หนา 1641
เอเสเคี
ยล
นิมิตถึงสิ่ งที่ มีชีวิตอยู
สี่ ตัวแหงสวรรค
อยู มา ในวั นที่ ห าเดื อนที่ สี่
ปที่ สามสิบ ขณะเมื่ อข าพเจา
อยู ที่ ริ มแม น้ํา เคบาร ในหมู พวก
เชลย ท องฟ าเบิ กออก และ
ขาพเจาไดเห็นนิมิตจากพระเจา
2เมื่ อวั นที่ ห าเดื อนนั้ น คื อใน
ป ที่ ห าที่ กษั ตริ ย เยโฮยาคี นต อง
เปนเชลย
3พระวจนะของพระเยโฮวาห มา
ยั งเอเสเคี ยลปุ โรหิ ต บุ ตรชาย
บุซีในแผนดินของคนเคลเดียริม
แมน้ําเคบาร ณ ที่ นั่ นพระหัตถ
ของพระเยโฮวาห ม าอยู เหนื อ
ทาน
4ดูเถิด เมื่ อขาพเจามองดู ลม
หมุ นก็ พั ดมาจากทางเหนื อ มี
เมฆก อนใหญ ที่ มี ความสว างอยู
รอบ และมีไฟลุกวาบออกมาอยู
เสมอ ท ามกลางไฟนั้ นดู ประหนึ่ งทองสัมฤทธิ์ ที่ แวบวาบ ซึ่ ง
ออกมาจากทามกลางไฟนั้ น
5 และจากท า มกลางไฟนี้ มี ร า ง
ดังสิ่ งที่ มีชีวิตอยู สี่ ตัวออกมา รูป
ร า งของสิ่ งที่ มี ชี วิ ต อยู นั้ นเป น
เช นนี้ คื อมี สั ณฐานเหมื อน
มนุษย
6แต สิ่ งที่ มี ชี วิตอยู ทุ กตั วมี หน า
สี่ หนา และมีปกสี่ ปกทุกตัว
7เท าของสิ่ งที่ มี ชี วิ ตอยู นั้ นตรง

1

และฝ าเท าก็ เหมื อนฝ าตี นลู กวั ว
และเป นประกายอย างทองสั มฤทธิ์ ขัด
8ที่ ใต ป กข างตั วทั้ งสี่ ข างมี เป น
มือคน สิ่ งที่ มีชีวิตอยู ทั้ งสี่ มีหนา
และมีปกดังนี้
9คื อป กของมั นต างก็ จดป กของ
กั นและกั น มั นบิ นตรงไปข าง
หนา ขณะที่ ไปก็ไมหันเลย
10 สั ณฐานหน าของสิ่ งที่ มี
ชี วิ ตอยู ทั้ งสี่ มี หน าเหมื อน
หนาคน ทั้ งสี่ มีหนาสิงโตอยู ดาน
ขวา ทั้ งสี่ มี หน าวั วอยู ด านซ าย
ทั้ งสี่ มีหนานกอินทรีดวย
11 หน าของมั น เป นดั ง นี้ แหละ
ปกของมันกางแผขึ้นขางบน ปก
สองป กของแต ละตั วจดป ก ของ
กันและกัน สวนอีกสองปกคลุม
กายของมัน
12 สิ่ งที่ มี ชี วิ ตอยู ทุ กตั วบิ นตรง
ไปขางหน า ไม วาวิ ญญาณจะไป
ทางไหน มันก็ไปทางนั้ น เมื่ อไป
ก็ไมหันเลย
13 สั ณฐานของสิ่ งที่ มี ชี วิ ต อยู
นั้ น
มี สิ่ งหนึ่ งที่ ดู เหมื อน
ถ านคุ เหมื อนคบเพลิ งหลายอั น
เคลื่ อนไปมาอยู ในหมู สิ่ งที่ มี
ชี วิ ตอยู เหล านั้ น
ไฟนั้ น
สุ ก ใสและมี แสงฟ าแลบออกมา
จากไฟนั้ น
14 สิ่ งที่ มี ชี วิตอยู ก็ พุ งไปพุ งมา

(1) กดว 4:3 (2) อสค 8:1 (3) ยรม 1:2; ฮชย 1:1 (4) อสย 21:1 (5) วว 4:6; 6:6
(6) อสค 1:10 (7) ลนต 11:3; สดด 104:4 (8) อสค 8:3 (9) 2 พศด 3:11; อสค 1:11
(10) วว 4:7 (11) อสย 6:2 (12) อสค 1:9 (13) ปฐก 15:17 (14) สดด 147:15
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เอเสเคียล 1
หนา 1642
ดั่ งฟาแลบแปลบปลาบ
อยู นั้ นมี ลั กษณะเหมื อนท องฟ า
15 ขณะเมื่ อข าพเจ ามองดู สิ่ งที่ ทอแสงอย างแก วผลึ กที่ น ากลั ว
มี ชี วิ ตอยู นั้ น ดู เถิ ด วงล ออั น แผ กว า งอยู เ หนื อ ศี รษะของสิ่ ง
หนึ่ งอยู บนพิภพข างสิ่ งมีชีวิตอยู ที่ มีชีวิตอยู นั้ น
ที่ มีหนาสี่ หนานั้ น
23 ใต ท องฟ านี้ ป กกางออกตรง
16 ลั กษณะและทรวดทรงของวง กางออกไปหากัน สิ่ งที่ มีชีวิตอยู
ล อเหล านั้ นแวบวาบอย างพลอย ทุ ก ตั วมี ป ก คลุ มกายข างนี้ สอง
เขี ยว วงล อทั้ งสี่ ก็ มี สั ณฐาน ป ก และมี ป กคลุ มกายข างนั้ น
เหมื อนกั น ส วนลั กษณะและ สองปก
ทรวดทรงนั้ นเหมื อนวงล อซ อน 24 และเมื่ อสิ่ งที่ มี ชี วิ ตอยู เหล า
ในวงลอ
นี้ ไป ขาพเจาไดยินเสียงของปก
17 เมื่ อจะไปก็ ไปขางใดในสี่ ขาง เหมื อ นเสี ยงของน้ํ า มากหลาย
ของมันได เมื่ อไปก็ไมหันเลย
ดั ง พระสุ ร เสี ย งขององค ผู ทรง
18 ขอบวงล อนั้ นสู งและน าสะ- มหิ ทธิ ฤทธิ์
เสี ยงโกลาหล
พรึ งกลั ว และทั้ งสี่ นั้ นที่ ขอบมี เหมือนเสียงพลโยธา เมื่ อสิ่ งที่ มี
นัยนตาเต็มอยู รอบๆ
ชีวิตอยู เหลานั้ นหยุดนิ่ งก็ หุบปก
19 เมื่ อสิ่ งที่ มี ชีวิตอยู นั้ นไป วง ลง
ลอก็ตามไปขางๆดวย เมื่ อสิ่ งที่ 25 และมี เสี ยงมาจากท องฟ า
มี ชี วิตอยู เหาะขึ้ นจากพิ ภพ วง เหนื อศี รษะของมั น เมื่ อสิ่ งที่ มี
ลอก็เหาะขึ้ นดวย
ชีวิตอยู เหลานั้ นหยุดนิ่ งก็ หุบปก
20 วิญญาณจะไปที่ ไหน สิ่ งที่ มี ลง
ชีวิตอยู นั้ นก็ไป คือวิญญาณของ 26 และเหนื อทองฟ าที่ อยู เหนื อ
มันไปที่ นั่ น และวงลอนั้ นก็เหาะ ศี ร ษะของสิ่ งที่ มี ชี วิ ต อยู นั้ นมี
ตามไปด วย เพราะว าวิ ญญาณ สิ่ งคล ายบั ลลั งก มี ลั กษณะ
ของสิ่ งที่ มีชีวิตอยู ไดอยู ในวงลอ เหมื อนไพทู รย และบนสิ่ งที่
21 เมื่ อสิ่ งที่ มีชีวิตอยู ไป วงลอก็ เหมื อนบั ล ลั ง ก นั้ นก็ มี ลั ก ษณะ
ไปด วย เมื่ อสิ่ งที่ มีชี วิตอยู หยุ ด เหมือนมนุษย
วงลอก็หยุด เมื่ อสิ่ งที่ มีชี วิตอยู 27 และข า พเจ า เห็ น ประหนึ่ ง
เหาะขึ้ นจากพิ ภพ วงล อก็ เหาะ ทองสั มฤทธิ์ ที่ แวบวาบ เหมื อน
ตามไปด วย เพราะว าวิ ญญาณ ไฟที่ บังไว อยู รอบข าง เหนือสิ่ ง
ของสิ่ งที่ มีชีวิตอยู ไดอยู ในวงลอ ที่ เหมื อนบั้ นเอวของผู นั้ นขึ้ นไป
22 เหนื อศี ร ษะของสิ่ งที่ มี ชี วิ ต และจากสิ่ ง ที่ เ หมื อ นบั้ นเอวลง
(15) อสค 1:19-21 (16) อพย 39:13 (17) อสย 55:11 (18) โยบ 37:22-24
(19) สดด 103:20 (20) 1 คร 14:32 (21) รม 8:2 (22) อพย 24:10 (23) อสค 1:12
(24) วว 1:15 (25) อสค 1:24 (26) อสค 1:22; มธ 28:18 (27) พบญ 4:24; 2 ธส 1:8
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หนา 1643
เอเสเคียล 1, 2
มา ขาพเจาเห็นเหมือนไฟ และ เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้ วา'
มีความสุกใสที่ อยู รอบทานผู นั้ น 5 เขาจะฟ ง หรื อ ปฏิ เสธไม ฟ งก็
28 ลักษณะความสุกใสที่ อยู รอบ ตาม (เพราะว าเขาเปนวงศวาน
นั้ นเหมื อนกั บสั ณฐานของรุ ง ที่ ที่ มักกบฏ) เขาก็จะทราบวา ได
ปรากฏในเมฆในวั นที่ ฝนตก มี ผู พยากรณ คนหนึ่ งในหมู พวก
ลั ก ษณะทรวดทรงแห งสง าราศี เขาแลว
ของพระเยโฮวาหเป นดังนี้ แหละ 6เจ า บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย เจ า
และเมื่ อขาพเจาเห็นแลว ขาพ- อยากลัวเขา หรืออยาเกรงคําพูด
เจาก็ซบหนาลงถึงดิน และขาพ- ของเขา ถึ งแม ว าหนามย อย
เจาไดยินเสียงทานผู หนึ่ งตรัส
หนามใหญอยู กับเจา และเจาอยู
เอเสเคียลประกอบดวย
ท ามกลางแมลงป อง อย าเกรง
คําพู ดของเขาเลย อย าท อถอย
พระวิญญาณ
พระองค ตรั สกั บข าพเจ าว า เมื่ อเห็ นหน าเขา เพราะเขาเปน
"บุตรแหงมนุษยเอย ยืนขึ้ น วงศวานที่ มักกบฏ
7และเจ าจะกลาวถ อยคําของเรา
เราจะพูดกับเจา"
2และเมื่ อพระองคตรัสกับขาพ- ให เขาฟ ง เขาจะฟ งหรื อปฏิ เสธ
เจ า พระวิ ญญาณได เข าไปใน ไมฟงก็ตามเถอะ เพราะเขาเปน
ข าพเจาและตั้ งขาพเจ าใหยืนขึ้ น ผู ที่ มักกบฏ
และข าพเจ าได ยินพระองค นั้ นผู 8บุตรแหงมนุษยเอย ฝายเจาจง
ฟงสิ่ งที่ เรากลาวแกเจา อยาเปน
ตรัสกับขาพเจา
คนมั กกบฏอย า งวงศ วานที่ มั ก
พระเจาทรงเรียกเอเสเคียลวา
กบฏนั้ น จงอาปากขึ้ นและกินสิ่ ง
เปนผู พยากรณ
3และพระองคตรัสสั่ งข าพเจาวา ที่ เราใหเจา"
"บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย เราส งเจ า 9ดูเถิด เมื่ อขาพเจามองดูก็เห็น
ไปยั งคนอิ สราเอล ถึ งประชา พระหั ตถขางหนึ่ งเหยียดออกมา
ชาติ ที่ มั กกบฏ ผู ซึ่ งได กบฏต อ ยั งข าพเจ า และดู เถิ ด ในพระ
เรา ทั้ งตัวเขาและบรรพบุรุษของ หัตถนั้ นมีหนังสืออยู มวนหนึ่ ง
เขาไดละเมิดตอเราจนกระทั่ งวัน 10 พระองค ทรงคลี่ หนั งสื อม วน
นั้ นออกต อหน าข าพเจ า และมี
นี้
4 ประชาชนก็ ห น า ด า นและดื้ อ ตั วหนั งสื อเขี ยนอยู ทั้ งด านหน า
ดึงดวย เราใชเจาไปหาเขา และ และด านหลั ง มี บทคร่ํ า ครวญ
เจ าจะพู ดกั บเขาว า `องค พระผู คํา ไว ทุ ก ข และคํา วิ บั ติ เ ขี ยนอยู

2

(28) ปฐก 9:13-16; อสย 54:8-10 (1) อสค 2:3 (2) กดว 11:25 (3) อสค 3:4-8
(4) พบญ 10:16 (5) มธ 10:12-15 (6) 2 พกษ 1:15 (7) ยรม 1:7; ยนา 3:2
(8) ลนต 10:3; กดว 20:10-13 (9) ยรม 1:9; ดนล 5:5 (10) อสย 30:8-11; ฮบก 2:2
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เอเสเคียล 2, 3
หนา 1644
บนนั้ น
หลายจะฟงเจา
เอเสเคียลจะประกาศ
7แตวงศวานอิสราเอลจะไมยอม
ฟ งเจ า เพราะเขาไม ยอมฟ งเรา
พระวจนะของพระเจา
พระองค ตรั สกั บข าพเจ าอี ก เพราะวาวงศวานอิสราเอลทั้ งสิ้ น
วา "บุตรแหงมนุษยเอย จง เปนคนหัวแข็งและจิตใจดื้ อดึง
รับประทานสิ่ งที่ เจาไดพบ จงรับ 8ดู เถิ ด เราได กระทําให หน า
ประทานหนั งสื อม วนนี้ และจง ของเจ า ขมึ งทึ งต อ หน า ของเขา
และให หนาผากของเจ าขึ งขั งต อ
ไปพูดกับวงศวานอิสราเอล"
2ข าพเจ าจึ งอ าปาก และพระ หนาผากของเขา
องค ท รงให ข า พเจ ารั บประทาน 9เราได ก ระทํา ให หน า ผากของ
เจ าแข็ งขั นอย างเพชรที่ แข็ งกว า
หนังสือมวนนั้ น
3 และพระองค ตรั ส กั บข า พเจ า หิ นเหล็ กไฟ อย ากลั วเขาเลย
วา "บุตรแห งมนุษยเอย จงรับ อย า ท อถอยเมื่ อเห็ น หน าเขา
ประทานหนั งสื อม วนนี้ ซึ่ งเราได เพราะเขาเป นวงศ วานที่ มั ก
ใหแกเจา และบรรจุใหเต็มทอง กบฏ"
ของเจ า" แล วข าพเจ าก็ ได รั บ 10 พระองค ตรั สกั บข าพเจ าอี ก
ประทาน และเมื่ อหนั งสื อม วน วา "บุตรแห งมนุษยเอย จงรับ
นั้ นอยู ในปากของข าพเจ าก็ ถ อยคํ า ทั้ งสิ้ นของเราที่ พู ดกั บ
เจาไวในใจของเจา และจงฟงไว
หวานเหมือนน้ําผึ้ ง
4 และพระองค ตรั ส กั บข า พเจ า ดวยหูของเจา
ว า "บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย เจ า 11 ไปเถอะ เจ าจงไปหาพวกที่
จงไปยั ง วงศ วานอิ ส ราเอลและ เปนเชลย คือชนชาติของเจานั้ น
จงพูดกับเขา และกลาวแกเขาวา
กลาวถอยคําของเราแกเขา
5เพราะเรามิ ได ใช เจ าไปหาชน `องค พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส
ชาติ ที่ พู ดภาษาต างด าวและ ดังนี้ วา' ถึงเขาจะฟงหรือปฏิเสธ
ภาษาที่ พู ดยาก แต ให ไปหา ไมฟงก็ชางเถิด"
12 พระวิ ญญาณจึ ง ยกข า พเจ า
วงศวานอิสราเอล
6มิ ใช ใ ห ไปหาชนชาติ ทั้ งหลาย ขึ้ น และข าพเจ าก็ ได ยิ นเสี ยง
เป นอั น มากที่ พู ดภาษาต างด าว กระหึ่ มอยู ข า งหลั ง ข า พเจ า ว า
และภาษาที่ พูดยาก เปนคําที่ เจา "จงสรรเสริ ญแด สง าราศี ของ
จะเข าใจไม ได ที่ จริ งถ าเราใช พระเยโฮวาห ซึ่ งขึ้ นมาจากสถาน
เจ าไปหาคนเช นนั้ น เขาทั้ ง ที่ ของพระองค"

3

(1) อสค 3:10 (2) ยรม 25:17; กจ 26:19 (3) โยบ 32:18-19 (4) มธ 10:5-6
(5) ยนา 1:2; กจ 26:17 (6) ยนา 3:5-10 (7) 1 ซมอ 8:7 (8) อพย 4:15-16
(9) ศคย 7:12 (10) สดด 119:11; สภษ 8:10 (11) ดนล 6:13 (12) อสค 3:14
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13 และข า พเจ า ได ยิ น เสี ยงป ก โลหิตของเขาจากมือของเจา
สิ่ งที่ มีชีวิตอยู ที่ ถูกตองกัน และ 19 แต ถ าเจ าได ตั กเตื อนคนชั่ ว
เสี ยงวงล อข างๆสิ่ งที่ มี ชี วิ ตอยู และเขามิ ไ ด หั น กลั บจากความ
นั้ น เปนเสียงกระหึ่ ม
ชั่ วของเขา หรื อจากทางชั่ วของ
14 พระวิ ญญาณก็ยกข าพเจ าขึ้ น เขา เขาจะตายเพราะความชั่ วชา
และพาข าพเจ าไป ข าพเจ าก็ ไป ของเขา แต เจ าจะได ช วยชี วิ ต
ด วยความขมขื่ น ใจข าพเจ า ของเจาใหรอดพนมาได
เดื อดร อน พระหั ตถ ของพระ 20 อี กประการหนึ่ ง ถาคนชอบ
เยโฮวาหก็หนักอยู บนขาพเจา
ธรรมหั นกลั บจากความชอบ
15 ข า พเจ าจึ ง มาถึ ง พวกที่ เป น ธรรมของเขา และได กระทํา
เชลยที่ เทลอาบิบ ผู ที่ อาศัยอยู ที่ ความชั่ วช า และเราวางสิ่ งที่
ริ มแม น้ํา เคบาร และที่ ที่ เขานั่ ง สะดุดไวตรงหนาเขา เขาจะตอง
อยู ขาพเจาก็นั่ งอยู และยังคงอยู ตาย เพราะว าเจ ามิ ได ตั กเตื อน
อยางมึนซึมทามกลางเขาเจ็ดวัน เขา เขาจะตายเพราะบาปของเขา
16 ต อมาพอสิ้ นเจ็ ดวั น พระ และจะไม มี ใครจดจําการกระทํา
วจนะแห งพระเยโฮวาห ก็ ม าถึ ง อั นชอบธรรมของเขาไว เลย แต
ขาพเจาวา
เราจะเรียกรองโลหิตของเขาจาก
พระเจาทรงตั้ งเอเสเคียล
มือของเจา
21 แต ถ าเจ าได ตั กเตื อนคน
ใหเปนยามเฝาจิตวิญญาณ
ชอบธรรมไม ให กระทําบาปและ
แหงวงศวานอิสราเอล
17 "บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย เราได เขามิไดกระทําบาป เขาจะมีชีวิต
กระทํ า ให เ จ า เป น ยามเฝ า วงศ อยู ได แน เพราะเขารั บคําตั ก
วานอิ สราเอล เจ าได ยินถ อยคํา เตือน และเจาก็ไดช วยชีวิตของ
จากปากของเราเมื่ อไร เจ าจง เจาใหรอดพนมาได"
22 ณ ที่ นั่ นพระหั ตถ แห งพระ
กลาวคําตักเตือนเขาจากเรา
เยโฮวาห
ได มาอยู เหนื อข าพเจ า
18 ถ าเราจะบอกแก คนชั่ วว า
`เจ าจะต องตายแน ๆ' และเจ า และพระองค ตรั สกั บข าพเจ าว า
ไม ตั กเตื อนเขาหรื อกล าวเตื อน "จงลุ กขึ้ นออกไปยั งที่ ราบ และ
คนชั่ วให ล ะทิ้ งทางชั่ วของตน เราจะพูดกับเจาที่ นั่ น"
เสี ย เพื่ อจะช วยชี วิตเขาให รอด 23 ดั งนั้ นข าพเจ าจึ งลุ กขึ้ นออก
คนชั่ วนั้ นจะตายเพราะความชั่ ว ไปยังที่ ราบ และดูเถิด สงาราศี
ช าของเขา แต เราจะเรี ยกร อง ของพระเยโฮวาห ก็ อยู ที่ นั่ น
(13) อสค 1:24 (14) กดว 11:11-19; ยรม 6:11 (15) ปฐก 50:10 (17) 1 คร 12:28
(18) ปฐก 2:17 (19) 2 พกษ 17:13 (20) 2 พศด 24:2; สดด 36:3; อสค 18:24
(21) มธ 24:24-25; กจ 20:31 (22) อสค 3:14 (23) กดว 16:19; กจ 7:55; วว 1:17
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อยางเดียวกับสง าราศีซึ่ งข าพเจา หนึ่ งไวบนนั้ นคือนครเยรูซาเล็ม
ได เห็ นที่ ริ มแม น้ํ า เคบาร และ 2จงล อมนครนั้ นไว และก อกําขาพเจาก็ซบหนาลงถึงดิน
แพงล อมไว รอบนครนั้ นด วย
เอเสเคียลประกอบดวย
และก อเชิ งเทิ นไว สู นครนั้ นและ
ตั้ งค ายรอบนครไว
และตั้ ง
พระวิญญาณอีกครั้ ง
24 แต พระวิ ญญาณได เสด็ จเข า เครื่ องทะลวงกําแพงไวรอบนคร
ในข าพเจ ากระทําให ข าพเจ ายื น 3จงหากระทะเหล็กมา และวาง
ขึ้ น และพระองคตรัสกับขาพเจา กระทะเหล็ กนั้ นต างเป นกําแพง
และทรงบอกข าพเจ าว า "จงไป เหล็ กระหว างเจ ากั บนครนั้ น
และเจาจงหันหนาสู นครนั้ น ให
ขังตัวเจาไวภายในเรือนของเจา
25 เจา โอ บุตรแหงมนุษยเอย นครนั้ นถูกลอม แลวเจาจงกระดู เถิ ด เขาจะเอาเชื อกพั นเจ า ชั บการล อมเข าไป นี่ เป นหมาย
และผู ก มั ด เจ าไว ด วยเชื อกนั้ น สําคัญสําหรับวงศวานอิสราเอล
เจาจึงออกไปทามกลางเขาไมได 4แล วเจ าจงนอนตะแคงข างซ าย
26 และเราจะกระทําให ลิ้ นของ และเราจะวางความชั่ วช า แห ง
เจ า ติ ด กั บเพดานปากของเจ า วงศ วานอิ ส ราเอลไว เ หนื อ เจ า
ดังนั้ นเจาจะเปนใบ ไมสามารถ เจ านอนทั บอยู กี่ วัน เจ าจะแบก
ว ากล าวเขาได เพราะว าเขาทั้ ง ความชั่ วช า ของนครนั้ น เท านั้ น
วัน
หลายเปนวงศวานที่ มักกบฏ
27 แตเมื่ อเราพูดกับเจ า เราจะ 5เพราะเราได กําหนดวั นให แก
ให เจ าหายใบ และเจ าจะกล าว เจ าแล ว คื อสามร อยเก าสิ บวั น
แก เขาทั้ งหลายว า `องค พระผู เท ากั บจํานวนป แห งความชั่ วช า
เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า' ผู ของเขา เจาจะตองแบกความชั่ ว
ที่ จะฟ งก็ ให เขาได ฟ ง และผู ชาของวงศวานอิสราเอลนานเทา
ที่ จะปฏิเสธไมฟงก็ ใหเขาปฏิ เสธ นั้ น
เพราะเขาทั้ งหลายเป นวงศ วาน 6และเมื่ อเจ ากระทําเช นนี้ ครบ
วั นแล ว เจ าจะต องนอนลงเป น
ที่ มักกบฏ"
ครั้ งที่ สอง แต นอนตะแคงข าง
หมายสําคัญแหง
ขวา และเจ าจะแบกความชั่ วช า
การลอมนครเยรูซาเล็มไว
"เจ า บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย ของวงศ วานยู ดาห เรากําหนด
เจ าจงเอาก อ นอิ ฐมาวางไว ใหเจาสี่ สิบวันวันแทนป
ข างหน าเจ า และแกะรู ปเมื อง 7 และเจ า ต อ งตั้ งหน า ตรงการ

4

(24) อสค 2:2; ดนล 10:8-10 (25) มก 3:21 (26) สดด 51:15 (27) อพย 4:11-12
(1) 1 ซมอ 15:27-28 (2) ยรม 39:1-2 (3) ลนต 2:5 (4) 2 พกษ 17:21-23
(5) อสย 53:6 (6) 2 พกษ 25:1-4; ยรม 37:5; ดนล 9:24-26 (7) อสย 52:10
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ล อมเยรู ซาเล็ มไว ด วยแขน 14 แล วข าพเจ าจึ งกล าวว า "ข า
เปลือยเปลา และเจาจงพยากรณ แต องค พระผู เป นเจ าพระเจ าข า
สู นครนั้ น
ดู เถิ ด จิ ตใจของข าพระองค ไม
8และ ดูเถิด เราจะเอาเชือกมัด เคยเปนมลทินเลย เพราะตั้ งแต
เจ าไว เจ าจะพลิ กจากข างนี้ ไป หนุ มๆมาจนบั ดนี้ ข าพระองค
ข างโน นไม ได จนกว าเจ าจะครบ ไม เคยรั บประทานสิ่ ง ที่ ตายเอง
การลอมนครตามกําหนดวันของ หรื อ ที่ ถู กสั ตว ฉี กจนแหลกเป น
เจา
ชิ้ นๆ ไมมีเนื้ อสัตวที่ พึงรังเกียจ
9เจาจงเอาขาวสาลี ขาวบารเลย เข า ไปในปากของข า พระองค
ถั่ วยาง และถั่ วแดง ข าวฟ าง เลย"
และเที ยนแดง มาใส ในภาชนะ 15 แล วพระองค จึ งตรั สกั บ
ลู กเดี ยวใช ทําเป นขนมป งให เจ า ข าพเจ าว า "ดู เถิ ด เราจะยอม
ระหว า งที่ เจ า นอนตะแคงตาม ให เจ าใช มู ลวั วแทนอุ จจาระของ
กําหนดวันสามรอยเกาสิบวันนั้ น มนุษยซึ่ งเจาจะใชเตรี ยมขนมปง
เจาจะรับประทานอาหารนี้
ของเจา"
10 และอาหารที่ เจ ารั บประทาน 16 พระองค ตรั สกั บข าพเจ าอี ก
จะตองชั่ ง เปนวั นละยี่ สิบเชเขล วา "บุตรแหงมนุ ษยเอย ดูเถิด
เจ าจงรั บประทานตามเวลากํา- เราจะทําลายอาหารหลั กในเยรู หนด
ซาเล็มเสีย เขาจะตองชั่ งขนมปง
11 และน้ํ า เจ าต องตวงดื่ ม คื อ รับประทาน ทั้ งรับประทานดวย
หนึ่ งในหกของฮิ นหนึ่ ง เจ าจง ความหวาดกลั ว และเขาจะตวง
ดื่ มน้ําตามเวลากําหนด
น้ําดื่ ม ทั้ งดื่ มดวยอาการอกสั่ น
12 และเจ า จะต อ งรั บประทาน ขวัญหาย
ต างขนมป งข าวบาร เลย ใช 17 เพื่ อให ขาดขนมป ง และน้ํ า
ไฟอุ จจาระมนุ ษย ป งท ามกลาง ให ต า งคนต า งอกสั่ นขวั ญหาย
สายตาของเขาทั้ งหลาย"
และซูบผอมไปเพราะความชั่ วชา
13 และพระเยโฮวาห ตรั สว า ของเขาทั้ งหลาย"
"ประชาชนอิ สราเอลจะต อ งรั บ
การที่ เอเสเคียลตัดผม
ประทานขนมป ง ของเขาอย า ง
เปรียบไดกับโทษสามอยาง
มลทิ นอย างนี้ แหละ ณ ท าม"เจ า บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย
กลางประชาชาติ ซึ่ งเราจะขับไล
เจาจงเอามีดคมเลมหนึ่ ง จง
เขาไปอยู "
เอามี ดโกนของช างตั ดผม จง

5

(8) อสค 3:25 (9) อสค 4:13 (10) ลนต 26:26; พบญ 28:51; อสย 3:1; อสค 4:16
(13) ดนล 1:8; ฮชย 9:3-4 (14) ยรม 1:6; กจ 10:14 (16) ลนต 26:26; สดด 105:16
(17) ลนต 26:39; อสค 24:23 (1) ลนต 21:5; อสย 7:20; อสค 44:20; ดนล 5:27
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โกนศี ร ษะและโกนเคราของเจ า 7เพราะฉะนั้ น องค พระผู เป น
เอาตาชั่ งสําหรั บชั่ งมา แบ งผม เจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า เพราะ
นั้ นออก
เหตุ ว า เจ าดั น ทุ รั ง ยิ่ งกว า ประ2เมื่ อวั นการล อมครบถ วนแล ว ชาชาติ ที่ อยู รอบเจ า และมิ ได
เจาจงเผาหนึ่ งในสามสวนเสี ยใน ดําเนินตามกฎเกณฑ หรือรักษา
ไฟที่ กลางเมือง และเอาหนึ่ งใน คําตัดสินของเรา แตไดประพฤติ
สามอี กส วนหนึ่ งมา เอามี ดฟ น ตามคํา ตั ดสิ นของประชาชาติ ที่
ให รอบเมื อง และหนึ่ งในสาม อยู รอบเจา
อีกสวนหนึ่ งนั้ น เจาจงใหลมพัด 8เพราะฉะนั้ น องค พระผู เป น
กระจายไป และเราจะชั กดาบ เจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า ดู เถิ ด
ออกตามไป
เรา แม ว าเรานี่ แหละเป นปฏิ 3 และเจ า จงเอาเส น ผมนั้ นมา ป กษ กั บเจ า เราจะพิ พากษาลง
หน อยหนึ่ งมั ดติ ดไว ที่ เสื้ อคลุ ม โทษท ามกลางเจ าท ามกลางสาย
ของเจา
ตาของประชาชาติทั้ งหลาย
4และเจ าจงเอาผมเหล านี้ มาอี ก 9 และเพราะการอั นน าสะอิ ด
บ าง จงโยนเข าไปในไฟให ไหม สะเอี ยนทั้ งสิ้ นของเจ า เราจะ
เสี ยในไฟนั้ น จากที่ นั่ นจะมี ไฟ กระทําท ามกลางเจ าอย างที่ เ รา
เข า ไปในวงศ ว านอิ ส ราเอลทั้ ง ไม เคยกระทํามาก อนเลย และ
หมด
เราจะไม กระทําอย า งนั้ นอี กต อ
5องคพระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส ไป
ดังนี้ วา นี่ คือเยรูซาเล็ม เราตั้ ง 10 เพราะฉะนั้ นบิ ดาจะกิ นบุ ตร
เธอไว ใ นท า มกลางประชาชาติ ชายของตนท ามกลางเจ าทั้ ง
และประเทศทั้ งหลายที่ อยู ล อม หลาย และบรรดาบุตรชายจะกิน
รอบเธอ
บรรดาบิ ดาของเขาทั้ งหลายและ
6 และเยรู ซ าเล็ ม ได เ ปลี่ ยนคํา เราจะพิ พากษาลงโทษเจ า ผู ใด
ตัดสินของเราให เปนสิ่ งที่ ชั่ วร าย ในพวกเจ าที่ เหลื ออยู เราจะให
ยิ่ งกว าประชาชาติ ใดๆ และได กระจั ดกระจายไปตามลมทุ ก
เปลี่ ยนกฎเกณฑ ของเรามากยิ่ ง ทิศานุทิศ
กวาประเทศที่ อยู ลอมรอบ โดย 11 เพราะฉะนั้ นองค พระผู เป น
ปฏิ เ สธไม รั บคํ า ตั ด สิ น ของเรา เจ าพระเจ าจึ งตรัสว า เรามีชี วิต
และไม ดําเนิ นตามกฎเกณฑ ของ อยู แน ฉั นใด แน ที เดี ยวเพราะ
เรา
เจ า ได ก ระทํ า ให ส ถานบริ สุ ท ธิ์
(2) อสค 5:12 (3) 2 พกษ 25:12; ยรม 39:10 (4) 2 พกษ 25:25 (5) ยรม 6:6
(6) พบญ 32:15-21; 2 พกษ 17:8-20 (7) อสค 5:11 (8) ลนต 26:17; พบญ 29:20
(9) ดนล 9:12; อมส 3:2 (10) ลนต 26:29 (11) กดว 14:28-35; สดด 95:11
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ของเราเป นมลทิ นไปด วยสิ่ งน า อยู ล อมรอบเจ า เมื่ อเราจะ
สะอิ ดสะเอี ยนทั้ งสิ้ นของเจ า พิ พากษาลงโทษเจ า ด วยความ
และด วยสิ่ งลามกทั้ งสิ้ นของเจ า กริ้ วและความเกรี้ ยวกราด และ
เพราะฉะนั้ นเราจะตั ดเจ าลง การต อ ว า อย า งรุ น แรงของเรา
นั ยน ตาของเราจะไม ปรานี เรา เรา พระเยโฮวาหไดลั่ นวาจาเชน
จะไมสงสารดวย
นี้ แลว
12 พวกเจ าหนึ่ ง ในสามส วนจะ 16 เมื่ อเราจะปลอยลู กธนูมฤตยู
ล มตายเพราะโรคระบาด และ แห งการกั นดารอาหาร คื อลู ก
ถู กผลาญด วยการกั นดารอาหาร ธนู แห งการทําลายในท ามกลาง
ในหมู พวกเจ า อี กหนึ่ งในสาม เจา ซึ่ งเราจะปลอยไปทําลายเจา
ส วนจะล มตายด วยดาบอยู รอบ และเมื่ อเราเพิ่ มการกั นดารอาเจ า และอีกหนึ่ งในสามส วนเรา หารให เจ า และทําลายอาหาร
จะให กระจั ดกระจายไปตามลม หลักของเจาเสีย
ทุกทิศานุ ทิศ และเราจะชักดาบ 17 เราจะส งการกั น ดารอาหาร
ออกไลตามเขาทั้ งหลายไป
และสั ตว ป าร ายมาสู เจ า และ
13 เช นนี้ แหละ ความกริ้ วของ มันจะริ บลูกหลานของเจ าไปเสีย
เราจะมอดลง และเราจะระบาย โรคระบาดและโลหิ ตจะผ านเจ า
ความโกรธของเราจนหมดและ และเราจะนํ า ดาบมาเหนื อ เจ า
พอใจ และเขาทั้ งหลายจะได เราคื อพระเยโฮวาห ได ลั่ นวาจา
ทราบว า เราคื อพระเยโฮวาห เชนนี้ แลว"
ได กล าวเช นนี้ ด วยใจจดจ อเมื่ อ
ทรงสาปแชงภูเขาทั้ งหลาย
ความโกรธของเราตอเขามอดลง
ของอิสราเอล
แลว
พระวจนะของพระเยโฮวาห
14 ยิ่ งกว านั้ น เราจะกระทํา
มาถึงขาพเจาวา
ให เจ าถู กทิ้ งไว ให เสี ยไปเปล าๆ 2"บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย จงมุ ง
และเป นที่ ถู กตํ า หนิ ติ เตี ยน หน าของเจาตรงที่ ภู เขาทั้ งหลาย
ท ามกลางประชาชาติ ทั้ งหลายที่ ของอิ สราเอล และจงพยากรณ
อยู ล อมรอบเจ า และในสายตา กลาวโทษภูเขานั้ น
ของบรรดาผู ที่ ผานไปมา
3และกล าวว า ภู เขาทั้ งหลาย
15 เจ าจะเปนที่ เขาประณามและ ของอิ สราเอลเอ ย จงฟ งพระ
เยยหยัน เปนคําสั่ งสอนและเปน วจนะขององค พระผู เปนเจาพระ
ที่ น าหวาดเสี ยวแก ประชาชาติ ที่ เจ า องค พระผู เป นเจ าพระเจ า

6

(12) ยรม 15:2; อสค 5:2 (13) ยรม 25:12; พคค 4:11 (14) ลนต 26:31-32
(15) พบญ 29:24-28; 1 พกษ 9:7 (16) สดด 7:13 (17) อพย 28:29; ลนต 26:22
(2) ยชว 11:21; อสค 4:7; มคา 6:1-2 (3) อสย 27:9; ยรม 22:29; มคา 6:2
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ตรั ส ดั ง นี้ แก ภู เขาทั้ ง หลายและ นั้ น จะระลึ กถึ งเราท ามกลาง
แก เนินเขา และหวยและหุ บเขา ประชาชาติ ทั้ งหลาย ซึ่ งเขาถู ก
ทั้ งหลายวา ดูเถิด เราจะนําดาบ กวาดไปเป นเชลยนั้ น เพราะใจ
มาเหนื อเจ า
และเราจะทํา ของเราแหลกสลายเนื่ องด วยใจ
ลายปูชนียสถานสูงของเจาเสีย
แพศยาของเขาซึ่ งได พรากจาก
4 แท น บู ชาทั้ งหลายของเจ า จะ เราไป และเนื่ องด วยตาของเขา
รกร าง และพวกรู ปเคารพของ ที่ มองดู รู ปเคารพด วยใจแพศยา
เจ าจะแตกหั กเสี ย และเราจะ นั้ น และเขาจะเกลี ยดตั วเอง
เหวี่ ยงคนที่ ถู กฆ าสั งเวยของเจ า เนื่ องจากความชั่ วร ายซึ่ งเขาได
นั้ นลงตอหนารูปเคารพของเจา
กระทําในสิ่ งที่ น าสะอิ ดสะเอี ยน
5และเราจะวางศพคนอิ สราเอล ทั้ งสิ้ นของเขาดวย
ไวหนารูปเคารพของเขา และเรา 10 เขาจะทราบว าเราคื อพระเยจะกระจายกระดู ก ของเจ า รอบ โฮวาห เรามิ ได พู ดพล อยๆว า
แทนบูชาของเจา
เราจะกระทําการรายนี้ แกเขา"
6เจาอาศัยอยู ที่ ไหนๆ เมืองของ
โรคระบาดในแผนดิน
เจ า จะร า งและปู ช นี ย สถานสู ง 11 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
ของเจ าจะรกร าง ดั งนั้ นแหละ ตรัสดังนี้ วา "จงตบมือและกระแท น บู ช าของเจ า จะร างและรก ทื บเท าของเจ า และกล าวว า
ราง รูปเคารพของเจาจะหักและ อนิ จจาสําหรั บการกระทําอั นน า
สิ้ นสุดลง รูปเคารพทั้ งหลายของ สะอิ ด สะเอี ย นทั้ งสิ้ นแห ง วงศ
เจาจะถูกตัดลง และการงานของ วานอิ สราเอล เหตุ ว าเขาทั้ ง
เจาจะถูกกวาดทิ้ งเสียสิ้ น
หลายจะลมลงดวยดาบ ดวยการ
7และคนที่ ถู กฆ าจะล มลงท าม- กั น ดารอาหารและด วยโรคระกลางเจา และเจาจะทราบว าเรา บาด
คือพระเยโฮวาห
12 ผู ที่ อยู ห า งไกลออกไปจะ
บางคนจะรอดจากความตาย
ตายด วยโรคระบาด ผู ที่ อยู ใกล
8 แต เ ราจะให เ จ า เหลื อ อยู บ า ง ก็ จะล มตายด วยดาบ และผู ที่
เปนบางคน เพื่ อเจาจะมีบางคน เหลื อ อยู และถู ก ล อมไว จะตาย
ท า มกลางประชาชาติ ที่ หนี พ น ดวยการกันดารอาหาร เราจะให
ดาบไป เมื่ อเจาจะกระจายไปอยู ความเกรี้ ยวกราดของเรามีเหนือ
ในประเทศตางๆ
เขาจนกว าจะมอดลง เช นนี้
9แล วคนในพวกเจ าที่ ห นี ไปได แหละ
(4) 2 พศด 14:5; อสค 6:6 (6) อสย 6:11; ยรม 9:19 (7) ยรม 14:18; พคค 2:20-21
(8) อสย 6:13; ยรม 30:11 (9) ลนต 26:40-41; พบญ 4:29 (10) อสค 6:7; 14:22
(11) กดว 24:10; อสย 58:1; ยรม 9:1 (12) อสย 40:2; อสค 5:13; ดนล 9:7
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13 และเจ าจะทราบว า เราคื อ และเราจะไม สงสาร แต เราจะ
พระเยโฮวาห เมื่ อคนที่ ถู กฆ า ตอบสนองต อ วิ ถี ท างทั้ งหลาย
นอนอยู ท ามกลางรู ปเคารพของ ของเจ าแก เจ าเอง และสิ่ งที่
เขารอบแท นบู ชาของเขา บน น าสะอิ ดสะเอี ยนของเจ าจะอยู
เนิ นเขาสู งทุ กแห ง บนยอดเขา ท ามกลางเจ า แล วเจ าจะทราบ
ทั้ งสิ้ น ที่ ใต ต นไม เขี ยวทุ กต น วา เราคือพระเยโฮวาห
และใต ต นโอ กใบดกทุ กต น ไม 5องคพระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส
ว าที่ ใดๆที่ เขาถวายกลิ่ นที่ พึงใจ ดังนี้ วา วิบัติแลววิบัติเลา ดูเถิด
แกรูปเคารพทั้ งสิ้ นของเขา
วิบัติมาถึงแลว
14 และเราจะยื่ นมือของเราออก 6ความสิ้ นสุดมาถึงแลว อวสาน
ตอสู เขา และกระทําให แผนดิน นั้ นมาถึง มันตื่ นขึ้ นตอสู เจา ดู
นั้ นรกร าง และทิ้ งร างตลอดที่ เถิด วิบัติมาถึงแลว
อาศั ยทั้ งสิ้ นของเขา คื อรกร าง 7โอ ชาวแผนดิ นเอย เวลาเช า
มากกว าถิ่ นทุ รกั นดารที่ ไปทาง มาถึ งแล ว เวลามาถึ งแล ว วั น
ดิ บลา แล วเขาจึ งจะรู ว าเราคื อ แห ง ความโกลาหลใกล เข ามา
พระเยโฮวาห"
แล ว และไม ใช เสี ยงโห ร อง
พระเจาทรงพิพากษาอิสราเอล ยินดีที่ บนภูเขา
พระวจนะของพระเยโฮวาห 8บัดนี้ ไมชาแลวเราจะเทความ
เดือดดาลของเราลงบนเจา และ
มาถึงขาพเจาอีกวา
2"เจา บุตรแหงมนุษยเอย องค กระทําใหความโกรธของเราซึ่ งมี
พระผู เป น เจ า พระเจ า ตรั ส กั บ ตอเจาถึงที่ สําเร็จ และเราจะพิแผนดินอิสราเอลดังนี้ วา อวสาน พากษาเจ าตามวิ ถี ทางทั้ งหลาย
ความสิ้ นสุดไดมาถึงทั้ งสี่ มุมของ ของเจา และเราจะตอบสนองเจา
สํา หรั บการกระทํา อั น น า สะอิ ด
แผนดินแลว
3บั ดนี้ บั้ นปลายก็ มาถึ งเจ าแล ว สะเอียนทั้ งสิ้ นของเจา
และเราจะปล อยความโกรธของ 9 นั ยน ต าของเราจะไม เ มตตา
เรามาเหนือเจาทั้ งหลาย และจะ และเราจะไม สงสาร เราจะตอบ
พิ พากษาเจ าตามวิ ถี ทางทั้ ง สนองเจ า ตามวิ ถี ท างทั้ งหลาย
หลายของเจ า และเราจะตอบ ของเจ า และตามการกระทําอั น
สนองการกระทํ า อั นน าสะอิ ด น า สะอิ ดสะเอี ยนของเจ าซึ่ งอยู
ท ามกลางเจ า แล วเจ าจะทราบ
สะเอียนทั้ งสิ้ นของเจาแกเจา
4นัยนตาของเราจะไมเมตตาเจา วา เราคือพระเยโฮวาหผู โบยตี

7

(13) อสค 6:4-7 (14) อสย 5:25; ยรม 48:22 (2) 2 พศด 34:7 (3) อสค 7:8-9
(4) ยรม 13:14 (5) 2 พกษ 21:12-13 (6) ยรม 44:27; ศคย 13:7 (7) ปฐก 19:15
(8) 2 พศด 34:21; สดด 79:6; อสค 9:8 (9) อสย 9:13; มคา 6:9; กท 6:7; วว 20:13
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10 ดูเถิด วันนั้ น ดูเถิด มาถึง จะหนี ไปอยู บนภู เขาเหมื อนนก
แลว เวลาเชาออกมาแลว พลอง เขาแห งหุ บเขา ทุ กคนก็ ร อง
ก็ บานแล ว ความเย อหยิ่ งก็ ผลิ ครวญคราง เพราะความชั่ วช า
ดอก
ของตน
11 ความทารุ ณได เจริ ญเป น 17 มือทั้ งสิ้ นจะออนแอ และเขา
พลองชั่ วร าย จะไม มี ใครเหลื อ ทั้ งหมดจะออนเหมือนน้ํา
อยู เลย ประชาชนของเขาก็ไม มี 18 เขาทั้ งหลายจะคาดเอวไว
สิ่ งของของเขาก็ ไม มี ไม มี ใคร ด วยผ ากระสอบ และความสั่ น
รองคร่ําครวญเผื่ อพวกเขาเลย
สะทานจะครอบเขาไว ความละ12 เวลานั้ นมาถึ งแล ว วั นนั้ นก็ อายจะอยู ที่ ใบหน า ของเขาทุ ก
ใกลเขา อยาใหผู ซื้ อดีใจ อยาให คน และศี รษะของเขาจะล าน
ผู ขายเสียใจ เพราะพระพิโรธอยู หมด
เหนือประชาชนทั้ งสิ้ นของเธอ
19 เขาจะโยนเงิ นของเขาไปใน
13 เพราะว าผู ขายจะไม ได กลั บ ถนน และทองคําของเขาจะถู ก
ไปยังสิ่ งที่ เขาไดขายไป ขณะเมื่ อ เอาออกไปเสีย เงินและทองของ
เขายั งมี ชี วิ ตอยู เพราะว านิ มิ ต เขาไม อาจที่ จะช วยเขาให พ นใน
นั้ นก็ เกี่ ยวข อ งกั บประชาชนทั้ ง วั นแหงพระพิ โรธของพระเยโฮมวล และจะไม หั นกลั บ และ วาห เขาจะใหหายหิว หรือบรรจุ
เพราะความชั่ วชาของเขา จึงจะ ให เต็ มท องด วยเงิ นทองก็ ไม ได
ไมมีผู ใดรักษาชีวิตไวได
เพราะว า เป น สิ่ งที่ สะดุ ด ให เขา
14 เขาได เป าแตรแล ว และได ทําความชั่ วชา
เตรียมทุกอยางไว พรอม แตไม 20 เขานํ า ความง ดง าม แห ง
มีใครเขาสงคราม เพราะวาพิโรธ เครื่ องประดั บของเขามาแสดง
ของเราอยู เหนือประชาชนทั้ งสิ้ น ออกถึงความสงาผาเผย และเขา
ของเธอ
สรางรูปเคารพดวยสิ่ งที่ นาสะอิด
15 ดาบก็ อยู ขางนอก โรคระ- สะเอี ยนและน าเกลี ยดน าชั งของ
บาดและการกั นดารอาหารก็ อยู เขาไว ภายในเครื่ อ งประดั บนั้ น
ข างใน ผู ที่ อยู ในทุ งนาจะตาย เพราะฉะนั้ นเราจะกระทําให สิ่ ง
เสี ยด วยดาบ และผู ที่ อยู ใน นี้ อยู หางไกลจากเขา
เมื องการกั นดารอาหารและโรค 21 และเราจะมอบสิ่ งเหลานั้ นไว
ระบาดจะกินเสีย
ในมือของชนตางดาวใหเปนของ
16 แต ผู หนึ่ งผู ใดที่ รอดตายได ริบ และแกคนชั่ วในแผนดินโลก
(10) อสค 7:6; 1 ธส 5:3 (11) อสย 5:7 (12) 1 คร 7:29-31 (13) ปญจ 8:8
(14) ยรม 4:5; อสค 7:11-12 (15) พบญ 32:23-25 (16) อสร 9:15 (17) ฮบ 12:12
(18) อสย 3:24 (19) 2 พกษ 7:7-8 (20) 1 พศด 29:1-2 (21) 2 พกษ 24:13
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ให เป นของปล นได และเขาทั้ ง ควรแก การกระทําของเขา และ
หลายจะกระทําใหเปนมลทิน
เขาจะทราบว าเราคื อพระเยโฮ22 เราจะหั นหน าของเราไปเสี ย วาห"
จากเขาดวย แลวเขาจึงจะกระทํา
เอเสเคียลนิมิตเห็น
สถานที่ ลั บของเราให มั วหมอง
คนอิสราเอลไหวรูปเคารพ
โจรจะเข า มาในสถานที่ ลั บนั้ น
ต อมาเมื่ อวั นที่ ห า เดื อนที่
และกระทําใหเปนมลทิน
หก ในปที่ หก ขณะที่ ขาพ23 จงทําโซ ตรวน เพราะว า เจ า นั่ งอยู ในเรื อ นของข า พเจ า
แผ นดิ นนั้ นเต็ ม ด วยคดี ที่ แปด และพวกผู ใ หญ ของพวกยู ด าห
เป อนดวยโลหิต และเมืองก็เต็ม นั่ งอยู หน าข าพเจ า พระหั ตถ
ดวยความทารุณ
ขององค พระผู เป น เจ าพระเจ า
24 ฉะนั้ นเราจะนําประชาชาติ ที่ ลงมาบนขาพเจา ณ ที่ นั้ น
ชั่ วรายที่ สุดมาถือกรรมสิทธิ์ บาน 2แลวขาพเจาก็มองดู และดูเถิด
เรื อนของเขา และเราจะให ทิ ฐิ มี สั ณฐานอย างไฟ เบื้ องล าง
ของคนที่ แข็ งแรงนั้ นสิ้ นสุ ดลง ของส วนที่ ม องเห็ น เป นเอวนั้ น
และสถานที่ บริ สุ ท ธิ์ ของเขาจะ เป นไฟ เหนื อเอวขึ้ นไปเหมื อน
เปนมลทิน
ความสุ กปลั่ งประหนึ่ งทองสั ม25 เมื่ อการทําลายมาถึง เขาจะ ฤทธิ์ ที่ แวบวาบ
แสวงหาสันติภาพ แตก็ไมมีเลย
3 ท า นยื่ นส วนที่ มี สั ณฐานเป น
26 วิบัติมาถึงแลว วิบัติจะมาถึง มือนั้ นออกมาจั บผมของขาพเจา
อี ก ข าวลื อจะเกิ ดตามข าวลื อ ปอยหนึ่ ง และพระวิ ญญาณได
เขาจะแสวงหานิ มิ ตจากผู พยา- ยกข าพเจ าขึ้ นระหว างพิ ภพและ
กรณ แต พระราชบั ญญั ติ จะ สวรรค และนําขาพเจามาถึงเยพิ นาศไปจากปุ โรหิ ต และคํา รูซาเล็มในนิมิ ตของพระเจา มา
ปรึ ก ษาจะปลาตไปจากพวกผู ยั งทางเข าประตู ด า นเหนื อของ
ใหญ
ลานชั้ นใน ซึ่ งเป นที่ ตั้ งรู ปของ
27 กษั ตริ ย จะไว ทุ กข และเจ า ความหวงแหน ซึ่ งกระทําใหบังนายจะคลุ มกายด วยความทอด เกิดความหวงแหน
อาลัย และมือของประชาชนแหง 4ดูเถิด สงาราศีของพระเจาของ
แผ นดิ นนั้ นจะสั่ นเทา เราจะ อิ สราเอลก็ อยู ที่ นั่ น เหมื อน
กระทํ า แก เ ขาตามทางของเขา อย างนิ มิ ตที่ ขาพเจ าได เห็ นในที่
และเราจะพิ พากษาเขาตามสม ราบ

8

(22) สดด 10:11 (23) อสค 19:3-6 (24) ยรม 4:7; ฮบก 1:6-10 (25) อสย 57:21
(26) ลนต 26:18; พบญ 32:23 (27) ยรม 52:8-11; อสค 7:4 (1) อสค 1:2; 20:1
(2) อสค 1:4; ดนล 7:9-10 (3) ดนล 5:5; กจ 8:39 (4) อพย 25:22; 2 คร 3:18
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5แล วพระองค ต รั ส กั บข าพเจ า 10 ดั ง นั้ นข า พเจ าจึ งเข าไปและ
ว า "บุ ตรแหงมนุ ษยเอ ย บั ดนี้ ไดเห็น ดูเถิด มีภาพสัตวเลื้ อย
จงเงยหนาขึ้ นไปดูทางทิศเหนือ" คลานในทุกรูปแบบ และสั ตวที่
ข าพเจ าจึ งเงยหน า ขึ้ น มองไปดู พึ งรั งเกี ยจและรู ปเคารพทั้ งสิ้ น
ทางทิ ศเหนื อ และดู เถิ ด ทาง ของวงศวานอิ สราเอลปรากฏอยู
ทิ ศเหนื อของประตู แท นบู ชาใน บนผนังโดยรอบ
ทางเข า รู ปความหวงแหนนี้ อยู 11 และมี พวกผู ใหญ แห ง วงศ
ที่ นั่ น
วานอิ ส ราเอลเจ็ ดสิ บคนยื นอยู
6 และพระองค ตรั ส กั บข า พเจ า ข างหน ารู ปเหล านั้ น และมี ยายิ่ งกว านั้ นอี กว า "บุ ตรแห ง อาซั นยาห บุ ตรชายชาฟานยื น
มนุษยเอย เจาไมเห็นหรือวาเขา อยู ในหมู พวกเขาทั้ งหลาย ต าง
ทําอะไร คื อการกระทําอั นน า ก็ มี กระถางไฟอยู ในมื อ และ
สะอิ ด สะเอี ยนที่ ยิ่ งใหญ ซึ่ งวงศ ควั น หนาทึ บแห ง เครื่ องบู ช าก็
วานอิ สราเอลกระทํากั นอยู ที่ นี่ ขึ้ นไปขางบน
ซึ่ งจะทํ า ให เราออกไปให ไกล 12 แลวพระองคตรัสกั บข าพเจ า
จากสถานบริสุทธิ์ ของเรา แตเจา วา "บุตรแหงมนุษยเอย เจาได
จงหั นกลั บมาอี กแล วจะได เ ห็ น เห็ นแล วมิ ใช หรื อว า พวกผู
สิ่ งที่ น าสะอิ ดสะเอี ยนที่ ยิ่ งใหญ ใหญของวงศ วานอิ สราเอลกระกวานี้ อีก"
ทําอะไรอยู ในที่ มืด ทุกคนตางก็
7และพระองค ทรงนําขาพเจ ามา อยู ในห องรู ปภาพของตนเพราะ
ถึ งประตู ลาน และเมื่ อข าพเจ า เขาทั้ งหลายพู ดว า `พระเยโฮมองดู ดูเถิด ก็เห็นชองหนึ่ งอยู วาห ไ ม ท อดพระเนตรเห็ น เรา
ในกําแพง
พระเยโฮวาห ท รงทอดทิ้ งแผ น
8แล วพระองค ต รั ส กั บข าพเจ า ดินนี้ เสียแลว'"
วา "บุตรแหงมนุษยเอย จงเจาะ 13 พระองค ตรั สกับข าพเจาด วย
เขาไปในกําแพง" และเมื่ อขาพ- วา "เจาจงหันกลับมาอีกแลวเจา
เจ าได เจาะเข าไปในกําแพงแล ว จะเห็ นสิ่ งที่ น าสะอิ ดสะเอี ยนซึ่ ง
ดูเถิด มีประตูอยู ประตูหนึ่ ง
เขากระทํายิ่ งกวานี้ อีก"
9 และพระองค ตรั ส กั บข า พเจ า 14 แล วพระองค ทรงนําข าพเจ า
วา "จงเขาไปดูสิ่ งที่ นาสะอิดสะ- มาถึ ง ทางเข า ประตู พระนิ เวศ
เอี ยนอั นชั่ วร ายซึ่ งเขากระทํากั น ของพระเยโฮวาห ด านเหนื อและ
ที่ นี่ "
ดูเถิด ที่ นั่ นมีผู หญิงหลายคนนั่ ง
(5) ยรม 3:2; ศคย 5:5-11 (6) ยรม 3:6 (7) 1 พกษ 7:12 (8) โยบ 34:22; อสย 29:15
(9) อสค 20:8 (10) อพย 20:4; ลนต 11:10-12 (11) อพย 24:1 (12) อสค 8:6
(13) ยรม 9:3; อสค 8:6, 15; 2 ทธ 3:13 (14) อสค 44:4; 46:9
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รองไหอาลัยเจาพอทัมมุส
ทูตสวรรคของพระเจาอยู เบื้ อง
15 แลวพระองคตรัสกั บข าพเจ า
หลังศัตรูของอิสราเอล
วา "โอ บุตรแหงมนุษยเอย เจา
แล วพระองค ท รงเปล ง
ได เห็ นแล วใช ไหม เจ าจงหั น
พระสุรเสียงดังเขาหูขาพเจา
กลั บมาอี ก แล วจะเห็ น สิ่ งที่ น า ว า "เจ าทั้ งหลายผู เป นพนั ก
สะอิ ดสะเอี ยนยิ่ งกว าสิ่ งเหล านี้ งานทําโทษประจําเมื อง จงเข า
อีก"
มาใกล ให ต างคนถื ออาวุ ธสํา16 แล วพระองค ทรงนําข าพเจ า หรับทําลายมาดวย"
เข ามาในลานชั้ นในแห งพระ 2และ ดูเถิด มีชายหกคนเขามา
นิ เวศของพระเยโฮวาห ดู เถิ ด จากทางประตูบน ซึ่ งหันหนาไป
ตรงประตู พระวิ หารของพระเย- ทางเหนื อ ทุ กคนถื ออาวุ ธสําโฮวาห ระหวางมุข และแทนบูชา หรับฆ ามา มีชายคนหนึ่ งนุ งหม
มี ช ายประมาณยี่ สิ บห า คนหั น ผาปาน หนีบหีบเครื่ องเขียนมา
หลั งให พระวิหารแห งพระเยโฮ- กั บคนเหล านั้ นด วย และเขาทั้ ง
วาห หน าของเขาหั นไปทางทิ ศ หลายเข า ไปยื น อยู ที่ ข า งแท น
ตะวั นออก กําลั งนมั สการพระ ทองสัมฤทธิ์
อาทิตยตรงทิศตะวันออกนั้ น
3 สง า ราศี ของพระเจ า ของอิ ส 17 แลวพระองคตรัสกั บข าพเจ า ราเอลได เ หาะขึ้ นไปจากเครู บ
วา "โอ บุตรแหงมนุษยเอย เจา แล วซึ่ งเปนที่ เคยสถิตไปยังธรณี
ได เห็ นแล วใช ไหม ที่ วงศ วาน ประตู พระนิ เวศ
และพระ
ยู ด าห ก ระทําสิ่ งที่ น า สะอิ ด สะ- องค ตรั สเรี ยกชายผู ที่ นุ งห มผ า
เอี ยนซึ่ งเขากระทําอยู ที่ นี่ เป น ปาน ผู ที่ หนีบหีบเครื่ องเขียน
สิ่ งเล็กนอยหรือ ดวยวาเขากระ- 4 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บเขา
ทําให แผ นดิ นเต็ มไปด วยความ วา "จงผานไปทามกลางนครนั้ น
รุ นแรง และกลั บมายั่ วยุ ให เรา ให ตลอด คื อตลอดท ามกลาง
โกรธแล ว ดู เถิ ด เขาทั้ งหลาย กรุ งเยรู ซาเล็ ม และทําเครื่ อง
เอากิ่ งไมมาแตะจมูกของเขา
หมายไว บนหน า ผากของประ18 เพราะฉะนั้ น เราจะกระทํา ชาชนที่ ถอนหายใจ และร่ํ า ไห
ดวยความพิโรธ นัยนตาของเรา เพราะสิ่ งที่ น าสะอิ ดสะเอี ยนทั้ ง
จะไมปรานี และเราจะไมสงสาร สิ้ นที่ กระทํ า กั น ท า มกลางนคร
แม ว าเขาจะร องด วยเสี ยงอั นดั ง นั้ น"
ใสหูของเรา เราจะไมฟงเขา"
5และพระองค ตรั สกั บคนอื่ นๆ

9

(15) อสค 8:6; 2 ทธ 3:13 (16) 2 พกษ 16:14 (17) ปฐก 6:13; 2 พกษ 21:16
(18) วนฉ 10:13-14; นฮม 1:2 (1) อมส 3:7-8 (2) ยรม 1:15; อสค 10:2
(3) อสค 3:23; 10:4 (4) อพย 12:7; มลค 3:16; 2 คร 1:22 (5) 1 ซมอ 9:15
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ซึ่ งข าพเจ าได ยินว า "จงผ านไป ทอดทิ้ งแผนดินนี้ แลว และพระ
ตลอดนครตามชายคนนั้ นไป เยโฮวาหไมทอดพระเนตรอีก'
และฆ าฟ นเสี ย นั ยน ตาของเจ า 10 สําหรับเรา นัยนตาของเราจะ
อยาไดปรานี และเจาอยาสงสาร ไม ปรานี และเราจะไม สงสาร
เลย
แต เราจะตอบสนองตามการ
6จงฆ าให ตายทั้ งคนแก คน ประพฤติของเขาเหนือศีรษะของ
หนุ มๆ สาวๆ ทั้ งเด็กๆ และผู เขาทั้ งหลาย"
หญิง แตอยาเขาใกลผู ที่ มีเครื่ อง 11 และดู เถิ ด ชายคนที่ นุ งห ม
หมาย และจงเริ่ มต นที่ สถาน ผ าป านหนี บหี บเครื่ องเขี ยนนั้ น
บริสุทธิ์ ของเรา" ดังนั้ นเขาจึงตั้ ง ได นํ า ถ อ ยคํ า กลั บมากล า วว า
ต น กั บพวกคนแก ผู ซึ่ งอยู หน า "ขาพระองคไดกระทําตามที่ พระ
พระนิเวศนั้ น
องคทรงบั ญชาข าพระองค ไว นั้ น
7แล วพระองค ตรั ส กั บพวกเขา แลว"
ว า "จงกระทําให พระนิ เวศเป น
การโปรยไฟแหงการแกแคน
มลทิ น จงทิ้ งผู ที่ ถู กฆ าให เต็ ม
เหนือนครเยรูซาเล็ม
ลาน จงไปเถิด" เขาทั้ งหลายจึง
แล วข าพเจ าก็ มองดู ดู
ออกไปและฆาฟนที่ ในนคร
เถิ ด ที่ ท องฟ าซึ่ งอยู
8ตอมาขณะที่ เขากําลังฆาฟนอยู เหนื อศี รษะของเหล าเครู บ มี
นั้ นเหลือขาพเจาแตลําพัง ขาพ- อะไรปรากฏขึ้ นเหนื อเครู บนั้ น
เจ าก็ ซบหน าลงถึ งดิ น ร องว า เหมื อนไพทู รย มีสั ณฐานคล าย
"อนิจจา องคพระผู เปนเจาพระ พระที่ นั่ ง
เจ า พระองค จะทรงทําลายคน 2และพระองค ตรั สกั บชายที่ นุ ง
อิสราเอลที่ เหลืออยู นั้ นทั้ งสิ้ นใน ห มผ าป านว า "จงเข าไปท ามการที่ พระองค ทรงระบายความ กลางวงล อ ซึ่ งอยู ภายใต เ ครู บ
กริ้ วของพระองค เหนื อเยรู ซ า- จงเอามื อ กอบถ านคุ จากท ามเล็มหรือ"
กลางเหล าเครู บ นําไปโปรย
9แล วพระองค ต รั ส กั บข าพเจ า เหนื อนครนั้ น" และชายคน
ว า "ความชั่ วช าของวงศ วาน นั้ นก็ เข าไปท ามกลางสายตาของ
อิ สราเอลและยู ด าห ใ หญ ยิ่ งนั ก ขาพเจา
แผนดินก็เต็มไปดวยโลหิต และ 3 ฝ า ยเหล า เครู บนั้ นยื นที่ ด า น
ความอยุติธรรมก็เต็มนครเพราะ ขวาของพระนิเวศ ขณะเมื่ อชาย
เขากล าวว า `พระเยโฮวาห ทรง คนนั้ นเขาไป และเมฆก็คลุมอยู

10

(6) กดว 31:15-17; พบญ 2:34 (7) อสค 7:20-22 (8) กดว 14:5; พบญ 9:18
(9) 2 พกษ 17:7; 2 พศด 36:14-16 (10) อสค 9:5 (11) สดด 103:20; อสย 46:10
(1) อสย 21:8-9; ฮบก 2:1 (2) อพย 9:8-10; สดด 18:12 (3) อสค 10:3; 43:4
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เต็มลานชั้ นใน
แสงพลอยเขียว
4และสง าราศี ของพระเยโฮวาห 10 ลั ก ษณะสั ณฐานวงล อ ทั้ งสี่
ก็ ขึ้ น จากเครู บไปยั งธรณี ประตู นั้ นก็ เหมื อนกั น เหมื อนวงล อ
พระนิเวศ และพระนิเวศนั้ นก็มี ซอนในวงลอ
เมฆคลุ มอยู เต็ ม และลานนั้ นก็ 11 เมื่ อวงล อนี้ ไป ก็ ไปได ข าง
เต็ มไปด วยความสุ กใสแห งสง า หนึ่ งข างใดในข างทั้ งสี่ โดยไม
ราศีของพระเยโฮวาห
ต องหั นเลยในเวลาไป ถ าอั น
5 และเสี ยงป ก ของเหล า เครู บ หน ามุ งหน าไปทางไหน วงล อ
นั้ นก็ ไ ด ยิ น ไปถึ ง ลานชั้ นนอก อั น อื่ นก็ ตามไปโดยไม ต องหั น
เหมื อนพระสุ รเสี ยงของพระเจ า ในขณะที่ ไป
ผู ทรงมหิ ทธิ ฤ ทธิ์ เมื่ อพระองค 12 และทั้ งตัว ดานหลัง มือ ปก
ตรัส
และวงล อมี นั ยน ตาเต็ มอยู รอบ
6และต อมาเมื่ อพระองค มี พระ ทั้ งสี่ นั้ นก็มีวงลอของตัว
บั ญชาสั่ งชายที่ นุ งห มผ าป านว า 13 วงลอเหล านั้ น ที่ ขาพเจาได
"จงไปเอาไฟมาจากกลางวงล อ ยิ นกั บหู เขาเรียกว า "โอ วงล อ
และจากกลางเหล าเครู บ" ชาย กังหันเอย"
คนนั้ นก็ เข าไปยืนอยู ขางๆวงล อ 14 มีหนาสี่ หนาทั้ งนั้ น หนาแรก
เหลานั้ น
เป นหน าเครู บ หน าที่ สองเป น
7เครู บตนหนึ่ งได ยื่ นมื อของตน หน ามนุ ษย และหน าที่ สามเปน
ออกมาระหว างเหล าเครู บไปยั ง หน าสิ งโต และที่ สี่ เป นหน านก
ไฟ ซึ่ งอยู ระหว างเหล าเครู บ อินทรี
หยิ บไฟขึ้ นมาบ าง และใส มื อ 15 และเหล าเครู บก็ เหาะขึ้ น
ของชายที่ นุ งหมผาปาน ชายนั้ น เป นสิ่ งที่ มี ชี วิตอยู ที่ ขาพเจ าเคย
ก็นําไฟออกไป
เห็นอยู ริมแมน้ําเคบาร
สิ่ งที่ มีชีวิตอยู (คือเครูบ)
16 เมื่ อเหล าเครู บไป วงล อก็
ตามข างไปด วย และเมื่ อเหล า
เปนตัวแทนพระเจา
8ปรากฏว า ในเหล าเครู บนั้ นมี เครู บกางปกออกเพื่ อบิ นขึ้ นจาก
พิภพ วงล อเหล านั้ นก็ไมหั นไป
อะไรอยู ใตปกอยางมือมนุษย
9และข าพเจ ามองดู ดู เถิ ด มี จากขางๆเหลาเครูบเลย
วงล อ อยู สี่ อั นข า งๆเหล า เครู บ 17 เมื่ อเหลาเครูบหยุดนิ่ ง เหลา
อยู ข า งเครู บ ตนละหนึ่ งวงล อ วงล อก็ หยุ ดนิ่ ง เมื่ อเหล าเครู บ
ลั กษณะของวงล อนั้ นเหมื อ น เหาะขึ้ น เหลาวงลอก็เหาะขึ้ นไป
(4) อสค 10:18 (5) 1 พกษ 7:9 (6) สดด 80:1 (7) มธ 13:41-42 (8) อสค 10:21
(9) ดนล 10:6 (10) สดด 36:6 (11) มธ 8:8-10 (12) วว 4:6 (14) 1 พกษ 7:29
(15) อสค 10:18; ฮชย 9:12 (16) อสค 1:19-21 (17) ปฐก 2:7; รม 8:2; วว 11:11
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ดวย เพราะวาวิ ญญาณของสิ่ งที่ หนาไปทิศตะวันออก ดูเถิด ที่
มีชีวิตอยู นั้ นอยู ในวงลอ
ทางเข าประตู มี ผู ชายอยู ยี่ สิ บห า
18 แล วสง า ราศี ของพระเยโฮ- คน และท ามกลางนั้ นข าพเจ า
วาห ไ ด ไปจากธรณี ประตู พ ระ เห็ นยาอาซั นยาห บุตรชายอั สซู ร
นิเวศ สถิตเหนือเหลาเครูบ
และเป-ลาทียาห บุตรชายเบไน19 เมื่ อเหล าเครู บออกไปก็ กาง ยาห เจานายแหงประชาชน
ป กออกบิ นขึ้ นไปจากพิ ภพ 2 และพระองค ตรั ส กั บข า พเจ า
ท ามกลางสายตาของข าพเจ า ว า "บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย คน
วงล อก็ ตามข างไปด วย และไป เหล านี้ คื อผู ที่ ออกอุ บายทํ า
ยื นอยู ที่ ทางเข าประตู ด านตะวั น ความบาปผิ ด และเป นผู ให คํา
ออกของพระนิ เ วศแห งพระเย- ปรึกษาที่ ชั่ วรายในนครนี้
โฮวาห และสงาราศีของพระเจา 3ผู กล าวว า `เวลายั งไม มาใกล
ของอิ ส ราเอลก็ อ ยู เหนื อ เครู บ เลย ใหเราปลูกบานเถิด นครนี้
เหลานั้ น
เป นหม อขนาดใหญ และเราเป น
20 เหล านี้ เป นสิ่ งที่ มี ชี วิตอยู ซึ่ ง เนื้ อ'
ข า พเจ า ได เ ห็ น ภายใต พระเจ า 4โอ บุตรแหงมนุษยเอย เพราะ
แห งอิ สราเอลที่ ริ มแม น้ํา เคบาร ฉะนั้ นจงพยากรณ กล าวโทษเขา
และข าพเจ าทราบว า เป นเหล า จงพยากรณเถิด"
เครูบ
5พระวิญญาณของพระเยโฮวาห
21 เครู บทุ ก ตนมี สี่ หน า และสี่ ลงมาประทั บบนข าพเจ า และ
ป ก และภายใต ป กมี สั ณฐาน พระองค ตรั สกั บขาพเจ าวา "จง
เหมือนมือมนุษย
กล าวเถิ ดว า พระเยโฮวาห ตรั ส
22 ส ว นสั ณฐานของหน า เหล า ดั งนี้ ว า โอ วงศ วานอิ สราเอล
นั้ น เป นหน าทั้ งรู ปทั้ งตั ว ซึ่ ง เอย เจ าคิดดังนั้ น และเรารู สิ่ ง
ขาพเจาได เห็นที่ ริมแม น้ําเคบาร ทั้ งหลายที่ เขามาในใจของเจา
เครู บทุ กตนออกตรงไปข างหน า 6เจ าได ทวีคนที่ เจ าได ฆาในนคร
ของตน
นี้ และทิ้ งคนที่ ถู กฆ าเต็ มตาม
พวกเจานายที่ มุสา
ถนนหนทางไปหมด
พระวิ ญญาณได ยกข าพ- 7เพราะฉะนั้ นองค พระผู เปนเจา
เจาขึ้ น และนําขาพเจามา พระเจ าจึ งตรั สดั งนี้ ว า คนทั้ ง
ยั งประตู ด านตะวันออกของพระ หลายที่ เจ าได ฆ าซึ่ งเจ าได ทิ้ งไว
นิ เ วศแห ง พระเยโฮวาห ซึ่ งหั น ท ามกลางนครนี้ เขาทั้ งหลาย
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(18) อสค 10:4 (19) อสค 1:17-21 (20) 1 พกษ 6:29-35 (21) อสค 10:8; วว 4:7
(22) ฮชย 14:9 (1) 1 พกษ 18:12 (2) อสธ 8:3; สดด 2:1-2 (3) ยรม 1:11-12
(4) อสค 3:2; ฮชย 6:5 (5) กดว 11:25-26 (6) 2 พกษ 21:16 (7) มคา 3:2-3
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เป นเนื้ อ และนครนี้ เป นหม อ อยู นั้ นสิ้ นสุ ด เลยที เ ดี ย วหรื อ
ขนาดใหญ แตเราจะนําเจาออก พระเจาขา"
มาจากทามกลางนั้ น
คนสัตยซื่อบางคน
8องคพระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส
จะไดรอดพน
ว า เจ ากลั วดาบ และเราจะนํา 14 พระวจนะของพระเยโฮวาห
ดาบมาเหนือเจา
มายังขาพเจาอีกวา
9เราจะนําเจ าออกมาจากท าม- 15 "บุตรแหงมนุ ษยเอย พี่ นอง
กลางนั้ น และมอบเจ าไว ในมื อ ของเจ า คื อพี่ น องของเจ าเอง
ของคนต างด าว และจะทําการ คื อญาติ ที่ มี สิ ทธิ์ ไถ คื น สิ้ นทั้ ง
พิพากษาลงโทษเจา
วงศ วานอิ ส ราเอลหมดด วยกั น
10 เจ าจะถู กดาบล มลง เราจะ คื อบุ คคลที่ ชาวเยรู ซาเล็ มได
ลงโทษเจ าที่ พรมแดนอิ สราเอล กล าวว า `เจ าทั้ งหลายจงเหิ น
และเจ าจะไดทราบว าเราคื อพระ ห างไปจากพระเยโฮวาห แผ น
เยโฮวาห
ดิ นนี้ ทรงมอบไว แก เราเป น
11 นครนี้ จะไม ใ ช หม อขนาด กรรมสิทธิ์ '
ใหญของเจา ที่ เจาจะเปนเนื้ อใน 16 เพราะฉะนั้ น จงกล าวว า
ท ามกลางนั้ น เราจะพิ พากษา `องค พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส
เจาที่ พรมแดนอิสราเอล
ดังนี้ วา แมเราไดยายเขาใหหาง
12 และเจ าจะทราบว า เราคื อ ออกไปอยู ท ามกลางประชาชาติ
พระเยโฮวาห เพราะเจามิไดดํา- ทั้ งหลาย แม เราได กระจายเขา
เนิ นตามกฎเกณฑ ของเรา หรื อ ไปอยู ท ามกลางประเทศทั้ งปวง
ปฏิบัติตามคําตัดสินของเรา แต เราก็จะเปนสถานบริสุทธิ์ อันเล็ก
ได ประพฤติ ตามลั กษณะท าทาง สําหรับเขาในประเทศที่ เขาจะได
ของประชาชาติ ทั้ งหลายที่ อยู ไปอยู '
รอบเจา"
อิสราเอลจะกลับคืนมา
13 อยู มา เมื่ อข าพเจ ากําลั ง
และรับความรอด
พยากรณ อยู เป-ลาที ยาห บุตร 17 เพราะฉะนั้ น จงกล าวว า
ชายเบไนยาห ก็ สิ้ นชี วิ ต แล ว `องค พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส
ข า พเจ าก็ ซบหน า ลงถึ ง ดิ นร อ ง ดังนี้ วา เราจะรวบรวมเจามาจาก
เสี ยงดั งว า "องค พระผู เป นเจ า ชนชาติทั้ งหลาย และชุมนุมเจา
พระเจา เจาขา พระองคจะทรง จากประเทศที่ เจ า กระจั ดกระกระทํา ให ค นอิ ส ราเอลที่ เหลื อ จายไปอยู นั้ น และเราจะมอบ
(8) โยบ 3:25; สภษ 10:24 (9) พบญ 28:36; 2 พกษ 24:4 (10) 2 พกษ 25:19-21
(11) อสค 11:3 (12) ลนต 26:40; 1 พกษ 11:33 (13) กดว 14:35-37; พบญ 7:4
(15) ยรม 24:1-5; อสย 65:5 (16) ลนต 26:44; พบญ 30:3 (17) อสค 28:25
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แผนดินอิสราเอลใหแกเจา'
ไปจากกลางนคร ไปสถิตอยู บน
18 และเขาจะมาที่ นั่ น เขาจะเอา ภู เ ขาซึ่ งอยู ทางด า นตะวั น ออก
สิ่ งที่ น ารั งเกี ยจทั้ งสิ้ นของเมื อง ของนครนั้ น
นั้ น และสิ่ งที่ น าสะอิ ดสะเอี ยน 24 ต อมา พระวิ ญญาณได ยก
ทั้ งสิ้ น ของเมื องนั้ นออกไปเสี ย ข าพเจ าขึ้ น และนําข าพเจ ามา
จากที่ นั่ น
ด วยนิ มิ ตโดยพระวิ ญญาณของ
19 และเราจะให จิ ต ใจเดี ยวแก พระเจ าถึ งเมื องเคลเดี ย มาสู
เขา และเราจะบรรจุจิตวิญญาณ พวกที่ ถูกกวาดไปเปนเชลย แลว
ใหม ไว ในเจ า เราจะนําใจหิ น นิ มิ ตที่ ข าพเจ าได เ ห็ น นั้ นก็ ขึ้ น
ออกไปเสียจากเนื้ อของเขา และ ไปจากขาพเจา
จะใหใจเนื้ อแกเขา
25 ข าพเจ าจึ งได บอกถึ งบรรดา
20 เพื่ อเขาจะดํ า เนิ นตามกฎ สิ่ งต า งๆซึ่ งพระเยโฮวาห ท รง
เกณฑของเรา และรักษากฎของ สํา แดงแก ข าพเจ า ให พวกที่ ถู ก
เราและกระทําตาม เขาทั้ งหลาย กวาดไปเปนเชลยทราบ
จะเปนประชาชนของเรา และเรา
หมายสําคัญถึงเวลาที่ ยูดาห
จะเปนพระเจาของเขาทั้ งหลาย
ออกจากเยรูซาเล็ม
21 แต คนเหล า นั้ น ที่ ใจของเขา
พระวจนะของพระเยดํ า เนิ น ตามจิ ต ใจแห ง สิ่ งที่ น า
โฮวาหมาถึงขาพเจาวา
รั งเกี ยจของเขาและสิ่ งที่ น าสะ- 2"บุตรแหงมนุษยเอย เจาอาศัย
อิ ดสะเอี ยนของเขา เราจะตอบ อยู ท ามกลางวงศ วานที่ มั กกบฏ
สนองต อ วิ ถี ท างของเขาเหนื อ ผู มีตาเพื่ อดู แตดูไมเห็น ผู มีหู
ศี รษะของเขาเอง องค พระผู เพื่ อฟง แตฟงไมไดยิน เพราะ
เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้ แหละ"
เขาทั้ งหลายเป น วงศ วานที่ มั ก
สงาราศีของพระเจา
กบฏ
ออกจากกลางนครเยรูซาเล็ม
3เพราะฉะนั้ น บุ ตรแห งมนุ ษย
เอ ย เจ าจงจั ดเตรี ยมข าวของ
เอเสเคียลถูกนํากลับไปยัง
สํา หรั บตนเพื่ อการถู กกวาดไป
เมืองเคลเดีย
22 แล วเหล าเครู บก็ กางป กออก เปนเชลย และจงไปเปนเชลยใน
วงล อก็ อยู ขางๆ และสง าราศี เวลากลางวั น ท า มกลางสายตา
ของพระเจ าของอิ ส ราเอลก็ อ ยู ของเขา เจาจะตองไปเปนเชลย
จากสถานที่ ของเจ าไปยั ง อี ก ที่
เหนือสิ่ งเหลานั้ น
23 สงาราศี ของพระเยโฮวาห ขึ้ น หนึ่ งในสายตาของเขา บางทีเขา

12

(18) อสค 11:21 (19) พบญ 30:6; 2 พศด 30:12 (20) สดด 105:45 (21) ปญจ 11:9
(22) อสค 1:19-20 (23) มธ 23:37-24:2 (24) 2 พกษ 2:16 (25) อสค 2:7; 3:4
(2) พบญ 9:7; สดด 78:40; อสย 1:23 (3) ยรม 13:1; อสค 33:11; ลก 13:8-9
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อาจจะพินิจพิเคราะหดูได แมวา นั้ น ได พู ดกั บเจ ามิ ใช หรื อว า
เขาเปนวงศวานที่ มักกบฏ
`เจาทําอะไร'
4เจ าจงเอาข าวของของเจ าออก 10 จงกลาวแกเขาว า `องค พระ
มาในเวลากลางวันทามกลางสาย ผู เป น เจ า พระเจ า ตรั ส ดั ง นี้ ว า
ตาของเขา เหมื อนข าวของเพื่ อ ภาระเกี่ ยวกั บเจ านายคนนั้ นใน
การถูกกวาดไปเปนเชลย เจาจง เยรู ซาเล็ ม และวงศ วานอิ สราออกไปในเวลาเย็ นท า มกลาง เอลทั้ งหมดซึ่ งอยู ในนครนั้ น'
สายตาของเขา ออกไปอย างผู 11 จงกล าวว า `ข าพเจ าเป น
ถูกกวาดไปเปนเชลย
หมายสําคั ญสําหรั บท าน ที่
5 จงเจาะกํ า แพงท า มกลางสาย ข าพเจ าได กระทําแล วนี้ เขาทั้ ง
ตาของเขา แล วออกไปตามรู หลายจะถู กกระทําอยางเดียวกัน
กําแพงนั้ น
เขาจะถูกกวาดไปเปนเชลย'
6 จงยกข าวของใส บ าของเจ า 12 และเจ านายคนนั้ นผู อยู
ท ามกลางสายตาของเขา แล ว ท ามกลางเขาจะยกข า วของขึ้ น
แบกออกไปในเวลามื ด เจ าจง ใสบาในเวลามืดและออกไป เขา
คลุ มหน าเสี ย อย าให เห็ นแผ น ทั้ งหลายจะเจาะกํา แพงและนํา
ดิ น เพราะเรากระทําเจ าใหเป น ออกไปทางนั้ น ทานจะคลุมหนา
หมายสํา คั ญแก วงศ วานอิ สรา- ของท าน เพื่ อว าท านจะไม แล
เอล"
เห็นแผนดินดวยตาของทานเอง
7ข าพเจาก็ กระทําตามที่ ขาพเจ า 13 และเราจะกางข ายของเรา
รับบัญชามา ขาพเจานําขาวของ คลุมทาน และทานจะติดกับของ
ออกมาในเวลากลางวัน เหมือน เรา และเราจะนําท านเข าไปใน
ข าวของเพื่ อการถู กกวาดไปเป น บาบิโลนแผนดินของคนเคลเดี ย
เชลย ในเวลาเย็นขาพเจาก็เจาะ ถึ งกระนั้ นท า นจะยั งแลไม เห็ น
กํา แพงด วยมื อ ของข า พเจ าเอง แผนดินนั้ น และทานจะตองตาย
ขาพเจาออกไปในเวลามืด แบก ที่ นั่ น
สั ม ภาระของข า พเจ า ไปท า ม- 14 บรรดาผู ที่ อยู รอบท า นนั้ น
กลางสายตาของเขา
เราจะกระจายเขาไปตามลมทุ ก
8ในเวลาเชา พระวจนะของพระ ทิ ศานุ ทิ ศ รวมทั้ งผู ช วยและ
เยโฮวาหมาถึงขาพเจาวา
บรรดากองทั พของท านด วยและ
9"บุ ตรแหงมนุษย เอย วงศ วาน เราจะชักดาบออกไลตามเขาไป
อิ ส ราเอลคื อวงศ วานที่ มั ก กบฏ 15 และเมื่ อเราให เขากระจั ด
(4) อสค 12:12 (5) 2 พกษ 25:4 (6) 1 ซมอ 28:8 (7) ยรม 32:8-12; มธ 21:6-7
(8) อสค 12:1-3 (10) 2 พกษ 9:25 (11) ยรม 15:2 (12) 2 พกษ 25:4; ยรม 39:4
(13) โยบ 19:6; สดด 11:6 (14) 2 พกษ 25:4-5; อสค 5:2 (15) สดด 9:16
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กระจายไปอยู ท า มกลางประชา 20 และเมื องที่ มี คนอาศั ยอยู จะ
ชาติ และกระจายเขาไปตาม ถู กทิ้ งไว เสี ยเปล า และแผ น
ประเทศตางๆ เขาจึงจะทราบวา ดิ นนั้ นก็ จะรกร าง และเจ าจะ
เราคือพระเยโฮวาห
ทราบวาเราคือพระเยโฮวาห"
16 แต เ ราจะละบางคนในพวก 21 พระวจนะของพระเยโฮวาห
เขาไว จากดาบ จากการกั นดาร มาถึงขาพเจาวา
อาหาร และจากโรคระบาด เพื่ อ 22 "บุตรแหงมนุษยเอย สุภาษิต
เขาจะได เล าถึ งการกระทําอั นน า ซึ่ งเจ าทั้ งหลายมี ที่ กล าวถึ งแผ น
สะอิ ดสะเอี ยนทั้ งสิ้ นของเขา ดิ นอิ สราเอลว า `วั นนั้ นก็ ไกล
ท า มกลางประชาชาติ ซึ่ งเขาไป ออกไป และนิ มิ ตทุ กเรื่ องก็
อยู นั้ น และเขาจะทราบว า เรา เหลว' นั้ น เจาหมายวากระไร
คือพระเยโฮวาห"
23 เพราะฉะนั้ น จงบอกเขาว า
การเปนเชลยและ
`องค พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส
ดั งนี้ ว า เราจะให สุ ภาษิ ตบทนี้
การรางเปลาใกลเขามาแลว
17 พระวจนะของพระเยโฮวาห สิ้ นสุ ดเสี ยที เขาจะไม ใช เป น
สุ ภาษิ ตอี กในอิ สราเอล แต จง
มาถึงขาพเจาอีกวา
18 "บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย จงรั บ กล าวแก เขาว า วั นนั้ นก็ ใกล แค
ประทานอาหารของเจ าด วยตั ว คืบ และนิมิตทุกเรื่ องก็จะสําเร็จ
สั่ น และดื่ มน้ํา ด วยความสะทก 24 เพราะจะไม มี นิ มิ ตปลอม
สะทานและดวยความระมัดระวัง หรือคําทํานายประจบประแจงใน
19 และกล า วแก ประชาชนของ วงศวานอิสราเอลอีกเลย
แผ นดิ นนั้ นว า องค พระผู เป น 25 แตเราคือพระเยโฮวาหจะพูด
เจ า พระเจ า ตรั ส ดั ง นี้ เกี่ ยวกั บ คําที่ เราจะพู ด และจะต องเป น
พลเมื องแห งกรุ งเยรู ซาเล็ มและ ไปตามคํานั้ น จะไมลาชาตอไป
เกี่ ยวกั บ แผ น ดิ น อิ สราเอลว า อี ก แต องค พระผู เป นเจ าพระ
เขาจะรั บประทานอาหารของเขา เจาตรัสวา โอ วงศวานที่ มักกบฏ
ดวยความระมัดระวัง และดื่ มน้ํา เอ ย ในสมั ยของเจ านี่ แหละ
ด วยอกสั่ นขวั ญหาย เพราะว า เราจะลั่ นวาจาและจะกระทําตาม
สารพั ดที่ มีอยู ในแผนดินของเขา นั้ น'"
จะสู ญหายไปหมด เนื่ องด วย 26 พระวจนะของพระเยโฮวาห
ความรุ นแรงของคนทั้ งปวงที่ อยู มายังขาพเจาอีกวา
27 "ดู เถิ ด บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย
ในแผนดินนั้ น
(16) อสค 6:8-10 (18) ลนต 26:26 (19) 1 พกษ 17:10-12 (20) อสย 3:26; 7:23
(22) ยรม 23:33-40 (23) ยอล 2:1; ศฟย 1:14 (24) 1 พกษ 22:11-13
(25) กดว 14:28-34; อสย 14:24; ดนล 9:12 (27) อสย 28:14-15; ดนล 10:14
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วงศ วานของอิ ส ราเอลกล า วว า 6เขาทั้ งหลายเห็ นนิ มิ ตเท็ จและ
`นิ มิ ตที่ เขาเห็ นเป นเรื่ องของอี ก ทํานายมุ สา เขากล าวว า `พระ
หลายวันขางหนา และเขาพยา- เยโฮวาหตรัสวา' ในเมื่ อพระเยกรณถึงเวลาที่ หางไกลโนน'
โฮวาห มิ ได ทรงใช เขาไป เขา
28 เพราะฉะนั้ น จงกลาวแกเขา ทําให คนอื่ นหวั งว าเขาจะรั บรอง
ว า องค พระผู เป นเจ าพระเจ า ถอยคําของเขา
ตรั สดั งนี้ วา บรรดาถ อยคําของ 7เจ าได เคยเห็ นนิ มิ ตเท็ จ และ
เราจะไมล าช าอี กต อไปเลย แต เคยทํานายมุสามิใชหรือ ในเมื่ อ
วาจาที่ เราลั่ นออกมานั้ นจะต อง เจ ากล าวว า `พระเยโฮวาห ตรั ส
เป นไปจริ ง องค พระผู เป นเจ า วา' ทั้ งที่ เรามิไดพูดเลย"
พระเจาตรัสดังนี้ แหละ"
8เพราะฉะนั้ นองค พระผู เปนเจา
บรรดาผู พยากรณเท็จ
พระเจ าตรั สดั งนี้ วา "เพราะเจ า
กล าวเท็ จ และได เห็ น นิ มิ ตมุ ส า
ตองระวังตัว
พระวจนะของพระเยโฮ- องค พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส
ว า เพราะฉะนั้ นดู เถิ ด เราเป น
วาหมาถึงขาพเจาวา
2"บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย เจ าจง ปฏิปกษกับเจา
พยากรณ ก ล า วโทษผู พยากรณ 9มื อของเราจะต อสู ผู พยากรณ
ของอิ สราเอลที่ พยากรณ และ ผู เห็ นนิ มิ ตเท็ จและผู ให คําทํากล าวแก คนเหล านั้ นที่ พยากรณ นายมุ สา เขาจะไม ได เข าอยู ใน
ตามอําเภอใจของตนว า `จงฟ ง สภาแห งประชาชนของเรา หรือ
ขึ้ น ทะเบี ยนอยู ในทะเบี ยนของ
พระวจนะของพระเยโฮวาห'
3องคพระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส วงศวานอิสราเอล และเขาจะไม
ดั งนี้ วา วิบัติ แก ผู พยากรณโฉด ไดเขาในแผนดินอิสราเอล และ
เขลา ผู ติ ดตามวิ ญญาณของตน เจ า จะทราบว า เราคื อ องค พระ
ผู เปนเจาพระเจา
เอง และไมเคยไดเห็นอะไรเลย
4โอ อิสราเอลเอย ผู พยากรณ 10 เพราะวา เออ เพราะวาเขา
ของเจ าเหมื อนสุ นั ขจิ้ งจอก ทั้ งหลายได นําประชาชนของเรา
ใหหลง โดยกลาววา `สันติภาพ'
ทามกลางสิ่ งปรักหักพัง
5เจาไมไดขึ้นไปถึงที่ ชํารุด และ เมื่ อไม มี สั นติ ภาพเลย และ
ไม ได สร างรั้ วตนไม เพื่ อวงศวาน เพราะว า เมื่ อมี คนสร า งกํา แพง
อิ สราเอล เพื่ อให ตั้ งอยู ได ใน ดูเถิด คนอื่ นก็ฉาบดวยปูนขาว
11 จงกล า วแก ผู ที่ ฉาบปู น ขาว
สงครามในวันแหงพระเยโฮวาห

13

(28) อสค 12:23-25 (2) 2 พศด 18:18-24; อสย 9:15 (3) ยรม 23:1; มธ 23:13-29
(4) พซม 2:15; มคา 2:11 (5) อพย 17:9-13 (6) พคค 2:14 (7) อสค 13:2-3
(8) ยรม 50:31-32 (9) สดด 101:7 (10) 2 พกษ 21:9 (11) โยบ 27:21; สดด 11:6
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นั้ นวา กําแพงนั้ นจะพัง จะมีฝน สั นติ ภาพ องค พระผู เป นเจ า
ตกท วม และเจ า โอ ลู กเห็ บ พระเจาตรัสดังนี้ แหละ
ใหญ เอ ย จะตกลงมา และลม 17 เจา บุตรแหงมนุษยเอย เจา
พายุจะฉีกมัน
จงมุ งหน า ต อ สู บรรดาบุ ตรสาว
12 ดูเถิด เมื่ อกําแพงพังลง เขา แห งชนชาติของเจา ผู พยากรณ
จะไม พู ดกั บท านหรื อว า `ปู น ตามอําเภอใจของตนเอง จง
ขาวที่ เจ าได ฉาบนั้ น อยู ที่ ไหน พยากรณกลาวโทษเขา
เลา'
18 และกล าวว า องค พระผู
13 เพราะฉะนั้ นองค พระผู เป น เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า
เจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า เรา วิ บัติ แห งหญิ งที่ เย็ บปลอกไสยจะกระทําให ลมพายุ ฉี กมั นด วย ศาสตร สํ า หรั บใส ช อ งแขนเสื้ อ
ความกริ้ วของเรา และดวยความ ทั้ งสิ้ น และทําผ าคลุ มศี รษะให
โกรธของเราจะมี ฝนท วม ด วย คนทุกขนาดเพื่ อลาวิญญาณ เจา
ความกริ้ วของเราจะมี ลู ก เห็ บ จะล าวิ ญญาณซึ่ งเป นของประใหญทําลายเสีย
ชาชนของเรา และจะรั กษาวิ ญ14 และเราจะพั ง กํา แพงซึ่ งเจ า ญาณอื่ นๆให คงชี วิ ตอยู เพื่ อผล
ฉาบด วยปู นขาวนั้ น และให พั ง กําไรของเจาหรือ
ลงถึ งดิ น รากกําแพงนั้ นจึ งจะ 19 เจ าจะกระทําให เรามั วหมอง
ปรากฏ เมื่ อกําแพงพั ง เจาทั้ ง ทามกลางประชาชนของเรา ดวย
หลายจะพิ นาศอยู ที่ กลางกําแพง เห็ น แก ข าวบาร เ ลย เพี ยงหลาย
และเจ าจะทราบว า เราคื อพระ กํามื อ และขนมป งเพี ยงหลาย
เยโฮวาห
ชิ้ น เพื่ อสั งหารคนที่ ไม สมควร
15 เราจะให ความพิ โรธของเรา จะตาย และไว ชี วิตคนที่ ไม ควร
สําเร็ จบนกําแพง และบนคน จะมี ชี วิ ตอยู โดยการมุ สาของ
เหล า นั้ นที่ ฉาบกํา แพงด วยปู น เจ า ต อประชาชนของเราที่ ฟ ง
ขาว และเราจะพู ดกั บเจ าว า คํามุสานั้ น
`กําแพงไม มี อี กแล ว ผู ที่ ฉาบ 20 ด วยเหตุ นี้ องค พระผู เป น
ปูนขาวก็ไมมีดวย'
เจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า ดู เถิ ด
16 คื อผู พยากรณ แห งอิ สราเอล เราต อ สู ปลอกไสยศาสตร ของ
ซึ่ งพยากรณเกี่ ยวถึ งกรุ งเยรู ซา- เจา ซึ่ งเจาใชล าวิญญาณเพื่ อให
เล็ ม และได เ ห็ นนิ มิ ต แห ง สั นติ เขาบิ นไป และเราจะฉี กปลอก
ภาพของเมื องนั้ น ในเมื่ อไม มี ไสยศาสตร นั้ นเสี ยจากแขนของ
(12) พบญ 32:37; วนฉ 9:38 (13) ลนต 26:28; สดด 107:25 (14) สดด 11:3
(15) นหม 4:3; สดด 62:3 (16) ยรม 5:31; อสค 13:10 (17) วนฉ 4:4; 2 พกษ 22:14
(18) ยรม 4:10; 2 ทธ 4:3 (19) 1 ซมอ 2:16-17; สภษ 28:21 (20) อสค 13:8-9
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เจ าทั้ งหลาย และเราจะปล อย ความชั่ วชาไวขางหนาเขา ควรที่
วิญญาณเหลานั้ นไป คือวิญญาณ เราจะยอมตัวใหเขาถามเราหรือ
ที่ เจาลาเพื่ อใหเขาบินไป
4เพราะฉะนั้ นจงพู ดกั บเขาและ
21 ผ า คลุ ม ของเจ า เราก็ จะฉี ก กล าวแก เขาว า องค พระผู เป น
เสียด วย และชวยประชาชนของ เจาพระเจาตรัสดังนี้ วา คนใดใน
เราให พ นจากมื อของเจ า และ วงศ วานอิ สราเอลเอารู ปเคารพ
เขาจะไม เปนเหยื่ อในมื อของเจา ของเขาไวในใจ และวางสิ่ งที่ สะตอไป และเจาจะทราบวาเราคือ ดุ ดให ทําความชั่ วช าไว ข างหน า
พระเยโฮวาห
เขาและยั งมาหาผู พยากรณ เรา
22 เพราะเจ า ได ก ระทํ า ให ค น คื อ พระเยโฮวาห จะตอบเขาเอง
ชอบธรรมทอใจดวยการมุสา ทั้ ง ด วยเรื่ องรู ปเคารพมากมายของ
ที่ เราไม ได กระทําให เขาเศร าใจ เขานั้ น
เลย และเจาได ทําใหมือของคน 5เพื่ อเราจะได ยึดจิ ตใจของวงศ
ชั่ วแข็ งแรงขึ้ น เพื่ อมิ ให เขาหั น วานอิสราเอล ผู เหินห างไปจาก
กลั บจากทางชั่ วของเขา โดย เราทุ ก คนด วยเรื่ องรู ป เคารพ
สัญญาวาเขาจะไดชีวิตรอด
ของเขา
23 เพราะฉะนั้ นเจ าจะไม ได เห็ น 6 เพราะฉะนั้ นจงกล า วแก วงศ
เรื่ องเหลวไหลหรื อทํา นายเหตุ วานอิ สราเอลว า องค พระผู
การณ ในอนาคตอี ก ด วยว าเรา เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ วา จง
จะช วยประชาชนของเราให พ น กลั บใจและหั นกลั บจากรู ปเคาจากมือของเจา แลวเจาจะทราบ รพของเจ าเสี ย และจงหั นหน า
วาเราคือพระเยโฮวาห"
ของเจ า เสี ยจากบรรดาสิ่ งที่ น า
พระเจาทรงตักเตือน
สะอิดสะเอียนของเจา
7เพราะว าคนใดในวงศ วานอิ สพวกผู ใหญของอิสราเอล
พวกผู ใหญ ของอิ สรา- ราเอล หรื อคนต างด าวคนใดที่
เอลบางคนมาหาข าพ- อาศั ยอยู ในอิ สราเอล ผู ซึ่ งแยก
ตั วเขาจากเรา ยึ ดเอารู ปเคารพ
เจา และมานั่ งอยู หนาขาพเจา
2 และพระวจนะของพระเยโฮ- ของเขาไวในใจของเขา และวาง
สิ่ งที่ สะดุ ด ให ทํา ความชั่ วช า ไว
วาหมาถึงขาพเจาวา
3"บุตรแหงมนุษยเอย คนเหลา ตรงหนาของเขา แลวยังจะมาหา
นี้ ไ ด ยึ ดเอารู ปเคารพของเขาไว ผู พยากรณ เพื่ อขอถามเขาเกี่ ยว
ในใจ และวางสิ่ งที่ สะดุ ดให ทํา กั บเรา เราคื อพระเยโฮวาห จะ

14

(21) อสค 13:9 (22) ยรม 4:10 (23) พบญ 18:20; มคา 3:6 (1) 2 พกษ 6:32
(2) 1 พกษ 14:4; อมส 3:7 (3) ยรม 17:1-2; อฟ 5:5 (4) 1 พกษ 21:20-25
(5) ฮชย 10:2; ศคย 7:11-14 (6) 1 ซมอ 7:3; 1 พกษ 8:47 (7) อพย 12:48
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ตอบเขาเอง
เราก็ จะเหยี ยดมื อ ของเราออก
8และเราจะมุ งหน าของเราต อสู เหนือแผนดินนั้ น และจะทําลาย
คนนั้ น เราจะทําให เขาเป น อาหารหลั กเสี ย และจะส งการ
หมายสํ า คั ญและเป น คํ า ภาษิ ต กั น ดารอาหารมาเหนื อแผ นดิ น
และจะตั ดเขาออกเสี ยจากทาม- นั้ น และจะตั ดมนุ ษย และสั ตว
กลางประชาชนของเรา และเจ า ออกเสียจากแผนดินนั้ น
จะทราบวาเราคือพระเยโฮวาห
14 ถึงแมวามนุษยทั้ งสามนี้ คือ
9 และถ า ผู พยากรณ ถู ก หลอก โนอาห ดาเนียล และโยบ อยู ใน
ลวงกล าวคําหนึ่ งคําใด เราคื อ แผ นดินนั้ น เขาก็จะเอาแตชี วิต
พระเยโฮวาห ได ลวงผู พยากรณ ของตนให พ นเท านั้ น
ออก
คนนั้ น และเราจะเหยียดมือของ มาด วยความชอบธรรมของเขา
เราออกต อสู เขา และจะทําลาย องค พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส
เขาเสี ยจากท ามกลางอิ สราเอล ดังนี้
ประชาชนของเรา
15 ถ าเรากระทํา ให สั ตว ร ายทั้ ง
10 เขาทั้ งหลายจะต อ งทนรั บ หลายผานแผนดินนั้ น และพวก
โทษเพราะความชั่ วช า ของเขา มันทําใหแผนดินเสียไป เพื่ อให
โทษของผู พยากรณและโทษของ เป นที่ รกร าง จนไม มี ผู ใดผ าน
ผู ขอถามจะเหมือนกัน
เขาไปไดเพราะสัตวรายนั้ น
11 เพื่ อว าวงศ วานอิ ส ราเอลจะ 16 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
ไม หลงเจิ่ นไปจากเราอี ก หรื อ ตรั สว า เรามี ชี วิตอยู แน ฉั นใด
ไม กระทํา ตั วให ม ลทิ น ด วยการ แม วาบุ รุ ษทั้ งสามอยู ในแผ นดิ น
ละเมิ ดทั้ งหลายของตนอี ก แต นั้ น เขาทั้ งหลายจะชวยบุตรชาย
เขาทั้ งหลายจะเป นประชาชน หญิงใหรอดพนไมได เฉพาะตัว
ของเรา และเราจะเป นพระเจ า เขาเองจะรอดพ นไปได แต
ของเขา องค พระผู เป นเจ าพระ แผนดินนั้ นจะรกรางเสีย
เจาตรัสดังนี้ "
17 หรื อ ถ า เรานํา ดาบมาเหนื อ
นครเยรูซาเล็มจะไมรอดพน
แผนดินนั้ น และกลาววา `ดาบ
12 และพระวจนะของพระเยโฮ- เอ ย จงผ านแผ นดิ นนั้ นไปโดย
ตลอด' เพื่ อเราจะตัดมนุษยและ
วาหมาถึงขาพเจาอีกวา
13 "บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย เมื่ อ สัตวออกเสียจากแผนดินนั้ น
แผ น ดิ น กระทํ า บาปต อเราโดย 18 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
ประพฤติ ละเมิ ดอย างน าเศร าใจ ตรัสวา แมบุรุษทั้ งสามจะอยู ใน
(8) อสค 15:7 (9) 2 ซมอ 12:11-12 (10) ปฐก 4:13; กดว 5:31 (11) พบญ 13:11
(13) อสร 9:6; อสย 24:20 (14) ปฐก 6:8; ฮบ 11:7 (15) ลนต 26:22; 1 พกษ 20:36
(16) มธ 18:19-20; ยก 5:16 (17) ลนต 26:25; ยรม 25:9 (18) อสค 14:14
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นั้ น เรามีชี วิตอยู แนฉันใด เขา เห็ นทางและการกระทําของเขา
ทั้ งหลายจะชวยบุตรทั้ งชายหญิง เจ าจะเบาใจในเรื่ องการร ายซึ่ ง
ให รอดพ นไม ได เฉพาะตั วเขา เราไดนํามาเหนือเยรูซาเล็ม คือ
เองจะรอดพนไปได
บรรดาสิ่ งที่ เราได นํ า มาเหนื อ
19 หรื อถ าเราส งโรคระบาดเข า นครนั้ น
มาในแผ นดิ นนั้ น และเทความ 23 คนเหล านั้ นจะทําให เจ าเบา
เดื อดดาลของเราออกเหนื อ ใจ เมื่ อเจ าได เห็ นทางและการ
เมื องนั้ นด วยโลหิ ต เพื่ อตั ด กระทําทั้ งหลายของเขาแลว และ
มนุ ษย และสั ตว ออกเสี ยจาก เจ าจะทราบว า เรามิ ได กระทํา
แผนดินนั้ น
บรรดาสิ่ งที่ เราได กระทําไว แล ว
20 ถึ งแม ว า โนอาห ดาเนี ยล ในนครนั้ นดวยปราศจากเหตุ ผล
และโยบอยู ในแผ นดิ นนั้ น องค องค พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส
พระผู เปนเจาพระเจาตรัสวา เรา ดังนี้ แหละ"
มีชีวิตอยู แนฉันใด เขาทั้ งหลาย
เยรูซาเล็มถูกทําลายเหมือน
จะช วยบุ ตรทั้ งชายหญิ งให รอด
ตนองุ นที่ ถูกไฟเผาเสีย
พนไมได เขาจะชวยเฉพาะชี วิต
พระวจนะของพระเยโฮของเขาให รอดพ นได ด วยความ
วาหมาถึงขาพเจาวา
ชอบธรรมของเขา
2"บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย ต นเถา
21 เพราะองคพระผู เปนเจ าพระ องุ นวิ เศษกว าต นไม อื่ น และ
เจาตรัสดังนี้ วา จะรุนแรงยิ่ งกวา วิ เศษกวาไม กิ่ งหนึ่ งซึ่ งอยู ท ามนั้ นสักเทาใด เมื่ อเราสงการพิ- กลางตนไมในปาหรือ
พากษาอั นร ายกาจทั้ งสี่ ประการ 3 เขาเอาไม ต นเถาองุ นไปทํา
ของเรามาเหนื อกรุ ง เยรู ซาเล็ ม อะไรบ างหรื อ คนเอาไปทําขอ
คือดาบ การกันดารอาหาร สัตว สําหรับแขวนภาชนะอันใดหรือ
ร ายและโรคระบาด เพื่ อตั ด 4ดู เถิ ด เขาใช เป นฟ นใส ไฟ
มนุ ษย และสั ตว ออกเสี ยจาก เมื่ อไฟไหม ป ลายทั้ งสองแล ว
เมืองนั้ น
กลางก็เปนถาน จะใชประโยชน
22 ดู เถิ ด แม จะมี คนรอดตาย อะไรไดหรือ
เหลื ออยู ในนครนั้ น นําเอาบุตร 5ดูเถิด เมื่ อมันยังดีอยู ก็มิไดใช
ชายและบุ ต รสาวทั้ งหลายของ ประโยชน อะไร เมื่ อถู กไฟไหม
เขาออกมา ดู เถิ ด เมื่ อเขาทั้ ง เป นถานแล วยิ่ งมีประโยชน น อย
หลายออกมาหาเจ า เจ าจะได ลง จะใชทําอะไรไดบางเลา

15

(19) อสค 5:12 (20) โยบ 5:19-24 (21) ยรม 15:2-3 (22) พบญ 4:31; อสย 6:13
(23) ปฐก 18:22-33; พบญ 8:2 (2) พบญ 32:32-33; สดด 80:8-16; พซม 2:13
(3) ยรม 24:8; มธ 5:13 (4) สดด 80:16; อสย 27:11
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6เพราะฉะนั้ นองค พระผู เปนเจา สะดื อ และเขาก็ มิ ได ใช น้ํ า ล าง
พระเจ าจึ งตรั สดั งนี้ ว า ต นเถา ชําระเจ า มิ ได เอาเกลื อถู มิ ได
องุ นซึ่ งอยู ท ามกลางต นไม ในป า เอาผาพันเจาไว
เราทิ้ งให มั น เป น ฟ น ใส ไ ฟเสี ย 5ไม มี ตาสั กดวงหนึ่ งสงสารเจ า
ฉั นใด เราจะทิ้ งชาวเยรู ซาเล็ ม ที่ จะเมตตาเจ าและกระทํ า สิ่ ง
ฉันนั้ น
เหล านี้ ให เจา เจาถู กทอดทิ้ งใน
7เราจะมุ งหน า ของเราต อสู เขา พื้ นทุ ง เพราะในวันที่ เจาเกิดนั้ น
แม ว า เขาจะหนี อ อกจากไฟอั น เจาเปนที่ รังเกียจ
หนึ่ ง ไฟอี กอั นหนึ่ งก็ ยั งจะเผา 6และเมื่ อเราผานเจาไป เห็นเจา
ผลาญเขา และเมื่ อเรามุ งหน า ดิ้ นกระแด วๆอยู ในกองโลหิ ต
ของเราต อสู เขา เจ าจะทราบว า ของเจ า เราก็ พูดกั บเจ าในกอง
เราคือพระเยโฮวาห
โลหิ ตของเจ าว า `จงมี ชี วิ ตอยู '
8องคพระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส เออ เราก็ พู ดกั บเจ าในกอง
ว า เราจะกระทําให แผ นดิ นนั้ น โลหิตของเจาวา `จงมีชีวิตอยู '
รกรางไป เพราะเขาไดประพฤติ 7 เราได กระทํ า ให เจ าทวี คู ณ
ละเมิด"
เหมือนอยางพืชในทองนา เจาก็
เยรูซาเล็มเหมือนหญิงแพศยา เติ บโตและสูงขึ้ นจนเป นสาวเต็ม
ตัว ถันของเจาก็กอรูปขึ้ นมาและ
คือไมสัตยซื่อ
พระวจนะของพระเย- ขนของเจ าก็ งอก ทั้ งๆที่ เจ า
โฮวาห มายั งข าพเจ าอี ก เคยเปลือยเปลาและลอนจอน
8และเมื่ อเราผ านเจ าไปอี กครั้ ง
วา
2"บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย จงให หนึ่ งและมองดูเจา ดูเถิด เจามี
เยรู ซาเล็ มทราบถึงสิ่ งที่ นาสะอิด อายุ รู จั กรั กแล ว เราก็ ขยายชาย
เสื้ อ คลุ มเจ า และปกคลุ มความ
สะเอียนของตัวเธอเอง
3และกล าวว า องค พระผู เป น เปลื อยเปล าของเจ าไว องค
เจ าพระเจ าตรั สอย างนี้ แก เยรู - พระผู เป นเจ า พระเจ าตรั ส ว า
ซาเล็มวา ดั้ งเดิมและกําเนิดของ เออ เราก็ ปฏิ ญาณและกระทํา
เจ าเปนแผ นดิ นของคนคานาอั น พั นธสั ญญากั บเจ า และเจ าก็
พ อของเจ าเป นคนอาโมไรตและ เปนของเรา
9และเราก็ เอาเจ าอาบน้ํา ล าง
แมของเจาเปนคนฮิตไทต
4พู ดถึ งกําเนิ ดของเจ า ในวั นที่ โลหิ ตเสี ยจากเจ า และเจิ มเจ า
เจ า เกิ ด มานั้ นเขามิ ไ ด ตั ด สาย ดวยน้ํามัน

16

(6) อสย 5:1-6 (7) อสค 14:8 (8) อสย 6:11; ยรม 25:10-11; ศฟย 1:18
(2) ฮชย 8:1 (3) ปฐก 11:25; ยชว 24:14 (4) ปฐก 15:13 (5) อสย 49:15; พคค 2:11
(6) อพย 2:24-25 (7) ปฐก 22:17; อพย 1:7 (8) พบญ 7:6-8 (9) สดด 51:7
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10 เราแต ง ตั ว เจ า ด วยเสื้ อป ก สถานสู ง ประดั บอย างหรู หรา
และเอารองเท าหนั งของตั ว แลวก็เลนชู อยู บนนั้ น ไมเคยมี
แบดเจอรสวมใหเจา เราพันเจา เหมื อนอย างนี้ ต อไปก็ ไม มี
ไวดวยผาปานเนื้ อละเอียด และ เหมือน
คลุมเจาไวดวยผาไหม
17 เจายังเอาเครื่ องรูปพรรณอัน
11 เราแตงตัวเจาดวยเครื่ องอา- งามของเจ า ซึ่ งเป นทองคําของ
ภรณ สวมกําไลมือใหเจ า และ เราและเงิ นของเรา ซึ่ งเราไดให
สวมสรอยคอใหเจา
แก เจ า แล วเจ าสร างเป นรู ป
12 เราเอาเพชรพลอยเม็ ดหนึ่ ง ผู ชายสําหรับเจา และเจาก็เลนชู
ใสหนาผากเจา และใสตุ มหูที่ หู อยู กับรูปเหลานั้ น
ของเจ า และสวมมงกุ ฎงามไว 18 เจ าเอาเครื่ องแตงตัวที่ ปกไป
บนศีรษะของเจา
หมรูปเหลานั้ นไว และวางน้ํามัน
13 เราก็ ประดั บเจ าด วยทองคํา และเครื่ องหอมของเราไว ข า ง
และเงิ น และเสื้ อผ าของเจ าก็ หนามัน
เปนผาปานเนื้ อละเอียด ผาไหม 19 อาหารที่ เราให แก เจ าก็
และผาปก เจากินยอดแปง น้ํา เหมือนกั น คื อเราเลี้ ยงเจ าด วย
ผึ้ งและน้ํามัน เจางามเลิศทีเดียว ยอดแปง น้ํามันและน้ําผึ้ ง เจาก็
และเจาเจริญขึ้ นเปนชั้ นจาว
เอามาวางข างหน ามั น ให เป น
14 ชื่ อเสี ยงของเจ าก็ ลื อไป กลิ่ นหอมที่ พึงใจ และก็ เป น
ท ามกลางประชาชาติ เพราะ อยางนั้ น องคพระผู เปนเจาพระ
ความงามของเจา ดวยความงาม เจาตรัสดังนี้ แหละ
นั้ นก็ สมบู รณ ที เดี ยว เนื่ องจาก 20 ยิ่ งกวานั้ นอี ก เจาไดนําบุตร
ความสง า งามที่ เราได ทุ มเทให ชายของเจ าและบุ ตรสาวของเจ า
เจ า องค พระผู เป นเจ าพระเจ า ซึ่ งเจ า ได ใ ห บั ง เกิ ด มาเพื่ อเรา
ตรัสดังนี้ แหละ
และเจาก็ไดถวายบูชาแกมันเพื่ อ
15 แต เจ าวางใจในความงาม ให มั นเผาผลาญ การเล นชู ของ
ของเจ า และได เล นชู เพราะชื่ อ เจาเปนสิ่ งเล็กนอยอยู หรือ
เสี ยงของเจ า ไม ว าผู ใดจะผ าน 21 เจ าจึ งได ฆ าลู กของเราถวาย
มา เจ าก็ ให หลงระเริ งไปด วย แกรูปเหลานั้ นโดยใหลุยไฟ
การเลนชู ของเจา
22 และในการอั นน า สะอิ ดสะ16 เจ า เอาเสื้ อผ า ของเจ า บ า ง เอี ยนของเจ าและการเล นชู ของ
และเจ า ได ส ร างบรรดาปู ช นี ย- เจา เจามิ ไดระลึกถึงวันที่ เจายัง
(10) อสค 16:7 (11) ปฐก 24:22; สภษ 1:9 (13) พบญ 8:8 (14) พบญ 4:6-8
(15) อสย 48:1; ยรม 7:4 (16) 2 พกษ 23:7 (17) อพย 32:1-4 (18) อสค 16:10
(19) ฮชย 2:8-13 (20) ปฐก 17:7; อพย 13:2 (21) สดด 106:37 (22) ยรม 2:2
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เด็ กอยู เมื่ อเจ าเปลื อยเปล าและ แผ นดิ นคานาอั นกั บคนเคลเดี ย
ล อนจ อน และมั วหมองอยู ใน ถึ ง แม กั บแผ นดิ นนี้ เจ า ก็ ยั ง ไม
กองเลือดของเจา
อิ่ มใจ
23 ต อมาภายหลั งจากความชั่ ว 30 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
ร ายทั้ งสิ้ นของเจ า (องค พระผู ตรั สว า แหมใจของเจ าเป นโรค
เป นเจ าพระเจ าตรั สว า วิ บั ติ รักเสียจริงๆในเมื่ อเจากระทําสิ่ ง
วิบัติแกเจา)
เหล านี้ ซึ่ งเป นการกระทําของ
24 เจ าได สร า งห องหลั งคาโค ง หญิงแพศยาไพรๆ
สําหรั บตั ว ถนนทุ กสายเจ าก็ 31 คื อสร างห องหลั งคาโค งไว ที่
สรางสถานที่ สูงสําหรับตัว
หัวถนนทุกแหง และสรางสถาน
25 หัวถนนทุกแหงเจาสรางที่ สูง ที่ สู งของเจ าไว ตามถนนทุ กสาย
ของเจ า และเอาความงามของ ถึ ง กระนั้ นเจ า ก็ ยั ง ไม เ หมื อ น
เจามาทําลามก อาเทาของเจาให หญิ งแพศยา เพราะเจ าดู หมิ่ น
ผู ที่ ผ านไปมาไม วาใคร และทวี สินจาง
การเลนชู ของเจา
32 เป นภรรยาที่ แพศยาจั ด ดู ซิ
26 เจาไดเลนชู กับคนอียิปต ซึ่ ง ยอมรั บรองแขกแปลกหน าแทน
เป นเพื่ อนบ านที่ มั กมากของเจ า ที่ จะรับรองสามี
ทวี การเล นชู ของเจ าเพื่ อกระทํา 33 ผู ชายย อ มให ข องแก ห ญิ ง
ใหเรากริ้ ว
แพศยาทุ กคน แต เจ ากลั บให
27 ดู เถิ ด เราจึ งเหยี ยดมื อของ สิ่ งของแกคนรักทั้ งหลายของเจา
เราออกตอสู เจา และลดอาหาร ทุกคน ใหสินบนชักใหเขาเขามา
สวนแบงของเจาลง และมอบเจา จากทุ กด านเพื่ อการเล นชู ของ
ไว ให แก พวกที่ เกลี ยดเจ าให เขา เจา
กระทําตามใจชอบ คื อบรรดา 34 ฉะนั้ น เจาจึงผิดกับหญิงอื่ น
บุ ตรสาวคนฟ ลิ สเตี ย ผู ซึ่ งละ- ในเรื่ องการเล นชู ของเจ า ไม มี
อายในความประพฤติ อั นลามก ใครมาวิ ง วอนให เ ล น ชู และเจ า
ของเจา
กลั บให สิ นจ าง ขณะเมื่ อไม มี ผู
28 เจ า ยั งเล นชู กั บคนอั ส ซี เรี ย ใดใหสินจางแกเจา เพราะฉะนั้ น
ดวยเพราะวาเจาไมรู จักอิ่ ม เออ เจาจึงแตกตางกัน
เจ าเล นชู กั บเขาทั้ งหลาย ถึ ง 35 เหตุฉะนี้ โอ แพศยาเอย จง
กระนั้ นเจาก็ยังไมอิ่ มใจ
ฟงพระวจนะของพระเยโฮวาห
29 เจายังทวีการเลนชู ของเจาใน 36 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
(23) อสค 2:10 (24) 2 พกษ 21:3-7 (25) ปฐก 38:14 (26) อพย 32:4; พบญ 29:16
(27) พบญ 28:48 (28) วนฉ 10:6 (29) วนฉ 2:12 (30) สภษ 9:13 (31) ฮชย 12:11
(32) ยรม 2:25 (33) ปฐก 38:16 (35) อสย 1:21; ยรม 3:1 (36) พคค 1:9; ศฟย 3:1
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ตรัสดังนี้ วา เพราะความโสโครก กอนหิ นและฟนเจาดวยดาบของ
ของเจ าก็ เทออกเสี ยแล ว และ เขา
การเปลื อ ยเปล า ของเจ า ก็ เ ผย 41 และเขาจะเอาไฟเผาบ าน
ออก โดยการเล นชู ของเจ ากั บ เรื อนของเจ า
และทําการ
คนรั กของเจ า และกั บบรรดา พิ พ ากษาลงโทษเจ า ท า มกลาง
รู ปเคารพซึ่ งเป นสิ่ งที่ น า สะอิ ด สายตาของผู หญิ ง เป น อั น มาก
สะเอี ยนของเจ า และโดยโลหิ ต เราจะกระทํ า ให เจ า หยุ ด เล น ชู
ลูกของเจาที่ เจาถวายใหแกมัน
และเจาจะไมใหสินจางอีกตอไป
37 เพราะฉะนั้ น ดู เถิ ด เราจะ 42 เราจะระบายความกริ้ วของ
รวบรวมคนรักของเจาทั้ งสิ้ น ซึ่ ง เราใส เจ าให หมด ความหวงเปนผู ที่ เจาเพลิดเพลิ นดวย ทุก แหนจะพรากจากเจ าไป เราจะ
คนที่ เจารัก และทุกคนที่ เจา สงบและไมกริ้ วอีกเลย
เกลียด เราจะรวบรวมเขาให มา 43 เพราะว าเจ ามิ ได ระลึ กถึ งวั น
ต อสู เจ าจากทุ กด านและจะเผย เมื่ อเจายั งเด็ก แต ได กระทําให
ความเปลื อ ยเปล าของเจ าต อ เรากลั ดกลุ มด วยสิ่ งเหล านี้ ทั้ ง
หนาเขา เพื่ อเขาจะไดเห็นความ สิ้ น องค พระผู เป นเจ าพระเจ า
เปลือยเปลาทั้ งสิ้ นของเจา
ตรัสวา เพราะฉะนั้ น ดูเถิด เรา
38 และเราจะพิ พากษาเจ าดั งที่ จะตอบสนองต อวิ ถี ทางของเจ า
เขาพิ พากษาหญิ งที่ ล วงประเวณี เหนื อศี รษะเจ า แล วเจ าจะมิ ได
และกระทําใหโลหิ ตตก และเรา ประพฤติการชั่ วชาลามกเพิ่ มเขา
จะนํ า เอาโลหิ ต แห ง ความกริ้ ว กั บการอั นน า สะอิ ดสะเอี ยนทั้ ง
และความหวงแหนมาเหนือเจา
สิ้ นของเจาหรอก
39 และจะมอบเจ าไว ใ นมื อชู 44 ดู เถิ ด ทุ กคนที่ ใช สุ ภาษิ ต
ของเจา เขาจะทําลายหองหลัง- จะใช สุ ภ าษิ ต ต อ ไปนี้ ในเรื่ อง
คาโค งของเจ าลง และจะทําลาย เจาคือ `แมเปนอยางไร ลูกสาว
สถานที่ สู งของเจ า เขาจะปลด ก็เปนอยางนั้ น'
เอาเสื้ อผ าของเจ า และจะเอา 45 เจ า เป น ลู ก สาวของแม ของ
เครื่ องรู ปพรรณอั นงามของเจ า เจ า ผู เกลี ยดสามี และบุ ตรของ
ไปเสีย ปลอยใหเจาเปลือยเปลา ตน เจ าเป นสาวคนกลางของพี่
และลอนจอน
และนองสาวของเจา ผู เกลียดชัง
40 เขาทั้ งหลายจะนํ า ฝู ง คนมา สามีและบุตรของตน แมของเจา
ตอสู เจา และเขาจะขวางเจาดวย เป นคนฮิ ตไทต พอของเจาเปน
(37) ยรม 4:30; อสค 23:9-10 (38) ปฐก 38:11 (39) อสย 3:16-24; ฮชย 2:3
(40) ฮบก 1:6-10; ยน 8:5-7 (41) พบญ 13:16 (42) 2 ซมอ 21:14; อสย 1:24
(43) สดด 78:42; ยรม 2:32 (44) 1 ซมอ 24:13; อสค 16:3 (45) พบญ 5:9; 12:31
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คนอาโมไรต
และโดยการอันนาสะอิดสะเอียน
46 และพี่ สาวของเจ าคื อสะมา- ทั้ งสิ้ นที่ เจ าทํานั้ น ก็ กระทําให
เรี ย ผู อยู กั บบุ ตรสาวเหนื อเจ า พี่ และน องสาวของเจ าดู เหมื อน
ทางด านซ าย และน องสาวของ ชอบธรรม
เจ า ผู อยู ทางด านขวาของเจ า 52 เจ า ผู ซึ่ งได พิ พากษาพี่ และ
คือโสโดมกับลูกสาวของเธอ
นองสาวของเจา จงทนรับความ
47 ถึงกระนั้ น เจาก็ไมไดดําเนิน อั บอายขายหน าของเจ าเองด วย
ตามทางทั้ งหลายของเขา หรื อ เพราะบาปของเจ าซึ่ งเจ า ได ทํา
กระทําตามการอั นน าสะอิ ดสะ- นั้ นน าสะอิ ดสะเอี ยนยิ่ งกว าเขา
เอี ยนของเขา แต เพราะว านั่ น ไปอี ก เขาจึ งมี ความชอบธรรม
เป น เรื่ องเล็ ก น อ ยเกิ น ไปแล ว มากกวาเจา เออ เจาจงฉงนสนแล วเจ า ก็ ท รามกว า พวกเขาใน เท ห ไปด วย และจงทนรั บความ
บรรดาวิถีทางของเจา
อั บอายขายหน าของเจ า เพราะ
48 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า เจ าได ก ระทํา ให พี่ และน องสาว
ตรั สว า เรามี ชี วิตอยู แน ฉั นใด ของเจาดูเหมือนชอบธรรม
โสโดมน อ งสาวของเจ ากั บบุ ตร 53 เมื่ อเราจะใหเขากลับสู สภาพ
สาวของเขาก็ มิ ได กระทําอย างที่ เดิ ม ทั้ งสภาพเดิ มของโสโดม
เจาและลูกสาวของเจาไดกระทํา
และบุ ตรสาวและสภาพเดิ มของ
49 ดู เถิ ด นี่ แหละเป นความชั่ ว สะมาเรี ยและบุ ตรสาว เราก็ จะ
ชาของโสโดมนองสาวของเจาคือ ให เจ ากลั บสู สภาพเดิ ม ของเจ า
ตั วเธอและลู กสาวของเธอมี ทามกลางเขาดวย
ความจองหอง มีอาหารเหลือรับ 54 เพื่ อเจ า จะทนรั บความอั บ
ประทานและมี ความสบายเกิ น อายขายหนาของเจา และละอาย
ไม ชู กําลั งมื อคนยากจนและคน สิ่ งที่ เจากระทําแลวทั้ งสิ้ นใหเปน
ขัดสน
การปลอบใจแกเขา
50 เขาหยิ่ งยโสและกระทําสิ่ งน า 55 เมื่ อส วนพี่ และน องสาวของ
สะอิดสะเอียนตอหนาเรา เพราะ เจ า โสโดมกั บบุ ตรสาวของเธอ
ฉะนั้ นเราจึ งเอาเขาออกไปเสี ย จะได ก ลั บสู สภาวะเดิ มของตน
ใหพนๆตามที่ เราเห็นวาดี
และสะมาเรี ย กั บบุ ต รสาวของ
51 สะมาเรียไมได ทําบาปถึงครึ่ ง เธอจะกลั บสู สภาวะเดิ มของตน
ของเจ า แต เจ าได ทวี การอั นน า ส วนเจ า และบุ ตรสาวของเจ าจะ
สะอิ ดสะเอี ยนยิ่ งกว าเขาทั้ งสอง กลับไปยังภาวะเดิมของเจา
(46) อสค 16:51 (47) 1 พกษ 16:31 (48) มธ 10:15 (49) ปฐก 19:9; สดด 138:6
(50) ปฐก 13:13; ลนต 18:22 (51) ลก 12:47-48; รม 3:9-20 (52) มธ 7:1-5
(53) โยบ 42:10; สดด 14:7 (54) ยรม 2:26; อสค 14:22-23 (55) มลค 3:4
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56 ในสมั ยที่ เจ าเย อหยิ่ งอยู นั้ น ทราบวาเราคือพระเยโฮวาห
ปากของเจาไมไดกลาวถึงโสโดม 63 เพื่ อเจ าจะจํา ได และสนเท ห
นองสาวของเจามิใชหรือ
และเพราะความละอายของเจ า
57 คื อก อนความชั่ วร ายของเจ า เจ าจะไม อ าปากพู ดอี ก เมื่ อ
จะไดเผยออก เหมือนเวลาที่ เจา เราลบมลทิ นบาปทุ กสิ่ งที่ เจ าได
เป นสิ่ งที่ น า ตํ า หนิ แก บุ ตรสาว กระทํามาแล ว องค พระผู เป น
ของซี เรียและบรรดาผู ที่ อยู ล อม เจาพระเจาตรัสดังนี้ "
รอบเธอ คือบุตรสาวของฟ ลิสคําอุปมาเรื่ อง
เตี ยผู ที่ อยู ล อ มรอบซึ่ งดู ห มิ่ น
นกอินทรีสองตัว
เจา
พระวจนะของพระเย58 เจ าต อ งรั บโทษความชั่ วช า
โฮวาหมายังขาพเจาวา
ลามกของเจาและการอั นน าสะ- 2"บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย จงยก
อิ ดสะเอี ยนของเจ า พระเยโฮ- ปริ ศนาและกล า วเป น คํา อุ ปมา
วาหตรัสดังนี้ แหละ
แกวงศวานอิสราเอล
59 เพราะองคพระผู เปนเจ าพระ 3ว า องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
เจาตรัสดังนี้ วา เราจะกระทําแก ตรั สดั งนี้ ว า มี นกอิ นทรี มหึ มา
เจ าอย างที่ เจ าได กระทําแล วนั้ น ตั วหนึ่ ง ป กใหญ และขนป กก็
ผู ดู หมิ่ นคํ า ปฏิ ญาณและหั ก ยาว มี ขนมากมายหลายสี มา
พันธสัญญา
ยั งเลบานอนและจิ กยอดต นสน
60 ถึ งกระนั้ น เราจะระลึ กถึ ง สีดาร
พั นธสั ญญาของเรา ซึ่ งเราทําไว 4มั นหั กยอดกิ่ งอ อนแล วก็ คาบ
กั บเจ าในสมั ยเมื่ อเจ ายั งสาวอยู ไปยั งแผ นดิ นพาณิ ชย และวางไว
และเราจะสถาปนาพั น ธสั ญญา ในหัวเมืองของพอคาทั้ งหลาย
นิรันดรไวกับเจา
5 แล วมั นก็ เอาเมล็ ดพื ชแห ง
61 แล วเจ า จะระลึ ก ถึ ง ทางทั้ ง แผ นดิ น ไปปลู กไว ในที่ ดิ นอุ ดม
หลายของเจ า และมี ความละ- มั นเอาเมล็ ดไว ขางน้ํา มากหลาย
อาย เมื่ อเจ ารั บทั้ งพี่ และน อง ตั้ งไวอยางกับกิ่ งตนหลิว
สาวของเจ า และเรามอบให แก 6 เมล็ ดก็ ง อกขึ้ น มาและเติ บโต
เจ าเป นบุ ตรสาว แต ไม ใช ตาม ขึ้ นเป นเถาองุ นเตี้ ย แผ แขนง
พันธสัญญาซึ่ งทําไวกับเจา
ไพศาล แขนงทั้ งหลายของตนนี้
62 เราจะสถาปนาพั น ธสั ญ ญา ก็ ทอดมายั งตั วนกอิ นทรี และ
ของเราไว กั บเจ า และเจ าจะ รากก็ ยั งคงอยู ใต มั น เมล็ ดจึ ง

17

(56) อสย 65:5 (57) อสค 36:37 (58) ปฐก 4:13 (59) ยรม 2:19 (60) อสค 16:8
(61) โยบ 42:5-6 (62) ดนล 9:27 (63) อสร 9:6 (2) วนฉ 9:8-15 (3) อสค 17:7
(4) อสย 43:14; ยรม 51:13 (5) 2 พกษ 24:17; ยรม 37:1 (6) สภษ 16:18-19
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บั งเกิ ดเป นเถา แตกแขนงสาขา 12 "บั ด นี้ จงกล า วแก วงศ วานที่
และออกใบ
มั กกบฏนั้ นว า ทานทั้ งหลายไม
7แต มี นกอิ นทรี ตั วมหึ มาอี กตั ว ทราบหรื อว า สิ่ งเหลานี้ มี ความ
หนึ่ ง มีปกใหญและมีขนมาก ดู หมายวากระไร จงบอกเขาวา ดู
เถิด องุ นเถานั้ นชอนรากมาหา เถิ ด กษั ตริ ยกรุ งบาบิ โลนได มา
นกอิ นทรี ตั วนี้ และแตกแขนง ยังกรุงเยรู ซาเล็ ม และกวาดเอา
ตรงมาที่ มัน เพื่ อใหมันรดน้ําให กษั ตริ ยและเจ านายทั้ งหลายพา
จากรองที่ ปลูกอยู นั้ น
มายังกษัตริยที่ กรุงบาบิโลน
8 นกได ย า ยมั น ไปปลู ก ไว ใ นที่ 13 และพระองค ได ท รงเอาเชื้ อ
ดิ นดี ใกล น้ํา มากหลาย เพื่ อให พระวงศ ผู หนึ่ งและทําพั นธสั ญแตกแขนงและบั งเกิ ดผล และ ญากั บท านผู นั้ นให เขาปฏิ ญาณ
เปนเถาองุ นที่ มีเกียรติ
ตั ว คนสําคั ญๆของแผ นดิ น
9เจ าจงกล าวว า องค พระผู พระองคไดกวาดตอนเอาไป
เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้ วา เถา 14 เพื่ อ ว าราชอาณาจั กรนั้ น จะ
นั้ นจะเจริ ญขึ้ นได หรื อ นกนั้ น ต่ําตอย ยกตัวขึ้ นอีกไมได และ
จะไมถอนรากมั นขึ้ นและเด็ดผล ในการที่ รั ก ษาพั นธสั ญญาของ
เพื่ อให เ ถาเหี่ ยวแห ง เสี ย หรื อ พระองคจะคงยั่ งยืนอยู ได
เถานั้ น ก็ จะเหี่ ยวแห ง ไปตรงใบ 15 แต ก ษั ต ริ ย ไ ด ก บฏต อ พระ
อ อนที่ งอกขึ้ นแล ว โดยไม ต อง องค โดยส ง ราชทู ตไปยั งอี ยิ ปต
อาศั ยอํานาจอั นยิ่ งใหญ หรื อ ด วยหวั งว าจะได ม าและกองทั พ
ประชาชนเป นอั นมากเพื่ อ ถอน ใหญโต กษัตริยจะกระทําสําเร็จ
เถาออกจากรากของมัน
หรื อ ผู ที่ กระทําเช นนี้ จะหนี ไป
10 ดู เถิ ด
เมื่ อมั นย ายไป รอดหรือ ถาทานหักพันธสัญญา
ปลู กเถานั้ นก็ งอกงามดี หรื อ ยังจะรอดพนไดอีกหรือ
เมื่ อลมทิ ศตะวั นออกพั ดถู กมั น 16 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
เข า มั นจะไม เหี่ ยวแห งไปหรื อ ตรั สว า เรามี ชี วิตอยู แน ฉั นใด
มั นจะเหี่ ยวแห ง ไปถึ งร องที่ มั น ท านจะต องตายท ามกลางบาบิ เกิดมานั้ นไมใชหรือ"
โลน ในที่ ที่ กษัตริยองคนั้ นประการกบฏของเศเดคียาห
ทั บอยู คื อกษั ตริ ย ผู ได ทรงตั้ ง
ทานใหเปนกษัตริย และทานได
นําการทําลายมาสู อิสราเอล
11 พระวจนะของพระเยโฮวาห ดู ห มิ่ นคํา ปฏิ ญาณต อ พระองค
และไดหักพันธสั ญญาที่ ทําไว กับ
มายังขาพเจาอีกวา
(7) 2 พกษ 24:20 (8) อสค 17:5-6 (9) กดว 14:41 (10) ฮชย 12:1; มธ 21:19
(12) อพย 12:26; พบญ 6:20 (13) 2 พกษ 24:17; ยรม 37:1 (14) 1 ซมอ 2:7
(15) 2 พกษ 24:20; 2 พศด 36:13; ยรม 52:3 (16) อพย 20:7; กดว 30:2; ยชว 9:20
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พระองค
ตรัสดังนี้ วา "เราเองจะเอาแขนง
17 ฟาโรห ประกอบด วยกองทั พ จากยอดสู งของต นสนสี ดาร และ
อั นใหญ โตและผู คนมากมายจะ ปลูกไว เราจะหักกิ่ งออนของมัน
ไมชวยทานผู นั้ น ในการสงคราม ออกเสี ย และเราเองจะปลูกมั น
ในเมื่ อเขาก อ เชิ ง เทิ นและก อ ไวบนภูเขายอดสูง
กําแพงล อมเพื่ อจะขจั ดคนเป น 23 เราจะปลู กมั นไว บนภู เขา
อันมากเสีย
สูงของอิสราเอล เพื่ อจะแตกกิ่ ง
18 เพราะเหตุ ท านดู หมิ่ นคํา และบั งเกิ ดผล และเป นต นสน
ปฏิ ญาณและหั กพั นธสั ญญา สีดารที่ มีเกียรติ และนกทุกชนิด
และดู เถิ ด เพราะท านปฏิ ญาณ จะมาอาศั ยอยู ใต มั น นกทุ ก
ตั วและยั งกระทําสิ่ งทั้ งปวงเหล า อย างจะมาทํารั งอยู ที่ ร มกิ่ งของ
นี้ ทานจึงจะหนีไปใหพนไมได
มัน
19 เพราะฉะนั้ นองค พระผู เป น 24 และต น ไม ทุ ก ต นในทุ งจะ
เจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า เรามี ทราบว า เราคื อพระเยโฮวาห
ชีวิตอยู ฉันใด เพราะคําปฏิญาณ กระทํ า ต นไม สู ง ให ต่ํ า ลงและ
ต อ เราที่ เขาดู ห มิ่ นและพั น ธ- กระทําตนไมต่ําใหสูงขึ้ น ทํา
สั ญญาของเราที่ เขาหั กเสี ย เรา ต นไม เขี ยวให แห งไปและทํา
จะตอบสนองให ตกเหนื อศี รษะ ต นไม แหงให งามสดชื่ น เราคื อ
ของทานผู นั้ น
พระเยโฮวาหไดลั่ นวาจาแลว เรา
20 เราจะกางข า ยของเราคลุ ม ไดกระทําเชนนั้ น"
เขา และเขาจะติ ดกั บของเรา
คําปรึกษา
และเราจะนําเขาเข าไปในบาบิ ทั้ งดีและชั่ ว
โลน และพิจารณาพิพากษาเขาที่
แกพวกเชลย
นั่ นในเรื่ องการละเมิ ด ที่ เ ขาได
พระวจนะของพระเยโฮละเมิดตอเรา
วาหมายังขาพเจาอีกวา
21 และบรรดาผู ลี้ ภั ยกั บกอง 2"เจ าทั้ งหลายมี เจตนาอย างไร
ทั พทั้ งสิ้ นของเขานั้ นจะล ม ลง ในการกล าวสุ ภาษิ ตข อนี้ อั น
ด วยดาบ และผู ที่ เหลื ออยู จะ เกี่ ยวกั บ แผ น ดิ น อิ สราเอลว า
กระจายไปตามลมทุ กทิ ศานุ ทิ ศ `บิ ดารับประทานองุ นเปรี้ ยวและ
และเจ าจะรู ว าเราคื อพระเยโฮ- บุตรก็เข็ดฟน'
วาหที่ ไดลั่ นวาจาไวแลว"
3องคพระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส
22 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า วา เรามีชีวิตอยู แนฉันใด เจาทั้ ง

18

(17) อสค 29:6-7 (18) 1 พศด 29:24 (19) พบญ 5:11 (20) ยชว 10:16-18
(21) 2 พกษ 25:5 (22) สดด 80:15 (23) สดด 92:12-13; อสย 27:6; ยน 12:24
(24) สดด 96:11-12; อสย 55:12-13 (2) รม 9:20 (3) อสค 18:19-20; รม 3:19
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หลายจะไม มี โอกาสใช สุ ภาษิ ตนี้ 10 ถ าเขามี บุ ตรชายเป นโจร ผู
อีกในอิสราเอล
กระทําให โลหิ ตตก ผู ได กระ4ดู เถิ ด ชี วิตทั้ งสิ้ นเป นของเรา ทําสิ่ งเหลานี้ สิ่ งเดียวแกพี่นอง
ชี วิ ต ของบิ ดาเป นของเราฉั น ใด 11 ผู มิ ได กระทํ า ตามหน าที่
ชี วิ ตของบุ ตรชายก็ เป น ของเรา เหลานี้ แต รับประทานบนภูเขา
ฉันนั้ น ชีวิตใดทําบาปก็จะตาย
กระทําให ภรรยาของเพื่ อนบ าน
5 แต ถ าคนใดชอบธรรมและ มลทิน
กระทําความยุ ติ ธรรมและความ 12 กดขี่ คนจนและคนขัดสน ได
ชอบธรรม
ใช ความรุ นแรงแย งชิ งเอาของผู
6ถาคนนั้ นมิได รับประทานที่ บน อื่ นไป ไม ยอมคื นของประกั น
ภู เ ขาหรื อ เงยหน า ขึ้ นนมั ส การ แหงนตาขึ้ น นมั สการรู ปเคารพ
รู ปเคารพแห งวงศ วานอิ สราเอล และกระทําการอั นน าสะอิ ดสะมิ ได กระทําให ภรรยาของเพื่ อน เอียน
บ านมลทิน หรื อเขาใกลผู หญิ ง 13 ให ยืมด วยหาดอกเบี้ ย และ
ในเวลาที่ เธอมี มลทิ นประจํา หาเงินเพิ่ ม เขาควรจะมีชี วิตตอ
เดือน
ไปหรือ เขาจะไมมีชีวิตอยู เขา
7มิ ไดบีบบั งคั บผู หนึ่ งผู ใด แต ได ก ระทํา บรรดาสิ่ งที่ น าสะอิ ด
คืนของประกั นใหแกลู กหนี้ ไม สะเอี ยนเหล านี้ เขาจะต องตาย
เคยใชความรุนแรงปลนผู ใด ให แน ใหโลหิตของผู นั้ นตกอยู บน
อาหารของเขาแกผู ที่ หิว และให ผู นั้ นเอง
เสื้ อผาคลุมกายที่ เปลือย
14 แต ดูเถิด ถาชายคนนี้ มีบุตร
8มิ ได ให เขายื มเพื่ อหาดอกเบี้ ย ชายผู แลเห็ นบาปทั้ งสิ้ นซึ่ งบิ ดา
หรื อ มิ ไ ด รั บเงิ น เพิ่ มหดมื อ ไว ของเขาไดกระทํา และตรึกตรอง
ไดถอนมือจากความชั่ วชา กระ- และมิไดกระทําตาม
ทําความยุ ติ ธรรมอั นแท จริ งระ- 15 มิ ได รั บประทานบนภู เขา
หวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน
หรื อเงยหน าขึ้ นนมั สการรู ป
9 ดํ า เนิ น ตามกฎเกณฑ ของเรา เคารพแหงวงศวานอิสราเอล มิ
และรักษาคําตัดสินของเรา เพื่ อ ได ก ระทํ า ให ภ รรยาของเพื่ อน
ประพฤติ อย างถู กต อง คนนั้ น บานมลทิน
เป นคนชอบธรรม เขาจะมี ชี วิต 16 มิ ไดบีบบั งคับผู ใด ไมเรี ยก
ดํารงอยู แน องค พระผู เป นเจ า รองของประกัน ไมเคยใชความ
พระเจาตรัสดังนี้ แหละ
รุ นแรงปล นผู ใด แต ให อาหาร
(4) กดว 16:22 (5) สดด 15:2-5 (6) อสค 18:11 (7) อพย 23:9 (8) ลนต 25:35-37
(9) พบญ 4:1 (10) ลนต 19:13; มลค 3:8-9 (11) มธ 7:21-27 (12) ฮชย 12:7
(13) อสค 18:8 (14) สภษ 17:21 (15) อสค 18:6-7 (16) โยบ 22:7; สภษ 22:9
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แกผู หิว และใหเสื้ อผาคลุมกาย เสี ยจากบาปซึ่ งเขาได กระทําไป
ที่ เปลือย
แล ว และรั กษากฎเกณฑ ทั้ งสิ้ น
17 หดมื อไว มิ ได เบี ยดเบี ยนคน ของเรา และกระทําความยุ ติ ยากจน ไม เรี ยกดอกเบี้ ยหรื อ ธรรมและความชอบธรรม เขาจะ
เงินเพิ่ ม กระทําตามคําตัดสินทั้ ง ดํารงชี วิ ตอยู แน นอน เขาจะไม
หลายของเรา และดําเนิ นตาม ตองตาย
กฎเกณฑ ของเรา เขาจะไม ตาย 22 บรรดาการละเมิ ดใดๆซึ่ งเขา
เพราะความชั่ วช า ของบิ ด าเขา ไดกระทําแล วนั้ นจะมิ ไดจดจําไว
เขาจะดํารงชีวิตอยู แนนอน
เพื่ อเอาโทษเขา เขาจะมีชีวิตอยู
18 สวนบิ ดาของเขา เพราะเปน เพราะความชอบธรรมที่ เขาได
คนหาเงินดวยการบีบบังคับ ได กระทําไป
ใช ความรุ น แรงปล น พี่ น องของ 23 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
ตน กระทําความไม ดี ในท าม- ตรัสวา เรามีความพอใจในความ
กลางชนชาติของเขา ดูเถิด เขา ตายของคนชั่ วหรือ แตเราพอใจ
ก็ จะต อ งตายเพราะความชั่ วช า ให เขากลั บจากความชั่ วของเขา
ของเขา
และมีชีวิตอยู มิใชหรือ
19 แตเจายังกลาววา `ทําไมบุตร 24 แต เมื่ อคนชอบธรรมหั น
ชายจึงไมสมควรรับโทษความชั่ ว กลั บจากความชอบธรรมของตั ว
ชาของบิดาตน' เมื่ อบุตรชายได และกระทําความชั่ วช า และ
กระทําความยุ ติ ธรรมและความ กระทําบรรดาสิ่ งที่ น าสะอิ ดสะชอบธรรมแล ว และได รั กษา เอี ยนเช น เดี ย วกั บที่ คนชั่ วได
กฎเกณฑ ทั้ งสิ้ นของเรา และ กระทํา ผู นั้ นสมควรจะมีชีวิตอยู
ประพฤติ ตาม เขาจะดํารงชี วิ ต หรือ การชอบธรรมทั้ งสิ้ นซึ่ งเขา
อยู แนนอน
ได กระทํา มาแล วนั้ นจะมิ ไ ด จด
20 ชีวิตที่ กระทําบาปจะตองตาย จําไวอีกเลย เขาจะตองตายดวย
บุ ตรชายไม ต องรั บโทษความชั่ ว การละเมิ ด ซึ่ งเขาได ก ระทํ า ไว
ช าของบิ ดา บิ ดาก็ ไม ต องรั บ และบาปซึ่ งเขาไดกระทําลงไป
โทษความชั่ วชาของบุตรชาย คน 25 แต เจ ายั งกล าวว า `วิ ธี การ
ชอบธรรมจะรั บความชอบธรรม ขององค พระผู เป น เจ า ไม ยุ ติ ของตัว และคนชั่ วจะรับความชั่ ว ธรรม' โอ วงศวานอิสราเอลเอย
ของตน
จงฟ งเถอะ วิ ธี การของเราไม
21 แต ถ า คนชั่ วคนใดหั น กลั บ ยุ ติ ธรรมหรื อ วิ ธี การของเจ ามิ
(17) โยบ 29:16; สภษ 14:31 (18) อสค 18:4; ยน 8:21 (19) อพย 20:5; พบญ 5:9
(20) พบญ 24:16; 1 พกษ 14:13 (21) 2 พศด 33:12-13 (22) 1 พกษ 17:18
(23) พคค 3:33; ฮชย 11:8 (24) 1 ซมอ 15:11; 2 พศด 24:2 (25) โยบ 32:2

26_eze.pub
page 37

Friday, December 09, 2005 13:20

เอเสเคียล 18, 19
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ใชหรือที่ ไมยุติธรรม
มีจิตใจใหมและวิญญาณใหม โอ
26 เมื่ อคนชอบธรรมหั น กลั บ วงศวานอิสราเอลเอย เจาจะตาย
จากความชอบธรรมของเขาและ เสียทําไมเลา
กระทําความชั่ วช า และตาย 32 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
เพราะการนั้ น เขาจะต องตาย ตรั สว า เราไม มี ความพอใจใน
ด วยเหตุ ความชั่ วช าที่ เขาได ความตายของผู หนึ่ งผู ใดเลย จง
กระทํา
หันกลับและดํารงชีวิตอยู "
27 และเมื่ อ คนชั่ วหั น กลั บจาก
บทคร่ําครวญเรื่ อง
ความชั่ วที่ ตนกระทําไป และ
เจานายอิสราเอล
กระทําความยุ ติ ธรรมและความ
ฝายเจาจงเปลงเสียงรอง
ชอบธรรม เขาก็ได ชวยชีวิตของ
บทคร่ํ า ครวญเรื่ องเจ า
เขาเองไว
นายอิสราเอล
28 เพราะเขาได ตรึ ก ตรองและ 2กล าวว า "มารดาของเจ าเป น
หันกลับจากการละเมิ ดทั้ งสิ้ นซึ่ ง อยางไรหนอ ก็เปนแมสิงโต เธอ
เขาไดกระทําไป เขาจะดํารงชีวิต นอนอยู ทามกลางสิงโตทั้ งหลาย
อยู แนนอน เขาจะไมตองตาย
เธอเลี้ ยงดู ลู กของเธอท าม29 แต วงศ วานอิสราเอลกลาววา กลางสิงโตหนุ ม
`วิธีการขององคพระผู เปนเจาไม 3 เธอเลี้ ยงลู ก สิ ง โตตั วหนึ่ งให
ยุติธรรม' โอ วงศวานอิสราเอล เติ บโตขึ้ น กลายเปนสิงโตหนุ ม
เอ ย วิ ธี การของเราไม ยุ ติ ธรรม มั น ฝ ก หั ด จั บเหยื่ อและมั น กิ น
หรื อ วิ ธี การของเจ ามิ ใช หรื อที่ คน
ไมยุติธรรม
4ประชาชาติ ได ยินเรื่ องของมั น
30 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า เขาก็ จั บมั นได ในหลุ มพรางของ
ตรัสวา โอ วงศวานอิสราเอลเอย เขา เขาจู งมั นมาด วยโซ มายั ง
เพราะฉะนั้ นเราจะพิ พากษาเจ า แผนดินอียิปต
ทุ กคนตามทางประพฤติ ของ 5 เมื่ อแม สิ ง โตเห็ น ว า เธอคอย
คนนั้ นๆ จงกลับใจและหันกลับ นานแลว และความหวังของเธอ
เสียจากการละเมิ ดทั้ งสิ้ นของเจา สู ญไป
เธอก็ เอาลู กมาอี ก
เกรงว าความชั่ วช า ของเจ า จะ ตัวหนึ่ งเลี้ ยงใหเปนสิงโตหนุ ม
เปนสิ่ งสะดุดใหเจาพินาศ
6 มั น ไปๆมาๆท า มกลางสิ ง โต
31 จงละทิ้ งการละเมิ ดทั้ งสิ้ นซึ่ ง และกลายเป นสิ งโตหนุ ม และ
เจาไดละเมิดตอเรา จงทําตัวให มันฝกหัดจับเหยื่ อ มันกินคน

19

(27) อสค 18:21 (28) พบญ 32:29 (29) สภษ 19:3 (30) ปญจ 3:17; 1 ปต 1:17
(31) สดด 34:14 (32) พคค 3:33 (1) ยรม 9:1 (2) นฮม 2:11-12; ศฟย 3:1-4
(3) อสค 19:6 (4) 2 พกษ 23:31 (5) 2 พกษ 23:34-37 (6) 2 พกษ 24:1-7
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7มันรู จักบรรดาพระราชวังที่ ราง ไฟก็ไหมเสีย
ของเขา และกระทําให เมื องทั้ ง 13 คราวนี้ เธอปลูกไวในถิ่ นทุ รหลายของเขาว างเปลา แผนดิ น กั นดาร ในแผ นดิ นที่ แห งแล ง
นั้ นก็ ร กร า งและความสมบู ร ณ กันดารน้ํา
ของมันก็วางเปลาไป เมื่ อไดยิน 14 ไฟได ออกมาจากแขนงใหญ
เสียงคํารามของมัน
นั้ น เผาผลาญแขนงอื่ นและผล
8 แล วบรรดาประชาชาติ ก็ ล อ ม เสี ยหมด จึ งไม มี แขนงแข็ งแรง
ต อ สู มั นทุ ก ด านจากแว นแคว น เหลื ออยู ในต นอี กเลย ไมมี ธาร
ทั้ งปวง เขาทั้ งหลายกางขายออก พระกรสําหรั บผู ครอบครอง นี่
คลุ มมัน มั นก็ ถูกจั บอยู ในหลุม เป น บทเพลงคร่ํ า ครวญและใช
พรางของเขาทั้ งหลาย
เปนบทเพลงคร่ําครวญ"
9เขาลามโซขังมันไวในกรง และ
พระเจาทรงถูกตอง
นํามันมายังกษัตริยบาบิโลน เขา
เมื่ อทรงยุติธรรม
ก็ ขั ง มั น ไว ในที่ กํ า บั ง เข มแข็ ง
อยู มาวันที่ สิบ เดือนที่
เพื่ อไม ให ได ยิ นเสี ยงของมั นอี ก
ห า ในป ที่ เจ็ ด พวกผู
ที่ บนภูเขาแหงอิสราเอล
ใหญ แห งอิ สราเอลบางคนได มา
10 มารดาของเจ าเหมื อ นเถา ทูลถามพระเยโฮวาห และมานั่ ง
องุ นที่ อยู ในโลหิ ตของเจ า เอา อยู ขางหนาขาพเจา
มาปลู กไว ริ มน้ํา เธอมี ผลดก 2พระวจนะของพระเยโฮวาห มา
และมี แขนงมากมายเหตุ ด วยน้ํา ยังขาพเจาวา
บริบูรณ
3"บุตรแหงมนุษยเอย จงพูดกับ
11 เธอมี แขนงที่ แข็ งแรงซึ่ ง พวกผู ใหญ แห งอิ สราเอล และ
กลายเป น ไม ธ ารพระกรของผู กล าวแก เขาว า องค พระผู เป น
ครอบครอง ความสู งของเธอชู เจาพระเจาตรัสดังนี้ วา ที่ เจามา
ขึ้ นท ามกลางแขนงที่ หนาทึ บ กั นนี้ จะมาถามเราหรื อ องค
เธอปรากฏในที่ สูงของเธอพรอม พระผู เปนเจาพระเจาตรัสวา เรา
กับแขนงมากมายของเธอ
มีชีวิตอยู แนฉันใด เราจะไมยอม
12 แต ว า เธอถู ก ถอนออกด วย ใหเจามาถามเรา
ความเกรี้ ยวกราด เธอถูกทิ้ งลง 4บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย เจ าจะ
ยั งพื้ นดิ น ลมตะวันออกกระทํา พิพากษาเขาหรือ เจาจะพิพากให ผลของเธอเหี่ ยวไป แขนงที่ ษาเขาหรื อ จงให เขาทั้ งหลาย
แข็ ง แรงก็ หั ก เสี ยและเหี่ ยวไป ทราบถึ งการกระทําอั นน าสะอิ ด

20

(7) อสค 22:25 (8) 2 พกษ 24:1-6 (9) 2 พศด 36:6 (10) ฮชย 2:2; มธ 21:33-41
(11) ปฐก 49:10; กดว 24:7-9 (12) สดด 52:5 (13) พบญ 28:47 (14) วนฉ 9:15
(1) อสค 1:2 (2) 1 ซมอ 28:6; มธ 3:7; ลก 3:7 (4) ยรม 7:16; มธ 23:29; 1 คร 6:2
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สะเอียนของบรรพบุรุษของเขา
ให ความโกรธของเรามี ตอเขาใน
5และจงกล าวแก เขาว า องค ทามกลางแผนดิ นอียิปต จนมอด
พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ลง
ว า ในวั นนั้ นเมื่ อเราเลื อกสรร 9แตเราก็กระทําโดยเห็นแกนาม
อิสราเอลไว เราปฏิญาณตอเชื้ อ ของเราเอง เพื่ อไม ให ชื่ อนั้ น
สายแหงวงศวานยาโคบ โดยสํา- มลทิ นต อหน าประชาชาติ ซึ่ งเขา
แดงตั วเราให เขารู จั กในแผ นดิ น อาศัยอยู เราจึงไดสําแดงตัวของ
อียิปต เมื่ อเราปฏิญาณกับเขาวา เราท า มกลางสายตาของเขาให
เราเปนพระเยโฮวาหพระเจาของ เขารู จั ก ในการที่ เรานําคนอิ สเจา
ราเอลออกมาจากแผนดินอียิปต
6ในวั นนั้ น เราปฏิ ญาณต อเขา 10 ดังนั้ น เราจึ งนําเขาออกจาก
วา เราจะนําเขาออกจากแผนดิน แผนดินอียิปต และนําเขาเขามา
อี ยิ ปต ไปยั งแผ นดิ นที่ เราหาให ในถิ่ นทุรกันดาร
เขาทั้ งหลาย เป นแผ นดิ นที่ มี 11 เราให ก ฎเกณฑ ข องเราแก
น้ํ า นมและน้ํ า ผึ้ งไหลบริ บู รณ เขา และสําแดงคําตัดสินของเรา
เป นแผ นดิ นที่ มี สง าราศี ที่ สุ ดใน ใหเขารู ซึ่ งถามนุษยไดรั กษาไว
แผนดินทั้ งหลาย
ก็จะดํารงชีวิตอยู ได
7และเรากลาวแกเขาว า เจาทุก 12 ยิ่ งกวานั้ นอีก เราได ให สะคนจงทิ้ งสิ่ งที่ น าสะอิ ดสะเอี ยน บาโตของเราแก เขา เป นหมาย
ซึ่ งนัยนตาของเจาทั้ งหลายกําลัง สํ า คั ญระหว างเราและเขาทั้ ง
เพลิ ดเพลิ นอยู นั้ นเสี ย อย า หลาย เพื่ อเขาจะทราบวาเราคือ
กระทํ า ตั วของเจ า ให ม ลทิ น ไป พระเยโฮวาห เ ป น ผู กระทํ า ให
ดวยรูปเคารพของอียิปต เราคือ เขาบริสุทธิ์
พระเยโฮวาหพระเจาของเจา
13 แต วงศ วานอิ สราเอลได กบฏ
8 แต เขาทั้ งหลายได กบฏต อ ตอเราในถิ่ นทุ รกันดาร เขามิได
เราและไม ยอมฟ งเรา เขาทั้ ง ดําเนินตามกฎเกณฑของเรา แต
หลายไมไดทิ้ งสิ่ งที่ นาสะอิ ดสะ- ได ดู หมิ่ นคําตั ดสิ นของเรา ซึ่ ง
เอี ยนซึ่ งนั ยน ตาของเขาเพลิ ด ถ า มนุ ษย คนหนึ่ งคนใดปฏิ บั ติ
เพลินอยู นั้ นทุกคน ทั้ งเขาก็มิได ตาม เขาก็ จะดํารงชี วิ ตอยู ได
ละทิ้ งรูปเคารพของอียิปต แล ว ดวยกฎเกณฑและคําตัดสินเหลา
เราก็ คิ ดว า เราจะระบายความ นั้ น และเขาไดกระทําใหวันสะกริ้ วของเราออกเหนื อเขา และ บาโตของเรามั วหมองอย า งยิ่ ง
(5) อพย 6:6-7; พบญ 4:37 (6) อสค 20:5; ดนล 8:9 (7) ลนต 17:7; อสย 2:20-21
(8) พบญ 9:7; นหม 9:26 (9) กดว 14:13; พบญ 9:28 (10) อพย 13:17-18; 14:17
(11) พบญ 4:8; สดด 147:19 (12) ปฐก 2:3; อพย 16:29 (13) อพย 16:28; 32:8
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เราจึ งกล าวว า เราจะเทความ เขา
เดื อดดาลของเราออกเหนื อเขา 19 เราคื อพระเยโฮวาห เป นพระ
ในถิ่ น ทุ รกั น ดารเพื่ อผลาญเขา เจ าของเจ า จงดําเนิ นตามกฎ
เสีย
เกณฑ ของเรา และจงรั กษาคํา
14 แต เ ราก็ ก ระทํ า โดยเห็ น แก ตัดสินของเราและประพฤติตาม
นามของเราเอง เพื่ อไม ให ชื่ อ 20 และนั บ ถื อ บรรดาสะบาโต
นั้ นมลทิ นต อหน าประชาชาติ ทั้ ง ของเรา เพื่ อจะเปนหมายสําคัญ
หลาย ซึ่ งเราได นําคนอิ สราเอล ระหว างเรากั บเจ า เพื่ อเจ าจะ
ออกมาทามกลางสายตาของเขา
ทราบว าเราคื อพระเยโฮวาหเป น
15 ยิ่ งกวานั้ นอีก เราไดปฏิญาณ พระเจาของเจา
ตอเขาในถิ่ นทุรกันดารวา เราจะ 21 แต ลู กหลานเหล านั้ นก็ กบฏ
ไม นําเขาเข ามาในแผนดินซึ่ งเรา ต อเรา เขาทั้ งหลายมิ ได ดําเนิ น
ได ให แก เขา เป นแผ นดิ นที่ มี ตามกฎเกณฑ ของเรา และไม
น้ํ า นมและน้ํ า ผึ้ งไหลบริ บู รณ รั ก ษาคํ า ตั ด สิ น ของเราเพื่ อจะ
เป นแผ นดิ นที่ มี สง าราศี ที่ สุ ดใน ประพฤติ ตาม ซึ่ งถ ามนุ ษย คน
แผนดินทั้ งหลาย
หนึ่ งคนใดปฏิ บัติ ตามก็ จะดํารง
16 เพราะเขาดู ห มิ่ นคํ า ตั ด สิ น ชี วิ ตอยู ได ด วยกฎเกณฑ และคํา
ของเรา และไม ดําเนิ นตามกฎ ตัดสินเหลานั้ น เขาไดกระทําให
เกณฑ ของเรา และได กระทํา บรรดาวั นสะบาโตของเรามั ว
ให วั นสะบาโตของเรามั วหมอง หมอง เราจึ งกล าวว า เราจะเท
เพราะว าจิ ตใจของเขาไปติดตาม ความเดื อดดาลของเราออก
รูปเคารพของเขา
เหนือเขา และใหความโกรธของ
17 ถึ งกระนั้ นก็ ดี นั ยน ตาของ เราที่ มี ต อเขาที่ ในถิ่ นทุ รกั นดาร
เราก็ ยั งปรานี เขา และเรามิ ได บรรลุลงเสียที
ทําลายเขา หรือกระทําใหเขาจบ 22 แต เ ราได ห ดมื อ ของเราไว
สิ้ นลงในถิ่ นทุรกันดารนั้ น
และกระทําโดยเห็ นแก นามของ
18 แต เ ราพู ด กั บลู ก หลานของ เราเอง เพื่ อไม ให ชื่ อนั้ นมลทิ น
เขาในถิ่ นทุ รกั นดารนั้ นว า ท ามกลางสายตาของประชาชาติ
อย า ดํ า เนิ นตามกฎเกณฑ ของ ทั้ งหลาย ซึ่ งเราได นําชนอิ สราบรรพบุรุษของเจา หรือรักษาคํา เอลออกมาท ามกลางสายตาของ
ตัดสินของเขา หรือกระทําตัวเจา เขา
ให มลทิ น ไปด วยรู ปเคารพของ 23 ยิ่ งกวานั้ นอีก เราไดปฏิญาณ
(14) อสค 20:9; อฟ 1:6 (15) กดว 14:23-30; พบญ 1:34 (16) อพย 32:1-8
(17) 1 ซมอ 24:10; นหม 9:19 (18) กดว 14:32-33; พบญ 4:3 (19) อพย 20:2-3
(20) อพย 20:11 (21) กดว 21:5; พบญ 9:23 (22) โยบ 13:21 (23) อสค 20:15
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ต อเขาทั้ งหลายในถิ่ นทุ รกั นดาร บูชาอันเปนที่ ใหเคืองใจเรา ณ ที่
วา เราจะใหกระจัดกระจายไปใน นั่ น เขาถวายกลิ่ นที่ พึ งใจและ
ทามกลางประชาชาติ และกระ- เขาเทเครื่ องดื่ มบูชาออกที่ นั่ น
จายเขาไปอยู ตามประเทศตางๆ
29 เราได ถามเขาว า ปู ชนี ย24 เพราะว าเขามิ ได กระทําตาม สถานสู งซึ่ งเจ าเข าไปนั้ นคื ออะคําตั ดสิ นของเรา แต ได ดู หมิ่ น ไร และเขาจึ งเรี ยกชื่ อที่ นั่ นว า
กฎเกณฑของเรา และกระทําให บามาห สืบเนื่ องมาจนทุกวันนี้
วั น สะบาโตทั้ งหลายของเรามั ว 30 เพราะฉะนั้ นจงกล าวแก วงศ
หมอง และนั ยนตาของเขาก็ ติด วานอิ สราเอลว า องค พระผู
ตามรู ปเคารพแห ง บรรพบุ รุ ษ เป นเจาพระเจ าตรั สดังนี้ วา เจา
ของเขา
กระทําตั วให มลทิ นไปตามอย าง
25 ยิ่ งกว านั้ นอี ก เราได ให กฎ บรรพบุรุษของเจา และเลนชู กับ
เกณฑ ที่ ไม ดี และให คําตั ดสิ นซึ่ ง สิ่ งที่ น า สะอิ ด สะเอี ยนของเขา
ตามนั้ นเขาจะดํารงชีวิตไมได
หรือ
26 และเราก็ ได ให เขามลทิ นไป 31 เมื่ อเจ า ถวายของบู ช าและ
ดวยของถวายของเขาเอง โดยให ถวายบุ ตรชายให ลุ ยไฟ เจ าได
เขาถวายบุตรหัวปใหลุยไฟ เพื่ อ กระทํา ตั วให ม ลทิ นด วยบรรดา
เราจะกระทํ า ให เขารกร างไป รูปเคารพของเจาจนทุกวันนี้ โอ
เพื่ อให เ ขาทราบว า เราคื อ พระ วงศวานอิสราเอลเอย เราจะให
เยโฮวาห
เจ ามาถามเราหรื อ องค พระผู
27 เพราะฉะนั้ น
บุ ตรแห ง เปนเจาพระเจาตรัสวา เรามีชีวิต
มนุ ษย เอ ย จงพู ดกั บวงศ วาน อยู แน ฉันใด เราจะไม ให เจ ามา
อิ สราเอลและกล าวแก เขาว า ถามเราฉันนั้ น
องค พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส 32 อะไรอยู ในใจของเจ า จะไม
ดั งนี้ ว า ในเรื่ องนี้ บรรพบุ รุ ษ เกิ ดขึ้ นได เลย คื อความคิ ดที่ วา
ของเจ าก็ ไดหมิ่ นประมาทเราอี ก `ให เ ราเป น เหมื อ นประชาชาติ
โดยกระทําการละเมิดตอเรา
ทั้ งหลาย ให เป นเหมื อนครอบ
28 เพราะว าเมื่ อเราไดนําเขาเข า ครั วตางๆในประเทศทั่ วไป คื อ
มาในแผนดินที่ เราปฏิญาณวาจะ ใหเราปรนนิบัติไมและศิลา'
ให เขานั้ นแล ว เมื่ อเขาเห็นเนิ น
หลังจากยุคเจ็ดป
เขาสูง ณ ที่ ใด หรือเห็นตนไม
อิสราเอลจะถูกชําระลาง
ใบดกที่ ไหน เขาก็ ถวายเครื่ อง 33 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
(24) อสค 20:13-14; อมส 2:4 (25) สดด 81:12; รม 1:28 (26) อสย 63:17
(27) รม 2:24; วว 13:5 (28) ยชว 23:3; นหม 9:22 (29) อสค 16:24 (30) มธ 23:32
(31) พบญ 18:10-12; สดด 106:37 (32) อสค 11:5 (33) ยรม 21:5; พคค 2:4
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ตรั สว า เรามี ชี วิตอยู แน ฉั นใด พระเจาตรัสดังนี้ วา โอ วงศวาน
เราจะครอบครองเหนื อ เจ าแน อิ สราเอลเอ ย ฝ ายเจ าทั้ งหลาย
นอนที เดี ยว ด วยมื อที่ มี ฤทธิ์ ทุ กคนจงไปปรนนิ บั ติ รู ปเคารพ
และดวยแขนที่ เหยียดออก และ ของเจาเดี๋ ยวนี้ และตอไปถาเจา
ดวยความพิโรธที่ เทลงมา
ไมฟงเรา แตชื่ ออันบริสุทธิ์ ของ
34 เราจะนํ า เจ า ออกมาจากชน เรานั้ นเจ าอย ากระทําให มลทิ น
ชาติทั้ งหลาย และจะรวบรวมเจา อี กด วยของถวายและด ว ยรู ป
ออกมาจากประเทศทั้ งปวงซึ่ ง เคารพของเจา
เจ าต องกระจัดกระจายกั นไปอยู 40 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
นั้ น ด วยมื อที่ มี ฤทธิ์ และด วย ตรั สว า ด วยว าบนภู เขาบริ สุ ทธิ์
แขนที่ เหยี ยดออก และด วย ของเรา คื อภู เขาสู งของอิ สราความพิโรธที่ เทลงมา
เอล บรรดาวงศ วานทั้ งหมด
35 และเราจะนําเจาเข าไปในถิ่ น ของอิ สราเอลจะปรนนิ บัติ เราใน
ทุ รกั นดารแห ง ชนชาติ ทั้ งหลาย แผ นดิ นนั้ น เราจะโปรดเขา ณ
และที่ นั่ นเราจะเข าสู การพิพาก- ที่ นั่ น ณ ที่ นั่ นเราจะเรี ยกของ
ษากับเจาหนาตอหนา
ถวายของเจ า และผลรุ นแรก
36 เราเข าสู การพิ พากษากั บ แห งเครื่ องบู ชาของเจ า กั บ
บรรพบุ รุษของเจาในถิ่ นทุ รกั น- เครื่ องถวายบู ช าอั นบริ สุ ทธิ์ ทั้ ง
ดารแห งแผ นดิ น อี ยิ ปต อย างไร สิ้ นของเจา
องค พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส 41 เมื่ อเรานํ า เจ าออกมาจาก
ว า เราจะเข าสู การพิ พากษากั บ ชาติ ทั้ งหลาย และรวบรวมเจ า
เจาอยางนั้ น
ออกมาจากประเทศที่ เจากระจั ด
37 เราจะให เ จ า ลอดไปใต คทา กระจายไปอยู นั้ น เราจะโปรด
และเราจะใหเจาเขาพันธสัญญา
เจ าดั่ งเป นกลิ่ น ที่ พอใจของเรา
38 เราจะชําระพวกกบฏเสี ยจาก และเราจะสํา แดงความบริ สุ ทธิ์
ทามกลางเจา ทั้ งผู ละเมิดตอเรา ของเราท ามกลางเจ าต อหน าต อ
เราจะนํา เขาออกจากแผ น ดิ นที่ ตาประชาชาติทั้ งหลาย
เขาไปอาศั ยอยู นั้ น แต เขาจะไม 42 และเจ าจะทราบว า เราคื อ
ได เ ข า ไปในแผ น ดิ น อิ ส ราเอล พระเยโฮวาห ในเมื่ อเรานําเจ า
แล วเจ าจะทราบว า เราคื อพระ เขาในแผนดินอิสราเอล อันเปน
เยโฮวาห
ประเทศซึ่ งเราปฏิ ญาณไว ว า จะ
39 เดี๋ ยวนี้ องค พระผู เป นเจ า ใหแกบรรพบุรุษของเจา
(34) อสค 20:38; อมส 9:9-10 (35) ฮชย 2:14 (36) อพย 32:7; กดว 11:1-33
(37) ลนต 27:32; ยรม 33:13 (38) กดว 14:28-30 (39) วนฉ 10:14; 2 พกษ 3:13
(40) สดด 2:6; อสย 2:2-3 (41) ปฐก 8:21; ลนต 1:9 (42) ยรม 24:7; ยน 17:3
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43 ณ ที่ นั่ นเจ าจะระลึ กถึ งวิ ถี 48 เนื้ อหนั งทั้ งสิ้ นจะเห็ นว าเรา
ทางและการกระทํ า ทั้ งสิ้ นของ คื อพระเยโฮวาห ผู ไ ด ก อไฟนั้ น
เจ า ซึ่ งได กระทําให เจ าเป น ผู ใดจะดับก็ไมได"
มลทิ น และในสายตาของเจ า 49 แลวขาพเจาจึงกลาววา "องค
เอง เจ าจะเกลี ยดชั งตั วของเจ า พระผู เป นเจ าพระเจ า
เจ า
เพราะความชั่ วทั้ งหลายซึ่ งเจาได ข า เขาทั้ งหลายกําลั งกล าวถึ ง
กระทํานั้ น
ข าพระองค วา เขาไม ใช เป นคน
44 โอ วงศ วานอิ สราเอลเอ ย สรางคําอุปมาดอกหรือ"
เมื่ อเราไดกระทํากับเจาดวยเห็น
ดาบของพระเยโฮวาห
แกนามของเรา มิใชตามทางอัน
พระวจนะของพระเยโฮชั่ วของเจ า หรื อตามการกระทํา
วาหมายังขาพเจาวา
ที่ เสื่ อมทรามของเจ า แล วเจ า 2"บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย จงมุ ง
จึ งจะทราบว าเราคื อ พระเยโฮ- หนาของเจาตอสู เยรูซาเล็ม และ
วาห องค พระผู เป นเจาพระเจ า เทศนากล า วโทษสถานบริ สุ ท ธิ์
ตรัสดังนี้ แหละ"
ทั้ งหลาย จงพยากรณ กลาวโทษ
คําอุปมาเรื่ องถิ่ นใต
แผนดินอิสราเอล
45 และพระวจนะของพระเยโฮ- 3และกล าวแกแผนดิ นอิ สราเอล
วา พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา ดู
วาหมายังขาพเจาวา
46 "บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย จงมุ ง เถิด เราเปนปฏิปกษกับเจา และ
หน าไปทางทิ ศใต และเทศนา เราจะชักดาบของเราออกจากฝก
กล าวโทษพวกถิ่ นใต จงพยา- และเราจะขจั ด ทั้ งคนชอบธรรม
และคนชั่ วออกจากเจาเสีย
กรณตอแดนปาไมที่ ในถิ่ นใต
47 จงกล าวแก ป าไม แห งถิ่ นใต 4ดั งนั้ นจงดู เถิ ดว าเราจะตั ดเอา
ว า จงฟ งพระวจนะของพระเย- ทั้ งคนชอบธรรมและคนชั่ วออก
โฮวาห องค พระผู เป นเจ าพระ จากเจ าเสี ย เพราะฉะนั้ นดาบ
เจาตรัสดังนี้ วา ดูเถิด เราจะกอ ของเราจะออกจากฝ ก ไปต อ สู
ไฟไว ในเจ า มั นจะเผาผลาญ เนื้ อหนั งทั้ งสิ้ นจากทิ ศใต ถึ งทิ ศ
ตนไมเขียวและตนไมแหงทุกตน เหนือ
ที่ อยู ในเจาเสีย จะดับเปลวเพลิง 5เพื่ อเนื้ อหนั งทั้ งสิ้ นจะทราบว า
อั นลุ กโพลงนั้ นไม ได และดวง เราคื อ พระเยโฮวาห ได ชั กดาบ
หน าทุ กหน าตั้ งแต ทิ ศใต จนทิ ศ ของเราออกจากฝ กแลว และจะ
ไมเก็บใสฝกอีก
เหนือจะถูกไฟลวก

21

(43) อสค 6:9 (44) สดด 79:9; อฟ 1:6 (46) พบญ 32:2 (47) พบญ 32:22
(48) พบญ 29:24; 2 พศด 7:20 (49) มธ 13:13; ยน 16:25 (2) กจ 6:13; อฟ 6:19
(3) ยรม 21:13; นฮม 2:13 (4) อสค 6:11-14; 7:2 (5) กดว 14:21-23; พบญ 29:24
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6บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย เพราะ ไวในมือของผู ฆา
ฉะนั้ นจงถอนหายใจ ถอนหาย 12 บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย จงร อง
ใจด วยความระทมใจและความ ไห และคร่ํ า ครวญเถิ ด เพราะ
ขมขื่ นตอหนาตอตาเขาทั้ งหลาย เป นเรื่ องต อสู กั บประชาชนของ
7และเมื่ อเขาทั้ งหลายกล าวแก เรา และต อสู กั บบรรดาเจ านาย
เจ าว า `ทําไมเจ าถอนหายใจ' ของอิ สราเอล ความหวาดผวา
เจ าจงกล าวว า `เพราะเรื่ องข าว เพราะเหตุ ดาบนั้ นจะอยู เหนื อ
นั้ น เมื่ อข าวนั้ นมาถึ งหั วใจทุ ก ประชาชนของเรา เพราะฉะนั้ น
ดวงจะละลายและมื อ ทั้ งสิ้ นจะ จงตีที่ โคนขาของเจาเถิด
อ อนเปลี้ ยไป และบรรดาจิ ต 13 เพราะมี การทดลอง และ
วิญญาณจะแนนิ่ งไป และหัวเขา อะไรเล าถ าดาบได ดู ห มิ่ นไม
ทุกเขาจะออนเปลี้ ยดั่ งน้ํา ดูเถิด เรียวนั้ น ก็จะไมมีอีก องคพระ
ขาวนั้ นมาถึงและจะสําเร็จ' องค ผู เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้
พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ 14 บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย เพราะ
แหละ"
ฉะนั้ นจงพยากรณเถิด จงตบมือ
พระเจาทรงลับดาบ
และปล อยให ดาบลงมาสองครั้ ง
เออ สามครั้ ง คือดาบสําหรับคน
ของพระองคใหคม
8พระวจนะของพระเยโฮวาห มา เหล านั้ นที่ จะถู กฆ า เป นดาบ
ของพวกผู ยิ่งใหญที่ ถูกฆา ซึ่ งได
ยังขาพเจาอีกวา
9"บุตรแหงมนุษยเอย จงพยา- เขาไปในหองสวนตัว
กรณและกล าวว า พระเยโฮวาห 15 เพื่ อว า ใจของเขาจะละลาย
ตรัสดังนี้ วา ดาบเลมหนึ่ ง ดาบ และเพื่ อซากปรั กหั กพั งของเขา
เลมหนึ่ งซึ่ งเขาลับใหคม และขัด จะทวี คู ณขึ้ นอี ก เราได จ อดาบ
นั้ นไปที่ ประตูเมืองทั้ งหลายของ
มันดวย
10 ลั บให คมเพื่ อจะเข นฆ า ขั ด เขาแล ว เออ ทําเสี ยเหมื อน
มันไวเพื่ อจะใหวาววั บ เราจะรา อยางกับฟาแลบ เขาขัดมันเพื่ อ
เริ งหรื อ ดาบนั้ นได ประมาท จะเขนฆา
ไม เรี ยวแห งบุ ตรชายของเรา 16 รวมกั นเข ามา ไปทางขวา
เรียงแถว แลวไปทางซาย ไมวา
เหมือนตนไมทุกอยาง
11 เพราะฉะนั้ น จึงมอบดาบให หนาของเจามุ งไปทางไหน
ขัดมัน เพื่ อจะถือไวได ดาบนั้ น 17 เราจะตบมื อของเราด วยและ
คมแล วและขัดมัน เพื่ อจะมอบ เราจะระบายความโกรธของเรา
(6) อสค 21:12 (7) 2 พกษ 21:12; อสย 7:2 (9) พบญ 32:41-42; โยบ 20:25
(10) ยรม 46:4 (11) อสค 21:19 (12) ยรม 25:34; ยอล 1:13 (13) โยบ 9:23
(14) กดว 24:10 (15) ยรม 17:27; อสค 21:7 (16) ปฐก 13:9 (17) กดว 24:10
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จนหมด เราคือพระเยโฮวาห ได สั ตย ปฏิ ญาณแล ว แต ท านจะ
ลั่ นวาจาแลว"
ระลึกถึ งความชั่ วช า เพื่ อเขาทั้ ง
จะไมมีกษัตริยในอิสราเอล
หลายจะถูกจับเอาไป
24 เพราะฉะนั้ น องค พระผู
จนวาพระผู ชวยใหรอด
เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า
เสด็จมา
18 พระวจนะของพระเยโฮวาห เพราะว า เจ าได กระทํา ความชั่ ว
ช าของเจ าให เราระลึ กได โดย
มายังขาพเจาอีกวา
19 "บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย จง การละเมิดของเจาที่ เผยออก จน
ขี ด ทางไว ส องทางให ด าบแห ง บาปของเจ าปรากฏในการกระกษั ตริ ย บาบิ โลนเข ามา ทั้ งสอง ทําทั้ งสิ้ นของเจา เราไดระลึกถึง
ทางให ออกมาจากแผ นดิ นเดี ยว เจา เจาจึงตองถูกจับเอาไปดวย
กัน และจงทําป ายบอกทาง จง มือ
25 และเจ า ผู ชั่ วที่ ลามกคื อ
ทําไวที่ หัวถนนที่ เขาไปหากรุง
20 ทําทางหนึ่ งใหดาบมายังรับ- เจ านายอิ สราเอลเอ ย ผู ที่ วั น
บาห แห งคนอั มโมน และมายั ง กําหนดมาถึ งแล ว คื อเวลาแห ง
ยู ดาห ในเยรู ซาเล็มเมืองที่ มีกํา- การลงโทษความชั่ วช า ครั้ งสุ ด
ทาย
แพง
21 เพราะว ากษั ตริ ยบาบิ โลนยื น 26 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
อยู ที่ ทางแพร ง อยู ที่ หั วถนน ตรัสดังนี้ วา จงปลดผาโพก และ
สองถนน กําหนดหาคําทํานาย ถอดมงกุฎออกเสีย สิ่ งตางๆจะ
ท านเขย าลู กธนู และปรึ กษา ไม คงอยู อย างที่ เคยเป น ให ยก
ย องคนที่ ต่ํ า ขึ้ น และให กดคน
เทราฟม ทานมองดูที่ ตับ
22 ในมื อข างขวา ท านมี สลาก ที่ สูงลง
เยรู ซาเล็ มเพื่ อตั้ งเครื่ องทะลวง 27 เราจะกระทํ า ให เป นที่ พั ง
เพื่ อจะใหอาปากในการฆา เพื่ อ ทลาย พังทลาย พังทลาย และ
ส งเสี ยงตะโกน เพื่ อวางเครื่ อง จะไม มี เ ลยจนกว า ผู มี สิ ท ธิ์ อั น
ทะลวงกํา แพงเข าที่ ประตู เ มื อง ชอบธรรมจะมาถึ ง และเราจะ
เพื่ อก อ เชิ ง เทิ น และก อ กํ า แพง ประทานใหแกทานผู นั้ น
28 บุตรแหงมนุษยเอย และเจา
ลอม
23 และจะเป นเหมื อนคําทํานาย จงพยากรณ และกล าวว า องค
เท็ จสํา หรั บคนเหล า นั้ นในสาย พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้
ตาของเขา คือคนเหล านั้ นที่ ให เกี่ ยวกั บคนอั มโมน และเกี่ ยว
(19) อสค 4:1-3 (20) พบญ 3:11 (21) สภษ 16:33 (22) อพย 32:17-18; ยชว 6:10
(23) 2 พกษ 24:20; ยรม 52:3 (24) ยรม 2:34; ฮชย 4:2 (25) 2 พศด 36:13
(26) 2 พกษ 25:6; ยรม 13:18 (27) ฮกก 2:21-22 (28) ยรม 49:1-5; อมส 1:13-15
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กั บเรื่ องน าตํ า หนิ ของเขาทั้ ง เมื องที่ แปดเป อนด วยโลหิ ตนั้ น
หลายวา ดาบเลมหนึ่ ง ดาบเลม หรื อ เจ าจงสําแดงให เมื องนั้ น
หนึ่ งถู กชั กออก เขาขั ดมั นเพื่ อ เห็นสิ่ งที่ นาสะอิ ดสะเอี ยนทั้ งสิ้ น
การเข นฆ า เขาให มั นดื่ มโลหิ ต ของเธอ
เพราะมันวาววับ
3เจ าจงกลาววา องค พระผู เปน
29 ขณะเมื่ อเขาเห็ นนิ มิ ตเท็ จมา เจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า
นี่
บอกทาน ขณะเมื่ อเขาใหคําทํา- เป นเมื องที่ ทําให โลหิ ตตกอยู ที่
นายมุสาแกทาน เพื่ อจะวางทาน กลางตนเองเพื่ อให เวลากําหนด
ไว บนคอของผู ชั่ วที่ ถู กฆ า เวลา ของตนมาถึง และเปนเมืองที่ ทํา
กําหนดของเขามาถึ งแล ว คื อ รูปเคารพไวใหตัวมลทินไป
เวลาแห งการลงโทษความชั่ วช า 4เจ ามี ความชั่ วด วยโลหิ ตที่ เจ า
ครั้ งสุดทาย
กระทําให ตกนั้ น และมลทิ น
30 เราจะให ดาบกลั บเข าฝ กอี ก ไปด วยรู ปเคารพที่ เจ ากระทําไว
หรื อ เราจะพิ พากษาเจ าใน และเจ าได นําให เวลาของเจ าเข า
สถานที่ ที่ เจ าถู กสร างขึ้ น ใน มาใกล เวลากําหนดแห งป ของ
แผนดินดั้ งเดิมของเจา
เจามาถึงแลว เพราะฉะนั้ นเราจึง
31 เราจะเทความกริ้ วของเรา กระทําเจ าให เป นที่ ประณามกั น
เหนือเจา และเราจะพนเจาดวย แก ประชาชาติ และเป นที่ เย ย
ไฟแห งความพิ โรธของเรา และ หยันแกประเทศทั้ งหลาย
เราจะมอบเจ า ไว ในมื อ ของคน 5ผู ที่ อยู ใกลและที่ อยู ไกลเจาจะ
เขลา ผู มีฝมือในการทําลาย
เย ยหยั นเจ า ผู เป นเมื องที่ เสี ย
32 เจาจะเปนฟนไวใสไฟ โลหิต ชื่ อและเต็มดวยความโกลาหล
ของเจ าจะอยู กลางแผ นดิ น จะ 6ดู เถิ ด เจ านายแห งอิ สราเอล
ไม มี ใครจดจําเจ าไว อี ก เพราะ ทุ ก คนซึ่ ง อยู ในเจ า ก็ โน ม ไปใน
เราคื อพระเยโฮวาห ได ลั่ นวาจา ทางที่ ทําให โลหิ ตตกตามอํานาจ
แลว"
ของเขา
บรรดาความบาปของอิสราเอล 7บิดามารดาถูกเหยียดหยามอยู
พระวจนะของพระเย- ในเจ า คนต างด าวที่ อาศั ยอยู ก็
โฮวาหมายังขาพเจาอีก ถู กเบี ยดเบี ยนอยู ท ามกลางเจ า
ลู กกําพร าพ อและหญิ งม ายก็ ถู ก
วา
2"บุตรแหงมนุษยเอย ตัวเจาจะ ขมเหงอยู ในเจา
พิ พากษาหรื อ เจ าจะพิ พากษา 8 เจ า ได ดู หมิ่ นสิ่ งบริ สุ ท ธิ์ ของ

22

(29) อสค 12:24 (30) ยรม 47:6-7 (31) นฮม 1:6 (32) มลค 4:1; มธ 3:10, 12
(2) 2 พกษ 21:16 (3) ศฟย 3:3 (4) 2 พกษ 21:16; มธ 23:32-33 (5) ยรม 15:2-3
(6) นหม 9:34; อสย 1:23 (7) อพย 21:17; ลนต 20:9 (8) ลนต 19:30; อมส 8:4-6
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เรา และลบหลู วันสะบาโตทั้ ง ที่ เราจะเอาเรื่ องกั บเจ า เรา
หลายของเรา
คื อพระเยโฮวาห ได ลั่ นวาจาแล ว
9ในเจ ามี คนกล าวรายเพื่ อจะทํา และเราจะกระทํา
ให โลหิ ตตก และมี คนในเจ าที่ 15 เราจะให เ จ ากระจั ดกระจาย
รับประทานบนภูเขา มีคนกระ- ไปในหมู ประชาชาติ และกระทําอุจาดลามกทามกลางเจา
จายเข าไปตามประเทศต างๆ
10 ในเจ า มี ช ายบางคนได เ ห็ น และเราจะเผาเอาความโสโครก
ความเปลื อยของบิ ดาเขา ใน ออกจากเจาเสีย
เจ ามี คนที่ กระทําหยามเกี ยรติ ผู 16 เจ าจะไดมรดกของเจาเพราะ
หญิงที่ ยังมีมลทินเพราะมีประจํา ตั วเจ า เองท ามกลางสายตาของ
เดือน
ประชาชาติ และเจาจะรู วาเราคือ
11 คนหนึ่ งกระทํ า การอั นน า พระเยโฮวาห"
สะอิ ดสะเอี ยนกั บภรรยาของ
อิสราเอลเปนขี้ โลหะ
เพื่ อนบ าน อี กคนหนึ่ งกระทํา
(ความโสโครก) ในเตาหลอม
ให ลู ก สะใภ ของตนเป น มลทิ น 17 และพระวจนะของพระเยโฮอย างชั่ วช าลามก และอี กคน วาหมายังขาพเจาวา
หนึ่ งในพวกเจ ากระทํ า หยาม 18 "บุตรแหงมนุษยเอย สําหรับ
เกี ยรติ น องสาวของเขาเอง คื อ เราวงศ วานอิสราเอลกลายเปนขี้
ลูกสาวของบิดาของตน
โลหะ เขาทั้ งสิ้ นเปนทองสัมฤทธิ์
12 ในเจ ามี คนรั บ สิ นบนเพื่ อ ดี บุ ก เหล็ ก และตะกั่ วในเตา
กระทําให โลหิ ตตก
เจ าเอา หลอม เขาเป นขี้ โลหะเงิ นไป
ดอกเบี้ ยและเอาเงิ นเพิ่ มและทํา หมด
กําไรจากเพื่ อนบ านของเจ าโดย 19 เพราะฉะนั้ น องค พระผู
การบี บบังคั บ และเจ าไดลื มเรา เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า
เสี ย องค พระผู เป นเจ าพระเจ า เพราะว า เจ าเป น ขี้ โลหะไปเสี ย
ตรัสดังนี้ แหละ
ทั้ งสิ้ นแลว เพราะฉะนั้ น ดูเถิด
13 ดู เถิ ด เพราะฉะนั้ นเราได เราจะรวบรวมเจ า ไว ท า มกลาง
ฟาดมื อ ของเราลงบนผลกํ า ไร เยรูซาเล็ม
อธรรมที่ เจาได และลงบนโลหิต 20 อย า งที่ คนเขารวบรวมเงิ น
ที่ อยู ในหมู พวกเจาทั้ งหลาย
ทองสัมฤทธิ์ และเหล็ก และตะ14 ใจเจ าจะทนไดหรือ และมื อ กั่ วและดีบุกไวในเตาหลอม เพื่ อ
ของเจาจะแข็งแรงอยู หรือ ในวัน เอาไฟเป าให มั นละลาย ดั ง
(9) อพย 20:16 (10) ปฐก 35:22 (11) อสค 18:11 (12) อพย 23:7-8; พบญ 16:19
(13) กดว 24:10 (14) โยบ 40:9 (15) ลนต 26:33; พบญ 4:27 (16) อสค 7:24
(18) สดด 119:119; อสย 1:22 (19) มคา 4:12; มธ 13:40 (20) ยรม 4:11-12
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นั้ นเราจะรวบรวมเจ าด วยความ ราชบัญญัติ ของเรา และไดลบกริ้ วและด วยความพิ โรธของเรา หลู สิ่ งบริ สุ ทธิ์ ของเรา เขามิ ได
และเราจะใส เจ ารวมไว ให เจ าละ แยกแยะความแตกต างระหว าง
ลาย
สิ่ งที่ บริสุทธิ์ และสิ่ งสามัญ เขามิ
21 เราจะรวบรวมเจ า และเอา ได แสดงให เ ห็ น ความแตกต า ง
เพลิ งแห งความพิ โรธของเราพ น ระหว างของมลทิ นและของสะเจ า และเจ าจะละลายอยู ท าม- อาด เขาไดซ อนนัยน ตาของเขา
กลางนั้ น
ไวจากวันสะบาโตของเรา ดังนั้ น
22 เงิ น ละลายอยู ในเตาหลอม แหละเราจึ งถู กลบหลู ท ามกลาง
ฉันใด เจาทั้ งหลายจะละลายอยู เขาทั้ งหลาย
ท ามกลางเพลิ งฉั นนั้ น และเจ า 27 เจ านายในท ามกลางแผ นดิ น
จะทราบวา เราคื อพระเยโฮวาห เป นเหมื อ นสุ นั ขป า ที่ ฉี กเหยื่ อ
ได เทความกริ้ วของเราลงเหนื อ ทําใหโลหิตตก ทําลายชีวิตเพื่ อ
เจา"
จะเอากําไรที่ อสัตย
บรรดาปุโรหิต เจานาย
28 และผู พยากรณ ของแผ นดิ น
นั้ นก็ฉาบดวยปูนขาว ใหเขาเห็น
ผู พยากรณและประชาชน
นิ มิตเท็จ และใหคําทํานายมุ สา
ไดกระทําบาปแลว
23 และพระวจนะของพระเยโฮ- แก เขา โดยกล าวว า `องค พระ
ผู เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ' ใน
วาหมายังขาพเจาวา
24 "บุ ตรแห งมนุ ษย เอย จงพู ด เมื่ อพระเยโฮวาหมิไดตรัสเลย
กั บแผ นดิ นนั้ นว า เจ าเป นแผ น 29 ประชาชนแห งแผ นดิ นกระดินที่ ไมไดรับการชําระ หรือฝน ทํ า การบี บคั้ นและกระทํ า โจรกรรม เออ เขาบีบบังคับคนยาก
มิไดชะในวันพิโรธ
25 มี ก ารวางแผนร า ยระหว า ง จนและคนขัดสน และบีบคั้ นคน
พวกผู พยากรณ ท ามกลางแผ น ตางดาวอยางอยุติธรรม
ดินนั้ น เปนเหมือนสิงโตคําราม 30 และเราก็แสวงหาสักคนหนึ่ ง
ฉีกเหยื่ ออยู เขาทั้ งหลายกินชีวิต ในพวกเขาซึ่ งจะสร างรั้ วต นไม
มนุ ษย เขาริบทรั พยสมบั ติ และ และยืนอยู ในชองโหวตอหนาเรา
สิ่ งประเสริ ฐไป เขาได กระทํา เพื่ อแผนดินนั้ น เพื่ อเราจะมิได
ให เกิ ด หญิ ง ม า ยมี ขึ้ นมากมาย ทําลายมันเสีย แต ก็หาไมได สัก
คนเดียว
ทามกลางแผนดินนั้ น
26 ปุ โรหิ ตของเขาได ละเมิ ด 31 ฉะนั้ นเราจึงเทความกริ้ วของ
(21) อสค 15:6-7; นฮม 1:6 (22) ฮชย 5:10; วว 16:1 (24) 2 พศด 28:22; อสย 1:5
(25) 1 พกษ 22:11; ยรม 5:30-31 (26) 1 ซมอ 2:12-17 (27) ฮชย 7:1-7; มคา 3:2
(28) ยรม 8:10-11 (29) อสย 5:7 (30) อสย 59:16; ยรม 5:1 (31) อสค 22:21-22
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เราลงเหนือเขา เราไดเผาผลาญ 7เธอเล นชู กั บคนเหล านี้ ซึ่ ง
เขาด วยเพลิ งพิ โรธของเรา เรา เป น บุ ค คลที่ คั ด เลื อ กแล วของ
ได ต อบสนองตามการประพฤติ อัสซีเรียทุกคน และเธอก็กระทํา
ของเขาเหนื อศี รษะเขา องค ตั วให เป น มลทิ นด วยรู ปเคารพ
พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ของทุกคนที่ เธอลุ มหลงนั้ น
แหละ"
8เธอมิ ได เลิ ก การเล นชู ซึ่ งเธอ
คําอุปมาเรื่ อง
ได นํามาจากอี ยิ ปต เพราะว า
เมื่ อยังสาวอยู คนหนุ มก็ เขานอน
พี่ สาวนองสาวสองคน
พระวจนะของพระเย- กั บเธอ และจั บต องอกพรหมโฮวาห มายั งข าพเจ าอี ก จารีของเธอ และเทราคะของเขา
ใหแกเธอ
วา
2"บุตรแหงมนุษยเอย มีผู หญิง 9เพราะฉะนั้ นเราจึ งมอบเธอให
สองคน เป นบุ ตรสาวมารดา ตกอยู ในมื อพวกคนรั กของเธอ
คื อในมื อคนอั สซี เรี ยซึ่ งเธอลุ ม
เดียวกัน
3เธอเล นชู ในอี ยิปต เธอเล นชู หลงนั้ น
ตั้ งแตสาวๆ ณ ที่ นั้ นถันของเธอ 10 ผู เหล า นี้ เผยความเปลื อ ย
ถู กเคล าคลึ ง และอกพรหมจารี เปล าของเธอ เขาจั บบุ ตรชาย
หญิ งของเธอ และฆ าเธอเสี ย
ของเธอก็ถูกจับตอง
ด
วยดาบ เธอจึงเปนคําเยาะเยย
4คนพี่ ชื่ อโอโฮลาห และโอโฮลี บาห เป นชื่ อนองสาว ทั้ งสองมา ท ามกลางผู หญิ งทั้ งหลาย ใน
เปนของเรา ทั้ งสองเกิดบุตรชาย เมื่ อไดพิพากษาลงโทษเธอแลว
หญิง เรื่ องชื่ อนั้ น โอโฮลาหคือ 11 เมื่ อโอโฮลี บาห น องสาวของ
สะมาเรี ย และโอโฮลี บาห คื อ เธอเห็นเช นนั้ น เธอก็ทรามเสีย
ยิ่ งกวาพี่ สาวในเรื่ องการลุ มหลง
เยรูซาเล็ม
5 โอโฮลาห เ ล น ชู เมื่ อเธอเป น และในการเล นชู ซึ่ งทรามเสี ยยิ่ ง
ของเรา เธอลุ มหลงพวกคนรั ก กวาพี่ สาว
ของเธอ คื ออั สซี เรี ยเพื่ อนบ าน 12 เธอลุ มหลงอั ส ซี เ รี ยเพื่ อน
บ านของเธอ เจ าเมื องและผู บัง
ของเธอ
6ซึ่ งแตงกายสีมวง และเปนเจา คับบัญชา ซึ่ งแตงเกราะเต็ม พล
เมืองและผู บังคั บบัญชา ทุ กคน ม าขี่ ม า ทุ กคนเป นชายหนุ มที่
เปนชายหนุ มที่ พึงปรารถนา พล พึงปรารถนา
13 และเราเห็ น ว า เธอมี ม ลทิ น
มาขี่ มา

23

(2) อสค 16:44 (3) ลนต 17:7; พบญ 29:16 (4) 1 พกษ 12:20 (5) 1 พกษ 14:9
(6) อสค 23:12-15 (7) ปฐก 10:22 (8) อพย 32:4; 1 พกษ 12:28 (9) 2 พกษ 15:29
(10) ฮชย 2:3 (11) ยรม 3:8; อสค 16:47-51 (12) 2 พกษ 16:7 (13) ฮชย 12:1-2
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เสี ยแล ว เธอทั้ งสองก็ เดิ นทาง ราคะเมื่ อเจ ายังสาวอยู เมื่ อคน
เดียวกัน
อี ยิ ปต จั บต องอกของเจ า และ
14 แต เธอยั งเล นชู ยิ่ งขึ้ น เมื่ อ เคลาคลึงหัวนมสาวของเจา"
เธอเห็ นรู ปคนอยู บนผนั ง เป น 22 เพราะฉะนั้ น โอ โอโฮลีบาห
รู ปคนเคลเดี ยเขี ยนด วยสี แดง เอย องคพระผู เปนเจาพระเจา
เขม
ตรัสดังนี้ วา "ดูเถิด เราจะเราคน
15 มี เข็ มขั ดคาดเอว มี ผ าโพก รั กที่ จิ ตใจเจ าเบื่ อหน ายแล วนั้ น
ศี รษะชายห อยอยู ทุ กคนเป น ใหมาสู เจา และเราจะนําเขามาสู
เหมื อนนายทหาร เป นรู ปชาว เจาจากทุกดาน
บาบิโลน ซึ่ งแผนดินเดิมของเขา 23 มี คนบาบิ โลน และคนเคลคือเคลเดีย
เดียทั้ งสิ้ น เปโขดและโชอา และ
16 เมื่ อเธอเห็ นรู ปนั้ นก็ ลุ มหลง โคอา ทั้ งคนอัสซีเรียทั้ งสิ้ นด วย
เขาเสี ยแลว และส งผู สื่ อสารไป เปนคนหนุ มที่ พึงปรารถนา เจา
หาเขาที่ เคลเดีย
เมือง ผู บังคับบัญชาทั้ งสิ้ น เปน
17 ชาวบาบิ โลนก็ ม าหาเธอถึ ง นายทหารและผู มี ชื่ อเสี ยง ทุ ก
เตี ยงรั ก และเขาก็ กระทําให คนขี่ มา
เธอเป นมลทิ นด วยราคะของเขา 24 เขาจะมาต อสู เจ า มี รถรบ
หลั งจากที่ เธอโสโครกกั บเขา เกวียนและลอเลื่ อน และชนชาติ
แลว จิตใจเธอก็เบื่ อหนาย
ทั้ งหลายเป นอั นมาก เขาจะตั้ ง
18 เมื่ อเธอได ทํา การเล นชู เสี ย ตนตอสู เจาทุกดาน ดวยดั้ งและ
อย างเป ดเผย และเธอสําแดง โล และหมวกเหล็ ก และเราจะ
ความเปลือยเปลาของเธอ จิตใจ มอบการพิ พ ากษาต อ หน า เขา
เราก็เบื่ อหนายเธอ อยางที่ จิตใจ และเขาทั้ งหลายจะพิ พากษาเจ า
เราเบื่ อหนายพี่ สาวของเธอ
ตามหลั ก การพิ พากษาของเขา
19 ถึ งกระนั้ นเธอยั งทวี การเล น ทั้ งหลาย
ชู ของเธอขึ้ นอี ก โดยหวนระลึ ก 25 และเราจะมุ งความร อ นรน
ถึ งเมื่ อครั้ งยั งสาวอยู เมื่ อเธอ ของเราตอสู เจา และเขาจะกระเลนชู อยู ในแผนดินอียิปต
ทํากั บเจ าด วยความเกรี้ ยวกราด
20 เธอลุ มหลงชู ของเธอที่ นั่ น เขาจะตั ด จมู กและตั ดหู ของเจ า
ลํา เนื้ อของเขาก็ เหมื อ นของลา ออกเสีย และผู ที่ รอดตายจะลม
และของเขาก็เหมือนของมา
ลงด วยดาบ เขาจะจั บบุ ตรชาย
21 ดั งนี้ แหละ เจ าก็ อาลั ยใน และบุ ตรสาวของเจ า และคนที่
(14) อสค 8:10 (15) 1 ซมอ 18:4 (16) ปฐก 3:6 (17) ปฐก 10:10; 2 ซมอ 13:15
(18) อสย 3:9; ยรม 8:12 (19) อสค 23:14 (20) อสค 16:20 (22) ฮบก 1:6-10
(23) 2 พกษ 20:14-17 (24) ยรม 47:3; นฮม 2:3-4 (25) อพย 34:14; พบญ 29:20
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รอดตายของเจ า จะถู ก เผาด วย ถ วยของพี่ สาวเจ า ซึ่ งลึ กและ
ไฟ
ใหญ เจ าจะเป นที่ หั วเราะเยาะ
26 เขาจะถอดเอาเสื้ อของเจ า และถู กสบประมาท เพราะถ วย
ออก และนําเอาเครื่ องรูปพรรณ นั้ นจุมาก
งามๆของเจาไปเสีย
33 เจ า จะเต็ ม ไปด วยความมึ น
27 เราจะให ราคะและการเล นชู เมาและความเศร า โศกเสี ยใจ
ซึ่ งเจ านํา มาจากแผ นดิ น อี ยิ ปต ด ว ยถ ว ยแห ง ความน า สะพรึ ง
สู ญสิ้ นลง เพื่ อเจ าจะมิ ได เงย กลั วและการรกร างว างเปล า
หน าขึ้ นดู คนอี ยิ ปต และระลึ ก ถวยแหงสะมาเรียพี่ สาวของเจา
ถึงเขาอีกตอไป
34 เจ าจะดื่ มและดื่ มจนเกลี้ ยง
28 เพราะองคพระผู เปนเจ าพระ เจ า จะแทะเศษถ วยและฉี ก อก
เจ าตรั สดั งนี้ ว า ดู เถิ ด เรา ของเจ าเสี ย เพราะเราได ลั่ น
จะมอบเจ าไว ใ นมื อ ของผู ที่ เจ า วาจาแลว องคพระผู เปนเจาพระ
เกลียดชัง ในมือของผู เหล านั้ น เจาตรัสดังนี้ แหละ
ที่ จิตใจเจาเบื่ อหนาย
35 เพราะฉะนั้ น องค พระผู
29 และเขาทั้ งหลายจะกระทํา เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า
กับเจาดวยความเกลียดชัง และ เพราะเจ าลื ม เราและเหวี่ ยงเรา
จะริ บเอาบรรดาผลแห งการงาน ไปไว เบื้ องหลั งเจ าเสี ย เพราะ
ของเจ าไปเสี ย และจะทิ้ งเจ าไว ฉะนั้ นเจ า จงรั บ โทษราคะและ
ใหเปลือยเปลาและลอนจอน จะ การเลนชู ของเจาเถิด"
ต องเป ด เผยความเปลื อ ยเปล า 36 พระเยโฮวาหตรัสกั บขาพเจา
ราคะและการเลนชู ของเจา
ยิ่ งกว านั้ นอี กว า "บุ ตรแห ง
30 เราจะกระทํ า สิ่ งเหล า นี้ แก มนุ ษย เอ ย
เจ าจะพิ พากษา
เจ า เพราะเจ าเล นชู ตามประชา โอโฮลาห แ ละโอโฮลี บาห ห รื อ
ชาติ และเพราะเจ ากระทําตั ว จงประกาศให เ ขาทราบถึ ง การ
ของเจ า ให มั วหมองไปด วยรู ป กระทําอั นน าสะอิ ดสะเอี ยนของ
เคารพของเขาทั้ งหลาย
เขา
31 เจ าดํ า เนิ น ตามทางแห งพี่ 37 เพราะว า เธอได ก ระทํ า การ
สาวของเจ า เพราะฉะนั้ นเราจะ ลวงประเวณี และโลหิตอยู ในมือ
มอบถวยของเธอใสมือเจา
ของเธอ เธอกระทําการล วง
32 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า ประเวณี กั บ รู ปเคารพของเธอ
ตรั สดั งนี้ วา เจ าจะต องดื่ มจาก และเธอยั งถวายบุ ตรชายซึ่ งเธอ
(26) อสค 23:29 (27) มคา 5:10-14 (28) ยรม 21:7-10 (29) พบญ 28:47-51
(30) สดด 106:35-38 (31) 2 พกษ 21:13 (32) สดด 60:3 (33) ยรม 25:27
(34) สดด 75:8; อสย 51:17 (35) ยรม 2:32 (36) 1 คร 6:2-3 (37) ฮชย 1:2; 3:1

26_eze.pub
page 52

Friday, December 09, 2005 13:20

หนา 1693
เอเสเคียล 23
บั ง เกิ ดให แ ก เ รานั้ นให ลุ ยไฟ โรยโดยการล วงประเวณี ว า เขา
เพื่ อเผาผลาญเขาเสีย
ยังเลนชู กับเธอหรือ และเธอยัง
38 ยิ่ งกว านั้ นอี ก เธอไดกระทํา เลนชู กับเขาหรือ
เชนนี้ แกเรา คือเธอไดกระทําให 44 เพราะชายเหล านั้ นยั งเข าหา
สถานบริ สุ ทธิ์ ของเราเป นมลทิ น เธอ อย างเดี ยวกั บผู ชายเข าหา
ในวั นเดี ยวกั น และลบหลู วั น หญิ งที่ เป นโสเภณี ดั งนั้ นเขาก็
สะบาโตของเรา
เข า หาโอโฮลาห กั บโอโฮลี บาห
39 คื อ ขณะเมื่ อเธอฆ า ลู ก ของ ซึ่ งเปนหญิงมีราคะ
เธอเปนเครื่ องบูชารูปเคารพ ใน 45 แต คนชอบธรรมจะพิพากษา
วั นนั้ นเธอก็ เข ามาในสถาน เธอด วยคํา พิ พากษาอั นควรตก
บริ สุ ทธิ์ ของเราและกระทําสถาน แกหญิงผู ลวงประเวณี และดวย
ที่ นั้ นใหเป นมลทิ น ดูเถิ ด เธอ คําพิพากษาอันควรตกแกหญิ งผู
กระทําสิ่ งเหลานี้ ในนิเวศของเรา กระทําให โลหิ ตตก เพราะเธอ
40 ยิ่ งกวานั้ นอีก เธอยังไดใหไป เป นหญิ งล วงประเวณี
และ
หาผู ชายมาจากเมื องไกล คื อ เพราะโลหิตอยู ในมือของเธอ
เธอใชผู สื่ อสารไปหา และดูเถิด 46 เพราะองคพระผู เปนเจ าพระ
เขาก็ มา เธอก็ ชําระตั วของเธอ เจาตรัสดังนี้ วา จงนํากองทัพมา
เธอทาตาของเธอ และแต งกาย สู กั บเธอทั้ งสองนี้ และเราจะ
ของเธอดวยเครื่ องประดับ เพื่ อ มอบเธอไว แก ค วามครั่ นคร า ม
คนเหลานั้ น
และการถูกริบ
41 เธอนั่ งอยู บนตั่ งอั นสู งศั กดิ์ 47 และกองทั พจะเอาหิ น ขว า ง
มีโตะวางอยู ขางหนา ซึ่ งเปนโตะ เธอ และฆาเธอเสียดวยดาบ เขา
ที่ เ จ าได วางเครื่ อ งหอมและน้ํ า จะฆาบุตรชายหญิงของเธอ และ
มันของเรา
เผาเรื อ นทั้ งหลายของเธอเสี ย
42 เสี ยงของประชาชนที่ ปล อย ดวยไฟ
ตั วก็ ดั งอยู กั บเธอพร อ มกั บคน 48 ดังนี้ แหละ เราจะใหราคะใน
สามั ญ เขานําคนเส-บามาจาก แผ นดิ นนั้ นสู ญสิ้ นเสี ยที เพื่ อ
ถิ่ นทุ รกั นดารด วย และเขาเอา ผู หญิ ง ทั้ งหลายจะได รั บความ
กํ า ไลมื อ สวมที่ มื อ ของผู หญิ ง ตั กเตื อนและไม ประพฤติ ราคะ
และสวมมงกุ ฎ งามๆบนศี ร ษะ อยางที่ เจาไดกระทําแลวนั้ น
ของเธอทั้ งสอง
49 ส วนราคะของเจ านั้ นเจ าจะ
43 เราจึงกลาวเรื่ องเธอ ผู ที่ รวง ต องรั บโทษ และเจ าจะต องรั บ
(38) อสค 7:20 (39) ยรม 7:8-11 (40) 2 พกษ 20:13-15 (41) สภษ 7:16-17
(42) อพย 32:6 (43) อสร 9:7; สดด 106:6 (44) อสค 23:3 (45) ยรม 5:14; ฮชย 6:5
(46) ยรม 25:9 (47) 2 พศด 36:17-19 (48) มคา 5:11-14; ศฟย 1:3 (49) อสค 7:4
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โทษเรื่ องการบู ชารูปเคารพอยาง ตกนั้ นยั งอยู ท ามกลางเธอ เธอ
บาปหนาของเจ า และเจ าจะ วางไว บนหิ น เธอมิ ได เทลงดิ น
ทราบว า เราคื อ องค พระผู เป น เพื่ อเอาฝุ นกลบไว
เจาพระเจา"
8เราได วางโลหิ ตที่ เธอทําให ตก
คําอุปมาเรื่ องหมอน้ําที่ ตมอยู
นั้ นไว บนก อนหิ น เพื่ อมิ ให ปด
เมื่ อวันที่ สิ บเดื อนที่ สิบ โลหิตนั้ นไว เพื่ อเราความพิโรธ
ปที่ เกา พระวจนะของ และทําการแกแคน
พระเยโฮวาหมายังขาพเจาอีกวา 9เพราะฉะนั้ น องค พระผู เป น
2"บุตรแห งมนุษย เอ ย จงเขี ยน เจาพระเจาตรัสดั งนี้ วา วิบัติแก
ชื่ อของวั นนี้ ไว วั นนี้ ที เดี ยว กรุงที่ ชุ มโลหิ ต เราจะกระทําให
กษั ตริ ย บาบิ โลนล อมเยรู ซาเล็ ม กองไฟนั้ นใหญขึ้นดวย
10 จงสุมฟนเขาไปและกอไฟขึ้ น
ในวันนี้ เอง
3 และจงกล า วคํา อุ ปมาแก วงศ ต มเนื้ อให ดี แล วปรุ งแต งให
วานที่ มักกบฏ และพูดกับเขาวา อรอย และปลอยกระดูกใหไหม
องค พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส 11 และวางหม อเปล าไว บนถ าน
ดังนี้ วา จงตั้ งหมอไว ตั้ งไวซิ เท เพื่ อให ทองสั มฤทธิ์ นั้ นร อนและ
ไหม ใหความโสโครกละลายเสีย
น้ําใสหมอดวย
4ใส ชิ้ นเนื้ อเข าไป เอาชิ้ นเนื้ อ ในนั้ น ใหสนิมของมันไหมไฟ
ดี ๆ คื อเนื้ อโคนขาและเนื้ อสั น 12 เธอกระทําตัวของเธอเหนื่ อย
ขาหน า เลื อกกระดู กดี มาใส ให ด วยการมุ สาต างๆ สนิ มที่ หนา
ของเธอก็ไมหลุ ดออกไปจากเธอ
เต็ม
5 จงเลื อกแกะที่ ดี ที่ สุ ด มาตั ว สนิมนั้ นจะตองอยู ในไฟ
หนึ่ ง ใชกระดูกเหลานั้ นเปนฟน 13 ราคะของเจ าโสโครก เพราะ
ไวใตนั้ น จงตมใหดี เพื่ อเคี่ ยว วาเราได ชําระเจาแลว แต เจาไม
ชําระตั ว เจ าจะไม ถู กชําระจาก
กระดูกที่ อยู ในนั้ นดวย
6เพราะฉะนั้ น องค พระผู เป น ความโสโครกของเจ า อี ก ต อไป
เจาพระเจาตรัสดั งนี้ วา วิบัติแก จนกว าเราจะระบายความเกรี้ ยว
กรุ งที่ ชุ มโลหิ ต วิ บัติ แก หม อที่ กราดของเราออกเหนื อ เจ า จน
ขึ้ นสนิ มข างในและซึ่ งสนิ มมิ ได หมด
หลุดออกมา จงเอาเนื้ อออกทีละ 14 เราคื อ พระเยโฮวาห ไ ด ลั่ น
วาจาแลว จะเปนไปอยางนั้ น เรา
ชิ้ นๆ อยาจับสลากเลย
7เพราะว าโลหิ ตที่ เธอกระทําให จะกระทําเช นนั้ น เราจะไมถอย

24

(1) อสค 1:2 (2) อสย 30:8-9 (3) สดด 78:2 (4) มธ 7:2 (5) ยรม 39:6; วว 19:20
(6) 2 พกษ 21:16 (7) 1 พกษ 21:19 (8) พบญ 32:21 (9) นฮม 3:1 (10) ยรม 17:3
(11) ยรม 21:10 (12) อสย 47:13 (13) อสค 24:11 (14) กดว 23:19; 1 ซมอ 15:29
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กลับ เราจะไมสงวนไว และเรา ว า องค พระผู เป นเจ าพระเจ า
จะไมเปลี่ ยนใจ เขาจะพิพากษา ตรั สดั งนี้ วา ดู เถิ ด เราจะลบ
เจ า ตามวิ ธี ก ารและการกระทํา หลู สถานบริ สุ ทธิ์ ของเราอั นเป น
ของเจ า องค พระผู เป นเจ าพระ ความล้ํ า เลิ ศในอํ า นาจของเจ า
เจาตรัสดังนี้ แหละ"
ความปรารถนาแห งตาของเจ า
ภรรยาของเอเสเคียลเสียชีวิต
และสิ่ งที่ จิ ตวิ ญญาณของเจาห วง
15 พระวจนะของพระเยโฮวาห ใย บุ ตรชายหญิ งของเจ าซึ่ งเจ า
ทิ้ งไวเบื้ องหลังจะลมลงดวยดาบ
มายังขาพเจาอีกวา
16 "บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย ดู เถิ ด 22 และเจ า ทั้ งหลายจะกระทํา
เราจะเอาสิ่ งที่ พอตาของเจ า ไป อย างที่ เรากระทํา เจ าจะไม ป ด
เสี ยจากเจ าด วยการประหารเสี ย ริ มฝ ปาก หรื อรั บประทานอาแล ว ถึ งกระนั้ นเจ าก็ อย าคร่ํา - หารของมนุษย
ครวญหรือรองไห หรือใหน้ําตา 23 ผ า โพกจะอยู บนศี ร ษะของ
เจา และรองเทาจะอยู ที่ เทาของ
ตก
17 จงอดกลั้ น ไมคร่ําครวญเถิด เจา เจาจะไมไวทุกขหรือรองไห
อย าไว ทุกข ใหคนที่ ตาย จงโพก แต เจ าจะทรุ ดลงเพราะความชั่ ว
ผาของเจา และสวมรองเทาของ ชาของเจา และจะโอดครวญแก
เจ า อย าป ดริ มฝ ปากหรื อรั บ กันและกัน
24 เอเสเคี ยลจะเป นเครื่ อง
ประทานอาหารของมนุษย"
18 ดั งนั้ น ข าพเจ าจึ งพู ดกั บ หมายสําคัญแกเจาทั้ งหลาย ดัง
ประชาชนตอนเช า และภรรยา นี้ เขาได กระทําสิ่ งใด เจ าจะ
ของข าพเจ า ก็ สิ้ น ชี วิ ตตอนเย็ น กระทําอย างนั้ นทุ กอย าง เมื่ อ
รุ งเช าขึ้ นข าพเจ าก็ กระทําอย าง เหตุการณเหลานี้ มาถึง เจาจะได
ทราบว า เราคื อองค พระผู เป น
ที่ ขาพเจารับพระบัญชา
19 ประชาชนก็ ถ ามข า พเจ า ว า เจาพระเจา
"ท านจะไม บอกเราทั้ งหลายหรือ 25 และเจา บุตรแหงมนุษยเอย
ว า สิ่ งนี้ มี ความหมายอะไรแก ในวั นที่ เราเอาที่ กํา บั งเข ม แข็ ง
ของเขาทั้ งหลายออกไป อันเปน
เรา ซึ่ งทานกระทําเชนนี้ "
20 แล วข า พเจ า ก็ พู ด กั บเขาว า ความร าเริ งและเป นสง าราศีของ
"พระวจนะของพระเยโฮวาห มา เขา สิ่ งที่ พอตาของเขาทั้ งหลาย
และสิ่ งที่ ใจของเขาปรารถนา ทั้ ง
ยังขาพเจาวา
21 จงกลาวแกวงศวานอิสราเอล บุตรชายและบุตรสาวของเขา
(16) สภษ 5:19; อสค 24:18 (17) สดด 37:7; อมส 8:3 (18) 1 คร 7:29-30
(19) อสค 12:9; มลค 3:7-8 (21) สดด 74:7; อสย 65:11 (22) โยบ 27:15
(23) ลนต 26:39; อสย 59:11 (24) อสย 8:18; ฮชย 1:2 (25) สดด 48:2; ยรม 7:4
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26 ในวั นนั้ น ผู หนี ภั ยจะมาหา ประทานผลไม ของเจ า และจะ
เจา เพื่ อจะรายงานขาวใหเจาได ดื่ มน้ํานมของเจา
ยินเอง
5 เราจะกระทํา ให เมื องรั บบาห
27 ในวันนั้ น ปากของเจาจะหาย เป นทุ งหญ าสําหรั บอู ฐ และ
ใบ ต อหน าผู หนี ภั ย และเจ าจะ ทําให ที่ ของคนอั มโมนเป นคอก
พู ด และจะไม เ ป น ใบ อี ก ต อ ไป สําหรั บฝู งแพะแกะ แล วเจ าจะ
ดั ง นั้ นเจ า จะเป น หมายสํ า คั ญ ทราบวาเราคือพระเยโฮวาห
สําหรั บเขา และเขาทั้ งหลายจะ 6เพราะองค พระผู เ ป นเจ าพระ
ทราบวาเราคือพระเยโฮวาห"
เจาตรัสดังนี้ วา เพราะเจาไดตบ
การพิพากษาลงโทษคนอัมโมน มื อ และกระทื บเท า และป ติ ด วย
พระวจนะของพระเย- ใจคิดรายตอแผนดินอิสราเอล
โฮวาห มายั งข าพเจ าอี ก 7เพราะฉะนั้ น ดูเถิด เราไดยื่น
มือของเราออกต อสู เจา และจะ
วา
2"บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย มุ งหน า มอบเจ าไวแกประชาชนทั้ งหลาย
ของเจาไปยังคนอัมโมน และจง ให เป นของริ บ และเราจะตั ด
เจ าออกเสียจากชนชาติ ทั้ งหลาย
พยากรณกลาวโทษเขา
3จงกล าวแก คนอั มโมนว า จง และเราจะกระทําใหเจ าพินาศไป
ฟ งพระวจนะขององค พระผู จากประเทศตางๆ เราจะทําลาย
เป นเจาพระเจ า องค พระผู เป น เจ า แล วเจ าจะทราบว าเราคื อ
เจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า เพราะ พระเยโฮวาห
การพิพากษาลงโทษคนโมอับ
เจากลาววา `อาฮา' เหนือสถาน
บริ สุ ทธิ์ ของเราเมื่ อที่ นั้ นถู กลบ 8องคพระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส
หลู และเหนื อแผ นดิ นอิ สรา- ดั งนี้ ว า เพราะโมอั บและเสอี ร
เอลเมื่ อแผ น ดิ น นั้ นรกร า งไป กลาววา `ดูเถิด วงศวานยูดาหก็
และเหนื อ วงศ ว านยู ดาห เมื่ อ เหมือนประชาชาติอื่ นๆทั้ งสิ้ น'
ตองตกไปเปนเชลย
9เพราะฉะนั้ น ดูเถิด เราจะเปด
4เพราะฉะนั้ น ดูเถิด เราจะมอบ ไหลเขาโมอั บจนไมมี เมื องเหลือ
เจ าให แก ประชาชนทางทิ ศตะ- คื อเมื องของเขาจากด านนั้ น
วันออกใหเปนกรรมสิทธิ์ เขาจะ สง าราศี ของประเทศนั้ น คื อ
ตั้ งปราสาททั้ งหลายท า มกลาง เมื องเบธเยชิ โมท เมื องบาอั ลเจา และสรางที่ อยู ของเขาทาม- เมโอนและเมืองคีริยาธาอิม
กลางเจ า
เขาทั้ งหลายจะรับ 10 เราจะมอบเมื องเหล านั้ นให

25

(26) อสค 33:21-22 (27) อพย 6:11-12 (2) ปฐก 19:38 (3) สดด 70:2-3
(4) วนฉ 6:3; 1 พกษ 4:30 (5) 2 ซมอ 12:26; อสย 17:2 (6) โยบ 27:23; ยรม 48:27
(7) ศฟย 1:4 (8) กดว 24:17; สดด 83:4 (9) ยชว 13:20 (10) สดด 83:3; อสย 23:16
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แก ประชาชนทางทิ ศตะวั นออก
การพิพากษาลงโทษ
พร อมกั บคนอั มโมนให เป น
คนฟลิสเตีย
กรรมสิทธิ์ เพื่ อวาจะไมมีใครนึก 15 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
ถึ ง คนอั ม โมนอี ก ในท า มกลาง ตรั สดังนี้ วา เพราะว าคนฟ ลิ สประชาชาติ
เตียไดกระทําอยางแกแคน และ
11 และเราจะพิ พากษาลงโทษ ทํ า การแก แ ค น ด วยใจคิ ด ร า ย
โมอับ แลวเขาทั้ งหลายจะทราบ หมายทําลาย เพราะเกลี ยดชั ง
วาเราคือพระเยโฮวาห
แตหนหลัง
การพิพากษาลงโทษ
16 เพราะฉะนั้ นองค พระผู เป น
คนเอโดม
เจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า ดู เถิ ด
12 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า เราจะเหยี ยดมื อของเราออก
ตรั สดั งนี้ ว า เพราะว าเอโดมได เหนือคนฟลิสเตีย และเราจะตัด
ประพฤติ อย า งแก แค น ต อ วงศ คนเคเรธี ออก และทําลายคนที่
วานของยู ดาห และได กระทํา เหลืออยู ตามฝ งทะเลนั้ นเสีย
ความชั่ วนั กหนาในการที่ แก 17 เราจะกระทํ า การแก แค น
แคนเขา
ใหญยิ่ งเหนือเขาดวยการติ เตียน
13 เพราะฉะนั้ น องค พระผู อยางรุนแรง แลวเขาจะทราบวา
เป น เจ า พระเจ า จึ ง ตรั สดั ง นี้ ว า เราคื อพระเยโฮวาห เมื่ อเราได
เราจะเหยี ยดมื อของเราออก วางการแก แค นของเราไว เหนื อ
เหนือเอโดมด วย และจะตัดคน เขา"
และสั ต ว อ อกเสี ยจากเมื องนั้ น
การพิพากษาลงโทษ
และเราจะกระทําให เมื องนั้ นรก
ที่ จะมาสู เมืองไทระ
ร างตั้ งแตเมื องเทมาน และชาว
อยู มาในวั นต นเดื อนป
เมืองเดดานก็จะลมลงดวยดาบ
ที่ สิ บเอ็ ด พระวจนะ
14 และเราจะวางการแก แค น ของพระเยโฮวาห มายั งข าพเจ า
ของเราลงเหนือเมืองเอโดมด วย วา
มื อของอิ สราเอลประชาชนของ 2"บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย เพราะ
เรา และเขาจะกระทําตามความ ว าเมื องไทระได พูดเกี่ ยวพั นกั บ
กริ้ วและความพิ โรธของเราใน เยรูซาเล็มวา `อาฮา ประตูเมือง
เมืองเอโดม และเขาจะทราบถึง ของชนชาติ ทั้ งหลายหั กเสี ยแล ว
การแก แค นของเรา องค พระผู มั นเป ดกว างไว รั บข า มั นร าง
เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้ แหละ
เปลาแลว ขาจะบริบูรณขึ้น'

26

(11) อสค 25:17; ยด 1:15 (12) 2 พศด 28:17-18 (13) พคค 4:21-22; มลค 1:3-4
(14) ปฐก 27:29; อสย 11:14 (15) ยรม 25:20; ยอล 3:4 (16) 1 ซมอ 30:14
(17) สดด 9:16; อสค 25:11 (1) ยรม 39:2; อสค 1:2 (2) ยชว 19:29; สดด 83:7
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3เพราะฉะนั้ น องค พระผู เป น 9ท า นจะตั้ งเครื่ อ งทะลวงต อสู
เจ าพระเจ าตรั สว า ดู เถิ ด โอ กั บกําแพงของเจ า และท านจะ
เมื องไทระเอ ย เราเปนปฏิปกษ เอาขวานของท านฟ นหอคอย
กับเจา และจะนําประชาชาติเปน ของเจาลง
อั นมากมาต อสู เจ า ดั งทะเล 10 ม าของท า นมากมายจนฝุ น
กระทําใหคลื่ นของมันขึ้ นมา
มาตลบคลุมเจาไว กําแพงเมือง
4เขาทั้ งหลายจะทํา ลายกํา แพง ของเจ าจะสั่ นสะเทื อนด วยเสี ยง
เมืองไทระ และพังทลายหอคอย พลม า และล อ เลื่ อนและรถรบ
ของเมื องนั้ นเสี ย และเราจะขู ด เมื่ อท า นจะยกเข า ประตู เ มื อ ง
ดิ นเสี ยจากเมื องนั้ น กระทําให ของเจ า อย างกั บคนเดิ นเข า
อยู บนยอดของศิลา
เมืองเมื่ อเมืองนั้ นแตกแลว
5เมื องนั้ นจะเป นที่ สํา หรั บตาก 11 ท านจะย่ํ า ที่ ถนนทั้ งปวงของ
อวนอยู กลางทะเล เพราะเราได เจาดวยกีบมา ทานจะฆาชนชาติ
ลั่ นวาจาแลว องค พระผู เปนเจา ของเจาเสียดวยดาบ และเสาอัน
พระเจาไดตรัส และเมืองนั้ นจะ แข็งแรงของเจาจะลมลงถึงดิน
เป น ของปล นแห ง บรรดาประ- 12 ทรั พย ส มบั ติ ของเจ าเขาทั้ ง
ชาชาติ
หลายจะเอาเปนของริบ และสิน
6และพวกธิ ดาของเมื องนี้ ซึ่ งอยู ค าของเจ าเขาจะเอามาเป นของ
บนแผ น ดิ น ใหญ จะต อ งถู ก ฆ า ปลน เขาจะพังกําแพงของเจาลง
เสียดวยดาบ แลวเขาทั้ งหลายจะ และจะทําลายบ านอั นพึ งใจของ
ทราบวาเราคือพระเยโฮวาห
เจาเสีย หิน ไม และดินของเจา
7เพราะองค พระผู เ ป นเจ าพระ นั้ นเขาจะโยนทิ้ งเสียกลางน้ํา
เจาตรัสดังนี้ วา ดูเถิด เราจะนํา 13 เสียงเพลงของเจานั้ นเราก็จะ
เนบู คั ดเนสซาร กษั ตริ ยบาบิ โลน ให หยุด และเสี ยงพิณเขาคู ของ
ผู เป น จอมกษั ต ริ ย ม ายั ง เมื อ ง เจาจะไมไดยินอีก
ไทระจากทิ ศเหนื อ พร อมทั้ ง 14 เราจะกระทํ า ให อ ยู บนยอด
ม าและรถรบกั บพลม า และกอง ของศิ ลา เจาจะเปนสถานที่ สําทหารกับคนมากมาย
หรั บตากอวน จะไม มี ใครสร าง
8 ท านจะฆ าธิ ดาของเจ าบน เจ าขึ้ นใหม เลย เพราะเราคื อ
แผ นดิ นใหญ เสี ยด วยดาบ ท าน พระเยโฮวาห ไ ด ลั่ นวาจาแล ว
จะก อกําแพงล อ มเจ าไว และก อ องค พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส
เชิงเทินทําดวยดั้ งตอสู กับเจา
ดังนี้ แหละ
(3) อสค 5:8 (4) ยรม 5:10; อมส 1:10 (5) อสค 26:14 (6) ยรม 49:2; อสค 5:7
(7) ยรม 25:9; ดนล 2:37 (8) 2 ซมอ 20:15 (9) 2 พศด 26:15 (10) นฮม 2:3-4
(11) ยรม 51:27; ฮบก 1:8 (12) มธ 6:19-20 (13) อสย 14:11 (14) พบญ 13:16
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15 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า 20 แล วเราจะนําเจ าลงไปพร อม
ตรั สดั งนี้ แก เมื องไทระว า เกาะ กั บคนเหล า นั้ นที่ ลงไปยั ง ปาก
ต า งๆจะมิ ไ ด สั่ นสะเทื อ นด วย แดนคนตายไปอยู กั บ คนสมั ย
เสี ยงที่ เจ าล ม เมื่ อผู บาดเจ็ บ เก า และจะปล อยให เจ าอยู ที่
ร องครวญคราง เมื่ อการเขนฆ า โลกบาดาล ในสถานที่ ที่ โดด
ไดเกิดอยู ทามกลางเจาหรือ
เดี่ ยวอ างว างมาแต โบราณ
16 แล วเจ านายทั้ งสิ้ นที่ ทะเลจะ พร อ มกั บผู ที่ ล งไปยั งปากแดน
กาวลงมาจากบั ลลังกและเปลื้ อง คนตาย เพื่ อวาจะไมมีใครอาเครื่ องทรงออก และปลดเครื่ อง ศั ยอยู ในเจ า และเราจะตั้ งสง า
แตงตัวที่ ปกออกเสีย และจะเอา ราศีในแผนดินของคนเปน
ความสั่ นกลั วมาเป นเครื่ องทรง 21 เราจะกระทําให เจ าเป นที่ น า
จะประทั บอยู บนพื้ นดิ นและสั่ น ครั่ นคร าม จะไม มี เจ าอี กแล ว
อยู ทุ กขณะและหวาดกลั วเพราะ ถึ งใครจะมาหาเจ า เขาจะมา
เจา
หาเจ าไม พบอี ก ต อไปเป น นิ ตย
17 ท านเหล านี้ จะเปล งเสี ยงบท องค พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส
คร่ําครวญเรื่ องเจา และกลาวแก ดังนี้ แหละ"
เจ าว า `ผู มี พลเมื องเป นชาว
บทคร่ําครวญเรื่ องเมืองไทระ
กะลาสี เอ ย
เจ าถู กทําลาย
พระวจนะของพระเยแล ว เจ าเป นเมื องที่ มี ชื่ อเสี ยง
โฮวาหมายังขาพเจาอีก
เจ าเป นเมื องแข็ งกล าอยู ที่ ทะเล วา
ทั้ งเจาและชาวเมื องของเจาวาถึง 2"เจ าบุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย จง
คนที่ นั่ นแลวเจาใหเขากลัว
เปล ง เสี ย งบทคร่ํ า ครวญเรื่ อง
18 บั ดนี้ เกาะทั้ งหลายก็ จะสั่ น เมืองไทระ
สะเทื อนในวั นที่ เจ าล มลง เออ 3และจงกล าวแกเมืองไทระ โอ
บรรดาเกาะที่ อยู ในทะเลก็ จ ะ ผู อยู ที่ ทางเข าสู ทะเลเอ ย เป น
กลัวเพราะเจาสิ้ นไปเสีย'
พ อค าแห งชนชาติทั้ งหลายที่ อยู
19 เพราะองคพระผู เปนเจ าพระ ตามเกาะต างๆ องค พระผู เป น
เจาตรัสดังนี้ วา เมื่ อเราจะกระ- เจาพระเจาตรัสดังนี้ วา โอ เมือง
ทําใหเจาเปนเมืองรกรางเหมือน ไทระเอย เจาไดกลาววา `ขานี้ มี
อย างเมืองที่ ไมมี คนอาศัย เมื่ อ ความงดงามพรอมสรรพ'
เราจะนําทะเลลึ กมาท วมเจ าและ 4 พรมแดนของเจ า อยู ที่ กลาง
น้ํามากหลายจะคลุมเจาไว
ทะเล ผู ก อสร างได กระทําให

27

(15) อสค 26:18 (16) อสย 14:9-13 (17) ยรม 6:26; มคา 2:4 (18) อสค 26:15
(19) อสย 8:7-8; ดนล 9:26 (20) กดว 16:30; สดด 28:1 (21) สดด 37:36; วว 18:21
(2) ยรม 7:20; อมส 5:1 (3) สดด 50:2; อสค 27:4; วว 18:3 (4) อสค 26:5
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ความงดงามของเจาพรอมสรรพ เขาแขวนโล ไ ว ต ามกํ า แพงของ
5กระดานเรื อของเจ าทั้ งสิ้ นเขา เจาโดยรอบ เขากระทําใหความ
ทําดวยไมสนสามใบมาจากเสนีร งามของเจาพรอมสรรพ
เขาเอาไม สนสี ดาร มาจากเลบา- 12 ทารชิ ช ไปมาค า ขายกั บเจ า
นอนทําเปนเสากระโดงใหเจา
เพราะเจ า มี ท รั พยากรมากมาย
6เอาไม โอ กแหงเมื องบาชานมา หลายชนิ ด เขาเอาเงิ น เหล็ ก
ทําเปนกรรเชียงของเจา หมู คน ดี บุก และตะกั่ วมาแลกเปลี่ ยน
อาเชอร ทําแท นฝ งด วยงาช างซึ่ ง กับสินคาของเจา
มาจากเกาะคิทธิม
13 เมืองยาวาน ทูบัลและเมเชค
7ส วนใบของเจ านั้ น ทําด วยผ า ค าขายกั บเจ า เขาแลกเปลี่ ยน
ป านป กเนื้ อละเอี ยดจากอี ยิ ปต คนและภาชนะทองสั มฤทธิ์ กั บ
ส วนสิ่ งที่ คลุ ม ไว เ หนื อ เจ า นั้ น สินคาของเจา
เป นสี ฟาสีม วงมาจากเกาะตางๆ 14 วงศ วานโทการมาห เ อาม า
แหงเมืองเอลีชาห
ม า ศึ ก และล อ มาแลกกั บสิ น ค า
8 ชาวเมื องไซดอนและเมื อง ของเจา
อารวั ด เป น ฝ ก รรเชี ยงของเจ า 15 ชาวเดดานทําการค าขายกั บ
โอ ไทระ นักปราชญของเจาอยู เจ า เกาะต างๆเป นอั นมากเป น
ในเจา เขาเปนตนหนของเจา
ตลาดประจําของเจ า เขานํางา
9ผู ใหญ ของเมื องเกบาลและนั ก ช า งและไม ม ะเกลื อ มาเป น ค า
ปราชญ ของเมื อ งนี้ ก็ อ ยู ในเจ า ของสินคา
เป นช างไม ประจํ า เรื อให เจ า 16 เมื อ งซี เ รี ยไปมาค า ขายกั บ
บรรดาเรื อทะเลทั้ งสิ้ นพร อ ม เจ าเพราะเจ ามี สิ นค าอุ ดม เขา
กะลาสี ก็ อยู ในเจ า เพื่ อแลก เอามรกต ผาสีมวง ผาปก ปาน
เปลี่ ยนสินคากับเจา
เนื้ อละเอี ยด หิ นประการั งและ
10 ชาวเปอร เซี ย และลู ด และ โมรามาแลกกับสิ้ นคาของเจา
พู ต ก็ อยู ในกองทั พของเจ า 17 ยู ดาห และแผ นดิ นอิ สราเอล
เขาทั้ งหลายเป น ทหารของเจ า ก็ ค าขายกั บเจ า เขาเอาข าวสาลี
เขาแขวนโล และหมวกเหล็ กใน เมืองมินนิทและเมืองปานาง น้ํา
เจา เขากระทําใหเจามีสงา
ผึ้ ง น้ํามัน พิมเสน มาแลกกับ
11 ชาวอารวั ด พร อ มกั บทหาร สินคาของเจา
ของเจ า อยู บนกํ า แพงโดยรอบ 18 ดามั สกั สไปมาค าขายกั บเจ า
ชาวกามั ดอยู ในหอคอยของเจ า เพราะเจ ามี สิ นค าอุ ดม เพราะ
(5) พบญ 3:9 (6) อสย 2:13; ศคย 11:2 (7) 1 พกษ 10:28 (8) ปฐก 10:15
(9) ยชว 13:5 (10) อสค 38:5 (11) อสค 27:8 (12) ปฐก 10:4 (13) อสย 66:19
(14) 1 พศด 1:6 (15) ปฐก 10:7 (16) วนฉ 10:6 (17) พบญ 8:8 (18) ปฐก 15:2
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ทรั พยากรมากมายหลายชนิ ด ทารชิชบรรทุกสินคาของเจา ดัง
ของเจ า มี เหล าองุ นเฮลโบน นั้ น เจ าจึ งบริ บูรณ และรุ งโรจน
และขนแกะขาว
อยางมากในทองทะเล
19 ดานและยาวานมาแลกกั บ 26 ฝ กรรเชี ยงของเจ านํ า เจ า
สินคาของเจา เขาเอาเหล็กหลอ ออกไปที่ ในทะเลลึ ก ลมตะการบูร ตะไครมาแลกกับสิ นคา วั นออกทําให เจ าอั บปางในท อง
ของเจา
ทะเล
20 เมื องเดดานค าขายกั บเจ าใน 27 ทรั พย สิ นของเจ า ของขาย
เรื่ องเสื้ อผ าอั นมีค าสําหรั บเหลา ของเจ า สิ นค าของเจ า ลู กเรื อ
รถรบ
ของเจา และตนหนของเจา ชาง
21 เมื อ งอาระเบี ยและเจ า นาย ไมประจําของเจา ผู คาสินคาของ
ทั้ งหลายของเมื องเคดาร เป น เจา นักรบทั้ งสิ้ นของเจาผู อยู ใน
พ อค าขาประจํา ในเรื่ องลู กแกะ เจ า พร อ มกั บพรรคพวกทั้ งสิ้ น
แกะผู แพะ เขาไปมาคาขายกับ ของเจาที่ อยู ทามกลางเจา จะจม
เจาในเรื่ องเหลานี้
ลงในท องทะเลในวั นล มจมของ
22 พ อค าทั้ งหลายของเมื องเช- เจา
บาและเมื องราอามาห ก็ ค าขาย 28 แผ นดิ นจะสั่ นสะท านเมื่ อได
กั บเจ า เขาเอาเครื่ องเทศชนิ ด ยิ นเสี ยงโวยวายของต น หนของ
ดี ๆทั้ งสิ้ นและเพชรพลอยทุ ก เจา
ชนิ ด และทองคํามาแลกสิ นค า 29 บรรดาผู ที่ ถือกรรเชียง พวก
กับเจา
ลู ก เรื อ และบรรดาต น หนแห ง
23 เมื องฮาราน คานเนห และ ทะเลจะลงมาจากเรือของเขา มา
เอเดน พอคาทั้ งหลายของเมือง ยืนอยู บนฝ ง
เชบา อั สชู ร และคิ ลมาดก็ ค า 30 และจะพิ ลาปร่ําไห เพราะเจ า
ขายกับเจา
และจะร องไห หนั กหนา เขาจะ
24 เมื อ งเหล า นี้ ทํ า การค า ขาย เหวี่ ยงฝุ นขึ้ นศีรษะของเขา และ
กั บเจ าในตลาดของเจ าในเรื่ อง จะกลิ้ งเกลือกอยู ที่ กองขี้ เถา
เครื่ องแตงกายอยางดีวิเศษ เสื้ อ 31 เขาจะโกนผมเพราะเจ า และ
สี ฟ าและเสื้ อป ก และพรมทํา เอาผากระสอบคาดเอวไว เขาจะ
ด วยด ายสี ต างๆมั ดไว แน นด วย ร อ งไห เ พราะเจ า ด วยจิ ต ใจอั น
ดายฟ น
ขมขื่ นกับไวทุกขหนัก
25 กํ า ป นทั้ งหลายของเมื อง 32 ในการพิลาปร่ําไหนั้ น เขาจะ
(19) วนฉ 18:29 (20) อสค 27:15 (21) 1 พกษ 10:15 (22) ปฐก 10:7; 1 พกษ 10:1
(23) ปฐก 11:31-32 (25) 1 พกษ 10:22 (26) อสค 26:19 (27) สภษ 11:4; วว 18:11
(28) อพย 15:14 (29) วว 18:17 (30) 1 ซมอ 4:12 (31) ลนต 21:5 (32) พคค 1:12
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เปล งเสี ยงบทคร่ํา ครวญเพื่ อเจ า ข านั่ งอยู ในที่ นั่ งแห งพระเจ าใน
และได ร องทุ กข เพื่ อเจ าว า `มี ท องทะเล' แต เจ าเป นเพี ยง
เมื องใดหรื อที่ ถู กทําลายเหมื อน มนุ ษย มิ ใช พระเจ า แม เจ าจะ
เมืองไทระ ในทามกลางทะเล
ยึ ดถื อใจของเจ าว า เป นใจของ
33 เมื่ อสินคาของเจามาจากทะ- พระเจา
เลก็ กระทํ า ให ชนชาติ ทั้ งหลาย 3ดู เถิ ด เจ าฉลาดกว าดาเนี ยล
เปนอันมากพอใจ เจาไดกระทํา จริ ง ไม มี ความลั บอั นใดที่ ซ อน
ให บรรดากษัตริ ยแห งโลกมั่ งคั่ ง ใหพนเจาได
ด วยสมบั ติ และสิ น ค า อั น อุ ด ม 4เจ าหาทรั พย สมบั ติ มาสําหรั บ
ของเจา
ตนโดยสติ ป ญญาและความเข า
34 ในเมื่ อเจ า อั บปางเสี ย ด วย ใจของเจ า และได รวบรวมทอง
ทะเลในหวงน้ําลึก สินคาของเจา คําและเงินมาไวในคลังของเจา
และพรรคพวกทั้ งหลายของเจ า 5ด วยสติ ป ญญายิ่ งใหญ ในการ
จะไดจมลงพรอมกับเจา
คาของเจา เจ าไดทวีทรัพย สม35 พวกชาวเกาะต างๆทั้ งสิ้ นจะ บัติของเจาขึ้ น และจิตใจของเจา
ตกตะลึ งเพราะเจ า กษั ตริ ย ทั้ ง ก็ ผยองขึ้ น ในทรั พย ส มบั ติ ของ
หลายของพวกเขาจะเกรงกลัวยิ่ ง เจา
นัก สีพระพักตรของพระองคก็ดู 6เพราะฉะนั้ น องค พระผู เป น
วิตกกังวล
เจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า เพราะ
36 พ อ ค าท า มกลางชนชาติ ทั้ ง เจ า ยึ ด ถื อ ใจของเจ า ว า เป น ใจ
หลายจะเยยหยันเจา เจาจะเปน ของพระเจา
สิ่ งที่ น าหวาดผวา และจะไม 7เพราะฉะนั้ น ดูเถิด เราจะนํา
ดํารงอยู อีกตอไปเปนนิตย'"
คนตางดาวมาสู เจา เปนชนชาติ
การติเตียนเจาเมืองไทระ
ที่ ทารุ ณ ในบรรดาประชาชาติ
พระวจนะของพระเย- เขาทั้ งหลายจะชั กดาบออกต อสู
โฮวาห มายังขาพเจ าอี ก กั บความงามแห งสติ ป ญญาของ
เจ า และเขาจะกระทําให ความ
วา
2"บุ ตรแหงมนุษย เอ ย จงกล าว ฉลาดปราดเปรื่ องของเจ าเป น
แก เจ าเมื องไทระว า องค พระ มลทิน
ผู เป น เจ า พระเจ า ตรั ส ดั ง นี้ ว า 8เขาทั้ งหลายจะดั นเจ าลงไปที่
เพราะใจของเจ าผยองขึ้ น และ ในปากแดนคนตาย และเจ าจะ
เจ าได กล าวว า `ข าเป นพระเจ า ตายอยางคนที่ ถูกฆาในทองทะ-

28

(33) อสค 27:3 (34) ศคย 9:3-4 (35) อสย 23:6; อสค 28:17-19 (36) 1 พกษ 9:8
(2) พบญ 8:14; 2 พศด 26:16 (3) ดนล 1:20; ศคย 9:2 (4) พบญ 8:17; สภษ 18:11
(5) สภษ 26:12 (6) อพย 9:17; โยบ 9:4 (7) อสย 23:8-9 (8) โยบ 17:16; สดด 28:1
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เล
เคยอยู บนภู เขาบริสุ ทธิ์ แห งพระ
9เจ ายั งจะกล าวอี กหรื อว า `ข า เจ า และเจ าเคยเดิ นอยู ท ามเป นพระเจ า' ต อหน าคนที่ ฆ า กลางศิลาเพลิง
เจา ถึงเจาเปนเพียงมนุษย มิใช 15 เจ า ก็ ปราศจากตํ า หนิ ใ นวิ ธี
พระเจ า อยู ในมื อของคนที่ ฆ า การทั้ งหลายของเจ า ตั้ งแต
เจา
วั นที่ เจ าได ถู กสร างขึ้ นมาจนพบ
10 เจาจะตายอย างคนที่ มิไดเข า ความชั่ วชาในตัวเจา
สุ หนั ตตาย โดยมื อของคนต าง 16 ในความอุ ด มสมบู ร ณ แห ง
ด าว เพราะเราได ลั่ นวาจาแล ว การคาของเจานั้ น เจาก็เต็มดวย
องค พระผู เป น เจ า พระเจ า ได การทารุ ณ เจ ากระทําบาป ดั ง
ตรัส"
นั้ น โอ เครูบผู พิทักษเอย เราจะ
11 พระวจนะของพระเยโฮวาห ขั บเจ าออกไปจากภู เขาแห งพระ
มายังขาพเจาวา
เจาดุจสิ่ งมลทิน และเราจะกําจัด
12 "บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย จง เจาเสียจากทามกลางศิลาเพลิง
เปล งเสี ยงบทคร่ํ า ครวญเพื่ อ 17 จิ ตใจของเจ าผยองขึ้ นเพราะ
กษัตริยเมืองไทระ และจงกลาว ความงามของเจา เจากระทําให
แก ท านว า องค พระผู เป นเจ า สติ ปญญาของเจ าเสื่ อมทรามลง
พระเจาตรัสดังนี้ วา เจาเปนตรา เพราะเห็ นแก ค วามงามของเจ า
แหงความสมบูรณแบบ เต็มดวย เราจะเหวี่ ยงเจาลงที่ ดิน เราจะตี
สติปญญา และมีความงามอยาง แผ เจ าต อหน ากษั ตริ ย ทั้ งหลาย
พรอมสรรพ
เพื่ อตาของท า นทั้ งหลายเหล า
13 เจ าเคยอยู ในเอเดน พระ นั้ นจะเพลินอยู ที่ เจา
อุทยานของพระเจา เพชรพลอย 18 เจ า กระทํ า ให ส ถานบริ สุ ท ธิ์
ทุ กอย างเป นเสื้ อของเจ า คื อ ของเจาเปนมลทิน โดยความชั่ ว
ทับทิม บุษราคัม เพชร พลอย ชาเปนอันมากของเจา ในการคา
เขี ยว พลอยสีน้ําข าว และหยก อั นชั่ วช าของเจ า เหตุ ฉะนั้ นเรา
ไพทูรย มรกต พลอยสีแดงเขม จะนํ า ไฟออกมาจากท า มกลาง
และทองคํา ความเชี่ ยวชาญแหง เจ า ไฟจะเผาผลาญเจ า เราจะ
รํ า มะนาและป ของเจ าได จั ด กระทําให เจ าเป นเถ าถ านไปบน
เตรียมไวในวันที่ สรางเจาขึ้ นมา
แผ น ดิ นโลกท ามกลางสายตา
14 เจ า เป นเครู บผู พิ ทั ก ษ ที่ ได ของคนทั้ งปวงที่ มองดูเจาอยู
เจิมตั้ งไว เราไดตั้ งเจาไว เจา 19 บรรดาผู ที่ รู จั กเจ าท ามกลาง
(9) อสค 28:2 (10) ลนต 26:41; 1 ซมอ 17:26 (12) 2 พศด 35:25; อสย 14:4
(13) ปฐก 2:8; อสย 51:3 (14) อพย 25:17-20 (15) ปฐก 1:26-27; สภษ 14:34
(16) ฮชย 12:7; ลก 19:45-46 (17) สภษ 11:2 (18) มก 8:36 (19) สดด 76:12
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ชนชาติทั้ งหลาย เขาจะตกตะลึง ท า มกลางคนทั้ งปวงซึ่ งได เ คย
เพราะเจา เจาจะสิ้ นสูญลงอยาง กระทํา แก เขาด วยความดู หมิ่ น
นาครั่ นคราม และจะไมดํารงอยู แล วเขาจะทราบว า เราคื อ องค
อีกตอไปเปนนิตย"
พระผู เปนเจาพระเจา
การพิพากษาลงโทษ
พระเจาจะทรงรวบรวม
เมืองไซดอน
วงศวานอิสราเอล
20 พระวจนะของพระเยโฮวาห 25 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
มายังขาพเจาอีกวา
ตรั สดั งนี้ วา เมื่ อเราจะรวบรวม
21 "บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย จงมุ ง วงศ วานอิ สราเอลจากชนชาติ ทั้ ง
หน าตอสู ไซดอน และพยากรณ หลาย ซึ่ งเขาได กระจั ดกระจาย
กลาวโทษเมืองนั้ น
ไปอยู ทามกลางนั้ น และเมื่ อเรา
22 และกล าวว า องค พระผู จะสํา แดงความบริ สุ ท ธิ์ ของเรา
เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า ดู ท า มกลางเขาท า มกลางสายตา
เถิ ด โอ ไซดอนเอ ย เราเป น ของประชาชาติทั้ งหลายแลว เขา
ปฏิปกษกับเจา เราจะสําแดงสงา ทั้ งหลายจะได อาศั ยอยู ในแผ น
ราศี ของเราท ามกลางเจ า และ ดินของเขาเอง ซึ่ งเราไดมอบให
เขาทั้ งหลายจะทราบว า เราคื อ แกยาโคบผู รับใชของเรา
พระเยโฮวาห เมื่ อเราทําการ 26 และเขาทั้ งหลายจะอาศั ยอยู
พิ พากษาลงโทษในเมื องนั้ นและ ในที่ นั้ นอยางปลอดภัย เออ เขา
สํา แดงความบริ สุ ทธิ์ ของเราใน จะสร างบ านเรื อนและปลู กสวน
เมืองนั้ น
องุ น เมื่ อเรากระทําการพิพาก23 เพราะเราจะส งโรคระบาด ษาลงโทษคนทั้ งหลายที่ อยู รอบ
เขามาในเมืองนั้ น และส งโลหิต เขา ผู ไดกระทําตอเขาดวยความ
เข ามาในถนนของเมื องนั้ น คน ดูหมิ่ นนั้ น เขาทั้ งหลายจะอาศัย
ที่ ถู กบาดเจ็ บจะล มลงท ามกลาง อยู ด วยความมั่ นใจ แล วเขาทั้ ง
เมื องนั้ น ล มลงด วยดาบที่ อยู หลายจะทราบวา เราคือพระเยรอบเมื องนั้ นทุ กด าน แล วเขา โฮวาหพระเจาของเขาทั้ งหลาย"
ทั้ ง หลายจะทราบว าเราคื อพระ
ทรงสัญญาวา
เยโฮวาห
จะพิพากษาลงโทษอียิปต
24 และส วนวงศ วานอิ ส ราเอล
เมื่ อวั นที่ สิ บสองเดื อน
นั้ น จะไม มี หนามย อยที่ ทิ่ ม
สิ บในป ที่ สิ บ พระ
แทงหรือมี หนามใหญ มายอกอีก วจนะของพระเยโฮวาห มายั ง
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(21) อสค 6:2; ยอล 3:4-8 (22) ยรม 21:13; นฮม 1:6
(23) ยรม 15:2; อสค 25:7 (24) กดว 33:55; ยชว 23:13 (25) ลนต 26:44-45
(26) ลนต 25:18; พบญ 12:10; ยรม 23:6-8; ฮชย 2:18 (1) อสค 29:17; 40:1
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ขาพเจาวา
7เมื่ อเขาเอามือจับเจา เจาก็หัก
2"บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย จงมุ ง และบาดบ าของเขาทุ กคน และ
หน าของเจ าต อสู ฟาโรห กษั ตริ ย เมื่ อเขาพิ งเจ า เจ าก็ โค นและ
แห งอี ยิปต พยากรณ กล าวโทษ กระทํา ให บั้ นเอวของเขาทุ กคน
กษัตริยและอียิปตทั้ งสิ้ น
สั่ นหมด
3พู ดไปเถิ ดและกล าวว า องค 8ดั งนั้ นองค พระผู เป นเจ า พระ
พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ เจาตรัสดังนี้ วา ดูเถิด เราจะนํา
วา ดูเถิด เราเปนปฏิปกษกับเจา ดาบมาเหนือเจา และตั ดมนุษย
ฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต ผู เปน และสัตวใหขาดจากเจาเสีย
พญานาคมหึ มา นอนอยู กลาง 9แผ นดิ นอี ยิปต จะเป นที่ รกร าง
แม น้ํา ทั้ งหลายของมั น ผู กล าว และถู กทิ้ งไว เสี ยเปล า แล วเขา
ว า `แม น้ํ า ของข าก็ เป นของข า ทั้ งหลายจะทราบวา เราคือพระ
ขาสรางมันขึ้ นเพื่ อตัวของขาเอง' เยโฮวาห เพราะเขาได กล าวว า
4เราจะเอาเบ็ ด เกี่ ยวขากรรไกร `แม น้ํา เป นของข า และข าสร าง
ของเจ า และจะกระทําให ปลา มันขึ้ นมา'
ในแม น้ําทั้ งหลายของเจ าติ ดกั บ 10 เหตุฉะนั้ น ดูเถิด เราจะตอสู
เกล็ดของเจา และเราจะลากเจา กั บเจ า และกั บ แม น้ํ า ทั้ งหลาย
ขึ้ นมาจากกลางแม น้ํ า ทั้ ง หลาย ของเจา เราจะกระทําใหแผนดิน
ของเจ า และบรรดาปลาในแม อี ยิปต ถู กทิ้ งไว เสี ยเปล าและรก
น้ํา ทั้ งหลายของเจ าจะติ ดอยู กั บ ร างอย างสิ้ นเชิ ง ตั้ งแต หอคอย
เกล็ดของเจา
แห งสิ เอเนไกลไปจนถึ งพรม
5 เราจะเหวี่ ยงเจ า เข า ไปในถิ่ น แดนเอธิโอเปย
ทุรกันดาร ทั้ งตัวเจาและบรรดา 11 จะไม มี เ ท า มนุ ษย ข ามแผ น
ปลาในแม น้ํ า ทั้ งหลายของเจ า ดิ นนั้ น และจะไม มีตี นสัตวขาม
เจาจะตกลงที่ พื้นทุ ง จะไมมีใคร แผนดินนั้ น จะไมมีใครอาศัยอยู
รวบรวมและฝ งเจ าไว เราได ถึงสี่ สิบป
มอบเจ า ไว ใ ห เ ป น อาหารของ 12 และเราจะกระทําให แผ นดิ น
สัตวปาดินและของนกในอากาศ อี ยิ ป ต เ ป น ที่ รกร า งท า มกลาง
6 แล วคนที่ อยู ใ นอี ยิ ปต ทั้ งสิ้ น ประเทศทั้ งหลายที่ รกร า งนั้ น
จะทราบวา เราคื อพระเยโฮวาห และหัวเมื องของมันจะรกรางอยู
เพราะเจ าเป นไม เท าอ อของวงศ สี่ สิ บป ท ามกลางหั วเมื องทั้ ง
วานอิสราเอล
หลายที่ ถูกทิ้ งไวเสียเปลา เราจะ
(2) อสค 6:2 (3) สดด 76:7; ยรม 44:30 (4) 2 พกษ 19:28 (5) สดด 110:5-6
(6) อพย 9:14; 2 พกษ 18:21 (7) ยรม 37:5; สดด 118:8 (8) ปฐก 6:7; อพย 12:12
(9) ยรม 43:10-13 (10) ฮบก 3:8 (11) 2 พศด 36:21 (12) ยรม 25:15-19
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ให ค นอี ยิ ปต ก ระจั ด กระจายไป ของพระเยโฮวาห มายั งข าพเจ า
ท ามกลางประชาชาติ และจะ วา
กระจายเขาไปตามประเทศ 18 "บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย เนบู ตางๆ
คั ดเนสซาร กษั ตริ ยแห งบาบิ 13 เพราะองคพระผู เปนเจ าพระ โลน ได ให กองทั พมาสู รบกั บ
เจ าตรั สดั งนี้ วา เมื่ อสิ้ นสี่ สิ บ เมื องไทระอย างหนั ก จนศี รษะ
ป แล ว เราจะรวบรวมคนอี ยิปต ทุ กศี รษะล าน และบ าทุ กบ าก็
จากท า มกลางชนชาติ ทั้ งหลาย ถลอก ถึ งกระนั้ นท านเองหรื อ
ซึ่ งเขากระจั ดกระจายไปอยู ด วย กองทั พของท านก็ ไม ได อะไรไป
นั้ น
จากไทระอั นเป น ค าแรงซึ่ งท าน
14 และเราจะให อี ยิ ปต ก ลั บสู ไดกระทําตอเมืองนั้ น
สภาพเดิม และนําเขากลับมายัง 19 เหตุ ฉะนั้ น องค พระผู เป น
แผนดิ นปทโรส ซึ่ งเปนแผ นดิน เจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า ดู เถิ ด
ดั้ งเดิมของเขา และเขาทั้ งหลาย เราจะมอบแผ นดิ นอี ยิ ปต ไว กั บ
จะเป น ราชอาณาจั กรต่ํ า ต อ ยที่ เนบู คั ดเนสซาร กษั ตริ ย แห ง
นั่ น
บาบิโลน และทานจะเอาคนเปน
15 จะเป น ราชอาณาจั ก รที่ ต่ํ า อั น มากของเขาไปและริ บ ข า ว
ต อ ยที่ สุ ด ในบรรดาราชอาณา ของไป และปล นเอาไปเป นค า
จั กรทั้ งหลาย และจะไม เคยยก จางกองทัพของทาน
ตนขึ้ นเหนือประชาชาติ ทั้ งหลาย 20 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
อี กเลย เพราะเราจะทําให เขา ตรั สว า เราได มอบแผ นดิ น
เป นราชอาณาจั กรเล็ กจนไม อียิปตใหไวแกทาน เพื่ อเปนคา
สามารถจะปกครองประชาชาติ แรงงานซึ่ งเขาทั้ งหลายไดกระทํา
อื่ นได
เพื่ อเรา
16 และจะไม เ ป น ที่ วางใจของ 21 ในวั น นั้ นเราจะกระทํา ให มี
วงศ วานอิ สราเอลอี ก อั นทําให เขางอกขึ้ น มาที่ วงศ วานอิ สราสํานึ กถึ งความชั่ วช าของเขาเมื่ อ เอล และเราจะใหเจาอาปากพูด
หันไปพึ่ งพาอียิปตนี้ แลวเขาจะ ท ามกลางเขาทั้ งหลาย แล วเขา
ทราบว า เราคื อ องค พระผู เป น จะทราบวาเราคือพระเยโฮวาห"
เจาพระเจา"
พระเจาทรงลงโทษอียิปต
17 ตอมาเมื่ อวันที่ หนึ่ ง เดือนที่
พระวจนะของพระเยหนึ่ ง ในปที่ ยี่สิบเจ็ด พระวจนะ
โฮวาห มายังขาพเจ าอี ก
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(13) อสย 19:22; ยรม 46:26 (14) อสย 19:22; ยรม 46:26 (15) อสค 17:6
(16) อสย 20:5; พคค 4:17 (18) ยรม 25:9; อสค 26:7-12 (19) อสค 29:8-10
(20) 2 พกษ 10:30; อสย 10:6-7 (21) 1 ซมอ 2:10; สดด 92:10; ลก 1:69; คส 4:3
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หั วเมื องทั้ งหลายที่ ถู กทิ้ งไว เสี ย
2"บุตรแหงมนุษยเอย จงพยา- เปลานั้ น
กรณ และกล าวว า องค พระผู 8และเขาจะทราบวา เราคือพระ
เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ วา จง เยโฮวาห เมื่ อเราวางเพลิ งที่
พิลาปร่ําไรเถิดว า `อนิจจาหนอ อี ยิ ปต และผู ช วยทั้ งหมดของ
วันนั้ น'
มันก็ทลายแลว
3 เพราะวั น นั้ นใกล เ ข า มาแล ว 9 และในวั น นั้ น ทู ตจะลงเรื อไป
วั นแห งพระเยโฮวาห ใกล เข ามา จากเรา เพื่ อจะกระทําให คน
จะเปนวันมีเมฆ เปนเวลาที่ กํา- เอธิ โอเป ยที่ เลิ นเล ออยู นั้ นครั่ น
หนดของประชาชาติ
คร าม ความแสนระทมจะมาถึ ง
4 ดาบเล มหนึ่ งจะมาเหนื อ เขาเหล านั้ น เหมื อนในวั นกําอี ยิ ปต และความแสนระทมจะ หนดของอี ยิ ปต เพราะ ดู เถิ ด
อยู ในเอธิโอเปย เมื่ อคนที่ ถูกฆา วันนั้ นมาถึงจริงๆ
จะล มในอี ยิปต และพวกเขาจะ 10 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
เอาคนเป นอั นมากของประเทศ ตรั สดังนี้ วา เราจะกระทําให คน
นั้ นไปเสี ย และรากฐานของ เป นอั นมากของอี ยิปต สิ้ นสุ ดลง
เมืองนั้ นก็จะถูกทลายลง
ด วยมื อของเนบู คั ดเนสซาร
5เอธิ โอเป ย และพู ต และลู ด กษัตริยแหงบาบิโลน
และคนที่ ปะปนกั น ทั้ งปวงและ 11 ตั วท านพรอมกับชนชาติของ
ลิ เบี ย และประชาชนแห งแผ น ท านคื อชนชาติ ที่ ทารุ ณที่ สุ ดใน
ดินนั้ นที่ อยู ในสันนิบาตจะล มลง บรรดาประชาชาติ จะถู กนําเข า
พรอมกับเขาดวยดาบ
มาเพื่ อทํา ลายแผ น ดิ น นั้ นและ
6พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า ผู เขาจะชั ก ดาบออกต อ สู อี ยิ ปต
เหลานั้ นที่ สนับสนุนอียิปตจะลม กระทําให แผนดินเต็มไปดวยคน
จม และอานุ ภาพอั นผยองของ ที่ ถูกฆา
มั นจะลงมา และจากหอคอย 12 และเราจะกระทําใหแม น้ําทั้ ง
แห งสิ เอเน เขาจะล มลงภายใน หลายแหงไป เราจะขายแผนดิน
ประเทศนั้ นด วยดาบ องค พระ นั้ นไว ในมื อของคนชั่ ว เราจะ
ผู เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้ แหละ กระทําให แผ นดิ นและสารพั ดที่
7และมั นจะรกร างอยู ท ามกลาง อยู บนแผ นดิ นนั้ นร างเปล าโดย
ประเทศทั้ งหลายที่ รกร าง และ มื อของคนต างด าว เราคื อพระ
หั วเมื องของมั นจะอยู ท ามกลาง เยโฮวาหไดลั่ นวาจาแลว
(2) อสค 21:12 (3) สดด 37:13; อบด 1:15 (4) ยรม 50:35-37 (5) อสย 18:1
(6) โยบ 9:13; อสย 20:3-6 (7) ยรม 25:18-26; อสค 29:12 (8) พบญ 32:22
(9) ศฟย 2:12 (10) อสค 29:4-5 (11) พบญ 28:50; อสย 14:4-6 (12) นฮม 1:4
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หนา 1708
13 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า ทราบวาเราคือพระเยโฮวาห"
ตรั สดั งนี้ ว า เราจะทําลายรู ป
พระเจาทรงชวยบาบิโลน
เคารพ และจะกระทําให ปฏิ และสู กับอียิปต
มากรที่ ในเมื อ งโนฟสิ้ นสุ ด ลง 20 ต อมาเมื่ อวั นที่ เจ็ ด เดื อนที่
และจะไม มี จ าวจากแผ นดิ นอี - หนึ่ ง ในป ที่ สิ บเอ็ ด พระวจนะ
ยิปตอีก ดังนั้ นเราจะใสความยํา ของพระเยโฮวาห มายั งข าพเจ า
เกรงไวในแผนดินอียิปต
วา
14 เราจะกระทําให ปทโรสเปนที่ 21 "บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย เรา
รกราง และจะวางเพลิงในโศอัน ได กระทํ า ให แขนของฟาโรห
และจะกระทําการพิ พากษาเมื อง กษั ตริ ย แห งอี ยิ ปต หั ก และดู
โน
เถิด ไมมีผู ใดพันแขนให ไมมีผู
15 เราจะเทความเดื อดดาลของ ใดเอาผามาพันแขนเพื่ อจะรักษา
เราลงบนเมื องสี น
ซึ่ งเป น ให หาย เพื่ อให เขมแข็ งที่ จะถื อ
ขุ มกําลั งของอี ยิ ปต และจะตั ด ดาบไดอีก
เหลาฝูงชนออกเสียจากเมืองโน
22 เหตุ ฉะนั้ น องค พระผู เป น
16 และเราจะวางเพลิ งในอี ยิปต เจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า ดู เถิ ด
เมื อ งสี น จะอยู ในมหั น ตทุ ก ข เราเป นปฏิ ป กษ กั บฟาโรห
เมื องโนจะแตกและเมื องโนฟจะ กษั ตริ ย แห งอี ยิ ปต เราจะหั ก
มีปรปกษในเวลากลางวัน
แขนของเขา ทั้ งแขนที่ ยั งแข็ ง
17 ชายฉกรรจ ของเมื อ งอาเวน แรงและแขนที่ หักแลวนั้ น เราจะ
และเมื องพี เบเสทจะล มลงด วย กระทํา ให ดาบหลุ ด จากมื อ ของ
ดาบ และเมื องนั้ นจะตกไปเป น เขา
เชลย
23 เราจะให ค นอี ยิ ปต ก ระจั ด
18 ที่ เ มื อ งทาปานเหสกลางวั น กระจายไปอยู ท า มกลางประชา
จะมื ดเมื่ อเราทํ า ลายแอกของ ชาติ และจะกระจายเขาไปตาม
อี ยิ ปต แ ละอานุ ภ าพอั น ผยอง ประเทศตางๆ
ของเมื องนั้ นจะสิ้ นสุ ดลง จะมี 24 และเราจะเสริ มกํ า ลั งแขน
เมฆมาคลุมเมืองนั้ นไวและเหลา ของกษั ตริ ย แห งบาบิ โลน และ
ธิ ดาของเมื อ งนั้ นจะตกไปเป น เอาดาบของเราใสมื อให แต เรา
เชลย
จะหั กแขนของฟาโรห และเขา
19 เราจะกระทําการพิ พากษาลง จะคร่ํ า ครวญต อ หน าท านอย าง
โทษอียิปตดังนี้ แหละ แลวเขาจะ คนถูกบาดเจ็บเจียนจะตาย
(13) อพย 12:12 (14) อสค 29:14 (15) สดด 11:6; นฮม 1:6 (16) อสค 30:8-9
(17) ปฐก 41:45 (18) ยรม 2:16 (19) กดว 33:4; สดด 9:16 (20) อสค 1:2; 26:1
(21) สดด 10:15 (22) ยรม 46:25 (23) อสค 30:17-18 (24) นหม 6:9; สดด 18:32
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เอเสเคียล 30, 31
25 เราจะเสริ มกํ า ลั งแขนของ แมน้ําของสายน้ําลึกนั้ นไหลรอบ
กษั ตริ ย แห งบาบิ โลน แต แขน ที่ ที่ ปลู กมั นไว และก อให เกิ ด
ของฟาโรห จะตก แล วเขาทั้ ง สายน้ําเล็กๆ จากแมน้ําลึ กแยก
หลายจะทราบว าเราคื อพระเย- ออกไปทั่ วตนไมทั้ งสิ้ นในทุ งนั้ น
โฮวาห เมื่ อเราเอาดาบของเรา 5ดั งนั้ นมั นจึ งสู งเหนื อต นไม ใน
ใส มื อของกษั ตริ ย แห ง บาบิ โลน ปาทั้ งหลาย กิ่ งไม ก็แตกใหญ
ท านจะยื่ นมั นออกต อสู แผ นดิ น และก านก็ ยาว เพราะน้ํ า มาก
อียิปต
หลายเมื่ อใหงอก
26 และเราจะให คนอี ยิปต กระ- 6นกในอากาศทั้ งสิ้ นได มาทํารั ง
จัดกระจายไปอยู ทามกลางประ- อยู ในกิ่ งของมั น สั ตว ป าทุ ง
ชาชาติ และกระจายเข าไปตาม ทั้ ง สิ้ นตกลู กออกมาอยู ใต ก าน
ประเทศต างๆ แล วเขาจะทราบ ประชาชาติ ใ หญ โ ตทั้ งสิ้ นอาวาเราคือพระเยโฮวาห"
ศัยอยู ใตรมของมัน
คําพยากรณกลาวโทษฟาโรห
7มั นก็ งดงามด วยความใหญ ยิ่ ง
ของมั น ดวยความยาวแห งก าน
เปรียบเสมือน
ของมั น เพราะรากของมั นหยั่ ง
ปฏิปกษตอพระคริสต
และอยู มา เมื่ อวันที่ หนึ่ ง ลึกลงไปยังน้ําอุดม
เดื อนที่ สาม ในป ที่ สิ บ 8 ต น สนสี ด าร ที่ อยู ในอุ ท ยาน
เอ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห ของพระเจ า ก็ ซ อ นมั น ไว ไ ม ไ ด
ต นสนสามใบก็ ยังไมเปรี ยบปาน
มายังขาพเจาวา
2"บุ ตรแหงมนุษย เอ ย จงกล าว กิ่ งใหญ ของมั น ต นเกาลั ดก็ ไม
แก ฟ าโรห ก ษั ต ริ ย แห ง อี ยิ ป ต เปรี ยบปานกิ่ งของมั น ไม มี ไม
และแก หมู นิ กรของท านว า ใน ต นใดในอุ ทยานของพระเจ าที่ มี
ความเป น ใหญ เป น โตของท า น ความงามเหมือนมัน
9เราได กระทําใหมั นงามด วยกิ่ ง
นั้ น ทานเหมือนผู ใด
ก
านมากมายของมั น ต นไม ทั้ ง
3ดู เถิ ด คนอั สซี เรี ยเปรี ยบได
กั บไม สนสี ดาร ในเลบานอน มี สิ้ นในสวนเอเดนก็อิจฉามัน คือ
กิ่ งงามและมี ใบร ม และสู งมาก ต นไม ซึ่ งอยู ในอุ ทยานของพระ
ยอดอยู ที่ ท า มกลางกิ่ งไม ห นา เจา
10 เพราะฉะนั้ น องค พระผู
ทึบ
4สายน้ํ า ทําให มั นใหญ ขึ้ น น้ํา เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า
ลึกทําใหมันงอกสูง พรอมกับมี เพราะว า มั น สู ง และชู ยอดของ

31

(25) อสค 30:19 (26) ดนล 11:42 (1) ยรม 52:5-6 (2) ยรม 1:5; วว 10:11
(3) นฮม 3:1; ศฟย 2:13 (4) สภษ 14:28 (5) สดด 37:35-36 (6) ดนล 4:12
(8) ปฐก 2:8; สดด 80:10 (9) อพย 9:16; ดนล 2:21 (10) มธ 23:12; ยก 4:6
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เอเสเคียล 31
หนา 1710
มั น ขึ้ นอยู ท า มกลางกิ่ งไม หนา 15 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
ทึบ และจิตใจของมันก็เยอหยิ่ ง ตรัสดังนี้ วา ในวันที่ มั นลงไปยัง
เพราะความสูงของมัน
แดนคนตาย เรากระทําให บา11 เราจึงมอบมั นไว ในมื อของผู ดาลคลุ มตั วไว ทุ กข ให มั น และ
หนึ่ งที่ ทรงอานุ ภ าพในบรรดา ยั บยั้ งแม น้ํ า ของมั นไว และน้ํา
ประชาชาติ ท านนั้ นจะจั ดการ เป นอั นมากจะหยุ ดยั้ ง
เรา
กับมันเปนแน เราไดไลมันออก คลุมเลบานอนไวใหกลุ มอยู เพื่ อ
เพราะความชั่ วรายของมัน
มั น
และต นไม ในทุ งนาทั้ ง
12 คนต างดาว คื อชนชาติ ที่ น า สิ้ นจะสลบเพราะมัน
กลั วในบรรดาประชาชาติ ได 16 เรากระทําให ประชาชาติ สั่ น
โค นมันลงและทิ้ งไว กิ่ งของมัน สะเทื อนดวยเสี ยงที่ มันล ม เมื่ อ
ตกลงบนภู เ ขาทั้ งหลายและใน เราเหวี่ ยงมั นลงไปที่ นรกพร อม
หุ บเขาทั้ งสิ้ น และก านของมั น กั บบรรดาผู ที่ ลงไปยั งปากแดน
ก็ หั กอยู ตามแม น้ํา ลําธารทั้ งสิ้ น และต นไม ทั้ งสิ้ นในเอเดน
ของแผ นดิ นนั้ น และบรรดาชน ต นไม ที่ คั ดเลื อกแล วและต นไม
ชาติ ทั้ งหลายในแผ นดินโลกก็ ลง ที่ ดีที่ สุดของเลบานอน ตนไม
ไปเสี ยจากร มเงาของมั นและทิ้ ง ทุกตนที่ ดื่ มน้ําจะไดรับความเลา
มันไว
โลมที่ ในโลกบาดาล
13 นกในอากาศทั้ งสิ้ นจะอาศั ย 17 ประชาชาติ เหลานี้ จะลงไปยัง
อยู บนสิ่ งปรั กหั กพั งของมั นและ นรกกับเขาดวย ไปอยู กับบรรดา
สั ตว ป าทุ งทั้ งปวงจะอยู บนก าน ผู ที่ ถู กฆ าด วยดาบ เออ คื อ
ของมัน
บรรดาผู ที่ เป นเหมื อนแขนของ
14 ที่ เป นเช นนี้ ก็ เพื่ อบรรดาต น เขา ที่ อยู ใตรมของเขาทามกลาง
ไมที่ อยู ริมน้ําจะไมงอกขึ้ นสูงนัก ประชาชาติ
หรื อชู ยอดขึ้ นท ามกลางกิ่ ง 18 ดังนี้ เจาเหมือนผู ใดในเรื่ อง
ไม หนาทึ บและเพื่ อไม ใหบรรดา สง าราศี และความเป นใหญ
ต นไม ที่ ดู ดน้ํา ขึ้ นสู งอย างนั้ นได ทามกลางต นไมแห งเอเดน เจา
เพราะว ามั นทั้ งหลายต องมอบ จะถู กนํ า ลงมาพร อ มกั บต น ไม
ใหแกความตาย มอบใหแกโลก แหงเอเดนไปยังโลกบาดาล เจา
บาดาล ท ามกลางบุ ตรทั้ งหลาย จะนอนอยู ท ามกลางผู ที่ มิ ได เข า
ของมนุ ษย กั บ ผู ที่ ได ล งไปยั ง สุ หนั ตพร อมกั บผู ที่ ถู ก ฆ า ด วย
ปากแดนคนตาย
ดาบ นี่ คือฟาโรหและบรรดาหมู
(11) อสค 11:9; 1 ทธ 1:20 (12) ฮบก 1:6; วว 17:16 (13) อสค 29:5; วว 19:17-18
(14) พบญ 13:11; นหม 13:18 (15) นฮม 2:8-10; วว 18:9 (16) นฮม 2:3; ฮกก 2:7
(17) สดด 9:17; อสย 14:9; อสค 30:6-8 (18) 1 ซมอ 17:26; 2 ซมอ 1:20; มธ 13:19
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นิ กรทั้ งสิ้ นของท าน องค พระผู 6 เราจะให แผ น ดิ น ถึ งแม ภู เ ขา
เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้ "
ชุ มโชกด วยเลื อดกําลั งไหลของ
บทคร่ําครวญเรื่ องฟาโรห
ทาน และหวยจะเต็มไปดวยทาน
ต อ มา เมื่ อวั น ที่ หนึ่ ง 7เมื่ อเราดับทาน เราจะคลุมฟา
เดื อนที่ สิ บสอง ในปที่ สวรรคไว และกระทําใหดวงดาว
สิ บสอง พระวจนะของพระเย- มืดไป เราจะเอาเมฆบังดวงอาทิ ตย และดวงจั นทร จะไม ทอ
โฮวาหมายังขาพเจาวา
2"บุ ตรแห งมนุ ษยเอ ย จงเปล ง แสง
เสี ยงบทคร่ํ า ครวญเรื่ องฟาโรห 8 แสงสุ ก ใสทั้ งสิ้ นแห ง สวรรค
กษัตริยแหงอียิปต และกลาวให นั้ นเราจะกระทําให มื ดอยู เหนื อ
ท านฟ งดั งนี้ ว า ท านเหมื อน ท าน และวางความมื ดไว เหนื อ
สิ งโตหนุ มท ามกลางประชาชาติ แผ นดิ นของท าน องค พระผู
แต ท า นเป นเหมื อ นปลาวาฬใน เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้ แหละ
ทะเลทั้ งหลาย ท านเผนออกมา 9เมื่ อเราทําลายท า นท ามกลาง
ในแม น้ํา ทั้ งหลายของท าน เอา ประชาชาติในประเทศซึ่ งท านไม
เท าของท า นกวนน้ํ า และกระทํา รู จั กนั้ น เราจะกระทําให จิ ตใจ
ของชนชาติ ทั้ งหลายเปนอั นมาก
แมน้ําของมันใหมลทินไป
3องคพระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส ลําบาก
ดั งนี้ ว า เราจะกางข ายของเรา 10 เออ เมื่ อเราแกว งดาบของ
คลุ มท านโดยกองทั พชนชาติ ทั้ ง เราต อหน าเขาทั้ งหลาย เราจะ
หลายเปนอันมาก และเขาเหลา กระทํา ให ช นชาติ ทั้ งหลายเป น
นั้ นจะลากท า นขึ้ นมาด วยอวน อั นมากแลตะลึ งที่ ท าน และ
กษัตริยของเขาทั้ งหลายจะสะทก
ของเรา
4และเราจะเหวี่ ยงท านลงบนดิน สะทานเพราะทาน ในวั นที่ ท าน
และเราจะฟ ดท านลงบนพื้ น ทุ ง ลมลงนั้ น เขาทั้ งหลายจะตัวสั่ น
และจะกระทํ า ให น กทั้ งสิ้ นใน ทุกขณะจิตทั่ วกั นเพราะหวงชี วิต
อากาศมาจับอยู บนทาน และ ของตนเอง
เราจะให สั ต ว ทั่ วทั้ งโลกได อิ่ ม 11 เพราะองคพระผู เปนเจ าพระ
เจาตรัสดังนี้ วา ดาบของกษัตริย
หนําดวยตัวทาน
5เราจะเอาเนื้ อของท านเกลี่ ยไว แหงบาบิโลนจะมาเหนือทาน
บนภู เขา และถมหุบเขาด วยศพ 12 เราจะทําให หมู นิ กรของท าน
ลมลงดวยดาบของผู มีกําลัง ทุก
ของทาน

32

(1) อสค 32:17 (2) ยรม 9:18; อสค 19:2-6 (3) ปญจ 9:12 (4) 1 ซมอ 17:44-46
(6) อพย 7:17; อสย 34:3 (7) โยบ 18:5-6; สภษ 13:9 (9) ยรม 25:15; วว 11:18
(10) พบญ 29:24; 1 พกษ 9:8 (11) อสค 28:7; ฮบก 1:6-7 (12) พบญ 28:49-50
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คนก็ ล ว นเป น ที่ ทารุ ณที่ สุ ด ใน ขาพเจาวา
บรรดาประชาชาติ เขาจะนํา 18 "บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย จง
ความทะเยอทะยานของอี ยิ ปต พิ ลาปร่ํ า ไห เพื่ อคนเป นอั นมาก
ให มาถึ งที่ สิ้ นสุ ด และหมู นิ กร ของอี ยิ ปต และจงส งเขาลงไป
ทั้ งสิ้ นของมันจะพินาศ
ทั้ งตั วเขาและเหล าธิ ดาแห ง
13 เราจะทํ า ลายสั ตว ของเมื อ ง ประชาชาติ ที่ โอ อ าไปยั งโลกบานั้ นทั้ งสิ้ น จากขางน้ํามากหลาย ดาล ไปยังบรรดาคนเหล านั้ นที่
และไม มี เท ามนุ ษย คนใดกระทํา ไปยังปากแดนคนตายแลว
ให น้ํานั้ นขุ นอีก กี บสัตว ก็จะไม 19 ในเรื่ องความงาม ท านงาม
กระทําใหน้ํานั้ นขุ นอีกเชนกัน
ล้ํ า กว าผู ใดๆหรื อ
จงลงไป
14 แล วเราจะทํ า ให น้ํ า ของเขา ไปนอนกับผู ที่ ไมไดเขาสุหนัต
ทั้ งหลายลึ ก และกระทําให 20 เขาทั้ งหลายจะล ม ลงกลาง
แม น้ํ า ทั้ งหลายของเขาไหลไป บรรดาผู ที่ ถูกฆาดวยดาบ มีดาบ
เหมื อนน้ํ า มั นไหล องค พระผู กําหนดไวแล ว จงลากอี ยิปต ไป
เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้ แหละ
เสี ยพร อมกั บหมู นิ กรทั้ งสิ้ นของ
15 เมื่ อเรากระทําให แผ นดิ นอี - เขา
ยิ ปต รกร าง และประเทศนั้ นจะ 21 เหล าชายฉกรรจ ในบรรดาผู
ขาดสิ่ งที่ เคยอุ ดมสมบู รณ เมื่ อ ที่ แกล วกล าจะพู ดเรื่ องของเขา
เราฟาดฟ นคนทั้ งปวงที่ อาศัยอยู กั บผู ช วยของเขาจากกลางนรก
ในประเทศนั้ น แลวเขาทั้ งหลาย วา `เขาไดลงมาแลว เขานอนอยู
จะทราบวาเราคือพระเยโฮวาห
คื อคนที่ ไม ได เข าสุ หนั ต ที่ ถู ก
16 นี่ เป นบทคร่ํา ครวญที่ จะร อง ฆาดวยดาบ'
คร่ํา ครวญ เหล าธิ ดาแห งประ- 22 อั สซู รก็ อยู ที่ นั่ นรวมทั้ งคณะ
ชาชาติจะรองบทนั้ น เขาจะร อง มีหลุมศพอยู รอบตั ว ทุกคนถูก
เรื่ องอี ยิ ปต และหมู นิ กรของอี - ฆาและลมลงดวยดาบ
ยิปต องคพระผู เปนเจาพระเจา 23 ที่ ฝ งศพของคนเหล านี้ อยู ที่
ตรัสดังนี้ แหละ"
แดนมรณาส วนที่ ไกลที่ สุ ด และ
บทคร่ําครวญเรื่ อง
คณะของเธอก็ อ ยู รอบหลุ ม ฝ ง
ศพของเธอ ทุกคนถูกฆา ลมลง
หมู นิกรอียิปต
17 ตอมา เมื่ อวันที่ สิบหา เดือน ด วยดาบ เป นพวกที่ ให เกิ ด
ที่ สิ บสอง ในป ที่ สิ บสอง พระ ความครั่ นคร ามในแผ นดิ นของ
วจนะของพระเยโฮวาห มายั ง คนเปน
(13) อสค 29:8 (15) สดด 24:1 (16) 2 ซมอ 1:17; ยรม 9:17 (17) อสค 32:1
(18) อสย 16:9; มคา 1:8 (19) 1 ซมอ 17:26; ยรม 9:25-26 (20) สดด 28:3
(21) อสย 1:31; ลก 16:23-24 (22) กดว 24:24; สดด 83:8-10 (23) อสย 14:15
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24 เอลามก็อยู ที่ นั่ น ทั้ งหมู นิกร กระดู กของเขา เพราะว าเขา
ทั้ งสิ้ นก็ อยู รอบหลุ มศพของเธอ ให ผู แกล วกล าครั่ นคร ามอยู ใน
ทุ กคนถู กฆ าและล มลงด วยดาบ แผนดินของคนเปน
ผู ลงไปสู โลกบาดาลโดยไม เ ข า 28 ดั งนั้ นท า นจะต องถู กหั กใน
สุ หนั ต เป นพวกที่ ให เกิ ดความ หมู พวกผู ที่ ไมไดเขาสุหนัต และ
ครั่ นคร ามในแผ น ดิ นของคน นอนอยู กั บ คนเหล านั้ นที่ ถู ก
เปน และเขาตองทนรับความอับ ฆาดวยดาบ
อายขายหน า กั บผู ที่ ลงไปปาก 29 เอโดมก็ อยู ที่ นั่ น คื อบรรดา
แดนคนตาย
กษั ต ริ ย และบรรดาเจ า นายทั้ ง
25 เขาไดทําที่ ใหเธอนอนในหมู หลายของเธอ แมวาเขาทั้ งหลาย
พวกผู ที่ ถูกฆ าพร อมกั บหมู นิ กร มีอานุภาพ เขายังถูกนํามาวางไว
ทั้ งสิ้ นของเธอ มี หลุ มศพอยู กั บบรรดาคนเหล านั้ นที่ ถู ก ฆ า
รอบตัว เปนผู ที่ ไมไดเขาสุหนัต ด วยดาบ เขาจะนอนอยู กั บผู ที่
ทุ กคน ถู กฆ าด วยดาบ เพราะ ไม ได เข าสุ หนั ต กั บบรรดาคน
ว าเขาให เกิ ดความครั่ นคร ามใน ที่ ไดลงไปยังปากแดนคนตาย
แผ นดิ นของคนเป น และเขา 30 เจ านายจากทิ ศเหนื อก็ อยู ที่
ตองทนรับความอับอายขายหนา นั่ นอยู กั นหมด คนไซดอนทั้ ง
กั บผู ที่ ลงไปยั งปากแดนคนตาย หมด ผู ที่ ลงไปด วยความอาย
เขามีที่ อยู ในหมู พวกผู ถูกฆา
พร อมกั บผู ที่ ถู กฆ า เพราะเหตุ
26 เมเชคกับทูบัลก็อยู ที่ นั่ น ทั้ ง ความครั่ นคร ามทั้ งสิ้ นซึ่ งเขาได
หมู นิกรทั้ งสิ้ นของเธอ หลุมศพ กระทําขึ้ นดวยกําลังของเขา เขา
ของเธอทั้ งสองอยู รอบเขา เป น นอนอยู ที่ นั่ นไมเขาสุหนัตพรอม
ผู ที่ ไม เข าสุ หนั ตทุ กคน ถู กฆ า กั บผู ที่ ถู กฆ าด วยดาบ
และ
ดวยดาบ เพราะเขาใหเกิดความ ทนรั บความอั บอายขายหน ากั บ
ครั่ นคร ามในแผ น ดิ นของคน บรรดาผู ที่ ลงไปยั งปากแดนคน
เปน
ตาย
27 เขาทั้ งหลายจะไม ได นอนอยู 31 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
กับผู แกลวกลาในจําพวกที่ ไม ได ตรั สว า เมื่ อฟาโรห เห็ นพวก
เข าสุ หนั ตที่ ได ล มลง ลงไปยั ง เหล านั้ นแล ว ท านก็ จะเบาใจ
นรกพร อ มกั บยุ ท โธปกรณ ของ ในเรื่ องหมู นิ กรทั้ งสิ้ นของท าน
เขา ผู ซึ่ งมี ดาบวางไว ใต ศี รษะ ฟาโรห และหมู นิ ก รทั้ งสิ้ นของ
ของเขา และความชั่ วชาก็อยู บน ทานถูกฆาดวยดาบ
(24) ปฐก 10:22; 1 พศด 1:17 (25) สดด 139:8; วว 2:22 (26) ปฐก 10:2
(27) โยบ 3:13-15; อสย 14:18-19 (28) ดนล 2:34-35 (29) อสค 25:1-17
(30) ยรม 25:22; อสค 32:24-25; 38:6; 39:2 (31) พคค 2:13; อสค 14:22; 31:16
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32 เพราะเราได ให เกิ ดความ ใหรอดพน
ครั่ นคร ามในแผ น ดิ นของคน 6แต ถ าคนยามเห็ นดาบมาแล ว
เป น เพราะฉะนั้ นเขาจะถู กวาง และไมเป าแตร ประชาชนจึงไม
ไว ท ามกลางผู ไม เข าสุ หนั ต ได รั บเสี ยงตั กเตื อน และดาบก็
พร อมกับผู เหล านั้ นที่ ถู กฆาด วย มาพาคนหนึ่ งคนใดไปเสี ย คน
ดาบ ทั้ งฟาโรห และหมู นิ กรทั้ ง นั้ นถูกนําไปดวยเรื่ องความชั่ วชา
สิ้ นของทาน องค พระผู เป นเจ า ของเขา แตเราจะเรียกรองโลหิต
พระเจาตรัสดังนี้ แหละ"
ของเขาจากมือของยาม
หนาที่ ของยามเฝาจิตวิญญาณ 7ฉะนี้ แหละ เจา โอ บุตรแหง
มนุ ษย เอ ย เราได กระทําเจ าให
คือจงตักเตือนคนชั่ ว
พระวจนะของพระเย- เป นคนยามสําหรั บวงศ วานอิ สโฮวาห มายั งข าพเจ าอี ก ราเอล เจาไดยินถอยคําจากปาก
ของเราเมื่ อไร เจ าจงให คําตั ก
วา
2"บุตรแหงมนุษยเอย จงพูดกับ เตือนของเราแกประชาชน
ชนชาติ ของเจ าและกล าวแก เขา 8ถาเรากลาวแกคนชั่ ววา โอ คน
ว า ถ าเรานําดาบมาเหนื อแผ น ชั่ วเอ ย เจ าจะต องตายแน แต
ดิน และถาประชาชนในแผนดิน เจ า ก็ มิ ได ก ล าวคํ า ตั ก เตื อ นให
นั้ น ตั้ งชายคนหนึ่ งจากพวกเขา คนชั่ วกลั บจากทางของเขา คน
ชั่ วนั้ นจะตองตายเพราะความชั่ ว
ใหเปนยาม
3 และถ า เขาเห็ น ดาบมาเหนื อ ช าของเขา แต เราจะเรี ยกร อง
แผ นดิ นจึ งเปาแตรและตักเตื อน โลหิตของเขาจากมือของเจา
9แต ถ าเจ าได ตักเตื อนคนชั่ วให
ประชาชน
4เมื่ อคนหนึ่ งคนใดได ยิ นเสี ยง หันกลับจากทางของเขาแลว แต
แตร แต ไม นําพาต อเสี ยงตั ก เขาไม หั น กลั บจากทางของเขา
เตื อน และดาบนั้ นก็ มาพาเอา เขาจะตายเพราะความชั่ วช าของ
คนนั้ นไปเสี ย ให โลหิ ตของคน เขา แต เจ าได ช วยชี วิ ตของเจ า
เองใหรอดพนแลว
นั้ นตกบนศีรษะของคนนั้ นเอง
5คื อเขาได ยิ นเสี ยงแตร แต ไม 10 เจา โอ บุตรแหงมนุษยเอย
นําพาตอเสียงตักเตือน ใหโลหิต เจ าจงกล าวแก วงศวานอิ สราเอล
ของคนนั้ นตกอยู บนคนนั้ น เอง พวกเจ าเคยกล าวดั งนี้ วา `การ
ถ าเขาได นําพาต อเสี ยงตั กเตื อน ละเมิ ด และความบาปทั้ งหลาย
แลวเขาจะไดชวยชีวิตของตนเอง ของเราอยู เหนือเรา เราก็คอยๆ

33

(32) อสค 32:27 (2) ลนต 26:25; ยรม 12:12 (3) นหม 4:18 (4) 2 พศด 25:16
(5) สดด 95:7; ฮบ 2:1-3 (6) อสย 56:10; อสค 33:8-9 (7) พซม 3:3; อสย 62:6
(8) ปฐก 2:17; สภษ 11:21 (9) กจ 13:40; กท 5:19-21 (10) ลนต 26:39
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วอดวายไปเพราะสิ่ งเหลานี้ เรา ตายแน' ถาเขาหันกลับจากบาป
จะดํารงชีวิตอยู ไดอยางไร'
ของเขา มากระทําความยุติธรรม
11 จงกล าวตอบเขาว า องค และความชอบธรรม
พระผู เปนเจาพระเจาตรัสวา เรา 15 ถ า คนชั่ วได คื น ของประกั น
มีชี วิตอยู แนฉันใด เราไมพอใจ ขโมยอะไรของเขามาก็ คื น เสี ย
ในความตายของคนชั่ ว แต พอ และดํ า เนิ น ตามกฎเกณฑ แห ง
ใจในการที่ คนชั่ วหั นจากทาง ชี วิ ต ไม กระทําความชั่ วช าเลย
ของเขาและมีชีวิตอยู จงหันกลับ เขาจะดํารงชี วิตอยู แน เขาไม
จงหั น กลั บ จากทางชั่ วของเจ า ตองตาย
โอ วงศวานอิสราเอลเอย ยอม 16 บาปซึ่ งเขาได ก ระทํามาแล ว
ตายทําไม
จะไม จ ดจํ า นํ า มากล า วโทษเขา
12 เจา บุตรแหงมนุษยเอย เจา เขาได กระทําความยุ ติ ธรรมและ
จงกล าวแก ชนชาติ ข องเจ าว า ความชอบธรรม เขาจะดํารงชีวิต
ความชอบธรรมของผู ชอบธรรม แน
จะไม ช วยเขาให พ นในวั นที่ เ ขา 17 แต ชนชาติของเจ ายังกลาววา
ละเมิ ด ส วนความชั่ วของคนชั่ ว `วิธีการขององคพระผู เปนเจาไม
นั้ นจะไม ก ระทํา ให เขาล มลงใน ยุติธรรม' ในเมื่ อวิธีการของเขา
วั น ที่ เขาหั น กลั บจากความชั่ ว เองไมยุติธรรม
ของเขา
และคนชอบธรรม 18 เมื่ อคนชอบธรรมหั น กลั บ
จะไม ดํารงชี วิ ตอยู ได ด วยความ จากความชอบธรรมของเขาและ
ชอบธรรมในวันที่ เขากระทําบาป กระทําความชั่ วช า เขาจะต อง
13 แม เราจะได กล าวแก คน ตายเพราะความชั่ วชานั้ น
ชอบธรรมวา เขาจะมีชีวิตอยู แน 19 แต ถ าคนชั่ วหั นกลั บจาก
ถ าเขายั งวางใจในความชอบ ความชั่ วของเขา และกระทํา
ธรรมของเขา และกระทําความ ความยุ ติ ธรรมและความชอบ
ชั่ วช า การกระทําทั้ งหลายที่ ธรรม เขาจะดํารงชีวิตอยู ไดโดย
ชอบธรรมของเขาย อมไม อยู ใน เหตุนั้ น
ความทรงจําอี กเลย แต เขาจะ 20 เจ ายั งกล าวว า `วิ ธี การของ
ตองตายเพราะความชั่ วชาซึ่ งเขา องค พระผู เป นเจ าไม ยุ ติ ธรรม'
ไดกระทําไว
โอ วงศวานอิสราเอลเอย เราจะ
14 อีกประการหนึ่ ง แมเราจะได พิ พากษาเจ า ตามการประพฤติ
กล าวแก คนชั่ วว า `เจ าจะต อง ของเจาแตละคน"
(11) อสค 5:11; ศฟย 2:9 (12) 1 พกษ 8:48-50 (13) ลก 18:9; รม 10:3; ฟป 3:9
(14) ยรม 18:7-8; ลก 13:3-5 (15) อพย 22:26-27; พบญ 24:6 (16) มคา 7:18-19
(17) โยบ 35:2 (18) 2 ปต 2:20-22; ฮบ 10:38 (19) อสค 33:14 (20) สภษ 19:3
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21 และอยู มา
เมื่ อวั นที่ ห า 26 เจ า ยื น อยู ด วยดาบของเจ า
เดือนที่ สิบ ในปที่ สิบสอง ซึ่ งเรา เจ ากระทําการอั นน าสะอิ ดสะไดถูกกวาดไปเปนเชลย ชายคน เอี ยน และเจ าทุ กคนได กระทํา
หนึ่ งหนีมาจากกรุงเยรูซาเล็ มมา ให ภรรยาของเพื่ อนบ านเป น
หาข าพเจ ากล าวว า "เมื องนั้ น มลทิน แลวเจาจะเอากรรมสิทธิ์
แตกเสียแลว"
ที่ ดินนี้ หรือ
22 ในเวลาเย็ นก อนที่ ผู ลี้ ภั ยมา 27 จงกลาวเชนนี้ แกเขาวา องค
พระหัตถ ของพระเยโฮวาหได มา พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้
อยู เหนื อข าพเจ า และพระองค วา เรามีชีวิตอยู แนฉันใด บรรทรงเป ดปากของข าพเจ าทั น ดาคนที่ อยู ในที่ ร างเปล าจะต อง
เวลาที่ ช ายคนนั้ นมาถึ งในตอน ล มลงด วยดาบ และคนที่ อยู ที่
เช า ดั งนั้ นปากของข าพเจ าจึ ง พื้ นทุ ง เราจะมอบใหเปนอาหาร
เปดออก ขาพเจาก็ไมไดเปนใบ แก สั ตว ปา และบรรดาคนเหล า
ตอไป
นั้ นที่ อยู ในที่ กําบั งเข มแข็ งและ
23 พระวจนะของพระเยโฮวาห อยู ในถ้ําจะตายดวยโรคระบาด
มายังขาพเจาวา
28 และเราจะกระทําให แผ นดิ น
24 "บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย ชาว นั้ นรกร างที่ สุ ด และความหยิ่ ง
เมื องที่ อาศัยอยู ในที่ รางเปล าใน ผยองในอานุ ภ าพของแผ น ดิ น
แผนดินอิสราเอลกลาวเรื่ อยๆวา นั้ นจะสู ญสิ้ นไป ภู เขาแห งอิ ส`อั บราฮั ม เป น แต ช ายคนเดี ยว ราเอลจะรกร า งจนไม มี คนเดิ น
และยังถือกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดินนี้ แต ผาน
พวกเราหลายคนด วยกั น คง 29 แล วเขาจะทราบว า เราคื อ
ต องประทานแผ นดิ นนั้ นให เป น พระเยโฮวาห เมื่ อเราได กระทํา
กรรมสิทธิ์ แกเรา'
ให แผนดิ นนั้ นรกร างที่ สุดเพราะ
25 เพราะฉะนั้ น จงกลาวแกเขา เหตุ จากการอั นน าสะอิ ดสะทั้ งหลายว า องค พระผู เป นเจ า เอี ย นทั้ งสิ้ นของเขาซึ่ งเขาได
พระเจาตรัสดังนี้ วา เจารับประ- กระทํานั้ น
ทานเนื้ อพร อมเลื อด เจ าเงย 30 เจ า บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย
หน า ขึ้ น นมั ส การรู ปเคารพของ ชนชาติของเจาที่ พูดเรื่ องเจาขาง
เจ าและทําให โลหิ ตตก แล วเจ า กําแพงเมื องและตามประตู บาน
ยั ง จะเอากรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น นี้ อี ก พู ดต อกั นและกั นกั บพี่ น องของ
หรือ
ตนวา `มาเถิด มาฟงเสียงพระ
(21) ยรม 39:2-8; อสค 1:2 (22) อสค 1:3; 37:1 (24) ยรม 39:10; มคา 3:11
(25) ปฐก 9:4; ลนต 3:17 (26) ปฐก 27:40; มคา 2:1-2 (27) วนฉ 6:2; 1 ซมอ 13:6
(28) 2 พศด 36:21; อสย 6:11 (29) อพย 14:18; สดด 9:16 (30) ยรม 11:18-19
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วจนะซึ่ งออกมาจากพระเยโฮ- ผู เลี้ ยงแกะย อ มเลี้ ยงแกะมิ ใ ช
วาห'
หรือ
ประชาชนประพฤติ
3เจารับประทานไขมัน เจาคลุม
กายของเจ าด วยขนแกะ เจ าฆ า
อยางคนหนาซื่ อใจคด
31 และเข ามาหาเจ าอย างที่ ชาว แกะตัวอวนๆ แตเจาหาไดเลี้ ยง
ตลาดมา และเขามานั่ งขางหนา แกะไม
เจ าอย างประชาชนของเรา เขา 4ตั วที่ อ อนเพลี ยเจ าก็ ไ ม เ สริ ม
ฟงคําพูดของเจา แตเขาไมยอม กําลั ง ตั วที่ เจ็ บเจ าก็ ไม รั กษา
กระทําตาม เพราะว าเขาแสดง ตั วที่ กระดู กหั กเจ าก็ มิ ได พั นผ า
ความรั ก มากด ว ยปากของเขา ตั วที่ ถู ก ขั บไล ออกไปเจ าก็ มิ ได
แต จิตใจของเขามุ งอยู ตามความ ไปตามกลับมา ตัวที่ หายไปเจาก็
มิไดเสาะหา และเจาไดปกครอง
โลภของเขา
32 และ ดูเถิด เจาเปนเหมือน เขาด วยการบั ง คั บและด วยการ
คนร องเพลงรั กแก เขา มี เสี ยง ขมขี่ เบียดเบียน
ไพเราะและเล นดนตรี เก งเพราะ 5ดั งนั้ นมั นจึ งกระจั ดกระจายไป
เขาฟ งคําพู ดของเจ า แต เขาไม หมด เพราะว าไม มี ผู เลี้ ยงแกะ
และเมื่ อมั น กระจั ด กระจายไป
ยอมกระทําตาม
33 และเมื่ อการเชนนี้ เปนมา (ดู มั น ก็ ตกเป น อาหารของสั ตว ป า
เถิ ด ก็ จะมา) เขาทั้ งหลายจะ ทั้ งปวงในทุ ง
ทราบว า มี ผู พยากรณ อยู ใ นหมู 6แกะของเราก็เที่ ยวไปตามภูเขา
ทั้ งหมด และตามเนินเขาสูงทุ ก
พวกเขา"
แหง เออ แกะของเราก็กระจาย
คําตักเตือนสําหรับ
ไปทั่ วพื้ นพิ ภพ ไม มี ใครเที่ ยว
พวกผู พยากรณที่รักเงิน
พระวจนะของพระเย- คน ไมมีใครเสาะหามัน
7เพราะฉะนั้ น ท านทั้ งหลายผู
โฮวาหมายังขาพเจาวา
เป
นผู เลี้ ยงแกะ จงฟงพระวจนะ
2"บุตรแหงมนุษยเอย จงพยากรณ ก ล าวโทษบรรดาผู เลี้ ยง ของพระเยโฮวาห
แกะแห งอิ สราเอล จงพยากรณ 8องคพระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส
และกล าวแก เขาว า องค พระผู วา เรามีชีวิตอยู แนฉันใด เพราะ
เป น เจ า พระเจ า ตรั ส แก พวกผู แกะของเรากลายเปนเหยื่ อ และ
เลี้ ยงแกะดังนี้ วา วิบัติแกผู เลี้ ยง แกะของเรากลายเปนอาหารของ
แกะแหงอิสราเอล ผู เลี้ ยงตัวเอง สั ตว ป าทุ งทั้ งสิ้ น เพราะไม มี ผู

34

(31) อสค 8:1; ลก 10:39 (32) มก 4:16-17; ยน 5:35 (33) 1 ซมอ 3:19-20
(2) ยรม 2:8; ยน 10:1-2 (3) อสย 56:11-12; ศคย 11:5 (4) ศคย 11:15; มธ 9:36
(5) 1 พกษ 22:17 (6) ฮบ 11:37-38 (7) สดด 82:1-7 (8) อสค 34:5-6; กจ 20:33
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เลี้ ยงแกะ และเพราะผู เลี้ ยงแกะ ชาติทั้ งหลาย และรวบรวมเขามา
ของเราไม เ ที่ ยวค นหาแกะของ จากประเทศตางๆ และจะนําเขา
เรา แต ผู เลี้ ยงแกะนั้ นเลี้ ยงตั ว มาไวในแผนดินของเขาเอง และ
เอง และไมไดเลี้ ยงแกะของเรา
เราจะเลี้ ยงเขาบนภู เขาแห งอิ ส9เพราะฉะนั้ น โอ ทานทั้ งหลาย ราเอล ใกลหวยทั้ งหลายและใน
ผู เปนผู เลี้ ยงแกะ จงฟงพระวจ- ท องถิ่ นทุ ก แห งที่ มี คนอาศั ย
นะของพระเยโฮวาห
ในประเทศนั้ น
10 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า 14 เราจะเลี้ ยงเขาในลานหญ า
ตรัสดังนี้ วา ดูเถิด เราเปนปฏิ- อย างดี และคอกของเขาจะอยู
ป กษ กั บผู เลี้ ยงแกะ และเราจะ บนบรรดาภู เขาสู งแห งอิ สราเอล
เรี ยกร องเอาแกะของเราจากมื อ ณ ที่ นั่ น เขาจะนอนลงในคอก
ของเขา และให เขายั บยั้ งการ ที่ ดี และเขาจะหากินอยู บนลาน
เลี้ ยงแกะของเขา ผู เลี้ ยงแกะจะ หญาอุดมบนภูเขาแหงอิสราเอล
ไม ได เลี้ ยงตั วเองอี กต อไป เรา 15 ตั วเราเองจะเป นผู เลี้ ยงแกะ
จะช วยแกะของเราให พ น จาก ของเรา เราจะกระทําใหเขานอน
ปากของเขา เพื่ อมิ ให แกะเป น ลง องค พระผู เป นเจ าพระเจ า
อาหารของเขา
ตรัสดังนี้ แหละ
อาณาจักรของดาวิดจะตั้ งขึ้ น
16 เราจะเที่ ยวหาแกะที่ หายและ
เราจะนํ
าแกะที่ ถู กขั บไล ออกไป
เหนืออิสราเอลในอนาคต
11 เพราะองคพระผู เปนเจ าพระ กลั บมาอีก และเราจะพั นผ าให
เจาตรัสดังนี้ วา ดูเถิด เราคือเรา แกะที่ กระดู กหั ก และเราจะ
เองจะคนหาแกะของเรา และจะ เสริมกําลังแกะที่ ออนเพลีย แต
ตั วที่ อ วนและเข มแข็ งเราจะทํา
เที่ ยวหามัน
12 ดั ง ผู เลี้ ยงแกะเที่ ยวหาฝู ง ลาย เราจะเลี้ ยงเขาด วยความ
แกะในวั นที่ เขาอยู ทามกลางแกะ ยุติธรรม
ของเขาที่ กระจั ดกระจายไป เรา 17 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
จะเที่ ยวหาแกะของเราดั ง นั้ น ตรั สดั งนี้ วา โอ เจ าทั้ งหลายผู
และเราจะช วยเขาให พ นจาก เป นฝู งแพะแกะของเราเอ ย ดู
สถานที่ ทั้ งหลายซึ่ งเขาได กระจัด เถิด เราจะพิพากษาระหวางแกะ
กระจายไปอยู ในวั นมี เมฆและมี กับแกะ ระหวางแกะผู กับแพะผู
18 ที่ จะหากิ นในลานหญ าอย าง
ความมืดทึบ
13 เราจะนํ า เขาออกมาจากชน ดี นั้ นยั งไม พออี กหรื อ เจ าจึ ง
(10) อสค 5:8; นฮม 2:13 (11) ปฐก 6:17; ลนต 26:28 (12) 1 ซมอ 17:34-35
(13) สดด 106:47; อสย 11:11 (14) ยรม 31:12-14 (15) สดด 23:2; พซม 1:7-8
(16) มคา 4:6-7; มธ 15:24 (17) ศคย 10:3; มธ 25:32 (18) ปฐก 30:15; กดว 16:9
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ต องเอาเท าเหยี ยบลานหญ าที่ สันติสุขกับเขา และจะกําจัดสัตว
เหลื ออยู ของเจ าและดื่ มน้ํ า จาก รายเสียจากแผนดิน เขาจะอาศัย
แหล งน้ําที่ ลึ กยั งไม พอหรื อ จึ ง อยู ในถิ่ นทุ รกั นดารอย างปลอด
เอาเท า ของเจ ากวนน้ํ า ที่ เหลื อ ภัย และนอนอยู ในปาไม
อยู ใหขุน
26 และเราจะกระทํ า ให เ ขากั บ
19 แกะของเราจะต อ งกิ นสิ่ งที่ สถานที่ รอบๆเนิ น เขาของเรา
เท าของเจ าย่ํา และดื่ มสิ่ งที่ เท า เป นแหล งพระพร เราจะส งฝน
ของเจาทําใหขุนหรือ
ลงมาใหตามฤดู กาล เปนหาฝน
20 เพราะฉะนั้ นองค พระผู
แหงพระพร
เป น เจ า พระเจ า ตรั ส แก เ ขาดั ง 27 ต น ไม ที่ ในทุ งจะบั ง เกิ ดผล
นี้ วา ดูเถิด เรา คือเราเอง จะ และพิ ภพจะบั งเกิ ดผลประโยชน
พิ พากษาระหว า งแกะอ ว นกั บ และเขาจะอยู อ ย างปลอดภั ยใน
แกะผอม
แผนดินของเขา และเขาจะทราบ
21 เพราะเจาเอาสีขางและบาดัน ว าเราคื อพระเยโฮวาห ในเมื่ อ
และผลั กแกะตั วอ อนเพลี ยด วย เราหักคานแอกของเขาเสีย และ
เขาของเจา เจาทําใหเขากระจาย ช วยเขาให พนจากมื อของผู ที่ กั ก
ไปตางถิ่ น
เขาใหเปนทาส
22 เราจึ งจะช วยฝู งแพะแกะของ 28 เขาจะไมเปนเหยื่ อของประเราให รอด เขาจะไม เป นเหยื่ อ ชาชาติอีกตอไป หรือสัตวปาดิน
อี กต อไป และเราจะพิ พากษา ก็ จะไม กิ นเขา และเขาจะอยู
ระหวางแกะกับแกะ
อยางปลอดภัย ไมมีผู ใดกระทํา
23 และเราจะตั้ งผู เลี้ ยงแกะผู ใหเขากลัว
หนึ่ งไว เหนื อเขา คื อดาวิ ดผู รั บ 29 และเราจะจั ด หาไร น าอั น มี
ใช ของเรา และท านจะเลี้ ยงเขา ชื่ อให แก เขา
เพื่ อเขาจะไม
ทั้ งหลาย ทานจะเลี้ ยงเขาและจะ ถู ก ผลาญด วยความอดอยากใน
เปนผู เลี้ ยงของเขา
แผ นดิ นนั้ นต อไปอี ก ไม ต อง
24 และเราคื อ พระเยโฮวาห จะ ทนรั บความอั บอายขายหน าจาก
เป นพระเจ าของเขา และดาวิ ด ประชาชาติ
ผู รั บใช ของเราจะเป น เจ า นาย 30 และเขาจะทราบว า เราคื อ
ท ามกลางเขา เราคื อพระเยโฮ- พระเยโฮวาห พระเจ าของเขา
วาหไดลั่ นวาจาแลว
สถิ ตกั บเขา และเขาคือวงศ วาน
25 เราจะกระทํ า พั นธสั ญญา อิ สราเอลเป นประชาชนของเรา
(20) สดด 22:12-16; มธ 25:31-46 (21) อสค 34:3-5 (22) ยรม 23:2-3
(23) ปญจ 12:11; อสย 40:11 (24) อพย 29:45-46 (25) ศคย 6:13; ฮบ 13:20
(26) ปฐก 12:2 (27) ลนต 26:4 (28) ยรม 30:10 (29) อสย 4:2 (30) อสค 34:24
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องค พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส อยู แน ฉั นใด
เราจะเตรี ยม
ดังนี้ แหละ
เจ าเพื่ อรั บโทษแหงการใหโลหิต
31 เจ าทั้ งหลายเป นแกะของเรา ตก และโลหิ ตจะไล ตามเจ า
เปนแกะในลานหญาของเรา เจา เพราะเจ า มิ ไ ด เ กลี ยดชั ง เรื่ อง
ทั้ งหลายเป นมนุ ษย และเราเป น โลหิ ต เพราะฉะนั้ นโลหิ ตจึ งจะ
พระเจ าของเจ า องค พระผู เป น ไลตามเจาไป
เจาพระเจาตรัสดังนี้ แหละ"
7 ดั ง นั้ นเราจะกระทํ า ให ภู เ ขา
ภูเขาเสอีรจะเปนที่ รางเปลา เสอี รรกร างที่ สุ ด และเราจะตั ด
พระวจนะของพระเย- ผู ที่ ผ านออกมาและผู ที่ กลั บเข า
โฮวาห มายั งข าพเจ าอี ก ไปเสียจากมัน
8ภูเขาของเขานั้ น เราจะใหมีผู ที่
วา
2"บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย จงมุ ง ถูกฆาเต็มไปหมด ผู ที่ ถูกฆาดวย
หนาของเจาตอสู ภูเขาเสอีร และ ดาบจะล มลงตามเนินเขาของเจา
ตามหุ บเขาของเจา และในห วย
พยากรณตอมัน
3และกล าวแก มั นว า องค พระ ทั้ งสิ้ นของเจา
ผู เปนเจาพระเจาตรัสดั งนี้ วา ดู 9 เราจะกระทํ า เจ า ให เ ป น ที่ รก
เถิด โอ ภูเขาเสอีรเอย เราตอสู ร างอยู เนื องนิ ตย และหั วเมื อง
กับเจา และเราจะเหยียดมือของ ของเจาจะไมกลับคืนมาอีก แลว
เราตอสู เจา และเราจะกระทําให เจ าจะทราบว าเราคื อพระเยโฮวาห
เจารกรางที่ สุด
4 เราจะกระทํ า ให หั วเมื อ งของ 10 เพราะเจ ากล าวว า `ประชา
เจ าถู กทิ้ งไว เสี ยเปล าและเจ าจะ ชาติ ทั้ งสองนี้ และประเทศทั้ ง
เปนที่ รกราง และเจาจะทราบวา สองนี้ จะตองเปนของเรา เราจะ
เอาเขามาเปนกรรมสิทธิ์ ' ถึงแม
เราคือพระเยโฮวาห
5เพราะเจาพยาบาทอยู เปนนิตย พระเยโฮวาหสถิตอยู ที่ นั่ น
และให โลหิ ตของประชาชนอิ ส- 11 เพราะฉะนั้ น องค พระผู
ราเอลไหลออกด วยอํา นาจของ เปนเจาพระเจาตรัสวา เรามีชีวิต
ดาบในเวลาพิ บั ติ ของเขา ใน อยู แนฉันใด เราจะกระทําตอเจา
เวลาที่ ความชั่ วช าของเขาสิ้ นสุ ด ตามความกริ้ วและความอิ จฉา
ของเจ า ซึ่ งเจ าสําแดงเพราะ
ลง
6องค พระผู เป นเจ า พระเจ าจึ ง ความเกลี ยดชั งของเจ า ซึ่ งมี ต อ
ตรัสวา เพราะฉะนั้ น เรามีชีวิต เขา เมื่ อเราพิพากษาเจา เราจึง

35

(31) อสค 36:38 (1) 2 ปต 1:21 (2) ปฐก 32:3; พบญ 2:5 (3) ยรม 21:13
(4) ยอล 3:19; มลค 1:3-4 (5) ปฐก 27:41-42 (6) สดด 109:16 (7) 2 พศด 15:5-6
(8) อสค 31:12 (9) ศฟย 2:9; มลค 1:3-4 (10) สดด 83:4-12 (11) อมส 1:11
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จะสําแดงตั วของเราในหมู พวก ดังนี้ วา เพราะศัตรูกลาวขวัญถึง
เขาใหเขารู จัก
เจาวา `อาฮา แมแตที่ สูงโบราณ
12 และเจ าจะทราบว า เราคื อ เหล า นั้ นได ต กเป น กรรมสิ ท ธิ์
พระเยโฮวาห และทราบวาเราได ของเราแลว'
ยิ นคําหมิ่ นประมาททั้ งปวงของ 3เพราะฉะนั้ น จงพยากรณ และ
เจ า ซึ่ งเจ าได พูดต อภู เขาทั้ ง กลาววา องค พระผู เปนเจ าพระ
หลายแห งอิ สราเอลว า `มั นถู ก เจ าตรั สดั งนี้ ว า เพราะว าเขา
ทิ้ งไวใหรกราง มันถูกมอบไวให กระทําให เจ ารกร าง และกลื น
เราเผาผลาญเสีย'
เจ าเสี ยทุ กด าน เพื่ อเจ าจะได
13 ด วยปากของเจ า เจ าเบ งตั ว ตกเป นกรรมสิ ทธิ์ ของชนชาติ ที่
เจ าต อสู เรา และว าเราอี กมาก เหลื ออยู นั้ น และริ มฝ ปากของ
หลาย เราไดยินแลว
พวกช างพูดก็ เอาเรื่ องของเจ าไป
14 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า นิ นทา เป นที่ เสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง
ตรัสดังนี้ วา เมื่ อแผนดินโลกทั้ ง ในหมู ประชาชน
สิ้ นชื่ นชมยินดี เราจะกระทําเจา 4 ภู เ ขาทั้ งหลายแห ง อิ ส ราเอล
ใหรกรางไป
เอ ย เพราะฉะนั้ นจงฟ งพระ
15 เจ า ได ชื่ นชมยิ นดี ต อมรดก วจนะขององค พระผู เปนเจาพระ
แห งวงศ วานอิ สราเอลเพราะมั น เจ า องค พระผู เป นเจ าพระเจ า
เปนที่ รกรางฉันใด เราจะกระทํา ตรั ส ดั ง นี้ แก ภู เ ขาและเนิ น เขา
แกเจาฉันนั้ น โอ ภูเขาเสอีรเอย แม น้ํ า และหุ บเขา ที่ ที่ ถู กทิ้ งไว
รวมทั้ งเอโดมทั้ งหมด ทั้ งหมด เสี ยเปล าและรกร าง และหั ว
เลย เจ าจะต องเป นที่ รกร าง เมืองที่ ถูกละทิ้ ง ซึ่ งไดกลายเปน
แลวเขาทั้ งหลายจะทราบว า เรา เหยื่ อและเป นที่ เย ยหยั นแก
คือพระเยโฮวาห"
ประชาชาติที่ เหลืออยู รอบๆนั้ น
ภูเขาทั้ งหลายแหงอิสราเอล
5เพราะฉะนั้ นองค พระผู เปนเจา
พระเจ าตรั สดั งนี้ ว า ด วยความ
จะกลับคืนใหเปนดังเดิม
"เจ า บุ ต รแห งมนุ ษย หวงแหนอย างเดื อดดาลของเรา
เอ ย จงพยากรณ ต อ เราพู ด กล า วโทษประชาชาติ ที่
ภู เ ขาทั้ ง หลายแห ง อิ สราเอลว า เหลืออยู และแกเอโดมทั้ งสิ้ น
ภู เขาแห งอิ สราเอลเอ ย จงฟ ง ผู ที่ มอบแผ น ดิ น ของเราให แก
ตนเองให เป นกรรมสิ ทธิ์ ด วย
พระวจนะของพระเยโฮวาห
2องคพระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส ความร าเริ งอย างเต็ มใจ และใจ

36

(12) สดด 94:9-10; อสค 35:9 (13) 1 ซมอ 2:3; 2 พศด 32:15 (14) อสย 1:14
(15) สดด 137:7; สภษ 17:5 (1) ยรม 22:29; อสค 6:2 (2) พบญ 32:13; สดด 78:69
(3) ลนต 26:43; ยรม 39:1-18 (4) พบญ 11:11 (5) พบญ 4:24; อสย 66:15-16
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ประมาทหมิ่ นอย างที่ สุ ด เพื่ อ ศั ยอยู อยางในกาลกอน และจะ
เขาจะได ไล คนแผ นดิ น นั้ นออก เป นประโยชนแกเจามากกว าแต
ไป เพื่ อจะไดปลนเอาไปเสีย
ก อน แล วเจ าจะทราบว าเราคื อ
6เพราะฉะนั้ น จงกล าวคําพยา- พระเยโฮวาห
กรณ เกี่ ยวกั บแผ นดิ นอิ สราเอล 12 เออ เราจะให คนดําเนิ นบน
และจงกลาวแกภู เขาและเนินเขา เจ า คื ออิ สราเอลประชาชนของ
แก ห วยและหุ บเขาว า องค พระ เราด วย และเขาทั้ งหลายจะได
ผู เปนเจาพระเจาตรัสดั งนี้ วา ดู เจ าเป นกรรมสิ ทธิ์ และเจ าจะ
เถิ ด เราพู ดด วยความหวงแหน เปนมรดกของเขา และเจาจะไม
และความพิ โรธของเรา เพราะ เอาลูกของเขาไปอีก
เจ า ได ท นรั บความอั บอายขาย 13 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
หนาจากประชาชาติ
ตรั สดั งนี้ วา เพราะคนกล าวแก
7เพราะฉะนั้ นองค พระผู เปนเจา เจาวา `เจากินคนและเจ าไดเอา
พระเจาจึงตรัสวา เราปฏิญาณวา ลูกของประชาชาติของเจาไป'
ประชาชาติ ที่ อยู รอบเจ า นั้ นจะ 14 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
ทนรับความอับอายขายหนา
ตรัสวา เพราะฉะนั้ นเจาจะไมกิน
8โอ ภู เขาทั้ งหลายแห งอิ สรา- คน และจะไมเอาลูกของเจาจาก
เอลเอ ย แต เจ าจะแตกกิ่ งของ ประชาชาติของเจาไปอีกเลย
เจ าออกมา
และออกผลให 15 เราจะไม ให เจ าได ยิ นคํ า
แก อิ ส ราเอลประชาชนของเรา ประมาทหมิ่ นของประชาชาติ
เพราะไมชาเขาจะไดกลับมา
ต างๆอี ก และเจ าไม ตองทนรั บ
9เพราะ ดู เถิ ด เราอยู ฝ ายเจ า ความอั บอายขายหน าของชน
เราจะหั นมาหาเจ า และเจ าจะ ชาติทั้ งหลายอีกเลย และไมตอง
ถูกไถและถูกหวาน
กระทําให ประชาชาติของเจาสะ10 และเราจะทวี ค นให แก เ จ า ดุ ดอี กเลย องค พระผู เป นเจ า
คื อ บรรดาวงศ วานอิ สราเอลทั่ ว พระเจาตรัสดังนี้ แหละ"
หมด หั วเมื องจะมี คนมาอาศั ย
อิสราเอลที่ กระจัดกระจาย
อยู และสถานที่ ร างเปล าจะถู ก
ไปแลวจะกลับคืนมา
สรางขึ้ นใหม
16 พระวจนะของพระเยโฮวาห
11 เราจะทวี ทั้ งคนและสั ต ว ให มายังขาพเจาอีกวา
แก เจ า จะเพิ่ มขึ้ นและมี ลู กดก 17 "บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย เมื่ อ
และเราจะกระทําใหเจามี คนอา- วงศวานอิสราเอลไดมาอาศั ยอยู
(6) อสค 36:4-5 (7) พบญ 32:40; วว 10:5-6 (8) สดด 67:6 (9) ฮชย 2:21-23
(10) ยรม 30:19 (11) อบด 1:19-21 (12) กดว 13:32; ยรม 15:7 (14) อมส 9:15
(15) อสย 54:4; มคา 7:8-10; ศฟย 3:19-20 (17) ลนต 18:24-28; กดว 35:33-34
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ในแผนดินของตน เขากระทําให อยู แล ว ไม ใช เพื่ อเห็ นแก เจ า
แผ นดิ นเป น มลทิ น ด วยวิ ถี และ แต เ พราะเห็ น แก น ามบริ สุ ท ธิ์
การกระทําของเขา ความประ- ของเรา ซึ่ งเจ าได ลบหลู ท ามพฤติ ข องเขาที่ มี ต อ หน า เราก็ กลางประชาชาติ ซึ่ งเจ าเขาไปอยู
เหมือนมลทินอันเกิดจากระดู
นั้ น
18 เพราะฉะนั้ น เราจึ งระบาย 23 และเราจะชํา ระให นามที่ ยิ่ ง
ความกริ้ วของเราออกเหนื อเขา ใหญของเราบริสุทธิ์ ซึ่ งเปนนาม
ด วยเรื่ องโลหิ ตซึ่ งเขาได กระทํา ที่ ถู กลบหลู ทามกลางประชาชาติ
ให ตกบนแผ นดิ น ด วยเรื่ องรู ป และซึ่ งเจ าได ล บหลู ท า มกลาง
เคารพซึ่ งเขากระทําให แผ น ดิ น เขา และประชาชาติ จะทราบว า
นั้ นเปนมลทิน
เราคื อพระเยโฮวาห องคพระผู
19 เราจึ งให เขากระจั ด กระจาย เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ แหละ
ไปทามกลางประชาชาติ และเขา เมื่ อเราสําแดงความบริ สุ ทธิ์ ของ
ถูกกระจายไปตามประเทศตางๆ เราท า มกลางเจ า ต อหน าต อ ตา
เราพิ พากษาเขาตามวิ ถี และการ เขาทั้ งหลาย
กระทําของเขา
24 เพราะวาเราจะเอาเจาออกมา
20 แต เมื่ อเขามายั งบรรดาประ- จากท า มกลางประชาชาติ และ
ชาชาติ เขาจะมาที่ ไหนก็ ตาม รวบรวมเจ ามาจากทุ กประเทศ
เขาได ลบหลู นามบริ สุ ทธิ์ ของเรา และจะนํา เจ า เข า มาในแผ น ดิ น
ซึ่ งคนกล าวขวั ญถึ งเขาว า `คน ของเจาเอง
เหล า นี้ เป น ประชาชนของพระ 25 เราจะเอาน้ํ า สะอาดพรมเจ า
เยโฮวาห
ถึ งกระนั้ นเขายั ง และเจ าจะสะอาดพ นจากมลทิ น
ตองออกไปจากแผนดินของพระ ทั้ งหลายของเจา และเราจะชําองค'
ระเจาจากรูปเคารพทั้ งหลายของ
21 แต เรายั งสงสารนามบริ สุ ทธิ์ เจา
ของเรา ซึ่ งวงศวานอิ สราเอลได 26 เราจะให ใจใหม แก เจ า และ
ลบหลู ท า มกลางประชาชาติ ซึ่ ง เราจะบรรจุ จิ ต วิ ญญาณใหม ไ ว
เขาตกไปอยู นั้ น
ในเจ า เราจะนําใจหิ นออกไป
22 เพราะฉะนั้ นจงกล าวแก วงศ เสียจากเนื้ อของเจา และจะใหใจ
วานอิสราเอล องคพระผู เปนเจา เนื้ อแกเจา
พระเจาตรัสดังนี้ วา โอ วงศวาน 27 และเราจะใส วิญญาณของเรา
อิสราเอลเอย เรากําลังจะกระทํา ภายในเจ า และกระทําให เจ า
(18) 2 พศด 34:21; อสย 42:25 (19) อสค 5:12; อมส 9:9 (20) อสย 52:5; รม 2:24
(21) พบญ 32:26-27; สดด 74:18 (22) อสค 36:32 (23) กดว 20:12; สดด 46:10
(24) สดด 107:2-3 (25) ลนต 14:5-7 (26) พบญ 30:6 (27) สภษ 1:23; อสย 44:3
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ดําเนิ นตามกฎเกณฑของเราและ ให ห มดจากความชั่ วช า ทั้ งสิ้ น
เจาจะรักษาคําตั ดสินของเราและ ของเจ านั้ น เราจะกระทําให เจ า
กระทําตาม
อาศัยอยู ในบรรดาหัวเมือง และ
28 เจ าจะอาศัยอยู ในแผ นดินซึ่ ง สถานที่ ทิ้ งรางจะไดสรางขึ้ นใหม
เราใหแกบรรพบุรุษของเจา และ 34 แผ นดินที่ รกร างจะไดรับการ
เจาจะเปนประชาชนของเรา และ ไถแทนที่ จะเป นที่ รกร างดั ง
เราจะเปนพระเจาของเจา
ที่ ปรากฏต อ สายตาของคนทั้ ง
29 เราจะช วยเจ า ให พ น มลทิ น หลายที่ ผานไปมา
ทั้ งหลายของเจา และเราจะเรียก 35 และเขาทั้ งหลายจะกล า วว า
ข าวมา และจะกระทําให อุ ดม `แผ น ดิ น นี้ ที่ เคยรกร า งกลาย
สมบู รณ และจะไม ให เจ าเกิ ด เปนอยางสวนเอเดน หัวเมืองที่
การกันดารอาหารเลย
ถูกทิ้ งไวเสียเปลาและรกรางและ
30 เราจะกระทําใหผลของตนไม ปรั กหั กพั ง เดี๋ ยวนี้ ก็ มี กําแพง
และไรนาอุดมสมบู รณ เพื่ อเจา ลอมรอบและมีคนอาศัย'
จะไม ต อ งทนรั บความอั บอาย 36 แล ว ประชาชาติ ที่ เหลื อ อยู
ขายหน า เพราะการกั น ดารอา- รอบๆ เจาจะทราบวา เรา พระ
หารทามกลางประชาชาติอีกเลย
เยโฮวาห ได สร างที่ ปรั กหั กพั ง
31 แล วเจ าจะระลึ กถึ งวิ ถี ทางที่ เหล านี้ ขึ้ นใหม และปลู กพื ชใน
ชั่ วของเจา และการกระทําที่ ไมดี ที่ รกร างนั้ น เรา พระเยโฮวาห
ของเจา แลวเจาจะเกลียดตัวเจา ได ลั่ นวาจาไว แล ว และเราจะ
ในสายตาของเจ าเอง เพราะ กระทําเชนนั้ น
ความชั่ วช า ของเจ า และเพราะ 37 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
การกระทําอั นน าสะอิ ดสะเอี ยน ตรั สดั งนี้ ว า เราจะให วงศ วาน
ของเจา
อิ ส ราเอลขอให เ รากระทํ า สิ่ งนี้
32 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า ใหดวย คือใหเพิ่ มคนอยางเพิ่ ม
ตรั สว า ที่ เรากระทํานั้ นมิ ใช ฝูงแพะแกะ
เพราะเห็ นแก เจ า ขอให เจ า 38 ฝูงแพะแกะอันบริสุ ทธิ์ และ
ทราบเสีย โอ วงศวานอิสราเอล ฝู งแพะแกะที่ เยรู ซาเล็ มระหว าง
เอย จงอับอายและขายหนาดวย เทศกาลตามกําหนดของเธอเปน
เรื่ องทางของเจาเถิด
อยางไร เมืองที่ ถูกทิ้ งรางจะเต็ม
33 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า ไปด วยฝู งคนอย างนั้ น แล วเขา
ตรัสดังนี้ วา ในวันที่ เราชําระเจา จะทราบวา เราคือพระเยโฮวาห"
(28) อสค 36:10 (29) ยรม 33:8; ฮชย 14:2 (30) พบญ 29:23-28 (31) ลนต 26:39
(32) พบญ 9:5; ดนล 9:18-19 (33) อมส 9:14-15; ศคย 8:7-8 (34) พบญ 29:23
(35) สดด 58:11 (36) มคา 7:15-17 (37) สดด 10:17; มธ 7:7-8 (38) อพย 23:17
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หวางเขาที่ มีกระดูกแหง
และเจ าจะทราบว า เราคื อพระ
พระหั ต ถ ของพระเย- เยโฮวาห"
โฮวาห มาอยู เหนื อ 7ข าพเจ าก็ พยากรณ ดั งที่ ข าพข าพเจ า และพระองค ทรงนํา เจ าได รั บบั ญชา เมื่ อข าพเจ า
ขาพเจาออกมาดวยพระวิญญาณ พยากรณอยู นั้ นก็ มีเสียง และดู
ของพระเยโฮวาห และวางขาพ- เถิด เปนเสียงกรุกกริก กระดูก
เจาไวที่ กลางหวางเขา มีกระดูก เหล า นั้ นก็ เ ข า มาหากั น ตามที่
ของมัน
เต็มไปหมด
2 พระองค ทรงพาข าพเจ าไป 8และเมื่ อข าพเจ ามองดู ดู เถิ ด
เที่ ยวในหมู กระดู กเหล านั้ น ดู ก็เห็นมีเอ็นบนมัน และเนื้ อก็มา
เถิด มีกระดูกที่ หวางเขานั้ นมาก ที่ กระดูก และหนังก็มาหุ มกระมายเหลื อเกิ น และดู เถิ ด เป น ดูกไว แตไมมีลมหายใจในนั้ น
9แล วพระองค ต รั ส กั บข าพเจ า
กระดูกแหงทีเดียว
3 และพระองค ตรั ส กั บข า พเจ า ว า "จงพยากรณ แก ลมหายใจ
วา "บุตรแหงมนุษยเอย กระดูก บุตรแหงมนุษยเอย จงพยากรณ
เหล านี้ จะมี ชี วิ ตได ไหม" และ เถิ ด จงกล าวแก ลมหายใจว า
ขาพเจาทูลตอบวา "โอ องคพระ องค พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส
ผู เป นเจ าพระเจ าเจ าข า พระ ดังนี้ วา โอ ลมหายใจเอย จงมา
จากลมทั้ ง สี่ ม าหายใจเข า ไปใน
องคก็ทรงทราบอยู แลว"
4พระองค ตรั สกั บข าพเจ าอี กว า คนที่ ถู ก ฆ าเหล านี้ เพื่ อ ให เขามี
"จงพยากรณ ต อ กระดู กเหล านี้ ชีวิต"
และกลาวแกมันวา โอ กระดูก 10 ข าพเจ าก็ พยากรณ ดั งที่ ทรง
แห งเอ ย จงฟ งพระวจนะของ บัญชาแกขาพเจา และลมหายใจ
ก็ เข ามาในกระดู กและกระดู กก็
พระเยโฮวาห
5องคพระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส มีชีวิต แลวก็ยืนขึ้ น เปนกองทัพ
ดังนี้ แกกระดูกเหลานี้ วา ดูเถิด ใหญโตจริงๆ
ชนชาติอิสราเอลจะมีชีวิตอีก
เราจะกระทําให ลมหายใจเข าไป
11 แลวพระองคตรัสกั บข าพเจ า
ในเจา และเจาจะมีชีวิต
6 เราจะวางเส นเอ็ นไว บ นเจ า วา "บุตรแหงมนุษยเอย กระดูก
และจะกระทําใหเนื้ อมี มาบนเจ า เหล านี้ คื อวงศ วานอิ สราเอล
และเอาหนั งคลุ ม เจ าและบรรจุ ทั้ งสิ้ น ดูเถิด เขาทั้ งหลายกลาว
ลมหายใจในเจาและเจาจะมีชีวิต ว า `กระดู กของเราแห ง และ

37

(1) อสค 1:2; ลก 4:1 (2) พบญ 11:30; อสค 37:11 (3) ยน 6:5-6; กจ 26:8; รม 4:17
(4) กดว 20:8 (5) ปฐก 2:7; สดด 104:29-30 (6) อสค 37:8-10 (7) ยรม 13:5-7
(9) พซม 4:16; ยน 3:8 (10) สดด 104:30; วว 11:11 (11) ยรม 31:1; ฮชย 1:11
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ความหวังของเราก็สิ้ นไป เราได และวงศ วานอิ สราเอลทั้ งสิ้ นที่
ถูกตัดสวนของเราออกเสีย'
สังคมกับโยเซฟ'
12 เพราะฉะนั้ น จงพยากรณ 17 เอาไม ทั้ งสองมารวมกั นเข า
และกล าวแก เขาว า องค พระผู เป นอั นเดี ยว เพื่ อเป นไม อั น
เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า ดู เดียวในมือของเจา
เถิ ด โอ ประชาชนของเราเอ ย 18 และเมื่ อชนชาติของเจากลาว
เราจะเป ด หลุ มฝ ง ศพของเจ า แก เจ าว า `ท านจะไม สําแดงให
และยกเจ า ออกมาจากหลุ ม ฝ ง เราทราบหรื อว า ไม นี้ หมาย
ศพของเจา และจะนําเจากลับมา ความวากระไร'
ยังแผนดินอิสราเอล
19 จงกล าวแก เขาว า องค พระ
13 โอ ประชาชนของเราเอย เจา ผู เปนเจาพระเจาตรัสดั งนี้ วา ดู
จะทราบวา เราคื อพระเยโฮวาห เถิด เราจะเอาไมของโยเซฟ ซึ่ ง
ในเมื่ อ เราเป ดหลุ มศพของเจ า อยู ในมื อของเอฟราอิ ม และ
และยกเจ า ออกมาจากหลุ มศพ ตระกู ลอิ สราเอลที่ สั งคมกั บเขา
ของเจา
และเราจะเอาไม ของยู ด าห ม า
14 และเราจะบรรจุ วิญญาณของ รวมเขาดวย และกระทําให เป น
เราไว ในเจ า และเจ าจะมี ชี วิ ต ไม อั นเดี ยวกั น เพื่ อให เป นไม
และเราจะวางเจ าไว ในแผ นดิ น อันเดียวในมือของเรา
ของเจ า แล วเจ าจะทราบว าเรา 20 และไม ซึ่ ง เจ าเขี ยนไว นั้ นจะ
คื อพระเยโฮวาห ได ลั่ นวาจาแล ว อยู ใ นมื อของเจ าต อหน า ต อ ตา
และเราไดกระทํา พระเยโฮวาห เขา
ตรัสดังนี้ แหละ"
21 แล วจงกล าวแก เขาว า องค
ยูดาหกับอิสราเอล
พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้
วา ดูเถิด เราจะนําคนอิสราเอล
จะรวมกันอีก
15 พระวจนะของพระเยโฮวาห มาจากท ามกลางประชาชาติ ซึ่ ง
เขาไดเข าไปอยู ดวยนั้ น และจะ
มายังขาพเจาอีกวา
16 "เจา บุตรแหงมนุษยเอย จง รวบรวมเขามาจากทุ กด า นและ
เอาไม มาอั นหนึ่ งเขี ยนลงว า นําเขามายังแผนดินของเขาเอง
`สําหรั บยู ดาห และสําหรั บชน 22 และเราจะกระทําให เขาเป น
อิ สราเอลที่ สั งคมกั บยู ดาห ' จง ประชาชาติเดี ยวในแผ นดินนั้ นที่
เอาไม ม าอี กอั นหนึ่ งเขี ยนลงว า บนภู เขาทั้ งหลายแห งอิ สราเอล
`สําหรับโยเซฟ ไมของเอฟราอิม และจะมี กษั ตริ ย แต พระองค
(12) โยบ 35:14-15; อสค 37:21 (13) สดด 126:2-3 (14) ยอล 2:28; ศคย 12:10
(16) กดว 17:2-3; 2 พศด 10:17 (17) อสย 11:13 (18) อสค 12:9 (19) อฟ 2:13
(20) กดว 17:6-9; ฮชย 12:10 (21) พบญ 30:3-4 (22) อสย 11:12-13; ยรม 3:18
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เดียวปกครองอยู เหนือเขาทั้ งสิ้ น 27 พลั บ พลาของเราจะอยู กั บ
เขาจะไม เป นสองประชาชาติ อี ก เขา เออ เราจะเปนพระเจาของ
ต อไป และจะไม แยกเป นสอง เขาและเขาจะเป นประชาชนของ
ราชอาณาจักรอีกตอไป
เรา
23 เขาจะไม ก ระทํ า ตั วให เ ป น 28 แล วประชาชาติ ทั้ งหลายจะ
มลทิ นดวยรูปเคารพและสิ่ งที่ นา ทราบว า เราคื อพระเยโฮวาห
สะอิดสะเอียนของเขา หรือดวย กระทําให อิ สราเอลเป นสุ ทธิ พิการละเมิ ดใดๆของเขาต อไปอี ก เศษชาติ ในเมื่ อสถานบริ สุ ทธิ์
แต เราจะช วยเขาให พ นจาก ของเราอยู ท ามกลางเขาเป น
บรรดาที่ อาศัยซึ่ งเขากระทําบาป นิตย"
นั้ น และจะชําระเขา และเขาจะ
โกกและมาโกกจะมา
เปนประชาชนของเรา และเราจะ
สู รบกับอิสราเอล
เปนพระเจาของเขา
พระวจนะของพระเย24 ดาวิ ดผู รั บใช ของเราจะเป น
โฮวาหมายังขาพเจาวา
กษั ตริ ยเหนื อเขาทั้ งหลาย และ 2"บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย จงมุ ง
เขาทุกคนจะมีผู เลี้ ยงผู เดียว เขา หน า ของเจ าต อ สู โกกแห ง แผ น
ทั้ งหลายจะดําเนินตามคําตั ดสิ น ดิ นมาโกก เจ าองค สําคั ญของ
ของเรา และรักษากฎเกณฑของ เมเชคและทูบัล และจงพยากรณ
เรา และกระทําตาม
กลาวโทษเขา
25 เขาทั้ งหลายจะอาศั ยอยู ใน 3จงกลาววา องคพระผู เปนเจา
แผ น ดิ น ซึ่ งบรรพบุ รุ ษของเจ า พระเจ าตรั สดั งนี้ วา ดู เถิ ด โอ
อาศั ยอยู ซึ่ งเราได ใหแกยาโคบ โกกเอ ย เราเปนปฏิปกษกั บเจา
ผู รั บใช ของเรา ตั วเขาและลู ก ผู เป นเจ าองค สําคั ญแห งเมเชค
หลานของเขาจะอาศั ยอยู ที่ และทูบัล
นั่ นเป นนิ ตย และดาวิ ดผู รั บใช 4เราจะให เจ าหั นกลั บ และเอา
ของเราจะเปนเจาของเขาเปนนิตย เบ็ดเกี่ ยวขากรรไกรของเจา และ
26 เราจะกระทํ า พั นธสั ญญา เราจะนํ า เจ า ออกมาพร อ มทั้ ง
สั นติ ภาพกั บเขา จะเป นพั นธ- กองทัพทั้ งสิ้ นของเจา ทั้ งมาและ
สัญญานิรันดรแกเขา และเราจะ พลมา สวมเครื่ องรบครบทุกคน
ตั้ งเขาไว และให เขาทวี ขึ้ น และ เป นกองทั พใหญ มี ดั้ งและโล
เราจะวางสถานบริ สุ ทธิ์ ของเรา ถือดาบทุกคน
ไวทามกลางเขาเปนนิตย
5เปอรเซีย เอธิโอเปย และพูต

38

(23) อสค 20:43; ฮชย 14:8 (24) อสย 55:3; ยรม 23:5 (25) ยรม 30:3; ยอล 3:20
(26) ปฐก 17:7 (27) ยน 1:14; คส 2:9-10 (28) สดด 79:10; รม 11:15; อฟ 5:26
(2) วว 20:8-9 (3) อสค 13:8 (4) 2 พกษ 19:28; อสย 37:29 (5) 1 พศด 1:8
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อยู กั บเขาด วย ทุ กคนมี โล และ กองทัพไปยังแผ นดินที่ ชนบทไม
หมวกเหล็ก
มีกําแพงลอม เราจะโจมตีประ6โกเมอรและกองทัพทั้ งสิ้ นของ ชาชนที่ สงบซึ่ งอาศั ย อยู อย า ง
เขา วงศวานโทการมาหจากสวน ปลอดภัย ทุกคนอาศัยอยู โดยไม
เหนื อสุ ด พร อมกั บกองทั พทั้ ง มีกําแพง ไมมีดาล ไมมีประตู'
สิ้ นของเขา มี ชนชาติ ทั้ งหลาย 12 เพื่ อชิ ง ข า วของปล น เอาไป
เปนอันมากอยู กับเจา
และเพื่ อชิงเหยื่ อ คือเพื่ อจะหัน
7 เจ าและบรรดากองทั พซึ่ ง มื อของเจากลับมายั งที่ รกร างซึ่ ง
ประชุ มอยู กั บเจ า จงเตรี ยม ขณะนี้ มี คนอาศั ยอยู และมายั ง
ตั วพร อ มและให พร อมไว เ สมอ ประชาชนซึ่ งรวบรวมจากบรรดา
และจงเปนยามเฝาเขาทั้ งหลาย
ประชาชาติ ที่ ได สั ตว ใ ช งานและ
8เมื่ อล วงไปหลายวั นแล วเจ าจะ ขาวของ คือผู อาศัยอยู ทามกลาง
ต องถู กเรี ยกตั ว ในป หลั งๆเจ า แผนดินนั้ น
จะยกเข าไปต อสู กั บแผ นดิ นซึ่ ง 13 เชบาและเดดานและบรรดา
ไดคืนมาจากดาบ เปนแผนดินที่ พ อค าแห งทารชิ ช และสิ งโต
ประชาชนรวบรวมกั นมาจากชน หนุ มทั้ งหลายในเมื องนั้ นจะ
ชาติ หลายชาติ อยู ที่ บนภู เขาอิ ส- กล าวแก เจ าว า `ท านมาเพื่ อจะ
ราเอล ซึ่ งไดเคยเป นที่ ทิ้ งร าง ชิงขาวของหรื อ ทานชุมนุมกอง
อยู เนื องนิ ตย ประชาชนของ ทั พเพื่ อจะปล น เพื่ อจะขนเอา
แผ น ดิ นนั้ นออกมาจากชนชาติ เงิ นและทองไป ขนเอาสัตว และ
อื่ นๆ
บั ดนี้ อาศั ยอยู อย าง ข าวของไป เพื่ อจะชิ งของมาก
ปลอดภัยแลวทั้ งสิ้ น
มายหรือ'
9เจ าจะรุ กออกไป มาเหมื อน 14 เพราะฉะนั้ น
บุ ตรแห ง
พายุ เจาจะเปนเหมือนเมฆคลุม มนุ ษย เอ ย จงพยากรณ และ
แผ นดิ น ทั้ งเจ าและกองทั พ กล าวกั บโกกว า องค พระผู เป น
ทั้ งสิ้ นของเจ า และชนชาติ ทั้ ง เจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า ในวั น
หลายเปนอันมากที่ อยู กับเจา
นั้ นเมื่ ออิ สราเอลประชาชนของ
10 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า เราอาศั ยอยู อย างปลอดภั ยแล ว
ตรัสดังนี้ วา ตอมาในเวลานั้ นจะ เจาจะมิไดรู หรือ
บั งเกิ ดความคิ ดในใจของเจ า 15 เจ าจะมาจากที่ ของเจ าซึ่ งอยู
และเจาจะคิดแผนการชั่ ว
ส วนเหนื อที่ สุ ด ทั้ งเจ าและชน
11 และจะกล าวว า `เราจะยก ชาติ ทั้ งหลายเป น อั น มากที่ อยู
(6) ปฐก 10:2; 1 พศด 1:5 (7) 2 พศด 25:8; สดด 2:1 (8) ปฐก 49:1; อสค 38:16
(9) อสย 21:1-2; ดนล 11:40 (10) สดด 83:3-4; สภษ 19:21 (11) อพย 15:9
(12) อสย 10:6; ยรม 30:16 (13) อสค 27:12 (14) อสย 4:1-2 (15) ดนล 11:40
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กั บเจ า ทุ กคนขี่ ม าเป นกองทั พ ดิ น และประชาชนทั้ งสิ้ นที่ อยู
มหึมา เปนกองทัพทรงกําลังยิ่ ง บนพื้ นพิ ภ พจะสั่ นสะเทื อ นต อ
นัก
หน าเรา ภู เขาจะพั งทลายลง
16 เจ าจะมาตอสู อิสราเอลประ- และหน าผาจะพั ง และกําแพง
ชาชนของเรา เหมื อนอย างเมฆ ทุกแหงจะลมลงที่ ดิน
คลุ มแผ น ดิ นในกาลภายหน า 21 เราจะร อ งถึ งภู เขาทั้ ง หลาย
เราจะนําเจ ามาต อสู กั บแผ นดิ น ของเราเรี ยกดาบมาต อสู กั บโกก
ของเรา เพื่ อประชาชาติทั้ งหลาย องค พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส
จะรู จักเรา โอ โกกเอย ในเมื่ อ ดั งนี้ แหละ และดาบของทุ กคน
เราสํา แดงความบริ สุ ทธิ์ ของเรา จะตอสู กับพี่ นองของเขา
ทามกลางเจาตอหนาตอตาเขา
22 เราจะพิ พากษาลงโทษเขา
พระเจาจะทรงชนะโกก
ดวยโรคระบาดและโลหิตตก เรา
17 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า จะให ฝ นตกอย า งน้ํ า ไหลเชี่ ยว
ตรั สดั งนี้ ว า เจ าเป นผู นั้ นหรื อ ทั้ งลู กเห็ บและไฟ และไฟกําผู ที่ ในสมัยกอนเราได พูดถึงโดย มะถั นตกใส เขาและกองทั พของ
ผู พยากรณของอิ สราเอลผู รั บใช เขาและชนชาติ ทั้ งหลายเป น
ของเรา ผู ซึ่ งในสมัยนั้ นไดพยา- อันมากที่ อยู กับเขา
กรณ อยู หลายป วา เราจะนําเจ า 23 ดั งนั้ นเราจะสําแดงความยิ่ ง
ใหญ ของเราและชําระตั วของเรา
มาตอสู กับเขา
18 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า ใหบริสุทธิ์ และเราจะเปนที่ รู จัก
ตรั สว า แต ต อมาในเวลานั้ น ท ามกลางสายตาของประชาชาติ
เมื่ อโกกจะยกมาต อ สู กั บแผ น เป นอั นมาก แลวเขาจะทราบวา
ดินอิสราเอล ความพิโรธของเรา เราคือพระเยโฮวาห"
สุสานของมาโกกจะอยู
จะพลุ งขึ้ นตอหนาเรา
19 เพราะเราขอประกาศด วย
ทั่ วแผนดินอิสราเอล
ความหวงแหนและด วยความ
"เพราะฉะนั้ น เจา บุตร
พิโรธดั่ งเพลิงพลุ งของเราวา ใน
แห งมนุ ษย เอ ย จง
วั นนั้ นจะมี การสั่ นสะเทื อน พยากรณ กล าวโทษโกก และ
ใหญยิ่งในแผนดินอิสราเอล
กลาววา องค พระผู เปนเจ าพระ
20 ปลาที่ ทะเลและนกในอากาศ เจาตรัสดังนี้ วา ดูเถิด โอ โกก
และสั ตวปาทุ ง และบรรดาสัตว เอ ย เราเป นปฏิ ปกษกั บเจา ผู
เลื้ อยคลานที่ คลานอยู บนแผ น เป น เจ า องค สํ า คั ญแห ง เมเชค

39

(16) พบญ 31:29; อสย 2:2 (17) อสค 38:10-11 (18) พบญ 32:22; สดด 18:7-8
(19) พบญ 29:20; ยอล 2:18 (20) ยรม 4:23-26; ฮชย 4:3 (21) สดด 105:16
(22) อสย 66:16; ยรม 25:31 (23) อสค 36:23; วว 15:3-4 (1) อสค 38:2-3
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และทูบัล
ว า ดูเถิด มาแลว และจะเป น
2เราจะให เจ าหั นกลั บ และเจ า อยางนั้ น คือวันนั้ นซึ่ งเราไดลั่ น
จะเหลือแคหนึ่ งในหกสวน และ วาจาไว
ให เจ าขึ้ นมาจากส วนเหนื อที่ สุ ด 9แลวบรรดาคนเหลานั้ นที่ อาศัย
และให เจ าเข าไปต อสู ภู เขา อยู ใ นบรรดาหั วเมื องอิ ส ราเอล
ทั้ งหลายแหงอิสราเอล
จะออกไป และจะเอาไฟสุ ม
3แล วเราจะตี คั นธนู ให หลุ ดจาก เครื่ องอาวุ ธ เผาเสี ยคื อ โล และ
มือซายของเจา และเราจะใหลูก ดั้ ง คันธนู และลู กธนู หอกยาว
ธนูตกจากมือขวาของเจา
และหอกซั ด และเขาจะเอาไฟ
4เจ าจะล มลงบนภู เขาแห งอิ ส- สุมเปนเวลาเจ็ดป
ราเอล ทั้ งเจาและกองทัพทั้ งสิ้ น 10 เพราะฉะนั้ น เขาไมจําเปนจะ
ของเจ า และชนชาติ ทั้ งหลายที่ ต องเอาฟ นมาจากทุ งนาหรื อตั ด
อยู กับเจา เราจะมอบเจาใหเปน ฟนมาจากปา เพราะเขาจะกอไฟ
อาหารแกเหยี่ ยวทุ กชนิดและแก ด วยเครื่ องอาวุ ธ และเขาทั้ ง
สัตวปาทุ ง
หลายจะแย ง ชิ ง ผู ที่ แย ง ชิ ง เขา
5องคพระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส และจะปล นผู ที่ ปล นเขา องค
วา เจาจะลมลงบนพื้ นทุ ง เพราะ พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้
เราไดลั่ นวาจาแลว
แหละ
6เราจะส งเพลิ งมาเหนื อมาโกก 11 ตอมาในวันนั้ น เราจะใหโกก
และท ามกลางผู ที่ อาศั ยอยู อย าง มี สุ สานอยู ในอิ สราเอล คื อหุ บ
ไรกังวลตามเกาะตางๆ และเขา เขาของคนเดินผานไปมา ซึ่ งอยู
ทั้ ง หลายจะทราบว าเราคื อพระ ทางทิศตะวันออกของทะเล มัน
เยโฮวาห
จะป ดจมู กของคนเดินผ านไปมา
7และเราจะกระทํา ให น ามบริ - เพราะว าโกกและหมู นิ กรทั้ งสิ้ น
สุ ทธิ์ ของเราเป นที่ รู จั กในท าม- ของทานจะถูกฝงไวที่ นั่ น เขาจะ
กลางอิ สราเอลประชาชนของเรา เรียกกันวา หุบเขาฮาโมนโกก
เราจะไม ยอมให อิ สราเอลทําให 12 วงศ วานอิ ส ราเอลจะฝ ง เขา
นามบริ สุ ทธิ์ ของเรามั วหมองอี ก ทั้ งหลายอยู ถึงเจ็ดเดือน เพื่ อจะ
ต อไป และประชาชาติ จะทราบ ทําใหแผนดินนั้ นสะอาด
ว า เราคื อพระเยโฮวาห องค 13 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
บริสุทธิ์ ในอิสราเอล
ตรั สว า ประชาชนทุ กคนแห ง
8องคพระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส แผนดินจะฝงเขาทั้ งหลาย ในวัน
(2) สดด 40:14 (3) อสค 20:21-24 (4) ยรม 15:3; วว 19:17-21 (5) ยรม 8:2
(6) อมส 1:4 (7) อพย 20:7; ลนต 18:21 (8) อสย 33:10-12 (9) สดด 2:3
(10) อพย 3:22 (11) กดว 34:11; ลก 5:1 (12) พบญ 21:23 (13) ศฟย 3:19-20
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นั้ นเมื่ อเราสํ า แดงสง า ราศี ของ เมืองบาชาน
เรา ประชาชนนั้ นจะไดรับเกียรติ 19 และเจ าจะรั บประทานไขมั น
เพราะการฝงศพนั้ น
จนเจาอิ่ มหนํา และดื่ มโลหิตจน
14 เขาทั้ งหลายจะตั้ งคนให เดิ น เจ าจะเมา ณ การเลี้ ยงสั กการ
ผานไปมาในแผนดินเรื่ อยไป ให บูชาซึ่ งเราไดถวายเพื่ อเจา
ฝงศพคนเหลานั้ นที่ เหลื ออยู บน 20 และเจ า จะอิ่ มหนํ า ที่ สํ า รั บ
พื้ นแผ นดิ น เพื่ อจะทําแผ นดิ น ของเราด วยเนื้ อม า และผู ขั บขี่
ให สะอาด เขาจะออกตรวจค น ทั้ งเนื้ อของผู แกลวกลา และของ
เมื่ อสิ้ นเจ็ดเดือนแลว
นั กรบทุ กชนิ ด' องค พระผู เป น
15 เมื่ อคนเหลานั้ นผานไปมาใน เจาพระเจาตรัสดังนี้ แหละ
แผ นดิ น ถ าใครเห็ นกระดู กคน 21 และเราจะตั้ งสง าราศี ของเรา
เขา เขาจะเอาเครื่ องหมายปกไว ไว ใ นหมู ประชาชาติ ทั้ งหลาย
ขางกระดูกนั้ น จนกวาคนฝ งจะ และประชาชาติ ทั้ งสิ้ นจะเห็ นการ
มาฝงเขาไวในหุบเขาฮาโมนโกก
พิพากษาลงโทษของเราซึ่ งเราได
16 หัวเมืองหนึ่ งชื่ อ ฮาโมนาห กระทํา และเห็ นมื อของเราซึ่ ง
ก็ อยู ที่ นั่ นด วย เขาจะทําให เราวางไวบนเขาทั้ งหลาย
แผนดินสะอาดดังนี้ แหละ
22 ตั้ งแต วันนั้ นเปนต นไป วงศ
17 เจา บุตรแหงมนุษยเอย องค วานอิสราเอลจะทราบวา เราคือ
พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ พระเยโฮวาห พระเจ าของเขาทั้ ง
วา จงพูดกับนกทุกชนิดและพูด หลาย
กับเหลาสัตวปาทุ งวา `จงชุมนุม 23 และประชาชาติ ทั้ งหลายจะ
และมาเถิ ด รวมกั นมาจากทุ ก ทราบวา วงศวานอิสราเอลไดถูก
ด านมายั ง การเลี้ ยงสั ก การบู ชา กวาดไปเป นเชลย เพราะเหตุ
ซึ่ งเราถวายเพื่ อเจ า เป นการ ความชั่ วชาของเขา เพราะเขาได
เลี้ ยงสั ก การบู ช าใหญ บนภู เ ขา ละเมิดต อเรา ดั งนั้ นเราจึงซ อน
ทั้ งหลายแหงอิ สราเอล และเจ า หน าของเราเสี ยจากเขา และ
จะรับประทานเนื้ อและดื่ มโลหิต
มอบเขาไว ใ นมื อ พวกศั ต รู ของ
18 เจ าจะรั บประทานเนื้ อของผู เขา เขาจึ งล มลงด วยดาบสิ้ น
แกลวกลา และดื่ มโลหิตของเจา ทุกคน
นายแห งพิภพ ของแกะผู ของ 24 เราได กระทํ า ต อ ความโสลู กแกะ และของแพะกับของวั ว โครกและการละเมิ ดของเขาทั้ ง
ผู ทั้ งสิ้ นนี้ เป นสั ตว อ วนพี แห ง หลาย และเราซ อนหน าของเรา
(14) กดว 19:11-19 (15) ลก 11:44 (16) อสค 39:12 (17) ปฐก 31:54
(18) วว 19:17-18 (20) สดด 76:5-6; ฮกก 2:22 (21) อพย 9:16 (22) ยรม 24:7
(23) 2 พศด 7:21-22; ยรม 22:8-9 (24) ลนต 26:24; 2 พกษ 17:7; อสย 1:20
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เสียจากเขาทั้ งหลาย
เราไว จากเขาทั้ งหลายอี ก เลย
อิสราเอลจะกลับสู สภาพเดิม
เมื่ อเราเทวิ ญญาณของเราเหนื อ
25 เพราะฉะนั้ น องค พระผู วงศ วานอิ สราเอล องค พระผู
เปนเจาพระเจาตรัสวา บัดนี้ เรา เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้ แหละ"
ทูตสวรรคที่ถือไมวัด....
จะให ยาโคบกลั บสู สภาพเดิ ม
เมื่ อป ที่ ยี่ สิ บห า ที่ เรา
และจะมี ความกรุ ณาต อวงศ วาน
ได ถู กกวาดไปเป น
อิ สราเอลทั้ งสิ้ น และเราจะ
เชลยนั้ น ในต นป เมื่ อวั นที่ สิ บ
หวงแหนนามบริสุทธิ์ ของเรา
26 เมื่ อเขาทั้ งหลายมาอาศั ยอยู ของเดือน ในปที่ สิบสี่ หลังจากที่
อย างปลอดภั ยในแผ นดิ น โดย เขาชนะกรุงนั้ น ในวันนั้ นทีเดียว
ไม มีผู ใดกระทําใหเขาหวาดกลั ว พระหั ต ถ ของพระเยโฮวาห ม า
เขาทั้ งหลายจะทนรั บความอั บ อยู เหนื อข าพเจ าและทรงนํา
อายขายหนาของเขา ทั้ งการละ- ขาพเจามา
เมิ ดซึ่ งเขาทั้ งหลายได เคยประ- 2ในนิ มิ ต แห งพระเจ าพระองค
ทรงนํ า ข าพเจ ามาถึ ง แผ นดิ น
พฤติตอเรา
27 เมื่ อเราได นําเขากลั บมาจาก อิ สราเอล และพระองค ทรงวาง
ชนชาติ ทั้ งหลาย และรวบรวม ข าพเจ าไว บนภู เขาสู งมาก ซึ่ ง
เขามาจากแผ นดิ น ศั ต รู ของเขา ตรงนั้ น ทางทิ ศใต มี สิ่ งก อสร าง
และเมื่ อเราสําแดงความบริ สุ ทธิ์ เหมือนเมืองหนึ่ ง
ของเราท า มกลางเขาทั้ งหลาย 3เมื่ อพระองคทรงนําข าพเจ ามา
ท ามกลางสายตาของประชาชาติ ณ ที่ นั่ น ดูเถิ ด มีชายคนหนึ่ ง
ปรากฏการณ ของเขาคล ายทอง
เปนอันมาก
28 แล วเขาจะทราบว า เราคื อ สั มฤทธิ์ มี เชื อกป านเส นหนึ่ ง
พระเยโฮวาห พระเจ าของเขา และไมวัดอันหนึ่ งอยู ในมือ และ
เพราะเราได ส ง ให เขาถู ก กวาด ทานยืนอยู ที่ หอประตู
ไปเป นเชลยอยู ท ามกลางบรรดา 4และชายผู นั้ นกล าวแก ขาพเจ า
ประชาชาติ แล วก็ รวบรวมเขา วา "บุตรแหงมนุษยเอย จงมอง
เข ามาในแผ นดิ นของเขาทั้ ง ดู ด วยตาเองเถิ ด และจงฟ ง
หลาย เราจะไม ปล อยให สั กคน ด วยหู ของเจ า และจงเอาใจใส
หนึ่ ง ในพวกเขาเหลื ออยู ท า ม- กั บสิ่ ง ทั้ งสิ้ นที่ เ ราจะสํา แดงให
แก เจ า เพราะว าที่ นําเจ ามาที่ นี่
กลางบรรดาประชาชาติอีกเลย
29 และเราจะไม ซ อ นหน า ของ ก็เพื่ อจะสําแดงใหแกเจา สิ่ งทั้ ง

40

(25) อสค 34:13; อมส 9:14 (26) สดด 99:8; ยรม 3:24 (27) ลนต 10:3; อสย 5:16
(28) พบญ 30:3-4; นหม 1:8 (29) อสย 45:17; ยอล 2:28 (1) 2 พกษ 25:1-30
(2) ดนล 7:1; กจ 2:17 (3) ดนล 10:5-6; วว 1:15 (4) มธ 10:27; กจ 20:27
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สิ้ นที่ เจ าเห็ นนั้ น จงประกาศแก เดียวกัน
วงศวานอิสราเอล"
11 แล วท า นจึ ง วั ด ความกว า ง
การวัดพระวิหาร
ช องเป ดของทางเข าหอประตู ได
สิ บศอก และความยาวของหอ
ที่ จะมีในอนาคต
5และดู เถิ ด มี กําแพงล อมอยู ประตูสิบสามศอก
รอบบริ เวณนอกของพระนิ เ วศ 12 หนาหองยามนั้ นมี เครื่ องกั้ น
และในมื อของชายผู นั้ นมี ไม วั ด ด านละหนึ่ งศอก และห องยาม
ยาวหกศอก แต ละศอกยาวเท า นั้ นยาวดานละหกศอก
กั บศอกคื บ ดั งนั้ นท านจึ งวั ด 13 แล วท า นก็ วั ด หอประตู จาก
ความหนาของกําแพงได หนึ่ งไม หลั งคาของหองยามห องหนึ่ งไป
ยั งหลั ง คาของห องยามอี ก ห อง
วัด และความสูงไดหนึ่ งไมวัด
6 แล วท า นเข า ไปตามหอประตู หนึ่ ง ไดกวางยี่ สิบหาศอก จาก
ซึ่ งหั น หน าไปทิ ศตะวั น ออกขึ้ น ทางเข า หนึ่ งไปยั งอี กทางเข า
ไปตามบั นได และวั ดธรณี หอ หนึ่ ง
ประตู ได ลึ กหนึ่ งไม วัด และอี ก 14 และท านทํ า เสาทั้ งหลายได
หกสิบศอก และรอบหอประตูมี
ธรณีหนึ่ งไดลึกหนึ่ งไมวัด
7 และห อ งยามยาวหนึ่ งไม วั ด ลานไปถึงเสา
และกว างหนึ่ งไม วั ด และที่ วาง 15 วั ดจากข างหน าหอประตูตรง
ระหวางห องยามเหลานั้ นยาวห า ทางเข าไปยั งปลายมุ ขชั้ นในของ
ศอก และธรณีหอประตูที่ อยู ริม หอประตูไดหาสิบศอก
มุ ขที่ ห อประตู ตอนปลายชั้ น ใน 16 ตามหอประตู นั้ น มี หน า ต าง
รอบ คอยๆแคบเขาไปขางในทั้ ง
ไดหนึ่ งไมวัด
8แล วท านก็ วัดมุ ขของหอประตู ในเสาและในห องยามและมุ ขก็
มี หน าต างอยู รอบขางในเหมื อน
ตอนปลายชั้ นในไดหนึ่ งไมวัด
9และท านก็ วัดมุ ขของหอประตู กัน ที่ เสามีตนอินทผลัม
ไดแปดศอก และเสามุขนั้ นสอง 17 แล วทานนําข าพเจาออกมาที่
ศอก และมุขของหอประตู อยู ที่ ลานชั้ นนอก และดูเถิด มีหอง
หลายห องและมี พื้ นหิ นทํ า ไว
ตอนปลายขางใน
10 แต ละด านของหอประตู ตะ- รอบลาน มี หองสามสิบห องหัน
วั น ออกมี ห องยามอยู สามห อ ง หนาเขาหาพื้ นหิน
ห องทั้ งสามมีขนาดเดี ยวกั นและ 18 และพื้ นหิ นนั้ นมี อยู ตามด าน
เสาที่ อยู ทั้ งสองข า งก็ มี ขนาด ข างทางเข าหอประตู เท ากั บ
(5) อสค 42:20 (6) 1 พศด 9:18; ยรม 19:2 (7) 1 พกษ 6:5-10 (9) อสค 45:19
(10) อสค 40:7 (13) อสค 40:7 (14) อพย 27:9; ลนต 6:16 (15) อสค 41:21
(16) 1 พกษ 6:4; อสค 40:7; 1 คร 13:12 (17) 1 พกษ 6:5; 1 พศด 9:26; วว 11:2
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ความยาวของหอประตู นี่ เป น ที่ มุ ขโดยรอบเหมื อนหน าต างที่
พื้ นหินตอนลาง
อื่ น ยาวหาสิบศอกและกวางยี่ 19 แล วท านก็ วัดความกว างจาก สิบหาศอก
หน าหอประตู ข างล างไปยั งหน า 26 มี บั น ไดเจ็ ดขั้ นนํา ขึ้ นไปถึ ง
ลานข างในด านนอกได หนึ่ งร อย และมุขนั้ นอยู ขางใน
มีตน
ศอก อยู ทั้ งทางตะวั นออกและ อินทผลัมอยู ที่ เสาดานละตน
ทางเหนือ
27 และมี ประตู หนึ่ ง อยู ท างทิ ศ
20 ส วนหอประตู แห ง ลานนอก ใต ของลานชั้ นใน และท านก็
หั นหน าไปทางเหนื อ ท านก็ วัด วั ดจากประตู หนึ่ งไปยั งอีกประตู
ความยาวและความกวางของมัน หนึ่ งตรงไปทางทิ ศใต ได หนึ่ ง
21 หองยามดานละสามหอง กับ รอยศอก
เสาและมุ ขมี ขนาดเดี ยวกั บหอ 28 แล วท านนํ า ข า พเจ ามายั ง
ประตูแรก ยาวหาสิบศอก กวาง ลานชั้ นในโดยประตูทิศใต และ
ยี่ สิบหาศอก
ท านก็ วั ดประตู ทิ ศใต มี ขนาด
22 หนาตาง มุข ตนอินทผลัม อยางเดียวกับประตูอื่ นๆ
ของหอประตู นี้ มี ขนาดเดี ยวกั บ 29 หองยาม เสา และมุขของหอ
ของหอประตู ซึ่ งหั นหน าไปทาง ประตู นี้ มีขนาดเดียวกับที่ อื่ น มี
ทิ ศตะวั นออก และมี บันไดเจ็ ด หน า ต า งที่ หอประตู และที่ มุ ข
ขั้ นนําขึ้ นไปถึ ง และมุ ขนั้ นอยู โดยรอบ ยาวห าสิ บศอกและ
ขางใน
กวางยี่ สิบหาศอก
23 ตรงข ามกั บประตู ซึ่ งอยู ข าง 30 มี มุขอยู รอบยาวยี่ สิ บหาศอก
เหนื อ เช น เดี ยวกั บประตู ที่ อยู กวางหาศอก
ขางตะวั นออก มี ประตูเปดไปสู 31 มุ ขนั้ นหั นหนาสู ลานชั้ นนอก
ลานชั้ นใน และท านก็ วั ดจาก มี ต นอิ นทผลั มอยู ที่ เสา และ
ประตูหนึ่ งไปยังอีกประตู หนึ่ งได บันไดนี้ มีแปดขั้ น
หนึ่ งรอยศอก
32 แล ว ท า นก็ พาข า พเจ า มาที่
24 และทานไดนําขาพเจาตรงไป ลานชั้ นในด านตะวั นออก และ
ยังทิศใต และดูเถิด มีหอประตู ทานก็วัดหอประตูขนาดเดียวกับ
ทางทิ ศใต หนึ่ งหอประตู ท านก็ หอประตูอื่ น
วัดเสาและวัดมุข ก็มีขนาดเดียว 33 หองยาม เสา และมุขของหอ
กับที่ อื่ น
ประตูนี้ มี ขนาดเดี ยวกันกั บที่ อื่ น
25 มี ห น า ต า งที่ หอประตู และ มี หน าต างที่ ห อประตู และที่ มุ ข
(19) อสค 40:6 (20) อสค 40:6 (21) อสค 40:7 (22) 1 พกษ 6:29 (23) อพย 27:9
(24) อสค 40:20 (25) ยน 12:46 (26) 2 ปต 3:18 (27) อสค 40:23
(28) อสค 40:32 (29) 1 พศด 28:11 (30) อสค 40:21 (31) อสค 40:26
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โดยรอบ ยาวห าสิ บศอกและ โต ะ เป นแปดโต ะด วยกั น ซึ่ ง
กวางยี่ สิบหาศอก
เขาใชเปนที่ ฆาเครื่ องสัตวบูชา
34 มุ ขของด านนี้ หั นหน าสู ลาน 42 มี โต ะ สี่ โต ะทํา ด วยหิ น สกั ด
ชั้ นนอก และมี ตนอิ นทผลั มอยู สําหรับเครื่ องเผาบูชา ยาวหนึ่ ง
ที่ เสาด านละต น และบั นไดนี้ มี ศอกคื บและกว างหนึ่ งศอกคื บ
แปดขั้ น
สู งหนึ่ งศอก สําหรั บวางเครื่ อง
35 แล วท า นก็ นํา ข าพเจ ามายั ง มื อ ซึ่ งเขาใช ฆ า เครื่ องเผาบู ช า
ประตู เหนื อ แล วท านก็ วั ดหอ และเครื่ องสัตวบูชา
ประตู นั้ นมี ขนาดเดี ย วกั บ หอ 43 มี ต ะขอยาวคื บหนึ่ งติ ด อยู
ประตูอื่ น
ขางในโดยรอบ บนโตะนี้ เขาวาง
36 หองยาม เสา และมุขของหอ เนื้ อของเครื่ องบูชา
ประตูนี้ มี ขนาดเดี ยวกันกั บที่ อื่ น
หองสําหรับพวกนักรอง
มี หน าต างโดยรอบ ยาวห าสิ บ
และปุโรหิต
ศอกและกวางยี่ สิบหาศอก
44 ข างนอกหอประตู ชั้ นใน ใน
37 มุ ขของด านนี้ หั นหน าสู ลาน ลานชั้ นในมี ห อ งสํ า หรั บพวก
ชั้ นนอก และมี ตนอิ นทผลั มอยู นั กร อง ซึ่ งอยู ข างหอประตู
ที่ เสาด านละต น และบั นไดนี้ มี เหนือ หันหนาไปทิศใต อีกหอง
แปดขั้ น
หนึ่ งอยู ขางหอประตู ตะวั นออก
38 มี ห อ งๆหนึ่ งและมี ทางเข า หันหนาไปทิศเหนือ
อยู ที่ เสาของหอประตู เปนที่ ลาง 45 และท านบอกข าพเจ าว า
เครื่ องเผาบูชา
"ห องนี้ ซึ่ งหั นหน าไปทางทิ ศใต
39 และที่ มุ มของหอประตู มี โต ะ สําหรับปุโรหิตผู ดูแลพระนิเวศ
ดานละสองโตะ บนนี้ สําหรับฆา 46 และห อ งซึ่ งหั น หน า ไปทาง
เครื่ องเผาบู ชา เครื่ องบู ชาไถ เหนื อ สําหรั บปุ โรหิ ตผู ดู แล
บาป และเครื่ องบูชาไถการละ- แท นบู ชา ปุ โรหิ ตเหล านี้ เป น
เมิด
บุ ต รชายของศาโดกในบรรดา
40 และทางดานนอก ทางที่ เขา บุ ตรชายของเลวี ที่ เข ามาใกล
ขึ้ นไปถึ งทางเข าหอประตู เหนื อ พระเยโฮวาห เพื่ อจะปรนนิ บั ติ
มี โต ะสองโต ะ อีกดานหนึ่ งของ พระองค"
มุมของหอประตูมีโตะสองโตะ
47 และท านก็ วัดลาน ได ยาว
41 มี โต ะอยู ข างนี้ สี่ โต ะ และมี หนึ่ งร อยศอก และกว างหนึ่ ง
โต ะอยู ข างนั้ นข างๆหอประตู สี่ ร อยศอกเป นสี่ เหลี่ ยมจตุ รั ส
(34) อสค 40:6 (35) อสค 27:32 (36) อสค 40:21 (37) อสค 40:31
(38) 1 พกษ 6:8 (39) มลค 1:7 (40) อสค 40:35 (43) ลนต 1:6 (44) อฟ 5:19
(45) ลนต 8:35; กดว 3:27 (46) 1 พกษ 2:35; อฟ 2:13 (47) อสค 40:19, 23, 27
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และแท น บู ช าอยู ข า งหน า พระ นั้ นกว างสี่ ศอก อยู รอบพระ
นิเวศ
นิเวศทุกดาน
มุขของพระวิหาร
6ห องระเบี ยงนั้ นเป นห องสาม
48 แล วท า นนําข าพเจ า มาที่ มุ ข ชั้ นซอนกัน มีชั้ นละสามสิบหอง
ของพระนิ เวศและวั ดเสาของมุ ข มี หยั กบ าอยู รอบกํ า แพงพระ
ได ห าศอกทั้ งสองด าน และหอ นิเวศ ใชเปนที่ หนุนหองระเบียง
เพื่ อไม ใหห องระเบียงอาศัยกําประตูก็กวางดานละสามศอก
49 มุ ขนั้ นยาวยี่ สิ บศอก และ แพงพระนิเวศ
กว างสิ บเอ็ ดศอก และท านนํา 7ห องระเบี ยงนั้ นยิ่ งสู งขึ้ น ไปก็
ข า พเจ า ทางบั น ไดไปถึ ง ที่ นั้ น ยิ่ งกวางออก ตามสวนขยายของ
หยั กบ าจากหองหนึ่ งซอนอยู บน
และมีเสาอยู ขางเสาทั้ งสองขาง
อีกหองหนึ่ งโดยรอบ ที่ ขางพระ
คําบรรยายถึงพระวิหาร
ภายหลังท านนําข าพเจ า นิเวศมีบันไดนําขึ้ นขางบน ดังนี้
มาถึงพระวิหาร และได แหละผู ใดที่ ขึ้ นไปจากห องต่ํ า ที่
วัดเสา กวางดานละหกศอก ซึ่ ง สุ ด ถึ ง ห อ งบนก็ ต อ งลอดผ า น
หองกลาง
เทากับความกวางของพลับพลา
2และส วนกว างของทางเข านั้ น 8ข าพเจ ายั งเห็ นอี กว า พระ
สิบศอก และกําแพงขางทางเขา นิ เ วศนั้ นมี ยกพื้ นอยู โดยรอบ
ด านละห าศอก และท านก็ วั ด ฐานของห องระเบี ยงวั ดได หนึ่ ง
ความยาวของพระวิ หารได สี่ สิ บ ไมวัดเต็ม ยาวหกศอก
9ผนั งด านนอกของหองระเบี ยง
ศอก กวางยี่ สิบศอก
3แลวทานก็ เข าไปข างในและวั ด หนาห าศอก และส วนที่ ว างคื อ
เสาของทางเขาไดสองศอก ทาง สถานที่ ของห อ งระเบี ยงที่ อยู
เข านั้ นหกศอก และส วนกว าง ขางในนั้ น
10 ระหว า งห อ งระเบี ยงแต ล ะ
ของทางเขานั้ นเจ็ดศอก
ห
องมี ความกว างยี่ สิ บศอกโดย
4 และท านก็ วั ด ความยาวของ
หองไดยี่สิบศอก กวางยี่ สิบศอก รอบพระนิเวศทุกดาน
พ นพระวิ หารออกไป และท าน 11 และประตู ของห อ งระเบี ยง
บอกขาพเจาวา "นี่ เปนที่ บริสุทธิ์ นั้ นเป ดเข าไปในส วนบนยกพื้ น
ที่ ว าง ประตู หนึ่ งหั นไปทาง
ที่ สุด"
5แลวท านก็ วัดกําแพงพระนิเวศ เหนื อ และอี กประตู หนึ่ งหั นไป
ไดหนาหกศอก และหองระเบียง ทางใต ความกวางของสวนที่ วาง

41

(48) 1 พกษ 6:3 (49) 2 พศด 3:17; วว 3:12 (1) ศคย 6:12-13 (2) อพย 26:36
(3) อสค 41:2 (4) 1 พกษ 6:20 (5) 1 พกษ 6:5-6 (6) 1 พกษ 6:6; 1 ปต 1:5
(7) 1 พกษ 6:8; มธ 13:32 (8) วว 21:16 (9) อสค 41:5; 42:1 (11) อสค 41:9
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นั้ นคือหาศอกโดยรอบ
ผลั มที่ อยู ขางหนึ่ ง และหน า
12 ตึ กที่ หันหนามายังสนามของ ของสิ งโตหนุ มตรงต นอิ นทผลั ม
พระนิ เวศทางด านตะวั นตกนั้ น ที่ อยู อี กข างหนึ่ ง มี รู ปอย างนี้
กว างเจ็ ดสิ บศอก และผนั งของ รอบพระนิเวศทั้ งหมด
ตึ กหนาห าศอกโดยรอบและยาว 20 จากพื้ นถึ งที่ เหนื อประตู มี
เกาสิบศอก
รู ป เครู บและรู ปต นอิ นทผลั ม
13 แล วท า นก็ วั ด พระนิ เ วศได แกะอยู ที่ ผนังพระวิหาร
ยาวหนึ่ งรอยศอก สนามและตึก 21 ฝ า ยเสาประตู ของพระวิ หาร
พรอมกับผนังยาวหนึ่ งรอยศอก
นั้ นสี่ เหลี่ ยมข างหน าสถานบริ 14 ความกว า งด า นตะวั น ออก สุทธิ์ รูปรางของตัวนั้ นก็เหมือน
ของด า นหน าของพระนิ เ วศทั้ ง รูปรางของอีกตัวหนึ่ ง
ของสนาม ยาวหนึ่ งรอยศอก
22 แท น บู ช าทํ า ด วยไม สู ง สาม
15 แล วท า นก็ วั ด ความยาวของ ศอกยาวสองศอก ทั้ งมุม ความ
ตึ กซึ่ งหั น หน า ไปสู สนามซึ่ งอยู ยาว และที่ ผนังทําดวยไม ทาน
ด านหลั ง พร อมทั้ งผนั งข างๆ บอกข าพเจ าว า "นี่ เป นโต ะซึ่ ง
ยาวหนึ่ งร อยศอก ห องโถงของ อยู ต อพระพั กตร ของพระเยโฮพระวิหารนั้ นและลานของมุข
วาห"
16 ทั้ งธรณี ประตู หน าต างและ 23 พระวิ หารและสถานบริ สุ ทธิ์
ผนั งรอบทั้ งสามชั้ นซึ่ งอยู ตรง มีประตูคู แหงละคู
ข ามประตู บุ ไม โดยรอบตั้ ง 24 ประตู เหล านั้ นมี สองบานคื อ
แตพื้นถึงหนาตาง และหนาตาง บานเหวี่ ยงสองบาน ประตูหนึ่ ง
นี้ ก็คลุมไว
มี สองบาน และอี กประตู หนึ่ งมี
17 จนถึ งที่ อยู เหนื อประตู ถึ ง สองบาน
แม เป นห องชั้ นในและข าง 25 และบนประตู ของพระวิ ห าร
นอกและบนผนั งโดยรอบที่ ห อง มี เครู บและต นอิ นทผลั มแกะไว
ชั้ นในและหองโถง ก็กระทําโดย เชนเดี ยวกับที่ แกะไว บนผนัง มี
การวัด
พลั บ พลาไม อ ยู ที่ หน า มุ ข ข า ง
18 พระนิ เวศนั้ นมี รู ปเครู บและ นอก
รู ปต นอิ นทผลั ม และรู ปต น 26 มี ห น า ต า งและมี ต น อิ น ทอินทผลัมอยู ระหวางเครู บทุกรูป ผลั ม อยู ทั้ งสองข า งที่ บนผนั ง
เครูบทุกตนมีสองหนา
ดานขางมุข ทั้ งหองระเบียงพระ
19 หน าของผู ชายตรงต นอิ นท- นิเวศและพลับพลา
(12) อสค 41:13 (15) พซม 1:17 (16) 1 พกษ 6:4; 1 คร 13:12 (18) 2 พศด 3:7
(21) 1 พกษ 6:33; อสค 40:14 (22) อพย 30:1-3; 1 พกษ 6:20; 2 พศด 4:19
(23) 1 พกษ 6:31-35 (24) อสค 40:48 (25) อสค 41:16 (26) อสค 41:16
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หองตางๆของพระวิหาร
ยาวหาสิบศอก และดูเถิด สวน
แล วท านพาข าพเจ ามา ห องเหล านั้ นที่ ตรงข ามกั บพระ
ถึ ง ลานชั้ นนอก ตรง วิหารยาวหนึ่ งรอยศอก
ทิศเหนือ และทานนําขาพเจามา 9ใต ห องเหล านั้ นมี ท างเข า อยู
ถึ งห องซึ่ งอยู ตรงข า มกั บสนาม ด านตะวั นออก ถ าเข าไปจาก
และตรงข ามกั บตึ ก ทางด า นทิ ศ ลานขางนอก
10 ตรงที่ ผ นั ง ด านนอกเริ่ มต น
เหนือ
2 ความยาวของตึ กที่ อยู หน า ด า นตะวั น ออกก็ เ ช น เดี ยวกั น
ประตูทางดานเหนือนั้ นเปนหนึ่ ง ตรงข า มกั บสนามและตรงข า ม
กับตึกมีหองหลายหอง
รอยศอก และกวางหาสิบศอก
3ติดตอกับสวนยี่ สิบศอกซึ่ งเปน 11 ทางเดิ น อยู หน า ห อ งคล า ย
สวนของลานชั้ นใน หันหนาเขา กั บห องทางทิ ศเหนื อ ยาวและ
สู พื้ นหินซึ่ งเป นสวนของลานขาง กว างขนาดเดี ยวกั น มี ทางออก
นอก เป นระเบี ยงซ อนระเบี ยง แผนผังและประตูอยางเดียวกัน
12 ข างล างห องทิ ศใต มี ทางเข า
สามชั้ น
4และข างหน าห องมี ทางเข าข าง อยู ดานตะวันออกที่ ที่ เขามาตาม
ในกว างสิ บศอก ยาวหนึ่ งศอก ทางเดิน ตรงขามมีผนังแบง
บรรดาประตู ห องเหล านี้ อยู ทาง 13 แล วท านกล าวแก ขาพเจ าว า
"ห องด านเหนื อและห องด านใต
ดานเหนือ
5ห องข างบนแคบกว า เพราะ ตรงข ามสนามเป นห องบริ สุ ทธิ์
ระเบี ยงเหล า นี้ สู ง กว า ระเบี ยง ที่ ปุโรหิ ตผู เข าใกล พระเยโฮวาห
ห องชั้ นล างและชั้ นกลางใน จะรั บประทานของถวายอั นบริ สุ ทธิ์ ที่ สุ ด เขาจะวางของถวาย
ตึกนั้ น
6เพราะวาเปนหองสามชั้ น และ อันบริสุทธิ์ ที่ สุดนั้ นไวที่ นั่ น และ
ไม มี เ สารองเหมื อ นเสาที่ ลาน ธัญญบูชา เครื่ องบูชาไถบาป
ข างนอก เพราะฉะนั้ นห องชั้ น เครื่ องบูชาไถการละเมิด เพราะ
บนจึ งร นเข าไปกว าพื้ นมากกว า วาที่ นั่ นบริสุทธิ์
14 เมื่ อ ปุ โรหิ ต เข า ไปในที่ บริ หองชั้ นลางและชั้ นกลาง
7 และมี ผ นั ง ข า งนอกขนานกั บ สุทธิ์ เขาจะไมออกไปจากที่ บริหอง ตรงไปยังลานขางนอก ตรง สุ ทธิ์ เข าสู ลานข างนอก แต จะ
ปลดเครื่ องแต ง กายที่ เขาสวม
ขามกับหอง ยาวหาสิบศอก
8 เพราะว า ห อ งที่ ลานข า งนอก ปฏิ บั ติ หน าที่ วางไว ที่ นั่ นเพราะ
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(1) อสค 40:2-3 (3) พซม 1:17; 7:5 (4) มธ 7:14; ลก 13:24 (6) 1 พกษ 6:8
(9) อสค 46:19 (10) อสค 41:12; 42:1 (11) อสค 42:2-8 (12) อสค 42:9
(13) อพย 29:31; ลนต 6:14-16 (14) อพย 28:40-43; ลนต 8:7; ลก 9:62; รม 3:22
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สิ่ งเหล านี้ บริ สุ ทธิ์ เขาจะต อง พระองค ก็ เหมื อ นเสี ยงน้ํ า มาก
สวมเครื่ องแต งกายอื่ นก อ นที่ หลาย และพิ ภพก็ รุ งโรจน ด วย
เขาจะเข าไปสู ส วนที่ มี ไว สําหรั บ สงาราศีของพระองค
ประชาชน"
3และนิ มิ ตที่ ข า พเจ าเห็ น นั้ น ก็
15 เมื่ อท านได วัดข างในบริ เวณ เหมื อนกั บนิ มิ ตซึ่ งข าพเจ าเห็ น
พระนิ เวศเสร็ จแล ว ท านก็ นํา เมื่ อพระองค เสด็ จมาทํ า ลาย
ข าพเจ าออกมาทางประตู ซึ่ งหั น เมื องนั้ น และเหมื อนกั บนิ มิ ต
หน าไปทางทิ ศตะวั นออก และ ซึ่ งข า พเจ า ได เ ห็ น ที่ ริ ม แม น้ํ า
วัดบริเวณพระนิเวศโดยรอบ
เคบาร และข าพเจ าก็ ซบหน า
16 ท านวั ด ด า นตะวั นออกด วย ของขาพเจาลงถึงดิน
ไม วั ด ได ห าร อยศอกตามไม วั ด 4และสง าราศี ของพระเยโฮวาห
โดยรอบ
ได เข าไปในพระนิ เวศทางประตู
17 แล วท านก็ หั นมาวั ดทางด าน ที่ หันไปทางทิศตะวันออก
เหนื อได ห า ร อยศอกตามไม วั ด 5 พระวิ ญญาณก็ ยกข า พเจ าขึ้ น
โดยรอบ
และนํา ข า พเจ า มาที่ ลานชั้ นใน
18 แล วท า นก็ หั นมาวั ดด า นใต และดู เถิ ด สง าราศี ของพระเยไดหารอยศอกตามไมวัด
โฮวาหก็เต็มพระนิเวศ
19 แล วท านก็ หั นมาด านตะวั น 6 ขณะที่ ชายคนนั้ นยั ง ยื น อยู ที่
ตกแลววัดไดห ารอยศอกตามไม ข างข าพเจ า ข าพเจ าได ยินพระ
วัด
องค ต รั สกั บข าพเจ า ดั งออกมา
20 ท านวั ดทั้ งสี่ ด าน มี กําแพง จากพระนิเวศ
ล อมรอบยาวห ารอยศอก กว าง ราชบัลลังกของพระเยซูคริสต
ห ารอยศอก เปนที่ แบงระหว าง
ในพระวิหาร
สถานบริสุทธิ์ กับสถานที่ สามัญ
7 และพระองค ตรั ส กั บข า พเจ า
พระวิหารเต็มดวย
วา "บุตรแหงมนุษยเอย บัลลังก
สงาราศีของพระเจา
ของเราและสถานที่ วางเท าของ
ภายหลั งท า นนํา ข า พ- เราอยู ที่ นี่ เป นที่ ที่ เราจะอยู
เจ ามายั งประตู คื อ ท ามกลางชนชาติ อิ สราเอลเป น
ประตูที่ หันหนาไปทิศตะวันออก นิ ตย และวงศ วานอิ สราเอลจะ
2และ ดู เถิด สง าราศี ของพระ ไม กระทําให นามบริสุ ทธิ์ ของเรา
เจ าแห งอิ สราเอลมาจากทิ ศตะ- เปนมลทินอีก โดยตัวของเขาทั้ ง
วั นออก และพระสุ รเสี ยงของ หลายเองหรื อกษั ตริ ยของเขาทั้ ง
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(15) อสค 41:2-5 (16) ศคย 2:1; วว 11:1-2 (20) พซม 2:9 (1) อสค 40:6
(2) อสย 60:1-3; ฮบก 2:14 (3) ยรม 1:10; วว 11:3-6 (4) อสค 10:18-19
(5) 1 พกษ 18:12; 2 พกษ 2:16 (6) ลนต 1:1; อสย 66:6 (7) สดด 47:8; กจ 7:48-49
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หลาย ด วยการเล นชู ของเขาทั้ ง กฎเกณฑ ลักษณะและกฎทั้ งสิ้ น
หลาย และด วยศพของกษั ตริ ย ของพระนิ เวศ จงเขี ยนลงไว
ของเขาทั้ งหลายในปู ชนี ยสถาน ท ามกลางสายตาของเขา เพื่ อ
สูง
เขาจะได รั ก ษาลั ก ษณะและกฎ
8โดยการวางธรณี ประตู ของเขา เกณฑ ทั้ งสิ้ น ของพระนิ เวศและ
ทั้ งหลายไว ข า งธรณี ประตู ทั้ ง กระทําตาม
หลายของเรา โดยการตั้ งเสา 12 ต อไปนี้ เป นกฎของพระ
ประตู ของเขาทั้ งหลายไว ขางเสา นิ เวศ คื อบริ เวณโดยรอบที่
ประตูทั้ งหลายของเรา มีเพียง อยู บนยอดภู เ ขาจะเป น ที่ บริ ผนั งกั้ นไว ระหว างเรากั บเขาทั้ ง สุทธิ์ ที่ สุด ดูเถิด นี่ เปนกฎของ
หลายเท านั้ น เขาได กระทําให พระนิเวศ
นามบริ สุ ทธิ์ ของเราเป นมลทิ น
การวัดแทนบูชา
ด ว ยการอั น น าสะอิ ด สะเอี ย น 13 ต อไปนี้ เ ป น ขนาดของแท น
ของเขาซึ่ งเขาทั้ งหลายได กระทํา บู ชาวั ดเป นศอก ศอกหนึ่ งคื อ
ดั ง นั้ นเราจึ ง เผาผลาญเขาเสี ย ความยาวหนึ่ งศอกกั บหนึ่ ง คื บ
ดวยความกริ้ วของเรา
ตอนฐานสูงหนึ่ งศอก และกวาง
9 บั ด นี้ ให เ ขาทิ้ งการเล น ชู ทั้ ง หนึ่ งศอก ที่ ขอบมี ริ มคื บหนึ่ ง
หลายของเขา
และศพของ และความสู ง ของแท นบู ชาเป น
กษั ตริ ย ทั้ งหลายของเขาให ห าง ดังนี้
ไกลจากเรา และเราจะอยู ทาม- 14 จากตอนฐานที่ อยู บนดิ นมา
กลางเขาทั้ งหลายเปนนิตย
ถึ งข างล างสู งสองศอก กว าง
10 เจา บุตรแหงมนุษยเอย เจา หนึ่ งศอก จากขั้ นเล็ กไปถึ งขั้ น
จงบรรยายแก วงศ วานอิ สราเอล ใหญสูงสี่ ศอก กวางหนึ่ งศอก
ใหทราบถึงพระนิเวศ เพื่ อวาเขา 15 และเตาของแท นนั้ นสี่ ศอก
จะได ละอายในเรื่ องความชั่ วช า และจากเตาแท นมี เ ชิ ง งอนยื่ น
ของเขา และให เขาทั้ งหลายวั ด ขึ้ นสี่ เชิง
แบบแผน
16 เตาแท น นั้ นเป นสี่ เหลี่ ยม
11 และถ า เขาละอายในสิ่ งทั้ ง จตุรัส ยาวสิบสองศอก กวางสิบ
หลายที่ เขากระทํามาแล ว จง สองศอก
สําแดงภาพแผนผั งทางออกทาง 17 ขั้ นข างเตาก็ สี่ เหลี่ ยมจตุ รั ส
เขา และลักษณะทั้ งสิ้ นของพระ เหมือนกัน ยาวสิบสี่ ศอก กวาง
นิเวศนั้ น และจงให เขาทราบถึง สิ บสี่ ศอก ยกริ มรอบกว างครึ่ ง
(8) 2 พกษ 16:14; อสค 5:11 (9) ฮชย 2:2; คส 3:5-9 (10) 1 พศด 28:11; รม 6:21
(11) มธ 28:20; ยน 13:17 (12) สดด 93:5; ยอล 3:17 (13) อพย 27:1; 2 พศด 4:1
(15) อพย 27:2; ลนต 9:9 (16) อพย 27:1; 2 พศด 4:1 (17) อพย 25:25; อสค 8:16
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ศอก ฐานกว างศอกหนึ่ งโดย ชําระดวยวัวผู
รอบ บันไดแทนบูชาหันหนาไป 23 เมื่ อท านได ชํ า ระแท น เสร็ จ
ทางทิศตะวันออก"
แลว ทานจงถวายวัวหนุ มปราศ18 และท า นพู ด กั บข า พเจ า ว า จากตําหนิ และแกะผู ที่ ปราศจาก
"บุ ตรแห งมนุ ษย เอ ย องค พระ ตําหนิจากฝูง
ผู เป น เจ า พระเจ า ตรั ส ดั ง นี้ ว า 24 ท า นจงนํ า มาถวายต อพระ
ต อไปนี้ เป นกฎของแท นบู ชาใน พักตรพระเยโฮวาห และปุโรหิต
วันที่ สรางเสร็จแลว เพื่ อจะถวาย จะเอาเกลื อพรมลงบนนั้ น และ
เครื่ องเผาบูชา และเพื่ อจะพรม จะถวายเป น เครื่ องเผาบู ช าแด
ดวยเลือด
พระเยโฮวาห
จงถวายเครื่ องบูชาอีก
25 ท า นจงเตรี ย มแพะตั วหนึ่ ง
19 ท านจงมอบวั วหนุ มตั วหนึ่ ง เป นเครื่ องบู ชาไถ บาปทุ กวั นจน
เป นเครื่ อ งบู ช าไถ บาปแก ครบเจ็ ดวั น และพวกปุโรหิตจะ
ปุ โรหิ ต คนเลวี เ ชื้ อสายศาโดก เตรี ยมวั วหนุ มและแกะผู ที่
ผู ที่ เข ามาใกล เพื่ อปรนนิ บัติ เรา ปราศจากตําหนิจากฝูงดวย
องค พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส 26 เขาทั้ งหลายจะต อ งทํ า การ
ลบมลทิ นแท นบู ชาอยู เจ็ ดวั นจึ ง
ดังนี้ แหละ
20 เจ าจงเอาเลื อดวั วนั้ นบ างใส จะชําระเสร็จ และจะสถาปนาตน
ไว ที่ เชิ งงอนทั้ งสี่ ของแท น และ เองไว
มุมทั้ งสี่ ของขั้ นขางเตา และที่ ยก 27 และเมื่ อเขากระทํา ครบตาม
ริ มโดยรอบ ทําดั งนี้ แหละท าน กําหนดเหล านี้ แล ว ตั้ งแต วั น
จะได ชํ า ระแท น และทํ า การลบ ที่ แปดเป นต นไปปุ โรหิ ตจะต อง
ถวายเครื่ องเผาบู ชาของท าน
มลทินของแทนนั้ นไว
21 ท านจงเอาวัวผู ซึ่ งเปนเครื่ อง และเครื่ อ งสั น ติ บู ชาของท านที่
บู ชาไถ บาป และปุ โรหิ ตจะเผา บนแท นนั้ น และเราจะโปรด
มันเสียในที่ ที่ กําหนดไวซึ่ งเปนที่ ปรานเจ าทั้ งหลาย องค พระผู
ของพระนิ เวศภายนอกสถาน เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้ แหละ"
ประตูตะวันออก
บริสุทธิ์
22 และในวั นที่ สองทานจงถวาย
เฉพาะเจานายองคนั้น
ลู ก แพะตั วผู ที่ ปราศจากตํา หนิ
แล วท านก็ นํ า ข าพเจ า
เปนเครื่ องบูชาไถบาป และพวก
กลั บมาตามทางของ
ปุโรหิตจะชําระแทนบูชา อยางที่ ประตู ของสถานบริ สุ ทธิ์ ห อง

44

(18) อสค 45:18-19 (19) 1 ซมอ 2:35-36 (20) อพย 29:12; ลนต 4:25; ฮบ 9:21
(21) อพย 29:14; ลนต 4:12 (22) อสย 53:6; 1 ปต 1:19 (24) ลนต 2:13; มธ 5:13
(25) อพย 29:35-37 (26) ลนต 8:34 (27) รม 15:16; ฟป 2:17 (1) อสค 40:6
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นอก ซึ่ งหั นหน าไปทางตะวั น ทางเข า พระนิ เ วศและทางออก
ออก และประตูนั้ นปดอยู
จากสถานบริสุทธิ์ ใหดี
2พระเยโฮวาห ตรั สกั บข า พเจ า 6 แล วจงบอกแก วงศ วานที่ มั ก
ว า "ประตู นี้ จะป ดอยู เรื่ อยไป กบฏ คื อวงศ วานอิ สราเอลว า
อย าให เป ดและไม ให ใครเข าไป องค พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส
ทางนี้ เพราะพระเยโฮวาห พระ ดั งนี้ ว า โอ วงศ วานอิ สราเอล
เจ าแห งอิ สราเอลได เสด็ จเข าไป เอ ย ขอให การที่ น าสะอิ ดสะทางนี้ เพราะฉะนั้ นจึงใหปดไว
เอี ยนทั้ งสิ้ นของเจ าสิ้ นสุ ดเสี ยที
3เฉพาะเจ านายเท านั้ น คื อเจ า เถิด
นาย ท านจะประทั บเสวยพระ 7คื อการที่ เจาพาคนต างด าวที่ มิ
กระยาหารต อพระพั ก ตร พระ ได เข าสุ หนั ตทางจิ ตใจและมิ ได
เยโฮวาห ในประตู นี้ ได ท านจะ เข าสุ หนั ตทางเนื้ อหนังเข ามาใน
ต องเข ามาทางมุ ขของหอประตู สถานบริสุทธิ์ ของเรา กระทําให
และต อ งออกไปตามทางเดี ยว สถานนั้ น คื อพระนิ เวศของเรา
กัน"
มั วหมอง เมื่ อเจ าถวายอาหาร
พระนิเวศเต็มไปดวย
ของเราแก เรา คื อไขมั นและ
เลือด สิ่ งเหลานี้ ไดทําลายพันธสงาราศีของพระเจา
4 แล วท านก็ นํ า ข า พเจ ามาตาม สั ญญาของเราด ว ยการอั นน า
ทางของประตู เหนื อมาที่ ข าง สะอิดสะเอียนทั้ งสิ้ นของเจา
หนาพระนิเวศ และขาพเจามอง 8และเจ ามิ ได ดู แลรั กษาสิ่ งบริ ดู และดู เถิ ด สง าราศี ของพระ สุทธิ์ ของเรา แตเจาไดตั้ งคนเฝา
เยโฮวาห ก็ เต็ ม พระนิ เวศของ ใหดูแลรักษาอยู ในสถานบริสุทธิ์
พระเยโฮวาห และข าพเจาก็ ซบ ของเรา เพื่ อประโยชนแกตัวเจา
เอง
หนาลงถึงดิน
พวกปุโรหิตของพระวิหาร
5 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ในอนาคต
ขาพเจาวา "บุตรแหงมนุษยเอย
จงตั้ งใจใหดี ทุกสิ่ งที่ เราจะบอก 9องค พระผู เป นเจ า พระเจ าจึ ง
เจ า เกี่ ยวกั บกฎทั้ งสิ้ นของพระ ตรั สดั งนี้ วา อย าให คนต างด าว
นิ เวศของพระเยโฮวาห และ ที่ มิ ได เข าสุ หนั ตทางจิ ตใจและมิ
ราชบั ญญั ติ ทั้ งสิ้ นของพระนิ เวศ ได เข าสุ หนั ตทางเนื้ อหนั ง คื อ
นั้ น จงดูดวยตาของเจา และฟง ชนต างด าวทั้ งสิ้ นที่ อยู ทามกลาง
ด วยหู ของเจ า และจดจําเรื่ อง ชนชาติ อิ สราเอลเข าไปในสถาน
(2) อพย 24:10; อสย 6:1-5 (3) อสค 46:2; 1 คร 10:18 (4) อสย 6:3-4; ฮกก 2:7
(5) อพย 9:21; พบญ 32:46; 1 พศด 22:19 (6) อสค 2:5-8; 3:26-27; 1 ปต 4:3
(7) ลนต 22:25; กจ 21:28 (8) กดว 18:3-5; 1 ทธ 6:13 (9) สดด 50:16; ยอล 3:17
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บริสุทธิ์ ของเรา
ให เขาเป นผู ดู แลพระนิ เวศ ให
10 แต ค นเลวี ผู ที่ ได ไปไกลจาก กระทําบริ การทั้ งสิ้ นและกระทํา
เรา หลงไปจากเราไปติ ดตาม สิ่ งที่ ต องกระทําในพระนิ เวศนั้ น
รู ปเคารพของเขาเมื่ อคนอิ สรา- ทั้ งสิ้ น
เอลหลงไปนั้ น จะตองไดรับโทษ 15 แต ปุ โรหิ ตคนเลวี บรรดา
ความชั่ วชาของตน
บุ ตรชายของศาโดก ผู ยั งดู แล
11 เขาทั้ งหลายจะตองปรนนิบัติ สถานบริ สุ ทธิ์ ของเรา เมื่ อคน
อยู ในสถานบริ สุ ทธิ์ ของเรา อิสราเอลหลงไปจากเรานั้ น องค
ตรวจตราดู อยู ที่ ประตู พระนิ เวศ พระผู เปนเจาพระเจาตรัสวา ให
และปฏิ บัติอยู ในพระนิ เวศ เขา เขาเข ามาใกล เราเพื่ อปรนนิ บั ติ
จะฆ าเครื่ อ งเผาบู ช าและเครื่ อง เรา และใหคอยรั บใชเรา ที่ จะ
สัตวบูชาใหประชาชน และเขาจะ ถวายไขมันและเลือด
ต อ งคอยเฝ า ประชาชนเพื่ อจะ 16 เขาจะเข ามาในสถานบริสุ ทธิ์
รับใชเขาทั้ งหลาย
ของเราได และใหเขาเขามาใกล
12 เพราะเขาทั้ งหลายไดปรนนิ- โต ะของเราเพื่ อจะปรนนิ บั ติ เรา
บั ติ ประชาชนอยู หน ารู ปเคารพ และใหเขารักษาคํากําชับของเรา
ของเขา จึงทําใหวงศวานอิสรา- 17 ต อมาเมื่ อเขาเข าประตู ล าน
เอลตกอยู ในความชั่ วช า องค ชั้ นในนั้ น ใหเขาสวมเสื้ อผาปาน
พระผู เป นเจ า พระเจ าตรั ส ว า อย า ให เขามี สิ่ งใดที่ ทํา ด วยขน
เพราะฉะนั้ นเราจึ ง ได ปฏิ ญาณ แกะเลย ขณะเมื่ อเขาทําการ
ด วยเรื่ องเขาทั้ งหลายวา เขาทั้ ง ปรนนิ บั ติ อยู ที่ ประตู ล านชั้ นใน
หลายจะต องได รั บโทษความชั่ ว และอยู ขางใน
ชาของเขา
18 ใหเขาสวมมาลาปานไว เหนือ
13 อย า ให เ ขาทั้ งหลายเข า มา ศี รษะ และสวมกางเกงผ าป าน
ใกล เ ราเพื่ อจะรั บใช เ ราในตํา - เพียงเอว อยาใหเขาคาดตัวดวย
แหน งปุ โรหิ ตหรื อเข ามาใกล สิ่ ง สิ่ งใดที่ ใหมีเหงื่ อ
บริ สุ ทธิ์ ใดๆของเราในที่ บริ สุ ทธิ์ 19 และเมื่ อเขาออกไปยั ง ลาน
ที่ สุดนั้ น แตเขาตองทนรับความ นอก คื อไปยั งลานนอกเพื่ อไป
อั บอายขายหน าและการอั น น า หาประชาชน ให เขาเปลื้ องเสื้ อ
สะอิ ดสะเอี ยนทั้ งหลายซึ่ งเขาได ผ า ชุ ด ที่ ปรนนิ บั ติ ง านนั้ นออก
กระทํานั้ น
เสี ย และวางไว เสี ยในห องบริ 14 แต ถึ งกระนั้ นเราจะกํา หนด สุ ทธิ์ แล วจึ งสวมเสื้ อผ าอื่ น
(10) อสค 44:15; ศฟย 3:4 (11) 1 พศด 26:1; 2 พศด 29:34 (12) 1 ซมอ 2:29-30
(13) กดว 18:3; 2 พกษ 23:9 (14) กดว 18:4; 1 พศด 23:28 (15) 1 ทธ 3:3-10
(16) วว 1:6 (17) อพย 28:39-40 (18) 1 คร 11:4-19 (19) ลนต 6:10-11
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เกรงว า เขาจะนํ า ความบริ สุ ท ธิ์ แตเปนบิดาหรือมารดาหรือบุตร
ศั กดิ์ สิทธิ์ ไปติ ดต อกั บประชาชน ชายหรื อ บุ ตรสาวหรื อ พี่ น อ งผู
ดวยเสื้ อผาของเขา
ชายหรือพี่ นองผู หญิงที่ ไมมีสามี
20 อย าให เขาโกนศี รษะ หรื อ ก็จะกระทําตัวใหเปนมลทินได
ปล อยให มวยผมยาว ให เขา 26 หลั ง จากที่ เขารั บการชํ า ระ
เพี ยงแต ขลิ บผมบนศี ร ษะของ แลว มีกําหนดอีกเจ็ดวัน
เขาเทานั้ น
27 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
21 เมื่ อปุ โรหิ ตเข าไปในลานชั้ น ตรั สว า ในวั นที่ เขาเข าไปใน
ในจะดื่ มเหลาองุ นไมได
สถานบริ สุ ทธิ์ คื อที่ ลานชั้ นใน
22 อย า ให ปุ โรหิ ต แต ง งานกั บ เพื่ อจะปรนนิ บั ติ อยู ในสถาน
หญิงมายหรือหญิ งที่ ถูกหยาแลว บริ สุ ทธิ์ เขาจะต องถวายเครื่ อง
แต ให แต งงานกั บหญิ ง พรหม- บูชาไถบาปเสียกอน
จารี จากเชื้ อสายแห ง วงศ วาน 28 นั่ นจะเปนมรดกของเขา เรา
อิสราเอล หรือหญิงม ายซึ่ งเปน เปนมรดกของเขา และเจาจะไม
หญิงมายของปุโรหิต
ต องให เขาถื อกรรมสิ ทธิ์ ใดๆใน
23 เขาทั้ ง หลายจะต อ งสั่ งสอน อิสราเอล เราเปนกรรมสิทธิ์ ของ
ประชาชนของเราถึ ง ความแตก เขา
ต างระหว างของบริสุ ทธิ์ และของ 29 ให เขารั บประทานเครื่ อง
สามั ญ และกระทําให เขาสังเกต ธั ญญบู ชา เครื่ องบู ชาไถ บาป
แยกแยะระหว างของมลทิ น กั บ และเครื่ องบู ชาไถ ก ารละเมิ ด
ของสะอาดได
และทุ กสิ่ งที่ ถวายไว ในอิสราเอล
24 ถ ามี คดี เขาจะต องกระทํา จะเปนของเขาทั้ งหลาย
หน าที่ ผู พิพากษา และเขาจะ 30 และผลไม ดี ที่ สุ ดของผลไม
ต องพิ พากษาตามคําตั ดสิ นของ รุ นแรกทุกชนิ ดและของถวายทุก
เรา ในบรรดางานเทศกาลตาม ช นิ ดจาก เครื่ อ ง ถ วา ยบู ช า
กํ า หนดของเรานั้ นเขาจะต อ ง ทั้ งสิ้ นของเจ าจะเป นของบรรดา
รั กษาราชบั ญญั ติ และกฎเกณฑ ปุโรหิตทั้ งหลาย เจาจงมอบแปง
ของเรา และเขาจะตองรักษาวัน เป ยกผลแรกของเจ าให แก ปุโรสะบาโตทั้ งหลายของเราให บริ - หิต เพื่ อวาพระพรจะมีอยู เหนือ
สุทธิ์
ครัวเรือนของเจา
25 อย าให เขากระทํา ตั วให เป น 31 ปุโรหิตจะตองไมรับประทาน
มลทินดวยเขาไปใกลผู ตาย เวน สิ่ งใดๆ ไม ว าจะเป นนกหรื อ
(20) ลนต 21:5 (21) ลก 1:15; 1 ทธ 3:8 (22) ลนต 21:7 (23) อสค 22:26
(24) พบญ 17:8-13 (25) มธ 8:21-22 (26) กดว 6:10 (27) ลนต 4:3; ฮบ 7:26-28
(28) กดว 18:20; พบญ 10:9 (29) 1 คร 9:13-14 (30) อพย 13:2 (31) รม 14:20
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สั ตว ที่ ตายเอง หรื อถู กฉี กกั ด ปรนนิบัติอยู ที่ พระนิเวศ ใหเปน
ตาย"
กรรมสิ ทธิ์ ของเขา ให มี ห อง
บริเวณที่ ตั้ งไวเฉพาะ
ยี่ สิบหอง
6ใกล ๆกั บส วนที่ ตั้ งไว เป นตําพระเจาและพระวิหาร
"เมื่ อเจ า แบ ง แผ น ดิ น บลบริ สุ ทธิ์ นั้ น เจ าจะต องกําเป นกรรมสิ ทธิ์ โดยการ หนดที่ ดิ น ผื น หนึ่ งกว า งห า พั น
จั บสลากนั้ น เจ าจงถวายที่ ดิ น ศอก ยาวสองหมื่ นห าพั นศอก
ส วนหนึ่ งไว เพื่ อพระเยโฮวาหให ให เป นกรรมสิ ทธิ์ ของเมื อง ให
เปนตําบลบริสุทธิ์ ยาวสองหมื่ น เป น ของวงศ ว านอิ ส ราเอลทั้ ง
หาพันศอก และกวางหนึ่ งหมื่ น หมด
ที่ ดินสําหรับเจานาย
ศอก จะเป นที่ บริ สุ ทธิ์ ตลอด
7แผ นดิ นทั้ งสองข างของตําบล
บริเวณนั้ น
2 ในบริ เ วณนี้ ให มี ที่ สี่ เหลี่ ยม บริ สุ ท ธิ์ และส วนของเมื อ งนั้ น
จตุ รั สแปลงหนึ่ ง ยาวห าร อย ให ยกเปนที่ ดิ นของเจ านายเคี ยง
กว างห า ร อยศอกสํา หรั บสถาน ข างกั บตําบลบริ สุ ทธิ์ และส วน
บริ สุ ทธิ์ ให มี บริ เวณว างไว โดย ของเมื องด านตะวั นตกและตะวั นออกมี ส วนยาวเท ากั บส วนที่
รอบอีกหาสิบศอก
3ในตําบลบริสุทธิ์ นั้ น เจาจงวัด ยกใหคนตระกูลหนึ่ ง ยืดออกไป
ส วนหนึ่ งออก ยาวสองหมื่ นห า ตามทางตะวั นตกและทางตะวั น
พันศอก กวางหนึ่ งหมื่ นศอก ใน ออกของเขตแดนแผนดิน
บริ เวณนี้ ให เป นที่ ตั้ งของสถาน 8ใหเป นสวนของเจานายในอิสราเอล และเจานายของเราจะไม
บริสุทธิ์ และของที่ บริสุทธิ์ ที่ สุด
4ให เป นส วนแผ นดิ นที่ บริ สุ ทธิ์ บี บคั้ นประชาชนของเราอี ก แต
ให เปนของปุ โรหิ ต ผู ปรนนิ บัติ เจ านายเหล า นั้ น จะยอมให วงศ
อยู ในสถานบริสุทธิ์ และเขาใกล วานอิ สราเอลได แผ นดิ นที่ เหลื อ
พระเยโฮวาห เพื่ อจะปรนนิ บั ติ ตามสวนตระกูลของตน
พระองค ให เป นที่ สําหรั บปลู ก 9องคพระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส
บ านเรื อนของเขาและเป นที่ บริ - ดังนี้ วา โอ บรรดาเจานายแหง
อิสราเอลเอย พอเสียทีเถิด จง
สุทธิ์ สําหรับสถานบริสุทธิ์
5อี ก ส วนหนึ่ งซึ่ งยาวสองหมื่ น ทิ้ งการทารุ ณและการบี บคั้ นเสี ย
ห าพั นศอกและกว างหนึ่ ง หมื่ น และกระทํ า ความยุ ติ ธ รรมและ
ศอกนั้ นเป นที่ ของคนเลวี ผู ความเที่ ยงธรรม องค พระผู
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(1) อสค 47:21; ศคย 14:20-21 (2) อสค 42:16-20 (3) อสค 48:10
(4) กดว 16:5; อสค 45:1 (5) อสค 48:10; 1 คร 9:13-14 (6) อสค 48:15-18
(7) สดด 2:8-9; อสย 9:5-6 (8) สภษ 28:16; อสย 11:3-5 (9) โยบ 22:9; 1 ปต 4:3
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เป นเจ าพระเจ าตรั สว า จงเลิ ก เพื่ อทํ า การลบมลทิ น ให เ ขาทั้ ง
การขั บไล ประชาชนของเราให หลาย
ออกจากที่ ดิ นอั นเป นกรรมสิ ทธิ์ 16 ให ประชาชนทั้ งสิ้ นแห ง
ของเขาเสีย
แผ นดิ นนี้ มอบของถวายเหล านี้
10 เจ าจงมี ตาชั่ งเที่ ยงตรง เอ- แกเจานายแหงอิสราเอล
ฟาห เที่ ยงตรง และบั ทที่ เที่ ยง 17 ให เป นหน า ที่ ของเจ านายที่
ตรง
จะจั ดเครื่ องเผาบู ชา ธั ญญบู ชา
11 เอฟาห และบั ท นั้ นให เ ป น เครื่ องดื่ มบูชา ณ งานเทศกาล
ขนาดเดียวกัน บัทหนึ่ งจุหนึ่ งใน ทั้ งหลายในวั นขึ้ นค่ําและสะบาสิ บของโฮเมอร และเอฟาห ก็ จุ โต ในงานเทศกาลที่ กําหนดไว
หนึ่ งในสิ บของโฮเมอร ให โฮ- ของวงศวานอิสราเอลทั้ งสิ้ น ให
เมอรเปนเครื่ องวัดมาตรฐาน
เขาจัดเครื่ องบูชาไถบาป ธัญญ12 เชเขลหนึ่ งมี ยี่ สิ บ เก-ราห บู ชา เครื่ องเผาบู ชา และสั นติ
มาเนของเจ าก็ ใ ห มี ยี่ สิ บเชเขล บู ชา เพื่ อกระทําการลบบาปให
ยี่ สิบหาเชเขลและสิบหาเชเขล
แกวงศวานอิสราเอล
13 ต อไปนี้ เป นกํ า หนดของ 18 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
ถวายที่ เจ าทั้ งหลายจะต องถวาย ตรั สดั งนี้ ว า ในวั นที่ หนึ่ งของ
คื อข าวสาลี โฮเมอรหนึ่ งให ถวาย เดือนที่ หนึ่ ง เจาจงเอาวัวหนุ มที่
หนึ่ งในหกเอฟาห ข าวบาร เลย ปราศจากตําหนิตัวหนึ่ ง และเจา
โฮเมอร หนึ่ งให ถวายหนึ่ งในหก จงชําระสถานบริสุทธิ์ เสีย
ของเอฟาห
19 ให ปุ โรหิ ตเอาเลื อดของ
14 และส วนกํา หนดประจํา ของ เครื่ องบู ชาไถ บาปมาบ างและจง
น้ํามัน คือน้ํามันหนึ่ งบัท น้ํามัน ประพรมที่ เสาประตู พระนิ เ วศ
โคระหนึ่ งถวายหนึ่ งในสิ บของ ที่ ขั้นสี่ มุมของแทนบูชา และบน
บั ท โคระก็ เหมื อนโฮเมอรจุ สิ บ เสาประตูของลานชั้ นใน
บัท เพราะสิบบัทเทากับโฮเมอร
20 ในวั นที่ เจ็ ดของเดื อนนั้ นเจ า
15 แกะฝู งสองรอยตั วก็ ให ถวาย จงกระทําเช นเดี ยวกั น เพื่ อผู
ตั วหนึ่ งจากทุ งเลี้ ยงสั ตว อั น หนึ่ งผู ใดที่ กระทําบาปดวยความ
อุ ดมของอิ สราเอล องค พระผู พลั้ งเผลอหรื อความรู เท าไม ถึ ง
เป นเจ าพระเจ าตรัสว า นี่ แหละ การ เพื่ อวาเจาจะไดกระทําการ
เป นของถวายสํา หรั บธั ญญบู ชา ลบมลทินพระนิเวศ
เครื่ องเผาบู ชา และสั นติ บู ชา 21 ในวั น ที่ สิ บสี่ ของเดื อ นต น
(10) ลนต 19:35-36; สภษ 11:1 (11) อสย 5:10 (12) อพย 30:13 (14) อสค 45:11
(15) สภษ 3:9-10 (16) อพย 30:14; อสย 16:1 (17) 2 ซมอ 6:19 (18) อพย 12:2
(19) ลนต 16:18-20; อสค 43:14 (20) ลนต 4:27; สดด 19:12 (21) อพย 12:1-51
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เจ าจงฉลองเทศกาลป สกา จง งานหกวัน แตในวันสะบาโตนั้ น
รั บประทานขนมปงไร เชื้ อตลอด ให เป ด และในวั นขึ้ นค่ํ า หนึ่ งก็
เทศกาลเจ็ดวัน
ใหเปด
22 ในวั นนั้ นให เจ านายจั ดหาวั ว 2 ฝ า ยเจ า นายนั้ นจะเข ามาจาก
หนุ มตั วหนึ่ งสําหรั บตนเองและ ข างนอกทางมุ ขของหอประตู
ประชาชนทั้ งสิ้ นแห ง แผ น ดิ น และจะมายืนอยู ที่ เสาประตู และ
เพื่ อเปนเครื่ องบูชาไถบาป
พวกปุ โรหิ ตจะเตรี ยมเครื่ องเผา
23 และในเจ็ ด วั น ที่ มี เ ทศกาล บู ชาและเครื่ องสั นติ บู ชาของ
เลี้ ยงให เ จ า นายจั ด หาวั วหนุ ม ท าน และท านจะนมั สการอยู ที่
เจ็ ดตัวกั บแกะผู เจ็ ดตั วที่ ปราศ- ธรณี ประตู แล วท านจะออกไป
จากตําหนิ ให เป นเครื่ องเผา แตอยาป ดประตูนั้ นจนกวาจะถึง
บู ช าแด พ ระเยโฮวาห ทุ ก ๆวั น เวลาเย็น
ตลอดเจ็ ดวั นนั้ น และจั ดหาลู ก 3 เช นเดี ยวกั นประชาชนแห ง
แพะผู ตั วหนึ่ งทุ กวั นให เป น แผ นดิ นจะนมั สการต อพระ
เครื่ องบูชาไถบาป
พั ก ตร พ ระเยโฮวาห ต รงที่ ทาง
24 และให เจ านายจั ดหาธั ญญ- เขาประตูนั้ น ในวันสะบาโตและ
บู ชาเอฟาห หนึ่ งคู กั บวั วผู หนึ่ ง ในวันขึ้ นค่ํา
และเอฟาห หนึ่ งคู กั บแกะผู หนึ่ ง 4 เครื่ องเผาบู ชาที่ เจ า นายจะ
และน้ํ า มั น หนึ่ งฮิ น ต อ แป ง ทุ ก ถวายแด พระเยโฮวาห ในวั นสะเอฟาห
บาโตนั้ น คื อลู กแกะปราศจาก
25 ในวั น ที่ สิ บ ห า ของเดื อ นที่ ตําหนิ หกตั ว และแกะผู ปราศเจ็ด และในเทศกาลเลี้ ยงทั้ งเจ็ด จากตําหนิตัวหนึ่ ง
วั น ให ท านจั ดหาของเช นเดี ยว 5และธั ญญบู ชาที่ คู กับแกะผู นั้ น
กั น สํ า หรั บเป น เครื่ องบู ช าไถ คือแปงเอฟาหหนึ่ ง และธัญญบาป เครื่ องเผาบูชา ธัญญบูชา บู ชาที่ คู กั บลู กแกะนั้ น ก็ สุ ดแท
และเครื่ องน้ํามัน"
แต ที่ ท านจะสามารถจะถวายได
เจานายกับประชาชน
พร อมกั บน้ํา มั นฮิ นหนึ่ งต อแป ง
หนึ่ งเอฟาห
นมัสการพรอมกัน
"องค พระผู เป นเจ า 6 ในวั น ขึ้ นค่ํ า ท า นจะถวายวั ว
พระเจ าตรั สดั งนี้ ว า หนุ มปราศจากตํ า หนิ ตั วหนึ่ ง
ประตู ลานชั้ นในที่ หั นหนาไปทิ ศ และลู ก แกะหกตั วกั บแกะผู ตั ว
ตะวั นออกนั้ นให ปดอยู ในวั นทํา หนึ่ ง ซึ่ งตองปราศจากตําหนิ
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(22) มธ 20:28 (23) ลนต 23:8; กดว 28:15 (24) อสค 46:5-7 (25) พบญ 16:13
(1) ปฐก 3:19; อพย 20:9; ลก 13:14 (2) 1 พกษ 8:22-23; 2 พศด 23:13; มธ 26:39
(3) ลก 1:10; ยน 10:9; ฮบ 10:19-22 (4) กดว 9:10 (5) กดว 28:12; ลนต 14:21
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7 ส วนธั ญญบู ช านั้ นท า นจะจั ด 12 เมื่ อเจ านายถวายเครื่ องบู ชา
แป งหนึ่ งเอฟาห คู กั บวั วผู ตั วนั้ น ตามใจสมั คร จะเป นเครื่ องเผา
และหนึ่ งเอฟาห คู กั บแกะผู ตั ว บู ชา หรื อสั นติ บูชาเป นเครื่ อง
หนึ่ ง และคู กับลูกแกะทานจะจัด บู ชาตามใจสมั ค รถวายแด พระ
ตามที่ สามารถจั ดได พร อมกั บ เยโฮวาห ใหเปดประตูที่ หันหนา
น้ํ า มั น หนึ่ งฮิ นต อแป งหนึ่ งเอ- ไปทางทิ ศตะวั นออกให ทานและ
ฟาห
ท านจะเตรี ยมเครื่ องเผาบู ช า
8เมื่ อเจ านายเข ามาท านจะเข า และสั นติ บู ชาของท าน อย างที่
ไปทางมุขของหอประตู และกลั บ ท านทําในวั นสะบาโต แล วท าน
ออกไปตามทางเดียวกันนั้ น
จะออกไป เมื่ อทานออกไปแลว
9เมื่ อประชาชนแห งแผ นดิ นเข า ก็ใหปดประตูเสีย
มาต อ พระพั ก ตร พระเยโฮวาห 13 เจ า จะจั ด การหาลู ก แกะตั ว
ณ เทศกาลเลี้ ยงตามกําหนด หนึ่ งอายุ หนึ่ งขวบปราศจากตําผู ที่ เข ามาทางประตู เ หนื อ เพื่ อ หนิ ถวายเป นเครื่ องเผาบู ชาแด
นมั สการจะต องกลั บออกไปทาง พระเยโฮวาหเปนประจําวัน เจา
ประตู ใต และผู ที่ เข ามาทาง จะจัดหาทุกๆเชา
ประตู ใต จะต องกลั บออกไปทาง 14 และเจ าจะจั ดหาเครื่ อง
ประตูเหนือ อยาใหใครกลับทาง ธั ญญบู ชาคู กั นทุ กๆเช าหนึ่ งใน
ประตูตามที่ เขาเขามา แตใหทุก หกของเอฟาห และน้ํา มั นหนึ่ ง
คนออกตรงไปขางหนา
ในสามของฮิน เพื่ อคลุกแปงให
10 เมื่ อประชาชนเขาไป เจานาย ชุ ม ใหเปนธัญญบูชาแดพระเยจะเขาไปพรอมกันดวย และเมื่ อ โฮวาห นี่ เปนระเบียบเนืองนิตย
ประชาชนออกไป เจ านายจะ 15 ดั ง นี้ แหละจะต อ งจั ด หาลู ก
ออกไปดวย
แกะและเครื่ องธั ญญบู ชาพร อม
11 ธั ญญบู ชาที่ ใช ณ เทศกาล กั บน้ํ า มั นทุ กๆเช า เพื่ อเป น
เลี้ ยงและเทศกาลที่ กําหนดนั้ น เครื่ องเผาบูชาเนืองนิตย
ให เป นเอฟาห หนึ่ งคู กั บวั วหนุ ม 16 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
ตัวหนึ่ ง และคู กับแกะผู ก็เอฟาห ตรั สดั งนี้ ว า ถ าเจ านายนําเอา
หนึ่ ง และคู กับลูกแกะก็ ตามแต ส วนหนึ่ งของมรดกของท า นมา
ท านสามารถจะถวายได พร อม มอบใหแกบุตรชายเปนของขวัญ
กับน้ํามันฮินหนึ่ งตอแปงเอฟาห ก็ ใหของนั้ นตกเปนของบุ ตรชาย
หนึ่ ง
ของท านโดยมรดกนั้ นเป น
(8) อสค 46:2 (9) อพย 23:14-17 (10) 2 ซมอ 6:14-19 (11) ลนต 23:1-18
(12) ลนต 1:3; กดว 29:39 (13) อพย 29:38-42 (14) กดว 28:5 (15) ฮบ 7:27
(16) ปฐก 25:5-6; 2 พศด 21:3; สดด 37:18; มธ 25:34; ลก 10:42; ยน 8:35-36
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ทรัพยสินของเขาตามมรดก
ซึ่ งเขาจะป งธัญญบูชา เพื่ อจะไม
17 แต ถ า ท า นนํ า เอาส วนหนึ่ ง ต อ งนํ า ออกไปในลานชั้ นนอก
ของมรดกของท า นมามอบให อั นเป นการที่ จะนําความบริสุ ทธิ์
คนใช ของท านคนหนึ่ งเป นของ ศักดิ์ สิทธิ์ ไปถึงประชาชน"
ขวั ญ ของนั้ นจะเป นของคนใช 21 แล วท า นจึ ง นํา ข า พเจ า ออก
นั้ นจนถึ งป อิ สรภาพ แล วของ มาที่ ลานชั้ นนอก และพาข าพนั้ นจะกลั บมาเป น ของเจ า นาย เจ าไปที่ มุมทั้ งสี่ ของลานนั้ นและ
เฉพาะบุ ตรชายของท านเท านั้ น ดูเถิด ที่ มุมลานทุกมุมก็มีลาน
ที่ จะเก็ บส วนมรดกของท าน อยู ลานหนึ่ ง
มาเปนของขวัญได
22 คือที่ มุมทั้ งสี่ ของลาน มีลาน
18 ยิ่ งกว า นั้ นอี ก เจ านายจะยึ ด เล็ กๆยาวสี่ สิ บศอก กว างสาม
สิ่ งใดอั น เป น มรดกของประชา สิบศอก ลานทั้ งสี่ ขนาดเดียวกัน
ชนไมไดโดยไล ประชาชนออกไป 23 ภายในรอบลานทั้ งสี่ นั้ นมี สิ่ ง
จากทรั พย สิ นที่ ดิ นของเขา แต ที่ กอดวยปูนเปนแถว มีเตาอยู ที่
ท า นจะต องมอบทรั พย สิ น ของ กนของสิ่ งที่ กอนั้ นโดยรอบ
ท า นเองให เ ป น มรดกแก บุ ต ร 24 แล วท านจึ งกล าวแก ขาพเจ า
ชายของท าน เพื่ อว าจะไม มี ว า "ที่ เหล านี้ เป นที่ สําหรั บการ
ประชาชนของเราสั ก คนหนึ่ งที่ ต ม ซึ่ งผู ปรนนิ บั ติ อยู ที่ พระ
ต องถูกขั บไล จากกรรมสิ ทธิ์ ของ นิ เวศจะต มเครื่ องสั ตวบู ชาของ
ตน"
ประชาชน"
19 แล วท านก็ นําข าพเจ ามาตาม
แมน้ําที่ ไหลออกจาก
ทางเข าซึ่ งอยู ข างประตู มายั ง
พระนิเวศของพระเจา
ห องบริ สุ ทธิ์ แถวเหนื อ ซึ่ งเป น
ภ าย ห ลั ง ท าน ก็ นํ า
ของปุ โรหิ ต ดู เถิ ด มี สถานที่
ขาพเจากลั บมาที่ ประตู
แห ง หนึ่ งอยู ทั้ งสองข างทางทิ ศ พระนิเวศ และดู เถิด มีน้ําไหล
ตะวันตก
ออกมาจากใต ธรณี ประตู พระ
สถานที่ สําหรับการตม
นิ เวศตรงไปทางทิ ศตะวั นออก
และป งเครื่ องบูชาตางๆ
เพราะพระนิ เวศหั นหน าไปทาง
20 และท านกล าวแก ข าพเจ าว า ทิศตะวันออก และน้ําไหลลงมา
"นี่ เป นสถานที่ ซึ่ งปุ โรหิตจะต อง จากข างล าง ทางด านขวาของ
ต มเครื่ องบูชาไถ การละเมิ ดและ พระนิเวศ ทิศใตของแทนบูชา
เครื่ องบู ชาไถ บาป และเป นที่ 2แล วท านจึ งนําข าพเจ าออกมา

47

(17) ลนต 25:10; มธ 25:14-29 (18) อสค 45:8; สดด 72:2-4 (19) อสค 40:44-46
(20) 1 ซมอ 2:13-15; 2 พศด 35:13 (24) มธ 24:45; ยน 21:15-17; 1 ปต 5:2
(1) สดด 46:4; อสย 30:25; ยรม 2:13; ยอล 3:18; ศคย 13:1 (2) อสค 44:2
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ทางประตูเหนือ และนําข าพเจา 9 ต อ มาแม น้ํ า นั้ นไปถึ ง ที่ ไหน
อ อมไปภายนอกถึ งประตู ชั้ น ทุกสิ่ งที่ มีชีวิตซึ่ งแหวกวายไปมา
นอก ซึ่ งหั นหน าไปทางตะวั น ก็ จะมี ชี วิ ตได และที่ นั่ นมี ปลา
ออก และดู เถิด น้ํานั้ นออกมา มากมายเพราะว า น้ํ า นี้ ไปถึ ง ที่
ทางดานขวา
นั่ นน้ํ า ทะเลก็ จื ด เพราะฉะนั้ น
3ชายผู นั้ นได เดิ นไปทางตะวั น แมน้ําไปถึงไหน ทุกสิ่ งก็มีชีวิต
ออกมีเชือกวัดอยู ในมือ ทานวัด 10 ต อ มาชาวประมงก็ จะยื นอยู
ไดหนึ่ งพันศอก แลวนําขาพเจา ที่ ขางทะเล จากเอนเกดีถึงเอนลุยน้ําไป และน้ําลึกเพียงตาตุ ม
เอกลาอิ ม จะเป นที่ สําหรั บตาก
4 แล วท า นก็ วั ด ได อี ก หนึ่ งพั น อวน ปลาในที่ นั่ นจะมีหลายชนิด
แล วนําข าพเจ าลุ ยน้ํ า ไปและน้ํา เหมือนปลาในทะเลใหญ คือจะ
ลึ กถึ งเข า แล วท านก็ วั ดได อี ก มีมากมาย
หนึ่ งพั น แล วนําข าพเจ าลุ ยน้ํา 11 แต ที่ เป นบึ งและหนองน้ํา จะ
ไป น้ํานั้ นลึกเพียงเอว
ไมจืด ตองทิ้ งไวใหเปนเกลือ
5ภายหลั ง ท านก็ วั ดได อี กหนึ่ ง 12 ตามฝ งทั้ งสองฟากแมน้ํา จะ
พัน และกลายเปนแมน้ําที่ ขาพ- มี ต นไม ทุ กชนิ ดที่ ใช เป นอาหาร
เจ าลุ ยข ามไม ได เพราะน้ํ า นั้ น ใบของมันจะไม เหี่ ยวและผลของ
ขึ้ นแล วลึ กพอที่ จะว ายได เป น มั นจะไม วาย แต จะเกิ ดผลใหม
แมน้ําที่ ลุยขามไมได
ทุ กเดื อน เพราะว าน้ํ า สําหรั บ
6 และท านพู ดกั บข าพเจ าว า ต นไม นั้ นไหลจากสถานบริ สุ ทธิ์
"บุตรแหงมนุษยเอย เจาเห็นสิ่ ง ผลไม นั้ นใช เป นอาหารและใบก็
นี้ หรื อ" แล วท านก็ พาข าพเจ า ใชเปนยา"
กลับมาตามฝ งแมน้ํา
เขตแดนของแผนดิน
7ขณะเมื่ อข าพเจ ากลั บ ดู เถิ ด 13 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
ข าพเจ าเห็ นต นไม มากมายอยู ที่ ตรั สดั งนี้ ว า "นี่ เป นเขตแดน
ฝ งแมน้ําทั้ งสองฟาก
ซึ่ งเจ าจะใช แบ งแผ นดิ นสําหรั บ
8และทานพูดกับขาพเจาวา "น้ํา เปนมรดกทามกลางอิสราเอลทั้ ง
นี้ ไหลตรงไปทางท องถิ่ น ตะวั น สิบสองตระกูล โยเซฟจะไดสอง
ออก และไหลลงไปถึ งทะเล สวน
ทราย แล วลงไปถึ งทะเล และ 14 และเจ า จงแบ ง ให เ ท า ๆกั น
เมื่ อน้ํ า ไหลออกมานั้ นไปถึ ง น้ํา เราปฏิ ญาณที่ จะมอบให แก
ทะเล น้ํานั้ นก็กลับจืดดี
บรรพบุรุษของเจา และแผนดิน
(3) อสค 40:3; ศคย 2:1 (4) กจ 19:10-20 (5) อสย 11:9 (6) ยรม 1:11-13
(7) 1 พกษ 9:26 (8) อสย 35:1; ยรม 31:9 (9) ยน 3:16 (10) มธ 4:19; มก 1:17
(11) ฮบ 6:4-8 (12) สดด 92:12; อสย 60:21 (13) กดว 34:2-12 (14) อสค 20:5-6
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นี้ จะตกแกเจาเปนมรดกของเจา
นี่ เปนเขตแดนดานตะวันตก
15 ต อไปนี้ เป นเขตแดนของ 21 ดั งนั้ น เจ าจงแบงแผนดินนี้
แผ นดิ นนี้ ด านทิ ศเหนื อจาก ท ามกลางเจ าตามตระกูลอิ สราทะเลใหญ ไปตามทางเมืองเฮท- เอล
โลน และตอไปถึงเมืองเศดัด
22 ต อ มาเจ าทั้ งหลายจงแบ ง
16 เมื องฮามั ท เมื องเบโรธาห แผ นดินเป นมรดกของตั วเจาทั้ ง
เมื องสิ บราอิ ม ซึ่ งอยู ระหว าง หลายโดยการจั บสลาก และ
พรมแดนเมื องดามั สกั สกั บพรม สํ า หรั บคนต า งด า วผู อาศั ยอยู
แดนเมืองฮามัท จนถึงเมืองฮา- ท ามกลางเจ า และบั งเกิ ดลู ก
เซอร ฮัททิ โคนซึ่ งอยู ที่ พรมแดน หลานอยู ท ามกลางเจ า เขา
เมืองเฮาราน
ทั้ ง หลายจะมี สั ญชาติ อิ สราเอล
17 ดั งนั้ น เขตแดนจะยื่ นจาก ใหเขาไดรับส วนมรดกทามกลาง
ทะเลถึงเมืองฮาซาเรโนน ซึ่ งอยู ตระกู ล อิ ส ราเอลพร อ มกั บเจ า
ที่ พรมแดนด านเหนื อของเมื อง ทั้ งหลาย
ดามั สกั ส ทางทิ ศเหนื อมี พรม 23 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
แดนของเมืองฮามัท นี่ เปนแดน ตรั สว า ต อมาคนต างด าวจะอยู
ดานเหนือ
ในเขตของคนตระกูลใดก็ได เจา
18 ทางดานตะวันออก เขตแดน จงกํ า หนดที่ ดิ นให เป น มรดก
จะยื่ นจากเมื องเฮารานและดา- ของเขาที่ นั่ น"
มั สกั ส
ระหว างกิ เลอาดกั บ
การแบงที่ ดินใหแตละตระกูล
แผ นดิ นอิ สราเอล เรื่ อยไปตาม
"ต อ ไปนี้ เป น ชื่ อของ
แม น้ําจอรแดน ไปถึงทะเลด าน
ตระกูลตางๆ ตั้ งตนที่
ตะวั นออก ท านทั้ งหลายจงวั ด พรมแดนด านเหนื อจากทะเลไป
นี่ เปนเขตดานตะวันออก
ตามทางเฮทโลน ถึ งทางเข า
19 ทางด า นใต เ ขตแดนจะยื่ น เมื อ งฮามั ท จนถึ งฮาเซอเรโนน
จากทามาร จนถึ งน้ํ า แห งการโต ซึ่ งอยู ทางพรมแดนด า นเหนื อ
เถียงในคาเดช แลวเรื่ อยไปตาม ของดามั สกั ส ติ ดเมื องฮามั ท
แม น้ํ า ถึ งทะเลใหญ นี่ เป นเขต และยื่ นจากดานตะวันตกออกไป
ดานใต
ถึ งด านตะวั นตก เป นส วนของ
20 ทางดานตะวันตก ทะเลใหญ คนดาน
เปนเขตแดนเรื่ อยไปจนถึงตําบล 2 ประชิ ด กั บ เขตแดนของดาน
ที่ อยู ตรงขามทางเขาเมื องฮามั ท จากด านตะวั นออก ไปถึ งด าน

48

(15) กดว 34:8; อสค 47:17-20 (16) กดว 13:21; 1 พกษ 8:65; อมส 6:14; ศคย 9:2
(17) กดว 34:9; อสค 48:1 (18) ปฐก 31:23; กดว 32:1 (19) กดว 20:13
(22) อสย 56:6-7; กจ 2:5-10 (1) อพย 1:1-15; กดว 1:5-15 (2) ปฐก 30:12-13
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ตะวั นตก เป นส วนของคนอาสวนแบงสําหรับ
เชอร
พวกปุโรหิตกับคนเลวี
3 ประชิ ด กั บ เขตแดนของอา- 10 นี่ จะเป น ส วนแบ ง ของส วน
เชอร จากด านตะวั นออก ไปถึ ง บริ สุ ทธิ์ คื อปุ โรหิ ตจะได ส วน
ด านตะวั นตก เป นส วนของคน แบ ง วั ด จากทางด า นเหนื อ ยาว
นัฟทาลี
สองหมื่ นห าพั นศอก ทางด าน
4 ประชิ ด กั บเขตแดนของนั ฟ- ตะวั นตกกว า งหนึ่ งหมื่ นศอก
ทาลี จากด านตะวั นออก ไปถึ ง ทางด า นตะวั น ออกกว างหนึ่ ง
ด านตะวั นตก เป นส วนของคน หมื่ นศอก ทางด านใต ยาวสอง
มนัสเสห
หมื่ นหาพันศอก มีสถานบริสุทธิ์
5ประชิ ดกั บเขตแดนของมนั ส- ของพระเยโฮวาหอยู กลาง
เสห จากด านตะวั นออก ไปถึ ง 11 ส วนนี้ ให เป นส วนของปุ โรด านตะวั นตก เป นส วนของคน หิ ตที่ ชําระไว ให บริ สุ ทธิ์ บุ ตร
เอฟราอิม
ชายของศาโดก ผู ไดรักษาคําสั่ ง
6ประชิ ดกั บเขตแดนเอฟราอิ ม ของเรา ผู ที่ มิ ได หลงไปเมื่ อ
จากด านตะวั นออก ไปถึ งด าน ประชาชนอิสราเอลหลง ดังที่ คน
ตะวันตก เปนสวนของคนรูเบน
เลวีไดหลงไปนั้ น
7 ประชิ ด กั บเขตแดนรู เ บนจาก 12 และให ที่ ดิ นนี้ ตกแก เ ขาทั้ ง
ด านตะวั นออกไปถึ งด านตะวั น หลายเป นส วนหนึ่ ง จากส วน
ตก เปนสวนของคนยูดาห
ถวายของแผ นดิ น เป นสถานที่
8ประชิ ดกั บเขตแดนยู ดาห จาก บริ สุ ทธิ์ ที่ สุ ด ประชิ ดกั บเขต
ด านตะวั นออกไปถึ งด านตะวั น แดนของคนเลวี
ตก จะเป นส วนซึ่ งเจ าจะต อง 13 เคี ยงข างกั บเขตแดนของ
แยกไว ต างหาก กว างสองหมื่ น ปุ โรหิ ตนั้ นให คนเลวี มี ส วนแบ ง
หาพันศอก และยาวเทากับสวน ยาวสองหมื่ นห าพั นศอก กว าง
ของคนตระกู ลหนึ่ ง จากด าน หนึ่ งหมื่ นศอก ส วนยาวทั้ งสิ้ น
ตะวั นออก ไปถึ งด านตะวั นตก จะเป นสองหมื่ นห าพั นศอกและ
เปนที่ มีสถานบริสุทธิ์ อยู กลาง
สวนกวางหนึ่ งหมื่ น
9ส วนซึ่ งเจ าทั้ งหลายจะแยกไว 14 อย าให เขาขายหรื อแลก
เพื่ อพระเยโฮวาห นั้ นให มี ด าน เปลี่ ยนสวนหนึ่ งสวนใดเลย อยา
ยาวสองหมื่ นห าพั นศอก และ ให เ ขาเปลี่ ยนกรรมสิ ท ธิ์ ของที่
ดานกวางหนึ่ งหมื่ น
ดิ นดี นี้ เพราะเป นส วนบริ สุ ทธิ์
(3) ปฐก 30:7-8; ยชว 19:32-39 (4) ปฐก 30:22-24; ยชว 13:29 (5) ยชว 16:1-10
(6) ปฐก 29:32 (7) ยชว 15:1-63 (8) อสค 45:1-6; อสย 33:20 (10) กดว 35:1-9
(11) มธ 24:45; 2 ทธ 4:7-8 (12) ลนต 27:21 (13) พบญ 12:19 (14) อพย 22:29
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แดพระเยโฮวาห
15 ส วนที่ เหลื อ อยู ซึ่ งกว า งห า
พันศอกและยาวสองหมื่ นหาพัน
ศอกนั้ น ให เป นที่ สามั ญของ
เมื องคื อใช เป นที่ อยู อาศั ย และ
เป นชานเมื องให ตั วนครอยู
ทามกลางนั้ น
16 ต อ ไปนี้ เป น ขนาดของด า น
ต างๆ ด านเหนื อสี่ พั นห าร อย
ศอก ด านใต สี่ พันห าร อยศอก
ดานตะวันออกสี่ พันหารอย และ
ดานตะวันตกสี่ พันหารอย
17 นครนั้ นจะตองมีทุ งหญา ทิศ
เหนือสองรอยหาสิบศอก ทิศใต
สองร อยห าสิ บ และทิ ศตะวั น
ออกสองรอยหาสิบ และทิศตะวันตกสองรอยหาสิบ
18 ด านยาวสวนที่ เหลื ออยู เคี ยง
ขางกับส วนบริ สุทธิ์ นั้ น ทิศตะวั นออกยาวหนึ่ งหมื่ นศอก และ
ทิ ศตะวั นตกยาวหนึ่ งหมื่ น และ
ให อยู เคี ยงข างกั บส วนบริ สุ ท ธิ์
พื ชผลที่ ได ในส วนนี้ ให เป นอาหารของคนงานในนครนั้ น
19 คนงานของนครนั้ นซึ่ งมา
จากอิ ส ราเอลทุ ก ตระกู ล ให เขา
เปนคนไถที่ แปลงนี้
20 ส วนเต็ ม ซึ่ งเจ าจะต อ งแบ ง
แยกไวนั้ นให เป นสี่ เหลี่ ยมจตุ รัส
ดานละสองหมื่ นหาพันศอก นั่ น
คื อส วนบริ สุ ทธิ์ รวมกั บส วนของ
ตัวนคร

เอเสเคียล 48
สวนแบงสําหรับเจานาย
21 ส วนที่ เหลื อ อยู ทั้ งสองข า ง
ของส วนบริสุ ทธิ์ และส วนของตั ว
นคร ใหตกเปนของเจานาย ยื่ น
จากสวนบริ สุทธิ์ ซึ่ งยาวสองหมื่ น
ห า พั นศอกไปยั ง พรมแดนตะวั นออก และทางด านตะวั นตก
จากสองหมื่ นห า พั น ศอกไปยั ง
พรมแดนตะวันตก สวนนี้ ใหตก
เป นของเจ านาย จะเป นส วน
บริ สุ ทธิ์ และสถานบริ สุ ทธิ์ ของ
พระนิเวศนั้ นอยู ทามกลาง
22 นอกจากส วนที่ ตกเป นของ
คนเลวีและสวนของนครนั้ น ซึ่ ง
อยู กลางส วนอั นตกเป นของเจ า
นาย ระหวางเขตแดนยูดาหและ
เขตแดนเบนยามิน ใหเป นส วน
ของเจานายทั้ งหมด
23 ตระกู ลคนที่ เหลื ออยู นั้ น
จากด า นตะวั นออกไปด า นตะวันตก เปนสวนของคนเบนยามิน
24 ประชิดกับเขตแดนของเบนยามิ นจากด า นตะวั นออกไปถึ ง
ด านตะวั นตก เป นส วนของคน
สิเมโอน
25 ประชิดกับเขตแดนของสิ เมโอนจากด านตะวั นออก ไปถึ ง
ด านตะวั นตก เป นส วนของคน
อิสสาคาร
26 ประชิ ดกั บเขตแดนของอิ สสาคาร จากด านตะวั นออกไปถึ ง

(15) อสค 22:26; 1 ทธ 3:15 (18) ยชว 9:27; นหม 7:46-62 (19) 1 พกษ 4:7-23
(20) ฮบ 12:17; วว 21:16 (21) อสค 48:22; ฮชย 1:11 (23) ปฐก 35:16-19
(24) ปฐก 29:33; ยชว 19:1-9 (25) ปฐก 30:14; ยชว 19:17 (26) ปฐก 30:19-20
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ด านตะวั นตก เป นส วนของคน 31 ประตู นครนั้ นตั้ งชื่ อตามชื่ อ
เศบูลุน
ตระกูลคนอิสราเอล มีประตูสาม
27 ประชิดกับเขตแดนของเศบู- ประตู ทางด านเหนื อ ประตู ของ
ลุนจากด านตะวั นออกไปถึงด าน รู เบน ประตู ของยู ดาห ประตู
ตะวันตก เปนสวนของคนกาด
ของเลวี
28 ประชิ ดกั บเขตแดนของกาด 32 ทางดานตะวันออกซึ่ งยาวสี่ ทางทิ ศใต เขตแดนนั้ นจะยื่ นจาก พั นห าร อยศอก มี สามประตู
เมื องทามาร ถึ งน้ํ า แห งการโต ประตู ของโยเซฟ ประตู ของ
เถียงในคาเดช แลวเรื่ อยไปตาม เบนยามิน ประตูของดาน
แมน้ําถึงทะเลใหญ
33 ทางด า นใต ซึ่ งวั ด ได สี่ พั น
29 นี่ เป นแผ นดิ นซึ่ งเจ าจะแบ ง ห าร อยศอก มี ประตู สามประตู
ให เ ป น มรดกแก ต ระกู ล ต า งๆ ประตู ของสิ เมโอน ประตู ของ
ของอิ สราเอลโดยการจั บสลาก อิสสาคาร ประตูของเศบูลุน
นี่ เป นส วนต างๆของเขาทั้ ง 34 ทางด านตะวั น ตกซึ่ งยาวสี่ หลาย องคพระผู เปนเจาพระเจา พั นห าร อยศอก มี ประตู สาม
ตรัสดังนี้ แหละ
ประตู ประตูของกาด ประตูของ
นครและประตูตางๆ
อาเชอร ประตูของนัฟทาลี
35 วั ดรอบนครนั้ นได หนึ่ งหมื่ น
(วว 21:10-17)
แปดพั
นศอก ตั้ งแต นี้ ไปนครนี้
30 ต อไปนี้ เป นทางออกของ
นครทางดานเหนือซึ่ งวัดไดสี่ พัน จะมี ชื่ อว า พระเยโฮวาห สถิ ตที่
นั่ น"
หารอยศอก

(27) ปฐก 30:10-11; ยชว 13:24-28 (28) กดว 20:1; สดด 106:32; อสค 47:15
(29) กดว 34:2; ยชว 13:1-21:45; อสค 47:13 (30) อสค 48:16, 32-35; วว 21:16
(31) อสย 26:1-2; 54:12; วว 21:12-13 (35) ปฐก 22:14; ยรม 33:16; ศคย 14:21
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