õ«—¬«–¢Õß√à“ß°“¬∑’Ë‡√“§‘¥«à“ÕàÕπ·Õ°≈—∫‡ªìπ ‘Ëß∑’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«—¬«–∑’ËÕ«¥‰¥âπ—Èπ °≈—∫‰¡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—Èπ¡“°¢÷Èπ
25‡æ◊ËÕ®–‰¥â ‰¡à‡°‘¥°“√·µ°·¬°°—π¢÷Èπ„π√à“ß°“¬ ·µà„ÀâÕ«—¬«–∑ÿ° à«π‡Õ“„®„ à́ ÷Ëß°—π·≈–°—πÕ¬à“ß
‡∑à“‡∑’¬¡°—πÀ¡¥ 26∂â“Õ«—¬«–Àπ÷Ëß‡®Á∫ Õ«—¬«–∑ÿ° à«π¢Õß√à“ß°“¬°Á‡®Á∫¥â«¬ ∂â“Õ«—¬«–Àπ÷Ëß‰¥â√—∫
‡°’¬√µ‘ Õ«—¬«–∑ÿ° à«π°Á®–√à«¡©≈Õß¥â«¬

27¥—ßπ—Èπ æ«°§ÿ≥‡ªìπ√à“ß°“¬¢Õßæ√–§√‘ µå ·≈–·µà≈–§π°Á‡ªìπÕ«—¬«–¢Õß√à“ß°“¬π—Èπ 28¬‘Ëß
°«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◊Ëπ‰¥â §π∑’Ë‡ªìπºŸâπ” §π∑’ËæŸ¥¿“…“·ª≈°Ê ‰¥â 29∑ÿ°§π‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°À√◊Õ ∑ÿ°§π‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“
À√◊Õ ∑ÿ°§π‡ªìπ§√Ÿ ÕπÀ√◊Õ ∑ÿ°§π∑” ‘ËßÕ—»®√√¬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
¬‘Ëß„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©‘Ëß©“∫∑’Ëµ’°—π  2∂â“º¡‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“√Ÿâ ‘Ëß≈÷°≈—∫µà“ßÊ

12:2 √Ÿª‡§“√æ æ√–‡®â“ª≈Õ¡∑’Ë∑”¡“®“°‰¡âÀ√◊Õ°âÕπÀ‘π∑’Ë§π°√’°∫Ÿ™“
12:13 À√◊Õ·ª≈Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß«à“ æ«°‡√“‰¥â¥◊Ë¡®“°æ√–«‘≠≠“≥Õß§å‡¥’¬«°—π
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¢Õßæ√–‡®â“ ¡’§«“¡√Ÿâ∑ÿ°Õ¬à“ß ·≈–¡’§«“¡‡™◊ËÕ∑—ÈßÀ¡¥∂÷ß°—∫‡≈◊ËÕπ¿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—Èπ°ÁÕ¥∑π ¡’‡¡µµ“°√ÿ≥“ ‰¡àÕ‘®©“√‘…¬“ ‰¡à‚ÕâÕ«¥ 5‰¡àÀ¬‘Ëß®ÕßÀÕß ‰¡àÀ¬“∫§“¬
‰¡à‡ÀÁπ·°àµ—« ‰¡à©ÿπ‡©’¬« ‰¡à®¥®”§«“¡º‘¥¢Õß§πÕ◊Ëπ 6§«“¡√—°‰¡à¬‘π¥’‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ§πÕ◊Ëπ∑”™—Ë«·µà¬‘π¥’
°—∫§«“¡®√‘ß 7§«“¡√—°ª°ªÑÕß‡ ¡Õ ‰«â«“ß„®‡ ¡Õ ¡’§«“¡À«—ß‡ ¡Õ ·≈–∑πµàÕ∑ÿ°Õ¬à“ß‡ ¡Õ

8§«“¡√—°‰¡à¡’«—π Ÿ≠ ‘Èπ‰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—Èπ ‡√“æŸ¥·∑πæ√–‡®â“°Á‰¥â·§à‡ ’È¬«‡¥’¬« 10·µà‡¡◊ËÕ§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫¡“∂÷ß Õ–‰√°Áµ“¡
∑’Ë‰¡à ¡∫Ÿ√≥å°Á®–À¡¥‰ª 11µÕπ∑’Ëº¡‡ªìπ‡¥Á° º¡°ÁæŸ¥‡À¡◊Õπ‡¥Á° §‘¥‡À¡◊Õπ‡¥Á° „™â‡Àµÿº≈‡À¡◊Õπ
‡¥Á° ·µà‡¡◊ËÕº¡‚µ‡ªìπºŸâ„À≠à º¡°Á‡≈‘°∑”µ—«‡À¡◊Õπ‡¥Á° 12°Á‡À¡◊Õπ°—∫ ‘Ëß∑’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“√Ÿâ®—°º¡ 13·µàµÕππ’È‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà “¡Õ¬à“ß§◊Õ§«“¡‡™◊ËÕ §«“¡À«—ß·≈–§«“¡√—° ·µà„π “¡Õ¬à“ß
π’È§«“¡√—°¬‘Ëß„À≠à∑’Ë ÿ¥

„™âæ√ «√√§å®“°æ√–«‘≠≠“≥‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊ÕÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“

14 „Àâ¡ÿàß∑”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 ‘Ëß≈÷°≈—∫ºà“π∑“ßæ√–«‘≠≠“≥ 3·µà§π∑’ËæŸ¥·∑πæ√–‡®â“π—Èπ°”≈—ßæŸ¥„π ‘Ëß∑’Ë‡ √‘¡ √â“ß „Àâ°”≈—ß„®
·≈–ª≈Õ∫„®§π 4§π∑’ËæŸ¥¿“…“·ª≈°Ê ‰¥âπ—Èπ°Á‡ √‘¡ √â“ßµ—«§πæŸ¥‡Õß ·µà§π∑’ËæŸ¥·∑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√Ÿâ«à“§ÿ≥æŸ¥Õ–‰√ °Á‡À¡◊Õπ°—∫æŸ¥°—∫≈¡ 10·πàπÕπ«à“„π‚≈°π’È¡’µ—ÈßÀ≈“¬¿“…“ ·≈–∑ÿ°¿“…“
°Á≈â«π¡’‡ ’¬ß∑—Èßπ—Èπ 11∂â“º¡‰¡à‡¢â“„®§«“¡À¡“¬¢Õß‡ ’¬ßπ—Èπ ‡√“°Á®–‡ªìπ§πµà“ß¥â“«µàÕ°—π‡æ√“–
§ÿ¬°—π‰¡à√Ÿâ‡√◊ËÕß 12¡—π°Á‡À¡◊Õπ°—∫æ«°§ÿ≥ ‡π◊ËÕß®“°æ«°§ÿ≥¢«π¢«“¬Õ¬“°‰¥â æ√ «√√§å®“°æ√–

1 ‚§√‘π∏å 14:12

13:3  ”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫‡¢’¬π«à“  ≈–µ—«‡Õß‡Õ“‰ª‡º“‰ø
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«‘≠≠“≥‡ ’¬‡À≈◊Õ‡°‘π °Á„Àâæ¬“¬“¡¢«π¢«“¬∑’Ë®–‰¥âæ√ «√√§åµà“ßÊ ∑’Ë®–¡“™à«¬‡ √‘¡ √â“ßÀ¡Ÿà
ª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“

13¥â«¬‡Àµÿπ’È §π∑’ËæŸ¥¿“…“·ª≈°Ê‰¥â °Á„Àâ¢Õæ√–‡®â“„Àâ·ª≈„π ‘Ëß∑’ËæŸ¥‰¥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“ ∑’Ëº¡æŸ¥¿“…“·ª≈°Ê ∫àÕ¬°«à“æ«°§ÿ≥ 19·µà„πÀ¡Ÿàª√–™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“‡¡◊ËÕ§π∑’Ë‰¡à‡™◊ËÕ
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“
26æ’ËπâÕß§√—∫ ·≈â«‡√“®–∑”Õ¬à“ß‰√¥’ ‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥¡“ª√–™ÿ¡°—π ∫“ß§π°Á¡’‡æ≈ß √√‡ √‘≠

∫“ß§π°Á¡’§” —Ëß Õπ ∫“ß§π°Á¡’ ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“‡ªî¥‡º¬„Àâ√Ÿâ ∫“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

14:16 Õ“‡¡π ‡¡◊ËÕ§πæŸ¥ çÕ“‡¡πé À¡“¬∂÷ß ‡¢“‡ÀÁπ¥â«¬°—∫ ‘Ëß∑’ËæŸ¥¡“
14:21 çÕß§å‡®â“™’«‘µ...°Á®–‰¡àøíß‡√“é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õ‘ ¬“Àå 28:11-12; ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 28:49
14:22 ≈“ß√â“¬ ‡ªìπ‡æ√“–§π∑’Ë‰¡à‡™◊ËÕøíß°Á‰¡à‡¢â“„® ®÷ß‰¡à¡’°“√°≈—∫„® °Á®–∂Ÿ°æ‘æ“°…“„π∑’Ë ÿ¥
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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√Ÿâ®“° ‘Ëß∑’ËæŸ¥π—Èπ®–‰¥â‡°‘¥°”≈—ß„®¢÷Èπ 32ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“π—Èπ “¡“√∂∫—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∑’Ëª√–™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‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“À√◊Õ§π∑’Ë¡’æ√–«‘≠≠“≥Õ¬Ÿà §πÊ π—Èπ®–µâÕß¬Õ¡√—∫
«à“  ‘Ëß∑’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—Èπæ’ËπâÕß§√—∫ „Àâ¢«π¢«“¬∑’Ë®–æŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ·≈–Õ¬à“‰ªÀâ“¡§π∑’ËæŸ¥¿“…“·ª≈°Ê
40·µà„Àâ∑”∑ÿ°Õ¬à“ßπ’È Õ¬à“ß‡À¡“– ¡·≈–‡ªìπ√–‡∫’¬∫

¢à“«¥’‡°’Ë¬«°—∫æ√–§√‘ µå

15æ’ËπâÕß§√—∫ µÕππ’Èº¡Õ¬“°®–‡µ◊Õπæ«°§ÿ≥‰¡à„Àâ≈◊¡¢à“«¥’†∑’Ëº¡‰¥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∫‡√◊ËÕß∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥ ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ëº¡‡Õß°Á‰¥â√—∫¡Õ∫¡“Õ’°∑’Àπ÷Ëß‡À¡◊Õπ
°—π §◊Õæ√–§√‘ µå‰¥âµ“¬‡æ◊ËÕ®—¥°“√°—∫∫“ª¢Õßæ«°‡√“‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√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—Èπ‰¡à«à“®–‡ªìπº¡ª√–°“»À√◊Õ»‘…¬å‡Õ°§πÕ◊ËπÊ ª√–°“»„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥ ‡√“
∑ÿ°§π°Áª√–°“»‡√◊ËÕßπ’È·À≈– ·≈–π’Ë°Á‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥â¡“‰«â«“ß„®

1 ‚§√‘π∏å 15:11

14:34 æ«°ºŸâÀ≠‘ß À√◊Õ æ«°¿√√¬“
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3001 ‚§√‘π∏å 15:12

æ«°‡√“®–øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬
12·µà∂â“‡√“‰¥âª√–°“»«à“æ√–§√‘ µåøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡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‰¥âøóôπ¢÷Èπ¡“ 14∂â“æ√–§√‘ µå‰¡à‰¥âøóôπ¢÷Èπ¡“  ‘Ëß∑’Ë‡√“‰¥âª√–°“»‰ª°Á‰¡à¡’§«“¡À¡“¬Õ–‰√‡≈¬ ·≈–
§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßæ«°§ÿ≥°Á‰¡à¡’§«“¡À¡“¬‰ª¥â«¬ 15∂â“‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ®√‘ßÊ ‡√“°Á®–°≈“¬‡ªìπ§π∑’ËæŸ¥
‚°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“¬øóôπ¢÷Èπ¡“ æ√–§√‘ µå°Á‰¡à‰¥âøóôπ¢÷Èπ¡“¥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—Èπ ‡√“°Á®–‡ªìπ§π∑’Ëπà“ ß “√∑’Ë ÿ¥„π∫√√¥“§π∑—ÈßÀ≈“¬

20·µà§«“¡®√‘ß§◊Õ æ√–‡®â“‰¥â∑”„Àâæ√–§√‘ µåøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ ·≈–æ√–Õß§å‡ªìπ§π·√°
∑’Ëøóôπ¢÷Èπ ́ ÷Ëß‡ªìπ°“√√—∫√Õß«à“§πµ“¬∑’Ë‡À≈◊Õ®–øóôπ¢÷Èπ¡“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°Áøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ 23‡√◊ËÕßπ’È°Á®–‡√’¬ßµ“¡≈”¥—∫
§◊Õæ√–§√‘ µåøóôπ¢÷Èπ‡ªìπ§π·√° ·≈–‡¡◊ËÕæ√–Õß§å¡“ §π¢Õßæ√–Õß§å∑—ÈßÀ¡¥°Á®–øóôπ¢÷Èπ 24·≈â«
‡¡◊ËÕæ√–§√‘ 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° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß‰«â„µâ‡∑â“¢Õßæ√–Õß§å·≈â«é* ‡¡◊ËÕæ√–§—¡¿’√åæŸ¥«à“ ç∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ßé °Á‡¢â“„® ™—¥‡®π
«à“ ‰¡à‰¥â√«¡∂÷ßæ√–‡®â“ºŸâ ‰¥â∑”„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ßÕ¬Ÿà„µâÕ”π“®¢Õßæ√–§√‘ µå 28‡¡◊ËÕ∑ÿ° ‘Ëß∑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¡’°“√øóôπ®“°§«“¡µ“¬ §π∑’Ë‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”†‡æ√“–Õ¬“°®–‰ªÕ¬Ÿà°—∫§π∑’Ëµ“¬‰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—Èπ ∑”‰¡‡√“¬Õ¡‡ ’Ë¬ß°—∫Õ—πµ√“¬∑ÿ°Ê™—Ë«‚¡ß 31æ’ËπâÕß§√—∫  “∫“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*

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‡√◊ËÕßæ√–‡®â“‡ ’¬¥â«¬´È”‰ª
º¡æŸ¥Õ¬à“ßπ’È‡æ√“–®–„Àâæ«°§ÿ≥Õ—∫Õ“¬‰ª‡≈¬

µÕπ∑’Ë‡√“øóôπ®“°§«“¡µ“¬‡√“®–¡’√à“ß·∫∫‰ÀπÀ√◊Õ
35·µàÕ“®®–¡’∫“ß§π∂“¡«à“ 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◊Ëπ°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◊ÈÕ¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘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¡’√Ÿª√à“ß ”À√—∫ ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà∫π∑âÕßøÑ“ ·≈–°Á¡’√à“ß°“¬ ”À√—∫ ‘Ëß∑’ËÕ¬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 ‡¡◊ËÕ§πµ“¬øóôπ¢÷Èπ¡“
„À¡à √à“ß∑’Ë∂Ÿ°Ωíß„π¥‘ππ—Èπ°Á‡πà“‡ªóòÕ¬‰ª ·µà√à“ß∑’Ëøóôπ¢÷Èπ¡“„À¡àπ’È ‰¡à¡’«—π‡πà“‡ªóòÕ¬ 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
¢÷Èπ¡“π’È¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“® 44√à“ß∑’Ë∂Ÿ°Ωíß„π¥‘ππ—Èπ‡ªìπ‡æ’¬ß√à“ß°“¬∏√√¡¥“ ·µà√à“ß∑’Ëøóôπ¢÷Èπ¡“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“¥“¡ºŸâ™“¬§π·√° ‰¥â°≈“¬‡ªìπ¡πÿ…¬å∏√√¡¥“∑’Ë¡’™’«‘µ*é* ·µàæ√–§√‘ µåºŸâ‡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®÷ßµ“¡¡“ 47Õ“¥“¡¡πÿ…¬å§π·√°π—Èπ¡“®“°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§≈’¥‘ππ—Èπ æ«°∑’Ë‡ªìπ¢Õß «√√§åπ—Èπ°Á®–‡ªìπ‡À¡◊Õπæ√–§√‘ µå¡πÿ…¬å§π∑’Ë Õß∑’Ë¡“®“° «√√§åπ—Èπ
49‡π◊ËÕß®“°µÕππ’È‡√“¡’√à“ß‡À¡◊Õπ°—∫Õ“¥“¡¡πÿ…¬å§π·√°∑’Ë¡“®“°ºß§≈’¥‘π «—πÀπ÷Ëß‡√“°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  ‘Ëß∑’Ë‡πà“‡ªóòÕ¬‰¥â°Á‰¡à “¡“√∂®–¡’ à«π√à«¡°—∫ ‘Ëß∑’Ë‰¡à¡’«—π‡πà“
‡ªóòÕ¬‡À¡◊Õπ°—π 51øíß„Àâ¥’ º¡®–∫Õ°§«“¡≈—∫„Àâ√Ÿâ 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√“– ‘Ëß∑’Ë‰¡à‡πà“‡ªóòÕ¬®–‡¢â“¡“ «¡√à“ß∑’Ë‡πà“‡ªóòÕ¬ ·≈–√à“ß∑’ËµâÕßµ“¬π’È®–µâÕß
 «¡¥â«¬ ‘Ëß∑’Ë‰¡à¡’«—πµ“¬ 54‡¡◊ËÕ√à“ß∑’Ë‡πà“‡ªóòÕ¬π’È «¡ ‘Ëß∑’Ë‰¡à‡πà“‡ªóòÕ¬·≈â« ·≈–√à“ß∑’ËµâÕßµ“¬π’È «¡
 ‘Ëß∑’Ë‰¡à¡’«—πµ“¬·≈â«  ‘Ëß∑’Ëæ√–§—¡¿’√å†‡¢’¬π‰«â°Á®–‡ªìπ§«“¡®√‘ß∑’Ë«à“
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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“

16∑’π’È®–æŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß°“√‡√’Ë¬‰√‡ß‘π ”À√—∫§π¢Õßæ√–‡®â“ º¡¢Õ —Ëß„Àâ§ÿ≥∑”·∫∫‡¥’¬«°—∫
  ∑’Ëº¡‰¥â —ËßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡µà“ßÊ ¢Õßæ√–‡®â“„π·§«âπ°“≈“‡∑’¬§◊Õ 2∑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‡¡◊ËÕ¡“∂÷ßº¡°Á®– àß§π∑’Ëæ«°§ÿ≥‡≈◊Õ°‰«â „Àâ‡Õ“®¥À¡“¬·π–π”µ—« ·≈–‡ß‘π∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥â∫√‘®“§
Õ¬à“ß„®°«â“ß¢«“ß‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ 4∂â“‡ÀÁπ«à“º¡πà“®–‰ª¥â«¬ æ«°π—Èπ°Á®–‰¥â ‰ªæ√âÕ¡°—∫º¡

·ºπ¢Õß‡ª“‚≈
5‡¡◊ËÕº¡ºà“π·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬ º¡®–¡“À“æ«°§ÿ≥ ‡æ√“–º¡µ—Èß„®∑’Ë®–ºà“π¡“∑“ßπ—ÈπÕ¬Ÿà·≈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§√Ÿà‡¥’¬«
·≈â«°Á‰ª ‡æ√“–º¡°–®–Õ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥„Àâπ“πÀπàÕ¬∂â“Õß§å‡®â“™’«‘µÕπÿ≠“µ„Àâ‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ 8µÕπ
π’Èº¡®–Õ¬Ÿà∑’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‡¡◊ËÕ‰√°ÁÕ¬à“∑”„Àâ‡¢“µâÕß√Ÿâ ÷°Õ÷¥Õ—¥‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥ ‡æ√“–‡¢“∑”ß“π¢ÕßÕß§å
‡®â“™’«‘µ‡À¡◊Õπ°—∫º¡ 11Õ¬à“„Àâ„§√¥Ÿ∂Ÿ°‡¢“‰¥â ™à«¬ àß‡¢“‡¥‘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«‡¢“®–¡“

‡ª“‚≈≈ß∑â“¬®¥À¡“¬
13æ«°§ÿ≥√–«—ßµ—«„Àâ¥’ „Àâ¬◊πÀ¬—¥¡—Ëπ§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∑ÿà¡‡∑√—∫„™âºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡®â“ æ’ËπâÕß§√—∫ 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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®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
∑’Ë‡¡◊Õß‚§√‘π∏å ©∫—∫∑’Ë Õß

1®“°‡ª“‚≈ ºŸâ∑’Ëæ√–‡®â“‡≈◊Õ°„Àâ‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°†¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ·≈–®“°∑‘‚¡∏’πâÕß¢Õß‡√“
 ∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“„π‡¡◊Õß‚§√‘π∏å √«¡∂÷ßºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡®â“∑ÿ°§π∑—Ë«·§«âπÕ“§“¬“
2¢Õæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“·≈–æ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå‡®â“ „Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“·≈– —πµ‘ ÿ¢°—∫æ«°

§ÿ≥¥â«¬‡∂‘¥

‡ª“‚≈¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“
3 √√‡ √‘≠æ√–‡®â“ æ√–∫‘¥“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“¢Õß‡√“ æ√–∫‘¥“ºŸâ‡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‡√“¡“°¢÷Èπ‡∑à“π—Èπ ‚¥¬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’ËπâÕß§√—∫ ‡√“Õ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥√Ÿâ∂÷ß§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“πÕ¬à“ß· π “À— ∑’Ë‡√“‡®Õ„π·§«âπ‡Õ‡™’¬*
÷́ËßÀπ—°‡°‘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“¬øóôπ¢÷Èπ¡“ 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

‡ª“‚≈‡ª≈’Ë¬π·ºπ
12‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“¿Ÿ¡‘„®°Á§◊Õ „®¢Õß‡√“∫Õ°«à“∑ÿ° ‘Ëß∑’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‰¥âªî¥∫—ßÕ–‰√‡≈¬ ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥Õà“π‡¢â“„®‰¥â∑—Èßπ—Èπ ·≈–º¡À«—ß«à“§ÿ≥®–
‡¢â“„®Õ¬à“ß∑–≈ÿª√ÿ‚ª√àß 14‡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≥∑—ÈßµÕπ¢“‰ª ·≈–µÕπ¢“°≈—∫®“°·§«âπ¡“ ‘́‚¥‡π’¬ À≈—ß®“°
π—Èπ§ÿ≥®–‰¥â™à«¬ π—∫ πÿπº¡‡¥‘π∑“ßµàÕ‰ª∑’Ë·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ 17§ÿ≥§‘¥«à“µÕπ∑’Ëº¡«“ß·ºππ’È º¡√«π‡√

1:8 ‡Õ‡™’¬  ‡ªìπ¥‘π·¥π∑’ËÕ¬Ÿà∑“ß∑‘»µ–«—πµ°¢Õßª√–‡∑»µ√ÿ°’„πªí®®ÿ∫—π
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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√–‡¬ Ÿ́§√‘ 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’Èπ’Ë‡Õß‡√“∂÷ß‰¥âæŸ¥§”«à“
çÕ“‡¡πé* ºà“π∑“ßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå ‡æ◊ËÕæ√–‡®â“®–‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘¬» 21æ√–‡®â“π’Ë·À≈–∑’Ë∑”„Àâ∑—Èß‡√“
·≈–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≥

2µÕππ—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

§«√„ÀâÕ¿—¬°—∫§π∑’Ë∑”º‘¥‰ª·≈â«
5∂â“¡’„§√°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡∑ÿ°¢å ‡¢“‰¡à‰¥â∑”„Àâº¡‡ªìπ∑ÿ°¢åÀ√Õ°π– ·µà‡¢“‰¥â∑”„Àâæ«°§ÿ≥

∑—ÈßÀ¡¥π—Ëπ·À≈–‡ªìπ∑ÿ°¢å‰¡à¡“°°ÁπâÕ¬ (º¡‰¡àÕ¬“°®–æŸ¥„Àâ¡—π‡≈«√â“¬®π‡°‘π‰ª) 6‡¡◊ËÕæ«°§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°¢åπ—Èπ 8¢Õ√âÕß„Àâæ«°§ÿ≥· ¥ß§«“¡√—°µàÕ‡¢“Õ¬à“ß™—¥‡®π¥â«¬ 9π—Ëπ·À≈–‡ªìπ
‡Àµÿ∑’Ëº¡‡¢’¬π¡“∂÷ßæ«°§ÿ≥„πµÕππ—Èπ ‡æ◊ËÕ∑¥ Õ∫¥Ÿ«à“æ«°§ÿ≥‡™◊ËÕøíß∑ÿ°‡√◊ËÕßÀ√◊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‡√“∑”∑—ÈßÀ¡¥π’È‡æ◊ËÕ®–‰¥â ‰¡à∂Ÿ°´“µ“πÀ≈Õ° ‡æ√“–‡√“√Ÿâ∑—π°≈Õÿ∫“¬µà“ßÊ
¢Õß¡—π

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‘‡»…

2 ‚§√‘π∏å 2:11
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‡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∑’Ëπ—Ëπ ·≈â«‡¥‘π∑“ß
µàÕ‰ª∑’Ë·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬

™—¬™π–¢Õßæ√–§√‘ µå
14·µà¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ ‡æ√“–„πæ√–§√‘ µåπ—Èπ‡√“‡ªìπ‡À¡◊Õπ‡™≈¬ ß§√“¡„π¢∫«π·Àà·Ààß

™—¬™π–*¢Õßæ√–Õß§å∑’Ëæ√–Õß§åπ”Õ¬Ÿà‡ ¡Õ æ√–Õß§å„™â‡√“‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿâ‡°’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“»°≈‘Ëπ
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„™àæàÕ§â“‡√à∑’ËÀ“°‘π°—∫§”æŸ¥¢Õßæ√–‡®â“‡À¡◊Õπ°—∫∑’ËÀ≈“¬§π∑”°—π ·µà‡√“‡ªìπ¢Õßæ√–§√‘ µå ·≈–
æŸ¥§«“¡®√‘ßµàÕÀπâ“æ√–‡®â“¥â«¬§«“¡®√‘ß„® ·≈–‡ªìπ§π∑’Ëæ√–‡®â“‡Õß àß¡“

ºŸâ√—∫„™âæ√–‡®â“‡æ◊ËÕ —≠≠“„À¡à

3 ‡√“°”≈—ß√—∫√Õß§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ—«‡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◊ËπÊ ‡¢“∑”°—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√Ÿâ·≈–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

 —≠≠“„À¡à¡’∫“√¡’¡“°°«à“
7¢π“¥ß“π√—∫„™â∑’Ëπ”§«“¡µ“¬¡“„Àâ ·≈–°Æ∑’Ë ≈—°‡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—Èπ·≈â«ß“π√—∫„™â ¢Õßæ√–«‘≠≠“≥®–‰¡à¬‘Ëß‡ª≈àß√—»¡’¡“°°«à“
π—ÈπÕ’°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“√—»¡’‡≈¬

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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‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫√—»¡’Õ—π‡®‘¥®â“¢Õß —≠≠“„À¡àπ—Èπ 11¥—ßπ—Èπ∂â“ —≠≠“‡¥‘¡∑’Ë°”≈—ß®–¬°‡≈‘°‰ª¬—ß
¡’√—»¡’ ·≈â« —≠≠“„À¡à∑’Ë®–§ßÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‰ª ®–‰¡à¬‘Ëß¡’√—»¡’¡“°°«à“π—ÈπÕ’°À√◊Õ

12„π‡¡◊ËÕ‡√“¡’§«“¡À«—ßÕ¬à“ßπ’È ‡√“®÷ß°≈â“æŸ¥Õ¬à“ß‡ªî¥‡º¬ 13‡√“‰¡à‡À¡◊Õπ°—∫‚¡‡  ∑’Ë‡Õ“ºâ“§≈ÿ¡
Àπâ“‰«â ‡æ◊ËÕ§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—Èπ —≠≠“‡¥‘¡π—Èπ∂÷ß∂Ÿ°¬°‡≈‘°‰ª 15·µà®π∂÷ß∑ÿ°«—ππ’È ∑ÿ°§√—Èß
∑’ËÕà“π°Æ¢Õß‚¡‡   ºâ“π—Èπ°Á¬—ß§≈ÿ¡®‘µ„®¢Õßæ«°Õ‘ √“‡Õ≈Õ¬Ÿà 16·µà®–‡Õ“ºâ“§≈ÿ¡ÕÕ°‰¥â‡À¡◊Õπ°—∫
∑’Ëæ√–§—¡¿’√åæŸ¥‡°’Ë¬«°—∫‚¡‡  «à“ ç‡¡◊ËÕ‡¢“À—π¡“À“Õß§å‡®â“™’«‘µ ºâ“§≈ÿ¡π—Èπ°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¡’ºâ“§≈ÿ¡Àπâ“·≈â«°Á¡Õß‡ÀÁπ§«“¡¬‘Ëß„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

4 ‡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¬àÕ∑âÕ 9‡√“∂Ÿ°¢à¡‡Àß·µà°Á‰¡à∂÷ß°—∫∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß ‡√“∂Ÿ°µ’≈â¡≈ß·µà°Á‰¡à∂÷ß°—∫∂Ÿ°¶à“
10‡√“·∫°§«“¡µ“¬¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́‰«â°—∫µ—«‡ ¡Õ ‡æ◊ËÕ™’«‘µ¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́®–‰¥âª√“°Ø‡¥àπ™—¥„πµ—«‡√“
11‡æ√“–‡ÀÁπ·°àæ√–‡¬ Ÿ́ ‡√“∑’Ë¬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿàπ’È®÷ß‡ ’Ë¬ß°—∫§«“¡µ“¬Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ ‡æ◊ËÕ™’«‘µ¢Õßæ√–
‡¬ Ÿ́®–‰¥âª√“°Ø‡¥àπ™—¥„π√à“ß°“¬∑’Ë®–µâÕßµ“¬π’È 12¥—ßπ—Èπ‡√“®÷ß¬Õ¡µ“¬‡æ◊ËÕæ«°§ÿ≥®–‰¥â¡’™’«‘µ

13„πæ√–§—¡¿’√å‡¢’¬π‰«â ç‡æ√“–º¡‡™◊ËÕ º¡∂÷ßæŸ¥é* ‡√“°Á‡™◊ËÕ‡À¡◊Õπ°—π ‡√“°Á‡≈¬æŸ¥ 14‡æ√“–
‡√“√Ÿâ«à“æ√–‡®â“ºŸâ∑’Ë∑”„Àâæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬®–∑”„Àâ‡√“øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬·∫∫

2 ‚§√‘π∏å 4:14

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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3082 ‚§√‘π∏å 4:15

‡¥’¬«°—π¥â«¬ ·≈–æ√–‡®â“°Á®–π”‡√“·≈–æ«°§ÿ≥¡“Õ¬ŸàµàÕÀπâ“æ√–Õß§å 15∑’Ë‡√“¬Õ¡∑π∑ÿ°¢åÕ¬à“ßπ’È
°Á‡æ√“–‡ÀÁπ·°àæ«°§ÿ≥ ‡æ√“–¬‘Ëß¡’§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°®–‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡‰ª ·µà®‘µ„®¿“¬„π¢Õß‡√“‰¥â√—∫°“√

 √â“ß¢÷Èπ„À¡à„π∑ÿ°Ê«—π 17§«“¡∑ÿ°¢å‡≈Á°Ê πâÕ¬Ê ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫‡√“·§àª√–‡¥’Î¬«‡¥’¬«π’È®–∑”„Àâ‡√“
‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘∂“«√µ≈Õ¥‰ª ‡°’¬√µ‘π—Èπ¡’§à“‡°‘π°«à“∑’Ë®–‰ª§‘¥∂÷ß§«“¡∑ÿ°¢åæ«°π—Èπ¡“°π—° 18‡√“®÷ß
‰¡à π„®°—∫ ‘Ëß∑’Ë‡√“¡Õß‡ÀÁπ‰¥â ·µà π„®°—∫ ‘Ëß∑’Ë¡Õß‰¡à‡ÀÁπ ‡æ√“– ‘Ëß∑’Ë¡Õß‡ÀÁππ—ÈπÕ¬Ÿà·§à™—Ë«§√“«
·µà ‘Ëß∑’Ë¡Õß‰¡à‡ÀÁππ—ÈπÕ¬Ÿà∂“«√µ≈Õ¥‰ª

5 ‡æ√“–‡√“√Ÿâ«à“∂â“‡µÁπ∑å¢Õß‡√“„π‚≈°π’È́ ÷Ëß°Á§◊Õ√à“ß°“¬∂Ÿ°√◊ÈÕ≈ß ‡√“°Á®–¡’∫â“π∑’Ë¡“®“°æ√–‡®â“
 ∫â“ππ—Èπ‡ªìπ∫â“π∂“«√∫π «√√§å∑’Ë‰¡à‰¥â √â“ß¥â«¬¡◊Õ¡πÿ…¬å 2¥—ßπ—Èπ 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‡≈¬¡’§«“¡¡—Ëπ„®Õ¬Ÿà‡ ¡Õ∂÷ß·¡â®–√Ÿâ«à“‡¡◊ËÕ‡√“¬—ßÕ¬Ÿà„π∫â“ππ’È ‡√“°Á¬—ßÀà“ß®“°∫â“π∑’Ë®–
Õ¬Ÿà°—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ 7(‡√“®÷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◊ËÕ∑”„Àâæ√–Õß§åæÕ„® ‰¡à«à“®–¬—ßÕ¬Ÿà„π∫â“ππ’ÈÀ√◊Õ‰¡àÕ¬Ÿà·≈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“
11¥—ßπ—Èπ ‡æ√“–‡√“‡°√ß°≈—«Õß§å‡®â“™’«‘µ ‡√“∂÷ß‰¥âæ¬“¬“¡™—°™«π§π„ÀâÀ—π¡“À“æ√–Õß§å

æ√–Õß§å√Ÿâ¥’«à“‡√“‡ªìπ§πÕ¬à“ß‰√ ·≈–‡√“°ÁÀ«—ß«à“æ«°§ÿ≥√Ÿâ®—°‡√“Õ¬à“ßπ—Èπ¥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—Èπ∑’Ë¿Ÿ¡‘„®·µà ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬πÕ° ·∑π∑’Ë®–‡ªìπ ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà„π„® 13∂â“‡√“∫â“°Á∫â“‡æ◊ËÕ
æ√–‡®â“ ·≈–∂â“‡√“¡’ µ‘¥’ °Á‡æ◊ËÕ‡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“¬
·≈–øóôπ¢÷Èπ¡“„À¡à‡æ◊ËÕæ«°‡¢“
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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◊ËπÊ °≈—∫¡“§◊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∫‡√◊ËÕß°“√°≈—∫§◊π¥’π’È„Àâ°—∫‡√“‡æ◊ËÕ‰ª∫Õ°§πÕ◊ËπÊµàÕ 20¥—ßπ—Èπ‡√“®÷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◊ËÕ«à“„πæ√–§√‘ µåπ—Èπ §«“¡ ◊́ËÕ —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’Èπ—Ëπ‡Õß§◊Õ‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡π—Èπ ·≈–‡¥’Î¬«π’Èπ—Ëπ‡Õß‡ªìπ«—π·Ààß§«“¡√Õ¥π—Èπ
3‡√“æ¬“¬“¡∑’Ë®–‰¡à°àÕªí≠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∑∏‘ÏÕ¬Ÿà¥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∑—ÈßÊ ∑’Ë‡√“æŸ¥§«“¡®√‘ß 9§π¡Õß«à“‰¡à¡’„§√√Ÿâ®—°‡√“∑—ÈßÊ ∑’Ë‡√“‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°°—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«‡√“√◊Ëπ‡√‘ßÕ¬Ÿà‡ ¡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°
∑’Ëªî¥„®‰¡à„Àâ§«“¡√—°°—∫æ«°§ÿ≥ ·µàæ«°§ÿ≥µà“ßÀ“°∑’Ë∑”Õ¬à“ßπ—Èπ°—∫‡√“ 13‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ°“√¬ÿµ‘∏√√¡
(º¡æŸ¥·∫∫æŸ¥°—∫≈Ÿ°Ê ¢Õßº¡‡≈¬π–) §ÿ≥°Á§«√®–‡ªî¥„®„Àâ°—∫‡√“¥â«¬

2 ‚§√‘π∏å 6:13

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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3102 ‚§√‘π∏å 6:14

§”‡µ◊Õπ‡°’Ë¬«°—∫§π∑’Ë¬—ß‰¡à‡™◊ËÕ
14Õ¬à“‰ª‡¢â“√à«¡°—∫§π∑’Ë‰¡à‡™◊ËÕ„πæ√–‡®â“ ‡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‡™◊ËÕæ√–‡®â“°—∫§π∑’Ë‰¡à‡™◊ËÕ®–‡¢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°—∫
∑’Ëæ√–‡®â“æŸ¥‰«â«à“

ç‡√“®–Õ¬Ÿà°—∫æ«°‡¢“ ·≈–®–‡¥‘πÕ¬Ÿà°—∫æ«°‡¢“
‡√“®–‡ªìπæ√–‡®â“¢Õßæ«°‡¢“ ·≈–‡¢“°Á®–‡ªìπ§π¢Õß‡√“é   (‡≈«’π‘µ‘ 26:11-12)

17Õß§å‡®â“™’«‘µæŸ¥«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)

7 ‡æ◊ËÕπ∑’Ë√—° ‡π◊ËÕß®“°‡√“¡’§” —≠≠“æ«°π’È °Á¢Õ„Àâ‡√“™”√–µ—«‡Õß®“°∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë∑”„Àâ
 √à“ß°“¬·≈–®‘µ„® °ª√° ∑”µ—«„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï§√∫∂â«π‡æ√“–‡√“‡°√ß°≈—«æ√–‡®â“

§«“¡¬‘π¥’¢Õß‡ª“‚≈
2™à«¬‡ªî¥„®√—∫‡√“¥â«¬ ‡√“‰¡à‰¥â∑”º‘¥µàÕ„§√ ‡√“‰¡à‰¥â∑”≈“¬§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß„§√ ·≈–‡√“‰¡à

‰¥â‚°ß„§√ 3∑’Ëº¡æŸ¥Õ¬à“ßπ’Èº¡‰¡à‰¥â‚∑…§ÿ≥π– ‡æ√“–º¡‡§¬∫Õ°·≈â««à“ æ«°§ÿ≥Õ¬Ÿà„π„®‡√“ ‡√“
æ√âÕ¡∑’Ë®–√à«¡‡ªìπ√à«¡µ“¬°—∫æ«°§ÿ≥Õ¬Ÿà·≈â« 4º¡¡—Ëπ„®·≈–¿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‡¡◊ËÕ‡√“¡“∂÷ß·§«âπ¡“ ‘́‚¥‡π’¬π—Èπ‡√“‰¡à‰¥âæ—°ºàÕπ‡≈¬ ¡Õß‰ª∑“ß‰Àπ°Á¡’·µàªí≠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§√Ÿà‡¥’¬«‡Õß 9µÕππ’Èº¡¥’„® ‰¡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“‡ ’¬„®·∫∫∑’Ëæ√–‡®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“‡ ’¬„®·∫∫∑’Ëæ√–‡®â“µâÕß°“√π—Èπ∑”„Àâ‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ

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—Èπ ‡Àµÿº≈∑’Ëº¡‡¢’¬π¡“„Àâæ«°§ÿ≥‰¡à„™à‡æ√“–‡ÀÁπ°—∫§π∑’Ë∑”º‘¥À√◊Õ§π∑’Ë‡ ’¬À“¬À√Õ°
π– ·µàÕ¬“°®–∑”„Àâ§ÿ≥√ŸâµàÕÀπâ“æ√–‡®â“«à“§ÿ≥Àà«ß„¬‡√“¢π“¥‰Àπ 13‡√“¡’°”≈—ß„®°Á‡æ√“–‡√◊ËÕß
π’È·À≈– πÕ°®“°®–¡’°”≈—ß„®·≈â«‡√“°Á¬—ß¥’„®‡ªìπæ‘‡»…Õ’°¥â«¬∑’Ë‡ÀÁπ∑‘µ— ¡’§«“¡ ÿ¢ ‡æ√“–
æ«°§ÿ≥∑”„Àâ®‘µ„®¢Õß‡¢“ ¥™◊Ëπ¢÷Èπ 14º¡‰¥â‚ÕâÕ«¥‡√◊ËÕßæ«°§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—Èπ¥â«¬ 15∑‘µ— √—°æ«°§ÿ≥¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‡¢“π÷°∂÷ß«à“æ«°§ÿ≥‡™◊ËÕøíß‡¢“¢π“¥‰Àπ ·≈–¬—ßµâÕπ√—∫
‡¢“ ·∫∫°≈—«®πµ—« —Ëπ 16º¡¥’„®∑’Ë “¡“√∂¡—Ëπ„®„πµ—«§ÿ≥‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë

‡ª“‚≈¢Õ„Àâæ’ËπâÕß∫√‘®“§

8æ’ËπâÕß§√—∫ µÕππ’È‡√“Õ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥√Ÿâ«à“ æ√–‡®â“‰¥â‡¡µµ“°√ÿ≥“µàÕÀ¡Ÿàª√–™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◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·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—Èπ∂÷ß‰¥â„Àâ°—∫‡√“Õ¬à“ß∑’Ëæ√–‡®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—Èß·µà·√° 7„π‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥‡ªìπ‡≈‘»‰ª´–∑ÿ°‡√◊ËÕß ‰¡à«à“®–‡ªìπ‡√◊ËÕß§«“¡
‡™◊ËÕ §”æŸ¥ §«“¡√Ÿâ §«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ ·≈–§«“¡√—°∑’Ë§ÿ≥‡√’¬π√Ÿâ®“°‡√“ °Á¢Õ„Àâ§ÿ≥‡ªìπ‡≈‘»„π
‡√◊ËÕß°“√∫√‘®“§¥â«¬

8º¡‰¡à ‰¥â —Ëß„Àâ§ÿ≥∑”π–§√—∫ º¡·§àÕ¬“°®–‡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“

2 ‚§√‘π∏å 8:15
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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
16¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“∑’Ëº¡Àà«ß„¬æ«°§ÿ≥¡“°¢π“¥‰Àπ 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‡√“ àßæ’ËπâÕß§πÀπ÷Ëß
¡“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¡Ÿàª√–™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‡≈¬ àßæ’ËπâÕßÕ’°§πÀπ÷Ëß¡“æ√âÕ¡°—∫æ«°‡¢“¥â«¬ æ’ËπâÕß§ππ’È· ¥ß„Àâ‡√“‡ÀÁπÀ≈“¬§√—Èß
·≈â««à“‡¢“Õ¬“°®–™à«¬ ¬‘ËßµÕππ’È‡¢“¬‘ËßÕ¬“°®–™à«¬¡“°¢÷Èπ ‡æ√“–‡¢“¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πæ«°
§ÿ≥¡“°¢÷Èπ

23∂â“¡’„§√∂“¡‡°’Ë¬«°—∫∑‘µ—  º¡¢Õ„Àâ∫Õ°«à“ ‡¢“‡ªìπÀÿâπ à«π·≈–‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π¢Õßº¡∑’Ë àß
¡“™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

§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑’Ë¡’µàÕ‡æ◊ËÕπ§√‘ ‡µ’¬π¥â«¬°—π

9º¡«à“‰¡à®”‡ªìπµâÕß‡¢’¬π‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß°“√™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡®â“ ∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡
 Õ’°·≈â« 2‡æ√“–º¡√Ÿâ«à“§ÿ≥æ√âÕ¡∑’Ë®–™à«¬Õ¬Ÿà·≈â« º¡‰¥âÕ«¥‡√◊ËÕß¢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°√–µÿâπ„Àâæ«°¡“ ‘́‚¥‡π’¬Õ¬“°®–™à«¬¥â«¬ 3·µà∑’Ëº¡ àßæ’ËπâÕß
¡“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¡—ËπÕ°¡—Ëπ„®„πæ«°§ÿ≥‡ ’¬‡À≈◊Õ‡°‘π
(‰¡àµâÕß∫Õ°‡≈¬«à“µ—«§ÿ≥‡Õß°Á®–¢“¬Àπâ“¥â«¬) 5º¡®÷ß§‘¥«à“®”‡ªìπ∑’Ë®–µâÕß¢Õ„Àâæ’ËπâÕßæ«°π’È¡“
‡¬’Ë¬¡æ«°§ÿ≥°àÕπ æ«°‡¢“®–‰¥â¡“™à«¬‡µ√’¬¡‡ß‘π∑’Ë§ÿ≥ —≠≠“«à“®–∫√‘®“§π’È „Àâæ√âÕ¡µ—Èß·µà‡π‘ËπÊ
°àÕπ∑’Ëº¡®–¡“ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡ªìπ°“√∫√‘®“§ ¥â«¬§«“¡ ¡—§√„® ‰¡à„™à∂Ÿ°∫—ß§—∫

6®”‡Õ“‰«â«à“ §π∑’ËÀ«à“ππâÕ¬°Á®–‡°Á∫‡°’Ë¬«πâÕ¬ ·≈–§π∑’ËÀ«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™◊Ëπ™¡¬‘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√–§—¡¿’√åæŸ¥‰«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“ºŸâ∑’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—Èπ °Á®–∑”„Àâ§π¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ 12ß“π√—∫„™â∑’Ë§ÿ≥∑”π’È ‰¥â™à«¬∑—ÈßºŸâ∫√‘ 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◊ËπÊ ¥â«¬ 14‡¡◊ËÕ
æ«°‡¢“Õ∏‘…∞“π„Àâ§ÿ≥π—Èπ æ«°‡¢“°Á®–∑”‰ª¥â«¬§«“¡√—°·≈–§‘¥∂÷ß§ÿ≥ ‡æ√“–æ√–‡®â“‰¥â‡¡µµ“§ÿ≥
Õ¬à“ß≈âπ‡À≈◊Õ 15¢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

10º¡‡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‡¡◊ËÕº¡¡“ º¡¢Õ√âÕß«à“ Õ¬à“‰¥â∫—ß§—∫„Àâº¡µâÕß„™â§«“¡°≈â“À“≠·∫∫∑’Ëº¡°–®–„™â°—∫§πæ«°π—Èπ
∑’ËÀ“«à“º¡„™â™’«‘µÕ¬à“ß§π„π‚≈°π’È‡≈¬ 3∂÷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¡—Ëπµà“ßÊ ‡√“°Á„™âÕ“«ÿ∏π’È∑”≈“¬¢âÕ‚µâ·¬âßµà“ßÊ ∑’ËµàÕµâ“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∑’ËÕ¬ŸàµàÕÀπâ“§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∑’ËæŸ¥Õ¬à“ßπ’È°Á„Àâ®”‡Õ“‰«â«à“ ‡¡◊ËÕº¡¡“∂÷ß „π®¥À¡“¬º¡‡ªìπÕ¬à“ß‰√ º¡
°Á®–‡ªìπÕ¬à“ßπ—ÈπµàÕÀπâ“æ«°§ÿ≥¥â«¬

12‡√“‰¡à°≈â“‰ª‡∑’¬∫™—ÈπÀ√◊Õ‡Õ“µ—«‰ª‡ª√’¬∫°—∫§πæ«°π—Èπ∑’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∑’Ëæ√–‡®â“¡Õ∫À¡“¬„Àâ‡√“∑”‡∑à“π—Èπ ÷́Ëß

2 ‚§√‘π∏å 10:13
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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∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ¬°¬àÕß

µà“ßÀ“°

‡ª“‚≈·≈–»‘…¬å‡Õ°®Õ¡ª≈Õ¡

11º¡À«—ß«à“§ÿ≥®–∑π‰¥â ∂â“º¡æŸ¥Õ–‰√‚ßàÊ ‰ª —°ÀπàÕ¬ ™à«¬Õ¥∑πÀπàÕ¬°Á·≈â«°—π 2‡æ√“–
 º¡‰¥âÀ¡—ÈπÀ¡“¬§ÿ≥‰«â·≈â«„Àâ·µàß°—∫™“¬‡æ’¬ß§π‡¥’¬«§◊Õæ√–§√‘ µå º¡°Á‡≈¬À«ß§ÿ≥

‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–‡®â“À«ß ‡æ◊ËÕº¡®–‰¥â àßµ—«§ÿ≥‡À¡◊Õπ‡ªìπ “«∫√‘ ÿ∑∏‘Ï„Àâ°—∫æ√–§√‘ µå 3·µàº¡°≈—«
«à“®‘µ„®¢Õß§ÿ≥®–∂Ÿ°π”„ÀâÀ≈ß‰ª®“°§«“¡ ◊́ËÕ —µ¬å·≈–§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë¡’µàÕæ√–§√‘ µå ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë
‡Õ«“∂Ÿ°ßŸÀ≈Õ°≈«ß¥â«¬‡≈àÀå‡À≈’Ë¬¡¢Õß¡—π 4¥Ÿ§ÿ≥™à“ß¡’§«“¡Õ¥∑π°—∫§πæ«°π—Èπ∑’Ë¡“ Õπ‡√◊ËÕß¢Õß
æ√–‡¬´Ÿ∑’Ë·µ°µà“ß‰ª®“°∑’Ë‡√“‡§¬ Õπ‰«â À√◊Õ‡√’¬°„Àâ§ÿ≥√—∫«‘≠≠“≥Õ◊Ëπ À√◊Õ ç¢à“«¥’é Õ◊Ëπ∑’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∑’Ëº¡Õ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥ ‡¡◊ËÕº¡¢“¥Õ–‰√∑’Ë®”‡ªìπ¢÷Èπ¡“ 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—ÈπµàÕ‰ª 10æ√–§√‘ µåæŸ¥§«“¡
®√‘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¬«°—∫‡√◊ËÕßπ’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—ÈπµàÕ‰ª ‡æ◊ËÕ‰Õâ¢’È§ÿ¬æ«°π—Èπ®–‰¥â ‰¡à¡’
¢âÕÕâ“ß«à“æ«°¡—π∑”ß“π·∫∫‡¥’¬«°—∫º¡ 13‡æ√“–‰Õâæ«°π—Èπ¡—π»‘…¬å‡Õ°†®Õ¡ª≈Õ¡ ‡ªìπ§πß“π
∑’ËÀ≈Õ°≈«ß ·≈–‰¥âª≈Õ¡µ—«¡“‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–§√‘ µå 14‰¡àµâÕß·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

11:10 Õ“§“¬“ ·§«âπ∑“ßµÕπ„µâ¢Õßª√–‡∑»°√’° ´÷Ëß‡§¬‡ªìπ∑’Ëµ—Èß¢Õß‡¡◊Õß‚§√‘π∏å
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‡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—Èπ°Á™à«¬¬Õ¡√—∫º¡

Õ¬à“ß§π‚ßàÊ §πÀπ÷Ëß°Á·≈â«°—π ‡æ◊ËÕº¡®–‰¥â‚ÕâÕ«¥∫â“ß —°π‘¥ 17∑’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∑’Ëæ«°§ÿ≥¬‘π¥’∑πøíßæ«°‚ßàÊ π—Èπ‰¥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“§√—Èß §√—Èß≈– “¡ ‘∫‡°â“∑’
25∂Ÿ°µ’¥â«¬°√–∫Õß “¡§√—Èß ∂Ÿ°¢«â“ß¥â«¬°âÕπÀ‘πÀπ÷Ëß§√—Èß ‡√◊Õ≈à¡ “¡§√—Èß ≈Õ¬§ÕÕ¬Ÿà„π∑–‡≈Àπ÷Ëß
«—π°—∫Àπ÷Ëß§◊π 26º¡‡¥‘π∑“ßÀ≈“¬§√—Èß∑’ËµâÕßΩÉ“Õ—πµ√“¬„π·¡àπÈ” Õ—πµ√“¬®“°‚®√ºŸâ√â“¬ Õ—πµ√“¬
®“°§π¬‘«¥â«¬°—π ·≈–®“°§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘« Õ—πµ√“¬∑—Èß„π‡¡◊Õß·≈–πÕ°‡¡◊Õß Õ—πµ√“¬„π∑–‡≈
·≈–Õ—πµ√“¬®“°æ’ËπâÕß®Õ¡ª≈Õ¡ 27µâÕßµ√“°µ√”∑”ß“πÕ¬à“ßÀπ—° Õ¥À≈—∫Õ¥πÕπÀ≈“¬§√—Èß À‘«
¢â“«À‘«πÈ” Õ¥Õ“À“√À≈“¬Àπ Àπ“«‡ÀπÁ∫·≈–‰¡à¡’‡ ◊ÈÕºâ“„ à°—πÀπ“« 28πÕ°®“°ªí≠À“æ«°π’È
·≈â«  º¡¬—ß¡’ªí≠À“∑’Ë∫’∫§—Èπº¡Õ¬Ÿà∑ÿ°Ê«—π§◊Õ§«“¡Àà«ß„¬∑’Ëº¡¡’µàÕÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“∑—ÈßÀ≈“¬
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

 ‘Ëßµà“ßÊ ∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ· ¥ß„Àâ‡ª“‚≈‡ÀÁπ

12º¡®–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—Èπ∑’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¥

2 ‚§√‘π∏å 12:4

11:22 ™“«Œ’∫√Ÿ, ™“«Õ‘ √“‡Õ≈ ‡ªìπ™◊ËÕ∑’Ë„™â‡√’¬°™“«¬‘«
12:1 π‘¡‘µ ‡ªìπ‡À¡◊Õπ§«“¡Ωíπ∑’Ëæ√–‡®â“„™âæŸ¥°—∫§π
12:1  ‘Ëß∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ‡ªî¥‡º¬„Àâ√Ÿâ ‡ªìπ°“√∑”„Àâ§«“¡®√‘ß∑’Ë∂Ÿ°ªî¥∫—ß‰«âª√“°ÆÕÕ°¡“
12:2 º¡‰¥â√Ÿâ®—°°—∫™“¬§πÀπ÷Ëß ‡ª“‚≈§ß°≈à“«∂÷ßµ—«‡Õß‚¥¬„™â √√æπ“¡‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë “¡
12:3  «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 ‘Ëß∑’Ë¬‘Ëß„À≠à‡Àπ◊Õ∏√√¡™“µ‘ ·≈–‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâº¡À≈ß√–‡√‘ß º¡°Á
‡≈¬¡’Àπ“¡Õ¬Ÿà„π√à“ß°“¬* Àπ“¡π—Èπ§◊Õ∑Ÿµ¢Õß´“µ“π∑’Ë¡“§Õ¬∑√¡“πº¡ 8º¡°Á‰¥â«‘ß«ÕπµàÕÕß§å
‡®â“™’«‘µ∂÷ß “¡§√—Èß„Àâ™à«¬‡Õ“Àπ“¡π’ÈÕÕ°‰ª®“°º¡∑’ 9·µàæ√–Õß§å°Á∫Õ°«à“ ç§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“
¢Õß‡√“¡’‡æ’¬ßæÕ·≈â« ”À√—∫‡®â“ ‡¡◊ËÕ‡®â“ÕàÕπ·Õƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õß‡√“°Á∑”ß“π‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ëé ¥—ßπ—Èπ
º¡®÷ß¥’„®∑’Ë®–‚ÕâÕ«¥∂÷ß§«“¡ÕàÕπ·Õ¢Õßº¡ ‡æ◊ËÕƒ∑∏‘Ï‡¥™¢Õßæ√–§√‘ µå®–‰¥âÕ¬Ÿà„πº¡ 10∂â“‡¡◊ËÕ‰À√à
∑’Ëº¡ÕàÕπ·Õ ∂Ÿ°¥ŸÀ¡‘Ëπ ‡®Õ°—∫§«“¡∑ÿ°¢å¬“° ∂Ÿ°¢à¡‡Àß·≈–‡®Õ°—∫§«“¡¬ÿàß¬“°µà“ßÊ ‡æ◊ËÕæ√–§√‘ µå
º¡°Á¬‘π¥’ ‡æ√“–‡¡◊ËÕ‰√∑’Ëº¡ÕàÕπ·Õ ‡¡◊ËÕπ—Èπº¡°Á°≈—∫‡¢â¡·¢Áß¢÷Èπ

‡ª“‚≈√—°™“«§√‘ µå„π‡¡◊Õß‚§√‘π∏å¡“°
11º¡‰¥âæŸ¥‚ÕâÕ«¥Õ¬à“ß°—∫§π‚ßà ·µà°Á‡æ√“–æ«°§ÿ≥π—Ëπ·À≈–∑’Ë∫—ß§—∫„Àâº¡æŸ¥Õ¬à“ßπ—Èπ §«“¡

®√‘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
·µàæàÕ·¡àµà“ßÀ“°∑’ËµâÕß®—¥À“„Àâ°—∫≈Ÿ°Ê 15 à«πµ—«º¡‡Õß°Á¬‘π¥’∑’Ë®– ≈–∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ëº¡¡’√«¡
∑—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∑’Ëº¡ àß¡“‡¬’Ë¬¡§ÿ≥π—Èπº¡„™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¡“∑—ÈßÀ¡¥π’È §ÿ≥§‘¥«à“‡√“æ¬“¬“¡·°âµ—«„Àâ°—∫µ—«‡ÕßÀ√◊ÕÕ¬à“ß‰√ ·µà§«“¡®√‘ß·≈â«
æ’ËπâÕß∑’Ë√—° „π∞“π–§π∑’Ë¡’ à«π„πæ√–§√‘ µå ·≈–µàÕÀπâ“æ√–‡®â“¥â«¬ ®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“∑ÿ° ‘Ëß∑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¡®–

2 ‚§√‘π∏å 12:5
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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“¬

13π’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∑’Ëº¡∑”Õ¬à“ßπ’È°Á‡æ√“–æ«°§ÿ≥µâÕß°“√„Àâº¡æ‘ Ÿ®πå«à“æ√–§√‘ µåæŸ¥ºà“πº¡®√‘ß æ√–§√‘ µå‰¡à‰¥â
∑”µ—«ÕàÕπ·Õ°—∫æ«°§ÿ≥ ·µà‡µÁ¡‰ª¥â«¬ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®„πÀ¡Ÿàæ«°§ÿ≥ 4®√‘ßÕ¬Ÿà∂÷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√–‡¬ Ÿ́Õ¬Ÿà„πµ—«§ÿ≥ πÕ°‡ ’¬®“°«à“§ÿ≥®– Õ∫µ° 6·µà‡√“À«—ß«à“ §ÿ≥®–√Ÿâ«à“‡√“‰¡à‰¥â Õ∫µ°
7‡√“Õ∏‘…∞“πµàÕæ√–‡®â“ ¢ÕÕ¬à“„Àâæ«°§ÿ≥∑”Õ–‰√º‘¥‡≈¬ ∑’ËÕ∏‘…∞“πÕ¬à“ßπ’È ‰¡à„™à‡æ◊ËÕ„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‡¡◊ËÕ‰√°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„ÀâµâÕπ√—∫°—π¥â«¬®Ÿ∫Õ—π∫√‘ ÿ∑∏å 13ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡®â“∑ÿ°§πΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß ¡“„Àâ°—∫æ«°
§ÿ≥¥â«¬

14¢Õ„Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“ ·≈–§«“¡√—°¢Õßæ√–‡®â“Õ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥∑ÿ°
§π √«¡∂÷ß°“√¡’ à«π√à«¡„πæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†¥â«¬

2 ‚§√‘π∏å 13:14
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Àπ—ß ◊Õ°“≈“‡∑’¬

®¥À¡“¬¢Õß‡ª“‚≈∑’Ë‡¢’¬π∂÷ß™“«°“≈“‡∑’¬‰¥âæŸ¥∂÷ß
ªí≠À“µà“ßÊ ∑’Ë§√‘ ‡µ’¬π„π·§«âπ°“≈“‡∑’¬¡’ ‡ª“‚≈‡§¬‰ª
ª√–°“»¢à“«¥’·≈–°àÕµ—ÈßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡À≈“¬·Ààß„π·§«âππ’È
À≈—ß®“°π—Èπ°Á¡’§√‘ ‡µ’¬π™“«¬‘«°≈ÿà¡Àπ÷Ëß‰¥â ‰ª∑’Ëπ—Ëπ ·≈–
 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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319 °“≈“‡∑’¬ 1:16

®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
∑’Ë·§«âπ°“≈“‡∑’¬*

1®“°‡ª“‚≈ º¡‰¥â‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°†‰¡à„™à‡æ√“–¡πÿ…¬å§π‰ÀπÀ√◊Õ°≈ÿà¡Àπ÷Ëß°≈ÿà¡„¥·µàßµ—Èß ·µà‡ªìπ
æ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå ·≈–æ√–‡®â“æ√–∫‘¥“ºŸâ∑”„Àâæ√–‡¬ Ÿ́øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ ‡ªìπºŸâ·µàßµ—Èßº¡‡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√–‡¬ Ÿ́§√‘ µ‡®â“ „Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“·≈– —πµ‘ ÿ¢°—∫

æ«°§ÿ≥ 4æ√–‡¬ Ÿ́‰¥â ≈–æ√–Õß§å‡Õß ‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“† ”À√—∫∫“ª¢Õß‡√“ ‡æ◊ËÕ™à«¬‡√“„Àâ√Õ¥æâπ
®“°¬ÿ§Õ—π™—Ë«√â“¬π’È ∑—ÈßÀ¡¥π’È‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“ 5¢Õ„Àâæ√–‡®â“
‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘µ≈Õ¥‰ª Õ“‡¡π†

¢à“«¥’∑’Ë·∑â®√‘ß
6º¡ßß¡“°‡≈¬ ∑’Ë¬—ß‰¡à∑—π‰√æ«°§ÿ≥°Á∑‘Èßæ√–‡®â“ ºŸâ∑’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—Èπ ‰¡à«à“®–‡ªìπæ«°‡√“‡Õß À√◊Õ∑Ÿµ «√√§å
À√◊Õ„§√°Áµ“¡ °Á¢Õ„Àâ§ππ—Èπ∂Ÿ° “ª·™àß„Àâµ°π√°µ≈Õ¥‰ª 9º¡¢Õ¬È”Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß‡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’ËπâÕß§√—∫ º¡Õ¬“°®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ¢à“«¥’∑’Ëº¡ª√–°“»Õ¬Ÿàπ’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√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“‡¡◊ËÕ°àÕπº¡‡ªìπÕ¬à“ß‰√ µÕπ∑’Ë¬—ß„™â™’«‘µµ“¡·∫∫¢Õß™“«¬‘«π—Èπ 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—Èß·µàº¡¬—ßÕ¬Ÿà„π∑âÕß·¡à́ –Õ’°
·≈â«æ√–Õß§å°Á‰¥â‡√’¬°„Àâº¡¡“√—∫„™âæ√–Õß§å 16æ√–Õß§åæÕ„®∑’Ë®–‡ªî¥‡º¬æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§å
°—∫º¡ ‡æ◊ËÕº¡®–‰¥âª√–°“»¢à“«¥’‡√◊ËÕßæ√–∫ÿµ√π—Èπ°—∫§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘« µÕππ—Èπº¡°Á‰¡à‰¥âª√÷°…“„§√‡≈¬

1:2 °“≈“‡∑’¬ §◊Õ  ∂“π∑’Ë∑’Ë§“¥«à“‡ª“‚≈‰¥â°àÕµ—ÈßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“¢÷Èπ‡ªìπ·Ààß·√°„π°“√‡¥‘π∑“ß‡º¬·æ√à
»“ π“§√‘ µå ¥ŸÀπ—ß ◊Õ °‘®°“√∫∑∑’Ë 13-14

1:6 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
‰ªµ“¡§√Ÿ™“«¬‘«∫“ß§π∑’Ë Õπ«à“ æ√–‡®â“®–‰¡à¬Õ¡√—∫§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘« πÕ°®“°«à“‡¢“®–∑”æ‘∏’¢≈‘∫‡ ’¬°àÕπ
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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¡Ÿàª√–™ÿ¡µà“ßÊ ¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ‰¡à¡’„§√√Ÿâ®—°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“‚≈

2 ‘∫ ’ËªïµàÕ¡“ 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“∑’Ëπ—Ëπ‡ªìπ°“√ à«πµ—« ‡æ◊ËÕ®–‰¥âÕ∏‘∫“¬„Àâæ«°‡¢“øíß‡°’Ë¬«°—∫¢à“«¥’†∑’Ëº¡‡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°≈ÿà¡æ«°‡√“ ‡æ◊ËÕ·¬àß‡Õ“‡ √’¿“æ∑’Ë‡√“¡’„πæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ 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«

‡ª“‚≈™’È·®ß§«“¡º‘¥¢Õß‡ª‚µ√
11„π√–À«à“ß∑’Ë‡ª‚µ√Õ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ°π—Èπ º¡‰¥â§—¥§â“π‡¢“µàÕÀπâ“‡¢“ ‡æ√“–‡¢“∑”º‘¥Õ¬à“ß

‡ÀÁπ‰¥â™—¥ 12§◊ÕµÕπ·√°‡¢“°‘πÕ¬Ÿà°—∫æ’ËπâÕß∑’Ë‰¡à„™à¬‘« ·µàæÕæ’ËπâÕß§π¬‘«∑’Ë¬“°Õ∫ àß¡“π—Èπ¡“∂÷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‡≈¬∑”„Àâæ’ËπâÕß¬‘«§πÕ◊ËπÊ °≈“¬‡ªìπ§πÀπâ“ ◊́ËÕ„®§¥‡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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3:6 ç‡¢“‰«â«“ß„®„πæ√–‡®â“é  Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 15:6
3:8 ç∑ÿ°™π™“µ‘...Õ—∫√“Œ—¡é  Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 12:3

‡¢“‰ª¥â«¬ ·¡â·µà∫“√π“∫— °Á‰¥â√—∫Õ‘∑∏‘æ≈‰ª°—∫‡¢“‡À¡◊Õπ°—π 14‡¡◊ËÕº¡‡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™’«‘µÕ¬à“ß§π¬‘«∑”‰¡°—πé

15æ«°‡√“‡°‘¥¡“‡ªìπ§π¬‘« ‰¡à„™à§π∫“ª‡À¡◊Õπ°—∫§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘« 16·µà‡√“√Ÿâ«à“°“√∑’Ëæ√–‡®â“
®–¬Õ¡√—∫„§√π—Èπ  °Á‡æ√“–§ππ—Èπ‰«â«“ß„®„πæ√–§√‘ µå ‰¡à„™à‡æ√“–‡¢“∑”µ“¡°Æ æ«°‡√“°Á‡≈¬‰«â
«“ß„®„πæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå ‡æ◊ËÕæ√–‡®â“®–¬Õ¡√—∫‡√“ ¥—ßπ—Èπ‡√◊ËÕßπ’È¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡‰«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 ‘Ëß∑’Ëº¡∑”≈“¬‰ª·≈â«¢÷Èπ¡“„À¡à °Á· ¥ß«à“º¡∑”º‘¥°Æµ—Èß·µà·√° 19‡æ√“–°Æπ’Ë·À≈–
∑’Ë∑”„Àâº¡µâÕßµ“¬ ·≈–‡æ√“–º¡‰¥âµ“¬‰ª·≈â« º¡®÷ß‡ªìπÕ‘ √–æâπ®“°°Æπ—Èπ ‡æ◊ËÕº¡®–‰¥â¡’
™’«‘µÕ¬Ÿà‡æ◊ËÕæ√–‡®â“ 20º¡‰¥â∂Ÿ°µ√÷ß∫π‰¡â°“ß‡¢π®πµ“¬‰ªæ√âÕ¡°—∫æ√–§√‘ µå §π∑’Ë¡’™’«‘µÕ¬ŸàµÕπ
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“ ºŸâ∑’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„®

3™“«°“≈“‡∑’¬ ∑”‰¡∂÷ß‚ßàÕ¬à“ßπ’È „§√√à“¬¡πµ√å –°¥§ÿ≥À√◊ÕÕ¬à“ß‰√ º¡‰¥âÕ∏‘∫“¬ ®π§ÿ≥
 ‡ÀÁπ¿“æ∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå∂Ÿ°µ√÷ß∫π‰¡â°“ß‡¢ππ—ÈπÕ¬à“ß™—¥‡®π·≈â« 2º¡¢Õ∂“¡ —°§”«à“ §ÿ≥

‰¥â√—∫æ√–«‘≠≠“≥†‡æ√“–∑”µ“¡°Æ†À√◊Õ‡æ√“–‡™◊ËÕøíß¢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—ÈπÀ√◊Õ 4ª√– ∫°“√≥å¡“°¡“¬∑’Ë§ÿ≥‡®Õ¡“ ‰¡à¡’§«“¡À¡“¬Õ–‰√
‡≈¬À√◊Õ 5º¡À«—ß«à“¡—π®–¡’§«“¡À¡“¬∫â“ß ¢Õ∂“¡ÀπàÕ¬«à“ ∑’Ëæ√–‡®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—Ëπ‡Õß æ√–‡®â“
∂÷ß¬Õ¡√—∫‡¢“ 7¢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√Ÿâ≈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“«¥’π’È°—∫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¬Ÿà¿“¬„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∑’Ëæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫π—Èπ ®–µâÕß¡’™’«‘µÕ¬Ÿà‚¥¬§«“¡‰«â«“ß„®é* 12°Æ‰¡à‰¥â¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡‰«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°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√å‡¢’¬π‰«â«à“
ç∑ÿ°§π∑’Ë∂Ÿ°·¢«πÕ¬Ÿà∫πµâπ‰¡â*§◊Õ§π∑’Ë∂Ÿ° “ª·™àßé* 14 æ√–§√‘ µå∑”Õ¬à“ßπ’È‡æ◊ËÕ«à“§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«
®–‰¥â√—∫æ√–æ√µ“¡∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â —≠≠“‰«â°—∫Õ—∫√“Œ—¡† ‚¥¬ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ·≈–‡æ◊ËÕ«à“æ«°
‡√“∑ÿ°§π®–‰¥â√—∫æ√–«‘≠≠“≥µ“¡∑’Ëæ√–‡®â“ —≠≠“‰«âπ—Èπ‚¥¬§«“¡‰«â«“ß„®

°Æ·≈–§” —≠≠“
15æ’ËπâÕß§√—∫ º¡¢Õ¬°µ—«Õ¬à“ß„Àâøíß —°‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß®“°™’«‘µª√–®”«—π §◊Õ‡¡◊ËÕ§π ÕßΩÉ“¬µ°≈ß

‡ Á́π —≠≠“°—π·≈â« ΩÉ“¬Àπ÷ËßΩÉ“¬„¥ °Á‰¡à “¡“√∂‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ·°â‰¢ À√◊Õ¬°‡≈‘° —≠≠“π—Èπ‰¥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—Èπ¢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¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫°Æ °Á· ¥ß«à“‰¡à‰¥â¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§” —≠≠“¢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—Èπ®–¡’°Æ‡Õ“‰«â∑”‰¡°—π °Á¡’‰«â„Àâ§π∑’Ë∑”º‘¥√Ÿâµ—««à“‡¢“°”≈—ßΩÉ“Ωóπ°ÆÕ¬Ÿàπ—Ëπ‡Õß
°Æπ’È®–Õ¬Ÿà·§à™—Ë«§√“«®π°«à“≈Ÿ°À≈“π§ππ—Èπ¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡∑’Ëæ√–‡®â“‰¥âæŸ¥∂÷ß„π§” —≠≠“®–¡“∂÷ß
æ√–‡®â“‰¥â„™â∑Ÿµ «√√§å„Àâ‡Õ“°Æπ’È ‰ª„Àâ°—∫‚¡‡  † ‡æ◊ËÕ‚¡‡  ®–‰¥â‡ªìπ§π°≈“ß‡Õ“‰ª„Àâ°—∫
ª√–™“™π 20·µàæ√–‡®â“‰¥â„Àâ§” —≠≠“π’È‚¥¬µ√ß°—∫Õ—∫√“Œ—¡ ®÷ß‰¡àµâÕß¡’§π°≈“ß ‡æ√“–æ√–Õß§å
∑”‡ÕßΩÉ“¬‡¥’¬«

®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß°Æ‚¡‡  
21∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ °Æ∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ°—∫‚¡‡   °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—Èπ·≈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„®

3:10 ç§π∑’Ë... “ª·™àßé  Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 27: 26
3:11 ç§π∑’Ë...§«“¡‰«â«“ß„®é  Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Œ“∫“°ÿ° 2:4
3:12 ç§π∑’Ë...™’«‘µµ“¡°Æπ—Èπé  Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡≈«’π‘µ‘ 18:5
3:13 ·¢«πÕ¬Ÿà∫πµâπ‰¡â  Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 21: 22-23 À¡“¬∂÷ß ‡¡◊ËÕ§π∂Ÿ°¶à“µ“¬‡æ√“–∑”§«“¡º‘¥ √à“ß¢Õß

‡¢“®–∂Ÿ°·¢«πª√–®“π‰«â∫πµâπ‰¡â ‡ª“‚≈À¡“¬§«“¡∂÷ß°“√∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ∂Ÿ°µ√÷ß‰«â∫π‰¡â°“ß‡¢π
3:13 ç§π∑’Ë∂Ÿ° “ª·™àßé  Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 21:23
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23°àÕπ∑’Ë§«“¡ ◊́ËÕ —µ¬å*π—Èπ®–¡“∂÷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§«“¡ ◊́ËÕ —µ¬åπ—Èπ‰¥â¡“∂÷ß·≈â« ‡√“°Á‡≈¬‰¡àµâÕß
¡’æ’Ë‡≈’È¬ß*Õ’°µàÕ‰ª

26æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“ ‡æ√“–§«“¡‰«â«“ß„®„πæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå 27‡æ√“–æ«°§ÿ≥
∑ÿ°§π∑’Ë‰¥â‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡‡æ◊ËÕ¡’ à«π„πæ√–§√‘ µå °Á‰¥â «¡„ àæ√–§√‘ µå ‡À¡◊Õπ°—∫„ à‡ ◊ÈÕºâ“ 28‰¡à¡’§π
¬‘«À√◊Õ§π°√’° ‰¡à¡’∑“ À√◊Õ§πÕ‘ √– ‰¡à¡’™“¬À√◊ÕÀ≠‘ß ‡æ√“–æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—π
„πæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ 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—¡*

4º¡°”≈—ßæŸ¥«à“ µÕπ∑’ËºŸâ√—∫¡√¥°¬—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¬Ÿà¿“¬„µâÕ”π“®¢Õß«‘≠≠“≥™—Ë«∑’Ë§√Õ∫§√Õß‚≈°π’È 4·µà‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡ æ√–‡®â“
°Á‰¥â àßæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§å‚¥¬§≈Õ¥ÕÕ°¡“®“°ºŸâÀ≠‘ß ·≈–¡’™’«‘µÕ¬Ÿà¿“¬„µâ°Æ 5‡æ◊ËÕ¡“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◊ËÕæ«°‡√“®–√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≥‡ªìπºŸâ√—∫¡√¥°¥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√Ÿâ®—°æ√–‡®â“·≈â« À√◊Õ∑’Ë∂Ÿ°§◊Õæ√–‡®â“‰¥â√Ÿâ®—°§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’ËπâÕß§√—∫ 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—ÈπÀ“¬‰ª‰ÀπÀ¡¥·≈â« º¡‡ªìπæ¬“π‰¥â«à“ „πµÕππ—Èπ ∂â“§ÿ≥
§«—°≈Ÿ°µ“„Àâ°—∫º¡‰¥â §ÿ≥°Á§ß∑”‰ª·≈â« 16·≈â«µÕππ’Èº¡°≈“¬‡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 ∑“ ºŸâ™“¬„π§√—«‡√◊Õπ¢Õß™“«‚√¡—πÀ√◊Õ™“«°√’° ∑“ §ππ’È¡’Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈≈Ÿ°Ê ¢Õß

‡®â“π“¬√—∫ àß‰ª‚√ß‡√’¬π ¥Ÿ·≈§«“¡‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬ ·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„Àâ°—∫‡¥Á° ·µà‰¡à„™à‡ªìπ§√Ÿ Õπ
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17§πæ«°π—Èπ*‡Õ“„®„ à§ÿ≥‡ªìπæ‘‡»… ·µà‰¡à‰¥âÀ«—ß¥’À√Õ° æ«°‡¢“·§àÕ¬“°®–¥÷ß§ÿ≥ÕÕ°
‰ª®“°º¡ ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â ‰ª π„®æ«°‡¢“·∑π 18·πàπÕπ¡—π¥’Õ¬Ÿà·≈â«∑’Ë®–¡’§π‡Õ“„®„ à§ÿ≥‡ªìπæ‘‡»…
®“°·√ß®Ÿß„®∑’Ë¥’¥â«¬§«“¡À«—ß¥’ ‰¡à„™à¡“®“°º¡§π‡¥’¬«‡∑à“π—ÈπµÕπ∑’Ëº¡Õ¬Ÿà¥â«¬ 19≈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¬Ÿà°—∫§ÿ≥µÕππ’È®√‘ßÊ º¡®–‰¥â ‰¡àµâÕßæŸ¥°—∫§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¬Ÿà¿“¬„µâ°Æ¢Õß‚¡‡   §ÿ≥√ŸâÀ√◊Õ‡ª≈à“«à“°Æπ—Èπ‡¢’¬π‰«â«à“Õ¬à“ß‰√ 22æ√–

§—¡¿’√å† ‡¢’¬π‰«â«à“ Õ—∫√“Œ—¡†¡’≈Ÿ° Õß§π §πÀπ÷Ëß‡°‘¥®“°À≠‘ß∑’Ë‡ªìπ∑“   à«πÕ’°§π‡°‘¥®“°À≠‘ß
∑’Ë‡ªìπÕ‘ √– 23≈Ÿ°¢ÕßÀ≠‘ß∑’Ë‡ªìπ∑“ π—Èπ‡°‘¥µ“¡∏√√¡™“µ‘ ·µà≈Ÿ°¢ÕßÀ≠‘ß∑’Ë‡ªìπÕ‘ √–π—Èπ‡°‘¥®“°
§” —≠≠“¢Õßæ√–‡®â“

24‡√◊ËÕßπ’È¬—ß¡’§«“¡À¡“¬Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß§◊Õ À≠‘ß Õß§ππ’È‡ªìπµ—«·∑π¢Õß —≠≠“ Õß©∫—∫ ©∫—∫
·√°æ√–‡®â“∑”¢÷Èπ∑’Ë¿Ÿ‡¢“ ’́π“¬ π“ßŒ“°“√ǻ ÷Ëß‡ªìπÀ≠‘ß∑“  °Á‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ —≠≠“©∫—∫π’È §π∑’Ë‡°‘¥
¡“„π§√Õ∫§√—«¢Õßπ“ß°Á®–‡ªìπ∑“  25π“ßŒ“°“√å∂◊Õ‡ªìπµ—«·∑π¢Õß¿Ÿ‡¢“´’π“¬* ∑’ËÕ¬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’ËπâÕß§√—∫ 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√–§—¡¿’√åæŸ¥«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‘ √–

5 ‡¡◊ËÕæ√–§√‘ µå‰¥âª≈¥ª≈àÕ¬„Àâ‡√“‡ªìπÕ‘ √–·≈â« °Á„ÀâÕ¬ŸàÕ¬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 §πæ«°π—Èπ  æ«°§√Ÿ®Õ¡ª≈Õ¡∑’Ë§Õ¬√∫°«πºŸâ»√—∑∏“™“«°“≈“‡∑’¬
4:25 ¿Ÿ‡¢“´’π“¬ ¿Ÿ‡¢“„πª√–‡∑»Õ“√–‡∫’¬  ∂“π∑’Ë∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫°Æ„Àâ·°à‚¡‡   (Õæ¬æ 19 ·≈–20)
4:27 ‚¥¥‡¥’Ë¬«Õâ“ß«â“ß  À¡“¬∂÷ßÀ≠‘ß∑’Ë∂Ÿ° “¡’∑Õ¥∑‘Èß
4:30 ç‰≈àÀ≠‘ß...‰¡à‰¥âé  Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 21:10
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«‘≠≠“≥‡æ√“–‰¥â ‰«â«“ß„® ‡√“∂÷ß‰¥âµ—ÈßÀπâ“µ—Èßµ“§Õ¬ ‘Ëß∑’Ë‡√“À«—ß‰«âÕ¬à“ß¡—ËπÕ°¡—Ëπ„® §«“¡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«‘Ëß°—π¥’Ê Õ¬Ÿà·≈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‡™◊ÈÕøŸπ‘¥‡¥’¬«
°Á∑”„Àâ·ªÑß∑—Èß°âÕπøŸ¢÷Èπ¡“‰¥âé*10º¡¡—Ëπ„®„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—Èπ ‡√◊ËÕß‰¡â°“ß‡¢π∑’Ëº¡ Õπ °Á®–‰¡à‡ªìπªí≠À“Õ’°µàÕ‰ª·≈â« 12º¡Õ¬“°„Àâ ‰Õâæ«°∑’Ë¡“«ÿàπ«“¬
°—∫§ÿ≥π’È µÕπ*µ—«¡—π‡Õß‡≈¬·∑π∑’Ë®–·§à¢≈‘∫*‡∑à“π—Èπ

13æ’ËπâÕß§√—∫ æ√–‡®â“‡√’¬°§ÿ≥¡“„™â™’«‘µÕ¬à“ß¡’‡ √’¿“æ ·µàÕ¬à“‡Õ“‡ √’¿“æπ—Èπ¡“‡ªìπ¢âÕÕâ“ß
„π°“√∑”µ“¡ —π¥“π¢Õßµπ‡Õß∑’Ë‡ÀÁπ·°àµ—« ·µà„Àâ√—∫„™â°—π·≈–°—π¥â«¬§«“¡√—° 14‡æ√“–°Æ∑—ÈßÀ¡¥
 √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™’«‘µµ“¡æ√–«‘≠≠“≥ ·≈â«§ÿ≥®–‰¡à∑”µ“¡°‘‡≈ µ—≥À“¢Õß —π¥“π

17§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–«‘≠≠“≥π—Èπ¢—¥·¬âß°—∫°‘‡≈ 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 §«“¡√—° §«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’  —πµ‘ 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◊ËÕß®“°æ√–«‘≠≠“≥†‰¥â„Àâ™’«‘µ°—∫‡√“·≈â« ‡√“°Á§«√®–µ‘¥µ“¡æ√–
«‘≠≠“≥„π∑ÿ° ‘Ëß∑’Ë‡√“∑” 26Õ¬à“Õ«¥¥’ ¬—Ë«‚¡‚ÀÀ√◊ÕÕ‘®©“°—π‡≈¬

5:9 ‡™◊ÈÕøŸ  „π∑’Ëπ’È„™â·∑π —≠≈—°…≥å¢Õßªï»“®À√◊Õ ‘Ëß™—Ë«√â“¬
5:9 ç‡™◊ÈÕøŸ...¢÷Èπ‰¥âé ‡ªìπ ÿ¿“…‘µÀ¡“¬∂÷ß‡√◊ËÕß‡≈Á°Ê  “¡“√∂°≈“¬‡ªìπ‡√◊ËÕß„À≠à‰¥âÀ√◊Õ§π‰¡à¥’‡æ’¬ß§π‡¥’¬«·µà

 “¡“√∂∑”„Àâ§π∑—Èß°≈ÿà¡‰¡à¥’‰¥â
5:12 µÕπ §◊Õ°“√µ—¥Õ«—¬«–‡æ»™“¬ÕÕ° ‡ª“‚≈„™â§”π’È‡æ√“–¡—π§≈â“¬°—∫§”«à“¢≈‘∫ ‡ª“‚≈· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“‡¢“‚°√∏

æ«°§√Ÿ®Õ¡ª≈Õ¡
5:14 ç√—°...µ—«‡Õßé  Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡≈«’π‘µ‘ 19:18
5:20 °“√„™â‡«∑¡πµ√å§“∂“§◊Õ °“√„™â¡πµ√å¡“¬“À√◊Õæ≈—ß¢Õß´“µ“π
5:23 ‰¡à¢—¥·¬âß°—∫°Æ¢âÕ‰Àπ À√◊Õ·ª≈‰¥âÕ’°Õ¬à“ß«à“ ‰¡à¡’°Æ¢âÕ‰Àπ‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßÕ¬à“ßπ’È

°“≈“‡∑’¬ 5:26
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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’π—Èπ

™à«¬‡À≈◊Õ ÷́Ëß°—π·≈–°—π

6æ’ËπâÕß§√—∫ ∂â“æ’ËπâÕß§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—Èπµ—«§ÿ≥‡Õß°ÁÕ“®®–∂Ÿ°≈àÕ≈«ß„ÀâÀ≈ß‰ª∑”∫“ª‰¥â‡À¡◊Õπ°—π 2„Àâ·∫àß‡∫“¿“√–´÷Ëß°—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

Õ¬à“À¬ÿ¥∑”¥’
6Õ¬à“≈◊¡·∫àßªíπ ‘Ëß∑’Ë¥’Ê ∑’Ë§ÿ≥¡’„Àâ§√Ÿ∑’Ë Õπ§ÿ≥ ‡√◊ËÕß∂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◊ËÕ°‘‡≈ µ—≥À“¢Õß —π¥“π °Á®–‡°Á∫‡°’Ë¬«§«“¡æ‘π“»  à«π§π∑’ËÀ«à“π‡æ◊ËÕ‡Õ“„®æ√–«‘≠≠“≥
°Á®–‡°Á∫‡°’Ë¬«™’«‘µ∑’ËÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª®“°æ√–«‘≠≠“≥π—Èπ 9Õ¬à“‡æ‘Ëß∑âÕ·∑â„π°“√∑”¥’ ‡æ√“–
‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– §ÿ≥°Á®–‰¥â‡°Á∫‡°’Ë¬«º≈®“°°“√∑”¥’π—Èπ ∂â“‰¡à‡≈‘°‰ª´–°àÕππ– 10¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ
¡’‚Õ°“ °Á„Àâ∑”§«“¡¥’°—∫∑ÿ°§π ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°—∫§√Õ∫§√—«∑’Ë‰«â«“ß„®„πæ√–‡®â“

‡ª“‚≈®∫®¥À¡“¬
11¥Ÿµ—«Àπ—ß ◊Õ∑’Ë„À≠à‚µπ’È ‘ ‡ªìπ≈“¬¡◊Õ¢Õßº¡‡Õß 12§πæ«°π—Èπ∑’ËÕ¬“°‰¥âÀπâ“ æ¬“¬“¡∫—ß§—∫

„Àâ§ÿ≥∑”æ‘∏’¢≈‘∫ °Á‡æ√“–‡Àµÿº≈·§à¢âÕ‡¥’¬«§◊Õ°≈—«®–∂Ÿ°§π¬‘«¢à¡‡ÀßµÕπª√–°“»‡√◊ËÕß‰¡â°“ß‡¢π
¢Õßæ√–§√‘ µå* 13¢π“¥æ«°¡—π‡Õß∑’Ë‡¢â“æ‘∏’¢≈‘∫·≈â« °Á¬—ß‰¡à∑”µ“¡°Æ ·µà∑’Ëæ«°¡—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¡¢÷ÈπÕ’°‡≈¬ ∫“¥·º≈*∑—Ë«µ—«¢Õßº¡ °Á· ¥ß
„Àâ‡ÀÁπ·≈â««à“ º¡‡ªìπ¢Õßæ√–§√‘ µå

18æ’ËπâÕß§√—∫ ¢Õ„Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µ‡®â“ Õ¬Ÿà°—∫®‘µ«‘≠≠“≥¢Õßæ«°§ÿ≥
¥â«¬‡∂‘¥ Õ“‡¡π†

°“≈“‡∑’¬ 6:1

09 Gal 26/8/03, 11:01 AM326
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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 26/8/03, 11:02 AM327
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®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
∑’Ë‡¡◊Õß‡Õ‡ø —́ 

1®“°‡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≥“·≈– —πµ‘
 ÿ¢°—∫æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π

æ√–æ√®“°æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
3¢Õ √√‡ √‘≠æ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå‡®â“¢Õß‡√“ æ√–Õß§å‡ªìπºŸâ∑’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√–‡¬ Ÿ́§√‘ 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√∑’Ëæ√–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‘ªí≠≠“∑ÿ°Õ¬à“ß·≈–§«“¡‡¢â“„®Õ¬à“ß∂àÕß·∑â°—∫‡√“ 9‚¥¬∑’Ëæ√–Õß§å‡µÁ¡„®‡ªî¥‡º¬
·ºπ°“√≈—∫∑’ËÕ¬Ÿà„π„®¢Õßæ√–Õß§å„Àâ‡√“√Ÿâ ‡ªìπ·ºπ°“√≈—∫∑’Ëæ√–Õß§åµ—Èß„®®–„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°‡√“ºŸâ∑’Ë¡’ à«π„πæ√–§√‘ µå‰«â·≈â« „Àâ‡ªìπ§π¢Õßæ√–Õß§å  ‘Ëßπ’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—Èπ 12æ√–Õß§åµ—Èß„®„Àâ‡√“ºŸâ∑’Ë¡’§«“¡À«—ß„πæ√–§√‘ µå ¡’™’«‘µÕ¬Ÿà‡æ◊ËÕ √√‡ √‘≠
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·≈–‡™◊ËÕ„π∂âÕ¬§”·Ààß§«“¡®√‘ß §◊Õ¢à“«¥’∑’Ë∑”„Àâ§ÿ≥√Õ¥π—Èπ 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

§”Õ∏‘…∞“π¢Õß‡ª“‚≈
15µ—Èß·µàº¡‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ëæ«°§ÿ≥¡’µàÕæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ·≈–§«“¡√—°∑’Ëæ«°§ÿ≥¡’„Àâ°—∫ºŸâ

∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑—ÈßÀ≈“¬¢Õßæ√–Õß§å 16‡¡◊ËÕº¡Õ∏‘…∞“π°Á‰¡à‡§¬À¬ÿ¥¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ ”À√—∫æ«°§ÿ≥‡≈¬
17º¡¢Õæ√–‡®â“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå¢Õß‡√“ §◊Õæ√–∫‘¥“ºŸâ¬‘Ëß„À≠à ‚ª√¥„Àâæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ∑’Ë

1:1 „π‡¡◊Õß‡Õ‡ø´—    ”‡π“æ√–§—¡¿’√å∑’Ë‡°à“·°à∫“ß©∫—∫‰¡à¡’§”«à“ ç„π‡¡◊Õß‡Õ‡ø´— é

‡Õ‡ø´—  1:1

10 Eph 26/8/03, 11:02 AM328
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®–„Àâ µ‘ªí≠≠“°—∫§ÿ≥ ·≈–‡ªî¥‡º¬„Àâ§ÿ≥√Ÿâ‡√◊ËÕß¢Õßæ√–‡®â“¡“°¢÷Èπ 18¢Õ„Àâµ“„®¢Õß§ÿ≥ «à“ß‰ «
¢÷Èπ¡“ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â√Ÿâ«à“ æ√–‡®â“‡√’¬°„Àâ§ÿ≥¡“¡’§«“¡À«—ßÕ–‰√ ·≈–√Ÿâ¥â«¬«à“¡√¥°∑’Ëæ√–‡®â“¡Õ∫„Àâ
°—∫ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–Õß§åπ—Èπ ¡—π¬‘Ëß„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∑∏‘ÏÕ”π“®Õ—π¬‘Ëß„À≠à 20∑’Ëæ√–Õß§å‰¥â„™âµÕπ∑’Ëæ√–Õß§å∑”„Àâæ√–§√‘ µåøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡
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
¢÷Èπ¡“‰¥â ‰¡à„™à·µà„π¬ÿ§π’È‡∑à“π—Èπ·µà„π¬ÿ§∑’Ë°”≈—ß®–¡“∂÷ß¥â«¬ 22æ√–‡®â“‰¥â«“ß∑ÿ° ‘Ëß‰«â„µâ‡∑â“¢Õß
æ√–§√‘ µå ·≈–æ√–Õß§å‰¥âµ—Èßæ√–§√‘ µå‡ªìπ»’√…–‡Àπ◊Õ∑ÿ° ‘Ëß‡æ◊ËÕÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–Õß§å  23À¡Ÿà
ª√–™ÿ¡π’È°Á§◊Õ√à“ß°“¬¢Õßæ√–§√‘ µå ·≈–À¡Ÿàª√–™ÿ¡π’È°Á‡µÁ¡‡ªïò¬¡‰ª¥â«¬æ√–§√‘ µå ·≈–æ√–§√‘ µå
°Á∑”„Àâ∑ÿ° ‘Ëß‡µÁ¡‡ªïò¬¡‰ª¥â«¬æ√–Õß§å

®“°§«“¡µ“¬‰ª Ÿà™’«‘µ

2 ‡¡◊ËÕ°àÕπæ«°§ÿ≥‰¥âµ“¬·≈â«ΩÉ“¬®‘µ«‘≠≠“≥ ‡æ√“–‰¡à‡™◊ËÕøíß·≈–‰¥â∑”∫“ª 2æ«°§ÿ≥‡§¬
 „™â™’«‘µµ“¡∑“ß™—Ë«¢Õß‚≈°π’È µ“¡ºŸâ¡’Õ”π“®„π¬à“πøÑ“Õ“°“» ÷́Ëß‡ªìπ«‘≠≠“≥∑’Ë°”≈—ß∑”ß“π

Õ¬Ÿà¿“¬„πµ—«¢Õß§π∑’Ë‰¡à‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“ 3§√—ÈßÀπ÷Ëßæ«°‡√“∑ÿ°§π°Á‡§¬„™â™’«‘µÕ¬à“ß§πæ«°π—Èπ‡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¡‡ªïò¬¡‰ª¥â«¬§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“ ‡æ√“–§«“¡√—°Õ—π¬‘Ëß„À≠à∑’Ëæ√–Õß§å¡’µàÕ‡√“
5æ√–Õß§å‰¥â„Àâ‡√“¡’™’«‘µÕ¬Ÿà§Ÿà°—∫æ√–§√‘ µå∑—ÈßÊ ∑’Ë‡√“‡§¬µ“¬‰ª·≈â« ‡æ√“–‰¡à‡™◊ËÕøíß (∑’Ëæ«°§ÿ≥
√Õ¥π—Èπ °Á‡æ√“–§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“) 6æ√–‡®â“°Á∑”„Àâæ«°‡√“øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡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
§«“¡‡™◊ËÕ¢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‡√“∑”

§«“¡‡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∑’Ëæ√–‡®â“‰¥ââ —≠≠“†‰«â §ÿ≥„™â™’«‘µÕ¬Ÿà
„π‚≈°π’È·∫∫‰¡à¡’§«“¡À«—ß ·≈–‰¡à¡’æ√–‡®â“ 13‡¡◊ËÕ°àÕπæ«°§ÿ≥Õ¬ŸàÀà“ß‰°≈®“°æ√–‡®â“ ·µà‡¥’Î¬«π’È
æ√–‡®â“‰¥âπ”æ«°§ÿ≥‡¢â“¡“„°≈âæ√–Õß§å ‚¥¬‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå 14æ√–§√‘ µå∑”„Àâ‡°‘¥

‡Õ‡ø —́  2:14

10 Eph 26/8/03, 11:02 AM329
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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«°
ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†·≈–¡’æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡ªìπÀ‘π°âÕπ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥* 21„πæ√–§√‘ µåπ—Èπ ∑ÿ° à«π¢Õß
Õ“§“√°Á∂Ÿ°‡™◊ËÕ¡µàÕ‡¢â“¥â«¬°—π ·≈–‡®√‘≠¢÷Èπ‡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¬‘«

3π’Ë‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ëº¡Õ∏‘…∞“π‡º◊ËÕæ’ËπâÕß  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“¡
∑’Ëº¡‰¥â‡¢’¬π¡“·≈â«Õ¬à“ß¬àÕÊ 4∂â“§ÿ≥‰¥âÕà“π·≈â« §ÿ≥°Á®–√Ÿâ«à“º¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß·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¡¡“‡ªìπºŸâ√—∫„™â„π°“√ª√–°“»¢à“«¥’π—Èπ ́ ÷Ëß‡ªìπ¢Õß¢«—≠∑’Ëæ√–‡®â“‡¡µµ“¡Õ∫„Àâ°—∫º¡¥â«¬
ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–Õß§å 8∂÷ß·¡â«à“º¡®–‡ªìπ§π‡≈Á°πâÕ¬°«à“§π∑’Ë‡≈Á°πâÕ¬∑’Ë ÿ¥„πÀ¡ŸàºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
¢Õßæ√–‡®â“ ·µàæ√–‡®â“°Á¬—ß‡¡µµ“¡Õ∫æ√–æ√π’È„Àâ°—∫º¡§◊Õ„Àâª√–°“»°—∫§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«‡√◊ËÕß§«“¡
¡—Ëß§—Ëß¢Õßæ√–§√‘ µå ́ ÷Ëß‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’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
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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’Èµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∑’ËÕ¬Ÿà„π„®¢Õßæ√–Õß§åµ—Èß·µà·√°¡“ ·≈–‡√◊ËÕßπ’Èæ√–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∑âÕ·∑â‡æ√“–‡ÀÁπº¡µâÕß‡¥◊Õ¥√âÕπ ∑’Ëº¡‡¥◊Õ¥√âÕπ°Á‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õßæ«°§ÿ≥ ‡æ◊ËÕ∑’Ëæ«°§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¡—Ëß§—Ëß¡À“»“≈ ™à«¬„Àâæ«°§ÿ≥
¡’æ≈—ß„®∑’Ë‡¢â¡·¢Áßºà“π∑“ßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†¢Õßæ√–Õß§å 17¢Õ„Àâæ√–§√‘ µå µ—Èß¡—Ëπ§ßÕ¬Ÿà„π
„®¢Õßæ«°§ÿ≥‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰«â«“ß„®„πæ√–Õß§å ¢Õ„Àâ≈ß√“°≈÷°¡—Ëπ§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° ‘Ëß¡“°¬‘Ëß°«à“∑’Ë‡√“®–¢ÕÀ√◊Õ§‘¥‰¥â ¥â«¬ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–Õß§å
∑’Ë°”≈—ß∑”ß“πÕ¬Ÿà„πµ—«‡√“ 21¢Õ„Àâæ√–‡®â“‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘∑—Èß®“°À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–Õß§å†·≈–®“°æ√–
‡¬´Ÿ§√‘ µå∑ÿ°¬ÿ§∑ÿ° ¡—¬µ≈Õ¥‰ª Õ“‡¡π†

√à“ß‡¥’¬«°—π

4 „π∞“π–∑’Ëº¡‡ªìππ—°‚∑…‡æ√“–‡ÀÁπ·°àÕß§å‡®â“™’«‘µ º¡¢ÕÕâÕπ«Õπ„Àâæ«°§ÿ≥„™â™’«‘µ„Àâ ¡
 °—∫∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡√’¬°æ«°§ÿ≥¡“ 2§◊Õ„Àâ ÿ¿“æÕàÕππâÕ¡Õ¬Ÿà‡ ¡Õ √«¡∑—Èß„Àâ„®‡¬ÁπÊ·≈–Õ¥∑π

µàÕ°—π·≈–°—π¥â«¬§«“¡√—° 3„Àâæ¬“¬“¡ ÿ¥§«“¡ “¡“√∂∑’Ë®–√—°…“§«“¡‡ªìππÈ”Àπ÷Ëß„®‡¥’¬«°—π
∑’Ë‰¥â√—∫®“°æ√–«‘≠≠“≥ ¥â«¬°“√„™â —πµ‘ ÿ¢‡ªìπ‡™◊Õ°ºŸ°¡—¥æ«°§ÿ≥‰«â¥â«¬°—π 4¡’‡æ’¬ß°“¬‡¥’¬«
·≈–æ√–«‘≠≠“≥‡¥’¬« ‡À¡◊Õπ∑’Ëæ√–‡®â“‡√’¬°æ«°§ÿ≥¡“„Àâ¡’§«“¡À«—ß‡¥’¬« 5¡’Õß§å‡®â“™’«‘µÕß§å
‡¥’¬« §«“¡‡™◊ËÕ‡¥’¬« æ‘∏’®ÿà¡πÈ”†‡¥’¬« 6·≈–¡’æ√–‡®â“Õß§å‡¥’¬« ºŸâ‡ªìπæ√–∫‘¥“¢Õß∑ÿ° ‘Ëß Õ¬Ÿà‡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‰¥âæŸ¥«à“

ç‡¡◊ËÕæ√–Õß§å¢÷Èπ‰ªÕ¬Ÿà∑’Ë Ÿß
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¢÷Èπ‰ª Ÿß°«à“ «√√§å∑—Èßª«ß ‡æ◊ËÕæ√–Õß§å®–‰¥â‡µÁ¡‰ª„π∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß 11æ√–
‡¬ Ÿ́‰¥â·®°¢Õß¢«—≠§◊Õ æ«°»‘…¬å‡Õ°†¢Õßæ√–Õß§å æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“† æ«°ºŸâª√–°“»¢à“«¥’
·≈–æ«°ºŸâ‡≈’È¬ß∑’Ë Õπ 12‡æ◊ËÕ§πæ«°π’È ®–‰¥â‡µ√’¬¡§π¢Õßæ√–‡®â“„Àâ “¡“√∂∑”ß“π√—∫„™â ́ ÷Ëß®–

3:14-15 ‡ªìπ°“√‡≈àπ§”¢Õß‡ª“‚≈ ‡æ√“–„π¿“…“°√’° §”«à“ §√Õ∫§√—« °—∫§”«à“ ∫‘¥“ ¡’‡ ’¬ß§≈â“¬°—π¡“°

‡Õ‡ø —́  4:12
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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

‡Õ‡ø —́  4:13

‡ √‘¡ √â“ß°“¬¢Õßæ√–§√‘ µå„Àâ·¢Áß·°√àß¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê 13®π°«à“æ«°‡√“∑—ÈßÀ¡¥®–‡ªìππÈ”Àπ÷Ëß„®
‡¥’¬«°—π„π§«“¡‡™◊ËÕ ·≈–„π§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ ·≈â«‡√“®–‰¥â‚µ‡ªìπºŸâ„À≠à‡µÁ¡∑’Ë
§◊Õ‡ªìπ‡À¡◊Õπ°—∫æ√–§√‘ µå∑ÿ°ª√–°“√

14∑—Èßπ’È°Á‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥â ‰¡à‡ªìπ‡À¡◊Õπ‡¥Á°‡≈Á°Ê Õ’°µàÕ‰ª À√◊Õ‡À¡◊Õπ§≈◊Ëπ∑’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¢÷Èπ‡ªìπ‡À¡◊Õπæ√–§√‘ µå„π∑ÿ°Ê ∑“ß
æ√–§√‘ µå§◊Õ»’√…– 16∑’Ë√à“ß°“¬∑ÿ° à«πµâÕßæ÷Ëßæ“·≈–∑—Èß√à“ß°Á¬÷¥µ‘¥ π‘∑°—π¥â«¬‡ âπ‡ÕÁπ∑ÿ°Ê ‡ âπ
‡¡◊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√Ÿâ®—°æ√–‡®â“ ∑’Ë§‘¥·µà‡√◊ËÕß‰√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‡√◊ËÕß¢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
∑’Ëæ√–‡®â“ √â“ß¢÷Èπ¡“‡ªìπ‡À¡◊Õπæ√–Õß§å ‡æ◊ËÕ®–‰¥â¡’™’«‘µ∑’Ëæ√–‡®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—Èπ„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∑” ‘Ëß∑’Ë¡’ª√–‚¬™πå ‡æ◊ËÕ®–‰¥â¡’ ‘Ëß¢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—Èπ* 31°”®—¥ ‘Ëß‡À≈à“π’È„ÀâÀ¡¥ ‘Èπ‰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°—∫∑’Ëæ√–‡®â“
‰¥âÕ¿—¬„Àâ°—∫§ÿ≥ºà“π∑“ßæ√–§√‘ µå
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5 „π∞“π–∑’Ë‡ªìπ≈Ÿ°∑’Ë√—°¢Õßæ√–‡®â“ „Àâæ«°§ÿ≥‡≈’¬π·∫∫æ√–Õß§å  2„Àâ„™â™’«‘µ¥â«¬§«“¡√—°
 ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§√‘ µå√—°‡√“¥â«¬ æ√–Õß§å‰¥â ≈–™’«‘µ‡æ◊ËÕ‡√“ ‡ªìπ‡À¡◊Õπ‡§√◊ËÕß∂«“¬†·≈–

‡§√◊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¡“–°—∫ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†¢Õßæ√–‡®â“ 4√«¡∑—Èß°“√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—Èπ∑’Ë‰¡à‡™◊ËÕøíß 7‡¡◊ËÕ√ŸâÕ¬à“ßπ’È·≈â« °ÁÕ¬à“‰ª¡’ à«π√à«¡°—∫§πæ«°π—Èπ‡≈¬ 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—Èπ°Á„Àâ„™â™’«‘µ„Àâ ¡°—∫∑’Ë‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß§«“¡ «à“ßπ—Èπ 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¬—ßπà“≈–Õ“¬‡≈¬ 13·µà§«“¡ «à“ßπ—Èπ∑”„Àâ‡ÀÁπ∑ÿ° ‘Ëß∑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—Ëπ‡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—Èπ √–«—ß„Àâ¥’«à“æ«°§ÿ≥„™â™’«‘µÕ¬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—ÈπÕ¬à“‡ªìπ
§π‚ßà ·µà„Àâ‡¢â“„®«à“Õß§å‡®â“™’«‘µµâÕß°“√„Àâ§ÿ≥∑”Õ–‰√ 18Õ¬à“‡¡“‡À≈â“Õßÿàπ ¡—π®–∑”„Àâ§ÿ≥‡ ’¬§π
‰¥â ·µà„Àâ‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥¥’°«à“ 19§◊Õ√âÕß‡æ≈ß ¥ÿ¥’ ‡æ≈ß √√‡ √‘≠ ·≈–‡æ≈ß®“°æ√–
«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï „Àâ°—π·≈–°—π  ·≈–„Àâ√âÕß‡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“*

 “¡’·≈–¿√√¬“
21„Àâ¬‘π¬Õ¡ ÷́Ëß°—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«¬

‡Õ‡ø —́  5:24

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°—∫∑’Ëæ√–§√‘ µå√—°À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–Õß§å ·≈–
‰¥â ≈–æ√–Õß§å‡Õß‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡ 26∑’Ëæ√–§√‘ µå∑”Õ¬à“ßπ’È°Á‡æ◊ËÕ™”√–≈â“ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡
¢Õßæ√–Õß§å „Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¥â«¬πÈ”·≈–∂âÕ¬§”¢Õßæ√–Õß§å 27·≈–‡æ◊ËÕæ√–Õß§å®–‰¥â¡Õ∫À¡Ÿàª√–™ÿ¡∑’Ë
 ßà“ß“¡„Àâ°—∫æ√–Õß§å‡Õß ‡À¡◊Õπ°—∫‡®â“ “«∑’Ë‰¡à¡’µ”Àπ‘ √‘È«√Õ¬ À√◊Õ§«“¡∫°æ√àÕßÕ–‰√‡≈¬
·µà®–∫√‘ ÿ∑∏‘ÏÀ¡¥®¥∑ÿ°Õ¬à“ß 28 “¡’°Á‡À¡◊Õπ°—π §«√®–√—°¿√√¬“¢Õßµπ‡À¡◊Õπ°—∫√—°√à“ß°“¬¢Õß
µπ‡Õß §π∑’Ë√—°¿√√¬“°Á§◊Õ√—°µ—«‡Õßπ—Ëπ‡Õß 29‡æ√“–‰¡à¡’„§√À√Õ°∑’Ë‡°≈’¬¥√à“ß°“¬¢Õßµπ‡Õß ¡’·µà
®–‡≈’È¬ß¥Ÿ·≈–‡Õ“„®„ à ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§√‘ µå‡≈’È¬ß¥Ÿ·≈–‡Õ“„®„ àÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–Õß§å 30‡æ√“–
‡√“‡ªìπÕ«—¬«–„π√à“ß°“¬¢Õßæ√–Õß§å 31‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√åæŸ¥‡Õ“‰«â«à“ ç¥—ßπ—ÈπºŸâ™“¬®–®“°æàÕ
·≈–·¡à¢Õß‡¢“ ‰ª‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—∫¿√√¬“¢Õßµπ ·≈–‡¢“∑—Èß Õß®–‡ªìπ√à“ß°“¬‡¥’¬«°—πé* 32‡√◊ËÕß
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

6æ«°§ÿ≥∑’Ë‡ªìπ≈Ÿ°Ê µâÕß‡™◊ËÕøíßæàÕ·¡à¢Õßµπ „π∞“π–∑’Ë§ÿ≥¡’ à«π„πÕß§å‡®â“™’«‘µ ‡æ√“–π—Ëπ
 ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß 2°Æ∑’Ë«à“ ç„Àâ‡°’¬√µ‘æàÕ·¡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

∑“ ·≈–ºŸâ‡ªìππ“¬
5æ«°§ÿ≥∑’Ë‡ªìπ∑“  µâÕß‡™◊ËÕøíß‡®â“π“¬ΩÉ“¬‚≈°π’È §«√‡°√ß°≈—«®πµ—« —Ëπ ¥â«¬§«“¡®√‘ß„®

‡À¡◊Õπ∑’Ë∑”°—∫æ√–§√‘ µå 6Õ¬à“∑”‡ªìπ¢¬—π·§àµàÕÀπâ“‡¡◊ËÕ¡’§π¡Õß‡æ◊ËÕª√–®∫ 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„™àµàÕ¡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„§√

®ß «¡™ÿ¥‡°√“–¢Õßæ√–‡®â“
10 ÿ¥∑â“¬π’È ¢Õ„Àâæ«°§ÿ≥‡¢â¡·¢Áß„πÕß§å‡®â“™’«‘µ ·≈–„πƒ∑∏‘ÏÕ”π“®Õ—π¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–Õß§å

11 «¡™ÿ¥‡°√“–∑’Ëæ√–‡®â“¡Õ∫„ÀâÕ¬à“ß‡µÁ¡¬» ·≈â«æ«°§ÿ≥®– “¡“√∂¬◊π¢÷ÈπµàÕ Ÿâ·ºπ°“√¢Õß¡“√
√â“¬ 12‡æ√“–æ«°‡√“‰¡à‰¥âµàÕ Ÿâ°—∫¡πÿ…¬å ·µàµàÕ Ÿâ°—∫ºŸâ§√Õ∫§√Õß ºŸâ¡’Õ”π“® µàÕ Ÿâ°—∫‡∑æ‡®â“∑’Ë§√Õß
‚≈°¡◊¥π’È ·≈–µàÕ Ÿâ°—∫«‘≠≠“≥™—Ë«√â“¬„π‚≈°ΩÉ“¬«‘≠≠“≥ 13‡æ√“–Õ¬à“ßπ’È „Àâ «¡™ÿ¥‡°√“–∑’Ëæ√–‡®â“
¡Õ∫„ÀâÕ¬à“ß‡µÁ¡¬» ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®– “¡“√∂¬◊πÀ¬—¥‰¥â‡¡◊ËÕ«—πÕ—π™—Ë«√â“¬¡“∂÷ß ·≈–‡¡◊ËÕ∑ÿ°Õ¬à“ß®∫
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’Èé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 20:12, ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 5:16
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 ‘Èπ·≈â« æ«°§ÿ≥°Á¬—ß§ß¬◊πÀ¬—¥µàÕ‰ª‰¥â 14¥—ßπ—Èπ„Àâ¬◊πÀ¬—¥‰«â ‡Õ“§«“¡®√‘ß√—¥‡Õ«‰«â‡À¡◊Õπ‡¢Á¡¢—¥
‡Õ“™’«‘µ∑’Ëæ√–‡®â“™Õ∫„®¡“ «¡‡ªìπ‡°√“–ªÑÕß°—πÕ° 15‡Õ“„®∑’Ëæ√âÕ¡®–ª√–°“»¢à“«¥’‡√◊ËÕß —πµ‘
 ÿ¢¡“ «¡‡ªìπ√Õß‡∑â“ 16πÕ°®“°π’È·≈â« „Àâ‡Õ“§«“¡‡™◊ËÕ‡ªìπ‚≈à ∑’Ëæ«°§ÿ≥®–„™â°—π≈Ÿ°∏πŸ‰ø∑—ÈßÀ¡¥
∑’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°‡√◊ËÕß∑’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¬‡√◊ËÕß≈÷°≈—∫¢Õß¢à“«¥’π’ÈÕ¬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“¬
21∑’§‘°—  ∑’Ë‡ªìπæ’ËπâÕß∑’Ë√—° ·≈–‡ªìπºŸâ√—∫„™â∑’Ë́ ◊ËÕ —µ¬å¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ ®–‡≈à“‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥¢Õß

º¡„Àâæ«°§ÿ≥øíß«à“‡ªìπÕ¬à“ß‰√∫â“ß·≈–∑”Õ–‰√Õ¬Ÿà 22º¡ àß‡¢“¡“‡æ◊ËÕæ«°§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√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå‡®â“¢Õß‡√“Õ¬à“ß‰¡à
‡ ◊ËÕ¡§≈“¬

‡Õ‡ø —́  6:24
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Àπ—ß ◊Õøî≈‘ªªï

‡ª“‚≈‰¥â‡¢’¬π®¥À¡“¬∂÷ß™“«øî≈‘ªªï ®“°„π§ÿ°‡À¡◊Õπ°—π
´÷ËßÕ“®®–‡ªìπ§ÿ°∑’Ë°√ÿß‚√¡ „π¢≥–π—Èπ‡ª“‚≈¡’ªí≠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«¬

11 Phil 26/8/03, 11:03 AM336
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®¥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√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå‡®â“„Àâ§«“¡‡¡µµ“·≈– —πµ‘ 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—Èß·µà«—π·√°
∑’Ë§ÿ≥‰¥â¡“‡™◊ËÕ®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∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â„Àâº¡∑” ∑—Èß‡«≈“∑’Ëº¡µ‘¥§ÿ°Õ¬Ÿà°Á¥’
À√◊Õ‡«≈“∑’Ëº¡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 √Ÿâ«à“Õ–‰√‡ªìπ§«“¡®√‘ß ·≈–‡¢â“„®
«à“®–∑”Õ¬à“ß‰√„π∑ÿ°Ê  ∂“π°“√≥å

10‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â‡≈◊Õ°„π ‘Ëß∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥ ·≈–®–‰¥â‡ªìπ§π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‰¡à¡’§«“¡º‘¥„π«—π∑’Ëæ√–§√‘ 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
∑’Ëπ’Ë ®÷ß‰¥âæ÷Ëß§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ¡“°¢÷Èπ ¡’„®°≈â“¡“°¢÷Èπ ·≈–‰¡à°≈—«∑’Ë®–æŸ¥
‡√◊ËÕß√“«¢Õßæ√–‡®â“

15®√‘ßÕ¬Ÿà¡’æ«°‡¢“∫“ß§πª√–°“»‡√◊ËÕß¢Õßæ√–§√‘ µå ‡æ√“–Õ‘®©“·≈–Õ¬“°™‘ß¥’™‘ß‡¥àπ ·µà
°Á¡’§π∑’Ëª√–°“»‡æ√“–§«“¡À«—ß¥’‡À¡◊Õπ°—π 16-17æ«°·√°π—Èπª√–°“»‡æ√“–Õ¬“°™‘ß¥’™‘ß‡¥àπ°—∫
º¡ ·≈–‡æ√“–¡’§«“¡µ—Èß„®∑’Ë‰¡à¥’ §◊Õæ«°‡¢“§‘¥«à“®–‡æ‘Ë¡§«“¡∑ÿ°¢å„Àâ°—∫º¡„π√–À«à“ß∑’Ëº¡¬—ß
µ‘¥§ÿ°Õ¬Ÿàπ’È ‰¥â ·µà§πÕ◊ËπÊ π—Èπª√–°“»‡æ√“–§«“¡√—° æ«°‡¢“√Ÿâ«à“æ√–‡®â“„Àâº¡Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë‡æ◊ËÕª°ªÑÕß
¢à“«¥’Õ—ππ—Èπ
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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√“–
√Ÿâ«à“∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ°—∫º¡π’È®–π”º¡‰ª∂÷ß§«“¡√Õ¥ ¡—π®–‡ªìπÕ¬à“ßπ’È ‰¥â ‡æ√“–§”Õ∏‘…∞“π
¢Õßæ«°§ÿ≥·≈–æ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â„Àâ°—∫º¡ 20´÷Ëßµ√ß°—∫ ‘Ëß∑’Ëº¡§“¥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¬Ÿà°ÁÕ¬Ÿà‡æ◊ËÕæ√–§√‘ µå ∂â“®–µ“¬°Á∂◊Õ«à“‰¥â°”‰√* 22·µà∂â“¬—ß¡’™’«‘µÕ¬ŸàµàÕ‰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≥∑’Ëº¡®–Õ¬Ÿà 25‡¡◊ËÕº¡¡—Ëπ„®Õ¬à“ßπ’È º¡®÷ß√Ÿâ«à“º¡®–Õ¬ŸàµàÕ‰ª‡æ◊ËÕ™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 ‘Ëß∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥§◊Õ „Àâµ—Èß„®∑’Ë®–„™â™’«‘µ√à«¡°—π Õ¬à“ß Õ¥§≈âÕß°—∫¢à“«¥’¢Õßæ√–§√‘ µå
·≈â«‰¡à«à“º¡®–¡“‡®Õæ«°§ÿ≥À√◊Õ·§à‰¥âøíß¢à“«§√“«¢Õßæ«°§ÿ≥ º¡®–‰¥â√Ÿâ«à“æ«°§ÿ≥‰¥âµ—Èß¡—Ëπ§ß
Õ¬Ÿà„πæ√–«‘≠≠“≥Õß§å‡¥’¬«°—π ·≈–‰¥âµàÕ Ÿâ‡ªìππÈ”Àπ÷Ëß„®‡¥’¬«°—π ‡æ◊ËÕ§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë‡°‘¥¡“®“°
¢à“«¥’π—Èπ 28·≈â«§ÿ≥°Á®–‰¡à°≈—«§π∑’ËµàÕµâ“π§ÿ≥‡≈¬ —°π‘¥‡¥’¬« ‡æ√“–§«“¡‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«·≈–§«“¡
°≈â“¢Õß§ÿ≥ ®–∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“æ«°¡—π®–∂Ÿ°∑”≈“¬ ·µàæ«°§ÿ≥®–‰¥â√—∫§«“¡√Õ¥ ´÷Ëß∑—ÈßÀ¡¥π’È¡“
®“°æ√–‡®â“ 29∑’Ëº¡æŸ¥Õ¬à“ßπ’È‡æ√“–æ√–‡®â“‰¡à‰¥â„Àâ§ÿ≥¡’ ‘∑∏‘Ï·§à¡“‡™◊ËÕ„πæ√–§√‘ µå‡∑à“π—Èπ ·µà
„Àâ¡“∑π∑ÿ°¢å‡æ◊ËÕæ√–Õß§å¥â«¬ 30µÕππ’Èæ«°§ÿ≥°”≈—ßµàÕ Ÿâ ́ ÷Ëß°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

2¥—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 ‘Ëß∑’Ë®–∑”„Àâº¡¡’§«“¡ ÿ¢‡µÁ¡∑’Ë §◊Õ„Àâ‡ªìππÈ”Àπ÷Ëß„®‡¥’¬«°—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∂àÕ¡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«¬

µ“¡·∫∫Õ¬à“ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
5„Àâæ«°§ÿ≥§‘¥·∫∫‡¥’¬«°—∫æ√–‡¬´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‡≈¬

1:21 °”‰√ „π∑’Ëπ’È‡ª“‚≈æŸ¥∂÷ß°“√µ“¬¥’°«à“°“√¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ‡æ√“–«à“°“√µ“¬®–∑”„Àâ‡ª“‚≈‰¥â‡¢â“„°≈â™‘¥°—∫æ√–§√‘ µå
¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ
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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‡¡◊ËÕæ√–Õß§å‰¥â¡“ª√“°Øµ—«„π√à“ß¡πÿ…¬å·≈â« æ√–Õß§å‰¥â∂àÕ¡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°“√
12‡æ◊ËÕπÊ ∑’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≥ “¡“√∂∑” ‘Ëß‡À≈à“π’È ‰¥â ‡æ√“–æ√–‡®â“‡Õß∑’Ë°”≈—ß∑”ß“πÕ¬Ÿà„πÀ¡Ÿàæ«°§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‘‡≈¬ ∑—ÈßÊ ∑’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
∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå°≈—∫¡“ º¡®–‰¥â¿Ÿ¡‘„®„πµ—«§ÿ≥ ·≈–®–‰¥â‡ÀÁπ™—¥‡®π«à“º¡«‘Ëß™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«¬

∑‘‚¡∏’·≈–‡Õª“‚ø√¥‘∑— 
19∂â“‡ªìπ§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“ º¡À«—ß«à“®–‰¥â àß∑‘‚¡∏’‰ªÀ“æ«°§ÿ≥„π‡√Á«Ê π’È º¡

®–‰¥â¡’°”≈—ß„® ‡¡◊ËÕ√Ÿâ¢à“«§√“«¢Õßæ«°§ÿ≥ 20¡’·µà∑‘‚¡∏’‡∑à“π—Èπ∑’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—Èπ ‰¡à‰¥â π„®‡√◊ËÕß¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå 22§ÿ≥°Á√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“π‘ —¬¢Õß∑‘‚¡∏’π—Èπ‡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 àß‡Õª“‚ø√¥‘∑— °≈—∫¡“À“æ«°§ÿ≥°àÕπ ‡¢“‡ªìπ∑—ÈßπâÕß™“¬
‡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◊ËÕº¡®–‰¥â ‰¡à‡ªìπ∑ÿ°¢å¡“°‰ª°«à“π’È 28º¡®÷ßµ—Èß„®®– àß‡¢“°≈—∫¡“À“æ«°§ÿ≥ ‡æ◊ËÕæ«°§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¬‘Ëß ‡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‡√◊ËÕß∑’Ëæ«°§ÿ≥‡Õß°Á∑”„Àâº¡‰¡à‰¥â

æ√–‡¬ Ÿ́ ”§—≠∑’Ë ÿ¥

3 ÿ¥∑â“¬π’È æ’ËπâÕß§√—∫ „Àâ¥’„®‡æ√“– ‘Ëß∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â∑”  ”À√—∫º¡·≈â« ‰¡à¡’ªí≠À“‡≈¬∑’Ë
 ®–‡¢’¬π‡√◊ËÕß‡¥‘¡Ê „Àâ°—∫æ«°§ÿ≥ ·≈– ‘Ëß∑’Ëº¡‡¢’¬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≈–∑’ËÕ«¥æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‰¡à‰¥âæ÷ËßΩÉ“¬‡π◊ÈÕÀπ—ßÀ√◊Õ ‘Ëß¥’Ê ∑’Ë‡√“¡’ 4∑—ÈßÊ ∑’Ëº¡¡’‡Àµÿº≈¡“°¡“¬
∑’Ë®–æ÷Ëß ‘Ëßµà“ßÊæ«°π’È ·µà∂â“„§√§‘¥«à“‡¢“¡’‡Àµÿº≈∑’Ë®–‰«â«“ß„®„π ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬πÕ°·≈â«≈–°Á º¡
‡ª“‚≈ ¡’¡“°¬‘Ëß°«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°≈ÿà¡ø“√‘ ’† 6º¡¡’§«“¡µ—Èß„®¡“°∂÷ß¢π“¥‰ª¢à¡‡ÀßÀ¡Ÿàª√–™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—Èπ‰√â§à“ ‡æ√“–‡ÀÁπ·°à ‘Ëß∑’Ë¡’§à“¬‘Ëß°«à“π—Èπ¡“°π—° §◊Õ°“√∑’Ë‰¥â√Ÿâ®—°æ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µ‡®â“¢Õßº¡ º¡¬Õ¡
 Ÿ≠ ‘Èπ∑ÿ°Õ¬à“ß‡æ◊ËÕæ√–§√‘ µå ·≈–∂◊Õ«à“ ‘Ëß‡À≈à“π—Èπ‡ªìπ‡À¡◊Õπ¢¬– ‡æ◊ËÕ®–‰¥âæ√–§√‘ µå 9º¡Õ¬“°
®–¡’ “¬ —¡æ—π∏å∑’Ë∂Ÿ°µâÕß°—∫æ√–‡®â“∑’Ë‡°‘¥®“°§«“¡ ◊́ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ¢Õßæ√–§√‘ µå* ‰¡à„™à¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫
°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§åøóôπ¢÷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

æ¬“¬“¡„Àâ∂÷ß‡ªÑ“À¡“¬
12‰¡à„™à«à“º¡‰¥â ‘Ëß‡À≈à“π—Èπ·≈â« À√◊Õ∂÷ß‡ªÑ“À¡“¬·≈â« ·µàº¡¡ÿàßÀπâ“‰ªÕ¬à“ß·πà«·πà„Àâ∂÷ß

‡ªÑ“À¡“¬π—Èπ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â§«â“√“ß«—≈π—Èπ¡“„Àâ ‰¥â ‡æ√“–π—Ëπ‡ªìπ “‡Àµÿ∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ 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—Èπ æ«°‡√“∑ÿ°§π∑’Ë‡ªìπºŸâ„À≠à„π§«“¡‡™◊ËÕ §«√®–§‘¥·∫∫‡¥’¬«°—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

3:2 À—Ëπ‡π◊ÈÕÀπ—ß§π §”π’È„π¿“…“°√’°ÕÕ°‡ ’¬ß§≈â“¬°—∫ çæ‘∏‘¢≈‘∫é ·µà»—æ∑å§”π’ÈÀ¡“¬∂÷ßé°“√µ—¥ÕÕ°®πÀ¡¥ ‘Èπé
3:9 §«“¡´◊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∑’Ëº¡æŸ¥Õ¬à“ßπ’È‡æ√“–¡’§π®”π«π¡“°∑’Ë∑”µ—«‡ªìπ»—µ√Ÿ°—∫‰¡â°“ß‡¢π¢Õß
æ√–§√‘ µå º¡æŸ¥‡√◊ËÕßπ’Èµ—ÈßÀ≈“¬§√—Èß·≈â« ‡¥’Î¬«π’È°Á¢ÕæŸ¥Õ’°¥â«¬πÈ”µ“ 19§πæ«°π—Èπ®–∂Ÿ°∑”≈“¬
‰ª„π∑’Ë ÿ¥ æ√–‡®â“¢Õß‡¢“°Á§◊Õ§«“¡Õ¬“°¢Õßª“°∑âÕß¢Õß‡¢“‡Õß ·≈–æ«°‡¢“™Õ∫§ÿ¬‚«„π ‘Ëß
∑’Ë‡¢“§«√®–Õ—∫Õ“¬ ·≈–À¡°¡ÿàπÕ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß¢Õß„π‚≈°π’È 20¥—ßπ—Èπ§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∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–Õß§å‡ª≈’Ë¬π√à“ß°“¬∑’Ë‡√“„™â¥”‡π‘π™’«‘µ∑’Ëπà“ ¡‡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∑”

4æ’ËπâÕß∑’Ë√—° º¡Õ¬“°‡®Õæ’ËπâÕß¡“° æ’ËπâÕß‡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“
·≈–‡¡◊ËÕÕ∏‘…∞“π°Á„Àâ¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“¥â«¬ 7·≈â« —πµ‘ ÿ¢∑’Ë¡“®“°æ√–‡®â“ ́ ÷Ëß‡ªìπ ‘Ëß∑’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≈‘ªªï
10º¡¥’„®·≈–¢Õ∫§ÿ≥Õß§å‡®â“™’«‘µ¡“° ‡æ√“–„π∑’Ë ÿ¥æ«°§ÿ≥°Á°≈—∫¡“Àà«ß„¬º¡Õ’°§√—Èß 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√Ÿâ‡§≈Á¥≈—∫«à“®–Õ¬ŸàÕ¬à“ß‰√ „π‡«≈“∑’ËÕ‘Ë¡∑âÕßÀ√◊ÕÀ‘«‚À¬ „π‡«≈“∑’Ë¡’‡À≈◊Õ‡øóÕÀ√◊Õ¢“¥·§≈π
13æ√–§√‘ µå„Àâº¡¡’°”≈—ß∑’Ë®–∑π‰¥â°—∫∑ÿ° ‘Ëß

øï≈‘ªªï 4:13

4:3 Àπ—ß ◊Õ·Ààß™’«‘µ ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë¡’√“¬™◊ËÕ¢Õß§π∑—ÈßÀ¡¥∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°‰«â («‘«√≥å 3:5, 21:27)
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14·µà‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’ ∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥â¡“™à«¬·∫àß‡∫“§«“¡∑ÿ°¢å¢Õßº¡ 15æ«°§ÿ≥™“«øï≈‘ªªï√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“
„π ¡—¬·√°Ê ∑’Ëº¡‰¥â®“°·§«âπ¡“ ‘́‚¥‡π’¬‰ªª√–°“»¢à“«¥’π—Èπ πÕ°®“°æ«°§ÿ≥·≈â«‰¡à¡’À¡Ÿà
ª√–™ÿ¡‰Àπ‡≈¬ ∑’Ë¡“¡’ à«π√à«¡°—∫º¡„π°“√™à«¬‡À≈◊Õ°—π·≈–°—π 16µÕπ∑’Ëº¡Õ¬Ÿà‡¡◊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√—∫ ‘ËßµÕ∫·∑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—Èπ‡ªìπ‡À¡◊Õπ°—∫‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“†∑’ËÀÕ¡À«“π ∑’Ëæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫·≈–æÕ„® 19æ√–‡®â“¢Õß
º¡®–„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫§ÿ≥ ®“°§«“¡¡—Ëß§—ËßÕ—π¡À“»“≈¢Õßæ√–Õß§å∑’ËÕ¬Ÿà„πæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ 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 22ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡®â“∑ÿ°§π∑’Ëπ’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«¬

øï≈‘ªªï 4:14
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Àπ—ß ◊Õ‚§‚≈ ’

‡ª“‚≈‡¢’¬π®¥À¡“¬∂÷ß™“«‡¡◊Õß‚§‚≈ ’ ( ÷́Ëß‡¡◊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 26/8/03, 11:03 AM343



344‚§‚≈ ’ 1:1

®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
„π‡¡◊Õß‚§‚≈ ’

1®“°‡ª“‚≈ ∑’Ë‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°†¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå ‡æ√“–æ√–‡®â“µâÕß°“√„Àâ‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ ·≈–
 ®“°∑‘‚¡∏’æ’ËπâÕß¢Õß‡√“
2∂÷ßºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡®â“†„π‡¡◊Õß‚§‚≈ ’ ́ ÷Ëß‡ªìπæ’ËπâÕß∑’Ë́ ◊ËÕ —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√Ÿâ‡√◊ËÕßπ’È®“°‡Õª“ø√— ‡æ◊ËÕπ∑’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¢÷Èπ¥â«¬æ≈—ßÕ”π“®∑—Èß ‘Èπ∑’Ë‡ªìπ‰ªµ“¡ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®∑’Ë¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–Õß§å ‡æ◊ËÕ§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‡√“„Àâæâπ®“°Õ”π“®¢Õß§«“¡¡◊¥ ·≈–π”‡√“‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà
„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–∫ÿµ√ ́ ÷Ëß°Á§◊Õæ√–∫ÿµ√∑’Ëæ√–‡®â“√—° 14æ√–Õß§å‰¥âª≈¥ª≈àÕ¬‡√“„Àâ‡ªìπÕ‘ √–·≈–
Õ¿—¬∫“ª„Àâ°—∫‡√“¥â«¬

‡¡◊ËÕ‡√“¡Õß¥Ÿæ√–§√‘ µå ‡√“‡ÀÁπæ√–‡®â“
15æ√–§√‘ µå‡ªìπ¿“æ –∑âÕπ¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ∑’Ëµ“¡πÿ…¬å¡Õß‰¡à‡ÀÁπ æ√–§√‘ µå‡ªìπ≈Ÿ°À—«ªï∑’ËÕ¬Ÿà

‡Àπ◊Õ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ëæ√–‡®â“ √â“ß¢÷Èπ¡“ 16æ√–‡®â“„™âæ√–§√‘ µå √â“ß∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß ‰¡à«à“®–‡ªìπ
 ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà „π «√√§åÀ√◊Õ∫π‚≈° ‰¡à«à“®–‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡Õß‡ÀÁπÀ√◊Õ¡Õß‰¡à‡ÀÁπ ‰¡à«à“®–‡ªìπæ«°
«‘≠≠“≥∑’π—Ëß∫π∫—≈≈—ß°å À√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß·ºàπ¥‘π À√◊Õæ«°ºŸâ§√Õ∫§√Õß À√◊Õæ«°ºŸâ¡’ ‘∑∏‘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° ‘Ëß∑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°“¬ ́ ÷Ëß°Á§◊ÕÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–Õß§å æ√–Õß§å
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‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ ‡ªìπ§π·√°∑’Ëøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ ‡æ◊ËÕæ√–Õß§å®–‰¥â‡ªìπ∑’ËÀπ÷Ëß„π∑ÿ°‡√◊ËÕß 19‡æ√“–
æ√–‡®â“µ—¥ ‘π„®«à“®–„Àâ§«“¡‡µÁ¡∫√‘∫Ÿ√≥å¢Õßæ√–Õß§åÕ¬Ÿà„πµ—«æ√–§√‘ µå 20æ√–Õß§å∑”„Àâ
∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß‰¡à«à“®–Õ¬Ÿà∫π‚≈°À√◊Õ„π «√√§å °≈—∫¡“§◊π¥’°—∫æ√–Õß§å §◊Õ∑”„Àâ‡°‘¥ —πµ‘¿“æ¢÷Èπ
¥â«¬‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–§√‘ µå∑’ËÀ≈—Ëß∫π‰¡â°“ß‡¢ππ—Èπ

21„πÕ¥’µπ—Èπæ«°§ÿ≥‰¥â‡À‘πÀà“ß®“°æ√–‡®â“ ·≈–¡’„®∑’Ë‡ªìπ»—µ√Ÿ°—∫æ√–Õß§å ‡æ√“– ‘Ëß™—Ë«√â“¬
µà“ßÊ ∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥â∑” 22·µà‡¥’Î¬«π’Èæ√–‡®â“‰¥â∑”„Àâæ«°§ÿ≥°≈—∫¡“§◊π¥’°—∫æ√–Õß§åÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ‚¥¬
°“√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’Èº¡°”≈—ß‰¥â∑π∑ÿ°¢å‡æ◊ËÕæ«°§ÿ≥ ·µà¬—ß‡À≈◊Õ§«“¡∑ÿ°¢å∑’Ëæ√–§√‘ 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’Èæ√–‡®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—Èπ°Á§◊Õ æ√–§√‘ µåÕ¬Ÿà„πæ«°§ÿ≥π—Èπ‡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◊ËÕ‡√“®–‰¥âπ”∑ÿ°§π‰ªÕ¬ŸàµàÕÀπâ“æ√–‡®â“ „Àâ‡ªìπºŸâ„À≠à‡µÁ¡µ—«„πæ√–§√‘ µå 29π’Ë‡ªìπ‡Àµÿ
∑’Ëº¡µàÕ Ÿâ µ√“°µ√”∑”ß“πÕ¬à“ßÀπ—°‚¥¬æ÷Ëßƒ∑∏‘Ï‡¥™¢Õßæ√–§√‘ µå ∑’Ë∑”ß“πÕ¬à“ß¡“°¡“¬¡À“»“≈
Õ¬Ÿà„πµ—«º¡

2º¡Õ¬“°„Àâ§ÿ≥√Ÿâ«à“º¡µâÕß¥‘Èπ√πµàÕ Ÿâ¡“°¢π“¥‰Àπ‡æ◊ËÕæ«°§ÿ≥ ‡æ◊ËÕ§π∑’ËÕ¬Ÿà‡¡◊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≈÷° ÷́Èß §«“¡≈—∫π—Èπ§◊Õæ√–§√‘ µå 3 µ‘ªí≠≠“∑—ÈßÀ¡¥·≈–§«“¡√Ÿâ∑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

‚§‚≈ ’ 2:5
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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“

‚§‚≈ ’ 2:6

„™â™’«‘µµàÕ‰ª„πæ√–§√‘ µå
6æ«°§ÿ≥‰¥â√—∫æ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µ‡®â“Õ¬à“ß‰√ °Á¢Õ„Àâ„™â™’«‘µ√à«¡°—π°—∫æ√–Õß§åµàÕ‰ªÕ¬à“ßπ—Èπ 7§◊Õ

‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥â√—∫°“√Õ∫√¡ —Ëß 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‡™≈¬ ‡√◊ËÕß·∫∫
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‡°‘¥¢÷ÈπµÕπ∑’Ëæ√–Õß§å ≈–√à“ß°“¬∑’Ë‡ªìπ‡π◊ÈÕÀπ—ß∑‘ÈßµÕπµ“¬
12§ÿ≥‰¥â∂Ÿ°Ωíß√à«¡°—π°—∫æ√–§√‘ µå„πæ‘∏’®ÿà¡πÈ”†·≈–‰¥âøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬æ√âÕ¡°—∫æ√–Õß§å
‡æ√“–§ÿ≥‰«â«“ß„®„πƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–‡®â“ ºŸâ∑”„Àâæ√–§√‘ µåøóôπ¢÷Èπ¡“13‡¡◊ËÕ§ÿ≥‰¥âµ“¬‰ª·≈â«
(‡æ√“–§«“¡º‘¥∫“ª¢Õß§ÿ≥ ·≈–‡æ√“–§ÿ≥‰¡à„™à¬‘«·≈–‰¡à‰¥â‡¢â“æ‘∏’¢≈‘∫) æ√–‡®â“°Á‰¥â∑”„Àâ
§ÿ≥¡’™’«‘µÕ¬Ÿà√à«¡°—∫æ√–§√‘ µå ·≈–æ√–Õß§å‰¥â¬°‚∑…§«“¡º‘¥∫“ª∑—ÈßÀ¡¥¢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’ÈÕ—∫Õ“¬¢“¬Àπâ“„π∑’Ë “∏“√≥– æ√–‡®â“∑”Õ¬à“ßπ’È ‰¥â‡æ√“–§«“¡
µ“¬¢Õßæ√–§√‘ µå

°Æ∑’Ë¡πÿ…¬åµ—Èß¢÷Èπ‡Õß
16¥—ßπ—ÈπÕ¬à“„Àâ„§√¡“ª√–®“πæ«°§ÿ≥ ‡æ√“– ‘Ëß∑’Ë°‘π·≈–¥◊Ë¡ À√◊Õ„π‡√◊ËÕßß“π‡∑»°“≈∑“ß

»“ π“ ß“π©≈Õßæ√–®—π∑√å¢â“ß¢÷Èπ*À√◊Õ«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“† 17 ‘Ëß‡À≈à“π’È‡ªìπ·§à‡ß“¢Õß ‘Ëß∑’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 ‘Ëßµà“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—Èπ‡ªìπ·§à§«“¡§‘¥¡πÿ…¬å∑’Ë∑”„Àâæ«°‡¢“‡¬àÕÀ¬‘Ëß®ÕßÀÕß‰¡à‡¢â“‡√◊ËÕß 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‡¡◊ËÕ§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“¡

12 Col 26/8/03, 11:03 AM346
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™‘¡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§” —ËßÀ√◊Õ§” Õπ®“°¡πÿ…¬å‡∑à“π—Èπ 23°Ææ«°π’Èøíß¥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

3 ‡π◊ËÕß®“°æ√–‡®â“‰¥â∑”„Àâ§ÿ≥øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬°—∫æ√–§√‘ µå·≈â« ¥—ßπ—Èπ°Á„Àâ· «ßÀ“ ‘Ëß
 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—Èπ∂Ÿ°´àÕπÕ¬Ÿà°—∫æ√–§√‘ µå„πæ√–‡®â“ 4æ√–§√‘ µå‡ªìπ™’«‘µ¢Õßæ«°§ÿ≥ ‡¡◊ËÕæ√–Õß§å
ª√“°Øµ—«¢÷Èπ §ÿ≥°Á®–ª√“°Øµ—«¢÷Èπ√à«¡√—∫‡°’¬√µ‘æ√âÕ¡°—∫æ√–Õß§å¥â«¬

5¥—ßπ—Èπ„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‡§¬∑” ‘Ëß‡À≈à“π’È¡“°àÕπ ‡¡◊ËÕ§√—Èß∑’Ë§ÿ≥„™â™’«‘µ·∫∫π—Èπ

8·µàµÕππ’È „Àâ°”®—¥ ‘ËßµàÕ‰ªπ’È„ÀâÀ¡¥‰ª®“°™’«‘µ¢Õß§ÿ≥ §◊Õ§«“¡‚°√∏ §«“¡∫â“§≈—Ëß §«“¡
æ¬“∫“∑ °“√„ à√â“¬ªÑ“¬ ’ ·≈–°“√æŸ¥≈“¡° 9Õ¬à“‚°À°°—π ‡æ√“–§ÿ≥‰¥â∂Õ¥µ—«µπ‡°à“∑‘Èß‰ªæ√âÕ¡
°—∫°“√°√–∑”™—Ë«Ê¢Õßµ—«¡—π·≈â« 10§π„À¡àπ’È æ√–‡®â“‰¥ấ àÕ¡·´¡‡√“Õ¬Ÿà‡√◊ËÕ¬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‡√◊ËÕß¢Õß§π„À¡àπ’È¡—π‰¡à ”§—≠«à“®–‡ªìπ¬‘«À√◊Õ°√’° ®–‡¢â“æ‘∏’¢≈‘∫†À√◊Õ‰¡à
‰¥â‡¢â“æ‘∏’¢≈‘∫ æ«°‰æ√àÀ√◊ÕªÉ“‡∂◊ËÕπ* ‡ªìπ∑“ À√◊Õ‡ªìπ‰∑ ·µà ‘Ëß‡¥’¬«∑’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—Èπ¥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 —Ëß Õπ‡µ◊Õπ µ‘ ÷́Ëß°—π·≈–°—π¥â«¬ µ‘ªí≠≠“∑—Èß ‘Èπ ·≈–√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◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“ ·≈–„Àâ¢Õ∫§ÿ≥
æ√–‡®â“ æ√–∫‘¥“ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ

‚§‚≈ ’ 3:17

3:11 ªÉ“‡∂◊ËÕπ µ“¡¿“…“‡¥‘¡„™â«à“ ™“« ‘‡∏’¬´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°«à“‡ªìπ™π™“µ‘ªÉ“‡∂◊ËÕπ ‰¡à¡’Õ“√¬∏√√¡
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√–‡∫’¬∫„π§√—«‡√◊Õπ¢ÕßºŸâ‡™◊ËÕ
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‡™◊ËÕøíßæàÕ·¡à¢Õßµπ„π∑ÿ°Ê‡√◊ËÕß ∂â“∑”Õ¬à“ßπ’ÈÕß§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“™’«‘µπ’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“„§√∑—Èßπ—Èπ

4æ«°§ÿ≥∑’Ë‡ªìππ“¬ „Àâ∑”„π ‘Ëß∑’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‘¡
2∑ÿà¡‡∑µ—«‡Õß„π°“√Õ∏‘…∞“π „ÀâÕ∏‘…∞“π·∫∫µ◊Ëπµ—«Õ¬Ÿà‡ ¡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 ∑’Ëº¡∂Ÿ°¢—ßÕ¬Ÿàπ’È°Á‡æ√“–ª√–°“»‡√◊ËÕßπ’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¥’µàÕ‡¢“ 6‡¡◊ËÕæŸ¥°—∫„§√ „Àâ„™â§”æŸ¥∑’Ë¡’‡ πàÀå¥÷ß¥Ÿ¥„®·≈–πà“ π„® ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â√Ÿâ«à“§«√®–µÕ∫
∑ÿ°§πÕ¬à“ß‰√¥’

¢à“«®“°§π∑’ËÕ¬Ÿà°—∫‡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¡ àß‡¢“‰ªÀ“§ÿ≥‡æ◊ËÕ‡√◊ËÕßπ’È‚¥¬‡©æ“– §◊Õ„Àâ§ÿ≥‰¥â√Ÿâ¢à“«§√“«
‡°’Ë¬«°—∫‡√“ ·≈â«®–‰¥â¡’°”≈—ß„®¢÷Èπ 9º¡ 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„ÀâµâÕπ√—∫‡¢“Õ¬à“ß¥’) 11‡¬ Ÿ́§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÷Ëß®“°æ«°§ÿ≥ ·≈–‡ªìπºŸâ√—∫„™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
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æ√–‡®â“µâÕß°“√„Àâ§ÿ≥∑” 13º¡√—∫√Õß‰¥â«à“‡¢“µ√“°µ√”Õ∏‘…∞“πÕ¬à“ßÀπ—°‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õßæ«°
§ÿ≥ √«¡∑—Èßæ«°∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¡◊Õß‡≈“¥’‡ ’́¬·≈–‡¡◊ÕßŒ’‡Õ√“‚ª≈‘ ¥â«¬ 14À¡Õ≈Ÿ°“‡æ◊ËÕπ∑’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“∑’Ëª√–™ÿ¡„π∫â“π¢Õß‡∏Õ¥â«¬ 16‡¡◊ËÕ§ÿ≥‰¥âÕà“π®¥À¡“¬©∫—∫π’È·≈â« ™à«¬ àßµàÕ‰ª∑’ËÀ¡Ÿàª√–™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¡◊Õº¡‡Õß‡¢’¬π§”∑—°∑“¬π’È Õ¬à“≈◊¡«à“º¡∂Ÿ°≈à“¡‚´àÕ¬Ÿà ¢Õ„Àâæ√–‡®â“¡’‡¡µµ“
°√ÿ≥“µàÕ§ÿ≥

‚§‚≈ ’ 4:18
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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∑’Ëπ—Ëπ‰¥â ‰¡àπ“π ‡ª“‚≈®÷ß‡¢’¬π
®¥À¡“¬ Õß©∫—∫π’È‡æ◊ËÕª≈ÿ°„®§π‡À≈à“π’È‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡™◊ËÕ
„À¡à∑’Ëæ«°‡¢“¡’ ‡¢“¬—ß‰¥âæŸ¥∂÷ßÀ≈“¬ ‘Ëß∑’Ë§πæ«°π’È¬—ß ß —¬Õ¬Ÿà
‚¥¬‡©æ“–‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫«—π∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ®–°≈—∫¡“

13 1Thes 26/8/03, 11:04 AM350
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®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
„π‡¡◊Õß‡∏ –‚≈π‘°“ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß

1 ®“°‡ª“‚≈  ‘≈“ ·≈–∑‘‚¡∏’
  ∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õß™“«‡¡◊Õß‡∏ –‚≈π‘°“ ∑’ËÕ¬Ÿà„πæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“·≈–„πæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå‡®â“

¢Õ„Àâæ√–‡®â“¡’§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“·≈–„Àâ —πµ‘ ÿ¢°—∫æ«°§ÿ≥

™’«‘µ·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßæ’ËπâÕß
2æ«°‡√“¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“‡ ¡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§ÿ≥¡’„πæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå‡®â“¢Õßæ«°‡√“ 4æ’ËπâÕß§√—∫ æ«°‡√“√Ÿâ«à“æ√–‡®â“√—°§ÿ≥ ·≈–
‰¥â‡≈◊Õ°æ«°§ÿ≥„Àâ¡“‡ªìπ§π¢Õßæ√–Õß§å 5‡æ√“–µÕπ∑’Ëæ«°‡√“π”¢à“«¥’†¡“„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥π—Èπ*
‰¡à‰¥â¡“¥â«¬§”æŸ¥‡∑à“π—Èπ ·µà¡“¥â«¬ƒ∑∏‘Ï‡¥™ ¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï† ·≈–¥â«¬§«“¡¡—Ëπ„®‡µÁ¡∑’Ë
«à“‡ªìπ®√‘ß æ«°§ÿ≥°Á√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“µÕπ∑’Ëæ«°‡√“¬—ßÕ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥π—Èπ æ«°‡√“„™â™’«‘µÕ¬à“ß‰√ §◊Õ
æ«°‡√“Õ¬Ÿà‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õßæ«°§ÿ≥∑—Èßπ—Èπ 6æ«°§ÿ≥‰¥â‡≈’¬π·∫∫æ«°‡√“·≈–Õß§å‡®â“™’«‘µ §◊Õ
æ«°§ÿ≥¬Õ¡√—∫∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“∑à“¡°≈“ß§«“¡∑ÿ°¢å¬“°≈”∫“°¡“°¡“¬¥â«¬§«“¡™◊Ëπ™¡
¬‘π¥’∑’Ë¡“®“°æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï 7¥â«¬‡Àµÿπ’È æ«°§ÿ≥®÷ß°≈“¬‡ªìπµ—«Õ¬à“ß„Àâ°—∫§π∑’Ë‰«â«“ß„®
∑—ÈßÀ¡¥„π·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬·≈–„π·§«âπÕ“§“¬“ 8‡ªìπ‡æ√“–æ«°§ÿ≥π’Ë·À≈– ∂âÕ¬§”¢ÕßÕß§å
‡®â“™’«‘µ ®÷ß‰¥â‡≈◊ËÕß≈◊ÕÕÕ°‰ª ‰¡à„™à‡©æ“–„π·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬ ·≈–„π·§«âπÕ“§“¬“‡∑à“π—Èπ ·µà
¢à“«¢Õß§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ëæ«°§ÿ≥¡’„πæ√–‡®â“π—Èπ ‰¥â‡≈◊ËÕß≈◊Õ‰ª®π∑—Ë«∑ÿ°Àπ∑ÿ°·Ààß ®πæ«°‡√“‰¡à
®”‡ªìπµâÕßæŸ¥Õ–‰√‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßπ’È‡≈¬ 9∑ÿ°§π°”≈—ßæŸ¥∂÷ßæ«°§ÿ≥«à“ æ«°§ÿ≥‰¥âµâÕπ√—∫æ«°‡√“
Õ¬à“ß‰√ ·≈–‰¥âÀ—π®“°√Ÿª‡§“√æ*‰ª√—∫„™âæ√–‡®â“Õ¬à“ß‰√ §◊Õæ√–‡®â“∑’Ë‡∑’Ë¬ß·∑â·≈–¡’™’«‘µÕ¬Ÿà 10‡¢“
¬—ßæŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß∑’Ëæ«°§ÿ≥µ—Èßµ“§Õ¬æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë®–¡“®“° «√√§åÕ’°¥â«¬ æ√–‡®â“‰¥â
∑”„Àâæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§å §◊Õæ√–‡¬´Ÿøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ ·≈–æ√–‡¬´Ÿ®–™à«¬æ«°‡√“„Àâæâπ
®“°‚∑…∑’Ëæ√–‡®â“°”≈—ß®– àß¡“

ß“π√—∫„™â¢Õß‡ª“‚≈„π‡∏ –‚≈π‘°“

2æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬°Á√Ÿâ«à“ ‡¡◊ËÕæ«°‡√“¡“‡¬’Ë¬¡‡¬’¬ππ—Èπ ‰¡à‰¥â‡ªìπ°“√‡ ’¬‡«≈“‡≈¬ 2·µà§ÿ≥°Á√ŸâÕ¬Ÿà
 ·≈â««à“°àÕπÀπâ“π’È„π‡¡◊Õßøï≈‘ªªï*æ«°‡√“‰¥â√—∫§«“¡∑ÿ°¢å¬“°≈”∫“°¢π“¥‰Àπ ·µàæ√–‡®â“

‰¥â™à«¬„Àâæ«°‡√“°≈â“∑’Ë®–ª√–°“»¢à“«¥’∑’Ë¡“®“°æ√–Õß§åπ—Èπ„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥ ∑—ÈßÊ ∑’Ë¡’§π®”π«π
¡“°µàÕµâ“πæ«°‡√“Õ¬à“ßÀπ—° 3·πàπÕπ ‡¡◊ËÕæ«°‡√“ÕâÕπ«Õπ„Àâ§π¡“¬Õ¡√—∫¢à“«¥’π—Èπ ¡—π‰¡à‰¥â
¡“®“°·√ß®Ÿß„®∑’Ëº‘¥Ê À√◊Õ§«“¡‰¡à®√‘ß„® À√◊ÕÀ«—ß∑’Ë®–À≈Õ°≈«ß„§√ 4·µàµ√ß°—π¢â“¡ æ√–‡®â“
æÕ„®æ«°‡√“®÷ß‰¥â¡Õ∫¢à“«¥’π’È„Àâ°—∫æ«°‡√“ æ«°‡√“∂÷ß‰¥âª√–°“»ÕÕ°‰ª ‡√“‰¡à‰¥â∑”‡æ◊ËÕ‡Õ“„®§π

1:5    ‡√◊ËÕß¢Õß‡ª“‚≈„π‡¡◊Õß‡∏ –‚≈π‘°“ Õà“π‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õ°‘®°“√ 17:1-9
1:9 √Ÿª‡§“√æ  æ√–ª≈Õ¡∑’Ë∑”¢÷Èπ®“°‰¡âÀ√◊ÕÀ‘π ∑’Ë§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«°√“∫‰À«â°—π
2:2 ‡√◊ËÕß¢Õß‡ª“‚≈„π‡¡◊Õßøï≈‘ªªï Õà“π‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õ °‘®°“√ 16:11-4
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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‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥ æ«°‡√“°≈—∫Õ¬ŸàÕ¬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∑’Ëæ«°‡√“Õ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥∑’Ë‰«â«“ß„®π—Èπ æ«°‡√“
‰¥â∑ÿà¡‡∑µ—«‡Õß„Àâ°—∫æ√–‡®â“ ∑”µ“¡„®æ√–Õß§å ·≈–¡’™’«‘µ∑’Ë –Õ“¥À¡¥®¥¢π“¥‰Àπ 11æ«°§ÿ≥
°Á√ŸâÕ¬Ÿà·≈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
æ√–‡®â“∑’Ë‰¥â¬‘π®“°æ«°‡√“π—Èπ æ«°§ÿ≥‰¡à‰¥â√—∫‰«â‡À¡◊Õπ‡ªìπ·§à§”æŸ¥¢Õß¡πÿ…¬å ·µà¬Õ¡√—∫«à“
‡ªìπ∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–¡—π°Á‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ®√‘ßÊ ∂âÕ¬§”π’È‡Õß°”≈—ß∑”ß“πÕ¬Ÿà„πµ—«æ«°§ÿ≥
∑’Ë‰«â«“ß„® 14æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ æ«°§ÿ≥‰¥â‡≈’¬π·∫∫À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“„πæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå∑’Ë·§«âπ
¬Ÿ‡¥’¬*§◊Õæ«°§ÿ≥‰¥â√—∫§«“¡∑ÿ°¢å¬“°·∫∫‡¥’¬«°—π®“°§π¢Õß§ÿ≥‡Õß ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ«°‡¢“‰¥â√—∫
®“°æ«°¬‘«∑’Ë‡ªìπ§π¢Õß‡¢“‡Õß 15æ«°¬‘«æ«°π’È °Á‡ªìπæ«°∑’Ë¶à“æ√–‡¬´Ÿ‡®â“·≈–æ«°ºŸâæŸ¥·∑π
æ√–‡®â“† ¬‘«æ«°π’È·À≈–∑’Ë‰¥â∑”√â“¬æ«°‡√“Õ¬à“ß “À—  ·≈–¢—∫‰≈àæ«°‡√“ÕÕ°¡“ æ«°π’È ‰¥â∑”„Àâ
æ√–‡®â“‰¡àæÕ„® æ«°π’È¬—ßµàÕµâ“π∑ÿ°§π¥â«¬ 16æ«°‡√“ª√–°“»°—∫§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«‡æ◊ËÕ‡¢“®–‰¥â√Õ¥
¥â«¬ ·µà§π¬‘«æ«°π’Èæ¬“¬“¡¢—¥¢«“ß‰¡à„Àâæ«°‡√“∑” ‡¡◊ËÕæ«°‡¢“∑”Õ¬à“ßπ’È ‡¢“°Á‡æ‘Ë¡§«“¡
∫“ª¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ®π‡µÁ¡¢π“¥ ·≈â«„π∑’Ë ÿ¥æ√–‡®â“°Á‰¥â≈ß‚∑…æ«°‡¢“

‡ª“‚≈Õ¬“°®–°≈—∫¡“‡¬’Ë¬¡‡¬’¬πæ«°‡¢“Õ’°
17æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬  ”À√—∫æ«°‡√“·≈â« °Á∂Ÿ°·¬°®“°°—π·§à™—Ë«§√“«‡∑à“π—Èπ ®“°°—π·§à°“¬

·µà„®π—Èπ¬—ßÕ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥ æ«°‡√“Õ¬“°®–‡®ÕÀπâ“æ«°§ÿ≥®π·∑∫®–¢“¥„®Õ¬Ÿà·≈â«18Õ—π∑’Ë®√‘ß
æ«°‡√“‰¥âæ¬“¬“¡∑’Ë®–¡“À“æ«°§ÿ≥ ∑’Ë·πàÊÕ¬à“ßπâÕ¬µ—«º¡‡Õß ‡ª“‚≈ °Á‰¥âæ¬“¬“¡·≈â«
æ¬“¬“¡Õ’° ·µà´“µ“π°Á¢—¥¢«“ßæ«°‡√“‰«â 19·≈â«„§√°—π≈à–®–‡ªìπ§«“¡À«—ß §«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’
À√◊Õ “¡“√∂∑”„Àâ‡√“§ÿ¬‚ÕâÕ«¥‰¥âµàÕÀπâ“æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡¡◊ËÕæ√–Õß§å°≈—∫¡“ °Áæ«°§ÿ≥π—Ëπ·À≈–
20æ«°§ÿ≥‡ªìπ‡°’¬√µ‘¬»·≈–§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’¢Õßæ«°‡√“

2:7 ·µà‡¡◊ËÕ... ÿ¿“æÕàÕπ‚¬π  µâπ©∫—∫∫“ß©∫—∫‡¢’¬π«à“ ç·µàæ«°‡√“∑”µ—«‡À¡◊Õπ‡ªìπ‡¥Á°„πÀ¡Ÿàæ«°§ÿ≥é
2:14 ¬Ÿ‡¥’¬ §◊Õ¥‘π·¥π¢Õß™“«¬‘«∑’Ëæ√–‡¬´ŸÕ“»—¬Õ¬Ÿà·≈– —Ëß Õπ πÕ°®“°π’ÈÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“°Á‡√‘Ë¡µâπ¢÷Èπ∑’Ëπ’Ë
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3:13 ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï §π∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‰¥â∑”„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈–Õ¬Ÿà°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª
4:4 À√◊Õ·ª≈‰¥âÕ’°Õ¬à“ß«à“ √Ÿâ®—°§«∫§ÿ¡√à“ß°“¬µπ‡Õß„π∑“ß∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈–¡’‡°’¬√µ‘

3„π∑’Ë ÿ¥‡¡◊ËÕæ«°‡√“∑π§Õ¬µàÕ‰ª‰¡à‰À«·≈â« æ«°‡√“®÷ßµ—¥ ‘π„®∑’Ë®–Õ¬Ÿà„π‡Õ‡∏π åµàÕ‰ª 2·≈â«
  àßπâÕß∑‘‚¡∏’ ‡æ◊ËÕπ√à«¡∑”ß“π¢Õßæ√–‡®â“„π°“√ª√–°“»¢à“«¥’¢Õßæ√–§√‘ µå ¡“À“æ«°

§ÿ≥  ‡æ◊ËÕ™à«¬æ«°§ÿ≥„Àâ¬◊πÀ¬—¥¡—Ëπ§ß„π§«“¡‡™◊ËÕ ·≈–‰«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’ÈÕ¬Ÿà·≈â« 4§«“¡®√‘ß·≈â« µÕπ∑’Ëæ«°‡√“Õ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥π—Èπ 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—Èπ ‡¡◊ËÕº¡∑π§Õ¬µàÕ‰ª‰¡à‰À«·≈â« °Á‡≈¬ àß∑‘‚¡∏’„Àâ¡“¥Ÿ«à“ §«“¡‡™◊ËÕ¢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¬«°—∫§«“¡‡™◊ËÕ·≈–
§«“¡√—°¢Õß§ÿ≥¡“∫Õ°æ«°‡√“¥â«¬ ‡¢“‰¥â∫Õ°Õ’°«à“ æ«°§ÿ≥¬—ß¡’§«“¡∑√ß®”∑’Ë¥’Ê‡°’Ë¬«°—∫æ«°‡√“
·≈–Õ¬“°®–‡®Õæ«°‡√“¡“°æÕÊ°—∫∑’Ëæ«°‡√“Õ¬“°®–‡®Õ§ÿ≥ 7¥—ßπ—Èπ æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ ∂÷ß·¡âæ«°
‡√“®–¡’§«“¡∑ÿ°¢å·≈–ªí≠À“¡“°¡“¬ ·µàæ«°‡√“°Á‰¥â√—∫°”≈—ß„®®“°æ«°§ÿ≥ ‡æ√“–§«“¡‡™◊ËÕ
¢Õßæ«°§ÿ≥π—Ëπ‡Õß 8∂Ÿ°·≈â« æ«°‡√“√Ÿâ ÷°‚≈àßÕ°∑’Ë‰¥â√Ÿâ«à“æ«°§ÿ≥¬—ßµ—Èß¡—Ëπ§ßÕ¬Ÿà„πÕß§å‡®â“™’«‘µ 9‚Õ
æ«°‡√“®–¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“Õ¬à“ß‰√¥’ „Àâ ¡°—∫§«“¡ ÿ¢∑’Ëæ«°‡√“¡’µàÕÀπâ“æ√–‡®â“‡æ√“–æ«°§ÿ≥
10æ«°‡√“Õ∏‘…∞“πÕ¬à“ß®√‘ß®—ß∑—Èß«—π∑—Èß§◊π À«—ß®–‰¥â‡®Õæ«°§ÿ≥Õ’° ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡µ‘¡§«“¡‡™◊ËÕ¢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≥¡’§«“¡√—°¡“°¢÷Èπ®π≈âπÕÕ°¡“„Àâ°—π·≈–°—π ·≈–
„Àâ°—∫∑ÿ°Ê §π ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ«°‡√“¡’§«“¡√—°„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥¥â«¬ 13¥—ßπ—Èπ ¢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

™’«‘µ∑’Ëæ√–‡®â“æÕ„®

4æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ æ«°‡√“¬—ß¡’‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ∑’Ë®–∫Õ°°—∫§ÿ≥Õ’° µ“¡∑’Ëæ«°‡√“‰¥â Õπæ«°§ÿ≥·≈â«
 «à“„Àâ„™â™’«‘µÕ¬à“ß‰√æ√–‡®â“∂÷ß®–™Õ∫„®æ«°‡√“ §ÿ≥°Á°”≈—ß∑”Õ¬à“ßπ’ÈÕ¬Ÿà·≈â«„π‡«≈“π’È æ«°

‡√“¢Õ√âÕß·≈–¢Õ‡√â“„®§ÿ≥„ππ“¡¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“ „Àâ∑”·∫∫π’È¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ 2æ«°§ÿ≥°Á√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“
æ«°‡√“‰¥â —ËßÕ–‰√‰«â°—∫æ«°§ÿ≥∫â“ß¥â«¬ ‘∑∏‘Õ”π“®¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“ 3π’Ë‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“µâÕß°“√
§◊Õ„Àâæ«°§ÿ≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–Õ¬ŸàÀà“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’ËπâÕß¥â«¬°“√‡ªìπ™Ÿâ°—∫¿√√¬“‡¢“ ‡æ√“–æ«°‡√“
‰¥â∫Õ°·≈–‡µ◊Õπæ«°§ÿ≥‰ª·≈â««à“Õß§å‡®â“™’«‘µ®–≈ß‚∑…§π∑’Ë∑”‡√◊ËÕßæ«°π’È 7æ√–‡®â“‰¡à‰¥â‡√’¬°
„Àâæ«°‡√“¡“‡ªìπ§π °ª√°≈“¡° ·µà‡√’¬°„Àâæ«°‡√“¡“‡ªìπ§π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ”À√—∫æ√–Õß§å 8¥—ßπ—Èπ

1 ‡∏ –‚≈π‘°“ 4:8
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§π∑’ËªØ‘‡ ∏§” Õππ’È°Á‰¡à‰¥âªØ‘‡ ∏¡πÿ…¬å ·µà‰¥âªØ‘‡ ∏æ√–‡®â“ºŸâ∑’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≥√—° ÷́Ëß°—π·≈–°—πÕ¬Ÿà·≈â« 10·πàπÕπ æ«°§ÿ≥√—°æ’ËπâÕß ∑ÿ°§π∑—Ë«∑—Èß¡“ ’́‚¥‡π’¬ ·µà
æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ æ«°‡√“¢ÕÀπÿπ„®„Àâæ«°§ÿ≥√—°°—π¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê

11„Àâæ«°§ÿ≥µ—Èß‡ªÑ“‰«â‡≈¬«à“ ®–æ¬“¬“¡Õ¬à“ß¥’∑’Ë ÿ¥∑’Ë®–„™â™’«‘µÕ¬à“ß ß∫ ÿ¢ ¬ÿàß·µà‡√◊ËÕß¢Õß
µ—«‡Õß ≈ß¡◊Õ∑”ß“π¥â«¬µ—«‡Õß ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ«°‡√“‰¥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¬“°„Àâæ’ËπâÕß‡¢â“„®‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫§π∑’Ëµ“¬‰ª·≈â« §ÿ≥®–‰¥â ‰¡à‡»√â“‚»°‡ ’¬„®

‡À¡◊Õπ°—∫§πÕ◊ËπÊ ∑’Ë‰¡à¡’§«“¡À«—ß 14∂â“æ«°‡√“‡™◊ËÕ«à“æ√–‡¬´Ÿµ“¬‰ª·≈â«·≈–‰¥âøóôπ¢÷Èπ¡“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¡’™’«‘µÕ¬Ÿà®–‰¡à‰¥â‡ª√’¬∫§πæ«°π—Èπ∑’Ëµ“¬‰ª·≈â«À√Õ° 16‡æ√“–‡¡◊ËÕ§π‰¥â¬‘π
§” —ËßÕ—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—Èπ æ«°‡√“∑’Ë¬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿà„π‚≈°π’È °Á®–∂Ÿ°π”µ—«¢÷Èπ‰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

5æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ æ«°‡√“‰¡à®”‡ªìπµâÕß‡¢’¬π∫Õ°æ«°§ÿ≥‡≈¬∂÷ß‡√◊ËÕß«—π ·≈–‡«≈“π—Èπ 2‡æ√“–
 æ«°§ÿ≥°Á√Ÿâ¥’Õ¬Ÿà·≈â««à“ Õß§å‡®â“™’«‘µ®–¡“‡À¡◊Õπ°—∫¢‚¡¬∑’Ë¡“„π‡«≈“°≈“ß§◊π 3‡¡◊ËÕ§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—Èπæ«°§ÿ≥®–‰¡à·ª≈°„®‡≈¬‡¡◊ËÕ«—ππ—Èπ¡“∂÷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—Èπ¡“„ à‡ªìπÀ¡«°‡À≈Á° 9‡æ√“–æ√–‡®â“‰¡à‰¥â‡≈◊Õ°æ«°‡√“„Àâ¡“∂Ÿ°
æ√–Õß§å≈ß‚∑… ·µà„Àâ¡“√—∫§«“¡√Õ¥ºà“π∑“ßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå‡®â“¢Õßæ«°‡√“ 10æ√–‡¬ Ÿ́¬Õ¡µ“¬
‡æ◊ËÕæ«°‡√“ ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕæ√–Õß§å¡“ ‰¡à«à“æ«°‡√“®–¡’™’«‘µÕ¬ŸàÀ√◊Õµ“¬‰ª·≈â« æ«°‡√“°Á®–‰¥â¡’

4:16 À—«Àπâ“∑Ÿµ «√√§å  ·ª≈‰¥âÕ’°Õ¬à“ß«à“ ºŸâπ”æ«°∑Ÿµ «√√§å¢Õßæ√–‡®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’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬„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¬Ÿàµ≈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≈Ÿà§”æŸ¥¢ÕßºŸâæŸ¥·∑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“ºŸâ∑’Ë„Àâ —πµ‘ ÿ¢ ∑”„Àâæ«°§ÿ≥∫√‘ ÿ∑∏‘ÏÀ¡¥®¥„π∑ÿ°‡√◊ËÕß ”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—Èπ ◊́ËÕ —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≥‡∂‘¥

1 ‡∏ –‚≈π‘°“ 5:28
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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√–‡¬ Ÿ́§√‘ µ‡®â“ „Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“·≈– —πµ‘ 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—Èπ°Á‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê 4‡√“°Á‡≈¬‰ªæŸ¥‚ÕâÕ«¥∂÷ßæ«°§ÿ≥„ÀâÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“„π
∑’ËÕ◊ËπÊ øíß ‡√“æŸ¥∂÷ß§«“¡∑√À¥Õ¥∑π ·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßæ«°§ÿ≥ ∑—ÈßÊ ∑’Ë∂Ÿ°¢à¡‡Àß·≈–µâÕß‡®Õ°—∫
§«“¡∑ÿ°¢å¬“°≈”∫“°¡“°¡“¬

æ√–‡®â“®–µ—¥ ‘π≈ß‚∑…
5∑’Ëæ«°§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√–‡¬ Ÿ́‡®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¬ŸàµàÕÀπâ“Õß§å‡®â“™’«‘µ·≈–µàÕÀπâ“ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®∑’Ë¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–Õß§å 10 ‘Ëß
‡À≈à“π’È®–‡°‘¥¢÷Èπ„π«—ππ—Èπ∑’Ëæ√–Õß§å¡“√—∫‡°’¬√µ‘®“°æ«°ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï*¢Õßæ√–Õß§å „π«—ππ—Èπ∑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◊ËÕæ«°§ÿ≥Õ¬Ÿà‡ ¡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∑’Ëµ—Èß„®‰«â ·≈–°“√ß“πµà“ßÊ ∑’Ë‡°‘¥®“°§«“¡‡™◊ËÕ 12·≈â«
æ√–‡¬ Ÿ́‡®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“

 ‘Ëß™—Ë«√â“¬∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ

2µÕππ’Èæ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ ‡√“®–æŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“®–°≈—∫¡“·≈–∑’Ëæ«°‡√“®–™ÿ¡πÿ¡
 °—π°—∫æ√–Õß§åπ—Èπ 2¢ÕÕ¬à“‰¥âµ°„®À√◊Õ«ÿàπ«“¬„®‰ª ‡¡◊ËÕ¡’§”æ¬“°√≥å §”æŸ¥ À√◊Õ®¥À¡“¬

1:10 æ«°ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï Õ“®®–·ª≈‰¥âÕ’°Õ¬à“ß«à“ ∑Ÿµ «√√§å∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡®â“
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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“§√—Èß¬‘Ëß„À≠à‡°‘¥¢÷Èπ°àÕπ ·≈–§π™—Ë«√â“¬§ππ—Èπ®–ª√“°Øµ—«¢÷Èπ ®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◊ËÕ®–‰¥âÀ≈ß‡™◊ËÕ„π ‘Ëß∑’Ëº‘¥ 12æ√–Õß§å®–≈ß‚∑…æ«°‡¢“∑’Ë‰¡à¬Õ¡
‡™◊ËÕ§«“¡®√‘ß ·µà°≈—∫‰ª πÿ° π“π°—∫§«“¡™—Ë«

æ√–‡®â“‡≈◊Õ°§ÿ≥„Àâ‰¥â√—∫§«“¡√Õ¥
13æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ Õß§å‡®â“™’«‘µ√—°æ«°§ÿ≥ æ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°æ«°§ÿ≥‰«â·≈â«µ—Èß·µà‡√‘Ë¡µâπ‡æ◊ËÕ

„Àâ ‰¥â√—∫§«“¡√Õ¥ ∑’Ëæ«°§ÿ≥√Õ¥°Á‡æ√“–æ«°§ÿ≥‡™◊ËÕ„π§«“¡®√‘ß·≈–æ√–«‘≠≠“≥†‰¥â∑”„Àâæ«°
§ÿ≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï 14æ«°§ÿ≥√Õ¥‚¥¬ºà“π∑“ß¢à“«¥’∑’Ë‡√“‰¥âª√–°“»π—Èπ æ√–‡®â“‰¥â‡√’¬°„Àâæ«°§ÿ≥¡“√—∫
§«“¡√Õ¥π—Èπ °Á‡æ◊ËÕæ«°§ÿ≥®–‰¥â¡’ à«π√à«¡„π‡°’¬√µ‘¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µ‡®â“¢Õß‡√“ 15¥—ßπ—Èπ æ’ËπâÕß
∑—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‡√“ºŸâ∑’Ë√—°‡√“ 17„Àâ°”≈—ß„®·≈–„Àâæ≈—ß°—∫æ«°§ÿ≥ ‡æ◊ËÕ
§ÿ≥®–‰¥â∑”·≈–æŸ¥„π ‘Ëß∑’Ë¥’Ê µàÕ‰ª

Õ∏‘…∞“π„Àâ‡√“¥â«¬

3 ÿ¥∑â“¬π’È æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ ™à«¬Õ∏‘…∞“π„Àâ‡√“¥â«¬ ¢Õ„Àâ∂âÕ¬§”¢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“™’«‘µπ—Èπ´◊ËÕ —µ¬å æ√–Õß§å®–„Àâæ≈—ß·≈–®–§ÿâ¡§√Õßæ«°§ÿ≥®“°¡“√√â“¬ 4‡√“¡—Ëπ„®

«à“Õß§å‡®â“™’«‘µ®–™à«¬æ«°§ÿ≥„Àâ∑”µ“¡§” —Ëß Õπ¢Õß‡√“ ·≈–®–™à«¬„Àâæ«°§ÿ≥∑”µàÕ‰ªÕ’°

2 ‡∏ –‚≈π‘°“ 3:4

2:3 ç®ÿ¥À¡“¬...π√°é µ“¡µ—«Õ—°…√ §◊Õ ç‡¢“§◊Õ≈Ÿ°™“¬¢Õß°“√∑”≈“¬≈â“ßé
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Õ¬à“ß·πàπÕπ 5¢Õ„ÀâÕß§å‡®â“™’«‘µπ”æ«°§ÿ≥„Àâ¡’§«“¡√—°·∫∫‡¥’¬«°—∫æ√–‡®â“·≈–¡’§«“¡Õ¥∑π
Õ¥°≈—Èπ·∫∫‡¥’¬«°—∫æ√–§√‘ µå

„Àâ∑”ß“π Õ¬à“¢’È‡°’¬®
6æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ µÕππ’È¢Õ —Ëßæ«°§ÿ≥¥â«¬Õ”π“®¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µ‡®â“¢Õß‡√“«à“ Õ¬Ÿà„ÀâÀà“ß

®“°æ«°æ’ËπâÕß∑’Ë¢’È‡°’¬®À≈—ß¬“«∑ÿ°§π∑’Ë‰¡à∑”µ“¡§” —Ëß Õπ∑’Ë‡√“„Àâ ‰«â 7‡æ√“–æ«°§ÿ≥°Á√Ÿâ«à“§«√
®–∑”µ“¡‡√“ ‡æ√“–µÕπ∑’ËÕ¬Ÿà°—∫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¬«¬ÿàß·µà‡√◊ËÕß¢Õß™“«∫â“π
12‡√“¢Õ —Ëß·≈–‡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

§”æŸ¥ ÿ¥∑â“¬
16¢Õ„ÀâÕß§å‡®â“™’«‘µ·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß —πµ‘ ÿ¢ „Àâæ«°§ÿ≥¡’ —πµ‘ ÿ¢Õ¬Ÿà∑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

2 ‡∏ –‚≈π‘°“ 3:5
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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°ºŸâπ”¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡·≈–«‘∏’√—∫¡◊Õ°—∫ªí≠À“µà“ßÊ
 à«π©∫—∫∑’Ë Õßπ—Èπ ‡¢“‡¢’¬πµÕπ∑’Ëµ‘¥§ÿ°Õ¬Ÿà ́ ÷ËßµÕππ—Èπ‡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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®¥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√–‡¬ Ÿ́§√‘ µåÕß§å‡®â“™’«‘µ¢Õß‡√“ „Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“·≈– —πµ‘

 ÿ¢°—∫§ÿ≥

§”‡µ◊Õπ‡√◊ËÕß§” Õπ∑’Ëº‘¥Ê
3µÕπ∑’Ëº¡‡¥‘π∑“ßµàÕ‰ª∑’Ë·§«âπ¡“ ‘́‚¥‡π’¬π—Èπ º¡‰¥â¢Õ√âÕß„Àâ§ÿ≥Õ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õß‡Õ‡ø —́ µàÕ ‡æ◊ËÕ

®–‰¥â —Ëß„Àâ§π∫“ß§π‡≈‘° Õπ‡√◊ËÕß∑’Ëº‘¥Ê ‡ ’¬∑’ 4„Àâ‡≈‘° π„®π‘¬“¬ª√—¡ª√“µà“ßÊ ·≈–√“¬™◊ËÕ¢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◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√—°¢÷Èπ ́ ÷Ëß‡ªìπ§«“¡√—°∑’Ë¡“®“°„®Õ—π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï „®∑’Ë‰¡àøÑÕß«à“º‘¥ ·≈–§«“¡‡™◊ËÕ∑’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‡√“√Ÿâ«à“ °Æπ—Èπ¥’ ∂â“√Ÿâ®—°„™âÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß 9·≈–‡√“°Á√Ÿâ¥â«¬«à“ °Æπ—Èπ‰¡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∑’ËÀ≈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 ‘Ëß∑’Ë¢—¥°—∫§” Õπ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå
11§” Õππ’È Õ¥§≈âÕß°—∫¢à“«¥’†‡√◊ËÕß§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ∑√ß‡°’¬√µ‘ æ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫¢à“«¥’π’È„Àâ
°—∫º¡

¢Õ¢Õ∫§ÿ≥„π§«“¡‡¡µµ“¢Õßæ√–‡®â“
12º¡¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡¬´Ÿ§√‘ 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°àÕππ’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‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â·≈–§ÿâ¡§à“∑’Ë®–√—∫‡Õ“‰«â ́ ÷Ëß§”æŸ¥π’È°Á§◊Õ æ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå‰¥â¡“„π‚≈°π’È‡æ◊ËÕ
™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†

1:10 ‡°¬å À¡“¬∂÷ß ºŸâ™“¬∑’Ë¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ™“¬¥â«¬°—π

15 1Tim 26/8/03, 11:06 AM360



361

18∑‘‚¡∏’ ≈Ÿ°‡Õã¬  ‘Ëß∑’Ëº¡ —Ëß‰«âπ’È °Á Õ¥§≈âÕß°—∫ ‘Ëß∑’ËºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†‰¥âæŸ¥‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥‰«â
°àÕπÀπâ“π’È·≈â« ‡æ◊ËÕ«à“‡¡◊ËÕ§ÿ≥∑”µ“¡§” —Ëßπ’È §ÿ≥®–‰¥âµàÕ ŸâÕ¬à“ß¥’19¬÷¥§«“¡‡™◊ËÕ∑’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
§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß‡¢“∂Ÿ°∑”≈“¬‰ª‡À¡◊Õπ‡√◊Õ·µ° 20„π§πæ«°π—Èπ°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“

2 ‡√◊ËÕß·√°∑’Ëº¡¢Õ„Àâ∑”°Á§◊Õ „ÀâÕâÕπ«Õπ Õ∏‘…∞“π ¢Õ√âÕß ·≈–¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ ”À√—∫∑ÿ°Ê
 §π 2√«¡∑—Èß°…—µ√‘¬å∑—ÈßÀ≈“¬·≈–ºŸâ¡’Õ”π“®∑ÿ°§π ∑’Ë„Àâ∑”Õ¬à“ßπ’È °Á‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥âÕ¬Ÿà°—πÕ¬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∑’ËæÕ„®æ√–‡®â“ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“ 4æ√–Õß§åÕ¬“°„Àâ∑ÿ°§π√Õ¥·≈–√Ÿâ®—°§«“¡®√‘ß 5‡æ√“–
¡’æ√–‡®â“‡æ’¬ßÕß§å‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ ·≈–¡’§π°≈“ß‡æ’¬ß§π‡¥’¬«√–À«à“ßæ√–‡®â“°—∫¡πÿ…¬å §◊Õæ√–
‡¬´Ÿ§√‘ µåºŸâ‡ªìπ¡πÿ…¬å 6æ√–Õß§å‰¥â ≈–™’«‘µ¢Õßæ√–Õß§å‡Õß‡æ◊ËÕ‰∂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—Èπ º¡Õ¬“°„ÀâºŸâ™“¬„π∑ÿ°∑’Ë Õ∏‘…∞“π¥â«¬°“√¬°¡◊ÕÕ—π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢÷Èπ §◊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
ºŸâÀ≠‘ß —Ëß ÕπÀ√◊Õ„™âÕ”π“®°¥¢’ËºŸâ™“¬ ·µà„Àâæ«°‡∏ÕÕ¬ŸàÕ¬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‡ªìπºŸâÀ≠‘ß∑’Ë∂Ÿ°≈àÕ≈«ß·≈â«°≈“¬‡ªìπ
§π∫“ª 15Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ºŸâÀ≠‘ß®–√Õ¥‰¥â¥â«¬°“√§≈Õ¥≈Ÿ° ∂â“æ«°‡¢“¬—ß√—°…“§«“¡‡™◊ËÕ‰«â ¡’§«“¡
√—° ¡’„®∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–√Ÿâ®—°§«∫§ÿ¡µπ‡ÕßÕ¬à“ß¥’

æ«°ºŸâπ”„πÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“

3§”æŸ¥µàÕ‰ªπ’È‡ªìπ®√‘ß·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â §◊Õ§”æŸ¥∑’Ë«à“ ∂â“„§√Õ¬“°®–‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õß
 æ√–‡®â“*· ¥ß«à“§ππ—ÈπÕ¬“°®–∑”ß“π∑’Ë¥’ 2ºŸâ¥Ÿ·≈À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ ®–µâÕß‡ªìπ§π

∑’Ë‰¡à¡’∑’Ëµ‘ ¡’‡¡’¬·§à§π‡¥’¬« §«∫§ÿ¡µ—«‡Õß‰¥â ¡’ µ‘√Õ∫§Õ∫ πà“π—∫∂◊Õ ¬‘π¥’µâÕπ√—∫·¢°·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¬‘Ëß 5(‡æ√“–∂â“§π„π§√—«‡√◊Õπ¢Õßµπ‡Õß ¬—ß‡Õ“‰¡à√Õ¥ ·≈â«®–¡“¥Ÿ·≈À¡Ÿàª√–™ÿ¡

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)

1 ∑‘‚¡∏’ 3:5
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¢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¬÷¥¡—Ëπ¢âÕ≈÷°≈—∫„πÀ≈—°§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡ªî¥‡º¬„Àâ‡√“√Ÿâ·≈â«¥â«¬„®∑’Ë‰¡àøÑÕß
«à“º‘¥ 10„Àâ§πæ«°π’Èºà“π°“√∑¥ Õ∫‡ ’¬°àÕπ ∂â“‰¡à¡’¢âÕµ”Àπ‘Õ–‰√ °Á§àÕ¬„Àâ‡¢“¡“√—∫„™â 11ºŸâ™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
√Ÿâ®—°§«∫§ÿ¡µπ‡Õß ·≈–‰«â„®‰¥â„π∑ÿ°‡√◊ËÕß 12ºŸâ√—∫„™âæ‘‡»…∑’Ë‡ªìπºŸâ™“¬ µâÕß¡’‡¡’¬·§à§π‡¥’¬« µâÕß
¥Ÿ·≈§π„π§√—«‡√◊Õπ¢Õßµπ ·≈–Õ∫√¡≈Ÿ°Ê‡ªìπÕ¬à“ß¥’ 13‡æ√“–§π∑’Ë∑”Àπâ“∑’ËºŸâ√—∫„™âæ‘‡»…π—Èπ ®–
‡ªìπ∑’Ëπà“π—∫∂◊Õ ·≈–µ—«‡¢“‡Õß®–¡’§«“¡¡—Ëπ„®„π§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë‡¢“¡’µàÕæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå¡“°¢÷Èπ

§«“¡≈—∫„π»“ π“‡√“
14∂÷ß·¡âº¡À«—ß«à“®–‰¥â¡“‡¬’Ë¬¡§ÿ≥„π‡√Á«Ê π’È  ·µàº¡°Á¬—ß‡¢’¬π¢âÕ§«“¡‡À≈à“π’È¡“„Àâ 15‡æ◊ËÕ

«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‰¡àµâÕß ß —¬‡≈¬ π’Ë·À≈–§◊Õ§«“¡¬‘Ëß„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

§”‡µ◊Õπ‡√◊ËÕß§√Ÿ®Õ¡ª≈Õ¡

4æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†‰¥âæŸ¥‰«â™—¥‡®π«à“ µàÕ‰ª„πÕπ“§µ®–¡’∫“ß§π∑‘Èß§«“¡‡™◊ËÕ ·≈â«À—π
 ‰ª‡™◊ËÕ∂◊Õ«‘≠≠“≥∑’ËÀ≈Õ°≈«ß √«¡∑—Èß§” Õπµà“ßÊ ¢Õßæ«°¡“√∑—ÈßÀ≈“¬ 2·≈–§”À≈Õ°≈«ß

¢Õßæ«°Àπâ“ ◊́ËÕ„®§¥ „®¢Õßæ«°‡¢“™‘π™“°—∫§«“¡º‘¥‡ ’¬·≈â« ‡À¡◊Õπ∂Ÿ°‡À≈Á°√âÕππ“∫®π
µ“¬¥â“π 3æ«°‡¢“ —Ëß«à“Àâ“¡·µàßß“π·≈–Àâ“¡°‘πÕ“À“√∫“ß™π‘¥ Õ—π∑’Ë®√‘ßæ√–‡®â“‰¥â √â“ßÕ“À“√
¢÷Èπ¡“„Àâ§π∑’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕ ·≈–§π∑’Ë√Ÿâ®—°§«“¡®√‘ß °‘π°—π¥â«¬§«“¡¢Õ∫§ÿ≥ 4∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ëæ√–‡®â“ √â“ß
¢÷Èπ¡“π—Èπ¥’À¡¥  ∂â“√—∫¡“¥â«¬°“√¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“°Á°‘π‰¥âÀ¡¥∑ÿ°Õ¬à“ß 5‡æ√“–∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“
·≈–§”Õ∏‘…∞“π∑”„Àâ ‘Ëß‡À≈à“π—Èπ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈â«

3:8 ºŸâ√—∫„™âæ‘‡»… „π¿“…“°√’° À¡“¬∂÷ß §π√—∫„™â §πæ«°π’È ‰¥â√—∫‡≈◊Õ°¡“‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë√—∫„™âÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
3:11 ºŸâ™à«¬æ‘‡»…∑’Ë‡ªìπºŸâÀ≠‘ß À√◊ÕÕ“®À¡“¬∂÷ß¿√√¬“¢ÕßºŸâ√—∫„™âæ‘‡»…°Á‰¥â
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4:14 «“ß¡◊Õ  ‡ªìπ°“√·µàßµ—Èß À√◊Õ¡Õ∫À¡“¬ß“π„Àâ°—∫§πÀπ÷Ëß§π„¥∑”

ºŸâ√—∫„™â∑’Ë¥’¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå
6∂â“§ÿ≥Õ∏‘∫“¬‡√◊ËÕßπ’È„Àâæ’ËπâÕßøíß §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—Èπ 7Õ¬à“‰ª‡ ’¬‡«≈“°—∫π‘¬“¬ª√—¡ª√“‰√â “√–∑’ËÀ≠‘ß·°àÊæ«°π—Èπ™Õ∫‡≈à“°—π ·µà„ÀâΩñ°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 Ÿâ¥‘Èπ√πÕ¬Ÿàπ’È‡æ√“–‡√“¡’§«“¡À«—ß„πæ√–‡®â“ºŸâ¡’™’«‘µÕ¬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
‡™◊ËÕ 13„Àâ‡Õ“„®„ à∑—Èß„π‡√◊ËÕß°“√Õà“πæ√–§—¡¿’√å†„Àâ§πÕ◊Ëπøíß °“√„Àâ°”≈—ß„®·≈–°“√ —Ëß Õπ®π°«à“
º¡®–¡“ 14Õ¬à“≈–‡≈¬∑’Ë®–„™âæ√ «√√§å¢Õß§ÿ≥∑’Ë‰¥â√—∫¡“µÕπ∑’Ëæ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“æŸ¥‡°’Ë¬«°—∫
§ÿ≥·≈–µÕπ∑’Ëæ«°ºŸâπ”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¥’ ¬÷¥‡√◊ËÕß
‡À≈à“π’È ‰«â„Àâ¡—Ëπ ‡æ√“–∂â“∑”Õ¬à“ßπ’È§ÿ≥°Á®–™à«¬∑—Èßµ—«§ÿ≥‡Õß·≈–§π∑’Ëøíß§ÿ≥„Àâ√Õ¥

°Æ°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π

5Õ¬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’ËπâÕß 2 à«πÀ≠‘ß ŸßÕ“¬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«°‡¢“ ́ ÷Ëß‡ªìπ°“√µÕ∫·∑π∫ÿ≠§ÿ≥ºŸâ∑’Ë‡≈’È¬ß¥Ÿ‡¢“¡“ ‡æ√“–æ√–‡®â“™Õ∫„Àâ∑”Õ¬à“ßπ’È
5 à«π·¡à¡à“¬∑’Ë∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß„ÀâÕ¬Ÿà§π‡¥’¬« ‡¢“Ω“°§«“¡À«—ß‰«â°—∫æ√–‡®â“·≈–Õ∏‘…∞“πÕâÕπ«Õπ∑—Èß
«—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 ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π·¡à¡à“¬‡≈¬ ‡æ√“–‡¡◊ËÕæ«°‡∏Õ‰¥âÕÿ∑‘»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«¬

1 ∑‘‚¡∏’ 5:13
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·≈–™Õ∫æŸ¥„π‡√◊ËÕß∑’Ë‰¡à§«√æŸ¥ 14¥—ßπ—Èπ º¡®÷ßÕ¬“°„Àâ·¡à¡à“¬∑’Ë¬—ß “«π—Èπ·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“
ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ π—Èπ¬—ß§ß∑”∫“ªµàÕ‰ª „Àâª√–≥“¡‡¢“µàÕÀπâ“§π∑—ÈßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ ‡æ◊ËÕ§πÕ◊ËπÊ
®–‰¥â°≈—« 21º¡¢Õ —ËßÕ¬à“ß‡¥Á¥¢“¥µàÕÀπâ“æ√–‡®â“ æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå·≈–∑Ÿµ «√√§å∑’Ëæ√–Õß§å‰¥â‡≈◊Õ°
‰«â«à“ §ÿ≥®–µâÕß√—°…“·≈–∑”µ“¡ ‘Ëß‡À≈à“π’È ‚¥¬‰¡à‡≈◊Õ°∑’Ë√—°¡—°∑’Ë™—ß·≈–‰¡à‡≈àπæ√√§‡≈àπæ«°

22‰¡àµâÕß√’∫√âÕπ«“ß¡◊Õ∫π„§√‡æ◊ËÕ®–·µàßµ—Èß‡¢“„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√Ÿâ«à“‡¢“®–µâÕß∂Ÿ°µ—¥ ‘π≈ß‚∑… ·µà∫“ª¢Õß∫“ß§π
®–‡ÀÁπ‰¥â∑’À≈—ß 25°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¬Ÿà¿“¬„µâ·Õ°¢Õß‡®â“π“¬∑’Ë‰¡à‡™◊ËÕæ√–‡®â“ „Àâ‡§“√æπ—∫∂◊Õπ“¬¢Õß‡¢“„π
 ∑ÿ°‡√◊ËÕß®–‰¥â ‰¡à¡’„§√¥ŸÀ¡‘Ëπ™◊ËÕ¢Õßæ√–‡®â“·≈–§” Õπ¢Õß‡√“ 2 à«π∑“ ∑’Ë¡’‡®â“π“¬∑’Ë‡™◊ËÕ

„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
3∂â“¡’„§√¡“ 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

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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6:13 ªÕπ∑— ªï≈“µ ‡ªìπºŸâ«à“√“™°“√¢Õß·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ „π√–À«à“ß §.».26-§.».36 Õà“π‰¥â„πÀπ—ß ◊Õ≈Ÿ°“ 23:1-3

5°“√°√–∑∫°√–∑—Ëß°—πÕ¬à“ß‰¡à ‘Èπ 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“‡√“√Ÿâ®—°æÕ„®„π ‘Ëß∑’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‡√“°Áπà“®–æÕ„®‰¥â·≈â« 9 à«π§π∑’ËÕ¬“°®–√Ë”√«¬ °Áµ°≈ß‰ª„π°“√∑¥≈Õß·≈–°—∫¥—° §«“¡Õ¬“°
‰¥â∑’Ë‚ßàÊ ·≈–‡µÁ¡‰ª¥â«¬Õ—πµ√“¬∑—ÈßÀ≈“¬ ∑”„Àâ‡¢“®¡¥‘Ëß≈ß Ÿà§«“¡æ‘π“»·≈– Ÿ≠ ‘Èπ‰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≥§«√®¥®”
11 à«π§ÿ≥∑’Ë‡ªìπ§π¢Õßæ√–‡®â“ „Àâ«‘ËßÀπ’‰ª„Àâ ‰°≈®“°‡√◊ËÕßæ«°π’È ·≈–„Àâ„™â™’«‘µµ“¡∑’Ëæ√–‡®â“

™Õ∫„® ∑”µ“¡À≈—°»“ π“∑’Ë·∑â®√‘ß ¡’§«“¡‡™◊ËÕ §«“¡√—° §«“¡Õ¥∑πÕ¥°≈—Èπ ·≈–§«“¡ ÿ¿“æ
ÕàÕπ‚¬π 12√—°…“§«“¡‡™◊ËÕ‰«â„Àâ¡—Ëπ§ß‡À¡◊Õπæ¬“¬“¡«‘Ëß‡¢â“ Ÿà‡ âπ™—¬ ¬÷¥™’«‘µ∑’Ë®–‰¥âÕ¬Ÿà°—∫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∑—Èßª«ß ·≈–‡ªìπÕß§å‡®â“™’«‘µ‡Àπ◊Õ‡®â“™’«‘µ∑—ÈßÀ≈“¬ 16‡ªìπºŸâ‡¥’¬«
∑’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¬ √—°…“ ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“‰¥âΩ“°‰«â°—∫§ÿ≥„Àâ¥’ Õ¬Ÿà„ÀâÀà“ß®“°°“√æŸ¥‰√â “√– ·≈–
À≈’°‡≈’Ë¬ß°“√‚µâ‡∂’¬ß‡√◊ËÕß∑’Ë§π‡¢â“„®º‘¥∑’Ë‡√’¬°«à“ ç§«“¡√Ÿâé 21∫“ß§π¬Õ¡√—∫ ‘Ëßπ—Èπ ·≈–‰¥âæ≈“¥
‰ª®“°‡ªÑ“À¡“¬¢Õß§«“¡‡™◊ËÕ ¢Õ„Àâæ√–‡®â“¡’‡¡µµ“°√ÿ≥“°—∫æ«°§ÿ≥

1 ∑‘‚¡∏’ 6:21
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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√–‡¬ Ÿ́§√‘ 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∑—Èß«—π∑—Èß§◊π 4§‘¥∂÷ßµÕπ∑’Ë§ÿ≥√âÕß‰Àâ‡æ◊ËÕº¡·≈â« ∑”„Àâº¡Õ¬“°‡®Õ
§ÿ≥¡“° ´÷Ëß®–∑”„Àâº¡¡’§«“¡ ÿ¢®√‘ßÊ 5º¡¬—ßπ÷°∂÷ß§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë®√‘ß„®¢Õß§ÿ≥ ́ ÷ËßµÕπ·√°¡’Õ¬Ÿà„π
‚≈Õ‘ ¬“¬¢Õß§ÿ≥ ·≈–¬Ÿπ’ ·¡à¢Õß§ÿ≥ ·≈–µÕππ’Èº¡°Á‡™◊ËÕ«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¢÷Èπ 7‡æ√“–æ√–«‘≠≠“≥∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ°—∫‡√“π—Èπ‰¡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√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå æ√–ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“‰¥â¡“ª√“°Øµ—«„Àâ‡ÀÁπ æ√–Õß§å‰¥â¡“∑”≈“¬
§«“¡µ“¬ ·≈–∑”„Àâ‡√“‡ÀÁπ∂÷ß™’«‘µ∑’Ë‰¡à¡’«—πµ“¬∑’Ëºà“π∑“ß¢à“«¥’†π’È 11‡æ√“–¢à“«¥’π’È‡Õß æ√–Õß§å
∂÷ß‰¥â·µàßµ—Èß„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√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå 14¢Õ„Àâ‡°Á∫√—°…“ ‘Ëß∑’Ë‰¥â¡Õ∫‰«â„Àâ°—∫§ÿ≥π’È‡Õ“‰«â„Àâ¥’ ¥â«¬§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ
®“°æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†∑’ËÕ¬Ÿà„πµ—«‡√“

15§ÿ≥°Á√Ÿâ«à“ ∑ÿ°§π„π·§«âπ‡Õ‡™’¬*‰¥â∑‘Èßº¡‰ªÀ¡¥·≈â«√«¡∑—Èßøï‡®≈— ·≈–‡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≈“¬§√—Èß·≈–°Á‰¡àÕ—∫Õ“¬∑’Ëº¡µ‘¥§ÿ°Õ¬Ÿà 17µ√ß°—π¢â“¡ ‡¡◊ËÕ‡¢“¡“∂÷ß°√ÿß‚√¡ ‡¢“°Á¬—ßÕÿµ à“Àåµ“¡

1:6 «“ß¡◊Õ ‡ªìπ∑à“∑“ß∑’Ë· ¥ßÕÕ°µÕπÕ∏‘…∞“π ‡æ◊ËÕ¢Õ„Àâæ√–‡®â“Õ«¬æ√§π§ππ—Èπ‡ªìπæ‘‡»…
1:9 ∫√‘ 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

2≈Ÿ°∑‘‚¡∏’‡Õã¬ ¢Õ„Àâ§«“¡‡¡µµ“∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ 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√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå 4‰¡à¡’„§√À√Õ°∑’Ë¡“‡ªìπ
∑À“√·≈â«¬—ß¡—«¬ÿàß°—∫‡√◊ËÕß¢Õß∑“ß∫â“π ‡æ√“–‡¢“°ÁÕ¬“°®–‡Õ“„®ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß‡¢“ 5π—°°’Ã“
∑’Ë‡¢â“·¢àß¢—π°Á‡À¡◊Õπ°—π ®–µâÕß·¢àß¢—πµ“¡°Æ°µ‘°“‡ ’¬°àÕπ∂÷ß®–‰¥â√—∫√“ß«—≈¢ÕßºŸâ™π– 6™“«π“
∑’Ë∑”ß“πÀπ—° °Á§«√®–‡ªìπ§π·√°∑’Ë‰¥â√—∫ à«π·∫àß®“°æ◊™º≈π—Èπ 7§‘¥¥Ÿ„Àâ¥’∂÷ß‡√◊ËÕß∑’Ëº¡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¬ŸàµÕππ’È ∂÷ß°—∫∂Ÿ°≈à“¡‚ à́‡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√–‡¬ Ÿ́§√‘ 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“‡√“‰¡à́ ◊ËÕ —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

§πß“π·∫∫∑’Ëæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫
14„Àâ‡µ◊Õπæ«°‡¢“∫àÕ¬Ê „π‡√◊ËÕßæ«°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

2 ∑‘‚¡∏’ 2:16
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‡æ√“–¬‘ËßÀ¡°¡ÿàπÕ¬Ÿà°—∫¡—π¡“°‡∑à“‰√ °Á¬‘Ëß®–‡≈«√â“¬¡“°¢÷Èπ‡∑à“π—Èπ 17§” Õπ¢Õßæ«°‡¢“°Á®–≈“¡
‰ª∑—Ë«‡À¡◊Õπ°—∫¡–‡√Áß Œ’‡¡‡πÕ— ·≈–øï‡≈∑— °Á√«¡Õ¬Ÿà„π§πæ«°π—Èπ¥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
∑”≈“¬§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß∫“ß§π‰ª 19Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ √“°∞“π*∑’Ë·¢Áß·°√àß¢Õßæ√–‡®â“¬—ß¬◊πÀ¬—¥Õ¬à“ß
¡—Ëπ§ß ·≈–¬—ß¡’¢âÕ§«“¡®“√÷°‰«â«à“ çÕß§å‡®â“™’«‘µ √Ÿâ®—°§π‡À≈à“π—Èπ∑’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—Èπ ∂â“§π‰Àπ‰¥â™”√–≈â“ßµπ‡Õß®“° ‘Ëß∑’Ë™—Ë«√â“¬‡À≈à“π’È·≈â« §ππ—Èπ°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√Ÿâ«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∑’ËµàÕµâ“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‡«≈“

3 √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

®√‘ß 3‰¡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„ÀâÀà“ß®“°§πæ«°π’È 6¡’∫“ß§π ¬àÕß‡¢â“‰ªµ“¡∫â“πµà“ßÊ ‰ª®Ÿß®¡Ÿ°æ«°ºŸâÀ≠‘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

§”·π–π” ÿ¥∑â“¬
10Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡∑‘‚¡∏’ §ÿ≥°Á√Ÿâ®—°º¡¥’Õ¬Ÿà·≈â«„π∑ÿ°¥â“π §ÿ≥√Ÿâ«à“º¡ ÕπÕ–‰√ „™â™’«‘µÕ¬à“ß‰√

¡’‡ªÑ“À¡“¬Õ–‰√„π™’«‘µ ¡’§«“¡‡™◊ËÕ §«“¡Õ¥∑π §«“¡√—°·≈–§«“¡¡ÿàß¡—ËπÕ¬à“ß‰√ 11·≈–§ÿ≥°Á√Ÿâ

2:21 ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ª√–™“™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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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

«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®“° ‘Ëß‡À≈à“π—Èπ¡“‚¥¬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¥’¢÷Èπ ·≈–Ωñ°§π„Àâ∑”µ“¡„®æ√–‡®â“ 17‡æ◊ËÕ
‡µ√’¬¡§π¢Õßæ√–‡®â“„Àâæ√âÕ¡∑’Ë®–∑”¥’∑ÿ°Õ¬à“ß

4µàÕÀπâ“æ√–‡®â“  ·≈–æ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µåºŸâ∑’Ë®–æ‘æ“°…“∑—Èß§π∑’Ë¡’™’«‘µ·≈–§πµ“¬  ‡¡◊ËÕæ√–Õß§å
 °≈—∫¡“§√Õ∫§√ÕßÕ¬à“ß°…—µ√‘¬å º¡¢Õ —Ëß§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“°…“
∑’Ë́ ◊ËÕ —µ¬å®–¡Õ∫√“ß«—≈π’È„Àâ°—∫º¡„π«—ππ—Èπ* ·≈–‰¡à‰¥â„Àâ°—∫º¡§π‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ ·µà¬—ß„Àâ°—∫∑ÿ°§π
∑’Ëµ—ÈßÀπâ“µ—Èßµ“√Õ§Õ¬æ√–Õß§å°≈—∫¡“

§”æŸ¥ à«πµ—«
9æ¬“¬“¡¡“À“º¡‡√Á«Ê 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¬Ÿà°—∫º¡ „Àâæ“¡“√–‚° ¡“¥â«¬π–‡æ√“–‡¢“™à«¬ß“πº¡‰¥â 12º¡‰¥â àß∑’§’°— ‰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™◊ËÕÕ‡≈Á°´“π‡¥Õ√å ‰¥â∑”√â“¬º¡Õ¬à“ß “À—  Õß§å‡®â“™’«‘µ®–µÕ∫·∑π‡¢“Õ¬à“ß
 “ ¡°—∫ ‘Ëß∑’Ë‡¢“‰¥â∑” 15§ÿ≥°Á‡À¡◊Õπ°—π √–«—ß‡¢“‰«â„Àâ¥’ ‡æ√“–‡¢“µàÕµâ“π§” Õπ¢Õß‡√“Õ¬à“ß
√ÿπ·√ß

2 ∑‘‚¡∏’ 4:15
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16µÕπ∑’Ëº¡ Ÿâ§¥’§√—Èß·√°π—Èπ‰¡à¡’„§√¡“™à«¬º¡‡≈¬ æ«°‡¢“∑Õ¥∑‘Èßº¡‰ªÀ¡¥ ¢Õ„Àâæ√–‡®â“
¬°‚∑…„Àâ°—∫æ«°‡¢“„π‡√◊ËÕßπ’È 17·µàÕß§å‡®â“™’«‘µ¬◊πÕ¬Ÿà¢â“ßº¡·≈–∑”„Àâº¡‡¢â¡·¢Áß ‡æ◊ËÕº¡®–‰¥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“¬
19¢ÕΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß„Àâ°—∫ª√‘ §“°—∫Õ“§«‘≈≈“ ·≈–∑ÿ°§π„π§√Õ∫§√—«¢Õß‚Õ‡π ‘‚ø√—  20 à«π

‡Õ√— ∑— °Á¬—ßÕ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õß‚§√‘π∏å º¡‰¥â∑‘Èß‚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«¬

2 ∑‘‚¡∏’ 4:16
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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¡“√—∫‡™◊ËÕ„πæ√–‡¬ Ÿ́ ·≈–‡ªìπ‡æ◊ËÕπ
 π‘∑°—∫‡ª“‚≈ µàÕ¡“‰¥â°≈“¬‡ªìπµ—«·∑π¢Õß‡ª“‚≈∫π‡°“–§√’µ
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®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ß∑‘µ— 

1®“° ‡ª“‚≈ ∑“ ¢Õßæ√–‡®â“·≈–»‘…¬å‡Õ°†¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
 Àπâ“∑’Ë¢Õßº¡§◊Õ™à«¬ àß‡ √‘¡§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§π∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°‰«â  ·≈–™à«¬„Àâæ«°‡¢“‡¢â“„®

§«“¡®√‘ß¡“°¢÷Èπ §«“¡®√‘ßπ’È®–∑”„Àâæ«°‡¢“„™â™’«‘µ∑’Ë„Àâ‡°’¬√µ‘°—∫æ√–‡®â“ 2Àπâ“∑’Ë¢Õßº¡π’Èµ—ÈßÕ¬Ÿà
∫π§«“¡À«—ß∑’Ë«à“ ‡√“®–¡’™’«‘µ°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ªµ“¡∑’Ëæ√–Õß§å‰¥â —≠≠“‰«â°àÕπ∑’Ë‚≈°π’È®–‡°‘¥‡ ’¬
Õ’° æ√–‡®â“‰¡à‡§¬‚°À° 3‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“∑’Ëæ√–‡®â“ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“‰¥â°”Àπ¥‰«â æ√–Õß§å°Á‰¥â‡ªî¥‡º¬
∂âÕ¬§”¢Õßæ√–Õß§åºà“π∑“ß°“√ª√–°“» æ√–Õß§å‰¥â¡Õ∫¢à“«¥’†π’È°—∫º¡ ·≈– —Ëß„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≥

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¡’§«“¡‡™◊ËÕ ·≈–µâÕß‰¡à‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ‡¥Á°‡ ‡æ≈·≈–‰¡à‡™◊ËÕøíßæàÕ·¡à 7‡π◊ËÕß®“°
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◊Ëπ„ÀâÀ≈ßº‘¥ æ«°∑’Ëº¡æŸ¥∂÷ßπ’È à«π„À≠à®–‡ªìπæ«°¬‘«∑’Ë¡“‡™◊ËÕ„πæ√–‡¬ Ÿ́ 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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 Õπ„Àâ§π∑”µ“¡§” Õπ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

2 à«π§ÿ≥„ÀâæŸ¥„π ‘Ëß∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§” Õπ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå 2 Õπ™“¬ ŸßÕ“¬ÿ„Àâ√Ÿâ®—°§«∫§ÿ¡
 µπ‡Õß ∑”µ—«„Àâπà“π—∫∂◊Õ  ÿ¢ÿ¡√Õ∫§Õ∫ „Àâ‡®√‘≠¢÷Èπ∑—Èß„π¥â“π§«“¡‡™◊ËÕ §«“¡√—° ·≈–§«“¡

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∑’ËµàÕµâ“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∑”∑—ÈßÀ¡¥π’È°Á‡æ◊ËÕ®–„™â∑ÿ°«‘∂’∑“ß ∑”„Àâ§π¡“ π„®§” Õπ¢Õßæ√–‡®â“Õß§å‡®â“™’«‘µ¢Õß‡√“¡“°¢÷Èπ

11∑’Ëº¡æŸ¥Õ¬à“ßπ’È °Á‡æ√“–§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“‰¥â¡“∂÷ß·≈â« ‡ªìπ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“
∑’Ëπ”§«“¡√Õ¥¡“„Àâ°—∫∑ÿ°§π 12§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“π’È ‰¥â Õπ„Àâ‡√“≈–∑‘Èß™’«‘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—ÈßÀπâ“µ—Èßµ“§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

3 §Õ¬‡µ◊Õπæ«°‡¢“ „Àâ¬‘π¬Õ¡‡™◊ËÕøíßºŸâª°§√Õß∫â“π‡¡◊Õß·≈–ºŸâ¡’Õ”π“®¥â«¬ ‡µ◊Õπ„Àâæ«°
 ‡¢“æ√âÕ¡Õ¬Ÿà‡ ¡Õ∑’Ë®–∑”¥’∑ÿ°Õ¬à“ß 2Õ¬à“„ à√â“¬ªÑ“¬ ’§πÕ◊Ëπ „ÀâÕ¬ŸàÕ¬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‡™◊ËÕøíß ·≈–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◊Ëπ ·≈–‡°≈’¬¥™—ß°—π‡Õß 4‡¡◊ËÕæ√–‡®â“ºŸâ™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

∑‘µ—  3:5
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‡¥™¢Õßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï† 6æ√–‡®â“„®°«â“ß¡“° æ√–Õß§å‰¥â‡∑æ√–«‘≠≠“≥„Àâ°—∫‡√“ ºà“π
∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“ 7µÕππ’Èæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫‡√“·≈â« ‡√“‡ªìπºŸâ√—∫¡√¥°§◊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
‚¡‡   ‡æ√“–‰¡à¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√·≈–‰√â “√–¥â«¬ 10‡¡◊ËÕ‰¥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§«√®–≈◊¡
12‡¡◊ËÕº¡ àß Õ“√‡∑¡—  À√◊Õ∑’§‘°— ¡“À“§ÿ≥ ¢Õ„Àâ§ÿ≥æ¬“¬“¡¡“À“º¡∑’Ëπ‘‚§‚ª≈‘ „Àâ ‰¥âπ–

‡æ√“–µÕπÀπâ“Àπ“«π’È º¡µ—¥ ‘π„®®–Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ 13„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∑’ËÕ¬Ÿà°—∫º¡ àß§«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâ§ÿ≥ ™à«¬ àß§«“¡§‘¥∂÷ß‰ª„Àâ°—∫°≈ÿà¡ºŸâ‡™◊ËÕ∑’Ë√—°‡√“¥â«¬
¢Õæ√–‡®â“¡’§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“°—∫æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π
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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÷Ëß„π‡¡◊Õß‚§‚≈ ’ ·≈–øï‡≈‚¡π¡’∑“ §πÀπ÷Ëß™◊ËÕ‚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
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376øï‡≈‚¡π 1:1

®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ßøï‡≈‚¡π

1®“° ‡ª“‚≈ ºŸâ‡ªìππ—°‚∑…‡æ√“–‡ÀÁπ·°àæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ·≈–®“°∑‘‚¡∏’πâÕß™“¬¢Õß‡√“
∂÷ß øï‡≈‚¡π‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π∑’Ë‡√“√—° 2·≈–∂÷ßÕ—ª‡øï¬πâÕß “«¢Õß‡√“ ·≈–Õ“√§‘ªªí  ÷́Ëß‡ªìπ

∑À“√¢Õßæ√–§√‘ µå¥â«¬°—π°—∫‡√“ ·≈–À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë∫â“π¢Õß§ÿ≥
3¢Õ„Àâæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“ ·≈–æ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µ‡®â“„Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“ ·≈– —πµ‘ ÿ¢°—∫

æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π

§«“¡√—°·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßøï‡≈‚¡π
4º¡¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“¢Õßº¡‡ ¡Õ‡¡◊ËÕº¡Õ∏‘…∞“π‡º◊ËÕ§ÿ≥ 5‡æ√“–º¡‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß

§ÿ≥∑’Ë¡’µàÕæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ·≈–§«“¡√—°∑’Ë§ÿ≥¡’µàÕºŸâ∫√‘ 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„®

„ÀâµâÕπ√—∫‚Õ‡π ‘¡— ‡À¡◊Õπ‡¢“‡ªìπæ’ËπâÕß
8∂÷ß·¡â«à“„πæ√–§√‘ µå º¡°≈â“æÕ∑’Ë®– —Ëß„Àâ§ÿ≥∑”„π ‘Ëß∑’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 àß‡¢“°≈—∫¡“À“§ÿ≥ 13§«“¡®√‘ß·≈â«º¡
Õ¬“°®–„Àâ‡¢“Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë°—∫º¡‡æ◊ËÕ®–‰¥â™à«¬‡À≈◊Õº¡·∑π§ÿ≥„π¢≥–∑’Ëº¡µ‘¥§ÿ°Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë‡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—Èπ ∂â“§ÿ≥¬—ß‡ÀÁπ«à“º¡‡ªìπÀÿâπ à«πÕ¬ŸàÕ’°≈–°Á ¢Õ„ÀâµâÕπ√—∫‡¢“‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë§ÿ≥®–µâÕπ√—∫
º¡¥â«¬ 18∂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’°

1:10 ‚Õ‡π ‘¡—  „π¿“…“‡¥‘¡ ·ª≈«à“ ‡ªìπª√–‚¬™πå
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22Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ™à«¬®—¥‡µ√’¬¡ÀâÕß„Àâ°—∫º¡¥â«¬ ‡æ√“–º¡‡™◊ËÕ«à“ æ√–‡®â“®– àßº¡¡“À“§ÿ≥
µ“¡∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥âÕ∏‘…∞“ππ—Èπ

§”≈ß∑â“¬
23‡Õª“ø√— ‡æ◊ËÕπ∑’Ëµ‘¥§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«¬

øï‡≈‚¡π 1:25
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Àπ—ß ◊ÕŒ’∫√Ÿ

 ”À√—∫®¥À¡“¬Œ’∫√Ÿπ—Èπ ‡√“‰¡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◊ËÕæ√–Õß§åµàÕ‰ª
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379 Œ’∫√Ÿ 1:11

Œ’∫√Ÿ
æ√–‡®â“æŸ¥ºà“πæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§å

1 „π ¡—¬°àÕπ æ√–‡®â“‰¥âæŸ¥°—∫∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡√“ æ√–Õß§å‰¥âæŸ¥ºà“π∑“ßºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†

 À≈“¬§√—Èß¥â«¬«‘∏’°“√∑’ËÀ≈“°À≈“¬ 2·µà„π§√—Èß ÿ¥∑â“¬π’È æ√–Õß§å‰¥âæŸ¥°—∫‡√“ºà“π∑“ßæ√–∫ÿµ√
ºŸâ∑’Ëæ√–Õß§å‰¥â·µàßµ—Èß„Àâ‡ªìπºŸâ√—∫¡√¥°∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß  æ√–‡®â“‰¥â √â“ß®—°√«“≈‚¥¬ºà“π∑“ßæ√–∫ÿµ√
¥â«¬ 3æ√–∫ÿµ√π—Èπ‰¥â –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡¬‘Ëß„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‰¥âπ—Ëß≈ß∑“ß¢«“¡◊Õ¢ÕßºŸâ¬‘Ëß„À≠à Ÿß ÿ¥„π «√√§å* 4¥—ßπ—Èπæ√–∫ÿµ√®÷ß¬‘Ëß„À≠à
°«à“æ«°∑Ÿµ «√√§å¡“°¡“¬π—° ‡À¡◊Õπ°—∫™◊ËÕ∑’Ëæ√–Õß§å‰¥â√—∫π—Èπ°Á¬‘Ëß„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§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘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 ‘Ëß‡À≈à“π’È®– Ÿ≠ ≈“¬‰ª ·µàæ√–Õß§å®–¬—ß§ßÕ¬Ÿà
 ‘Ëß‡À≈à“π’È®–‡ªóòÕ¬‰ª‡À¡◊Õπ‡ ◊ÈÕºâ“

1:3 ºŸâ¬‘Ëß„À≠à Ÿß ÿ¥„π «√√§å §◊Õ æ√–‡®â“
1:6 ∫ÿµ√À—«ªï À¡“¬∂÷ß æ√–§√‘ µå ÷́Ëß‡ªìπ∫ÿµ√§π·√°·≈–§π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥¢Õßæ√–‡®â“
1:7 ≈¡ À¡“¬∂÷ß æ√–«‘≠≠“≥ °Á‰¥â
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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‡√“

2π—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§«“¡∑’Ëæ√–‡®â“æŸ¥ºà“π∑Ÿµ «√√§å ¬—ß¡’º≈∫—ß§—∫„πµÕππ—Èπ

®π∑ÿ°§π∑’ËΩÉ“ΩóπÀ√◊Õ‰¡à‡™◊ËÕøíß‰¥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—Èπ∑’Ë‰¥âøíßæ√–Õß§å°Á‰¥â¡“¬◊π¬—π‡√◊ËÕß§«“¡√Õ¥π’È„Àâ°—∫‡√“ 4æ√–‡®â“„™âÀ¡“¬ ”§—≠ °“√Õ—»®√√¬å
ª“Ø‘À“√‘¬åµà“ßÊ ·≈–æ√ «√√§å∑’Ë¡“®“°æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï† µ“¡„®™Õ∫æ√–Õß§å ¡“¬◊π¬—π‡√◊ËÕß
§«“¡√Õ¥π’È„Àâ°—∫‡√“¥â«¬

æ√–‡¬´Ÿ∂Ÿ°∑¥≈Õß‡À¡◊Õπæ’ËπâÕß¢Õßæ√–Õß§å
5‚≈°„À¡à∑’Ë‡√“°”≈—ßæŸ¥∂÷ßπ’È æ√–‡®â“‰¡à‰¥â¡Õ∫„ÀâÕ¬Ÿà„µâÕ”π“®¢Õßæ«°∑Ÿµ «√√§å 6·µà¡’§π

‡¢’¬π‰«â„πæ√–§—¡¿’√å∑’ËÀπ÷Ëß«à“
ç¡πÿ…¬å‡ªìπ„§√°—πæ√–Õß§å∂÷ß‰¥âÀà«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)

‡¡◊ËÕæ√–‡®â“«“ß∑ÿ° ‘Ëß‰«â„µâ‡∑â“‡¢“ · ¥ß«à“∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß≈â«πÕ¬Ÿà„µâÕ”π“®¢Õß‡¢“ ·µàµÕπ
π’È‡√“¬—ß‰¡à‰¥â‡ÀÁπ∑ÿ° ‘ËßÕ¬Ÿà„µâÕ”π“®¢Õß‡¢“‡≈¬ 9·µà‡√“‡ÀÁπæ√–‡¬´Ÿ∑’Ëæ√–‡®â“∑”„ÀâµË”°«à“æ«°∑Ÿµ
 «√√§å·§à™—Ë«§√“« æ√–Õß§å‰¥â√—∫ ßà“√“»’·≈–‡°’¬√µ‘¬»‡ªìπ√“ß«—≈ ‡æ√“–æ√–‡¬ Ÿ́‰¥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

2:6 ∫ÿµ√¡πÿ…¬å „π∑’Ëπ’ÈÕ“®À¡“¬∂÷ß§π∑—Ë«‰ª°Á‰¥â ·µà à«π„À≠à·≈â«§”«à“ ç∫ÿµ√¡πÿ…¬åé À¡“¬∂÷ßæ√–‡¬ Ÿ́
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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◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́®–‰¥â ¡∫Ÿ√≥å·∫∫§√∫∂â«π ·≈â«π”§π¡“∂÷ß§«“¡√Õ¥ 11∑—Èßæ√–‡¬´ŸºŸâ∑’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§åæŸ¥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◊ËÕ®–‰¥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’ËπâÕß¢Õßæ√–Õß§å∑ÿ°Õ¬à“ß ‡æ◊ËÕæ√–Õß§å®–‰¥â‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß 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“‚¡‡  

3 ¥—ßπ—Èπ æ’ËπâÕßºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†∑—ÈßÀ≈“¬ ºŸâ∑’Ëæ√–‡®â“‡√’¬°¡“  ¢Õ„Àâ¡’„®®¥®àÕÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡¬ Ÿ́ºŸâ∑’Ë‡√“
 ¬Õ¡√—∫°—π æ√–Õß§å‡ªìπ∑—Èß∑Ÿµæ‘‡»…®“°æ√–‡®â“ ·≈–‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥†¥â«¬

2æ√–Õß§å ◊́ËÕ —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√–‡¬´Ÿπ—Èπ ¡§«√∑’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—Èπ ◊́ËÕ —µ¬å„πÀπâ“∑’Ë∑ÿ°Õ¬à“ß„π∞“π–§π„™â„π§√—«‡√◊Õπ¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–‡¢“¡’Àπâ“∑’Ë
∫Õ°„Àâ§π√Ÿâ∂÷ß ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“®–‡ªî¥‡º¬„πÕπ“§µ 6·µàæ√–§√‘ µåπ—Èπ ◊́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

‡√“µâÕßµ‘¥µ“¡æ√–‡®â“µàÕ‰ª
7‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ 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“

Œ’∫√Ÿ 3:8
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„π«—ππ—Èπ∑’Ë‡®â“‰¥â≈Õß¥’°—∫æ√–‡®â“ „π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«é
9 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’ËπâÕß§√—∫ √–«—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¡’™’«‘µÕ¬Ÿà„π ç«—ππ’Èé* ‡æ◊ËÕ∫“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—Èπ∑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¡‡™◊ËÕøíßπ—Èπ‰¡à„™àÀ√◊Õ 19‡√“‰¥â‡ÀÁπ«à“ ∑’Ëæ«°π—Èπ‡¢â“‰ªÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ°—∫æ√–‡®â“
‰¡à‰¥â °Á‡æ√“–æ«°‡¢“‰¡à‰«â«“ß„®π—Ëπ‡Õß

4 ‡π◊ËÕß®“°§” —≠≠“∑’Ëæ√–‡®â“®–„Àâ‡√“‡¢â“‰ªÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ°—∫æ√–Õß§åπ—Èπ ¬—ß‰¡à‰¥â∂Ÿ°¬°‡≈‘°
 ∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ„Àâ√–«—ßµ—«„Àâ¥’ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â ‰¡à¡’„§√„πæ«°§ÿ≥æ≈“¥‚Õ°“ π—Èπ‰ª 2∑—Èß‡√“·≈–§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—Èß·µàµÕπ∑’Ëæ√–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◊ËÕß®“°§” —≠≠“∑’Ëæ√–‡®â“∫Õ°«à“®–„Àâ§π¢Õßæ√–Õß§åÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ¬—ß‰¡à‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ„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÷Ëß∑’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‡√“√Ÿâ«à“‚¬™Ÿ«“*‰¡à‰¥âπ”æ«°Õ‘ √“‡Õ≈‡¢â“‰ªÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ°—∫æ√–Õß§åÀ√Õ° ‡æ√“–∂â“‡ªìπÕ¬à“ß

π—Èπ æ√–Õß§å§ß‰¡àæŸ¥∂÷ß«—πÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπÕ◊ËπÕ’°À≈—ß®“°π—Èπ 9· ¥ß«à“¬—ß¡’«—πÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπæ‘‡»…*π—Èπ
√Õ§π¢Õßæ√–‡®â“Õ¬Ÿà 10‡æ√“–§π∑’Ë‰¥â‡¢â“‰ªÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ°—∫æ√–‡®â“π—Èπ ®–‰¥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—Èπ¡’™’«‘µ ·≈–‡°‘¥º≈¡“° §¡¬‘Ëß°«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‡√“
14‡√“¡’À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥†∑’Ë¬‘Ëß„À≠à§◊Õæ√–‡¬ Ÿ́ æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ ºŸâ∑’Ë‰¥â¢÷Èπ‰ªÕ¬Ÿà∫π

 «√√§å·≈â« ¥—ßπ—Èπ ¢Õ„Àâ‡√“¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë‡√“‰¥â¬Õ¡√—∫‰«â·≈â« 15‡æ√“–À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß 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—Èπ ¢Õ„Àâ‡√“∑ÿ°§π¡’§«“¡¡—Ëπ„®Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ∑’Ë®–¡“¬◊πÕ¬ŸàµàÕÀπâ“
∫—≈≈—ß°å¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ¡’§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“ ‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥â√—∫§«“¡ª√“≥’ ·≈–æ∫°—∫§«“¡‡¡µµ“
°√ÿ≥“∑’Ëæ√–‡®â“®–™à«¬‡√“„π‡«≈“∑’Ë‡√“µâÕß°“√§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ

5À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥·µà≈–§π °Á‡ªìπ§π‡À¡◊Õπ°—∫‡√“π’Ë·À≈– ·µà∂Ÿ°§—¥‡≈◊Õ°¡“‡ªìπµ—«·∑π
 ¢Õß‡√“µàÕÀπâ“æ√–‡®â“ §◊Õπ”¢Õß¢«—≠·≈–∂«“¬‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“† ®—¥°“√°—∫∫“ª¡“„Àâæ√–‡®â“

2‡æ√“–‡¢“°Á¡’®ÿ¥ÕàÕπ‡À¡◊Õπ°—∫‡√“ ‡¢“∂÷ß “¡“√∂∑’Ë®–‡ÀÁπÕ°‡ÀÁπ„®·≈–™à«¬§π∑’Ë‰¡à√Ÿâ‡√◊ËÕß·≈–
§π∑’Ë∑”º‘¥‰¥â 3‡æ√“–‡¢“¡’®ÿ¥ÕàÕπ‡À¡◊Õπ°—π ‡¢“∂÷ßµâÕß∂«“¬‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“®—¥°“√°—∫∫“ª¢Õßµ—«‡Õß
°àÕπ ·≈â«∂÷ß§àÕ¬∑”„Àâ°—∫ª√–™“™π∑’À≈—ß

Œ’∫√Ÿ 5:3

4:8 ‚¬™Ÿ«“ §◊Õ ºŸâπ”¢Õß™“«¬‘« À≈—ß®“°∑’Ë‚¡‡  µ“¬‡¢“‰¥âπ”™“«¬‘«‰ª¬—ß·ºàπ¥‘π∑’Ëæ√–‡®â“ —≠≠“«à“®–„Àâπ—Èπ
4:9 «—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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5:4 Õ“‚√π §◊Õ À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥§π·√° ‡¢“‡ªìπæ’ËπâÕß°—∫‚¡‡  
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√

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‰¥âµ—Èßµ—«‡Õß‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß 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∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́¬—ß„™â™’«‘µÕ¬Ÿà∫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
°ÁµâÕß¬Õ¡∑π∑ÿ°¢å¬“° ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡√’¬π√Ÿâ∂÷ß§«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“‡™◊ËÕøíß 9À≈—ß®“°∑’Ëæ√–‡®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‡™◊ËÕøíßæ√–Õß§å 10æ√–‡®â“‰¥âª√–°“»·µàßµ—Èß„Àâæ√–Õß§å‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥†

‡À¡◊Õπ°—∫‡¡≈§’‡´‡¥§*
°“√‡µ◊Õπ‰¡à„ÀâÀ≈ßº‘¥‰ª

11‡√“¡’Õ’°À≈“¬Õ¬à“ß∑’Ë®–æŸ¥°—∫§ÿ≥‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßπ’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—Èπ¡’‰«â ”À√—∫ºŸâ„À≠à∑’Ë‰¥â√—∫°“√Ωñ°Ωπ®‘µ„®¡“·≈â« ∑”„Àâ
‡¢“√Ÿâ®—°·¬°·¬–«à“Õ–‰√¥’Õ–‰√™—Ë«

6∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ „Àâ‡√“¡ÿàßÀπâ“µàÕ‰ª Ÿà§«“¡‡ªìπºŸâ„À≠à Õ¬à“‰¥â«π‡«’¬πÕ¬Ÿà·µà°—∫§” Õπ‡∫◊ÈÕßµâπ
 ‡°’Ë¬«°—∫æ√–§√‘ µåÕ’°‡≈¬ Õ¬à“„Àâ‡√“µâÕß«“ßæ◊Èπ∞“π°—π„À¡àÕ’°‡≈¬ §◊Õ‡√◊ËÕß°“√°≈—∫µ—«°≈—∫

„®®“°°“√°√–∑”∑’Ëπ”‰ª Ÿà§«“¡µ“¬ ·≈–‡√◊ËÕß°“√‰«â«“ß„®æ√–‡®â“ 2Õ¬à“„Àâ‡√“µâÕß Õπ°—π„À¡à
‡≈¬„π‡√◊ËÕßæ‘∏’®ÿà¡πÈ”† ‡√◊ËÕßæ‘∏’«“ß¡◊Õ* ‡√◊ËÕß°“√øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ ·≈–‡√◊ËÕß°“√∂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∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õß¬ÿ§∑’Ë°”≈—ß®–¡“ 6·µà
°Á ‰¥â∑‘Èßæ√–§√‘ 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
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7º◊π¥‘π∑’Ë¥Ÿ¥ ÷́¡πÈ”Ωπ∑’Ëµ°≈ß¡“ ·≈–‡°‘¥æ◊™º≈∑’Ë„Àâª√–‚¬™πå·°àºŸâª≈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°“√∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥â™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–Õß§å*®π∂÷ß‡¥’Î¬«π’È 11·µà‡√“Õ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥·µà≈–
§π‡Õ“®√‘ß‡Õ“®—ßÕ¬à“ßπ’ÈµàÕ‰ªµ≈Õ¥™’«‘µ ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â√—∫ ‘Ëß∑’ËÀ«—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≥¡“°¬‘Ëß¢÷Èπé* 15Õ—∫√“Œ—¡°Á‰¥â√—∫µ“¡∑’Ëæ√–‡®â“ —≠≠“‰«â À≈—ß®“°∑’Ë‡¢“√Õ§Õ¬¥â«¬§«“¡
Õ¥∑π

16‡¡◊ËÕ§π‡√“®– “∫“π°—π °Á®–Õâ“ß∂÷ßºŸâ∑’Ë¬‘Ëß„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◊ËÕ∑“¬“∑¢Õß§” —≠≠“®–‰¥â·πà„®«à“æ√–Õß§å®–‰¡à¡’«—π‡ª≈’Ë¬π„®Õ¬à“ß‡¥Á¥¢“¥
18¥—ßπ—Èπæ√–‡®â“‰¥â„Àâ‡√“∑—Èß§” —≠≠“·≈–§” “∫“π ·≈–∑—Èß 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√–‡¬ Ÿ́ ‰¥â‡¢â“‰ª„ππ—Èπ°àÕπ·≈â«
‡æ◊ËÕ‡√“ æ√–Õß§å®÷ß‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥†µ≈Õ¥‰ª ‡À¡◊Õπ°—∫‡¡≈§’‡´‡¥§

π—°∫«™‡¡≈§’‡´‡¥§

7 ‡¡≈§’‡´‡¥§§ππ’È‡ªìπ°…—µ√‘¬å‡¡◊Õß´“‡≈¡ ·≈–‡ªìππ—°∫«™¢Õßæ√–‡®â“ Ÿß ÿ¥ ∑à“π‰¥âæ∫°—∫
 Õ—∫√“Œ—¡ „π¢≥–∑’ËÕ—∫√“Œ—¡°≈—∫¡“À≈—ß®“°∑’Ë‰¥â√∫™π–°…—µ√‘¬åµà“ßÊ ·≈â«∑à“π‰¥âÕ«¬æ√„Àâ

Õ—∫√“Œ—¡ 2Õ—∫√“Œ—¡‰¥â·∫àß¢Õß∑’Ë¬÷¥¡“‰¥â„Àâ°—∫‡¡≈§’‡´‡¥§‰ªÀπ÷Ëß„π ‘∫ ™◊ËÕ¢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 —πµ‘ ÿ¢é 3‰¡à¡’„§√√Ÿâ‡√◊ËÕß‡°’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÷Ëß„π ‘∫®“°ª√–™“™π ́ ÷Ëß°Á§◊Õæ’ËπâÕß¢Õß‡¢“π—Ëπ‡Õß ∑—ÈßÊ ∑’Ëæ«°‡¢“∑—ÈßÀ¡¥ ◊∫‡™◊ÈÕ “¬

24)

Œ’∫√Ÿ 7:5

6:10 ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–Õß§å À¡“¬∂÷ß ª√–™“™π¢Õßæ√–Õß§å
6:14 ‡√“®–...∑«’§Ÿ≥¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 22:17
7:2 ‡¡≈§’‡´‡¥§ §◊Õπ—°∫«™·≈–æ√–√“™“∑’Ë¡’™’«‘µÕ¬Ÿà„π¬ÿ§¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡(¥Ÿ∑’ËÀπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 14:17-24)
7:3 ‰¡à¡’„§√√Ÿâ...¢Õß∑à“π æ√–§—¡¿’√å‰¡à‰¥âæŸ¥∂÷ßæàÕ·¡àÀ√◊Õ∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡¡≈§’‡´‡¥§ √«¡∑—Èß∑’Ë¡“·≈–∑’Ë‰ª¢Õß‡¢“¥â«¬
7:5 µ√–°Ÿ≈‡≈«’ À¡“¬∂÷ß ‡ºà“Àπ÷Ëß„π ‘∫ Õß‡ºà“¢Õß™“«¬‘«∑’Ëµ—Èß™◊ËÕµ“¡≈Ÿ°™“¬§π∑’Ë ‘∫ Õß¢Õß¬“‚§∫
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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¬Ÿà*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—Èπ‰¥â ‡æ√“–∂â“¡—π∑”‰¥â ∑”‰¡¬—ßµâÕß¡’π—°∫«™Õ’°§πÀπ÷Ëß¡“
÷́Ëß‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫¢Õß‡¡≈§’‡´‡¥§ ‰¡à„™àµ“¡·∫∫¢ÕßÕ“‚√π* 12‡¡◊ËÕ‡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÷Ëß∑’Ë‰¡à„™à‡ºà“‡≈«’ ·≈–¬—ß‰¡à¡’„§√‡≈¬„π‡ºà“¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́ ∑’Ë‡§¬‡ªìπ
π—°∫«™§Õ¬√—∫„™âÕ¬Ÿà∑’ËÀπâ“·∑àπ∫Ÿ™“* 14‡æ√“–‡ÀÁπ™—¥«à“ Õß§å‡®â“™’«‘µ¢Õß‡√“ ◊∫‡™◊ÈÕ “¬¡“®“°‡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◊ËÕß®“°¡—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—Èßæ√–‡¬ Ÿ́„Àâ‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥†π—Èπ µ“¡§” “∫“π
¢Õßæ√–Õß§å „π¢≥–∑’Ë§πÕ◊ËπÊ‰¥â‡ªìππ—°∫«™π—Èπ ‚¥¬‰¡à¡’§” “∫“π 21·µàæ√–‡¬ Ÿ́‰¥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 ®–¡’™’«‘µÕ¬Ÿà  À¡“¬∂÷ß ¡’™’«‘µÕ¬Ÿà∂“«√µ≈Õ¥‰ª
7:11 Õ“‚√π À¡“¬∂÷ß À—«Àπâ“π—°∫«™§π·√°¢Õß™“«¬‘«ºŸâ‡ªìπæ’ËπâÕß°—∫‚¡‡  
7:13 ·∑àπ∫Ÿ™“ À¡“¬∂÷ß ‚µä–À‘π ”À√—∫‡º“‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“∑’Ë∂«“¬·°àæ√–‡®â“
7:17 ç‡®â“‡ªìπ...µ“¡·∫∫Õ¬à“ß¢Õß‡¡≈§’‡´‡¥§é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ  ¥ÿ¥’ 110:4
7:22  —≠≠“ 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

19 Heb 26/8/03, 12:12 PM386



387

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√–‡¬ Ÿ́ 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¡’∑’Ëµ‘ ‰¡à¡’®ÿ¥¥à“ßæ√âÕ¬ ·¬°®“°§π∫“ª∑—ÈßÀ≈“¬ ·≈–‰¥â√—∫°“√¬°¢÷ÈπÕ¬Ÿà‡Àπ◊ÕøÑ“ «√√§å
27æ√–Õß§å‰¡àµâÕß∂«“¬‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“†∑ÿ°«—π ‡À¡◊Õπ°—∫æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™Õ◊ËπÊ∑” §◊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—Èß¡πÿ…¬å∑’Ë¡’§«“¡ÕàÕπ·Õ „Àâ¡“‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™
 Ÿß ÿ¥† ·µà§” “∫“π∑’Ë¡“¿“¬À≈—ß°Æ¢Õß‚¡‡  π—Èπ ‰¥â·µàßµ—Èßæ√–∫ÿµ√ºŸâ∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â∑”„Àâ ¡∫Ÿ√≥å
·∫∫∑ÿ°Õ¬à“ßµ≈Õ¥‰ª

æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥µ≈Õ¥‰ª

8ª√–‡¥Áπ∑’Ë‡√“°”≈—ßæŸ¥∂÷ß§◊Õ ‡√“¡’À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥†Õ¬à“ßπ’È ºŸâ∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà∑“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—°∫«™ Ÿß ÿ¥∑ÿ°§π‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß„Àâ‡Õ“¢Õß¢«—≠·≈–‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“†¡“∂«“¬ ¥—ßπ—Èπ

®÷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¬Ÿà·≈â« 5·µàæ«°‡¢“∑”ß“π√—∫„™â„π∑’Ë∑’Ë‡ªìπ·§à ‘Ëß∑’Ë‡≈’¬π·∫∫ ·≈–‡ªìπ‡ß“¢Õß ‘Ëß∑’ËÕ¬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—Èπ¡“°π—° ‡™àπ‡¥’¬«°—∫§” —≠≠“¢Õßæ√–‡®â“∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́‰¥â‡ªìπ§π°≈“ßπ”¡“π—Èπ
°Á¥’°«à“§” —≠≠“‡¥‘¡¡“°π—° ‡æ√“–æ√–‡®â“‰¥âµ—Èß§” —≠≠“„À¡àπ’È ‰«â∫π§” —≠≠“∑’Ë™’È∂÷ß ‘Ëß∑’Ë¥’°«à“

7‡æ√“–∂â“§” —≠≠“‡¥‘¡π—Èπ‰¡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«°‡¢“

Œ’∫√Ÿ 8:9

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’ÈÕâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 25:40
8:8 ¬Ÿ¥“Àå À¡“¬∂÷ß µÕπ„µâ¢Õßª√–‡∑»¬‘«
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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“

9 §” —≠≠“‡¥‘¡*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“‡§√◊ËÕßÀÕ¡* ·≈–¡’À’∫·Ààß
§” —≠≠“* À’∫π’ÈÀÿâ¡¥â«¬∑Õß§”∑—ÈßÀ¡¥ ¿“¬„πÀ’∫¡’‚∂∑Õß§”∑’Ë„ àÕ“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—Èπ¡’√Ÿªªíôπ∑Ÿµ «√√§å*∑’Ë· ¥ß§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–‡®â“ ªï°∑—Èß Õß¢Õß∑Ÿµ «√√§åπ—Èπ °“ßÕÕ°§≈ÿ¡
Ω“À’∫µ√ß∑’Ë∑’Ë∫“ª‰¥â√—∫°“√¬°‚∑…* µÕππ’È‡√“‰¡à “¡“√∂Õ∏‘∫“¬∂÷ß‡√◊ËÕßπ’ÈÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥‰¥â

6‡¡◊ËÕ®—¥ ‘Ëßæ«°π’È‡¢â“∑’Ë·≈â« æ«°π—°∫«™®–‡¢â“‰ª„πÀâÕß·√° ∑”Àπâ“∑’Ë√—∫„™âæ√–‡®â“‡ªìπª√–®”
7 à«π„πÀâÕß∑’Ë Õßπ—Èπ ¡’·µàÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥†§π‡¥’¬«∑’Ë‡¢â“‰ª‰¥â ·µà‡¢â“‰ªªï≈–§√—Èß‡∑à“π—Èπ ·≈–
‡¢“®–µâÕß‡Õ“‡≈◊Õ¥‡¢â“‰ª¥â«¬ ‡æ◊ËÕ®—¥°“√°—∫∫“ª¢Õßµ—«‡Õß ·≈–∫“ª¢Õßª√–™“™πÕ‘ √“‡Õ≈∑’Ë‰¥â

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—Èπ ®–¬—ß‰¡à‡ªî¥‡º¬„Àâ√Ÿâ µ√“∫„¥∑’ËÀâÕß·√°¬—ß„™â∑”æ‘∏’»“ π“°—πÕ¬Ÿà 9π’Ë‡ªìπ‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
„Àâ‡ÀÁπ«à“¢Õß¢«—≠·≈–‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“†∑’Ë‡Õ“¡“∂«“¬„Àâ°—∫æ√–‡®â“π—Èπ‰¡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
11·µàµÕππ’Èæ√–§√‘ µå‰¥â¡“„π∞“π–À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥†  ‘Ëß¥’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’È12æ√–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“ºŸâ¡’™’«‘µÕ¬Ÿà

15π’Ë‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ëæ√–§√‘ 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¡’æ‘π—¬°√√¡*Õ¬Ÿà∑’Ë‰Àπ°Á®”‡ªìπ®–µâÕßæ‘ Ÿ®πå„Àâ‡ÀÁπ«à“ §π∑”æ‘π—¬°√√¡π—Èπµ“¬·≈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—Ëπ‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ë∂â“‰¡à¡’‡≈◊Õ¥ §” —≠≠“·√°°Á¬—ß‰¡à¡’º≈∫—ß§—∫„™â 19‡¡◊ËÕ‚¡‡  
‰¥âª√–°“»§” —Ëß∑ÿ°¢âÕ„Àâ°—∫ª√–™“™π·≈â« ∑à“π°Á‡Õ“‡≈◊Õ¥¢Õß≈Ÿ°«—«·≈–·æ–æ√âÕ¡°—∫πÈ”·≈–
¢π·°– ’·¥ß·≈–°‘ËßÀÿ ∫¡“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

Œ’∫√Ÿ 9:22

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° “√∑’ËºŸâ≈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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æ√–§√‘ µå°”®—¥∫“ª‰¥â
23¥—ßπ—Èπ ¢Õßæ«°π’È∑’Ë®”≈Õß·∫∫¡“®“°¢Õß®√‘ß„π «√√§å ®”‡ªìπ∑’ËµâÕß‡Õ“‡≈◊Õ¥¢Õß —µ«å¡“

™”√–¡—π ·µà°—∫¢Õß®√‘ß∑’ËÕ¬Ÿà„π «√√§åπ—Èπ®–µâÕß„™â‡§√◊ËÕß∫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¬ŸàµàÕÀπâ“æ√–‡®â“„π «√√§å∑’Ë·∑â®√‘ß‡æ◊ËÕ‡√“ 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—Èπ æ√–§√‘ µå°ÁµâÕß∂«“¬µ—«‡ÕßÀ≈“¬µàÕÀ≈“¬§√—Èß·≈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◊ËÕ∂«“¬æ√–Õß§å‡Õß‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“°”®—¥∫“ª„ÀâÀ¡¥‰ª 27¡πÿ…¬åµ“¬·§à§√—Èß‡¥’¬«
·≈â«‡®Õ°—∫°“√æ‘æ“°…“ 28æ√–§√‘ µå°Á‡À¡◊Õπ°—π ∑’Ë∂«“¬µ—«‡Õß‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬« ‡æ◊ËÕ°”®—¥∫“ª¢Õß
§π‡ªìπ®”π«π¡“° ·≈–æ√–Õß§å®–¡“ª√“°Øµ—«Õ’°‡ªìπ§√—Èß∑’Ë Õß ·µà§√—Èßπ’È ‰¡à„™à‡æ◊ËÕ¡“°”®—¥∫“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

10°Æ¢Õß‚¡‡  † ‡ªìπ·§à‡ß“¢Õß ‘Ëß¥’Ê ∑’Ë°”≈—ß®–¡“∂÷ß ¡—π‰¡à„™à¢Õß®√‘ß ¥—ßπ—Èπ°Æ¢Õß
  ‚¡‡  ∑’Ë —Ëß„Àâ§πµâÕß‡Õ“‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“·∫∫‡¥‘¡Ê ¡“∂«“¬æ√–‡®â“´È”·≈â«´È”Õ’°„π∑ÿ°Ê

ªïπ—Èπ‰¡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—«ºŸâ·≈–¢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¢÷Èπ¡“„À¡à 10‡æ√“–æ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå‰¥â∑”„π ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“µâÕß°“√„Àâ∑” ·≈–æ√–Õß§å
‰¥â‡ ’¬ ≈–√à“ß°“¬¢Õßæ√–Õß§å‡Õß‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬«‡ªìπæÕµ≈Õ¥‰ª ‡√“®÷ß‰¥â√—∫
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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‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“†‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬«‡æ◊ËÕ®—¥°“√°—∫∫“ªµ≈Õ¥‰ª ·≈â«æ√–Õß§å‰¥âπ—ËßÕ¬Ÿà∑“ß¢«“¡◊Õ¢Õß
æ√–‡®â“ 13æ√–Õß§å®–π—Ëß√Õ®π°«à“æ√–‡®â“®–∑”„Àâ»—µ√Ÿ¢Õßæ√–Õß§å¡“‡ªìπ∑’Ë«“ß‡∑â“¢Õßæ√–Õß§å
14‡æ√“–‡¡◊ËÕæ√–Õß§å∂«“¬µ—«‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬«°Á∑”„Àâ§π∑’Ë‰¥â√—∫°“√™”√–„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†·≈â«π—Èπ ¡∫Ÿ√≥å
·∫∫µ≈Õ¥°“≈

15æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï† ‰¥â‡ªìπæ¬“π¬◊π¬—π°—∫‡√“„π‡√◊ËÕßπ’È æ√–Õß§å‰¥âæŸ¥«à“
16çπ’Ë§◊Õ§” —≠≠“„À¡à*∑’Ë‡√“®–∑”°—∫ª√–™“™π¢Õß‡√“À≈—ß®“° ¡—¬π—Èπ
‡√“®–„ 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‡¡◊ËÕæ√–‡®â“Õ¿—¬∫“ª„Àâ·≈â« °Á‰¡à®”‡ªìπ®–µâÕß¡’°“√∂«“¬‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“†‡æ◊ËÕ®—¥°“√°—∫∫“ª
Õ’°µàÕ‰ª

‡¢â“¡“„°≈âÊ æ√–‡®â“
19¥—ßπ—Èπ æ’ËπâÕß§√—∫ ‡√“¡’§«“¡¡—Ëπ„®∑’Ë®–‡¢â“‰ª„πÀâÕß∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë ÿ¥*‚¥¬‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–‡¬´Ÿ

20‡√“‡¢â“‰ª‰¥âµ“¡∑“ß„À¡à∑’Ë„Àâ™’«‘µ ́ ÷Ëßæ√–Õß§å‰¥â‡ªî¥„Àâ‡√“ºà“π‡¢â“‰ª∑“ß¡à“ππ—Èπ §◊Õ∑’Ëæ√–Õß§å
‰¥â ≈–√à“ß°“¬‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“ 21‡√“¡’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

™à«¬°—π·≈–°—π„Àâ‡¢â¡·¢Áß
24¢Õ„Àâ‡√“∑ÿ°§πæ‘®“√≥“°—π·≈–°—π ‡æ◊ËÕ®–‰¥â°√–µÿâπ°—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—Èß„®∑”º‘¥Õ¬ŸàÀ≈—ß®“°∑’Ë‡√“√Ÿâ‡√◊ËÕß§«“¡®√‘ß·≈â« °Á®–‰¡à¡’‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“† ®—¥°“√°—∫∫“ª

„ÀâÕ’°·≈â« 27¡’·µà®–√Õ§Õ¬°“√æ‘æ“°…“¥â«¬§«“¡À«“¥°≈—« ·≈–√Õ§Õ¬‰ø√âÕπ·√ß∑’Ë®–‡º“º≈“≠
§π∑’ËµàÕµâ“πæ√–‡®â“ 28§π‰Àπ∑’Ë‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕøíß°Æ¢Õß‚¡‡   ·≈–¡’æ¬“π —° Õß “¡ª“° §ππ—Èπ
°Á∂Ÿ°ª√–À“√™’«‘µÕ¬à“ß‰√â§«“¡‡¡µµ“ 29§‘¥¥Ÿ ‘«à“ §π∑’Ë‡À¬’¬∫¬Ë”æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–¡Õß

Œ’∫√Ÿ 10:29

10:16 §” —≠≠“„À¡à À¡“¬∂÷ß §” —≠≠“Õ—π„À¡à∑’Ë¥’°«à“‡¥‘¡ ́ ÷Ëßæ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫„Àâ·°àª√–™“™π¢Õßæ√–Õß§åºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ
10:19 ÀâÕß∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë ÿ¥ À¡“¬∂÷ß ç»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï¡“°é ‡ªìπ ∂“π∑’Ë·Ààßæ√–«‘≠≠“≥ ∑’Ëæ—°¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́·≈–‡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∑∏‘Ïπ—Èπ«à“‰√â§à“ ·≈–·∂¡¬—ß¥Ÿ∂Ÿ°æ√–«‘≠≠“≥·Ààß§«“¡
‡¡µµ“°√ÿ≥“ §πæ«°π’È ¡§«√®–‰¥â√—∫‚∑…Àπ—°°«à“§πæ«°π—Èπ¢π“¥‰Àπ 30‡æ√“–‡√“√Ÿâ®—°æ√–Õß§å
∑’ËæŸ¥«à“ ç°“√·°â·§âπ‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß‡√“ ‡√“®–µÕ∫ πÕßæ«°‡¢“‡Õßé* ·≈–‰¥âæŸ¥Õ’°«à“ çÕß§å‡®â“™’«‘µ
®–æ‘æ“°…“ª√–™“™π*¢Õßæ√–Õß§åé 31‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëπà“À«“¥°≈—«¬‘Ëßπ—°∑’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◊Ëπ∑’Ë∂Ÿ°¢à¡‡Àß 34æ«°§ÿ≥‰¡à‰¥â·§à™à«¬‡À≈◊Õ·≈–√à«¡∑ÿ°¢å°—∫§π∑’Ëµ‘¥§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—Èπ ®–„™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„®

11¥—ßπ—Èπ §«“¡‰«â«“ß„®√—∫ª√–°—π«à“‡√“®–‰¥â√—∫„π ‘Ëß∑’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¢÷Èπ¡“‚¥¬§” —Ëß¢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”‡§√◊ËÕß∫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®–

10:29  —≠≠“„À¡à À¡“¬∂÷ß ç§” —≠≠“∑’Ë¥’°«à“é ´÷Ëßæ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫„Àâ·°àª√–™“™π¢Õßæ√–Õß§åºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ
10:30 ç‡√“®–µÕ∫ πÕßæ«°‡¢“‡Õßé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 32:35
10:30 çÕß§å‡®â“™’«‘µ...ª√–™“™πé Õâ“ß®“°¡“®“°Àπ—ß ◊Õ  ¥ÿ¥’. 135:14
10:38 ç‡√“...µ—«‡¢“é   ¢âÕ§«“¡µÕππ’ÈÕâ“ß®“°æ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡©∫—∫¿“…“°√’°
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√—∫‡¢“¢÷Èπ‰ªπ—Èπ 6‡¢“‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß«à“‡ªìπ§πÀπ÷Ëß∑’Ëæ√–‡®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 ‡¡◊ËÕæ√–‡®â“‡µ◊Õπ‡¢“„Àâ√Ÿâ∂÷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 ‡¡◊ËÕæ√–‡®â“‡√’¬°‡¢“ÕÕ°‡¥‘π∑“ß‰ª∑’Ë·ºàπ¥‘π∑’Ë‡¢“®–‰¥â
√—∫‡ªìπ¡√¥° ‡¢“°Á‡™◊ËÕøíß·≈–ÕÕ°‡¥‘π∑“ß‰ª ·¡â ‰¡à√Ÿâ«à“°”≈—ß®–‰ª‰Àπ 9‡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∑’Ëæ√–‡®â“„Àâπ—Èπ 10∑’ËÕ—∫√“Œ—¡∑”Õ¬à“ßπ’È °Á‡æ√“–‡¢“°”≈—ß√Õ§Õ¬‡¡◊Õß*∑’Ë¡’√“°∞“π¡—Ëπ§ß
∂“«√ ‡ªìπ‡¡◊Õß∑’Ëæ√–‡®â“ÕÕ°·∫∫·≈– √â“ß‡Õß

11‡ªìπ‡æ√“–Õ—∫√“Œ—¡‰«â«“ß„®π’Ë‡Õß ‡¢“‡™◊ËÕ«à“æ√–‡®â“ ◊́ËÕ —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«¬‡Àµÿπ’È ®“°™“¬§π‡¥’¬«°—ππ’È∑’Ë¡’ ¿“æ‡À¡◊Õπ°—∫§π∑’Ëµ“¬‰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∑’Ëæ«°‡¢“®“°
¡“ ‡¢“°Á¬—ß¡’‚Õ°“ ∑’Ë®–°≈—∫‰ª‰¥â 16·µàæ«°‡¢“°”≈—ß„ΩÉøíπ∂÷ß∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’°«à“π—Èπ §◊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 ‡¡◊ËÕæ√–‡®â“¡“≈Õß„®‡¢“ ‡¢“°Á‰¥â∂«“¬Õ‘ Õ—§≈Ÿ°™“¬
‡æ’¬ß§π‡¥’¬«‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“† ‡√◊ËÕßπ’È‡°‘¥¢÷ÈπÀ≈—ß®“°∑’Ëæ√–‡®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√°—∫∑—Èß¬“‚§∫·≈–‡Õ´“«  ”À√—∫ ‘Ëß∑’Ë®–‡°‘¥
¢÷Èπ„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‡¢“

Œ’∫√Ÿ 11:21

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∫—Èπª≈“¬™’«‘µ‡¢“‰¥âæŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß∑’Ëª√–™“™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 ‡¡◊ËÕ‚¡‡  ‡°‘¥¡“æ«°‡¢“∂÷ß‰¥ấ àÕπµ—«‡¥Á°‰«â∂÷ß

 “¡‡¥◊Õπ ‡æ√“–æàÕ·¡à‡ÀÁπ«à“‡¢“‡ªìπ‡¥Á°∑’Ë¡’Àπâ“µ“‚¥¥‡¥àπ ·≈–æ«°‡¢“°≈â“¢—¥§” —Ëß¢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«§√“«
°—∫§«“¡∫“ª 26‡¢“∂◊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“ºŸâ∑’Ë‰¡à “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥â 28‡ªìπ‡æ√“–‚¡‡  ‰«â«“ß„®π’Ë‡Õß ‡¢“∂÷ß‰¥â®—¥µ—Èß‡∑»°“≈
«—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‡™◊ËÕøíß
æ«°π—Èπ ‡æ√“–‡∏Õ‰¥âµâÕπ√—∫·≈–™à«¬§π Õ¥·π¡Õ¬à“ß‡ªìπ¡‘µ√

32®–µâÕß„Àâº¡æŸ¥¡“°°«à“π’ÈÕ’°À√◊Õ º¡‰¡à¡’‡«≈“æÕ∑’Ë®–‡≈à“∂÷ß‡√◊ËÕß°‘‡¥‚Õπ ∫“√“§ ·´¡ —π
‡¬ø∏“Àå ¥“«‘¥ ´“¡Ÿ‡Õ≈ ·≈–æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“††33‡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«°ºŸâÀ≠‘ß°Á‰¥â√—∫§π∑’Ë‡¢“√—°∑’Ëøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ ∫“ß§π
°Á¬Õ¡∂Ÿ°∑√¡“π*®πµ“¬‰¡à¬Õ¡ÕÕ°¡“®“°§ÿ° ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‰¥âøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡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¬Ÿàµ“¡∂È”µ“¡‚æ√ß
„πæ◊Èπ¥‘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„® ·µàæ«°‡¢“°Á¬—ß‰¡à‰¥â√—∫ ‘Ëß∑’Ë
æ√–‡®â“‰¥â —≠≠“‰«â 40æ√–‡®â“‰¥â«“ß·ºπ∑’Ë®–„Àâ ‘Ëß∑’Ë¥’¬‘Ëß°«à“π—Èπ ”À√—∫‡√“ ‡æ√“–æ«°‡¢“®–
 ¡∫Ÿ√≥å·∫∫‰¥â°ÁµàÕ‡¡◊ËÕ¡’‡√“√«¡Õ¬Ÿà¥â«¬‡∑à“π—Èπ

æ«°‡√“§«√∑”µ“¡·∫∫Õ¬à“ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ

12¥—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∑’ËÕ¬Ÿà¢â“ßÀπâ“‡√“ 2¢Õ„Àâ‡√“®âÕßÕ¬Ÿà∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́ ́ ÷Ëß‡ªìπºŸâπ”§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß‡√“·≈–‡ªìπºŸâ∑”„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

æ√–‡®â“‡ªìπ‡À¡◊ÕπæàÕ
4„π‡√◊ËÕß∑’Ë§ÿ≥µâÕßµàÕ Ÿâ°—∫∫“ªπ—Èπ  æ«°§ÿ≥¬—ß‰¡àµâÕßµàÕ Ÿâ®π∂÷ß°—∫‡≈◊Õ¥µ°¬“ßÕÕ°‡≈¬ 5æ«°

§ÿ≥§ß®–≈◊¡§”∑’Ë„Àâ°”≈—ß„®æ«°§ÿ≥ §”æŸ¥π’È‡ªìπ§”∑’Ë‰¥âæŸ¥°—∫§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∑’ËæàÕ‰¡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—Èπ‰¡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∫„®

„™â™’«‘µÕ¬à“ß√–¡—¥√–«—ß
12¥—ßπ—Èπ ¬°¡◊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¬Ÿà°—πÕ¬à“ß ß∫ ÿ¢°—∫§π∑—ÈßÀ≈“¬ ·≈–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´“«
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∑’Ë¢“¬ ‘∑∏‘Ï≈Ÿ°™“¬À—«ªï ‡æ√“–‡ÀÁπ·°àÕ“À“√‡æ’¬ß¡◊ÈÕ‡¥’¬« 17æ«°§ÿ≥°Á√Ÿâ«à“ µàÕ¡“‡¡◊ËÕ‡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—« —Ëπé*

22·µàæ«°§ÿ≥‰¥â¡“∂÷ß¿Ÿ‡¢“»‘‚¬π* ¡“∂÷ß‡¡◊Õß¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ¡’™’«‘µÕ¬Ÿà §◊Õ‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈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‡√“¡“®“° «√√§åπ—Èπ ®–Àπ’æâπÀ√◊Õ 26„π§√—Èß°àÕππ—Èπ ‡ ’¬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◊ËÕß®“°‡√“°”≈—ß‰¥â√—∫·ºàπ¥‘π∑’Ë‰¡à¡’Õ–‰√ “¡“√∂¡“ —Ëπ –‡∑◊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≈“≠

13¢Õ„Àâ‡√“√—°°—π‡À¡◊Õπæ’ËπâÕßµàÕ‰ª 2Õ¬à“≈◊¡∑’Ë®–‡≈’È¬ß¥Ÿ·¢°·ª≈°Àπâ“∑’Ë¡“∫â“π¢Õß§ÿ≥
  ‡æ√“–∫“ß§π∑’Ë∑”Õ¬à“ßπ—Èπ‰¥âµâÕπ√—∫∑Ÿµ «√√§å‚¥¬‰¡à√Ÿâµ—« 3¢Õ„Àâ‡ªìπÀà«ß§π‡À≈à“π—Èπ

∑’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

Œ’∫√Ÿ 12:17

12:20 ç·¡â·µà —µ«å... ∂Ÿ°À‘π¢«â“ßé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 19:12-13
12:21 çº¡°≈—«®πµ—« —Ëπé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 9:19
12:22 ¿Ÿ‡¢“»‘‚¬π ‡ªìπ™◊ËÕÕ’°™◊ËÕÀπ÷Ëß∑’Ë„™â‡√’¬°‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
12:22 ‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡·Ààß «√√§å ‰¡à‰¥âÀ¡“¬∂÷ß‡¡◊Õß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡„π‚≈°π’È ·µà‡ªìπ‡¡◊Õß∑’Ëæ√–‡®â“·≈–ª√–™“™π¢Õßæ√–Õß§åÕ¬Ÿà°—π
12:23 ∫ÿµ√À—«ªï À¡“¬∂÷ß ≈Ÿ°™“¬§π·√°∑’Ë‡°‘¥„π§√Õ∫§√—«™“«¬‘« ́ ÷Ëß¡’§«“¡ ”§—≠∑’Ë ÿ¥„π§√Õ∫§√—« ·≈–®–‰¥â√—∫æ√æ‘‡»…

‡™àπ‡¥’¬«°—∫≈Ÿ° Ê ¢Õßæ√–‡®â“
12:24 §” —≠≠“„À¡à À¡“¬∂÷ß çæ—π∏ —≠≠“∑’Ë¥’°«à“é ∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫„Àâª√–™“™π¢Õßæ√–Õß§å∑“ßæ√–‡¬´Ÿ
12:24 ‡≈◊Õ¥∑’Ëª√–æ√¡ À¡“¬∂÷ß ‡≈◊Õ¥ (§«“¡µ“¬) ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
12:24 Õ“‡∫≈ §◊Õ ≈Ÿ°™“¬¢ÕßÕ“¥—¡·≈–‡Õ«“ ´÷Ëß∂Ÿ°§“Õ‘π¶à“µ“¬ (ª∞¡°“≈4:8)
12:26 çÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß... «√√§å¥â«¬é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Œ—°°—¬ 2:6
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4¢Õ„Àâ∑ÿ°§π„Àâ‡°’¬√µ‘°—∫™’«‘µ ¡√  ·≈–¢Õ„Àâ‡µ’¬ß ¡√ π—Èπ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡æ√“–æ√–‡®â“®–≈ß‚∑…
§π∑’Ë¡’™Ÿâ·≈–∑”º‘¥∑“ß‡æ»* 5Õ¬à“‡ªìπ§π‡ÀÁπ·°à‡ß‘π ·µà„ÀâæÕ„®„π ‘Ëß∑’Ëµπ‡Õß¡’Õ¬Ÿà ‡æ√“–«à“æ√–‡®â“
‰¥âæŸ¥«à“

ç‡√“®–‰¡à∑Õ¥∑‘Èß‡®â“ ‡√“®–‰¡àÀπ’‡®â“‰ªé  (‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 31:6)
6¥—ßπ—Èπ ‡√“®÷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√–≈÷°∂÷ßºŸâπ”¢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—°∫«™ Ÿß ÿ¥†π”‡≈◊Õ¥¢Õß —µ«å‡¢â“‰ª„π ∂“π∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë ÿ¥ ‡æ◊ËÕ∂«“¬‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫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◊ËÕæ√–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¢·≈–‰¡àµâÕßπ—Ëß∂Õπ„® ‡æ√“–∂â“‡¢“µâÕß‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ ¡—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° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë¥’Ê°—∫§ÿ≥ ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡§ÿ≥„Àâæ√âÕ¡∑’Ë®–∑”µ“¡„®¢Õßæ√–Õß§å
¢Õ„Àâæ√–Õß§å∑”ß“πÕ¬Ÿà„πµ—«§ÿ≥ ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‡ªìπ∑’Ë™Õ∫„®µàÕÀπâ“æ√–‡®â“ºà“π∑“ßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå
¢Õ„Àâæ√–Õß§å‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘µ≈Õ¥‰ª Õ“‡¡π†

22æ’ËπâÕß§√—∫ º¡ÕâÕπ«Õπ„Àâæ«°§ÿ≥øíß§”‡µ◊Õππ’È ́ ÷Ëßº¡‰¥â‡¢’¬π„Àâæ«°§ÿ≥‡æ’¬ß¬àÕÊ ‡∑à“π—Èπ
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¡

Œ’∫√Ÿ 13:23
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24º¡¢ÕΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“¬—ßºŸâπ”¢Õßæ«°§ÿ≥ ·≈–ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡®â“†∑ÿ°§π æ«°æ’ËπâÕß
∑’Ë¡“®“°Õ‘µ“≈’°ÁΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâæ«°§ÿ≥∑ÿ°§π¥â«¬

25¢Õæ√–‡®â“¡’§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“°—∫æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π‡∂‘¥
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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 26/8/03, 12:15 PM399



400¬“°Õ∫ 1:1

®¥À¡“¬®“°¬“°Õ∫

1®“°¬“°Õ∫ ºŸâ√—∫„™â¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå‡®â“
∂÷ß§π∑—Èß ‘∫ Õßµ√–°Ÿ≈¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë‰¥â°√–®—¥°√–®“¬‰ª∑—Ë«‚≈°
 «— ¥’§√—∫

§«“¡´◊ËÕ —µ¬å·≈–§«“¡‡©≈’¬«©≈“¥
2æ’ËπâÕß§√—∫ ‡¡◊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—Èπ®–∑¥ Õ∫§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§ÿ≥ ́ ÷Ëß®–™à«¬„Àâ§ÿ≥‡°‘¥§«“¡Õ¥∑πÕ¥°≈—Èπ 4§ÿ≥
µâÕß‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–Õ¥∑πÕ¥°≈—Èπ°—∫∑ÿ°Õ¬à“ß ‡æ◊ËÕ®–‰¥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‚¥¬‰¡àµàÕ«à“‡≈¬ 6·µà§ππ—Èπ®–µâÕß¢Õ¥â«¬§«“¡‡™◊ËÕ Õ¬à“ ß —¬‡≈¬
‡æ√“–§π∑’Ë ß —¬æ√–‡®â“°Á‡À¡◊Õπ°—∫§≈◊Ëπ„π∑–‡≈∑’Ë∂Ÿ°≈¡æ—¥ —́¥‰ª —́¥¡“ 7§πÕ¬à“ßπ—Èπ‰¡àµâÕßÀ«—ß
«à“®–‰¥â√—∫Õ–‰√®“°Õß§å‡®â“™’«‘µ‡≈¬ 8‡æ√“–‡ªìπ§π‚≈‡≈ ‡Õ“·πà‡Õ“πÕπ‰¡à‰¥â —°‡√◊ËÕß

§«“¡√Ë”√«¬∑’Ë·∑â®√‘ß
9æ’ËπâÕß∑’Ë¬“°®π°Á§«√®–‚ÕâÕ«¥∑’Ëæ√–‡®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‡¡◊ËÕ¥«ßÕ“∑‘µ¬å¢÷Èπ · 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°—∫‡√◊ËÕß™—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‡¡◊ËÕ‡°‘¥°‘‡≈ ¢÷Èπ„π„® °Áπ”‰ª Ÿà°“√∑”∫“ª ·≈–
‡¡◊ËÕ∑”∫“ª°Áπ”‰ª Ÿà§«“¡µ“¬

16æ’ËπâÕß∑’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‡§≈◊ËÕπ‰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◊ËÕ„π ‘Ëß “√æ—¥∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â √â“ß¢÷Èπ¡“·≈â«π—Èπ ‡√“®–
‡ªìπ ‘Ëß·√°*∑’Ë‰¥â√—∫°“√ √â“ß¢÷Èπ¡“„À¡à
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‡ªìπºŸâ™π–·≈â« ∫“ß§√—Èß¬—ß¡’°“√„ à¡ß°ÿÆ‡æ◊ËÕ· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“®À√◊Õ¡’∞“π– ŸßÀ√◊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
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„Àâ√—∫øíß·≈–‡™◊ËÕøíß
19æ’ËπâÕß∑’Ë√—° ®”‰«â«à“„Àâ∑ÿ°§π«àÕß‰«„π°“√øíß „Àâ™â“„π°“√æŸ¥ ·≈–™â“„π°“√‚°√∏ 20‡æ√“–

§«“¡‚°√∏π—Èπ ‰¡à‰¥â™à«¬∑”„Àâ„§√¡’™’«‘µ∑’Ëæ√–‡®â“™Õ∫„®À√Õ° 21°”®—¥§«“¡ °ª√°‡≈«∑√“¡∑ÿ°
™π‘¥·≈–§«“¡™—Ë«√â“¬Õ—π≈âπ‡À≈◊ÕÕÕ°®“°™’«‘µ„ÀâÀ¡¥ ‘Èπ ·≈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“¡§” —Ëß Õπ¢Õßæ√–‡®â“Õ¬Ÿà‡ ¡Õ Õ¬à“‡Õ“·µàøíß‡©¬Ê ‡æ√“–π—Ëπ‡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
 àÕß‡ √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
26∂â“„§√§‘¥«à“‡¢“‡ªìπ§π‡§√àß»“ π“ ·µà‰¡à√Ÿâ®—°§«∫§ÿ¡≈‘Èπ¢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

§«“¡√—°µàÕºŸâÕ◊Ëπ

2æ’ËπâÕß§√—∫ „π∞“π–∑’Ë§ÿ≥‡ªìπºŸâ∑’Ë‡™◊ËÕ„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåÕß§å‡®â“™’«‘µºŸâ¬‘Ëß„À≠à¢Õß‡√“ Õ¬à“≈”‡Õ’¬ß
 2 ¡¡ÿµ‘«à“ ¡’™“¬§πÀπ÷Ëß‡¥‘π‡¢â“¡“„π∑’Ëª√–™ÿ¡¢Õß§ÿ≥ ‡¢“ «¡„ à·À«π∑Õß§”·≈–‡ ◊ÈÕºâ“

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—Ëßµ√ßπ’È§√—∫é ·µà§ÿ≥æŸ¥°—∫§π¬“°®π«à“ ç¬◊πÕ¬Ÿàπ—Ëπ·À≈–é
À√◊Õ ç¡“π—Ëßµ√ßæ◊Èππ’Ë¡“é 4∂â“§ÿ≥∑”Õ¬à“ßπ—Èπ §ÿ≥°Á·∫àß™π™—Èπ·≈–µ—¥ ‘π§π¥â«¬§«“¡§‘¥∑’Ë™—Ë«√â“¬

5øíß„Àâ¥’π– æ’ËπâÕß∑’Ë√—° æ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°§π∑’Ë§πÕ◊Ëπ‡ÀÁπ«à“¬“°®π „Àâ¡“‡ªìπ§π√Ë”√«¬„π§«“¡
‡™◊ËÕ ·≈–„Àâ¡“√—∫·ºàπ¥‘π∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â —≠≠“«à“®–„Àâ°—∫§π∑’Ë√—°æ√–Õß§å 6·µà§ÿ≥°≈—∫¥Ÿ∂Ÿ°§π¬“°®π
‡À≈à“π—Èπ °Á‰¡à„™àæ«°§π√«¬À√◊Õ ∑’Ë¢à¡‡Àß·≈–≈“°§Õ§ÿ≥‰ª¢÷Èπ»“≈ 7·≈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“‡ªìπºŸâΩÉ“Ωóπ°Æ 10‡æ√“–‡¡◊ËÕ§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—Èπ §ÿ≥°Á§«√¡’‡¡µµ“°—∫§πÕ◊Ëπ¥â«¬ ‰¡àÕ¬à“ßπ—Èπæ√–‡®â“°Á®–
‰¡à‡¡µµ“§ÿ≥‡À¡◊Õπ°—π ·µà∂â“§ÿ≥¡’§«“¡‡¡µµ“ §ÿ≥°Á‰¡àµâÕß°≈—«§”µ—¥ ‘π¢Õßæ√–‡®â“

¬“°Õ∫ 2:13

2:8 ç„Àâ√—°...√—°µπ‡Õßé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡≈«’π‘µ‘ 19:18 ·≈–¡—∑∏‘« 22:39
2:11 çÕ¬à“‡ªìπ...‡¡’¬‡¢“é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 20:14 ·≈–‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 5:18
2:11 çÕ¬à“¶à“§πé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 5:17
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2:23 çÕ—∫√“Œ—¡...¬Õ¡√—∫‡¢“é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 15:6
2:23 ç‡æ◊ËÕπ¢Õßæ√–‡®â“é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ 2 æß»“«¥“√ 20:7 ·≈–Õ‘ ¬“Àå 41:8

¬“°Õ∫ 2:14

§«“¡‡™◊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≥‡™◊ËÕ«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¬“°√ŸâÀ√◊Õ«à“§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë‰¡àµâÕß∑”Õ–‰√‡≈¬π—Èπ ¡—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“ §«“¡‡™◊ËÕ°—∫°“√°√–∑”¢Õß∑à“ππ—Èπ‰ª¥â«¬°—π ·≈–‡æ√“–°“√°√–∑”π—Èπ
‡Õß ®÷ß∑”„Àâ§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß∑à“π ¡∫Ÿ√≥å 23π’Ë∑”„Àâ‡ÀÁπ™—¥‡®π∂÷ß§«“¡À¡“¬¢Õß¢âÕæ√–§—¡¿’√å∑’Ë«à“
çÕ—∫√“Œ—¡‡™◊ËÕæ√–‡®â“ ·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß∑à“π °Á∑”„Àâæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫∑à“πé* ·≈–¥â«¬‡Àµÿπ’È ∑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« §«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë‰¡à¡’°“√°√–∑”°Áµ“¬·≈â«‡À¡◊Õπ°—π

„Àâ√–¡—¥√–«—ß§”æŸ¥

3æ’ËπâÕß§√—∫ Õ¬à“Õ¬“°‡ªìπ§√Ÿ°—π¡“°π—°‡≈¬ ‡æ√“–√Ÿâ°—πÕ¬Ÿà·≈â««à“ æ«°§√Ÿ∑—ÈßÀ≈“¬®–∂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‡ ◊ÕÕ—π‡≈Á°Ê ‡∑à“π—Èπ
§π¢—∫°Á∫—ß§—∫„Àâ·≈àπ‰ª‰Àπ¡“‰Àπ‰¥âµ“¡™Õ∫„® 5°Á‡À¡◊Õπ°—∫≈‘Èπ ∂÷ß·¡â®–‡ªìπÕ«—¬«–‡≈Á°Ê ·µà
‚¡â‡√◊ËÕß„À≠à‚µ‰¥â §‘¥¥Ÿ ‘ ‰øªÉ“∑’Ë≈ÿ°≈“¡„À≠à‚µπ—Èπ‡°‘¥®“°‡ª≈«‰ø‡≈Á°Ê ‡∑à“π—Èπ 6≈‘Èπ°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
‡√“‡ ◊ËÕ¡‰ª ¡—π‡º“‡√“∑—Èß™’«‘µ¥â«¬‰ø∑’Ëµ√ß¡“®“°π√° 7 —µ«å∑ÿ°™π‘¥∑”„Àâ‡™◊ËÕß‰¥â∑—Èßπ—Èπ ‰¡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‡™◊ËÕß‰¥â‡≈¬ ¡—π¥ÿ√â“¬·≈–™—Ë«™â“ ‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ‘… ßµà“ßÊ 9‡√“„™â≈‘Èπ √√‡ √‘≠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™’«‘µÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß ·≈–∂àÕ¡µ—«∑”∑ÿ°Õ¬à“ß¥â«¬§«“¡©≈“¥ 14·µà∂â“„§√§‘¥«à“µ—«‡Õß‡ªìπ§π¢’ÈÕ‘®©“
·≈–‡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—« ∑’Ëπ—Ëπ°Á¡’·µà§«“¡«ÿàπ«“¬ ·≈–®–¡’·µà‡√◊ËÕß™—Ë«√â“¬‡µÁ¡‰ªÀ¡¥ 17·µà§«“¡©≈“¥
∑’Ë¡“®“°æ√–‡®â“π—Èπ Õ—π¥—∫·√°§◊Õ§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–µàÕ¡“§◊Õ°“√ √â“ß§«“¡ ß∫ ÿ¢ ‡ÀÁπÕ°
‡ÀÁπ„® ÷́Ëß°—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“

4 √ŸâÀ√◊Õ‡ª≈à“«à“ ∑’Ëæ«°§ÿ≥∑–‡≈“–«‘«“∑°—ππ—Èπ ¡—π‡°‘¥¡“®“°Õ–‰√ °Á‡°‘¥®“°°‘‡≈ µ—≥À“∑’Ë
 µàÕ Ÿâ°—πÕ¬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«°‰¡à́ ◊ËÕ∑—ÈßÀ≈“¬ §ÿ≥‰¡à√ŸâÀ√◊Õ«à“ °“√‡ªìπ¡‘µ√°—∫‚≈°*°Á
‡∑à“°—∫‡°≈’¬¥™—ßæ√–‡®â“ ¥—ßπ—Èπ§π∑’ËÕ¬“°‡ªìπ¡‘µ√°—∫‚≈° °Á‡∑à“°—∫∑”µ—«‡ªìπ»—µ√Ÿ°—∫æ√–‡®â“ 5§ÿ≥§‘¥
«à“æ√–§—¡¿’√å‡¢’¬π‡√◊ËÕ¬‡ªóòÕ¬‰ªÕ¬à“ßπ—Èπ‡ÕßÀ√◊ÕÕ¬à“ß‰√ §ÿ≥§‘¥«à“«‘≠≠“≥∑’Ëæ√–‡®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∂àÕ¡µ—«≈ßµàÕÀπâ“Õß§å‡®â“™’«‘µ
·≈â«æ√–Õß§å®–¬°§ÿ≥¢÷Èπ

§ÿ≥‰¡à„™àºŸâæ‘æ“°…“
11æ’ËπâÕß§√—∫ Õ¬à“„ à√â“¬ªÑ“¬ ’°—π‡≈¬ ‡æ√“–§π∑’Ë„ à√â“¬ªÑ“¬ ’æ’ËπâÕß À√◊Õµ—¥ ‘πæ’ËπâÕß¢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

¬“°Õ∫ 4:11

4:4 °“√‡ªìπ¡‘µ√°—∫‚≈° À¡“¬∂÷ß„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫ ‘Ëß¢Õß„π‚≈°π’È¡“°°«à“æ√–‡®â“
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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

∑”µ“¡°Æ ·µà∑”µ—«‡ªìπºŸâµ—¥ ‘π´–‡Õß 12ºŸâµ—Èß°Æ ·≈–ºŸâµ—¥ ‘π ¡’‡æ’¬ßºŸâ‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ §◊Õæ√–‡®â“
æ√–Õß§å‡ªìπºŸâ¡’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√Ÿâ‡≈¬«à“ æ√ÿàßπ’È™’«‘µ¢Õß§ÿ≥®–‡ªìπÕ¬à“ß‰√∫â“ß ‡æ√“–§ÿ≥‡ªìπ
‡æ’¬ß·§àÀ¡Õ° ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπª√–‡¥’Î¬«‡¥’¬« ·≈â«°Á®“ßÀ“¬‰ª 15§ÿ≥§«√®–æŸ¥«à“ ç∂â“‡ªìπ§«“¡µâÕß°“√
¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ ‡√“°Á®–¡’™’«‘µÕ¬Ÿà·≈–∑” ‘Ëßπ—Èπ ‘Ëßπ’Èé 16·µàµÕππ’È §ÿ≥°”≈—ß§ÿ¬‚¡â‚ÕâÕ«¥ ∂÷ß§«“¡
‡°àß°“®¢Õß§ÿ≥ ́ ÷Ëß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë™—Ë«√â“¬π—° 17¥—ßπ—Èπ  ”À√—∫§π∑’Ë√Ÿâµ—««à“Õ–‰√‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’∑’Ë§«√®–∑”·µà
‰¡à¬Õ¡∑” °Á∂◊Õ«à“§ππ—Èπ°”≈—ß∑”∫“ª

§π√«¬∑’Ë‡ÀÁπ·°àµ—«®–∂Ÿ°≈ß‚∑…

5§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“‡ªóòÕ¬‰ª ·≈–‡ ◊ÈÕºâ“¢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¬—ßµ—ÈßÀπâ“µ—Èßµ“ – ¡¡—πÕ¬ŸàÕ’° 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“™’«‘µºŸâ¡’ƒ∑∏‘Ï∑—Èß ‘Èπ·≈â« 5„π‚≈°π’È§ÿ≥„™â™’«‘µÕ¬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—Èπ æ«°‡¢“µ—ÈßÀπâ“µ—Èßµ“§Õ¬Õ¬à“ßÕ¥∑π µ—Èß·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∑’ËÕß§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°—∫‡√◊ËÕß‡≈«√â“¬¡“°¡“¬ 11‡√“∂◊Õ«à“æ«°§π∑’ËÕ¥∑πÕ¥°≈—Èππ—Èπ¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ §ÿ≥°Á‡§¬
‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß§«“¡Õ¥∑πÕ¥°≈—Èπ¢Õß‚¬∫*¡“·≈â«π’Ë ·≈–√Ÿâ«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’ËπâÕß§√—∫ ∑’Ë ”§—≠°«à“Õ–‰√∑—ÈßÀ¡¥ Õ¬à“ “∫“π‡≈¬ ‰¡àµâÕßÕâ“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“°…“
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·√ßÕ∏‘…∞“π
13„πæ«°§ÿ≥ ¡’„§√∫â“ß∑’Ë¡’ªí≠À“ °Á„Àâ‡¢“Õ∏‘…∞“π ¡’„§√∫â“ß∑’Ë¡’§«“¡ ÿ¢ °Á„Àâ‡¢“√âÕß‡æ≈ß

 √√‡ √‘≠æ√–‡®â“ 14¡’„§√∫â“ß∑’Ë‡®Á∫ªÉ«¬ °Á„Àâ‡¢“‰ª‡™‘≠æ«°ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ †¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
¡“Õ∏‘…∞“π„Àâ°—∫‡¢“ ·≈–‡®‘¡‡¢“¥â«¬πÈ”¡—π„ππ“¡¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ 15‡¡◊ËÕÕ∏‘…∞“π¥â«¬§«“¡‡™◊ËÕ
°Á®–™à«¬§πªÉ«¬‰¥â ·≈â«Õß§å‡®â“™’«‘µ°Á®–¬°‡¢“¢÷Èπ¡“ ∂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§√÷Ëß 18·µàµàÕ¡“‡¢“°Á‰¥âÕ∏‘…∞“π¢Õ„ÀâΩπµ° Ωπ°Á‡∑≈ß¡“®“°∑âÕßøÑ“·≈–æ◊Èπ¥‘π°Á™ÿà¡©Ë” ‡¡≈Á¥
æ◊™°Á·µ°ÀπàÕÕÕ°º≈Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß

19æ’ËπâÕß§√—∫ ∂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√—∫°“√¬°‚∑…

¬“°Õ∫ 5:20

5:20 ‡Õ≈’¬“Àå ‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ „π ¡—¬æ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡ ¥Ÿ‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õ 1æß»å°…—µ√‘¬å 17:1

20 jas 26/8/03, 12:15 PM405



406

®¥À¡“¬®“°‡ª‚µ√ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß ·≈–©∫—∫∑’Ë Õß

®¥À¡“¬®“°‡ª‚µ√©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß ·≈–©∫—∫∑’Ë Õßπ—Èπ ‡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¢÷Èπºà“π∑“ßªí≠À“‡À≈à“π—Èπ ‡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®–°≈—∫¡“
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®¥À¡“¬®“°‡ª‚µ√ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß

1®“° ‡ª‚µ√»‘…¬å‡Õ°†¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
 ∂÷ß §π∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°‰«â∑’Ë‡ªìπ§πµà“ß¥â“«„π‚≈°π’È ·≈–‰¥â°√–®—¥°√–®“¬‰ªÕ¬Ÿàµ“¡·§«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

‡√“¡’§«“¡À«—ßÕ—π¬—Ëß¬◊π
3 √√‡ √‘≠æ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ 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≥¡’§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’¡“° ∂÷ß·¡â®–µâÕß∑π∑ÿ°¢å¥â«¬ªí≠À“ “√æ—¥™—Ë«ª√–‡¥’Î¬«Àπ÷Ëß 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«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“† ‰¥âæŸ¥∂÷ß§«“¡‡¡µµ“¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë®–¡’¡“∂÷ßæ«°§ÿ≥ æ«°‡¢“‰¥â
æ¬“¬“¡ ◊∫‡ “–§âπÀ“‡°’Ë¬«°—∫§«“¡√Õ¥π’ÈÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ 11æ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–§√‘ µå∑’ËÕ¬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—Èπ®–‡ªìπÕ¬à“ß‰√ 12·µàæ√–‡®â“‰¥â‡ªî¥‡º¬„Àâæ«°‡¢“√Ÿâ«à“ ‡√◊ËÕß∑’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‡≈¬

„™â™’«‘µÕ¬à“ß∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
13§ÿ≥µâÕßµ—Èß 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°—∫‡¡◊ËÕ°àÕπ §◊ÕµÕπ∑’Ë§ÿ≥¬—ß‰¡à√Ÿâ‡√◊ËÕßæ√–‡®â“ 15·µà„Àâ∑”∑ÿ°Õ¬à“ß¥â«¬

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)
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§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡À¡◊Õπ°—∫æ√–‡®â“ºŸâ∑’Ë‡√’¬°§ÿ≥¡“π—Èπ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï 16‡À¡◊Õπ∑’Ëæ√–§—¡¿’√å‡¢’¬π‰«â«à“ çæ«°
‡®â“µâÕß∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡æ√“–‡√“∫√‘ ÿ∑∏‘Ïé*

17∂â“æ√–‡®â“ºŸâ∑’Ë§ÿ≥‡√’¬°«à“æ√–∫‘¥“µÕπ∑’Ë§ÿ≥Õ∏‘…∞“ππ—Èπ 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“‡¡◊ËÕæ√–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◊ËÕæ«°§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≥‡™◊ËÕøíß§«“¡®√‘ßπ—Èπ §ÿ≥°Á‰¥â™”√–µ—«‡Õß„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈â« µÕππ’È‡ªÑ“À¡“¬¢Õß§ÿ≥
°Á§◊Õ°“√¡’§«“¡√—°∑’Ë®√‘ß„®„Àâ°—∫æ’ËπâÕß ‡æ√“–©–π—Èπ¢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√–‡¬ Ÿ́‡ªìπÀ‘π∑’Ë¡’™’«‘µ

2¥—ßπ—Èπ „Àâ°”®—¥ ‘Ëßµà“ßÊ µàÕ‰ªπ’È„ÀâÀ¡¥‰ª®“°µ—«§ÿ≥ ‡™àπ°“√ªÕß√â“¬ °“√À≈Õ°≈«ß∑ÿ°™π‘¥
 §«“¡Àπâ“ ◊́ËÕ„®§¥ §«“¡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√–‡¬ Ÿ́§√‘ µåºŸâ‡ªìπÀ‘π∑’Ë¡’™’«‘µÕ¬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∂«“¬‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“†ΩÉ“¬æ√–«‘≠≠“≥ æ√–‡®â“™Õ∫„®°—∫‡§√◊ËÕß∫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«

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—Èπ
®–‰¡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≥‡ªìπºŸâ∑’Ëæ√–‡®â“§—¥‡≈◊Õ°¡“‡ªìππ—°∫«™¢Õßæ√–Õß§åºŸâ‡ªìπ°…—µ√‘¬å ‡ªìπ™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°àÕππ—Èπ§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“
11‡æ◊ËÕπ√—° „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∑’ËµàÕ Ÿâ°—∫„®¢Õß§ÿ≥ 12∂÷ß·¡â§π∑’Ë‰¡à‰«â«“ß„®æ√–‡®â“æ«°π—Èπ®–æŸ¥„ à√â“¬
«à“æ«°§ÿ≥∑”º‘¥ °Á¢Õ„Àâ∑”µ—«„Àâ¥’„πÀ¡Ÿàæ«°‡¢“ ‡¢“®–‰¥â‡ÀÁπ§«“¡¥’¢Õß§ÿ≥ ·≈â«®–‰¥â¬°¬àÕß
æ√–‡®â“„π«—π∑’Ëæ√–Õß§å°≈—∫¡“

¬Õ¡‡™◊ËÕøíßºŸâ¡’Õ”π“®
13„Àâ§ÿ≥¬Õ¡Õ¬Ÿà„µâÕ”π“®µà“ßÊ∑’Ë¡πÿ…¬åµ—Èß¢÷Èπ* ‡æ◊ËÕ‡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∑’ËæŸ¥®“
‰√â “√– 16¢Õ„Àâæ«°§ÿ≥„™â™’«‘µÕ¬à“ßÕ‘ √– ·µàÕ¬à“„™â§«“¡‡ªìπÕ‘ √–π—Èπ¡“‡ªìπ¢âÕÕâ“ß∫—ßÀπâ“‡æ◊ËÕ
®–∑”™—Ë« ·µà„Àâ„™â™’«‘µ ¡°—∫∑’Ë‡ªìπ∑“ ¢Õßæ√–‡®â“¥’°«à“ 17„Àâ‡°’¬√µ‘°—∫∑ÿ°Ê §π √—°æ’ËπâÕß„πæ√–
§√‘ µå ‡°√ß°≈—«æ√–‡®â“ ·≈–„Àâ‡°’¬√µ‘°—∫°…—µ√‘¬å¥â«¬

18æ«°§ÿ≥∑’Ë‡ªìπ∑“  „Àâ¬Õ¡‡™◊ËÕøíß‡®â“π“¬¢Õßµπ¥â«¬§«“¡‡§“√æÕ¬à“ß Ÿß ‰¡à„™à¬Õ¡‡™◊ËÕøíß
‡®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¬ÿµ‘∏√√¡‡æ√“–µâÕß°“√∑”µ“¡„®æ√–‡®â“π—Èπ‡ªìπ§π∑’Ëπà“¬°¬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≈–

1 ‡ª‚µ√ 2:21

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¢÷Èπ¡“
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4101 ‡ª‚µ√ 2:22

‡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‡¡◊ËÕ‡¢“¥à“«à“æ√–Õß§å æ√–Õß§å°Á‰¡à‰¥â‚µâµÕ∫ ‡¡◊ËÕæ√–Õß§å∑π∑ÿ°¢å æ√–Õß§å°Á‰¡à‰¥â¢ŸàÕ“¶“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«

 “¡’·≈–¿√√¬“

3 „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≥‰¡àµâÕßæŸ¥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‡§√◊ËÕß∑Õß À√◊Õ „ à‡ ◊ÈÕºâ“√“§“·æß 4·µà„Àâß“¡®“°¿“¬„π∑’Ë‰¡à¡’«—π®◊¥®“ß ́ ÷Ëß°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—Èπ ‰¥âµ°·µàßµ—«‡Õß„Àâ¡’‡ πàÀå¥â«¬°“√¬‘π¬Õ¡ “¡’ 6‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëπ“ß´“√“Àå‡™◊ËÕøíß
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¬Ÿà°‘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≥

∑π∑ÿ°¢å‡æ√“–∑”¥’
8  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—Ëπ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®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)
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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‡¡◊ËÕ
§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◊ËÕ®—¥°“√°—∫§«“¡∫“ª§√—Èß‡¥’¬«°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—Èπ ·≈â«æ√–‡®â“„™âπÈ”™à«¬‡¢“„Àâ√Õ¥®“°§π∑’Ë™—Ë«√â“¬„π ¡—¬π—Èπ 21‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–‡®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√–‡¬ Ÿ́§√‘ µåøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ 22æ√–Õß§å‰¥â¢÷Èπ‰ª «√√§å·≈–π—ËßÕ¬Ÿà∑“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

4 „π‡¡◊ËÕæ√–§√‘ 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‡°‘¥¢÷Èπ§◊Õ „π™à«ß™’«‘µ∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿàπ’È‡¢“‰¡à‰¥âÕ¬Ÿàµ“¡°‘‡≈ µ—≥À“™—Ë«Ê ¢Õß¡πÿ…¬å ·µà‡¢“¡’™’«‘µ
Õ¬Ÿàµ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡®â“ 3„πÕ¥’µ§ÿ≥°Á ‰¥â„™â™’«‘µÕ¬à“ß§π∑’Ë‰¡à‡™◊ËÕæ√–‡®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“ºŸâ∑’Ëæ√âÕ¡®–µ—¥ ‘π‚∑…∑ÿ°§π ∑—Èß∑’Ë¬—ß¡’™’«‘
µÕ¬Ÿà·≈–∑’Ëµ“¬‰ª·≈â«¥â«¬ 6π—Ëπ‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ë¡’°“√ª√–°“»¢à“«¥’π’È„πÕ¥’µ„Àâ°—∫ºŸâ‡™◊ËÕ ÷́ËßµÕππ’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“

„™âæ√ «√√§å∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ¡“Õ¬à“ß©≈“¥
7„°≈â®–∂÷ß«—π ‘Èπ‚≈°·≈â« µ—Èß µ‘‰«â„Àâ¥’·≈–√Ÿâ®—°§«∫§ÿ¡µ—«‡Õß §ÿ≥®–‰¥âÕ∏‘…∞“π 8 ‘Ëß∑’Ë ”§—≠

∑’Ë ÿ¥§◊Õ „Àâ√—°°—π·≈–°—πÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß ‡æ√“–§«“¡√—°®–ª°ªî¥§«“¡∫“ª‰¥â¡“°¡“¬ 9„Àâ‡≈’È¬ß¥ŸªŸ
‡ ◊ËÕ°—π Õ¬à“∫àπ‡≈¬ 10æ√–‡®â“‰¥â‡¡µµ“°√ÿ≥“„Àâæ√ «√√§åÀ≈“°À≈“¬°—∫æ«°§ÿ≥ „Àâ·µà≈–§π„™â
æ√ «√√§å∑’Ë‰¥â√—∫¡“π—Èπ√—∫„™ấ ÷Ëß°—π·≈–°—π ‡À¡◊ÕπÕ¬à“ß§π¥Ÿ·≈∑’Ë —µ¬ǻ ◊ËÕ 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
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‡√“∑” ∑—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◊ËÕπ√—° Õ¬à“‡æ‘Ëß·ª≈°„®°—∫ªí≠À“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫æ«°§ÿ≥ ¡—π‰¡à„™à‡√◊ËÕß·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√–«‘≠≠“≥ºŸâ∑√ß‡°’¬√µ‘¢Õßæ√–‡®â“π—ÈπÕ¬Ÿà°—∫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°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√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“

5º¡‡¢’¬π¡“¢Õ√âÕßºŸâπ”Õ“«ÿ‚ ∑’ËÕ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥  „π∞“π–∑’Ëº¡°Á‡ªìπºŸâπ”Õ“«ÿ‚ §πÀπ÷Ëß ‡ªìπ
 §πÀπ÷Ëß∑’Ë‡ªìπæ¬“π∂÷ß‡√◊ËÕß∑’Ëæ√–§√‘ µåµâÕß∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π ·≈–‡ªìπ§πÀπ÷Ëß∑’Ë®–¡’ à«π√à«¡

„π ßà“√“»’¢Õßæ√–§√‘ µå‡¡◊ËÕæ√–Õß§å°≈—∫¡“ 2¢Õ„Àâ‡≈’È¬ß¥ŸΩŸß·°–¢Õßæ√–‡®â“∑’Ëæ√–‡®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—Èπ∑’Ëæ√–Õß§å‰¥â¡Õ∫„Àâ§ÿ≥¥Ÿ·≈ ·µà„Àâ∑”µ—«‡ªìπ
·∫∫Õ¬à“ß°—∫ΩŸß·°–π—Èπ 4‡æ◊ËÕ‡¡◊ËÕæ√–§√‘ µåºŸâ‡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≥
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10æ√–‡®â“ºŸâ‡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“¬
12º¡‰¥â‡¢’¬π®¥À¡“¬ —ÈπÊ ©∫—∫π’È ·≈–‰¥âΩ“° ‘≈“ ¡“„Àâ°—∫§ÿ≥ ‡¢“‡ªìπæ’ËπâÕß∑’Ë́ ◊ËÕ —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¡Ÿàª√–™ÿ¡∑’Ë‡¡◊Õß∫“∫‘‚≈π∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°‰«â‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–Õß§å‰¥â‡≈◊Õ°æ«°§ÿ≥ ‰¥âΩ“°
§«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâ°—∫§ÿ≥ ¡“√–‚°≈Ÿ°¢Õßº¡°ÁΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“‡À¡◊Õπ°—π 14‡¡◊ËÕ‡®Õ°—π°Á¢Õ„Àâ®Ÿ∫
∑—°∑“¬°—π¥â«¬§«“¡√—°

¢Õ„Àâ∑ÿ°§π∑’Ë¡’ à«π„πæ√–§√‘ µå‰¥â√—∫§«“¡ ß∫ ÿ¢
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4142 ‡ª‚µ√ 1:1

®¥À¡“¬®“°‡ª‚µ√ ©∫—∫∑’Ë Õß

1®“° ´’‚¡π ‡ª‚µ√ ºŸâ‡ªìπ∑“ ·≈–»‘…¬å‡Õ°†¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
 ∂÷ß §π‡À≈à“π—Èπ∑’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë¡’§à“‡∑à“°—π°—∫¢Õß‡√“ ‡æ√“–æ√–‡®â“¢Õß‡√“§◊Õæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ 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

æ√–‡®â“‰¥â„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑’Ë‡√“µâÕß°“√
3¥â«¬ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–Õß§å æ«°‡√“‰¥â√—∫∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫™’«‘µ∑’Ë®–„Àâ‡°’¬√µ‘

æ√–‡®â“ ‡√“‰¥â√—∫ ‘Ëß‡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“·≈–¬‘Ëß„À≠à
°—∫‡√“·≈â« æ√–Õß§å„Àâ ‘Ëß‡À≈à“π’È‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥âÀ≈ÿ¥æâπ®“°§«“¡‡ ◊ËÕ¡∑√“¡∑’ËÕ¬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’ËπâÕß 7„™â§«“¡ºŸ°æ—π©—πæ’ËπâÕß √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—Èπ æ’ËπâÕß§√—∫ æ¬“¬“¡‡µÁ¡∑’Ë ‡æ◊ËÕ®–‰¥â·πà„®«à“§ÿ≥®–‰¥â„π ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡√’¬°·≈–
‡≈◊Õ°„Àâ§ÿ≥¡“√—∫π—Èπ ‡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√–‡¬ Ÿ́§√‘ 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√–
‡¬ Ÿ́§√‘ µå‡®â“¢Õß‡√“‰¥â∫Õ°°—∫º¡‰«âÕ¬à“ß™—¥‡®π 15¥—ßπ—Èπ º¡®–µâÕß∑”Õ¬à“ß¥’∑’Ë ÿ¥ ‡æ◊ËÕ∑’Ë«à“‡¡◊ËÕ
º¡®“°‚≈°π’È ‰ª·≈â« §ÿ≥°Á¬—ß®–®”‡√◊ËÕßπ’È ‰¥âÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“

æ«°‡√“‰¥â‡ÀÁπ§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
16‡¡◊ËÕ‡√“ª√–°“»‡√◊ËÕßæ√–‡¬´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‘‡»…®“°ºŸâ¬‘Ëß„À≠à Ÿß ÿ¥*¡“∂÷ßæ√–‡¬ Ÿ́«à“ çπ’Ë‡ªìπ≈Ÿ°∑’Ë‡√“√—° ‡√“æÕ„®‡¢“¡“°é 18‡¡◊ËÕ‡√“
Õ¬Ÿà°—∫æ√–‡¬´Ÿ∫π¿Ÿ‡¢“Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïπ—Èπ ‡√“°Á‰¥â¬‘π‡ ’¬ßπ—Èπ∑’Ë¡“®“° «√√§å

1:1 À√◊Õæ√–‡®â“¢Õß‡√“·≈–æ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µåæ√–ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥
1:17 ºŸâ¬‘Ëß„À≠à Ÿß ÿ¥ À¡“¬∂÷ß æ√–‡®â“
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19‡√“¬—ß‡ÀÁπÕ’°«à“ §”∑”π“¬¢ÕßºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†π—Èπ‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¡“°®√‘ßÊ ∑’Ëæ«°§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‘¥

2·µà°Á¡’ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“®Õ¡ª≈Õ¡‡°‘¥¢÷Èπ„π°≈ÿà¡§π¢Õßæ√–‡®â“ ́ ÷Ëß°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¡‘Ëπ∑“ß·Ààß§«“¡®√‘ß 3‡æ√“–§«“¡‚≈¿ æ«°π’È®–°ÿ‡√◊ËÕß¢÷Èπ¡“ 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∑Ÿµ «√√§å‡¡◊ËÕæ«°‡¢“∑”∫“ª ·µà àß‰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™’«‘µÕ¬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–‰√¢÷Èπ°—∫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’È Õß§å‡®â“™’«‘µ¬àÕ¡√Ÿâ«à“®–™à«¬§π∑’ËÕÿ∑‘»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
 ‘Ëß∑’Ëµ—«‡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‡¡◊ËÕ°‘π‡≈’È¬ß°—∫æ«°§ÿ≥ 14æ«°π’È Õ¥ à“¬
 “¬µ“ À“·µàºŸâÀ≠‘ß¡“À≈—∫πÕπ¥â«¬µ≈Õ¥‡«≈“ ‰¡à‡§¬√Ÿâ®—°æÕ ‡¢“≈àÕ≈«ßæ«°∑’Ë¡’„®‚≈‡≈„Àâ∑”∫“ª
„®æ«°π’È™Ë”™Õß„π§«“¡‚≈¿ ·≈–Õ¬Ÿà¿“¬„µâ§” “ª·™àß 15æ«°§√Ÿ Õπº‘¥π’È ‰¥â∑‘Èß∑“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√’¬¡
‰«â·≈â« ”À√—∫§πæ«°π’È 18æ«°π’È¥’·µà‚¡â‡√◊ËÕß‰√â “√–¢Õßµπ ·≈–„™â√“§–µ—≥À“¢Õß√à“ß°“¬¡“
¬—Ë«§π∑’Ë‡æ‘Ëß®–À≈ÿ¥æâπ¡“®“°°“√„™â™’«‘µº‘¥Ê 19§√Ÿæ«°π’È ‰¥â —≠≠“«à“®–„Àâ‡ √’¿“æ°—∫§πæ«°π—Èπ
∑—ÈßÊ ∑’Ëµ—«‡Õß¬—ßµ°‡ªìπ∑“ ¢Õßπ‘ —¬™—Ë«ÊÕ¬Ÿà‡≈¬ §π∑’Ëæà“¬·æâ°—∫Õ–‰√‡¢“°Á‡ªìπ∑“ ¢Õß ‘Ëßπ—Èπ
20¥—ßπ—Èπ §π‰Àπ∑’ËÀ≈ÿ¥æâπÕÕ°¡“®“°§«“¡ °ª√°‚ ¡¡¢Õß‚≈°π’È ‰¥â·≈â« ‡æ√“–‰¥â√Ÿâ®—°Õß§å‡®â“™’«‘µ
·≈–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“æ√–ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“ ·µà°≈—∫æà“¬·æâ ·≈–°≈—∫‰ªæ—«æ—π°—∫ ‘Ëß‡À≈à“π—ÈπÕ’°
 ¿“æ¢Õß‡¢“µÕπÀ≈—ßπ’È®–‡≈«√â“¬¬‘Ëß°«à“µÕπ·√°‡ ’¬Õ’° 21‡æ√“–∂â“§ππ’È ‰¡à‰¥â√Ÿâ®—°∑“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√–‡¬ Ÿ́®–°≈—∫¡“Õ’°§√—Èß

3 ‡æ◊ËÕπ∑’Ë√—° π’Ë‡ªìπ®¥À¡“¬©∫—∫∑’Ë Õß·≈â«∑’Ëº¡‰¥â‡¢’¬π¡“„Àâæ«°§ÿ≥ „π®¥À¡“¬∑—Èß Õß©∫—∫
 π’È  º¡æ¬“¬“¡∑’Ë®– –°‘¥§«“¡§‘¥∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï„π„®§ÿ≥¥â«¬‡√◊ËÕßæ«°π’È  2º¡Õ¬“°„Àâ§ÿ≥§‘¥∂÷ß

§”∑’ËºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“æ«°π—Èπ∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï‰¥âæŸ¥‰«â„πÕ¥’µ ·≈–§” —Ëß Õπ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ æ√–ºŸâ™à«¬
„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“∑’Ëæ«°»‘…¬å‡Õ°†∫Õ°°—∫æ«°§ÿ≥ 3°àÕπÕ◊ËπÕ¬“°®–„Àâ§ÿ≥√Ÿâ«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 —Ëß„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’ËπâÕß∑’Ë√—°Õ¬à“≈◊¡¢âÕπ’È ‰ª  ”À√—∫Õß§å‡®â“™’«‘µπ—ÈπÀπ÷Ëß«—π°Á‡À¡◊Õπæ—πªï ·≈–Àπ÷Ëßæ—πªï°Á‡À¡◊Õπ
Àπ÷Ëß«—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—Èπ∑âÕßøÑ“®–∂Ÿ°∑”≈“¬
¥â«¬‰ø·≈–∑ÿ°Õ¬à“ß„π∑âÕßøÑ“®–∂Ÿ°À≈Õ¡≈–≈“¬¥â«¬‡ª≈«‰øπ—Èπ 13·µàµ“¡ —≠≠“¢Õßæ√–‡®â“π—Èπ
‡√“µ—ÈßÀπâ“µ—Èßµ“§Õ¬ «√√§å„À¡à·≈–·ºàπ¥‘π‚≈°„À¡à ´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë ”À√—∫∑ÿ°§π∑’Ë∑”µ“¡„®æ√–Õß§å
2:22 çÀ¡“...¢Õß¡—πé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ  ÿ¿“…‘µ 26:11
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14¥—ßπ—Èπ ‡æ◊ËÕπ√—° „π‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥µ—ÈßÀπâ“µ—Èßµ“§Õ¬ ‘Ëß‡À≈à“π’È·≈â«°Á¢Õ„Àâ∑”Õ¬à“ß¥’∑’Ë ÿ¥∑’Ë®–
‰¡à„Àâ¡’®ÿ¥ °ª√°·≈–¥à“ßæ√âÕ¬µàÕÀπâ“æ√–‡®â“ ·≈–¡’ —πµ‘ ÿ¢°—∫æ√–‡®â“ 15Õ¬à“≈◊¡«à“∑’ËÕß§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‘ªí≠≠“∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â„Àâ°—∫‡¢“π—Èπ ‡¢“°ÁæŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕßπ’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“‡√◊ËÕß∑’Ë‡¢â“„®¬“°æ«°π’È ‰ªÕ∏‘∫“¬®πº‘¥‡æ’È¬π‰ª®“°‡¥‘¡ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ«°‡¢“∑”°—∫
æ√–§—¡¿’√å†¢âÕÕ◊ËπÊ ¥â«¬ ®÷ß∑”„Àâµ—«‡Õß∂Ÿ°∑”≈“¬‰ª

17¥—ßπ—Èπ‡æ◊ËÕπ∑’Ë√—° „π‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥‰¥â√Ÿâ‡√◊ËÕßπ’È°àÕπ·≈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‡®√‘≠¢÷Èπ„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†

2 ‡ª‚µ√ 3:18
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®¥À¡“¬®“°¬ÕÀåπ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß ©∫—∫∑’Ë Õß ·≈–©∫—∫∑’Ë
 “¡π—Èπ §“¥«à“»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–‡¬´Ÿ∑’Ë™◊ËÕ¬ÕÀåππà“®–‡ªìπºŸâ
‡¢’¬π ®¥À¡“¬∑—Èß “¡©∫—∫π’È¡’‡π◊ÈÕÀ“‡°’Ë¬«°—∫§«“¡√—°
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‡¢“‡ ¡Õ ¬ÕÀåπ‡¢’¬π∂÷ß«‘∏’∑’Ëæ«°‡¢“®–· ¥ß§«“¡√—°∑’Ëæ«°
‡¢“¡’µàÕæ√–‡®â“ π—Ëπ°Á§◊Õ√—°§π√Õ∫¢â“ß ·≈–∑”„π ‘Ëß∑’Ë
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 à«π®¥À¡“¬¢Õß¬ÕÀåπ ©∫—∫∑’Ë Õß·≈–∑’Ë “¡π—Èπ ¬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¥’

23 1john 26/8/03, 12:20 PM418



419 1 ¬ÕÀåπ 2:8

®¥À¡“¬®“°¬ÕÀåπ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß

1¡’‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß ÷́Ëß¡’¡“µ—Èß·µà°àÕπ«—π·√°¢Õß‚≈°·≈â« ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“‰¥â¬‘π¡“°—∫ÀŸ ‡ÀÁπ¡“°—∫µ“
 ‰¥â‡æàß¥ŸÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ ·≈–‰¥â —¡º— ¡“°—∫¡◊Õ¢Õß‡√“‡Õß ‡√◊ËÕßπ’È‡ªìπ‡√◊ËÕß‡°’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‡√◊ËÕßæ«°π’È„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥ ‡æ◊ËÕ
æ«°‡√“*®–‰¥â¡’§«“¡ ÿ¢Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë

æ√–‡®â“¬°‚∑…„Àâ°—∫‡√“
5π’Ë§◊Õ‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“‰¥â¬‘π®“°æ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µ‡®â“ ·≈–‡ªìπ‡√◊ËÕß‡¥’¬«°—∫∑’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√Ÿâ®—°§«“¡®√‘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„®‡√“‡≈¬

æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπºŸâ™à«¬¢Õß‡√“

2≈Ÿ°Ê ∑’Ë√—° º¡‰¥â‡¢’¬π ‘Ëß‡À≈à“π’È∂÷ßæ«°§ÿ≥ ‡æ◊ËÕæ«°§ÿ≥®–‰¥â ‰¡à∑”∫“ª  ·µà∂â“„§√∑”∫“ª
 ‡√“°Á¡’æ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µåºŸấ ◊ËÕ —µ¬å∑’Ë·°âµ—«·∑π‡√“µàÕÀπâ“æ√–∫‘¥“ 2æ√–Õß§å‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“†∑’Ë

®—¥°“√°—∫∫“ª¢Õß‡√“ ·≈–‰¡à„™à·µà§«“¡∫“ª¢Õß‡√“‡∑à“π—Èπ·µà√«¡∂÷ß∫“ª¢Õß§π∑—Èß‚≈°¥â«¬
3∂â“‡√“√—°…“§” —Ëß¢Õßæ√–Õß§å ‡√“°Á®–¡—Ëπ„®‰¥â«à“‡√“√Ÿâ®—°æ√–Õß§å®√‘ßÊ 4§π∑’ËæŸ¥«à“©—π√Ÿâ®—°

æ√–‡®â“ ·µà‰¡à‰¥â∑”µ“¡§” —Ëß¢Õßæ√–Õß§å °Á‡ªìπ§π‚°À° ‡¢“‰¡à‰¥â√Ÿâ®—°§«“¡®√‘ß 5·µà§π∑’Ë∑”
µ“¡§” —Ëß Õπ¢Õßæ√–‡®â“π—Èπ √—°æ√–Õß§å§√∫∂â«πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß*  ‘Ëßπ’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«¬

§” —Ëß„Àâ‡√“√—°§πÕ◊Ëπ
7‡æ◊ËÕπÊ ∑’Ë√—° º¡‰¡à‰¥â‡¢’¬π§” —Ëß„À¡à„Àâ°—∫§ÿ≥ ·µà‡ªìπ§” —ËßÕ—π‡°à“∑’Ëæ«°§ÿ≥¡’Õ¬Ÿà·≈â«·≈–

‡§¬‰¥â¬‘π¡“·≈â« 8·µà®√‘ßÊ ·≈â«  ‘Ëß∑’Ëº¡°”≈—ß‡¢’¬π∂÷ß§ÿ≥π’ÈÕ“®®–‡√’¬°‰¥â«à“‡ªìπ§” —Ëß„À¡à°Á‰¥â

1:1 ∂âÕ¬§” „π∑’Ëπ’ÈÀ¡“¬∂÷ß æ√–§√‘ µå
1:4  ”‡π“©∫—∫¿“…“°√’°∫“ß‡≈à¡  „™â§”«à“ çæ«°§ÿ≥é ·∑π çæ«°‡√“é
2:5 √—°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∑’ËæŸ¥«à“‡¢“Õ¬Ÿà„π§«“¡ «à“ß·µà¬—ß‡°≈’¬¥™—ßæ’ËπâÕßÕ¬Ÿà °Á· ¥ß«à“‡¢“¬—ßÕ¬Ÿà„π§«“¡¡◊¥ 10§π
∑’Ë√—°æ’ËπâÕß¢Õß‡¢“°ÁÕ¬Ÿà„π§«“¡ «à“ß ™’«‘µ¢Õß‡¢“®–‰¡à¡’Õ–‰√‰¡à¥’∑’Ë®–‰ª∑”„Àâ§πÕ◊Ëπ –¥ÿ¥∑”∫“ª
11§π∑’Ë‡°≈’¬¥™—ßæ’ËπâÕß¢Õßµπ°Á¬—ßÕ¬Ÿà„π§«“¡¡◊¥ ‡¢“¬—ß‡¥‘πÕ¬Ÿà„π§«“¡¡◊¥ ·≈–°Á‰¡à√Ÿâ«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
∑—ÈßÀ≈“¬º¡‰¥â‡¢’¬π∂÷ßæ«°§ÿ≥ °Á‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¥â¡“√Ÿâ®—°°—∫æ√–Õß§åºŸấ ÷Ëß‰¥â‡ªìπÕ¬Ÿàµ—Èß·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
18≈Ÿ°Ê ‡Õã¬ «—π ÿ¥∑â“¬„°≈â¡“∂÷ß·≈â« ‡À¡◊Õπ∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥â¬‘π·≈â««à“»—µ√Ÿ¢Õßæ√–§√‘ µå°”≈—ß

®–¡“ ‡¥’Î¬«π’Èæ«°»—µ√Ÿπ—Èπ°Á‰¥â¡“°—π¡“°¡“¬·≈â« ́ ÷Ëß∑”„Àâ‡√“√Ÿâ«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√–§√‘ µåºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï‰¥â‡®‘¡*æ«°§ÿ≥¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï† ∑”„Àâæ«°§ÿ≥∑ÿ°§π√Ÿâ§«“¡
®√‘ß 21∑’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∑’ËæŸ¥«à“æ√–‡¬ Ÿ́‰¡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∫√—°…“§” —Ëß Õπ∑’Ë§ÿ≥‰¥â¬‘π¡“µ—Èß·µàµâπ ‡æ√“–∂â“§ÿ≥‡°Á∫√—°…“§” —Ëß 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

2:20 ‡®‘¡ ‡ªìπ«‘∏’∑’Ëæ√–‡®â“„™â„π°“√·µàßµ—Èß§π‡æ◊ËÕ∑”ß“π√—∫„™âæ‘‡»…
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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

26∑—ÈßÀ¡¥∑’Ëº¡‡¢’¬π¡“π’È ‡ªìπ‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫°“√∑’Ë¡’§πæ¬“¬“¡®–¡“À≈Õ°≈«ßæ«°§ÿ≥ 27æ√–
§√‘ µå‰¥â‡®‘¡*æ«°§ÿ≥¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥ ·≈–æ√–«‘≠≠“≥°Á¬—ßÕ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥ §ÿ≥°Á‡≈¬‰¡àµâÕß„Àâ
„§√¡“ ÕπÕ’° ‡æ√“–æ√–«‘≠≠“≥π—Èπ‰¥â Õπ„Àâ§ÿ≥√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫∑ÿ° ‘Ëß æ√–«‘≠≠“≥π—Èπ‡ªìπ§«“¡
®√‘ß·≈–®–‰¡àÀ≈Õ°≈«ß ¥—ßπ—Èπæ«°§ÿ≥§«√®–µ—Èß¡—Ëπ§ßÕ¬Ÿà„πæ√–§√‘ µå‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–«‘≠≠“≥
‰¥â Õππ—Èπ

28‡¥’Î¬«π’È¢Õ„Àâ≈Ÿ°‡≈Á°Ê ∑—ÈßÀ≈“¬µ—Èß¡—Ëπ§ßÕ¬Ÿà„πæ√–§√‘ µå  ‡æ◊ËÕ«à“‡¡◊ËÕ«—π∑’Ëæ√–§√‘ 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“

3¥Ÿ ‘ æ√–∫‘¥“‰¥â„Àâ§«“¡√—°Õ—π¬‘Ëß„À≠à°—∫‡√“¡“°¢π“¥‰Àπ ∂÷ß‰¥â‡√’¬°‡√“«à“‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–Õß§å
 ·≈–‡√“°Á‰¥â‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ®√‘ßÊ ‚≈°π’È ‰¡à√Ÿâ®—°æ√–Õß§å ́ ÷Ëß‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ë ‚≈°‰¡à√Ÿâ®—°‡√“‡À¡◊Õπ°—π

2‡æ◊ËÕπÊ ∑’Ë√—° µÕππ’È‡√“‰¥â‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“·≈â« ‡√“¬—ß‰¡à√Ÿâ«à“µàÕ‰ª¢â“ßÀπâ“‡√“®–‡ªìπÕ¬à“ß‰√
·µà‡√“√Ÿâ«à“‡¡◊ËÕæ√–§√‘ 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°ÁΩÉ“Ωóπ°Æ¢Õßæ√–‡®â“ ‡æ√“–§«“¡∫“ª°Á§◊Õ°“√ΩÉ“Ωóπ°Æπ—Ëπ‡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‰¥âøíß§” Õππ’È¡“µ—Èß·µàµâπ·≈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’ËπâÕß§√—∫ ‰¡àµâÕß·ª≈°„®À√Õ°∂â“‚≈°π’È‡°≈’¬¥æ«°§ÿ≥ 14‡√“√Ÿâ«à“‡√“‰¥âºà“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

1 ¬ÕÀåπ 3:15
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∑’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√Ÿâ«à“§«“¡√—°‡ªìπÕ¬à“ß‰√ §◊Õæ√–§√‘ µå‰¥â„Àâ™’«‘µ¢Õßæ√–Õß§å‡æ◊ËÕ‡√“ ‡√“
®÷ß§«√„Àâ™’«‘µ¢Õß‡√“ ‡æ◊ËÕæ’ËπâÕß¢Õß‡√“¥â«¬ 17§π∑’Ë¡’∑√—æ¬å ¡∫—µ‘¡“°¡“¬„π‚≈°π’È ‡¡◊ËÕ‡ÀÁπæ’ËπâÕß
¢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¬ŸàΩÉ“¬§«“¡®√‘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◊ËÕπÊ ∑’Ë√—° ∂â“„®‡√“‰¡à‰¥âøÑÕß«à“‡√“∑”º‘¥ ‡√“°Á¡’§«“¡¡—Ëπ„®∑’Ë®–‡¢â“æ∫æ√–‡®â“ 22·≈–
‡√“®–‰¥â√—∫∑ÿ° ‘Ëß∑’Ë‡√“¢Õ®“°æ√–‡®â“ ‡æ√“–‰¥â∑”µ“¡§” Õπ¢Õßæ√–Õß§å·≈–‰¥â∑” ‘Ëß∑’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

4 ‡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√“–¡’ºŸâ∑”π“¬∑’ËÀ≈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°

§«“¡√—°¡“®“°æ√–‡®â“
7‡æ◊ËÕπÊ ∑’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«‘∏’∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â· ¥ß§«“¡√—°„Àâ°—∫‡√“ §◊Õæ√–Õß§å‰¥â àßæ√–
∫ÿµ√‡æ’¬ßÕß§å‡¥’¬«¡“Õ¬Ÿà„π‚≈° ‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥â¡’™’«‘µ‚¥¬ºà“π∑“ßæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§åπ—Èπ 10π’Ë·À≈–
§◊Õ§«“¡√—°·∑â ‰¡à„™à«à“‡√“‰ª√—°æ√–Õß§å ·µàæ√–Õß§å√—°‡√“·≈– àßæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§å¡“‡ªìπ
‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“† ‡æ◊ËÕ®—¥°“√°—∫∫“ª¢Õß‡√“„ÀâÀ¡¥‰ª
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5:6 πÈ” Õ“®À¡“¬∂÷ß πÈ”µÕπ∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”
5:6 ‡≈◊Õ¥ Õ“®À¡“¬∂÷ß ‡≈◊Õ¥µÕπ∑’Ëæ√–‡¬´Ÿµ“¬

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 àßæ√–∫ÿµ√
¢Õßæ√–Õß§å¡“‡ªìπºŸâ™à«¬„Àâ‚≈°π’È√Õ¥æâπ®“°∫“ª 15§π∑’Ë¬Õ¡√—∫«à“æ√–‡¬ Ÿ́‡ªìπæ√–∫ÿµ√¢Õß
æ√–‡®â“ æ√–‡®â“°ÁÕ¬Ÿà„π§ππ—Èπ·≈–§ππ—Èπ°ÁÕ¬Ÿà„πæ√–‡®â“ 16¥—ßπ—Èπ‡√“®÷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—Èπ¥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∑’Ëæ«°‡√“¡’§«“¡√—°°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√—∫§” —Ëßπ’È®“°æ√–§√‘ µå§◊Õ§π∑’Ë√—°æ√–‡®â“µâÕß√—°æ’ËπâÕß
¢Õßµπ¥â«¬

≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“™π–‚≈°π’È·≈â«

5§π∑’Ë‡™◊ËÕ«à“æ√–‡¬ Ÿ́‡ªìπæ√–§√‘ µå°Á‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–§π∑’Ë√—°æ√–‡®â“°Á®–√—°
 ≈Ÿ°Ê ¢Õßæ√–Õß§å¥â«¬ 2·∫∫π’È ‘‡√“∂÷ß√Ÿâ«à“‡√“√—°≈Ÿ°Ê ¢Õßæ√–‡®â“®√‘ß §◊Õ‡¡◊ËÕ‡√“√—°æ√–‡®â“

·≈–∑”µ“¡§” —Ëß¢Õßæ√–Õß§å 3°“√∑’Ë®–√—°æ√–‡®â“À¡“¬§«“¡«à“‡√“®–∑”µ“¡§” —Ëß¢Õßæ√–Õß§å
·≈–§” —Ëß¢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“

æ√–‡®â“∫Õ°‡√“‡√◊ËÕß¢Õßæ√–∫ÿµ√
6æ√–‡¬´Ÿ§√‘ 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 “¡ ‘Ëß∑’Ë¬◊π¬—π«à“‡√◊ËÕßπ’È‡ªìπ®√‘ß§◊Õ 8æ√–«‘≠≠“≥ πÈ” ·≈–‡≈◊Õ¥ ∑—Èß “¡Õ¬à“ßπ’È ‰¥â¬◊π¬—πµ√ß
°—πÀ¡¥ 9∂â“‡√“¬Õ¡√—∫æ¬“π∑’Ë‡ªìπ¡πÿ…¬å«à“‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â ·≈â«‡¡◊ËÕæ√–‡®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‡™◊ËÕ§«“¡®√‘ß∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â¬◊π¬—π°—∫‡√“ §π

1 ¬ÕÀåπ 5:10

23 1john 26/8/03, 12:20 PM423



424

∑’Ë‰¡à‡™◊ËÕæ√–‡®â“°ÁÀ“«à“æ√–‡®â“‚°À° ‡æ√“–‡¢“‰¡à‡™◊ËÕ„π§”¬◊π¬—π¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫æ√–∫ÿµ√
¢Õßæ√–Õß§å 11 ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â¬◊π¬—π°—∫‡√“§◊Õ æ√–Õß§å®–„Àâ‡√“¡’™’«‘µ°—∫æ√–Õß§åµ≈Õ¥‰ª ·≈–
™’«‘µπ’È¡’Õ¬Ÿà„πæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§å‡∑à“π—Èπ 12§π∑’Ë¡’æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“Õ¬Ÿà¥â«¬ °Á®–¡’™’«‘µµ≈Õ¥
‰ª°—∫æ√–‡®â“ ·µà§π∑’Ë‰¡à¡’æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§å °Á‰¡à¡’™’«‘µµ≈Õ¥‰ª°—∫æ√–‡®â“

13º¡‰¥â‡¢’¬π‡√◊ËÕßπ’È∂÷ßæ«°§ÿ≥∑’Ë‰«â«“ß„®„πæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“  ‡æ◊ËÕæ«°§ÿ≥®–‰¥â√Ÿâ«à“ §ÿ≥
¬—ß¡’™’«‘µµ≈Õ¥‰ª°—∫æ√–‡®â“Õ¬Ÿà 14æ«°‡√“¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πæ√–‡®â“«à“ ∂â“‡√“¢ÕÕ–‰√µ“¡∑’Ëæ√–‡®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’ËπâÕß¢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‡√“√Ÿâ«à“§π∑’Ë‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“®–‰¡à∑”∫“ªÕ’°µàÕ‰ª æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“°Á‰¥â¥Ÿ·≈„Àâ‡¢“
ª≈Õ¥¿—¬ ·≈–¡“√π—Èπ°Á‰¡à “¡“√∂¡“∑”√â“¬‡¢“‰¥â 19‡√“√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

1®“°ºŸâπ”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√–‡¬ Ÿ́§√‘ µåæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–∫‘¥“„Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“ ·≈–
 —πµ‘ ÿ¢°—∫æ«°‡√“ „π¢≥–∑’Ëæ«°‡√“¡’™’«‘µµ“¡§«“¡®√‘ß·≈–¡’§«“¡√—°µàÕ°—π·≈–°—π

4º¡¥’„®¡“°∑’Ë√Ÿâ«à“≈Ÿ°Ê ¢Õß§ÿ≥∫“ß§π‡™◊ËÕøíß§«“¡®√‘ß‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–∫‘¥“¢Õßæ«°‡√“‰¥â
 —Ëß‰«â 5·≈â«µÕππ’È §ÿ≥ºŸâÀ≠‘ß§√—∫ º¡‰¡à‰¥â‡¢’¬π°Æ„À¡à„Àâ°—∫§ÿ≥ ·µàπ’Ë‡ªìπ°Æ∑’Ë‡√“¡’¡“µ—Èß·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’ÈÕ¬à“ß¡πÿ…¬å®√‘ßÊ §π·∫∫π’È‡ªìπ∑—Èß§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«‘Ëß≈È”Àπâ“‰ª ·≈–‰¡à‰¥â¬÷¥∂◊Õ§” —Ëß Õπ∑’Ë·∑â®√‘ß‡°’Ë¬«°—∫æ√–§√‘ µåÕ’°µàÕ‰ª §ππ—Èπ
°Á‰¡à¡’æ√–‡®â“Õ¬Ÿà¥â«¬  à«π§π‰Àπ∑’Ë¬÷¥∂◊Õ§” —Ëß Õπ∑’Ë·∑â®√‘ß §ππ—Èπ°Á¡’∑—Èßæ√–∫‘¥“·≈–æ√–∫ÿµ√
Õ¬Ÿà¥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
™—Ë«√â“¬∑’Ë‡¢“∑”¥â«¬

12¬—ß¡’Õ’°À≈“¬‡√◊ËÕß∑’Ëº¡Õ¬“°®–æŸ¥ ·µà‰¡àÕ¬“°‡¢’¬π‡ªìπ®¥À¡“¬ ‡æ√“–º¡À«—ß«à“®–‰¥â
¡“‡¬’Ë¬¡§ÿ≥ ®–‰¥âæŸ¥§ÿ¬°—πµàÕÀπâ“ ‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥â¡’§«“¡ ÿ¢Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë

13≈Ÿ°Ê ¢ÕßπâÕß “«§ÿ≥∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°‰«â °ÁΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâ§ÿ≥¥â«¬

1:1 ºŸâπ”Õ“«ÿ‚  „π∑’Ëπ’ÈÀ¡“¬∂÷ß ¬ÕÀåπ »‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
1:1 §ÿ≥ºŸâÀ≠‘ß Õ“®®–À¡“¬∂÷ßºŸâÀ≠‘ß§πÀπ÷Ëß®√‘ßÊ À√◊ÕÕ“®®–À¡“¬∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ ∂â“À¡“¬∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡

≈Ÿ°Ê ¢Õß‡∏Õ °ÁÀ¡“¬∂÷ßæ’ËπâÕß„πÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡π—Èπ ·≈–≈Ÿ°Ê ¢ÕßπâÕß “«§ÿ≥ („π¢âÕ13) §ßÀ¡“¬∂÷ßæ’ËπâÕß„πÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡
Õ’°·ÀàßÀπ÷Ëß

1:2 §«“¡®√‘ß À√◊Õ¢à“«¥’‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“
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®¥À¡“¬®“°¬ÕÀåπ ©∫—∫∑’Ë “¡

1®“°ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ *
 ∂÷ß°“¬Õ— ‡æ◊ËÕπ√—° ‡æ◊ËÕπ∑’Ëº¡√—°®√‘ßÊ
2‡æ◊ËÕπ√—°  º¡¢ÕÕ∏‘…∞“π„Àâ§ÿ≥‡®√‘≠√ÿàß‡√◊Õß„π∑ÿ°Õ¬à“ß·≈–¡’ ÿ¢¿“æ∑’Ë¥’‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë§ÿ≥

°”≈—ß‡ªìπÕ¬Ÿà 3º¡¥’„®¡“°‡¡◊ËÕ¡’æ’ËπâÕß∫“ß§π¡“∫Õ°«à“ §ÿ≥¬—ß¬÷¥¡—ËπÕ¬Ÿà„π§«“¡®√‘ß*·≈–¬—ß„™â
™’«‘µµ“¡§«“¡®√‘ßπ—Èπ 4‰¡à¡’Õ–‰√∑”„Àâº¡¥’„®¡“°‰ª°«à“π’ÈÕ’°·≈â« ‡¡◊ËÕ‰¥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
‡™◊ËÕæ√–‡®â“ 8¥—ßπ—Èπæ«°‡√“®÷ß§«√®–™à«¬‡À≈◊Õ§π‡™àππ’È ‡æ◊ËÕ®–‰¥â√à«¡¡◊Õ°—∫æ«°‡¢“„π°“√‡º¬·æ√à
§«“¡®√‘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—Èπ‰¡à¬Õ¡øíß‡√“ 10√Õ„Àâº¡¡“∂÷ß°àÕπ ·≈â«º¡®–™’È„Àâ‡ÀÁπ«à“‡¢“‰¥â∑”Õ–‰√≈ß‰ª∫â“ß √«¡∂÷ß‡√◊ËÕß
∑’Ë‡¢“‰ªπ‘π∑“„Àâ√â“¬æ«°‡√“ ·§àπ—Èπ¬—ß‰¡àæÕ µ—«‡¢“‡Õß‰¡à¬Õ¡µâÕπ√—∫æ’ËπâÕßæ«°π—Èπ∑’Ë‡¥‘π∑“ß
·≈â«¬—ß‰ª —ËßÀâ“¡æ’ËπâÕß∑’ËÕ¬“°µâÕπ√—∫§πæ«°π’ÈÕ’°¥â«¬ ∂â“„§√‰¡à∑”µ“¡ ‡¢“°Á®–‰≈àÕÕ°®“°À¡Ÿà
ª√–™ÿ¡

11‡æ◊ËÕπ√—° Õ¬à“‰ª‡≈’¬π·∫∫ ‘Ëß∑’Ë™—Ë«√â“¬ ·µà„Àâ‡≈’¬π·∫∫ ‘Ëß∑’Ë¥’  §π∑’Ë∑”¥’π—Èπ°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≈“¬‡√◊ËÕß∑’Ë®–∫Õ°§ÿ≥ ·µà‰¡àÕ¬“°‡¢’¬π‡ªìπ®¥À¡“¬ 14º¡À«—ß«à“®–‰¥â‡®Õ§ÿ≥
„π‡√Á«Ê π’È ·≈â«‡√“®–‰¥â§ÿ¬°—πµàÕÀπâ“

15¢Õæ√–‡®â“„Àâ —πµ‘ ÿ¢°—∫§ÿ≥ ‡æ◊ËÕπÊ ∑’Ëπ’ËΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâ§ÿ≥ ™à«¬Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß„Àâ
°—∫‡æ◊ËÕπÊ ·µà≈–§π∑’Ëπ—Ëπ¥â«¬

1:1 ºŸâÕ“«ÿ‚  „π∑’Ëπ’ÈÀ¡“¬∂÷ß ¬ÕÀåπ »‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́
1:3 §«“¡®√‘ß À√◊Õ¢à“«¥’‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“
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®¥À¡“¬®“°¬Ÿ¥“

    ®¥À¡“¬©∫—∫π’È ¬Ÿ¥“‡ªìπ§π‡¢’¬π ‡¢“‡ªìππâÕß™“¬¢Õß
æ√–‡¬ Ÿ́ ·≈–‡ªìππâÕß™“¬¢Õß¬“°Õ∫ ¬Ÿ¥“‡¢’¬π®¥À¡“¬©∫—∫π’È
‡æ◊ËÕª≈ÿ°„®æ’ËπâÕß„Àâ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡“°¢÷Èπ ·≈–‡¢’¬πµàÕµâ“π
æ«°∑’Ë™Õ∫ √â“ßªí≠À“·≈–æ«°Õ“®“√¬å∑’Ë Õπº‘¥Ê
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428¬Ÿ¥“ 1:1

®¥À¡“¬®“°¬Ÿ¥“

1®“°¬Ÿ¥“ ∑“ ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ·≈–‡ªìππâÕß¢Õß¬“°Õ∫
∂÷ß§π∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡√’¬°¡“‡ªìπ§π∑’Ëæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“√—° ·≈–‡ªìπ§π∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå

§ÿâ¡§√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
°—∫ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–Õß§å æ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫§«“¡‡™◊ËÕπ’È‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬«´÷Ëß‡æ’¬ßæÕ·≈â« ”À√—∫µ≈Õ¥‰ª

4‡æ√“–¡’∫“ß§π‰¥â·Õ∫‡¢â“¡“„π°≈ÿà¡¢Õßæ«°§ÿ≥ æ«°π’È‡ªìπæ«°∑’Ëæ√–‡®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∑‘Èßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå ºŸâ‡ªìπ‡®â“π“¬
·≈–Õß§å‡®â“™’«‘µ·µà‡æ’¬ßºŸâ‡¥’¬«¢Õß‡√“¥â«¬

5º¡Õ¬“°®–™à«¬‡µ◊Õπ§«“¡®”¢Õß§ÿ≥„π‡√◊ËÕß∑’Ë§ÿ≥√ŸâÕ¬Ÿà·≈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¡ ‡√◊ËÕß¢Õßæ«°∑Ÿµ «√√§å∑’Ë‰¡àæÕ„®°—∫µ”·ÀπàßÀπâ“∑’Ë∑’Ëæ√–‡®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◊ËπÊ √Õ∫Ê  Õß‡¡◊Õßπ—Èπ ∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ«°∑”º‘¥∫“ª∑“ß‡æ» æ«°«‘ª√‘µº‘¥‡æ» æ√–‡®â“®÷ß≈ß‚∑…
æ«°‡¢“¥â«¬‰ø∑’Ë‰¡à¡’«—π¥—∫ ‡æ◊ËÕ‡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∫àπ ™Õ∫®—∫º‘¥ ™Õ∫∑”µ“¡µ—≥À“√“§–¢Õßµ—«‡Õß ¢’ÈÕ«¥ ¢’Èª√–®∫ Õæ≈Õ‡æ◊ËÕ
ª√–‚¬™πå¢Õßµ—«‡Õß

°“√‡µ◊Õπ·≈– ‘Ëß∑’ËµâÕß∑”
17‡æ◊ËÕπÊ ∑’Ë√—° ¢Õ„Àâ®” ‘Ëß∑’Ëæ«°»‘…¬å‡Õ°†¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ 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°·¬°¢÷Èπ„πÀ¡Ÿàæ«°§ÿ≥ ·≈–æ«°‡¢“°Á∑”µ“¡ —≠™“µ≠“≥ ‡æ√“–
‰¡à¡’æ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡®â“Õ¬Ÿà¥â«¬

20 à«πæ«°§ÿ≥ ‡æ◊ËÕπ∑’Ë√—° ¢Õ„Àâ°àÕ√à“ß°—π¢÷Èπ∫π√“°∞“π¢ÕßÀ≈—°§«“¡‡™◊ËÕÕ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë ÿ¥
∑’Ë§ÿ≥¡’ ·≈–„ÀâÕ∏‘…∞“π¥â«¬§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ®“°æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï 21„Àâ§ÿ≥√—°…“‡π◊ÈÕ√—°…“µ—«
„Àâ§ßÕ¬Ÿà„π§«“¡√—°¢Õßæ√–‡®â“ √–À«à“ß∑’Ë§ÿ≥√Õ§Õ¬æ√–‡¬ Ÿ́§√‘ 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–‡ªóôÕπ∫“ª

 √√‡ √‘≠æ√–‡®â“
24æ√–‡®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§◊Õæ√–‡®â“‡æ’¬ßÕß§å‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ
‡ªìπæ√–ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“ ¢Õ„Àâæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ 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

¬Ÿ¥“ 1:25
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À¡«¥Àπ—ß ◊Õ«‘«√≥å

Àπ—ß ◊Õ«‘«√≥å·µ°µà“ß®“°Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡Õ◊ËπÊ„π
æ√–§—¡¿’√å„À¡à ∑—Èß„π¥â“π¿“…“∑’Ë„™â ·≈–Õ“√¡≥å¢ÕßºŸâ‡¢’¬π
´÷Ëß°Á§◊Õ¬ÕÀåπ ¬ÕÀåπ‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°§πÀπ÷Ëß„π ‘∫ Õß§π¢Õß
æ√–‡¬ Ÿ́ ¬ÕÀåπ‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È¢÷Èπ¡“ ‡æ◊ËÕ‡≈à“∂÷ßπ‘¡‘µ∑’Ë
‡¢“‡ÀÁπ ¿“æ·≈–√Ÿªµà“ßÊ∑’Ë∫√√¬“¬ à«π„À≠à®–¡“®“°æ√–
§—¡¿’√å‡¥‘¡ ¥—ßπ—Èπ∂â“®–„Àâ‡ÀÁπ¿“æ™—¥‡®π∑’Ë ÿ¥ °ÁµâÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
°—∫¢âÕ§«“¡„πæ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡ Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È¬È”„Àâ§√‘ ‡µ’¬π¡—Ëπ„®
„π™—¬™π–∑’Ëæ«°‡¢“¡’‡Àπ◊ÕÕ”π“®™—Ë«√â“¬µà“ßÊ ´÷Ëß‡ªìπ™—¬™π–
∑’Ë‡¢“‰¥â¡“‚¥¬ºà“π∑“ßƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–‡®â“·≈–æ√–‡¬´Ÿ
§√‘ µåºŸâ‡ªìπ∑—Èß·¡à∑—æ·≈–ºŸâ™à«¬¢Õßæ«°‡¢“
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«‘«√≥å
¬ÕÀåπæŸ¥‡°’Ë¬«°—∫Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È

1π’Ë§◊Õ ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“¡Õ∫„Àâæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåπ”¡“‡ªî¥‡º¬* ‡æ◊ËÕæ√–Õß§å®–‰¥âπ”‰ª· ¥ß„Àâæ«°
 ∑“ ¢Õßæ√–Õß§å√Ÿâ∂÷ß ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë®–µâÕß‡°‘¥¢÷Èπ„π‡√Á«Ê π’È æ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå‰¥â àß∑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∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́‰¥â‡ªî¥‡º¬„Àâ√Ÿâ 3§π∑’Ë‰¥âÕà“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

¬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≥“·≈– —πµ‘ ÿ¢®“°æ√–‡®â“ºŸâ∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π „πÕ¥’µ·≈–°”≈—ß

®–¡“„πÕπ“§µ ·≈–®“°æ√–«‘≠≠“≥∑—Èß‡®Á¥∑’ËÕ¬ŸàµàÕÀπâ“∫—≈≈—ß°å¢Õßæ√–Õß§å 5·≈–®“°æ√–‡¬ Ÿ́
ºŸâ‡ªìπæ¬“π∑’Ë´◊ËÕ —µ¬å ‡ªìπ§π·√°∑’Ëøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬·≈–‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“®‡Àπ◊Õ°…—µ√‘¬å
∑—ÈßÀ≈“¬„π‚≈°π’È

æ√–‡¬ Ÿ́§√‘ 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—ÈπÕ¬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
9º¡§◊Õ¬ÕÀåπ æ’Ë™“¬¢Õßæ«°§ÿ≥ ∑’Ë√à«¡∑ÿ°¢å √à«¡§√Õ∫§√Õß‡ªìπ°…—µ√‘¬å ·≈–√à«¡Õ¥∑π

°—∫æ«°§ÿ≥„πæ√–‡¬ Ÿ́  ∑’Ëº¡‡ªìππ—°‚∑…Õ¬Ÿà∫π‡°“–ªí∑¡Õ *π’È °Á‡æ√“–º¡‰¥âª√–°“»∂âÕ¬§”¢Õß

1:1 ‡ªî¥‡º¬ À¡“¬∂÷ß °“√‡ªî¥ °“√‰¡àª°ªî¥  À√◊Õ°“√∑”„Àâ√Ÿâ§«“¡®√‘ß´÷Ëß∂Ÿ°´àÕπÕ¬Ÿà
1:4 ‡Õ‡™’¬ §◊Õ¥â“πµ–«—πµ°¢Õß§“∫ ¡ÿ∑√„π‡Õ‡™’¬µ–«—πµ° √–À«à“ß∑–‡≈¥”°—∫∑–‡≈‡¡¥‘‡µÕ√å‡√‡π’¬π (ª√–‡∑»µÿ√°’

„πªí®®ÿ∫—π)
1:7 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
1:7 ·∑ßæ√–Õß§å ‡¡◊ËÕæ√–‡¬ Ÿ́∂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
1:8 ®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¿“…“‰∑¬
1:9 ªí∑¡Õ  §◊Õ‡°“–‡≈Á°Ê „π∑–‡≈‡Õ‡®’È¬π „°≈â™“¬Ωíòß¢Õßª√–‡∑»µÿ√°’
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æ√–‡®â“† ·≈–‡ªìπæ¬“π‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡¬ Ÿ́ 10„π«—π¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ*π—Èπ 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° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‡®â“‰¥â‡ÀÁπ ≈ß‰ª„πÀπ—ß ◊Õ¡â«π ·≈â« àß‰ª„ÀâÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡∑—Èß‡®Á¥·Ààß ∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¡◊Õß
‡Õ‡ø´—  ‡¡◊Õß ‡¡Õ√åπ“ ‡¡◊Õß‡ªÕ√å°“¡—¡ ‡¡◊Õß∏‘¬“∑‘√“ ‡¡◊Õß´“√å¥‘  ‡¡◊Õßøî≈“‡¥≈‡øï¬ ·≈–
‡¡◊Õß‡≈“¥’‡ ’́¬é

12‡¡◊ËÕº¡À—π‰ª‡æ◊ËÕ¥Ÿ«à“„§√æŸ¥°—∫º¡ º¡‡ÀÁπ∞“π‚§¡‰ø∑Õß§”‡®Á¥Õ—π 13∑à“¡°≈“ß‚§¡‰øπ—Èπ
º¡‡ÀÁπºŸâÀπ÷Ëß ÷́Ëß¥Ÿ‡À¡◊Õπ°—∫§π  «¡‡ ◊ÈÕ§≈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‡¡◊ËÕº¡‡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‰¡àµâÕß°≈—«é ‡√“§◊Õ®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ·≈–®ÿ¥®∫ 18‡√“‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’™’«‘µÕ¬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¡
∑—Èß‡®Á¥·Ààßπ—Ëπ‡Õß

¢à“«∑’Ë àß‰ª∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡‡¡◊Õß‡Õ‡ø´— 

2 „Àâ‡¢’¬π∂÷ß∑Ÿµ «√√§å¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡„π‡¡◊Õß‡Õ‡ø´— «à“
 çæ√–Õß§åºŸâ∑’Ë∂◊Õ¥“«∑—Èß‡®Á¥¥«ß„π¡◊Õ¢«“ ·≈–‡¥‘πÕ¬Ÿà∑à“¡°≈“ß∞“π‚§¡‰ø∑Õß§”∑—Èß‡®Á¥Õ—πæŸ¥

«à“ 2‡√“√Ÿâ°“√°√–∑”¢Õß‡®â“ √Ÿâ∂÷ßß“πÀπ—°∑’Ë‡®â“∑” √Ÿâ∂÷ß§«“¡∑√À¥Õ¥∑π¢Õß‡®â“ √Ÿâ«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‡√◊ËÕß∑’Ë‡®â“‰¥â∑‘Èß§«“¡√—°∑’Ë‡®â“¡’Õ¬Ÿà„πµÕπ·√°π—Èπ 5¥—ßπ—Èπ ≈Õß
π÷°¥Ÿ ‘«à“ ‡®â“‰¥âº‘¥‰ª®“° ¿“æ‡¥‘¡·§à‰Àπ °≈—∫µ—«°≈—∫„®·≈â«°≈—∫‰ª∑”‡À¡◊Õπ‡¥‘¡∑’Ë∑”µ—Èß·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
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" ́ ÷ËßÕ“®®–À¡“¬∂÷ß∑Ÿµ «√√§åª√–®”À¡Ÿàª√–™ÿ¡π—ÈπÊ À√◊ÕºŸâπ”À¡Ÿàª√–™ÿ¡π—ÈπÊ

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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7 ç„§√∑’Ë¡’ÀŸ °Á„Àâøíß ‘Ëß∑’Ëæ√–«‘≠≠“≥†∫Õ°°—∫À¡Ÿàª√–™ÿ¡µà“ßÊ ·≈â«„§√∑’Ë‰¥â√—∫™—¬™π– ‡√“
®–„Àâ°‘πº≈®“°µâπ‰¡â∑’Ë„Àâ™’«‘µ´÷ËßÕ¬Ÿà„π «π¢Õßæ√–‡®â“é*

¢à“«∑’Ë àß‰ª∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡‡¡◊Õß ‡¡Õ√åπ“
8„Àâ‡¢’¬π∂÷ß∑Ÿµ «√√§å¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™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—Èπ∑’Ë‡√’¬°µ—«‡Õß«à“‡ªìπ¬‘«∑—ÈßÊ ∑’Ë
‰¡à„™à ·µà‡ªìπ°≈ÿà¡§π¢Õß´“µ“π 10‰¡àµâÕß°≈—«‡≈¬ ∂÷ß ‘Ëß∑’Ë‡®â“°”≈—ß®–µâÕß∑π∑ÿ°¢å∑√¡“ππ—Èπ øíß
„Àâ¥’ ́ “µ“π°”≈—ß®–®—∫‡®â“∫“ß§π¢—ß§ÿ°‡æ◊ËÕ∑¥ 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¡’ÀŸ °Á„Àâøíß ‘Ëß∑’Ëæ√–«‘≠≠“≥∫Õ°°—∫À¡Ÿàª√–™ÿ¡µà“ßÊ ·≈â«„§√∑’Ë‰¥â√—∫™—¬™π– ®–‰¡à
‰¥â√—∫Õ—πµ√“¬®“°°“√µ“¬„π§√—Èß∑’Ë Õßé

¢à“«∑’Ë àß‰ª∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡‡¡◊Õß‡ªÕ√å°“¡—¡
12„Àâ‡¢’¬π∂÷ß∑Ÿµ «√√§å¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡„π‡¡◊Õß‡ªÕ√å°“¡—¡«à“
çæ√–Õß§åºŸâ∑’Ë¡’¥“∫ Õß§¡æŸ¥«à“ 13‡√“√Ÿâ®—°∑’Ë∑’Ë‡®â“Õ¬Ÿàπ—Èπ ́ ÷Ëß‡ªìπ∑’Ëµ—Èß¢Õß∫—≈≈—ß°å´“µ“π ·≈–

‡√“√Ÿâ«à“‡®â“¬—ß®ß√—°¿—°¥’µàÕ‡√“ ‡®â“‰¡à‡§¬À¬ÿ¥‰«â«“ß„®‡√“‡≈¬ ·¡â„π‡«≈“∑’ËÕ—π∑’æ“ æ¬“πºŸấ ◊ËÕ —µ¬å*¢Õß
‡√“∂Ÿ°¶à“„π‡¡◊Õß¢Õß‡®â“ ·≈–‡ªìπ‡¡◊Õß∑’Ë́ “µ“πÕ“»—¬Õ¬Ÿà

14·µàÕ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ‡√“¡’∫“ß‡√◊ËÕß∑’Ë®–µàÕ«à“‡®â“ §◊Õ ‡√◊ËÕß∑’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‡ à́π‰À«â√Ÿª‡§“√æ* ·≈–∑”º‘¥∫“ª∑“ß‡æ» 15¥—ßπ—Èπ æ«°‡®â“
∫“ß§π®÷ß‡ªìπ‡À¡◊Õπ°—∫æ«°Õ‘ √“‡Õ≈π—Èπ §◊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„Àâøíß ‘Ëß∑’Ëæ√–«‘≠≠“≥∫Õ°°—∫À¡Ÿàª√–™ÿ¡µà“ßÊ ·≈â«„§√∑’Ë‰¥â√—∫™—¬™π– ‡√“®–
„ÀâÕ“À“√∑‘æ¬å*∑’Ë‡°Á∫ à́ÕπÕ¬Ÿà ·≈–®–„ÀâÀ‘π ’¢“«°—∫§ππ—Èπ¥â«¬ ‚¥¬∑’ËÀ‘ππ—Èπ‰¥â®“√÷°™◊ËÕ„À¡à‡Õ“‰«â
‰¡à¡’„§√√Ÿâ™◊ËÕπ—ÈππÕ°®“°§π∑’Ë‰¥â√—∫‡∑à“π—Èπé

2:7 µâπ‰¡â∑’Ë„Àâ™’«‘µ ÷́ËßÕ¬Ÿà„π «π¢Õßæ√–‡®â“ ¢âÕπ’ÈÕà“π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õ«‘«√≥å 22:2,14 Àπ—ß ◊Õª∞¡°“≈ 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‡ªìπºŸâ™π–·≈â« ∫“ß§√—Èß¬—ß„ à¡ß°ÿÆ‡æ◊ËÕ· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“® À√◊Õ¡’∞“π– ŸßÀ√◊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—¡ ‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“„π ¡—¬‚∫√“≥ ‡¢“¡“®“°‡¡‚ ‚ª‡µ‡¡’¬ °…—µ√‘¬å¢Õß™“«‚¡Õ—∫∑’Ë™◊ËÕ ∫“≈“§ ®â“ß‡¢“„Àâ

 “ª·™àß™“«Õ‘ √“‡Õ≈ ·µàæ√–‡®â“ —Ëß„Àâ∫“≈“Õ—¡Õ«¬æ√™“«Õ‘ √“‡Õ≈·∑π ¥Ÿ‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õ °—π¥“√«‘∂’ 22-24 ·µàµàÕ
¡“∫“≈“Õ—¡‰¥âπ”§πÕ‘ √“‡Õ≈À≈ß‰ª∑”º‘¥∫“ª∑“ß‡æ»°—∫™“«¡’‡¥’¬π·≈–°√“∫‰À«âæ√–Õ◊Ëπ¥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

«‘«√≥å 2:17
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¢à“«∑’Ë àß‰ª∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡‡¡◊Õß∏‘¬“∑‘√“
18„Àâ‡¢’¬π∂÷ß∑Ÿµ «√√§å¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™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‡√“√Ÿâ°“√°√–∑”¢Õß‡®â“ §«“¡‰«â«“ß„® °“√¥Ÿ·≈√—∫„™â
·≈–§«“¡∑√À¥Õ¥∑π∑’Ë‡®â“¡’ ·≈–‡√“√Ÿâ«à“µÕππ’È‡®â“‰¥â∑”¡“°°«à“µÕπ∑’Ë‡®â“‡æ‘Ëß¡“‰«â«“ß„®‡√“„À¡àÊ
20·µà‡√“¡’‡√◊ËÕß∑’Ë®–µàÕ«à“‡®â“ §◊Õ‡®â“‰¥âÕ¥∑πµàÕºŸâÀ≠‘ß§ππ—Èπ∑’Ë™◊ËÕ‡¬‡´‡∫≈*ºŸâ∑’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‡ ◊ËÕ·≈–®–∑”„Àâ§π∑’Ë‡≈àπ™Ÿâ°—∫π“ß‰¥â√—∫§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“πÕ¬à“ß· π “À— 
‡«âπ·µà«à“§π‡À≈à“π—Èπ®–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‘µà“ßÊ °—∫§π∑’Ë‰¥â√—∫™—¬™π– ·≈–§π∑’Ë∑”µ“¡§” —Ëß¢Õß‡√“®π∂÷ß
∑’Ë ÿ¥ 27ù‡¢“®–ª°§√Õß™π™“µ‘µà“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√–®”√ÿàß*°—∫§ππ—Èπ¥â«¬ 29 „§√∑’Ë¡’ÀŸ°Á„Àâøíß ‘Ëß∑’Ë
æ√–«‘≠≠“≥†∫Õ°°—∫À¡Ÿàª√–™ÿ¡µà“ßÊé

¢à“«∑’Ë àß‰ª∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡‡¡◊Õß´“√å¥‘ 

3 „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‡ ◊ÈÕºâ“¢Õßµ—«‡Õß °ª√°¥â«¬°“√
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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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‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“®µ—¥ ‘π«à“„§√®–¡’ ‘∑∏‘Ï‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß„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

∑”∫“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¬
7„Àâ‡¢’¬π∂÷ß∑Ÿµ «√√§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“* ÷́Ëß‰¡à¡’„§√ªî¥‰¥â ‡√“√Ÿâ«à“‡®â“‰¡à„™àºŸâ¡’Õ‘∑∏‘æ≈ ·µà‡®â“‰¥â∑”µ“¡§” Õπ
¢Õß‡√“ ·≈–‰¡à¬Õ¡æŸ¥«à“‰¡à√Ÿâ®—°‡√“ 9øíß‰«â„Àâ¥’ ¡’°≈ÿà¡§πÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ ∑’ËÕâ“ß«à“æ«°‡¢“‡ªìπ§π¬‘« ·µà
‡¢“‚°À° ‡¢“‡ªìπæ«°¢Õß´“µ“π §Õ¬¥Ÿπ– ‡√“®–∑”„Àâæ«°‡¢“¡“°√“∫≈ß·∑∫‡∑â“¢Õß‡®â“
·≈–∑”„Àâæ«°π—Èπ√Ÿâ«à“‡√“√—°‡®â“ 10‡®â“‡™◊ËÕøíß§” —Ëß∑’Ë∫Õ°„ÀâÕ¥∑π ‡æ√“–Õ¬à“ßπ—Èπ‡√“®–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—Èß„Àâ§ππ—Èπ∑’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§√‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡„À¡à*∑’Ë≈ß¡“®“°æ√–‡®â“∫π «√√§å πÕ°®“°π’È‡√“®–‡¢’¬π™◊ËÕ
„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§åºŸâ∑’Ë‰¥â™◊ËÕ«à“Õ“‡¡π* ºŸâ∑’Ë́ ◊ËÕ —µ¬å ºŸâ‡ªìπæ¬“π∑’Ë·∑â®√‘ß æ√–‡®â“‰¥â √â“ß∑ÿ° ‘Ëß¢÷Èπ¡“

ºà“π∑“ßºŸâπ’ÈæŸ¥«à“ 15‡√“√Ÿâ°“√°√–∑”¢Õß‡®â“ ‡®â“‰¡à√Ÿâ√âÕπ√ŸâÀπ“« ‡√“Õ¬“°„Àâ‡®â“√Ÿâ√âÕπÀ√◊Õ√ŸâÀπ“«
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“ ◊́ÈÕ‡ ◊ÈÕºâ“ ’¢“«‰ª„ à‡æ◊ËÕ®–‰¥â‰¡àµâÕßÕ“¬
‡æ√“–‡ª≈◊Õ¬°“¬Õ¬Ÿà ·≈â«„Àâ´◊ÈÕ¬“¡“„ àµ“¢Õß‡®â“‡æ◊ËÕ®–‰¥â¡Õß‡ÀÁπé

19ç‡√“√—°„§√‡√“°Á®–µ—°‡µ◊Õπ·≈–µ’ Õπ§ππ—Èπ  ¥—ßπ—Èπ „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

«‘«√≥å 3:20
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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„Àâøíß ‘Ëß∑’Ëæ√–«‘≠≠“≥† ‰¥â∫Õ°
°—∫À¡Ÿàª√–™ÿ¡µà“ßÊé

¬ÕÀåπ‡ÀÁπ «√√§å

4À≈—ß®“°π—Èπº¡‡ÀÁπª√–µŸ «√√§å‡ªî¥Õâ“Õ¬Ÿàµ√ßÀπâ“ ·≈–º¡‰¥â¬‘π‡ ’¬ß∑’Ë‰¥âæŸ¥°—∫º¡§√—Èß·√°
 ∑’Ë¥—ß§≈â“¬°—∫‡ ’¬ß·µ√æŸ¥«à“ ç¢÷Èπ¡“∫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 ¡’
√ÿâß ’ «à“ß ¥„ ‡À¡◊Õπ·°â«¡√°µ≈âÕ¡Õ¬Ÿà 4πÕ°®“°π’È¬—ß¡’∫—≈≈—ß°åÕ’°¬’Ë ‘∫ ’Ë∫—≈≈—ß°å ≈âÕ¡√Õ∫∫—≈≈—ß°å
π—Èπ ·≈–¡’ºŸâÕ“«ÿ‚ ¬’Ë ‘∫ ’ËÕß§å*π—ËßÕ¬Ÿà∫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 ‘Ëß¡’™’«‘µµπ·√°‡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 ‘Ëß¡’™’«‘µ∑—Èß ’Ë°≈à“«§” √√‡ √‘≠∂«“¬æ√–‡°’¬√µ‘ ·≈–¢Õ∫§ÿ≥æ√–Õß§åºŸâ∑’Ëπ—ËßÕ¬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

Àπ—ß ◊Õ¡â«π°—∫≈Ÿ°·°–

5·≈â«º¡°Á‡ÀÁπÀπ—ß ◊Õ¡â«π*¡â«πÀπ÷Ëß„π¡◊Õ¢«“¢Õßæ√–Õß§åºŸâ∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà∫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®–·°–

4:4 ºŸâÕ“«ÿ‚ ¬’Ë ‘∫ ’ËÕß§å ¥Ÿ‡À¡◊Õπ°—∫‡ªìπæ«°∑Ÿµ «√√§å√ÿàπÕ“«ÿ‚  ∑’Ë‡ªìπºŸâπ”„π°“√ª√–™ÿ¡∫π «√√§å
4:7 „Àâ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ ‘Ëß¡’™’«‘µ∑’ËÕ∏‘∫“¬Õ¬Ÿà„πÀπ—ß ◊Õ ‡Õ‡ ‡§’¬≈ 1:4-14
5:1 Àπ—ß ◊Õ¡â«π §◊ÕÀπ—ßÀ√◊Õ°√–¥“…¡â«π¬“«∑’Ë„™â ”À√—∫‡¢’¬π
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µ√“·≈–‡ªî¥Àπ—ß ◊Õ¡â«ππ’ÈÕÕ°é 3·µà°Á‰¡à¡’„§√„π «√√§å ∫π‚≈°À√◊Õ„µâ·ºàπ¥‘π‚≈° ∑’Ë‡À¡“– ¡®–
‡ªî¥Àπ—ß ◊Õ¡â«ππ’ÈÕÕ°¡“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¡’ºŸâÕ“«ÿ‚ * Õß§åÀπ÷ËßæŸ¥°—∫º¡«à“ çÕ¬à“√âÕß‰Àâ‡≈¬ ¥Ÿπ—Ëπ ‘  ‘ß‚µ®“°‡ºà“
¢Õß¬Ÿ¥“* ºŸâ‡ªìπ “¬‡≈◊Õ¥Õ—π¬‘Ëß„À≠à¢Õß¥“«‘¥* ‰¥â√—∫™—¬™π– ·≈– “¡“√∂·°–µ√“ª√–∑—∫∑—Èß‡®Á¥
¥«ß ·≈–‡ªî¥Àπ—ß ◊Õ¡â«ππ’ÈÕÕ°‰¥âé

6·≈â«º¡°Á‡ÀÁπ≈Ÿ°·°–*µ—«Àπ÷Ëß¬◊πÕ¬Ÿàµ√ß°≈“ß„°≈âÊ °—∫∫—≈≈—ß°å ·≈–¡’ ‘Ëß¡’™’«‘µ∑—Èß ’Ë·≈–æ«°
ºŸâÕ“«ÿ‚ ≈âÕ¡√Õ∫¡—πÕ¬Ÿà ¥Ÿ‡À¡◊Õπ«à“≈Ÿ°·°–*µ—«π—Èπ ‡§¬∂Ÿ°¶à“¡“·≈â« ¡—π¡’‡®Á¥‡¢“ ·≈–‡®Á¥µ“ ́ ÷Ëß
‡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—Èπ®“°¡◊Õ¢«“¢Õßæ√–‡®â“ ºŸâ∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà∫π∫—≈≈—ß°å 8‡¡◊ËÕ≈Ÿ°·°–µ—«π—Èπ√—∫Àπ—ß ◊Õ¡â«π
π—Èπ  ‘Ëß¡’™’«‘µ∑—Èß ’Ë°—∫æ«°ºŸâÕ“«ÿ‚ ∑—Èß¬’Ë ‘∫ ’ËÕß§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 ∑’ËÕ¬Ÿà≈âÕ¡√Õ∫∫—≈≈—ß°å  ‘Ëß
¡’™’«‘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—Èπº¡°Á‰¥â¬‘π‡ ’¬ßæ«° ‘Ëß¡’™’«‘µ∑—Èßª«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—Èπ ‘Ëß¡’™’«‘µ∑—Èß ’Ë °ÁæŸ¥«à“ çÕ“‡¡πé* ·≈â«ºŸâÕ“«ÿ‚ ∑—Èß¬’Ë ‘∫ ’ËÕß§å°Á°â¡≈ß°√“∫π¡— °“√

5:5 ºŸâÕ“«ÿ‚  ‡ªìπºŸâÕ“«ÿ‚ Õß§åÀπ÷Ëß„π¬’Ë ‘∫ ’ËÕß§å ¥Ÿ‡À¡◊Õπ°—∫‡ªìπæ«°∑Ÿµ «√√§å√ÿàπÕ“«ÿ‚  ∑’Ë‡ªìπºŸâπ”„π°“√ª√–™ÿ¡∫π «√√§å
5:5  ‘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

«‘«√≥å 5:14
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438«‘«√≥å 6:1

ºπ÷°À°Õ—π·√°

6º¡‡ÀÁπ≈Ÿ°·°–‡ªî¥ºπ÷°Õ—π·√°ÕÕ°¡“®“°∑—ÈßÀ¡¥‡®Á¥Õ—π º¡‰¥â¬‘π‡ ’¬ß¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘µµ—«·√°
 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‡¡◊ËÕ≈Ÿ°·°–‡ªî¥ºπ÷°∑’Ë ÕßÕÕ° º¡‰¥â¬‘π‡ ’¬ß¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘µµ—«∑’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‡¡◊ËÕ≈Ÿ°·°–‡ªî¥ºπ÷°∑’Ë “¡ÕÕ° º¡‰¥â¬‘π‡ ’¬ß¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘µµ—«∑’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 ∑—Èß Õß‰¥â√—∫Õ”π“®∑’Ë®–¶à“Àπ÷Ëß„π ’Ë¢Õß¡πÿ…¬å„π‚≈°π’È ¥â«¬§¡¥“∫ §«“¡Õ¥¬“°
‚√§√–∫“¥ ·≈–æ«° —µ«å√â“¬µà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà∫π‚≈°

9‡¡◊ËÕ≈Ÿ°·°–‡ªî¥ºπ÷°∑’ËÀâ“ÕÕ° º¡‡ÀÁπ«‘≠≠“≥À≈“¬¥«ß„µâ·∑àπ∫Ÿ™“†‡ªìπ«‘≠≠“≥¢ÕßºŸâ∑’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∫‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡ ’¢“«„Àâ·°à‡¢“‡À≈à“π—Èπ ·≈–∫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‡¡◊ËÕ≈Ÿ°·°–‡ªî¥ºπ÷°∑’ËÀ°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‡√“·≈– à́Õπæ«°‡√“‡Õ“‰«â ‡æ◊ËÕ
«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 §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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™“«Õ‘ √“‡Õ≈  ®”π«πÀπ÷Ëß· π ’ËÀ¡◊Ëπ ’Ëæ—π§π

7À≈—ß®“°π—Èπ º¡‡ÀÁπ∑Ÿµ «√√§å ’ËÕß§å¬◊πÕ¬Ÿà∑’Ë ’Ë¡ÿ¡‚≈° ·≈–Àâ“¡≈¡∑—Èß ’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
°‘Ëßª“≈å¡ 10æ«°‡¢“µ–‚°π‡ ’¬ß¥—ß«à“ çƒ∑∏‘ÏÕ”π“®∑’Ë™à«¬„Àâ√Õ¥‡ªìπ¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà∫π∫—≈≈—ß°å
·≈–‡ªìπ¢Õß≈Ÿ°·°– 11∑Ÿµ «√√§å∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë¬◊π≈âÕ¡√Õ∫∫—≈≈—ß°å ·≈–≈âÕ¡√Õ∫æ«°ºŸâÕ“«ÿ‚ ·≈– ‘Ëß
¡’™’«‘µ∑—Èß ’Ëπ—Èπ‰¥â°â¡Àπâ“≈ß°√“∫Õ¬ŸàµàÕÀπâ“∫—≈≈—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—ÈπºŸâÕ“«ÿ‚ Õß§åÀπ÷Ëß‰¥â∂“¡º¡«à“ çæ«°∑’Ë «¡‡ ◊ÈÕ§≈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°·°–

7:3 ª√–∑—∫µ√“‰«â∑’ËÀπâ“º“° À¡“¬∂÷ß æ√–‡®â“®–ª°ªÑÕß§π∑’Ë‰¥â√—∫°“√ª√–∑—∫µ√“π’È „π™à«ß‡«≈“∑’Ëæ√–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«°‡¢“

«‘«√≥å 7:14
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®π¡—π¢“« –Õ“¥ 15æ«°‡¢“∂÷ß‰¥â¡“Õ¬ŸàµàÕÀπâ“∫—≈≈—ß°å¢Õßæ√–‡®â“  ·≈–√—∫„™âæ√–Õß§å∑—Èß°≈“ß«—π
·≈–°≈“ß§◊π„πæ√–«‘À“√†¢Õßæ√–Õß§å ·≈–æ√–Õß§å∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà∫π∫—≈≈—ß°å ®–Õ¬Ÿà§ÿâ¡§√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¥

8 ‡¡◊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®“°‡§√◊ËÕßÀÕ¡„π¡◊Õ∑Ÿµ «√√§åÕß§åπ—Èπ ·≈–§”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«

∑Ÿµ «√√§å∑—Èß‡®Á¥‡ªÉ“·µ√
6®“°π—Èπ∑Ÿµ «√√§å∑—Èß‡®Á¥Õß§å µà“ß°Á‡µ√’¬¡æ√âÕ¡∑’Ë®–‡ªÉ“·µ√∑—Èß‡®Á¥Õ—π¢Õßµπ‡Õß 7‡¡◊ËÕ∑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‡¡◊ËÕ∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑’Ë Õß‡ªÉ“·µ√¢÷Èπ ¡’ ‘ËßÀπ÷Ëß∑’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‡¡◊ËÕ∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑’Ë “¡‡ªÉ“·µ√¢÷Èπ ¥“«„À≠à¥«ßÀπ÷Ëß∑’Ë≈ÿ°‰À¡â‚™µ‘™à«ß‡À¡◊Õπ°—∫§∫‡æ≈‘ß
°Áµ°≈ß¡“®“°øÑ“ ≈ß‰ªÀπ÷Ëß„π “¡ à«π¢Õß·¡àπÈ”∑—ÈßÀ≈“¬·≈–·À≈àßπÈ”æÿµà“ßÊ 11¥“«¥«ßπ—Èπ™◊ËÕ
«à“ ∫Õ√–‡æÁ¥ ∑”„ÀâÀπ÷Ëß„π “¡¢ÕßπÈ”¡’√ ¢¡ ∑”„Àâ§π¡“°¡“¬∑’Ë¥◊Ë¡πÈ”π—Èπµ“¬‰ª

12‡¡◊ËÕ∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑’Ë ’Ë‡ªÉ“·µ√¢÷Èπ ∑”„ÀâÀπ÷Ëß„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«∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà∫π·ºàπ¥‘π‚≈°† ‡æ√“–‡¡◊ËÕ∑Ÿµ «√√§å
 “¡Õß§å∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà ‡ªÉ“·µ√¢÷Èπ¡“ æ«°‡¢“°Á®–À¡¥»—°¥‘Ï»√’‰ªé

9 ‡¡◊ËÕ∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑’ËÀâ“‡ªÉ“·µ√¢÷Èπ º¡‡ÀÁπ¥“«¥«ßÀπ÷Ëßµ°®“°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 À≈ÿ¡∑’Ë≈÷°¡“° ‡ªìπ‡À«À√◊ÕÀ≈ÿ¡∑’Ë≈÷°·∫∫‰¡à¡’®ÿ¥ ‘Èπ ÿ¥ §”π’È„™â„π∫∑∑’Ë 9:1,2,11; 11:7; 17:8; 20:1,3
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„Àâ¡◊¥¡‘¥‰ª 3¡’ΩŸßµ—Í°·µπ∫‘πÕÕ°¡“®“°§«—ππ’È≈ß¡“∫π·ºàπ¥‘π‚≈° æ«°¡—π‰¥â√—∫Õ”π“®®“°æ√–‡®â“
„ÀâµàÕ¬‰¥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¬Ÿà∫πÀπâ“º“°‡∑à“π—Èπ 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—Èπ ¡πÿ…¬å®–· «ßÀ“§«“¡µ“¬·µà°ÁÀ“‰¡à‡®Õ æ«°‡¢“Õ¬“°µ“¬ ·µà§«“¡µ“¬®–Àπ’‰ª®“°æ«°‡¢“

7æ«°µ—Í°·µππ’È ¥Ÿ‡À¡◊Õπ¡â“∑’Ëæ√âÕ¡®–ÕÕ°√∫ ∫πÀ—«¢Õß¡—π «¡ ‘Ëß∑’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—ÈπÕ¬Ÿà∑’ËÀ“ß¢Õß¡—π 11æ«°¡—π¡’æ«°∑Ÿµ∑’Ë§Õ¬¥Ÿ·≈À≈ÿ¡∑’Ë≈÷°¡“°π—Èπ
‡ªìπ°…—µ√‘¬å¢Õßæ«°¡—π ∑Ÿµπ’È¡’™◊ËÕ„π¿“…“Œ’∫√Ÿ«à“ Õ“∫—¥‚¥π* ·≈–¡’™◊ËÕ„π¿“…“°√’°«à“ ÕªÕ≈≈‘‚¬π
À√◊ÕºŸâ∑”≈“¬

12‡√◊ËÕßÀπâ“Õ—∫Õ“¬Õ—π·√°ºà“π‰ª·≈â« ¥Ÿ ‘ ¬—ß‡À≈◊Õ‡√◊ËÕßÀπâ“Õ—∫Õ“¬Õ—π¬‘Ëß„À≠àÕ’° ÕßÕ¬à“ß
∑’Ë°”≈—ß®–‡°‘¥¢÷Èπ

13‡¡◊ËÕ∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑’ËÀ°‡ªÉ“·µ√¢÷Èπ º¡‰¥â¬‘π‡ ’¬ß¡“®“°‡™‘ßßÕπ∑—Èß ’ËÕ—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∑—Èß ’Ë∑’Ë∂Ÿ°¡—¥‰«â∑’Ë·¡àπÈ”„À≠à¬Ÿ‡ø√µ‘ *é 15¥—ßπ—Èπ∑ŸµÕß§å∑’ËÀ°‰¥â ‰ªª≈àÕ¬∑Ÿµ «√√§å∑—Èß ’Ë ́ ÷Ëß
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÷Ëß„π “¡¢ÕßºŸâ§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¢’Ëπ—Èπ‡ªìπÕ¬à“ßπ’È§◊Õ §π∑’Ëπ—Ëß∫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∑’ËæÿàßÕÕ°¡“®“°ª“° ¢Õß¡â“æ«°π—Èπ ‰¥â¶à“Àπ÷Ëß„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‰¥âÀ—πÀπ’‰ª®“° ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ëæ«°
‡¢“ √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

10º¡‰¥â‡ÀÁπ∑Ÿµ «√√§å∑’Ë¡’ƒ∑∏‘Ï¡“°Õ’°Õß§åÀπ÷Ëß ≈ß¡“®“° «√√§å¡’‡¡¶ª°§≈ÿ¡µ—«·≈–¡’
  √ÿâßÕ¬Ÿà√Õ∫À—« „∫Àπâ“‡À¡◊Õπ¥«ßÕ“∑‘µ¬å ·≈–¡’¢“‡À¡◊Õπ‡ “‰ø 2„π¡◊Õ¢Õß∑à“π¡’Àπ—ß ◊Õ

9:11 Õ“∫—¥‚¥π ‡ªìπ ∂“π∑’Ë·Ààß§«“¡µ“¬ („πæ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡)
9:14 ·¡àπÈ”„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¬Ÿà∫π∑–‡≈  à«π‡∑â“ ấ“¬‡À¬’¬∫Õ¬Ÿà∫π·ºàπ¥‘π 3∑à“π
√âÕß‡ ’¬ß¥—ß‡À¡◊Õπ ‘ß‚µ§”√“¡ ·≈–‡¡◊ËÕ√âÕß‡ ’¬ßøÑ“√âÕß∑—Èß‡®Á¥‡ ’¬ß°Á¥—ß¢÷Èπ 4‡¡◊ËÕ‡ ’¬ßøÑ“√âÕß∑—Èß
‡®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∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑’Ë‡®Á¥®–‡ªÉ“·µ√π—Èπ 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÷Èß ·µà‡¡◊ËÕµ°∂÷ß∑âÕß°Á°≈—∫°≈“¬‡ªìπ¢¡ 11¡’ºŸâÀπ÷Ëß∫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∑—Èß Õß

11À≈—ß®“°π—Èπ º¡‰¥â√—∫‰¡âÕâÕ¬“«°â“πÀπ÷Ëß ‰«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“√

π—Èπ 2·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∑∏‘ÏÕ”π“®°—∫æ¬“π∑—Èß
 Õß¢Õß‡√“ ∑’Ë®–ª√–°“»∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“‡ªìπ‡«≈“Àπ÷Ëßæ—π Õß√âÕ¬À° ‘∫«—π ·≈–æ«°‡¢“
®– «¡„ àºâ“°√– Õ∫*é 4æ¬“π∑—Èß Õß°Á§◊Õ µâπ¡–°Õ° Õßµâπ·≈–µ–‡°’¬ßµ—Èßæ◊Èπ Õß¥«ß æ¬“π
∑—Èß Õßπ’È ‰¥â¬◊πÕ¬ŸàµàÕÀπâ“Õß§å‡®â“™’«‘µ ºŸâ§√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‡¡◊ËÕæ«°‡¢“∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπæ¬“π‡ √Á®·≈â« ®–¡’ —µ«å√â“¬µ—«Àπ÷Ëß¢÷Èπ¡“®“°À≈ÿ¡∑’Ë≈÷°¡“° ÕÕ°
¡“µàÕ Ÿâ°—∫æ«°‡¢“  —µ«åπ—Èπ®–™π–·≈–¶à“æ«°‡¢“‡ ’¬ 8»æ¢Õßæ«°‡¢“®–πÕπÕ¬Ÿà∫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’¬‘ªµå 9§π®“°∑ÿ°‡™◊ÈÕ™“µ‘ ∑ÿ°‡ºà“æ—π∏ÿå ∑ÿ°¿“…“·≈–∑ÿ°™π™“µ‘ ®–¡Õß
¥Ÿ»æ¢Õßæ«°‡¢“µ≈Õ¥‡«≈“ “¡«—π§√÷Ëß·≈–®–‰¡à¬Õ¡„Àâ‡Õ“»æπ—Èπ‰ªΩíß 10æ«°§π™—Ë«∑’ËÕ¬Ÿà∫π‚≈°

11:3 ºâ“°√– Õ∫ §◊Õ ‡ ◊ÈÕ∑’Ë„ à‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡‡»√â“‚»°‡ ’¬„®

27 rev 26/8/03, 12:23 PM442



443

π’Èµà“ß°Á®–¡’§«“¡ ÿ¢ ‡æ√“–‡¢“∑—Èß Õßµ“¬·≈â« æ«°‡¢“®–®—¥ß“π‡≈’È¬ß©≈Õß·≈–„Àâ¢Õß¢«—≠
·°à°—π·≈–°—π ‡æ√“–ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“∑—Èß Õß§ππ’È ‰¥â∑”„Àâ§πæ«°π—Èπ∑’ËÕ¬Ÿà∫π‚≈°∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π

11·µàÀ≈—ß®“°ºà“π‰ª “¡«—π§√÷Ëß æ√–‡®â“®–„Àâ≈¡À“¬„®∑’Ë„Àâ™’«‘µ°—∫‡¢“∑—Èß Õß ·≈–æ«°‡¢“
°Á≈ÿ°¢÷Èπ¬◊π æ«°§π∑’Ë‡ÀÁπ‡¢“µà“ß°Á°≈—«¡“° 12ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“∑—Èß 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¥
15‡¡◊ËÕ‡ ’¬ß·µ√®“°∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑’Ë‡®Á¥¥—ß¢÷Èπ °Á¡’‡ ’¬ß„π «√√§å¥—ß¢÷Èπ¡“°¡“¬æŸ¥«à“ ç·ºàπ¥‘π

¢Õß‚≈°π’È ‰¥â°≈“¬‡ªìπ·ºàπ¥‘π¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ¢Õß‡√“°—∫°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„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‡™◊ËÕæ√–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—Èπ«‘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—°

ºŸâÀ≠‘ß°—∫¡—ß°√

12À≈—ß®“°π—Èπ º¡‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ë¬‘Ëß„À≠à·≈–¡À—»®√√¬å‡°‘¥¢÷Èπ∫π «√√§å §◊Õ¡’À≠‘ß§πÀπ÷Ëß¡’¥«ß
  Õ“∑‘µ¬å‡ªìπ‡ ◊ÈÕºâ“ ¡’¥«ß®—π∑√åÕ¬Ÿà„µâ‡∑â“ ·≈–∫πÀ—«¢Õß‡∏Õ¡’¡ß°ÿÆ∑’Ë∑”¥â«¬¥“« ‘∫

11:15 °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ æ√–§√‘ µå

«‘«√≥å 12:1
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 Õß¥«ß 2‡∏Õµ—Èß∑âÕßÕ¬Ÿà ‡∏Õ√âÕß¥â«¬§«“¡‡®Á∫ª«¥‡æ√“–„°≈â®–§≈Õ¥·≈â« 3º¡‰¥â‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ë¬‘Ëß„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÷Ëß„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—Èπ‰¥â§≈Õ¥≈Ÿ°™“¬ ºŸâ∑’Ë®–§√Õ∫§√Õßª√–™“™“µ‘∑—Èßª«ß¥â«¬
§∑“‡À≈Á° ·µàæ√–‡®â“°Á‰¥â§«â“≈Ÿ°¢Õß‡∏Õ‰ªÕ¬Ÿà°—∫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—Èπ°—∫æ«° ¡ÿπ¢Õß¡—π°ÁµÕ∫‚µâ 8ΩÉ“¬¡—ß°√·æâ ¡—π·≈–æ«° ¡ÿπ¢Õß¡—π®÷ß‰¡à “¡“√∂
Õ¬Ÿà∫π «√√§å‰¥âÕ’°µàÕ‰ª 9¡—ß°√„À≠à́ ÷Ëß‡ªìπßŸ¥÷°¥”∫√√æå ́ ÷Ëß‡√’¬°°—π«à“ ¡“√À√◊Õ´“µ“π ºŸâ∑’Ë≈àÕ≈«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’ËπâÕß¢Õß‡√“µàÕÀπâ“æ√–‡®â“∑—Èß«—π∑—Èß§◊π ‰¥â∂Ÿ°‚¬π≈ß‰ª·≈â« 11·µàæ’ËπâÕß¢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—Èπ 14·µàÀ≠‘ßπ—Èπ‰¥â√—∫ªï°¢Õßπ°Õ‘π∑√’„À≠à Õßªï° ‡æ◊ËÕ‡∏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—Èπ 15·≈â«¡—ß°√‰¥âæàππÈ”ÕÕ°®“°ª“°¢Õß¡—π‡À¡◊Õπ°—∫·¡àπÈ” ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–æ—¥À≠‘ßπ—Èπ
„Àâ®¡‰ª 16·µà·ºàπ¥‘π‚≈°‰¥â™à«¬À≠‘ßπ—Èπ‰«â ¥â«¬°“√·¬°ÕÕ°‡ªìπ™àÕß·≈â«°≈◊ππÈ”∑’Ë¡—ß°√π—Èπæàπ
ÕÕ°¡“ 17∑”„Àâ¡—ß°√‚°√∏·§âπÀ≠‘ßπ—Èπ ¥—ßπ—Èπ¡—π®÷ß‰ª∑” ß§√“¡°—∫≈Ÿ°À≈“π∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢Õß‡∏Õ
æ«°‡¢“§◊Õ§π∑’Ë‡™◊ËÕøíß°ÆªØ‘∫—µ‘¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–¬÷¥∂◊Õ§”æ¬“π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡®â“

18¡—ß°√π—Èπ‰¥â¬◊πÕ¬Ÿà∑’Ë™“¬∑–‡≈

 —µ«å√â“¬ Õßµ—«

13À≈—ß®“°π—Èπ º¡‡ÀÁπ —µ«å√â“¬µ—«Àπ÷Ëß¢÷Èπ¡“®“°∑–‡≈ ¡—π¡’‡®Á¥À—«·≈– ‘∫‡¢“ ∑ÿ°Ê ‡¢“
   ¢Õß¡—π¡’¡ß°ÿÆ «¡Õ¬Ÿà ·≈–∑ÿ°Ê À—«¢Õß¡—π¡’™◊ËÕ∑’Ë¥ŸÀ¡‘Ëπæ√–‡®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 ºŸâ∑’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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∑’Ëº¡‡ÀÁππ’È ¡’≈—°…≥–‡À¡◊Õπ‡ ◊Õ¥“« ‡∑â“¢Õß¡—π‡À¡◊Õπ°—∫µ’πÀ¡’ ª“°‡À¡◊Õπª“° ‘ß‚µ ¡—ß°√
‰¥â„Àâƒ∑∏‘ÏÕ”π“® ∫—≈≈—ß°å ·≈– ‘∑∏‘Õ”π“®Õ—π¬‘Ëß„À≠à¢Õß¡—π·°à —µ«å√â“¬π—Èπ 3À—«Àπ÷Ëß¢Õß¡—π¥Ÿ‡À¡◊Õπ
¡’∫“¥·º≈∑’ËÕ—πµ√“¬∂÷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∑∏‘ÏÕ”π“®‡À¡◊Õπ°—∫ —µ«åµ—«π’È „§√®– Ÿâ°—∫¡—π‰¥âé

5æ√–‡®â“¬Õ¡„Àâ¡—π‚ÕâÕ«¥‡°’Ë¬«°—∫ ‘∑∏‘Õ”π“®¢Õß¡—π ·≈–‡æ√“–‡Àµÿπ’È¡—π®÷ß¥ŸÀ¡‘Ëπæ√–‡®â“
æ√–‡®â“¬Õ¡„Àâ¡—π¡’ ‘∑∏‘Õ”π“®∑’Ë®–∑”Õ¬à“ßπ’È ‰¥â ’Ë ‘∫ Õß‡¥◊Õπ 6¡—π®÷ß‡√‘Ë¡æŸ¥¥ŸÀ¡‘Ëπæ√–‡®â“ ¥ŸÀ¡‘Ëπ
™◊ËÕ¢Õßæ√–Õß§å ·≈– ∂“π∑’Ë∑’Ëæ√–Õß§åÕ¬Ÿà ́ ÷Ëß°Á§◊Õæ«°∑’ËÕ¬Ÿà∫π «√√§å 7 —µ«åµ—«π’È ‰¥â√—∫ƒ∑∏‘ÏÕ”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—Èπ°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÷Ëß¢÷Èπ¡“®“°·ºàπ¥‘π‚≈° ¡—π¡’ Õß‡¢“‡À¡◊Õπ≈Ÿ°·°–·µàæŸ¥
‡À¡◊Õπ¡—ß°√ 12¡—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—Èπ 13 —µ«å√â“¬µ—«∑’Ë Õßπ’È ‰¥â∑”ª“Ø‘À“√‘¬åÕ—π¬‘Ëß„À≠à ®π∂÷ß¢—Èπ∑”„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√Ÿªªíôπ„Àâ°—∫ —µ«å√â“¬µ—«∑’Ë∂Ÿ°øíπ¥â«¬¥“∫·µà¬—ß‰¡àµ“¬ 15 —µ«åµ—«∑’Ë Õßπ—Èπ‰¥â√—∫ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®
∑’Ë®–„Àâ≈¡À“¬„®°—∫√Ÿªªíôπ¢Õß —µ«å√â“¬µ—«·√°π—Èπ ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ√Ÿªªíôππ—ÈπæŸ¥‰¥â·≈–∑”„Àâ§π∑’Ë‰¡à
°√“∫‰À«â√Ÿªªíôππ—Èπ∂Ÿ°¶à“µ“¬ 16 —µ«åµ—«∑’Ë Õßπ’È∫—ß§—∫∑ÿ°Ê §π ∑—Èß§πµË”µâÕ¬·≈–ºŸâ¬‘Ëß„À≠à  ∑—Èß§π
√«¬·≈–§π®π ∑—Èß§π∑’Ë‡ªìπÕ‘ √–·≈–‡ªìπ∑“  „ÀâµâÕß∑”‡§√◊ËÕßÀ¡“¬‰«â∑’Ë¡◊Õ¢«“À√◊ÕÀπâ“º“° 17‡æ◊ËÕ
‰¡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°

≈Ÿ°·°–·≈–§πÀπ÷Ëß· π ’ËÀ¡◊Ëπ ’Ëæ—π§π¢Õßæ√–Õß§å

14À≈—ß®“°π—Èπ º¡¡Õß‰ª¢â“ßÀπâ“ ‡ÀÁπ≈Ÿ°·°–¬◊πÕ¬Ÿà∑’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“

«‘«√≥å 14:1
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Õ¬Ÿà∫πÀπâ“º“° 2·≈–º¡‰¥â¬‘π‡ ’¬ß®“° «√√§å ‡À¡◊Õπ‡ ’¬ßπÈ”µ° À√◊Õ‡À¡◊Õπ‡ ’¬ßøÑ“√âÕß ‡ ’¬ß
∑’Ëº¡‰¥â¬‘ππ—Èπ‡À¡◊Õπ‡ ’¬ß¢Õßæ«°π—°¥πµ√’°”≈—ß¥’¥æ‘≥Õ¬Ÿà 3æ«°‡¢“°”≈—ß√âÕß‡æ≈ß∫∑„À¡àµàÕÀπâ“
∫—≈≈—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¥‡ªóôÕπ®“°°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—∫ºŸâÀ≠‘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¬«§√—Èß·√°∑’Ë‡Õ“¡“∫Ÿ™“æ√–‡®â“ 5æ«°
‡¢“‰¡àæŸ¥‚°À° ·≈–‰¡à¡’∑’Ëµ‘‡≈¬

∑Ÿµ «√√§å “¡Õß§å
6·≈â«º¡‡ÀÁπ∑Ÿµ «√√§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—Èπ ∑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—Èπ°Á®–≈Õ¬¢÷Èπµ≈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—Èπ º¡°Á‰¥â¬‘π‡ ’¬ß®“° «√√§åæŸ¥«à“ ç„Àâ‡¢’¬π«à“ §π∑’Ëµ“¬„πÕß§å‡®â“™’«‘µÀ≈—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

°“√‡°Á∫‡°’Ë¬«æ◊™º≈·ºàπ¥‘π‚≈°
14§ÿ≥‡™◊ËÕ‰À¡ ·≈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
14:8 ∫“∫‘‚≈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∑’Ëπ’È „™â‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫°√ÿß‚√¡ ́ ÷Ëß‡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
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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—Èπ ÿ°ßÕ¡·≈â«é 16¥—ßπ—ÈπºŸâ∑’Ëπ—Ëß∫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¡’∑Ÿµ «√√§åÕ’°Õß§åÀπ÷Ëß∑’Ë¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®‡Àπ◊Õ‰øÕÕ°¡“®“°·∑àπ∫Ÿ™“† ∑à“π‰¥â√âÕß∫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≈Õßÿàπ‡À≈à“π—Èπ∂Ÿ°‡À¬’¬∫¬Ë”Õ¬Ÿà„π∫àÕ¬Ë”ÕßÿàππÕ°‡¡◊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

15À≈—ß®“°π—Èπ º¡‡ÀÁπ —≠≠“≥Õ—π≈÷°≈—∫„π «√√§å∑’Ë¬‘Ëß„À≠à·≈–¡À—»®√√¬å §◊Õ¡’∑Ÿµ «√√§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™◊ËÕ¢Õß¡—π §πæ«°π’È¬◊πÕ¬Ÿà∫π∑–‡≈·°â« ·≈–∂◊Õæ‘≥∑’Ëæ√–‡®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—Èπ º¡‡ÀÁπ«‘À“√†∫π «√√§å ́ ÷Ëß‡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—Èπ ‘Ëß¡’™’«‘µµπÀπ÷Ëß„π ’Ëµππ—Èπ¡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

15:5 ‡µÁπ∑å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï À√◊Õ„π¿“…“°√’° §◊Õ‡µÁπ∑å¢Õß°“√‡ªìπæ¬“π
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¢—π‡®Á¥„∫∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡‚°√∏¢Õßæ√–‡®â“

16·≈â«º¡°Á‰¥â¬‘π‡ ’¬ß∑’Ë¥—ßÕÕ°¡“®“°«‘À“√†æŸ¥°—∫æ«°∑Ÿµ «√√§å∑—Èß‡®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¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¢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∑—ÈßÀ≈“¬ ·≈â«πÈ”æ«°π—Èπ°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∑—ÈßÀ≈“¬¥â«¬‰ø 9§«“¡√âÕπÕ—π·√ß°≈â“‰¥â·º¥‡º“§π∑—ÈßÀ≈“¬ ·≈–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∑’ËÀâ“‡∑¢—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∑’ËÀ°‡∑¢—π¢Õßµπ≈ß„π·¡àπÈ”„À≠à §◊Õ·¡àπÈ”¬Ÿ‡ø√µ‘ * ∑”„ÀâπÈ”·Àâß¢Õ¥‰ª
‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡∑“ß ”À√—∫æ«°°…—µ√‘¬å®“°µ–«—πÕÕ° 13º¡‡ÀÁπ«‘≠≠“≥ ™—Ë« “¡µ—«∑’Ë¥Ÿ‡À¡◊Õπ°∫ µ—«Àπ÷Ëß
ÕÕ°¡“®“°ª“°¡—ß°√ µ—«Àπ÷ËßÕÕ°¡“®“°ª“° —µ«å√â“¬ ·≈–Õ’°µ—«Àπ÷ËßÕÕ°¡“®“°ª“°¢Õß§π∑’Ëª≈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∑’Ëµ◊Ëπµ—«·≈–‡µ√’¬¡‡ ◊ÈÕºâ“¢Õß
µ—«‡Õß‰«âæ√âÕ¡∑’Ë®–„ à ‡ªìπ§π¡’‡°’¬√µ‘ ‡¢“®–‰¥â ‰¡àµâÕß‡¥‘π·°âºâ“·≈–Õ—∫Õ“¬¢“¬Àπâ“‡¡◊ËÕ§πÕ◊Ëπ
‡ÀÁπé

16:12 ·¡àπÈ”¬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¡“°
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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—Èπ°Á‡°‘¥øÑ“·≈∫øÑ“√âÕß ‡ ’¬ß¥—ß°÷°°âÕß ·≈–‡°‘¥·ºàπ¥‘π‰À«§√—Èß„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‘µà“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“¬

17∑Ÿµ «√√§åÕß§åÀπ÷Ëß®“°‡®Á¥Õß§å∑’Ë∂◊Õ¢—π‡®Á¥„∫π—Èπ ‡¢â“¡“æŸ¥°—∫º¡«à“ ç¡“π’Ë ‘ ¡“¥Ÿ°“√
   ≈ß‚∑…∑’Ë°”≈—ß®–‡°‘¥¢÷Èπ°—∫À≠‘ß‚ ‡¿≥’∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß‚¥àß¥—ß ºŸâ∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà∫π·¡àπÈ”À≈“¬ “¬

2æ«°°…—µ√‘¬å∑—Ë«·ºàπ¥‘π‚≈°‰¥â∑”º‘¥∫“ª∑“ß‡æ»°—∫‡∏Õ ·≈–æ«°§π™—Ë«∑’ËÕ¬Ÿà∫π‚≈°°Á‰¥â¥◊Ë¡‡À≈â“
Õßÿàπ¢Õß‡∏Õ®π‡¡“¡“¬ ·≈–∑”º‘¥∫“ª∑“ß‡æ»°—∫‡∏Õ

3®“°π—Èπæ√–«‘≠≠“≥†°Á§√Õ∫ß”º¡‰«â ∑Ÿµ «√√§åÕß§åπ—Èππ”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—«·≈– ‘∫‡¢“ 4ºŸâÀ≠‘ß§ππ—Èπ·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‡°’¬®·≈–
 ‘Ëß °ª√° ‡æ√“–‡∏Õ∑”º‘¥∫“ª∑“ß‡æ» 5∫πÀπâ“º“°*¢Õß‡∏Õ¡’™◊ËÕÀπ÷Ëß‡¢’¬π‰«â ́ ÷Ëß¡’§«“¡À¡“¬
≈÷°≈—∫«à“

ç°√ÿß∫“∫‘‚≈π∑’Ë¬‘Ëß„À≠à ·¡à¢Õßæ«°À≠‘ß‚ ‡¿≥’
·≈–·¡à¢Õß°“√°√–∑”≈“¡°Õπ“®“√∑—ÈßÀ¡¥∫π‚≈°é

6º¡‡ÀÁπºŸâÀ≠‘ß§ππ—Èπ‡¡“‡≈◊Õ¥¢Õß§π¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–‡≈◊Õ¥¢Õß§π∑—ÈßÀ≈“¬∑’ËµâÕßµ“¬‡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

«‘«√≥å 17:8

16:16 Õ“√¡“‡°¥‚¥π „π¿“…“Œ’∫√Ÿ·ª≈«à“ ‡π‘π‡¢“¢Õß¡“‡°¥‚¥ ́ ÷Ëß‡ªìπ ∂“π∑’Ë¡’°“√ Ÿâ√∫°—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‡√◊ËÕßπ’È µâÕß„™â ¡Õß§‘¥∂÷ß®–‡¢â“„® À—«¢Õß —µ«å√â“¬∑—Èß‡®Á¥À¡“¬∂÷ß‡π‘π‡¢“∑—Èß‡®Á¥*∑’Ë‚ ‡¿≥’
π—ËßÕ¬Ÿà 10·≈–¬—ßÀ¡“¬∂÷ß°…—µ√‘¬å‡®Á¥Õß§å¥â«¬ °…—µ√‘¬åÀâ“Õß§å·√°µ“¬‰ª·≈â«  Õ’°Õß§å¬—ß§ßª°§√Õß
Õ¬Ÿà‡¥’Î¬«π’È  à«πÕß§å ÿ¥∑â“¬¬—ß‰¡à¡“ ·≈–‡¡◊ËÕ°…—µ√‘¬åÕß§åπ—Èπ¡“ °Á∂Ÿ°°”Àπ¥„Àâ¡“Õ¬Ÿà·§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—Èπ 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 «√√§åæŸ¥°—∫º¡Õ’°«à“ ç·¡àπÈ”∑’Ë§ÿ≥‡ÀÁπÀ≠‘ß‚ ‡¿≥’π—ËßÕ¬Ÿàπ—Èπ°Á§◊Õ∑ÿ°‡ºà“ ∑ÿ°¿“…“ ∑ÿ°
‡™◊ÈÕ™“µ‘ ·≈–∑ÿ°™π™“µ‘ 16 —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—Èπ §◊Õ‡¡◊Õß„À≠à∑’Ëª°§√Õß‡Àπ◊Õ°…—µ√‘¬å∑—ÈßÀ≈“¬∫π‚≈°π’Èé

°√ÿß∫“∫‘‚≈π∂Ÿ°∑”≈“¬

18À≈—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 ¡—¬‚∫√“≥
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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—Èπ ¿—¬æ‘∫—µ‘æ«°π’È®÷ß‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ°—∫‡∏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∑—ÈßÀ≈“¬∫π‚≈° ∑’Ë‰¥â∑”∫“ª∑“ß‡æ»°—∫‡∏Õ·≈–√à«¡„π§«“¡¡—Ëß§—ËßøÿÑß‡øÑÕ°—∫‡∏Õ®–
√âÕß‰Àâ§√Ë”§√«≠„Àâ‡∏Õ ‡¡◊ËÕæ«°‡¢“‡ÀÁπ§«—π‰ø∑’Ë‡º“‰À¡â‡∏Õ 10æ«°‡¢“®–¬◊πÕ¬ŸàÀà“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¡’„§√´◊ÈÕ ‘π§â“¢Õßæ«°‡¢“Õ’°µàÕ
‰ª 12æ«°‡¢“¢“¬∑Õß§” ‡ß‘π ‡æ™√æ≈Õ¬ ‰¢à¡ÿ° ºâ“≈‘π‘π ºâ“ ’¡à«ß ºâ“‰À¡ ºâ“ ’·¥ß ¥ ‰¡âÀÕ¡∑ÿ°
™π‘¥ ·≈– ‘Ëß¢Õßµà“ßÊ ∑’Ë∑”®“°ß“™â“ß ∑’Ë∑”®“°‰¡â√“§“·æß ∑Õß —¡ƒ∑∏‘Ï ‡À≈Á° ·≈–À‘πÕàÕπ 13Õ∫‡™¬
‡§√◊ËÕß‡∑» ‡§√◊ËÕßÀÕ¡ ¡¥¬Õ∫ °”¬“π ‡À≈â“Õßÿàπ 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’°‡≈¬

«‘«√≥å 18:14
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15æ«°æàÕ§â“∑’Ë√Ë”√«¬®“°°“√¢“¬ ‘π§â“„Àâ°—∫‡∏Õπ—Èπ ®–¬◊πÕ¬ŸàÀà“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∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë¡’Õ“™’æ∑“ß∑–‡≈ °Á¬◊πÕ¬ŸàÀà“ßÊ®“°π§√∫“∫‘‚≈ππ—Èπ 18‡¡◊ËÕæ«°
‡¢“‡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¥’„®°—∫ ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫π§√π—Èπ ¥’„®‡∂‘¥ §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—Èπ∑Ÿµ «√√§å∑’Ë¡’ƒ∑∏‘ÏÕß§åÀπ÷Ëß ‰¥â¬°À‘π°âÕπÀπ÷Ëß¢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“

19À≈—ß®“°π—Èπ º¡‰¥â¬‘π‡ ’¬ß¥—ß°÷°°âÕß ‡À¡◊Õπ‡ ’¬ß¢Õß§π®”π«π¡“°∫π «√√§å√âÕß«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—Èπº¡‰¥â¬‘π‡ ’¬ß‡À¡◊Õπ‡ ’¬ß¢Õß§π®”π«π¡“° ‡ ’¬ßπ—Èπ¥—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◊ËÕ°√“∫‰À«â∑Ÿµ «√√§åÕß§åπ—Èπ ·µà∑à“πæŸ¥«à“ çÕ¬à“∑”Õ¬à“ßπ—Èπ ‡æ√“–
‡√“‡ªìπºŸâ√—∫„™â‡À¡◊Õπ°—∫§ÿ≥ ·≈–‡ªìπæ’ËπâÕß¢Õß§ÿ≥ ºŸâ∑’Ë́ ◊ËÕ —µ¬å„π§«“¡®√‘ß∑’Ëæ√–‡¬´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¥

«‘«√≥å 19:10
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ºŸâ∑’Ë¢’Ë¡â“ ’¢“«
11®“°π—Èπº¡‡ÀÁπª√–µŸ «√√§å‡ªî¥ÕÕ° ·≈â«§ÿ≥√Ÿâ ‰À¡ ¡’¡â“ ’¢“«µ—«Àπ÷Ëß ·≈–ºŸâ∑’Ë¢’Ë¡â“π—Èπ¡’™◊ËÕ

«à“ ́ ◊ËÕ —µ¬å·≈–‡∑’Ë¬ß·∑â ‡æ√“–æ√–Õß§åæ‘æ“°…“·≈–∑” 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“≈‘π‘π ’¢“«∑’Ë„  –Õ“¥ 15¡’¥“∫Õ—π§¡°√‘∫ÕÕ°¡“®“°
ª“°¢Õßæ√–Õß§å ¥“∫π’È‡Õ“‰«â„™âµàÕ Ÿâ°—∫™π™“µ‘µà“ßÊ æ√–Õß§å®–ª°§√Õß§πæ«°π—Èπ¥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—Èπº¡‡ÀÁπ —µ«å√â“¬°—∫æ«°°…—µ√‘¬å∫π‚≈° ·≈–°Õß∑—æ¢Õßæ«°‡¢“¡“™ÿ¡πÿ¡°—π‡æ◊ËÕ∑”
 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¿‘π‘À“√µàÕÀπâ“ —µ«å√â“¬π—Èπ ·≈–À≈Õ°≈«ß§π∑’Ë¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬
¢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¡

‡«≈“Àπ÷Ëßæ—πªï

20º¡‡ÀÁπ∑Ÿµ «√√§åÕß§åÀπ÷Ëß≈ß¡“®“° «√√§å „π¡◊Õ∂◊Õ°ÿ≠·®¢ÕßÀ≈ÿ¡∑’Ë≈÷°¡“° ·≈–‚ à́
  ¢π“¥„À≠à 2∑à“π‰¥â®—∫¡—ß°√ ÷́Ëß‡ªìπßŸ¥÷°¥”∫√√æå ÷́Ëß°Á§◊Õ¡“√À√◊Õ´“µ“π ·≈â«‡Õ“‚ à́

¡—¥‰«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«°‡¢“øóôπ¢÷Èπ®“°µ“¬·≈–‰¥â§√Õ∫§√Õß√à«¡°—∫°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à*‡ªìπ
‡«≈“Àπ÷Ëßæ—πªï 5( à«π§πµ“¬§πÕ◊ËπÊ∑’Ë‡À≈◊Õ ‰¡à‰¥âøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ ®π°«à“®–ºà“π‰ªÀπ÷Ëßæ—πªï)
π’Ë‡ªìπ°“√øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬§√—Èß·√° 6æ«°§π∑’Ë¡’ à«π√à«¡„π°“√øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬§√—Èß·√°

20:4  °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ æ√–§√‘ µå
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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÷Ëßæ—πªï

§«“¡æà“¬·æâ¢Õß´“µ“π
7‡¡◊ËÕ‡«≈“Àπ÷Ëßæ—πªïºà“π‰ª ´“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“¡
™“¬Ωíòß∑–‡≈ 9°Õß∑—æ¢Õß™π™“µ‘µà“ßÊ ®–¬°¢∫«π¢â“¡‚≈°¡“ ·≈–¡“≈âÕ¡∑’Ëæ—°¢Õß§π¢Õßæ√–‡®â“
·≈–‡¡◊Õß∑’Ëæ√–Õß§å√—° ·µà®–¡’‰øµ°≈ß¡“®“° «√√§å·≈–‡º“º≈“≠°Õß∑—æ‡À≈à“π—Èπ 10´“µ“π ÷́Ëß
‰¥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∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà∫π∫—≈≈—ß°åπ—Èπ ‡¡◊ËÕæ√–Õß§å¡“ª√“°Ø

·ºàπ¥‘π‚≈°·≈– «√√§å°ÁÀ“¬‰ª·≈–‰¡àÀ≈ß‡À≈◊Õ√àÕß√Õ¬„Àâ„§√‡ÀÁπÕ’°‡≈¬ 12À≈—ß®“°π—Èπ 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—Èπ‰¥â√—∫°“√µ—¥ ‘π‚¥¬¥Ÿ®“°°“√°√–∑”¢Õßæ«°‡¢“∑’Ë‰¥â∫—π∑÷°‰«â„π ¡ÿ¥‡À≈à“π—Èπ 13∑–‡≈‰¥â
 àß§π∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ëµ“¬Õ¬Ÿà„π∑–‡≈¢÷Èπ¡“ §«“¡µ“¬·≈–·¥π§πµ“¬* °Á‰¥â àß§π∑—ÈßÀ≈“¬∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ
¢÷Èπ¡“‡À¡◊Õπ°—π ·≈–§πµ“¬∑ÿ°§π‰¥â√—∫°“√µ—¥ ‘πµ“¡ ‘Ëß∑’Ëæ«°‡¢“‰¥â∑” 14À≈—ß®“°π—Èπ§«“¡µ“¬
·≈–·¥π§πµ“¬°Á∂Ÿ°‚¬π≈ß Ÿà∫÷ß‰ø  ∫÷ß‰øπ’È·À≈–§◊Õ§«“¡µ“¬§√—Èß∑’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

21À≈—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°åæŸ¥«à“ ç¥Ÿ ‘ ∫â“π¢Õßæ√–‡®â“°ÁÕ¬Ÿà°—∫¡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—Èπ ºŸâ∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà∫π∫—≈≈—ß°åæŸ¥«à“ ç¥Ÿ ‘ ‡√“°”≈—ß √â“ß∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß¢÷Èπ¡“„À¡àé æ√–Õß§å
æŸ¥Õ’°«à“ ç‡¢’¬π‡√◊ËÕßπ’È ‰«â ‡æ√“–§”æŸ¥‡À≈à“π’È‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â·≈–‡ªìπ§«“¡®√‘ßé

20:13 ·¥π§πµ“¬ ‡ªìπ ∂“π∑’Ë∑’Ë§πµ“¬‰ªÕ¬Ÿà ‡æ◊ËÕ√Õ°“√µ—¥ ‘π
21:2 ‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡·Ààß„À¡à   π§√ΩÉ“¬®‘µ«‘≠≠“≥∑’Ë§π¢Õßæ√–‡®â“Õ“»—¬Õ¬Ÿà

«‘«√≥å 21:5

27 rev 26/8/03, 12:23 PM455



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√—∫ ‘Ëß‡À≈à“π’È∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–‡√“®–‡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¡’∑Ÿµ «√√§å‡®Á¥Õß§å∂◊Õ¢—π‡®Á¥„∫∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬¿—¬æ‘∫—µ‘ ÿ¥∑â“¬‡®Á¥Õ¬à“ß ·≈â«Õß§åÀπ÷ËßæŸ¥°—∫
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—Èπ‡À¡◊Õπ°—∫‡æ™√æ≈Õ¬ ∑’Ë¡’√“§“·æß¡“°·≈–‡ªìπæ≈Õ¬ ’‡¢’¬« ¥„ ¥—Ëß·°â«‡®’¬√–‰π
12‡¡◊Õßπ—Èπ¡’°”·æß Ÿß„À≠à∑’Ë¡’ª√–µŸÕ¬Ÿà ‘∫ Õß∫“π ·µà≈–∫“π¡’∑Ÿµ «√√§å¬◊π‡ΩÑ“Õ¬ŸàÀπ÷ËßÕß§å ·≈–
·µà≈–ª√–µŸ°Á¡’™◊ËÕÀπ÷Ëß®“° ‘∫ Õß‡ºà“¢Õß™π™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈†‡¢’¬π‰«â 13·µà≈–∑‘»¡’ª√–µŸÕ¬Ÿà “¡∫“π
∑—Èß∑‘»‡Àπ◊Õ ∑‘»„µâ ∑‘»µ–«—πÕÕ° ·≈–∑‘»µ–«—πµ° 14°”·æß‡¡◊Õß ∂Ÿ° √â“ßÕ¬Ÿà∫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∑’ËæŸ¥°—∫º¡¡’‰¡â«—¥´÷Ëß∑”¥â«¬∑Õß§” ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‡Õ“‰«â«—¥¢π“¥¢Õß‡¡◊Õß ª√–µŸ
·≈–°”·æßµà“ßÊ 16‡¡◊Õßπ—Èπ∂Ÿ° √â“ß‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡®—µÿ√—  ÷́Ëß¡’§«“¡¬“«‡∑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∑Ÿµ «√√§å„™âπ—Èπ ‡ªìπÀπà«¬«—¥·∫∫‡¥’¬«°—∫∑’Ë¡πÿ…¬å„™â 18°”·æßπ—Èπ √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¬ ’πÈ”‡ß‘π ∞“π∑’Ë “¡‡ªìπÀ‘π§«Õµ ǻ‚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∑ ǻ ’‡À≈◊Õß ∞“π∑’Ë·ª¥‡ªìππ‘≈ ’πÈ”‡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—Ëπ‡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‘
·≈–§«“¡¡—Ëß§—Ëß¢Õß‡¢“‡¢â“¡“ Ÿà‡¡◊Õßπ—Èπ 27 ‘Ëß∑’Ë‰¡à∫√‘ ÿ∑∏‘Ï®–‰¡à “¡“√∂‡≈Á¥≈Õ¥‡¢â“‰ª‰¥â‡≈¬ √«¡
∑—Èß§π∑’Ë∑” ‘Ëßπà“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—Èπ

«—¥®“°¢âÕ»Õ°‰ª∂÷ßª≈“¬π‘È«°âÕ¬

22®“°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¬Ÿà∑’Ëπ’Ë ·≈–æ«°∑“ ¢Õßæ√–Õß§å®–°√“∫‰À«âæ√–Õß§å
4æ«°‡¢“®–‡ÀÁπÀπâ“¢Õßæ√–Õß§å ·≈–™◊ËÕ¢Õßæ√–Õß§å®–Õ¬Ÿà∫πÀπâ“º“°¢Õßæ«°‡¢“ 5®–‰¡à¡’°≈“ß
§◊πÕ’°µàÕ‰ª ®–‰¡à¡’„§√µâÕß°“√· ß®“°µ–‡°’¬ßÀ√◊Õ· ßÕ“∑‘µ¬å ‡æ√“–æ√–‡®â“ºŸâ‡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«‘≠≠“≥¢ÕßºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†‰¥â àß∑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 ‘Ëßµà“ßÊ ‡À≈à“π’È À≈—ß®“°∑’Ëº¡‰¥â¬‘π·≈–‰¥â‡ÀÁπ·≈â« º¡
°Á≈â¡µ—«≈ß‡æ◊ËÕ®–°√“∫‰À«âÕ¬Ÿà·∑∫‡∑â“∑Ÿµ «√√§å∑’Ë‰¥â∑”„Àâº¡‡ÀÁπ ‘Ëßµà“ßÊ ‡À≈à“π’È 9·µà∑Ÿµ «√√§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 ‘Ëß·√°·≈– ‘Ëß 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—Èπ æ√âÕ¡°—∫§π∑’Ë„™â‡«∑¡πµ√å§“∂“ §π
∑’Ë∑”∫“ª∑“ß‡æ» §π∑’Ë¶à“§πÕ◊Ëπ §π∑’Ë°√“∫‰À«â√Ÿªªíôπ ·≈–§π∑’Ë√—°°“√‚°À°·≈–‚°À°µ≈Õ¥‡«≈“
°Á®–µâÕßÕ¬Ÿà¢â“ßπÕ°‡¡◊Õßπ—Èπ

16‡√“ ‡¬ Ÿ́ ‰¥â àß∑Ÿµ «√√§å¢Õß‡√“„Àâ¡“‡ªìπæ¬“π°—∫æ«°∑à“π ‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëßµà“ßÊ ‡À≈à“π’È ‡æ◊ËÕ
ª√–‚¬™πå¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡µà“ßÊ ‡√“ ◊∫‡™◊ÈÕ “¬¡“®“°§√Õ∫§√—«¢Õß¥“«‘¥ ‡√“§◊Õ¥“«ª√–®”√ÿàß∑’Ë ÿ°„ 
22:13 Õ—≈ø“·≈–‚Õ‡¡°“ ‡ªìπÕ—°…√µ—«·√° ·≈–µ—« ÿ¥∑â“¬„π¿“…“°√’° ‡À¡◊Õπ°—∫µ—«Õ—°…√ ç°é ·≈–éŒé„π¿“…“‰∑¬
22:14 ™”√–≈â“ß‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡¢Õßµπ À¡“¬∂÷ßºŸâ∑’Ë‡™◊ËÕ„πæ√–‡¬´Ÿ ·≈â«®–‰¥â√—∫°“√Õ¿—¬‚∑…®“°∫“ª¢Õß‡¢“
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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“¡∑’ËÕ¬“°®–‰¥â °Á®–‰¥â√—∫πÈ”∑’Ë„Àâ™’«‘µ‡ªìπ¢Õß¢«—≠‚¥¬‰¡àµâÕß®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‘µà“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’ÈÕÕ°‰ª æ√–‡®â“°Á®–µ—¥ ‘∑∏‘Ï‡¢“‰¡à„Àâ°‘πº≈®“°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√–
‡¬ Ÿ́Õß§å‡®â“™’«‘µ¡“‡∂‘¥

21¢Õ„Àâæ√–‡¬´ŸÕß§å‡®â“™’«‘µ¡’§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“°—∫æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π
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