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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอเสเคียล

คํา ว่า “ข้าพเจ้า อยู”่ และ “ข้าพเจ้า ได้เห็น ” ใน ข้อ 1
พิสูจน์ ว่า เอ เส เคี ยล เป็น ผู้เขียนเล่มนี้ เอ เส เคี ยล เป็น ทัง้
ปุโรหิต และศาสดาพยากรณ์ ในเวลาที่ อส
ิ ราเอลเป็น เชลย
เอ เส เคี ยล อยูที
่ ่เท ล อา บิ บริม แม่ นํ้า เค บาร์ ใน บา บิ โลน ใน
ระหว่างพวกเชลย เขาสมรสแล้ว และมีบ้านส่วนตัว ทัง้ เอเส
เคี ยลกับดาเนี ยลถูกกวาดไปเป็นเชลยในบาบิโลนในปีก่อน
ค.ศ. 597 พร้ อม กับ กษั ตริย์เย โฮ ยา คีน (2 พกษ 24:11-16;
อสค 1:2) เพราะฉะนั ้น เขาพยากรณ์ ที่กรุ งบาบิ โลนเท่านั ้น
เขาอยูสม
่ ัยเดียวกันกับดาเนี ยลและเยเรมีย์ และเขาทํางาน
ในรัชกาลหลวงของบาบิโลน เอเสเคี ยลได้เรียนรู มากจาก
้
เยเรมีย์ ซ่ึง อยู่ กับ ชาวยู ดาห์ที่เหลือ ในคานาอัน และประเทศ
อียป
ิ ต์ เอ เส เคี ยล พยากรณ์ เกี่ย วกับ พวก ยู ดาห์ และ พวก
อิสราเอล (ภาคเหนื อ) ด้วย พระเจ้าเรียกเอเสเคียลว่า “บุตร
แห่ง มนุษย์” ซึ่ง หมายความว่า คํา พยากรณ์ ของเขาสําหรับ
เราทุก คน เขาพยากรณ์ เกี่ย วกับ การที่ อส
ิ ราเอลจะกลับ ไป
อยู่ ในคานาอันอีก เกี่ย วกับ เวลาแห่ง ความทุกข์ลําบาก 7 ปี
การสงครามที่ หุบเขาอารมาเกดโดน การกลับ ใจเสีย ใหม่
ของอิสราเอล และอาณาจักร 1000 ปีของพระเยซู
ดูเหมือนว่า เป้า หมายแห่ง การพยากรณ์ ของเอเสเคี ยล
คือ ให้หนุน ใจพวกยู ดาห์ ในตอนที่ เขาเป็น เชลยในบาบิโลน
และ ให้ เขา มอง ล่วง หน้า ถึง เวลา ที่ เขา จะ กลับ ไป อยูที
่ ่คา
นาอันอีก
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อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่า ระยะเวลาของหนั งสือ
เล่มนี้คือ 21 ปี
นิ มิตถึงสิง่ ที่มีชีวิตอยูสี
่ ่ตัวแห่งสวรรค์
1 อยูมา
่ ในวันที่ หา้ เดือนที่สี่ปีที่สามสิบ ขณะเมื่อ ข้าพเจ้า
อยูที
่ ่ริม แม่ น้ํา เคบาร์ในหมู่ พวกเชลย ท้องฟ้า เบิก ออก และ
ข้าพเจ้า ได้เห็นนิ มิตจากพระเจ้า 2 เมื่อ วันที่ หา้ เดือนนั ้น คือ
ในปีที่ห้าที่กษั ตริยเยโฮยาคี
์
นต้องเป็นเชลย 3 พระวจนะของ
พระเยโฮวาห์มายัง เอเสเคี ยลปุโรหิต บุตรชายบุซีในแผ่น
ดิน ของคนเคลเดีย ริม แม่ น้ํา เคบาร์ ณ ที่นั ่น พระหัตถ์ ของ
พระเยโฮวาห์มาอยูเ่ หนื อท่าน 4 ดูเถิด เมื่อข้าพเจ้ามองดู ลม
หมุนก็ พัด มาจากทางเหนื อ มีเมฆก้อนใหญ่ที่มีความสว่าง
อยูรอบ
่
และมี ไฟลุก วาบออกมาอยูเสมอ
่
ท่ามกลางไฟนั ้น
ดู ประหนึ่ ง ทองสัมฤทธิที
์ ่แวบวาบ ซึ่ง ออกมาจากท่ามกลาง
ไฟ นั ้น 5 และ จาก ท่ามกลาง ไฟ นี้ มีร่าง ดัง สิง่ ที่มีชีวิ ตอ ยูสี
่ ่
ตัว ออก มา รู ปร่า ง ของ สิง่ ที่มีชีวิ ตอ ยู่ นั ้น เป็น เช่น นี้ คือมี
สัณฐานเหมือนมนุษย์ 6 แต่สิ่งที่มีชีวิตอยูทุ
่ กตัวมีหน้าสี่หน้า
และมีปีกสี่ปีกทุก ตัว 7 เท้า ของสิง่ ที่มีชีวิ ตอยู่ นั้น ตรง และ
ฝ่าเท้า ก็ เหมือน ฝ่า ตีน ลูกวัว และ เป็น ประกาย อย่าง ทอง
สัมฤทธิขั
์ ด 8 ที่ใต้ปีกข้างตัวทงั ้ สี่ ข้า งมีเป็นมือคน สิ่ง ที่มีชีวิ
ตอยู่ ทัง้ สี่มีหน้า และมีปีกดัง นี้ 9 คือ ปีก ของมัน ต่างก็ จดปีก
ของกันและกัน มันบินตรงไปข้างหน้า ขณะที่ไปก็ไม่หันเลย
10 สัณฐานหน้า ของสิง
่ ที่มีชีวิตอยู่ทัง้ สี่มีหน้าเหมือนหน้าคน
ทัง้ สี่มีหน้า สิงโตอยู่ ด้านขวา ทัง้ สี่มีหน้า วัว อยู่ ด้านซ้าย ทัง้
สี่มีหน้านกอินทรีด้วย 11 หน้าของมันเป็นดังนี้ แหละ ปีกของ
มันกางแผ่ข้น
ึ ข้างบน ปีกสองปีกของแต่ละตัวจดปีกของกัน
และกัน ส่วนอีกสองปีกคลุมกายของมัน 12 สิ่งที่มีชีวิตอยูทุ
่ ก
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ตัว บิน ตรงไปข้างหน้า ไม่ว่าวิญ ญาณจะไปทางไหน มันก็ ไป
ทางนั ้น เมื่อไปก็ไม่หันเลย 13 สัณฐานของสิง่ ที่มีชีวิตอยูนั
่ ้น
มีสิ่งหนึ่ งที่ดูเหมือนถ่านคุเหมือนคบเพลิงหลายอัน เคลื่อน
ไป มา อยู่ ใน หมู่สิ่ง ที่มีชีวิ ตอ ยูเหล่
่
า นั ้น ไฟ นั ้น สุกใส และ มี
14
แสงฟ้าแลบออกมาจากไฟนั ้น สิ่ง ที่มีชีวิ ตอยูก็
่ พุ่ง ไปพุ่ง
มา ดัง่ ฟ้าแลบ แปลบ ปลาบ 15 ขณะ เมื่อ ข้าพเจ้า มอง ดูสิ่ง
ที่มีชีวิ ตอยูนั
่ ้น ดูเถิด วงล้ออัน หนึ่ ง อยู่ บนพิภพข้างสิงม
่ ีชีวิ
16
ตอยูที
่ ่มีหน้า สี่หน้า นั ้น ลักษณะและทรวดทรงของวงล้อ
เหล่า นั ้น แวบวาบอย่างพลอยเขียว วงล้อ ทัง้ สี่ก็มีสัณฐาน
เหมือน กัน ส่วน ลักษณะ และ ทรวดทรง นั ้น เหมือน วง ล้อ
ซ้อนในวงล้อ 17 เมื่อจะไปก็ไปข้างใดในสี่ข้างของมันได้ เมื่อ
ไปก็ไม่หัน เลย 18 ขอบวงล้อ นั ้น สูง และน่า สะพรึง กลัว และ
ทัง้ สี่ นั้นที่ ขอบมีนั ยน์ ตาเต็ม อยู่ รอบๆ 19 เมื่อ สิง่ ที่มีชีวิ ตอยู่
นั ้น ไป วงล้อก็ ตามไปข้างๆด้วย เมื่อ สิง่ ที่มีชีวิ ตอยู่ เหาะขึ้น
จากพิภพ วงล้อก็ เหาะขึ้น ด้วย 20 วิญญาณจะไปที่ไหน สิ่ง
ที่มีชีวิ ตอยู่ นั้นก็ไป คือ วิญญาณของมัน ไปที่นั ่น และวงล้อ
นั ้นก็ เหาะตามไปด้วย เพราะว่า วิญญาณของสิง่ ที่มีชีวิ ตอ
ยูได้
่ อยูในวงล้
่
อ 21 เมื่อ สิง่ ที่มีชีวิตอยูไป
่ วงล้อก็ ไปด้วย เมื่อ
สิง่ ที่มีชีวิ ตอยูหยุ
่ ด วงล้อก็หยุด เมื่อ สิง่ ที่มีชีวิ ตอยู่ เหาะขึ้น
จากพิภพ วงล้อก็ เหาะตามไปด้วย เพราะว่า วิญญาณของ
สิง่ ที่มีชีวิตอยูได้
่ อยูในวงล้
่
อ
นิ มิตถึงสง่าราศีของพระเจ้า
เหนื อ ศีรษะ ของ สิง่ ที่มีชีวิ ตอ ยู่ นั ้นมี ลักษณะ เหมือน
ท้องฟ้า ทอแสงอย่างแก้วผลึก ที่น่า กลัว แผ่กว้างอยู่ เหนื อ
ศีรษะของสิง่ ที่มีชีวิ ตอยูนั
่ ้น 23 ใต้ท้องฟ้า นี้ ปีกกางออกตรง
22
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กาง ออก ไป หา กัน สิ่ง ที่มีชีวิ ตอ ยูทุ
่ ก ตัว มีปีก คลุม กาย ข้าง
นี้ สอง ปีก และ มีปีก คลุม กาย ข้าง นั ้น สอง ปีก 24 และ เมื่อ
สิง่ ที่มีชีวิ ตอยูเหล่
่
า นี้ ไป ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงของปีก เหมือน
เสียง ของ นํ้า มาก หลาย ดัง พระ สุรเสียง ของ องค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์ เสียง โกลาหล เหมือน เสียง พล โยธา เมื่อ สิง่
ที่มีชีวิ ตอ ยูเหล่
่
า นั ้น หยุด นิ่ งก็ หุบ ปีก ลง 25 และ มี เสียง มา
จากท้องฟ้า เหนื อ ศีรษะของมัน เมื่อ สิง่ ที่มีชีวิตอยูเหล่
่
านั ้น
26
หยุดนิ่ งกห
็ ุบปีกลง และเหนื อท้องฟ้าที่อยูเหนื
่
อศีรษะของ
สิง่ ที่มีชีวิตอยู่ นั้นมีสิ่ง คล้ายบัล ลังก์มีลักษณะเหมือนไพทูร
ย์ และบนสิง่ ที่ เหมือ นบัลลังก์นั้นก็มีลักษณะเหมือนมนุษย์
27 และข้าพเจ้า เห็น ประหนึ่ ง ทองสัมฤทธิที
์ ่แวบวาบ เหมือน
ไฟที่ บัง ไว้อยูรอบข้
่
าง เหนื อ สิง่ ที่ เหมือนบัน
้ เอวของผู้ นั้น ขึ้น
ไป และจากสิง่ ที่ เหมือนบัน
้ เอวลงมา ข้าพเจ้า เห็น เหมือน
ไฟ และมี ความสุกใสที่อยูรอบท่
่
านผู้นั ้น 28 ลักษณะความ
สุกใสที่อยูรอบนั
่
้นเหมือนกับสัณฐานของรุ ง้ ที่ปรากฏในเมฆ
ในวันที่ฝนตก ลักษณะทรวดทรงแห่งสง่าราศี ของพระเยโฮ
วาห์เป็น ดังนี้ แหละ และเมื่อ ข้าพเจ้า เห็น แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ซบ
หน้าลงถึงดิน และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงท่านผู้หน่งึ ตรัส

2

เอเสเคียลประกอบด้วยพระวิญญาณ
1 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ยืนขึ้น
เราจะพูดกับ เจ้า” 2 และเมื่อ พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า พระ
วิญญาณได้เข้า ไปในข้าพเจ้า และตัง้ ข้าพเจ้า ให้ ยน
ื ขึ้น และ
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ พระองค์นั้นผู้ตรัสกับข้าพเจ้า
พระเจ้าทรงเรียกเอเสเคียลให้เป็นผู้พยากรณ์
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และ พระ องค์ ตรัสสัง่ ข้าพเจ้า ว่า “บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย
เราส่ง เจ้า ไปยัง คนอิสราเอล ถึง ประชาชาติที่มัก กบฏ ผู้ซึ่ง
ได้ กบฏต่อ เรา ทัง้ ตัว เขาและบรรพบุรุษ ของเขาได้ ละเมิด
ต่อเราจนกระทัง่ วันนี้ 4 ประชาชนก็หน้าด้านและดื้อดึงด้วย
เราใช้เจ้าไปหาเขา และเจ้า จะพูดกับเขาว่า ‘องค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า’ 5 เขาจะฟังหรือปฏิ เสธไม่ ฟังก็ตาม
(เพราะ ว่า เขา เป็น วงศ์ วาน ที่ มัก กบฏ) เขา ก็ จะ ทราบ ว่า
ได้มีผู้พยากรณ์ คนหนึ่ ง ในหมู่ พวกเขาแล้ว 6 เจ้า บุตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย เจ้าอย่ากลัวเขา หรืออย่าเกรงคําพูดของเขา ถึง
แม้ว่าหนามย่อยหนามใหญ่อยูกั
่ บเจ้า และเจ้าอยู่ท่ามกลาง
แมลงป่อง อย่าเกรงคําพูดของเขาเลย อย่าท้อถอยเมื่อเห็น
หน้าเขา เพราะเขาเป็นวงศ์วานที่มักกบฏ 7 และเจ้าจะกล่าว
ถ้อยคํา ของเราให้ เขาฟัง เขาจะฟัง หรือ ปฏิ เสธไม่ ฟังก็ ตาม
เถอะ เพราะเขาเป็น ผู้ที่มัก กบฏ 8 บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย ฝ่าย
เจ้า จง ฟัง สิง่ ที่ เรา กล่าว แก่เจ้า อย่า เป็น คน มัก กบฏ อย่าง
วงศ์ วานที่ มัก กบฏนั ้น จงอ้า ปากขึ้น และกิน สิง่ ที่ เราให้เจ้า
” 9 ดูเถิด เมื่อ ข้าพเจ้า มองดูก็เห็ นพระหัตถ์ ข้างหนึ่ ง เหยียด
ออกมายัง ข้าพเจ้า และดูเถิด ในพระหัตถ์ นั้นมีหนังสื ออยู่
ม้วน หนึ่ ง 10 พระองค์ทรง คลี่หนังสือม้ วน นั ้น ออก ต่อ หน้า
ข้าพเจ้า และมีตัวหนั งสือเขียนอยูท
่ ังด
้ ้านหน้าและด้านหลัง
มีบทครํา่ ครวญ คําไว้ทุกข์และคําวิบติ
ั เขียนอยูบ
่ นนั ้น
3

3
เอเสเคียลจะประกาศพระวจนะของพระเจ้า
พระองค์ตรัส กับ ข้าพเจ้า อีกว่า “บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย จง
รับประทานสิง่ ที่เจ้าได้พบ จงรับประทานหนั งสือมว
้ นนี้ และ
2
จง ไป พูดกับ วงศ์ วาน อิสราเอล” ข้าพเจ้า จึงอ้า ปาก และ
1
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พระองค์ ทรงให้ ข้าพเจ้า รับ ประทานหนั ง สือม้ วนนั ้น 3 และ
พระองค์ ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงรับประ
ทานหนั ง สือม้ วนนี้ ซ่ึง เราได้ให้แก่เจ้า และบรรจุให้เต็มท้ อง
ของ เจ้า” แล้ว ข้าพเจ้า ก็ได้รับ ประทาน และ เมื่อ หนั ง สือม้
วน นั ้น อยู่ ใน ปาก ของ ข้าพเจ้า ก็ หวาน เหมือน นํ้า ผึ้ง 4 และ
พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย เจ้า จง
ไป ยัง วงศ์ วาน อิสราเอล และ กล่าว ถ้อยคํา ของ เรา แก่เขา
5 เพราะเรามิได้ใช้เจ้าไปหาชนชาติที่พูดภาษาต่างด้าวและ
ภาษาที่พูดยาก แต่ให้ไปหาวงศ์วานอิสราเอล 6 มิใช่ให้ไปหา
ชนชาติ ทัง้ หลายเป็นอัน มากที่พูดภาษาต่างด้าวและภาษา
ที่พูดยาก เป็น คํา ที่เจ้าจะเข้าใจไม่ได้ ที่จริง ถ้า เราใช้เจ้าไป
หาคนเช่นนั ้น เขาทัง้ หลายจะฟังเจ้า 7 แต่วงศ์วานอิสราเอล
จะไม่ยอมฟังเจ้า เพราะเขาไม่ยอมฟังเรา เพราะว่าวงศ์วาน
อิสราเอลทัง้ สิน
้ เป็น คนหัว แข็ง และจิต ใจดื้อดึง 8 ดูเถิด เรา
ได้กระทําให้หน้าของเจ้าขมึงทึงต่อหน้าของเขา และให้หน้า
ผากของเจ้าขึงขังต่อหน้าผากของเขา 9 เราได้กระทําให้หน้า
ผากของเจ้า แข็ง ขัน อย่างเพชรที่แข็ งกว่า หินเหล็กไฟ อย่า
กลัวเขาเลย อย่าท้อถอยเมื่อเห็นหน้าเขา เพราะเขาเป็นวงศ์
วานที่ มักกบฏ” 10 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “บุตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย จงรับ ถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ของเราที่พูดกับ เจ้า ไว้ ในใจ
ของเจ้า และจงฟัง ไว้ด้วยหู ของเจ้า 11 ไปเถอะ เจ้าจงไปหา
พวกที่ เป็น เชลย คือ ชนชาติ ของเจ้า นั ้น จงพูดกับ เขา และ
กล่าวแก่ เขาว่า ‘องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ’ ถึง
เขาจะฟัง หรือ ปฏิ เสธไม่ ฟังก็ช่างเถิด ” 12 พระวิญญาณจึง
ยกข้าพเจ้าขึ้น และข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงกระหึ่มอยู่ข้างหลัง
ข้าพเจ้า ว่า “จงสรรเสริญ แด่ สง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง
ขึ้น มาจากสถานที่ ของพระองค์” 13 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง
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ปีกสิง่ ที่มีชีวิตอยูที
่ ่ถูกต้องกัน และเสียงวงล้อข้างๆสิง่ ที่มีชีวิ
ตอยูนั
่ ้น เป็น เสียงกระหึ่ม 14 พระวิญญาณก็ ยกข้าพเจ้า ขึ้น
และพาข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าก็ไปด้วยความขมขื่น ใจข้าพเจ้า
เดือดร้อน พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ก็หนัก อยู่ บนข้าพเจ้า
15 ข้าพเจ้า จึง มาถึง พวกที่ เป็ น เชลยที่ เทลอาบิบ ผู้ที่อาศัย
อยูที
่ ่ริมแม่น้ําเคบาร์ และที่ที่เขานั ่งอยู่ข้าพเจ้าก็นั่งอยู่ และ
ยัง คงอยู่ อย่า งมึนซึมท่า มกลางเขาเจ็ด วัน 16 ต่อ มาพอสิน
้
เจ็ดวัน พระวจนะแห่งพระเยโฮวาห์ก็มาถึงข้าพเจ้าว่า
พระเจ้า ทรงตัง้ เอเสเคี ยลให้ เป็น ยามเฝ้า จิต วิญญาณ
แห่งวงศ์วานอิสราเอล
17 “บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย เราได้ กระทํา ให้เจ้าเป็ น ยามเฝ้า
วงศ์ วานอิสราเอล เจ้าได้ยน
ิ ถ้อยคํา จากปากของเราเมื่อไร
เจ้า จง กล่าว คํา ตัก เตือน เขา จาก เรา 18 ถ้า เรา จะ บอก แก่
คนชัวว
่ ่า ‘เจ้าจะต้องตายแน่ ๆ ’ และเจ้า ไม่ ตัก เตือนเขาหรือ
กล่าวเตือนคนชัว่ ให้ ละทิง้ ทางชัว่ ของตนเสีย เพื่อ จะช่วย
ชีวต
ิ เขาให้รอด คนชัวน
ั ้ จะตายเพราะความชัว่ ช้า ของเขา
่ น
แต่เราจะเรียกร้องโลหิต ของเขาจากมือ ของเจ้า 19 แต่ถ้า
เจ้าได้ ตักเตือนคนชัว่ และเขามิได้หันกลับ จากความชัว่ ของ
เขา หรือ จากทางชัว่ ของเขา เขาจะตายเพราะความชัว่ ช้า
ของเขา แต่เจ้าจะได้ชว
ิ ของเจ้าให้รอดพ้นมาได้ 20 อีก
่ ยชีวต
ประการหนึ่ ง ถ้า คนชอบธรรมหัน กลับ จากความชอบธรรม
ของเขา และได้กระทําความชัว่ ช้า และเราวางสิง่ ที่สะดุดไว้
ตรงหน้า เขา เขาจะต้องตาย เพราะว่า เจ้า มิได้ตัก เตือนเขา
เขาจะตายเพราะบาปของเขา และจะไม่มีใครจดจํา การก
ระทํา อัน ชอบธรรมของเขาไว้เลย แต่เราจะเรียกร้องโลหิต
ของ เขา จาก มือ ของ เจ้า 21 แต่ถ้า เจ้า ได้ ตัก เตือน คน ชอบ
ธรรมไม่ให้กระทํา บาปและเขามิได้กระทํา บาป เขาจะมีชีวิ
ตอยูได้
่ แน่ เพราะเขารับคํา ตัก เตือน และเจ้า ก็ได้ช่วยชีวต
ิ
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ของเจ้า ให้รอดพ้น มาได้” 22 ณ ที่นั ่น พระหัตถ์แห่งพระเยโฮ
วาห์ได้มาอยู่เหนื อ ข้าพเจ้า และพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า
“จงลุกขึ้นออกไปยังที่ราบ และเราจะพูดกับเจ้าที่นั ่น” 23 ดัง
นั ้นข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นออกไปยังที่ราบ และดูเถิด สง่าราศีของ
พระ เย โฮ วาห์ก็อยูที
่ ่นั ่น อย่าง เดียว กับ สง่า ราศี ซึ่ง ข้าพเจ้า
ได้เห็นที่รม
ิ แม่น้ําเคบาร์ และข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดิน
เอเสเคียลประกอบด้วยพระวิญญาณอีกครัง้
แต่พระ วิญญาณ ได้ เสด็จ เข้า ใน ข้าพเจ้า กระทํา ให้
ข้าพเจ้า ยืน ขึ้น และพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า และทรงบอก
ข้าพเจ้า ว่า “จงไป ขัง ตัว เจ้า ไว้ ภายในเรือนของเจ้า 25 เจ้า
โอ บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย ดูเถิด เขาจะเอาเชือกพัน เจ้า และ
ผูกมัดเจ้าไว้ด้วยเชือกนั ้น เจ้าจึงออกไปท่ามกลางเขาไม่ได้
26 และ เรา จะ กระทํา ให้ ลิน
้ ของ เจ้า ติดกับ เพดาน ปาก ของ
เจ้า ดัง นั ้น เจ้า จะเป็น ใบ้ ไม่สามารถว่า กล่าวเขาได้ เพราะ
ว่า เขาทัง้ หลายเป็น วงศ์ วานที่ มัก กบฏ 27 แต่เมื่อ เราพูดกับ
เจ้า เราจะให้เจ้าหายใบ้ และเจ้า จะกล่าวแก่ เขาทัง้ หลาย
ว่า ‘องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า’ ผู้ที่จะฟังก็ให้เขา
ได้ฟัง และผู้ที่จะปฏิ เสธไม่ ฟังก็ให้เขาปฏิเสธ เพราะเขาทัง้
หลายเป็นวงศ์วานที่มักกบฏ”
24

4

หมายสําคัญแห่งการล้อมนครเยรู ซาเล็มไว้
1 “เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจงเอาก้อนอิฐมาวางไว้ข้าง
หน้า เจ้า และแกะรู ป เมืองหนึ่ ง ไว้ บนนั ้น คือ นครเยรู ซาเล็ม
2 จงล้อมนครนั ้น ไว้และก่อ กําแพงล้อมไว้รอบนครนั ้น ด้วย
และก่อ เชิง เทิน ไว้สู้นครนั ้น และตัง้ ค่ายรอบนครไว้ และตัง้
เครือ
่ ง ทะลวง กําแพง ไว้ รอบ นคร 3 จง หาก ระ ทะ เหล็ก มา

เอเสเคียล 4:4

9

เอเสเคียล 4:14

และวางกระทะเหล็ก นั ้น ต่างเป็น กําแพงเหล็ก ระหว่างเจ้า
กับนครนั ้น และเจ้าจงหันหน้าสู่ นครนั ้น ให้นครนั ้นถูกล้อม
แล้วเจ้าจงกระชับการล้อมเข้าไป นี่ เป็นหมายสําคัญสําหรับ
วงศ์วานอิสราเอล 4 แล้วเจ้าจงนอนตะแคงข้างซ้ายและเรา
จะวางความชัว่ ช้าแห่งวงศ์วานอิสราเอลไว้เหนื อเจ้า เจ้านอ
นทับอยู่กี่วัน เจ้าจะแบกความชัว่ ช้า ของนครนั ้น เท่า นั ้นวัน
5 เพราะเราได้ กําหนดวัน ให้แก่เจ้าแล้ว คือ สามร้อยเก้า สิบ
วันเท่ากับจํานวนปีแห่งความชัว่ ช้าของเขา เจ้าจะต้องแบก
ความชัว่ ช้าของวงศ์วานอิสราเอลนานเท่านั ้น 6 และเมื่อเจ้า
กระทํา เช่น นี้ ครบวัน แล้ว เจ้าจะต้องนอนลงเป็นครัง้ ที่สอง
แต่นอนตะแคงข้างขวา และเจ้าจะแบกความชัว่ ช้าของวงศ์
วาน ยู ดาห์ เรา กําหนด ให้เจ้าสี่สิบวันวัน แทน ปี 7 และ เจ้า
ต้องตัง้ หน้าตรงการล้อมเยรู ซาเล็มไว้ด้วยแขนเปลือยเปล่า
และเจ้าจงพยากรณ์ สู้นครนั ้น 8 และ ดูเถิด เราจะเอาเชือก
มัด เจ้า ไว้ เจ้าจะพลิก จากข้างนี้ ไปข้างโน้ น ไม่ได้จนกว่า เจ้า
จะ ครบ การ ล้อม นคร ตาม กําหนด วัน ของ เจ้า 9 เจ้า จง เอา
ข้าว สาลี ข้าว บาร์เลย์ ถัว่ ยาง และ ถัว่ แดง ข้าว ฟ่าง และ
เทียนแดง มาใส่ ในภาชนะลูก เดียวใช้ ทํา เป็น ขนมปัง ให้เจ้า
ระหว่าง ที่เจ้า นอน ตะแคง ตาม กําหนด วัน สาม ร้อย เก้า สิบ
วัน นั ้น เจ้า จะ รับ ประทาน อาหาร นี้ 10 และ อาหาร ที่เจ้า รับ
ประทานจะต้องชัง่ เป็นวันละยีสิ
่ บเชเขล เจ้าจงรับประทาน
11
ตาม เวลา กําหนด
และ นํ้า เจ้า ต้อง ตวง ดื่ม คือ หนึ่ ง ใน
หกของฮิ น หนึ่ ง เจ้าจงดื่มน้าํ ตามเวลากําหนด 12 และเจ้า
จะ ต้อง รับ ประทาน ต่าง ขนมปัง ข้าว บาร์เลย์ ใช้ไฟ อุจจาระ
มนุษย์ ปิ้ ง ท่ามกลาง สายตา ของ เขา ทัง้ หลาย” 13 และ พระ
เย โฮ วาห์ตรัสว่า “ประชาชน อิสราเอล จะ ต้อง รับ ประทาน
ขนมปัง ของ เขา อย่าง มลทิน อย่าง นี้ แหละ ณ ท่ามกลาง
ประชาชาติ ซึ่ง เรา จะ ขับ ไล่ เขา ไป อยู”่ 14 แล้ว ข้าพเจ้า จึง
กล่าวว่า “ข้า แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ข้า ดูเถิด จิตใจ
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ของข้าพระองค์ไม่เคยเป็นมลทินเลย เพราะตัง้ แต่หนุ่มๆมา
จน บัดนี้ ข้า พระองค์ไม่เคย รับ ประทาน สิง่ ที่ ตาย เอง หรือ
ที่ถูกสัตว์ ฉีก จนแหลกเป็น ชิน
้ ๆ ไม่มีเนื้ อ สัตว์ที่พึง รังเกียจ
เข้าไปในปากของข้า พระองค์เลย ” 15 แล้ว พระองค์ จึง ตรัส
กับ ข้าพเจ้า ว่า “ดูเถิด เรา จะ ยอม ให้เจ้า ใช้ มูล วัว แทน
อุจจาระ ของ มนุษย์ ซึ่ง เจ้า จะ ใช้ เตรียม ขนมปัง ของ เจ้า”
16 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ดูเถิด
เรา จะ ทําลาย อาหาร หลัก ใน เยรู ซาเล็ม เสีย เขา จะ ต้อง ชัง่
ขนมปัง รับ ประทาน ทัง้ รับ ประทาน ด้วย ความ หวาด กลัว
และ เขา จะ ตวง นํ้า ดื่ม ทังด
้ ่มด
ื ้ว ยอา การ อก สัน
่ ขวัญ หาย
17 เพื่อให้ขาดขนมปั งและนํ้า ให้ต่างคนต่างอกสัน
่ ขวัญหาย
และซูบผอมไปเพราะความชัว่ ช้าของเขาทัง้ หลาย”

5
การที่เอเสเคียลตัดผมเปรียบได้กับโทษสามอย่าง
“เจ้า บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย เจ้าจงเอามีด คมเล่ม หนึ่ ง จง
เอามีดโกนของช่างตัดผม จงโกนศีรษะและโกนเคราของ
เจ้า เอาตาชัง่ สําหรับ ชัง่ มา แบ่ง ผมนั ้น ออก 2 เมื่อ วัน การ
ล้อม ครบ ถ้วน แล้ว เจ้า จง เผา หนึ่ ง ใน สาม ส่วน เสีย ใน ไฟ
ที่กลาง เมือง และ เอา หนึ่ ง ใน สาม อีก ส่วน หนึ่ ง มา เอา มีด
ฟัน ให้ รอบ เมือง และ หนึ่ ง ใน สาม อีก ส่วน หนึ่ ง นั ้น เจ้า จง
ให้ ลมพัด กระจายไป และเราจะชัก ดาบออกตามไป 3 และ
เจ้า จงเอาเส้นผมนั ้น มาหน่ อยหนึ่ งมัด ติด ไว้ที่เสื้อ คลุม ของ
เจ้า 4 และ เจ้า จง เอา ผม เหล่า นี้ มา อีกบ้าง จง โยน เข้าไป
ใน ไฟ ให้ไหม้เสีย ใน ไฟ นั ้น จาก ที่ นั ่น จะ มี ไฟ เข้าไป ใน วงศ์
วานอิสราเอลทัง้ หมด 5 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง
นี้ ว่า นี่ คือ เยรู ซาเล็ม เราตัง้ เธอไว้ ในท่ามกลางประชาชาติ
และ ประเทศ ทัง้ หลาย ที่อยูล้
่ อม รอบ เธอ 6 และ เยรู ซาเล็ม
1
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ได้เปลี่ยน คํา ตัดสิน ของ เรา ให้ เป็น สิง่ ที่ ชัว่ ร้าย ยิง่ กว่า
ประชาชาติใดๆ และได้เปลี่ย นกฎเกณฑ์ ของเรามากยิง่ กว่า
ประเทศ ที่อยูล้
่ อม รอบ โดย ปฏิเสธ ไม่ รับคํา ตัดสิน ของ เรา
และไม่ดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ของเรา 7 เพราะฉะนั ้น องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เพราะ เหตุ ว่า เจ้า ดันทุรงั
ยิง่ กว่า ประชาชาติที่ อยูรอบ
่
เจ้า และ มิได้ดําเนิ น ตาม กฎ
เกณฑ์ หรือ รักษาคํา ตัดสิน ของเรา แต่ได้ประพฤติตามคํา
ตัดสิน ของประชาชาติที่ อยูรอบเจ้
่
า 8 เพราะฉะนั ้น องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เรา แม้ว่า เรานี่ แหละ
เป็น ปฏิปักษ์ กับ เจ้า เรา จะ พิพากษา ลงโทษ ท่ามกลาง เจ้า
ท่ามกลางสายตาของประชาชาติทัง้ หลาย 9 และเพราะการ
อัน น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้า เราจะกระทํา ท่ามกลาง
เจ้า อย่างที่ เราไม่ เคยกระทํา มาก่อนเลย และเราจะไม่ กระ
ทํา อย่าง นั ้นอีก ต่อ ไป 10 เพราะ ฉะนั ้น บิดา จะ กิน บุตร ชาย
ของตนท่ามกลางเจ้า ทัง้ หลาย และบรรดาบุตรชายจะกิน
บรรดา บิดา ของ เขา ทัง้ หลาย และ เรา จะ พิพากษา ลงโทษ
เจ้า ผู้ใดในพวกเจ้า ที่เหลือ อยู่ เราจะให้ กระจัดกระจายไป
ตามลมทุกทิศานุทิศ 11 เพราะฉะนั ้นองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้า จึง ตรัสว่า เรา มีชีวิ ตอ ยูแน่
่ ฉั นใด แน่ ทีเดียว เพราะ เจ้า
ได้ กระทํา ให้ สถานบริสุทธิ์ ของเราเป็น มลทิน ไปด้วยสิง่ น่า
สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้า และด้วยสิง่ ลามกทัง้ สิน
้ ของ
เจ้า เพราะฉะนั ้นเราจะตัดเจ้าลง นั ยน์ ตาของเราจะไม่ปรานี
เราจะไม่ สงสารด้วย 12 พวกเจ้า หนึ่ ง ในสามส่วนจะล้ม ตาย
เพราะโรคระบาด และถูก ผลาญด้วยการกันดารอาหารใน
หมู่ พวก เจ้า อีก หนึ่ ง ใน สาม ส่วน จะ ล้ม ตาย ด้วย ดาบ อยู่
รอบ เจ้า และ อีก หนึ่ ง ใน สาม ส่วน เรา จะ ให้ กระจัดกระจาย
ไปตามลมทุก ทิศานุทิศ และเราจะชัก ดาบออกไล่ ตามเขา
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ทัง้ หลาย ไป 13 เช่น นี้ แหละ ความ กริว้ ของ เรา จะ มอด ลง
และเราจะระบายความโกรธของเราจนหมดและพอใจ และ
เขา ทัง้ หลาย จะ ได้ ทราบ ว่า เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ได้กล่าว
เช่น นี้ ด้วย ใจ จดจ่อ เมื่อ ความ โกรธข อง เรา ต่อ เขา มอด ลง
แล้ว 14 ยิง่ กว่า นั ้น เรา จะ กระทํา ให้เจ้า ถูก ทิง้ ไว้ให้เสีย ไป
เปล่าๆ และเป็นที่ถูกตําหนิ ติเตียนท่ามกลางประชาชาติ ทัง้
หลายที่อยูล้
่ อมรอบเจ้า และในสายตาของบรรดาผู้ที่ผ่าน
15
ไปมา เจ้าจะเป็นที่ เขาประณามและเย้ย หยัน เป็น คํา สัง่
สอน และ เป็นที่ น่า หวาดเสียว แก่ประชาชาติที่ อยูล้
่ อม รอบ
เจ้า เมื่อ เรา จะ พิพากษา ลงโทษ เจ้า ด้วย ความ กริว้ และ
ความเกรีย
้ วกราด และการต่อว่า อย่างรุ นแรงของเรา เรา
พระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาเช่น นี้ แล้ว 16 เมื่อ เราจะปล่อยลูก
ธนูมฤตยูแห่งการกัน ดารอาหาร คือ ลูก ธนูแห่งการทําลาย
ในท่ามกลางเจ้า ซึ่ง เราจะปล่อยไปทําลายเจ้า และเมื่อ เรา
เพิม
่ การ กันดาร อาหาร ให้เจ้า และ ทําลาย อาหาร หลัก ของ
เจ้า เสีย 17 เราจะส่ง การกันดารอาหารและสัตว์ ป่า ร้ายมา
สู้เจ้า และมันจะริบลูกหลานของเจ้าไปเสีย โรคระบาดและ
โลหิตจะผ่านเจ้า และเราจะนําดาบมาเหนื อเจ้า เราคือพระ
เยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาเช่นนี้ แล้ว”

6

ทรงสาปแช่งภูเขาทัง้ หลายของอิสราเอล
1 พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มา ถึง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย จงมุ่ง หน้า ของเจ้า ตรงที่ภูเขาทัง้ หลายของ
อิสราเอล และจงพยากรณ์ กล่าวโทษภูเขานั ้น 3 และกล่าว
ว่า ภูเขาทัง้ หลายของอิสราเอลเอ๋ย จงฟังพระวจนะขององค์
พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง
นี้ แก่ภูเขาทัง้ หลายและแก่เนิ น เขา และห้วยและหุบเขาทัง้
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หลายว่า ดูเถิด เราจะนําดาบมาเหนื อเจ้า และเราจะทําลาย
ปูชนีย สถาน สูง ของ เจ้า เสีย 4 แท่น บูชา ทัง้ หลาย ของ เจ้า
จะรกร้าง และพวกรู ป เคารพของเจ้า จะแตกหัก เสีย และ
เรา จะ เหวีย
่ ง คน ที่ถูก ฆ่า สังเวย ของ เจ้า นั ้น ลง ต่อ หน้า รู ป
เคารพของเจ้า 5 และเราจะวางศพคนอิสราเอลไว้หน้า รู ป
เคารพของเขา และเราจะกระจายกระดูกของเจ้ารอบแท่น
บูชาของเจ้า 6 เจ้าอาศัยอยูที
่ ่ ไหนๆ เมืองของเจ้าจะร้างและ
ปูชนียสถานสูงของเจ้าจะรกร้าง ดังนั ้นแหละแท่นบูชาของ
เจ้าจะร้างและรกร้าง รู ปเคารพของเจ้าจะหักและสิน
้ สุดลง
รู ปเคารพทัง้ หลายของเจ้าจะถูกตัดลง และการงานของเจ้า
จะถูก กวาดทิง้ เสีย สิน
้ 7 และคนที่ถูกฆ่า จะล้ม ลงท่า มกลาง
เจ้า และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์

บางคนจะรอดจากความตาย
แต่เรา จะ ให้เจ้า เหลือ อยู่ บ้าง เป็น บาง คน เพื่อ เจ้า จะ
มี บางคนท่ามกลางประชาชาติที่หนี พ้น ดาบไป เมื่อ เจ้า จะ
กระจายไปอยู่ในประเทศต่างๆ 9 แล้ว คนในพวกเจ้า ที่หนี ไป
ได้นั ้น จะระลึก ถึง เราท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย ซึ่ง เขา
ถูกกวาดไปเป็นเชลยนั ้น เพราะใจของเราแหลกสลายเนื่ อง
ด้วยใจแพศยาของเขาซึ่งได้พรากจากเราไป และเนื่ องด้วย
ตาของเขาที่มองดูรู ปเคารพด้วยใจแพศยานั ้น และเขาจะ
เกลียดตัวเองเนื่ องจากความชัว่ ร้ายซึ่งเขาได้กระทําในสิง่ ที่
น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเขาด้วย 10 เขาจะทราบว่าเราคือ
พระเยโฮวาห์ เรามิได้พูดพล่อยๆว่า เราจะกระทํา การร้าย
นี้ แก่เขา”
8

โรคระบาดในแผ่นดิน
องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า “จงตบมือ และ
กระทืบเท้าของเจ้า และกล่าวว่า อนิ จจาสําหรับการกระทํา
11
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อัน น่า สะอิดสะเอียน ทัง้ สิน
้ แห่ง วงศ์ วาน อิสราเอล เหตุว่า
เขา ทัง้ หลาย จะ ล้ม ลง ด้วย ดาบ ด้วย การ กันดาร อาหาร
และ ด้วย โรค ระบาด 12 ผู้ที่ อยูห่
่ าง ไกล ออก ไป จะ ตาย ด้วย
โรค ระบาด ผู้ที่ อยูใกล้
่
ก็จะ ล้ม ตาย ด้วย ดาบ และ ผู้ที่เหลือ
อยูและ
่
ถูกล้ อม ไว้ จะ ตาย ด้วย การ กันดาร อาหาร เรา จะ
ให้ ความ เกรีย
้ ว กราด ของ เรา มี เหนื อ เขา จนกว่า จะ มอด
ลง เช่น นี้ แหละ 13 และ เจ้า จะ ทราบ ว่า เรา คือ พระ เย โฮ
วาห์ เมื่อ คน ที่ถูก ฆ่า นอน อยู่ ท่ามกลาง รู ป เคารพ ของ เขา
รอบแท่น บูชาของเขา บนเนิ น เขาสูง ทุก แห่ง บนยอดเขา
ทัง้ สิน
้ ที่ใต้ต้นไม้เขียว ทุก ต้น และ ใต้ ต้น โอ๊ก ใบ ดก ทุก ต้น
ไม่ว่าที่ใดๆที่ เขาถวายกลินที
่ ่ พึงใจแก่รู ปเคารพทัง้ สิน
้ ของ
14
เขา และ เรา จะ ยื่นมือ ของ เรา ออก ต่อสู้เขา และ กระทํา
ให้แผ่นดิน นั ้น รกร้าง และทิง้ ร้างตลอดที่ อาศัย ทัง้ สิน
้ ของ
เขา คือรกร้างมากกว่าถิน
่ ทุรกันดารที่ไปทางดิบลา แล้วเขา
จึงจะรู ว้ า่ เราคือพระเยโฮวาห์”

7
พระเจ้าทรงพิพากษาอิสราเอล
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า อีกว่า 2 “เจ้า
บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัส กับ
แผ่นดินอิส ราเอลดัง นี้ ว่า อวสาน ความสิน
้ สุด ได้ มาถึง ทัง้
สี่มุมของแผ่นดินแล้ว 3 บัดนี้ บัน
้ ปลายก็มาถึงเจ้าแล้ว และ
เราจะปล่อยความโกรธของเรามาเหนื อเจ้าทัง้ หลาย และจะ
พิพากษาเจ้า ตามวิถี ทางทัง้ หลายของเจ้า และเราจะตอบ
สนองการกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้า แก่เจ้า
4 นั ยน์ ตา ของ เรา จะ ไม่ เมตตา เจ้า และ เรา จะ ไม่สงสาร
แต่เราจะตอบสนองต่อ วิถี ทางทัง้ หลายของเจ้า แก่เจ้าเอง
และสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนของเจ้าจะอยู่ท่ามกลางเจ้า แล้ว
1

เอเสเคียล 7:5

15

เอเสเคียล 7:15

เจ้า จะ ทราบ ว่า เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ 5 องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า วิบัติแล้ววิบัติเล่า ดูเถิด วิบัติมาถึงแล้ว
6 ความสิน
้ สุดมาถึงแล้ว อวสานนั ้นมาถึง มันตื่นขึ้นต่อสู้เจ้า
ดูเถิด วิบัติมาถึง แล้ว 7 โอ ชาวแผ่น ดิน เอ๋ย เวลาเช้า มาถึง
แล้ว เวลามาถึง แล้ว วัน แห่ง ความโกลาหลใกล้เข้า มาแล้ว
และไม่ใช่เสียงโห่รอ
้ งยินดีที่บนภูเขา 8 บัดนี้ ไม่ช้าแล้วเราจะ
เท ความ เดือดดาล ของ เรา ลง บน เจ้า และ กระทํา ให้ ความ
โกรธข อง เรา ซึ่งมี ต่อ เจ้า ถึงที่สําเร็จ และ เรา จะ พิพากษา
เจ้า ตาม วิถี ทาง ทัง้ หลาย ของ เจ้า และ เรา จะ ตอบ สนอง
เจ้า สําหรับ การก ระ ทํา อัน น่า สะอิดสะเอียน ทัง้ สิน
้ ของ เจ้า
9 นั ยน์ ตา ของ เรา จะ ไม่เมตตา และ เรา จะ ไม่สงสาร เรา จะ
ตอบสนองเจ้า ตามวิถี ทางทัง้ หลายของเจ้า และตามการก
ระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนของเจ้า ซึ่ง อยู่ ท่ามกลางเจ้า แล้ว
เจ้า จะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ผู้โบยตี 10 ดูเถิด วัน นั ้น
ดูเถิด มา ถึง แล้ว เวลา เช้า ออก มา แล้ว พลอง ก็ บาน แล้ว
ความเย่อ หยิงก
่ ็ผลิดอก 11 ความทารุ ณ ได้ เจริญ เป็น พลอง
ชัว่ ร้าย จะไม่มีใครเหลือ อยูเลย
่
ประชาชนของเขาก็ไม่มี สิ่ง
ของของเขาก็ไม่มี ไม่มีใครร้องครํา่ ครวญเผื่อ พวกเขาเลย
12 เวลานั ้น มาถึง แล้ว วัน นั ้นก็ใกล้เข้า อย่า ให้ผู้ซื้อดีใจ อย่า
ให้ผู้ขาย เสียใจ เพราะ พระพิโรธ อยู่ เหนื อ ประชาชน ทัง้ สิน
้
13
ของเธอ เพราะว่าผู้ขายจะไม่ได้กลับไปยังสิง่ ที่ เขาได้ ขาย
ไป ขณะเมื่อ เขายังมีชีวิ ตอยู่ เพราะว่า นิ มิตนนก
ั ้ ็เกี่ยวข้อง
กับ ประชาชน ทัง้ มวล และ จะ ไม่หัน กลับ และ เพราะ ความ
ชัว่ ช้า ของ เขา จึง จะ ไม่มีผู้ใด รักษา ชีวต
ิ ไว้ได้ 14 เขา ได้ เป่า
แตร แล้ว และ ได้ เตรียม ทุก อย่าง ไว้พร้อม แต่ไม่มีใคร เข้า
สงคราม เพราะ ว่า พิโรธ ของ เรา อยู่ เหนื อ ประชาชน ทัง้ สิน
้
ของ เธอ 15 ดาบ ก็อยูข้
่ าง นอก โรค ระบาด และ การ กันดาร
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อาหารก็อยูข้
่ างใน ผู้ที่ อยูในทุ
่
่งนาจะตายเสียด้วยดาบ และ
ผู้ที่ อยูในเมื
่
องการกันดารอาหารและโรคระบาดจะกิน เสีย
16 แต่ผู้หน่ง
ึ ผู้ ใดที่ รอดตายได้ จะหนี ไปอยู่ บนภูเขาเหมือน
นกเขาแห่ง หุบเขา ทุกคนก็ รอ
้ งครวญครางเพราะความชัว่
ช้า ของตน 17 มือ ทัง้ สิน
้ จะอ่อนแอ และเข่า ทัง้ หมดจะอ่อน
18
เหมือนนํ้า เขาทัง้ หลายจะคาดเอวไว้ด้วยผ้ากระสอบ และ
ความสัน
่ สะท้านจะครอบเขาไว้ ความละอายจะอยูที
่ ่ใบหน้า
19
ของ เขา ทุก คน และ ศีรษะ ของ เขา จะ ล้าน หมด
เขา จะ
โยน เงิน ของ เขา ไป ใน ถนน และ ทองคํา ของ เขา จะ ถูก เอา
ออกไปเสีย เงิน และทองของเขาไม่ อาจที่ จะช่วยเขาให้ พ้น
ใน วัน แห่ง พระพิโรธ ของ พระ เย โฮ วาห์ เขา จะ ให้ หาย หิว
หรือบรรจุให้เต็มท้องด้วยเงินทองก็ไม่ได้ เพราะว่าเป็นสิง่ ที่
สะดุดให้เขาทําความชัว่ ช้า 20 เขานําความงดงามแห่งเครือ
่ ง
ประดับ ของเขามาแสดงออกถึง ความสง่า ผ่าเผย และเขา
สร้าง รู ป เคารพ ด้วย สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน และ น่า เกลียด
น่าชังของเขาไว้ภายในเครือ
่ งประดับนัน
้ เพราะฉะนั ้นเราจะ
กระทําให้สิ่งนี้ อยูห่
่ างไกลจากเขา 21 และเราจะมอบสิง่ เหล่า
นั ้น ไว้ในมือ ของชนต่างด้าวให้เป็น ของริบ และแก่ คนชัว่ ใน
แผ่น ดิน โลกให้ เป็น ของปล้น ได้ และเขาทัง้ หลายจะกระทํา
ให้ เป็น มลทิน 22 เราจะหัน หน้า ของเราไปเสีย จากเขาด้วย
แล้ว เขาจึง จะกระทํา สถานที่ ลับ ของเราให้มัว หมอง โจรจะ
เข้า มาในสถานที่ ลับนัน
้ และกระทํา ให้ เป็น มลทิน 23 จงทํา
โซ่ตรวน เพราะว่า แผ่น ดิน นั ้น เต็มด้วยคดีที่แปดเปื้ อนด้วย
โลหิต และเมืองก็ เต็มด้วยความทารุ ณ 24 ฉะนั ้น เราจะนํา
ประชาชาติที่ชัว่ ร้ายที่สุด มาถือ กรรมสิทธิบ
์ ้านเรือนของเขา
และเราจะให้ทิฐิของคนที่แข็ง แรงนั ้น สิน
้ สุด ลง และสถาน
25
ที่บริสุทธิของเขาจะเป็
นมลทิน เมื่อการทําลายมาถึง เขา
์
จะแสวงหาสันติภาพ แต่ก็ไม่มีเลย 26 วิบัติมาถึงแล้ว วิบัติจะ
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มาถึงอีก ข่าวลือจะเกิดตามข่าวลือ เขาจะแสวงหานิ มิตจาก
ผู้พยากรณ์ แต่พระราชบัญญัติจะพินาศไปจากปุโรหิต และ
คํา ปรึกษาจะปลาตไปจากพวกผู้ใหญ่ 27 กษั ตริยจะไว้
์
ทุกข์
และเจ้า นายจะคลุม กายด้วยความทอดอาลัย และมือ ของ
ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน นั ้น จะสัน
่ เทา เราจะกระทํา แก่ เขา
ตาม ทาง ของ เขา และ เรา จะ พิพากษา เขา ตาม สมควร แก่
การกระทําของเขา และเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์”

8

1

เอเสเคียลนิ มิตเห็นคนอิสราเอลไหว้รู ปเคารพ

ต่อ มาเมื่อ วันที่ห้า เดือนที่หก ในปีที่ หก ขณะที่ข้าพเจ้า
นั ่ง อยู่ ในเรือนของข้าพเจ้า และพวกผู้ใหญ่ของพวกยู ดาห์
นั ่งอยูหน
่ ้าข้าพเจ้า พระหัตถ์ ขององค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ลง มา บน ข้าพเจ้า ณ ที่นั ้น 2 แล้ว ข้าพเจ้า ก็มอง ดู และ
ดูเถิด มีสัณฐาน อย่าง ไฟ เบื้อง ล่าง ของ ส่วน ที่ มอง เห็น
เป็น เอว นั ้น เป็น ไฟ เหนื อ เอว ขึ้น ไป เหมือน ความ สุก ปลัง่
ประหนึ่ ง ทองสัมฤทธิที
์ ่แวบวาบ 3 ท่านยื่น ส่วนที่มีสัณฐาน
เป็นมือ นั ้น ออก มา จับ ผม ของ ข้าพเจ้า ปอย หนึ่ ง และ พระ
วิญญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้นระหว่างพิภพและสวรรค์ และนํา
ข้าพเจ้า มาถึง เยรู ซาเล็ม ในนิ มิตของพระเจ้า มายัง ทางเข้า
ประตู ด้าน เหนื อ ของ ลาน ชัน
้ ใน ซึ่ง เป็นที่ ตัง้ รู ป ของ ความ
หวงแหน ซึ่ง กระทํา ให้ บังเกิด ความ หวงแหน 4 ดูเถิด สง่า
ราศี ของพระเจ้า ของอิสราเอลก็อยูที
่ ่ นั่น เหมือนอย่างนิ มิต
ที่ ข้าพเจ้า ได้เห็น ใน ที่ราบ 5 แล้ว พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า
ว่า “บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย บัดนี้ จง เงย หน้า ขึ้น ไป ดู ทาง ทิศ
เหนื อ” ข้าพเจ้า จึง เงยหน้า ขึ้น มองไปดู ทางทิศ เหนื อ และ
ดูเถิด ทางทิศเหนื อของประตู แท่นบูชาในทางเข้า รู ปความ
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หวงแหน นี้ อยูที
่ ่ นั ่น 6 และ พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ยิง่ กว่า
นั ้นอีกว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าไม่เห็นหรือว่าเขาทําอะไร
คือ การก ระ ทํา อัน น่า สะอิดสะเอียน ที่ยิง่ ใหญ่ซึ่ง วงศ์ วาน
อิสราเอล กระทํา กัน อยูที
่ ่ นี่ ซึ่ง จะ ทําให้ เรา ออก ไป ให้ ไกล
จาก สถาน บริสุทธิ์ ของ เรา แต่เจ้า จง หัน กลับ มา อีก แล้ว
จะได้เห็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนที่ยิง่ ใหญ่กว่า นี้อีก ” 7 และ
พระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า มาถึง ประตูลาน และเมื่อ ข้าพเจ้า
มอง ดู ดูเถิด ก็เห็น ช่อง หนึ่ ง อยู่ ใน กําแพง 8 แล้ว พระองค์
ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย จง เจาะ เข้าไป
ใน กําแพง” และ เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ เจาะ เข้าไป ใน กําแพง แล้ว
ดูเถิด มีประตูอยูประตู
่
หนึ่ ง 9 และพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า
ว่า “จงเข้าไปดูสิ่ง ที่ น่า สะอิดสะเอียนอัน ชัว่ ร้ายซึ่ง เขากระ
ทํากันที่นี่ ” 10 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง เข้าไป และ ได้เห็น ดูเถิด
มีภาพสัตว์เลื้อยคลานในทุกรู ปแบบ และสัตว์ที่พึง รังเกียจ
และ รู ป เคารพ ทัง้ สิน
้ ของ วงศ์ วาน อิสราเอล ปรากฏ อยู่ บน
11
ผนั ง โดย รอบ
และ มี พวก ผู้ใหญ่แห่งวง ศ์ วาน อิสราเอล
เจ็ด สิบ คน ยืน อยู่ ข้าง หน้า รู ป เหล่า นั ้น และ มี ยา อา ซัน
ยาห์ บุตร ชาย ชา ฟาน ยืน อยู่ ใน หมู่ พวก เขา ทัง้ หลาย ต่าง
ก็มีกระถาง ไฟ อยู่ ใน มือ และ ควัน หนา ทึบ แห่ง เครือ
่ ง บูชา
12
ก็ ขึ้น ไป ข้าง บน แล้ว พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย เจ้าได้เห็น แล้ว มิใช่หรือ ว่า พวก ผู้ใหญ่ของ
วงศ์ วานอิสราเอลกระทําอะไรอยู่ในที่มืด ทุกคนต่างก็อยูใน
่
ห้อง รู ปภาพ ของ ตน เพราะ เขา ทัง้ หลาย พูด ว่า ‘พระ เย โฮ
วาห์ไม่ทอด พระเนตร เห็น เรา พระ เย โฮ วาห์ ทรง ทอด ทิง้
แผ่น ดิน นี้ เสีย แล้ว’ ” 13 พระองค์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ด้วย ว่า
“เจ้าจงหัน กลับ มาอีก แล้ว เจ้า จะเห็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน

เอเสเคียล 8:14

19

เอเสเคียล 9:2

ซึ่ง เขากระทํา ยิง่ กว่า นี้ อีก ” 14 แล้ว พระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า
มาถึง ทางเข้า ประตู พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ด้านเหนื อ
และ ดูเถิด ที่นั ่นมีผู้หญิง หลาย คน นั ่ง ร้องไห้ อาลัย เจ้า พ่อ
ทัม มุส 15 แล้ว พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “โอ บุตร แห่ง
มนุษย์เอ๋ย เจ้าได้เห็น แล้ว ใช่ไหม เจ้าจงหัน กลับ มาอีก แล้ว
จะเห็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนยิง่ กว่า สิง่ เหล่า นี้ อีก ” 16 แล้ว
พระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า เข้า มาในลานชัน
้ ในแห่ง พระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ ดูเถิด ตรงประตู พระวิหารของพระเยโฮ
วาห์ ระหว่าง มุข และ แท่ นบูชา มีชาย ประมาณ ยีสิ
่ บ ห้า คน
หัน หลัง ให้ พระวิหารแห่ง พระเยโฮวาห์ หน้า ของเขาหัน ไป
ทางทิศ ตะวัน ออก กําลัง นมัสการพระอาทิตย์ ตรงทิศ ตะวัน
ออกนั ้น 17 แล้ว พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “โอ บุตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย เจ้าได้เห็นแล้วใช่ไหม ที่วงศ์วานยูดาห์กระทําสิง่
ที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งเขากระทําอยูที
่ ่นี่ เป็นสิง่ เล็กน้ อยหรือ
ด้วยว่า เขากระทํา ให้แผ่นดิน เต็ม ไปด้วยความรุ นแรง และ
กลับมายัว่ ยุให้เราโกรธแล้ว ดูเถิด เขาทัง้ หลายเอากิง่ ไม้มา
แตะจมูก ของเขา 18 เพราะฉะนั ้น เราจะกระทํา ด้วยความ
พิโรธ นั ยน์ ตาของเราจะไม่ปรานี และเราจะไม่สงสาร แม้ว่า
เขาจะร้องด้วยเสียงอันดังใส่หูของเรา เราจะไม่ฟังเขา”

9
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าอยูเ่ บื้องหลังศัตรู ของอิสราเอล
แล้ว พระองค์ ทรงเปล่ง พระสุรเสียงดัง เข้าหู ข้าพเจ้า ว่า
“เจ้า ทัง้ หลาย ผู้ เป็น พนั กงาน ทําโทษ ประจํา เมือง จง เข้า
มา ใกล้ ให้ต่าง คน ถือ อาวุธ สําหรับ ทําลาย มา ด้วย” 2 และ
ดูเถิด มีชายหกคนเข้า มาจากทางประตูบน ซึ่ง หัน หน้า ไป
ทางเหนื อ ทุกคนถืออาวุธสําหรับฆ่ามา มีชายคนหนึ่ งนุ่งห่ม
1
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ผ้าป่าน หนี บหีบเครือ
่ งเขียนมากับคนเหล่านั ้นด้วย และเขา
ทัง้ หลายเข้าไปยืนอยูที
่ ่ข้างแท่นทองสัมฤทธิ์ 3 สง่าราศี ของ
พระเจ้า ของอิสราเอลได้ เหาะขึ้น ไปจากเครู บ แล้ว ซึ่ง เป็นที่
เคยสถิต ไปยัง ธรณี ประตูพระนิ เวศ และพระองค์ ตรัส เรียก
ชายผู้ที่นุ่งห่มผ้าป่าน ผู้ที่หนี บหีบเครือ
่ งเขียน 4 และพระเย
โฮวาห์ตรัสกับเขาว่า “จงผ่านไปท่ามกลางนครนั ้นให้ตลอด
คือ ตลอด ท่ามกลาง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ ทํา เครือ
่ งหมาย ไว้
บนหน้าผากของประชาชนที่ถอนหายใจ และรํา่ ไห้เพราะสิง่
ที่ น่า สะอิดสะเอียน ทัง้ สินที
้ ่ กระทํา กันท่า มก ลาง นคร นั ้น”
5 และพระองค์ ตรัส กับ คนอื่นๆซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ยนว
ิ ่า “จงผ่าน
ไปตลอดนครตามชายคนนั ้นไปและฆ่าฟันเสีย นั ยน์ ตาของ
เจ้า อย่า ได้ปรานี และ เจ้า อย่า สงสาร เลย 6 จง ฆ่า ให้ ตาย
ทัง้ คน แก่ คน หนุ่มๆ สาวๆ ทัง้ เด็กๆ และ ผู้หญิง แต่อย่า
เข้าใกล้ผู้ที่มีเครือ
่ งหมาย และจงเริม
่ ถานบริสุทธิข
์ อง
่ ต้นทีส
เรา” ดัง นั ้น เขา จึง ตัง้ ต้นกับ พวก คน แก่ผู้ซึ่ง อยูหน
่ ้า พระ
7
นิ เวศนั ้น แล้ว พระองค์ ตรัส กับ พวกเขาว่า “จงกระทํา ให้
พระนิ เวศเป็นมลทิน จงทิง้ ผู้ที่ถูกฆ่าให้เต็มลาน จงไปเถิด”
เขา ทัง้ หลาย จึง ออก ไป และ ฆ่า ฟันที่ ใน นคร 8 ต่อ มา ขณะ
ที่ เขากําลัง ฆ่า ฟัน อยู่ นั้น เหลือ ข้าพเจ้า แต่ลําพัง ข้าพเจ้า ก็
ซบหน้าลงถึงดินร้องว่า “อนิ จจา องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
พระองค์จะ ทรง ทําลาย คน อิสราเอล ที่เหลือ อยูนั
่ ้น ทัง้ สิน
้
ใน การ ที่พระองค์ทรง ระบาย ความ กริว้ ของ พระองค์ เหนื อ
เยรู ซาเล็ม หรือ” 9 แล้ว พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “ความ
ชัว่ ช้าของวงศ์วานอิสราเอลและยูดาห์ใหญ่ยิง่ นั ก แผ่นดินก็
เต็ม ไป ด้วย โลหิต และ ความ อ ยุติธรรม ก็ เต็ม นคร เพราะ
เขากล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ ทรงทอดทิง้ แผ่น ดิน นี้ แล้ว และ
พระ เย โฮ วาห์ไม่ทอด พระเนตร อีก’ 10 สําหรับ เรา นั ยน์ ตา
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ของเราจะไม่ปรานี และเราจะไม่สงสาร แต่เราจะตอบสนอง
ตาม การ ประพฤติ ของ เขา เหนื อ ศีรษะ ของ เขา ทัง้ หลาย”
11 และดูเถิด ชายคนที่ นุ่ง ห่ม ผ้า ป่ านหนี บ หีบ เครือ
่ งเขียน
นั ้น ได้นําถ้อยคํากลับมากล่าวว่า “ข้าพระองค์ได้กระทําตาม
ที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพระองค์ไว้นั ้นแล้ว”

10
1

การโปรยไฟแห่งการแก้แค้นเหนื อนครเยรู ซาเล็ม

แล้ว ข้าพเจ้า ก็มองดู ดูเถิด ที่ท้องฟ้า ซึ่ง อยู่ เหนื อ ศีรษะ
ของเหล่า เครู บ มีอะไรปรากฏขึ้น เหนื อ เครู บนน
ั ้ เหมือนไพ
ทูร ย์ มีสัณฐานคล้ายพระที่นั ่ง 2 และพระองค์ ตรัส กับ ชาย
ที่ นุ่ง ห่ม ผ้า ป่าน ว่า “จง เข้าไป ท่ามกลาง วง ล้อ ซึ่ง อยูภาย
่
ใต้เครู บ จงเอามือ กอบถ่านคุ จากท่ามกลางเหล่า เครู บ นํา
ไป โปรย เหนื อ นคร นั ้น” และ ชาย คน นั ้นก็เข้า ไป ท่ามกลาง
สายตาของข้าพเจ้า 3 ฝ่ายเหล่า เครู บนน
ั ้ ยืนที่ ด้านขวาของ
พระ นิ เวศ ขณะ เมื่อ ชาย คน นั ้น เข้าไป และ เมฆ ก็ คลุม อยู่
เต็ม ลานชัน
้ ใน 4 และสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ก็ขึ้น จากเค
รู บไปยังธรณี ประตูพระนิ เวศ และพระนิ เวศนั ้นก็มีเมฆคลุม
อยูเต็
่ ม และลานนั ้นก็ เต็ม ไปด้วยความสุกใสแห่ง สง่า ราศี
ของพระเยโฮวาห์ 5 และเสียงปีก ของเหล่า เครู บนนก
ั ้ ็ได้ยิน
ไป ถึง ลาน ชัน
้ นอก เหมือน พระ สุรเสียง ของ พระเจ้า ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิเมื
์ ่ อพระองค์ตรัส 6 และต่อมาเมื่อพระองค์มีพระ
บัญชาสัง่ ชายที่ น่ งุ ห่ม ผ้า ป่านว่า “จงไปเอาไฟมาจากกลาง
วงล้อ และจากกลางเหล่า เครู บ” ชายคนนั ้นก็เข้า ไปยืน อยู่
ข้างๆวงล้อ เหล่า นั ้น 7 เครู บ ตนหนึ่ ง ได้ ยื่นมือ ของตนออก
มาระหว่างเหล่าเครู บไปยังไฟซึ่งอยูร่ ะหว่างเหล่าเครู บ หยิบ
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ไฟขึ้น มาบ้าง และใส่ มือ ของชายที่ น่ งุ ห่ม ผ้า ป่าน ชายนั ้นก็
นําไฟออกไป
8

สิ่งที่มีชีวิตอยู่ (คือเครู บ) เป็นตัวแทนพระเจ้า

ปรากฏ ว่า ใน เห ล่า เค รู บนนม
ั ้ ี อะไร อยูใต้
่ ปีกอ ย่า
9
งมือมนุษย์ และข้าพเจ้ามองดู ดูเถิด มีวงล้ออยูสี
่ ่ อน
ั ข้างๆ
เหล่า เครู บ อยูข้
่ างเครู บ ตนละหนึ่ ง วงล้อ ลักษณะของวง
ล้อ นั ้น เหมือนแสงพลอยเขียว 10 ลักษณะสัณฐานวงล้อ ทัง้
สี่ นั ้นก็เหมือนกัน เหมือนวงล้อ ซ้อนในวงล้อ 11 เมื่อ วงล้อ
นี้ ไป ก็ไปได้ ข้างหนึ่ ง ข้างใดในข้างทัง้ สี่ โดยไม่ ต้องหัน เลย
ในเวลาไป ถ้า อัน หน้า มุ่ง หน้า ไปทางไหน วงล้ออันอ่นก
ื ็ ตาม
12
ไป โดย ไม่ ต้อง หัน ใน ขณะ ที่ไป และ ทัง้ ตัว ด้าน หลัง มือ
ปีก และ วงล้อมีนั ยน์ ตา เต็ม อยูรอบ
่
ทัง้ สี่ นั ้นก็มีวง ล้อ ของ
ตัว 13 วงล้อ เหล่า นั ้น ที่ข้าพเจ้า ได้ ยนก
ิ ับ หู เขาเรียกว่า “โอ
14
วงล้อกังหันเอ๋ย” มีหน้าสี่หน้าทัง้ นั ้น หน้าแรกเป็นหน้าเค
รู บ หน้าที่สองเป็นหน้ามนุษย์ และหน้าที่สามเป็นหน้าสิงโต
และที่สี่ เป็น หน้า นกอินทรี 15 และเหล่า เครู บก็ เหาะขึ้น เป็น
สิง่ ที่มีชีวิตอยูที
่ ่ข้าพเจ้า เคยเห็น อยู่ รม
ิ แม่ น้ํา เคบาร์ 16 เมื่อ
เห ล่า เค รู บ ไป วงล้อก็ ตาม ข้าง ไป ด้วย และ เมื่อ เห ล่า เค รู
บกางปีก ออกเพื่อบิ นขึ้น จากพิภพ วงล้อ เหล่านั ้นก็ไม่หัน ไป
จากข้างๆเหล่า เครู บ เลย 17 เมื่อ เหล่า เครู บหยุด นิ่ ง เหล่า
วงล้อก็หยุดนิ่ ง เมื่อเหล่าเครู บเหาะขึ้น เหล่าวงล้อกเ็ หาะขึ้น
ไปด้วย เพราะว่าวิญญาณของสิง่ ที่มีชีวิตอยู่นั้นอยู่ในวงล้อ
18 แล้ว สง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ได้ไปจากธรณี ประตูพระ
นิ เวศ สถิต เหนื อ เหล่า เครู บ 19 เมื่อ เหล่า เครู บออกไปก็ กาง
ปีก ออก บิน ขึ้น ไป จาก พิภพ ท่ามกลาง สายตา ของ ข้าพเจ้า
วงล้อก็ ตาม ข้าง ไป ด้วย และ ไป ยืน อยูที
่ ่ทาง เข้า ประตู ด้าน
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ตะวัน ออก ของ พระ นิ เวศ แห่ง พระ เย โฮ วาห์ และ สง่า ราศี
ของพระเจ้า ของอิสราเอลก็อยูเหนื
่
อ เครู บ เหล่า นั ้น 20 เหล่า
นี้ เป็นสิง่ ที่มีชีวิตอยูซ
่ ่ึงข้าพเจ้าได้เหน
็ ภายใต้พระเจ้าแห่งอิส
ราเอลที่ รม
ิ แม่ น้ํา เคบาร์ และข้าพเจ้า ทราบว่า เป็น เหล่า เค
21
รู บ เครู บทุกตนมีสี่หน้าและสี่ปีก และภายใต้ปีกมีสัณฐาน
เหมือนมือมนุษย์ 22 ส่วนสัณฐานของหน้าเหล่านั ้น เป็นหน้า
ทัง้ รู ปทัง้ ตัว ซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นทีร่ ม
ิ แม่น้ําเคบาร์ เครู บทุกตน
ออกตรงไปข้างหน้าของตน

11

พระเจ้าทรงพระพิโรธพวกเจ้านายที่มุสา
พระ วิญญาณ ได้ ยก ข้าพเจ้า ขึ้น และ นํา ข้าพเจ้า มายัง
ประตูด้านตะวันออกของพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ซ่ึงหัน
หน้า ไปทิศ ตะวัน ออก ดูเถิด ที่ทางเข้า ประตูมีผู้ชายอยูยี
่ ่สิบ
ห้า คน และ ท่ามกลาง นั ้น ข้าพเจ้า เห็น ยา อา ซัน ยาห์บุตร
ชาย อัส ซูร ์ และ เป-ลา ที ยาห์บุตร ชาย เบ ไน ยาห์ เจ้า นาย
แห่งประชาชน 2 และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย คนเหล่านี้ คือผู้ที่ออกอุบายทําความบาปผิด และ
เป็นผู้ให้คําปรึกษาที่ชว
ั ่ ร้ายในนครนี้ 3 ผู้กล่าวว่า ‘เวลายังไม่
มาใกล้เลย ให้เราปลูกบ้านเถิด นครนี้ เป็น หม้อ ขนาดใหญ่
และเราเป็น เนื้ อ’ 4 โอ บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย เพราะฉะนั ้น จง
พยากรณ์ กล่าวโทษเขา จงพยากรณ์ เถิด ” 5 พระวิญญาณ
ของ พระ เย โฮ วาห์ ลง มา ประทับ บน ข้าพเจ้า และ พระองค์
ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “จงกล่าวเถิด ว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ ว่า โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้าคิด ดัง นั ้น และ เรา รู สิ
้ ่ง
6
ทัง้ หลาย ที่เข้า มา ใน ใจ ของ เจ้า เจ้าได้ทวีคนที่เจ้า ได้ ฆ่า
ในนครนี้ และทิง้ คนที่ถูกฆ่า เต็ม ตามถนนหนทางไปหมด
1
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7 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า จึง ตรัสดัง นี้ ว่า

คน
ทัง้ หลายที่เจ้าได้ ฆ่า ซึ่ง เจ้า ได้ ทิง้ ไว้ท่ามกลางนครนี้ เขาทัง้
หลายเป็น เนื้ อ และนครนี้ เป็น หม้อ ขนาดใหญ่ แต่เราจะนํา
เจ้า ออกมาจากท่ามกลางนั ้น 8 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ตรัสว่า เจ้ากลัว ดาบ และเราจะนํา ดาบมาเหนื อ เจ้า 9 เรา
จะ นํา เจ้า ออก มา จาก ท่ามกลาง นั ้น และ มอบ เจ้า ไว้ ใน มือ
ของคนต่างด้าว และจะทําการพิพากษาลงโทษเจ้า 10 เจ้า
จะ ถูก ดาบ ล้ม ลง เรา จะ ลงโทษ เจ้า ที่ พรมแดน อิสราเอล
และ เจ้า จะ ได้ ทราบ ว่า เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ 11 นคร นี้ จะ
ไม่ใช่หม้อ ขนาดใหญ่ ของเจ้า ที่เจ้าจะเป็น เนื้ อ ในท่ามกลาง
นั ้น เรา จะ พิพากษา เจ้า ที่ พรมแดน อิสราเอล 12 และ เจ้า
จะ ทราบ ว่า เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ เจ้า มิได้ดําเนิ น
ตาม กฎ เกณฑ์ ของ เรา หรือ ปฏิ บัติตาม คํา ตัดสิน ของ เรา
แต่ได้ประพฤติตามลักษณะท่าทางของประชาชาติทัง้ หลาย
ที่อยูรอบ
่
เจ้า” 13 อยูมา
่ เมื่อ ข้าพเจ้า กําลัง พยากรณ์ อยู่ เปลาที ยาห์บุตรชายเบไนยาห์ก็สิน
ิ แล้วข้าพเจ้าก็ ซบหน้า
้ ชีวต
ลงถึงดินร้องเสียงดังว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เจ้าข้า
พระองค์จะทรงกระทํา ให้ คนอิสราเอลที่เหลือ อยูนั
่ ้น สิน
้ สุด
เลยทีเดียวหรือ พระเจ้าข้า”
คนสัตย์ซ่ือบางคนจะได้รอดพ้น
พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า อีกว่า
15 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย พี่น้ องของเจ้า คือพี่น้องของเจ้าเอง
คือ ญาติที่มี สิทธิไถ่
์ คืน สิ้ นทั ้ งวง ศ์ วาน อิสราเอล หมด ด้วย
กัน คือบุคคลที่ ชาวเยรู ซาเล็ม ได้กล่าวว่า ‘เจ้าทัง้ หลายจง
เหิน ห่างไปจากพระเยโฮวาห์ แผ่นดิน นี้ ทรงมอบไว้แก่เรา
เป็น กรรมสิทธิ’์ 16 เพราะฉะนั ้น จงกล่าวว่า ‘องค์พระผู้ เป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า แม้เราได้ ยา้ ยเขาให้ หา่ งออกไปอยู่
14

เอเสเคียล 11:17

25

เอเสเคียล 11:24

ท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย แม้เราได้ กระจายเขาไปอยู่
ท่ามกลางประเทศทัง้ ปวง เราก็จะเป็นสถานบริสุทธิ์อน
ั เล็ก
สําหรับเขาในประเทศที่เขาจะได้ไปอยู’่
อิสราเอลจะกลับคืนมาและรับความรอด
เพราะ ฉะนั ้น จง กล่าว ว่า ‘องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า
ตรัสดังนี้ ว่า เราจะรวบรวมเจ้ามาจากชนชาติทัง้ หลาย และ
ชุมนุมเจ้า จากประเทศที่เจ้ากระจัดกระจายไปอยูนั
่ ้น และ
18
เรา จะ มอบ แผ่นดินอิส รา เอล ให้แก่เจ้า ’ และ เขา จะ มา
ที่นั ่น เขา จะ เอา สิง่ ที่ น่า รังเกียจ ทัง้ สิน
้ ของ เมือง นั ้น และ
สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน ทัง้ สิน
้ ของ เมือง นั ้น ออก ไป เสีย จาก
ที่นั ่น 19 และเราจะให้จิตใจเดียวแก่เขา และเราจะบรรจุจิต
วิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า เราจะนํา ใจหิน ออกไปเสีย จากเนื้ อ
ของเขา และจะให้ใจเนื้ อแก่เขา 20 เพื่อเขาจะดําเนิ นตามกฎ
เกณฑ์ของเรา และรักษากฎของเราและกระทําตาม เขาทัง้
หลายจะเป็น ประชาชนของเรา และเราจะเป็น พระเจ้า ของ
เขาทัง้ หลาย 21 แต่คนเหล่านั ้นทีใ่ จของเขาดําเนิ นตามจิตใจ
แห่ง สิง่ ที่ น่า รังเกียจของเขาและสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนของ
เขา เราจะตอบสนองต่อวิถีทางของเขาเหนื อศีรษะของเขา
เอง องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ”
17

สง่าราศีของพระเจ้าออกจากกลางนครเยรู ซาเล็ม เอเส
เคียลถูกนํากลับไปยังเมืองเคลเดีย
22 แล้ว เหล่า เครู บก็ กางปี ก ออก วงล้อก็อยูข้
่ างๆ และสง่า
ราศี ของพระเจ้าของอิสราเอลก็อยูเหนื
่
อสิง่ เหล่านั ้น 23 สง่า
ราศี ของพระเยโฮวาห์ ข้น
ึ ไปจากกลางนคร ไปสถิต อยู่ บน
ภูเขา ซึ่ง อยู่ ทาง ด้าน ตะวัน ออก ของ นคร นั ้น 24 ต่อ มา พระ
วิญญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้น และนําข้าพเจ้ามาด้วยนิ มิตโดย
พระวิญญาณของพระเจ้า ถึง เมืองเคลเดีย มาสู่พวกที่ถูกก
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วาดไปเป็น เชลย แล้วนิมิตที่ ข้าพเจ้า ได้เห็นนั ้นก็ ข้น
ึ ไปจาก
25
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จึง ได้ บอกถึง บรรดาสิง่ ต่างๆซึ่ง พระเย
โฮวาห์ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าให้พวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย
ทราบ

12
หมายสําคัญถึงเวลาที่ยูดาห์ออกจากเยรู ซาเล็ม

พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มา ถึง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย เจ้า อาศัย อยู่ ท่ามกลาง วงศ์ วาน ที่ มัก กบฏ
ผู้มีตาเพื่อดู แต่ดูไม่เห็น ผู้มีหูเพื่อฟัง แต่ฟังไม่ได้ยน
ิ เพราะ
เขา ทัง้ หลาย เป็น วงศ์ วาน ที่ มัก กบฏ 3 เพราะ ฉะนั ้น บุตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย เจ้า จง จัด เตรียม ข้าว ของ สําหรับ ตน เพื่อ
การถูก กวาดไปเป็น เชลย และจงไปเป็น เชลยในเวลากลาง
วัน ท่ามกลาง สายตา ของ เขา เจ้า จะ ต้อง ไป เป็น เชลย จาก
สถานที่ ของเจ้า ไปยังอีก ที่หน่งึ ในสายตาของเขา บางทีเขา
อาจ จะ พินิจ พิเคราะห์ดูได้ แม้ว่า เขา เป็น วงศ์ วาน ที่ มัก
กบฏ 4 เจ้าจงเอาข้าวของของเจ้า ออกมาในเวลากลางวัน
ท่ามกลางสายตาของเขา เหมือนข้าวของเพื่อการถูกกวาด
ไปเป็นเชลย เจ้าจงออกไปในเวลาเย็นท่ามกลางสายตาของ
เขา ออกไปอย่างผู้ถูกกวาดไปเป็น เชลย 5 จงเจาะกําแพง
ท่ามกลางสายตาของเขา แล้วออกไปตามรู กําแพงนั ้น 6 จง
ยกข้าวของใส่บ่าของเจ้าท่ามกลางสายตาของเขา แล้วแบก
ออก ไป ใน เวลา มืด เจ้า จง คลุม หน้า เสีย อย่า ให้เห็น แผ่น
ดิน เพราะ เรา กระทํา เจ้า ให้ เป็น หมาย สําคัญ แก่วงศ์วาน
อิสราเอล” 7 ข้าพเจ้า ก็ กระทํา ตาม ที่ ข้าพเจ้า รับ บัญชา มา
ข้าพเจ้า นํา ข้าว ของ ออก มา ใน เวลา กลาง วัน เหมือน ข้าว
ของ เพื่อ การ ถูก กวาด ไป เป็น เชลย ใน เวลา เย็น ข้าพเจ้า ก็
1
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เจาะกําแพงด้วยมือของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าออกไปในเวลา
มืด แบกสัมภาระของข้าพเจ้า ไปท่ามกลางสายตาของเขา
8 ในเวลาเช้า พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า ว่า
9 “บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย วงศ์วานอิสราเอลคือ วงศ์ วานที่ มัก
กบฏนั ้น ได้พูดกับเจ้ามิใช่หรือว่า ‘เจ้าทําอะไร’ 10 จงกล่าวแก่
เขาว่า ‘องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ภาระเกี่ยวกับ
เจ้านายคนนั ้นในเยรู ซาเล็ม และวงศ์ วานอิสราเอลทัง้ หมด
ซึ่ง อยู่ ในนครนั ้น’ 11 จงกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้า เป็น หมายสําคัญ
สํา หรับท่าน ที่ข้าพเจ้า ได้ กระทํา แล้วนี้ เขาทัง้ หลายจะถูก
กระทํา อย่างเดียวกัน เขาจะถูก กวาดไปเป็น เชลย’ 12 และ
เจ้า นายคนนั ้น ผู้อยูท่
่ ามกลางเขา จะยกข้าวของขึ้น ใส่ บ่า
ในเวลามืด และออกไป เขาทัง้ หลายจะเจาะกําแพงและนํา
ออกไปทางนั ้น ท่านจะคลุม หน้า ของท่าน เพื่อ ว่า ท่านจะไม่
แลเห็น แผ่น ดิน ด้วยตาของท่านเอง 13 และเราจะกางข่าย
ของเราคลุมท่าน และท่านจะติดกับ ของเรา และเราจะนํา
ท่านเข้าไปในบาบิ โลนแผ่น ดิน ของคนเคลเดีย ถึง กระนั ้น
ท่านจะยัง แลไม่เห็น แผ่น ดิน นั ้น และท่านจะต้องตายที่นั ่น
14 บรรดาผู้ที่ อยูรอบท่
่
านนั ้น เราจะกระจายเขาไปตามลม
ทุก ทิศา นุทิศ รวม ทัง้ ผู้ ช่วย และ บรรดาก อง ทัพ ของ ท่าน
ด้วย และเราจะชัก ดาบออกไล่ ตามเขาไป 15 และเมื่อ เราให้
เขากระจัดกระจายไปอยูท
่ ่ามกลางประชาชาติ และกระจาย
เขา ไป ตาม ประเทศ ต่างๆ เขา จึง จะ ทราบ ว่า เรา คือ พระ เย
โฮวาห์ 16 แต่เราจะละบางคนในพวกเขาไว้ จากดาบ จาก
การ กันดาร อาหาร และ จาก โรค ระบาด เพื่อ เขา จะ ได้ เล่า
ถึง การกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเขาท่ามกลาง
ประชาชาติซ่ึงเขาไปอยูนั
่ ้น และเขาจะทราบว่าเราคือพระเย
โฮวาห์”
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การเป็นเชลยและการร้างเปล่าใกล้เข้ามาแล้ว
17 พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มา ถึง ข้าพเจ้า อีกว่า
“บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย จงรับ ประทานอาหารของเจ้า ด้วย
ตัว สัน
่ และ ดื่มน้าํ ด้วย ความ สะทก สะท้าน และ ด้วย ความ
ระมัดระวัง 19 และ กล่าว แก่ ประชาชน ของ แผ่น ดิน นั ้นว่า
องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ เกี่ย วกับ พลเมือง แห่ง
กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ เกี่ยว กับ แผ่นดินอิส รา เอ ล ว่า เขา จะ
รับประทานอาหารของเขาด้วยความระมัดระวัง และดื่มน้าํ
ด้วย อก สัน
่ ขวัญ หาย เพราะ ว่า สารพัด ที่มีอยูใน
่ แผ่น ดิน
ของเขาจะสูญหายไปหมด เนื่ องด้วยความรุ นแรงของคน
ทัง้ ปวง ที่อยูใน
่ แผ่น ดิน นั ้น 20 และ เมือง ที่มีคน อาศัย อยู่
จะถูก ทิง้ ไว้เสีย เปล่า และแผ่น ดิน นั ้นก็ จะรกร้าง และเจ้า
จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์” 21 พระวจนะของพระเย
โฮ วาห์ มา ถึง ข้าพเจ้า ว่า 22 “บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย สุภาษิ ต
ซึ่ง เจ้า ทัง้ หลายมีที่กล่าวถึง แผ่นดินอิส ราเอลว่า ‘วัน นั ้นก็
ไกล ออก ไป และ นิ มิต ทุก เรือ
่ ง ก็เหลว ’ นั ้น เจ้า หมาย ว่า
กระไร 23 เพราะ ฉะนั ้น จง บอก เขา ว่า ‘องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เราจะให้ สุภาษิ ต บทนี้ สิ้น สุด เสียที เขา
จะ ไม่ใช้เป็น สุ ภาษิ ตอีก ใน อิสราเอล แต่จง กล่าว แก่ เขา ว่า
วัน นั ้นก็ใกล้แค่คืบ และนิ มิตทุก เรือ
่ งก็ จะสําเร็จ 24 เพราะ
จะ ไม่มีนิมิต ปลอม หรือ คํา ทํานาย ประจบ ประ แจง ใน วงศ์
วานอิสราเอลอีก เลย 25 แต่เราคือ พระเยโฮวาห์ จะพูด คํา
ที่ เราจะพูด และจะต้องเป็น ไปตามคํา นั ้น จะไม่ ล่าช้า ต่อ
ไปอีก แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว่า โอ วงศ์วานที่
มัก กบฏ เอ๋ย ใน สมัย ของ เจ้า นี่ แหละ เรา จะ ลัน
่ วาจา และ
26
จะ กระทํา ตาม นั ้น’ ” พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง
ข้าพเจ้า อีกว่า 27 “ดูเถิด บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย วงศ์วาน ของ
18
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อิสราเอลกล่าวว่า ‘นิ มิตที่ เขาเห็นเป็นเรือ
่ งของอีกหลายวัน
ข้างหน้า และเขาพยากรณ์ ถึงเวลาที่ หา่ งไกลโน้ น’ 28 เพราะ
ฉะนั ้น จงกล่าวแก่ เขาว่า องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง
นี้ ว่า บรรดาถ้อยคําของเราจะไม่ล่าช้าอีกต่อไปเลย แต่วาจา
ที่ เราลัน
่ ออกมานั ้น จะต้องเป็น ไปจริง องค์พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ”

13
1

บรรดาผู้พยากรณ์ เท็จต้องระวังตัว

พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มา ถึง ข้าพเจ้า ว่า
“บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย เจ้า จง พยากรณ์ กล่าว โทษ
ผู้พยากรณ์ ของ อิสราเอล ที่พยากรณ์ และ กล่าว แก่ คน เห
ล่านั ้นที่พยากรณ์ ตามอําเภอใจของตนว่า ‘จงฟัง พระวจนะ
ของ พระ เย โฮ วาห์’ 3 องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง
นี้ ว่า วิบัติแก่ผู้พยากรณ์ โฉด เขลา ผู้ติด ตาม วิญญาณ
ของ ตนเอง และ ไม่ เคย ได้เห็ นอะ ไร เลย 4 โอ อิสราเอล
เอ๋ย ผู้พยากรณ์ ของ เจ้า เหมือน สุนัข จิง้ จอก ท่ามกลาง สิง่
ปรักหัก พัง 5 เจ้าไม่ได้ขึ้น ไป ถึงที่ชํารุ ด และ ไม่ได้สร้าง รัว้
ต้นไม้ เพื่อ วงศ์ วาน อิสราเอล เพื่อ ให้ตัง้ อยูได้
่ ใน สงคราม
ใน วัน แห่ง พระ เย โฮ วาห์ 6 เขา ทัง้ หลาย เห็น นิ มิต เท็จ และ
ทํานาย มุสา เขา กล่าว ว่า ‘พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า’ ใน เมื่อ
พระ เย โฮ วาห์มิได้ทรง ใช้ เขา ไป เขา ทําให้ คน อื่น หวัง ว่า
เขา จะ รับรอง ถ้อยคํา ของ เขา 7 เจ้า ได้ เคย เห็น นิ มิต เท็จ
และ เคย ทํานาย มุสามิใช่หรือ ใน เมื่อ เจ้า กล่าว ว่า ‘พระ เย
โฮ วาห์ตรัสว่า’ ทัง้ ที่เรา มิได้พูดเลย” 8 เพราะ ฉะนั ้น องค์
พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า “เพราะ เจ้า กล่าว เท็จ
และ ได้เห็นนิ มิตมุสา องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสว่า
2
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เพราะ ฉะนั ้น ดูเถิด เรา เป็น ปฏิปักษ์ กับ เจ้า 9 มือ ของ เรา
จะ ต่อสู้ผู้พยากรณ์ ผู้เห็นนิ มิต เท็จ และ ผู้ให้คํา ทํานาย มุสา
เขา จะ ไม่ได้เข้า อยู่ ใน สภา แห่ง ประชาชน ของ เรา หรือ ขึ้น
ทะเบียน อยู่ ใน ทะเบียน ของ วงศ์ วาน อิสราเอล และ เขา จะ
ไม่ได้เข้า ใน แผ่นดินอิส รา เอล และ เจ้า จะ ทราบ ว่า เรา คือ
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า 10 เพราะว่า เออ เพราะว่าเขาทัง้
หลายได้นําประชาชนของเราให้หลง โดยกล่าวว่า ‘สันติภาพ
’ เมื่อไม่มีสันติภาพเลย และเพราะว่าเมื่อมีคนสร้างกําแพง
ดูเถิด คนอื่นก็ฉาบด้วยปูนขาว 11 จงกล่าวแก่ผู้ที่ฉาบปูนขา
วนั ้นว่า กําแพงนั ้นจะพัง จะมีฝนตกท่วม และเจ้า โอ ลูกเห็บ
ใหญ่เอ๋ย จะตกลงมา และลมพายุ จะฉี ก มัน 12 ดูเถิด เมื่อ
กําแพงพัง ลง เขาจะไม่พูดกับท่านหรือ ว่า ‘ปูนขาวที่เจ้าได้
ฉาบนั ้นอยูที
่ ่ไหนเล่า’ 13 เพราะฉะนั ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เรา จะ กระทํา ให้ลม พายุฉี ก มัน ด้วย ความ
กริว้ ของเรา และด้วยความโกรธของเราจะมี ฝนท่วม ด้วย
ความกริว้ ของเราจะมีลูกเห็บใหญ่ทําลายเสีย 14 และเราจะ
พัง กําแพงซึ่ง เจ้า ฉาบด้วยปูน ขาวนั ้น และให้ พัง ลงถึงดิน
รากกําแพงนั ้น จึง จะปรากฏ เมื่อ กําแพงพัง เจ้าทัง้ หลาย
จะพินาศอยูที
่ ่กลางกําแพง และเจ้า จะทราบว่า เราคือ พระ
เยโฮวาห์ 15 เราจะให้ ความพิโรธของเราสําเร็จ บนกําแพง
และบนคนเหล่านั ้นที่ ฉาบกําแพงด้วยปูน ขาว และเราจะ
พูดกับเจ้าว่า ‘กําแพงไม่มีอีกแล้ว ผู้ที่ฉาบปูนขาวก็ไม่มีด้วย
’ 16 คือ ผู้พยากรณ์ แห่งอิส รา เอล ซึ่ง พยากรณ์ เกี่ยว ถึง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม และ ได้เห็นนิ มิต แห่ง สันติภาพ ของ เมือง นั ้น ใน
เมื่อไม่มีสันติภาพ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ
17 เจ้า บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย เจ้าจงมุ่ง หน้า ต่อสู้ บรรดาบุตร
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สาว แห่ง ชนชาติ ของ เจ้า ผู้พยากรณ์ ตาม อําเภอ ใจ ของ
ตนเอง จงพยากรณ์ กล่าวโทษเขา 18 และกล่าวว่า องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า วิบัติแห่ง หญิง ที่ เย็บ ปลอก
ไสยศาสตร์ สําหรับ ใส่ ช่อง แขน เสื้อ ทัง้ สิน
้ และ ทํา ผ้า คลุม
ศีรษะให้คนทุกขนาดเพื่อล่าวิญญาณ เจ้าจะล่าวิญญาณซึ่ง
เป็นของประชาชนของเรา และจะรักษาวิญญาณอื่นๆให้คง
ชีวต
ิ อยู่ เพื่อ ผลกําไรของเจ้า หรือ 19 เจ้าจะกระทํา ให้ เรามัว
หมองท่ามกลางประชาชนของเรา ด้วยเห็น แก่ ข้าวบาร์เลย์
เพียงหลายกํา มือ และขนมปัง เพียงหลายชิน
้ เพื่อ สังหาร
คนที่ไม่สมควรจะตาย และไว้ชีวิต คนที่ไม่ควรจะมีชีวิ ตอยู่
โดยการมุสาของเจ้า ต่อ ประชาชนของเราที่ ฟัง คํา มุสานัน
้
20 ด้วยเหตุ นี้ องค์พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด
เราต่อสู้ปลอกไสยศาสตร์ของเจ้า ซึ่งเจ้าใช้ล่าวิญญาณเพื่อ
ให้ เขา บิน ไป และ เรา จะ ฉี ก ปลอก ไสยศาสตร์ นั้น เสีย จาก
แขนของเจ้า ทัง้ หลาย และเราจะปล่อยวิญญาณเหล่า นั ้น
ไป คือวิญญาณที่เจ้าล่าเพื่อให้เขาบินไป 21 ผ้าคลุมของเจ้า
เราก็ จะฉี ก เสีย ด้วย และช่วยประชาชนของเราให้ พ้น จาก
มือของเจ้า และเขาจะไม่เป็นเหยื่อในมือของเจ้าต่อไป และ
เจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 22 เพราะเจ้า ได้ กระทํา
ให้ คนชอบธรรมท้อใจด้วยการมุสา ทัง้ ที่เราไม่ได้กระทํา ให้
เขาเศร้า ใจเลย และเจ้า ได้ทําให้มือ ของคนชัว่ แข็ง แรงขึ้น
เพื่อมิให้เขาหัน กลับ จากทางชัว่ ของเขา โดยสัญญาว่า เขา
จะ ได้ชีวิ ต รอด 23 เพราะ ฉะนั ้น เจ้า จะ ไม่ได้เห็น เรือ
่ ง เหลว
ไหลหรือ ทํานายเหตุการณ์ ในอนาคตอีก ด้วยว่า เราจะช่วย
ประชาชนของเราให้พ้นจากมือของเจ้า แล้วเจ้าจะทราบว่า
เราคือพระเยโฮวาห์”
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พระเจ้าทรงตักเตือนพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล

พวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลบางคนมาหาข้าพเจ้า และมา
นั ่งอยูหน
่ ้าข้าพเจ้า 2 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึง
ข้าพเจ้า ว่า 3 “บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย คน เหล่า นี้ ได้ยึด เอา รู ป
เคารพ ของ เขา ไว้ ใน ใจ และ วาง สิง่ ที่ สะดุด ให้ ทําความ ชัว่
ช้า ไว้ ข้างหน้า เขา ควรที่ เราจะยอมตัว ให้ เขาถามเราหรือ
4 เพราะฉะนั ้น จงพูดกับ เขาและกล่าวแก่ เขาว่า องค์พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า คนใดในวงศ์ วานอิสราเอลเอา
รู ป เคารพ ของ เขา ไว้ ใน ใจ และ วาง สิง่ ที่ สะดุด ให้ ทําความ
ชัว่ ช้า ไว้ข้างหน้า เขาและยัง มาหาผู้พยากรณ์ เราคือ พระเย
โฮวาห์ จะตอบเขาเองด้วยเรือ
่ งรู ป เคารพมากมายของเขา
นั ้น 5 เพื่อ เรา จะ ได้ ยึด จิตใจ ของ วงศ์ วาน อิสราเอล ผู้เหิน
ห่างไปจากเราทุก คนด้วยเรือ
่ งรู ป เคารพของเขา 6 เพราะ
ฉะนั ้น จงกล่าวแก่วงศ์วานอิสราเอลว่า องค์พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า จงกลับ ใจและหัน กลับ จากรู ป เคารพ
ของเจ้า เสีย และจงหัน หน้า ของเจ้า เสีย จากบรรดาสิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียนของเจ้า 7 เพราะว่าคนใดในวงศ์วานอิสราเอล
หรือ คนต่างด้าวคนใดที่ อาศัย อยู่ ในอิสราเอล ผู้ซึ่ง แยกตัว
เขาจากเรา ยึด เอารู ป เคารพของเขาไว้ ในใจของเขา และ
วาง สิง่ ที่ สะดุด ให้ ทําความ ชัว่ ช้า ไว้ ตรง หน้า ของ เขา แล้ว
ยัง จะมาหาผู้พยากรณ์ เพื่อ ขอถามเขาเกี่ยวกับ เรา เราคือ
พระเยโฮวาห์ จะตอบเขาเอง 8 และเราจะมุ่ง หน้า ของเรา
ต่อสู้ คน นั ้น เรา จะ ทําให้ เขา เป็น หมาย สําคัญ และ เป็น คํา
ภาษิ ต และจะตัด เขาออกเสีย จากท่ามกลางประชาชนของ
เรา และ เจ้า จะ ทราบ ว่า เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ 9 และ ถ้า
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ผู้พยากรณ์ ถูกหลอกลวงกล่าวคําหนึ่ งคําใด เราคือพระเยโฮ
วาห์ได้ลวงผู้พยากรณ์ คนนั ้น และเราจะเหยียดมือ ของเรา
ออกต่อสู้เขา และจะทําลายเขาเสียจากท่ามกลางอิสราเอล
ประชาชนของเรา 10 เขาทัง้ หลายจะต้องทนรับ โทษเพราะ
ความชัว่ ช้า ของเขา โทษของผู้พยากรณ์ และโทษของผู้ ขอ
ถามจะเหมือนกัน 11 เพื่อว่าวงศ์วานอิสราเอลจะไม่หลงเจิน
่
ไปจากเราอีก หรือ ไม่กระทํา ตัว ให้มลทิน ด้วยการละเมิด ทัง้
หลายของตนอีก แต่เขาทัง้ หลายจะเป็น ประชาชนของเรา
และเราจะเป็น พระเจ้า ของเขา องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ตรัสดังนี้ ”
นครเยรู ซาเล็มจะไม่รอดพ้น

12

และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า อีกว่า
เมื่อ แผ่น ดิน กระทํา บาปต่อ เราโดย
ประพฤติ ละเมิดอย่างน่า เศร้า ใจ เราก็ จะเหยียดมือ ของเรา
ออกเหนื อ แผ่น ดิน นั ้น และจะทําลายอาหารหลัก เสีย และ
จะ ส่ง การ กันดาร อาหาร มา เหนื อ แผ่น ดิน นั ้น และ จะ ตัด
มนุษย์และสัตว์ออกเสียจากแผ่นดินนั ้น 14 ถึงแม้ว่ามนุษย์
ทัง้ สามนี้ คือ โนอาห์ ดาเนี ยล และโยบ อยูในแผ่
่
น ดิน นั ้น
เขาก็ จะเอาแต่ชีวิต ของตนให้พ้น เท่านั ้น ออกมาด้วยความ
ชอบธรรมของเขา องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ 15 ถ้า
เรา กระทํา ให้สัตว์ร้าย ทัง้ หลาย ผ่าน แผ่น ดิน นั ้น และ พวก
มัน ทําให้แผ่น ดิน เสีย ไป เพื่อ ให้เป็นที่รกร้าง จน ไม่มีผู้ใด
ผ่านเข้าไปได้ เพราะสัตว์ รา้ ยนั ้น 16 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระ
เจ้า ตรัสว่า เรามีชีวิ ตอยูแน่
่ ฉั นใด แม้ว่า บุรุษ ทัง้ สามอยู่ ใน
แผ่น ดิน นั ้น เขา ทัง้ หลาย จะ ช่วย บุตร ชาย หญิง ให้ รอดพ้น
ไม่ได้ เฉพาะตัว เขาเองจะรอดพ้น ไปได้ แต่แผ่นดิน นั ้น จะ
รกร้างเสีย 17 หรือ ถ้า เรานํา ดาบมาเหนื อ แผ่น ดิน นั ้น และ
13 “บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย
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กล่าวว่า ‘ดาบเอ๋ย จงผ่านแผ่นดินนั ้นไปโดยตลอด’ เพื่อเรา
จะตัด มนุษย์ และสัตว์ออกเสีย จากแผ่น ดิน นั ้น 18 องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว่า แม้บุรุ ษ ทัง้ สามจะอยู่ ในนั ้น เรา
มีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด เขาทัง้ หลายจะช่วยบุตรทัง้ ชายหญิง ให้
รอดพ้นไม่ได้ เฉพาะตัวเขาเองจะรอดพ้นไปได้ 19 หรือถ้าเรา
ส่ง โรคระบาดเข้า มาในแผ่น ดิน นั ้น และเทความเดือดดาล
ของ เรา ออก เหนื อ เมือง นั ้น ด้วย โลหิต เพื่อ ตัด มนุษย์ และ
สัตว์ ออกเสีย จากแผ่น ดิน นั ้น 20 ถึง แม้วา่ โนอาห์ ดาเนี ย
ล และ โย บอ ยู่ ใน แผ่น ดิน นั ้น องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า
ตรัสว่า เรามีชีวิ ตอยูแน่
่ ฉั นใด เขาทัง้ หลายจะช่วยบุตรทัง้
ชายหญิง ให้ รอดพ้น ไม่ได้ เขาจะช่วยเฉพาะชีวต
ิ ของเขาให้
21
รอดพ้นได้ ด้วยความชอบธรรมของเขา เพราะองค์ พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า จะรุ นแรงยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด
เมื่อเราส่งการพิพากษาอันร้ายกาจทัง้ สี่ ประการของเรามา
เหนื อ กรุ ง เยรู ซาเล็ม คือ ดาบ การกัน ดาร อาหาร สัตว์ร้าย
และโรคระบาด เพื่อ ตัด มนุษย์ และสัตว์ ออกเสีย จากเมือง
นั ้น 22 ดูเถิด แม้จะมีคนรอดตายเหลืออยู่ในนครนั ้น นําเอา
บุตรชายและบุตรสาวทัง้ หลายของเขาออกมา ดูเถิด เมื่อ
เขาทัง้ หลายออกมาหาเจ้า เจ้าจะได้เหน
็ ทางและการกระทํา
ของเขา เจ้าจะเบาใจในเรือ
่ งการร้าย ซึ่ง เราได้ นํา มาเหนื อ
เยรู ซาเล็ม คือ บรรดาสิง่ ที่ เราได้ นํา มาเหนื อ นครนั ้น 23 คน
เหล่า นั ้น จะทําให้เจ้าเบาใจ เมื่อ เจ้า ได้เห็ นทางและการกระ
ทําทัง้ หลายของเขาแล้ว และเจ้าจะทราบว่า เรามิได้กระทํา
บรรดา สิง่ ที่ เรา ได้ กระทํา ไว้แล้ว ใน นคร นั ้น ด้วย ปราศจาก
เหตุผล องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ”
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เยรู ซาเล็มถูกทําลายเหมือนต้นองุ่นที่ถูกไฟเผาเสีย
พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มา ถึง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย ต้น เถา องุนว
่ ิ เศษ กว่า ต้นไม้อื่น และ วิเศษ
กว่า ไม้ กิง่ หนึ่ ง ซึ่ง อยู่ ท่ามกลาง ต้นไม้ ใน ป่า หรือ 3 เขา เอา
ไม้ ต้น เถาองุน
่ ไปทํา อะไรบ้างหรือ คนเอาไปทํา ขอสําหรับ
แขวนภาชนะอัน ใดหรือ 4 ดูเถิด เขาใช้ เป็น ฟืน ใส่ไฟ เมื่อ ไฟ
ไหม้ปลายทัง้ สองแล้ว กลางก็ เป็นถ่าน จะใช้ประโยชน์ อะไร
ได้หรือ 5 ดูเถิด เมื่อมันยังดีอยูก็
่ มิได้ใช้ ประโยชน์ อะไร เมื่อ
ถูก ไฟไหม้ เป็น ถ่านแล้ว ยิงม
่ ีประโยชน์ น้ อยลง จะใช้ ทํา อะไร
ได้ บ้าง เล่า 6 เพราะ ฉะนั ้น องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า จึง
ตรัสดัง นี้ ว่า ต้น เถาองุน
่ ซึ่ง อยู่ ท่ามกลางต้นไม้ ในป่า เราทิง้
ให้ มัน เป็น ฟืน ใส่ไฟเสีย ฉั นใด เราจะทิง้ ชาวเยรู ซาเล็ม ฉั น
นั ้น 7 เราจะมุ่งหน้าของเราต่อสู้เขา แม้ว่าเขาจะหนี ออกจาก
ไฟอัน หนึ่ ง ไฟอีกอัน หนึ่ งก็ ยงั จะเผาผลาญเขา และเมื่อ เรา
มุ่งหน้าของเราต่อสู้เขา เจ้าจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์
8 องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เราจะกระทําให้แผ่นดิน
นั ้นรกร้างไป เพราะเขาได้ประพฤติละเมิด”
1

16
เยรู ซาเล็มเหมือนหญิงแพศยา คือไม่สัตย์ซ่ือ
1 พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า อีกว่า
2 “บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย จง ให้ เยรู ซาเล็ม ทราบ ถึง สิง
่ ที่ น่า
3
สะอิดสะเอียน ของ ตัว เธอ เอง และ กล่าว ว่า องค์พระ ผู้
เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสอย่าง นี้ แก่เยรู ซาเล็ม ว่า ดัง้ เดิม และ
กําเนิ ด ของ เจ้า เป็น แผ่น ดิน ของ คน คา นา อัน พ่อ ของ เจ้า
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เป็น คนอาโมไรต์ และแม่ ของเจ้า เป็น คนฮิต ไทต์ 4 พูดถึง
กําเนิ ด ของเจ้า ในวันที่เจ้าเกิด มานั ้น เขามิได้ตัด สายสะดือ
และ เขา ก็มิได้ใช้นํ้า ล้าง ชําระ เจ้า มิได้เอา เกลือ ถู มิได้เอา
ผ้า พัน เจ้า ไว้ 5 ไม่มีตา สัก ดวง หนึ่ ง สงสาร เจ้า ที่จะ เมตตา
เจ้า และ กระทํา สิง่ เหล่า นี้ ให้เจ้า เจ้า ถูก ทอด ทิง้ ใน พื้น ทุ่ง
เพ ราะ ในวันที่เจ้า เกิด นั ้น เจ้า เป็นที่รังเกียจ 6 และ เมื่อ เรา
ผ่านเจ้า ไป เห็น เจ้า ดิน
้ กระแด่วๆอยู่ ในกองโลหิต ของเจ้า
เราก็พูดกับ เจ้า ในกองโลหิต ของเจ้า ว่า ‘จงมีชีวิ ตอยู’่ เออ
เราก็พูดกับ เจ้า ในกองโลหิต ของเจ้า ว่า ‘จงมีชีวิ ตอยู’่ 7 เรา
ได้ กระทํา ให้เจ้าทวีคูณ เหมือน อย่าง พืช ใน ท้อง นา เจ้า ก็
เติบโต และ สูง ขึ้น จน เป็น สาว เต็ม ตัว ถัน ของ เจ้า ก็ ก่อ รู ป
ขึ้นมา และขนของเจ้าก็งอก ทัง้ ๆที่เจ้าเคยเปลือยเปล่าและ
ล่อนจ้อน 8 และเมื่อเราผ่านเจ้าไปอีกครัง้ หนึ่ งและมองดูเจ้า
ดูเถิด เจ้ามีอายุรู จั
้ กรักแล้ว เราก็ขยายชายเสื้อคลุมเจ้าและ
ปกคลุมความเปลือยเปล่าของเจ้าไว้ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้า ตรัสว่า เออ เราก็ ปฏิญาณและกระทํา พันธสัญญากับ
เจ้า และเจ้า ก็ เป็น ของเรา 9 และเราก็ เอาเจ้า อาบนํ้า ล้าง
โลหิต เสีย จาก เจ้า และ เจิม เจ้า ด้วย นํ้ามัน 10 เรา แต่ง ตัว
เจ้า ด้วยเสื้อ ปัก และเอารองเท้า หนั ง ของตัว แบดเจอร์สวม
ให้เจ้า เราพันเจ้าไว้ด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด และคลุมเจ้าไว้
ด้วยผ้าไหม 11 เราแต่งตัวเจ้าด้วยเครือ
่ งอาภรณ์ สวมกําไล
12
มือให้เจ้า และสวมสร้อยคอให้เจ้า เราเอาเพชรพลอยเม็ด
หนึ่ งใส่หน้าผากเจ้า และใส่ตุ้มหูที่หูของเจ้า และสวมมงกุฎ
งาม ไว้ บน ศีรษะ ของ เจ้า 13 เรา ก็ ประดับ เจ้า ด้วย ทองคํา
และเงิน และเสื้อผ้า ของเจ้า ก็ เป็น ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ผ้า
ไหม และ ผ้า ปัก เจ้า กิน ยอด แป้ง นํ้า ผึ้ง และ นํ้ามัน เจ้า
งาม เลิศ ทีเดียว และ เจ้า เจริญ ขึ้น เป็น ชัน
้ จ้าว 14 ชื่อ เสียง
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ของเจ้า ก็ ลือ ไปท่ามกลางประชาชาติ เพราะความงามของ
เจ้า ด้วยความงามนั ้นก็สมบูรณ์ ทีเดียว เนื่ องจากความสง่า
งามที่ เราได้ทุ่ม เทให้เจ้า องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง
นี้ แหละ 15 แต่เจ้า วางใจ ใน ความ งาม ของ เจ้า และ ได้เล่น
ชูเพราะชื
้
่อ เสียงของเจ้า ไม่ว่า ผู้ ใดจะผ่านมา เจ้าก็ให้หลง
ระเริง ไป ด้วย การ เล่น ชู้ ของ เจ้า 16 เจ้า เอา เสื้อผ้า ของ เจ้า
บ้าง และ เจ้า ได้ สร้าง บรรดา ปูชนีย สถาน สูง ประ ดับอย่าง
หรู หรา แล้วก็เล่นชูอยู
่
้น ไม่เคยมีเหมือนอย่างนี้ ต่อไป
้ บนนั
ก็ไม่มีเหมือน 17 เจ้ายัง เอาเครือ
่ งรู ป พรรณอัน งามของเจ้า
ซึ่ง เป็น ทองคํา ของเราและเงิน ของเรา ซึ่ง เราได้ให้แก่เจ้า
แล้วเจ้าสร้างเป็นรูปผู้ชายสําหรับเจ้า และเจ้าก็เล่นชูอยู
่ บ
้ กั
18
รู ป เหล่า นั ้น
เจ้า เอา เครือ
่ ง แต่ง ตัวที่ ปัก ไป ห่ม รู ป เหล่า
นั ้น ไว้ และ วาง นํ้ามัน และ เครือ
่ ง หอม ของ เรา ไว้ ข้าง หน้า
19
มัน
อาหาร ที่ เรา ให้แก่เจ้าก็เหมือน กัน คือ เรา เลี้ยง เจ้า
ด้วย ยอด แป้ง นํ้ามัน และ นํ้า ผึ้ง เจ้า ก็ เอา มา วาง ข้าง หน้า
มัน ให้เป็นก ลิน
่ หอม ที่พึงใจ และ ก็ เป็น อย่าง นั ้น องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ แหละ 20 ยิง่ กว่า นั ้นอีก เจ้าได้ นํา
บุตรชายของเจ้าและบุตรสาวของเจ้า ซึ่งเจ้าได้ให้บังเกิดมา
เพื่อ เรา และเจ้า ก็ได้ถวายบูชาแก่ มัน เพื่อ ให้ มัน เผาผลาญ
การเล่น ชู้ของเจ้า เป็น สิง่ เล็ก น้ อยอยูหรื
่ อ 21 เจ้าจึง ได้ ฆ่า ลูก
ของเราถวายแก่รู ปเหล่า นั ้น โดยให้ลุยไฟ 22 และในการอัน
น่า สะอิดสะเอียนของเจ้า และการเล่น ชู้ ของเจ้า เจ้ามิได้ระ
ลึก ถึง วันที่เจ้ายัง เด็ก อยู่ เมื่อ เจ้า เปลือยเปล่า และล่อนจ้อน
และ มัว หมอง อยู่ ใน กอง เลือด ของ เจ้า 23 ต่อ มา ภาย หลัง
จาก ความ ชัว่ ร้าย ทัง้ สิน
้ ของ เจ้า (องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ
เจ้า ตรัสว่า วิบัติ วิบัติแก่เจ้า ) 24 เจ้าได้ สร้างห้องหลังคาโค้ง
สําหรับ ตัว ถนน ทุก สาย เจ้า ก็ สร้าง สถาน ที่ สูง สําหรับ ตัว
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หัว ถนนทุก แห่ง เจ้า สร้างที่ สูง ของเจ้า และเอาความงาม
ของ เจ้า มา ทํา ลามก อ้า เท้า ของ เจ้า ให้ผู้ที่ผ่าน ไป มา ไม่ ว่า
ใคร และทวี การเล่น ชู้ ของเจ้า 26 เจ้าได้เล่น ชูกั
ิ ต์
้ บ คนอียป
ซึ่ง เป็น เพื่อน บ้าน ที่ มักมาก ของ เจ้า ทวีการ เล่น ชู้ ของ เจ้า
เพื่อ กระทํา ให้ เรา กริว้ 27 ดูเถิด เรา จึง เหยียด มือ ของ เรา
ออกต่อสู้เจ้า และลดอาหารส่วนแบ่ง ของเจ้า ลง และมอบ
เจ้า ไว้ให้แก่พวกที่เกลียดเจ้า ให้ เขากระทํา ตามใจชอบ คือ
บรรดาบุตรสาวคนฟี ลิ ส เตีย ผู้ซึ่ง ละอายในความประพฤติ
อันลามกของเจ้า 28 เจ้ายัง เล่น ชู้กับ คนอัสซีเรียด้วย เพราะ
ว่า เจ้า ไม่รู จั
้ กอม
ิ่ เออ เจ้าเล่น ชู้ กับ เขาทัง้ หลาย ถึง กระนั ้น
เจ้า ก็ ยงั ไม่อิม
่ ใจ 29 เจ้ายัง ทวี การเล่น ชู้ ของเจ้า ในแผ่น ดิน
คานาอันกับคนเคลเดีย ถึงแม้กับแผ่นดินนี้ เจ้าก็ยงั ไม่อิม
่ ใจ
30 องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า แหมใจของเจ้าเป็ นโรค
รัก เสีย จริงๆในเมื่อ เจ้า กระทํา สิง่ เหล่า นี้ ซึ่ง เป็นการกระทํา
ของ หญิง แพศยา ไพร่ๆ 31 คือ สร้าง ห้อง หลังคา โค้ง ไว้ที่หัว
ถนนทุก แห่ง และสร้างสถานที่ สูง ของเจ้า ไว้ ตามถนนทุก
สาย ถึง กระนั ้น เจ้า ก็ ยงั ไม่ เหมือนหญิง แพศยา เพราะเจ้า
ดู หมิน
่ สิน จ้าง 32 เป็น ภรรยาที่ แพศยาจัด ดูซิ ยอมรับ รอง
แขกแปลกหน้า แทนที่ จะรับรองสามี 33 ผู้ชายย่อมให้ ของ
แก่ หญิง แพศยาทุก คน แต่เจ้ากลับ ให้สิ่ง ของแก่ คนรัก ทัง้
หลายของเจ้า ทุก คน ให้สินบนชัก ให้ เขาเข้า มาจากทุกด้าน
เพื่อ การ เล่น ชู้ ของ เจ้า 34 ฉะนั ้น เจ้า จึง ผิดกับหญิงอ่น
ื ใน
เรือ
่ งการเล่น ชู้ ของเจ้า ไม่มีใครมาวิงวอนให้เล่น ชูและเจ้
า
้
กลับ ให้สิน จ้าง ขณะ เมื่อ ไม่มีผู้ใด ให้สิน จ้าง แก่เจ้า เพราะ
ฉะนั ้น เจ้า จึง แตก ต่าง กัน 35 เหตุฉะนี้ โอ แพศยา เอ๋ย จง
ฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 36 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระ
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เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เพราะ ความ โสโครก ของ เจ้า ก็ เท ออก เสีย
แล้ว และการเปลือยเปล่าของเจ้าก็ เผยออก โดยการเล่นชู้
ของเจ้า กับ คนรัก ของเจ้า และกับ บรรดารู ป เคารพซึ่ง เป็น
สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน ของ เจ้า และ โดย โลหิต ลูก ของ เจ้า
ที่เจ้าถวายให้แก่มัน 37 เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะรวบรวม
คนรัก ของเจ้า ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เป็น ผู้ที่เจ้าเพลิดเพลิน ด้วย ทุกคน
ที่เจ้ารัก และทุก คนที่เจ้าเกลียด เราจะรวบรวมเขาให้ มา
ต่อสู้เจ้าจากทุกด้านและจะเผยความเปลือยเปล่า ของเจ้า
ต่อ หน้า เขา เพื่อ เขาจะได้เห็น ความเปลือยเปล่า ทัง้ สิน
้ ของ
38
เจ้า และเราจะพิพากษาเจ้าดังที่ เขาพิพากษาหญิงที่ล่วง
ประเวณี และกระทําให้โลหิตตก และเราจะนําเอาโลหิตแห่ง
ความกริว้ และความหวงแหนมาเหนื อ เจ้า 39 และจะมอบ
เจ้าไว้ในมือชู้ของเจ้า เขาจะทําลายห้องหลังคาโค้งของเจ้า
ลง และจะทําลายสถานที่ สูงของเจ้า เขาจะปลดเอาเสื้อผ้า
ของเจ้า และจะเอาเครือ
่ งรู ป พรรณอัน งามของเจ้า ไปเสีย
ปล่อย ให้เจ้า เปลือย เปล่า และ ล่อนจ้อน 40 เขา ทัง้ หลาย จะ
นํา ฝูง คนมาต่อสู้เจ้า และเขาจะขว้างเจ้า ด้วยก้อนหิน และ
ฟัน เจ้า ด้วยดาบของเขา 41 และเขาจะเอาไฟเผาบ้านเรือน
ของเจ้า และทําการพิพากษาลงโทษเจ้า ท่ามกลางสายตา
ของผู้ หญิง เป็นอัน มาก เราจะกระทํา ให้เจ้าหยุด เล่น ชู้ และ
เจ้า จะไม่ให้สินจ้างอีก ต่อ ไป 42 เราจะระบายความกริว้ ของ
เรา ใส่เจ้าให้หมด ความ หวงแหน จะ พราก จาก เจ้า ไป เรา
จะสงบและไม่กรวอ
ิ้ ีก เลย 43 เพราะว่า เจ้า มิได้ระลึก ถึง วัน
เมื่อ เจ้า ยัง เด็ก แต่ได้กระทํา ให้ เรา กลัด กลุ้มด้วย สิง่ เหล่า
นี้ ทัง้ สิน
้ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสว่า เพราะ ฉะนั ้น
ดูเถิด เราจะตอบสนองต่อ วิถี ทางของเจ้า เหนื อ ศีรษะ เจ้า
แล้ว เจ้า จะ มิได้ประพฤติการ ชัว่ ช้า ลามก เพิม
่ เข้า กับ การ
อัน น่า สะอิดสะเอียน ทัง้ สิน
้ ของ เจ้า หรอก 44 ดูเถิด ทุก คน
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ที่ใช้สุภาษิ ต จะ ใช้ สุภาษิ ต ต่อ ไป นี้ ใน เรือ
่ ง เจ้า คือ ‘แม่เป็น
อย่างไร ลูกสาว ก็ เป็น อย่าง นั ้น’ 45 เจ้า เป็น ลูกสาว ของ แม่
ของเจ้า ผู้เกลียดสามีและบุตรของตน เจ้าเป็นสาวคนกลาง
ของพี่ และน้ องสาวของเจ้า ผู้เกลียดชัง สามี และบุตรของ
ตน แม่ของ เจ้า เป็น คน ฮิต ไทต์ พ่อ ของ เจ้า เป็น คน อา โม
ไรต์ 46 และ พี่ สาว ของ เจ้า คือ สะ มา เรีย ผู้อยูกั
่ บ บุตร สาว
เหนื อ เจ้า ทางด้านซ้าย และน้ องสาวของเจ้า ผู้อยูทางด้
่
าน
ขวา ของ เจ้า คือ โส โด มกับลูก สาว ของ เธอ 47 ถึง กระนั ้น
เจ้าก็ไม่ได้ดําเนิ นตามทางทัง้ หลายของเขา หรือกระทําตาม
การอัน น่า สะอิดสะเอียนของเขา แต่เพราะว่า นั ่น เป็น เรือ
่ ง
เล็ก น้ อยเกิน ไปแล้ว แล้ว เจ้า ก็ ทรามกว่า พวกเขาในบรรดา
วิถี ทาง ของ เจ้า 48 องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสว่า เรา
มีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด โสโดมน้ องสาวของเจ้า กับ บุตรสาวของ
เขา ก็มิได้กระทํา อย่าง ที่เจ้า และ ลูกสาว ของ เจ้า ได้กระทํา
49 ดูเถิด นี่ แหละ เป็ น ความ ชัว
่ ช้า ของ โส โดม น้ อง สาว ของ
เจ้าคือตัว เธอและลูกสาวของเธอมี ความจองหอง มีอาหาร
เหลือ รับ ประทาน และ มี ความ สบาย เกิน ไม่ชูกําลังมือ คน
ยากจน และ คน ขัดสน 50 เขา หยิง่ ยโส และ กระทํา สิง่ น่า
สะอิดสะเอียน ต่อ หน้า เรา เพราะ ฉะนั ้น เรา จึง เอา เขา ออก
ไปเสีย ให้ พ้นๆตามที่ เราเห็นว่าดี 51 สะมาเรีย ไม่ได้ทําบาป
ถึงครึง่ ของเจ้า แต่เจ้าได้ทวีการอันน่าสะอิดสะเอียนยิง่ กว่า
เขาทัง้ สอง และโดยการอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้ สินที
้ ่เจ้าทํา
นั ้น ก็กระทํา ให้พีและน้
่
องสาวของเจ้า ดู เหมือนชอบธรรม
52 เจ้า ผู้ ซึ่ง ได้ พิพากษา พี่ และ น้ อง สาว ของ เจ้า จง ทน รับ
ความอับอายขายหน้า ของเจ้า เองด้วย เพราะบาปของเจ้า
ซึ่ง เจ้า ได้ ทํา นั ้น น่า สะอิดสะเอียนยิง่ กว่า เขาไปอีก เขาจึงมี
ความชอบธรรมมากกว่าเจ้า เออ เจ้าจงฉงนสนเท่ห์ไปด้วย
และจงทนรับ ความอับอายขายหน้า ของเจ้า เพราะเจ้า ได้
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กระทํา ให้พี่และน้ องสาวของเจ้า ดู เหมือนชอบธรรม 53 เมื่อ
เราจะให้เขากลับสู่ สภาพเดิม ทัง้ สภาพเดิมของโสโดมและ
บุตรสาวและสภาพเดิมของสะมาเรียและบุตรสาว เราก็ จะ
ให้เจ้ากลับสู่สภาพเดิมของเจ้าท่ามกลางเขาด้วย 54 เพื่อเจ้า
จะทนรับความอับอายขายหน้าของเจ้า และละอายสิง่ ที่เจ้า
กระทํา แล้วทงั ้ สิน
้ ให้ เป็นการปลอบใจแก่เขา 55 เมื่อ ส่วนพี่
และน้ องสาวของเจ้า โสโดมกับ บุตรสาวของเธอจะได้กลับ
สู่ สภาวะเดิม ของตน และสะมาเรียกับ บุตรสาวของเธอจะ
กลับ สู่ สภาวะเดิม ของตน ส่วนเจ้า และบุตรสาวของเจ้า จะ
กลับ ไปยัง ภาวะเดิม ของเจ้า 56 ในสมัย ที่เจ้าเย่อ หยิง่ อยูนั
่ ้น
ปากของเจ้า ไม่ได้กล่าวถึง โสโดมน้ องสาวของเจ้า มิใช่หรือ
57 คือก่อนความชัว
่ ร้ายของเจ้า จะได้ เผยออก เหมือนเวลา
ที่เจ้าเป็นสิง่ ที่น่าตําหนิ แก่บุตรสาวของซีเรียและบรรดาผู้ที่
อยูล้
่ อมรอบเธอ คือบุต รสาวของฟี ลิ ส เตีย ผู้ที่ อยูล้
่ อ มรอบ
58
ซึ่งดู หมิน
่ เจ้า เจ้าต้องรับ โทษความชัว่ ช้า ลามกของเจ้า
และการอัน น่า สะอิดสะเอียนของเจ้า พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ แหละ 59 เพราะองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เรา
จะ กระทํา แก่เจ้า อย่าง ที่เจ้า ได้ กระทํา แล้วนัน
้ ผู้ ดูหมิน
่ คํา
60
ปฏิญาณและหัก พันธสัญญา ถึง กระนั ้น เราจะระลึก ถึง
พันธสัญญาของเรา ซึ่ง เราทํา ไว้ กับ เจ้า ในสมัย เมื่อ เจ้า ยัง
สาว อยู่ และ เรา จะ สถาปนา พันธ สัญญา นิ รัน ดร์ไว้กับ เจ้า
61 แล้ว เจ้า จะ ระลึก ถึง ทาง ทัง
้ หลาย ของ เจ้า และ มีความ
ละอาย เมื่อ เจ้า รับทัง้ พี่ และน้ องสาวของเจ้า และเรามอบ
ให้แก่เจ้าเป็นบุตรสาว แต่ไม่ใช่ตามพันธสัญญาซึ่งทําไว้กับ
เจ้า 62 เรา จะ สถาปนา พันธ สัญญา ของ เรา ไว้ กับ เจ้า และ
เจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 63 เพื่อ เจ้า จะจํา ได้ และ
สนเท่ห์ และเพราะความละอายของเจ้า เจ้าจะไม่ อ้า ปาก
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พูด อีก เมื่อ เราลบมลทิน บาปทุก สิง่ ที่เจ้าได้ กระทํา มาแล้ว
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ”

17
คําอุปมาเรือ
่ งนกอินทรีสองตัว

พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย จง ยก ปริศนา และ กล่าว เป็น คํา อุปมา
แก่วงศ์วานอิสราเอล 3 ว่า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดัง
นี้ ว่า มีนกอินทรีมหึมาตัวหนึ่ ง ปีกใหญ่และขนปีกก็ยาว มีขน
มากมายหลายสี มายัง เลบานอนและจิก ยอดต้นสนสี ดาร์
4 มัน หัก ยอดกิงอ
่ ่อนแล้วก็ คาบไปยัง แผ่น ดิน พาณิ ชย์ และ
วางไว้ ในหัว เมืองของพ่อค้า ทัง้ หลาย 5 แล้วมันก็ เอาเมล็ด
พืช แห่ง แผ่น ดิน ไปปลูก ไว้ในที่ดินอุดม มัน เอาเมล็ด ไว้ข้าง
นํ้า มาก หลาย ตัง้ ไว้ อย่า งกับกงิ่ ต้น หลิว 6 เมล็ดก็ งอก ขึ้น
มาและเติบโตขึ้น เป็น เถาองุน
่ เตี้ย แผ่แขนงไพศาล แขนง
ทัง้ หลาย ของ ต้น นี้ ก็ทอด มายัง ตัว นก อินทรี และ ราก ก็ ยัง
คงอยูใต้
่ มัน เมล็ด จึงบัง เกิด เป็น เถา แตกแขนงสาขาและ
ออกใบ 7 แต่มีนกอินทรีตัว มหึมาอีก ตัว หนึ่ ง มีปีกใหญ่ และ
มี ขนมาก ดูเถิด องุน
่ เถานั ้น ชอนรากมาหานกอิน ทรีตัวนี้
และแตกแขนงตรงมาที่มัน เพื่อ ให้มัน รดนํ้า ให้ จากร่องที่
ปลูก อยูนั
่ ้น 8 นกได้ ย้ายมัน ไปปลูก ไว้ ในที่ดินดีใกล้นํ้า มาก
หลาย เพื่อให้แตกแขนงและบังเกิดผล และเป็นเถาองุนที
่ ่มี
เกียรติ 9 เจ้าจงกล่าวว่า องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง
นี้ ว่า เถา นั ้น จะ เจริญ ขึ้น ได้หรือ นก นั ้น จะ ไม่ ถอน ราก มัน
ขึ้น และ เด็ด ผล เพื่อ ให้ เถา เหีย
่ วแห้ง เสีย หรือ เถา นั ้นก็ จะ
เหีย
่ วแห้ง ไป ตรง ใบ อ่อน ที่ งอก ขึ้น แล้ว โดย ไม่ ต้อง อาศัย
อํานาจอัน ยิง่ ใหญ่ หรือ ประชาชนเป็นอัน มากเพื่อ ถอนเถา
1
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ออกจากรากของมัน 10 ดูเถิด เมื่อมัน ย้ายไปปลูก เถานั ้นก็
งอกงามดีหรือ เมื่อ ลมทิศ ตะวัน ออกพัด ถูก มัน เข้า มัน จะ
ไม่เหี่ยวแห้ง ไปหรือ มัน จะเหีย
่ วแห้ง ไปถึง ร่องที่ มัน เกิด มา
นั ้นไม่ใช่หรือ”

การกบฏของเศเดคียาห์นําการทําลายมาสู่อิสราเอล
พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า อีกว่า
12 “บัดนี้ จงกล่าวแก่วงศ์วานที่ มัก กบฏนั ้นว่า ท่านทัง
้ หลาย
ไม่ ทราบ หรือ ว่า สิ่ง เหล่า นี้ มีความ หมาย ว่า กระไร จง บอก
เขา ว่า ดูเถิด กษั ตริยกรุ
์ งบา บิ โลน ได้มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
และ กวาด เอา กษั ตริย์ และ เจ้า นาย ทัง้ หลาย พา มา ยัง
กษั ตริย์ที่กรุ งบา บิโลน 13 และ พระองค์ได้ทรง เอา เชื้อ พระ
วงศ์ผู้หน่งึ และทํา พันธสัญญากับท่านผู้ นั้น ให้ เขาปฏิญาณ
ตัว คน สําคัญๆ ของ แผ่น ดิน พระองค์ได้กวาดต้อน เอา
ไป 14 เพื่อ ว่า ราช อาณา จักรนัน
้ จะ ตํ่าต้อย ยก ตัว ขึ้นอีก
ไม่ได้ และ ใน การ ที่ รักษา พันธ สัญญา ของ พระองค์ จะ คง
ยัง่ ยืน อยูได้
่ 15 แต่กษั ตริยได้
์ กบฏ ต่อ พระองค์ โดย ส่ง ราช
ทูต ไปยังอียป
ิ ต์ ด้วย หวัง ว่า จะ ได้ ม้า และ กองทัพ ใหญ่โต
กษั ตริยจะ
์ กระทํา สําเร็จ หรือ ผู้ที่กระทํา เช่น นี้ จะ หนี ไป
รอด หรือ ถ้า ท่าน หัก พันธ สัญญา ยัง จะ รอดพ้น ได้อีก หรือ
16 องค์พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสว่า เรามีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด
ท่าน จะ ต้อง ตาย ท่ามกลาง บา บิโลน ใน ที่ที่กษั ตริยองค์
์
นั ้น
ประทับอยู่ คือ กษั ตริย์ผู้ได้ทรงตัง้ ท่านให้ เป็นกษั ตริย์ และ
ท่าน ได้ดูหมิน
่ คํา ปฏิญาณ ต่อ พระองค์ และ ได้ หัก พันธ
สัญญา ที่ ทํา ไว้ กับ พระองค์ 17 ฟาโรห์ประกอบ ด้วย กอง
ทัพอัน ใหญ่ โต และ ผู้คน มากมาย จะ ไม่ ช่วย ท่าน ผู้นั ้น ใน
การ สงคราม ใน เมื่อ เขา ก่อ เชิง เทิน และ ก่อ กําแพง ล้อม
เพื่อ จะ ขจัด คน เป็นอัน มาก เสีย 18 เพราะ เหตุ ท่าน ดู หมิน
่
11
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คํา ปฏิญาณ และ หัก พันธ สัญญา และ ดูเถิด เพราะ ท่าน
ปฏิญาณตัว และยัง กระทํา สิง่ ทัง้ ปวงเหล่า นี้ ท่านจึง จะหนี
ไป ให้ พ้น ไม่ได้ 19 เพราะ ฉะนั ้น องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า
ตรัสดัง นี้ ว่า เรามีชีวิตอยูฉั
่ นใด เพราะคํา ปฏิญาณต่อ เราที่
เขาดู หมิน
่ และพันธสัญญาของเราที่ เขาหักเสีย เราจะตอบ
สนองให้ตกเหนื อศีรษะของท่านผู้นั ้น 20 เราจะกางข่ายของ
เรา คลุม เขา และ เขา จะ ติดกับ ของ เรา และ เรา จะ นํา เขา
เข้าไปในบาบิโลน และพิจารณาพิพากษาเขาที่ นั่น ในเรือ
่ ง
21
การ ละเมิด ที่ เขา ได้ ละเมิด ต่อ เรา และ บรรดา ผู้ลี้ภัยกับ
กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของเขานั ้น จะล้ม ลงด้วยดาบ และผู้ที่เหลือ
อยูจะ
่ กระจาย ไป ตาม ลม ทุก ทิศา นุทิศ และ เจ้า จะ รู ้ วา่ เรา
คือ พระเยโฮวาห์ที่ได้ลัน
่ วาจาไว้แล้ว ” 22 องค์พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า “เราเองจะเอาแขนงจากยอดสูง ของ
ต้นสนสี ดาร์และปลูก ไว้ เราจะหักกงอ
ิ่ ่อ นของมัน ออกเสีย
และ เรา เอง จะ ปลูก มัน ไว้ บน ภูเขา ยอด สูง 23 เรา จะ ปลูก
มัน ไว้ บนภูเขาสูง ของอิสราเอล เพื่อ จะแตกกิง่ และบังเกิด
ผล และเป็นต้น สนสี ดาร์ที่มี เกียรติ และนกทุก ชนิ ด จะมา
อาศัย อยูใต้
่ มัน นกทุก อย่างจะมาทํา รัง อยูที
่ ่ร่ม กิง่ ของมัน
24 และ ต้นไม้ทุก ต้น ใน ทุ่ง จะ ทราบ ว่า เรา คือ พระ เย โฮ วาห์
กระทํา ต้นไม้ สูง ให้ ต่ํา ลง และกระทํา ต้นไม้ ต่ํา ให้ สูง ขึ้น ทํา
ต้นไม้เขียวให้แห้งไป และทําต้นไม้แห้งให้งามสดชื่น เราคือ
พระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว เราได้กระทําเช่นนั ้น”

18

คําปรึกษาทังด
้ ีและชัว่ แก่พวกเชลย
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายัง ข้าพเจ้า อีกว่า 2 “เจ้า
ทัง้ หลาย มี เจตนา อย่างไร ใน การก ล่า วสุ ภาษิ ต ข้อ นี้ อัน
1
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เกี่ยวกับ แผ่นดินอิส ราเอลว่า ‘บิดารับ ประทานองุน
่ เปรีย
้ ว
3
และ บุตร ก็เข็ด ฟัน ’ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสว่า
เรา มีชีวิ ตอ ยูแน่
่ ฉั นใด เจ้า ทัง้ หลาย จะ ไม่มีโอกาส ใช้ สุ
ภาษิ ตนี้อีก ใน อิสราเอล 4 ดูเถิด ชีวิต ทัง้ สิน
้ เป็น ของ เรา
ชีวิต ของ บิดา เป็น ของ เรา ฉั นใด ชีวิต ของ บุตร ชาย ก็ เป็น
ของ เรา ฉั น นั ้น ชีวิต ใด ทําบาป ก็ จะ ตาย 5 แต่ถ้า คน ใด
ชอบ ธรรม และ กระทํา ความ ยุติธรรม และ ความ ชอบ ธรรม
6 ถ้า คน นั ้นมิได้รับ ประทาน ที่ บน ภูเขา หรือ เงย หน้า ขึ้น
นมัสการ รู ป เคารพ แห่ง วงศ์ วาน อิสราเอล มิได้กระทํา ให้
ภรรยาของเพื่อนบ้านมลทิน หรือ เข้า ใกล้ผู้หญิง ในเวลาที่
เธอมี มลทิน ประจํา เดือน 7 มิได้บีบ บังคับ ผู้หน่งึ ผู้ใด แต่คืน
ของ ประกัน ให้แก่ลูก หนี้ ไม่เคย ใช้ ความ รุ นแรง ปล้น ผู้ใด
ให้อาหารของเขาแก่ผู้ที่หิว และให้เสื้อผ้าคลุมกายที่เปลือย
8 มิได้ให้เขายืมเพื่อหาดอกเบี้ย หรือมิได้รับเงินเพิม
่ หดมือไว้
ได้ถอนมือจากความชัว่ ช้า กระทําความยุติธรรมอันแท้จริง
ระหว่าง มนุษย์ กับ มนุษย์ด้วย กัน 9 ดําเนิ น ตาม กฎ เกณฑ์
ของ เรา และ รักษา คํา ตัดสิน ของ เรา เพื่อ ประพฤติอย่าง
ถูก ต้อง คน นั ้น เป็น คน ชอบ ธรรม เขา จะ มีชีวิ ตดํา รง
อยูแน่
่
องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ แหละ 10 ถ้า
เขามีบุตรชายเป็น โจร ผู้กระทํา ให้ โลหิต ตก ผู้ได้กระทํา สิง่
เหล่า นี้ สิ่ง เดียว แก่พี่ น้ อง 11 ผู้มิได้กระทํา ตาม หน้าที่เหล่า
นี้ แต่รับ ประทานบนภูเขา กระทํา ให้ ภรรยาของเพื่อนบ้าน
มลทิน 12 กดขี่คนจนและคนขัดสน ได้ใช้ความรุ นแรงแย่ง
ชิง เอา ของ ผู้ อื่น ไป ไม่ยอม คืน ของ ประกัน แหงน ตา ขึ้น
นมัสการ รู ป เคารพ และ กระทํา การ อัน น่า สะอิดสะเอียน
13 ให้ยืมด้วย หาด อก เบี้ย และ หาเงิน เพิม
่ เขา ควร จะ มีชีวิ
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ต ต่อ ไป หรือ เขา จะ ไม่มีชีวิ ตอ ยู่ เขา ได้ กระทํา บรรดา สิง่ ที่
น่า สะอิดสะเอียน เหล่า นี้ เขา จะ ต้อง ตาย แน่ ให้โลหิต ของ
ผู้ นั ้น ตก อยู่ บน ผู้ นั ้น เอง 14 แต่ ดูเถิด ถ้า ชาย คน นี้ มีบุตร
ชาย ผู้ แล เห็น บาป ทัง้ สิน
้ ซึ่งบิ ดา ของ เขา ได้กระทํา และ
ตรึก ตรอง และมิได้กระทํา ตาม 15 มิได้รับ ประทานบนภูเขา
หรือ เงยหน้า ขึ้น นมัสการรู ป เคารพแห่ง วงศ์ วานอิสราเอล
มิได้กระทํา ให้ ภรรยาของเพื่อนบ้านมลทิน 16 มิได้บีบ บังคับ
ผู้ใด ไม่เรียกร้องของประกัน ไม่เคยใช้ความรุ นแรงปล้นผู้ใด
แต่ให้อาหารแก่ผู้หิว และให้เสื้อผ้าคลุมกายที่เปลือย 17 หด
มือ ไว้มิได้เบียดเบียน คน ยากจน ไม่เรียก ดอกเบี้ย หรือ เงิน
เพิม
่ กระทําตามคําตัดสินทัง้ หลายของเรา และดําเนิ นตาม
กฎเกณฑ์ ของเรา เขาจะไม่ ตายเพราะความชัว่ ช้า ของบิดา
เขา เขาจะดํารงชีวต
ิ อยูแน่
่ นอน 18 ส่วนบิดาของเขา เพราะ
เป็น คนหาเงิน ด้วยการบีบ บังคับ ได้ใช้ความรุ นแรงปล้น พี่
น้ องของตน กระทํา ความไม่ดีในท่ามกลางชนชาติ ของเขา
ดูเถิด เขาก็ จะต้องตายเพราะความชัว่ ช้าของเขา 19 แต่เจ้า
ยัง กล่าว ว่า ‘ทําไม บุตร ชาย จึง ไม่ สมควร รับ โทษ ความ ชัว่
ช้า ของบิดาตน’ เมื่อบุตรชายได้ กระทํา ความยุติธรรมและ
ความ ชอบ ธรรม แล้ว และ ได้ รักษา กฎ เกณฑ์ ทัง้ สิน
้ ของ
20
เรา และประพฤติตาม เขาจะดํารงชีวต
ิ อยูแน่
่ นอน ชีวิต
ที่ กระทํา บาปจะต้องตาย บุตรชายไม่ ต้องรับ โทษความชัว่
ช้า ของบิดา บิดาก็ไม่ต้องรับ โทษความชัว่ ช้า ของบุตรชาย
คนชอบธรรมจะรับ ความชอบธรรมของตัว และคนชัว่ จะ
รับ ความชัว่ ของตน 21 แต่ถ้า คนชัว่ คนใดหัน กลับ เสีย จาก
บาป ซึ่ง เขา ได้ กระทํา ไป แล้ว และ รักษา กฎ เกณฑ์ ทัง้ สิน
้
ของเรา และกระทําความยุติธรรมและความชอบธรรม เขา
จะ ดํารง ชีวต
ิ อยูแน่
่ นอน เขา จะ ไม่ ต้อง ตาย 22 บรรดา การ
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ละเมิด ใดๆซึ่ง เขาได้ กระทํา แล้วนัน
้ จะมิได้จดจํา ไว้ เพื่อ เอา
โทษ เขา เขา จะ มีชีวิ ตอ ยู่ เพราะ ความ ชอบ ธรรม ที่ เขา ได้
กระทํา ไป 23 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว่า เรามี ความ
พอใจในความตายของคนชัว่ หรือ แต่เราพอใจให้ เขากลับ
จาก ความ ชัว่ ของ เขา และ มีชีวิ ตอ ยูมิ
่ ใช่หรือ 24 แต่เมื่อ คน
ชอบธรรมหัน กลับ จากความชอบธรรมของตัว และกระทํา
ความ ชัว่ ช้า และ กระทํา บรรดา สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน เช่น
เดียวกับทค
ี่ นชัว่ ได้กระทํา ผู้นั ้นสมควรจะมีชีวิตอยูหรื
่ อ การ
ชอบ ธรรม ทัง้ สิน
ั ้ จะ มิได้จดจํา
้ ซึ่ง เขา ได้ กระทํา มา แล้วนน
ไว้อีกเลย เขาจะต้องตายด้วยการละเมิดซึ่งเขาได้ กระทําไว้
และบาปซึ่งเขาได้กระทําลงไป 25 แต่เจ้ายังกล่าวว่า ‘วิธการ
ี
ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ไม่ยุติธรรม ’ โอ วงศ์วาน อิสราเอล
เอ๋ย จง ฟัง เถอะ วิธการ
ี
ของ เรา ไม่ยุติธรรม หรือ วิธการ
ี
ของเจ้า มิใช่หรือ ที่ไม่ยุติธรรม 26 เมื่อ คนชอบธรรมหัน กลับ
จาก ความ ชอบ ธรรม ของ เขา และ กระทํา ความ ชัว่ ช้า และ
ตาย เพราะ การ นั ้น เขา จะ ต้อง ตาย ด้วย เหตุ ความ ชัว่ ช้า ที่
เขาได้กระทํา 27 และเมื่อ คนชัว่ หัน กลับ จากความชัวท
่ ี่ ตน
กระทํา ไป และ กระทํา ความ ยุติธรรม และ ความ ชอบ ธรรม
เขา ก็ได้ช่วย ชีวต
ิ ของ เขา เอง ไว้ 28 เพราะ เขา ได้ ตรึก ตรอง
และหัน กลับ จากการละเมิด ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เขาได้ กระทํา ไป เขา
จะดํารงชีวต
ิ อยูแน่
่ นอน เขาจะไม่ ต้องตาย 29 แต่วงศ์วาน
อิสราเอลกล่าวว่า ‘วิธการขององค์
ี
พระผูเ้ ป็นเจ้าไม่ยุติธรรม
’ โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย วิธการของเราไม่
ี
ยุติธรรมหรือ
วิธการของเจ้
ี
า มิใช่หรือ ที่ไม่ยุติธรรม 30 องค์พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้าตรัสว่า โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เพราะฉะนั ้นเราจะ
พิพากษาเจ้า ทุก คนตามทางประพฤติ ของคนนั ้นๆ จงกลับ
ใจและหัน กลับ เสีย จากการละเมิด ทัง้ สิน
้ ของเจ้า เกรงว่า
ความชัว่ ช้าของเจ้าจะเป็นสิง่ สะดุดให้เจ้าพินาศ 31 จงละทิง้
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การ ละเมิด ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เจ้า ได้ ละเมิด ต่อ เรา จง ทําตัว ให้มีจิต
ใจใหม่ และวิญญาณใหม่ โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้าจะ
ตายเสีย ทําไมเล่า 32 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว่า เรา
ไม่มีความพอใจในความตายของผู้หน่งึ ผู้ใดเลย จงหันกลับ
และดํารงชีวต
ิ อยู”่

19
บทครํา่ ครวญเรือ
่ งเจ้านายอิสราเอล
ฝ่าย เจ้า จง เปล่ง เสียง ร้อง บท ครํา่ ครวญ เรือ
่ ง เจ้า นาย
2
อิสราเอล กล่าวว่า “มารดาของเจ้าเป็นอย่างไรหนอ ก็เป็น
แม่สิงโต เธอนอนอยู่ ท่ามกลางสิงโตทัง้ หลาย เธอเลี้ยงดู
ลูกของเธอท่ามกลางสิงโตหนุ่ม 3 เธอเลี้ยงลูกสิงโตตัวหนึ่ ง
ให้ เติบโตขึ้น กลายเป็น สิงโตหนุ่ม มัน ฝึกหัด จับ เหยื่อ และ
มันกินคน 4 ประชาชาติได้ยินเรือ
่ งของมัน เขาก็ จับมันได้ ใน
หลุมพรางของเขา เขาจูงมันมาด้วยโซ่มายังแผ่นดินอียป
ิ ต์
5 เมื่อ แม่สิงโตเห็นว่า เธอคอยนานแล้ว และความหวัง ของ
เธอ สูญ ไป เธอ ก็ เอา ลูก มา อีก ตัว หนึ่ ง เลี้ยง ให้ เป็น สิงโต
หนุ่ม 6 มัน ไปๆ มาๆ ท่ามกลาง สิงโต และ กลาย เป็น สิงโต
หนุ่ม และ มัน ฝึกหัด จับ เหยื่อ มันกินคน 7 มันรู้ จัก บรรดา
พระราชวัง ที่ รา้ งของเขา และกระทํา ให้ เมืองทัง้ หลายของ
เขา ว่าง เปล่า แผ่น ดิน นั ้นก็ รกร้าง และ ความ สมบูรณ์ ขอ
งมันก็ ว่าง เปล่า ไป เมื่อ ได้ยน
ิ เสียง คําราม ของ มัน 8 แล้ว
บรรดาประชาชาติก็ล้อมต่อสู้ มัน ทุกด้านจากแว่น แคว้น ทัง้
ปวง เขา ทัง้ หลาย กาง ข่าย ออก คลุม มัน มันก็ถูกจับอยู่ ใน
หลุม พราง ของ เขา ทัง้ หลาย 9 เขา ล่าม โซ่ ขังมัน ไว้ ใน กรง
และนํา มัน มายัง กษั ตริย์ บาบิโลน เขาก็ขงม
ั ัน ไว้ ในที่ กําบัง
เข้ม แข็ง เพื่อ ไม่ให้ได้ยิน เสียงของมันอีก ที่ บนภูเขาแห่งอิส
1
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ราเอล 10 มารดาของเจ้า เหมือนเถาองุนที
่ ่อยูในโลหิ
่
ต ของ
เจ้า เอามาปลูก ไว้ริม นํ้า เธอมี ผลดกและมี แขนงมากมาย
เหตุ ด้วย นํ้า บริบูรณ์ 11 เธอ มี แขนง ที่แข็ง แรง ซึ่ง กลาย
เป็น ไม้ ธาร พระกร ของ ผู้ครอบ ครอง ความ สูง ของ เธอ ชู
ขึ้น ท่ามกลาง แขนง ที่ หนา ทึบ เธอ ปรากฏ ใน ที่ สูง ของ เธอ
พร้อมกับ แขนงมากมายของเธอ 12 แต่ว่า เธอถูก ถอนออก
ด้วย ความ เกรีย
้ ว กราด เธอ ถูก ทิง้ ลง ยัง พื้น ดิน ลม ตะวัน
ออก กระทํา ให้ ผล ของ เธอ เหีย
่ ว ไป แขนง ที่แข็ง แรง ก็ หัก
เสีย และ เหีย
่ ว ไป ไฟก็ไหม้เสีย 13 คราว นี้ เธอ ปลูก ไว้ ใน ถิน
่
14
ทุรกัน ดาร ใน แผ่นดินที่แห้ง แล้งกัน ดาร นํ้า
ไฟ ได้ ออก
มาจากแขนงใหญ่นั ้น เผาผลาญแขนงอื่น และผลเสีย หมด
จึงไม่มีแขนงแข็งแรงเหลืออยู่ในต้นอีกเลย ไม่มีธารพระกร
สําหรับ ผู้ครอบครอง นี่ เป็น บทเพลงครํา่ ครวญ และใช้ เป็น
บทเพลงครํา่ ครวญ”

20
1

พระเจ้าทรงถูกต้องเมื่อทรงยุติธรรม

อยูมาวั
่
นที่สิบ เดือนที่ หา้ ในปีที่เจ็ด พวกผู้ใหญ่แห่งอิส
ราเอลบางคนได้ มาทูลถามพระเยโฮวาห์ และมานั ่งอยู่ข้าง
หน้าข้าพเจ้า 2 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า
3 “บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย จงพูดกับ พวก ผู้ใหญ่แห่งอิส รา เอล
และกล่าวแก่ เขาว่า องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า
ที่เจ้ามากัน นี้ จะมาถามเราหรือ องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ตรัสว่า เรามีชีวิ ตอยูแน่
่ ฉั นใด เราจะไม่ยอมให้เจ้ามาถาม
เรา 4 บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย เจ้าจะพิพากษาเขาหรือ เจ้าจะ
พิพากษาเขาหรือ จงให้เขาทัง้ หลายทราบถึงการกระทําอัน
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น่า สะอิดสะเอียนของบรรพบุรุษ ของเขา 5 และจงกล่าวแก่
เขาว่า องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ในวัน นั ้น เมื่อ
เราเลือกสรรอิสราเอลไว้ เราปฏิญาณต่อ เชื้อ สายแห่ง วงศ์
วานยาโคบ โดยสําแดงตัว เราให้ เขารู จ
้ ัก ในแผ่นดินอียป
ิ ต์
เมื่อเราปฏิญาณกับเขาว่า เราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เจ้า 6 ในวันนั ้น เราปฏิญาณต่อเขาว่า เราจะนําเขาออกจาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์ ไป ยัง แผ่นดินที่ เรา หา ให้เขา ทัง้ หลาย เป็น
แผ่นดินที่มีน้าํ นม และ นํ้า ผึ้ง ไห ลบ ริบูรณ์ เป็น แผ่นดินที่มี
สง่า ราศีที่สุด ใน แผ่น ดิน ทัง้ หลาย 7 และ เรา กล่าว แก่ เขา
ว่า เจ้า ทุก คน จง ทิง้ สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน ซึ่ง นั ยน์ ตา ของ
เจ้าทัง้ หลายกําลังเพลิดเพลินอยูน
่ ั ้นเสีย อย่ากระทําตัวของ
เจ้า ให้ มลทิน ไปด้วยรู ป เคารพของอียป
ิ ต์ เราคือ พระเยโฮ
8
วาห์พระเจ้าของเจ้า แต่เขาทัง้ หลายได้ กบฏต่อเราและไม่
ยอมฟัง เรา เขาทัง้ หลายไม่ได้ทิง้ สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง
นั ยน์ ตาของเขาเพลิดเพลินอยู่นั้นทุกคน ทัง้ เขาก็มิได้ละทิง้
รู ป เคารพ ของ อียป
ิ ต์ แล้ว เรา ก็ คิด ว่า เรา จะ ระบาย ความ
กริว้ ของ เรา ออก เหนื อ เขา และ ให้ ความ โกรธข อง เรา มี
ต่อ เขา ใน ท่า มก ลาง แผ่นดินอียป
ิ ต์ จน มอด ลง 9 แต่เรา ก็
กระทํา โดยเห็น แก่ นามของเราเอง เพื่อ ไม่ให้ชื่อ นั ้น มลทิน
ต่อ หน้า ประชาชาติ ซ่ึง เขาอาศัย อยู่ เราจึง ได้ สําแดงตัว ของ
เรา ท่ามกลาง สายตา ของ เขา ให้ เขา รู จั
้ ก ใน การ ที่ เรา นํา
คนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ 10 ดัง นั ้น เราจึง นํา
เขาออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ และนํา เขาเข้า มาในถิน
่ ทุรกัน
11
ดาร เราให้กฎเกณฑ์ของเราแก่เขา และสําแดงคําตัดสิน
ของเราให้ เขารู ้ ซึ่ง ถ้า มนุษย์ได้รักษาไว้ก็จะดํารงชีวต
ิ อยูได้
่
12 ยิง
่ กว่า นั ้นอีก เราได้ให้สะบาโตของเราแก่เขา เป็น หมาย
สําคัญ ระหว่างเราและเขาทัง้ หลาย เพื่อ เขาจะทราบว่า เรา
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คือพระเยโฮวาห์ เป็นผู้กระทําให้เขาบริสุทธิ์ 13 แต่วงศ์วาน
อิสราเอล ได้ กบฏ ต่อ เรา ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร เขา มิได้ดําเนิ น
ตามกฎเกณฑ์ ของเรา แต่ได้ดูหมิน
่ คํา ตัดสิน ของเรา ซึ่ง ถ้า
มนุษย์คนหนึ่ งคนใดปฏิบัติตาม เขาก็จะดํารงชีวต
ิ อยูได้
่ ด้วย
กฎ เกณฑ์ และ คํา ตัดสิน เหล่า นั ้น และ เขา ได้ กระทํา ให้ วน
ั
สะ บา โต ของ เรา มัว หมอง อย่าง ยิง่ เรา จึง กล่าว ว่า เรา จะ
เท ความ เดือดดาล ของ เรา ออก เหนื อ เขา ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร
14
เพื่อ ผลาญเขาเสีย แต่เราก็ กระทํา โดยเห็น แก่ นามของ
เราเอง เพื่อ ไม่ให้ชื่อ นั ้น มลทิน ต่อ หน้า ประชาชาติทัง้ หลาย
ซึ่ง เราได้ นํา คนอิสราเอลออกมาท่ามกลางสายตาของเขา
15 ยิง
่ กว่า นั ้นอีก เราได้ ปฏิญาณต่อ เขาในถิน
่ ทุรกัน ดารว่า
เรา จะ ไม่ นํา เขา เข้า มา ใน แผ่น ดิน ซึ่ง เรา ได้ให้แก่เขา เป็น
แผ่นดินที่มีน้าํ นม และ นํ้า ผึ้ง ไห ลบ ริบูรณ์ เป็น แผ่นดินที่มี
สง่า ราศีที่สุด ใน แผ่น ดิน ทัง้ หลาย 16 เพราะ เขา ดู หมิน
่ คํา
ตัดสินของเรา และไม่ ดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา และได้
กระทํา ให้ วน
ั สะบาโตของเรามัว หมอง เพราะว่า จิตใจของ
เขา ไป ติดตาม รู ป เคารพ ของ เขา 17 ถึง กระ นั ้นก็ดี นั ยน์ ตา
ของเราก็ยงั ปรานี เขา และเรามิได้ทําลายเขา หรือกระทําให้
เขาจบสิน
้ ลงในถิน
่ ทุรกัน ดารนั ้น 18 แต่เราพูดกับลูกหลาน
ของ เขา ใน ถิน
่ ทุรกัน ดา รนั ้นว่า อย่า ดําเนิ น ตาม กฎ เกณฑ์
ของ บรรพบุรุษ ของ เจ้า หรือ รักษา คํา ตัดสิน ของ เขา หรือ
กระทํา ตัว เจ้า ให้ มลทิน ไปด้วยรู ป เคารพของเขา 19 เราคือ
พระเยโฮวาห์เป็น พระเจ้า ของเจ้า จงดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์
ของเรา และจงรักษาคํา ตัดสิน ของเรา และประพฤติตาม
20 และ นั บถือ บรรดา สะ บา โต ของ เรา เพื่อ จะ เป็ น หมาย
สําคัญ ระหว่างเรากับ เจ้า เพื่อ เจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเย
โฮวาห์ เป็น พระเจ้า ของเจ้า 21 แต่ลูก หลานเหล่านั ้นก็ กบฏ
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ต่อ เรา เขาทัง้ หลายมิได้ดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา และ
ไม่รก
ั ษาคําตัดสินของเราเพื่อจะประพฤติตาม ซึ่งถ้ามนุษย์
คนหนึ่ งคนใดปฏิ บัติตามก็ จะดํารงชีวต
ิ อยูได้
่ ด้วยกฎเกณฑ์
และคํา ตัดสิน เหล่า นั ้น เขาได้ กระทํา ให้ บรรดาวัน สะบาโต
ของเรามัว หมอง เราจึง กล่าวว่า เราจะเทความเดือดดาล
ของเราออกเหนื อ เขา และให้ ความโกรธของเราที่มีต่อ เขา
ที่ ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร บรรลุ ลง เสียที 22 แต่เรา ได้ หด มือ ของ
เราไว้ และกระทํา โดยเห็น แก่ นามของเราเอง เพื่อ ไม่ให้ชื่อ
นั ้น มลทิน ท่ามกลางสายตาของประชาชาติทัง้ หลาย ซึ่ง เรา
ได้ นํา ชนอิสราเอลออกมาท่ามกลางสายตาของเขา 23 ยิง่
กว่า นั ้นอีก เรา ได้ ปฏิญาณ ต่อ เขา ทัง้ หลาย ใน ถิน
่ ทุรกัน
ดารว่า เราจะให้ กระจัดกระจายไปในท่ามกลางประชาชาติ
และ กระจาย เขา ไป อยู่ ตาม ประเทศ ต่างๆ 24 เพราะ ว่า เขา
มิได้กระทําตามคําตัดสินของเรา แต่ได้ดูหมิน
่ กฎเกณฑ์ของ
เรา และกระทําให้วน
ั สะบาโตทัง้ หลายของเรามัวหมอง และ
นั ยน์ ตาของเขาก็ติดตามรู ป เคารพแห่ง บรรพบุรุษ ของเขา
25 ยิง
่ กว่านั ้นอีก เราได้ให้กฎเกณฑ์ที่ไม่ดีและให้คําตัดสินซึ่ง
ตามนั ้นเขาจะดํารงชีวต
ิ ไม่ได้ 26 และเราก็ได้ให้เขามลทินไป
ด้วยของถวายของเขาเอง โดยให้เขาถวายบุตรหัวปีให้ลุยไฟ
เพื่อ เราจะกระทํา ให้เขารกร้างไป เพื่อ ให้เขาทราบว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์ 27 เพราะฉะนั ้น บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพูดกับ
วงศ์ วาน อิสราเอล และ กล่าว แก่ เขา ว่า องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ในเรือ
่ งนี้ บรรพบุรุษ ของเจ้า ก็ได้หมิน
่
ประมาทเราอีก โดยกระทํา การละเมิด ต่อ เรา 28 เพราะว่า
เมื่อเราได้นําเขาเข้ามาในแผ่นดินที่เราปฏิญาณว่าจะให้เขา
นั ้น แล้ว เมื่อ เขาเห็น เนิ น เขาสูง ณ ที่ ใด หรือ เห็น ต้นไม้ ใบ
ดกที่ไหน เขาก็ถวายเครือ
่ งบูชาอันเป็นที่ให้เคืองใจเรา ณ ที่
นั ่น เขาถวายกลินที
่ งดื่มบูชาออกที่นั ่น
่ ่พึงใจ และเขาเทเครือ
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29 เราได้ ถามเขาว่า

ปูชนียสถานสูงซึ่งเจ้าเข้าไปนั ้นคืออะไร
และเขาจึง เรียกชื่อ ที่ นั่นว่า บามาห์ สืบ เนื่ องมาจนทุก วัน นี้
30 เพราะฉะนั ้น จงกล่าวแก่วงศ์วานอิสราเอลว่า องค์พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เจ้ากระทํา ตัว ให้ มลทิน ไปตาม
อย่างบรรพบุรุษของเจ้า และเล่นชูก
้ ับสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียน
31
ของ เขา หรือ เมื่อ เจ้า ถวาย ของ บูชา และ ถวาย บุตร ชาย
ให้ลุยไฟ เจ้าได้กระทําตัวให้มลทินด้วยบรรดารู ปเคารพของ
เจ้า จนทุก วัน นี้ โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เราจะให้เจ้ามา
ถามเราหรือ องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว่า เรามีชีวิตอ
ยูแน่
่ ฉั นใด เราจะไม่ให้เจ้ามาถามเราฉั น นั ้น 32 อะไรอยู่ ใน
ใจของเจ้า จะไม่เกิด ขึ้น ได้เลย คือ ความคิด ที่ว่า ‘ให้เราเป็น
เหมือน ประชาชาติทัง้ หลาย ให้เป็น เหมือน ครอบครัว ต่างๆ
ในประเทศทัว่ ไป คือให้เราปรนนิ บัติไม้และศิลา’
หลังจากยุคเจ็ดปีอส
ิ ราเอลจะได้รบ
ั การชําระล้าง
33 องค์พระ ผู้ เป็ น เจ้า พระ เจ้า ตรัสว่า เรา มีชีวิ ตอ
ยูแน่
่ ฉั นใด เราจะครอบครองเหนื อ เจ้า แน่ นอนทีเดียว ด้วย
มือที่มีฤทธิ์ และด้วยแขนที่เหยียดออก และด้วยความพิโรธ
ที่ เท ลง มา 34 เรา จะ นํา เจ้า ออก มา จาก ชนชาติทัง้ หลาย
และจะรวบรวมเจ้า ออกมาจากประเทศทัง้ ปวงซึ่ง เจ้า ต้อง
กระจัดกระจายกัน ไปอยูนั
่ ้น ด้วยมือ ที่มี ฤทธิ์ และด้วยแขน
ที่เหยียดออก และด้วยความพิโรธที่ เทลงมา 35 และเราจะ
นํา เจ้า เข้าไป ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร แห่ง ชนชาติทัง้ หลาย และ ที่
นั ่น เราจะเข้า สู่ การพิพากษากับ เจ้า หน้า ต่อ หน้า 36 เราเข้า
สู่ การพิพากษากับ บรรพบุรุษ ของเจ้า ในถิน
่ ทุรกัน ดารแห่ง
แผ่นดินอียป
ิ ต์อย่างไร องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสว่า
เรา จะ เข้า สู่ การ พิพากษา กับ เจ้า อย่าง นั ้น 37 เรา จะ ให้เจ้า
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ลอดไปใต้ คทา และเราจะให้เจ้าเข้า พันธสัญญา 38 เราจะ
ชําระ พวก กบฏ เสีย จาก ท่ามกลาง เจ้า ทัง้ ผู้ ละเมิด ต่อ เรา
เราจะนํา เขาออกจากแผ่นดินที่ เขาไปอาศัย อยูนั
่ ้น แต่เขา
จะไม่ได้เข้า ไปในแผ่นดินอิส ราเอล แล้ว เจ้า จะทราบว่า เรา
คือ พระ เย โฮ วาห์ 39 เดีย
๋ ว นี้ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า
ตรัสดัง นี้ ว่า โอ วงศ์วาน อิสราเอล เอ๋ย ฝ่าย เจ้า ทัง้ หลาย
ทุก คน จง ไป ปรน นิ บัติรู ป เคารพ ของ เจ้า เดีย
๋ ว นี้ และ ต่อ
ไป ถ้า เจ้า ไม่ ฟัง เรา แต่ชื่ออัน บริสุทธิ์ ของ เรา นั ้น เจ้า อย่า
กระทํา ให้ มลทินอีกด้วย ของ ถวาย และ ด้วย รู ป เคารพ ของ
เจ้า 40 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว่า ด้วยว่า บนภู เขา
บริสุทธิ์ ของเรา คือ ภูเขาสูง ของอิสราเอล บรรดาวงศ์ วาน
ทัง้ หมด ของ อิสราเอล จะ ปรน นิ บติ
ั เรา ใน แผ่น ดิน นั ้น เรา
จะ โปรด เขา ณ ที่ นั ่น ณ ที่นั ่น เรา จะ เรียก ของ ถวาย ของ
เจ้า และผลรุ น
่ แรกแห่งเครือ
่ งบูชาของเจ้า กับเครือ
่ งถวาย
บูชาอัน บริสุทธิ์ ทัง้ สิน
้ ของเจ้า 41 เมื่อ เรานํา เจ้า ออกมาจาก
ชาติทัง้ หลาย และ รวบรวม เจ้า ออก มา จาก ประเทศ ที่เจ้า
กระจัดกระจายไปอยูนั
่ ้น เราจะโปรดเจ้าดัง่ เป็นกลินที
่ ่พอใจ
ของเรา และเราจะสําแดงความบริสุทธิ์ ของเราท่ามกลาง
เจ้าต่อหน้าต่อตาประชาชาติทัง้ หลาย 42 และเจ้าจะทราบว่า
เราคือ พระเยโฮวาห์ ในเมื่อ เรานํา เจ้า เข้า ในแผ่นดินอิส รา
เอล อันเป็นประเทศซึ่งเราปฏิญาณไว้วา่ จะให้แก่บรรพบุรุษ
ของเจ้า 43 ณ ที่นั ่นเจ้าจะระลึกถึงวิถีทางและการกระทําทัง้
สิน
้ ของเจ้า ซึ่งได้กระทําให้เจ้าเป็นมลทิน และในสายตาของ
เจ้าเองเจ้าจะเกลียดชังตัวของเจ้า เพราะความชัวท
่ ัง้ หลาย
44
ซึ่ง เจ้า ได้ กระทํา นั ้น โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เมื่อ เราได้
กระทํา กับ เจ้า ด้วยเห็น แก่ นามของเรา มิใช่ตามทางอัน ชัว่
ของเจ้า หรือ ตามการกระทํา ที่ เสื่อมทรามของเจ้า แล้ว เจ้า
จึง จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระ

เอเสเคียล 20:45

55

เอเสเคียล 21:5

เจ้าตรัสดังนี้ แหละ”
คําอุปมาเรือ
่ งถิน
่ ใต้
และ พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า ว่า
46 “บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย จงมุ่ง หน้า ไปทางทิศ ใต้ และเทศนา
กล่าวโทษพวกถิน
่ ใต้ จงพยากรณ์ ต่อ แดนป่า ไม้ที่ในถิน
่ ใต้
47 จงกล่าวแก่ป่ าไม้แห่งถิน
่ ใต้ว่า จงฟังพระวจนะของพระเย
โฮวาห์ องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เราจะ
ก่อ ไฟไว้ ในเจ้า มัน จะเผาผลาญต้นไม้เขียวและต้นไม้แห้ง
ทุกต้นที่อยูในเจ้
่
าเสีย จะดับเปลวเพลิงอันลุกโพลงนั ้นไม่ได้
และดวงหน้า ทุก หน้า ตัง้ แต่ทิศ ใต้จนทิศ เหนื อ จะถูก ไฟลวก
48 เนื้ อ หนั ง ทัง
้ สิน
้ จะเห็นว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ผู้ได้ก่อ ไฟ
นั ้น ผู้ใดจะดับก็ไม่ได้” 49 แล้วข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า “องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า เจ้าข้า เขา ทัง้ หลาย กําลัง กล่าว ถึง ข้า
พระองค์ว่า เขาไม่ใช่เป็นคนสร้างคําอุปมาดอกหรือ”
45

21

ดาบของพระเยโฮวาห์
พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย จง มุ่ง หน้า ของ เจ้า ต่อสู้เยรู ซาเล็ม และ
เทศนากล่าวโทษสถานบริสุทธิ์ทัง้ หลาย จงพยากรณ์ กล่าว
โทษแผ่นดินอิส ราเอล 3 และกล่าวแก่แผ่นดินอิส ราเอลว่า
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราเป็นปฏิปักษ์ กับเจ้า และ
เรา จะ ชัก ดาบ ของ เรา ออก จาก ฝัก และ เรา จะ ขจัด ทัง้ คน
ชอบธรรมและคนชัว่ ออกจากเจ้า เสีย 4 ดัง นั ้น จงดูเถิด ว่า
เราจะตัด เอาทัง้ คนชอบธรรมและคนชัว่ ออกจากเจ้า เสีย
เพราะฉะนั ้น ดาบของเราจะออกจากฝัก ไปต่อสู้ เนื้ อ หนั ง ทัง้
สิน
้ จากทิศ ใต้ ถึง ทิศ เหนื อ 5 เพื่อ เนื้ อ หนั ง ทัง้ สิน
้ จะทราบว่า
1
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เราคือพระเยโฮวาห์ได้ชักดาบของเราออกจากฝักแล้ว และ
จะ ไม่เก็บ ใส่ ฝักอีก 6 บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย เพราะ ฉะนั ้น จง
ถอนหายใจ ถอนหายใจด้วยความระทมใจและความขมขื่น
ต่อ หน้า ต่อตา เขา ทัง้ หลาย 7 และ เมื่อ เขา ทัง้ หลาย กล่าว
แก่เจ้าว่า ‘ทําไมเจ้าถอนหายใจ’ เจ้าจงกล่าวว่า ‘เพราะเรือ
่ ง
ข่าวนั ้น เมื่อ ข่าวนั ้นมาถึงหัวใจทุกดวงจะละลายและมือทัง้
สิน
้ จะอ่อนเปลี้ยไป และบรรดาจิตวิญญาณจะแน่ นิ่งไป และ
หัวเข่าทุกเข่าจะอ่อนเปลี้ยดัง่ นํ้า ดูเถิด ข่าวนั ้นมาถึงและจะ
สําเร็จ’ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ”
พระเจ้าทรงลับดาบของพระองค์ให้คม
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 9 “บุตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย จง พยากรณ์ และ กล่าว ว่า พระ เย โฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ดาบ เล่ม หนึ่ ง ดาบ เล่ม หนึ่ ง ซึ่ง เขา ลับ
ให้คม และขัดมัน ด้วย 10 ลับ ให้ คมเพื่อ จะเข่น ฆ่า ขัดมัน ไว้
เพื่อ จะ ให้วาววับ เรา จะ ร่าเริง หรือ ดาบ นั ้น ได้ ประมาท ไม้
เรียวแห่งบุตรชายของเรา เหมือนต้นไม้ทุก อย่าง 11 เพราะ
ฉะนั ้น จึง มอบ ดาบ ให้ ขัดมัน เพื่อ จะ ถือ ไว้ได้ ดาบ นั ้น คม
แล้ว และขัดมัน เพื่อ จะมอบไว้ ในมือ ของผู้ฆ่า 12 บุตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย จง ร้องไห้ และ ครํา่ ครวญ เถิด เพราะ เป็น เรือ
่ ง
ต่อสู้ กับ ประชาชนของเรา และต่อสู้ กับ บรรดาเจ้า นายของ
อิสราเอล ความ หวาด ผวา เพราะ เหตุ ดาบ นั ้น จะ อยู่ เหนื อ
ประชาชน ของ เรา เพราะ ฉะนั ้น จง ตีที่โคน ขา ของ เจ้า เถิด
13 เพราะมีการทดลอง และอะไรเล่าถ้าดาบได้ดูหมิน
่ ไม้เรียว
นั ้น ก็จะไม่มีอีก องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ 14 บุตร
แห่งมนุษย์เอ๋ย เพราะฉะนั ้นจงพยากรณ์ เถิด จงตบมือและ
ปล่อยให้ดาบลงมาสองครัง้ เออ สามครัง้ คือดาบสําหรับคน
เหล่านั ้นที่ จะถูก ฆ่า เป็น ดาบของพวกผู้ยิง่ ใหญ่ที่ถูกฆ่า ซึ่ง
8
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ได้เข้า ไปในห้องส่วนตัว 15 เพื่อ ว่า ใจของเขาจะละลาย และ
เพื่อ ซากปรักหัก พัง ของเขาจะทวีคูณขึ้นอีก เราได้ จ่อ ดาบ
นั ้นไปที่ประตูเมืองทัง้ หลายของเขาแล้ว เออ ทําเสียเหมือน
อย่างกับ ฟ้าแลบ เขาขัดมัน เพื่อ จะเข่น ฆ่า 16 รวมกัน เข้า มา
ไปทางขวาเรียงแถว แล้วไปทางซ้าย ไม่ว่าหน้าของเจ้ามุ่งไป
ทางไหน 17 เราจะตบมือของเราด้วย และเราจะระบายความ
โกรธของเราจนหมด เราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว”
จะ ไม่มีกษั ตริยใน
์ อิสราเอล จนกว่า พระ ผู้ ช่วย ให้ รอด
เสด็จมา
18 พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า อีกว่า
19 “บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย จง ขีด ทาง ไว้ สอง ทาง ให้ ดาบ แห่
งกษั ตริย์ บา บิ โลน เข้า มา ทัง้ สอง ทาง ให้ ออก มา จาก แผ่น
ดินเดียวกัน และจงทําป้ายบอกทาง จงทําไว้ที่หัวถนนที่เข้า
ไป หา กรุ ง 20 ทํา ทาง หนึ่ ง ให้ ดาบ มายัง รับ บาห์แห่ง คน อัม
โมน และ มายัง ยู ดาห์ ใน เยรู ซาเล็ม เมือง ที่มีกําแพง 21 เพ
ราะว่า กษั ตริย์ บาบิ โลนยืน อยูที
่ ่ทางแพร่ง อยูที
่ ่หัว ถนนสอง
ถนน กําหนด หา คํา ทํานาย ท่าน เขย่า ลูก ธนู และ ปรึกษา
เท รา ฟิม ท่าน มอง ดูที่ตับ 22 ใน มือ ข้าง ขวา ท่าน มี สลาก
เยรู ซาเล็ม เพื่อ ตัง้ เครือ
่ ง ทะลวง เพื่อ จะ ให้ อ้า ปาก ใน การ
ฆ่า เพื่อ ส่ง เสียง ตะโกน เพื่อ วาง เครือ
่ ง ทะลวง กําแพง เข้า
ที่ประตู เมือง เพื่อก่อ เชิง เทิน และก่อ กํา แพงล้อม 23 และจะ
เป็นเหมือนคําทํานายเท็จสําหรับคนเหล่านั ้นในสายตาของ
เขา คือคนเหล่านั ้นที่ให้สัตย์ปฏิญาณแล้ว แต่ท่านจะระลึก
ถึง ความชัว่ ช้า เพื่อ เขาทัง้ หลายจะถูก จับ เอาไป 24 เพราะ
ฉะนั ้น องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เพราะว่า เจ้า
ได้ กระทําความชัว่ ช้าของเจ้าให้เราระลึกได้ โดยการละเมิด
ของเจ้า ที่ เผยออก จนบาปของเจ้า ปรากฏในการกระทํา ทัง้
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สิน
้ ของเจ้า เราได้ ระลึก ถึง เจ้า เจ้าจึง ต้องถูก จับ เอาไปด้วย
มือ 25 และเจ้า ผู้ชัวท
่ ี่ลามกคือ เจ้า นายอิสราเอลเอ๋ย ผู้ที่วัน
กําหนดมาถึง แล้ว คือ เวลาแห่ง การลงโทษความชัว่ ช้า ครัง้
สุดท้าย 26 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า จงปลด
ผ้าโพก และถอดมงกุฎออกเสีย สิ่งต่างๆจะไม่คงอยูอย่
่ างที่
27
เคยเป็น ให้ยกย่องคนที่ต่ําขึ้น และให้กดคนที่สูงลง เราจะ
กระทําให้เป็นที่พังทลาย พังทลาย พังทลาย และจะไม่มีเลย
จนกว่า ผู้มี สิทธิอั
์ น ชอบธรรมจะมาถึง และเราจะประทาน
ให้แก่ท่านผู้นั ้น 28 บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย และเจ้าจงพยากรณ์
และกล่าวว่า องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ เกี่ย วกับ
คนอัม โมน และเกี่ยวกับ เรือ
่ งน่า ตําหนิ ของเขาทัง้ หลายว่า
ดาบเล่ม หนึ่ ง ดาบเล่ม หนึ่ ง ถูก ชัก ออก เขาขัดมัน เพื่อ การ
เข่น ฆ่า เขา ให้ มัน ดื่ม โลหิต เพราะ มัน วาววับ 29 ขณะ เมื่อ
เขา เห็น นิ มิต เท็จ มาบ อก ท่าน ขณะ เมื่อ เขา ให้ คํา ทํานาย
มุสาแก่ท่าน เพื่อจะวางท่านไว้บนคอของผู้ชวท
ั ่ ี่ถูกฆ่า เวลา
กําหนดของเขามาถึงแล้ว คือเวลาแห่งการลงโทษความชัว่
ช้า ครัง้ สุดท้าย 30 เราจะให้ ดาบกลับ เข้า ฝักอีก หรือ เราจะ
พิพากษาเจ้าในสถานที่ที่เจ้าถูกสร้างขึ้น ในแผ่นดินดัง้ เดิม
ของเจ้า 31 เราจะเทความกริว้ ของเราเหนื อ เจ้า และเราจะ
พ่นเจ้าด้วยไฟแห่งความพิโรธของเรา และเราจะมอบเจ้าไว้
ในมือ ของคนเขลา ผู้มีฝีมือ ในการทําลาย 32 เจ้าจะเป็น ฟืน
ไว้ใส่ไฟ โลหิต ของเจ้า จะอยู่กลางแผ่น ดิน จะไม่มีใครจดจํา
เจ้าไว้อีก เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว”

22

บรรดาความบาปของอิสราเอล
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย ตัว เจ้า จะ พิพากษา หรือ เจ้า จะ พิพากษา
1
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เมืองที่ แปดเปื้ อนด้วยโลหิตนัน
้ หรือ เจ้าจงสําแดงให้ เมือง
นั ้น เห็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน ทัง้ สิน
้ ของ เธอ 3 เจ้า จง
กล่าวว่า องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า นี่ เป็น เมือง
ที่ทําให้โลหิต ตก อยูที
่ ่กลาง ตนเอง เพื่อ ให้ เวลา กําหนด ของ
ตน มา ถึง และ เป็น เมือง ที่ ทํา รู ป เคารพ ไว้ให้ตัว มลทิน ไป
4 เจ้ามี ความชัว
่ ด้วยโลหิตที่เจ้ากระทําให้ตกนั ้น และมลทิน
ไปด้วยรู ป เคารพที่เจ้ากระทํา ไว้ และเจ้า ได้ นํา ให้ เวลาของ
เจ้าเข้ามาใกล้ เวลากําหนดแห่งปี ของเจ้ามาถึงแล้ว เพราะ
ฉะนั ้น เราจึง กระทํา เจ้า ให้ เป็นที่ ประณามกัน แก่ประชาชาติ
และ เป็นที่เย้ย หยัน แก่ ประเทศ ทัง้ หลาย 5 ผู้ที่ อยูใกล้
่
และ
ที่อยูไกล
่
เจ้า จะ เย้ย หยัน เจ้า ผู้เป็น เมือง ที่ เสีย ชื่อ และ
เต็มด้วยความโกลาหล 6 ดูเถิด เจ้านายแห่งอิส ราเอล ทุก
คนซึ่ง อยู่ ในเจ้า ก็โน้ม ไปในทางที่ทําให้โลหิต ตกตามอํานาจ
ของเขา 7 บิดามารดาถูกเหยียดหยามอยูใ่ นเจ้า คนต่างด้าว
ที่ อาศัย อยูก็
่ ถูกเบียดเบียนอยู่ ท่ามกลางเจ้า ลูก กําพร้า พ่อ
และหญิงม่ายก็ถูกข่มเหงอยูใ่ นเจ้า 8 เจ้าได้ดูหมิน
่ สิง่ บริสุทธิ์
ของ เรา และ ลบหลู่ วัน สะ บา โต ทัง้ หลาย ของ เรา 9 ใน เจ้า
มี คน กล่าว ร้าย เพื่อ จะ ทําให้ โลหิต ตก และ มี คนใน เจ้า ที่
รับ ประทานบนภูเขา มีคนกระทํา อุจาดลามกท่ามกลางเจ้า
10 ในเจ้า มี ชายบางคนได้เห็น ความเปลือยของบิดาเขา ใน
เจ้า มีคนที่ กระทํา หยาม เกียรติผู้หญิง ที่ ยังมี มลทิน เพราะ
มีประจํา เดือน 11 คน หนึ่ ง กระทํา การ อัน น่า สะอิดสะเอียน
กับ ภรรยาของเพื่อนบ้าน อีกคนหนึ่ ง กระทํา ให้ลูก สะใภ้ของ
ตนเป็น มลทิน อย่างชัว่ ช้า ลามก และอีก คนหนึ่ ง ในพวกเจ้า
กระทําหยามเกียรติน้องสาวของเขาเอง คือลูกสาวของบิดา
ของตน 12 ในเจ้า มี คนรับ สินบนเพื่อ กระทํา ให้โลหิต ตก เจ้า
เอา ดอกเบี้ย และ เอา เงิน เพิม
่ และ ทํา กําไร จาก เพื่อน บ้าน
ของเจ้า โดยการบีบ บังคับ และเจ้า ได้ ลืม เราเสีย องค์พระ
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ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ แหละ 13 ดูเถิด เพราะฉะนั ้น เรา
ได้ ฟาดมือของเราลงบนผลกําไรอธรรมที่เจ้าได้ และลงบน
โลหิต ที่อยูใน
่ หมู่ พวก เจ้า ทัง้ หลาย 14 ใจ เจ้า จะ ทน ได้หรือ
และมือ ของเจ้า จะแข็ง แรงอยูหรื
่ อ ในวันที่ เราจะเอาเรือ
่ ง
กับ เจ้า เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ได้ลัน
่ วาจา แล้ว และ เรา จะ
กระทํา 15 เราจะให้เจ้ากระจัดกระจายไปในหมู่ประชาชาติ
และ กระจาย เข้าไป ตาม ประเทศ ต่างๆ และ เรา จะ เผา เอา
ความ โสโครก ออก จาก เจ้า เสีย 16 เจ้า จะ ได้ มรดก ของ เจ้า
เพราะตัว เจ้า เองท่ามกลางสายตาของประชาชาติ และเจ้า
จะรู ว้ า่ เราคือพระเยโฮวาห์”
อิสราเอลเป็นขี้โลหะ (ความโสโครก) ในเตาหลอม
17

และ พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า ว่า
“บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย สําหรับ เราวงศ์ วานอิสราเอลกลาย
เป็นขี้โลหะ เขาทัง้ สิน
้ เป็นทองสัมฤทธิ์ ดีบุก เหล็ก และตะกัว่
ใน เตา หลอม เขา เป็น ขี้ โลหะ เงิน ไป หมด 19 เพราะ ฉะนั ้น
องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เพราะว่า เจ้า เป็น ขี้
โลหะไปเสีย ทัง้ สิน
้ แล้ว เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะรวบรวม
เจ้า ไว้ ท่ามกลาง เยรู ซาเล็ม 20 อย่าง ที่ คน เขา รวบรวม เงิน
ทองสัมฤทธิและเหล็
ก และตะกัว่ และดีบุกไว้ ในเตาหลอม
์
เพื่อ เอาไฟเป่า ให้ มัน ละลาย ดัง นั ้น เราจะรวบรวมเจ้า ด้วย
ความ กริว้ และ ด้วย ความ พิโรธ ของ เรา และ เรา จะ ใส่เจ้า
รวมไว้ให้เจ้าละลาย 21 เราจะรวบรวมเจ้า และเอาเพลิงแห่ง
ความพิโรธของเราพ่น เจ้า และเจ้า จะละลายอยู่ ท่ามกลาง
นั ้น 22 เงิน ละลาย อยู่ ใน เตา หลอม ฉั นใด เจ้า ทัง้ หลาย จะ
ละลายอยูท
่ ่ามกลางเพลิงฉั นนั ้น และเจ้าจะทราบว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์ได้เทความกริว้ ของเราลงเหนื อเจ้า”
18
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บรรดา ปุโรหิต เจ้า นาย ผู้พยากรณ์ และ ประชาชน ได้
กระทําบาปแล้ว
23

และ พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า ว่า
“บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย จงพูดกับ แผ่น ดิน นั ้นว่า เจ้า เป็น
แผ่นดินที่ไม่ ได้รับ การ ชําระ หรือ ฝน มิได้ชะ ใน วัน พิโรธ
25 มีการ วางแผน ร้าย ระหว่าง พวก ผู้พยากรณ์ ท่ามกลาง
แผ่น ดิน นั ้น เป็น เหมือน สิงโต คําราม ฉี ก เหยื่อ อยู่ เขา ทัง้
หลาย กิน ชีวต
ิ มนุษย์ เขา ริบ ทรัพย์สมบัติและ สิง่ ประเสริฐ
ไป เขา ได้ กระทํา ให้เกิดหญิงม่า ยมี ขึ้น มากมาย ท่ามกลาง
แผ่น ดิน นั ้น 26 ปุโรหิต ของ เขา ได้ ละ เมิ ดราชบัญญัติของ
เรา และได้ลบหลู่สิ่งบริสุทธิ์ของเรา เขามิได้แยกแยะความ
แตกต่างระหว่างสิง่ ที่บริสุทธิและสิ
ง่ สามัญ เขามิได้แสดง
์
ให้เห็น ความ แตก ต่าง ระหว่าง ของ มลทิน และ ของ สะอาด
เขา ได้ ซ่อน นั ยน์ ตา ของ เขา ไว้ จาก วัน สะ บา โต ของ เรา ดัง
นั ้น แหละ เรา จึง ถูก ลบหลู่ ท่ามกลาง เขา ทัง้ หลาย 27 เจ้า
นาย ใน ท่ามกลาง แผ่น ดิน เป็น เหมือน สุนัข ป่า ที่ ฉี ก เหยื่อ
ทําให้โลหิต ตก ทําลายชีวต
ิ เพื่อ จะเอากําไรที่อสัตย์ 28 และ
ผู้พยากรณ์ ของ แผ่น ดิน นั ้นก็ ฉาบ ด้วย ปูน ขาว ให้เขา เห็น
นิ มิต เท็จ และ ให้ คํา ทํานาย มุสา แก่เขา โดย กล่าว ว่า
‘องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ’ ใน เมื่อ พระ เย โฮ
วาห์มิได้ตรัส เลย 29 ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน กระทํา การบีบ
คัน
้ และกระทํา โจรกรรม เออ เขาบีบ บังคับ คนยากจนและ
คนขัดสน และบีบคัน
้ คนต่างด้าวอย่างอยุติธรรม 30 และเรา
ก็ แสวงหา สัก คน หนึ่ ง ใน พวก เขา ซึ่ง จะ สร้าง รัว้ ต้นไม้ และ
ยืน อยู่ ใน ช่อง โหว่ ต่อ หน้า เรา เพื่อ แผ่น ดิน นั ้น เพื่อ เรา จะ
มิได้ทําลาย มัน เสีย แต่ก็หาไม่ได้สัก คน เดียว 31 ฉะนั ้น เรา
จึง เท ความ กริว้ ของ เรา ลง เหนื อ เขา เรา ได้ เผา ผลาญ เขา
24

เอเสเคียล 23:1

62

เอเสเคียล 23:11

ด้วยเพลิง พิโรธของเรา เราได้ ตอบสนองตามการประพฤติ
ของเขาเหนื อ ศีรษะเขา องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง
นี้ แหละ”

23

คําอุปมาเรือ
่ งพี่สาวน้ องสาวสองคน

พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย มีผู้หญิง สอง คน เป็น บุตร สาว มารดา
เดียวกัน 3 เธอเล่นชู้ในอียป
ิ ต์ เธอเล่นชูตั
้ ง้ แต่สาวๆ ณ ที่นั ้น
ถัน ของเธอถูก เคล้า คลึง และอกพรหมจารีของเธอก็ถูกจับ
ต้อง 4 คน พี่ ชื่อ โอ โฮ ลาห์ และ โอ โฮ ลี บาห์ เป็น ชื่อ น้ อง สาว
ทัง้ สองมาเป็น ของเรา ทัง้ สองเกิด บุตรชายหญิง เรือ
่ งชื่อ
นั ้น โอ โฮ ลาห์ คือ สะ มา เรีย และ โอ โฮ ลี บาห์ คือ เยรู ซาเล็ม
5 โอโฮลาห์เล่น ชูเมื
้ ่ อ เธอเป็น ของเรา เธอลุ่ม หลงพวกคน
รัก ของ เธอ คืออัส ซีเรีย เพื่อน บ้าน ของ เธอ 6 ซึ่ง แต่ง กาย
สีม่วง และเป็น เจ้า เมืองและผู้บังคับ บัญชา ทุกคนเป็น ชาย
หนุ่มที่พึง ปรารถนา พล ม้า ขี่ม้า 7 เธอ เล่น ชู้ กับ คน เหล่า นี้
ซึ่ง เป็น บุคคลที่ คัด เลือกแล้ว ของอัส ซีเรีย ทุก คน และเธอก็
กระทํา ตัว ให้ เป็น มลทิน ด้วยรู ป เคารพของทุก คนที่ เธอลุ่ม
หลงนั ้น 8 เธอมิได้เลิก การเล่น ชู้ ซ่ึง เธอได้ นํา มาจากอียป
ิ ต์
เพราะว่า เมื่อ ยัง สาวอยู่ คนหนุ่ม ก็เข้า นอนกับ เธอ และจับ
ต้อง อก พรหมจารี ของ เธอ และ เท ราคะ ของ เขา ให้แก่เธอ
9 เพราะฉะนั ้น เราจึง มอบเธอให้ตกอยู่ ในมือ พวกคนรัก ของ
เธอ คือ ในมือ คนอัสซีเรียซึ่งเธอลุ่ม หลงนั ้น 10 ผู้เหล่านี้ เผย
ความ เปลือย เปล่า ของ เธอ เขา จับ บุตร ชาย หญิง ของ เธอ
และฆ่า เธอเสีย ด้วยดาบ เธอจึง เป็น คํา เยาะเย้ย ท่ามกลาง
ผู้ หญิง ทัง้ หลาย ในเมื่อ ได้ พิพากษาลงโทษเธอแล้ว 11 เมื่อ
1

เอเสเคียล 23:12

63

เอเสเคียล 23:23

โอโฮลี บาห์ น้องสาวของเธอเห็น เช่น นั ้น เธอก็ ทรามเสีย ยิง่
กว่า พี่ สาว ใน เรือ
่ ง การ ลุ่ม หลง และ ใน การ เล่น ชู้ ซึ่ง ทราม
เสีย ยิง่ กว่า พี่สาว 12 เธอลุ่ม หลงอัส ซีเรีย เพื่อนบ้านของเธอ
เจ้าเมืองและผู้บังคับ บัญชา ซึ่ง แต่ง เกราะเต็ม พลม้า ขี่ม้า
ทุกคนเป็น ชายหนุ่มที่พึง ปรารถนา 13 และเราเห็นว่า เธอมี
มลทิน เสีย แล้ว เธอ ทัง้ สอง ก็ เดิน ทาง เดียวกัน 14 แต่เธอ
ยัง เล่น ชูยิ
้ ง่ ขึ้น เมื่อ เธอ เห็นรูป คน อยู่ บน ผนั ง เป็นรูป คน
เคลเดีย เขียนด้วยสีแดงเข้ม 15 มีเข็ม ขัด คาดเอว มีผ้า โพก
ศีรษะชายห้อยอยู่ ทุกคนเป็นเหมือนนายทหาร เป็นรูปชาว
บา บิโลน ซึ่ง แผ่น ดิน เดิม ของ เขา คือ เคล เดีย 16 เมื่อ เธอ
เห็นรูปนนก
ั ้ ็ลุ่ม หลงเขาเสีย แล้ว และส่ง ผู้ ส่ือสารไปหาเขา
ที่ เคล เดีย 17 ชาว บา บิ โลน ก็ มา หา เธอ ถึง เตียง รัก และ
เขา ก็ กระทํา ให้ เธอ เป็น มลทิน ด้วย ราคะ ของ เขา หลัง จาก
ที่เธอโสโครกกับ เขาแล้ว จิตใจเธอก็เบื่อ หน่าย 18 เมื่อ เธอ
ได้ ทําการ เล่น ชู้ เสีย อย่าง เปิด เผย และ เธอ สําแดง ความ
เปลือยเปล่า ของเธอ จิตใจเราก็ เบื่อ หน่ายเธอ อย่างที่จิต
ใจเราเบื่อ หน่ายพี่ สาวของเธอ 19 ถึง กระนั ้น เธอยัง ทวี การ
เล่น ชู้ ของ เธอ ขึ้นอีก โดย หวน ระลึก ถึง เมื่อ ครัง้ ยัง สาว อยู่
เมื่อ เธอเล่น ชูอยู
่
นดินอียป
ิ ต์ 20 เธอลุ่ม หลงชู้ ของเธอ
้ ในแผ่
ที่นั ่น ลํา เนื้ อ ของเขาก็ เหมือนของลา และของเขาก็ เหมือน
ของม้า 21 ดังนี้ แหละ เจ้าก็ อาลัย ในราคะเมื่อ เจ้า ยัง สาวอยู่
เมื่อ คนอียป
ิ ต์ จับ ต้องอกของเจ้า และเคล้า คลึง หัวนมสาว
ของเจ้า” 22 เพราะฉะนั ้น โอ โอโฮลี บาห์เอ๋ย องค์พระผู้ เป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า “ดูเถิด เราจะเร้า คนรัก ที่จิตใจเจ้า
เบื่อ หน่ายแล้วนน
ั ้ ให้มาสู้เจ้า และเราจะนํา เขามาสู้เจ้าจาก
23
ทุกด้าน มีคนบาบิโลน และคนเคลเดียทัง้ สิน
้ เปโขดและ
โชอา และโคอา ทัง้ คนอัสซีเรียทัง้ สิน
้ ด้วย เป็นคนหนุ่มที่พึง

เอเสเคียล 23:24

64

เอเสเคียล 23:32

ปรารถนา เจ้า เมือง ผู้บังคับ บัญชา ทัง้ สิน
้ เป็น นาย ทหาร
และ ผู้มีช่อ
่ า 24 เขา จะ มา ต่อสู้เจ้า มีรถรบ
ื เสียง ทุก คน ขีม้
เกวียนและล้อ เลื่อน และชนชาติ ทัง้ หลายเป็นอัน มาก เขา
จะ ตัง้ ตน ต่อสู้เจ้าทุกด้าน ด้วย ดัง้ และ โล่ และ หมวกเหล็ก
และเราจะมอบการพิพากษาต่อ หน้า เขา และเขาทัง้ หลาย
จะ พิพากษา เจ้า ตาม หลัก การ พิพากษา ของ เขา ทัง้ หลาย
25 และ เรา จะ มุ่ง ความ ร้อนรน ของ เรา ต่อสู้เจ้า และ เขา จะ
กระทํา กับ เจ้า ด้วย ความ เกรีย
้ ว กราด เขา จะ ตัด จมูก และ
ตัด หู ของเจ้า ออกเสีย และผู้ที่รอดตายจะล้ม ลงด้วยดาบ
เขาจะจับ บุตรชายและบุตรสาวของเจ้า และคนที่ รอดตาย
ของเจ้าจะถูกเผาด้วยไฟ 26 เขาจะถอดเอาเสื้อของเจ้าออก
และนํา เอาเครือ
่ งรู ป พรรณงามๆของเจ้า ไปเสีย 27 เราจะ
ให้ ราคะและการเล่น ชู้ ซ่ึง เจ้า นํา มาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ สูญ
สิน
ิ ต์ และระลึก ถึง
้ ลง เพื่อ เจ้า จะมิได้เงยหน้า ขึ้น ดู คนอียป
28
เขา อีก ต่อ ไป เพราะ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง
นี้ ว่า ดูเถิด เราจะมอบเจ้า ไว้ในมือ ของผู้ที่เจ้าเกลียดชัง ใน
มือ ของผู้เหล่านั ้นที่จิตใจเจ้า เบื่อ หน่าย 29 และเขาทัง้ หลาย
จะกระทํา กับ เจ้า ด้วยความเกลียดชัง และจะริบ เอาบรรดา
ผลแห่ง การงานของเจ้า ไปเสีย และจะทิง้ เจ้า ไว้ให้เปลือย
เปล่าและล่อนจ้อน จะต้องเปิดเผยความเปลือยเปล่า ราคะ
และ การ เล่น ชู้ ของ เจ้า 30 เรา จะ กระทํา สิง่ เหล่า นี้ แก่เจ้า
เพราะ เจ้า เล่น ชู้ ตาม ประชาชาติ และ เพราะ เจ้า กระทํา ตัว
ของเจ้าให้มัวหมองไปด้วยรู ปเคารพของเขาทัง้ หลาย 31 เจ้า
ดําเนิ นตามทางแห่งพี่สาวของเจ้า เพราะฉะนั ้นเราจะมอบ
ถ้วยของเธอใส่ มือ เจ้า 32 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง
นี้ ว่า เจ้าจะต้องดื่ม จากถ้วยของพี่ สาวเจ้า ซึ่ง ลึก และใหญ่
เจ้าจะเป็นที่ หว
ั เราะเยาะและถูก สบประมาทเพราะถ้วยนั ้น
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จุมาก 33 เจ้าจะเต็มไปด้วยความมึนเมาและความเศร้าโศก
เสียใจ ด้วยถ้วยแห่งความน่าสะพรึงกลัวและการรกร้างว่าง
เปล่า ถ้วย แห่ง สะ มา เรีย พี่ สาว ของ เจ้า 34 เจ้า จะ ดื่ม และ
ดื่ม จน เกลี้ยง เจ้า จะ แทะ เศษ ถ้วย และ ฉี ก อก ของ เจ้า เสีย
เพราะเราได้ลัน
่ วาจาแล้ว องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดัง
35
นี้ แหละ เพราะฉะนั ้น องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง
นี้ ว่า เพราะเจ้า ลืม เราและเหวีย
่ งเราไปไว้เบื้องหลัง เจ้า เสีย
เพราะฉะนั ้นเจ้าจงรับโทษราคะและการเล่นชู้ของเจ้าเถิด”
36 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ยิง
่ กว่า นั ้นอีกว่า “บุตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย เจ้าจะพิพากษาโอโฮลาห์และโอโฮลีบาห์หรือ จง
ประกาศให้เขาทราบถึงการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนของ
เขา 37 เพราะว่า เธอได้ กระทํา การล่วงประเวณี และโลหิต
อยู่ ในมือ ของเธอ เธอกระทํา การล่วงประเวณี กับ รู ป เคารพ
ของเธอ และเธอยัง ถวายบุตรชายซึ่ง เธอบังเกิด ให้แก่เรา
นั ้น ให้ลุยไฟเพื่อ เผาผลาญเขาเสีย 38 ยิง่ กว่า นั ้นอีก เธอได้
กระทํา เช่น นี้ แก่เรา คือ เธอ ได้ กระทํา ให้ สถาน บริสุทธิ์ ของ
เรา เป็น มลทิน ใน วัน เดียวกัน และ ลบหลู่ วัน สะ บา โต ของ
เรา 39 คือ ขณะ เมื่อ เธอ ฆ่า ลูก ของ เธอ เป็น เครือ
่ ง บูชา รู ป
เคารพ ในวัน นั ้น เธอก็เข้า มาในสถานบริสุทธิ์ ของเรา และ
กระทํา สถานที่ นั้น ให้ เป็น มลทิน ดูเถิด เธอกระทํา สิง่ เหล่า
นี้ ในนิ เวศของเรา 40 ยิง่ กว่า นั ้นอีก เธอยัง ได้ให้ไปหาผู้ชาย
มา จาก เมือง ไกล คือ เธอ ใช้ผู้สื่อสาร ไป หา และ ดูเถิด เขา
ก็มา เธอก็ชาํ ระตัวของเธอ เธอทาตาของเธอ และแต่งกาย
ของเธอด้วยเครือ
่ งประดับ เพื่อคนเหล่านั ้น 41 เธอนั ่งอยูบ
่ น
ตังอ
่ ัน สูง ศักดิ์ มีโต๊ะ วางอยูข้
่ างหน้า ซึ่ง เป็น โต๊ะ ที่เจ้าได้ วาง
เครือ
่ งหอมและนํ้ามันของเรา 42 เสียงของประชาชนที่ปล่อย
ตัวก็ ดัง อยู่ กับ เธอพร้อมกับ คนสามัญ เขานํา คนเส-บามา
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จากถิน
่ ทุรกัน ดารด้วย และเขาเอากําไลมือ สวมที่ มือ ของ
ผู้หญิง และสวมมงกุฎงามๆบนศีรษะของเธอทัง้ สอง 43 เรา
จึง กล่าว เรือ
่ ง เธอ ผู้ที่ร่วง โรย โดย การ ล่วง ประเวณี ว่า เขา
ยัง เล่น ชู้ กับ เธอหรือ และเธอยัง เล่น ชู้ กับ เขาหรือ 44 เพราะ
ชายเหล่า นั ้น ยัง เข้าหาเธอ อย่างเดียวกับ ผู้ชายเข้าหาหญิง
ที่ เป็น โสเภณี ดัง นั ้น เขา ก็เข้า หา โอ โฮ ลาห์ กับ โอ โฮ ลี บาห์
ซึ่งเป็นหญิงมีราคะ 45 แต่คนชอบธรรมจะพิพากษาเธอด้วย
คํา พิพากษาอัน ควรตกแก่ หญิง ผู้ล่วงประเวณี และด้วยคํา
พิพากษา อัน ควร ตก แก่ หญิง ผู้ กระทํา ให้ โลหิต ตก เพราะ
เธอ เป็น หญิง ล่วง ประเวณี และ เพราะ โลหิต อยู่ ใน มือ ของ
เธอ 46 เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า จงนํา
กองทัพมาสู้กับเธอทัง้ สองนี้ และเราจะมอบเธอไว้แก่ความ
ครันคร
่
้ามและการถูกริบ 47 และกองทัพจะเอาหินขว้างเธอ
และ ฆ่า เธอ เสีย ด้วย ดาบ เขา จะ ฆ่า บุตร ชาย หญิง ของ เธอ
และ เผา เรือน ทัง้ หลาย ของ เธอ เสีย ด้วย ไฟ 48 ดังนี้ แหละ
เรา จะ ให้ ราคะ ใน แผ่น ดิน นั ้น สูญ สิน
้ เสียที เพื่อ ผู้ หญิง ทัง้
หลาย จะ ได้ รับ ความ ตัก เตือน และ ไม่ประพฤติราคะ อย่าง
ที่เจ้าได้ กระทํา แล้วนัน
้ 49 ส่วนราคะของเจ้า นั ้น เจ้า จะต้อง
รับโทษ และเจ้าจะต้องรับโทษเรือ
่ งการบูชารู ปเคารพอย่าง
บาปหนาของเจ้า และเจ้า จะทราบว่า เราคือ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้า”

24

1

คําอุปมาเรือ
่ งหม้อนํ้าที่ต้มอยู่

เมื่อ วันที่สิบเดือนที่สิบปีที่เก้า พระวจนะของพระเยโฮ
วาห์มายัง ข้าพเจ้า อีกว่า 2 “บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย จงเขียนชื่อ
ของวัน นี้ ไว้ วัน นี้ ที เดียว กษั ตริยบาบิ
์
โลนล้อมเยรู ซาเล็ม ใน
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วันนี้ เอง 3 และจงกล่าวคําอุปมาแก่วงศ์วานที่ มักกบฏ และ
พูดกับ เขาว่า องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า จงตัง้
หม้อ ไว้ ตัง้ ไว้ซิ เทนํ้า ใส่ หม้อด้วย 4 ใส่ชิ้น เนื้ อ เข้าไป เอาชิน
้
เนื้ อดีๆ คือ เนื้ อ โคน ขา และ เนื้ อ สัน ขา หน้า เลือก กระ ดูกดี
มา ใส่ให้เต็ม 5 จง เลือก แกะ ที่ดีที่สุด มา ตัว หนึ่ ง ใช้กระดูก
เหล่านั ้นเป็นฟืนไว้ใต้นั ้น จงต้มให้ดี เพื่อเคี่ยวกระดูกที่อยูใน
่
6
นั ้น ด้วย เพราะฉะนั ้น องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง
นี้ ว่า วิบัติแก่กรุ งที่ ชุม
่ โลหิต วิบัติแก่หม้อ ที่ ขึ้น สนิ ม ข้างใน
และซึ่ง สนิ ม มิได้หลุด ออกมา จงเอาเนื้ อ ออกที ละชิน
้ ๆ อย่า
7
จับ สลาก เลย เพราะ ว่า โลหิต ที่ เธอ กระทํา ให้ ตก นั ้น ยัง
อยู่ ท่ามกลางเธอ เธอวางไว้ บนหิน เธอมิได้เทลงดิน เพื่อ
เอา ฝุ่น กลบ ไว้ 8 เรา ได้ วาง โลหิต ที่ เธอ ทําให้ ตก นั ้น ไว้ บน
ก้อน หิน เพื่อมิให้ปิด โลหิตนน
ั ้ ไว้ เพื่อ เร้า ความ พิโรธ และ
ทําการ แก้แค้น 9 เพราะ ฉะนั ้น องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า
ตรัสดัง นี้ ว่า วิบัติแก่กรุ ง ที่ ชุม
่ โลหิต เรา จะ กระทํา ให้ กอง
10
ไฟ นั ้น ใหญ่ ขึ้น ด้วย
จง สุม ฟืน เข้าไป และ ก่อ ไฟ ขึ้น ต้ม
เนื้ อ ให้ดี แล้ว ปรุ ง แต่ง ให้อร่อย และ ปล่อย กระดูก ให้ไหม้
11 และวางหม้อ เปล่า ไว้บนถ่าน เพื่อ ให้ทองสัมฤทธินั
์ ้นร้อน
และไหม้ ให้ความโสโครกละลายเสีย ในนั ้น ให้สนิม ของมัน
ไหม้ไฟ 12 เธอกระทํา ตัว ของเธอเหนื่ อยด้วยการมุสาต่างๆ
สนิมที่หนาของเธอก็ไม่หลุดออกไปจากเธอ สนิมนน
ั ้ จะต้อง
อยู่ ในไฟ 13 ราคะของเจ้า โสโครก เพราะว่า เราได้ ชาํ ระเจ้า
แล้ว แต่เจ้าไม่ชาํ ระตัว เจ้าจะไม่ถูกชําระจากความโสโครก
ของ เจ้า อีก ต่อ ไป จนกว่า เรา จะ ระบาย ความ เกรีย
้ ว กราด
ของเราออกเหนื อ เจ้า จนหมด 14 เราคือ พระเยโฮวาห์ได้ลัน
่
วาจาแล้ว จะเป็น ไปอย่างนั ้น เราจะกระทํา เช่น นั ้น เราจะ
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ไม่ถอยกลับ เราจะไม่สงวนไว้ และเราจะไม่เปลี่ยนใจ เขาจะ
พิพากษาเจ้าตามวิธก
ี ารและการกระทําของเจ้า องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ”
ภรรยาของเอเสเคียลเสียชีวต
ิ
พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า อีกว่า
16 “บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย ดูเถิด เรา จะ เอา สิง
่ ที่ พอ ตา ของ
เจ้า ไป เสีย จาก เจ้า ด้วย การ ประหาร เสีย แล้ว ถึง กระนั ้น
เจ้า ก็ อย่า ครํา่ ครวญหรือ ร้องไห้ หรือ ให้ น้ําตาตก 17 จงอด
กลัน
้ ไม่ครํา่ ครวญ เถิด อย่า ไว้ทุกข์ให้คนที่ตาย จง โพก ผ้า
ของ เจ้า และ สวม รองเท้า ของ เจ้า อย่า ปิด ริม ฝีปาก หรือ
รับ ประทานอาหารของมนุษย์” 18 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง พูดกับ
ประชาชน ตอน เช้า และ ภรรยา ของ ข้าพเจ้า ก็สิ้น ชีวต
ิ ตอน
เย็น รุ ง่ เช้าขึ้นข้าพเจ้าก็กระทําอย่างที่ข้าพเจ้ารับพระบัญชา
19 ประชาชนก็ ถามข้าพเจ้า ว่า “ท่านจะไม่ บอกเราทัง
้ หลาย
หรือ ว่า สิ่ง นี้ มีความ หมาย อะไร แก่เรา ซึ่ง ท่าน กระทํา เช่น
นี้ ” 20 แล้ว ข้าพเจ้า ก็พูดกับ เขา ว่า “พระ วจนะ ของ พระ เย
โฮวาห์มายัง ข้าพเจ้า ว่า 21 จงกล่าวแก่วงศ์วานอิสราเอลว่า
องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เราจะลบหลู่
สถานบริสุทธิ์ของเราอันเป็นความลํ้าเลิศในอํานาจของเจ้า
ความปรารถนาแห่ง ตาของเจ้า และสิง่ ที่จิตวิญญาณของ
เจ้า ห่วงใย บุตรชายหญิง ของเจ้า ซึ่ง เจ้า ทิง้ ไว้ เบื้องหลัง จะ
ล้ม ลง ด้วย ดาบ 22 และ เจ้า ทัง้ หลาย จะ กระทํา อย่าง ที่ เรา
กระทํา เจ้าจะไม่ ปิด ริม ฝีปาก หรือ รับ ประทานอาหารของ
มนุษย์ 23 ผ้า โพก จะ อยู่ บน ศีรษะ ของ เจ้า และ รองเท้า จะ
อยูที
่ ่เท้า ของเจ้า เจ้าจะไม่ไว้ทุกข์หรือ ร้องไห้ แต่เจ้าจะทรุ ด
ลงเพราะความชัว่ ช้า ของเจ้า และจะโอดครวญแก่กัน และ
กัน 24 เอเสเคี ยลจะเป็น เครือ
่ งหมายสําคัญ แก่เจ้าทัง้ หลาย
ดังนี้ เขาได้กระทําสิง่ ใด เจ้าจะกระทําอย่างนั ้นทุกอย่าง เมื่อ
15
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เหตุการณ์ เหล่านี้ มาถึง เจ้าจะได้ ทราบว่า เราคือองค์ พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า 25 และเจ้า บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย ในวันที่ เรา
เอาที่ กําบัง เข้ม แข็ง ของเขาทัง้ หลายออกไป อัน เป็น ความ
ร่าเริงและเป็นสง่าราศี ของเขา สิ่งที่ พอตาของเขาทัง้ หลาย
และสิง่ ที่ ใจของเขาปรารถนา ทังบ
้ ุตรชายและบุตรสาวของ
26
เขา ในวัน นั ้น ผู้หนี ภัย จะมาหาเจ้า เพื่อ จะรายงานข่าว
ให้เจ้าได้ยน
ิ เอง 27 ในวัน นั ้น ปากของเจ้า จะหายใบ้ ต่อ หน้า
ผู้หนี ภัย และเจ้าจะพูดและจะไม่ เป็นใบ้อีกต่อไป ดังนั ้นเจ้า
จะเป็นหมายสําคัญสําหรับเขา และเขาทัง้ หลายจะทราบว่า
เราคือพระเยโฮวาห์”

25

การพิพากษาลงโทษคนอัมโมน
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย มุ่ง หน้า ของ เจ้า ไป ยัง คน อัม โมน และ จง
พยากรณ์ กล่าวโทษเขา 3 จงกล่าวแก่ คนอัม โมนว่า จงฟัง
พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เพราะเจ้า กล่าวว่า ‘อ้า ฮา’ เหนื อ สถาน
บริสุทธิ์ ของ เรา เมื่อ ที่ นั ้น ถูก ลบหลู่ และ เหนื อ แผ่นดินอิส
ราเอลเมื่อ แผ่น ดิน นั ้น รกร้างไป และเหนื อ วงศ์ วานยู ดาห์
เมื่อ ต้องตกไปเป็น เชลย 4 เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะมอบ
เจ้าให้แก่ประชาชนทางทิศตะวันออกให้เป็นกรรมสิทธิ์ เขา
จะ ตัง้ ปราสาท ทัง้ หลาย ท่ามกลาง เจ้า และ สร้าง ที่อยูของ
่
เขา ท่ามกลาง เจ้า เขา ทัง้ หลาย จะ รับ ประทาน ผล ไม้ ของ
เจ้า และ จะ ดื่มน้าํ นม ของ เจ้า 5 เรา จะ กระทํา ให้ เมือง รับ
บาห์เป็น ทุ่ง หญ้า สําหรับ อูฐ และทําให้ที่ของคนอัม โมนเป็น
คอก สําหรับ ฝูง แพะ แกะ แล้ว เจ้า จะ ทราบ ว่า เรา คือ พระ
เย โฮ วาห์ 6 เพราะ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า
1
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เพราะ เจ้า ได้ ตบมือ และ กระทืบ เท้า และ ปีติด้วย ใจ คิด ร้าย
ต่อแผ่นดินอิสราเอล 7 เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราได้ย่นม
ื ือของ
เราออกต่อสู้เจ้า และจะมอบเจ้าไว้แก่ประชาชนทัง้ หลายให้
เป็นของริบ และเราจะตัดเจ้าออกเสียจากชนชาติทัง้ หลาย
และเราจะกระทํา ให้เจ้าพินาศไปจากประเทศต่างๆ เราจะ
ทําลายเจ้า แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
การพิพากษาลงโทษคนโมอับ
องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เพราะ โม อับ
และเสอีรกล่
์ าวว่า ‘ดูเถิด วงศ์วานยู ดาห์ก็เหมือนประชาชา
ติ อื่นๆ ทัง้ สิน
้ ’ 9 เพราะ ฉะนั ้น ดูเถิด เรา จะ เปิด ไหล่ เขา โม
อับจน ไม่มีเมือง เหลือ คือ เมือง ของ เขา จาก ด้าน นั ้น สง่า
ราศี ของ ประเทศ นั ้น คือ เมือง เบธเย ชิ โมท เมือ งบาอัล เม
โอน และ เมือง คี ริ ยา ธาอิม 10 เรา จะ มอบ เมือง เหล่า นั ้น
ให้แก่ประชาชน ทาง ทิศ ตะวัน ออก พร้อม กับ คน อัม โมน ให้
เป็น กรรมสิทธิ์ เพื่อ ว่า จะ ไม่มีใคร นึ กถึง คน อัม โม นอีก ใน
ท่ามกลางประชาชาติ 11 และเราจะพิพากษาลงโทษโมอับ
แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
8

การพิพากษาลงโทษคนเอโดม

12 องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า

เพราะว่าเอโดม
ได้ประพฤติอย่างแก้แค้นต่อวงศ์ วานของยูดาห์ และได้กระ
ทํา ความ ชัวน
่ ัก หนา ใน การ ที่แก้แค้น เขา 13 เพราะ ฉะนั ้น
องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จึง ตรัสดัง นี้ ว่า เราจะเหยียดมือ
ของเราออกเหนื อ เอโดมด้วย และจะตัด คนและสัตว์ ออก
เสียจากเมืองนั ้น และเราจะกระทําให้เมืองนั ้นรกร้างตัง้ แต่
เมือง เท มาน และ ชาว เมือง เดด า นก็ จะ ล้ม ลง ด้วย ดาบ
14 และเราจะวางการแก้ แค้น ของเราลงเหนื อ เมืองเอโดม
ด้วยมือ ของอิสราเอลประชาชนของเรา และเขาจะกระทํา
ตามความกริว้ และความพิโรธของเราในเมืองเอโดม และ
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เขาจะทราบถึง การแก้ แค้น ของเรา องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระ
เจ้าตรัสดังนี้ แหละ
การพิพากษาลงโทษคนฟีลิสเตีย
องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เพราะว่า คนฟี
ลิ ส เตีย ได้ กระทํา อย่างแก้แค้น และทําการแก้ แค้น ด้วยใจ
คิด ร้ายหมายทําลาย เพราะเกลียดชัง แต่หนหลัง 16 เพราะ
ฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เราจะ
เหยียดมือ ของเราออกเหนื อ คนฟี ลิ ส เตีย และเราจะตัด คน
เคเรธีออก และ ทําลาย คน ที่เหลือ อยูตาม
่
ฝั่ ง ทะเล นั ้น เสีย
17 เรา จะ กระทํา การ แก้ แค้น ใหญ่ ยิง
่ เหนื อ เขา ด้วย การ ติ
เตียนอย่างรุ นแรง แล้ว เขาจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์
เมื่อเราได้วางการแก้แค้นของเราไว้เหนื อเขา”
15

26

1

การพิพากษาลงโทษที่จะมาสู่เมืองไทระ

อยูมาในวั
่
น ต้น เดือนปีที่สิบ เอ็ด พระวจนะของพระเย
โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย เพราะ ว่า
เมืองไทระได้พูดเกี่ยวพันกับเยรู ซาเล็มว่า ‘อ้าฮา ประตูเมือง
ของ ชนชาติ ทัง้ หลาย หัก เสีย แล้ว มัน เปิด กว้าง ไว้ รับ ข้า
มันร้างเปล่า แล้ว ข้า จะบริบูรณ์ขึ้น ’ 3 เพราะฉะนั ้น องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสว่า ดูเถิด โอ เมือง ไท ระ เอ๋ย เรา
เป็น ปฏิปักษ์ กับ เจ้า และ จะ นํา ประชา ชา ติ เป็นอัน มาก มา
ต่อสู้เจ้า ดังทะเลกระทําให้คลื่นของมันขึ้นมา 4 เขาทัง้ หลาย
จะทําลายกําแพงเมืองไทระ และพังทลายหอคอยของเมือง
นั ้น เสีย และเราจะขูด ดิน เสีย จากเมืองนั ้น กระทํา ให้อยูบน
่
ยอดของศิลา 5 เมืองนั ้น จะเป็นที่ สําหรับ ตากอวนอยู่ กลาง
ทะเล เพราะเราได้ ลัน
่ วาจาแล้ว องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
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ได้ตรัส และเมืองนั ้นจะเป็นของปล้นแห่งบรรดาประชาชาติ
6 และ พวก ธิดา ของ เมือง นี้ ซึ่ง อยู่ บน แผ่น ดิน ใหญ่ จะ ต้อง
ถูกฆ่าเสียด้วยดาบ แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระ
เย โฮ วาห์ 7 เพราะ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า
ดูเถิด เรา จะ นํา เนบู คัด เนส ซาร์กษั ตริยบาบิ
์
โลน ผู้เป็น จอ
มกษั ตริย์มายัง เมือง ไท ระ จาก ทิศ เหนื อ พร้ อม ทังม
้ ้า และ
รถ รบ กับ พล ม้า และ กอง ทหาร กับ คน มากมาย 8 ท่าน จะ
ฆ่า ธิดา ของ เจ้า บน แผ่น ดิน ใหญ่เสียด้วย ดาบ ท่าน จะ ก่อ
กําแพง ล้อม เจ้า ไว้ และ ก่อ เชิง เทิน ทํา ด้วย ดัง้ ต่อสู้ กับ เจ้า
9 ท่านจะตัง
้ เครือ
่ งทะลวงต่อสู้ กับ กําแพงของเจ้า และท่าน
จะเอาขวานของท่านฟัน หอคอยของเจ้า ลง 10 ม้า ของท่าน
มากมายจนฝุ่นม้า ตลบคลุม เจ้า ไว้ กําแพงเมืองของเจ้า จะ
สัน
่ สะเทือน ด้วย เสียง พล ม้า และ ล้อ เลื่อน และ รถ รบ เมื่อ
ท่านจะยกเข้าประตู เมืองของเจ้า อย่างกับคนเดินเข้าเมือง
เมื่อ เมืองนั ้น แตกแล้ว 11 ท่านจะยํ่า ที่ ถนนทัง้ ปวงของเจ้า
ด้วย กีบ ม้า ท่าน จะ ฆ่า ชนชาติ ของ เจ้า เสีย ด้วย ดาบ และ
เสาอัน แข็ง แรงของเจ้า จะล้ม ลงถึงดิน 12 ทรัพย์ สมบัติของ
เจ้า เขาทัง้ หลายจะเอาเป็น ของริบ และสินค้า ของเจ้า เขา
จะเอามาเป็น ของปล้น เขาจะพัง กําแพงของเจ้า ลง และ
จะ ทําลาย บ้าน อัน พึงใจ ของ เจ้า เสีย หิน ไม้ และ ดิน ของ
เจ้า นั ้น เขาจะโยนทิง้ เสีย กลางนํ้า 13 เสียงเพลงของเจ้า นั ้น
เราก็ จะให้หยุด และเสียงพิณ เขาคู่ ของเจ้า จะไม่ได้ยินอีก
14 เราจะกระทํา ให้อยูบนยอดของศิ
่
ลา เจ้าจะเป็น สถานที่
สําหรับ ตากอวน จะไม่มีใครสร้างเจ้า ขึ้น ใหม่เลย เพราะเรา
คือ พระ เย โฮ วาห์ได้ลัน
่ วาจา แล้ว องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ
เจ้า ตรัสดัง นี้ แหละ 15 องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง
นี้ แก่เมืองไทระว่า เกาะต่างๆจะมิได้สัน
่ สะเทือนด้วยเสียง
ที่เจ้าล้ม เมื่อ ผู้ บาด เจ็บ ร้อง ครวญ คราง เมื่อ การ เข่น ฆ่า
ได้เกิดอยู่ท่ามกลางเจ้าหรือ 16 แล้วเจ้านายทัง้ สินที
้ ่ทะเลจะ
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ก้าวลงมาจากบัลลังก์ และเปลื้องเครือ
่ งทรงออก และปลด
เครือ
่ ง แต่ง ตัวที่ ปัก ออก เสีย และ จะ เอา ความ สัน
่ กลัว มา
เป็น เครือ
่ งทรง จะประทับอยู่ บนพื้น ดิน และสัน
่ อยูทุ
่ กขณะ
และ หวาด กลัว เพราะ เจ้า 17 ท่าน เหล่า นี้ จะ เปล่ง เสียง บท
ครํา่ ครวญ เรือ
่ ง เจ้า และ กล่าว แก่เจ้าว่า ‘ผู้มีพลเมือง เป็น
ชาวกะลาสีเอ๋ย เจ้าถูกทําลายแล้ว เจ้าเป็นเมืองที่มีช่อ
ื เสียง
เจ้าเป็น เมืองแข็ง กล้า อยูที
่ ่ทะเล ทัง้ เจ้า และชาวเมืองของ
เจ้า ว่าถึงคนที่นั่นแล้วเจ้าให้เขากลัว 18 บัดนี้ เกาะทัง้ หลาย
ก็ จะสัน
่ สะเทือนในวันที่เจ้าล้ม ลง เออ บรรดาเกาะที่อยูใน
่
ทะเลก็ จะกลัว เพราะเจ้า สิน
้ ไปเสีย’ 19 เพราะองค์ พระผู้ เป็น
เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เมื่อ เรา จะ กระทํา ให้เจ้า เป็น เมือง
รกร้างเหมือนอย่างเมืองที่ไม่มีคนอาศัย เมื่อเราจะนําทะเล
ลึก มาท่วมเจ้า และนํ้า มากหลายจะคลุม เจ้า ไว้ 20 แล้ว เรา
จะ นํา เจ้า ลง ไป พร้อม กับ คน เห ล่านั ้นที่ ลง ไป ยัง ปาก แดน
คนตายไปอยู่ กับ คนสมัย เก่า และจะปล่อยให้เจ้าอยูที
่ ่โลก
บาดาล ในสถานที่ที่โดดเดี่ยวอ้างว้างมาแต่โบราณ พร้ อม
กับผู้ที่ลงไปยังปากแดนคนตาย เพื่อว่าจะไม่มีใครอาศัยอยู่
ในเจ้า และเราจะตัง้ สง่า ราศี ในแผ่น ดิน ของคนเป็น 21 เรา
จะกระทํา ให้เจ้าเป็นที่ น่า ครันคร
่
้าม จะไม่มีเจ้าอีก แล้ว ถึง
ใครจะมาหาเจ้า เขาจะมาหาเจ้า ไม่ พบอีก ต่อ ไปเป็น นิ ตย์
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ”

27

บทครํา่ ครวญเรือ
่ งเมืองไทระ (วว 18:1-24)
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายัง ข้าพเจ้า อีกว่า 2 “เจ้า
บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย จงเปล่ง เสียงบทครํา่ ครวญเรือ
่ งเมือง
ไทระ 3 และจงกล่าวแก่ เมืองไทระ โอ ผู้อยูที
่ ่ทางเข้า สู่ ทะเล
เอ๋ย เป็น พ่อค้า แห่ง ชนชาติ ทัง้ หลาย ที่อยูตาม
่
เกาะ ต่างๆ
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องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า โอ เมือง ไท ระ เอ๋ย
เจ้าได้กล่าวว่า ‘ข้านี้ มีความงดงามพร้อมสรรพ’ 4 พรมแดน
ของเจ้าอยูที
่ ่กลางทะเล ผู้ก่อสร้างได้กระทําให้ความงดงาม
ของ เจ้า พร้อม สรรพ 5 กระดาน เรือ ของ เจ้า ทัง้ สิน
้ เขา ทํา
ด้วยไม้ สนสามใบมาจากเสนี ร ์ เขาเอาไม้ สนสี ดาร์มาจาก
เลบานอนทํา เป็น เสากระโดงให้เจ้า 6 เอาไม้โอ๊ก แห่ง เมือง
บาชานมาทํา เป็น กรรเชียงของเจ้า หมู่คนอาเชอร์ทํา แท่น
ฝังด้ว ยงาช้างซึ่ง มาจากเกาะคิ ทธิ ม 7 ส่วนใบของเจ้า นั ้น
ทํา ด้วยผ้า ป่านปัก เนื้ อ ละเอียดจากอียป
ิ ต์ ส่วนสิง่ ที่ คลุม ไว้
เหนื อเจ้านั ้น เป็นสีฟ้าสีม่วงมาจากเกาะต่างๆแห่งเมืองเอลี
ชาห์ 8 ชาวเมืองไซดอนและเมืองอารวัดเป็นฝีกรรเชียงของ
เจ้า โอ ไทระ นั ก ปราชญ์ของเจ้า อยู่ ในเจ้า เขาเป็นต้น หน
ของเจ้า 9 ผู้ใหญ่ของเมืองเกบาลและนั ก ปราชญ์ ของเมือง
นี้ ก็อยูในเจ้
่
าเป็นช่างไม้ประจําเรือให้เจ้า บรรดาเรือทะเลทัง้
สิน
่ เจ้า เพื่อ แลก เปลี่ยน สินค้า กับ เจ้า
้ พร้อม กะลาสีก็อยูใน
10 ชาวเปอร์เซีย และลูด และพูต ก็อยูในกองทั
่
พของเจ้า เขา
ทัง้ หลายเป็น ทหารของเจ้า เขาแขวนโล่ และหมวกเหล็ก ใน
เจ้า เขากระทําให้เจ้ามีสง่า 11 ชาวอารวัดพร้อมกับทหารของ
เจ้า อยู่ บนกําแพงโดยรอบ ชาวกามัดอยู่ ในหอคอยของเจ้า
เขา แขวน โล่ไว้ตาม กําแพง ของ เจ้า โดย รอบ เขา กระทํา ให้
ความงามของเจ้าพร้อมสรรพ 12 ทารชิชไปมาค้าขายกับเจ้า
เพราะเจ้ามีทรัพยากรมากมายหลายชนิ ด เขาเอาเงิน เหล็ก
ดีบุก และ ตะกัว่ มา แลก เปลี่ยน กับ สินค้า ของ เจ้า 13 เมือง
ยา วาน ทูบัล และ เม เชค ค้าขาย กับ เจ้า เขา แลก เปลี่ยน
คน และ ภาชนะ ทอง สัมฤทธิ์ กับ สินค้า ของ เจ้า 14 วงศ์วาน
โทการมาห์ เอาม้า ม้า ศึก และล่อ มาแลกกับ สินค้า ของเจ้า
15 ชาวเดดานทํา การค้าขายกับ เจ้า เกาะต่างๆเป็ นอัน มาก
เป็น ตลาดประจํา ของเจ้า เขานํา งาช้างและไม้ มะเกลือ มา
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เป็น ค่า ของสินค้า 16 เมืองซีเรีย ไปมาค้าขายกับ เจ้า เพราะ
เจ้า มีสิน ค้า อุดม เขา เอา มรกต ผ้า สีม่วง ผ้า ปัก ป่าน เนื้ อ
ละเอียด หิน ประการัง และโมรามาแลกกับ สิน
้ ค้า ของเจ้า
17 ยูดาห์ และแผ่นดินอิส ราเอลก็ ค้าขายกับ เจ้า เขาเอาข้าว
สาลี เมือ งมิน นิ ท และ เมือง ปา นาง นํ้า ผึ้ง นํ้ามัน พิมเสน
มาแลกกับ สินค้า ของเจ้า 18 ดามัสกัส ไปมาค้าขายกับ เจ้า
เพราะเจ้ามีสินค้าอุดม เพราะทรัพยากรมากมายหลายชนิ ด
ของเจ้า มีเหล้า องุน
่ เฮลโบน และขนแกะขาว 19 ดานและ
ยาวานมาแลกกับ สินค้า ของเจ้า เขาเอาเหล็ก หล่อ การบูร
ตะไคร้มาแลกกับ สินค้า ของเจ้า 20 เมืองเดดานค้าขายกับ
เจ้า ใน เรือ
่ ง เสื้อ ผ้า อันมี ค่า สําหรับ เหล่า รถ รบ 21 เมือง อา
ระเบีย และเจ้า นายทัง้ หลายของเมืองเคดาร์ เป็น พ่อค้า ขา
ประจํา ในเรือ
่ งลูก แกะ แกะผู้ แพะ เขาไปมาค้าขายกับ เจ้า
ในเรือ
่ งเหล่า นี้ 22 พ่อค้า ทัง้ หลายของเมืองเชบาและเมือง
ราอามาห์ก็ค้าขายกับ เจ้า เขาเอาเครือ
่ งเทศชนิ ด ดีๆ ทัง้ สิน
้
และเพชรพลอยทุก ชนิ ด และทองคํา มาแลกสินค้า กับ เจ้า
23 เมืองฮาราน คานเนห์และเอเดน พ่อค้าทัง
้ หลายของเมือง
เช บา อัส ชูร และ คิ ลมาด ก็ ค้าขาย กับ เจ้า 24 เมือง เหล่า นี้
ทําการ ค้าขาย กับ เจ้า ใน ตลาด ของ เจ้า ใน เรือ
่ ง เครือ
่ ง แต่ง
กาย อย่าง ดีวิเศษ เสื้อ สี ฟ้า และ เสื้อ ปัก และ พรม ทํา ด้วย
ด้ายสี ต่างๆมัด ไว้แน่ นด้วยด้ายฟั่ น 25 กําปั่ นทัง้ หลายของ
เมือง ทาร ชิ ช บรรทุก สินค้า ของ เจ้า ดัง นั ้น เจ้า จึง บริบูรณ์
และ รุ ง่ โรจน์ อย่าง มาก ใน ท้อง ทะเล 26 ฝีกรรเชียง ของ เจ้า
นํา เจ้า ออกไปที่ ในทะเลลึก ลมตะวัน ออกทําให้เจ้าอับปาง
ในท้องทะเล 27 ทรัพย์สินของเจ้า ของขายของเจ้า สินค้า
ของเจ้า ลูก เรือ ของเจ้า และต้นหนของเจ้า ช่างไม้ประจํา
ของเจ้า ผู้ค้าสินค้าของเจ้า นั กรบทัง้ สิน
่
า
้ ของเจ้าผู้อยูในเจ้
พร้อมกับพรรคพวกทัง้ สิน
่ ามกลางเจ้า จะจม
้ ของเจ้าที่อยูท่
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ลงในท้องทะเลในวันล่มจมของเจ้า 28 แผ่นดินจะสัน
่ สะท้าน
29
เมื่อ ได้ยน
ิ เสียงโวยวายของต้นหนของเจ้า บรรดาผู้ที่ถือ
กรรเชียง พวกลูก เรือ และบรรดาต้นหนแห่ง ทะเลจะลงมา
จากเรือของเขา มายน
ื อยูบ
่ นฝั่ ง 30 และจะพิลาปรํา่ ไห้เพราะ
เจ้า และจะร้องไห้หนั ก หนา เขาจะเหวีย
่ งฝุ่น ขึ้น ศีรษะของ
เขา และจะกลิง้ เกลือกอยูที
่ ่กองขีเถ้
้ า 31 เขาจะโกนผมเพราะ
เจ้า และเอาผ้า กระสอบคาดเอวไว้ เขาจะร้องไห้ เพราะเจ้า
ด้วยจิตใจอัน ขมขื่นกับ ไว้ทุกข์หนั ก 32 ในการพิลาปรํา่ ไห้นั ้น
เขาจะเปล่ง เสียงบทครํา่ ครวญเพื่อ เจ้า และได้ร้องทุกข์เพื่อ
เจ้า ว่า ‘มีเมือง ใด หรือ ที่ถูก ทําลาย เหมือน เมือง ไท ระ ใน
ท่ามกลางทะเล 33 เมื่อ สินค้า ของเจ้า มาจากทะเลก็ กระทํา
ให้ชนชาติทัง้ หลาย เป็นอัน มาก พอใจ เจ้า ได้ กระทํา ให้ บร
รดากษั ตริย์แห่ง โลก มัง่ คัง่ ด้วย สมบัติและ สิน ค้า อันอุ ดม
ของ เจ้า 34 ใน เมื่อ เจ้า อับปาง เสีย ด้วย ทะเลใน ห้วง นํ้า ลึก
สินค้า ของเจ้า และพรรคพวกทัง้ หลายของเจ้า จะได้ จมลง
พร้อมกับเจ้า 35 พวกชาวเกาะต่างๆทัง้ สิน
้ จะตกตะลึงเพราะ
เจ้า กษั ตริยทั
์ ง้ หลายของพวกเขาจะเกรงกลัว ยิง่ นั ก สีพระ
พักตร์ของพระองค์ก็ดูวิตกกังวล 36 พ่อค้าท่ามกลางชนชาติ
ทัง้ หลายจะเย้ย หยัน เจ้า เจ้าจะเป็น สิง่ ที่ น่า หวาดผวา และ
จะไม่ดํารงอยูอี
่ กต่อไปเป็นนิ ตย์’ ”

28

การติเตียนเจ้าเมืองไทระ
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย จง กล่าว แก่เจ้า เมือง ไท ระ ว่า องค์พระ ผู้
เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เพราะ ใจ ของ เจ้า ผยอง ขึ้น
และเจ้า ได้กล่าว ว่า ‘ข้า เป็น พระเจ้า ข้า นั ่ง อยู่ ในที่ นั ่ง แห่ง
พระเจ้า ในท้องทะเล’ แต่เจ้าเป็น เพียงมนุษย์ มิใช่พระเจ้า
1
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แม้เจ้าจะยึดถือใจของเจ้าว่าเป็นใจของพระเจ้า 3 ดูเถิด เจ้า
ฉลาด กว่า ดา เนี ย ล จริง ไม่มีความ ลับ อัน ใด ที่ ซ่อน ให้ พ้น
เจ้า ได้ 4 เจ้า หา ทรัพย์สมบัติมา สําหรับ ตน โดย สติ ปัญญา
และความเข้าใจของเจ้า และได้ รวบรวมทองคําและเงินมา
ไว้ ใน คลัง ของ เจ้า 5 ด้วย สติ ปัญญา ยิง่ ใหญ่ ใน การ ค้า ของ
เจ้า เจ้าได้ทวีทรัพย์ สมบัติของเจ้า ขึ้น และจิตใจของเจ้า ก็
ผยอง ขึ้น ใน ทรัพย์สมบัติของ เจ้า 6 เพราะ ฉะนั ้น องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เพราะ เจ้า ยึดถือ ใจ ของ เจ้า
ว่า เป็นใจ ของ พระเจ้า 7 เพราะ ฉะนั ้น ดูเถิด เรา จะ นํา คน
ต่างด้าวมาสู้เจ้า เป็น ชนชาติที่ทารุ ณ ในบรรดาประชาชาติ
เขา ทัง้ หลาย จะ ชัก ดาบ ออก ต่อสู้ กับ ความ งาม แห่ง สติ
ปัญญา ของ เจ้า และ เขา จะ กระทํา ให้ ความ ฉลาด ปราด
เปรือ
่ งของเจ้า เป็น มลทิน 8 เขาทัง้ หลายจะดัน เจ้า ลงไปที่
ใน ปาก แดน คน ตาย และ เจ้า จะ ตาย อย่าง คน ที่ถูก ฆ่า ใน
ท้องทะเล 9 เจ้ายัง จะกล่าวอีก หรือ ว่า ‘ข้า เป็น พระเจ้า’ ต่อ
หน้า คนที่ ฆ่า เจ้า ถึง เจ้า เป็น เพียงมนุษย์ มิใช่พระเจ้า อยูใน
่
มือ ของคนที่ ฆ่า เจ้า 10 เจ้าจะตายอย่างคนที่มิได้เข้าสุหนัต
ตาย โดย มือ ของ คน ต่างด้าว เพราะ เรา ได้ ลัน
่ วาจา แล้ว
องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ได้ตรัส ” 11 พระ วจนะ ของ พระ
เยโฮวาห์มายัง ข้าพเจ้า ว่า 12 “บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย จงเปล่ง
เสียงบทครํา่ ครวญเพื่อ กษั ตริย์ เมืองไทระ และจงกล่าวแก่
ท่านว่า องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เจ้าเป็น ตรา
แห่ง ความ สมบูรณ์แบบ เต็มด้วย สติปัญญา และ มี ความ
งามอย่างพร้อมสรรพ 13 เจ้าเคยอยู่ ในเอเดน พระอุทยาน
ของพระเจ้า เพชรพลอยทุกอย่างเป็นเสื้อของเจ้า คือทับทิม
บุษราคัม เพชร พลอยเขียว พลอยสีนํ้าข้าว และหยก ไพทูร
ย์ มรกต พลอยสี แดงเข้ม และทองคํา ความเชีย
่ วชาญแห่ง
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รํามะนา และ ปี่ ของ เจ้า ได้ จัด เตรียม ไว้ ในวันที่ สร้าง เจ้า ขึ้น
มา 14 เจ้าเป็น เครู บ ผู้พิทักษ์ ที่ได้เจิม ตัง้ ไว้ เราได้ ตัง้ เจ้า ไว้
เจ้าเคยอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้า และเจ้าเคยเดินอยู่
ท่ามกลางศิลาเพลิง 15 เจ้าก็ ปราศจากตําหนิ ในวิธี การทัง้
หลายของเจ้า ตัง้ แต่วัน ที่เจ้าได้ถูกสร้างขึ้น มาจนพบความ
ชัว่ ช้าในตัวเจ้า 16 ในความอุดมสมบูรณ์แห่งการค้าของเจ้า
นั ้น เจ้าก็ เต็มด้ว ยการทารุ ณ เจ้ากระทํา บาป ดัง นั ้น โอ เค
รู บ ผู้พิทักษ์ เอ๋ย เราจะขับ เจ้า ออกไปจากภูเขาแห่ง พระเจ้า
ดุจ สิง่ มลทิน และ เรา จะ กําจัด เจ้า เสีย จาก ท่ามกลาง ศิลา
เพลิง 17 จิตใจของเจ้าผยองขึ้นเพราะความงามของเจ้า เจ้า
กระทํา ให้สติปัญญา ของ เจ้า เสื่อมทราม ลง เพราะ เห็น แก่
ความงามของเจ้า เราจะเหวีย
่ งเจ้า ลงที่ดิน เราจะตีแผ่เจ้า
ต่อ หน้า กษั ตริย์ทัง้ หลาย เพื่อ ตาของท่านทัง้ หลายเหล่า นั ้น
จะเพลิน อยูที
่ ่เจ้า 18 เจ้ากระทํา ให้สถานบริสุทธิ์ ของเจ้า เป็น
มลทิน โดยความชัว่ ช้าเป็นอันมากของเจ้า ในการค้าอันชัว่
ช้าของเจ้า เหตุฉะนั ้นเราจะนําไฟออกมาจากท่ามกลางเจ้า
ไฟจะเผาผลาญเจ้า เราจะกระทํา ให้เจ้าเป็น เถ้า ถ่านไปบน
แผ่นดินโลกท่ามกลางสายตาของคนทัง้ ปวงที่มองดูเจ้าอยู่
19 บรรดาผู้ที่รู จั
้ ก เจ้า ท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย เขาจะตก
ตะลึงเพราะเจ้า เจ้าจะสิน
่
้าม และจะ
้ สูญลงอย่างน่าครันคร
ไม่ดํารงอยูอี
่ กต่อไปเป็นนิ ตย์”
การพิพากษาลงโทษเมืองไซดอน
พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า อีกว่า
21 “บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย จง มุ่ง หน้า ต่อสู้ ไซ ดอน และ
พยากรณ์ กล่าว โทษ เมือง นั ้น 22 และ กล่าว ว่า องค์พระ ผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด โอ ไซดอนเอ๋ย เราเป็น
ปฏิปักษ์ กับ เจ้า เรา จะ สําแดง สง่า ราศี ของ เรา ท่ามกลาง
20
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เจ้า และเขาทัง้ หลายจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ เมื่อ
เรา ทําการ พิพากษา ลงโทษ ใน เมือง นั ้น และ สําแดง ความ
บริสุทธิ์ ของ เรา ใน เมือง นั ้น 23 เพราะ เรา จะ ส่ง โรค ระบาด
เข้า มา ใน เมือง นั ้น และ ส่ง โลหิต เข้า มา ใน ถนน ของ เมือง
นั ้น คนที่ถูกบาด เจ็บ จะ ล้ม ลงท่า มก ลาง เมือง นั ้น ล้ม ลง
ด้วย ดาบ ที่อยูรอบ
่
เมือง นั ้น ทุกด้าน แล้ว เขา ทัง้ หลาย จะ
ทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 24 และส่วนวงศ์ วานอิสราเอล
นั ้น จะ ไม่มีหนาม ย่อย ที่ทิม
่ แทง หรือมี หนาม ใหญ่ มาย อก
อีก ท่ามกลางคนทัง้ ปวงซึ่ง ได้ เคยกระทํา แก่ เขาด้วยความ
ดูหมิน
่ แล้วเขาจะทราบว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
พระเจ้าจะทรงรวบรวมวงศ์วานอิสราเอล
องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เมื่อ เรา จะ
รวบรวม วงศ์ วาน อิสราเอล จาก ชนชาติทัง้ หลาย ซึ่ง เขา ได้
กระจัดกระจายไปอยู่ ท่ามกลางนั ้น และเมื่อ เราจะสําแดง
ความ บริสุทธิ์ ของ เรา ท่ามกลาง เขา ท่ามกลาง สายตา ของ
ประชาชาติทัง้ หลายแล้ว เขาทัง้ หลายจะได้อาศัยอยูใ่ นแผ่น
ดิน ของ เขา เอง ซึ่ง เรา ได้มอบ ให้แก่ยา โคบ ผู้รับ ใช้ของ เรา
26 และเขาทัง
้ หลายจะอาศัย อยู่ ในที่ นั้น อย่างปลอดภัย เออ
เขาจะสร้างบ้านเรือนและปลูกสวนองุน
่ เมื่อเรากระทําการ
พิพากษา ลงโทษ คน ทัง้ หลาย ที่อยูรอบ
่
เขา ผู้ได้กระทํา ต่อ
เขาด้วยความดูหมิน
่ นั ้น เขาทัง้ หลายจะอาศัยอยู่ด้วยความ
มัน
่ ใจ แล้ว เขา ทัง้ หลาย จะ ทราบ ว่า เรา คือ พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย”
25

29
ทรงสัญญาว่าจะพิพากษาลงโทษอียป
ิ ต์
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เมื่อ วันที่สิบสองเดือนสิบ ในปีที่สิบ พระวจนะของพระ
เยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมุ่งหน้า
ของเจ้า ต่อสู้ฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์ พยากรณ์ กล่าวโทษ
3
กษั ตริย์และอียป
ิ ต์ทัง้ สิน
้ พูดไปเถิดและกล่าวว่า องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เราเป็น ปฏิปักษ์ กับ เจ้า
ฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์ ผู้เป็น พญา นา คม หึมา นอน อยู่
กลาง แม่น้ํา ทัง้ หลาย ของ มัน ผู้กล่าว ว่า ‘แม่น้าํ ของ ข้า ก็
เป็น ของข้า ข้า สร้างมัน ขึ้น เพื่อ ตัว ของข้า เอง’ 4 เราจะเอา
เบ็ด เกี่ยวขากรรไกรของเจ้า และจะกระทํา ให้ปลาในแม่น้ํา
ทัง้ หลาย ของ เจ้า ติดกับ เกล็ด ของ เจ้า และ เรา จะ ลาก เจ้า
ขึ้น มาจากกลางแม่น้ํา ทัง้ หลายของเจ้า และบรรดาปลาใน
แม่น้ํา ทัง้ หลายของเจ้า จะติดอยู่ กับ เกล็ด ของเจ้า 5 เราจะ
เหวีย
่ งเจ้าเข้าไปในถิน
่ ทุรกันดาร ทัง้ ตัวเจ้าและบรรดาปลา
ในแม่น้ํา ทัง้ หลายของเจ้า เจ้าจะตกลงที่ พ้น
ื ทุ่ง จะไม่มีใคร
รวบรวมและฝัง เจ้า ไว้ เราได้ มอบเจ้า ไว้ให้เป็น อาหารของ
สัตว์ ป่า ดิน และ ของ นก ใน อากาศ 6 แล้ว คน ที่อยูใน
่ อียป
ิ ต์
ทัง้ สิน
้ จะ ทราบ ว่า เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ เจ้า เป็น
ไม้เท้า อ้อ ของ วงศ์ วาน อิสราเอล 7 เมื่อ เขา เอา มือ จับ เจ้า
เจ้าก็หัก และ บาด บ่า ของ เขา ทุก คน และ เมื่อ เขา พิง เจ้า
เจ้าก็โค่น และกระทํา ให้บน
ั ้ เอวของเขาทุก คนสัน
่ หมด 8 ดัง
นั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เราจะนํา
ดาบ มา เหนื อ เจ้า และ ตัด มนุษย์ และ สัตว์ให้ขาด จาก เจ้า
เสีย 9 แผ่นดินอียป
ิ ต์ จะเป็นที่ รกร้างและถูก ทิง้ ไว้เสีย เปล่า
แล้ว เขา ทัง้ หลาย จะ ทราบ ว่า เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ
เขา ได้กล่าว ว่า ‘แม่น้าํ เป็น ของ ข้า และ ข้า สร้าง มัน ขึ้น มา’
10 เหตุฉะนั ้น ดูเถิด เราจะต่อสู้กับเจ้า และกับแม่น้ําทัง
้ หลาย
ของ เจ้า เรา จะ กระทํา ให้แผ่นดินอียป
ิ ต์ถูก ทิง้ ไว้ เสีย เปล่า
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และ รกร้าง อย่าง สิน
้ เชิง ตัง้ แต่หอคอย แห่ง สิ เอ เน ไกล ไป
จนถึงพรมแดนเอธิโอเปีย 11 จะไม่มีเท้ามนุษย์ข้ามแผ่นดิน
นั ้น และจะไม่มีตีน สัตว์ ข้ามแผ่น ดิน นั ้น จะไม่มีใครอาศัย
อยู่ ถึง สี่สิบปี 12 และ เรา จะ กระทํา ให้แผ่นดินอียป
ิ ต์เป็นที่
รกร้างท่ามกลางประเทศทัง้ หลายที่รกร้างนั ้น และหัวเมือง
ของ มัน จะ รกร้าง อยูสี
่ ่สิบ ปี ท่ามกลาง หัว เมือง ทัง้ หลาย
ที่ถูก ทิง้ ไว้เสีย เปล่า เรา จะ ให้ คน อียป
ิ ต์ กระจัดกระจาย ไป
ท่ามกลาง ประชาชาติ และ จะ กระจาย เขา ไป ตาม ประเทศ
ต่างๆ 13 เพราะ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า
เมื่อ สิน
ิ ต์ จากท่ามกลาง
้ สี่สิบปีแล้ว เราจะรวบรวมคนอียป
ชนชาติทัง้ หลายซึ่งเขากระจัดกระจายไปอยู่ด้วยนั ้น 14 และ
เราจะให้อียป
ิ ต์กลับสู่ สภาพเดิม และนําเขากลับมายังแผ่น
ดินปัทโรส ซึ่งเป็นแผ่นดินดัง้ เดิมของเขา และเขาทัง้ หลาย
จะเป็น ราชอาณาจักรตํ่าต้อยที่นั ่น 15 จะเป็น ราชอาณาจักร
ที่ ตํ่าต้อย ที่สุด ใน บรรดา ราช อาณาจักร ทัง้ หลาย และ จะ
ไม่ เคย ยก ตน ขึ้น เหนื อ ประชาชาติ ทัง้ หลาย อีก เลย เพราะ
เรา จะ ทําให้ เขา เป็น ราช อาณาจักร เล็ก จน ไม่ สามารถ จะ
ปกครองประชาชาติอ่น
ื ได้ 16 และจะไม่เป็นที่วางใจของวงศ์
วานอิสราเอลอีก อัน ทําให้สํานึ ก ถึง ความชัว่ ช้า ของเขาเมื่อ
หัน ไป พึ่งพา อียป
ิ ต์นี้ แล้ว เขา จะ ทราบ ว่า เรา คือ องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า” 17 ต่อ มา เมื่อ วันที่หนึ่ ง เดือน ที่หนึ่ ง
ในปีที่ยี่สิบ เจ็ด พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า
ว่า 18 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เนบูคัดเนสซาร์ กษั ตริยแห่
์ งบาบิ
โลนได้ให้กองทัพ มาสู้ รบกับ เมืองไทระอย่างหนั ก จนศีรษะ
ทุกศีรษะล้าน และบ่าทุกบ่าก็ถลอก ถึงกระนั ้นท่านเองหรือ
กองทัพ ของท่านก็ไม่ ได้อะไรไปจากไทระอัน เป็น ค่าแรงซึ่ง
ท่านได้ กระทํา ต่อ เมืองนั ้น 19 เหตุฉะนั ้น องค์พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เราจะมอบแผ่นดินอียป
ิ ต์ไว้กับ
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เนบู คัด เนส ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา บิโลน และ ท่าน จะ เอา คน
เป็นอัน มาก ของ เขา ไป และ ริบ ข้าว ของ ไป และ ปล้น เอา
ไป เป็น ค่า จ้าง กองทัพ ของ ท่าน 20 องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ
เจ้า ตรัสว่า เราได้ มอบแผ่นดินอียป
ิ ต์ให้ไว้แก่ท่าน เพื่อ เป็น
ค่าแรงงานซึ่งเขาทัง้ หลายได้กระทําเพื่อเรา 21 ในวันนั ้นเรา
จะกระทําให้มีเขางอกขึ้นมาที่วงศ์วานอิสราเอล และเราจะ
ให้เจ้าอ้าปากพูดท่ามกลางเขาทัง้ หลาย แล้วเขาจะทราบว่า
เราคือพระเยโฮวาห์”

30
วันแห่งพระเยโฮวาห์ พระเจ้าทรงลงโทษอียป
ิ ต์
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย จง พยากรณ์ และ กล่าว ว่า องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า จงพิลาปรํา่ ไรเถิด ว่า ‘อนิ จจาหนอ
วัน นั ้น’ 3 เพราะ วัน นั ้น ใกล้เข้า มา แล้ว วัน แห่ง พระ เย
โฮ วาห์ใกล้เข้า มา จะ เป็นวันมีเมฆ เป็น เวลา ที่ กําหนด ของ
ประชาชาติ 4 ดาบ เล่ม หนึ่ ง จะ มา เหนื ออียป
ิ ต์ และ ความ
แสน ระทม จะ อยู่ ใน เอธิโอเปีย เมื่อ คน ที่ถูก ฆ่า จะ ล้ม ใน
อียป
ิ ต์ และ พวก เขา จะ เอา คน เป็นอัน มาก ของ ประเทศ
นั ้น ไป เสีย และ รากฐาน ของ เมือง นั ้นก็ จะ ถูก ทลาย ลง
5 เอธิโอเปี ย และ พูต และ ลูด และ คน ที่ ปะปน กัน ทัง
้ ปวง
และลิเบีย และประชาชนแห่ง แผ่น ดิน นั ้นที่อยูในสั
่
นนิ บาต
จะ ล้ม ลง พร้อม กับ เขา ด้วย ดาบ 6 พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง
นี้ ว่า ผู้เหล่านั ้นที่สนับสนุนอียป
ิ ต์จะล่มจม และอานุภาพอัน
ผยองของมัน จะลงมา และจากหอคอยแห่ง สิ เอเน เขาจะ
ล้ม ลงภายในประเทศนั ้น ด้วยดาบ องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระ
เจ้าตรัสดังนี้ แหละ 7 และมันจะรกร้างอยู่ท่ามกลางประเทศ
ทัง้ หลายที่รกร้าง และหัว เมืองของมัน จะอยู่ ท่ามกลางหัว
1
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เมือง ทัง้ หลาย ที่ถูก ทิง้ ไว้ เสีย เปล่า นั ้น 8 และ เขา จะ ทราบ
ว่า เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ เมื่อ เรา วาง เพลิง ที่อียป
ิ ต์ และ ผู้
9
ช่วยทัง้ หมดของมันก็ ทลายแล้ว และในวัน นั ้น ทูต จะลง
เรือ ไปจากเรา เพื่อ จะกระทํา ให้ คนเอธิโอเปีย ที่ เลินเล่อ อยู่
นั ้นครนคร
ั่
้าม ความแสนระทมจะมาถึงเขาเหล่านั ้น เหมือน
ใน วัน กําหนด ของ อียป
ิ ต์ เพราะ ดูเถิด วัน นั ้น มา ถึง จริงๆ
10 องค์พระ ผู้ เป็ น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เรา จะ กระทํา ให้
คน เป็นอัน มาก ของ อียป
ิ ต์สิน
้ สุด ลง ด้วย มือ ของ เนบู คัด
เนส ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา บิโลน 11 ตัวท่า นพ ร้ อม กับ ชนชาติ
ของ ท่าน คือ ชนชาติที่ทารุ ณ ที่สุด ใน บรรดา ประชาชาติ จะ
ถูก นํา เข้า มา เพื่อ ทําลาย แผ่น ดิน นั ้น และ เขา จะ ชัก ดาบ
ออก ต่อสู้อียป
ิ ต์ กระทํา ให้แผ่น ดิน เต็ม ไป ด้วย คน ที่ถูกฆ่า
12 และ เรา จะ กระทํา ให้แม่น้า
ํ ทัง้ หลาย แห้ง ไป เรา จะ ขาย
แผ่น ดิน นั ้น ไว้ ใน มือ ของ คน ชัว่ เรา จะ กระทํา ให้แผ่น ดิน
และ สารพัด ที่อยูบน
่ แผ่น ดิน นั ้นร้าง เปล่า โดย มือ ของ คน
ต่างด้าว เราคือ พระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว 13 องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เราจะทําลายรู ปเคารพ และจะ
กระทํา ให้ ปฏิมากรที่ ในเมืองโนฟสิน
้ สุด ลง และจะไม่มีจ้าว
จาก แผ่นดินอียป
ิ ต์อีก ดัง นั ้น เรา จะ ใส่ ความ ยําเกรง ไว้ ใน
แผ่นดินอียป
ิ ต์ 14 เราจะกระทํา ให้ ปัท โรสเป็นที่รกร้าง และ
จะวางเพลิง ในโศอัน และจะกระทํา การพิพากษาเมืองโน
15 เราจะเทความเดือดดาลของเราลงบนเมืองสีนซึ่งเป็ นขุม
กําลัง ของอียป
ิ ต์ และจะตัด เหล่า ฝูง ชนออกเสีย จากเมือง
16
โน และเราจะวางเพลิงในอียป
ิ ต์ เมืองสีนจะอยู่ในมหันต
ทุกข์ เมือง โน จะ แตก และ เมือง โนฟ จะ มีปรปักษ์ ใน เวลา
กลางวัน 17 ชายฉกรรจ์ของเมืองอาเวนและเมืองพี เบเสท
จะล้มลงด้วยดาบ และเมืองนั ้นจะตกไปเป็นเชลย 18 ที่เมือง
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ทา ปาน เห สก ลาง วัน จะ มืด เมื่อ เรา ทําลาย แอก ของ อียป
ิ ต์
และอานุภาพอัน ผยองของเมืองนั ้น จะสิน
้ สุด ลง จะมี เมฆ
มาคลุม เมืองนั ้น ไว้และเหล่า ธิดาของเมืองนั ้น จะตกไปเป็น
เชลย 19 เราจะกระทําการพิพากษาลงโทษอียป
ิ ต์ดังนี้ แหละ
แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์”
พระเจ้าทรงช่วยบาบิโลนและสู้กับอียป
ิ ต์
20

ต่อ มา เมื่อ วันที่เจ็ด เดือน ที่หนึ่ ง ในปีที่สิบ
เอ็ด พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า ว่า
21 “บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย เรา ได้ กระทํา ให้ แขน ของ
ฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์หัก และ ดูเถิด ไม่มีผู้ใด พัน แขน
ให้ ไม่มีผู้ใด เอา ผ้า มา พัน แขน เพื่อ จะ รักษา ให้หาย เพื่อ
ให้เข้ม แข็ง ที่ จะ ถือ ดาบ ได้อีก 22 เหตุฉะนั ้น องค์พระ ผู้
เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เรา เป็น ปฏิปักษ์ กับ
ฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์ เราจะหัก แขนของเขา ทัง้ แขนที่
ยังแข็งแรงและแขนที่หก
ั แล้วนัน
้ เราจะกระทําให้ดาบหลุด
23
จากมือ ของเขา เราจะให้ คนอียป
ิ ต์ กระจัดกระจายไปอยู่
ท่ามกลาง ประชาชาติ และ จะ กระจาย เขา ไป ตาม ประเทศ
ต่างๆ 24 และ เรา จะ เสริม กําลัง แขน ขอ งกษั ตริย์แห่งบา
บิโลน และ เอา ดาบ ของ เรา ใส่ มือ ให้ แต่เรา จะ หัก แขน
ของ ฟาโรห์ และ เขา จะ ครํา่ ครวญ ต่อ หน้า ท่าน อย่าง คน
ถูก บาด เจ็บ เจียน จะ ตาย 25 เรา จะ เสริม กําลัง แขน ขอ
งกษั ตริย์แห่งบา บิโลน แต่แขน ของ ฟาโรห์ จะ ตก แล้ว
เขา ทัง้ หลาย จะ ทราบ ว่า เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ เมื่อ เรา
เอา ดาบ ของ เรา ใส่ มือ ขอ งกษั ตริย์แห่งบา บิโลน ท่าน จะ
ยื่นมัน ออก ต่อสู้แผ่นดินอียป
ิ ต์ 26 และ เรา จะ ให้ คน อียป
ิ ต์
กระจัดกระจาย ไป อยู่ ท่ามกลาง ประชาชาติ และ กระจาย
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เข้าไปตามประเทศต่างๆ แล้ว เขาจะทราบว่า เราคือ พระเย
โฮวาห์”

31
คําพยากรณ์ กล่าวโทษฟาโรห์ เปรียบเสมือนปฏิปักษ์ ต่อ
พระคริสต์
1 และ อยูมา
่
เมื่อ วันที่หน่งึ เดือน ที่สาม ในปีที่สิบ เอ็ด
พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย จง กล่าว แก่ฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์ และ
แก่หมู่นิ กร ของ ท่าน ว่า ใน ความ เป็น ใหญ่ เป็น โต ของ ท่าน
นั ้น ท่าน เหมือน ผู้ใด 3 ดูเถิด คน อัส ซีเรีย เปรียบ ได้ กับ ไม้
สน สี ดาร์ ใน เลบานอน มีกิง่ งาม และ มี ใบ ร่ม และ สูง มาก
ยอดอยูที
่ ่ท่ามกลางกิง่ ไม้ หนาทึบ 4 สายนํ้า ทําให้มัน ใหญ่ขึ้น
นํ้า ลึก ทําให้ มัน งอก สูง พร้ อม กับ มีแม่น้าํ ของ สายนํ้า ลึก
นั ้น ไหลรอบที่ที่ปลูก มัน ไว้ และก่อ ให้เกิด สายนํ้า เล็กๆ จาก
แม่น้ํา ลึก แยกออกไปทัว่ ต้นไม้ ทัง้ สิน
้ ในทุ่ง นั ้น 5 ดัง นั ้นมัน
จึง สูง เหนื อ ต้นไม้ ในป่า ทัง้ หลาย กิง่ ไม้ก็แตกใหญ่ และก้าน
ก็ยาว เพราะนํ้า มากหลายเมื่อ ให้งอก 6 นกในอากาศทัง้ สิน
้
ได้ มา ทํา รัง อยู่ ใน กิง่ ของ มัน สัตว์ป่า ทุ่ง ทัง้ สิน
้ ตกลูก ออก
มา อยูใต้
่ ก้าน ประชาชาติใหญ่โต ทัง้ สิน
่ ร่ม ของ
้ อาศัย อยูใต้
มัน 7 มันก็ งดงามด้วยความใหญ่ ยงิ่ ของมัน ด้วยความยาว
แห่งก้านของมัน เพราะรากของมันหยัง่ ลึกลงไปยังนํ้าอุดม
8 ต้นสนสี ดาร์ที่ อยูในอุ
่
ทยานของพระเจ้า ก็ ซ่อนมัน ไว้ไม่ ได้
ต้นสน สาม ใบ ก็ ยัง ไม่ เปรียบ ปาน กิง่ ใหญ่ ของ มัน ต้น เกา
ลัดก็ไม่เปรียบ ปาน กิง่ ของ มัน ไม่มีไม้ต้น ใด ใน อุทยาน ของ
พระเจ้า ที่มีความ งาม เหมือน มัน 9 เรา ได้ กระทํา ให้ มัน งา

เอเสเคียล 31:10

86

เอเสเคียล 31:16

มด้ว ยกิงก
่ ้า นมากมายของมัน ต้นไม้ทัง้ สิน
้ ในสวนเอเดนก็
อิจฉามัน คือ ต้นไม้ ซ่ึง อยู่ ในอุทยานของพระเจ้า 10 เพราะ
ฉะนั ้น องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เพราะว่า มัน
สูง และ ชู ยอด ของ มัน ขึ้น อยู่ ท่ามกลาง กิง่ ไม้ หนา ทึบ และ
จิตใจของมันกเ็ ย่อหยิง่ เพราะความสูงของมัน 11 เราจึงมอบ
มัน ไว้ ในมือ ของผู้หน่งึ ที่ ทรงอานุภาพในบรรดาประชาชาติ
ท่าน นั ้น จะ จัดการ กับ มัน เป็น แน่ เรา ได้ไล่มัน ออก เพราะ
ความ ชัว่ ร้าย ของ มัน 12 คน ต่างด้าว คือ ชนชาติที่น่า กลัว
ใน บรรดา ประชาชาติ ได้โค่นมัน ลง และ ทิง้ ไว้ กิง่ ของ มัน
ตกลง บน ภูเขา ทัง้ หลาย และ ใน หุบเขา ทัง้ สิน
้ และ ก้าน ขอ
งมันก็ หก
ั อยู่ ตามแม่น้ํา ลําธารทัง้ สิน
้ ของแผ่น ดิน นั ้น และ
บรรดาชนชาติ ทัง้ หลายในแผ่น ดิน โลกก็ ลงไปเสีย จากร่ม
เงา ของ มัน และ ทิงม
้ ัน ไว้ 13 นก ใน อากาศ ทัง้ สิน
้ จะ อาศัย
อยู่ บนสิง่ ปรักหัก พัง ของมัน และสัตว์ ป่า ทุ่ง ทัง้ ปวงจะอยู่
บนก้านของมัน 14 ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพื่อบรรดาต้นไม้ที่อยูริ
่ มน้าํ
จะไม่ งอกขึ้น สูง นั ก หรือ ชู ยอดขึ้น ท่ามกลางกิง่ ไม้ หนาทึบ
และเพื่อไม่ให้บรรดาต้นไม้ที่ดูดนํ้าขึ้นสูงอย่างนั ้นได้ เพราะ
ว่า มัน ทัง้ หลาย ต้อง มอบ ให้แก่ความ ตาย มอบ ให้แก่โลก
บาดาล ท่ามกลาง บุตร ทัง้ หลาย ของ มนุษย์ กับ ผู้ที่ได้ลง ไป
ยัง ปากแดนคนตาย 15 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง
นี้ ว่า ในวันที่ มัน ลงไปยัง แดนคนตาย เรากระทํา ให้ บาดาล
คลุม ตัว ไว้ทุกข์ให้มัน และ ยับยัง้ แม่น้ํา ของ มัน ไว้ และ นํ้า
เป็นอัน มาก จะ หยุด ยัง้ เรา คลุม เลบานอน ไว้ให้กลุ้ มอ ยู่
เพื่อมัน และต้นไม้ ในทุ่ง นาทัง้ สิน
้ จะสลบเพราะมัน 16 เรา
กระทํา ให้ประชาชาติสัน
่ สะเทือนด้วยเสียงที่ มัน ล้ม เมื่อ เรา
เหวีย
่ ง มัน ลง ไป ที่ นรก พร้อม กับ บรรดา ผู้ที่ลง ไป ยัง ปาก
แดน และต้นไม้ ทัง้ สิน
้ ในเอเดน ต้นไม้ที่คัด เลือกแล้ว และ
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ต้นไม้ที่ดีที่สุด ของ เลบานอน ต้นไม้ทุกต้นที่ด่ืมน้าํ จะ ได้ รับ
ความเล้าโลมที่ ในโลกบาดาล 17 ประชาชาติเหล่า นี้ จะลงไป
ยัง นรกกับ เขาด้วย ไปอยู่ กับ บรรดาผู้ที่ถูกฆ่า ด้วยดาบ เออ
คือ บรรดา ผู้ที่เป็น เหมือน แขน ของ เขา ที่ อยูใต้
่ ร่ม ของ เขา
ท่ามกลาง ประชาชาติ 18 ดังนี้ เจ้า เหมือน ผู้ ใด ใน เรือ
่ ง สง่า
ราศี และความเป็น ใหญ่ ท่ามกลางต้นไม้แห่งเอเดน เจ้าจะ
ถูกนําลงมาพร้อมกับต้นไม้แห่งเอเดนไปยังโลกบาดาล เจ้า
จะนอนอยู่ ท่ามกลางผู้ที่มิได้เข้า สุหนั ต พร้ อมกับ ผู้ที่ถูกฆ่า
ด้วย ดาบ นี่ คือ ฟาโรห์ และ บรรดา หมู่ นิ กร ทัง้ สิน
้ ของ ท่าน
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ”

32
บทครํา่ ครวญเรือ
่ งฟาโรห์
ต่อ มา เมื่อ วันที่หนึ่ ง เดือน ที่สิบ สอง ในปีที่สิบ
สอง พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า ว่า
2 “บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย จง เปล่ง เสียง บท ครํา
่ ครวญ เรือ
่ ง
ฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์ และกล่าวให้ท่านฟังดังนี้ ว่า ท่าน
เหมือนสิงโตหนุ่มท่ามกลางประชาชาติ แต่ท่านเป็นเหมือน
ปลาวาฬ ใน ทะเล ทัง้ หลาย ท่าน เผ่น ออก มา ใน แม่น้ํา ทัง้
หลายของท่าน เอาเท้า ของท่านกวนนํ้า และกระทํา แม่น้ํา
ของ มัน ให้ มลทิน ไป 3 องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง
นี้ ว่า เราจะกางข่ายของเราคลุมท่านโดยกองทัพชนชาติ ทัง้
หลายเป็นอัน มาก และเขาเหล่า นั ้น จะลากท่านขึ้น มาด้วย
อวนของเรา 4 และเราจะเหวีย
่ งท่านลงบนดิน และเราจะ
ฟัด ท่านลงบนพื้น ทุ่ง และจะกระทํา ให้ นกทัง้ สิน
้ ในอากาศ
มาจับอยู่ บน ท่าน และ เรา จะ ให้สัตว์ทัวท
่ งั ้ โลก ได้ อิม
่ หนํา
ด้วยตัวท่าน 5 เราจะเอาเนื้ อ ของท่านเกลี่ย ไว้บนภูเขา และ
1
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ถมหุบเขาด้วยศพของท่าน 6 เราจะให้แผ่นดิน ถึง แม้ภูเขา
ชุม
่ โชกด้วยเลือดกําลังไหลของท่าน และห้วยจะเต็มไปด้วย
ท่าน 7 เมื่อเราดับท่าน เราจะคลุมฟ้าสวรรค์ไว้ และกระทําให้
ดวงดาวมืดไป เราจะเอาเมฆบังดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์
จะไม่ทอแสง 8 แสงสุกใสทัง้ สิน
้ แห่งสวรรค์นั้นเราจะกระทํา
ให้ มืดอยู่ เหนื อ ท่าน และวางความมืด ไว้เหนื อ แผ่น ดิน ของ
ท่าน องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ แหละ 9 เมื่อ เรา
ทําลายท่านท่ามกลางประชาชาติ ในประเทศซึ่ง ท่านไม่รู จั
้ ก
นั ้น เราจะกระทํา ให้จิตใจของชนชาติ ทัง้ หลายเป็นอัน มาก
ลําบาก 10 เออ เมื่อ เรา แกว่ง ดาบ ของ เรา ต่อ หน้า เขา ทัง้
หลาย เราจะกระทําให้ชนชาติทัง้ หลายเป็นอันมากแลตะลึง
ที่ท่าน และกษั ตริย์ ของเขาทัง้ หลายจะสะทกสะท้านเพราะ
ท่าน ในวันที่ ท่านล้ม ลงนั ้น เขาทัง้ หลายจะตัว สัน
่ ทุก ขณะ
จิต ทัวก
่ ัน เพราะ ห่วง ชีวต
ิ ของ ตนเอง 11 เพราะ องค์ พระ ผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ดาบของกษั ตริย์แห่งบาบิ โลน
จะมาเหนื อ ท่าน 12 เราจะทําให้หมู่นิ กรของท่านล้ม ลงด้วย
ดาบของผู้มีกําลัง ทุกคนก็ ล้วนเป็นที่ ทารุ ณ ที่สุด ในบรรดา
ประชาชาติ เขา จะ นํา ความ ทะเยอทะยาน ของ อียป
ิ ต์ให้มา
13
ถึงที่สิน
้ สุด และ หมู่ นิ กร ทัง้ สิน
้ ของ มัน จะ พินาศ เรา จะ
ทําลายสัตว์ ของเมืองนั ้น ทัง้ สิน
้ จากข้างนํ้า มากหลายและ
ไม่มีเท้า มนุษย์ คนใดกระทํา ให้ น้ํา นั ้น ขุ่นอีก กีบ สัตว์ก็จะไม่
กระทําให้น้ํานั ้นขุ่นอีกเช่นกัน 14 แล้วเราจะทําให้น้ําของเขา
ทัง้ หลาย ลึก และ กระทํา ให้แม่น้าํ ทัง้ หลาย ของ เขา ไหล ไป
เหมือนนํ้ามันไหล องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ
15 เมื่อ เรา กระทํา ให้แผ่นดินอียป
ิ ต์รกร้าง และ ประเทศ นั ้น
จะ ขาด สิง่ ที่ เคย อุ ดม สมบูรณ์ เมื่อ เรา ฟาด ฟัน คน ทัง้ ปวง
ที่ อาศัย อยู่ ในประเทศนั ้น แล้ว เขาทัง้ หลายจะทราบว่า เรา
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คือ พระเยโฮวาห์ 16 นี่ เป็น บทครํา่ ครวญที่ จะร้องครํา่ ครวญ
เหล่า ธิดา แห่ง ประชาชาติ จะ ร้อง บท นั ้น เขา จะ ร้อง เรือ
่ ง
อียป
ิ ต์ และ หมู่ นิ กร ของ อียป
ิ ต์ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า
ตรัสดังนี้ แหละ”
บทครํา่ ครวญเรือ
่ งหมู่นิกรอียป
ิ ต์
17

ต่อ มา เมื่อ วันที่สิบ ห้า เดือน ที่สิบ สอง ในปีที่สิบ สอง
พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า ว่า 18 “บุตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย จง พิลาป รํา่ ไห้ เพื่อ คน เป็นอัน มาก ของ
อียป
ิ ต์ และ จง ส่ง เขา ลง ไป ทัง้ ตัว เขา และ เหล่า ธิดา แห่ง
ประชาชาติที่โอ่อ่า ไป ยัง โลก บาดาล ไป ยัง บรรดา คน เห
ล่านั ้นที่ ไป ยัง ปาก แดน คน ตาย แล้ว 19 ใน เรือ
่ ง ความ งาม
ท่านงามลํ้า กว่า ผู้ ใดๆหรือ จงลงไป ไปนอนกับ ผู้ที่ไม่ ได้เข้า
สุหนั ต 20 เขาทัง้ หลายจะล้ม ลงกลางบรรดาผู้ที่ถูกฆ่า ด้วย
ดาบ มีดาบกําหนดไว้แล้ว จงลากอียป
ิ ต์ไปเสียพร้อมกับหมู่
21
นิ กรทัง้ สิน
้ ของเขา เหล่าชายฉกรรจ์ ในบรรดาผู้ที่แกล้ว
กล้า จะ พูด เรือ
่ ง ของ เขา กับ ผู้ ช่วย ของ เขา จาก กลาง นรก
ว่า ‘เขาได้ ลงมาแล้ว เขานอนอยู่ คือ คนที่ไม่ ได้เข้า สุหนั ต
ที่ถูกฆ่าด้วยดาบ’ 22 อัสซูรก็อยูที
่ ่นั ่นรวมทัง้ คณะ มีหลุมศพ
อยูรอบตั
่
ว ทุกคนถูก ฆ่า และล้ม ลงด้วยดาบ 23 ที่ฝัง ศพของ
คน เหล่า นี้ อยูที
่ ่แด นม รณา ส่วน ที่ ไกล ที่สุด และ คณะ ของ
เธอก็อยูรอบหลุ
่
ม ฝัง ศพของเธอ ทุกคนถูก ฆ่า ล้ม ลงด้วย
ดาบ เป็น พวกที่ให้เกิด ความครันคร
่
้ามในแผ่น ดิน ของคน
เป็น 24 เอลามก็อยูที
่ ่ นั่น ทัง้ หมู่ นิกรทัง้ สินก
่
ม ศพ
้ ็อยูรอบหลุ
ของ เธอ ทุก คน ถูก ฆ่า และ ล้ม ลง ด้วย ดาบ ผู้ลง ไป สู่ โลก
บาดาลโดยไม่เข้า สุหนั ต เป็น พวกที่ให้เกิด ความครันคร
่
้าม
ใน แผ่น ดิน ของ คน เป็น และ เขา ต้อง ทน รับ ความ อับอาย
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ขายหน้า กับ ผู้ที่ลงไปปากแดนคนตาย 25 เขาได้ทําที่ให้เธอ
นอนในหมู่ พวกผู้ที่ถูกฆ่า พร้อมกับ หมู่ นิกรทัง้ สิน
้ ของเธอ
มีหลุม ศพอยูรอบตั
่
ว เป็น ผู้ที่ไม่ ได้เข้าสุหนัต ทุก คน ถูกฆ่า
ด้วย ดาบ เพราะ ว่า เขา ให้เกิด ความ ครันคร
่
้าม ใน แผ่น ดิน
ของ คน เป็น และ เขา ต้อง ทน รับ ความ อับอาย ขาย หน้า กับ
ผู้ที่ลงไปยัง ปากแดนคนตาย เขามีที่ อยูในหมู
่
่ พวกผู้ถูกฆ่า
26 เมเชคกับทูบัลก็อยูที
่ ่ นั่น ทัง้ หมู่ นิกรทัง้ สิน
้ ของเธอ หลุม
ศพของเธอทัง้ สองอยู่ รอบเขา เป็น ผู้ที่ไม่เข้าสุหนัต ทุก คน
ถูกฆ่าด้วยดาบ เพราะเขาให้เกิดความครันคร
่
้ามในแผ่นดิน
ของคนเป็น 27 เขาทัง้ หลายจะไม่ได้นอนอยู่ กับ ผู้ แกล้ว กล้า
ในจําพวกที่ไม่ได้เข้าสุหนัตที่ได้ล้มลง ลงไปยังนรกพร้อมกับ
ยุทโธปกรณ์ ของเขา ผู้ซึ่งมีดาบวางไว้ใต้ศีรษะของเขา และ
ความชัว่ ช้า ก็อยูบนกระดู
่
ก ของเขา เพราะว่า เขาให้ผู้แกล้ว
กล้า ครันคร
่
้า มอยู่ ในแผ่น ดิน ของคนเป็น 28 ดัง นั ้น ท่านจะ
ต้อง ถูกหัก ใน หมู่ พวก ผู้ที่ไม่ ได้เข้า สุหนั ต และ นอน อยู่ กับ
คน เห ล่านั ้นที่ถูก ฆ่า ด้วย ดาบ 29 เอ โดม ก็อยูที
่ ่ นั ่น คือ บร
รดากษั ตริย์ และบรรดาเจ้า นายทัง้ หลายของเธอ แม้ว่า เขา
ทัง้ หลาย มีอานุภาพ เขา ยัง ถูก นํา มา วาง ไว้ กับ บรรดา คน
เห ล่านั ้นที่ถูก ฆ่า ด้วย ดาบ เขา จะ นอน อยู่ กับ ผู้ที่ไม่ ได้เข้า
สุหนั ต กับ บรรดาคนที่ได้ลงไปยัง ปากแดนคนตาย 30 เจ้า
นายจากทิศ เหนื อก็อยูที
่ ่นั ่น อยู่ กัน หมด คนไซดอนทัง้ หมด
ผู้ที่ลงไปด้วยความอายพร้อมกับผู้ที่ถูกฆ่า เพราะเหตุความ
ครันคร
่
้ามทัง้ สิน
้ ซึ่ง เขาได้ กระทํา ขึ้น ด้วยกําลัง ของเขา เขา
นอนอยูที
่ ่นั ่น ไม่เข้าสุหนัต พร้อมกับ ผู้ที่ถูกฆ่า ด้วยดาบ และ
ทนรับความอับอายขายหน้ากับบรรดาผู้ที่ลงไปยังปากแดน
คนตาย 31 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว่า เมื่อ ฟาโรห์เห็
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นพวกเหล่า นั ้น แล้ว ท่านก็ จะเบาใจในเรือ
่ งหมู่ นิกรทัง้ สิน
้
ของท่าน ฟาโรห์และหมู่นิกรทัง้ สิน
้ ของท่านถูกฆ่าด้วยดาบ
32 เพราะ เรา ได้ให้เกิด ความ ครันคร
่
้าม ใน แผ่น ดิน ของ คน
เป็น เพราะฉะนั ้น เขาจะถูก วางไว้ ท่ามกลางผู้ไม่เข้า สุหนั ต
พร้อมกับผู้เหล่านั ้นที่ถูกฆ่าด้วยดาบ ทัง้ ฟาโรห์และหมู่นิกร
ทัง้ สิน
้ ของท่าน องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ”

33
หน้าที่ของยามเฝ้าจิตวิญญาณ คือจงตักเตือนคนชัว่
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายัง ข้าพเจ้า อีกว่า 2 “บุตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย จงพูดกับ ชนชาติ ของเจ้า และกล่าวแก่ เขา
ว่า ถ้า เรา นํา ดาบ มา เหนื อ แผ่น ดิน และ ถ้า ประชาชน ใน
แผ่น ดิน นั ้น ตัง้ ชายคนหนึ่ ง จากพวกเขาให้ เป็น ยาม 3 และ
ถ้า เขาเห็น ดาบมาเหนื อ แผ่น ดิน จึง เป่า แตรและตัก เตือน
ประชาชน 4 เมื่อ คนหนึ่ ง คนใดได้ยน
ิ เสียงแตรแต่ไม่นําพา
ต่อ เสียง ตัก เตือน และ ดา บนั ้นก็ มา พา เอา คน นั ้น ไป เสีย
ให้โลหิต ของ คน นั ้น ตก บน ศีรษะ ของ คน นั ้น เอง 5 คือ เขา
ได้ยน
ิ เสียงแตร แต่ไม่นําพาต่อ เสียงตัก เตือน ให้โลหิต ของ
คนนั ้นตกอยูบ
่ นคนนั ้นเอง ถ้าเขาได้นําพาต่อเสียงตักเตือน
แล้ว เขา จะ ได้ ช่วย ชีวต
ิ ของ ตนเอง ให้รอดพ้น 6 แต่ถ้า คน
ยามเห็น ดาบมาแล้ว และไม่เป่า แตร ประชาชนจึง ไม่ได้รับ
เสียง ตัก เตือน และ ดาบ ก็ มา พา คน หนึ่ ง คน ใด ไป เสีย คน
นั ้น ถูก นํา ไป ด้วย เรือ
่ ง ความ ชัว่ ช้า ของ เขา แต่เรา จะ เรียก
ร้องโลหิตของเขาจากมือของยาม 7 ฉะนี้ แหละ เจ้า โอ บุตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย เราได้ กระทํา เจ้า ให้ เป็น คนยามสําหรับ วงศ์
วานอิสราเอล เจ้าได้ยน
ิ ถ้อยคํา จากปากของเราเมื่อไร เจ้า
จงให้คํา ตัก เตือนของเราแก่ประชาชน 8 ถ้า เรากล่าวแก่ คน
ชัวว
่ ่า โอ คนชัว่ เอ๋ย เจ้าจะต้องตายแน่ แต่เจ้าก็มิได้กล่าว
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คําตักเตือนให้คนชัว่ กลับจากทางของเขา คนชัวน
้ จะต้อง
่ ัน
ตาย เพราะ ความ ชัว่ ช้า ของ เขา แต่เรา จะ เรียก ร้อง โลหิต
ของ เขา จาก มือ ของ เจ้า 9 แต่ถ้า เจ้า ได้ ตัก เตือน คน ชัว่ ให้
หัน กลับ จาก ทาง ของ เขา แล้ว แต่เขา ไม่ หัน กลับ จาก ทาง
ของ เขา เขา จะ ตาย เพราะ ความ ชัว่ ช้า ของ เขา แต่เจ้า ได้
ช่วย ชีวต
ิ ของ เจ้า เอง ให้ รอดพ้น แล้ว 10 เจ้า โอ บุตร แห่ง
มนุษย์เอ๋ย เจ้าจงกล่าวแก่วงศ์วานอิสราเอล พวกเจ้า เคย
กล่าว ดังนี้ ว่า ‘การ ละเมิด และ ความ บาป ทัง้ หลาย ของ เรา
อยู่ เหนื อ เรา เราก็ ค่อยๆวอดวายไปเพราะสิง่ เหล่า นี้ เราจะ
ดํารงชีวต
ิ อยูได้
่ อย่างไร ’ 11 จงกล่าวตอบเขาว่า องค์พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว่า เรามีชีวิ ตอยูแน่
่ ฉั นใด เราไม่ พอใจ
ใน ความ ตาย ของ คน ชัว่ แต่พอใจ ใน การ ที่ คน ชัว่ หัน จาก
ทางของเขาและมีชีวิ ตอยู่ จงหัน กลับ จงหัน กลับ จากทาง
ชัว่ ของเจ้า โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย ยอมตายทําไม 12 เจ้า
บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติของเจ้าว่า ความ
ชอบธรรมของผู้ ชอบธรรมจะไม่ ชว
่ ยเขาให้ พ้น ในวันที่ เขา
ละเมิด ส่วน ความ ชัว่ ของ คน ชัวน
้ จะ ไม่ กระทํา ให้ เขา ล้ม
่ ัน
ลง ในวันที่ เขา หัน กลับ จาก ความ ชัว่ ของ เขา และ คน ชอบ
ธรรมจะไม่ ดํารงชีวต
ิ อยูได้
่ ด้วยความชอบธรรมในวันที่ เขา
กระทํา บาป 13 แม้เรา จะ ได้กล่าว แก่ คน ชอบ ธรรม ว่า เขา
จะมีชีวิตอยูแน่
่
ถ้า เขายัง วางใจในความชอบธรรมของเขา
และ กระทํา ความ ชัว่ ช้า การก ระ ทํา ทัง้ หลาย ที่ ชอบ ธรรม
ของ เขา ย่อม ไม่อยูใน
่ ความ ทรง จํา อีก เลย แต่เขา จะ ต้อง
ตาย เพราะ ความ ชัว่ ช้า ซึ่ง เขา ได้ กระทํา ไว้ 14 อีก ประการ
หนึ่ ง แม้เรา จะ ได้กล่าว แก่ คน ชัวว
่ ่า ‘เจ้า จะ ต้อง ตาย แน่ ’
ถ้า เขา หัน กลับ จาก บาป ของ เขา มาก ระ ทําความ ยุติธรรม
และความชอบธรรม 15 ถ้า คนชัว่ ได้ คืน ของประกัน ขโมย
อะไร ของ เขา มา ก็ คืน เสีย และ ดําเนิ น ตาม กฎ เกณฑ์แห่ง
ชีวต
ิ ไม่กระทํา ความชัว่ ช้า เลย เขาจะดํารงชีวต
ิ อยูแน่
่
เขา
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ไม่ต้องตาย 16 บาปซึ่งเขาได้กระทํามาแล้ว จะไม่จดจํานํามา
กล่าวโทษเขา เขาได้ กระทํา ความยุติธรรมและความชอบ
ธรรม เขา จะ ดํารง ชีวต
ิ แน่ 17 แต่ชนชาติของ เจ้า ยัง กล่าว
ว่า ‘วิธการ
ี
ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ไม่ยุติธรรม ’ ใน เมื่อ วิธี
การ ของ เขา เอง ไม่ยุติธรรม 18 เมื่อ คน ชอบ ธรรม หัน กลับ
จาก ความ ชอบ ธรรม ของ เขา และ กระทํา ความ ชัว่ ช้า เขา
จะต้องตายเพราะความชัว่ ช้า นั ้น 19 แต่ถ้า คนชัว่ หัน กลับ
จากความชัว่ ของเขาและกระทํา ความยุติธรรมและความ
ชอบธรรม เขาจะดํารงชีวต
ิ อยูได้
่ โดยเหตุนั ้น 20 เจ้ายังกล่าว
ว่า ‘วิธการขององค์
ี
พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ยุติธรรม ’ โอ วงศ์วาน
อิสราเอลเอ๋ย เราจะพิพากษาเจ้าตามการประพฤติของเจ้า
แต่ละ คน” 21 และ อยูมา
่
เมื่อ วันที่ห้า เดือน ที่สิบ ในปีที่สิบ
สอง ซึ่ง เราได้ถูกกวาดไปเป็น เชลย ชายคนหนึ่ ง หนี มาจาก
กรุ ง เยรู ซาเล็ม มา หา ข้าพเจ้า กล่าว ว่า “เมือง นั ้น แตก เสีย
แล้ว” 22 ใน เวลา เย็นก่อ นที่ผู้ลี้ภัย มา พระหัตถ์ ของ พระ เย
โฮ วาห์ได้มา อยู่ เหนื อ ข้าพเจ้า และ พระองค์ ทรง เปิด ปาก
ของข้าพเจ้า ทัน เวลาที่ ชายคนนั ้น มาถึง ในตอนเช้า ดัง นั ้น
ปาก ของ ข้าพเจ้า จึง เปิด ออก ข้าพเจ้า ก็ไม่ ได้เป็น ใบ้ต่อ ไป
23 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 24 “บุตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย ชาวเมืองที่ อาศัย อยู่ในที่ รา้ งเปล่า ในแผ่นดินอิส
ราเอลกล่าวเรือ
่ ยๆว่า ‘อับ ราฮัม เป็น แต่ ชายคนเดียว และ
ยัง ถือ กรรมสิทธิที
์ ่ดินนี้ แต่พวก เรา หลาย คน ด้วย กัน คง
ต้องประทานแผ่น ดิน นั ้น ให้เป็น กรรมสิทธิแก่
์ เรา ’ 25 เพราะ
ฉะนั ้น จงกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระ
เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เจ้า รับ ประทาน เนื้ อ พร้อม เลือด เจ้า เงย
หน้า ขึ้น นมัสการรู ป เคารพของเจ้า และทําให้ โลหิต ตก แล้ว
เจ้า ยัง จะ เอา กรรมสิทธิที
์ ่ดินนี้ อีก หรือ 26 เจ้า ยืน อยู่ ด้วย
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ดาบของเจ้า เจ้ากระทํา การอัน น่า สะอิดสะเอียน และเจ้า
ทุก คน ได้ กระทํา ให้ ภรรยา ของ เพื่อน บ้าน เป็น มลทิน แล้ว
เจ้า จะ เอา กรรมสิทธิที
์ ่ดินนี้ หรือ 27 จง กล่าว เช่น นี้ แก่เขา
ว่า องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เรา มีชีวิ ตอ
ยูแน่
่ ฉั นใด บรรดาคนที่อยูในที
่
่ รา้ งเปล่า จะต้องล้ม ลงด้วย
ดาบ และคนที่อยูที
่ ่พื้นทุ่ง เราจะมอบให้เป็นอาหารแก่สัตว์
ป่า และบรรดาคนเหล่านั ้นที่อยูในที
่
่ กําบัง เข้ม แข็ง และอยู่
ใน ถํ้า จะ ตาย ด้วย โรค ระบาด 28 และ เรา จะ กระทํา ให้แผ่น
ดิน นั ้น รกร้าง ที่สุด และ ความ หยิง่ ผยอง ใน อานุภาพ ของ
แผ่น ดิน นั ้น จะสูญ สิน
้ ไป ภูเขาแห่งอิส ราเอลจะรกร้างจน
ไม่มีคนเดินผ่าน 29 แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
เมื่อ เราได้ กระทํา ให้แผ่นดิน นั ้น รกร้างที่สุด เพราะเหตุ จาก
การอัน น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเขาซึ่ง เขาได้ กระทํา นั ้น
30 เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ชนชาติของเจ้าที่พูดเรือ
่ งเจ้าข้าง
กําแพงเมืองและตามประตูบ้าน พูดต่อกันและกันกับพีน
่ ้ อง
ของตนว่า ‘มาเถิด มาฟังเสียงพระวจนะซึ่งออกมาจากพระ
เยโฮวาห์’
ประชาชนประพฤติอย่างคนหน้าซื่อใจคด

31

และเข้า มาหาเจ้า อย่างที่ ชาวตลาดมา และเขามานั ่ง
ข้างหน้า เจ้า อย่างประชาชนของเรา เขาฟัง คํา พูด ของเจ้า
แต่เขาไม่ ยอมกระทํา ตาม เพราะว่า เขาแสดงความรัก มาก
ด้วยปากของเขา แต่จิตใจของเขามุ่งอยู่ตามความโลภของ
เขา 32 และ ดูเถิด เจ้า เป็น เหมือน คน ร้อง เพลง รัก แก่เขา
มีเสียงไพเราะและเล่น ดนตรีเก่ง เพราะเขาฟัง คํา พูด ของ
เจ้า แต่เขาไม่ ยอมกระทํา ตาม 33 และเมื่อ การเช่น นี้ เป็น มา
(ดูเถิด ก็จะมา) เขาทัง้ หลายจะทราบว่า มีผู้พยากรณ์ อยูใน
่
หมู่พวกเขา”
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คําตักเตือนสําหรับพวกผู้พยากรณ์ ที่รักเงิน
1 พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย จง พยากรณ์ กล่าว โทษ บรรดา ผู้ เลี้ยง
แกะ แห่งอิส รา เอล จง พยากรณ์ และ กล่าว แก่ เขา ว่า
องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัส แก่ พวกผู้ เลี้ยงแกะดังนี้ ว่า
วิบัติแก่ผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอล ผู้เลี้ยงตัวเอง ผู้เลี้ยงแกะ
ย่อม เลี้ยง แกะ มิใช่หรือ 3 เจ้า รับ ประทาน ไข มัน เจ้า คลุม
กายของเจ้า ด้วยขนแกะ เจ้าฆ่า แกะตัวอ้วนๆ แต่เจ้าหาได้
เลี้ยงแกะไม่ 4 ตัวที่ ออ
่ นเพลีย เจ้า ก็ไม่เสริม กําลัง ตัวที่เจ็บ
เจ้าก็ไม่รักษา ตัวที่กระดูกหักเจ้าก็มิได้พันผ้า ตัวที่ถูกขับไล่
ออกไปเจ้า ก็มิได้ไปตามกลับ มา ตัวที่ หายไปเจ้า ก็มิได้เสาะ
หา และ เจ้า ได้ ปกครอง เขา ด้วย การ บังคับ และ ด้วย การ
ข่มขีเบี
่ ยดเบียน 5 ดัง นั ้นมัน จึง กระจัดกระจาย ไป หมด
เพราะ ว่า ไม่มีผู้เลี้ยง แกะ และ เมื่อมัน กระจัดกระจาย ไป
มันก็ ตกเป็น อาหารของสัตว์ป่า ทัง้ ปวงในทุ่ง 6 แกะของเรา
ก็เที่ยว ไป ตาม ภูเขา ทัง้ หมด และ ตาม เนิ น เขา สูง ทุก แห่ง
เออ แกะของเราก็ กระจายไปทัว่ พื้น พิภพ ไม่มีใครเที่ยวค้น
ไม่มีใคร เสาะ หา มัน 7 เพราะ ฉะนั ้น ท่าน ทัง้ หลาย ผู้ เป็น ผู้
เลี้ยงแกะ จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 8 องค์พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว่า เรามีชีวิ ตอยูแน่
่ ฉั นใด เพราะแกะ
ของเรากลายเป็น เหยื่อ และแกะของเรากลายเป็น อาหาร
ของสัตว์ ป่า ทุ่ง ทัง้ สิน
้ เพราะไม่มีผู้เลี้ยงแกะ และเพราะผู้
เลี้ยงแกะของเราไม่เที่ยวค้นหาแกะของเรา แต่ผู้เลี้ยงแกะ
นั ้น เลี้ยงตัว เอง และไม่ได้เลี้ยงแกะของเรา 9 เพราะฉะนั ้น
โอ ท่านทัง้ หลายผู้เป็นผู้เลี้ยงแกะ จงฟังพระวจนะของพระ
เย โฮ วาห์ 10 องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด

เอเสเคียล 34:11

96

เอเสเคียล 34:17

เราเป็นปฏิปักษ์ กับผู้เลี้ยงแกะ และเราจะเรียกร้องเอาแกะ
ของเราจากมือ ของเขา และให้ เขายับยัง้ การเลี้ยงแกะของ
เขา ผู้เลี้ยงแกะจะไม่ได้เลี้ยงตัวเองอีกต่อไป เราจะช่วยแกะ
ของเราให้พ้นจากปากของเขา เพื่อมิให้แกะเป็นอาหารของ
เขา
อาณาจักรของดาวิดจะตัง้ ขึ้นเหนื ออิสราเอลในอนาคต

11 เพราะองค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เรา

คือ เราเองจะค้นหาแกะของเรา และจะเที่ยวหามัน 12 ดัง
ผู้ เลี้ยง แกะ เที่ยว หา ฝูง แกะ ในวันที่ เขา อยู่ ท่ามกลาง แกะ
ของเขาที่ กระจัดกระจายไป เราจะเที่ยวหาแกะของเราดัง
นั ้น และเราจะช่วยเขาให้พ้นจากสถานที่ ทัง้ หลายซึ่งเขาได้
กระจัดกระจายไปอยู่ ในวันมี เมฆและมี ความมืด ทึบ 13 เรา
จะนํา เขาออกมาจากชนชาติทัง้ หลาย และรวบรวมเขามา
จากประเทศต่างๆ และจะนําเขามาไว้ในแผ่นดินของเขาเอง
และเราจะเลี้ยงเขาบนภูเขาแห่งอิสราเอล ใกล้ห้วยทัง้ หลาย
และ ใน ท้อง ถิน
่ ทุก แห่ง ที่มีคน อาศัย ใน ประเทศ นั ้น 14 เรา
จะเลี้ยงเขาในลานหญ้า อย่างดี และคอกของเขาจะอยู่ บน
บรรดาภูเขาสูงแห่งอิสราเอล ณ ที่นั่น เขาจะนอนลงในคอก
ที่ดี และเขาจะหากิน อยู่ บนลานหญ้า อุดมบนภูเขาแห่งอิส
ราเอล 15 ตัวเราเองจะเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา เราจะกระทํา
ให้ เขา นอน ลง องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ แหละ
16 เรา จะ เที่ยว หา แกะ ที่หาย และ เรา จะ นํา แกะ ที่ถูก ขับ ไล่
ออกไปกลับมาอีก และเราจะพันผ้าให้แกะที่กระดูกหัก และ
เราจะเสริมกําลังแกะที่อ่อนเพลีย แต่ตัวทอ
ี่ ว
้ นและเข้มแข็ง
เราจะทําลาย เราจะเลี้ยงเขาด้วยความยุติธรรม 17 องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า โอ เจ้าทัง้ หลายผู้เป็นฝูงแพะ
แกะของเราเอ๋ย ดูเถิด เราจะพิพากษาระหว่างแกะกับ แกะ
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ระหว่างแกะผูก
้ ับแพะผู้ 18 ที่จะหากินในลานหญ้าอย่างดีนั้น
ยังไม่พออีกหรือ เจ้าจึงต้องเอาเท้าเหยียบลานหญ้าที่เหลือ
อยูของเจ้
่
า และดื่มน้าํ จากแหล่ง นํ้า ที่ ลึก ยัง ไม่ พอหรือ จึง
เอา เท้า ของ เจ้า กวน นํ้า ที่เหลือ อยูให้
่ ขุ่น 19 แกะ ของ เรา จะ
ต้องกิน สิง่ ที่เท้า ของเจ้า ยํ่า และดื่มสิ่ง ที่เท้า ของเจ้า ทําให้
ขุ่น หรือ 20 เพราะฉะนั ้น องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัส แก่
เขาดังนี้ ว่า ดูเถิด เรา คือ เราเอง จะพิพากษาระหว่างแกะ
อ้วนกับแกะผอม 21 เพราะเจ้าเอาสีข้างและบ่าดันและผลัก
แกะตัวอ่อนเพลีย ด้วยเขาของเจ้า เจ้าทําให้ เขากระจายไป
ต่าง ถิน
่ 22 เรา จึง จะ ช่วย ฝูง แพะ แกะ ของ เรา ให้รอด เขา
จะไม่ เป็น เหยื่ออีก ต่อ ไป และเราจะพิพากษาระหว่างแกะ
กับ แกะ 23 และเราจะตัง้ ผู้ เลี้ยงแกะผู้หน่งึ ไว้ เหนื อ เขา คือ
ดา วิด ผู้รับ ใช้ของ เรา และ ท่าน จะ เลี้ยง เขา ทัง้ หลาย ท่าน
จะเลี้ยงเขาและจะเป็น ผู้ เลี้ยงของเขา 24 และเราคือ พระ
เยโฮวาห์ จะเป็น พระเจ้า ของเขา และดาวิด ผู้รับ ใช้ของเรา
จะ เป็น เจ้า นายท่า มก ลาง เขา เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ได้ลัน
่
วาจาแล้ว 25 เราจะกระทํา พันธสัญญาสันติสุข กับ เขา และ
จะ กําจัด สัตว์ รา้ ย เสีย จาก แผ่น ดิน เขา จะ อาศัย อยู่ ใน ถิน
่
ทุรกัน ดารอย่างปลอดภัย และนอนอยู่ ในป่า ไม้ 26 และเรา
จะกระทํา ให้ เขากับ สถานที่ รอบๆเนิ น เขาของเราเป็น แหล่ง
พระพร เราจะส่ง ฝนลงมาให้ตามฤดูกาล เป็น ห่า ฝนแห่ง
พระพร 27 ต้นไม้ที่ในทุ่งจะบังเกิดผล และพิภพจะบังเกิดผล
ประโยชน์ และเขาจะอยู่ อย่างปลอดภัย ในแผ่น ดิน ของเขา
และเขาจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ ในเมื่อ เราหัก คาน
แอกของเขาเสีย และช่วยเขาให้ พ้น จากมือ ของผู้ที่กัก เขา
ให้ เป็น ทาส 28 เขาจะไม่ เป็น เหยื่อ ของประชาชาติอีก ต่อ ไป
หรือ สัตว์ป่า ดินก็ จะไม่ กิน เขา และเขาจะอยูอย่
่ างปลอดภัย
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ไม่มีผู้ใด กระทํา ให้ เขา กลัว 29 และ เรา จะ จัดหา ไร่ นาอันมี
ชื่อ ให้แก่เขา เพื่อ เขาจะไม่ถูกผลาญด้วยความอดอยากใน
แผ่น ดิน นั ้น ต่อ ไป อีก ไม่ต้อง ทน รับ ความ อับอาย ขาย หน้า
จากประชาชาติ 30 และเขาจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเขาสถิตกับ เขา และเขาคือ วงศ์ วานอิสราเอล
เป็น ประชาชน ของ เรา องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง
นี้ แหละ 31 เจ้า ทัง้ หลาย เป็น แกะ ของ เรา เป็น แกะ ใน ลาน
หญ้า ของเรา เจ้าทัง้ หลายเป็น มนุษย์ และเราเป็น พระเจ้า
ของเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ”

35
ภูเขาเสอีรจ
์ ะเป็นที่รา้ งเปล่า
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายัง ข้าพเจ้า อีกว่า 2 “บุตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย จง มุ่ง หน้า ของ เจ้า ต่อสู้ภูเขา เส อีร ์ และ
พยากรณ์ ต่อมัน 3 และ กล่าว แก่ มันว่า องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า
พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด โอ ภูเขา เส อีรเอ๋
์ ย เรา ต่อสู้ กับ
เจ้า และเราจะเหยียดมือของเราต่อสู้เจ้า และเราจะกระทํา
ให้เจ้ารกร้างที่สุด 4 เราจะกระทํา ให้ หว
ั เมืองของเจ้า ถูก ทิง้
ไว้เสีย เปล่า และเจ้า จะเป็นที่รกร้าง และเจ้า จะทราบว่า เรา
คือ พระเยโฮวาห์ 5 เพราะเจ้า พยาบาทอยูเป็
่ น นิ ตย์ และให้
โลหิต ของประชาชนอิสราเอลไหลออกด้วยอํานาจของดาบ
ในเวลาพิบัติของเขา ในเวลาที่ ความชัว่ ช้า ของเขาสิน
้ สุด
6
ลง องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จึง ตรัสว่า เพราะฉะนั ้น เรา
มีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด เราจะเตรียมเจ้า เพื่อ รับ โทษแห่ง การให้
โลหิต ตก และโลหิต จะไล่ ตามเจ้า เพราะเจ้า มิได้เกลียดชัง
เรือ
่ งโลหิต เพราะฉะนั ้น โลหิต จึง จะไล่ ตามเจ้า ไป 7 ดัง นั ้น
เราจะกระทําให้ภูเขาเสอีรร์ กร้างที่สุด และเราจะตัดผู้ที่ผ่าน
ออก มา และ ผู้ที่กลับ เข้าไป เสีย จาก มัน 8 ภูเขา ของ เขา นั ้น

เอเสเคียล 35:9

99

เอเสเคียล 36:1

เรา จะ ให้มีผู้ที่ถูก ฆ่า เต็ม ไป หมด ผู้ที่ถูก ฆ่า ด้วย ดาบ จะ ล้ม
ลงตามเนิ น เขาของเจ้า ตามหุบเขาของเจ้า และในห้วยทัง้
สิน
่ องนิ ตย์
้ ของเจ้า 9 เราจะกระทํา เจ้า ให้ เป็นที่ รกร้างอยูเนื
และหัว เมืองของเจ้า จะไม่กลับ คืน มาอีก แล้ว เจ้า จะทราบ
ว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 10 เพราะเจ้ากล่าวว่า ‘ประชาชาติทัง้
สองนี้ และประเทศทัง้ สองนี้ จะต้องเป็น ของเรา เราจะเอา
เขา มา เป็น กรรมสิทธิ’์ ถึง แม้พระ เย โฮ วาห์ สถิต อยูที
่ ่ นั ่น
11 เพราะฉะนั ้น องค์พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสว่า เรามีชีวิ
ตอยูแน่
่ ฉั นใด เราจะกระทําต่อเจ้าตามความกริว้ และความ
อิจฉาของเจ้า ซึ่ง เจ้า สําแดงเพราะความเกลียดชัง ของเจ้า
ซึ่งมี ต่อ เขา เมื่อ เราพิพากษาเจ้า เราจึง จะสําแดงตัว ของ
เราในหมู่ พวกเขาให้ เขารู จั
้ ก 12 และเจ้า จะทราบว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์ และทราบว่าเราได้ยน
ิ คําหมิน
่ ประมาททัง้ ปวง
ของเจ้า ซึ่งเจ้าได้พูดต่อภูเขาทัง้ หลายแห่งอิสราเอลว่า ‘มัน
ถูกทิง้ ไว้ให้รกร้าง มันถูกมอบไว้ให้เราเผาผลาญเสีย’ 13 ด้วย
ปากของเจ้า เจ้าเบ่งตัวเจ้าต่อสู้เรา และว่าเราอีกมากหลาย
เราได้ยน
ิ แล้ว 14 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เมื่อ
แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ ชื่นชมยินดี เราจะกระทํา เจ้า ให้ รกร้าง
15
ไป เจ้าได้ชื่นชมยินดีต่อ มรดกแห่ง วงศ์ วานอิสราเอลเพ
ราะ มัน เป็นที่ รกร้าง ฉั นใด เรา จะ กระทํา แก่เจ้า ฉั น นั ้น โอ
ภูเขา เส อีรเอ๋
์ ย รวม ทัง้ เอ โดม ทัง้ หมด ทัง้ หมด เลย เจ้า จะ
ต้องเป็นที่รกร้าง แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระเย
โฮวาห์”

36

ภูเขาทัง้ หลายแห่งอิสราเอลจะกลับคืนให้เป็นดังเดิม
1 “เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์ ต่อภูเขาทัง
้ หลาย
แห่งอิส ราเอลว่า ภูเขาแห่งอิส ราเอลเอ๋ย จงฟัง พระวจนะ
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ของพระเยโฮวาห์ 2 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า
เพ ราะศัตรู กล่าว ขวัญ ถึง เจ้า ว่า ‘อ้า ฮา แม้แต่ที่สูง โบราณ
เหล่านั ้นได้ตกเป็นกรรมสิทธิข
์ องเราแล้ว’ 3 เพราะฉะนั ้นจง
พยากรณ์ และ กล่าว ว่า องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง
นี้ ว่า เพราะ ว่า เขา กระทํา ให้เจ้า รกร้าง และ กลืน เจ้า เสีย
ทุกด้านเพื่อ เจ้า จะได้ ตกเป็น กรรมสิทธิ์ ของชนชาติที่เหลือ
อยูนั
่ ้น และ ริม ฝีปาก ของ พวก ช่าง พูดก็ เอา เรือ
่ ง ของ เจ้า
ไป นิ นทา เป็นที่ เสื่อม เสีย ชื่อ เสียง ใน หมู่ประชาชน 4 ภูเขา
ทัง้ หลาย แห่งอิส รา เอล เอ๋ย เพราะ ฉะนั ้น จง ฟัง พระ วจนะ
ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ตรัสดัง นี้ แก่ภูเขาและเนิ น เขา แม่น้าํ และหุบเขา ที่ที่ถูกทิง้
ไว้เสีย เปล่า และรกร้าง และหัว เมืองที่ถูกละทิง้ ซึ่ง ได้ กลาย
เป็นเหยื่อและเป็นที่เย้ยหยันแก่ประชาชาติที่เหลืออยูรอบๆ
่
5
นั ้น เพราะ ฉะนั ้น องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า
ด้วย ความ หวงแหน อย่าง เดือดดาล ของ เรา เรา พูด กล่าว
โทษ ประชาชาติที่เหลือ อยู่ และ แก่ เอ โดม ทัง้ สิน
้ ผู้ที่มอบ
แผ่น ดิน ของ เรา ให้แก่ตนเอง ให้ เป็น กรรมสิทธิ์ ด้วย ความ
ร่าเริง อย่าง เต็มใจ และ ใจ ประมาท หมิน
่ อย่าง ที่สุด เพื่อ
เขา จะ ได้ไล่คน แผ่น ดิน นั ้น ออก ไป เพื่อ จะ ได้ ปล้น เอา ไป
เสีย 6 เพราะฉะนั ้นจงกล่าวคําพยากรณ์ เกี่ยวกับแผ่นดินอิส
รา เอล และ จง กล่าว แก่ภูเขา และ เนิ น เขา แก่ห้วย และ
หุบเขาว่า องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เรา
พูด ด้วยความหวงแหนและความพิโรธของเรา เพราะเจ้า
ได้ ทน รับ ความ อับอาย ขาย หน้า จาก ประชาชาติ 7 เพราะ
ฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จึง ตรัสว่า เราปฏิญาณว่า
ประชาชาติที่ อยูรอบเจ้
่
า นั ้น จะทนรับ ความอับอายขายหน้า
8 โอ ภูเขาทัง
้ หลายแห่งอิสราเอลเอ๋ย แต่เจ้าจะแตกกิง่ ของ
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เจ้า ออก มา และ ออก ผล ให้แก่อิสราเอล ประชาชน ของ เรา
เพราะไม่ ชา้ เขาจะได้กลับ มา 9 เพราะ ดูเถิด เราอยู่ ฝ่ายเจ้า
เราจะหันมาหาเจ้า และเจ้าจะถูกไถและถูกหว่าน 10 และเรา
จะทวีคนให้แก่เจ้า คือ บรรดาวงศ์ วานอิสราเอลทัว่ หมด หัว
เมืองจะมี คนมาอาศัย อยู่ และสถานที่ รา้ งเปล่า จะถูก สร้าง
ขึ้นใหม่ 11 เราจะทวีทัง้ คนและสัตว์ให้แก่เจ้า จะเพิม
่ ขึ้นและ
มีลูกดก และเราจะกระทําให้เจ้ามีคนอาศัยอยู่อย่างในกาล
ก่อน และจะเป็น ประโยชน์ แก่เจ้ามากกว่า แต่ก่อน แล้ว เจ้า
จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 12 เออ เราจะให้ คนดําเนิ น
บนเจ้า คืออิสราเอลประชาชนของเราด้วย และเขาทัง้ หลาย
จะได้เจ้าเป็น กรรมสิทธิ์ และเจ้า จะเป็น มรดกของเขา และ
เจ้า จะไม่ เอาลูก ของเขาไปอีก 13 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ตรัสดังนี้ ว่า เพราะคนกล่าวแก่เจ้าว่า ‘เจ้ากินคนและเจ้าได้
เอาลูก ของประชาชาติ ของเจ้า ไป’ 14 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระ
เจ้า ตรัสว่า เพราะฉะนั ้น เจ้า จะไม่ กิน คน และจะไม่ เอาลูก
ของเจ้า จากประชาชาติ ของเจ้า ไปอีก เลย 15 เราจะไม่ให้เจ้า
ได้ยน
ิ คํา ประมาทหมิน
่ ของประชาชาติ ต่างๆอีก และเจ้า ไม่
ต้อง ทน รับ ความ อับอาย ขาย หน้า ของ ชนชาติ ทัง้ หลาย อีก
เลย และไม่ ต้องกระทํา ให้ประชาชาติของเจ้า สะดุด อีก เลย
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ”
อิสราเอลที่ กระจัดกระจายไปแล้ว จะกลับ คืน มาและรับ
ความรอด
16 พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า อีกว่า
17 “บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย เมื่อ วงศ์ วานอิสราเอลได้ มาอาศัย
อยู่ในแผ่นดินของตน เขากระทําให้แผ่นดินเป็นมลทินด้วย
วิถี และ การก ระ ทํา ของ เขา ความ ประพฤติของ เขา ที่มีต่อ
หน้า เราก็ เหมือ นมลทินอัน เกิด จากระดู 18 เพราะฉะนั ้น เรา
จึง ระบาย ความ กริว้ ของ เรา ออก เหนื อ เขา ด้วย เรือ
่ ง โลหิต
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ซึ่ง เขา ได้ กระทํา ให้ ตก บน แผ่น ดิน ด้วย เรือ
่ ง รู ป เคารพ
ซึ่ง เขา กระทํา ให้แผ่น ดิน นั ้น เป็น มลทิน 19 เรา จึง ให้ เขา
กระจัดกระจายไปท่ามกลางประชาชาติ และเขาถูกกระจาย
ไป ตาม ประเทศ ต่างๆ เรา พิพากษา เขา ตาม วิถี และ การก
ระ ทํา ของ เขา 20 แต่เมื่อ เขา มายัง บรรดา ประชาชาติ เขา
จะมาที่ไหนก็ตาม เขาได้ลบหลู่นามบริสุทธิ์ ของเรา ซึ่ง คน
กล่าวขวัญถึงเขาว่า ‘คนเหล่านี้ เป็นประชาชนของพระเยโฮ
วาห์ ถึงกระนั ้นเขายังต้องออกไปจากแผ่นดินของพระองค์’
21 แต่เรายังสงสารนามบริสุ ทธิข
์ องเรา ซึ่งวงศ์วานอิสราเอล
ได้ลบหลู่ท่ามกลางประชาชาติ ซ่ึง เขาตกไปอยูนั
่ ้น 22 เพราะ
ฉะนั ้นจงกล่าวแก่วงศ์วานอิสราเอล องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี้ ว่า โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เรากําลังจะกระทํา
อยูแล้
่ ว ไม่ใช่เพื่อ เห็น แก่เจ้า แต่เพราะเห็น แก่ นามบริสุทธิ์
ของเรา ซึ่ง เจ้า ได้ลบหลู่ท่ามกลางประชาชาติ ซ่ึง เจ้า เข้าไป
อยูนั
่ ้น 23 และ เรา จะ ชําระ ให้ นาม ที่ยิง่ ใหญ่ของ เรา บริสุทธิ์
ซึ่ง เป็น นาม ที่ถูกลบ หลู่ ท่ามกลาง ประชาชาติ และ ซึ่ง เจ้า
ได้ลบหลู่ท่ามกลางเขา และประชาชาติ จะทราบว่า เราคือ
พระ เย โฮ วาห์ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ แหละ
เมื่อ เราสําแดงความบริสุทธิ์ ของเราท่ามกลางเจ้า ต่อ หน้า
ต่อตา เขา ทัง้ หลาย 24 เพราะ ว่า เรา จะ เอา เจ้า ออก มา จาก
ท่ามกลาง ประชาชาติ และ รวบรวม เจ้า มา จาก ทุก ประเทศ
และจะนํา เจ้า เข้า มาในแผ่น ดิน ของเจ้า เอง 25 เราจะเอานํ้า
สะอาดพรมเจ้า และเจ้า จะสะอาดพ้น จากมลทิน ทัง้ หลาย
ของ เจ้า และ เรา จะ ชําระ เจ้า จาก รู ป เคารพ ทัง้ หลาย ของ
เจ้า 26 เราจะให้ ใจใหม่แก่เจ้า และเราจะบรรจุจิตวิญญาณ
ใหม่ไว้ใน เจ้า เรา จะ นํา ใจ หิน ออก ไป เสีย จาก เนื้ อ ของ เจ้า
และ จะ ให้ ใจ เนื้ อ แก่เจ้า 27 และ เรา จะ ใส่ วิญญาณ ของ เรา
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ภายในเจ้า และกระทํา ให้เจ้าดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา
และ เจ้า จะ รักษา คํา ตัดสิน ของ เรา และ กระทํา ตาม 28 เจ้า
จะอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ซึ่ง เราให้แก่บรรพบุรุษ ของเจ้า และ
เจ้า จะ เป็น ประชาชน ของ เรา และ เรา จะ เป็น พระเจ้า ของ
เจ้า 29 เรา จะ ช่วย เจ้า ให้ พ้น มลทิน ทัง้ หลาย ของ เจ้า และ
เราจะเรียกข้าวมา และจะกระทํา ให้อุดมสมบูรณ์ และจะ
ไม่ให้เจ้าเกิด การกันดารอาหารเลย 30 เราจะกระทํา ให้ ผล
ของต้นไม้ และไร่นาอุ ดมสมบูรณ์ เพื่อ เจ้า จะไม่ ต้องทนรับ
ความ อับอาย ขาย หน้า เพราะ การ กันดาร อาหาร ท่ามกลาง
ประชาชาติอีกเลย 31 แล้ว เจ้า จะ ระลึก ถึง วิถี ทาง ที่ ชัว่ ของ
เจ้า และ การก ระ ทํา ที่ไม่ ดีของ เจ้า แล้ว เจ้า จะ เกลียด ตัว
เจ้า ใน สายตา ของ เจ้า เอง เพราะ ความ ชัว่ ช้า ของ เจ้า และ
เพราะการกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนของเจ้า 32 องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสว่า ที่เรา กระ ทํา นั ้นมิใช่เพราะ เห็น
แก่เจ้า ขอ ให้เจ้า ทราบ เสีย โอ วงศ์วาน อิสราเอล เอ๋ย จง
อับอายและขายหน้า ด้วยเรือ
่ งทางของเจ้า เถิด 33 องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ในวันที่ เราชําระเจ้า ให้ หมด
จากความชัว่ ช้าทัง้ สิน
้ ของเจ้านั ้น เราจะกระทําให้เจ้าอาศัย
อยู่ในบรรดาหัวเมือง และสถานที่ ทิง้ ร้างจะได้ สร้างขึ้นใหม่
34 แผ่นดินที่ รกร้าง จะ ได้ รับ การ ไถ แทน ที่ จะ เป็ นที่ รกร้าง
ดัง ที่ ปรากฏต่อ สายตาของคนทัง้ หลายที่ ผ่านไปมา 35 และ
เขาทัง้ หลายจะกล่าวว่า ‘แผ่นดิน นี้ ที่เคยรกร้างกลายเป็น
อย่าง สวน เอเดน หัว เมือง ที่ถูก ทิง้ ไว้ เสีย เปล่า และ รกร้าง
และปรักหักพัง เดีย
๋ วนี้ ก็มีกําแพงล้อมรอบและมีคนอาศัย’
36 แล้ว ประชาชาติที่เหลือ อยูรอบๆ
่
เจ้าจะทราบว่า เรา พระ
เยโฮวาห์ ได้สร้างที่ ปรักหัก พัง เหล่า นี้ ขึ้น ใหม่ และปลูก พืช
ในที่รกร้างนั ้น เรา พระเยโฮวาห์ ได้ลัน
่ วาจาไว้แล้ว และเรา
จะกระทํา เช่น นั ้น 37 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า
เราจะให้วงศ์วานอิสราเอลขอให้ เรากระทํา สิง่ นี้ ให้ด้วย คือ
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ให้เพิม
่ คนอย่างเพิม
่ ฝูง แพะแกะ 38 ฝูง แพะแกะอัน บริสุทธิ์
และฝูง แพะแกะที่ เยรู ซาเล็ม ระหว่างเทศกาลตามกําหนด
ของเธอเป็น อย่างไร เมืองที่ถูกทิง้ ร้างจะเต็ม ไปด้วยฝูง คน
อย่างนั ้น แล้วเขาจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์”

37
1

หว่างเขาที่มีกระดูกแห้ง

พระหัตถ์ ของ พระ เย โฮ วาห์ มา อยู่ เหนื อ ข้าพเจ้า และ
พระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า ออกมาด้วยพระวิญญาณของพระ
เยโฮวาห์ และวางข้าพเจ้า ไว้ที่กลางหว่างเขา มีกระดูก เต็ม
ไป หมด 2 พระองค์ทรง พา ข้าพเจ้า ไป เที่ยว ใน หมู่ กระดูก
เหล่า นั ้น ดูเถิด มีกระดูก ที่ หว่างเขานั ้น มากมายเหลือ เกิน
และ ดูเถิด เป็นก ระ ดูก แห้ง ทีเดียว 3 และ พระองค์ ตรัส กับ
ข้าพเจ้า ว่า “บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย กระดูก เหล่า นี้ จะ มีชีวิต
ได้ไหม ” และ ข้าพเจ้า ทูล ตอบ ว่า “โอ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้าเจ้าข้า พระองค์ก็ทรงทราบอยูแล้
่ ว” 4 พระองค์ตรัส
กับข้าพเจ้าอีกว่า “จงพยากรณ์ ต่อกระดูกเหล่านี้ และกล่าว
แก่ มันว่า โอ กระดูกแห้งเอ๋ย จงฟังพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ 5 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ แก่กระดูก เหล่า
นี้ ว่า ดูเถิด เราจะกระทํา ให้ ลมหายใจเข้าไปในเจ้า และเจ้า
จะ มีชีวต
ิ 6 เรา จะ วาง เส้น เอ็น ไว้ บน เจ้า และ จะ กระ ทํา ให้
เนื้ อมี มาบนเจ้า และเอาหนั ง คลุม เจ้า และบรรจุ ลมหายใจ
ในเจ้า และเจ้า จะมีชีวต
ิ และเจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเย
โฮวาห์” 7 ข้าพเจ้า ก็พยากรณ์ ดัง ที่ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั บัญชา เมื่อ
ข้าพเจ้า พยากรณ์ อยูนั
่ ้นก็มี เสียง และดูเถิด เป็น เสียงกรุ ก
กริก กระดูก เห ล่านั ้นก็เข้า มา หา กัน ตาม ที่ ของ มัน 8 และ
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เมื่อ ข้าพเจ้า มองดู ดูเถิด ก็เห็นมีเอ็ นบนมัน และเนื้ อก็ มา
ที่กระดูก และ หนั งก็ มา หุม
้ กระดูก ไว้ แต่ไม่มีลม หายใจ ใน
9
นั ้น แล้ว พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “จงพยากรณ์ แก่ลม
หายใจ บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย จง พยากรณ์ เถิด จง กล่าว แก่
ลมหายใจว่า องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า โอ ลม
หายใจ เอ๋ย จง มา จาก ลม ทัง้ สี่ มา หายใจ เข้าไป ใน คน ที่ถูก
ฆ่า เหล่า นี้ เพื่อ ให้เขามีชีวต
ิ ” 10 ข้าพเจ้า ก็พยากรณ์ ดัง ที่ทรง
บัญชาแก่ข้าพเจ้า และลมหายใจก็เข้ามาในกระดูกและกระ
ดูกก็มีชว
ิ แล้วก็ยืนขึ้น เป็นกองทัพใหญ่โตจริงๆ
ี ต
ชนชาติอิสราเอลจะมีชีวิตอีก
แล้ว พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย
กระดูก เหล่า นี้ คือ วงศ์ วาน อิสราเอล ทัง้ สิน
้ ดูเถิด เขา ทัง้
หลายกล่าวว่า ‘กระดูก ของเราแห้ง และความหวัง ของเรา
ก็สิ้นไป เราได้ถูกตัด ส่วนของเราออกเสีย’ 12 เพราะฉะนั ้น
จงพยากรณ์ และกล่าวแก่เขาว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เราจะเปิดหลุม
ฝัง ศพของเจ้า และยกเจ้า ออกมาจากหลุม ฝัง ศพของเจ้า
และจะนํา เจ้า กลับ มายัง แผ่นดินอิส ราเอล 13 โอ ประชาชน
ของ เรา เอ๋ย เจ้า จะ ทราบ ว่า เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ ใน เมื่อ
เรา เปิด หลุม ศพ ของ เจ้า และ ยก เจ้า ออก มา จาก หลุม ศพ
ของเจ้า 14 และเราจะบรรจุ วญ
ิ ญาณของเราไว้ในเจ้า และ
เจ้า จะมีชีวต
ิ และเราจะวางเจ้า ไว้ ในแผ่น ดิน ของเจ้า แล้ว
เจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว และเรา
ได้กระทํา พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ”
11

ยูดาห์กับอิสราเอลจะรวมกันอีก

15 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 16 “เจ้า

บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเอาไม้มาอันหนึ่ งเขียนลงว่า ‘สําหรับ
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ยู ดาห์ และสําหรับ ชนอิสราเอลที่ สังคมกับ ยู ดาห์’ จงเอาไม้
มาอีกอัน หนึ่ ง เขียนลงว่า ‘สําหรับ โยเซฟ ไม้ของเอฟราอิม
และ วงศ์ วาน อิสราเอล ทัง้ สินที
้ ่ สังคม กับ โย เซฟ’ 17 เอา ไม้
ทัง้ สองมารวมกัน เข้า เป็นอัน เดียว เพื่อ เป็น ไม้ อน
ั เดียวใน
มือของเจ้า 18 และเมื่อชนชาติ ของเจ้ากล่าวแก่เจ้าว่า ‘ท่าน
จะไม่ สําแดงให้ เราทราบหรือ ว่า ไม้นี้ หมายความว่า กระไร’
19 จงกล่าวแก่ เขาว่า องค์พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า
ดูเถิด เราจะเอาไม้ ของโยเซฟ ซึ่ง อยู่ ในมือ ของเอฟราอิม
และตระกูลอิสราเอลที่ สังคมกับเขา และเราจะเอาไม้ของยู
ดาห์ มารวมเข้า ด้วย และกระทํา ให้ เป็น ไม้ อน
ั เดียวกัน เพื่อ
ให้เป็นไม้อน
ั เดียวในมือของเรา 20 และไม้ซ่ึงเจ้าเขียนไว้นั้น
จะอยู่ในมือของเจ้าต่อหน้าต่อตาเขา 21 แล้วจงกล่าวแก่เขา
ว่า องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เราจะนํา
คนอิสราเอลมาจากท่ามกลางประชาชาติ ซึ่ง เขาได้เข้า ไป
อยู่ ด้วยนั ้น และจะรวบรวมเขามาจากทุกด้านและนํา เขา
มายัง แผ่น ดิน ของเขาเอง 22 และเราจะกระทํา ให้ เขาเป็น
ประชาชาติ เดียวในแผ่น ดิน นั ้นที่ บนภูเขาทัง้ หลายแห่งอิส
ราเอล และจะมีกษั ตริยแต่
์ พระองค์เดียวปกครองอยู่ เหนื อ
เขาทัง้ สิน
้ เขาจะไม่ เป็น สองประชาชาติอีก ต่อ ไป และจะไม่
แยกเป็น สองราชอาณาจักรอีก ต่อ ไป 23 เขาจะไม่ กระทํา ตัว
ให้ เป็น มลทิน ด้วยรู ป เคารพและสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนของ
เขา หรือด้วยการละเมิดใดๆของเขาต่อไปอีก แต่เราจะช่วย
เขาให้ พ้น จากบรรดาที่ อาศัย ซึ่ง เขากระทํา บาปนั ้น และจะ
ชําระเขา และเขาจะเป็น ประชาชนของเรา และเราจะเป็น
พระเจ้าของเขา 24 ดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นกษั ตริย์เหนื อ
เขาทัง้ หลาย และเขาทุกคนจะมีผู้เลี้ยงผู้เดียว เขาทัง้ หลาย
จะ ดําเนิ น ตาม คํา ตัดสิน ของ เรา และ รักษา กฎ เกณฑ์ ของ
เรา และกระทํา ตาม 25 เขาทัง้ หลายจะอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน
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ซึ่ง บรรพบุรุษ ของเจ้า อาศัย อยู่ ซึ่ง เราได้ให้แก่ยาโคบผู้รับ
ใช้ของ เรา ตัว เขา และ ลูก หลาน ของ เขา จะ อาศัย อยูที
่ ่นั ่น
เป็น นิ ตย์ และดาวิด ผู้รับ ใช้ของเราจะเป็น เจ้าของเขาเป็น
นิ ตย์ 26 เราจะกระทํา พันธสัญญาสันติภาพกับ เขา จะเป็น
พันธสัญญานิ รัน ดร์แก่เขา และเราจะตัง้ เขาไว้ และให้ เขา
ทวีขึ้น และเราจะวางสถานบริสุทธิ์ ของเราไว้ท่ามกลางเขา
เป็น นิ ตย์ 27 พลับ พลาของเราจะอยู่ กับ เขา เออ เราจะเป็น
พระเจ้า ของ เขา และ เขา จะ เป็น ประชาชน ของ เรา 28 แล้ว
ประชาชาติ ทัง้ หลายจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ กระทํา
ให้ อส
ิ ราเอล เป็น สุทธิ พิเศษ ชาติ ใน เมื่อ สถาน บริสุทธิ์ ของ
เราอยูท
่ ่ามกลางเขาเป็นนิ ตย์”

38
โกกและมาโกกจะมาสู้รบกับอิสราเอล
1 พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย จง มุ่ง หน้า ของ เจ้า ต่อสู้ โกก แห่ง แผ่น ดิน
มา โกก เจ้า องค์ สําคัญ ของ เม เชค และ ทู บัล และ จง
พยากรณ์ กล่าวโทษเขา 3 จงกล่าวว่า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระ
เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด โอ โกก เอ๋ย เรา เป็น ปฏิปักษ์ กับ เจ้า
ผู้เป็น เจ้า องค์ สําคัญ แห่ง เม เชค และ ทู บัล 4 เรา จะ ให้เจ้า
หัน กลับ และ เอา เบ็ด เกี่ยว ขา กรรไกร ของ เจ้า และ เรา จะ
นํา เจ้า ออก มา พร้อม ทัง้ กองทัพ ทัง้ สิน
้ ้า และ
้ ของ เจ้า ทังม
พล ม้า สวม เครือ
่ ง รบ ครบ ทุก คน เป็นก อง ทัพ ใหญ่ มีดงั ้
และโล่ ถือดาบทุกคน 5 เปอร์เซีย เอธิโอเปีย และพู ตอยู่กับ
เขาด้วย ทุกคนมีโล่และหมวกเหล็ก 6 โกเมอร์และกองทัพ
ทัง้ สิน
้ ของ เขา วงศ์วาน โท การ มาห์ จาก ส่วน เหนื อ สุด พร้
อมกับกองทัพทัง้ สิน
้ ของเขา มีชนชาติทัง้ หลายเป็นอันมาก
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อยู่ กับ เจ้า 7 เจ้า และ บรรดาก อง ทัพ ซึ่ง ประชุม อยู่ กับ เจ้า
จง เตรียม ตัว พร้อม และ ให้พร้ อม ไว้เสมอ และ จง เป็น ยาม
เฝ้า เขาทัง้ หลาย 8 เมื่อ ล่วงไปหลายวัน แล้ว เจ้า จะต้องถูก
เรียก ตัว ใน ปี หลังๆ เจ้า จะ ยก เข้าไป ต่อสู้ กับ แผ่น ดิน ซึ่ง ได้
คืนมาจากดาบ เป็นแผ่นดินที่ประชาชนรวบรวมกันมาจาก
ชนชาติ หลาย ชาติอยูที
่ ่บน ภูเขา อิสราเอล ซึ่ง ได้ เคย เป็นที่
ทิง้ ร้างอยูเนื
่ องนิ ตย์ ประชาชนของแผ่น ดิน นั ้น ออกมาจาก
ชนชาติอื่นๆ บัดนี้ อาศัย อยู่ อย่างปลอดภัย แล้วทัง้ สิน
้ 9 เจ้า
จะ รุ ก ออก ไป มา เหมือน พายุ เจ้า จะ เป็น เหมือน เมฆ คลุม
แผ่น ดิน ทัง้ เจ้า และกองทัพ ทัง้ สิน
้ ของเจ้า และชนชาติ ทัง้
10
หลายเป็นอัน มากที่อยูกั
่ บ เจ้า องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ตรัสดัง นี้ ว่า ต่อ มาในเวลานั ้น จะบังเกิด ความคิด ในใจของ
เจ้า และเจ้าจะคิดแผนการชัว่ 11 และจะกล่าวว่า ‘เราจะยก
กองทัพ ไปยัง แผ่นดินที่ ชนบทไม่มีกํา แพงล้อม เราจะโจมตี
ประชาชน ที่ สงบ ซึ่ง อาศัย อยูอย่
่ าง ปลอดภัย ทุก คน อาศัย
อยู่ โดยไม่มีกําแพง ไม่มีดาล ไม่มีประตู ’ 12 เพื่อ ชิง ข้าวของ
ปล้น เอาไปและเพื่อ ชิง เหยื่อ คือ เพื่อ จะหันมือ ของเจ้า กลับ
มายัง ที่ รกร้างซึ่ง ขณะนี้ มีคนอาศัย อยู่ และมายัง ประชาชน
ซึ่ง รวบรวม จาก บรรดา ประชาชาติที่ได้สัตว์ใช้งาน และ ข้าว
ของ คือ ผู้ อาศัย อยู่ ท่ามกลางแผ่น ดิน นั ้น 13 เชบาและเดด
านและบรรดาพ่อค้าแห่งทารชิช และสิงโตหนุ่มทัง้ หลายใน
เมืองนั ้น จะกล่าวแก่เจ้าว่า ‘ท่านมาเพื่อ จะชิง ข้าวของหรือ
ท่านชุมนุมกองทัพ เพื่อ จะปล้น เพื่อ จะขนเอาเงิน และทอง
ไป ขนเอาสัตว์และข้าวของไป เพื่อ จะชิง ของมากมายหรือ’
14 เพราะฉะนั ้น บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์ และกล่าว
กับ โกกว่า องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ในวัน นั ้น
เมื่ออิสราเอลประชาชนของเราอาศัยอยูอ
่ ย่างปลอดภัยแล้ว
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เจ้าจะมิได้รู หรื
้ อ 15 เจ้าจะมาจากที่ ของเจ้า ซึ่ง อยู่ ส่วนเหนื อ
ที่สุด ทัง้ เจ้า และ ชนชาติ ทัง้ หลาย เป็นอัน มาก ที่อยูกั
่ บ เจ้า
ทุกคนขี่ ม้า เป็นกองทัพ มหึมา เป็นกองทัพ ทรงกําลัง ยิง่ นั ก
16 เจ้าจะมาต่อสู้ อิสราเอลประชาชนของเรา เหมือนอย่าง
เมฆคลุม แผ่น ดิน ในกาลภายหน้า เราจะนํา เจ้า มาต่อสู้ กับ
แผ่นดินของเรา เพื่อประชาชาติทัง้ หลายจะรู จ
้ ักเรา โอ โกก
เอ๋ย ในเมื่อ เราสําแดงความบริสุทธิ์ ของเราท่ามกลางเจ้า
ต่อหน้าต่อตาเขา
พระเจ้าจะทรงชนะโกก
องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เจ้า
เป็น ผู้ นั ้น หรือ ผู้ที่ใน สมัยก่อน เรา ได้พูด ถึง โดย
ผู้พยากรณ์ ของ อิสราเอล ผู้รับ ใช้ของ เรา ผู้ซึ่ง ใน สมัย นั ้น
ได้พยากรณ์ อยูหลาย
่
ปีว่า เรา จะ นํา เจ้า มา ต่อสู้ กับ เขา
18 องค์พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสว่า แต่ต่อ มาในเวลานั ้น
เมื่อ โกก จะ ยก มา ต่อสู้ กับ แผ่นดินอิส รา เอล ความ พิโรธ
ของเราจะพลุ่ง ขึ้น ต่อ หน้า เรา 19 เพราะเราขอประกาศด้วย
ความหวงแหนและด้วยความพิโรธดัง่ เพลิงพลุ่งของเราว่า
ในวัน นั ้น จะมี การสัน
่ สะเทือนใหญ่ ยงิ่ ในแผ่นดินอิส ราเอล
20 ปลาที่ ทะเลและนกในอากาศ และสัตว์ป่า ทุ่ง และบรรดา
สัตว์ เลื้อยคลานที่ คลานอยู่ บนแผ่น ดิน และประชาชนทัง้
สินที
่
้น พิภพจะสัน
่ สะเทือนต่อ หน้า เรา ภูเขาจะพัง
้ ่อยูบนพื
ทลายลง และหน้าผาจะพัง และกําแพงทุก แห่ง จะล้ม ลง
ที่ดิน 21 เรา จะ ร้อง ถึง ภูเขา ทัง้ หลาย ของ เรา เรียก ดาบ มา
ต่อสู้ กับโกก องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ และ
ดาบของทุกคนจะต่อสู้ กับพี่น้องของเขา 22 เราจะพิพากษา
17
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ลงโทษ เขา ด้วย โรค ระบาด และ โลหิต ตก เรา จะ ให้ ฝน ตก
อย่างนํ้า ไหลเชีย
่ ว ทัง้ ลูกเห็บ และไฟ และไฟกํามะถัน ตกใส่
เขา และ กองทัพ ของ เขา และ ชนชาติ ทัง้ หลาย เป็นอัน มาก
ที่อยูกั
่ บเขา 23 ดังนั ้นเราจะสําแดงความยิง่ ใหญ่ของเราและ
ชําระตัว ของเราให้บริสุทธิ์ และเราจะเป็นที่รู จั
้ ก ท่ามกลาง
สายตาของประชาชาติเป็น อัน มาก แล้ว เขาจะทราบว่า เรา
คือพระเยโฮวาห์”

39

สุสานของมาโกกจะอยูท
่ ัว่ แผ่นดินอิสราเอล

“เพราะ ฉะนั ้น เจ้า บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย จง
พยากรณ์ กล่าว โทษ โกก และ กล่าว ว่า องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด โอ โกกเอ๋ย เราเป็น ปฏิปักษ์ กับ
เจ้า ผู้เป็นเจ้าองค์สําคัญแห่งเมเชคและทูบัล 2 เราจะให้เจ้า
หัน กลับ และเจ้า จะเหลือ แค่หน่งึ ในหกส่วน และให้เจ้าขึ้น
มาจากส่วนเหนื อ ที่สุด และให้เจ้าเข้าไปต่อสู้ภูเขาทัง้ หลาย
แห่งอิส ราเอล 3 แล้ว เราจะตีคัน ธนูให้หลุด จากมือ ซ้ายของ
เจ้า และเราจะให้ลูก ธนูตกจากมือขวาของเจ้า 4 เจ้าจะล้ม
ลง บน ภูเขา แห่งอิส รา เอล ทัง้ เจ้า และ กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของ
เจ้า และชนชาติ ทัง้ หลายที่อยูกั
่ บ เจ้า เราจะมอบเจ้า ให้เป็น
อาหารแก่เหยี่ยวทุกชนิ ดและแก่สัตว์ป่าทุ่ง 5 องค์พระผูเ้ ป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัสว่า เจ้าจะล้ม ลงบนพื้น ทุ่ง เพราะเราได้ ลัน
่
วาจาแล้ว 6 เราจะส่ง เพลิง มาเหนื อ มาโกก และท่ามกลาง
ผู้ที่อาศัย อยูอย่
่ างไร้ กังวลตามเกาะต่างๆ และเขาทัง้ หลาย
จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 7 และเราจะกระทํา ให้ นาม
บริสุทธิ์ ของเราเป็นที่รู จั
้ ก ในท่ามกลางอิสราเอลประชาชน
ของเรา เราจะไม่ยอมให้อิสราเอลทําให้นามบริสุทธิ์ของเรา
1
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มัว หมองอีก ต่อ ไป และประชาชาติ จะทราบว่า เราคือ พระ
เยโฮวาห์ องค์บริสุทธิในอิ
สราเอล 8 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระ
์
เจ้า ตรัสว่า ดูเถิด มาแล้ว และจะเป็น อย่างนั ้น คือ วัน นั ้น
ซึ่ง เราได้ ลัน
่ วาจาไว้ 9 แล้ว บรรดาคนเหล่านั ้นที่ อาศัย อยู่ใน
บรรดาหัว เมืองอิสราเอลจะออกไป และจะเอาไฟสุม เครือ
่ ง
อาวุธ เผาเสีย คือ โล่ และดัง้ คัน ธนูและลูก ธนู หอกยาวและ
หอกซัด และเขาจะเอาไฟสุมเป็นเวลาเจ็ดปี 10 เพราะฉะนั ้น
เขาไม่จําเป็นจะต้องเอาฟืนมาจากทุ่งนาหรือตัดฟืนมาจาก
ป่า เพราะเขาจะก่อ ไฟด้วยเครือ
่ งอาวุธ และเขาทัง้ หลาย
จะแย่ง ชิง ผู้ที่แย่งชิง เขา และจะปล้น ผู้ที่ปล้น เขา องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ แหละ 11 ต่อ มาในวัน นั ้น เราจะ
ให้ โกกมี สุสานอยู่ ในอิสราเอล คือ หุบเขาของคนเดิน ผ่าน
ไป มา ซึ่ง อยู่ ทาง ทิศ ตะวัน ออก ของ ทะเล มัน จะ ปิด จมูก
ของคนเดิน ผ่านไปมา เพราะว่า โกกและหมู่ นิกรทัง้ สิน
้ ของ
ท่านจะถูก ฝัง ไว้ที่ นั่น เขาจะเรียกกันว่า หุบเขาฮาโมนโกก
12 วงศ์วานอิสราเอลจะฝังเขาทัง
้ หลายอยู่ถึงเจ็ดเดือน เพื่อ
จะ ทําให้แผ่น ดิน นั ้น สะอาด 13 องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า
ตรัสว่า ประชาชนทุกคนแห่งแผ่นดินจะฝังเขาทัง้ หลาย ใน
วันนั ้นเมื่อเราสําแดงสง่าราศีของเรา ประชาชนนั ้นจะได้รบ
ั
14
เกียรติ เพราะการฝัง ศพนั ้น เขาทัง้ หลายจะตัง้ คนให้เดิน
ผ่านไปมาในแผ่น ดิน เรือ
่ ยไป ให้ฝัง ศพคนเหล่านั ้นที่เหลือ
อยูบนพื
่
้น แผ่น ดิน เพื่อ จะทํา แผ่น ดิน ให้สะอาด เขาจะออก
ตรวจค้นเมื่อสิน
้ เจ็ดเดือนแล้ว 15 เมื่อคนเหล่านั ้นผ่านไปมา
ในแผ่นดิน ถ้าใครเห็นกระดูกคนเข้า เขาจะเอาเครือ
่ งหมาย
ปัก ไว้ข้างกระดูก นั ้น จนกว่า คนฝัง จะมาฝัง เขาไว้ในหุบเขา
ฮา โม น โกก 16 หัว เมือง หนึ่ ง ชื่อ ฮา โม นาห์ ก็อยูที
่ ่นั ่น ด้วย
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เขา จะ ทําให้แผ่น ดิน สะอาด ดังนี้ แหละ 17 เจ้า บุตร แห่ง
มนุษย์เอ๋ย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า จงพูดกับ
นกทุก ชนิ ด และพูดกับ เหล่า สัตว์ป่า ทุ่ง ว่า ‘จงชุมนุมและมา
เถิด รวมกัน มาจากทุกด้า นมายัง การเลี้ยงสัก การบูชา ซึ่ง
เรา ถวาย เพื่อ เจ้า เป็นการ เลี้ยง สักการ บูชา ใหญ่ บน ภูเขา
ทัง้ หลายแห่งอิส ราเอล และเจ้า จะรับ ประทานเนื้ อ และดื่ม
โลหิต 18 เจ้า จะ รับ ประทาน เนื้ อ ของ ผู้แกล้ว กล้า และ ดื่ม
โลหิต ของเจ้า นายแห่ง พิภพ ของแกะผู้ ของลูก แกะ และ
ของแพะกับ ของวัว ผู้ ทัง้ สิน
้ นพีแห่งเมืองบา
้ นี้ เป็น สัตว์ อว
ชาน 19 และ เจ้า จะ รับ ประทาน ไข มัน จน เจ้า อิม
่ หนํา และ
ดื่ม โลหิต จน เจ้า จะ เมา ณ การ เลี้ยง สักการ บูชา ซึ่ง เรา ได้
ถวาย เพื่อ เจ้า 20 และ เจ้า จะ อิม
่ หนํา ที่ สํารับ ของ เรา ด้วย
เนื้ อม้า และผู้ขับขี่ ทัง้ เนื้ อ ของผู้แกล้ว กล้า และของนั กรบ
ทุก ชนิ ด’ องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ แหละ 21 และ
เราจะตัง้ สง่า ราศี ของเราไว้ในหมู่ประชาชาติทัง้ หลาย และ
ประชาชาติทัง้ สิน
้ จะเห็นการพิพากษาลงโทษของเราซึ่งเรา
ได้กระทํา และเห็นมือ ของเราซึ่ง เราวางไว้ บนเขาทัง้ หลาย
22 ตัง
้ แต่วันนั ้นเป็นต้นไป วงศ์วานอิสราเอลจะทราบว่า เรา
คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย 23 และประชาชาติ
ทัง้ หลาย จะ ทราบ ว่า วงศ์วาน อิสราเอลได้ถูกก วาด ไป เป็น
เชลยเพราะเหตุ ความชัว่ ช้าของเขา เพราะเขาได้ ละเมิดต่อ
เรา ดังนั ้นเราจึงซ่อนหน้าของเราเสียจากเขา และมอบเขา
ไว้ ในมือ พวกศัตรู ของเขา เขาจึง ล้ม ลงด้วยดาบสิน
้ ทุก คน
24 เราได้ กระทํา ต่อ ความโสโครกและการละเมิด ของเขาทัง
้
หลาย และเราซ่อนหน้าของเราเสียจากเขาทัง้ หลาย
อิสราเอลจะกลับสู่สภาพเดิม
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25

เพราะ ฉะนั ้น องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสว่า
บัดนี้ เรา จะ ให้ ยา โค บก ลับ สู่ สภาพ เดิม และ จะ มี ความ
กรุ ณา ต่อ วงศ์ วาน อิสราเอล ทัง้ สิน
้ และ เรา จะ หวงแหน
26
นามบริสุทธิ์ ของเรา เมื่อ เขาทัง้ หลายมาอาศัย อยู่ อย่าง
ปลอดภัย ในแผ่น ดิน โดยไม่มีผู้ใดกระทํา ให้ เขาหวาดกลัว
เขา ทัง้ หลาย จะ ทน รับ ความ อับอาย ขาย หน้า ของ เขา ทัง้
การ ละเมิด ซึ่ง เขา ทัง้ หลาย ได้ เคย ประพฤติ ต่อ เรา 27 เมื่อ
เรา ได้ นํา เขา กลับ มา จาก ชนชาติทัง้ หลาย และ รวบรวม
เขามาจากแผ่น ดิน ศัตรู ของเขา และเมื่อ เราสําแดงความ
บริสุทธิ์ ของ เรา ท่ามกลาง เขา ทัง้ หลาย ท่ามกลาง สายตา
ของ ประชาชาติเป็น อัน มาก 28 แล้ว เขา จะ ทราบ ว่า เรา คือ
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เขา เพราะ เรา ได้ ส่ง ให้ เขา ถูก
กวาด ไป เป็น เชลย อยู่ ท่ามกลาง บรรดา ประชาชาติ แล้ว
ก็รวบรวมเขาเข้า มาในแผ่น ดิน ของเขาทัง้ หลาย เราจะไม่
ปล่อย ให้ สัก คน หนึ่ ง ใน พวก เขา เหลือ อยู่ ท่ามกลาง บรรดา
ประชาชาติอีกเลย 29 และเราจะไม่ ซ่อนหน้า ของเราไว้ จาก
เขาทัง้ หลายอีก เลย เมื่อ เราเทวิญญาณของเราเหนื อ วงศ์
วานอิสราเอล องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ”

40
1

ทูตสวรรค์ที่ถือไม้วัด

เมื่อ ปีที่ยี่สิบ ห้า ที่ เรา ได้ถูกก วาด ไป เป็น เชลย นั ้น ใน
ต้น ปี เมื่อ วันที่สิบ ของ เดือน ในปีที่สิบสี่หลัง จาก ที่เขา ชนะ
กรุ ง นั ้น ในวัน นั ้นทีเดียวพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ มาอยู่
เหนื อ ข้าพเจ้า และทรงนํา ข้าพเจ้า มา 2 ในนิ มิตแห่ง พระเจ้า
พระองค์ ทรง นํา ข้าพเจ้า มา ถึง แผ่นดินอิส รา เอล และ
พระองค์ ทรงวางข้าพเจ้า ไว้บนภูเขาสูง มาก ซึ่ง ตรงนั ้น ทาง
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ทิศ ใต้มีสิ่งก่อ สร้างเหมือนเมืองหนึ่ ง 3 เมื่อ พระองค์ ทรงนํา
ข้าพเจ้ามา ณ ที่นั่น ดูเถิด มีชายคนหนึ่ ง ปรากฏการณ์ ของ
เขา คล้าย ทอง สัมฤทธิ์ มีเชือก ป่าน เส้น หนึ่ ง และ ไม้ วัด อัน
หนึ่ ง อยู่ ใน มือ และ ท่าน ยืน อยูที
่ ่หอ ประตู 4 และ ชาย ผู้ นั ้น
กล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย จงมองดู ด้วยตา
เองเถิด และจงฟังด้วยหู ของเจ้า และจงเอาใจใส่ กับ สิง่ ทัง้
สินที
้ ่ เราจะสําแดงให้แก่เจ้า เพราะว่าที่ นํา เจ้า มาที่นี่ ก็เพื่อ
จะ สําแดง ให้แก่เจ้า สิ่ง ทัง้ สินที
้ ่เจ้า เห็น นั ้น จง ประกาศ
แก่วงศ์วานอิสราเอล”
การวัดพระวิหารแห่งอนาคต
และ ดูเถิด มีกําแพง ล้อม อยู่ รอบ บริเวณ นอก ของ พระ
นิ เวศ และ ใน มือ ของ ชาย ผู้ นั ้นมีไม้วัด ยาว หก ศอก แต่ละ
ศอก ยาว เท่ากับ ศอก คืบ ดัง นั ้น ท่าน จึง วัด ความ หนา ของ
กําแพงได้หน่งึ ไม้วัด และความสูง ได้หน่งึ ไม้วัด 6 แล้วท่าน
เข้าไป ตาม หอ ประตู ซึ่ง หัน หน้า ไป ทิศ ตะวัน ออก ขึ้น ไป
ตาม บันได และ วัด ธรณี หอ ประตูได้ลึก หนึ่ ง ไม้ วัด และ อีก
ธรณี หน่งึ ได้ลึกหนึ่ งไม้วัด 7 และห้องยามยาวหนึ่ งไม้วัด และ
กว้างหนึ่ ง ไม้วัด และที่ วา่ งระหว่างห้องยามเหล่า นั ้น ยาวห้า
ศอก และธรณี หอประตูที่อยูริ
่ มมุขที่หอประตูตอนปลายชัน
้
8
ในได้หน่งึ ไม้วัด แล้วท่า นก็วดม
ั ุข ของหอประตู ตอนปลาย
9
ชัน
ั ุข ของหอประตูได้แปด
้ ในได้หน่งึ ไม้วัด และท่า นก็วดม
ศอก และเสามุขนัน
้ สองศอก และมุขของหอประตูอยูที
่ ่ตอน
ปลาย ข้าง ใน 10 แต่ละ ด้าน ของ หอ ประตู ตะวัน ออก มี ห้อง
ยาม อยู่ สาม ห้อง ห้อง ทัง้ สาม มี ขนาด เดียวกัน และ เสา
ที่อยูทั
่ ง้ สองข้างก็มีขนาดเดียวกัน 11 แล้วท่านจึง วัด ความ
กว้าง ช่อง เปิด ของ ทาง เข้า หอ ประตูได้สิบศอก และ ความ
ยาวของหอประตูสิบสามศอก 12 หน้า ห้องยามนั ้นมี เครือ
่ ง
5
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กัน
้ ด้านละหนึ่ ง ศอก และห้องยามนั ้น ยาวด้านละหกศอก
13 แล้วท่า นก็ วด
ั หอประตู จากหลังคาของห้องยามห้องหนึ่ ง
ไปยังหลังคาของห้องยามอีกห้องหนึ่ ง ได้กว้างยีสิ
่ บห้าศอก
14
จาก ทาง เข้า หนึ่ ง ไปยังอีก ทาง เข้า หนึ่ ง และ ท่าน ทํา เสา
ทัง้ หลาย ได้ หก สิบ ศอก และ รอบ หอ ประตูมีลาน ไป ถึง เสา
15 วัด จากข้างหน้า หอประตู ตรงทางเข้าไปยัง ปลายมุข ชัน
้
ใน ของ หอ ประตูได้ห้า สิบ ศอก 16 ตาม หอ ประ ตู นั ้นมีหน้า
ต่าง รอบ ค่อยๆ แคบ เข้าไป ข้าง ใน ทัง้ ใน เสา และ ใน ห้อง
ยาม และ มุข ก็มีหน้า ต่าง อยู่ รอบ ข้าง ใน เหมือน กัน ที่เสา
มีต้นอิ นท ผลัม 17 แล้วท่าน นํา ข้าพเจ้า ออก มา ที่ ลาน ชัน
้
นอก และ ดูเถิด มีห้อง หลาย ห้อง และ มี พื้น หิน ทํา ไว้ รอบ
ลาน มีห้อง สามสิบ ห้อง หัน หน้า เข้าหา พื้น หิน 18 และ พื้น
หินนั ้นมีอยูตามด
่
้านข้างทางเข้าหอประตู เท่ากับความยาว
ของหอประตู นี่ เป็น พื้น หิน ตอนล่าง 19 แล้วท่า นก็ วด
ั ความ
กว้างจากหน้า หอประตู ข้างล่างไปยัง หน้า ลานข้างในด้าน
นอก ได้หน่งึ ร้อย ศอก อยูทั
่ ง้ ทาง ตะวัน ออก และ ทาง เหนื อ
20 ส่วน หอ ประตูแห่ง ลาน นอก หัน หน้า ไป ทาง เหนื อ ท่าน
ก็ วัด ความ ยาว และ ความ กว้าง ของ มัน 21 ห้อง ยาม ด้าน
ละ สาม ห้อง กับ เสา และ มุขมี ขนาด เดียว กับ หอ ประตูแรก
ยาว ห้า สิบ ศอก กว้าง ยีสิ
่ บ ห้า ศอก 22 หน้าต่าง มุข ต้นอิ
นท ผลัม ของ หอ ประตูนี้ มีขนาด เดียว กับ ของ หอ ประตู ซึ่ง
หัน หน้า ไปทางทิศ ตะวัน ออก และมี บันไดเจ็ด ขัน
้ นํา ขึ้น ไป
ถึง และ มุขนั ้ นอ ยูข้
่ าง ใน 23 ตรง ข้าม กับ ประตู ซึ่ง อยู่ ข้าง
เหนื อเช่นเดียวกับประตูที่อยูข้
่ างตะวันออก มีประตูเปิดไปสู่
ลานชัน
ั จากประตูหน่งึ ไปยังอีก ประตูหน่งึ
้ ใน และท่านก็ วด
24
ได้หน่งึ ร้อย ศอก
และ ท่าน ได้ นํา ข้าพเจ้า ตรง ไป ยัง ทิศ
ใต้ และดูเถิด มีหอประตูทางทิศ ใต้หน่งึ หอประตู ท่านก็ วด
ั
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เสา และ วัดมุข ก็มีขนาด เดีย วกับที่อื่น 25 มีหน้า ต่าง ที่ หอ
ประตูและที่มุขโดยรอบเหมือนหน้าต่างที่อื่น ยาวห้าสิบศอก
และกว้างยีสิ
่ บห้า ศอก 26 มีบันไดเจ็ด ขัน
้ นํา ขึ้น ไปถึง และ
มุขนั ้นอยูข้
่ างใน มีต้นอิ นทผลัม อยูที
่ ่เสาด้านละต้น 27 และ
มีประตูหน่ึ งอยูทางทิ
่
ศ ใต้ของลานชัน
ั จาก
้ ใน และท่านก็ วด
ประตูหน่งึ ไปยังอีก ประตูหน่งึ ตรงไปทางทิศ ใต้ ได้หน่งึ ร้อย
ศอก 28 แล้วท่านนําข้าพเจ้ามายังลานชัน
้ ในโดยประตูทิศใต้
และท่านก็ วด
ั ประตูทิศ ใต้ มีขนาดอย่างเดียวกับ ประตูอื่นๆ
29 ห้องยาม เสา และมุขของหอประตูนี้ มีขนาดเดียวกับที่อื่น
มีหน้าต่างที่ หอประตู และที่มุขโดยรอบ ยาวห้าสิบศอกและ
กว้างยีสิ
่ บห้า ศอก 30 มีมุขอยู่ รอบยาวยีสิ
่ บห้า ศอก กว้างห้า
ศอก 31 มุขนน
ั ้ หันหน้าสู่ลานชัน
ิ ทผลัมอยูที
่ ่เสา
้ นอก มีต้นอน
32
และ บันได นี้ มีแปด ขัน
้
แล้วท่า นก็ พา ข้าพเจ้า มา ที่ ลาน
ชัน
ั หอประตู ขนาดเดียวกับ
้ ในด้านตะวัน ออก และท่านก็ วด
หอประตูอื่น 33 ห้องยาม เสา และมุข ของหอประตูนี้ มีขนาด
เดีย วกันกับที่อื่น มีหน้า ต่าง ที่ หอ ประตู และ ที่มุข โดย รอบ
ยาว ห้า สิบ ศอก และ กว้าง ยีสิ
่ บ ห้า ศอก 34 มุข ของ ด้าน นี้
หัน หน้า สู่ ลานชัน
่ ่เสาด้านละ
้ นอก และมีต้นอิ นทผลัม อยูที
ต้น และ บันได นี้ มีแปด ขัน
้ 35 แล้วท่า นก็ นํา ข้าพเจ้า มายัง
ประตูเหนื อ แล้วท่า นก็ วด
ั หอประตู นั้นมี ขนาดเดียวกับ หอ
ประตูอื่น 36 ห้องยาม เสา และมุขของหอประตูนี้ มีขนาดเดีย
วกันกับที่อื่น มีหน้า ต่างโดยรอบ ยาวห้า สิบ ศอกและกว้าง
ยีสิ
่ บห้า ศอก 37 มุขของด้านนี้ หัน หน้า สู่ ลานชัน
้ นอก และ
มีต้นอิ นท ผลัม อยูที
่ ่เสา ด้าน ละ ต้น และ บันได นี้ มีแปด ขัน
้
38 มีห้องๆ หนึ่ ง และ มี ทาง เข้า อยูที
่ ่เสา ของ หอ ประตู เป็นที่
39
ล้างเครือ
่ งเผาบูชา และที่มุมของหอประตูมีโต๊ะ ด้านละ
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สองโต๊ะ บนนี้ สําหรับ ฆ่า เครือ
่ งเผาบูชา เครือ
่ งบูชาไถ่บาป
และเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด 40 และทางด้านนอก ทางที่เขา
ขึ้น ไปถึง ทางเข้า หอประตู เหนื อมีโต๊ะ สองโต๊ะ อีกด้านหนึ่ ง
ของมุม ของหอประตูมีโต๊ะ สองโต๊ะ 41 มีโต๊ะ อยู่ ข้างนี้ สี่โต๊ะ
และมีโต๊ะ อยู่ ข้างนั ้น ข้างๆหอประตูสี่โต๊ะ เป็น แปดโต๊ะ ด้วย
กัน ซึ่ง เขาใช้ เป็นที่ ฆ่า เครือ
่ งสัตวบูชา 42 มีโต๊ะ สี่โต๊ะ ทํา ด้วย
หิน สกัด สําหรับ เครือ
่ งเผาบูชา ยาวหนึ่ ง ศอกคืบ และกว้าง
หนึ่ งศอกคืบ สูงหนึ่ งศอก สําหรับวางเครือ
่ งมือซึ่งเขาใช้ฆ่า
เครือ
่ งเผาบูชา และเครือ
่ งสัตวบูชา 43 มีตะขอยาวคืบ หนึ่ ง
ติดอยู่ข้างในโดยรอบ บนโต๊ะนี้ เขาวางเนื้ อของเครือ
่ งบูชา
ห้องสําหรับพวกนั กร้องและปุโรหิต
44 ข้างนอกหอประตูชัน
้ งสําหรับพวก
้ ใน ในลานชัน
้ ในมีหอ
นั กร้อง ซึ่ง อยู่ ข้างหอประตูเหนื อ หัน หน้า ไปทิศ ใต้ อีกห้ อง
หนึ่ ง อยู่ ข้างหอประตูตะวัน ออก หัน หน้า ไปทิศ เหนื อ 45 และ
ท่านบอกข้าพเจ้า ว่า “ห้องนี้ ซ่ึง หัน หน้า ไปทางทิศ ใต้ สําหรับ
ปุโรหิต ผู้ดูแลพระนิ เวศ 46 และห้องซึ่ง หัน หน้า ไปทางเหนื อ
สําหรับ ปุโรหิต ผู้ดูแลแท่ นบูชา ปุโรหิต เหล่า นี้ เป็น บุตรชาย
ของศาโดกในบรรดาบุตรชายของเลวี ที่เข้ามาใกล้พระเยโฮ
วาห์เพื่อจะปรนนิ บัติพระองค์ ” 47 และท่านก็ วด
ั ลาน ได้ยาว
หนึ่ ง ร้อยศอก และกว้างหนึ่ ง ร้อยศอกเป็น สี่เหลี่ยมจตุ รัส
และแท่นบูชาอยูข
่ ้างหน้าพระนิ เวศ
มุขของพระวิหาร
แล้วท่านนํา ข้าพเจ้า มาที่มุขของพระนิ เวศและวัด เสา
ของมุข ได้ หา้ ศอกทัง้ สองด้าน และหอประตูก็กว้างด้านละ
สามศอก 49 มุขนัน
้ ยาวยีสิ
่ บศอกและกว้างสิบเอ็ดศอก และ
48
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ท่านนํา ข้าพเจ้า ทางบันไดไปถึงที่นั ้น และมี เสาอยู่ ข้างเสา
ทัง้ สองข้าง

41

คําบรรยายถึงพระวิหาร
ภายหลัง ท่านนํา ข้าพเจ้า มาถึง พระวิหาร และได้ วด
ั เสา
กว้าง ด้าน ละ หก ศอก ซึ่ง เท่ากับ ความ กว้าง ของ พลับพลา
2 และ ส่วน กว้าง ของ ทาง เข้า นั ้น สิบ ศอก และ กําแพง ข้าง
ทาง เข้า ด้าน ละ ห้า ศอก และ ท่าน ก็ วัด ความ ยาว ของ พระ
วิหารได้สี่สิบศอก กว้างยีสิ
่ บศอก 3 แล้วท่า นก็เข้า ไปข้างใน
และวัดเสาของทางเข้าได้สองศอก ทางเข้านั ้นหกศอก และ
ส่วน กว้าง ของ ทาง เข้า นั ้น เจ็ด ศอก 4 และ ท่าน ก็ วัด ความ
ยาวของห้องได้ยี่สิบศอก กว้างยีสิ
่ บศอก พ้น พระวิหารออก
ไป และท่านบอกข้าพเจ้าว่า “นี่ เป็นที่บริสุทธิที
์ ่สุด” 5 แล้วท่า
นก็วด
ั กําแพงพระนิ เวศได้หนาหกศอก และห้องระเบียงนั ้น
กว้างสี่ศอก อยูรอบพระนิ
่
เวศทุกด้าน 6 ห้องระเบียงนั ้นเป็น
ห้องสามชัน
้ ซ้อนกัน มีชัน
้ ละสามสิบ ห้อง มีหยักบ่า อยู่ รอบ
กําแพงพระนิ เวศ ใช้เป็นที่หนุน ห้องระเบียง เพื่อ ไม่ให้ห้อง
ระเบียงอาศัย กําแพงพระนิ เวศ 7 ห้องระเบียงนั ้น ยิง่ สูง ขึ้น
ไปก็ ยงิ่ กว้างออก ตามส่วนขยายของหยักบ่า จากห้องหนึ่ ง
ซ้อน อยู่ บน อีกห้ อง หนึ่ ง โดย รอบ ที่ข้าง พระ นิ เวศ มี บันได
นํา ขึ้น ข้าง บน ดังนี้ แหละ ผู้ ใด ที่ ขึ้น ไป จาก ห้อง ตํ่า ที่สุด ถึง
ห้อง บน ก็ ต้อง ลอด ผ่าน ห้อง กลาง 8 ข้าพเจ้า ยัง เห็นอีกว่า
พระนิ เวศนั ้นมี ยกพื้น อยูโดยรอบ
่
ฐานของห้องระเบียงวัด
9
ได้หน่งึ ไม้ วัด เต็ม ยาว หก ศอก ผนั งด้าน นอก ของ ห้อง
ระเบียง หนา ห้า ศอก และ ส่วน ที่ ว่าง คือ สถาน ที่ ของ ห้อง
ระเบียง ที่อยูข้
่ าง ใน นั ้น 10 ระหว่าง ห้อง ระเบียง แต่ละ ห้อง
มี ความ กว้าง ยีสิ
่ บ ศอก โดย รอบ พระ นิ เวศ ทุกด้าน 11 และ
ประตู ของห้องระเบียงนั ้น เปิด เข้าไปในส่วนบนยกพื้นที่ว่าง
1
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ประตูหน่งึ หัน ไปทางเหนื อ และอีก ประตูหน่งึ หัน ไปทางใต้
ความ กว้าง ของ ส่วน ที่ ว่าง นั ้น คือ ห้า ศอก โดย รอบ 12 ตึก
ที่ หัน หน้า มายัง สนามของพระนิ เวศทางด้านตะวัน ตกนั ้น
กว้าง เจ็ด สิบ ศอก และ ผนั ง ของ ตึก หนา ห้า ศอก โดย รอบ
และยาวเก้า สิบ ศอก 13 แล้วท่า นก็ วด
ั พระนิ เวศได้ ยาวหนึ่ ง
ร้อย ศอก สนาม และ ตึก พร้อม กับ ผนั ง ยาว หนึ่ ง ร้อย ศอก
14 ความ กว้าง ด้าน ตะวัน ออก ของ ด้าน หน้า ของ พระ นิ เวศ
ทัง้ ของ สนาม ยาว หนึ่ ง ร้อย ศอก 15 แล้วท่า นก็ วัด ความ
ยาวของตึก ซึ่ง หัน หน้า ไปสู่ สนามซึ่ง อยูด้
่ านหลัง พร้ อมทัง้
ผนั ง ข้างๆ ยาว หนึ่ ง ร้อย ศอก ห้อง โถง ของ พระ วิหาร นั ้น
และ ลาน ของ มุข 16 ทัง้ ธรณี ประตู หน้า ต่าง และ ผนั ง รอบ
ทัง้ สามชัน
ื ถึง
้ ซึ่ง อยู่ ตรงข้ามประตู บุไม้โดยรอบตัง้ แต่ พ้น
17
หน้าต่าง และหน้าต่างนี้ ก็คลุม ไว้ จนถึง ที่อยูเหนื
่
อ ประตู
ถึง แม้เป็น ห้องชัน
้ ในและข้างนอก และบนผนั ง โดยรอบที่
ห้อง ชัน
้ ใน และ ห้อง โถง ก็กระทํา โดย การ วัด 18 พระ นิ เวศ
นั ้นมีรู ปเครู บ และรู ป ต้นอิ นทผลัม และรู ป ต้นอิ นทผลัม อยู่
ระหว่างเครู บทุกรู ป เครู บทุกตนมีสองหน้า 19 หน้าของผูช
้ าย
ตรงต้นอินทผลัมที่อยูข้
่ างหนึ่ ง และหน้าของสิงโตหนุ่มตรง
ต้นอิ นท ผลัมที่อยูอี
่ ก ข้าง หนึ่ ง มีรู ปอย่าง นี้ รอบ พระ นิ เวศ
ทัง้ หมด 20 จากพื้น ถึงที่ เหนื อ ประตู มีรู ปเครู บ และรู ป ต้นอิ
นทผลัม แกะอยูที
่ ่ผนั ง พระวิหาร 21 ฝ่ายเสาประตู ของพระ
วิหารนั ้นสี่เหลี่ยมข้างหน้าสถานบริสุทธิ์ รู ปร่างของตัวนนก
ั้ ็
เหมือนรู ปร่างของอีกตัวหนึ่ ง 22 แท่นบูชาทําด้วยไม้สูงสาม
ศอกยาวสองศอก ทังม
้ ุม ความยาว และที่ ผนั ง ทํา ด้วยไม้
ท่าน บอก ข้าพเจ้า ว่า “นี่ เป็น โต๊ะ ซึ่ง อยู่ ต่อ พระ พักตร์ ของ
พระเยโฮวาห์” 23 พระวิหารและสถานบริสุทธิ์มีประตูคู่แห่ง
ละ คู่ 24 ประตูเหล่านั ้นมี สอง บาน คือ บาน เหวีย
่ ง สอง บาน
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ประตูหน่งม
ึ ี สองบาน และอีก ประตูหน่งม
ึ ี สองบาน 25 และ
บนประตูของพระวิหาร มีเครู บและต้นอน
ิ ทผลัมแกะไว้ เช่น
เดีย วกับที่ แกะ ไว้ บน ผนั ง มีพลับ พลา ไม้อยูที
่ ่หน้า มุข ข้าง
26
นอก มีหน้า ต่างและมีต้นอิ นทผลัม อยู่ ทัง้ สองข้างที่ บน
ผนั งด้านข้างมุข ทัง้ ห้องระเบียงพระนิ เวศและพลับพลา

42
ห้องต่างๆของพระวิหาร
1 แล้วท่า นพา ข้าพเจ้า มา ถึง ลาน ชัน
้ นอก ตรง ทิศ เหนื อ
และ ท่าน นํา ข้าพเจ้า มา ถึง ห้อง ซึ่ง อยู่ ตรง ข้าม กับ สนาม
และตรงข้ามกับ ตึก ทางด้านทิศ เหนื อ 2 ความยาวของตึก
ที่อยูหน
่ ้า ประตู ทาง ด้าน เหนื อ นั ้น เป็น หนึ่ ง ร้อย ศอก และ
กว้างห้า สิบ ศอก 3 ติดต่อกับ ส่วนยีสิ
่ บศอกซึ่ง เป็น ส่วนของ
ลาน ชัน
้ ใน หัน หน้า เข้า สู่ พื้น หิน ซึ่ง เป็น ส่วน ของ ลาน ข้าง
นอก เป็น ระเบียงซ้อนระเบียงสามชัน
้ 4 และข้างหน้า ห้อง
มี ทางเข้า ข้างในกว้างสิบ ศอก ยาวหนึ่ ง ศอก บรรดาประตู
ห้องเหล่านี้ อยูทางด้
่
านเหนื อ 5 ห้องข้างบนแคบกว่า เพราะ
ระเบียงเหล่า นี้ สูง กว่า ระเบียงห้องชัน
้ ล่าง และชัน
้ กลางใน
ตึก นั ้น 6 เพราะว่า เป็น ห้องสามชัน
้ และไม่มีเสารองเหมือน
เสา ที่ ลาน ข้าง นอก เพราะ ฉะนั ้น ห้อง ชัน
้ บน จึง ร่น เข้าไป
กว่า พื้น มากกว่า ห้องชัน
้ ล่างและชัน
้ กลาง 7 และมี ผนั ง ข้าง
นอกขนานกับห้อง ตรงไปยังลานข้างนอก ตรงข้ามกับห้อง
ยาว ห้า สิบ ศอก 8 เพราะ ว่า ห้อง ที่ ลาน ข้าง นอก ยาว ห้า สิบ
ศอก และดูเถิด ส่วนห้องเหล่านั ้นที่ ตรงข้ามกับ พระวิหาร
ยาวหนึ่ ง ร้อยศอก 9 ใต้ห้องเหล่านั ้นมี ทางเข้า อยู่ ด้านตะวัน
ออก ถ้า เข้าไปจากลานข้างนอก 10 ตรงที่ ผนั งด้านนอกเริม
่
ต้น ด้าน ตะวัน ออก ก็เช่น เดียวกัน ตรง ข้าม กับ สนาม และ
ตรง ข้าม กับ ตึก มี ห้อง หลาย ห้อง 11 ทาง เดิน อยูหน
่ ้า ห้อง
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คล้าย กับ ห้อง ทาง ทิศ เหนื อ ยาว และ กว้าง ขนาด เดียวกัน
มีทางออก แผนผัง และประตูอย่างเดียวกัน 12 ข้างล่างห้อง
ทิศ ใต้มีทาง เข้า อยู่ ด้าน ตะวัน ออก ที่ที่เข้า มา ตาม ทาง เดิน
ตรงข้ามมี ผนั ง แบ่ง 13 แล้วท่า นกล่า วแก่ ข้าพเจ้า ว่า “ห้อง
ด้านเหนื อ และห้องด้านใต้ ตรงข้ามสนามเป็น ห้อ งบริสุทธิ์
ที่ปุโรหิตผู้เข้าใกล้พระเยโฮวาห์จะรับประทานของถวายอัน
บริสุทธิ์ที่สุด เขาจะวางของถวายอันบริสุทธิ์ที่สุดนั ้นไว้ที่นั่น
และธัญ ญบูชา เครือ
่ งบูชาไถ่บาป เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด
เพราะว่าที่ นั่น บริสุทธิ์ 14 เมื่อ ปุโรหิต เข้าไปในที่บริสุทธิ์ เขา
จะ ไม่ ออก ไป จาก ที่บริสุทธิเข้
์ า สู่ลาน ข้าง นอก แต่จะ ปลด
เครือ
่ งแต่ง กายที่ เขาสวมปฏิ บัติหน้าที่วางไว้ที่นั ่น เพราะสิง่
เหล่านี้ บริสุทธิ์ เขาจะต้องสวมเครือ
่ งแต่งกายอื่นก่อนที่ เขา
จะเข้าไปสู่ส่วนที่มีไว้สําหรับประชาชน” 15 เมื่อท่านได้วด
ั ข้าง
ในบริเวณพระนิ เวศเสร็จแล้ว ท่านก็นําข้าพเจ้าออกมาทาง
ประตู ซ่ึง หัน หน้า ไปทางทิศ ตะวัน ออก และวัด บริเวณพระ
นิ เวศ โดย รอบ 16 ท่าน วัด ด้าน ตะวัน ออก ด้วย ไม้ วัด ได้ ห้า
ร้อยศอกตามไม้วด
ั โดยรอบ 17 แล้วท่านก็หน
ั มาวัดทางด้าน
18
เหนื อ ได้ ห้า ร้อย ศอก ตาม ไม้ วัด โดย รอบ แล้วท่า นก็ หัน
มาวัด ด้านใต้ได้ห้า ร้อยศอกตามไม้วัด 19 แล้วท่า นก็ หน
ั มา
20
ด้านตะวันตกแล้ววัดได้หา้ ร้อยศอกตามไม้วัด ท่านวัดทัง้
สี่ด้าน มีกําแพงล้อมรอบยาวห้าร้อยศอก กว้างห้าร้อยศอก
เป็นที่แบ่งระหว่างสถานบริสุทธิ์กับสถานที่สามัญ

43
พระวิหารเต็มด้วยสง่าราศีของพระเจ้า
ภาย หลัง ท่าน นํา ข้าพเจ้า มายัง ประตู คือ ประตูที่หัน
หน้า ไป ทิศ ตะวัน ออก 2 และ ดูเถิด สง่า ราศี ของ พระเจ้า
แห่งอิส รา เอ ลมา จาก ทิศ ตะวัน ออก และ พระ สุรเสียง
1
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ของ พระองค์ก็เหมือน เสียง นํ้า มาก หลาย และ พิภพ
ก็รุ ง่ โรจน์ ด้วย สง่า ราศี ของ พระองค์ 3 และ นิ มิต ที่ ข้าพเจ้า
เห็น นั ้นก็ เหมือ นกับนิมิตซึ่ง ข้าพเจ้า เห็น เมื่อ พระองค์ เสด็จ
มาทําลายเมืองนั ้น และเหมือนกับนิมิตซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นที่
ริมแม่น้ําเคบาร์ และข้าพเจ้าก็ซบหน้าของข้าพเจ้าลงถึงดิน
4 และสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ได้เข้า ไปในพระนิ เวศทาง
ประตูที่หันไปทางทิศตะวันออก 5 พระวิญญาณก็ยกข้าพเจ้า
ขึ้น และนํา ข้าพเจ้า มาที่ ลานชัน
้ ใน และดูเถิด สง่า ราศี ของ
พระ เย โฮ วาห์ก็เต็ม พระ นิ เวศ 6 ขณะ ที่ชาย คน นั ้น ยัง ยืน
อยูที
่ ่ข้างข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ดัง
ออกมาจากพระนิ เวศ
ราชบัลลังก์ของพระเยซูคริสต์ในพระวิหาร
และ พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย
บัลลังก์ของ เรา และ สถาน ที่ วาง เท้า ของ เรา อยูที
่ ่ นี่
เป็นที่ที่เรา จะ อยู่ ท่ามกลาง ชนชาติ อิสราเอล เป็น นิ ตย์
และวงศ์ วานอิสราเอลจะไม่ กระทํา ให้ นามบริสุทธิ์ ของเรา
เป็น มลทินอีก โดยตัว ของเขาทัง้ หลายเองหรือ กษั ตริย์ ของ
เขาทัง้ หลาย ด้วยการเล่น ชู้ ของเขาทัง้ หลาย และด้วยศพ
ของกษั ตริย์ ของเขาทัง้ หลายในปูชนีย สถานสูง 8 โดยการ
วาง ธรณี ประตูของ เขา ทัง้ หลาย ไว้ ข้าง ธรณี ประตูทัง้ หลาย
ของ เรา โดย การ ตัง้ เสา ประตู ของ เขา ทัง้ หลาย ไว้ ข้าง เสา
ประตู ทัง้ หลายของเรา มีเพียงผนั งกัน
้ ไว้ระหว่างเรากับ เขา
ทัง้ หลาย เท่านั ้น เขา ได้ กระทํา ให้ นาม บริสุทธิ์ ของ เรา เป็น
มลทิน ด้วยการอัน น่า สะอิดสะเอียนของเขาซึ่ง เขาทัง้ หลาย
ได้กระทํา ดังนั ้นเราจึงเผาผลาญเขาเสียด้วยความกริว้ ของ
เรา 9 บัดนี้ ให้เขาทิง้ การเล่น ชู้ ทัง้ หลายของเขาและศพขอ
งกษั ตริย์ ทัง้ หลายของเขาให้หา่ งไกลจากเรา และเราจะอยู่
7
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ท่ามกลางเขาทัง้ หลายเป็น นิ ตย์ 10 เจ้า บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย
เจ้า จง บรรยาย แก่วงศ์วาน อิสราเอล ให้ ทราบ ถึง พระ นิ เวศ
เพื่อ ว่า เขา จะ ได้ ละอาย ใน เรือ
่ ง ความ ชัว่ ช้า ของ เขา และ
ให้ เขาทัง้ หลายวัด แบบแผน 11 และถ้า เขาละอายในสิง่ ทัง้
หลายที่ เขากระทํา มาแล้ว จงสําแดงภาพแผนผัง ทางออก
ทาง เข้า และ ลักษณะ ทัง้ สิน
้ ของ พระ นิ เวศ นั ้น และ จง ให้
เขาทราบถึงกฎเกณฑ์ ลักษณะและกฎทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศ
จงเขียนลงไว้ท่ามกลางสายตาของเขา เพื่อ เขาจะได้ รก
ั ษา
ลักษณะและกฎเกณฑ์ทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศ และกระทําตาม
12 ต่อไปนี้ เป็ นกฎของพระนิ เวศ คือบริเวณโดยรอบที่อยูบน
่
ยอด ภู เขา จะ เป็นที่บริสุทธิที
์ ่สุด ดูเถิด นี่ เป็น กฎ ของ พระ
นิ เวศ
การวัดแท่นบูชา
13

ต่อ ไปนี้ เป็น ขนาดของแท่ นบูชาวัด เป็น ศอก ศอกหนึ่ ง
คือ ความ ยาว หนึ่ ง ศอก กับ หนึ่ ง คืบ ตอน ฐาน สูง หนึ่ ง ศอก
และกว้างหนึ่ ง ศอก ที่ขอบมี รม
ิ คืบ หนึ่ ง และความสูง ของ
แท่น บูชา เป็น ดังนี้ 14 จาก ตอน ฐาน ที่อยูบน
่ ดิน มา ถึง ข้าง
ล่างสูง สองศอก กว้างหนึ่ ง ศอก จากขัน
้ เล็ก ไปถึง ขัน
้ ใหญ่
15
สูง สี่ศอก กว้าง หนึ่ ง ศอก
และ เตา ของ แท่น นั ้น สี่ศอก
และจากเตาแท่นมี เชิง งอนยื่น ขึ้น สี่เชิง 16 เตาแท่น นั ้น เป็น
สี่เหลี่ยมจตุ รัส ยาวสิบ สองศอก กว้างสิบ สองศอก 17 ขัน
้
ข้างเตาก็สี่ เหลี่ยมจตุ รส
ั เหมือนกัน ยาวสิบ สี่ศอก กว้างสิบ
สี่ศอก ยก ริม รอบ กว้าง ครึง่ ศอก ฐาน กว้าง ศอก หนึ่ ง โดย
รอบ บันไดแท่น บูชาหัน หน้า ไปทางทิศ ตะวัน ออก” 18 และ
ท่านพูดกับ ข้าพเจ้า ว่า “บุตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย องค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ต่อไปนี้ เป็นกฎของแท่นบูชาในวันที่
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สร้างเสร็จ แล้ว เพื่อ จะถวายเครือ
่ งเผาบูชา และเพื่อ จะพร
มด้วยเลือด
จงถวายเครือ
่ งบูชาอีก
19

ท่าน จง มอบ วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป
แก่ปุโรหิต คน เลวี เชื้อ สา ยศา โดก ผู้ที่เข้า มา ใกล้ เพื่อ ปรน
นิ บัติเรา องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ แหละ 20 เจ้า
จง เอา เลือด วัวนั ้ นบ้าง ใส่ไว้ที่เชิง งอน ทัง้ สี่ ของ แท่น และ
มุมทัง้ สี่ ของ ขัน
้ ข้าง เตา และ ที่ ยก ริม โดย รอบ ทํา ดังนี้
แหละ ท่าน จะ ได้ ชําระ แท่น และ ทําการ ลบ มลทิน ของ แท่น
นั ้น ไว้ 21 ท่าน จง เอา วัว ผู้ ซึ่ง เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป และ
ปุโรหิตจะเผามันเสียในที่ที่กําหนดไว้ซ่ึงเป็นทีข
่ องพระนิ เวศ
ภายนอกสถานบริสุทธิ์ 22 และในวันที่ สองท่านจงถวายลูก
แพะตัวผู้ที่ปราศจากตําหนิ เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป และพวก
ปุโรหิต จะ ชําระ แท่ นบูชา อย่าง ที่ ชําระ ด้วย วัว ผู้ 23 เมื่อ
ท่านได้ ชาํ ระแท่น เสร็จ แล้ว ท่านจงถวายวัว หนุ่ม ปราศจาก
ตําหนิ และแกะผู้ที่ปราศจากตําหนิ จากฝูง 24 ท่านจงนํา มา
ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และปุโรหิต จะเอาเกลือ
พรมลงบนนั ้น และจะถวายเป็น เครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเย
โฮวาห์ 25 ท่านจงเตรียมแพะตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาป
ทุกวันจนครบเจ็ดวัน และพวกปุโรหิตจะเตรียมวัวหนุ่มและ
แกะผู้ที่ปราศจากตํา หนิ จากฝูงด้วย 26 เขาทัง้ หลายจะต้อง
ทําการลบมลทิน แท่น บูชาอยูเจ
่ ็ด วัน จึง จะชําระเสร็จ และ
27
จะสถาปนาตนเองไว้ และเมื่อเขากระทําครบตามกําหนด
เหล่า นี้ แล้ว ตัง้ แต่วัน ที่แปดเป็นต้น ไปปุโรหิต จะต้องถวาย
เครือ
่ งเผาบูชาของท่านและเครือ
่ งสันติ บูชาของท่านที่ บน
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แท่นนั ้น และเราจะโปรดปรานเจ้าทัง้ หลาย องค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ”

44

ประตูตะวันออกเฉพาะเจ้านายองค์นั ้น
แล้วท่า นก็ นํา ข้าพเจ้า กลับ มา ตาม ทาง ของ ประตู
ของ สถาน บริสุทธิ์ ห้อง นอก ซึ่ง หัน หน้า ไป ทาง ตะวัน ออก
และ ประ ตู นั ้น ปิดอยู่ 2 พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า
“ประตูนี้ จะปิดอยู่เรือ
่ ย ไป อย่า ให้ เปิด และ ไม่ให้ใคร เข้าไป
ทางนี้ เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส ราเอลได้ เสด็จ
เข้าไปทางนี้ เพราะฉะนั ้นจึงให้ปิดไว้ 3 เฉพาะเจ้านายเท่านั ้น
คือ เจ้า นาย ท่าน จะ ประทับ เสวยพ ระ กระยาหาร ต่อ พระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ในประตูนี้ ได้ ท่านจะต้องเข้า มาทางมุข
ของหอประตูและต้องออกไปตามทางเดียวกัน”
1

พระนิ เวศเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้า
แล้วท่า นก็ นํา ข้าพเจ้า มา ตาม ทาง ของ ประตู เหนื อ มา
ที่ ข้าง หน้า พระ นิ เวศ และ ข้าพเจ้า มอง ดู และ ดูเถิด สง่า
ราศี ของ พระ เย โฮ วาห์ก็เต็ม พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์
และ ข้าพเจ้า ก็ ซบ หน้า ลงถึงดิน 5 และ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส
กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย จง ตัง้ ใจ ให้ดี ทุกสิ่ ง ที่
เราจะบอกเจ้า เกี่ยวกับ กฎทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ และราชบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศนั ้น จงดูด้วย
ตาของเจ้า และฟังด้วยหู ของเจ้า และจดจํา เรือ
่ งทางเข้า
พระนิ เวศและทางออกจากสถานบริสุทธิ์ให้ดี 6 แล้วจงบอก
แก่วงศ์วานที่ มัก กบฏ คือ วงศ์ วานอิสราเอลว่า องค์พระผู้
เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า โอ วงศ์วาน อิสราเอล เอ๋ย ขอ
ให้การ ที่ น่า สะอิดสะเอียน ทัง้ สิน
้ ของ เจ้า สิน
้ สุด เสียทีเถิด
4
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7

คือ การ ที่เจ้า พา คน ต่างด้าว ที่มิได้เข้าสุหนัต ทาง จิตใจ
และมิได้เข้าสุหนัต ทางเนื้ อ หนั ง เข้า มาในสถานบริสุทธิ์ ของ
เรา กระทํา ให้ สถาน นั ้น คือ พระ นิ เวศ ของ เรา มัว หมอง
เมื่อ เจ้า ถวาย อาหาร ของ เรา แก่เรา คือ ไข มัน และ เลือด
สิ่ง เหล่า นี้ ได้ทําลาย พันธ สัญญา ของ เรา ด้วย การ อัน น่า
สะอิดสะเอียน ทัง้ สิน
้ ของ เจ้า 8 และ เจ้า มิได้ดูแล รักษา สิง่
บริสุทธิ์ ของ เรา แต่เจ้า ได้ ตัง้ คน เฝ้า ให้ดูแล รักษา อยู่ ใน
สถานบริสุทธิ์ของเรา เพื่อประโยชน์ แก่ตัวเจ้าเอง

9

พวกปุโรหิตของพระวิหารในอนาคต

องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า จึง ตรัสดัง นี้ ว่า อย่า ให้ คน
ต่างด้าว ที่มิได้เข้าสุหนัต ทาง จิตใจ และ มิได้เข้าสุหนัต ทาง
เนื้ อ หนั ง คือ ชน ต่างด้าว ทัง้ สินที
่ ามกลาง ชนชาติ
้ ่อยูท่
อิสราเอล เข้าไป ใน สถาน บริสุทธิ์ ของ เรา 10 แต่คน
เลวีผู้ที่ได้ไป ไกล จาก เรา หลง ไป จาก เรา ไป ติดตาม รู ป
เคารพ ของ เขา เมื่อ คน อิสราเอล หลง ไป นั ้น จะ ต้อง ได้
รับ โทษ ความ ชัว่ ช้า ของ ตน 11 เขา ทัง้ หลาย จะ ต้อง ปรน
นิ บัติอยูในสถานบริ
่
สุทธิ์ ของเรา ตรวจตราดูอยูที
่ ่ประตูพระ
นิ เวศ และ ปฏิ บัติอยูใน
่ พระ นิ เวศ เขา จะ ฆ่า เครือ
่ ง เผา
บูชาและเครือ
่ งสัตวบูชาให้ประชาชน และเขาจะต้องคอย
เฝ้า ประชาชน เพื่อ จะ รับ ใช้เขา ทัง้ หลาย 12 เพราะ เขา ทัง้
หลาย ได้ปรนนิ บัติประชาชน อยูหน
่ ้า รู ป เคารพ ของ เขา จึง
ทําให้วงศ์วาน อิสราเอล ตก อยู่ ใน ความ ชัว่ ช้า องค์พระ ผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว่า เพราะฉะนั ้น เราจึง ได้ ปฏิญาณด้วย
เรือ
่ ง เขา ทัง้ หลาย ว่า เขา ทัง้ หลาย จะ ต้อง ได้ รับ โทษ ความ
ชัว่ ช้า ของ เขา 13 อย่า ให้ เขา ทัง้ หลาย เข้า มา ใกล้เรา เพื่อ
จะ รับ ใช้ เรา ใน ตําแหน่ ง ปุโรหิต หรือ เข้า มา ใกล้สิ่ งบ ริสุทธิ์
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ใดๆ ของ เรา ใน ที่บริสุทธิที
์ ่สุด นั ้น แต่เขา ต้อง ทน รับ ความ
อับอาย ขาย หน้า และ การ อัน น่า สะอิดสะเอียน ทัง้ หลาย
ซึ่ง เขา ได้ กระทํา นั ้น 14 แต่ถึง กระนั ้น เรา จะ กําหนด ให้ เขา
เป็น ผู้ดูแล พระ นิ เวศ ให้กระทํา บริการ ทัง้ สิน
้ และ กระทํา
15
สิง่ ที่ ต้อง กระทํา ใน พระ นิ เวศ นั ้น ทัง้ สิน
แต่ปุโรหิต คน
้
เลวี บรรดา บุตร ชาย ของ ศา โดก ผู้ยังดู แล สถาน บริสุทธิ์
ของเรา เมื่อ คนอิสราเอลหลงไปจากเรานั ้น องค์พระผู้ เป็น
เจ้า พระ เจ้า ตรัสว่า ให้เขา เข้า มา ใกล้ เรา เพื่อ ปรน นิ บัติเรา
และ ให้ คอย รับ ใช้เรา ที่จะ ถวาย ไข มัน และ เลือด 16 เขา จะ
เข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเราได้ และให้เขาเข้ามาใกล้โต๊ะ
ของเราเพื่อ จะปรนนิ บัติเรา และให้ เขารักษาคํา กําชับ ของ
เรา 17 ต่อ มา เมื่อ เขา เข้า ประตู ลาน ชัน
้ ใน นั ้น ให้เขา สวม
เสื้อผ้า ป่าน อย่า ให้ เขา มีสิ่ง ใด ที่ ทํา ด้วย ขน แกะ เลย ขณะ
เมื่อ เขา ทําการ ปรน นิ บัติอยูที
่ ่ประตูลาน ชัน
่ าง
้ ใน และ อยูข้
18
ใน ให้เขาสวมมาลาป่านไว้เหนื อ ศีรษะ และสวมกางเกง
ผ้า ป่าน เพียง เอว อย่า ให้ เขา คาด ตัว ด้วย สิง่ ใด ที่ให้มีเหงื่อ
19 และเมื่อ เขาออกไปยัง ลานนอก คือ ไปยัง ลานนอกเพื่อ
ไปหาประชาชน ให้เขาเปลื้องเสื้อผ้า ชุด ที่ปรนนิ บัติงานนั ้น
ออกเสีย และวางไว้เสีย ในห้อ งบริสุทธิ์ แล้ว จึง สวมเสื้อผ้า
อื่น เกรง ว่า เขา จะ นํา ความ บริสุทธิ์ศักดิส
์ ิทธิไป
์ ติด ต่อกับ
20
ประชาชนด้วยเสื้อผ้า ของเขา อย่า ให้ เขาโกนศีรษะหรือ
ปล่อยให้ มวยผมยาว ให้เขาเพียงแต่ ขลิบ ผมบนศีรษะของ
เขา เท่านั ้น 21 เมื่อ ปุโรหิต เข้าไป ใน ลาน ชัน
้ ใน จะ ดื่ม เหล้า
22
องุน
่ ไม่ได้ อย่า ให้ปุโรหิต แต่ง งานกับหญิงม่ายหรือ หญิง
ที่ถูก หย่า แล้ว แต่ให้แต่งงา นกับ หญิง พรหมจารี จาก เชื้อ
สายแห่ง วงศ์ วานอิสราเอล หรือ หญิงม่ายซึ่ง เป็น หญิงม่าย
ของปุโรหิต 23 เขาทัง้ หลายจะต้องสัง่ สอนประชาชนของเรา
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ถึง ความแตกต่างระหว่างของบริสุทธิ์ และของสามัญ และ
กระทํา ให้ เขา สังเกต แยกแยะ ระหว่าง ขอ งมลทินกับ ของ
สะอาด ได้ 24 ถ้า มีคดี เขา จะ ต้อง กระทํา หน้าที่ผู้ พิพากษา
และเขาจะต้องพิพากษาตามคํา ตัดสิน ของเรา ในบรรดา
งาน เทศกาล ตาม กําหนด ของ เรา นั ้น เขา จะ ต้อง รักษาราช
บัญญัติและกฎเกณฑ์ ของเรา และเขาจะต้องรักษาวัน สะ
บา โต ทัง้ หลาย ของ เรา ให้บริสุทธิ์ 25 อย่า ให้ เขา กระทํา ตัว
ให้ เป็น มลทิน ด้วยเข้าไปใกล้ผู้ ตาย เว้น แต่เป็น บิดาหรือ มา
รดาหรือบุตรชายหรือบุต รสาว หรือ พี่ น้องผู้ชายหรือ พี่ น้อง
ผู้หญิงที่ไม่มีสามี ก็จะกระทําตัวให้เป็นมลทินได้ 26 หลังจาก
ที่เขารับการชําระแล้ว มีกําหนดอีกเจ็ดวัน 27 องค์พระผูเ้ ป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัสว่า ในวันที่ เขาเข้าไปในสถานบริสุทธิ์ คือ ที่
ลานชัน
่
สุทธิ์ เขาจะต้อง
้ ในเพื่อ จะปรนนิ บัติอยูในสถานบริ
28
ถวาย เครือ
่ ง บูชา ไถ่ บาป เสียก่อน นั ่น จะ เป็น มรดก ของ
เขา เราเป็นมรดกของเขา และเจ้าจะไม่ต้องให้เขาถือกรรม
สิ ทธิ์ ใดๆ ใน อิสราเอล เรา เป็น กรรมสิทธิ์ ของ เขา 29 ให้เขา
รับ ประทานเครือ
่ งธัญ ญบูชา เครือ
่ งบูชาไถ่บาป และเครือ
่ ง
บูชาไถ่ การละเมิด และทุก สิง่ ที่ ถวายไว้ในอิสราเอลจะเป็น
ของเขาทัง้ หลาย 30 และผลไม้ดีที่สุด ของผลไม้ รุน
่ แรกทุก
ชนิ ด และของถวายทุก ชนิ ด จากเครือ
่ งถวายบูชาทัง้ สิน
้ ของ
เจ้าจะเป็นของบรรดาปุโรหิตทัง้ หลาย เจ้าจงมอบแป้งเปียก
ผล แรก ของ เจ้า ให้แก่ปุโรหิต เพื่อ ว่า พระพร จะ มีอยูเหนื
่
อ
ครัว เรือน ของ เจ้า 31 ปุโรหิต จะ ต้อง ไม่ รับ ประทาน สิง่ ใดๆ
ไม่ว่าจะเป็นนกหรือสัตว์ที่ตายเองหรือถูกฉี กกัดตาย”
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บริเวณที่ตัง้ ไว้เฉพาะพระเจ้าและพระวิหาร
“เมื่อ เจ้า แบ่ง แผ่น ดิน เป็น กรรมสิทธิ์โดยการจับ สลาก
นั ้น เจ้าจงถวายที่ดินส่วนหนึ่ ง ไว้ เพื่อ พระเยโฮวาห์ให้เป็น
ตําบลบริสุทธิ์ ยาวสองหมื่นห้าพันศอก และกว้างหนึ่ งหมื่น
ศอก จะเป็นที่บริสุทธิตลอดบริ
เวณนั ้น 2 ในบริเวณนี้ ให้มีที่
์
สี่เหลี่ยม จตุ รัส แปลง หนึ่ ง ยาว ห้า ร้อย กว้าง ห้า ร้อย ศอก
สําหรับ สถาน บริสุทธิ์ ให้มีบริเวณ ว่าง ไว้ โดย รอบ อีกห้า สิบ
ศอก 3 ในตําบลบริสุทธิ์นั ้น เจ้าจงวัดส่วนหนึ่ งออก ยาวสอง
หมื่น ห้า พัน ศอก กว้างหนึ่ ง หมื่น ศอก ในบริเวณนี้ ให้เป็นที่
ตัง้ ของ สถาน บริสุทธิ์ และ ของ ที่บริสุทธิที
์ ่สุด 4 ให้เป็น
ส่วนแผ่นดินที่บริสุทธิ์ ให้เป็น ของปุโรหิต ผู้ปรนนิ บัติอยูใน
่
สถาน บริสุทธิ์ และ เข้า ใกล้ พระ เย โฮ วาห์ เพื่อ จะ ปรน
นิ บัติพระองค์ ให้เป็นที่ สําหรับ ปลูกบ้าน เรือน ของ เขา และ
เป็นที่บริสุทธิสํ
์ าหรับ สถาน บริสุทธิ์ 5 อีก ส่วน หนึ่ ง ซึ่ง ยาว
สองหมื่น ห้า พัน ศอกและกว้างหนึ่ ง หมื่น ศอกนั ้นเป็นที่ ของ
คน เลวี ผู้ปรนนิ บัติอยูที
่ ่พระ นิ เวศ ให้เป็น กรรมสิทธิ์ ของ
เขา ให้มีห้อง ยีสิ
่ บ ห้อง 6 ใกล้ๆ กับ ส่วน ที่ ตัง้ ไว้ เป็น ตําบล
บริสุทธิ์นั ้น เจ้าจะต้องกําหนดที่ดินผืนหนึ่ งกว้างห้าพันศอก
ยาวสองหมื่นห้าพันศอก ให้เป็นกรรมสิทธิข
์ องเมือง ให้เป็น
ของวงศ์วานอิสราเอลทัง้ หมด
1

ที่ดินสําหรับเจ้านาย
แผ่น ดิน ทัง้ สอง ข้าง ของ ตําบล บริสุทธิ์ และ ส่วน ของ
เมือง นั ้น ให้ยก เป็นที่ดินข อง เจ้า นาย เคียง ข้าง กับ ตําบล
บริสุทธิ์ และ ส่วน ของ เมือง ด้าน ตะวัน ตก และ ตะวัน ออก
มี ส่วน ยาว เท่ากับ ส่วน ที่ ยก ให้ คน ตระกูล หนึ่ ง ยืด ออก ไป
ตาม ทาง ตะวัน ตก และ ทาง ตะวัน ออก ของ เขตแดน แผ่น
7
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ดิน 8 ให้เป็น ส่วน ของ เจ้า นาย ใน อิสราเอล และ เจ้า นาย
ของเราจะไม่ บีบ คัน
้ ประชาชนของเราอีก แต่เจ้านายเหล่า
นั ้น จะยอมให้วงศ์วานอิสราเอลได้แผ่นดินที่ เหลือ ตามส่วน
ตระกูล ของ ตน 9 องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า
โอ บรรดา เจ้า นาย แห่งอิส รา เอล เอ๋ย พอ เสียทีเถิด จง ทิง้
การ ทารุ ณ และ การ บีบ คัน
้ เสีย และ กระทํา ความ ยุติธรรม
และ ความ เที่ยง ธรรม องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสว่า
จง เลิก การ ขับ ไล่ ประชาชน ของ เรา ให้ ออก จาก ที่ดินอัน
เป็น กรรมสิทธิ์ ของ เขา เสีย 10 เจ้า จง มี ตาชัง่ เที่ยง ตรง เอ
ฟาห์เที่ ยงตรงและบัท ที่เที่ยงตรง 11 เอฟาห์ และบัทนน
ั ้ ให้
เป็น ขนาดเดียวกัน บัท หนึ่ ง จุหน่งึ ในสิบ ของ โฮเมอร์ และ
เอ ฟาห์ก็จุหน่งึ ใน สิบ ของ โฮ เม อร์ ให้โฮ เม อร์ เป็น เครือ
่ ง
วัด มาตรฐาน 12 เช เข ล หนึ่ งมียี่สิบเก-ราห์ มา เน ของ เจ้า
ก็ให้มียี่สิบเชเขล ยี่สิบห้า เชเขลและสิบ ห้า เชเขล 13 ต่อ ไป
นี้ เป็น กําหนดของถวายที่เจ้าทัง้ หลายจะต้องถวาย คือ ข้าว
สาลี โฮเมอร์หน่งึ ให้ ถวายหนึ่ ง ในหกเอฟาห์ ข้าวบาร์เลย์ โฮ
เมอร์หน่งึ ให้ถวายหนึ่ งในหกของเอฟาห์ 14 และส่วนกําหนด
ประจํา ของนํ้ามัน คือ นํ้า มัน หนึ่ งบัท นํ้ามัน โคระหนึ่ ง ถวาย
หนึ่ ง ใน สิบ ขอ งบัท โค ระ ก็ เหมือน โฮ เม อร์จุสิบบัท เพ ราะ
สิบ บัท เท่ากับ โฮ เม อร์ 15 แกะ ฝูง สอง ร้อย ตัวก็ให้ถวาย ตัว
หนึ่ ง จากทุ่งเลี้ยงสัตว์อนอ
ั ุดมของอิสราเอล องค์พระผู้เป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัสว่า นี่ แหละเป็น ของถวายสําหรับธัญญบูชา
เครือ
่ งเผาบูชา และสันติบูชาเพื่อทําการลบมลทินให้เขาทัง้
หลาย 16 ให้ประชาชนทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน นี้ มอบของถวาย
เหล่า นี้ แก่เจ้า นาย แห่งอิส รา เอล 17 ให้เป็น หน้าที่ ของ เจ้า
นายที่จะจัดเครือ
่ งเผาบูชา ธัญญบูชา เครือ
่ งดื่มบูชา ณ งาน
เทศกาลทัง้ หลายในวันขึ้นคํ่าและสะบาโต ในงานเทศกาลที่
กําหนดไว้ของวงศ์วานอิสราเอลทัง้ สิน
่ งบูชา
้ ให้เขาจัดเครือ
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ไถ่บาป ธัญญบูชา เครือ
่ งเผาบูชา และสันติบูชา เพื่อกระทํา
การ ลบ บาป ให้แก่วงศ์วาน อิสราเอล 18 องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ในวันที่หน่งึ ของเดือนที่หนึ่ ง เจ้าจงเอา
วัว หนุ่มที่ ปราศจาก ตําหนิ ตัว หนึ่ ง และ เจ้า จง ชําระ สถาน
บริสุทธิ์เสีย 19 ให้ปุโรหิต เอาเลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่บาปมา
บ้าง และ จง ประพรม ที่ เสา ประตู พระ นิ เวศ ที่ขัน
้ สี่มุม ของ
20
แท่ นบูชา และ บน เสา ประตู ของ ลาน ชัน
้ ใน ในวันที่เจ็ด
ของเดือน นั ้น เจ้า จงกระทํา เช่น เดียวกัน เพื่อ ผู้หน่งึ ผู้ ใดที่
กระทํา บาปด้วยความพลัง้ เผลอหรือ ความรู เท่
้ าไม่ ถึง การ
เพื่อว่าเจ้าจะได้กระทําการลบมลทินพระนิ เวศ 21 ในวันที่สิบ
สี่ ของเดือนต้น เจ้าจงฉลองเทศกาลปัส กา จงรับ ประทาน
ขนมปัง ไร้ เชื้อ ตลอด เทศกาล เจ็ด วัน 22 ใน วัน นั ้น ให้เจ้า
นายจัดหาวัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง สําหรับ ตนเองและประชาชนทัง้
สิน
่ งบูชาไถ่บาป 23 และในเจ็ด
้ แห่ง แผ่น ดิน เพื่อ เป็น เครือ
วันที่มีเทศกาลเลี้ยงให้เจ้านายจัดหาวัว หนุ่ม เจ็ด ตัวกับ แกะ
ผู้เจ็ดตัวที่ ปราศจากตําหนิ ให้เป็น เครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเย
โฮวาห์ทุกๆวันตลอดเจ็ดวันนั ้น และจัดหาลูกแพะผู้ตัวหนึ่ ง
ทุก วัน ให้ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาป 24 และให้เจ้านายจัด หาธัญ
ญบูชาเอฟาห์หน่งึ คู่ กับ วัว ผู้หนึ่ ง และเอฟาห์หน่งึ คู่ กับ แกะ
ผู้หนึ่ ง และนํ้ามัน หนึ่ ง ฮิน ต่อ แป้ง ทุก เอฟาห์ 25 ในวันที่สิบ
ห้า ของเดือนที่เจ็ด และในเทศกาลเลี้ยงทัง้ เจ็ด วัน ให้ท่าน
จัดหาของเช่นเดียวกันสําหรับเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป เครือ
่ ง
เผาบูชา ธัญญบูชา และเครือ
่ งนํ้ามัน”

46
เจ้านายกับประชาชนนมัสการพร้อมกัน

เอเสเคียล 46:1

132

เอเสเคียล 46:9

1 “องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ประตูลานชัน
้ ใน

ที่ หน
ั หน้า ไปทิศ ตะวัน ออกนั ้น ให้ ปิดอยู่ ในวัน ทํางานหกวัน
แต่ในวัน สะบาโตนั ้น ให้เปิด และในวัน ขึ้น คํ่า หนึ่ งก็ให้เปิด
2 ฝ่ายเจ้านายนั ้นจะเข้ามาจากข้างนอกทางมุขของหอประตู
และ จะ มา ยืน อยูที
่ ่เสา ประตู และ พวก ปุโรหิต จะ เตรียม
เครือ
่ งเผาบูชา และเครือ
่ งสันติ บูชาของท่าน และท่านจะ
นมัสการ อยูที
่ ่ธรณี ประตู แล้วท่าน จะ ออก ไป แต่อย่า ปิด
ประตู นั ้น จนกว่า จะ ถึง เวลา เย็น 3 เช่น เดียวกัน ประชาชน
แห่ง แผ่น ดิน จะ นมัสการ ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ ตรง
ที่ทางเข้า ประตูนั ้น ในวัน สะบาโตและในวัน ขึ้น คํ่า 4 เครือ
่ ง
เผาบูชาที่เจ้านายจะถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ในวัน สะบาโต
นั ้น คือ ลูก แกะปราศจากตําหนิ หกตัว และแกะผู้ ปราศจาก
ตําหนิ ตัว หนึ่ ง 5 และธัญ ญบูชาที่คู่กับ แกะผู้ นั้น คือ แป้ง เอ
ฟาห์หนึ่ ง และธัญญบูชาที่คู่กับลูกแกะนั ้นก็สุดแท้แต่ที่ท่าน
จะ สามารถ จะ ถวาย ได้ พร้ อมกับน้าํ มัน ฮิ น หนึ่ ง ต่อ แป้ง
หนึ่ ง เอฟาห์ 6 ในวัน ขึ้น คํ่า ท่านจะถวายวัว หนุ่ม ปราศจาก
ตําหนิ ตัว หนึ่ ง และ ลูก แกะ หกตัวกับ แกะ ผู้ ตัว หนึ่ ง ซึ่ง
ต้อง ปราศจาก ตําหนิ 7 ส่วน ธัญ ญบูชานั ้ นท่าน จะ จัด แป้ง
หนึ่ ง เอ ฟาห์คู่กับ วัว ผู้ ตัวนัน
้ และ หนึ่ ง เอ ฟาห์คู่กับ แกะ ผู้
ตัว หนึ่ ง และคู่ กับลูกแกะ ท่านจะจัด ตามที่ สามารถจัด ได้
พร้ อมกับน้าํ มัน หนึ่ ง ฮิน ต่อ แป้ง หนึ่ ง เอฟาห์ 8 เมื่อ เจ้า นาย
เข้า มาท่านจะเข้าไปทางมุข ของหอประตู และกลับ ออกไป
ตาม ทาง เดียวกัน นั ้น 9 เมื่อ ประชาชน แห่ง แผ่น ดิน เข้า มา
ต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ ณ เทศกาลเลี้ยงตามกําหนด
ผู้ที่เข้า มาทางประตู เหนื อ เพื่อ นมัสการจะต้องกลับ ออกไป
ทาง ประตูใต้ และ ผู้ที่เข้า มา ทาง ประตูใต้จะ ต้อง กลับ ออก
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ไปทางประตูเหนื อ อย่า ให้ ใครกลับ ทางประตูตามที่เขาเข้า
มา แต่ให้ทุกคนออกตรงไปข้างหน้า 10 เมื่อประชาชนเข้าไป
เจ้านายจะเข้าไปพร้อมกัน ด้วย และเมื่อ ประชาชนออกไป
เจ้านายจะออกไปด้วย 11 ธัญ ญบูชาที่ใช้ ณ เทศกาลเลี้ยง
และเทศกาลที่ กําหนดนั ้น ให้เป็น เอฟาห์หน่งึ คู่ กับ วัว หนุ่ม
ตัว หนึ่ ง และ คู่ กับ แกะ ผู้ก็เอ ฟาห์หนึ่ ง และ คู่ กับลูก แกะ
ก็ตามแต่ท่านสามารถจะถวายได้ พร้ อมกับน้าํ มัน ฮิ น หนึ่ ง
ต่อ แป้ง เอฟาห์หนึ่ ง 12 เมื่อ เจ้า นายถวายเครือ
่ งบูชาตามใจ
สมัคร จะเป็น เครือ
่ งเผาบูชา หรือ สันติ บูชาเป็น เครือ
่ งบูชา
ตามใจสมัครถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้เปิด ประตูที่หัน หน้า
ไปทางทิศ ตะวัน ออกให้ ท่านและท่านจะเตรียมเครือ
่ งเผา
บูชาและสันติ บูชาของท่าน อย่างที่ ท่านทํา ในวัน สะบาโต
แล้วท่าน จะ ออก ไป เมื่อ ท่าน ออก ไป แล้วก็ให้ปิด ประตูเสีย
13 เจ้าจะจัดการหาลูก แกะตัว หนึ่ ง อายุหน่ง
ึ ขวบปราศจาก
ตําหนิ ถวายเป็น เครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์เป็น ประจํา
วัน เจ้าจะจัด หาทุกๆเช้า 14 และเจ้า จะจัดหาเครือ
่ งธัญ ญ
บูชา คู่ กัน ทุกๆ เช้า หนึ่ ง ใน หก ของ เอ ฟาห์ และ นํ้ามัน หนึ่ ง
ใน สาม ของ ฮิน เพื่อ คลุก แป้ง ให้ ชุม
่ ให้ เป็น ธัญ ญ บูชา แด่
พระเยโฮวาห์ นี่ เป็นระเบียบเนื องนิ ตย์ 15 ดังนี้ แหละจะต้อง
จัดหาลูกแกะและเครือ
่ งธัญญบูชาพร้อมกับน้าํ มันทุกๆเช้า
เพื่อเป็นเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ 16 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ถ้า เจ้า นายนํา เอาส่วนหนึ่ ง ของมรดกของ
ท่าน มา มอบ ให้แก่บุตร ชาย เป็น ของ ขวัญ ก็ให้ของ นั ้น ตก
เป็น ของบุตรชายของท่านโดยมรดกนั ้น เป็น ทรัพย์สินของ
เขาตามมรดก 17 แต่ถ้า ท่านนํา เอาส่วนหนึ่ ง ของมรดกของ
ท่านมามอบให้คนใช้ของท่านคนหนึ่ งเป็นของขวัญ ของนั ้น
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จะเป็น ของคนใช้ นั้น จนถึง ปีอิสรภาพ แล้ว ของนั ้น จะกลับ
มา เป็น ของ เจ้า นาย เฉพาะ บุตร ชาย ของ ท่าน เท่า นั ้นที่ จะ
เก็บส่วนมรดกของท่านมาเป็นของขวัญได้ 18 ยิง่ กว่านั ้นอีก
เจ้านายจะยึดสิง่ ใดอันเป็นมรดกของประชาชนไม่ได้โดยไล่
ประชาชนออกไปจากทรัพย์สินที่ดินของเขา แต่ท่านจะต้อง
มอบ ทรัพย์สินข อง ท่าน เอง ให้ เป็น มรดก แก่บุตร ชาย ของ
ท่าน เพื่อว่าจะไม่มีประชาชนของเราสักคนหนึ่ งที่ต้องถูกขับ
ไล่ จากกรรมสิทธิ์ของตน” 19 แล้วท่า นก็ นํา ข้าพเจ้า มาตาม
ทางเข้าซึ่งอยูข
่ ้างประตู มายังห้องบริสุทธิแ
์ ถวเหนื อ ซึ่งเป็น
ของปุโรหิต ดูเถิด มีสถานที่แห่งหน่ึงอยู่ทัง้ สองข้างทางทิศ
ตะวันตก
สถานที่สําหรับการต้มและปิ้ งเครือ
่ งบูชาต่างๆ
“นี่ เป็นสถานที่ ซ่ึงปุโรหิต
จะต้องต้ม เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด และเครือ
่ งบูชาไถ่บาป
และเป็นที่ ซ่ึง เขาจะปิ้ งธัญ ญบูชา เพื่อ จะไม่ ต้องนํา ออกไป
ในลานชัน
้ นอก อันเป็นการที่จะนําความบริสุทธิ์ศักดิส
์ ิทธิไป
์
21
ถึง ประชาชน”
แล้วท่าน จึง นํา ข้าพเจ้า ออก มา ที่ ลาน
ชัน
้ นอก และ พา ข้าพเจ้า ไป ที่มุมทงั ้ สี่ ของ ลาน นั ้น และ
ดูเถิด ที่มุมลาน ทุก มุม ก็มีลาน อยู่ ลาน หนึ่ ง 22 คือ ที่มุมทงั ้
สี่ ของ ลาน มีลาน เล็กๆ ยาว สี่สิบศอก กว้าง สามสิบ ศอก
ลานทัง้ สี่ ขนาดเดียวกัน 23 ภายในรอบลานทัง้ สี่ นั ้นมีสิ่ง ที่
ก่อด้วยปูน เป็น แถว มีเตาอยูที
่ ่ก้น ของสิง่ ที่ก่อนน
ั ้ โดยรอบ
24 แล้วท่านจึง กล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “ที่เหล่า นี้ เป็ นที่ สําหรับ
การต้ม ซึ่ง ผู้ปรนนิ บัติอยูที
่ ่พระนิ เวศจะต้ม เครือ
่ งสัตวบูชา
ของประชาชน”
20 และท่านกล่าวแก่ ข้าพเจ้าว่า
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แม่น้าํ ที่ไหลออกจากพระนิ เวศของพระเจ้า (ศคย 14:8-9;
วว 22:1-2)
1 ภายหลังท่านก็นําข้าพเจ้ากลับมาที่ประตูพระนิ เวศ และ
ดูเถิด มีน้าํ ไหล ออก มา จาก ใต้ธรณี ประตูพระ นิ เวศ ตรง ไป
ทางทิศตะวันออก เพราะพระนิ เวศหันหน้าไปทางทิศตะวัน
ออก และนํ้า ไหลลงมาจากข้างล่าง ทางด้านขวาของพระ
นิ เวศ ทิศ ใต้ของแท่ นบูชา 2 แล้วท่านจึง นํา ข้าพเจ้า ออกมา
ทางประตูเหนื อ และนําข้าพเจ้าอ้อมไปภายนอกถึงประตูชัน
้
นอก ซึ่ง หัน หน้า ไปทางตะวัน ออก และดูเถิด นํ้า นั ้น ออกมา
ทาง ด้าน ขวา 3 ชาย ผู้ นั ้น ได้ เดิน ไป ทาง ตะวัน ออก มี เชือก
วัดอยู่ ในมือ ท่านวัด ได้หน่งึ พัน ศอก แล้ วนํา ข้าพเจ้า ลุย นํ้า
ไป และนํ้าลึกเพียงตาตุ่ม 4 แล้วท่านก็ วด
ั ได้อีกหนึ่ งพัน แล้
วนํา ข้าพเจ้า ลุย นํ้า ไปและนํ้า ลึก ถึง เข่า แล้วท่า นก็ วด
ั ได้อีก
หนึ่ งพัน แล้วนําข้าพเจ้าลุยนํ้าไป นํ้านั ้นลึกเพียงเอว 5 ภาย
หลัง ท่านก็ วด
ั ได้อีกหนึ่ ง พัน และกลายเป็น แม่น้ํา ที่ ข้าพเจ้า
ลุย ข้าม ไม่ได้ เพราะ นํ้า นั ้น ขึ้น แล้ว ลึก พอที่ จะ ว่าย ได้ เป็น
แม่น้ําที่ลุยข้ามไม่ได้ 6 และท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย เจ้าเห็นสิง่ นี้ หรือ” แล้วท่านก็พาข้าพเจ้ากลับมา
ตามฝั่ งแม่นํ้า 7 ขณะเมื่อ ข้าพเจ้า กลับ ดูเถิด ข้าพเจ้า เห็น
ต้นไม้ มากมายอยูที
่ ่ฝั่ งแม่น้ํา ทัง้ สองฟาก 8 และท่านพูดกับ
ข้าพเจ้าว่า “นํ้านี้ ไหลตรงไปทางท้องถิน
่ ตะวันออก และไหล
ลงไปถึงทะเลทราย แล้วลงไปถึงทะเล และเมื่อนํ้าไหลออก
มา นั ้น ไป ถึง นํ้า ทะเล นํ้า นั ้นก็กลับ จืด ดี 9 ต่อ มา แม่น้ํา นั ้น
ไปถึงที่ไหน ทุกสิ่ ง ที่มีชีวิต ซึ่ง แหวกว่ายไปมาก็ จะมีชีวิต ได้
และที่ นั่นมี ปลามากมายเพราะว่า นํ้า นี้ ไปถึงที่ นั่น นํ้า ทะเล
ก็จืด เพราะฉะนั ้น แม่น้ํา ไปถึง ไหน ทุกสิงก
ิ 10 ต่อ มา
ี ต
่ ็มี ชว
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ชาว ประมง ก็ จะ ยืน อยูที
่ ่ข้าง ทะเล จาก เอน เก ดี ถึง เอน เอ
กลาอิม จะ เป็นที่ สําหรับ ตาก อวน ปลา ใน ที่ นั ่น จะ มีหลาย
ชนิ ด เหมือนปลาในทะเลใหญ่ คือจะมีมากมาย 11 แต่ที่เป็น
บึง และหนองนํ้า จะไม่จืด ต้องทิง้ ไว้ให้เป็น เกลือ 12 ตามฝั่ ง
ทัง้ สองฟากแม่นํ้า จะมีต้นไม้ทุกชนิ ดที่ใช้เป็นอาหาร ใบของ
มันจะไม่เหี่ยวและผลของมันจะไม่วาย แต่จะเกิดผลใหม่ทุก
เดือน เพราะว่า นํ้า สําหรับ ต้นไม้ นั ้น ไหลจากสถานบริสุทธิ์
ผลไม้นั ้นใช้เป็นอาหารและใบก็ใช้เป็นยา”
เขตแดนของแผ่นดิน (ปฐก 15:18-21)
13 องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า “นี่ เป็ นเขตแดน
ซึ่ง เจ้า จะ ใช้แบ่ง แผ่น ดิน สําหรับ เป็น มรดก ท่ามกลาง
อิสราเอลทัง้ สิบสองตระกูล โยเซฟจะได้สองส่วน 14 และเจ้า
จง แบ่ง ให้เท่าๆ กัน เรา ปฏิญาณ ที่ จะ มอบ ให้แก่บรรพบุรุษ
ของ เจ้า และ แผ่น ดิน นี้ จะ ตก แก่เจ้า เป็น มรดก ของ เจ้า
15 ต่อ ไป นี้ เป็ น เขตแดน ของ แผ่น ดิน นี้ ด้าน ทิศ เหนื อ จาก
ทะเล ใหญ่ ไป ตาม ทาง เมือง เฮ ท โลน และ ต่อ ไป ถึง เมือง
เศ ดัด 16 เมือง ฮามั ท เมือง เบ โรธ าห์ เมือง สิ บรา อิม ซึ่ง
อยู่ ระหว่างพรมแดนเมืองดามัสกัส กับ พรมแดนเมืองฮามั
ท จนถึง เมืองฮาเซอร์ฮท
ั ทิโคน ซึ่ง อยูที
่ ่พรมแดนเมืองเฮา
ราน 17 ดัง นั ้น เขตแดน จะ ยื่น จาก ทะเล ถึง เมือง ฮา ซา เร
โนน ซึ่ง อยูที
่ ่พรมแดน ด้าน เหนื อ ของ เมือง ดามัสกัส ทาง
ทิศ เหนื อมี พรมแดนของเมืองฮามั ท นี่ เป็น แดนด้านเหนื อ
18 ทาง ด้าน ตะวัน ออก เขตแดน จะ ยื่น จาก เมือง เฮา ราน
และดามัสกัส ระหว่า งกิ เลอาดกับ แผ่นดินอิส ราเอล เรือ
่ ย
ไป ตาม แม่ นํ้า จอร์แดน ไป ถึง ทะเล ด้าน ตะวัน ออก ท่าน
ทัง้ หลาย จง วัด นี่ เป็น เขต ด้าน ตะวัน ออก 19 ทาง ด้าน ใต้
เขตแดนจะยื่น จากทามาร์จนถึง นํ้า แห่ง การโต้ เถียงในคา
เดช แล้ว เรือ
่ ยไปตามแม่น้ํา ถึง ทะเลใหญ่ นี่ เป็น เขตด้านใต้
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ทางด้านตะวัน ตก ทะเลใหญ่ เป็น เขตแดนเรือ
่ ยไปจนถึง
ตําบลที่อยูตรงข้
่
ามทางเข้า เมืองฮามั ท นี่ เป็น เขตแดนด้าน
ตะวัน ตก 21 ดัง นั ้น เจ้าจงแบ่ง แผ่น ดิน นี้ ท่ามกลางเจ้า ตาม
ตระกูล อิสราเอล 22 ต่อ มาเจ้า ทัง้ หลายจงแบ่ง แผ่น ดิน เป็น
มรดก ของ ตัว เจ้า ทัง้ หลาย โดย การ จับ สลาก และ สําหรับ
คนต่างด้าวผู้ อาศัย อยู่ ท่ามกลางเจ้า และบัง เกิดลูก หลาน
อยู่ ท่ามกลางเจ้า เขาทัง้ หลายจะมีสัญชาติอิสราเอล ให้เขา
ได้ รับ ส่วน มรดก ท่ามกลาง ตระกูล อิสราเอล พร้อม กับ เจ้า
ทัง้ หลาย 23 องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสว่า ต่อ มา คน
ต่างด้าวจะอยู่ ในเขตของคนตระกูล ใดก็ได้ เจ้าจงกําหนด
ที่ดินให้เป็นมรดกของเขาที่นั ่น”

48

การแบ่งที่ดินให้แต่ละตระกูล (ยชว 13:1—19:51)

“ต่อ ไป นี้ เป็น ชื่อ ของ ตระกูล ต่างๆ ตัง้ ต้นที่ พรมแดน
ด้าน เหนื อ จาก ทะเล ไป ตาม ทาง เฮ ท โลน ถึง ทาง เข้า เมือง
ฮามั ท จนถึง ฮา เซอ เร โนน ซึ่ง อยู่ ทาง พรมแดน ด้าน เหนื อ
ของ ดามัสกัส ติด เมือง ฮามั ท และ ยื่น จาก ด้าน ตะวัน ตก
ออกไปถึงด้านตะวัน ตก เป็น ส่วนของคนดาน 2 ประชิดกับ
เขตแดน ของ ดาน จาก ด้าน ตะวัน ออก ไปถึงด้าน ตะวัน ตก
เป็น ส่วนของคนอาเชอร์ 3 ประชิดกับ เขตแดนของอาเชอ
ร์ จากด้านตะวัน ออกไปถึงด้านตะวัน ตก เป็น ส่วน ของคน
นั ฟ ทาลี 4 ประชิดกับ เขตแดนของนั ฟ ทาลี จากด้านตะวัน
ออก ไปถึงด้าน ตะวัน ตก เป็น ส่วน ของ คน มนั ส เสห์ 5 ประ
ชิดกับ เขตแดนของมนั ส เสห์ จากด้านตะวัน ออกไปถึงด้าน
ตะวัน ตก เป็น ส่วน ของ คน เอ ฟ รา อิม 6 ประ ชิดกับ เขต
แดน เอ ฟ รา อิม จาก ด้าน ตะวัน ออก ไปถึงด้าน ตะวัน ตก
เป็น ส่วน ของ คน รู เบน 7 ประ ชิดกับ เขตแดน รู เบน จาก
ด้านตะวัน ออกไปถึงด้านตะวัน ตก เป็น ส่วนของคนยู ดาห์
1
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ประ ชิดกับ เขตแดน ยู ดาห์ จาก ด้าน ตะวัน ออก ไปถึงด้าน
ตะวัน ตก จะเป็น ส่วนซึ่ง เจ้า จะต้องแยกไว้ต่างหาก กว้าง
สอง หมื่น ห้า พัน ศอก และ ยาว เท่ากับ ส่วน ของ คน ตระกูล
หนึ่ ง จากด้านตะวัน ออกไปถึงด้านตะวัน ตก เป็นที่มีสถาน
9 ส่วนซึ่ง เจ้า ทัง
บริสุทธิ์อยูกลาง
่
้ หลายจะแยกไว้เพื่อพระเย
โฮวาห์นั้น ให้มีด้านยาวสองหมื่น ห้า พัน ศอก และด้านกว้าง
หนึ่ งหมื่น
ส่วนแบ่งสําหรับพวกปุโรหิตกับคนเลวี

10 นี่ จะเป็ นส่วนแบ่งของส่วนบริสุ ทธิ์ คือปุโรหิตจะได้ส่วน

แบ่ง วัด จาก ทาง ด้าน เหนื อ ยาว สอง หมื่น ห้า พัน ศอก ทาง
ด้านตะวันตกกว้างหนึ่ งหมื่นศอก ทางด้านตะวันออกกว้าง
หนึ่ งหมื่นศอก ทางด้านใต้ยาวสองหมื่นห้าพันศอก มีสถาน
11 ส่วนนี้ ให้เป็ น ส่วนของ
บริสุทธิ์ ของพระเยโฮวาห์อยูกลาง
่
ปุโรหิต ที่ ชาํ ระไว้ให้บริสุทธิ์ บุตรชายของศาโดก ผู้ได้รักษา
คํา สัง่ ของ เรา ผู้ที่มิได้หลง ไป เมื่อ ประชาชน อิสราเอล หลง
ดัง ที่คน เลวีได้หลง ไป นั ้น 12 และ ให้ที่ดิน นี้ ตก แก่ เขา ทัง้
หลายเป็น ส่วนหนึ่ ง จากส่วนถวายของแผ่น ดิน เป็น สถาน
ที่บริสุทธิที
์ ่สุด ประชิดกับ เขตแดนของคนเลวี 13 เคียงข้าง
กับ เขตแดน ของ ปุ โรหิตนัน
้ ให้คน เลวีมีส่วน แบ่ง ยาว สอง
หมื่นห้าพันศอก กว้างหนึ่ งหมื่นศอก ส่วนยาวทัง้ สิน
้ จะเป็น
14
สองหมื่น ห้า พัน ศอกและส่วนกว้างหนึ่ ง หมื่น อย่า ให้ เขา
ขายหรือแลกเปลี่ยนส่วนหนึ่ งส่วนใดเลย อย่าให้เขาเปลี่ยน
กรรมสิทธิ์ ของ ที่ดินดีนี้ เพราะ เป็น ส่วน บริสุทธิ์แด่พระ เย
โฮวาห์ 15 ส่วนที่เหลือ อยูซึ
่ ่ง กว้างห้า พัน ศอกและยาวสอง
หมื่นห้าพันศอกนั ้น ให้เป็นที่สามัญของเมืองคือใช้เป็นที่อยู่
อาศัย และเป็น ชานเมือง ให้ตัว นครอยู่ ท่ามกลางนั ้น 16 ต่อ
ไปนี้ เป็น ขนาดของด้านต่างๆ ด้านเหนื อ สี่ พัน ห้า ร้อยศอก

เอเสเคียล 48:17

139

เอเสเคียล 48:27

ด้านใต้สี่ พัน ห้า ร้อยศอก ด้านตะวัน ออกสี่ พัน ห้า ร้อย และ
ด้านตะวัน ตกสี่ พัน ห้า ร้อย 17 นครนั ้น จะต้องมีทุ่ง หญ้า ทิศ
เหนื อ สอง ร้อย ห้า สิบ ศอก ทิศ ใต้สอง ร้อย ห้า สิบ และ ทิศ
ตะวัน ออกสองร้อยห้า สิบ และทิศ ตะวัน ตกสองร้อยห้า สิบ
18 ด้านยาวส่วนที่เหลือ อยูเคี
่ ยงข้างกับ ส่วนบริสุทธิ์นั ้น ทิศ
ตะวัน ออก ยาว หนึ่ ง หมื่น ศอก และ ทิศ ตะวัน ตก ยาว หนึ่ ง
หมื่น และให้อยูเคี
่ ยงข้างกับส่วนบริสุทธิ์ พืชผลที่ได้ในส่วน
นี้ ให้เป็น อาหารของคนงานในนครนั ้น 19 คนงานของนคร
นั ้น ซึ่ง มาจากอิสราเอลทุก ตระกูล ให้ เขาเป็น คนไถที่ แปลง
นี้ 20 ส่วนเต็ม ซึ่ง เจ้า จะต้องแบ่ง แยกไว้นั้น ให้ เป็น สี่ เหลี่ ยม
จตุรสด
ั ้านละสองหมื่น ห้า พัน ศอก นั ่น คือ ส่วนบริสุทธิ์ รวม
กับส่วนของตัวนคร
ส่วนแบ่งสําหรับเจ้านาย
ส่วน ที่เหลือ อยูทั
่ ง้ สอง ข้าง ของ ส่วน บริสุทธิ์ และ ส่วน
ของตัว นคร ให้ตกเป็น ของเจ้า นาย ยื่น จากส่วนบริสุทธิ์ ซ่ึง
ยาวสองหมื่นห้าพันศอกไปยังพรมแดนตะวันออก และทาง
ด้านตะวันตกจากสองหมื่นห้าพันศอกไปยังพรมแดนตะวัน
ตก ส่วนนี้ ให้ตกเป็น ของเจ้า นาย จะเป็น ส่วนบริสุทธิ์ และ
สถาน บริสุทธิ์ ของ พระ นิ เวศ นั ้น อยูท่
่ ามกลาง 22 นอกจาก
ส่วน ที่ ตก เป็น ของ คน เลวี และ ส่วน ของ นคร นั ้น ซึ่ง อยู่
กลาง ส่วน อันตก เป็น ของ เจ้า นาย ระหว่าง เขตแดน ยู ดาห์
และ เขตแดน เบน ยา มิน ให้เป็น ส่วน ของ เจ้า นาย ทัง้ หมด
23 ตระกูลคนที่เหลืออยูนั
่ ้น จากด้านตะวันออกไปด้านตะวัน
ตก เป็น ส่วนของคนเบนยามิน 24 ประชิดกับ เขตแดนของ
เบนยามิน จากด้านตะวัน ออกไปถึงด้านตะวัน ตก เป็น ส่วน
ของ คน สิ เม โอน 25 ประ ชิดกับ เขตแดน ของ สิ เม โอน จาก
ด้านตะวัน ออกไปถึงด้านตะวัน ตก เป็น ส่วนของคนอิส สา
คาร์ 26 ประชิดกับเขตแดนของอิสสาคาร์จากด้านตะวันออก
ไปถึงด้านตะวัน ตก เป็น ส่วนของคนเศบูลุน 27 ประชิดกับ
21

เอเสเคียล 48:28

140

เอเสเคียล 48:35

เขต แด นข อง เศบูลุน จาก ด้าน ตะวัน ออก ไปถึงด้าน ตะวัน
ตก เป็น ส่วน ของ คน กาด 28 ประ ชิดกับ เขตแดน ของ กาด
ทาง ทิศ ใต้ เขตแดน นั ้น จะ ยื่น จาก เมือง ทา มาร์ ถึง นํ้า แห่ง
การโต้ เถียงในคาเดช แล้ว เรือ
่ ยไปตามแม่น้ํา ถึง ทะเลใหญ่
29 นี่ เป็ นแผ่นดินซึ่งเจ้าจะแบ่งให้เป็ นมรดกแก่ ตระกูลต่างๆ
ของอิสราเอลโดยการจับ สลาก นี่ เป็น ส่วนต่างๆของเขาทัง้
หลาย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ
นครและประตูต่างๆ (วว 21:10-17)
ต่อ ไปนี้ เป็น ทางออกของนครทางด้านเหนื อ ซึ่ง วัด ได้สี่
พัน ห้า ร้อย ศอก 31 ประตูนคร นั ้น ตัง้ ชื่อ ตาม ชื่อ ตระกูล คน
อิสราเอล มีประตูสามประตู ทางด้านเหนื อ ประตูของรู เบน
ประตูของยูดาห์ ประตูของเลวี 32 ทางด้านตะวันออกซึ่งยาว
สี่ พัน ห้า ร้อยศอก มีสามประตู ประตูของโยเซฟ ประตูของ
เบนยามิน ประตูของดาน 33 ทางด้านใต้ ซึ่ง วัด ได้สี่ พัน ห้า
ร้อยศอก มีประตูสามประตู ประตูของสิเมโอน ประตูของอิส
สาคาร์ ประตูของเศบูลุน 34 ทางด้านตะวัน ตกซึ่ง ยาวสี่ พัน
ห้าร้อยศอก มีประตูสามประตู ประตูของกาด ประตูของอา
เชอร์ ประตูของนั ฟทาลี 35 วัดรอบนครนั ้นได้หน่งึ หมื่นแปด
พันศอก ตัง้ แต่นี้ ไปนครนี้ จะมีชื่อว่า พระเยโฮวาห์สถิตที่นั ่น
”
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