หน้ า 1641
เอเสเคี
ยล
นิมิตถึงสิ งที มีชีวิตอยู่
สี ตัวแห่ งสวรรค์
อยู่ มา ในวั นที ห้ าเดื อนที สี
ปี ทีสามสิบ ขณะเมื อข้ าพเจ้ า
อยู่ ที ริ มแม่ นาํ% เคบาร์ ในหมู่ พวก
เชลย ท้ องฟ้ าเบิ กออก และ
ข้ าพเจ้ าได้ เห็นนิมิตจากพระเจ้ า
2เมื อวั นที ห้ าเดื อนนั% น คื อใน
ปี ที ห้ าที กษั ตริ ย์ เยโฮยาคี นต้ อง
เป็ นเชลย
3พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มา
ยั งเอเสเคี ยลปุ โรหิ ต บุ ตรชาย
บุซีในแผ่ นดินของคนเคลเดียริม
แม่ นาํ% เคบาร์ ณ ทีนั นพระหั ตถ์
ของพระเยโฮวาห์ มาอยู่ เหนื อ
ท่าน
4ดูเถิด เมื อข้ าพเจ้ ามองดู ลม
หมุ นก็พั ดมาจากทางเหนื อ มี
เมฆก้ อนใหญ่ ที มี ความสว่ างอยู่
รอบ และมีไฟลุกวาบออกมาอยู่
เสมอ ท่ ามกลางไฟนั% นดู ประหนึ งทองสัมฤทธิ= ที แวบวาบ ซึ ง
ออกมาจากท่ามกลางไฟนั% น
5 และจากท่ า มกลางไฟนี% มี ร่ า ง
ดังสิ งทีมีชีวิตอยู่ สี ตัวออกมา รูป
ร่ า งของสิ งที มี ชี วิ ต อยู่ นั% นเป็ น
เช่ นนี%
คื อมี สั ณฐานเหมื อน
มนุ ษย์
6แต่ สิ งที มี ชี วิตอยู่ ทุ กตั วมี หน้ า
สี หน้ า และมีปีกสี ปีกทุ กตัว
7เท้ าของสิ งที มี ชี วิ ตอยู่ น% ั นตรง

1

และฝ่ าเท้ าก็เหมื อนฝ่ าตี นลู กวั ว
และเป็ นประกายอย่ างทองสั มฤทธิ= ขัด
8ที ใต้ ปี กข้ างตั วทั% งสี ข้ างมี เป็ น
มือคน สิ งทีมีชีวิตอยู่ ท% ังสี มีหน้ า
และมีปีกดังนี%
9คื อปี กของมั นต่ างก็จดปี กของ
กั นและกั น มั นบิ นตรงไปข้ าง
หน้ า ขณะทีไปก็ไม่ หันเลย
10 สั ณฐานหน้ าของสิ งที มี
ชี วิ ตอยู่ ทั% งสี มี หน้ าเหมื อน
หน้ าคน ทั%งสี มีหน้ าสิงโตอยู่ ด้าน
ขวา ทั% งสี มี หน้ าวั วอยู่ ด้ านซ้ าย
ทั%งสี มีหน้ านกอินทรีด้วย
11 หน้ าของมั น เป็ นดั ง นี% แหละ
ปี กของมันกางแผ่ ข% ึ นข้ างบน ปี ก
สองปี กของแต่ ละตั วจดปี กของ
กันและกัน ส่ วนอีกสองปี กคลุม
กายของมัน
12 สิ งที มี ชี วิ ตอยู่ ทุ กตั วบิ นตรง
ไปข้ างหน้ า ไม่ ว่าวิ ญญาณจะไป
ทางไหน มันก็ไปทางนั% น เมื อไป
ก็ไม่ หันเลย
13 สั ณฐานของสิ งที มี ชี วิ ต อยู่
นั% น
มี สิ งหนึ งที ดู เหมื อน
ถ่ านคุ เหมื อนคบเพลิ งหลายอั น
เคลื อนไปมาอยู่ ในหมู่ สิ งที มี
ชี วิ ตอยู่ เหล่ านั% น
ไฟนั% น
สุ ก ใสและมี แสงฟ้ าแลบออกมา
จากไฟนั% น
14 สิ งที มี ชี วิตอยู่ ก ็พุ่ งไปพุ่ งมา

(F) กดว H:J (K) อสค L:F (J) ยรม F:K; ฮชย F:F (H) อสย KF:F (N) วว H:O; O:O
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เอเสเคียล F
หน้ า 1642
ดั งฟ้ าแลบแปลบปลาบ
อยู่ น% ั นมี ลั กษณะเหมื อนท้ องฟ้ า
15 ขณะเมื อข้ าพเจ้ ามองดู สิ งที ทอแสงอย่ างแก้ วผลึ กที น่ ากลั ว
มี ชี วิ ตอยู่ น% ั น ดู เถิ ด วงล้ ออั น แผ่ กว้ างอยู่ เหนื อ ศี รษะของสิ ง
หนึ งอยู่ บนพิภพข้ างสิ งมีชีวิตอยู่ ทีมีชีวิตอยู่ น% ั น
ทีมีหน้ าสี หน้ านั% น
23 ใต้ ท้ องฟ้ านี% ปี กกางออกตรง
16 ลั กษณะและทรวดทรงของวง กางออกไปหากัน สิ งทีมีชีวิตอยู่
ล้ อเหล่ านั% นแวบวาบอย่ างพลอย ทุ ก ตั วมี ปี กคลุ มกายข้ างนี% สอง
เขี ยว วงล้ อทั% งสี ก ็มี สั ณฐาน ปี ก และมี ปี กคลุ มกายข้ างนั% น
เหมื อนกั น ส่ วนลั กษณะและ สองปี ก
ทรวดทรงนั% นเหมื อนวงล้ อซ้ อน 24 และเมื อสิ งที มี ชี วิ ตอยู่ เหล่ า
ในวงล้ อ
นี% ไป ข้ าพเจ้ าได้ ยินเสียงของปี ก
17 เมื อจะไปก็ไปข้ างใดในสี ข้าง เหมื อ นเสี ยงของนํา% มากหลาย
ของมันได้ เมื อไปก็ไม่ หันเลย
ดั ง พระสุ ร เสี ย งขององค์ ผ้ ู ทรง
18 ขอบวงล้ อนั% นสู ง มากจนน่ า มหิ ทธิ ฤทธิ=
เสี ยงโกลาหล
สะพรึ งกลั ว และทั% งสี น% ั นที ขอบ เหมือนเสียงพลโยธา เมื อสิ งทีมี
มีนัยน์ตาเต็มอยู่ รอบๆ
ชี วิตอยู่ เหล่ านั% นหยุดนิ งก็หุบปี ก
19 เมื อสิ งที มี ชีวิตอยู่ น% ั นไป วง ลง
ล้ อก็ตามไปข้ างๆด้ วย เมื อสิ งที 25 และมี เสี ยงมาจากท้ องฟ้ า
มี ชี วิตอยู่ เหาะขึ% นจากพิ ภพ วง เหนื อศี รษะของมั น เมื อสิ งที มี
ล้ อก็เหาะขึ% นด้ วย
ชี วิตอยู่ เหล่ านั% นหยุดนิ งก็หุบปี ก
20 วิญญาณจะไปทีไหน สิ งทีมี ลง
ชี วิตอยู่ น% ั นก็ไป คือวิญญาณของ 26 และเหนื อท้ องฟ้ าที อยู่ เหนื อ
มันไปทีนั น และวงล้ อนั% นก็เหาะ ศี ร ษะของสิ งที มี ชี วิ ต อยู่ นั% นมี
ตามไปด้ วย เพราะว่ าวิ ญญาณ สิ งคล้ ายบั ลลั งก์ มี ลั กษณะ
ของสิ งทีมีชีวิตอยู่ ได้ อยู่ ในวงล้ อ เหมื อนไพทู รย์ และบนสิ งที
21 เมื อสิ งทีมีชีวิตอยู่ ไป วงล้ อก็ เหมื อนบั ล ลั ง ก์ น% ั นก็ มี ลั ก ษณะ
ไปด้ วย เมื อสิ งที มีชี วิตอยู่ หยุ ด เหมือนมนุ ษย์
วงล้ อก็หยุด เมื อสิ งที มีชี วิตอยู่ 27 และข้ าพเจ้ าเห็ น ประหนึ ง
เหาะขึ% นจากพิ ภพ วงล้ อก็เหาะ ทองสั มฤทธิ= ที แวบวาบ เหมื อน
ตามไปด้ วย เพราะว่ าวิ ญญาณ ไฟที บังไว้ อยู่ รอบข้ าง เหนือสิ ง
ของสิ งทีมีชีวิตอยู่ ได้ อยู่ ในวงล้ อ ที เหมื อนบั% นเอวของผู้ น% ั นขึ% นไป
22 เหนื อศี ร ษะของสิ งที มี ชี วิ ต และจากสิ งที เ หมื อ นบั% นเอวลง
(FN) อสค F:FR-KF (FO) อพย JR:FJ (FQ) อสย NN:FF (FL) โยบ JQ:KK-KH
(FR) สดด FPJ:KP (KP) F คร FH:JK (KF) รม L:K (KK) อพย KH:FP (KJ) อสค F:FK
(KH) วว F:FN (KN) อสค F:KH (KO) อสค F:KK; มธ KL:FL (KQ) พบญ H:KH; K ธส F:L
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หน้ า 1643
เอเสเคียล F, K
มา ข้ าพเจ้ าเห็นเหมือนไฟ และ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสดังนี% ว่า'
มีความสุกใสทีอยู่ รอบท่านผู้ น% ั น 5 เขาจะฟั ง หรื อ ปฏิ เสธไม่ ฟั งก็
28 ลักษณะความสุกใสทีอยู่ รอบ ตาม (เพราะว่ าเขาเป็ นวงศ์วาน
นั% นเหมื อนกั บสั ณฐานของรุ้ งที ทีมักกบฏ) เขาก็จะทราบว่ า ได้
ปรากฏในเมฆในวั นที ฝนตก มี ผ้ ู พยากรณ์คนหนึ งในหมู่ พวก
ลั ก ษณะทรวดทรงแห่ งสง่ าราศี เขาแล้ ว
ของพระเยโฮวาห์ เป็ นดังนี% แหละ 6เจ้ า บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย เจ้ า
และเมื อข้ าพเจ้ าเห็นแล้ ว ข้ าพ- อย่ ากลัวเขา หรืออย่ าเกรงคําพูด
เจ้ าก็ซบหน้ าลงถึงดิน และข้ าพ- ของเขา ถึ งแม้ ว่ าหนามย่ อย
เจ้ าได้ ยินเสียงท่านผู้ หนึ งตรัส
หนามใหญ่ อยู่ กับเจ้ า และเจ้ าอยู่
เอเสเคียลประกอบด้วย
ท่ ามกลางแมลงป่ อง อย่ าเกรง
คํา พู ดของเขาเลย อย่ าท้ อถอย
พระวิญญาณ
พระองค์ ตรั สกั บข้ าพเจ้ าว่ า เมื อเห็นหน้ าเขา เพราะเขาเป็ น
"บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย ยืนขึ% น วงศ์วานทีมักกบฏ
7และเจ้ าจะกล่ าวถ้ อยคําของเรา
เราจะพูดกับเจ้ า"
2และเมื อพระองค์ตรัสกับข้ าพ- ให้ เขาฟั ง เขาจะฟั งหรื อปฏิเสธ
เจ้ า พระวิ ญญาณได้ เข้ าไปใน ไม่ ฟังก็ตามเถอะ เพราะเขาเป็ น
ข้ าพเจ้ าและตั% งข้ าพเจ้ าให้ ยืนขึ% น ผู้ ทีมักกบฏ
และข้ าพเจ้ าได้ ยินพระองค์ น% ั นผู้ 8บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย ฝ่ ายเจ้ าจง
ฟั งสิ งทีเรากล่ าวแก่ เจ้ า อย่ าเป็ น
ตรัสกับข้ าพเจ้ า
คนมั กกบฏอย่ า งวงศ์ วานที มั ก
พระเจ้าทรงเรี ยกเอเสเคียล
กบฏนั% น จงอ้ าปากขึ% นและกินสิ ง
ให้เป็ นผู พ้ ยากรณ์
3และพระองค์ตรัสสั งข้ าพเจ้ าว่ า ทีเราให้ เจ้ า"
"บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย เราส่ งเจ้ า 9ดูเถิด เมื อข้ าพเจ้ ามองดูกเ็ ห็น
ไปยั งคนอิ สราเอล ถึ งประชา พระหั ตถ์ข้างหนึ งเหยียดออกมา
ชาติ ที มั กกบฏ ผู้ ซึ งได้ กบฏต่ อ ยั งข้ าพเจ้ า และดู เถิ ด ในพระ
เรา ทั%งตัวเขาและบรรพบุรุษของ หั ตถ์น% ั นมีหนังสืออยู่ ม้วนหนึ ง
เขาได้ ละเมิดต่ อเราจนกระทังวัน 10 พระองค์ ทรงคลี หนั งสื อม้ วน
นั% นออกต่ อหน้ าข้ าพเจ้ า และมี
นี%
4 ประชาชนก็ ห น้ าด้ านและดื% อ ตั วหนั งสื อเขี ยนอยู่ ท% ั งด้ านหน้ า
ดึงด้ วย เราใช้ เจ้ าไปหาเขา และ และด้ านหลั ง มี บทครํา ครวญ
เจ้ าจะพู ดกั บเขาว่ า `องค์ พระผู้ คํา ไว้ ทุ ก ข์ และคํา วิ บั ติ เ ขี ยนอยู่

2

(KL) ปฐก R:FJ-FO; อสย NH:L-FP (F) อสค K:J (K) กดว FF:KN (J) อสค J:H-L
(H) พบญ FP:FO (N) มธ FP:FK-FN (O) K พกษ F:FN (Q) ยรม F:Q; ยนา J:K
(L) ลนต FP:J; กดว KP:FP-FJ (R) ยรม F:R; ดนล N:N (FP) อสย JP:L-FF; ฮบก K:K
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เอเสเคียล K, J
หน้ า 1644
บนนั% น
หลายจะฟั งเจ้ า
เอเสเคียลจะประกาศ
7แต่ วงศ์วานอิสราเอลจะไม่ ยอม
ฟั งเจ้ า เพราะเขาไม่ ยอมฟั งเรา
พระวจนะของพระเจ้า
พระองค์ ตรั สกั บข้ าพเจ้ าอี ก เพราะว่ าวงศ์วานอิสราเอลทั%งสิ% น
ว่ า "บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย จง เป็ นคนหั วแข็งและจิตใจดื% อดึง
รับประทานสิ งทีเจ้ าได้ พบ จงรับ 8ดู เถิ ด เราได้ กระทํา ให้ หน้ า
ประทานหนั งสื อม้ วนนี% และจง ของเจ้ าขมึ งทึ งต่ อ หน้ าของเขา
และให้ หน้ าผากของเจ้ าขึ งขั งต่ อ
ไปพูดกับวงศ์วานอิสราเอล"
2ข้ าพเจ้ าจึ งอ้ าปาก และพระ หน้ าผากของเขา
องค์ ท รงให้ ข้ า พเจ้ ารั บประทาน 9เราได้ กระทํา ให้ หน้ าผากของ
เจ้ าแข็งขั นอย่ างเพชรที แข็งกว่ า
หนังสือม้ วนนั% น
3 และพระองค์ ตรั ส กั บข้ าพเจ้ า หิ นเหล็กไฟ อย่ ากลั วเขาเลย
ว่ า "บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย จงรับ อย่ าท้ อถอยเมื อเห็ น หน้ าเขา
ประทานหนั งสื อม้ วนนี% ซึ งเราได้ เพราะเขาเป็ นวงศ์ วานที มั ก
ให้ แก่ เจ้ า และบรรจุ ให้ เต็มท้ อง กบฏ"
ของเจ้ า" แล้ วข้ าพเจ้ าก็ได้ รั บ 10 พระองค์ ตรั สกั บข้ าพเจ้ าอี ก
ประทาน และเมื อหนั งสื อม้ วน ว่ า "บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย จงรับ
นั% นอยู่ ในปากของข้ าพเจ้ าก็ ถ้ อยคํา ทั% งสิ% นของเราที พู ดกั บ
เจ้ าไว้ ในใจของเจ้ า และจงฟั งไว้
หวานเหมือนนํา% ผึ% ง
4 และพระองค์ ตรั ส กั บข้ าพเจ้ า ด้ วยหู ของเจ้ า
ว่ า "บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย เจ้ า 11 ไปเถอะ เจ้ าจงไปหาพวกที
จงไปยั ง วงศ์ วานอิ ส ราเอลและ เป็ นเชลย คือชนชาติของเจ้ านั% น
จงพูดกับเขา และกล่ าวแก่ เขาว่ า
กล่ าวถ้ อยคําของเราแก่ เขา
5เพราะเรามิ ได้ ใช้ เจ้ าไปหาชน `องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
ชาติ ที พู ดภาษาต่ างด้ าวและ ดังนี% ว่า' ถึงเขาจะฟั งหรือปฏิเสธ
ภาษาที พู ดยาก แต่ ให้ ไปหา ไม่ ฟังก็ช่างเถิด"
12 พระวิ ญญาณจึ ง ยกข้ าพเจ้ า
วงศ์วานอิสราเอล
6มิ ใช่ ใ ห้ ไปหาชนชาติ ท% ั งหลาย ขึ% น และข้ าพเจ้ าก็ได้ ยิ นเสี ยง
เป็ นอั น มากที พู ดภาษาต่ างด้ าว กระหึ มอยู่ ข้ างหลั ง ข้ าพเจ้ าว่ า
และภาษาทีพูดยาก เป็ นคําทีเจ้ า "จงสรรเสริ ญแด่ สง่ าราศี ของ
จะเข้ าใจไม่ ได้ ที จริ งถ้ าเราใช้ พระเยโฮวาห์ ซึ งขึ% นมาจากสถาน
เจ้ าไปหาคนเช่ นนั% น เขาทั% ง ทีของพระองค์"

3

(F) อสค J:FP (K) ยรม KN:FQ; กจ KO:FR (J) โยบ JK:FL-FR (H) มธ FP:N-O
(N) ยนา F:K; กจ KO:FQ (O) ยนา J:N-FP (Q) F ซมอ L:Q (L) อพย H:FN-FO
(R) ศคย Q:FK (FP) สดด FFR:FF; สภษ L:FP (FF) ดนล O:FJ (FK) อสค J:FH
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13 ข้ าพเจ้ าได้ ยินเสียงปี กสิ งที มี โลหิ ตของเขาจากมือของเจ้ า
ชี วิ ตอยู่ ที ถู กต้ องกั นด้ วย และ 19 แต่ ถ้ าเจ้ าได้ ตั กเตื อนคนชั ว
เสี ยงวงล้ อข้ างๆสิ งที มี ชี วิ ตอยู่ และเขามิ ไ ด้ หั น กลั บจากความ
นั% น เป็ นเสียงกระหึ ม
ชั วของเขา หรื อจากทางชั วของ
14 พระวิ ญญาณก็ยกข้ าพเจ้ าขึ% น เขา เขาจะตายเพราะความชั วช้ า
และพาข้ าพเจ้ าไป ข้ าพเจ้ าก็ไป ของเขา แต่ เจ้ าจะได้ ช่ วยชี วิ ต
ด้ วยความขมขื น ใจข้ าพเจ้ า ของเจ้ าให้ รอดพ้ นมาได้
เดื อดร้ อน พระหั ตถ์ ของพระ 20 อีกประการหนึ ง เมื อคนชอบ
เยโฮวาห์ กห็ นักอยู่ บนข้ าพเจ้ า
ธรรมหั นกลั บจากความชอบ
15 ข้ าพเจ้ าจึ ง มาถึ ง พวกที เป็ น ธรรมของเขา และได้ กระทํา
เชลยทีเทลอาบิบ ผู้ ทีอาศัยอยู่ ที ความชั วช้ า และเราวางสิ งที
ริ มแม่ นาํ% เคบาร์ และที ที เขานั ง สะดุดไว้ ตรงหน้ าเขา เขาจะต้ อง
อยู่ ข้าพเจ้ าก็นั งอยู่ และยังคงอยู่ ตาย เพราะว่ าเจ้ ามิ ได้ ตั กเตื อน
อย่ างมึนซึมท่ามกลางเขาเจ็ดวัน เขา เขาจะตายเพราะบาปของเขา
16 ต่ อมาพอสิ% นเจ็ดวั น พระ และจะไม่ มี ใครจดจําการกระทํา
วจนะแห่ งพระเยโฮวาห์ ก ็ม าถึ ง อั นชอบธรรมของเขาไว้ เลย แต่
ข้ าพเจ้ าว่ า
เราจะเรียกร้ องโลหิ ตของเขาจาก
พระเจ้าทรงตั*งเอเสเคียล
มือของเจ้ า
21 แต่ ถ้ าเจ้ าได้ ตั กเตื อนคน
ให้เป็ นยามเฝ้าจิ ตวิญญาณ
ชอบธรรมไม่ ให้ กระทํา บาปและ
แห่ งวงศ์วานอิ สราเอล
17 "บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย เราได้ เขามิได้ กระทําบาป เขาจะมีชีวิต
กระทํา ให้ เจ้ าเป็ นยามเฝ้ าวงศ์ อยู่ ได้ แน่ เพราะเขารั บคํา ตั ก
วานอิ สราเอล เจ้ าได้ ยินถ้ อยคํา เตือน และเจ้ าก็ได้ ช่ วยชี วิตของ
จากปากของเราเมื อไร เจ้ าจง เจ้ าให้ รอดพ้ นมาได้ "
22 ณ ที นั นพระหั ตถ์ แห่ งพระ
กล่ าวคําตักเตือนเขาจากเรา
18 เมื อเราบอกแก่ คนชั วว่ า เยโฮวาห์ ได้ มาอยู่ เหนื อข้ าพเจ้ า
`เจ้ าจะต้ องตายแน่ ๆ' และเจ้ า และพระองค์ ตรั สกั บข้ าพเจ้ าว่ า
ไม่ ตั กเตื อนเขาหรื อกล่ าวเตื อน "จงลุ กขึ% นออกไปยั งที ราบ และ
คนชั วให้ ละทิ% งทางชั วของตน เราจะพูดกับเจ้ าทีนั น"
เสี ย เพื อจะช่ วยชี วิตเขาให้ รอด 23 ดั งนั% นข้ าพเจ้ าจึ งลุ กขึ% นออก
คนชั วนั% นจะตายเพราะความชั ว ไปยังทีราบ และดูเถิด สง่ าราศี
ช้ าของเขา แต่ เราจะเรี ยกร้ อง ของพระเยโฮวาห์ ก็ อ ยู่ ที นั น
(FJ) อสค F:KH (FH) กดว FF:FF-FR; ยรม O:FF (FN) ปฐก NP:FP (FQ) F คร FK:KL
(FL) ปฐก K:FQ (FR) K พกษ FQ:FJ (KP) K พศด KH:K; สดด JO:J; อสค FL:KH
(KF) มธ KH:KH-KN; กจ KP:JF (KK) อสค J:FH (KJ) กดว FO:FR; กจ Q:NN; วว F:FQ
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อย่ างเดียวกับสง่ าราศีซึ งข้ าพเจ้ า หนึ งไว้ บนนั% นคือนครเยรูซาเล็ม
ได้ เห็ นที ริ มแม่ นาํ% เคบาร์ และ 2จงล้ อมนครนั% นไว้ และก่ อกํา ข้ าพเจ้ าก็ซบหน้ าลงถึงดิน
แพงล้ อมไว้ รอบนครนั% นด้ วย
เอเสเคียลประกอบด้วย
และก่ อเชิ งเทินไว้ ส้ ู นครนั% นและ
ตั% งค่ ายรอบนครไว้
และตั% ง
พระวิญญาณอี กครั*ง
24 แต่ พระวิ ญญาณได้ เสด็จเข้ า เครื องทะลวงกําแพงไว้ รอบนคร
ในข้ าพเจ้ ากระทํา ให้ ข้ าพเจ้ ายื น 3จงหากระทะเหล็กมา และวาง
ขึ% น และพระองค์ตรัสกับข้ าพเจ้ า กระทะเหล็กนั% นต่ างเป็ นกํา แพง
และทรงบอกข้ าพเจ้ าว่ า "จงไป เหล็ ก ระหว่ างเจ้ ากั บนครนั% น
และเจ้ าจงหั นหน้ าสู่ นครนั% น ให้
ขังตัวเจ้ าไว้ ภายในเรือนของเจ้ า
25 เจ้ า โอ บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย นครนั% นถู กล้ อม แล้ วเจ้ าจงกระดู เถิ ด เขาจะเอาเชื อกพั นเจ้ า ชั บการล้ อมเข้ าไป นี เป็ นหมาย
และผู ก มั ด เจ้ าไว้ ด้ วยเชื อกนั% น สําคัญสําหรับวงศ์วานอิสราเอล
เจ้ าจึงออกไปท่ามกลางเขาไม่ ได้ 4แล้ วเจ้ าจงนอนตะแคงข้ างซ้ าย
26 และเราจะกระทํา ให้ ลิ% นของ และเราจะวางความชั วช้ าแห่ ง
เจ้ าติ ด กั บเพดานปากของเจ้ า วงศ์ วานอิ ส ราเอลไว้ เหนื อ เจ้ า
ดังนั% นเจ้ าจะเป็ นใบ้ ไม่ สามารถ เจ้ านอนทับอยู่ กี วัน เจ้ าจะแบก
ว่ ากล่ าวเขาได้ เพราะว่ าเขาทั% ง ความชั วช้ าของนครนั% นเท่ านั% น
วัน
หลายเป็ นวงศ์วานทีมักกบฏ
27 แต่ เมื อเราพูดกับเจ้ า เราจะ 5เพราะเราได้ กํา หนดวั นให้ แก่
ให้ เจ้ าหายใบ้ และเจ้ าจะกล่ าว เจ้ าแล้ ว คื อสามร้ อยเก้ าสิ บวั น
แก่ เขาทั% งหลายว่ า `องค์ พระผู้ เท่ ากั บจํานวนปี แห่ งความชั วช้ า
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า' ผู้ ของเขา เจ้ าจะต้ องแบกความชั ว
ที จะฟั งก็ให้ เขาได้ ฟั ง และผู้ ช้ าของวงศ์วานอิสราเอลนานเท่า
ทีจะปฏิเสธไม่ ฟังก็ให้ เขาปฏิเสธ นั% น
เพราะเขาทั% งหลายเป็ นวงศ์ วาน 6และเมื อเจ้ ากระทํา เช่ นนี% ครบ
วั นแล้ ว เจ้ าจะต้ องนอนลงอี ก
ทีมักกบฏ"
ครั% ง แต่ นอนตะแคงข้ างขวา
หมายสําคัญแห่ ง
และเจ้ าจะแบกความชั วช้ าของ
การล้อมนครเยรู ซาเล็มไว้
"เจ้ า บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย วงศ์วานยูดาห์ เรากําหนดให้ เจ้ า
เจ้ าจงเอาก้ อ นอิ ฐมาวางไว้ สี สิบวันวันแทนปี
ข้ างหน้ าเจ้ า และแกะรู ปเมื อง 7 และเจ้ าต้ องตั% งหน้ าตรงการ

4

(KH) อสค K:K; ดนล FP:L-FP (KN) มก J:KF (KO) สดด NF:FN (KQ) อพย H:FF-FK
(F) F ซมอ FN:KQ-KL (K) ยรม JR:F-K (J) ลนต K:N (H) K พกษ FQ:KF-KJ
(N) อสย NJ:O (O) K พกษ KN:F-H; ยรม JQ:N; ดนล R:KH-KO (Q) อสย NK:FP
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ล้ อมเยรู ซาเล็มไว้ ด้ วยแขน 14 แล้ วข้ าพเจ้ าจึ งกล่ าวว่ า "ข้ า
เปลือยเปล่ า และเจ้ าจงพยากรณ์ แต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าข้ า
สู้ นครนั% น
ดู เถิ ด จิ ตใจของข้ าพระองค์ ไม่
8และ ดูเถิด เราจะเอาเชื อกมัด เคยเป็ นมลทินเลย เพราะตั% งแต่
เจ้ าไว้ เจ้ าจะพลิ กจากข้ างนี% ไป หนุ่ มๆมาจนบั ดนี% ข้ าพระองค์
ข้ างโน้ นไม่ ได้ จนกว่ าเจ้ าจะครบ ไม่ เคยรั บประทานสิ ง ที ตายเอง
การล้ อมนครตามกําหนดวันของ หรื อ ที ถู กสั ตว์ ฉี กจนแหลกเป็ น
เจ้ า
ชิ% นๆ ไม่ มีเนื% อสัตว์ทีพึงรังเกียจ
9เจ้ าจงเอาข้ าวสาลี ข้ าวบาร์เลย์ เข้ าไปในปากของข้ าพระองค์
ถั วยาง และถั วแดง ข้ าวฟ่ าง เลย"
และเทียนแดง มาใส่ ในภาชนะ 15 แล้ วพระองค์ จึ งตรั สกั บ
ลู กเดี ยวใช้ ทาํ เป็ นขนมปั งให้ เจ้ า ข้ าพเจ้ าว่ า "ดู เถิ ด เราจะยอม
ระหว่ างที เจ้ านอนตะแคงตาม ให้ เจ้ าใช้ มู ลวั วแทนอุ จจาระของ
กําหนดวันสามร้ อยเก้ าสิบวันนั% น มนุ ษย์ซึ งเจ้ าจะใช้ เตรี ยมขนมปั ง
เจ้ าจะรับประทานอาหารนี%
ของเจ้ า"
10 และอาหารที เจ้ ารั บประทาน 16 พระองค์ ตรั สกั บข้ าพเจ้ าอี ก
จะต้ องชั ง เป็ นวั นละยี สิบเชเขล ว่ า "บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย ดูเถิด
เจ้ าจงรั บประทานตามเวลากํา - เราจะทําลายอาหารหลั กในเยรู หนด
ซาเล็มเสีย เขาจะต้ องชั งขนมปั ง
11 และนํา% เจ้ าต้ องตวงดื ม คื อ รับประทาน ทั%งรับประทานด้ วย
หนึ งในหกของฮิ นหนึ ง เจ้ าจง ความหวาดกลั ว และเขาจะตวง
ดื มนํา% ตามเวลากําหนด
นํา% ดื ม ทั% งดื มด้ วยอาการอกสั น
12 และเจ้ าจะต้ องรั บประทาน ขวัญหาย
ต่ างขนมปั งข้ าวบาร์ เลย์ ใช้ 17 เพื อให้ ขาดขนมปั ง และนํา%
ไฟอุ จจาระมนุ ษย์ ป% ิ งท่ ามกลาง ให้ ต่ า งคนต่ า งอกสั นขวั ญหาย
สายตาของเขาทั%งหลาย"
และซูบผอมไปเพราะความชั วช้ า
13 และพระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า ของเขาทั%งหลาย"
"ประชาชนอิ สราเอลจะต้ องรั บ
การที เอเสเคียลตัดผม
ประทานขนมปั งของเขาอย่ าง
เปรี ยบได้กบั โทษสามอย่ าง
มลทินอย่ างนี% แหละ ณ ท่ าม"เจ้ า บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย
กลางประชาชาติ ซึ งเราจะขับไล่
เจ้ าจงเอามีดคมเล่ มหนึ ง จง
เขาไปอยู่ "
เอามี ดโกนของช่ างตั ดผม จง

5

(L) อสค J:KN (R) อสค H:FJ (FP) ลนต KO:KO; พบญ KL:NF; อสย J:F; อสค H:FO
(FJ) ดนล F:L; ฮชย R:J-H (FH) ยรม F:O; กจ FP:FH (FO) ลนต KO:KO; สดด FPN:FO
(FQ) ลนต KO:JR; อสค KH:KJ (F) ลนต KF:N; อสย Q:KP; อสค HH:KP; ดนล N:KQ
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โกนศี ร ษะและโกนเคราของเจ้ า 7เพราะฉะนั% น องค์ พระผู้ เป็ น
เอาตาชั งสํา หรั บชั งมา แบ่ งผม เจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า เพราะ
นั% นออก
เหตุ ว่ า เจ้ าดั น ทุ รั ง ยิ งกว่ า ประ2เมื อวั นการล้ อมครบถ้ วนแล้ ว ชาชาติ ที อยู่ รอบเจ้ า และมิ ได้
เจ้ าจงเผาหนึ งในสามส่ วนเสี ยใน ดําเนินตามกฎเกณฑ์ หรือรักษา
ไฟทีกลางเมือง และเอาหนึ งใน คําตัดสินของเรา แต่ ได้ ประพฤติ
สามอี กส่ วนหนึ งมา เอามี ดฟั น ตามคํา ตั ดสิ นของประชาชาติ ที
ให้ รอบเมื อง และหนึ งในสาม อยู่ รอบเจ้ า
อีกส่ วนหนึ งนั% น เจ้ าจงให้ ลมพัด 8เพราะฉะนั% น องค์ พระผู้ เป็ น
กระจายไป และเราจะชั กดาบ เจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า ดู เถิ ด
ออกตามไป
เรา แม้ ว่ าเรานี แหละเป็ นปฏิ 3 และเจ้ าจงเอาเส้ นผมนั% นมา ปั กษ์ กั บเจ้ า เราจะพิ พากษาลง
หน่ อยหนึ งมั ดติ ดไว้ ที เสื% อคลุ ม โทษท่ ามกลางเจ้ าท่ ามกลางสาย
ของเจ้ า
ตาของประชาชาติท% ังหลาย
4และเจ้ าจงเอาผมเหล่ านี% มาอี ก 9 และเพราะการอั นน่ าสะอิ ด
บ้ าง จงโยนเข้ าไปในไฟให้ ไหม้ สะเอี ยนทั% งสิ% นของเจ้ า เราจะ
เสี ยในไฟนั% น จากที นั นจะมี ไฟ กระทํา ท่ ามกลางเจ้ าอย่ างที เ รา
เข้ าไปในวงศ์ ว านอิ ส ราเอลทั% ง ไม่ เคยกระทํามาก่ อนเลย และ
หมด
เราจะไม่ กระทํา อย่ า งนั% นอี กต่ อ
5องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส ไป
ดังนี% ว่ า นี คือเยรูซาเล็ม เราตั% ง 10 เพราะฉะนั% นบิ ดาจะกิ นบุ ตร
เธอไว้ ในท่ า มกลางประชาชาติ ชายของตนท่ ามกลางเจ้ าทั% ง
และประเทศทั% งหลายที อยู่ ล้ อม หลาย และบรรดาบุตรชายจะกิน
รอบเธอ
บรรดาบิ ดาของเขาทั% งหลายและ
6 และเยรู ซ าเล็ ม ได้ เปลี ยนคํา เราจะพิ พากษาลงโทษเจ้ า ผู้ ใด
ตัดสินของเราให้ เป็ นสิ งที ชั วร้ าย ในพวกเจ้ าที เหลื ออยู่ เราจะให้
ยิ งกว่ าประชาชาติ ใดๆ และได้ กระจั ดกระจายไปตามลมทุ ก
เปลี ยนกฎเกณฑ์ ของเรามากยิ ง ทิศานุ ทิศ
กว่ าประเทศทีอยู่ ล้อมรอบ โดย 11 เพราะฉะนั% นองค์ พระผู้ เป็ น
ปฏิ เ สธไม่ รั บคํา ตั ด สิ น ของเรา เจ้ าพระเจ้ าจึ งตรัสว่ า เรามีชี วิต
และไม่ ดาํ เนิ นตามกฎเกณฑ์ ของ อยู่ แน่ ฉั นใด แน่ ที เดี ยวเพราะ
เรา
เจ้ าได้ กระทํา ให้ สถานบริ สุ ท ธิ=
(K) อสค N:FK (J) K พกษ KN:FK; ยรม JR:FP (H) K พกษ KN:KN (N) ยรม O:O
(O) พบญ JK:FN-KF; K พกษ FQ:L-KP (Q) อสค N:FF (L) ลนต KO:FQ; พบญ KR:KP
(R) ดนล R:FK; อมส J:K (FP) ลนต KO:KR (FF) กดว FH:KL-JN; สดด RN:FF
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ของเราเป็ นมลทิ นไปด้ วยสิ งน่ า อยู่ ล้ อมรอบเจ้ า เมื อเราจะ
สะอิ ดสะเอี ยนทั% งสิ% นของเจ้ า พิ พากษาลงโทษเจ้ า ด้ วยความ
และด้ วยสิ งลามกทั% งสิ% นของเจ้ า กริ% วและความเกรี% ยวกราด และ
เพราะฉะนั% นเราจะตั ดเจ้ าลง การต่ อ ว่ าอย่ างรุ น แรงของเรา
นั ยน์ ตาของเราจะไม่ ปรานี เรา เรา พระเยโฮวาห์ ได้ ลั นวาจาเช่ น
จะไม่ สงสารด้ วย
นี% แล้ ว
12 พวกเจ้ าหนึ งในสามส่ วนจะ 16 เมื อเราจะปล่ อยลู กธนู มฤตยู
ล้ มตายเพราะโรคระบาด และ แห่ งการกั นดารอาหาร คื อลู ก
ถู กผลาญด้ วยการกั นดารอาหาร ธนู แห่ งการทํา ลายในท่ ามกลาง
ในหมู่ พวกเจ้ า อี กหนึ งในสาม เจ้ า ซึ งเราจะปล่ อยไปทําลายเจ้ า
ส่ วนจะล้ มตายด้ วยดาบอยู่ รอบ และเมื อเราเพิ มการกั นดารอาเจ้ า และอีกหนึ งในสามส่ วนเรา หารให้ เจ้ า และทํา ลายอาหาร
จะให้ กระจั ดกระจายไปตามลม หลักของเจ้ าเสีย
ทุ กทิศานุ ทิศ และเราจะชั กดาบ 17 เราจะส่ งการกั น ดารอาหาร
ออกไล่ ตามเขาทั%งหลายไป
และสั ตว์ ป่ าร้ ายมาสู้ เจ้ า และ
13 เช่ นนี% แหละ ความกริ% วของ มันจะริ บลูกหลานของเจ้ าไปเสีย
เราจะมอดลง และเราจะระบาย โรคระบาดและโลหิ ตจะผ่ านเจ้ า
ความโกรธของเราจนหมดและ และเราจะนํา ดาบมาเหนื อ เจ้ า
พอใจ และเขาทั% งหลายจะได้ เราคื อพระเยโฮวาห์ ได้ ลั นวาจา
ทราบว่ า เราคื อพระเยโฮวาห์ เช่ นนี% แล้ ว"
ได้ กล่ าวเช่ นนี% ด้ วยใจจดจ่ อเมื อ
ทรงสาปแช่ งภู เขาทั*งหลาย
ความโกรธของเราต่ อเขามอดลง
ของอิ สราเอล
แล้ ว
พระวจนะของพระเยโฮวาห์
14 ยิ งกว่ านั% น เราจะกระทํา
มาถึงข้ าพเจ้ าว่ า
ให้ เจ้ าถู กทิ% งไว้ ให้ เสี ยไปเปล่ าๆ 2"บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย จงมุ่ ง
และเป็ นที ถู กตํา หนิ ติ เตี ยน หน้ าของเจ้ าตรงที ภูเขาทั% งหลาย
ท่ ามกลางประชาชาติ ท% ั งหลายที ของอิ สราเอล และจงพยากรณ์
อยู่ ล้ อมรอบเจ้ า และในสายตา กล่ าวโทษภูเขานั% น
ของบรรดาผู้ ทีผ่านไปมา
3และกล่ าวว่ า ภูเขาทั% งหลาย
15 เจ้ าจะเป็ นทีเขาประณามและ ของอิ สราเอลเอ๋ ย จงฟั งพระ
เย้ ยหยัน เป็ นคําสั งสอนและเป็ น วจนะขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ
ที น่ าหวาดเสี ยวแก่ ประชาชาติ ที เจ้ า องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า

6

(FK) ยรม FN:K; อสค N:K (FJ) ยรม KN:FK; พคค H:FF (FH) ลนต KO:JF-JK
(FN) พบญ KR:KH-KL; F พกษ R:Q (FO) สดด Q:FJ (FQ) อพย KL:KR; ลนต KO:KK
(K) ยชว FF:KF; อสค H:Q; มคา O:F-K (J) อสย KQ:R; ยรม KK:KR; มคา O:K
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ตรั ส ดั ง นี% แก่ ภู เขาทั% งหลายและ นั% น จะระลึ กถึ งเราท่ ามกลาง
แก่ เนินเขา และห้ วยและหุ บเขา ประชาชาติ ท% ั งหลาย ซึ งเขาถู ก
ทั%งหลายว่ า ดูเถิด เราจะนําดาบ กวาดไปเป็ นเชลยนั% น เพราะใจ
มาเหนื อเจ้ า
และเราจะทํา ของเราแหลกสลายเนื องด้ วยใจ
ลายปูชนียสถานสูงของเจ้ าเสีย
แพศยาของเขาซึ งได้ พรากจาก
4 แท่ น บู ชาทั% งหลายของเจ้ าจะ เราไป และเนื องด้ วยตาของเขา
รกร้ าง และพวกรู ปเคารพของ ที มองดู รู ปเคารพด้ วยใจแพศยา
เจ้ าจะแตกหั กเสี ย และเราจะ นั% น และเขาจะเกลี ยดตั วเอง
เหวี ยงคนที ถู กฆ่ าสั งเวยของเจ้ า เนื องจากความชั วร้ ายซึ งเขาได้
นั% นลงต่ อหน้ ารูปเคารพของเจ้ า
กระทํา ในสิ งที น่ าสะอิ ดสะเอี ยน
5และเราจะวางศพคนอิ สราเอล ทั%งสิ% นของเขาด้ วย
ไว้ หน้ ารูปเคารพของเขา และเรา 10 เขาจะทราบว่ าเราคื อพระเยจะกระจายกระดู ก ของเจ้ ารอบ โฮวาห์ เรามิ ได้ พู ดพล่ อยๆว่ า
แท่นบูชาของเจ้ า
เราจะกระทําการร้ ายนี% แก่ เขา"
6เจ้ าอาศัยอยู่ ทีไหนๆ เมืองของ
โรคระบาดในแผ่ นดิน
เจ้ าจะร้ างและปู ช นี ย สถานสู ง 11 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
ของเจ้ าจะรกร้ าง ดั งนั% นแหละ ตรัสดังนี% ว่า "จงตบมือและกระแท่ น บู ช าของเจ้ าจะร้ างและรก ทื บเท้ าของเจ้ า และกล่ าวว่ า
ร้ าง รูปเคารพของเจ้ าจะหั กและ อนิ จจาสําหรั บการกระทําอั นน่ า
สิ% นสุดลง รูปเคารพทั%งหลายของ สะอิ ด สะเอี ย นทั% งสิ% นแห่ งวงศ์
เจ้ าจะถู กตัดลง และการงานของ วานอิ สราเอล เหตุ ว่ าเขาทั% ง
เจ้ าจะถู กกวาดทิ%งเสียสิ% น
หลายจะล้ มลงด้ วยดาบ ด้ วยการ
7และคนที ถู กฆ่ าจะล้ มลงท่ าม- กั น ดารอาหารและด้ วยโรคระกลางเจ้ า และเจ้ าจะทราบว่ าเรา บาด
คือพระเยโฮวาห์
12 ผู้ ที อยู่ ห่ างไกลออกไปจะ
บางคนจะรอดจากความตาย
ตายด้ วยโรคระบาด ผู้ ที อยู่ ใกล้
8 แต่ เ ราจะให้ เจ้ าเหลื อ อยู่ บ้ าง ก็จะล้ มตายด้ วยดาบ และผู้ ที
เป็ นบางคน เพื อเจ้ าจะมีบางคน เหลื อ อยู่ และถู ก ล้ อมไว้ จะตาย
ท่ า มกลางประชาชาติ ที หนี พ้ น ด้ วยการกันดารอาหาร เราจะให้
ดาบไป เมื อเจ้ าจะกระจายไปอยู่ ความเกรี% ยวกราดของเรามีเหนือ
ในประเทศต่ างๆ
เขาจนกว่ าจะมอดลง เช่ นนี%
9แล้ วคนในพวกเจ้ าที ห นี ไปได้ แหละ
(H) K พศด FH:N; อสค O:O (O) อสย O:FF; ยรม R:FR (Q) ยรม FH:FL; พคค K:KP-KF
(L) อสย O:FJ; ยรม JP:FF (R) ลนต KO:HP-HF; พบญ H:KR (FP) อสค O:Q; FH:KK
(FF) กดว KH:FP; อสย NL:F; ยรม R:F (FK) อสย HP:K; อสค N:FJ; ดนล R:Q
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13 และเจ้ าจะทราบว่ า เราคื อ และเราจะไม่ สงสาร แต่ เราจะ
พระเยโฮวาห์ เมื อคนที ถู กฆ่ า ตอบสนองต่ อ วิ ถี ท างทั% งหลาย
นอนอยู่ ท่ ามกลางรู ปเคารพของ ของเจ้ าแก่ เจ้ าเอง และสิ งที
เขารอบแท่ นบู ชาของเขา บน น่ าสะอิ ดสะเอี ยนของเจ้ าจะอยู่
เนิ นเขาสู งทุ กแห่ ง บนยอดเขา ท่ ามกลางเจ้ า แล้ วเจ้ าจะทราบ
ทั% งสิ% น ที ใต้ ต้ นไม้ เขี ยวทุ กต้ น ว่ า เราคือพระเยโฮวาห์
และใต้ ต้ นโอ๊ กใบดกทุ กต้ น ไม่ 5องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
ว่ าที ใดๆที เขาถวายกลิ นที พึงใจ ดังนี% ว่า วิบัติแล้ ววิบัติเล่ า ดูเถิด
แก่ รูปเคารพทั%งสิ% นของเขา
วิบัติมาถึงแล้ ว
14 และเราจะยื นมือของเราออก 6ความสิ% นสุดมาถึงแล้ ว อวสาน
ต่ อสู้ เขา และกระทําให้ แผ่ นดิน นั% นมาถึง มันตื นขึ% นต่ อสู้ เจ้ า ดู
นั% นรกร้ าง และทิ% งร้ างตลอดที เถิด วิบัติมาถึงแล้ ว
อาศั ยทั% งสิ% นของเขา คื อรกร้ าง 7โอ ชาวแผ่ นดิ นเอ๋ย เวลาเช้ า
มากกว่ าถิ นทุ รกั นดารที ไปทาง มาถึ งแล้ ว เวลามาถึ งแล้ ว วั น
ดิ บลา แล้ วเขาจึ งจะรู้ ว่ าเราคื อ แห่ งความโกลาหลใกล้ เข้ ามา
พระเยโฮวาห์ "
แล้ ว และไม่ ใช่ เสี ยงโห่ ร้ อง
พระเจ้าทรงพิพากษาอิ สราเอล ยินดีทีบนภูเขา
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 8บัดนี% ไม่ ช้าแล้ วเราจะเทความ
เดือดดาลของเราลงบนเจ้ า และ
มาถึงข้ าพเจ้ าอีกว่ า
2"เจ้ า บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย องค์ กระทําให้ ความโกรธของเราซึ งมี
พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส กั บ ต่ อเจ้ าถึงทีสาํ เร็จ และเราจะพิแผ่ นดินอิสราเอลดังนี% ว่า อวสาน พากษาเจ้ าตามวิ ถี ทางทั% งหลาย
ความสิ% นสุดได้ มาถึงทั%งสี มุมของ ของเจ้ า และเราจะตอบสนองเจ้ า
สํา หรั บการกระทํา อั น น่ า สะอิ ด
แผ่ นดินแล้ ว
3บั ดนี% บั% นปลายก็มาถึ งเจ้ าแล้ ว สะเอียนทั%งสิ% นของเจ้ า
และเราจะปล่ อยความโกรธของ 9 นั ยน์ ต าของเราจะไม่ เมตตา
เรามาเหนือเจ้ าทั%งหลาย และจะ และเราจะไม่ สงสาร เราจะตอบ
พิ พากษาเจ้ าตามวิ ถี ทางทั% ง สนองเจ้ าตามวิ ถี ท างทั% งหลาย
หลายของเจ้ า และเราจะตอบ ของเจ้ า และตามการกระทําอั น
สนองการกระทํา อั นน่ าสะอิ ด น่ า สะอิ ดสะเอี ยนของเจ้ าซึ งอยู่
ท่ ามกลางเจ้ า แล้ วเจ้ าจะทราบ
สะเอียนทั%งสิ% นของเจ้ าแก่ เจ้ า
4นัยน์ตาของเราจะไม่ เมตตาเจ้ า ว่ า เราคือพระเยโฮวาห์ ผ้ ู โบยตี

7

(FJ) อสค O:H-Q (FH) อสย N:KN; ยรม HL:KK (K) K พศด JH:Q (J) อสค Q:L-R
(H) ยรม FJ:FH (N) K พกษ KF:FK-FJ (O) ยรม HH:KQ; ศคย FJ:Q (Q) ปฐก FR:FN
(L) K พศด JH:KF; สดด QR:O; อสค R:L (R) อสย R:FJ; มคา O:R; กท O:Q; วว KP:FJ
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10 ดูเถิด วันนั% น ดูเถิด มาถึง จะหนี ไปอยู่ บนภู เขาเหมื อนนก
แล้ ว เวลาเช้ าออกมาแล้ ว พลอง เขาแห่ งหุ บเขา ทุ กคนก็ร้ อง
ก็บานแล้ ว ความเย่ อหยิ งก็ผลิ ครวญคราง เพราะความชั วช้ า
ดอก
ของตน
11 ความทารุ ณได้ เจริ ญเป็ น 17 มือทั%งสิ% นจะอ่ อนแอ และเข่ า
พลองชั วร้ าย จะไม่ มี ใครเหลื อ ทั%งหมดจะอ่ อนเหมือนนํา%
อยู่ เลย ประชาชนของเขาก็ไม่ มี 18 เขาทั% งหลายจะคาดเอวไว้
สิ งของของเขาก็ไม่ มี ไม่ มี ใคร ด้ วยผ้ ากระสอบ และความสั น
ร้ องครําครวญเผื อพวกเขาเลย
สะท้ านจะครอบเขาไว้ ความละ12 เวลานั% นมาถึ งแล้ ว วั นนั% นก็ อายจะอยู่ ที ใบหน้ าของเขาทุ ก
ใกล้ เข้ า อย่ าให้ ผ้ ู ซ% ื อดีใจ อย่ าให้ คน และศี รษะของเขาจะล้ าน
ผู้ ขายเสียใจ เพราะพระพิโรธอยู่ หมด
เหนือประชาชนทั%งสิ% นของเธอ
19 เขาจะโยนเงิ นของเขาไปใน
13 เพราะว่ าผู้ ขายจะไม่ ได้ กลั บ ถนน และทองคํา ของเขาจะถู ก
ไปยังสิ งทีเขาได้ ขายไป ขณะเมื อ เอาออกไปเสีย เงินและทองของ
เขายั งมี ชี วิ ตอยู่ เพราะว่ านิ มิ ต เขาไม่ อาจที จะช่ วยเขาให้ พ้ นใน
นั% นก็เกี ยวข้ อ งกั บประชาชนทั% ง วั นแห่ งพระพิ โรธของพระเยโฮมวล และจะไม่ หั นกลั บ และ วาห์ เขาจะให้ หายหิ ว หรือบรรจุ
เพราะความชั วช้ าของเขา จึงจะ ให้ เต็มท้ องด้ วยเงิ นทองก็ไม่ ได้
ไม่ มีผ้ ู ใดรักษาชี วิตไว้ ได้
เพราะว่ า เป็ นสิ งที สะดุ ด ให้ เขา
14 เขาได้ เป่ าแตรแล้ ว และได้ ทําความชั วช้ า
เตรียมทุ กอย่ างไว้ พร้ อม แต่ ไม่ 20 เขานํา ความง ดง าม แห่ ง
มีใครเข้ าสงคราม เพราะว่ าพิโรธ เครื องประดั บของเขามาแสดง
ของเราอยู่ เหนือประชาชนทั% งสิ% น ออกถึงความสง่ าผ่ าเผย และเขา
ของเธอ
สร้ างรูปเคารพด้ วยสิ งทีน่าสะอิด
15 ดาบก็อยู่ ข้างนอก โรคระ- สะเอี ยนและน่ าเกลี ยดน่ าชั งของ
บาดและการกั นดารอาหารก็อยู่ เขาไว้ ภายในเครื องประดั บนั% น
ข้ างใน ผู้ ที อยู่ ในทุ่ งนาจะตาย เพราะฉะนั% นเราจะกระทํา ให้ สิ ง
เสี ยด้ วยดาบ และผู้ ที อยู่ ใน นี% อยู่ ห่างไกลจากเขา
เมื องการกั นดารอาหารและโรค 21 และเราจะมอบสิ งเหล่ านั% นไว้
ระบาดจะกินเสีย
ในมือของชนต่ างด้ าวให้ เป็ นของ
16 แต่ ผ้ ู หนึ งผู้ ใดที รอดตายได้ ริบ และแก่ คนชั วในแผ่ นดินโลก
(FP) อสค Q:O; F ธส N:J (FF) อสย N:Q (FK) F คร Q:KR-JF (FJ) ปญจ L:L
(FH) ยรม H:N; อสค Q:FF-FK (FN) พบญ JK:KJ-KN (FO) อสร R:FN (FQ) ฮบ FK:FK
(FL) อสย J:KH (FR) K พกษ Q:Q-L (KP) F พศด KR:F-K (KF) K พกษ KH:FJ
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ให้ เป็ นของปล้ นได้ และเขาทั% ง ควรแก่ การกระทํา ของเขา และ
หลายจะกระทําให้ เป็ นมลทิน
เขาจะทราบว่ าเราคื อพระเยโฮ22 เราจะหั นหน้ าของเราไปเสี ย วาห์ "
จากเขาด้ วย แล้ วเขาจึงจะกระทํา
เอเสเคียลนิมิตเห็ น
สถานที ลั บของเราให้ มั วหมอง
คนอิ สราเอลไหว้รูปเคารพ
โจรจะเข้ ามาในสถานที ลั บนั% น
ต่ อมาเมื อวั นที ห้ า เดื อนที
และกระทําให้ เป็ นมลทิน
หก ในปี ทีหก ขณะทีข้าพ23 จงทํา โซ่ ตรวน เพราะว่ า เจ้ านั งอยู่ ในเรื อ นของข้ าพเจ้ า
แผ่ นดิ นนั% นเต็ ม ด้ วยคดี ที แปด และพวกผู้ ใหญ่ ของพวกยู ด าห์
เปื% อนด้ วยโลหิ ต และเมืองก็เต็ม นั งอยู่ หน้ าข้ าพเจ้ า พระหั ตถ์
ด้ วยความทารุณ
ขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
24 ฉะนั% นเราจะนําประชาชาติ ที ลงมาบนข้ าพเจ้ า ณ ทีน% ั น
ชั วร้ ายทีสุดมาถือกรรมสิทธิ= บ้าน 2แล้ วข้ าพเจ้ าก็มองดู และดูเถิด
เรื อนของเขา และเราจะให้ ทิ ฐิ มี สั ณฐานอย่ างไฟ เบื% องล่ าง
ของคนที แข็ งแรงนั% นสิ% นสุ ดลง ของส่ วนที ม องเห็ น เป็ นเอวนั% น
และสถานที บริ สุ ท ธิ= ของเขาจะ เป็ นไฟ เหนื อเอวขึ% นไปเหมื อน
เป็ นมลทิน
ความสุ กปลั งประหนึ งทองสั ม25 เมื อการทําลายมาถึง เขาจะ ฤทธิ= ทีแวบวาบ
แสวงหาสันติภาพ แต่ กไ็ ม่ มีเลย
3 ท่ า นยื นส่ วนที มี สั ณฐานเป็ น
26 วิบัติมาถึงแล้ ว วิบัติจะมาถึง มือนั% นออกมาจั บผมของข้ าพเจ้ า
อี ก ข่ าวลื อจะเกิ ดตามข่ าวลื อ ปอยหนึ ง และพระวิ ญญาณได้
เขาจะแสวงหานิ มิ ตจากผู้ พยา- ยกข้ าพเจ้ าขึ% นระหว่ างพิ ภพและ
กรณ์ แต่ พระราชบั ญญั ติ จะ สวรรค์ และนําข้ าพเจ้ ามาถึงเยพิ นาศไปจากปุ โรหิ ต และคํา รูซาเล็มในนิมิ ตของพระเจ้ า มา
ปรึ ก ษาจะปลาตไปจากพวกผู้ ยั งทางเข้ าประตู ด้ านเหนื อของ
ใหญ่
ลานชั% นใน ซึ งเป็ นที ต% ั งรู ปของ
27 กษั ตริ ย์ จะไว้ ทุ กข์ และเจ้ า ความหวงแหน ซึ งกระทําให้ บังนายจะคลุ มกายด้ วยความทอด เกิดความหวงแหน
อาลัย และมือของประชาชนแห่ ง 4ดูเถิด สง่ าราศีของพระเจ้ าของ
แผ่ นดิ นนั% นจะสั นเทา เราจะ อิ สราเอลก็อยู่ ที นั น เหมื อน
กระทํา แก่ เขาตามทางของเขา อย่ างนิ มิ ตที ข้าพเจ้ าได้ เห็นในที
และเราจะพิ พากษาเขาตามสม ราบ

8

(KK) สดด FP:FF (KJ) อสค FR:J-O (KH) ยรม H:Q; ฮบก F:O-FP (KN) อสย NQ:KF
(KO) ลนต KO:FL; พบญ JK:KJ (KQ) ยรม NK:L-FF; อสค Q:H (F) อสค F:K; KP:F
(K) อสค F:H; ดนล Q:R-FP (J) ดนล N:N; กจ L:JR (H) อพย KN:KK; K คร J:FL
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5แล้ วพระองค์ ต รั ส กั บข้ าพเจ้ า 10 ดั ง นั% นข้ า พเจ้ าจึ งเข้ าไปและ
ว่ า "บุ ตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ ย บั ดนี% ได้ เห็น ดูเถิด มีภาพสัตว์เลื% อย
จงเงยหน้ าขึ% นไปดูทางทิศเหนือ" คลานในทุ กรูปแบบ และสั ตว์ที
ข้ าพเจ้ าจึ งเงยหน้ า ขึ% นมองไปดู พึ งรั งเกี ยจและรู ปเคารพทั% งสิ% น
ทางทิ ศเหนื อ และดู เถิ ด ทาง ของวงศ์วานอิ สราเอลปรากฏอยู่
ทิ ศเหนื อของประตู แท่ นบู ชาใน บนผนังโดยรอบ
ทางเข้ า รู ปความหวงแหนนี% อยู่ 11 และมี พวกผู้ ใหญ่ แห่ งวงศ์
ทีนั น
วานอิ ส ราเอลเจ็ ดสิ บคนยื นอยู่
6 และพระองค์ ตรั ส กั บข้ าพเจ้ า ข้ างหน้ ารู ปเหล่ านั% น และมี ยายิ งกว่ านั% นอี กว่ า "บุ ตรแห่ ง อาซั นยาห์ บุ ตรชายชาฟานยื น
มนุ ษย์เอ๋ย เจ้ าไม่ เห็นหรือว่ าเขา อยู่ ในหมู่ พวกเขาทั% งหลาย ต่ าง
ทํา อะไร คื อการกระทํา อั นน่ า ก็มี กระถางไฟอยู่ ในมื อ และ
สะอิ ด สะเอี ยนที ยิ งใหญ่ ซึ งวงศ์ ควั น หนาทึ บแห่ งเครื องบู ช าก็
วานอิ สราเอลกระทํา กั นอยู่ ที นี ขึ% นไปข้ างบน
ซึ งจะทํา ให้ เราออกไปให้ ไกล 12 แล้ วพระองค์ตรัสกั บข้ าพเจ้ า
จากสถานบริสุทธิ= ของเรา แต่ เจ้ า ว่ า "บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย เจ้ าได้
จงหั นกลั บมาอี กแล้ วจะได้ เ ห็ น เห็ นแล้ วมิ ใช่ หรื อว่ า พวกผู้
สิ งที น่ าสะอิ ดสะเอี ยนที ยิ งใหญ่ ใหญ่ ของวงศ์ วานอิ สราเอลกระกว่ านี% อีก"
ทําอะไรอยู่ ในทีมืด ทุ กคนต่ างก็
7และพระองค์ ทรงนําข้ าพเจ้ ามา อยู่ ในห้ องรู ปภาพของตนเพราะ
ถึ งประตู ลาน และเมื อข้ าพเจ้ า เขาทั% งหลายพู ดว่ า `พระเยโฮมองดู ดูเถิด ก็เห็นช่ องหนึ งอยู่ วาห์ ไม่ ทอดพระเนตรเห็ น เรา
ในกําแพง
พระเยโฮวาห์ ท รงทอดทิ% งแผ่ น
8แล้ วพระองค์ ต รั ส กั บข้ าพเจ้ า ดินนี% เสียแล้ ว'"
ว่ า "บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย จงเจาะ 13 พระองค์ ตรั สกับข้ าพเจ้ าด้ วย
เข้ าไปในกําแพง" และเมื อข้ าพ- ว่ า "เจ้ าจงหั นกลับมาอีกแล้ วเจ้ า
เจ้ าได้ เจาะเข้ าไปในกํา แพงแล้ ว จะเห็นสิ งที น่ าสะอิ ดสะเอี ยนซึ ง
ดูเถิด มีประตูอยู่ ประตูหนึ ง
เขากระทํายิ งกว่ านี% อีก"
9 และพระองค์ ตรั ส กั บข้ าพเจ้ า 14 แล้ วพระองค์ ทรงนําข้ าพเจ้ า
ว่ า "จงเข้ าไปดูสิ งทีน่าสะอิดสะ- มาถึ ง ทางเข้ าประตู พระนิ เวศ
เอี ยนอั นชั วร้ ายซึ งเขากระทํากั น ของพระเยโฮวาห์ ด้ านเหนื อและ
ทีนี "
ดูเถิด ทีนั นมีผ้ ู หญิงหลายคนนั ง
(N) ยรม J:K; ศคย N:N-FF (O) ยรม J:O (Q) F พกษ Q:FK (L) โยบ JH:KK; อสย KR:FN
(R) อสค KP:L (FP) อพย KP:H; ลนต FF:FP-FK (FF) อพย KH:F (FK) อสค L:O
(FJ) ยรม R:J; อสค L:O, FN; K ทธ J:FJ (FH) อสค HH:H; HO:R
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หน้ า 1655
เอเสเคียล L, R
ร้ องไห้ อาลัยเจ้ าพ่ อทัมมุ ส
ทู ตสวรรค์ของพระเจ้าอยู่ เบื* อง
15 แล้ วพระองค์ตรัสกั บข้ าพเจ้ า
หลังศัตรู ของอิ สราเอล
ว่ า "โอ บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย เจ้ า
พระองค์ ทรงเปล่ งพระสุ รได้ เห็ นแล้ วใช่ ไหม เจ้ าจงหั น
เสี ยงดั งเข้ าหู ข้าพเจ้ าด้ วยว่ า
กลั บมาอี ก แล้ วจะเห็ น สิ งที น่ า "เจ้ าทั% งหลายผู้ เป็ นพนั กงาน
สะอิ ดสะเอี ยนยิ งกว่ าสิ งเหล่ านี% ประจําเมื อง จงเข้ ามาใกล้ ให้
อีก"
ต่ างคนถื อ อาวุ ธ สํา หรั บทํา ลาย
16 แล้ วพระองค์ ทรงนําข้ าพเจ้ า มาด้ วย"
เข้ ามาในลานชั% นในแห่ งพระ 2และ ดูเถิด มีชายหกคนเข้ ามา
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ ดู เถิ ด จากทางประตูบน ซึ งหั นหน้ าไป
ตรงประตู พระวิ หารของพระเย- ทางเหนื อ ทุ กคนถื ออาวุ ธสํา โฮวาห์ ระหว่ างมุ ข และแท่นบูชา หรับฆ่ ามา มีชายคนหนึ งนุ่ งห่ ม
มี ช ายประมาณยี สิ บห้ าคนหั น ผ้ าป่ าน หนีบหี บเครื องเขียนมา
หลั งให้ พระวิหารแห่ งพระเยโฮ- กั บคนเหล่ านั% นด้ วย และเขาทั% ง
วาห์ หน้ าของเขาหั นไปทางทิศ หลายเข้ าไปยื น อยู่ ที ข้ างแท่ น
ตะวั นออก กํา ลั งนมั สการพระ ทองสัมฤทธิ=
อาทิตย์ตรงทิศตะวันออกนั% น
3 สง่ า ราศี ของพระเจ้ าของอิ ส 17 แล้ วพระองค์ตรัสกั บข้ าพเจ้ า ราเอลได้ เหาะขึ% นไปจากเครู บ
ว่ า "โอ บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย เจ้ า แล้ วซึ งเป็ นที เคยสถิตไปยังธรณี
ได้ เห็ นแล้ วใช่ ไหม ที วงศ์ วาน ประตู พระนิ เวศ
และพระ
ยู ด าห์ ก ระทํา สิ งที น่ า สะอิ ด สะ- องค์ ตรั สเรี ยกชายผู้ ที นุ่ งห่ มผ้ า
เอี ยนซึ งเขากระทํา อยู่ ที นี เป็ น ป่ าน ผู้ ทีหนีบหี บเครื องเขียน
สิ งเล็กน้ อยหรือ ด้ วยว่ าเขากระ- 4 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บเขา
ทํา ให้ แผ่ นดิ นเต็มไปด้ วยความ ว่ า "จงผ่ านไปท่ามกลางนครนั% น
รุ นแรง และกลั บมายั วยุ ให้ เรา ให้ ตลอด คื อตลอดท่ ามกลาง
โกรธแล้ ว ดู เถิ ด เขาทั% งหลาย กรุ งเยรู ซาเล็ม และทํา เครื อง
เอากิ งไม้ มาแตะจมู กของเขา
หมายไว้ บนหน้ าผากของประ18 เพราะฉะนั% น เราจะกระทํา ชาชนที ถอนหายใจ และรํา ไห้
ด้ วยความพิโรธ นัยน์ตาของเรา เพราะสิ งที น่ าสะอิ ดสะเอี ยนทั% ง
จะไม่ ปรานี และเราจะไม่ สงสาร สิ% นที กระทํา กั น ท่ า มกลางนคร
แม้ ว่ าเขาจะร้ องด้ วยเสี ยงอั นดั ง นั% น"
ใส่ หูของเรา เราจะไม่ ฟังเขา"
5และพระองค์ ตรั สกั บคนอื นๆ

9

(FN) อสค L:O; K ทธ J:FJ (FO) K พกษ FO:FH (FQ) ปฐก O:FJ; K พกษ KF:FO
(FL) วนฉ FP:FJ-FH; นฮม F:K (F) อมส J:Q-L (K) ยรม F:FN; อสค FP:K
(J) อสค J:KJ; FP:H (H) อพย FK:Q; มลค J:FO; K คร F:KK (N) F ซมอ R:FN
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หน้ า 1656
ซึ งข้ าพเจ้ าได้ ยินว่ า "จงผ่ านไป ทอดทิ%งแผ่ นดินนี% แล้ ว และพระ
ตลอดนครตามชายคนนั% นไป เยโฮวาห์ ไม่ ทอดพระเนตรอีก'
และฆ่ าฟั นเสี ย นั ยน์ ตาของเจ้ า 10 สําหรับเรา นัยน์ตาของเราจะ
อย่ าได้ ปรานี และเจ้ าอย่ าสงสาร ไม่ ปรานี และเราจะไม่ สงสาร
เลย
แต่ เราจะตอบสนองตามการ
6จงฆ่ าให้ ตายทั% งคนแก่ คน ประพฤติของเขาเหนือศีรษะของ
หนุ่ มๆ สาวๆ ทั%งเด็กๆ และผู้ เขาทั%งหลาย"
หญิง แต่ อย่ าเข้ าใกล้ ผ้ ู ทีมีเครื อง 11 และดู เถิ ด ชายคนที นุ่ งห่ ม
หมาย และจงเริ มต้ นที สถาน ผ้ าป่ านหนี บหี บเครื องเขี ยนนั% น
บริสุทธิ= ของเรา" ดังนั% นเขาจึงตั% ง ได้ นํา ถ้ อยคํา กลั บมากล่ าวว่ า
ต้ นกั บพวกคนแก่ ผ้ ู ซึ งอยู่ หน้ า "ข้ าพระองค์ได้ กระทําตามทีพระ
พระนิเวศนั% น
องค์ทรงบั ญชาข้ าพระองค์ ไว้ น% ั น
7แล้ วพระองค์ ตรั ส กั บพวกเขา แล้ ว"
ว่ า "จงกระทํา ให้ พระนิ เวศเป็ น
การโปรยไฟแห่ งการแก้แค้น
มลทิ น จงทิ% งผู้ ที ถู กฆ่ าให้ เต็ม
เหนือนครเยรู ซาเล็ม
ลาน จงไปเถิด" เขาทั%งหลายจึง
แล้ วข้ าพเจ้ าก็มองดู ดู
ออกไปและฆ่ าฟั นทีในนคร
เถิ ด ที ท้ องฟ้ าซึ งอยู่
8ต่ อมาขณะทีเขากําลังฆ่ าฟั นอยู่ เหนื อศี รษะของเหล่ าเครู บ มี
นั% นเหลือข้ าพเจ้ าแต่ ลาํ พัง ข้ าพ- อะไรปรากฏขึ% นเหนื อเครู บนั% น
เจ้ าก็ซบหน้ าลงถึ งดิ น ร้ องว่ า เหมื อนไพทู รย์ มีสั ณฐานคล้ าย
"อนิจจา องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ พระทีนั ง
เจ้ า พระองค์ จะทรงทํา ลายคน 2และพระองค์ ตรั สกั บชายที นุ่ ง
อิสราเอลทีเหลืออยู่ น% ั นทั%งสิ% นใน ห่ มผ้ าป่ านว่ า "จงเข้ าไปท่ ามการที พระองค์ ทรงระบายความ กลางวงล้ อซึ งอยู่ ภายใต้ เครู บ
กริ% วของพระองค์ เหนื อเยรู ซ า- จงเอามื อ กอบถ่ านคุ จ ากท่ ามเล็มหรือ"
กลางเหล่ าเครู บ นํา ไปโปรย
9แล้ วพระองค์ ต รั ส กั บข้ าพเจ้ า เหนื อนครนั% น" และชายคน
ว่ า "ความชั วช้ าของวงศ์ วาน นั% นก็เข้ าไปท่ ามกลางสายตาของ
อิ สราเอลและยู ด าห์ ใ หญ่ ยิ งนั ก ข้ าพเจ้ า
แผ่ นดินก็เต็มไปด้ วยโลหิ ต และ 3 ฝ่ ายเหล่ า เครู บนั% นยื นที ด้ าน
ความอยุติธรรมก็เต็มนครเพราะ ขวาของพระนิเวศ ขณะเมื อชาย
เขากล่ าวว่ า `พระเยโฮวาห์ ทรง คนนั% นเข้ าไป และเมฆก็คลุมอยู่

10

(O) กดว JF:FN-FQ; พบญ K:JH (Q) อสค Q:KP-KK (L) กดว FH:N; พบญ R:FL
(R) K พกษ FQ:Q; K พศด JO:FH-FO (FP) อสค R:N (FF) สดด FPJ:KP; อสย HO:FP
(F) อสย KF:L-R; ฮบก K:F (K) อพย R:L-FP; สดด FL:FK (J) อสค FP:J; HJ:H
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หน้ า 1657
เอเสเคียล FP
เต็มลานชั% นใน
แสงพลอยเขียว
4และสง่ าราศี ของพระเยโฮวาห์ 10 ลั ก ษณะสั ณฐานวงล้ อทั% งสี
ก็ ข% ึ นจากเครู บไปยั งธรณี ประตู นั% นก็เหมื อนกั น เหมื อนวงล้ อ
พระนิเวศ และพระนิเวศนั% นก็มี ซ้ อนในวงล้ อ
เมฆคลุ มอยู่ เต็ม และลานนั% นก็ 11 เมื อวงล้ อนี% ไป ก็ไปได้ ข้ าง
เต็มไปด้ วยความสุ กใสแห่ งสง่ า หนึ งข้ างใดในข้ างทั% งสี โดยไม่
ราศีของพระเยโฮวาห์
ต้ องหั นเลยในเวลาไป ถ้ าอั น
5 และเสี ยงปี กของเหล่ าเครู บ หน้ ามุ่ งหน้ าไปทางไหน วงล้ อ
นั% นก็ ไ ด้ ยิ น ไปถึ ง ลานชั% นนอก อั น อื นก็ ตามไปโดยไม่ ต้ องหั น
เหมื อนพระสุ รเสี ยงของพระเจ้ า ในขณะทีไป
ผู้ ทรงมหิ ทธิ ฤ ทธิ= เมื อพระองค์ 12 และทั%งตัว ด้ านหลัง มือ ปี ก
ตรัส
และวงล้ อมี นั ยน์ ตาเต็มอยู่ รอบ
6และต่ อมาเมื อพระองค์ มี พระ ทั%งสี น% ั นก็มีวงล้ อของตัว
บั ญชาสั งชายที นุ่ งห่ มผ้ าป่ านว่ า 13 วงล้ อเหล่ านั% น ที ข้าพเจ้ าได้
"จงไปเอาไฟมาจากกลางวงล้ อ ยิ นกั บหู เขาเรียกว่ า "โอ วงล้ อ
และจากกลางเหล่ าเครู บ" ชาย กังหั นเอ๋ย"
คนนั% นก็เข้ าไปยืนอยู่ ข้างๆวงล้ อ 14 มีหน้ าสี หน้ าทั%งนั% น หน้ าแรก
เหล่ านั% น
เป็ นหน้ าเครู บ หน้ าที สองเป็ น
7เครู บตนหนึ งได้ ยื นมื อของตน หน้ ามนุ ษย์ และหน้ าที สามเป็ น
ออกมาระหว่ างเหล่ าเครู บไปยั ง หน้ าสิ งโต และที สี เป็ นหน้ านก
ไฟ ซึ งอยู่ ระหว่ างเหล่ าเครู บ อินทรี
หยิ บไฟขึ% นมาบ้ าง และใส่ มื อ 15 และเหล่ าเครู บก็ เ หาะขึ% น
ของชายทีนุ่ งห่ มผ้ าป่ าน ชายนั% น เป็ นสิ งที มี ชี วิตอยู่ ที ข้าพเจ้ าเคย
ก็นาํ ไฟออกไป
เห็นอยู่ ริมแม่ นาํ% เคบาร์
สิ งที มีชีวิตอยู่ (คือเครู บ)
16 เมื อเหล่ าเครู บไป วงล้ อก็
ตามข้ างไปด้ วย และเมื อเหล่ า
เป็ นตัวแทนพระเจ้า
8ปรากฏว่ า ในเหล่ าเครู บนั% นมี เครู บกางปี กออกเพื อบิ นขึ% นจาก
พิภพ วงล้ อเหล่ านั% นก็ไม่ หั นไป
อะไรอยู่ ใต้ ปีกอย่ างมือมนุ ษย์
9และข้ าพเจ้ ามองดู ดู เถิ ด มี จากข้ างๆเหล่ าเครูบเลย
วงล้ ออยู่ สี อั นข้ างๆเหล่ า เครู บ 17 เมื อเหล่ าเครูบหยุดนิ ง เหล่ า
อยู่ ข้ างเครู บ ตนละหนึ งวงล้ อ วงล้ อก็หยุ ดนิ ง เมื อเหล่ าเครู บ
ลั กษณะของวงล้ อนั% นเหมื อ น เหาะขึ% น เหล่ าวงล้ อก็เหาะขึ% นไป
(H) อสค FP:FL (N) F พกษ Q:R (O) สดด LP:F (Q) มธ FJ:HF-HK (L) อสค FP:KF
(R) ดนล FP:O (FP) สดด JO:O (FF) มธ L:L-FP (FK) วว H:O (FH) F พกษ Q:KR
(FN) อสค FP:FL; ฮชย R:FK (FO) อสค F:FR-KF (FQ) ปฐก K:Q; รม L:K; วว FF:FF
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ด้ วย เพราะว่ าวิ ญญาณของสิ งที หน้ าไปทิศตะวันออก ดูเถิด ที
มีชีวิตอยู่ น% ั นอยู่ ในวงล้ อ
ทางเข้ าประตู มี ผ้ ู ชายอยู่ ยี สิ บห้ า
18 แล้ วสง่ า ราศี ของพระเยโฮ- คน และท่ ามกลางนั% นข้ าพเจ้ า
วาห์ ได้ ไปจากธรณี ป ระตู พ ระ เห็นยาอาซั นยาห์ บุตรชายอั สซู ร์
นิเวศ สถิตเหนือเหล่ าเครูบ
และเป-ลาทียาห์ บุตรชายเบไน19 เมื อเหล่ าเครู บออกไปก็กาง ยาห์ เจ้ านายแห่ งประชาชน
ปี กออกบิ นขึ% นไปจากพิ ภพ 2 และพระองค์ ตรั ส กั บข้ าพเจ้ า
ท่ ามกลางสายตาของข้ าพเจ้ า ว่ า "บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย คน
วงล้ อก็ตามข้ างไปด้ วย และไป เหล่ านี% คื อผู้ ที ออกอุ บายทํา
ยื นอยู่ ที ทางเข้ าประตู ด้ านตะวั น ความบาปผิ ด และเป็ นผู้ ให้ คํา
ออกของพระนิ เ วศแห่ งพระเย- ปรึกษาทีชั วร้ ายในนครนี%
โฮวาห์ และสง่ าราศีของพระเจ้ า 3ผู้ กล่ าวว่ า `เวลายั งไม่ มาใกล้
ของอิ ส ราเอลก็ อ ยู่ เหนื อ เครู บ เลย ให้ เราปลูกบ้ านเถิด นครนี%
เหล่ านั% น
เป็ นหม้ อขนาดใหญ่ และเราเป็ น
20 เหล่ านี% เป็ นสิ งที มี ชี วิตอยู่ ซึ ง เนื% อ'
ข้ าพเจ้ าได้ เห็ น ภายใต้ พระเจ้ า 4โอ บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย เพราะ
แห่ งอิ สราเอลที ริ มแม่ นาํ% เคบาร์ ฉะนั% นจงพยากรณ์ กล่ าวโทษเขา
และข้ าพเจ้ าทราบว่ า เป็ นเหล่ า จงพยากรณ์เถิด"
เครูบ
5พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์
21 เครู บทุ ก ตนมี สี หน้ าและสี ลงมาประทั บบนข้ าพเจ้ า และ
ปี ก และภายใต้ ปี กมี สั ณฐาน พระองค์ ตรั สกั บข้ าพเจ้ าว่ า "จง
เหมือนมือมนุ ษย์
กล่ าวเถิ ดว่ า พระเยโฮวาห์ ตรั ส
22 ส่ ว นสั ณฐานของหน้ าเหล่ า ดั งนี% ว่ า โอ วงศ์ วานอิ สราเอล
นั% น เป็ นหน้ าทั% งรู ปทั% งตั ว ซึ ง เอ๋ย เจ้ าคิดดังนั% น และเรารู้ สิ ง
ข้ าพเจ้ าได้ เห็นที ริมแม่ นาํ% เคบาร์ ทั%งหลายทีเข้ ามาในใจของเจ้ า
เครู บทุ กตนออกตรงไปข้ างหน้ า 6เจ้ าได้ ทวีคนทีเจ้ าได้ ฆ่าในนคร
ของตน
นี% และทิ% งคนที ถู กฆ่ าเต็มตาม
พวกเจ้านายที มุ สา
ถนนหนทางไปหมด
พระวิ ญญาณได้ ยกข้ าพ- 7เพราะฉะนั% นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
เจ้ าขึ% น และนําข้ าพเจ้ ามา พระเจ้ าจึ งตรั สดั งนี% ว่ า คนทั% ง
ยั งประตู ด้ านตะวันออกของพระ หลายที เจ้ าได้ ฆ่ าซึ งเจ้ าได้ ท% ิ งไว้
นิ เ วศแห่ งพระเยโฮวาห์ ซึ งหั น ท่ ามกลางนครนี% เขาทั% งหลาย

11

(FL) อสค FP:H (FR) อสค F:FQ-KF (KP) F พกษ O:KR-JN (KF) อสค FP:L; วว H:Q
(KK) ฮชย FH:R (F) F พกษ FL:FK (K) อสธ L:J; สดด K:F-K (J) ยรม F:FF-FK
(H) อสค J:K; ฮชย O:N (N) กดว FF:KN-KO (O) K พกษ KF:FO (Q) มคา J:K-J
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หน้ า 1659
เอเสเคียล FF
เป็ นเนื% อ และนครนี% เป็ นหม้ อ อยู่ นั% นสิ% นสุ ด เลยที เ ดี ย วหรื อ
ขนาดใหญ่ แต่ เราจะนําเจ้ าออก พระเจ้ าข้ า"
มาจากท่ามกลางนั% น
คนสัตย์ซือบางคน
8องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
จะได้รอดพ้น
ว่ า เจ้ ากลั วดาบ และเราจะนํา 14 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
ดาบมาเหนือเจ้ า
มายังข้ าพเจ้ าอีกว่ า
9เราจะนํา เจ้ าออกมาจากท่ าม- 15 "บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย พี น้อง
กลางนั% น และมอบเจ้ าไว้ ในมื อ ของเจ้ า คื อพี น้ องของเจ้ าเอง
ของคนต่ างด้ าว และจะทํา การ คื อญาติ ที มี สิ ทธิ= ไถ่ คื น สิ% นทั% ง
พิพากษาลงโทษเจ้ า
วงศ์ วานอิ ส ราเอลหมดด้ วยกั น
10 เจ้ าจะถู กดาบล้ มลง เราจะ คื อบุ คคลที ชาวเยรู ซาเล็ ม ได้
ลงโทษเจ้ าที พรมแดนอิ สราเอล กล่ าวว่ า `เจ้ าทั% งหลายจงเหิ น
และเจ้ าจะได้ ทราบว่ าเราคื อพระ ห่ างไปจากพระเยโฮวาห์ แผ่ น
เยโฮวาห์
ดิ นนี% ทรงมอบไว้ แก่ เราเป็ น
11 นครนี% จะไม่ ใช่ หม้ อขนาด กรรมสิทธิ= '
ใหญ่ ของเจ้ า ทีเจ้ าจะเป็ นเนื% อใน 16 เพราะฉะนั% น จงกล่ าวว่ า
ท่ ามกลางนั% น เราจะพิ พากษา `องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
เจ้ าทีพรมแดนอิสราเอล
ดังนี% ว่า แม้ เราได้ ย้ายเขาให้ ห่าง
12 และเจ้ าจะทราบว่ า เราคื อ ออกไปอยู่ ท่ ามกลางประชาชาติ
พระเยโฮวาห์ เพราะเจ้ ามิได้ ดาํ - ทั% งหลาย แม้ เราได้ กระจายเขา
เนิ นตามกฎเกณฑ์ ของเรา หรื อ ไปอยู่ ท่ ามกลางประเทศทั% งปวง
ปฏิบัติตามคําตัดสินของเรา แต่ เราก็จะเป็ นสถานบริสุทธิ= อันเล็ก
ได้ ประพฤติ ตามลั กษณะท่ าทาง สําหรับเขาในประเทศทีเขาจะได้
ของประชาชาติ ท% ั งหลายที อยู่ ไปอยู่ '
รอบเจ้ า"
อิ สราเอลจะกลับคืนมา
13 อยู่ มา เมื อข้ าพเจ้ ากํา ลั ง
และรับความรอด
พยากรณ์ อยู่ เป-ลาทียาห์ บุตร 17 เพราะฉะนั% น จงกล่ าวว่ า
ชายเบไนยาห์ ก ็ส% ิ นชี วิ ต แล้ ว `องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
ข้ าพเจ้ าก็ ซบหน้ าลงถึ ง ดิ นร้ อง ดังนี% ว่า เราจะรวบรวมเจ้ ามาจาก
เสี ยงดั งว่ า "องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ชนชาติท% ั งหลาย และชุ มนุ มเจ้ า
พระเจ้ า เจ้ าข้ า พระองค์จะทรง จากประเทศที เจ้ ากระจั ดกระกระทํา ให้ คนอิ ส ราเอลที เหลื อ จายไปอยู่ น% ั น และเราจะมอบ
(L) โยบ J:KN; สภษ FP:KH (R) พบญ KL:JO; K พกษ KH:H (FP) K พกษ KN:FR-KF
(FF) อสค FF:J (FK) ลนต KO:HP; F พกษ FF:JJ (FJ) กดว FH:JN-JQ; พบญ Q:H
(FN) ยรม KH:F-N; อสย ON:N (FO) ลนต KO:HH; พบญ JP:J (FQ) อสค KL:KN
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หน้ า 1660
แผ่ นดินอิสราเอลให้ แก่ เจ้ า'
ไปจากกลางนคร ไปสถิตอยู่ บน
18 และเขาจะมาทีนั น เขาจะเอา ภู เ ขาซึ งอยู่ ทางด้ านตะวั น ออก
สิ งที น่ ารั งเกี ยจทั% งสิ% นของเมื อง ของนครนั% น
นั% น และสิ งที น่ าสะอิ ดสะเอี ยน 24 ต่ อมา พระวิ ญญาณได้ ยก
ทั% งสิ% นของเมื องนั% นออกไปเสี ย ข้ าพเจ้ าขึ% น และนํา ข้ าพเจ้ ามา
จากทีนั น
ด้ วยนิ มิ ตโดยพระวิ ญญาณของ
19 และเราจะให้ จิ ต ใจเดี ยวแก่ พระเจ้ าถึ งเมื องเคลเดี ย มาสู่
เขา และเราจะบรรจุ จิตวิญญาณ พวกทีถูกกวาดไปเป็ นเชลย แล้ ว
ใหม่ ไว้ ในเจ้ า เราจะนํา ใจหิ น นิ มิ ตที ข้ าพเจ้ าได้ เห็ น นั% นก็ ข% ึ น
ออกไปเสียจากเนื% อของเขา และ ไปจากข้ าพเจ้ า
จะให้ ใจเนื% อแก่ เขา
25 ข้ าพเจ้ าจึ งได้ บอกถึ งบรรดา
20 เพื อเขาจะดํา เนิ นตามกฎ สิ งต่ า งๆซึ งพระเยโฮวาห์ ทรง
เกณฑ์ของเรา และรักษากฎของ สํา แดงแก่ ข้ าพเจ้ าให้ พวกที ถู ก
เราและกระทําตาม เขาทั%งหลาย กวาดไปเป็ นเชลยทราบ
จะเป็ นประชาชนของเรา และเรา
หมายสําคัญถึงเวลาที ยู ดาห์
จะเป็ นพระเจ้ าของเขาทั%งหลาย
ออกจากเยรู ซาเล็ม
21 แต่ คนเหล่ า นั% นที ใจของเขา
พระวจนะของพระเยดํา เนิ น ตามจิ ต ใจแห่ งสิ งที น่ า
โฮวาห์ มาถึงข้ าพเจ้ าว่ า
รั งเกี ยจของเขาและสิ งที น่ าสะ- 2"บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย เจ้ าอาศัย
อิ ดสะเอี ยนของเขา เราจะตอบ อยู่ ท่ ามกลางวงศ์ วานที มั กกบฏ
สนองต่ อวิ ถี ท างของเขาเหนื อ ผู้ มีตาเพื อดู แต่ ดูไม่ เห็น ผู้ มีหู
ศี รษะของเขาเอง องค์ พระผู้ เพื อฟั ง แต่ ฟังไม่ ได้ ยิน เพราะ
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสดังนี% แหละ"
เขาทั% งหลายเป็ นวงศ์ วานที มั ก
สง่ าราศี ของพระเจ้า
กบฏ
ออกจากกลางนครเยรู ซาเล็ม
3เพราะฉะนั% น บุ ตรแห่ งมนุ ษย์
เอ๋ ย เจ้ าจงจั ดเตรี ยมข้ าวของ
เอเสเคียลถู กนํากลับไปยัง
สํา หรั บตนเพื อการถู กกวาดไป
เมืองเคลเดีย
22 แล้ วเหล่ าเครู บก็กางปี กออก เป็ นเชลย และจงไปเป็ นเชลยใน
วงล้ อก็อยู่ ข้างๆ และสง่ าราศี เวลากลางวั น ท่ า มกลางสายตา
ของพระเจ้ าของอิ ส ราเอลก็ อ ยู่ ของเขา เจ้ าจะต้ องไปเป็ นเชลย
จากสถานที ของเจ้ าไปยั ง อี ก ที
เหนือสิ งเหล่ านั% น
23 สง่ าราศี ของพระเยโฮวาห์ ข% ึ น หนึ งในสายตาของเขา บางทีเขา

12

(FL) อสค FF:KF (FR) พบญ JP:O; K พศด JP:FK (KP) สดด FPN:HN (KF) ปญจ FF:R
(KK) อสค F:FR-KP (KJ) มธ KJ:JQ-KH:K (KH) K พกษ K:FO (KN) อสค K:Q; J:H
(K) พบญ R:Q; สดด QL:HP; อสย F:KJ (J) ยรม FJ:F; อสค JJ:FF; ลก FJ:L-R
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เอเสเคียล FK
อาจจะพินิจพิเคราะห์ ดูได้ แม้ ว่า นั% น ได้ พู ดกั บเจ้ ามิ ใช่ หรื อว่ า
เขาเป็ นวงศ์วานทีมักกบฏ
`เจ้ าทําอะไร'
4เจ้ าจงเอาข้ าวของของเจ้ าออก 10 จงกล่ าวแก่ เขาว่ า `องค์ พระ
มาในเวลากลางวันท่ามกลางสาย ผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส ดั ง นี% ว่ า
ตาของเขา เหมื อนข้ าวของเพื อ ภาระเกี ยวกั บเจ้ านายคนนั% นใน
การถู กกวาดไปเป็ นเชลย เจ้ าจง เยรู ซาเล็ม และวงศ์ วานอิ สราออกไปในเวลาเย็ น ท่ า มกลาง เอลทั%งหมดซึ งอยู่ ในนครนั% น'
สายตาของเขา ออกไปอย่ างผู้ 11 จงกล่ าวว่ า `ข้ าพเจ้ าเป็ น
ถู กกวาดไปเป็ นเชลย
หมายสํา คั ญสําหรั บท่ าน ที
5 จงเจาะกํา แพงท่ า มกลางสาย ข้ าพเจ้ าได้ กระทําแล้ วนี% เขาทั% ง
ตาของเขา แล้ วออกไปตามรู หลายจะถู กกระทําอย่ างเดียวกัน
กําแพงนั% น
เขาจะถู กกวาดไปเป็ นเชลย'
6 จงยกข้ าวของใส่ บ่ าของเจ้ า 12 และเจ้ านายคนนั% นผู้ อยู่
ท่ ามกลางสายตาของเขา แล้ ว ท่ ามกลางเขาจะยกข้ าวของขึ% น
แบกออกไปในเวลามื ด เจ้ าจง ใส่ บ่าในเวลามืดและออกไป เขา
คลุมหน้ าเสีย เพื อเจ้ าจะไม่ เห็น ทั% งหลายจะเจาะกํา แพงและนํา
พื% นดิ น เพราะเรากระทําเจ้ าให้ ออกไปทางนั% น ท่านจะคลุมหน้ า
เป็ นหมายสํา คั ญแก่ วงศ์ วาน ของท่ าน เพื อว่ าท่ านจะไม่ แล
อิสราเอล"
เห็นแผ่ นดินด้ วยตาของท่านเอง
7ข้ าพเจ้ าก็กระทําตามที ข้าพเจ้ า 13 และเราจะกางข่ ายของเรา
รับบัญชามา ข้ าพเจ้ านําข้ าวของ คลุมท่าน และท่านจะติดกับของ
ออกมาในเวลากลางวัน เหมือน เรา และเราจะนํา ท่ านเข้ าไปใน
ข้ าวของเพื อการถู กกวาดไปเป็ น บาบิโลนแผ่ นดินของคนเคลเดี ย
เชลย ในเวลาเย็นข้ าพเจ้ าก็เจาะ ถึ งกระนั% นท่ า นจะยั งแลไม่ เห็ น
กํา แพงด้ วยมื อ ของข้ าพเจ้ าเอง แผ่ นดินนั% น และท่านจะต้ องตาย
ข้ าพเจ้ าออกไปในเวลามืด แบก ทีนั น
สั ม ภาระของข้ าพเจ้ าไปท่ า ม- 14 บรรดาผู้ ที อยู่ รอบท่ า นนั% น
กลางสายตาของเขา
เราจะกระจายเขาไปตามลมทุ ก
8ในเวลาเช้ า พระวจนะของพระ ทิ ศานุ ทิ ศ รวมทั% งผู้ ช่ วยและ
เยโฮวาห์ มาถึงข้ าพเจ้ าว่ า
บรรดากองทัพของท่ านด้ วยและ
9"บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ย วงศ์ วาน เราจะชั กดาบออกไล่ ตามเขาไป
อิ ส ราเอลคื อวงศ์ วานที มั ก กบฏ 15 และเมื อเราให้ เขากระจั ด
(H) อสค FK:FK (N) K พกษ KN:H (O) F ซมอ KL:L (Q) ยรม JK:L-FK; มธ KF:O-Q
(L) อสค FK:F-J (FP) K พกษ R:KN (FF) ยรม FN:K (FK) K พกษ KN:H; ยรม JR:H
(FJ) โยบ FR:O; สดด FF:O (FH) K พกษ KN:H-N; อสค N:K (FN) สดด R:FO
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กระจายไปอยู่ ท่ า มกลางประชา 20 และเมื องที มี คนอาศั ยอยู่ จะ
ชาติ และกระจายเขาไปตาม ถู กทิ% งไว้ เสี ยเปล่ า และแผ่ น
ประเทศต่ างๆ เขาจึงจะทราบว่ า ดิ นนั% นก็จะรกร้ าง และเจ้ าจะ
เราคือพระเยโฮวาห์
ทราบว่ าเราคือพระเยโฮวาห์ "
16 แต่ เราจะละบางคนในพวก 21 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
เขาไว้ จากดาบ จากการกั นดาร มาถึงข้ าพเจ้ าว่ า
อาหาร และจากโรคระบาด เพื อ 22 "บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย สุภาษิต
เขาจะได้ เล่ าถึ งการกระทําอั นน่ า ซึ งเจ้ าทั% งหลายมี ที กล่ าวถึ งแผ่ น
สะอิ ดสะเอี ยนทั% งสิ% นของเขา ดิ นอิ สราเอลว่ า `วั นนั% นก็ไกล
ท่ า มกลางประชาชาติ ซึ งเขาไป ออกไป และนิ มิ ตทุ กเรื องก็
อยู่ น% ั น และเขาจะทราบว่ า เรา เหลว' นั% น เจ้ าหมายว่ ากระไร
คือพระเยโฮวาห์ "
23 เพราะฉะนั% น จงบอกเขาว่ า
การเป็ นเชลยและ
`องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
ดั งนี% ว่ า เราจะให้ สุ ภาษิ ตบทนี%
การร้างเปล่ าใกล้เข้ามาแล้ว
17 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ สิ% นสุ ดเสี ยที เขาจะไม่ ใช้ เป็ น
สุ ภาษิ ตอี กในอิ สราเอล แต่ จง
มาถึงข้ าพเจ้ าอีกว่ า
18 "บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย จงรั บ กล่ าวแก่ เขาว่ า วั นนั% นก็ใกล้ แค่
ประทานอาหารของเจ้ าด้ วยตั ว คืบ และนิมิตทุ กเรื องก็จะสําเร็จ
สั น และดื มนํา% ด้ วยความสะทก 24 เพราะจะไม่ มี นิ มิ ตปลอม
สะท้ านและด้ วยความระมัดระวัง หรือคําทํานายประจบประแจงใน
19 และกล่ า วแก่ ประชาชนของ วงศ์วานอิสราเอลอีกเลย
แผ่ นดิ นนั% นว่ า องค์ พระผู้ เป็ น 25 แต่ เราคือพระเยโฮวาห์ จะพูด
เจ้ าพระเจ้ าตรั ส ดั ง นี% เกี ยวกั บ คํา ที เราจะพู ด และจะต้ องเป็ น
พลเมื องแห่ งกรุ งเยรู ซาเล็มและ ไปตามคํานั% น จะไม่ ล่าช้ าต่ อไป
เกี ยวกั บ แผ่ นดิ น อิ สราเอลว่ า อี ก แต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ
เขาจะรั บประทานอาหารของเขา เจ้ าตรัสว่ า โอ วงศ์วานทีมักกบฏ
เอ๋ ย ในสมั ยของเจ้ านี แหละ
ด้ วยความระมัดระวัง และดื มนํา%
ด้ วยอกสั นขวั ญหาย เพราะว่ า เราจะลั นวาจาและจะกระทําตาม
สารพั ดทีมีอยู่ ในแผ่ นดินของเขา นั% น'"
จะสู ญหายไปหมด เนื องด้ วย 26 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
ความรุ นแรงของคนทั% งปวงที อยู่ มายังข้ าพเจ้ าอีกว่ า
27 "ดู เถิ ด บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย
ในแผ่ นดินนั% น
(FO) อสค O:L-FP (FL) ลนต KO:KO (FR) F พกษ FQ:FP-FK (KP) อสย J:KO; Q:KJ
(KK) ยรม KJ:JJ-HP (KJ) ยอล K:F; ศฟย F:FH (KH) F พกษ KK:FF-FJ
(KN) กดว FH:KL-JH; อสย FH:KH; ดนล R:FK (KQ) อสย KL:FH-FN; ดนล FP:FH
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วงศ์ วานของอิ ส ราเอลกล่ า วว่ า 6เขาทั% งหลายเห็ นนิ มิ ตเท็จและ
`นิ มิ ตที เขาเห็นเป็ นเรื องของอี ก ทํานายมุ สา เขากล่ าวว่ า `พระ
หลายวันข้ างหน้ า และเขาพยา- เยโฮวาห์ ตรัสว่ า' ในเมื อพระเยกรณ์ถึงเวลาทีห่างไกลโน้ น'
โฮวาห์ มิ ได้ ทรงใช้ เขาไป เขา
28 เพราะฉะนั% น จงกล่ าวแก่ เขา ทําให้ คนอื นหวั งว่ าเขาจะรั บรอง
ว่ า องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า ถ้ อยคําของเขา
ตรั สดั งนี% ว่ า บรรดาถ้ อยคําของ 7เจ้ าได้ เคยเห็นนิ มิ ตเท็จ และ
เราจะไม่ ล่ าช้ าอี กต่ อไปเลย แต่ เคยทํานายมุ สามิใช่ หรือ ในเมื อ
วาจาที เราลั นออกมานั% นจะต้ อง เจ้ ากล่ าวว่ า `พระเยโฮวาห์ ตรั ส
เป็ นไปจริ ง องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ว่ า' ทั%งทีเรามิได้ พูดเลย"
พระเจ้ าตรัสดังนี% แหละ"
8เพราะฉะนั% นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
บรรดาผู พ้ ยากรณ์เท็จ
พระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า "เพราะเจ้ า
กล่ าวเท็จ และได้ เห็ น นิ มิ ตมุ ส า
ต้องระวังตัว
พระวจนะของพระเยโฮ- องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
ว่ า เพราะฉะนั% นดู เถิ ด เราเป็ น
วาห์ มาถึงข้ าพเจ้ าว่ า
2"บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย เจ้ าจง ปฏิปักษ์กับเจ้ า
พยากรณ์ ก ล่ า วโทษผู้ พยากรณ์ 9มื อของเราจะต่ อสู้ ผู้ พยากรณ์
ของอิ สราเอลที พยากรณ์ และ ผู้ เห็ นนิ มิ ตเท็จและผู้ ให้ คํา ทํา กล่ าวแก่ คนเหล่ านั% นที พยากรณ์ นายมุ สา เขาจะไม่ ได้ เข้ าอยู่ ใน
ตามอําเภอใจของตนว่ า `จงฟั ง สภาแห่ งประชาชนของเรา หรือ
ขึ% นทะเบี ยนอยู่ ในทะเบี ยนของ
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ '
3องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส วงศ์วานอิสราเอล และเขาจะไม่
ดั งนี% ว่ า วิบัติ แก่ ผ้ ู พยากรณ์โฉด ได้ เข้ าในแผ่ นดินอิสราเอล และ
เขลา ผู้ ติ ดตามวิ ญญาณของตน เจ้ าจะทราบว่ า เราคื อ องค์ พระ
ผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
เอง และไม่ เคยได้ เห็นอะไรเลย
4โอ อิสราเอลเอ๋ย ผู้ พยากรณ์ 10 เพราะว่ า เออ เพราะว่ าเขา
ของเจ้ าเหมื อนสุ นั ขจิ% งจอก ทั% งหลายได้ นาํ ประชาชนของเรา
ให้ หลง โดยกล่ าวว่ า `สันติภาพ'
ท่ามกลางสิ งปรักหั กพัง
5เจ้ าไม่ ได้ ข% ึ นไปถึงทีชาํ รุด และ เมื อไม่ มี สั นติ ภาพเลย และ
ไม่ ได้ สร้ างรั% วต้ นไม้ เพื อวงศ์วาน เพราะว่ า เมื อมี คนสร้ างกํา แพง
อิ สราเอล เพื อให้ ต% ั งอยู่ ได้ ใน ดูเถิด คนอื นก็ฉาบด้ วยปูนขาว
11 จงกล่ า วแก่ ผ้ ู ที ฉาบปู น ขาว
สงครามในวันแห่ งพระเยโฮวาห์

13

(KL) อสค FK:KJ-KN (K) K พศด FL:FL-KH; อสย R:FN (J) ยรม KJ:F; มธ KJ:FJ-KR
(H) พซม K:FN; มคา K:FF (N) อพย FQ:R-FJ (O) พคค K:FH (Q) อสค FJ:K-J
(L) ยรม NP:JF-JK (R) สดด FPF:Q (FP) K พกษ KF:R (FF) โยบ KQ:KF; สดด FF:O
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นั% นว่ า กําแพงนั% นจะพัง จะมีฝน สั นติ ภาพ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
ตกท่ วม และเจ้ า โอ ลู กเห็ บ พระเจ้ าตรัสดังนี% แหละ
ใหญ่ เอ๋ ย จะตกลงมา และลม 17 เจ้ า บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย เจ้ า
พายุจะฉีกมัน
จงมุ่ งหน้ า ต่ อ สู้ บรรดาบุ ตรสาว
12 ดูเถิด เมื อกําแพงพังลง เขา แห่ งชนชาติของเจ้ า ผู้ พยากรณ์
จะไม่ พู ดกั บท่ านหรื อว่ า `ปู น ตามอํา เภอใจของตนเอง จง
ขาวที เจ้ าได้ ฉาบนั% น อยู่ ที ไหน พยากรณ์กล่ าวโทษเขา
เล่ า'
18 และกล่ าวว่ า องค์ พระผู้
13 เพราะฉะนั% นองค์ พระผู้ เป็ น เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า
เจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า เรา วิ บัติ แห่ งหญิ งที เย็บปลอกไสยจะกระทํา ให้ ลมพายุ ฉี กมั นด้ วย ศาสตร์ สาํ หรั บใส่ ช่ อ งแขนเสื% อ
ความกริ% วของเรา และด้ วยความ ทั% งสิ% น และทําผ้ าคลุ มศี รษะให้
โกรธของเราจะมี ฝนท่ วม ด้ วย คนทุ กขนาดเพื อล่ าวิญญาณ เจ้ า
ความกริ% วของเราจะมี ลู ก เห็ บ จะล่ าวิ ญญาณซึ งเป็ นของประใหญ่ ทาํ ลายเสีย
ชาชนของเรา และจะรั กษาวิ ญ14 และเราจะพั ง กํา แพงซึ งเจ้ า ญาณอื นๆให้ คงชี วิ ตอยู่ เพื อผล
ฉาบด้ วยปู นขาวนั% น และให้ พั ง กําไรของเจ้ าหรือ
ลงถึ งดิ น รากกําแพงนั% นจึ งจะ 19 เจ้ าจะกระทํา ให้ เรามั วหมอง
ปรากฏ เมื อกําแพงพั ง เจ้ าทั% ง ท่ามกลางประชาชนของเรา ด้ วย
หลายจะพิ นาศอยู่ ที กลางกําแพง เห็ น แก่ ข้ าวบาร์ เ ลย์ เพี ยงหลาย
และเจ้ าจะทราบว่ า เราคื อพระ กํา มื อ และขนมปั งเพี ยงหลาย
เยโฮวาห์
ชิ% น เพื อสั งหารคนที ไม่ สมควร
15 เราจะให้ ความพิ โรธของเรา จะตาย และไว้ ชี วิตคนที ไม่ ควร
สํา เร็จบนกําแพง และบนคน จะมี ชี วิ ตอยู่ โดยการมุ สาของ
เหล่ า นั% นที ฉาบกํา แพงด้ วยปู น เจ้ าต่ อประชาชนของเราที ฟั ง
ขาว และเราจะพู ดกั บเจ้ าว่ า คํามุ สานั% น
`กํา แพงไม่ มี อี กแล้ ว ผู้ ที ฉาบ 20 ด้ วยเหตุ น% ี องค์ พระผู้ เป็ น
ปูนขาวก็ไม่ มีด้วย'
เจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า ดู เถิ ด
16 คื อผู้ พยากรณ์แห่ งอิ สราเอล เราต่ อ สู้ ปลอกไสยศาสตร์ ของ
ซึ งพยากรณ์เกี ยวถึ งกรุ งเยรู ซา- เจ้ า ซึ งเจ้ าใช้ ล่ าวิญญาณเพื อให้
เล็ ม และได้ เห็ นนิ มิ ต แห่ ง สั นติ เขาบิ นไป และเราจะฉี กปลอก
ภาพของเมื องนั% น ในเมื อไม่ มี ไสยศาสตร์ น% ั นเสี ยจากแขนของ
(FK) พบญ JK:JQ; วนฉ R:JL (FJ) ลนต KO:KL; สดด FPQ:KN (FH) สดด FF:J
(FN) นหม H:J; สดด OK:J (FO) ยรม N:JF; อสค FJ:FP (FQ) วนฉ H:H; K พกษ KK:FH
(FL) ยรม H:FP; K ทธ H:J (FR) F ซมอ K:FO-FQ; สภษ KL:KF (KP) อสค FJ:L-R
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เจ้ าทั% งหลาย และเราจะปล่ อย ความชั วช้ าไว้ ข้างหน้ าเขา ควรที
วิญญาณเหล่ านั% นไป คือวิญญาณ เราจะยอมตัวให้ เขาถามเราหรือ
ทีเจ้ าล่ าเพื อให้ เขาบินไป
4เพราะฉะนั% นจงพู ดกั บเขาและ
21 ผ้ าคลุ ม ของเจ้ าเราก็ จ ะฉี ก กล่ าวแก่ เขาว่ า องค์ พระผู้ เป็ น
เสียด้ วย และช่ วยประชาชนของ เจ้ าพระเจ้ าตรัสดังนี% ว่า คนใดใน
เราให้ พ้ นจากมื อของเจ้ า และ วงศ์ วานอิ สราเอลเอารู ปเคารพ
เขาจะไม่ เป็ นเหยื อในมื อของเจ้ า ของเขาไว้ ในใจ และวางสิ งทีสะต่ อไป และเจ้ าจะทราบว่ าเราคือ ดุ ดให้ ทํา ความชั วช้ าไว้ ข้ างหน้ า
พระเยโฮวาห์
เขาและยั งมาหาผู้ พยากรณ์ เรา
22 เพราะเจ้ าได้ กระทํา ให้ คน คื อ พระเยโฮวาห์ จะตอบเขาเอง
ชอบธรรมท้ อใจด้ วยการมุ สา ทั%ง ด้ วยเรื องรู ปเคารพมากมายของ
ที เราไม่ ได้ กระทํา ให้ เขาเศร้ าใจ เขานั% น
เลย และเจ้ าได้ ทาํ ให้ มือของคน 5เพื อเราจะได้ ยึดจิ ตใจของวงศ์
ชั วแข็งแรงขึ% น เพื อมิ ให้ เขาหั น วานอิสราเอล ผู้ เหิ นห่ างไปจาก
กลั บจากทางชั วของเขา โดย เราทุ กคนด้ วยเรื องรู ป เคารพ
สัญญาว่ าเขาจะได้ ชีวิตรอด
ของเขา
23 เพราะฉะนั% นเจ้ าจะไม่ ได้ เห็น 6 เพราะฉะนั% นจงกล่ า วแก่ วงศ์
เรื องเหลวไหลหรื อทํา นายเหตุ วานอิ สราเอลว่ า องค์ พระผู้
การณ์ ในอนาคตอี ก ด้ วยว่ าเรา เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า จง
จะช่ วยประชาชนของเราให้ พ้ น กลั บใจและหั นกลั บจากรู ปเคาจากมือของเจ้ า แล้ วเจ้ าจะทราบ รพของเจ้ าเสี ย และจงหั นหน้ า
ว่ าเราคือพระเยโฮวาห์ "
ของเจ้ าเสี ยจากบรรดาสิ งที น่ า
พระเจ้าทรงตักเตื อน
สะอิดสะเอียนของเจ้ า
7เพราะว่ าคนใดในวงศ์ วานอิ สพวกผู ใ้ หญ่ของอิ สราเอล
พวกผู้ ใหญ่ ของอิ สรา- ราเอล หรื อคนต่ างด้ าวคนใดที
เอลบางคนมาหาข้ าพ- อาศั ยอยู่ ในอิ สราเอล ผู้ ซึ งแยก
ตั วเขาจากเรา ยึ ดเอารู ปเคารพ
เจ้ า และมานั งอยู่ หน้ าข้ าพเจ้ า
2 และพระวจนะของพระเยโฮ- ของเขาไว้ ในใจของเขา และวาง
สิ งที สะดุ ด ให้ ทํา ความชั วช้ าไว้
วาห์ มาถึงข้ าพเจ้ าว่ า
3"บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย คนเหล่ า ตรงหน้ าของเขา แล้ วยังจะมาหา
นี% ได้ ยึ ดเอารู ปเคารพของเขาไว้ ผู้ พยากรณ์เพื อขอถามเขาเกี ยว
ในใจ และวางสิ งที สะดุ ดให้ ทํา กั บเรา เราคื อพระเยโฮวาห์ จะ
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(KF) อสค FJ:R (KK) ยรม H:FP (KJ) พบญ FL:KP; มคา J:O (F) K พกษ O:JK
(K) F พกษ FH:H; อมส J:Q (J) ยรม FQ:F-K; อฟ N:N (H) F พกษ KF:KP-KN
(N) ฮชย FP:K; ศคย Q:FF-FH (O) F ซมอ Q:J; F พกษ L:HQ (Q) อพย FK:HL
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ตอบเขาเอง
เราก็ จ ะเหยี ยดมื อ ของเราออก
8และเราจะมุ่ งหน้ าของเราต่ อสู้ เหนือแผ่ นดินนั% น และจะทําลาย
คนนั% น เราจะทําให้ เขาเป็ น อาหารหลั กเสี ย และจะส่ งการ
หมายสํา คั ญและเป็ นคํา ภาษิ ต กั น ดารอาหารมาเหนื อแผ่ นดิ น
และจะตั ดเขาออกเสี ยจากท่าม- นั% น และจะตั ดมนุ ษย์ และสั ตว์
กลางประชาชนของเรา และเจ้ า ออกเสียจากแผ่ นดินนั% น
จะทราบว่ าเราคือพระเยโฮวาห์
14 ถึงแม้ ว่ามนุ ษย์ท% ังสามนี% คือ
9 และถ้ าผู้ พยากรณ์ ถู ก หลอก โนอาห์ ดาเนียล และโยบ อยู่ ใน
ลวงกล่ าวคํา หนึ งคํา ใด เราคื อ แผ่ นดินนั% น เขาก็จะเอาแต่ ชี วิต
พระเยโฮวาห์ ได้ ลวงผู้ พยากรณ์ ของตนให้ พ้ นเท่ านั% น
ออก
คนนั% น และเราจะเหยียดมือของ มาด้ วยความชอบธรรมของเขา
เราออกต่ อสู้ เขา และจะทํา ลาย องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
เขาเสี ยจากท่ ามกลางอิ สราเอล ดังนี%
ประชาชนของเรา
15 ถ้ าเรากระทํา ให้ สั ตว์ ร้ ายทั% ง
10 เขาทั% งหลายจะต้ องทนรั บ หลายผ่ านแผ่ นดินนั% น และพวก
โทษเพราะความชั วช้ าของเขา มันทําให้ แผ่ นดินเสียไป เพื อให้
โทษของผู้ พยากรณ์และโทษของ เป็ นที รกร้ าง จนไม่ มี ผ้ ู ใดผ่ าน
ผู้ ขอถามจะเหมือนกัน
เข้ าไปได้ เพราะสัตว์ร้ายนั% น
11 เพื อว่ าวงศ์ วานอิ ส ราเอลจะ 16 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
ไม่ หลงเจิ นไปจากเราอี ก หรื อ ตรั สว่ า เรามี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด
ไม่ กระทํา ตั วให้ มลทิ น ด้ วยการ แม้ ว่าบุ รุ ษทั% งสามอยู่ ในแผ่ นดิ น
ละเมิ ดทั% งหลายของตนอี ก แต่ นั% น เขาทั%งหลายจะช่ วยบุตรชาย
เขาทั% งหลายจะเป็ นประชาชน หญิงให้ รอดพ้ นไม่ ได้ เฉพาะตัว
ของเรา และเราจะเป็ นพระเจ้ า เขาเองจะรอดพ้ นไปได้ แต่
ของเขา องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ แผ่ นดินนั% นจะรกร้ างเสีย
เจ้ าตรัสดังนี% "
17 หรื อ ถ้ าเรานํา ดาบมาเหนื อ
นครเยรู ซาเล็มจะไม่ รอดพ้น
แผ่ นดินนั% น และกล่ าวว่ า `ดาบ
12 และพระวจนะของพระเยโฮ- เอ๋ ย จงผ่ านแผ่ นดิ นนั% นไปโดย
ตลอด' เพื อเราจะตัดมนุ ษย์และ
วาห์ มาถึงข้ าพเจ้ าอีกว่ า
13 "บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย เมื อ สัตว์ออกเสียจากแผ่ นดินนั% น
แผ่ น ดิ น กระทํา บาปต่ อเราโดย 18 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
ประพฤติ ละเมิ ดอย่ างน่ าเศร้ าใจ ตรัสว่ า แม้ บุรุษทั%งสามจะอยู่ ใน
(L) อสค FN:Q (R) K ซมอ FK:FF-FK (FP) ปฐก H:FJ; กดว N:JF (FF) พบญ FJ:FF
(FJ) อสร R:O; อสย KH:KP (FH) ปฐก O:L; ฮบ FF:Q (FN) ลนต KO:KK; F พกษ KP:JO
(FO) มธ FL:FR-KP; ยก N:FO (FQ) ลนต KO:KN; ยรม KN:R (FL) อสค FH:FH
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นั% น เรามีชี วิตอยู่ แน่ ฉันใด เขา เห็ นทางและการกระทํา ของเขา
ทั% งหลายจะช่ วยบุตรทั%งชายหญิง เจ้ าจะเบาใจในเรื องการร้ ายซึ ง
ให้ รอดพ้ นไม่ ได้ เฉพาะตั วเขา เราได้ นาํ มาเหนือเยรูซาเล็ม คือ
เองจะรอดพ้ นไปได้
บรรดาสิ งที เราได้ นํา มาเหนื อ
19 หรื อถ้ าเราส่ งโรคระบาดเข้ า นครนั% น
มาในแผ่ นดิ นนั% น และเทความ 23 คนเหล่ านั% นจะทํา ให้ เจ้ าเบา
เดื อดดาลของเราออกเหนื อ ใจ เมื อเจ้ าได้ เห็ นทางและการ
เมื องนั% นด้ วยโลหิ ต เพื อตั ด กระทําทั%งหลายของเขาแล้ ว และ
มนุ ษย์ และสั ตว์ ออกเสี ยจาก เจ้ าจะทราบว่ า เรามิ ได้ กระทํา
แผ่ นดินนั% น
บรรดาสิ งที เราได้ กระทํา ไว้ แล้ ว
20 ถึ งแม้ ว่ า โนอาห์ ดาเนี ยล ในนครนั% นด้ วยปราศจากเหตุ ผล
และโยบอยู่ ในแผ่ นดิ นนั% น องค์ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสว่ า เรา ดังนี% แหละ"
มีชีวิตอยู่ แน่ ฉันใด เขาทั%งหลาย
เยรู ซาเล็มถู กทําลายเหมือน
จะช่ วยบุ ตรทั% งชายหญิ งให้ รอด
ต้นองุ่ นที ถู กไฟเผาเสีย
พ้ นไม่ ได้ เขาจะช่ วยเฉพาะชี วิต
พระวจนะของพระเยโฮของเขาให้ รอดพ้ นได้ ด้ วยความ
วาห์ มาถึงข้ าพเจ้ าว่ า
ชอบธรรมของเขา
2"บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย ต้ นเถา
21 เพราะองค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ องุ่ นวิ เศษกว่ าต้ นไม้ อื น และ
เจ้ าตรัสดังนี% ว่า จะรุนแรงยิ งกว่ า วิ เศษกว่ าไม้ กิ งหนึ งซึ งอยู่ ท่ ามนั% นสักเท่าใด เมื อเราส่ งการพิ- กลางต้ นไม้ ในป่ าหรือ
พากษาอั นร้ ายกาจทั% งสี ประการ 3 เขาเอาไม้ ต้ นเถาองุ่ นไปทํา
ของเรามาเหนื อกรุ ง เยรู ซาเล็ ม อะไรบ้ างหรื อ คนเอาไปทํา ขอ
คือดาบ การกันดารอาหาร สัตว์ สําหรับแขวนภาชนะอันใดหรือ
ร้ ายและโรคระบาด เพื อตั ด 4ดู เถิ ด เขาใช้ เป็ นฟื นใส่ ไฟ
มนุ ษย์ และสั ตว์ ออกเสี ยจาก เมื อไฟไหม้ ปลายทั% งสองแล้ ว
เมืองนั% น
กลางก็เป็ นถ่ าน จะใช้ ประโยชน์
22 ดู เถิ ด แม้ จะมี คนรอดตาย อะไรได้ หรือ
เหลื ออยู่ ในนครนั% น นําเอาบุตร 5ดูเถิด เมื อมันยังดีอยู่ กม็ ิได้ ใช้
ชายและบุ ต รสาวทั% งหลายของ ประโยชน์ อะไร เมื อถู กไฟไหม้
เขาออกมา ดู เถิ ด เมื อเขาทั% ง เป็ นถ่ านแล้ วยิ งมีประโยชน์ น้ อย
หลายออกมาหาเจ้ า เจ้ าจะได้ ลง จะใช้ ทาํ อะไรได้ บ้างเล่ า
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(FR) อสค N:FK (KP) โยบ N:FR-KH (KF) ยรม FN:K-J (KK) พบญ H:JF; อสย O:FJ
(KJ) ปฐก FL:KK-JJ; พบญ L:K (K) พบญ JK:JK-JJ; สดด LP:L-FO; พซม K:FJ
(J) ยรม KH:L; มธ N:FJ (H) สดด LP:FO; อสย KQ:FF
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6เพราะฉะนั% นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า สะดื อ และเขาก็มิ ได้ ใช้ นํา% ล้ าง
พระเจ้ าจึ งตรั สดั งนี% ว่ า ต้ นเถา ชําระเจ้ า มิ ได้ เอาเกลื อถู มิ ได้
องุ่ นซึ งอยู่ ท่ ามกลางต้ นไม้ ในป่ า เอาผ้ าพันเจ้ าไว้
เราทิ% งให้ มั น เป็ นฟื นใส่ ไ ฟเสี ย 5ไม่ มี ตาสั กดวงหนึ งสงสารเจ้ า
ฉั นใด เราจะทิ% งชาวเยรู ซาเล็ม ที จะเมตตาเจ้ าและกระทํา สิ ง
ฉันนั% น
เหล่ านี% ให้ เจ้ า แต่ เจ้ าถู กทอดทิ%ง
7เราจะมุ่ งหน้ า ของเราต่ อสู้ เขา ในพื% นทุ่ ง เพราะในวันทีเจ้ าเกิด
แม้ ว่ า เขาจะหนี อ อกจากไฟอั น นั% นเจ้ าเป็ นทีรังเกียจ
หนึ ง ไฟอี กอั นหนึ งก็ยั งจะเผา 6และเมื อเราผ่ านเจ้ าไป เห็นเจ้ า
ผลาญเขา และเมื อเรามุ่ งหน้ า ดิ% นกระแด่ วๆอยู่ ในกองโลหิ ต
ของเราต่ อสู้ เขา เจ้ าจะทราบว่ า ของเจ้ า เราก็พูดกั บเจ้ าในกอง
เราคือพระเยโฮวาห์
โลหิ ตของเจ้ าว่ า `จงมี ชี วิ ตอยู่ '
8องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส เออ เราก็พู ดกั บเจ้ าในกอง
ว่ า เราจะกระทําให้ แผ่ นดิ นนั% น โลหิ ตของเจ้ าว่ า `จงมีชีวิตอยู่ '
รกร้ างไป เพราะเขาได้ ประพฤติ 7 เราได้ กระทํา ให้ เจ้ าทวี คู ณ
ละเมิด"
เหมือนอย่ างพืชในท้ องนา เจ้ าก็
เยรู ซาเล็มเหมือนหญิงแพศยา เติ บโตและสูงขึ% นจนเป็ นสาวเต็ม
ตัว ถันของเจ้ าก็ก่อรูปขึ% นมาและ
คือไม่ สตั ย์ซือ
พระวจนะของพระเย- ขนของเจ้ าก็งอก ทั% งๆที เจ้ า
โฮวาห์ มายั งข้ าพเจ้ าอี ก เคยเปลือยเปล่ าและล่ อนจ้ อน
8และเมื อเราผ่ านเจ้ าไปอี กครั% ง
ว่ า
2"บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย จงให้ หนึ งและมองดูเจ้ า ดูเถิด เจ้ ามี
เยรู ซาเล็มทราบถึงสิ งที น่าสะอิด อายุ ร้ ู จั กรั กแล้ ว เราก็ขยายชาย
เสื% อคลุ มเจ้ าและปกคลุ มความ
สะเอียนของตัวเธอเอง
3และกล่ าวว่ า องค์ พระผู้ เป็ น เปลื อยเปล่ าของเจ้ าไว้ องค์
เจ้ าพระเจ้ าตรั สอย่ างนี% แก่ เยรู - พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส ว่ า
ซาเล็มว่ า ดั% งเดิมและกําเนิดของ เออ เราก็ปฏิ ญาณและกระทํา
เจ้ าเป็ นแผ่ นดิ นของคนคานาอั น พั นธสั ญญากั บเจ้ า และเจ้ าก็
พ่ อของเจ้ าเป็ นคนอาโมไรต์และ เป็ นของเรา
9และเราก็เอาเจ้ าอาบนํา% ล้ าง
แม่ ของเจ้ าเป็ นคนฮิตไทต์
4พู ดถึ งกําเนิ ดของเจ้ า ในวั นที โลหิ ตเสี ยจากเจ้ า และเจิ มเจ้ า
เจ้ าเกิ ด มานั% นเขามิ ไ ด้ ตั ด สาย ด้ วยนํา% มัน

16

(O) อสย N:F-O (Q) อสค FH:L (L) อสย O:FF; ยรม KN:FP-FF; ศฟย F:FL
(K) ฮชย L:F (J) ปฐก FF:KN; ยชว KH:FH (H) ปฐก FN:FJ (N) อสย HR:FN; พคค K:FF
(O) อพย K:KH-KN (Q) ปฐก KK:FQ; อพย F:Q (L) พบญ Q:O-L (R) สดด NF:Q
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10 เราแต่ งตั ว เจ้ าด้ วยเสื% อปั ก สถานสู ง ประดั บอย่ างหรู หรา
และเอารองเท้ าหนั งของตั ว แล้ วก็เล่ นชู้ อยู่ บนนั% น ไม่ เคยมี
แบดเจอร์สวมให้ เจ้ า เราพันเจ้ า เหมื อนอย่ างนี% ต่ อไปก็ไม่ มี
ไว้ ด้วยผ้ าป่ านเนื% อละเอียด และ เหมือน
คลุมเจ้ าไว้ ด้วยผ้ าไหม
17 เจ้ ายังเอาเครื องรูปพรรณอัน
11 เราแต่ งตัวเจ้ าด้ วยเครื องอา- งามของเจ้ า ซึ งเป็ นทองคําของ
ภรณ์ สวมกําไลมือให้ เจ้ า และ เราและเงิ นของเรา ซึ งเราได้ ให้
เราสวมสร้ อยคอให้ เจ้ า
แก่ เจ้ า แล้ วเจ้ าสร้ างเป็ นรู ป
12 เราเอาเพชรพลอยเม็ ดหนึ ง ผู้ ชายสําหรับเจ้ า และเจ้ าก็เล่ นชู้
ใส่ หน้ าผากเจ้ า และใส่ ต้ ุ มหู ทีหู อยู่ กับรูปเหล่ านั% น
ของเจ้ า และสวมมงกุ ฎงามไว้ 18 เจ้ าเอาเครื องแต่ งตัวที ปักไป
บนศีรษะของเจ้ า
ห่ มรูปเหล่ านั% นไว้ และวางนํา% มัน
13 เราก็ประดั บเจ้ าด้ วยทองคํา และเครื องหอมของเราไว้ ข้ าง
และเงิ น และเสื% อผ้ าของเจ้ าก็ หน้ ามัน
เป็ นผ้ าป่ านเนื% อละเอียด ผ้ าไหม 19 อาหารที เราให้ แก่ เจ้ าก็
และผ้ าปั ก เจ้ ากินยอดแป้ ง นํา%
เหมือนกั น คื อเราเลี% ยงเจ้ าด้ วย
ผึ% งและนํา% มัน เจ้ างามเลิศทีเดียว ยอดแป้ ง นํา% มันและนํา% ผึ% ง เจ้ าก็
และเจ้ าเจริญขึ% นเป็ นชั% นจ้ าว
เอามาวางข้ างหน้ ามั น ให้ เป็ น
14 ชื อเสี ยงของเจ้ าก็ ลื อไป กลิ นหอมที พึงใจ และก็เป็ น
ท่ ามกลางประชาชาติ เพราะ อย่ างนั% น องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ
ความงามของเจ้ า ด้ วยความงาม เจ้ าตรัสดังนี% แหละ
นั% นก็สมบู รณ์ทีเดี ยว เนื องจาก 20 ยิ งกว่ านั% นอี ก เจ้ าได้ นาํ บุตร
ความสง่ า งามที เราได้ ทุ่ มเทให้ ชายของเจ้ าและบุ ตรสาวของเจ้ า
เจ้ า องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า ซึ งเจ้ าได้ ให้ บั ง เกิ ด มาเพื อเรา
ตรัสดังนี% แหละ
และเจ้ าก็ได้ ถวายบูชาแก่ มันเพื อ
15 แต่ เจ้ าวางใจในความงาม ให้ มั นเผาผลาญ การเล่ นชู้ ของ
ของเจ้ า และได้ เล่ นชู้ เพราะชื อ เจ้ าเป็ นสิ งเล็กน้ อยอยู่ หรือ
เสี ยงของเจ้ า ไม่ ว่ าผู้ ใดจะผ่ าน 21 เจ้ าจึ งได้ ฆ่ าลู กของเราถวาย
มา เจ้ าก็ให้ หลงระเริ งไปด้ วย แก่ รูปเหล่ านั% นโดยให้ ลุยไฟ
การเล่ นชู้ ของเจ้ า
22 และในการอั นน่ า สะอิ ดสะ16 เจ้ าเอาเสื% อผ้ าของเจ้ าบ้ าง เอี ยนของเจ้ าและการเล่ นชู้ ของ
และเจ้ าได้ สร้ างบรรดาปู ช นี ย- เจ้ า เจ้ ามิ ได้ ระลึกถึงวันที เจ้ ายัง
(FP) อสค FO:Q (FF) ปฐก KH:KK; สภษ F:R (FJ) พบญ L:L (FH) พบญ H:O-L
(FN) อสย HL:F; ยรม Q:H (FO) K พกษ KJ:Q (FQ) อพย JK:F-H (FL) อสค FO:FP
(FR) ฮชย K:L-FJ (KP) ปฐก FQ:Q; อพย FJ:K (KF) สดด FPO:JQ (KK) ยรม K:K
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เด็กอยู่ เมื อเจ้ าเปลื อยเปล่ าและ แผ่ นดิ นคานาอั นกั บคนเคลเดี ย
ล่ อนจ้ อน และมั วหมองอยู่ ใน ถึ ง แม้ กั บแผ่ นดิ นนี% เจ้ าก็ ยั ง ไม่
กองเลือดของเจ้ า
อิ มใจ
23 ต่ อมาภายหลั งจากความชั ว 30 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
ร้ ายทั% งสิ% นของเจ้ า (องค์ พระผู้ ตรั สว่ า แหมใจของเจ้ าเป็ นโรค
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สว่ า วิ บั ติ รักเสียจริงๆในเมื อเจ้ ากระทําสิ ง
วิบัติแก่ เจ้ า)
เหล่ านี% ซึ งเป็ นการกระทํา ของ
24 เจ้ าได้ สร้ างห้ องหลั งคาโค้ ง หญิงแพศยาไพร่ ๆ
สํา หรั บตั ว ถนนทุ กสายเจ้ าก็ 31 คื อสร้ างห้ องหลั งคาโค้ งไว้ ที
สร้ างสถานทีสูงสําหรับตัว
หั วถนนทุ กแห่ ง และสร้ างสถาน
25 หั วถนนทุ กแห่ งเจ้ าสร้ างที สูง ที สู งของเจ้ าไว้ ตามถนนทุ กสาย
ของเจ้ า และเอาความงามของ ถึ ง กระนั% นเจ้ าก็ ยั ง ไม่ เหมื อ น
เจ้ ามาทําลามก อ้ าเท้ าของเจ้ าให้ หญิ งแพศยา เพราะเจ้ าดู หมิ น
ผู้ ที ผ่ านไปมาไม่ ว่าใคร และทวี สินจ้ าง
การเล่ นชู้ ของเจ้ า
32 เป็ นภรรยาที แพศยาจั ด ดู ซิ
26 เจ้ าได้ เล่ นชู้ กับคนอียิปต์ ซึ ง ยอมรั บรองแขกแปลกหน้ าแทน
เป็ นเพื อนบ้ านที มั กมากของเจ้ า ทีจะรับรองสามี
ทวี การเล่ นชู้ ของเจ้ าเพื อกระทํา 33 ผู้ ชายย่ อมให้ ของแก่ หญิ ง
ให้ เรากริ% ว
แพศยาทุ กคน แต่ เจ้ ากลั บให้
27 ดู เถิ ด เราจึ งเหยี ยดมื อของ สิ งของแก่ คนรักทั%งหลายของเจ้ า
เราออกต่ อสู้ เจ้ า และลดอาหาร ทุ กคน ให้ สินบนชั กให้ เขาเข้ ามา
ส่ วนแบ่ งของเจ้ าลง และมอบเจ้ า จากทุ กด้ านเพื อการเล่ นชู้ ของ
ไว้ ให้ แก่ พวกที เกลี ยดเจ้ าให้ เขา เจ้ า
กระทํา ตามใจชอบ คื อบรรดา 34 ฉะนั% น เจ้ าจึงผิดกับหญิงอื น
บุ ตรสาวคนฟี ลิ สเตี ย ผู้ ซึ งละ- ในเรื องการเล่ นชู้ ของเจ้ า ไม่ มี
อายในความประพฤติ อั นลามก ใครมาวิ ง วอนให้ เล่ น ชู้ และเจ้ า
ของเจ้ า
กลั บให้ สิ นจ้ าง ขณะเมื อไม่ มี ผ้ ู
28 เจ้ ายั งเล่ นชู้ กั บคนอั ส ซี เรี ย ใดให้ สินจ้ างแก่ เจ้ า เพราะฉะนั% น
ด้ วยเพราะว่ าเจ้ าไม่ ร้ ู จักอิ ม เออ เจ้ าจึงแตกต่ างกัน
เจ้ าเล่ นชู้ กั บเขาทั% งหลาย ถึ ง 35 เหตุฉะนี% โอ แพศยาเอ๋ย จง
กระนั% นเจ้ าก็ยังไม่ อิ มใจ
ฟั งพระวจนะของพระเยโฮวาห์
29 เจ้ ายังทวีการเล่ นชู้ ของเจ้ าใน 36 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
(KJ) อสค K:FP (KH) K พกษ KF:J-Q (KN) ปฐก JL:FH (KO) อพย JK:H; พบญ KR:FO
(KQ) พบญ KL:HL (KL) วนฉ FP:O (KR) วนฉ K:FK (JP) สภษ R:FJ (JF) ฮชย FK:FF
(JK) ยรม K:KN (JJ) ปฐก JL:FO (JN) อสย F:KF; ยรม J:F (JO) พคค F:R; ศฟย J:F
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ตรัสดังนี% ว่า เพราะความโสโครก ก้ อนหิ นและฟั นเจ้ าด้ วยดาบของ
ของเจ้ าก็เทออกเสี ยแล้ ว และ เขา
การเปลื อ ยเปล่ าของเจ้ าก็ เ ผย 41 และเขาจะเอาไฟเผาบ้ าน
ออก โดยการเล่ นชู้ ของเจ้ ากั บ เรื อนของเจ้ า
และทํา การ
คนรั กของเจ้ า และกั บบรรดา พิ พ ากษาลงโทษเจ้ าท่ า มกลาง
รู ปเคารพซึ งเป็ นสิ งที น่ า สะอิ ด สายตาของผู้ หญิ ง เป็ นอั น มาก
สะเอี ยนของเจ้ า และโดยโลหิ ต เราจะกระทํา ให้ เจ้ าหยุ ด เล่ น ชู้
ลูกของเจ้ าทีเจ้ าถวายให้ แก่ มัน
และเจ้ าจะไม่ ให้ สินจ้ างอีกต่ อไป
37 เพราะฉะนั% น ดู เถิ ด เราจะ 42 เราจะระบายความกริ% วของ
รวบรวมคนรักของเจ้ าทั%งสิ% น ซึ ง เราใส่ เจ้ าให้ หมด ความหวงเป็ นผู้ ที เจ้ าเพลิดเพลิ นด้ วย ทุ ก แหนจะพรากจากเจ้ าไป เราจะ
คนทีเจ้ ารัก และทุ กคนทีเจ้ า สงบและไม่ กริ% วอีกเลย
เกลียด เราจะรวบรวมเขาให้ มา 43 เพราะว่ าเจ้ ามิ ได้ ระลึ กถึ งวั น
ต่ อสู้ เจ้ าจากทุ กด้ านและจะเผย เมื อเจ้ ายั งเด็ก แต่ ได้ กระทําให้
ความเปลื อ ยเปล่ าของเจ้ าต่ อ เรากลั ดกลุ้ มด้ วยสิ งเหล่ านี% ทั% ง
หน้ าเขา เพื อเขาจะได้ เห็นความ สิ% น องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
เปลือยเปล่ าทั%งสิ% นของเจ้ า
ตรัสว่ า เพราะฉะนั% น ดูเถิด เรา
38 และเราจะพิ พากษาเจ้ าดั งที จะตอบสนองต่ อวิ ถี ทางของเจ้ า
เขาพิ พากษาหญิ งที ล่ วงประเวณี เหนื อศี รษะเจ้ า แล้ วเจ้ าจะมิ ได้
และกระทําให้ โลหิ ตตก และเรา ประพฤติการชั วช้ าลามกเพิ มเข้ า
จะนํา เอาโลหิ ตแห่ งความกริ% ว กั บการอั นน่ า สะอิ ดสะเอี ยนทั% ง
และความหวงแหนมาเหนือเจ้ า
สิ% นของเจ้ าหรอก
39 และจะมอบเจ้ าไว้ ในมื อชู้
44 ดู เถิ ด ทุ กคนที ใช้ สุ ภาษิ ต
ของเจ้ า เขาจะทําลายห้ องหลัง- จะใช้ สุ ภ าษิ ต ต่ อไปนี% ในเรื อง
คาโค้ งของเจ้ าลง และจะทําลาย เจ้ าคือ `แม่ เป็ นอย่ างไร ลูกสาว
สถานที สู งของเจ้ า เขาจะปลด ก็เป็ นอย่ างนั% น'
เอาเสื% อผ้ าของเจ้ า และจะเอา 45 เจ้ าเป็ นลู ก สาวของแม่ ของ
เครื องรู ปพรรณอั นงามของเจ้ า เจ้ า ผู้ เกลี ยดสามี และบุ ตรของ
ไปเสีย ปล่ อยให้ เจ้ าเปลือยเปล่ า ตน เจ้ าเป็ นสาวคนกลางของพี
และล่ อนจ้ อน
และน้ องสาวของเจ้ า ผู้ เกลียดชั ง
40 เขาทั% งหลายจะนํา ฝู ง คนมา สามีและบุตรของตน แม่ ของเจ้ า
ต่ อสู้ เจ้ า และเขาจะขว้ างเจ้ าด้ วย เป็ นคนฮิ ตไทต์ พ่ อของเจ้ าเป็ น
(JQ) ยรม H:JP; อสค KJ:R-FP (JL) ปฐก JL:FF (JR) อสย J:FO-KH; ฮชย K:J
(HP) ฮบก F:O-FP; ยน L:N-Q (HF) พบญ FJ:FO (HK) K ซมอ KF:FH; อสย F:KH
(HJ) สดด QL:HK; ยรม K:JK (HH) F ซมอ KH:FJ; อสค FO:J (HN) พบญ N:R; FK:JF
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คนอาโมไรต์
และโดยการอันน่ าสะอิดสะเอียน
46 และพี สาวของเจ้ าคื อสะมา- ทั% งสิ% นที เจ้ าทํา นั% น ก็กระทํา ให้
เรี ย ผู้ อยู่ กั บบุ ตรสาวเหนื อเจ้ า พี และน้ องสาวของเจ้ าดู เหมื อน
ทางด้ านซ้ าย และน้ องสาวของ ชอบธรรม
เจ้ า ผู้ อยู่ ทางด้ านขวาของเจ้ า 52 เจ้ าผู้ ซึ งได้ พิ พากษาพี และ
คือโสโดมกับลูกสาวของเธอ
น้ องสาวของเจ้ า จงทนรับความ
47 ถึงกระนั% น เจ้ าก็ไม่ ได้ ดาํ เนิน อั บอายขายหน้ าของเจ้ าเองด้ วย
ตามทางทั% งหลายของเขา หรื อ เพราะบาปของเจ้ าซึ งเจ้ าได้ ทํา
กระทํา ตามการอั นน่ าสะอิ ดสะ- นั% นน่ าสะอิ ดสะเอี ยนยิ งกว่ าเขา
เอี ยนของเขา แต่ เพราะว่ านั น ไปอี ก เขาจึ งมี ความชอบธรรม
เป็ นเรื องเล็ ก น้ อยเกิ น ไปแล้ ว มากกว่ าเจ้ า เออ เจ้ าจงฉงนสนแล้ วเจ้ าก็ ท รามกว่ า พวกเขาใน เท่ ห์ ไปด้ วย และจงทนรั บความ
บรรดาวิถีทางของเจ้ า
อั บอายขายหน้ าของเจ้ า เพราะ
48 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า เจ้ าได้ ก ระทํา ให้ พี และน้ องสาว
ตรั สว่ า เรามี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด ของเจ้ าดูเหมือนชอบธรรม
โสโดมน้ องสาวของเจ้ ากั บบุ ตร 53 เมื อเราจะให้ เขากลับสู่ สภาพ
สาวของเขาก็มิ ได้ กระทําอย่ างที เดิ ม ทั% งสภาพเดิ มของโสโดม
เจ้ าและลูกสาวของเจ้ าได้ กระทํา
และบุ ตรสาวและสภาพเดิ มของ
49 ดู เถิ ด นี แหละเป็ นความชั ว สะมาเรี ยและบุ ตรสาว เราก็จะ
ช้ าของโสโดมน้ องสาวของเจ้ าคือ ให้ เจ้ ากลั บสู่ สภาพเดิ ม ของเจ้ า
ตั วเธอและลู กสาวของเธอมี ท่ามกลางเขาด้ วย
ความจองหอง มีอาหารเหลือรับ 54 เพื อเจ้ าจะทนรั บความอั บ
ประทานและมี ความสบายเกิ น อายขายหน้ าของเจ้ า และละอาย
ไม่ ชู กาํ ลั งมื อคนยากจนและคน สิ งทีเจ้ ากระทําแล้ วทั%งสิ% นให้ เป็ น
ขัดสน
การปลอบใจแก่ เขา
50 เขาหยิ งยโสและกระทําสิ งน่ า 55 เมื อส่ วนพี และน้ องสาวของ
สะอิดสะเอียนต่ อหน้ าเรา เพราะ เจ้ า โสโดมกั บบุ ตรสาวของเธอ
ฉะนั% นเราจึ งเอาเขาออกไปเสี ย จะได้ กลั บสู่ สภาวะเดิ มของตน
ให้ พ้นๆตามทีเราเห็นว่ าดี
และสะมาเรี ย กั บบุ ต รสาวของ
51 สะมาเรียไม่ ได้ ทาํ บาปถึงครึ ง เธอจะกลั บสู่ สภาวะเดิ มของตน
ของเจ้ า แต่ เจ้ าได้ ทวี การอั นน่ า ส่ วนเจ้ า และบุ ตรสาวของเจ้ าจะ
สะอิ ดสะเอี ยนยิ งกว่ าเขาทั% งสอง กลับไปยังสภาวะเดิมของเจ้ า
(HO) อสค FO:NF (HQ) F พกษ FO:JF (HL) มธ FP:FN (HR) ปฐก FR:R; สดด FJL:O
(NP) ปฐก FJ:FJ; ลนต FL:KK (NF) ลก FK:HQ-HL; รม J:R-KP (NK) มธ Q:F-N
(NJ) โยบ HK:FP; สดด FH:Q (NH) ยรม K:KO; อสค FH:KK-KJ (NN) มลค J:H
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56 ในสมั ยที เจ้ าเย่ อหยิ งอยู่ น% ั น ทราบว่ าเราคือพระเยโฮวาห์
ปากของเจ้ าไม่ ได้ กล่ าวถึงโสโดม 63 เพื อเจ้ าจะจํา ได้ และสนเท่ ห์
น้ องสาวของเจ้ ามิใช่ หรือ
และเพราะความละอายของเจ้ า
57 คื อก่ อนความชั วร้ ายของเจ้ า เจ้ าจะไม่ อ้ าปากพู ดอี ก เมื อ
จะได้ เผยออก เหมือนเวลาทีเจ้ า เราลบมลทินบาปทุ กสิ งที เจ้ าได้
เป็ นสิ งที น่ า ตํา หนิ แก่ บุ ตรสาว กระทํา มาแล้ ว องค์ พระผู้ เป็ น
ของซี เรียและบรรดาผู้ ที อยู่ ล้ อม เจ้ าพระเจ้ าตรัสดังนี% "
รอบเธอ คือบุตรสาวของฟี ลิสคําอุปมาเรื อง
เตี ยผู้ ที อยู่ ล้ อมรอบซึ งดู ห มิ น
นกอิ นทรี สองตัว
เจ้ า
พระวจนะของพระเย58 เจ้ าต้ องรั บโทษความชั วช้ า
โฮวาห์ มายังข้ าพเจ้ าว่ า
ลามกของเจ้ าและการอั นน่ าสะ- 2"บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย จงยก
อิ ดสะเอี ยนของเจ้ า พระเยโฮ- ปริ ศนาและกล่ า วเป็ นคํา อุ ปมา
วาห์ ตรัสดังนี% แหละ
แก่ วงศ์วานอิสราเอล
59 เพราะองค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ 3ว่ า องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
เจ้ าตรัสดังนี% ว่า เราจะกระทําแก่ ตรั สดั งนี% ว่ า มี นกอิ นทรี มหึ มา
เจ้ าอย่ างที เจ้ าได้ กระทําแล้ วนั% น ตั วหนึ ง ปี กใหญ่ และขนปี กก็
ผู้ ดู หมิ นคํา ปฏิ ญาณและหั ก ยาว มี ขนมากมายหลายสี มา
พันธสัญญา
ยั งเลบานอนและจิ กยอดต้ นสน
60 ถึ งกระนั% น เราจะระลึ กถึ ง สีดาร์
พั นธสั ญญาของเรา ซึ งเราทําไว้ 4มั นหั กยอดกิ งอ่ อนแล้ วก็คาบ
กั บเจ้ าในสมั ยเมื อเจ้ ายั งสาวอยู่ ไปยั งแผ่ นดิ นพาณิชย์ และวางไว้
และเราจะสถาปนาพั น ธสั ญญา ในหั วเมืองของพ่ อค้ าทั%งหลาย
นิรันดร์ไว้ กับเจ้ า
5 แล้ วมั นก็ เ อาเมล็ ด พื ชแห่ ง
61 แล้ วเจ้ าจะระลึ ก ถึ ง ทางทั% ง แผ่ นดิ น ไปปลู กไว้ ในที ดิ นอุ ดม
หลายของเจ้ า และมี ความละ- มั นเอาเมล็ดไว้ ข้างนํา% มากหลาย
อาย เมื อเจ้ ารั บทั% งพี และน้ อง ตั% งไว้ อย่ างกับกิ งต้ นหลิว
สาวของเจ้ า และเรามอบให้ แก่ 6 เมล็ ดก็ ง อกขึ% นมาและเติ บโต
เจ้ าเป็ นบุ ตรสาว แต่ ไม่ ใช่ ตาม ขึ% นเป็ นเถาองุ่ นเตี% ย แผ่ แขนง
พันธสัญญาซึ งทําไว้ กับเจ้ า
ไพศาล แขนงทั%งหลายของต้ นนี%
62 เราจะสถาปนาพั น ธสั ญ ญา ก็ทอดมายั งตั วนกอิ นทรี และ
ของเราไว้ กั บเจ้ า และเจ้ าจะ รากก็ยั งคงอยู่ ใต้ มั น เมล็ดจึ ง

17

(NO) อสย ON:N (NQ) อสค JO:JQ (NL) ปฐก H:FJ (NR) ยรม K:FR (OP) อสค FO:L
(OF) โยบ HK:N-O (OK) ดนล R:KQ (OJ) อสร R:O (K) วนฉ R:L-FN (J) อสค FQ:Q
(H) อสย HJ:FH; ยรม NF:FJ (N) K พกษ KH:FQ; ยรม JQ:F (O) สภษ FO:FL-FR
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บั งเกิ ดเป็ นเถา แตกแขนงสาขา 12 "บั ด นี% จงกล่ า วแก่ วงศ์ วานที
และออกใบ
มั กกบฏนั% นว่ า ท่านทั% งหลายไม่
7แต่ มี นกอิ นทรี ตั วมหึ มาอี กตั ว ทราบหรื อว่ า สิ งเหล่ านี% มี ความ
หนึ ง มีปีกใหญ่ และมีขนมาก ดู หมายว่ ากระไร จงบอกเขาว่ า ดู
เถิด องุ่ นเถานั% นชอนรากมาหา เถิ ด กษั ตริ ย์กรุ งบาบิ โลนได้ มา
นกอิ นทรี ตั วนี% และแตกแขนง ยังกรุงเยรู ซาเล็ม และกวาดเอา
ตรงมาทีมัน เพื อให้ มันรดนํา% ให้ กษั ตริ ย์และเจ้ านายทั% งหลายพา
จากร่ องทีปลูกอยู่ น% ั น
มายังกษัตริย์ทีกรุงบาบิโลน
8 นกได้ ย้ ายมั น ไปปลู ก ไว้ ในที 13 และพระองค์ ได้ ท รงเอาเชื% อ
ดิ นดี ใกล้ นาํ% มากหลาย เพื อให้ พระวงศ์ ผ้ ู หนึ งและทําพั นธสั ญแตกแขนงและบั งเกิ ดผล และ ญากั บท่ านผู้ นั% นให้ เขาปฏิ ญาณ
เป็ นเถาองุ่ นทีมีเกียรติ
ตั ว คนสํา คั ญๆของแผ่ นดิ น
9เจ้ าจงกล่ าวว่ า องค์ พระผู้ พระองค์ได้ กวาดต้ อนเอาไป
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสดังนี% ว่า เถา 14 เพื อว่ าราชอาณาจั กรนั% นจะ
นั% นจะเจริ ญขึ% นได้ หรื อ นกนั% น ตําต้ อย ยกตัวขึ% นอีกไม่ ได้ และ
จะไม่ ถอนรากมั นขึ% นและเด็ดผล ในการที รั ก ษาพั นธสั ญญาของ
เพื อให้ เถาเหี ยวแห้ งเสี ย หรื อ พระองค์จะคงยั งยืนอยู่ ได้
เถานั% นก็จะเหี ยวแห้ งไปตรงใบ 15 แต่ กษั ต ริ ย์ ไ ด้ กบฏต่ อพระ
อ่ อนที งอกขึ% นแล้ ว โดยไม่ ต้ อง องค์ โดยส่ ง ราชทู ต ไปยั งอี ยิ ปต์
อาศั ยอํา นาจอั นยิ งใหญ่ หรื อ ด้ วยหวั งว่ าจะได้ ม้ าและกองทัพ
ประชาชนเป็ นอั นมากเพื อ ถอน ใหญ่ โต กษัตริย์จะกระทําสําเร็จ
เถาออกจากรากของมัน
หรื อ ผู้ ที กระทําเช่ นนี% จะหนี ไป
10 ดู เถิ ด
เมื อมั นย้ ายไป รอดหรือ ถ้ าท่านหั กพันธสัญญา
ปลู กเถานั% นก็ ง อกงามดี หรื อ ยังจะรอดพ้ นได้ อีกหรือ
เมื อลมทิ ศตะวั นออกพั ดถู กมั น 16 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
เข้ า มั นจะไม่ เหี ยวแห้ งไปหรื อ ตรั สว่ า เรามี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด
มั นจะเหี ยวแห้ งไปถึ งร่ องที มั น ท่ านจะต้ องตายท่ ามกลางบาบิ เกิดมานั% นไม่ ใช่ หรือ"
โลน ในทีทีกษัตริย์องค์น% ั นประการกบฏของเศเดคียาห์
ทั บอยู่ คื อกษั ตริ ย์ ผ้ ู ได้ ทรงตั% ง
ท่านให้ เป็ นกษัตริย์ และท่านได้
นําการทําลายมาสู่ อิสราเอล
11 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ดู ห มิ นคํา ปฏิ ญาณต่ อ พระองค์
และได้ หักพันธสั ญญาที ทาํ ไว้ กับ
มายังข้ าพเจ้ าอีกว่ า
(Q) K พกษ KH:KP (L) อสค FQ:N-O (R) กดว FH:HF (FP) ฮชย FK:F; มธ KF:FR
(FK) อพย FK:KO; พบญ O:KP (FJ) K พกษ KH:FQ; ยรม JQ:F (FH) F ซมอ K:Q
(FN) K พกษ KH:KP; K พศด JO:FJ; ยรม NK:J (FO) อพย KP:Q; กดว JP:K; ยชว R:KP
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ตรัสดังนี% ว่า "เราเองจะเอาแขนง
17 ฟาโรห์ ประกอบด้ วยกองทัพ จากยอดสู งของต้ นสนสี ดาร์ และ
อั นใหญ่ โตและผู้ คนมากมายจะ ปลูกไว้ เราจะหั กกิ งอ่ อนของมัน
ไม่ ช่วยท่านผู้ น% ั น ในการสงคราม ออกเสี ย และเราเองจะปลูกมั น
ในเมื อเขาก่ อเชิ งเทิ น และก่ อ ไว้ บนภูเขายอดสูง
กํา แพงล้ อมเพื อจะขจั ดคนเป็ น 23 เราจะปลู กมั นไว้ บนภู เขา
อันมากเสีย
สูงของอิสราเอล เพื อจะแตกกิ ง
18 เพราะเหตุ ท่ านดู หมิ นคํา และบั งเกิ ดผล และเป็ นต้ นสน
ปฏิ ญาณและหั กพั นธสั ญญา สีดาร์ทีมีเกียรติ และนกทุ กชนิด
และดู เถิ ด เพราะท่ านปฏิ ญาณ จะมาอาศั ยอยู่ ใต้ มั น นกทุ ก
ตั วและยั งกระทําสิ งทั% งปวงเหล่ า อย่ างจะมาทํา รั งอยู่ ที ร่ มกิ งของ
นี% ท่านจึงจะหนีไปให้ พ้นไม่ ได้
มัน
19 เพราะฉะนั% นองค์ พระผู้ เป็ น 24 และต้ นไม้ ทุ กต้ นในทุ่ งจะ
เจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า เรามี ทราบว่ า เราคื อพระเยโฮวาห์
ชี วิตอยู่ ฉันใด เพราะคําปฏิญาณ กระทํา ต้ นไม้ สู ง ให้ ตํา ลงและ
ต่ อ เราที เขาดู ห มิ นและพั น ธ- กระทําต้ นไม้ ตาํ ให้ สูงขึ% น ทํา
สั ญญาของเราที เขาหั กเสี ย เรา ต้ นไม้ เขี ยวให้ แห้ งไปและทํา
จะตอบสนองให้ ตกเหนื อศี รษะ ต้ นไม้ แห้ งให้ งามสดชื น เราคื อ
ของท่านผู้ น% ั น
พระเยโฮวาห์ ได้ ลั นวาจาแล้ ว เรา
20 เราจะกางข่ ายของเราคลุ ม ได้ กระทําเช่ นนั% น"
เขา และเขาจะติ ดกั บของเรา
คําปรึ กษา
และเราจะนํา เขาเข้ าไปในบาบิ ทั*งดีและชัว
โลน และพิจารณาพิพากษาเขาที
แก่ พวกเชลย
นั นในเรื องการละเมิ ด ที เ ขาได้
พระวจนะของพระเยโฮละเมิดต่ อเรา
วาห์ มายังข้ าพเจ้ าอีกว่ า
21 และบรรดาผู้ ลี% ภั ยกั บกอง 2"เจ้ าทั% งหลายมี เจตนาอย่ างไร
ทั พทั% งสิ% นของเขานั% นจะล้ มลง ในการกล่ าวสุ ภาษิ ตข้ อนี% อั น
ด้ วยดาบ และผู้ ที เหลื ออยู่ จะ เกี ยวกั บ แผ่ นดิ น อิ สราเอลว่ า
กระจายไปตามลมทุ กทิ ศานุ ทิ ศ `บิ ดารับประทานองุ่ นเปรี% ยวและ
และเจ้ าจะรู้ ว่ าเราคื อพระเยโฮ- บุตรก็เข็ดฟั น'
วาห์ ทีได้ ลั นวาจาไว้ แล้ ว"
3องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
22 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า ว่ า เรามีชีวิตอยู่ แน่ ฉันใด เจ้ าทั%ง

18

(FQ) อสค KR:O-Q (FL) F พศด KR:KH (FR) พบญ N:FF (KP) ยชว FP:FO-FL
(KF) K พกษ KN:N (KK) สดด LP:FN (KJ) สดด RK:FK-FJ; อสย KQ:O; ยน FK:KH
(KH) สดด RO:FF-FK; อสย NN:FK-FJ (K) รม R:KP (J) อสค FL:FR-KP; รม J:FR

26_eze.pub
page 35

Thursday, March 03, 2016 21:16

เอเสเคียล FL
หน้ า 1676
หลายจะไม่ มี โอกาสใช้ สุ ภาษิ ตนี% 10 ถ้ าเขามี บุ ตรชายเป็ นโจร ผู้
อีกในอิสราเอล
กระทํา ให้ โลหิ ตตก ผู้ ได้ กระ4ดู เถิ ด ชี วิตทั% งสิ% นเป็ นของเรา ทําสิ งเหล่ านี% สิ งเดียวแก่ พี น้อง
ชี วิ ต ของบิ ดาเป็ นของเราฉั น ใด 11 ผู้ มิ ได้ กระทํา ตามหน้ าที
ชี วิ ตของบุ ตรชายก็ เป็ นของเรา เหล่ านี% แต่ รับประทานบนภูเขา
ฉันนั% น ชี วิตใดทําบาปก็จะตาย
กระทํา ให้ ภรรยาของเพื อนบ้ าน
5 แต่ ถ้ าคนใดชอบธรรมและ มลทิน
กระทํา ความยุ ติ ธรรมและความ 12 กดขี คนจนและคนขัดสน ได้
ชอบธรรม
ใช้ ความรุ นแรงแย่ งชิ งเอาของผู้
6ถ้ าคนนั% นมิได้ รับประทานทีบน อื นไป ไม่ ยอมคื นของประกั น
ภู เ ขาหรื อ เงยหน้ าขึ% นนมั ส การ แหงนตาขึ% นนมั สการรู ปเคารพ
รู ปเคารพแห่ งวงศ์ วานอิ สราเอล และกระทํา การอั นน่ าสะอิ ดสะมิ ได้ กระทํา ให้ ภรรยาของเพื อน เอียน
บ้ านมลทิน หรื อเข้ าใกล้ ผ้ ู หญิ ง 13 ให้ ยื มด้ วยหาดอกเบี% ย และ
ในเวลาที เธอมี มลทิ น ประจํา หาเงินเพิ ม เขาควรจะมีชี วิตต่ อ
เดือน
ไปหรือ เขาจะไม่ มีชีวิตอยู่ เขา
7มิ ได้ บีบบั งคั บผู้ หนึ งผู้ ใด แต่ ได้ กระทํา บรรดาสิ งที น่ าสะอิ ด
คืนของประกั นให้ แก่ ลู กหนี% ไม่ สะเอี ยนเหล่ านี% เขาจะต้ องตาย
เคยใช้ ความรุนแรงปล้ นผู้ ใด ให้ แน่ ให้ โลหิ ตของผู้ น% ั นตกอยู่ บน
อาหารของเขาแก่ ผ้ ู ทีหิว และให้ ผู้ น% ั นเอง
เสื% อผ้ าคลุมกายทีเปลือย
14 แต่ ดูเถิด ถ้ าชายคนนี% มีบุตร
8มิ ได้ ให้ เขายื มเพื อหาดอกเบี% ย ชายผู้ แลเห็ นบาปทั% งสิ% นซึ งบิ ดา
หรื อ มิ ไ ด้ รั บเงิ น เพิ มหดมื อ ไว้ ของเขาได้ กระทํา และตรึกตรอง
ได้ ถอนมือจากความชั วช้ า กระ- และมิได้ กระทําตาม
ทําความยุ ติ ธรรมอั นแท้ จริ งระ- 15 มิ ได้ รั บประทานบนภู เขา
หว่ างมนุ ษย์กับมนุ ษย์ด้วยกัน
หรื อเงยหน้ าขึ% นนมั สการรู ป
9 ดํา เนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา เคารพแห่ งวงศ์วานอิสราเอล มิ
และรักษาคําตัดสินของเรา เพื อ ได้ กระทํา ให้ ภรรยาของเพื อน
ประพฤติ อย่ างถู กต้ อง คนนั% น บ้ านมลทิน
เป็ นคนชอบธรรม เขาจะมี ชี วิต 16 มิ ได้ บีบบั งคับผู้ ใด ไม่ เรี ยก
ดํารงอยู่ แน่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ร้ องของประกัน ไม่ เคยใช้ ความ
พระเจ้ าตรัสดังนี% แหละ
รุ นแรงปล้ นผู้ ใด แต่ ให้ อาหาร
(H) กดว FO:KK (N) สดด FN:K-N (O) อสค FL:FF (Q) อพย KJ:R (L) ลนต KN:JN-JQ
(R) พบญ H:F (FP) ลนต FR:FJ; มลค J:L-R (FF) มธ Q:KF-KQ (FK) ฮชย FK:Q
(FJ) อสค FL:L (FH) สภษ FQ:KF (FN) อสค FL:O-Q (FO) โยบ KK:Q; สภษ KK:R
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แก่ ผ้ ู หิว และให้ เสื% อผ้ าคลุมกาย เสี ยจากบาปซึ งเขาได้ กระทํา ไป
ทีเปลือย
แล้ ว และรั กษากฎเกณฑ์ ท% ั งสิ% น
17 หดมื อไว้ มิ ได้ เบี ยดเบี ยนคน ของเรา และกระทํา ความยุ ติ ยากจน ไม่ เรี ยกดอกเบี% ยหรื อ ธรรมและความชอบธรรม เขาจะ
เงินเพิ ม กระทําตามคําตัดสินทั%ง ดํารงชี วิ ตอยู่ แน่ นอน เขาจะไม่
หลายของเรา และดํา เนิ นตาม ต้ องตาย
กฎเกณฑ์ ของเรา เขาจะไม่ ตาย 22 บรรดาการละเมิ ดใดๆซึ งเขา
เพราะความชั วช้ าของบิ ด าเขา ได้ กระทําแล้ วนั% นจะมิ ได้ จดจําไว้
เขาจะดํารงชี วิตอยู่ แน่ นอน
เพื อเอาโทษเขา เขาจะมีชีวิตอยู่
18 ส่ วนบิ ดาของเขา เพราะเป็ น เพราะความชอบธรรมที เขาได้
คนหาเงินด้ วยการบีบบังคับ ได้ กระทําไป
ใช้ ความรุ น แรงปล้ น พี น้ องของ 23 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
ตน กระทํา ความไม่ ดี ในท่ าม- ตรัสว่ า เรามีความพอใจในความ
กลางชนชาติของเขา ดูเถิด เขา ตายของคนชั วหรือ แต่ เราพอใจ
ก็ จ ะต้ องตายเพราะความชั วช้ า ให้ เขากลั บจากความชั วของเขา
ของเขา
และมีชีวิตอยู่ มิใช่ หรือ
19 แต่ เจ้ ายังกล่ าวว่ า `ทําไมบุตร 24 แต่ เมื อคนชอบธรรมหั น
ชายจึงไม่ สมควรรับโทษความชั ว กลั บจากความชอบธรรมของตั ว
ช้ าของบิดาตน' เมื อบุตรชายได้ และกระทํา ความชั วช้ า และ
กระทํา ความยุ ติ ธรรมและความ กระทํา บรรดาสิ งที น่ าสะอิ ดสะชอบธรรมแล้ ว และได้ รั กษา เอี ยนเช่ นเดี ย วกั บที คนชั วได้
กฎเกณฑ์ ท% ั งสิ% นของเรา และ กระทํา ผู้ น% ั นสมควรจะมีชีวิตอยู่
ประพฤติ ตาม เขาจะดํา รงชี วิ ต หรือ การชอบธรรมทั%งสิ% นซึ งเขา
อยู่ แน่ นอน
ได้ กระทํา มาแล้ วนั% นจะมิ ไ ด้ จด
20 ชี วิตทีกระทําบาปจะต้ องตาย จําไว้ อีกเลย เขาจะต้ องตายด้ วย
บุ ตรชายไม่ ต้ องรั บโทษความชั ว การละเมิ ด ซึ งเขาได้ กระทํา ไว้
ช้ าของบิ ดา บิ ดาก็ไม่ ต้ องรั บ และบาปซึ งเขาได้ กระทําลงไป
โทษความชั วช้ าของบุตรชาย คน 25 แต่ เจ้ ายั งกล่ าวว่ า `วิ ธี การ
ชอบธรรมจะรั บความชอบธรรม ขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าไม่ ยุ ติ ของตัว และคนชั วจะรับความชั ว ธรรม' โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย
ของตน
จงฟั งเถอะ วิ ธี การของเราไม่
21 แต่ ถ้ าคนชั วคนใดหั น กลั บ ยุ ติ ธรรมหรื อ วิ ธี การของเจ้ ามิ
(FQ) โยบ KR:FO; สภษ FH:JF (FL) อสค FL:H; ยน L:KF (FR) อพย KP:N; พบญ N:R
(KP) พบญ KH:FO; F พกษ FH:FJ (KF) K พศด JJ:FK-FJ (KK) F พกษ FQ:FL
(KJ) พคค J:JJ; ฮชย FF:L (KH) F ซมอ FN:FF; K พศด KH:K (KN) โยบ JK:K

26_eze.pub
page 37

Thursday, March 03, 2016 21:16

เอเสเคียล FL, FR
หน้ า 1678
ใช่ หรือทีไม่ ยุติธรรม
จิ ตใจใหม่ และวิ ญญาณใหม่ โอ
26 เมื อคนชอบธรรมหั นกลั บ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้ าจะตาย
จากความชอบธรรมของเขาและ เสียทําไมเล่ า
กระทํา ความชั วช้ า และตาย 32 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
เพราะการนั% น เขาจะต้ องตาย ตรั สว่ า เราไม่ มี ความพอใจใน
ด้ วยเหตุ ความชั วช้ าที เขาได้ ความตายของผู้ หนึ งผู้ ใดเลย จง
กระทํา
หั นกลับและดํารงชี วิตอยู่ "
27 และเมื อคนชั วหั น กลั บจาก
บทครําครวญเรื อง
ความชั วที ตนกระทํา ไป และ
เจ้านายอิ สราเอล
กระทํา ความยุ ติ ธรรมและความ
ฝ่ ายเจ้ าจงเปล่ งเสียงร้ อง
ชอบธรรม เขาก็ได้ ช่วยชี วิตของ
บทครํา ครวญเรื องเจ้ า
เขาเองไว้
นายอิสราเอล
28 เพราะเขาได้ ตรึ ก ตรองและ 2กล่ าวว่ า "มารดาของเจ้ าเป็ น
หั นกลับจากการละเมิ ดทั%งสิ% นซึ ง อย่ างไรหนอ ก็เป็ นแม่ สิงโต เธอ
เขาได้ กระทําไป เขาจะดํารงชี วิต นอนอยู่ ท่ามกลางสิงโตทั% งหลาย
อยู่ แน่ นอน เขาจะไม่ ต้องตาย
เธอเลี% ยงดู ลู กของเธอท่ าม29 แต่ วงศ์ วานอิสราเอลกล่ าวว่ า กลางสิงโตหนุ่ ม
`วิธีการขององค์พระผู้ เป็ นเจ้ าไม่ 3 เธอเลี% ยงลู ก สิ ง โตตั วหนึ งให้
ยุติธรรม' โอ วงศ์วานอิสราเอล เติ บโตขึ% น กลายเป็ นสิงโตหนุ่ ม
เอ๋ ย วิ ธี การของเราไม่ ยุ ติ ธรรม มั น ฝึ กหั ด จั บเหยื อและมั น กิ น
หรื อ วิ ธี การของเจ้ ามิ ใช่ หรื อที คน
ไม่ ยุติธรรม
4ประชาชาติ ได้ ยินเรื องของมั น
30 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า เขาก็จั บมั นได้ ในหลุ มพรางของ
ตรัสว่ า โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เขา เขาจู งมั นมาด้ วยโซ่ มายั ง
เพราะฉะนั% นเราจะพิ พากษาเจ้ า แผ่ นดินอียิปต์
ทุ กคนตามทางประพฤติ ของ 5 เมื อแม่ สิ ง โตเห็ น ว่ า เธอคอย
คนนั% นๆ จงกลับใจและหั นกลับ นานแล้ ว และความหวังของเธอ
เสียจากการละเมิ ดทั%งสิ% นของเจ้ า สู ญไป
เธอก็เอาลู กมาอี ก
เกรงว่ าความชั วช้ าของเจ้ าจะ ตัวหนึ งเลี% ยงให้ เป็ นสิงโตหนุ่ ม
เป็ นสิ งสะดุดให้ เจ้ าพินาศ
6 มั น ไปๆมาๆท่ า มกลางสิ ง โต
31 จงละทิ% งการละเมิ ดทั% งสิ% นซึ ง และกลายเป็ นสิ งโตหนุ่ ม และ
เจ้ าได้ ละเมิ ดนั% น จงทํา ตั วให้ มี มันฝึ กหั ดจับเหยื อ มันกินคน

19

(KQ) อสค FL:KF (KL) พบญ JK:KR (KR) สภษ FR:J (JP) ปญจ J:FQ; F ปต F:FQ
(JF) สดด JH:FH (JK) พคค J:JJ (F) ยรม R:F (K) นฮม K:FF-FK; ศฟย J:F-H
(J) อสค FR:O (H) K พกษ KJ:JF (N) K พกษ KJ:JH-JQ (O) K พกษ KH:F-Q
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7มันรู้ จักบรรดาพระราชวังทีร้าง ไฟก็ไหม้ เสีย
ของเขา และกระทํา ให้ เมื องทั% ง 13 คราวนี% เธอปลูกไว้ ในถิ นทุ รหลายของเขาว่ างเปล่ า แผ่ นดิ น กั นดาร ในแผ่ นดิ นที แห้ งแล้ ง
นั% นก็ ร กร้ างและความสมบู ร ณ์ กันดารนํา%
ของมันก็ว่างเปล่ าไป เมื อได้ ยิน 14 ไฟได้ ออกมาจากแขนงใหญ่
เสียงคํารามของมัน
นั% น เผาผลาญแขนงอื นและผล
8 แล้ วบรรดาประชาชาติ ก ็ ล้ อม เสี ยหมด จึ งไม่ มี แขนงแข็งแรง
ต่ อ สู้ มั นทุ ก ด้ านจากแว่ นแคว้ น เหลื ออยู่ ในต้ นอี กเลย ไม่ มี ธาร
ทั%งปวง เขาทั%งหลายกางข่ ายออก พระกรสํา หรั บผู้ ครอบครอง นี
คลุ มมัน มั นก็ถูกจั บอยู่ ในหลุม เป็ นบทเพลงครํา ครวญและใช้
พรางของเขาทั%งหลาย
เป็ นบทเพลงครําครวญ"
9เขาล่ ามโซ่ ขังมันไว้ ในกรง และ
พระเจ้าทรงถู กต้อง
นํามันมายังกษัตริย์บาบิโลน เขา
เมื อทรงยุติธรรม
ก็ ขั ง มั น ไว้ ในที กํา บั ง เข้ มแข็ ง
อยู่ มาวันทีสิบ เดือนที
เพื อไม่ ให้ ได้ ยิ นเสี ยงของมั นอี ก
ห้ าในปี ที เจ็ ด พวกผู้
ทีบนภูเขาแห่ งอิสราเอล
ใหญ่ แห่ งอิ สราเอลบางคนได้ มา
10 มารดาของเจ้ าเหมื อ นเถา ทู ลถามพระเยโฮวาห์ และมานั ง
องุ่ นที อยู่ ในโลหิ ตของเจ้ า เอา อยู่ ข้างหน้ าข้ าพเจ้ า
มาปลู กไว้ ริ มนํา% เธอมี ผลดก 2พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มา
และมี แขนงมากมายเหตุ ด้ วยนํา%
ยังข้ าพเจ้ าว่ า
บริบูรณ์
3"บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย จงพูดกับ
11 เธอมี แขนงที แข็ งแรงซึ ง พวกผู้ ใหญ่ แห่ งอิ สราเอล และ
กลายเป็ นไม้ ธารพระกรของผู้ กล่ าวแก่ เขาว่ า องค์ พระผู้ เป็ น
ครอบครอง ความสู งของเธอชู เจ้ าพระเจ้ าตรัสดังนี% ว่า ทีเจ้ ามา
ขึ% นท่ ามกลางแขนงที หนาทึ บ กั นนี% จะมาถามเราหรื อ องค์
เธอปรากฏในทีสูงของเธอพร้ อม พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสว่ า เรา
กับแขนงมากมายของเธอ
มีชีวิตอยู่ แน่ ฉันใด เราจะไม่ ยอม
12 แต่ ว่ า เธอถู กถอนออกด้ วย ให้ เจ้ ามาถามเรา
ความเกรี% ยวกราด เธอถู กทิ%งลง 4บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย เจ้ าจะ
ยั งพื% นดิ น ลมตะวันออกกระทํา พิพากษาเขาหรือ เจ้ าจะพิพากให้ ผลของเธอเหี ยวไป แขนงที ษาเขาหรื อ จงให้ เขาทั% งหลาย
แข็ ง แรงก็ หั ก เสี ยและเหี ยวไป ทราบถึ งการกระทําอั นน่ าสะอิ ด

20

(Q) อสค KK:KN (L) K พกษ KH:F-O (R) K พศด JO:O (FP) ฮชย K:K; มธ KF:JJ-HF
(FF) ปฐก HR:FP; กดว KH:Q-R (FK) สดด NK:N (FJ) พบญ KL:HQ (FH) วนฉ R:FN
(F) อสค F:K (K) F ซมอ KL:O; มธ J:Q; ลก J:Q (H) ยรม Q:FO; มธ KJ:KR; F คร O:K
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สะเอียนของบรรพบุรุษของเขา
ให้ ความโกรธของเรามี ต่อเขาใน
5และจงกล่ าวแก่ เขาว่ า องค์ ท่ามกลางแผ่ นดิ นอียิปต์ จนมอด
พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ลง
ว่ า ในวั นนั% นเมื อเราเลื อกสรร 9แต่ เราก็กระทําโดยเห็นแก่ นาม
อิสราเอลไว้ เราปฏิญาณต่ อเชื% อ ของเราเอง เพื อไม่ ให้ ชื อนั% น
สายแห่ งวงศ์วานยาโคบ โดยสํา- มลทิ นต่ อหน้ าประชาชาติ ซึ งเขา
แดงตั วเราให้ เขารู้ จั กในแผ่ นดิ น อาศัยอยู่ เราจึงได้ สาํ แดงตัวของ
อียิปต์ เมื อเราปฏิญาณกับเขาว่ า เราท่ า มกลางสายตาของเขาให้
เราเป็ นพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ เขารู้ จั ก ในการที เรานําคนอิ สเจ้ า
ราเอลออกมาจากแผ่ นดินอียิปต์
6ในวั นนั% น เราปฏิ ญาณต่ อเขา 10 ดังนั% น เราจึ งนําเขาออกจาก
ว่ า เราจะนําเขาออกจากแผ่ นดิน แผ่ นดินอียิปต์ และนําเขาเข้ ามา
อี ยิ ปต์ ไปยั งแผ่ นดิ นที เราหาให้ ในถิ นทุ รกันดาร
เขาทั% งหลาย เป็ นแผ่ นดิ นที มี 11 เราให้ กฎเกณฑ์ ข องเราแก่
นํา% นมและนํา% ผึ% งไหลบริ บู รณ์ เขา และสําแดงคําตัดสินของเรา
เป็ นแผ่ นดิ นที มี สง่ าราศี ที สุ ดใน ให้ เขารู้ ซึ งถ้ ามนุ ษย์ได้ รั กษาไว้
แผ่ นดินทั%งหลาย
ก็จะดํารงชี วิตอยู่ ได้
7และเรากล่ าวแก่ เขาว่ า เจ้ าทุ ก 12 ยิ งกว่ านั% นอีก เราได้ ให้ สะคนจงทิ% งสิ งที น่ าสะอิ ดสะเอี ยน บาโตของเราแก่ เขา เป็ นหมาย
ซึ งนัยน์ตาของเจ้ าทั% งหลายกําลัง สํา คั ญระหว่ างเราและเขาทั% ง
เพลิ ดเพลิ นอยู่ น% ั นเสี ย อย่ า หลาย เพื อเขาจะทราบว่ าเราคือ
กระทํา ตั วของเจ้ าให้ มลทิ น ไป พระเยโฮวาห์ เป็ นผู้ กระทํา ให้
ด้ วยรูปเคารพของอียิปต์ เราคือ เขาบริสุทธิ=
13 แต่ วงศ์ วานอิ สราเอลได้ กบฏ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า
8 แต่ เขาทั% งหลายได้ กบฏต่ อ ต่ อเราในถิ นทุ รกันดาร เขามิได้
เราและไม่ ยอมฟั งเรา เขาทั% ง ดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา แต่
หลายไม่ ได้ ท% ิ งสิ งที น่าสะอิ ดสะ- ได้ ดู หมิ นคํา ตั ดสิ นของเรา ซึ ง
เอี ยนซึ งนั ยน์ ต าของเขาเพลิ ด ถ้ ามนุ ษย์ คนหนึ งคนใดปฏิ บั ติ
เพลินอยู่ น% ั นทุ กคน ทั%งเขาก็มิได้ ตาม เขาก็จะดํา รงชี วิ ตอยู่ ได้
ละทิ%งรูปเคารพของอียิปต์ แล้ ว ด้ วยกฎเกณฑ์และคําตัดสินเหล่ า
เราก็คิ ดว่ า เราจะระบายความ นั% น และเขาได้ กระทําให้ วันสะกริ% วของเราออกเหนื อเขา และ บาโตของเรามั วหมองอย่ า งยิ ง
(N) อพย O:O-Q; พบญ H:JQ (O) อสค KP:N; ดนล L:R (Q) ลนต FQ:Q; อสย K:KP-KF
(L) พบญ R:Q; นหม R:KO (R) กดว FH:FJ; พบญ R:KL (FP) อพย FJ:FQ-FL; FH:FQ
(FF) พบญ H:L; สดด FHQ:FR (FK) ปฐก K:J; อพย FO:KR (FJ) อพย FO:KL; JK:L
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เราจึ งกล่ าวว่ า เราจะเทความ เขา
เดื อดดาลของเราออกเหนื อเขา 19 เราคื อพระเยโฮวาห์ เป็ นพระ
ในถิ นทุ รกั น ดารเพื อผลาญเขา เจ้ าของเจ้ า จงดํา เนิ นตามกฎ
เสีย
เกณฑ์ ของเรา และจงรั กษาคํา
14 แต่ เ ราก็ ก ระทํา โดยเห็ น แก่ ตัดสินของเราและประพฤติตาม
นามของเราเอง เพื อไม่ ให้ ชื อ 20 และนั บ ถื อ บรรดาสะบาโต
นั% นมลทินต่ อหน้ าประชาชาติ ท% ั ง ของเรา เพื อจะเป็ นหมายสําคัญ
หลาย ซึ งเราได้ นาํ คนอิ สราเอล ระหว่ างเรากั บเจ้ า เพื อเจ้ าจะ
ออกมาท่ามกลางสายตาของเขา
ทราบว่ าเราคื อพระเยโฮวาห์ เป็ น
15 ยิ งกว่ านั% นอีก เราได้ ปฏิญาณ พระเจ้ าของเจ้ า
ต่ อเขาในถิ นทุ รกันดารว่ า เราจะ 21 แต่ ลู กหลานเหล่ านั% นก็กบฏ
ไม่ นาํ เขาเข้ ามาในแผ่ นดินซึ งเรา ต่ อเรา เขาทั% งหลายมิ ได้ ดาํ เนิ น
ได้ ให้ แก่ เขา เป็ นแผ่ นดิ นที มี ตามกฎเกณฑ์ ของเรา และไม่
นํา% นมและนํา% ผึ% งไหลบริ บู รณ์ รั ก ษาคํา ตั ด สิ น ของเราเพื อจะ
เป็ นแผ่ นดิ นที มี สง่ าราศี ที สุ ดใน ประพฤติ ตาม ซึ งถ้ ามนุ ษย์ คน
แผ่ นดินทั%งหลาย
หนึ งคนใดปฏิ บัติ ตามก็จะดํารง
16 เพราะเขาดู ห มิ นคํา ตั ด สิ น ชี วิ ตอยู่ ได้ ด้ วยกฎเกณฑ์ และคํา
ของเรา และไม่ ดาํ เนิ นตามกฎ ตัดสินเหล่ านั% น เขาได้ กระทําให้
เกณฑ์ ของเรา และได้ กระทํา บรรดาวั นสะบาโตของเรามั ว
ให้ วั นสะบาโตของเรามั วหมอง หมอง เราจึ งกล่ าวว่ า เราจะเท
เพราะว่ าจิ ตใจของเขาไปติดตาม ความเดื อดดาลของเราออก
รูปเคารพของเขา
เหนือเขา และให้ ความโกรธของ
17 ถึ งกระนั% นก็ดี นั ยน์ ตาของ เราที มี ต่ อเขาที ในถิ นทุ รกั นดาร
เราก็ยั งปรานี เขา และเรามิ ได้ บรรลุลงเสียที
ทําลายเขา หรือกระทําให้ เขาจบ 22 แต่ เราได้ หดมื อ ของเราไว้
สิ% นลงในถิ นทุ รกันดารนั% น
และกระทํา โดยเห็ นแก่ นามของ
18 แต่ เ ราพู ด กั บลู ก หลานของ เราเอง เพื อไม่ ให้ นามนั% นมลทิน
เขาในถิ นทุ รกั นดารนั% นว่ า ท่ ามกลางสายตาของประชาชาติ
อย่ าดํา เนิ นตามกฎเกณฑ์ ของ ทั%งหลาย ซึ งเราได้ นาํ ชนอิ สราบรรพบุรุษของเจ้ า หรือรักษาคํา เอลออกมาท่ ามกลางสายตาของ
ตัดสินของเขา หรือกระทําตัวเจ้ า เขา
ให้ มลทิ น ไปด้ วยรู ปเคารพของ 23 ยิ งกว่ านั% นอีก เราได้ ปฏิญาณ
(FH) อสค KP:R; อฟ F:O (FN) กดว FH:KJ-JP; พบญ F:JH (FO) อพย JK:F-L
(FQ) F ซมอ KH:FP; นหม R:FR (FL) กดว FH:JK-JJ; พบญ H:J (FR) อพย KP:K-J
(KP) อพย KP:FF (KF) กดว KF:N; พบญ R:KJ (KK) โยบ FJ:KF (KJ) อสค KP:FN
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ต่ อเขาทั% งหลายในถิ นทุ รกั นดาร บูชาอันเป็ นทีให้ เคืองใจเรา ณ ที
ว่ า เราจะให้ กระจัดกระจายไปใน นั น เขาถวายกลิ นที พึ งใจและ
ท่ามกลางประชาชาติ และกระ- เขาเทเครื องดื มบูชาออกทีนั น
จายเขาไปอยู่ ตามประเทศต่ างๆ
29 เราได้ ถามเขาว่ า ปู ชนี ย24 เพราะว่ าเขามิ ได้ กระทําตาม สถานสู งซึ งเจ้ าเข้ าไปนั% นคื ออะคํา ตั ดสิ นของเรา แต่ ได้ ดู หมิ น ไร และเขาจึ งเรี ยกชื อที นั นว่ า
กฎเกณฑ์ของเรา และกระทําให้ บามาห์ สืบเนื องมาจนทุ กวันนี%
วั น สะบาโตทั% งหลายของเรามั ว 30 เพราะฉะนั% นจงกล่ าวแก่ วงศ์
หมอง และนั ยน์ตาของเขาก็ติด วานอิ สราเอลว่ า องค์ พระผู้
ตามรู ปเคารพแห่ งบรรพบุ รุ ษ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดังนี% ว่ า เจ้ า
ของเขา
กระทําตั วให้ มลทินไปตามอย่ าง
25 ยิ งกว่ านั% นอี ก เราได้ ให้ กฎ บรรพบุรุษของเจ้ า และเล่ นชู้ กับ
เกณฑ์ ที ไม่ ดี และให้ คาํ ตั ดสิ นซึ ง สิ งที น่ า สะอิ ด สะเอี ยนของเขา
ตามนั% นเขาจะดํารงชี วิตไม่ ได้
หรือ
26 และเราก็ ได้ ให้ เขามลทิ นไป 31 เมื อเจ้ าถวายของบู ช าและ
ด้ วยของถวายของเขาเอง โดยให้ ถวายบุ ตรชายให้ ลุ ยไฟ เจ้ าได้
เขาถวายบุตรหั วปี ให้ ลุยไฟ เพื อ กระทํา ตั วให้ มลทิ นด้ วยบรรดา
เราจะกระทํา ให้ เขารกร้ างไป รูปเคารพของเจ้ าจนทุ กวันนี% โอ
เพื อให้ เขาทราบว่ า เราคื อ พระ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เราจะให้
เยโฮวาห์
เจ้ ามาถามเราหรื อ องค์ พระผู้
27 เพราะฉะนั% น
บุ ตรแห่ ง เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสว่ า เรามีชีวิต
มนุ ษย์ เอ๋ ย จงพู ดกั บวงศ์ วาน อยู่ แน่ ฉันใด เราจะไม่ ให้ เจ้ ามา
อิ สราเอลและกล่ าวแก่ เขาว่ า ถามเราฉันนั% น
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส 32 อะไรอยู่ ในใจของเจ้ าจะไม่
ดั งนี% ว่ า ในเรื องนี% บรรพบุ รุ ษ เกิ ดขึ% นได้ เลย คื อความคิ ดที ว่า
ของเจ้ าก็ได้ หมิ นประมาทเราอี ก `ให้ เราเป็ นเหมื อ นประชาชาติ
โดยกระทําการละเมิดต่ อเรา
ทั% งหลาย ให้ เป็ นเหมื อนครอบ
28 เพราะว่ าเมื อเราได้ นาํ เขาเข้ า ครั วต่ างๆในประเทศทั วไป คื อ
มาในแผ่ นดินที เราปฏิญาณว่ าจะ ให้ เราปรนนิบัติไม้ และศิลา'
ให้ เขานั% นแล้ ว เมื อเขาเห็นเนิ น
หลังจากยุคเจ็ ดปี
เขาสูง ณ ทีใด หรือเห็นต้ นไม้ อิ สราเอลจะได้รบั การชําระล้าง
ใบดกที ไหน เขาก็ถวายเครื อง 33 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
(KH) อสค KP:FJ-FH; อมส K:H (KN) สดด LF:FK; รม F:KL (KO) อสย OJ:FQ
(KQ) รม K:KH; วว FJ:N (KL) ยชว KJ:J; นหม R:KK (KR) อสค FO:KH (JP) มธ KJ:JK
(JF) พบญ FL:FP-FK; สดด FPO:JQ (JK) อสค FF:N (JJ) ยรม KF:N; พคค K:H
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ตรั สว่ า เรามี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด พระเจ้ าตรัสดังนี% ว่า โอ วงศ์วาน
เราจะครอบครองเหนื อ เจ้ าแน่ อิ สราเอลเอ๋ ย ฝ่ ายเจ้ าทั% งหลาย
นอนฉั นนั% น ด้ วยมื อที มี ฤทธิ= ทุ กคนจงไปปรนนิ บั ติ รู ปเคารพ
และด้ วยแขนทีเหยียดออก และ ของเจ้ าเดี` ยวนี% และต่ อไปถ้ าเจ้ า
ด้ วยความพิโรธทีเทลงมา
ไม่ ฟังเรา แต่ ชื ออันบริสุทธิ= ของ
34 เราจะนํา เจ้ าออกมาจากชน เรานั% นเจ้ าอย่ ากระทํา ให้ มลทิ น
ชาติท% ังหลาย และจะรวบรวมเจ้ า อี กด้ วยของถวายและด้ วยรู ป
ออกมาจากประเทศทั% งปวงซึ ง เคารพของเจ้ า
เจ้ าต้ องกระจัดกระจายกั นไปอยู่ 40 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
นั% น ด้ วยมื อที มี ฤทธิ= และด้ วย ตรั สว่ า ด้ วยว่ าบนภูเขาบริ สุ ทธิ=
แขนที เหยี ยดออก และด้ วย ของเรา คื อภูเขาสู งของอิ สราความพิโรธทีเทลงมา
เอล บรรดาวงศ์ วานทั% งหมด
35 และเราจะนําเจ้ าเข้ าไปในถิ น ของอิ สราเอลจะปรนนิ บัติ เราใน
ทุ รกั นดารแห่ ง ชนชาติ ท% ั งหลาย แผ่ นดิ นนั% น เราจะโปรดเขา ณ
และทีนั นเราจะเข้ าสู่ การพิพาก- ที นั น ณ ที นั นเราจะเรี ยกของ
ษากับเจ้ าหน้ าต่ อหน้ า
ถวายของเจ้ า และผลรุ่ นแรก
36 เราเข้ าสู่ การพิ พากษากั บ แห่ งเครื องบู ชาของเจ้ า กั บ
บรรพบุ รุษของเจ้ าในถิ นทุ รกั น- เครื องถวายบู ช าอั นบริ สุ ทธิ= ทั% ง
ดารแห่ งแผ่ นดิ น อี ยิ ปต์ อย่ างไร สิ% นของเจ้ า
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส 41 เมื อเรานํา เจ้ าออกมาจาก
ว่ า เราจะเข้ าสู่ การพิ พากษากั บ ชาติ ท% ั งหลาย และรวบรวมเจ้ า
เจ้ าอย่ างนั% น
ออกมาจากประเทศที เจ้ ากระจั ด
37 เราจะให้ เจ้ าลอดไปใต้ คทา กระจายไปอยู่ น% ั น เราจะโปรด
และเราจะให้ เจ้ าเข้ าพันธสัญญา
เจ้ าดั งเป็ นกลิ น ที พอใจของเรา
38 เราจะชําระพวกกบฏเสี ยจาก และเราจะสํา แดงความบริ สุ ทธิ=
ท่ามกลางเจ้ า ทั%งผู้ ละเมิดต่ อเรา ของเราท่ ามกลางเจ้ าต่ อหน้ าต่ อ
เราจะนํา เขาออกจากแผ่ น ดิ นที ตาประชาชาติท% ังหลาย
เขาไปอาศั ยอยู่ น% ั น แต่ เขาจะไม่ 42 และเจ้ าจะทราบว่ า เราคื อ
ได้ เข้ าไปในแผ่ นดิ น อิ ส ราเอล พระเยโฮวาห์ ในเมื อเรานํา เจ้ า
แล้ วเจ้ าจะทราบว่ า เราคื อพระ เข้ าในแผ่ นดินอิสราเอล อันเป็ น
ประเทศซึ งเราปฏิ ญาณไว้ ว่ า จะ
เยโฮวาห์
39 เดี` ยวนี% องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ให้ แก่ บรรพบุรุษของเจ้ า
(JH) อสค KP:JL; อมส R:R-FP (JN) ฮชย K:FH (JO) อพย JK:Q; กดว FF:F-JJ
(JQ) ลนต KQ:JK; ยรม JJ:FJ (JL) กดว FH:KL-JP (JR) วนฉ FP:FH; K พกษ J:FJ
(HP) สดด K:O; อสย K:K-J (HF) ปฐก L:KF; ลนต F:R (HK) ยรม KH:Q; ยน FQ:J
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43 ณ ที นั นเจ้ าจะระลึ กถึ งวิ ถี 48 เนื% อหนั งทั% งสิ% นจะเห็นว่ าเรา
ทางและการกระทํา ทั% งสิ% นของ คื อพระเยโฮวาห์ ผ้ ู ได้ ก่ อไฟนั% น
เจ้ า ซึ งได้ กระทํา ให้ เจ้ าเป็ น ผู้ ใดจะดับก็ไม่ ได้ "
มลทิ น และในสายตาของเจ้ า 49 แล้ วข้ าพเจ้ าจึงกล่ าวว่ า "องค์
เอง เจ้ าจะเกลี ยดชั งตั วของเจ้ า พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
เจ้ า
เพราะความชั วทั% งหลายซึ งเจ้ าได้ ข้ า เขาทั% งหลายกํา ลั งกล่ าวถึ ง
กระทํานั% น
ข้ าพระองค์ ว่า เขาไม่ ใช่ เป็ นคน
44 โอ วงศ์ วานอิ สราเอลเอ๋ ย สร้ างคําอุปมาดอกหรือ"
เมื อเราได้ กระทํากับเจ้ าด้ วยเห็น
ดาบของพระเยโฮวาห์
แก่ นามของเรา มิใช่ ตามทางอัน
พระวจนะของพระเยโฮชั วของเจ้ า หรื อตามการกระทํา
วาห์ มายังข้ าพเจ้ าว่ า
ที เสื อมทรามของเจ้ า แล้ วเจ้ า 2"บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย จงมุ่ ง
จึ งจะทราบว่ าเราคื อ พระเยโฮ- หน้ าของเจ้ าต่ อสู้ เยรูซาเล็ม และ
วาห์ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า เทศนากล่ า วโทษสถานบริ สุ ท ธิ=
ตรัสดังนี% แหละ"
ทั% งหลาย และจงพยากรณ์กล่ าว
คําอุปมาเรื องถินใต้
โทษแผ่ นดินอิสราเอล
45 และพระวจนะของพระเยโฮ- 3และกล่ าวแก่ แผ่ นดิ นอิ สราเอล
ว่ า พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี% ว่า ดู
วาห์ มายังข้ าพเจ้ าว่ า
46 "บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย จงมุ่ ง เถิด เราเป็ นปฏิปักษ์กับเจ้ า และ
หน้ าไปทางทิ ศใต้ และเทศนา เราจะชั กดาบของเราออกจากฝัก
กล่ าวโทษพวกถิ นใต้ จงพยา- และเราจะขจั ด ทั% งคนชอบธรรม
และคนชั วออกจากเจ้ าเสีย
กรณ์ต่อแดนป่ าไม้ ทีในถิ นใต้
47 จงกล่ าวแก่ ป่ าไม้ แห่ งถิ นใต้ 4ดั งนั% นจงดู เถิ ดว่ าเราจะตั ดเอา
ว่ า จงฟั งพระวจนะของพระเย- ทั% งคนชอบธรรมและคนชั วออก
โฮวาห์ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ จากเจ้ าเสี ย เพราะฉะนั% นดาบ
เจ้ าตรัสดังนี% ว่า ดูเถิด เราจะก่ อ ของเราจะออกจากฝั ก ไปต่ อสู้
ไฟไว้ ในเจ้ า มั นจะเผาผลาญ เนื% อหนั งทั% งสิ% นจากทิศใต้ ถึ งทิศ
ต้ นไม้ เขียวและต้ นไม้ แห้ งทุ กต้ น เหนือ
ทีอยู่ ในเจ้ าเสีย จะดับเปลวเพลิง 5เพื อเนื% อหนั งทั% งสิ% นจะทราบว่ า
อั นลุ กโพลงนั% นไม่ ได้ และดวง เราคื อ พระเยโฮวาห์ ได้ ชั กดาบ
หน้ าทุ กหน้ าตั% งแต่ ทิ ศใต้ จนทิ ศ ของเราออกจากฝั กแล้ ว และจะ
ไม่ เก็บใส่ ฝักอีก
เหนือจะถู กไฟลวก

21

(HJ) อสค O:R (HH) สดด QR:R; อฟ F:O (HO) พบญ JK:K (HQ) พบญ JK:KK
(HL) พบญ KR:KH; K พศด Q:KP (HR) มธ FJ:FJ; ยน FO:KN (K) กจ O:FJ; อฟ O:FR
(J) ยรม KF:FJ; นฮม K:FJ (H) อสค O:FF-FH; Q:K (N) กดว FH:KF-KJ; พบญ KR:KH
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6บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย เพราะ คมแล้ วและขัดมัน เพื อจะมอบ
ฉะนั% นจงถอนหายใจ ถอนหาย ไว้ ในมือของผู้ ฆ่า
ใจด้ วยความระทมใจและความ 12 บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย จงร้ อง
ขมขื นต่ อหน้ าต่ อตาเขาทั%งหลาย ไห้ และครํา ครวญเถิ ด เพราะ
7และเมื อเขาทั% งหลายกล่ าวแก่ เป็ นเรื องต่ อสู้ กั บประชาชนของ
เจ้ าว่ า `ทํา ไมเจ้ าถอนหายใจ' เรา และต่ อสู้ กั บบรรดาเจ้ านาย
เจ้ าจงกล่ าวว่ า `เพราะเรื องข่ าว ของอิ สราเอล ความหวาดผวา
นั% น เมื อข่ าวนั% นมาถึ งหั วใจทุ ก เพราะเหตุ ด าบนั% นจะอยู่ เหนื อ
ดวงจะละลายและมื อ ทั% งสิ% นจะ ประชาชนของเรา เพราะฉะนั% น
อ่ อนเปลี% ยไป และบรรดาจิ ต จงตีทีโคนขาของเจ้ าเถิด
วิญญาณจะแน่ นิ งไป และหั วเข่ า 13 เพราะมี การทดลอง และ
ทุ กเข่ าจะอ่ อนเปลี% ยดั งนํา% ดูเถิด อะไรเล่ าถ้ าดาบได้ ดู ห มิ นไม้
ข่ าวนั% นมาถึงและจะสําเร็จ' องค์ เรียวนั% น ก็จะไม่ มีอีก องค์พระ
พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสดังนี%
แหละ"
14 บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย เพราะ
พระเจ้าทรง
ฉะนั% นจงพยากรณ์เถิด จงตบมือ
และปล่ อยให้ ดาบลงมาสองครั% ง
ลับดาบของพระองค์
เออ สามครั% ง คือดาบสําหรับคน
ให้คม
8พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มา เหล่ านั% นที จะถู กฆ่ า เป็ นดาบ
ของพวกผู้ ยิ งใหญ่ ทีถูกฆ่ า ซึ งได้
ยังข้ าพเจ้ าอีกว่ า
9"บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย จงพยา- เข้ าไปในห้ องส่ วนตัว
กรณ์และกล่ าวว่ า พระเยโฮวาห์ 15 เพื อว่ า ใจของเขาจะละลาย
ตรัสดังนี% ว่า ดาบเล่ มหนึ ง ดาบ และเพื อซากปรั กหั กพั งของเขา
เล่ มหนึ งซึ งเขาลับให้ คม และขัด จะทวี คู ณขึ% นอี ก เราได้ จ่ อดาบ
นั% นไปที ประตูเมืองทั% งหลายของ
มันด้ วย
10 ลั บให้ คมเพื อจะเข่ นฆ่ า ขั ด เขาแล้ ว เออ ทําให้ วาววับ เขา
มันไว้ เพื อจะให้ วาววั บ เราจะร่ า ใส่ ฝักเพื อจะเข่ นฆ่ า
เริ งหรื อ ดาบนั% นได้ ประมาท 16 รวมกั นเข้ ามา ไปทางขวา
ไม้ เรี ยวแห่ งบุ ตรชายของเรา เรียงแถว แล้ วไปทางซ้ าย ไม่ ว่า
หน้ าของเจ้ ามุ่ งไปทางไหน
เหมือนต้ นไม้ ทุกอย่ าง
11 เพราะฉะนั% น จึงมอบดาบให้ 17 เราจะตบมื อของเราด้ วยและ
ขัดมัน เพื อจะถือไว้ ได้ ดาบนั% น เราจะระบายความโกรธของเรา
(O) อสค KF:FK (Q) K พกษ KF:FK; อสย Q:K (R) พบญ JK:HF-HK; โยบ KP:KN
(FP) ยรม HO:H (FF) อสค KF:FR (FK) ยรม KN:JH; ยอล F:FJ (FJ) โยบ R:KJ
(FH) กดว KH:FP (FN) ยรม FQ:KQ; อสค KF:Q (FO) ปฐก FJ:R (FQ) กดว KH:FP
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จนหมด เราคือพระเยโฮวาห์ ได้ สั ตย์ ปฏิ ญาณแล้ ว แต่ ท่ านจะ
ลั นวาจาแล้ ว"
ระลึกถึ งความชั วช้ า เพื อเขาทั% ง
จะไม่ มีกษัตริ ยใ์ นอิ สราเอล
หลายจะถู กจับเอาไป
24 เพราะฉะนั% น องค์ พระผู้
จนกว่ าพระผู ช้ ่ วยให้รอด
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า
เสด็จมา
18 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ เพราะว่ า เจ้ าได้ กระทํา ความชั ว
ช้ าของเจ้ าให้ เราระลึ กได้ โดย
มายังข้ าพเจ้ าอีกว่ า
19 "บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย จง การละเมิดของเจ้ าทีเผยออก จน
ขี ด ทางไว้ สองทางให้ ดาบแห่ ง บาปของเจ้ าปรากฏในการกระกษั ตริ ย์ บาบิ โลนเข้ ามา ทั% งสอง ทําทั%งสิ% นของเจ้ า เราได้ ระลึกถึง
ทางให้ ออกมาจากแผ่ นดิ นเดี ยว เจ้ า เจ้ าจึงต้ องถู กจับเอาไปด้ วย
กัน และจงทําป้ ายบอกทาง จง มือ
25 และเจ้ า ผู้ ชั วที ลามกคื อ
ทําไว้ ทีหัวถนนทีเข้ าไปหากรุง
20 ทําทางหนึ งให้ ดาบมายังรับ- เจ้ านายอิ สราเอลเอ๋ ย ผู้ ที วั น
บาห์ แห่ งคนอั มโมน และมายั ง กําหนดมาถึ งแล้ ว คื อเวลาแห่ ง
ยู ดาห์ ในเยรู ซาเล็มเมืองที มีกาํ - การลงโทษความชั วช้ าครั% งสุ ด
ท้ าย
แพง
21 เพราะว่ ากษั ตริ ย์บาบิ โลนยื น 26 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
อยู่ ที ทางแพร่ ง อยู่ ที หั วถนน ตรัสดังนี% ว่า จงปลดผ้ าโพก และ
สองถนน กํา หนดหาคํา ทํา นาย ถอดมงกุ ฎออกเสีย สิ งต่ างๆจะ
ท่ านเขย่ าลู กธนู และปรึ กษา ไม่ คงอยู่ อย่ างที เคยเป็ น ให้ ยก
ย่ องคนที ตาํ ขึ% น และให้ กดคน
เทราฟิ ม ท่านมองดูทีตับ
22 ในมื อข้ างขวา ท่ านมี สลาก ทีสูงลง
เยรู ซาเล็ ม เพื อตั% งนายทหาร 27 เราจะกระทํา ให้ เป็ นที พั ง
เพื อจะให้ อ้าปากในการฆ่ า เพื อ ทลาย พังทลาย พังทลาย และ
ส่ งเสี ยงตะโกน เพื อวางเครื อง จะไม่ มี เ ลยจนกว่ า ผู้ มี สิ ท ธิ= อั น
ทะลวงกํา แพงเข้ าที ประตู เ มื อง ชอบธรรมจะมาถึ ง และเราจะ
เพื อก่ อ เชิ ง เทิ น และก่ อ กํา แพง ประทานให้ แก่ ท่านผู้ น% ั น
28 บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย และเจ้ า
ล้ อม
23 และจะเป็ นเหมื อนคําทํานาย จงพยากรณ์ และกล่ าวว่ า องค์
เท็จ สํา หรั บคนเหล่ า นั% นในสาย พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี%
ตาของเขา คือคนเหล่ านั% นที ให้ เกี ยวกั บคนอั มโมน และเกี ยว
(FR) อสค H:F-J (KP) พบญ J:FF (KF) สภษ FO:JJ (KK) อพย JK:FQ-FL; ยชว O:FP
(KJ) K พกษ KH:KP; ยรม NK:J (KH) ยรม K:JH; ฮชย H:K (KN) K พศด JO:FJ
(KO) K พกษ KN:O; ยรม FJ:FL (KQ) ฮกก K:KF-KK (KL) ยรม HR:F-N; อมส F:FJ-FN
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กั บเรื องน่ าตํา หนิ ของเขาทั% ง เมื องที แปดเปื% อนด้ วยโลหิ ตนั% น
หลายว่ า ดาบเล่ มหนึ ง ดาบเล่ ม หรื อ เจ้ าจงสํา แดงให้ เมื องนั% น
หนึ งถู กชั กออก เขาขั ดมั นเพื อ เห็นสิ งที น่าสะอิ ดสะเอี ยนทั%งสิ% น
การเข่ นฆ่ า เขาให้ มั นดื มโลหิ ต ของเธอ
เพราะมันวาววับ
3เจ้ าจงกล่ าวว่ า องค์ พระผู้ เป็ น
29 ขณะเมื อเขาเห็นนิ มิ ตเท็จมา เจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า
นี
บอกท่าน ขณะเมื อเขาให้ คาํ ทํา- เป็ นเมื องที ทาํ ให้ โลหิ ตตกอยู่ ที
นายมุ สาแก่ ท่าน เพื อจะวางท่าน กลางตนเองเพื อให้ เวลากําหนด
ไว้ บนคอของผู้ ชั วที ถู กฆ่ า เวลา ของตนมาถึง และเป็ นเมืองทีทาํ
กํา หนดของเขามาถึ งแล้ ว คื อ รูปเคารพไว้ ให้ ตัวมลทินไป
เวลาแห่ งการลงโทษความชั วช้ า 4เจ้ ามี ความชั วด้ วยโลหิ ตที เจ้ า
ครั% งสุดท้ าย
กระทํา ให้ ตกนั% น และมลทิ น
30 เราจะให้ ดาบกลั บเข้ าฝั กอี ก ไปด้ วยรู ปเคารพที เจ้ ากระทําไว้
หรื อ
เราจะพิ พากษาเจ้ าใน และเจ้ าได้ นาํ ให้ เวลาของเจ้ าเข้ า
สถานที ที เจ้ าถู กสร้ างขึ% น ใน มาใกล้ เวลากําหนดแห่ งปี ของ
แผ่ นดินดั% งเดิมของเจ้ า
เจ้ ามาถึงแล้ ว เพราะฉะนั% นเราจึง
31 เราจะเทความกริ% วของเรา กระทํา เจ้ าให้ เป็ นที ประณามกั น
เหนือเจ้ า และเราจะพ่ นเจ้ าด้ วย แก่ ประชาชาติ และเป็ นที เย้ ย
ไฟแห่ งความพิ โรธของเรา และ หยันแก่ ประเทศทั%งหลาย
เราจะมอบเจ้ าไว้ ในมื อ ของคน 5ผู้ ที อยู่ ใกล้ และที อยู่ ไกลเจ้ าจะ
เขลา ผู้ มีฝีมือในการทําลาย
เย้ ยหยั นเจ้ า ผู้ เป็ นเมื องที เสี ย
32 เจ้ าจะเป็ นฟื นไว้ ใส่ ไฟ โลหิ ต ชื อและเต็มด้ วยความโกลาหล
ของเจ้ าจะอยู่ กลางแผ่ นดิ น จะ 6ดู เถิ ด เจ้ านายแห่ งอิ สราเอล
ไม่ มี ใครจดจํา เจ้ าไว้ อี ก เพราะ ทุ ก คนซึ งอยู่ ในเจ้ าก็ โน้ มไปใน
เราคื อพระเยโฮวาห์ ได้ ลั นวาจา ทางที ทาํ ให้ โลหิ ตตกตามอํานาจ
แล้ ว"
ของเขา
บรรดาความบาปของอิ สราเอล 7บิดามารดาถู กเหยียดหยามอยู่
พระวจนะของพระเย- ในเจ้ า คนต่ างด้ าวที อาศั ยอยู่ ก ็
โฮวาห์ มายังข้ าพเจ้ าอีก ถู กเบี ยดเบี ยนอยู่ ท่ ามกลางเจ้ า
ลู กกําพร้ าพ่ อและหญิ งม่ ายก็ถู ก
ว่ า
2"บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย ตัวเจ้ าจะ ข่ มเหงอยู่ ในเจ้ า
พิ พากษาหรื อ เจ้ าจะพิ พากษา 8 เจ้ าได้ ดู หมิ นสิ งบริ สุ ท ธิ= ของ

22

(KR) อสค FK:KH (JP) ยรม HQ:O-Q (JF) นฮม F:O (JK) มลค H:F; มธ J:FP, FK
(K) K พกษ KF:FO (J) ศฟย J:J (H) K พกษ KF:FO; มธ KJ:JK-JJ (N) ยรม FN:K-J
(O) นหม R:JH; อสย F:KJ (Q) อพย KF:FQ; ลนต KP:R (L) ลนต FR:JP; อมส L:H-O
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เรา และลบหลู่ วันสะบาโตทั% ง ที เราจะเอาเรื องกั บเจ้ า เรา
หลายของเรา
คื อพระเยโฮวาห์ ได้ ลั นวาจาแล้ ว
9ในเจ้ ามี คนกล่ าวร้ ายเพื อจะทํา และเราจะกระทํา
ให้ โลหิ ตตก และมี คนในเจ้ าที 15 เราจะให้ เจ้ ากระจั ดกระจาย
รับประทานบนภูเขา มีคนกระ- ไปในหมู่ ประชาชาติ และกระทําอุจาดลามกท่ามกลางเจ้ า
จายเข้ าไปตามประเทศต่ างๆ
10 ในเจ้ ามี ช ายบางคนได้ เห็ น และเราจะเผาเอาความโสโครก
ความเปลื อยของบิ ดาเขา ใน ออกจากเจ้ าเสีย
เจ้ ามี คนที กระทําหยามเกี ยรติ ผ้ ู 16 เจ้ าจะได้ มรดกของเจ้ าเพราะ
หญิงทียังมีมลทินเพราะมีประจํา ตั วเจ้ า เองท่ ามกลางสายตาของ
เดือน
ประชาชาติ และเจ้ าจะรู้ ว่าเราคือ
11 คนหนึ งกระทํา การอั นน่ า พระเยโฮวาห์ "
สะอิ ดสะเอี ยนกั บภรรยาของ
อิ สราเอลเป็ นขี* โลหะ
เพื อนบ้ าน อี กคนหนึ งกระทํา
(ความโสโครก) ในเตาหลอม
ให้ ลู ก สะใภ้ ของตนเป็ นมลทิ น 17 และพระวจนะของพระเยโฮอย่ างชั วช้ าลามก และอี กคน วาห์ มายังข้ าพเจ้ าว่ า
หนึ งในพวกเจ้ ากระทํา หยาม 18 "บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย สําหรับ
เกี ยรติ น้ องสาวของเขาเอง คื อ เราวงศ์ วานอิสราเอลกลายเป็ นขี%
ลูกสาวของบิดาของตน
โลหะ เขาทั%งสิ% นเป็ นทองสัมฤทธิ=
12 ในเจ้ ามี คนรั บ สิ นบนเพื อ ดี บุ ก เหล็ก และตะกั วในเตา
กระทํา ให้ โลหิ ตตก
เจ้ าเอา หลอม เขาเป็ นขี% โลหะเงิ นไป
ดอกเบี% ยและเอาเงิ นเพิ มและทํา หมด
กํา ไรจากเพื อนบ้ านของเจ้ าโดย 19 เพราะฉะนั% น องค์ พระผู้
การบี บบังคั บ และเจ้ าได้ ลื มเรา เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า
เสี ย องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า เพราะว่ า เจ้ าเป็ นขี% โลหะไปเสี ย
ตรัสดังนี% แหละ
ทั%งสิ% นแล้ ว เพราะฉะนั% น ดูเถิด
13 ดู เถิ ด เพราะฉะนั% นเราได้ เราจะรวบรวมเจ้ าไว้ ท่ า มกลาง
ฟาดมื อ ของเราลงบนผลกํา ไร เยรูซาเล็ม
อธรรมทีเจ้ าได้ และลงบนโลหิ ต 20 อย่ า งที คนเขารวบรวมเงิ น
ทีอยู่ ในหมู่ พวกเจ้ าทั%งหลาย
ทองสัมฤทธิ= และเหล็ก และตะ14 ใจเจ้ าจะทนได้ หรือ และมื อ กั วและดีบุกไว้ ในเตาหลอม เพื อ
ของเจ้ าจะแข็งแรงอยู่ หรือ ในวัน เอาไฟเป่ าให้ มั นละลาย ดั ง
(R) อพย KP:FO (FP) ปฐก JN:KK (FF) อสค FL:FF (FK) อพย KJ:Q-L; พบญ FO:FR
(FJ) กดว KH:FP (FH) โยบ HP:R (FN) ลนต KO:JJ; พบญ H:KQ (FO) อสค Q:KH
(FL) สดด FFR:FFR; อสย F:KK (FR) มคา H:FK; มธ FJ:HP (KP) ยรม H:FF-FK
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นั% นเราจะรวบรวมเจ้ าด้ วยความ ราชบัญญัติ ของเรา และได้ ลบกริ% วและด้ วยความพิ โรธของเรา หลู่ สิ งบริ สุ ทธิ= ของเรา เขามิ ได้
และเราจะใส่ เจ้ ารวมไว้ ให้ เจ้ าละ แยกแยะความแตกต่ างระหว่ าง
ลาย
สิ งทีบริสุทธิ= และสิ งสามัญ เขามิ
21 เราจะรวบรวมเจ้ า และเอา ได้ แสดงให้ เห็ น ความแตกต่ า ง
เพลิ งแห่ งความพิ โรธของเราพ่ น ระหว่ างของมลทิ นและของสะเจ้ า และเจ้ าจะละลายอยู่ ท่ าม- อาด เขาได้ ซ่ อนนัยน์ ตาของเขา
กลางนั% น
ไว้ จากวันสะบาโตของเรา ดังนั% น
22 เงิ น ละลายอยู่ ในเตาหลอม แหละเราจึ งถู กลบหลู่ ท่ ามกลาง
ฉันใด เจ้ าทั%งหลายจะละลายอยู่ เขาทั%งหลาย
ท่ ามกลางเพลิ งฉั นนั% น และเจ้ า 27 เจ้ านายในท่ ามกลางแผ่ นดิ น
จะทราบว่ า เราคื อพระเยโฮวาห์ เป็ นเหมื อ นสุ นั ขป่ าที ฉี กเหยื อ
ได้ เทความกริ% วของเราลงเหนื อ ทําให้ โลหิ ตตก ทําลายชี วิตเพื อ
เจ้ า"
จะเอากําไรทีอสัตย์
บรรดาปุโรหิ ต เจ้านาย
28 และผู้ พยากรณ์ ของแผ่ นดิ น
นั% นก็ฉาบด้ วยปูนขาว ให้ เขาเห็น
ผู พ้ ยากรณ์และประชาชน
นิ มิตเท็จ และให้ คาํ ทํานายมุ สา
ได้กระทําบาปแล้ว
23 และพระวจนะของพระเยโฮ- แก่ เขา โดยกล่ าวว่ า `องค์ พระ
ผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ' ใน
วาห์ มายังข้ าพเจ้ าว่ า
24 "บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ย จงพู ด เมื อพระเยโฮวาห์ มิได้ ตรัสเลย
กั บแผ่ นดิ นนั% นว่ า เจ้ าเป็ นแผ่ น 29 ประชาชนแห่ งแผ่ นดิ นกระดินทีไม่ ได้ รับการชําระ หรือฝน ทํา การบี บคั% นและกระทํา โจรกรรม เออ เขาบีบบังคับคนยาก
มิได้ ชะในวันแห่ งพระพิโรธ
25 มี ก ารวางแผนร้ ายระหว่ าง จนและคนขัดสน และบีบคั% นคน
พวกผู้ พยากรณ์ ท่ ามกลางแผ่ น ต่ างด้ าวอย่ างอยุติธรรม
ดินนั% น เป็ นเหมือนสิงโตคําราม 30 และเราก็แสวงหาสักคนหนึ ง
ฉีกเหยื ออยู่ เขาทั%งหลายกินชี วิต ในพวกเขาซึ งจะสร้ างรั% วต้ นไม้
มนุ ษย์ เขาริบทรั พย์สมบั ติ และ และยืนอยู่ ในช่ องโหว่ ต่อหน้ าเรา
สิ งประเสริ ฐไป เขาได้ กระทํา เพื อแผ่ นดินนั% น เพื อเราจะมิได้
ให้ เกิ ด หญิ ง ม่ า ยมี ข% ึ นมากมาย ทําลายมันเสีย แต่ กห็ าไม่ ได้ สัก
คนเดียว
ท่ามกลางแผ่ นดินนั% น
26 ปุ โรหิ ตของเขาได้ ละเมิ ด 31 ฉะนั% นเราจึงเทความกริ% วของ
(KF) อสค FN:O-Q; นฮม F:O (KK) ฮชย N:FP; วว FO:F (KH) K พศด KL:KK; อสย F:N
(KN) F พกษ KK:FF; ยรม N:JP-JF (KO) F ซมอ K:FK-FQ (KQ) ฮชย Q:F-Q; มคา J:K
(KL) ยรม L:FP-FF (KR) อสย N:Q (JP) อสย NR:FO; ยรม N:F (JF) อสค KK:KF-KK
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เราลงเหนือเขา เราได้ เผาผลาญ 7เธอเล่ นชู้ กั บคนเหล่ านี% ซึ ง
เขาด้ วยเพลิ งพิ โรธของเรา เรา เป็ นบุ ค คลที คั ด เลื อ กแล้ วของ
ได้ ต อบสนองตามการประพฤติ อัสซีเรียทุ กคน และเธอก็กระทํา
ของเขาเหนื อศี รษะเขา องค์ ตั วให้ เป็ นมลทิ นด้ วยรู ปเคารพ
พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ของทุ กคนทีเธอลุ่ มหลงนั% น
แหละ"
8เธอมิ ได้ เลิ ก การเล่ นชู้ ซึ งเธอ
คําอุปมาเรื อง
ได้ นาํ มาจากอี ยิ ปต์ เพราะว่ า
เมื อยังสาวอยู่ คนหนุ่ มก็เข้ านอน
พี สาวน้องสาวสองคน
พระวจนะของพระเย- กั บเธอ และจั บต้ องอกพรหมโฮวาห์ มายั งข้ าพเจ้ าอี ก จารีของเธอ และเทราคะของเขา
ให้ แก่ เธอ
ว่ า
2"บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย มีผ้ ู หญิง 9เพราะฉะนั% นเราจึ งมอบเธอให้
สองคน เป็ นบุ ตรสาวมารดา ตกอยู่ ในมื อพวกคนรั กของเธอ
คื อในมื อคนอั สซี เรี ยซึ งเธอลุ่ ม
เดียวกัน
3เธอเล่ นชู้ ในอี ยิปต์ เธอเล่ นชู้ หลงนั% น
ตั% งแต่ สาวๆ ณ ทีน% ั นถันของเธอ 10 ผู้ เหล่ านี% เผยความเปลื อ ย
ถู กเคล้ าคลึ ง และอกพรหมจารี เปล่ าของเธอ เขาจั บบุ ตรชาย
หญิ งของเธอ และฆ่ าเธอเสี ย
ของเธอก็ถูกจับต้ อง
4คนพี ชื อโอโฮลาห์ และโอโฮลี - ด้ วยดาบ เธอจึงเป็ นคําเยาะเย้ ย
บาห์ เป็ นชื อน้ องสาว ทั% งสองมา ท่ ามกลางผู้ หญิ งทั% งหลาย ใน
เป็ นของเรา ทั%งสองเกิดบุตรชาย เมื อได้ พิพากษาลงโทษเธอแล้ ว
หญิง เรื องชื อนั% น โอโฮลาห์ คือ 11 เมื อโอโฮลี บาห์ น้ องสาวของ
สะมาเรี ย และโอโฮลี บาห์ คื อ เธอเห็นเช่ นนั% น เธอก็ทรามเสีย
ยิ งกว่ าพี สาวในเรื องการลุ่ มหลง
เยรูซาเล็ม
5 โอโฮลาห์ เ ล่ น ชู้ เมื อเธอเป็ น และในการเล่ นชู้ ซึ งทรามเสี ยยิ ง
ของเรา เธอลุ่ มหลงพวกคนรั ก กว่ าพี สาว
ของเธอ คื ออั สซี เรี ยเพื อนบ้ าน 12 เธอลุ่ มหลงอั ส ซี เ รี ยเพื อน
บ้ านของเธอ เจ้ าเมื องและผู้ บัง
ของเธอ
6ซึ งแต่ งกายสีม่วง และเป็ นเจ้ า คับบัญชา ซึ งแต่ งเกราะเต็ม พล
เมืองและผู้ บังคั บบัญชา ทุ กคน ม้ าขี ม้ า ทุ กคนเป็ นชายหนุ่ มที
เป็ นชายหนุ่ มทีพึงปรารถนา พล พึงปรารถนา
13 และเราเห็ น ว่ า เธอมี ม ลทิ น
ม้ าขี ม้า

23

(K) อสค FO:HH (J) ลนต FQ:Q; พบญ KR:FO (H) F พกษ FK:KP (N) F พกษ FH:R
(O) อสค KJ:FK-FN (Q) ปฐก FP:KK (L) อพย JK:H; F พกษ FK:KL (R) K พกษ FN:KR
(FP) ฮชย K:J (FF) ยรม J:L; อสค FO:HQ-NF (FK) K พกษ FO:Q (FJ) ฮชย FK:F-K
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เสี ยแล้ ว เธอทั% งสองก็เดิ นทาง ราคะเมื อเจ้ ายังสาวอยู่ เมื อคน
เดียวกัน
อี ยิ ปต์ จั บต้ องอกของเจ้ า และ
14 แต่ เธอยั งเล่ นชู้ ยิ งขึ% น เมื อ เคล้ าคลึงหั วนมสาวของเจ้ า"
เธอเห็ นรู ปคนอยู่ บนผนั ง เป็ น 22 เพราะฉะนั% น โอ โอโฮลีบาห์
รู ปคนเคลเดี ยเขี ยนด้ วยสี แดง เอ๋ย องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
เข้ ม
ตรัสดังนี% ว่า "ดูเถิด เราจะเร้ าคน
15 มี เข็มขั ดคาดเอว มี ผ้ าโพก รั กที จิ ตใจเจ้ าเบื อหน่ ายแล้ วนั% น
ศี รษะชายห้ อยอยู่ ทุ กคนเป็ น ให้ มาสู้ เจ้ า และเราจะนําเขามาสู้
เหมื อนนายทหาร เป็ นรู ปชาว เจ้ าจากทุ กด้ าน
บาบิโลน ซึ งแผ่ นดินเดิมของเขา 23 มี คนบาบิ โลน และคนเคลคือเคลเดีย
เดียทั%งสิ% น เปโขดและโชอา และ
16 เมื อเธอเห็นรู ปนั% นก็ลุ่ มหลง โคอา ทั%งคนอัสซีเรียทั% งสิ% นด้ วย
เขาเสี ยแล้ ว และส่ งผู้ สื อสารไป เป็ นคนหนุ่ มทีพึงปรารถนา เจ้ า
หาเขาทีเคลเดีย
เมือง ผู้ บังคับบัญชาทั%งสิ% น เป็ น
17 ชาวบาบิ โลนก็ ม าหาเธอถึ ง นายทหารและผู้ มี ชื อเสี ยง ทุ ก
เตี ยงรั ก และเขาก็กระทํา ให้ คนขี ม้า
เธอเป็ นมลทินด้ วยราคะของเขา 24 เขาจะมาต่ อสู้ เจ้ า มี รถรบ
หลั งจากที เธอโสโครกกั บเขา เกวียนและล้ อเลื อน และชนชาติ
แล้ ว จิตใจเธอก็เบื อหน่ าย
ทั% งหลายเป็ นอั นมาก เขาจะตั% ง
18 เมื อเธอได้ ทํา การเล่ นชู้ เสี ย ตนต่ อสู้ เจ้ าทุ กด้ าน ด้ วยดั% งและ
อย่ างเปิ ดเผย และเธอสํา แดง โล่ และหมวกเหล็ก และเราจะ
ความเปลือยเปล่ าของเธอ จิตใจ มอบการพิ พ ากษาต่ อหน้ าเขา
เราก็เบื อหน่ ายเธอ อย่ างทีจิตใจ และเขาทั% งหลายจะพิ พากษาเจ้ า
เราเบื อหน่ ายพี สาวของเธอ
ตามหลั ก การพิ พากษาของเขา
19 ถึ งกระนั% นเธอยั งทวี การเล่ น ทั%งหลาย
ชู้ ของเธอขึ% นอี ก โดยหวนระลึ ก 25 และเราจะมุ่ งความร้ อนรน
ถึ งเมื อครั% งยั งสาวอยู่ เมื อเธอ ของเราต่ อสู้ เจ้ า และเขาจะกระเล่ นชู้ อยู่ ในแผ่ นดินอียิปต์
ทํากั บเจ้ าด้ วยความเกรี% ยวกราด
20 เธอลุ่ มหลงชู้ ของเธอที นั น เขาจะตั ด จมู กและตั ดหู ของเจ้ า
ลํา เนื% อของเขาก็ เหมื อ นของลา ออกเสีย และผู้ ทีรอดตายจะล้ ม
และของของเขาก็เหมือนของม้ า
ลงด้ วยดาบ เขาจะจั บบุ ตรชาย
21 ดั งนี% แหละ เจ้ าก็อาลั ยใน และบุ ตรสาวของเจ้ า และคนที
(FH) อสค L:FP (FN) F ซมอ FL:H (FO) ปฐก J:O (FQ) ปฐก FP:FP; K ซมอ FJ:FN
(FL) อสย J:R; ยรม L:FK (FR) อสค KJ:FH (KP) อสค FO:KP (KK) ฮบก F:O-FP
(KJ) K พกษ KP:FH-FQ (KH) ยรม HQ:J; นฮม K:J-H (KN) อพย JH:FH; พบญ KR:KP
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รอดตายของเจ้ าจะถู ก เผาด้ วย ถ้ วยของพี สาวเจ้ า ซึ งลึ กและ
ไฟ
ใหญ่ เจ้ าจะเป็ นที หั วเราะเยาะ
26 เขาจะถอดเอาเสื% อของเจ้ า และถู กสบประมาท เพราะถ้ วย
ออก และนําเอาเครื องรูปพรรณ นั% นจุ มาก
งามๆของเจ้ าไปเสีย
33 เจ้ าจะเต็ ม ไปด้ วยความมึ น
27 เราจะให้ ราคะและการเล่ นชู้ เมาและความเศร้ าโศกเสี ยใจ
ซึ งเจ้ านํา มาจากแผ่ นดิ น อี ยิ ปต์ ด้ วยถ้ วยแห่ งความน่ าสะพรึ ง
สู ญสิ% นลง เพื อเจ้ าจะมิ ได้ เงย กลั วและการรกร้ างว่ างเปล่ า
หน้ าขึ% นดู คนอี ยิ ปต์ และระลึ ก ถ้ วยแห่ งสะมาเรียพี สาวของเจ้ า
ถึงเขาอีกต่ อไป
34 เจ้ าจะดื มและดื มจนเกลี% ยง
28 เพราะองค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ เจ้ าจะแทะเศษถ้ วยและฉี ก อก
เจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า ดู เถิ ด เรา ของเจ้ าเสี ย เพราะเราได้ ลั น
จะมอบเจ้ าไว้ ใ นมื อ ของผู้ ที เจ้ า วาจาแล้ ว องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ
เกลียดชั ง ในมือของผู้ เหล่ านั% น เจ้ าตรัสดังนี% แหละ
ทีจิตใจเจ้ าเบื อหน่ าย
35 เพราะฉะนั% น องค์ พระผู้
29 และเขาทั% งหลายจะกระทํา เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า
กับเจ้ าด้ วยความเกลียดชั ง และ เพราะเจ้ าลื ม เราและเหวี ยงเรา
จะริ บเอาบรรดาผลแห่ งการงาน ไปไว้ เบื% องหลั งเจ้ าเสี ย เพราะ
ของเจ้ าไปเสี ย และจะทิ% งเจ้ าไว้ ฉะนั% นเจ้ าจงรั บ โทษราคะและ
ให้ เปลือยเปล่ าและล่ อนจ้ อน จะ การเล่ นชู้ ของเจ้ าเถิด"
ต้ องเปิ ดเผยความเปลื อ ยเปล่ า 36 พระเยโฮวาห์ ตรัสกั บข้ าพเจ้ า
ราคะและการเล่ นชู้ ของเจ้ า
ยิ งกว่ านั% นอี กว่ า "บุ ตรแห่ ง
30 เราจะกระทํา สิ งเหล่ านี% แก่ มนุ ษย์ เอ๋ ย
เจ้ าจะพิ พากษา
เจ้ า เพราะเจ้ าเล่ นชู้ ตามประชา โอโฮลาห์ แ ละโอโฮลี บาห์ ห รื อ
ชาติ และเพราะเจ้ ากระทํา ตั ว จงประกาศให้ เขาทราบถึ ง การ
ของเจ้ าให้ มั วหมองไปด้ วยรู ป กระทํา อั นน่ าสะอิ ดสะเอี ยนของ
เคารพของเขาทั%งหลาย
เขา
31 เจ้ าดํา เนิ น ตามทางแห่ งพี 37 เพราะว่ าเธอได้ กระทํา การ
สาวของเจ้ า เพราะฉะนั% นเราจะ ล่ วงประเวณี และโลหิ ตอยู่ ในมือ
มอบถ้ วยของเธอใส่ มือเจ้ า
ของเธอ เธอกระทํา การล่ วง
32 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า ประเวณี กั บ รู ปเคารพของเธอ
ตรั สดั งนี% ว่ า เจ้ าจะต้ องดื มจาก และเธอยั งถวายบุ ตรชายซึ งเธอ
(KO) อสค KJ:KR (KQ) มคา N:FP-FH (KL) ยรม KF:Q-FP (KR) พบญ KL:HQ-NF
(JP) สดด FPO:JN-JL (JF) K พกษ KF:FJ (JK) สดด OP:J (JJ) ยรม KN:KQ
(JH) สดด QN:L; อสย NF:FQ (JN) ยรม K:JK (JO) F คร O:K-J (JQ) ฮชย F:K; J:F
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บั ง เกิ ดให้ แก่ เรานั% นให้ ลุ ยไฟ โรยโดยการล่ วงประเวณีว่ า เขา
เพื อเผาผลาญเขาเสีย
ยังเล่ นชู้ กับเธอหรือ และเธอยัง
38 ยิ งกว่ านั% นอี ก เธอได้ กระทํา เล่ นชู้ กับเขาหรือ
เช่ นนี% แก่ เรา คือเธอได้ กระทําให้ 44 เพราะชายเหล่ านั% นยั งเข้ าหา
สถานบริ สุ ทธิ= ของเราเป็ นมลทิน เธอ อย่ างเดี ยวกั บผู้ ชายเข้ าหา
ในวั นเดี ยวกั น และลบหลู่ วั น หญิ งที เป็ นโสเภณี ดั งนั% นเขาก็
สะบาโตของเรา
เข้ าหาโอโฮลาห์ กั บโอโฮลี บาห์
39 คื อ ขณะเมื อเธอฆ่ า ลู ก ของ ซึ งเป็ นหญิงมีราคะ
เธอเป็ นเครื องบูชารูปเคารพ ใน 45 แต่ คนชอบธรรมจะพิพากษา
วั นนั% นเธอก็ เข้ ามาในสถาน เธอด้ วยคํา พิ พากษาอั นควรตก
บริ สุ ทธิ= ของเราและกระทําสถาน แก่ หญิงผู้ ล่วงประเวณี และด้ วย
ที น% ั นให้ เป็ นมลทิน ดูเถิ ด เธอ คําพิพากษาอันควรตกแก่ หญิ งผู้
กระทําสิ งเหล่ านี% ในนิเวศของเรา กระทํา ให้ โลหิ ตตก เพราะเธอ
40 ยิ งกว่ านั% นอีก เธอยังได้ ให้ ไป เป็ นหญิ งล่ วงประเวณี
และ
หาผู้ ชายมาจากเมื องไกล คื อ เพราะโลหิ ตอยู่ ในมือของเธอ
เธอใช้ ผ้ ู สื อสารไปหา และดูเถิด 46 เพราะองค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ
เขาก็มา เธอก็ชาํ ระตั วของเธอ เจ้ าตรัสดังนี% ว่า จงนํากองทัพมา
เธอทาตาของเธอ และแต่ งกาย สู้ กั บเธอทั% งสองนี% และเราจะ
ของเธอด้ วยเครื องประดับ เพื อ มอบเธอไว้ แก่ ค วามครั นคร้ าม
คนเหล่ านั% น
และการถู กริบ
41 เธอนั งอยู่ บนตั งอั นสู งศั กดิ= 47 และกองทั พจะเอาหิ น ขว้ าง
มีโต๊ะวางอยู่ ข้างหน้ า ซึ งเป็ นโต๊ะ เธอ และฆ่ าเธอเสียด้ วยดาบ เขา
ที เ จ้ าได้ วางเครื องหอมและนํา%
จะฆ่ าบุตรชายหญิงของเธอ และ
มันของเรา
เผาเรื อ นทั% งหลายของเธอเสี ย
42 เสี ยงของประชาชนที ปล่ อย ด้ วยไฟ
ตั วก็ดั งอยู่ กั บเธอพร้ อ มกั บคน 48 ดังนี% แหละ เราจะให้ ราคะใน
สามั ญ เขานํา คนเส-บามาจาก แผ่ นดิ นนั% นสู ญสิ% นเสี ยที เพื อ
ถิ นทุ รกั นดารด้ วย และเขาเอา ผู้ หญิ ง ทั% งหลายจะได้ รั บความ
กํา ไลมื อ สวมที มื อ ของผู้ หญิ ง ตั กเตื อนและไม่ ประพฤติ ราคะ
และสวมมงกุ ฎ งามๆบนศี ร ษะ อย่ างทีเจ้ าได้ กระทําแล้ วนั% น
ของเธอทั%งสอง
49 ส่ วนราคะของเจ้ านั% นเจ้ าจะ
43 เราจึงกล่ าวเรื องเธอ ผู้ ทีร่วง ต้ องรั บโทษ และเจ้ าจะต้ องรั บ
(JL) อสค Q:KP (JR) ยรม Q:L-FF (HP) K พกษ KP:FJ-FN (HF) สภษ Q:FO-FQ
(HK) อพย JK:O (HJ) อสร R:Q; สดด FPO:O (HH) อสค KJ:J (HN) ยรม N:FH; ฮชย O:N
(HO) ยรม KN:R (HQ) K พศด JO:FQ-FR (HL) มคา N:FF-FH; ศฟย F:J (HR) อสค Q:H
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โทษเรื องการบู ชารูปเคารพอย่ าง ตกนั% นยั งอยู่ ท่ ามกลางเธอ เธอ
บาปหนาของเจ้ า และเจ้ าจะ วางไว้ บนหิ น เธอมิ ได้ เทลงดิ น
ทราบว่ า เราคื อ องค์ พระผู้ เป็ น เพื อเอาฝุ่ นกลบไว้
เจ้ าพระเจ้ า"
8เราได้ วางโลหิ ตที เธอทําให้ ตก
คําอุปมาเรื องหม้อนํ*าที ต้มอยู่
นั% นไว้ บนก้ อนหิ น เพื อมิ ให้ ปิด
เมื อวันทีสิ บเดื อนที สิบ โลหิ ตนั% นไว้ เพื อเร้ าความพิโรธ
ปี ทีเก้ า พระวจนะของ และทําการแก้ แค้ น
พระเยโฮวาห์ มายังข้ าพเจ้ าอีกว่ า 9เพราะฉะนั% น องค์ พระผู้ เป็ น
2"บุตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย จงเขี ยน เจ้ าพระเจ้ าตรัสดั งนี% ว่า วิบัติแก่
ชื อของวั นนี% ไว้ วั นนี% ที เดี ยว กรุงที ชุ่ มโลหิ ต เราจะกระทําให้
กษั ตริ ย์ บาบิ โลนล้ อมเยรู ซาเล็ม กองไฟนั% นใหญ่ ข% ึ นด้ วย
10 จงสุมฟื นเข้ าไปและก่ อไฟขึ% น
ในวันนี% เอง
3 และจงกล่ า วคํา อุ ปมาแก่ วงศ์ ต้ มเนื% อให้ ดี แล้ วปรุ งแต่ งให้
วานทีมักกบฏ และพูดกับเขาว่ า อร่ อย และปล่ อยกระดูกให้ ไหม้
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส 11 และวางหม้ อเปล่ าไว้ บนถ่ าน
ดังนี% ว่า จงตั% งหม้ อไว้ ตั% งไว้ ซิ เท เพื อให้ ทองสั มฤทธิ= น% ั นร้ อนและ
ไหม้ ให้ ความโสโครกละลายเสีย
นํา% ใส่ หม้ อด้ วย
4ใส่ ช% ิ นเนื% อเข้ าไป เอาชิ% นเนื% อ ในนั% น ให้ สนิมของมันไหม้ ไฟ
ดี ๆ คื อเนื% อโคนขาและเนื% อสั น 12 เธอกระทําตัวของเธอเหนื อย
ขาหน้ า เลื อกกระดู กดี มาใส่ ให้ ด้ วยการมุ สาต่ างๆ สนิ มที หนา
ของเธอก็ไม่ หลุ ดออกไปจากเธอ
เต็ม
5 จงเลื อกแกะที ดี ที สุ ด มาตั ว สนิมนั% นจะต้ องอยู่ ในไฟ
หนึ ง ใช้ กระดูกเหล่ านั% นเป็ นฟื น 13 ราคะของเจ้ าโสโครก เพราะ
ไว้ ใต้ น% ั น จงต้ มให้ ดี เพื อเคี ยว ว่ าเราได้ ชาํ ระเจ้ าแล้ ว แต่ เจ้ าไม่
ชํา ระตั ว เจ้ าจะไม่ ถู กชํา ระจาก
กระดูกทีอยู่ ในนั% นด้ วย
6เพราะฉะนั% น องค์ พระผู้ เป็ น ความโสโครกของเจ้ าอี ก ต่ อไป
เจ้ าพระเจ้ าตรัสดั งนี% ว่า วิบัติแก่ จนกว่ าเราจะระบายความเกรี% ยว
กรุ งที ชุ่ มโลหิ ต วิ บัติ แก่ หม้ อที กราดของเราออกเหนื อ เจ้ าจน
ขึ% นสนิ มข้ างในและซึ งสนิ มมิ ได้ หมด
หลุดออกมา จงเอาเนื% อออกทีละ 14 เราคื อ พระเยโฮวาห์ ไ ด้ ลั น
วาจาแล้ ว จะเป็ นไปอย่ างนั% น เรา
ชิ% นๆ อย่ าจับสลากเลย
7เพราะว่ าโลหิ ตที เธอกระทําให้ จะกระทําเช่ นนั% น เราจะไม่ ถอย

24

(F) อสค F:K (K) อสย JP:L-R (J) สดด QL:K (H) มธ Q:K (N) ยรม JR:O; วว FR:KP
(O) K พกษ KF:FO (Q) F พกษ KF:FR (L) พบญ JK:KF (R) นฮม J:F (FP) ยรม FQ:J
(FF) ยรม KF:FP (FK) อสย HQ:FJ (FJ) อสค KH:FF (FH) กดว KJ:FR; F ซมอ FN:KR
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กลับ เราจะไม่ สงวนไว้ และเรา ว่ า องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
จะไม่ เปลี ยนใจ เขาจะพิพากษา ตรั สดั งนี% ว่ า ดู เถิ ด เราจะลบ
เจ้ าตามวิ ธี ก ารและการกระทํา หลู่ สถานบริ สุ ทธิ= ของเราอั นเป็ น
ของเจ้ า องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ ความลํา% เลิ ศในอํา นาจของเจ้ า
เจ้ าตรัสดังนี% แหละ"
ความปรารถนาแห่ งตาของเจ้ า
ภรรยาของเอเสเคียลเสียชี วิต
และสิ งทีจิ ตวิ ญญาณของเจ้ าห่ วง
15 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ใย บุ ตรชายหญิ งของเจ้ าซึ งเจ้ า
ทิ%งไว้ เบื% องหลังจะล้ มลงด้ วยดาบ
มายังข้ าพเจ้ าอีกว่ า
16 "บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย ดู เถิ ด 22 และเจ้ าทั% งหลายจะกระทํา
เราจะเอาสิ งที พอตาของเจ้ า ไป อย่ างที เรากระทํา เจ้ าจะไม่ ปิ ด
เสี ยจากเจ้ าด้ วยการประหารเสี ย ริ มฝี ปาก หรื อรั บประทานอาแล้ ว ถึ งกระนั% นเจ้ าก็อย่ าครํา - หารของมนุ ษย์
ครวญหรือร้ องไห้ หรือให้ นาํ% ตา 23 ผ้ าโพกจะอยู่ บนศี ร ษะของ
เจ้ า และรองเท้ าจะอยู่ ทีเท้ าของ
ตก
17 จงอดกลั% น ไม่ ครําครวญเถิด เจ้ า เจ้ าจะไม่ ไว้ ทุกข์หรือร้ องไห้
อย่ าไว้ ทุกข์ ให้ คนที ตาย จงโพก แต่ เจ้ าจะทรุ ดลงเพราะความชั ว
ผ้ าของเจ้ า และสวมรองเท้ าของ ช้ าของเจ้ า และจะโอดครวญแก่
เจ้ า อย่ าปิ ดริ มฝี ปากหรื อรั บ กันและกัน
24 เอเสเคี ยลจะเป็ นเครื อง
ประทานอาหารของมนุ ษย์"
18 ดั งนั% น ข้ าพเจ้ าจึ งพู ดกั บ หมายสําคัญแก่ เจ้ าทั%งหลาย ดัง
ประชาชนตอนเช้ า และภรรยา นี% เขาได้ กระทําสิ งใด เจ้ าจะ
ของข้ าพเจ้ าก็ ส% ิ นชี วิ ตตอนเย็ น กระทํา อย่ างนั% นทุ กอย่ าง เมื อ
รุ่ งเช้ าขึ% นข้ าพเจ้ าก็กระทํา อย่ าง เหตุการณ์เหล่ านี% มาถึง เจ้ าจะได้
ทราบว่ า เราคื อองค์ พระผู้ เป็ น
ทีข้าพเจ้ ารับพระบัญชา
19 ประชาชนก็ ถ ามข้ าพเจ้ าว่ า เจ้ าพระเจ้ า
"ท่ านจะไม่ บอกเราทั% งหลายหรือ 25 และเจ้ า บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย
ว่ า สิ งนี% มี ความหมายอะไรแก่ ในวั นที เราเอาที กํา บั งเข้ มแข็ ง
ของเขาทั%งหลายออกไป อันเป็ น
เรา ซึ งท่านกระทําเช่ นนี% "
20 แล้ วข้ าพเจ้ าก็ พู ด กั บเขาว่ า ความร่ าเริ งและเป็ นสง่ าราศีของ
"พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มา เขา สิ งที พอตาของเขาทั% งหลาย
และสิ งทีใจของเขาปรารถนา ทั%ง
ยังข้ าพเจ้ าว่ า
21 จงกล่ าวแก่ วงศ์วานอิสราเอล บุตรชายและบุตรสาวของเขา
(FO) สภษ N:FR; อสค KH:FL (FQ) สดด JQ:Q; อมส L:J (FL) F คร Q:KR-JP
(FR) อสค FK:R; มลค J:Q-L (KF) สดด QH:Q; อสย ON:FF (KK) โยบ KQ:FN
(KJ) ลนต KO:JR; อสย NR:FF (KH) อสย L:FL; ฮชย F:K (KN) สดด HL:K; ยรม Q:H
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26 ในวั นนั% น ผู้ หนี ภั ยจะมาหา ประทานผลไม้ ของเจ้ า และจะ
เจ้ า เพื อจะรายงานข่ าวให้ เจ้ าได้ ดื มนํา% นมของเจ้ า
ยินเอง
5 เราจะกระทํา ให้ เมื องรั บบาห์
27 ในวันนั% น ปากของเจ้ าจะหาย เป็ นคอกสํา หรั บอู ฐ และทํา ให้
ใบ้ ต่ อหน้ าผู้ หนี ภั ย และเจ้ าจะ ที ของคนอั มโมนเป็ นที น อนลง
พู ด และจะไม่ เป็ นใบ้ อี ก ต่ อไป สํา หรั บฝู งแพะแกะ แล้ วเจ้ าจะ
ดั ง นั% นเจ้ าจะเป็ นหมายสํา คั ญ ทราบว่ าเราคือพระเยโฮวาห์
สําหรั บเขา และเขาทั% งหลายจะ 6เพราะองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ
ทราบว่ าเราคือพระเยโฮวาห์ "
เจ้ าตรัสดังนี% ว่า เพราะเจ้ าได้ ตบ
การพิพากษาลงโทษคนอัมโมน มื อ และกระทื บเท้ า และปี ติ ด้ วย
พระวจนะของพระเย- ใจคิดร้ ายต่ อแผ่ นดินอิสราเอล
โฮวาห์ มายั งข้ าพเจ้ าอี ก 7เพราะฉะนั% น ดูเถิด เราได้ ยื น
มือของเราออกต่ อสู้ เจ้ า และจะ
ว่ า
2"บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย มุ่ งหน้ า มอบเจ้ าไว้ แก่ ประชาชนทั% งหลาย
ของเจ้ าไปยังคนอัมโมน และจง ให้ เป็ นของริ บ และเราจะตั ด
เจ้ าออกเสียจากชนชาติ ท% ั งหลาย
พยากรณ์กล่ าวโทษเขา
3จงกล่ าวแก่ คนอั มโมนว่ า จง และเราจะกระทําให้ เจ้ าพินาศไป
จากประเทศต่ างๆ เราจะทําลาย
ฟั งพระวจนะขององค์ พระผู้
เป็ นเจ้ าพระเจ้ า องค์ พระผู้ เป็ น เจ้ า แล้ วเจ้ าจะทราบว่ าเราคื อ
เจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า เพราะ พระเยโฮวาห์
การพิพากษาลงโทษคนโมอับ
เจ้ ากล่ าวว่ า `อ้ าฮา' เหนือสถาน
บริ สุ ทธิ= ของเราเมื อที น% ั นถู กลบ 8องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
หลู่ และเหนื อแผ่ นดิ นอิ สรา- ดั งนี% ว่ า เพราะโมอั บและเสอี ร์
เอลเมื อแผ่ นดิ น นั% นรกร้ างไป กล่ าวว่ า `ดูเถิด วงศ์วานยูดาห์ ก ็
และเหนื อ วงศ์ ว านยู ดาห์ เมื อ เหมือนประชาชาติอื นๆทั%งสิ% น'
ต้ องตกไปเป็ นเชลย
9เพราะฉะนั% น ดูเถิด เราจะเปิ ด
4เพราะฉะนั% น ดูเถิด เราจะมอบ ไหล่ เขาโมอั บจนไม่ มี เมื องเหลือ
เจ้ าให้ แก่ ประชาชนทางทิ ศตะ- คื อเมื องของเขาจากด้ านนั% น
วันออกให้ เป็ นกรรมสิทธิ= เขาจะ สง่ าราศี ของประเทศนั% น คื อ
ตั% งปราสาททั% งหลายท่ า มกลาง เมื องเบธเยชิ โมท เมื องบาอั ลเจ้ า และสร้ างทีอยู่ ของเขาท่าม- เมโอนและเมืองคีริยาธาอิม
กลางเจ้ า
เขาทั% งหลายจะรับ 10 เราจะมอบเมื องเหล่ านั% นให้

25

(KO) อสค JJ:KF-KK (KQ) อพย O:FF-FK (K) ปฐก FR:JL (J) สดด QP:K-J
(H) วนฉ O:J; F พกษ H:JP (N) K ซมอ FK:KO; อสย FQ:K (O) โยบ KQ:KJ; ยรม HL:KQ
(Q) ศฟย F:H (L) กดว KH:FQ; สดด LJ:H (R) ยชว FJ:KP (FP) สดด LJ:J; อสย KJ:FO
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แก่ ประชาชนทางทิ ศตะวั นออก
การพิพากษาลงโทษ
พร้ อมกั บคนอั มโมนให้ เป็ น
คนฟี ลิสเตี ย
กรรมสิทธิ= เพื อว่ าจะไม่ มีใครนึก 15 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
ถึ ง คนอั ม โมนอี ก ในท่ า มกลาง ตรั สดังนี% ว่ า เพราะว่ าคนฟี ลิ สประชาชาติ
เตียได้ กระทําอย่ างแก้ แค้ น และ
11 และเราจะพิ พากษาลงโทษ ทํา การแก้ แค้ นด้ วยใจคิ ด ร้ าย
โมอับ แล้ วเขาทั%งหลายจะทราบ หมายทํา ลาย เพราะเกลี ยดชั ง
ว่ าเราคือพระเยโฮวาห์
แต่ หนหลัง
การพิพากษาลงโทษ
16 เพราะฉะนั% นองค์ พระผู้ เป็ น
คนเอโดม
เจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า ดู เถิ ด
12 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า เราจะเหยี ยดมื อของเราออก
ตรั สดั งนี% ว่ า เพราะว่ าเอโดมได้ เหนือคนฟี ลิสเตีย และเราจะตัด
ประพฤติ อย่ า งแก้ แค้ นต่ อ วงศ์ คนเคเรธี ออก และทําลายคนที
วานของยู ดาห์ และได้ กระทํา เหลืออยู่ ตามฝั งทะเลนั% นเสีย
ความชั วนั กหนาในการที แก้ 17 เราจะกระทํา การแก้ แค้ น
แค้ นเขา
ใหญ่ ยิ งเหนือเขาด้ วยการติ เตียน
13 เพราะฉะนั% น องค์ พระผู้ อย่ างรุนแรง แล้ วเขาจะทราบว่ า
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าจึ ง ตรั สดั ง นี% ว่ า เราคื อพระเยโฮวาห์ เมื อเราได้
เราจะเหยี ยดมื อของเราออก วางการแก้ แค้ นของเราไว้ เหนื อ
เหนือเอโดมด้ วย และจะตัดคน เขา"
และสั ต ว์ อ อกเสี ยจากเมื องนั% น
การพิพากษาลงโทษ
และเราจะกระทํา ให้ เมื องนั% นรก
ที จะมาสู่ เมืองไทระ
ร้ างตั% งแต่ เมื องเทมาน และชาว
อยู่ มาในวั นต้ นเดื อนปี
เมืองเดดานก็จะล้ มลงด้ วยดาบ
ที สิ บเอ็ ด พระวจนะ
14 และเราจะวางการแก้ แค้ น ของพระเยโฮวาห์ มายั งข้ าพเจ้ า
ของเราลงเหนือเมืองเอโดมด้ วย ว่ า
มื อของอิ สราเอลประชาชนของ 2"บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย เพราะ
เรา และเขาจะกระทําตามความ ว่ าเมื องไทระได้ พูดเกี ยวพั นกั บ
กริ% วและความพิ โรธของเราใน เยรูซาเล็มว่ า `อ้ าฮา ประตูเมือง
เมืองเอโดม และเขาจะทราบถึง ของชนชาติ ท% ั งหลายหั กเสี ยแล้ ว
การแก้ แค้ นของเรา องค์ พระผู้ มั นเปิ ดกว้ างไว้ รั บข้ า มั นร้ าง
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสดังนี% แหละ
เปล่ าแล้ ว ข้ าจะบริบูรณ์ข% ึ น'

26

(FF) อสค KN:FQ; ยด F:FN (FK) K พศด KL:FQ-FL (FJ) พคค H:KF-KK; มลค F:J-H
(FH) ปฐก KQ:KR; อสย FF:FH (FN) ยรม KN:KP; ยอล J:H (FO) F ซมอ JP:FH
(FQ) สดด R:FO; อสค KN:FF (F) ยรม JR:K; อสค F:K (K) ยชว FR:KR; สดด LJ:Q
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3เพราะฉะนั% น องค์ พระผู้ เป็ น 9ท่ า นจะตั% งเครื องทะลวงต่ อสู้
เจ้ าพระเจ้ าตรั สว่ า ดู เถิ ด โอ กั บกํา แพงของเจ้ า และท่ านจะ
เมื องไทระเอ๋ ย เราเป็ นปฏิปักษ์ เอาขวานของท่ านฟั นหอคอย
กับเจ้ า และจะนําประชาชาติเป็ น ของเจ้ าลง
อั นมากมาต่ อสู้ เจ้ า ดั งทะเล 10 ม้ าของท่ า นมากมายจนฝุ่ น
กระทําให้ คลื นของมันขึ% นมา
ม้ าตลบคลุมเจ้ าไว้ กําแพงเมือง
4เขาทั% งหลายจะทํา ลายกํา แพง ของเจ้ าจะสั นสะเทื อนด้ วยเสี ยง
เมืองไทระ และพังทลายหอคอย พลม้ าและล้ อเลื อนและรถรบ
ของเมื องนั% นเสี ย และเราจะขู ด เมื อท่ า นจะยกเข้ าประตู เ มื อ ง
ดิ นเสี ยจากเมื องนั% น กระทํา ให้ ของเจ้ า อย่ างกั บคนเดิ นเข้ า
อยู่ บนยอดของศิลา
เมืองเมื อเมืองนั% นแตกแล้ ว
5เมื องนั% นจะเป็ นที สาํ หรั บตาก 11 ท่ านจะยํา ที ถนนทั% งปวงของ
อวนอยู่ กลางทะเล เพราะเราได้ เจ้ าด้ วยกีบม้ า ท่านจะฆ่ าชนชาติ
ลั นวาจาแล้ ว องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ของเจ้ าเสียด้ วยดาบ และเสาอัน
พระเจ้ าได้ ตรัส และเมืองนั% นจะ แข็งแรงของเจ้ าจะล้ มลงถึงดิน
เป็ นของปล้ นแห่ ง บรรดาประ- 12 ทรั พย์ ส มบั ติ ของเจ้ าเขาทั% ง
ชาชาติ
หลายจะเอาเป็ นของริบ และสิน
6และพวกธิ ดาของเมื องนี% ซึ งอยู่ ค้ าของเจ้ าเขาจะเอามาเป็ นของ
บนแผ่ น ดิ น ใหญ่ จะต้ องถู ก ฆ่ า ปล้ น เขาจะพังกําแพงของเจ้ าลง
เสียด้ วยดาบ แล้ วเขาทั%งหลายจะ และจะทํา ลายบ้ านอั นพึ งใจของ
ทราบว่ าเราคือพระเยโฮวาห์
เจ้ าเสีย หิ น ไม้ และดินของเจ้ า
7เพราะองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ นั% นเขาจะโยนทิ%งเสียกลางนํา%
เจ้ าตรัสดังนี% ว่า ดูเถิด เราจะนํา 13 เสียงเพลงของเจ้ านั% นเราก็จะ
เนบู คั ดเนสซาร์ กษั ตริ ย์บาบิ โลน ให้ หยุด และเสี ยงพิณเขาคู่ ของ
ผู้ เป็ นจอมกษั ต ริ ย์ ม ายั ง เมื อ ง เจ้ าจะไม่ ได้ ยินอีก
ไทระจากทิ ศเหนื อ พร้ อมทั% ง 14 เราจะกระทํา ให้ อยู่ บนยอด
ม้ าและรถรบกั บพลม้ า และกอง ของศิ ลา เจ้ าจะเป็ นสถานที สาํ ทหารกับคนมากมาย
หรั บตากอวน จะไม่ มี ใครสร้ าง
8 ท่ านจะฆ่ าธิ ดาของเจ้ าบน เจ้ าขึ% นใหม่ เลย เพราะเราคื อ
แผ่ นดิ นใหญ่ เสี ยด้ วยดาบ ท่ าน พระเยโฮวาห์ ได้ ลั นวาจาแล้ ว
จะก่ อกํา แพงล้ อ มเจ้ าไว้ และก่ อ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
เชิ งเทินทําด้ วยดั% งต่ อสู้ กับเจ้ า
ดังนี% แหละ
(J) อสค N:L (H) ยรม N:FP; อมส F:FP (N) อสค KO:FH (O) ยรม HR:K; อสค N:Q
(Q) ยรม KN:R; ดนล K:JQ (L) K ซมอ KP:FN (R) K พศด KO:FN (FP) นฮม K:J-H
(FF) ยรม NF:KQ; ฮบก F:L (FK) มธ O:FR-KP (FJ) อสย FH:FF (FH) พบญ FJ:FO
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15 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า 20 เมื อเราจะนําเจ้ าลงไปพร้ อม
ตรั สดั งนี% แก่ เมื องไทระว่ า เกาะ กั บคนเหล่ า นั% นที ลงไปยั ง ปาก
ต่ า งๆจะมิ ไ ด้ สั นสะเทื อ นด้ วย แดนคนตายไปอยู่ กั บ คนสมั ย
เสี ยงที เจ้ าล้ ม เมื อผู้ บาดเจ็บ เก่ า และจะปล่ อยให้ เจ้ าอยู่ ที
ร้ องครวญคราง เมื อการเข่ นฆ่ า โลกบาดาล ในสถานที ที โดด
ได้ เกิดอยู่ ท่ามกลางเจ้ าหรือ
เดี ยวอ้ างว้ างมาแต่ โบราณ
16 แล้ วเจ้ านายทั% งสิ% นที ทะเลจะ พร้ อมกั บผู้ ที ล งไปยั งปากแดน
ก้ าวลงมาจากบั ลลังก์และเปลื% อง คนตาย เพื อว่ าจะไม่ มีใครอาเครื องทรงออก และปลดเครื อง ศั ยอยู่ ในเจ้ า และเราจะตั% งสง่ า
แต่ งตัวทีปักออกเสีย และจะเอา ราศีในแผ่ นดินของคนเป็ น
ความสั นกลั วมาเป็ นเครื องทรง 21 เราจะกระทํา ให้ เจ้ าเป็ นที น่ า
จะประทั บอยู่ บนพื% นดิ นและสั น ครั นคร้ าม จะไม่ มี เจ้ าอี กแล้ ว
อยู่ ทุ กขณะและหวาดกลั วเพราะ ถึ งใครจะมาหาเจ้ า เขาจะมา
เจ้ า
หาเจ้ าไม่ พบอี ก ต่ อไปเป็ นนิ ตย์
17 ท่ านเหล่ านี% จะเปล่ งเสี ยงบท องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
ครําครวญเรื องเจ้ า และกล่ าวแก่ ดังนี% แหละ"
เจ้ าว่ า `ผู้ มี พลเมื องเป็ นชาว
บทครําครวญเรื องเมืองไทระ
กะลาสี เอ๋ ย
เจ้ าถู กทํา ลาย
พระวจนะของพระเยแล้ ว เจ้ าเป็ นเมื องที มี ชื อเสี ยง
โฮวาห์ มายังข้ าพเจ้ าอีก
เจ้ าเป็ นเมื องแข็งกล้ าอยู่ ที ทะเล ว่ า
ทั%งเจ้ าและชาวเมื องของเจ้ าว่ าถึง 2"เจ้ าบุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย จง
คนทีนั นแล้ วเจ้ าให้ เขากลัว
เปล่ งเสี ย งบทครํา ครวญเรื อง
18 บั ดนี% เกาะทั% งหลายก็จะสั น เมืองไทระ
สะเทื อนในวั นที เจ้ าล้ มลง เออ 3และจงกล่ าวแก่ เมืองไทระ โอ
บรรดาเกาะที อยู่ ในทะเลก็ จ ะ ผู้ อยู่ ที ทางเข้ าสู่ ทะเลเอ๋ ย เป็ น
กลัวเพราะเจ้ าสิ% นไปเสีย'
พ่ อค้ าแห่ งชนชาติท% ั งหลายที อยู่
19 เพราะองค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ ตามเกาะต่ างๆ องค์ พระผู้ เป็ น
เจ้ าตรัสดังนี% ว่า เมื อเราจะกระ- เจ้ าพระเจ้ าตรัสดังนี% ว่า โอ เมือง
ทําให้ เจ้ าเป็ นเมืองรกร้ างเหมือน ไทระเอ๋ย เจ้ าได้ กล่ าวว่ า `ข้ านี% มี
อย่ างเมืองทีไม่ มี คนอาศัย เมื อ ความงดงามพร้ อมสรรพ'
เราจะนําทะเลลึ กมาท่ วมเจ้ าและ 4 พรมแดนของเจ้ าอยู่ ที กลาง
นํา% มากหลายจะคลุมเจ้ าไว้
ทะเล ผู้ ก่ อสร้ างได้ กระทํา ให้

27

(FN) อสค KO:FL (FO) อสย FH:R-FJ (FQ) ยรม O:KO; มคา K:H (FL) อสค KO:FN
(FR) อสย L:Q-L; ดนล R:KO (KP) กดว FO:JP; สดด KL:F (KF) สดด JQ:JO; วว FL:KF
(K) ยรม Q:KP; อมส N:F (J) สดด NP:K; อสค KQ:H; วว FL:J (H) อสค KO:N
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ความงดงามของเจ้ าพร้ อมสรรพ เขาแขวนโล่ ไ ว้ ตามกํา แพงของ
5กระดานเรื อของเจ้ าทั% งสิ% นเขา เจ้ าโดยรอบ เขากระทําให้ ความ
ทําด้ วยไม้ สนสามใบมาจากเสนีร์ งามของเจ้ าพร้ อมสรรพ
เขาเอาไม้ สนสี ดาร์ มาจากเลบา- 12 ทารชิ ช ไปมาค้ าขายกั บเจ้ า
นอนทําเป็ นเสากระโดงให้ เจ้ า
เพราะเจ้ ามี ท รั พยากรมากมาย
6เอาไม้ โอ๊กแห่ งเมื องบาชานมา หลายชนิ ด เขาเอาเงิ น เหล็ก
ทําเป็ นกรรเชี ยงของเจ้ า หมู่ คน ดี บุก และตะกั วมาแลกเปลี ยน
อาเชอร์ ทาํ แท่ นฝั งด้ วยงาช้ างซึ ง กับสินค้ าของเจ้ า
มาจากเกาะคิทธิม
13 เมืองยาวาน ทู บัลและเมเชค
7ส่ วนใบของเจ้ านั% น ทําด้ วยผ้ า ค้ าขายกั บเจ้ า เขาแลกเปลี ยน
ป่ านปั กเนื% อละเอี ยดจากอี ยิ ปต์ คนและภาชนะทองสั มฤทธิ= กั บ
ส่ วนสิ งที คลุ ม ไว้ เหนื อ เจ้ านั% น สินค้ าของเจ้ า
เป็ นสี ฟ้าสีม่ วงมาจากเกาะต่ างๆ 14 วงศ์ วานโทการมาห์ เอาม้ า
แห่ งเมืองเอลีชาห์
ม้ าศึ ก และล่ อ มาแลกกั บสิ น ค้ า
8 ชาวเมื องไซดอนและเมื อง ของเจ้ า
อารวั ด เป็ นฝี กรรเชี ยงของเจ้ า 15 ชาวเดดานทํา การค้ าขายกั บ
โอ ไทระ นักปราชญ์ของเจ้ าอยู่ เจ้ า เกาะต่ างๆเป็ นอั นมากเป็ น
ในเจ้ า เขาเป็ นต้ นหนของเจ้ า
ตลาดประจํา ของเจ้ า เขานํา งา
9ผู้ ใหญ่ ของเมื องเกบาลและนั ก ช้ างและไม้ มะเกลื อ มาเป็ นค่ า
ปราชญ์ ของเมื อ งนี% ก็ อ ยู่ ในเจ้ า ของสินค้ า
เป็ นช่ างไม้ ประจํา เรื อให้ เจ้ า 16 เมื อ งซี เ รี ยไปมาค้ าขายกั บ
บรรดาเรื อทะเลทั% งสิ% นพร้ อม เจ้ าเพราะเจ้ ามี สิ นค้ าอุ ดม เขา
กะลาสี ก ็อยู่ ในเจ้ า เพื อแลก เอามรกต ผ้ าสีม่วง ผ้ าปั ก ป่ าน
เปลี ยนสินค้ ากับเจ้ า
เนื% อละเอี ยด หิ นประการั งและ
10 ชาวเปอร์ เซี ย และลู ด และ โมรามาแลกกับสิ% นค้ าของเจ้ า
พู ต ก็อยู่ ในกองทั พของเจ้ า 17 ยู ดาห์ และแผ่ นดิ นอิ สราเอล
เขาทั% งหลายเป็ นทหารของเจ้ า ก็ค้ าขายกั บเจ้ า เขาเอาข้ าวสาลี
เขาแขวนโล่ และหมวกเหล็ กใน เมืองมินนิทและเมืองปานาง นํา%
เจ้ า เขากระทําให้ เจ้ ามีสง่ า
ผึ% ง นํา% มัน พิมเสน มาแลกกับ
11 ชาวอารวั ด พร้ อมกั บทหาร สินค้ าของเจ้ า
ของเจ้ าอยู่ บนกํา แพงโดยรอบ 18 ดามั สกั สไปมาค้ าขายกั บเจ้ า
ชาวกามั ดอยู่ ในหอคอยของเจ้ า เพราะเจ้ ามี สิ นค้ าอุ ดม เพราะ
(N) พบญ J:R (O) อสย K:FJ; ศคย FF:K (Q) F พกษ FP:KL (L) ปฐก FP:FN
(R) ยชว FJ:N (FP) อสค JL:N (FF) อสค KQ:L (FK) ปฐก FP:H (FJ) อสย OO:FR
(FH) F พศด F:O (FN) ปฐก FP:Q (FO) วนฉ FP:O (FQ) พบญ L:L (FL) ปฐก FN:K
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ทรั พยากรมากมายหลายชนิ ด ทารชิ ชบรรทุ กสินค้ าของเจ้ า ดัง
ของเจ้ า มี เหล้ าองุ่ นเฮลโบน นั% น เจ้ าจึ งบริ บูรณ์ และรุ่ งโรจน์
และขนแกะขาว
อย่ างมากในท้ องทะเล
19 ดานและยาวานมาแลกกั บ 26 ฝี กรรเชี ยงของเจ้ านํา เจ้ า
สินค้ าของเจ้ า เขาเอาเหล็กหล่ อ ออกไปที ในทะเลลึ ก ลมตะการบูร ตะไคร้ มาแลกกับสิ นค้ า วั นออกทํา ให้ เจ้ าอั บปางในท้ อง
ของเจ้ า
ทะเล
20 เมื องเดดานค้ าขายกั บเจ้ าใน 27 ทรั พย์ สิ นของเจ้ า ของขาย
เรื องเสื% อผ้ าอั นมีค่ าสําหรั บเหล่ า ของเจ้ า สิ นค้ าของเจ้ า ลู กเรื อ
รถรบ
ของเจ้ า และต้ นหนของเจ้ า ช่ าง
21 เมื อ งอาระเบี ยและเจ้ านาย ไม้ ประจําของเจ้ า ผู้ ค้าสินค้ าของ
ทั% งหลายของเมื องเคดาร์ เป็ น เจ้ า นักรบทั%งสิ% นของเจ้ าผู้ อยู่ ใน
พ่ อค้ าขาประจํา ในเรื องลู กแกะ เจ้ าพร้ อมกั บพรรคพวกทั% งสิ% น
แกะผู้ แพะ เขาไปมาค้ าขายกับ ของเจ้ าทีอยู่ ท่ามกลางเจ้ า จะจม
เจ้ าในเรื องเหล่ านี%
ลงในท้ องทะเลในวั นล่ มจมของ
22 พ่ อค้ าทั% งหลายของเมื องเช- เจ้ า
บาและเมื องราอามาห์ ก ็ ค้ าขาย 28 แผ่ นดิ นจะสั นสะท้ านเมื อได้
กั บเจ้ า เขาเอาเครื องเทศชนิ ด ยิ นเสี ยงโวยวายของต้ นหนของ
ดี ๆ ทั% งสิ% นและเพชรพลอยทุ ก เจ้ า
ชนิ ด และทองคํา มาแลกสิ นค้ า 29 บรรดาผู้ ทีถือกรรเชี ยง พวก
กับเจ้ า
ลู ก เรื อ และบรรดาต้ นหนแห่ ง
23 เมื องฮาราน คานเนห์ และ ทะเลจะลงมาจากเรือของเขา มา
เอเดน พ่ อค้ าทั%งหลายของเมือง ยืนอยู่ บนฝั ง
เชบา อั สชู ร และคิ ลมาดก็ค้ า 30 และจะพิ ลาปรํา ไห้ เพราะเจ้ า
ขายกับเจ้ า
และจะร้ องไห้ หนั กหนา เขาจะ
24 เมื อ งเหล่ า นี% ทํา การค้ าขาย เหวี ยงฝุ่ นขึ% นศีรษะของเขา และ
กั บเจ้ าในตลาดของเจ้ าในเรื อง จะกลิ% งเกลือกอยู่ ทีกองขี% เถ้ า
เครื องแต่ งกายอย่ างดีวิเศษ เสื% อ 31 เขาจะโกนผมเพราะเจ้ า และ
สี ฟ้ าและเสื% อปั ก และพรมทํา เอาผ้ ากระสอบคาดเอวไว้ เขาจะ
ด้ วยด้ ายสี ต่ างๆมั ดไว้ แน่ นด้ วย ร้ องไห้ เพราะเจ้ าด้ วยจิ ต ใจอั น
ด้ ายฟั น
ขมขื นกับไว้ ทุกข์หนัก
25 กํา ปั นทั% งหลายของเมื อง 32 ในการพิลาปรําไห้ น% ั น เขาจะ
(FR) วนฉ FL:KR (KP) อสค KQ:FN (KF) F พกษ FP:FN (KK) ปฐก FP:Q; F พกษ FP:F
(KJ) ปฐก FF:JF-JK (KN) F พกษ FP:KK (KO) อสค KO:FR (KQ) สภษ FF:H; วว FL:FF
(KL) อพย FN:FH (KR) วว FL:FQ (JP) F ซมอ H:FK (JF) ลนต KF:N (JK) พคค F:FK
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เปล่ งเสี ยงบทครํา ครวญเพื อเจ้ า เจ้ าได้ กล่ าวว่ า `ข้ าเป็ นพระเจ้ า
และได้ ร้ องทุ กข์ เพื อเจ้ าว่ า `มี ข้ านั งอยู่ ในที นั งแห่ งพระเจ้ าใน
เมื องใดหรื อที ถู กทําลายเหมื อน ท้ องทะเล' แต่ เจ้ าเป็ นเพี ยง
เมืองไทระ ในท่ามกลางทะเล
มนุ ษย์ มิ ใช่ พระเจ้ า แม้ เจ้ าจะ
33 เมื อสินค้ าของเจ้ ามาจากทะ- ยึ ดถื อใจของเจ้ าว่ า เป็ นใจของ
เลก็ กระทํา ให้ ชนชาติ ท% ั งหลาย พระเจ้ า
เป็ นอันมากพอใจ เจ้ าได้ กระทํา 3ดู เถิ ด เจ้ าฉลาดกว่ าดาเนี ยล
ให้ บรรดากษัตริ ย์แห่ งโลกมั งคั ง จริ ง ไม่ มี ความลั บอั นใดที ซ่ อน
ด้ วยสมบั ติ และสิ น ค้ าอั น อุ ด ม ให้ พ้นเจ้ าได้
ของเจ้ า
4เจ้ าหาทรั พย์ สมบั ติ มาสํา หรั บ
34 ในเมื อเจ้ าอั บปางเสี ย ด้ วย ตนโดยสติ ปั ญญาและความเข้ า
ทะเลในห้ วงนํา% ลึก สินค้ าของเจ้ า ใจของเจ้ า และได้ รวบรวมทอง
และพรรคพวกทั% งหลายของเจ้ า คําและเงินมาไว้ ในคลังของเจ้ า
จะได้ จมลงพร้ อมกับเจ้ า
5ด้ วยสติ ปั ญญายิ งใหญ่ ในการ
35 พวกชาวเกาะต่ างๆทั% งสิ% นจะ ค้ าของเจ้ า เจ้ าได้ ทวีทรัพย์ สมตกตะลึ งเพราะเจ้ า กษั ตริ ย์ ท% ั ง บัติของเจ้ าขึ% น และจิตใจของเจ้ า
หลายของพวกเขาจะเกรงกลัวยิ ง ก็ ผยองขึ% นในทรั พย์ ส มบั ติ ของ
นัก สีพระพักตร์ของพระองค์กด็ ู เจ้ า
วิตกกังวล
6เพราะฉะนั% น องค์ พระผู้ เป็ น
36 พ่ อ ค้ าท่ า มกลางชนชาติ ท% ั ง เจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า เพราะ
หลายจะเย้ ยหยันเจ้ า เจ้ าจะเป็ น เจ้ ายึ ด ถื อ ใจของเจ้ าว่ าเป็ นใจ
สิ งที น่ าหวาดผวา และจะไม่ ของพระเจ้ า
ดํารงอยู่ อีกต่ อไปเป็ นนิตย์'"
7เพราะฉะนั% น ดูเถิด เราจะนํา
การติ เตี ยน
คนต่ างด้ าวมาสู้ เจ้ า เป็ นชนชาติ
ที ทารุ ณ ในบรรดาประชาชาติ
เจ้าเมืองไทระ
พระวจนะของพระเย- เขาทั% งหลายจะชั กดาบออกต่ อสู้
โฮวาห์ มายังข้ าพเจ้ าอี ก กั บความงามแห่ งสติ ปั ญญาของ
เจ้ า และเขาจะกระทํา ให้ ความ
ว่ า
2"บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย จงกล่ าว ปราดเปรื องของเจ้ าเป็ นมลทิน
แก่ เจ้ าเมื องไทระว่ า องค์ พระ 8เขาทั% งหลายจะดั นเจ้ าลงไปที
ผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส ดั ง นี% ว่ า ในปากแดนคนตาย และเจ้ าจะ
เพราะใจของเจ้ าผยองขึ% น และ ตายอย่ างคนที ถูกฆ่ าในท้ องทะ-

28

(JJ) อสค KQ:J (JH) ศคย R:J-H (JN) อสย KJ:O; อสค KL:FQ-FR (JO) F พกษ R:L
(K) พบญ L:FH; K พศด KO:FO (J) ดนล F:KP; ศคย R:K (H) พบญ L:FQ; สภษ FL:FF
(N) สภษ KO:FK (O) อพย R:FQ; โยบ R:H (Q) อสย KJ:L-R (L) โยบ FQ:FO; สดด KL:F
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เคยอยู่ บนภูเขาบริสุ ทธิ= แห่ งพระ
9เจ้ ายั งจะกล่ าวอี กหรื อว่ า `ข้ า เจ้ า และเจ้ าเคยเดิ นอยู่ ท่ ามเป็ นพระเจ้ า' ต่ อหน้ าคนที ฆ่ า กลางศิลาเพลิง
เจ้ า ถึงเจ้ าเป็ นเพียงมนุ ษย์ มิใช่ 15 เจ้ าก็ ปราศจากตํา หนิ ใ นวิ ธี
พระเจ้ า อยู่ ในมื อของคนที ฆ่ า การทั% งหลายของเจ้ า ตั% งแต่
เจ้ า
วั นที เจ้ าได้ ถู กสร้ างขึ% นมาจนพบ
10 เจ้ าจะตายอย่ างคนที มิได้ เข้ า ความชั วช้ าในตัวเจ้ า
สุ หนั ตตาย โดยมื อของคนต่ าง 16 ในความอุ ด มสมบู ร ณ์ แห่ ง
ด้ าว เพราะเราได้ ลั นวาจาแล้ ว การค้ าของเจ้ านั% น เจ้ าก็เต็มด้ วย
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าได้ การทารุ ณ เจ้ ากระทํา บาป ดั ง
ตรัส"
นั% น โอ เครูบผู้ พิทักษ์เอ๋ย เราจะ
11 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ขั บเจ้ าออกไปจากภูเขาแห่ งพระ
มายังข้ าพเจ้ าว่ า
เจ้ าดุจสิ งมลทิน และเราจะกําจัด
12 "บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย จง เจ้ าเสียจากท่ามกลางศิลาเพลิง
เปล่ งเสี ยงบทครํา ครวญเพื อ 17 จิ ตใจของเจ้ าผยองขึ% นเพราะ
กษัตริย์เมืองไทระ และจงกล่ าว ความงามของเจ้ า เจ้ ากระทําให้
แก่ ท่ านว่ า องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า สติ ปัญญาของเจ้ าเสื อมทรามลง
พระเจ้ าตรัสดังนี% ว่า เจ้ าเป็ นตรา เพราะเห็ นแก่ ความปราดเปรื อง
แห่ งความสมบูรณ์แบบ เต็มด้ วย ของเจ้ า เราจะเหวี ยงเจ้ าลงที
สติปัญญา และมีความงามอย่ าง ดิ น
เราจะตี แผ่ เจ้ าต่ อหน้ า
พร้ อมสรรพ
กษั ตริ ย์ ท% ั งหลาย เพื อท่ านทั% ง
13 เจ้ าเคยอยู่ ในเอเดน พระ หลายเหล่ านั% นจะมองดูเจ้ า
อุทยานของพระเจ้ า เพชรพลอย 18 เจ้ ากระทํา ให้ สถานบริ สุ ท ธิ=
ทุ กอย่ างเป็ นเสื% อของเจ้ า คื อ ของเจ้ าเป็ นมลทิน โดยความชั ว
ทับทิม บุษราคัม เพชร พลอย ช้ าเป็ นอันมากของเจ้ า ในการค้ า
เขี ยว พลอยสีนาํ% ข้ าว และหยก อั นชั วช้ าของเจ้ า เหตุ ฉะนั% นเรา
ไพทู รย์ มรกต พลอยสีแดงเข้ ม จะนํา ไฟออกมาจากท่ า มกลาง
และทองคํา ความเชี ยวชาญแห่ ง เจ้ า ไฟจะเผาผลาญเจ้ า เราจะ
รํา มะนาและปี ของเจ้ าได้ จั ด กระทํา ให้ เจ้ าเป็ นเถ้ าถ่ านไปบน
เตรียมไว้ ในวันทีสร้ างเจ้ าขึ% นมา
แผ่ นดิ นโลกท่ ามกลางสายตา
14 เจ้ าเป็ นเครู บผู้ พิ ทั ก ษ์ ที ได้ ของคนทั%งปวงทีมองดูเจ้ าอยู่
เจิมตั% งไว้ เราได้ ต% ั งเจ้ าไว้ เจ้ า 19 บรรดาผู้ ที ร้ ู จั กเจ้ าท่ ามกลาง
(R) อสค KL:K (FP) ลนต KO:HF; F ซมอ FQ:KO (FK) K พศด JN:KN; อสย FH:H
(FJ) ปฐก K:L; อสย NF:J (FH) อพย KN:FQ-KP (FN) ปฐก F:KO-KQ; สภษ FH:JH
(FO) ฮชย FK:Q; ลก FR:HN-HO (FQ) สภษ FF:K (FL) มก L:JO (FR) สดด QO:FK
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ชนชาติท% ังหลาย เขาจะตกตะลึง ท่ า มกลางคนทั% งปวงซึ งได้ เคย
เพราะเจ้ า เจ้ าจะสิ% นสูญลงอย่ าง กระทํา แก่ เขาด้ วยความดู หมิ น
น่ าครั นคร้ าม และจะไม่ ดาํ รงอยู่ แล้ วเขาจะทราบว่ า เราคื อ องค์
อีกต่ อไปเป็ นนิตย์"
พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
การพิพากษาลงโทษ
พระเจ้าจะทรงรวบรวม
เมืองไซดอน
วงศ์วานอิ สราเอล
20 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 25 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
มายังข้ าพเจ้ าอีกว่ า
ตรั สดั งนี% ว่ า เมื อเราจะรวบรวม
21 "บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย จงมุ่ ง วงศ์ วานอิ สราเอลจากชนชาติ ท% ั ง
หน้ าต่ อสู้ ไซดอน และพยากรณ์ หลาย ซึ งเขาได้ กระจั ดกระจาย
กล่ าวโทษเมืองนั% น
ไปอยู่ ท่ามกลางนั% น และเมื อเรา
22 และกล่ าวว่ า องค์ พระผู้ จะสํา แดงความบริ สุ ท ธิ= ของเรา
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า ดู ท่ า มกลางเขาท่ า มกลางสายตา
เถิ ด โอ ไซดอนเอ๋ ย เราเป็ น ของประชาชาติท% ังหลายแล้ ว เขา
ปฏิปักษ์กับเจ้ า เราจะสําแดงสง่ า ทั% งหลายจะได้ อาศั ยอยู่ ในแผ่ น
ราศี ของเราท่ ามกลางเจ้ า และ ดินของเขาเอง ซึ งเราได้ มอบให้
เขาทั% งหลายจะทราบว่ า เราคื อ แก่ ยาโคบผู้ รับใช้ ของเรา
พระเยโฮวาห์ เมื อเราทํา การ 26 และเขาทั% งหลายจะอาศั ยอยู่
พิ พากษาลงโทษในเมื องนั% นและ ในทีน% ั นอย่ างปลอดภัย เออ เขา
สํา แดงความบริ สุ ทธิ= ของเราใน จะสร้ างบ้ านเรื อนและปลู กสวน
เมืองนั% น
องุ่ น เมื อเรากระทําการพิพาก23 เพราะเราจะส่ งโรคระบาด ษาลงโทษคนทั% งหลายที อยู่ รอบ
เข้ ามาในเมืองนั% น และส่ งโลหิ ต เขา ผู้ ได้ กระทําต่ อเขาด้ วยความ
เข้ ามาในถนนของเมื องนั% น คน ดูหมิ นนั% น เขาทั%งหลายจะอาศัย
ที ถู กบาดเจ็บจะล้ มลงท่ ามกลาง อยู่ ด้ วยความมั นใจ แล้ วเขาทั% ง
เมื องนั% น ล้ มลงด้ วยดาบที อยู่ หลายจะทราบว่ า เราคือพระเยรอบเมื องนั% นทุ กด้ าน แล้ วเขา โฮวาห์ พระเจ้ าของเขาทั%งหลาย"
ทั% งหลายจะทราบว่ าเราคื อพระ
ทรงสัญญาว่ า
เยโฮวาห์
จะพิพากษาลงโทษอี ยิปต์
24 และส่ วนวงศ์ วานอิ ส ราเอล
เมื อวั นที สิ บสองเดื อน
นั% น จะไม่ มี หนามย่ อยที ทิ ม
สิ บในปี ที สิ บ พระ
แทงหรือมี หนามใหญ่ มายอกอีก วจนะของพระเยโฮวาห์ มายั ง

29

(KF) อสค O:K; ยอล J:H-L (KK) ยรม KF:FJ; นฮม F:O
(KJ) ยรม FN:K; อสค KN:Q (KH) กดว JJ:NN; ยชว KJ:FJ (KN) ลนต KO:HH-HN
(KO) ลนต KN:FL; พบญ FK:FP; ยรม KJ:O-L; ฮชย K:FL (F) อสค KR:FQ; HP:F
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ข้ าพเจ้ าว่ า
7เมื อเขาเอามือจับเจ้ า เจ้ าก็หัก
2"บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย จงมุ่ ง และบาดบ่ าของเขาทุ กคน และ
หน้ าของเจ้ าต่ อสู้ ฟาโรห์ กษั ตริ ย์ เมื อเขาพิ งเจ้ า เจ้ าก็โค่ นและ
แห่ งอี ยิปต์ พยากรณ์กล่ าวโทษ กระทํา ให้ บั% นเอวของเขาทุ กคน
กษัตริย์และอียิปต์ท% ังสิ% น
สั นหมด
3พู ดไปเถิ ดและกล่ าวว่ า องค์ 8ดั งนั% นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า พระ
พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% เจ้ าตรัสดังนี% ว่า ดูเถิด เราจะนํา
ว่ า ดูเถิด เราเป็ นปฏิปักษ์กับเจ้ า ดาบมาเหนือเจ้ า และตั ดมนุ ษย์
ฟาโรห์ กษัตริย์แห่ งอียิปต์ ผู้ เป็ น และสัตว์ให้ ขาดจากเจ้ าเสีย
พญานาคมหึ มา นอนอยู่ กลาง 9แผ่ นดิ นอี ยิปต์ จะเป็ นที รกร้ าง
แม่ นาํ% ทั% งหลายของมั น ผู้ กล่ าว และถู กทิ% งไว้ เสี ยเปล่ า แล้ วเขา
ว่ า `แม่ นาํ% ของข้ าก็เป็ นของข้ า ทั% งหลายจะทราบว่ า เราคือพระ
ข้ าสร้ างมันขึ% นเพื อตัวของข้ าเอง' เยโฮวาห์ เพราะเขาได้ กล่ าวว่ า
4เราจะเอาเบ็ด เกี ยวขากรรไกร `แม่ นาํ% เป็ นของข้ า และข้ าสร้ าง
ของเจ้ า และจะกระทํา ให้ ปลา มันขึ% นมา'
ในแม่ นาํ% ทั% งหลายของเจ้ าติ ดกั บ 10 เหตุฉะนั% น ดูเถิด เราจะต่ อสู้
เกล็ดของเจ้ า และเราจะลากเจ้ า กั บเจ้ าและกั บ แม่ นาํ% ทั% งหลาย
ขึ% นมาจากกลางแม่ นาํ% ทั% งหลาย ของเจ้ า เราจะกระทําให้ แผ่ นดิน
ของเจ้ า และบรรดาปลาในแม่ อี ยิปต์ ถู กทิ% งไว้ เสี ยเปล่ าและรก
นํา% ทั% งหลายของเจ้ าจะติ ดอยู่ กั บ ร้ างอย่ างสิ% นเชิ ง ตั% งแต่ หอคอย
เกล็ดของเจ้ า
แห่ งสิ เอเนไกลไปจนถึ งพรม
5 เราจะเหวี ยงเจ้ าเข้ าไปในถิ น แดนเอธิโอเปี ย
ทุ รกันดาร ทั%งตัวเจ้ าและบรรดา 11 จะไม่ มี เ ท้ า มนุ ษย์ ข้ ามแผ่ น
ปลาในแม่ นาํ% ทั% งหลายของเจ้ า ดิ นนั% น และจะไม่ มีตี นสัตว์ข้าม
เจ้ าจะตกลงทีพ% ื นทุ่ ง จะไม่ มีใคร แผ่ นดินนั% น จะไม่ มีใครอาศัยอยู่
รวบรวมและฝั งเจ้ าไว้ เราได้ ถึงสี สิบปี
มอบเจ้ าไว้ ให้ เป็ นอาหารของ 12 และเราจะกระทําให้ แผ่ นดิ น
สัตว์ป่าดินและของนกในอากาศ อี ยิ ป ต์ เ ป็ นที รกร้ างท่ า มกลาง
6 แล้ วคนที อยู่ ในอี ยิ ปต์ ท% ั งสิ% น ประเทศทั% งหลายที รกร้ างนั% น
จะทราบว่ า เราคื อพระเยโฮวาห์ และหั วเมื องของมันจะรกร้ างอยู่
เพราะเจ้ าเป็ นไม้ เท้ าอ้ อของวงศ์ สี สิ บปี ท่ ามกลางหั วเมื องทั% ง
วานอิสราเอล
หลายทีถูกทิ%งไว้ เสียเปล่ า เราจะ
(K) อสค O:K (J) สดด QO:Q; ยรม HH:JP (H) K พกษ FR:KL (N) สดด FFP:N-O
(O) อพย R:FH; K พกษ FL:KF (Q) ยรม JQ:N; สดด FFL:L (L) ปฐก O:Q; อพย FK:FK
(R) ยรม HJ:FP-FJ (FP) ฮบก J:L (FF) K พศด JO:KF (FK) ยรม KN:FN-FR
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ให้ คนอี ยิ ปต์ ก ระจั ด กระจายไป ของพระเยโฮวาห์ มายั งข้ าพเจ้ า
ท่ ามกลางประชาชาติ และจะ ว่ า
กระจายเขาไปตามประเทศ 18 "บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย เนบู ต่ างๆ
คั ดเนสซาร์ กษั ตริ ย์แห่ งบาบิ 13 ถึ ง อย่ า งนั% นองค์ พระผู้ เป็ น โลน ได้ ให้ กองทัพมาสู้ รบกั บ
เจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า เมื อสิ% น เมื องไทระอย่ างหนั ก จนศี รษะ
สี สิ บปี แล้ ว เราจะรวบรวมคน ทุ กศี รษะล้ าน และบ่ าทุ กบ่ าก็
อี ยิ ปต์ จากท่ ามกลางชนชาติ ท% ั ง ถลอก ถึ งกระนั% นท่ านเองหรื อ
หลายซึ งเขากระจั ด กระจายไป กองทัพของท่ านก็ไม่ ได้ อะไรไป
อยู่ ด้วยนั% น
จากไทระอั นเป็ นค่ าแรงซึ งท่ าน
14 และเราจะให้ อี ยิ ปต์ ก ลั บสู่ ได้ กระทําต่ อเมืองนั% น
สภาพเดิม และนําเขากลับมายัง 19 เหตุ ฉะนั% น องค์ พระผู้ เป็ น
แผ่ นดิ นปั ทโรส ซึ งเป็ นแผ่ นดิน เจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า ดู เถิ ด
ดั% งเดิมของเขา และเขาทั%งหลาย เราจะมอบแผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ ไว้ กั บ
จะเป็ นราชอาณาจั กรตํา ต้ อยที เนบู คั ดเนสซาร์ กษั ตริ ย์ แห่ ง
นั น
บาบิโลน และท่านจะเอาคนเป็ น
15 จะเป็ นราชอาณาจั ก รที ตํา อั น มากของเขาไปและริ บ ข้ าว
ต้ อยที สุ ด ในบรรดาราชอาณา ของไป และปล้ นเอาไปเป็ นค่ า
จั กรทั% งหลาย และจะไม่ เคยยก จ้ างกองทัพของท่าน
ตนขึ% นเหนือประชาชาติ ท% ั งหลาย 20 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
อี กเลย เพราะเราจะทํา ให้ เขา ตรั สว่ า เราได้ มอบแผ่ นดิ น
เป็ นราชอาณาจั กรเล็ ก จนไม่ อียิปต์ให้ ไว้ แก่ ท่าน เพื อเป็ นค่ า
สามารถจะปกครองประชาชาติ แรงงานซึ งเขาทั%งหลายได้ กระทํา
อื นได้
เพื อเรา
16 และจะไม่ เป็ นที วางใจของ 21 ในวั น นั% นเราจะกระทํา ให้ มี
วงศ์ วานอิ สราเอลอี ก อั นทํา ให้ เขางอกขึ% นมาที วงศ์ วานอิ สราสํานึ กถึ งความชั วช้ าของเขาเมื อ เอล และเราจะให้ เจ้ าอ้ าปากพูด
หั นไปพึ งพาอียิปต์น% ี แล้ วเขาจะ ท่ ามกลางเขาทั% งหลาย แล้ วเขา
ทราบว่ า เราคื อ องค์ พระผู้ เป็ น จะทราบว่ าเราคือพระเยโฮวาห์ "
เจ้ าพระเจ้ า"
พระเจ้าทรงลงโทษอี ยิปต์
17 ต่ อมาเมื อวันทีหนึ ง เดือนที
พระวจนะของพระเยหนึ ง ในปี ทียี สิบเจ็ด พระวจนะ
โฮวาห์ มายังข้ าพเจ้ าอี ก

30

(FJ) อสย FR:KK; ยรม HO:KO (FH) อสย FR:KK; ยรม HO:KO (FN) อสค FQ:O
(FO) อสย KP:N; พคค H:FQ (FL) ยรม KN:R; อสค KO:Q-FK (FR) อสค KR:L-FP
(KP) K พกษ FP:JP; อสย FP:O-Q (KF) F ซมอ K:FP; สดด RK:FP; ลก F:OR; คส H:J
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ว่ า
หั วเมื องทั% งหลายที ถู กทิ% งไว้ เสี ย
2"บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย จงพยา- เปล่ านั% น
กรณ์ และกล่ าวว่ า องค์ พระผู้ 8และเขาจะทราบว่ า เราคือพระ
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า จง เยโฮวาห์ เมื อเราวางเพลิ งที
พิลาปรําไรเถิดว่ า `อนิจจาหนอ อี ยิ ปต์ และผู้ ช่ วยทั% งหมดของ
วันนั% น'
มันก็ทลายแล้ ว
3 เพราะวั น นั% นใกล้ เข้ ามาแล้ ว 9 และในวั น นั% นทู ตจะลงเรื อไป
วั นแห่ งพระเยโฮวาห์ ใกล้ เข้ ามา จากเรา เพื อจะกระทํา ให้ คน
จะเป็ นวันมีเมฆ เป็ นเวลาทีกาํ - เอธิ โอเปี ยที เลิ นเล่ ออยู่ น% ั นครั น
หนดของประชาชาติ
คร้ าม ความแสนระทมจะมาถึ ง
4 ดาบเล่ มหนึ งจะมาเหนื อ เขาเหล่ านั% น เหมื อนในวั นกํา อี ยิ ปต์ และความแสนระทมจะ หนดของอี ยิ ปต์ เพราะ ดู เถิ ด
อยู่ ในเอธิโอเปี ย เมื อคนทีถูกฆ่ า วันนั% นมาถึงจริงๆ
จะล้ มในอี ยิปต์ และพวกเขาจะ 10 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
เอาคนเป็ นอั นมากของประเทศ ตรั สดังนี% ว่ า เราจะกระทําให้ คน
นั% นไปเสี ย และรากฐานของ เป็ นอั นมากของอี ยิปต์ ส% ิ นสุ ดลง
เมืองนั% นก็จะถู กทลายลง
ด้ วยมื อของเนบู คั ดเนสซาร์
5เอธิ โอเปี ย และพู ต และลู ด กษัตริย์แห่ งบาบิโลน
และคนที ปะปนกั น ทั% งปวงและ 11 ตั วท่ านพร้ อมกับชนชาติของ
ชั บ และประชาชนแห่ งแผ่ นดิ น ท่ านคื อชนชาติ ที ทารุ ณที สุ ดใน
นั% นที อยู่ ในสั น นิ บาตจะล้ มลง บรรดาประชาชาติ จะถู กนําเข้ า
พร้ อมกับเขาด้ วยดาบ
มาเพื อทํา ลายแผ่ น ดิ น นั% นและ
6พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี% ว่ า ผู้ เขาจะชั กดาบออกต่ อ สู้ อี ยิ ปต์
เหล่ านั% นทีสนับสนุ นอียิปต์จะล่ ม กระทําให้ แผ่ นดินเต็มไปด้ วยคน
จม และอานุ ภาพอั นผยองของ ทีถูกฆ่ า
มั นจะลงมา และจากหอคอย 12 และเราจะกระทําให้ แม่ นาํ% ทั%ง
แห่ งสิ เอเน เขาจะล้ มลงภายใน หลายแห้ งไป เราจะขายแผ่ นดิน
ประเทศนั% นด้ วยดาบ องค์ พระ นั% นไว้ ในมื อของคนชั ว เราจะ
ผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสดังนี% แหละ กระทํา ให้ แผ่ นดิ นและสารพั ดที
7และมั นจะรกร้ างอยู่ ท่ ามกลาง อยู่ บนแผ่ นดิ นนั% นร้ างเปล่ าโดย
ประเทศทั% งหลายที รกร้ าง และ มื อของคนต่ างด้ าว เราคื อพระ
หั วเมื องของมั นจะอยู่ ท่ ามกลาง เยโฮวาห์ ได้ ลั นวาจาแล้ ว
(K) อสค KF:FK (J) สดด JQ:FJ; อบด F:FN (H) ยรม NP:JN-JQ (N) อสย FL:F
(O) โยบ R:FJ; อสย KP:J-O (Q) ยรม KN:FL-KO; อสค KR:FK (L) พบญ JK:KK
(R) ศฟย K:FK (FP) อสค KR:H-N (FF) พบญ KL:NP; อสย FH:H-O (FK) นฮม F:H
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13 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า ทราบว่ าเราคือพระเยโฮวาห์ "
ตรั สดั งนี% ว่ า เราจะทํา ลายรู ป
พระเจ้าทรงช่ วยบาบิโลน
เคารพ และจะกระทํา ให้ ปฏิ และสู ก้ บั อี ยิปต์
มากรที ในเมื อ งโนฟสิ% นสุ ด ลง 20 ต่ อมาเมื อวั นที เจ็ด เดื อนที
และจะไม่ มี จ้ าวจากแผ่ นดิ นอี - หนึ ง ในปี ที สิ บเอ็ด พระวจนะ
ยิปต์อีก ดังนั% นเราจะใส่ ความยํา ของพระเยโฮวาห์ มายั งข้ าพเจ้ า
เกรงไว้ ในแผ่ นดินอียิปต์
ว่ า
14 เราจะกระทําให้ ปัทโรสเป็ นที 21 "บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย เรา
รกร้ าง และจะวางเพลิงในโศอัน ได้ กระทํา ให้ แขนของฟาโรห์
และจะกระทําการพิ พากษาเมื อง กษั ตริ ย์ แห่ งอี ยิ ปต์ หั ก และดู
โน
เถิด ไม่ มีผ้ ู ใดพันแขนให้ ไม่ มีผ้ ู
15 เราจะเทความเดื อดดาลของ ใดเอาผ้ ามาพันแขนเพื อจะรักษา
เราลงบนเมื องสี น
ซึ งเป็ น ให้ หาย เพื อให้ เข้ มแข็งที จะถื อ
ขุ มกํา ลั งของอี ยิ ปต์ และจะตั ด ดาบได้ อีก
เหล่ าฝูงชนออกเสียจากเมืองโน
22 เหตุ ฉะนั% น องค์ พระผู้ เป็ น
16 และเราจะวางเพลิ งในอี ยิปต์ เจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า ดู เถิ ด
เมื อ งสี น จะอยู่ ในมหั นตทุ กข์ เราเป็ นปฏิ ปั กษ์ กั บฟาโรห์
เมื องโนจะแตกและเมื องโนฟจะ กษั ตริ ย์ แห่ งอี ยิ ปต์ เราจะหั ก
มีปรปั กษ์ในเวลากลางวัน
แขนของเขา ทั% งแขนที ยั งแข็ง
17 ชายฉกรรจ์ ของเมื อ งอาเวน แรงและแขนทีหักแล้ วนั% น เราจะ
และเมื องพี เบเสทจะล้ มลงด้ วย กระทํา ให้ ดาบหลุ ด จากมื อ ของ
ดาบ และเมื องนั% นจะตกไปเป็ น เขา
เชลย
23 เราจะให้ คนอี ยิ ปต์ ก ระจั ด
18 ที เ มื อ งทาปานเหสกลางวั น กระจายไปอยู่ ท่ า มกลางประชา
จะมื ดเมื อเราทํา ลายแอกของ ชาติ และจะกระจายเขาไปตาม
อี ยิ ปต์ แ ละอานุ ภาพอั น ผยอง ประเทศต่ างๆ
ของเมื องนั% นจะสิ% นสุ ดลง จะมี 24 และเราจะเสริ มกํา ลั งแขน
เมฆมาคลุมเมืองนั% นไว้ และเหล่ า ของกษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลน และ
ธิ ด าของเมื อ งนั% นจะตกไปเป็ น เอาดาบของเราใส่ มื อให้ แต่ เรา
เชลย
จะหั กแขนของฟาโรห์ และเขา
19 เราจะกระทําการพิ พากษาลง จะครํา ครวญต่ อ หน้ าท่ านอย่ าง
โทษอียิปต์ดังนี% แหละ แล้ วเขาจะ คนถู กบาดเจ็บเจียนจะตาย
(FJ) อพย FK:FK (FH) อสค KR:FH (FN) สดด FF:O; นฮม F:O (FO) อสค JP:L-R
(FQ) ปฐก HF:HN (FL) ยรม K:FO (FR) กดว JJ:H; สดด R:FO (KP) อสค F:K; KO:F
(KF) สดด FP:FN (KK) ยรม HO:KN (KJ) อสค JP:FQ-FL (KH) นหม O:R; สดด FL:JK

26_eze.pub
page 68

Thursday, March 03, 2016 21:16

หน้ า 1709
เอเสเคียล JP, JF
25 เราจะเสริ มกํา ลั งแขนของ แม่ นาํ% ของสายนํา% ลึกนั% นไหลรอบ
กษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลน แต่ แขน ที ที ปลู กมั นไว้ และก่ อให้ เกิ ด
ของฟาโรห์ จะตก แล้ วเขาทั% ง สายนํา% เล็กๆ จากแม่ นาํ% ลึ กแยก
หลายจะทราบว่ าเราคื อพระเย- ออกไปทัวต้ นไม้ ท% ังสิ% นในทุ่ งนั% น
โฮวาห์ เมื อเราเอาดาบของเรา 5ดั งนั% นมั นจึ งสู งเหนื อต้ นไม้ ใน
ใส่ มื อของกษั ตริ ย์ แห่ ง บาบิ โลน ป่ าทั% งหลาย กิ งไม้ กแ็ ตกใหญ่
ท่ านจะยื นมั นออกต่ อสู้ แผ่ นดิ น และก้ านก็ยาว เพราะนํา% มาก
อียิปต์
หลายเมื อให้ งอก
26 และเราจะให้ คนอี ยิปต์ กระ- 6นกในอากาศทั% งสิ% นได้ มาทํารั ง
จัดกระจายไปอยู่ ท่ามกลางประ- อยู่ ในกิ งของมั น สั ตว์ ป่ าทุ่ ง
ชาชาติ และกระจายเข้ าไปตาม ทั% งสิ% นตกลู กออกมาอยู่ ใต้ ก้ าน
ประเทศต่ างๆ แล้ วเขาจะทราบ และประชาชาติ ใ หญ่ โตทั% งสิ% น
ว่ าเราคือพระเยโฮวาห์ "
อาศัยอยู่ ใต้ ร่มของมัน
คําพยากรณ์กล่ าวโทษฟาโรห์
7มั นก็งดงามด้ วยความใหญ่ ยิ ง
ของมั น ด้ วยความยาวแห่ งก้ าน
เปรี ยบเสมือน
ของมั น เพราะรากของมั นหยั ง
ปฏิ ปักษ์ต่อพระคริ สต์
และอยู่ มา เมื อวันทีหนึ ง ลึกลงไปยังนํา% อุดม
เดื อนที สาม ในปี ที สิ บ 8 ต้ นสนสี ด าร์ ที อยู่ ในอุ ท ยาน
เอ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ของพระเจ้ าก็ ซ่ อ นมั น ไว้ ไม่ ไ ด้
ต้ นสนสามใบก็ยังไม่ เปรี ยบปาน
มายังข้ าพเจ้ าว่ า
2"บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย จงกล่ าว กิ งใหญ่ ของมั น ต้ นเกาลั ดก็ไม่
แก่ ฟาโรห์ กษั ต ริ ย์ แห่ งอี ยิ ป ต์ เปรี ยบปานกิ งของมั น ไม่ มี ไม้
และแก่ หมู่ นิ กรของท่ านว่ า ใน ต้ นใดในอุ ทยานของพระเจ้ าที มี
ความเป็ นใหญ่ เป็ นโตของท่ า น ความงามเหมือนมัน
9เราได้ กระทําให้ มั นงามด้ วยกิ ง
นั% น ท่านเหมือนผู้ ใด
3ดู เถิ ด คนอั สซี เรี ยเปรี ยบได้ ก้ านมากมายของมั น ต้ นไม้ ท% ั ง
กั บไม้ สนสี ดาร์ ในเลบานอน มี สิ% นในสวนเอเดนก็อิจฉามัน คือ
กิ งงามและมี ใบร่ ม และสู งมาก ต้ นไม้ ซึ งอยู่ ในอุ ทยานของพระ
ยอดอยู่ ที ท่ า มกลางกิ งไม้ หนา เจ้ า
10 เพราะฉะนั% น องค์ พระผู้
ทึบ
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า
4สายนํา% ทํา ให้ มั นใหญ่ ข% ึ น นํา%
ลึกทําให้ มันงอกสูง พร้ อมกับมี เพราะว่ ามั น สู ง และชู ยอดของ

31

(KN) อสค JP:FR (KO) ดนล FF:HK (F) ยรม NK:N-O (K) ยรม F:N; วว FP:FF
(J) นฮม J:F; ศฟย K:FJ (H) สภษ FH:KL (N) สดด JQ:JN-JO (O) ดนล H:FK
(L) ปฐก K:L; สดด LP:FP (R) อพย R:FO; ดนล K:KF (FP) มธ KJ:FK; ยก H:O

26_eze.pub
page 69

Thursday, March 03, 2016 21:16

เอเสเคียล JF
หน้ า 1710
มั น ขึ% นอยู่ ท่ า มกลางกิ งไม้ หนา 15 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
ทึบ และจิตใจของมันก็เย่ อหยิ ง ตรัสดังนี% ว่ า ในวันทีมั นลงไปยัง
เพราะความสูงของมัน
แดนคนตาย เรากระทํา ให้ บา11 เราจึงมอบมั นไว้ ในมื อของผู้ ดาลคลุ มตั วไว้ ทุ กข์ ให้ มั น และ
หนึ งที ทรงอานุ ภาพในบรรดา ยั บยั% งแม่ นาํ% ของมั นไว้ และนํา%
ประชาชาติ ท่ านนั% นจะจั ดการ เป็ นอั นมากจะหยุ ดยั% ง
เรา
กับมันเป็ นแน่ เราได้ ไล่ มันออก คลุมเลบานอนไว้ ให้ กลุ้ มอยู่ เพื อ
เพราะความชั วร้ ายของมัน
มั น
และต้ นไม้ ในทุ่ งนาทั% ง
12 คนต่ างด้ าว คื อชนชาติ ที น่ า สิ% นจะสลบเพราะมัน
กลั วในบรรดาประชาชาติ ได้ 16 เรากระทํา ให้ ประชาชาติ สั น
โค่ นมันลงและทิ% งไว้ กิ งของมัน สะเทือนด้ วยเสี ยงทีมันล้ ม เมื อ
ตกลงบนภู เ ขาทั% งหลายและใน เราเหวี ยงมั นลงไปที นรกพร้ อม
หุ บเขาทั% งสิ% น และก้ านของมั น กั บบรรดาผู้ ที ลงไปยั งปากแดน
ก็หั กอยู่ ตามแม่ นาํ% ลําธารทั% งสิ% น และต้ นไม้ ทั% งสิ% นในเอเดน
ของแผ่ นดิ นนั% น และบรรดาชน ต้ นไม้ ที คั ดเลื อกแล้ วและต้ นไม้
ชาติ ท% ั งหลายในแผ่ นดินโลกก็ลง ทีดีทีสุดของเลบานอน ต้ นไม้
ไปเสี ยจากร่ มเงาของมั นและทิ% ง ทุ กต้ นที ดื มนํา% จะได้ รับความเล้ า
มันไว้
โลมทีในโลกบาดาล
13 นกในอากาศทั% งสิ% นจะอาศั ย 17 ประชาชาติ เหล่ านี% จะลงไปยัง
อยู่ บนสิ งปรั กหั กพั งของมั นและ นรกกับเขาด้ วย ไปอยู่ กับบรรดา
สั ตว์ ป่ าทุ่ งทั% งปวงจะอยู่ บนก้ าน ผู้ ที ถู กฆ่ าด้ วยดาบ เออ คื อ
ของมัน
บรรดาผู้ ที เป็ นเหมื อนแขนของ
14 ที เป็ นเช่ นนี% ก็เพื อบรรดาต้ น เขา ทีอยู่ ใต้ ร่มของเขาท่ามกลาง
ไม้ ทีอยู่ ริมนํา% จะไม่ งอกขึ% นสูงนัก ประชาชาติ
หรื อชู ยอดขึ% นท่ ามกลางกิ ง 18 ดังนี% เจ้ าเหมือนผู้ ใดในเรื อง
ไม้ หนาทึบและเพื อไม่ ให้ บรรดา สง่ าราศี และความเป็ นใหญ่
ต้ นไม้ ที ดู ดนํา% ขึ% นสู งอย่ างนั% นได้ ท่ามกลางต้ นไม้ แห่ งเอเดน เจ้ า
เพราะว่ ามั นทั% งหลายต้ องมอบ จะถู กนํา ลงมาพร้ อมกั บต้ นไม้
ให้ แก่ ความตาย มอบให้ แก่ โลก แห่ งเอเดนไปยังโลกบาดาล เจ้ า
บาดาล ท่ ามกลางบุ ตรทั% งหลาย จะนอนอยู่ ท่ ามกลางผู้ ที มิ ได้ เข้ า
ของมนุ ษย์ กั บ ผู้ ที ได้ ลงไปยั ง สุ หนั ตพร้ อมกั บผู้ ที ถู ก ฆ่ า ด้ วย
ปากแดนคนตาย
ดาบ นี คือฟาโรห์ และบรรดาหมู่
(FF) อสค FF:R; F ทธ F:KP (FK) ฮบก F:O; วว FQ:FO (FJ) อสค KR:N; วว FR:FQ-FL
(FH) พบญ FJ:FF; นหม FJ:FL (FN) นฮม K:L-FP; วว FL:R (FO) นฮม K:J; ฮกก K:Q
(FQ) สดด R:FQ; อสย FH:R; อสค JP:O-L (FL) F ซมอ FQ:KO; K ซมอ F:KP; มธ FJ:FR
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นิ กรทั% งสิ% นของท่ าน องค์ พระผู้ 6 เราจะให้ แผ่ น ดิ น ถึ งแม้ ภู เ ขา
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสดังนี% "
ชุ่ มโชกด้ วยเลื อดกํา ลั งไหลของ
บทครําครวญเรื องฟาโรห์
ท่าน และห้ วยจะเต็มไปด้ วยท่าน
ต่ อ มา เมื อวั น ที หนึ ง 7เมื อเราดับท่าน เราจะคลุมฟ้ า
เดื อนที สิ บสอง ในปี ที สวรรค์ไว้ และกระทําให้ ดวงดาว
สิ บสอง พระวจนะของพระเย- มืดไป เราจะเอาเมฆบังดวงอาทิ ตย์ และดวงจั นทร์ จะไม่ ทอ
โฮวาห์ มายังข้ าพเจ้ าว่ า
2"บุ ตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ ย จงเปล่ ง แสง
เสี ยงบทครํา ครวญเรื องฟาโรห์ 8 แสงสุ ก ใสทั% งสิ% นแห่ งสวรรค์
กษัตริย์แห่ งอียิปต์ และกล่ าวให้ นั% นเราจะกระทํา ให้ มื ดอยู่ เหนื อ
ท่ านฟั งดั งนี% ว่ า ท่ านเหมื อน ท่ าน และวางความมื ดไว้ เหนื อ
สิ งโตหนุ่ มท่ ามกลางประชาชาติ แผ่ นดิ นของท่ าน องค์ พระผู้
แต่ ท่ า นเป็ นเหมื อ นปลาวาฬใน เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสดังนี% แหละ
ทะเลทั% งหลาย ท่ านเผ่ นออกมา 9เมื อเราทํา ลายท่ า นท่ ามกลาง
ในแม่ นาํ% ทั% งหลายของท่ าน เอา ประชาชาติในประเทศซึ งท่ านไม่
เท้ าของท่ า นกวนนํา% และกระทํา รู้ จั กนั% น เราจะกระทํา ให้ จิ ตใจ
ของชนชาติ ท% ั งหลายเป็ นอั นมาก
แม่ นาํ% ของมันให้ มลทินไป
3องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส ลําบาก
ดั งนี% ว่ า เราจะกางข่ ายของเรา 10 เออ เมื อเราแกว่ งดาบของ
คลุ มท่ านโดยกองทัพชนชาติ ท% ั ง เราต่ อหน้ าเขาทั% งหลาย เราจะ
หลายเป็ นอันมาก และเขาเหล่ า กระทํา ให้ ชนชาติ ท% ั งหลายเป็ น
นั% นจะลากท่ า นขึ% นมาด้ วยอวน อั นมากแลตะลึ งที ท่ าน และ
กษัตริย์ของเขาทั%งหลายจะสะทก
ของเรา
4 และเราจะทิ% งท่ า นไว้ บนแผ่ น สะท้ านเพราะท่าน ในวั นที ท่ าน
ดิน และเราจะเหวี ยงท่านลงบน ล้ มลงนั% น เขาทั% งหลายจะตัวสั น
พื% นทุ่ ง และจะกระทําให้ นกทั%ง ทุ กขณะจิตทัวกั นเพราะห่ วงชี วิต
สิ% นในอากาศมาจั บอยู่ บนท่ า น ของตนเอง
และเราจะให้ สั ตว์ ทั วทั% งโลก 11 เพราะองค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ
เจ้ าตรัสดังนี% ว่า ดาบของกษัตริย์
ได้ อิ มหนําด้ วยตัวท่าน
5เราจะเอาเนื% อของท่ านเกลี ยไว้ แห่ งบาบิโลนจะมาเหนือท่าน
บนภูเขา และถมหุ บเขาด้ วยศพ 12 เราจะทําให้ หมู่ นิ กรของท่ าน
ล้ มลงด้ วยดาบของผู้ มีกาํ ลัง ทุ ก
ของท่าน
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(F) อสค JK:FQ (K) ยรม R:FL; อสค FR:K-O (J) ปญจ R:FK (H) F ซมอ FQ:HH-HO
(O) อพย Q:FQ; อสย JH:J (Q) โยบ FL:N-O; สภษ FJ:R (R) ยรม KN:FN; วว FF:FL
(FP) พบญ KR:KH; F พกษ R:L (FF) อสค KL:Q; ฮบก F:O-Q (FK) พบญ KL:HR-NP
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คนก็ ล้ วนเป็ นที ทารุ ณที สุ ด ใน ข้ าพเจ้ าว่ า
บรรดาประชาชาติ เขาจะนํา 18 "บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย จง
ความทะเยอทะยานของอี ยิ ปต์ พิ ลาปรํา ไห้ เพื อคนเป็ นอั นมาก
ให้ มาถึ งที ส% ิ นสุ ด และหมู่ นิ กร ของอี ยิ ปต์ และจงส่ งเขาลงไป
ทั%งสิ% นของมันจะพินาศ
ทั% งตั วเขาและเหล่ าธิ ดาแห่ ง
13 เราจะทํา ลายสั ตว์ ของเมื อ ง ประชาชาติ ที โอ่ อ่ าไปยั งโลกบานั% นทั% งสิ% น จากข้ างนํา% มากหลาย ดาล ไปยังบรรดาคนเหล่ านั% นที
และไม่ มี เท้ ามนุ ษย์ คนใดกระทํา ไปยังปากแดนคนตายแล้ ว
ให้ นาํ% นั% นขุ่ นอีก กี บสัตว์ กจ็ ะไม่ 19 ในเรื องความงาม ท่ านงาม
กระทําให้ นาํ% นั% นขุ่ นอีกเช่ นกัน
ลํา% กว่ าผู้ ใดๆหรื อ
จงลงไป
14 แล้ วเราจะทํา ให้ นํา% ของเขา ไปนอนกับผู้ ทีไม่ ได้ เข้ าสุหนัต
ทั% งหลายลึ ก
และกระทํา ให้ 20 เขาทั% งหลายจะล้ มลงกลาง
แม่ นํา% ทั% งหลายของเขาไหลไป บรรดาผู้ ทีถูกฆ่ าด้ วยดาบ มีดาบ
เหมื อนนํา% มั นไหล องค์ พระผู้ กําหนดไว้ แล้ ว จงลากอี ยิปต์ ไป
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสดังนี% แหละ
เสี ยพร้ อมกั บหมู่ นิ กรทั% งสิ% นของ
15 เมื อเรากระทําให้ แผ่ นดิ นอี - เขา
ยิ ปต์ รกร้ าง และประเทศนั% นจะ 21 เหล่ าชายฉกรรจ์ ในบรรดาผู้
ขาดสิ งที เคยอุ ดมสมบู รณ์ เมื อ ที แกล้ วกล้ าจะพู ดเรื องของเขา
เราฟาดฟั นคนทั%งปวงทีอาศัยอยู่ กั บผู้ ช่ วยของเขาจากกลางนรก
ในประเทศนั% น แล้ วเขาทั%งหลาย ว่ า `เขาได้ ลงมาแล้ ว เขานอนอยู่
จะทราบว่ าเราคือพระเยโฮวาห์
คื อคนที ไม่ ได้ เข้ าสุ หนั ต ที ถู ก
16 นี เป็ นบทครํา ครวญที จะร้ อง ฆ่ าด้ วยดาบ'
ครํา ครวญ เหล่ าธิ ดาแห่ งประ- 22 อั สซู รก็อยู่ ที นั นรวมทั% งคณะ
ชาชาติจะร้ องบทนั% น เขาจะร้ อง มีหลุมศพอยู่ รอบตั ว ทุ กคนถู ก
เรื องอี ยิ ปต์ และหมู่ นิ กรของอี - ฆ่ าและล้ มลงด้ วยดาบ
ยิปต์ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า 23 ที ฝั งศพของคนเหล่ านี% อยู่ ที
ตรัสดังนี% แหละ"
แดนมรณาส่ วนทีไกลทีสุ ด และ
บทครําครวญเรื อง
คณะของเธอก็ อ ยู่ รอบหลุ ม ฝั ง
ศพของเธอ ทุ กคนถู กฆ่ า ล้ มลง
หมู่ นิกรอี ยิปต์
17 ต่ อมา เมื อวันทีสิบห้ า เดือน ด้ วยดาบ เป็ นพวกที ให้ เกิ ด
ที สิ บสอง ในปี ที สิ บสอง พระ ความครั นคร้ ามในแผ่ นดิ นของ
วจนะของพระเยโฮวาห์ มายั ง คนเป็ น
(FJ) อสค KR:L (FN) สดด KH:F (FO) K ซมอ F:FQ; ยรม R:FQ (FQ) อสค JK:F
(FL) อสย FO:R; มคา F:L (FR) F ซมอ FQ:KO; ยรม R:KN-KO (KP) สดด KL:J
(KF) อสย F:JF; ลก FO:KJ-KH (KK) กดว KH:KH; สดด LJ:L-FP (KJ) อสย FH:FN
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24 เอลามก็อยู่ ทีนั น ทั%งหมู่ นิกร กระดู กของเขา เพราะว่ าเขา
ทั% งสิ% นก็อยู่ รอบหลุ มศพของเธอ ให้ ผู้ แกล้ วกล้ าครั นคร้ ามอยู่ ใน
ทุ กคนถู กฆ่ าและล้ มลงด้ วยดาบ แผ่ นดินของคนเป็ น
ผู้ ลงไปสู่ โลกบาดาลโดยไม่ เ ข้ า 28 ดั งนั% นท่ า นจะต้ องถู กหั กใน
สุ หนั ต เป็ นพวกที ให้ เกิ ดความ หมู่ พวกผู้ ทีไม่ ได้ เข้ าสุหนัต และ
ครั นคร้ ามในแผ่ นดิ นของคน นอนอยู่ กั บ คนเหล่ านั% นที ถู ก
เป็ น และเขาต้ องทนรับความอับ ฆ่ าด้ วยดาบ
อายขายหน้ ากั บผู้ ที ลงไปปาก 29 เอโดมก็อยู่ ที นั น คื อบรรดา
แดนคนตาย
กษั ต ริ ย์ และบรรดาเจ้ านายทั% ง
25 เขาได้ ทาํ ที ให้ เธอนอนในหมู่ หลายของเธอ แม้ ว่าเขาทั%งหลาย
พวกผู้ ที ถูกฆ่ าพร้ อมกั บหมู่ นิ กร มีอานุ ภาพ เขายังถู กนํามาวางไว้
ทั% งสิ% นของเธอ มี หลุ มศพอยู่ กั บบรรดาคนเหล่ านั% นที ถู ก ฆ่ า
รอบตัว เป็ นผู้ ทีไม่ ได้ เข้ าสุหนัต ด้ วยดาบ เขาจะนอนอยู่ กั บผู้ ที
ทุ กคน ถู กฆ่ าด้ วยดาบ เพราะ ไม่ ได้ เข้ าสุ หนั ต กั บบรรดาคน
ว่ าเขาให้ เกิ ดความครั นคร้ ามใน ทีได้ ลงไปยังปากแดนคนตาย
แผ่ นดิ นของคนเป็ น และเขา 30 เจ้ านายจากทิ ศเหนื อก็อยู่ ที
ต้ องทนรับความอับอายขายหน้ า นั นอยู่ กั นหมด คนไซดอนทั% ง
กั บผู้ ที ลงไปยั งปากแดนคนตาย หมด ผู้ ที ลงไปด้ วยความอาย
เขามีทีอยู่ ในหมู่ พวกผู้ ถูกฆ่ า
พร้ อมกั บผู้ ที ถู กฆ่ า เพราะเหตุ
26 เมเชคกับทู บัลก็อยู่ ทีนั น ทั%ง ความครั นคร้ ามทั% งสิ% นซึ งเขาได้
หมู่ นิกรทั%งสิ% นของเธอ หลุมศพ กระทําขึ% นด้ วยกําลังของเขา เขา
ของเธอทั% งสองอยู่ รอบเขา เป็ น นอนอยู่ ที นั นไม่ เข้ าสุหนัตพร้ อม
ผู้ ที ไม่ เข้ าสุ หนั ตทุ กคน ถู กฆ่ า กั บผู้ ที ถู กฆ่ าด้ วยดาบ
และ
ด้ วยดาบ เพราะเขาให้ เกิดความ ทนรั บความอั บอายขายหน้ ากั บ
ครั นคร้ ามในแผ่ นดิ นของคน บรรดาผู้ ที ลงไปยั งปากแดนคน
เป็ น
ตาย
27 เขาทั% งหลายจะไม่ ได้ นอนอยู่ 31 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
กับผู้ แกล้ วกล้ าในจําพวกทีไม่ ได้ ตรั สว่ า เมื อฟาโรห์ เห็ นพวก
เข้ าสุ หนั ตที ได้ ล้ มลง ลงไปยั ง เหล่ านั% นแล้ ว ท่ านก็จะเบาใจ
นรกพร้ อมกั บยุ ท โธปกรณ์ ของ ในเรื องหมู่ นิ กรทั% งสิ% นของท่ าน
เขา ผู้ ซึ งมี ดาบวางไว้ ใต้ ศี รษะ ฟาโรห์ และหมู่ นิ ก รทั% งสิ% นของ
ของเขา และความชั วช้ าก็อยู่ บน ท่านถู กฆ่ าด้ วยดาบ
(KH) ปฐก FP:KK; F พศด F:FQ (KN) สดด FJR:L; วว K:KK (KO) ปฐก FP:K
(KQ) โยบ J:FJ-FN; อสย FH:FL-FR (KL) ดนล K:JH-JN (KR) อสค KN:F-FQ
(JP) ยรม KN:KK; อสค JK:KH-KN; JL:O; JR:K (JF) พคค K:FJ; อสค FH:KK; JF:FO
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32 เพราะเราได้ ให้ เกิ ดความ 6แต่ ถ้ าคนยามเห็ นดาบมาแล้ ว
ครั นคร้ ามในแผ่ นดิ นของคน และไม่ เป่ าแตร ประชาชนจึงไม่
เป็ น เพราะฉะนั% นเขาจะถู กวาง ได้ รั บเสี ยงตั กเตื อน และดาบก็
ไว้ ท่ ามกลางผู้ ไม่ เข้ าสุ หนั ต มาพาคนหนึ งคนใดไปเสี ย คน
พร้ อมกับผู้ เหล่ านั% นทีถู กฆ่ าด้ วย นั% นถู กนําไปด้ วยเรื องความชั วช้ า
ดาบ ทั% งฟาโรห์ และหมู่ นิ กรทั% ง ของเขา แต่ เราจะเรียกร้ องโลหิ ต
สิ% นของท่าน องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ของเขาจากมือของยาม
พระเจ้ าตรัสดังนี% แหละ"
7ฉะนี% แหละ เจ้ า โอ บุตรแห่ ง
หน้าที ของยามเฝ้าจิ ตวิญญาณ มนุ ษย์ เอ๋ ย เราได้ ต% ั งเจ้ าให้ เป็ น
พระวจนะของพระเย- คนยามสําหรับวงศ์วานอิสราเอล
โฮวาห์ มายั งข้ าพเจ้ าอี ก ฉะนั% นเจ้ าจงฟั งถ้ อยคํา จากปาก
ของเรา และจงกล่ าวคําตักเตือน
ว่ า
2"บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย จงพูดกับ จากเราให้ แก่ เขา
ชนชาติ ของเจ้ าและกล่ าวแก่ เขา 8เมื อเรากล่ าวแก่ คนชั วว่ า โอ
ว่ า เมื อเรานําดาบมาเหนือแผ่ น คนชั วเอ๋ย เจ้ าจะต้ องตายแน่ ถ้ า
ดิ น ถ้ าประชาชนในแผ่ นดินนั% น เจ้ ามิ ได้ กล่ าวคํา ตั กเตื อนให้
ตั% งชายคนหนึ งจากพวกเขาและ คนชั วกลั บจากทางของเขา คน
ชั วนั% นจะต้ องตายเพราะความชั ว
ให้ เป็ นยาม
3 และถ้ าเขาเห็ น ดาบมาเหนื อ ช้ าของเขา แต่ เราจะเรี ยกร้ อง
แผ่ นดิ นจึ งเป่ าแตรและตักเตื อน โลหิ ตของเขาจากมือของเจ้ า
9แต่ ถ้ าเจ้ าได้ ตักเตื อนคนชั วให้
ประชาชน
4เมื อคนหนึ งคนใดได้ ยิ นเสี ยง หั นกลับจากทางของเขาแล้ ว ถ้ า
แตร และไม่ นาํ พาต่ อเสี ยงตั ก เขาไม่ หั น กลั บจากทางของเขา
เตื อน ถ้ าดาบนั% นมาพาเอาคน เขาจะตายเพราะความชั วช้ าของ
นั% นไปเสี ย ให้ โลหิ ตของคนนั% น เขา แต่ เจ้ าได้ ช่ วยชี วิ ตของเจ้ า
เองให้ รอดพ้ นแล้ ว
ตกบนศีรษะของคนนั% นเอง
5คือเขาได้ ยินเสียงแตร และไม่ 10 ฉะนั% น โอ เจ้ า บุ ตรแห่ ง
นําพาต่ อเสียงตักเตือน ให้ โลหิ ต มนุ ษย์ เอ๋ ย จงกล่ าวแก่ วงศ์ วาน
ของคนนั% นตกอยู่ บนคนนั% นเอง อิสราเอล พวกเจ้ าเคยกล่ าวดัง
แต่ ผ้ ู ทีได้ นาํ พาต่ อเสียงตั กเตือน นี% ว่ า `ถ้ าการละเมิ ดและความ
แล้ วเขาจะได้ ช่วยชี วิตของตนเอง บาปทั% งหลายของเราอยู่ เหนื อ
เรา และเราก็ค่อยๆ วอดวายไป
ให้ รอดพ้ น

33

(JK) อสค JK:KQ (K) ลนต KO:KN; ยรม FK:FK (J) นหม H:FL (H) K พศด KN:FO
(N) สดด RN:Q; ฮบ K:F-J (O) อสย NO:FP; อสค JJ:L-R (Q) พซม J:J; อสย OK:O
(L) ปฐก K:FQ; สภษ FF:KF (R) กจ FJ:HP; กท N:FR-KF (FP) ลนต KO:JR
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เพราะสิ งเหล่ านี% เราจะดํารงชี วิต ตายแน่ ' ถ้ าเขาหั นกลับจากบาป
อยู่ ได้ อย่ างไร'
ของเขา มากระทําความยุติธรรม
11 จงกล่ าวแก่ เขาว่ า องค์ พระ และความชอบธรรม
ผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สว่ า เรามี 15 ถ้ าคนชั วได้ คื น ของประกั น
ชี วิตอยู่ แน่ ฉันใด เราไม่ พอใจใน ขโมยอะไรของเขามาก็ คื น เสี ย
ความตายของคนชั วฉั นนั% น แต่ และดํา เนิ น ตามกฎเกณฑ์ แห่ ง
พอใจในการที คนชั วหั นจากทาง ชี วิ ต ไม่ กระทํา ความชั วช้ าเลย
ของเขาและมีชีวิตอยู่ จงหั นกลับ เขาจะดํา รงชี วิตอยู่ แน่ เขาไม่
จงหั น กลั บ จากทางชั วของเจ้ า ต้ องตาย
โอ วงศ์ วานอิ สราเอลเอ๋ ย เจ้ า 16 บาปซึ งเขาได้ ก ระทํา มาแล้ ว
ยอมตายทําไม
จะไม่ จดจํา นํา มากล่ า วโทษเขา
12 เจ้ า บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย เจ้ า เขาได้ กระทําความยุ ติ ธรรมและ
จงกล่ าวแก่ ชนชาติ ข องเจ้ าว่ า ความชอบธรรม เขาจะดํารงชี วิต
ความชอบธรรมของผู้ ชอบธรรม แน่
จะไม่ ช่ วยเขาให้ พ้ นในวั นที เ ขา 17 แต่ ชนชาติของเจ้ ายังกล่ าวว่ า
ละเมิ ด ส่ วนความชั วของคนชั ว `วิธีการขององค์พระผู้ เป็ นเจ้ าไม่
นั% นจะไม่ ก ระทํา ให้ เขาล้ มลงใน ยุติธรรม' ในเมื อวิธีการของเขา
วั น ที เขาหั นกลั บจากความชั ว เองไม่ ยุติธรรม
ของเขา
และคนชอบธรรม 18 เมื อคนชอบธรรมหั นกลั บ
จะไม่ ดาํ รงชี วิ ตอยู่ ได้ ด้ วยความ จากความชอบธรรมของเขาและ
ชอบธรรมในวันทีเขากระทําบาป กระทํา ความชั วช้ า เขาจะต้ อง
13 แม้ เราจะได้ กล่ าวแก่ คน ตายเพราะความชั วช้ านั% น
ชอบธรรมว่ า เขาจะมีชีวิตอยู่ แน่ 19 แต่ ถ้ าคนชั วหั นกลั บจาก
ถ้ าเขายั งวางใจในความชอบ ความชั วของเขา และกระทํา
ธรรมของเขา และกระทํา ความ ความยุ ติ ธรรมและความชอบ
ชั วช้ า การกระทําทั% งหลายที ธรรม เขาจะดํารงชี วิตอยู่ ได้ โดย
ชอบธรรมของเขาย่ อมไม่ อยู่ ใน เหตุน% ั น
ความทรงจํา อี กเลย แต่ เขาจะ 20 เจ้ ายั งกล่ าวว่ า `วิ ธี การของ
ต้ องตายเพราะความชั วช้ าซึ งเขา องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าไม่ ยุ ติ ธรรม'
ได้ กระทําไว้
โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เราจะ
14 อีกประการหนึ ง แม้ เราจะได้ พิ พากษาเจ้ าตามการประพฤติ
กล่ าวแก่ คนชั วว่ า `เจ้ าจะต้ อง ของเจ้ าแต่ ละคน"
(FF) อสค N:FF; ศฟย K:R (FK) F พกษ L:HL-NP (FJ) ลก FL:R; รม FP:J; ฟป J:R
(FH) ยรม FL:Q-L; ลก FJ:J-N (FN) อพย KK:KO-KQ; พบญ KH:O (FO) มคา Q:FL-FR
(FQ) โยบ JN:K (FL) K ปต K:KP-KK; ฮบ FP:JL (FR) อสค JJ:FH (KP) สภษ FR:J
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21 และอยู่ มา
เมื อวั นที ห้ า 26 เจ้ ายื น อยู่ ด้ วยดาบของเจ้ า
เดือนทีสิบ ในปี ทีสิบสอง ซึ งเรา เจ้ ากระทํา การอั นน่ าสะอิ ดสะได้ ถูกกวาดไปเป็ นเชลย ชายคน เอี ยน และเจ้ าทุ กคนได้ กระทํา
หนึ งหนีมาจากกรุงเยรูซาเล็มมา ให้ ภรรยาของเพื อนบ้ านเป็ น
หาข้ าพเจ้ ากล่ าวว่ า "เมื องนั% น มลทิน แล้ วเจ้ าจะเอากรรมสิทธิ=
แตกเสียแล้ ว"
ทีดินนี% หรือ
22 ในเวลาเย็นก่ อนที ผ้ ู ลี% ภั ยมา 27 จงกล่ าวเช่ นนี% แก่ เขาว่ า องค์
พระหั ตถ์ ของพระเยโฮวาห์ ได้ มา พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี%
อยู่ เหนื อข้ าพเจ้ า และพระองค์ ว่ า เรามีชีวิตอยู่ แน่ ฉันใด บรรทรงเปิ ดปากของข้ าพเจ้ าทั น ดาคนที อยู่ ในที ร้ างเปล่ าจะต้ อง
เวลาที ช ายคนนั% นมาถึ งในตอน ล้ มลงด้ วยดาบ และคนที อยู่ ที
เช้ า ดั งนั% นปากของข้ าพเจ้ าจึ ง พื% นทุ่ ง เราจะมอบให้ เป็ นอาหาร
เปิ ดออก ข้ าพเจ้ าก็ไม่ ได้ เป็ นใบ้ แก่ สั ตว์ ป่า และบรรดาคนเหล่ า
ต่ อไป
นั% นที อยู่ ในที กาํ บั งเข้ มแข็งและ
23 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ อยู่ ในถํา% จะตายด้ วยโรคระบาด
มายังข้ าพเจ้ าว่ า
28 และเราจะกระทําให้ แผ่ นดิ น
24 "บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย ชาว นั% นรกร้ างที สุ ด และความหยิ ง
เมื องที อาศัยอยู่ ในที ร้างเปล่ าใน ผยองในอานุ ภ าพของแผ่ น ดิ น
แผ่ นดินอิสราเอลกล่ าวเรื อยๆว่ า นั% นจะสู ญสิ% นไป ภูเขาแห่ งอิ ส`อั บราฮั ม เป็ นแต่ ช ายคนเดี ยว ราเอลจะรกร้ างจนไม่ มี คนเดิ น
และยังถือกรรมสิ ทธิ= ทีดินนี% แต่ ผ่ าน
พวกเราหลายคนด้ วยกั น คง 29 แล้ วเขาจะทราบว่ า เราคื อ
ต้ องประทานแผ่ นดิ นนั% นให้ เป็ น พระเยโฮวาห์ เมื อเราได้ กระทํา
กรรมสิทธิ= แก่ เรา'
ให้ แผ่ นดิ นนั% นรกร้ างที สุดเพราะ
25 เพราะฉะนั% น จงกล่ าวแก่ เขา เหตุ จากการอั นน่ าสะอิ ดสะทั% งหลายว่ า องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า เอี ย นทั% งสิ% นของเขาซึ งเขาได้
พระเจ้ าตรัสดังนี% ว่า เจ้ ารับประ- กระทํานั% น
ทานเนื% อพร้ อมเลื อด เจ้ าเงย 30 เจ้ า บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย
หน้ าขึ% นนมั ส การรู ปเคารพของ ชนชาติของเจ้ าที พูดเรื องเจ้ าข้ าง
เจ้ าและทําให้ โลหิ ตตก แล้ วเจ้ า กําแพงเมื องและตามประตู บ้าน
ยั ง จะเอากรรมสิ ท ธิ= ที ดิ น นี% อี ก พู ดต่ อกั นและกั นกั บพี น้ องของ
หรือ
ตนว่ า `มาเถิด มาฟั งเสียงพระ
(KF) ยรม JR:K-L; อสค F:K (KK) อสค F:J; JQ:F (KH) ยรม JR:FP; มคา J:FF
(KN) ปฐก R:H; ลนต J:FQ (KO) ปฐก KQ:HP; มคา K:F-K (KQ) วนฉ O:K; F ซมอ FJ:O
(KL) K พศด JO:KF; อสย O:FF (KR) อพย FH:FL; สดด R:FO (JP) ยรม FF:FL-FR
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วจนะซึ งออกมาจากพระเยโฮ- ผู้ เลี% ยงแกะย่ อ มเลี% ยงแกะมิ ใ ช่
วาห์ '
หรือ
ประชาชนประพฤติ
3เจ้ ารับประทานไขมัน เจ้ าคลุม
กายของเจ้ าด้ วยขนแกะ เจ้ าฆ่ า
อย่ างคนหน้าซื อใจคด
31 และเข้ ามาหาเจ้ าอย่ างที ชาว แกะตัวอ้ วนๆ แต่ เจ้ าหาได้ เลี% ยง
ตลาดมา และเขามานั งข้ างหน้ า แกะไม่
เจ้ าอย่ างประชาชนของเรา เขา 4ตั วที อ่ อนเพลี ยเจ้ าก็ ไ ม่ เ สริ ม
ฟั งคําพูดของเจ้ า แต่ เขาไม่ ยอม กํา ลั ง ตั วที เจ็บเจ้ าก็ไม่ รั กษา
กระทํา ตาม เพราะว่ าเขาแสดง ตั วที กระดู กหั กเจ้ าก็มิ ได้ พั นผ้ า
ความรั ก มากด้ วยปากของเขา ตั วที ถู ก ขั บไล่ ออกไปเจ้ าก็มิ ได้
แต่ จิตใจของเขามุ่ งอยู่ ตามความ ไปตามกลับมา ตัวทีหายไปเจ้ าก็
มิได้ เสาะหา และเจ้ าได้ ปกครอง
โลภของเขา
32 และ ดูเถิด เจ้ าเป็ นเหมือน เขาด้ วยการบั ง คั บและด้ วยการ
คนร้ องเพลงรั กแก่ เขา มี เสี ยง ข่ มขี เบียดเบียน
ไพเราะและเล่ นดนตรี เก่ งเพราะ 5ดั งนั% นมั นจึ งกระจั ดกระจายไป
เขาฟั งคําพู ดของเจ้ า แต่ เขาไม่ หมด เพราะว่ าไม่ มี ผ้ ู เลี% ยงแกะ
และเมื อมั น กระจั ด กระจายไป
ยอมกระทําตาม
33 และเมื อการเช่ นนี% เป็ นมา (ดู มั น ก็ตกเป็ นอาหารของสั ตว์ ป่ า
เถิ ด ก็จะมา) เขาทั% งหลายจะ ทั%งปวงในทุ่ ง
ทราบว่ า มี ผ้ ู พยากรณ์ อยู่ ในหมู่ 6แกะของเราก็เทียวไปตามภูเขา
ทั% งหมด และตามเนินเขาสูงทุ ก
พวกเขา"
แห่ ง เออ แกะของเราก็กระจาย
คําตักเตื อนสําหรับ
ไปทั วพื% นพิ ภพ ไม่ มี ใครเที ยว
พวกผู พ้ ยากรณ์ทีรักเงิ น
พระวจนะของพระเย- ค้ น ไม่ มีใครเสาะหามัน
7เพราะฉะนั% น ท่ านทั% งหลายผู้
โฮวาห์ มายังข้ าพเจ้ าว่ า
2"บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย จงพยา- เป็ นผู้ เลี% ยงแกะ จงฟั งพระวจนะ
กรณ์ ก ล่ าวโทษบรรดาผู้ เลี% ยง ของพระเยโฮวาห์
แกะแห่ งอิ สราเอล จงพยากรณ์ 8องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
และกล่ าวแก่ เขาว่ า องค์ พระผู้ ว่ า เรามีชีวิตอยู่ แน่ ฉันใด เพราะ
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส แก่ พวกผู้ แกะของเรากลายเป็ นเหยื อ และ
เลี% ยงแกะดังนี% ว่า วิบัติแก่ ผ้ ู เลี% ยง แกะของเรากลายเป็ นอาหารของ
แกะแห่ งอิสราเอล ผู้ เลี% ยงตัวเอง สั ตว์ ป่ าทุ่ งทั% งสิ% น เพราะไม่ มี ผ้ ู

34

(JF) อสค L:F; ลก FP:JR (JK) มก H:FO-FQ; ยน N:JN (JJ) F ซมอ J:FR-KP
(K) ยรม K:L; ยน FP:F-K (J) อสย NO:FF-FK; ศคย FF:N (H) ศคย FF:FN; มธ R:JO
(N) F พกษ KK:FQ (O) ฮบ FF:JQ-JL (Q) สดด LK:F-Q (L) อสค JH:N-O; กจ KP:JJ
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เลี% ยงแกะ และเพราะผู้ เลี% ยงแกะ ชาติท% ังหลาย และรวบรวมเขามา
ของเราไม่ เ ที ยวค้ นหาแกะของ จากประเทศต่ างๆ และจะนําเขา
เรา แต่ ผ้ ู เลี% ยงแกะนั% นเลี% ยงตั ว มาไว้ ในแผ่ นดินของเขาเอง และ
เอง และไม่ ได้ เลี% ยงแกะของเรา
เราจะเลี% ยงเขาบนภูเขาแห่ งอิ ส9เพราะฉะนั% น โอ ท่านทั%งหลาย ราเอล ใกล้ ห้วยทั%งหลายและใน
ผู้ เป็ นผู้ เลี% ยงแกะ จงฟั งพระวจ- ท้ องถิ นทุ กแห่ งที มี คนอาศั ย
นะของพระเยโฮวาห์
ในประเทศนั% น
10 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า 14 เราจะเลี% ยงเขาในลานหญ้ า
ตรัสดังนี% ว่า ดูเถิด เราเป็ นปฏิ- อย่ างดี และคอกของเขาจะอยู่
ปั กษ์ กั บผู้ เลี% ยงแกะ และเราจะ บนบรรดาภูเขาสู งแห่ งอิ สราเอล
เรี ยกร้ องเอาแกะของเราจากมื อ ณ ที นั น เขาจะนอนลงในคอก
ของเขา และให้ เขายั บยั% งการ ทีดี และเขาจะหากินอยู่ บนลาน
เลี% ยงแกะของเขา ผู้ เลี% ยงแกะจะ หญ้ าอุดมบนภูเขาแห่ งอิสราเอล
ไม่ ได้ เลี% ยงตั วเองอี กต่ อไป เรา 15 ตั วเราเองจะเป็ นผู้ เลี% ยงแกะ
จะช่ วยแกะของเราให้ พ้ นจาก ของเรา เราจะกระทําให้ เขานอน
ปากของเขา เพื อมิ ให้ แกะเป็ น ลง องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
อาหารของเขา
ตรัสดังนี% แหละ
อาณาจักรของดาวิดจะตั*งขึ* น
16 เราจะเทียวหาแกะที หายและ
เราจะนํา แกะที ถู กขั บไล่ ออกไป
เหนืออิ สราเอลในอนาคต
11 เพราะองค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ กลั บมาอีก และเราจะพั นผ้ าให้
เจ้ าตรัสดังนี% ว่า ดูเถิด เราคือเรา แกะที กระดู กหั ก และเราจะ
เองจะค้ นหาแกะของเรา และจะ เสริมกําลังแกะทีอ่อนเพลีย แต่
ตั วที อ้ วนและเข้ มแข็ งเราจะทํา
เทียวหามัน
12 ดั ง ผู้ เลี% ยงแกะเที ยวหาฝู ง ลาย เราจะเลี% ยงเขาด้ วยความ
แกะในวั นทีเขาอยู่ ท่ามกลางแกะ ยุติธรรม
ของเขาทีกระจั ดกระจายไป เรา 17 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
จะเที ยวหาแกะของเราดั ง นั% น ตรั สดั งนี% ว่ า โอ เจ้ าทั% งหลายผู้
และเราจะช่ วยเขาให้ พ้ นจาก เป็ นฝู งแพะแกะของเราเอ๋ ย ดู
สถานที ท% ังหลายซึ งเขาได้ กระจัด เถิด เราจะพิพากษาระหว่ างแกะ
กระจายไปอยู่ ในวั นมี เมฆและมี กับแกะ ระหว่ างแกะผู้ กับแพะผู้
18 ที จะหากิ นในลานหญ้ าอย่ าง
ความมืดทึบ
13 เราจะนํา เขาออกมาจากชน ดี น% ั นยั งไม่ พออี กหรื อ เจ้ าจึ ง
(FP) อสค N:L; นฮม K:FJ (FF) ปฐก O:FQ; ลนต KO:KL (FK) F ซมอ FQ:JH-JN
(FJ) สดด FPO:HQ; อสย FF:FF (FH) ยรม JF:FK-FH (FN) สดด KJ:K; พซม F:Q-L
(FO) มคา H:O-Q; มธ FN:KH (FQ) ศคย FP:J; มธ KN:JK (FL) ปฐก JP:FN; กดว FO:R
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ต้ องเอาเท้ าเหยี ยบลานหญ้ าที สันติสุขกับเขา และจะกําจัดสัตว์
เหลื ออยู่ ของเจ้ าและดื มนํา% จาก ร้ ายเสียจากแผ่ นดิน เขาจะอาศัย
แหล่ งนํา% ที ลึ กยั งไม่ พอหรื อ จึ ง อยู่ ในถิ นทุ รกั นดารอย่ างปลอด
เอาเท้ า ของเจ้ ากวนนํา% ที เหลื อ ภัย และนอนอยู่ ในป่ าไม้
อยู่ ให้ ขุ่ น
26 และเราจะกระทํา ให้ เขากั บ
19 แกะของเราจะต้ องกิ นสิ งที สถานที รอบๆเนิ น เขาของเรา
เท้ าของเจ้ ายํา และดื มสิ งที เท้ า เป็ นแหล่ งพระพร เราจะส่ งฝน
ของเจ้ าทําให้ ขุ่ นหรือ
ลงมาให้ ตามฤดู กาล เป็ นห่ าฝน
20 เพราะฉะนั% นองค์ พระผู้
แห่ งพระพร
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส แก่ เ ขาดั ง 27 ต้ นไม้ ที ในทุ่ งจะบั ง เกิ ดผล
นี% ว่า ดูเถิด เรา คือเราเอง จะ และพิ ภพจะบั งเกิ ดผลประโยชน์
พิ พากษาระหว่ างแกะอ้ วนกั บ และเขาจะอยู่ อ ย่ างปลอดภั ยใน
แกะผอม
แผ่ นดินของเขา และเขาจะทราบ
21 เพราะเจ้ าเอาสีข้างและบ่ าดัน ว่ าเราคื อพระเยโฮวาห์ ในเมื อ
และผลั กแกะตั วอ่ อนเพลี ยด้ วย เราหั กคานแอกของเขาเสีย และ
เขาของเจ้ า เจ้ าทําให้ เขากระจาย ช่ วยเขาให้ พ้นจากมื อของผู้ ทีกั ก
ไปต่ างถิ น
เขาให้ เป็ นทาส
22 เราจึ งจะช่ วยฝู งแพะแกะของ 28 เขาจะไม่ เป็ นเหยื อของประเราให้ รอด เขาจะไม่ เป็ นเหยื อ ชาชาติอีกต่ อไป หรือสัตว์ป่าดิน
อี กต่ อไป และเราจะพิ พากษา ก็จะไม่ กิ นเขา และเขาจะอยู่
ระหว่ างแกะกับแกะ
อย่ างปลอดภัย ไม่ มีผ้ ู ใดกระทํา
23 และเราจะตั% งผู้ เลี% ยงแกะผู้ ให้ เขากลัว
หนึ งไว้ เหนื อเขา คื อดาวิ ดผู้ รั บ 29 และเราจะจั ด หาไร่ น าอั น มี
ใช้ ของเรา และท่ านจะเลี% ยงเขา ชื อให้ แก่ เขา
เพื อเขาจะไม่
ทั%งหลาย ท่านจะเลี% ยงเขาและจะ ถู ก ผลาญด้ วยความอดอยากใน
เป็ นผู้ เลี% ยงของเขา
แผ่ นดิ นนั% นต่ อไปอี ก ไม่ ต้ อง
24 และเราคื อ พระเยโฮวาห์ จ ะ ทนรั บความอั บอายขายหน้ าจาก
เป็ นพระเจ้ าของเขา และดาวิ ด ประชาชาติ
ผู้ รั บใช้ ของเราจะเป็ นเจ้ านาย 30 และเขาจะทราบว่ า เราคื อ
ท่ ามกลางเขา เราคื อพระเยโฮ- พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเขา
วาห์ ได้ ลั นวาจาแล้ ว
สถิ ตกั บเขา และเขาคือวงศ์ วาน
25 เราจะกระทํา พั นธสั ญญา อิ สราเอลเป็ นประชาชนของเรา
(KP) สดด KK:FK-FO; มธ KN:JF-HO (KF) อสค JH:J-N (KK) ยรม KJ:K-J
(KJ) ปญจ FK:FF; อสย HP:FF (KH) อพย KR:HN-HO (KN) ศคย O:FJ; ฮบ FJ:KP
(KO) ปฐก FK:K (KQ) ลนต KO:H (KL) ยรม JP:FP (KR) อสย H:K (JP) อสค JH:KH
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องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส อยู่ แน่ ฉั นใด
เราจะเตรี ยม
ดังนี% แหละ
เจ้ าเพื อรั บโทษแห่ งการให้ โลหิ ต
31 เจ้ าทั% งหลายเป็ นแกะของเรา ตก และโลหิ ตจะไล่ ตามเจ้ า
เป็ นแกะในลานหญ้ าของเรา เจ้ า เพราะเจ้ ามิ ไ ด้ เกลี ยดชั งเรื อง
ทั% งหลายเป็ นมนุ ษย์ และเราเป็ น โลหิ ต เพราะฉะนั% นโลหิ ตจึ งจะ
พระเจ้ าของเจ้ า องค์ พระผู้ เป็ น ไล่ ตามเจ้ าไป
เจ้ าพระเจ้ าตรัสดังนี% แหละ"
7 ดั ง นั% นเราจะกระทํา ให้ ภู เ ขา
ภู เขาเสอี รจ์ ะเป็ นที ร้างเปล่ า เสอี ร์รกร้ างที สุ ด และเราจะตั ด
พระวจนะของพระเย- ผู้ ที ผ่ านออกมาและผู้ ที กลั บเข้ า
โฮวาห์ มายั งข้ าพเจ้ าอี ก ไปเสียจากมัน
8ภูเขาของเขานั% น เราจะให้ มีผ้ ู ที
ว่ า
2"บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย จงมุ่ ง ถู กฆ่ าเต็มไปหมด ผู้ ทีถูกฆ่ าด้ วย
หน้ าของเจ้ าต่ อสู้ ภูเขาเสอีร์ และ ดาบจะล้ มลงตามเนินเขาของเจ้ า
ตามหุ บเขาของเจ้ า และในห้ วย
พยากรณ์ต่อมัน
3และกล่ าวแก่ มั นว่ า องค์ พระ ทั%งสิ% นของเจ้ า
ผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสดั งนี% ว่า ดู 9 เราจะกระทํา เจ้ าให้ เป็ นที รก
เถิด โอ ภูเขาเสอีร์เอ๋ย เราต่ อสู้ ร้ างอยู่ เนื องนิ ตย์ และหั วเมื อง
กับเจ้ า และเราจะเหยียดมือของ ของเจ้ าจะไม่ กลับคืนมาอีก แล้ ว
เราต่ อสู้ เจ้ า และเราจะกระทําให้ เจ้ าจะทราบว่ าเราคื อพระเยโฮวาห์
เจ้ ารกร้ างทีสุด
4 เราจะกระทํา ให้ หั วเมื อ งของ 10 เพราะเจ้ ากล่ าวว่ า `ประชา
เจ้ าถู กทิ% งไว้ เสี ยเปล่ าและเจ้ าจะ ชาติ ท% ั งสองนี% และประเทศทั% ง
เป็ นทีรกร้ าง และเจ้ าจะทราบว่ า สองนี% จะต้ องเป็ นของเรา เราจะ
เอาเขามาเป็ นกรรมสิทธิ= ' ถึงแม้
เราคือพระเยโฮวาห์
5เพราะเจ้ าพยาบาทอยู่ เป็ นนิตย์ พระเยโฮวาห์ สถิตอยู่ ทีนั น
และให้ โลหิ ตของประชาชนอิ ส- 11 เพราะฉะนั% น องค์ พระผู้
ราเอลไหลออกด้ วยอํา นาจของ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสว่ า เรามีชีวิต
ดาบในเวลาพิ บั ติ ของเขา ใน อยู่ แน่ ฉันใด เราจะกระทําต่ อเจ้ า
เวลาที ความชั วช้ าของเขาสิ% นสุ ด ตามความกริ% วและความอิ จ ฉา
ของเจ้ า ซึ งเจ้ าสํา แดงเพราะ
ลง
6องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า พระเจ้ าจึ ง ความเกลี ยดชั งของเจ้ า ซึ งมี ต่ อ
ตรัสว่ า เพราะฉะนั% น เรามีชีวิต เขา เมื อเราพิพากษาเจ้ า เราจึง
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(JF) อสค JO:JL (F) K ปต F:KF (K) ปฐก JK:J; พบญ K:N (J) ยรม KF:FJ
(H) ยอล J:FR; มลค F:J-H (N) ปฐก KQ:HF-HK (O) สดด FPR:FO (Q) K พศด FN:N-O
(L) อสค JF:FK (R) ศฟย K:R; มลค F:J-H (FP) สดด LJ:H-FK (FF) อมส F:FF
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จะสํา แดงตั วของเราในหมู่ พวก ดั งนี% ว่ า เพราะศั ตรู กล่ าวถึ งเจ้ า
เขาให้ เขารู้ จัก
ว่ า `อ้ าฮา แม้ แต่ ที สู งโบราณ
12 และเจ้ าจะทราบว่ า เราคื อ เหล่ า นั% นได้ ตกเป็ นกรรมสิ ท ธิ=
พระเยโฮวาห์ และทราบว่ าเราได้ ของเราแล้ ว'
ยิ นคํา หมิ นประมาททั% งปวงของ 3เพราะฉะนั% น จงพยากรณ์และ
เจ้ า ซึ งเจ้ าได้ พูดต่ อภู เขาทั% ง กล่ าวว่ า องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ
หลายแห่ งอิ สราเอลว่ า `มั นถู ก เจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า เพราะว่ าเขา
ทิ%งไว้ ให้ รกร้ าง มันถู กมอบไว้ ให้ กระทํา ให้ เจ้ ารกร้ าง และกลื น
เราเผาผลาญเสีย'
เจ้ าเสี ยทุ กด้ าน เพื อเจ้ าจะได้
13 ด้ วยปากของเจ้ า เจ้ าเบ่ งตั ว ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ= ของชนชาติ ที
เจ้ าต่ อสู้ เรา และว่ าเราอี กมาก เหลื ออยู่ น% ั น และริ มฝี ปากของ
หลาย เราได้ ยินแล้ ว
พวกช่ างพูดก็เอาเรื องของเจ้ าไป
14 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า นิ นทา เป็ นที เสื อมเสี ยชื อเสี ยง
ตรัสดังนี% ว่า เมื อแผ่ นดินโลกทั%ง ในหมู่ ประชาชน
สิ% นชื นชมยินดี เราจะกระทําเจ้ า 4 ภู เ ขาทั% งหลายแห่ งอิ ส ราเอล
ให้ รกร้ างไป
เอ๋ ย เพราะฉะนั% นจงฟั งพระ
15 เจ้ าได้ ชื นชมยิ นดี ต่ อมรดก วจนะขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ
แห่ งวงศ์ วานอิ สราเอลเพราะมั น เจ้ า องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
เป็ นทีรกร้ างฉันใด เราจะกระทํา ตรั ส ดั ง นี% แก่ ภู เ ขาและเนิ น เขา
แก่ เจ้ าฉันนั% น โอ ภูเขาเสอีร์เอ๋ย แม่ นาํ% และหุ บเขา ที ที ถู กทิ% งไว้
รวมทั% งเอโดมทั% งหมด ทั% งหมด เสี ยเปล่ าและรกร้ าง และหั ว
เลย เจ้ าจะต้ องเป็ นที รกร้ าง เมืองทีถูกละทิ%ง ซึ งได้ กลายเป็ น
แล้ วเขาทั% งหลายจะทราบว่ า เรา เหยื อและเป็ นที เย้ ยหยั นแก่
คือพระเยโฮวาห์ "
ประชาชาติทีเหลืออยู่ รอบๆนั% น
ภู เขาทั*งหลายแห่ งอิ สราเอล
5เพราะฉะนั% นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
พระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า ด้ วยความ
จะกลับคืนให้เป็ นดังเดิม
"เจ้ า บุ ต รแห่ งมนุ ษย์ หวงแหนอย่ างเดื อดดาลของเรา
เอ๋ ย จงพยากรณ์ ต่ อ เราพู ด กล่ าวโทษประชาชาติ ที
ภู เ ขาทั% งหลายแห่ ง อิ สราเอลว่ า เหลืออยู่ และแก่ เอโดมทั%งสิ% น
ภู เขาแห่ งอิ สราเอลเอ๋ ย จงฟั ง ผู้ ที มอบแผ่ น ดิ น ของเราให้ แก่
ตนเองให้ เป็ นกรรมสิ ทธิ= ด้ วย
พระวจนะของพระเยโฮวาห์
2องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส ความร่ าเริ งอย่ างเต็มใจ และใจ

36

(FK) สดด RH:R-FP; อสค JN:R (FJ) F ซมอ K:J; K พศด JK:FN (FH) อสย F:FH
(FN) สดด FJQ:Q; สภษ FQ:N (F) ยรม KK:KR; อสค O:K (K) พบญ JK:FJ; สดด QL:OR
(J) ลนต KO:HJ; ยรม JR:F-FL (H) พบญ FF:FF (N) พบญ H:KH; อสย OO:FN-FO
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ประมาทหมิ นอย่ างที สุ ด เพื อ ศั ยอยู่ อย่ างในกาลก่ อน และจะ
เขาจะได้ ไล่ คนแผ่ นดิ น นั% นออก เป็ นประโยชน์แก่ เจ้ ามากกว่ าแต่
ไป เพื อจะได้ ปล้ นเอาไปเสีย
ก่ อน แล้ วเจ้ าจะทราบว่ าเราคื อ
6เพราะฉะนั% นจงกล่ าวคํา พยา- พระเยโฮวาห์
กรณ์ เกี ยวกั บแผ่ นดิ นอิ สราเอล 12 เออ เราจะให้ คนดํา เนิ นบน
และจงกล่ าวแก่ ภูเขาและเนินเขา เจ้ า คื ออิ สราเอลประชาชนของ
แก่ ห้ วยและหุ บเขาว่ า องค์ พระ เราด้ วย และเขาทั% งหลายจะได้
ผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสดั งนี% ว่า ดู เจ้ าเป็ นกรรมสิ ทธิ= และเจ้ าจะ
เถิ ด เราพู ดด้ วยความหวงแหน เป็ นมรดกของเขา และเจ้ าจะไม่
และความพิ โรธของเรา เพราะ เอาลูกของเขาไปอีก
เจ้ าได้ ทนรั บความอั บอายขาย 13 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
หน้ าจากประชาชาติ
ตรั สดั งนี% ว่ า เพราะคนกล่ าวแก่
7เพราะฉะนั% นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า เจ้ าว่ า `เจ้ ากินคนและเจ้ าได้ เอา
พระเจ้ าจึงตรัสว่ า เราปฏิญาณว่ า ลูกของประชาชาติของเจ้ าไป'
ประชาชาติ ที อยู่ รอบเจ้ านั% นจะ 14 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
ทนรับความอับอายขายหน้ า
ตรัสว่ า เพราะฉะนั% นเจ้ าจะไม่ กิน
8โอ ภูเขาทั% งหลายแห่ งอิ สรา- คน และจะไม่ เอาลูกของเจ้ าจาก
เอลเอ๋ ย แต่ เจ้ าจะแตกกิ งของ ประชาชาติของเจ้ าไปอีกเลย
เจ้ าออกมา
และออกผลให้ 15 เราจะไม่ ให้ เจ้ าได้ ยิ นคํา
แก่ อิ ส ราเอลประชาชนของเรา ประมาทหมิ นของประชาชาติ
เพราะไม่ ช้าเขาจะได้ กลับมา
ต่ างๆอี ก และเจ้ าไม่ ต้องทนรั บ
9เพราะ ดู เถิ ด เราอยู่ ฝ่ ายเจ้ า ความอั บอายขายหน้ าของชน
เราจะหั นมาหาเจ้ า และเจ้ าจะ ชาติท% ังหลายอีกเลย และไม่ ต้อง
ถู กไถและถู กหว่ าน
กระทําให้ ประชาชาติของเจ้ าสะ10 และเราจะทวี ค นให้ แก่ เจ้ า ดุ ดอี กเลย องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
คื อ บรรดาวงศ์ วานอิ สราเอลทั ว พระเจ้ าตรัสดังนี% แหละ"
หมด หั วเมื องจะมี คนมาอาศั ย
อิ สราเอลที กระจัดกระจาย
อยู่ และสถานที ร้ างเปล่ าจะถู ก
ไปแล้วจะกลับคืนมา
สร้ างขึ% นใหม่
16 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
11 เราจะทวี ท% ั งคนและสั ต ว์ ให้ มายังข้ าพเจ้ าอีกว่ า
แก่ เจ้ า จะเพิ มขึ% นและมี ลู กดก 17 "บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย เมื อ
และเราจะกระทําให้ เจ้ ามี คนอา- วงศ์วานอิสราเอลได้ มาอาศั ยอยู่
(O) อสค JO:H-N (Q) พบญ JK:HP; วว FP:N-O (L) สดด OQ:O (R) ฮชย K:KF-KJ
(FP) ยรม JP:FR (FF) อบด F:FR-KF (FK) กดว FJ:JK; ยรม FN:Q (FH) อมส R:FN
(FN) อสย NH:H; มคา Q:L-FP; ศฟย J:FR-KP (FQ) ลนต FL:KH-KL; กดว JN:JJ-JH
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ในแผ่ นดินของตน เขากระทําให้ อยู่ แล้ ว ไม่ ใช่ เพื อเห็ นแก่ เจ้ า
แผ่ นดิ นเป็ นมลทิ น ด้ วยวิ ถี และ แต่ เพราะเห็ น แก่ น ามบริ สุ ท ธิ=
การกระทํา ของเขา ความประ- ของเรา ซึ งเจ้ าได้ ลบหลู่ ท่ ามพฤติ ข องเขาที มี ต่ อหน้ าเราก็ กลางประชาชาติ ซึ งเจ้ าเข้ าไปอยู่
เหมือนมลทินอันเกิดจากระดู
นั% น
18 เพราะฉะนั% น เราจึ งระบาย 23 และเราจะชํา ระให้ นามที ยิ ง
ความกริ% วของเราออกเหนื อเขา ใหญ่ ของเราบริสุทธิ= ซึ งเป็ นนาม
ด้ วยเรื องโลหิ ตซึ งเขาได้ กระทํา ทีถู กลบหลู่ ท่ามกลางประชาชาติ
ให้ ตกบนแผ่ นดิ น ด้ วยเรื องรู ป และซึ งเจ้ าได้ ลบหลู่ ท่ า มกลาง
เคารพซึ งเขากระทํา ให้ แผ่ น ดิ น เขา และประชาชาติ จะทราบว่ า
นั% นเป็ นมลทิน
เราคื อพระเยโฮวาห์ องค์พระผู้
19 เราจึ งให้ เขากระจั ด กระจาย เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% แหละ
ไปท่ามกลางประชาชาติ และเขา เมื อเราสําแดงความบริ สุ ทธิ= ของ
ถู กกระจายไปตามประเทศต่ างๆ เราท่ า มกลางเจ้ า ต่ อหน้ าต่ อ ตา
เราพิ พากษาเขาตามวิ ถี และการ เขาทั%งหลาย
กระทําของเขา
24 เพราะว่ าเราจะเอาเจ้ าออกมา
20 แต่ เมื อเขามายั งบรรดาประ- จากท่ า มกลางประชาชาติ และ
ชาชาติ เขาจะมาที ไหนก็ตาม รวบรวมเจ้ ามาจากทุ กประเทศ
เขาได้ ลบหลู่ นามบริ สุ ทธิ= ของเรา และจะนํา เจ้ าเข้ ามาในแผ่ น ดิ น
ซึ งคนกล่ าวขวั ญถึ งเขาว่ า `คน ของเจ้ าเอง
เหล่ า นี% เป็ นประชาชนของพระ 25 เราจะเอานํา% สะอาดพรมเจ้ า
เยโฮวาห์
ถึ งกระนั% นเขายั ง และเจ้ าจะสะอาดพ้ นจากมลทิน
ต้ องออกไปจากแผ่ นดินของพระ ทั%งหลายของเจ้ า และเราจะชําองค์'
ระเจ้ าจากรูปเคารพทั%งหลายของ
21 แต่ เรายั งสงสารนามบริ สุ ทธิ= เจ้ า
ของเรา ซึ งวงศ์วานอิ สราเอลได้ 26 เราจะให้ ใจใหม่ แก่ เจ้ าด้ วย
ลบหลู่ ท่ า มกลางประชาชาติ ซึ ง และเราจะบรรจุ จิ ตวิ ญญาณใหม่
เขาตกไปอยู่ น% ั น
ไว้ ในเจ้ า เราจะนําใจหิ นออกไป
22 เพราะฉะนั% นจงกล่ าวแก่ วงศ์ เสียจากเนื% อของเจ้ า และจะให้ ใจ
วานอิสราเอล องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า เนื% อแก่ เจ้ าด้ วย
พระเจ้ าตรัสดังนี% ว่า โอ วงศ์วาน 27 และเราจะใส่ วิญญาณของเรา
อิสราเอลเอ๋ย เรากําลังจะกระทํา ภายในเจ้ า และกระทํา ให้ เจ้ า
(FL) K พศด JH:KF; อสย HK:KN (FR) อสค N:FK; อมส R:R (KP) อสย NK:N; รม K:KH
(KF) พบญ JK:KO-KQ; สดด QH:FL (KK) อสค JO:JK (KJ) กดว KP:FK; สดด HO:FP
(KH) สดด FPQ:K-J (KN) ลนต FH:N-Q (KO) พบญ JP:O (KQ) สภษ F:KJ; อสย HH:J
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ดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ของเราและ ให้ หมดจากความชั วช้ าทั% งสิ% น
เจ้ าจะรักษาคําตั ดสินของเราและ ของเจ้ านั% น เราจะกระทําให้ เจ้ า
กระทําตาม
อาศัยอยู่ ในบรรดาหั วเมือง และ
28 เจ้ าจะอาศัยอยู่ ในแผ่ นดินซึ ง สถานทีท% ิงร้ างจะได้ สร้ างขึ% นใหม่
เราให้ แก่ บรรพบุรุษของเจ้ า และ 34 แผ่ นดินที รกร้ างจะได้ รับการ
เจ้ าจะเป็ นประชาชนของเรา และ ไถแทนที จะเป็ นที รกร้ างดั ง
เราจะเป็ นพระเจ้ าของเจ้ า
ที ปรากฏต่ อสายตาของคนทั% ง
29 เราจะช่ วยเจ้ าให้ พ้ นมลทิ น หลายทีผ่านไปมา
ทั%งหลายของเจ้ า และเราจะเรียก 35 และเขาทั% งหลายจะกล่ า วว่ า
ข้ าวมา และจะกระทํา ให้ อุ ดม `แผ่ นดิ น นี% ที เคยรกร้ างกลาย
สมบู รณ์ และจะไม่ ให้ เจ้ าเกิ ด เป็ นอย่ างสวนเอเดน หั วเมืองที
การกันดารอาหารเลย
ถู กทิ%งไว้ เสียเปล่ าและรกร้ างและ
30 เราจะกระทําให้ ผลของต้ นไม้ ปรั กหั กพั ง เดี` ยวนี% ก็มี กาํ แพง
และไร่ นาอุดมสมบู รณ์ เพื อเจ้ า ล้ อมรอบและมีคนอาศัย'
จะไม่ ต้ องทนรั บความอั บอาย 36 แล้ วประชาชาติ ที เหลื อ อยู่
ขายหน้ าเพราะการกั น ดารอา- รอบๆ เจ้ าจะทราบว่ า เรา พระ
หารท่ามกลางประชาชาติอีกเลย
เยโฮวาห์ ได้ สร้ างที ปรั กหั กพั ง
31 แล้ วเจ้ าจะระลึ กถึ งวิ ถี ทางที เหล่ านี% ขึ% นใหม่ และปลู กพื ชใน
ชั วของเจ้ า และการกระทําทีไม่ ดี ที รกร้ างนั% น เรา พระเยโฮวาห์
ของเจ้ า แล้ วเจ้ าจะเกลียดตัวเจ้ า ได้ ลั นวาจาไว้ แล้ ว และเราจะ
ในสายตาของเจ้ าเอง เพราะ กระทําเช่ นนั% น
ความชั วช้ าของเจ้ าและเพราะ 37 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
การกระทําอั นน่ าสะอิ ดสะเอี ยน ตรั สดั งนี% ว่ า เราจะให้ วงศ์ วาน
ของเจ้ า
อิ ส ราเอลขอให้ เรากระทํา สิ งนี%
32 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า ให้ ด้วย คือให้ เพิ มคนอย่ างเพิ ม
ตรั สว่ า ที เรากระทํา นั% นมิ ใช่ ฝูงแพะแกะ
เพราะเห็ นแก่ เจ้ า ขอให้ เจ้ า 38 ฝูงแพะแกะอันบริสุ ทธิ= และ
ทราบเสีย โอ วงศ์วานอิสราเอล ฝู งแพะแกะที เยรู ซาเล็มระหว่ าง
เอ๋ย จงอับอายและขายหน้ าด้ วย เทศกาลตามกําหนดของเธอเป็ น
เรื องทางของเจ้ าเถิด
อย่ างไร เมืองทีถูกทิ%งร้ างจะเต็ม
33 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า ไปด้ วยฝู งคนอย่ างนั% น แล้ วเขา
ตรัสดังนี% ว่า ในวันทีเราชําระเจ้ า จะทราบว่ า เราคือพระเยโฮวาห์ "
(KL) อสค JO:FP (KR) ยรม JJ:L; ฮชย FH:K (JP) พบญ KR:KJ-KL (JF) ลนต KO:JR
(JK) พบญ R:N; ดนล R:FL-FR (JJ) อมส R:FH-FN; ศคย L:Q-L (JH) พบญ KR:KJ
(JN) สดด NL:FF (JO) มคา Q:FN-FQ (JQ) สดด FP:FQ; มธ Q:Q-L (JL) อพย KJ:FQ
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หว่ างเขาที มีกระดู กแห้ง
มี ชี วิ ต แล้ วเจ้ าจะทราบว่ า เรา
พระหั ต ถ์ ของพระเย- คือพระเยโฮวาห์ "
โฮวาห์ มาอยู่ เหนื อ 7ข้ าพเจ้ าก็พยากรณ์ ดั งที ข้ าพข้ าพเจ้ า และพระองค์ ทรงนํา เจ้ าได้ รั บบั ญชา เมื อข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าออกมาด้ วยพระวิญญาณ พยากรณ์อยู่ น% ั นก็มีเสียง และดู
ของพระเยโฮวาห์ และวางข้ าพ- เถิด เป็ นเสียงกรุกกริก กระดูก
เจ้ าไว้ ที กลางหว่ างเขาซึ งมี กระ- เหล่ า นั% นก็ เ ข้ ามาหากั น ตามที
ของมัน
ดูกเต็มไปหมด
2 และพระองค์ ท รงพาข้ าพเจ้ า 8และเมื อข้ าพเจ้ ามองดู ดู เถิ ด
ไปเที ยวในหมู่ กระดู กเหล่ านั% น ก็เห็นมีเอ็นบนมัน และเนื% อก็มา
และดู เถิ ด มี กระดู กที หว่ างเขา ทีกระดูก และหนังก็มาหุ้ มกระนั% นมากมายเหลื อเกิ น และดู ดูกไว้ แต่ ไม่ มีลมหายใจในนั% น
9แล้ วพระองค์ ต รั ส กั บข้ าพเจ้ า
เถิด เป็ นกระดูกแห้ งทีเดียว
3 และพระองค์ ตรั ส กั บข้ าพเจ้ า ว่ า "จงพยากรณ์แก่ ลมหายใจ
ว่ า "บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย กระดูก บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย จงพยากรณ์
เหล่ านี% จะมี ชี วิ ตได้ ไหม" และ เถิ ด จงกล่ าวแก่ ลมหายใจว่ า
ข้ าพเจ้ าทู ลตอบว่ า "โอ องค์พระ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
ผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าเจ้ าข้ า พระ ดังนี% ว่า โอ ลมหายใจเอ๋ย จงมา
จากลมทั% งสี มาหายใจเข้ าไปใน
องค์กท็ รงทราบอยู่ แล้ ว"
4พระองค์ ตรั สกั บข้ าพเจ้ าอี กว่ า คนที ถู ก ฆ่ าเหล่ านี% เพื อ ให้ เขามี
"จงพยากรณ์ ต่ อ กระดู กเหล่ านี% ชี วิต"
และกล่ าวแก่ มันว่ า โอ กระดูก 10 ดั งนั% นข้ าพเจ้ าก็พยากรณ์ ดั ง
แห้ งเอ๋ ย จงฟั งพระวจนะของ ที พระองค์ ทรงบั ญชาแก่ ข้าพเจ้ า
และลมหายใจก็เข้ ามาในกระดู ก
พระเยโฮวาห์
5องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส และกระดู กก็มี ชี วิ ต แล้ วก็ยื น
ดังนี% แก่ กระดูกเหล่ านี% ว่า ดูเถิด ขึ% นเป็ นกองทัพใหญ่ โตจริงๆ
ชนชาติ อิสราเอลจะมีชีวิตอี ก
เราจะกระทําให้ ลมหายใจเข้ าไป
ในเจ้ า และเจ้ าจะมีชีวิต
11 แล้ วพระองค์ตรัสกั บข้ าพเจ้ า
6 และเราจะวางเส้ นเอ็ น ไว้ บน ว่ า "บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย กระดูก
เจ้ า และจะกระทําให้ เนื% อมี มา เหล่ านี% คื อวงศ์ วานอิ สราเอล
บนเจ้ า แล้ วเอาหนังคลุมเจ้ าและ ทั%งสิ% น ดูเถิด เขาทั%งหลายกล่ าว
บรรจุ ลมหายใจในเจ้ าและเจ้ าจะ ว่ า `กระดู กของเราแห้ ง และ

37

(F) อสค F:K; ลก H:F (K) พบญ FF:JP; อสค JQ:FF (J) ยน O:N-O; กจ KO:L; รม H:FQ
(H) กดว KP:L (N) ปฐก K:Q; สดด FPH:KR-JP (O) อสค JQ:L-FP (Q) ยรม FJ:N-Q
(R) พซม H:FO; ยน J:L (FP) สดด FPH:JP; วว FF:FF (FF) ยรม JF:F; ฮชย F:FF
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ความหวังของเราก็ส% ิ นไป เราได้ ของเอฟราอิม และวงศ์วานอิสถู กตัดส่ วนของเราออกเสีย'
ราเอลทั%งสิ% นทีสังคมกับโยเซฟ'
12 เพราะฉะนั% น จงพยากรณ์ 17 และเอาไม้ ท% ั งสองมารวมกั น
และกล่ าวแก่ เขาว่ า องค์ พระผู้ เข้ าเป็ นอันเดียว เพื อเป็ นไม้ อัน
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า ดู เดียวในมือของเจ้ า
เถิ ด โอ ประชาชนของเราเอ๋ ย 18 และเมื อชนชาติของเจ้ ากล่ าว
เราจะเปิ ดหลุ มฝั ง ศพของเจ้ า แก่ เจ้ าว่ า `ท่ านจะไม่ สาํ แดงให้
และยกเจ้ าออกมาจากหลุ ม ฝั ง เราทราบหรื อว่ า ไม้ น% ี หมาย
ศพของเจ้ า และจะนําเจ้ ากลับมา ความว่ ากระไร'
ยังแผ่ นดินอิสราเอล
19 จงกล่ าวแก่ เขาว่ า องค์ พระ
13 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เจ้ า ผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสดั งนี% ว่า ดู
จะทราบว่ า เราคื อพระเยโฮวาห์ เถิด เราจะเอาไม้ ของโยเซฟ ซึ ง
ในเมื อเราเปิ ดหลุ มศพของเจ้ า อยู่ ในมื อของเอฟราอิ ม และ
และยกเจ้ าออกมาจากหลุ มศพ ตระกู ลอิ สราเอลที สั งคมกั บเขา
ของเจ้ า
และเราจะเอาไม้ ของยู ด าห์ มา
14 และเราจะบรรจุ วิญญาณของ รวมเข้ าด้ วย และกระทําให้ เป็ น
เราไว้ ในเจ้ า และเจ้ าจะมี ชี วิ ต ไม้ อั นเดี ยวกั น เพื อให้ เป็ นไม้
และเราจะวางเจ้ าไว้ ในแผ่ นดิ น อันเดียวในมือของเรา
ของเจ้ า แล้ วเจ้ าจะทราบว่ าเรา 20 และไม้ ซึ ง เจ้ าเขี ยนไว้ น% ั นจะ
คื อพระเยโฮวาห์ ได้ ลั นวาจาแล้ ว อยู่ ในมื อของเจ้ าต่ อหน้ า ต่ อ ตา
และเราได้ กระทํา พระเยโฮวาห์ เขา
ตรัสดังนี% แหละ"
21 แล้ วจงกล่ าวแก่ เขาว่ า องค์
ยู ดาห์กบั อิ สราเอล
พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี%
ว่ า ดูเถิด เราจะนําคนอิสราเอล
จะรวมกันอี ก
15 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาจากท่ ามกลางประชาชาติ ซึ ง
เขาได้ เข้ าไปอยู่ ด้วยนั% น และจะ
มายังข้ าพเจ้ าอีกว่ า
16 "ยิ งกว่ านั% น เจ้ า บุ ตรแห่ ง รวบรวมเขามาจากทุ กด้ านและ
มนุ ษย์ เอ๋ ย จงเอาไม้ มาอันหนึ ง นําเขามายังแผ่ นดินของเขาเอง
เขียนลงว่ า `สําหรับยูดาห์ และ 22 และเราจะกระทํา ให้ เขาเป็ น
สํา หรั บชนอิ สราเอลที สั งคมกั บ ประชาชาติเดี ยวในแผ่ นดินนั% นที
ยู ดาห์ ' จงเอาไม้ มาอี กอั นหนึ ง บนภู เขาทั% งหลายแห่ งอิ สราเอล
เขี ยนลงว่ า `สําหรั บโยเซฟ ไม้ และจะมี กษั ตริ ย์ แต่ พระองค์
(FK) โยบ JN:FH-FN; อสค JQ:KF (FJ) สดด FKO:K-J (FH) ยอล K:KL; ศคย FK:FP
(FO) กดว FQ:K-J; K พศด FP:FQ (FQ) อสย FF:FJ (FL) อสค FK:R (FR) อฟ K:FJ
(KP) กดว FQ:O-R; ฮชย FK:FP (KF) พบญ JP:J-H (KK) อสย FF:FK-FJ; ยรม J:FL
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เดียวปกครองอยู่ เหนือเขาทั%งสิ% น 27 พลั บ พลาของเราจะอยู่ กั บ
เขาจะไม่ เป็ นสองประชาชาติ อี ก เขา เออ เราจะเป็ นพระเจ้ าของ
ต่ อไป และจะไม่ แยกเป็ นสอง เขาและเขาจะเป็ นประชาชนของ
ราชอาณาจักรอีกต่ อไป
เรา
23 เขาจะไม่ กระทํา ตั วให้ เป็ น 28 แล้ วประชาชาติ ท% ั งหลายจะ
มลทินด้ วยรูปเคารพและสิ งที น่า ทราบว่ า เราคื อพระเยโฮวาห์
สะอิดสะเอียนของเขา หรือด้ วย กระทํา ให้ อิ สราเอลเป็ นสุ ทธิ พิการละเมิ ดใดๆของเขาต่ อไปอี ก เศษชาติ ในเมื อสถานบริ สุ ทธิ=
แต่ เราจะช่ วยเขาให้ พ้ นจาก ของเราอยู่ ท่ ามกลางเขาเป็ น
บรรดาที อาศัยซึ งเขากระทําบาป นิตย์"
นั% น และจะชําระเขา และเขาจะ
โกกและมาโกกจะมา
เป็ นประชาชนของเรา และเราจะ
สู ร้ บกับอิ สราเอล
เป็ นพระเจ้ าของเขา
พระวจนะของพระเย24 ดาวิ ดผู้ รั บใช้ ของเราจะเป็ น
โฮวาห์ มายังข้ าพเจ้ าว่ า
กษั ตริ ย์เหนื อเขาทั% งหลาย และ 2"บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย จงมุ่ ง
เขาทุ กคนจะมีผ้ ู เลี% ยงผู้ เดียว เขา หน้ าของเจ้ าต่ อ สู้ โกกแห่ ง แผ่ น
ทั% งหลายจะดําเนินตามคําตั ดสิ น ดิ นมาโกก เจ้ าองค์ สาํ คั ญของ
ของเรา และรักษากฎเกณฑ์ของ เมเชคและทู บัล และจงพยากรณ์
เรา และกระทําตาม
กล่ าวโทษเขา
25 เขาทั% งหลายจะอาศั ยอยู่ ใน 3จงกล่ าวว่ า องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
แผ่ น ดิ น ซึ งบรรพบุ รุ ษของเจ้ า พระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า ดู เถิ ด โอ
อาศั ยอยู่ ซึ งเราได้ ให้ แก่ ยาโคบ โกกเอ๋ ย เราเป็ นปฏิปักษ์กั บเจ้ า
ผู้ รั บใช้ ของเรา ตั วเขาและลู ก ผู้ เป็ นเจ้ าองค์ สาํ คั ญแห่ งเมเชค
หลานของเขาจะอาศั ยอยู่ ที และทู บัล
นั นเป็ นนิ ตย์ และดาวิ ดผู้ รั บใช้ 4เราจะให้ เจ้ าหั นกลั บ และเอา
ของเราจะเป็ นเจ้ าของเขาเป็ นนิตย์ เบ็ดเกี ยวขากรรไกรของเจ้ า และ
26 เราจะกระทํา พั นธสั ญญา เราจะนํา เจ้ าออกมาพร้ อมทั% ง
สั นติ ภาพกั บเขา จะเป็ นพั นธ- กองทัพทั%งสิ% นของเจ้ า ทั%งม้ าและ
สัญญานิรันดร์แก่ เขา และเราจะ พลม้ า สวมเครื องรบครบทุ กคน
ตั% งเขาไว้ และให้ เขาทวี ข% ึ น และ เป็ นกองทั พใหญ่ มี ด% ั งและโล่
เราจะวางสถานบริ สุ ทธิ= ของเรา ถือดาบทุ กคน
ไว้ ท่ามกลางเขาเป็ นนิตย์
5เปอร์เซีย เอธิโอเปี ย และพูต
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(KJ) อสค KP:HJ; ฮชย FH:L (KH) อสย NN:J; ยรม KJ:N (KN) ยรม JP:J; ยอล J:KP
(KO) ปฐก FQ:Q (KQ) ยน F:FH; คส K:R-FP (KL) สดด QR:FP; รม FF:FN; อฟ N:KO
(K) วว KP:L-R (J) อสค FJ:L (H) K พกษ FR:KL; อสย JQ:KR (N) F พศด F:L
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อยู่ กั บเขาด้ วย ทุ กคนมี โล่ และ กองทัพไปยังแผ่ นดินทีชนบทไม่
หมวกเหล็ก
มีกาํ แพงล้ อม เราจะโจมตีประ6โกเมอร์และกองทัพทั% งสิ% นของ ชาชนที สงบซึ งอาศั ย อยู่ อย่ าง
เขา วงศ์วานโทการมาห์ จากส่ วน ปลอดภัย ทุ กคนอาศัยอยู่ โดยไม่
เหนื อสุ ด พร้ อมกั บกองทั พทั% ง มีกาํ แพง ไม่ มีดาล ไม่ มีประตู'
สิ% นของเขา มี ชนชาติ ท% ั งหลาย 12 เพื อชิ ง ข้ าวของปล้ นเอาไป
เป็ นอันมากอยู่ กับเจ้ า
และเพื อชิ งเหยื อ คือเพื อจะหั น
7 เจ้ าและบรรดากองทั พซึ ง มื อของเจ้ ากลับมายั งที รกร้ างซึ ง
ประชุ มอยู่ กั บเจ้ า จงเตรี ยม ขณะนี% มี คนอาศั ยอยู่ และมายั ง
ตั วพร้ อ มและให้ พร้ อมไว้ เ สมอ ประชาชนซึ งรวบรวมจากบรรดา
และจงเป็ นยามเฝ้ าเขาทั%งหลาย
ประชาชาติ ที ได้ สั ตว์ ใ ช้ งานและ
8เมื อล่ วงไปหลายวั นแล้ วเจ้ าจะ ข้ าวของ คือผู้ อาศัยอยู่ ท่ามกลาง
ต้ องถู กเรี ยกตั ว ในปี หลั งๆเจ้ า แผ่ นดินนั% น
จะยกเข้ าไปต่ อสู้ กั บแผ่ นดิ นซึ ง 13 เชบาและเดดานและบรรดา
ได้ คืนมาจากดาบ เป็ นแผ่ นดินที พ่ อค้ าแห่ งทารชิ ช และสิ งโต
ประชาชนรวบรวมกั นมาจากชน หนุ่ มทั% งหลายในเมื องนั% นจะ
ชาติ หลายชาติ อยู่ ที บนภูเขาอิ ส- กล่ าวแก่ เจ้ าว่ า `ท่ านมาเพื อจะ
ราเอล ซึ งได้ เคยเป็ นที ท% ิงร้ าง ชิ งข้ าวของหรื อ ท่านชุ มนุ มกอง
อยู่ เนื องนิ ตย์ ประชาชนของ ทั พเพื อจะปล้ น เพื อจะขนเอา
แผ่ น ดิ นนั% นออกมาจากชนชาติ เงิ นและทองไป ขนเอาสัตว์ และ
อื นๆ
บั ดนี% อาศั ยอยู่ อย่ าง ข้ าวของไป เพื อจะชิ งของมาก
ปลอดภัยแล้ วทั%งสิ% น
มายหรือ'
9เจ้ าจะรุ กออกไป มาเหมื อน 14 เพราะฉะนั% น
บุ ตรแห่ ง
พายุ เจ้ าจะเป็ นเหมือนเมฆคลุม มนุ ษย์ เอ๋ ย จงพยากรณ์ และ
แผ่ นดิ น ทั% งเจ้ าและกองทั พ กล่ าวกั บโกกว่ า องค์ พระผู้ เป็ น
ทั% งสิ% นของเจ้ าและชนชาติ ท% ั ง เจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า ในวั น
หลายเป็ นอันมากทีอยู่ กับเจ้ า
นั% นเมื ออิ สราเอลประชาชนของ
10 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า เราอาศั ยอยู่ อย่ างปลอดภั ยแล้ ว
ตรัสดังนี% ว่า ต่ อมาในเวลานั% นจะ เจ้ าจะมิได้ ร้ ู หรือ
บั งเกิ ดความคิ ดในใจของเจ้ า 15 เจ้ าจะมาจากที ของเจ้ าซึ งอยู่
และเจ้ าจะคิดแผนการชั ว
ส่ วนเหนื อที สุ ด ทั% งเจ้ าและชน
11 และเจ้ าจะกล่ าวว่ า `เราจะยก ชาติ ท% ั งหลายเป็ นอั น มากที อยู่
(O) ปฐก FP:K; F พศด F:N (Q) K พศด KN:L; สดด K:F (L) ปฐก HR:F; อสค JL:FO
(R) อสย KF:F-K; ดนล FF:HP (FP) สดด LJ:J-H; สภษ FR:KF (FF) อพย FN:R
(FK) อสย FP:O; ยรม JP:FO (FJ) อสค KQ:FK (FH) อสย H:F-K (FN) ดนล FF:HP
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กั บเจ้ า ทุ กคนขี ม้ าเป็ นกองทัพ บนแผ่ นดิ น และประชาชนทั% ง
มหึ มา เป็ นกองทัพทรงกําลังยิ ง สิ% นที อ ยู่ บนพื% นพิ ภพจะสั นสะนัก
เทื อนต่ อหน้ าเรา ภู เขาจะพั ง
16 เจ้ าจะมาต่ อสู้ อิสราเอลประ- ทลายลง และหน้ าผาจะพั งและ
ชาชนของเรา เหมื อนอย่ างเมฆ กําแพงทุ กแห่ งจะล้ มลงทีดิน
คลุ มแผ่ นดิ นในกาลภายหน้ า 21 เราจะร้ องถึ งภู เขาทั% งหลาย
เราจะนํา เจ้ ามาต่ อสู้ กั บแผ่ นดิ น ของเราเรี ยกดาบมาต่ อสู้ กั บโกก
ของเรา เพื อประชาชาติท% ังหลาย องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
จะรู้ จักเรา โอ โกกเอ๋ย ในเมื อ ดั งนี% แหละ และดาบของทุ กคน
เราสํา แดงความบริ สุ ทธิ= ของเรา จะต่ อสู้ กับพี น้องของเขา
ท่ามกลางเจ้ าต่ อหน้ าต่ อตาเขา
22 เราจะพิ พากษาลงโทษเขา
พระเจ้าจะทรงชนะโกก
ด้ วยโรคระบาดและโลหิ ตตก เรา
17 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า จะให้ ฝนตกอย่ า งนํา% ไหลเชี ยว
ตรั สดั งนี% ว่ า เจ้ าเป็ นผู้ นั% นหรื อ ทั% งลู กเห็ บและไฟ และไฟกํา ผู้ ที ในสมัยก่ อนเราได้ พูดถึงโดย มะถั นตกใส่ เขาและกองทั พของ
ผู้ พยากรณ์ของอิ สราเอลผู้ รั บใช้ เขาและชนชาติ ทั% งหลายเป็ น
ของเรา ผู้ ซึ งในสมัยนั% นได้ พยา- อันมากทีอยู่ กับเขา
กรณ์อยู่ หลายปี ว่ า เราจะนําเจ้ า 23 ดั งนั% นเราจะสํา แดงความยิ ง
ใหญ่ ของเราและชําระตั วของเรา
มาต่ อสู้ กับเขา
18 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า ให้ บริสุทธิ= และเราจะเป็ นทีร้ ู จัก
ตรั สว่ า แต่ ต่ อมาในเวลานั% น ท่ ามกลางสายตาของประชาชาติ
เมื อโกกจะยกมาต่ อ สู้ กั บแผ่ น เป็ นอั นมาก แล้ วเขาจะทราบว่ า
ดินอิสราเอล ความพิโรธของเรา เราคือพระเยโฮวาห์ "
สุสานของมาโกกจะอยู่
จะพลุ่ งขึ% นต่ อหน้ าเรา
19 เพราะเราขอประกาศด้ วย
ทัวแผ่ นดินอิ สราเอล
ความหวงแหนและด้ วยความ
"เพราะฉะนั% น เจ้ า บุตร
พิโรธดั งเพลิงพลุ่ งของเราว่ า ใน
แห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย จง
วั นนั% นจะมี การสั นสะเทื อน พยากรณ์ กล่ าวโทษโกก และ
ใหญ่ ยิ งในแผ่ นดินอิสราเอล
กล่ าวว่ า องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ
20 ดั งนั% นปลาที ทะเลและนกใน เจ้ าตรัสดังนี% ว่า ดูเถิด โอ โกก
อากาศ และสัตว์ป่าทุ่ งและบรร- เอ๋ ย เราเป็ นปฏิปักษ์กั บเจ้ า ผู้
ดาสั ต ว์ เ ลื% อยคลานที คลานอยู่ เป็ นเจ้ าองค์ สาํ คั ญแห่ งเมเชค
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(FO) พบญ JF:KR; อสย K:K (FQ) อสค JL:FP-FF (FL) พบญ JK:KK; สดด FL:Q-L
(FR) พบญ KR:KP; ยอล K:FL (KP) ยรม H:KJ-KO; ฮชย H:J (KF) สดด FPN:FO
(KK) อสย OO:FO; ยรม KN:JF (KJ) อสค JO:KJ; วว FN:J-H (F) อสค JL:K-J
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และทู บัล
ว่ า ดูเถิด มาแล้ ว และจะเป็ น
2เราจะให้ เจ้ าหั นกลั บ และเจ้ า อย่ างนั% น คือวันนั% นซึ งเราได้ ลั น
จะเหลือแค่ หนึ งในหกส่ วน และ วาจาไว้
ให้ เจ้ าขึ% นมาจากส่ วนเหนื อที สุ ด 9แล้ วบรรดาคนเหล่ านั% นทีอาศัย
และให้ เจ้ าเข้ าไปต่ อสู้ ภู เขา อยู่ ในบรรดาหั วเมื องอิ ส ราเอล
ทั%งหลายแห่ งอิสราเอล
จะออกไป และจะเอาไฟสุ ม
3แล้ วเราจะตี คั นธนู ให้ หลุ ดจาก เครื องอาวุ ธ เผาเสี ยคื อ โล่ และ
มือซ้ ายของเจ้ า และเราจะให้ ลูก ดั% ง คันธนู และลู กธนู หอกยาว
ธนู ตกจากมือขวาของเจ้ า
และหอกซั ด และเขาจะเอาไฟ
4เจ้ าจะล้ มลงบนภู เขาแห่ งอิ ส- สุมเป็ นเวลาเจ็ดปี
ราเอล ทั%งเจ้ าและกองทัพทั%งสิ% น 10 เพราะฉะนั% น เขาไม่ จาํ เป็ นจะ
ของเจ้ า และชนชาติ ท% ั งหลายที ต้ องเอาฟื นมาจากทุ่ งนาหรื อตั ด
อยู่ กับเจ้ า เราจะมอบเจ้ าให้ เป็ น ฟื นมาจากป่ า เพราะเขาจะก่ อไฟ
อาหารแก่ เหยี ยวทุ กชนิดและแก่ ด้ วยเครื องอาวุ ธ และเขาทั% ง
สัตว์ป่าทุ่ ง
หลายจะแย่ ง ชิ งผู้ ที แย่ ง ชิ งเขา
5องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส และจะปล้ นผู้ ที ปล้ นเขา องค์
ว่ า เจ้ าจะล้ มลงบนพื% นทุ่ ง เพราะ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี%
เราได้ ลั นวาจาแล้ ว
แหละ
6เราจะส่ งเพลิ งมาเหนื อมาโกก 11 ต่ อมาในวันนั% น เราจะให้ โกก
และท่ ามกลางผู้ ที อาศั ยอยู่ อย่ าง มี สุ สานอยู่ ในอิ สราเอล คื อหุ บ
ไร้ กังวลตามเกาะต่ างๆ และเขา เขาของคนเดินผ่ านไปมา ซึ งอยู่
ทั% งหลายจะทราบว่ าเราคื อพระ ทางทิศตะวันออกของทะเล มัน
เยโฮวาห์
จะปิ ดจมู กของคนเดินผ่ านไปมา
7และเราจะกระทํา ให้ นามบริ - เพราะว่ าโกกและหมู่ นิ กรทั% งสิ% น
สุ ทธิ= ของเราเป็ นที ร้ ู จั กในท่ าม- ของท่านจะถู กฝังไว้ ทีนั น เขาจะ
กลางอิ สราเอลประชาชนของเรา เรียกกันว่ า หุ บเขาฮาโมนโกก
เราจะไม่ ยอมให้ อิ สราเอลทํา ให้ 12 วงศ์ วานอิ ส ราเอลจะฝั ง เขา
นามบริ สุ ทธิ= ของเรามั วหมองอี ก ทั%งหลายอยู่ ถึงเจ็ดเดือน เพื อจะ
ต่ อไป และประชาชาติ จะทราบ ทําให้ แผ่ นดินนั% นสะอาด
ว่ า เราคื อพระเยโฮวาห์ องค์ 13 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
บริสุทธิ= ในอิสราเอล
ตรั สว่ า ประชาชนทุ กคนแห่ ง
8องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส แผ่ นดินจะฝังเขาทั%งหลาย ในวัน
(K) สดด HP:FH (J) อสค KP:KF-KH (H) ยรม FN:J; วว FR:FQ-KF (N) ยรม L:K
(O) อมส F:H (Q) อพย KP:Q; ลนต FL:KF (L) อสย JJ:FP-FK (R) สดด K:J
(FP) อพย J:KK (FF) กดว JH:FF; ลก N:F (FK) พบญ KF:KJ (FJ) ศฟย J:FR-KP
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นั% นเมื อเราสํา แดงสง่ า ราศี ของ เมืองบาชาน
เรา ประชาชนนั% นจะได้ รับเกียรติ 19 และเจ้ าจะกิ น ไขมั น จนเจ้ า
เพราะการฝังศพนั% น
อิ มหนํา และดื มโลหิ ตจนเจ้ าจะ
14 เขาทั% งหลายจะตั% งคนให้ เดิ น เมา ณ การเลี% ยงสักการบูชาซึ ง
ผ่ านไปมาในแผ่ นดินเรื อยไป ให้ เราได้ ฆ่าเพื อเจ้ า
ฝังศพคนเหล่ านั% นที เหลื ออยู่ บน 20 ดั งนั% นเจ้ าจะอิ มหนําที สาํ รั บ
พื% นแผ่ นดิ น เพื อจะทําแผ่ นดิ น ของเราด้ วยม้ าและผู้ ขั บขี ทั% ง
ให้ สะอาด เขาจะออกตรวจค้ น ผู้ แกล้ วกล้ า และบรรดานั กรบ'
เมื อสิ% นเจ็ดเดือนแล้ ว
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
15 เมื อคนเหล่ านั% นผ่ านไปมาใน ดังนี% แหละ
แผ่ นดิ น ถ้ าใครเห็นกระดู กคน 21 และเราจะตั% งสง่ าราศี ของเรา
เข้ า เขาจะเอาเครื องหมายปั กไว้ ไว้ ในหมู่ ประชาชาติ ท% ั งหลาย
ข้ างกระดูกนั% น จนกว่ าคนฝั งจะ และประชาชาติ ท% ังสิ% นจะเห็นการ
มาฝังเขาไว้ ในหุ บเขาฮาโมนโกก
พิพากษาลงโทษของเราซึ งเราได้
16 หั วเมืองหนึ งชื อ ฮาโมนาห์ กระทํา และเห็ นมื อของเราซึ ง
ก็อยู่ ที นั นด้ วย เขาจะทํา ให้ เราวางไว้ บนเขาทั%งหลาย
แผ่ นดินสะอาดดังนี% แหละ
22 ตั% งแต่ วันนั% นเป็ นต้ นไป วงศ์
17 เจ้ า บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย องค์ วานอิสราเอลจะทราบว่ า เราคือ
พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเขาทั% ง
ว่ า จงพูดกับนกทุ กชนิดและพูด หลาย
กับเหล่ าสัตว์ป่าทุ่ งว่ า `จงชุ มนุ ม 23 และประชาชาติ ท% ั งหลายจะ
และมาเถิ ด รวมกั นมาจากทุ ก ทราบว่ า วงศ์วานอิสราเอลได้ ถูก
ด้ านมายั ง การเลี% ยงสั ก การบู ชา กวาดไปเป็ นเชลย เพราะเหตุ
ซึ งเราได้ ฆ่ าเพื อเจ้ า เป็ นการ ความชั วช้ าของเขา เพราะเขาได้
เลี% ยงสั ก การบู ช าใหญ่ บนภู เ ขา ละเมิดต่ อเรา ดั งนั% นเราจึงซ่ อน
ทั% งหลายแห่ งอิ สราเอล และเจ้ า หน้ าของเราเสี ยจากเขา และ
จะกินเนื% อและดื มโลหิ ต
มอบเขาไว้ ในมื อ พวกศั ต รู ของ
18 เจ้ าจะกิ น เนื% อของผู้ แกล้ ว เขา เขาจึ งล้ มลงด้ วยดาบสิ% น
กล้ า และดื มโลหิ ตของเจ้ านาย ทุ กคน
แห่ งพิ ภพ ของแกะผู้ ของลู ก 24 เราได้ กระทํา ต่ อความโสแกะ และของแพะกับของวัว ผู้ โครกและการละเมิ ดของเขาทั% ง
ทั% งสิ% นนี% เป็ นสั ตว์ อ้ วนพี แห่ ง หลาย และเราซ่ อนหน้ าของเรา
(FH) กดว FR:FF-FR (FN) ลก FF:HH (FO) อสค JR:FK (FQ) ปฐก JF:NH
(FL) วว FR:FQ-FL (KP) สดด QO:N-O; ฮกก K:KK (KF) อพย R:FO (KK) ยรม KH:Q
(KJ) K พศด Q:KF-KK; ยรม KK:L-R (KH) ลนต KO:KH; K พกษ FQ:Q; อสย F:KP
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หน้ า 1732
เสียจากเขาทั%งหลาย
เราไว้ จากเขาทั% งหลายอี ก เลย
อิ สราเอลจะกลับสู่ สภาพเดิม
เมื อเราเทวิ ญญาณของเราเหนื อ
25 เพราะฉะนั% น องค์ พระผู้ วงศ์ วานอิ สราเอล องค์ พระผู้
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสว่ า บัดนี% เรา เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสดังนี% แหละ"
ทู ตสวรรค์ทีถือไม้วดั ....
จะให้ ยาโคบกลั บสู่ สภาพเดิ ม
เมื อปี ที ยี สิ บห้ าที เรา
และจะมี ความกรุ ณาต่ อวงศ์ วาน
ได้ ถู กกวาดไปเป็ น
อิ สราเอลทั% งสิ% น และเราจะ
เชลยนั% น ในต้ นปี เมื อวั นที สิ บ
หวงแหนนามบริสุทธิ= ของเรา
26 เมื อเขาทั% งหลายมาอาศั ยอยู่ ของเดือน ในปี ทีสิบสี หลังจากที
อย่ างปลอดภั ยในแผ่ นดิ น โดย เขาชนะกรุงนั% น ในวันนั% นทีเดียว
ไม่ มีผ้ ู ใดกระทําให้ เขาหวาดกลั ว พระหั ต ถ์ ของพระเยโฮวาห์ มา
เขาทั% งหลายจะทนรั บความอั บ อยู่ เหนื อข้ าพเจ้ าและทรงนํา
อายขายหน้ าของเขา ทั%งการละ- ข้ าพเจ้ ามา
เมิ ดซึ งเขาทั% งหลายได้ เคยประ- 2ในนิ มิ ต แห่ งพระเจ้ าพระองค์
ทรงนํา ข้ าพเจ้ ามาถึ ง แผ่ นดิ น
พฤติต่อเรา
27 เมื อเราได้ นาํ เขากลั บมาจาก อิ สราเอล และพระองค์ ทรงวาง
ชนชาติ ท% ั งหลาย และรวบรวม ข้ าพเจ้ าไว้ บนภูเขาสู งมาก ซึ ง
เขามาจากแผ่ นดิ น ศั ต รู ของเขา ตรงนั% นทางทิ ศใต้ มี สิ งก่ อสร้ าง
และเมื อเราสําแดงความบริ สุ ทธิ= เหมือนเมืองหนึ ง
ของเราท่ า มกลางเขาทั% งหลาย 3เมื อพระองค์ทรงนําข้ าพเจ้ ามา
ท่ ามกลางสายตาของประชาชาติ ณ ทีนั น ดูเถิ ด มีชายคนหนึ ง
ปรากฏการณ์ ของเขาคล้ ายทอง
เป็ นอันมาก
28 แล้ วเขาจะทราบว่ า เราคื อ สั มฤทธิ= มี เชื อกป่ านเส้ นหนึ ง
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเขา และไม้ วัดอันหนึ งอยู่ ในมือ และ
เพราะเราได้ ส่ ง ให้ เขาถู ก กวาด ท่านยืนอยู่ ทีหอประตู
ไปเป็ นเชลยอยู่ ท่ ามกลางบรรดา 4และชายผู้ นั% นกล่ าวแก่ ข้าพเจ้ า
ประชาชาติ แล้ วก็รวบรวมเขา ว่ า "บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย จงมอง
เข้ ามาในแผ่ นดิ นของเขาทั% ง ดู ด้ วยตาเองเถิ ด และจงฟั ง
หลาย เราจะไม่ ปล่ อยให้ สั กคน ด้ วยหู ของเจ้ า และจงเอาใจใส่
หนึ งในพวกเขาเหลื ออยู่ ท่ า ม- กั บสิ งทั% งสิ% นที เ ราจะสํา แดงให้
แก่ เจ้ า เพราะว่ าที นาํ เจ้ ามาที นี
กลางบรรดาประชาชาติอีกเลย
29 และเราจะไม่ ซ่ อ นหน้ าของ ก็เพื อจะสําแดงให้ แก่ เจ้ า สิ งทั%ง

40

(KN) อสค JH:FJ; อมส R:FH (KO) สดด RR:L; ยรม J:KH (KQ) ลนต FP:J; อสย N:FO
(KL) พบญ JP:J-H; นหม F:L (KR) อสย HN:FQ; ยอล K:KL (F) K พกษ KN:F-JP
(K) ดนล Q:F; กจ K:FQ (J) ดนล FP:N-O; วว F:FN (H) มธ FP:KQ; กจ KP:KQ
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สิ% นทีเจ้ าเห็นนั% น จงประกาศแก่ เดียวกัน
วงศ์วานอิสราเอล"
11 แล้ วท่ า นจึ ง วั ด ความกว้ าง
การวัดพระวิหาร
ช่ องเปิ ดของทางเข้ าหอประตู ได้
สิ บศอก และความยาวของหอ
แห่ งอนาคต
5และดู เถิ ด มี กาํ แพงล้ อมอยู่ ประตูสิบสามศอก
รอบบริ เวณนอกของพระนิ เ วศ 12 หน้ าห้ องยามนั% นมี เครื องกั% น
และในมื อของชายผู้ นั% นมี ไม้ วั ด ด้ านละหนึ งศอก และห้ องยาม
ยาวหกศอก แต่ ละศอกยาวเท่ า นั% นยาวด้ านละหกศอก
กั บศอกคื บ ดั งนั% นท่ านจึ งวั ด 13 แล้ วท่ า นก็ วั ด หอประตู จ าก
ความหนาของกําแพงได้ หนึ งไม้ หลั งคาของห้ องยามห้ องหนึ งไป
ยั งหลั ง คาของห้ องยามอี ก ห้ อง
วัด และความสูงได้ หนึ งไม้ วัด
6 แล้ วท่ า นเข้ าไปตามหอประตู หนึ ง ได้ กว้ างยี สิบห้ าศอก จาก
ซึ งหั น หน้ าไปทิ ศตะวั น ออกขึ% น ทางเข้ าหนึ งไปยั งอี กทางเข้ า
ไปตามบั นได และวั ดธรณี หอ หนึ ง
ประตู ได้ ลึ กหนึ งไม้ วัด และอี ก 14 และท่ านทํา เสาทั% งหลายได้
หกสิบศอก และรอบหอประตูมี
ธรณีหนึ งได้ ลึกหนึ งไม้ วัด
7 และห้ องยามยาวหนึ งไม้ วั ด ลานไปถึงเสา
และกว้ างหนึ งไม้ วั ด และที ว่าง 15 วั ดจากข้ างหน้ าหอประตูตรง
ระหว่ างห้ องยามเหล่ านั% นยาวห้ า ทางเข้ าไปยั งปลายมุ ขชั% นในของ
ศอก และธรณีหอประตูทีอยู่ ริม หอประตูได้ ห้าสิบศอก
มุ ขที ห อประตู ตอนปลายชั% นใน 16 ตามหอประตู น% ั นมี หน้ า ต่ าง
รอบ ค่ อยๆแคบเข้ าไปข้ างในทั%ง
ได้ หนึ งไม้ วัด
8แล้ วท่ านก็วัดมุ ขของหอประตู ในเสาและในห้ องยามและมุ ขก็
มี หน้ าต่ างอยู่ รอบข้ างในเหมื อน
ตอนปลายชั% นในได้ หนึ งไม้ วัด
9และท่ านก็วัดมุ ขของหอประตู กัน ทีเสามีต้นอินทผลัม
ได้ แปดศอก และเสามุ ขนั% นสอง 17 แล้ วท่านนําข้ าพเจ้ าออกมาที
ศอก และมุ ขของหอประตู อยู่ ที ลานชั% นนอก และดูเถิด มีห้อง
หลายห้ องและมี พ% ื นหิ นทํา ไว้
ตอนปลายข้ างใน
10 แต่ ละด้ านของหอประตู ตะ- รอบลาน มี ห้องสามสิบห้ องหั น
วั น ออกมี ห้ องยามอยู่ สามห้ อง หน้ าเข้ าหาพื% นหิ น
ห้ องทั% งสามมีขนาดเดี ยวกั นและ 18 และพื% นหิ นนั% นมี อยู่ ตามด้ าน
เสาที อยู่ ทั% งสองข้ างก็ มี ขนาด ข้ างทางเข้ าหอประตู เท่ ากั บ
(N) อสค HK:KP (O) F พศด R:FL; ยรม FR:K (Q) F พกษ O:N-FP (R) อสค HN:FR
(FP) อสค HP:Q (FJ) อสค HP:Q (FH) อพย KQ:R; ลนต O:FO (FN) อสค HF:KF
(FO) F พกษ O:H; อสค HP:Q; F คร FJ:FK (FQ) F พกษ O:N; F พศด R:KO; วว FF:K
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เอเสเคียล HP
หน้ า 1734
ความยาวของหอประตู นี เป็ น ที มุ ขโดยรอบเหมื อนหน้ าต่ างที
พื% นหิ นตอนล่ าง
อื น ยาวห้ าสิบศอกและกว้ างยี 19 แล้ วท่ านก็วัดความกว้ างจาก สิบห้ าศอก
หน้ าหอประตู ข้ างล่ างไปยั งหน้ า 26 มี บั น ไดเจ็ ดขั% นนํา ขึ% นไปถึ ง
ลานข้ างในด้ านนอกได้ หนึ งร้ อย และมุ ขนั% นอยู่ ข้างใน
มีต้น
ศอก อยู่ ท% ั งทางตะวั นออกและ อินทผลัมอยู่ ทีเสาด้ านละต้ น
ทางเหนือ
27 และมี ประตู หนึ งอยู่ ทางทิ ศ
20 ส่ วนหอประตู แห่ ง ลานนอก ใต้ ของลานชั% นใน และท่ านก็
หั นหน้ าไปทางเหนื อ ท่ านก็วัด วั ดจากประตู หนึ งไปยั งอีกประตู
ความยาวและความกว้ างของมัน หนึ งตรงไปทางทิ ศใต้ ได้ หนึ ง
21 ห้ องยามด้ านละสามห้ อง กับ ร้ อยศอก
เสาและมุ ขมี ขนาดเดี ยวกั บหอ 28 แล้ วท่ านนํา ข้ าพเจ้ ามายั ง
ประตูแรก ยาวห้ าสิบศอก กว้ าง ลานชั% นในโดยประตูทิศใต้ และ
ยี สิบห้ าศอก
ท่ านก็วั ดประตู ทิ ศใต้ มี ขนาด
22 หน้ าต่ าง มุ ข ต้ นอินทผลัม อย่ างเดียวกับประตูอื นๆ
ของหอประตู น% ี มี ขนาดเดี ยวกั บ 29 ห้ องยาม เสา และมุ ขของหอ
ของหอประตู ซึ งหั นหน้ าไปทาง ประตู น% ี มีขนาดเดียวกับที อื น มี
ทิศตะวั นออก และมี บันไดเจ็ด หน้ าต่ างที หอประตู และที มุ ข
ขั% นนํา ขึ% นไปถึ ง และมุ ขนั% นอยู่ โดยรอบ ยาวห้ าสิ บศอกและ
ข้ างใน
กว้ างยี สิบห้ าศอก
23 ตรงข้ ามกั บประตู ซึ งอยู่ ข้ าง 30 มี มุขอยู่ รอบยาวยี สิ บห้ าศอก
เหนื อ เช่ นเดี ยวกั บประตู ที อยู่ กว้ างห้ าศอก
ข้ างตะวั นออก มี ประตูเปิ ดไปสู่ 31 มุ ขนั% นหั นหน้ าสู่ ลานชั% นนอก
ลานชั% นใน และท่ านก็วั ดจาก มี ต้ นอิ นทผลั มอยู่ ที เสา และ
ประตูหนึ งไปยังอีกประตู หนึ งได้ บันไดนี% มีแปดขั% น
หนึ งร้ อยศอก
32 แล้ วท่ า นก็ พาข้ าพเจ้ ามาที
24 และท่านได้ นาํ ข้ าพเจ้ าตรงไป ลานชั% นในด้ านตะวั นออก และ
ยังทิศใต้ และดูเถิด มีหอประตู ท่านก็วัดหอประตูขนาดเดียวกับ
ทางทิศใต้ หนึ งหอประตู ท่ านก็ หอประตูอื น
วัดเสาและวัดมุ ข ก็มีขนาดเดียว 33 ห้ องยาม เสา และมุ ขของหอ
กับทีอื น
ประตูน% ี มี ขนาดเดี ยวกันกั บที อื น
25 มี ห น้ าต่ างที หอประตู และ มี หน้ าต่ างที ห อประตู และที มุ ข
(FR) อสค HP:O (KP) อสค HP:O (KF) อสค HP:Q (KK) F พกษ O:KR (KJ) อพย KQ:R
(KH) อสค HP:KP (KN) ยน FK:HO (KO) K ปต J:FL (KQ) อสค HP:KJ
(KL) อสค HP:JK (KR) F พศด KL:FF (JP) อสค HP:KF (JF) อสค HP:KO
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หน้ า 1735
เอเสเคียล HP
โดยรอบ ยาวห้ าสิ บศอกและ โต๊ ะ เป็ นแปดโต๊ะด้ วยกั น ซึ ง
กว้ างยี สิบห้ าศอก
เขาใช้ เป็ นทีฆ่าเครื องสัตวบูชา
34 มุ ขของด้ านนี% หั นหน้ าสู่ ลาน 42 มี โต๊ ะ สี โต๊ ะทํา ด้ วยหิ น สกั ด
ชั% นนอก และมี ต้นอิ นทผลั มอยู่ สําหรับเครื องเผาบูชา ยาวหนึ ง
ที เสาด้ านละต้ น และบั นไดนี% มี ศอกคื บและกว้ างหนึ งศอกคื บ
แปดขั% น
สู งหนึ งศอก สําหรั บวางเครื อง
35 แล้ วท่ า นก็ นาํ ข้ าพเจ้ ามายั ง มื อ ซึ งเขาใช้ ฆ่ า เครื องเผาบู ช า
ประตู เหนื อ แล้ วท่ านก็วั ดหอ และเครื องสัตวบูชา
ประตู นั% นมี ขนาดเดี ย วกั บ หอ 43 มี ต ะขอยาวคื บหนึ งติ ด อยู่
ประตูอื น
ข้ างในโดยรอบ บนโต๊ะนี% เขาวาง
36 ห้ องยาม เสา และมุ ขของหอ เนื% อของเครื องบูชา
ประตูน% ี มี ขนาดเดี ยวกันกั บที อื น
ห้องสําหรับพวกนักร้อง
มี หน้ าต่ างโดยรอบ ยาวห้ าสิ บ
และปุโรหิ ต
ศอกและกว้ างยี สิบห้ าศอก
44 ข้ างนอกหอประตู ช% ั นใน ใน
37 มุ ขของด้ านนี% หั นหน้ าสู่ ลาน ลานชั% นในมี ห้ องสํา หรั บพวก
ชั% นนอก และมี ต้นอิ นทผลั มอยู่ นั กร้ อง ซึ งอยู่ ข้ างหอประตู
ที เสาด้ านละต้ น และบั นไดนี% มี เหนือ หั นหน้ าไปทิศใต้ อีกห้ อง
แปดขั% น
หนึ งอยู่ ข้างหอประตู ตะวั นออก
38 มี ห้ องๆหนึ งและมี ทางเข้ า หั นหน้ าไปทิศเหนือ
อยู่ ทีเสาของหอประตู เป็ นทีล้าง 45 และท่ านบอกข้ าพเจ้ าว่ า
เครื องเผาบูชา
"ห้ องนี% ซึ งหั นหน้ าไปทางทิ ศใต้
39 และที มุ มของหอประตู มี โต๊ะ สําหรับปุโรหิ ตผู้ ดูแลพระนิเวศ
ด้ านละสองโต๊ะ บนนี% สาํ หรับฆ่ า 46 และห้ องซึ งหั น หน้ าไปทาง
เครื องเผาบู ชา เครื องบู ชาไถ่ เหนื อ สํา หรั บปุ โรหิ ตผู้ ดู แล
บาป และเครื องบูชาไถ่ การละ- แท่ นบู ชา ปุ โรหิ ตเหล่ านี% เป็ น
เมิด
บุ ต รชายของศาโดกในบรรดา
40 และทางด้ านนอก ทางที เขา บุ ตรชายของเลวี ที เข้ ามาใกล้
ขึ% นไปถึ งทางเข้ าหอประตู เหนื อ พระเยโฮวาห์ เพื อจะปรนนิ บั ติ
มี โต๊ะสองโต๊ะ อีกด้ านหนึ งของ พระองค์"
มุ มของหอประตูมีโต๊ะสองโต๊ะ
47 และท่ านก็วัดลาน ได้ ยาว
41 มี โต๊ ะอยู่ ข้ างนี% สี โต๊ ะ และมี หนึ งร้ อยศอก และกว้ างหนึ ง
โต๊ ะอยู่ ข้ างนั% นข้ างๆหอประตู สี ร้ อยศอกเป็ นสี เหลี ยมจตุ รั ส
(JH) อสค HP:O (JN) อสค KQ:JK (JO) อสค HP:KF (JQ) อสค HP:JF
(JL) F พกษ O:L (JR) มลค F:Q (HP) อสค HP:JN (HJ) ลนต F:O (HH) อฟ N:FR
(HN) ลนต L:JN; กดว J:KQ (HO) F พกษ K:JN; อฟ K:FJ (HQ) อสค HP:FR, KJ, KQ
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เอเสเคียล HP, HF
หน้ า 1736
และแท่ น บู ช าอยู่ ข้ างหน้ าพระ นั% นกว้ างสี ศอก อยู่ รอบพระ
นิเวศ
นิเวศทุ กด้ าน
มุ ขของพระวิหาร
6ห้ องระเบี ยงนั% นเป็ นห้ องสาม
48 แล้ วท่ า นนํา ข้ าพเจ้ า มาที มุ ข ชั% นซ้ อนกัน มีช% ั นละสามสิบห้ อง
ของพระนิ เวศและวั ดเสาของมุ ข มี หยั กบ่ าอยู่ รอบกํา แพงพระ
ได้ ห้ าศอกทั% งสองด้ าน และหอ นิเวศ ใช้ เป็ นทีหนุ นห้ องระเบียง
เพื อไม่ ให้ ห้ องระเบียงอาศัยกําประตูกก็ ว้ างด้ านละสามศอก
49 มุ ขนั% นยาวยี สิ บศอก และ แพงพระนิเวศ
กว้ างสิ บเอ็ดศอก และท่ านนํา 7ห้ องระเบี ยงนั% นยิ งสู งขึ% นไปก็
ข้ าพเจ้ าทางบั น ไดไปถึ ง ที นั% น ยิ งกว้ างออก ตามส่ วนขยายของ
หยั กบ่ าจากห้ องหนึ งซ้ อนอยู่ บน
และมีเสาอยู่ ข้างเสาทั%งสองข้ าง
อีกห้ องหนึ งโดยรอบ ทีข้างพระ
คําบรรยายถึงพระวิหาร
ภายหลังท่ านนําข้ าพเจ้ า นิเวศมีบันไดนําขึ% นข้ างบน ดังนี%
มาถึงพระวิหาร และได้ แหละผู้ ใดที ข% ึ นไปจากห้ องตํา ที
วัดเสา กว้ างด้ านละหกศอก ซึ ง สุ ด ถึ ง ห้ องบนก็ ต้ องลอดผ่ าน
ห้ องกลาง
เท่ากับความกว้ างของพลับพลา
2และส่ วนกว้ างของทางเข้ านั% น 8ข้ าพเจ้ ายั งเห็ นอี กว่ า พระ
สิบศอก และกําแพงข้ างทางเข้ า นิ เ วศนั% นมี ยกพื% นอยู่ โดยรอบ
ด้ านละห้ าศอก และท่ านก็วั ด ฐานของห้ องระเบี ยงวั ดได้ หนึ ง
ความยาวของพระวิ หารได้ สี สิ บ ไม้ วัดเต็ม ยาวหกศอก
9ผนั งด้ านนอกของห้ องระเบี ยง
ศอก กว้ างยี สิบศอก
3แล้ วท่านก็เข้ าไปข้ างในและวั ด หนาห้ าศอก และส่ วนที ว่ างคื อ
เสาของทางเข้ าได้ สองศอก ทาง สถานที ของห้ องระเบี ยงที อยู่
เข้ านั% นหกศอก และส่ วนกว้ าง ข้ างในนั% น
10 ระหว่ า งห้ องระเบี ยงแต่ ละ
ของทางเข้ านั% นเจ็ดศอก
4 และท่ านก็ วั ด ความยาวของ ห้ องมี ความกว้ างยี สิ บศอกโดย
ห้ องได้ ยี สิบศอก กว้ างยี สิบศอก รอบพระนิเวศทุ กด้ าน
พ้ นพระวิ หารออกไป และท่ าน 11 และประตู ของห้ องระเบี ยง
บอกข้ าพเจ้ าว่ า "นี เป็ นทีบริสุทธิ= นั% นเปิ ดเข้ าไปในส่ วนบนยกพื% น
ที ว่ าง ประตู หนึ งหั นไปทาง
ทีสุด"
5แล้ วท่ านก็วัดกําแพงพระนิเวศ เหนื อ และอี กประตู หนึ งหั นไป
ได้ หนาหกศอก และห้ องระเบียง ทางใต้ ความกว้ างของส่ วนทีว่าง

41

(HL) F พกษ O:J (HR) K พศด J:FQ; วว J:FK (F) ศคย O:FK-FJ (K) อพย KO:JO
(J) อสค HF:K (H) F พกษ O:KP (N) F พกษ O:N-O (O) F พกษ O:O; F ปต F:N
(Q) F พกษ O:L; มธ FJ:JK (L) วว KF:FO (R) อสค HF:N; HK:F (FF) อสค HF:R
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หน้ า 1737
เอเสเคียล HF
นั% นคือห้ าศอกโดยรอบ
ผลั มที อยู่ ข้างหนึ ง และหน้ า
12 ตึ กที หันหน้ ามายังสนามของ ของสิ งโตหนุ่ มตรงต้ นอิ นทผลั ม
พระนิ เวศทางด้ านตะวั นตกนั% น ที อยู่ อี กข้ างหนึ ง มี รู ปอย่ างนี%
กว้ างเจ็ดสิ บศอก และผนั งของ รอบพระนิเวศทั%งหมด
ตึ กหนาห้ าศอกโดยรอบและยาว 20 จากพื% นถึ งที เหนื อประตู มี
เก้ าสิบศอก
รู ป เครู บและรู ปต้ นอิ นทผลั ม
13 แล้ วท่ า นก็ วั ด พระนิ เ วศได้ แกะอยู่ ทีผนังพระวิหาร
ยาวหนึ งร้ อยศอก สนามและตึก 21 ฝ่ ายเสาประตู ของพระวิ หาร
พร้ อมกับผนังยาวหนึ งร้ อยศอก
นั% นสี เหลี ยมข้ างหน้ าสถานบริ 14 ความกว้ างด้ านตะวั น ออก สุทธิ= รูปร่ างของตัวนั% นก็เหมือน
ของด้ านหน้ าของพระนิ เ วศทั% ง รูปร่ างของอีกตัวหนึ ง
ของสนาม ยาวหนึ งร้ อยศอก
22 แท่ น บู ช าทํา ด้ วยไม้ สู ง สาม
15 แล้ วท่ า นก็ วั ด ความยาวของ ศอกยาวสองศอก ทั%งมุ ม ความ
ตึ กซึ งหั น หน้ า ไปสู่ สนามซึ งอยู่ ยาว และทีผนังทําด้ วยไม้ ท่าน
ด้ านหลั ง พร้ อมทั% งผนั งข้ างๆ บอกข้ าพเจ้ าว่ า "นี เป็ นโต๊ ะซึ ง
ยาวหนึ งร้ อยศอก ห้ องโถงของ อยู่ ต่ อพระพั กตร์ ของพระเยโฮพระวิหารนั% นและลานของมุ ข
วาห์ "
16 ทั% งธรณีประตู หน้ าต่ างและ 23 พระวิ หารและสถานบริ สุ ทธิ=
ผนั งรอบทั% งสามชั% นซึ งอยู่ ตรง มีประตูคู่ แห่ งละคู่
ข้ ามประตู บุ ไม้ โดยรอบตั% ง 24 ประตู เหล่ านั% นมี สองบานคื อ
แต่ พ% ื นถึงหน้ าต่ าง และหน้ าต่ าง บานเหวี ยงสองบาน ประตูหนึ ง
นี% กค็ ลุมไว้
มี สองบาน และอี กประตู หนึ งมี
17 จนถึ งที อยู่ เหนื อประตู ถึ ง สองบาน
แม้ เป็ นห้ องชั% นในและข้ าง 25 และบนประตู ของพระวิ ห าร
นอกและบนผนั งโดยรอบที ห้ อง มี เครู บและต้ นอิ นทผลั มแกะไว้
ชั% นในและห้ องโถง ก็กระทําโดย เช่ นเดี ยวกับทีแกะไว้ บนผนัง มี
การวัด
พลั บ พลาไม้ อยู่ ที หน้ ามุ ข ข้ าง
18 พระนิ เวศนั% นมี รู ปเครู บและ นอก
รู ปต้ นอิ นทผลั ม และรู ปต้ น 26 มี ห น้ าต่ า งและมี ต้ นอิ น ทอินทผลัมอยู่ ระหว่ างเครู บทุ กรูป ผลั ม อยู่ ทั% งสองข้ างที บนผนั ง
เครูบทุ กตนมีสองหน้ า
ด้ านข้ างมุ ข ทั%งห้ องระเบียงพระ
19 หน้ าของผู้ ชายตรงต้ นอิ นท- นิเวศและพลับพลา
(FK) อสค HF:FJ (FN) พซม F:FQ (FO) F พกษ O:H; F คร FJ:FK (FL) K พศด J:Q
(KF) F พกษ O:JJ; อสค HP:FH (KK) อพย JP:F-J; F พกษ O:KP; K พศด H:FR
(KJ) F พกษ O:JF-JN (KH) อสค HP:HL (KN) อสค HF:FO (KO) อสค HF:FO
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ห้องต่ างๆของพระวิหาร
ยาวห้ าสิบศอก และดูเถิด ส่ วน
แล้ วท่ านพาข้ าพเจ้ ามา ห้ องเหล่ านั% นที ตรงข้ ามกั บพระ
ถึ ง ลานชั% นนอก ตรง วิหารยาวหนึ งร้ อยศอก
ทิศเหนือ และท่านนําข้ าพเจ้ ามา 9ใต้ ห้ องเหล่ านั% นมี ท างเข้ าอยู่
ถึ งห้ องซึ งอยู่ ตรงข้ า มกั บสนาม ด้ านตะวั นออก ถ้ าเข้ าไปจาก
และตรงข้ ามกั บตึ ก ทางด้ า นทิ ศ ลานข้ างนอก
10 ตรงที ผ นั ง ด้ านนอกเริ มต้ น
เหนือ
2 ความยาวของตึ กที อยู่ หน้ า ด้ านตะวั น ออกก็ เ ช่ นเดี ยวกั น
ประตูทางด้ านเหนือนั% นเป็ นหนึ ง ตรงข้ ามกั บสนามและตรงข้ าม
กับตึกมีห้องหลายห้ อง
ร้ อยศอก และกว้ างห้ าสิบศอก
3ติดต่ อกับส่ วนยี สิบศอกซึ งเป็ น 11 ทางเดิ น อยู่ หน้ าห้ องคล้ าย
ส่ วนของลานชั% นใน หั นหน้ าเข้ า กั บห้ องทางทิศเหนื อ ยาวและ
สู่ พ% ื นหิ นซึ งเป็ นส่ วนของลานข้ าง กว้ างขนาดเดี ยวกั น มี ทางออก
นอก เป็ นระเบี ยงซ้ อนระเบี ยง แผนผังและประตูอย่ างเดียวกัน
12 ข้ างล่ างห้ องทิ ศใต้ มี ทางเข้ า
สามชั% น
4และข้ างหน้ าห้ องมี ทางเข้ าข้ าง อยู่ ด้านตะวันออกทีที เข้ ามาตาม
ในกว้ างสิ บศอก ยาวหนึ งศอก ทางเดิน ตรงข้ ามมีผนังแบ่ ง
บรรดาประตู ห้ องเหล่ านี% อยู่ ทาง 13 แล้ วท่ านกล่ าวแก่ ข้าพเจ้ าว่ า
"ห้ องด้ านเหนื อและห้ องด้ านใต้
ด้ านเหนือ
5ห้ องข้ างบนแคบกว่ า เพราะ ตรงข้ ามสนามเป็ นห้ องบริ สุ ทธิ=
ระเบี ยงเหล่ า นี% สู ง กว่ า ระเบี ยง ที ปุโรหิ ตผู้ เข้ าใกล้ พระเยโฮวาห์
ห้ องชั% นล่ างและชั% นกลางใน จะรั บประทานของถวายอั นบริ สุ ทธิ= ที สุ ด เขาจะวางของถวาย
ตึกนั% น
6เพราะว่ าเป็ นห้ องสามชั% น และ อันบริสุทธิ= ทีสุดนั% นไว้ ทีนั น และ
ไม่ มี เ สารองเหมื อ นเสาที ลาน ธัญญบูชา เครื องบูชาไถ่ บาป
ข้ างนอก เพราะฉะนั% นห้ องชั% น เครื องบูชาไถ่ การละเมิด เพราะ
บนจึ งร่ นเข้ าไปกว่ าพื% นมากกว่ า ว่ าทีนั นบริสุทธิ=
14 เมื อปุ โรหิ ต เข้ าไปในที บริ ห้ องชั% นล่ างและชั% นกลาง
7 และมี ผ นั ง ข้ างนอกขนานกั บ สุทธิ= เขาจะไม่ ออกไปจากทีบริห้ อง ตรงไปยังลานข้ างนอก ตรง สุ ทธิ= เข้ าสู่ ลานข้ างนอก แต่ จะ
ปลดเครื องแต่ ง กายที เขาสวม
ข้ ามกับห้ อง ยาวห้ าสิบศอก
8 เพราะว่ า ห้ องที ลานข้ างนอก ปฏิ บั ติ หน้ าที วางไว้ ที นั นเพราะ
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(F) อสค HP:K-J (J) พซม F:FQ; Q:N (H) มธ Q:FH; ลก FJ:KH (O) F พกษ O:L
(R) อสค HO:FR (FP) อสค HF:FK; HK:F (FF) อสค HK:K-L (FK) อสค HK:R
(FJ) อพย KR:JF; ลนต O:FH-FO (FH) อพย KL:HP-HJ; ลนต L:Q; ลก R:OK; รม J:KK
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สิ งเหล่ านี% บริ สุ ทธิ= เขาจะต้ อง พระองค์ ก ็ เหมื อ นเสี ยงนํา% มาก
สวมเครื องแต่ งกายอื นก่ อ นที หลาย และพิ ภพก็รุ่ งโรจน์ ด้ วย
เขาจะเข้ าไปสู่ ส่ วนที มี ไว้ สาํ หรั บ สง่ าราศีของพระองค์
ประชาชน"
3และนิ มิ ตที ข้ าพเจ้ าเห็ น นั% นก็
15 เมื อท่ านได้ วัดข้ างในบริ เวณ เหมื อนกั บนิ มิ ตซึ งข้ าพเจ้ าเห็ น
พระนิ เวศเสร็จแล้ ว ท่ านก็นาํ
เมื อพระองค์ เสด็ จ มาทํา ลาย
ข้ าพเจ้ าออกมาทางประตู ซึ งหั น เมื องนั% น และเหมื อนกั บนิ มิ ต
หน้ าไปทางทิศตะวั นออก และ ซึ งข้ าพเจ้ าได้ เห็ น ที ริ ม แม่ นาํ%
วัดบริเวณพระนิเวศโดยรอบ
เคบาร์ และข้ าพเจ้ าก็ซบหน้ า
16 ท่ านวั ด ด้ านตะวั นออกด้ วย ของข้ าพเจ้ าลงถึงดิน
ไม้ วั ด ได้ ห้ าร้ อยศอกตามไม้ วั ด 4และสง่ าราศี ของพระเยโฮวาห์
โดยรอบ
ได้ เข้ าไปในพระนิ เวศทางประตู
17 แล้ วท่ านก็หั นมาวั ดทางด้ าน ทีหันไปทางทิศตะวันออก
เหนื อได้ ห้ าร้ อยศอกตามไม้ วั ด 5 พระวิ ญญาณก็ ยกข้ าพเจ้ าขึ% น
โดยรอบ
และนํา ข้ าพเจ้ ามาที ลานชั% นใน
18 แล้ วท่ า นก็ หั นมาวั ดด้ านใต้ และดู เถิ ด สง่ าราศี ของพระเยได้ ห้าร้ อยศอกตามไม้ วัด
โฮวาห์ กเ็ ต็มพระนิเวศ
19 แล้ วท่ านก็ หั นมาด้ านตะวั น 6 ขณะที ชายคนนั% นยั ง ยื น อยู่ ที
ตกแล้ ววัดได้ ห้ าร้ อยศอกตามไม้ ข้ างข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าได้ ยินพระ
วัด
องค์ ต รั สกั บข้ าพเจ้ าดั งออกมา
20 ท่ านวั ดทั% งสี ด้ าน มี กาํ แพง จากพระนิเวศ
ล้ อมรอบยาวห้ าร้ อยศอก กว้ าง ราชบัลลังก์ของพระเยซู คริ สต์
ห้ าร้ อยศอก เป็ นทีแบ่ งระหว่ าง
ในพระวิหาร
=
สถานบริสุทธิ กับสถานทีสามัญ
7 และพระองค์ ตรั ส กั บข้ าพเจ้ า
พระวิหารเต็ มด้วย
ว่ า "บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย บัลลังก์
สง่ าราศี ของพระเจ้า
ของเราและสถานที วางเท้ าของ
ภายหลั งท่ า นนํา ข้ าพ- เราอยู่ ที นี เป็ นที ที เราจะอยู่
เจ้ ามายั งประตู คื อ ท่ ามกลางชนชาติ อิ สราเอลเป็ น
ประตูทีหันหน้ าไปทิศตะวันออก นิ ตย์ และวงศ์ วานอิ สราเอลจะ
2และ ดู เถิด สง่ าราศี ของพระ ไม่ กระทําให้ นามบริสุ ทธิ= ของเรา
เจ้ าแห่ งอิ สราเอลมาจากทิศตะ- เป็ นมลทินอีก โดยตัวของเขาทั%ง
วั นออก และพระสุ รเสี ยงของ หลายเองหรื อกษั ตริ ย์ของเขาทั% ง
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(FN) อสค HF:K-N (FO) ศคย K:F; วว FF:F-K (KP) พซม K:R (F) อสค HP:O
(K) อสย OP:F-J; ฮบก K:FH (J) ยรม F:FP; วว FF:J-O (H) อสค FP:FL-FR
(N) F พกษ FL:FK; K พกษ K:FO (O) ลนต F:F; อสย OO:O (Q) สดด HQ:L; กจ Q:HL-HR
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หลาย ด้ วยการเล่ นชู้ ของเขาทั% ง กฎเกณฑ์ ลักษณะและกฎทั%งสิ% น
หลาย และด้ วยศพของกษั ตริ ย์ ของพระนิ เวศ จงเขี ยนลงไว้
ของเขาทั% งหลายในปู ชนี ยสถาน ท่ ามกลางสายตาของเขา เพื อ
สูง
เขาจะได้ รั ก ษาลั ก ษณะและกฎ
8โดยการวางธรณีประตู ของเขา เกณฑ์ ท% ั งสิ% นของพระนิ เวศและ
ทั% งหลายไว้ ข้ างธรณี ประตู ท% ั ง กระทําตาม
หลายของเรา โดยการตั% งเสา 12 ต่ อไปนี% เป็ นกฎของพระ
ประตู ของเขาทั% งหลายไว้ ข้างเสา นิ เวศ คื อบริ เวณโดยรอบที
ประตูท% ังหลายของเรา มีเพียง อยู่ บนยอดภู เ ขาจะเป็ นที บริ ผนั งกั% นไว้ ระหว่ างเรากั บเขาทั% ง สุทธิ= ทีสุด ดูเถิด นี เป็ นกฎของ
หลายเท่ านั% น เขาได้ กระทํา ให้ พระนิเวศ
นามบริ สุ ทธิ= ของเราเป็ นมลทิ น
การวัดแท่ นบู ชา
ด้ วยการอั น น่ าสะอิ ด สะเอี ย น 13 ต่ อไปนี% เป็ นขนาดของแท่ น
ของเขาซึ งเขาทั% งหลายได้ กระทํา บู ชาวั ดเป็ นศอก ศอกหนึ งคื อ
ดั ง นั% นเราจึ ง เผาผลาญเขาเสี ย ความยาวหนึ งศอกกั บหนึ งคื บ
ด้ วยความกริ% วของเรา
ตอนฐานสูงหนึ งศอก และกว้ าง
9 บั ด นี% ให้ เขาทิ% งการเล่ นชู้ ทั% ง หนึ งศอก ที ขอบมี ริ มคื บหนึ ง
หลายของเขา
และศพของ และความสู ง ของแท่ นบู ชาเป็ น
กษั ตริ ย์ ท% ั งหลายของเขาให้ ห่ าง ดังนี%
ไกลจากเรา และเราจะอยู่ ท่าม- 14 จากตอนฐานที อยู่ บนดิ นมา
กลางเขาทั%งหลายเป็ นนิตย์
ถึ งข้ างล่ างสู งสองศอก กว้ าง
10 เจ้ า บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย เจ้ า หนึ งศอก จากขั% นเล็กไปถึ งขั% น
จงบรรยายแก่ วงศ์ วานอิ สราเอล ใหญ่ สูงสี ศอก กว้ างหนึ งศอก
ให้ ทราบถึงพระนิเวศ เพื อว่ าเขา 15 และเตาของแท่ นนั% นสี ศอก
จะได้ ละอายในเรื องความชั วช้ า และจากเตาแท่ นมี เ ชิ ง งอนยื น
ของเขา และให้ เขาทั% งหลายวั ด ขึ% นสี เชิ ง
แบบแผน
16 เตาแท่ น นั% นเป็ นสี เหลี ยม
11 และถ้ าเขาละอายในสิ งทั% ง จตุรัส ยาวสิบสองศอก กว้ างสิบ
หลายที เขากระทํา มาแล้ ว จง สองศอก
สําแดงภาพแผนผั งทางออกทาง 17 ขั% นข้ างเตาก็สี เหลี ยมจตุ รั ส
เข้ า และลักษณะทั%งสิ% นของพระ เหมือนกัน ยาวสิบสี ศอก กว้ าง
นิเวศนั% น และจงให้ เขาทราบถึง สิ บสี ศอก ยกริ มรอบกว้ างครึ ง
(L) K พกษ FO:FH; อสค N:FF (R) ฮชย K:K; คส J:N-R (FP) F พศด KL:FF; รม O:KF
(FF) มธ KL:KP; ยน FJ:FQ (FK) สดด RJ:N; ยอล J:FQ (FJ) อพย KQ:F; K พศด H:F
(FN) อพย KQ:K; ลนต R:R (FO) อพย KQ:F; K พศด H:F (FQ) อพย KN:KN; อสค L:FO
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หน้ า 1741
เอเสเคียล HJ, HH
ศอก ฐานกว้ างศอกหนึ งโดย ชําระด้ วยวัวผู้
รอบ บันไดแท่นบูชาหั นหน้ าไป 23 เมื อท่ านได้ ชํา ระแท่ น เสร็ จ
ทางทิศตะวันออก"
แล้ ว ท่านจงถวายวัวหนุ่ มปราศ18 และท่ า นพู ด กั บข้ าพเจ้ าว่ า จากตําหนิ และแกะผู้ ที ปราศจาก
"บุ ตรแห่ งมนุ ษย์ เอ๋ ย องค์ พระ ตําหนิจากฝูง
ผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส ดั ง นี% ว่ า 24 ท่ า นจงนํา มาถวายต่ อพระ
ต่ อไปนี% เป็ นกฎของแท่ นบู ชาใน พักตร์พระเยโฮวาห์ และปุโรหิ ต
วันทีสร้ างเสร็จแล้ ว เพื อจะถวาย จะเอาเกลื อพรมลงบนนั% น และ
เครื องเผาบูชา และเพื อจะพรม จะถวายเป็ นเครื องเผาบู ช าแด่
ด้ วยเลือด
พระเยโฮวาห์
จงถวายเครื องบู ชาอี ก
25 ท่ า นจงเตรี ย มแพะตั วหนึ ง
19 ท่ านจงมอบวั วหนุ่ มตั วหนึ ง เป็ นเครื องบู ชาไถ่ บาปทุ กวั นจน
เป็ นเครื อ งบู ช าไถ่ บาปแก่ ครบเจ็ดวั น และพวกปุโรหิ ตจะ
ปุ โรหิ ตคนเลวี เ ชื% อสายศาโดก เตรี ยมวั วหนุ่ มและแกะผู้ ที
ผู้ ที เข้ ามาใกล้ เพื อปรนนิ บัติ เรา ปราศจากตําหนิจากฝูงด้ วย
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส 26 เขาทั% งหลายจะต้ องทํา การ
ลบมลทินแท่ นบู ชาอยู่ เจ็ดวั นจึ ง
ดังนี% แหละ
20 เจ้ าจงเอาเลื อดวั วนั% นบ้ างใส่ จะชําระเสร็จ และจะสถาปนาตน
ไว้ ที เชิ งงอนทั% งสี ของแท่ น และ เองไว้
มุ มทั%งสี ของขั% นข้ างเตา และทียก 27 และเมื อเขากระทํา ครบตาม
ริ มโดยรอบ ทํา ดั งนี% แหละท่ าน กํา หนดเหล่ านี% แล้ ว ตั% งแต่ วั น
จะได้ ชํา ระแท่ น และทํา การลบ ที แปดเป็ นต้ นไปปุ โรหิ ตจะต้ อง
ถวายเครื องเผาบู ชาของท่ าน
มลทินของแท่นนั% นไว้
21 ท่ านจงเอาวัวผู้ ซึ งเป็ นเครื อง และเครื องสั น ติ บู ชาของท่ านที
บู ชาไถ่ บาป และปุ โรหิ ตจะเผา บนแท่ นนั% น และเราจะโปรด
มันเสียในทีทีกาํ หนดไว้ ซึ งเป็ นที ปรานเจ้ าทั% งหลาย องค์ พระผู้
ของพระนิ เวศภายนอกสถาน เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสดังนี% แหละ"
ประตู ตะวันออก
บริสุทธิ=
22 และในวั นที สองท่านจงถวาย
เฉพาะเจ้านายองค์น* นั
ลู ก แพะตั วผู้ ที ปราศจากตํา หนิ
แล้ วท่ านก็ นาํ ข้ าพเจ้ า
เป็ นเครื องบูชาไถ่ บาป และพวก
กลั บมาตามทางของ
ปุโรหิ ตจะชําระแท่นบูชา อย่ างที ประตู ของสถานบริ สุ ทธิ= ห้ อง

44

(FL) อสค HN:FL-FR (FR) F ซมอ K:JN-JO (KP) อพย KR:FK; ลนต H:KN; ฮบ R:KF
(KF) อพย KR:FH; ลนต H:FK (KK) อสย NJ:O; F ปต F:FR (KH) ลนต K:FJ; มธ N:FJ
(KN) อพย KR:JN-JQ (KO) ลนต L:JH (KQ) รม FN:FO; ฟป K:FQ (F) อสค HP:O
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เอเสเคียล HH
หน้ า 1742
นอก ซึ งหั นหน้ าไปทางตะวั น ทางเข้ าพระนิ เ วศและทางออก
ออก และประตูน% ั นปิ ดอยู่
จากสถานบริสุทธิ= ให้ ดี
2พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บข้ า พเจ้ า 6 แล้ วจงบอกแก่ วงศ์ วานที มั ก
ว่ า "ประตู น% ี จะปิ ดอยู่ เรื อยไป กบฏ คื อวงศ์ วานอิ สราเอลว่ า
อย่ าให้ เปิ ดและไม่ ให้ ใครเข้ าไป องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
ทางนี% เพราะพระเยโฮวาห์ พระ ดั งนี% ว่ า โอ วงศ์ วานอิ สราเอล
เจ้ าแห่ งอิ สราเอลได้ เสด็จเข้ าไป เอ๋ ย ขอให้ การที น่ าสะอิ ดสะทางนี% เพราะฉะนั% นจึงให้ ปิดไว้
เอี ยนทั% งสิ% นของเจ้ าสิ% นสุ ดเสี ยที
3เฉพาะเจ้ านายเท่ านั% น คื อเจ้ า เถิด
นาย ท่ านจะประทั บเสวยพระ 7คื อการที เจ้ าพาคนต่ างด้ าวที มิ
กระยาหารต่ อพระพั ก ตร์ พระ ได้ เข้ าสุ หนั ตทางจิ ตใจและมิ ได้
เยโฮวาห์ ในประตู น% ี ได้ ท่ านจะ เข้ าสุ หนั ตทางเนื% อหนังเข้ ามาใน
ต้ องเข้ ามาทางมุ ขของหอประตู สถานบริสุทธิ= ของเรา กระทําให้
และต้ องออกไปตามทางเดี ยว สถานนั% น คื อพระนิ เวศของเรา
กัน"
มั วหมอง เมื อเจ้ าถวายอาหาร
พระนิเวศเต็ มไปด้วย
ของเราแก่ เรา คื อไขมั นและ
เลือด สิ งเหล่ านี% ได้ ทาํ ลายพันธสง่ าราศี ของพระเจ้า
4 แล้ วท่ านก็ นาํ ข้ าพเจ้ ามาตาม สั ญญาของเราด้ วยการอั นน่ า
ทางของประตู เหนื อมาที ข้ าง สะอิดสะเอียนทั%งสิ% นของเจ้ า
หน้ าพระนิเวศ และข้ าพเจ้ ามอง 8และเจ้ ามิ ได้ ดู แลรั กษาสิ งบริ ดู และดู เถิ ด สง่ าราศี ของพระ สุทธิ= ของเรา แต่ เจ้ าได้ ต% ั งคนเฝ้ า
เยโฮวาห์ ก็ เ ต็ ม พระนิ เวศของ ให้ ดูแลรักษาอยู่ ในสถานบริสุทธิ=
พระเยโฮวาห์ และข้ าพเจ้ าก็ซบ ของเรา เพื อประโยชน์แก่ ตัวเจ้ า
เอง
หน้ าลงถึงดิน
พวกปุโรหิ ตของพระวิหาร
5 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
ในอนาคต
ข้ าพเจ้ าว่ า "บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย
จงตั% งใจให้ ดี ทุ กสิ งทีเราจะบอก 9องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า พระเจ้ าจึ ง
เจ้ าเกี ยวกั บกฎทั% งสิ% นของพระ ตรั สดั งนี% ว่ า อย่ าให้ คนต่ างด้ าว
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ และ ที มิ ได้ เข้ าสุ หนั ตทางจิ ตใจและมิ
ราชบั ญญั ติ ท% ั งสิ% นของพระนิ เวศ ได้ เข้ าสุ หนั ตทางเนื% อหนั ง คื อ
นั% น จงดูด้วยตาของเจ้ า และฟั ง ชนต่ างด้ าวทั%งสิ% นที อยู่ ท่ามกลาง
ด้ วยหู ของเจ้ า และจดจํา เรื อง ชนชาติ อิ สราเอลเข้ าไปในสถาน
(K) อพย KH:FP; อสย O:F-N (J) อสค HO:K; F คร FP:FL (H) อสย O:J-H; ฮกก K:Q
(N) อพย R:KF; พบญ JK:HO; F พศด KK:FR (O) อสค K:N-L; J:KO-KQ; F ปต H:J
(Q) ลนต KK:KN; กจ KF:KL (L) กดว FL:J-N; F ทธ O:FJ (R) สดด NP:FO; ยอล J:FQ
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หน้ า 1743
เอเสเคียล HH
บริสุทธิ= ของเรา
ให้ เขาเป็ นผู้ ดู แลพระนิ เวศ ให้
10 แต่ ค นเลวี ผ้ ู ที ได้ ไปไกลจาก กระทํา บริ การทั% งสิ% นและกระทํา
เรา หลงไปจากเราไปติ ดตาม สิ งที ต้ องกระทําในพระนิ เวศนั% น
รู ปเคารพของเขาเมื อคนอิ สรา- ทั%งสิ% น
เอลหลงไปนั% น จะต้ องได้ รับโทษ 15 แต่ ปุ โรหิ ตคนเลวี บรรดา
ความชั วช้ าของตน
บุ ตรชายของศาโดก ผู้ ยั งดู แล
11 เขาทั% งหลายจะต้ องปรนนิบัติ สถานบริ สุ ทธิ= ของเรา เมื อคน
อยู่ ในสถานบริ สุ ทธิ= ของเรา อิสราเอลหลงไปจากเรานั% น องค์
ตรวจตราดู อยู่ ที ประตู พระนิ เวศ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสว่ า ให้
และปฏิบัติอยู่ ในพระนิ เวศ เขา เขาเข้ ามาใกล้ เราเพื อปรนนิ บั ติ
จะฆ่ าเครื อ งเผาบู ช าและเครื อง เรา และให้ คอยรั บใช้ เรา ที จะ
สัตวบูชาให้ ประชาชน และเขาจะ ถวายไขมันและเลือด
ต้ องคอยเฝ้ าประชาชนเพื อจะ 16 เขาจะเข้ ามาในสถานบริสุ ทธิ=
รับใช้ เขาทั%งหลาย
ของเราได้ และให้ เขาเข้ ามาใกล้
12 เพราะเขาทั%งหลายได้ ปรนนิ- โต๊ ะของเราเพื อจะปรนนิ บั ติ เรา
บั ติ ประชาชนอยู่ หน้ ารู ปเคารพ และให้ เขารักษาคํากําชั บของเรา
ของเขา จึงทําให้ วงศ์วานอิสรา- 17 ต่ อมาเมื อเขาเข้ าประตู ล าน
เอลตกอยู่ ในความชั วช้ า องค์ ชั% นในนั% น ให้ เขาสวมเสื% อผ้ าป่ าน
พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส ว่ า อย่ า ให้ เขามี สิ งใดที ทํา ด้ วยขน
เพราะฉะนั% นเราจึ ง ได้ ปฏิ ญาณ แกะเลย ขณะเมื อเขาทํา การ
ด้ วยเรื องเขาทั%งหลายว่ า เขาทั% ง ปรนนิ บั ติ อยู่ ที ประตู ล านชั% นใน
หลายจะต้ องได้ รั บโทษความชั ว และอยู่ ข้างใน
ช้ าของเขา
18 ให้ เขาสวมมาลาป่ านไว้ เหนือ
13 อย่ าให้ เขาทั% งหลายเข้ ามา ศี รษะ และสวมกางเกงผ้ าป่ าน
ใกล้ เราเพื อจะรั บใช้ เราในตํา - เพียงเอว อย่ าให้ เขาคาดตัวด้ วย
แหน่ งปุ โรหิ ตหรื อเข้ ามาใกล้ สิ ง สิ งใดทีให้ มีเหงื อ
บริ สุ ทธิ= ใดๆของเราในที บริ สุ ทธิ= 19 และเมื อเขาออกไปยั ง ลาน
ทีสุดนั% น แต่ เขาต้ องทนรับความ นอก คื อไปยั งลานนอกเพื อไป
อั บอายขายหน้ าและการอั น น่ า หาประชาชน ให้ เขาเปลื% องเสื% อ
สะอิ ดสะเอี ยนทั% งหลายซึ งเขาได้ ผ้ าชุ ด ที ปรนนิ บั ติ ง านนั% นออก
กระทํานั% น
เสี ย และวางไว้ เสี ยในห้ องบริ 14 แต่ ถึ งกระนั% นเราจะกํา หนด สุ ทธิ= แล้ วจึ งสวมเสื% อผ้ าอื น
(FP) อสค HH:FN; ศฟย J:H (FF) F พศด KO:F; K พศด KR:JH (FK) F ซมอ K:KR-JP
(FJ) กดว FL:J; K พกษ KJ:R (FH) กดว FL:H; F พศด KJ:KL (FN) F ทธ J:J-FP
(FO) วว F:O (FQ) อพย KL:JR-HP (FL) F คร FF:H-FR (FR) ลนต O:FP-FF
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เอเสเคียล HH
หน้ า 1744
เกรงว่ า เขาจะนํา ความบริ สุ ท ธิ= แต่ เป็ นบิดาหรือมารดาหรือบุตร
ศั กดิ= สิทธิ= ไปติ ดต่ อกั บประชาชน ชายหรื อ บุ ต รสาวหรื อ พี น้ องผู้
ด้ วยเสื% อผ้ าของเขา
ชายหรือพี น้องผู้ หญิงที ไม่ มีสามี
20 อย่ าให้ เขาโกนศี รษะ หรื อ ก็จะกระทําตัวให้ เป็ นมลทินได้
ปล่ อยให้ มวยผมยาว ให้ เขา 26 หลั ง จากที เขารั บการชํา ระ
เพี ยงแต่ ขลิ บผมบนศี ร ษะของ แล้ ว มีกาํ หนดอีกเจ็ดวัน
เขาเท่านั% น
27 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
21 เมื อปุ โรหิ ตเข้ าไปในลานชั% น ตรั สว่ า ในวั นที เขาเข้ าไปใน
ในจะดื มเหล้ าองุ่ นไม่ ได้
สถานบริ สุ ทธิ= คื อที ลานชั% นใน
22 อย่ า ให้ ปุ โรหิ ต แต่ งงานกั บ เพื อจะปรนนิ บั ติ อยู่ ในสถาน
หญิงม่ ายหรือหญิ งทีถูกหย่ าแล้ ว บริ สุ ทธิ= เขาจะต้ องถวายเครื อง
แต่ ให้ แต่ งงานกั บหญิ ง พรหม- บูชาไถ่ บาปเสียก่ อน
จารี จากเชื% อสายแห่ งวงศ์ วาน 28 นั นจะเป็ นมรดกของเขา เรา
อิสราเอล หรือหญิงม่ ายซึ งเป็ น เป็ นมรดกของเขา และเจ้ าจะไม่
หญิงม่ ายของปุโรหิ ต
ต้ องให้ เขาถื อกรรมสิ ทธิ= ใดๆใน
23 เขาทั% งหลายจะต้ องสั งสอน อิสราเอล เราเป็ นกรรมสิทธิ= ของ
ประชาชนของเราถึ ง ความแตก เขา
ต่ างระหว่ างของบริสุ ทธิ= และของ 29 ให้ เขารั บประทานเครื อง
สามั ญ และกระทําให้ เขาสังเกต ธั ญญบู ชา เครื องบู ชาไถ่ บาป
แยกแยะระหว่ างของมลทิ น กั บ และเครื องบู ชาไถ่ การละเมิ ด
ของสะอาดได้
และทุ กสิ งที ถวายไว้ ในอิสราเอล
24 ถ้ ามี คดี เขาจะต้ องกระทํา จะเป็ นของเขาทั%งหลาย
หน้ าที ผ้ ู พิ พากษา และเขาจะ 30 และผลไม้ ดี ที สุ ดของผลไม้
ต้ องพิ พากษาตามคํา ตั ดสิ นของ รุ่ นแรกทุ กชนิ ดและของถวายทุ ก
เรา ในบรรดางานเทศกาลตาม ช นิ ดจาก เครื อ ง ถ วายบู ช า
กํา หนดของเรานั% นเขาจะต้ อง ทั% งสิ% นของเจ้ าจะเป็ นของบรรดา
รั กษาราชบั ญญั ติ และกฎเกณฑ์ ปุโรหิ ตทั%งหลาย เจ้ าจงมอบแป้ ง
ของเรา และเขาจะต้ องรักษาวัน เปี ยกผลแรกของเจ้ าให้ แก่ ปุโรสะบาโตทั% งหลายของเราให้ บริ - หิ ต เพื อว่ าพระพรจะมีอยู่ เหนือ
สุทธิ=
ครัวเรือนของเจ้ า
25 อย่ าให้ เขากระทํา ตั วให้ เป็ น 31 ปุโรหิ ตจะต้ องไม่ รับประทาน
มลทินด้ วยเข้ าไปใกล้ ผ้ ู ตาย เว้ น สิ งใดๆ ไม่ ว่ าจะเป็ นนกหรื อ
(KP) ลนต KF:N (KF) ลก F:FN; F ทธ J:L (KK) ลนต KF:Q (KJ) อสค KK:KO
(KH) พบญ FQ:L-FJ (KN) มธ L:KF-KK (KO) กดว O:FP (KQ) ลนต H:J; ฮบ Q:KO-KL
(KL) กดว FL:KP; พบญ FP:R (KR) F คร R:FJ-FH (JP) อพย FJ:K (JF) รม FH:KP
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สั ตว์ ที ตายเอง หรื อถู กฉี กกั ด ปรนนิบัติอยู่ ทีพระนิเวศ ให้ เป็ น
ตาย"
กรรมสิ ทธิ= ของเขา ให้ มี ห้ อง
บริ เวณที ตั*งไว้เฉพาะ
ยี สิบห้ อง
6ใกล้ ๆกั บส่ วนที ต% ั งไว้ เป็ นตํา พระเจ้าและพระวิหาร
"เมื อเจ้ าแบ่ ง แผ่ น ดิ น บลบริ สุ ทธิ= นั% น เจ้ าจะต้ องกํา เป็ นกรรมสิ ทธิ= โดยการ หนดที ดิ น ผื น หนึ งกว้ างห้ าพั น
จั บสลากนั% น เจ้ าจงถวายที ดิ น ศอก ยาวสองหมื นห้ าพั นศอก
ส่ วนหนึ งไว้ เพื อพระเยโฮวาห์ ให้ ให้ เป็ นกรรมสิ ทธิ= ของเมื อง ให้
เป็ นตําบลบริสุทธิ= ยาวสองหมื น เป็ นของวงศ์ ว านอิ ส ราเอลทั% ง
ห้ าพันศอก และกว้ างหนึ งหมื น หมด
ที ดินสําหรับเจ้านาย
ศอก จะเป็ นที บริ สุ ทธิ= ตลอด
7แผ่ นดิ นทั% งสองข้ างของตํา บล
บริเวณนั% น
2 ในบริ เ วณนี% ให้ มี ที สี เหลี ยม บริ สุ ท ธิ= และส่ วนของเมื อ งนั% น
จตุ รั สแปลงหนึ ง ยาวห้ าร้ อย ให้ ยกเป็ นที ดิ นของเจ้ านายเคี ยง
กว้ างห้ าร้ อยศอกสํา หรั บสถาน ข้ างกั บตํา บลบริ สุ ทธิ= และส่ วน
บริ สุ ทธิ= ให้ มี บริ เวณว่ างไว้ โดย ของเมื องด้ านตะวั นตกและตะวั นออกมี ส่ วนยาวเท่ ากั บส่ วนที
รอบอีกห้ าสิบศอก
3ในตําบลบริสุทธิ= น% ั น เจ้ าจงวัด ยกให้ คนตระกู ลหนึ ง ยืดออกไป
ส่ วนหนึ งออก ยาวสองหมื นห้ า ตามทางตะวั นตกและทางตะวั น
พันศอก กว้ างหนึ งหมื นศอก ใน ออกของเขตแดนแผ่ นดิน
บริ เวณนี% ให้ เป็ นที ต% ั งของสถาน 8ให้ เป็ นส่ วนของเจ้ านายในอิสราเอล และเจ้ านายของเราจะไม่
บริสุทธิ= และของทีบริสุทธิ= ทีสุด
4ให้ เป็ นส่ วนแผ่ นดิ นที บริ สุ ทธิ= บี บคั% นประชาชนของเราอี ก แต่
ให้ เป็ นของปุ โรหิ ต ผู้ ปรนนิ บัติ เจ้ านายเหล่ า นั% นจะยอมให้ วงศ์
อยู่ ในสถานบริสุทธิ= และเข้ าใกล้ วานอิ สราเอลได้ แผ่ นดิ นที เหลื อ
พระเยโฮวาห์ เพื อจะปรนนิ บั ติ ตามส่ วนตระกู ลของตน
พระองค์ ให้ เป็ นที สาํ หรั บปลู ก 9องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
บ้ านเรื อนของเขาและเป็ นที บริ - ดังนี% ว่า โอ บรรดาเจ้ านายแห่ ง
อิสราเอลเอ๋ย พอเสียทีเถิด จง
สุทธิ= สาํ หรับสถานบริสุทธิ=
5อี ก ส่ วนหนึ งซึ งยาวสองหมื น ทิ% งการทารุ ณและการบี บคั% นเสี ย
ห้ าพั นศอกและกว้ างหนึ ง หมื น และกระทํา ความยุ ติ ธ รรมและ
ศอกนั% นเป็ นที ของคนเลวี ผู้ ความเที ยงธรรม องค์ พระผู้

45

(F) อสค HQ:KF; ศคย FH:KP-KF (K) อสค HK:FO-KP (J) อสค HL:FP
(H) กดว FO:N; อสค HN:F (N) อสค HL:FP; F คร R:FJ-FH (O) อสค HL:FN-FL
(Q) สดด K:L-R; อสย R:N-O (L) สภษ KL:FO; อสย FF:J-N (R) โยบ KK:R; F ปต H:J
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เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สว่ า จงเลิ ก เพื อทํา การลบมลทิ น ให้ เขาทั% ง
การขั บไล่ ประชาชนของเราให้ หลาย
ออกจากที ดิ นอั นเป็ นกรรมสิ ทธิ= 16 ให้ ประชาชนทั% งสิ% นแห่ ง
ของเขาเสีย
แผ่ นดิ นนี% มอบของถวายเหล่ านี%
10 เจ้ าจงมี ตาชั งเที ยงตรง เอ- แก่ เจ้ านายแห่ งอิสราเอล
ฟาห์ เที ยงตรง และบั ทที เที ยง 17 ให้ เป็ นหน้ า ที ของเจ้ านายที
ตรง
จะจั ดเครื องเผาบู ชา ธั ญญบู ชา
11 เอฟาห์ และบั ท นั% นให้ เป็ น เครื องดื มบูชา ณ งานเทศกาล
ขนาดเดียวกัน บัทหนึ งจุ หนึ งใน ทั% งหลายในวั นขึ% นคํา และสะบาสิ บของโฮเมอร์ และเอฟาห์ ก ็จุ โต ในงานเทศกาลที กาํ หนดไว้
หนึ งในสิ บของโฮเมอร์ ให้ โฮ- ของวงศ์วานอิสราเอลทั%งสิ% น ให้
เมอร์เป็ นเครื องวัดมาตรฐาน
เขาจัดเครื องบูชาไถ่ บาป ธัญญ12 เชเขลหนึ งมี ยี สิ บ เก-ราห์ บู ชา เครื องเผาบู ชา และสั นติ
มาเนของเจ้ าก็ ใ ห้ มี ยี สิ บเชเขล บู ชา เพื อกระทําการลบบาปให้
ยี สิบห้ าเชเขลและสิบห้ าเชเขล
แก่ วงศ์วานอิสราเอล
13 ต่ อไปนี% เป็ นกํา หนดของ 18 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
ถวายที เจ้ าทั% งหลายจะต้ องถวาย ตรั สดั งนี% ว่ า ในวั นที หนึ งของ
คื อข้ าวสาลี โฮเมอร์หนึ งให้ ถวาย เดือนทีหนึ ง เจ้ าจงเอาวัวหนุ่ มที
หนึ งในหกเอฟาห์ ข้ าวบาร์ เลย์ ปราศจากตําหนิตัวหนึ ง และเจ้ า
โฮเมอร์ หนึ งให้ ถวายหนึ งในหก จงชําระสถานบริสุทธิ= เสีย
ของเอฟาห์
19 ให้ ปุ โรหิ ตเอาเลื อดของ
14 และส่ วนกํา หนดประจํา ของ เครื องบู ชาไถ่ บาปมาบ้ างและจง
นํา% มัน คือนํา% มันหนึ งบัท นํา% มัน ประพรมที เสาประตู พระนิ เ วศ
โคระหนึ งถวายหนึ งในสิ บของ ทีข% ั นสี มุมของแท่นบูชา และบน
บั ท โคระก็เหมื อนโฮเมอร์จุ สิ บ เสาประตูของลานชั% นใน
บัท เพราะสิบบัทเท่ากับโฮเมอร์
20 ในวั นที เจ็ดของเดื อนนั% นเจ้ า
15 แกะฝู งสองร้ อยตั วก็ให้ ถวาย จงกระทํา เช่ นเดี ยวกั น เพื อผู้
ตั วหนึ งจากทุ่ งเลี% ยงสั ตว์ อั น หนึ งผู้ ใดทีกระทําบาปด้ วยความ
อุ ดมของอิ สราเอล องค์ พระผู้ พลั% งเผลอหรื อความรู้ เท่ าไม่ ถึ ง
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสว่ า นี แหละ การ เพื อว่ าเจ้ าจะได้ กระทําการ
เป็ นของถวายสํา หรั บธั ญญบู ชา ลบมลทินพระนิเวศ
เครื องเผาบู ชา และสั นติ บู ชา 21 ในวั น ที สิ บสี ของเดื อ นต้ น
(FP) ลนต FR:JN-JO; สภษ FF:F (FF) อสย N:FP (FK) อพย JP:FJ (FH) อสค HN:FF
(FN) สภษ J:R-FP (FO) อพย JP:FH; อสย FO:F (FQ) K ซมอ O:FR (FL) อพย FK:K
(FR) ลนต FO:FL-KP; อสค HJ:FH (KP) ลนต H:KQ; สดด FR:FK (KF) อพย FK:F-NF
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เจ้ าจงฉลองเทศกาลปั สกา จง งานหกวัน แต่ ในวันสะบาโตนั% น
รั บประทานขนมปั งไร้ เชื% อตลอด ให้ เปิ ด และในวั นขึ% นคํา หนึ งก็
เทศกาลเจ็ดวัน
ให้ เปิ ด
22 ในวั นนั% นให้ เจ้ านายจั ดหาวั ว 2 ฝ่ ายเจ้ านายนั% นจะเข้ ามาจาก
หนุ่ มตั วหนึ งสํา หรั บตนเองและ ข้ างนอกทางมุ ขของหอประตู
ประชาชนทั% งสิ% นแห่ งแผ่ นดิ น และจะมายืนอยู่ ทีเสาประตู และ
เพื อเป็ นเครื องบูชาไถ่ บาป
พวกปุ โรหิ ตจะเตรี ยมเครื องเผา
23 และในเจ็ ด วั น ที มี เ ทศกาล บู ชาและเครื องสั นติ บู ชาของ
เลี% ยงให้ เจ้ านายจั ด หาวั วหนุ่ ม ท่ าน และท่ านจะนมั สการอยู่ ที
เจ็ดตัวกั บแกะผู้ เจ็ดตั วที ปราศ- ธรณี ประตู แล้ วท่ านจะออกไป
จากตํา หนิ ให้ เป็ นเครื องเผา แต่ อย่ าปิ ดประตูน% ั นจนกว่ าจะถึง
บู ช าแด่ พระเยโฮวาห์ ทุ กๆวั น เวลาเย็น
ตลอดเจ็ดวั นนั% น และจั ดหาลู ก 3 เช่ นเดี ยวกั นประชาชนแห่ ง
แพะผู้ ตั วหนึ งทุ กวั นให้ เป็ น แผ่ นดิ นจะนมั สการต่ อพระ
เครื องบูชาไถ่ บาป
พั ก ตร์ พ ระเยโฮวาห์ ต รงที ทาง
24 และให้ เจ้ านายจั ดหาธั ญญ- เข้ าประตูน% ั น ในวันสะบาโตและ
บู ชาเอฟาห์ หนึ งคู่ กั บวั วผู้ หนึ ง ในวันขึ% นคํา
และเอฟาห์ หนึ งคู่ กั บแกะผู้ หนึ ง 4 เครื องเผาบู ชาที เจ้ านายจะ
และนํา% มั น หนึ งฮิ น ต่ อ แป้ งทุ ก ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ในวั นสะเอฟาห์
บาโตนั% น คื อลู กแกะปราศจาก
25 ในวั น ที สิ บ ห้ าของเดื อ นที ตําหนิ หกตั ว และแกะผู้ ปราศเจ็ด และในเทศกาลเลี% ยงทั%งเจ็ด จากตําหนิตัวหนึ ง
วั น ให้ ท่ านจั ดหาของเช่ นเดี ยว 5และธั ญญบู ชาที คู่ กับแกะผู้ น% ั น
กั น สํา หรั บเป็ นเครื องบู ช าไถ่ คือแป้ งเอฟาห์ หนึ ง และธัญญบาป เครื องเผาบูชา ธัญญบูชา บู ชาที คู่ กั บลู กแกะนั% นก็ สุ ดแท้
และเครื องนํา% มัน"
แต่ ที ท่ านสามารถจะถวายได้
เจ้านายกับประชาชน
พร้ อมกั บนํา% มั นฮิ นหนึ งต่ อแป้ ง
หนึ งเอฟาห์
นมัสการพร้อมกัน
"องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า 6 ในวั น ขึ% นคํา ท่ า นจะถวายวั ว
พระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า หนุ่ มปราศจากตํา หนิ ตั วหนึ ง
ประตู ลานชั% นในทีหั นหน้ าไปทิศ และลู ก แกะหกตั วกั บแกะผู้ ตั ว
ตะวั นออกนั% นให้ ปิดอยู่ ในวั นทํา หนึ ง ซึ งต้ องปราศจากตําหนิ
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(KK) มธ KP:KL (KJ) ลนต KJ:L; กดว KL:FN (KH) อสค HO:N-Q (KN) พบญ FO:FJ
(F) ปฐก J:FR; อพย KP:R; ลก FJ:FH (K) F พกษ L:KK-KJ; K พศด KJ:FJ; มธ KO:JR
(J) ลก F:FP; ยน FP:R; ฮบ FP:FR-KK (H) กดว R:FP (N) กดว KL:FK; ลนต FH:KF
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7 ส่ วนธั ญญบู ช านั% นท่ า นจะจั ด 12 เมื อเจ้ านายถวายเครื องบู ชา
แป้ งหนึ งเอฟาห์ คู่ กั บวั วผู้ ตั วนั% น ตามใจสมั คร จะเป็ นเครื องเผา
และหนึ งเอฟาห์ คู่ กั บแกะผู้ ตั ว บู ชา หรื อสั นติ บูชาเป็ นเครื อง
หนึ ง และคู่ กับลูกแกะท่านจะจัด บู ชาตามใจสมั ค รถวายแด่ พระ
ตามที สามารถจั ดได้ พร้ อมกั บ เยโฮวาห์ ให้ เปิ ดประตูทีหันหน้ า
นํา% มั น หนึ งฮิ นต่ อแป้ งหนึ งเอ- ไปทางทิศตะวั นออกให้ ท่านและ
ฟาห์
ท่ านจะเตรี ยมเครื องเผาบู ช า
8เมื อเจ้ านายเข้ ามาท่ านจะเข้ า และสั นติ บู ชาของท่ าน อย่ างที
ไปทางมุ ขของหอประตู และกลั บ ท่ านทําในวั นสะบาโต แล้ วท่ าน
ออกไปตามทางเดียวกันนั% น
จะออกไป เมื อท่านออกไปแล้ ว
9เมื อประชาชนแห่ งแผ่ นดิ นเข้ า ก็ให้ ปิดประตูเสีย
มาต่ อ พระพั ก ตร์ พระเยโฮวาห์ 13 เจ้ าจะจั ด การหาลู ก แกะตั ว
ณ เทศกาลเลี% ยงตามกํา หนด หนึ งอายุ หนึ งขวบปราศจากตําผู้ ที เข้ ามาทางประตู เ หนื อ เพื อ หนิ ถวายเป็ นเครื องเผาบู ชาแด่
นมั สการจะต้ องกลั บออกไปทาง พระเยโฮวาห์ เป็ นประจําวัน เจ้ า
ประตู ใต้ และผู้ ที เข้ ามาทาง จะจัดหาทุ กๆเช้ า
ประตู ใต้ จะต้ องกลั บออกไปทาง 14 และเจ้ าจะจั ดหาเครื อง
ประตูเหนือ อย่ าให้ ใครกลับทาง ธั ญญบู ชาคู่ กั นทุ กๆเช้ าหนึ งใน
ประตูตามทีเขาเข้ ามา แต่ ให้ ทุก หกของเอฟาห์ และนํา% มั นหนึ ง
คนออกตรงไปข้ างหน้ า
ในสามของฮิน เพื อคลุกแป้ งให้
10 เมื อประชาชนเข้ าไป เจ้ านาย ชุ่ ม ให้ เป็ นธัญญบูชาแด่ พระเยจะเข้ าไปพร้ อมกันด้ วย และเมื อ โฮวาห์ นี เป็ นระเบียบเนืองนิตย์
ประชาชนออกไป เจ้ านายจะ 15 ดั ง นี% แหละจะต้ องจั ด หาลู ก
ออกไปด้ วย
แกะและเครื องธั ญญบู ชาพร้ อม
11 ธั ญญบู ชาที ใช้ ณ เทศกาล กั บนํา% มั นทุ กๆเช้ า เพื อเป็ น
เลี% ยงและเทศกาลที กาํ หนดนั% น เครื องเผาบูชาเนืองนิตย์
ให้ เป็ นเอฟาห์ หนึ งคู่ กั บวั วหนุ่ ม 16 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
ตัวหนึ ง และคู่ กับแกะผู้ กเ็ อฟาห์ ตรั สดั งนี% ว่ า ถ้ าเจ้ านายนํา เอา
หนึ ง และคู่ กับลูกแกะก็ตามแต่ ส่ วนหนึ งของมรดกของท่ า นมา
ท่ านสามารถจะถวายได้ พร้ อม มอบให้ แก่ บุตรชายเป็ นของขวัญ
กับนํา% มันฮินหนึ งต่ อแป้ งเอฟาห์ ก็ให้ ของนั% นตกเป็ นของบุ ตรชาย
หนึ ง
ของท่ านโดยมรดกนั% นเป็ น
(L) อสค HO:K (R) อพย KJ:FH-FQ (FP) K ซมอ O:FH-FR (FF) ลนต KJ:F-FL
(FK) ลนต F:J; กดว KR:JR (FJ) อพย KR:JL-HK (FH) กดว KL:N (FN) ฮบ Q:KQ
(FO) ปฐก KN:N-O; K พศด KF:J; สดด JQ:FL; มธ KN:JH; ลก FP:HK; ยน L:JN-JO
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ทรัพย์สินของเขาตามมรดก
ซึ งเขาจะปิ% งธัญญบูชา เพื อจะไม่
17 แต่ ถ้ าท่ า นนํา เอาส่ วนหนึ ง ต้ องนํา ออกไปในลานชั% นนอก
ของมรดกของท่ า นมามอบให้ อั นเป็ นการที จะนําความบริสุ ทธิ=
คนใช้ ของท่ านคนหนึ งเป็ นของ ศักดิ= สิทธิ= ไปถึงประชาชน"
ขวั ญ ของนั% นจะเป็ นของคนใช้ 21 แล้ วท่ า นจึ ง นํา ข้ าพเจ้ าออก
นั% นจนถึ งปี อิ สรภาพ แล้ วของ มาที ลานชั% นนอก และพาข้ าพนั% นจะกลั บมาเป็ นของเจ้ านาย เจ้ าไปที มุมทั% งสี ของลานนั% นและ
เฉพาะบุ ตรชายของท่ านเท่ านั% น ดูเถิด ทีมุมลานทุ กมุ มก็มีลาน
ที จะเก็ บ ส่ วนมรดกของท่ าน อยู่ ลานหนึ ง
มาเป็ นของขวัญได้
22 คือทีมุมทั%งสี ของลาน มีลาน
18 ยิ งกว่ า นั% นอี ก เจ้ านายจะยึ ด เล็กๆยาวสี สิ บศอก กว้ างสาม
สิ งใดอั น เป็ นมรดกของประชา สิบศอก ลานทั%งสี ขนาดเดียวกัน
ชนไม่ ได้ โดยไล่ ประชาชนออกไป 23 ภายในรอบลานทั% งสี น% ั นมี สิ ง
จากทรั พย์ สิ นที ดิ นของเขา แต่ ทีก่อด้ วยปูนเป็ นแถว มีเตาอยู่ ที
ท่ า นจะต้ องมอบทรั พย์ สิ น ของ ก้ นของสิ งทีก่อนั% นโดยรอบ
ท่ า นเองให้ เป็ นมรดกแก่ บุ ต ร 24 แล้ วท่ านจึ งกล่ าวแก่ ข้าพเจ้ า
ชายของท่ าน เพื อว่ าจะไม่ มี ว่ า "ที เหล่ านี% เป็ นที สาํ หรั บการ
ประชาชนของเราสั ก คนหนึ งที ต้ ม ซึ งผู้ ปรนนิ บั ติ อยู่ ที พระ
ต้ องถู กขั บไล่ จากกรรมสิ ทธิ= ของ นิ เวศจะต้ มเครื องสั ตวบู ชาของ
ตน"
ประชาชน"
19 แล้ วท่ านก็นาํ ข้ าพเจ้ ามาตาม
แม่ น* าํ ที ไหลออกจาก
ทางเข้ าซึ งอยู่ ข้ างประตู มายั ง
พระนิเวศของพระเจ้า
ห้ องบริ สุ ทธิ= แถวเหนื อ ซึ งเป็ น
ภ าย ห ลั ง ท่ าน ก็ นํา
ของปุ โรหิ ต ดู เถิ ด มี สถานที
ข้ าพเจ้ ากลั บมาทีประตู
แห่ ง หนึ งอยู่ ทั% งสองข้ างทางทิ ศ พระนิเวศ และดู เถิด มีนาํ% ไหล
ตะวันตก
ออกมาจากใต้ ธรณี ประตู พระ
สถานที สําหรับการต้ม
นิ เวศตรงไปทางทิ ศตะวั นออก
และปิ* งเครื องบู ชาต่ างๆ
เพราะพระนิ เวศหั นหน้ าไปทาง
20 และท่ านกล่ าวแก่ ข้ าพเจ้ าว่ า ทิศตะวันออก และนํา% ไหลลงมา
"นี เป็ นสถานที ซึ งปุ โรหิ ตจะต้ อง จากข้ างล่ าง ทางด้ านขวาของ
ต้ มเครื องบูชาไถ่ การละเมิ ดและ พระนิเวศ ทิศใต้ ของแท่นบูชา
เครื องบู ชาไถ่ บาป และเป็ นที 2แล้ วท่ านจึ งนําข้ าพเจ้ าออกมา
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(FQ) ลนต KN:FP; มธ KN:FH-KR (FL) อสค HN:L; สดด QK:K-H (FR) อสค HP:HH-HO
(KP) F ซมอ K:FJ-FN; K พศด JN:FJ (KH) มธ KH:HN; ยน KF:FN-FQ; F ปต N:K
(F) สดด HO:H; อสย JP:KN; ยรม K:FJ; ยอล J:FL; ศคย FJ:F (K) อสค HH:K
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ทางประตูเหนือ และนําข้ าพเจ้ า 9 ต่ อมาแม่ นํา% นั% นไปถึ ง ที ไหน
อ้ อมไปภายนอกถึ งประตู ชั% น ทุ กสิ งที มีชีวิตซึ งแหวกว่ ายไปมา
นอก ซึ งหั นหน้ าไปทางตะวั น ก็จะมี ชี วิ ตได้ และที นั นมี ปลา
ออก และดู เถิด นํา% นั% นออกมา มากมายเพราะว่ า นํา% นี% ไปถึ ง ที
ทางด้ านขวา
นั นนํา% ทะเลก็จื ด เพราะฉะนั% น
3ชายผู้ นั% นได้ เดิ นไปทางตะวั น แม่ นาํ% ไปถึงไหน ทุ กสิ งก็มีชีวิต
ออกมีเชื อกวัดอยู่ ในมือ ท่านวัด 10 ต่ อ มาชาวประมงก็จะยื นอยู่
ได้ หนึ งพันศอก แล้ วนําข้ าพเจ้ า ทีข้างทะเล จากเอนเกดีถึงเอนลุยนํา% ไป และนํา% ลึกเพียงตาตุ่ ม
เอกลาอิ ม จะเป็ นที สาํ หรั บตาก
4 แล้ วท่ า นก็ วั ด ได้ อี ก หนึ งพั น อวน ปลาในทีนั นจะมีหลายชนิด
แล้ วนํา ข้ าพเจ้ าลุ ยนํา% ไปและนํา%
เหมือนปลาในทะเลใหญ่ คือจะ
ลึ กถึ งเข่ า แล้ วท่ านก็วั ดได้ อี ก มีมากมาย
หนึ งพั น แล้ วนํา ข้ าพเจ้ าลุ ยนํา%
11 แต่ ที เป็ นบึ งและหนองนํา% จะ
ไป นํา% นั% นลึกเพียงเอว
ไม่ จืด ต้ องทิ%งไว้ ให้ เป็ นเกลือ
5ภายหลั ง ท่ านก็ วั ดได้ อี กหนึ ง 12 ตามฝั งทั%งสองฟากแม่ นาํ% จะ
พัน และกลายเป็ นแม่ นาํ% ทีข้าพ- มี ต้ นไม้ ทุ กชนิ ดที ใช้ เป็ นอาหาร
เจ้ าลุ ยข้ ามไม่ ได้ เพราะนํา% นั% น ใบของมันจะไม่ เหี ยวและผลของ
ขึ% นแล้ วลึ กพอที จะว่ ายได้ เป็ น มั นจะไม่ วาย แต่ จะเกิ ดผลใหม่
แม่ นาํ% ทีลุยข้ ามไม่ ได้
ทุ กเดื อน เพราะว่ านํา% สํา หรั บ
6 และท่ านพู ดกั บข้ าพเจ้ าว่ า ต้ นไม้ น% ั นไหลจากสถานบริ สุ ทธิ=
"บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย เจ้ าเห็นสิ ง ผลไม้ น% ั นใช้ เป็ นอาหารและใบก็
นี% หรื อ" แล้ วท่ านก็พาข้ าพเจ้ า ใช้ เป็ นยา"
เขตแดนของแผ่ นดิน
กลับมาตามฝั งแม่ นาํ%
7ขณะเมื อข้ าพเจ้ ากลั บ ดู เถิ ด 13 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
ข้ าพเจ้ าเห็นต้ นไม้ มากมายอยู่ ที ตรั สดั งนี% ว่ า "นี เป็ นเขตแดน
ฝั งแม่ นาํ% ทั%งสองฟาก
ซึ งเจ้ าจะใช้ แบ่ งแผ่ นดิ นสํา หรั บ
8และท่านพูดกับข้ าพเจ้ าว่ า "นํา%
เป็ นมรดกท่ามกลางอิสราเอลทั%ง
นี% ไหลตรงไปทางท้ องถิ น ตะวั น สิบสองตระกู ล โยเซฟจะได้ สอง
ออก และไหลลงไปถึ งทะเล ส่ วน
ทราย แล้ วลงไปถึ งทะเล และ 14 และเจ้ าจงแบ่ ง ให้ เท่ า ๆกั น
เมื อนํา% ไหลออกมานั% นไปถึ ง นํา%
เราปฏิ ญาณที จะมอบให้ แก่
ทะเล นํา% นั% นก็กลับจืดดี
บรรพบุรุษของเจ้ า และแผ่ นดิน
(J) อสค HP:J; ศคย K:F (H) กจ FR:FP-KP (N) อสย FF:R (O) ยรม F:FF-FJ
(Q) F พกษ R:KO (L) อสย JN:F; ยรม JF:R (R) ยน J:FO (FP) มธ H:FR; มก F:FQ
(FF) ฮบ O:H-L (FK) สดด RK:FK; อสย OP:KF (FJ) กดว JH:K-FK (FH) อสค KP:N-O
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นี% จะตกแก่ เจ้ าเป็ นมรดกของเจ้ า
นี เป็ นเขตแดนด้ านตะวันตก
15 ต่ อไปนี% เป็ นเขตแดนของ 21 ดั งนั% น เจ้ าจงแบ่ งแผ่ นดินนี%
แผ่ นดิ นนี% ด้ านทิ ศเหนื อจาก ท่ ามกลางเจ้ าตามตระกู ลอิ สราทะเลใหญ่ ไปตามทางเมืองเฮท- เอล
โลน และต่ อไปถึงเมืองเศดัด
22 ต่ อมาเจ้ าทั% งหลายจงแบ่ ง
16 เมื องฮามั ท เมื องเบโรธาห์ แผ่ นดินเป็ นมรดกของตั วเจ้ าทั% ง
เมื องสิ บราอิ ม ซึ งอยู่ ระหว่ าง หลายโดยการจั บสลาก และ
พรมแดนเมื องดามั สกั สกั บพรม สํา หรั บคนต่ า งด้ าวผู้ อาศั ยอยู่
แดนเมืองฮามัท จนถึงเมืองฮา- ท่ ามกลางเจ้ า และบั งเกิ ดลู ก
เซอร์ ฮัททิ โคนซึ งอยู่ ที พรมแดน หลานอยู่ ท่ ามกลางเจ้ า เขา
เมืองเฮาราน
ทั% งหลายจะมี สั ญชาติ อิ สราเอล
17 ดั งนั% น เขตแดนจะยื นจาก ให้ เขาได้ รับส่ วนมรดกท่ามกลาง
ทะเลถึงเมืองฮาซาเรโนน ซึ งอยู่ ตระกู ล อิ ส ราเอลพร้ อมกั บเจ้ า
ที พรมแดนด้ านเหนื อของเมื อง ทั%งหลาย
ดามั สกั ส ทางทิศเหนื อมี พรม 23 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
แดนของเมืองฮามัท นี เป็ นแดน ตรั สว่ า ต่ อมาคนต่ างด้ าวจะอยู่
ด้ านเหนือ
ในเขตของคนตระกู ลใดก็ได้ เจ้ า
18 ทางด้ านตะวันออก เขตแดน จงกํา หนดที ดิ นให้ เป็ นมรดก
จะยื นจากเมื องเฮารานและดา- ของเขาทีนั น"
มั สกั ส
ระหว่ างกิ เลอาดกั บ
การแบ่ งที ดินให้แต่ ละตระกู ล
แผ่ นดิ นอิ สราเอล เรื อยไปตาม
"ต่ อไปนี% เป็ นชื อของ
แม่ นาํ% จอร์แดน ไปถึงทะเลด้ าน
ตระกู ลต่ างๆ ตั% งต้ นที
ตะวั นออก ท่ านทั% งหลายจงวั ด พรมแดนด้ านเหนื อจากทะเลไป
นี เป็ นเขตด้ านตะวันออก
ตามทางเฮทโลน ถึ งทางเข้ า
19 ทางด้ านใต้ เขตแดนจะยื น เมื อ งฮามั ท จนถึ งฮาเซอเรโนน
จากทามาร์ จนถึ งนํา% แห่ งการโต้ ซึ งอยู่ ทางพรมแดนด้ านเหนื อ
เถียงในคาเดช แล้ วเรื อยไปตาม ของดามั สกั ส ติ ดเมื องฮามั ท
แม่ นาํ% ถึ งทะเลใหญ่ นี เป็ นเขต และยื นจากด้ านตะวันออกไปถึ ง
ด้ านใต้
ด้ านตะวั นตก เป็ นส่ วนของคน
20 ทางด้ านตะวันตก ทะเลใหญ่ ดาน
เป็ นเขตแดนเรื อยไปจนถึงตําบล 2 ประชิ ดกั บ เขตแดนของดาน
ที อยู่ ตรงข้ ามทางเข้ าเมื องฮามั ท จากด้ านตะวั นออก ไปถึ งด้ าน
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(FN) กดว JH:L; อสค HQ:FQ-KP (FO) กดว FJ:KF; F พกษ L:ON; อมส O:FH; ศคย R:K
(FQ) กดว JH:R; อสค HL:F (FL) ปฐก JF:KJ; กดว JK:F (FR) กดว KP:FJ
(KK) อสย NO:O-Q; กจ K:N-FP (F) อพย F:F-FN; กดว F:N-FN (K) ปฐก JP:FK-FJ
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ตะวั นตก เป็ นส่ วนของคนอาส่ วนแบ่ งสําหรับ
เชอร์
พวกปุโรหิ ตกับคนเลวี
3 ประชิ ดกั บ เขตแดนของอา- 10 นี จะเป็ นส่ วนแบ่ ง ของส่ วน
เชอร์ จากด้ านตะวั นออก ไปถึ ง บริ สุ ทธิ= คื อปุ โรหิ ตจะได้ ส่ วน
ด้ านตะวั นตก เป็ นส่ วนของคน แบ่ ง วั ด จากทางด้ านเหนื อ ยาว
นัฟทาลี
สองหมื นห้ าพั นศอก ทางด้ าน
4 ประชิ ด กั บเขตแดนของนั ฟ- ตะวั นตกกว้ างหนึ งหมื นศอก
ทาลี จากด้ านตะวั นออก ไปถึ ง ทางด้ านตะวั น ออกกว้ างหนึ ง
ด้ านตะวั นตก เป็ นส่ วนของคน หมื นศอก ทางด้ านใต้ ยาวสอง
มนัสเสห์
หมื นห้ าพันศอก มีสถานบริสุทธิ=
5ประชิ ดกั บเขตแดนของมนั ส- ของพระเยโฮวาห์ อยู่ กลาง
เสห์ จากด้ านตะวั นออก ไปถึ ง 11 ส่ วนนี% ให้ เป็ นส่ วนของปุ โรด้ านตะวั นตก เป็ นส่ วนของคน หิ ตที ชาํ ระไว้ ให้ บริ สุ ทธิ= บุ ตร
เอฟราอิม
ชายของศาโดก ผู้ ได้ รักษาคําสั ง
6ประชิ ดกั บเขตแดนเอฟราอิ ม ของเรา ผู้ ที มิ ได้ หลงไปเมื อ
จากด้ านตะวั นออก ไปถึ งด้ าน ประชาชนอิสราเอลหลง ดังทีคน
ตะวันตก เป็ นส่ วนของคนรูเบน
เลวีได้ หลงไปนั% น
7 ประชิ ด กั บเขตแดนรู เ บนจาก 12 และให้ ที ดิ นนี% ตกแก่ เ ขาทั% ง
ด้ านตะวั นออกไปถึ งด้ านตะวั น หลายเป็ นส่ วนหนึ ง จากส่ วน
ตก เป็ นส่ วนของคนยูดาห์
ถวายของแผ่ นดิ น เป็ นสถานที
8ประชิ ดกั บเขตแดนยู ดาห์ จาก บริ สุ ทธิ= ที สุ ด ประชิ ดกั บเขต
ด้ านตะวั นออกไปถึ งด้ านตะวั น แดนของคนเลวี
ตก จะเป็ นส่ วนซึ งเจ้ าจะต้ อง 13 เคี ยงข้ างกั บเขตแดนของ
แยกไว้ ต่ างหาก กว้ างสองหมื น ปุ โรหิ ตนั% นให้ คนเลวี มี ส่ วนแบ่ ง
ห้ าพันศอก และยาวเท่ากับส่ วน ยาวสองหมื นห้ าพั นศอก กว้ าง
ของคนตระกู ลหนึ ง จากด้ าน หนึ งหมื นศอก ส่ วนยาวทั% งสิ% น
ตะวั นออก ไปถึ งด้ านตะวั นตก จะเป็ นสองหมื นห้ าพั นศอกและ
เป็ นทีมีสถานบริสุทธิ= อยู่ กลาง
ส่ วนกว้ างหนึ งหมื น
9ส่ วนซึ งเจ้ าทั% งหลายจะแยกไว้ 14 อย่ าให้ เขาขายหรื อแลก
เพื อพระเยโฮวาห์ น% ั นให้ มี ด้ าน เปลี ยนส่ วนหนึ งส่ วนใดเลย อย่ า
ยาวสองหมื นห้ าพั นศอก และ ให้ เขาเปลี ยนกรรมสิ ท ธิ= ของที
ด้ านกว้ างหนึ งหมื น
ดิ นดี น% ี เพราะเป็ นส่ วนบริ สุ ทธิ=
(J) ปฐก JP:Q-L; ยชว FR:JK-JR (H) ปฐก JP:KK-KH; ยชว FJ:KR (N) ยชว FO:F-FP
(O) ปฐก KR:JK (Q) ยชว FN:F-OJ (L) อสค HN:F-O; อสย JJ:KP (FP) กดว JN:F-R
(FF) มธ KH:HN; K ทธ H:Q-L (FK) ลนต KQ:KF (FJ) พบญ FK:FR (FH) อพย KK:KR
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แด่ พระเยโฮวาห์
15 ส่ วนที เหลื อ อยู่ ซึ งกว้ างห้ า
พันศอกและยาวสองหมื นห้ าพัน
ศอกนั% น ให้ เป็ นที สามั ญของ
เมื องคื อใช้ เป็ นที อยู่ อาศั ย และ
เป็ นชานเมื องให้ ตั วนครอยู่
ท่ามกลางนั% น
16 ต่ อ ไปนี% เป็ นขนาดของด้ าน
ต่ างๆ ด้ านเหนื อสี พั นห้ าร้ อย
ศอก ด้ านใต้ สี พันห้ าร้ อยศอก
ด้ านตะวันออกสี พันห้ าร้ อย และ
ด้ านตะวันตกสี พันห้ าร้ อย
17 นครนั% นจะต้ องมีทุ่ งหญ้ า ทิศ
เหนือสองร้ อยห้ าสิบศอก ทิศใต้
สองร้ อยห้ าสิ บ และทิ ศตะวั น
ออกสองร้ อยห้ าสิบ และทิศตะวันตกสองร้ อยห้ าสิบ
18 ด้ านยาวส่ วนที เหลื ออยู่ เคี ยง
ข้ างกับส่ วนบริ สุทธิ= น% ั น ทิศตะวั นออกยาวหนึ งหมื นศอก และ
ทิศตะวั นตกยาวหนึ งหมื น และ
ให้ อยู่ เคี ยงข้ างกั บส่ วนบริ สุ ท ธิ=
พื ชผลที ได้ ในส่ วนนี% ให้ เป็ นอาหารของคนงานในนครนั% น
19 คนงานของนครนั% นซึ งมา
จากอิ ส ราเอลทุ ก ตระกู ล ให้ เขา
เป็ นคนไถทีแปลงนี%
20 ส่ วนเต็ ม ซึ งเจ้ าจะต้ องแบ่ ง
แยกไว้ น% ั นให้ เป็ นสี เหลี ยมจตุ รัส
ด้ านละสองหมื นห้ าพันศอก นั น
คื อส่ วนบริ สุ ทธิ= รวมกั บส่ วนของ
ตัวนคร

เอเสเคียล HL
ส่ วนแบ่ งสําหรับเจ้านาย
21 ส่ วนที เหลื อ อยู่ ทั% งสองข้ าง
ของส่ วนบริสุ ทธิ= และส่ วนของตั ว
นคร ให้ ตกเป็ นของเจ้ านาย ยื น
จากส่ วนบริ สุทธิ= ซึ งยาวสองหมื น
ห้ าพั นศอกไปยั ง พรมแดนตะวั นออก และทางด้ านตะวั นตก
จากสองหมื นห้ าพั น ศอกไปยั ง
พรมแดนตะวันตก ส่ วนนี% ให้ ตก
เป็ นของเจ้ านาย จะเป็ นส่ วน
บริ สุ ทธิ= และสถานบริ สุ ทธิ= ของ
พระนิเวศนั% นอยู่ ท่ามกลาง
22 นอกจากส่ วนที ตกเป็ นของ
คนเลวีและส่ วนของนครนั% น ซึ ง
อยู่ กลางส่ วนอั นตกเป็ นของเจ้ า
นาย ระหว่ างเขตแดนยูดาห์ และ
เขตแดนเบนยามิน ให้ เป็ นส่ วน
ของเจ้ านายทั%งหมด
23 ตระกู ลคนที เหลื ออยู่ นั% น
จากด้ านตะวั น ออกไปถึ ง ด้ าน
ตะวันตก เป็ นส่ วนของคนเบนยามิน
24 ประชิ ดกับเขตแดนของเบนยามิ นจากด้ านตะวั นออกไปถึ ง
ด้ านตะวั นตก เป็ นส่ วนของคน
สิเมโอน
25 ประชิ ดกับเขตแดนของสิ เมโอนจากด้ านตะวั นออก ไปถึ ง
ด้ านตะวั นตก เป็ นส่ วนของคน
อิสสาคาร์
26 ประชิ ดกั บเขตแดนของอิ สสาคาร์ จากด้ านตะวั นออกไปถึ ง

(FN) อสค KK:KO; F ทธ J:FN (FL) ยชว R:KQ; นหม Q:HO-OK (FR) F พกษ H:Q-KJ
(KP) ฮบ FK:FQ; วว KF:FO (KF) อสค HL:KK; ฮชย F:FF (KJ) ปฐก JN:FO-FR
(KH) ปฐก KR:JJ; ยชว FR:F-R (KN) ปฐก JP:FH; ยชว FR:FQ (KO) ปฐก JP:FR-KP
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ด้ านตะวั นตก เป็ นส่ วนของคน 31 ประตู นครนั% นตั% งชื อตามชื อ
เศบูลุน
ตระกู ลคนอิสราเอล มีประตูสาม
27 ประชิ ดกับเขตแดนของเศบู- ประตู ทางด้ านเหนื อ ประตู ของ
ลุนจากด้ านตะวั นออกไปถึงด้ าน รู เบน ประตู ของยู ดาห์ ประตู
ตะวันตก เป็ นส่ วนของคนกาด
ของเลวี
28 ประชิ ดกั บเขตแดนของกาด 32 ทางด้ านตะวันออกซึ งยาวสี ทางทิศใต้ เขตแดนนั% นจะยื นจาก พั นห้ าร้ อยศอก มี สามประตู
เมื องทามาร์ ถึ งนํา% แห่ งการโต้ ประตู ของโยเซฟ ประตู ของ
เถียงในคาเดช แล้ วเรื อยไปตาม เบนยามิน ประตูของดาน
แม่ นาํ% ถึงทะเลใหญ่
33 ทางด้ านใต้ ซึ งวั ด ได้ สี พั น
29 นี เป็ นแผ่ นดิ นซึ งเจ้ าจะแบ่ ง ห้ าร้ อยศอก มี ประตู สามประตู
ให้ เป็ นมรดกแก่ ต ระกู ล ต่ างๆ ประตู ของสิ เมโอน ประตู ของ
ของอิ สราเอลโดยการจั บสลาก อิสสาคาร์ ประตูของเศบูลุน
นี เป็ นส่ วนต่ างๆของเขาทั% ง 34 ทางด้ านตะวั น ตกซึ งยาวสี หลาย องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า พั นห้ าร้ อยศอก มี ประตู สาม
ตรัสดังนี% แหละ
ประตู ประตูของกาด ประตูของ
นครและประตู ต่างๆ
อาเชอร์ ประตูของนัฟทาลี
35 วั ดรอบนครนั% นได้ หนึ งหมื น
(วว KF:FP-FQ)
30 ต่ อไปนี% เป็ นทางออกของ แปดพั นศอก ตั% งแต่ น% ี ไปนครนี%
นครทางด้ านเหนือซึ งวัดได้ สี พัน จะมี ชื อว่ า พระเยโฮวาห์ สถิ ตที
นั น"
ห้ าร้ อยศอก

(KQ) ปฐก JP:FP-FF; ยชว FJ:KH-KL (KL) กดว KP:F; สดด FPO:JK; อสค HQ:FN
(KR) กดว JH:K; ยชว FJ:F-KF:HN; อสค HQ:FJ (JP) อสค HL:FO, JK-JN; วว KF:FO
(JF) อสย KO:F-K; NH:FK; วว KF:FK-FJ (JN) ปฐก KK:FH; ยรม JJ:FO; ศคย FH:KF
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