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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
เอเสเคี ยล 

คําวา่ �ข้าพเจ้าอยู�่  และ �ข้าพเจ้าได้ เหน็ � ในข้อ 1  
พิสูจน์  วา่ เอเสเคียลเป็นผู้ เข ียนเล่ มน ้ี เอเสเคียลเป็นทัง้
ปุโรหติและศาสดาพยากรณ์ ในเวลาท่ีอสิราเอลเป็นเชลย
เอเสเคียลอยู ่ท่ี เทลอาบิบรมิแม่ น้ําเคบาร์ในบาบิโลนใน
ระหวา่งพวกเชลย เขาสมรสแล้ว และมีบ้านส่วนตัว ทัง้เอเส
เคียลกับดาเนียลถูกกวาดไปเป็นเชลยในบาบิโลนในปี ก่อน 
 ค�ศ� 597  พร ้อมกับกษั ตร ิยเ์ยโฮยาคีน (2 พกษ 24:11-
16; อสค 1:2) เพราะฉะน้ันเขาพยากรณ์ ท่ี  กรุ งบาบิ โลน
เท่าน้ัน เขาอยู ่สม ัยเดียวกั นก ับดาเนียลและเยเรมีย์ และ
เขาทํางานในรชักาลหลวงของบาบิ โลน เอเสเคียลได้ เรยีนรู ้
มากจากเยเรมีย์ซ่ึงอยู่กับชาวยูดาห ์ท่ี เหลือในคานาอนัและ
ประเทศอยีปิต์ เอเสเคียลพยากรณ์ เก ่ียวกับพวกยูดาห์และ
พวกอสิราเอล ( ภาคเหนือ )  ด้วย พระเจ้าเรยีกเอเสเคียล
วา่ � บุ ตรแหง่มนษุย�์ ซ่ึงหมายความวา่  คําพยากรณ์ ของ
เขาสําหรบัเราทุกคน เขาพยากรณ์ เก ่ียวกับการท่ีอสิราเอล
จะกลับไปอยู่ในคานาอ ันอ ีก  เก ่ียวกับเวลาแหง่ความทุกข์ 
ลําบาก 7  ปี การสงครามท่ีหุบเขาอารมาเกดโดน การกลับ
ใจเสียใหม่ของอสิราเอล และอาณาจั กร 1000  ปี ของพระ
เยซู

 ดู เหมือนวา่เป้าหมายแหง่การพยากรณ์ของเอเสเคียล
คือให ้หน ุนใจพวกยูดาห์ในตอนท่ีเขาเป็นเชลยในบาบิ โลน 
และให้เขามองล่วงหน้าถึงเวลาท่ีเขาจะกลับไปอยู ่ท่ี คานาอ ั
นอ ีก
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 อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่ระยะเวลาของหนังสือ
เล่ มน ี้ คือ 21  ปี 

นิ มิ ตถึงสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู ่สี ่ตัวแหง่สวรรค์
1  อยู ่ มา ในว ันที ่หา้เดือนท่ี สี ่ ปี  ท่ี  สามสิบ ขณะเม่ือข้าพเจ้า

อยู ่ท่ี รมิแม่น้ําเคบารใ์นหมู่พวกเชลย ท้องฟ้าเบิกออก และ
ข้าพเจ้าได้ เห ็นนิ มิ ตจากพระเจ้า 2 เม่ือว ันที ่หา้เดือนน้ัน คือ
ในปี ท่ี หา้ท่ี กษัตรยิ ์เยโฮยาคีนต้องเป็นเชลย 3 พระวจนะของ
พระเยโฮวาห ์มาย ังเอเสเคียลปุโรหติ  บุ ตรชายบุ ซี ในแผ่น
ดินของคนเคลเดียรมิแม่น้ําเคบาร์  ณ  ท่ี น่ันพระหตัถ์ของ
พระเยโฮวาหม์าอยูเ่หนือท่าน 4  ดู  เถิด เม่ือข้าพเจ้ามองดู ลม
หมุ นก ็พัดมาจากทางเหนือ  มี เมฆก้อนใหญ่ ท่ี  มี ความสวา่ง
อยู ่รอบ และมีไฟลุกวาบออกมาอยู ่เสมอ ท่ามกลางไฟน้ัน
ดูประหน่ึงทองสัมฤทธิ ์ท่ี  แวบวาบ ซ่ึงออกมาจากท่ามกลาง
ไฟน้ัน 5 และจากท่ามกลางไฟน้ี มี รา่งดังสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู ่สี ่ตัว
ออกมา  รู ปรา่งของสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยูน้ั่นเป็นเชน่น้ี คื อม สัีณฐาน
เหมือนมนษุย์ 6  แต่  สิ ่งท่ี มี  ช ีวติอยู ่ทุ กตัวมี หน ้าส่ี หน้า และมี 
ปี กส่ี ปี กทุกตัว 7  เท ้าของสิง่ท่ี มี  ช ีวิตอยู่น้ันตรง และฝ่าเท้า
ก็เหมือนฝ่าตีนลูกววั และเป็นประกายอยา่งทองสัมฤทธิ ์ขัด 
8  ท่ี  ใต้  ปี กข้างตั วท ้ังส่ีข้างมีเป็ นม ือคน  สิ ่งท่ี มี  ช ีวิตอยู่ทัง้ส่ี มี  
หน ้าและมี ปี  กด ังน้ี 9 คือปีกของมันต่างก็จดปีกของกันและ
กัน มันบินตรงไปข้างหน้า  ขณะท่ี ไปก็ ไม่ หนัเลย 10 สัณฐาน
หน้าของสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู่ทัง้ส่ี มี  หน ้าเหมือนหน้าคน ทัง้ส่ี มี  หน 
้าสิงโตอยู่ด้านขวา ทัง้ส่ี มี  หน ้าววัอยู่ด้านซ้าย ทัง้ส่ี มี  หน ้านก
อนิทร ีด้วย 11  หน ้าของมันเป็นดังน้ี แหละ  ปี กของมันกาง
แผ่ขึ้นข้างบน  ปี กสองปีกของแต่ละตัวจดปีกของกันและ
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กัน ส่วนอกีสองปีกคลุมกายของมัน 12  สิ ่งท่ี มี  ช ีวติอยู ่ทุ กตัว
บินตรงไปข้างหน้า  ไม่  วา่ว ิญญาณจะไปทางไหน มั นก ไ็ปทาง
น้ัน เม่ือไปก็ ไม่ หนัเลย 13 สัณฐานของสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู ่น้ัน  มี  สิ 
่งหน่ึงท่ี ดู เหมือนถ่านคุเหมือนคบเพลิงหลายอนั เคล่ือนไป
มาอยู่ในหมู่ สิ ่งท่ี มี  ช ีวิตอยู ่เหล่าน้ัน ไฟน้ันสุกใสและมีแสง
ฟ้าแลบออกมาจากไฟน้ัน 14  สิ ่งท่ี มี  ช ีวิตอยู ่ก็  พุ ่งไปพุ่งมา
ดัง่ฟ้าแลบแปลบปลาบ 15 ขณะเม่ือข้าพเจ้ามองดู สิ ่งท่ี มี  ช ี
วิตอยู ่น้ัน  ดู  เถิด วงล้ ออ ันหน่ึงอยู่บนพิภพข้างสิ ่งม ี ช ีวิตอยู ่
ท่ี  มี  หน ้าส่ี หน ้าน้ัน 16 ลักษณะและทรวดทรงของวงล้อเหล่า
น้ันแวบวาบอยา่งพลอยเขียว วงล้อทัง้ส่ี ก็  มี สัณฐานเหมือน
กัน ส่วนลักษณะและทรวดทรงน้ันเหมือนวงล้อซ้อนในวง
ล้อ 17 เม่ือจะไปก็ไปข้างใดในส่ีข้างของมันได้ เม่ือไปก็ ไม่ หนั
เลย 18 ขอบวงล้อน้ันสูงและน่าสะพรงึกลัว และทัง้ส่ีน้ั นที ่
ขอบมี นัยน์ ตาเต็มอยู่รอบๆ 19 เม่ือสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู่น้ันไป วงล้ 
อก ็ตามไปข้างๆด้วย เม่ือสิง่ท่ี มี  ช ีวิตอยู่เหาะขึ้นจากพิ ภพ 
วงล้ อก เ็หาะขึ้นด้วย 20 วญิญาณจะไปท่ี ไหน  สิ ่งท่ี มี  ช ีวติอยูน้ั่ 
นก ็ ไป คือวญิญาณของมันไปท่ี น่ัน และวงล้อน้ั นก ็เหาะตาม
ไปด้วย เพราะวา่วญิญาณของสิง่ท่ี มี  ช ีวิตอยู ่ได้  อยู ่ในวงล้อ
21 เม่ือสิง่ท่ี มี  ช ีวิตอยู ่ไป วงล้ อก ็ไปด้วย เม่ือสิง่ท่ี มี  ช ีวิตอยู ่
หยุด วงล้ อก ็ หยุด เม่ือสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู่เหาะขึ้นจากพิ ภพ วงล้ 
อก ็เหาะตามไปด้วย เพราะวา่วญิญาณของสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู ่ได้  
อยู ่ในวงล้อ

นิ มิ ตถึงสงา่ราศีของพระเจ้า
22 เหนือศีรษะของสิง่ ท่ี มี  ช ีวิตอยู่ น้ั นม ีลักษณะเหมือน

ท้องฟ้า ทอแสงอยา่งแก้วผลึกท่ี น่ากลัว  แผ่ กวา้งอยู่เหนือ
ศีรษะของสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู ่น้ัน 23  ใต้ ท้องฟ้าน้ี ปี กกางออกตรง
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กางออกไปหากัน  สิ ่งท่ี มี  ช ีวิตอยู ่ทุ กตัวมี ปี กคลุมกายข้างน้ี
สองปีก และมี ปี กคลุมกายข้างน้ันสองปีก 24 และเม่ือสิง่ท่ี 
มี  ช ีวติอยู ่เหล่าน้ี  ไป ข้าพเจ้าได้ยนิเสียงของปีกเหมือนเสียง
ของน้ํามากหลาย ดังพระสุรเสียงขององค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์
เสียงโกลาหล เหมือนเสียงพลโยธา เม่ือสิง่ท่ี มี  ช ีวิตอยู ่เหล่ 
าน้ันหยุดน่ิ งก ็หุบปีกลง 25 และมีเสียงมาจากท้องฟ้าเหนือ
ศีรษะของมัน เม่ือสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู ่เหล่ าน้ันหยุดน่ิ งก ็หุบปีกลง
26 และเหนือท้องฟ้าท่ี อยู ่เหนือศีรษะของสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยูน้ั่ นม ี 
สิ ่งคล้ายบัลลั งก ์ มี ลักษณะเหมือนไพทูรย์ และบนสิง่ท่ีเหมือ
นบัลลั งก ์น้ั นก ็ มี ลักษณะเหมือนมนษุย์ 27 และข้าพเจ้าเหน็
ประหน่ึงทองสัมฤทธิ ์ท่ี  แวบวาบ เหมือนไฟท่ีบังไว ้อยู ่ รอบ
ข้าง เหนือสิง่ ท่ีเหมือนบัน้เอวของผู้น้ันขึ้นไป และจากสิง่
ท่ีเหมือนบัน้เอวลงมา ข้าพเจ้าเหน็เหมือนไฟ และมีความ
สุกใสท่ี อยู ่รอบท่านผู้ น้ัน 28 ลักษณะความสุกใสท่ี อยู ่รอบ
น้ันเหมือนกับสัณฐานของรุง้ท่ีปรากฏในเมฆในว ันที ่ ฝนตก 
ลักษณะทรวดทรงแหง่สงา่ราศีของพระเยโฮวาห์เป็นดังน้ี 
แหละ และเม่ือข้าพเจ้าเหน็แล้ว ข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึ งด ิน
และข้าพเจ้าได้ยนิเสียงท่านผู้ หน ึ่งตรสั

2
เอเสเคียลประกอบด้วยพระวญิญาณ

1  พระองค์ ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ ยนื
ขึ้น เราจะพู ดก ับเจ้า� 2 และเม่ือพระองค์ตรสักับข้าพเจ้า
พระวญิญาณได้ เข ้าไปในข้าพเจ้าและตัง้ข้าพเจ้าให้ยนืขึ้น
และข้าพเจ้าได้ยนิพระองค์น้ันผู้ตรสักับข้าพเจ้า

พระเจ้าทรงเรยีกเอเสเคียลใหเ้ป็นผู้ พยากรณ์ 
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3 และพระองค์ตร ัสส ่ังข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ 
เราส่งเจ้าไปยงัคนอสิราเอล ถึงประชาชาติ ท่ี มักกบฏ  ผู้ ซ่ึง
ได้กบฏต่อเรา ทัง้ตัวเขาและบรรพบุรุษของเขาได้ละเมิดต่อ
เราจนกระทัง่วนัน้ี 4 ประชาชนก็ หน ้าด้านและด้ื อด ึ งด ้วย
เราใช ้เจ้ าไปหาเขา และเจ้าจะพู ดก ับเขาวา่ � องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ � 5 เขาจะฟังหรอืปฏิเสธไม่ฟั งก ็ 
ตาม (เพราะวา่เขาเป็นวงศ์วานท่ีมักกบฏ� เขาก็จะทราบวา่
 ได้  มี  ผู้  พยากรณ์ คนหน่ึงในหมู่พวกเขาแล้ว 6  เจ้า  บุ ตรแหง่
มนษุย ์เอย๋  เจ้ าอยา่กลัวเขา หรอือยา่เกรงคําพูดของเขา  ถึง
แม้ วา่หนามยอ่ยหนามใหญ่ อยู ่กับเจ้า และเจ้าอยู่ท่ามกลาง
แมลงป่อง อยา่เกรงคําพูดของเขาเลย อยา่ท้อถอยเม่ือเหน็
หน้าเขา เพราะเขาเป็นวงศ์วานท่ีมักกบฏ 7 และเจ้าจะกล่าว
ถ้อยคําของเราให้เขาฟัง เขาจะฟังหรอืปฏิเสธไม่ฟั งก ็ตาม
เถอะ เพราะเขาเป็นผู้ ท่ี มักกบฏ 8  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ ฝ่าย
เจ้าจงฟังสิง่ ท่ี เรากล่าวแก่ เจ้า อยา่เป็นคนมักกบฏอยา่ง
วงศ์วานท่ีมักกบฏน้ัน จงอา้ปากขึ้นและกินสิง่ท่ีเราให ้เจ้า 
� 9  ดู  เถิด เม่ือข้าพเจ้ามองดู ก็  เห ็นพระหตัถ์ข้างหน่ึงเหยยีด
ออกมายงัข้าพเจ้า และดู เถิด ในพระหตัถ์น้ั นม ี หน ังสืออยู่
ม้วนหน่ึง 10  พระองค์ ทรงคล่ี หน ังสื อม ้วนน้ันออกต่อหน้า
ข้าพเจ้า และมีตัวหนังสือเขียนอยูทั่ ้งด ้านหน้าและด้านหลัง
 มี บทครํา่ครวญ คําไว ้ทุกข์ และคําวบิั ติ  เข ียนอยูบ่นน้ัน

3
เอเสเคียลจะประกาศพระวจนะของพระเจ้า

1  พระองค์ ตรสักับข้าพเจ้าอ ีกวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ 
จงรบัประทานสิง่ท่ี เจ้ าได้ พบ จงรบัประทานหนังสื อม ้วนน้ี
และจงไปพู ดก ับวงศ์วานอสิราเอล� 2 ข้าพเจ้าจึ งอ ้าปาก
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และพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้ารบัประทานหนัง สื อม ้วน น้ัน
3 และพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จง
รบัประทานหนังสื อม ้วนน้ีซ่ึงเราได้ ให ้ แก่  เจ้า และบรรจุ ให ้
เต็ มท ้องของเจ้า�  แล ้วข้าพเจ้าก็ ได้  รบัประทาน และเม่ือ
หนังสื อม ้วนน้ันอยู่ในปากของข้าพเจ้าก็หวานเหมือนน้ําผึ้ง
4 และพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ 
าจงไปยงัวงศ์วานอสิราเอลและกล่าวถ้อยคําของเราแก่ เขา 
5 เพราะเรามิ ได้  ใช ้ เจ้ าไปหาชนชาติ ท่ี  พู ดภาษาต่างด้าวและ
ภาษาท่ี พู ดยาก  แต่  ให ้ไปหาวงศ์วานอสิราเอล 6  มิใช ่ ให ้ไปหา
ชนชาติทัง้หลายเป็ นอ ันมากท่ี พู ดภาษาต่างด้าวและภาษา
ท่ี พู ดยาก เป็นคําท่ี เจ้ าจะเข้าใจไม่ ได้  ท่ี  จร ิงถ้าเราใช ้เจ้ าไป
หาคนเชน่น้ัน เขาทัง้หลายจะฟังเจ้า 7  แต่  วงศ์ วานอสิราเอล
จะไม่ยอมฟังเจ้า เพราะเขาไม่ยอมฟังเรา เพราะวา่วงศ์วาน
อสิราเอลทัง้สิน้เป็นคนหวัแข็งและจิตใจด้ื อด ึง 8  ดู  เถิด เรา
ได้กระทําให ้หน ้าของเจ้าขมึงทึงต่อหน้าของเขา และให ้หน 
้าผากของเจ้าขึงขังต่อหน้าผากของเขา 9 เราได้กระทําให ้
หน ้าผากของเจ้าแข็งขันอยา่งเพชรท่ี แข ็งกวา่หนิเหล็กไฟ
อยา่กลัวเขาเลย อยา่ท้อถอยเม่ือเหน็หน้าเขา เพราะเขาเป็น
วงศ์วานท่ีมักกบฏ� 10  พระองค์ ตรสักับข้าพเจ้าอ ีกวา่ � บุ ตร
แหง่มนษุย ์เอย๋ จงรบัถ้อยคําทัง้สิน้ของเราท่ี พู  ดก ับเจ้าไวใ้น
ใจของเจ้า และจงฟังไว้ด้วยหูของเจ้า 11 ไปเถอะ  เจ้ าจงไป
หาพวกท่ีเป็นเชลย คือชนชาติของเจ้าน้ัน จงพู ดก ับเขา และ
กล่าวแก่เขาวา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ � ถึง
เขาจะฟังหรอืปฏิเสธไม่ฟั งก ็ ชา่งเถิด � 12 พระวญิญาณจึง
ยกข้าพเจ้าขึ้น และข้าพเจ้าก็ ได้ ยนิเสียงกระหึ่มอยู่ข้างหลัง
ข้าพเจ้าวา่ �จงสรรเสรญิแด่สงา่ราศีของพระเยโฮวาห์ซ่ึง
ขึ้นมาจากสถานท่ีของพระองค์� 13 และข้าพเจ้าได้ยนิเสียง
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ปีกสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู ่ท่ี  ถู กต้องกัน และเสียงวงล้อข้างๆสิง่ท่ี มี  ช ีวิ
ตอยู ่น้ัน เป็นเสียงกระหึ่ม 14 พระวญิญาณก็ยกข้าพเจ้าขึ้น
และพาข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าก็ไปด้วยความขมขื่น ใจข้าพเจ้า
เดือดรอ้น พระหตัถ์ของพระเยโฮวาห ์ก็  หน ักอยู่บนข้าพเจ้า
15ข้าพเจ้าจึงมาถึงพวกท่ีเป็นเชลยท่ีเทลอาบิบ  ผู้  ท่ี อาศัยอยู ่
ท่ี รมิแม่น้ําเคบาร์ และท่ี ท่ี เขาน่ังอยู่ข้าพเจ้าก็น่ังอยู่ และยงั
คงอยู่อยา่งมึนซึ มท ่ามกลางเขาเจ็ดวนั 16 ต่อมาพอสิน้เจ็ด
วนั พระวจนะแหง่พระเยโฮวาห ์ก็ มาถึงข้าพเจ้าวา่

พระเจ้าทรงตัง้เอเสเคียลให้เป็นยามเฝ้าจิตวญิญาณ
แหง่วงศ์วานอสิราเอล

17 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ เราได้กระทําให ้เจ้ าเป็นยามเฝ้า
วงศ์วานอสิราเอล  เจ้ าได้ยนิถ้อยคําจากปากของเราเม่ือไร  
เจ้ าจงกล่าวคําตักเตือนเขาจากเรา 18 ถ้าเราจะบอกแก่คน
ชั ่วว ่า � เจ้ าจะต้องตายแน่ ๆ  � และเจ้าไม่ตักเตือนเขาหรอื
กล่าวเตือนคนชัว่ ให้ละทิง้ทางชัว่ของตนเสีย เพื่อจะชว่ย
ชวีติเขาให ้รอด คนชั ่วน ้ันจะตายเพราะความชัว่ชา้ของเขา
 แต่ เราจะเรยีกรอ้งโลหติของเขาจากมือของเจ้า 19  แต่ ถ้า
เจ้าได้ตักเตือนคนชัว่และเขามิ ได้ หนักลับจากความชัว่ของ
เขา หรอืจากทางชัว่ของเขา เขาจะตายเพราะความชัว่ชา้
ของเขา  แต่  เจ้ าจะได้ชว่ยชวีติของเจ้าใหร้อดพ้นมาได้ 20  อ ีก
ประการหน่ึง ถ้าคนชอบธรรมหนักลับจากความชอบธรรม
ของเขา และได้กระทําความชัว่ชา้ และเราวางสิง่ท่ีสะดุดไว้
ตรงหน้าเขา เขาจะต้องตาย เพราะวา่เจ้ามิ ได้ ตักเตือนเขา
เขาจะตายเพราะบาปของเขา และจะไม่ มี ใครจดจําการกระ
ทําอนัชอบธรรมของเขาไว ้เลย  แต่ เราจะเรยีกรอ้งโลหติของ
เขาจากมือของเจ้า 21  แต่ ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนชอบธรรม
ไม่ ให ้กระทําบาปและเขามิ ได้ กระทําบาป เขาจะมี ช ีวติอยู ่ได้  
แน่ เพราะเขารบัคําตักเตือน และเจ้าก็ ได้ ชว่ยชวีติของเจ้า
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ให้รอดพ้นมาได้� 22  ณ  ท่ี น่ันพระหตัถ์ แห ่งพระเยโฮวาห ์
ได้ มาอยูเ่หนือข้าพเจ้า และพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จง
ลุกขึ้นออกไปยงัท่ี ราบ และเราจะพู ดก ับเจ้าท่ี น่ัน � 23 ดังน้ัน
ข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นออกไปยงัท่ี ราบ และดู เถิด สงา่ราศีของ
พระเยโฮวาห ์ก็  อยู ่ ท่ี น่ันอยา่งเดียวกับสงา่ราศีซ่ึงข้าพเจ้าได้ 
เหน็ที ่รมิแม่น้ําเคบาร์ และข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึ งด ิน

เอเสเคียลประกอบด้วยพระวญิญาณอกีครัง้
24  แต่ พระ วญิญาณ ได้ เสด็จ เข้า ใน ข้าพเจ้า กระทํา ให้

ข้าพเจ้ายนืขึ้น และพระองค์ตรสักับข้าพเจ้า และทรงบอก
ข้าพเจ้าวา่ �จงไป ขังตัวเจ้าไว้ภายในเรอืนของเจ้า 25  เจ้า  
โอ  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  ดู  เถิด เขาจะเอาเชอืกพันเจ้า และ
ผูกมัดเจ้าไวด้้วยเชอืกน้ัน  เจ้ าจึงออกไปท่ามกลางเขาไม่ ได้ 
26และเราจะกระทําใหลิ้น้ของเจ้าติ ดก ับเพดานปากของเจ้า
ดังน้ันเจ้าจะเป็นใบ้  ไม่ สามารถวา่กล่าวเขาได้ เพราะวา่เขา
ทัง้หลายเป็นวงศ์วานท่ีมักกบฏ 27  แต่ เม่ือเราพู ดก ับเจ้า เรา
จะให ้เจ้ าหายใบ้ และเจ้าจะกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ � องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ �  ผู้  ท่ี จะฟั งก ็ ให ้เขาได้ ฟัง 
และผู้ ท่ี จะปฏิเสธไม่ฟั งก ็ ให ้เขาปฏิเสธ เพราะเขาทัง้หลาย
เป็นวงศ์วานท่ีมักกบฏ�

4
หมายสําคัญแหง่การล้อมนครเยรูซาเล็มไว้

1 � เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าจงเอาก้อนอฐิมาวาง
ไว้ ข้าง หน้า เจ้า และ แกะ รูป เมือง หน่ึง ไว้ บน น้ัน คือ นคร
เยรูซาเล็ม 2 จงล้อมนครน้ันไว้และก่อกําแพงล้อมไว้รอบ
นครน้ันด้วย และก่อเชงิเทินไว ้สู้ นครน้ันและตัง้ค่ายรอบ
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นครไว้ และตัง้เครือ่งทะลวงกําแพงไวร้อบนคร 3 จงหากระ
ทะเหล็กมา และวางกระทะเหล็กน้ันต่างเป็นกําแพงเหล็ก
ระหวา่งเจ้ากับนครน้ัน และเจ้าจงหนัหน้าสู่นครน้ัน  ให ้นคร
น้ันถู กล ้ อม  แล ้วเจ้าจงกระชบัการล้อมเข้าไป  น่ี เป็นหมาย
สําคัญสําหรบัวงศ์วานอสิราเอล 4  แล ้วเจ้าจงนอนตะแคง
ข้างซ้ายและเราจะวางความชัว่ชา้แหง่วงศ์วานอสิราเอล
ไว้เหนือเจ้า  เจ้ านอนทั บอย ู่ ก่ี  วนั  เจ้ าจะแบกความชัว่ชา้
ของนครน้ันเท่าน้ั นว ัน 5 เพราะเราได้กําหนดวนัให ้แก่  เจ้ า
แล้ว คือสามรอ้ยเก้าสิบวนัเท่ากับจํานวนปี แห ่งความชัว่ชา้
ของเขา  เจ้ าจะต้องแบกความชัว่ชา้ของวงศ์วานอสิราเอล
นานเท่าน้ัน 6 และเม่ือเจ้ากระทําเชน่น้ีครบวนัแล้ว  เจ้ าจะ
ต้องนอนลงเป็ นคร ้ัง ท่ี สอง  แต่ นอนตะแคงข้างขวา และ
เจ้าจะแบกความชัว่ชา้ของวงศ์วานยูดาห์ เรากําหนดให ้
เจ้ าส่ี สิ บว ันว ันแทนปี 7 และเจ้าต้องตัง้หน้าตรงการล้อม
เยรูซาเล็มไว้ด้วยแขนเปลือยเปล่า และเจ้าจงพยากรณ์ สู้ 
นครน้ัน 8  และ  ดู  เถิด เราจะเอาเชอืกมัดเจ้าไว้  เจ้ าจะพลิก
จากข้างน้ีไปข้างโน้นไม่ ได้ จนกวา่เจ้าจะครบการล้อมนคร
ตามกําหนดวนัของเจ้า 9  เจ้ าจงเอาข้าวสาลี ข้าวบาร ์เลย ์ ถัว่
ยาง และถัว่แดง  ข้าวฟ่าง และเทียนแดง มาใส่ในภาชนะลูก
เดียวใชทํ้าเป็นขนมปังให ้เจ้า ระหวา่งท่ี เจ้ านอนตะแคงตาม
กําหนดวนัสามรอ้ยเก้าสิบวนัน้ัน  เจ้ าจะรบัประทานอาหาร
น้ี 10 และอาหารท่ี เจ้ ารบัประทานจะต้องชัง่ เป็ นว ันละยี ่สิ 
บเชเขล  เจ้ าจงรบัประทานตามเวลากําหนด 11 และน้ําเจ้า
ต้องตวงด่ืม คือหน่ึงในหกของฮินหน่ึง  เจ้ าจงด่ื มน ้ําตาม
เวลากําหนด 12 และเจ้าจะต้องรบัประทานต่างขนมปังข้าว
บาร ์เลย ์  ใช ้ไฟอุจจาระมนษุยป้ิ์งท่ามกลางสายตาของเขาทัง้
หลาย� 13และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �ประชาชนอสิราเอลจะ
ต้องรบัประทานขนมปังของเขาอยา่งมลทินอยา่งน้ี แหละ  
ณ ท่ามกลางประชาชาติ ซ่ึงเราจะขับไล่เขาไปอยู�่ 14  แล 
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้วข้าพเจ้าจึงกล่าววา่ �ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าข้า
 ดู  เถิด  จิ ตใจของข้าพระองค์ ไม่ เคยเป็นมลทินเลย เพราะ
ตัง้แต่ หน ุ่มๆมาจนบัดน้ี ข้าพระองค์ ไม่ เคยรบัประทานสิง่ท่ี
ตายเอง หรอืท่ี ถู กสัตว์ฉีกจนแหลกเป็นชิน้ๆ  ไม่มี  เน้ือสัตว ์ 
ท่ี พึงรงัเกียจเข้าไปในปากของข้าพระองค์ เลย � 15  แล ้ว
พระองค์จึงตรสักับข้าพเจ้าวา่ � ดู  เถิด เราจะยอมให ้เจ้ าใช้
มูลววัแทนอุจจาระของมนษุย์ ซ่ึงเจ้าจะใช้เตรยีมขนมปัง
ของ เจ้า� 16  พระองค์ ตรสั กับ ข้าพเจ้า อ ีกวา่ � บุ ตร แหง่
มนษุย ์เอย๋  ดู  เถิด เราจะทําลายอาหารหลักในเยรูซาเล็มเสีย
เขาจะต้องชัง่ขนมปังรบัประทาน ทัง้รบัประทานด้วยความ
หวาดกลัว และเขาจะตวงน้ําด่ืม ทั ้งด ่ื มด ้วยอาการอกสัน่
ขวญัหาย 17  เพื่อให ้ขาดขนมปังและน้ํา  ให ้ต่างคนต่างอก
สัน่ขวญัหาย และซูบผอมไปเพราะความชัว่ชา้ของเขาทัง้
หลาย�

5
การท่ีเอเสเคียลตัดผมเปรยีบได้กับโทษสามอยา่ง

1 � เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าจงเอามีดคมเล่มหน่ึง จง
เอามีดโกนของชา่งตัดผม จงโกนศีรษะและโกนเคราของ
เจ้า เอาตาชัง่สําหรบัชัง่มา  แบ ่งผมน้ันออก 2 เม่ือวนัการ
ล้อมครบถ้วนแล้ว  เจ้ าจงเผาหน่ึง ในสามส่วนเสียในไฟ
ท่ี กลางเมือง และเอาหน่ึงในสามอกีส่วนหน่ึงมา เอามีด
ฟันให้รอบเมือง และหน่ึงในสามอกีส่วนหน่ึง น้ัน  เจ้ าจง
ให้ลมพัดกระจายไป และเราจะชกัดาบออกตามไป 3 และ
เจ้าจงเอาเส้นผมน้ันมาหน่อยหน่ึ งม ัดติดไว ้ท่ี เส้ือคลุมของ
เจ้า 4 และเจ้าจงเอาผมเหล่าน้ีมาอ ีกบ ้าง จงโยนเข้าไปใน
ไฟให ้ไหม้ เสียในไฟน้ัน จากท่ีน่ันจะมีไฟเข้าไปในวงศ์วาน
อสิราเอลทัง้หมด 5  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ 
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 น่ี คือเยรูซาเล็ม เราตัง้เธอไว้ในท่ามกลางประชาชาติและ
ประเทศทัง้หลายท่ี อยู ่ล้อมรอบเธอ 6 และเยรูซาเล็มได้ เปล 
ี่ยนคําตัดสินของเราให้เป็นสิง่ ท่ีชัว่รา้ยยิง่กวา่ประชาชาติ 
ใดๆ และได้ เปล ่ียนกฎเกณฑ์ของเรามากยิง่กวา่ประเทศ
ท่ี อยู ่ ล้อมรอบ โดยปฏิเสธไม่รบัคําตัดสินของเรา และไม่
ดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา 7  เพราะฉะน้ัน  องค์ พระ ผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ัง น้ี วา่ เพราะเหตุวา่ เจ้า ดันทุรงัยิง่
กวา่ประชาชาติ ท่ีอยู ่รอบเจ้า และมิ ได้ ดําเนินตามกฎเกณฑ์
หรอืรกัษาคําตัดสินของเรา  แต่  ได้  ประพฤติ ตามคําตัดสิน
ของ ประชาชาติ ท่ี อยู ่รอบ เจ้า 8  เพราะ ฉะน้ัน  องค์ พระ ผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด  เรา  แม้ว ่าเราน่ีแหละ
เป็นปฏิ ปักษ์ กับเจ้า เราจะพิพากษาลงโทษท่ามกลางเจ้า
ท่ามกลางสายตาของประชาชาติ ทัง้หลาย 9 และเพราะการ
อนัน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของเจ้า เราจะกระทําท่ามกลาง
เจ้าอยา่งท่ีเราไม่เคยกระทํามาก่อนเลย และเราจะไม่กระ
ทําอยา่งน้ั นอ ีกต่อไป 10 เพราะฉะน้ันบิดาจะกินบุตรชาย
ของตนท่ามกลางเจ้าทัง้หลาย และบรรดาบุตรชายจะกิน
บรรดาบิดาของเขา ทัง้หลาย และเราจะพิพากษาลงโทษ
เจ้า  ผู้ ใดในพวกเจ้าท่ี เหลืออยู ่ เราจะให้กระจัดกระจายไป
ตามลมทุกทิศาน ุทิศ 11 เพราะฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าจึงตร ัสว ่า เรามี ช ีวิตอยู ่แน่  ฉันใด  แน่  ที เดียวเพราะเจ้า
ได้กระทําให้สถานบร ิสุทธ ์ิของเราเป็นมลทินไปด้วยสิง่น่า
สะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของเจ้า และด้วยสิง่ลามกทัง้สิน้ของ
เจ้า เพราะฉะน้ันเราจะตัดเจ้าลง  นัยน์ ตาของเราจะไม่ ปรานี 
เราจะไม่สงสารด้วย 12 พวกเจ้าหน่ึงในสามส่วนจะล้มตาย
เพราะโรคระบาด และถูกผลาญด้วยการกันดารอาหารใน
หมู่พวกเจ้า  อ ีกหน่ึงในสามส่วนจะล้มตายด้วยดาบอยู่รอบ
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เจ้า และอกีหน่ึงในสามส่วนเราจะใหก้ระจัดกระจายไปตาม
ลมทุกทิศาน ุทิศ และเราจะชกัดาบออกไล่ตามเขาทัง้หลาย
ไป 13  เชน่ น้ี  แหละ ความกริว้ของเราจะมอดลง และเรา
จะระบายความโกรธของเราจนหมดและพอใจ และเขาทัง้
หลายจะได้ทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห ์ได้  กล ่าวเชน่น้ีด้วย
ใจจดจ่อเม่ือความโกรธของเราต่อเขามอดลงแล้ว 14  ยิง่
กวา่น้ัน เราจะกระทําให ้เจ้ าถูกทิง้ไว ้ให ้เสียไปเปล่าๆ และ
เป็ นที ่ ถู กตําหนิ ติ เตียนท่ามกลางประชาชาติทัง้หลายท่ี อยู ่
ล้อมรอบเจ้า และในสายตาของบรรดาผู้ ท่ี ผ่านไปมา 15  เจ้ 
าจะเป็ นที ่เขาประณามและเยย้หยนั เป็นคําสัง่สอนและเป็ 
นที น่่าหวาดเสียวแก่ ประชาชาติ  ท่ีอยู ่ล้อมรอบเจ้า เม่ือเราจะ
พิพากษาลงโทษเจ้า ด้วยความกริว้และความเกรีย้วกราด
และการต่อวา่อยา่ง รุนแรงของเรา  เรา พระเยโฮวาห ์ได้ 
ลัน่วาจาเชน่น้ี แล้ว 16 เม่ือเราจะปล่อยลูกธน ูมฤตยู  แห ่งกา
รกันดารอาหาร คือลูกธน ูแห ่งการทําลายในท่ามกลางเจ้า
ซ่ึงเราจะปล่อยไปทําลายเจ้า และเม่ือเราเพิม่การกันดาร
อาหารให ้เจ้า และทําลายอาหารหลักของเจ้าเสีย 17 เราจะ
ส่งการกันดารอาหารและสัตว์ป่ารา้ยมาสู้ เจ้า และมันจะร ิ
บลู กหลานของเจ้าไปเสีย โรคระบาดและโลหติจะผ่านเจ้า
และเราจะนําดาบมาเหนือเจ้า เราคือพระเยโฮวาห ์ได้ ลัน่
วาจาเชน่น้ี แล้ว �

6
ทรงสาปแชง่ภูเขาทัง้หลายของอสิราเอล

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตร
แหง่มนษุย ์เอย๋ จงมุ่งหน้าของเจ้าตรงท่ี ภู เขาทัง้หลายของ
อสิราเอล และจงพยากรณ์ กล ่าวโทษภูเขาน้ัน 3 และกล่าว
วา่  ภู เขาทัง้หลายของอสิราเอลเอย๋ จงฟังพระวจนะขององค์
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พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี 
แก่  ภู เขาทัง้หลายและแก่ เนินเขา และหว้ยและหุบเขาทัง้
หลายวา่  ดู  เถิด เราจะนําดาบมาเหนือเจ้า และเราจะทําลาย
ปู ชน ียสถานสูงของเจ้าเสีย 4 แท่นบูชาทัง้หลายของเจ้าจะ
รกรา้ง และพวกรูปเคารพของเจ้าจะแตกหกัเสีย และเรา
จะเหวีย่งคนท่ี ถู กฆ่าสังเวยของเจ้าน้ันลงต่อหน้ารูปเคารพ
ของเจ้า 5 และเราจะวางศพคนอสิราเอลไว ้หน ้ารูปเคารพ
ของเขา และเราจะกระจายกระดูกของเจ้ารอบแท่นบูชา
ของเจ้า 6  เจ้ าอาศัยอยู ่ท่ีไหนๆ เมืองของเจ้าจะรา้งและปู 
ชน ียสถานสูงของเจ้าจะรกรา้ง ดังน้ันแหละแท่นบูชาของ
เจ้าจะรา้งและรกรา้ง  รู ปเคารพของเจ้าจะหกัและสิน้สุดลง
 รู ปเคารพทัง้หลายของเจ้าจะถูกตัดลง และการงานของเจ้า
จะถูกกวาดทิง้เสียสิน้ 7 และคนท่ี ถู กฆ่าจะล้มลงท่ามกลาง
เจ้า และเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์

บางคนจะรอดจากความตาย
8  แต่ เราจะให ้เจ้ าเหลืออยู่บ้างเป็นบางคน เพื่อเจ้าจะ

มีบางคนท่ามกลางประชาชาติ ท่ี  หนี พ้นดาบไป เม่ือเจ้าจะ
กระจายไปอยู่ในประเทศต่างๆ 9  แล ้วคนในพวกเจ้าท่ี หนี ไป
ได้ น้ัน จะระลึกถึงเราท่ามกลางประชาชาติ ทัง้หลาย ซ่ึงเขา
ถูกกวาดไปเป็นเชลยน้ัน เพราะใจของเราแหลกสลายเน่ือง
ด้วยใจแพศยาของเขาซ่ึงได้พรากจากเราไป และเน่ืองด้วย
ตาของเขาท่ี มองดู  รู ปเคารพด้วยใจแพศยาน้ัน และเขาจะ
เกลียดตัวเองเน่ืองจากความชัว่รา้ยซ่ึงเขาได้กระทําในสิง่
ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของเขาด้วย 10 เขาจะทราบวา่เรา
คือพระเยโฮวาห์ เรามิ ได้  พู ดพล่อยๆวา่ เราจะกระทําการ
รา้ยน้ี แก่  เขา �
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โรคระบาดในแผ่นดิน
11  องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าพระเจ้าตร ัสด ัง น้ี วา่ �จงตบมือ

และกระทืบเท้าของเจ้า และกล่าววา่ อนิจจาสําหรบัการก
ระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้แหง่วงศ์วานอสิราเอล  เหตุ 
วา่เขาทัง้หลายจะล้มลงด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร
และด้วยโรคระบาด 12  ผู้  ท่ีอยู ่หา่งไกลออกไปจะตายด้วย
โรคระบาด  ผู้  ท่ีอยู ่ ใกล้  ก็ จะล้มตายด้วยดาบ และผู้ ท่ี  เหลือ
อยู ่และถู กล ้อมไว้จะตายด้วยการกันดารอาหาร เราจะให้
ความเกรีย้วกราดของเรามีเหนือเขาจนกวา่จะมอดลง  เชน่
น้ี  แหละ 13 และเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ เม่ือคนท่ี 
ถู กฆ่านอนอยูท่่ามกลางรูปเคารพของเขารอบแท่นบูชาของ
เขา บนเนินเขาสูงทุกแหง่ บนยอดเขาทัง้สิน้  ท่ี  ใต้  ต้นไม้  เข 
ียวทุกต้น และใต้ต้นโอก๊ใบดกทุกต้น  ไม่  วา่ท่ี ใดๆท่ีเขาถวาย
กลิ ่นที ่พึงใจแก่ รู ปเคารพทัง้สิน้ของเขา 14 และเราจะยื่ นม ือ
ของเราออกต่อสู้ เขา และกระทําให ้แผ่ นดินน้ันรกรา้ง และ
ทิง้รา้งตลอดท่ีอาศัยทัง้สิน้ของเขา คือรกรา้งมากกวา่ถิน่ทุ 
รก ันดารท่ีไปทางดิบลา  แล ้วเขาจึงจะรูว้า่เราคือพระเยโฮ
วาห�์

7
พระเจ้าทรงพิพากษาอสิราเอล

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � 
เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  องค์ พระ ผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรสั
กับแผ่นดิ นอ ิสราเอลดังน้ี วา่  อวสาน ความสิน้สุดได้มาถึง
ทัง้ส่ี มุ มของแผ่นดินแล้ว 3  บัดน้ี บัน้ปลายก็มาถึงเจ้าแล้ว
และเราจะปล่อยความโกรธของเรามาเหนือเจ้าทัง้หลาย
และจะพิพากษาเจ้าตามวถีิทางทัง้หลายของเจ้า และเราจะ
ตอบสนองการกระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของเจ้าแก่ 
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เจ้า 4  นัยน์ ตาของเราจะไม่เมตตาเจ้า และเราจะไม่ สงสาร 
 แต่ เราจะตอบสนองต่อวถีิทางทัง้หลายของเจ้าแก่ เจ้ าเอง
และสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนของเจ้าจะอยู่ท่ามกลางเจ้า  แล 
้วเจ้าจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห์ 5  องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  วบิัติ  แล ้ วว ิบั ติ  เล่า  ดู  เถิด  วบิัติ มาถึง
แล้ว 6 ความสิน้สุดมาถึงแล้ว อวสานน้ันมาถึง มันต่ืนขึ้น
ต่อสู้ เจ้า  ดู  เถิด  วบิัติ มาถึงแล้ว 7  โอ ชาวแผ่นดินเอย๋ เวลา
เชา้มาถึงแล้ว เวลามาถึงแล้ว วนัแหง่ความโกลาหลใกล้ 
เข ้ามาแล้ว และไม่ ใช ่เสียงโห่รอ้งยนิดี ท่ี บนภู เขา 8  บัดน้ี  
ไม่ ชา้แล้วเราจะเทความเดือดดาลของเราลงบนเจ้า และ
กระทําให้ความโกรธของเรา ซ่ึ งม ีต่อเจ้า ถึงท่ี สําเรจ็ และ
เราจะพิพากษาเจ้าตามวถีิทางทัง้หลายของเจ้า และเราจะ
ตอบสนองเจ้าสําหรบัการกระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้
ของเจ้า 9  นัยน์ ตาของเราจะไม่ เมตตา และเราจะไม่ สงสาร 
เราจะตอบสนองเจ้าตามวถีิทางทัง้หลายของเจ้า และตาม
การกระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนของเจ้าซ่ึงอยู่ท่ามกลางเจ้า
 แล ้วเจ้าจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห ์ผู้ โบยตี 10  ดู  เถิด  
วนัน้ัน  ดู  เถิด มาถึงแล้ว เวลาเชา้ออกมาแล้ว พลองก็บาน
แล้ว ความเยอ่หยิ ่งก ็ ผลิ  ดอก 11 ความทารุณได้เจรญิเป็น
พลองชัว่รา้ย จะไม่ มี ใครเหลืออยู ่เลย ประชาชนของเขาก็ 
ไม่มี  สิ ่งของของเขาก็ ไม่มี  ไม่มี ใครรอ้งครํา่ครวญเผื่อพวก
เขาเลย 12 เวลาน้ันมาถึงแล้ว วนัน้ั นก ็ ใกล้  เข้า อยา่ให ้ผู้ ซ้ื อด 
ี ใจ อยา่ให ้ผู้ ขายเสียใจ เพราะพระพิโรธอยู่เหนือประชาชน
ทัง้สิน้ของเธอ 13 เพราะวา่ผู้ขายจะไม่ ได้  กล ับไปยงัสิง่ท่ีเขา
ได้ขายไป ขณะเม่ือเขาย ังม ี ช ีวิตอยู่ เพราะวา่นิ มิ  ตน ้ั นก ็ เก 
ี่ยวข้องกับประชาชนทัง้มวล และจะไม่ หนักลับ และเพราะ
ความชัว่ชา้ของเขา จึงจะไม่ มี  ผู้ ใดรกัษาชวีติไว ้ได้ 14 เขาได้
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เป่าแตรแล้ว และได้เตรยีมทุกอยา่งไว ้พรอ้ม  แต่  ไม่มี ใคร
เข้าสงคราม เพราะวา่พิโรธของเราอยู่ เหนือประชาชนทัง้
สิน้ของเธอ 15ดาบก็ อยู ่ ข้างนอก โรคระบาดและการกันดาร
อาหารก็ อยู ่ ข้างใน  ผู้  ท่ีอยู ่ในทุ่งนาจะตายเสียด้วยดาบ และ
ผู้ ท่ีอยู ่ในเมืองการกันดารอาหารและโรคระบาดจะกินเสีย
16  แต่  ผู้  หน ่ึงผู้ใดท่ีรอดตายได้จะหนีไปอยู่บนภูเขาเหมือน
นกเขาแหง่หุบเขา  ทุ กคนก็รอ้งครวญครางเพราะความชัว่
ชา้ของตน 17 มือทัง้สิน้จะออ่นแอ และเข่าทัง้หมดจะออ่น
เหมือนน้ํา 18 เขาทัง้หลายจะคาดเอวไวด้้วยผ้ากระสอบ และ
ความสัน่สะท้านจะครอบเขาไว้ ความละอายจะอยู ่ท่ี ใบหน้า
ของเขาทุกคน และศีรษะของเขาจะล้านหมด 19 เขาจะโยน
เงนิของเขาไปในถนน และทองคําของเขาจะถูกเอาออกไป
เสีย เงนิและทองของเขาไม่อาจท่ีจะชว่ยเขาให้พ้นในวนั
แหง่พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ เขาจะใหห้ายหวิ หรอืบรรจุ 
ให ้เต็ มท ้องด้วยเงนิทองก็ ไม่ได้ เพราะวา่เป็นสิง่ท่ีสะดุดให้
เขาทําความชัว่ชา้ 20 เขานําความงดงามแหง่เครือ่งประดับ
ของเขามาแสดงออกถึงความสงา่ผ่าเผย และเขาสรา้งรูป
เคารพด้วยสิง่ ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนและน่าเกลียดน่าชงัของ
เขาไว้ภายในเครือ่งประดั บน ้ัน เพราะฉะน้ันเราจะกระทํา
ให ้สิ ่งน้ี อยู ่หา่งไกลจากเขา 21 และเราจะมอบสิง่เหล่าน้ัน
ไวใ้นมือของชนต่างด้าวใหเ้ป็นของรบิ และแก่คนชัว่ในแผ่น
ดินโลกใหเ้ป็นของปล้นได้ และเขาทัง้หลายจะกระทําใหเ้ป็น
มลทิน 22 เราจะหนัหน้าของเราไปเสียจากเขาด้วย  แล ้ว
เขาจึงจะกระทําสถานท่ีลับของเราให ้มัวหมอง โจรจะเข้า
มาในสถานท่ีลั บน ้ันและกระทําให้เป็นมลทิน 23 จงทําโซ่ 
ตรวน เพราะวา่แผ่นดินน้ันเต็ มด ้วยคดี ท่ี แปดเป้ือนด้วย
โลหติ และเมืองก็เต็ มด ้วยความทารุ ณ 24 ฉะน้ันเราจะนํา
ประชาชาติ ท่ี ชัว่รา้ยท่ีสุดมาถือกรรมสิทธิบ์้านเรอืนของเขา
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และเราจะให ้ทิฐิ ของคนท่ี แข ็งแรงน้ันสิน้สุดลง และสถาน
ท่ี บรสุิทธิ ์ของเขาจะเป็นมลทิน 25 เม่ือการทําลายมาถึง เขา
จะแสวงหาสันติ ภาพ  แต่  ก็  ไม่มี  เลย 26  วบิัติ มาถึงแล้ว  วบิัติ 
จะมาถึ งอ ีก ข่าวลือจะเกิดตามข่าวลือ เขาจะแสวงหานิ มิ ต
จากผู้ พยากรณ์  แต่  พระราชบัญญัติ จะพินาศไปจากปุโรหติ
และคําปรกึษาจะปลาตไปจากพวกผู้ ใหญ่ 27  กษัตรยิ ์จะไว ้
ทุกข์ และเจ้านายจะคลุมกายด้วยความทอดอาลัย และมือ
ของประชาชนแหง่แผ่นดินน้ันจะสัน่เทา เราจะกระทําแก่
เขาตามทางของเขา และเราจะพิพากษาเขาตามสมควร
แก่การกระทําของเขา และเขาจะทราบวา่เราคือพระเยโฮ
วาห�์

8
เอเสเคียลนิ มิ ตเหน็คนอสิราเอลไหว ้รู ปเคารพ

1 ต่อมาเม่ือว ันที ่ หา้ เดือนท่ี หก ในปี ท่ีหก  ขณะท่ี ข้าพเจ้า
น่ังอยู่ในเรอืนของข้าพเจ้า และพวกผู้ ใหญ่ ของพวกยูดาห์
น่ังอยู ่หน ้าข้าพเจ้า พระหตัถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ลงมาบนข้าพเจ้า  ณ  ท่ี  น้ัน 2  แล ้วข้าพเจ้าก็ มองดู และดู 
เถิด  มี สัณฐานอยา่งไฟ เบื้องล่างของส่วนท่ีมองเหน็เป็น
เอวน้ันเป็นไฟ เหนือเอวขึ้นไปเหมือนความสุกปลัง่ประหน่ึง
ทองสัมฤทธิ ์ท่ี  แวบวาบ 3 ท่านยื่นส่วนท่ี มี สัณฐานเป็ นม ือ
น้ันออกมาจับผมของข้าพเจ้าปอยหน่ึง และพระวญิญาณ
ได้ยกข้าพเจ้าขึ้นระหวา่งพิภพและสวรรค์ และนําข้าพเจ้า
มาถึงเยรูซาเล็มในนิ มิ ตของพระเจ้า  มาย ังทางเข้าประตู
ด้านเหนือของลานชัน้ใน ซ่ึงเป็ นที ่ตัง้รูปของความหวงแหน
ซ่ึงกระทําให้บังเกิดความหวงแหน 4  ดู  เถิด สงา่ราศีของ
พระเจ้าของอสิราเอลก็ อยู ่ ท่ีน่ัน เหมือนอยา่งนิ มิ ตท่ีข้าพเจ้า
ได้ เห ็นในท่ี ราบ 5  แล ้วพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่
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มนษุย ์เอย๋  บัดน้ี จงเงยหน้าขึ้นไปดูทางทิศเหนือ� ข้าพเจ้า
จึง เงยหน้าขึ้นมองไปดูทางทิศเหนือ และดู เถิด ทางทิศ
เหนือของประตูแท่นบูชาในทางเข้า  รู ปความหวงแหนน้ี อยู ่ 
ท่ีน่ัน 6 และพระองค์ตรสักับข้าพเจ้ายิง่กวา่น้ั นอ ี กวา่ � บุ ตร
แหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าไม่ เห ็นหรอืวา่เขาทําอะไร คือการกระทํา
อนัน่าสะอดิสะเอยีนท่ี ยิง่ใหญ่ ซ่ึงวงศ์วานอสิราเอลกระทํา
กันอยู ่ท่ี น่ี ซ่ึงจะทําให้เราออกไปให้ไกลจากสถานบร ิสุทธ ิ
์ ของ เรา  แต่  เจ้ าจงหนักลับมาอกีแล้วจะได้ เห ็น สิง่ ท่ี น่า
สะอดิสะเอยีนท่ี ยิง่ใหญ่  กวา่น ้ี อกี � 7 และพระองค์ทรงนํา
ข้าพเจ้ามาถึงประตู ลาน และเม่ือข้าพเจ้ามองดู  ดู  เถิด  ก็  
เห ็นชอ่งหน่ึงอยู่ในกําแพง 8  แล ้วพระองค์ตรสักับข้าพเจ้า
วา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงเจาะเข้าไปในกําแพง� และเม่ือ
ข้าพเจ้าได้เจาะเข้าไปในกําแพงแล้ว  ดู  เถิด  มี  ประตู  อยู ่ ประตู  
หน่ึง 9 และพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จงเข้าไปดู สิ ่งท่ีน่า
สะอดิสะเอยีนอนัชัว่รา้ย ซ่ึงเขากระทํากั นที ่ น่ี � 10 ดัง น้ัน
ข้าพเจ้าจึงเข้าไปและได้ เหน็  ดู  เถิด  มี ภาพสัตว์เล้ือยคลาน
ในทุ กรู ปแบบ และสัตว ์ท่ี พึงรงัเกียจและรูปเคารพทัง้สิน้
ของวงศ์วานอสิราเอลปรากฏอยู่บนผนังโดยรอบ 11 และ
มีพวกผู้ ใหญ่  แห ่งวงศ์วานอสิราเอลเจ็ดสิบคนยนือยู่ข้าง
หน้ารูปเหล่าน้ัน และมียาอาซันยาห์  บุ ตรชายชาฟานยนื
อยู่ในหมู่พวกเขาทัง้หลาย ต่างก็ มี กระถางไฟอยู่ในมือ และ
ควนัหนาทึบแหง่เครือ่งบูชาก็ขึ้นไปข้างบน 12  แล ้วพระองค์
ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าได้ เห ็นแล้วมิ 
ใช ่หรอืวา่พวกผู้ ใหญ่ ของวงศ์วานอสิราเอลกระทําอะไรอยู่
ในท่ี มืด  ทุ กคนต่างก็ อยู ่ในหอ้งรูปภาพของตนเพราะเขาทัง้
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หลายพูดวา่ �พระเยโฮวาห ์ไม่ ทอดพระเนตรเหน็เรา พระเย
โฮวาห์ทรงทอดทิง้แผ่นดินน้ีเสียแล้ว� � 13  พระองค์ ตรสั
กับข้าพเจ้าด้วยวา่ � เจ้ าจงหนักลับมาอกีแล้วเจ้าจะเหน็
สิง่ ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนซ่ึงเขากระทํายิง่กวา่น้ี อกี � 14  แล ้ว
พระองค์ทรงนําข้าพเจ้ามาถึงทางเข้าประตูพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ ด้านเหนือ และดู เถิด  ท่ี น่ั นม ี ผู้ หญิงหลาย
คนน่ังรอ้งไห้อาลัยเจ้าพ่อทัมมุส 15  แล ้วพระองค์ตรสักับ
ข้าพเจ้าวา่ � โอ  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าได้ เห ็นแล้วใช ่ไหม 
 เจ้ าจงหนักลับมาอกีแล้วจะเหน็สิง่ ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนยิง่
กวา่สิง่เหล่าน้ี อกี � 16  แล ้วพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าเข้ามา
ในลานชัน้ในแหง่พระนิเวศของพระเยโฮวาห์  ดู  เถิด ตรง
ประตูพระวหิารของพระเยโฮวาห์ ระหวา่งมุขและแท่นบู ชา 
 มี ชายประมาณยี ่สิ บหา้คนหนัหลังให้พระวหิารแหง่พระเย
โฮวาห์  หน ้าของเขาหนัไปทางทิศตะวนัออก กําลังนมัสการ
พระอาทิตย์ตรงทิศตะวนัออกน้ัน 17  แล ้วพระองค์ตรสักับ
ข้าพเจ้าวา่ � โอ  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าได้ เห ็นแล้วใช ่ไหม  
ท่ี  วงศ์ วานยูดาห์กระทําสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนซ่ึงเขากระทํา
อยู ่ท่ี น่ี เป็นสิง่เล็กน้อยหรอื ด้วยวา่เขากระทําให ้แผ่ นดิน
เต็มไปด้วยความรุนแรง และกลับมายัว่ยุ ให ้เราโกรธแล้ว  
ดู  เถิด เขาทัง้หลายเอากิง่ไม้มาแตะจมูกของเขา 18  เพราะ
ฉะน้ัน เราจะกระทําด้วยความพิโรธ  นัยน์ ตาของเราจะไม่ 
ปรานี และเราจะไม่ สงสาร  แม้ว ่าเขาจะรอ้งด้วยเสียงอนัดัง
ใส่ หู ของเรา เราจะไม่ฟังเขา�

9
 ทูตสวรรค์ ของพระเจ้าอยูเ่บื้องหลังศั ตรู ของอสิราเอล

1  แล ้วพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงดังเข้าหูข้าพเจ้าวา่
� เจ้ า ทัง้หลาย ผู้ เป็นพนักงานทําโทษประจํา เมือง จงเข้า
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มาใกล้  ให ้ต่างคนถืออาวุธสําหรบัทําลายมาด้วย� 2  และ 
 ดู  เถิด  มี ชายหกคนเข้ามาจากทางประตู บน ซ่ึงหนัหน้า
ไปทางเหนือ  ทุ กคนถืออาวุธสําหรบัฆ่ามา  มี ชายคนหน่ึง
นุ่งหม่ผ้าป่าน  หนี บหบีเครือ่งเขียนมากับคนเหล่าน้ันด้วย
และเขาทัง้หลายเข้าไปยนือยู ่ท่ี ข้างแท่นทองสัมฤทธิ์ 3 สงา่
ราศีของพระเจ้าของอสิราเอลได้เหาะขึ้นไปจากเครูบ  แล ้ว
ซ่ึงเป็ นที ่เคยสถิตไปยงัธรณี ประตู พระนิเวศ และพระองค์
ตรสัเรยีกชายผู้ ท่ี นุ่งหม่ผ้าป่าน  ผู้  ท่ี  หนี บหบีเครือ่งเขียน
4 และพระเยโฮวาห์ตรสั กับเขาวา่ �จงผ่านไปท่ามกลาง
นครน้ันให ้ตลอด คือตลอดท่ามกลางกรุงเยรูซาเล็ม และ
ทําเครือ่งหมายไว้บนหน้าผากของประชาชนท่ี ถอนหายใจ 
และรํา่ไห้เพราะสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิ ้นที ่กระทํากันท่า
มกลางนครน้ัน� 5 และพระองค์ตรสักับคนอื่นๆซ่ึงข้าพเจ้า
ได้ย ินว ่า �จงผ่านไปตลอดนครตามชายคนน้ันไปและฆ่า
ฟันเสีย  นัยน์ ตาของเจ้าอยา่ได้ ปรานี และเจ้าอยา่สงสาร
เลย 6 จงฆ่าให้ตายทัง้คนแก่ คนหนุ่มๆ สาวๆ ทัง้เด็กๆ และ
ผู้ หญิง  แต่ อยา่เข้าใกล้ ผู้  ท่ี  มี  เครือ่งหมาย และจงเริม่ต้ นที 
่สถานบร ิสุทธ ์ิของเรา� ดังน้ันเขาจึงตัง้ต้ นก ับพวกคนแก่ 
ผู้ ซ่ึงอยู ่หน ้าพระนิเวศน้ัน 7  แล ้วพระองค์ตรสักับพวกเขา
วา่ �จงกระทําให้พระนิเวศเป็นมลทิน จงทิง้ ผู้ ท่ี  ถู กฆ่าให้
เต็ มลาน จงไปเถิด� เขาทัง้หลายจึงออกไปและฆ่าฟั นที ่
ในนคร 8 ต่อมาขณะท่ีเขากําลังฆ่าฟันอยู่น้ันเหลือข้าพเจ้า
แต่ ลําพัง ข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึ งด ิ นร ้องวา่ � อนิจจา  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  พระองค์ จะทรงทําลายคนอสิราเอล
ท่ี เหลืออยู ่น้ันทัง้สิน้ในการท่ี พระองค์ ทรงระบายความกริว้
ของพระองค์เหนือเยรูซาเล็มหรอื� 9  แล ้วพระองค์ตรสักับ
ข้าพเจ้าวา่ �ความชัว่ชา้ของวงศ์วานอสิราเอลและยูดาห ์
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ใหญ่  ยิง่ นัก  แผ่ นดิ นก ็เต็ม ไปด้วยโลหติ และความอยุ ติ 
ธรรม ก็ เต็ม นคร เพราะ เขา กล่าว วา่ �พระ เย โฮ วาห์ทรง
ทอดทิง้แผ่นดินน้ี แล้ว และพระเยโฮวาห ์ไม่ ทอดพระเนตร
อกี� 10 สําหรบัเรา  นัยน์ ตาของเราจะไม่ ปรานี และเราจะ
ไม่ สงสาร  แต่ เราจะตอบสนองตามการประพฤติของเขา
เหนือศีรษะของเขาทัง้หลาย� 11 และดู เถิด ชายคนท่ีนุ่ง
หม่ผ้า ป่านหนีบหบีเครือ่ง เขียน น้ัน  ได้ นํา ถ้อยคํากลับมา
กล่าววา่ �ข้าพระองค์ ได้ กระทําตามท่ี พระองค์ ทรงบัญชาข้า
พระองค์ ไว ้น้ันแล้ว�

10
การโปรยไฟแหง่การแก้แค้นเหนือนครเยรูซาเล็ม

1  แล ้วข้าพเจ้าก็ มองดู  ดู  เถิด  ท่ี ท้องฟ้าซ่ึงอยู่เหนือศีรษะ
ของเหล่าเครูบ  มี อะไรปรากฏขึ้นเหนือเครู บน ัน้เหมือนไพทูร
ย์  มี สัณฐานคล้ายพระท่ี น่ัง 2 และพระองค์ตรสักับชายท่ีนุ่ง
หม่ผ้าป่านวา่ �จงเข้าไปท่ามกลางวงล้อซ่ึงอยู ่ภายใต้ เครูบ
จงเอามือกอบถ่านคุจากท่ามกลางเหล่าเครูบ นําไปโปรย
เหนือนครน้ัน� และชายคนน้ั นก ็ เข ้าไปท่ามกลางสายตา
ของข้าพเจ้า 3 ฝ่ายเหล่าเครู บน ้ันย ืนที ่ด้านขวาของพระ
นิเวศ ขณะเม่ือชายคนน้ันเข้าไป และเมฆก็คลุมอยูเ่ต็มลาน
ชัน้ใน 4 และสงา่ราศีของพระเยโฮวาห ์ก็ ขึ้นจากเครูบไปยงั
ธรณี ประตู พระนิเวศ และพระนิเวศน้ั นก ็ มี เมฆคลุมอยู ่เต็ม 
และลานน้ั นก ็เต็มไปด้วยความสุกใสแหง่สงา่ราศีของพระ
เยโฮวาห์ 5 และเสียงปีกของเหล่าเครู บน ั ้นก ็ ได้ ยนิไปถึงลาน
ชัน้นอก เหมือนพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์
เม่ือพระองค์ ตรสั 6 และต่อมาเม่ือพระองค์ มี พระบัญชาสัง่
ชายท่ีนุ่งหม่ผ้าป่านวา่ �จงไปเอาไฟมาจากกลางวงล้อ และ
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จากกลางเหล่าเครูบ� ชายคนน้ั นก ็ เข ้าไปยนือยู่ข้างๆวงล้อ
เหล่าน้ัน 7 เครูบตนหน่ึงได้ยื่ นม ือของตนออกมาระหวา่งเห
ล่าเครูบไปยงัไฟซ่ึงอยู่ระหวา่งเหล่าเครูบ หยบิไฟขึ้นมาบ้าง
และใส่มือของชายท่ีนุ่งหม่ผ้าป่าน ชายน้ั นก ็นําไฟออกไป

 สิ ่งท่ี มี  ช ีวติอยู่ (คือเครูบ� เป็นตัวแทนพระเจ้า
8 ปรากฏ วา่ ใน เห ล่า เค รู บน ้ั นม ีอะไร อยู ่ใต้  ปี กอ ยา่ งมื 

อมนษุย ์9 และข้าพเจ้ามองดู  ดู  เถิด  มี วงล้ออยู ่สี ่อนัข้างๆ
เหล่าเครูบ  อยู ่ข้างเครูบตนละหน่ึงวงล้อ ลักษณะของวงล้อ
น้ันเหมือนแสงพลอยเขียว 10 ลักษณะสัณฐานวงล้อทัง้ส่ีน้ั 
นก ็ เหมือนกัน เหมือนวงล้อซ้อนในวงล้อ 11 เม่ือวงล้อน้ี ไป  
ก็ ไปได้ข้างหน่ึงข้างใดในข้างทัง้ส่ี โดยไม่ต้องหนัเลยในเวลา
ไป ถ้าอนัหน้ามุ่งหน้าไปทางไหน วงล้ ออ ั นอ ่ื นก ็ตามไปโดย
ไม่ต้องหนัในขณะท่ี ไป 12 และทัง้ตัว  ด้านหลัง  มือ  ปีก และ
วงล้ อม ี นัยน์ ตาเต็มอยู ่รอบ ทัง้ส่ีน้ั นก ็ มี วงล้อของตัว 13วงล้อ
เหล่าน้ัน  ท่ี ข้าพเจ้าได้ย ินก ับหูเขาเรยีกวา่ � โอ วงล้ อก ังหนั
เอย๋� 14  มี  หน ้าส่ี หน ้าทัง้น้ัน  หน ้าแรกเป็นหน้าเครูบ  หน้าท่ี 
สองเป็นหน้ามนษุย์ และหน้าท่ีสามเป็นหน้าสิงโต และท่ี สี ่
เป็นหน้านกอนิทรี 15และเหล่าเครู บก เ็หาะขึ้น เป็นสิง่ท่ี มี  ช ีวิ
ตอยู ่ท่ี ข้าพเจ้าเคยเหน็อยูร่มิแม่น้ําเคบาร์ 16 เม่ือเหล่าเครูบ
ไป วงล้ อก ็ตามข้างไปด้วย และเม่ือเหล่าเครูบกางปีกออก
เพื่ อบ ินขึ้นจากพิ ภพ วงล้อเหล่าน้ั นก ็ ไม่ หนัไปจากข้างๆเห
ล่าเครูบเลย 17 เม่ือเหล่าเครูบหยุดน่ิง  เหล่ าวงล้ อก ็ หยุดน่ิง 
เม่ือเหล่าเครูบเหาะขึ้น  เหล่ าวงล้ อก ็เหาะขึ้นไปด้วย เพราะ
วา่วญิญาณของสิง่ท่ี มี  ช ีวิตอยู่น้ันอยู่ในวงล้อ 18  แล ้วสงา่
ราศีของพระเยโฮวาห ์ได้ ไปจากธรณี ประตู พระนิเวศ สถิต
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เหนือเหล่าเครูบ 19 เม่ือเหล่าเครูบออกไปก็กางปีกออกบิน
ขึ้นไปจากพิภพท่ามกลางสายตาของข้าพเจ้า วงล้ อก ็ตาม
ข้างไปด้วย และไปยนือยู ่ท่ี ทางเข้าประตูด้านตะวนัออกของ
พระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห์ และสงา่ราศีของพระเจ้าของ
อสิราเอลก็ อยู ่เหนือเครูบเหล่าน้ัน 20  เหล่าน้ี เป็นสิง่ท่ี มี  ช ีวิ
ตอยู่ซ่ึงข้าพเจ้าได้ เห ็นภายใต้พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลท่ีรมิแม่
น้ําเคบาร์ และข้าพเจ้าทราบวา่ เป็นเหล่าเครูบ 21 เครู บท 
ุกตนมี สี ่ หน ้าและส่ี ปีก และภายใต้ ปี กมีสัณฐานเหมือนมื 
อมนษุย ์22 ส่วนสัณฐานของหน้าเหล่าน้ัน เป็นหน้าทัง้รูปทัง้
ตัว ซ่ึงข้าพเจ้าได้ เหน็ที ร่มิแม่น้ําเคบาร์ เครู บท ุกตนออกตรง
ไปข้างหน้าของตน

11
พระเจ้าทรงพระพิโรธพวกเจ้านายท่ี มุสา 

1 พระวญิญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้น และนําข้าพเจ้ามายงั
ประตูด้านตะวนัออกของพระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห์ซ่ึงหนั
หน้าไปทิศตะวนัออก  ดู  เถิด  ท่ี ทางเข้าประตู มี  ผู้ ชายอยู ่ย ี
่ สิ บหา้คน และท่ามกลาง น้ันข้าพเจ้า เหน็ยาอาซันยาห ์บุ 
ตรชายอสัซูร์ และเป-ลาทียาห ์บุ ตรชายเบไนยาห์  เจ้ านาย
แหง่ประชาชน 2 และพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่
มนษุย ์เอย๋ คนเหล่าน้ีคือผู้ ท่ี ออกอุบายทําความบาปผิด และ
เป็นผู้ ให ้คําปรกึษาท่ีชัว่รา้ยในนครน้ี 3  ผู้  กล่าววา่ �เวลายงั
ไม่มาใกล้ เลย  ให ้เราปลู กบ ้านเถิด นครน้ีเป็นหม้อขนาดใหญ่
และเราเป็นเน้ือ� 4  โอ  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ เพราะฉะน้ันจง
พยากรณ์ กล ่าวโทษเขา จงพยากรณ์ เถิด � 5 พระวญิญาณ
ของพระเยโฮวาห์ลงมาประทับบนข้าพเจ้า และพระองค์
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ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จงกล่าวเถิดวา่ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง
น้ี วา่  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋  เจ้ าคิดดังน้ัน และเรารู ้สิ ่ง
ทัง้หลายท่ี เข ้ามาในใจของเจ้า 6  เจ้ าได้ ทว ี คนที ่ เจ้ าได้ฆ่า
ในนครน้ี และทิง้คนท่ี ถู กฆ่าเต็มตามถนนหนทางไปหมด
7 เพราะฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตร ัสด ังน้ี วา่ คน
ทัง้หลายท่ี เจ้ าได้ฆ่าซ่ึงเจ้าได้ทิง้ไว้ท่ามกลางนครน้ี เขาทัง้
หลายเป็นเน้ือ และนครน้ีเป็นหม้อขนาดใหญ่  แต่ เราจะนํา
เจ้าออกมาจากท่ามกลางน้ัน 8  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสว ่า  เจ้ ากลัวดาบ และเราจะนําดาบมาเหนือเจ้า 9 เราจะ
นําเจ้าออกมาจากท่ามกลางน้ัน และมอบเจ้าไว้ในมือของ
คนต่างด้าว และจะทําการพิพากษาลงโทษเจ้า 10  เจ้ าจะ
ถูกดาบล้มลง เราจะลงโทษเจ้าท่ีพรมแดนอสิราเอล และ
เจ้าจะได้ทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ 11 นครน้ีจะไม่ ใช ่หม้อ
ขนาดใหญ่ของเจ้า  ท่ี  เจ้ าจะเป็นเน้ือในท่ามกลางน้ัน เราจะ
พิพากษาเจ้าท่ีพรมแดนอสิราเอล 12และเจ้าจะทราบวา่เรา
คือพระเยโฮวาห์ เพราะเจ้ามิ ได้ ดําเนินตามกฎเกณฑ์ของ
เรา หรอืปฏิบั ติ ตามคําตัดสินของเรา  แต่  ได้  ประพฤติ ตาม
ลักษณะท่าทางของประชาชาติทัง้หลายท่ี อยู ่รอบเจ้า� 13  
อยู ่มาเม่ือข้าพเจ้ากําลังพยากรณ์ อยู ่เป-ลาทียาห ์บุ ตรชาย
เบไนยาห ์ก็  สิน้ชวีติ  แล ้วข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึ งด ิ นร ้องเสียง
ดังวา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  เจ้าข้า  พระองค์ จะทรง
กระทําให้คนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่น้ันสิน้สุดเลยทีเดียวหรอื
พระเจ้าข้า�

คนสัตยซ่ื์อบางคนจะได้ รอดพ้น 
14 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 15 � 

บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  พี่ น้องของเจ้า คือพี่ น้องของเจ้าเอง
คือญาติ ท่ี  มีสิทธิ ์ ไถ่  คืน  สิ ้นทั้งวงศ์วานอสิราเอลหมดด้วย
กัน คื อบ ุคคลท่ีชาวเยรูซาเล็มได้ กล่าววา่ � เจ้ าทัง้หลายจง
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เหนิหา่งไปจากพระเยโฮวาห์  แผ่ นดินน้ีทรงมอบไว ้แก่ เรา
เป็นกรรมสิทธิ�์ 16 เพราะฉะน้ันจงกล่าววา่ � องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  แม้ เราได้ยา้ยเขาให้หา่งออกไปอยู่
ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้หลาย  แม้ เราได้กระจายเขาไปอยู่
ท่ามกลางประเทศทัง้ปวง เราก็จะเป็นสถานบร ิสุทธ ์ิอนัเล็ก
สําหรบัเขาในประเทศท่ีเขาจะได้ไปอยู�่

อสิราเอลจะกลับคืนมาและรบัความรอด
17 เพราะฉะน้ันจงกล่าววา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า

ตร ัสด ังน้ี วา่ เราจะรวบรวมเจ้ามาจากชนชาติ ทัง้หลาย และ
ชุ มน ุมเจ้าจากประเทศท่ี เจ้ ากระจัดกระจายไปอยู ่น้ัน และ
เราจะมอบแผ่นดิ นอ ิสราเอลให ้แก่  เจ้า � 18 และเขาจะมา
ท่ี น่ัน เขาจะเอาสิง่ ท่ี น่ารงัเกียจทัง้ สิน้ของเมือง น้ัน และ
สิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของเมืองน้ันออกไปเสียจากท่ี 
น่ัน 19 และเราจะให ้จิ ตใจเดียวแก่ เขา และเราจะบรรจุ จิ ต
วญิญาณใหม่ ไว ้ในเจ้า เราจะนําใจหนิออกไปเสียจากเน้ือ
ของเขา และจะใหใ้จเน้ือแก่ เขา 20 เพื่อเขาจะดําเนินตามกฎ
เกณฑ์ของเรา และรกัษากฎของเราและกระทําตาม เขาทัง้
หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของ
เขาทัง้หลาย 21  แต่ คนเหล่าน้ั นที ใ่จของเขาดําเนินตามจิตใจ
แหง่สิง่ท่ีน่ารงัเกียจของเขาและสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนของ
เขา เราจะตอบสนองต่อวถีิทางของเขาเหนือศีรษะของเขา
เอง  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �

สงา่ราศีของพระเจ้าออกจากกลางนครเยรูซาเล็ม เอเส
เคียลถูกนํากลับไปยงัเมืองเคลเดีย

22  แล ้วเหล่าเครู บก ็กางปีกออก วงล้ อก ็ อยู ่ ข้างๆ และสงา่
ราศีของพระเจ้าของอสิราเอลก็ อยู ่เหนือสิง่เหล่าน้ัน 23 สงา่
ราศีของพระเยโฮวาห์ขึ้นไปจากกลางนคร ไปสถิตอยู่บน
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ภูเขาซ่ึงอยู่ทางด้านตะวนัออกของนครน้ัน 24 ต่อมาพระ
วญิญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้น และนําข้าพเจ้ามาด้วยนิ มิ ตโดย
พระวญิญาณของพระเจ้าถึงเมืองเคลเดีย  มาสู่ พวกท่ี ถู กก
วาดไปเป็นเชลย  แล ้ วน ิ มิ ตท่ีข้าพเจ้าได้ เห ็นน้ั นก ็ขึ้นไปจาก
ข้าพเจ้า 25 ข้าพเจ้าจึงได้บอกถึงบรรดาสิง่ต่างๆซ่ึงพระเย
โฮวาหท์รงสําแดงแก่ข้าพเจ้าใหพ้วกท่ี ถู กกวาดไปเป็นเชลย
ทราบ

12
หมายสําคัญถึงเวลาท่ี ยู ดาหอ์อกจากเยรูซาเล็ม

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตร
แหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าอาศัยอยู่ท่ามกลางวงศ์วานท่ีมักกบฏ
 ผู้  มี ตาเพื่ อด ู  แต่  ดู  ไม่ เหน็  ผู้  มี  หู เพื่อ ฟัง  แต่ ฟังไม่ ได้ยนิ 
เพราะเขาทัง้หลายเป็นวงศ์วานท่ีมักกบฏ 3  เพราะฉะน้ัน 
 บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าจงจัดเตรยีมข้าวของสําหรบัตน
เพื่อการถูกกวาดไปเป็นเชลย และจงไปเป็นเชลยในเวลา
กลางวนัท่ามกลางสายตาของเขา  เจ้ าจะต้องไปเป็นเชลย
จากสถานท่ีของเจ้าไปย ังอ ีกท่ี หน ่ึงในสายตาของเขา  บางที 
เขาอาจจะพินิจพิ เคราะห ์ ดู  ได้  แม้ว ่าเขาเป็นวงศ์วานท่ีมัก
กบฏ 4  เจ้ าจงเอาข้าวของของเจ้าออกมาในเวลากลางวนั
ท่ามกลางสายตาของเขา เหมือนข้าวของเพื่อการถูกกวาด
ไปเป็นเชลย  เจ้ าจงออกไปในเวลาเยน็ท่ามกลางสายตาของ
เขา ออกไปอยา่งผู้ ถู กกวาดไปเป็นเชลย 5 จงเจาะกําแพง
ท่ามกลางสายตาของเขา  แล ้วออกไปตามรูกําแพงน้ัน 6 จง
ยก ข้าว ของ ใส่ บ่า ของ เจ้า ท่ามกลาง สายตา ของ เขา  แล ้ว
แบกออกไปในเวลามืด  เจ้ าจงคลุมหน้าเสีย อยา่ให ้เห ็น
แผ่นดิน เพราะเรากระทําเจ้าให้ เป็นหมายสําคัญแก่ วงศ์ 
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วานอสิราเอล� 7 ข้าพเจ้าก็กระทําตามท่ีข้าพเจ้ารบับัญชา
มา ข้าพเจ้านําข้าวของออกมาในเวลากลางวนั เหมือนข้าว
ของเพื่อการ ถูกกวาดไปเป็นเชลย ในเวลาเยน็ข้าพเจ้า ก็
เจาะกําแพงด้วยมือของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าออกไปในเวลา
มืด แบกสัมภาระของข้าพเจ้าไปท่ามกลางสายตาของเขา
8 ในเวลาเชา้ พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าวา่
9 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  วงศ์ วานอสิราเอลคือวงศ์วานท่ีมัก
กบฏน้ัน  ได้  พู  ดก ับเจ้า มิ ใช ่ หรอืวา่ � เจ้ า ทําอะไร� 10 จง
กล่าวแก่เขาวา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ัง น้ี วา่ 
ภาระ เก่ียว กับ เจ้า นาย คน น้ัน ใน เยรูซาเล็ม และ วงศ์ วาน
อสิราเอลทัง้หมดซ่ึงอยูใ่นนครน้ัน� 11จงกล่าววา่ �ข้าพเจ้า
เป็นหมายสําคัญสําหร ับท ่าน  ท่ี ข้าพเจ้าได้กระทําแล้ วน ้ีเขา
ทัง้หลายจะถูกกระทําอยา่งเดียวกัน เขาจะถูกกวาดไปเป็น
เชลย� 12 และเจ้านายคนน้ันผู้ อยู ่ท่ามกลางเขา จะยกข้าว
ของขึ้นใส่บ่าในเวลามืดและออกไป เขาทัง้หลายจะเจาะ
กําแพงและนําออกไปทาง น้ัน ท่านจะคลุมหน้าของท่าน
เพื่อวา่ท่านจะไม่แลเหน็แผ่นดินด้วยตาของท่านเอง 13และ
เราจะกางข่ายของเราคลุ มท ่าน และท่านจะติ ดก ับของเรา
และเราจะนําท่านเข้าไปในบาบิโลนแผ่นดินของคนเคลเดีย
ถึงกระน้ันท่านจะยงัแลไม่ เห ็นแผ่นดินน้ัน และท่านจะต้อง
ตายท่ี น่ัน 14 บรรดาผู้ ท่ีอยู ่รอบท่านน้ัน เราจะกระจายเขาไป
ตามลมทุกทิศาน ุทิศ รวมทัง้ผู้ชว่ยและบรรดากองทัพของ
ท่านด้วย และเราจะชกัดาบออกไล่ตามเขาไป 15 และเม่ือ
เราให้ เขากระจัดกระจายไปอยู่ ท่ามกลางประชาชาติ และ
กระจายเขาไปตามประเทศต่างๆ เขาจึงจะทราบวา่เราคือ
พระ เย โฮ วาห์ 16  แต่ เรา จะ ละ บาง คนใน พวก เขา ไว้จาก
ดาบ จากการกันดารอาหาร และจากโรคระบาด เพื่อเขา
จะได้เล่าถึงการกระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของเขา
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ท่ามกลางประชาชาติ ซ่ึงเขาไปอยู ่น้ัน และเขาจะทราบวา่
เราคือพระเยโฮวาห�์

การเป็นเชลยและการรา้งเปล่าใกล้ เข ้ามาแล้ว
17 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าอ ีกวา่ 18 � 

บุ ตร แหง่ มนษุย ์เอย๋ จง รบั ประทาน อาหาร ของ เจ้า ด้วย
ตัวสัน่ และด่ื มน ้ําด้วยความสะทกสะท้านและด้วยความ
ระมัดระวงั 19 และกล่าวแก่ประชาชนของแผ่นดินน้ั นว ่า  
องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี เก ่ียวกับพลเมืองแหง่
กรุง เยรูซาเล็ม และ เก่ียว กับ แผ่นดิ นอ ิส รา เอ ล วา่ เขา จะ
รบัประทานอาหารของเขาด้วยความระมัดระวงั และด่ื มน 
ํ้าด้วยอกสัน่ขวญัหาย เพราะวา่สารพัดท่ี มี  อยู ่ในแผ่นดิน
ของเขาจะสูญหายไปหมด เน่ืองด้วยความรุนแรงของคน
ทัง้ปวงท่ี อยู ่ในแผ่นดินน้ัน 20 และเมืองท่ี มี คนอาศัยอยู่จะ
ถูกทิง้ไว ้เสียเปล่า และแผ่นดินน้ั นก ็จะรกรา้ง และเจ้าจะ
ทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห�์ 21 พระวจนะของพระเยโฮ
วาห์มาถึงข้าพเจ้าวา่ 22 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ สุภาษิตซ่ึง
เจ้าทัง้หลายมี ท่ี  กล ่าวถึงแผ่นดิ นอ ิสราเอลวา่ �วนัน้ั นก ็ไกล
ออกไป และนิ มิ ตทุกเรือ่งก็ เหลว �  น้ัน  เจ้ าหมายวา่กระไร
23 เพราะฉะน้ันจงบอกเขาวา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสด ังน้ี วา่ เราจะให้สุภาษิตบทน้ี สิ ้นสุดเสียที เขาจะไม่ 
ใช ้เป็นสุภาษิ ตอ ีกในอสิราเอล  แต่ จงกล่าวแก่เขาวา่ วนัน้ั 
นก ็ ใกล้  แค่  คืบ และนิ มิ ตทุกเรือ่งก็จะสําเรจ็ 24 เพราะจะ
ไม่ มีน ิ มิ ตปลอมหรอืคําทํานายประจบประแจงในวงศ์วาน
อสิราเอลอกีเลย 25  แต่ เราคือพระเยโฮวาห์จะพูดคําท่ีเรา
จะพูด และจะต้องเป็นไปตามคําน้ัน จะไม่ล่าชา้ต่อไปอกี  
แต่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  โอ  วงศ์ วานท่ีมักกบฏ
เอย๋ ในสมัยของเจ้าน่ี แหละ เราจะลัน่วาจาและจะกระทํา
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ตามน้ัน� � 26 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ี
กวา่ 27 � ดู  เถิด  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  วงศ์ วานของอสิราเอล
กล่าววา่ �นิ มิ ตท่ีเขาเหน็เป็นเรือ่งของอกีหลายวนัข้างหน้า
และเขาพยากรณ์ถึงเวลาท่ีหา่งไกลโน้น� 28 เพราะฉะน้ัน
จงกล่าวแก่เขาวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ 
บรรดาถ้อยคําของเราจะไม่ล่าชา้อกีต่อไปเลย  แต่ วาจาท่ี
เราลัน่ออกมาน้ันจะต้องเป็นไปจรงิ  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �

13
บรรดาผู้ พยากรณ์  เท ็จต้องระวงัตัว

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตร
แหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าจงพยากรณ์ กล ่าวโทษผู้ พยากรณ์ ของ
อสิราเอลท่ี พยากรณ์ และกล่าวแก่คนเหล่าน้ั นที ่ พยากรณ์ 
ตามอาํเภอใจของตนวา่ �จงฟังพระวจนะของพระเยโฮ
วาห�์ 3  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  วบิัติ  แก่  ผู้  
พยากรณ์  โฉดเขลา  ผู้  ติ ดตามวญิญาณของตนเอง และไม่
เคยได้ เห ็นอะไรเลย 4  โอ อสิราเอลเอย๋  ผู้  พยากรณ์ ของ
เจ้า เหมือนสุนัข จิง้จอกท่ามกลาง สิง่ปร ักห ักพัง 5  เจ้ าไม่ 
ได้ ขึ้น ไป ถึงท่ี ชาํรุด และไม่ ได้ สรา้งรัว้ ต้นไม้ เพื่อวงศ์วาน
อสิราเอล  เพื่อให ้ ตัง้อยู ่ ได้ ในสงครามในวนัแหง่พระเยโฮ
วาห์ 6 เขาทัง้หลายเหน็นิ มิ ตเท็จและทํานายมุสา เขากล่าว
วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า� ในเม่ือพระเยโฮวาห ์มิได้ ทรง
ใช้เขาไป เขาทําให้คนอื่นหวงัวา่เขาจะรบัรองถ้อยคําของ
เขา 7  เจ้ าได้ เคยเหน็นิ มิ ตเท็จ และเคยทํานายมุ สาม ิ ใช ่ 
หรอื ในเม่ือเจ้ากล่าววา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า�  ทัง้ท่ี เรา
มิ ได้  พู ดเลย� 8 เพราะฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ั
สด ังน้ี วา่ �เพราะเจ้ากล่าวเท็จและได้ เห ็นนิ มิ  ตม ุสา  องค์ 
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พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เพราะฉะน้ันดู เถิด เราเป็น
ปฏิ ปักษ์ กับเจ้า 9 มือของเราจะต่อสู้ ผู้  พยากรณ์  ผู้  เห ็นนิ มิ ต
เท็จและผู้ ให ้คําทํานายมุสา เขาจะไม่ ได้  เข ้าอยู่ในสภาแหง่
ประชาชนของเรา หรอืขึ้นทะเบียนอยู่ในทะเบียนของวงศ์
วานอสิราเอล และเขาจะไม่ ได้  เข ้าในแผ่นดิ นอ ิสราเอล และ
เจ้าจะทราบวา่เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า 10  เพราะ
วา่  เออ เพราะวา่เขาทัง้หลายได้นําประชาชนของเราให ้หลง 
โดยกล่าววา่ � สันติภาพ � เม่ือไม่ มี  สันติ ภาพเลย และเพราะ
วา่เม่ื อม ีคนสรา้งกําแพง  ดู  เถิด คนอื่ นก ็ฉาบด้วยปูนขาว
11 จงกล่าวแก่ ผู้  ท่ี ฉาบปูนขาวน้ั นว ่า กําแพงน้ันจะพัง จะมี
ฝนตกท่วม และเจ้า  โอ ลูกเหบ็ใหญ่ เอย๋ จะตกลงมา และ
ลมพายุจะฉีกมัน 12  ดู  เถิด เม่ือกําแพงพังลง เขาจะไม่ พู  
ดก ั บท ่านหรอืวา่ � ปู นขาวท่ี เจ้ าได้ฉาบน้ันอยู ่ท่ี ไหนเล่า�
13 เพราะฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เรา
จะกระทําให ้ลมพายุ ฉีกมันด้วยความกริว้ของเรา และด้วย
ความโกรธของเราจะมีฝนท่วม ด้วยความกริว้ของเราจะ
มี ลูกเหบ็ใหญ่ ทําลายเสีย 14 และเราจะพัง กําแพงซ่ึงเจ้า
ฉาบด้วยปูนขาวน้ัน และให้พังลงถึ งด ิน รากกําแพงน้ันจึง
จะปรากฏ เม่ือกําแพงพัง  เจ้ าทัง้หลายจะพินาศอยู ่ท่ี กลาง
กําแพง และเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ 15 เราจะให้
ความพิโรธของเราสําเรจ็บนกําแพงและบนคนเหล่าน้ั นที ่
ฉาบกําแพงด้วยปูนขาว และเราจะพู ดก ับเจ้าวา่ �กําแพง
ไม่ มี  อกีแล้ว  ผู้  ท่ี ฉาบปูนขาวก็ ไม่มี  ด้วย � 16 คือผู้ พยากรณ์  
แห ่ งอ ิสราเอลซ่ึงพยากรณ์ เก ่ียวถึงกรุงเยรูซาเล็มและได้ 
เห ็นนิ มิ ตแหง่สันติภาพของเมืองน้ัน ในเม่ือไม่ มี  สันติภาพ 
 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 17  เจ้า  บุ ตรแหง่
มนษุย ์เอย๋  เจ้ าจงมุ่งหน้าต่อสู้บรรดาบุตรสาวแหง่ชนชาติ



เอเสเคี ยล 13:18 xxxi เอเสเคี ยล 13:23

ของเจ้า  ผู้  พยากรณ์ ตามอาํเภอใจของตนเอง จงพยากรณ์ 
กล ่าวโทษเขา 18 และกล่าววา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสด ังน้ี วา่  วบิัติ  แห ่งหญิงท่ีเยบ็ปลอกไสยศาสตร์สําหรบั
ใส่ชอ่งแขนเส้ือทัง้สิน้ และทําผ้าคลุมศีรษะให้คนทุกขนาด
เพื่อล่าวญิญาณ  เจ้ าจะล่าวญิญาณซ่ึงเป็นของประชาชน
ของเรา และจะรกัษาวญิญาณอื่นๆให้คงชวีติอยู่ เพื่อผล
กําไรของเจ้าหรอื 19  เจ้ าจะกระทําให้เรามัวหมองท่ามกลาง
ประชาชนของเรา ด้วยเหน็แก่ข้าวบาร ์เลย ์เพียงหลายกํา
มือ และขนมปังเพียงหลายชิน้ เพื่อสังหารคนท่ี ไม่ สมควร
จะตาย และไว ้ช ีวติคนท่ี ไม่ ควรจะมี ช ีวิตอยู่ โดยการมุสา
ของเจ้าต่อประชาชนของเราท่ีฟังคํามุ สาน ้ัน 20  ด้วยเหตุน้ี  
องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราต่อสู้ปลอก
ไสยศาสตร์ของเจ้า ซ่ึงเจ้าใช้ล่าวญิญาณเพื่อให้เขาบินไป
และเราจะฉีกปลอกไสยศาสตรน้ั์นเสียจากแขนของเจ้าทัง้
หลาย และเราจะปล่อยวญิญาณเหล่าน้ันไป คือวญิญาณท่ี 
เจ้ าล่าเพื่อให้เขาบินไป 21 ผ้าคลุมของเจ้าเราก็จะฉีกเสีย
ด้วย และชว่ยประชาชนของเราให้พ้นจากมือของเจ้า และ
เขาจะไม่เป็นเหยื่อในมือของเจ้าต่อไป และเจ้าจะทราบวา่
เราคือพระเยโฮวาห์ 22 เพราะเจ้าได้กระทําให้คนชอบธรรม
ท้อใจด้วยการมุสา  ทัง้ท่ี เราไม่ ได้ กระทําให้เขาเศรา้ใจเลย
และเจ้าได้ ทําให ้มือของคนชัว่แข็งแรงขึ้น เพื่ อม ิ ให ้เขาหนั
กลับจากทางชัว่ของเขา โดยสัญญาวา่เขาจะได้ ช ีวิตรอด
23 เพราะฉะน้ันเจ้าจะไม่ ได้  เห ็นเรือ่งเหลวไหลหรอืทํานาย
เหตุ การณ์ ในอนาคตอกี ด้วยวา่เราจะชว่ยประชาชนของเรา
ให้พ้นจากมือของเจ้า  แล ้วเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮ
วาห�์

14
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พระเจ้าทรงตักเตือนพวกผู้ ใหญ่ ของอสิราเอล
1 พวกผู้ ใหญ่ ของอสิราเอลบางคนมาหาข้าพเจ้า และมา

น่ังอยู ่หน ้าข้าพเจ้า 2 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มา
ถึงข้าพเจ้าวา่ 3 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ คนเหล่าน้ี ได้ ยดึเอา
รูปเคารพของเขาไวใ้นใจ และวางสิง่ท่ีสะดุดให้ทําความชัว่
ชา้ไว้ข้างหน้าเขา ควรท่ีเราจะยอมตัวให้เขาถามเราหรอื
4 เพราะฉะน้ันจงพู ดก ับเขาและกล่าวแก่เขาวา่  องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ คนใดในวงศ์วานอสิราเอล
เอารูปเคารพของเขาไวใ้นใจ และวางสิง่ท่ีสะดุดใหทํ้าความ
ชัว่ชา้ไว้ข้างหน้าเขาและยงัมาหาผู้ พยากรณ์ เราคือพระเย
โฮวาห์จะตอบเขาเองด้วยเรือ่งรูปเคารพมากมายของเขา
น้ัน 5 เพื่อเราจะได้ยดึจิตใจของวงศ์วานอสิราเอล  ผู้  เห ิน
หา่งไปจากเราทุกคนด้วยเรือ่งรูปเคารพของเขา 6 เพราะ
ฉะน้ันจงกล่าวแก่ วงศ์ วานอสิราเอลวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ จงกลับใจและหนักลับจากรูปเคารพ
ของเจ้าเสีย และจงหนัหน้าของเจ้าเสียจากบรรดาสิง่ท่ีน่า
สะอดิสะเอยีนของเจ้า 7 เพราะวา่คนใดในวงศ์วานอสิราเอล
หรอืคนต่างด้าวคนใดท่ีอาศัยอยู่ในอสิราเอล  ผู้ ซ่ึงแยกตัว
เขาจากเรา ยดึเอารูปเคารพของเขาไว้ในใจของเขา และ
วางสิง่ ท่ีสะดุดให้ ทําความชัว่ชา้ ไว้ตรงหน้าของเขา  แล ้ว
ยงัจะมาหาผู้ พยากรณ์ เพื่อขอถามเขาเก่ียวกับเรา เราคือ
พระเยโฮวาห์จะตอบเขาเอง 8 และเราจะมุ่งหน้าของเรา
ต่อสู้คน น้ัน เราจะทําให้ เขาเป็นหมายสําคัญและเป็นคํา
ภาษิต และจะตัดเขาออกเสียจากท่ามกลางประชาชนของ
เรา และเจ้าจะทราบวา่ เรา คือพระเยโฮวาห์ 9 และถ้า ผู้ 
พยากรณ์  ถู กหลอกลวงกล่าวคําหน่ึงคําใด เราคือพระเยโฮ
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วาห ์ได้ ลวงผู้ พยากรณ์ คนน้ัน และเราจะเหยยีดมือของเรา
ออกต่อสู้ เขา และจะทําลายเขาเสียจากท่ามกลางอสิราเอล
ประชาชนของเรา 10 เขาทัง้หลายจะต้องทนรบัโทษเพราะ
ความชัว่ชา้ของเขา โทษของผู้ พยากรณ์ และโทษของผู้ขอ
ถามจะเหมือนกัน 11 เพื่อวา่วงศ์วานอสิราเอลจะไม่หลงเจิน่
ไปจากเราอกี  หรอืไม่ กระทําตัวให้มลทินด้วยการละเมิดทัง้
หลายของตนอกี  แต่ เขาทัง้หลายจะเป็นประชาชนของเรา
และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสด ังน้ี�

นครเยรูซาเล็มจะไม่ รอดพ้น 
12 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าอ ีกวา่ 

13 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ เม่ือแผ่นดินกระทําบาปต่อเราโดย
ประพฤติละเมิ ดอย ่างน่าเศรา้ใจ เราก็จะเหยยีดมือของเรา
ออกเหนือแผ่นดินน้ัน และจะทําลายอาหารหลักเสีย และ
จะ ส่งการ กันดารอาหารมาเหนือแผ่น ดิน น้ัน และจะ ตัด
มนษุย์และสัตวอ์อกเสียจากแผ่นดินน้ัน 14  ถึงแม้ วา่มนษุย์
ทัง้สามน้ี  คือ โนอาห์ ดาเนี ยล และโยบ  อยู ่ในแผ่นดินน้ัน
เขาก็จะเอาแต่ ช ีวติของตนให้พ้นเท่าน้ัน ออกมาด้วยความ
ชอบธรรมของเขา  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี 15 ถ้า
เรากระทําให ้สัตว ์รา้ยทัง้หลายผ่านแผ่นดินน้ัน และพวกมัน
ทําให ้แผ่ นดินเสียไป  เพื่อให ้เป็ นที ่ รกรา้ง จนไม่ มี  ผู้ ใดผ่าน
เข้าไปได้เพราะสัตวร์า้ยน้ัน 16  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ั
สว ่า เรามี ช ีวิตอยู ่แน่  ฉันใด  แม้ว ่าบุรุษทัง้สามอยู่ในแผ่น
ดินน้ัน เขาทัง้หลายจะชว่ยบุตรชายหญิงให้รอดพ้นไม่ ได้ 
เฉพาะตัวเขาเองจะรอดพ้นไปได้  แต่  แผ่ นดินน้ันจะรกรา้ง
เสีย 17 หรอืถ้าเรานําดาบมาเหนือแผ่นดินน้ัน และกล่าววา่
�ดาบเอย๋ จงผ่านแผ่นดินน้ันไปโดยตลอด� เพื่อเราจะตัด
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มนษุย์และสัตว์ออกเสียจากแผ่นดินน้ัน 18  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  แม้  บุ รุษทัง้สามจะอยู่ในน้ัน เรามี ช ีวติอ
ยู ่แน่  ฉันใด เขาทัง้หลายจะชว่ยบุตรทัง้ชายหญิงให้รอดพ้น
ไม่ ได้ เฉพาะตัวเขาเองจะรอดพ้นไปได้ 19 หรอืถ้าเราส่งโรค
ระบาดเข้ามาในแผ่นดินน้ัน และเทความเดือดดาลของเรา
ออกเหนือเมืองน้ันด้วยโลหติ เพื่อตัดมนษุย์และสัตว์ออก
เสียจากแผ่นดินน้ัน 20  ถึงแม้วา่ โนอาห์ ดาเนียลและโยบอยู่
ในแผ่นดินน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เรามี ช ีวติอ
ยู ่แน่  ฉันใด เขาทัง้หลายจะชว่ยบุตรทัง้ชายหญิงให้รอดพ้น
ไม่ ได้ เขาจะชว่ยเฉพาะชวีติของเขาให้รอดพ้นได้ด้วยความ
ชอบธรรมของเขา 21 เพราะองค์พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด 
ังน้ี วา่ จะรุนแรงยิง่กวา่น้ันสักเท่าใด เม่ือเราส่งการพิพาก
ษาอ ันร ้ายกาจทัง้ส่ีประการของเรามาเหนือกรุงเยรูซาเล็ม
คือดาบ  การก ันดารอาหาร  สัตว ์รา้ยและโรคระบาด เพื่อตัด
มนษุย์และสัตว์ออกเสียจากเมืองน้ัน 22  ดู  เถิด  แม้ จะมีคน
รอดตายเหลืออยู่ในนครน้ัน นําเอาบุตรชายและบุตรสาว
ทัง้หลายของเขาออกมา  ดู  เถิด เม่ือเขาทัง้หลายออกมาหา
เจ้า  เจ้ าจะได้ เห ็นทางและการกระทําของเขา  เจ้ าจะเบาใจ
ในเรือ่งการรา้ย ซ่ึงเราได้นํามาเหนือเยรูซาเล็ม คือบรรดา
สิง่ท่ีเราได้นํามาเหนือนครน้ัน 23 คนเหล่าน้ันจะทําให ้เจ้ า
เบาใจ เม่ือเจ้าได้ เห ็นทางและการกระทําทัง้หลายของเขา
แล้ว และเจ้าจะทราบวา่ เรามิ ได้ กระทําบรรดาสิง่ท่ีเราได้
กระทําไว ้แล ้วในนครน้ันด้วยปราศจากเหตุ ผล  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �

15
เยรูซาเล็มถูกทําลายเหมือนต้ นอง ุ่ นที ่ ถู กไฟเผาเสีย
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1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตร
แหง่มนษุย ์เอย๋ ต้นเถาองุ ่นว ิเศษกวา่ต้นไม้ อื่น และวเิศษ
กวา่ไม้กิง่หน่ึงซ่ึงอยู่ท่ามกลางต้นไม้ในป่าหรอื 3 เขาเอาไม้
ต้นเถาองุน่ไปทําอะไรบ้างหรอื คนเอาไปทําขอสําหรบัแขวน
ภาชนะอนัใดหรอื 4  ดู  เถิด เขาใช้เป็นฟืนใส่ ไฟ เม่ือไฟไหม้
ปลายทัง้สองแล้ว กลางก็เป็นถ่าน จะใช ้ประโยชน์ อะไรได้ 
หรอื 5  ดู  เถิด เม่ื อม ันย ังด ี อยู ่ ก็  มิได้  ใช้ประโยชน์  อะไร เม่ือถูก
ไฟไหม้เป็นถ่านแล้วยิ ่งม ี ประโยชน์  น้อยลง จะใช้ทําอะไรได้
บ้างเล่า 6 เพราะฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตร ัสด 
ังน้ี วา่ ต้นเถาองุน่ซ่ึงอยู่ท่ามกลางต้นไม้ในป่า เราทิง้ให้มัน
เป็นฟืนใส่ไฟเสียฉันใด เราจะทิง้ชาวเยรูซาเล็มฉันน้ัน 7 เรา
จะมุ่งหน้าของเราต่อสู้ เขา  แม้ว ่าเขาจะหนีออกจากไฟอนั
หน่ึง ไฟอ ีกอ ันหน่ึ งก ย็งัจะเผาผลาญเขา และเม่ือเรามุ่งหน้า
ของเราต่อสู้ เขา  เจ้ าจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห์ 8  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เราจะกระทําให ้แผ่ นดินน้ัน
รกรา้งไป เพราะเขาได้ ประพฤติ  ละเมิด �

16
เยรูซาเล็มเหมือนหญิงแพศยา คือไม่ สัตยซ่ื์อ 

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � 
บุ ตร แหง่ มนษุย ์เอย๋ จง ให้ เยรูซาเล็ม ทราบ ถึง สิง่ ท่ี น่า
สะอดิสะเอยีนของตัวเธอเอง 3 และกล่าววา่  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสอย ่างน้ี แก่ เยรูซาเล็มวา่ ดัง้เดิมและกําเนิด
ของเจ้าเป็นแผ่นดินของคนคานาอนั พ่อของเจ้าเป็นคนอา
โมไรต์ และแม่ของเจ้าเป็นคนฮติไทต์ 4  พู ดถึงกําเนิดของ
เจ้า ในว ันที ่ เจ้ าเกิดมาน้ันเขามิ ได้ ตัดสายสะดือ และเขาก็ 
มิได้  ใช ้น้ําล้างชาํระเจ้า  มิได้ เอาเกลือถู  มิได้ เอาผ้าพันเจ้าไว้
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5  ไม่มี ตาสักดวงหน่ึงสงสารเจ้า  ท่ี จะเมตตาเจ้าและกระทํา
สิง่เหล่าน้ี ให ้ เจ้า  เจ้ าถูกทอดทิง้ในพื้นทุ่ง เพราะในว ันที ่ เจ้ 
าเกิดน้ันเจ้าเป็ นที ่ รงัเกียจ 6 และเม่ือเราผ่านเจ้าไป  เห ็น
เจ้าดิน้กระแด่วๆอยู่ในกองโลหติของเจ้า เราก็ พู  ดก ับเจ้าใน
กองโลหติของเจ้าวา่ �จงมี ช ีวิตอยู�่  เออ เราก็ พู  ดก ับเจ้า
ในกองโลหติของเจ้าวา่ �จงมี ช ีวติอยู�่ 7 เราได้กระทําให ้เจ้ 
าทว ีคู ณเหมือนอยา่งพืชในท้องนา  เจ้ าก็เติบโตและสูงขึ้น
จนเป็นสาวเต็มตัว ถันของเจ้าก็ก่อรูปขึ้นมา และขนของ
เจ้าก็ งอก ทัง้ๆท่ี เจ้ าเคยเปลือยเปล่าและล่อนจ้อน 8 และ
เม่ือเราผ่านเจ้าไปอกีครัง้หน่ึงและมองดู เจ้า  ดู  เถิด  เจ้ ามี 
อายุ  รู ้ จักร ักแล้ว เราก็ขยายชายเส้ือคลุมเจ้าและปกคลุม
ความเปลือยเปล่าของเจ้าไว้  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ั
สว ่า  เออ เราก็ปฏิญาณและกระทําพันธสัญญากับเจ้า และ
เจ้าก็เป็นของเรา 9 และเราก็เอาเจ้าอาบน้ํา ล้างโลหติเสีย
จากเจ้า และเจิมเจ้าด้วยน้ํามัน 10 เราแต่งตัวเจ้าด้วยเส้ือ
ปัก และเอารองเท้าหนังของตัวแบดเจอร์สวมให ้เจ้า เรา
พันเจ้าไว้ด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีด และคลุมเจ้าไว้ด้วยผ้า
ไหม 11 เราแต่งตัวเจ้าด้วยเครือ่งอาภรณ์ สวมกําไลมือให ้
เจ้า และสวมสรอ้ยคอให ้เจ้า 12 เราเอาเพชรพลอยเม็ดหน่ึง
ใส่ หน ้าผากเจ้า และใส่ ตุ้มหู  ท่ี  หู ของเจ้า และสวมมงกุฎงาม
ไวบ้นศีรษะของเจ้า 13 เราก็ประดับเจ้าด้วยทองคําและเงนิ
และเส้ือผ้าของเจ้าก็เป็นผ้าป่านเน้ือละเอยีด ผ้าไหมและ
ผ้า ปัก  เจ้ า กินยอดแป้ง น้ําผึ้งและ น้ํามัน  เจ้ างามเลิศที 
เดียว และเจ้าเจรญิขึ้นเป็นชัน้จ้าว 14 ชื่อเสียงของเจ้าก็ลือ
ไปท่ามกลางประชาชาติเพราะความงามของเจ้า ด้วยความ
งามน้ั นก ็ สมบูรณ์  ทีเดียว เน่ืองจากความสงา่งามท่ีเราได้ ทุ 
่มเทให ้เจ้า  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 15  แต่  
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เจ้ าวางใจในความงามของเจ้า และได้ เล่นชู ้เพราะชื่อเสียง
ของเจ้า  ไม่ วา่ผู้ใดจะผ่านมา  เจ้ าก็ ให ้หลงระเรงิไปด้วยการ
เล่นชู้ของเจ้า 16  เจ้ าเอาเส้ือผ้าของเจ้าบ้าง และเจ้าได้สรา้ง
บรรดาปู ชน ียสถานสูงประดั บอย ่างหรู หรา  แล้วก็  เล่นชู ้ อยู ่
บนน้ัน  ไม่ เคยมีเหมือนอยา่งน้ี ต่อไปก็ ไม่มี  เหมือน 17  เจ้ า
ยงัเอาเครือ่งรูปพรรณอนังามของเจ้า ซ่ึงเป็นทองคําของ
เราและเงนิของเรา ซ่ึงเราได้ ให ้ แก่  เจ้า  แล ้วเจ้าสรา้งเป็ นร 
ูปผู้ชายสําหรบัเจ้า และเจ้าก็ เล่นชู ้ อยู ่กับรูปเหล่าน้ัน 18  เจ้ 
าเอาเครือ่งแต่งตั วท ่ีปักไปหม่รูปเหล่าน้ันไว้ และวางน้ํามัน
และเครือ่งหอมของเราไว้ข้างหน้ามัน 19 อาหารท่ีเราให ้แก่  
เจ้ าก็ เหมือนกัน คือเราเล้ียงเจ้าด้วยยอดแป้ง น้ํามันและน้ํา
ผึ้ง  เจ้ าก็เอามาวางข้างหน้ามัน  ให ้เป็นกลิน่หอมท่ี พึงใจ และ
ก็เป็นอยา่งน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 
20 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  เจ้ าได้นําบุตรชายของเจ้าและบุตรสาวของ
เจ้า ซ่ึงเจ้าได้ ให ้บังเกิดมาเพื่อเรา และเจ้าก็ ได้ ถวายบูชา
แก่มันเพื่อให้มันเผาผลาญ การเล่นชู้ของเจ้าเป็นสิง่เล็ก
น้อยอยู ่หรอื 21  เจ้ าจึงได้ฆ่าลูกของเราถวายแก่ รู ปเหล่าน้ัน
โดยให ้ลุ ยไฟ 22 และในการอนัน่าสะอดิสะเอยีนของเจ้าและ
การเล่นชู้ของเจ้า  เจ้ ามิ ได้ ระลึกถึงว ันที ่ เจ้ ายงัเด็กอยู่เม่ือ
เจ้าเปลือยเปล่าและล่อนจ้อน และมัวหมองอยูใ่นกองเลือด
ของเจ้า 23 ต่อมาภายหลังจากความชัว่รา้ยทัง้สิน้ของเจ้า ( 
องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  วบิัติ  วบิัติ  แก่  เจ้า ) 24  เจ้ 
าได้สรา้งหอ้งหลังคาโค้งสําหรบัตัว ถนนทุกสายเจ้าก็สรา้ง
สถานท่ีสูงสําหรบัตัว 25 หวัถนนทุกแหง่เจ้าสรา้งท่ีสูงของ
เจ้า และเอาความงามของเจ้ามาทําลามก อา้เท้าของเจ้า
ให ้ผู้  ท่ี ผ่านไปมาไม่วา่ใคร และทวีการเล่นชู้ของเจ้า 26  เจ้ 
าได้ เล่นชู ้กับคนอยีปิต์ ซ่ึงเป็นเพื่อนบ้านท่ีมักมากของเจ้า  
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ทว ีการเล่นชู้ของเจ้าเพื่อกระทําให้เรากริว้ 27  ดู  เถิด เราจึง
เหยยีดมือของเราออกต่อสู้ เจ้า และลดอาหารส่วนแบ่งของ
เจ้าลง และมอบเจ้าไว ้ให ้ แก่ พวกท่ี เกล ียดเจ้าให้เขากระทํา
ตามใจชอบ คือบรรดาบุตรสาวคนฟีลิสเตีย  ผู้ ซ่ึงละอายใน
ความประพฤติอนัลามกของเจ้า 28  เจ้ ายงัเล่นชู้กับคนอสั
ซี เรยีด ้วย เพราะวา่เจ้าไม่ รู ้จั กอ ่ิม  เออ  เจ้ าเล่นชู้กับเขาทัง้
หลาย ถึงกระน้ันเจ้าก็ยงัไม่ อิม่ใจ 29  เจ้ ายงัทวกีารเล่นชูข้อง
เจ้าในแผ่นดินคานาอ ันก ับคนเคลเดีย  ถึงแม้ กับแผ่นดินน้ี 
เจ้ าก็ยงัไม่ อิม่ใจ 30  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า แหม
ใจของเจ้าเป็นโรครกัเสียจรงิๆในเม่ือเจ้ากระทําสิง่เหล่าน้ี
ซ่ึงเป็นการกระทําของหญิงแพศยาไพร ่ๆ  31 คือสรา้งหอ้ง
หลังคาโค้งไว ้ท่ี หวัถนนทุกแหง่ และสรา้งสถานท่ีสูงของ
เจ้าไว้ตามถนนทุกสาย ถึงกระน้ันเจ้าก็ยงัไม่เหมือนหญิง
แพศยา เพราะเจ้าดูหมิน่สินจ้าง 32 เป็นภรรยาท่ีแพศยาจัด
 ดู  ซิ ยอมรบัรองแขกแปลกหน้าแทนท่ีจะรบัรองสามี 33  ผู้ 
ชายยอ่มให้ของแก่หญิงแพศยาทุกคน  แต่  เจ้ ากลับให ้สิ ่ง
ของแก่คนรกัทัง้หลายของเจ้าทุกคน  ให ้ สิ นบนชกัใหเ้ขาเข้า
มาจากทุ กด ้านเพื่อการเล่นชู้ของเจ้า 34  ฉะน้ัน  เจ้ าจึงผิ ดก 
ับหญิ งอ ่ืนในเรือ่งการเล่นชู้ของเจ้า  ไม่มี ใครมาวงิวอนให ้
เล่นชู ้และเจ้ากลับให ้สินจ้าง ขณะเม่ือไม่ มี  ผู้ ใดให ้สิ นจ้างแก่ 
เจ้า เพราะฉะน้ันเจ้าจึงแตกต่างกัน 35  เหตุ  ฉะน้ี  โอ แพศยา
เอย๋ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 36  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้า
พระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะความโสโครกของเจ้าก็เทออก
เสียแล้ว และการเปลือยเปล่าของเจ้าก็เผยออก โดยการ
เล่นชู้ของเจ้ากับคนรกัของเจ้า และกับบรรดารูปเคารพซ่ึง
เป็นสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนของเจ้า และโดยโลหติลูกของเจ้า
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ท่ี เจ้ าถวายให ้แก่  มัน 37  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด เราจะรวบรวม
คนรกัของเจ้าทัง้ สิน้ ซ่ึงเป็นผู้ ท่ี  เจ้ าเพลิดเพลินด้วย  ทุ ก
คนท่ี เจ้ ารกั และทุกคนท่ี เจ้ าเกลียด เราจะรวบรวมเขาให้
มาต่อสู้ เจ้ าจากทุ กด ้านและจะเผยความเปลือยเปล่าของ
เจ้าต่อหน้าเขา เพื่อเขาจะได้ เห ็นความเปลือยเปล่าทัง้สิน้
ของเจ้า 38 และเราจะพิพากษาเจ้าดังท่ีเขาพิพากษาหญิง
ท่ี ล่วงประเวณี และกระทําให้ โลหติตก และเราจะนําเอา
โลหติแหง่ความกริว้และความหวงแหนมาเหนือเจ้า 39และ
จะมอบเจ้าไว้ในมือชู้ของเจ้า เขาจะทําลายหอ้งหลังคาโค้ง
ของเจ้าลง และจะทําลายสถานท่ีสูงของเจ้า เขาจะปลด
เอาเส้ือผ้าของเจ้า และจะเอาเครือ่งรูปพรรณอนังามของ
เจ้าไปเสีย ปล่อยให ้เจ้ าเปลือยเปล่าและล่อนจ้อน 40 เขา
ทัง้หลายจะนําฝูงคนมาต่อสู้ เจ้า และเขาจะขวา้งเจ้าด้วย
ก้อน หนิ และ ฟัน เจ้า ด้วย ดาบ ของ เขา 41 และ เขา จะ เอา
ไฟเผาบ้านเรอืนของเจ้า และทําการพิพากษาลงโทษเจ้า
ท่ามกลางสายตาของผู้หญิงเป็ นอ ันมาก เราจะกระทําให ้
เจ้ าหยุดเล่นชู้ และเจ้าจะไม่ ให ้ สิ นจ้างอกีต่อไป 42 เราจะ
ระบายความกริว้ของเราใส่ เจ้ าให ้หมด ความหวงแหนจะ
พรากจากเจ้าไป เราจะสงบและไม่ กร ้ิ วอ ีกเลย 43 เพราะ
วา่เจ้ามิ ได้ ระลึกถึงวนัเม่ือเจ้ายงัเด็ก  แต่  ได้ กระทําให้เรา
กลัดกลุ้ มด ้วยสิง่เหล่าน้ี ทัง้สิน้  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสว ่า  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด เราจะตอบสนองต่อวถีิทางของ
เจ้าเหนือศีรษะเจ้า  แล ้วเจ้าจะมิ ได้  ประพฤติ การชัว่ชา้ลามก
เพิม่เข้ากับการอนัน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของเจ้าหรอก 44  
ดู  เถิด  ทุ กคนท่ี ใช ้สุภาษิตจะใช้สุภาษิตต่อไปน้ีในเรือ่งเจ้า
 คือ � แม่ เป็นอยา่งไร ลูกสาวก็เป็นอยา่งน้ัน� 45  เจ้ าเป็น
ลูกสาวของแม่ของเจ้า  ผู้  เกล ียดสามีและบุตรของตน  เจ้ า
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เป็นสาวคนกลางของพี่และน้องสาวของเจ้า  ผู้  เกล ียดชงั
สามีและบุตรของตน  แม่ ของเจ้าเป็นคนฮติไทต์ พ่อของเจ้า
เป็นคนอาโมไรต์ 46 และพี่สาวของเจ้าคือสะมาเรยี  ผู้  อยู ่
กับบุตรสาวเหนือเจ้าทางด้านซ้าย และน้องสาวของเจ้า  ผู้  
อยู ่ทางด้านขวาของเจ้า คือโสโดมกั บลู กสาวของเธอ 47  
ถึงกระน้ัน  เจ้ าก็ ไม่ได้ ดําเนินตามทางทัง้หลายของเขา หรอื
กระทําตามการอนัน่าสะอดิสะเอยีนของเขา  แต่ เพราะวา่
น่ันเป็นเรือ่งเล็กน้อยเกินไปแล้ว  แล ้วเจ้าก็ทรามกวา่พวก
เขาในบรรดาวถีิทางของเจ้า 48  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสว ่า เรามี ช ีวิตอยู ่แน่  ฉันใด โสโดมน้องสาวของเจ้ากับ
บุตรสาวของเขาก็ มิได้ กระทําอยา่งท่ี เจ้ าและลูกสาวของเจ้า
ได้ กระทํา 49  ดู  เถิด  น่ี แหละเป็นความชัว่ชา้ของโสโดมน้อง
สาวของเจ้าคือตัวเธอและลูกสาวของเธอมีความจองหอง
 มี อาหารเหลือรบัประทานและมีความสบายเกิน  ไม่  ชู กําลั 
งม ือคนยากจนและคนขัดสน 50 เขาหยิง่ยโสและกระทําสิง่
น่าสะอดิสะเอยีนต่อหน้าเรา เพราะฉะน้ันเราจึงเอาเขาออก
ไปเสียให้พ้นๆตามท่ีเราเห ็นว ่าดี 51 สะมาเรยีไม่ ได้ ทําบาป
ถึงครึง่ของเจ้า  แต่  เจ้ าได้ ทว ีการอนัน่าสะอดิสะเอยีนยิง่กวา่
เขาทัง้สอง และโดยการอนัน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิ ้นที ่ เจ้ าทํา
น้ัน  ก็ กระทําให ้พี่ และน้องสาวของเจ้าดูเหมือนชอบธรรม 52  
เจ้ าผู้ซ่ึงได้พิพากษาพี่และน้องสาวของเจ้า จงทนรบัความ
อบัอายขายหน้าของเจ้าเองด้วย เพราะบาปของเจ้าซ่ึงเจ้า
ได้ทําน้ันน่าสะอดิสะเอยีนยิง่กวา่เขาไปอกี เขาจึ งม ีความ
ชอบธรรมมากกวา่เจ้า  เออ  เจ้ าจงฉงนสนเท่ห์ไปด้วย และ
จงทนรบัความอบัอายขายหน้าของเจ้า เพราะเจ้าได้กระทํา
ให ้พี่ และน้องสาวของเจ้าดูเหมือนชอบธรรม 53 เม่ือเราจะ
ให้เขากลับสู่สภาพเดิม ทัง้สภาพเดิมของโสโดมและบุตร
สาวและสภาพเดิมของสะมาเรยีและบุตรสาว เราก็จะให ้



เอเสเคี ยล 16:54 xli เอเสเคี ยล 16:63

เจ้ ากลับสู่สภาพเดิมของเจ้าท่ามกลางเขาด้วย 54 เพื่อเจ้า
จะทนรบัความอบัอายขายหน้าของเจ้า และละอายสิง่ท่ี เจ้ า
กระทําแล้ วท ้ังสิน้ให้เป็นการปลอบใจแก่ เขา 55 เม่ือส่วนพี่
และน้องสาวของเจ้า โสโดมกับบุตรสาวของเธอจะได้ กล ับ
สู่สภาวะเดิมของตน และสะมาเร ียก ับบุตรสาวของเธอจะ
กลับสู่สภาวะเดิมของตน ส่วนเจ้าและบุตรสาวของเจ้าจะ
กลับไปยงัภาวะเดิมของเจ้า 56 ในสมัยท่ี เจ้ าเยอ่หยิง่อยู ่น้ัน 
ปากของเจ้าไม่ ได้  กล ่าวถึงโสโดมน้องสาวของเจ้ามิ ใช ่ หรอื 
57 คื อก ่อนความชัว่รา้ยของเจ้าจะได้เผยออก เหมือนเวลา
ท่ี เจ้ าเป็นสิง่ท่ีน่าตําหนิ แก่  บุ ตรสาวของซีเรยีและบรรดาผู้ 
ท่ีอยู ่ล้อมรอบเธอ คื อบ ุตรสาวของฟีลิสเตียผู้ ท่ีอยู ่ล้อมรอบ
ซ่ึ งด ูหมิน่เจ้า 58  เจ้ าต้องรบัโทษความชัว่ชา้ลามกของเจ้า
และการอนัน่าสะอดิสะเอยีนของเจ้า พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง
น้ี แหละ 59 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เรา
จะกระทําแก่ เจ้ าอยา่งท่ี เจ้ าได้กระทําแล้ วน ้ัน  ผู้ดู หมิน่คํา
ปฏิญาณและหกัพันธสัญญา 60 ถึงกระน้ันเราจะระลึกถึง
พันธสัญญาของเรา ซ่ึงเราทําไว้กับเจ้าในสมัยเม่ือเจ้ายงั
สาวอยู่ และเราจะสถาปนาพันธสัญญานิรนัดร ์ไว ้กับเจ้า 61  
แล ้วเจ้าจะระลึกถึงทางทัง้หลายของเจ้า และมี ความละอาย 
เม่ือเจ้าร ับท ้ังพี่และน้องสาวของเจ้า และเรามอบให ้แก่  เจ้ า
เป็นบุตรสาว  แต่  ไม่ใช ่ตามพันธสัญญาซ่ึงทําไวกั้บเจ้า 62 เรา
จะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้กับเจ้า และเจ้าจะทราบ
วา่เราคือพระเยโฮวาห์ 63 เพื่อเจ้าจะจําได้และสนเท่ห์ และ
เพราะความละอายของเจ้า  เจ้ าจะไม่อา้ปากพูดอกี เม่ือเรา
ลบมลทินบาปทุกสิง่ท่ี เจ้ าได้กระทํามาแล้ว  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี�
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17
คําอุปมาเรือ่งนกอนิทรสีองตัว

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตร
แหง่มนษุย ์เอย๋ จงยกปรศินาและกล่าวเป็นคําอุปมาแก่ วงศ์ 
วานอสิราเอล 3  วา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ 
 มี นกอนิทรีมหมึาตัวหน่ึง  ปี กใหญ่และขนปี กก ็ ยาว  มี ขน
มากมายหลายสี  มาย ังเลบานอนและจิกยอดต้นสนสีดาร์
4 มันหกัยอดกิ ่งอ ่อนแล้ วก ็คาบไปยงัแผ่นดินพาณิชย์ และ
วางไว้ในหวัเมืองของพ่อค้าทัง้หลาย 5  แล ้วมั นก ็เอาเมล็ด
พืชแหง่แผ่นดินไปปลูกไว้ในท่ี ดิ  นอ ุ ดม มันเอาเมล็ดไว้ข้าง
น้ํามากหลาย ตัง้ไวอ้ยา่งกั บก ่ิงต้นหลิว 6 เมล็ ดก ็งอกขึ้นมา
และเติบโตขึ้นเป็นเถาองุน่เต้ีย  แผ่ แขนงไพศาล แขนงทัง้
หลายของต้นน้ี ก็ ทอดมายงัตัวนกอนิทรี และรากก็ยงัคงอยู ่
ใต้  มัน เมล็ดจึ งบ ังเกิดเป็นเถา แตกแขนงสาขาและออกใบ
7  แต่  มี นกอนิทรตัีวมหมึาอกีตัวหน่ึง  มี  ปี กใหญแ่ละมีขนมาก
 ดู  เถิด องุน่เถาน้ันชอนรากมาหานกอนิทรตัี วน ้ี และแตก
แขนงตรงมาท่ี มัน  เพื่อให ้มันรดน้ําให้จากรอ่งท่ีปลูกอยู ่น้ัน 
8 นกได้ยา้ยมันไปปลูกไวใ้นท่ี ดิ นดี ใกล้ น้ํามากหลาย  เพื่อให ้
แตกแขนงและบังเกิดผล และเป็นเถาองุ ่นที ่ มีเกียรติ 9  เจ้ 
าจงกล่าววา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เถาน้ัน
จะเจรญิขึ้นได้ หรอื นกน้ันจะไม่ถอนรากมันขึ้นและเด็ดผล
เพื่อใหเ้ถาเหีย่วแหง้เสียหรอื เถาน้ั นก จ็ะเหีย่วแหง้ไปตรงใบ
ออ่นท่ีงอกขึ้นแล้ว โดยไม่ต้องอาศัยอาํนาจอนัยิง่ใหญ่หรอื
ประชาชนเป็ นอ ันมากเพื่อถอนเถาออกจากรากของมัน 10  
ดู  เถิด เม่ื อม ันยา้ยไปปลูก เถาน้ั นก ็งอกงามดี หรอื เม่ือลม
ทิศตะวนัออกพัดถูกมันเข้า มันจะไม่ เห ่ียวแหง้ไปหรอื มัน
จะเหีย่วแหง้ไปถึงรอ่งท่ีมันเกิดมาน้ันไม่ ใช ่ หรอื �
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การกบฏของเศเดคียาหนํ์าการทําลายมาสู่ อสิราเอล 

11 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 12 � 
บัดน้ี จงกล่าวแก่ วงศ์ วานท่ีมักกบฏน้ั นว ่า ท่านทัง้หลายไม่
ทราบหรอืวา่  สิ ่งเหล่าน้ี มี ความหมายวา่กระไร จงบอกเขา
วา่  ดู  เถิด  กษัตรยิ ์ กรุ งบาบิโลนได้ มาย ังกรุงเยรูซาเล็ม และ
กวาดเอากษั ตร ิย์และเจ้านายทัง้หลายพามายงักษั ตร ิย ์ท่ี  
กรุ งบาบิ โลน 13 และพระองค์ ได้ ทรงเอาเชื้อพระวงศ์ ผู้  หน 
ึ่งและทําพันธสัญญากั บท ่านผู้ น้ันให้เขาปฏิญาณตัว คน
สําคัญๆของแผ่นดิน  พระองค์  ได้ กวาดต้อนเอาไป 14 เพื่อวา่
ราชอาณาจั กรน ้ันจะต่ําต้อย ยกตัวขึ้ นอ ีกไม่ ได้ และในการ
ท่ีรกัษาพันธสัญญาของพระองค์จะคงยัง่ยนือยู ่ได้ 15  แต่  
กษัตรยิ ์ ได้ กบฏต่อพระองค์ โดยส่งราชทูตไปย ังอ ียปิต์ ด้วย
หวงัวา่จะได้ม้าและกองทัพใหญ่ โต  กษัตรยิ ์จะกระทําสําเรจ็
หรอื  ผู้  ท่ี กระทํา เชน่ น้ีจะหนี ไปรอดหรอื ถ้า ท่านหกัพันธ
สัญญายงัจะรอดพ้นได้ อ ีกหรอื 16  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสว ่า เรามี ช ีวิตอยู ่แน่  ฉันใด ท่านจะต้องตายท่ามกลาง
บาบิ โลน ในท่ี ท่ี  กษัตรยิ ์ องค์ น้ันประทั บอย ู่ คือกษั ตร ิย ์ผู้  ได้ 
ทรงตัง้ท่านให้เป็นกษั ตร ิย์ และท่านได้ ดู หมิน่คําปฏิญาณ
ต่อพระองค์ และได้หกัพันธสัญญาท่ีทําไว้กับพระองค์ 17  
ฟาโรห ์ประกอบด้วยกองทั พอ ันใหญโ่ตและผู้คนมากมายจะ
ไม่ชว่ยท่านผู้ น้ัน ในการสงคราม ในเม่ือเขาก่อเชงิเทินและ
ก่อกําแพงล้อมเพื่อจะขจัดคนเป็ นอ ันมากเสีย 18 เพราะ
เหตุท่านดูหมิน่คําปฏิญาณและหกัพันธสัญญา และดู เถิด 
เพราะท่านปฏิญาณตัวและยงักระทําสิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ี ท่าน
จึงจะหนีไปให้พ้นไม่ ได้ 19 เพราะฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เรามี ช ีวิตอยู ่ฉันใด เพราะคําปฏิญาณ
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ต่อเราท่ีเขาดูหมิน่และพันธสัญญาของเราท่ีเขาหกัเสีย เรา
จะตอบสนองให้ตกเหนือศีรษะของท่านผู้ น้ัน 20 เราจะกาง
ข่ายของเราคลุมเขา และเขาจะติ ดก ับของเรา และเราจะ
นําเขาเข้าไปในบาบิ โลน และพิจารณาพิพากษาเขาท่ี น่ัน
ในเรือ่งการละเมิดท่ีเขาได้ละเมิดต่อเรา 21 และบรรดาผู้ ล้ี 
ภั ยก ับกองทัพทัง้สิน้ของเขาน้ันจะล้มลงด้วยดาบ และผู้ ท่ี  
เหลืออยู ่จะกระจายไปตามลมทุกทิศาน ุทิศ และเจ้าจะรูว้า่
เราคือพระเยโฮวาห ์ท่ี  ได้ ลัน่วาจาไว ้แล้ว � 22  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ �เราเองจะเอาแขนงจากยอดสูง
ของต้นสนสีดารแ์ละปลูกไว้ เราจะห ักก ่ิ งอ ่อนของมันออก
เสีย และเราเองจะปลูกมันไวบ้นภูเขายอดสูง 23 เราจะปลูก
มันไว้บนภูเขาสูงของอสิราเอล เพื่อจะแตกกิง่และบังเกิด
ผล และเป็นต้นสนสีดาร ์ท่ี  มีเกียรติ และนกทุกชนิดจะมา
อาศัยอยู ่ใต้  มัน นกทุกอยา่งจะมาทํารงัอยู ่ท่ี รม่กิง่ของมัน
24 และต้นไม้ ทุ กต้นในทุ่งจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์
กระทําต้นไม้สูงให้ต่ําลง และกระทําต้นไม้ต่ําให้สูงขึ้น ทํา
ต้นไม้ เข ียวให ้แห ้งไป และทําต้นไม้ แห ้งใหง้ามสดชื่น เราคือ
พระเยโฮวาห ์ได้ ลัน่วาจาแล้ว เราได้กระทําเชน่น้ัน�

18
คําปรกึษาทั ้งด ีและชัว่แก่พวกเชลย

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � เจ้ า
ทัง้หลายมีเจตนาอยา่งไรในการกล่าวสุภาษิตข้อน้ีอนัเก่ียว
กับแผ่นดิ นอ ิสราเอลวา่ � บิ ดารบัประทานองุน่เปรีย้วและ
บุตรก็ เข็ดฟัน � 3  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เรามี 
ช ีวิตอยู ่แน่  ฉันใด  เจ้ าทัง้หลายจะไม่ มี โอกาสใช้สุภาษิ ตน ้ี 
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อ ีกในอสิราเอล 4  ดู  เถิด  ช ีวติทัง้สิน้เป็นของเรา  ช ีวติของ
บิดาเป็นของเราฉันใด  ช ีวติของบุตรชายก็เป็นของเราฉัน
น้ัน  ช ีวติใดทําบาปก็จะตาย 5  แต่ ถ้าคนใดชอบธรรมและ
กระทําความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม 6 ถ้าคนน้ั นม ิ 
ได้ รบัประทานท่ีบนภูเขาหรอืเงยหน้าขึ้นนมัสการรูปเคารพ
แหง่วงศ์วานอสิราเอล  มิได้ กระทําให้ภรรยาของเพื่อนบ้าน
มลทิน หรอืเข้าใกล้ ผู้ หญิงในเวลาท่ีเธอมีมลทินประจําเดือน
7  มิได้ บีบบังคับผู้ หน ่ึงผู้ ใด  แต่ คืนของประกันให ้แก่  ลูกหน้ี  
ไม่ เคยใช้ความรุนแรงปล้นผู้ ใด  ให ้อาหารของเขาแก่ ผู้  ท่ี  หวิ 
และให้เส้ือผ้าคลุมกายท่ี เปลือย 8  มิได้  ให ้เขายมืเพื่อหาด
อกเบี้ย หร ือม ิ ได้ รบัเงนิเพิม่หดมือไว้  ได้ ถอนมือจากความ
ชัว่ชา้ กระทําความยุ ติ ธรรมอนัแท้ จร ิงระหวา่งมนษุย์ กับ
มนษุย ์ด้วยกัน 9 ดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และรกัษา
คําตัดสินของเรา เพื่อประพฤติ อยา่งถูกต้อง คนน้ันเป็นคน
ชอบธรรม เขาจะมี ช ีวติดํารงอยู ่แน่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 10 ถ้าเขามี บุ ตรชายเป็นโจร  ผู้ กระทําให้
โลหติตก  ผู้  ได้ กระทําสิง่เหล่าน้ี สิ ่งเดียวแก่ พี่น้อง 11  ผู้  มิได้ 
กระทําตามหน้าท่ี เหล่าน้ี  แต่ รบัประทานบนภู เขา กระทําให้
ภรรยาของเพื่อนบ้านมลทิน 12  กดขี่ คนจนและคนขัดสน  
ได้  ใช ้ความรุนแรงแยง่ชงิเอาของผู้อื่นไป  ไม่ ยอมคืนของ
ประกัน แหงนตาขึ้นนมัสการรูปเคารพ และกระทําการอนั
น่าสะอดิสะเอยีน 13  ให ้ย ืมด ้วยหาดอกเบี้ย และหาเงนิเพิม่
เขาควรจะมี ช ีวติต่อไปหรอื เขาจะไม่ มี  ช ีวติอยู่ เขาได้กระทํา
บรรดาสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนเหล่าน้ี เขาจะต้องตายแน่  ให ้
โลหติของผู้น้ันตกอยู่บนผู้น้ันเอง 14  แต่  ดู  เถิด ถ้าชายคนน้ี 
มี  บุ ตรชายผูแ้ลเหน็บาปทัง้สิน้ซ่ึ งบ ดิาของเขาได้ กระทํา และ
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ตรกึตรอง และมิ ได้ กระทําตาม 15  มิได้ รบัประทานบนภู เขา 
หรอืเงยหน้าขึ้นนมัสการรูปเคารพแหง่วงศ์วานอสิราเอล  
มิได้ กระทําให้ภรรยาของเพื่อนบ้านมลทิน 16  มิได้ บีบบังคับ
ผู้ ใด  ไม่ เรยีกรอ้งของประกัน  ไม่ เคยใชค้วามรุนแรงปล้นผู้ ใด 
 แต่  ให ้อาหารแก่ ผู้  หวิ และใหเ้ส้ือผ้าคลุมกายท่ี เปลือย 17 หด
มือไว ้มิได้ เบียดเบียนคนยากจน  ไม่ เรยีกดอกเบี้ยหรอืเงนิ
เพิม่ กระทําตามคําตัดสินทัง้หลายของเรา และดําเนินตาม
กฎเกณฑ์ของเรา เขาจะไม่ตายเพราะความชัว่ชา้ของบิดา
เขา เขาจะดํารงชวีติอยู ่แน่นอน 18 ส่วนบิดาของเขา เพราะ
เป็นคนหาเงนิด้วยการบีบบังคับ  ได้  ใช ้ความรุนแรงปล้นพี่
น้องของตน กระทําความไม่ ดี ในท่ามกลางชนชาติของเขา
 ดู  เถิด เขาก็จะต้องตายเพราะความชัว่ชา้ของเขา 19  แต่  
เจ้ ายงักล่าววา่ �ทําไมบุตรชายจึงไม่สมควรรบัโทษความ
ชัว่ชา้ของบิดาตน� เม่ื อบ ุตรชายได้กระทําความยุ ติ ธรรม
และความชอบธรรมแล้ว และได้รกัษากฎเกณฑ์ทัง้สิน้ของ
เรา และประพฤติ ตาม เขาจะดํารงชวีติอยู ่แน่นอน 20  ช ีวติ
ท่ีกระทําบาปจะต้องตาย  บุ ตรชายไม่ต้องรบัโทษความชัว่
ชา้ของบิดา  บิ  ดาก ็ ไม่ ต้องรบัโทษความชัว่ชา้ของบุตรชาย
คนชอบธรรมจะรบัความชอบธรรมของตัว และคนชัว่จะ
รบัความชัว่ของตน 21  แต่ ถ้าคนชัว่คนใดหนักลับเสียจาก
บาปซ่ึงเขาได้กระทําไปแล้ว และรกัษากฎเกณฑ์ทัง้สิน้ของ
เรา และกระทําความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม เขาจะ
ดํารงชวีติอยู ่แน่นอน เขาจะไม่ต้องตาย 22 บรรดาการละ
เมิดใดๆซ่ึงเขาได้กระทําแล้ วน ้ันจะมิ ได้ จดจําไวเ้พื่อเอาโทษ
เขา เขาจะมี ช ีวิตอยู่เพราะความชอบธรรมท่ีเขาได้กระทํา
ไป 23  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เรามีความพอใจใน
ความตายของคนชัว่หรอื  แต่ เราพอใจให้เขากลับจากความ
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ชัว่ของเขาและมี ช ีวิตอยู ่มิใช ่ หรอื 24  แต่ เม่ือคนชอบธรรม
หนักลับจากความชอบธรรมของตัว และกระทําความชัว่ชา้
และกระทําบรรดาสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนเชน่เดียวกั บท ่ีคน
ชัว่ได้ กระทํา  ผู้ น้ันสมควรจะมี ช ีวติอยู ่หรอื การชอบธรรมทัง้
สิน้ซ่ึงเขาได้กระทํามาแล้ วน ้ันจะมิ ได้ จดจําไว ้อ ีกเลย เขาจะ
ต้องตายด้วยการละเมิดซ่ึงเขาได้กระทําไว้และบาปซ่ึงเขา
ได้กระทําลงไป 25  แต่  เจ้ ายงักล่าววา่ � วธิ ีการขององค์พระ
ผูเ้ป็นเจ้าไม่ ยุติธรรม �  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ จงฟังเถอะ
 วธิ ีการของเราไม่ ยุติ ธรรมหรอื  วธิ ีการของเจ้ามิ ใช ่หรอืท่ี ไม่  
ยุติธรรม 26 เม่ือคนชอบธรรมหนักลับจากความชอบธรรม
ของเขาและกระทําความชัว่ชา้ และตายเพราะการน้ัน เขา
จะต้องตายด้วยเหตุความชัว่ชา้ท่ีเขาได้ กระทํา 27 และเม่ือ
คนชัว่หนักลับจากความชั ่วท ีต่นกระทําไป และกระทําความ
ยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม เขาก็ ได้ ชว่ยชวีติของเขาเอง
ไว้ 28 เพราะเขาได้ตรกึตรองและหนักลับจากการละเมิดทัง้
สิน้ซ่ึงเขาได้กระทําไป เขาจะดํารงชวีติอยู ่แน่นอน เขาจะ
ไม่ต้องตาย 29  แต่  วงศ์ วานอสิราเอลกล่าววา่ � วธิ ีการของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ ยุติธรรม �  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋  
วธิ ีการของเราไม่ ยุติ ธรรมหรอื  วธิ ีการของเจ้ามิ ใช ่หรอืท่ี ไม่  
ยุติธรรม 30  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  โอ  วงศ์ วาน
อสิราเอลเอย๋ เพราะฉะน้ันเราจะพิพากษาเจ้าทุกคนตาม
ทางประพฤติของคนน้ันๆ จงกลับใจและหนักลับเสียจาก
การละเมิดทัง้สิน้ของเจ้า เกรงวา่ความชัว่ชา้ของเจ้าจะเป็น
สิง่สะดุดให ้เจ้ าพินาศ 31 จงละทิง้การละเมิดทัง้สิน้ซ่ึงเจ้าได้
ละเมิดต่อเรา จงทําตัวให ้มี  จิ ตใจใหม่และวญิญาณใหม่  โอ  
วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋  เจ้ าจะตายเสียทําไมเล่า 32  องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เราไม่ มี ความพอใจในความตาย
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ของผู้ หน ึ่งผู้ใดเลย จงหนักลับและดํารงชวีติอยู�่

19
บทครํา่ครวญเรือ่งเจ้านายอสิราเอล

1 ฝ่ายเจ้าจงเปล่งเสียงรอ้งบทครํา่ครวญเรือ่ง เจ้านาย
อสิราเอล 2  กล่าววา่ �มารดาของเจ้าเป็นอยา่งไรหนอ  ก็ เป็น
แม่ สิงโต เธอนอนอยู่ท่ามกลางสิงโตทัง้หลาย เธอเล้ียงดู
ลูกของเธอท่ามกลางสิงโตหนุ่ม 3 เธอเล้ียงลูกสิงโตตัวหน่ึง
ให้เติบโตขึ้น กลายเป็นสิงโตหนุ่ม มันฝึ กห ัดจับเหยื่อและมั 
นก ินคน 4  ประชาชาติ  ได้ ยนิเรือ่งของมัน เขาก็จับมันได้ใน
หลุมพรางของเขา เขาจู งม ันมาด้วยโซ่ มาย ังแผ่นดิ นอ ียปิต์
5 เม่ือแม่ สิ งโตเห ็นว ่าเธอคอยนานแล้ว และความหวงัของ
เธอสูญไป เธอก็เอาลูกมาอกีตัวหน่ึงเล้ียงให้เป็นสิงโตหนุ่ม
6 มันไปๆมาๆท่ามกลางสิงโตและกลายเป็นสิงโตหนุ่ม และ
มันฝึ กห ัดจับเหยื่อ มั นก ินคน 7 มั นร ู้จักบรรดาพระราชวงัท่ี
รา้งของเขา และกระทําให้เมืองทัง้หลายของเขาวา่งเปล่า  
แผ่ นดินน้ั นก ็รกรา้งและความสมบู รณ ์ของมั นก ็วา่งเปล่า
ไป เม่ือได้ยนิเสียงคํารามของมัน 8  แล ้วบรรดาประชาชาติ 
ก็ ล้อมต่อสู้มันทุ กด ้านจากแวน่แควน้ทัง้ปวง เขาทัง้หลาย
กางข่ายออกคลุมมัน มั นก ็ ถู กจั บอย ู่ในหลุมพรางของเขา
ทัง้หลาย 9 เขาล่ามโซ่ขั งม ันไว้ในกรง และนํามันมายงักษั 
ตร ิย์บาบิ โลน เขาก็ขั งม ันไว้ในท่ีกําบังเข้มแข็ง เพื่อไม่ ให ้ 
ได้ ยนิเสียงของมั นอ ีกท่ีบนภูเขาแห ่งอ ิสราเอล 10 มารดา
ของเจ้าเหมือนเถาองุ ่นที ่ อยู ่ในโลหติของเจ้า เอามาปลูก
ไว ้รมิน้ํา เธอมีผลดกและมีแขนงมากมายเหตุด้วยน้ําบรบูิ 
รณ ์ 11 เธอมีแขนงท่ี แข ็งแรงซ่ึงกลายเป็นไม้ธารพระกรของ
ผู้ ครอบครอง ความสูงของเธอชูขึ้นท่ามกลางแขนงท่ีหนา
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ทึบ เธอปรากฏในท่ีสูงของเธอพรอ้มกับแขนงมากมายของ
เธอ 12  แต่ วา่เธอถูกถอนออกด้วยความเกรีย้วกราด เธอ
ถูกทิง้ลงยงัพื้นดิน ลมตะวนัออกกระทําให้ผลของเธอเหีย่ว
ไป แขนงท่ี แข ็งแรงก็หกัเสียและเหีย่วไป ไฟก็ ไหม้  เสีย 13  
คราวน้ี เธอปลูกไวใ้นถิน่ทุ รก ันดาร ในแผ่นดิ นที ่ แห ้งแล้ งก ัน
ดารน้ํา 14 ไฟได้ออกมาจากแขนงใหญ่ น้ัน เผาผลาญแขนง
อื่นและผลเสียหมด จึงไม่ มี แขนงแข็งแรงเหลืออยู่ในต้ นอ 
ีกเลย  ไม่มี ธารพระกรสําหรบัผู้ ครอบครอง  น่ี เป็นบทเพลง
ครํา่ครวญ และใชเ้ป็นบทเพลงครํา่ครวญ�

20
พระเจ้าทรงถูกต้องเม่ือทรงยุ ติ  ธรรม 

1  อยู ่มาว ันที ่ สิบ เดือนท่ีหา้ในปี ท่ี  เจ็ด พวกผู้ ใหญ่  แห ่ งอ ิส
ราเอลบางคนได้มาทูลถามพระเยโฮวาห์ และมาน่ังอยู่ข้าง
หน้าข้าพเจ้า 2 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่
3 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพู ดก ับพวกผู้ ใหญ่  แห ่ งอ ิสราเอล
และกล่าวแก่เขาวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  
ท่ี  เจ้ ามากันน้ีจะมาถามเราหรอื  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสว ่า เรามี ช ีวิตอยู ่แน่  ฉันใด เราจะไม่ ยอมให ้ เจ้ ามาถาม
เรา 4  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าจะพิพากษาเขาหรอื  เจ้ าจะ
พิพากษาเขาหรอื จงให้เขาทัง้หลายทราบถึงการกระทําอนั
น่าสะอดิสะเอยีนของบรรพบุรุษของเขา 5 และจงกล่าวแก่
เขาวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ ในวนัน้ันเม่ือ
เราเลือกสรรอสิราเอลไว้ เราปฏิญาณต่อเชื้อสายแหง่วงศ์
วานยาโคบ โดยสําแดงตัวเราให้เขารูจั้กในแผ่นดิ นอ ียปิต์
เม่ือเราปฏิญาณกับเขาวา่ เราเป็นพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
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เจ้า 6 ในวนัน้ัน เราปฏิญาณต่อเขาวา่ เราจะนําเขาออกจาก
แผ่นดิ นอ ียปิต์ไปยงัแผ่นดิ นที ่เราหาให ้เขาทัง้หลาย เป็น
แผ่นดิ นที ่ มีน ้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์ เป็นแผ่นดิ นที ่ 
มีสงา่ราศี  ท่ี สุดในแผ่นดินทัง้หลาย 7 และเรากล่าวแก่เขา
วา่  เจ้ าทุกคนจงทิง้ สิง่ ท่ี น่าสะอดิสะเอยีนซ่ึงนัยน์ตาของ
เจ้าทัง้หลายกําลังเพลิดเพลินอยูน้ั่นเสีย อยา่กระทําตัวของ
เจ้าให้มลทินไปด้วยรูปเคารพของอยีปิต์ เราคือพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเจ้า 8  แต่ เขาทัง้หลายได้กบฏต่อเราและ
ไม่ยอมฟังเรา เขาทัง้หลายไม่ ได้ ทิง้สิง่ ท่ีน่าสะอดิสะเอยีน
ซ่ึงนัยน์ตาของเขาเพลิดเพลินอยู่ น้ันทุกคน ทัง้เขาก็ มิได้ 
ละทิง้ รูปเคารพของอยีปิต์  แล ้วเราก็คิดวา่ เราจะระบาย
ความกริว้ของเราออกเหนือเขา และให้ความโกรธของเรา
มีต่อเขาในท่ามกลางแผ่นดิ นอ ียปิต์จนมอดลง 9  แต่ เราก็
กระทําโดยเหน็แก่นามของเราเอง เพื่อไม่ ให ้ชื่อน้ันมลทิน
ต่อหน้าประชาชาติซ่ึงเขาอาศัยอยู่ เราจึงได้สําแดงตัวของ
เราท่ามกลางสายตาของเขาให้เขารู ้จัก ในการท่ีเรานําคน
อสิราเอลออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ 10  ดัง น้ัน เรา จึง นํา
เขาออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ และนําเขาเข้ามาในถิน่ทุ รก ัน
ดาร 11 เราให ้กฎเกณฑ์ ของเราแก่ เขา และสําแดงคําตัดสิน
ของเราให้เขารู ้ ซ่ึงถ้ามนษุย ์ได้ รกัษาไว ้ก็ จะดํารงชวีติอยู ่
ได้ 12 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก เราได้ ให ้สะบาโตของเราแก่ เขา เป็น
หมายสําคัญระหวา่งเราและเขาทัง้หลาย เพื่อเขาจะทราบ
วา่เราคือพระเยโฮวาห์ เป็นผู้กระทําให้เขาบร ิสุทธ ์ิ 13  แต่  
วงศ์ วานอสิราเอลได้กบฏต่อเราในถิน่ทุ รก ันดาร เขามิ ได้ 
ดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา  แต่  ได้  ดู หมิน่ คําตัดสินของ
เรา ซ่ึงถ้ามนษุย์คนหน่ึงคนใดปฏิบั ติ  ตาม เขาก็จะดํารง
ชวีติอยู ่ได้ ด้วยกฎเกณฑ์และคําตัดสินเหล่าน้ัน และเขาได้
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กระทําให้วนัสะบาโตของเรามัวหมองอยา่งยิง่ เราจึงกล่าว
วา่ เราจะเทความเดือดดาลของเราออกเหนือเขาในถิน่ทุ 
รก ันดารเพื่อผลาญเขาเสีย 14  แต่ เราก็กระทําโดยเหน็แก่
นามของเราเอง เพื่อไม่ ให ้ชื่อน้ันมลทินต่อหน้าประชาชาติ 
ทัง้หลาย ซ่ึงเราได้นําคนอสิราเอลออกมาท่ามกลางสายตา
ของเขา 15 ยิง่กวา่ น้ั นอ ีก เราได้ปฏิญาณต่อเขาในถิน่ ทุ 
รก ันดารวา่ เราจะไม่นําเขาเข้ามาในแผ่นดินซ่ึงเราได้ ให ้ 
แก่  เขา เป็นแผ่นดิ นที ่ มีน ้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์ เป็น
แผ่นดิ นที ่ มีสงา่ราศี  ท่ี สุดในแผ่นดินทัง้หลาย 16 เพราะเขา
ดูหมิน่คําตัดสินของเรา และไม่ดําเนินตามกฎเกณฑ์ของ
เรา และได้กระทําให้วนัสะบาโตของเรามัวหมอง เพราะวา่
จิตใจของเขาไปติดตามรูปเคารพของเขา 17 ถึงกระน้ั นก ็ 
ดี  นัยน์ ตาของเราก็ยงัปรานี เขา และเรามิ ได้ ทําลายเขา
หรอืกระทําให้เขาจบสิน้ลงในถิน่ทุ รก ันดารน้ัน 18  แต่ เรา
พู ดก ั บลู กหลานของเขาในถิน่ทุ รก ันดารน้ั นว ่า อยา่ดําเนิน
ตามกฎเกณฑ์ของบรรพบุรุษของเจ้า หรอืรกัษาคําตัดสิน
ของเขา หรอืกระทําตัวเจ้าให้มลทินไปด้วยรูปเคารพของ
เขา 19 เราคือพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของเจ้า จงดําเนิน
ตามกฎเกณฑ์ของเรา และจงรกัษาคําตัดสินของเรา และ
ประพฤติ ตาม 20 และนับถือบรรดาสะบาโตของเรา เพื่อจะ
เป็นหมายสําคัญระหวา่งเรากับเจ้า เพื่อเจ้าจะทราบวา่เรา
คือพระเยโฮวาหเ์ป็นพระเจ้าของเจ้า 21  แต่ ลูกหลานเหล่าน้ั 
นก ็กบฏต่อเรา เขาทัง้หลายมิ ได้ ดําเนินตามกฎเกณฑ์ของ
เรา และไม่รกัษาคําตัดสินของเราเพื่อจะประพฤติ ตาม ซ่ึง
ถ้ามนษุย์คนหน่ึงคนใดปฏิบั ติ ตามก็จะดํารงชวีติอยู ่ได้ ด้วย
กฎเกณฑ์และคําตัดสินเหล่าน้ัน เขาได้กระทําให้บรรดาวนั
สะบาโตของเรามัวหมอง เราจึงกล่าววา่ เราจะเทความ
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เดือดดาลของเราออกเหนือเขา และให้ความโกรธของเรา
ท่ี มีต ่อเขาท่ีในถิน่ทุ รก ันดารบรรลุลงเสียที 22  แต่ เราได้หด
มือของเราไว้ และกระทําโดยเหน็แก่นามของเราเอง เพื่อไม่ 
ให ้ชื่อ น้ันมลทินท่ามกลางสายตาของประชาชาติ ทัง้หลาย 
ซ่ึงเราได้นําชนอสิราเอลออกมาท่ามกลางสายตาของเขา
23 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก เราได้ปฏิญาณต่อเขาทัง้หลายในถิน่ทุ รก ัน
ดารวา่ เราจะให้กระจัดกระจายไปในท่ามกลางประชาชาติ
และกระจายเขาไปอยู่ตามประเทศต่างๆ 24 เพราะวา่เขามิ 
ได้ กระทําตามคําตัดสินของเรา  แต่  ได้  ดู หมิน่กฎเกณฑ์ของ
เรา และกระทําใหว้นัสะบาโตทัง้หลายของเรามัวหมอง และ
นัยน์ตาของเขาก็ ติ ดตามรูปเคารพแหง่บรรพบุรุษของเขา
25ยิง่กวา่น้ั นอ ีก เราได้ ให ้ กฎเกณฑ์  ท่ี  ไม่ดี และใหคํ้าตัดสินซ่ึง
ตามน้ันเขาจะดํารงชวีติไม่ ได้ 26 และเราก็ ได้  ให ้เขามลทินไป
ด้วยของถวายของเขาเอง โดยใหเ้ขาถวายบุตรหวัปี ให ้ ลุ ยไฟ
เพื่อเราจะกระทําให้เขารกรา้งไป  เพื่อให ้เขาทราบวา่เราคือ
พระเยโฮวาห์ 27  เพราะฉะน้ัน  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพู ดก 
ับวงศ์วานอสิราเอลและกล่าวแก่เขาวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ ในเรือ่งน้ีบรรพบุรุษของเจ้าก็ ได้ หมิน่
ประมาทเราอกี โดยกระทําการละเมิดต่อเรา 28 เพราะวา่
เม่ือเราได้นําเขาเข้ามาในแผ่นดิ นที ่เราปฏิญาณวา่จะใหเ้ขา
น้ันแล้ว เม่ือเขาเหน็เนินเขาสูง  ณ  ท่ีใด หรอืเหน็ต้นไม้ใบดก
ท่ี ไหน เขาก็ถวายเครือ่งบูชาอนัเป็ นที ่ ให ้เคืองใจเรา  ณ  ท่ีน่ัน 
เขาถวายกลิ ่นที ่ พึงใจ และเขาเทเครือ่งด่ืมบูชาออกท่ี น่ัน 
29 เราได้ถามเขาวา่  ปู  ชน ียสถานสูงซ่ึงเจ้าเข้าไปน้ันคืออะไร
และเขาจึงเรยีกชื่อท่ีน่ั นว ่า บามาห์ สืบเน่ืองมาจนทุกวนัน้ี
30 เพราะฉะน้ันจงกล่าวแก่ วงศ์ วานอสิราเอลวา่  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ ากระทําตัวให้มลทินไปตาม
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อยา่งบรรพบุรุษของเจ้า และเล่นชูกั้บสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีน
ของเขาหรอื 31 เม่ือเจ้าถวายของบูชาและถวายบุตรชายให ้
ลุ ยไฟ  เจ้ าได้กระทําตัวให้มลทินด้วยบรรดารูปเคารพของ
เจ้าจนทุกวนัน้ี  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ เราจะให ้เจ้ ามา
ถามเราหรอื  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เรามี ช ีวิตอ
ยู ่แน่  ฉันใด เราจะไม่ ให ้ เจ้ ามาถามเราฉันน้ัน 32 อะไรอยู่ใน
ใจของเจ้าจะไม่ เก ิดขึ้นได้ เลย คือความคิดท่ี วา่ � ให ้เราเป็น
เหมือนประชาชาติ ทัง้หลาย  ให ้เป็นเหมือนครอบครวัต่างๆ
ในประเทศทัว่ไป คือใหเ้ราปรนนิบั ติ  ไม้ และศิ ลา �

หลังจากยุคเจ็ดปีอสิราเอลจะได้รบัการชาํระล้าง
33  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เรามี ช ีวิตอยู ่แน่  

ฉันใด เราจะครอบครองเหนือเจ้าแน่นอนที เดียว ด้วยมือ
ท่ี มีฤทธิ ์และด้วยแขนท่ี เหย ียดออก และด้วยความพิโรธ
ท่ี เท ลง มา 34 เรา จะ นํา เจ้า ออก มา จาก ชนชาติ ทัง้ หลาย 
และจะรวบรวมเจ้าออกมาจากประเทศทัง้ปวงซ่ึงเจ้าต้อง
กระจัดกระจายกันไปอยู ่น้ัน ด้วยมือท่ี มีฤทธิ ์และด้วยแขน
ท่ี เหย ียดออก และด้วยความพิโรธท่ีเทลงมา 35 และเราจะ
นําเจ้าเข้าไปในถิน่ทุ รก ันดารแหง่ชนชาติ ทัง้หลาย และท่ี
น่ันเราจะเข้าสู่การพิพากษากับเจ้าหน้าต่อหน้า 36 เราเข้า
สู่การพิพากษากับบรรพบุรุษของเจ้าในถิน่ทุ รก ันดารแหง่
แผ่นดิ นอ ียปิต์ อยา่งไร  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า
เราจะเข้าสู่การพิพากษากับเจ้าอยา่งน้ัน 37 เราจะให ้เจ้ า
ลอดไปใต้คทา และเราจะให ้เจ้ าเข้าพันธสัญญา 38 เราจะ
ชาํระพวกกบฏเสียจากท่ามกลางเจ้า ทัง้ผูล้ะเมิดต่อเรา เรา
จะนําเขาออกจากแผ่นดิ นที ่เขาไปอาศัยอยู ่น้ัน  แต่ เขาจะ
ไม่ ได้  เข ้าไปในแผ่นดิ นอ ิสราเอล  แล ้วเจ้าจะทราบวา่เรา



เอเสเคี ยล 20:39 liv เอเสเคี ยล 20:46

คือพระเยโฮวาห์ 39  เดีย๋วน้ี  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ั
สด ัง น้ี วา่  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ ฝ่ายเจ้าทัง้หลายทุก
คนจงไปปรนนิบั ติ  รู ปเคารพของเจ้าเดีย๋วน้ี และต่อไปถ้า
เจ้าไม่ฟังเรา  แต่ ชื่ ออ ันบร ิสุทธ ์ิของเราน้ันเจ้าอยา่กระทํา
ให้มลทิ นอ ี กด ้วยของถวายและด้วยรูปเคารพของเจ้า 40  
องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า ด้วยวา่บนภูเขาบร ิสุทธ ิ
์ของเรา คือภูเขาสูงของอสิราเอล บรรดาวงศ์วานทัง้หมด
ของอสิราเอลจะปรนนิบั ติ เราในแผ่นดินน้ัน เราจะโปรดเขา
 ณ  ท่ีน่ัน  ณ  ท่ี น่ันเราจะเรยีกของถวายของเจ้า และผลรุน่
แรกแหง่เครือ่งบูชาของเจ้า กับเครือ่งถวายบูชาอนับร ิสุทธ ิ
์ ทัง้สิน้ของเจ้า 41 เม่ือเรานําเจ้าออกมาจากชาติ ทัง้หลาย 
และรวบรวมเจ้าออกมาจากประเทศท่ี เจ้ ากระจัดกระจาย
ไปอยู ่น้ัน เราจะโปรดเจ้าดัง่เป็นกลิ ่นที ่พอใจของเรา และ
เราจะสําแดงความบร ิสุทธ ์ิของเราท่ามกลางเจ้า ต่อหน้า
ต่อตาประชาชาติ ทัง้หลาย 42 และเจ้าจะทราบวา่เราคือพระ
เยโฮวาห์ ในเม่ือเรานําเจ้าเข้าในแผ่นดิ นอ ิสราเอล อนัเป็น
ประเทศซ่ึงเราปฏิญาณไวว้า่จะให ้แก่ บรรพบุรุษของเจ้า 43  
ณ  ท่ี น่ันเจ้าจะระลึกถึงวถีิทางและการกระทําทัง้สิน้ของเจ้า
ซ่ึงได้กระทําให ้เจ้ าเป็นมลทิน และในสายตาของเจ้าเองเจ้า
จะเกลียดชงัตัวของเจ้า เพราะความชั ่วท ้ังหลายซ่ึงเจ้าได้
กระทําน้ัน 44  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ เม่ือเราได้กระทํากับ
เจ้าด้วยเหน็แก่นามของเรา  มิใช ่ตามทางอนัชัว่ของเจ้า หรอื
ตามการกระทําท่ีเส่ือมทรามของเจ้า  แล ้วเจ้าจึงจะทราบวา่
เราคือพระเยโฮวาห์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี 
แหละ �

คําอุปมาเรือ่งถิน่ใต้
45และพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 46� บุ 
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ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงมุ่งหน้าไปทางทิศใต้และเทศนากล่าว
โทษพวกถิน่ใต้ จงพยากรณ์ต่อแดนป่าไม้ ท่ี ในถิน่ใต้ 47 จง
กล่าวแก่ ป่าไม้  แห ่งถิน่ใต้ วา่ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะก่อ
ไฟไว้ในเจ้า มันจะเผาผลาญต้นไม้ เข ียวและต้นไม้ แห ้งทุก
ต้ นที ่ อยู ่ในเจ้าเสีย จะดับเปลวเพลิ งอ ันลุกโพลงน้ันไม่ ได้ 
และดวงหน้าทุกหน้าตัง้แต่ ทิศใต้ จนทิศเหนือจะถูกไฟลวก
48 เน้ือหนังทัง้สิน้จะเห ็นว ่าเราคือพระเยโฮวาห ์ผู้  ได้ ก่อไฟ
น้ัน  ผู้ ใดจะดั บก ็ ไม่ได้ � 49  แล ้วข้าพเจ้าจึงกล่าววา่ � องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  เจ้าข้า เขาทัง้หลายกําลังกล่าวถึงข้า
พระองค์ วา่ เขาไม่ ใช ่เป็นคนสรา้งคําอุปมาดอกหรอื�

21
ดาบของพระเยโฮวาห์

1 พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห ์มาย ัง ข้าพเจ้า วา่ 2 � บุ 
ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้ เยรูซาเล็ม และ
เทศนากล่าวโทษสถานบร ิสุทธ ์ิ ทัง้หลาย จงพยากรณ์ กล ่าว
โทษแผ่นดิ นอ ิสราเอล 3 และกล่าวแก่ แผ่ นดิ นอ ิสราเอลวา่
พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราเป็นปฏิ ปักษ์ กับเจ้า และ
เราจะชกัดาบของเราออกจากฝัก และเราจะขจัดทัง้คนชอบ
ธรรมและคนชัว่ออกจากเจ้าเสีย 4 ดังน้ันจงดูเถิดวา่เราจะ
ตัดเอาทัง้คนชอบธรรมและคนชัว่ออกจากเจ้าเสีย เพราะ
ฉะน้ันดาบของเราจะออกจากฝักไปต่อสู้เน้ือหนังทัง้สิน้จาก
ทิศใต้ถึงทิศเหนือ 5 เพื่อเน้ือหนังทัง้สิน้จะทราบวา่เราคือ
พระเยโฮวาห ์ได้ ชกัดาบของเราออกจากฝักแล้ว และจะไม่ 
เก ็บใส่ฝั กอ ีก 6  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ เพราะฉะน้ันจงถอน
หายใจ ถอนหายใจด้วยความระทมใจและความขมขื่นต่อ
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หน้าต่อตาเขาทัง้หลาย 7 และเม่ือเขาทัง้หลายกล่าวแก่ เจ้ 
าวา่ �ทําไมเจ้าถอนหายใจ�  เจ้ าจงกล่าววา่ �เพราะเรือ่ง
ข่าวน้ัน เม่ือข่าวน้ันมาถึงหวัใจทุกดวงจะละลายและมือทัง้
สิน้จะออ่นเปล้ียไป และบรรดาจิตวญิญาณจะแน่น่ิงไป และ
หวัเข่าทุกเข่าจะออ่นเปล้ียดัง่น้ํา  ดู  เถิด ข่าวน้ันมาถึงและจะ
สําเรจ็�  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �

พระเจ้าทรงลับดาบของพระองค์ ให ้ คม 
8 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 9 � บุ ตร

แหง่มนษุย ์เอย๋ จงพยากรณ์และกล่าววา่ พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี วา่ ดาบเล่มหน่ึง ดาบเล่มหน่ึงซ่ึงเขาลับให ้คม และ
ขั ดม ันด้วย 10 ลับให้คมเพื่อจะเข่นฆ่า ขั ดม ันไว้เพื่อจะให ้
วาววบั เราจะรา่เรงิหรอื ดาบน้ันได้ประมาทไม้เรยีวแห ่งบ 
ุตรชายของเรา เหมือนต้นไม้ ทุกอยา่ง 11 เพราะฉะน้ันจึง
มอบดาบให้ขั ดม ัน เพื่อจะ ถือ ไว ้ได้ ดาบ น้ันคมแล้วและ
ขั ดม ัน เพื่อจะมอบไว้ในมือของผู้ ฆ่า 12  บุ ตรแหง่มนษุย ์
เอย๋ จงรอ้งไห้และครํา่ครวญเถิด เพราะเป็นเรือ่งต่อสู้กับ
ประชาชนของเรา และต่อสู้กับบรรดาเจ้านายของอสิราเอล
ความ หวาด ผวา เพราะ เหตุ ดาบ น้ัน จะ อยู่ เหนือ ประชาชน
ของเรา เพราะฉะน้ันจงตี ท่ี โคนขาของเจ้าเถิด 13 เพราะมี 
การทดลอง และอะไรเล่าถ้าดาบได้ ดู หมิน่ไม้เรยีวน้ัน  ก็ จะไม่ 
มี  อกี  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี 14  บุ ตรแหง่มนษุย ์
เอย๋ เพราะฉะน้ันจงพยากรณ์ เถิด จงตบมือและปล่อยให้
ดาบลงมาสองครัง้  เออ สามครัง้ คือดาบสําหรบัคนเหล่าน้ั 
นที ่จะถูกฆ่า เป็นดาบของพวกผู้ ยิง่ใหญ่  ท่ี  ถู กฆ่า ซ่ึงได้ เข ้าไป
ในหอ้งส่วนตัว 15 เพื่อวา่ใจของเขาจะละลาย และเพื่อซาก
ปร ักห ักพังของเขาจะทว ีคู ณขึ้ นอ ีก เราได้จ่อดาบน้ันไปท่ี 
ประตู เมืองทัง้หลายของเขาแล้ว  เออ ทําเสียเหมือนอยา่ง
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กับฟ้าแลบ เขาขั ดม ันเพื่อจะเข่นฆ่า 16 รวมกันเข้ามา ไป
ทางขวาเรยีงแถว  แล ้วไปทางซ้าย  ไม่ วา่หน้าของเจ้ามุ่งไป
ทางไหน 17 เราจะตบมือของเราด้วย และเราจะระบายความ
โกรธของเราจนหมด เราคือพระเยโฮวาห ์ได้ ลัน่วาจาแล้ว�

จะ ไม่ มี  กษัตรยิ ์ใน อสิราเอล จนกวา่ พระ ผู้ ชว่ย ให้ รอด
เสด็จมา

18 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 19 � บุ 
ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงขีดทางไวส้องทางให้ดาบแห่งกษั ตร ิย์
บาบิโลนเข้ามา ทัง้สองทางให้ออกมาจากแผ่นดินเดียวกัน
และจงทําป้ายบอกทาง จงทําไว ้ท่ี หวัถนนท่ี เข ้าไปหากรุง
20 ทําทางหน่ึง ให้ดาบมายงัรบับาห ์แห ่งคนอมัโมน และ
มายงัยูดาหใ์นเยรูซาเล็มเมืองท่ี มี  กําแพง 21 เพราะวา่กษั ตร ิ
ยบ์าบิโลนยนือยู ่ท่ี  ทางแพรง่  อยู ่ ท่ี หวัถนนสองถนน กําหนด
หาคําทํานาย ท่านเขยา่ลูกธนู และปรกึษาเทราฟิม ท่าน
มองดู ท่ี  ตับ 22 ในมือข้างขวา ท่านมีสลากเยรูซาเล็ม เพื่อ
ตัง้เครือ่งทะลวง เพื่อจะให้อา้ปากในการฆ่า เพื่อส่งเสียง
ตะโกน เพื่อวางเครือ่งทะลวงกําแพงเข้า ท่ี ประตูเมือง เพื่ 
อก ่อเชงิเทินและก่อกําแพงล้ อม 23 และจะเป็นเหมือนคํา
ทํานายเท็จสําหรบัคนเหล่าน้ันในสายตาของเขา คือคนเห
ล่าน้ั นที ่ ให้สัตย ์ปฏิญาณแล้ว  แต่ ท่านจะระลึกถึงความชัว่
ชา้ เพื่อเขาทัง้หลายจะถูกจับเอาไป 24  เพราะฉะน้ัน  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะวา่เจ้าได้กระทํา
ความชัว่ชา้ของเจ้าให้เราระลึกได้ โดยการละเมิดของเจ้าท่ี
เผยออก จนบาปของเจ้าปรากฏในการกระทําทัง้สิน้ของเจ้า
เราได้ระลึกถึงเจ้า  เจ้ าจึงต้องถูกจับเอาไปด้วยมือ 25 และ
เจ้า  ผู้ ชั ่วท ่ีลามกคือเจ้านายอสิราเอลเอย๋  ผู้  ท่ี วนักําหนดมา
ถึงแล้ว คือเวลาแหง่การลงโทษความชัว่ชา้ครัง้สุดท้าย 26  
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องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ จงปลดผ้าโพก และ
ถอดมงกุฎออกเสีย  สิ ่งต่างๆจะไม่ คงอยู ่อยา่งท่ีเคยเป็น  ให ้
ยกยอ่งคนท่ีต่ําขึ้น และให้กดคนท่ีสูงลง 27 เราจะกระทําให้
เป็ นที ่ พังทลาย  พังทลาย  พังทลาย และจะไม่ มี เลยจนกวา่ผู้ 
มีสิทธิ ์อนัชอบธรรมจะมาถึง และเราจะประทานให ้แก่ ท่าน
ผู้ น้ัน 28  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ และเจ้าจงพยากรณ์และกล่าว
วา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี เก ่ียวกับคนอมัโมน
และเก่ียวกับเรือ่งน่าตําหนิของเขาทัง้หลายวา่ ดาบเล่มหน่ึง
ดาบเล่มหน่ึงถูกชกัออก เขาขั ดม ันเพื่อการเข่นฆ่า เขาใหมั้น
ด่ืมโลหติเพราะมันวาววบั 29 ขณะเม่ือเขาเหน็นิ มิ ตเท็จมาบ
อกท่าน ขณะเม่ือเขาให้คําทํานายมุสาแก่ ท่าน เพื่อจะวาง
ท่านไว้บนคอของผู้ชั ่วท ่ี ถู กฆ่า เวลากําหนดของเขามาถึง
แล้ว คือเวลาแหง่การลงโทษความชัว่ชา้ครัง้สุดท้าย 30 เรา
จะให้ดาบกลับเข้าฝั กอ ีกหรอื เราจะพิพากษาเจ้าในสถาน
ท่ี ท่ี  เจ้ าถูกสรา้งขึ้น ในแผ่นดินดัง้เดิมของเจ้า 31 เราจะเท
ความกริว้ของเราเหนือเจ้า และเราจะพ่นเจ้าด้วยไฟแหง่
ความพิโรธของเรา และเราจะมอบเจ้าไวใ้นมือของคนเขลา
 ผู้  มี  ฝี มือในการทําลาย 32  เจ้ าจะเป็นฟืนไว ้ใส่ไฟ โลหติของ
เจ้าจะอยูก่ลางแผ่นดิน จะไม่ มี ใครจดจําเจ้าไว ้อกี เพราะเรา
คือพระเยโฮวาห ์ได้ ลัน่วาจาแล้ว�

22
บรรดาความบาปของอสิราเอล

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � บุ 
ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ ตัวเจ้าจะพิพากษาหรอื  เจ้ าจะพิพากษา
เมืองท่ีแปดเป้ือนด้วยโลห ิตน ้ันหรอื  เจ้ าจงสําแดงให้เมือง
น้ันเหน็สิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของเธอ 3  เจ้ าจงกล่าว
วา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ัง น้ี วา่  น่ี เป็นเมืองท่ี 
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ทําให ้โลหติตกอยู ่ท่ี กลางตนเองเพื่อให้เวลากําหนดของตน
มาถึง และเป็นเมืองท่ีทํารูปเคารพไว ้ให ้ตัวมลทินไป 4  เจ้ ามี
ความชัว่ด้วยโลหติท่ี เจ้ ากระทําให้ตกน้ัน และมลทินไปด้วย
รูปเคารพท่ี เจ้ ากระทําไว้ และเจ้าได้นําให้เวลาของเจ้าเข้า
มาใกล้ เวลากําหนดแหง่ปีของเจ้ามาถึงแล้ว เพราะฉะน้ัน
เราจึงกระทําเจ้าให้เป็ นที ่ประณามกันแก่ ประชาชาติ และ
เป็ นที ่ เย ้ยหยนัแก่ประเทศทัง้หลาย 5  ผู้  ท่ีอยู ่ ใกล้ และท่ี อยู ่
ไกลเจ้าจะเยย้หยนัเจ้า  ผู้ เป็นเมืองท่ีเสียชื่อและเต็ มด ้วย
ความโกลาหล 6  ดู  เถิด  เจ้ านายแห ่งอ ิสราเอล  ทุ กคนซ่ึงอยู่
ในเจ้าก็ โน ้มไปในทางท่ี ทําให ้โลหติตกตามอาํนาจของเขา
7  บิ ดามารดาถูกเหยยีดหยามอยู่ในเจ้า คนต่างด้าวท่ีอาศัย
อยู ่ก็  ถู กเบียดเบียนอยู่ท่ามกลางเจ้า ลูกกําพรา้พ่อและหญิ 
งม ่ายก็ ถู กข่มเหงอยูใ่นเจ้า 8  เจ้ าได้ ดู หมิน่สิง่บร ิสุทธ ิข์องเรา
และลบหลู่วนัสะบาโตทัง้หลายของเรา 9 ในเจ้ามีคนกล่าว
รา้ยเพื่อจะทําให้โลหติตก และมีคนในเจ้าท่ีรบัประทานบน
ภู เขา  มี คนกระทําอุจาดลามกท่ามกลางเจ้า 10 ในเจ้ามีชาย
บางคนได้ เห ็นความเปลือยของบิดาเขา ในเจ้ามี คนที ก่ระทํา
หยามเกียรติ ผู้ หญิงท่ีย ังม มีลทินเพราะมี ประจําเดือน 11คน
หน่ึง กระทํา การ อนั น่า สะอดิสะเอยีน กับ ภรรยา ของ เพื่อน
บ้าน  อ ีกคนหน่ึงกระทําให ้ลูกสะใภ้ ของตนเป็นมลทินอยา่ง
ชัว่ชา้ลามก และอกีคนหน่ึงในพวกเจ้ากระทําหยามเกียรติ
น้องสาวของเขาเอง คือลูกสาวของบิดาของตน 12 ในเจ้า
มีคนรบัสินบนเพื่อกระทําให้โลหติตก  เจ้ าเอาดอกเบี้ยและ
เอาเงนิเพิม่และทํากําไรจากเพื่อนบ้านของเจ้าโดยการบีบ
บังคับ และเจ้าได้ลืมเราเสีย  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ั
สด ังน้ี แหละ 13  ดู  เถิด เพราะฉะน้ันเราได้ฟาดมือของเรา
ลงบนผลกําไรอธรรมท่ี เจ้ าได้ และลงบนโลหติท่ี อยู ่ในหมู่
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พวกเจ้าทัง้หลาย 14 ใจเจ้าจะทนได้ หรอื และมือของเจ้าจะ
แข็งแรงอยู ่หรอื ในว ันที ่เราจะเอาเรือ่งกับเจ้า เราคือพระ
เยโฮวาห ์ได้ ลัน่วาจาแล้ว และเราจะกระทํา 15 เราจะให ้เจ้ า
กระจัดกระจายไปในหมู่ ประชาชาติ และกระจายเข้าไปตาม
ประเทศต่างๆ และเราจะเผาเอาความโสโครกออกจากเจ้า
เสีย 16  เจ้ าจะได้มรดกของเจ้าเพราะตัวเจ้าเองท่ามกลาง
สายตาของประชาชาติ และเจ้าจะรูว้า่เราคือพระเยโฮวาห�์

อสิราเอลเป็นขี้ โลหะ (ความโสโครก� ในเตาหลอม
17 และพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 18 � 

บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ สําหรบัเราวงศ์วานอสิราเอลกลายเป็น
ขี้ โลหะ เขาทัง้สิน้เป็นทองสัมฤทธิ์  ดีบุก  เหล็ก และตะกัว่
ในเตาหลอม เขาเป็นขี้ โลหะเงนิไปหมด 19  เพราะฉะน้ัน  
องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะวา่เจ้าเป็นขี้
โลหะไปเสียทัง้สิน้แล้ว  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด เราจะรวบรวม
เจ้าไว้ท่ามกลางเยรูซาเล็ม 20 อยา่งท่ีคนเขารวบรวมเงนิ  
ทองสัมฤทธิ ์และเหล็ก และตะกัว่และดี บุ กไว้ในเตาหลอม
เพื่อเอาไฟเป่าให้มันละลาย ดังน้ันเราจะรวบรวมเจ้าด้วย
ความกริว้และด้วยความพิโรธของเรา และเราจะใส่ เจ้ ารวม
ไว ้ให ้ เจ้ าละลาย 21 เราจะรวบรวมเจ้า และเอาเพลิงแหง่
ความพิโรธของเราพ่นเจ้า และเจ้าจะละลายอยู่ท่ามกลาง
น้ัน 22 เงนิละลายอยู่ ในเตาหลอมฉันใด  เจ้ า ทัง้หลายจะ
ละลายอยูท่่ามกลางเพลิงฉันน้ัน และเจ้าจะทราบวา่ เราคือ
พระเยโฮวาห ์ได้ เทความกริว้ของเราลงเหนือเจ้า�

บรรดา ปุโรหติ  เจ้า นาย  ผู้  พยากรณ์ และประชาชนได้
กระทําบาปแล้ว

23 และพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 24 � 
บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพู ดก ับแผ่นดินน้ั นว ่า  เจ้ าเป็นแผ่นดิ 
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นที ่ ไม่ได้ รบัการชาํระ หรอืฝนมิ ได้ ชะในวนัพิโรธ 25  มี การ
วางแผนรา้ยระหวา่งพวกผู้ พยากรณ์ ท่ามกลางแผ่นดินน้ัน
เป็นเหมือนสิงโตคํารามฉีกเหยื่ออยู่ เขาทัง้หลายกินชวีติ
มนษุย์ เขารบิทรพัย ์สมบัติ และสิง่ประเสรฐิไป เขาได้กระทํา
ให ้เก ิดหญิ งม ่ายมีขึ้นมากมายท่ามกลางแผ่นดินน้ัน 26  ปุ 
โรหติของเขาได้ละเมิดราชบัญญั ติ ของเรา และได้ ลบหลู่  สิ ่
งบร ิสุทธ ิข์องเรา เขามิ ได้ แยกแยะความแตกต่างระหวา่งสิง่
ท่ี บรสุิทธิ ์และสิง่สามัญ เขามิ ได้ แสดงให ้เห ็นความแตกต่าง
ระหวา่งของมลทินและของสะอาด เขาได้ซ่อนนัยน์ตาของ
เขาไว้จากวนัสะบาโตของเรา ดังน้ันแหละเราจึงถูกลบหลู่
ท่ามกลางเขาทัง้หลาย 27  เจ้ านายในท่ามกลางแผ่นดินเป็น
เหมือนสุนัขป่าท่ีฉีกเหยื่อ  ทําให ้โลหติตก ทําลายชวีติเพื่อจะ
เอากําไรท่ี อสัตย ์28 และผู้ พยากรณ์ ของแผ่นดินน้ั นก ็ฉาบ
ด้วยปูนขาว  ให ้เขาเหน็นิ มิ ตเท็จ และให้คําทํานายมุสาแก่ 
เขา โดยกล่าววา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี� ใน
เม่ือพระเยโฮวาห ์มิได้ ตรสัเลย 29 ประชาชนแหง่แผ่นดิน
กระทําการบีบคัน้และกระทําโจรกรรม  เออ เขาบีบบังคับ
คนยากจนและคนขัดสน และบีบคัน้คนต่างด้าวอยา่งอยุ 
ติ  ธรรม 30 และเราก็แสวงหาสักคนหน่ึงในพวกเขาซ่ึงจะ
สรา้งรัว้ต้นไม้และยนือยู่ในชอ่งโหวต่่อหน้าเราเพื่อแผ่นดิน
น้ัน เพื่อเราจะมิ ได้ ทําลายมันเสีย  แต่  ก็ หาไม่ ได้ สักคนเดียว
31 ฉะน้ันเราจึงเทความกริว้ของเราลงเหนือเขา เราได้เผา
ผลาญเขาด้วยเพลิงพิโรธของเรา เราได้ตอบสนองตามการ
ประพฤติของเขาเหนือศีรษะเขา  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสด ังน้ี แหละ �

23
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คําอุปมาเรือ่งพี่สาวน้องสาวสองคน

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � บุ 
ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  มี  ผู้ หญิงสองคน เป็นบุตรสาวมารดา
เดียวกัน 3 เธอเล่นชู้ในอยีปิต์ เธอเล่นชู ้ตัง้แต่ สาวๆ  ณ  ท่ี 
น้ันถันของเธอถูกเคล้าคลึง และอกพรหมจารีของเธอก็ ถู 
กจับต้อง 4 คนพี่ชื่อโอโฮลาห์และโอโฮลีบาห์เป็นชื่อน้อง
สาว ทัง้สองมาเป็นของเรา ทัง้สองเกิดบุตรชายหญิง เรือ่ง
ชื่อน้ัน โอโฮลาห์คือสะมาเรยี และโอโฮลีบาห์คือเยรูซาเล็ม
5 โอโฮลาห ์เล่นชู ้เม่ือเธอเป็นของเรา เธอลุ่มหลงพวกคนรกั
ของเธอ คื ออ ัสซีเรยีเพื่อนบ้านของเธอ 6 ซ่ึงแต่งกายสี ม่วง 
และเป็นเจ้าเมืองและผู้ บังคับบัญชา  ทุ กคนเป็นชายหนุ่ มท 
ี่ พึงปรารถนา พลม้าขี่ ม้า 7 เธอเล่นชู้กับคนเหล่าน้ี ซ่ึงเป็น
บุคคลท่ีคัดเลือกแล้วของอสัซีเรยีทุกคน และเธอก็กระทํา
ตัวให้เป็นมลทินด้วยรูปเคารพของทุกคนท่ีเธอลุ่มหลงน้ัน
8 เธอมิ ได้ เลิกการเล่นชู้ ซ่ึงเธอได้นํามาจากอยีปิต์ เพราะ
วา่เม่ือยงัสาวอยู่คนหนุ่มก็ เข ้านอนกับเธอ และจับต้องอก
พรหมจารีของเธอ และเทราคะของเขาให ้แก่  เธอ 9 เพราะ
ฉะน้ันเราจึงมอบเธอให้ตกอยู่ในมือพวกคนรกัของเธอ คือ
ในมือคนอสัซีเรยีซ่ึงเธอลุ่มหลงน้ัน 10  ผู้  เหล่าน้ี เผยความ
เปลือยเปล่าของเธอ เขาจับบุตรชายหญิงของเธอ และฆ่า
เธอเสียด้วยดาบ เธอจึงเป็นคําเยาะเยย้ท่ามกลางผู้หญิง
ทัง้หลาย ในเม่ือได้พิพากษาลงโทษเธอแล้ว 11 เม่ือโอโฮลี
บาห์น้องสาวของเธอเหน็เชน่น้ัน เธอก็ทรามเสียยิง่กวา่พี่
สาวในเรือ่งการลุ่มหลง และในการเล่นชู้ ซ่ึงทรามเสียยิง่
กวา่พี่ สาว 12 เธอลุ่มหลงอสัซีเรยีเพื่อนบ้านของเธอ  เจ้ า
เมืองและผู้ บังคับบัญชา ซ่ึงแต่งเกราะเต็ม พลม้าขี่ ม้า  ทุ 
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กคนเป็นชายหนุ่ มท ่ี พึงปรารถนา 13 และเราเห ็นว ่าเธอมี
มลทินเสียแล้ว เธอทัง้สองก็เดินทางเดียวกัน 14  แต่ เธอยงั
เล่นชู ้ยิง่ขึ้น เม่ือเธอเห ็นร ูปคนอยู่บนผนัง เป็ นร ูปคนเคล
เดียเขียนด้วยสี แดงเข้ม 15  มี  เข ็มขัดคาดเอว  มี ผ้าโพกศีรษะ
ชายหอ้ยอยู่  ทุ กคนเป็นเหมือนนายทหาร เป็ นร ูปชาวบาบิ 
โลน ซ่ึงแผ่นดินเดิมของเขาคือเคลเดีย 16 เม่ือเธอเห ็นร ู 
ปน ้ั นก ็ ลุ ่มหลงเขาเสียแล้ว และส่งผู้ส่ือสารไปหาเขาท่ีเคล
เดีย 17 ชาวบาบิโลนก็มาหาเธอถึงเตียงรกั และเขาก็กระทํา
ให้เธอเป็นมลทินด้วยราคะของเขา  หลังจากท่ี เธอโสโครก
กับเขาแล้ว  จิ ตใจเธอก็ เบื่อหน่าย 18 เม่ือเธอได้ทําการเล่น
ชู้เสียอยา่งเปิดเผย และเธอสําแดงความเปลือยเปล่าของ
เธอ  จิ ตใจเราก็เบื่อหน่ายเธอ อยา่งท่ี จิ ตใจเราเบื่อหน่าย
พี่สาวของเธอ 19 ถึงกระน้ันเธอยงัทวีการเล่นชู้ของเธอขึ้ 
นอ ีก โดยหวนระลึกถึงเม่ือครัง้ยงัสาวอยู่ เม่ือเธอเล่นชู ้อยู ่
ในแผ่นดิ นอ ียปิต์ 20 เธอลุ่มหลงชู้ของเธอท่ี น่ัน ลําเน้ือของ
เขาก็เหมือนของลา และของเขาก็เหมือนของม้า 21  ดังน้ี  
แหละ  เจ้ าก็อาลัยในราคะเม่ือเจ้ายงัสาวอยู่ เม่ือคนอยีปิต์
จับต้องอกของเจ้า และเคล้าคลึงหวันมสาวของเจ้า� 22  
เพราะฉะน้ัน  โอ โอโฮลีบาห ์เอย๋  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด เราจะเรา้คนรกัท่ี จิ ตใจเจ้าเบื่อหน่ายแล้ 
วน ้ันให้มาสู้ เจ้า และเราจะนําเขามาสู้ เจ้ าจากทุ กด ้าน 23  
มี คนบาบิ โลน และคนเคลเดียทัง้สิน้ เปโขดและโชอา และ
โคอา ทัง้คนอสัซีเรยีทัง้สิน้ด้วย เป็นคนหนุ่ มท ่ี พึงปรารถนา 
 เจ้าเมือง  ผู้ บังคับบัญชาทัง้สิน้ เป็นนายทหารและผู้ มีชื่อ
เสียง  ทุ กคนขี่ ม้า 24 เขาจะมาต่อสู้ เจ้า  มี รถรบ เกวยีนและ
ล้อเล่ือน และชนชาติทัง้หลายเป็ นอ ันมาก เขาจะตัง้ตนต่อสู้ 
เจ้ าทุ กด ้าน ด้วยดัง้และโล่ และหมวกเหล็ก และเราจะมอบ
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การพิพากษาต่อหน้าเขา และเขาทัง้หลายจะพิพากษาเจ้า
ตามหลักการพิพากษาของเขาทัง้หลาย 25 และเราจะมุ่ง
ความรอ้นรนของเราต่อสู้ เจ้า และเขาจะกระทํากับเจ้าด้วย
ความเกรีย้วกราด เขาจะตัดจมูกและตัดหูของเจ้าออกเสีย
และผู้ ท่ี รอดตายจะล้มลงด้วยดาบ เขาจะจับบุตรชายและ
บุตรสาวของเจ้า และคนท่ีรอดตายของเจ้าจะถูกเผาด้วย
ไฟ 26 เขาจะถอดเอาเส้ือของเจ้าออก และนําเอาเครือ่งรูป
พรรณงามๆของเจ้าไปเสีย 27 เราจะให้ราคะและการเล่นชู้
ซ่ึงเจ้านํามาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์สูญสิน้ลง เพื่อเจ้าจะมิ ได้ 
เงยหน้าขึ้นดูคนอยีปิต์ และระลึกถึงเขาอกีต่อไป 28 เพราะ
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะมอบ
เจ้าไว้ในมือของผู้ ท่ี  เจ้ าเกลียดชงั ในมือของผู้ เหล่ าน้ั นที 
่ จิ ตใจเจ้าเบื่อหน่าย 29 และเขาทัง้หลายจะกระทํากับเจ้า
ด้วยความเกลียดชงั และจะรบิเอาบรรดาผลแหง่การงาน
ของเจ้าไปเสีย และจะทิง้เจ้าไว ้ให ้ เปล ือยเปล่าและล่อนจ้อน
จะต้องเปิดเผยความเปลือยเปล่า ราคะและการเล่นชู้ของ
เจ้า 30 เราจะกระทําสิง่เหล่าน้ี แก่  เจ้า เพราะเจ้าเล่นชู้ตาม
ประชาชาติ และเพราะเจ้ากระทําตัวของเจ้าให้มัวหมองไป
ด้วยรูปเคารพของเขาทัง้หลาย 31  เจ้ าดําเนินตามทางแหง่
พีส่าวของเจ้า เพราะฉะน้ันเราจะมอบถ้วยของเธอใส่มือเจ้า
32  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าจะต้องด่ืมจาก
ถ้วยของพี่สาวเจ้า ซ่ึงลึกและใหญ่  เจ้ าจะเป็ นที ่หวัเราะเยาะ
และถูกสบประมาทเพราะถ้วยน้ันจุ มาก 33  เจ้ าจะเต็มไป
ด้วยความมึนเมาและความเศรา้โศกเสียใจ ด้วยถ้วยแหง่
ความน่าสะพรงึกลัวและการรกรา้งวา่งเปล่า ถ้วยแหง่สะ
มาเรยีพี่สาวของเจ้า 34  เจ้ าจะด่ืมและด่ืมจนเกล้ียง  เจ้ าจะ
แทะเศษถ้วยและฉีกอกของเจ้าเสีย เพราะเราได้ลัน่วาจา
แล้ว  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 35  เพราะ
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ฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะเจ้าลืม
เราและเหวีย่งเราไปไวเ้บื้องหลังเจ้าเสีย เพราะฉะน้ันเจ้าจง
รบัโทษราคะและการเล่นชู้ของเจ้าเถิด� 36 พระเยโฮวาห์
ตรสักับข้าพเจ้ายิง่กวา่น้ั นอ ี กวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ า
จะพิพากษาโอโฮลาหแ์ละโอโฮลีบาห ์หรอื จงประกาศใหเ้ขา
ทราบถึงการกระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนของเขา 37 เพราะ
วา่เธอได้กระทําการล่วงประเวณี และโลหติอยู่ในมือของ
เธอ เธอกระทําการล่วงประเวณีกับรูปเคารพของเธอ และ
เธอยงัถวายบุตรชายซ่ึงเธอบังเกิดให ้แก่ เราน้ันให ้ลุ ยไฟเพื่อ
เผาผลาญเขาเสีย 38 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก เธอได้กระทําเชน่น้ี แก่  
เรา คือเธอได้กระทําให้สถานบร ิสุทธ ์ิของเราเป็นมลทินใน
วนัเดียวกัน และลบหลู่วนัสะบาโตของเรา 39 คือขณะเม่ือ
เธอฆ่าลูกของเธอเป็นเครือ่งบูชารูปเคารพ ในวนัน้ันเธอก็ 
เข ้ามาในสถานบร ิสุทธ ์ิของเรา และกระทําสถานท่ีน้ันให้
เป็นมลทิน  ดู  เถิด เธอกระทําสิง่เหล่าน้ีในนิเวศของเรา 40ยิง่
กวา่น้ั นอ ีก เธอยงัได้ ให ้ไปหาผู้ชายมาจากเมืองไกล คือเธอ
ใช ้ผู้ ส่ือสารไปหา และดู เถิด เขาก็ มา เธอก็ชาํระตัวของเธอ
เธอทาตาของเธอ และแต่งกายของเธอด้วยเครือ่งประดับ
เพื่อคนเหล่าน้ัน 41 เธอน่ังอยูบ่นตั ่งอ ันสูงศั กด ์ิ มี  โต ๊ะวางอยู ่
ข้างหน้า ซ่ึงเป็นโต๊ะท่ี เจ้ าได้วางเครือ่งหอมและน้ํามันของ
เรา 42 เสียงของประชาชนท่ีปล่อยตั วก ็ดังอยู่กับเธอพรอ้ม
กับคนสามัญ เขานําคนเส-บามาจากถิน่ทุ รก ันดารด้วย และ
เขาเอากําไลมือสวมท่ีมือของผู้ หญิง และสวมมงกุฎงามๆ
บนศีรษะของเธอทัง้สอง 43 เราจึงกล่าวเรือ่งเธอ  ผู้  ท่ี รว่ง
โรยโดยการล่วงประเวณี วา่ เขายงัเล่นชู้ กับเธอหรอื และ
เธอยงัเล่นชู้กับเขาหรอื 44 เพราะชายเหล่าน้ันยงัเข้าหาเธอ
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อยา่งเดียวกับผู้ชายเข้าหาหญิงท่ีเป็นโสเภณี ดังน้ันเขาก็ 
เข ้าหาโอโฮลาห์กับโอโฮลีบาห์ซ่ึงเป็นหญิ งม ี ราคะ 45  แต่ 
คนชอบธรรมจะพิพากษาเธอด้วยคําพิพากษาอนัควรตก
แก่หญิงผู้ ล่วงประเวณี และด้วยคําพิพากษาอนัควรตกแก่
หญิงผู้กระทําให้โลหติตก เพราะเธอเป็นหญิงล่วงประเวณี
และเพราะโลหติอยู่ในมือของเธอ 46 เพราะองค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ จงนํากองทัพมาสู้กับเธอทัง้สอง
น้ี และเราจะมอบเธอไว ้แก่ ความครั ่นคร ้ามและการถู กรบิ 
47 และกองทัพจะเอาหนิขวา้งเธอ และฆ่าเธอเสียด้วยดาบ
เขาจะฆ่าบุตรชายหญิงของเธอ และเผาเรอืนทัง้หลายของ
เธอเสียด้วยไฟ 48  ดังน้ี  แหละ เราจะให้ราคะในแผ่นดินน้ัน
สูญสิน้เสียที เพื่อ ผู้หญิงทัง้หลายจะได้รบัความตักเตือน
และไม่ ประพฤติ ราคะอยา่งท่ี เจ้ าได้กระทําแล้ วน ้ัน 49 ส่วน
ราคะของเจ้าน้ันเจ้าจะต้องรบัโทษ และเจ้าจะต้องรบัโทษ
เรือ่งการบูชารูปเคารพอยา่งบาปหนาของเจ้า และเจ้าจะ
ทราบวา่เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า�

24
คําอุปมาเรือ่งหม้อน้ําท่ีต้มอยู่

1 เม่ือว ันที ่ สิ บเดือนท่ี สิ บปี ท่ี  เก้า พระวจนะของพระเยโฮ
วาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงเขียนชื่อ
ของวนัน้ี ไว ้ วนัน้ี  ทีเดียว  กษัตรยิ ์บาบิโลนล้อมเยรูซาเล็มใน
วนัน้ี เอง 3 และจงกล่าวคําอุปมาแก่ วงศ์ วานท่ีมักกบฏ และ
พู ดก ับเขาวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ จงตัง้
หม้อไว้ ตัง้ไว ้ซิ เทน้ําใส่หม้ อด ้วย 4  ใส่  ช ้ินเน้ือเข้าไป เอาชิน้
เน้ื อด ี ๆ  คือเน้ือโคนขาและเน้ือสันขาหน้า เลือกกระดู กด ีมา
ใส่ ให ้ เต็ม 5 จงเลือกแกะท่ี ดี  ท่ี สุดมาตัวหน่ึง  ใช ้กระดูกเหล่า
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น้ันเป็นฟืนไว ้ใต้  น้ัน จงต้มให ้ดี เพื่อเค่ียวกระดูกท่ี อยู ่ในน้ัน
ด้วย 6  เพราะฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  
วบิัติ  แก่  กรุ งท่ีชุม่โลหติ  วบิัติ  แก่ หม้อท่ีขึ้นสนิมข้างในและซ่ึง
สนิมมิ ได้ หลุดออกมา จงเอาเน้ือออกทีละชิน้ๆ อยา่จับสลาก
เลย 7 เพราะวา่โลหติท่ีเธอกระทําให้ตกน้ันยงัอยู่ท่ามกลาง
เธอ เธอวางไว้บนหนิ เธอมิ ได้ เทลงดิน เพื่อเอาฝุ่นกลบไว้
8 เราได้วางโลหติท่ีเธอทําให้ตกน้ันไว้บนก้อนหนิ เพื่ อม ิ ให ้
ปิดโลห ิตน ้ันไว้ เพื่อเรา้ความพิโรธ และทําการแก้ แค้น 9  
เพราะฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  วบิัติ  
แก่  กรุ งท่ีชุม่โลหติ เราจะกระทําให้กองไฟน้ันใหญ่ขึ้นด้วย
10จงสุมฟืนเข้าไปและก่อไฟขึ้น ต้มเน้ือให ้ดี  แล ้วปรุงแต่งให ้
อรอ่ย และปล่อยกระดูกให ้ไหม้ 11 และวางหม้อเปล่าไว้บน
ถ่าน  เพื่อให ้ ทองสัมฤทธิ ์น้ั นร ้อนและไหม้  ให ้ความโสโครก
ละลายเสียในน้ัน  ให ้ สน ิมของมันไหม้ ไฟ 12 เธอกระทําตัว
ของเธอเหน่ือยด้วยการมุสาต่างๆ  สน ิ มท ่ีหนาของเธอก็ 
ไม่ หลุดออกไปจากเธอ  สน ิ มน ้ันจะต้องอยู่ในไฟ 13 ราคะ
ของเจ้าโสโครก เพราะวา่ เราได้ชาํระเจ้าแล้ว  แต่  เจ้ า ไม่
ชาํระตัว  เจ้ าจะไม่ ถู กชาํระจากความโสโครกของเจ้าอกีต่อ
ไป จนกวา่เราจะระบายความเกรีย้วกราดของเราออกเหนือ
เจ้าจนหมด 14 เราคือพระเยโฮวาห ์ได้ ลัน่วาจาแล้ว จะเป็น
ไปอยา่งน้ัน เราจะกระทําเชน่น้ัน เราจะไม่ ถอยกลับ เราจะ
ไม่สงวนไว้ และเราจะไม่ เปล่ียนใจ เขาจะพิพากษาเจ้าตาม
วธิีการและการกระทําของเจ้า  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสด ังน้ี แหละ �

ภรรยาของเอเสเคียลเสียชวีติ
15 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 16 � 

บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  ดู  เถิด เราจะเอาสิง่ ท่ีพอตาของเจ้า
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ไปเสียจากเจ้า ด้วยการประหารเสียแล้ว ถึงกระน้ันเจ้า ก็
อยา่ครํา่ครวญหรอืรอ้งไห้ หรอืให้น้ําตาตก 17 จงอดกลัน้  
ไม่ ครํา่ครวญเถิด อยา่ไว ้ทุกข์  ให ้ คนที ่ ตาย จงโพกผ้าของ
เจ้า และ สวม รองเท้า ของ เจ้า อยา่ ปิด รมิ ฝีปาก หรอื รบั
ประทาน อาหาร ของ มนษุย�์ 18 ดัง น้ัน ข้าพเจ้า จึง พู ดก ับ
ประชาชนตอนเชา้ และภรรยาของข้าพเจ้าก็ สิ ้นชวีติตอน
เยน็ รุง่เชา้ขึ้นข้าพเจ้าก็กระทําอยา่งท่ีข้าพเจ้ารบัพระบัญชา
19 ประชาชนก็ถามข้าพเจ้าวา่ �ท่านจะไม่บอกเราทัง้หลาย
หรอืวา่  สิ ่งน้ี มี ความหมายอะไรแก่ เรา ซ่ึงท่านกระทําเชน่
น้ี� 20  แล ้วข้าพเจ้าก็ พู  ดก ับเขาวา่ �พระวจนะของพระเย
โฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 21 จงกล่าวแก่ วงศ์ วานอสิราเอลวา่
 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะลบหลู่
สถานบร ิสุทธ ์ิของเราอนัเป็นความล้ําเลิศในอาํนาจของเจ้า
ความปรารถนาแหง่ตาของเจ้า และสิง่ท่ี จิ ตวญิญาณของ
เจ้าหว่งใย  บุ ตรชายหญิงของเจ้าซ่ึงเจ้าทิง้ไว้เบื้องหลังจะ
ล้มลงด้วยดาบ 22 และเจ้า ทัง้หลายจะกระทําอยา่ง ท่ี เรา
กระทํา  เจ้ าจะไม่ปิดรมิฝี ปาก หรอืรบัประทานอาหารของ
มนษุย์ 23 ผ้าโพกจะอยู่บนศีรษะของเจ้า และรองเท้าจะอยู ่
ท่ี  เท ้าของเจ้า  เจ้ าจะไม่ ไว้ทุกข์ หรอืรอ้งไห้  แต่  เจ้ าจะทรุด
ลงเพราะความชัว่ชา้ของเจ้า และจะโอดครวญแก่ กันและ
กัน 24 เอเสเคียลจะเป็นเครือ่งหมายสําคัญแก่ เจ้ าทัง้หลาย
 ดังน้ี เขาได้กระทําสิง่ใด  เจ้ าจะกระทําอยา่งน้ันทุกอยา่ง เม่ือ
เหตุ การณ์  เหล่าน้ี  มาถึง  เจ้ าจะได้ทราบวา่ เราคือองค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้า 25 และเจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ ในว ันที ่เรา
เอาท่ีกําบังเข้มแข็งของเขาทัง้หลายออกไป อนัเป็นความ
รา่เรงิและเป็นสงา่ราศีของเขา  สิ ่งท่ีพอตาของเขาทัง้หลาย
และสิง่ท่ีใจของเขาปรารถนา ทั ้งบ ุตรชายและบุตรสาวของ
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เขา 26 ในวนัน้ัน  ผู้  หนี ภัยจะมาหาเจ้า เพื่อจะรายงานข่าว
ให ้เจ้ าได้ยนิเอง 27 ในวนัน้ัน ปากของเจ้าจะหายใบ้ต่อหน้า
ผู้ หนี  ภัย และเจ้าจะพูดและจะไม่เป็นใบ้ อกีต่อไป ดังน้ันเจ้า
จะเป็นหมายสําคัญสําหรบัเขา และเขาทัง้หลายจะทราบวา่
เราคือพระเยโฮวาห�์

25
การพิพากษาลงโทษคนอมัโมน

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � บุ 
ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  มุ ่งหน้าของเจ้าไปยงัคนอมัโมน และ
จงพยากรณ์ กล ่าวโทษเขา 3 จงกล่าวแก่คนอมัโมนวา่ จง
ฟังพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะเจ้ากล่าววา่ �อา้ฮา� เหนือ
สถานบร ิสุทธ ์ิของเราเม่ือท่ีน้ันถูกลบหลู่ และเหนือแผ่นดิ 
นอ ิสราเอลเม่ือแผ่นดินน้ันรกรา้งไป และเหนือวงศ์วานยู
ดาห์เม่ือต้องตกไปเป็นเชลย 4  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด เราจะ
มอบเจ้าให ้แก่ ประชาชนทางทิศตะวนัออกใหเ้ป็นกรรมสิทธิ์
เขาจะตัง้ปราสาททัง้หลายท่ามกลางเจ้า และสรา้งท่ี อยู ่ของ
เขาท่ามกลางเจ้า เขาทัง้หลายจะรบัประทานผลไม้ของเจ้า
และจะ ด่ื มน ้ํานมของเจ้า 5 เราจะกระทําให้ เมืองรบับาห์
เป็นทุ่งหญ้าสําหรบัอูฐ และทําให ้ท่ี ของคนอมัโมนเป็นคอก
สําหรบัฝูงแพะแกะ  แล ้วเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์
6 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะเจ้าได้
ตบมือและกระทืบเท้าและปี ติด ้วยใจคิดรา้ยต่อแผ่นดิ นอ ิส
ราเอล 7  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด เราได้ยื่ นม ือของเราออกต่อสู้ 
เจ้า และจะมอบเจ้าไว ้แก่ ประชาชนทัง้หลายให้เป็นของรบิ
และเราจะตัดเจ้าออกเสียจากชนชาติ ทัง้หลาย และเราจะ
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กระทําให ้เจ้ าพินาศไปจากประเทศต่างๆ เราจะทําลายเจ้า  
แล ้วเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์

การพิพากษาลงโทษคนโมอบั
8  องค์ พระ ผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ัง น้ี วา่ เพราะโมอบั

และเสอรี ์กล่าววา่ � ดู  เถิด  วงศ์ วานยูดาห ์ก็ เหมือนประชา
ชา ติ อื่นๆ ทัง้ สิน้� 9  เพราะ ฉะน้ัน  ดู  เถิด เรา จะ เปิด ไหล่
เขาโมอบัจนไม่ มี เมืองเหลือ คือเมืองของเขาจากด้านน้ัน
สงา่ราศีของประเทศน้ัน คือเมืองเบธเยชิโมท เมืองบาอลั
เมโอนและเมืองคีริยาธาอมิ 10 เราจะมอบเมืองเหล่าน้ัน
ให ้แก่ ประชาชนทางทิศตะวนัออกพรอ้มกับคนอมัโมนให้
เป็นกรรมสิทธิ์ เพื่อวา่จะไม่ มี ใครนึกถึงคนอมัโมนอกีใน
ท่ามกลางประชาชาติ 11 และเราจะพิพากษาลงโทษโมอบั
 แล ้วเขาทัง้หลายจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์

การพิพากษาลงโทษคนเอโดม
12  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะวา่เอโดม

ได้ ประพฤติ อยา่งแก้แค้นต่อวงศ์วานของยูดาห์ และได้กระ
ทําความชั ่วน ักหนาในการท่ี แก้ แค้นเขา 13  เพราะฉะน้ัน 
 องค์ พระ ผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า จึงตร ัสด ัง น้ี วา่ เราจะเหยยีด
มือของเราออกเหนือเอโดมด้วย และจะตัดคนและสัตว์
ออกเสียจากเมืองน้ัน และเราจะกระทําให้เมืองน้ันรกรา้ง
ตัง้แต่เมืองเทมาน และชาวเมืองเดดานก็จะล้มลงด้วยดาบ
14 และเราจะวางการแก้แค้นของเราลงเหนือเมืองเอโดม
ด้วยมือของอสิราเอลประชาชนของเรา และเขาจะกระทํา
ตามความกริว้และความพิโรธของเราในเมืองเอโดม และ
เขาจะทราบถึงการแก้แค้นของเรา  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 

การพิพากษาลงโทษคนฟีลิสเตีย
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15  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะวา่คนฟี
ลิสเตียได้กระทําอยา่งแก้ แค้น และทําการแก้แค้นด้วยใจ
คิดรา้ยหมายทําลาย เพราะเกลียดชงัแต่ หนหลัง 16 เพราะ
ฉะน้ันองค์พระ ผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ัง น้ี วา่  ดู  เถิด เรา
จะเหยยีดมือของเราออกเหนือคนฟีลิสเตีย และเราจะตัด
คนเคเรธ ีออก และทําลายคนท่ี เหลืออยู ่ตามฝ่ังทะเลน้ัน
เสีย 17 เราจะกระทําการแก้แค้นใหญย่ิง่เหนือเขาด้วยการติ
เตียนอยา่งรุนแรง  แล ้วเขาจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์
เม่ือเราได้วางการแก้แค้นของเราไวเ้หนือเขา�

26
การพิพากษาลงโทษท่ีจะมาสู่เมืองไทระ

1  อยู ่มาในวนัต้นเดือนปี ท่ี  สิบเอด็ พระวจนะของพระเย
โฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ เพราะวา่
เมืองไทระได้ พู ดเก่ียวพั นก ับเยรูซาเล็มวา่ �อา้ฮา  ประตู 
เมืองของชนชาติทัง้หลายหกัเสียแล้ว มันเปิดกวา้งไว้รบั
ข้า มั นร ้างเปล่าแล้ว ข้าจะบรบูิ รณ ์ ขึ้น � 3 เพราะฉะน้ันองค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  ดู  เถิด  โอ เมืองไทระเอย๋ เรา
เป็นปฏิ ปักษ์ กับเจ้า และจะนําประชาชาติเป็ นอ ันมากมา
ต่อสู้ เจ้า ดังทะเลกระทําใหค้ล่ืนของมันขึ้นมา 4 เขาทัง้หลาย
จะทําลายกําแพงเมืองไทระ และพังทลายหอคอยของเมือง
น้ันเสีย และเราจะขูดดินเสียจากเมืองน้ัน กระทําให ้อยู ่บน
ยอดของศิ ลา 5 เมืองน้ันจะเป็ นที ่สําหรบัตากอวนอยู่กลาง
ทะเล เพราะเราได้ลัน่วาจาแล้ว  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ได้ ตรสั และเมืองน้ันจะเป็นของปล้นแหง่บรรดาประชาชาติ
6 และพวกธดิาของเมืองน้ีซ่ึงอยู่บนแผ่นดินใหญ่จะต้องถูก
ฆ่าเสียด้วยดาบ  แล ้วเขาทัง้หลายจะทราบวา่เราคือพระเย
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โฮวาห์ 7 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด 
เราจะนําเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์บาบิ โลน  ผู้ เป็นจอมกษั ตร ิ
ย ์มาย ังเมืองไทระจากทิศเหนือ  พร ้อมทั ้งม ้าและรถรบกับ
พลม้าและกองทหารกับคนมากมาย 8 ท่านจะฆ่าธดิาของ
เจ้าบนแผ่นดินใหญ่ เสียด ้วยดาบ ท่านจะก่อกําแพงล้อม
เจ้าไว้และก่อเชงิเทินทําด้วยดัง้ ต่อสู้ กับเจ้า 9 ท่านจะตัง้
เครือ่งทะลวงต่อสู้กับกําแพงของเจ้า และท่านจะเอาขวาน
ของท่านฟันหอคอยของเจ้าลง 10 ม้าของท่านมากมายจน
ฝุ่ นม ้าตลบคลุมเจ้าไว้ กําแพงเมืองของเจ้าจะสัน่สะเทือน
ด้วยเสียงพลม้าและล้อเล่ือนและรถรบ เม่ือท่านจะยกเข้า
ประตูเมืองของเจ้า อยา่งกับคนเดินเข้าเมืองเม่ือเมืองน้ัน
แตกแล้ว 11 ท่านจะยํ่า ท่ีถนนทัง้ปวงของเจ้า ด้วยกีบม้า
ท่านจะฆ่าชนชาติของเจ้าเสียด้วยดาบ และเสาอนัแข็งแรง
ของเจ้าจะล้มลงถึ งด ิน 12  ทรพัย์สมบัติ ของเจ้าเขาทัง้หลาย
จะเอาเป็นของรบิ และสินค้าของเจ้าเขาจะเอามาเป็นของ
ปล้น เขาจะพังกําแพงของเจ้าลง และจะทําลายบ้านอนั
พึงใจของเจ้าเสีย  หนิ  ไม้ และดินของเจ้าน้ันเขาจะโยนทิง้
เสียกลางน้ํา 13 เสียงเพลงของเจ้าน้ันเราก็จะให ้หยุด และ
เสียงพิณเขาคู่ของเจ้าจะไม่ ได้ ย ินอ ีก 14 เราจะกระทําให ้
อยู ่บนยอดของศิ ลา  เจ้ าจะเป็นสถานท่ีสําหรบัตากอวน จะ
ไม่ มี ใครสรา้งเจ้าขึ้นใหม่ เลย เพราะเราคือพระเยโฮวาห ์ได้ 
ลัน่วาจาแล้ว  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 15  
องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แก่ เมืองไทระวา่ เกาะ
ต่างๆจะมิ ได้ สัน่สะเทือนด้วยเสียงท่ี เจ้ าล้ม เม่ือผู้บาดเจ็บ
รอ้งครวญคราง เม่ือการเข่นฆ่าได้ เก ิ ดอย ู่ท่ามกลางเจ้าหรอื
16  แล ้วเจ้านายทัง้สิ ้นที ่ทะเลจะก้าวลงมาจากบัลลั งก ์และ
เปล้ืองเครือ่งทรงออก และปลดเครือ่งแต่งตั วท ่ีปักออกเสีย
และจะเอาความสัน่กลัวมาเป็นเครือ่งทรง จะประทั บอย ู่บน
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พื้นดินและสัน่อยู ่ทุ กขณะและหวาดกลัวเพราะเจ้า 17 ท่าน
เหล่าน้ีจะเปล่งเสียงบทครํา่ครวญเรือ่งเจ้า และกล่าวแก่ เจ้ 
าวา่ � ผู้  มี พลเมืองเป็นชาวกะลาสี เอย๋  เจ้ าถูกทําลายแล้ว  เจ้ 
าเป็นเมืองท่ี มีชื่อเสียง  เจ้ าเป็นเมืองแข็งกล้าอยู ่ท่ี  ทะเล ทัง้
เจ้าและชาวเมืองของเจ้า วา่ถึงคนท่ีน่ันแล้วเจ้าให้เขากลัว
18  บัดน้ี เกาะทัง้หลายก็จะสัน่สะเทือนในว ันที ่ เจ้ าล้มลง  
เออ บรรดาเกาะท่ี อยู ่ในทะเลก็จะกลัวเพราะเจ้าสิน้ไปเสีย�
19 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เม่ือเราจะ
กระทําให ้เจ้ าเป็นเมืองรกรา้งเหมือนอยา่งเมืองท่ี ไม่มี คน
อาศัย เม่ือเราจะนําทะเลลึกมาท่วมเจ้า และน้ํามากหลาย
จะคลุมเจ้าไว้ 20  แล ้วเราจะนําเจ้าลงไปพรอ้มกับคนเหล่าน้ั 
นที ่ลงไปยงัปากแดนคนตายไปอยู่กับคนสมัยเก่า และจะ
ปล่อยให ้เจ้ าอยู ่ท่ี โลกบาดาล ในสถานท่ี ท่ี โดดเด่ียวอา้งวา้ง
มาแต่ โบราณ  พร อ้มกับผู้ ท่ี ลงไปยงัปากแดนคนตาย เพื่อวา่
จะไม่ มี ใครอาศัยอยูใ่นเจ้า และเราจะตัง้สงา่ราศีในแผ่นดิน
ของคนเป็น 21 เราจะกระทําให ้เจ้ าเป็ นที ่น่าครั ่นคร ้าม จะไม่ 
มี  เจ้ าอกีแล้ว ถึงใครจะมาหาเจ้า เขาจะมาหาเจ้าไม่พบอกี
ต่อไปเป็นนิตย์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �

27
บทครํา่ครวญเรือ่งเมืองไทระ ( วว 18:1-24)

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � 
เจ้ า บุตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงเปล่ง เสียงบทครํา่ครวญเรือ่ง
เมืองไทระ 3 และจงกล่าวแก่เมืองไทระ  โอ  ผู้  อยู ่ ท่ี ทางเข้า
สู่ทะเลเอย๋ เป็นพ่อค้าแหง่ชนชาติทัง้หลายท่ี อยู ่ตามเกาะ
ต่างๆ  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  โอ เมืองไท
ระเอย๋  เจ้ าได้ กล่าววา่ �ข้าน้ี มี ความงดงามพรอ้มสรรพ�
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4 พรมแดนของเจ้าอยู ่ท่ี กลางทะเล  ผู้ ก่อสรา้งได้กระทําให้
ความงดงามของเจ้าพรอ้มสรรพ 5 กระดานเรอืของเจ้าทัง้
สิน้เขาทําด้วยไม้สนสามใบมาจากเสนีร์ เขาเอาไม้สนสีดาร์
มาจากเลบานอนทําเป็นเสากระโดงให ้เจ้า 6 เอาไม้ โอ ๊กแหง่
เมืองบาชานมาทําเป็นกรรเชยีงของเจ้า  หมู่ คนอาเชอรทํ์า
แท่นฝั งด ้วยงาชา้งซ่ึงมาจากเกาะคิทธิม 7 ส่วนใบของเจ้า
น้ัน ทําด้วยผ้าป่านปักเน้ือละเอยีดจากอยีปิต์ ส่วนสิง่ท่ีคลุม
ไว้เหนือเจ้าน้ัน เป็นสีฟ้าสีม่วงมาจากเกาะต่างๆแหง่เมือง
เอลีชาห์ 8 ชาวเมืองไซดอนและเมืองอารวดัเป็นฝีกรรเชยีง
ของเจ้า  โอ ไทระ  นักปราชญ์ ของเจ้าอยูใ่นเจ้า เขาเป็นต้นหน
ของเจ้า 9  ผู้ใหญ่ ของเมืองเกบาลและนักปราชญข์องเมืองน้ี 
ก็  อยู ่ในเจ้าเป็นชา่งไม้ประจําเรอืให ้เจ้า บรรดาเรอืทะเลทัง้
สิน้พรอ้มกะลาสี ก็  อยู ่ในเจ้าเพื่อแลกเปล่ียนสินค้ากับเจ้า
10 ชาวเปอร ์เซ ีย และลูด และพูต  ก็  อยู ่ในกองทัพของเจ้า
เขาทัง้หลายเป็นทหารของเจ้า เขาแขวนโล่และหมวกเหล็ก
ในเจ้า เขากระทําให ้เจ้ ามี สงา่ 11 ชาวอารวดัพรอ้มกับทหาร
ของเจ้าอยู่บนกําแพงโดยรอบ ชาวกามั ดอย ู่ในหอคอยของ
เจ้า เขาแขวนโล่ ไว ้ตามกําแพงของเจ้าโดยรอบ เขากระทํา
ให้ความงามของเจ้าพรอ้มสรรพ 12 ทารชิชไปมาค้าขาย
กับเจ้าเพราะเจ้ามีทรพัยากรมากมายหลายชนิด เขาเอา
เงนิ  เหล็ก  ดีบุก และตะกัว่มาแลกเปล่ียนกับสินค้าของเจ้า
13 เมืองยาวาน  ทูบ ัลและเมเชค ค้าขายกับเจ้า เขาแลก
เปล่ียนคนและภาชนะทองสัมฤทธิกั์บสินค้าของเจ้า 14  วงศ์ 
วานโทการมาห์เอาม้า ม้าศึกและล่อมาแลกกับสินค้าของ
เจ้า 15 ชาวเดดานทําการค้าขายกับเจ้า เกาะต่างๆเป็ นอ ัน
มากเป็นตลาดประจําของเจ้า เขานํางาชา้งและไม้มะเกลือ
มาเป็นค่าของสินค้า 16 เมืองซีเรยีไปมาค้าขายกับเจ้าเพราะ
เจ้ามี สิ นค้าอุ ดม เขาเอามรกต ผ้าสี ม่วง ผ้าปัก ป่านเน้ือ



เอเสเคี ยล 27:17 lxxv เอเสเคี ยล 27:29

ละเอยีด หนิประการงัและโมรามาแลกกับสิน้ค้าของเจ้า 17  
ยู ดาหแ์ละแผ่นดิ นอ ิสราเอลก็ค้าขายกับเจ้า เขาเอาข้าวสาลี
เมืองมินนิทและเมืองปานาง  น้ําผึ้ง  น้ํามัน  พิมเสน มาแลก
กับสินค้าของเจ้า 18  ดาม ัสกัสไปมาค้าขายกับเจ้าเพราะเจ้า
มี สิ นค้าอุ ดม เพราะทรพัยากรมากมายหลายชนิดของเจ้า
 มี เหล้าองุน่เฮลโบน และขนแกะขาว 19 ดานและยาวาน
มาแลกกับสินค้าของเจ้า เขาเอาเหล็กหล่อ  การบูร  ตะไคร ้
มาแลกกับสินค้าของเจ้า 20 เมืองเดดานค้าขายกับเจ้าใน
เรือ่งเส้ือผ้าอ ันม ีค่าสําหรบัเหล่ารถรบ 21 เมืองอาระเบีย
และเจ้านายทัง้หลายของเมืองเคดาร์ เป็นพ่อค้าขาประจํา
ในเรือ่งลูกแกะ แกะผู้  แพะ เขาไปมาค้าขายกับเจ้าในเรือ่ง
เหล่าน้ี 22 พ่อค้าทัง้หลายของเมืองเชบาและเมืองราอามาห ์
ก็ ค้าขายกับเจ้า เขาเอาเครือ่งเทศชนิดดีๆทัง้สิน้และเพชร
พลอยทุกชนิด และทองคํามาแลกสินค้ากับเจ้า 23 เมือง
ฮาราน คานเนห์และเอเดน พ่อค้าทัง้หลายของเมืองเชบา
อสัชูร และคิลมาดก็ค้าขายกับเจ้า 24 เมืองเหล่าน้ีทําการ
ค้าขายกับเจ้าในตลาดของเจ้าในเรือ่งเครือ่งแต่งกายอยา่ง
ดี วเิศษ เส้ือสีฟ้าและเส้ือปัก และพรมทําด้วยด้ายสีต่างๆ
มัดไว ้แน่ นด้วยด้ายฟ่ัน 25 กําป่ันทัง้หลายของเมืองทารชิ
ชบรรทุกสินค้าของเจ้า  ดังน้ัน  เจ้ าจึงบรบูิ รณ ์และรุง่โรจน์
อยา่งมากในท้องทะเล 26  ฝี กรรเชยีงของเจ้านําเจ้าออกไป
ท่ี ในทะเลลึก ลมตะวนัออกทําให ้เจ้ าอบัปางในท้องทะเล
27  ทรพัย ์ สิ นของเจ้า ของขายของเจ้า  สิ นค้าของเจ้า ลูก
เรอืของเจ้า และต้นหนของเจ้า  ชา่งไม้ ประจําของเจ้า  ผู้ 
ค้าสินค้าของเจ้า นักรบทัง้สิน้ของเจ้าผู้ อยู ่ในเจ้าพรอ้มกับ
พรรคพวกทัง้สิน้ของเจ้าท่ี อยู ่ท่ามกลางเจ้า จะจมลงในท้อง
ทะเลในวนัล่มจมของเจ้า 28  แผ่ นดินจะสัน่สะท้านเม่ือได้ยนิ
เสียงโวยวายของต้นหนของเจ้า 29 บรรดาผู้ ท่ี ถือกรรเชยีง
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พวกลูกเรอืและบรรดาต้นหนแหง่ทะเลจะลงมาจากเรอื
ของเขา  มาย ืนอยู่บนฝ่ัง 30 และจะพิลาปรํา่ไห้เพราะเจ้า
และจะรอ้งไห ้หนักหนา เขาจะเหวีย่งฝุ่นขึ้นศีรษะของเขา
และจะกลิง้เกลือกอยู ่ท่ี กองขี้ เถ้า 31 เขาจะโกนผมเพราะ
เจ้าและเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ เขาจะรอ้งไห้เพราะเจ้า
ด้วยจิตใจอนัขมขื่ นก ับไว ้ทุกข์  หนัก 32 ในการพิลาปรํา่ไห ้น้ัน 
เขาจะเปล่งเสียงบทครํา่ครวญเพื่อเจ้าและได้ รอ้งทุกข์ เพื่อ
เจ้าวา่ � มี เมืองใดหรอื ท่ี ถู กทําลายเหมือนเมืองไทระ ใน
ท่ามกลางทะเล 33 เม่ือสินค้าของเจ้ามาจากทะเลก็กระทํา
ให ้ชนชาติ ทัง้หลายเป็ นอ ันมากพอใจ  เจ้ าได้กระทําให้บร
รดากษั ตร ิย ์แห ่งโลกมัง่คัง่ ด้วยสมบั ติ และสินค้าอ ันอ ุดม
ของเจ้า 34 ในเม่ือเจ้าอบัปางเสียด้วยทะเลในหว้งน้ําลึก  
สิ นค้าของเจ้าและพรรคพวกทัง้หลายของเจ้าจะได้จมลง
พรอ้มกับเจ้า 35พวกชาวเกาะต่างๆทัง้สิน้จะตกตะลึงเพราะ
เจ้า  กษัตรยิ ์ทัง้หลายของพวกเขาจะเกรงกลัวยิง่นัก  สี  พระ
พักตร ์ของพระองค์ ก็  ดู  วติกกังวล 36พ่อค้าท่ามกลางชนชาติ
ทัง้หลายจะเยย้หยนัเจ้า  เจ้ าจะเป็นสิง่ท่ีน่าหวาดผวา และ
จะไม่ ดํารงอยู ่ อ ีกต่อไปเป็นนิตย�์ �

28
 การติ เตียนเจ้าเมืองไทระ

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � บุ ตร
แหง่มนษุย ์เอย๋ จงกล่าวแก่ เจ้ าเมืองไทระวา่  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะใจของเจ้าผยองขึ้นและเจ้า
ได้ กล่าววา่ �ข้าเป็นพระเจ้า ข้าน่ังอยู่ในท่ีน่ังแหง่พระเจ้า
ในท้องทะเล�  แต่  เจ้ าเป็นเพียงมนษุย์  มิใช ่ พระเจ้า  แม้  เจ้ า
จะยดึถือใจของเจ้าวา่เป็นใจของพระเจ้า 3  ดู  เถิด  เจ้ าฉลาด
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กวา่ดาเนียลจรงิ  ไม่มี ความลับอนัใดท่ีซ่อนให้พ้นเจ้าได้ 4  
เจ้ าหาทรพัย ์สมบัติ มาสําหรบัตนโดยสติปัญญาและความ
เข้าใจของเจ้า และได้รวบรวมทองคําและเงนิมาไว้ในคลัง
ของเจ้า 5 ด้วยสติปัญญายิง่ใหญ่ในการค้าของเจ้า  เจ้ าได้ 
ทว ี ทรพัย์สมบัติ ของเจ้าขึ้น และจิตใจของเจ้าก็ผยองขึ้นใน
ทรพัย ์สมบัติ ของเจ้า 6  เพราะฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตร ัสด ัง น้ี วา่ เพราะเจ้ายดึถือใจของเจ้าวา่เป็นใจของ
พระเจ้า 7  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด เราจะนําคนต่างด้าวมาสู้ เจ้า 
เป็นชนชาติ ท่ี ทารุณในบรรดาประชาชาติ เขาทัง้หลายจะ
ชกัดาบออกต่อสู้กับความงามแหง่สติปัญญาของเจ้า และ
เขาจะกระทําให้ความฉลาดปราดเปรือ่งของเจ้าเป็นมลทิน
8 เขาทัง้หลายจะดันเจ้าลงไปท่ีในปากแดนคนตาย และเจ้า
จะตายอยา่งคนท่ี ถู กฆ่าในท้องทะเล 9  เจ้ ายงัจะกล่าวอกี
หรอื  วา่ �ข้าเป็นพระเจ้า� ต่อหน้าคนท่ีฆ่าเจ้า ถึงเจ้าเป็น
เพียงมนษุย์  มิใช ่ พระเจ้า  อยู ่ในมือของคนท่ีฆ่าเจ้า 10  เจ้ าจะ
ตายอยา่งคนท่ี มิได้  เข ้าสุ หน ัตตาย โดยมือของคนต่างด้าว
เพราะเราได้ลัน่วาจาแล้ว  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าได้ ตรสั 
� 11 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 12 � บุ 
ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงเปล่งเสียงบทครํา่ครวญเพื่อกษั ตร ิย์
เมืองไทระ และจงกล่าวแก่ท่านวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตร ัสด ัง น้ี วา่  เจ้ าเป็นตราแหง่ความสมบู รณ ์ แบบ เต็ 
มด ้วยสติ ปัญญา และมีความงามอยา่งพรอ้มสรรพ 13  เจ้ 
าเคยอยู่ในเอเดน พระอุทยานของพระเจ้า เพชรพลอยทุก
อยา่งเป็นเส้ือของเจ้า คือทั บท ิม  บุษราคัม  เพชร พลอยเขียว
พลอยสี น้ําข้าว และหยก  ไพทูรย ์  มรกต พลอยสีแดงเข้ม
และทองคํา ความเชีย่วชาญแหง่ราํมะนาและป่ีของเจ้าได้
จัดเตรยีมไวใ้นว ันที ่สรา้งเจ้าขึ้นมา 14  เจ้ าเป็นเครูบผู้ พิทักษ์  
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ท่ี  ได้  เจ ิมตัง้ไว้ เราได้ตัง้เจ้าไว้  เจ้ าเคยอยู่บนภูเขาบร ิสุทธ ์ิ 
แห ่งพระเจ้า และเจ้าเคยเดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพลิง 15  เจ้ 
าก็ปราศจากตําหนิในวธิกีารทัง้หลายของเจ้า  ตัง้แต่  วนัท่ี  เจ้ 
าได้ ถู กสรา้งขึ้นมาจนพบความชัว่ชา้ในตัวเจ้า 16 ในความอุ
ดมสมบู รณ ์ แห ่งการค้าของเจ้าน้ัน  เจ้ าก็เต็ มด ้วยการทารุ ณ 
 เจ้ ากระทําบาป  ดังน้ัน  โอ เครูบผู้ พิทักษ์  เอย๋ เราจะขับเจ้า
ออกไปจากภูเขาแหง่พระเจ้าดุจสิง่มลทิน และเราจะกําจัด
เจ้าเสียจากท่ามกลางศิลาเพลิง 17  จิ ตใจของเจ้าผยองขึ้น
เพราะความงามของเจ้า  เจ้ ากระทําให ้สติ ปัญญาของเจ้า
เส่ือมทรามลง เพราะเหน็แก่ความงามของเจ้า เราจะเหวีย่ง
เจ้าลงท่ี ดิน เราจะตี แผ่  เจ้ าต่อหน้ากษั ตร ิย ์ทัง้หลาย เพื่อตา
ของท่านทัง้หลายเหล่าน้ันจะเพลินอยู ่ท่ี  เจ้า 18  เจ้ ากระทํา
ให้สถานบร ิสุทธ ์ิของเจ้าเป็นมลทิน โดยความชัว่ชา้เป็ นอ 
ันมากของเจ้า ในการค้าอนัชัว่ชา้ของเจ้า  เหตุ ฉะน้ันเรา
จะนําไฟออกมาจากท่ามกลางเจ้า ไฟจะเผาผลาญเจ้า เรา
จะกระทําให ้เจ้ าเป็นเถ้าถ่านไปบนแผ่นดินโลกท่ามกลาง
สายตาของคนทัง้ปวงท่ี มองดู  เจ้ าอยู่ 19 บรรดาผู้ ท่ี  รู ้จักเจ้า
ท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย เขาจะตกตะลึงเพราะเจ้า  เจ้ าจะ
สิน้สูญลงอยา่งน่าครั ่นคร ้าม และจะไม่ ดํารงอยู ่ อ ีกต่อไป
เป็นนิตย�์

การพิพากษาลงโทษเมืองไซดอน
20 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 21 � 

บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงมุ่งหน้าต่อสู้ไซดอน และพยากรณ์ 
กล ่าวโทษเมืองน้ัน 22 และกล่าววา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด  โอ ไซดอนเอย๋ เราเป็นปฏิ ปักษ์ กับ
เจ้า เราจะสําแดงสงา่ราศีของเราท่ามกลางเจ้า และเขา
ทัง้หลายจะทราบวา่ เรา คือพระ เยโฮวาห์ เม่ือ เรา ทําการ
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พิพากษาลงโทษในเมืองน้ัน และสําแดงความบร ิสุทธ ์ิของ
เราในเมืองน้ัน 23 เพราะเราจะส่งโรคระบาดเข้ามาในเมือง
น้ัน และส่งโลหติเข้ามาในถนนของเมืองน้ัน  คนที ่ ถู กบาด
เจ็บจะล้มลงท่ามกลางเมืองน้ัน ล้มลงด้วยดาบท่ี อยู ่รอบ
เมืองน้ันทุ กด ้าน  แล ้วเขาทัง้หลายจะทราบวา่เราคือพระเย
โฮวาห์ 24 และส่วนวงศ์วานอสิราเอลน้ัน จะไม่ มี หนามยอ่ย
ท่ี ทิม่แทง หร ือม ีหนามใหญ่มายอกอกี ท่ามกลางคนทัง้ปวง
ซ่ึงได้เคยกระทําแก่เขาด้วยความดู หมิน่  แล ้วเขาจะทราบ
วา่เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า

พระเจ้าจะทรงรวบรวมวงศ์วานอสิราเอล
25  องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตร ัสด ัง น้ี วา่ เม่ือ เรา จะ

รวบรวมวงศ์วานอสิราเอลจากชนชาติ ทัง้หลาย ซ่ึงเขาได้
กระจัดกระจายไปอยู่ ท่ามกลางน้ัน และเม่ือเราจะสําแดง
ความบร ิสุทธ ์ิของเราท่ามกลางเขาท่ามกลางสายตาของ
ประชาชาติทัง้หลายแล้ว เขาทัง้หลายจะได้อาศัยอยูใ่นแผ่น
ดินของเขาเอง ซ่ึงเราได้ มอบให ้ แก่ ยาโคบผู้ รบัใช ้ของเรา
26 และเขาทัง้หลายจะอาศัยอยู่ในท่ีน้ันอยา่งปลอดภัย  เออ 
เขาจะสรา้งบ้านเรอืนและปลูกสวนองุน่ เม่ือเรากระทําการ
พิพากษาลงโทษคนทัง้หลายท่ี อยู ่รอบเขา  ผู้  ได้ กระทําต่อ
เขาด้วยความดูหมิน่น้ัน เขาทัง้หลายจะอาศัยอยู่ด้วยความ
มัน่ใจ  แล ้วเขาทัง้หลายจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขาทัง้หลาย�

29
ทรงสัญญาวา่จะพิพากษาลงโทษอยีปิต์

1 เม่ือว ันที ่ สิ บสองเดือนสิบในปี ท่ี  สิบ พระวจนะของพระ
เยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงมุ่ง
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หน้าของเจ้า ต่อสู้ ฟาโรห ์ กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์  พยากรณ์  กล 
่าว โทษกษั ตร ิย์และอยีปิต์ ทัง้ สิน้ 3  พู ด ไปเถิดและกล่าว
วา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราเป็น
ปฏิ ปักษ์ กับเจ้า  ฟาโรห ์ กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์  ผู้ เป็นพญานา
คมห ึมา นอนอยู่กลางแม่น้ําทัง้หลายของมัน  ผู้  กล่าววา่ 
� แม่น ้ําของข้าก็เป็นของข้า ข้าสรา้งมันขึ้นเพื่อตัวของข้า
เอง� 4 เราจะเอาเบ็ดเก่ียวขากรรไกรของเจ้า และจะกระทํา
ให้ปลาในแม่น้ําทัง้หลายของเจ้าติ ดก ับเกล็ดของเจ้า และ
เราจะลากเจ้าขึ้นมาจากกลางแม่น้ําทัง้หลายของเจ้า และ
บรรดาปลาในแม่น้ําทัง้หลายของเจ้าจะติ ดอย ู่กับเกล็ดของ
เจ้า 5 เราจะเหวีย่ง เจ้า เข้าไปในถิน่ ทุ รก ันดาร ทัง้ ตัว เจ้า
และบรรดาปลาในแม่น้ําทัง้หลายของเจ้า  เจ้ าจะตกลงท่ี
พื้นทุ่ง จะไม่ มี ใครรวบรวมและฝังเจ้าไว้ เราได้มอบเจ้าไว ้
ให ้เป็นอาหารของสัตว์ป่าดินและของนกในอากาศ 6  แล 
้วคนท่ี อยู ่ในอยีปิต์ทัง้สิน้จะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห์
เพราะเจ้าเป็นไม้ เท ้าออ้ของวงศ์วานอสิราเอล 7 เม่ือเขา
เอามือจับเจ้า  เจ้ าก็ หกั และบาดบ่าของเขาทุกคน และเม่ือ
เขาพิงเจ้า  เจ้ าก็ โค่น และกระทําให้บัน้เอวของเขาทุกคน
สัน่หมด 8 ดังน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  
เถิด เราจะนําดาบมาเหนือเจ้า และตัดมนษุย์และสัตว ์ให ้
ขาดจากเจ้าเสีย 9  แผ่ นดิ นอ ียปิต์จะเป็ นที ่รกรา้งและถูก
ทิง้ไว ้เสียเปล่า  แล ้วเขาทัง้หลายจะทราบวา่ เราคือพระเย
โฮวาห์ เพราะเขาได้ กล่าววา่ � แม่น ้ําเป็นของข้า และข้า
สรา้งมันขึ้นมา� 10  เหตุ  ฉะน้ัน  ดู  เถิด เราจะต่อสู้กับเจ้า และ
กับแม่น้ําทัง้หลายของเจ้า เราจะกระทําให ้แผ่ นดิ นอ ียปิต์ 
ถู กทิง้ ไว้เสียเปล่าและรกรา้งอยา่งสิน้ เชงิ  ตัง้แต่ หอคอย
แหง่สิเอเนไกลไปจนถึงพรมแดนเอธโิอเปีย 11 จะไม่ มี  เท 
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้ามนษุย์ข้ามแผ่นดินน้ัน และจะไม่ มีต ีนสัตว์ข้ามแผ่นดิน
น้ัน จะไม่ มี ใครอาศัยอยู่ถึงส่ี สิ บปี 12 และเราจะกระทําให ้
แผ่ นดิ นอ ียปิต์เป็ นที ่รกรา้งท่ามกลางประเทศทัง้หลายท่ี
รกรา้งน้ัน และหวัเมืองของมันจะรกรา้งอยู ่สี ่ สิ บปีท่ามกลาง
หวัเมืองทัง้หลายท่ี ถู กทิง้ ไว ้เสียเปล่า เราจะให้คนอยีปิต์
กระจัดกระจายไปท่ามกลางประชาชาติ และจะกระจายเขา
ไปตามประเทศต่างๆ 13 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสด ัง น้ี วา่ เม่ือสิน้ ส่ี สิ บปี แล้ว เราจะรวบรวมคนอยีปิต์
จากท่ามกลางชนชาติทัง้หลายซ่ึงเขากระจัดกระจายไปอยู่
ด้วยน้ัน 14 และเราจะให ้อยีปิต์  กล ับสู่สภาพเดิม และนําเขา
กลับมายงัแผ่นดินปัทโรส ซ่ึงเป็นแผ่นดินดัง้เดิมของเขา
และเขาทัง้หลายจะเป็นราชอาณาจักรต่ําต้อยท่ี น่ัน 15 จะ
เป็นราชอาณาจักรท่ี ต่ําต้อยท่ีสุดในบรรดาราชอาณาจักร
ทัง้หลาย และจะไม่เคยยกตนขึ้นเหนือประชาชาติทัง้หลาย
อกีเลย เพราะเราจะทําให้เขาเป็นราชอาณาจักรเล็กจนไม่
สามารถจะปกครองประชาชาติอื่นได้ 16 และจะไม่ เป็ นที ่
วางใจของวงศ์วานอสิราเอลอกี อนัทําให้สํานึกถึงความชัว่
ชา้ของเขาเม่ือหนัไปพึ่งพาอยีปิต์ น้ี  แล ้วเขาจะทราบวา่เรา
คือ  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้า� 17 ต่อมาเม่ือว ันที ่ หน่ึง เดือน
ท่ี หน่ึง ในปี ท่ี  ย ่ี สิ บเจ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ัง
ข้าพเจ้าวา่ 18 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ เนบูคัดเนสซาร์  กษัตรยิ ์ 
แห ่งบาบิโลนได้ ให ้กองทัพมาสู้รบกับเมืองไทระอยา่งหนัก
จนศีรษะทุกศีรษะล้าน และบ่าทุ กบ ่าก็ ถลอก ถึงกระน้ันท่าน
เองหรอืกองทัพของท่านก็ ไม่ ได้ อะไรไปจากไทระอนัเป็น
ค่าแรงซ่ึงท่านได้กระทําต่อเมืองน้ัน 19  เหตุ  ฉะน้ัน  องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะมอบแผ่นดิ นอ 
ียปิต์ ไว ้กับเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน และท่านจะ
เอาคนเป็ นอ ันมากของเขาไปและรบิข้าวของไป และปล้น
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เอาไปเป็นค่าจ้างกองทัพของท่าน 20  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระ
เจ้าตร ัสว ่า เราได้มอบแผ่นดิ นอ ียปิต์ ให ้ ไว ้ แก่  ท่าน เพื่อเป็น
ค่าแรงงานซ่ึงเขาทัง้หลายได้กระทําเพื่อเรา 21 ในวนัน้ันเรา
จะกระทําให ้มี เขางอกขึ้นมาท่ี วงศ์ วานอสิราเอล และเราจะ
ให ้เจ้ าอา้ปากพูดท่ามกลางเขาทัง้หลาย  แล ้วเขาจะทราบวา่
เราคือพระเยโฮวาห�์

30
วนัแหง่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าทรงลงโทษอยีปิต์

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � 
บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพยากรณ์และกล่าววา่  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ จงพิลาปรํา่ไรเถิดวา่ �อนิจจา
หนอวนัน้ัน� 3 เพราะวนัน้ันใกล้ เข ้ามาแล้ว วนัแหง่พระเย
โฮวาห ์ใกล้  เข้ามา จะเป็ นว ั นม ี เมฆ เป็นเวลาท่ีกําหนดของ
ประชาชาติ 4ดาบเล่มหน่ึงจะมาเหนื ออ ียปิต์ และความแสน
ระทมจะอยูใ่นเอธโิอเปีย เม่ือคนท่ี ถู กฆ่าจะล้มในอยีปิต์ และ
พวกเขาจะเอาคนเป็ นอ ันมากของประเทศน้ันไปเสีย และ
รากฐานของเมืองน้ั นก ็จะถูกทลายลง 5  เอธโิอเปีย และพูต
และลูด และคนท่ีปะปนกันทัง้ปวง และลิเบีย และประชาชน
แหง่แผ่นดินน้ั นที ่ อยู ่ในสันนิบาตจะล้มลงพรอ้มกับเขาด้วย
ดาบ 6 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ผู้  เหล่ าน้ั นที ่ สน ับสน ุนอ 
ียปิต์จะล่มจม และอานภุาพอนัผยองของมันจะลงมา และ
จากหอคอยแหง่สิเอเน เขาจะล้มลงภายในประเทศน้ันด้วย
ดาบ  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 7 และมัน
จะรกรา้งอยู่ ท่ามกลางประเทศทัง้หลาย ท่ี รกรา้ง และหวั
เมืองของมันจะอยู่ ท่ามกลางหวัเมืองทัง้หลายท่ี ถู กทิง้ ไว้
เสียเปล่าน้ัน 8 และเขาจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ เม่ือ
เราวางเพลิงท่ี อยีปิต์ และผู้ชว่ยทัง้หมดของมั นก ็ทลายแล้ว
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9 และในวนัน้ันทูตจะลงเรอืไปจากเรา เพื่อจะกระทําให้คน
เอธโิอเปียท่ีเลินเล่ออยู่ น้ั นคร ่ั นคร ้าม ความแสนระทมจะ
มาถึงเขาเหล่าน้ัน เหมือนในวนักําหนดของอยีปิต์  เพราะ  
ดู  เถิด วนัน้ันมาถึงจรงิๆ 10  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ั
สด ังน้ี วา่ เราจะกระทําให้คนเป็ นอ ันมากของอยีปิต์ สิน้สุด
ลง ด้วยมือของเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน 11 ตั 
วท ่านพรอ้มกับชนชาติของท่านคือชนชาติ ท่ี ทารุณท่ีสุดใน
บรรดาประชาชาติ จะถูกนําเข้ามาเพื่อทําลายแผ่นดินน้ัน
และเขาจะชกัดาบออกต่อสู้ อยีปิต์ กระทําให ้แผ่ นดินเต็มไป
ด้วยคนท่ี ถู กฆ่า 12 และเราจะกระทําให ้แม่น ้ําทัง้หลายแหง้
ไป เราจะขายแผ่นดินน้ันไว้ในมือของคนชัว่ เราจะกระทํา
ให ้แผ่ นดินและสารพัดท่ี อยู ่บนแผ่นดินน้ั นร ้างเปล่าโดยมือ
ของคนต่างด้าว เราคือพระเยโฮวาห ์ได้ ลัน่วาจาแล้ว 13  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เราจะทําลายรูปเคารพ
และจะกระทําใหป้ฏิมากรท่ีในเมืองโนฟสิน้สุดลง และจะไม่ 
มี จ้าวจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ อกี ดังน้ันเราจะใส่ความยาํเกรง
ไว้ในแผ่นดิ นอ ียปิต์ 14 เราจะกระทําให้ปัทโรสเป็ นที ่ รกรา้ง 
และจะวางเพลิงในโศอนั และจะกระทําการพิพากษาเมือง
โน 15 เราจะเทความเดือดดาลของเราลงบนเมืองสีนซ่ึง
เป็นขุมกําลังของอยีปิต์ และจะตัดเหล่าฝูงชนออกเสียจาก
เมืองโน 16 และเราจะวางเพลิงในอยีปิต์ เมืองสีนจะอยู่ใน
มหนัตทุกข์ เมืองโนจะแตกและเมืองโนฟจะมี ปรปักษ์ ใน
เวลากลางวนั 17  ชายฉกรรจ์ ของเมืองอาเวนและเมืองพีเบ
เสทจะล้มลงด้วยดาบ และเมืองน้ันจะตกไปเป็นเชลย 18  
ท่ี เมืองทาปานเหสกลางวนัจะมืดเม่ือเราทําลายแอกของ
อยีปิต์ และอานภุาพอนัผยองของเมืองน้ันจะสิน้สุดลง จะมี
เมฆมาคลุมเมืองน้ันไว้และเหล่าธดิาของเมืองน้ันจะตกไป
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เป็นเชลย 19 เราจะกระทําการพิพากษาลงโทษอยีปิต์ ดังน้ี  
แหละ  แล ้วเขาจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห�์

พระเจ้าทรงชว่ยบาบิโลนและสู้กับอยีปิต์
20 ต่อมาเม่ือว ันที ่ เจ็ด เดือนท่ี หน่ึง ในปี ท่ี  สิบเอด็ พระ

วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห ์มาย ัง ข้าพเจ้า วา่ 21 � บุ ตร แหง่
มนษุย ์เอย๋ เราได้กระทําให้แขนของฟาโรห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ 
ียปิต์ หกั และดู เถิด  ไม่มี  ผู้ ใดพันแขนให้  ไม่มี  ผู้ ใดเอาผ้า
มาพันแขนเพื่อจะรกัษาให ้หาย  เพื่อ ให ้ เข ้มแข็ง ท่ีจะ ถือ
ดาบได้ อกี 22  เหตุ  ฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด 
ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราเป็นปฏิ ปักษ์ กับฟาโรห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์
เราจะหกัแขนของเขา ทัง้แขนท่ียงัแข็งแรงและแขนท่ีหกั
แล้ วน ้ัน เราจะกระทําให้ดาบหลุดจากมือของเขา 23 เรา
จะให้คนอยีปิต์กระจัดกระจายไปอยู่ ท่ามกลางประชาชาติ
และจะกระจายเขาไปตามประเทศต่างๆ 24 และเราจะเสรมิ
กําลังแขนของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน และเอาดาบของเราใส่
มือให้  แต่ เราจะหกัแขนของฟาโรห์ และเขาจะครํา่ครวญ
ต่อ หน้า ท่าน อยา่ง คน ถูก บาด เจ็บ เจียน จะ ตาย 25 เรา จะ
เสรมิ กําลัง แขน ขอ งกษั ตร ิย ์แห ่งบา บิ โลน  แต่ แขน ของ
ฟาโรห์จะตก  แล ้ว เขาทัง้หลายจะทราบวา่ เรา คือพระเย
โฮวาห์ เม่ือเราเอาดาบของเราใส่มือของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ 
โลน ท่านจะยื่ นม ันออกต่อสู้ แผ่ นดิ นอ ียปิต์ 26 และเราจะ
ใหค้นอยีปิต์กระจัดกระจายไปอยูท่่ามกลางประชาชาติ และ
กระจายเข้าไปตามประเทศต่างๆ  แล ้วเขาจะทราบวา่เราคือ
พระเยโฮวาห�์

31
 คําพยากรณ์  กล ่าวโทษฟาโรห์ เปรยีบเสมือนปฏิ ปักษ์ ต่อ
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พระครสิต์
1 และอยู ่มา เม่ือว ันที ่ หน ่ึง เดือน ท่ี สาม ในปี ท่ี  สิบ เอด็ 

พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตรแหง่
มนษุย ์เอย๋ จงกล่าวแก่ ฟาโรห ์ กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์และแก่ หมู่ 
นิกรของท่านวา่ ในความเป็นใหญ่เป็นโตของท่านน้ัน ท่าน
เหมือนผู้ ใด 3  ดู  เถิด คนอสัซีเรยีเปรยีบได้กับไม้สนสีดาร์
ในเลบานอน  มี กิง่งามและมีใบรม่และสูงมาก ยอดอยู ่ท่ี 
ท่ามกลางกิง่ไม้หนาทึบ 4 สายน้ําทําให้ มันใหญ่ ขึ้น น้ําลึก
ทําให้มันงอกสูง  พร ้อมกับมี แม่น ้ําของสายน้ําลึกน้ันไหล
รอบท่ี ท่ี ปลูกมันไว้ และก่อให ้เก ิดสายน้ําเล็กๆ จากแม่น้ํา
ลึกแยกออกไปทัว่ต้นไม้ทัง้สิน้ในทุ่งน้ัน 5 ดังน้ั นม ันจึงสูง
เหนือต้นไม้ในป่าทัง้หลาย  กิง่ไม้  ก็ แตกใหญ่และก้านก็ ยาว 
เพราะน้ํามากหลายเม่ือให ้งอก 6 นกในอากาศทัง้สิน้ได้มา
ทํารงัอยู่ในกิง่ของมัน  สัตว ์ป่าทุ่งทัง้สิน้ตกลูกออกมาอยู ่ใต้  
ก้าน  ประชาชาติ  ใหญ่ โตทัง้สิน้อาศัยอยู ่ใต้ รม่ของมัน 7 มั นก 
็งดงามด้วยความใหญ่ยิง่ของมัน ด้วยความยาวแห ่งก ้านข
องมัน เพราะรากของมันหยัง่ลึกลงไปยงัน้ําอุ ดม 8 ต้นสน
สีดาร ์ท่ีอยู ่ในอุทยานของพระเจ้าก็ซ่อนมันไว ้ไม่ได้ ต้นสน
สามใบก็ยงัไม่เปรยีบปานกิง่ใหญ่ของมัน ต้นเกาลั ดก ็ ไม่ 
เปรยีบปานกิง่ของมัน  ไม่มี  ไม้ ต้นใดในอุทยานของพระเจ้า
ท่ี มี ความงามเหมือนมัน 9 เราได้กระทําใหมั้นงามด้วยกิ ่งก ้า
นมากมายของมัน  ต้นไม้ ทัง้สิน้ในสวนเอเดนก็อจิฉามัน คือ
ต้นไม้ซ่ึงอยูใ่นอุทยานของพระเจ้า 10  เพราะฉะน้ัน  องค์ พระ
ผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะวา่มันสูงและชูยอดของ
มันขึ้นอยู่ท่ามกลางกิง่ไม้หนาทึบ และจิตใจของมั นก ็เยอ่
หยิง่เพราะความสูงของมัน 11 เราจึงมอบมันไวใ้นมือของผู้ 
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หน ่ึงท่ีทรงอานภุาพในบรรดาประชาชาติ ท่านน้ันจะจัดการ
กับมันเป็นแน่ เราได้ ไล่ มันออกเพราะความชัว่รา้ยของมัน
12  คนต่างด้าว คือชนชาติ ท่ี น่ากลัวในบรรดาประชาชาติ  ได้  
โค ่ นม ันลงและทิง้ไว้ กิง่ของมันตกลงบนภูเขาทัง้หลายและ
ในหุบเขาทัง้สิน้ และก้านของมั นก ็หกัอยู่ตามแม่น้ําลําธาร
ทัง้สิน้ของแผ่นดินน้ัน และบรรดาชนชาติทัง้หลายในแผ่น
ดินโลกก็ลงไปเสียจากรม่เงาของมันและทิ ้งม ันไว้ 13 นก
ในอากาศทัง้สิน้จะอาศัยอยู่บนสิง่ปร ักห ักพังของมัน และ
สัตว์ป่า ทุ่งทัง้ปวงจะอยู่บนก้านของมัน 14  ท่ี เป็นเชน่ น้ี ก็ 
เพื่อบรรดาต้นไม้ ท่ีอยู ่ร ิมน ้ําจะไม่งอกขึ้นสูงนัก หรอืชูยอด
ขึ้นท่ามกลางกิง่ไม้หนาทึบ และเพื่อไม่ ให ้บรรดาต้นไม้ ท่ี  ดู ด
น้ําขึ้นสูงอยา่งน้ันได้ เพราะวา่มันทัง้หลายต้องมอบให ้แก่  
ความตาย  มอบให ้ แก่ โลกบาดาล ท่ามกลางบุตรทัง้หลาย
ของมนษุย์กับผู้ ท่ี  ได้ ลงไปยงัปากแดนคนตาย 15  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ ในว ันที ่มันลงไปยงัแดนคนตาย
เรากระทําให้บาดาลคลุมตัวไว ้ทุกข์  ให ้ มัน และยบัยัง้แม่น้ํา
ของมันไว้ และน้ําเป็ นอ ันมากจะหยุดยัง้ เราคลุมเลบานอน
ไว ้ให ้ กล ุม้อยูเ่พื่ อม ัน และต้นไม้ในทุ่งนาทัง้สิน้จะสลบเพราะ
มัน 16 เรากระทําให ้ประชาชาติ สัน่สะเทือนด้วยเสียงท่ีมัน
ล้ม เม่ือเราเหวีย่งมันลงไปท่ีนรกพรอ้มกับบรรดาผู้ ท่ี ลงไป
ยงัปากแดน และต้นไม้ทัง้สิน้ในเอเดน  ต้นไม้  ท่ี คัดเลือกแล้ว
และต้นไม้ ท่ี  ดี  ท่ี สุดของเลบานอน  ต้นไม้  ทุ กต้ นที ่ด่ื มน ํ้าจะได้
รบัความเล้าโลมท่ีในโลกบาดาล 17  ประชาชาติ  เหล่าน้ี จะลง
ไปยงันรกกับเขาด้วย ไปอยู่กับบรรดาผู้ ท่ี  ถู กฆ่าด้วยดาบ  
เออ คือบรรดาผู้ ท่ี เป็นเหมือนแขนของเขา  ท่ีอยู ่ ใต้ รม่ของ
เขาท่ามกลางประชาชาติ 18  ดังน้ี  เจ้ าเหมือนผู้ใดในเรือ่ง
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สงา่ราศีและความเป็นใหญ่ท่ามกลางต้นไม้ แห ่งเอเดน  เจ้ 
าจะถูกนําลงมาพรอ้มกับต้นไม้ แห ่งเอเดนไปยงัโลกบาดาล
 เจ้ าจะนอนอยู่ท่ามกลางผู้ ท่ี  มิได้  เข้าสุหนัต  พร ้อมกับผู้ ท่ี  ถู ก
ฆ่าด้วยดาบ  น่ี คือฟาโรห์และบรรดาหมู่นิกรทัง้สิน้ของท่าน
 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี�

32
บทครํา่ครวญเรือ่งฟาโรห์

1 ต่อมาเม่ือว ันที ่ หน่ึง เดือนท่ี สิบสอง ในปี ท่ี  สิบสอง พระ
วจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์
เอย๋ จงเปล่งเสียงบทครํา่ครวญเรือ่งฟาโรห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ 
ียปิต์ และกล่าวให้ท่านฟั งด ังน้ี วา่ ท่านเหมือนสิงโตหนุ่ มท 
่ามกลางประชาชาติ  แต่ ท่านเป็นเหมือนปลาวาฬในทะเล
ทัง้หลาย ท่านเผ่นออกมาในแม่น้ําทัง้หลายของท่าน เอา
เท้าของท่านกวนน้ําและกระทําแม่น้ําของมันให้มลทินไป
3  องค์ พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ัง น้ี วา่ เราจะกางข่าย
ของเราคลุ มท ่านโดยกองทัพชนชาติทัง้หลายเป็ นอ ันมาก
และเขาเหล่าน้ันจะลากท่านขึ้นมาด้วยอวนของเรา 4 และ
เราจะเหวีย่งท่านลงบนดิน และเราจะฟัดท่านลงบนพื้นทุ่ง
และจะกระทําให้นกทัง้สิน้ในอากาศมาจั บอย ู่บนท่าน และ
เราจะให ้สัตว ์ทั ่วท ้ังโลกได้อิม่หนําด้วยตั วท ่าน 5 เราจะเอา
เน้ือของท่านเกล่ียไว้บนภู เขา และถมหุบเขาด้วยศพของ
ท่าน 6 เราจะให ้แผ่ นดินถึงแม้ ภู เขาชุม่โชกด้วยเลือดกําลัง
ไหลของท่าน และหว้ยจะเต็มไปด้วยท่าน 7 เม่ือเราดั บท ่าน
เราจะคลุมฟ้าสวรรค์ ไว ้และกระทําให้ดวงดาวมืดไป เราจะ
เอาเมฆบังดวงอาทิตย์ และดวงจันทรจ์ะไม่ ทอแสง 8 แสง
สุกใสทัง้สิน้แหง่สวรรค์น้ันเราจะกระทําให้มื ดอย ู่เหนือท่าน
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และวางความมืดไว้เหนือแผ่นดินของท่าน  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 9 เม่ือเราทําลายท่านท่ามกลาง
ประชาชาติในประเทศซ่ึงท่านไม่ รู ้จักน้ัน เราจะกระทําให ้จิ 
ตใจของชนชาติทัง้หลายเป็ นอ ันมากลําบาก 10  เออ เม่ือ
เราแกวง่ดาบของเราต่อหน้าเขาทัง้หลาย เราจะกระทําให ้
ชนชาติ ทัง้หลายเป็ นอ ันมากแลตะลึงท่ี ท่าน และกษั ตร ิย์
ของเขาทัง้หลายจะสะทกสะท้านเพราะท่าน ในว ันที ท่่านล้ม
ลงน้ัน เขาทัง้หลายจะตัวสัน่ทุกขณะจิตทั ่วก ันเพราะหว่ง
ชวีติของตนเอง 11 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ัง
น้ี วา่ ดาบของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนจะมาเหนือท่าน 12 เรา
จะทําให ้หมู่ นิกรของท่านล้มลงด้วยดาบของผู้ มี  กําลัง  ทุ ก
คนก็ล้วนเป็ นที ่ทารุณท่ีสุดในบรรดาประชาชาติ เขาจะนํา
ความทะเยอทะยานของอยีปิต์ ให ้มาถึงท่ี สิน้สุด และหมู่นิกร
ทัง้สิน้ของมันจะพินาศ 13 เราจะทําลายสัตวข์องเมืองน้ันทัง้
สิน้ จากข้างน้ํามากหลายและไม่ มี  เท ้ามนษุยค์นใดกระทําให้
น้ําน้ันขุ่ นอ ีก กีบสัตว ์ก็ จะไม่กระทําใหน้ํ้าน้ันขุ่ นอ ีกเช ่นก ัน 14  
แล ้วเราจะทําใหน้ํ้าของเขาทัง้หลายลึก และกระทําให ้แม่น ํ้า
ทัง้หลายของเขาไหลไปเหมือนน้ํามันไหล  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้า
พระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 15 เม่ือเรากระทําให ้แผ่ นดิ นอ ียปิต์ 
รกรา้ง และประเทศน้ันจะขาดสิง่ท่ีเคยอุดมสมบู รณ ์ เม่ือ
เราฟาดฟันคนทัง้ปวงท่ีอาศัยอยู่ในประเทศน้ัน  แล ้วเขาทัง้
หลายจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ 16  น่ี เป็นบทครํา่ครวญ
ท่ีจะรอ้งครํา่ครวญ  เหล่ าธดิาแหง่ประชาชาติจะรอ้งบทน้ัน
เขาจะรอ้งเรือ่งอยีปิต์และหมู่นิกรของอยีปิต์  องค์ พระผูเ้ป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �

บทครํา่ครวญเรือ่งหมู่นิ กรอ ียปิต์
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17 ต่อมาเม่ือว ันที ่ สิบหา้ เดือนท่ี สิบสอง ในปี ท่ี  สิบสอง 
พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 18 � บุ ตรแหง่
มนษุย ์เอย๋ จง พิลาป รํา่ไห้ เพื่อ คน เป็ นอ ัน มาก ของ อยีปิต์
และจงส่งเขาลงไป ทัง้ตัวเขาและเหล่าธดิาแหง่ประชาชาติ 
ท่ี  โอ ่อา่ไปยงัโลกบาดาล ไปยงับรรดาคนเหล่าน้ั นที ไ่ปยงัปาก
แดนคนตายแล้ว 19 ในเรือ่งความงาม ท่านงามล้ํากวา่ผูใ้ดๆ
หรอื จงลงไป ไปนอนกับผู้ ท่ี  ไม่ได้  เข้าสุหนัต 20 เขาทัง้หลาย
จะล้มลงกลางบรรดาผู้ ท่ี  ถู กฆ่าด้วยดาบ  มี ดาบกําหนดไว ้
แล้ว จงลากอยีปิต์ไปเสียพรอ้มกับหมู่นิกรทัง้สิน้ของเขา 21  
เหล่ าชายฉกรรจ์ในบรรดาผู้ ท่ี แกล้วกล้าจะพูดเรือ่งของเขา
กับผู้ชว่ยของเขาจากกลางนรกวา่ �เขาได้ลงมาแล้ว เขา
นอนอยู่ คือคนท่ี ไม่ได้  เข้าสุหนัต  ท่ี  ถู กฆ่าด้วยดาบ� 22 อสั
ซู รก ็ อยู ่ ท่ี น่ันรวมทัง้คณะ  มี หลุมศพอยู ่รอบตัว  ทุ กคนถูก
ฆ่าและล้มลงด้วยดาบ 23  ท่ี ฝังศพของคนเหล่าน้ี อยู ่ ท่ี แด
นมรณาส่วนท่ีไกลท่ี สุด และคณะของเธอก็ อยู ่รอบหลุมฝัง
ศพของเธอ  ทุ กคนถูกฆ่า ล้มลงด้วยดาบ เป็นพวกท่ี ให ้ เก 
ิดความครั ่นคร ้ามในแผ่นดินของคนเป็น 24 เอลามก็ อยู ่ ท่ี
น่ัน ทัง้หมู่นิกรทัง้สิ ้นก ็ อยู ่รอบหลุมศพของเธอ  ทุ กคนถูกฆ่า
และล้มลงด้วยดาบ  ผู้ ลงไปสู่โลกบาดาลโดยไม่ เข้าสุหนัต 
เป็นพวกท่ี ให ้ เก ิดความครั ่นคร ้ามในแผ่นดินของคนเป็น
และเขาต้องทนรบัความอบัอายขายหน้ากับผู้ ท่ี ลงไปปาก
แดนคนตาย 25 เขาได้ ทําที ่ ให ้เธอนอนในหมู่พวกผู้ ท่ี  ถู กฆ่า
พรอ้มกับหมู่นิกรทัง้สิน้ของเธอ  มี หลุมศพอยู ่รอบตัว เป็นผู้ 
ท่ี  ไม่ได้  เข ้าสุ หน ัตทุกคน  ถู กฆ่าด้วยดาบ เพราะวา่เขาให ้เก ิด
ความครั ่นคร ้ามในแผ่นดินของคนเป็น และเขาต้องทนรบั
ความอบัอายขายหน้ากับผู้ ท่ี ลงไปยงัปากแดนคนตาย เขา
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มี ท่ีอยู ่ในหมู่พวกผู้ ถู กฆ่า 26 เมเชคกั บท ูบั ลก ็ อยู ่ ท่ี น่ัน ทัง้
หมู่นิกรทัง้สิน้ของเธอ หลุมศพของเธอทัง้สองอยู่รอบเขา
เป็นผู้ ท่ี  ไม่  เข ้าสุ หน ัตทุกคน  ถู กฆ่าด้วยดาบ เพราะเขาให ้เก 
ิดความครั ่นคร ้ามในแผ่นดินของคนเป็น 27 เขาทัง้หลายจะ
ไม่ ได้ นอนอยู่กับผู้แกล้วกล้าในจําพวกท่ี ไม่ได้  เข ้าสุ หน ัตท่ี 
ได้ ล้มลง ลงไปยงันรกพรอ้มกับยุทโธปกรณ์ของเขา  ผู้ ซ่ึ งม ี
ดาบวางไว ้ใต้ ศีรษะของเขา และความชัว่ชา้ก็ อยู ่บนกระดูก
ของเขา เพราะวา่เขาให ้ผู้ แกล้วกล้าครั ่นคร ้ามอยู่ในแผ่น
ดินของคนเป็น 28 ดังน้ันท่านจะต้องถู กห ักในหมู่พวกผู้ ท่ี  ไม่
ได้  เข้าสุหนัต และนอนอยู่กับคนเหล่าน้ั นที ่ ถู กฆ่าด้วยดาบ
29 เอโดมก็ อยู ่ ท่ีน่ัน คือบรรดากษั ตร ิย์และบรรดาเจ้านาย
ทัง้หลายของเธอ  แม้ว ่าเขาทัง้หลายมี อานภุาพ เขายงัถูก
นํามาวางไว้กับบรรดาคนเหล่าน้ั นที ่ ถู กฆ่าด้วยดาบ เขาจะ
นอนอยู่กับผู้ ท่ี  ไม่ได้  เข้าสุหนัต กับบรรดาคนท่ี ได้ ลงไปยงั
ปากแดนคนตาย 30  เจ้ านายจากทิศเหนื อก ็ อยู ่ ท่ี น่ันอยู่กัน
หมด คนไซดอนทัง้หมด  ผู้  ท่ี ลงไปด้วยความอายพรอ้มกับผู้ 
ท่ี  ถู กฆ่า เพราะเหตุความครั ่นคร ้ามทัง้สิน้ซ่ึงเขาได้กระทํา
ขึ้นด้วยกําลังของเขา เขานอนอยู ่ท่ี น่ันไม่ เข ้าสุ หน ัตพรอ้ม
กับผู้ ท่ี  ถู กฆ่าด้วยดาบ และทนรบัความอบัอายขายหน้ากับ
บรรดาผู้ ท่ี ลงไปยงัปากแดนคนตาย 31  องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตร ัสว ่า เม่ือฟาโรห ์เห ็นพวกเหล่าน้ันแล้ว ท่านก็จะ
เบาใจในเรือ่งหมู่นิกรทัง้สิน้ของท่าน  ฟาโรห ์และหมู่นิกรทัง้
สิน้ของท่านถูกฆ่าด้วยดาบ 32 เพราะเราได้ ให ้ เก ิดความครั ่
นคร ้ามในแผ่นดินของคนเป็น เพราะฉะน้ันเขาจะถูกวางไว้
ท่ามกลางผู้ ไม่  เข้าสุหนัต  พร ้อมกับผู้ เหล่ าน้ั นที ่ ถู กฆ่าด้วย
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ดาบ ทัง้ฟาโรห์และหมู่นิกรทัง้สิน้ของท่าน  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �

33
 หน้าท่ี ของยามเฝ้าจิตวญิญาณ คือจงตักเตือนคนชัว่

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � บุ 
ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพู ดก ับชนชาติของเจ้าและกล่าวแก่
เขาวา่ ถ้าเรานําดาบมาเหนือแผ่นดิน และถ้าประชาชนใน
แผ่นดินน้ันตัง้ชายคนหน่ึงจากพวกเขาให้เป็นยาม 3 และ
ถ้าเขาเหน็ดาบมาเหนือแผ่นดินจึงเป่าแตรและตักเตือน
ประชาชน 4 เม่ือคนหน่ึงคนใดได้ยนิเสียงแตรแต่ ไม่ นําพา
ต่อเสียงตักเตือน และดาบน้ั นก ็มาพาเอาคนน้ันไปเสีย  ให ้
โลหติของคนน้ันตกบนศีรษะของคนน้ันเอง 5 คือเขาได้ยนิ
เสียงแตร  แต่  ไม่ นําพาต่อเสียงตักเตือน  ให ้โลหติของคนน้ัน
ตกอยู่บนคนน้ันเอง ถ้าเขาได้นําพาต่อเสียงตักเตือนแล้ว
เขาจะได้ชว่ยชวีติของตนเองให ้รอดพ้น 6  แต่ ถ้าคนยามเหน็
ดาบมาแล้วและไม่ เป่าแตร ประชาชนจึงไม่ ได้ รบัเสียงตัก
เตือน และดาบก็มาพาคนหน่ึงคนใดไปเสีย คนน้ันถูกนําไป
ด้วยเรือ่งความชัว่ชา้ของเขา  แต่ เราจะเรยีกรอ้งโลหติของ
เขาจากมือของยาม 7  ฉะน้ี  แหละ  เจ้า  โอ  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ 
เราได้กระทําเจ้าใหเ้ป็นคนยามสําหรบัวงศ์วานอสิราเอล  เจ้ 
าได้ยนิถ้อยคําจากปากของเราเม่ือไร  เจ้ าจงให้คําตักเตือน
ของเราแก่ ประชาชน 8 ถ้าเรากล่าวแก่คนชั ่วว ่า  โอ คนชัว่
เอย๋  เจ้ าจะต้องตายแน่  แต่  เจ้ าก็ มิได้  กล ่าวคําตักเตือนใหค้น
ชัว่กลับจากทางของเขา คนชั ่วน ้ันจะต้องตายเพราะความ
ชัว่ชา้ของเขา  แต่ เราจะเรยีกรอ้งโลหติของเขาจากมือของ
เจ้า 9  แต่ ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนชัว่ใหห้นักลับจากทางของเขา
แล้ว  แต่ เขาไม่หนักลับจากทางของเขา เขาจะตายเพราะ
ความชัว่ชา้ของเขา  แต่  เจ้ าได้ชว่ยชวีติของเจ้าเองใหร้อดพ้น
แล้ว 10  เจ้า  โอ  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าจงกล่าวแก่ วงศ์ 
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วานอสิราเอล พวกเจ้าเคยกล่าวดังน้ี วา่ �การละเมิดและ
ความบาปทัง้หลายของเราอยู่เหนือเรา เราก็ค่อยๆวอดวาย
ไปเพราะสิง่เหล่าน้ี เราจะดํารงชวีติอยู ่ได้  อยา่งไร � 11 จง
กล่าวตอบเขาวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เรามี 
ช ีวิตอยู ่แน่  ฉันใด เราไม่พอใจในความตายของคนชัว่  แต่ 
พอใจในการท่ีคนชัว่หนัจากทางของเขาและมี ช ีวิตอยู่ จง
หนักลับ จงหนักลับจากทางชัว่ของเจ้า  โอ  วงศ์ วานอสิราเอล
เอย๋ ยอมตายทําไม 12  เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าจงกล่าว
แก่ ชนชาติ ของเจ้าวา่ ความชอบธรรมของผู้ชอบธรรมจะไม่
ชว่ยเขาให้พ้นในว ันที ่เขาละเมิด ส่วนความชัว่ของคนชั ่วน 
ัน้จะไม่กระทําให้เขาล้มลงในว ันที ่เขาหนักลับจากความชัว่
ของเขา และคนชอบธรรมจะไม่ดํารงชวีติอยู ่ได้ ด้วยความ
ชอบธรรมในว ันที ่เขากระทําบาป 13  แม้ เราจะได้ กล ่าวแก่
คนชอบธรรมวา่ เขาจะมี ช ีวิตอยู ่แน่ ถ้า เขายงัวางใจใน
ความชอบธรรมของเขา และกระทําความชัว่ชา้ การกระทํา
ทัง้หลายท่ีชอบธรรมของเขายอ่มไม่ อยู ่ในความทรงจําอกี
เลย  แต่ เขาจะต้องตายเพราะความชัว่ชา้ซ่ึงเขาได้กระทํา
ไว้ 14  อ ีกประการหน่ึง  แม้ เราจะได้ กล ่าวแก่คนชั ่วว ่า � เจ้ 
าจะต้องตายแน่� ถ้าเขาหนักลับจากบาปของเขา มากระ
ทําความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม 15 ถ้าคนชัว่ได้คืน
ของประกัน ขโมยอะไรของเขามาก็คืนเสีย และดําเนินตาม
กฎเกณฑ์ แห ่งชวีติ  ไม่ กระทําความชัว่ชา้เลย เขาจะดํารง
ชวีติอยู ่แน่ เขาไม่ต้องตาย 16 บาปซ่ึงเขาได้กระทํามาแล้ว
จะไม่จดจํานํามากล่าวโทษเขา เขาได้กระทําความยุ ติ ธรรม
และความชอบธรรม เขาจะดํารงชวีติแน่ 17  แต่  ชนชาติ ของ
เจ้ายงักล่าววา่ � วธิ ีการขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ ยุติธรรม �
ในเม่ือวธิีการของเขาเองไม่ ยุติธรรม 18 เม่ือคนชอบธรรม
หนักลับจากความชอบธรรมของเขาและกระทําความชัว่
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ชา้ เขาจะต้องตายเพราะความชัว่ชา้ น้ัน 19  แต่ ถ้าคนชัว่
หนักลับจากความชัว่ของเขาและกระทําความยุ ติ ธรรมและ
ความชอบธรรม เขาจะดํารงชวีติอยู ่ได้  โดยเหตุ  น้ัน 20  เจ้ า
ยงักล่าววา่ � วธิ ีการขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ ยุติธรรม �  โอ 
 วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ เราจะพิพากษาเจ้าตามการประพฤติ
ของเจ้าแต่ละคน� 21 และอยู ่มา เม่ือว ันที ่ หา้ เดือนท่ี สิบ 
ในปี ท่ี  สิบสอง ซ่ึงเราได้ ถู กกวาดไปเป็นเชลย ชายคนหน่ึง
หนีมาจากกรุงเยรูซาเล็มมาหาข้าพเจ้ากล่าววา่ �เมืองน้ัน
แตกเสียแล้ว� 22 ในเวลาเย ็นก ่อนท่ี ผู้  ล้ี ภัยมา พระหตัถ์ของ
พระเยโฮวาห ์ได้ มาอยู่เหนือข้าพเจ้า และพระองค์ทรงเปิด
ปากของข้าพเจ้าทันเวลาท่ีชายคนน้ันมาถึงในตอนเชา้ ดัง
น้ันปากของข้าพเจ้าจึงเปิดออก ข้าพเจ้าก็ ไม่ได้ เป็นใบ้ ต่อ
ไป 23 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 24 � บุ ตร
แหง่มนษุย ์เอย๋ ชาวเมืองท่ีอาศัยอยู่ในท่ีรา้งเปล่าในแผ่นดิ 
นอ ิสราเอลกล่าวเรือ่ยๆวา่ �อบัราฮมัเป็นแต่ชายคนเดียว
และยงัถือกรรมสิทธิ ์ท่ี  ดิ นน้ี  แต่ พวกเราหลายคนด้วยกัน
คงต้องประทานแผ่นดินน้ันให้เป็นกรรมสิทธิ ์แก่  เรา � 25  
เพราะฉะน้ัน จงกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ ารบัประทานเน้ือพรอ้มเลื อด  เจ้ าเงย
หน้าขึ้นนมัสการรูปเคารพของเจ้าและทําให้โลหติตก  แล ้ว
เจ้ายงัจะเอากรรมสิทธิ ์ท่ี  ดิ นน้ี อ ีกหรอื 26  เจ้ ายนือยูด้่วยดาบ
ของเจ้า  เจ้ ากระทําการอนัน่าสะอดิสะเอยีน และเจ้าทุกคน
ได้กระทําใหภ้รรยาของเพื่อนบ้านเป็นมลทิน  แล ้วเจ้าจะเอา
กรรมสิทธิ ์ท่ี  ดิ นน้ี หรอื 27 จงกล่าวเชน่น้ี แก่ เขาวา่  องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เรามี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด บรรดา
คนท่ี อยู ่ในท่ีรา้งเปล่าจะต้องล้มลงด้วยดาบ และคนท่ี อยู ่ ท่ี 
พื้นทุ่ง เราจะมอบให้เป็นอาหารแก่ สัตว์ป่า และบรรดาคน
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เหล่าน้ั นที ่ อยู ่ในท่ีกําบังเข้มแข็งและอยู่ในถ้ําจะตายด้วย
โรคระบาด 28 และเราจะกระทําให ้แผ่ นดินน้ันรกรา้งท่ี สุด 
และความหยิง่ผยองในอานภุาพของแผ่นดินน้ันจะสูญสิน้
ไป  ภู เขาแห ่งอ ิสราเอลจะรกรา้งจนไม่ มี คนเดินผ่าน 29  แล ้ว
เขาจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ เม่ือเราได้กระทําให ้แผ่ น
ดินน้ันรกรา้งท่ี สุด เพราะเหตุจากการอนัน่าสะอดิสะเอยีน
ทัง้สิน้ของเขาซ่ึงเขาได้กระทําน้ัน 30  เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์
เอย๋  ชนชาติ ของเจ้าท่ี พู ดเรือ่งเจ้าข้างกําแพงเมืองและตาม
ประตู บ้าน  พู ดต่ อก ันและกั นก ับพี่น้องของตนวา่ �มาเถิด
มาฟังเสียงพระวจนะซ่ึงออกมาจากพระเยโฮวาห�์

ประชาชนประพฤติอยา่งคนหน้าซ่ือใจคด
31 และเข้ามาหาเจ้าอยา่งท่ีชาวตลาดมา และเขามาน่ัง

ข้างหน้าเจ้าอยา่งประชาชนของเรา เขาฟังคําพูดของเจ้า  
แต่ เขาไม่ยอมกระทําตาม เพราะวา่เขาแสดงความรกัมาก
ด้วยปากของเขา  แต่  จิ ตใจของเขามุ่งอยู่ตามความโลภของ
เขา 32  และ  ดู  เถิด  เจ้ าเป็นเหมือนคนรอ้งเพลงรกัแก่ เขา  มี 
เสียงไพเราะและเล่นดนตร ีเก่ง เพราะเขาฟังคําพูดของเจ้า
 แต่ เขาไม่ยอมกระทําตาม 33 และเม่ือการเชน่น้ี เป็นมา ( ดู  
เถิด  ก็ จะมา� เขาทัง้หลายจะทราบวา่มี ผู้  พยากรณ์  อยู ่ในหมู่ 
พวกเขา �

34
คําตักเตือนสําหรบัพวกผู้ พยากรณ์  ท่ี รกัเงนิ

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตร
แหง่มนษุย ์เอย๋ จงพยากรณ์ กล ่าวโทษบรรดาผู้เล้ียงแกะ
แห ่งอ ิสราเอล จงพยากรณ์และกล่าวแก่เขาวา่  องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรสัแก่พวกผู้เล้ียงแกะดังน้ี วา่  วบิัติ  แก่  
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ผู้ เล้ียงแกะแห ่งอ ิสราเอล  ผู้ เล้ียงตัวเอง  ผู้ เล้ียงแกะยอ่ม
เล้ียงแกะมิ ใช ่ หรอื 3  เจ้ ารบัประทานไขมัน  เจ้ าคลุมกาย
ของเจ้าด้วยขนแกะ  เจ้ าฆ่าแกะตั วอ ้วนๆ  แต่  เจ้ าหาได้เล้ียง
แกะไม่ 4 ตั วท ่ีออ่นเพลียเจ้าก็ ไม่  เสรมิกําลัง ตั วท ่ี เจ ็บเจ้า
ก็ ไม่  รกัษา ตั วท ่ีกระดู กห ักเจ้าก็ มิได้ พันผ้า ตั วท ่ี ถู กขับไล่
ออกไปเจ้าก็ มิได้ ไปตามกลับมา ตั วท ่ีหายไปเจ้าก็ มิได้  เสาะ
หา และเจ้าได้ปกครองเขาด้วยการบังคับและด้วยการข่มขี่ 
เบียดเบียน 5 ดังน้ั นม ันจึงกระจัดกระจายไปหมด เพราะวา่
ไม่ มี  ผู้ เล้ียงแกะ และเม่ื อม ันกระจัดกระจายไป มั นก ็ตกเป็น
อาหารของสัตวป่์าทัง้ปวงในทุ่ง 6 แกะของเราก็ เท ี่ยวไปตาม
ภูเขาทัง้หมด และตามเนินเขาสูงทุกแหง่  เออ แกะของเรา
ก็กระจายไปทัว่พื้นพิ ภพ  ไม่มี ใครเท่ียวค้น  ไม่มี ใครเสาะหา
มัน 7  เพราะฉะน้ัน ท่านทัง้หลายผู้เป็นผู้เล้ียงแกะ จงฟัง
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 8  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสว ่า เรามี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด เพราะแกะของเรากลายเป็น
เหยื่อ และแกะของเรากลายเป็นอาหารของสัตว์ป่าทุ่งทัง้
สิน้ เพราะไม่ มี  ผู้ เล้ียงแกะ และเพราะผู้เล้ียงแกะของเราไม่ 
เท ่ียวค้นหาแกะของเรา  แต่  ผู้ เล้ียงแกะน้ันเล้ียงตัวเอง และ
ไม่ ได้ เล้ียงแกะของเรา 9  เพราะฉะน้ัน  โอ ท่านทัง้หลายผู้
เป็นผู้เล้ียงแกะ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 10  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราเป็นปฏิ ปักษ์ กับ
ผู้เล้ียงแกะ และเราจะเรยีกรอ้งเอาแกะของเราจากมือของ
เขา และให้เขายบัยัง้การเล้ียงแกะของเขา  ผู้ เล้ียงแกะจะ
ไม่ ได้ เล้ียงตัวเองอกีต่อไป เราจะชว่ยแกะของเราให้พ้นจาก
ปากของเขา เพื่ อม ิ ให ้แกะเป็นอาหารของเขา

อาณาจักรของดาวดิจะตัง้ขึ้นเหนื ออ ิสราเอลในอนาคต
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11 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เรา
คือเราเองจะค้นหาแกะของเรา และจะเท่ียวหามัน 12 ดัง
ผู้ เล้ียงแกะเท่ียวหาฝูงแกะในว ันที ่เขาอยู่ ท่ามกลางแกะ
ของเขาท่ีกระจัดกระจายไป เราจะเท่ียวหาแกะของเราดัง
น้ัน และเราจะชว่ยเขาให้พ้นจากสถานท่ีทัง้หลายซ่ึงเขาได้
กระจัดกระจายไปอยู่ในว ันม ีเมฆและมีความมืดทึบ 13 เรา
จะนําเขาออกมาจากชนชาติ ทัง้หลาย และรวบรวมเขามา
จากประเทศต่างๆ และจะนําเขามาไวใ้นแผ่นดินของเขาเอง
และเราจะเล้ียงเขาบนภูเขาแห ่งอ ิสราเอล  ใกล้ หว้ยทัง้หลาย
และในท้องถิน่ทุกแหง่ท่ี มี คนอาศัยในประเทศน้ัน 14 เรา
จะเล้ียงเขาในลานหญ้าอยา่งดี และคอกของเขาจะอยู่บน
บรรดาภูเขาสูงแห ่งอ ิสราเอล  ณ  ท่ีน่ัน เขาจะนอนลงในคอก
ท่ี ดี และเขาจะหากินอยู่บนลานหญ้าอุดมบนภูเขาแห ่งอ ิส
ราเอล 15 ตัวเราเองจะเป็นผู้เล้ียงแกะของเรา เราจะกระทํา
ให้เขานอนลง  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 
16 เราจะเท่ียวหาแกะท่ี หาย และเราจะนําแกะท่ี ถู กขับไล่
ออกไปกลับมาอกี และเราจะพันผ้าใหแ้กะท่ีกระดู กห ัก และ
เราจะเสรมิกําลังแกะท่ี ออ่นเพลีย  แต่ ตั วท ีอ่ว้นและเข้มแข็ง
เราจะทําลาย เราจะเล้ียงเขาด้วยความยุ ติ  ธรรม 17  องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  โอ  เจ้ าทัง้หลายผู้เป็นฝูงแพะ
แกะของเราเอย๋  ดู  เถิด เราจะพิพากษาระหวา่งแกะกับแกะ
ระหวา่งแกะผู้กับแพะผู้ 18  ท่ี จะหากินในลานหญ้าอยา่งดี
น้ันยงัไม่พออกีหรอื  เจ้ าจึงต้องเอาเท้าเหยยีบลานหญ้าท่ี 
เหลืออยู ่ของเจ้า และด่ื มน ํ้าจากแหล่งน้ําท่ีลึกยงัไม่พอหรอื
จึงเอาเท้าของเจ้ากวนน้ําท่ี เหลืออยู ่ ให ้ ขุ่น 19 แกะของเราจะ
ต้องกินสิง่ท่ี เท ้าของเจ้ายํ่า และด่ื มสิ ่งท่ี เท ้าของเจ้าทําให้
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ขุ่นหรอื 20  เพราะฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรสัแก่
เขาดังน้ี วา่  ดู  เถิด  เรา คือเราเอง จะพิพากษาระหวา่งแกะ
อว้นกับแกะผอม 21 เพราะเจ้าเอาสีข้างและบ่าดันและผลัก
แกะตั วอ ่อนเพลียด้วยเขาของเจ้า  เจ้ าทําให้เขากระจายไป
ต่างถิน่ 22 เราจึงจะชว่ยฝูงแพะแกะของเราให ้รอด เขาจะ
ไม่เป็นเหยื่ ออ ีกต่อไป และเราจะพิพากษาระหวา่งแกะกับ
แกะ 23 และเราจะตัง้ผู้เล้ียงแกะผู้ หน ่ึงไว้เหนือเขา คือดา
วดิ ผู้ รบัใช ้ของเรา และท่านจะเล้ียงเขาทัง้หลาย ท่านจะ
เล้ียงเขาและจะเป็นผู้เล้ียงของเขา 24 และเราคือพระเยโฮ
วาหจ์ะเป็นพระเจ้าของเขา และดาวดิผู้ รบัใช ้ของเราจะเป็น
เจ้านายท่ามกลางเขา เราคือพระเยโฮวาห ์ได้ ลัน่วาจาแล้ว
25 เราจะกระทําพันธสัญญาสันติสุขกับเขา และจะกําจัด
สัตว์รา้ยเสียจากแผ่นดิน เขาจะอาศัยอยู่ในถิน่ทุ รก ันดาร
อยา่งปลอดภัย และนอนอยูใ่นป่าไม้ 26 และเราจะกระทําให้
เขากับสถานท่ีรอบๆเนินเขาของเราเป็นแหล่งพระพร เรา
จะส่งฝนลงมาให ้ตามฤดูกาล เป็นหา่ฝนแหง่พระพร 27  
ต้นไม้  ท่ี ในทุ่งจะบังเกิดผล และพิภพจะบังเกิดผลประโยชน์
และเขาจะอยู่อยา่งปลอดภัยในแผ่นดินของเขา และเขาจะ
ทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ ในเม่ือเราหกัคานแอกของเขา
เสีย และชว่ยเขาให้พ้นจากมือของผู้ ท่ี กักเขาให้เป็นทาส
28 เขาจะไม่เป็นเหยื่อของประชาชาติ อกีต่อไป หรอืสัตว์ป่า
ดิ นก ็จะไม่กินเขา และเขาจะอยู ่อยา่งปลอดภัย  ไม่มี  ผู้ ใด
กระทําใหเ้ขากลัว 29 และเราจะจัดหาไรน่าอ ันม ีชื่อให ้แก่  เขา 
เพื่อเขาจะไม่ ถู กผลาญด้วยความอดอยากในแผ่นดินน้ันต่อ
ไปอกี  ไม่ ต้องทนรบัความอบัอายขายหน้าจากประชาชาติ
30 และเขาจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา
สถิ ตก ับเขา และเขาคือวงศ์วานอสิราเอลเป็นประชาชนของ
เรา  องค์ พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 31  เจ้ าทัง้
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หลายเป็นแกะของเรา เป็นแกะในลานหญ้าของเรา  เจ้ าทัง้
หลายเป็นมนษุยแ์ละเราเป็นพระเจ้าของเจ้า  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �

35
 ภู เขาเสอรีจ์ะเป็ นที ่รา้งเปล่า

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � บุ 
ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้ ภู เขาเสอรี์ และ
พยากรณ์ ต่อม ัน 3 และกล่าวแก่มั นว ่า  องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด  โอ  ภู เขาเสอรี ์เอย๋ เราต่อสู้กับ
เจ้า และเราจะเหยยีดมือของเราต่อสู้ เจ้า และเราจะกระทํา
ให ้เจ้ ารกรา้งท่ี สุด 4 เราจะกระทําให้หวัเมืองของเจ้าถูกทิง้
ไว้เสียเปล่าและเจ้าจะเป็ นที ่ รกรา้ง และเจ้าจะทราบวา่เรา
คือพระเยโฮวาห์ 5 เพราะเจ้าพยาบาทอยู ่เป็นนิตย ์และให้
โลหติของประชาชนอสิราเอลไหลออกด้วยอาํนาจของดาบ
ในเวลาพิบั ติ ของเขา ในเวลาท่ีความชัว่ชา้ของเขาสิน้สุดลง
6  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตร ัสว ่า  เพราะฉะน้ัน เรามี ช ีวิ
ตอยู ่แน่  ฉันใด เราจะเตรยีมเจ้าเพื่อรบัโทษแหง่การใหโ้ลหติ
ตก และโลหติจะไล่ตามเจ้า เพราะเจ้ามิ ได้  เกล ียดชงัเรือ่ง
โลหติ เพราะฉะน้ันโลหติจึงจะไล่ตามเจ้าไป 7 ดังน้ันเราจะ
กระทําให ้ภู เขาเสอรีร์กรา้งท่ี สุด และเราจะตัดผู้ ท่ี ผ่านออก
มาและผู้ ท่ี  กล ับเข้าไปเสียจากมัน 8  ภู เขาของเขาน้ัน เราจะ
ให ้มี  ผู้  ท่ี  ถู กฆ่าเต็มไปหมด  ผู้  ท่ี  ถู กฆ่าด้วยดาบจะล้มลงตาม
เนินเขาของเจ้า ตามหุบเขาของเจ้า และในหว้ยทัง้สิน้ของ
เจ้า 9 เราจะกระทําเจ้าให้เป็ นที ่รกรา้งอยู ่เนืองนิตย ์และหวั
เมืองของเจ้าจะไม่ กล ับคืนมาอกี  แล ้วเจ้าจะทราบวา่เราคือ
พระเยโฮวาห์ 10 เพราะเจ้ากล่าววา่ � ประชาชาติ ทัง้สองน้ี
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และประเทศทัง้สองน้ีจะต้องเป็นของเรา เราจะเอาเขามา
เป็นกรรมสิทธิ�์  ถึงแม้ พระเยโฮวาหส์ถิตอยู ่ท่ีน่ัน 11  เพราะ
ฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เรามี ช ีวิตอยู ่แน่  
ฉันใด เราจะกระทําต่อเจ้าตามความกริว้และความอจิฉา
ของเจ้า ซ่ึงเจ้าสําแดงเพราะความเกลียดชงัของเจ้าซ่ึ งม ี
ต่อเขา เม่ือเราพิพากษาเจ้า เราจึงจะสําแดงตัวของเราใน
หมู่พวกเขาให้เขารู ้จัก 12 และเจ้าจะทราบวา่ เราคือพระเย
โฮวาห์ และทราบวา่เราได้ยนิคําหมิน่ประมาททัง้ปวงของ
เจ้า ซ่ึงเจ้าได้ พู ดต่อภูเขาทัง้หลายแห ่งอ ิสราเอลวา่ �มันถูก
ทิง้ไว ้ให ้ รกรา้ง มันถูกมอบไว ้ให ้เราเผาผลาญเสีย� 13 ด้วย
ปากของเจ้า  เจ้ าเบ่งตัวเจ้าต่อสู้ เรา และวา่เราอกีมากหลาย
เราได้ยนิแล้ว 14  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เม่ือ
แผ่นดินโลกทัง้สิน้ชื่นชมยนิดี เราจะกระทําเจ้าให้รกรา้ง
ไป 15  เจ้ าได้ ชื่นชมยนิดี ต่อมรดกแหง่วงศ์วานอสิราเอลเพ
ราะมันเป็ นที ่รกรา้งฉันใด เราจะกระทําแก่ เจ้ าฉันน้ัน  โอ  ภู 
เขาเสอรี ์เอย๋ รวมทัง้เอโดมทัง้หมด ทัง้หมดเลย  เจ้ าจะต้อง
เป็ นที ่ รกรา้ง  แล ้วเขาทัง้หลายจะทราบวา่เราคือพระเยโฮ
วาห�์

36
 ภู เขาทัง้หลายแห ่งอ ิสราเอลจะกลับคืนใหเ้ป็นดังเดิม

1� เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพยากรณ์ต่อภูเขาทัง้หลาย
แห ่งอ ิสราเอลวา่  ภู เขาแห ่งอ ิสราเอลเอย๋ จงฟังพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ 2  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ 
เพราะศั ตรู  กล ่าวขวญัถึงเจ้าวา่ �อา้ฮา  แม้แต่  ท่ี สูงโบราณ
เหล่าน้ันได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้ว� 3 เพราะฉะน้ัน
จงพยากรณ์และกล่าววา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด 
ัง น้ี วา่ เพราะวา่เขากระทําให ้เจ้ ารกรา้ง และกลืนเจ้าเสีย



เอเสเคี ยล 36:4 c เอเสเคี ยล 36:10

ทุ กด ้านเพื่อเจ้าจะได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของชนชาติ ท่ี  เหลือ
อยู ่ น้ัน และรมิฝีปากของพวกชา่งพู ดก ็เอาเรือ่งของเจ้าไป
นินทา เป็ นที ่เส่ือมเสียชื่อเสียงในหมู่ ประชาชน 4  ภู เขาทัง้
หลายแห ่งอ ิสราเอลเอย๋ เพราะฉะน้ันจงฟังพระวจนะของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด 
ังน้ี แก่  ภู เขาและเนินเขา  แม่น ้ําและหุบเขา  ท่ี  ท่ี  ถู กทิง้ไวเ้สีย
เปล่าและรกรา้ง และหวัเมืองท่ี ถู กละทิง้ ซ่ึงได้กลายเป็น
เหยื่อและเป็ นที ่ เย ้ยหยนัแก่ ประชาชาติ  ท่ี  เหลืออยู ่รอบๆน้ัน
5 เพราะฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ ด้วย
ความ หวงแหน อยา่ง เดือดดาล ของ เรา เรา พูด กล่าว โทษ
ประชาชาติ ท่ี  เหลืออยู ่ และแก่เอโดมทัง้ สิน้ ผู้ ท่ี มอบแผ่น
ดินของเราให ้แก่ ตนเองให้เป็นกรรมสิทธิ์ ด้วยความรา่เรงิ
อยา่งเต็มใจ และใจประมาทหมิน่อยา่งท่ี สุด เพื่อเขาจะได้ 
ไล่ คนแผ่นดินน้ันออกไป เพื่อจะได้ปล้นเอาไปเสีย 6 เพราะ
ฉะน้ันจงกล่าวคําพยากรณ์ เก ่ียวกับแผ่นดิ นอ ิสราเอล และ
จงกล่าวแก่ ภู เขาและเนินเขา  แก่ หว้ยและหุบเขาวา่  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราพูดด้วยความ
หวงแหนและความพิโรธของเรา เพราะเจ้าได้ทนรบัความ
อบัอายขายหน้าจากประชาชาติ 7 เพราะฉะน้ันองค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตร ัสว ่า เราปฏิญาณวา่  ประชาชาติ  ท่ีอยู ่
รอบเจ้าน้ันจะทนรบัความอบัอายขายหน้า 8  โอ  ภู เขาทัง้
หลายแห ่งอ ิสราเอลเอย๋  แต่  เจ้ าจะแตกกิง่ของเจ้าออกมา
และออกผลให ้แก่ อสิราเอลประชาชนของเรา เพราะไม่ชา้
เขาจะได้ กลับมา 9  เพราะ  ดู  เถิด เราอยูฝ่่ายเจ้า เราจะหนัมา
หาเจ้า และเจ้าจะถูกไถและถูกหวา่น 10 และเราจะทวีคน
ให ้แก่  เจ้า คือบรรดาวงศ์วานอสิราเอลทัว่หมด หวัเมืองจะ
มีคนมาอาศัยอยู่ และสถานท่ีรา้งเปล่าจะถูกสรา้งขึ้นใหม่
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11 เราจะทวทัีง้คนและสัตว ์ให ้ แก่  เจ้า จะเพิม่ขึ้นและมีลูกดก
และเราจะกระทําให ้เจ้ ามีคนอาศัยอยูอ่ยา่งในกาลก่อน และ
จะเป็นประโยชน์ แก่  เจ้ ามากกวา่แต่ ก่อน  แล ้วเจ้าจะทราบ
วา่เราคือพระเยโฮวาห์ 12  เออ เราจะให้คนดําเนินบนเจ้า คื 
ออ ิสราเอลประชาชนของเราด้วย และเขาทัง้หลายจะได้ เจ้ 
าเป็นกรรมสิทธิ์ และเจ้าจะเป็นมรดกของเขา และเจ้าจะไม่
เอาลูกของเขาไปอกี 13  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี 
วา่ เพราะคนกล่าวแก่ เจ้ าวา่ � เจ้ ากินคนและเจ้าได้เอาลูก
ของประชาชาติของเจ้าไป� 14  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ั
สว ่า เพราะฉะน้ันเจ้าจะไม่กินคน และจะไม่เอาลูกของเจ้า
จากประชาชาติของเจ้าไปอกีเลย 15 เราจะไม่ ให ้ เจ้ าได้ยนิ
คําประมาทหมิน่ของประชาชาติต่างๆอกี และเจ้าไม่ต้องทน
รบัความอบัอายขายหน้าของชนชาติทัง้หลายอกีเลย และ
ไม่ต้องกระทําให ้ประชาชาติ ของเจ้าสะดุดอกีเลย  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �

อสิราเอลท่ีกระจัดกระจายไปแล้วจะกลับคืนมาและรบั
ความรอด

16 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 17 � 
บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ เม่ือวงศ์วานอสิราเอลได้มาอาศัยอยู่
ในแผ่นดินของตน เขากระทําให ้แผ่ นดินเป็นมลทินด้วย
วถีิและการกระทําของเขา  ความประพฤติ ของเขาท่ี มีต ่อ
หน้าเราก็เหมือนมลทิ นอ ันเกิดจากระดู 18 เพราะฉะน้ันเรา
จึงระบายความกริว้ของเราออกเหนือเขาด้วยเรือ่ง โลหติ
ซ่ึง เขา ได้ กระทํา ให้ ตก บน แผ่น ดิน ด้วย เรือ่ง รูป เคารพ
ซ่ึง เขา กระทํา ให ้แผ่ น ดิน น้ัน เป็น มลทิน 19 เรา จึง ให้ เขา
กระจัดกระจายไปท่ามกลางประชาชาติ และเขาถูกกระจาย
ไปตามประเทศต่างๆ เราพิพากษาเขาตามวถีิและการกระ
ทําของเขา 20  แต่ เม่ือเขามายงับรรดาประชาชาติ เขาจะมา
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ท่ีไหนก็ ตาม เขาได้ ลบหลู่ นามบร ิสุทธ ์ิของเรา ซ่ึงคนกล่าว
ขวญัถึงเขาวา่ �คนเหล่าน้ีเป็นประชาชนของพระเยโฮวาห์
ถึงกระน้ันเขายงัต้องออกไปจากแผ่นดินของพระองค์� 21  
แต่ เรายงัสงสารนามบร ิสุทธ ์ิของเรา ซ่ึงวงศ์วานอสิราเอล
ได้ ลบหลู่ ท่ามกลางประชาชาติซ่ึงเขาตกไปอยู ่น้ัน 22 เพราะ
ฉะน้ันจงกล่าวแก่ วงศ์ วานอสิราเอล  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ เรากําลังจะกระทํา
อยู ่แล้ว  ไม่ใช ่เพื่อเหน็แก่ เจ้า  แต่ เพราะเหน็แก่นามบร ิสุทธ ิ
์ของเรา ซ่ึงเจ้าได้ ลบหลู่ ท่ามกลางประชาชาติซ่ึงเจ้าเข้าไป
อยู ่น้ัน 23 และเราจะชาํระให้นามท่ี ยิง่ใหญ่ ของเราบร ิสุทธ ์ิ
ซ่ึงเป็นนามท่ี ถู กลบหลู่ท่ามกลางประชาชาติ และซ่ึงเจ้าได้ 
ลบหลู่ ท่ามกลางเขา และประชาชาติจะทราบวา่ เราคือพระ
เยโฮวาห์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ เม่ือเรา
สําแดงความบร ิสุทธ ิข์องเราท่ามกลางเจ้าต่อหน้าต่อตาเขา
ทัง้หลาย 24 เพราะวา่เราจะเอาเจ้าออกมาจากท่ามกลาง
ประชาชาติและรวบรวมเจ้ามาจากทุกประเทศ และจะนํา
เจ้าเข้ามาในแผ่นดินของเจ้าเอง 25 เราจะเอาน้ําสะอาด
พรมเจ้า และเจ้าจะสะอาดพ้นจากมลทินทัง้หลายของเจ้า
และเราจะชาํระเจ้าจากรูปเคารพทัง้หลายของเจ้า 26 เรา
จะให้ใจใหม่ แก่  เจ้า และเราจะบรรจุ จิ ตวญิญาณใหม่ ไว ้ใน
เจ้า เราจะนําใจหนิออกไปเสียจากเน้ือของเจ้า และจะให้
ใจเน้ือแก่ เจ้า 27 และเราจะใส่วญิญาณของเราภายในเจ้า
และกระทําให ้เจ้ าดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และเจ้าจะ
รกัษาคําตัดสินของเราและกระทําตาม 28  เจ้ าจะอาศัยอยู่
ในแผ่นดินซ่ึงเราให ้แก่ บรรพบุรุษของเจ้า และเจ้าจะเป็น
ประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า 29 เราจะ
ชว่ยเจ้าให้พ้นมลทินทัง้หลายของเจ้า และเราจะเรยีกข้าว
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มา และจะกระทําให ้อุดมสมบูรณ์ และจะไม่ ให ้ เจ้ าเกิดการ
กันดารอาหารเลย 30 เราจะกระทําให้ผลของต้นไม้และไร่
นาอุดมสมบู รณ ์เพื่อเจ้าจะไม่ต้องทนรบัความอบัอายขาย
หน้าเพราะการกันดารอาหารท่ามกลางประชาชาติ อ ีกเลย
31  แล ้วเจ้าจะระลึกถึงวถีิทางท่ีชัว่ของเจ้า และการกระทํา
ท่ี ไม่ดี ของเจ้า  แล ้วเจ้าจะเกลียดตัวเจ้าในสายตาของเจ้า
เอง เพราะความชัว่ชา้ของเจ้าและเพราะการกระทําอนัน่า
สะอดิสะเอยีนของเจ้า 32  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า
 ท่ี เรากระทําน้ั นม ิ ใช ่เพราะเหน็แก่ เจ้า  ขอให ้ เจ้ าทราบเสีย  โอ 
 วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ จงอบัอายและขายหน้าด้วยเรือ่งทาง
ของเจ้าเถิด 33  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ ในว ั
นที ่เราชาํระเจ้าให้หมดจากความชัว่ชา้ทัง้สิน้ของเจ้าน้ัน
เราจะกระทําให ้เจ้ าอาศัยอยู่ในบรรดาหวัเมือง และสถาน
ท่ีทิง้รา้งจะได้สรา้งขึ้นใหม่ 34  แผ่ นดิ นที ่รกรา้งจะได้รบัการ
ไถแทนท่ีจะเป็ นที ่รกรา้งดังท่ีปรากฏต่อสายตาของคนทัง้
หลายท่ีผ่านไปมา 35 และเขาทัง้หลายจะกล่าววา่ � แผ่ นดิน
น้ี ท่ี เคยรกรา้งกลายเป็นอยา่งสวนเอเดน หวัเมืองท่ี ถู กทิง้ไว้
เสียเปล่าและรกรา้งและปร ักห ักพัง  เดีย๋วน้ี  ก็  มี กําแพงล้อม
รอบและมีคนอาศัย� 36  แล ้วประชาชาติ ท่ี  เหลืออยู ่รอบๆ  เจ้ 
าจะทราบวา่  เรา พระเยโฮวาห์  ได้ สรา้งท่ีปร ักห ักพังเหล่า
น้ีขึ้นใหม่ และปลูกพืชในท่ีรกรา้งน้ัน  เรา พระเยโฮวาห์  
ได้ ลัน่วาจาไว ้แล้ว และเราจะกระทําเชน่น้ัน 37  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เราจะให ้วงศ์ วานอสิราเอลขอ
ให้เรากระทําสิง่ น้ี ให ้ ด้วย คือให้เพิม่คนอยา่งเพิม่ฝูงแพะ
แกะ 38 ฝูงแพะแกะอนับร ิสุทธ ิ์ และฝูงแพะแกะท่ีเยรูซาเล็ม
ระหวา่งเทศกาลตามกําหนดของเธอเป็นอยา่งไร เมืองท่ี ถู ก
ทิง้รา้งจะเต็มไปด้วยฝูงคนอยา่งน้ัน  แล ้วเขาจะทราบวา่ เรา
คือพระเยโฮวาห�์
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37
หวา่งเขาท่ี มี กระดูกแหง้

1 พระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์มาอยู่ เหนือข้าพเจ้า และ
พระองค์ทรงนําข้าพเจ้าออกมาด้วยพระวญิญาณของพระ
เยโฮวาห์ และวางข้าพเจ้าไว ้ท่ี กลางหวา่งเขา  มี กระดูกเต็ม
ไป หมด 2  พระองค์ ทรง พา ข้าพเจ้า ไป เท่ียว ใน หมู่ กระดูก
เหล่าน้ัน  ดู  เถิด  มี กระดูกท่ีหวา่งเขาน้ันมากมายเหลือเกิน
และดู เถิด เป็นกระดูกแหง้ที เดียว 3 และพระองค์ตรสักับ
ข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ กระดูกเหล่าน้ีจะมี ช ีวติ
ได้ ไหม � และข้าพเจ้าทูลตอบวา่ � โอ  องค์ พระผู้ เป็นเจ้า
พระเจ้าเจ้าข้า  พระองค์  ก็ ทรงทราบอยู ่แล้ว � 4  พระองค์ ตรสั
กับข้าพเจ้าอ ีกวา่ �จงพยากรณ์ต่อกระดูกเหล่าน้ี และกล่าว
แก่มั นว ่า  โอ กระดูกแหง้เอย๋ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ 5  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แก่ กระดูกเหล่า
น้ี วา่  ดู  เถิด เราจะกระทําให้ลมหายใจเข้าไปในเจ้า และเจ้า
จะมี ชวีติ 6 เราจะวางเส้นเอน็ไว้บนเจ้าและจะกระทําให้เน้ื 
อม ีมาบนเจ้า และเอาหนังคลุมเจ้าและบรรจุลมหายใจใน
เจ้าและเจ้าจะมี ชวีติ และเจ้าจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮ
วาห�์ 7 ข้าพเจ้าก็ พยากรณ์  ดังท่ี ข้าพเจ้าได้รบับัญชา เม่ือ
ข้าพเจ้าพยากรณ์ อยู ่น้ั นก ็ มีเสียง และดู เถิด เป็นเสียงกรุก
กรกิ กระดูกเหล่าน้ั นก ็ เข ้ามาหากันตามท่ีของมัน 8 และ
เม่ือข้าพเจ้ามองดู  ดู  เถิด  ก็  เห ็ นม ี เอ ็นบนมัน และเน้ื อก ็มา
ท่ี กระดูก และหนั งก ็มาหุม้กระดูกไว้  แต่  ไม่มี ลมหายใจใน
น้ัน 9  แล ้วพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จงพยากรณ์ แก่  ลม
หายใจ  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพยากรณ์ เถิด จงกล่าวแก่
ลมหายใจวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  โอ ลม
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หายใจเอย๋ จงมาจากลมทัง้ส่ีมาหายใจเข้าไปในคนท่ี ถู กฆ่า
เหล่าน้ี เพื่อให ้เขามี ชวีติ � 10 ข้าพเจ้าก็ พยากรณ์  ดังท่ี ทรง
บัญชาแก่ ข้าพเจ้า และลมหายใจก็ เข ้ามาในกระดูกและกระ
ดู กก ็ มีชวีติ  แล้วก็ ยนืขึ้น เป็นกองทัพใหญโ่ตจรงิๆ

 ชนชาติ อสิราเอลจะมี ช ีว ิตอ ีก
11  แล ้วพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ 

กระดูกเหล่า น้ี คือวงศ์วานอสิราเอลทัง้ สิน้  ดู  เถิด เขา ทัง้
หลายกล่าววา่ �กระดูกของเราแหง้ และความหวงัของเรา
ก็ สิ ้นไป เราได้ ถู กตัดส่วนของเราออกเสีย� 12  เพราะฉะน้ัน 
จงพยากรณ์และกล่าวแก่เขาวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด  โอ ประชาชนของเราเอย๋ เราจะเปิดหลุม
ฝังศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลุมฝังศพของเจ้า
และจะนําเจ้ากลับมายงัแผ่นดิ นอ ิสราเอล 13  โอ ประชาชน
ของเราเอย๋  เจ้ าจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห์ ในเม่ือเรา
เปิดหลุมศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลุมศพของ
เจ้า 14 และเราจะบรรจุวญิญาณของเราไว้ในเจ้า และเจ้า
จะมี ชวีติ และเราจะวางเจ้าไว้ในแผ่นดินของเจ้า  แล ้วเจ้า
จะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห ์ได้ ลัน่วาจาแล้ว และเราได้ 
กระทํา พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ �

 ยู ดาหกั์บอสิราเอลจะรวมกั นอ ีก
15 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 16 � 

เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงเอาไม้มาอนัหน่ึงเขียนลงวา่
�สําหรบัยูดาห์ และสําหรบัชนอสิราเอลท่ีสังคมกับยูดาห�์
จงเอาไม้มาอ ีกอ ันหน่ึงเขียนลงวา่ �สําหรบัโยเซฟ  ไม้ ของ
เอฟราอมิ และวงศ์วานอสิราเอลทัง้สิ ้นที ่สังคมกับโยเซฟ�
17 เอาไม้ทัง้สองมารวมกันเข้าเป็ นอ ันเดียว เพื่อเป็นไม้อนั
เดียวในมือของเจ้า 18 และเม่ือชนชาติของเจ้ากล่าวแก่ เจ้ 
าวา่ �ท่านจะไม่สําแดงให้เราทราบหรอืวา่  ไม้  น้ี หมายความ
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วา่กระไร� 19 จงกล่าวแก่เขาวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะเอาไม้ของโยเซฟ ซ่ึงอยู่ในมือของ
เอฟราอมิ และตระกูลอสิราเอลท่ีสังคมกับเขา และเราจะ
เอาไม้ของยูดาห์มารวมเข้าด้วย และกระทําให้เป็นไม้อนั
เดียวกัน  เพื่อให ้เป็นไม้อนัเดียวในมือของเรา 20 และไม้ซ่ึง
เจ้าเขียนไวน้ั้นจะอยู่ในมือของเจ้าต่อหน้าต่อตาเขา 21  แล ้ว
จงกล่าวแก่เขาวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ 
 ดู  เถิด เราจะนําคนอสิราเอลมาจากท่ามกลางประชาชาติ
ซ่ึง เขาได้ เข ้า ไปอยู่ ด้วย น้ัน และจะรวบรวมเขามาจากทุ 
กด ้านและนําเขามายงัแผ่นดินของเขาเอง 22 และเราจะ
กระทําให้เขาเป็นประชาชาติเดียวในแผ่นดินน้ั นที ่บนภูเขา
ทัง้หลายแห ่งอ ิสราเอล และจะมี กษัตรยิ ์ แต่  พระองค์ เดียว
ปกครองอยู่ เหนือเขาทัง้ สิน้ เขาจะไม่เป็นสองประชาชาติ 
อกีต่อไป และจะไม่แยกเป็นสองราชอาณาจั กรอ ีกต่อไป
23 เขาจะไม่กระทําตัวให้เป็นมลทินด้วยรูปเคารพและสิง่ท่ี
น่าสะอดิสะเอยีนของเขา หร ือด ้วยการละเมิดใดๆของเขา
ต่อไปอกี  แต่ เราจะชว่ยเขาให้พ้นจากบรรดาท่ีอาศัยซ่ึงเขา
กระทําบาปน้ัน และจะชาํระเขา และเขาจะเป็นประชาชน
ของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา 24  ดาว ิดผู้ รบัใช ้ของ
เราจะเป็นกษั ตร ิย์เหนือเขาทัง้หลาย และเขาทุกคนจะมี ผู้ 
เล้ียงผู้ เดียว เขาทัง้หลายจะดําเนินตามคําตัดสินของเรา
และรกัษากฎเกณฑ์ของเรา และกระทําตาม 25 เขาทัง้หลาย
จะอาศัยอยูใ่นแผ่นดินซ่ึงบรรพบุรุษของเจ้าอาศัยอยู่ ซ่ึงเรา
ได้ ให ้ แก่ ยาโคบผู้ รบัใช ้ของเรา ตัวเขาและลูกหลานของเขา
จะอาศัยอยู ่ท่ี น่ันเป็นนิตย์ และดาวดิผู้ รบัใช ้ของเราจะเป็น
เจ้าของเขาเป็นนิตย์ 26 เราจะกระทําพันธสัญญาสันติภาพ
กับเขา จะเป็นพันธสัญญานิรนัดร ์แก่  เขา และเราจะตัง้เขา
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ไว้และให้เขาทว ีขึ้น และเราจะวางสถานบร ิสุทธ ์ิของเราไว้
ท่ามกลางเขาเป็นนิตย์ 27  พล ับพลาของเราจะอยู่กับเขา  
เออ เราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชาชนของ
เรา 28  แล ้วประชาชาติทัง้หลายจะทราบวา่เราคือพระเยโฮ
วาห์กระทําให้อสิราเอลเป็นสุทธพิิเศษชาติ ในเม่ือสถานบร ิ
สุทธ ิ์ของเราอยูท่่ามกลางเขาเป็นนิตย�์

38
โกกและมาโกกจะมาสู้รบกับอสิราเอล

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตร
แหง่มนษุย ์เอย๋ จงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้โกกแหง่แผ่นดินมา
โกก  เจ้ าองค์สําคัญของเมเชคและทูบัล และจงพยากรณ์ 
กล ่าวโทษเขา 3 จงกล่าววา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ั
สด ัง น้ี วา่  ดู  เถิด  โอ โกก เอย๋ เรา เป็น ปฏิ ปักษ์ กับ เจ้า  ผู้ 
เป็นเจ้าองค์สําคัญแหง่เมเชคและทูบัล 4 เราจะให ้เจ้ าหนั
กลับ และเอา เบ็ด เก่ียวขากรรไกรของเจ้า และเราจะ นํา
เจ้าออกมาพรอ้มทัง้กองทัพทัง้สิน้ของเจ้า ทั ้งม ้าและพล
ม้า สวมเครือ่งรบครบทุกคน เป็นกองทัพใหญ่  มีด ้ังและ
โล่ ถือดาบทุกคน 5  เปอรเ์ซีย  เอธโิอเปีย และพูตอยู่กับเขา
ด้วย  ทุ กคนมี โล่ และหมวกเหล็ก 6 โกเมอรแ์ละกองทัพทัง้
สิน้ของเขา  วงศ์ วานโทการมาห์จากส่วนเหนือสุด  พร ้อม
กับกองทัพทัง้ สิน้ของเขา  มี  ชนชาติ ทัง้หลายเป็ นอ ันมาก
อยู่ กับเจ้า 7  เจ้ าและบรรดากองทัพซ่ึงประชุมอยู่ กับเจ้า
จงเตรยีมตัวพรอ้มและให ้พร ้อมไว ้เสมอ และจงเป็นยาม
เฝ้าเขาทัง้หลาย 8 เม่ือล่วงไปหลายวนัแล้วเจ้าจะต้องถูก
เร ียกตัว ในปีหลังๆเจ้าจะยกเข้าไปต่อสู้กับแผ่นดินซ่ึงได้
คืนมาจากดาบ เป็นแผ่นดิ นที ่ประชาชนรวบรวมกันมาจาก
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ชนชาติหลายชาติ อยู ่ ท่ี บนภูเขาอสิราเอล ซ่ึงได้เคยเป็ นที ่
ทิง้รา้งอยู ่เนืองนิตย ์ประชาชนของแผ่นดินน้ันออกมาจาก
ชนชาติ อื่นๆ  บัดน้ี อาศัยอยู่อยา่งปลอดภัยแล้ วท ้ังสิน้ 9  เจ้ 
าจะรุกออกไป มาเหมือนพายุ  เจ้ าจะเป็นเหมือนเมฆคลุม
แผ่นดิน ทัง้เจ้าและกองทัพทัง้สิน้ของเจ้าและชนชาติทัง้
หลายเป็ นอ ันมากท่ี อยู ่กับเจ้า 10  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสด ังน้ี วา่ ต่อมาในเวลาน้ันจะบังเกิดความคิดในใจของ
เจ้า และเจ้าจะคิดแผนการชัว่ 11และจะกล่าววา่ �เราจะยก
กองทัพไปยงัแผ่นดิ นที ่ชนบทไม่ มี กําแพงล้ อม เราจะโจมตี
ประชาชนท่ีสงบซ่ึงอาศัยอยู ่อยา่งปลอดภัย  ทุ กคนอาศัยอยู่
โดยไม่ มี  กําแพง  ไม่มี  ดาล  ไม่มี  ประตู � 12 เพื่อชงิข้าวของ
ปล้นเอาไปและเพื่อชงิเหยื่อ คือเพื่อจะห ันม ือของเจ้ากลับ
มายงัท่ีรกรา้งซ่ึงขณะน้ี มี คนอาศัยอยู่ และมายงัประชาชน
ซ่ึงรวบรวมจากบรรดาประชาชาติ ท่ี  ได้  สัตว ์ ใช ้งานและข้าว
ของ คือผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางแผ่นดินน้ัน 13 เชบาและเดด
านและบรรดาพ่อค้าแหง่ทารชชิ และสิงโตหนุ่ มท ้ังหลายใน
เมืองน้ันจะกล่าวแก่ เจ้ าวา่ �ท่านมาเพื่อจะชงิข้าวของหรอื
ท่านชุ มน ุมกองทัพเพื่อจะปล้น เพื่อจะขนเอาเงนิและทอง
ไป ขนเอาสัตวแ์ละข้าวของไป เพื่อจะชงิของมากมายหรอื�
14  เพราะฉะน้ัน  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพยากรณ์และกล่าว
กับโกกวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ ในวนัน้ัน
เม่ื ออ ิสราเอลประชาชนของเราอาศัยอยูอ่ยา่งปลอดภัยแล้ว
 เจ้ าจะมิ ได้  รู ้ หรอื 15  เจ้ าจะมาจากท่ีของเจ้าซ่ึงอยู่ส่วนเหนือ
ท่ี สุด ทัง้เจ้าและชนชาติทัง้หลายเป็ นอ ันมากท่ี อยู ่กับเจ้า  
ทุ กคนขี่ม้าเป็นกองทัพมห ึมา เป็นกองทัพทรงกําลังยิง่นัก
16  เจ้ าจะมาต่อสู้อสิราเอลประชาชนของเรา เหมือนอยา่ง
เมฆคลุมแผ่นดินในกาลภายหน้า เราจะนําเจ้ามาต่อสู้กับ
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แผ่นดินของเรา เพื่อประชาชาติทัง้หลายจะรูจั้กเรา  โอ โกก
เอย๋ ในเม่ือเราสําแดงความบร ิสุทธ ์ิของเราท่ามกลางเจ้า
ต่อหน้าต่อตาเขา

พระเจ้าจะทรงชนะโกก
17  องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตร ัสด ัง น้ี วา่  เจ้ า เป็น ผู้

น้ันหรอืผู้ ท่ี ในสมั ยก ่อนเราได้ พู ดถึงโดยผู้ พยากรณ์ ของ
อสิราเอลผู้ รบั ใช ้ของเรา  ผู้ ซ่ึง ในสมัย น้ันได้ พยากรณ์  อยู ่
หลายปี วา่ เราจะนําเจ้ามาต่อสู้กับเขา 18  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  แต่ ต่อมาในเวลาน้ันเม่ือโกกจะยกมา
ต่อสู้ กับแผ่นดิ นอ ิสราเอล ความพิโรธของเราจะพลุ่งขึ้น
ต่อหน้าเรา 19 เพราะเราขอประกาศด้วยความหวงแหนและ
ด้วยความพิโรธดัง่เพลิงพลุ่งของเราวา่ ในวนัน้ันจะมีการ
สัน่สะเทือนใหญ่ยิง่ในแผ่นดิ นอ ิสราเอล 20 ปลาท่ีทะเลและ
นกในอากาศ และสัตว์ป่า ทุ่งและบรรดาสัตว์เล้ือยคลาน
ท่ีคลานอยู่บนแผ่นดิน และประชาชนทัง้ สิ ้นที ่ อยู ่บนพื้น
พิภพจะสัน่สะเทือนต่อหน้าเรา  ภู เขาจะพังทลายลง และ
หน้าผา จะ พัง และ กําแพง ทุก แหง่ จะ ล้ม ลง ท่ี ดิน 21 เรา
จะรอ้งถึงภูเขาทัง้หลายของเราเรยีกดาบมาต่อสู้กับโกก  
องค์ พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ัง น้ี แหละ และดาบของ
ทุกคนจะต่อสู้กับพี่น้องของเขา 22 เราจะพิพากษาลงโทษ
เขาด้วยโรคระบาดและโลหติตก เราจะให้ฝนตกอยา่งน้ํา
ไหลเชีย่ว ทัง้ลูกเหบ็และไฟ และไฟกํามะถันตกใส่เขาและ
กองทัพของเขาและชนชาติทัง้หลายเป็ นอ ันมากท่ี อยู ่กับ
เขา 23 ดังน้ันเราจะสําแดงความยิง่ใหญ่ของเราและชาํระ
ตัวของเราให ้บรสุิทธิ ์และเราจะเป็ นที ่ รู ้จักท่ามกลางสายตา
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ของประชาชาติ เป็นอนัมาก  แล ้วเขาจะทราบวา่เราคือพระ
เยโฮวาห�์

39
สุสานของมาโกกจะอยูทั่ว่แผ่นดิ นอ ิสราเอล

1 � เพราะฉะน้ัน  เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพยากรณ์ กล 
่าวโทษโกก และกล่าววา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ัง
น้ี วา่  ดู  เถิด  โอ โกกเอย๋ เราเป็นปฏิ ปักษ์ กับเจ้า  ผู้ เป็นเจ้าองค์
สําคัญแหง่เมเชคและทูบัล 2 เราจะให ้เจ้ าหนักลับ และเจ้า
จะเหลือแค่ หน ึ่งในหกส่ วน และให ้เจ้ าขึ้นมาจากส่วนเหนือท่ี 
สุด และให ้เจ้ าเข้าไปต่อสู้ ภู เขาทัง้หลายแห ่งอ ิสราเอล 3  แล 
้วเราจะตี คันธน ู ให ้หลุดจากมือซ้ายของเจ้า และเราจะให ้ลูก
ธน ูตกจากมือขวาของเจ้า 4  เจ้ าจะล้มลงบนภูเขาแห ่งอ ิสรา
เอล ทัง้เจ้าและกองทัพทัง้สิน้ของเจ้า และชนชาติทัง้หลาย
ท่ี อยู ่กับเจ้า เราจะมอบเจ้าให้เป็นอาหารแก่ เหย ่ียวทุกชนิด
และแก่ สัตว ์ป่าทุ่ง 5  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  เจ้ าจะ
ล้มลงบนพื้นทุ่ง เพราะเราได้ลัน่วาจาแล้ว 6 เราจะส่งเพลิง
มาเหนือมาโกก และท่ามกลางผู้ ท่ี อาศัยอยู ่อยา่งไร ้กังวล
ตามเกาะต่างๆ และเขาทัง้หลายจะทราบวา่เราคือพระเย
โฮวาห์ 7 และเราจะกระทําให้นามบร ิสุทธ ์ิของเราเป็ นที ่ รู ้
จักในท่ามกลางอสิราเอลประชาชนของเรา เราจะไม่ ยอมให ้
อสิราเอลทําให้นามบร ิสุทธ ์ิของเรามัวหมองอกีต่อไป และ
ประชาชาติจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห์  องค์  บรสุิทธิ ์ใน
อสิราเอล 8  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  ดู  เถิด มาแล้ว
และจะเป็นอยา่งน้ัน คือวนัน้ันซ่ึงเราได้ลัน่วาจาไว้ 9  แล ้ว
บรรดาคนเหล่าน้ั นที ่อาศัยอยู่ในบรรดาหวัเมืองอสิราเอล
จะออกไป และจะเอาไฟสุมเครือ่งอาวุธเผาเสียคือโล่และ
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ดัง้  คันธน ูและลูกธนู หอกยาวและหอกซัด และเขาจะเอา
ไฟสุมเป็นเวลาเจ็ดปี 10  เพราะฉะน้ัน เขาไม่จําเป็นจะต้อง
เอาฟืนมาจากทุ่งนาหรอืตัดฟืนมาจากป่า เพราะเขาจะก่อ
ไฟด้วยเครือ่งอาวุธ และเขาทัง้หลายจะแยง่ชงิผู้ ท่ี  แย ่งชงิ
เขา และจะปล้นผู้ ท่ี ปล้นเขา  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ั
สด ังน้ี แหละ 11 ต่อมาในวนัน้ัน เราจะให้โกกมีสุสานอยู่ใน
อสิราเอล คือหุบเขาของคนเดินผ่านไปมา ซ่ึงอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของทะเล มันจะปิดจมูกของคนเดินผ่านไปมา
เพราะวา่โกกและหมู่นิกรทัง้สิน้ของท่านจะถูกฝังไว ้ท่ี น่ัน 
เขาจะเรยีกกั นว ่า หุบเขาฮาโมนโกก 12  วงศ์ วานอสิราเอล
จะฝังเขาทัง้หลายอยู่ถึงเจ็ดเดือน เพื่อจะทําให ้แผ่ นดินน้ัน
สะอาด 13  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า ประชาชนทุก
คนแหง่แผ่นดินจะฝังเขาทัง้หลาย ในวนัน้ันเม่ือเราสําแดง
สงา่ราศีของเรา ประชาชนน้ันจะได้รบัเกียรติเพราะการฝัง
ศพน้ัน 14 เขาทัง้หลายจะตัง้คนให้เดินผ่านไปมาในแผ่น
ดินเรือ่ยไป  ให ้ฝังศพคนเหล่าน้ั นที ่ เหลืออยู ่บนพื้นแผ่นดิน
เพื่อจะทําแผ่นดินให ้สะอาด เขาจะออกตรวจค้นเม่ือสิน้เจ็ด
เดือนแล้ว 15 เม่ือคนเหล่าน้ันผ่านไปมาในแผ่นดิน ถ้าใคร
เหน็กระดูกคนเข้า เขาจะเอาเครือ่งหมายปักไว้ข้างกระดูก
น้ัน จนกวา่คนฝังจะมาฝังเขาไวใ้นหุบเขาฮาโมนโกก 16 หวั
เมืองหน่ึงชื่อ ฮาโมนาห์  ก็  อยู ่ ท่ี น่ันด้วย เขาจะทําให ้แผ่ น
ดินสะอาดดังน้ี แหละ 17  เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ จงพู ดก ับนกทุกชนิดและพู 
ดก ับเหล่าสัตว์ป่าทุ่งวา่ �จงชุ มน ุมและมาเถิด รวมกันมา
จากทุ กด ้านมายงัการเล้ียงสักการบู ชา ซ่ึงเราถวายเพื่อ
เจ้า เป็นการเล้ียงสักการบูชาใหญ่บนภูเขาทัง้หลายแห ่งอ 
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ิสราเอล และเจ้าจะรบัประทานเน้ือและด่ืมโลหติ 18  เจ้ าจะ
รบัประทานเน้ือของผู้ แกล้วกล้า และด่ืมโลหติของเจ้านาย
แหง่พิ ภพ ของแกะผู้ ของลูกแกะ และของแพะกับของววั
ผู้ ทัง้สิน้น้ีเป็นสัตวอ์ว้นพี แห ่งเมืองบาชาน 19 และเจ้าจะรบั
ประทานไขมันจนเจ้าอิม่หนํา และด่ืมโลหติจนเจ้าจะเมา  ณ 
การเล้ียงสักการบูชาซ่ึงเราได้ถวายเพื่อเจ้า 20 และเจ้าจะ
อิม่หนําท่ีสํารบัของเราด้วยเน้ื อม ้าและผู้ ขับขี่ ทัง้เน้ือของผู้ 
แกล้วกล้า และของนักรบทุกชนิด�  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 21 และเราจะตัง้สงา่ราศีของเราไว้ใน
หมู่ ประชาชาติ  ทัง้หลาย และประชาชาติทัง้ สิน้จะเหน็การ
พิพากษาลงโทษของเราซ่ึงเราได้ กระทํา และเห ็นม ือของ
เราซ่ึงเราวางไว้บนเขาทัง้หลาย 22  ตัง้แต่ วนัน้ันเป็นต้นไป
 วงศ์ วานอสิราเอลจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเขาทัง้หลาย 23 และประชาชาติทัง้หลายจะทราบวา่  
วงศ์ วานอสิราเอลได้ ถู กกวาดไปเป็นเชลยเพราะเหตุความ
ชัว่ชา้ของเขา เพราะเขาได้ละเมิดต่อเรา ดังน้ันเราจึงซ่อน
หน้าของเราเสียจากเขา และมอบเขาไวใ้นมือพวกศั ตรู ของ
เขา เขา จึง ล้มลงด้วยดาบสิน้ ทุกคน 24 เรา ได้กระทํา ต่อ
ความโสโครกและการละเมิดของเขาทัง้หลาย และเราซ่อน
หน้าของเราเสียจากเขาทัง้หลาย

อสิราเอลจะกลับสู่สภาพเดิม
25  เพราะฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  บัดน้ี 

เราจะให้ยาโคบกลับสู่สภาพเดิม และจะมีความกรุณาต่อ
วงศ์วานอสิราเอลทัง้สิน้ และเราจะหวงแหนนามบร ิสุทธ ์ิ
ของเรา 26 เม่ือเขาทัง้หลายมาอาศัยอยู่อยา่งปลอดภัยใน
แผ่นดิน โดยไม่ มี  ผู้ ใดกระทําให้เขาหวาดกลัว เขาทัง้หลาย
จะทนรบัความอบัอายขายหน้าของเขา ทัง้การละเมิดซ่ึงเขา
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ทัง้หลายได้เคยประพฤติต่อเรา 27 เม่ือเราได้นําเขากลับมา
จากชนชาติ ทัง้หลาย และรวบรวมเขามาจากแผ่นดินศั ตรู 
ของเขา และเม่ือเราสําแดงความบร ิสุทธ ์ิของเราท่ามกลาง
เขาทัง้หลายท่ามกลางสายตาของประชาชาติ เป็นอนัมาก 
28  แล ้วเขาจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา
เพราะ เรา ได้ ส่ง ให้ เขา ถูกกวาดไปเป็นเชลยอยู่ ท่ามกลาง
บรรดาประชาชาติ  แล้วก็ รวบรวมเขาเข้ามาในแผ่นดินของ
เขาทัง้หลาย เราจะไม่ปล่อยให้สักคนหน่ึงในพวกเขาเหลือ
อยูท่่ามกลางบรรดาประชาชาติ อ ีกเลย 29 และเราจะไม่ซ่อน
หน้าของเราไว้จากเขาทัง้หลายอกีเลย เม่ือเราเทวญิญาณ
ของเราเหนือวงศ์วานอสิราเอล  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสด ังน้ี แหละ �

40
 ทูตสวรรค์  ท่ี ถือไม้ วดั 

1 เม่ือปี ท่ี  ย ่ี สิ บหา้ ท่ี เราได้ ถู กกวาดไปเป็นเชลยน้ัน ใน
ต้น ปี เม่ือ ว ันที ่ สิ บ ของ เดือน ในปี ท่ี  สิ บส่ี หลัง จาก ท่ี เขา
ชนะกรุง น้ัน ในวนั น้ั นที เดียวพระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์
มาอยู่เหนือข้าพเจ้าและทรงนําข้าพเจ้ามา 2 ในนิ มิ ตแหง่
พระเจ้า พระองค์ ทรง นํา ข้าพเจ้า มา ถึง แผ่นดิ นอ ิส รา เอล
และพระองค์ทรงวางข้าพเจ้าไวบ้นภูเขาสูงมาก ซ่ึงตรงน้ัน
ทางทิศใต้ มี  สิ ่ งก ่อสรา้งเหมือนเมืองหน่ึง 3 เม่ือพระองค์ทรง
นําข้าพเจ้ามา  ณ  ท่ีน่ัน  ดู  เถิด  มี ชายคนหน่ึง  ปรากฏการณ์ 
ของเขาคล้ายทองสัมฤทธิ์  มี เชอืกป่านเส้นหน่ึงและไม้วดั
อนัหน่ึงอยู่ในมือ และท่านยนือยู ่ท่ี หอประตู 4 และชายผู้น้ัน
กล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงมองดูด้วยตา
เองเถิด และจงฟั งด ้วยหูของเจ้า และจงเอาใจใส่กับสิง่ทัง้สิ ้
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นที ่เราจะสําแดงให ้แก่  เจ้า เพราะวา่ท่ีนําเจ้ามาท่ี น่ี  ก็ เพื่อจะ
สําแดงให ้แก่  เจ้า  สิ ่งทัง้สิ ้นที ่ เจ้ าเหน็น้ัน จงประกาศแก่ วงศ์ 
วานอสิราเอล�

การวดัพระวหิารแหง่อนาคต
5 และดู เถิด  มี กําแพงล้อมอยู่รอบบรเิวณนอกของพระ

นิเวศ และในมือของชายผู้ น้ั นม ี ไม้ วดัยาวหกศอก  แต่ ละ
ศอกยาวเท่ากับศอกคืบ ดัง น้ันท่านจึงวดัความหนาของ
กําแพงได้ หน ่ึงไม้ วดั และความสูงได้ หน ่ึงไม้ วดั 6  แล ้ วท 
่านเข้าไปตามหอประตูซ่ึงหนัหน้าไปทิศตะวนัออกขึ้นไปตาม
บันได และวดัธรณีหอประตู ได้ ลึกหน่ึงไม้วดัและอกีธรณี หน 
ึ่งได้ลึกหน่ึงไม้ วดั 7 และหอ้งยามยาวหน่ึงไม้ วดั และกวา้ง
หน่ึงไม้ วดั และท่ีวา่งระหวา่งหอ้งยามเหล่าน้ันยาวหา้ศอก
และธรณีหอประตู ท่ีอยู ่รมิมุขท่ีหอประตูตอนปลายชัน้ใน
ได้ หน ่ึงไม้ วดั 8  แล ้ วท ่านก็ว ัดม ุขของหอประตูตอนปลาย
ชัน้ในได้ หน ่ึงไม้ วดั 9 และท่านก็ว ัดม ุขของหอประตู ได้ แปด
ศอก และเสามุ ขน ัน้สองศอก และมุขของหอประตู อยู ่ ท่ี ตอน
ปลายข้างใน 10  แต่ ละด้านของหอประตูตะวนัออกมีหอ้ง
ยามอยู่สามหอ้ง หอ้งทัง้สามมีขนาดเดียวกัน และเสาท่ี อยู ่
ทัง้สองข้างก็ มี ขนาดเดียวกัน 11  แล ้ วท ่านจึงวดัความกวา้ง
ชอ่งเปิดของทางเข้าหอประตู ได้  สิ บศอก และความยาวของ
หอประตู สิ บสามศอก 12  หน ้าหอ้งยามน้ั นม เีครือ่งกัน้ด้านละ
หน่ึงศอก และหอ้งยามน้ันยาวด้านละหกศอก 13  แล ้ วท ่านก็
วดัหอประตูจากหลังคาของหอ้งยามหอ้งหน่ึงไปยงัหลังคา
ของหอ้งยามอ ีกห ้องหน่ึง  ได้ กวา้งยี ่สิ บหา้ศอก จากทาง
เข้าหน่ึงไปย ังอ ีกทางเข้าหน่ึง 14 และท่านทําเสาทัง้หลายได้
หกสิบศอก และรอบหอประตู มี ลานไปถึงเสา 15 วดัจากข้าง
หน้าหอประตูตรงทางเข้าไปยงัปลายมุขชัน้ในของหอประตู 
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ได้ หา้สิบศอก 16 ตามหอประตูน้ั นม ี หน ้าต่างรอบ ค่อยๆแคบ
เข้าไปข้างในทัง้ในเสาและในหอ้งยามและมุขก็ มี  หน ้าต่าง
อยู่รอบข้างในเหมือนกัน  ท่ี เสามีต้ นอ ินทผลัม 17  แล ้ วท ่าน
นําข้าพเจ้าออกมาท่ีลานชัน้นอก และดู เถิด  มี หอ้งหลาย
หอ้งและมีพื้นหนิทําไว้รอบลาน  มี หอ้งสามสิบหอ้งหนัหน้า
เข้าหาพื้นหนิ 18 และพื้นหนิน้ั นม ี อยู ่ ตามด ้านข้างทางเข้า
หอประตู  เท่ ากับความยาวของหอประตู  น่ี เป็นพื้นหนิตอน
ล่าง 19  แล ้ วท ่านก็วดัความกวา้งจากหน้าหอประตูข้างล่าง
ไปยงัหน้าลานข้างในด้านนอกได้ หน ่ึงรอ้ยศอก  อยู ่ทัง้ทาง
ตะวนัออกและทางเหนือ 20 ส่วนหอประตู แห ่งลานนอกหนั
หน้าไปทางเหนือ ท่านก็วดัความยาวและความกวา้งของมัน
21 หอ้งยามด้านละสามหอ้ง กับเสาและมุ ขม ีขนาดเดียวกับ
หอประตู แรก ยาวหา้สิบศอก กวา้งยี ่สิ บหา้ศอก 22  หน้าต่าง 
 มุข ต้ นอ ินทผลัมของหอประตู น้ี  มี ขนาดเดียวกับของหอ
ประตูซ่ึงหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก และมีบันไดเจ็ดขัน้นํา
ขึ้นไปถึง และมุ ขน ้ันอยู ่ข้างใน 23 ตรงข้ามกับประตูซ่ึงอยู่
ข้างเหนือเชน่เดียวกับประตู ท่ีอยู ่ข้างตะวนัออก  มี  ประตู เปิด
ไปสู่ลานชัน้ใน และท่านก็วดัจากประตู หน ่ึงไปย ังอ ีกประตู 
หน ึ่งได้ หน ึ่งรอ้ยศอก 24 และท่านได้นําข้าพเจ้าตรงไปยงัทิศ
ใต้ และดู เถิด  มี หอประตู ทางทิศใต้  หน ่ึงหอประตู ท่านก็วดั
เสาและว ัดม ุข  ก็  มี ขนาดเดียวกั บท ่ี อื่น 25  มี  หน ้าต่างท่ีหอ
ประตูและท่ี มุ ขโดยรอบเหมือนหน้าต่างท่ี อื่น ยาวหา้สิบศอก
และกวา้งยี ่สิ บหา้ศอก 26  มี บันไดเจ็ดขัน้นําขึ้นไปถึง และมุ 
ขน ้ันอยู ่ข้างใน  มีต ้ นอ ินทผลัมอยู ่ท่ี เสาด้านละต้น 27 และ
มี ประตู  หน ่ึงอยู ่ทางทิศใต้ ของลานชัน้ใน และท่านก็วดัจาก
ประตู หน ่ึงไปย ังอ ีกประตู หน ่ึงตรงไปทางทิศใต้  ได้  หน ่ึงรอ้ย
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ศอก 28  แล ้ วท ่านนําข้าพเจ้ามายงัลานชัน้ในโดยประตู ทิศ
ใต้ และท่านก็วดัประตู ทิศใต้  มี ขนาดอยา่งเดียวกับประตู 
อื่นๆ 29 หอ้งยาม  เสา และมุขของหอประตู น้ี  มี ขนาดเดียวกั 
บท ่ี อื่น  มี  หน ้าต่างท่ีหอประตูและท่ี มุ ขโดยรอบ ยาวหา้สิบ
ศอกและกวา้งยี ่สิ บหา้ศอก 30  มี  มุ ขอยู่รอบยาวยี ่สิ บหา้ศอก
กวา้งหา้ศอก 31  มุ  ขน ัน้หนัหน้าสู่ลานชัน้นอก  มีต ้ นอ นิทผลัม
อยู ่ท่ี  เสา และบันไดน้ี มี แปดขัน้ 32  แล ้ วท ่านก็พาข้าพเจ้า
มาท่ีลานชัน้ในด้านตะวนัออก และท่านก็วดัหอประตูขนาด
เดียวกับหอประตู อื่น 33หอ้งยาม  เสา และมุขของหอประตู น้ี  
มี ขนาดเดียวกั นก ั บท ่ี อื่น  มี  หน ้าต่างท่ีหอประตูและท่ี มุ ขโดย
รอบ ยาวหา้สิบศอกและกวา้งยี ่สิ บหา้ศอก 34  มุ ขของด้าน
น้ีหนัหน้าสู่ลานชัน้นอก และมีต้ นอ ินทผลัมอยู ่ท่ี เสาด้านละ
ต้น และบันไดน้ี มี แปดขัน้ 35  แล ้ วท ่านก็นําข้าพเจ้ามายงั
ประตู เหนือ  แล ้ วท ่านก็วดัหอประตูน้ั นม ีขนาดเดียวกับหอ
ประตู อื่น 36หอ้งยาม  เสา และมุขของหอประตู น้ี  มี ขนาดเดีย
วกั นก ั บท ่ี อื่น  มี  หน ้าต่างโดยรอบ ยาวหา้สิบศอกและกวา้ง
ยี ่สิ บหา้ศอก 37  มุ ขของด้านน้ีหนัหน้าสู่ลานชัน้นอก และ
มีต้ นอ ินทผลัมอยู ่ท่ี เสาด้านละต้น และบันไดน้ี มี แปดขัน้ 38  
มี หอ้งๆหน่ึงและมีทางเข้าอยู ่ท่ี เสาของหอประตู เป็ นที ่ล้าง
เครือ่งเผาบู ชา 39 และท่ี มุ มของหอประตู มี  โต ๊ะด้านละสอง
โต๊ะ บนน้ีสําหรบัฆ่าเครือ่งเผาบู ชา เครือ่งบูชาไถ่ บาป และ
เครือ่งบูชาไถ่การละเมิด 40 และทางด้านนอก ทางท่ีเขาขึ้น
ไปถึงทางเข้าหอประตูเหนื อม ี โต ๊ะสองโต๊ะ  อ ี กด ้านหน่ึงของ
มุมของหอประตู มี  โต ๊ะสองโต๊ะ 41  มี  โต ๊ะอยูข่้างน้ี สี ่ โต๊ะ และมี 
โต ๊ะอยู่ข้างน้ันข้างๆหอประตู สี ่ โต๊ะ เป็นแปดโต๊ะด้วยกัน ซ่ึง
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เขาใชเ้ป็ นที ฆ่่าเครือ่งสัตวบู ชา 42  มี  โต ๊ะส่ี โต ๊ะทําด้วยหนิสกัด
สําหรบัเครือ่งเผาบู ชา ยาวหน่ึงศอกคืบและกวา้งหน่ึงศอก
คืบ สูงหน่ึงศอก สําหรบัวางเครือ่งมือซ่ึงเขาใชฆ่้าเครือ่งเผา
บู ชา และเครือ่งสัตวบู ชา 43  มี ตะขอยาวคืบหน่ึงติ ดอย ู่ข้าง
ในโดยรอบ บนโต๊ะน้ีเขาวางเน้ือของเครือ่งบู ชา 

หอ้งสําหรบัพวกนั กร ้องและปุโรหติ
44 ข้างนอกหอประตู ชัน้ ใน ในลานชัน้ ในมีหอ้ง สําหรบั

พวกนั กร ้อง ซ่ึงอยู่ข้างหอประตู เหนือ หนัหน้าไปทิศใต้  อ ี 
กห ้องหน่ึงอยู่ข้างหอประตู ตะวนัออก หนัหน้าไปทิศเหนือ
45 และท่านบอกข้าพเจ้าวา่ �หอ้งน้ี ซ่ึงหนัหน้าไปทางทิศ
ใต้สําหรบัปุโรหติผู้ ดู แลพระนิเวศ 46 และหอ้งซ่ึงหนัหน้า
ไปทางเหนือ สําหรบัปุโรหติผู้ ดู แลแท่นบู ชา  ปุ โรหติเหล่า
น้ีเป็นบุตรชายของศาโดกในบรรดาบุตรชายของเลวี  ท่ี  เข ้า
มาใกล้พระเยโฮวาหเ์พื่อจะปรนนิบั ติ  พระองค์ � 47 และท่าน
ก็วดัลาน  ได้ ยาวหน่ึงรอ้ยศอก และกวา้งหน่ึงรอ้ยศอกเป็น
ส่ีเหล่ียมจตุรสั และแท่นบูชาอยูข่้างหน้าพระนิเวศ

 มุ ขของพระว ิหาร 
48  แล ้ วท ่านนําข้าพเจ้ามาท่ี มุ ขของพระนิเวศและวดัเสา

ของมุขได้หา้ศอกทัง้สองด้าน และหอประตู ก็ กวา้งด้านละ
สามศอก 49  มุ  ขน ้ันยาวยี ่สิ บศอกและกวา้งสิบเอด็ศอก และ
ท่านนําข้าพเจ้าทางบันไดไปถึงท่ี น้ัน และมีเสาอยู่ข้างเสา
ทัง้สองข้าง

41
คําบรรยายถึงพระว ิหาร 
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1 ภายหลังท่านนําข้าพเจ้ามาถึงพระว ิหาร และได้วดัเสา
กวา้ง ด้านละหกศอก ซ่ึง เท่ากับความกวา้งของพลับพลา
2 และส่วนกวา้งของทางเข้า น้ันสิบศอก และกําแพงข้าง
ทางเข้า ด้านละหา้ศอก และท่านก็วดัความยาวของพระ
วหิารได้ สี ่ สิ บศอก กวา้งยี ่สิ บศอก 3  แล ้ วท ่านก็ เข ้าไปข้างใน
และวดัเสาของทางเข้าได้สองศอก ทางเข้าน้ันหกศอก และ
ส่วนกวา้งของทางเข้าน้ันเจ็ดศอก 4และท่านก็วดัความยาว
ของหอ้งได้ ย ่ี สิ บศอก กวา้งยี ่สิ บศอก พ้นพระวหิารออกไป
และท่านบอกข้าพเจ้าวา่ � น่ี เป็ นที ่ บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด � 5  แล ้ วท ่า
นก็วดักําแพงพระนิเวศได้หนาหกศอก และหอ้งระเบียงน้ัน
กวา้งส่ี ศอก  อยู ่รอบพระนิเวศทุ กด ้าน 6 หอ้งระเบียงน้ันเป็น
หอ้งสามชัน้ซ้อนกัน  มี ชัน้ละสามสิบหอ้ง  มี หย ักบ ่าอยู่รอบ
กําแพงพระนิเวศ  ใช ้เป็ นที ่ หน ุนหอ้งระเบียง เพื่อไม่ ให ้หอ้ง
ระเบียงอาศัยกําแพงพระนิเวศ 7 หอ้งระเบียงน้ันยิง่สูงขึ้น
ไปก็ยิง่กวา้งออก ตามส่วนขยายของหย ักบ ่าจากหอ้งหน่ึง
ซ้อนอยู่บนอ ีกห ้องหน่ึงโดยรอบ  ท่ี ข้างพระนิเวศมีบันไดนํา
ขึ้นข้างบน  ดังน้ี แหละผู้ใดท่ีขึ้นไปจากหอ้งต่ําท่ีสุดถึงหอ้ง
บนก็ต้องลอดผ่านหอ้งกลาง 8 ข้าพเจ้ายงัเห ็นอ ี กวา่ พระ
นิเวศน้ั นม ียกพื้นอยู ่โดยรอบ ฐานของหอ้งระเบียงวดัได้ หน 
ึ่งไม้วดัเต็ม ยาวหกศอก 9 ผนั งด ้านนอกของหอ้งระเบียง
หนาหา้ศอก และส่วนท่ีวา่งคือสถานท่ีของหอ้งระเบียงท่ี อยู ่
ข้างในน้ัน 10 ระหวา่งหอ้งระเบียงแต่ละหอ้งมีความกวา้งยี ่
สิ บศอกโดยรอบพระนิเวศทุ กด ้าน 11 และประตูของหอ้ง
ระเบียง น้ันเปิดเข้าไปในส่วนบนยกพื้ นที ่ วา่ง  ประตู  หน ่ึง
หนัไปทางเหนือ และอกีประตู หน ่ึงหนัไปทางใต้ ความกวา้ง
ของส่วนท่ีวา่งน้ันคือหา้ศอกโดยรอบ 12  ตึ กท่ีหนัหน้ามายงั
สนามของพระนิเวศทางด้านตะวนัตกน้ันกวา้งเจ็ดสิบศอก
และผนังของตึกหนาหา้ศอกโดยรอบและยาวเก้าสิบศอก
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13  แล ้ วท ่านก็วดัพระนิเวศได้ยาวหน่ึงรอ้ยศอก สนามและ
ตึกพรอ้มกับผนังยาวหน่ึงรอ้ยศอก 14ความกวา้งด้านตะวนั
ออกของด้านหน้าของพระนิเวศทัง้ของสนาม ยาวหน่ึงรอ้ย
ศอก 15  แล ้ วท ่านก็วดัความยาวของตึกซ่ึงหนัหน้าไปสู่สนาม
ซ่ึงอยู ่ด้านหลัง  พร ้อมทัง้ผนังข้างๆ ยาวหน่ึงรอ้ยศอก หอ้ง
โถงของพระวหิารน้ันและลานของมุข 16 ทัง้ธรณี ประตู  หน 
้าต่างและผนังรอบทัง้สามชัน้ซ่ึงอยู่ตรงข้ามประตู  บุ  ไม้ โดย
รอบตัง้แต่พื้นถึงหน้าต่าง และหน้าต่างน้ี ก็ คลุมไว้ 17 จนถึง
ท่ี อยู ่เหนือประตู  ถึงแม้ เป็นหอ้งชัน้ในและข้างนอก และบน
ผนังโดยรอบท่ีหอ้งชัน้ในและหอ้งโถง  ก็ กระทําโดยการวดั
18 พระนิเวศน้ั นม ี รู ปเครูบและรูปต้ นอ ินทผลัม และรูปต้ 
นอ ินทผลัมอยู่ระหวา่งเครู บท ุ กรู ป เครู บท ุกตนมีสองหน้า
19  หน ้าของผู้ชายตรงต้ นอ ินทผลั มท ่ี อยู ่ข้างหน่ึง และหน้า
ของสิงโตหนุ่มตรงต้ นอ ินทผลั มท ่ี อยู ่ อ ีกข้างหน่ึง  มี  รู  ปอย 
่างน้ีรอบพระนิเวศทัง้หมด 20 จากพื้นถึงท่ีเหนือประตู  มี  รู 
ปเครูบและรูปต้ นอ ินทผลัมแกะอยู ่ท่ี ผนังพระว ิหาร 21 ฝ่าย
เสาประตูของพระวหิารน้ันส่ีเหล่ียมข้างหน้าสถานบร ิสุทธ ิ
์  รู ปรา่งของตั วน ้ั นก ็เหมือนรูปรา่งของอกีตัวหน่ึง 22 แท่น
บูชาทําด้วยไม้สูงสามศอกยาวสองศอก ทั ้งม ุม ความยาว
และท่ีผนังทําด้วยไม้ ท่านบอกข้าพเจ้าวา่ � น่ี เป็นโต๊ะซ่ึงอยู่
ต่อพระพักตรข์องพระเยโฮวาห�์ 23 พระวหิารและสถานบร ิ
สุทธ ์ิ มี  ประตู  คู่  แห ่งละคู่ 24  ประตู  เหล่ าน้ั นม ีสองบาน คือบาน
เหวีย่งสองบาน  ประตู  หน ่ึ งม ีสองบาน และอกีประตู หน ่ึ งม 
ีสองบาน 25 และบนประตูของพระว ิหาร  มี เครูบและต้ นอ ิ
นทผลัมแกะไว้ เชน่เดียวกั บท ่ีแกะไวบ้นผนัง  มี  พล ับพลาไม้ 
อยู ่ ท่ี  หน ้ามุขข้างนอก 26  มี  หน ้าต่างและมีต้ นอ ินทผลัมอยู่
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ทัง้สองข้างท่ีบนผนั งด ้านข้างมุข ทัง้หอ้งระเบียงพระนิเวศ
และพลับพลา

42
หอ้งต่างๆของพระว ิหาร 

1  แล ้ วท ่านพาข้าพเจ้ามาถึงลานชัน้นอก ตรงทิศเหนือ
และท่านนําข้าพเจ้ามาถึงหอ้งซ่ึงอยู่ตรงข้ามกับสนาม และ
ตรงข้ามกับตึกทางด้านทิศเหนือ 2 ความยาวของตึกท่ี อยู ่ 
หน ้าประตูทางด้านเหนือน้ันเป็นหน่ึงรอ้ยศอก และกวา้งหา้
สิบศอก 3  ติ ดต่ อก ับส่วนยี ่สิ บศอกซ่ึงเป็นส่วนของลานชัน้
ใน หนัหน้าเข้าสู่พื้นหนิซ่ึงเป็นส่วนของลานข้างนอก เป็น
ระเบียงซ้อนระเบียงสามชัน้ 4 และข้างหน้าหอ้งมีทางเข้า
ข้างในกวา้งสิบศอก ยาวหน่ึงศอก บรรดาประตูหอ้งเหล่า
น้ี อยู ่ทางด้านเหนือ 5 หอ้งข้างบนแคบกวา่ เพราะระเบียง
เหล่าน้ีสูงกวา่ระเบียงหอ้งชัน้ล่าง และชัน้กลางในตึกน้ัน
6 เพราะวา่เป็นหอ้งสามชัน้ และไม่ มี เสารองเหมือนเสาท่ี
ลานข้างนอก เพราะฉะน้ันหอ้งชัน้บนจึงรน่เข้าไปกวา่พื้น
มากกวา่หอ้ง ชัน้ ล่าง และ ชัน้ กลาง 7 และ มี ผนัง ข้าง นอก
ขนานกับหอ้ง ตรงไปยงัลานข้างนอก ตรงข้ามกับหอ้ง ยาว
หา้สิบศอก 8 เพราะวา่หอ้งท่ีลานข้างนอกยาวหา้สิบศอก
และดู เถิด ส่วนหอ้งเหล่าน้ั นที ่ตรงข้ามกับพระวหิารยาว
หน่ึงรอ้ยศอก 9  ใต้ หอ้งเหล่าน้ั นม ีทางเข้าอยู่ด้านตะวนัออก
ถ้าเข้าไปจากลานข้างนอก 10 ตรงท่ีผนั งด ้านนอกเริม่ต้น
ด้านตะวนัออกก็ เชน่เดียวกัน ตรงข้ามกับสนามและตรง
ข้ามกับตึกมีหอ้งหลายหอ้ง 11ทางเดินอยู ่หน ้าหอ้งคล้ายกับ
หอ้งทางทิศเหนือ ยาวและกวา้งขนาดเดียวกัน  มี  ทางออก 
แผนผังและประตู อยา่งเดียวกัน 12ข้างล่างหอ้งทิศใต้ มี ทาง
เข้าอยูด้่านตะวนัออกท่ี ท่ี  เข ้ามาตามทางเดิน ตรงข้ามมีผนัง
แบ่ง 13  แล ้ วท ่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ �หอ้งด้านเหนือและ
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หอ้งด้านใต้ตรงข้ามสนามเป็นหอ้งบร ิสุทธ ์ิ  ท่ี  ปุ โรหติผู้ เข้า
ใกล้ พระเยโฮวาห์จะรบัประทานของถวายอนับร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 
เขาจะวางของถวายอนับร ิสุทธ ์ิ ท่ี สุดน้ันไว ้ท่ีน่ัน และธญัญบู 
ชา เครือ่งบูชาไถ่ บาป เครือ่งบูชาไถ่การละเมิดเพราะวา่ท่ี
น่ันบร ิสุทธ ิ์ 14 เม่ือปุโรหติเข้าไปในท่ี บรสุิทธิ ์เขาจะไม่ออกไป
จากท่ี บรสุิทธิ ์ เข้าสู่ ลานข้างนอก  แต่ จะปลดเครือ่งแต่งกาย
ท่ีเขาสวมปฏิบั ติ  หน้าท่ี วางไว ้ท่ี น่ันเพราะสิง่เหล่าน้ี บรสุิทธิ ์
เขาจะต้องสวมเครือ่งแต่งกายอื่ นก ่อนท่ีเขาจะเข้าไปสู่ส่วน
ท่ี มี  ไว ้สําหรบัประชาชน� 15 เม่ือท่านได้วดัข้างในบรเิวณ
พระนิเวศเสรจ็แล้ว ท่านก็นําข้าพเจ้าออกมาทางประตูซ่ึง
หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก และวดับรเิวณพระนิเวศโดย
รอบ 16 ท่านวดัด้านตะวนัออกด้วยไม้วดัได้หา้รอ้ยศอกตาม
ไม้วดัโดยรอบ 17  แล ้ วท ่านก็หนัมาวดัทางด้านเหนือได้หา้
รอ้ยศอกตามไม้วดัโดยรอบ 18  แล ้ วท ่านก็หนัมาวดัด้าน
ใต้ ได้ หา้รอ้ยศอกตามไม้ วดั 19  แล ้ วท ่านก็หนัมาด้านตะวนั
ตกแล้ วว ัดได้หา้รอ้ยศอกตามไม้ วดั 20 ท่านวดัทัง้ส่ี ด้าน  มี 
กําแพงล้อมรอบยาวหา้รอ้ยศอก กวา้งหา้รอ้ยศอก เป็ นที ่ 
แบ ่งระหวา่งสถานบร ิสุทธ ิ์กับสถานท่ี สามัญ 

43
พระวหิารเต็ มด ้วยสงา่ราศีของพระเจ้า

1 ภายหลังท่านนําข้าพเจ้ามายงัประตู คือประตู ท่ี หนัหน้า
ไปทิศตะวนัออก 2  และ  ดู  เถิด สงา่ราศีของพระเจ้าแห ่งอ ิส
ราเอลมาจากทิศตะวนัออก และพระสุรเสียงของพระองค์ ก็ 
เหมือนเสียงน้ํามากหลาย และพิภพก็ รุง่โรจน์ ด้วยสงา่ราศี
ของพระองค์ 3 และนิ มิ ตท่ีข้าพเจ้าเหน็น้ั นก ็เหมือนกั บน ิ มิ 
ตซ่ึงข้าพเจ้าเหน็เม่ือพระองค์เสด็จมาทําลายเมืองน้ัน และ
เหมือนกั บน ิ มิ ตซ่ึงข้าพเจ้าได้ เหน็ที ่รมิแม่น้ําเคบาร์ และ
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ข้าพเจ้าก็ซบหน้าของข้าพเจ้าลงถึ งด ิน 4 และสงา่ราศีของ
พระเยโฮวาห ์ได้  เข ้าไปในพระนิเวศทางประตู ท่ี หนัไปทางทิศ
ตะวนัออก 5 พระวญิญาณก็ยกข้าพเจ้าขึ้น และนําข้าพเจ้า
มา ท่ี ลาน ชัน้ ใน และ ดู เถิด สงา่ ราศี ของ พระ เย โฮ วาห ์ก็ 
เต็มพระนิเวศ 6  ขณะท่ี ชายคนน้ันยงัยนือยู ่ท่ี ข้างข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ยนิพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าดังออกมาจากพระ
นิเวศ

 ราชบัลลังก์ ของพระเยซู ครสิต์ ในพระว ิหาร 
7 และพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  

บัลลังก์ ของเราและสถานท่ีวางเท้าของเราอยู ่ท่ีน่ี เป็ นที ่ ท่ี 
เราจะอยู่ท่ามกลางชนชาติอสิราเอลเป็นนิตย์ และวงศ์วาน
อสิราเอลจะไม่กระทําให้นามบร ิสุทธ ์ิของเราเป็นมลทิ นอ ีก
โดยตัวของเขาทัง้หลายเองหรอืกษั ตร ิย์ของเขาทัง้หลาย
ด้วยการเล่นชู้ของเขาทัง้หลาย และด้วยศพของกษั ตร ิย์
ของเขาทัง้หลายในปู ชน ียสถานสูง 8 โดยการวางธรณี ประตู 
ของเขาทัง้หลายไวข้้างธรณี ประตู ทัง้หลายของเรา โดยการ
ตัง้เสาประตูของเขาทัง้หลายไว้ข้างเสาประตูทัง้หลายของ
เรา  มี เพียงผนั งก ้ันไว้ระหวา่งเรากับเขาทัง้หลายเท่าน้ัน
เขาได้กระทําให้นามบร ิสุทธ ์ิของเราเป็นมลทินด้วยการอนั
น่าสะอดิสะเอยีนของเขาซ่ึงเขาทัง้หลายได้ กระทํา ดังน้ัน
เราจึงเผาผลาญเขาเสียด้วยความกริว้ของเรา 9  บัดน้ี  ให ้
เขาทิง้การเล่นชู้ ทัง้หลายของเขาและศพของกษั ตร ิย์ ทัง้
หลายของเขาให้หา่งไกลจากเรา และเราจะอยู่ ท่ามกลาง
เขาทัง้หลายเป็นนิตย์ 10  เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าจง
บรรยายแก่ วงศ์ วานอสิราเอลให้ทราบถึงพระนิเวศ เพื่อวา่
เขาจะได้ละอายในเรือ่งความชัว่ชา้ของเขา และให้เขาทัง้
หลายวดัแบบแผน 11 และถ้าเขาละอายในสิง่ทัง้หลายท่ีเขา
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กระทํามาแล้ว จงสําแดงภาพแผนผังทางออกทางเข้า และ
ลักษณะทัง้สิน้ของพระนิเวศน้ัน และจงให้เขาทราบถึงกฎ
เกณฑ์ ลักษณะและกฎทัง้สิน้ของพระนิเวศ จงเขียนลงไว้
ท่ามกลางสายตาของเขา เพื่อเขาจะได้รกัษาลักษณะและ
กฎเกณฑ์ทัง้สิน้ของพระนิเวศ และกระทําตาม 12  ต่อไปน้ี 
เป็นกฎของพระนิเวศ คือบรเิวณโดยรอบท่ี อยู ่บนยอดภูเขา
จะเป็ นที ่ บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด  ดู  เถิด  น่ี เป็นกฎของพระนิเวศ

การวดัแท่นบู ชา 
13  ต่อไปน้ี เป็นขนาดของแท่นบู ชาว ัดเป็นศอก ศอกหน่ึง

คือความยาวหน่ึงศอกกับหน่ึง คืบ ตอนฐานสูงหน่ึงศอก
และกวา้งหน่ึงศอก  ท่ี ขอบมีรมิคืบหน่ึง และความสูงของ
แท่นบูชาเป็นดังน้ี 14จากตอนฐานท่ี อยู ่บนดินมาถึงข้างล่าง
สูงสองศอก กวา้งหน่ึงศอก จากขัน้เล็กไปถึงขัน้ใหญ่สูงส่ี 
ศอก กวา้งหน่ึงศอก 15 และเตาของแท่นน้ันส่ี ศอก และจาก
เตาแท่ นม ีเชงิงอนยื่นขึ้นส่ี เชงิ 16 เตาแท่นน้ันเป็นส่ีเหล่ียม
จตุรสั ยาวสิบสองศอก กวา้งสิบสองศอก 17 ขัน้ข้างเตาก็ สี 
่เหล่ียมจตุรสัเหมือนกัน ยาวสิบส่ี ศอก กวา้งสิบส่ี ศอก ยก
รมิรอบกวา้งครึง่ศอก ฐานกวา้งศอกหน่ึงโดยรอบ บันได
แท่นบูชาหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก� 18 และท่านพู ดก ับ
ข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสด ังน้ี วา่  ต่อไปน้ี เป็นกฎของแท่นบูชาในว ันที ่สรา้งเสรจ็
แล้ว เพื่อจะถวายเครือ่งเผาบู ชา และเพื่อจะพรมด้วยเลื อด 

จงถวายเครือ่งบูชาอกี
19 ท่านจงมอบววัหนุ่มตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปแก่ ปุ 

โรหติคนเลวเีชื้อสายศาโดก  ผู้  ท่ี  เข ้ามาใกล้เพื่อปรนนิบั ติ  เรา 
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 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 20  เจ้ าจงเอาเลือด
ว ัวน ้ันบ้างใส่ ไว ้ ท่ี เชงิงอนทัง้ส่ีของแท่น และมุ มท ้ังส่ีของขัน้
ข้างเตา และท่ียกรมิโดยรอบ ทําดังน้ีแหละท่านจะได้ชาํระ
แท่นและทําการลบมลทินของแท่นน้ันไว้ 21 ท่านจงเอาววั
ผู้ ซ่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป และปุโรหติจะเผามันเสียในท่ี 
ท่ี กําหนดไว้ซ่ึงเป็ นที ่ของพระนิเวศภายนอกสถานบร ิสุทธ ิ
์ 22 และในว ันที ่สองท่านจงถวายลูกแพะตัวผู้ ท่ี ปราศจาก
ตําหนิเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป และพวกปุโรหติจะชาํระแท่นบู 
ชา อยา่งท่ีชาํระด้วยววัผู้ 23 เม่ือท่านได้ชาํระแท่นเสรจ็แล้ว
ท่านจงถวายววัหนุ่มปราศจากตําหนิและแกะผู้ ท่ี ปราศจาก
ตําหนิจากฝูง 24 ท่านจงนํามาถวายต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ และปุโรหติจะเอาเกลือพรมลงบนน้ัน และจะถวาย
เป็นเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ 25 ท่านจงเตรยีมแพะ
ตัวหน่ึง เป็นเครือ่ง บูชา ไถ่บาปทุกวนัจนครบเจ็ดวนั และ
พวกปุโรหติจะเตรยีมววัหนุ่มและแกะผู้ ท่ี ปราศจากตําหนิ
จากฝู งด ้วย 26 เขาทัง้หลายจะต้องทําการลบมลทินแท่น
บูชาอยู ่เจ ็ดวนัจึงจะชาํระเสรจ็ และจะสถาปนาตนเองไว้
27 และเม่ือเขากระทําครบตามกําหนดเหล่าน้ี แล้ว  ตัง้แต่  
วนัท่ี แปดเป็นต้นไปปุโรหติจะต้องถวายเครือ่งเผาบูชาของ
ท่านและเครือ่งสันติบูชาของท่านท่ีบนแท่นน้ัน และเราจะ
โปรดปรานเจ้าทัง้หลาย  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี 
แหละ �

44

 ประตู ตะวนัออกเฉพาะเจ้านายองค์ น้ัน 
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1  แล ้ วท ่านก็นําข้าพเจ้ากลับมาตามทางของประตูของ
สถานบร ิสุทธ ์ิหอ้งนอก ซ่ึงหนัหน้าไปทางตะวนัออก และ
ประตูน้ันปิ ดอย ู่2 พระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � ประตู  
น้ี จะปิ ดอย ู่ เรือ่ยไป อยา่ให้เปิดและไม่ ให ้ใครเข้าไปทางน้ี เพ
ราะพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลได้เสด็จเข้าไปทางน้ี
เพราะฉะน้ันจึงใหปิ้ดไว้ 3 เฉพาะเจ้านายเท่าน้ัน คือเจ้านาย
ท่านจะประทับเสวยพระกระยาหารต่อพระพักตรพ์ระเยโฮ
วาห์ในประตู น้ี  ได้ ท่านจะต้องเข้ามาทางมุขของหอประตู
และต้องออกไปตามทางเดียวกัน�

พระนิเวศเต็มไปด้วยสงา่ราศีของพระเจ้า
4  แล ้ วท ่านก็นําข้าพเจ้ามาตามทางของประตูเหนือมา

ท่ี ข้าง หน้า พระ นิเวศ และ ข้าพเจ้า มอง ดู และ ดู เถิด สงา่
ราศีของพระเยโฮวาห ์ก็ เต็มพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
และข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึ งด ิน 5 และพระเยโฮวาห์ตรสักับ
ข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงตัง้ใจให ้ดี  ทุ กสิง่ท่ีเราจะ
บอกเจ้าเก่ียวกับกฎทัง้สิน้ของพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
และราชบัญญั ติ ทัง้สิน้ของพระนิเวศน้ัน  จงดู ด้วยตาของ
เจ้า และฟั งด ้วยหูของเจ้า และจดจําเรือ่งทางเข้าพระนิเวศ
และทางออกจากสถานบร ิสุทธ ์ิ ให ้ ดี 6  แล ้วจงบอกแก่ วงศ์ 
วานท่ีมักกบฏ คือวงศ์วานอสิราเอลวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋  ขอให ้การท่ีน่า
สะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของเจ้าสิน้สุดเสียที เถิด 7 คือการท่ี เจ้ า
พาคนต่างด้าวท่ี มิได้  เข ้าสุ หน ัตทางจิตใจและมิ ได้  เข ้าสุ หน ัต
ทางเน้ือหนังเข้ามาในสถานบร ิสุทธ ิ์ของเรา กระทําใหส้ถาน
น้ัน คือพระนิเวศของเรามัวหมอง เม่ือเจ้าถวายอาหารของ
เราแก่ เรา คือไขมันและเลื อด  สิ ่ง เหล่า น้ี ได้ ทําลายพันธ
สัญญาของเราด้วยการอนัน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของเจ้า
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8 และเจ้ามิ ได้  ดู แลรกัษาสิง่บร ิสุทธ ์ิของเรา  แต่  เจ้ าได้ตัง้คน
เฝ้าให ้ดู แลรกัษาอยู่ในสถานบร ิสุทธ ์ิของเรา เพื่อประโยชน์ 
แก่ ตัวเจ้าเอง

พวกปุโรหติของพระวหิารในอนาคต
9  องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า จึง ตร ัสด ัง น้ี วา่ อยา่ ให้

คนต่างด้าวท่ี มิได้  เข ้าสุ หน ัตทางจิตใจและมิ ได้  เข ้าสุ หน ัต
ทางเน้ือหนัง คือชนต่างด้าวทัง้สิ ้นที ่ อยู ่ท่ามกลางชนชาติ
อสิราเอลเข้าไปในสถานบร ิสุทธ ์ิของเรา 10  แต่  คนเลว ี ผู้  ท่ี  
ได้ ไปไกลจากเรา หลงไปจากเราไปติดตามรูปเคารพของ
เขาเม่ือคนอสิราเอลหลงไปน้ัน จะต้องได้รบัโทษความชัว่
ชา้ของตน 11 เขาทัง้หลายจะต้องปรนนิบั ติ  อยู ่ในสถานบร ิ
สุทธ ิ์ของเรา ตรวจตราดู อยู ่ ท่ี  ประตู พระนิเวศ และปฏิบั ติ  อยู ่
ในพระนิเวศ เขาจะฆ่าเครือ่งเผาบูชาและเครือ่งสัตวบูชา
ให ้ประชาชน และเขาจะต้องคอยเฝ้าประชาชน เพื่อจะรบั
ใช ้เขาทัง้หลาย 12 เพราะเขาทัง้หลายได้ ปรนนิบัติ ประชาชน
อยู ่หน ้ารูปเคารพของเขา จึงทําให ้วงศ์ วานอสิราเอลตกอยู่
ในความชัว่ชา้  องค์ พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เพราะ
ฉะน้ันเรา จึงได้ปฏิญาณด้วยเรือ่ง เขาทัง้หลายวา่ เขาทัง้
หลายจะต้องได้รบัโทษความชัว่ชา้ของเขา 13 อยา่ให้ เขา
ทัง้หลายเข้ามาใกล้ เรา เพื่อจะรบัใช้เราในตําแหน่งปุโรหติ
หรอื เข้า มา ใกล้ สิ ่งบ ร ิสุทธ ์ิใดๆ ของ เรา ใน ท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ี สุด
น้ัน  แต่ เขาต้องทนรบัความอบัอายขายหน้า และการอนัน่า
สะอดิสะเอยีนทัง้หลายซ่ึงเขาได้กระทําน้ัน 14  แต่ ถึงกระน้ัน
เราจะกําหนดให้เขาเป็นผู้ ดู แลพระนิเวศ  ให ้กระทําบรกิาร
ทัง้สิน้และกระทําสิง่ท่ีต้องกระทําในพระนิเวศน้ันทัง้สิน้ 15  
แต่  ปุ โรหติคนเลวี บรรดาบุตรชายของศาโดก  ผู้ ย ังด ูแล
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สถานบร ิสุทธ ์ิของเรา เม่ือคนอสิราเอลหลงไปจากเราน้ัน  
องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  ให ้เขาเข้ามาใกล้เราเพื่อ
ปรนนิบั ติ  เรา และให้คอยรบัใช ้เรา  ท่ี จะถวายไขมันและ
เลื อด 16 เขาจะเข้ามาในสถานบร ิสุทธ ์ิของเราได้ และให้
เขาเข้ามาใกล้ โต ๊ะของเราเพื่อจะปรนนิบั ติ  เรา และให้เขา
รกัษาคํากําชบัของเรา 17 ต่อมาเม่ือเขาเข้าประตูลานชัน้ใน
น้ัน  ให ้เขาสวมเส้ือผ้าป่าน อยา่ให้เขามี สิ ่งใดท่ีทําด้วยขน
แกะเลยขณะเม่ือเขาทําการปรนนิบั ติ  อยู ่ ท่ี  ประตู ลานชัน้ใน
และอยู ่ข้างใน 18  ให ้เขาสวมมาลาป่านไว ้เหนือศีรษะ และ
สวมกางเกงผ้าป่านเพียงเอว อยา่ใหเ้ขาคาดตัวด้วยสิง่ใดท่ี 
ให ้ มี  เหงื่อ 19 และเม่ือเขาออกไปยงัลานนอก คือไปยงัลาน
นอกเพื่อไปหาประชาชน  ให ้เขาเปล้ืองเส้ือผ้าชุดท่ี ปรนนิบัติ 
งานน้ันออกเสีย และวางไวเ้สียในหอ้งบร ิสุทธ ์ิ แล ้วจึงสวม
เส้ือผ้าอื่น เกรงวา่เขาจะนําความบร ิสุทธ ์ิ ศักดิสิ์ทธิ ์ไปติดต่ 
อก ับประชาชนด้วยเส้ือผ้าของเขา 20 อยา่ให้เขาโกนศีรษะ
หรอืปล่อยให้มวยผมยาว  ให ้เขาเพียงแต่ขลิบผมบนศีรษะ
ของเขาเท่าน้ัน 21 เม่ือปุโรหติเข้าไปในลานชัน้ในจะด่ืมเหล้า
องุน่ไม่ ได้ 22 อยา่ให ้ปุ โรหติแต่งงานกับหญิ งม ่ายหรอืหญิง
ท่ี ถู กหยา่แล้ว  แต่  ให ้ แต่ งงานกับหญิงพรหมจารีจากเชื้อ
สายแหง่วงศ์วานอสิราเอล หรอืหญิ งม ่ายซ่ึงเป็นหญิ งม ่าย
ของปุโรหติ 23 เขาทัง้หลายจะต้องสัง่สอนประชาชนของเรา
ถึงความแตกต่างระหวา่งของบร ิสุทธ ์ิและของสามัญ และ
กระทํา ให้ เขา สังเกต แยกแยะ ระหวา่ง ขอ งมลทิ นก ับ ของ
สะอาดได้ 24 ถ้ามี คดี เขาจะต้องกระทําหน้าท่ี ผู้พิพากษา 
และเขาจะต้องพิพากษาตามคําตัดสินของเรา ในบรรดา
งานเทศกาลตามกําหนดของเราน้ันเขาจะต้องรกัษาราช
บัญญั ติ และกฎเกณฑ์ของเรา และเขาจะต้องรกัษาวนัสะบา
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โตทัง้หลายของเราให ้บรสุิทธิ ์25 อยา่ใหเ้ขากระทําตัวใหเ้ป็น
มลทินด้วยเข้าไปใกล้ ผู้ตาย  เวน้แต่ เป็นบิดาหรอืมารดาหร ื
อบ ุตรชายหร ือบ ุตรสาว หรอืพี่น้องผู้ชายหรอืพี่น้องผู้หญิง
ท่ี ไม่มี  สามี  ก็ จะกระทําตัวให้เป็นมลทินได้ 26  หลังจากท่ี เขา
รบัการชาํระแล้ว  มี กําหนดอกีเจ็ดวนั 27  องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตร ัสว ่า ในว ันที ่เขาเข้าไปในสถานบร ิสุทธ ์ิคือท่ีลาน
ชัน้ในเพื่อจะปรนนิบั ติ  อยู ่ในสถานบร ิสุทธ ์ิเขาจะต้องถวาย
เครือ่งบูชาไถ่บาปเสี ยก ่อน 28 น่ันจะเป็นมรดกของเขา เรา
เป็นมรดกของเขา และเจ้าจะไม่ต้องใหเ้ขาถือกรรมสิทธิใ์ดๆ
ในอสิราเอล เราเป็นกรรมสิทธิข์องเขา 29  ให ้เขารบัประทาน
เครือ่งธญัญบู ชา เครือ่งบูชาไถ่ บาป และเครือ่งบูชาไถ่การ
ละเมิด และทุกสิง่ท่ีถวายไว้ในอสิราเอลจะเป็นของเขาทัง้
หลาย 30และผลไม้ ดี  ท่ี สุดของผลไม้รุน่แรกทุกชนิดและของ
ถวายทุกชนิดจากเครือ่งถวายบูชาทัง้สิน้ของเจ้าจะเป็นของ
บรรดาปุโรหติทัง้หลาย  เจ้ าจงมอบแป้งเปียกผลแรกของ
เจ้าให ้แก่  ปุ โรหติ เพื่อวา่พระพรจะมี อยู ่เหนือครวัเรอืนของ
เจ้า 31  ปุ โรหติจะต้องไม่รบัประทานสิง่ใดๆ  ไม่ วา่จะเป็นนก
หรอืสัตว ์ท่ี ตายเองหรอืถูกฉี กก ัดตาย�

45
บรเิวณท่ีตัง้ไวเ้ฉพาะพระเจ้าและพระว ิหาร 

1 �เม่ือเจ้าแบ่งแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์โดยการจับสลาก
น้ัน  เจ้ าจงถวายท่ี ดิ นส่วนหน่ึงไว้เพื่อพระเยโฮวาห ์ให ้เป็น
ตําบลบร ิสุทธ ์ิยาวสองหม่ืนหา้พันศอก และกวา้งหน่ึงหม่ืน
ศอก จะเป็ นที ่ บรสุิทธิ ์ตลอดบรเิวณน้ัน 2 ในบรเิวณน้ี ให ้ มี  
ท่ี ส่ี เหล่ียมจตุรสัแปลงหน่ึงยาวหา้รอ้ยกวา้งหา้รอ้ยศอก
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สําหรบัสถานบร ิสุทธ ์ิ  ให ้ มี บรเิวณวา่งไว้โดยรอบอ ีกห ้าสิบ
ศอก 3 ในตําบลบร ิสุทธ ์ิ น้ัน  เจ้ าจงวดัส่วนหน่ึงออก ยาว
สองหม่ืนหา้พันศอก กวา้งหน่ึงหม่ืนศอก ในบรเิวณน้ี ให ้เป็ 
นที ่ตัง้ของสถานบร ิสุทธ ์ิ และของท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด 4  ให ้เป็น
ส่วนแผ่นดิ นที ่ บรสุิทธิ ์ ให ้เป็นของปุโรหติ  ผู้  ปรนนิบัติ  อยู ่ใน
สถานบร ิสุทธ ์ิ และเข้าใกล้พระเยโฮวาห์เพื่อจะปรนนิบั ติ  
พระองค์  ให ้เป็ นที ่สําหรบัปลู กบ ้านเรอืนของเขาและเป็ นที 
่ บรสุิทธิ ์สําหรบัสถานบร ิสุทธ ์ิ5  อ ีกส่วนหน่ึงซ่ึงยาวสองหม่ืน
หา้พันศอกและกวา้งหน่ึงหม่ืนศอกน้ันเป็ นที ่ของคนเลวี  ผู้  
ปรนนิบัติ  อยู ่ ท่ี พระนิเวศ  ให ้เป็นกรรมสิทธิข์องเขา  ให ้ มี หอ้ง
ยี ่สิ บหอ้ง 6  ใกล้ ๆ กับส่วนท่ีตัง้ไว้เป็นตําบลบร ิสุทธ ์ิ น้ัน  เจ้ า
จะต้องกําหนดท่ี ดิ นผืนหน่ึงกวา้งหา้พันศอก ยาวสองหม่ืน
หา้พันศอก  ให ้เป็นกรรมสิทธิข์องเมือง  ให ้เป็นของวงศ์วาน
อสิราเอลทัง้หมด

 ท่ี  ดิ นสําหรบัเจ้านาย
7  แผ่ น ดินทัง้สองข้างของตําบลบร ิสุทธ ์ิและส่วนของ

เมือง น้ัน  ให ้ยกเป็ นที ่ ดิ นของเจ้านายเคียงข้างกับตําบล
บร ิสุทธ ์ิ และส่วนของเมืองด้านตะวนัตกและตะวนัออกมี
ส่วนยาวเท่ากับส่วนท่ียกให้คนตระกูลหน่ึง ยดืออกไปตาม
ทางตะวนัตกและทางตะวนัออกของเขตแดนแผ่นดิน 8  ให ้
เป็นส่วนของเจ้านายในอสิราเอล และเจ้านายของเราจะไม่
บีบคัน้ประชาชนของเราอกี  แต่  เจ้ านายเหล่าน้ันจะยอมให ้
วงศ์ วานอสิราเอลได้ แผ่ นดิ นที ่เหลือตามส่วนตระกูลของ
ตน 9  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  โอ บรรดาเจ้า
นายแห ่งอ ิสราเอลเอย๋ พอเสียที เถิด จงทิง้การทารุณและ
การบีบคัน้เสีย และกระทําความยุ ติ ธรรมและความเท่ียง
ธรรม  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า จงเลิกการขับไล่
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ประชาชนของเราใหอ้อกจากท่ี ดิ  นอ ันเป็นกรรมสิทธิข์องเขา
เสีย 10  เจ้ าจงมีตาชัง่เท่ียงตรง เอฟาห ์เท ่ียงตรงและบัท
ท่ี เท่ียงตรง 11 เอฟาห์และบั ทน ้ันให้เป็นขนาดเดียวกัน บัท
หน่ึงจุ หน ่ึงในสิบของโฮเมอร์ และเอฟาห ์ก็  จุ  หน ่ึงในสิบของ
โฮเมอร์  ให ้โฮเมอรเ์ป็นเครือ่งวดัมาตรฐาน 12 เชเขลหน่ึ งม ี ย ี
่ สิ บเก-ราห์ มาเนของเจ้าก็ ให ้ มี  ย ี่ สิ บเชเขล  ย ี่ สิ บหา้เชเขลและ
สิบหา้เชเขล 13  ต่อไปน้ี เป็นกําหนดของถวายท่ี เจ้ าทัง้หลาย
จะต้องถวาย คือข้าวสาลีโฮเมอร ์หน ่ึงให้ถวายหน่ึงในหก
เอฟาห์ ข้าวบาร ์เลย ์โฮเมอร ์หน ่ึงให้ถวายหน่ึงในหกของเอ
ฟาห์ 14และส่วนกําหนดประจําของน้ํามัน คือน้ํามันหน่ึ งบ ัท
น้ํามันโคระหน่ึงถวายหน่ึงในสิบของบัท โคระก็เหมือนโฮเม
อร ์จุ  สิ บบัท เพราะสิบบัทเท่ากับโฮเมอร์ 15 แกะฝูงสองรอ้ย
ตั วก ็ ให ้ถวายตัวหน่ึง จากทุ่งเล้ียงสัตวอ์ ันอ ดุมของอสิราเอล
 องค์ พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  น่ี แหละเป็นของถวาย
สําหรบัธญัญบู ชา เครือ่งเผาบู ชา และสันติบูชาเพื่อทําการ
ลบมลทินให ้เขาทัง้หลาย 16  ให ้ประชาชนทัง้สิน้แหง่แผ่นดิน
น้ีมอบของถวายเหล่าน้ี แก่  เจ้ านายแห ่งอ ิสราเอล 17  ให ้เป็น
หน้าท่ีของเจ้านายท่ีจะจัดเครือ่งเผาบู ชา ธญัญบู ชา เครือ่ง
ด่ืมบู ชา  ณ งานเทศกาลทัง้หลายในวนัขึ้นค่ําและสะบาโต
ในงานเทศกาลท่ีกําหนดไวข้องวงศ์วานอสิราเอลทัง้สิน้  ให ้
เขาจัดเครือ่งบูชาไถ่ บาป ธญัญบู ชา เครือ่งเผาบู ชา และ
สันติ บูชา เพื่อกระทําการลบบาปให ้แก่  วงศ์ วานอสิราเอล
18  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ ในว ันที ่ หน ่ึงของ
เดือนท่ี หน่ึง  เจ้ าจงเอาววัหนุ่ มท ่ีปราศจากตําหนิตัวหน่ึง
และเจ้าจงชาํระสถานบร ิสุทธ ิ์ เสีย 19  ให ้ ปุ โรหติเอาเลือดของ
เครือ่ง บูชาไถ่บาปมาบ้างและจงประพรมท่ีเสาประตูพระ
นิเวศ  ท่ี ขัน้ ส่ี มุ มของแท่นบู ชา และบนเสาประตูของลาน
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ชัน้ใน 20 ในว ันที ่ เจ ็ดของเดือนน้ันเจ้าจงกระทําเชน่เดียวกัน
เพื่อผู้ หน ่ึงผู้ใดท่ีกระทําบาปด้วยความพลัง้เผลอหรอืความ
รู ้เท่ าไม่ถึงการ เพื่อวา่เจ้าจะได้กระทําการลบมลทินพระ
นิเวศ 21 ในว ันที ่ สิ บส่ีของเดือนต้น  เจ้ าจงฉลองเทศกาลปัส
กา จงรบัประทานขนมปังไรเ้ชื้อตลอดเทศกาลเจ็ดวนั 22 ใน
วนัน้ันให ้เจ้ านายจัดหาววัหนุ่มตัวหน่ึงสําหรบัตนเองและ
ประชาชนทัง้ สิน้แหง่แผ่นดิน เพื่อ เป็นเครือ่ง บูชาไถ่ บาป 
23 และในเจ็ดว ันที ่ มี เทศกาลเล้ียงให ้เจ้ านายจัดหาววัหนุ่ม
เจ็ดตั วก ับแกะผู้ เจ ็ดตั วท ่ีปราศจากตําหนิ  ให ้เป็นเครือ่งเผา
บูชาแด่พระเยโฮวาห ์ทุ กๆวนัตลอดเจ็ดวนัน้ัน และจัดหาลูก
แพะผู้ตัวหน่ึงทุกวนัให้เป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 24 และให ้เจ้ า
นายจัดหาธญัญบูชาเอฟาห ์หน ่ึงคู่กับววัผู้ หน่ึง และเอฟาห ์
หน ่ึงคู่กับแกะผู้ หน่ึง และน้ํามันหน่ึงฮนิต่อแป้งทุกเอฟาห์
25 ในว ันที ่ สิ บหา้ของเดือนท่ี เจ็ด และในเทศกาลเล้ียงทัง้เจ็ด
วนั  ให ้ท่านจัดหาของเชน่เดียวกันสําหรบัเป็นเครือ่งบูชาไถ่ 
บาป เครือ่งเผาบู ชา ธญัญบู ชา และเครือ่งน้ํามัน�

46
 เจ้ านายกับประชาชนนมัสการพรอ้มกัน

1 � องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ประตู ลานชัน้
ในท่ีหนัหน้าไปทิศตะวนัออกน้ันให้ปิ ดอย ู่ในวนัทํางานหก
วนั  แต่ ในวนัสะบาโตน้ันให ้เปิด และในวนัขึ้นค่ําหน่ึ งก ็ ให ้ 
เปิด 2 ฝ่ายเจ้านายน้ันจะเข้ามาจากข้างนอกทางมุขของ
หอประตู และจะมายนือยู ่ท่ี เสาประตู และพวกปุโรหติจะ
เตรยีมเครือ่งเผาบู ชา และเครือ่งสันติบูชาของท่าน และ
ท่านจะนมัสการอยู ่ท่ี  ธรณีประตู  แล ้ วท ่านจะออกไป  แต่ อยา่
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ปิดประตูน้ันจนกวา่จะถึงเวลาเยน็ 3 เชน่เดียวกันประชาชน
แหง่แผ่นดินจะนมัสการต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ตรง
ท่ีทางเข้าประตู น้ัน ในวนัสะบาโตและในวนัขึ้นค่ํา 4 เครือ่ง
เผาบูชาท่ี เจ้ านายจะถวายแด่พระเยโฮวาห์ในวนัสะบาโต
น้ัน คือลูกแกะปราศจากตําหนิหกตัว และแกะผู้ปราศจาก
ตําหนิตัวหน่ึง 5 และธญัญบูชาท่ี คู่ กับแกะผู้น้ันคือแป้งเอ
ฟาห ์หน่ึง และธญัญบูชาท่ี คู่ กั บลู กแกะน้ั นก ็ สุดแท้แต่  ท่ี 
ท่านจะสามารถจะถวายได้  พร ้อมกั บน ้ํามันฮินหน่ึงต่อแป้ง
หน่ึงเอฟาห์ 6 ในวนัขึ้น ค่ําท่านจะถวายววัหนุ่มปราศจาก
ตําหนิตัวหน่ึง และลูกแกะหกตั วก ับแกะผู้ตัวหน่ึง ซ่ึงต้อง
ปราศจากตําหนิ 7 ส่วนธญัญบู ชาน ้ันท่านจะจัดแป้งหน่ึง
เอ ฟาห ์คู่ กับ ววั ผู้ ตั วน ้ัน และ หน่ึง เอ ฟาห ์คู่ กับ แกะ ผู้ ตัว
หน่ึง และคู่กั บลู กแกะ ท่านจะจัดตามท่ีสามารถจัดได้  พร ้
อมกั บน ้ํามันหน่ึงฮนิต่อแป้งหน่ึงเอฟาห์ 8 เม่ือเจ้านายเข้า
มาท่านจะเข้าไปทางมุขของหอประตูและกลับออกไปตาม
ทางเดียวกันน้ัน 9 เม่ือประชาชนแหง่แผ่นดินเข้ามาต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์  ณ เทศกาลเล้ียงตามกําหนด  ผู้  ท่ี  เข 
้ามาทางประตูเหนือเพื่อนมัสการจะต้องกลับออกไปทาง
ประตู ใต้ และผู้ ท่ี  เข ้ามาทางประตู ใต้ จะต้องกลับออกไปทาง
ประตู เหนือ อยา่ให้ใครกลับทางประตู ตามท่ี เขาเข้ามา  แต่  
ให ้ ทุ กคนออกตรงไปข้างหน้า 10 เม่ือประชาชนเข้าไป  เจ้ า
นายจะเข้าไปพรอ้มกันด้วย และเม่ือประชาชนออกไป  เจ้ 
านายจะออกไปด้วย 11 ธญัญบูชาท่ี ใช ้  ณ เทศกาลเล้ียง
และเทศกาลท่ีกําหนดน้ัน  ให ้เป็นเอฟาห ์หน ่ึงคู่กับววัหนุ่ม
ตัวหน่ึง และคู่กับแกะผู้ ก็ เอฟาห ์หน่ึง และคู่กั บลู กแกะก็ 
ตามแต่ ท่านสามารถจะถวายได้  พร ้อมกั บน ้ํามันฮินหน่ึง
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ต่อแป้งเอฟาห ์หน่ึง 12 เม่ือเจ้านายถวายเครือ่งบูชาตามใจ
สมัคร จะเป็นเครือ่งเผาบู ชา หรอืสันติบูชาเป็นเครือ่งบูชา
ตามใจสมัครถวายแด่พระเยโฮวาห์  ให ้เปิดประตู ท่ี หนัหน้า
ไปทางทิศตะวนัออกให้ท่านและท่านจะเตรยีมเครือ่งเผา
บูชาและสันติบูชาของท่าน อยา่งท่ีท่านทําในวนัสะบาโต  
แล ้ วท ่านจะออกไป เม่ือท่านออกไปแล้ วก ็ ให ้ ปิดประตู  เสีย 
13  เจ้ าจะจัดการหาลูกแกะตัวหน่ึงอายุ หน ่ึงขวบปราศจาก
ตําหนิถวายเป็นเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์เป็นประจํา
วนั  เจ้ าจะจัดหาทุกๆเชา้ 14 และเจ้าจะจัดหาเครือ่งธญัญ
บูชาคู่กันทุกๆเชา้หน่ึงในหกของเอฟาห์ และน้ํามันหน่ึงใน
สามของฮนิ เพื่อคลุกแป้งให้ชุม่ให้เป็นธญัญบูชาแด่พระ
เยโฮวาห์  น่ี เป็นระเบียบเนืองนิตย์ 15  ดังน้ี แหละจะต้อง
จัดหาลูกแกะและเครือ่งธญัญบูชาพรอ้มกั บน ้ํามันทุกๆเชา้
เพื่อเป็นเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์ 16  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ ถ้าเจ้านายนําเอาส่วนหน่ึงของมรดกของ
ท่านมามอบให ้แก่  บุ ตรชายเป็นของขวญั  ก็  ให ้ของน้ันตก
เป็นของบุตรชายของท่านโดยมรดกน้ันเป็นทรพัย ์สิ นของ
เขาตามมรดก 17  แต่ ถ้าท่านนําเอาส่วนหน่ึงของมรดกของ
ท่านมามอบให ้คนใช ้ของท่านคนหน่ึงเป็นของขวญั ของน้ัน
จะเป็นของคนใช้น้ันจนถึงปี อสิรภาพ  แล ้วของน้ันจะกลับ
มาเป็นของเจ้านาย เฉพาะบุตรชายของท่านเท่าน้ั นที ่จะ
เก็บส่วนมรดกของท่านมาเป็นของขวญัได้ 18 ยิง่กวา่น้ั นอ 
ีกเจ้านายจะยดึสิง่ใดอนัเป็นมรดกของประชาชนไม่ ได้ โดย
ไล่ประชาชนออกไปจากทรพัย ์สิ  นที ่ ดิ นของเขา  แต่ ท่านจะ
ต้องมอบทรพัย ์สิ นของท่านเองให้เป็นมรดกแก่ บุ ตรชาย
ของท่าน เพื่อวา่จะไม่ มี ประชาชนของเราสักคนหน่ึงท่ีต้อง
ถูกขับไล่จากกรรมสิทธิ์ของตน� 19  แล ้ วท ่านก็นําข้าพเจ้า
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มาตามทางเข้าซ่ึงอยูข่้างประตู  มาย ังหอ้งบร ิสุทธ ิ์แถวเหนือ
ซ่ึงเป็นของปุโรหติ  ดู  เถิด  มี  สถานท่ี  แหง่หน ่ึงอยู่ทัง้สองข้าง
ทางทิศตะวนัตก

 สถานท่ี สําหรบัการต้มและป้ิงเครือ่งบู ชาต ่างๆ
20 และท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ � น่ี เป็นสถานท่ีซ่ึงปุโรหติ

จะต้องต้มเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดและเครือ่งบูชาไถ่ บาป 
และเป็ นที ่ซ่ึงเขาจะป้ิงธญัญบู ชา เพื่อจะไม่ต้องนําออกไป
ในลานชัน้นอก อนัเป็นการท่ีจะนําความบร ิสุทธ ์ิ ศักดิสิ์ทธิ ์
ไปถึงประชาชน� 21  แล ้ วท ่านจึงนําข้าพเจ้าออกมาท่ีลาน
ชัน้นอก และพาข้าพเจ้าไปท่ี มุ  มท ้ังส่ีของลานน้ัน และดู เถิด 
 ท่ี  มุ มลานทุกมุมก็ มี ลานอยู่ลานหน่ึง 22 คือท่ี มุ  มท ้ังส่ีของ
ลาน  มี ลานเล็กๆยาวส่ี สิ บศอก กวา้งสามสิบศอก ลานทัง้
ส่ีขนาดเดียวกัน 23 ภายในรอบลานทัง้ส่ีน้ั นม ี สิ ่งท่ีก่ อด ้วย
ปูนเป็นแถว  มี เตาอยู ่ท่ี ก้นของสิง่ท่ี ก่อน ้ันโดยรอบ 24  แล 
้ วท ่านจึงกล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ � ท่ี  เหล่าน้ี เป็ นที ่สําหรบัการ
ต้ม ซ่ึงผู้ ปรนนิบัติ  อยู ่ ท่ี พระนิเวศจะต้มเครือ่งสัตวบูชาของ
ประชาชน�

47
 แม่น ํ้าท่ีไหลออกจากพระนิเวศของพระเจ้า (ศคย 14:8-

9;  วว 22:1-2)
1 ภาย หลัง ท่าน ก็ นํา ข้าพเจ้า กลับ มา ท่ี ประตู พระ นิเวศ

และดู เถิด  มีน ้ําไหลออกมาจากใต้ ธรณีประตู พระนิเวศตรง
ไป ทาง ทิศ ตะวนัออก เพราะ พระ นิเวศ หนัหน้า ไป ทาง ทิศ
ตะวนัออก และน้ําไหลลงมาจากข้างล่าง ทางด้านขวาของ
พระนิเวศ  ทิศใต้ ของแท่นบู ชา 2  แล ้ วท ่านจึงนําข้าพเจ้าออก
มาทางประตู เหนือ และนําข้าพเจ้าออ้มไปภายนอกถึงประตู 



เอเสเคี ยล 47:3 cxxxv เอเสเคี ยล 47:12

ชัน้นอก ซ่ึงหนัหน้าไปทางตะวนัออก และดู เถิด น้ําน้ันออก
มาทางด้านขวา 3 ชายผู้น้ันได้เดินไปทางตะวนัออกมีเชอืก
ว ัดอย ู่ในมือ ท่านวดัได้ หน ่ึงพันศอก  แล ้วนําข้าพเจ้าลุยน้ํา
ไป และน้ําลึกเพียงตาตุ่ม 4  แล ้ วท ่านก็วดัได้ อ ีกหน่ึงพัน  แล 
้วนําข้าพเจ้าลุยน้ําไปและน้ําลึกถึงเข่า  แล ้ วท ่านก็วดัได้ อ ีก
หน่ึงพัน  แล ้วนําข้าพเจ้าลุยน้ําไป น้ําน้ันลึกเพียงเอว 5 ภาย
หลังท่านก็วดัได้ อ ีกหน่ึงพัน และกลายเป็นแม่น้ําท่ีข้าพเจ้า
ลุยข้ามไม่ ได้ เพราะน้ําน้ันขึ้นแล้วลึกพอท่ีจะวา่ยได้ เป็น
แม่น้ําท่ี ลุ ยข้ามไม่ ได้ 6และท่านพู ดก ับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่
มนษุย ์เอย๋  เจ้ าเหน็สิง่น้ี หรอื �  แล ้ วท ่านก็พาข้าพเจ้ากลับมา
ตามฝ่ังแม่ น้ํา 7 ขณะเม่ือข้าพเจ้ากลับ  ดู  เถิด ข้าพเจ้าเหน็
ต้นไม้มากมายอยู ่ท่ี ฝ่ังแม่น้ําทัง้สองฟาก 8 และท่านพู ดก 
ับข้าพเจ้าวา่ �น้ําน้ีไหลตรงไปทางท้องถิน่ตะวนัออก และ
ไหลลงไปถึงทะเลทราย  แล ้วลงไปถึงทะเล และเม่ือน้ําไหล
ออกมาน้ันไปถึงน้ําทะเล น้ําน้ั นก ็ กล ับจืดดี 9 ต่อมาแม่น้ํา
น้ันไปถึงท่ี ไหน  ทุ กสิ่งท่ี มี  ช ีวติซ่ึงแหวกวา่ยไปมาก็จะมี ช ี
วติได้ และท่ีน่ั นม ีปลามากมายเพราะวา่น้ําน้ีไปถึงท่ีน่ันน้ํา
ทะเลก็ จืด เพราะฉะน้ันแม่น้ําไปถึงไหน  ทุ กสิ ่งก ็ มีชวีติ 10 ต่อ
มาชาวประมงก็จะยนือยู ่ท่ี ข้างทะเล จากเอนเกดีถึงเอนเอ
กลาอมิ จะเป็ นที ่สําหรบัตากอวน ปลาในท่ีน่ันจะมี หลาย
ชนิด เหมือนปลาในทะเลใหญ่ คือจะมี มากมาย 11  แต่  ท่ี เป็น
บึงและหนองน้ําจะไม่ จืด ต้องทิง้ไว ้ให ้เป็นเกลือ 12 ตามฝ่ัง
ทัง้สองฟากแม่ น้ํา จะมี ต้นไม้  ทุ กชนิดท่ี ใช ้เป็นอาหาร ใบของ
มันจะไม่ เห ่ียวและผลของมันจะไม่ วาย  แต่ จะเกิดผลใหม่ ทุ 
กเดือน เพราะวา่น้ําสําหรบัต้นไม้น้ันไหลจากสถานบร ิสุทธ ์ิ 
ผลไม้ น้ันใชเ้ป็นอาหารและใบก็ ใช ้เป็นยา�
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เขตแดนของแผ่นดิน (ปฐก 15:18-21)
13  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ � น่ี เป็นเขตแดน

ซ่ึง เจ้า จะ ใช ้แบ ่ง แผ่น ดิน สําหรบั เป็น มรดก ท่ามกลาง
อสิราเอลทัง้สิบสองตระกูล โยเซฟจะได้สองส่ วน 14และเจ้า
จงแบ่งให ้เท่ าๆกัน เราปฏิญาณท่ีจะมอบให ้แก่ บรรพบุรุษ
ของ เจ้า และ แผ่น ดิน น้ี จะ ตก แก่ เจ้ า เป็น มรดก ของ เจ้า
15  ต่อไปน้ี เป็นเขตแดนของแผ่นดินน้ี ด้านทิศเหนือจาก
ทะเลใหญ่ไปตามทางเมืองเฮทโลน และต่อไปถึงเมืองเศ
ดัด 16 เมืองฮามัท เมืองเบโรธาห์ เมือง สิบราอมิ ซ่ึงอยู่
ระหวา่ง พรมแดน เมือง ดามัสกัส กับ พรมแดน เมือง ฮามั ท
จนถึงเมืองฮาเซอรฮ์ทัทิ โคน ซ่ึงอยู ่ท่ี พรมแดนเมืองเฮาราน
17  ดังน้ัน เขตแดนจะยื่นจากทะเลถึงเมืองฮาซาเรโนน ซ่ึง
อยู ่ท่ี พรมแดนด้านเหนือของเมืองดามัสกัส ทางทิศเหนื อม ี
พรมแดนของเมืองฮามัท  น่ี เป็นแดนด้านเหนือ 18 ทางด้าน
ตะวนัออก เขตแดนจะยื่นจากเมืองเฮารานและดามัสกัส
ระหวา่งกิเลอาดกับแผ่นดิ นอ ิสราเอล เรือ่ยไปตามแม่น้ํา
จอร ์แดน ไปถึงทะเลด้านตะวนัออก ท่านทัง้หลายจงวดั  น่ี 
เป็นเขตด้านตะวนัออก 19 ทางด้านใต้เขตแดนจะยื่นจาก
ทามารจ์นถึงน้ําแหง่การโต้เถียงในคาเดช  แล ้วเรือ่ยไปตาม
แม่น้ําถึงทะเลใหญ่  น่ี เป็นเขตด้านใต้ 20 ทางด้านตะวนัตก
ทะเลใหญ่ เป็นเขตแดนเรือ่ย ไปจนถึงตําบล ท่ี อยู ่ตรงข้าม
ทางเข้าเมืองฮามัท  น่ี เป็นเขตแดนด้านตะวนัตก 21  ดังน้ัน 
 เจ้ าจงแบ่งแผ่นดินน้ี ท่ามกลางเจ้าตามตระกูลอสิราเอล
22 ต่อมาเจ้าทัง้หลายจงแบ่งแผ่นดินเป็นมรดกของตัวเจ้า
ทัง้หลายโดยการจับสลาก และสําหรบัคนต่างด้าวผู้อาศัย
อยู่ ท่ามกลาง เจ้า และ บัง เกิ ดล ูก หลาน อยู่ ท่ามกลาง เจ้า
เขาทัง้หลายจะมี สัญชาติ  อสิราเอล  ให ้เขาได้รบัส่วนมรดก
ท่ามกลางตระกูลอสิราเอลพรอ้มกับเจ้าทัง้หลาย 23  องค์ 
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พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า ต่อมาคนต่างด้าวจะอยูใ่นเขต
ของคนตระกูลใดก็ ได้  เจ้ าจงกําหนดท่ี ดิ นให้เป็นมรดกของ
เขาท่ี น่ัน �

48
การแบ่งท่ี ดิ นให ้แต่ ละตระกูล (ยชว 13:1�19:51)

1 � ต่อ ไป น้ี เป็นชื่อของตระกูล ต่างๆ ตัง้ ต้ นที ่พรมแดน
ด้านเหนือจากทะเลไปตามทางเฮทโลน ถึงทางเข้าเมือง
ฮามัทจนถึงฮาเซอเรโนน ซ่ึงอยู่ทางพรมแดนด้านเหนือ
ของดามัสกัส  ติ ดเมืองฮามัท และยื่นจากด้านตะวนัตก
ออกไปถึ งด ้านตะวนัตก เป็นส่วนของคนดาน 2 ประช ิดก 
ับเขตแดนของดานจากด้านตะวนัออกไปถึ งด ้านตะวนัตก
เป็นส่วนของคนอาเชอร์ 3 ประช ิดก ับเขตแดนของอาเชอร์
จากด้านตะวนัออกไปถึ งด ้านตะวนัตก เป็นส่วนของคนนัฟ
ทาลี 4 ประช ิดก ับเขตแดนของนัฟทาลีจากด้านตะวนัออก
ไปถึ งด ้านตะวนัตก เป็นส่วนของคนมนัสเสห์ 5 ประช ิดก ับ
เขตแดนของมนัสเสห์จากด้านตะวนัออกไปถึ งด ้านตะวนั
ตก เป็นส่วนของคนเอฟราอมิ 6 ประช ิดก ับเขตแดนเอฟรา
อมิจากด้านตะวนัออกไปถึ งด ้านตะวนัตก เป็นส่วนของคน
รู เบน 7 ประช ิดก ับเขตแดนรูเบนจากด้านตะวนัออกไปถึ งด 
้านตะวนัตก เป็นส่วนของคนยูดาห์ 8 ประช ิดก ับเขตแดนยู
ดาห์จากด้านตะวนัออกไปถึ งด ้านตะวนัตก จะเป็นส่วนซ่ึง
เจ้าจะต้องแยกไว ้ต่างหาก กวา้งสองหม่ืนหา้พันศอก และ
ยาวเท่ากับส่วนของคนตระกูลหน่ึง จากด้านตะวนัออกไปถึ 
งด ้านตะวนัตก เป็ นที ่ มี สถานบร ิสุทธ ์ิ อยู ่ กลาง 9 ส่วนซ่ึงเจ้า
ทัง้หลายจะแยกไว้เพื่อพระเยโฮวาห์น้ันให ้มีด ้านยาวสอง
หม่ืนหา้พันศอก และด้านกวา้งหน่ึงหม่ืน

ส่วนแบ่งสําหรบัพวกปุโรห ิตก ับคนเลวี



เอเสเคี ยล 48:10 cxxxviii เอเสเคี ยล 48:19

10  น่ี จะเป็นส่วนแบ่งของส่วนบร ิสุทธ ิ์ คือปุโรหติจะได้ส่วน
แบ่งวดัจากทางด้านเหนือยาวสองหม่ืนหา้พันศอก ทาง
ด้านตะวนัตกกวา้งหน่ึงหม่ืนศอก ทางด้านตะวนัออกกวา้ง
หน่ึงหม่ืนศอก ทางด้านใต้ยาวสองหม่ืนหา้พันศอก  มี สถาน
บร ิสุทธ ์ิของพระเยโฮวาห ์อยู ่ กลาง 11 ส่วนน้ี ให ้เป็นส่วนของ
ปุโรหติท่ีชาํระไว ้ให ้ บรสุิทธิ ์ บุ ตรชายของศาโดก  ผู้  ได้ รกัษา
คําสัง่ของเรา  ผู้  ท่ี  มิได้ หลงไปเม่ือประชาชนอสิราเอลหลง  
ดัง ท่ี  คนเลว ี ได้ หลงไปน้ัน 12 และให ้ท่ี  ดิ นน้ีตกแก่เขาทัง้
หลายเป็นส่วนหน่ึงจากส่วนถวายของแผ่นดิน เป็นสถาน
ท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด ประช ิดก ับเขตแดนของคนเลวี 13 เคียงข้าง
กับเขตแดนของปุโรห ิตน ้ันให ้คนเลว ี มี ส่วนแบ่งยาวสอง
หม่ืนหา้พันศอก กวา้งหน่ึงหม่ืนศอก ส่วนยาวทัง้สิน้จะเป็น
สองหม่ืนหา้พันศอกและส่วนกวา้งหน่ึงหม่ืน 14 อยา่ให้เขา
ขายหรอืแลกเปล่ียนส่วนหน่ึงส่วนใดเลย อยา่ให้เขาเปล่ียน
กรรมสิทธิ์ของท่ี ดิ นดี น้ี เพราะเป็นส่วนบร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเย
โฮวาห์ 15 ส่วนท่ี เหลืออยู ่ซ่ึงกวา้งหา้พันศอกและยาวสอง
หม่ืนหา้พันศอกน้ัน  ให ้เป็ นที ่ สาม ัญของเมืองคือใช้เป็ นที 
่ อยู่ อาศัย และเป็นชานเมือง  ให ้ตัวนครอยู่ ท่ามกลาง น้ัน
16  ต่อไปน้ี เป็นขนาดของด้านต่างๆ ด้านเหนือส่ีพันหา้รอ้ย
ศอก ด้านใต้ สี ่พันหา้รอ้ยศอก ด้านตะวนัออกส่ีพันหา้รอ้ย
และด้านตะวนัตกส่ีพันหา้รอ้ย 17 นครน้ันจะต้องมี ทุ่งหญ้า 
ทิศเหนือสองรอ้ยหา้ สิบศอก  ทิศใต้ สองรอ้ยหา้ สิบ และ
ทิศตะวนัออกสองรอ้ยหา้สิบ และทิศตะวนัตกสองรอ้ยหา้
สิบ 18 ด้านยาวส่วนท่ี เหลืออยู ่เคียงข้างกับส่วนบร ิสุทธ ์ิ น้ัน 
ทิศตะวนัออกยาวหน่ึงหม่ืนศอก และทิศตะวนัตกยาวหน่ึง
หม่ืน และให ้อยู ่เคียงข้างกับส่วนบร ิสุทธ ์ิพืชผลท่ี ได้ ในส่วน
น้ี ให ้เป็นอาหารของคนงานในนครน้ัน 19 คนงานของนคร
น้ันซ่ึงมาจากอสิราเอลทุกตระกูลให้เขาเป็นคนไถท่ีแปลง
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น้ี 20 ส่วนเต็มซ่ึงเจ้าจะต้องแบ่งแยกไว้น้ันให้เป็นส่ีเหล่ียม
จตุร ัสด ้านละสองหม่ืนหา้พันศอก น่ันคือส่วนบร ิสุทธ ์ิรวม
กับส่วนของตัวนคร

ส่วนแบ่งสําหรบัเจ้านาย
21 ส่วนท่ี เหลืออยู ่ทัง้สองข้างของส่วนบร ิสุทธ ์ิและส่วน

ของตัวนคร  ให ้ตกเป็นของเจ้านาย ยื่นจากส่วนบร ิสุทธ ์ิซ่ึง
ยาวสองหม่ืนหา้พันศอกไปยงัพรมแดนตะวนัออก และทาง
ด้านตะวนัตกจากสองหม่ืนหา้พันศอกไปยงัพรมแดนตะวนั
ตก ส่วนน้ี ให ้ตกเป็นของเจ้านาย จะเป็นส่วนบร ิสุทธ ์ิ และ
สถานบร ิสุทธ ์ิของพระนิเวศน้ันอยู ่ท่ามกลาง 22 นอกจาก
ส่วน ท่ี ตก เป็น ของ คน เลวี และ ส่วน ของ นคร น้ัน ซ่ึง อยู่
กลางส่วนอนัตกเป็นของเจ้านาย ระหวา่งเขตแดนยูดาห์
และเขตแดนเบนยามิน  ให ้เป็นส่วนของเจ้านายทัง้หมด
23 ตระกูลคนท่ี เหลืออยู ่ น้ัน จากด้านตะวนัออกไปด้านตะวนั
ตก เป็นส่วนของคนเบนยามิน 24 ประช ิดก ับเขตแดนของ
เบนยามินจากด้านตะวนัออกไปถึ งด ้านตะวนัตก เป็นส่วน
ของคนสิเมโอน 25ประช ิดก ับเขตแดนของสิเมโอนจากด้าน
ตะวนัออกไปถึ งด ้านตะวนัตก เป็นส่วนของคนอสิสาคาร์
26 ประช ิดก ับเขตแดนของอสิสาคารจ์ากด้านตะวนัออกไปถึ 
งด ้านตะวนัตก เป็นส่วนของคนเศบู ลุ น 27 ประช ิดก ับเขต
แดนของเศบู ลุ นจากด้านตะวนัออกไปถึ งด ้านตะวนัตก เป็น
ส่วนของคนกาด 28 ประช ิดก ับเขตแดนของกาดทางทิศใต้
เขตแดนน้ันจะยื่นจากเมืองทามาร์ ถึงน้ําแหง่การโต้เถียง
ในคาเดช  แล ้วเรือ่ยไปตามแม่น้ําถึงทะเลใหญ่ 29  น่ี เป็นแผ่น
ดินซ่ึงเจ้าจะแบ่งใหเ้ป็นมรดกแก่ตระกูลต่างๆของอสิราเอล
โดยการจับสลาก  น่ี เป็นส่วนต่างๆของเขาทัง้หลาย  องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 

นครและประตู ต่างๆ ( วว 21:10-17)



เอเสเคี ยล 48:30 cxl เอเสเคี ยล 48:35

30  ต่อไปน้ี เป็นทางออกของนครทางด้านเหนือซ่ึงวดัได้ 
สี ่พันหา้รอ้ยศอก 31  ประตู นครน้ันตัง้ชื่อตามชื่อตระกูลคน
อสิราเอล  มี  ประตู สามประตูทางด้านเหนือ  ประตู ของรู เบน 
 ประตู ของยูดาห์  ประตู ของเลวี 32 ทางด้านตะวนัออกซ่ึงยาว
ส่ีพันหา้รอ้ยศอก  มี สามประตู  ประตู ของโยเซฟ  ประตู ของ
เบนยามิน  ประตู ของดาน 33 ทางด้านใต้ซ่ึงวดัได้ สี ่พันหา้
รอ้ยศอก  มี  ประตู สามประตู  ประตู ของสิเมโอน  ประตู ของ
อสิสาคาร์  ประตู ของเศบู ลุ น 34 ทางด้านตะวนัตกซ่ึงยาวส่ี
พันหา้รอ้ยศอก  มี  ประตู สามประตู  ประตู ของกาด  ประตู ของ
อาเชอร์  ประตู ของนัฟทาลี 35 วดัรอบนครน้ันได้ หน ่ึงหม่ืน
แปดพันศอก  ตัง้แต่  น้ี ไปนครน้ีจะมี ชื่อวา่ พระเยโฮวาหส์ถิต
ท่ี น่ัน �
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