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หนนังสสือเนหะมมียย
บทนนนำสสหสู่ นนังสสือเนหะมมียย : หนนังสสือเนหะมมียย์เปป็นบนันททึกประวนัตติศาสตรย์ตต่อจากเอสรา แมม
เหป็นไดมชดนั วต่ามมีบคบุ คลใหมต่ ผผมนนาคนใหมต่ สภาพการณย์แวดลมอมใหมต่ๆ และผผมเขมียนคนใหมต่ในเนหะ
มมียย์ พวกยติวโดยทนัวทั่ ไปกป็มองหนนังสสือเนหะมมียย์วาต่ เปป็น “หนนังสสือเลต่มทมีทั่สองของเอสรา” แนต่ทมีเดมียวมนัน
เลต่าประวนัตติศาสตรย์ตต่อจากการกลนับคสืนสผต่แผต่นดตินแหต่งพระสนัญญานนันั้นของคนทมีทั่เหลสืออยผขต่ อง
ประชาชนของพระเจมา เหตบุการณย์ตต่างๆของหนนังสสือเลต่มนมีคนั้ รอบคลบุมเวลาประมาณสติบสองปมีโดย
อติงตามเครสือทั่ งบต่งชมีนั้ดมานลนาดนับเวลาของเนหะมมียย์ 1:1 และ 13:6
แกต่นสนาคนัญของหนนังสสือเลต่มนมีนั้กป็คอสื วต่า เนหะมมียขย์ มาราชการประจนาราชสนานนักของกษนัตรติยย์
เปอรย์เซมียอารทาเซอรย์ซมีสไดมรนับอนบุญาตใหมกลนับไปพรมอมกนับการอวยพรของกษนัตรติยย์เพสือทั่ ทมีทั่จะสรมาง
กนาแพงและกรบุงเยรผซาเลป็มขทึนนั้ ใหมต่ (เศรบุบบาเบลและเอสราไดมรนับอนบุญาตใหมไปสรมางขทึนนั้ ใหมต่
เฉพาะพระวติหารเทต่านนันั้น) แมมไดมรนับพระบรมราชานบุญาตใหมสรมางกนาแพงขทึนั้นใหมต่ไดมแลมวกป็ตาม การ
ตต่อตมานกป็มาในทนันทมีจากเหลต่าปฏติปนักษย์ทมีทั่ไมต่พอใจทมีทั่เหป็นประชาชนของพระเจมาเจรติญขทึนนั้ มมีบนันททึก
เกมีทั่ยวกนับปนัญหาภายในตต่างๆดมวยซทึทั่งเปป็นความเหป็นแกต่ตนัว ความทมอใจและความยบุงต่ ยากของงานนนันั้น
พรมอมกนับความยากลนาบากตต่างๆจากภายนอกอมีก ถทึงกระนนันั้นงานสรมางกนาแพงขทึนั้นใหมต่นนันั้นกป็สนาเรป็จ
สต่วนทมีทั่เหลสือของหนนังสสือเลต่มนมีนั้นนาเสนอวต่าพระวจนะของพระเจมาถผกเทศนาแกต่ประชาชน
นนันนั้ โดยเอสราอยต่างไร มมีการกลนับใจใหมต่และการฟสืนั้นฟผและการทมีทั่ปนัญหาเรสืทั่องการแยกออกถผก
กลต่าวถทึงอมีกครนังนั้ เนหะมมียย์นนาเสนอรายละเอมียดดมานลนาดนับพงศย์พนนั ธบุย์ของพวกยติวทมีทั่เหลสืออยผอต่ มีกครนังนั้
ซทึทั่งไดมกลนับมาตลอดหลายปมี
บนระดนับฝต่ายวติญญาณทมีทั่กวมางกวต่า หนนังสสือเนหะมมียย์ซงทึทั่ เหมสือนกนับเอสรานนาเสนอการทมีทั่ศนัตรผ
จะหาทางขนัดขวางงานของพระเจมาเสมอ พวกเขาพยายามทมีทั่จะปรนนติบนัตติพระเจมาไมต่ทนนั ไร
ปฏติปนักษย์กป็หาทางทมีทั่จะใชมวติธมีใดกป็ไดมเพสืทั่อยนับยนันั้งพวกเขา จะวต่าไปแลมวนนันทั่ กป็ยนังเปป็นจรติงอยผเต่ หมสือนเดติม
จนทบุกวนันนมีนั้ มนันไมต่เคยงต่ายเลยทมีทั่จะทนางานหนทึทั่งเพสือทั่ พระเจมา ไมต่วต่าจะในตอนนนันนั้ หรสือตอนนมีนั้

*****
ภนำพรวมของเนหะมมียย 1: บททมีทั่ 1 ของเนหะมมียย์นนาเสนอเบสืนั้องหลนังทางประวนัตติศาสตรย์และ
ความมบุงต่ มนันทั่ ของเนหะมมียย์ทมีทั่จะชต่วยเหลสือประชาชนของเขาและแผต่นดตินเกติดของพวกเขา กวต่าเกมา
สติบปมีไดมผต่านไปแลมวนนับตนันั้งแตต่พวกยติวทมีทั่เหลสืออยผต่กลบุต่มแรกไดมกลนับไป แมมพระวติหารไดมถกผ สรมางขทึนั้น
ใหมต่แลมว สต่วนทมีทั่เหลสือของเยรผซาเลป็มกป็ยนังอยผใต่ นสภาพถผกทนาลาย ซากปรนักหนักพนังและความรกรมาง
วต่างเปลต่าของการพติชตติ ของคนบาบติโลนกต่อนหนมานนันั้นยนังหลงเหลสืออยผต่ เมสือทั่ เนหะมมียย์ไดมทราบขต่าว
เรสือทั่ งความรกรมางวต่างเปลต่าทมีทั่ยนังมมีอยผต่ตต่อไป เขากป็ขอและไดมรนับอนบุญาตใหมกลนับไป
นหม 1:1

ถถ้อยคคคำของเนหะมมียย์ บบตรชคำยฮคำคคำลลิยคำหย์ ตต่อมคำในเดดือนคลิสลลิว ใน

ปมีทมีที่ยสมีที่ บลิ ขณะทมีที่ขถ้คำพเจถ้คำอยยใต่ นสบ สคำปรคำสคำท เนหะมมียนย ททำเสนอฉทำกหลนังสททำหรนับเหตรุกทำรณยตตทำงๆทมีที่จะ
ถถูกบนันททึกไวข้ มนันเปป็นปมีทมีที่ยมีที่สธิบของกทำรครองรทำชยยของอทำรททำเซอรยซมีสและประมทำณเดสือนธนันวทำคม
(เดสือนฮมีบรถูคธิสลธิว) เขทำถถูกวตทำจข้ทำงใหข้ทททำงทำนทมีที่พระรทำชวนังของกษนัตรธิยยทมีที่ชชถู ทำน (ในโบรทำณคดมีสมนัย
ใหมต มมีชอสืที่ วตทำสรุสทำ) ซทึที่งเปป็นพระรทำชวนังฤดถูหนทำวของจนักรวรรดธิเปอรยเซมีย (ในภถูมธิศทำสตรยสมนัยใหมต สรุ
สทำอยถูใต นอธิหรต ทำนดข้ทำนทธิศตะวนันตกเฉมียงใตข้) นอกเหนสือจทำกชสืที่อบธิดทำของเขทำแลข้ว เรทำกป็ไมตทรทำบอะไร
อมีกมทำกนนักเกมีที่ยวกนับภถูมธิหลนังของเนหะมมียย
นหม 1:2-4

ฮคำนคำนมีพนมีที่ ถ้องของขถ้คำพเจถ้คำคนหนนที่งมคำจคำกยยดคำหย์กกับชคำยบคำงคน

ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้ไตต่ถคำมถนงพวกยลิวทมีที่หนมีไดถ้ ผยซถ้ นที่งเหลดือจคำกพวกทมีที่ถ ยกกวคำดไปเปป็นเชลย และถคำมเรดืที่องเกมีที่ยว
กกับเยรยซคำเลป็ม 3 เขคำทกัทั้งหลคำยพยดกกับขถ้คำพเจถ้คำวต่คำ "ผยถ้ทมีที่เหลดือจคำกพวกทมีที่ถ ยกกวคำดไปเปป็นเชลยซนงที่ อยยใต่ น
มณฑลมมีควคำมลคคำบคำกและควคำมอกับอคำยมคำก กคคำแพงเมดืองเยรย ซคำเลป็มกป็พกังลง และประตยเมดืองกป็ถยกไฟ
ทคคำลคำยเสมีย"
เนหะมมียเย รมียกฮทำนทำนมีวทำต เปป็นพมีที่นข้องคนหนทึงที่ ของเขทำ เมสืที่ออธิงตทำมควทำมเหป็นทมีที่ไดข้ถถูกใหข้ไวข้ใน
7:2 ดถูเหมสือนวตทำเขทำเปป็นพมีที่นอข้ งจรธิงๆของเนหะมมียยซงทึที่ ตตทำงจทำกควทำมหมทำยแบบทนัวที่ ไปของพมีนที่ ข้องชทำว
ยธิวคนอสืนที่ ๆ เหป็นไดข้ชนัดวตทำเขทำและยธิวคนอสืนที่ ๆไดข้กลนับมทำจทำกกทำรเดธินททำงไปยนังเยรถูซทำเลป็ม เนหะมมียยใน

ฐทำนะยธิวคนหนทึงที่ สนอกสนใจมทำกๆในควทำมผทำสรุกของแผตนดธินเกธิดของเขทำและพวกยธิวทมีที่อทำศนัยอยถูทต มีที่
นนันที่ มทำบนัดนมีรไดข้กวตทำเกข้ทำสธิบปมีแลข้ว
พมีนที่ ข้องของเขทำและเหลตทำสหทำยมมีขตทำวรข้ทำยมทำแจข้งใหข้ทรทำบ พวกเขทำรทำยงทำนวตทำ “ผถูข้ทมีที่เหลสือจทำก
พวกทมีที่ถถูกกวทำดไปเปป็นเชลยซทึที่งอยถูใต นมณฑลมมีควทำมลททำบทำกและควทำมอนับอทำยมทำก กททำแพงเมสือง
เยรถูซทำเลป็มกป็พนังลง และประตถูเมสืองกป็ถถูกไฟทททำลทำยเสมีย” เหป็นไดข้ชดนั วตทำกรรุงเยรถูซทำเลป็มตกอยถูใต นสภทำพ
เดมียวกนับทมีที่มนันเปป็นตนัรงแตตกทำรถถูกทททำลทำยครนัรงสรุดทข้ทำยโดยคนบทำบธิโลนในปมี 586 กตอน ค.ศ. นอกจทำกนมีร
พวกยธิวทมีไที่ ดข้กลนับไปกตอนหนข้ทำนนัรนกป็ประสบกนับควทำมยทำกลททำบทำกตตทำงๆจทำกควทำมเปป็นอรธิของชนชทำตธิ
ตตทำงๆทมีที่อยถูลต ข้อมรอบ
4 อยยต่มคำเมดืที่อขถ้คำพเจถ้คำไดถ้ยลินถถ้อยคคคำเหลต่คำนมีทั้ ขถ้คำพเจถ้คำกป็นกัที่งลงรถ้องไหถ้และโศกเศรถ้คำอยยต่หลคำยวกัน
ขถ้คำพเจถ้คำอดอคำหคำรและอธลิษฐคำนตต่อพระพกักตรย์พระเจถ้คำแหต่งฟถ้คำสวรรคย์เรดืที่อยมคำ เมสือที่ ไดข้ยธินขตทำวทมีที่นตทำ
ทข้อใจเชตนนนัรนแลข้ว เนหะมมียยกป็ (1) “นนังที่ ลงรข้องไหข้และโศกเศรข้ทำอยถูหต ลทำยวนัน” (2) เขทำเรธิที่มอดอทำหทำร
และ (3) เขทำไปอธธิษฐทำน “ตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำแหตงฟข้ทำสวรรคย” มมีบทเรมียนหนทึที่งอนันยอดเยมีที่ยมทมีที่วทำต
เมสือที่ ดถูเหมสือนไมตมทมี มีที่พทึที่งอสืนที่ สททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำ มมีทมีที่วทำต งเสมอทมีที่บนัลลนังกยแหตงพระครุณ
นหม 1:5-11

ขถ้คำพเจถ้คำทยลวต่คำ "โอ ขถ้คำแตต่พระเยโฮวคำหย์พระเจถ้คำแหต่งฟถ้คำสวรรคย์

พระเจถ้คำผยใถ้ หญต่ยลิที่งและนต่คำเกรงกลกัว ผยทถ้ รงรกักษคำพกันธสกัญญคำ และดคคำรงควคำมเมตตคำกกับบรรดคำผยถ้ทมีที่รกัก
พระองคย์ และรกักษคำพระบกัญญกัตลิของพระองคย์ หนทึที่งในคททำอธธิษฐทำนทมีที่ยธิงที่ ใหญตในพระคนัมภมีรยถถูก
บนันททึกไวข้ตรงนมีร เนหะมมียยอธธิษฐทำน (1) ดข้วยควทำมจรธิงจนังและควทำมรข้อนรนยธิงที่ นนัก ดถู ยทำกอบ 5:16 (2)
มมีสททำนวนโวหทำรทมีที่ไพเรทำะมทำก (3) มมีกทำรสทำรภทำพเผสืที่อประชทำชนของเขทำ (4) มมีกทำรวธิงวอนเผสืที่อ
ประชทำชนของเขทำ (5) สรุดทข้ทำยมมีคททำขอโดยตรงสททำหรนับควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำเน
หะมมียคย ธิดไวข้ในใจอยถูแต ลข้ววตทำจะเขข้ทำเฝข้ทำอทำรททำเซอรยซมีสพรข้อมกนับคททำขอทมีที่จะกลนับไปและสรข้ทำงกรรุง
เยรถูซทำเลป็มขทึรนใหมต เขทำจทึงทถูลขอพระเจข้ทำกตอนใหข้ทรงเปป็นคนกลทำงเผสืที่อเขทำและทททำใหข้คททำขอของเขทำ
เจรธิญตตอหนข้ทำกษนัตรธิยย

6 ขอพระองคย์ทรงเงมีที่ยพระกรรณสดกับ และขอทรงลดืมพระเนตรของพระองคย์ดยอยยต่ เพดืที่อจะ
ทรงฟกังคคคำอธลิษฐคำนของผยรถ้ กับใชถ้ของพระองคย์ ซนที่งขถ้คำพระองคย์ท ยลอธลิษฐคำนตต่อพระพกักตรย์พระองคย์
ณ บกัดนมีททั้ กัทั้งกลคำงวกันและกลคำงคดืน เพดืที่อประชคำชนอลิสรคำเอลผยถ้รบกั ใชถ้ของพระองคย์ สคำรภคำพบคำปของ
ประชคำชนอลิสรคำเอล ซนงที่ ขถ้คำพระองคย์ทกัทั้งหลคำยไดถ้กระทคคำบคำปตต่อพระองคย์ ดถ้วยวต่คำขถ้คำพระองคย์กบกั
เรดือนบรรพบบรบษของขถ้คำพระองคย์ทคคำบคำปแลถ้ว 7 ขถ้คำพระองคย์ทกัทั้งหลคำยประพฤตลิเลวทรคำมมคำกตต่อ
พระองคย์ และมลิไดถ้รกักษคำพระบกัญญกัตลิ กฎเกณฑย์ และคคคำตกัดสลินซนที่งพระองคย์ไดถ้ทรงบกัญชคำไวถ้กบกั
โมเสสผยถ้รบกั ใชถ้ของพระองคย์
จงสนังเกตควทำมไพเรทำะ แตตกมป็ คมี วทำมเคทำรพยททำเกรงอนันรข้อนรนในกทำรทมีที่เนหะมมียยเขข้ทำหทำ
พระเจข้ทำ “โอ ขข้ทำแตตพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำแหตงฟข้ทำสวรรคย พระเจข้ทำผถูข้ใหญตยธิงที่ และนตทำเกรงกลนัว ผถูข้ทรง
รนักษทำพนันธสนัญญทำ และดททำรงควทำมเมตตทำกนับบรรดทำผถูข้ทมีที่รนักพระองคย และรนักษทำพระบนัญญนัตขธิ อง
พระองคย” นมีที่เทตทำกนับวตทำเขทำเรธิที่มคททำอธธิษฐทำนของตนโดยกทำรสรรเสรธิญพระเจข้ทำ จทำกนนัรนเขทำอข้อนวอน
พระเจข้ทำใหข้ทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำ แมข้พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเรทำไดข้อยตทำง
แนตนอน พระองคยกไป็ มตจททำเปป็นตข้องตอบมนัน เนหะมมียยซทึที่งรถูคข้ วทำมบทำปของประชทำชนของเขทำกป็ทรทำบ
ถทึงเรสือที่ งนมีรเปป็นอยตทำงดมี สนังเกตวตทำเขทำอธธิษฐทำนเผสืที่อประชทำชนของเขทำ “ทนัรงกลทำงวนันและกลทำงคสืน” เปป็น
ประจททำอยถูกต ตอนแลข้ว ในลนักษณะทมีที่คลข้ทำยกนันอยตทำงมทำกกนับดทำเนมียลและเอสรทำ เขทำเรธิที่มทมีที่จะวธิงวอนเผสืที่อ
พวกเขทำและสทำรภทำพควทำมบทำปโดยรวมของพวกเขทำตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำ (ดถู ดทำเนมียล 9 และเอส
รทำ 9:5)
8 ขอพระองคย์ทรงระลนกถนงพระวจนะซนที่งพระองคย์ไดถ้บกัญชคำไวถ้กกับโมเสสผยรถ้ กับใชถ้ของ
พระองคย์วต่คำ `ถถ้คำเจถ้คำทกัทั้งหลคำยกระทคคำกคำรละเมลิด เรคำจะกระจคำยเจถ้คำทกัทั้งหลคำยไปในหมยต่ชนชคำตลิทกัทั้ง
หลคำย 9 แตต่ถถ้คำเจถ้คำกลกับมคำหคำเรคำ และรกักษคำบกัญญกัตลิของเรคำและประพฤตลิตคำม ถนงแมถ้วต่คำพวกเจถ้คำ
กระจกัดกระจคำยไปอยยใต่ ตถ้ฟถ้คำทมีที่ไกลทมีที่สบ ด เรคำจะรวบรวมเจถ้คำมคำจคำกทมีที่นกัที่น และนคคำเจถ้คำมคำยกังสถคำนทมีที่ซนที่ง
เรคำไดถ้เลดือกไวถ้ เพดืที่อกระทคคำใหถ้นคำมของเรคำดคคำรงอยยต่ทมีที่นกัที่น ' 10 เขคำเหลต่คำนมีทั้เปป็นผยถ้รบกั ใชถ้และเปป็น
ประชคำชนของพระองคย์ ผยซถ้ นที่งพระองคย์ไดถ้ทรงไถต่ไวถ้ดถ้วยฤทธคำนบภคำพยลิงที่ ใหญต่ของพระองคย์ และดถ้วย
พระหกัตถย์อกันทรงฤทธลิธิ์ของพระองคย์

จทำกนนัรนเนหะมมียยเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลทึกถทึงพระสนัญญทำตตทำงๆของพระองคย ในกทำรเตสือน
พระเจข้ทำใหข้ระลทึกถทึงพระวจนะของพระองคย เนหะมมียยอข้ทำงอธิงถทึงพระรทำชบนัญญนัตธิ 28:63-67 และ
30:1-5 เขทำเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำพระองคยไดข้ทรงสนัญญทำไวข้แลข้ววตทำใหข้ประชทำชนของพระองคยไดข้
กลนับสถูตแผตนดธินของพวกเขทำถข้ทำพวกเขทำจะกลนับมทำหทำพระองคยและเชสืที่อฟนังพระองคย เขทำเตสือนควทำมจททำ
พระเจข้ทำวตทำพระองคยไดข้ทรงอนรุญทำตบทำงคนใหข้กลนับไปแลข้ว สนังเกตวตทำเขทำเรมียกพวกเขทำวตทำเปป็น “ผถูรข้ นับ
ใชข้และเปป็นประชทำชนของพระองคย ผถูข้ซทึที่งพระองคยไดข้ทรงไถตไวข้ดวข้ ยฤทธทำนรุภทำพยธิงที่ ใหญตของ
พระองคย และดข้วยพระหนัตถยอนันทรงฤทธธิธของพระองคย” พระเจข้ทำไดข้ทรงอนรุญทำตพวกเขทำใหข้กลนับไป
แลข้ว จะวตทำไปแลข้วพระองคยไดข้ทรงไถตพวกเขทำโดยฤทธธิธเดชของพระองคยแลข้วซทึที่งพระองคยไดข้ทรงทททำ
เชตนนนัรนจรธิงๆ
11 โอ ขถ้คำแตต่องคย์พระผยถ้เปป็นเจถ้คำ ขถ้คำพระองคย์ท ยลวลิงวอนตต่อพระองคย์ ขอทรงเงมีที่ยพระกรรณ
ตกัทั้งพระทกัยสดกับฟกังคคคำอธลิษฐคำนของผยถ้รบกั ใชถ้ของพระองคย์ และคคคำอธลิษฐคำนของบรรดคำผยถ้รบกั ใชถ้ของ
พระองคย์ ผยปถ้ รคำรถนคำจะยคคำเกรงพระนคำมของพระองคย์ ขถ้คำพระองคย์ท ยลวลิงวอนตต่อพระองคย์ ขอทรง
ใหถ้ผถ้รย บกั ใชถ้ของพระองคย์จคคำเรลิญขนทั้นในวกันนมีทั้ และขอทรงโปรดใหถ้เขคำไดถ้รกับควคำมเมตตคำในสคำยตคำของ
ชคำยคนนมีทั้" ขณะนกัทั้น ขถ้คำพเจถ้คำเปป็นพนกักงคำนเชลิญถถ้วยเสวยของกษกัตรลิยย์
สรุดทข้ทำยเนหะมมียเย ขข้ทำประเดป็นสถูตหนัวใจของคททำอธธิษฐทำนของตน เขทำขอพระเจข้ทำใหข้ทรงทททำใหข้
สททำเรป็จและประททำนควทำมเมตตทำแกตเขทำเมสืที่อเขทำเขข้ทำเฝข้ทำอทำรททำเซอรยซมีส นมีที่เปป็นครนัรงแรกทมีที่มมีหมทำยเหตรุ
วตทำเนหะมมียยเปป็นพนนักงทำนเชธิญถข้วยเสวยของกษนัตรธิยย ซทึที่งเปป็นตททำแหนตงสถูงมทำกๆ มนันเปป็นหนข้ทำทมีที่ของ
เขทำทมีจที่ ะชธิมเครสือที่ งดสืมที่ ทรุกชนธิดกตอนกษนัตรธิยยดมสืที่ มนันเพสือที่ รนับรองวตทำไมตมยมี ทำพธิษอยถูใต นนนัรน เขทำจทึงดททำรง
ตททำแหนตงทมีที่ไดข้รนับควทำมไวข้วทำงใจอยตทำงสถูงและมมีปฏธิสนัมพนันธยสตวนตนัวกนับกษนัตรธิยย เขทำจทึงตนัรงใจวตทำจะเขข้ทำ
เฝข้ทำอทำรททำเซอรยซมีสพรข้อมกนับแผนกทำรทมีที่จะสรข้ทำงเยรถูซทำเลป็มขทึรนใหมต เขทำจทึงวธิงวอนองคยพระผถูข้เปป็นเจข้ทำ
เพสือที่ ขอกทำรทรงเขข้ทำแทรกแซงของพระองคยและทททำใหข้กทำรนมีรสททำเรป็จ
*****

ภนำพรวมของเนหะมมียย 2: พนัฒนาการสามอยต่างถผกนนาเสนอในบทนมีนั้: (1) คนาขอของเนหะ
มมียย์ตต่อกษนัตรติยย์ในขมอ 1-10; (2) การไปถทึงของเนหะมมียย์ในเยรผซาเลป็มในขมอ 11-16; และ (3) เนหะ
มมียย์หนบุนใจประชาชนเหลต่านนันั้นใหมสรมางกนาแพงขทึนนั้ ใหมต่ในขมอ 17-20
นหม 2:1-2

และอยยมต่ คำในเดดือนนลิสคำน ในปมีทมีที่ยสมีที่ ลิบแหต่งรกัชกคำลกษกัตรลิยย์อคำรทคำเซ

อรย์ซมีส เมดืที่อนคทั้คำองบต่นจกัดตกัทั้งไวถ้ตรงพระพกักตรย์พระองคย์ ขถ้คำพเจถ้คำกป็หยลิบนคทั้คำองบต่นถวคำยกษกัตรลิยย์ แตต่กต่อนนมีทั้
ขถ้คำพเจถ้คำมลิไดถ้โศกเศรถ้คำตต่อพระพกักตรย์พระองคย์ 2 ดถ้วยเหตบนมีทั้กษกัตรลิยจย์ นงตรกัสกกับขถ้คำพเจถ้คำวต่คำ "ทคคำไม
สมีหนถ้คำของเจถ้คำจนงเศรถ้คำหมอง เจถ้คำกป็ไมต่เจป็บไมต่ปต่วยมลิใชต่หรดือ เหป็นจะไมต่มมีอะไรนอกจคำกเศรถ้คำใจ" และ
ขถ้คำพเจถ้คำกป็เกรงกลกัวยลิที่งนกัก
ขณะนนัรนเปป็นฤดถูใบไมข้ผลธิแลข้ว (เดสือนนธิสทำนซทึที่งเปป็นประมทำณเดสือนเมษทำยน) เรทำไมตทรทำบวตทำ
เนหะมมียอย ธธิษฐทำนคททำกลตทำวขข้ทำงบนนนัรนเมสือที่ ไรและนทำนเทตทำไร อยตทำงไรกป็ตทำมเหป็นไดข้ชดนั วตทำประมทำณสมีที่
เดสือนไดข้ผทำต นไปแลข้วตนัรงแตตเขทำไดข้ทรทำบขตทำวตอนแรกนนัรนเกมีที่ยวกนับเยรถูซทำเลป็ม อยตทำงไรกป็ตทำมเหป็นไดข้
ชนัดจทำก 1:11 วตทำวนันนนัรนทมีที่เขทำจะเสนอคททำขอของตนตตอหนข้ทำอทำรททำเซอรยซมีส เขทำไดข้อธธิษฐทำนเกมีที่ยวกนับ
เรสือที่ งนนัรนกตอนแลข้ว เขทำหมทำยเหตรุวทำต ตอนเขข้ทำเฝข้ทำกษนัตรธิยยเขทำมมีควทำมทรุกขยใจ เทตทำทมีที่เปป็นไปไดข้ ควทำม
โศกเศรข้ทำทมีที่ชนัดเจนของเขทำเปป็นมทำกกวตทำแคตควทำมโศกเศรข้ทำเสมียใจดข้วยเรสืที่องรทำวตตทำงๆของเยรถูซทำเลป็ม
(เขทำทรทำบเรสืที่องนนัรนมทำสมีที่เดสือนแลข้ว) เขทำอทำจกระวนกระวทำยใจมทำกๆและมนันกป็แสดงออกมทำ
กษนัตรธิยยซงทึที่ รถูข้จนักเนหะมมียยเปป็นกทำรสต วนตนัวจทึงดถูออกทนันทมีจทำกอทำกนัปกธิรธิยทำของเขทำและถทำมเขทำ
เกมีที่ยวกนับมนัน นมียที่ ธิงที่ ทททำใหข้เนหะมมียยรสถูข้ ทึกปนัที่นปตวนมทำกขทึรนไปอมีก หนข้ทำทมีที่อยตทำงหนทึงที่ ของเขทำกป็คสือกทำรมมี
สมีหนข้ทำรต ทำเรธิงตตอพระพนักตรยกษนัตรธิยย เขทำไมตรตทำเรธิง นอกจทำกนมีรกษนัตรธิยยกสป็ งสนัยวตทำเขทำปตวยหรสือไมตซทึที่งมมี
ควทำมหมทำยโดยนนัยอยตทำงมทำกเชตนกนันสททำหรนับพนนักงทำนเชธิญถข้วยเสวย แตตอทำรททำเซอรยซมีสดถูออกวตทำ
ควทำมกระวนกระวทำยของเนหะมมียยอยถูใต นใจของเขทำ
นหม 2:3-4

ขถ้คำพเจถ้คำทยลกษกัตรลิยย์วต่คำ "ขอกษกัตรลิยย์ทรงพระเจรลิญเปป็นนลิตยย์เถลิด

ไฉนสมีหนถ้คำของขถ้คำพระองคย์จะไมต่เศรถ้คำหมองเลต่คำในเมดืที่อเมดืองสถคำนทมีที่ฝกังศพของบรรพบบรบษของขถ้คำ
พระองคย์รถ้คำงเปลต่คำอยยต่ และประตยเมดืองกป็ถยกไฟทคคำลคำยเสมีย" 4 แลถ้วกษกัตรลิยย์ตรกัสกกับขถ้คำพเจถ้คำวต่คำ "เจถ้คำ

ปรคำรถนคำจะขออะไร" ขถ้คำพเจถ้คำจนงอธลิษฐคำนตต่อพระเจถ้คำของฟถ้คำสวรรคย์ เนหะมมียยจงทึ เลตทำใหข้กษนัตรธิยยฟนัง
วตทำแผตนดธินเกธิดของเขทำและสถทำนทมีที่แหตงเหลตทำบรรพบรุรรุษของเขทำอยถูใต นสภทำพรข้ทำงเปลตทำ ทนันใดนนัรน
กษนัตรธิยยกถป็ ทำมเขทำวตทำคททำขอของเขทำคสืออะไร
นตทำสนใจทมีที่วทำต ขณะนนัรนเอง เนหะมมียยอธธิษฐทำนในจธิตวธิญญทำณของตนเดมีดี๋ยวนนัรนเลยเพสือที่ ขอ
ควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำเขทำมธิไดข้อธธิษฐทำนโดยใชข้คททำพถูดหรสือสต งเสมียงออกมทำใหข้
ไดข้ยธิน อยตทำงไรกป็ตทำมในบนัดเดมียดี๋ วนนัรนเองเขทำกป็ทถูลขอควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำในสธิที่งทมีที่เขทำกททำลนังจะ
ขอ เขทำอธธิษฐทำนสมทที่ทำเสมอจรธิงๆ
นหม 2:5-6

และขถ้คำพเจถ้คำทยลกษกัตรลิยย์วต่คำ "ถถ้คำเปป็นทมีที่พอพระทกัยกษกัตรลิยย์ และถถ้คำ

ผยรถ้ บกั ใชถ้ของพระองคย์เปป็นทมีที่โปรดปรคำนในสคำยพระเนตรของพระองคย์ ขอทรงใชถ้ขถ้คำพระองคย์ใหถ้ไป
ยกังยยดคำหย์ ยกังเมดืองซนที่งเปป็นทมีที่ฝกังศพของบรรพบบรบษของขถ้คำพระองคย์ เพดืที่อขถ้คำพระองคย์จะสรถ้คำงขนทั้น
ใหมต่" 6 และกษกัตรลิยตย์ รกัสกกับขถ้คำพเจถ้คำ (มมีพระรคำชลินปมี ระทกับขถ้คำงพระองคย์) วต่คำ "เจถ้คำจะไปนคำนสกัก
เทต่คำใด เมดืที่อไรเจถ้คำจะกลกับมคำ" จนงเปป็นทมีที่พอพระทกัยกษกัตรลิยทย์ มีที่จะใหถ้ขถ้คำพเจถ้คำไป และขถ้คำพเจถ้คำกป็กคคำหนด
เวลคำใหถ้พระองคย์ทรงทรคำบ
เนหะมมียจย ทึงขออนรุญทำตโดยตรงทมีจที่ ะไปยนังเยรถูซทำเลป็มและสรข้ทำงกรรุงนนัร นขทึรนใหมต กษนัตรธิยยจทึง
ถทำมเขทำวตทำกทำรเดธินททำงนมีรจะใชข้เวลทำนทำนเทตทำใดและเขทำจะกลนับมทำเมสืที่อไร คททำตอบกลนับของเนหะมมียย
ไมตไดข้ถถูกหมทำยเหตรุไวข้อยตทำงเจทำะจง แมข้เขทำ “กททำหนดเวลทำใหข้พระองคยทรงทรทำบ” กป็ตทำม ระยะเวลทำ
ของหนนังสสือเลตมนมีรคอสื สธิบสองปมี เปป็นไปไดข้วทำต นนันที่ ไมตใชตระยะเวลทำทมีที่เนหะมมียยทถูลขอ แตตดถูเหมสือนวตทำ
เขทำไปยนังเยรถูซทำเลป็ม ทททำงทำนเสรป็จเรมียบรข้อย จทำกนนัรนกป็กลนับมทำ แมข้มไธิ ดข้ถถูกหมทำยเหตรุไวข้อยตทำงชนัดเจน
เหป็นไดข้ชดนั วตทำจทำกนนัรนเขทำถถูกสต งตนัวกลนับไปยนังเยรถูซทำเลป็มในฐทำนะผถูข้วทำต รทำชกทำรคนหนทึงที่ ทมีที่ไดข้รนับกทำร
แตตงตนัรงอยตทำงเหมทำะสม
นหม 2:7-8

และขถ้คำพเจถ้คำกรคำบทยลกษกัตรลิยย์วคำต่ "ถถ้คำเปป็นทมีที่พอพระทกัยกษกัตรลิยย์ ขอ

ทรงโปรดมมีพระรคำชสคำรใหถ้ขถ้คำพระองคย์นคคำไปถนงผยถ้วต่คำรคำชกคำรมณฑลฟคำกแมต่นคทั้คำขถ้คำงโนถ้น เพดืที่อเขคำจะ
ไดถ้อนบญคำตใหถ้ขคำถ้ พระองคย์ผต่คำนไปจนขถ้คำพระองคย์จะไปถนงยยดคำหย์ 8 และพระรคำชสคำรถนงอคำสคำฟเจถ้คำ

พนกักงคำนผยถ้ดยแลปต่คำไมถ้หลวง เพดืที่อเขคำจะไดถ้ใหถ้ไมถ้แกต่ขถ้คำพระองคย์ เพดืที่อทคคำคคำนประตยพระรคำชวกังของ
พระนลิเวศ และทคคำกคคำแพงเมดือง และเพดืที่อทคคำบถ้คำนทมีที่ขถ้คำพระองคย์จะไดถ้เขถ้คำอคำศกัย " กษกัตรลิยกย์ ป็ทรง
พระรคำชทคำนใหถ้ตคำมพระหกัตถย์อกันประเสรลิฐของพระเจถ้คำของขถ้คำพเจถ้คำทมีที่อยยต่เหนดือขถ้คำพเจถ้คำ เนหะมมียย
ยนังขอจทำกกษนัตรธิยยอทำรททำเซอรยซมีสซทึที่งจดหมทำยตตทำงๆทมีรที่ นับรองและมอบอททำนทำจภทำรกธิจของเขทำสททำหรนับ
บรรดทำขข้ทำรทำชกทำรประจททำทข้องถธิที่น “มณฑลฟทำกแมตนร ททำขข้ทำงโนข้น” (ตะวนันตกของยถูเฟรตธิส) ดข้วย เขทำ
ยนังขออนรุญทำตใหข้มมีกทำรตนัดและเตรมียมไมข้จทำกปตทำของกษนัตรธิยย (อทำจในเลบทำนอน) อมีกเชตนกนัน เขทำ
ตข้องกทำรไมข้เหลตทำนนัรนสททำหรนับพระรทำชวนัง (ทมีที่อยถูตต ธิดกนับพระวธิหทำร) ประตถูตตทำงๆและกทำรกตอสรข้ทำงอสืที่นๆ
ทมีที่จททำเปป็น
อทำรททำเซอรยซมีสใหข้ทรุกสธิที่งทมีที่เขทำขอ อยตทำงไรกป็ตทำม เนหะมมียยหมทำยเหตรุวทำต เหตรุผลทมีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำ
กป็คสือ “ตทำมพระหนัตถยอนันประเสรธิฐของพระเจข้ทำของขข้ทำพเจข้ทำทมีที่อยถูเต หนสือขข้ทำพเจข้ทำ”
นหม 2:9-10

แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำมคำยกังผยถ้วต่คำรคำชกคำรมณฑลฟคำกแมต่นคทั้คำขถ้คำงโนถ้น และมอบ

พระรคำชสคำรของกษกัตรลิยใย์ หถ้แกต่เขคำ อนนงที่ กษกัตรลิยทย์ รงจกัดใหถ้นคำยทหคำรและพลมถ้คำไปกกับขถ้คำพเจถ้คำดถ้วย
10 แตต่เมดืที่อสกันบคำลลกัทชคำวโฮโรนคำอลิม และโทบมีอคำหย์คนอกัมโมนขถ้คำรคำชกคำรไดถ้ยนลิ เรดืที่องนมีทั้ เปป็นเรดืที่องทมีที่
ไมต่พอใจเขคำอยต่คำงยลิที่งทมีที่มมีคนมคำหคำควคำมสบ ขใหถ้คนอลิสรคำเอล เนหะมมียจย ทึงเดธินททำงจทำกเปอรยเซมียไปยนัง
เขตแดนของกรรุงเยรถูซทำเลป็มและสต งมอบจดหมทำยมอบอททำนทำจเหลตทำนนัรนใหข้แกตบรรดทำขข้ทำรทำชกทำร
ประจททำทข้องถธิที่น เขทำยนังหมทำยเหตรุอมีกวตทำอทำรททำเซอรยซมีสไดข้สตงเหลตทำนทำยทหทำรและพลมข้ทำจทำกกองทนัพ
เปอรยเซมียมทำเพสืที่อใหข้กทำรปกปข้องครุมข้ ครองและเพสืที่อรนับรองสธิทธธิอททำนทำจของกษนัตรธิยยทมีที่เขทำไดข้รนับมทำดข้วย
ถทึงกระนนัรนมมีหมทำยเหตรุไวข้วทำต เหลตทำศนัตรถูของประชทำชนของพระเจข้ทำไมตพอใจเมสืที่อไดข้ยธินเรสืที่อง
กทำรเสรธิมกททำลนังงทำนของพระเจข้ทำทมีที่จะมทำนนัรน เรทำทรทำบนข้อยมทำกเกมีที่ยวกนับสนันบทำลลนัทและโทบมีอทำหย
เหป็นไดข้ชดนั วตทำพวกเขทำเปป็นคนอนัมโมน พวกเขทำอทำจเปป็นขข้ทำรทำชกทำรประจททำทข้องถธิที่นของจนักรวรรดธิ
เปอรยเซมียเพรทำะวตทำพวกเขทำทรทำบถทึงภทำรกธิจนนัรนกระทนังที่ กตอนทมีที่ใครสนักคนในเยรถูซทำเลป็มทรทำบอะไร
เกมีที่ยวกนับมนันเสมียอมีก

จงสนังเกตวตทำพวกเขทำเปป็นทรุกขยใจทมีที่ใครสนักคนจะมทำเพสืที่อ “หทำควทำมสรุขใหข้คนอธิสรทำเอล” อทำจ
มมีแนวคธิดตตอตข้ทำนคนยธิวเกมีที่ยวขข้องอยถูดต ข้วย อทำจมมีควทำมเปป็นปฏธิปนักษยระหวตทำงพวกยธิวและคนตตทำงชทำตธิ
ในทข้องถธิที่นมทำนทำน มนันอทำจถถูกกระตรุข้นโดยควทำมเกลมียดชนังของคนนนับถสือพระตตทำงดข้ทำวทมีที่มมีตตอกทำร
นมนัสกทำรพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำโดยพวกยธิว ถทึงอยตทำงไรแลข้ว ควทำมเกลมียดชนังและกทำรตตอตข้ทำนทมีที่จะ
เกธิดขทึรนในไมตชทำข้ ของพวกเขทำกป็เปป็นเรสืที่องปกตธิเหลสือเกธินของซทำตทำนและวธิธมีทมีที่มนนั ทททำงทำน มนันจะทททำทรุก
อยตทำงทมีที่ทททำไดข้เพสืที่อขนัดขวทำงงทำนของพระเจข้ทำ
นหม 2:11-16

ขถ้คำพเจถ้คำจนงมคำยกังเยรย ซคำเลป็มและพกักอยยต่ทมีที่นกัที่นสคำมวกัน 12 แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำ

ลบกขนทั้นในกลคำงคดืน คดือขถ้คำพเจถ้คำกกับบคำงคนทมีที่อยยกต่ กับขถ้คำพเจถ้คำ ขถ้คำพเจถ้คำไมต่ไดถ้บอกผยถ้หนนที่งผยใถ้ ดถนงเรดืที่องทมีที่
พระเจถ้คำของขถ้คำพเจถ้คำดลใจขถ้คำพเจถ้คำใหถ้กระทคคำเพดืที่อเยรย ซคำเลป็ม ขถ้คำพเจถ้คำไมต่มมีสกัตวย์อดืที่นกกับขถ้คำพเจถ้คำ
นอกจคำกสกัตวย์ทมีที่ขถ้คำพเจถ้คำขมีที่อยยต่ 13 ในกลคำงคดืนขถ้คำพเจถ้คำออกไปทคำงประตยหบบเขคำ ถนงบต่อมกังกร และถนง
ประตยกองขยะ และขถ้คำพเจถ้คำไดถ้ตรวจดยกคคำแพงเยรย ซคำเลป็มทมีที่พกัง และประตยเมดืองทมีที่ถยกไฟทคคำลคำย
14 แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำกป็ไปตต่อยกังประตยนคทั้คำพบ ถนงสระหลวง แตต่ไมต่มมีทมีที่ทมีที่จะใหถ้สกัตวย์ซนที่งขถ้คำพเจถ้คำขมีที่อยยต่ผคำต่ นไป
ไดถ้ 15 แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำขนทั้นไปกลคำงคดืนทคำงลคคำธคำรและตรวจดยกคคำแพง แลถ้วกลกับมคำเขถ้คำทคำงประตยหบบเขคำ
กลกับทมีที่เดลิม
เนหะมมียบย นันททึกวตทำเมสืที่อไปถทึงทมีที่กรรุงเยรถูซทำเลป็มแลข้ว เหป็นไดข้ชดนั วตทำเขทำพนักสทำมวนันจทำกนนัรนกป็เรธิที่ม
สททำรวจสถทำนกทำรณยอยตทำงลนับๆ เขทำลรุกขทึรนกลทำงดทึก แมข้มธิไดข้ระบรุไวข้ อทำจมมีแสงจนันทรยสวตทำงพอสททำหรนับ
ภทำรกธิจยทำมคทที่ทำคสืน เขทำกนับเหลตทำสหทำยรต วมภทำรกธิจขมีหที่ ลนังมข้ทำไปรอบกรรุงนนัรนและสททำรวจควทำมรกรข้ทำง
วตทำงเปลตทำทมีที่มมีอยถูตต ตอมทำของกรรุงนนัรน
นครตตทำงๆสมนัยโบรทำณพทึงที่ พทำกททำแพงทมีมที่ มีปข้อมปรทำกทำรเขข้มแขป็งเพสืที่อปข้องกนันตนัวเอง กททำแพง
กรรุงเยรถูซทำเลป็มไดข้ถถูกรสืรอพนังลงโดยคนบทำบธิโลนเมสือที่ หลทำยปมีกตอนหนข้ทำนนัรน ประตถูสตวนทมีที่เหลสืออยถูขต อง
กรรุงนนัรนอยถูใต นสภทำพดททำเปป็นตอตะโกเพรทำะถถูกไฟไหมข้ เยรถูซทำเลป็มไมตมมีแนวปข้องกนันและเหป็นไดข้ชนัด
วตทำถถูกยทที่ทำยมีไดข้ตทำมใจชอบโดยเหลตทำชนชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนทมีที่ไมตเปป็นมธิตร แนตนอนวตทำควทำมทรุกขยยทำกทมีที่มอมี ยถูต

เรสือที่ ยมทำสต วนหนทึที่งของพวกเขทำเปป็นเพรทำะพวกเขทำขทำดแนวปข้องกนัน พวกโจรทมีอที่ อกปลข้นและ
เผดป็จกทำรประจททำทข้องถธิที่นสทำมทำรถและปลข้นพวกเขทำไดข้ตทำมใจชอบ
กทำรสททำรวจกรรุงนนัรนในตอนกลทำงคสืนของเนหะมมียยเหป็นไดข้ชนัดวตทำเรธิที่มตข้นทมีที่ประตถูหนทึที่งทมีที่เปธิด
ออกสถูตหรุบเขทำไทโรเปมีร ยน (Tyropoeon Valley) ททำงทธิศตะวนันตกเฉมียงใตข้และวนรอบไปยนังหรุบเขทำ
ขธิดโรน เขทำจทึงสททำรวจสต วนทธิศใตข้ของกรรุงนนัรนจทำกนนัรนกป็กลนับไปยนังทมีที่ๆเขทำเรธิที่มตข้น เหป็นไดข้ชนัดวตทำมนัน
เปป็นงทำนทมีที่แสนเหนป็ดเหนสืที่อยจนถทึงขนทำดทมีที่มข้ทำของเขทำผตทำนไปไมตไดข้เพรทำะเศษซทำกปรนักหนักพนังเหลตทำ
นนัรนโดยเฉพทำะตอนกลทำงคสืน
16 สต่วนพวกเจถ้คำหนถ้คำทมีที่กป็ไมต่ทรคำบวต่คำขถ้คำพเจถ้คำไปไหน หรดือขถ้คำพเจถ้คำทคคำอะไร และขถ้คำพเจถ้คำกป็ยกัง
ไมต่ไดถ้บอกพวกยลิว บรรดคำปบโรหลิต พวกขบนนคำง พวกเจถ้คำหนถ้คำทมีที่ และคนอดืที่นๆทมีที่จะรกับผลิดชอบกคำร
งคำน จนถทึงจรุดนมีรเนหะมมียยยนังมธิไดข้บอกผถูข้ใดเลยทมีที่เยรถูซทำเลป็มวตทำเขทำมทำทททำไม กทำรสททำรวจกรรุงของเขทำใน
ตอนกลทำงคสืนเปป็นกทำรกระทททำอยตทำงลนับๆ เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกผถูข้นททำททำงกทำรเมสืองประจททำทข้องถธิที่นของ
กรรุงนนัรนเปป็นคนตตทำงชทำตธิทมีที่ถถูกแตตงตนัรงโดยคนเปอรยเซมีย มนันอทำจอยถูใต นทข้องทมีที่ปกครองของสนันบทำลลนัท
และโทบมีอทำหยดข้วยซทรทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกเขทำไมตสนใจไยดมีในควทำมผทำสรุกของพวกยธิวทมีที่เหลสืออยถูทต มีที่นนนัที่
เนหะมมียไย มตไดข้แจข้งใหข้พวกเขทำทรทำบหรสือใหข้พวกยธิวทรทำบเกมีที่ยวกนับภทำรกธิจของตนดข้วย แตตเดมีดี๋ยวนมีรเขทำ
รนับรถูข้ไดข้อยตทำงชนัดเจนแลข้วถทึงควทำมใหญตโตของโครงกทำรทมีที่รออยถูเต บสืรองหนข้ทำ
นหม 2:17-18

แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำพยดกกับเขคำทกัทั้งหลคำยวต่คำ "ทต่คำนทกัทั้งหลคำยเหป็นแลถ้ววต่คำเรคำ

ตกอยยใต่ นควคำมลคคำบคำกอยต่คำงไร ทมีที่เยรยซคำเลป็มสลกักหกักพกังลง และไฟไหมถ้ประตยเมดืองเสมียนกัทั้น มคำเถลิด ใหถ้
เรคำสรถ้คำงกคคำแพงเยรย ซคำเลป็มขนทั้น เพดืที่อเรคำจะไมต่ตถ้องอกับอคำยขคำยหนถ้คำอมีก" 18 แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำบอกเขคำถนง
กคำรทมีที่พระหกัตถย์ของพระเจถ้คำอยยต่กกับขถ้คำพเจถ้คำ เพดืที่อยกังผลดมี ทกัทั้งพระวจนะซนที่งกษกัตรลิยย์ตรกัสกกับขถ้คำพเจถ้คำ
และเขคำทกัทั้งหลคำยพยดวต่คำ "ใหถ้เรคำลบกขนทั้นสรถ้คำงเถลิด" เขคำกป็ปลงใจลงมดือทคคำกคำรดมีนกัทั้น หลนังจทำกนนัรนไมต
นทำน อทำจเปป็นวนันถนัดมทำดข้วยซทรทำเนหะมมียยกเป็ ปธิดเผยภทำรกธิจของตน เขทำเตสือนควทำมจททำคนเหลตทำนนัรนทมีที่เรธิที่ม
ชทำชธินแลข้วกนับควทำมรข้ทำงเปลตทำนนัรนวตทำจรธิงๆแลข้วมนันแยตขนทำดไหน บตอยครนัรงใครบทำงคนทมีที่มทำจทำก

ภทำยนอกจะมมีมมรุ มองทมีที่ชนัดเจนเกมีที่ยวกนับสถทำนกทำรณยหนทึที่งมทำกกวตทำคนเหลตทำนนัรนทมีที่อยถูกต บนั มนันมทำเปป็น
ระยะเวลทำนทำน
เนหะมมียจย ทึงประกทำศแผนกทำรของตนทมีที่จะสรข้ทำงกททำแพงกรรุงนนัรนขทึรนใหมต ดข้วยสธิทธธิอททำนทำจ
ของจนักรวรรดธิเปอรยเซมียทมีที่หนรุนหลนังเขทำอยถูต เขทำจทึงหนรุนใจพวกพมีที่นข้องชทำวยธิววตทำ “มทำเถธิด ใหข้เรทำสรข้ทำง
กททำแพงเยรถูซทำเลป็มขทึรน เพสืที่อเรทำจะไมตตข้องอนับอทำยขทำยหนข้ทำอมีก” คททำทมีแที่ ปลวตทำ อกับอคำยขคำยหนถ้คำ (เชร
ปาหย์) มมีควทำมหมทำยวตทำ คนหรสือสธิที่งทมีที่นตทำอนับอทำย
เขทำเปธิดเผยแกตพวกเขทำอมีกวตทำ “พระหนัตถยของพระเจข้ทำอยถูกต บนั ขข้ทำพเจข้ทำ เพสือที่ ยนังผลดมี ทนัรงพระ
ดททำรนัสซทึที่งกษนัตรธิยตย รนัสกนับขข้ทำพเจข้ทำ” พวกเขทำจทึงรต วมใจกนันและกลตทำววตทำ “ใหข้เรทำลรุกขทึรนสรข้ทำงเถธิด” วลมีทมีที่
กลตทำววตทำมสือของพวกเขทำถถูกเสรธิมกททำลนังมมีควทำมหมทำยวตทำ: พวกเขทำมมีกทำท ลนังใจทมีที่จะเดธินหนข้ทำตตอ
นหม 2:19

แตต่เมดืที่อสกันบคำลลกัทคนโฮโรนคำอลิม และโทบมีอคำหย์ขถ้คำรคำชกคำร คนอกัม

โมน กกับเกเชมชคำวอคำระเบมียไดถ้ยลินเรดืที่องนกัทั้น เขคำทกัทั้งหลคำยเยคำะเยถ้ยและดยถยกเรคำ พยดวต่คำ "เจถ้คำทกัทั้งหลคำย
ทคคำอะไรกกันนมีที่ เจถ้คำกคคำลกังกบฏตต่อกษกัตรลิยย์หรดือ" ถทึงกระนนัรนเหลตทำศนัตรถูของพวกเขทำกป็เรธิที่มกตอควทำมยรุงต
ยทำกทนันทมี ตอนแรกมนันเปป็นกทำรเยทำะเยข้ยพวกเขทำ หนัวเรทำะเยทำะพวกเขทำและหวตทำนควทำมสงสนัย พวก
เขทำพถูดเปป็นเชธิงวตทำงทำนของพวกเขทำทมีที่กทำท ลนังเรธิที่มขทึรนนมีรจะถถูกมองวตทำเปป็นกทำรกบฏตตอกษนัตรธิยย ซทำตทำน
โกหกเสมอ งทำนของพวกเขทำไดข้รนับกทำรอวยพรจทำกกษนัตรธิยยแลข้ว กระนนัรนซทำตทำนกป็จะใชข้วธิธมีใดกป็ตทำม
ทมีมที่ นันคธิดคข้นไดข้เพสือที่ ขนัดขวทำงงทำนของพระเจข้ทำ กทำรหลอกลวงเปป็นวธิธมีทมีที่ซทำตทำนใชข้บตอย
นหม 2:20

แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำตอบเขคำทกัทั้งหลคำยวต่คำ "พระเจถ้คำแหต่งฟถ้คำสวรรคย์จะทรงใหถ้

เรคำกระทคคำสคคำเรป็จ และเรคำทกัทั้งหลคำยผยถ้รบกั ใชถ้ของพระองคย์จะลบกขนนทั้ สรถ้คำง แตต่ทต่คำนทกัทั้งหลคำยไมต่มมีสต่วน
หรดือสลิทธลิหรดือทมีที่ระลนกในเยรยซคำเลป็ม" ในกทำรตอบสนอง เนหะมมียยพดถู ตรงประเดป็นเลย เขทำหมทำยเหตรุ
วตทำ “พระเจข้ทำแหตงฟข้ทำสวรรคยจะทรงใหข้เรทำกระทททำสททำเรป็จ และเรทำทนัรงหลทำยผถูข้รนับใชข้ของพระองคยจะลรุก
ขทึรนสรข้ทำง” เขทำเตสือนผถูข้ตตอตข้ทำนเหลตทำนนัรนวตทำพวกเขทำไมตมมีสตวนใดๆททำงประวนัตธิศทำสตรย (นนันที่ คสือ มรดก
ในเยรถูซทำเลป็ม) ไมตมมีสธิทธธิธใดๆทมีนที่ นันที่ และไมตมมีทมีที่ระลทึก (ไมตมมีบรรพบรุรรุษประจททำตระกถูล) กทำรตตอตข้ทำนนมีร
ไมตตตทำงจทำกทมีที่อธิสรทำเอลในปนัจจรุบนันประสบจทำกชทำวปทำเลสไตนยทมีที่ไมตพอใจในศตวรรษทมีที่ยมีที่สธิบ

*****
ภนำพรวมของเนหะมมียย 3: หลนังจากหนบุนใจประชาชนทมีทั่เยรผซาเลป็มใหมเรติมทั่ สรมางกนาแพง งาน
นนันนั้ กป็เรติทั่มขทึนั้นและเกสือบทบุกคนรต่วมมสือกนันในโครงการนนันนั้ ถทึงกระนนันั้นโครงการนมีกนั้ ป็ไมต่งต่าย สาระ
สนาคนัญของบททมีทั่ 3 คสือการทมีทั่พวกยติวเกสือบทบุกคนแหต่งเยรผซาเลป็มทบุต่มสบุดตนัวในงานกต่อสรมาง กนาแพง
กรบุงนนันั้นขทึนนั้ ใหมต่ เนหะมมียย์บนันททึกงานของคนกลบุต่มตต่างๆตนันั้งแตต่การเรติมทั่ ตมนงานนนันนั้ ทมีทั่ประตผแกะตาม
ลนาดนับรอบเสมนรอบวงของกรบุงนนันั้นวกกลนับไปยนังจบุดเรติมทั่ ตมนของงานนนันนั้ (ขมอ 1-32)
นหม 3:1-32

แลถ้วเอลมียคำชมีบมหคำปบโรหลิตไดถ้ลบกขนทั้นพรถ้อมกกับพมีนที่ ถ้องของทต่คำน

บรรดคำปบโรหลิต และเขคำทกัทั้งหลคำยไดถ้สรถ้คำงประตยแกะ เขคำไดถ้ทคคำพลิธมีชคคำระใหถ้บรลิสบทธลิธิ์และไดถ้ตกัทั้งบคำน
ประตย เขคำทกัทั้งหลคำยไดถ้ทคคำพลิธมีชคคำระใหถ้บรลิสบทธลิธิ์จนถนงหอคอยเมอคำหย์ไกลไปจนถนงหอคอยฮคำนกันเอล 2
และถกัดทต่คำนไป คนชคำวเยรมีโคกป็ไดถ้สรถ้คำง และถกัดเขคำไป ศกักเกอรย์บบตรชคำยอลิมรมีกป็ไดถ้สรถ้คำง 3 และลยก
หลคำนของหกัสเสนคำอคำหย์ไดถ้สรถ้คำงประตยปลคำ เขคำไดถ้วคำงวงกบและไดถ้ตกัทั้งบคำนประตย ตลิดลยกสลกักและ
ดคำลประตย 4 ถกัดเขคำไปเมเรโมทบบตรชคำยอบรมีอคำหย์ ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยฮกักโขสไดถ้ซต่อมแซม และถกัดเขคำไป
เมชบลลคำมบบตรชคำยเบเรคลิยคำหย์ ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยเมเชซคำเบลไดถ้ซอต่ มแซม และถกัดเขคำไปซคำโดกบบตร
ชคำยบคำอคำนคำไดถ้ซต่อมแซม 5 และถกัดเขคำไปชคำวเทโคอคำไดถ้ซต่อมแซม แตต่พวกขบนนคำงของเขคำไมต่ยอม
เอคำคอมคำรกับงคำนขององคย์พระผยถ้เปป็นเจถ้คำของเขคำทกัทั้งหลคำย 6 และเยโฮยคำดคำบบตรชคำยปคำเสอคำหย์ และ
เมชบลลคำมบบตรชคำยเบโสไดอคำหย์ไดถ้ซต่อมแซมประตยเกต่คำ เขคำวคำงวงกบและตกัทั้งบคำนประตย ตลิดลยกสลกัก
และดคำลประตย 7 และถกัดเขคำไป คดือ เมลคำตลิยคำหย์ชคำวกลิเบโอน และยคำโดนชคำวเมโรโนท คนเมดืองกลิเบ
โอนและเมดืองมลิสปคำหย์ไดถ้ซต่อมแซม ซนงที่ อยยต่ใตถ้ปกครองของเจถ้คำเมดืองฟคำกแมต่นคทั้คำขถ้คำงนมีทั้ 8 ถกัดเขคำไปคดือ
อบสซมีเอลบบตรชคำยฮคำรฮคำยคำหย์ชคำต่ งทองไดถ้ซต่อมแซม ถกัดเขคำไปคดือฮคำนกันยคำหย์ผเถ้ย ปป็นบบตรชคำยของชต่คำง
นคทั้คำหอมคนหนนที่งไดถ้ซต่อมแซม เขคำบยรณะเยรยซคำเลป็มไกลไปจนถนงตอนกคคำแพงกวถ้คำง 9 ถกัดเขคำไป คดือ
เรไฟยคำหย์บบตรชคำยเฮอรย์ ผยถ้ปกครองแขวงครนที่งหนนที่งของเยรย ซคำเลป็มไดถ้ซต่อมแซม 10 ถกัดเขคำไปคดือ เย
ดคำยคำหย์บบตรชคำยฮคำรบมกัฟไดถ้ซต่อมแซมตรงขถ้คำมกกับบถ้คำนของเขคำ และถกัดเขคำไปคดือ ฮกัทธกัชบบตรชคำย
ฮคำชกับนลิยคำหย์ไดถ้ซต่อมแซม 11 มกัลคลิยคำหย์บบตรชคำยฮคำรลิม และหกัสชยบบบตรชคำยปคำหกัทโมอกับไดถ้ซต่อมแซม

อมีกสต่วนหนนที่ง และหอคอยเตคำอบ 12 ถกัดเขคำไปคดือ ชกัลลยมบบตรชคำยฮกัลโลเหช ผยปถ้ กครองแขวงครนที่ง
หนนที่งของเยรยซคำเลป็มไดถ้ซต่อมแซม ทกัทั้งตกัวเขคำและบบตรสคำวของเขคำ 13 ฮคำนยนและชคำวเมดืองศคำโนอคำหย์
ไดถ้ซต่อมแซมประตยหบบเขคำ เขคำสรถ้คำงประตยขนทั้นใหมต่และตกัทั้งบคำนประตย ตลิดลยกสลกักและดคำลประตย และ
ซต่อมแซมกคคำแพงระยะพกันศอกไกลไปจนถนงประตยกองขยะ 14 มกัลคลิยคำหย์บบตรชคำยเรคคำบ ผยถ้
ปกครองสต่วนหนนงที่ ของแขวงเบธฮกัคเคเรม ไดถ้ซต่อมประตยกองขยะ เขคำสรถ้คำงและตกัทั้งบคำนประตย ตลิด
ลยกสลกักและดคำลประตย 15 ชกัลลยนบบตรชคำยคลโฮเซหย์ ผยปถ้ กครองสต่วนหนนที่งของแขวงมลิสปคำหย์ ไดถ้
ซต่อมแซมประตยนคทั้คำพบ ไดถ้สรถ้คำงประตย สรถ้คำงมบงและตกัทั้งบคำนประตย ตลิดลยกสลกักและดคำลประตย ทต่คำนไดถ้
สรถ้คำงกคคำแพงสระชลิโลอคำหย์ตรงไปทคำงรคำชอบทยคำนไกลไปจนถนงบกันไดซนที่งลงไปจคำกนครดคำวลิด 16
ถกัดเขคำไปเนหะมมียย์บบตรชคำยอกัสบยก ผยปถ้ กครองแขวงเบธซย รย์ครนที่งหนนที่งไดถ้ซต่อมแซม ไปจนถนงทมีที่ตรง
ขถ้คำมกกับอบโมงคย์ฝกังศพของดคำวลิด ถนงสระขบดและถนงโรงทแกลถ้วทหคำร 17 ถกัดเขคำไปคนเลวมีไดถ้
ซต่อมแซม คดือ เรฮยมบบตรชคำยบคำนมี ถกัดเขคำไปคดือ ฮคำชคำบลิยคำหย์ ผยถ้ปกครองแขวงเคอมีลคำหย์ครนที่งหนนที่ง ไดถ้
ซต่อมแซมสต่วนของเขคำ 18 ถกัดเขคำไปพมีที่นถ้องของเขคำไดถ้ซต่อมแซมคดือ บกัฟวกัยบบตรชคำยเฮนคำดกัด ผยถ้
ปกครองแขวงเคอมีลคำหย์ครนที่งหนนที่ง 19 ถกัดเขคำไปคดือ เอเซอรย์บบตรชคำยเยชย อคำ ผยปถ้ กครองเมดืองมลิสปคำหย์
ไดถ้ซต่อมแซมอมีกสต่วนหนนงที่ ตรงขถ้คำมกกับทคำงขนทั้นไปยกังคลกังอคำวบธตรงทมีที่มบมหกักของกคคำแพง 20 ถกัดเขคำ
ไปคดือ บคำรบคบบตรชคำยศกับบกัย ไดถ้ซต่อมแซมอยต่คำงรถ้อนใจอมีกสต่วนหนนที่ง ตกัทั้งแตต่มบมหกักของกคคำแพงจนถนง
ประตยเรดือนของเอลมียคำชมีบมหคำปบโรหลิต 21 ถกัดเขคำไปคดือ เมเรโมทบบตรชคำยอบรอมี คำหย์ ผยถ้เปป็นบบตรชคำยฮกัก
โขส ไดถ้ซต่อมแซมอมีกสต่วนหนนที่ง ตกัทั้งแตต่ประตยเรดือนของเอลมียคำชมีบถนงปลคำยเรดือนของเอลมียคำชมีบ 22 ถกัด
เขคำไปคดือบรรดคำปบโรหลิตชคำวทมีที่รคำบไดถ้ซต่อมแซม 23 ถกัดเขคำไปคดือ เบนยคำมลินและหกัสชยบ ไดถ้
ซต่อมแซมตรงขถ้คำมกกับบถ้คำนของเขคำทกัทั้งหลคำย ถกัดเขคำไปคดือ อคำซคำรลิยคำหย์บบตรชคำยมคำอคำเสอคำหย์ ผยถ้เปป็น
บบตรชคำยอคำนคำนลิยคำหย์ไดถ้ซอต่ มแซมขถ้คำงเรดือนของเขคำเอง 24 ถกัดเขคำไปคดือ บลินนบยบบตรชคำยฮคำนคำดกัด
ไดถ้ซต่อมแซมอมีกสต่วนหนนงที่ ตกัทั้งแตต่บถ้คำนของอคำซคำรลิยคำหย์ถนงมบมหกักของกคคำแพง คดือถนงมบมเลมีทั้ยว 25 ปคำลคำ
ลบบตรชคำยอบซยกั ไดถ้ซต่อมแซมทมีที่ตรงขถ้คำมกกับมบมหกักของกคคำแพง และหอคอยทมีที่ยนดืที่ จคำกพระรคำชวกังหลกัง
บนทมีที่ลคำนทหคำรรกักษคำพระองคย์ ถกัดเขคำไปคดือ เปดคำยคำหย์บบตรชคำยปคำโรช 26 และคนใชถ้ประจคคำพระ
วลิหคำรอยยทต่ มีที่โอเฟล ไดถ้ซต่อมแซมไปจนถนงทมีที่ตรงขถ้คำมกกับประตยนคทั้คำทคำงดถ้คำนตะวกันออกและทมีที่หอคอย

ยดืนที่ ออกไป 27 ถกัดเขคำไปชคำวเทโคอคำไดถ้ซต่อมแซมอมีกสต่วนหนนที่งตรงขถ้คำมกกับหอคอยใหญต่ทมีที่ยนดืที่ ออก
ไปไกลไปจนถนงประตยเมดืองโอเฟล 28 บรรดคำปบโรหลิตไดถ้ซต่อมแซมเหนดือประตยมถ้คำขนทั้นไป ตต่คำงกป็ซต่อม
ทมีที่ตรงขถ้คำมกกับเรดือนของตน 29 ถกัดเขคำไป ซคำโดกบบตรชคำยอลิมเมอรย์ ไดถ้ซต่อมแซมทมีที่ตรงขถ้คำมกกับเรดือน
ของเขคำ ถกัดเขคำไป เชไมอคำหย์บบตรชคำยเชคคำนลิยคำหย์ คนเฝถ้คำประตยตะวกันออกไดถ้ซต่อมแซม 30 ถกัดเขคำ
ไป ฮคำนกันยคำหย์บบตรชคำยเชเลมลิยคำหย์ และฮคำนยนบบตรชคำยคนทมีที่หกของศคำลคำฟ ไดถ้ซต่อมแซมอมีกสต่วน
หนนที่ง ถกัดเขคำไปคดือ เมชบลลคำมบบตรชคำยเบเรคลิยคำหย์ ไดถ้ซต่อมแซมตรงขถ้คำมกกับหถ้องของเขคำ 31 ถกัดเขคำ
ไป มลิลคลิยคำหย์บบตรชคำยของชต่คำงทองคนหนนที่งไดถ้ซต่อมแซมไกลไปจนถนงเรดือนของคนใชถ้ประจคคำพระ
วลิหคำร และของพต่อคถ้คำ ตรงขถ้คำมกกับประตยมลิฟคคำด จนถนงหถ้องชกัทั้นบนทมีที่มบม 32 และระหวต่คำงหถ้องชกัทั้น
บนทมีที่มบมกกับประตยแกะนกัทั้น บรรดคำชต่คำงทองและพต่อคถ้คำไดถ้ซต่อมแซม
มมีหมทำยเหตรุหลทำยประกทำรทมีที่ตข้องกลตทำว ในขข้อ 5 มมีควทำมเหป็นกลตทำวไวข้วทำต ดข้วยเหตรุผลประกทำร
ใดกป็ตทำม “พวกขรุนนทำงของชทำวเทโคอทำไมตยอมเอทำคอมทำรนับงทำนขององคยพระผถูข้เปป็นเจข้ทำของเขทำทนัรง
หลทำย” ไมตวทำต พวกขรุนนทำงชทำวเทโคอทำเหลตทำนมีรเปป็นใครหรสือปนัญหทำของพวกเขทำคสืออะไร พวกเขทำกป็มมี
ควทำมสรุขทมีที่จะปลตอยใหข้คนอสืนที่ ๆทททำงทำน แตตพวกเขทำเองไมตยอมมมีสตวนรต วมดข้วย พวกเขทำปลตอยใหข้คน
อสืนที่ ๆปรนนธิบนัตธิองคยพระผถูข้เปป็นเจข้ทำแตตพวกเขทำรถูข้สทึกเฉยชทำเกมีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรน (เทโคอทำเปป็นนครหนทึที่ง
ของยถูดทำหย หตทำงไปททำงใตข้และตะวนันออกของเยรถูซทำเลป็มประมทำณ 15 ไมลย) ตรงกนันขข้ทำมมมีคนหลทำย
กลรุตมทมีที่ไมตเพมียงทททำงทำนทมีที่ตนไดข้รนับมอบหมทำยเทตทำนนัรน แตตยนังอทำสทำรนับหนข้ทำทมีที่เพธิมที่ เตธิมดข้วย ยกตนัวอยตทำง
เชตน จดหมทำยเหตรุ “เมเรโมทบรุตรชทำยอรุรอมี ทำหย” ในขข้อ 4 และอมีกครนัรงในขข้อ 21 และเมชรุลลทำมในขข้อ
6 และ 30 แมข้แตตผถูข้หญธิงบทำงคนกป็เขข้ทำรต วมในงทำนนนัรนดนังทมีที่หมทำยเหตรุไวข้ในขข้อ 12
ทมีที่นตทำสนใจเชตนกนันคสือกทำรกลตทำวถทึงคนเนธธินธิม (ซทึที่งเปป็นพวกคนรนับใชข้ของคนเลวมี) แมข้พวก
เขทำถถูกเอตยถทึงสองครนัรงในบทนมีร (ขข้อ 26 และ 31) ไมตมมีกทำรเอตยถทึงพวกเขทำวตทำมมีสตวนรต วมในงทำนนมีรเลย
บททมีที่ 3 เปป็นบทเรมียนหนทึที่งวตทำมมีกทำรทททำงทำนเปป็นทมีมอนันยอดเยมีที่ยมและควทำมเตป็มใจทมีที่จะปรนนธิบนัตธิองคย
พระผถูข้เปป็นเจข้ทำ อยตทำงไรกป็ตทำมมมีขข้อยกเวข้นทมีที่เหป็นไดข้ชนัดของคนเหลตทำนนัรนทมีที่หลมีกเลมีที่ยงงทำนของพระเจข้ทำ

กททำแพงของกรรุงเยรถูซทำเลป็มสมนัยโบรทำณถถูกพรรณนทำอยตทำงละเอมียดมทำกๆ (รทำยละเอมียดเหลตทำ
นนัรนจะถถูกนททำเสนอตทำมลททำดนับทวนเขป็มนทำฬธิกทำ) ประตถูแกะทมีที่ถถูกเอตยถทึงในขข้อ 1 อยถูตต รงหนัวมรุมทธิศ
ตะวนันออกเฉมียงเหนสือของกรรุงนนัรนใกลข้พระวธิหทำร ดนังนนัรนพวกปรุโรหธิตจทึงมมีสตวนรต วมในงทำนนนัรนใน
พสืรนทมีที่นร นนั หอคอยฮทำนนันเอลอยถูตต รงกลทำงของกททำแพงดข้ทำนทธิศเหนสือของกรรุงนนัรน พสืรนทมีที่สตวนนมีรถถูก
โจมตมีททำงทหทำรไดข้งตทำยทมีที่สรุด หอคอยตนัรงรนับจทึงถถูกสรข้ทำงขทึรนทมีนที่ นันที่ ประตถูปลทำอยถูทต ทำงทธิศตะวนันตกของ
หอคอยฮทำนนันเอลพอดมี นมีเที่ ปป็นทมีที่ๆปลทำจทำกแควข้นกทำลธิลมีและเมสืองยนัฟฟทำถถูกนททำเขข้ทำมทำในกรรุงนมีร ในขข้อ
4-5 สต วนอสืที่นๆเพธิที่มเตธิมของกททำแพงดข้ทำนทธิศเหนสือถถูกกลตทำวถทึง
ประตถูเกตทำ (ขข้อ 6) อยถูตต รงหนัวมรุมดข้ทำนทธิศตะวนันตกเฉมียงเหนสือของกรรุงเยรถูซทำเลป็มสมนัยเกตทำ ทมีที่
นนันที่ กททำแพงนนัรนวกไปททำงทธิศใตข้ กททำแพงทธิศตะวนันตกกป็เปป็นทมีที่รจถูข้ นักในชสืที่อกททำแพงกวข้ทำง ดถูขข้อ 8 หอคอย
เตทำอบอยถูคต ตอนไปททำงทธิศใตข้และทธิศตะวนันออก (ขข้อ 11) ประตถูหรุบเขทำ (ขข้อ 13) เปธิดออกสถูตหรุบเขทำ
ไทโรเปมีร ยน ประตถูกองขยะ (ขข้อ 14) เปป็นปลทำยดข้ทำนใตข้สรุดของกรรุงนนัรนและเปธิดออกสถูตหรุบเขทำแหตงฮธิน
โนมทมีอที่ ยถูทต ทำงทธิศตะวนันตก ประตถูนร ททำพรุ (ขข้อ 15) เปป็นทมีที่ๆสระสธิโลอนัมอยถูทต มีที่ปลทำยดข้ทำนทธิศใตข้ของกรรุง
นนัรนและปนัจจรุบนันอยถูบต นกททำแพงทธิศตะวนันออกขณะทมีที่มนนั ขทึรนไปสถูตโอเฟล จทำกทมีที่นนันที่ กททำแพงนนัรนกป็ขร ทึนไป
สถูตนครดทำวธิด (ขข้อ 16) ทมีที่นนนัที่ มมีสรุสทำนหลวงของเหลตทำกษนัตรธิยยแหตงยถูดทำหย (ขข้อ 16)
ทมีโที่ อเฟล (ปข้อมปรทำกทำรเขข้มแขป็งระหวตทำงตอนลตทำงและตอนบนของกรรุงนนัรน) คสือคลนังอทำวรุธ
(ขข้อ 19) ตลอดแนวกททำแพงดข้ทำนทธิศตะวนันออกคสือมรุมหนักและมรุมเลมีรยวตตทำงๆดนังทมีที่หมทำยเหตรุไวข้ในขข้อ
17-25 ประตถูนร ททำเปป็นแหลตงทมีที่มทำดนัรงเดธิมของลททำธทำรขธิดโรนดนังทมีที่หมทำยเหตรุไวข้ในขข้อ 26 หอคอยตตทำงๆทมีที่
เปป็นปข้อมปรทำกทำรถถูกตนัรงขทึรนในพสืรนทมีที่นร มี (ขข้อ 25-27) ทนัรงหมดนมีรลข้วนอยถูใต นพสืรนทมีที่ของโอเฟล ประตถูมข้ทำ
(ขข้อ 28) อยถูขต ร นทึ ไปททำงเหนสืออมีกตลอดแนวกททำแพงดข้ทำนทธิศตะวนันออกซทึที่งอยถูใต ตข้พระวธิหทำรพอดมี ประตถู
ตะวนันออก (ขข้อ 29) เปป็นประตถูททำงเขข้ทำหลนักดข้ทำนทธิศตะวนันออกสถูตกรรุงนนัรนและอยถูดต ข้ทำนหนข้ทำททำงเขข้ทำ
ของพระวธิหทำร ประตถูมธิฟคนัดอยถูใต กลข้หนัวมรุมดข้ทำนทธิศตะวนันออกเฉมียงเหนสือของกรรุงนนัรน (ขข้อ 32)
ประตถูแกะทททำใหข้เสข้นรอบวงนนัรนบรรจบกนันดนังทมีที่หมทำยเหตรุไวข้ในขข้อ 1 ดนังนนัรนเสข้นรอบวงของกททำแพง
กรรุงจทึงถถูกพรรณนทำและคนเหลตทำนนัรนทมีสที่ รข้ทำงแตตละสต วนของมนันขทึรนใหมต
*****

ภนำพรวมของเนหะมมียย 4: เกติดการตต่อตมานจากภายนอกขทึนนั้ ในทนันทมี เหลต่าศนัตรผของ
ประชาชนของพระเจมาขผต่พวกเขาจนถทึงขนาดทมีทั่วต่าพวกเขาตมองทนางานโดยพกอาวบุธตติดตนัวดมวยเพสืทั่อ
ปมองกนันตนัวเอง นอกจากนมีนั้ความยบุงต่ ยากยนังเกติดขทึนนั้ จากภายในดมวย งานนนันั้นยากสบุดๆและความเหนสืทั่อย
ลมาและความทมอใจเกติดขทึนั้นในไมต่ชมา บทนมีนั้ถผกแบต่งยต่อยไดมดนังนมีนั้ : (1) การตต่อตมานจากสนันบาลลนัทและ
คนอสืทั่นๆในขมอ 1-6; (2) การสมคบคติดของเหลต่าปฏติปนักษย์ในขมอ 7-15 และ (3) การระมนัดระวนังตนัว
ของเนหะมมียย์ในขมอ 16-23
นหม 4:1-3

ตต่อมคำเมดืที่อสกันบคำลลกัทไดถ้ยลินวต่คำเรคำกคคำลกังกต่อสรถ้คำงกคคำแพง เขคำโกรธ

และเดดือดดคำลมคำก และเขคำเยคำะเยถ้ยพวกยลิว 2 และเขคำพยดตต่อหนถ้คำพมีที่นถ้องของเขคำและตต่อหนถ้คำ
กองทกัพของสะมคำเรมียวต่คำ "พวกยลิวทมีที่อต่อนแอเหลต่คำนมีทั้ทคคำอะไรกกัน เขคำจะซต่อมกกันหรดือ เขคำจะทคคำสกัตว
บยชคำหรดือ เขคำจะทคคำใหถ้เสรป็จในวกันเดมียวหรดือ เขคำจะเอคำหลินทมีที่ถยกเผคำจคำกกองขยะมคำใชถ้อกมี หรดือ"
3 โทบมีอคำหย์คนอกัมโมนอยยต่ขคำถ้ งๆทต่คำน และเขคำพยดวต่คำ "เออ สลิที่งทมีที่เขคำกคคำลกังสรถ้คำงอยยต่นนกัทั้ ถถ้คำสบ นขกั จลิทั้งจอก
ตกัวหนนที่งวลิที่งขนนทั้ ไป มกันจะพกังกคคำแพงหลินของเขคำลงมคำ"
เหมสือนทมีที่เปป็นเรสือที่ งปกตธิบตอยๆของซทำตทำน กทำรตตอตข้ทำนเกธิดขทึรนกนับงทำนของพระเจข้ทำอยตทำง
รวดเรป็ว มนันเรธิที่มตข้นในตอนนนัรนจทำกภทำยนอก แมข้มธิไดข้ถถูกหมทำยเหตรุไวข้อยตทำงชนัดแจข้ง เหป็นไดข้ชนัดวตทำสนัน
บทำลลนัทเปป็นขข้ทำรทำชกทำรชทำวสะมทำเรมียคนหนทึงที่ เมสืที่อเขทำไดข้ยธินเรสือที่ งกทำรเรธิที่มตข้นของกทำรกตอสรข้ทำงกททำแพง
กรรุงเยรถูซทำเลป็มขทึรนใหมต “เขทำโกรธและเดสือดดทำลมทำก และเขทำเยทำะเยข้ยพวกยธิว” เขทำไมตเพมียงโมโห
เทตทำนนัรนทมีที่เยรถูซทำเลป็ม (คถูตแขตงททำงประวนัตธิศทำสตรยของสะมทำเรมีย) กททำลนังถถูกเสรธิมใหข้แขป็งแกรต ง เขทำยนัง
ตอบโตข้ทนันทมีดข้วยคททำเยทำะเยข้ยเรสืที่องโครงกทำรนนัรน ตนัวอยตทำงหนทึงที่ ทมีที่เปรมียบเทมียบกนันไดข้สมนัยใหมตอทำจเปป็น
นนักกทำรเมสืองคนหนทึที่งทมีพที่ ถูดจทำเยทำะเยข้ยโครงกทำรหนทึงที่ ทมีที่เขทำตตอตข้ทำนตตอหนข้ทำสทำธทำรณชน
นอกจทำกนมีรเขทำยนังปรทึกษทำกนับพวกพมีที่นอข้ งของเขทำและกองทนัพของสะมทำเรมียดข้วย เหป็นไดข้ชนัดวตทำ
รนัฐบทำลเปอรยเซมียไดข้อนรุญทำตใหข้สะมทำเรมียมมีกองทนัพเลป็กๆของตนดข้วยเพสืที่อกทำรปข้องกนันระดนับทข้องถธิที่น
เขทำพถูดจทำถทำกถทำงและดถูถถูกโครงกทำรสรข้ทำงกททำแพงนนัรนตตอหนข้ทำผถูข้คน เขทำเยทำะเยข้ยพวกยธิวโดยเรมียกพวก
เขทำวตทำอต่อนแอ โดยคททำถทำมทมีที่ไมตตข้องกทำรคททำตอบของเขทำ เขทำบอกเปป็นนนัยวตทำพวกเขทำจะไมตมมีททำง

ทททำงทำนนนัรนสททำเรป็จ พวกเขทำจะไมตสทำมทำรถสรข้ทำงกททำแพงขทึรนใหมตไดข้จทำกเศษซทำกปรนักพนังและเถข้ทำธรุลมีทมีที่
ถถูกไฟไหมข้ทมีที่กองสะสมมทำหลทำยทศวรรษ แนตนอนวตทำเขทำหทำททำงทมีที่จะทททำใหข้เหลตทำปฏธิปนักษยชทำวยธิว
ของเขทำทข้อใจโดยกลตทำวคทำดกทำรณยลตวงหนข้ทำตตอหนข้ทำผถูข้คนวตทำพวกเขทำจะลข้มเหลว
โทบมีอทำหยคนอนัมโมน (จทำกอนัมโมนซทึงที่ เปป็นประเทศเพสืที่อนบข้ทำน – จอรยแดนในปนัจจรุบนัน ) ซทึที่ง
เหป็นไดข้ชดนั วตทำเปป็นพนันธมธิตรคนหนทึที่งของสนันบทำลลนัทและคนสะมทำเรมียกป็รตวมวงในกทำรประณทำม
โครงกทำรนมีรดข้วย เขทำกป็พถูดจทำเยทำะเยข้ยมนันในทมีที่สทำธทำรณะเชตนกนัน หนนังสสือพธิมพยฉบนับเชข้ทำวนันถนัดมทำ
(หทำกจะเปรมียบ) อทำจพทำดหนัววตทำ “โทบมีอทำหย: แมข้แตตสรุนนัขจธิรงจอกตนัวหนทึที่งกป็จะทททำลทำยงทำนของพวกเขทำ
ลงมทำ” ควทำมหมทำยโดยนนัยกป็คสือวตทำงทำนฝมีมสือของพวกยธิวดข้อยเหลสือเกธินจนแมข้แตตนร ททำหนนักของสนัตวย
เลป็กๆตนัวหนทึงที่ จะทททำใหข้มนันพนังลงมทำ
นหม 4:4-5

"โอ ขถ้คำแตต่พระเจถ้คำของขถ้คำพระองคย์ทกัทั้งหลคำย ขอทรงสดกับ เพรคำะขถ้คำ

พระองคย์ทกัทั้งหลคำยเปป็นทมีที่ดยถยกดยหมลิที่น ขอทรงหกันกคำรเยคำะเยถ้ยของเขคำใหถ้ตกบนศมีรษะของเขคำเอง
และขอทรงมอบเขคำไวถ้ใหถ้ถยกปลถ้นบนแผต่นดลินทมีที่เขคำจะไปเปป็นเชลยนกัทั้น 5 ขออยต่คำทรงปกปลิดควคำม
ชกัวที่ ชถ้คำของเขคำไวถ้ และขออยต่คำลบลถ้คำงบคำปของเขคำทกัทั้งหลคำยตต่อเบดืทั้องพระพกักตรย์พระองคย์ เพรคำะเขคำ
ทกัทั้งหลคำยไดถ้ยกัที่วเยถ้คำใหถ้ทรงกรลิทั้วตต่อหนถ้คำบรรดคำผยถ้กต่อสรถ้คำง"
คททำพถูดเยทำะเยข้ยและกทำรตตอตข้ทำนอยตทำงเปธิดเผยจทำกพวกขข้ทำรทำชกทำรประจททำทข้องถธิที่นเปป็นทมีที่สนังเกต
เหป็นโดยเนหะมมียย แมข้เหป็นไดข้ชดนั วตทำพวกเขทำไมตไดข้เขข้ทำแทรกแซงโดยใชข้กทำท ลนังจรธิงๆ คททำพถูดเยทำะเยข้ย
และกทำรตตอตข้ทำนอยตทำงเปธิดเผยของพวกเขทำกป็สตงผลกระทบ แนตนอนวตทำมนันนททำมทำซทึที่งควทำมทข้อใจและ
ควทำมกระวนกระวทำยใจ จะวตทำไปแลข้วกทำรโจมตมีดวข้ ยคททำพถูดของปฏธิปนักษยเหลตทำนนัรนกป็ประสบควทำม
สททำเรป็จ เนหะมมียยอทำจไมตไดข้เตรมียมใจมทำกตอนวตทำจะเจอกทำรตตอตข้ทำนเชตนนนัรนในกทำรวทำงแผนและกทำรเรธิที่ม
ตข้นภทำรกธิจของตน ดนังนนัรนเขทำจทึงหนันไปหทำทมีที่พงทึที่ เดมียวทมีที่เขทำมมี – องคยพระผถูข้เปป็นเจข้ทำ
เขทำจทึงอธธิษฐทำนและขอพระเจข้ทำใหข้ทรงสนังเกตดถูกทำรครุกคทำมของพวกเขทำ นอกจทำกนมีรเขทำยนังขอ
พระเจข้ทำใหข้ทรงจนัดกทำรกนับพวกเขทำดข้วย นนันที่ คสือ ทททำใหข้พวกเขทำเปป็นเชลยเหมสือนกนับทมีที่พวกเรทำไดข้ตก

เปป็นเชลย บทเรมียนงตทำยๆตรงนมีรกคป็ อสื จงเอทำปนัญหทำตตทำงๆของเรทำทถูลตตอองคยพระผถูข้เปป็นเจข้ทำและขอ
พระองคยใหข้ทรงจนัดกทำรกนับพวกมนัน
นหม 4:6

เรคำจนงสรถ้คำงกคคำแพงขนทั้น และกคคำแพงทกัทั้งสลิทั้นกป็ตต่อกกันสย งครนที่งหนนที่งแลถ้ว

เพรคำะประชคำชนมมีนคทั้คำใจทมีที่จะทคคำงคำน แมข้กระนนัรนงทำนนนัรนกป็เดธินหนข้ทำตตอไป ยทำมเผชธิญหนข้ทำกนับกทำรตตอ
ตข้ทำนอยตทำงหนนัก พวกเขทำทททำสธิที่งทมีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงเรมียกใหข้พวกเขทำทททำ “เรทำจทึงสรข้ทำงกททำแพงขทึรน” วลมีทมีที่วทำต
“สถูงครทึงที่ หนทึงที่ ” อทำจหมทำยถทึงกทำรสรข้ทำงมนันสถูงถทึงครทึงที่ หนทึที่งควทำมสถูงของมนัน (หรสืออทำจหมทำยถทึงครทึงที่
ททำงโดยรอบ แมข้นนันที่ ดถูเหมสือนไมตเขข้ทำกนับรทำยละเอมียดทมีที่ถถูกนททำเสนอในบททมีที่สทำมกป็ตทำม) เนหะมมียใย หข้
เหตรุผลงตทำยๆ: “เพรทำะประชทำชนมมีนร ททำใจทมีที่จะทททำงทำน” พวกเขทำรต วมมสือกนันดรุจคนๆเดมียวในกทำร
ทททำงทำนนนัรนดข้วยควทำมกระตสือรสือรข้นแมข้เจอกนับกทำรตตอตข้ทำนอยตทำงหนนัก
นหม 4:7-8

แตต่ตต่อมคำเมดืที่อสกันบคำลลกัทและโทบมีอคำหย์ กกับชคำวอคำระเบมีย และคนอกัม

โมน และชคำวอกัศโดดไดถ้ยลินวต่คำ กคำรซต่อมแซมกคคำแพงเยรย ซคำเลป็มนกัทั้นกคคำลกังคดืบหนถ้คำตต่อไป และกคคำลกังปลิด
ชต่องโหวต่ตต่คำงๆ เขคำทกัทั้งหลคำยกป็โกรธมคำก 8 และเขคำกป็ปองรถ้คำยกกันจะมคำสยถ้รบกกับเยรย ซคำเลป็ม และกต่อกคำร
โกลคำหลขนนทั้ ในนกันทั้ เมสือที่ เหลตทำศนัตรถูของประชทำชนของพระเจข้ทำในภถูมภธิ ทำคนนัรน (คนสะมทำเรมีย คนอนัม
โมน ชทำวอทำระเบมียและคนฟมีลธิสเตมีย (ชทำวอนัศโดด)) ไดข้ขตทำววตทำกททำแพงกรรุงเยรถูซทำเลป็มกททำลนังรรุดหนข้ทำ
และชตองโหวตตตทำงๆของมนันกททำลนังถถูกสรข้ทำงขทึรนใหมต พวกเขทำกป็โกรธมทำก ศนัตรถูเหลตทำนมีรของอธิสรทำเอลจทึง
“ปองรข้ทำยกนันจะมทำสถูข้รบกนับเยรถูซทำเลป็ม และกตอกทำรโกลทำหลขทึรนในนนัรน”
นหม 4:9

แตต่เรคำทกัทั้งหลคำยไดถ้อถ้อนวอนตต่อพระเจถ้คำของเรคำ และวคำงยคำมปถ้องกกัน

เขคำทกัทั้งหลคำยทกัทั้งกลคำงวกันและกลคำงคดืน เนหะมมียยทททำสองสธิที่งนนัรนทมีที่เขทำทททำไดข้ (1) เขทำอธธิษฐทำนและขอ
กทำรปกปข้องครุข้มครองจทำกพระเจข้ทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำทรงตอบคททำอธธิษฐทำนของเขทำ เพรทำแมข้วทำต
เหลตทำศนัตรถูของพวกเขทำพถูดจทำเยทำะเยข้ย ครุกคทำมงทำนนนัรน จรธิงๆแลข้วพวกเขทำกป็ไมตไดข้โจมตมี (2) ณ เวลทำ
นนัรนดข้วยไมตรวถูข้ ทำต จะเกธิดอะไรขทึรน เนหะมมียยจทึง “วทำงยทำมปข้องกนันเขทำทนัรงหลทำยทนัรงกลทำงวนันและกลทำงคสืน”
นหม 4:10

แตต่ยยดคำหย์กลต่คำววต่คำ "เรมีที่ยวแรงของคนทมีที่ขนของกป็กคคำลกังทรบดลง และมมี

สลิงที่ สลกักหกักพกังมคำก เรคำไมต่สคำมคำรถสรถ้คำงกคคำแพงไดถ้" นอกเหนสือจทำกกทำรตตอตข้ทำนจทำกภทำยนอกแลข้ว

ควทำมยรุงต ยทำกกป็เกธิดขทึรนจทำกภทำยในพวกเขทำดข้วย ขณะทมีที่โครงกทำรนนัรนดททำเนธินตตอไป คนงทำนกป็เรธิที่มหมด
แรง งทำนนนัรนหนนักหนทำสทำหนัสเอทำกทำร แคตเกป็บกวทำดเศษซทำกปรนักหนักพนังทมีที่กองสะสมจทำกกทำรทททำลทำย
ของคนบทำบธิโลนเมสือที่ หลทำยปมีกตอน บวกกนับเศษหธินเศษอธิฐอสืที่นๆทมีที่กองมทำนทำนหลทำยปมีกมป็ ทำกกวตทำทมีที่
พวกเขทำเตรมียมใจไวข้แลข้ว คนงทำนเหลตทำนนัรนจทึงเหนป็ดเหนสืที่อยและทข้อใจ
นหม 4:11-12

และศกัตรยของเรคำกลต่คำววต่คำ "เขคำจะไมต่รถ้ไย มต่เหป็นจนกวต่คำเรคำจะเขถ้คำมคำ

ทต่คำมกลคำงเขคำและฆต่คำเขคำ กกับยกับยกังทั้ งคำนของเขคำ" 12 ตต่อมคำเมดืที่อพวกยลิวทมีที่อยยใต่ กลถ้เขคำทกัทั้งหลคำยมคำกป็ไดถ้
บอกเรคำตกัทั้งสลิบครกัทั้งวต่คำ "เขคำจะลบกขนทั้นมคำตต่อสยถ้เรคำจคำกทมีที่อยยต่ของเขคำทบกแหต่ง"
หทำกนนันที่ ยนังไมตพอ เหลตทำปฏธิปนักษยจทำกภทำยนอกยนังเลตน “สงครทำมจธิตวธิทยทำ” ตตอสถูข้พวกยธิวตตอไป
พวกเขทำคธิดแผนทมีจที่ ะลอบเขข้ทำมทำโดยไมตใหข้ใครรถูตข้ นัว โจมตมีพวกคนงทำนและทททำใหข้โครงกทำรนนัรนหยรุด
ชะงนัก เหป็นไดข้ชนัดวตทำแมข้แตตยธิวบทำงคนทมีที่อทำศนัยอยถูใต นพสืรนทมีที่รอบนอกกป็ถถูกหลอกใชข้ (ไมตวทำต จะโดยรถูตข้ นัว
หรสือไมตรตถูข้ นัวกป็ไมตชดนั เจน) เพสืที่อสต งผลกระทบตตองทำนนนัรนในกรรุงเยรถูซทำเลป็ม พวกยธิวทมีที่อทำศนัยอยถูใต กลข้กบนั
ศนัตรถูมทำพรข้อมกนับโฆษณทำชวนเชสืที่อถทึงสธิบครนัรง
คททำแปลตอนทข้ทำยขข้อ 12 ไมตชนัดเจน มนันอทำจเปป็นคททำเชธิญชวนแบบแยบยลใหข้รตวมเปป็น
พนันธมธิตรกนับปฏธิปนักษยเหลตทำนนัรนทมีที่เปป็นพนันธมธิตรกนันและคนเหลตทำนนัรนจะเลธิกยรุงต กนับพวกเขทำ หรสือมนัน
อทำจเปป็นคททำขถูตทมีที่มตมี ตอไปกป็ไดข้ วลมีสรุดทข้ทำยถถูกพวกนนักแปลใสต เขข้ทำมทำและไมตไดข้อยถูใต นตข้นฉบนับภทำษทำฮมีบรถู
ไมตวทำต กรณมีใด มนันเปป็นโฆษณทำชวนเชสืที่อในยทำมสงครทำมทมีมที่ มีเจตนทำทมีที่จะเปลมีที่ยนแปลงวธิถมีของ
เหตรุกทำรณยตตทำงๆโดยสต งผลกระทบตตอศนัตรถูของพวกเขทำ นนันที่ คสือพวกยธิว ผตทำนททำงรทำยงทำนขตทำวตตทำงๆทมีที่
จงใจทมีที่จะทททำใหข้พวกเขทำวธิตกกนังวล
นหม 4:13-14

ขถ้คำพเจถ้คำจนงตกัทั้งประชคำชนไวถ้ในสต่วนทมีที่ตคที่คำทมีที่สบดขถ้คำงหลกังกคคำแพง และ

ในทมีที่สยง ตคำมครอบครกัวของเขคำ โดยมมีดคำบ หอก และคกันธนย 14 ขถ้คำพเจถ้คำมองดย แลถ้วลบกขนนทั้ พยดกกับ
ขบนนคำงและเจถ้คำหนถ้คำทมีที่ทกัทั้งหลคำย กกับคนนอกนกันทั้ วต่คำ "อยต่คำกลกัวเขคำเลย จงระลนกถนงองคย์พระผยเถ้ ปป็นเจถ้คำ
ผยใถ้ หญต่ยงลิที่ และนต่คำเกรงกลกัว และตต่อสยถ้เพดืที่อพมีนที่ ถ้องของทต่คำน บบตรชคำยบบตรสคำวของทต่คำน ภรรยคำและ
เรดือนของทต่คำน"

เมสือที่ เนหะมมียยไดข้ยนธิ แผนกทำรเหลตทำนนัรนของศนัตรถู เขทำจทึงใชข้มทำตรกทำรปข้องกนันไวข้กตอนเพธิมที่ เตธิม
เขทำวทำงกททำลนังเสรธิมไวข้ขข้ทำงหลนังกททำแพงสตวนลตทำงทมีที่ยงนั ไมตเสรป็จซทึงที่ ถถูกโจมตมีไดข้งตทำยสรุด มนันเปป็นกองทหทำร
ของพลเมสือง ครอบครนัวตตทำงๆถถูกมอบหมทำยใหข้รนับหนข้ทำทมีที่ยทำมพรข้อมอทำวรุธของตน นอกจทำกนมีรเขทำหทำ
ททำงทมีจที่ ะหนรุนใจพวกผถูข้นททำของประชทำชนดข้วยโดยเตสือนควทำมจททำพวกเขทำวตทำองคยพระผถูข้เปป็นเจข้ทำทรง
“ยธิงที่ ใหญตและนตทำเกรงกลนัว” คททำทมีที่แปลวตทำ นต่คำเกรงกลกัว (ยอวย์เรยย์) มมีควทำมหมทำยวตทำ ‘นตทำสะพรทึงกลนัว’
กลตทำวอมีกนนัยหนทึงที่ เขทำเตสือนควทำมจททำพวกเขทำวตทำพระเจข้ทำทรงอยถูฝต ตทำยพวกเขทำและพระองคยทรงนตทำสะ
พรทึงกลนัว เขทำหนรุนใจพวกเขทำใหข้สถูข้เพสืที่อมรดกของตนหทำกถทึงครทำวจททำเปป็น
นหม 4:15

อยยมต่ คำเมดืที่อศกัตรย ของเรคำไดถ้ยลินวต่คำเรคำไดถ้ยลินเรดืที่องแลถ้ว และพระเจถ้คำไดถ้

ทรงทคคำลคำยแผนงคำนของเขคำ เรคำตต่คำงกป็กลกับมคำยกังกคคำแพงทมีที่งคำนของตนทบกคน เมสืที่อขตทำวรนัที่วไหลกลนับ
ไปยนังพวกศนัตรถูวทำต พวกยธิวจะสถูข้เพสืที่อปกปข้องตนัวเอง คนเหลตทำนนัรนกป็ถอยไป งทำนนนัรนจทึงเดธินหนข้ทำตตอ
นหม 4:16-18

ตกัทั้งแตต่วกันนกันทั้ มคำ ผยถ้รบกั ใชถ้ของขถ้คำพเจถ้คำครนที่งหนนที่งทคคำกคำรกต่อสรถ้คำง อมีก

ครนที่งหนนที่งถดือหอก โลต่ คกันธนย และเสดืทั้อเกรคำะ บรรดคำประมบขทกัทั้งหลคำยหนบนหลกังบรรดคำวงศย์วคำนยย
ดคำหย์ 17 ผยทถ้ มีที่กต่อสรถ้คำงกคคำแพง และบรรดคำผยถ้ทมีที่ขนของกกับผยทถ้ มีที่ยกของขนนทั้ ทบกคนมดือหนนที่งทคคำงคำน อมีกมดือ
หนนที่งถดืออคำวบธไวถ้ 18 ผยถ้กต่อสรถ้คำงทบกคนมมีดคำบคคำดอยยทต่ มีที่สมีขถ้คำงขณะทมีที่เขคำสรถ้คำง ชคำยทมีที่เปต่คำแตรอยยขต่ ถ้คำง
ขถ้คำพเจถ้คำ
ถทึงกระนนัรนพวกยธิวกป็ไดข้รนับคททำเตสือนลตวงหนข้ทำและเตรมียมกทำรลตวงหนข้ทำ งทำนนนัรนจทึงเดธินหนข้ทำตตอ
ไป อยตทำงไรกป็ตทำมเดมีดี๋ยวนมีรคนงทำนเหลตทำนนัรนกป็ทททำงทำนไปโดยมมีอทำวรุธขข้ทำงกทำยพรข้อมทมีที่จะหยธิบขทึรนมทำใชข้
งทำนเมสืที่อถถูกแจข้งเตสือนแบบกระทนันหนัน คนอสืที่นๆ (มทำกถทึงครทึงที่ หนทึที่ง) กป็ทททำหนข้ทำทมีที่เฝข้ทำยทำมขณะทมีที่คนทมีที่
เหลสือทททำงทำนสรข้ทำงกททำแพงนนัรน
นหม 4:19-20

ขถ้คำพเจถ้คำพยดกกับขบนนคำงและเจถ้คำหนถ้คำทมีที่ทกัทั้งปวงกกับคนนอกนกัทั้นวต่คำ

"กคำรงคำนกป็ใหญต่โตและกระจคำยกกันไปมคำก เพรคำะเรคำแยกกกันอยยบต่ นกคคำแพงหต่คำงจคำกกกัน 20 เมดืที่อทต่คำน
ทกัทั้งหลคำยไดถ้ยลินเสมียงแตรอยยต่ตรงไหน จงวลิที่งกรย กกันไปทมีที่พวกเรคำ พระเจถ้คำของเรคำทกัทั้งหลคำยจะทรง
ตต่อสยเถ้ พดืที่อพวกเรคำ" ขณะทมีที่งทำนนนัรนรรุดหนข้ทำไปและกททำแพงเรธิที่มสถูงขทึรน มนันกป็เรธิที่มปรทำกฏชนัดเจนจทำกมรุม

มองแบบทหทำรวตทำเหลตทำผถูข้อทำรนักขทำถถูกกระจทำยกททำลนังออกไปอยตทำงหลวมๆ ดนังนนัรนเนหะมมียยจงทึ ใชข้ระบบ
สต งสนัญญทำณแบบหนทึที่ง หทำกควทำมยรุงต ยทำกปรทำกฏขทึรนทมีดที่ ข้ทำนหนทึที่งของกรรุงนนัรน แตรกป็จะสต งสนัญญทำณ
จทำกนนัรนกองกททำลนังกป็จะรมีบรรุดไปยนังดข้ทำนนนัรนของกททำแพง นอกจทำกนมีรเขทำยนังหนรุนใจประชทำชนของเขทำ
ดข้วยควทำมจรธิงทมีที่วทำต “พระเจข้ทำของเรทำทนัรงหลทำยจะทรงตตอสถูข้เพสืที่อพวกเรทำ” จนทรุกวนันนมีรเมสือที่ ประชทำชน
ของพระเจข้ทำทททำงทำนของพระเจข้ทำ แมข้กทำรตตอตข้ทำนจะหนนักหนตวง พระเจข้ทำกป็จะทรงปกปข้องและชตวย
เหลสือประชทำชนของพระองคย
นหม 4:21-23

เรคำจนงทคคำงคำนกกัน พวกเรคำครนที่งหนนที่งถดือหอกตกัทั้งแตต่เชถ้คำมดืดจนดคำวขนทั้น

22 ครกัทั้งนกัทั้น ขถ้คำพเจถ้คำพยดกกับประชคำชนอมีกวต่คำ "ขอใหถ้ผถ้ชย คำยทบกคนกกับคนใชถ้ของเขคำดถ้วยคถ้คำงคดืนเสมีย
ภคำยในเยรยซคำเลป็ม เพดืที่อเขคำจะเปป็นยคำมใหถ้เรคำในกลคำงคดืนและทคคำงคำนกลคำงวกัน " 23 ขถ้คำพเจถ้คำ พมีที่นถ้อง
ของขถ้คำพเจถ้คำ หรดือคนใชถ้ของขถ้คำพเจถ้คำ หรดือคนยคำมผยถ้ตลิดตคำมขถ้คำพเจถ้คำกป็ดมี ไมต่มมีใครถอดเครดืที่องแตต่งกคำย
ออก เวถ้นแตต่เหลต่คำคนทมีที่ถอดออกเพดืที่อซกัก
ควทำมเครต งเครมียดของกธิจกรรมนนัรนถถูกหมทำยเหตรุไวข้ในกทำรทมีที่พวกเขทำทททำงทำนตนัรงแตตเชข้ทำมสืดจน
คทที่ทำ คนงทำนทรุกคนและเหลตทำผถูข้รนับใชข้ของพวกเขทำถถูกสนังที่ มธิใหข้ออกไปจทำกกรรุงนนัรนเพสืที่อกลนับบข้ทำนของ
ตนตอนกลทำงคสืน เนหะมมียยและเหลตทำสหทำยของเขทำไมตแมข้แตตถอดเสสืรอผข้ทำของตนเพสือที่ ทมีที่จะนอน เขทำ
หมทำยเหตรุวทำต จรธิงๆแลข้วพวกเขทำไมตเปลมีที่ยนเสสืรอผข้ทำในระหวตทำงโครงกทำรนนัรนยกเวข้นเพสือที่ กทำรซนักเปป็นครนัรง
ครทำว สภทำพบรรยทำกทำศขณะนนัรนเครต งเครมียดมทำก และเปข้ทำหมทำยหนทึที่งเดมียวของพวกเขทำคสือ สรข้ทำง
กททำแพงนนัรนใหข้เสรป็จ
*****
ภนำพรวมของเนหะมมียย 5: ขณะทมีทั่งานสรมางกนาแพงขทึนั้นใหมต่นนนันั้ เดตินหนมาตต่อไป มนันกป็เปป็น
ชต่วงเวลายากลนาบากทางเศรษฐกติจและประชาชนตมองกผมหนมีนั้ยสืมสตินเพสืทั่อทมีทั่จะเอาชมีวติตรอด พวกยติวทมีทั่
หนมาไมต่อายบางคนกนาลนังคติดดอกเบมีนั้ยมหาโหดกนับพมีนทั่ มองของตนทมีทั่ตมองการเงตินไปซสืนั้ออาหาร สบุด
ทมายเนหะมมียวย์ างแบบอยต่างหนทึทั่งของการดนารงชมีพดมวยทรนัพยากรของตนเอง โดยไมต่เรมียกรมองภาษมี
สนนับสนบุนทมีทั่ตามธรรมเนมียมเรมียกเกป็บจากประชาชนทมีทั่เขาปกครอง บทนมีนั้แบต่งยต่อยไดมดนังนมีนั้ : (1) พวก

ยติวรมองเรมียนเรสือทั่ งความทบุกขย์ลนาบากของตนในขมอ 1-5; (2) เนหะมมียจย์ นัดการเรสืทั่องรมองทบุกขย์ของพวก
เขาในขมอ 6-13 และ (3) แบบอยต่างของเนหะมมียย์เรสือทั่ งความไมต่เหป็นแกต่ตนัวในขมอ 14-19
นหม 5:1-5

มมีเสมียงรถ้องของประชคำชนและของภรรยคำของเขคำอยต่คำงเกรมียวกรคำว

กลต่คำวโทษพมีที่นอถ้ งพวกยลิว 2 เพรคำะมมีคนทมีที่กลต่คำววต่คำ "เรคำมคำกคนดถ้วยกกัน ทกัทั้งบบตรชคำยและบบตรสคำว
ของเรคำ ขอใหถ้เรคำไดถ้ขถ้คำว เพดืที่อเรคำจะไดถ้รกับประทคำนและมมีชมีวลิตอยยไต่ ดถ้ " 3 และมมีคนกลต่คำววต่คำ "เรคำตถ้อง
จคคำนคคำไรต่นคำของเรคำ สวนองบต่นของเรคำ และบถ้คำนเรดือนของเรคำ เพดืที่อจะไดถ้ขถ้คำว เพรคำะเหตบกคำรกกันดคำร
อคำหคำร" 4 และคนอดืที่นๆกลต่คำววต่คำ "เรคำไดถ้ขอยดืมเงลินมคำเปป็นคต่คำภคำษมีถวคำยกษกัตรลิยย์ โดยจคคำนคคำนคำและ
สวนองบต่นของเรคำ 5 เนดืทั้อของเรคำเปป็นเหมดือนเนดืทั้อพมีที่นถ้องของเรคำ ลยกของเรคำกป็เหมดือนลยกของเขคำ แตต่
ดยเถลิด เรคำกป็ยกังใหถ้บบตรชคำยและบบตรสคำวของเรคำเปป็นทคำส บบตรสคำวของเรคำบคำงคนเปป็นทคำสแลถ้ว และ
เรคำไมต่มมีกคคำลกังทมีที่จะไถต่เขคำเลย เพรคำะคนอดืที่นยนดนคำและสวนองบต่นของเรคำ"
ถข้ทำคททำขถูตของศนัตรถูกบนั งทำนหนนักจนหลนังแอตนยนังไมตพอ ควทำมยรุงต ยทำกใหมตกปป็ ะทรุขร ทึนจทำกภทำยใน
ควทำมโลภ ควทำมเหป็นแกตตนัวและกทำรไมตมมีควทำมหตวงใยตตอเพสืที่อนบข้ทำนทมีกที่ ทำท ลนังยทำกลททำบทำกกป็เพธิที่มเขข้ทำกนับ
ปนัญหทำตตทำงๆซทึงที่ ใหญตโตอยถูแต ลข้ว รทำยละเอมียดไมตไดข้ถถูกสทำธยทำยไวข้ แตตเหป็นไดข้ชดนั วตทำชทำวแผตนดธินนนัรน
กททำลนังเผชธิญกนับชตวงเวลทำหนทึงที่ ทมีที่ยทำกลททำบทำก มนันอทำจเกธิดจทำกควทำมลข้มเหลวดข้ทำนพสืชผลซทึที่งเกธิดขทึรน
เพรทำะกทำรกนันดทำรอทำหทำร มนันอทำจเปป็นเพรทำะสภทำพตตทำงๆยทำมสงครทำมไดข้บงนั คนับแรงงทำนทมีมที่ มีอยถูใต หข้ทททำ
หนข้ทำทมีที่ปข้องกนันและสรข้ทำงกททำแพงแทนทมีที่จะดถูแลพสืชผลตตทำงๆ ไมตวทำต กรณมีใดวธิกฤตธิหนทึที่งไดข้กตอตนัวขทึรน
แลข้ว
บรรดทำคนยทำกจนกวตทำของแผตนดธินนนัรนไมตสทำมทำรถหทำอทำหทำรมทำเลมีรยงดถูครอบครนัวของตนไดข้
บทำงคนถทึงขนทำดเอทำบข้ทำนของตนไปจททำนองเพสืที่อทมีที่จะซสืรออทำหทำรจทำกพวกพตอคข้ทำยธิวทมีที่เหป็นไดข้ชนัดวตทำ
กททำลนังคธิดรทำคทำแบบขถูดรมีด คนอสืที่นๆกป็ตข้องเลสือกระหวตทำงกทำรใชข้เงธินจทำกกทำรจททำนองบข้ทำนของตนเพสืที่อ
ซสืรอกนับขข้ทำวหรสือจตทำยเงธินภทำษมีทมีที่ตข้องเสมียใหข้แกตรนัฐบทำลเปอรยเซมีย บทำงคนตข้องจททำใจขทำยลถูกๆของตนใหข้
เปป็นขข้ทำรนับใชข้เพสืที่อทมีจที่ ะมมีเงธินไปซสืรออทำหทำรดททำรงชมีพ นอกจทำกนมีรเหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกยธิวทมีมที่ นังที่ มมีกทำท ลนังเอทำ
เปรมียบพมีที่นอข้ งของตนทมีที่อนับจนกวตทำ
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เมดืที่อขถ้คำพเจถ้คำไดถ้ยลินเสมียงรถ้องของเขคำ และถถ้อยคคคำของเขคำ ขถ้คำพเจถ้คำกป็

โกรธมคำก 7 ขถ้คำพเจถ้คำตรนกตรองแลถ้วกป็นคคำควคำมนมีทั้ไปกลต่คำวหคำพวกขบนนคำงและเจถ้คำหนถ้คำทมีที่ ขถ้คำพเจถ้คำพยด
กกับเขคำวต่คำ "ทต่คำนทกัทั้งหลคำยตต่คำงคนตต่คำงไดถ้ใหถ้ยดืมเงลินโดยคลิดดอกเบมีทั้ยจคำกพมีที่นถ้องของตน" และขถ้คำพเจถ้คำ
กป็เรมียกชบมนบมใหญต่มคำสยกถ้ กับเขคำ 8 และขถ้คำพเจถ้คำกลต่คำวแกต่เขคำวต่คำ "เรคำไดถ้ไถต่พวกยลิวพมีที่นอถ้ งของเรคำผยถ้ถยก
ขคำยไปยกังคนตต่คำงประเทศคดืนมคำ ตคำมแตต่เรคำจะสคำมคำรถทคคำไดถ้ แตต่ทต่คำนกลกับขคำยพมีนที่ ถ้องของทต่คำน เพดืที่อ
เขคำจะไดถ้ถยกขคำยใหถ้แกต่พวกเรคำ" คนทกัทั้งหลคำยกป็นลิที่งอยยต่ พยดไมต่ออก 9 ขถ้คำพเจถ้คำจนงวต่คำ "สลิงที่ ทมีที่ทต่คำนทกัทั้ง
หลคำยทคคำอยยต่นกัทั้นไมต่ดมี ไมต่ควรทมีที่ทต่คำนจะดคคำเนลินในควคำมยคคำเกรงพระเจถ้คำของเรคำทกัทั้งหลคำย เพดืที่อปถ้องกกัน
กคำรเยคำะเยถ้ยของประชคำชคำตลิเหลต่คำนกัทั้น ซนงที่ เปป็นศกัตรย ของเรคำดอกหรดือ 10 ยลิที่งกวต่คำนกันทั้ อมีก ขถ้คำพเจถ้คำกกับพมีที่
นถ้องของขถ้คำพเจถ้คำและคนใชถ้ของขถ้คำพเจถ้คำใหถ้เขคำยดืมเงลินและยดืมขถ้คำว ใหถ้เรคำเลลิกกคำรใหถ้ยดืมโดยคลิด
ดอกเบมียทั้ นกันทั้ เสมียเถลิด
เมสือที่ ไดข้ยธินเรสือที่ งนมีรเนหะมมียยกโป็ มโห เขทำตททำหนธิพวกขรุนนทำงและพวกผถูข้ปกครองทมีที่เหป็นไดข้ชนัดวตทำ
เปป็นฝตทำยผธิด พวกเขทำกททำลนังคธิดดอกเบมีรยขถูดรมีดพมีนที่ ข้องชทำวยธิวของตนัวเองซทึงที่ เปป็นกทำรฝตทำฝสืนกฎหมทำยยธิว
(ในอพยพ 22:25 พวกยธิวถถูกหข้ทำมมธิใหข้คธิดดอกเบมีรยกนับพวกพมีที่นอข้ งของตนทมีที่กทำท ลนังเดสือดรข้อน เรสือที่ งกทำร
จตทำยดอกเบมีรยโดยตนัวมนันเองแลข้วไมตไดข้ผธิดพระคนัมภมีรย สธิที่งทมีถที่ ถูกสสืที่อตรงนมีรกคป็ สือกทำรคธิดดอกเบมีรยแบบ
ขถูดรมีดกนับพมีทั่นอม งทมีที่กทำท ลนังลททำบทำก) เนหะมมียหย มทำยเหตรุวทำต ตนัวเขทำเองในฐทำนะผถูข้วทำต รทำชกทำรจะทททำแบบ
เดมียวกนันกป็ไดข้ แตตเขทำกป็ไมตยอมทททำเชตนนนัรน เขทำจทึงขอรข้องพวกเขทำใหข้เลธิกทททำแบบนนัรนเสมีย
นหม 5:11-13

ในวกันนมีทั้ ขอจงคดืนมคำ ไรต่นคำ สวนองบต่น สวนมะกอกเทศ และเรดือน

ของเขคำ และสต่วนรถ้อยของเงลิน ขถ้คำว นคทั้คำองบต่น และนคทั้คำมกัน ซนงที่ ทต่คำนไดถ้รมีดเอคำจคำกเขคำนกัทั้นเสมีย " 12 แลถ้ว
เขคำทกัทั้งหลคำยพยดวต่คำ "เรคำจะคดืนสลิงที่ เหลต่คำนมีทั้และจะไมต่เรมียกรถ้องสลิที่งใดๆจคำกเขคำทกัทั้งหลคำย เรคำจะกระทคคำ
ตคำมทมีที่ทต่คำนพยด" และขถ้คำพเจถ้คำกป็เรมียกบรรดคำปบโรหลิตมคำ และใหถ้ปบโรหลิตเอคำคคคำปฏลิญคำณจคำกเขคำทกัทั้ง
หลคำยวต่คำ เขคำจะกระทคคำตคำมทมีที่เขคำสกัญญคำแลถ้วนกัทั้น 13 ขถ้คำพเจถ้คำกป็สลกัดตกักของขถ้คำพเจถ้คำดถ้วย และพยดวต่คำ
"ดกังนกัทั้นแหละถถ้คำคนใดมลิไดถ้กระทคคำตคำมสกัญญคำนมีทั้ ขอพระเจถ้คำทรงสลกัดเขคำเสมียจคำกเรดือนของเขคำ และ

จคำกกคำรงคำนของเขคำ ใหถ้เขคำถยกสลกัดออกแลถ้วไปตกัวเปลต่คำ" และชบมนบมชนทกัทั้งปวงกลต่คำววต่คำ "เอเมน"
และไดถ้สรรเสรลิญพระเยโฮวคำหย์ แลถ้วประชคำชนกป็ไดถ้กระทคคำตคำมทมีที่เขคำไดถ้สกัญญคำไวถ้
นอกจทำกนมีรเนหะมมียยยนังขอรข้องคนเหลตทำนนัรนทมีที่ไดข้ยทึดทมีที่ดธิน สวนองรุตน สวนมะกอกเทศและ
บข้ทำนเรสือนตตทำงๆเปป็นของจททำนองใหข้คสืนพวกมนันไปและปลตอยสธิทธธิจททำนองใดๆทมีพที่ วกเขทำถสืออยถูต จง
สนังเกตในขข้อ 11 วตทำมมีกทำรกลตทำวถทึง “สตวนรข้อยของเงธินนนัรน” พวกเขทำกททำลนังคธิดดอกเบมีรยรข้อยละหนทึที่งตตอ
เดสือนจทำกเงธินกถูแข้ ละสธิทธธิจททำนองเหลตทำนนัรนทมีที่พวกเขทำไดข้ออกใหข้ เนหะมมียสย นังที่ ใหข้เลธิกวธิธมีปฏธิบนัตธินร มีเสมีย
และคสืนขข้ทำวของเหลตทำนนัรนไป
เนหะมมียจย ทึงกลตทำวคททำปฏธิญทำณตตอหนข้ทำพวกปรุโรหธิตของพระวธิหทำรโดยขอใหข้พระเจข้ทำสลนัด
พวกเขทำทธิรงเสมียเหมสือนกนับทมีที่เขทำไดข้สลนัดเสสืรอคลรุมของตน คสือผถูข้ใดกป็ตทำมทมีที่ไมตยอมกระทททำตทำมคททำสนังที่ นมีร
ทมีที่ใหข้ปลตอยพวกพมีที่นอข้ งของตน คสือพวกยธิวพข้นจทำกหนมีรสธินของพวกเขทำ ชรุมนรุมชนทนัรงหมดของพวก
ยธิวแหตงเยรถูซทำเลป็มมทำรวมตนัวกนันหนข้ทำพระวธิหทำร พอไดข้ยธินคททำกททำชนับของเนหะมมียยและคททำปฏธิญทำณเกมีที่ยว
กนับเรสืที่องนนัรน พวกเขทำกป็กลตทำววตทำ “เอเมนและไดข้สรรเสรธิญพระเยโฮวทำหย” ปนัญหทำนมีรทเมีที่ กธิดขทึรนจทำก
ภทำยในจทึงถถูกคลมีที่คลทำย
นหม 5:14

"ยลิงที่ กวต่คำนกัทั้นอมีก ตกัทั้งแตต่เวลคำทมีที่ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้รกับแตต่งตกัทั้งใหถ้เปป็นผยถ้วต่คำ

รคำชกคำรในแผต่นดลินยยดคำหย์ ตกัทั้งแตต่ปมีทมีที่ยมีที่สบลิ จนปมีทมีที่สคำมสลิบสองแหต่งรกัชกคำลกษกัตรลิยอย์ คำรทคำเซอรย์ซสมี สลิบ
สองปมีดถ้วยกกัน ขถ้คำพเจถ้คำหรดือพมีที่นถ้องของขถ้คำพเจถ้คำมลิไดถ้รกับประทคำนอคำหคำรของตคคำแหนต่งผยถ้วต่คำรคำชกคำร
แมข้หนนังสสือเนหะมมียยโดยพสืรนฐทำนแลข้วเรมียงลททำดนับตทำมเหตรุกทำรณย สธิที่งทมีที่ถถูกบอกเปป็นนนัยตรงนมีรกคป็ สือวตทำ
หลนังจทำกสรข้ทำงกททำแพงเสรป็จแลข้วเนหะมมียยกกป็ ลนับไปหทำอทำรททำเซอรยซมีสพรข้อมกนับรทำยงทำนหนทึที่งเกมีที่ยว
กนับภทำรกธิจของตน ณ เวลทำนนัรนเองเหป็นไดข้ชนัดวตทำเขทำถถูกสต งกลนับไปอมีกในฐทำนะผถูข้วทำต รทำชกทำร เขทำ
ปกครองเปป็นเวลทำสธิบสองปมี ขข้อทข้ทำยๆของบททมีที่หข้ทำเหป็นไดข้ชนัดวตทำถถูกเขมียนเปป็นบทสตงทข้ทำยหลนังจทำก
เหตรุกทำรณยนร นันไดข้เกธิดขทึรนแลข้ว
นหม 5:15-18

ผยวถ้ ต่คำรคำชกคำรคนทมีที่อยยต่กอต่ นขถ้คำพเจถ้คำไดถ้เบมียดเบมียนประชคำชน ไดถ้เอคำ

เงลินเปป็นคต่คำอคำหคำรและนคทั้คำองบต่นไปจคำกเขคำ นอกจคำกเงลินวกันละสมีที่สบลิ เชเขล แมถ้ขถ้คำรคำชกคำรของทต่คำนกป็ไดถ้

ใชถ้อคคำนคำจเหนดือประชคำชน แตต่ขคำถ้ พเจถ้คำมลิไดถ้กระทคคำเชต่นนกัทั้น เพรคำะควคำมยคคำเกรงพระเจถ้คำ 16 ขถ้คำพเจถ้คำ
ยกังยนดงคำนสรถ้คำงกคคำแพงนมีทั้อยยต่ และมลิไดถ้ซดืทั้อทมีที่ดลินเลย และคนใชถ้ของขถ้คำพเจถ้คำทกัทั้งสลิทั้นกป็ไดถ้ช บมนบมกกัน
ทคคำงคำนกกันทมีที่นกัที่น 17 ยลิงที่ กวต่คำนกัทั้น ขถ้คำพเจถ้คำมมีคนหนนที่งรถ้อยหถ้คำสลิบรต่วมสคคำรกับกกับขถ้คำพเจถ้คำ คดือพวกยลิวและ
เจถ้คำหนถ้คำทมีที่ นอกเหนดือจคำกบรรดคำผยถ้ทมีที่มคำอยยต่กบกั เรคำทกัทั้งหลคำยจคำกประชคำชคำตลิผถ้ซย งนที่ อยยต่รอบเรคำ 18 สลิงที่ ทมีที่
เตรมียมไวถ้ในวกันหนนที่งๆ มมีวกัวตกัวหนนงที่ และแกะทมีที่คกัดเลดือกแลถ้วหกตกัว เปป็ดไกต่เขคำกป็จกัดไวถ้ใหถ้ขถ้คำพเจถ้คำดถ้วย
ในทบกๆสลิบวกันนคทั้คำองบต่นมคำกมคำยหลคำยถบงหนกัง แมถ้จะมคำกอยต่คำงนมีทั้ ขถ้คำพเจถ้คำมลิไดถ้เรมียกรถ้องเอคำสต่วน
อคำหคำรของตคคำแหนต่งผยถ้วต่คำรคำชกคำร เพรคำะวต่คำกคำรปรนนลิบกัตลินกัทั้นหนกักหนถ้คำชนชคำตลินมีทั้อยยแต่ ลถ้ว
ประเดป็นทมีที่กทำท ลนังถถูกเสนอกป็คสือวตทำ เนหะมมียย ในฐทำนะตนัวแทนทมีที่ไดข้รนับมอบหมทำยอยตทำงเหมทำะ
สมจทำกกษนัตรธิยยแหตงเปอรยเซมียและเปป็นผถูข้วทำต รทำชกทำรในแผตนดธินยถูดทำหยเพรทำะเหป็นแกตสถทำนกทำรณยทมีที่เกธิด
ขทึรน กป็ไมตไดข้รนับบรรณทำกทำรซทึที่งเปป็นธรรมเนมียมของเหลตทำผถูข้วทำต รทำชกทำรเปอรยเซมีย ปกตธิแลข้วประชทำชน
จะตข้องเสมียภทำษมีอนัตรทำหนทึที่งเพสืที่อสนนับสนรุนผถูข้วทำต รทำชกทำรของตน เนหะมมียยมธิไดข้รนับภทำษมีจทำกประชทำชน
แตตเลมีรยงดถูตนัวเองจทำกทรนัพยทำกรของเขทำเองเสมียสต วนใหญต
จรุดสนใจของเขทำคสือกทำรทททำงทำนของพระเจข้ทำ เขทำเลมีรยงดถูคนกวตทำหนทึที่งรข้อยหข้ทำสธิบคนโดยออก
คตทำใชข้จตทำยเอง อยตทำงไรกป็ตทำมขข้อ 18 บตงบอกวตทำเขทำรนับคตทำตอบแทนบข้ทำงสททำหรนับคตทำใชข้จตทำยตตทำงๆของตน
ซทึที่งรวมเปป็นวนัวชททำแหละหนทึที่งตนัวตตอวนัน แกะทมีที่คนัดเลสือกแลข้วหกตนัว เปป็ดไกตตตทำงๆ และนทรทำองรุตนทรุกๆสธิบ
วนัน อยตทำงไรกป็ตทำมเขทำชมีรใหข้เหป็นวตทำนมีที่เทมียบไมตไดข้เลยกนับสธิที่งทมีที่ผถูข้วทำต รทำชกทำรคนอสืนที่ ๆแหตงอทำณทำจนักรนนัรน
เรมียกเอทำจทำกประชทำชนของตน เขทำมมีใจสงสทำรประชทำชนของตนและภทำระงทำนทมีที่หนนักบนตนัวพวก
เขทำอยถูแต ลข้ว คททำทมีที่แปลวตทำ กคำรปรนนลิบกัตลิ (อาโบดาหย์) มมีควทำมหมทำยวตทำกทำรใชข้แรงงทำนหรสือกทำรบรธิกทำร
เพรทำะเขทำเขข้ทำใจกทำรปรนนธิบนัตขธิ องพวกเขทำในภทำรกธิจแหตงกทำรสรข้ทำงกรรุงนนัรนและกททำแพงตตทำงๆของ
มนันขทึรนใหมต เขทำจทึงไมตยอมรนับสธิที่งทมีที่เขทำจะเรมียกเอทำจทำกพวกเขทำกป็ไดข้ในฐทำนะผถูข้วทำต รทำชกทำร
นหม 5:19

ขถ้คำแตต่พระเจถ้คำของขถ้คำพระองคย์ ขอทรงระลนกถนงสลิงที่ ทมีที่ขถ้คำพระองคย์ไดถ้

กระทคคำเพดืที่อชนชคำตลินมีทั้ใหถ้เกลิดผลดมีเถลิด" แมข้เขทำไมตไดข้รบนั บททำเหนป็จของโลกนมีรเหมสือนคนอสืที่นๆทมีที่มมี
ตททำแหนตงแบบเขทำรนับ เนหะมมียยกขป็ อรข้ององคยพระผถูข้เปป็นเจข้ทำใหข้ระลทึกวตทำเขทำไดข้ปรนนธิบนัตธิพระองคยและ

ชตวยเหลสือประชทำชนของพระองคยอยตทำงไร พระเจข้ทำจะทรงใหข้เกมียรตธิคนเหลตทำนนัรนทมีที่ใหข้เกมียรตธิ
พระองคยและงทำนของพระองคย!
*****
ภนำพรวมของเนหะมมียย 6: การตต่อตมานงานของพระเจมาเกติดขทึนั้นตต่อไป คราวนมีซนั้ าตานหาทาง
บต่อนทนาลายจากภายในพอๆกนับจากภายนอก ‘สงครามจติตวติทยา’ ไมต่เพมียงเกติดขทึนนั้ ตต่อไปจากพวก
ศนัตรผทมีทั่อยผภต่ ายนอกเทต่านนันั้น พวกเขายนังพบบรรดาคนทมีทั่เตป็มใจรต่วมมสือจากภายในดมวย ถทึงกระนนันั้นงาน
นนันนั้ กป็สนาเรป็จเพราะพระหนัตถย์ของพระเจมาอยผต่บนพวกเขา
นหม 6:1-4

อยยมต่ คำเมดืที่อมมีรคำยงคำนใหถ้สกันบคำลลกัท โทบมีอคำหย์และเกเชมชคำวอคำระ

เบมียกกับศกัตรยอดืที่นๆของเรคำทกัทั้งหลคำยไดถ้ยลินวต่คำ ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้กต่อกคคำแพง และไมต่มมีชต่องโหวต่เหลดืออยยต่ (แมถ้วต่คำ
จนวกันนกัทั้นขถ้คำพเจถ้คำยกังไมต่ไดถ้ตกัทั้งบคำนประตยทมีที่ประตยเมดือง) 2 สกันบคำลลกัทกกับเกเชมใชถ้ใหถ้มคำหคำขถ้คำพเจถ้คำ
วต่คำ "ขอเชลิญมคำพบกกันในชนบทแหต่งหนนที่งในทมีที่รคำบโอโน" แตต่เขคำทกัทั้งหลคำยเจตนคำจะทคคำอกันตรคำย
ขถ้คำพเจถ้คำ 3 ขถ้คำพเจถ้คำกป็ใชถ้ผถ้สย อดืที่ สคำรไปหคำพวกเขคำวต่คำ "ขถ้คำพเจถ้คำกคคำลกังทคคำงคำนใหญต่ ลงมคำไมต่ไดถ้ ทคคำไมจะ
ใหถ้งคำนหยบดเสมียในขณะทมีที่ขถ้คำพเจถ้คำทลิทั้งงคำนลงมคำหคำทต่คำน" 4 แลถ้วเขคำใชถ้ใหถ้มคำหคำขถ้คำพเจถ้คำอยต่คำงนมีทั้สมีที่ครกัทั้ง
ขถ้คำพเจถ้คำกป็ตอบเขคำไปทคคำนองเดมียวกกัน
ขณะทมีที่งทำนรรุดหนข้ทำตตอไป พวกศนัตรถู (สนันบทำลลนัท โทบมีอทำหย เกเชมและคนอสืที่นๆ) กป็บตอน
ทททำลทำยงทำนนนัรนตตอไป ชตองโหวตตตทำงๆของกททำแพงทมีที่ถถูกทททำลทำยไดข้ถถูกอรุดแลข้วแมข้บทำนประตถูตตทำงๆยนัง
ตข้องถถูกแขวนบนบทำนพนับในชตองประตถู ดนังนนัรนผถูข้ตตอตข้ทำนเหลตทำนมีรจทึงเปลมีที่ยนยรุทธวธิธมี แทนทมีที่จะใชข้คททำขถูต
และตตอตข้ทำนมนันอยตทำงเปธิดเผย พวกเขทำตนัดสธินใจทมีที่จะมมี “กทำรประชรุมเพสือที่ สนันตธิ” นมีเที่ ทตทำกนับวตทำพวกเขทำ
เชธิญเนหะมมียยใหข้มทำและรต วม ‘เสวนทำ’ กนับพวกเขทำ นมีที่เทตทำกนับพวกเขทำกลตทำววตทำ “ใหข้เรทำมทำเจรจทำกนัน
เถอะ” เนหะมมียไมตมเมี รสืที่องทมีที่จะตข้องเจรจทำดข้วย เขทำไดข้มทำเพสืที่อทททำงทำนชธิรนหนทึงที่ และโดยพระครุณของ
พระเจข้ทำ เขทำกป็ตร งนั ใจทมีที่จะทททำมนันใหข้เสรป็จ! นอกจทำกนมีรเขทำยนังดถูออกอยตทำงรวดเรป็ววตทำ “เขทำทนัรงหลทำยเจตนทำ
จะทททำอนันตรทำยขข้ทำพเจข้ทำ”

คททำทมีแที่ ปลวตทำ อกันตรคำย (รา) เปป็นคททำฮมีบรถูทมีที่มคมี วทำมหมทำยวตทำ ‘ควทำมชนัวที่ รข้ทำย’ เนหะมมียจย ทึงใชข้คน
ไปบอกวตทำ “ขข้ทำพเจข้ทำกททำลนังทททำงทำนใหญต ลงมทำไมตไดข้ ทททำไมจะใหข้งทำนหยรุดเสมียในขณะทมีที่ขข้ทำพเจข้ทำทธิรง
งทำนลงมทำหทำทตทำน” เรทำไดข้เหป็นชนัดเจนถทึงอรุปนธิสนัยของเนหะมมียย เขทำเปป็นคนทมีที่มคมี วทำมมรุตงมนันที่ มมีควทำม
ตนัรงใจเดป็ดเดมีที่ยวและไมตยอมเสมียขวนัญหรสือวอกแวกเลย เขทำรถูข้วทำต พระเจข้ทำไดข้ทรงเรมียกเขทำใหข้ทททำสธิที่งใด
และเขทำกป็ทททำมนันตตอไป ถทึงกระนนัรนพวกศนัตรถูกไป็ มตยอมแพข้ พวกเขทำสต งคนมทำแจข้งเนหะมมียยถงทึ สมีที่ครนัรงเพสืที่อ
ใหข้ไปเจรจทำตตอรอง เขทำไมตยอมไป!
นหม 6:5-7

สกันบคำลลกัทไดถ้สต่งคนใชถ้ของทต่คำนมคำหคำขถ้คำพเจถ้คำในทคคำนองเดมียวกกัน

เปป็นครกัทั้งทมีที่หถ้คำ ถดือจดหมคำยเปลิดมคำ 6 ในนกัทั้นมมีเขมียนไวถ้วต่คำ "เขคำกลต่คำวกกันในทต่คำมกลคำงประชคำชคำตลิทกัทั้ง
หลคำย และเกเชมกป็กลต่คำวดถ้วยวต่คำ ทต่คำนและพวกยลิวเจตนคำจะกบฏ เหตบนกัทั้นแหละทต่คำนจนงสรถ้คำงกคคำแพง
และทต่คำนปรคำรถนคำจะเปป็นกษกัตรลิยขย์ องพวกเขคำ ตคำมถถ้อยคคคำนมีทั้ 7 และทต่คำนไดถ้แตต่งตกัทั้งผยถ้พยคำกรณย์ไวถ้
ใหถ้ปต่คำวรถ้องเกมีที่ยวกกับตกัวทต่คำนในเยรยซคำเลป็มวต่คำ `มมีกษกัตรลิยใย์ นยยดคำหย์' บกัดนมีทั้จะไดถ้รคำยงคำนใหถ้กษกัตรลิยย์ทรง
ทรคำบตคำมถถ้อยคคคำเหลต่คำนมีทั้ เหตบฉะนกัทั้นบกัดนมีทั้ขอเชลิญทต่คำนมคำหคำรดือดถ้วยกกัน"
ดนังนนัรนสนันบทำลลนัทจทึงปรนับเปลมีที่ยนแผนของตนอมีกครนัรงหลนังจทำกทมีที่ผทำต นมทำประสบควทำมลข้ม
เหลว เขทำสต งคนใชข้ของเขทำมทำภทำยใตข้ชสืที่อเขทำเองพรข้อมกนับจดหมทำยเปธิดผนทึกฉบนับหนทึที่งทมีที่ถถูกออกแบบ
มทำเพสือที่ ขตมขวนัญเนหะมมียย ในจดหมทำยฉบนับนนัรนเขทำกลตทำวหทำวต่าจรติงๆแลมวเนหะมมียยกทำท ลนังวทำงแผนทมีจที่ ะ
กบฏตตอกษนัตรธิยแย หตงเปอรยเซมียและนนันที่ จทึงเปป็นเหตรุทมีที่วทำต ทททำไมเขทำจทึงกททำลนังสรข้ทำงปรทำกทำรเขข้มแขป็งของ
กรรุงนนัรน นอกจทำกนมีรสนันบทำลลนัทยนังหมทำยเหตรุวทำต “เขทำกลตทำวกนันในทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิทรนังหลทำย และ
เกเชมกป็กลตทำวดข้วย” (เกเชมในขข้อ 2 มมีอมีกชสืที่อวตทำ กนัชมผ นอกจทำกนมีรคททำทมีที่แปลเปป็น ประชคำชคำตลิทกัทั้งหลคำย
(โกย หรสือ โกยติม ซทึที่งเปป็นคททำพหถูพจนย) เปป็นคททำทนัวที่ ไปทมีที่หมทำยถทึง ‘คนตตทำงชทำตธิ’ หรสือ ‘ประชทำชทำตธิ
อสืนที่ ๆ’) กลตทำวอมีกนนัยหนทึที่งสนันบทำลลนัทเขมียนหทำเนหะมมียยและพยทำยทำมทมีจที่ ะขตมขวนัญเขทำมทำกขทึรนอมีกโดย
ใชข้แนวคธิดทมีที่วทำต “ทรุกคนคธิดอยตทำงนมีร” นมีที่คอสื สธิที่งทมีที่ ‘พวกเขทำ’ ทรุกคนกททำลนังกลตทำว
นอกจทำกนมีร ‘พวกเขทำ’ ทรุกคนกป็กทำท ลนังกลตทำววตทำเขทำไดข้แตตงตนัรงเหลตทำผถูข้พยทำกรณยใหข้เทศนทำวตทำเน
หะมมียยกทำท ลนังจะเปป็นกษนัตรธิยยองคยใหมตแหตงยถูดทำหย ยธิงที่ กวตทำนนัรนเขทำยนังมมีแผนทมีจที่ ะรทำยงทำนเรสืที่องทนัรงหมดนมีร

ตตอกษนัตรธิยยดวข้ ย “เหตรุฉะนนัรนบนัดนมีรขอเชธิญทตทำนมทำหทำรสือดข้วยกนัน” สนันบทำลลนัทจทึงพยทำยทำมทมีที่จะขตมขวนัญ
เนหะมมียใย หข้มทำเจรจทำดข้วย แมข้ ‘ทรุกคน’ อทำจกททำลนังกลตทำวเชตนนนัรน เนหะมมียยกทป็ รทำบควทำมจรธิงของเรสือที่ ง
นมีร ขตทำวลสือ กทำรพถูดเปป็นเชธิง เรสืที่องซรุบซธิบและ ‘ควทำมเหป็นของมหทำชน’ ไมตทททำใหข้เขทำหวนันที่ ไหว
นหม 6:8

แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำกป็ใชถ้ใหถ้ไปหคำเขคำกลต่คำววต่คำ "สลิงที่ ทมีที่ทต่คำนกลต่คำวมคำนกัทั้นเรคำไมต่

ไดถ้กระทคคำกกันเลย ทต่คำนเสกสรรขนนทั้ ตคำมใจของทต่คำนเอง" เนหะมมียยสตงคททำตอบกลนับงตทำยๆไปเพสืที่อทมีที่จะ
กลตทำววตทำ “ทตทำนไมตรเถูข้ ลยวตทำทตทำนกททำลนังพถูดเรสือที่ งอะไรอยถูต ทตทำนไดข้ปร นนั แตตงขข้อกลตทำวหทำเหลตทำนมีรขร นทึ มทำเอง”
ควทำมจรธิงของเรสืที่องนมีรกคป็ สือวตทำ เนหะมมียยมมมี ธิตรภทำพสต วนตนัวกนับกษนัตรธิยยแหตงเปอรยเซมียและไดข้มทำเพรทำะ
ควทำมกรรุณทำอนันประเสรธิฐของกษนัตรธิยย เขทำไมตมเมี จตนทำทมีที่จะทรยศผถูข้มพมี ระครุณของเขทำเลย
นหม 6:9

เพรคำะเขคำทกัทั้งหลคำยตถ้องกคำรทมีที่จะใหถ้เรคำตกใจคลิดวต่คำ "มดือของเขคำจะ

ผละจคำกงคำนไปเสมีย และงคำนจะไดถ้ไมต่สคคำเรป็จ" โอ ขถ้คำแตต่พระเจถ้คำ ฉะนกันทั้ บกัดนมีขทั้ อพระองคย์ทรงเสรลิม
กคคำลกังมดือของขถ้คำพระองคย์ ถทึงกระนนัรนกทำรพถูดเปป็นเชธิงและกทำรขตมขวนัญกป็ทททำใหข้พวกยธิวทมีที่จงรนักภนักดมี
ตกใจกลนัว เจตนทำของคนเหลตทำนนัรนกป็คสือเพสืที่อทมีวที่ ทำต “มสือของเขทำจะผละจทำกงทำนไปเสมีย และงทำนจะไดข้
ไมตสททำเรป็จ” มนันเกสือบไดข้ผลแลข้ว อยตทำงไรกป็ตทำมเนหะมมียยกหป็ นันไปพทึที่งพระองคยผถูข้เดมียวทมีที่ไมตเคยลข้มเหลว
เขทำขอควทำมชตวยเหลสือจทำกพระเจข้ทำ เขทำจทึงอข้อนวอนอยตทำงรข้อนรนวตทำ “โอ ขข้ทำแตตพระเจข้ทำ ฉะนนัรนบนัดนมีร
ขอพระองคยทรงเสรธิมกททำลนังมสือของขข้ทำพระองคย” นมีเที่ ปป็นบทเรมียนสททำหรนับเรทำจนทรุกวนันนมีร
นหม 6:10-14

และขถ้คำพเจถ้คำเขถ้คำไปในเรดือนของเชไมอคำหย์ บบตรชคำยเดไลยคำหย์ ผยถ้เปป็น

บบตรชคำยเมเหทคำเบล ผยถ้ทมีที่เกป็บตกัวอยยต่ เขคำพยดวต่คำ "ใหถ้เรคำไปพบกกันในพระนลิเวศของพระเจถ้คำในพระ
วลิหคำร ใหถ้เรคำปลิดประตยพระวลิหคำรเสมีย เพรคำะเขคำทกัทั้งหลคำยจะมคำฆต่คำทต่คำน เวลคำกลคำงคดืนเขคำจะมคำฆต่คำ
ทต่คำนเสมีย" 11 แตต่ขถ้คำพเจถ้คำวต่คำ "คนอยต่คำงขถ้คำพเจถ้คำจะหนมีหรดือ และคนอยต่คำงขถ้คำพเจถ้คำจะเขถ้คำไปอยยต่ใน
พระวลิหคำรเพดืที่อชต่วยชมีวลิตใหถ้รอดไดถ้หรดือ ขถ้คำพเจถ้คำจะไมต่เขถ้คำไป" 12 และดยเถลิด ขถ้คำพเจถ้คำเขถ้คำใจและเหป็น
วต่คำ พระเจถ้คำมลิไดถ้ทรงใชถ้เขคำ แตต่เขคำไดถ้พยคำกรณย์ใสต่รถ้คำยขถ้คำพเจถ้คำ เพรคำะโทบมีอคำหย์และสกันบคำลลกัทไดถ้จถ้คำง
เขคำ 13 เขคำทกัทั้งสองไดถ้จถ้คำงเขคำมคำดถ้วยหวกังจะใหถ้ขถ้คำพเจถ้คำกลกัวแลถ้วกระทคคำเชต่นนกัทั้น จะไดถ้บคำปและเขคำ
จะมมีเรดืที่องปถ้คำยรถ้คำยขถ้คำพเจถ้คำ เพดืที่อจะเยคำะเยถ้ยขถ้คำพเจถ้คำ 14 "ขถ้คำแตต่พระเจถ้คำของขถ้คำพระองคย์ ขอพระองคย์

ทรงระลนกถนงโทบมีอคำหย์และสกันบคำลลกัทตคำมสลิที่งเหลต่คำนมีทั้ทมีที่เขคำไดถ้กระทคคำ ทกัทั้งโนอกัดยคำหย์หญลิงผยถ้พยคำกรณย์
และผยถ้พยคำกรณย์อดืที่นๆซนงที่ ตถ้องกคำรใหถ้ขถ้คำพระองคย์กลกัว "
ศนัตรถูคนหนทึงที่ ผถูข้ชนัวที่ รข้ทำยยธิงที่ กวตทำเรธิที่มปรทำกฏกทำยขทึรนมทำ พวกยธิวบทำงคน นนันที่ คสือ แมข้แตตคนเหลตทำ
นนัรนทมีที่อยถูใต นตททำแหนตงสถูงๆกป็เหป็นดมีดข้วยกนับศนัตรถู ใครบทำงคนซทึที่งมมีสตวนเกมีที่ยวขข้องกนับพระวธิหทำร อทำจเปป็น
ปรุโรหธิตคนหนทึที่งจทึงพยทำยทำมทมีที่จะชนักชวนเนหะมมียยใหข้ไปหลบตนัว ‘เพสือที่ ควทำมปลอดภนัยของเขทำเอง’
เขทำพยทำยทำมชนักชวนเนหะมมียยใหข้ ‘ซตอนตนัว’ ในพระวธิหทำรและจนัดประชรุมกนันเกมีที่ยวกนับเรสืที่องรทำว
ทนัรงหมด เขทำบอกเปป็นเชธิงวตทำชมีวธิตของเนหะมมียกย ทำท ลนังตกอยถูใต นอนันตรทำย พวกคนทมีที่ตตอตข้ทำนเขทำอทำจมทำ
ตอนกลทำงคสืนและฆตทำเขทำเสมีย (1) เนหะมมียยย นังตนัรงใจแนตวแนตตตอไป “คนอยตทำงขข้ทำพเจข้ทำจะหนมีหรสือ” เขทำ
ตระหนนักวตทำหทำกเขทำซทึที่งเปป็นผถูข้นททำไมตอยถูเต สมียเอง งทำนนนัรนกป็จะหยรุดชะงนัก เขทำไมตยอมไป ‘ซตอนตนัว’ ใน
พระวธิหทำร
(2) เนหะมมียดย ถูออกวตทำชทำยคนนมีรจรธิงๆแลข้วกททำลนังทททำงทำนใหข้กบนั โทบมีอทำหยและสนันบทำลลนัทซทึที่งไดข้
จข้ทำงเขทำมทำ กทำรตสืตื๊อไมตเลธิกของศนัตรถูเหลตทำนมีรเปป็นลนักษณะปกตธิของปฏธิปนักษยชรนันหนัวหนข้ทำผถูข้กทำท ลนังชนักจถูง
พวกเขทำอยถูต ซทำตทำนไมตเคยเลธิกพยทำยทำมทมีที่จะขนัดขวทำงงทำนของพระเจข้ทำ เมสือที่ พญทำมทำรกททำลนังโจมตมี มนันกป็
เปป็นเครสืที่องบตงชมีรทมีที่ดมีวทำต คนๆหนทึที่งกททำลนังทททำสธิที่งทมีที่พระเจข้ทำทรงอยทำกใหข้เขทำกระทททำ ซทำตทำนไมตขนัดขวทำงคน
เหลตทำนนัรนทมีที่อยถูนต อกนทรทำพระทนัยพระเจข้ทำ เนหะมมียแย ยกแยะออกวตทำแมข้แตตปรุโรหธิตคนหนทึที่งกป็ถถูกเกณฑย
โดยศนัตรถูนร นนั แลข้ว (3) ศนัตรถูมทำกยธิงที่ กวตทำเดธิมจทำกภทำยในถถูกคข้นพบ ผถูข้พยทำกรณยหญธิงคนหนทึงที่ นทำมวตทำโน
อนัดยทำหยและผถูข้พยทำกรณยคนอสืที่นๆมมีสตวนในกทำรสมคบคธิดนมีร
นหม 6:15

กคคำแพงจนงสคคำเรป็จในวกันทมีที่ยสมีที่ ลิบหถ้คำเดดือนเอลยล ในหถ้คำสลิบสองวกัน แมข้

เจอกนับกทำรตตอตข้ทำนไมตรจถูข้ บ “กททำแพงกป็สททำเรป็จ” ในเดสือนกนันยทำยนของปมีนร นันในเวลทำหข้ทำสธิบสองวนัน
บทำงคนตนัรงคททำถทำมวตทำตนัวเลขหข้ทำสธิบสองวนันนนัรนถถูกตข้องหรสือไมต (1) พระวจนะของพระเจข้ทำกลตทำวเชตน
นนัรน มนันจทึงจบเรสืที่อง (2) จทำกมรุมมองของมนรุษยยมคมี นอยตทำงนข้อยหข้ทำหมสืนที่ คนทมีที่ตรนังใจรต วมมสือกนันทททำงทำน
ในโครงกทำรนมีรซทึที่งทททำงทำนตนัรงแตตดวงอทำทธิตยยขร ทึนจนดวงอทำทธิตยยตกในระหวตทำงโครงกทำรนมีร (3) ยธิงที่ กวตทำ
นนัรนกททำแพงทมีที่มอมี ยถูเต ดธิมกป็ไมตไดข้ถถูกทททำลทำยเสมียหมด มมีกทำรกลตทำวถทึงหลทำยครนัรงเกมีที่ยวกนับ ‘ชตองโหวต’ ใน

กททำแพงนนัรน รทำกฐทำนของกททำแพงนนัรนยนังอยถูคต รบ หธินเหลตทำนนัรนทมีมที่ มีอยถูเต ดธิมกป็กองอยถูใต กลข้เคมียง เหป็นไดข้ชนัด
วตทำคนบทำบธิโลนไมตไดข้รร อสื ทททำลทำยกททำแพงเหลตทำนนัรนเสมียหมด แตตไดข้ทททำใหข้เกธิดชตองโหวตหลทำยชตองใน
กททำแพงเพสืที่อทททำใหข้มนันไรข้ประโยชนยในททำงทหทำร (4) พระพรของพระเจข้ทำมมีอยถูบต นควทำมพยทำยทำมนนัรน
จรุดประสงคยเบสืรองตข้นของกทำรมทำของเนหะมมียยจทึงสททำเรป็จแลข้ว
นหม 6:16-19

และอยยมต่ คำเมดืที่อศกัตรย ทกัทั้งสลิทั้นของเรคำทกัทั้งหลคำยไดถ้ยลิน และเมดืที่อ

ประชคำชคำตลิทกัทั้งปวงรอบเรคำกป็เหป็นแลถ้ว เขคำกป็นอถ้ ยเนดืทั้อตคที่คำใจ เพรคำะเขคำทกัทั้งหลคำยหยกัที่งรยถ้วต่คำงคำนนมีทั้ทมีที่ไดถ้
สคคำเรป็จไปกป็ดถ้วยพระเจถ้คำของเรคำทรงชต่วยเหลดือ 17 ยลิงที่ กวต่คำนกัทั้นอมีก ในครกัทั้งนกัทั้นขบนนคำงทกัทั้งหลคำยของยย
ดคำหย์กป็ไดถ้สต่งจดหมคำยหลคำยฉบกับไปถนงโทบมีอคำหย์ และจดหมคำยของโทบมีอคำหย์กป็มคำถนงเขคำ 18 เพรคำะมมี
หลคำยคนในยยดคำหย์ไดถ้ผยกพกันกกับเขคำไวถ้ดถ้วยคคคำปฏลิญคำณ เพรคำะเขคำเปป็นบบตรเขยของเชคคำนลิยคำหย์ ผยถ้เปป็น
บบตรชคำยอคำรคำหย์ และโยฮคำนกันบบตรชคำยของเขคำกป็ไดถ้รกับบบตรสคำวของเมชบลลคำม ผยถ้เปป็นบบตรชคำยเบเรคลิ
ยคำหย์เปป็นภรรยคำของตน 19 เขคำทกัทั้งหลคำยพยดถนงควคำมดมีของโทบมีอคำหย์ตต่อหนถ้คำขถ้คำพเจถ้คำดถ้วย และ
รคำยงคำนคคคำของขถ้คำพเจถ้คำไปใหถ้เขคำ และโทบมีอคำหย์กป็ไดถ้สต่งจดหมคำยมคำใหถ้ขถ้คำพเจถ้คำ เพดืที่อใหถ้กลกัว
เรทำไดข้เหป็นเพธิมที่ เตธิมถทึงกทำรใชข้กลอรุบทำยและกทำรสมคบคธิดของพวกศนัตรถู พวกเขทำใจเสมียทมีที่กทำร
ตตอตข้ทำนของพวกเขทำทมีที่มมีตตองทำนนนัรนประสบควทำมลข้มเหลว พวกเขทำจททำใจยอมรนับวตทำควทำมสททำเรป็จของ
งทำนนนัรนเปป็นมทำจทำกพระเจข้ทำ ถทึงกระนนัรนจดหมทำยโตข้ตอบกป็ถถูกเขมียนสต งหทำกนันระหวตทำงพวกยธิวทมีที่ไมต
จงรนักภนักดมีกบนั โทบมีอทำหย พวกเขทำซทึที่งเขมียนจทำกภทำยในคอยรทำยงทำนโทบมีอทำหยตลอดวตทำกททำลนังเกธิดอะไร
ขทึรน กลนับกลทำยเปป็นวตทำโทบมีอทำหยและคนอสืนที่ ๆไดข้แตตงงทำนกนับพวกยธิวแลข้ว เขทำกลทำยเปป็นผถูข้มมีอธิทธธิพล
คนหนทึที่ง เขทำไดข้หทำททำงทมีที่จะขนัดขวทำงงทำนของพระเจข้ทำโดยใชข้ครอบครนัวและเสข้นสทำยอสืที่นๆ นมีที่เปป็น
ตนัวอยตทำงหนทึที่งทมีชที่ นัดเจนของกทำรทมีที่ประชทำชนของพระเจข้ทำแตตงงทำนกนับชทำวโลกจะกตอควทำมยรุงต ยทำกใหญต
โตใหข้แกตงทำนของพระเจข้ทำ เอสรทำไดข้จนัดกทำรปนัญหทำนมีรไปแลข้ว (เอสรทำ 9-10) เนหะมมียยจะจนัดกทำรกนับ
ปนัญหทำเดมียวกนันนมีรในภทำยหลนัง ดนังนนัรนกทำรแยกออกจทึงเปป็นขข้อดมีทคมีที่ วรนททำไปปฏธิบนัตธิสททำหรนับประชทำชน
ของพระเจข้ทำ
*****

ภนำพรวมของเนหะมมียย 7: ครนันนั้ สรมางกนาแพงเสรป็จแลมว เนหะมมียจย์ ทึงแตต่งตนันั้งพวกผผมนนาของกรบุง
นนันนั้ เหป็นไดมชนัดวต่าหลนังจากนนันั้นไมต่นานเขากลนับไปยนังบาบติโลนชนัวทั่ ระยะเวลาหนทึทั่ง เขายนังจนัดทนา
สนามะโนครนัวพวกยติวทมีทั่เปป็นสต่วนหนทึงทั่ ของการฟสืนั้นฟผกรบุงนนันนั้ ฉบนับทางการอมีกชบุดดมวย
นหม 7:1-2

ตต่อมคำเมดืที่อสรถ้คำงกคคำแพงเสรป็จ ขถ้คำพเจถ้คำกป็ตกัทั้งบคำนประตย และผยเถ้ ฝถ้คำ

ประตย นกักรถ้องเพลง และแตต่งตกัทั้งคนเลวมีไวถ้ 2 ขถ้คำพเจถ้คำมอบใหถ้ฮคำนคำนมีพมีที่นอถ้ งของขถ้คำพเจถ้คำ และฮคำนกัน
ยคำหย์ผถ้ดย ยแลสคคำนกักพระรคำชวกังเปป็นผยถ้รบกั ผลิดชอบกรบงเยรย ซคำเลป็ม เพรคำะเขคำเปป็นคนสกัตยย์ซอดืที่ และยคคำเกรง
พระเจถ้คำมคำกกวต่คำคนอดืที่นๆ งทำนเบสืรองตข้นเสรป็จเรมียบรข้อยแลข้ว กททำแพงสรข้ทำงเสรป็จแลข้วและบทำนประตถูถถูก
แขวนไวข้แลข้ว (แมข้ยนังเหลสืองทำนภทำยในอมีกมทำกในกทำรสรข้ทำงกรรุงนนัรนขทึรนใหมต) เนหะมมียยจงทึ แตตงตนัรงคน
เลวมี ผถูข้เฝข้ทำประตถูและนนักรข้องตทำมหนข้ทำทมีที่ตตทำงๆของพวกเขทำทมีที่พระวธิหทำรอมีกครนัรง กตอนหนข้ทำนนัรนพวกเขทำ
ไดข้รนับมอบหมทำยใหข้ทททำงทำนสรข้ทำงกททำแพง
เขทำจทึงแตตงตนัรงชทำยสองคนใหข้ปกครองกรรุงเยรถูซทำเลป็ม แมข้มไธิ ดข้ถถูกหมทำยเหตรุไวข้อยตทำงชนัดแจข้ง
หลนังจทำกนมีรไมตนทำนดถูเหมสือนวตทำเนหะมมียยกลนับไปหทำกษนัตรธิยยแหตงเปอรยเซมียและรทำยงทำนเรสืที่องภทำรกธิจนนัรน
จทำกนนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตทำเขทำไดข้รบนั กทำรแตตงตนัรงเปป็นผถูข้วทำต รทำชกทำรและกลนับมทำอมีก
ชทำยสองคนทมีที่ถถูกแตตงตนัรงคสือ (1) ฮทำนทำนมีพมีที่นข้องของเขทำ (ผถูข้ทมีที่ไดข้นททำขตทำวมทำแจข้งแกตเนหะมมียยใน
ตอนแรกเกมีที่ยวกนับสภทำพของกรรุงเยรถูซทำเลป็มใน 1:2) และ (2) ฮทำนนันยทำหยผถูข้ดถูแลสททำนนักพระรทำชวนัง เรทำ
ไมตทรทำบชนัดเจนวตทำฮทำนนันยทำหยดถูแลสททำนนักพระรทำชวนังไหน อทำจเปป็นไดข้วทำต เขทำซทึที่งเปป็นเหมสือนเนหะมมียย
มมีตททำแหนตงสถูงภทำยใตข้กษนัตรธิยยแหตงเปอรยเซมียและกลนับมทำยนังแผตนดธินนนัรน ไมตวทำต กรณมีใด “เขทำเปป็นคน
สนัตยยซสืที่อและยททำเกรงพระเจข้ทำมทำกกวตทำคนอสืที่นๆ” แมข้เหป็นไดข้ชดนั วตทำฮทำนนันยทำหยมมีตททำแหนตงผถูข้นททำและมมี
ควทำมสทำมทำรถในกทำรบรธิหทำรจนัดกทำร เหตรุผลทมีที่เขทำถถูกแตตงตนัรงกป็คอสื ครุณธรรมฝตทำยวธิญญทำณในเรสือที่ ง
ควทำมสนัตยยซสืที่อและทมีที่วทำต เขทำยททำเกรงพระเจข้ทำ เขทำเปป็นคนทมีที่สนัตยยซสืที่อ ดถู 1 โครธินธย 4:2
นหม 7:3-4

ขถ้คำพเจถ้คำพยดกกับพวกเขคำวต่คำ "อยต่คำใหถ้ประตยเมดืองเยรย ซคำเลป็มเปลิด

จนกวต่คำแดดจะรถ้อน และเมดืที่อเขคำยดืนเฝถ้คำยคำมอยยต่ กป็ใหถ้ปลิดและเอคำดคำลกกัทั้นไวถ้ จงแตต่งตกัทั้งยคำมจคำกชคำว

เยรยซคำเลป็ม ตต่คำงกป็ประจคคำทมีที่ของเขคำ และตต่คำงกป็อยยยต่ คำมตรงขถ้คำมเรดือนของเขคำ" 4 เมดืองนกัทั้นกวถ้คำงและ
ใหญต่ แตต่คนภคำยในนถ้อย และบถ้คำนชต่องกป็ยกังไมต่ไดถ้สรถ้คำง
มมีหมทำยเหตรุเกมีที่ยวกนับบรรยทำกทำศทมีที่เปป็นปฏธิปนักษยซทึที่งดททำเนธินอยถูตต ตอไป เนหะมมียยสนังที่ ฮทำนทำนมีและ
ฮทำนนันยทำหยมธิใหข้เปธิดประตถูกรรุงแตตละวนัน “จนกวตทำแดดจะรข้อน” นนันที่ คสือ แดดจข้ทำเตป็มทมีที่ พวกผถูข้ตตอตข้ทำน
อทำจแอบอยถูใต นเงทำมสืดและรรุดเขข้ทำมทำยทำมเปธิดประตถู ยธิงที่ กวตทำนนัรนจะตข้องมมีกทำรวทำงยทำมเฝข้ทำเสมอโดย
เฉพทำะตอนยทที่ทำคทที่ทำทมีที่ประตถูถถูกปธิด ศทึกหนทึงที่ ถถูกชนะแลข้ว แตตกทำรตตอตข้ทำนยนังมมีอยถูต ยธิงที่ กวตทำนนัรนแมข้กรรุงนมีรมมี
กททำแพงลข้อมรอบแลข้ว มนันกป็ยนังมมีคนอทำศนัยอยถูไต มตเยอะ พวกยธิวสมนัยฟสืร นฟถูทมีที่กลนับมทำไดข้ตรนังรกรทำกใน
ชรุมชนตตทำงๆทมีที่อยถูลต ข้อมรอบและแถบชนบท มมีกทำรประมทำณกทำรวตทำเสข้นรอบวงของกททำแพงทมีที่ถถูกสรข้ทำง
เสรป็จแลข้วนนัรนคสือหกไมลย
นหม 7:5-6

แลถ้วพระเจถ้คำทรงดลใจขถ้คำพเจถ้คำใหถ้เรมียกชบมนบมพวกขบนนคำง และเจถ้คำ

หนถ้คำทมีที่และประชคำชนเพดืที่อจะขนนทั้ ทะเบมียนสคคำมะโนครกัวเชดืทั้อสคำย ขถ้คำพเจถ้คำพบหนกังสดือสคคำมะโนครกัว
เชดืทั้อสคำยของคนทมีที่ขนทั้นมคำครกัทั้งกต่อน ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นเขมียนไวถ้วต่คำ 6 ตต่อไปนมีทั้ เปป็นประชคำชนแหต่งมณฑลทมีที่
ขนนทั้ มคำจคำกกคำรเปป็นเชลยในพวกทมีที่ถยกกวคำดไป ซนงที่ เนบยคกัดเนสซคำรย์กษกัตรลิยแย์ หต่งบคำบลิโลนไดถ้กวคำดไป
เขคำทกัทั้งหลคำยกลกับมคำยกังเยรย ซคำเลป็มและยยดคำหย์ ตต่คำงกลกับยกังหกัวเมดืองของตน
กตอนทมีจที่ ะเดธินททำงกลนับไปยนังบทำบธิโลน เนหะมมียยไดข้เรมียกประชรุมพวกผถูข้นททำของประชทำชทำตธิ
นนัรนเพสืที่อจนัดทททำสททำมะโนครนัวทมีที่ถถูกตข้องของพวกยธิวทมีที่ไดข้กลนับมทำยนังแผตนดธินนนัรนจทำกบทำบธิโลนและกทำร
ตกเปป็นเชลย
นหม 7:7-62

เขคำทกัทั้งหลคำยทมีที่กลกับมคำกกับเศรบบบคำเบล เยชย อคำ เนหะมมียย์ อคำซคำรลิยคำหย์

รคำอคำมลิยคำหย์ นคำหะมคำนมี โมรเดคกัย บลิลชคำน มลิสเปเรท บลิกวกัย เนฮยม บคำอคำนคำหย์ จคคำนวนผยถ้ชคำยของ
ประชคำชนอลิสรคำเอลคดือ 8 คนปคำโรช สองพกันหนนที่งรถ้อยเจป็ดสลิบสองคน 9 คนเชฟคำทลิยคำหย์ สคำมรถ้อย
เจป็ดสลิบสองคน 10 คนอคำรคำหย์ หกรถ้อยหถ้คำสลิบสองคน 11 คนปคำหกัทโมอกับ คดือลยกหลคำนของเยชย อคำ
และโยอคำบ สองพกันแปดรถ้อยสลิบแปดคน 12 คนเอลคำม หนนที่งพกันสองรถ้อยหถ้คำสลิบสมีคที่ น 13 คนศกัทธย
แปดรถ้อยสมีสที่ บลิ หถ้คำคน 14 คนศกักคกัย เจป็ดรถ้อยหกสลิบคน 15 คนบลินนบย หกรถ้อยสมีสที่ บลิ แปดคน 16 คน

บคำบกัย หกรถ้อยยมีสที่ ลิบแปดคน 17 คนอกัสกคำด สองพกันสคำมรถ้อยยมีสที่ บลิ สองคน 18 คนอคำโดนมีคมกั หกรถ้อย
หกสลิบเจป็ดคน 19 คนบลิกวกัย สองพกันหกสลิบเจป็ดคน 20 คนอคำดมีน หกรถ้อยหถ้คำสลิบหถ้คำคน 21 คนอคำเท
อรย์ของเฮเซคมียคำหย์ เกถ้คำสลิบแปดคน 22 คนฮคำชย ม สคำมรถ้อยยมีสที่ บลิ แปดคน 23 คนเบไซ สคำมรถ้อยยมีที่สบลิ สมีที่
คน 24 คนฮคำรลิฟ หนนที่งรถ้อยสลิบสองคน 25 คนกลิเบโอน เกถ้คำสลิบหถ้คำคน 26 คนชคำวเบธเลเฮมและเน
โทฟคำหย์ หนนที่งรถ้อยแปดสลิบแปดคน 27 คนชคำวอคำนคำโธท หนนที่งรถ้อยยมีสที่ บลิ แปดคน 28 คนชคำวเบธอกัส
มคำเวท สมีที่สบลิ สองคน 29 คนชคำวคมีรลิยคำทเยอคำรลิม เคฟมีรคำหย์ และเบเอโรท เจป็ดรถ้อยสมีสที่ บลิ สคำมคน 30 คน
ชคำวรคำมคำหย์ และเกบคำ หกรถ้อยยมีสที่ บลิ เอป็ดคน 31 คนชคำวมลิคมคำส หนนที่งรถ้อยยมีสที่ บลิ สองคน 32 คนชคำว
เบธเอลและอกัย หนนที่งรถ้อยยมีสที่ ลิบสคำมคน 33 คนชคำวเนโบอมีกแหต่งหนนที่ง หถ้คำสลิบสองคน 34 คนเอลคำมอมีก
คนหนนที่ง หนนที่งพกันสองรถ้อยหถ้คำสลิบสมีคที่ น 35 คนฮคำรลิม สคำมรถ้อยยมีที่สบลิ คน 36 คนชคำวเยรมีโค สคำมรถ้อยสมีที่
สลิบหถ้คำคน 37 คนชคำวโลด ชคำวฮคำดลิด และชคำวโอโน เจป็ดรถ้อยยมีสที่ บลิ เอป็ดคน 38 คนชคำวเสนคำอคำหย์ สคำม
พกันเกถ้คำรถ้อยสคำมสลิบคน 39 บรรดคำปบโรหลิต คนเยดคำยคำหย์ คดือวงศย์วคำนของเยชยอคำ เกถ้คำรถ้อยเจป็ดสลิบสคำม
คน 40 คนอลิมเมอรย์ หนนที่งพกันหถ้คำสลิบสองคน 41 คนปคำชเฮอรย์ หนนที่งพกันสองรถ้อยสมีสที่ บลิ เจป็ดคน 42 คน
ฮคำรลิม หนนที่งพกันสลิบเจป็ดคน 43 คนเลวมี คดือคนเยชยอคำคดือ ของขกัดมมีเอล และของคนโฮเดวคำหย์ เจป็ดสลิบสมีที่
คน 44 บรรดคำนกักรถ้องคดือ คนอคำสคำฟ หนนที่งรถ้อยสมีสที่ บลิ แปดคน 45 คนเฝถ้คำประตยคดือ คนชกัลลยม คนอคำ
เทอรย์ คนทกัลโมน คนอกักขยบ คนฮคำทลิธคำ คนโชบกัย หนนที่งรถ้อยสคำมสลิบแปดคน 46 คนใชถ้ประจคคำพระ
วลิหคำรคดือ คนศมีหะ คนฮคำสย ฟคำ คนทกับบคำโอท 47 คนเคโรส คนสมีอคำ คนพคำโดน 48 คนเลบคำนคำ คน
ฮคำกคำบคำ คนชกัลมกัย 49 คนฮคำนกัน คนกลิดเดล คนกคำฮคำรย์ 50 คนเรอคำยคำหย์ คนเรซมีน คนเนโคดคำ 51
คนกกัสซคำม คนอบสซคำหย์ คนปคำเสอคำหย์ 52 คนเบสกัย คนเมอยนลิม คนเนฟลิชลิสมลิ 53 คนบกัคบยค คนฮคำ
คยฟคำ คนฮคำรฮยร 54 คนบกัสลมีท คนเมหลิดคำ คนฮคำรชคำ 55 คนบคำรโขส คนสลิเสรคำ คนเทมคำหย์ 56 คนเน
ซลิยคำหย์ คนฮคำทลิฟคำ 57 ลยกหลคำนผยรถ้ กับใชถ้ของซคำโลมอน คนโสทกัย คนโสเฟเรท คนเปรมีดคำ 58 คนยคำ
อคำลคำ คนดคำรโคน คนกลิดเดล 59 คนเชฟคำทลิยคำหย์ คนฮกัทธลิล คนโปเคเรทแหต่งซคำบคำอลิม คนอคำโมน 6
0 คนใชถ้ประจคคำพระวลิหคำรทกัทั้งสลิทั้น และลยกหลคำนแหต่งขถ้คำรคำชกคำรของซคำโลมอน มมีสคำมรถ้อยเกถ้คำสลิบสอง
คน 61 ตต่อไปนมีทั้ เปป็นบรรดคำคนทมีที่ขนนทั้ มคำจคำกเทลเมลคำหย์ เทลฮคำรชคำ เครย บ อกัดโดน และอลิมเมอรย์ แตต่

เขคำพลิสยจนย์เรดือนบรรพบบรบษของเขคำหรดือเชดืทั้อสคำยของเขคำไมต่ไดถ้ วต่คำเขคำเปป็นคนอลิสรคำเอลหรดือไมต่ 62
คดือคนเดลคำยคำหย์ คนโทบมีอคำหย์ คนเนโคดคำ หกรถ้อยสมีสที่ ลิบสองคน
เนหะมมียจย ทึงเรธิที่มคข้นหทำและบนันททึกสททำมะโนครนัวพวกยธิวทรุกคนทมีที่ไดข้กลนับมทำรอบแรกนนัร นเมสือที่
หลทำยปมีกตอนหนข้ทำนนัรน เมสืที่อเปรมียบเทมียบรทำยชสือที่ นมีรกบนั อนันทมีพที่ บในเอสรทำจะมมีหมทำยเหตรุเรสืที่องควทำมแตก
ตตทำงหลทำยประกทำร แนตนอนวตทำในกทำรเดธินททำงรอบแรกนนัรนบทำงคนไดข้เสมียชมีวธิตไปแลข้ว คนอสืนที่ ๆกป็มทำ
พรข้อมกนับเอสรทำในภทำยหลนัง
นหม 7:63-65

จคำกบรรดคำปบโรหลิตดถ้วยคดือ คนฮคำบคำยคำหย์ คนฮกักโขส คนบคำรซลิลลกัย

ผยมถ้ มีภรรยคำคนหนนที่งเปป็นบบตรสคำวของบคำรซลิลลกัยคนกลิเลอคำด จนงไดถ้ชดืที่อตคำมนกัทั้น 64 คนเหลต่คำนมีทั้หคำกคำร
ลงทะเบมียนของเขคำในทะเบมียนสคคำมะโนครกัวเชดืทั้อสคำย แตต่หคำไมต่พบ จนงถดือวต่คำเปป็นมลทลิน และถยกตกัด
ออกจคำกตคคำแหนต่งปบโรหลิต 65 ผยถ้วต่คำรคำชกคำรเมดืองสกัที่งเขคำมลิใหถ้รกับอคำหคำรบรลิสบ ทธลิธิ์ทมีที่สบด จนกวต่คำจะมมี
ปบโรหลิตทมีที่จะปรนกษคำกกับอยรมีมและทยมมมีมเสมียกต่อน นมีที่หมทำยถทึงเหตรุกทำรณยเดมียวกนันกนับทมีที่ถถูกบนันททึกไวข้ใน
เอสรทำ 2:61-63 ดถูหมทำยเหตรุตรงนนัรนไดข้
นหม 7:66-67

ชบมนบมชนทกัทั้งหมดดถ้วยกกันมมีสมีที่หมดืที่นสองพกันสคำมรถ้อยหกสลิบคน

67 นอกเหนดือจคำกคนใชถ้ชคำยหญลิงของเขคำ ซนงที่ มมีอยยต่เจป็ดพกันสคำมรถ้อยสคำมสลิบเจป็ดคน และเขคำมมีนกัก
รถ้องสองรถ้อยสมีสที่ บลิ หถ้คำคนทกัทั้งชคำยและหญลิง ดนังทมีที่หมทำยเหตรุไวข้ในเอสรทำ 2:64-65 พวกยธิวทนัรงหมด
42,360 คนไดข้กลนับมทำจทำกบทำบธิโลนพรข้อมกนับคนรนับใชข้ 7,337 คน ดถูหมทำยเหตรุสททำหรนับเอสรทำ 2:6465
นหม 7:68-70

มถ้คำของเขคำมมีเจป็ดรถ้อยสคำมสลิบหกตกัว ลต่อของเขคำมมีสองรถ้อยสมีสที่ บลิ หถ้คำ

ตกัว 69 อยฐของเขคำมมีสมีที่รถ้อยสคำมสลิบหถ้คำตกัว และลคำของเขคำมมีหกพกันเจป็ดรถ้อยยมีที่สบลิ ตกัว 70 ประมบขของ
บรรพบบรบษบคำงคนไดถ้ถวคำยใหถ้แกต่งคำน ผยวถ้ ต่คำรคำชกคำรถวคำยเขถ้คำพระคลกังเปป็นทองคคคำหนนที่งพกันดคำรลิค
ชคำมหถ้คำสลิบลยก เสดืทั้อปบโรหลิตหถ้คำรถ้อยสคำมสลิบตกัว ดถูควทำมเหป็นสททำหรนับเอสรทำ 2:66-68

นหม 7:71-72

และประมบขของบรรพบบรบษบคำงคนถวคำยใหถ้แกต่พระคลกังของงคำน

เปป็นทองคคคำสองหมดืที่นดคำรลิค เงลินสองพกันสองรถ้อยมคำเน 72 และสลิงที่ ทมีที่ประชคำชนสต่วนทมีที่เหลดือถวคำยนกัทั้น
มมีทองคคคำสองหมดืที่นดคำรลิค เงลินสองพกันมคำเน และเสดือทั้ ปบโรหลิตหกสลิบเจป็ดตกัว บนัญชมีตรงนมีรแตกตตทำงจทำก
อนันของเอสรทำ 2:69-70 เหป็นไดข้ชดนั วตทำควทำมแตกตตทำงนนัรนคสือยอดรวมทมีที่แตกตตทำงกนันสททำหรนับคนทมีที่ไมต
ถถูกระบรุชสืที่อซทึที่งแตกตตทำงกนันในสองวทำระนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำมปรธิมทำณทองคททำและเงธินทมีถที่ ถูกถวทำยกป็
มหทำศทำล เหป็นไดข้ชดนั วตทำสธิที่งเหลตทำนมีรถถูกถวทำยไวข้สททำหรนับกทำรปรนนธิบนัตธิของพระวธิหทำร
นหม 7:73

ดกังนกัทั้นบรรดคำปบโรหลิต คนเลวมี คนเฝถ้คำประตย นกักรถ้อง ประชคำชนบคำง

คน คนใชถ้ประจคคำพระวลิหคำร และคนอลิสรคำเอลทกัทั้งปวงอคำศกัยอยยใต่ นหกัวเมดืองของตน เมดืที่อถนงเดดือนทมีที่
เจป็ด คนอลิสรคำเอลอยยใต่ นหกัวเมดืองของเขคำทกัทั้งหลคำย เนหะมมียยหมทำยเหตรุวทำต ชนสต วนทมีที่เหลสือทมีที่กลนับมทำ
นนัรน (ซทึที่งรวมถทึง “คนอธิสรทำเอลทนัรงปวง” ซทึงที่ บอกเปป็นนนัยถทึงตนัวแทนจทำกทนัรงสธิบสองตระกถูลนนัรน) อทำศนัย
อยถูใต นเมสืองตตทำงๆของตนในปทำเลสไตนย เดสือนทมีที่เจป็ดทมีที่ถถูกหมทำยเหตรุไวข้นร มี (ปลทำยเดสือนกนันยทำยนหรสือ
ตข้นเดสือนตรุลทำคม) กททำหนดเวลทำสททำหรนับบททมีที่แปด
*****
ภนำพรวมของเนหะมมียย 8: เอสราปบุโรหติตรวบรวมพวกยติวสมนัยฟสืนั้นฟผเขมาดมวยกนันและอต่าน
พระวจนะของพระเจมาใหมพวกเขาฟนังและถสือเทศกาลอยผต่เพติงอยต่างพรมอมเพรมียงกนันอมีกครนันั้ง บทนมีนั้
แบต่งยต่อยไดมดนังนมีนั้: (1) การอต่านและอธติบายพระราชบนัญญนัตติในขมอ 1-8; (2) ประชาชนถผกขอใหม
ชสืนทั่ ชมยตินดมีในขมอ 9-13 และ (3) เทศกาลอยผต่เพติงถผกสถาปนาอมีกครนันั้งในขมอ 13-18
นหม 8:1-4

ประชคำชนทกัทั้งปวงไดถ้ชบมนบมพรถ้อมหนถ้คำกกันทมีที่ถนนซนที่งอยยหต่ นถ้คำประตย

นคทั้คำ และเขคำบอกเอสรคำธรรมคำจคำรยย์ใหถ้นคคำหนกังสดือพระรคำชบกัญญกัตลิของโมเสส ซนที่งพระเยโฮวคำหย์ทรง
บกัญชคำแกต่อสลิ รคำเอลนกัทั้นมคำ 2 เอสรคำปบโรหลิตไดถ้นคคำพระรคำชบกัญญกัตลิมคำหนถ้คำชบมนบมชน ทกัทั้งชคำยและ
หญลิง และบรรดคำผยทถ้ มีที่ฟกังเขถ้คำใจไดถ้ ณ วกันตถ้นของเดดือนทมีที่เจป็ด 3 และทต่คำนหกันหนถ้คำไปทคำงถนนซนงที่ อยยต่
หนถ้คำประตยนคทั้คำ อต่คำนตกัทั้งแตต่เชถ้คำตรยต่จนเทมีที่ยงวกัน ตต่อหนถ้คำผยชถ้ คำยผยถ้หญลิงกกับบรรดคำผยถ้ทมีที่ฟกังเขถ้คำใจไดถ้ และ
ประชคำชนกป็ตะแคงหยฟกังหนกังสดือพระรคำชบกัญญกัตลิ 4 เอสรคำธรรมคำจคำรยย์ยนดื อยยบต่ นแทต่นไมถ้ ซนงที่ เขคำทคคำ

ไวถ้เพดืที่อกคำรนมีทั้ ขถ้คำงๆทต่คำนมมีมกัททมีธลิยคำหย์ เชมคำ อคำนคำยคำหย์ อบรมีอคำหย์ ฮลิลคมียคำหย์และมคำอคำสอคำหย์ยนดื อยยต่ขคำถ้ ง
ขวคำมดือของทต่คำน กกับมมีเปดคำยคำหย์ มลิชคำเอล มกัลคลิยคำหย์ ฮคำชย ม ฮกัชบกัดดคำนคำหย์ เศคคำรลิยคำหย์และเมชบลลคำม
อยยขต่ ถ้คำงซถ้คำยมดือของทต่คำน
งทำนรนับใชข้สตวนหลนังของเอสรทำคทำบเกมีที่ยวกนับงทำนชตวงแรกของเนหะมมียย กททำแพงถถูกสรข้ทำงเสรป็จ
แลข้ว กทำรนมนัสกทำรทมีที่พระวธิหทำรถถูกฟสืร นฟถูแลข้วและคนเลวมีกลนับมทำสถูตงทำนรนับใชข้ของตน มนันเปป็นวนันทมีที่
หนทึงที่ ของเดสือนทมีที่เจป็ดของปมีนร นัน ดนังนนัรนประชทำชนจทึงขอรข้องเอสรทำใหข้ออกมทำและอตทำนพระวจนะของ
พระเจข้ทำใหข้พวกเขทำฟนังจทำก “หนนังสสือพระรทำชบนัญญนัตขธิ องโมเสส” เอสรทำจทึงอตทำนพระคนัมภมีรยจทำก
ธรรมทำสนย (หรสือยกพสืรน) ทมีที่ทททำดข้วยไมข้ซงทึที่ ตนัรงอยถูทต มีที่ถนนหนข้ทำประตถูนร ททำ (ถนนใหญตสทำยหนทึที่งซทึงที่ เหมทำะ
สททำหรนับกทำรชรุมนรุมขนทำดใหญต) มมีหมทำยเหตรุไวข้วทำต เขทำอตทำนตนัรงแตตเวลทำเชข้ทำ (หลนังดวงอทำทธิตยยขร ทึนเพมียง
เลป็กนข้อย) จนถทึงเทมียที่ งวนัน รทำยชสือที่ คนอสืนที่ ๆทมีที่เหลสือในขข้อ 4 อทำจเปป็นปรุโรหธิตคนอสืนที่ ๆทมีคที่ อยชตวยเหลสือ
เขทำในกทำรอตทำนพระรทำชบนัญญนัตธินร นัน
นหม 8:5-7

และเอสรคำไดถ้เปลิดหนกังสดือตต่อสคำยตคำของประชคำชนทกัทั้งปวง (เพรคำะ

ทต่คำนอยยสต่ ย งกวต่คำประชคำชนทกัทั้งปวงนกัทั้น) เมดืที่อทต่คำนเปลิดหนกังสดือประชคำชนทกัทั้งหมดกป็ยดืนขนนทั้ 6 เอสรคำ
สรรเสรลิญพระเยโฮวคำหย์ พระเจถ้คำใหญต่ยลิที่ง และประชคำชนทกัทั้งปวงตอบวต่คำ "เอเมน เอเมน" พรถ้อมกกับ
ยกมดือขนทั้น และเขคำทกัทั้งหลคำยโนถ้มตกัวลงนมกัสกคำรพระเยโฮวคำหย์ ซบหนถ้คำลงถนงดลิน 7 อนนงที่ เยชย อคำ บคำนมี
เชเรบลิยคำหย์ ยคำมมีน อกักขยบ ชกับเบธกัย โฮดมียคำหย์ มคำอคำเสอคำหย์ เคลลิทคำ อคำซคำรลิยคำหย์ โยซคำบคำด ฮคำนกัน เป
ไลยคำหย์และพวกคนเลวมี ไดถ้ชวต่ ยประชคำชนใหถ้เขถ้คำใจพระรคำชบกัญญกัตลิ ฝต่คำยประชคำชนกป็ยงกั อยยต่ในทมีที่ของ
ตน
ขณะทมีที่เอสรทำยสืนอยถูบต นธรรมทำสนยยกพสืรนนนัรน เขทำกป็เปธิดหนนังสสือนนัรนออกตตอหนข้ทำประชทำชน
“เมสือที่ ทตทำนเปธิดหนนังสสือประชทำชนทนัรงหมดกป็ยสืนขทึรน” กทำรทมีพที่ วกเขทำยสืนขทึรนเหป็นไดข้ชดนั วตทำแสดงออกถทึง
ควทำมเคทำรพตตอพระวจนะของพระเจข้ทำ กตอนอตทำนเอสรทำกป็อธธิษฐทำนคททำอธธิษฐทำนสนัรนๆโดยถวทำย
สทำธรุกทำรองคยพระผถูข้เปป็นเจข้ทำ “พระเจข้ทำใหญตยธิงที่ ” และประชทำชนทนัรงปวงกป็ตอบวตทำ “เอเมน” เอเมนเปป็น
สต วนหนทึที่งของกทำรนมนัสกทำรพระเจข้ทำ รทำยชสือที่ คนอสืนที่ ๆทมีที่ถถูกหมทำยเหตรุไวข้เหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นปรุโรหธิตคน

อสืนที่ ๆทมีที่ในวนันนนัรนคอยชตวยเหลสือเอสรทำในกทำรอตทำนและกทำรสอนพระวจนะของพระเจข้ทำ พวกเขทำจทึง
“ชตวยประชทำชนใหข้เขข้ทำใจพระรทำชบนัญญนัตธิ”
นหม 8:8

และเขคำทกัทั้งหลคำยอต่คำนจคำกหนกังสดือ จคำกพระรคำชบกัญญกัตลิของพระเจถ้คำ

เปป็นตอนๆ และเขคำกป็แปลควคำม ประชคำชนจนงเขถ้คำใจขถ้อควคำมทมีที่อต่คำนนกัทั้น แบบอยตทำงอนันลทึกซทึรงของกทำร
รนับใชข้เรสืที่องพระวจนะของพระเจข้ทำจนทรุกวนันนมีรถถูกนททำเสนอ (1) “เขทำทนัรงหลทำยอตทำนจทำกหนนังสสือ จทำก
พระรทำชบนัญญนัตธิของพระเจข้ทำเปป็นตอนๆ” (2) พวกเขทำ “แปลขข้อควทำม” (3) และพวกเขทำ “ทททำใหข้
ประชทำชนเขข้ทำใจขข้อควทำมทมีที่อตทำนนนัรน” กลตทำวอมีกนนัยหนทึงที่ ปรุโรหธิตเหลตทำนมีรไมตเพมียงอตทำนพระวจนะของ
พระเจข้ทำเทตทำนนัรน แตตพวกเขทำยนังอธธิบทำยเนสืรอหทำสทำระของมนันดข้วยเพสือที่ ทมีที่วทำต บรรดทำคนทมีที่ฟงนั จะไดข้เขข้ทำใจ
พระวจนะของพระเจข้ทำ นนันที่ คสือแกตนแทข้ของหนนังสสืออธธิบทำยพระคนัมภมีรยเลตมนมีร นนันที่ ควรเปป็นเปข้ทำหมทำย
หลนักของศธิษยทำภธิบทำลทรุกคน
นหม 8:9-13

และเนหะมมียย์ทมีที่เปป็นผยวถ้ ต่คำรคำชกคำร และเอสรคำปบโรหลิตและธรรมคำจคำรยย์

และคนเลวมีผสถ้ย อนประชคำชน ไดถ้พ ยดกกับประชคำชนทกัทั้งปวงวต่คำ "วกันนมีทั้เปป็นวกันบรลิสบทธลิธิ์แดต่พระเยโฮวคำหย์
พระเจถ้คำของทต่คำนทกัทั้งหลคำย อยต่คำครคที่คำครวญหรดือรถ้องไหถ้" เพรคำะประชคำชนไดถ้รถ้องไหถ้เมดืที่อเขคำไดถ้ยลิน
ถถ้อยคคคำของพระรคำชบกัญญกัตลิ 10 แลถ้วทต่คำนพยดกกับเขคำทกัทั้งหลคำยวต่คำ "ไปเถลิด ไปรกับประทคำนไขมกัน
และดดืที่มนคทั้คำหวคำน และสต่งสต่วนอคำหคำรไปใหถ้คนทมีที่ไมต่มมีอะไรเตรมียมไวถ้ เพรคำะวต่คำวกันนมีทั้เปป็นวกันบรลิสบ ทธลิธิ์
แดต่องคย์พระผยถ้เปป็นเจถ้คำของเรคำ อยต่คำโศกเศรถ้คำเลย เพรคำะควคำมชดืที่นบคำนของตนในพระเยโฮวคำหย์เปป็น
กคคำลกังของทต่คำน" 11 บรรดคำคนเลวมีจนงใหถ้ประชคำชนทกัทั้งปวงเงมียบ กลต่คำววต่คำ "จงนลิที่งเสมีย เพรคำะวกันนมีทั้
เปป็นวกันบรลิสบทธลิธิ์ อยต่คำทบกขย์โศกเลย" 12 และประชคำชนทกัทั้งปวงจนงไปกลินและดดืที่มและสต่งสต่วนอคำหคำร
เปรมปรมีดลิธิ์กนกั เปป็นทมีที่ยลิที่ง เพรคำะเขคำทกัทั้งหลคำยเขถ้คำใจถถ้อยคคคำซนงที่ ประกคำศใหถ้เขคำฟกังนกัทั้น 13 ณ วกันทมีที่สอง
ประมบขของบรรพบบรบษแหต่งประชคำชนทกัทั้งปวง พรถ้อมกกับบรรดคำปบโรหลิตและคนเลวมีมคำหคำเอสรคำธร
รมคำจคำรยย์พรถ้อมกกัน เพดืที่อจะศนกษคำถถ้อยคคคำของพระรคำชบกัญญกัตลิ
(นมีที่เปป็นอมีกครนัรงทมีที่ชอสืที่ ทมีรชาธา หมทำยถทึงผถูข้วทำต รทำชกทำร นนันที่ คสือ เนหะมมียย) เมสือที่ พระวจนะของ
พระเจข้ทำถถูกอตทำนและถถูกอธธิบทำยควทำมในวนันนนัรน หลทำยคนกป็รอข้ งไหข้อทำจเพรทำะถถูกฟข้องใจเรสืที่องควทำม

บทำปของตน กระนนัรนเนหะมมียยและเอสรทำ พรข้อมกนับพวกคนเลวมีและพวกปรุโรหธิตทมีคที่ อยชตวยเหลสือกป็
หนรุนใจพวกเขทำใหข้ชสืที่นชมยธินดมีและเฉลธิมฉลองพระพรของพระเจข้ทำแทนเพรทำะวตทำวนันนนัรนเปป็นวนัน
บรธิสรุทธธิธแดตองคยพระผถูข้เปป็นเจข้ทำ “เพรทำะวตทำควทำมชสืที่นชมยธินดมีของพระเยโฮวทำหยเปป็นกททำลนังของทตทำนทนัรง
หลทำย” เลวมีนธิตธิ 23:24 หมทำยเหตรุวทำต วนันทมีที่หนทึที่งของเดสือนทมีที่เจป็ดคสือเทศกทำลเสมียงแตร “เปป็นวนันสะบทำโต
เปป็นวนันประชรุมบรธิสรุทธธิธประกทำศเปป็นทมีที่ระลทึกดข้วยเสมียงแตร” เหป็นไดข้ชนัดวตทำวนันนนัรนเปป็นวนันเทศกทำล
เลมีรยง มนันจทึงเปป็นวนันหนทึงที่ ทมีที่บรธิสรุทธธิธและพธิเศษเพสืที่อชสืที่นชมยธินดมี ดนังนนัรนพวกผถูข้นททำจทึงเตสือนสตธิประชทำชน
ใหข้ชสืที่นชมยธินดมีในองคยพระผถูข้เปป็นเจข้ทำเพรทำะวตทำแนตทมีเดมียว เมสือที่ เรทำชสืที่นชมยธินดมีในพระองคยเรทำกป็มมีพละ
กททำลนัง พวกเขทำเพธิที่งผตทำนชตวงเวลทำแหตงควทำมทรุกขยใจและควทำมยทำกลททำบทำกครนัรงใหญตมทำ พระเจข้ทำไดข้
ประททำนชนัยชนะแลข้ว เนหะมมียยจทึงหนรุนใจพวกเขทำใหข้ชสืที่นชมยธินดมีในองคยพระผถูข้เปป็นเจข้ทำเพรทำะวตทำมนัน
นททำมทำซทึที่งพละกททำลนังของพระเจข้ทำอยตทำงแทข้จรธิง
ประชทำชนจทึงชสืที่นชมยธินดมีในวนันนนัรน วนันตตอมทำพวกผถูข้นททำฝตทำยวธิญญทำณของอธิสรทำเอลไดข้พทำกนัน
มทำหทำเอสรทำเพสืที่อทมีจที่ ะฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำเพธิที่มเตธิม กทำรฟสืร นฟถูกทำท ลนังเรธิที่มตข้นขทึรนแลข้ว เนหะมมียยไดข้
กลนับมทำแลข้ว เขทำไดข้เรธิที่มทททำงทำนนนัรนทนันทมีแมข้เจอกทำรตตอตข้ทำนอยตทำงหนนัก บนัดนมีรระยะแรกเสรป็จสธิรนแลข้ว
และเมสืที่อประชทำชนไดข้ยธินพระวจนะของพระเจข้ทำ ในใจของพวกเขทำกป็มมีกทำรฟสืร นฟถู
นหม 8:14-18

และเขคำเหป็นเขมียนไวถ้ในพระรคำชบกัญญกัตลิวต่คำ พระเยโฮวคำหย์ไดถ้ทรง

บกัญชคำโดยทคำงโมเสสวต่คำ ประชคำชนอลิสรคำเอลควรจะอยยต่เพลิงระหวต่คำงเทศกคำลเลมีทั้ยงในเดดือนทมีที่เจป็ด 15
และเขคำควรจะประกคำศและปต่คำวรถ้องในหกัวเมดืองทกัทั้งปวง และในเยรยซคำเลป็มวต่คำ "จงออกไปทมีที่ภยเขคำ
และนคคำกลิที่งมะกอกเทศ กลิที่งไมถ้สน กลิที่งตถ้นนคทั้คำมกันเขมียว ใบอลินทผลกัม และกลิที่งไมถ้ใบดกอดืนที่ ๆ เพดืที่อทคคำเพลิง
ดกังทมีที่ไดถ้เขมียนไวถ้" 16 ประชคำชนจนงออกไป เอคำกลิที่งไมถ้เหลต่คำนกัทั้นมคำและทคคำเพลิงสคคำหรกับตกัวตต่คำงอยยต่บน
หลกังคคำบถ้คำนของตน และตคำมลคำนบถ้คำนของตน และในลคำนพระนลิเวศของพระเจถ้คำ และในถนนทมีที่
ประตยนคทั้คำ และในถนนทมีที่ประตยเอฟรคำอลิม 17 และชบมนบมชนทกัทั้งปวง ผยไถ้ ดถ้กลกับมคำจคำกกคำรเปป็นเชลย
ไดถ้ทคคำเพลิงและพกักอยยต่ในเพลิง เขคำมมีควคำมเปรมปรมีดลิธิ์ยงลิที่ นกัก เพรคำะตกัทั้งแตต่สมกัยของเยชยอคำบบตรชคำยนยน
ถนงวกันนกัทั้นประชคำชนอลิสรคำเอลไมต่ไดถ้กระทคคำเลย 18 และทบกวกันทต่คำนอต่คำนจคำกหนกังสดือพระรคำชบกัญญกัตลิ

ของพระเจถ้คำ ตกัทั้งแตต่วกันแรกจนวกันสบ ดทถ้คำย เขคำถดือเทศกคำลเลมีทั้ยงอยยต่เจป็ดวกัน และในวกันทมีที่แปดมมีกคำร
ประชบมอกันศกักดลิธิ์สทลิ ธลิธิ์ตคำมระเบมียบปฏลิบกัตลิ
เมสือที่ พระวจนะของพระเจข้ทำไดข้ถถูกนททำเสนอแลข้ว มมีหมทำยเหตรุไวข้วทำต เทศกทำลอยถูเต พธิงกททำลนังใกลข้
เขข้ทำมทำแลข้ว ในพระรทำชบนัญญนัตธิคนอธิสรทำเอลไดข้ถถูกบนัญชทำไวข้ใหข้อทำศนัยอยถูใต นเพลิงจรธิงๆ คททำทมีที่แปลเชตน
นนัรนคสือ สบุคคาหย์ ซทึที่งมมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำกระทตอม เทศกทำลอยถูเต พธิงมมีไวข้ในแตตละปมีเพสืที่อทมีที่คน
อธิสรทำเอลจะระลทึกวตทำในสมนัยกทำรอพยพพวกเขทำไดข้อทำศนัยอยถูใต นเตป็นทยและทมีที่อยถูแต บบยทำกไรข้ทมีที่สรุด มนัน
มมีไวข้ไมตเพมียงเพสืที่อเปป็นอนรุสรณยเทตทำนนัรนแตตเพสืที่อทททำใหข้พวกเขทำถตอมใจตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำดข้วย ตลอด
หลทำยศตวรรษพวกเขทำยนังถสือเทศกทำลอยถูเต พธิงตตอไป แตตตร งนั แตตสมนัยของโยชถูวทำเปป็นตข้นมทำพวกเขทำกป็ไมต
ไดข้ยอมลททำบทำกลททำบนในกทำรตนัรง ‘เพธิง’ หรสือทมีอที่ ทำศนัยแบบตทที่ทำตข้อยเชตนนนัรน ภทำยใตข้กทำรนททำของเนหะมมียย
พวกเขทำกลนับมทำสถูตกทำรเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำโดยตรงและตทำมตนัวอนักษร
ชรุมนรุมชนอธิสรทำเอลจทึงรวบรวมกธิที่งไมข้และหมถูตไมข้ตทที่ทำๆมทำสรข้ทำงเพติงทมีที่ถถูกหมทำยเหตรุไวข้ในพระ
รทำชบนัญญนัตธิของโมเสส พวกเขทำสรข้ทำงเพธิงเหลตทำนนัรนบนหลนังคทำหรสือลทำนบข้ทำนของตน แมข้แตตในทข้อง
ถนนตตทำงๆ ในกทำรเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำทรุกประกทำร “เขทำมมีควทำมเปรมปรมีดธ ธิ ยงธิที่ นนัก” มนันเปป็น
เชตนนนัรนเสมอ เหตรุผลหนทึที่งทมีที่ประชทำชนของพระเจข้ทำมมีปนัญหทำตตทำงๆเรสือที่ งควทำมทข้อใจกป็คอสื กทำรทมีที่พวก
เขทำไมตเชสืที่อฟนังพระเจข้ทำอยตทำงเตป็มทมีที่
เทศกทำลอยถูเต พธิง (สบุคคท) กธินเวลทำแปดวนัน ในชตวงเวลทำดนังกลตทำว เอสรทำอตทำน “หนนังสสือพระ
รทำชบนัญญนัตธิของพระเจข้ทำ” ตตอหนข้ทำประชทำชน ดนังนนัรนพวกเขทำจทึงมมีกทำรประชรุมอนันศนักดธิธสธิทธธิธนนัรน “ตทำม
ระเบมียบปฏธิบนัตธิ” นนันที่ คสือตทำมพระรทำชบนัญญนัตธิ
*****
ภนำพรวมของเนหะมมียย 9: ขณะทมีทั่การถสือปฏติบนัตติสนาหรนับการสรมางกนาแพงเสรป็จดนาเนตินตต่อไป
บรรดาผผมนนาของยผดาหย์กป็นมนัสการพระเจมาตต่อหนมาประชาชน พวกเขาสรรเสรติญพระเจมาอยต่างเปติด
เผยและตต่อหนมาประชาชน สารภาพความบาปโดยรวมของประชาชาตตินนันั้นและเขมาสผต่พนันธสนัญญาทมีทั่
ถผกรสือนั้ ฟสืนั้นขทึนั้นใหมต่ทมีทั่จะปรนนติบนัตติองคย์พระผผมเปป็นเจมา

นหม 9:1-3

ในวกันทมีที่ยสมีที่ ลิบสมีเที่ ดดือนนมีทั้ ประชคำชนอลิสรคำเอลไดถ้ชบมนบมกกันถดืออด

อคำหคำร และนบต่งหต่มผถ้คำกระสอบ และเอคำดลินใสต่ศมีรษะ 2 และเชดืทั้อสคำยของอลิสรคำเอลไดถ้แยกตนออก
จคำกชนตต่คำงชคำตลิทกัทั้งปวง และยดืนสคำรภคำพบคำปของตน และสคำรภคำพควคำมชกัที่วชถ้คำแหต่งบรรพบบรบษของ
เขคำ 3 และเขคำลบกขนทั้นในทมีที่ของเขคำ และอต่คำนหนกังสดือพระรคำชบกัญญกัตลิของพระเยโฮวคำหย์พระเจถ้คำของ
เขคำอยยสต่ คำมชกัที่วโมง อมีกสคำมชกัที่วโมงเขคำสคำรภคำพและนมกัสกคำรพระเยโฮวคำหย์พระเจถ้คำของเขคำทกัทั้งหลคำย
สองวนันหลนังเทศกทำลอยถูเต พธิงสธิรนสรุดลง ชนสต วนทมีที่เหลสือในสมนัยฟสืร นฟถูนร นนั กป็ “ชรุมนรุมกนันถสืออด
อทำหทำร และนรุตงหตมผข้ทำกระสอบ และเอทำดธินใสต ศมีรษะ” ทนัรงหมดนมีรเปป็นสนัญลนักษณยทมีที่แสดงถทึงควทำม
ชอกชทรทำใจและกทำรกลนับใจใหมต พวกเขทำแยกตนัวออกจทำกสมทำคมคนชนัวที่ (นนันที่ คสือ “ชนตตทำงชทำตธิ”) และ
“ยสืนสทำรภทำพบทำปของตน และสทำรภทำพควทำมชนัวที่ ชข้ทำแหตงบรรพบรุรรุษของเขทำ” จธิตวธิญญทำณแหตงกทำร
ฟสืร นฟถูแพรต ไปทตทำมกลทำงเหลตทำประชทำชน นอกจทำกนมีรพวกเขทำใชข้เวลทำเสมีรยวหนทึงที่ ของวนัน (นตทำจะสทำม
ชนัวที่ โมง) ในกทำรอตทำน “หนนังสสือพระรทำชบนัญญนัตขธิ องพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำของเขทำ” ตตอหนข้ทำ
ประชทำชน พวกเขทำใชข้เวลทำอมีกเสมีรยวหนทึงที่ ของวนันในกทำรสทำรภทำพและนมนัสกทำร “พระเยโฮวทำหย
พระเจข้ทำของเขทำทนัรงหลทำย” ไมตมมีสที่ งธิ ใดทมีที่ตรสืนเขธินหรสือเปป็นกทำรเสแสรข้งเลย ประชทำชนเหลตทำนมีรถถูกฟสืร นฟถู
ในจธิตวธิญญทำณของตนอยตทำงแทข้จรธิงเพสือที่ ถวทำยเกมียรตธิองคยพระผถูข้เปป็นเจข้ทำและปรนนธิบนัตธิพระองคย
นหม 9:4-5

เยชยอคำ บคำนมี ขกัดมมีเอล เชบคำนลิยคำหย์ บบนนมี เชเรบลิยคำหย์ บคำนมีและเคนคำนมี

คนเลวมี ไดถ้ยดืนขนทั้นทมีที่บนกั ได และเขคำไดถ้รถ้องดถ้วยเสมียงดกังตต่อพระเยโฮวคำหย์พระเจถ้คำของเขคำ 5 แลถ้วคน
เลวมี เยชย อคำ ขกัดมมีเอล บคำนมี ฮคำชกับนลิยคำหย์ เชเรบลิยคำหย์ โฮดมียคำหย์ เชบคำนลิยคำหย์ และเปธคำหลิยคำหย์ กลต่คำววต่คำ
"จงยดืนขนนทั้ และสรรเสรลิญพระเยโฮวคำหย์พระเจถ้คำของทต่คำนทกัทั้งหลคำยตกัทั้งแตต่นลิรกันดรย์กคำลจนนลิรกันดรย์กคำล
สคำธบกคำรแดต่พระนคำมอกันรบต่งโรจนย์ของพระองคย์ ซนที่งยลิงที่ ใหญต่เหนดือกคำรโมทนคำและกคำรสรรเสรลิญทกัทั้ง
ปวง
พวกคนเลวมีทมีที่เปป็นหนัวหนข้ทำยสืนบนยกพสืรนในบรธิเวณพระวธิหทำรและบอกคนอธิสรทำเอลวตทำ “จง
ยสืนขทึรนและสรรเสรธิญพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำของทตทำนทนัรงหลทำยตนัรงแตตนรธิ นันดรยกทำลจนนธิรนันดรยกทำล”
เรธิที่มตข้นตรงกลทำงขข้อ 5 จทำกนนัรนกป็ไลตไปจนจบบทนมีรคอสื คททำอธธิษฐทำนอนันมมีพลนังของกทำรนมนัสกทำร กทำร

สทำรภทำพ กทำรสรรเสรธิญและกทำรอรุทธิศถวทำยอมีกครนัรง จงสนังเกตวตทำในตอนตข้นของคททำอธธิษฐทำนนมีร
พระเจข้ทำทรงถถูกนมนัสกทำรและสรรเสรธิญ “สทำธรุกทำรแดตพระนทำมอนันรรุตงโรจนยของพระองคย ซทึที่งยธิงที่ ใหญต
เหนสือกทำรโมทนทำและกทำรสรรเสรธิญทนัรงปวง” ใน ‘คททำอธธิษฐทำนขององคยพระผถูข้เปป็นเจข้ทำ’ พระเยซถูทรง
สอนเหลตทำสทำวกของพระองคยใหข้ปฏธิบนัตธิตทำมขนัรนตอนเดมียวกนันนมีร ดนังทมีที่คททำอธธิษฐทำนขนทำดยทำวในทมีที่
ชรุมนรุมนมีรคตอยๆเผยใหข้เหป็น คนเลวมีจรธิงๆแลข้วกป็เลตทำยข้อนถทึงประวนัตธิศทำสตรยสมนัยพระคนัมภมีรเย ดธิมจนถทึง
ขณะนนัรนโดยสรรเสรธิญพระเจข้ทำสททำหรนับกทำรทมีที่พระองคไดข้ทรงชตวยประชทำชนของพระองคยใหข้พข้นมทำ
แลข้วในอดมีต
นหม 9:6

พระองคย์คดือพระเยโฮวคำหย์พระองคย์องคย์เดมียว พระองคย์ไดถ้ทรงสรถ้คำง

ฟถ้คำสวรรคย์ ฟถ้คำสวรรคย์อนกั สย งสบ ดพรถ้อมกกับบรลิวคำรทกัทั้งสลิทั้นของฟถ้คำสวรรคย์นกัทั้น แผต่นดลินโลกและบรรดคำ
สลิงที่ ทมีที่อยยต่ในนกันทั้ ทะเลและบรรดคำสลิงที่ ทมีที่อยยต่ในนกันทั้ และพระองคย์ทรงรกักษคำสลิที่งทกัทั้งปวงเหลต่คำนกัทั้นไวถ้ และ
บรลิวคำรของฟถ้คำสวรรคย์ไดถ้นมกัสกคำรพระองคย์ กทำรรนับรถูข้อยตทำงชนัดเจนวตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นพระผถูข้สรข้ทำงถถูก
หมทำยเหตรุไวข้ กทำรทรงสรข้ทำงในพระคนัมภมีรยกธินควทำมหมทำยมทำกกวตทำหลทำยบทแรกในหนนังสสือปฐมกทำล
เยอะ ทมีคที่ วรหมทำยเหตรุไวข้ดวข้ ยกป็คสือควทำมเหป็นทมีที่วทำต “บรธิวทำรของฟข้ทำสวรรคยไดข้นมนัสกทำรพระองคย” นมีที่
นตทำจะหมทำยถทึงพลโยธทำทถูตสวรรคย
นหม 9:7-8

พระองคย์คดือพระเยโฮวคำหย์พระเจถ้คำผยถ้ทรงเลดือกอกับรคำม และทรงนคคำ

ทต่คำนออกมคำจคำกเมดืองเออรย์แหต่งประเทศเคลเดมีย และทรงประทคำนนคำมทต่คำนวต่คำอกับรคำฮกัม 8 และ
พระองคย์ทรงเหป็นวต่คำนคทั้คำใจของทต่คำนสกัตยย์ซดืที่อตต่อพระพกักตรย์พระองคย์ และพระองคย์ไดถ้ทรงกระทคคำ
พกันธสกัญญคำกกับทต่คำน ทมีที่จะประทคำนแผต่นดลินของคนคคำนคำอกัน คนฮลิตไทตย์ คนอคำโมไรตย์ คนเปรลิสซมี
คนเยบบส และคนเกอรย์กคำชมีใหถ้แกต่เชดืทั้อสคำยของทต่คำน และพระองคย์ทรงกระทคคำใหถ้คคคำตรกัสของพระองคย์
สคคำเรป็จ เพรคำะพระองคย์ชอบธรรม
ในกทำรบนันททึกไวข้วทำต พระเจข้ทำทรงเลสือกอนับรทำฮนัม จงสนังเกตวตทำมมีหมทำยเหตรุไวข้วทำต พระเจข้ทำ “ทรง
เหป็นวตทำนทรทำใจของทตทำนสนัตยยซสืที่อตตอพระพนักตรยพระองคย” ไมตมอมี ะไรซนับซข้อนเกมีที่ยวกนับควทำมสนัตยยซสืที่อ
มนันยนังเปป็นครุณธรรมฝตทำยวธิญญทำณประกทำรหนทึที่งจนทรุกวนันนมีร เกสือบสองพนันหข้ทำรข้อยปมีกตอนหนข้ทำนนัรน

พวกยธิวเหลตทำนมีรระลทึกวตทำพระเจข้ทำไดข้ประททำนแผตนดธินปทำเลสไตนยแกตอนับรทำฮนัมและลถูกหลทำนของเขทำ
แลข้ว พวกเขทำหมทำยเหตรุวทำต พระเจข้ทำ “ทรงกระทททำ” ใหข้คททำตรนัสของพระองคยสททำเรป็จซทึที่งพระองคยทรง
กระทททำเสมอ จทำกนนัรนมมีหมทำยเหตรุไวข้วทำต “พระองคยชอบธรรม” ควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำเปป็น
หนทึงที่ ในพระลนักษณะพสืรนฐทำนทมีที่สรุดของพระองคยอยตทำงแทข้จรธิง เปป็นหนทึงที่ ในพระลนักษณะทมีที่ถถูกกลตทำว
ซทรทำมทำกทมีที่สรุดของพระเจข้ทำในพระคนัมภมีรย
นหม 9:9-11

และพระองคย์ทอดพระเนตรควคำมทบกขย์ใจของบรรพบบรบษของขถ้คำ

พระองคย์ในอมียปลิ ตย์ และฟกังเสมียงรถ้องทบกขย์ของเขคำทกัทั้งหลคำยทมีที่ทะเลแดง 10 และพระองคย์ทรงกระทคคำ
หมคำยสคคำคกัญและกคำรมหกัศจรรยย์สฟถ้ย คำโรหย์และขถ้คำรคำชกคำรทกัทั้งสลิทั้น และตต่อประชคำชนทกัทั้งสลิทั้นแหต่งแผต่น
ดลินของฟคำโรหย์ เพรคำะพระองคย์ทรงทรคำบวต่คำเขคำทกัทั้งหลคำยไดถ้ประพฤตลิอยต่คำงหยลิที่งยโสตต่อบรรพบบรบษ
ของขถ้คำพระองคย์ และพระนคำมของพระองคย์กป็ลดือไป ดกังทบกวกันนมีทั้ 11 และพระองคย์ไดถ้ทรงแยกทะเล
ตต่อหนถ้คำเขคำทกัทั้งหลคำย เขคำจนงเดลินไปกลคำงทะเลบนดลินแหถ้ง และพระองคย์ไดถ้ทรงเหวมีที่ยงผยถ้ขต่มเหงเขคำ
ทกัทั้งหลคำยลงในทมีที่ลนกอยต่คำงกกับทรงเหวมีที่ยงหลินลงไปในมหคำสมบทร
พวกเขทำระลทึกวตทำพระเจข้ทำทรงชตวยบรรพบรุรรุษของพวกเขทำใหข้พนข้ จทำกอมียธิปตยอยตทำงนตทำอนัศจรรยย
พวกเขทำยนังหมทำยเหตรุอมีกวตทำคนอมียธิปตยไดข้ “ประพฤตธิอยตทำงหยธิงที่ ยโส” พระเจข้ทำไมตเคยทรงประทนับใจ
กนับควทำมเยตอหยธิงที่ ของมนรุษยยเลย ตรงกนันขข้ทำมพระองคยทรงตตอสถูข้กบนั มนัน
นหม 9:12-15

ยลิงที่ กวต่คำนกัทั้นอมีก พระองคย์ทรงนคคำเขคำในกลคำงวกันดถ้วยเสคำเมฆและใน

กลคำงคดืนดถ้วยเสคำเพลลิง เพดืที่อใหถ้แสงแกต่เขคำในทคำงทมีที่เขคำควรจะไป 13 พระองคย์เสดป็จลงมคำบนภยเขคำซมี
นคำยและตรกัสกกับเขคำจคำกฟถ้คำสวรรคย์ และประทคำนคคคำตกัดสลินอกันชอบ และพระรคำชบกัญญกัตลิทมีที่แทถ้ กฎ
เกณฑย์และพระบกัญญกัตลิทมีที่ดมีแกต่เขคำ 14 และพระองคย์ทรงใหถ้เขคำทรคำบถนงวกันสะบคำโตบรลิสบทธลิธิ์ของ
พระองคย์ และทรงบกัญชคำขถ้อบกังคกับ กฎเกณฑย์และพระรคำชบกัญญกัตลิทคำงโมเสสผยถ้รกับใชถ้ของพระองคย์
15 พระองคย์ประทคำนอคำหคำรแกต่เขคำจคำกฟถ้คำสวรรคย์แกถ้ควคำมหลิว และทรงนคคำนคทั้คำออกมคำจคำกศลิลคำใหถ้เขคำ
แกถ้กระหคำย และพระองคย์ทรงสกัญญคำไวถ้วต่คำจะใหถ้เขคำเขถ้คำไปยนดแผต่นดลินซนงที่ พระองคย์ทรงปฏลิญคำณวต่คำ
จะประทคำนใหถ้เขคำนกันทั้

พวกเขทำเรธิที่มระลทึกอยตทำงเปป็นระบบวตทำพระเจข้ทำทรงเปมีที่ยมดข้วยพระเมตตทำและทรงชตวยเหลสือ
พวกเขทำทรุกยตทำงกข้ทำวของกทำรอพยพครนัรงใหญตนร นัน พระองคยทรงจนัดเตรมียมเสทำเมฆและเสทำเพลธิงไวข้
นททำททำงพวกเขทำ พระองคยประททำนพระรทำชบนัญญนัตขธิ องพระองคยแกตพวกเขทำ จงสนังเกตวตทำพวกเขทำ
พรรณนทำถทึงมนันอยตทำงไร มนันจนัดวตทำชอบ (ธรรม), แทข้ และดมี กทำรออกคททำบนัญชทำเรสือที่ งวนันสะบทำโต
จรธิงๆแลข้วเปป็นกทำรกระทททำอนันประเสรธิฐของพระเจข้ทำสททำหรนับประชทำชนของพระองคยเพสือที่ ทมีที่ว ทำต พวก
เขทำจะมมีวนันหนทึงที่ เพสืที่อหยรุดพนัก พระองคยทรงจนัดหทำสททำหรนับควทำมตข้องกทำรทรุกเรสืที่องของพวกเขทำอยตทำงนตทำ
อนัศจรรยย: “อทำหทำรแกตเขทำจทำกฟข้ทำสวรรคย... นทรทำออกมทำจทำกศธิลทำใหข้เขทำแกข้กระหทำย” และทรงสนัญญทำ
พวกเขทำวตทำจะประททำนแผตนดธินหนทึงที่ ทมีที่พระองคยทรงปฏธิญทำณวตทำจะเปป็นของพวกเขทำ
นหม 9:16-19

แตต่เขคำทกัทั้งหลคำย คดือบรรพบบรบษของขถ้คำพระองคย์ทกัทั้งหลคำยไดถ้

ประพฤตลิอยต่คำงหยลิที่งยโส และแขป็งคอของเขคำเสมีย มลิไดถ้เชดืที่อฟกังพระบกัญญกัตลิของพระองคย์ 17 เขคำทกัทั้ง
หลคำยปฏลิเสธไมต่เชดืที่อฟกัง และไมต่เอคำใจใสต่ในกคำรมหกัศจรรยย์ซนที่งพระองคย์ทรงประกอบขนทั้นทต่คำมกลคำง
เขคำ แตต่เขคำแขป็งคอของเขคำ และในกคำรกบฏนกันทั้ ไดถ้แตต่งตกัทั้งหกัวหนถ้คำเพดืที่อจะกลกับไปสยต่ควคำมเปป็นทคำสเขคำ
แตต่พระองคย์ทรงเปป็นพระเจถ้คำพรถ้อมทมีที่จะทรงใหถ้อภกัย มมีพระทกัยเมตตคำและกรบณคำ ทรงพระพลิโรธชถ้คำ
และทรงอบดมดถ้วยควคำมเมตตคำ และมลิไดถ้ทรงละทลิทั้งเขคำทกัทั้งหลคำย 18 แมถ้วต่คำเขคำทกัทั้งหลคำยไดถ้สรถ้คำงรย ป
วกัวหลต่อไวถ้สคคำหรกับตกัวและกลต่คำววต่คำ `นมีที่คดือพระเจถ้คำของเจถ้คำ ผยถ้ทรงนคคำเจถ้คำขนทั้นมคำจคำกอมียลิปตย์ ' และไดถ้
กระทคคำกคำรหมลิที่นประมคำทอยต่คำงใหญต่หลวง 19 ดถ้วยพระกรบณคำซกับซถ้อนของพระองคย์ พระองคย์กป็
มลิไดถ้ทรงละทลิทั้งเขคำในถลิที่นทบรกกันดคำร เสคำเมฆซนที่งนคคำเขคำในกลคำงวกันมลิไดถ้พรคำกจคำกเขคำไป หรดือเสคำ
เพลลิงในกลคำงคดืนซนที่งใหถ้แสงแกต่เขคำตคำมทคำงซนที่งเขคำควรจะไปกป็มลิไดถ้ขคำดไป
แมข้เวลทำผตทำนไปกวตทำเกข้ทำรข้อยปมีแลข้ว พวกยธิวทมีไที่ ดข้กลนับมทำจทำกกทำรเปป็นเชลยเหลตทำนมีรกสป็ ทำรภทำพ
ควทำมบทำปโดยรวมของบรรพบรุรรุษของตนอมีกครนัรง จงสนังเกตควทำมบทำปพสืรนฐทำนตตทำงๆของอธิสรทำเอล
ในอดมีต (1) พวกเขทำหยธิงที่ ยโสตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำ (2) พวกเขทำทททำคอของตน (นนันที่ คสือ ใจของตน)
ใหข้แขป็งกระดข้ทำง (3) พวกเขทำเมธินเฉยพระบนัญญนัตธิตตทำงๆของพระองคย (4) พวกเขทำไมตยอมเชสืที่อฟนัง
พระองคย (5) พวกเขทำลสืมควทำมรอดของพระองคยและ (6) พวกเขทำกบฏ ผถูข้คนยตอมไมตเปลมีที่ยนแปลง
ธรรมชทำตธิบทำปกป็ไมตเปลมีที่ยนแปลงเชตนกนัน ควทำมบทำปพสืรนฐทำนแบบเดมียวกนันของอธิสรทำเอลยนังไมตตทำย

และยนังสบทำยดมีในประชทำชนของพระเจข้ทำจนถทึงวนันนมีร ถทึงกระนนัรนพวกเขทำกป็ระลทึกวตทำพระเจข้ทำทรง
“พรข้อมทมีจที่ ะทรงใหข้อภนัย มมีพระทนัยเมตตทำและกรรุณทำ ทรงพระพธิโรธชข้ทำ และทรงอรุดมดข้วยควทำม
เมตตทำ และมธิไดข้ทรงละทธิรงเขทำทนัรงหลทำย” อยถูเต หมสือนเดธิม พระเมตตทำของพระองคยดททำรงอยถูเต ปป็นนธิตยย
จรธิงๆ กระทนังที่ ในกทำรทมีพที่ วกเขทำยนัวที่ เยข้ทำพระเจข้ทำใหข้ทรงพระพธิโรธ พระองคยกยป็ งนั มธิไดข้ทรงละทธิรงพวก
เขทำดข้วยพระเมตตทำอนันใหญตหลวง
นหม 9:20-21

พระองคย์ประทคำนพระวลิญญคำณอกันประเสรลิฐใหถ้สกัที่งสอนเขคำ และ

มลิไดถ้ทรงยกับยกังทั้ มคำนคำของพระองคย์เสมียจคำกปคำกของเขคำทกัทั้งหลคำย และประทคำนนคทั้คำแกถ้กระหคำยของ
เขคำ 21 เออ พระองคย์ทรงชบบเลมีทั้ยงเขคำทกัทั้งหลคำยในถลินที่ ทบรกกันดคำรสมีสที่ บลิ ปมี และเขคำมลิไดถ้ขคำดสลิที่งใดเลย
เสดือทั้ ผถ้คำของเขคำไมต่ขคำดวลิที่น และเทถ้คำของเขคำมลิไดถ้บวม ถทึงกระนนัรนพระเจข้ทำกป็ “ประททำนพระวธิญญทำณ
อนันประเสรธิฐใหข้สนังที่ สอนเขทำ” พระองคยมธิไดข้ทรงยนับยนัรงมทำนทำจทำกสวรรคยหรสือนทรทำเพสืที่อแกข้กระหทำยของ
พวกเขทำ พระองคยทรงตอบสนองควทำมตข้องกทำรทรุกอยตทำงของพวกเขทำ “และเขทำมธิไดข้ขทำดสธิที่งใดเลย”
พระเจข้ทำองคยเดมียวกนันนมีรประทนับบนบนัลลนังกยอยถูเต หมสือนเดธิม
นหม 9:22-25

และยลิงที่ กวต่คำนกัทั้นอมีก พระองคย์ทรงมอบรคำชอคำณคำจกักรและชนชคำตลิทกัทั้ง

หลคำยแกต่เขคำ และทรงปกันใหถ้เขคำตคำมเขตแดน เขคำจนงไดถ้ยนดแผต่นดลินแหต่งสลิโหน และแผต่นดลินของ
กษกัตรลิยย์แหต่งเมดืองเฮชโบน และแผต่นดลินของโอกกษกัตรลิยย์แหต่งเมดืองบคำชคำน 23 พระองคย์ทรงทวมีลยก
หลคำนของเขคำอยต่คำงดวงดคำวแหต่งฟถ้คำสวรรคย์ และพระองคย์ทรงนคคำเขคำเขถ้คำไปในแผต่นดลิน ซนงที่ พระองคย์
ตรกัสสกัญญคำไวถ้กกับบรรพบบรบษของเขคำใหถ้เขถ้คำไปยนดนกันทั้ 24 ลยกหลคำนเหลต่คำนกัทั้นจนงเขถ้คำไปและยนดแผต่น
ดลินนกันทั้ พระองคย์ทรงปรคำบปรคำมชคำวแผต่นดลินนกันทั้ คดือคนคคำนคำอกันใหถ้พถ้นหนถ้คำเขคำ และทรงมอบเขคำ
ทกัทั้งหลคำยไวถ้ในมดือของเขคำ พรถ้อมกกับกษกัตรลิยย์และชนชคำตลิทกัทั้งหลคำยแหต่งแผต่นดลินนกัทั้น ใหถ้ไดถ้กระทคคำแกต่
คนเหลต่คำนกัทั้นตคำมชอบใจเขคำ 25 และเขคำจนงเขถ้คำยนดหกัวเมดืองทมีที่มมีปถ้อม และแผต่นดลินอบดม และถดือ
กรรมสลิทธลิธิ์เรดือนซนที่งเตป็มดถ้วยของดมีทกัทั้งปวง ทกัทั้งทมีที่ขกังนคทั้คำซนที่งสกกัดไวถ้ สวนองบต่น สวนมะกอกเทศ และ
ตถ้นผลไมถ้มคำกมคำย เขคำจนงไดถ้กลินอลิที่มจนอถ้วน และปมีตลิยลินดมีในพระคบณยลิที่งของพระองคย์

พระเจข้ทำยนังประททำนชนัยชนะแกตพวกเขทำเพสืที่อยทึดครองแผตนดธินทมีพที่ ระองคยไดข้ทรงสนัญญทำพวก
เขทำเปป็นกรรมสธิทธธิธดข้วย พระองคยทรงทวมีชนรรุตนหลนังของพวกเขทำดนังทมีพที่ ระองคยไดข้ทรงสนัญญทำพวก
เขทำไวข้แลข้ว พระองคยประททำนแผตนดธินหนทึงที่ แกตพวกเขทำซทึที่งถถูกพนัฒนทำแลข้วและเจรธิญรรุตงเรสือง วลมีทมีที่
กลตทำววตทำ “แผตนดธินอรุดม (อข้วน)” มมีควทำมหมทำยวตทำแผตนดธินทมีที่อรุดมสมบถูรณย แผตนดธินปทำเลสไตนยใน
สมนัยนนัรนไมตใชตแผตนดธินทมีที่แหข้งแลข้ง กนันดทำรและปรทำศจทำกตข้นไมข้เหมสือนอยตทำงทมีมที่ นันเปป็นในหลทำย
ศตวรรษหลนังนมีร มนันเปป็นแผตนดธินทมีที่อรุดมสมบถูรณยอยตทำงแทข้จรธิง ซทึที่งไหลลข้นไปดข้วยนทรทำนมและนทรทำผทึรง
เมสือที่ พวกเขทำพธิชธิตแผตนดธินนนัรนพวกเขทำกป็เขข้ทำไปถสือกรรมสธิทธธิธบข้ทำนเรสือนตตทำงๆทมีที่ถถูกปลถูกสรข้ทำงไวข้แลข้ว
บตอนทรทำอนันลทรทำคตทำทมีที่ถถูกขรุดแลข้ว “สวนองรุตน สวนมะกอกเทศ และตข้นผลไมข้มทำกมทำย” ในกทำรเขข้ทำไปถสือ
กรรมสธิทธธิธแผตนดธินนนัรน “เขทำจทึงไดข้กธินอธิที่มจนอข้วน และปมีตธิยธินดมีในพระครุณยธิงที่ ของพระองคย” พระเจข้ทำ
ไมตเพมียงประททำนแผตนดธินหนทึงที่ แกตพวกเขทำเทตทำนนัรน แตตมนันยนังเปป็นสถทำนทมีที่แหตงหนทึงที่ ทมีที่อรุดมสมบถูรณย
ทมีที่สรุดบนพสืรนพธิภพในสมนัยนนัรนดข้วย พวกเขทำรนับสธิที่งเหลตทำนนัรนเปป็นมรดกทนัรงสธิรนจรธิงๆ
นหม 9:26-27

ถนงกระนกัทั้นกป็ดมี เขคำไมต่เชดืที่อฟกังและไดถ้กบฏตต่อพระองคย์ เหวมีที่ยงพระ

รคำชบกัญญกัตลิของพระองคย์ไวถ้เบดือทั้ งหลกัง และไดถ้ฆต่คำผยถ้พยคำกรณย์ของพระองคย์ ผยถ้ซงนที่ ไดถ้ตกักเตดือนเขคำเพดืที่อ
ใหถ้เขคำกลกับมคำหคำพระองคย์ และเขคำกระทคคำกคำรหมลิที่นประมคำทอยต่คำงใหญต่หลวง 27 เพรคำะฉะนกันทั้
พระองคย์ทรงมอบเขคำไวถ้ในมดือศกัตรย ของเขคำ ผยถ้ซงนที่ กระทคคำใหถ้เขคำทนทบกขย์และในเวลคำแหต่งกคำรทน
ทบกขย์ของเขคำนกัทั้น เขคำรถ้องทยลตต่อพระองคย์ และพระองคย์ทรงฟกังเขคำจคำกฟถ้คำสวรรคย์ พระองคย์ไดถ้
ประทคำนบรรดคำผยถ้ชวต่ ยแกต่เขคำ ผยถ้ไดถ้ชวต่ ยเขคำใหถ้พนถ้ จคำกมดือศกัตรย ของเขคำตคำมพระกรบณคำซกับซถ้อนของ
พระองคย์
ควทำมเหป็นบทำงประกทำรทมีที่ลทึกซทึรงทมีที่สรุดในพระคนัมภมีรยตลอดทนัรงเลตมถถูกหมทำยเหตรุไวข้ ทนัรงๆทมีที่
พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำสธิที่งเหลตทำนมีรทร นังสธิรนเพสือที่ พวกเขทำแลข้ว พวกเขทำกป็ยนัง “ไมตเชสืที่อฟนังและไดข้กบฏตตอ
พระองคย เหวมีที่ยงพระรทำชบนัญญนัตขธิ องพระองคยไวข้เบสืรองหลนัง และไดข้ฆตทำผถูข้พยทำกรณยของพระองคย ผถูข้ซทึที่ง
ไดข้ตนักเตสือนเขทำเพสือที่ ใหข้เขทำกลนับมทำหทำพระองคย” กทำรทมีที่พวกเขทำทททำเชตนนนัรน “และเขทำกระทททำกทำรหมธิที่น
ประมทำทอยตทำงใหญตหลวง” กป็เปป็นคททำกลตทำวทมีที่นข้อยกวตทำควทำมเปป็นจรธิงดข้วยซทรทำ

พระเจข้ทำจทึงทรงตมีสอนพวกเขทำ ดนังนนัรนในควทำมทรุกขยลททำบทำกของพวกเขทำๆจทึงรข้องขอควทำม
ชตวยเหลสือตตอพระเจข้ทำ “พระองคยไดข้ประททำนบรรดทำผถูข้ชตวยแกตเขทำ ผถูข้ไดข้ชตวยเขทำใหข้พนข้ จทำกมสือศนัตรถู
ของเขทำตทำมพระกรรุณทำซนับซข้อนของพระองคย” นมีหที่ มทำยถทึงสมนัยของเหลตทำผถูข้วธินธิจฉนัย
นหม 9:28-31

แตต่เมดืที่อเขคำพกักสงบแลถ้ว เขคำกป็กระทคคำควคำมชกัที่วตต่อพระพกักตรย์

พระองคย์อมีก พระองคย์จนงทรงสละเขคำไวถ้ในมดือศกัตรย ของเขคำ ศกัตรย จนงไดถ้ปกครองเขคำ ถนงกระนกันทั้ เมดืที่อ
เขคำหกันมคำรถ้องทยลตต่อพระองคย์ พระองคย์ทรงฟกังเขคำจคำกฟถ้คำสวรรคย์ และพระองคย์ทรงชต่วยเขคำใหถ้พถ้น
หลคำยครกัทั้งหลคำยหน ตคำมพระกรบณคำของพระองคย์ 29 และพระองคย์ทรงตกักเตดือนเขคำ เพดืที่อวต่คำจะทรง
หกันเขคำใหถ้กลกับมคำสยพต่ ระรคำชบกัญญกัตลิของพระองคย์ แตต่เขคำกป็ยงกั ประพฤตลิอยต่คำงเยต่อหยลิที่งอวดดมี ไมต่ยอม
เชดืที่อฟกังพระบกัญญกัตลิของพระองคย์ แตต่ไดถ้กระทคคำผลิดตต่อคคคำตกัดสลินของพระองคย์ (อกันเปป็นขถ้อปฏลิบกัตลิซงนที่
มนบษยย์จะดคคำรงชมีพอยยไต่ ดถ้ ) และไดถ้หกันบต่คำดดืทั้อและคอแขป็งเขถ้คำสยถ้และมลิไดถ้เชดืที่อฟกัง 30 พระองคย์ทรง
อดทนกกับเขคำอยยต่หลคำยปมี และทรงเตดือนเขคำดถ้วยพระวลิญญคำณของพระองคย์ทคำงผยถ้พยคำกรณย์ของ
พระองคย์ เขคำกป็ยกังไมต่เงมีที่ยหยฟกัง เพรคำะฉะนกัทั้นพระองคย์จนงทรงมอบเขคำไวถ้ในมดือของชนชคำตลิทกัทั้งหลคำย
แหต่งแผต่นดลินนกัทั้น 31 ถนงกระนกันทั้ ดถ้วยพระกรบณคำซกับซถ้อนของพระองคย์ พระองคย์มลิไดถ้ทรงกระทคคำใหถ้
เขคำพลินคำศหรดือละทลิทั้งเขคำเสมีย เพรคำะพระองคย์ทรงเปป็นพระเจถ้คำผยถ้ทรงพระเมตตคำและพระกรบณคำ
คนเลวมีเลตทำตตอไปในคททำอธธิษฐทำนของตนวตทำเหลตทำบรรพบรุรษรุ ของพวกเขทำไดข้ยนัวที่ ยรุพระเจข้ทำและ
พระองคยทรงอดทนตตอพวกเขทำตตอไป พระองคยทรงใชข้เหลตทำผถูข้พยทำกรณยของพระองคยมทำเพสืที่อเตสือน
พวกเขทำตตอไปอมีก พวกเขทำไมตแยแสคนเหลตทำนนัรนและพระเจข้ทำทรงปลตอยใหข้พวกเขทำกระจนัดกระจทำย
ไปทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิตตทำงๆทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิเหมสือนทมีที่คนสตวนใหญตในสมนัยนนัรนยนังเปป็นอยถูต
กระนนัรนพระเจข้ทำกป็ไมตทรงลสืมประชทำชนของพระองคย เพรทำะ “พระกรรุณทำซนับซข้อนของพระองคย
พระองคยมธิไดข้ทรงกระทททำใหข้เขทำพธินทำศหรสือละทธิรงเขทำเสมีย เพรทำะพระองคยทรงเปป็นพระเจข้ทำผถูข้ทรงพระ
เมตตทำและพระกรรุณทำ”
นหม 9:32

ขถ้คำแตต่พระเจถ้คำของขถ้คำพระองคย์ทกัทั้งหลคำย ซนงที่ เปป็นพระเจถ้คำใหญต่ยลิที่ง

ทรงฤทธลิธิ์และนต่คำเกรงกลกัว ผยทถ้ รงรกักษคำพกันธสกัญญคำและควคำมเมตตคำ ฉะนกันทั้ บกัดนมีขทั้ อพระองคย์อยต่คำ

ทรงเหป็นวต่คำควคำมทบกขย์ยคำกลคคำบคำกทกัทั้งสลินทั้ นกัทั้นเปป็นแตต่สงลิที่ เลป็กนถ้อยซนที่งบกังเกลิดขนทั้นกกับขถ้คำพระองคย์ทกัทั้ง
หลคำย กกับบรรดคำกษกัตรลิยขย์ องขถ้คำพระองคย์ กกับบรรดคำเจถ้คำนคำย บรรดคำปบโรหลิต บรรดคำผยถ้พยคำกรณย์
บรรพบบรบษ และชนชคำตลิของพระองคย์ทกัทั้งสลิทั้น ตกัทั้งแตต่สมกัยกษกัตรลิยอย์ กัสซมีเรมีย จนถนงวกันนมีทั้ ลนักษณะ
เฉพทำะตนัวของคททำอธธิษฐทำนนมีรเปลมีที่ยนแปลงไป คนเลวมีจทึงเรธิที่มอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงเขข้ทำแทรกแซง
เพสือที่ พวกเขทำอมีกครนัรง ในกทำรสรรเสรธิญพระองคยตตอไป พวกเขทำขอรข้องพระองคยวทำต “ขอพระองคยอยตทำ
ทรงเหป็นวตทำควทำมทรุกขยยทำกลททำบทำกทนัรงสธิรนนนัรนเปป็นแตตสที่ งธิ เลป็กนข้อยซทึที่งบนังเกธิดขทึรนกนับขข้ทำพระองคยทรนัง
หลทำย... ตนัรงแตตสมนัยกษนัตรธิยยอนัสซมีเรมีย จนถทึงวนันนมีร”
นหม 9:33-34

แตต่ในบรรดคำสลิงที่ ทมีที่เกลิดขนทั้นแกต่ขถ้คำพระองคย์ทกัทั้งหลคำย พระองคย์

ยบตลิธรรม เพรคำะพระองคย์ทรงประกอบกลิจอยต่คำงเทมีที่ยงตรง แตต่ขถ้คำพระองคย์ทกัทั้งหลคำยประพฤตลิอยต่คำง
ชกัวที่ รถ้คำย 34 บรรดคำกษกัตรลิยย์ เจถ้คำนคำย ปบโรหลิต และบรรพบบรบษของขถ้คำพระองคย์ทกัทั้งหลคำย มลิไดถ้รกักษคำ
พระรคำชบกัญญกัตลิของพระองคย์ หรดือเชดืที่อฟกังพระบกัญญกัตลิของพระองคย์ และพระโอวคำทของพระองคย์
ซนงที่ พระองคย์ทรงเตดือนเขคำ พวกเขทำรนับรถูข้ตตอไปอมีกวตทำพระเจข้ทำทรง “ยรุตธิธรรม เพรทำะพระองคยทรง
ประกอบกธิจอยตทำงเทมีที่ยงตรง แตตขข้ทำพระองคยทรนังหลทำยประพฤตธิอยตทำงชนัวที่ รข้ทำย” พวกเขทำสทำรภทำพควทำม
บทำปของบรรพบรุรรุษเมสือที่ เรป็วๆนมีรของพวกเขทำในกทำรทมีที่คนเหลตทำนนัรนไมตเชสืที่อฟนังพระเจข้ทำ
นหม 9:35-37

เพรคำะเขคำทกัทั้งหลคำยมลิไดถ้ปรนนลิบกัตลิพระองคย์ในรคำชอคำณคำจกักรของ

เขคำ ในพระคบณยลิที่งของพระองคย์ซนที่งพระองคย์ทรงประทคำนแกต่เขคำ และในแผต่นดลินทมีที่ใหญต่อ บดมซนงที่
พระองคย์ทรงยกใหถ้แกต่เขคำ และเขคำมลิไดถ้หกันกลกับจคำกกคำรชกัวที่ รถ้คำยของเขคำ 36 ดยเถลิด วกันนมีทั้ขคำถ้ พระองคย์
ทกัทั้งหลคำยเปป็นทคำสในแผต่นดลินทมีที่พระองคย์ประทคำนแกต่บรรพบบรบษของขถ้คำพระองคย์ทกัทั้งหลคำย เพดืที่อใหถ้ไดถ้
รกับประทคำนพดืชผลกกับของอกันดมีของมกัน ดยเถลิด ขถ้คำพระองคย์ทกัทั้งหลคำยเปป็นทคำสในแผต่นดลินนกัทั้น 37 และ
ผลลิตผลอกันมคำกมคำยของแผต่นดลินนกันทั้ กป็ตกแกต่กษกัตรลิยผย์ ถ้ทย มีที่พระองคย์ทรงตกัทั้งไวถ้เหนดือขถ้คำพระองคย์ทกัทั้ง
หลคำย ดถ้วยเหตบบคำปของขถ้คำพระองคย์ทกัทั้งหลคำย เขคำทกัทั้งหลคำยมมีอคคำนคำจเหนดือรต่คำงกคำย และเหนดือฝยง
สกัตวย์ของขถ้คำพระองคย์ทกัทั้งหลคำย ตคำมควคำมพอใจของเขคำทกัทั้งหลคำย และขถ้คำพระองคย์ทกัทั้งหลคำยทบกขย์นกัก

พวกคนเลวมีรนับรถูวข้ ทำต ตนเปป็นผถูข้รนับใชข้ในแผตนดธินดมีทพมีที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำพวกเขทำไวข้นทำนมทำ
แลข้ว คททำทมีที่แปลวตทำ ทคำส (เอเบด) มมีควทำมหมทำยวตทำ ‘ควทำมเปป็นททำส’ พวกเขทำรนับรถูวข้ ทำต กทำรขทำดเสรมีภทำพ
ของพวกเขทำกระทนังที่ ในแผตนดธินของพวกเขทำเองนนัรน “ดข้วยเหตรุบทำปของขข้ทำพระองคยทรนังหลทำย” ดนังนนัรน
พวกเขทำจทึงเปป็น “ทรุกขยนกนั ”
นหม 9:38

เหตบบรรดคำสลิงที่ เหลต่คำนมีทั้เรคำทกัทั้งหลคำยจนงกระทคคำพกันธสกัญญคำมกัที่นคงและ

บกันทนกไวถ้ เจถ้คำนคำย คนเลวมีและปบโรหลิตของเรคำทกัทั้งหลคำยจนงประทกับตรคำของเขคำไวถ้" เพรทำะเหตรุสที่ ธิง
เหลตทำนมีรทร นังปวง พวกเขทำจทึงปฏธิญทำณวตทำจะรสืรอฟสืร นพนันธสนัญญทำของตนกนับพระเจข้ทำและบนันททึกมนันเปป็น
ลทำยลนักษณยอนักษร วลมีทมีที่วทำต “เจข้ทำนทำย คนเลวมีและปรุโรหธิตของเรทำทนัรงหลทำยจทึงประทนับตรทำของเขทำไวข้”
มมีควทำมหมทำยวตทำพวกผถูข้นททำจทึงลงนทำมพนันธสนัญญทำทมีที่เปป็นลทำยลนักษณยอนักษรซทึที่งถถูกรสืรอฟสืร นทมีที่พวกเขทำ
กระทททำกนับพระเจข้ทำ
*****
ภนำพรวมของเนหะมมียย 10: บททมีทั่ 10 บนันททึกรายชสืทั่อคนเหลต่านนันั้นทมีทั่ลงนามพนันธสนัญญาทมีทั่ถผก
รสือนั้ ฟสืนนั้ นนันั้นกนับพระเจมา บทนมีแนั้ บต่งยต่อยไดมดนังนมีนั้: (1) คนเหลต่านนันั้นทมีทั่ลงนามพนันธสนัญญานนันั้นกนับพระเจมา
(พรมอมกนับรายละเอมียดเลป็กนมอยเกมีทั่ยวกนับพวกเขา) ในขมอ 1-29 และ (2) การฟสืนนั้ ฟผระเบมียบปฏติบนัตติ
ตต่างๆตามพระคนัมภมีรย์ในขมอ 30-39
นหม 10:1-27

บรรดคำผยทถ้ มีที่ประทกับตรคำของเขคำไวถ้คดือ เนหะมมียย์ผวถ้ย ต่คำรคำชกคำร ผยถ้เปป็น

บบตรชคำยฮคำคคำลลิยคำหย์ เศเดคมียคำหย์ 2 เสไรอคำหย์ อคำซคำรลิยคำหย์ เยเรมมียย์ 3 ปคำชเฮอรย์ อคำมคำรลิยคำหย์ มกัลคลิยคำหย์
4 ฮกัทธกัช เชบคำนลิยคำหย์ มกัลลยค 5 ฮคำรลิม เมเรโมท โอบคำดมีหย์ 6 ดคำเนมียล กลินเนโธน บคำรบค 7 เมชบลลคำม
อคำบมียคำหย์ มลิยคำมลิน 8 มคำอคำซลิยคำหย์ บลิลกกัย เชไมอคำหย์ คนเหลต่คำนมีทั้เปป็นปบโรหลิต 9 และคนเลวมีคดือ เยชย อคำผยถ้
เปป็นบบตรชคำยอคำซกันยคำหย์ บลินนบยลยกหลคำนเฮนคำดกัด ขกัดมมีเอล 10 และพมีที่นอถ้ งของเขคำ เชบคำนลิยคำหย์ โฮดมี
ยคำหย์ เคลลิทคำ เปไลยคำหย์ ฮคำนกัน 11 มมีคคำ เรโหบ ฮคำชคำบลิยคำหย์ 12 ศกักเกอรย์ เชเรบลิยคำหย์ เชบคำนลิยคำหย์ 13 โฮ
ดมียคำหย์ บคำนมี เบนลินย 14 บรรดคำหกัวหนถ้คำของประชคำชนคดือ ปคำโรส ปคำหกัทโมอกับ เอลคำม ศกัทธย บคำนมี 15
บบนนมี อกัสกคำด เบบกัย 16 อคำโดนมียคำหย์ บลิกวกัย อคำดมีน 17 อคำเทอรย์ เฮเซคมียคำหย์ อกัสซย รย์ 18 โฮดมียคำหย์ ฮคำชยม

เบไซ 19 ฮคำรลิฟ อคำนคำโธท เนบกัย 20 มกักปมีอคำช เมชบลลคำม เฮซมีรย์ 21 เมเชซคำเบล ศคำโดก ยคำดดยวคำ 22
เป-ลคำทมียคำหย์ ฮคำนกัน อคำนคำยคำหย์ 23 โฮเชยคำ ฮคำนกันยคำหย์ หกัสชยบ 24 ฮกัลโลเหช ปลิลหคำ โชเบก 25 เรฮยม
ฮคำชกับนคำหย์ มคำอคำเสอคำหย์ 26 อคำหลิอคำหย์ ฮคำนกัน อคำนกัน 27 มกัลลยค ฮคำรลิม บคำอคำนคำหย์
รทำยชสืที่อพวกผถูข้นททำของอธิสรทำเอลสมนัยฟสืร นฟถูทมีที่ลงนทำมพนันธสนัญญทำนนัรนทมีจที่ ะปรนนธิบนัตธิองคยพระผถูข้
เปป็นเจข้ทำอมีกครนัรงถถูกบนันททึกไวข้ หมทำยเหตรุเกมีที่ยวกนับ “เนหะมมียยทมีรชทำธทำ” หมทำยถทึงกทำรทมีที่เขทำเปป็นผถูข้วทำต
รทำชกทำรภทำยใตข้คนเปอรยเซมีย
นหม 10:28-29

สต่วนประชคำชนนอกนกัทั้น บรรดคำปบโรหลิต คนเลวมี คนเฝถ้คำประตย นกัก

รถ้อง คนใชถ้ประจคคำพระวลิหคำร และคนทกัทั้งปวงผยถ้ไดถ้แยกตกัวออกจคำกชนชคำตลิทกัทั้งหลคำยของแผต่นดลิน
เหลต่คำนกัทั้นมคำถดือพระรคำชบกัญญกัตลิของพระเจถ้คำ ทกัทั้งภรรยคำของเขคำ บบตรชคำยบบตรสคำวของเขคำ และคน
ทกัทั้งปวงผยถ้มมีควคำมรยถ้และควคำมเขถ้คำใจ 29 ไดถ้สมทบกกับพมีที่นถ้องของเขคำ กกับขบนนคำงของเขคำ ไดถ้เขถ้คำในกคำร
สคำปแชต่งและในกคำรปฏลิญคำณทมีที่จะดคคำเนลินตคำมพระรคำชบกัญญกัตขลิ องพระเจถ้คำ ซนงที่ ทรงมอบไวถ้ทคำง
โมเสสผยถ้รบกั ใชถ้ของพระเจถ้คำ และทมีที่จะปฏลิบตกั ลิและกระทคคำตคำมพระบกัญญกัตลิทกัทั้งสลิทั้นของพระเยโฮวคำหย์
องคย์พระผยถ้เปป็นเจถ้คำของเรคำ และตคำมคคคำตกัดสลินและกฎเกณฑย์ของพระองคย์
คนอสืที่นๆของพวกทมีที่เหลสืออยถูสต มนัยฟสืร นฟถูกป็ “สมทบกนับพมีที่นอข้ งของเขทำ กนับขรุนนทำงของเขทำ ไดข้
เขข้ทำในกทำรสทำปแชตงและในกทำรปฏธิญทำณทมีที่จะดททำเนธินตทำมพระรทำชบนัญญนัตธิของพระเจข้ทำ ซทึที่งทรงมอบ
ไวข้ททำงโมเสสผถูข้รนับใชข้ของพระเจข้ทำ และทมีที่จะปฏธิบนัตธิและกระทททำตทำมพระบนัญญนัตธิทรนังสธิรนของพระเยโฮ
วทำหยองคยพระผถูข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ” กทำรเอตยถทึงกทำรสทำปแชตงและกทำรปฏธิญทำณอทำจเปป็นกทำรทมีพที่ วกเขทำ
ปฏธิญทำณคททำสทำปแชตงใหข้ตกแกตพวกเขทำเองหทำกพวกเขทำฝตทำฝสืนพนันธสนัญญทำนมีรทมีที่ถถูกรสืรอฟสืร นขทึรนใหมต
สทำระสททำคนัญของพนันธสนัญญทำทมีพที่ วกเขทำไดข้กระทททำถถูกสรรุปไวข้ดนังตตอไปนมีร
นหม 10:30

และทมีที่เรคำทกัทั้งหลคำยจะไมต่ยกบบตรสคำวของเรคำใหถ้แกต่ชนชคำตลิทกัทั้งหลคำย

ของแผต่นดลินนกันทั้ และไมต่รกับบบตรสคำวของเขคำทกัทั้งหลคำยใหถ้แกต่บบตรชคำยของเรคำ พวกเขทำปฏธิญทำณวตทำจะ
ไมตยอมใหข้ลถูกๆของตนแตตงงทำนกนับพวกคนตตทำงชทำตธิ (นนันที่ คสือ พวกคนชนัวที่ )

นหม 10:31

และถถ้คำชนชคำตลิทกัทั้งหลคำยของแผต่นดลินนกันทั้ นคคำเครดืที่องใชถ้หรดือขถ้คำวอยต่คำง

ใดๆมคำขคำยในวกันสะบคำโต เรคำจะไมต่ซดืทั้อจคำกเขคำในวกันสะบคำโตหรดือในวกันบรลิสบ ทธลิธิ์ และเรคำจะไมต่เกป็บ
ผลของปมีทมีที่เจป็ด และไมต่เกป็บหนมีสทั้ ลินทบกอยต่คำง พวกเขทำปฏธิญทำณวตทำจะไมตทททำธรุระในวนันสะบทำโต พวก
เขทำจะถสือปมีสะบทำโตอมีกครนัรงในกทำรปลตอยแผตนดธินนนัรนใหข้หยรุดพนักในปมีนร นัน พวกเขทำจะปลตอยหนมีรสธิน
ทนัรงหมดในปมีนร นันดนังทมีมที่ มีเขมียนไวข้แลข้วในพระรทำชบนัญญนัตธิของโมเสส ดถู เลวมีนธิตธิ 25:4-7 และพระรทำช
บนัญญนัตธิ 15:2
นหม 10:32-33

และเรคำทกัทั้งหลคำยกคคำหนดไวถ้วต่คำจะใหถ้คลิดกกับตกัวเรคำเปป็นรคำยปมีใหถ้

เสมียคนละจคคำนวนหนนที่งสต่วนสคำมเชเขล เพดืที่อกคำรปรนนลิบกัตใลิ นพระนลิเวศของพระเจถ้คำของเรคำ 33 คดือ
ใหถ้เปป็นรคำคคำขนมปกังหนถ้คำพระพกักตรย์ ธกัญญบยชคำเนดืองนลิตยย์ เครดืที่องเผคำบยชคำเนดืองนลิตยย์ สคคำหรกับสะบคำ
โตตต่คำงๆ วกันขนนทั้ หนนที่งคคที่คำ เทศกคำลกคคำหนดตต่คำงๆ สลิที่งของบรลิสบทธลิธิ์ และเครดืที่องบยชคำไถต่บคำปเพดืที่อทคคำกคำรลบ
มลทลินบคำปของพวกอลิสรคำเอล สคคำหรกับงคำนทบกอยต่คำงในพระนลิเวศของพระเจถ้คำของเรคำทกัทั้งหลคำย
พวกเขทำปฏธิญทำณวตทำจะเสมียคตทำบททำรรุงพระวธิหทำรรทำยปมีมทำกยธิงที่ กวตทำทมีที่มมีกทำท หนดไวข้ในพระรทำช
บนัญญนัตธิ นมีที่คสือหนทึงที่ สต วนสทำมเชเขลเกธินกวตทำครทึงที่ เชเขลทมีที่กทำท หนดไวข้ พวกเขทำตระหนนักวตทำเงธินเหลตทำนมีร
จททำเปป็นสททำหรนับกทำรบททำรรุงรนักษทำประจททำวนันของพระวธิหทำรและเครสืที่องสนัตวบถูชทำตตทำงๆของมนัน
นหม 10:34

เรคำไดถ้จกับสลคำกดถ้วย คดือบรรดคำปบโรหลิต คนเลวมี และประชคำชนทกัทั้ง

หลคำยเพดืที่อเอคำฟดืนถวคำย นคคำเขถ้คำมคำในพระนลิเวศของพระเจถ้คำของเรคำ ตคำมเรดือนบรรพบบรบษของเรคำ
ตคำมเวลคำกคคำหนดเปป็นปมีๆไป เพดืที่อเผคำบนแทต่นบยชคำแหต่งพระเยโฮวคำหย์พระเจถ้คำของเรคำ ตคำมทมีที่บกันทนกไวถ้
ในพระรคำชบกัญญกัตลิ พวกเขทำปฏธิญทำณวตทำจะรต วมแบตงเบทำภทำระในกทำรจนัดหทำฟสืนสททำหรนับกตอไฟในพระ
วธิหทำรอมีกครนัรง
นหม 10:35

และเพดืที่อนคคำผลแรกแหต่งทมีที่ดลินของเรคำ และผลแรกของผลตถ้นไมถ้ทกัทั้ง

สลินทั้ ทบกปมี มคำยกังพระนลิเวศของพระเยโฮวคำหย์ พวกเขทำปฏธิญทำณวตทำจะนททำของถวทำยทมีที่เปป็นผลแรกมทำยนัง
พระวธิหทำรอมีกครนัรงดนังทมีที่กทำท หนดไวข้ในอพยพ 23:19

นหม 10:36

และจะนคคำบบตรชคำยหกัวปมี และสกัตวย์หกัวปมีของเรคำ ตคำมทมีที่บกันทนกไวถ้ใน

พระรคำชบกัญญกัตลิ และลยกหกัวปมีแหต่งฝยงวกัว และฝยงแพะแกะของเรคำมคำยกังพระนลิเวศของพระเจถ้คำของ
เรคำ ยกังปบโรหลิตผยถ้ปรนนลิบกัตลิอยยใต่ นพระนลิเวศแหต่งพระเจถ้คำของเรคำ พวกเขทำปฏธิญทำณวตทำจะนททำบรุตรหนัวปมี
ของตนมทำถวทำยทมีที่พระวธิหทำรแดตพระเจข้ทำอมีกครนัรง ในอพยพ 13 พระเจข้ทำทรงอข้ทำงสธิทธธิธควทำมเปป็น
เจข้ทำของในบรุตรหนัวปมีทรนังสธิรนหลนังจทำกทมีที่พระองคยไดข้ทรงเลตนงทำนอมียธิปตยแลข้ว อยตทำงไรกป็ตทำมพระองคย
ทรงอนรุญทำตประชทำชนของพระองคยใหข้ไถตบรุตรหนัวปมีของตนไดข้โดยกทำรถวทำยลถูกแกะตนัวหนทึที่งเปป็น
เครสือที่ งสนัตวบถูชทำ ดถู อพยพ 13:1-15 และเลวมีนธิตธิ 27:26-27
นหม 10:37-38

และทมีที่จะนคคำยอดแปถ้งเปมียกของเรคำ สลิที่งบรลิจคำคของเรคำ ผลไมถ้ของ

ตถ้นไมถ้ทบกตถ้น นคทั้คำองบต่นและนคทั้คำมกัน มคำยกังบรรดคำปบโรหลิต มคำยกังหถ้องพระนลิเวศของพระเจถ้คำของเรคำ
และทมีที่จะนคคำสลิบชกักหนนงที่ จคำกแผต่นดลินของเรคำมคำใหถ้คนเลวมี เพรคำะคนเลวมีเปป็นผยถ้เกป็บสลิบชกักหนนที่งแหต่ง
งคำนของเรคำจคำกหกัวเมดืองชนบททกัทั้งสลิทั้นของเรคำ 38 และปบโรหลิต ลยกหลคำนของอคำโรน จะอยยต่กบกั คน
เลวมีเมดืที่อคนเลวมีไดถ้รกับสลิบชกักหนนที่ง และคนเลวมีจะนคคำสลิบชกักหนนที่งของสลิบชกักหนนที่งมคำยกังพระนลิเวศของ
พระเจถ้คำของเรคำ มคำยกังหถ้อง ยกังคลกังพกัสดบ พวกเขทำปฏธิญทำณทมีที่จะถวทำยเกมียรตธิองคยพระผถูข้เปป็นเจข้ทำไมต
เพมียงดข้วยผลแรกของผลธิตผลของตนเทตทำนนัรน แตตดวข้ ยสธิบชนักหนทึที่งของผลธิตผลของตนเชตนกนัน
นหม 10:39

เพรคำะประชคำชนอลิสรคำเอลและคนเลวมีจะนคคำสต่วนบรลิจคำคคดือ ขถ้คำว

นคทั้คำองบต่นใหมต่และนคทั้คำมกัน มคำยกังหถ้องซนที่งเปป็นทมีที่เกป็บเครดืที่องใชถ้ของสถคำนบรลิสบ ทธลิธิ์ และทมีที่อยยขต่ องปบโรหลิตผยถ้
ปรนนลิบตกั ลิ และคนเฝถ้คำประตย และนกักรถ้อง เรคำจะไมต่เพลิกเฉยตต่อพระนลิเวศของพระเจถ้คำของเรคำ
สรุดทข้ทำยพวกเขทำปฏธิญทำณวตทำจะสนัตยยซสืที่อในกทำรนททำของถวทำยทรุกอยตทำงของตนมทำยนังคลนังแหตงสถทำน
บรธิสรุทธธิธ สรรุปกป็คสือพวกเขทำปฏธิญทำณวตทำจะ “ไมตเพธิกเฉยตตอพระนธิเวศของพระเจข้ทำของเรทำ” บรธิบททมีมที่ ทำ
กตอนหนข้ทำดถูเหมสือนจะสนนับสนรุนทรรศนะทมีที่วทำต พวกเขทำจะสนนับสนรุนพระนธิเวศของพระเจข้ทำอยตทำง
สนัตยยซสืที่อในททำงกทำรเงธินและในกทำรเขข้ทำรต วมประชรุมสตวนตนัวดข้วย เหป็นไดข้ชดนั ถทึงควทำมจรธิงจนังของพนันธ
สนัญญทำทมีที่ถถูกรสืรอฟสืร นของพวกเขทำกนับพระเจข้ทำทมีที่จะถวทำยเกมียรตธิและเชสืที่อฟนังพระองคย มนันยธิงที่ เปป็นเชตนนนัรน
เมสือที่ พวกเขทำหมทำยเหตรุของถวทำยตตทำงๆ สธิที่งสนนับสนรุนทมีที่จททำเปป็นของพระวธิหทำรและสธิบชนักหนทึที่งของ

พวกเขทำ เมสือที่ ควทำมทรุตมเทไปถทึงกระเปป๋ทำเงธิน คนๆหนทึงที่ กป็มคมี วทำมสนัมพนันธยทมีที่ถถูกตข้องกนับพระเจข้ทำอยตทำง
แทข้จรธิง! ทรุกอยตทำงทมีที่เหลสือเปป็นแคตกทำรพถูดครุยเรสืที่องศทำสนทำ
*****
ภนำพรวมของเนหะมมียย 11: ในเนหะมมียย์ 11 มมีบนันททึกเกมีทั่ยวกนับพวกยติวทมียทั่ มายเขมามาอยผต่ใน
เยรผซาเลป็ม
นหม 11:1-2

พวกประมบขของประชคำชนอคำศกัยอยยใต่ นเยรยซคำเลป็ม และประชคำชน

นอกนกัทั้นจกับสลคำกกกัน เพดืที่อจะนคคำเอคำคนสต่วนหนนที่งในสลิบสต่วนใหถ้เขถ้คำไปอยยใต่ นเยรยซคำเลป็มนครบรลิสบทธลิธิ์
ฝต่คำยอมีกเกถ้คำสต่วนสลิบนกัทั้นใหถ้อยยใต่ นหกัวเมดืองตต่คำงๆ 2 และประชคำชนไดถ้โมทนคำแกต่บรรดคำผยถ้ทมีที่สมกัครใจไป
อยยใต่ นเยรย ซคำเลป็ม ครนัรงกททำแพงสรข้ทำงเสรป็จแลข้ว เยรถูซทำเลป็มกป็เปป็นนครทมีที่ใชข้กทำรไดข้อมีกครนัรงโดยสทำมทำรถ
ปกปข้องตนัวเองไดข้ จนถทึงขณะนนัรนพวกยธิวทมีที่ไดข้กลนับจทำกเปป็นเชลยอทำศนัยอยถูใต นพสืรนทมีที่รอบนอก
เยรถูซทำเลป็มอยถูโต ดยปรทำศจทำกกททำแพงโดยมมีเพมียงพระวธิหทำรทมีที่ถถูกสรข้ทำงขทึรนใหมตอยถูใต นนครนนัรน ดนังนนัรนจทึง
มมีกทำรตนัดสธินใจทมีที่จะ “นททำเอทำคนสต วนหนทึงที่ ในสธิบสต วนใหข้เขข้ทำไปอยถูใต นเยรถูซทำเลป็มนครบรธิสรุทธธิธ ฝตทำยอมีก
เกข้ทำสต วนสธิบนนัรนใหข้อยถูใต นหนัวเมสืองตตทำงๆ” เหป็นไดข้ชนัดวตทำอยตทำงนข้อยประชทำชนรข้อยละสธิบกป็อทำสทำทมีที่จะ
อทำศนัยอยถูใต นเยรถูซทำเลป็ม
นหม 11:3-19

ตต่อไปนมีทั้เปป็นหกัวหนถ้คำมณฑลทมีที่มคำอคำศกัยอยยใต่ นเยรยซคำเลป็ม แตต่ในหกัว

เมดืองของประเทศยยดคำหย์ตต่คำงคนตต่คำงอคำศกัยอยยต่ในทมีที่ดลินของตนในหกัวเมดืองของตน คดืออลิสรคำเอล
บรรดคำปบโรหลิต คนเลวมี คนใชถ้ประจคคำพระวลิหคำร และลยกหลคำนขถ้คำรคำชกคำรของซคำโลมอน 4 บคำง
คนในลยกหลคำนของยยดคำหย์และลยกหลคำนของเบนยคำมลินอคำศกัยอยยใต่ นเยรยซคำเลป็ม ลยกหลคำนของยยดคำหย์มมี
อคำธคำยคำหย์บบตรชคำยอบสซมียคำหย์ ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยเศคคำรลิยคำหย์ ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยอคำมคำรลิยคำหย์ ผยถ้เปป็นบบตรชคำย
เชฟคำทลิยคำหย์ ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยมคำหะลคำเลล แหต่งคนเปเรศ 5 และมคำอคำเสอคำหย์บบตรชคำยบคำรบค ผยเถ้ ปป็น
บบตรชคำยคลโฮเซหย์ ผยถ้เปป็นบบตรชคำยฮคำซคำยคำหย์ ผยถ้เปป็นบบตรชคำยอคำดคำยคำหย์ ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยโยยคำรลิบ ผยถ้
เปป็นบบตรชคำยเศคคำรลิยคำหย์ ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยชคำวชมีโลหย์ 6 ลยกหลคำนของเปเรศทกัทั้งสลิทั้นทมีที่อคำศกัยอยยใต่ น
เยรยซคำเลป็ม มมีคนเกต่งกลถ้คำ สมีที่รอถ้ ยหกสลิบแปดคน 7 และตต่อไปนมีทั้เปป็นคนเบนยคำมลิน คดือสกัลลยบบตรชคำยเม

ชบลลคำม ผยถ้เปป็นบบตรชคำยโยเอด ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยเปดคำยคำหย์ ผยถ้เปป็นบบตรชคำยโคลคำยคำหย์ ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยมคำ
อคำเสอคำหย์ ผยถ้เปป็นบบตรชคำยอลิธมีเอล ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยเยชคำยคำหย์ 8 และถกัดเขคำไปคดือ กกับบกัย สกัลลกัย มมีเกถ้คำ
รถ้อยยมีสที่ บลิ แปดคน 9 โยเอลบบตรชคำยศลิครมีเปป็นผยดถ้ ยแลเขคำทกัทั้งหลคำย และเหนดือเมดืองนกัทั้นยยดคำหย์บบตรชคำย
เสนยอคำหย์เปป็นทมีที่สอง 10 จคำกบรรดคำปบโรหลิตคดือ เยดคำยคำหย์บบตรชคำยโยยคำรลิบ ยคำคมีน 11 เสไรยคำหย์บบตร
ชคำยฮลิลคมียคำหย์ ผยถ้เปป็นบบตรชคำยเมชบลลคำม ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยศคำโดก ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยเมรคำโยท ผยถ้เปป็นบบตร
ชคำยอคำหลิทยบ ผยปถ้ กครองพระนลิเวศของพระเจถ้คำ 12 และพมีที่นถ้องของเขคำทมีที่ทคคำงคำนอยยต่ในพระนลิเวศ มมี
แปดรถ้อยยมีสที่ บลิ สองคน และอคำดคำยคำหย์บบตรชคำยเยโรฮกัม ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยเปไลยคำหย์ ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยอกัมซมี
ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยเศคคำรลิยคำหย์ ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยปคำชเฮอรย์ ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยมกัลคลิยคำหย์ 13 และพมีที่นถ้องของเขคำ
ประมบขของบรรพบบรบษ มมีสองรถ้อยสมีสที่ ลิบสองคน และอคำมคำชสกัยบบตรชคำยอคำซคำเรล ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำ
ยอกัคซกัย ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยเมชลิลเลโมท ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยอลิมเมอรย์ 14 และพมีที่นอถ้ งของเขคำเปป็นทแกลถ้ว
ทหคำร มมีหนนที่งรถ้อยยมีสที่ บลิ แปดคน ผยถ้ดยแลของเขคำคดือ ศกับดมีเอลบบตรชคำยของคนใหญต่คนโตคนหนนงที่ 15
จคำกคนเลวมีคอดื เชไมอคำหย์บบตรชคำยหกัสชยบ ผยถ้เปป็นบบตรชคำยอกัสรมีคมกั ผยถ้เปป็นบบตรชคำยฮคำชคำบลิยคำหย์ ผยเถ้ ปป็น
บบตรชคำยบบนนมี 16 และชกับเบธกัยกกับโยซคำบคำด จคำกพวกหกัวหนถ้คำของคนเลวมี ผยคถ้ วบคบมกคำรงคำน
ภคำยนอกพระนลิเวศของพระเจถ้คำ 17 และมกัทธคำนลิยคำหย์บบตรชคำยมมีคคำ ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยศกับดมี ผยเถ้ ปป็นบบตร
ชคำยอคำสคำฟ ผยถ้เปป็นหกัวหนถ้คำในกคำรเรลิที่มตถ้นกคำรโมทนคำพระคบณในกคำรอธลิษฐคำน และบกัคบยคยลิ คำหย์เปป็นทมีที่
สองในหมยต่พมีที่นถ้องของเขคำ และอกับดคำบบตรชคำยชกัมมบวคำ ผยถ้เปป็นบบตรชคำยกคำลคำล ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยเยดยธยน
18 คนเลวมีทกัทั้งหมดในนครบรลิสบทธลิธิ์มมี สองรถ้อยแปดสลิบสมีคที่ น 19 คนเฝถ้คำประตยมมี อกักขยบ ทกัลโมนและพมีที่
นถ้องของเขคำ ผยถ้เฝถ้คำบรรดคำประตยมมีหนนที่งรถ้อยเจป็ดสลิบสองคน
รทำยชสืที่อคนเหลตทำนนัรนทมีเที่ ลสือกอทำศนัยอยถูใต นเยรถูซทำเลป็มถถูกบนันททึกไวข้เปป็นทมีรที่ ะลทึกถทึงคนเหลตทำนนัรนทมีที่
ยอมเสมียสละยข้ทำยมทำอยถูใต นกรรุงทมีที่คงรข้ทำงเปลตทำ
นหม 11:20-36

คนอลิสรคำเอลนอกนกัทั้น ทมีที่เปป็นพวกปบโรหลิตและคนเลวมี อยยใต่ นหกัวเมดือง

ทกัทั้งสลิทั้นของยยดคำหย์ ทบกคนอยยใต่ นทมีที่ดลินมรดกของเขคำ 21 แตต่คนใชถ้ประจคคำพระวลิหคำรอยยต่ทมีที่โอเฟล และศมี
หะกกับกลิชปคำควบคบมคนใชถ้ประจคคำพระวลิหคำร 22 ผยดถ้ ยแลคนเลวมีในเยรยซคำเลป็มคดือ อบสซมีบบตรชคำยบคำนมี ผยถ้

เปป็นบบตรชคำยฮคำชคำบลิยคำหย์ ผยถ้เปป็นบบตรชคำยมกัทธคำนลิยคำหย์ ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยมมีคคำ สคคำหรกับลยกหลคำนของอคำ
สคำฟ พวกนกักรถ้องดยแลกคำรงคำนพระนลิเวศของพระเจถ้คำ 23 เพรคำะมมีพระบกัญชคำจคำกกษกัตรลิยถย์ นงเรดืที่อง
เขคำ และมมีของปกันสต่วนทมีที่ไดถ้ตกลงกกันไวถ้สคคำหรกับนกักรถ้อง ตคำมทมีที่ตถ้องกคำรทบกๆวกัน 24 และเปธคำหลิยคำหย์
บบตรชคำยเมเชซคำเบล คนเศ-รคำหย์ บบตรชคำยยยดคำหย์เปป็นสนองโอษฐย์ของกษกัตรลิยใย์ นเรดืที่องกลิจกคำรตต่คำงๆ
อกันเกมีที่ยวกกับประชคำชน 25 สต่วนทมีที่ชนบทและไรต่นคำของชนบทเหลต่คำนกัทั้น ประชคำชนพวกยยดคำหย์บคำง
คนอคำศกัยอยยใต่ นคมีรลิยคำทอคำรบคำ และชนบทของเมดืองนกัทั้น และในดมีโบนกกับชนบทของเมดืองนกัทั้น และ
ในเยขกับเซเอลกกับชนบทของเมดืองนกัทั้น 26 และในเยชยอคำกกับในโมลคำดคำหย์ และเบธเปเลต 27 ในฮคำ
ซคำรชย อคำล ในเบเออรย์เชบคำกกับชนบทของเมดืองนกัทั้น 28 ในศลิกลคำก ในเมโคนคำหย์กบกั ชนบทของเมดือง
นกันทั้ 29 ในเอนรลิมโมน ในโศรคำหย์ ในยคำรมยท 30 ศคำโนอคำหย์ อดบลลกัมและชนบทของเมดืองนกัทั้น ลคำคมีช
และไรต่นคำของเมดืองนกัทั้น อคำเซคคำหย์กกับชนบทของเมดืองนกัทั้น เขคำจนงตกัทั้งคต่คำยจคำกเบเออรย์เชบคำถนงหบบเขคำ
ฮลินโนม 31 ประชคำชนเบนยคำมลินอยยต่ตต่อจคำกเกบคำไปดถ้วย ทมีที่มลิคมคำช ทมีที่อกัยยคำ เบธเอลและชนบทของ
เมดืองนกัทั้น 32 ทมีที่อคำนคำโธท โนบ อคำนคำนลิยคำหย์ 33 ฮคำโซรย์ รคำมคำ กลิธทคำอลิม 34 ฮคำดลิด เสโบอลิม เนบกัลลกัท
35 โลด และโอโน หบบเขคำของพวกชต่คำงฝมีมดือ 36 และบคำงสต่วนของคนเลวมีอยยใต่ นยยดคำหย์และในเบนยคำ
มลิน
มมีบนันททึกเกมีที่ยวกนับ “คนอธิสรทำเอลนอกนนัรน” มมีหมทำยเหตรุเกมีที่ยวกนับพวกเนธธินธิมทมีที่อทำศนัยอยถูใต นโอ
เฟล ซทึที่งเปป็นสนันเขทำทมีที่เคยถถูกใชข้เปป็นปรทำกทำรททำงทหทำรบนขอบดข้ทำนทธิศตะวนันออกของกรรุงนนัร น ใน
ขข้อ 23 มมีหมทำยเหตรุวทำต กษนัตรธิยยไดข้มพมี ระบนัญชทำเกมีที่ยวกนับพวกคนเลวมีทมีที่รอข้ งเพลงวตทำพวกเขทำควรไดข้รนับ
เงธินเดสือน บทำงคนยทึดถสือทรรศนะทมีที่วทำต กษนัตรธิยยทวมีที่ ทำต นมีรคสือดทำวธิด ขณะทมีคที่ นอสืที่นๆคธิดวตทำนมีที่คสือกษนัตรธิยยแหตง
เปอรยเซมียทมีที่ประสงคยใหข้มกมี ทำรนมนัสกทำรทมีที่เหมทำะสมทมีพที่ ระวธิหทำร เปธาหติยาหย์ถถูกกลตทำวถทึงในขข้อ 24
เชตนกนันในฐทำนะรทำชทถูตคนหนทึงที่ ในเปอรยเซมียตตอกษนัตรธิยยในนทำมของพวกยธิว จทำกนนัรนมมีหมทำยเหตรุวทำต
พวกยธิวสตวนทมีที่เหลสืออทำศนัยอยถูทต มีที่ไหนทนัวที่ แผตนดธินนนัรนนอกเหนสือจทำกกรรุงเยรถูซทำเลป็มแลข้ว
*****

ภนำพรวมของเนหะมมียย 12: มมีบนันททึกเกมีทั่ยวกนับพวกปบุโรหติตและคนเลวมีทมีทั่ไดมกลนับมาในการ
เดตินทางกลนับมารอบแรกพรมอมกนับเศรบุบบาเบล มมีบนันททึกเกมีทั่ยวกนับการอบุทติศถวายกนาแพงทมีทั่สรมางเสรป็จ
แลมวเชต่นกนัน
นหม 12:1-7

ตต่อไปนมีทั้เปป็นปบโรหลิตและคนเลวมีทมีที่ขนทั้นมคำกกับเศรบบบคำเบลบบตรชคำยเชอกั

ลทลิเอล และกกับเยชย อคำคดือ เสไรอคำหย์ เยเรมมียย์ เอสรคำ 2 อคำมคำรลิยคำหย์ มกัลลยค ฮกัทธกัช 3 เชคคำนลิยคำหย์ เรฮยม
เมเรโมท 4 อลิดโด กลินเนโธน อคำบมียคำหย์ 5 มลิยคำมลิน มคำอคำดมียคำหย์ บลิลกคำหย์ 6 เชไมอคำหย์ โยยคำรลิบ เยดคำ
ยคำหย์ 7 สกัลลย อคำโมค ฮลิลคมียคำหย์ เยดคำยคำหย์ คนเหลต่คำนมีทั้เปป็นปบโรหลิตใหญต่และพมีที่นถ้องของเขคำในสมกัยของ
เยชยอคำ
ในรทำยชสืที่อแรกนมีร พวกปรุโรหธิตใหญตทมีที่เปป็นตนัวแทนคนเลวมียมีที่สธิบสองกองเวรจทำกยมีที่สธิบสมีที่กอง
เวรเดธิมนนัรนถถูกสทำธยทำยไวข้วทำต ไดข้เดธินททำงกลนับมทำพรข้อมกนับเศรรุบบทำเบล ดถูเนหะมมียย 7:39-42 และเอส
รทำ 2:36-39 ดข้วย Jamieson, Fausset และ Brown ออกควทำมเหป็นไวข้วทำต “มมีถถูกสทำธยทำยตรงนมีรแคตยมีที่สธิบ
สองเทตทำนนัรน และมมีไมตเกธินยมีที่สธิบในเนหะมมียย 12:12-21 สต วนตตทำงตรงนมีรอทำจเปป็นเพรทำะสภทำพกทำรณยทมีที่
นตทำจะเปป็นทมีที่สรุดทมีที่วทำต สองกองเวรของยมีสที่ ธิบสมีที่กองเวรนนัรนไดข้หทำยสทำบสถูญไปแลข้วในบทำบธิโลน เพรทำะ
วตทำไมตมมีใครในพวกเขทำเลยถถูกรทำยงทำนวตทำไดข้กลนับมทำแลข้ว (เนหะมมียย 12:2-5)”
นหม 12:8-9

คนเลวมีคดือ เยชยอคำ บลินนบย ขกัดมมีเอล เชเรบลิยคำหย์ ยยดคำหย์ และมกัทธคำนลิ

ยคำหย์ ผยถ้ซงนที่ ดยแลกคำรเพลงโมทนคำพรถ้อมกกับพมีที่นถ้องของเขคำ 9 และบกัคบยคยลิ คำหย์ กกับอบนนมีพนมีที่ ถ้องของเขคำ
ยดืนอยยตต่ รงกกันขถ้คำมในกคำรปรนนลิบกัตลิ พวกเลวมีคนสททำคนัญๆทมีที่ไดข้กลนับมทำพรข้อมกนับเศรรุบบทำเบลกป็ถถูกใหข้
รทำยชสืที่อไวข้ตรงนมีรเชตนกนัน
นหม 12:10-21

และเยชยอคำใหถ้กคคำเนลิดบบตรชดืที่อโยยคำคลิม โยยคำคลิมใหถ้กคคำเนลิดบบตรชดืที่อเอลมี

ยคำชมีบ เอลมียคำชมีบใหถ้กคคำเนลิดบบตรชดืที่อโยยคำดคำ 11 โยยคำดคำใหถ้กคคำเนลิดบบตรชดืที่อโยนคำธคำน และโยนคำธคำนใหถ้
กคคำเนลิดบบตรชดืที่อยคำดดยวคำ 12 และในรกัชกคำลโยยคำคลิม มมีปบโรหลิตผยถ้เปป็นประมบขของบรรพบบรบษคดือ ของ
คนเสไรอคำหย์มมี เมรคำยคำหย์ ของคนเยเรมมียย์มมี ฮคำนคำนลิยคำหย์ 13 ของคนเอสรคำมมี เมชบลลคำม ของคนอคำมคำ
รลิยคำหย์มมี เยโฮฮคำนกัน 14 ของคนมกัลลยคมมี โยนคำธคำน ของคนเชบคำนลิยคำหย์มมี โยเซฟ 15 ของคนฮคำรลิมมมี

อกัดนคำ ของคนเมรคำโยทมมี เฮลคคำย 16 ของคนอลิดโดมมี เศคคำรลิยคำหย์ ของคนกลินเนโธนมมี เมชบลลคำม 17
ของคนอคำบมียคำหย์มมี ศลิครมี ของคนมลินยคำมลิน ของคนโมอกัดยคำหย์มมี ปลิลทกัย 18 ของคนบลิลกคำหย์มมี ชกัมมบวคำ
ของคนเชไมอคำหย์มมี เยโฮนคำธกัน 19 และของคนโยยคำรลิบมมี มกัทเธนกัย ของคนเยดคำยคำหย์มมี อบสซมี 20
ของคนศกัลลกัยมมี คคำลลกัย ของคนอคำโมคมมี เอเบอรย์ 21 ของคนฮลิลคมียคำหย์มมี ฮคำชคำบลิยคำหย์ ของคนเยดคำ
ยคำหย์มมี เนธกันเอล
ทมีที่ถถูกใหข้ไวข้คสือรทำยชสืที่อเหลตทำมหทำปรุโรหธิตในพระวธิหทำรหลนังทมีที่สอง โจเซฟนัสอข้ทำงวตทำรทำยชสืที่อนมีรสสืบ
ตตอเนสืที่องมทำจนถทึงสมนัยอเลป็กซทำนเดอรยมหทำรทำชรรุกรทำนแผตนดธินนนัรน หทำกเปป็นเชตนนนัรนจรธิง ผถูข้บนันททึก
พงศทำวดทำรอมีกคนซทึที่งไดข้รนับกทำรดลใจนอกเหนสือจทำกเนหะมมียยนตทำจะรวบรวมรทำยชสืที่อนมีร
นหม 12:22-25

สต่วนคนเลวมีในสมกัยของเอลมียคำชมีบ โยยคำดคำ โยฮคำนกัน และยคำดดยวคำ

ชดือที่ ประมบขของบรรพบบรบษมมีบนกั ทนกไวถ้ทกัทั้งบรรดคำปบโรหลิตจนถนงรกัชสมกัยของดคำรลิอกัสคนเปอรย์เซมีย 23
ลยกหลคำนของเลวมี ประมบขของบรรพบบรบษ มมีบกันทนกไวถ้ในหนกังสดือพงศคำวดคำร จนสมกัยของโยฮคำนกัน
บบตรชคำยเอลมียคำชมีบ 24 และหกัวหนถ้คำของคนเลวมีคอดื ฮคำชคำบลิยคำหย์ เชเรบลิยคำหย์ และเยชยอคำบบตรชคำยขกัดมมี
เอล กกับญคำตลิพมีที่นถ้องของเขคำอยยตต่ รงกกันขถ้คำม ทมีที่จะสรรเสรลิญและโมทนคำพระคบณ ตคำมบกัญญกัตลิของดคำ
วลิดคนของพระเจถ้คำ เปป็นยคำมๆไป 25 มกัทธคำนลิยคำหย์ บกัคบยคยลิ คำหย์ โอบคำดมีหย์ เมชบลลคำม ทกัลโมน และอกัก
ขยบ เปป็นคนเฝถ้คำประตย ยดืนเฝถ้คำอยยทต่ มีที่โรงพกัสดบของประตย
ทมีที่ถถูกใหข้รทำยชสืที่อไวข้คสือพวกคนเลวมี “ในสมนัยของเอลมียทำชมีบ” มหทำปรุโรหธิตคนทมีที่สทำมของพระ
วธิหทำรหลนังทมีที่สอง ปรุโรหธิตเหลตทำนมีรอยถูตต ตอไปจนถทึง “รนัชสมนัยของดทำรธิอนัสคนเปอรยเซมีย” ผถูข้ซทึที่งอเลป็กซทำน
เดอรยพธิชธิต วลมีทมีที่อข้ทำงอธิงถทึง “หนนังสสือพงศทำวดทำร” ในขข้อ 23 ถถูกเชสืที่อโดยบทำงคนวตทำหมทำยถทึง 1
พงศทำวดทำร 9:14 คนเลวมีกองเวรอสืที่นๆของพระวธิหทำรหลนังทมีที่สองถถูกใหข้รทำยชสืที่อไวข้ซทึที่งรวมถทึงคนเหลตทำ
นนัรนทมีที่ถถูกกททำชนับใหข้ “สรรเสรธิญและโมทนทำพระครุณ ตทำมบนัญญนัตขธิ องดทำวธิดคนของพระเจข้ทำ เปป็นยทำมๆ
ไป” (ขข้อ 24) คนเหลตทำนมีรเปป็นคนเลวมีทมีที่เปป็นนนักรข้อง ซทึที่งกทำรผลนัดเปลมีที่ยนกองเวรของพวกเขทำถถูกจนัด
ระเบมียบโดยดทำวธิดกตอนพระวธิหทำรหลนังแรกถถูกสรข้ทำงขทึรนมทำ พวกคนเลวมีทมีที่เฝข้ทำประตถู (นนันที่ คสือ พวก

ยทำม) กป็ถถูกหมทำยเหตรุไวข้เชตนกนันซทึงที่ เปป็นผถูข้ทมีที่ปรนนธิบนัตธิในสมนัยของ “เนหะมมียยผถูข้วทำต รทำชกทำร กนับในสมนัย
ของเอสรทำปรุโรหธิต และธรรมทำจทำรยย”
นหม 12:27-30

ครคำวเมดืที่อทคคำพลิธมีมอบถวคำยกคคำแพงเยรยซคำเลป็ม เขคำไดถ้แสวงหคำคนเลวมี

ตคำมทมีที่ของเขคำทกัที่วทบกแหต่ง เพดืที่อจะนคคำเขคำมคำทมีที่เยรย ซคำเลป็ม เพดืที่อฉลองมอบถวคำยดถ้วยควคำมยลินดมี ดถ้วย
กคำรโมทนคำและดถ้วยกคำรรถ้องเพลง ดถ้วยฉคำบ พลิณใหญต่ และพลิณเขคำคยต่ 28 ลยกหลคำนพวกนกักรถ้องไดถ้
รวมกกันมคำจคำกมณฑลรอบเยรยซคำเลป็ม และจคำกชนบทของชคำวเนโทฟคำหย์ 29 ทกัทั้งมคำจคำกวงศย์วคำนกลิล
กคำล และจคำกเขตเกบคำและอกัสมคำเวท เพรคำะบรรดคำนกักรถ้องไดถ้สรถ้คำงชนบทของตนรอบเยรยซคำเลป็ม
30 บรรดคำปบโรหลิตและคนเลวมีไดถ้ชคคำระตนใหถ้บรลิสบทธลิธิ์ และเขคำทกัทั้งหลคำยไดถ้ชคคำระประชคำชน และ
ประตยเมดือง กกับกคคำแพงใหถ้บรลิสบทธลิธิ์
กทำรจนัดเตรมียมตตทำงๆสททำหรนับกทำรมอบถวทำยกททำแพงเมสืองถถูกบนันททึกไวข้ คนเลวมีถถูกนททำมทำจทำกทนัวที่
ยถูดทำหยเพสืที่อรข้องเพลงและบรรเลงดนตรมีประสทำนสททำหรนับงทำนรสืที่นเรธิงทมีที่ใกลข้จะมมีขรทึน พวกปรุโรหธิตและ
คนเลวมีจงทึ ชททำระตนัวใหข้สะอทำดในททำงพธิธมี
นหม 12:31-36

แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำไดถ้นคคำเจถ้คำนคำยแหต่งยยดคำหย์ขนทั้นบนกคคำแพง และแตต่งตกัทั้งใหถ้

คณะใหญต่สองคณะ เปป็นผยกถ้ ลต่คำวโมทนคำและเดลินเปป็นกระบวนแหต่ คณะหนนงที่ ไปทคำงขวคำขนทั้นไปบน
กคคำแพงจนถนงประตยกองขยะ 32 และถกัดเขคำไปมมี โฮชคำยคำหย์ และเจถ้คำนคำยแหต่งยยดคำหย์ครนที่งหนนที่ง 33 กกับ
อคำซคำรลิยคำหย์ เอสรคำ เมชบลลคำม 34 ยยดคำหย์ เบนยคำมลิน เชไมอคำหย์ และเยเรมมียย์ 35 และบบตรชคำยของ
พวกปบโรหลิตบคำงคนทมีที่มมีแตรคดือ เศคคำรลิยคำหย์บบตรชคำยโยนคำธคำน ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยเชไมอคำหย์ ผยถ้เปป็นบบตร
ชคำยมกัทธคำนลิยคำหย์ ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยมมีคคำยคำหย์ ผยถ้เปป็นบบตรชคำยศกักเกอรย์ ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยอคำสคำฟ 36 กกับ
ญคำตลิพมีที่นถ้องของเขคำคดือ เชไมอคำหย์ อคำซคำเรล มลิลคำลกัย กลิลคำลกัย มคำอกัย เนธกันเอลและยยดคำหย์ ฮคำนคำนมี
พรถ้อมกกับเครดืที่องดนตรมีของดคำวลิดคนของพระเจถ้คำ และเอสรคำธรรมคำจคำรยย์ไดถ้เดลินนคคำหนถ้คำเขคำ
เนหะมมียจย ทึงนททำพวกเจข้ทำนทำยแหตงยถูดทำหยขร นทึ มทำบนกททำแพงทมีที่สรข้ทำงเสรป็จแลข้ว เขทำแบตงคนเหลตทำ
นนัรนออกเปป็นสองคณะ เหป็นไดข้ชดนั วตทำครทึงที่ หนทึงที่ อยถูบต นกททำแพงดข้ทำนทธิศตะวนันตกและอมีกครทึที่งทมีที่เหลสืออยถูต
บนกททำแพงดข้ทำนทธิศตะวนันออก

ประตถูกองขยะอยถูทต มีที่ปลทำยดข้ทำนใตข้สรุดของกรรุงซทึงที่ เปป็นทมีที่ๆกททำแพงดข้ทำนทธิศตะวนันตกและ
กททำแพงดข้ทำนทธิศตะวนันออกมทำบรรจบกนันในรถูปตนัว “V”ทมีที่ชร มีลงดข้ทำนทธิศใตข้ ทมีที่นนันที่ ประตถูหนทึที่งถถูกสรข้ทำง
ขทึรนเพสืที่อเอทำขยะออกไปทธิรงในหรุบเขทำฮธินโนมซทึที่งอยถูตต ธิดกนับทมีที่นนนัที่ ดนังนนัรนกทำรมอบถวทำยกททำแพงเมสืองจทึง
เรธิที่มตข้นทมีที่ปลทำยดข้ทำนใตข้สรุดของมนันซทึที่งเปป็นพสืรนยกระดนับตทที่ทำสรุดของมนันดข้วย กททำแพงเมสืองทอดตนัวสถูงขทึรน
ไปเรสือที่ ยๆทนัรงสองดข้ทำนของกรรุงนนัรนสถูตทธิศเหนสือ เหป็นไดข้ชนัดวตทำกททำแพงนนัรนกวข้ทำงพอตรงสตวนยอดจน
คณะคนเหลตทำนนัรนสทำมทำรถเดธินเปป็นกลรุตมบนนนัรนไดข้
นหม 12:37-40

ทมีที่ประตยนคทั้คำพบ ซนที่งอยยตต่ รงขถ้คำมกกับพวกเขคำ เขคำทกัทั้งหลคำยเดลินขนนทั้ บกันได

ของนครดคำวลิด ทมีที่ทคำงขนทั้นกคคำแพงเหนดือพระรคำชวกังของดคำวลิดถนงประตยนคทั้คำทคำงทลิศตะวกันออก 38 อมีก
คณะหนนที่งทมีที่กลต่คำวคคคำโมทนคำเดลินไปทคำงตรงกกันขถ้คำม และขถ้คำพเจถ้คำตคำมเขคำไป พรถ้อมกกับประชคำชน
ครนที่งหนนที่ง บนกคคำแพงเหนดือหอคอยเตคำไฟ ถนงกคคำแพงกวถ้คำง 39 และเหนดือประตยเอฟรคำอลิม และทคำง
ประตยเกต่คำ และทคำงประตยปลคำ และหอคอยฮคำนกันเอล และหอคอยเมอคำหย์ ถนงประตยแกะ และเขคำมคำ
หยบดอยยต่ทมีที่ประตยยคำม 40 คณะทกัทั้งสองผยถ้กลต่คำวคคคำโมทนคำไดถ้มคำยดืนอยยต่ทมีที่พระนลิเวศของพระเจถ้คำ ทกัทั้ง
ขถ้คำพเจถ้คำและเจถ้คำหนถ้คำทมีที่ครนที่งหนนที่งอยยต่กกับขถ้คำพเจถ้คำ
ประตถูนร ททำพรุตร นังอยถูบต นกททำแพงดข้ทำนทธิศตะวนันออกไมตไกลจทำกประตถูกองขยะ มนันอยถูใต กลข้สระ
สธิโลอนัม ขข้ทำรทำชกทำรเหลตทำนมีรของยถูดทำหยทมมีที่ ทำรวมตนัวกนันจทึงเรธิที่มขทึรนไปบนกททำแพงนนัรนซทึงที่ ไตตระดนับขทึรนไป
ยนังทธิศเหนสือสถูตประตถูนร ททำซทึที่งอยถูบต นกททำแพงดข้ทำนทธิศตะวนันออกและทธิศเหนสือของประตถูนร ททำพรุ
ขข้ทำรทำชกทำรอมีกคณะทมีที่เหลสือเรธิที่มเดธินไปบนกททำแพงดข้ทำนทธิศตะวนันตกซทึที่งขทึรนเหนสือเรสืที่อยไปสถูต
ประตถูเตทำไฟ (นนันที่ คสือ เตทำอบของคนทททำขนมอบ) ดนังทมีที่หมทำยเหตรุไวข้ในขข้อ 38 เหลตทำเจข้ทำนทำยทนัรงสอง
คณะนมีรแหตงยถูดทำหยจทึงมรุตงหนข้ทำขทึรนเหนสือบนกททำแพงดข้ทำนทธิศตะวนันออกและทธิศตะวนันตกของกรรุง
เยรถูซทำเลป็มจนกระทนังที่ พวกเขทำมทำพบกนันทมีที่หวนั มรุมทธิศตะวนันออกเฉมียงเหนสือของกรรุงนนัรนขข้ทำงๆประตถู
แกะและประตถูครุก จทำกนนัรนพวกเขทำรวมตนัวกนันเขข้ทำไปในพระวธิหทำรทมีที่อยถูตต ธิดกนันและโมทนทำ
ขอบพระครุณพระเจข้ทำ (ขข้อ 40)

นหม 12:41-43

กกับปบโรหลิตทมีที่ถดือแตรคดือ เอลมียคำคลิม มคำอคำเสอคำหย์ มลินยคำมลิน มมีคคำยคำหย์

เอลมีโอนกัย เศคคำรลิยคำหย์ กกับฮคำนกันยคำหย์ 42 และมคำอคำเสอคำหย์ เชไมอคำหย์ เอเลอคำซคำรย์ อบสซมี เยโฮฮคำนกัน
มกัลคลิยคำหย์ เอลคำม และเอเซอรย์ และบรรดคำนกักรถ้องไดถ้รถ้องเพลงดถ้วยเสมียงดกัง มมีอลิสรคำหลิยคำหย์เปป็น
หกัวหนถ้คำของเขคำ 43 และเขคำทกัทั้งหลคำยไดถ้ถวคำยเครดืที่องสกัตวบยชคำใหญต่โตในวกันนกันทั้ และเปรมปรมีดลิธิ์
เพรคำะพระเจถ้คำทรงกระทคคำใหถ้เขคำเปรมปรมีดลิธิ์ดถ้วยควคำมชดืที่นบคำนใหญต่ยงลิที่ พวกภรรยคำและเดป็กๆกป็เปรม
ปรมีดลิธิ์ดถ้วย และควคำมชดืที่นบคำนของเยรยซคำเลป็มกป็ไดถ้ยลินไปไกล
ในพธิธมีมอบถวทำยเปป็นททำงกทำรทมีพที่ ระวธิหทำร พวกปรุโรหธิตและคนเลวมีรข้องเพลงเสมียงดนังดข้วย
ควทำมยธินดมียธิงที่ มมีกทำรถวทำยเครสืที่องสนัตวบถูชทำจททำนวนมทำกและพวกเขทำชสืที่นชมยธินดมีอยตทำงเปธิดเผย “เพรทำะ
พระเจข้ทำทรงกระทททำใหข้เขทำเปรมปรมีดธ ธิดข้วยควทำมชสืนที่ บทำนใหญตยธิงที่ ” ชรุมนรุมชนทนัรงหมดของยถูดทำหยจทึงโหต
รข้องและชสืที่นบทำนจนถทึงขนทำดทมีที่ “ควทำมชสืที่นบทำนของเยรถูซทำเลป็มกป็ไดข้ยธินไปไกล” เสมียงรข้องเพลง เสมียง
ชสืนที่ บทำนและเสมียงโหตรข้องของพวกเขทำไดข้ยนธิ ไปไกลหลทำยไมลยรอบกรรุงเยรถูซทำเลป็ม แนตนอนวตทำเหลตทำ
ศนัตรถูของพวกเขทำไดข้ยธินเสมียงเหลตทำนนัรนเชตนกนัน
นหม 12:44-47

ในวกันนกันทั้ เขคำแตต่งตกัทั้งบคำงคนใหถ้ดยแลหถ้องสคคำหรกับพกัสดบ ของบรลิจคำค

ผลไมถ้รต่นบ แรก สต่วนสลิบชกักหนนที่ง ใหถ้รวบรวมปกันสต่วนซนงที่ กคคำหนดไวถ้ในพระรคำชบกัญญกัตลิสคคำหรกับ
ปบโรหลิตและคนเลวมีเขถ้คำมคำไวถ้ในนกัทั้น ตคำมไรต่นคำในหกัวเมดืองเหลต่คำนกัทั้น เพรคำะยยดคำหย์เปรมปรมีดลิธิ์ดถ้วยเรดืที่อง
บรรดคำปบโรหลิต และคนเลวมีผถ้ปย รนนลิบกัตลิอยยต่นนกัทั้ 45 และทกัทั้งพวกนกักรถ้องและพวกเฝถ้คำประตยไดถ้ทคคำกคำร
ปรนนลิบตกั ลิพระเจถ้คำของเขคำและทคคำกคำรชคคำระใหถ้บรลิสบทธลิธิ์ ตคำมพระบกัญชคำของดคำวลิดและของซคำโลมอ
นรคำชโอรสของพระองคย์ 46 เพรคำะในสมกัยดคำวลิดและอคำสคำฟในดนกดคคำบรรพย์นนกัทั้ มมีหกัวหนถ้คำพวกนกัก
รถ้อง และมมีบทเพลงสรรเสรลิญ และบทเพลงโมทนคำพระคบณพระเจถ้คำ 47 และอลิสรคำเอลทกัทั้งปวงใน
สมกัยของเศรบบบคำเบลและในสมกัยของเนหะมมียย์ ไดถ้ใหถ้ปกันสต่วนตคำมตถ้องกคำรทบกวกันแกต่นกักรถ้องและคน
เฝถ้คำประตย และเขคำไดถ้กกันสต่วนของคนเลวมีไวถ้ตต่คำงหคำก และคนเลวมีไดถ้กกันสต่วนของลยกหลคำนอคำโรนไวถ้
ตต่คำงหคำก

กทำรจนัดโครงสรข้ทำงและจนัดระเบมียบเพธิที่มเตธิมของกทำรรนับใชข้ทมีที่พระวธิหทำรถถูกนททำไปปฏธิบนัตธิ
ระบบกทำรสนนับสนรุนททำงกทำรเงธินของพระวธิหทำรถถูกสถทำปนทำอมีกครนัรงภทำยใตข้กทำรนททำของเนหะมมียย
พวกปรุโรหธิตและคนเลวมีถถูกฟสืร นฟถูสต ถู ‘กอง’ และเวรเดธิมของพวกเขทำ คณะนนักรข้องประสทำนเสมียงทมีที่
เปป็นคนเลวมีถถูกจนัดระเบมียบอมีกครนัรงและพวกคนเฝข้ทำประตถูถถูกจนัดระเบมียบอมีกครนัรงตทำมกะของพวกเขทำ
เหมสือนทมีที่ดทำวธิดและซทำโลมอนไดข้จนัดระเบมียบพวกเขทำเมสืที่อหลทำยรข้อยปมีกตอนหนข้ทำนนัรน นอกจทำกนมีร
ระบบของคนอธิสรทำเอลสต วนใหญตทมีที่นททำขข้ทำวของและเงธินสนนับสนรุนมทำยนังพระวธิหทำรเพสืที่อเลมีรยงดถูคนเลวมี
และพวกปรุโรหธิตทมีที่เขข้ทำเวรกป็ถถูกสถทำปนทำใหข้มนันที่ คงอมีกครนัรงดข้วย คนเลวมีจงทึ ชททำระตนัวใหข้บรธิสรุทธธิธในททำง
พธิธมีสททำหรนับกทำรปรนนธิบนัตธิทพมีที่ ระวธิหทำรในกทำรปรนนธิบนัตธิรบนั ใชข้พวกปรุโรหธิต
*****
ภนำพรวมของเนหะมมียย 13: บททมีทั่ 13 นนาเสนอปนัญหาฝต่ายวติญญาณตต่างๆซทึทั่งไดมคสืบคลาน
กลนับเขมามาอมีกครนังนั้ ในระหวต่างทมีทั่เนหะมมียย์ไมต่อยผแต่ ละจบุดยสืนอนันแนต่วแนต่ของเขาในเรสืทั่องความชอบ
ธรรม
นหม 13:1-3

ในวกันนกันทั้ เขคำอต่คำนหนกังสดือของโมเสสใหถ้ประชคำชนฟกัง และเขคำพบ

ทมีที่มมีเขมียนไวถ้วต่คำ ไมต่ควรใหถ้คนอกัมโมนหรดือคนโมอกับเขถ้คำไปในทมีที่ชบมนบมของพระเจถ้คำเปป็นนลิตยย์ 2 เพรคำะ
เขคำมลิไดถ้เอคำอคำหคำรและนคทั้คำมคำตถ้อนรกับคนอลิสรคำเอล แตต่ไดถ้จถ้คำงบคำลคำอกัมใหถ้มคำตต่อตถ้คำนและแชต่งเขคำ แตต่
พระเจถ้คำของเรคำทรงเปลมีที่ยนคคคำแชต่งเปป็นพร 3 และอยยต่มคำเมดืที่อประชคำชนไดถ้ยลินพระรคำชบกัญญกัตลิ เขคำกป็
แยกอลิสรคำเอลออกเสมียจคำกคนตต่คำงดถ้คำวทกัทั้งปวง
มมีควทำมเหป็นทมีที่แตกตตทำงกนันไปวตทำเหตรุกทำรณยเหลตทำนนัรนของบทนมีรเกธิดขทึรนเมสืที่อไร บทำงทตทำนถสือ
ทรรศนะทมีที่วทำต มนันเปป็นเหตรุกทำรณยทมีที่ตตอเนสืที่องจทำกกทำรมอบถวทำยกททำแพงทมีที่ถถูกหมทำยเหตรุไวข้ในบททมีที่ 12
บรธิบทในทนันทมีดถูเหมสือนจะบตงบอกเชตนนมีร ทตทำนอสืนที่ ๆกป็ยดทึ ถสือทรรศนะทมีที่วทำต บททมีที่ 13 เลตทำเหตรุกทำรณยทมีที่
เกธิดขทึรนหลนังจทำกทมีที่เนหะมมียยไดข้ไปยนังบทำบธิโลนและกลนับมทำแลข้วสนักระยะหนทึที่ง ทรรศนะหลนังนมีร ดถู
เหมสือนจะฟนังดถูมมีเหตรุผลมทำกกวตทำในบรธิบททมีที่ใหญตกวตทำ

ไมตวทำต กรณมีใด มมีวนนั หนทึที่งทมีที่ประชทำชนมทำประชรุมกนันทมีพที่ ระวธิหทำร อทำจเปป็นตอนทมีที่เนหะมมียย
กลนับมทำแลข้ว จทำกนนัรนพวก “เขทำอตทำนหนนังสสือของโมเสสใหข้ประชทำชนฟนัง และเขทำพบทมีมที่ มีเขมียนไวข้วทำต
ไมตควรใหข้คนอนัมโมนหรสือคนโมอนับเขข้ทำไปในทมีที่ชมรุ นรุมของพระเจข้ทำเปป็นนธิตยย” (ดถู พระรทำชบนัญญนัตธิ
23:3-4) ดนังทมีที่จะถถูกหมทำยเหตรุไวข้ในไมตชข้ทำ มมีกทำรฝตทำฝสืนคททำบนัญชทำนมีรอยตทำงออกนอกหนข้ทำ ภทำยใตข้กทำรนททำ
ของเนหะมมียย พวกเขทำจทึง “แยกอธิสรทำเอลออกเสมียจทำกคนตตทำงดข้ทำวทนัรงปวง” พวกคนตตทำงชทำตธิทมีที่นบนั ถสือ
พระตตทำงดข้ทำวและไมตเชสืที่อไดข้ปะปนเขข้ทำกนับประชทำชนของพระเจข้ทำแลข้ว คนเหลตทำนนัรนจทึงถถูกสนังที่ ใหข้ไป
เสมีย
นหม 13:4-5

กต่อนหนถ้คำนมีทั้ เอลมียคำชมีบปบโรหลิตผยถ้ไดถ้รบกั กคำรแตต่งตกัทั้งใหถ้ด ยแลหถ้องในพระ

นลิเวศของพระเจถ้คำของเรคำ และผยเถ้ กมีที่ยวพกันกกับโทบมีอคำหย์ 5 ไดถ้จกัดหถ้องใหญต่หถ้องหนนที่งใหถ้โทบมีอคำหย์ เปป็น
หถ้องทมีที่แตต่กต่อนใชถ้เกป็บธกัญญบยชคำ กคคำยคำน เครดืที่องใชถ้ตต่คำงๆ และสลิบชกักหนนที่งทมีที่เปป็นขถ้คำว นคทั้คำองบต่นใหมต่ และ
นคทั้คำมกัน ซนที่งเขคำใหถ้ไวถ้ตคำมบกัญญกัตลิใหถ้แกต่คนเลวมี นกักรถ้อง คนเฝถ้คำประตยและของบรลิจคำคสคคำหรกับปบโรหลิต
ยธิงที่ กวตทำนนัรนกตอนหนข้ทำนนัรนเอลมียทำชมีบปรุโรหธิตไดข้ทททำหข้องๆหนทึงที่ ไวข้สททำหรนับโทบมีอทำหยในพระ
วธิหทำร จงระลทึกจทำกเนหะมมียย 4:3 วตทำโทบมีอทำหยเปป็นคนอนัมโมน อนันทมีที่จรธิงเขทำไดข้แตตงงทำนกนับบรุตรสทำว
คนหนทึที่งของปรุโรหธิตคนหนทึที่ง (6:18) และบนัดนมีรกกป็ ทำท ลนังอทำศนัยอยถูใต นพระวธิหทำร เอลมียทำชมีบผถูข้ออมชอม
ไดข้เอทำขข้ทำวของออกไปจทำกหข้องตตทำงๆในพระวธิหทำรทมีที่ถถูกใชข้สททำหรนับเกป็บธนัญญบถูชทำ สธิบชนักหนทึงที่ และ
ขข้ทำวของอสืที่นๆทมีที่จททำเปป็นเพสืที่อทททำเปป็นหข้องชรุดใหญตโตใหข้แกตโทบมีอทำหย นมีที่เปป็นกทำรฝตทำฝสืนพระรทำชบนัญญนัตธิ
อยตทำงนตทำเกลมียด ไมตเพมียงมมีกทำรแตตงงทำนกนันระหวตทำงบรุตรสทำวของปรุโรหธิตคนหนทึงที่ กนับศนัตรถูคนหนทึที่ง
ของงทำนของพระเจข้ทำเทตทำนนัรน แตตพวกเขทำยนังไดข้รบนั อนรุญทำตใหข้อทำศนัยอยถูใต นพระวธิหทำรซทึที่งเปป็นกทำรฝตทำฝสืน
พระรทำชบนัญญนัตธิโดยตรงดข้วย (พระรทำชบนัญญนัตธิ 23:3-4)
นหม 13:6

เมดืที่อเกลิดเรดืที่องนมีทั้ขถ้คำพเจถ้คำมลิไดถ้อยยต่ในเยรย ซคำเลป็ม เพรคำะในปมีทมีที่สคำมสลิบ

สองแหต่งรกัชกคำลอคำรทคำเซอรย์ซสมี กษกัตรลิยแย์ หต่งบคำบลิโลนนกัทั้น ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้ไปเฝถ้คำกษกัตรลิยย์ และอมีกไมต่กมีที่วกัน
ขถ้คำพเจถ้คำกป็ทยลลคำกษกัตรลิยย์ เนหะมมียยหมทำยเหตรุวทำต เหตรุกทำรณยทร นังหมดนมีรเกธิดขทึรนขณะทมีที่เขทำไมตอยถูต เหป็นไดข้
ชนัดวตทำเขทำไดข้กลนับไปยนังบทำบธิโลน อทำจเพสืที่อรทำยงทำนตตอกษนัตรธิยยเกมีที่ยวกนับสถทำนกทำรณยของสธิที่งตตทำงๆใน

เยรถูซทำเลป็ม บทำงทตทำนถสือทรรศนะทมีที่วทำต เนหะมมียยไมตอยถูนต ทำนสธิบสองปมี (อธิงตทำม 5:14) อยตทำงไรกป็ตทำมดถู
เหมสือนเปป็นไปไดข้มทำกกวตทำทมีที่กทำรลทำกธิจของเขทำกธินเวลทำสนัรนกวตทำนนัรนเยอะ แนตนอนวตทำเขทำเปป็นผถูข้วทำต
รทำชกทำรในขณะนนัรน แตตเหตรุกทำรณยตตทำงๆดถูเหมสือนจะบตงชมีรวทำต เขทำมธิไดข้ไปจทำกกรรุงเยรถูซทำเลป็มนทำน อทำจ
แคตปมีเดมียวหรสือประมทำณนนัรน จทำกนนัรนเขทำกป็ไดข้รนับอนรุญทำตจทำกกษนัตรธิยยใหข้กลนับมทำ อยตทำงไรกป็ตทำมตอนทมีที่
เขทำไมตอยถูต ปนัญหทำใหญตหลทำยเรสืที่องกป็กตอตนัวขทึรน
นหม 13:7-9

และมคำยกังเยรยซคำเลป็ม แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำจนงทรคำบควคำมชกัที่วรถ้คำยซนงที่ เอลมียคำ

ชมีบไดถ้กระทคคำเพดืที่อโทบมีอคำหย์ คดือจกัดหถ้องภคำยในบรลิเวณพระนลิเวศของพระเจถ้คำใหถ้เขคำ 8 ขถ้คำพเจถ้คำโกรธ
นกัก และขถ้คำพเจถ้คำกป็โยนเครดืที่องแตต่งเรดือนทกัทั้งสลิทั้นของโทบมีอคำหย์ออกเสมียจคำกหถ้อง 9 แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำสกัที่งใหถ้
เขคำชคคำระหถ้อง และขถ้คำพเจถ้คำกป็นคคำเครดืที่องใชถ้ประจคคำพระนลิเวศของพระเจถ้คำ ทกัทั้งธกัญญบยชคำกกับกคคำยคำนกลกับ
มคำไวถ้ทมีที่นกัที่นอมีก
พอกลนับมทำจทำกบทำบธิโลน เนหะมมียยกทป็ รทำบวตทำโทบมีอทำหยไดข้ยข้ทำยเขข้ทำมทำอยถูใต นพระวธิหทำรแลข้ว
โดยมทำอยถูใต นหข้องตตทำงๆทมีที่ตข้องใชข้สททำหรนับกทำรปรนนธิบนัตธิพระเจข้ทำ เขทำจทึงไลตโทบมีอทำหยออกไปพรข้อม
กนับขข้ทำวของเครสืที่องใชข้ประจททำบข้ทำนของเขทำ จทำกนนัรนเขทำสนังที่ ชททำระหข้องเหลตทำนนัรนใหข้สะอทำดเพสืที่อทมีที่จะใชข้
กทำรตทำมจรุดประสงคยเดธิมของพวกมนันไดข้อมีก
นหม 13:10-14

และขถ้คำพเจถ้คำยกังทรคำบอมีกวต่คำ สต่วนของคนเลวมีนนกัทั้ เขคำกป็ไมต่ไดถ้มอบใหถ้

เพรคำะฉะนกันทั้ คนเลวมีและนกักรถ้องผยถ้ปฏลิบกัตลิกคำรงคำน ตต่คำงกป็หนมีกลกับไปยกังไรต่นคำของตน 11 ขถ้คำพเจถ้คำจนง
ตต่อวต่คำเจถ้คำหนถ้คำทมีที่และพยดวต่คำ "ทคคำไมจนงทอดทลิทั้งพระนลิเวศของพระเจถ้คำเสมีย" ขถ้คำพเจถ้คำจนงรวบรวมเขคำ
กลกับมคำ และตกัทั้งเขคำไวถ้ตคำมตคคำแหนต่งของเขคำอมีก 12 และยยดคำหย์ทกัทั้งปวงไดถ้นคคำสลิบชกักหนนที่งทมีที่เปป็นขถ้คำว นคทั้คำ
องบต่นใหมต่ และนคทั้คำมกันเขถ้คำมคำยกังเรดือนพกัสดบ 13 ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้แตต่งตกัทั้งคนใหถ้ดยแลเรดือนพกัสดบคอดื เชเลมลิยคำหย์
ปบโรหลิต ศคำโดกธรรมคำจคำรยย์ และเปดคำยคำหย์แหต่งคนเลวมี และผยถ้ชวต่ ยของเขคำคดือ ฮคำนกันบบตรชคำยศกัก
เกอรย์ ผยถ้เปป็นบบตรชคำยมกัทธคำนลิยคำหย์ เพรคำะนกับไดถ้วต่คำเขคำสกัตยย์ซอดืที่ และหนถ้คำทมีที่ของเขคำคดือแจกจต่คำยแกต่
พวกพมีที่นถ้อง 14 "โอ ขถ้คำแตต่พระเจถ้คำของขถ้คำพระองคย์ เกมีที่ยวกกับเรดืที่องนมีทั้ขอทรงระลนกถนงขถ้คำพระองคย์ และ

ขออยต่คำทรงลบลถ้คำงกคำรทมีที่ดมีทกัทั้งหลคำยของขถ้คำพระองคย์ทมีที่ขถ้คำพระองคย์ไดถ้กระทคคำ เพดืที่อพระนลิเวศของ
พระเจถ้คำของขถ้คำพระองคย์ และเพดืที่อกคำรปรนนลิบกัตลิในทมีที่นกัทั้น"
เนหะมมียยย นังทรทำบอมีกวตทำขณะทมีที่เขทำไมตอยถูต พวกคนเลวมีไมตไดข้รนับสต่วน (นนันที่ คสือ เงธินเดสือน) ของ
ตนอมีกตตอไปแลข้ว พวกเขทำจทึงตข้องจททำใจกลนับไปทททำไรต ไถนทำเพสืที่อหทำเลมีรยงชมีพ เมสืที่อทรทำบเรสืที่องนมีร เนหะ
มมียยจงทึ “ตตอวตทำเจข้ทำหนข้ทำทมีที่และพถูดวตทำ "ทททำไมจทึงทอดทธิรงพระนธิเวศของพระเจข้ทำเสมีย"” หลนังจทำกถถูกเนหะ
มมียยตททำหนธิ คนยถูดทำหยจทึงนททำสธิบชนักหนทึงที่ มทำยนังพระวธิหทำรอมีกครนัรงและสนนับสนรุนมนัน เขทำยนังแตตงตนัรงพวก
คนดถูแลเรสือนพนัสดรุซทึที่งเปป็นผถูข้ทมีที่ “นนับไดข้วทำต เขทำสนัตยยซสืที่อ” พวกเขทำไดข้รนับคททำสนังที่ อยตทำงชนัดเจนใหข้แจกจตทำย
สธิบชนักหนทึงที่ แกตพมีที่นข้องของพวกเขทำผถูข้เปป็นปรุโรหธิตและคนเลวมีอนสืที่ ๆ
ในกทำรทททำเชตนนนัรน เนหะมมียยกอป็ ข้อนวอนองคยพระผถูข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงระลทึกถทึงกทำรดมีทมีที่เขทำไดข้
กระทททำเพสืที่อพระนธิเวศของพระเจข้ทำ เรทำอทำจสรรุปไดข้วทำต เขทำทททำใหข้คนเหมป็นขมีรหนข้ทำโดยกทำรบนังคนับเรสือที่ ง
กทำรนททำสธิบชนักหนทึที่งเขข้ทำมทำและกทำรจนัดกทำรสธิที่งตตทำงๆใหข้เรมียบรข้อย อยตทำงไรกป็ตทำมในกทำรทททำเชตนนนัรนเขทำกป็
ขอรข้องพระเจข้ทำมธิใหข้ลสืมกทำรดมีทมีที่เขทำไดข้กระทททำเพสืที่อพระนธิเวศของพระองคยและกทำรรนับใชข้ของมนัน
แนตนอนวตทำพระเจข้ทำไมตทรงมองขข้ทำมกทำรปรนนธิบนัตธิทมีที่สนัตยยซสืที่อของเขทำ
นหม 13:15-22

ครกัทั้งนกัทั้นในยยดคำหย์ ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นคนยคที่คำนคทั้คำองบต่นในวกันสะบคำโต และนคคำ

ฟต่อนขถ้คำวเขถ้คำมคำบรรทบกหลกังลคำ ทกัทั้งนคทั้คำองบต่น ผลองบต่น มะเดดืที่อ และภคำระทบกอยต่คำง ซนงที่ เขคำนคคำมคำยกัง
เยรยซคำเลป็มในวกันสะบคำโต ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้ตกักเตดือนเขคำในวกันทมีที่เขคำทกัทั้งหลคำยขคำยอคำหคำร 16 และมมีคนชคำว
ไทระอคำศกัยอยยใต่ นเมดืองไดถ้นคคำปลคำและสลินคถ้คำทบกอยต่คำงเขถ้คำมคำขคำยในวกันสะบคำโตแกต่ประชคำชนยยดคำหย์
และในเยรยซคำเลป็ม 17 แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำไดถ้ตต่อวต่คำพวกขบนนคำงแหต่งยยดคำหย์ และพยดกกับเขคำวต่คำ "ทคคำไมทต่คำนทกัทั้ง
หลคำยกระทคคำควคำมชกัที่วรถ้คำยเชต่นนมีทั้ กระทคคำใหถ้วกันสะบคำโตเปป็นมลทลิน 18 บรรพบบรบษของทต่คำนมลิไดถ้
กระทคคำเชต่นนมีหทั้ รดือ และพระเจถ้คำของเรคำมลิไดถ้ทรงนคคำเหตบรถ้คำยทกัทั้งสลิทั้นใหถ้ตกอยยบต่ นเรคำและบนเมดืองนมีทั้
หรดือ ทต่คำนยกังจะนคคำพระพลิโรธยลิที่งกวต่คำนกันทั้ มคำเหนดืออลิสรคำเอลดถ้วยกคำรกระทคคำใหถ้วกันสะบคำโตเปป็น
มลทลิน" 19 และอยยมต่ คำพอเรลิที่มมดืดทมีที่ประตยเมดืองเยรย ซคำเลป็มกต่อนวกันสะบคำโต ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้บกัญชคำใหถ้ปลิด
ประตยเมดือง และสกัที่งวต่คำ ไมต่ใหถ้เปลิดจนกวต่คำจะพถ้นวกันสะบคำโตแลถ้ว และขถ้คำพเจถ้คำกป็ตกัทั้งขถ้คำรคำชกคำรบคำงคน

ของขถ้คำพเจถ้คำใหถ้ดยแลประตยเมดือง วต่คำไมต่ใหถ้นคคำภคำระสลิงที่ ใดเขถ้คำมคำในวกันสะบคำโต 20 แลถ้วพวกพต่อคถ้คำและ
พวกขคำยสลินคถ้คำทบกชนลิดคถ้คำงอยยต่นอกเยรย ซคำเลป็มหนหนนที่ง หรดือสองหน 21 ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้ตกักเตดือนเขคำ
และพยดกกับเขคำวต่คำ "ทคคำไมทต่คำนมคำนอนอยยต่ขถ้คำงกคคำแพงเมดือง ถถ้คำทต่คำนทคคำอมีกขถ้คำพเจถ้คำจะจกับทต่คำน" ตกัทั้งแตต่
ครคำวนกัทั้นมคำเขคำกป็ไมต่มคำอมีกในวกันสะบคำโต 22 และขถ้คำพเจถ้คำบกัญชคำคนเลวมีใหถ้ชคคำระตกัวเขคำและมคำเฝถ้คำ
ประตยเมดือง เพดืที่อรกักษคำวกันสะบคำโตใหถ้บรลิสบทธลิธิ์ "โอ ขถ้คำแตต่พระเจถ้คำของขถ้คำพระองคย์ ขอพระองคย์ทรง
ระลนกถนงขถ้คำพระองคย์ในเรดืที่องนมีทั้ดถ้วย และขอทรงไวถ้ชมีวลิตขถ้คำพระองคย์ตคำมควคำมยลิที่งใหญต่แหต่งควคำม
เมตตคำของพระองคย์"
ปนัญหทำอสืที่นๆไดข้ผรุดขทึรนมทำขณะทมีที่เนหะมมียยไมตอยถูต วนันสะบทำโตถถูกละเลย พวกยธิวกททำลนังทททำงทำน
ตทำมปกตธิในวนันสะบทำโต นอกจทำกนมีรพวกพตอคข้ทำทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิยนังทททำธรุรกธิจกนับพวกยธิวอยตทำงมมีชมีวธิต
ชมีวทำในวนันนนัรนดข้วย ดนังนนัรนกตอนอสืที่นเนหะมมียยจทึง “ตตอวตทำพวกขรุนนทำงแหตงยถูดทำหย” เขทำเตสือนควทำมจททำคน
เหลตทำนนัรนวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำในอดมีตเพรทำะควทำมบทำปทมีที่คลข้ทำยๆกนัน (กทำรไมตใสต ใจปมี
สะบทำโต) จทำกนนัรนเขทำกป็สงนัที่ ปธิดประตถูเมสืองเมสือที่ เรธิที่มวนันสะบทำโตตอนเยป็นวนันศรุกรยและไมตเปธิดจนกวตทำจะ
พข้นวนันสะบทำโตนนัรนแลข้ว เขทำยนังตนัรงผถูข้รบนั ใชข้บทำงคนของเขทำเองใหข้เฝข้ทำยทำมทมีที่ประตถูเมสืองดข้วย กระนนัรน
พวกพตอคข้ทำทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิกยป็ นังรอขข้ทำงนอกกททำแพงเมสืองในวนันสะบทำโตนทำนหลทำยสนัปดทำหยอยถูดต มี
เนหะมมียจย ทึงเตสือนพวกเขทำวตทำ “ถข้ทำทตทำนทททำอมีกขข้ทำพเจข้ทำจะจนับทตทำน” หลนังจทำกถถูกขถูตวทำต จะโดนใชข้
กททำลนัง พวกเขทำจทึงเลธิกขทำยสธินคข้ทำของตนกระทนังที่ นอกกททำแพงเมสืองในวนันสะบทำโต เขทำสนังที่ คนเลวมีใหข้
ชททำระตนัวใหข้สะอทำดและเฝข้ทำประตถูเมสืองในวนันสะบทำโตดข้วย อมีกครนัรงทมีที่เนหะมมียขย อรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรง
ระลทึกถทึงกทำรทมีที่เขทำบนังคนับใชข้พระวจนะของพระองคย แนตนอนวตทำกทำรตนัดสธินใจเหลตทำนนัรนของเขทำจะ
ทททำใหข้เขทำถถูกเกลมียดขมีรหนข้ทำ แตตเขทำกป็ทททำสธิที่งทมีที่ถถูกตข้อง!
นหม 13:23-29

ในสมกัยนกันทั้ ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้เหป็นพวกยลิวผยไถ้ ดถ้แตต่งงคำนกกับหญลิงชคำวอกัชโดด

อกัมโมนและโมอกับ 24 และเดป็กของเขคำครนที่งหนนที่งพยดภคำษคำอกัชโดด เขคำพยดภคำษคำฮมีบรย ไมต่ไดถ้ แตต่พยด
ภคำษคำชนชคำตลิของเขคำแตต่ละพวก 25 ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้โตถ้แยถ้งกกับเขคำ และแชต่งเขคำ และตมีเขคำบคำงคนและดนง
ผมของเขคำออก และขถ้คำพเจถ้คำกระทคคำใหถ้เขคำปฏลิญคำณในพระนคำมของพระเจถ้คำ ดถ้วยขถ้คำพเจถ้คำกลต่คำววต่คำ

"เจถ้คำทกัทั้งหลคำยอยต่คำยกบบตรสคำวของเจถ้คำใหถ้แกต่บบตรชคำยของเขคำ หรดือรกับบบตรสคำวของเขคำใหถ้แกต่บบตร
ชคำยของเจถ้คำ หรดือตกัวเจถ้คำเอง 26 ซคำโลมอนกษกัตรลิยย์แหต่งอลิสรคำเอล มลิไดถ้ทคคำบคำปดถ้วยเรดืที่องหญลิงอยต่คำงนมีทั้
หรดือ ทต่คำมกลคำงหลคำยประชคำชคำตลิไมต่มมีกษกัตรลิยใย์ ดเหมดือนพระองคย์ และพระเจถ้คำของพระองคย์กป็ทรง
รกักพระองคย์ และพระเจถ้คำทรงกระทคคำใหถ้พระองคย์เปป็นกษกัตรลิยเย์ หนดืออลิสรคำเอลทกัทั้งปวง ถนงกระนกันทั้ กป็ดมี
แมถ้เปป็นพระองคย์หญลิงตต่คำงชคำตลิกป็เปป็นเหตบใหถ้พระองคย์ทรงทคคำบคำป 27 ควรหรดือทมีที่เรคำจะฟกังเจถ้คำและ
กระทคคำควคำมชกัวที่ รถ้คำยใหญต่ยลิที่งนมีทั้ทกัทั้งสลิทั้น และประพฤตลิละเมลิดตต่อพระเจถ้คำของเรคำดถ้วยกคำรแตต่งงคำนกกับ
หญลิงตต่คำงชคำตลิ" 28 บบตรชคำยคนหนนที่งของโยยคำดคำ ผยเถ้ ปป็นบบตรชคำยเอลมียคำชมีบมหคำปบโรหลิต เปป็นบบตร
เขยของสกันบคำลลกัท ชคำวโฮโรนคำอลิม เพรคำะฉะนกันทั้ ขถ้คำพเจถ้คำจนงขกับไลต่เขคำไปเสมียจคำกขถ้คำพเจถ้คำ 29 "โอ
ขถ้คำแตต่พระเจถ้คำของขถ้คำพระองคย์ ขอทรงระลนกถนงเขคำทกัทั้งหลคำย เพรคำะวต่คำเขคำทกัทั้งหลคำยไดถ้กระทคคำใหถ้กคำร
เปป็นปบโรหลิต และพกันธสกัญญคำของพวกปบโรหลิตและคนเลวมีเปป็นมลทลิน"
เนหะมมียยย นังคข้นพบอมีกวตทำพวกยธิวทมีไที่ ดข้กลนับจทำกกทำรเปป็นเชลยกททำลนังแตตงงทำนและปะปนเขข้ทำกนับ
พวกคนตตทำงชทำตธิทมีที่นบนั ถสือพระตตทำงดข้ทำวของภถูมภธิ ทำคนนัรน ลถูกๆทมีที่เกธิดจทำกกทำรสมสถูตของพวกเขทำพถูด
ภทำษทำฮมีบรถูทมีที่ถถูกตข้องไมตไดข้ดข้วยซทรทำ เขทำจทึงดตทำวตทำพวกเขทำและถทึงขนทำดทททำรข้ทำยรต ทำงกทำยพวกเขทำบทำงคน
ดข้วย
เขทำบนังคนับประชทำชทำตธินร นันใหข้ปฏธิญทำณตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำวตทำพวกเขทำจะไมตแตตงงทำนกนับคน
ชนัวที่ เขทำเตสือนควทำมจททำพวกเขทำถทึงควทำมบทำปของซทำโลมอนและกทำรทมีที่เขทำแตตงงทำนกนับเหลตทำหญธิงชนัวที่
กทำรฝตทำฝสืนหลนักกทำรเรสืที่องกทำรแยกออกของซทำโลมอนนททำไปสถูตควทำมบทำปในชมีวธิตของเขทำซทึที่งนททำกทำร
พธิพทำกษทำของพระเจข้ทำมทำสถูตตนัวเขทำ อมีกครนัรงทมีที่จรุดยสืนของเนหะมมียยอทำจทททำใหข้คนไมตชอบเขทำ กระนนัรนเขทำ
กป็หมทำยเหตรุวทำต “ควรหรสือทมีเที่ รทำจะฟนังเจข้ทำและกระทททำควทำมชนัวที่ รข้ทำยใหญตยธิงที่ นมีรทร นังสธิรน และประพฤตธิ
ละเมธิดตตอพระเจข้ทำของเรทำดข้วยกทำรแตตงงทำนกนับหญธิงตตทำงชทำตธิ”
นอกจทำกนมีรเนหะมมียยคข้นพบวตทำบรุตรชทำยคนหนทึที่งของมหทำปรุโรหธิตไดข้กลทำยเปป็นลถูกเขยของสนัน
บทำลลนัทชทำวโฮโรนทำอธิมไปแลข้ว (จงระลทึกวตทำสนันบทำลลนัทเปป็นศนัตรถูตนัวฉกทำจคนหนทึงที่ ทมีที่ตตอตข้ทำนกทำร
สรข้ทำงกททำแพงเมสืองขทึรนใหมตและกทำรฟสืร นฟถูงทำนของพระเจข้ทำ) เมสือที่ เนหะมมียยทรทำบเรสือที่ งนมีร เขทำกป็หมทำยเหตรุ

วตทำ “เพรทำะฉะนนัรนขข้ทำพเจข้ทำจทึงขนับไลตเขทำไปเสมียจทำกขข้ทำพเจข้ทำ” มมีสที่ธิงหนทึงที่ ทมีที่แนตใจไดข้ เนหะมมียยไมตมมีเวลทำ
ใหข้กบนั คนเหลตทำนนัรนทมีอที่ อมชอมเรสืที่องพระคนัมภมีรย กทำรกระทททำตตทำงๆของเขทำทททำใหข้เขทำเปป็นทมีที่เกลมียดชนัง
อยตทำงแนตนอน อยตทำงไรกป็ตทำมเขทำกป็รถูข้วทำต สธิที่งทมีที่เขทำทททำนนัรนถถูกตข้องตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำ อมีกครนัรงทมีที่เขทำ
ขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงระลทึกวตทำเขทำไดข้ยสืนหยนัดเพสือที่ สธิที่งทมีที่ถถูกตข้อง
นหม 13:30-31

ดกังนมีทั้แหละ ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้ชคคำระเขคำจคำกตต่คำงดถ้คำวทบกอยต่คำง และขถ้คำพเจถ้คำ

ไดถ้ตกัทั้งหนถ้คำทมีที่ของบรรดคำปบโรหลิตและคนเลวมีตต่คำงกป็ประจคคำงคำนของตน 31ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้จกัดใหถ้หคำฟดืน
ถวคำยตคำมเวลคำกคคำหนดและสคคำหรกับผลรบนต่ แรกดถ้วย "โอ ขถ้คำแตต่พระเจถ้คำของขถ้คำพระองคย์ ขอทรง
ระลนกถนงขถ้คำพระองคย์ใหถ้เกลิดผลดมีเถลิด" ในกทำรปธิดทข้ทำยหนนังสสือเลตมนมีร เนหะมมียยหมทำยเหตรุถทึงกทำรทมีที่เขทำ
ชททำระสธิที่งมลทธินใหข้พข้นไปจทำกอธิสรทำเอลและจนัดกองเวรตต่างๆ (กทำรจนัดเวรและกะตตทำงๆ) ของคนเลวมี
ขทึรนใหมต เขทำปธิดทข้ทำยหนนังสสือเลตมนมีรดข้วยคททำขอสรุดทข้ทำยใหข้พระเจข้ทำทรงระลทึกถทึงเขทำใหข้เกธิดผลดมี เขทำไดข้
มทำและกระทททำสธิที่งทมีที่คนไมตชอบแตตเปป็นสธิที่งทมีที่ถถูกตข้อง คททำอธธิษฐทำนแบบนมีรยงนั ใชข้ไดข้อยถูจต นถทึงวนันนมีร กทำร
ปรนนธิบนัตธิองคยพระผถูข้เปป็นเจข้ทำเพสืที่อใหข้พระองคยทรงระลทึกถทึงเรทำใหข้เกธิดผลดมีจะเปป็นพรอยตทำงหนทึงที่ จรธิงๆ
กทำรไดข้ยนธิ พระองคยตรนัสวตทำ “ดมีแลข้ว เจข้ทำเปป็นผถูข้รนับใชข้ดมีและสนัตยยซสืที่อ” จะครุข้มคตทำกนับสธิที่งทมีที่ไดข้ลงแรงไป
ทนัรงหมด

