
หน้า 1641เอเสเคียล
นิมิตถึงสิ	งที	มีชีวิตอยู่

สี	ตวัแห่งสวรรค์

1
อยู่มา ในวันที� ห้าเดือนที� สี�
ปีที�สามสิบ ขณะเมื�อข้าพเจ้า

อยู่ที� ริมแม่นํ%าเคบาร์ในหมู่พวก
เชลย ท้องฟ้าเบิกออก และ
ข้าพเจ้าได้เห็นนิมิตจากพระเจ้า
2 เมื� อวันที� ห้าเดือนนั% น คือใน
ปีที� ห้าที� กษัตริย์เยโฮยาคีนต้อง
เป็นเชลย
3พระวจนะของพระเยโฮวาห์มา
ยังเอเสเคียลปุโรหิต บุตรชาย
บุซีในแผ่นดินของคนเคลเดียริม
แม่นํ%าเคบาร์ ณ ที�นั�นพระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์มาอยู่ เหนื อ
ท่าน
4ดูเถิด เมื�อข้าพเจ้ามองดู ลม
หมุนก็พัดมาจากทางเหนือ มี
เมฆก้อนใหญ่ที�มีความสว่างอยู่
รอบ และมีไฟลุกวาบออกมาอยู่
เสมอ ท่ามกลางไฟนั% นดูประ-
หนึ� งทองสัมฤทธิ=ที�แวบวาบ ซึ� ง
ออกมาจากท่ามกลางไฟนั%น
5และจากท่ามกลางไฟนี% มี ร่าง
ดังสิ�งที�มีชีวิตอยู่สี�ตัวออกมา รูป
ร่างของสิ� งที� มี ชี วิตอยู่ นั% นเป็น
เช่นนี%  คือมีสัณฐานเหมือน
มนุษย์
6แต่สิ� งที�มีชี วิตอยู่ทุกตัวมีหน้า
สี�หน้า และมีปีกสี� ปีกทุกตัว
7 เท้าของสิ� งที� มีชี วิตอยู่นั% นตรง

และฝ่าเท้าก็เหมือนฝ่าตีนลูกวัว
และเป็นประกายอย่างทองสัม-
ฤทธิ= ขัด
8ที� ใต้ปีกข้างตัวทั% งสี� ข้างมีเป็น
มือคน สิ�งที�มีชีวิตอยู่ทั%งสี�มีหน้า
และมีปีกดังนี%
9 คือปีกของมันต่างก็จดปีกของ
กันและกัน มันบินตรงไปข้าง
หน้า ขณะที�ไปกไ็ม่หันเลย
10 สั ณฐานหน้ าของสิ� งที� มี
ชี วิ ตอ ยู่ ทั% งสี� มี หน้ าเหมื อน
หน้าคน ทั%งสี�มีหน้าสิงโตอยู่ด้าน
ขวา ทั% งสี� มีหน้าวัวอยู่ ด้านซ้าย
ทั%งสี�มีหน้านกอินทรีด้วย
11 หน้าของมันเป็นดังนี% แหละ
ปีกของมันกางแผ่ขึ% นข้างบน ปีก
สองปีกของแต่ละตัวจดปีกของ
กันและกัน ส่วนอีกสองปีกคลุม
กายของมัน
12 สิ� งที� มีชี วิตอยู่ ทุกตัวบินตรง
ไปข้างหน้า ไม่ว่าวิญญาณจะไป
ทางไหน มันกไ็ปทางนั%น เมื�อไป
กไ็ม่หันเลย
13 สัณฐานของสิ� งที� มี ชี วิตอยู่
นั% น มีสิ� งหนึ� งที� ดูเหมือน
ถ่านคุเหมือนคบเพลิงหลายอัน
เคลื� อนไปมาอยู่ ในหมู่ สิ� งที� มี
ชี วิตอยู่ เหล่านั% น ไฟนั% น
สุกใสและมีแสงฟ้าแลบออกมา
จากไฟนั%น
14 สิ� งที� มี ชี วิตอยู่ก็พุ่ งไปพุ่งมา

(F) กดว H:J (K) อสค L:F (J) ยรม F:K; ฮชย F:F (H) อสย KF:F (N) วว H:O; O:O
(O) อสค F:FP (Q) ลนต FF:J; สดด FPH:H (L) อสค L:J (R) K พศด J:FF; อสค F:FF
(FP) วว H:Q (FF) อสย O:K (FK) อสค F:R (FJ) ปฐก FN:FQ (FH) สดด FHQ:FN
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ดั�งฟ้าแลบแปลบปลาบ
15 ขณะเมื� อข้าพเจ้ามองดูสิ� งที�
มี ชี วิตอยู่นั% น ดูเถิด วงล้ออัน
หนึ�งอยู่บนพิภพข้างสิ�งมีชีวิตอยู่
ที�มีหน้าสี�หน้านั%น
16 ลักษณะและทรวดทรงของวง
ล้อเหล่านั%นแวบวาบอย่างพลอย
เขียว วงล้อทั% งสี� ก ็มีสัณฐาน
เหมือนกัน ส่วนลักษณะและ
ทรวดทรงนั% นเหมือนวงล้อซ้อน
ในวงล้อ
17 เมื�อจะไปก็ไปข้างใดในสี� ข้าง
ของมันได้ เมื�อไปกไ็ม่หันเลย
18 ขอบวงล้อนั% นสูงมากจนน่า
สะพรึงกลัว และทั% งสี�นั% นที�ขอบ
มีนัยน์ตาเตม็อยู่รอบๆ
19 เมื�อสิ� งที�มีชีวิตอยู่นั%นไป วง
ล้อกต็ามไปข้างๆด้วย เมื�อสิ�งที�
มี ชี วิตอยู่ เหาะขึ% นจากพิภพ วง
ล้อกเ็หาะขึ% นด้วย
20 วิญญาณจะไปที�ไหน  สิ�งที�มี
ชีวิตอยู่นั%นกไ็ป คือวิญญาณของ
มันไปที�นั�น และวงล้อนั%นกเ็หาะ
ตามไปด้วย เพราะว่าวิญญาณ
ของสิ�งที�มีชีวิตอยู่ได้อยู่ในวงล้อ
21 เมื�อสิ�งที�มีชีวิตอยู่ไป วงล้อก็
ไปด้วย เมื�อสิ� งที�มีชีวิตอยู่หยุด
วงล้อกห็ยุด เมื�อสิ� งที�มีชีวิตอยู่
เหาะขึ% นจากพิภพ วงล้อก็เหาะ
ตามไปด้วย เพราะว่าวิญญาณ
ของสิ�งที�มีชีวิตอยู่ได้อยู่ในวงล้อ
22 เหนือศีรษะของสิ� งที� มี ชี วิต

อยู่นั% นมีลักษณะเหมือนท้องฟ้า
ทอแสงอย่างแก้วผลึกที� น่ากลัว
แผ่กว้างอยู่ เหนือศีรษะของสิ� ง
ที�มีชีวิตอยู่นั%น
23 ใต้ท้องฟ้านี% ปีกกางออกตรง
กางออกไปหากัน สิ�งที�มีชีวิตอยู่
ทุกตัวมี ปีกคลุมกายข้างนี% สอง
ปีก และมีปีกคลุมกายข้างนั% น
สองปีก
24 และเมื� อสิ� งที� มี ชีวิตอยู่ เหล่า
นี% ไป ข้าพเจ้าได้ยินเสียงของปีก
เหมื อนเสียงของนํ%า มากหลาย
ดั งพระสุ รเสียงขององค์ ผู้ ทรง
มหิทธิฤทธิ=  เสียงโกลาหล
เหมือนเสียงพลโยธา เมื�อสิ�งที�มี
ชีวิตอยู่เหล่านั% นหยุดนิ�งก็หุบปีก
ลง
25 และมี เสี ยงมาจากท้ องฟ้ า
เหนือศีรษะของมัน เมื� อสิ� งที�มี
ชีวิตอยู่เหล่านั% นหยุดนิ�งก็หุบปีก
ลง
26 และเหนือท้องฟ้าที�อยู่เหนือ
ศีรษะของสิ� งที� มี ชี วิตอยู่ นั% นมี
สิ� งคล้ ายบั ลลั งก์ มี ลั กษณะ
เหมือนไพทูรย์ และบนสิ� งที�
เหมือนบัลลังก์นั% นก็มีลักษณะ
เหมือนมนุษย์
27 และข้ าพเจ้ าเห็นประหนึ� ง
ทองสัมฤทธิ=ที�แวบวาบ เหมือน
ไฟที�บังไว้อยู่รอบข้าง เหนือสิ� ง
ที� เหมือนบั%นเอวของผู้นั% นขึ% นไป
และจากสิ� งที� เหมือนบั% นเอวลง

เอเสเคียล F

(FN) อสค F:FR-KF (FO) อพย JR:FJ (FQ) อสย NN:FF (FL) โยบ JQ:KK-KH
(FR) สดด FPJ:KP (KP) F คร FH:JK (KF) รม L:K (KK) อพย KH:FP (KJ) อสค F:FK
(KH) วว F:FN (KN) อสค F:KH (KO) อสค F:KK; มธ KL:FL (KQ) พบญ H:KH; K ธส F:L
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มา ข้าพเจ้าเห็นเหมือนไฟ และ
มีความสุกใสที�อยู่รอบท่านผู้นั%น
28 ลักษณะความสุกใสที�อยู่รอบ
นั% นเหมือนกับสัณฐานของรุ้งที�
ปรากฏในเมฆในวั นที� ฝนตก
ลักษณะทรวดทรงแห่งสง่าราศี
ของพระเยโฮวาห์เป็นดังนี% แหละ
และเมื�อข้าพเจ้าเห็นแล้ว ข้าพ-
เจ้ากซ็บหน้าลงถึงดิน และข้าพ-
เจ้าได้ยินเสียงท่านผู้หนึ�งตรัส

เอเสเคียลประกอบดว้ย
พระวิญญาณ

2
พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า
"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ยืนขึ% น

เราจะพูดกับเจ้า"
2และเมื�อพระองค์ตรัสกับข้าพ-
เจ้า  พระวิญญาณได้เข้าไปใน
ข้าพเจ้าและตั% งข้าพเจ้าให้ยืนขึ% น
และข้าพเจ้าได้ยินพระองค์นั% นผู้
ตรัสกับข้าพเจ้า

พระเจ้าทรงเรียกเอเสเคียล
ใหเ้ป็นผูพ้ยากรณ์

3และพระองค์ตรัสสั�งข้าพเจ้าว่า
"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เราส่งเจ้า
ไปยังคนอิสราเอล ถึงประชา
ชาติที�มักกบฏ ผู้ซึ� งได้กบฏต่อ
เรา ทั%งตัวเขาและบรรพบุรุษของ
เขาได้ละเมิดต่อเราจนกระทั�งวัน
นี%
4ประชาชนก็หน้าด้านและดื% อ
ดึงด้วย เราใช้เจ้าไปหาเขา และ
เจ้าจะพูดกับเขาว่า `องค์พระผู้

เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า'
5 เขาจะฟังหรือปฏิเสธไม่ ฟังก็
ตาม (เพราะว่าเขาเป็นวงศ์วาน
ที�มักกบฏ) เขากจ็ะทราบว่า ได้
มีผู้พยากรณ์คนหนึ� งในหมู่พวก
เขาแล้ว
6เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้า
อย่ากลัวเขา หรืออย่าเกรงคาํพูด
ของเขา ถึงแม้ว่าหนามย่อย
หนามใหญ่อยู่กับเจ้า และเจ้าอยู่
ท่ามกลางแมลงป่อง อย่าเกรง
คาํพูดของเขาเลย อย่าท้อถอย
เมื�อเห็นหน้าเขา เพราะเขาเป็น
วงศ์วานที�มักกบฏ
7และเจ้าจะกล่าวถ้อยคาํของเรา
ให้เขาฟัง เขาจะฟังหรือปฏิเสธ
ไม่ฟังกต็ามเถอะ เพราะเขาเป็น
ผู้ที�มักกบฏ
8บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ฝ่ายเจ้าจง
ฟังสิ�งที�เรากล่าวแก่เจ้า อย่าเป็น
คนมักกบฏอย่างวงศ์วานที� มัก
กบฏนั%น จงอ้าปากขึ% นและกินสิ�ง
ที�เราให้เจ้า"
9ดูเถิด เมื�อข้าพเจ้ามองดูกเ็ห็น
พระหัตถ์ข้างหนึ� งเหยียดออกมา
ยังข้าพเจ้า และดูเถิด ในพระ
หัตถ์นั%นมีหนังสืออยู่ม้วนหนึ�ง
10 พระองค์ทรงคลี�หนังสือม้วน
นั% นออกต่อหน้าข้าพเจ้า และมี
ตัวหนังสือเขียนอยู่ทั% งด้านหน้า
และด้านหลัง มีบทครํ�าครวญ
คาํไว้ทุกข์และคาํวิบัติ เขียนอยู่

เอเสเคียล F, K

(KL) ปฐก R:FJ-FO; อสย NH:L-FP (F) อสค K:J (K) กดว FF:KN (J) อสค J:H-L
(H) พบญ FP:FO (N) มธ FP:FK-FN (O) K พกษ F:FN (Q) ยรม F:Q; ยนา J:K
(L) ลนต FP:J; กดว KP:FP-FJ (R) ยรม F:R; ดนล N:N (FP) อสย JP:L-FF; ฮบก K:K
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บนนั%น
เอเสเคียลจะประกาศ
พระวจนะของพระเจ้า

3
พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีก
ว่า "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จง

รับประทานสิ�งที�เจ้าได้พบ จงรับ
ประทานหนังสือม้วนนี%  และจง
ไปพูดกับวงศ์วานอิสราเอล"
2 ข้าพเจ้าจึงอ้าปาก และพระ
องค์ทรงให้ข้าพเจ้ารับประทาน
หนังสือม้วนนั%น
3และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงรับ
ประทานหนังสือม้วนนี% ซึ� งเราได้
ให้แก่เจ้า และบรรจุให้เตม็ท้อง
ของเจ้า" แล้วข้าพเจ้าก็ได้รับ
ประทาน และเมื� อหนังสือม้วน
นั% นอ ยู่ ในปากของข้ าพเจ้ าก็
หวานเหมือนนํ%าผึ% ง
4และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้า
จงไปยังวงศ์วานอิสราเอลและ
กล่าวถ้อยคาํของเราแก่เขา
5 เพราะเรามิได้ใช้ เจ้าไปหาชน
ชาติ ที� พู ดภาษาต่ างด้ าวและ
ภาษาที� พูดยาก แต่ให้ไปหา
วงศ์วานอิสราเอล
6มิใช่ให้ไปหาชนชาติทั% งหลาย
เป็นอันมากที� พูดภาษาต่างด้าว
และภาษาที�พูดยาก เป็นคาํที�เจ้า
จะเข้าใจไม่ได้ ที�จริงถ้าเราใช้
เจ้าไปหาคนเช่นนั% น เขาทั% ง

หลายจะฟังเจ้า
7แต่วงศ์วานอิสราเอลจะไม่ยอม
ฟังเจ้า เพราะเขาไม่ยอมฟังเรา
เพราะว่าวงศ์วานอิสราเอลทั%งสิ% น
เป็นคนหัวแขง็และจิตใจดื% อดึง
8ดูเถิด เราได้กระทาํให้หน้า
ของเจ้าขมึ งทึงต่อหน้าของเขา
และให้หน้าผากของเจ้าขึงขังต่อ
หน้าผากของเขา
9 เราได้กระทาํให้หน้าผากของ
เจ้าแข็งขันอย่างเพชรที�แข็งกว่า
หินเหล็กไฟ อย่ากลัวเขาเลย
อย่ าท้ อถอยเมื� อเห็นหน้ าเขา
เพราะเขาเป็ นวงศ์ วานที� มั ก
กบฏ"
10 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีก
ว่า "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงรับ
ถ้อยคาํทั% งสิ% นของเราที� พูดกับ
เจ้าไว้ในใจของเจ้า และจงฟังไว้
ด้วยหูของเจ้า
11 ไปเถอะ เจ้าจงไปหาพวกที�
เป็นเชลย คือชนชาติของเจ้านั%น
จงพูดกับเขา และกล่าวแก่เขาว่า
`องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% ว่า' ถึงเขาจะฟังหรือปฏิเสธ
ไม่ฟังกช่็างเถิด"
12 พระวิญญาณจึงยกข้าพเจ้า
ขึ% น และข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียง
กระหึ� มอยู่ ข้างหลั งข้าพเจ้าว่า
"จงสรรเสริ ญแด่ สง่ าราศี ของ
พระเยโฮวาห์ ซึ�งขึ% นมาจากสถาน
ที�ของพระองค์"

เอเสเคียล K, J

(F) อสค J:FP (K) ยรม KN:FQ; กจ KO:FR (J) โยบ JK:FL-FR (H) มธ FP:N-O
(N) ยนา F:K; กจ KO:FQ (O) ยนา J:N-FP (Q) F ซมอ L:Q (L) อพย H:FN-FO
(R) ศคย Q:FK (FP) สดด FFR:FF; สภษ L:FP (FF) ดนล O:FJ (FK) อสค J:FH
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13 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงปีกสิ� งที�มี
ชี วิตอยู่ที� ถูกต้องกันด้วย และ
เสียงวงล้อข้างๆสิ� งที� มี ชี วิตอยู่
นั%น เป็นเสียงกระหึ�ม
14 พระวิญญาณกย็กข้าพเจ้าขึ% น
และพาข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าก็ไป
ด้วยความขมขื�น ใจข้าพเจ้า
เดือดร้อน พระหัตถ์ของพระ
เยโฮวาห์กห็นักอยู่บนข้าพเจ้า
15 ข้าพเจ้าจึงมาถึงพวกที� เป็น
เชลยที�เทลอาบิบ ผู้ที�อาศัยอยู่ที�
ริมแม่นํ%าเคบาร์ และที�ที� เขานั� ง
อยู่ข้าพเจ้ากน็ั�งอยู่ และยังคงอยู่
อย่างมึนซึมท่ามกลางเขาเจด็วัน
16 ต่อมาพอสิ% นเจ็ดวัน พระ
วจนะแห่งพระเยโฮวาห์ก็มาถึง
ข้าพเจ้าว่า

พระเจ้าทรงตั* งเอเสเคียล
ใหเ้ป็นยามเฝ้าจิตวิญญาณ

แห่งวงศว์านอิสราเอล
17 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เราได้
กระทาํให้ เจ้ าเป็นยามเฝ้ าวงศ์
วานอิสราเอล เจ้าได้ยินถ้อยคาํ
จากปากของเราเมื� อไร เจ้าจง
กล่าวคาํตักเตือนเขาจากเรา
18 เมื� อ เราบอกแก่ คนชั� วว่ า
`เจ้าจะต้องตายแน่ๆ' และเจ้า
ไม่ตักเตือนเขาหรือกล่าวเตือน
คนชั� วให้ละทิ% งทางชั� วของตน
เสีย เพื�อจะช่วยชีวิตเขาให้รอด
คนชั� วนั% นจะตายเพราะความชั� ว
ช้าของเขา แต่เราจะเรียกร้อง

โลหิตของเขาจากมือของเจ้า
19 แต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนชั� ว
และเขามิได้ หันกลับจากความ
ชั� วของเขา หรือจากทางชั� วของ
เขา เขาจะตายเพราะความชั�วช้า
ของเขา แต่เจ้าจะได้ช่วยชีวิต
ของเจ้าให้รอดพ้นมาได้
20 อีกประการหนึ�ง เมื�อคนชอบ
ธรรมหั นกลั บจากความชอบ
ธรรมของเขา และได้กระทาํ
ความชั� วช้า และเราวางสิ� งที�
สะดุดไว้ตรงหน้าเขา เขาจะต้อง
ตาย เพราะว่าเจ้ามิได้ตักเตือน
เขา เขาจะตายเพราะบาปของเขา
และจะไม่มีใครจดจาํการกระทาํ
อันชอบธรรมของเขาไว้เลย แต่
เราจะเรียกร้องโลหิตของเขาจาก
มือของเจ้า
21 แต่ ถ้ าเจ้ าได้ ตั กเตื อนคน
ชอบธรรมไม่ให้กระทาํบาปและ
เขามิได้กระทาํบาป เขาจะมีชีวิต
อยู่ได้แน่ เพราะเขารับคาํตัก
เตือน และเจ้ากไ็ด้ช่วยชีวิตของ
เจ้าให้รอดพ้นมาได้"
22 ณ ที�นั� นพระหัตถ์แห่งพระ
เยโฮวาห์ได้มาอยู่เหนือข้าพเจ้า
และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า
"จงลุกขึ% นออกไปยังที�ราบ และ
เราจะพูดกับเจ้าที�นั�น"
23 ดังนั% นข้าพเจ้าจึงลุกขึ% นออก
ไปยังที�ราบ และดูเถิด สง่าราศี
ของพระเยโฮวาห์ ก็ อ ยู่ ที� นั� น

เอเสเคียล J

(FJ) อสค F:KH (FH) กดว FF:FF-FR; ยรม O:FF (FN) ปฐก NP:FP (FQ) F คร FK:KL
(FL) ปฐก K:FQ (FR) K พกษ FQ:FJ (KP) K พศด KH:K; สดด JO:J; อสค FL:KH
(KF) มธ KH:KH-KN; กจ KP:JF (KK) อสค J:FH (KJ) กดว FO:FR; กจ Q:NN; วว F:FQ
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อย่างเดียวกับสง่าราศีซึ�งข้าพเจ้า
ได้เห็นที� ริมแม่นํ%า เคบาร์ และ
ข้าพเจ้ากซ็บหน้าลงถึงดิน

เอเสเคียลประกอบดว้ย
พระวิญญาณอีกครั* ง

24 แต่พระวิญญาณได้เสด็จเข้า
ในข้าพเจ้ากระทาํให้ข้าพเจ้ายืน
ขึ% น และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
และทรงบอกข้าพเจ้าว่า "จงไป
ขังตัวเจ้าไว้ภายในเรือนของเจ้า
25 เจ้า โอ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย
ดูเถิด เขาจะเอาเชือกพันเจ้า
และผูกมัดเจ้ าไว้ด้วยเชือกนั% น
เจ้าจึงออกไปท่ามกลางเขาไม่ได้
26 และเราจะกระทาํให้ลิ% นของ
เจ้ าติ ดกั บเพดานปากของเจ้ า
ดังนั% นเจ้าจะเป็นใบ้ ไม่สามารถ
ว่ากล่าวเขาได้ เพราะว่าเขาทั% ง
หลายเป็นวงศ์วานที�มักกบฏ
27 แต่เมื�อเราพูดกับเจ้า เราจะ
ให้เจ้าหายใบ้ และเจ้าจะกล่าว
แก่เขาทั% งหลายว่า `องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า' ผู้
ที� จะฟังก็ให้เขาได้ฟัง และผู้
ที�จะปฏิเสธไม่ฟังก็ให้เขาปฏิเสธ
เพราะเขาทั% งหลายเป็นวงศ์วาน
ที�มักกบฏ"

หมายสําคญัแห่ง
การลอ้มนครเยรูซาเล็มไว้

4
"เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย
เจ้าจงเอาก้อนอิฐมาวางไว้

ข้างหน้าเจ้า และแกะรูปเมือง

หนึ�งไว้บนนั%นคือนครเยรูซาเลม็
2จงล้อมนครนั% นไว้และก่อกาํ-
แพงล้ อมไว้ รอบนครนั% นด้ วย
และก่อเชิงเทินไว้สู้ นครนั% นและ
ตั% งค่ายรอบนครไว้ และตั% ง
เครื�องทะลวงกาํแพงไว้รอบนคร
3จงหากระทะเหลก็มา และวาง
กระทะเหล็กนั% นต่างเป็นกาํแพง
เหล็กระหว่ างเจ้ ากั บนครนั% น
และเจ้าจงหันหน้าสู่นครนั%น ให้
นครนั%นถูกล้อม แล้วเจ้าจงกระ-
ชับการล้อมเข้าไป นี� เป็นหมาย
สาํคัญสาํหรับวงศ์วานอิสราเอล
4แล้วเจ้าจงนอนตะแคงข้างซ้าย
และเราจะวางความชั� วช้ าแห่ง
วงศ์ วานอิ สราเอลไว้ เหนือเจ้ า
เจ้านอนทับอยู่กี� วัน เจ้าจะแบก
ความชั� วช้าของนครนั% นเท่านั% น
วัน
5เพราะเราได้กาํหนดวันให้แก่
เจ้าแล้ว คือสามร้อยเก้าสิบวัน
เท่ากับจาํนวนปีแห่งความชั� วช้า
ของเขา เจ้าจะต้องแบกความชั�ว
ช้าของวงศ์วานอิสราเอลนานเท่า
นั%น
6และเมื� อเจ้ากระทาํเช่นนี% ครบ
วันแล้ว เจ้าจะต้องนอนลงอีก
ครั% ง แต่นอนตะแคงข้างขวา
และเจ้าจะแบกความชั� วช้าของ
วงศ์วานยูดาห์ เรากาํหนดให้เจ้า
สี�สิบวันวันแทนปี
7และเจ้าต้องตั% งหน้าตรงการ

เอเสเคียล J, H

(KH) อสค K:K; ดนล FP:L-FP (KN) มก J:KF (KO) สดด NF:FN (KQ) อพย H:FF-FK
(F) F ซมอ FN:KQ-KL (K) ยรม JR:F-K (J) ลนต K:N (H) K พกษ FQ:KF-KJ
(N) อสย NJ:O (O) K พกษ KN:F-H; ยรม JQ:N; ดนล R:KH-KO (Q) อสย NK:FP
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ล้อมเยรูซาเล็มไว้ ด้วยแขน
เปลือยเปล่า และเจ้าจงพยากรณ์
สู้ นครนั%น
8และ ดูเถิด เราจะเอาเชือกมัด
เจ้าไว้ เจ้าจะพลิกจากข้างนี% ไป
ข้างโน้นไม่ได้จนกว่าเจ้าจะครบ
การล้อมนครตามกาํหนดวันของ
เจ้า
9เจ้าจงเอาข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์
ถั� วยาง และถั� วแดง ข้าวฟ่าง
และเทียนแดง มาใส่ในภาชนะ
ลูกเดียวใช้ทาํเป็นขนมปังให้เจ้า
ระหว่ างที� เจ้ านอนตะแคงตาม
กาํหนดวันสามร้อยเก้าสิบวันนั%น
เจ้าจะรับประทานอาหารนี%
10 และอาหารที� เจ้ารับประทาน
จะต้องชั�ง เป็นวันละยี�สิบเชเขล
เจ้าจงรับประทานตามเวลากาํ-
หนด
11 และนํ%า เจ้าต้องตวงดื� ม คือ
หนึ� งในหกของฮินหนึ� ง เจ้าจง
ดื�มนํ%าตามเวลากาํหนด
12 และเจ้าจะต้องรับประทาน
ต่างขนมปังข้าวบาร์เลย์ ใช้
ไฟอุจจาระมนุษย์ปิ% งท่ามกลาง
สายตาของเขาทั%งหลาย"
13 และพระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า
"ประชาชนอิสราเอลจะต้องรับ
ประทานขนมปังของเขาอย่ าง
มลทินอย่างนี% แหละ ณ ท่าม-
กลางประชาชาติ ซึ�งเราจะขับไล่
เขาไปอยู่"

14 แล้วข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า "ข้า
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าข้า
ดูเถิด จิตใจของข้าพระองค์ไม่
เคยเป็นมลทินเลย เพราะตั% งแต่
หนุ่มๆมาจนบัดนี%  ข้าพระองค์
ไม่เคยรับประทานสิ� งที� ตายเอง
หรือที� ถูกสัตว์ฉีกจนแหลกเป็น
ชิ% นๆ ไม่มีเนื% อสัตว์ที�พึงรังเกียจ
เข้ าไปในปากของข้ าพระองค์
เลย"
15 แล้ วพระอง ค์ จึ งต รั สกั บ
ข้าพเจ้าว่า "ดูเถิด เราจะยอม
ให้เจ้าใช้มูลวัวแทนอุจจาระของ
มนุษย์ซึ� งเจ้าจะใช้เตรียมขนมปัง
ของเจ้า"
16 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีก
ว่า "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ดูเถิด
เราจะทาํลายอาหารหลักในเยรู-
ซาเลม็เสีย เขาจะต้องชั�งขนมปัง
รับประทาน ทั%งรับประทานด้วย
ความหวาดกลัว และเขาจะตวง
นํ%าดื�ม ทั% งดื�มด้วยอาการอกสั�น
ขวัญหาย
17 เพื� อให้ขาดขนมปังและนํ%า
ให้ ต่ างคนต่างอกสั� นขวัญหาย
และซูบผอมไปเพราะความชั�วช้า
ของเขาทั%งหลาย"

การที	เอเสเคียลตดัผม
เปรียบไดก้บัโทษสามอย่าง

5
"เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย
เจ้าจงเอามีดคมเล่มหนึ�ง จง

เอามีดโกนของช่างตัดผม จง

เอเสเคียล H, N

(L) อสค J:KN (R) อสค H:FJ (FP) ลนต KO:KO; พบญ KL:NF; อสย J:F; อสค H:FO
(FJ) ดนล F:L; ฮชย R:J-H (FH) ยรม F:O; กจ FP:FH (FO) ลนต KO:KO; สดด FPN:FO
(FQ) ลนต KO:JR; อสค KH:KJ (F) ลนต KF:N; อสย Q:KP; อสค HH:KP; ดนล N:KQ
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โกนศีรษะและโกนเคราของเจ้า
เอาตาชั� งสาํหรับชั� งมา แบ่งผม
นั%นออก
2เมื� อวันการล้อมครบถ้วนแล้ว
เจ้าจงเผาหนึ� งในสามส่วนเสียใน
ไฟที�กลางเมือง และเอาหนึ�งใน
สามอีกส่วนหนึ� งมา เอามีดฟัน
ให้รอบเมือง และหนึ� งในสาม
อีกส่วนหนึ�งนั%น เจ้าจงให้ลมพัด
กระจายไป และเราจะชักดาบ
ออกตามไป
3และเจ้ าจงเอาเส้นผมนั% นมา
หน่อยหนึ� งมัดติดไว้ที� เสื% อคลุม
ของเจ้า
4และเจ้าจงเอาผมเหล่านี% มาอีก
บ้าง จงโยนเข้าไปในไฟให้ไหม้
เสียในไฟนั% น จากที�นั� นจะมีไฟ
เข้าไปในวงศ์วานอิสราเอลทั% ง
หมด
5องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% ว่า นี� คือเยรูซาเลม็ เราตั% ง
เธอไว้ในท่ ามกลางประชาชาติ
และประเทศทั% งหลายที� อยู่ ล้อม
รอบเธอ
6และเยรูซาเล็มได้ เปลี� ยนคาํ
ตัดสินของเราให้เป็นสิ� งที� ชั� วร้าย
ยิ� งกว่าประชาชาติใดๆ และได้
เปลี� ยนกฎเกณฑ์ของเรามากยิ� ง
กว่าประเทศที�อยู่ล้อมรอบ โดย
ปฏิเสธไม่ รับคาํตัดสิ นของเรา
และไม่ดาํเนินตามกฎเกณฑ์ของ
เรา

7 เพราะฉะนั% น องค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า เพราะ
เหตุ ว่าเจ้าดันทุรังยิ� งกว่าประ-
ชาชาติที� อยู่รอบเจ้า และมิได้
ดาํเนินตามกฎเกณฑ์ หรือรักษา
คาํตัดสินของเรา แต่ได้ประพฤติ
ตามคาํตัดสินของประชาชาติที�
อยู่รอบเจ้า
8 เพราะฉะนั% น องค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า ดูเถิด
เรา แม้ว่าเรานี� แหละเป็นปฏิ-
ปักษ์กับเจ้า เราจะพิพากษาลง
โทษท่ามกลางเจ้าท่ามกลางสาย
ตาของประชาชาติทั%งหลาย
9 และเพราะการอั นน่ าสะอิ ด
สะเอียนทั% งสิ% นของเจ้า เราจะ
กระทาํท่ามกลางเจ้าอย่างที� เรา
ไม่เคยกระทาํมาก่อนเลย และ
เราจะไม่กระทาํอย่างนั% นอีกต่อ
ไป
10 เพราะฉะนั% นบิดาจะกินบุตร
ชายของตนท่ ามกลางเจ้ าทั% ง
หลาย และบรรดาบุตรชายจะกิน
บรรดาบิดาของเขาทั% งหลายและ
เราจะพิพากษาลงโทษเจ้า ผู้ใด
ในพวกเจ้าที� เหลืออยู่ เราจะให้
กระจั ดกระจายไปตามลมทุ ก
ทิศานุทิศ
11 เพราะฉะนั% นองค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าจึงตรัสว่า เรามีชีวิต
อยู่แน่ฉันใด แน่ทีเดียวเพราะ
เจ้าได้กระทาํให้สถานบริสุทธิ=

เอเสเคียล N

(K) อสค N:FK (J) K พกษ KN:FK; ยรม JR:FP (H) K พกษ KN:KN (N) ยรม O:O
(O) พบญ JK:FN-KF; K พกษ FQ:L-KP (Q) อสค N:FF (L) ลนต KO:FQ; พบญ KR:KP
(R) ดนล R:FK; อมส J:K (FP) ลนต KO:KR (FF) กดว FH:KL-JN; สดด RN:FF
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ของเราเป็นมลทินไปด้วยสิ� งน่า
สะอิ ดสะเอี ยนทั% งสิ% นของเจ้ า
และด้วยสิ� งลามกทั% งสิ% นของเจ้า
เพราะฉะนั% นเราจะตั ดเ จ้ าลง
นัยน์ตาของเราจะไม่ปรานี เรา
จะไม่สงสารด้วย
12 พวกเจ้าหนึ� งในสามส่วนจะ
ล้มตายเพราะโรคระบาด และ
ถูกผลาญด้วยการกันดารอาหาร
ในหมู่พวกเจ้า อีกหนึ� งในสาม
ส่วนจะล้มตายด้วยดาบอยู่ รอบ
เจ้า และอีกหนึ� งในสามส่วนเรา
จะให้กระจัดกระจายไปตามลม
ทุกทิศานุทิศ และเราจะชักดาบ
ออกไล่ตามเขาทั%งหลายไป
13 เช่นนี% แหละ ความกริ% วของ
เราจะมอดลง และเราจะระบาย
ความโกรธของเราจนหมดและ
พอใจ และเขาทั% งหลายจะได้
ทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์
ได้กล่าวเช่นนี% ด้วยใจจดจ่อเมื� อ
ความโกรธของเราต่อเขามอดลง
แล้ว
14 ยิ� งกว่านั% น เราจะกระทาํ
ให้เจ้าถูกทิ% งไว้ให้เสียไปเปล่าๆ
และเป็ นที� ถู กตาํ หนิ ติ เตี ยน
ท่ามกลางประชาชาติทั% งหลายที�
อยู่ ล้อมรอบเจ้า และในสายตา
ของบรรดาผู้ที�ผ่านไปมา
15 เจ้าจะเป็นที�เขาประณามและ
เย้ยหยัน เป็นคาํสั�งสอนและเป็น
ที� น่าหวาดเสียวแก่ประชาชาติที�

อยู่ ล้อมรอบเจ้า เมื� อเราจะ
พิพากษาลงโทษเจ้า ด้วยความ
กริ% วและความเกรี% ยวกราด และ
การต่อว่ าอย่ างรุนแรงของเรา
เรา พระเยโฮวาห์ได้ลั�นวาจาเช่น
นี% แล้ว
16 เมื�อเราจะปล่อยลูกธนูมฤตยู
แห่งการกันดารอาหาร คือลูก
ธนูแห่งการทาํลายในท่ามกลาง
เจ้า ซึ�งเราจะปล่อยไปทาํลายเจ้า
และเมื� อเราเพิ�มการกันดารอา-
หารให้เจ้า และทาํลายอาหาร
หลักของเจ้าเสีย
17 เราจะส่งการกันดารอาหาร
และสัตว์ป่าร้ายมาสู้ เจ้า และ
มันจะริบลูกหลานของเจ้าไปเสีย
โรคระบาดและโลหิตจะผ่านเจ้า
และเราจะนาํดาบมาเหนื อเจ้ า
เราคือพระเยโฮวาห์ได้ลั� นวาจา
เช่นนี% แล้ว"

ทรงสาปแช่งภูเขาทั*งหลาย
ของอิสราเอล

6
พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มาถึงข้าพเจ้าว่า

2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมุ่ ง
หน้าของเจ้าตรงที�ภูเขาทั% งหลาย
ของอิสราเอล และจงพยากรณ์
กล่าวโทษภูเขานั%น
3และกล่าวว่า ภูเขาทั% งหลาย
ของอิสราเอลเอ๋ย จงฟังพระ
วจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า

เอเสเคียล N, O

(FK) ยรม FN:K; อสค N:K (FJ) ยรม KN:FK; พคค H:FF (FH) ลนต KO:JF-JK
(FN) พบญ KR:KH-KL; F พกษ R:Q (FO) สดด Q:FJ (FQ) อพย KL:KR; ลนต KO:KK
(K) ยชว FF:KF; อสค H:Q; มคา O:F-K (J) อสย KQ:R; ยรม KK:KR; มคา O:K
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ตรัสดังนี% แก่ภูเขาทั% งหลายและ
แก่เนินเขา และห้วยและหุบเขา
ทั%งหลายว่า ดูเถิด เราจะนาํดาบ
มาเหนือเจ้า และเราจะทาํ
ลายปูชนียสถานสูงของเจ้าเสีย
4แท่นบูชาทั% งหลายของเจ้าจะ
รกร้าง และพวกรูปเคารพของ
เจ้าจะแตกหักเสีย และเราจะ
เหวี� ยงคนที� ถูกฆ่าสังเวยของเจ้า
นั%นลงต่อหน้ารูปเคารพของเจ้า
5และเราจะวางศพคนอิสราเอล
ไว้หน้ารูปเคารพของเขา และเรา
จะกระจายกระดูกของเจ้ารอบ
แท่นบูชาของเจ้า
6เจ้าอาศัยอยู่ที�ไหนๆ เมืองของ
เจ้ าจะร้ างและปูชนี ยสถานสู ง
ของเจ้าจะรกร้าง ดังนั% นแหละ
แท่นบูชาของเจ้าจะร้างและรก
ร้าง รูปเคารพของเจ้าจะหักและ
สิ% นสุดลง รูปเคารพทั%งหลายของ
เจ้าจะถูกตัดลง และการงานของ
เจ้าจะถูกกวาดทิ% งเสียสิ% น
7และคนที� ถูกฆ่าจะล้มลงท่าม-
กลางเจ้า และเจ้าจะทราบว่าเรา
คือพระเยโฮวาห์
บางคนจะรอดจากความตาย

8แต่เราจะให้เจ้าเหลืออยู่ บ้าง
เป็นบางคน เพื�อเจ้าจะมีบางคน
ท่ ามกลางประชาชาติที� หนี พ้น
ดาบไป เมื�อเจ้าจะกระจายไปอยู่
ในประเทศต่างๆ
9แล้วคนในพวกเจ้าที�หนีไปได้

นั% น จะระลึกถึงเราท่ามกลาง
ประชาชาติทั% งหลาย ซึ� งเขาถูก
กวาดไปเป็นเชลยนั% น เพราะใจ
ของเราแหลกสลายเนื� องด้วยใจ
แพศยาของเขาซึ� งได้พรากจาก
เราไป และเนื�องด้วยตาของเขา
ที�มองดูรูปเคารพด้วยใจแพศยา
นั% น และเขาจะเกลียดตัวเอง
เนื� องจากความชั� วร้ายซึ� งเขาได้
กระทาํในสิ� งที� น่าสะอิดสะเอียน
ทั%งสิ% นของเขาด้วย
10 เขาจะทราบว่าเราคือพระเย-
โฮวาห์ เรามิได้พูดพล่อยๆว่า
เราจะกระทาํการร้ายนี% แก่เขา"

โรคระบาดในแผ่นดิน
11 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า "จงตบมือและกระ-
ทืบเท้าของเจ้า และกล่าวว่า
อนิจจาสาํหรับการกระทาํอันน่า
สะอิ ดสะเอียนทั% งสิ% นแห่งวงศ์
วานอิสราเอล เหตุว่าเขาทั% ง
หลายจะล้มลงด้วยดาบ ด้วยการ
กันดารอาหารและด้วยโรคระ-
บาด
12 ผู้ ที� อยู่ ห่ างไกลออกไปจะ
ตายด้วยโรคระบาด ผู้ที�อยู่ใกล้
ก็จะล้มตายด้วยดาบ และผู้ที�
เหลืออยู่ และถูกล้อมไว้จะตาย
ด้วยการกันดารอาหาร เราจะให้
ความเกรี% ยวกราดของเรามีเหนือ
เขาจนกว่าจะมอดลง เช่นนี%
แหละ

เอเสเคียล O

(H) K พศด FH:N; อสค O:O (O) อสย O:FF; ยรม R:FR (Q) ยรม FH:FL; พคค K:KP-KF
(L) อสย O:FJ; ยรม JP:FF (R) ลนต KO:HP-HF; พบญ H:KR (FP) อสค O:Q; FH:KK
(FF) กดว KH:FP; อสย NL:F; ยรม R:F (FK) อสย HP:K; อสค N:FJ; ดนล R:Q
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13 และเจ้าจะทราบว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์ เมื� อคนที� ถูกฆ่า
นอนอยู่ท่ามกลางรูปเคารพของ
เขารอบแท่นบูชาของเขา บน
เนินเขาสูงทุกแห่ง บนยอดเขา
ทั% งสิ% น ที� ใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น
และใต้ต้นโอ๊กใบดกทุกต้น ไม่
ว่าที�ใดๆที� เขาถวายกลิ�นที� พึงใจ
แก่รูปเคารพทั%งสิ% นของเขา
14 และเราจะยื�นมือของเราออก
ต่อสู้ เขา และกระทาํให้แผ่นดิน
นั% นรกร้าง และทิ% งร้างตลอดที�
อาศัยทั% งสิ% นของเขา คือรกร้าง
มากกว่าถิ� นทุรกันดารที� ไปทาง
ดิบลา แล้วเขาจึงจะรู้ ว่าเราคือ
พระเยโฮวาห์"
พระเจ้าทรงพิพากษาอิสราเอล

7
พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มาถึงข้าพเจ้าอีกว่า

2"เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย องค์
พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสกับ
แผ่นดินอิสราเอลดังนี% ว่า อวสาน
ความสิ% นสุดได้มาถึงทั%งสี� มุมของ
แผ่นดินแล้ว
3บัดนี% บั% นปลายก็มาถึงเจ้าแล้ว
และเราจะปล่อยความโกรธของ
เรามาเหนือเจ้าทั%งหลาย และจะ
พิ พากษาเจ้ าตามวิ ถี ทางทั% ง
หลายของเจ้า และเราจะตอบ
สนองการกระทาํอั นน่ าสะอิ ด
สะเอียนทั%งสิ% นของเจ้าแก่เจ้า
4นัยน์ตาของเราจะไม่เมตตาเจ้า

และเราจะไม่สงสาร แต่เราจะ
ตอบสนองต่อวิถีทางทั% งหลาย
ของเจ้าแก่เจ้าเอง และสิ� งที�
น่ าสะอิดสะเอียนของเจ้าจะอยู่
ท่ามกลางเจ้า แล้วเจ้าจะทราบ
ว่า เราคือพระเยโฮวาห์
5องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% ว่า วิบัติแล้ววิบัติเล่า ดูเถิด
วิบัติมาถึงแล้ว
6ความสิ% นสุดมาถึงแล้ว อวสาน
นั%นมาถึง มันตื�นขึ% นต่อสู้ เจ้า ดู
เถิด วิบัติมาถึงแล้ว
7โอ ชาวแผ่นดินเอ๋ย เวลาเช้า
มาถึงแล้ว เวลามาถึงแล้ว วัน
แห่ งความโกลาหลใกล้ เข้ ามา
แล้ว และไม่ใช่เสียงโห่ร้อง
ยินดีที�บนภูเขา
8บัดนี%  ไม่ช้าแล้วเราจะเทความ
เดือดดาลของเราลงบนเจ้า และ
กระทาํให้ความโกรธของเราซึ� งมี
ต่อเจ้าถึงที�สาํเรจ็ และเราจะพิ-
พากษาเจ้าตามวิถีทางทั% งหลาย
ของเจ้า และเราจะตอบสนองเจ้า
สาํหรับการกระทาํอันน่าสะอิด
สะเอียนทั%งสิ% นของเจ้า
9 นั ยน์ ตาของเราจะไม่ เมตตา
และเราจะไม่สงสาร เราจะตอบ
สนองเจ้าตามวิถีทางทั% งหลาย
ของเจ้า และตามการกระทาํอัน
น่าสะอิดสะเอียนของเจ้าซึ� งอยู่
ท่ามกลางเจ้า แล้วเจ้าจะทราบ
ว่า เราคือพระเยโฮวาห์ผู้โบยตี

เอเสเคียล O, Q

(FJ) อสค O:H-Q (FH) อสย N:KN; ยรม HL:KK (K) K พศด JH:Q (J) อสค Q:L-R
(H) ยรม FJ:FH (N) K พกษ KF:FK-FJ (O) ยรม HH:KQ; ศคย FJ:Q (Q) ปฐก FR:FN
(L) K พศด JH:KF; สดด QR:O; อสค R:L (R) อสย R:FJ; มคา O:R; กท O:Q; วว KP:FJ
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10 ดูเถิด วันนั%น ดูเถิด มาถึง
แล้ว เวลาเช้าออกมาแล้ว พลอง
ก็บานแล้ว ความเย่อหยิ� งก็ผลิ
ดอก
11 ความทารุ ณได้ เจริ ญเป็ น
พลองชั� วร้าย จะไม่มีใครเหลือ
อยู่เลย ประชาชนของเขากไ็ม่มี
สิ� งของของเขาก็ไม่มี ไม่มีใคร
ร้องครํ�าครวญเผื�อพวกเขาเลย
12 เวลานั% นมาถึงแล้ว วันนั% นก็
ใกล้เข้า อย่าให้ผู้ซื% อดีใจ อย่าให้
ผู้ขายเสียใจ เพราะพระพิโรธอยู่
เหนือประชาชนทั%งสิ% นของเธอ
13 เพราะว่าผู้ขายจะไม่ได้กลับ
ไปยังสิ�งที�เขาได้ขายไป ขณะเมื�อ
เขายังมีชี วิตอยู่ เพราะว่านิมิต
นั% นก็เกี� ยวข้องกับประชาชนทั% ง
มวล และจะไม่หันกลับ และ
เพราะความชั� วช้าของเขา จึงจะ
ไม่มีผู้ใดรักษาชีวิตไว้ได้
14 เขาได้เป่าแตรแล้ว และได้
เตรียมทุกอย่างไว้พร้อม แต่ไม่
มีใครเข้าสงคราม เพราะว่าพิโรธ
ของเราอยู่เหนือประชาชนทั% งสิ% น
ของเธอ
15 ดาบก็อยู่ ข้างนอก โรคระ-
บาดและการกันดารอาหารก็อยู่
ข้างใน ผู้ที� อยู่ในทุ่ งนาจะตาย
เสียด้วยดาบ และผู้ที� อยู่ ใน
เมืองการกันดารอาหารและโรค
ระบาดจะกินเสีย
16 แต่ผู้หนึ� งผู้ ใดที� รอดตายได้

จะหนีไปอยู่บนภูเขาเหมือนนก
เขาแห่งหุบเขา ทุกคนก็ร้อง
ครวญคราง เพราะความชั� วช้า
ของตน
17 มือทั%งสิ% นจะอ่อนแอ และเข่า
ทั%งหมดจะอ่อนเหมือนนํ%า
18 เขาทั% งหลายจะคาดเอวไว้
ด้วยผ้ากระสอบ และความสั� น
สะท้านจะครอบเขาไว้ ความละ-
อายจะอยู่ ที� ใบหน้าของเขาทุก
คน และศีรษะของเขาจะล้าน
หมด
19 เขาจะโยนเงินของเขาไปใน
ถนน และทองคาํของเขาจะถูก
เอาออกไปเสีย เงินและทองของ
เขาไม่อาจที�จะช่วยเขาให้พ้นใน
วันแห่งพระพิโรธของพระเยโฮ-
วาห์ เขาจะให้หายหิว หรือบรรจุ
ให้เต็มท้องด้วยเงินทองก็ไม่ได้
เพราะว่าเป็นสิ� งที� สะดุดให้เขา
ทาํความชั�วช้า
20 เขานาํ ความงดง ามแห่ ง
เครื� องประดับของเขามาแสดง
ออกถึงความสง่าผ่าเผย และเขา
สร้างรูปเคารพด้วยสิ�งที�น่าสะอิด
สะเอียนและน่าเกลียดน่าชังของ
เขาไว้ภายในเครื� องประดับนั% น
เพราะฉะนั% นเราจะกระทาํให้สิ� ง
นี% อยู่ห่างไกลจากเขา
21 และเราจะมอบสิ�งเหล่านั%นไว้
ในมือของชนต่างด้าวให้เป็นของ
ริบ และแก่คนชั�วในแผ่นดินโลก

เอเสเคียล Q

(FP) อสค Q:O; F ธส N:J (FF) อสย N:Q (FK) F คร Q:KR-JF (FJ) ปญจ L:L
(FH) ยรม H:N; อสค Q:FF-FK (FN) พบญ JK:KJ-KN (FO) อสร R:FN (FQ) ฮบ FK:FK
(FL) อสย J:KH (FR) K พกษ Q:Q-L (KP) F พศด KR:F-K (KF) K พกษ KH:FJ
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ให้เป็นของปล้นได้ และเขาทั% ง
หลายจะกระทาํให้เป็นมลทิน
22 เราจะหันหน้าของเราไปเสีย
จากเขาด้วย แล้วเขาจึงจะกระทาํ
สถานที� ลับของเราให้มั วหมอง
โจรจะเข้ามาในสถานที� ลับนั% น
และกระทาํให้เป็นมลทิน
23 จงทาํโซ่ตรวน เพราะว่า
แผ่นดินนั% นเต็มด้วยคดีที� แปด
เปื% อนด้วยโลหิต และเมืองกเ็ตม็
ด้วยความทารุณ
24 ฉะนั% นเราจะนาํประชาชาติที�
ชั� วร้ายที�สุดมาถือกรรมสิทธิ= บ้าน
เรือนของเขา และเราจะให้ทิฐิ
ของคนที� แข็งแรงนั% นสิ% นสุดลง
และสถานที� บริสุทธิ= ของเขาจะ
เป็นมลทิน
25 เมื�อการทาํลายมาถึง เขาจะ
แสวงหาสันติภาพ แต่กไ็ม่มีเลย
26 วิบัติมาถึงแล้ว วิบัติจะมาถึง
อีก ข่าวลือจะเกิดตามข่าวลือ
เขาจะแสวงหานิมิตจากผู้พยา-
กรณ์ แต่พระราชบัญญัติจะ
พินาศไปจากปุโรหิต และคาํ
ปรึกษาจะปลาตไปจากพวกผู้
ใหญ่
27 กษัตริย์จะไว้ทุกข์ และเจ้า
นายจะคลุมกายด้วยความทอด
อาลัย และมือของประชาชนแห่ง
แผ่นดินนั% นจะสั� นเทา เราจะ
กระทาํแก่ เขาตามทางของเขา
และเราจะพิพากษาเขาตามสม

ควรแก่การกระทาํของเขา และ
เขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮ-
วาห์"

เอเสเคียลนิมิตเห็น
คนอิสราเอลไหวรู้ปเคารพ

8
ต่อมาเมื� อวันที� ห้า เดือนที�
หก ในปีที�หก ขณะที�ข้าพ-

เจ้านั� งอยู่ ในเรือนของข้าพเจ้า
และพวกผู้ ใหญ่ของพวกยูดาห์
นั� งอยู่หน้าข้าพเจ้า พระหัตถ์
ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ลงมาบนข้าพเจ้า ณ ที�นั%น
2แล้วข้าพเจ้ากม็องดู และดูเถิด
มีสัณฐานอย่างไฟ เบื% องล่าง
ของส่วนที� มองเห็นเป็นเอวนั% น
เป็นไฟ เหนือเอวขึ% นไปเหมือน
ความสุกปลั� งประหนึ� งทองสัม-
ฤทธิ=ที�แวบวาบ
3ท่ านยื� นส่วนที� มี สัณฐานเป็น
มือนั%นออกมาจับผมของข้าพเจ้า
ปอยหนึ� ง และพระวิญญาณได้
ยกข้าพเจ้าขึ% นระหว่างพิภพและ
สวรรค์ และนาํข้าพเจ้ามาถึงเย-
รูซาเลม็ในนิมิตของพระเจ้า มา
ยังทางเข้าประตูด้านเหนือของ
ลานชั% นใน ซึ� งเป็นที� ตั% งรูปของ
ความหวงแหน ซึ�งกระทาํให้บัง-
เกิดความหวงแหน
4ดูเถิด สง่าราศีของพระเจ้าของ
อิสราเอลก็อยู่ที� นั� น เหมือน
อย่างนิมิตที� ข้าพเจ้าได้เห็นในที�
ราบ

เอเสเคียล Q, L

(KK) สดด FP:FF (KJ) อสค FR:J-O (KH) ยรม H:Q; ฮบก F:O-FP (KN) อสย NQ:KF
(KO) ลนต KO:FL; พบญ JK:KJ (KQ) ยรม NK:L-FF; อสค Q:H (F) อสค F:K; KP:F
(K) อสค F:H; ดนล Q:R-FP (J) ดนล N:N; กจ L:JR (H) อพย KN:KK; K คร J:FL
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5แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย บัดนี%
จงเงยหน้าขึ% นไปดูทางทิศเหนือ"
ข้าพเจ้าจึงเงยหน้าขึ% นมองไปดู
ทางทิศเหนือ และดูเถิด ทาง
ทิศเหนือของประตูแท่นบูชาใน
ทางเข้า รูปความหวงแหนนี% อยู่
ที�นั�น
6และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
ยิ� งกว่านั% นอีกว่า "บุตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย เจ้าไม่เห็นหรือว่าเขา
ทาํอะไร คือการกระทาํอันน่า
สะอิดสะเอียนที� ยิ� งใหญ่ซึ� งวงศ์
วานอิสราเอลกระทาํกันอยู่ที� นี�
ซึ� งจะทาํ ให้ เราออกไปให้ ไกล
จากสถานบริสุทธิ=ของเรา แต่เจ้า
จงหันกลับมาอีกแล้วจะได้เห็น
สิ� งที� น่าสะอิดสะเอียนที� ยิ� งใหญ่
กว่านี% อีก"
7และพระองค์ทรงนาํข้าพเจ้ามา
ถึงประตูลาน และเมื� อข้าพเจ้า
มองดู ดูเถิด กเ็ห็นช่องหนึ�งอยู่
ในกาํแพง
8แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเจาะ
เข้าไปในกาํแพง" และเมื�อข้าพ-
เจ้าได้เจาะเข้าไปในกาํแพงแล้ว
ดูเถิด มีประตูอยู่ประตูหนึ�ง
9และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า "จงเข้าไปดูสิ�งที�น่าสะอิดสะ-
เอียนอันชั� วร้ายซึ� งเขากระทาํกัน
ที�นี� "

10 ดังนั% นข้าพเจ้าจึงเข้าไปและ
ได้เห็น ดูเถิด มีภาพสัตว์เลื% อย
คลานในทุกรูปแบบ และสัตว์ที�
พึงรังเกียจและรูปเคารพทั% งสิ% น
ของวงศ์วานอิสราเอลปรากฏอยู่
บนผนังโดยรอบ
11 และมีพวกผู้ ใหญ่แห่ งวงศ์
วานอิสราเอลเจ็ดสิบคนยืนอยู่
ข้างหน้ารูปเหล่านั%น และมียา-
อาซันยาห์ บุตรชายชาฟานยืน
อยู่ในหมู่พวกเขาทั% งหลาย ต่าง
ก็มีกระถางไฟอยู่ในมือ และ
ควันหนาทึบแห่งเครื� องบูชาก็
ขึ% นไปข้างบน
12 แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าได้
เห็นแล้วมิใช่หรือว่า พวกผู้
ใหญ่ของวงศ์วานอิสราเอลกระ-
ทาํอะไรอยู่ในที�มืด ทุกคนต่างก็
อยู่ในห้องรูปภาพของตนเพราะ
เขาทั% งหลายพูดว่า `พระเยโฮ-
วาห์ ไม่ทอดพระเนตรเห็นเรา
พระเยโฮวาห์ทรงทอดทิ% งแผ่น
ดินนี% เสียแล้ว'"
13 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าด้วย
ว่า "เจ้าจงหันกลับมาอีกแล้วเจ้า
จะเห็นสิ� งที� น่าสะอิดสะเอียนซึ� ง
เขากระทาํยิ�งกว่านี% อีก"
14 แล้วพระองค์ทรงนาํข้าพเจ้า
มาถึ งทางเข้ าประตู พระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ด้านเหนือและ
ดูเถิด ที�นั�นมีผู้หญิงหลายคนนั�ง

เอเสเคียล L

(N) ยรม J:K; ศคย N:N-FF (O) ยรม J:O (Q) F พกษ Q:FK (L) โยบ JH:KK; อสย KR:FN
(R) อสค KP:L (FP) อพย KP:H; ลนต FF:FP-FK (FF) อพย KH:F (FK) อสค L:O
(FJ) ยรม R:J; อสค L:O, FN; K ทธ J:FJ (FH) อสค HH:H; HO:R
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ร้องไห้อาลัยเจ้าพ่อทัมมุส
15 แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า "โอ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้า
ได้เห็นแล้วใช่ไหม เจ้าจงหัน
กลับมาอีกแล้วจะเห็นสิ� งที� น่ า
สะอิดสะเอียนยิ� งกว่าสิ� งเหล่านี%
อีก"
16 แล้วพระองค์ทรงนาํข้าพเจ้า
เข้ ามาในลานชั% นในแห่ งพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ ดูเถิด
ตรงประตูพระวิหารของพระเย-
โฮวาห์ ระหว่างมุข และแท่นบูชา
มี ชายประมาณยี� สิ บห้ าคนหัน
หลังให้พระวิหารแห่งพระเยโฮ-
วาห์ หน้าของเขาหันไปทางทิศ
ตะวันออก กาํลังนมัสการพระ
อาทิตย์ตรงทิศตะวันออกนั%น
17 แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า "โอ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้า
ได้เห็นแล้วใช่ไหม ที� วงศ์วาน
ยูดาห์กระทาํสิ� งที� น่าสะอิดสะ-
เอียนซึ� งเขากระทาํอยู่ที� นี�  เป็น
สิ�งเลก็น้อยหรือ ด้วยว่าเขากระ-
ทาํให้แผ่นดินเต็มไปด้วยความ
รุนแรง และกลับมายั� วยุให้เรา
โกรธแล้ว ดูเถิด เขาทั% งหลาย
เอากิ�งไม้มาแตะจมูกของเขา
18 เพราะฉะนั% น เราจะกระทาํ
ด้วยความพิโรธ นัยน์ตาของเรา
จะไม่ปรานี และเราจะไม่สงสาร
แม้ว่าเขาจะร้องด้วยเสียงอันดัง
ใส่หูของเรา เราจะไม่ฟังเขา"

ทูตสวรรคข์องพระเจ้าอยู่เบื* อง
หลงัศตัรูของอิสราเอล

9
พระองค์ทรงเปล่งพระสุร-
เสียงดังเข้าหูข้าพเจ้าด้วยว่า

"เจ้ าทั% งหลายผู้ เป็นพนั กงาน
ประจาํเมือง จงเข้ามาใกล้ ให้
ต่ างคนถืออาวุธสาํหรับทาํลาย
มาด้วย"
2และ ดูเถิด มีชายหกคนเข้ามา
จากทางประตูบน ซึ�งหันหน้าไป
ทางเหนือ ทุกคนถืออาวุธสาํ-
หรับฆ่ามา มีชายคนหนึ�งนุ่งห่ม
ผ้าป่าน หนีบหีบเครื�องเขียนมา
กับคนเหล่านั%นด้วย และเขาทั% ง
หลายเข้ าไปยืนอยู่ ที� ข้ างแท่ น
ทองสัมฤทธิ=
3 สง่าราศีของพระเจ้าของอิส-
ราเอลได้ เหาะขึ% นไปจากเครูบ
แล้วซึ� งเป็นที� เคยสถิตไปยังธรณี
ประตูพระนิเวศ และพระ
องค์ตรัสเรียกชายผู้ที� นุ่ งห่มผ้า
ป่าน ผู้ที�หนีบหีบเครื�องเขียน
4และพระเยโฮวาห์ตรัสกับเขา
ว่า "จงผ่านไปท่ามกลางนครนั%น
ให้ตลอด คือตลอดท่ามกลาง
กรุงเยรูซาเล็ม และทาํเครื� อง
หมายไว้บนหน้าผากของประ-
ชาชนที� ถอนหายใจ และรํ�าไห้
เพราะสิ� งที� น่าสะอิดสะเอียนทั% ง
สิ% นที� กระทาํกันท่ ามกลางนคร
นั%น"
5และพระองค์ตรัสกับคนอื� นๆ

เอเสเคียล L, R

(FN) อสค L:O; K ทธ J:FJ (FO) K พกษ FO:FH (FQ) ปฐก O:FJ; K พกษ KF:FO
(FL) วนฉ FP:FJ-FH; นฮม F:K (F) อมส J:Q-L (K) ยรม F:FN; อสค FP:K
(J) อสค J:KJ; FP:H (H) อพย FK:Q; มลค J:FO; K คร F:KK (N) F ซมอ R:FN
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ซึ� งข้าพเจ้าได้ยินว่า "จงผ่านไป
ตลอดนครตามชายคนนั% นไป
และฆ่าฟันเสีย นัยน์ตาของเจ้า
อย่าได้ปรานี และเจ้าอย่าสงสาร
เลย
6จงฆ่าให้ตายทั% งคนแก่ คน
หนุ่มๆ สาวๆ ทั%งเดก็ๆ และผู้
หญิง แต่อย่าเข้าใกล้ผู้ที�มีเครื�อง
หมาย และจงเริ�มต้นที� สถาน
บริสุทธิ=ของเรา" ดังนั%นเขาจึงตั% ง
ต้นกับพวกคนแก่ ผู้ ซึ� งอยู่ หน้า
พระนิเวศนั%น
7แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขา
ว่า "จงกระทาํให้พระนิเวศเป็น
มลทิน จงทิ% งผู้ที� ถูกฆ่าให้เต็ม
ลาน จงไปเถิด" เขาทั%งหลายจึง
ออกไปและฆ่าฟันที�ในนคร
8ต่อมาขณะที�เขากาํลังฆ่าฟันอยู่
นั%นเหลือข้าพเจ้าแต่ลาํพัง ข้าพ-
เจ้าก็ซบหน้าลงถึงดิน ร้องว่า
"อนิจจา องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้า พระองค์จะทรงทาํลายคน
อิสราเอลที�เหลืออยู่นั%นทั%งสิ% นใน
การที� พระองค์ทรงระบายความ
กริ% วของพระองค์เหนือเยรูซา-
เลม็หรือ"
9แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า "ความชั� วช้าของวงศ์วาน
อิสราเอลและยูดาห์ใหญ่ยิ� งนัก
แผ่นดินกเ็ตม็ไปด้วยโลหิต และ
ความอยุติธรรมกเ็ตม็นครเพราะ
เขากล่าวว่า `พระเยโฮวาห์ทรง

ทอดทิ% งแผ่นดินนี% แล้ว และพระ
เยโฮวาห์ไม่ทอดพระเนตรอีก'
10 สาํหรับเรา นัยน์ตาของเราจะ
ไม่ปรานี และเราจะไม่สงสาร
แต่ เราจะตอบสนองตามการ
ประพฤติของเขาเหนือศีรษะของ
เขาทั%งหลาย"
11 และดูเถิด ชายคนที� นุ่ งห่ม
ผ้าป่านหนีบหีบเครื�องเขียนนั% น
ได้ นาํ ถ้ อยคาํกลั บมากล่ าวว่ า
"ข้าพระองค์ได้กระทาํตามที�พระ
องค์ทรงบัญชาข้าพระองค์ไว้นั% น
แล้ว"
การโปรยไฟแห่งการแกแ้คน้

เหนือนครเยรูซาเล็ม

10
แล้วข้าพเจ้าก็มองดู ดู
เถิด ที� ท้องฟ้าซึ� งอยู่

เหนือศีรษะของเหล่าเครูบ มี
อะไรปรากฏขึ% นเหนือเครูบนั% น
เหมือนไพทูรย์ มีสัณฐานคล้าย
พระที�นั�ง
2และพระองค์ตรัสกับชายที� นุ่ ง
ห่มผ้าป่านว่า "จงเข้าไปท่าม-
กลางวงล้อซึ� งอยู่ ภายใต้ เครูบ
จงเอามือกอบถ่านคุจากท่าม-
กลางเหล่าเครูบ นาํไปโปรย
เหนือนครนั% น" และชายคน
นั%นก็เข้าไปท่ามกลางสายตาของ
ข้าพเจ้า
3 ฝ่ายเหล่าเครูบนั% นยืนที� ด้าน
ขวาของพระนิเวศ ขณะเมื�อชาย
คนนั%นเข้าไป และเมฆกค็ลุมอยู่

เอเสเคียล R, FP

(O) กดว JF:FN-FQ; พบญ K:JH (Q) อสค Q:KP-KK (L) กดว FH:N; พบญ R:FL
(R) K พกษ FQ:Q; K พศด JO:FH-FO (FP) อสค R:N (FF) สดด FPJ:KP; อสย HO:FP
(F) อสย KF:L-R; ฮบก K:F (K) อพย R:L-FP; สดด FL:FK (J) อสค FP:J; HJ:H
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เตม็ลานชั%นใน
4และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์
ก็ขึ% นจากเครูบไปยังธรณีประตู
พระนิเวศ และพระนิเวศนั%นกม็ี
เมฆคลุมอยู่เต็ม และลานนั% นก็
เต็มไปด้วยความสุกใสแห่งสง่า
ราศีของพระเยโฮวาห์
5และเสี ยงปีกของเหล่ าเครูบ
นั% นก็ได้ ยินไปถึ งลานชั% นนอก
เหมือนพระสุรเสียงของพระเจ้า
ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ= เมื� อพระองค์
ตรัส
6และต่อมาเมื� อพระองค์มีพระ
บัญชาสั� งชายที� นุ่ งห่มผ้าป่านว่า
"จงไปเอาไฟมาจากกลางวงล้อ
และจากกลางเหล่าเครูบ" ชาย
คนนั%นก็เข้าไปยืนอยู่ข้างๆวงล้อ
เหล่านั%น
7เครูบตนหนึ� งได้ยื�นมือของตน
ออกมาระหว่างเหล่าเครูบไปยัง
ไฟ ซึ� งอยู่ระหว่างเหล่าเครูบ
หยิบไฟขึ% นมาบ้าง และใส่มือ
ของชายที�นุ่งห่มผ้าป่าน ชายนั%น
กน็าํไฟออกไป

สิ	งที	มีชีวิตอยู่ (คือเครูบ)
เป็นตวัแทนพระเจ้า

8ปรากฏว่า ในเหล่าเครูบนั%นมี
อะไรอยู่ใต้ปีกอย่างมือมนุษย์
9และข้าพเจ้ามองดู ดูเถิด มี
วงล้ออยู่ สี� อันข้างๆเหล่าเครูบ
อยู่ ข้ างเครูบตนละหนึ� งวงล้ อ
ลั กษณะของวงล้ อนั% นเหมื อน

แสงพลอยเขียว
10 ลักษณะสัณฐานวงล้อทั% งสี�
นั% นก็เหมือนกัน เหมือนวงล้อ
ซ้อนในวงล้อ
11 เมื� อวงล้อนี% ไป ก็ไปได้ข้าง
หนึ� งข้างใดในข้างทั% งสี�  โดยไม่
ต้องหันเลยในเวลาไป ถ้าอัน
หน้ามุ่ งหน้าไปทางไหน วงล้อ
อันอื� นก็ตามไปโดยไม่ต้องหัน
ในขณะที�ไป
12 และทั%งตัว ด้านหลัง มือ ปีก
และวงล้อมีนัยน์ตาเต็มอยู่รอบ
ทั%งสี�นั%นกม็ีวงล้อของตัว
13 วงล้อเหล่านั%น ที� ข้าพเจ้าได้
ยินกับหูเขาเรียกว่า "โอ วงล้อ
กังหันเอ๋ย"
14 มีหน้าสี�หน้าทั%งนั%น หน้าแรก
เป็นหน้าเครูบ หน้าที� สองเป็น
หน้ามนุษย์ และหน้าที�สามเป็น
หน้าสิงโต และที�สี� เป็นหน้านก
อินทรี
15 และเหล่ าเครู บก็ เหาะขึ% น
เป็นสิ� งที�มีชีวิตอยู่ที� ข้าพเจ้าเคย
เห็นอยู่ริมแม่นํ%าเคบาร์
16 เมื� อเหล่าเครูบไป วงล้อก็
ตามข้างไปด้วย และเมื� อเหล่า
เครูบกางปีกออกเพื�อบินขึ% นจาก
พิภพ วงล้อเหล่านั%นกไ็ม่หันไป
จากข้างๆเหล่าเครูบเลย
17 เมื�อเหล่าเครูบหยุดนิ�ง เหล่า
วงล้อก็หยุดนิ� ง เมื�อเหล่าเครูบ
เหาะขึ% น เหล่าวงล้อกเ็หาะขึ% นไป

เอเสเคียล FP

(H) อสค FP:FL (N) F พกษ Q:R (O) สดด LP:F (Q) มธ FJ:HF-HK (L) อสค FP:KF
(R) ดนล FP:O (FP) สดด JO:O (FF) มธ L:L-FP (FK) วว H:O (FH) F พกษ Q:KR
(FN) อสค FP:FL; ฮชย R:FK (FO) อสค F:FR-KF (FQ) ปฐก K:Q; รม L:K; วว FF:FF
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ด้วย เพราะว่าวิญญาณของสิ�งที�
มีชีวิตอยู่นั%นอยู่ในวงล้อ
18 แล้วสง่าราศีของพระเยโฮ-
วาห์ ได้ ไปจากธรณีประตูพระ
นิเวศ สถิตเหนือเหล่าเครูบ
19 เมื� อเหล่าเครูบออกไปก็กาง
ปี กออกบิ นขึ% นไปจากพิ ภพ
ท่ ามกลางสายตาของข้ าพเจ้ า
วงล้อก็ตามข้างไปด้วย และไป
ยืนอยู่ที�ทางเข้าประตูด้านตะวัน
ออกของพระนิเวศแห่งพระเย-
โฮวาห์ และสง่าราศีของพระเจ้า
ของอิสราเอลก็อยู่ เหนือเครูบ
เหล่านั%น
20 เหล่านี% เป็นสิ� งที�มีชีวิตอยู่ซึ� ง
ข้ าพเจ้าได้เห็นภายใต้พระเจ้า
แห่งอิสราเอลที� ริมแม่นํ%าเคบาร์
และข้าพเจ้าทราบว่า เป็นเหล่า
เครูบ
21 เครูบทุกตนมีสี� หน้ าและสี�
ปีก และภายใต้ปีกมีสัณฐาน
เหมือนมือมนุษย์
22 ส่วนสัณฐานของหน้าเหล่า
นั% น เป็นหน้าทั% งรูปทั% งตัว ซึ� ง
ข้าพเจ้าได้เห็นที� ริมแม่นํ%าเคบาร์
เครูบทุกตนออกตรงไปข้างหน้า
ของตน

พวกเจ้านายที	มุสา

11
พระวิญญาณได้ยกข้าพ-
เจ้าขึ% น และนาํข้าพเจ้ามา

ยังประตูด้านตะวันออกของพระ
นิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ซึ� งหัน

หน้าไปทิศตะวันออก ดูเถิด ที�
ทางเข้าประตูมีผู้ชายอยู่ยี�สิบห้า
คน และท่ามกลางนั% นข้าพเจ้า
เห็นยาอาซันยาห์บุตรชายอัสซูร์
และเป-ลาทียาห์บุตรชายเบไน-
ยาห์ เจ้านายแห่งประชาชน
2และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า  "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย คน
เหล่ านี% คื อ ผู้ ที� ออกอุ บายทาํ
ความบาปผิด และเป็นผู้ให้คาํ
ปรึกษาที�ชั� วร้ายในนครนี%
3 ผู้กล่าวว่า `เวลายังไม่มาใกล้
เลย ให้เราปลูกบ้านเถิด นครนี%
เป็นหม้อขนาดใหญ่และเราเป็น
เนื% อ'
4โอ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เพราะ
ฉะนั% นจงพยากรณ์กล่าวโทษเขา
จงพยากรณ์เถิด"
5พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์
ลงมาประทับบนข้าพเจ้า และ
พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "จง
กล่าวเถิดว่า พระเยโฮวาห์ตรัส
ดังนี% ว่า โอ วงศ์วานอิสราเอล
เอ๋ย เจ้าคิดดังนั% น และเรารู้สิ�ง
ทั%งหลายที�เข้ามาในใจของเจ้า
6เจ้าได้ทวีคนที�เจ้าได้ฆ่าในนคร
นี%  และทิ% งคนที� ถูกฆ่าเต็มตาม
ถนนหนทางไปหมด
7เพราะฉะนั%นองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าจึงตรัสดังนี% ว่า คนทั% ง
หลายที� เจ้าได้ฆ่าซึ� งเจ้าได้ทิ% งไว้
ท่ามกลางนครนี%  เขาทั% งหลาย

เอเสเคียล FP, FF

(FL) อสค FP:H (FR) อสค F:FQ-KF (KP) F พกษ O:KR-JN (KF) อสค FP:L; วว H:Q
(KK) ฮชย FH:R (F) F พกษ FL:FK (K) อสธ L:J; สดด K:F-K (J) ยรม F:FF-FK
(H) อสค J:K; ฮชย O:N (N) กดว FF:KN-KO (O) K พกษ KF:FO (Q) มคา J:K-J
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เป็นเนื% อ และนครนี% เป็นหม้อ
ขนาดใหญ่ แต่เราจะนาํเจ้าออก
มาจากท่ามกลางนั%น
8องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ว่า เจ้ากลัวดาบ และเราจะนาํ
ดาบมาเหนือเจ้า
9 เราจะนาํเจ้าออกมาจากท่าม-
กลางนั%น และมอบเจ้าไว้ในมือ
ของคนต่างด้าว และจะทาํการ
พิพากษาลงโทษเจ้า
10 เจ้าจะถูกดาบล้มลง เราจะ
ลงโทษเจ้าที�พรมแดนอิสราเอล
และเจ้าจะได้ทราบว่าเราคือพระ
เยโฮวาห์
11 นครนี% จะไม่ ใช่ หม้ อขนาด
ใหญ่ของเจ้า ที�เจ้าจะเป็นเนื% อใน
ท่ามกลางนั% น เราจะพิพากษา
เจ้าที�พรมแดนอิสราเอล
12 และเจ้าจะทราบว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์ เพราะเจ้ามิได้ดาํ-
เนินตามกฎเกณฑ์ของเรา หรือ
ปฏิบัติตามคาํตัดสินของเรา แต่
ได้ประพฤติตามลักษณะท่าทาง
ของประชาชาติ ทั% งหลายที� อยู่
รอบเจ้า"
13 อยู่มา เมื� อข้าพเจ้ากาํลัง
พยากรณ์อยู่ เป-ลาทียาห์บุตร
ชายเบไนยาห์ก็สิ% นชีวิต แล้ว
ข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดินร้อง
เสียงดังว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า เจ้าข้า พระองค์จะทรง
กระทาํให้คนอิสราเอลที� เหลือ

อยู่ นั% นสิ% นสุ ดเลยที เดี ยวหรือ
พระเจ้าข้า"

คนสตัยซื์	อบางคน
จะไดร้อดพน้

14 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มายังข้าพเจ้าอีกว่า
15 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย พี� น้อง
ของเจ้า คือพี� น้องของเจ้าเอง
คือญาติที� มีสิทธิ= ไถ่คืน สิ% นทั% ง
วงศ์วานอิสราเอลหมดด้วยกัน
คื อบุ คคลที� ชาวเยรู ซาเล็มได้
กล่าวว่า `เจ้าทั% งหลายจงเหิน
ห่างไปจากพระเยโฮวาห์ แผ่น
ดิ นนี% ทรงมอบไว้ แก่ เราเป็ น
กรรมสิทธิ= '
16 เพราะฉะนั% น จงกล่าวว่า
`องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% ว่า แม้เราได้ย้ายเขาให้ห่าง
ออกไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติ
ทั% งหลาย แม้เราได้กระจายเขา
ไปอยู่ท่ามกลางประเทศทั% งปวง
เรากจ็ะเป็นสถานบริสุทธิ= อันเลก็
สาํหรับเขาในประเทศที�เขาจะได้
ไปอยู่'

อิสราเอลจะกลบัคืนมา
และรบัความรอด

17 เพราะฉะนั% น จงกล่าวว่า
`องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% ว่า เราจะรวบรวมเจ้ามาจาก
ชนชาติทั% งหลาย และชุมนุมเจ้า
จากประเทศที� เจ้ากระจัดกระ-
จายไปอยู่นั% น และเราจะมอบ

เอเสเคียล FF

(L) โยบ J:KN; สภษ FP:KH (R) พบญ KL:JO; K พกษ KH:H (FP) K พกษ KN:FR-KF
(FF) อสค FF:J (FK) ลนต KO:HP; F พกษ FF:JJ (FJ) กดว FH:JN-JQ; พบญ Q:H
(FN) ยรม KH:F-N; อสย ON:N (FO) ลนต KO:HH; พบญ JP:J (FQ) อสค KL:KN

 26_eze.pub 
 page 19

 Thursday, March 03, 2016 21:16 



หน้า 1660

แผ่นดินอิสราเอลให้แก่เจ้า'
18 และเขาจะมาที�นั�น เขาจะเอา
สิ� งที� น่ารังเกียจทั% งสิ% นของเมือง
นั% น และสิ� งที� น่าสะอิดสะเอียน
ทั% งสิ% นของเมืองนั% นออกไปเสีย
จากที�นั�น
19 และเราจะให้ จิตใจเดียวแก่
เขา และเราจะบรรจุจิตวิญญาณ
ใหม่ไว้ในเจ้า เราจะนาํใจหิน
ออกไปเสียจากเนื% อของเขา และ
จะให้ใจเนื% อแก่เขา
20 เพื� อเขาจะดาํ เนิ นตามกฎ
เกณฑ์ของเรา และรักษากฎของ
เราและกระทาํตาม เขาทั%งหลาย
จะเป็นประชาชนของเรา และเรา
จะเป็นพระเจ้าของเขาทั%งหลาย
21 แต่คนเหล่านั% นที� ใจของเขา
ดาํ เนิ นตามจิตใจแห่ งสิ� งที� น่ า
รังเกียจของเขาและสิ� งที� น่าสะ-
อิดสะเอียนของเขา เราจะตอบ
สนองต่อวิถี ทางของเขาเหนือ
ศีรษะของเขาเอง องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% แหละ"

สง่าราศีของพระเจ้า
ออกจากกลางนครเยรูซาเล็ม
เอเสเคียลถูกนาํกลบัไปยงั

เมืองเคลเดีย
22 แล้วเหล่าเครูบก็กางปีกออก
วงล้อก็อยู่ ข้างๆ และสง่าราศี
ของพระเจ้าของอิสราเอลก็อยู่
เหนือสิ�งเหล่านั%น
23 สง่าราศีของพระเยโฮวาห์ขึ% น

ไปจากกลางนคร ไปสถิตอยู่บน
ภูเขาซึ� งอยู่ ทางด้านตะวันออก
ของนครนั%น
24 ต่อมา พระวิญญาณได้ยก
ข้าพเจ้าขึ% น และนาํข้าพเจ้ามา
ด้วยนิมิตโดยพระวิญญาณของ
พระเจ้าถึงเมืองเคลเดีย มาสู่
พวกที�ถูกกวาดไปเป็นเชลย แล้ว
นิมิตที� ข้าพเจ้าได้เห็นนั% นก็ขึ% น
ไปจากข้าพเจ้า
25 ข้าพเจ้าจึงได้บอกถึงบรรดา
สิ� งต่ างๆซึ� งพระเยโฮวาห์ทรง
สาํแดงแก่ ข้าพเจ้าให้พวกที� ถูก
กวาดไปเป็นเชลยทราบ

หมายสําคญัถึงเวลาที	ยูดาห์
ออกจากเยรูซาเล็ม

12
พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าว่า

2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าอาศัย
อยู่ท่ามกลางวงศ์วานที�มักกบฏ
ผู้มีตาเพื�อดู แต่ดูไม่เห็น ผู้มีหู
เพื�อฟัง แต่ฟังไม่ได้ยิน เพราะ
เขาทั% งหลายเป็นวงศ์วานที� มัก
กบฏ
3เพราะฉะนั%น บุตรแห่งมนุษย์
เอ๋ย เจ้าจงจัดเตรียมข้าวของ
สาํหรับตนเพื� อการถูกกวาดไป
เป็นเชลย และจงไปเป็นเชลยใน
เวลากลางวันท่ ามกลางสายตา
ของเขา เจ้าจะต้องไปเป็นเชลย
จากสถานที� ของเจ้าไปยังอีกที�
หนึ�งในสายตาของเขา บางทีเขา

เอเสเคียล FF, FK

(FL) อสค FF:KF (FR) พบญ JP:O; K พศด JP:FK (KP) สดด FPN:HN (KF) ปญจ FF:R
(KK) อสค F:FR-KP (KJ) มธ KJ:JQ-KH:K (KH) K พกษ K:FO (KN) อสค K:Q; J:H
(K) พบญ R:Q; สดด QL:HP; อสย F:KJ (J) ยรม FJ:F; อสค JJ:FF; ลก FJ:L-R
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อาจจะพินิจพิเคราะห์ดูได้ แม้ว่า
เขาเป็นวงศ์วานที�มักกบฏ
4เจ้าจงเอาข้าวของของเจ้าออก
มาในเวลากลางวันท่ามกลางสาย
ตาของเขา เหมือนข้าวของเพื�อ
การถูกกวาดไปเป็นเชลย เจ้าจง
ออกไปในเวลาเย็นท่ ามกลาง
สายตาของเขา ออกไปอย่างผู้
ถูกกวาดไปเป็นเชลย
5จงเจาะกาํแพงท่ ามกลางสาย
ตาของเขา แล้วออกไปตามรู
กาํแพงนั%น
6 จงยกข้ าวของใส่ บ่ าของเจ้ า
ท่ามกลางสายตาของเขา แล้ว
แบกออกไปในเวลามืด เจ้าจง
คลุมหน้าเสีย เพื�อเจ้าจะไม่เห็น
พื% นดิน เพราะเรากระทาํเจ้าให้
เป็ นหมายสาํ คั ญแก่ วงศ์ วาน
อิสราเอล"
7ข้าพเจ้าก็กระทาํตามที� ข้าพเจ้า
รับบัญชามา ข้าพเจ้านาํข้าวของ
ออกมาในเวลากลางวัน เหมือน
ข้าวของเพื�อการถูกกวาดไปเป็น
เชลย ในเวลาเยน็ข้าพเจ้ากเ็จาะ
กาํแพงด้วยมือของข้าพเจ้าเอง
ข้าพเจ้าออกไปในเวลามืด แบก
สั มภาระของข้ าพเจ้ าไปท่ าม-
กลางสายตาของเขา
8ในเวลาเช้า พระวจนะของพระ
เยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าว่า
9"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย วงศ์วาน
อิสราเอลคือวงศ์วานที� มักกบฏ

นั% น ได้พูดกับเจ้ามิใช่หรือว่า
`เจ้าทาํอะไร'
10 จงกล่าวแก่เขาว่า `องค์พระ
ผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดั งนี% ว่ า
ภาระเกี� ยวกับเจ้านายคนนั% นใน
เยรูซาเล็ม และวงศ์วานอิสรา-
เอลทั%งหมดซึ�งอยู่ในนครนั%น'
11 จงกล่าวว่า `ข้าพเจ้าเป็น
หมายสาํคัญสาํหรับท่าน ที�
ข้าพเจ้าได้กระทาํแล้วนี%  เขาทั% ง
หลายจะถูกกระทาํอย่างเดียวกัน
เขาจะถูกกวาดไปเป็นเชลย'
12 และเจ้ านายคนนั% น ผู้ อ ยู่
ท่ ามกลางเขาจะยกข้าวของขึ% น
ใส่บ่าในเวลามืดและออกไป เขา
ทั% งหลายจะเจาะกาํแพงและนาํ
ออกไปทางนั%น ท่านจะคลุมหน้า
ของท่าน เพื� อว่าท่านจะไม่แล
เห็นแผ่นดินด้วยตาของท่านเอง
13 และเราจะกางข่ ายของเรา
คลุมท่าน และท่านจะติดกับของ
เรา และเราจะนาํท่านเข้าไปใน
บาบิโลนแผ่นดินของคนเคลเดีย
ถึงกระนั% นท่านจะยังแลไม่เห็น
แผ่นดินนั%น และท่านจะต้องตาย
ที�นั�น
14 บรรดาผู้ ที� อยู่ รอบท่านนั% น
เราจะกระจายเขาไปตามลมทุก
ทิศานุทิศ รวมทั% งผู้ ช่วยและ
บรรดากองทัพของท่านด้วยและ
เราจะชักดาบออกไล่ตามเขาไป
15 และเมื� อเราให้ เขากระจั ด

เอเสเคียล FK

(H) อสค FK:FK (N) K พกษ KN:H (O) F ซมอ KL:L (Q) ยรม JK:L-FK; มธ KF:O-Q
(L) อสค FK:F-J (FP) K พกษ R:KN (FF) ยรม FN:K (FK) K พกษ KN:H; ยรม JR:H
(FJ) โยบ FR:O; สดด FF:O (FH) K พกษ KN:H-N; อสค N:K (FN) สดด R:FO
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กระจายไปอยู่ ท่ามกลางประชา
ชาติ และกระจายเขาไปตาม
ประเทศต่างๆ เขาจึงจะทราบว่า
เราคือพระเยโฮวาห์
16 แต่ เราจะละบางคนในพวก
เขาไว้จากดาบ จากการกันดาร
อาหาร และจากโรคระบาด เพื�อ
เขาจะได้เล่าถึงการกระทาํอันน่า
สะอิ ดสะเอี ยนทั% งสิ% นของเขา
ท่ ามกลางประชาชาติซึ� งเขาไป
อยู่นั% น และเขาจะทราบว่า เรา
คือพระเยโฮวาห์"

การเป็นเชลยและ
การรา้งเปล่าใกลเ้ขา้มาแลว้

17 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มาถึงข้าพเจ้าอีกว่า
18 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงรับ
ประทานอาหารของเจ้าด้วยตัว
สั� น และดื�มนํ%าด้วยความสะทก
สะท้านและด้วยความระมัดระวัง
19 และกล่าวแก่ประชาชนของ
แผ่นดินนั% นว่า องค์พระผู้ เป็น
เจ้ าพระเจ้าตรัสดั งนี% เกี� ยวกับ
พลเมืองแห่งกรุงเยรูซาเล็มและ
เกี� ยวกั บแผ่นดินอิ สราเอลว่ า
เขาจะรับประทานอาหารของเขา
ด้วยความระมัดระวัง และดื�มนํ%า
ด้วยอกสั� นขวัญหาย เพราะว่า
สารพัดที�มีอยู่ในแผ่นดินของเขา
จะสูญหายไปหมด เนื� องด้วย
ความรุนแรงของคนทั% งปวงที�อยู่
ในแผ่นดินนั%น

20 และเมืองที�มีคนอาศัยอยู่จะ
ถูกทิ% งไว้เสียเปล่า และแผ่น
ดินนั% นก็จะรกร้าง และเจ้าจะ
ทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์"
21 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มาถึงข้าพเจ้าว่า
22 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย สุภาษิต
ซึ� งเจ้าทั% งหลายมีที�กล่าวถึงแผ่น
ดินอิสราเอลว่า `วันนั% นก็ไกล
ออกไป และนิมิตทุกเรื� องก็
เหลว' นั%น เจ้าหมายว่ากระไร
23 เพราะฉะนั% น จงบอกเขาว่า
`องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% ว่า เราจะให้สุภาษิตบทนี%
สิ% นสุดเสียที เขาจะไม่ใช้เป็น
สุภาษิตอีกในอิสราเอล แต่จง
กล่าวแก่เขาว่า วันนั%นก็ใกล้แค่
คืบ และนิมิตทุกเรื�องกจ็ะสาํเรจ็
24 เพราะจะไม่ มี นิ มิ ตปลอม
หรือคาํทาํนายประจบประแจงใน
วงศ์วานอิสราเอลอีกเลย
25 แต่เราคือพระเยโฮวาห์จะพูด
คาํที� เราจะพูด และจะต้องเป็น
ไปตามคาํนั%น  จะไม่ล่าช้าต่อไป
อีก แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสว่า โอ วงศ์วานที�มักกบฏ
เอ๋ย ในสมัยของเจ้านี� แหละ
เราจะลั�นวาจาและจะกระทาํตาม
นั%น'"
26 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มายังข้าพเจ้าอีกว่า
27 "ดูเถิด บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

เอเสเคียล FK

(FO) อสค O:L-FP (FL) ลนต KO:KO (FR) F พกษ FQ:FP-FK (KP) อสย J:KO; Q:KJ
(KK) ยรม KJ:JJ-HP (KJ) ยอล K:F; ศฟย F:FH (KH) F พกษ KK:FF-FJ
(KN) กดว FH:KL-JH; อสย FH:KH; ดนล R:FK (KQ) อสย KL:FH-FN; ดนล FP:FH
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วงศ์วานของอิสราเอลกล่าวว่า
`นิมิตที� เขาเห็นเป็นเรื�องของอีก
หลายวันข้างหน้า และเขาพยา-
กรณ์ถึงเวลาที�ห่างไกลโน้น'
28 เพราะฉะนั%น จงกล่าวแก่เขา
ว่า องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า บรรดาถ้อยคาํของ
เราจะไม่ล่าช้าอีกต่อไปเลย แต่
วาจาที� เราลั� นออกมานั% นจะต้อง
เป็นไปจริง องค์พระผู้ เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี% แหละ"

บรรดาผูพ้ยากรณเ์ท็จ
ตอ้งระวงัตวั

13
พระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มาถึงข้าพเจ้าว่า

2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจง
พยากรณ์กล่าวโทษผู้ พยากรณ์
ของอิสราเอลที�พยากรณ์ และ
กล่าวแก่คนเหล่านั% นที�พยากรณ์
ตามอาํเภอใจของตนว่า `จงฟัง
พระวจนะของพระเยโฮวาห์'
3องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% ว่า วิบัติแก่ผู้พยากรณ์โฉด
เขลา ผู้ติดตามวิญญาณของตน
เอง และไม่เคยได้เห็นอะไรเลย
4โอ อิสราเอลเอ๋ย ผู้พยากรณ์
ของเจ้ าเหมื อนสุ นั ขจิ% งจอก
ท่ามกลางสิ�งปรักหักพัง
5เจ้าไม่ได้ขึ% นไปถึงที�ชาํรุด และ
ไม่ได้สร้างรั% วต้นไม้เพื�อวงศ์วาน
อิสราเอล เพื� อให้ตั% งอยู่ได้ใน
สงครามในวันแห่งพระเยโฮวาห์

6 เขาทั% งหลายเห็นนิมิตเท ็จและ
ทาํนายมุสา เขากล่าวว่า `พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า' ในเมื�อพระเย-
โฮวาห์มิได้ทรงใช้เขาไป เขา
ทาํให้คนอื�นหวังว่าเขาจะรับรอง
ถ้อยคาํของเขา
7 เจ้าได้เคยเห็นนิมิตเท ็จ และ
เคยทาํนายมุสามิใช่หรือ ในเมื�อ
เจ้ากล่าวว่า `พระเยโฮวาห์ตรัส
ว่า' ทั%งที�เรามิได้พูดเลย"
8เพราะฉะนั%นองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี% ว่า "เพราะเจ้า
กล่าวเท ็จและได้เห็นนิมิตมุสา
องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ว่า เพราะฉะนั%นดูเถิด เราเป็น
ปฏิปักษ์กับเจ้า
9มือของเราจะต่อสู้ ผู้พยากรณ์
ผู้ เห็นนิมิตเทจ็และผู้ให้คาํทาํ-
นายมุสา เขาจะไม่ได้เข้าอยู่ใน
สภาแห่งประชาชนของเรา หรือ
ขึ% นทะเบียนอยู่ ในทะเบียนของ
วงศ์วานอิสราเอล และเขาจะไม่
ได้เข้าในแผ่นดินอิสราเอล และ
เจ้าจะทราบว่าเราคือองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
10 เพราะว่า เออ เพราะว่าเขา
ทั% งหลายได้นาํประชาชนของเรา
ให้หลง โดยกล่าวว่า `สันติภาพ'
เมื� อไม่มีสันติภาพเลย และ
เพราะว่าเมื� อมีคนสร้างกาํแพง
ดูเถิด คนอื�นกฉ็าบด้วยปูนขาว
11 จงกล่าวแก่ ผู้ ที� ฉาบปูนขาว

เอเสเคียล FK, FJ

(KL) อสค FK:KJ-KN (K) K พศด FL:FL-KH; อสย R:FN (J) ยรม KJ:F; มธ KJ:FJ-KR
(H) พซม K:FN; มคา K:FF (N) อพย FQ:R-FJ (O) พคค K:FH (Q) อสค FJ:K-J
(L) ยรม NP:JF-JK (R) สดด FPF:Q (FP) K พกษ KF:R (FF) โยบ KQ:KF; สดด FF:O
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นั%นว่า กาํแพงนั%นจะพัง จะมีฝน
ตกท่วม และเจ้า โอ ลูกเห็บ
ใหญ่เอ๋ย จะตกลงมา และลม
พายุจะฉีกมัน
12 ดูเถิด เมื�อกาํแพงพังลง เขา
จะไม่พูดกับท่านหรือว่า `ปูน
ขาวที� เจ้าได้ฉาบนั% น อยู่ที� ไหน
เล่า'
13 เพราะฉะนั% นองค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า เรา
จะกระทาํให้ลมพายุฉีกมันด้วย
ความกริ% วของเรา และด้วยความ
โกรธของเราจะมีฝนท่วม ด้วย
ความกริ% วของเราจะมี ลู กเห็บ
ใหญ่ทาํลายเสีย
14 และเราจะพังกาํแพงซึ� งเจ้า
ฉาบด้วยปูนขาวนั% น และให้พัง
ลงถึงดิน รากกาํแพงนั% นจึงจะ
ปรากฏ เมื�อกาํแพงพัง เจ้าทั% ง
หลายจะพินาศอยู่ที�กลางกาํแพง
และเจ้าจะทราบว่า เราคือพระ
เยโฮวาห์
15 เราจะให้ความพิโรธของเรา
สาํเร็จบนกาํแพง และบนคน
เหล่านั% นที� ฉาบกาํแพงด้วยปูน
ขาว และเราจะพูดกับเจ้าว่า
`กาํแพงไม่มีอีกแล้ว ผู้ที� ฉาบ
ปูนขาวกไ็ม่มีด้วย'
16 คือผู้พยากรณ์แห่งอิสราเอล
ซึ� งพยากรณ์เกี�ยวถึงกรุงเยรูซา-
เล็มและได้เห็นนิมิตแห่งสันติ
ภาพของเมืองนั% น ในเมื� อไม่มี

สันติภาพ องค์พระผู้ เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี% แหละ
17 เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้า
จงมุ่ งหน้าต่อสู้ บรรดาบุตรสาว
แห่งชนชาติของเจ้า ผู้พยากรณ์
ตามอาํเภอใจของตนเอง จง
พยากรณ์กล่าวโทษเขา
18 และกล่าวว่า องค์พระผู้
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า
วิบัติแห่งหญิงที� เย็บปลอกไสย-
ศาสตร์สาํหรับใส่ ช่องแขนเสื% อ
ทั% งสิ% น และทาํผ้าคลุมศีรษะให้
คนทุกขนาดเพื�อล่าวิญญาณ เจ้า
จะล่าวิญญาณซึ� งเป็นของประ-
ชาชนของเรา และจะรักษาวิญ-
ญาณอื�นๆให้คงชีวิตอยู่ เพื� อผล
กาํไรของเจ้าหรือ
19 เจ้าจะกระทาํให้เรามัวหมอง
ท่ามกลางประชาชนของเรา ด้วย
เห็นแก่ ข้าวบาร์เลย์เพียงหลาย
กาํมือ และขนมปังเพียงหลาย
ชิ% น เพื� อสังหารคนที� ไม่สมควร
จะตาย และไว้ชีวิตคนที�ไม่ควร
จะมีชีวิตอยู่ โดยการมุสาของ
เจ้ าต่ อประชาชนของเราที� ฟั ง
คาํมุสานั%น
20 ด้วยเหตุนี%  องค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า ดูเถิด
เราต่อสู้ ปลอกไสยศาสตร์ของ
เจ้า ซึ�งเจ้าใช้ล่าวิญญาณเพื�อให้
เขาบินไป และเราจะฉีกปลอก
ไสยศาสตร์นั% นเสียจากแขนของ

เอเสเคียล FJ

(FK) พบญ JK:JQ; วนฉ R:JL (FJ) ลนต KO:KL; สดด FPQ:KN (FH) สดด FF:J
(FN) นหม H:J; สดด OK:J (FO) ยรม N:JF; อสค FJ:FP (FQ) วนฉ H:H; K พกษ KK:FH
(FL) ยรม H:FP; K ทธ H:J (FR) F ซมอ K:FO-FQ; สภษ KL:KF (KP) อสค FJ:L-R
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เจ้าทั% งหลาย และเราจะปล่อย
วิญญาณเหล่านั%นไป คือวิญญาณ
ที�เจ้าล่าเพื�อให้เขาบินไป
21 ผ้ าคลุ มของเจ้ าเราก็จะฉีก
เสียด้วย และช่วยประชาชนของ
เราให้พ้นจากมือของเจ้า และ
เขาจะไม่เป็นเหยื�อในมือของเจ้า
ต่อไป และเจ้าจะทราบว่าเราคือ
พระเยโฮวาห์
22 เพราะเจ้ าได้กระทาํ ให้ คน
ชอบธรรมท้อใจด้วยการมุสา ทั%ง
ที� เราไม่ได้กระทาํให้เขาเศร้าใจ
เลย และเจ้าได้ทาํให้มือของคน
ชั� วแข็งแรงขึ% น เพื�อมิให้เขาหัน
กลับจากทางชั� วของเขา โดย
สัญญาว่าเขาจะได้ชีวิตรอด
23 เพราะฉะนั%นเจ้าจะไม่ได้เห็น
เรื� องเหลวไหลหรือทาํนายเหตุ
การณ์ในอนาคตอีก ด้วยว่าเรา
จะช่วยประชาชนของเราให้พ้น
จากมือของเจ้า แล้วเจ้าจะทราบ
ว่าเราคือพระเยโฮวาห์"

พระเจ้าทรงตกัเตือน
พวกผูใ้หญ่ของอิสราเอล

14
พวกผู้ ใหญ่ของอิสรา-
เอลบางคนมาหาข้าพ-

เจ้า และมานั�งอยู่หน้าข้าพเจ้า
2และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มาถึงข้าพเจ้าว่า
3"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย คนเหล่า
นี% ได้ยึดเอารูปเคารพของเขาไว้
ในใจ และวางสิ� งที� สะดุดให้ทาํ

ความชั�วช้าไว้ข้างหน้าเขา ควรที�
เราจะยอมตัวให้เขาถามเราหรือ
4เพราะฉะนั% นจงพูดกับเขาและ
กล่าวแก่เขาว่า องค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า คนใดใน
วงศ์วานอิสราเอลเอารูปเคารพ
ของเขาไว้ในใจ และวางสิ�งที�สะ-
ดุดให้ทาํความชั� วช้าไว้ข้างหน้า
เขาและยังมาหาผู้พยากรณ์ เรา
คือพระเยโฮวาห์จะตอบเขาเอง
ด้วยเรื� องรูปเคารพมากมายของ
เขานั%น
5 เพื�อเราจะได้ยึดจิตใจของวงศ์
วานอิสราเอล ผู้เหินห่างไปจาก
เราทุ กคนด้ วยเรื� องรูปเคารพ
ของเขา
6 เพราะฉะนั% นจงกล่าวแก่วงศ์
วานอิสราเอลว่า องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า จง
กลับใจและหันกลับจากรูปเคา-
รพของเจ้าเสีย และจงหันหน้า
ของเจ้าเสียจากบรรดาสิ� งที� น่ า
สะอิดสะเอียนของเจ้า
7เพราะว่าคนใดในวงศ์วานอิส-
ราเอล หรือคนต่างด้าวคนใดที�
อาศัยอยู่ในอิสราเอล ผู้ซึ� งแยก
ตัวเขาจากเรา ยึดเอารูปเคารพ
ของเขาไว้ในใจของเขา และวาง
สิ� งที� สะดุดให้ทาํความชั� วช้าไว้
ตรงหน้าของเขา แล้วยังจะมาหา
ผู้พยากรณ์เพื� อขอถามเขาเกี� ยว
กับเรา เราคือพระเยโฮวาห์จะ

เอเสเคียล FJ, FH

(KF) อสค FJ:R (KK) ยรม H:FP (KJ) พบญ FL:KP; มคา J:O (F) K พกษ O:JK
(K) F พกษ FH:H; อมส J:Q (J) ยรม FQ:F-K; อฟ N:N (H) F พกษ KF:KP-KN
(N) ฮชย FP:K; ศคย Q:FF-FH (O) F ซมอ Q:J; F พกษ L:HQ (Q) อพย FK:HL
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ตอบเขาเอง
8และเราจะมุ่งหน้าของเราต่อสู้
คนนั% น เราจะทาํให้เขาเป็น
หมายสาํคัญและเป็นคาํภาษิต
และจะตัดเขาออกเสียจากท่าม-
กลางประชาชนของเรา และเจ้า
จะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
9และถ้ าผู้ พยากรณ์ ถูกหลอก
ลวงกล่าวคาํหนึ� งคาํใด เราคือ
พระเยโฮวาห์ได้ลวงผู้พยากรณ์
คนนั%น และเราจะเหยียดมือของ
เราออกต่อสู้ เขา และจะทาํลาย
เขาเสียจากท่ามกลางอิสราเอล
ประชาชนของเรา
10 เขาทั% งหลายจะต้องทนรับ
โทษเพราะความชั� วช้ าของเขา
โทษของผู้พยากรณ์และโทษของ
ผู้ขอถามจะเหมือนกัน
11 เพื� อว่าวงศ์วานอิสราเอลจะ
ไม่หลงเจิ� นไปจากเราอีก หรือ
ไม่กระทาํตัวให้มลทินด้วยการ
ละเมิดทั% งหลายของตนอีก แต่
เขาทั% งหลายจะเป็ นประชาชน
ของเรา และเราจะเป็นพระเจ้า
ของเขา องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี% "
นครเยรูซาเล็มจะไม่รอดพน้

12 และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มาถึงข้าพเจ้าอีกว่า
13 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เมื� อ
แผ่นดินกระทาํบาปต่อเราโดย
ประพฤติละเมิดอย่างน่าเศร้าใจ

เราก็จะเหยียดมือของเราออก
เหนือแผ่นดินนั%น และจะทาํลาย
อาหารหลักเสีย และจะส่งการ
กันดารอาหารมาเหนือแผ่นดิน
นั% น และจะตัดมนุษย์และสัตว์
ออกเสียจากแผ่นดินนั%น
14 ถึงแม้ว่ามนุษย์ทั%งสามนี%  คือ
โนอาห์ ดาเนียล และโยบ อยู่ใน
แผ่นดินนั%น เขากจ็ะเอาแต่ชีวิต
ของตนให้พ้นเท่านั% น ออก
มาด้วยความชอบธรรมของเขา
องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี%
15 ถ้าเรากระทาํให้สัตว์ร้ายทั% ง
หลายผ่านแผ่นดินนั%น และพวก
มันทาํให้แผ่นดินเสียไป เพื�อให้
เป็นที� รกร้าง จนไม่มีผู้ ใดผ่าน
เข้าไปได้เพราะสัตว์ร้ายนั%น
16 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า เรามีชี วิตอยู่แน่ฉันใด
แม้ว่าบุรุษทั% งสามอยู่ในแผ่นดิน
นั%น เขาทั%งหลายจะช่วยบุตรชาย
หญิงให้รอดพ้นไม่ได้ เฉพาะตัว
เขาเองจะรอดพ้นไปได้ แต่
แผ่นดินนั%นจะรกร้างเสีย
17 หรือถ้ าเรานาํดาบมาเหนือ
แผ่นดินนั%น และกล่าวว่า `ดาบ
เอ๋ย จงผ่านแผ่นดินนั% นไปโดย
ตลอด' เพื�อเราจะตัดมนุษย์และ
สัตว์ออกเสียจากแผ่นดินนั%น
18 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า แม้บุรุษทั%งสามจะอยู่ใน

เอเสเคียล FH

(L) อสค FN:Q (R) K ซมอ FK:FF-FK (FP) ปฐก H:FJ; กดว N:JF (FF) พบญ FJ:FF
(FJ) อสร R:O; อสย KH:KP (FH) ปฐก O:L; ฮบ FF:Q (FN) ลนต KO:KK; F พกษ KP:JO
(FO) มธ FL:FR-KP; ยก N:FO (FQ) ลนต KO:KN; ยรม KN:R (FL) อสค FH:FH
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นั%น เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด เขา
ทั% งหลายจะช่วยบุตรทั%งชายหญิง
ให้รอดพ้นไม่ได้ เฉพาะตัวเขา
เองจะรอดพ้นไปได้
19 หรือถ้าเราส่งโรคระบาดเข้า
มาในแผ่นดินนั% น และเทความ
เดื อดดาลของเราออกเหนื อ
เมืองนั% นด้วยโลหิต เพื� อตัด
มนุ ษย์ และสั ตว์ ออกเสี ยจาก
แผ่นดินนั%น
20 ถึงแม้ว่า โนอาห์ ดาเนียล
และโยบอยู่ในแผ่นดินนั%น องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรา
มีชีวิตอยู่แน่ฉันใด เขาทั%งหลาย
จะช่วยบุตรทั% งชายหญิงให้รอด
พ้นไม่ได้ เขาจะช่วยเฉพาะชีวิต
ของเขาให้รอดพ้นได้ด้วยความ
ชอบธรรมของเขา
21 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี% ว่า จะรุนแรงยิ�งกว่า
นั%นสักเท่าใด เมื�อเราส่งการพิ-
พากษาอันร้ายกาจทั% งสี� ประการ
ของเรามาเหนือกรุงเยรูซาเล็ม
คือดาบ การกันดารอาหาร สัตว์
ร้ายและโรคระบาด เพื� อตัด
มนุ ษย์ และสั ตว์ ออกเสี ยจาก
เมืองนั%น
22 ดูเถิด แม้จะมีคนรอดตาย
เหลืออยู่ในนครนั%น นาํเอาบุตร
ชายและบุตรสาวทั% งหลายของ
เขาออกมา ดูเถิด เมื� อเขาทั% ง
หลายออกมาหาเจ้า เจ้าจะได้

เห็นทางและการกระทาํของเขา
เจ้าจะเบาใจในเรื� องการร้ายซึ� ง
เราได้นาํมาเหนือเยรูซาเลม็ คือ
บรรดาสิ� งที� เราได้นาํมาเหนื อ
นครนั%น
23 คนเหล่านั% นจะทาํให้เจ้าเบา
ใจ เมื� อเจ้าได้เห็นทางและการ
กระทาํทั%งหลายของเขาแล้ว และ
เจ้าจะทราบว่า เรามิได้กระทาํ
บรรดาสิ� งที� เราได้กระทาํไว้แล้ว
ในนครนั%นด้วยปราศจากเหตุผล
องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% แหละ"

เยรูซาเล็มถูกทําลายเหมือน
  ตน้องุ่นที	ถูกไฟเผาเสีย

15
พระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มาถึงข้าพเจ้าว่า

2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ต้นเถา
องุ่ นวิเศษกว่าต้นไม้อื� น และ
วิเศษกว่าไม้กิ� งหนึ� งซึ� งอยู่ท่าม-
กลางต้นไม้ในป่าหรือ
3 เขาเอาไม้ ต้ นเถาองุ่ นไปทาํ
อะไรบ้างหรือ คนเอาไปทาํขอ
สาํหรับแขวนภาชนะอันใดหรือ
4ดูเถิด เขาใช้เป็นฟืนใส่ไฟ
เมื� อไฟไหม้ปลายทั% งสองแล้ ว
กลางกเ็ป็นถ่าน จะใช้ประโยชน์
อะไรได้หรือ
5ดูเถิด เมื�อมันยังดีอยู่กม็ิได้ใช้
ประโยชน์อะไร เมื� อถูกไฟไหม้
เป็นถ่านแล้วยิ�งมีประโยชน์น้อย
ลง จะใช้ทาํอะไรได้บ้างเล่า

เอเสเคียล FH, FN

(FR) อสค N:FK (KP) โยบ N:FR-KH (KF) ยรม FN:K-J (KK) พบญ H:JF; อสย O:FJ
(KJ) ปฐก FL:KK-JJ; พบญ L:K (K) พบญ JK:JK-JJ; สดด LP:L-FO; พซม K:FJ
(J) ยรม KH:L; มธ N:FJ (H) สดด LP:FO; อสย KQ:FF
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6เพราะฉะนั%นองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าจึงตรัสดังนี% ว่า ต้นเถา
องุ่นซึ� งอยู่ท่ามกลางต้นไม้ในป่า
เราทิ% งให้มันเป็นฟืนใส่ไฟเสีย
ฉันใด เราจะทิ% งชาวเยรูซาเล็ม
ฉันนั%น
7 เราจะมุ่ งหน้าของเราต่อสู้ เขา
แม้ ว่าเขาจะหนีออกจากไฟอัน
หนึ� ง ไฟอีกอันหนึ� งก็ยังจะเผา
ผลาญเขา และเมื� อเรามุ่ งหน้า
ของเราต่อสู้ เขา เจ้าจะทราบว่า
เราคือพระเยโฮวาห์
8องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ว่า เราจะกระทาํให้แผ่นดินนั% น
รกร้างไป เพราะเขาได้ประพฤติ
ละเมิด"
เยรูซาเล็มเหมือนหญิงแพศยา

คือไม่สตัยซื์	อ

16
พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีก

ว่า
2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงให้
เยรูซาเล็มทราบถึงสิ� งที� น่าสะอิด
สะเอียนของตัวเธอเอง
3และกล่าวว่า องค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสอย่างนี% แก่เยรู-
ซาเลม็ว่า ดั% งเดิมและกาํเนิดของ
เจ้าเป็นแผ่นดินของคนคานาอัน
พ่อของเจ้าเป็นคนอาโมไรต์และ
แม่ของเจ้าเป็นคนฮิตไทต์
4พูดถึงกาํเนิดของเจ้า ในวันที�
เจ้ าเกิ ดมานั% นเขามิ ได้ตัดสาย

สะดือ และเขาก็มิได้ใช้นํ%า ล้าง
ชาํระเจ้า มิได้เอาเกลือถู มิได้
เอาผ้าพันเจ้าไว้
5ไม่มีตาสักดวงหนึ� งสงสารเจ้า
ที� จะเมตตาเจ้ าและกระทาํสิ� ง
เหล่านี% ให้เจ้า แต่เจ้าถูกทอดทิ% ง
ในพื% นทุ่ง เพราะในวันที�เจ้าเกิด
นั%นเจ้าเป็นที�รังเกียจ
6และเมื�อเราผ่านเจ้าไป เห็นเจ้า
ดิ% นกระแด่วๆอยู่ ในกองโลหิต
ของเจ้า เราก็พูดกับเจ้าในกอง
โลหิตของเจ้าว่า `จงมีชี วิตอยู่ '
เออ เราก็พูดกับเจ้าในกอง
โลหิตของเจ้าว่า `จงมีชีวิตอยู่'
7 เราได้ กระทาํ ให้ เจ้ าทวี คู ณ
เหมือนอย่างพืชในท้องนา เจ้าก็
เติบโตและสูงขึ% นจนเป็นสาวเตม็
ตัว ถันของเจ้ากก่็อรูปขึ% นมาและ
ขนของเจ้าก็งอก ทั% งๆที� เจ้า
เคยเปลือยเปล่าและล่อนจ้อน
8และเมื� อเราผ่านเจ้าไปอีกครั% ง
หนึ�งและมองดูเจ้า ดูเถิด เจ้ามี
อายุรู้จักรักแล้ว เราก็ขยายชาย
เสื% อคลุมเจ้าและปกคลุมความ
เปลือยเปล่าของเจ้าไว้ องค์
พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสว่ า
เออ เราก็ปฏิญาณและกระทาํ
พันธสัญญากับเจ้า และเจ้าก็
เป็นของเรา
9และเราก็เอาเจ้าอาบนํ%า ล้าง
โลหิตเสียจากเจ้า และเจิมเจ้า
ด้วยนํ%ามัน

เอเสเคียล FN, FO

(O) อสย N:F-O (Q) อสค FH:L (L) อสย O:FF; ยรม KN:FP-FF; ศฟย F:FL
(K) ฮชย L:F (J) ปฐก FF:KN; ยชว KH:FH (H) ปฐก FN:FJ (N) อสย HR:FN; พคค K:FF
(O) อพย K:KH-KN (Q) ปฐก KK:FQ; อพย F:Q (L) พบญ Q:O-L (R) สดด NF:Q
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10 เราแต่ งตั วเจ้ าด้ วยเสื% อปัก
และเอารองเท้ าหนั งของตั ว
แบดเจอร์สวมให้เจ้า เราพันเจ้า
ไว้ด้วยผ้าป่านเนื% อละเอียด และ
คลุมเจ้าไว้ด้วยผ้าไหม
11 เราแต่งตัวเจ้าด้วยเครื�องอา-
ภรณ์ สวมกาํไลมือให้เจ้า และ
เราสวมสร้อยคอให้เจ้า
12 เราเอาเพชรพลอยเม็ดหนึ� ง
ใส่หน้าผากเจ้า และใส่ตุ้ มหูที�หู
ของเจ้า และสวมมงกุฎงามไว้
บนศีรษะของเจ้า
13 เราก็ประดับเจ้าด้วยทองคาํ
และเงิน และเสื% อผ้าของเจ้าก็
เป็นผ้าป่านเนื% อละเอียด ผ้าไหม
และผ้าปัก เจ้ากินยอดแป้ง นํ%า
ผึ% งและนํ%ามัน เจ้างามเลิศทีเดียว
และเจ้าเจริญขึ% นเป็นชั%นจ้าว
14 ชื� อ เสี ยงของเจ้ าก็ ลื อ ไป
ท่ ามกลางประชาชาติ เพราะ
ความงามของเจ้า ด้วยความงาม
นั% นก็สมบูรณ์ทีเดียว เนื�องจาก
ความสง่างามที� เราได้ทุ่ มเทให้
เจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% แหละ
15 แต่ เจ้ าวางใจในความงาม
ของเจ้า และได้เล่นชู้ เพราะชื� อ
เสียงของเจ้า ไม่ว่าผู้ ใดจะผ่าน
มา เจ้าก็ให้หลงระเริงไปด้วย
การเล่นชู้ของเจ้า
16 เจ้ าเอาเสื% อผ้ าของเจ้าบ้ าง
และเจ้าได้สร้างบรรดาปูชนีย-

สถานสูง ประดับอย่างหรูหรา
แล้วกเ็ล่นชู้อยู่บนนั%น  ไม่เคยมี
เหมือนอย่างนี%  ต่อไปก็ไม่มี
เหมือน
17 เจ้ายังเอาเครื�องรูปพรรณอัน
งามของเจ้า ซึ� งเป็นทองคาํของ
เราและเงินของเรา ซึ� งเราได้ให้
แก่เจ้า แล้วเจ้าสร้างเป็นรูป
ผู้ชายสาํหรับเจ้า และเจ้ากเ็ล่นชู้
อยู่กับรูปเหล่านั%น
18 เจ้าเอาเครื�องแต่งตัวที� ปักไป
ห่มรูปเหล่านั%นไว้ และวางนํ%ามัน
และเครื� องหอมของเราไว้ ข้ าง
หน้ามัน
19 อาหารที� เราใ ห้ แก่ เ จ้ าก็
เหมือนกัน คือเราเลี% ยงเจ้าด้วย
ยอดแป้ง นํ%ามันและนํ%าผึ% ง เจ้าก็
เอามาวางข้างหน้ามัน ให้เป็น
กลิ� นหอมที� พึงใจ และก็เป็น
อย่างนั%น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี% แหละ
20 ยิ�งกว่านั%นอีก เจ้าได้นาํบุตร
ชายของเจ้าและบุตรสาวของเจ้า
ซึ� งเจ้าได้ ให้ บังเกิดมาเพื� อเรา
และเจ้ากไ็ด้ถวายบูชาแก่มันเพื�อ
ให้มันเผาผลาญ การเล่นชู้ของ
เจ้าเป็นสิ�งเลก็น้อยอยู่หรือ
21 เจ้าจึงได้ฆ่าลูกของเราถวาย
แก่รูปเหล่านั%นโดยให้ลุยไฟ
22 และในการอันน่าสะอิดสะ-
เอียนของเจ้าและการเล่นชู้ของ
เจ้า เจ้ามิได้ระลึกถึงวันที� เจ้ายัง

เอเสเคียล FO

(FP) อสค FO:Q (FF) ปฐก KH:KK; สภษ F:R (FJ) พบญ L:L (FH) พบญ H:O-L
(FN) อสย HL:F; ยรม Q:H (FO) K พกษ KJ:Q (FQ) อพย JK:F-H (FL) อสค FO:FP
(FR) ฮชย K:L-FJ (KP) ปฐก FQ:Q; อพย FJ:K (KF) สดด FPO:JQ (KK) ยรม K:K
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เด็กอยู่เมื� อเจ้าเปลือยเปล่าและ
ล่อนจ้อน และมัวหมองอยู่ใน
กองเลือดของเจ้า
23 ต่อมาภายหลังจากความชั� ว
ร้ายทั% งสิ% นของเจ้า (องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า วิบัติ
วิบัติแก่เจ้า)
24 เจ้าได้สร้างห้องหลังคาโค้ง
สาํหรับตัว ถนนทุกสายเจ้าก็
สร้างสถานที�สูงสาํหรับตัว
25 หัวถนนทุกแห่งเจ้าสร้างที�สูง
ของเจ้า และเอาความงามของ
เจ้ามาทาํลามก อ้าเท้าของเจ้าให้
ผู้ที� ผ่านไปมาไม่ว่าใคร และทวี
การเล่นชู้ของเจ้า
26 เจ้าได้เล่นชู้กับคนอียิปต์ ซึ�ง
เป็นเพื�อนบ้านที�มักมากของเจ้า
ทวีการเล่นชู้ของเจ้าเพื� อกระทาํ
ให้เรากริ% ว
27 ดูเถิด เราจึงเหยียดมือของ
เราออกต่อสู้ เจ้า และลดอาหาร
ส่วนแบ่งของเจ้าลง และมอบเจ้า
ไว้ให้แก่พวกที� เกลียดเจ้าให้เขา
กระทาํตามใจชอบ คือบรรดา
บุตรสาวคนฟีลิสเตีย ผู้ซึ� งละ-
อายในความประพฤติอันลามก
ของเจ้า
28 เจ้ายังเล่นชู้ กับคนอัสซี เรีย
ด้วยเพราะว่าเจ้าไม่รู้จักอิ�ม เออ
เจ้าเล่นชู้กับเขาทั% งหลาย ถึง
กระนั%นเจ้ากยั็งไม่อิ�มใจ
29 เจ้ายังทวีการเล่นชู้ของเจ้าใน

แผ่นดินคานาอันกับคนเคลเดีย
ถึงแม้กับแผ่นดินนี% เจ้าก็ยังไม่
อิ�มใจ
30 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า แหมใจของเจ้าเป็นโรค
รักเสียจริงๆในเมื�อเจ้ากระทาํสิ�ง
เหล่านี%  ซึ� งเป็นการกระทาํของ
หญิงแพศยาไพร่ๆ
31 คือสร้างห้องหลังคาโค้งไว้ที�
หัวถนนทุกแห่ง และสร้างสถาน
ที� สูงของเจ้าไว้ตามถนนทุกสาย
ถึ งกระนั% นเจ้ าก็ ยั งไม่ เหมื อน
หญิงแพศยา เพราะเจ้าดูหมิ� น
สินจ้าง
32 เป็นภรรยาที�แพศยาจัด ดูซิ
ยอมรับรองแขกแปลกหน้าแทน
ที�จะรับรองสามี
33 ผู้ ชายย่อมให้ ของแก่หญิง
แพศยาทุกคน แต่เจ้ากลับให้
สิ�งของแก่คนรักทั%งหลายของเจ้า
ทุกคน ให้สินบนชักให้เขาเข้ามา
จากทุกด้านเพื� อการเล่นชู้ ของ
เจ้า
34 ฉะนั%น เจ้าจึงผิดกับหญิงอื�น
ในเรื� องการเล่นชู้ของเจ้า ไม่มี
ใครมาวิงวอนให้ เล่นชู้ และเจ้า
กลับให้สินจ้าง ขณะเมื�อไม่มีผู้
ใดให้สินจ้างแก่เจ้า เพราะฉะนั%น
เจ้าจึงแตกต่างกัน
35 เหตุฉะนี%  โอ แพศยาเอ๋ย จง
ฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์
36 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า

เอเสเคียล FO

(KJ) อสค K:FP (KH) K พกษ KF:J-Q (KN) ปฐก JL:FH (KO) อพย JK:H; พบญ KR:FO
(KQ) พบญ KL:HL (KL) วนฉ FP:O (KR) วนฉ K:FK (JP) สภษ R:FJ (JF) ฮชย FK:FF
(JK) ยรม K:KN (JJ) ปฐก JL:FO (JN) อสย F:KF; ยรม J:F (JO) พคค F:R; ศฟย J:F
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ตรัสดังนี% ว่า เพราะความโสโครก
ของเจ้าก็เทออกเสียแล้ว และ
การเปลื อยเปล่ าของเจ้ าก็เผย
ออก โดยการเล่นชู้ของเจ้ากับ
คนรักของเจ้า และกับบรรดา
รูปเคารพซึ� งเป็นสิ� งที� น่ าสะอิด
สะเอียนของเจ้า และโดยโลหิต
ลูกของเจ้าที�เจ้าถวายให้แก่มัน
37 เพราะฉะนั% น ดูเถิด เราจะ
รวบรวมคนรักของเจ้าทั%งสิ% น ซึ�ง
เป็นผู้ที� เจ้าเพลิดเพลินด้วย ทุก
คนที�เจ้ารัก   และทุกคนที�เจ้า
เกลียด เราจะรวบรวมเขาให้มา
ต่อสู้ เจ้าจากทุกด้านและจะเผย
ความเปลื อยเปล่ าของเจ้ าต่อ
หน้าเขา เพื�อเขาจะได้เห็นความ
เปลือยเปล่าทั%งสิ% นของเจ้า
38 และเราจะพิพากษาเจ้าดังที�
เขาพิพากษาหญิงที� ล่วงประเวณี
และกระทาํให้โลหิตตก และเรา
จะนาํ เอาโลหิตแห่ งความกริ% ว
และความหวงแหนมาเหนือเจ้า
39 และจะมอบเจ้ าไว้ ในมื อชู้
ของเจ้า เขาจะทาํลายห้องหลัง-
คาโค้งของเจ้าลง และจะทาํลาย
สถานที� สูงของเจ้า เขาจะปลด
เอาเสื% อผ้าของเจ้า และจะเอา
เครื� องรูปพรรณอันงามของเจ้า
ไปเสีย ปล่อยให้เจ้าเปลือยเปล่า
และล่อนจ้อน
40 เขาทั% งหลายจะนาํฝูงคนมา
ต่อสู้ เจ้า และเขาจะขว้างเจ้าด้วย

ก้อนหินและฟันเจ้าด้วยดาบของ
เขา
41 และเขาจะเอาไฟเผาบ้ าน
เรือนของเจ้า และทาํการ
พิพากษาลงโทษเจ้าท่ ามกลาง
สายตาของผู้ หญิงเป็นอั นมาก
เราจะกระทาํให้ เจ้ าหยุดเล่นชู้
และเจ้าจะไม่ให้สินจ้างอีกต่อไป
42 เราจะระบายความกริ% วของ
เราใส่เจ้าให้หมด ความหวง-
แหนจะพรากจากเจ้าไป เราจะ
สงบและไม่กริ% วอีกเลย
43 เพราะว่าเจ้ามิได้ระลึกถึงวัน
เมื� อเจ้ายังเดก็ แต่ได้กระทาํให้
เรากลัดกลุ้ มด้วยสิ� งเหล่านี% ทั% ง
สิ% น องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า เพราะฉะนั%น ดูเถิด เรา
จะตอบสนองต่อวิถีทางของเจ้า
เหนือศีรษะเจ้า แล้วเจ้าจะมิได้
ประพฤติการชั� วช้าลามกเพิ�มเข้า
กับการอันน่าสะอิดสะเอียนทั% ง
สิ% นของเจ้าหรอก
44 ดูเถิด ทุกคนที� ใช้สุภาษิต
จะใช้ สุ ภาษิตต่อไปนี% ในเรื� อง
เจ้าคือ `แม่เป็นอย่างไร ลูกสาว
กเ็ป็นอย่างนั%น'
45 เจ้ าเป็นลูกสาวของแม่ ของ
เจ้า ผู้ เกลียดสามีและบุตรของ
ตน เจ้าเป็นสาวคนกลางของพี�
และน้องสาวของเจ้า ผู้เกลียดชัง
สามีและบุตรของตน แม่ของเจ้า
เป็นคนฮิตไทต์ พ่อของเจ้าเป็น

เอเสเคียล FO

(JQ) ยรม H:JP; อสค KJ:R-FP (JL) ปฐก JL:FF (JR) อสย J:FO-KH; ฮชย K:J
(HP) ฮบก F:O-FP; ยน L:N-Q (HF) พบญ FJ:FO (HK) K ซมอ KF:FH; อสย F:KH
(HJ) สดด QL:HK; ยรม K:JK (HH) F ซมอ KH:FJ; อสค FO:J (HN) พบญ N:R; FK:JF
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คนอาโมไรต์
46 และพี� สาวของเจ้าคือสะมา-
เรีย ผู้อยู่กับบุตรสาวเหนือเจ้า
ทางด้านซ้าย และน้องสาวของ
เจ้า ผู้อยู่ทางด้านขวาของเจ้า
คือโสโดมกับลูกสาวของเธอ
47 ถึงกระนั%น เจ้ากไ็ม่ได้ดาํเนิน
ตามทางทั% งหลายของเขา หรือ
กระทาํตามการอันน่าสะอิดสะ-
เอียนของเขา แต่เพราะว่านั� น
เป็นเรื� องเล็กน้ อยเกิ นไปแล้ว
แล้วเจ้ าก็ทรามกว่าพวกเขาใน
บรรดาวิถีทางของเจ้า
48 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า เรามีชี วิตอยู่แน่ฉันใด
โสโดมน้องสาวของเจ้ากับบุตร
สาวของเขาก็มิได้กระทาํอย่างที�
เจ้าและลูกสาวของเจ้าได้กระทาํ
49 ดูเถิด นี� แหละเป็นความชั� ว
ช้าของโสโดมน้องสาวของเจ้าคือ
ตั วเธอและลู กสาวของเธอมี
ความจองหอง มีอาหารเหลือรับ
ประทานและมีความสบายเกิน
ไม่ชูกาํลังมือคนยากจนและคน
ขัดสน
50 เขาหยิ�งยโสและกระทาํสิ� งน่า
สะอิดสะเอียนต่อหน้าเรา เพราะ
ฉะนั% นเราจึงเอาเขาออกไปเสีย
ให้พ้นๆตามที�เราเห็นว่าดี
51 สะมาเรียไม่ได้ทาํบาปถึงครึ�ง
ของเจ้า แต่เจ้าได้ทวีการอันน่า
สะอิดสะเอียนยิ� งกว่าเขาทั% งสอง

และโดยการอันน่าสะอิดสะเอียน
ทั% งสิ% นที� เจ้าทาํนั% น ก็กระทาํให้
พี� และน้องสาวของเจ้าดูเหมือน
ชอบธรรม
52 เจ้าผู้ ซึ� งได้ พิพากษาพี� และ
น้องสาวของเจ้า จงทนรับความ
อับอายขายหน้าของเจ้าเองด้วย
เพราะบาปของเจ้าซึ� งเจ้าได้ทาํ
นั% นน่าสะอิดสะเอียนยิ� งกว่าเขา
ไปอีก เขาจึงมีความชอบธรรม
มากกว่าเจ้า เออ เจ้าจงฉงนสน-
เท่ห์ไปด้วย และจงทนรับความ
อับอายขายหน้าของเจ้า เพราะ
เจ้าได้กระทาํให้พี� และน้องสาว
ของเจ้าดูเหมือนชอบธรรม
53 เมื�อเราจะให้เขากลับสู่สภาพ
เดิม ทั% งสภาพเดิมของโสโดม
และบุตรสาวและสภาพเดิมของ
สะมาเรียและบุตรสาว เราก็จะ
ให้เจ้ากลับสู่ สภาพเดิมของเจ้า
ท่ามกลางเขาด้วย
54 เพื� อเจ้ าจะทนรับความอับ
อายขายหน้าของเจ้า และละอาย
สิ�งที�เจ้ากระทาํแล้วทั%งสิ% นให้เป็น
การปลอบใจแก่เขา
55 เมื� อส่วนพี� และน้องสาวของ
เจ้า โสโดมกับบุตรสาวของเธอ
จะได้กลับสู่ สภาวะเดิมของตน
และสะมาเรี ยกั บบุตรสาวของ
เธอจะกลับสู่ สภาวะเดิมของตน
ส่วนเจ้าและบุตรสาวของเจ้าจะ
กลับไปยังสภาวะเดิมของเจ้า

เอเสเคียล FO

(HO) อสค FO:NF (HQ) F พกษ FO:JF (HL) มธ FP:FN (HR) ปฐก FR:R; สดด FJL:O
(NP) ปฐก FJ:FJ; ลนต FL:KK (NF) ลก FK:HQ-HL; รม J:R-KP (NK) มธ Q:F-N
(NJ) โยบ HK:FP; สดด FH:Q (NH) ยรม K:KO; อสค FH:KK-KJ (NN) มลค J:H
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56 ในสมัยที� เจ้าเย่อหยิ� งอยู่นั% น
ปากของเจ้าไม่ได้กล่าวถึงโสโดม
น้องสาวของเจ้ามิใช่หรือ
57 คือก่อนความชั� วร้ายของเจ้า
จะได้เผยออก เหมือนเวลาที�เจ้า
เป็นสิ� งที� น่ าตาํหนิแก่ บุตรสาว
ของซีเรียและบรรดาผู้ที�อยู่ ล้อม
รอบเธอ คือบุตรสาวของฟีลิส-
เตียผู้ ที� อยู่ ล้อมรอบซึ� งดูหมิ� น
เจ้า
58 เจ้าต้องรับโทษความชั� วช้ า
ลามกของเจ้าและการอันน่าสะ-
อิดสะเอียนของเจ้า พระเยโฮ-
วาห์ตรัสดังนี% แหละ
59 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี% ว่า เราจะกระทาํแก่
เจ้าอย่างที� เจ้าได้กระทาํแล้วนั% น
ผู้ ดู หมิ� นคาํ ปฏิ ญาณและหั ก
พันธสัญญา
60 ถึงกระนั% น เราจะระลึกถึง
พันธสัญญาของเรา ซึ� งเราทาํไว้
กับเจ้าในสมัยเมื� อเจ้ายังสาวอยู่
และเราจะสถาปนาพันธสัญญา
นิรันดร์ไว้กับเจ้า
61 แล้ วเจ้ าจะระลึกถึ งทางทั% ง
หลายของเจ้า และมีความละ-
อาย เมื� อเจ้ารับทั% งพี� และน้อง
สาวของเจ้า และเรามอบให้แก่
เจ้าเป็นบุตรสาว แต่ไม่ใช่ตาม
พันธสัญญาซึ�งทาํไว้กับเจ้า
62 เราจะสถาปนาพันธสัญญา
ของเราไว้กับเจ้า และเจ้าจะ

ทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
63 เพื� อเจ้าจะจาํได้และสนเท่ห์
และเพราะความละอายของเจ้า
เจ้าจะไม่อ้าปากพูดอีก เมื� อ
เราลบมลทินบาปทุกสิ� งที� เจ้าได้
กระทาํมาแล้ว องค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% "

คําอุปมาเรื	อง
นกอินทรีสองตวั

17
พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า

2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงยก
ปริศนาและกล่าวเป็นคาํอุปมา
แก่วงศ์วานอิสราเอล
3ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า มีนกอินทรีมหึมา
ตัวหนึ� ง ปีกใหญ่และขนปีกก็
ยาว มีขนมากมายหลายสี มา
ยังเลบานอนและจิกยอดต้นสน
สีดาร์
4มันหักยอดกิ� งอ่อนแล้วก็คาบ
ไปยังแผ่นดินพาณิชย์และวางไว้
ในหัวเมืองของพ่อค้าทั%งหลาย
5 แล้ วมั นก็ เอาเมล็ดพื ชแห่ ง
แผ่นดินไปปลูกไว้ในที� ดินอุดม
มันเอาเมล็ดไว้ข้างนํ%ามากหลาย
ตั% งไว้อย่างกับกิ�งต้นหลิว
6 เมล็ดก็งอกขึ% นมาและเติบโต
ขึ% นเป็นเถาองุ่ นเตี% ย แผ่แขนง
ไพศาล แขนงทั%งหลายของต้นนี%
ก ็ทอดมายังตัวนกอินทรี และ
รากก็ยังคงอยู่ใต้มัน เมล็ดจึง

เอเสเคียล FO, FQ

(NO) อสย ON:N (NQ) อสค JO:JQ (NL) ปฐก H:FJ (NR) ยรม K:FR (OP) อสค FO:L
(OF) โยบ HK:N-O (OK) ดนล R:KQ (OJ) อสร R:O (K) วนฉ R:L-FN (J) อสค FQ:Q
(H) อสย HJ:FH; ยรม NF:FJ (N) K พกษ KH:FQ; ยรม JQ:F (O) สภษ FO:FL-FR
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บังเกิดเป็นเถา แตกแขนงสาขา
และออกใบ
7แต่มีนกอินทรีตัวมหึมาอีกตัว
หนึ�ง มีปีกใหญ่และมีขนมาก  ดู
เถิด  องุ่นเถานั%นชอนรากมาหา
นกอินทรีตัวนี%  และแตกแขนง
ตรงมาที�มัน เพื�อให้มันรดนํ%าให้
จากร่องที�ปลูกอยู่นั%น
8นกได้ย้ายมันไปปลูกไว้ในที�
ดินดีใกล้นํ%ามากหลาย เพื� อให้
แตกแขนงและบังเกิดผล และ
เป็นเถาองุ่นที�มีเกียรติ
9 เจ้าจงกล่าวว่า องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า เถา
นั% นจะเจริญขึ% นได้หรือ นกนั% น
จะไม่ถอนรากมันขึ% นและเดด็ผล
เพื� อให้ เถาเหี� ยวแห้งเสียหรือ
เถานั% นก็จะเหี� ยวแห้งไปตรงใบ
อ่อนที� งอกขึ% นแล้ว โดยไม่ต้อง
อาศัยอาํนาจอันยิ� งใหญ่ หรือ
ประชาชนเป็นอันมากเพื� อถอน
เถาออกจากรากของมัน
10 ดูเถิด เมื� อมันย้ายไป
ปลู กเถานั% นก็ งอกงามดี หรื อ
เมื� อลมทิศตะวันออกพัดถูกมัน
เข้า มันจะไม่เหี� ยวแห้งไปหรือ
มันจะเหี� ยวแห้งไปถึงร่องที� มัน
เกิดมานั%นไม่ใช่หรือ"

การกบฏของเศเดคียาห์
นาํการทําลายมาสู่อิสราเอล

11 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มายังข้าพเจ้าอีกว่า

12 "บัดนี% จงกล่าวแก่วงศ์วานที�
มักกบฏนั%นว่า ท่านทั% งหลายไม่
ทราบหรือว่า สิ� งเหล่านี% มีความ
หมายว่ากระไร จงบอกเขาว่า ดู
เถิด กษัตริย์กรุงบาบิโลนได้มา
ยังกรุงเยรูซาเล็ม และกวาดเอา
กษัตริย์และเจ้านายทั% งหลายพา
มายังกษัตริย์ที�กรุงบาบิโลน
13 และพระองค์ได้ทรงเอาเชื% อ
พระวงศ์ผู้หนึ� งและทาํพันธสัญ-
ญากับท่านผู้นั% นให้เขาปฏิญาณ
ตัว คนสาํคัญๆของแผ่นดิน
พระองค์ได้กวาดต้อนเอาไป
14 เพื� อว่าราชอาณาจักรนั% นจะ
ตํ�าต้อย ยกตัวขึ% นอีกไม่ได้ และ
ในการที� รักษาพันธสัญญาของ
พระองค์จะคงยั�งยืนอยู่ได้
15 แต่กษัตริ ย์ ได้กบฏต่อพระ
องค์โดยส่งราชทูตไปยังอี ยิปต์
ด้วยหวังว่าจะได้ม้าและกองทัพ
ใหญ่โต กษัตริย์จะกระทาํสาํเรจ็
หรือ ผู้ที�กระทาํเช่นนี% จะหนีไป
รอดหรือ ถ้าท่านหักพันธสัญญา
ยังจะรอดพ้นได้อีกหรือ
16 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า เรามีชี วิตอยู่แน่ฉันใด
ท่านจะต้องตายท่ามกลางบาบิ-
โลน ในที�ที�กษัตริย์องค์นั%นประ-
ทับอยู่ คือกษัตริย์ผู้ ได้ทรงตั% ง
ท่านให้เป็นกษัตริย์ และท่านได้
ดูหมิ� นคาํปฏิญาณต่อพระองค์
และได้หักพันธสัญญาที�ทาํไว้กับ

เอเสเคียล FQ

(Q) K พกษ KH:KP (L) อสค FQ:N-O (R) กดว FH:HF (FP) ฮชย FK:F; มธ KF:FR
(FK) อพย FK:KO; พบญ O:KP (FJ) K พกษ KH:FQ; ยรม JQ:F (FH) F ซมอ K:Q
(FN) K พกษ KH:KP; K พศด JO:FJ; ยรม NK:J (FO) อพย KP:Q; กดว JP:K; ยชว R:KP

 26_eze.pub 
 page 34

 Thursday, March 03, 2016 21:16 



หน้า 1675

พระองค์
17 ฟาโรห์ประกอบด้วยกองทัพ
อันใหญ่โตและผู้คนมากมายจะ
ไม่ช่วยท่านผู้นั%น ในการสงคราม
ในเมื� อเขาก่ อเชิ งเทิ นและก่ อ
กาํแพงล้อมเพื� อจะขจัดคนเป็น
อันมากเสีย
18 เพราะเหตุ ท่ านดู หมิ� นคาํ
ปฏิ ญาณและหั กพั นธสั ญญา
และดูเถิด เพราะท่านปฏิญาณ
ตัวและยังกระทาํสิ� งทั% งปวงเหล่า
นี%  ท่านจึงจะหนีไปให้พ้นไม่ได้
19 เพราะฉะนั% นองค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า เรามี
ชีวิตอยู่ฉันใด เพราะคาํปฏิญาณ
ต่อเราที� เขาดูหมิ� นและพันธ-
สัญญาของเราที� เขาหักเสีย เรา
จะตอบสนองให้ตกเหนือศีรษะ
ของท่านผู้นั%น
20 เราจะกางข่ ายของเราคลุ ม
เขา และเขาจะติดกับของเรา
และเราจะนาํเขาเข้าไปในบาบิ-
โลน และพิจารณาพิพากษาเขาที�
นั� นในเรื� องการละเมิดที� เขาได้
ละเมิดต่อเรา
21 และบรรดาผู้ ลี% ภั ยกั บกอง
ทัพทั% งสิ% นของเขานั% นจะล้มลง
ด้วยดาบ และผู้ที� เหลืออยู่จะ
กระจายไปตามลมทุกทิศานุทิศ
และเจ้าจะรู้ ว่าเราคือพระเยโฮ-
วาห์ที�ได้ลั�นวาจาไว้แล้ว"
22 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า

ตรัสดังนี% ว่า "เราเองจะเอาแขนง
จากยอดสูงของต้นสนสีดาร์และ
ปลูกไว้ เราจะหักกิ�งอ่อนของมัน
ออกเสีย และเราเองจะปลูกมัน
ไว้บนภูเขายอดสูง
23 เราจะปลู กมั นไ ว้ บนภู เขา
สูงของอิสราเอล เพื�อจะแตกกิ�ง
และบังเกิดผล และเป็นต้นสน
สีดาร์ที�มีเกียรติ และนกทุกชนิด
จะมาอาศัยอยู่ใต้มัน นกทุก
อย่างจะมาทาํรังอยู่ที� ร่มกิ� งของ
มัน
24 และต้นไม้ ทุ กต้ นในทุ่ งจะ
ทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์
กระทาํ ต้ นไม้ สู งให้ ตํ�า ลงและ
กระทาํต้นไม้ตํ�าให้สูงขึ% น   ทาํ
ต้ นไม้ เขี ยวให้ แห้ งไปและทาํ
ต้นไม้แห้งให้งามสดชื�น เราคือ
พระเยโฮวาห์ได้ลั�นวาจาแล้ว เรา
ได้กระทาํเช่นนั%น"

คําปรึกษา
ทั*งดีและชั 	ว
แก่พวกเชลย

18
พระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า

2"เจ้าทั% งหลายมีเจตนาอย่างไร
ในการกล่ าวสุ ภาษิ ตข้ อนี% อั น
เกี� ยวกั บแผ่นดินอิ สราเอลว่ า
`บิดารับประทานองุ่นเปรี% ยวและ
บุตรกเ็ขด็ฟัน'
3องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด เจ้าทั%ง

เอเสเคียล FQ, FL

(FQ) อสค KR:O-Q (FL) F พศด KR:KH (FR) พบญ N:FF (KP) ยชว FP:FO-FL
(KF) K พกษ KN:N (KK) สดด LP:FN (KJ) สดด RK:FK-FJ; อสย KQ:O; ยน FK:KH
(KH) สดด RO:FF-FK; อสย NN:FK-FJ (K) รม R:KP (J) อสค FL:FR-KP; รม J:FR
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หลายจะไม่มีโอกาสใช้สุภาษิตนี%
อีกในอิสราเอล
4ดูเถิด ชีวิตทั% งสิ% นเป็นของเรา
ชี วิตของบิดาเป็นของเราฉันใด
ชี วิตของบุตรชายก็เป็นของเรา
ฉันนั%น ชีวิตใดทาํบาปกจ็ะตาย
5 แต่ ถ้ าคนใดชอบธรรมและ
กระทาํความยุติธรรมและความ
ชอบธรรม
6ถ้าคนนั%นมิได้รับประทานที�บน
ภู เขาหรือเงยหน้าขึ% นนมัสการ
รูปเคารพแห่งวงศ์วานอิสราเอล
มิได้กระทาํให้ภรรยาของเพื� อน
บ้านมลทิน หรือเข้าใกล้ผู้หญิง
ในเวลาที� เธอมี มลทินประจาํ
เดือน
7มิได้บีบบังคับผู้หนึ� งผู้ใด แต่
คืนของประกันให้แก่ลูกหนี%  ไม่
เคยใช้ความรุนแรงปล้นผู้ใด ให้
อาหารของเขาแก่ผู้ที�หิว และให้
เสื% อผ้าคลุมกายที�เปลือย
8มิได้ให้เขายืมเพื�อหาดอกเบี% ย
หรือมิ ได้ รับเงินเพิ� มหดมือไว้
ได้ถอนมือจากความชั�วช้า กระ-
ทาํความยุติธรรมอันแท้จริงระ-
หว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน
9ดาํเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา
และรักษาคาํตัดสินของเรา เพื�อ
ประพฤติอย่างถูกต้อง คนนั% น
เป็นคนชอบธรรม เขาจะมีชีวิต
ดาํรงอยู่แน่ องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี% แหละ

10 ถ้าเขามีบุตรชายเป็นโจร ผู้
กระทาํให้โลหิตตก ผู้ ได้กระ-
ทาํสิ�งเหล่านี% สิ�งเดียวแก่พี�น้อง
11 ผู้ มิ ไ ด้ กระทาํ ตามหน้ าที�
เหล่านี%  แต่รับประทานบนภูเขา
กระทาํให้ภรรยาของเพื� อนบ้าน
มลทิน
12 กดขี�คนจนและคนขัดสน ได้
ใช้ความรุนแรงแย่งชิงเอาของผู้
อื� นไป ไม่ยอมคืนของประกัน
แหงนตาขึ% นนมัสการรูปเคารพ
และกระทาํการอันน่าสะอิดสะ-
เอียน
13 ให้ยืมด้วยหาดอกเบี% ย และ
หาเงินเพิ�ม เขาควรจะมีชีวิตต่อ
ไปหรือ เขาจะไม่มีชีวิตอยู่ เขา
ได้กระทาํบรรดาสิ� งที� น่ าสะอิด
สะเอียนเหล่านี%  เขาจะต้องตาย
แน่ ให้โลหิตของผู้นั%นตกอยู่บน
ผู้นั%นเอง
14 แต่ ดูเถิด ถ้าชายคนนี% มีบุตร
ชายผู้แลเห็นบาปทั% งสิ% นซึ� งบิดา
ของเขาได้กระทาํ และตรึกตรอง
และมิได้กระทาํตาม
15 มิ ได้ รั บประทานบนภู เขา
หรื อเงยหน้ าขึ% นนมั สการรู ป
เคารพแห่งวงศ์วานอิสราเอล มิ
ได้ กระทาํให้ภรรยาของเพื� อน
บ้านมลทิน
16 มิได้บีบบังคับผู้ใด ไม่เรียก
ร้องของประกัน ไม่เคยใช้ความ
รุนแรงปล้นผู้ใด แต่ให้อาหาร

เอเสเคียล FL

(H) กดว FO:KK (N) สดด FN:K-N (O) อสค FL:FF (Q) อพย KJ:R (L) ลนต KN:JN-JQ
(R) พบญ H:F (FP) ลนต FR:FJ; มลค J:L-R (FF) มธ Q:KF-KQ (FK) ฮชย FK:Q
(FJ) อสค FL:L (FH) สภษ FQ:KF (FN) อสค FL:O-Q (FO) โยบ KK:Q; สภษ KK:R
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แก่ผู้หิว และให้เสื% อผ้าคลุมกาย
ที�เปลือย
17 หดมือไว้มิได้เบียดเบียนคน
ยากจน ไม่เรียกดอกเบี% ยหรือ
เงินเพิ�ม กระทาํตามคาํตัดสินทั%ง
หลายของเรา และดาํเนินตาม
กฎเกณฑ์ของเรา เขาจะไม่ตาย
เพราะความชั� วช้ าของบิดาเขา
เขาจะดาํรงชีวิตอยู่แน่นอน
18 ส่วนบิดาของเขา เพราะเป็น
คนหาเงินด้วยการบีบบังคับ ได้
ใช้ความรุนแรงปล้นพี� น้องของ
ตน กระทาํความไม่ดีในท่าม-
กลางชนชาติของเขา ดูเถิด เขา
ก็จะต้องตายเพราะความชั� วช้า
ของเขา
19 แต่เจ้ายังกล่าวว่า `ทาํไมบุตร
ชายจึงไม่สมควรรับโทษความชั�ว
ช้าของบิดาตน' เมื�อบุตรชายได้
กระทาํความยุติธรรมและความ
ชอบธรรมแล้ว และได้รักษา
กฎเกณฑ์ทั% งสิ% นของเรา และ
ประพฤติตาม เขาจะดาํรงชีวิต
อยู่แน่นอน
20 ชีวิตที�กระทาํบาปจะต้องตาย
บุตรชายไม่ต้องรับโทษความชั� ว
ช้าของบิดา บิดาก็ไม่ต้องรับ
โทษความชั�วช้าของบุตรชาย คน
ชอบธรรมจะรับความชอบธรรม
ของตัว และคนชั�วจะรับความชั�ว
ของตน
21 แต่ ถ้ าคนชั� วคนใดหันกลับ

เสียจากบาปซึ� งเขาได้กระทาํไป
แล้ว และรักษากฎเกณฑ์ทั% งสิ% น
ของเรา และกระทาํความยุติ-
ธรรมและความชอบธรรม เขาจะ
ดาํรงชีวิตอยู่แน่นอน เขาจะไม่
ต้องตาย
22 บรรดาการละเมิดใดๆซึ� งเขา
ได้กระทาํแล้วนั%นจะมิได้จดจาํไว้
เพื�อเอาโทษเขา เขาจะมีชีวิตอยู่
เพราะความชอบธรรมที� เขาได้
กระทาํไป
23 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า เรามีความพอใจในความ
ตายของคนชั�วหรือ แต่เราพอใจ
ให้เขากลับจากความชั� วของเขา
และมีชีวิตอยู่มิใช่หรือ
24 แต่ เมื� อคนชอบธรรมหั น
กลับจากความชอบธรรมของตัว
และกระทาํความชั� วช้า และ
กระทาํบรรดาสิ� งที� น่าสะอิดสะ-
เอี ยนเช่นเดียวกั บที� คนชั� วได้
กระทาํ ผู้นั%นสมควรจะมีชีวิตอยู่
หรือ การชอบธรรมทั%งสิ% นซึ�งเขา
ได้กระทาํมาแล้วนั% นจะมิได้จด
จาํไว้อีกเลย เขาจะต้องตายด้วย
การละเมิดซึ� งเขาได้กระทาํไว้
และบาปซึ�งเขาได้กระทาํลงไป
25 แต่เจ้ายังกล่าวว่า `วิธีการ
ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าไม่ ยุติ-
ธรรม' โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย
จงฟังเถอะ วิธีการของเราไม่
ยุติธรรมหรือ วิธีการของเจ้ามิ

เอเสเคียล FL

(FQ) โยบ KR:FO; สภษ FH:JF (FL) อสค FL:H; ยน L:KF (FR) อพย KP:N; พบญ N:R
(KP) พบญ KH:FO; F พกษ FH:FJ (KF) K พศด JJ:FK-FJ (KK) F พกษ FQ:FL
(KJ) พคค J:JJ; ฮชย FF:L (KH) F ซมอ FN:FF; K พศด KH:K (KN) โยบ JK:K
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ใช่หรือที�ไม่ยุติธรรม
26 เมื� อคนชอบธรรมหันกลับ
จากความชอบธรรมของเขาและ
กระทาํความชั� วช้า และตาย
เพราะการนั% น เขาจะต้องตาย
ด้ วยเหตุ ความชั� วช้ าที� เขาได้
กระทาํ
27 และเมื� อคนชั� วหันกลับจาก
ความชั� วที�ตนกระทาํไป และ
กระทาํความยุติธรรมและความ
ชอบธรรม เขากไ็ด้ช่วยชีวิตของ
เขาเองไว้
28 เพราะเขาได้ตรึกตรองและ
หันกลับจากการละเมิดทั%งสิ% นซึ� ง
เขาได้กระทาํไป เขาจะดาํรงชีวิต
อยู่แน่นอน เขาจะไม่ต้องตาย
29 แต่วงศ์วานอิสราเอลกล่าวว่า
`วิธีการขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่
ยุติธรรม' โอ วงศ์วานอิสราเอล
เอ๋ย วิธีการของเราไม่ยุติธรรม
หรือ วิธีการของเจ้ามิใช่หรือที�
ไม่ยุติธรรม
30 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย
เพราะฉะนั% นเราจะพิพากษาเจ้า
ทุ กคนตามทางประพฤติ ของ
คนนั%นๆ จงกลับใจและหันกลับ
เสียจากการละเมิดทั%งสิ% นของเจ้า
เกรงว่ าความชั� วช้ าของเจ้ าจะ
เป็นสิ�งสะดุดให้เจ้าพินาศ
31 จงละทิ% งการละเมิดทั% งสิ% นซึ� ง
เจ้าได้ละเมิดนั% น จงทาํตัวให้มี

จิตใจใหม่และวิญญาณใหม่ โอ
วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้าจะตาย
เสียทาํไมเล่า
32 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า เราไม่มีความพอใจใน
ความตายของผู้หนึ�งผู้ใดเลย จง
หันกลับและดาํรงชีวิตอยู่"

บทครํ 	าครวญเรื	อง
เจ้านายอิสราเอล

19
ฝ่ายเจ้าจงเปล่งเสียงร้อง
บทครํ�า ครวญเรื� องเจ้ า

นายอิสราเอล
2กล่าวว่า "มารดาของเจ้าเป็น
อย่างไรหนอ กเ็ป็นแม่สิงโต เธอ
นอนอยู่ท่ามกลางสิงโตทั% งหลาย
เธอเลี% ยงดู ลู กของเธอท่ าม-
กลางสิงโตหนุ่ม
3 เธอเลี% ยงลูกสิงโตตัวหนึ� งให้
เติบโตขึ% น กลายเป็นสิงโตหนุ่ม
มันฝึกหัดจับเหยื� อและมันกิน
คน
4ประชาชาติได้ยินเรื� องของมัน
เขาก็จับมันได้ในหลุมพรางของ
เขา เขาจูงมันมาด้วยโซ่มายัง
แผ่นดินอียิปต์
5 เมื� อแม่สิ งโตเห็นว่าเธอคอย
นานแล้ว และความหวังของเธอ
สูญไป เธอก็เอาลูกมาอีก
ตัวหนึ�งเลี% ยงให้เป็นสิงโตหนุ่ม
6มันไปๆมาๆท่ ามกลางสิ งโต
และกลายเป็นสิงโตหนุ่ม และ
มันฝึกหัดจับเหยื�อ มันกินคน

เอเสเคียล FL, FR

(KQ) อสค FL:KF (KL) พบญ JK:KR (KR) สภษ FR:J (JP) ปญจ J:FQ; F ปต F:FQ
(JF) สดด JH:FH (JK) พคค J:JJ (F) ยรม R:F (K) นฮม K:FF-FK; ศฟย J:F-H
(J) อสค FR:O (H) K พกษ KJ:JF (N) K พกษ KJ:JH-JQ (O) K พกษ KH:F-Q
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7มันรู้จักบรรดาพระราชวังที�ร้าง
ของเขา และกระทาํให้เมืองทั% ง
หลายของเขาว่างเปล่า แผ่นดิน
นั% นก็รกร้างและความสมบูรณ์
ของมันกว่็างเปล่าไป เมื�อได้ยิน
เสียงคาํรามของมัน
8แล้วบรรดาประชาชาติก็ล้อม
ต่อสู้ มันทุกด้านจากแว่นแคว้น
ทั%งปวง เขาทั%งหลายกางข่ายออก
คลุมมัน มันก็ถูกจับอยู่ในหลุม
พรางของเขาทั%งหลาย
9เขาล่ามโซ่ขังมันไว้ในกรง และ
นาํมันมายังกษัตริย์บาบิโลน เขา
ก็ ขั งมั นไว้ ในที� กาํ บั งเข้ มแข็ง
เพื�อไม่ให้ได้ยินเสียงของมันอีก
ที�บนภูเขาแห่งอิสราเอล
10 มารดาของเจ้ าเหมื อนเถา
องุ่ นที� อยู่ ในโลหิตของเจ้า เอา
มาปลูกไว้ริมนํ%า เธอมีผลดก
และมีแขนงมากมายเหตุด้วยนํ%า
บริบูรณ์
11 เธอมี แขนงที� แข็ งแรงซึ� ง
กลายเป็นไม้ธารพระกรของผู้
ครอบครอง ความสูงของเธอชู
ขึ% นท่ ามกลางแขนงที� หนาทึบ
เธอปรากฏในที�สูงของเธอพร้อม
กับแขนงมากมายของเธอ
12 แต่ ว่าเธอถู กถอนออกด้วย
ความเกรี% ยวกราด เธอถูกทิ% งลง
ยังพื% นดิน ลมตะวันออกกระทาํ
ให้ผลของเธอเหี� ยวไป แขนงที�
แข็งแรงก็ หักเสียและเหี� ยวไป

ไฟกไ็หม้เสีย
13 คราวนี% เธอปลูกไว้ในถิ�นทุร-
กันดาร ในแผ่นดินที� แห้งแล้ง
กันดารนํ%า
14 ไฟได้ออกมาจากแขนงใหญ่
นั% น เผาผลาญแขนงอื�นและผล
เสียหมด จึงไม่มีแขนงแข็งแรง
เหลืออยู่ในต้นอีกเลย ไม่มีธาร
พระกรสาํหรับผู้ครอบครอง นี�
เป็นบทเพลงครํ�า ครวญและใช้
เป็นบทเพลงครํ�าครวญ"

พระเจ้าทรงถูกตอ้ง
เมื	อทรงยุติธรรม

20
อยู่มาวันที�สิบ เดือนที�
ห้าในปีที� เจ็ด พวกผู้

ใหญ่แห่งอิสราเอลบางคนได้มา
ทูลถามพระเยโฮวาห์ และมานั�ง
อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้า
2พระวจนะของพระเยโฮวาห์มา
ยังข้าพเจ้าว่า
3"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพูดกับ
พวกผู้ใหญ่แห่งอิสราเอล และ
กล่าวแก่เขาว่า องค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า ที�เจ้ามา
กันนี% จะมาถามเราหรือ องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรา
มีชีวิตอยู่แน่ฉันใด เราจะไม่ยอม
ให้เจ้ามาถามเรา
4บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจะ
พิพากษาเขาหรือ เจ้าจะพิพาก-
ษาเขาหรือ จงให้เขาทั% งหลาย
ทราบถึงการกระทาํอันน่าสะอิด

เอเสเคียล FR, KP

(Q) อสค KK:KN (L) K พกษ KH:F-O (R) K พศด JO:O (FP) ฮชย K:K; มธ KF:JJ-HF
(FF) ปฐก HR:FP; กดว KH:Q-R (FK) สดด NK:N (FJ) พบญ KL:HQ (FH) วนฉ R:FN
(F) อสค F:K (K) F ซมอ KL:O; มธ J:Q; ลก J:Q (H) ยรม Q:FO; มธ KJ:KR; F คร O:K
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สะเอียนของบรรพบุรุษของเขา
5และจงกล่าวแก่เขาว่า องค์
พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี%
ว่า ในวันนั% นเมื� อเราเลือกสรร
อิสราเอลไว้ เราปฏิญาณต่อเชื% อ
สายแห่งวงศ์วานยาโคบ โดยสาํ-
แดงตัวเราให้เขารู้จักในแผ่นดิน
อียิปต์ เมื�อเราปฏิญาณกับเขาว่า
เราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เจ้า
6ในวันนั% น เราปฏิญาณต่อเขา
ว่า เราจะนาํเขาออกจากแผ่นดิน
อียิปต์ไปยังแผ่นดินที� เราหาให้
เขาทั% งหลาย เป็นแผ่นดินที�มี
นํ%า นมและนํ%า ผึ% งไหลบริ บู รณ์
เป็นแผ่นดินที�มีสง่าราศีที�สุดใน
แผ่นดินทั%งหลาย
7และเรากล่าวแก่เขาว่า เจ้าทุก
คนจงทิ% งสิ� งที� น่าสะอิดสะเอียน
ซึ� งนัยน์ตาของเจ้าทั% งหลายกาํลัง
เพลิดเพลินอยู่นั% นเสีย อย่า
กระทาํตั วของเจ้าให้มลทินไป
ด้วยรูปเคารพของอียิปต์ เราคือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
8 แต่ เขาทั% งหลายได้ กบฏต่ อ
เราและไม่ยอมฟังเรา เขาทั% ง
หลายไม่ได้ทิ% งสิ�งที� น่าสะอิดสะ-
เอียนซึ� งนัยน์ ตาของเขาเพลิด
เพลินอยู่นั%นทุกคน ทั%งเขากม็ิได้
ละทิ% งรูปเคารพของอียิปต์ แล้ว
เราก็คิดว่า เราจะระบายความ
กริ% วของเราออกเหนือเขา และ

ให้ความโกรธของเรามีต่อเขาใน
ท่ามกลางแผ่นดินอียิปต์จนมอด
ลง
9แต่เรากก็ระทาํโดยเห็นแก่นาม
ของเราเอง เพื� อไม่ให้ชื� อนั% น
มลทินต่อหน้าประชาชาติซึ� งเขา
อาศัยอยู่ เราจึงได้สาํแดงตัวของ
เราท่ามกลางสายตาของเขาให้
เขารู้จัก ในการที� เรานาํคนอิส-
ราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์
10 ดังนั%น เราจึงนาํเขาออกจาก
แผ่นดินอียิปต์ และนาํเขาเข้ามา
ในถิ�นทุรกันดาร
11 เราให้กฎเกณฑ์ของเราแก่
เขา และสาํแดงคาํตัดสินของเรา
ให้เขารู้ ซึ�งถ้ามนุษย์ได้รักษาไว้
กจ็ะดาํรงชีวิตอยู่ได้
12 ยิ� งกว่านั% นอีก เราได้ให้สะ-
บาโตของเราแก่เขา เป็นหมาย
สาํ คั ญระหว่ างเราและเขาทั% ง
หลาย เพื�อเขาจะทราบว่าเราคือ
พระเยโฮวาห์ เป็นผู้ กระทาํ ให้
เขาบริสุทธิ=
13 แต่วงศ์วานอิสราเอลได้กบฏ
ต่อเราในถิ�นทุรกันดาร เขามิได้
ดาํเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา แต่
ได้ดูหมิ� นคาํตัดสินของเรา ซึ� ง
ถ้ามนุษย์คนหนึ� งคนใดปฏิบัติ
ตาม เขาก็จะดาํรงชีวิตอยู่ได้
ด้วยกฎเกณฑ์และคาํตัดสินเหล่า
นั%น และเขาได้กระทาํให้วันสะ-
บาโตของเรามัวหมองอย่างยิ� ง

เอเสเคียล KP

(N) อพย O:O-Q; พบญ H:JQ (O) อสค KP:N; ดนล L:R (Q) ลนต FQ:Q; อสย K:KP-KF
(L) พบญ R:Q; นหม R:KO (R) กดว FH:FJ; พบญ R:KL (FP) อพย FJ:FQ-FL; FH:FQ
(FF) พบญ H:L; สดด FHQ:FR (FK) ปฐก K:J; อพย FO:KR (FJ) อพย FO:KL; JK:L
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เราจึงกล่าวว่า เราจะเทความ
เดือดดาลของเราออกเหนือเขา
ในถิ� นทุรกันดารเพื� อผลาญเขา
เสีย
14 แต่ เราก็กระทาํโดยเห็นแก่
นามของเราเอง เพื� อไม่ให้ชื� อ
นั% นมลทินต่อหน้าประชาชาติทั% ง
หลาย ซึ� งเราได้นาํคนอิสราเอล
ออกมาท่ามกลางสายตาของเขา
15 ยิ�งกว่านั%นอีก เราได้ปฏิญาณ
ต่อเขาในถิ�นทุรกันดารว่า เราจะ
ไม่นาํเขาเข้ามาในแผ่นดินซึ� งเรา
ได้ให้แก่เขา เป็นแผ่นดินที�มี
นํ%า นมและนํ%า ผึ% งไหลบริ บู รณ์
เป็นแผ่นดินที�มีสง่าราศีที�สุดใน
แผ่นดินทั%งหลาย
16 เพราะเขาดูหมิ� นคาํตั ดสิ น
ของเรา และไม่ดาํเนินตามกฎ
เกณฑ์ของเรา และได้กระทาํ
ให้ วันสะบาโตของเรามัวหมอง
เพราะว่าจิตใจของเขาไปติดตาม
รูปเคารพของเขา
17 ถึงกระนั% นก็ดี นัยน์ตาของ
เราก็ยังปรานีเขา และเรามิได้
ทาํลายเขา หรือกระทาํให้เขาจบ
สิ% นลงในถิ�นทุรกันดารนั%น
18 แต่ เราพูดกับลูกหลานของ
เขาในถิ� น ทุ รกั นดารนั% น ว่ า
อย่ าดาํ เนิ นตามกฎเกณฑ์ ของ
บรรพบุรุษของเจ้า หรือรักษาคาํ
ตัดสินของเขา หรือกระทาํตัวเจ้า
ให้มลทินไปด้วยรูปเคารพของ

เขา
19 เราคือพระเยโฮวาห์เป็นพระ
เจ้าของเจ้า จงดาํเนินตามกฎ
เกณฑ์ของเรา และจงรักษาคาํ
ตัดสินของเราและประพฤติตาม
20 และนับถื อบรรดาสะบาโต
ของเรา เพื�อจะเป็นหมายสาํคัญ
ระหว่างเรากับเจ้า เพื� อเจ้าจะ
ทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์เป็น
พระเจ้าของเจ้า
21 แต่ลูกหลานเหล่านั% นก็กบฏ
ต่อเรา เขาทั% งหลายมิได้ดาํเนิน
ตามกฎเกณฑ์ของเรา และไม่
รักษาคาํตัดสิ นของเราเพื� อจะ
ประพฤติตาม ซึ� งถ้ามนุษย์คน
หนึ� งคนใดปฏิบัติตามก็จะดาํรง
ชีวิตอยู่ได้ด้วยกฎเกณฑ์และคาํ
ตัดสินเหล่านั%น เขาได้กระทาํให้
บรรดาวั นสะบาโตของเรามั ว
หมอง เราจึงกล่าวว่า เราจะเท
ความเดื อดดาลของเราออก
เหนือเขา และให้ความโกรธของ
เราที�มีต่อเขาที�ในถิ�นทุรกันดาร
บรรลุลงเสียที
22 แต่ เราได้หดมื อของเราไว้
และกระทาํโดยเห็นแก่นามของ
เราเอง เพื�อไม่ให้นามนั%นมลทิน
ท่ามกลางสายตาของประชาชาติ
ทั%งหลาย ซึ� งเราได้นาํชนอิสรา-
เอลออกมาท่ามกลางสายตาของ
เขา
23 ยิ�งกว่านั%นอีก เราได้ปฏิญาณ

เอเสเคียล KP

(FH) อสค KP:R; อฟ F:O (FN) กดว FH:KJ-JP; พบญ F:JH (FO) อพย JK:F-L
(FQ) F ซมอ KH:FP; นหม R:FR (FL) กดว FH:JK-JJ; พบญ H:J (FR) อพย KP:K-J
(KP) อพย KP:FF (KF) กดว KF:N; พบญ R:KJ (KK) โยบ FJ:KF (KJ) อสค KP:FN
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ต่อเขาทั% งหลายในถิ�นทุรกันดาร
ว่า เราจะให้กระจัดกระจายไปใน
ท่ามกลางประชาชาติ และกระ-
จายเขาไปอยู่ตามประเทศต่างๆ
24 เพราะว่าเขามิได้กระทาํตาม
คาํตัดสินของเรา แต่ได้ดูหมิ� น
กฎเกณฑ์ของเรา และกระทาํให้
วันสะบาโตทั% งหลายของเรามัว
หมอง และนัยน์ตาของเขาก็ติด
ตามรูปเคารพแห่งบรรพบุ รุษ
ของเขา
25 ยิ� งกว่านั% นอีก เราได้ให้กฎ
เกณฑ์ที�ไม่ดีและให้คาํตัดสินซึ� ง
ตามนั%นเขาจะดาํรงชีวิตไม่ได้
26 และเราก็ได้ให้ เขามลทินไป
ด้วยของถวายของเขาเอง โดยให้
เขาถวายบุตรหัวปีให้ลุยไฟ เพื�อ
เราจะกระทาํ ให้ เขารกร้ างไป
เพื� อให้ เขาทราบว่าเราคือพระ
เยโฮวาห์
27 เพราะฉะนั% น บุตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย จงพูดกับวงศ์วาน
อิ สราเอลและกล่ าวแก่ เขาว่ า
องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% ว่า ในเรื� องนี% บรรพบุรุษ
ของเจ้าก็ได้หมิ�นประมาทเราอีก
โดยกระทาํการละเมิดต่อเรา
28 เพราะว่าเมื�อเราได้นาํเขาเข้า
มาในแผ่นดินที� เราปฏิญาณว่าจะ
ให้เขานั% นแล้ว เมื�อเขาเห็นเนิน
เขาสูง ณ ที�ใด หรือเห็นต้นไม้
ใบดกที� ไหน เขาก็ถวายเครื� อง

บูชาอันเป็นที�ให้เคืองใจเรา ณ ที�
นั� น เขาถวายกลิ�นที� พึงใจและ
เขาเทเครื�องดื�มบูชาออกที�นั�น
29 เราได้ถามเขาว่า ปูชนีย-
สถานสูงซึ� งเจ้าเข้าไปนั%นคืออะ-
ไร และเขาจึงเรียกชื� อที� นั� นว่า
บามาห์ สืบเนื�องมาจนทุกวันนี%
30 เพราะฉะนั% นจงกล่าวแก่วงศ์
วานอิสราเอลว่า องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า เจ้า
กระทาํตัวให้มลทินไปตามอย่าง
บรรพบุรุษของเจ้า และเล่นชู้กับ
สิ� งที� น่ าสะอิ ดสะเอียนของเขา
หรือ
31 เมื� อเจ้ าถวายของบูชาและ
ถวายบุตรชายให้ลุยไฟ เจ้าได้
กระทาํตัวให้มลทินด้วยบรรดา
รูปเคารพของเจ้าจนทุกวันนี%  โอ
วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เราจะให้
เจ้ามาถามเราหรือ องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิต
อยู่แน่ฉันใด เราจะไม่ให้เจ้ามา
ถามเราฉันนั%น
32 อะไรอยู่ ในใจของเจ้าจะไม่
เกิดขึ% นได้เลย คือความคิดที� ว่า
`ให้ เราเป็นเหมือนประชาชาติ
ทั% งหลาย ให้เป็นเหมือนครอบ
ครัวต่างๆในประเทศทั�วไป คือ
ให้เราปรนนิบัติไม้และศิลา'

หลงัจากยุคเจ็ดปี
อิสราเอลจะไดร้บัการชําระลา้ง
33 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า

เอเสเคียล KP

(KH) อสค KP:FJ-FH; อมส K:H (KN) สดด LF:FK; รม F:KL (KO) อสย OJ:FQ
(KQ) รม K:KH; วว FJ:N (KL) ยชว KJ:J; นหม R:KK (KR) อสค FO:KH (JP) มธ KJ:JK
(JF) พบญ FL:FP-FK; สดด FPO:JQ (JK) อสค FF:N (JJ) ยรม KF:N; พคค K:H

 26_eze.pub 
 page 42

 Thursday, March 03, 2016 21:16 



หน้า 1683

ตรัสว่า เรามีชี วิตอยู่แน่ฉันใด
เราจะครอบครองเหนือเจ้ าแน่
นอนฉันนั% น ด้วยมือที� มีฤทธิ=
และด้วยแขนที�เหยียดออก และ
ด้วยความพิโรธที�เทลงมา
34 เราจะนาํเจ้าออกมาจากชน
ชาติทั%งหลาย และจะรวบรวมเจ้า
ออกมาจากประเทศทั% งปวงซึ� ง
เจ้าต้องกระจัดกระจายกันไปอยู่
นั% น ด้วยมือที�มีฤทธิ=  และด้วย
แขนที� เหยียดออก และด้วย
ความพิโรธที�เทลงมา
35 และเราจะนาํเจ้าเข้าไปในถิ�น
ทุรกันดารแห่งชนชาติทั% งหลาย
และที�นั�นเราจะเข้าสู่การพิพาก-
ษากับเจ้าหน้าต่อหน้า
36 เราเข้ าสู่ การพิพากษากั บ
บรรพบุรุษของเจ้าในถิ�นทุรกัน-
ดารแห่งแผ่นดินอียิปต์อย่างไร
องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ว่า เราจะเข้าสู่ การพิพากษากับ
เจ้าอย่างนั%น
37 เราจะให้เจ้าลอดไปใต้คทา
และเราจะให้เจ้าเข้าพันธสัญญา
38 เราจะชาํระพวกกบฏเสียจาก
ท่ามกลางเจ้า ทั%งผู้ละเมิดต่อเรา
เราจะนาํเขาออกจากแผ่นดินที�
เขาไปอาศัยอยู่นั%น แต่เขาจะไม่
ได้ เข้ าไปในแผ่นดินอิ สราเอล
แล้วเจ้าจะทราบว่า เราคือพระ
เยโฮวาห์
39 เดี` ยวนี%  องค์พระผู้ เป็นเจ้า

พระเจ้าตรัสดังนี% ว่า โอ วงศ์วาน
อิสราเอลเอ๋ย ฝ่ายเจ้าทั% งหลาย
ทุกคนจงไปปรนนิบัติรูปเคารพ
ของเจ้าเดี`ยวนี%  และต่อไปถ้าเจ้า
ไม่ฟังเรา แต่ชื�ออันบริสุทธิ= ของ
เรานั% นเจ้าอย่ากระทาํให้มลทิน
อี กด้ วยของถวายและด้ วยรู ป
เคารพของเจ้า
40 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า ด้วยว่าบนภูเขาบริสุทธิ=
ของเรา คือภูเขาสูงของอิสรา-
เอล บรรดาวงศ์วานทั% งหมด
ของอิสราเอลจะปรนนิบัติเราใน
แผ่นดินนั%น เราจะโปรดเขา ณ
ที�นั� น ณ ที�นั� นเราจะเรียกของ
ถวายของเจ้า และผลรุ่นแรก
แห่งเครื� องบูชาของเจ้า กับ
เครื� องถวายบูชาอันบริสุทธิ= ทั% ง
สิ% นของเจ้า
41 เมื� อเรานาํ เจ้ าออกมาจาก
ชาติทั% งหลาย และรวบรวมเจ้า
ออกมาจากประเทศที�เจ้ากระจัด
กระจายไปอยู่นั% น เราจะโปรด
เจ้าดั� งเป็นกลิ� นที� พอใจของเรา
และเราจะสาํแดงความบริสุทธิ=
ของเราท่ามกลางเจ้าต่อหน้าต่อ
ตาประชาชาติทั%งหลาย
42 และเจ้าจะทราบว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์ ในเมื� อเรานาํเจ้า
เข้าในแผ่นดินอิสราเอล อันเป็น
ประเทศซึ� งเราปฏิญาณไว้ว่าจะ
ให้แก่บรรพบุรุษของเจ้า

เอเสเคียล KP

(JH) อสค KP:JL; อมส R:R-FP (JN) ฮชย K:FH (JO) อพย JK:Q; กดว FF:F-JJ
(JQ) ลนต KQ:JK; ยรม JJ:FJ (JL) กดว FH:KL-JP (JR) วนฉ FP:FH; K พกษ J:FJ
(HP) สดด K:O; อสย K:K-J (HF) ปฐก L:KF; ลนต F:R (HK) ยรม KH:Q; ยน FQ:J
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43 ณ ที�นั� นเจ้าจะระลึกถึงวิถี
ทางและการกระทาํทั% งสิ% นของ
เจ้า ซึ� งได้กระทาํให้เจ้าเป็น
มลทิน และในสายตาของเจ้า
เอง เจ้าจะเกลียดชังตัวของเจ้า
เพราะความชั�วทั% งหลายซึ�งเจ้าได้
กระทาํนั%น
44 โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย
เมื�อเราได้กระทาํกับเจ้าด้วยเห็น
แก่นามของเรา มิใช่ตามทางอัน
ชั� วของเจ้า หรือตามการกระทาํ
ที� เสื� อมทรามของเจ้า แล้วเจ้า
จึงจะทราบว่าเราคือพระเยโฮ-
วาห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% แหละ"

คําอุปมาเรื	องถิ	นใต้
45 และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มายังข้าพเจ้าว่า
46 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมุ่ง
หน้ าไปทางทิ ศใต้ และเทศนา
กล่าวโทษพวกถิ�นใต้ จงพยา-
กรณ์ต่อแดนป่าไม้ที�ในถิ�นใต้
47 จงกล่าวแก่ป่าไม้แห่งถิ� นใต้
ว่า จงฟังพระวจนะของพระเย-
โฮวาห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี% ว่า ดูเถิด เราจะก่อ
ไฟไว้ในเจ้า มันจะเผาผลาญ
ต้นไม้เขียวและต้นไม้แห้งทุกต้น
ที�อยู่ในเจ้าเสีย จะดับเปลวเพลิง
อันลุกโพลงนั% นไม่ได้ และดวง
หน้าทุกหน้าตั% งแต่ทิศใต้จนทิศ
เหนือจะถูกไฟลวก

48 เนื% อหนังทั% งสิ% นจะเห็นว่าเรา
คือพระเยโฮวาห์ ผู้ ได้ก่อไฟนั% น
ผู้ใดจะดับกไ็ม่ได้"
49 แล้วข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า "องค์
พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า เจ้า
ข้า เขาทั% งหลายกาํลังกล่าวถึง
ข้าพระองค์ว่า เขาไม่ใช่เป็นคน
สร้างคาํอุปมาดอกหรือ"

ดาบของพระเยโฮวาห์

21
พระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มายังข้าพเจ้าว่า

2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมุ่ ง
หน้าของเจ้าต่อสู้ เยรูซาเลม็ และ
เทศนากล่าวโทษสถานบริสุทธิ=
ทั% งหลาย และจงพยากรณ์กล่าว
โทษแผ่นดินอิสราเอล
3และกล่าวแก่แผ่นดินอิสราเอล
ว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี% ว่า ดู
เถิด เราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า และ
เราจะชักดาบของเราออกจากฝัก
และเราจะขจัดทั% งคนชอบธรรม
และคนชั�วออกจากเจ้าเสีย
4ดังนั% นจงดูเถิดว่าเราจะตัดเอา
ทั% งคนชอบธรรมและคนชั� วออก
จากเจ้าเสีย เพราะฉะนั% นดาบ
ของเราจะออกจากฝั กไปต่อสู้
เนื% อหนังทั% งสิ% นจากทิศใต้ถึงทิศ
เหนือ
5เพื�อเนื% อหนังทั% งสิ% นจะทราบว่า
เราคือพระเยโฮวาห์ ได้ ชักดาบ
ของเราออกจากฝักแล้ว และจะ
ไม่เกบ็ใส่ฝักอีก

เอเสเคียล KP, KF

(HJ) อสค O:R (HH) สดด QR:R; อฟ F:O (HO) พบญ JK:K (HQ) พบญ JK:KK
(HL) พบญ KR:KH; K พศด Q:KP (HR) มธ FJ:FJ; ยน FO:KN (K) กจ O:FJ; อฟ O:FR
(J) ยรม KF:FJ; นฮม K:FJ (H) อสค O:FF-FH; Q:K (N) กดว FH:KF-KJ; พบญ KR:KH
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6บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เพราะ
ฉะนั% นจงถอนหายใจ ถอนหาย
ใจด้วยความระทมใจและความ
ขมขื�นต่อหน้าต่อตาเขาทั%งหลาย
7และเมื� อเขาทั% งหลายกล่าวแก่
เจ้าว่า `ทาํไมเจ้าถอนหายใจ'
เจ้าจงกล่าวว่า `เพราะเรื� องข่าว
นั% น เมื� อข่าวนั% นมาถึงหัวใจทุก
ดวงจะละลายและมือทั% งสิ% นจะ
อ่อนเปลี% ยไป และบรรดาจิต
วิญญาณจะแน่นิ�งไป และหัวเข่า
ทุกเข่าจะอ่อนเปลี% ยดั�งนํ%า ดูเถิด
ข่าวนั%นมาถึงและจะสาํเรจ็' องค์
พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี%
แหละ"

พระเจ้าทรง
ลบัดาบของพระองค์

ใหค้ม
8พระวจนะของพระเยโฮวาห์มา
ยังข้าพเจ้าอีกว่า
9"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยา-
กรณ์และกล่าวว่า พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี% ว่า ดาบเล่มหนึ�ง ดาบ
เล่มหนึ�งซึ�งเขาลับให้คม และขัด
มันด้วย
10 ลับให้คมเพื�อจะเข่นฆ่า ขัด
มันไว้เพื�อจะให้วาววับ เราจะร่า
เริงหรือ ดาบนั% นได้ประมาท
ไม้ เรี ยวแห่ งบุ ตรชายของเรา
เหมือนต้นไม้ทุกอย่าง
11 เพราะฉะนั%น จึงมอบดาบให้
ขัดมัน เพื�อจะถือไว้ได้ ดาบนั%น

คมแล้วและขัดมัน เพื�อจะมอบ
ไว้ในมือของผู้ฆ่า
12 บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงร้อง
ไห้และครํ�าครวญเถิด เพราะ
เป็นเรื� องต่อสู้ กับประชาชนของ
เรา และต่อสู้ กับบรรดาเจ้านาย
ของอิสราเอล ความหวาดผวา
เพราะเหตุดาบนั% นจะอยู่ เหนือ
ประชาชนของเรา เพราะฉะนั% น
จงตีที�โคนขาของเจ้าเถิด
13 เพราะมีการทดลอง และ
อะไรเล่ าถ้ าดาบได้ ดู หมิ� นไม้
เรียวนั%น กจ็ะไม่มีอีก องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี%
14 บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เพราะ
ฉะนั%นจงพยากรณ์เถิด จงตบมือ
และปล่อยให้ดาบลงมาสองครั% ง
เออ สามครั%ง คือดาบสาํหรับคน
เหล่านั% นที� จะถูกฆ่า เป็นดาบ
ของพวกผู้ยิ�งใหญ่ที�ถูกฆ่า ซึ�งได้
เข้าไปในห้องส่วนตัว
15 เพื� อว่าใจของเขาจะละลาย
และเพื�อซากปรักหักพังของเขา
จะทวีคูณขึ% นอีก เราได้จ่อดาบ
นั%นไปที�ประตูเมืองทั% งหลายของ
เขาแล้ว เออ ทาํให้วาววับ เขา
ใส่ฝักเพื�อจะเข่นฆ่า
16 รวมกันเข้ามา ไปทางขวา
เรียงแถว แล้วไปทางซ้าย ไม่ว่า
หน้าของเจ้ามุ่งไปทางไหน
17 เราจะตบมือของเราด้วยและ
เราจะระบายความโกรธของเรา

เอเสเคียล KF

(O) อสค KF:FK (Q) K พกษ KF:FK; อสย Q:K (R) พบญ JK:HF-HK; โยบ KP:KN
(FP) ยรม HO:H (FF) อสค KF:FR (FK) ยรม KN:JH; ยอล F:FJ (FJ) โยบ R:KJ
(FH) กดว KH:FP (FN) ยรม FQ:KQ; อสค KF:Q (FO) ปฐก FJ:R (FQ) กดว KH:FP
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จนหมด เราคือพระเยโฮวาห์ได้
ลั�นวาจาแล้ว"

จะไม่มีกษตัริยใ์นอิสราเอล
จนกว่าพระผูช่้วยใหร้อด

เสด็จมา
18 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มายังข้าพเจ้าอีกว่า
19 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จง
ขีดทางไว้สองทางให้ดาบแห่ง
กษัตริย์บาบิโลนเข้ามา ทั% งสอง
ทางให้ออกมาจากแผ่นดินเดียว
กัน และจงทาํป้ายบอกทาง จง
ทาํไว้ที�หัวถนนที�เข้าไปหากรุง
20 ทาํทางหนึ� งให้ดาบมายังรับ-
บาห์แห่งคนอัมโมน และมายัง
ยูดาห์ในเยรูซาเลม็เมืองที�มีกาํ-
แพง
21 เพราะว่ากษัตริย์บาบิโลนยืน
อยู่ที� ทางแพร่ง อยู่ที� หัวถนน
สองถนน กาํหนดหาคาํทาํนาย
ท่านเขย่าลูกธนู และปรึกษา
เทราฟิม ท่านมองดูที�ตับ
22 ในมือข้างขวา ท่านมีสลาก
เยรู ซาเล็มเพื� อตั% งนายทหาร
เพื�อจะให้อ้าปากในการฆ่า เพื�อ
ส่งเสียงตะโกน เพื�อวางเครื� อง
ทะลวงกาํแพงเข้าที� ประตูเมือง
เพื� อก่อเชิงเทินและก่อกาํแพง
ล้อม
23 และจะเป็นเหมือนคาํทาํนาย
เท็จสาํหรับคนเหล่านั% นในสาย
ตาของเขา คือคนเหล่านั%นที�ให้

สัตย์ปฏิญาณแล้ว แต่ท่านจะ
ระลึกถึงความชั� วช้า เพื�อเขาทั% ง
หลายจะถูกจับเอาไป
24 เพราะฉะนั% น องค์พระผู้
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า
เพราะว่าเจ้าได้กระทาํความชั� ว
ช้าของเจ้าให้เราระลึกได้ โดย
การละเมิดของเจ้าที�เผยออก จน
บาปของเจ้าปรากฏในการกระ-
ทาํทั%งสิ% นของเจ้า เราได้ระลึกถึง
เจ้า เจ้าจึงต้องถูกจับเอาไปด้วย
มือ
25 และเจ้า ผู้ ชั� วที� ลามกคือ
เจ้านายอิสราเอลเอ๋ย ผู้ที� วัน
กาํหนดมาถึงแล้ว คือเวลาแห่ง
การลงโทษความชั� วช้ าครั% งสุด
ท้าย
26 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า จงปลดผ้าโพก และ
ถอดมงกุฎออกเสีย สิ�งต่างๆจะ
ไม่คงอยู่อย่างที� เคยเป็น ให้ยก
ย่องคนที�ตํ�า ขึ% น และให้กดคน
ที�สูงลง
27 เราจะกระทาํ ให้ เป็ นที� พั ง
ทลาย พังทลาย พังทลาย และ
จะไม่มี เลยจนกว่าผู้ มีสิทธิ= อัน
ชอบธรรมจะมาถึง และเราจะ
ประทานให้แก่ท่านผู้นั%น
28 บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย และเจ้า
จงพยากรณ์และกล่าวว่า องค์
พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี%
เกี� ยวกับคนอัมโมน และเกี� ยว

เอเสเคียล KF

(FR) อสค H:F-J (KP) พบญ J:FF (KF) สภษ FO:JJ (KK) อพย JK:FQ-FL; ยชว O:FP
(KJ) K พกษ KH:KP; ยรม NK:J (KH) ยรม K:JH; ฮชย H:K (KN) K พศด JO:FJ
(KO) K พกษ KN:O; ยรม FJ:FL (KQ) ฮกก K:KF-KK (KL) ยรม HR:F-N; อมส F:FJ-FN
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กั บเรื� องน่ าตาํ หนิ ของเขาทั% ง
หลายว่า ดาบเล่มหนึ�ง ดาบเล่ม
หนึ� งถูกชักออก เขาขัดมันเพื�อ
การเข่นฆ่า เขาให้มันดื� มโลหิต
เพราะมันวาววับ
29 ขณะเมื� อเขาเห็นนิมิตเทจ็มา
บอกท่าน ขณะเมื�อเขาให้คาํทาํ-
นายมุสาแก่ท่าน เพื�อจะวางท่าน
ไว้บนคอของผู้ชั� วที� ถูกฆ่า เวลา
กาํหนดของเขามาถึงแล้ว คือ
เวลาแห่งการลงโทษความชั� วช้า
ครั%งสุดท้าย
30 เราจะให้ดาบกลับเข้าฝักอีก
หรือ เราจะพิพากษาเจ้าใน
สถานที�ที� เจ้าถูกสร้างขึ% น ใน
แผ่นดินดั% งเดิมของเจ้า
31 เราจะเทความกริ% วของเรา
เหนือเจ้า และเราจะพ่นเจ้าด้วย
ไฟแห่งความพิโรธของเรา และ
เราจะมอบเจ้าไว้ในมือของคน
เขลา ผู้มีฝีมือในการทาํลาย
32 เจ้าจะเป็นฟืนไว้ใส่ไฟ โลหิต
ของเจ้าจะอยู่กลางแผ่นดิน จะ
ไม่มีใครจดจาํเจ้าไว้อีก เพราะ
เราคือพระเยโฮวาห์ได้ลั� นวาจา
แล้ว"
บรรดาความบาปของอิสราเอล

22
พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีก

ว่า
2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ตัวเจ้าจะ
พิพากษาหรือ เจ้าจะพิพากษา

เมืองที� แปดเปื% อนด้วยโลหิตนั% น
หรือ เจ้าจงสาํแดงให้เมืองนั% น
เห็นสิ�งที� น่าสะอิดสะเอียนทั%งสิ% น
ของเธอ
3เจ้าจงกล่าวว่า องค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า นี�
เป็นเมืองที� ทาํให้โลหิตตกอยู่ที�
กลางตนเองเพื�อให้เวลากาํหนด
ของตนมาถึง และเป็นเมืองที�ทาํ
รูปเคารพไว้ให้ตัวมลทินไป
4เจ้ามีความชั� วด้วยโลหิตที� เจ้า
กระทาํให้ตกนั% น และมลทิน
ไปด้วยรูปเคารพที� เจ้ากระทาํไว้
และเจ้าได้นาํให้เวลาของเจ้าเข้า
มาใกล้ เวลากาํหนดแห่งปีของ
เจ้ามาถึงแล้ว เพราะฉะนั%นเราจึง
กระทาํเจ้าให้เป็นที�ประณามกัน
แก่ประชาชาติ และเป็นที� เย้ย
หยันแก่ประเทศทั%งหลาย
5ผู้ที�อยู่ใกล้และที�อยู่ไกลเจ้าจะ
เย้ยหยันเจ้า ผู้ เป็นเมืองที� เสีย
ชื�อและเตม็ด้วยความโกลาหล
6ดูเถิด เจ้านายแห่งอิสราเอล
ทุกคนซึ� งอยู่ ในเจ้าก็โน้มไปใน
ทางที�ทาํให้โลหิตตกตามอาํนาจ
ของเขา
7บิดามารดาถูกเหยียดหยามอยู่
ในเจ้า คนต่างด้าวที�อาศัยอยู่ก็
ถูกเบียดเบียนอยู่ท่ามกลางเจ้า
ลูกกาํพร้าพ่อและหญิงม่ายก็ถูก
ข่มเหงอยู่ในเจ้า
8 เจ้าได้ดูหมิ� นสิ� งบริสุทธิ= ของ

เอเสเคียล KF, KK

(KR) อสค FK:KH (JP) ยรม HQ:O-Q (JF) นฮม F:O (JK) มลค H:F; มธ J:FP, FK
(K) K พกษ KF:FO (J) ศฟย J:J (H) K พกษ KF:FO; มธ KJ:JK-JJ (N) ยรม FN:K-J
(O) นหม R:JH; อสย F:KJ (Q) อพย KF:FQ; ลนต KP:R (L) ลนต FR:JP; อมส L:H-O
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เรา และลบหลู่ วันสะบาโตทั% ง
หลายของเรา
9ในเจ้ามีคนกล่าวร้ายเพื�อจะทาํ
ให้โลหิตตก และมีคนในเจ้าที�
รับประทานบนภูเขา มีคนกระ-
ทาํอุจาดลามกท่ามกลางเจ้า
10 ในเจ้ามีชายบางคนได้ เห็น
ความเปลือยของบิดาเขา ใน
เจ้ามีคนที�กระทาํหยามเกียรติผู้
หญิงที�ยังมีมลทินเพราะมีประจาํ
เดือน
11 คนหนึ� งกระทาํการอั นน่ า
สะอิ ดสะเอี ยนกั บภรรยาของ
เพื� อนบ้าน อีกคนหนึ� งกระทาํ
ให้ลูกสะใภ้ของตนเป็นมลทิน
อย่างชั� วช้าลามก และอีกคน
หนึ� งในพวกเจ้ ากระทาํหยาม
เกียรติน้องสาวของเขาเอง คือ
ลูกสาวของบิดาของตน
12 ในเจ้ ามี คนรับสิ นบนเพื� อ
กระทาํให้โลหิตตก เจ้าเอา
ดอกเบี% ยและเอาเงินเพิ�มและทาํ
กาํไรจากเพื� อนบ้านของเจ้าโดย
การบีบบังคับ และเจ้าได้ลืมเรา
เสีย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% แหละ
13 ดูเถิด เพราะฉะนั% นเราได้
ฟาดมื อของเราลงบนผลกาํไร
อธรรมที�เจ้าได้ และลงบนโลหิต
ที�อยู่ในหมู่พวกเจ้าทั%งหลาย
14 ใจเจ้าจะทนได้หรือ และมือ
ของเจ้าจะแขง็แรงอยู่หรือ ในวัน

ที� เราจะเอาเรื� องกับเจ้า เรา
คือพระเยโฮวาห์ได้ลั� นวาจาแล้ว
และเราจะกระทาํ
15 เราจะให้เจ้ากระจัดกระจาย
ไปในหมู่ประชาชาติ และกระ-
จายเข้ าไปตามประเทศต่ างๆ
และเราจะเผาเอาความโสโครก
ออกจากเจ้าเสีย
16 เจ้าจะได้มรดกของเจ้าเพราะ
ตัวเจ้าเองท่ามกลางสายตาของ
ประชาชาติ และเจ้าจะรู้ว่าเราคือ
พระเยโฮวาห์"

อิสราเอลเป็นขี* โลหะ
(ความโสโครก) ในเตาหลอม
17 และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มายังข้าพเจ้าว่า
18 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย สาํหรับ
เราวงศ์วานอิสราเอลกลายเป็นขี%
โลหะ เขาทั%งสิ% นเป็นทองสัมฤทธิ=
ดีบุก เหล็ก และตะกั� วในเตา
หลอม เขาเป็นขี% โลหะเงินไป
หมด
19 เพราะฉะนั% น องค์พระผู้
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า
เพราะว่าเจ้ าเป็นขี% โลหะไปเสีย
ทั%งสิ% นแล้ว เพราะฉะนั%น ดูเถิด
เราจะรวบรวมเจ้าไว้ท่ ามกลาง
เยรูซาเลม็
20 อย่างที� คนเขารวบรวมเงิ น
ทองสัมฤทธิ=และเหลก็ และตะ-
กั�วและดีบุกไว้ในเตาหลอม เพื�อ
เอาไฟเป่าให้มันละลาย ดัง

เอเสเคียล KK

(R) อพย KP:FO (FP) ปฐก JN:KK (FF) อสค FL:FF (FK) อพย KJ:Q-L; พบญ FO:FR
(FJ) กดว KH:FP (FH) โยบ HP:R (FN) ลนต KO:JJ; พบญ H:KQ (FO) อสค Q:KH
(FL) สดด FFR:FFR; อสย F:KK (FR) มคา H:FK; มธ FJ:HP (KP) ยรม H:FF-FK
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นั% นเราจะรวบรวมเจ้าด้วยความ
กริ% วและด้วยความพิโรธของเรา
และเราจะใส่เจ้ารวมไว้ให้เจ้าละ
ลาย
21 เราจะรวบรวมเจ้า และเอา
เพลิงแห่งความพิโรธของเราพ่น
เจ้า และเจ้าจะละลายอยู่ท่าม-
กลางนั%น
22 เงินละลายอยู่ ในเตาหลอม
ฉันใด เจ้าทั%งหลายจะละลายอยู่
ท่ามกลางเพลิงฉันนั% น และเจ้า
จะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์
ได้เทความกริ% วของเราลงเหนือ
เจ้า"

บรรดาปุโรหิต เจ้านาย
ผูพ้ยากรณแ์ละประชาชน

ไดก้ระทําบาปแลว้
23 และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มายังข้าพเจ้าว่า
24 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพูด
กับแผ่นดินนั% นว่า เจ้าเป็นแผ่น
ดินที�ไม่ได้รับการชาํระ หรือฝน
มิได้ชะในวันแห่งพระพิโรธ
25 มี การวางแผนร้ ายระหว่ าง
พวกผู้พยากรณ์ท่ามกลางแผ่น
ดินนั%น เป็นเหมือนสิงโตคาํราม
ฉีกเหยื�ออยู่ เขาทั%งหลายกินชีวิต
มนุษย์ เขาริบทรัพย์สมบัติและ
สิ� งประเสริฐไป เขาได้กระทาํ
ให้ เกิดหญิงม่ ายมี ขึ% นมากมาย
ท่ามกลางแผ่นดินนั%น
26 ปุ โรหิ ตของเขาได้ ละเมิ ด

ราชบัญญัติของเรา และได้ลบ-
หลู่ สิ� งบริสุทธิ= ของเรา เขามิได้
แยกแยะความแตกต่างระหว่าง
สิ�งที�บริสุทธิ=และสิ�งสามัญ เขามิ
ได้แสดงให้ เห็นความแตกต่าง
ระหว่างของมลทินและของสะ-
อาด เขาได้ซ่อนนัยน์ตาของเขา
ไว้จากวันสะบาโตของเรา ดังนั%น
แหละเราจึงถูกลบหลู่ ท่ามกลาง
เขาทั%งหลาย
27 เจ้านายในท่ามกลางแผ่นดิน
เป็นเหมือนสุนัขป่าที� ฉีกเหยื� อ
ทาํให้โลหิตตก ทาํลายชีวิตเพื�อ
จะเอากาํไรที�อสัตย์
28 และผู้พยากรณ์ของแผ่นดิน
นั%นกฉ็าบด้วยปูนขาว ให้เขาเห็น
นิมิตเทจ็ และให้คาํทาํนายมุสา
แก่เขา โดยกล่าวว่า `องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ' ใน
เมื�อพระเยโฮวาห์มิได้ตรัสเลย
29 ประชาชนแห่งแผ่นดินกระ-
ทาํการบีบคั% นและกระทาํโจร-
กรรม เออ เขาบีบบังคับคนยาก
จนและคนขัดสน และบีบคั%นคน
ต่างด้าวอย่างอยุติธรรม
30 และเรากแ็สวงหาสักคนหนึ� ง
ในพวกเขาซึ� งจะสร้างรั% วต้นไม้
และยืนอยู่ในช่องโหว่ต่อหน้าเรา
เพื�อแผ่นดินนั%น เพื�อเราจะมิได้
ทาํลายมันเสีย แต่กห็าไม่ได้สัก
คนเดียว
31 ฉะนั%นเราจึงเทความกริ% วของ

เอเสเคียล KK

(KF) อสค FN:O-Q; นฮม F:O (KK) ฮชย N:FP; วว FO:F (KH) K พศด KL:KK; อสย F:N
(KN) F พกษ KK:FF; ยรม N:JP-JF (KO) F ซมอ K:FK-FQ (KQ) ฮชย Q:F-Q; มคา J:K
(KL) ยรม L:FP-FF (KR) อสย N:Q (JP) อสย NR:FO; ยรม N:F (JF) อสค KK:KF-KK
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เราลงเหนือเขา เราได้เผาผลาญ
เขาด้วยเพลิงพิโรธของเรา เรา
ได้ตอบสนองตามการประพฤติ
ของเขาเหนือศีรษะเขา องค์
พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี%
แหละ"

คําอุปมาเรื	อง
พี	สาวนอ้งสาวสองคน

23
พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีก

ว่า
2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย มีผู้หญิง
สองคน เป็นบุตรสาวมารดา
เดียวกัน
3 เธอเล่นชู้ในอียิปต์ เธอเล่นชู้
ตั% งแต่สาวๆ ณ ที�นั%นถันของเธอ
ถูกเคล้าคลึง และอกพรหมจารี
ของเธอกถู็กจับต้อง
4คนพี� ชื� อโอโฮลาห์และโอโฮลี-
บาห์เป็นชื�อน้องสาว ทั% งสองมา
เป็นของเรา ทั%งสองเกิดบุตรชาย
หญิง เรื�องชื�อนั%น โอโฮลาห์คือ
สะมาเรีย และโอโฮลีบาห์คือ
เยรูซาเลม็
5 โอโฮลาห์ เล่นชู้ เมื� อเธอเป็น
ของเรา เธอลุ่มหลงพวกคนรัก
ของเธอ คืออัสซีเรียเพื� อนบ้าน
ของเธอ
6ซึ�งแต่งกายสีม่วง และเป็นเจ้า
เมืองและผู้บังคับบัญชา ทุกคน
เป็นชายหนุ่มที�พึงปรารถนา พล
ม้าขี�ม้า

7 เธอเล่นชู้กับคนเหล่านี%  ซึ� ง
เป็นบุคคลที� คัดเลือกแล้วของ
อัสซีเรียทุกคน และเธอกก็ระทาํ
ตัวให้ เป็นมลทินด้วยรูปเคารพ
ของทุกคนที�เธอลุ่มหลงนั%น
8 เธอมิได้เลิกการเล่นชู้ ซึ� งเธอ
ได้นาํมาจากอียิปต์ เพราะว่า
เมื�อยังสาวอยู่คนหนุ่มก็เข้านอน
กับเธอ และจับต้องอกพรหม-
จารีของเธอ และเทราคะของเขา
ให้แก่เธอ
9เพราะฉะนั% นเราจึงมอบเธอให้
ตกอยู่ ในมือพวกคนรักของเธอ
คือในมือคนอัสซีเรียซึ� งเธอลุ่ ม
หลงนั%น
10 ผู้ เหล่ านี% เผยความเปลื อย
เปล่าของเธอ เขาจับบุตรชาย
หญิงของเธอ และฆ่าเธอเสีย
ด้วยดาบ เธอจึงเป็นคาํเยาะเย้ย
ท่ามกลางผู้หญิงทั% งหลาย ใน
เมื�อได้พิพากษาลงโทษเธอแล้ว
11 เมื� อโอโฮลีบาห์น้องสาวของ
เธอเห็นเช่นนั%น เธอกท็รามเสีย
ยิ�งกว่าพี�สาวในเรื�องการลุ่มหลง
และในการเล่นชู้ซึ� งทรามเสียยิ� ง
กว่าพี�สาว
12 เธอลุ่ มหลงอั สซี เรี ยเพื� อน
บ้านของเธอ เจ้าเมืองและผู้บัง
คับบัญชา ซึ�งแต่งเกราะเตม็ พล
ม้าขี� ม้า ทุกคนเป็นชายหนุ่มที�
พึงปรารถนา
13 และเราเห็นว่าเธอมีมลทิน

เอเสเคียล KK, KJ

(K) อสค FO:HH (J) ลนต FQ:Q; พบญ KR:FO (H) F พกษ FK:KP (N) F พกษ FH:R
(O) อสค KJ:FK-FN (Q) ปฐก FP:KK (L) อพย JK:H; F พกษ FK:KL (R) K พกษ FN:KR
(FP) ฮชย K:J (FF) ยรม J:L; อสค FO:HQ-NF (FK) K พกษ FO:Q (FJ) ฮชย FK:F-K
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เสียแล้ว เธอทั% งสองก็เดินทาง
เดียวกัน
14 แต่เธอยังเล่นชู้ ยิ� งขึ% น เมื� อ
เธอเห็นรูปคนอยู่บนผนัง เป็น
รูปคนเคลเดียเขียนด้วยสีแดง
เข้ม
15 มีเข็มขัดคาดเอว มีผ้าโพก
ศีรษะชายห้อยอยู่ ทุกคนเป็น
เหมือนนายทหาร เป็นรูปชาว
บาบิโลน ซึ�งแผ่นดินเดิมของเขา
คือเคลเดีย
16 เมื� อเธอเห็นรูปนั% นก็ลุ่ มหลง
เขาเสียแล้ว และส่งผู้สื� อสารไป
หาเขาที�เคลเดีย
17 ชาวบาบิโลนก็มาหาเธอถึ ง
เตียงรัก และเขาก็กระทาํให้
เธอเป็นมลทินด้วยราคะของเขา
หลั งจากที� เธอโสโครกกั บเขา
แล้ว จิตใจเธอกเ็บื�อหน่าย
18 เมื� อเธอได้ทาํการเล่นชู้ เสีย
อย่างเปิดเผย และเธอสาํแดง
ความเปลือยเปล่าของเธอ จิตใจ
เรากเ็บื�อหน่ายเธอ อย่างที�จิตใจ
เราเบื�อหน่ายพี�สาวของเธอ
19 ถึงกระนั% นเธอยังทวีการเล่น
ชู้ของเธอขึ% นอีก โดยหวนระลึก
ถึงเมื� อครั% งยังสาวอยู่ เมื� อเธอ
เล่นชู้อยู่ในแผ่นดินอียิปต์
20 เธอลุ่ มหลงชู้ ของเธอที� นั� น
ลาํเนื% อของเขาก็เหมือนของลา
และของของเขากเ็หมือนของม้า
21 ดังนี% แหละ เจ้าก็อาลัยใน

ราคะเมื�อเจ้ายังสาวอยู่ เมื�อคน
อียิปต์จับต้องอกของเจ้า และ
เคล้าคลึงหัวนมสาวของเจ้า"
22 เพราะฉะนั%น โอ โอโฮลีบาห์
เอ๋ย  องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า "ดูเถิด เราจะเร้าคน
รักที� จิตใจเจ้าเบื� อหน่ายแล้วนั% น
ให้มาสู้ เจ้า และเราจะนาํเขามาสู้
เจ้าจากทุกด้าน
23 มีคนบาบิโลน และคนเคล-
เดียทั%งสิ% น เปโขดและโชอา และ
โคอา ทั%งคนอัสซีเรียทั% งสิ% นด้วย
เป็นคนหนุ่มที�พึงปรารถนา เจ้า
เมือง ผู้บังคับบัญชาทั%งสิ% น เป็น
นายทหารและผู้มีชื� อเสียง ทุก
คนขี�ม้า
24 เขาจะมาต่อสู้ เจ้า มีรถรบ
เกวียนและล้อเลื�อน และชนชาติ
ทั% งหลายเป็นอันมาก เขาจะตั% ง
ตนต่อสู้ เจ้าทุกด้าน ด้วยดั% งและ
โล่และหมวกเหล็ก และเราจะ
มอบการพิพากษาต่อหน้ าเขา
และเขาทั% งหลายจะพิพากษาเจ้า
ตามหลักการพิพากษาของเขา
ทั%งหลาย
25 และเราจะมุ่ งความร้อนรน
ของเราต่อสู้ เจ้า และเขาจะกระ-
ทาํกับเจ้าด้วยความเกรี% ยวกราด
เขาจะตัดจมูกและตัดหูของเจ้า
ออกเสีย และผู้ที�รอดตายจะล้ม
ลงด้วยดาบ เขาจะจับบุตรชาย
และบุตรสาวของเจ้า และคนที�

เอเสเคียล KJ

(FH) อสค L:FP (FN) F ซมอ FL:H (FO) ปฐก J:O (FQ) ปฐก FP:FP; K ซมอ FJ:FN
(FL) อสย J:R; ยรม L:FK (FR) อสค KJ:FH (KP) อสค FO:KP (KK) ฮบก F:O-FP
(KJ) K พกษ KP:FH-FQ (KH) ยรม HQ:J; นฮม K:J-H (KN) อพย JH:FH; พบญ KR:KP
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รอดตายของเจ้าจะถูกเผาด้วย
ไฟ
26 เขาจะถอดเอาเสื% อของเจ้ า
ออก และนาํเอาเครื�องรูปพรรณ
งามๆของเจ้าไปเสีย
27 เราจะให้ราคะและการเล่นชู้
ซึ� งเจ้านาํมาจากแผ่นดินอียิปต์
สูญสิ% นลง เพื� อเจ้าจะมิได้เงย
หน้าขึ% นดูคนอียิปต์ และระลึก
ถึงเขาอีกต่อไป
28 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี% ว่า ดูเถิด เรา
จะมอบเจ้าไว้ในมือของผู้ที� เจ้า
เกลียดชัง ในมือของผู้เหล่านั% น
ที�จิตใจเจ้าเบื�อหน่าย
29 และเขาทั% งหลายจะกระทาํ
กับเจ้าด้วยความเกลียดชัง และ
จะริบเอาบรรดาผลแห่งการงาน
ของเจ้าไปเสีย และจะทิ% งเจ้าไว้
ให้เปลือยเปล่าและล่อนจ้อน จะ
ต้องเปิดเผยความเปลือยเปล่า
ราคะและการเล่นชู้ของเจ้า
30 เราจะกระทาํสิ� งเหล่ านี% แก่
เจ้า เพราะเจ้าเล่นชู้ตามประชา
ชาติ และเพราะเจ้ากระทาํตัว
ของเจ้าให้มั วหมองไปด้วยรูป
เคารพของเขาทั%งหลาย
31 เจ้ าดาํ เนิ นตามทางแห่ งพี�
สาวของเจ้า เพราะฉะนั% นเราจะ
มอบถ้วยของเธอใส่มือเจ้า
32 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า เจ้าจะต้องดื�มจาก

ถ้วยของพี� สาวเจ้า ซึ� งลึกและ
ใหญ่ เจ้าจะเป็นที� หัวเราะเยาะ
และถูกสบประมาท เพราะถ้วย
นั%นจุมาก
33 เจ้าจะเต็มไปด้วยความมึน
เมาและความเศร้ าโศกเสี ยใจ
ด้ วยถ้ วยแห่ งความน่ าสะพรึ ง
กลั วและการรกร้ างว่ างเปล่ า
ถ้วยแห่งสะมาเรียพี�สาวของเจ้า
34 เจ้าจะดื� มและดื� มจนเกลี% ยง
เจ้ าจะแทะเศษถ้ วยและฉีกอก
ของเจ้าเสีย เพราะเราได้ลั� น
วาจาแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี% แหละ
35 เพราะฉะนั% น องค์พระผู้
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า
เพราะเจ้าลืมเราและเหวี� ยงเรา
ไปไว้เบื% องหลังเจ้าเสีย เพราะ
ฉะนั% นเจ้ าจงรับโทษราคะและ
การเล่นชู้ของเจ้าเถิด"
36 พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้า
ยิ� งกว่านั% นอีกว่า "บุตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย เจ้าจะพิพากษา
โอโฮลาห์และโอโฮลี บาห์หรือ
จงประกาศให้ เขาทราบถึ งการ
กระทาํอันน่าสะอิดสะเอียนของ
เขา
37 เพราะว่ าเธอได้กระทาํการ
ล่วงประเวณี และโลหิตอยู่ในมือ
ของเธอ เธอกระทาํการล่วง
ประเวณีกั บรูปเคารพของเธอ
และเธอยังถวายบุตรชายซึ� งเธอ

เอเสเคียล KJ

(KO) อสค KJ:KR (KQ) มคา N:FP-FH (KL) ยรม KF:Q-FP (KR) พบญ KL:HQ-NF
(JP) สดด FPO:JN-JL (JF) K พกษ KF:FJ (JK) สดด OP:J (JJ) ยรม KN:KQ
(JH) สดด QN:L; อสย NF:FQ (JN) ยรม K:JK (JO) F คร O:K-J (JQ) ฮชย F:K; J:F
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บังเกิ ดให้ แก่ เรานั% นให้ ลุ ยไฟ
เพื�อเผาผลาญเขาเสีย
38 ยิ�งกว่านั% นอีก เธอได้กระทาํ
เช่นนี% แก่เรา คือเธอได้กระทาํให้
สถานบริสุทธิ= ของเราเป็นมลทิน
ในวันเดียวกัน และลบหลู่ วัน
สะบาโตของเรา
39 คือขณะเมื� อเธอฆ่าลู กของ
เธอเป็นเครื�องบูชารูปเคารพ ใน
วั นนั% นเธอก็ เ ข้ ามาในสถาน
บริสุทธิ= ของเราและกระทาํสถาน
ที�นั%นให้เป็นมลทิน ดูเถิด เธอ
กระทาํสิ�งเหล่านี% ในนิเวศของเรา
40 ยิ�งกว่านั%นอีก เธอยังได้ให้ไป
หาผู้ชายมาจากเมืองไกล คือ
เธอใช้ผู้สื�อสารไปหา และดูเถิด
เขาก็มา เธอก็ชาํระตัวของเธอ
เธอทาตาของเธอ และแต่งกาย
ของเธอด้วยเครื�องประดับ เพื�อ
คนเหล่านั%น
41 เธอนั� งอยู่บนตั� งอันสูงศักดิ=
มีโต๊ะวางอยู่ข้างหน้า ซึ�งเป็นโต๊ะ
ที� เจ้าได้วางเครื� องหอมและนํ%า
มันของเรา
42 เสียงของประชาชนที� ปล่อย
ตัวก็ดังอยู่กับเธอพร้อมกับคน
สามัญ เขานาํคนเส-บามาจาก
ถิ� นทุรกันดารด้วย และเขาเอา
กาํ ไลมื อสวมที� มื อของผู้ หญิง
และสวมมงกุฎงามๆบนศีรษะ
ของเธอทั%งสอง
43 เราจึงกล่าวเรื�องเธอ ผู้ที�ร่วง

โรยโดยการล่วงประเวณีว่า เขา
ยังเล่นชู้กับเธอหรือ และเธอยัง
เล่นชู้กับเขาหรือ
44 เพราะชายเหล่านั% นยังเข้าหา
เธอ อย่างเดียวกับผู้ชายเข้าหา
หญิงที� เป็นโสเภณี ดังนั% นเขาก็
เข้าหาโอโฮลาห์กับโอโฮลีบาห์
ซึ�งเป็นหญิงมีราคะ
45 แต่คนชอบธรรมจะพิพากษา
เธอด้วยคาํพิพากษาอันควรตก
แก่หญิงผู้ล่วงประเวณี และด้วย
คาํพิพากษาอันควรตกแก่หญิงผู้
กระทาํให้โลหิตตก เพราะเธอ
เป็นหญิงล่วงประเวณี และ
เพราะโลหิตอยู่ในมือของเธอ
46 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี% ว่า จงนาํกองทัพมา
สู้ กับเธอทั% งสองนี%  และเราจะ
มอบเธอไว้แก่ความครั� นคร้าม
และการถูกริบ
47 และกองทัพจะเอาหินขว้าง
เธอ และฆ่าเธอเสียด้วยดาบ เขา
จะฆ่าบุตรชายหญิงของเธอ และ
เผาเรื อนทั% งหลายของเธอเสีย
ด้วยไฟ
48 ดังนี% แหละ เราจะให้ราคะใน
แผ่นดินนั% นสูญสิ% นเสียที เพื� อ
ผู้ หญิงทั% งหลายจะได้ รับความ
ตักเตือนและไม่ประพฤติราคะ
อย่างที�เจ้าได้กระทาํแล้วนั%น
49 ส่วนราคะของเจ้านั% นเจ้าจะ
ต้องรับโทษ และเจ้าจะต้องรับ

เอเสเคียล KJ

(JL) อสค Q:KP (JR) ยรม Q:L-FF (HP) K พกษ KP:FJ-FN (HF) สภษ Q:FO-FQ
(HK) อพย JK:O (HJ) อสร R:Q; สดด FPO:O (HH) อสค KJ:J (HN) ยรม N:FH; ฮชย O:N
(HO) ยรม KN:R (HQ) K พศด JO:FQ-FR (HL) มคา N:FF-FH; ศฟย F:J (HR) อสค Q:H
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โทษเรื�องการบูชารูปเคารพอย่าง
บาปหนาของเจ้า และเจ้าจะ
ทราบว่าเราคือองค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้า"
คําอุปมาเรื	องหมอ้นํ*าที	ตม้อยู่

24
เมื�อวันที�สิบเดือนที�สิบ
ปีที�เก้า พระวจนะของ

พระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า
2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเขียน
ชื� อของวันนี% ไว้ วันนี% ทีเดียว
กษัตริย์บาบิโลนล้อมเยรูซาเล็ม
ในวันนี% เอง
3และจงกล่าวคาํอุปมาแก่วงศ์
วานที�มักกบฏ และพูดกับเขาว่า
องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% ว่า จงตั% งหม้อไว้ ตั% งไว้ซิ เท
นํ%าใส่หม้อด้วย
4ใส่ชิ% นเนื% อเข้าไป เอาชิ% นเนื% อ
ดีๆ คือเนื% อโคนขาและเนื% อสัน
ขาหน้า เลือกกระดูกดีมาใส่ให้
เตม็
5 จงเลื อกแกะที� ดี ที� สุ ดมาตั ว
หนึ�ง ใช้กระดูกเหล่านั%นเป็นฟืน
ไว้ใต้นั%น จงต้มให้ดี เพื�อเคี�ยว
กระดูกที�อยู่ในนั%นด้วย
6เพราะฉะนั% น องค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า วิบัติแก่
กรุงที� ชุ่มโลหิต วิบัติแก่หม้อที�
ขึ% นสนิมข้างในและซึ� งสนิมมิได้
หลุดออกมา จงเอาเนื% อออกทีละ
ชิ% นๆ อย่าจับสลากเลย
7เพราะว่าโลหิตที� เธอกระทาํให้

ตกนั% นยังอยู่ท่ามกลางเธอ เธอ
วางไว้บนหิน เธอมิได้เทลงดิน
เพื�อเอาฝุ่ นกลบไว้
8 เราได้วางโลหิตที� เธอทาํให้ตก
นั% นไว้บนก้อนหิน เพื� อมิให้ปิด
โลหิตนั%นไว้ เพื�อเร้าความพิโรธ
และทาํการแก้แค้น
9เพราะฉะนั% น องค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า วิบัติแก่
กรุงที� ชุ่มโลหิต เราจะกระทาํให้
กองไฟนั%นใหญ่ขึ% นด้วย
10 จงสุมฟืนเข้าไปและก่อไฟขึ% น
ต้มเนื% อให้ดี แล้วปรุงแต่งให้
อร่อย และปล่อยกระดูกให้ไหม้
11 และวางหม้อเปล่าไว้บนถ่าน
เพื�อให้ทองสัมฤทธิ= นั% นร้อนและ
ไหม้ ให้ความโสโครกละลายเสีย
ในนั%น ให้สนิมของมันไหม้ไฟ
12 เธอกระทาํตัวของเธอเหนื�อย
ด้วยการมุสาต่างๆ สนิมที�หนา
ของเธอกไ็ม่หลุดออกไปจากเธอ
สนิมนั%นจะต้องอยู่ในไฟ
13 ราคะของเจ้าโสโครก เพราะ
ว่าเราได้ชาํระเจ้าแล้ว แต่เจ้าไม่
ชาํระตัว เจ้าจะไม่ถูกชาํระจาก
ความโสโครกของเจ้าอีกต่อไป
จนกว่าเราจะระบายความเกรี% ยว
กราดของเราออกเหนือเจ้ าจน
หมด
14 เราคือพระเยโฮวาห์ ได้ลั� น
วาจาแล้ว จะเป็นไปอย่างนั%น เรา
จะกระทาํเช่นนั%น เราจะไม่ถอย

เอเสเคียล KJ, KH

(F) อสค F:K (K) อสย JP:L-R (J) สดด QL:K (H) มธ Q:K (N) ยรม JR:O; วว FR:KP
(O) K พกษ KF:FO (Q) F พกษ KF:FR (L) พบญ JK:KF (R) นฮม J:F (FP) ยรม FQ:J
(FF) ยรม KF:FP (FK) อสย HQ:FJ (FJ) อสค KH:FF (FH) กดว KJ:FR; F ซมอ FN:KR
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กลับ เราจะไม่สงวนไว้ และเรา
จะไม่เปลี�ยนใจ เขาจะพิพากษา
เจ้าตามวิธีการและการกระทาํ
ของเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี% แหละ"
ภรรยาของเอเสเคียลเสียชีวิต

15 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มายังข้าพเจ้าอีกว่า
16 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ดูเถิด
เราจะเอาสิ� งที� พอตาของเจ้าไป
เสียจากเจ้าด้วยการประหารเสีย
แล้ว ถึงกระนั% นเจ้าก็อย่าครํ�า-
ครวญหรือร้องไห้ หรือให้นํ%าตา
ตก
17 จงอดกลั%น ไม่ครํ�าครวญเถิด
อย่าไว้ทุกข์ให้คนที�ตาย จงโพก
ผ้าของเจ้า และสวมรองเท้าของ
เจ้า อย่าปิดริมฝีปากหรือรับ
ประทานอาหารของมนุษย์"
18 ดังนั% น ข้าพเจ้าจึงพูดกับ
ประชาชนตอนเช้า และภรรยา
ของข้าพเจ้าก็สิ% นชี วิตตอนเย็น
รุ่ งเช้าขึ% นข้าพเจ้าก็กระทาํอย่าง
ที�ข้าพเจ้ารับพระบัญชา
19 ประชาชนก็ถามข้าพเจ้ าว่า
"ท่านจะไม่บอกเราทั% งหลายหรือ
ว่า สิ� งนี% มีความหมายอะไรแก่
เรา ซึ�งท่านกระทาํเช่นนี% "
20 แล้วข้าพเจ้าก็พูดกับเขาว่า
"พระวจนะของพระเยโฮวาห์มา
ยังข้าพเจ้าว่า
21 จงกล่าวแก่วงศ์วานอิสราเอล

ว่า องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า ดูเถิด เราจะลบ
หลู่ สถานบริสุทธิ= ของเราอันเป็น
ความลํ%า เลิ ศในอาํนาจของเจ้า
ความปรารถนาแห่งตาของเจ้า
และสิ�งที�จิตวิญญาณของเจ้าห่วง
ใย บุตรชายหญิงของเจ้าซึ� งเจ้า
ทิ% งไว้เบื% องหลังจะล้มลงด้วยดาบ
22 และเจ้ าทั% งหลายจะกระทาํ
อย่างที� เรากระทาํ เจ้าจะไม่ปิด
ริมฝีปาก หรือรับประทานอา-
หารของมนุษย์
23 ผ้าโพกจะอยู่ บนศีรษะของ
เจ้า และรองเท้าจะอยู่ที�เท้าของ
เจ้า เจ้าจะไม่ไว้ทุกข์หรือร้องไห้
แต่เจ้าจะทรุดลงเพราะความชั� ว
ช้าของเจ้า และจะโอดครวญแก่
กันและกัน
24 เอเสเคี ยลจะเป็ นเครื� อง
หมายสาํคัญแก่เจ้าทั%งหลาย ดัง
นี% เขาได้กระทาํสิ� งใด เจ้าจะ
กระทาํอย่างนั% นทุกอย่าง เมื� อ
เหตุการณ์เหล่านี% มาถึง เจ้าจะได้
ทราบว่า เราคือองค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้า
25 และเจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย
ในวันที� เราเอาที� กาํบังเข้มแข็ง
ของเขาทั%งหลายออกไป อันเป็น
ความร่าเริงและเป็นสง่าราศีของ
เขา สิ� งที�พอตาของเขาทั% งหลาย
และสิ�งที�ใจของเขาปรารถนา ทั%ง
บุตรชายและบุตรสาวของเขา

เอเสเคียล KH

(FO) สภษ N:FR; อสค KH:FL (FQ) สดด JQ:Q; อมส L:J (FL) F คร Q:KR-JP
(FR) อสค FK:R; มลค J:Q-L (KF) สดด QH:Q; อสย ON:FF (KK) โยบ KQ:FN
(KJ) ลนต KO:JR; อสย NR:FF (KH) อสย L:FL; ฮชย F:K (KN) สดด HL:K; ยรม Q:H
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26 ในวันนั% น ผู้หนีภัยจะมาหา
เจ้า เพื�อจะรายงานข่าวให้เจ้าได้
ยินเอง
27 ในวันนั%น ปากของเจ้าจะหาย
ใบ้ต่อหน้าผู้หนีภัย และเจ้าจะ
พูดและจะไม่ เป็นใบ้อีกต่อไป
ดั งนั% นเจ้ าจะเป็นหมายสาํ คัญ
สาํหรับเขา และเขาทั% งหลายจะ
ทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์"
การพิพากษาลงโทษคนอมัโมน

25
พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีก

ว่า
2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย มุ่งหน้า
ของเจ้าไปยังคนอัมโมน และจง
พยากรณ์กล่าวโทษเขา
3จงกล่าวแก่คนอัมโมนว่า จง
ฟั งพระวจนะขององค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้า องค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า เพราะ
เจ้ากล่าวว่า `อ้าฮา' เหนือสถาน
บริสุทธิ= ของเราเมื� อที� นั% นถูกลบ
หลู่  และเหนือแผ่นดินอิสรา-
เอลเมื� อแผ่นดินนั% นรกร้ างไป
และเหนื อวงศ์ วานยูดาห์ เมื� อ
ต้องตกไปเป็นเชลย
4เพราะฉะนั%น ดูเถิด เราจะมอบ
เจ้าให้แก่ประชาชนทางทิศตะ-
วันออกให้เป็นกรรมสิทธิ=  เขาจะ
ตั% งปราสาททั% งหลายท่ามกลาง
เจ้า และสร้างที�อยู่ของเขาท่าม-
กลางเจ้า   เขาทั% งหลายจะรับ

ประทานผลไม้ของเจ้า และจะ
ดื�มนํ%านมของเจ้า
5 เราจะกระทาํให้ เมืองรับบาห์
เป็นคอกสาํหรับอูฐ และทาํให้
ที� ของคนอัมโมนเป็นที� นอนลง
สาํหรับฝูงแพะแกะ แล้วเจ้าจะ
ทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
6 เพราะองค์พระผู้ เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี% ว่า เพราะเจ้าได้ตบ
มือและกระทืบเท้าและปีติด้วย
ใจคิดร้ายต่อแผ่นดินอิสราเอล
7เพราะฉะนั%น ดูเถิด เราได้ยื�น
มือของเราออกต่อสู้ เจ้า และจะ
มอบเจ้าไว้แก่ประชาชนทั% งหลาย
ให้เป็นของริบ และเราจะตัด
เจ้าออกเสียจากชนชาติทั% งหลาย
และเราจะกระทาํให้เจ้าพินาศไป
จากประเทศต่างๆ เราจะทาํลาย
เจ้า แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือ
พระเยโฮวาห์
การพิพากษาลงโทษคนโมอบั

8องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% ว่า เพราะโมอับและเสอีร์
กล่าวว่า `ดูเถิด วงศ์วานยูดาห์ก็
เหมือนประชาชาติอื�นๆทั%งสิ% น'
9เพราะฉะนั%น ดูเถิด เราจะเปิด
ไหล่เขาโมอับจนไม่มีเมืองเหลือ
คื อเมื องของเขาจากด้ านนั% น
สง่าราศีของประเทศนั% น คือ
เมืองเบธเยชิโมท เมืองบาอัล-
เมโอนและเมืองคีริยาธาอิม
10 เราจะมอบเมืองเหล่านั% นให้

เอเสเคียล KH, KN

(KO) อสค JJ:KF-KK (KQ) อพย O:FF-FK (K) ปฐก FR:JL (J) สดด QP:K-J
(H) วนฉ O:J; F พกษ H:JP (N) K ซมอ FK:KO; อสย FQ:K (O) โยบ KQ:KJ; ยรม HL:KQ
(Q) ศฟย F:H (L) กดว KH:FQ; สดด LJ:H (R) ยชว FJ:KP (FP) สดด LJ:J; อสย KJ:FO
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แก่ประชาชนทางทิศตะวันออก
พร้ อมกั บคนอั มโมนให้ เป็ น
กรรมสิทธิ=  เพื�อว่าจะไม่มีใครนึก
ถึ งคนอั มโมนอีกในท่ ามกลาง
ประชาชาติ
11 และเราจะพิพากษาลงโทษ
โมอับ แล้วเขาทั%งหลายจะทราบ
ว่าเราคือพระเยโฮวาห์

การพิพากษาลงโทษ
คนเอโดม

12 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า เพราะว่าเอโดมได้
ประพฤติอย่างแก้แค้นต่อวงศ์
วานของยูดาห์ และได้กระทาํ
ความชั� วนั กหนาในการที� แก้
แค้นเขา
13 เพราะฉะนั% น องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสดั งนี% ว่า
เราจะเหยี ยดมื อของเราออก
เหนือเอโดมด้วย และจะตัดคน
และสัตว์ออกเสียจากเมืองนั% น
และเราจะกระทาํให้เมืองนั% นรก
ร้างตั% งแต่เมืองเทมาน และชาว
เมืองเดดานกจ็ะล้มลงด้วยดาบ
14 และเราจะวางการแก้ แค้ น
ของเราลงเหนือเมืองเอโดมด้วย
มือของอิสราเอลประชาชนของ
เรา และเขาจะกระทาํตามความ
กริ% วและความพิโรธของเราใน
เมืองเอโดม และเขาจะทราบถึง
การแก้แค้นของเรา องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% แหละ

การพิพากษาลงโทษ
คนฟีลิสเตีย

15 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า เพราะว่าคนฟีลิส-
เตียได้กระทาํอย่างแก้แค้น และ
ทาํการแก้ แค้นด้ วยใจคิดร้ าย
หมายทาํลาย เพราะเกลียดชัง
แต่หนหลัง
16 เพราะฉะนั% นองค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า ดูเถิด
เราจะเหยี ยดมื อของเราออก
เหนือคนฟีลิสเตีย และเราจะตัด
คนเคเรธีออก และทาํลายคนที�
เหลืออยู่ตามฝั�งทะเลนั%นเสีย
17 เราจะกระทาํ การแก้ แค้ น
ใหญ่ยิ�งเหนือเขาด้วยการติเตียน
อย่างรุนแรง แล้วเขาจะทราบว่า
เราคือพระเยโฮวาห์ เมื� อเราได้
วางการแก้แค้นของเราไว้เหนือ
เขา"

การพิพากษาลงโทษ
ที	จะมาสู่เมืองไทระ

26
อยู่มาในวันต้นเดือนปี
ที� สิบเอ็ด พระวจนะ

ของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้า
ว่า
2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เพราะ
ว่าเมืองไทระได้พูดเกี� ยวพันกับ
เยรูซาเลม็ว่า `อ้าฮา ประตูเมือง
ของชนชาติทั% งหลายหักเสียแล้ว
มันเปิดกว้างไว้รับข้า มันร้าง
เปล่าแล้ว ข้าจะบริบูรณ์ขึ% น'

เอเสเคียล KN, KO

(FF) อสค KN:FQ; ยด F:FN (FK) K พศด KL:FQ-FL (FJ) พคค H:KF-KK; มลค F:J-H
(FH) ปฐก KQ:KR; อสย FF:FH (FN) ยรม KN:KP; ยอล J:H (FO) F ซมอ JP:FH
(FQ) สดด R:FO; อสค KN:FF (F) ยรม JR:K; อสค F:K (K) ยชว FR:KR; สดด LJ:Q
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3เพราะฉะนั% น องค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสว่า ดูเถิด โอ
เมืองไทระเอ๋ย เราเป็นปฏิปักษ์
กับเจ้า และจะนาํประชาชาติเป็น
อันมากมาต่อสู้ เจ้า ดังทะเล
กระทาํให้คลื�นของมันขึ% นมา
4เขาทั% งหลายจะทาํลายกาํแพง
เมืองไทระ และพังทลายหอคอย
ของเมืองนั% นเสีย และเราจะขูด
ดินเสียจากเมืองนั% น กระทาํให้
อยู่บนยอดของศิลา
5เมืองนั% นจะเป็นที� สาํหรับตาก
อวนอยู่กลางทะเล เพราะเราได้
ลั�นวาจาแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าได้ตรัส และเมืองนั%นจะ
เป็นของปล้นแห่งบรรดาประ-
ชาชาติ
6และพวกธิดาของเมืองนี% ซึ� งอยู่
บนแผ่นดินใหญ่จะต้องถูกฆ่า
เสียด้วยดาบ แล้วเขาทั%งหลายจะ
ทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
7 เพราะองค์พระผู้ เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี% ว่า ดูเถิด เราจะนาํ
เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์บาบิโลน
ผู้ เป็นจอมกษัตริ ย์มายังเมื อง
ไทระจากทิศเหนือ พร้อมทั% ง
ม้าและรถรบกับพลม้าและกอง
ทหารกับคนมากมาย
8 ท่ านจะ ฆ่ าธิ ดาของเจ้ าบน
แผ่นดินใหญ่เสียด้วยดาบ ท่าน
จะก่อกาํแพงล้อมเจ้าไว้และก่อ
เชิงเทินทาํด้วยดั% งต่อสู้ กับเจ้า

9ท่านจะตั% งเครื� องทะลวงต่อสู้
กับกาํแพงของเจ้า และท่านจะ
เอาขวานของท่ านฟันหอคอย
ของเจ้าลง
10 ม้าของท่ านมากมายจนฝุ่ น
ม้าตลบคลุมเจ้าไว้ กาํแพงเมือง
ของเจ้าจะสั� นสะเทือนด้วยเสียง
พลม้ าและล้อเลื� อนและรถรบ
เมื� อท่ านจะยกเข้ าประตู เมื อง
ของเจ้า  อย่างกับคนเดินเข้า
เมืองเมื�อเมืองนั%นแตกแล้ว
11 ท่านจะยํ�าที�ถนนทั% งปวงของ
เจ้าด้วยกีบม้า ท่านจะฆ่าชนชาติ
ของเจ้าเสียด้วยดาบ และเสาอัน
แขง็แรงของเจ้าจะล้มลงถึงดิน
12 ทรัพย์สมบัติของเจ้าเขาทั% ง
หลายจะเอาเป็นของริบ และสิน
ค้าของเจ้าเขาจะเอามาเป็นของ
ปล้น เขาจะพังกาํแพงของเจ้าลง
และจะทาํลายบ้านอันพึงใจของ
เจ้าเสีย หิน ไม้ และดินของเจ้า
นั%นเขาจะโยนทิ% งเสียกลางนํ%า
13 เสียงเพลงของเจ้านั%นเรากจ็ะ
ให้หยุด และเสียงพิณเขาคู่ของ
เจ้าจะไม่ได้ยินอีก
14 เราจะกระทาํให้อยู่ บนยอด
ของศิลา เจ้าจะเป็นสถานที�สาํ-
หรับตากอวน จะไม่มีใครสร้าง
เจ้าขึ% นใหม่เลย เพราะเราคือ
พระเยโฮวาห์ ได้ ลั� นวาจาแล้ ว
องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% แหละ

เอเสเคียล KO

(J) อสค N:L (H) ยรม N:FP; อมส F:FP (N) อสค KO:FH (O) ยรม HR:K; อสค N:Q
(Q) ยรม KN:R; ดนล K:JQ (L) K ซมอ KP:FN (R) K พศด KO:FN (FP) นฮม K:J-H
(FF) ยรม NF:KQ; ฮบก F:L (FK) มธ O:FR-KP (FJ) อสย FH:FF (FH) พบญ FJ:FO
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15 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% แก่เมืองไทระว่า เกาะ
ต่างๆจะมิ ได้สั� นสะเทือนด้ วย
เสียงที� เจ้าล้ม เมื� อผู้บาดเจ็บ
ร้องครวญคราง เมื�อการเข่นฆ่า
ได้เกิดอยู่ท่ามกลางเจ้าหรือ
16 แล้วเจ้านายทั% งสิ% นที�ทะเลจะ
ก้าวลงมาจากบัลลังก์และเปลื% อง
เครื�องทรงออก และปลดเครื�อง
แต่งตัวที�ปักออกเสีย และจะเอา
ความสั� นกลัวมาเป็นเครื� องทรง
จะประทับอยู่บนพื% นดินและสั� น
อยู่ทุกขณะและหวาดกลัวเพราะ
เจ้า
17 ท่านเหล่านี% จะเปล่งเสียงบท
ครํ�าครวญเรื�องเจ้า และกล่าวแก่
เจ้าว่า `ผู้มีพลเมืองเป็นชาว
กะลาสีเอ๋ย เจ้าถูกทาํลาย
แล้ว เจ้าเป็นเมืองที� มีชื� อเสียง
เจ้าเป็นเมืองแข็งกล้าอยู่ที�ทะเล
ทั%งเจ้าและชาวเมืองของเจ้าว่าถึง
คนที�นั�นแล้วเจ้าให้เขากลัว
18 บัดนี%  เกาะทั% งหลายก็จะสั� น
สะเทือนในวันที� เจ้าล้มลง เออ
บรรดาเกาะที� อยู่ ในทะเลก็จะ
กลัวเพราะเจ้าสิ% นไปเสีย'
19 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี% ว่า เมื�อเราจะกระ-
ทาํให้เจ้าเป็นเมืองรกร้างเหมือน
อย่างเมืองที�ไม่มีคนอาศัย เมื�อ
เราจะนาํทะเลลึกมาท่วมเจ้าและ
นํ%ามากหลายจะคลุมเจ้าไว้

20 เมื� อเราจะนาํเจ้าลงไปพร้อม
กับคนเหล่านั% นที� ลงไปยังปาก
แดนคนตายไปอยู่ กั บคนสมั ย
เก่า และจะปล่อยให้เจ้าอยู่ที�
โลกบาดาล ในสถานที�ที� โดด
เดี� ยวอ้ าง ว้ างมาแต่ โบราณ
พร้อมกับผู้ที� ลงไปยังปากแดน
คนตาย  เพื�อว่าจะไม่มีใครอา-
ศัยอยู่ในเจ้า และเราจะตั% งสง่า
ราศีในแผ่นดินของคนเป็น
21 เราจะกระทาํให้เจ้าเป็นที� น่า
ครั� นคร้าม จะไม่มีเจ้าอีกแล้ว
ถึงใครจะมาหาเจ้า เขาจะมา
หาเจ้าไม่พบอีกต่อไปเป็นนิตย์
องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% แหละ"
บทครํ 	าครวญเรื	องเมืองไทระ

27
พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีก

ว่า
2"เจ้าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จง
เปล่ งเสี ยงบทครํ�า ครวญเรื� อง
เมืองไทระ
3และจงกล่าวแก่เมืองไทระ โอ
ผู้อยู่ที�ทางเข้าสู่ ทะเลเอ๋ย เป็น
พ่อค้าแห่งชนชาติทั% งหลายที�อยู่
ตามเกาะต่างๆ องค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า โอ เมือง
ไทระเอ๋ย เจ้าได้กล่าวว่า `ข้านี% มี
ความงดงามพร้อมสรรพ'
4พรมแดนของเจ้าอยู่ ที� กลาง
ทะเล ผู้ ก่อสร้างได้กระทาํให้

เอเสเคียล KO, KQ

(FN) อสค KO:FL (FO) อสย FH:R-FJ (FQ) ยรม O:KO; มคา K:H (FL) อสค KO:FN
(FR) อสย L:Q-L; ดนล R:KO (KP) กดว FO:JP; สดด KL:F (KF) สดด JQ:JO; วว FL:KF
(K) ยรม Q:KP; อมส N:F (J) สดด NP:K; อสค KQ:H; วว FL:J (H) อสค KO:N
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ความงดงามของเจ้าพร้อมสรรพ
5กระดานเรือของเจ้าทั% งสิ% นเขา
ทาํด้วยไม้สนสามใบมาจากเสนีร์
เขาเอาไม้สนสีดาร์มาจากเลบา-
นอนทาํเป็นเสากระโดงให้เจ้า
6เอาไม้โอ๊กแห่งเมืองบาชานมา
ทาํเป็นกรรเชียงของเจ้า หมู่คน
อาเชอร์ทาํแท่นฝังด้วยงาช้างซึ� ง
มาจากเกาะคิทธิม
7ส่วนใบของเจ้านั% น ทาํด้วยผ้า
ป่านปักเนื% อละเอียดจากอี ยิปต์
ส่ วนสิ� งที� คลุมไว้ เหนือเจ้ านั% น
เป็นสีฟ้าสีม่วงมาจากเกาะต่างๆ
แห่งเมืองเอลีชาห์
8 ชาวเมื องไซดอนและเมื อง
อารวัดเป็นฝีกรรเชียงของเจ้า
โอ ไทระ นักปราชญ์ของเจ้าอยู่
ในเจ้า เขาเป็นต้นหนของเจ้า
9ผู้ใหญ่ของเมืองเกบาลและนัก
ปราชญ์ของเมืองนี% ก ็อยู่ ในเจ้า
เป็ นช่ างไม้ ประจาํ เ รื อให้ เจ้ า
บรรดาเรื อทะเลทั% งสิ% นพร้อม
กะลาสีก็อยู่ ในเจ้า เพื� อแลก
เปลี�ยนสินค้ากับเจ้า
10 ชาวเปอร์เซีย และลูด และ
พูต ก็อยู่ในกองทัพของเจ้า
เขาทั% งหลายเป็นทหารของเจ้า
เขาแขวนโล่และหมวกเหล็กใน
เจ้า เขากระทาํให้เจ้ามีสง่า
11 ชาวอารวัดพร้อมกับทหาร
ของเจ้าอยู่ บนกาํแพงโดยรอบ
ชาวกามัดอยู่ในหอคอยของเจ้า

เขาแขวนโล่ ไว้ตามกาํแพงของ
เจ้าโดยรอบ เขากระทาํให้ความ
งามของเจ้าพร้อมสรรพ
12 ทารชิชไปมาค้ าขายกับเจ้า
เพราะเจ้ามีทรัพยากรมากมาย
หลายชนิด เขาเอาเงิน เหล็ก
ดีบุก และตะกั� วมาแลกเปลี� ยน
กับสินค้าของเจ้า
13 เมืองยาวาน ทูบัลและเมเชค
ค้าขายกับเจ้า เขาแลกเปลี� ยน
คนและภาชนะทองสัมฤทธิ= กับ
สินค้าของเจ้า
14 วงศ์วานโทการมาห์ เอาม้ า
ม้าศึกและล่อมาแลกกับสินค้า
ของเจ้า
15 ชาวเดดานทาํการค้าขายกับ
เจ้า เกาะต่างๆเป็นอันมากเป็น
ตลาดประจาํของเจ้า เขานาํงา
ช้ างและไม้มะเกลื อมาเป็นค่ า
ของสินค้า
16 เมืองซี เรียไปมาค้ าขายกับ
เจ้าเพราะเจ้ามีสินค้าอุดม เขา
เอามรกต ผ้าสีม่วง ผ้าปัก ป่าน
เนื% อละเอียด หินประการังและ
โมรามาแลกกับสิ% นค้าของเจ้า
17 ยูดาห์และแผ่นดินอิสราเอล
ก็ค้าขายกับเจ้า เขาเอาข้าวสาลี
เมืองมินนิทและเมืองปานาง นํ%า
ผึ% ง นํ%ามัน พิมเสน มาแลกกับ
สินค้าของเจ้า
18 ดามัสกัสไปมาค้าขายกับเจ้า
เพราะเจ้ามีสินค้าอุดม เพราะ

เอเสเคียล KQ

(N) พบญ J:R (O) อสย K:FJ; ศคย FF:K (Q) F พกษ FP:KL (L) ปฐก FP:FN
(R) ยชว FJ:N (FP) อสค JL:N (FF) อสค KQ:L (FK) ปฐก FP:H (FJ) อสย OO:FR
(FH) F พศด F:O (FN) ปฐก FP:Q (FO) วนฉ FP:O (FQ) พบญ L:L (FL) ปฐก FN:K
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ทรัพยากรมากมายหลายชนิ ด
ของเจ้า มีเหล้าองุ่ นเฮลโบน
และขนแกะขาว
19 ดานและยาวานมาแลกกับ
สินค้าของเจ้า เขาเอาเหลก็หล่อ
การบูร ตะไคร้มาแลกกับสินค้า
ของเจ้า
20 เมืองเดดานค้าขายกับเจ้าใน
เรื�องเสื% อผ้าอันมีค่าสาํหรับเหล่า
รถรบ
21 เมืองอาระเบียและเจ้านาย
ทั% งหลายของเมืองเคดาร์ เป็น
พ่อค้าขาประจาํในเรื� องลูกแกะ
แกะผู้ แพะ เขาไปมาค้าขายกับ
เจ้าในเรื�องเหล่านี%
22 พ่อค้าทั% งหลายของเมืองเช-
บาและเมืองราอามาห์ก็ค้าขาย
กับเจ้า เขาเอาเครื� องเทศชนิด
ดีๆทั% งสิ% นและเพชรพลอยทุก
ชนิด และทองคาํมาแลกสินค้า
กับเจ้า
23 เมืองฮาราน คานเนห์และ
เอเดน พ่อค้าทั%งหลายของเมือง
เชบา อัสชูร และคิลมาดก็ค้า
ขายกับเจ้า
24 เมื องเหล่านี% ทาํการค้าขาย
กับเจ้าในตลาดของเจ้าในเรื� อง
เครื�องแต่งกายอย่างดีวิเศษ เสื% อ
สีฟ้าและเสื% อปัก และพรมทาํ
ด้วยด้ายสีต่างๆมัดไว้แน่นด้วย
ด้ายฟั�น
25 กาํ ปั� นทั% งหลายของเมื อง

ทารชิชบรรทุกสินค้าของเจ้า ดัง
นั% น เจ้าจึงบริบูรณ์และรุ่งโรจน์
อย่างมากในท้องทะเล
26 ฝี กรรเชี ยงของเจ้ านาํ เจ้ า
ออกไปที� ในทะเลลึก ลมตะ-
วันออกทาํให้เจ้าอับปางในท้อง
ทะเล
27 ทรัพย์สินของเจ้า ของขาย
ของเจ้า สินค้าของเจ้า ลูกเรือ
ของเจ้า และต้นหนของเจ้า ช่าง
ไม้ประจาํของเจ้า ผู้ค้าสินค้าของ
เจ้า นักรบทั%งสิ% นของเจ้าผู้อยู่ใน
เจ้าพร้อมกับพรรคพวกทั% งสิ% น
ของเจ้าที�อยู่ท่ามกลางเจ้า จะจม
ลงในท้องทะเลในวันล่มจมของ
เจ้า
28 แผ่นดินจะสั�นสะท้านเมื� อได้
ยินเสียงโวยวายของต้นหนของ
เจ้า
29 บรรดาผู้ที�ถือกรรเชียง พวก
ลู กเรื อและบรรดาต้นหนแห่ ง
ทะเลจะลงมาจากเรือของเขา มา
ยืนอยู่บนฝั�ง
30 และจะพิลาปรํ�าไห้เพราะเจ้า
และจะร้องไห้หนักหนา เขาจะ
เหวี�ยงฝุ่ นขึ% นศีรษะของเขา และ
จะกลิ% งเกลือกอยู่ที�กองขี% เถ้า
31 เขาจะโกนผมเพราะเจ้าและ
เอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ เขาจะ
ร้องไห้เพราะเจ้าด้วยจิตใจอัน
ขมขื�นกับไว้ทุกข์หนัก
32 ในการพิลาปรํ�าไห้นั%น เขาจะ

เอเสเคียล KQ

(FR) วนฉ FL:KR (KP) อสค KQ:FN (KF) F พกษ FP:FN (KK) ปฐก FP:Q; F พกษ FP:F
(KJ) ปฐก FF:JF-JK (KN) F พกษ FP:KK (KO) อสค KO:FR (KQ) สภษ FF:H; วว FL:FF
(KL) อพย FN:FH (KR) วว FL:FQ (JP) F ซมอ H:FK (JF) ลนต KF:N (JK) พคค F:FK
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เปล่งเสียงบทครํ�าครวญเพื�อเจ้า
และได้ร้องทุกข์เพื� อเจ้าว่า `มี
เมืองใดหรือที� ถูกทาํลายเหมือน
เมืองไทระ ในท่ามกลางทะเล
33 เมื�อสินค้าของเจ้ามาจากทะ-
เลก็กระทาํให้ชนชาติทั% งหลาย
เป็นอันมากพอใจ เจ้าได้กระทาํ
ให้บรรดากษัตริย์แห่งโลกมั� งคั� ง
ด้วยสมบัติ และสินค้าอันอุดม
ของเจ้า
34 ในเมื� อเจ้ าอับปางเสียด้วย
ทะเลในห้วงนํ%าลึก สินค้าของเจ้า
และพรรคพวกทั% งหลายของเจ้า
จะได้จมลงพร้อมกับเจ้า
35 พวกชาวเกาะต่างๆทั% งสิ% นจะ
ตกตะลึงเพราะเจ้า กษัตริย์ทั% ง
หลายของพวกเขาจะเกรงกลัวยิ�ง
นัก สีพระพักตร์ของพระองค์กด็ู
วิตกกังวล
36 พ่อค้าท่ ามกลางชนชาติทั% ง
หลายจะเย้ยหยันเจ้า เจ้าจะเป็น
สิ� งที� น่าหวาดผวา และจะไม่
ดาํรงอยู่อีกต่อไปเป็นนิตย์'"

การติเตียน
เจ้าเมืองไทระ

28
พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีก

ว่า
2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงกล่าว
แก่เจ้าเมืองไทระว่า องค์พระ
ผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดั งนี% ว่ า
เพราะใจของเจ้าผยองขึ% น และ

เจ้าได้กล่าวว่า `ข้าเป็นพระเจ้า
ข้านั� งอยู่ในที�นั� งแห่งพระเจ้าใน
ท้องทะเล' แต่เจ้าเป็นเพียง
มนุษย์ มิใช่พระเจ้า แม้เจ้าจะ
ยึดถือใจของเจ้าว่า เป็นใจของ
พระเจ้า
3ดูเถิด เจ้าฉลาดกว่าดาเนียล
จริง ไม่มีความลับอันใดที� ซ่อน
ให้พ้นเจ้าได้
4 เจ้าหาทรัพย์สมบัติมาสาํหรับ
ตนโดยสติปัญญาและความเข้า
ใจของเจ้า และได้รวบรวมทอง
คาํและเงินมาไว้ในคลังของเจ้า
5 ด้วยสติ ปัญญายิ� งใหญ่ในการ
ค้าของเจ้า เจ้าได้ทวีทรัพย์สม-
บัติของเจ้าขึ% น และจิตใจของเจ้า
ก็ผยองขึ% นในทรัพย์สมบัติของ
เจ้า
6 เพราะฉะนั% น องค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า เพราะ
เจ้ ายึดถือใจของเจ้ าว่ าเป็นใจ
ของพระเจ้า
7เพราะฉะนั%น ดูเถิด เราจะนาํ
คนต่างด้าวมาสู้ เจ้า เป็นชนชาติ
ที� ทารุณในบรรดาประชาชาติ
เขาทั% งหลายจะชักดาบออกต่อสู้
กับความงามแห่งสติปัญญาของ
เจ้า และเขาจะกระทาํให้ความ
ปราดเปรื�องของเจ้าเป็นมลทิน
8เขาทั% งหลายจะดันเจ้าลงไปที�
ในปากแดนคนตาย และเจ้าจะ
ตายอย่างคนที� ถูกฆ่าในท้องทะ-

เอเสเคียล KQ, KL

(JJ) อสค KQ:J (JH) ศคย R:J-H (JN) อสย KJ:O; อสค KL:FQ-FR (JO) F พกษ R:L
(K) พบญ L:FH; K พศด KO:FO (J) ดนล F:KP; ศคย R:K (H) พบญ L:FQ; สภษ FL:FF
(N) สภษ KO:FK (O) อพย R:FQ; โยบ R:H (Q) อสย KJ:L-R (L) โยบ FQ:FO; สดด KL:F
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เล
9เจ้ายังจะกล่าวอีกหรือว่า `ข้า
เป็นพระเจ้า' ต่อหน้าคนที� ฆ่า
เจ้า ถึงเจ้าเป็นเพียงมนุษย์ มิใช่
พระเจ้า อยู่ในมือของคนที� ฆ่า
เจ้า
10 เจ้าจะตายอย่างคนที�มิได้เข้า
สุหนัตตาย โดยมือของคนต่าง
ด้าว เพราะเราได้ลั� นวาจาแล้ว
องค์พระผู้ เป็นเจ้ าพระเจ้ าได้
ตรัส"
11 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มายังข้าพเจ้าว่า
12 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จง
เปล่ งเสี ยงบทครํ�า ครวญเพื� อ
กษัตริย์เมืองไทระ และจงกล่าว
แก่ท่านว่า องค์พระผู้ เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี% ว่า เจ้าเป็นตรา
แห่งความสมบูรณ์แบบ เตม็ด้วย
สติปัญญา และมีความงามอย่าง
พร้อมสรรพ
13 เจ้าเคยอยู่ในเอเดน พระ
อุทยานของพระเจ้า เพชรพลอย
ทุกอย่างเป็นเสื% อของเจ้า คือ
ทับทิม บุษราคัม เพชร พลอย
เขียว พลอยสีนํ%าข้าว และหยก
ไพทูรย์ มรกต พลอยสีแดงเข้ม
และทองคาํ ความเชี�ยวชาญแห่ง
ราํ มะนาและปี� ของเจ้ าได้ จั ด
เตรียมไว้ในวันที�สร้างเจ้าขึ% นมา
14 เจ้าเป็นเครูบผู้ พิทักษ์ที� ได้
เจิมตั% งไว้  เราได้ตั% งเจ้าไว้ เจ้า

เคยอยู่บนภูเขาบริสุทธิ= แห่งพระ
เจ้า และเจ้าเคยเดินอยู่ท่าม-
กลางศิลาเพลิง
15 เจ้าก็ปราศจากตาํหนิ ในวิธี
การทั% งหลายของเจ้า ตั% งแต่
วันที� เจ้าได้ถูกสร้างขึ% นมาจนพบ
ความชั�วช้าในตัวเจ้า
16 ในความอุดมสมบูรณ์แห่ ง
การค้าของเจ้านั%น เจ้ากเ็ตม็ด้วย
การทารุณ เจ้ากระทาํบาป ดัง
นั%น โอ เครูบผู้พิทักษ์เอ๋ย เราจะ
ขับเจ้าออกไปจากภูเขาแห่งพระ
เจ้าดุจสิ�งมลทิน และเราจะกาํจัด
เจ้าเสียจากท่ามกลางศิลาเพลิง
17 จิตใจของเจ้าผยองขึ% นเพราะ
ความงามของเจ้า เจ้ากระทาํให้
สติปัญญาของเจ้าเสื� อมทรามลง
เพราะเห็นแก่ความปราดเปรื�อง
ของเจ้า  เราจะเหวี�ยงเจ้าลงที�
ดิน เราจะตีแผ่เจ้าต่อหน้า
กษัตริย์ทั% งหลาย เพื� อท่านทั% ง
หลายเหล่านั%นจะมองดูเจ้า
18 เจ้ากระทาํให้สถานบริสุทธิ=
ของเจ้าเป็นมลทิน โดยความชั�ว
ช้าเป็นอันมากของเจ้า ในการค้า
อันชั� วช้าของเจ้า เหตุฉะนั% นเรา
จะนาํ ไฟออกมาจากท่ ามกลาง
เจ้า ไฟจะเผาผลาญเจ้า เราจะ
กระทาํให้เจ้าเป็นเถ้าถ่านไปบน
แผ่นดิ นโลกท่ ามกลางสายตา
ของคนทั%งปวงที�มองดูเจ้าอยู่
19 บรรดาผู้ที� รู้ จักเจ้าท่ามกลาง

เอเสเคียล KL

(R) อสค KL:K (FP) ลนต KO:HF; F ซมอ FQ:KO (FK) K พศด JN:KN; อสย FH:H
(FJ) ปฐก K:L; อสย NF:J (FH) อพย KN:FQ-KP (FN) ปฐก F:KO-KQ; สภษ FH:JH
(FO) ฮชย FK:Q; ลก FR:HN-HO (FQ) สภษ FF:K (FL) มก L:JO (FR) สดด QO:FK
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ชนชาติทั%งหลาย เขาจะตกตะลึง
เพราะเจ้า เจ้าจะสิ% นสูญลงอย่าง
น่าครั�นคร้าม และจะไม่ดาํรงอยู่
อีกต่อไปเป็นนิตย์"

การพิพากษาลงโทษ
เมืองไซดอน

20 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มายังข้าพเจ้าอีกว่า
21 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมุ่ง
หน้าต่อสู้ ไซดอน และพยากรณ์
กล่าวโทษเมืองนั%น
22 และกล่าวว่า องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า ดู
เถิด โอ ไซดอนเอ๋ย เราเป็น
ปฏิปักษ์กับเจ้า เราจะสาํแดงสง่า
ราศีของเราท่ามกลางเจ้า และ
เขาทั% งหลายจะทราบว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์ เมื� อเราทาํการ
พิพากษาลงโทษในเมืองนั%นและ
สาํแดงความบริสุทธิ= ของเราใน
เมืองนั%น
23 เพราะเราจะส่ งโรคระบาด
เข้ามาในเมืองนั%น และส่งโลหิต
เข้ามาในถนนของเมืองนั% น คน
ที� ถูกบาดเจ็บจะล้มลงท่ามกลาง
เมืองนั% น ล้มลงด้วยดาบที� อยู่
รอบเมืองนั% นทุกด้าน แล้วเขา
ทั% งหลายจะทราบว่าเราคือพระ
เยโฮวาห์
24 และส่ วนวงศ์วานอิ สราเอล
นั% น จะไม่มีหนามย่อยที�ทิ� ม
แทงหรือมีหนามใหญ่มายอกอีก

ท่ ามกลางคนทั% งปวงซึ� งได้เคย
กระทาํแก่เขาด้วยความดูหมิ� น
แล้ วเขาจะทราบว่าเราคือองค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า

พระเจ้าจะทรงรวบรวม
วงศว์านอิสราเอล

25 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า เมื� อเราจะรวบรวม
วงศ์วานอิสราเอลจากชนชาติทั% ง
หลาย ซึ� งเขาได้กระจัดกระจาย
ไปอยู่ท่ามกลางนั%น และเมื�อเรา
จะสาํแดงความบริสุทธิ= ของเรา
ท่ ามกลางเขาท่ ามกลางสายตา
ของประชาชาติทั%งหลายแล้ว เขา
ทั% งหลายจะได้อาศัยอยู่ ในแผ่น
ดินของเขาเอง ซึ�งเราได้มอบให้
แก่ยาโคบผู้รับใช้ของเรา
26 และเขาทั% งหลายจะอาศัยอยู่
ในที�นั%นอย่างปลอดภัย เออ เขา
จะสร้างบ้านเรือนและปลูกสวน
องุ่น เมื�อเรากระทาํการพิพาก-
ษาลงโทษคนทั% งหลายที� อยู่รอบ
เขา ผู้ได้กระทาํต่อเขาด้วยความ
ดูหมิ�นนั%น เขาทั%งหลายจะอาศัย
อยู่ด้วยความมั�นใจ แล้วเขาทั% ง
หลายจะทราบว่า เราคือพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของเขาทั%งหลาย"

ทรงสญัญาว่า
จะพิพากษาลงโทษอียิปต์

29
เมื� อวันที� สิบสองเดือน
สิบในปีที� สิบ พระ

วจนะของพระเยโฮวาห์ มายั ง

เอเสเคียล KL, KR

(KF) อสค O:K; ยอล J:H-L (KK) ยรม KF:FJ; นฮม F:O
(KJ) ยรม FN:K; อสค KN:Q (KH) กดว JJ:NN; ยชว KJ:FJ (KN) ลนต KO:HH-HN
(KO) ลนต KN:FL; พบญ FK:FP; ยรม KJ:O-L; ฮชย K:FL (F) อสค KR:FQ; HP:F
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ข้าพเจ้าว่า
2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมุ่ ง
หน้าของเจ้าต่อสู้ ฟาโรห์กษัตริย์
แห่งอียิปต์ พยากรณ์กล่าวโทษ
กษัตริย์และอียิปต์ทั%งสิ% น
3 พูดไปเถิดและกล่าวว่า องค์
พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี%
ว่า ดูเถิด เราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า
ฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ ผู้เป็น
พญานาคมหึมา นอนอยู่กลาง
แม่นํ%าทั% งหลายของมัน ผู้กล่าว
ว่า `แม่นํ%าของข้าก็เป็นของข้า
ข้าสร้างมันขึ% นเพื�อตัวของข้าเอง'
4 เราจะเอาเบ็ดเกี� ยวขากรรไกร
ของเจ้า และจะกระทาํให้ปลา
ในแม่นํ%าทั% งหลายของเจ้าติดกับ
เกลด็ของเจ้า และเราจะลากเจ้า
ขึ% นมาจากกลางแม่นํ%า ทั% งหลาย
ของเจ้า และบรรดาปลาในแม่
นํ%าทั% งหลายของเจ้าจะติดอยู่กับ
เกลด็ของเจ้า
5 เราจะเหวี� ยงเจ้าเข้าไปในถิ� น
ทุรกันดาร ทั%งตัวเจ้าและบรรดา
ปลาในแม่นํ%า ทั% งหลายของเจ้า
เจ้าจะตกลงที�พื% นทุ่ง จะไม่มีใคร
รวบรวมและฝังเจ้าไว้ เราได้
มอบเจ้ าไว้ ให้ เป็นอาหารของ
สัตว์ป่าดินและของนกในอากาศ
6แล้วคนที� อยู่ ในอี ยิปต์ทั% งสิ% น
จะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์
เพราะเจ้าเป็นไม้เท้าอ้อของวงศ์
วานอิสราเอล

7เมื�อเขาเอามือจับเจ้า เจ้ากหั็ก
และบาดบ่าของเขาทุกคน และ
เมื� อเขาพิงเจ้า เจ้าก็โค่นและ
กระทาํให้บั% นเอวของเขาทุกคน
สั�นหมด
8ดังนั% นองค์พระผู้ เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี% ว่า ดูเถิด เราจะนาํ
ดาบมาเหนือเจ้า และตัดมนุษย์
และสัตว์ให้ขาดจากเจ้าเสีย
9แผ่นดินอียิปต์จะเป็นที�รกร้าง
และถูกทิ% งไว้เสียเปล่า แล้วเขา
ทั% งหลายจะทราบว่า เราคือพระ
เยโฮวาห์ เพราะเขาได้กล่าวว่า
`แม่นํ%าเป็นของข้า และข้าสร้าง
มันขึ% นมา'
10 เหตุฉะนั%น ดูเถิด เราจะต่อสู้
กั บเจ้ าและกับแม่นํ%า ทั% งหลาย
ของเจ้า เราจะกระทาํให้แผ่นดิน
อียิปต์ถูกทิ% งไว้เสียเปล่าและรก
ร้างอย่างสิ% นเชิง ตั% งแต่หอคอย
แห่ งสิ เอเนไกลไปจนถึ งพรม
แดนเอธิโอเปีย
11 จะไม่มี เท้ามนุษย์ข้ามแผ่น
ดินนั%น และจะไม่มีตีนสัตว์ข้าม
แผ่นดินนั%น จะไม่มีใครอาศัยอยู่
ถึงสี�สิบปี
12 และเราจะกระทาํให้แผ่นดิน
อี ยิปต์ เป็นที� รกร้ างท่ ามกลาง
ประเทศทั% งหลายที� รกร้ างนั% น
และหัวเมืองของมันจะรกร้างอยู่
สี� สิ บปี ท่ ามกลางหั วเมื องทั% ง
หลายที�ถูกทิ% งไว้เสียเปล่า เราจะ

เอเสเคียล KR

(K) อสค O:K (J) สดด QO:Q; ยรม HH:JP (H) K พกษ FR:KL (N) สดด FFP:N-O
(O) อพย R:FH; K พกษ FL:KF (Q) ยรม JQ:N; สดด FFL:L (L) ปฐก O:Q; อพย FK:FK
(R) ยรม HJ:FP-FJ (FP) ฮบก J:L (FF) K พศด JO:KF (FK) ยรม KN:FN-FR
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ให้คนอี ยิปต์กระจัดกระจายไป
ท่ามกลางประชาชาติ และจะ
กระจายเขาไปตามประเทศ
ต่างๆ
13 ถึงอย่างนั% นองค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า เมื�อสิ% น
สี� สิบปีแล้ว เราจะรวบรวมคน
อียิปต์จากท่ามกลางชนชาติทั% ง
หลายซึ� งเขากระจัดกระจายไป
อยู่ด้วยนั%น
14 และเราจะให้อี ยิปต์กลั บสู่
สภาพเดิม และนาํเขากลับมายัง
แผ่นดินปัทโรส ซึ� งเป็นแผ่นดิน
ดั% งเดิมของเขา และเขาทั%งหลาย
จะเป็นราชอาณาจักรตํ�า ต้อยที�
นั�น
15 จะเป็นราชอาณาจักรที� ตํ�า
ต้ อยที� สุ ดในบรรดาราชอาณา
จักรทั% งหลาย และจะไม่เคยยก
ตนขึ% นเหนือประชาชาติทั% งหลาย
อีกเลย เพราะเราจะทาํให้เขา
เป็ นราชอาณาจั กรเล็ กจนไม่
สามารถจะปกครองประชาชาติ
อื�นได้
16 และจะไม่ เป็นที� วางใจของ
วงศ์วานอิสราเอลอีก อันทาํให้
สาํนึกถึงความชั� วช้าของเขาเมื� อ
หันไปพึ�งพาอียิปต์นี%  แล้วเขาจะ
ทราบว่าเราคือองค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้า"
17 ต่อมาเมื�อวันที�หนึ�ง เดือนที�
หนึ�ง ในปีที�ยี�สิบเจด็ พระวจนะ

ของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้า
ว่า
18 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เนบู-
คัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิ-
โลน ได้ให้กองทัพมาสู้ รบกับ
เมืองไทระอย่างหนัก จนศีรษะ
ทุกศีรษะล้าน และบ่าทุกบ่าก็
ถลอก ถึงกระนั% นท่านเองหรือ
กองทัพของท่านก็ไม่ได้อะไรไป
จากไทระอันเป็นค่าแรงซึ� งท่าน
ได้กระทาํต่อเมืองนั%น
19 เหตุฉะนั% น องค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า ดูเถิด
เราจะมอบแผ่นดินอียิปต์ไว้กับ
เนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่ง
บาบิโลน และท่านจะเอาคนเป็น
อั นมากของเขาไปและริบข้ าว
ของไป และปล้นเอาไปเป็นค่า
จ้างกองทัพของท่าน
20 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า เราได้มอบแผ่นดิน
อียิปต์ให้ไว้แก่ท่าน เพื�อเป็นค่า
แรงงานซึ� งเขาทั%งหลายได้กระทาํ
เพื�อเรา
21 ในวันนั% นเราจะกระทาํให้มี
เขางอกขึ% นมาที� วงศ์วานอิสรา-
เอล และเราจะให้เจ้าอ้าปากพูด
ท่ามกลางเขาทั% งหลาย แล้วเขา
จะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์"

พระเจ้าทรงลงโทษอียิปต์

30
พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีก

เอเสเคียล KR, JP

(FJ) อสย FR:KK; ยรม HO:KO (FH) อสย FR:KK; ยรม HO:KO (FN) อสค FQ:O
(FO) อสย KP:N; พคค H:FQ (FL) ยรม KN:R; อสค KO:Q-FK (FR) อสค KR:L-FP
(KP) K พกษ FP:JP; อสย FP:O-Q (KF) F ซมอ K:FP; สดด RK:FP; ลก F:OR; คส H:J
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ว่า
2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยา-
กรณ์และกล่าวว่า องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า จง
พิลาปรํ�าไรเถิดว่า `อนิจจาหนอ
วันนั%น'
3 เพราะวันนั% นใกล้ เข้ามาแล้ว
วันแห่งพระเยโฮวาห์ใกล้เข้ามา
จะเป็นวันมีเมฆ เป็นเวลาที�กาํ-
หนดของประชาชาติ
4 ดาบเ ล่ มหนึ� งจะมา เหนื อ
อียิปต์ และความแสนระทมจะ
อยู่ในเอธิโอเปีย เมื�อคนที�ถูกฆ่า
จะล้มในอียิปต์ และพวกเขาจะ
เอาคนเป็นอันมากของประเทศ
นั% นไปเสีย และรากฐานของ
เมืองนั%นกจ็ะถูกทลายลง
5เอธิโอเปีย และพูต และลูด
และคนที� ปะปนกันทั% งปวงและ
ชับ และประชาชนแห่งแผ่นดิน
นั% นที� อยู่ ในสันนิบาตจะล้มลง
พร้อมกับเขาด้วยดาบ
6พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี% ว่า ผู้
เหล่านั%นที�สนับสนุนอียิปต์จะล่ม
จม และอานุภาพอันผยองของ
มันจะลงมา และจากหอคอย
แห่งสิเอเน เขาจะล้มลงภายใน
ประเทศนั% นด้วยดาบ องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% แหละ
7และมันจะรกร้างอยู่ท่ามกลาง
ประเทศทั% งหลายที�รกร้าง และ
หัวเมืองของมันจะอยู่ท่ามกลาง

หัวเมืองทั% งหลายที� ถูกทิ% งไว้เสีย
เปล่านั%น
8และเขาจะทราบว่า เราคือพระ
เยโฮวาห์ เมื� อเราวางเพลิงที�
อี ยิปต์ และผู้ ช่วยทั% งหมดของ
มันกท็ลายแล้ว
9และในวันนั% นทูตจะลงเรือไป
จากเรา เพื� อจะกระทาํให้คน
เอธิโอเปียที� เลินเล่ออยู่นั% นครั�น
คร้าม ความแสนระทมจะมาถึง
เขาเหล่านั% น เหมือนในวันกาํ-
หนดของอียิปต์ เพราะ ดูเถิด
วันนั%นมาถึงจริงๆ
10 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า เราจะกระทาํให้คน
เป็นอันมากของอียิปต์สิ% นสุดลง
ด้ วยมื อของเนบู คั ดเนสซาร์
กษัตริย์แห่งบาบิโลน
11 ตัวท่านพร้อมกับชนชาติของ
ท่านคือชนชาติที� ทารุณที� สุดใน
บรรดาประชาชาติ จะถูกนาํเข้า
มาเพื� อทาํลายแผ่นดินนั% นและ
เขาจะชั กดาบออกต่อสู้ อี ยิปต์
กระทาํให้แผ่นดินเตม็ไปด้วยคน
ที�ถูกฆ่า
12 และเราจะกระทาํให้แม่นํ%าทั%ง
หลายแห้งไป เราจะขายแผ่นดิน
นั% นไว้ในมือของคนชั� ว เราจะ
กระทาํให้แผ่นดินและสารพัดที�
อยู่บนแผ่นดินนั% นร้างเปล่าโดย
มือของคนต่างด้าว เราคือพระ
เยโฮวาห์ได้ลั�นวาจาแล้ว

เอเสเคียล JP

(K) อสค KF:FK (J) สดด JQ:FJ; อบด F:FN (H) ยรม NP:JN-JQ (N) อสย FL:F
(O) โยบ R:FJ; อสย KP:J-O (Q) ยรม KN:FL-KO; อสค KR:FK (L) พบญ JK:KK
(R) ศฟย K:FK (FP) อสค KR:H-N (FF) พบญ KL:NP; อสย FH:H-O (FK) นฮม F:H
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13 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า เราจะทาํลายรูป
เคารพ และจะกระทาํให้ปฏิ-
มากรที� ในเมืองโนฟสิ% นสุดลง
และจะไม่มี จ้าวจากแผ่นดินอี-
ยิปต์อีก ดังนั%นเราจะใส่ความยาํ
เกรงไว้ในแผ่นดินอียิปต์
14 เราจะกระทาํให้ปัทโรสเป็นที�
รกร้าง และจะวางเพลิงในโศอัน
และจะกระทาํการพิพากษาเมือง
โน
15 เราจะเทความเดือดดาลของ
เราลงบนเมืองสีน ซึ� งเป็น
ขุมกาํลังของอียิปต์ และจะตัด
เหล่าฝูงชนออกเสียจากเมืองโน
16 และเราจะวางเพลิงในอียิปต์
เมื องสี นจะอยู่ ในมหันตทุกข์
เมืองโนจะแตกและเมืองโนฟจะ
มีปรปักษ์ในเวลากลางวัน
17 ชายฉกรรจ์ของเมืองอาเวน
และเมืองพีเบเสทจะล้มลงด้วย
ดาบ และเมืองนั% นจะตกไปเป็น
เชลย
18 ที� เมืองทาปานเหสกลางวัน
จะมื ดเมื� อเราทาํ ลายแอกของ
อี ยิ ปต์ และอานุภาพอันผยอง
ของเมืองนั% นจะสิ% นสุดลง จะมี
เมฆมาคลุมเมืองนั%นไว้และเหล่า
ธิดาของเมืองนั% นจะตกไปเป็น
เชลย
19 เราจะกระทาํการพิพากษาลง
โทษอียิปต์ดังนี% แหละ แล้วเขาจะ

ทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์"
พระเจ้าทรงช่วยบาบิโลน

และสูก้บัอียิปต์
20 ต่อมาเมื�อวันที� เจ็ด เดือนที�
หนึ� ง ในปีที�สิบเอ็ด พระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้า
ว่า
21 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เรา
ได้ กระทาํ ให้ แขนของฟาโรห์
กษัตริย์แห่งอียิปต์หัก และดู
เถิด ไม่มีผู้ใดพันแขนให้ ไม่มีผู้
ใดเอาผ้ามาพันแขนเพื�อจะรักษา
ให้หาย เพื� อให้เข้มแข็งที�จะถือ
ดาบได้อีก
22 เหตุฉะนั% น องค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า ดูเถิด
เรา เ ป็ นปฏิ ปั ก ษ์ กั บฟาโรห์
กษัตริย์แห่งอียิปต์ เราจะหัก
แขนของเขา ทั% งแขนที� ยังแข็ง
แรงและแขนที�หักแล้วนั%น เราจะ
กระทาํให้ดาบหลุดจากมือของ
เขา
23 เราจะให้คนอี ยิปต์ กระจัด
กระจายไปอยู่ ท่ามกลางประชา
ชาติ และจะกระจายเขาไปตาม
ประเทศต่างๆ
24 และเราจะเสริ มกาํลั งแขน
ของกษัตริย์แห่งบาบิโลน และ
เอาดาบของเราใส่มือให้ แต่เรา
จะหักแขนของฟาโรห์ และเขา
จะครํ�าครวญต่อหน้าท่านอย่าง
คนถูกบาดเจบ็เจียนจะตาย

เอเสเคียล JP

(FJ) อพย FK:FK (FH) อสค KR:FH (FN) สดด FF:O; นฮม F:O (FO) อสค JP:L-R
(FQ) ปฐก HF:HN (FL) ยรม K:FO (FR) กดว JJ:H; สดด R:FO (KP) อสค F:K; KO:F
(KF) สดด FP:FN (KK) ยรม HO:KN (KJ) อสค JP:FQ-FL (KH) นหม O:R; สดด FL:JK
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25 เราจะเสริ มกาํ ลั งแขนของ
กษัตริย์แห่งบาบิโลน แต่แขน
ของฟาโรห์จะตก แล้วเขาทั% ง
หลายจะทราบว่าเราคือพระเย-
โฮวาห์ เมื� อเราเอาดาบของเรา
ใส่มือของกษัตริย์แห่งบาบิโลน
ท่านจะยื�นมันออกต่อสู้ แผ่นดิน
อียิปต์
26 และเราจะให้คนอียิปต์กระ-
จัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางประ-
ชาชาติ และกระจายเข้าไปตาม
ประเทศต่างๆ แล้วเขาจะทราบ
ว่าเราคือพระเยโฮวาห์"
คําพยากรณก์ล่าวโทษฟาโรห์

เปรียบเสมือน
 ปฏิปักษต่์อพระคริสต์

31
และอยู่มา เมื�อวันที�หนึ�ง
เดือนที� สาม ในปีที� สิบ

เอด็ พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มายังข้าพเจ้าว่า
2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงกล่าว
แก่ฟาโรห์ กษัตริ ย์แห่ งอี ยิปต์
และแก่หมู่นิกรของท่านว่า ใน
ความเป็นใหญ่เป็นโตของท่าน
นั%น ท่านเหมือนผู้ใด
3ดูเถิด คนอัสซีเรียเปรียบได้
กับไม้สนสีดาร์ในเลบานอน มี
กิ� งงามและมี ใบร่มและสู งมาก
ยอดอยู่ ที� ท่ามกลางกิ� งไม้หนา
ทึบ
4สายนํ%าทาํให้มันใหญ่ขึ% น นํ%า
ลึกทาํให้มันงอกสูง พร้อมกับมี

แม่นํ%าของสายนํ%าลึกนั% นไหลรอบ
ที�ที� ปลูกมันไว้ และก่อให้เกิด
สายนํ%าเลก็ๆ จากแม่นํ%าลึกแยก
ออกไปทั�วต้นไม้ทั%งสิ% นในทุ่งนั%น
5ดังนั% นมันจึงสูงเหนือต้นไม้ใน
ป่าทั% งหลาย  กิ�งไม้กแ็ตกใหญ่
และก้านก็ยาว เพราะนํ%ามาก
หลายเมื�อให้งอก
6นกในอากาศทั% งสิ% นได้มาทาํรัง
อยู่ในกิ� งของมัน สัตว์ป่าทุ่ ง
ทั% งสิ% นตกลูกออกมาอยู่ ใต้ก้าน
และประชาชาติ ใหญ่ โตทั% งสิ% น
อาศัยอยู่ใต้ร่มของมัน
7มันก็งดงามด้วยความใหญ่ยิ� ง
ของมัน ด้วยความยาวแห่งก้าน
ของมัน เพราะรากของมันหยั� ง
ลึกลงไปยังนํ%าอุดม
8 ต้นสนสีดาร์ที� อยู่ ในอุทยาน
ของพระเจ้าก็ซ่อนมันไว้ไม่ได้
ต้นสนสามใบก็ยังไม่เปรียบปาน
กิ� งใหญ่ของมัน ต้นเกาลัดก็ไม่
เปรียบปานกิ� งของมัน ไม่มีไม้
ต้นใดในอุทยานของพระเจ้าที�มี
ความงามเหมือนมัน
9เราได้กระทาํให้มันงามด้วยกิ� ง
ก้านมากมายของมัน ต้นไม้ทั% ง
สิ% นในสวนเอเดนกอ็ิจฉามัน คือ
ต้นไม้ซึ� งอยู่ ในอุทยานของพระ
เจ้า
10 เพราะฉะนั% น องค์พระผู้
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า
เพราะว่ ามั นสู งและชู ยอดของ

เอเสเคียล JP, JF

(KN) อสค JP:FR (KO) ดนล FF:HK (F) ยรม NK:N-O (K) ยรม F:N; วว FP:FF
(J) นฮม J:F; ศฟย K:FJ (H) สภษ FH:KL (N) สดด JQ:JN-JO (O) ดนล H:FK
(L) ปฐก K:L; สดด LP:FP (R) อพย R:FO; ดนล K:KF (FP) มธ KJ:FK; ยก H:O
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มันขึ% นอยู่ ท่ ามกลางกิ� งไม้หนา
ทึบ และจิตใจของมันกเ็ย่อหยิ�ง
เพราะความสูงของมัน
11 เราจึงมอบมันไว้ในมือของผู้
หนึ� งที� ทรงอานุภาพในบรรดา
ประชาชาติ ท่านนั% นจะจัดการ
กับมันเป็นแน่ เราได้ไล่มันออก
เพราะความชั�วร้ายของมัน
12 คนต่างด้าว คือชนชาติที� น่า
กลัวในบรรดาประชาชาติ ได้
โค่นมันลงและทิ% งไว้ กิ� งของมัน
ตกลงบนภูเขาทั% งหลายและใน
หุบเขาทั% งสิ% น และก้านของมัน
ก็หักอยู่ตามแม่นํ%าลาํธารทั% งสิ% น
ของแผ่นดินนั% น และบรรดาชน
ชาติทั% งหลายในแผ่นดินโลกก็ลง
ไปเสียจากร่มเงาของมันและทิ% ง
มันไว้
13 นกในอากาศทั% งสิ% นจะอาศัย
อยู่บนสิ� งปรักหักพังของมันและ
สัตว์ป่าทุ่ งทั% งปวงจะอยู่บนก้าน
ของมัน
14 ที�เป็นเช่นนี% ก ็เพื� อบรรดาต้น
ไม้ที�อยู่ริมนํ%าจะไม่งอกขึ% นสูงนัก
หรื อชู ยอดขึ% นท่ ามกลางกิ� ง
ไม้หนาทึบและเพื�อไม่ให้บรรดา
ต้นไม้ที�ดูดนํ%าขึ% นสูงอย่างนั%นได้
เพราะว่ามันทั% งหลายต้องมอบ
ให้แก่ความตาย มอบให้แก่โลก
บาดาล ท่ามกลางบุตรทั% งหลาย
ของมนุษย์ กั บผู้ ที� ได้ ลงไปยั ง
ปากแดนคนตาย

15 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า ในวันที�มันลงไปยัง
แดนคนตาย เรากระทาํให้บา-
ดาลคลุมตัวไว้ทุกข์ให้มัน และ
ยับยั% งแม่นํ%าของมันไว้ และนํ%า
เป็นอันมากจะหยุดยั% ง เรา
คลุมเลบานอนไว้ให้กลุ้ มอยู่เพื�อ
มัน และต้นไม้ในทุ่ งนาทั% ง
สิ% นจะสลบเพราะมัน
16 เรากระทาํให้ประชาชาติสั� น
สะเทือนด้วยเสียงที�มันล้ม เมื�อ
เราเหวี� ยงมันลงไปที�นรกพร้อม
กับบรรดาผู้ที� ลงไปยังปากแดน
และต้ นไ ม้ ทั% งสิ% น ในเอ เดน
ต้นไม้ที� คัดเลือกแล้วและต้นไม้
ที�ดีที�สุดของเลบานอน  ต้นไม้
ทุกต้นที�ดื�มนํ%าจะได้รับความเล้า
โลมที�ในโลกบาดาล
17 ประชาชาติเหล่านี% จะลงไปยัง
นรกกับเขาด้วย ไปอยู่กับบรรดา
ผู้ที� ถูกฆ่าด้วยดาบ เออ คือ
บรรดาผู้ที� เป็นเหมือนแขนของ
เขา ที�อยู่ใต้ร่มของเขาท่ามกลาง
ประชาชาติ
18 ดังนี%  เจ้าเหมือนผู้ใดในเรื�อง
สง่ ารา ศี และความเป็ นใหญ่
ท่ามกลางต้นไม้แห่งเอเดน เจ้า
จะถูกนาํลงมาพร้อมกับต้นไม้
แห่งเอเดนไปยังโลกบาดาล เจ้า
จะนอนอยู่ท่ามกลางผู้ที�มิได้เข้า
สุหนัตพร้อมกับผู้ที� ถูกฆ่าด้วย
ดาบ นี� คือฟาโรห์และบรรดาหมู่

เอเสเคียล JF

(FF) อสค FF:R; F ทธ F:KP (FK) ฮบก F:O; วว FQ:FO (FJ) อสค KR:N; วว FR:FQ-FL
(FH) พบญ FJ:FF; นหม FJ:FL (FN) นฮม K:L-FP; วว FL:R (FO) นฮม K:J; ฮกก K:Q
(FQ) สดด R:FQ; อสย FH:R; อสค JP:O-L (FL) F ซมอ FQ:KO; K ซมอ F:KP; มธ FJ:FR
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นิกรทั% งสิ% นของท่าน องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% "

บทครํ 	าครวญเรื	องฟาโรห์

32
ต่อมา เมื� อวันที�หนึ� ง
เดือนที�สิบสอง ในปีที�

สิบสอง พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า
2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเปล่ง
เสียงบทครํ�าครวญเรื� องฟาโรห์
กษัตริย์แห่งอียิปต์ และกล่าวให้
ท่านฟังดังนี% ว่า ท่านเหมือน
สิงโตหนุ่มท่ามกลางประชาชาติ
แต่ท่านเป็นเหมือนปลาวาฬใน
ทะเลทั% งหลาย ท่านเผ่นออกมา
ในแม่นํ%าทั% งหลายของท่าน เอา
เท้าของท่านกวนนํ%าและกระทาํ
แม่นํ%าของมันให้มลทินไป
3องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% ว่า เราจะกางข่ายของเรา
คลุมท่านโดยกองทัพชนชาติทั% ง
หลายเป็นอันมาก และเขาเหล่า
นั% นจะลากท่ านขึ% นมาด้วยอวน
ของเรา
4และเราจะทิ% งท่านไว้บนแผ่น
ดิน  และเราจะเหวี�ยงท่านลงบน
พื% นทุ่ง  และจะกระทาํให้นกทั%ง
สิ% นในอากาศมาจับอยู่ บนท่าน
และเราจะให้ สั ตว์ ทั� วทั% งโลก
ได้อิ�มหนาํด้วยตัวท่าน
5เราจะเอาเนื% อของท่านเกลี� ยไว้
บนภูเขา และถมหุบเขาด้วยศพ
ของท่าน

6 เราจะให้แผ่นดินถึ งแม้ภูเขา
ชุ่มโชกด้วยเลือดกาํลังไหลของ
ท่าน และห้วยจะเตม็ไปด้วยท่าน
7เมื�อเราดับท่าน เราจะคลุมฟ้า
สวรรค์ไว้ และกระทาํให้ดวงดาว
มืดไป เราจะเอาเมฆบังดวงอา-
ทิตย์ และดวงจันทร์จะไม่ทอ
แสง
8แสงสุ กใสทั% งสิ% นแห่งสวรรค์
นั% นเราจะกระทาํให้มืดอยู่เหนือ
ท่าน และวางความมืดไว้เหนือ
แผ่นดินของท่าน องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% แหละ
9เมื� อเราทาํลายท่านท่ามกลาง
ประชาชาติในประเทศซึ� งท่านไม่
รู้ จักนั% น เราจะกระทาํให้จิตใจ
ของชนชาติทั% งหลายเป็นอันมาก
ลาํบาก
10 เออ เมื� อเราแกว่งดาบของ
เราต่อหน้าเขาทั% งหลาย เราจะ
กระทาํให้ชนชาติทั% งหลายเป็น
อันมากแลตะลึงที� ท่าน และ
กษัตริย์ของเขาทั%งหลายจะสะทก
สะท้านเพราะท่าน ในวันที�ท่าน
ล้มลงนั%น เขาทั% งหลายจะตัวสั�น
ทุกขณะจิตทั�วกันเพราะห่วงชีวิต
ของตนเอง
11 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี% ว่า ดาบของกษัตริย์
แห่งบาบิโลนจะมาเหนือท่าน
12 เราจะทาํให้หมู่นิกรของท่าน
ล้มลงด้วยดาบของผู้มีกาํลัง ทุก

เอเสเคียล JF, JK

(F) อสค JK:FQ (K) ยรม R:FL; อสค FR:K-O (J) ปญจ R:FK (H) F ซมอ FQ:HH-HO
(O) อพย Q:FQ; อสย JH:J (Q) โยบ FL:N-O; สภษ FJ:R (R) ยรม KN:FN; วว FF:FL
(FP) พบญ KR:KH; F พกษ R:L (FF) อสค KL:Q; ฮบก F:O-Q (FK) พบญ KL:HR-NP
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คนก็ล้ วนเป็นที� ทารุณที� สุดใน
บรรดาประชาชาติ เขาจะนาํ
ความทะเยอทะยานของอี ยิปต์
ให้มาถึงที� สิ% นสุด และหมู่นิกร
ทั%งสิ% นของมันจะพินาศ
13 เราจะทาํลายสัตว์ของเมือง
นั%นทั% งสิ% น จากข้างนํ%ามากหลาย
และไม่มีเท้ามนุษย์คนใดกระทาํ
ให้นํ%านั% นขุ่นอีก กีบสัตว์กจ็ะไม่
กระทาํให้นํ%านั%นขุ่นอีกเช่นกัน
14 แล้วเราจะทาํให้นํ%า ของเขา
ทั% งหลายลึก และกระทาํให้
แม่นํ%า ทั% งหลายของเขาไหลไป
เหมือนนํ%ามันไหล องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% แหละ
15 เมื�อเรากระทาํให้แผ่นดินอี-
ยิปต์รกร้าง และประเทศนั% นจะ
ขาดสิ� งที� เคยอุดมสมบูรณ์ เมื�อ
เราฟาดฟันคนทั%งปวงที�อาศัยอยู่
ในประเทศนั%น แล้วเขาทั%งหลาย
จะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
16 นี� เป็นบทครํ�าครวญที�จะร้อง
ครํ�าครวญ เหล่าธิดาแห่งประ-
ชาชาติจะร้องบทนั%น เขาจะร้อง
เรื� องอียิปต์และหมู่นิกรของอี-
ยิปต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% แหละ"

บทครํ 	าครวญเรื	อง
หมู่นิกรอียิปต์

17 ต่อมา เมื�อวันที�สิบห้า เดือน
ที� สิบสอง ในปีที� สิบสอง พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ มายั ง

ข้าพเจ้าว่า
18 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จง
พิลาปรํ�าไห้เพื� อคนเป็นอันมาก
ของอียิปต์ และจงส่งเขาลงไป
ทั% งตั วเขาและเหล่ าธิ ดาแห่ ง
ประชาชาติที� โอ่อ่าไปยังโลกบา-
ดาล ไปยังบรรดาคนเหล่านั%นที�
ไปยังปากแดนคนตายแล้ว
19 ในเรื� องความงาม ท่านงาม
ลํ%ากว่าผู้ ใดๆหรือ จงลงไป
ไปนอนกับผู้ที�ไม่ได้เข้าสุหนัต
20 เขาทั% งหลายจะล้มลงกลาง
บรรดาผู้ที�ถูกฆ่าด้วยดาบ มีดาบ
กาํหนดไว้แล้ว จงลากอียิปต์ไป
เสียพร้อมกับหมู่นิกรทั% งสิ% นของ
เขา
21 เหล่าชายฉกรรจ์ในบรรดาผู้
ที� แกล้วกล้าจะพูดเรื� องของเขา
กับผู้ ช่วยของเขาจากกลางนรก
ว่า `เขาได้ลงมาแล้ว เขานอนอยู่
คือคนที� ไม่ได้เข้าสุหนัต ที� ถูก
ฆ่าด้วยดาบ'
22 อัสซูรก็อยู่ที�นั� นรวมทั% งคณะ
มีหลุมศพอยู่รอบตัว ทุกคนถูก
ฆ่าและล้มลงด้วยดาบ
23 ที� ฝังศพของคนเหล่านี% อยู่ที�
แดนมรณาส่วนที�ไกลที�สุด และ
คณะของเธอก็อยู่ รอบหลุมฝั ง
ศพของเธอ ทุกคนถูกฆ่า ล้มลง
ด้วยดาบ เป็นพวกที� ให้เกิด
ความครั� นคร้ามในแผ่นดินของ
คนเป็น

เอเสเคียล JK

(FJ) อสค KR:L (FN) สดด KH:F (FO) K ซมอ F:FQ; ยรม R:FQ (FQ) อสค JK:F
(FL) อสย FO:R; มคา F:L (FR) F ซมอ FQ:KO; ยรม R:KN-KO (KP) สดด KL:J
(KF) อสย F:JF; ลก FO:KJ-KH (KK) กดว KH:KH; สดด LJ:L-FP (KJ) อสย FH:FN
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24 เอลามกอ็ยู่ที�นั�น ทั%งหมู่นิกร
ทั% งสิ% นก็อยู่รอบหลุมศพของเธอ
ทุกคนถูกฆ่าและล้มลงด้วยดาบ
ผู้ ลงไปสู่ โลกบาดาลโดยไม่เข้า
สุหนัต เป็นพวกที� ให้เกิดความ
ครั� นคร้ ามในแผ่นดิ นของคน
เป็น และเขาต้องทนรับความอับ
อายขายหน้ากั บผู้ ที� ลงไปปาก
แดนคนตาย
25 เขาได้ทาํที�ให้เธอนอนในหมู่
พวกผู้ที� ถูกฆ่าพร้อมกับหมู่นิกร
ทั% งสิ% นของเธอ มีหลุมศพอยู่
รอบตัว เป็นผู้ที�ไม่ได้เข้าสุหนัต
ทุกคน ถูกฆ่าด้วยดาบ เพราะ
ว่าเขาให้เกิดความครั�นคร้ามใน
แผ่นดินของคนเป็น และเขา
ต้องทนรับความอับอายขายหน้า
กับผู้ที�ลงไปยังปากแดนคนตาย
เขามีที�อยู่ในหมู่พวกผู้ถูกฆ่า
26 เมเชคกับทูบัลกอ็ยู่ที�นั�น ทั%ง
หมู่นิกรทั%งสิ% นของเธอ หลุมศพ
ของเธอทั% งสองอยู่รอบเขา เป็น
ผู้ที� ไม่เข้าสุหนัตทุกคน ถูกฆ่า
ด้วยดาบ เพราะเขาให้เกิดความ
ครั� นคร้ ามในแผ่นดิ นของคน
เป็น
27 เขาทั% งหลายจะไม่ได้นอนอยู่
กับผู้แกล้วกล้าในจาํพวกที�ไม่ได้
เข้าสุหนัตที� ได้ล้มลง ลงไปยัง
นรกพร้อมกับยุทโธปกรณ์ของ
เขา ผู้ซึ� งมีดาบวางไว้ใต้ศีรษะ
ของเขา และความชั�วช้ากอ็ยู่บน

กระดูกของเขา เพราะว่าเขา
ให้ผู้แกล้วกล้าครั� นคร้ามอยู่ใน
แผ่นดินของคนเป็น
28 ดังนั% นท่านจะต้องถูกหักใน
หมู่พวกผู้ที�ไม่ได้เข้าสุหนัต และ
นอนอยู่ กั บคนเหล่ านั% นที� ถู ก
ฆ่าด้วยดาบ
29 เอโดมก็อยู่ที�นั�น คือบรรดา
กษัตริ ย์และบรรดาเจ้านายทั% ง
หลายของเธอ แม้ว่าเขาทั%งหลาย
มีอานุภาพ เขายังถูกนาํมาวางไว้
กับบรรดาคนเหล่านั% นที� ถูกฆ่า
ด้วยดาบ เขาจะนอนอยู่กับผู้ที�
ไม่ได้เข้าสุหนัต กับบรรดาคน
ที�ได้ลงไปยังปากแดนคนตาย
30 เจ้านายจากทิศเหนือก็อยู่ที�
นั� นอยู่กันหมด คนไซดอนทั% ง
หมด ผู้ที� ลงไปด้วยความอาย
พร้อมกับผู้ที� ถูกฆ่า เพราะเหตุ
ความครั�นคร้ามทั% งสิ% นซึ� งเขาได้
กระทาํขึ% นด้วยกาํลังของเขา เขา
นอนอยู่ที�นั�นไม่เข้าสุหนัตพร้อม
กับผู้ที� ถูกฆ่าด้วยดาบ   และ
ทนรับความอับอายขายหน้ากับ
บรรดาผู้ที� ลงไปยังปากแดนคน
ตาย
31 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า เมื� อฟาโรห์เห็นพวก
เหล่านั% นแล้ว ท่านก็จะเบาใจ
ในเรื� องหมู่นิกรทั% งสิ% นของท่าน
ฟาโรห์และหมู่ นิกรทั% งสิ% นของ
ท่านถูกฆ่าด้วยดาบ

เอเสเคียล JK

(KH) ปฐก FP:KK; F พศด F:FQ (KN) สดด FJR:L; วว K:KK (KO) ปฐก FP:K
(KQ) โยบ J:FJ-FN; อสย FH:FL-FR (KL) ดนล K:JH-JN (KR) อสค KN:F-FQ
(JP) ยรม KN:KK; อสค JK:KH-KN; JL:O; JR:K (JF) พคค K:FJ; อสค FH:KK; JF:FO
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32 เพราะเราได้ ให้ เกิ ดความ
ครั� นคร้ ามในแผ่นดิ นของคน
เป็น เพราะฉะนั% นเขาจะถูกวาง
ไ ว้ ท่ ามกลางผู้ ไม่ เข้ าสุ หนั ต
พร้อมกับผู้เหล่านั% นที�ถูกฆ่าด้วย
ดาบ ทั% งฟาโรห์และหมู่นิกรทั% ง
สิ% นของท่าน องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี% แหละ"
หนา้ที	ของยามเฝ้าจิตวิญญาณ

33
พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีก

ว่า
2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพูดกับ
ชนชาติของเจ้าและกล่าวแก่เขา
ว่า เมื�อเรานาํดาบมาเหนือแผ่น
ดิน ถ้าประชาชนในแผ่นดินนั%น
ตั% งชายคนหนึ� งจากพวกเขาและ
ให้เป็นยาม
3และถ้ าเขาเห็นดาบมาเหนื อ
แผ่นดินจึงเป่าแตรและตักเตือน
ประชาชน
4เมื� อคนหนึ� งคนใดได้ยินเสียง
แตร และไม่นาํพาต่อเสียงตัก
เตือน ถ้าดาบนั% นมาพาเอาคน
นั% นไปเสีย ให้โลหิตของคนนั% น
ตกบนศีรษะของคนนั%นเอง
5คือเขาได้ยินเสียงแตร และไม่
นาํพาต่อเสียงตักเตือน ให้โลหิต
ของคนนั% นตกอยู่บนคนนั% นเอง
แต่ผู้ที�ได้นาํพาต่อเสียงตักเตือน
แล้วเขาจะได้ช่วยชีวิตของตนเอง
ให้รอดพ้น

6แต่ถ้าคนยามเห็นดาบมาแล้ว
และไม่เป่าแตร ประชาชนจึงไม่
ได้รับเสียงตักเตือน และดาบก็
มาพาคนหนึ� งคนใดไปเสีย คน
นั%นถูกนาํไปด้วยเรื�องความชั�วช้า
ของเขา แต่เราจะเรียกร้องโลหิต
ของเขาจากมือของยาม
7ฉะนี% แหละ เจ้า โอ บุตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย เราได้ตั% งเจ้าให้เป็น
คนยามสาํหรับวงศ์วานอิสราเอล
ฉะนั% นเจ้าจงฟังถ้อยคาํจากปาก
ของเรา และจงกล่าวคาํตักเตือน
จากเราให้แก่เขา
8 เมื� อเรากล่าวแก่คนชั� วว่า โอ
คนชั�วเอ๋ย เจ้าจะต้องตายแน่ ถ้า
เจ้ ามิ ได้ กล่ าวคาํตั กเตื อนให้
คนชั� วกลับจากทางของเขา คน
ชั� วนั%นจะต้องตายเพราะความชั� ว
ช้าของเขา แต่เราจะเรียกร้อง
โลหิตของเขาจากมือของเจ้า
9แต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนชั� วให้
หันกลับจากทางของเขาแล้ว ถ้า
เขาไม่หันกลับจากทางของเขา
เขาจะตายเพราะความชั� วช้าของ
เขา แต่เจ้าได้ช่วยชีวิตของเจ้า
เองให้รอดพ้นแล้ว
10 ฉะนั% น โอ เจ้า บุตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย จงกล่าวแก่วงศ์วาน
อิสราเอล  พวกเจ้าเคยกล่าวดัง
นี% ว่า `ถ้าการละเมิดและความ
บาปทั% งหลายของเราอยู่ เหนือ
เรา และเรากค่็อยๆ วอดวายไป

เอเสเคียล JK, JJ

(JK) อสค JK:KQ (K) ลนต KO:KN; ยรม FK:FK  (J) นหม H:FL (H) K พศด KN:FO
(N) สดด RN:Q; ฮบ K:F-J (O) อสย NO:FP; อสค JJ:L-R (Q) พซม J:J; อสย OK:O
(L) ปฐก K:FQ; สภษ FF:KF (R) กจ FJ:HP; กท N:FR-KF (FP) ลนต KO:JR
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เพราะสิ�งเหล่านี%  เราจะดาํรงชีวิต
อยู่ได้อย่างไร'
11 จงกล่าวแก่เขาว่า องค์พระ
ผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามี
ชีวิตอยู่แน่ฉันใด เราไม่พอใจใน
ความตายของคนชั� วฉันนั%น แต่
พอใจในการที�คนชั� วหันจากทาง
ของเขาและมีชีวิตอยู่ จงหันกลับ
จงหันกลับจากทางชั� วของเจ้ า
โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้า
ยอมตายทาํไม
12 เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้า
จงกล่ าวแก่ ชนชาติ ของเจ้ าว่ า
ความชอบธรรมของผู้ชอบธรรม
จะไม่ ช่วยเขาให้พ้นในวันที� เขา
ละเมิด ส่วนความชั� วของคนชั� ว
นั% นจะไม่กระทาํให้ เขาล้มลงใน
วันที� เขาหันกลับจากความชั� ว
ของเขา และคนชอบธรรม
จะไม่ดาํรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความ
ชอบธรรมในวันที�เขากระทาํบาป
13 แม้ เราจะได้ กล่ าวแก่ คน
ชอบธรรมว่า เขาจะมีชีวิตอยู่แน่
ถ้ าเขายั งวางใจในความชอบ
ธรรมของเขา และกระทาํความ
ชั� วช้า การกระทาํทั% งหลายที�
ชอบธรรมของเขาย่อมไม่อยู่ใน
ความทรงจาํอีกเลย แต่เขาจะ
ต้องตายเพราะความชั� วช้าซึ�งเขา
ได้กระทาํไว้
14 อีกประการหนึ�ง แม้เราจะได้
กล่าวแก่คนชั� วว่า `เจ้าจะต้อง

ตายแน่' ถ้าเขาหันกลับจากบาป
ของเขา มากระทาํความยุติธรรม
และความชอบธรรม
15 ถ้าคนชั� วได้ คืนของประกัน
ขโมยอะไรของเขามาก็ คืนเสีย
และดาํ เนิ นตามกฎเกณฑ์ แห่ ง
ชีวิต ไม่กระทาํความชั� วช้าเลย
เขาจะดาํรงชีวิตอยู่แน่ เขาไม่
ต้องตาย
16 บาปซึ� งเขาได้กระทาํมาแล้ว
จะไม่ จดจาํนาํมากล่าวโทษเขา
เขาได้กระทาํความยุติธรรมและ
ความชอบธรรม เขาจะดาํรงชีวิต
แน่
17 แต่ชนชาติของเจ้ายังกล่าวว่า
`วิธีการขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่
ยุติธรรม' ในเมื�อวิธีการของเขา
เองไม่ยุติธรรม
18 เมื� อคนชอบธรรมหันกลับ
จากความชอบธรรมของเขาและ
กระทาํความชั� วช้า เขาจะต้อง
ตายเพราะความชั�วช้านั%น
19 แต่ ถ้ าคนชั� วหั นกลั บจาก
ความชั� วของเขา และกระทาํ
ความยุติ ธรรมและความชอบ
ธรรม เขาจะดาํรงชีวิตอยู่ได้โดย
เหตุนั%น
20 เจ้ายังกล่าวว่า `วิธีการของ
องค์พระผู้ เป็นเจ้าไม่ ยุติธรรม'
โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เราจะ
พิพากษาเจ้าตามการประพฤติ
ของเจ้าแต่ละคน"

เอเสเคียล JJ

(FF) อสค N:FF; ศฟย K:R (FK) F พกษ L:HL-NP (FJ) ลก FL:R; รม FP:J; ฟป J:R
(FH) ยรม FL:Q-L; ลก FJ:J-N (FN) อพย KK:KO-KQ; พบญ KH:O (FO) มคา Q:FL-FR
(FQ) โยบ JN:K (FL) K ปต K:KP-KK; ฮบ FP:JL (FR) อสค JJ:FH (KP) สภษ FR:J
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21 และอยู่มา เมื� อวันที� ห้า
เดือนที�สิบ ในปีที�สิบสอง ซึ�งเรา
ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลย ชายคน
หนึ� งหนีมาจากกรุงเยรูซาเล็มมา
หาข้าพเจ้ากล่าวว่า "เมืองนั% น
แตกเสียแล้ว"
22 ในเวลาเย็นก่อนที� ผู้ ลี% ภัยมา
พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ได้มา
อยู่เหนือข้าพเจ้า และพระองค์
ทรงเปิ ดปากของข้ าพเจ้ าทั น
เวลาที� ชายคนนั% นมาถึงในตอน
เช้า ดังนั% นปากของข้าพเจ้าจึง
เปิดออก ข้าพเจ้ากไ็ม่ได้เป็นใบ้
ต่อไป
23 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มายังข้าพเจ้าว่า
24 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ชาว
เมืองที�อาศัยอยู่ในที� ร้างเปล่าใน
แผ่นดินอิสราเอลกล่าวเรื�อยๆว่า
`อับราฮัมเป็นแต่ชายคนเดียว
และยังถือกรรมสิทธิ=ที�ดินนี%  แต่
พวกเราหลายคนด้วยกัน คง
ต้องประทานแผ่นดินนั% นให้เป็น
กรรมสิทธิ=แก่เรา'
25 เพราะฉะนั%น จงกล่าวแก่เขา
ทั% งหลายว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี% ว่า เจ้ารับประ-
ทานเนื% อพร้อมเลือด เจ้าเงย
หน้าขึ% นนมัสการรูปเคารพของ
เจ้าและทาํให้โลหิตตก แล้วเจ้า
ยังจะเอากรรมสิทธิ= ที� ดินนี% อี ก
หรือ

26 เจ้ายืนอยู่ ด้ วยดาบของเจ้า
เจ้ากระทาํการอันน่าสะอิดสะ-
เอียน และเจ้าทุกคนได้กระทาํ
ให้ ภรรยาของเพื� อนบ้ านเป็ น
มลทิน แล้วเจ้าจะเอากรรมสิทธิ=
ที�ดินนี% หรือ
27 จงกล่าวเช่นนี% แก่เขาว่า องค์
พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี%
ว่า   เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด บรร-
ดาคนที�อยู่ในที� ร้างเปล่าจะต้อง
ล้มลงด้วยดาบ และคนที� อยู่ที�
พื% นทุ่ง เราจะมอบให้เป็นอาหาร
แก่สัตว์ป่า และบรรดาคนเหล่า
นั% นที� อยู่ ในที�กาํบังเข้มแข็งและ
อยู่ในถํ%าจะตายด้วยโรคระบาด
28 และเราจะกระทาํให้แผ่นดิน
นั% นรกร้างที� สุด และความหยิ� ง
ผยองในอานุภาพของแผ่นดิน
นั% นจะสูญสิ% นไป ภูเขาแห่งอิส-
ราเอลจะรกร้างจนไม่มีคนเดิน
ผ่าน
29 แล้วเขาจะทราบว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์ เมื�อเราได้กระทาํ
ให้แผ่นดินนั%นรกร้างที�สุดเพราะ
เหตุ จากการอั นน่ าสะอิ ดสะ-
เอี ยนทั% งสิ% นของเขาซึ� งเขาได้
กระทาํนั%น
30 เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย
ชนชาติของเจ้าที�พูดเรื�องเจ้าข้าง
กาํแพงเมืองและตามประตูบ้าน
พูดต่อกันและกันกับพี� น้องของ
ตนว่า `มาเถิด มาฟังเสียงพระ

เอเสเคียล JJ

(KF) ยรม JR:K-L; อสค F:K (KK) อสค F:J; JQ:F (KH) ยรม JR:FP; มคา J:FF
(KN) ปฐก R:H; ลนต J:FQ (KO) ปฐก KQ:HP; มคา K:F-K (KQ) วนฉ O:K; F ซมอ FJ:O
(KL) K พศด JO:KF; อสย O:FF (KR) อพย FH:FL; สดด R:FO (JP) ยรม FF:FL-FR
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วจนะซึ� งออกมาจากพระเยโฮ-
วาห์'

ประชาชนประพฤติ
อย่างคนหนา้ซื	อใจคด

31 และเข้ามาหาเจ้าอย่างที�ชาว
ตลาดมา และเขามานั�งข้างหน้า
เจ้าอย่างประชาชนของเรา เขา
ฟังคาํพูดของเจ้า แต่เขาไม่ยอม
กระทาํตาม เพราะว่าเขาแสดง
ความรักมากด้ วยปากของเขา
แต่จิตใจของเขามุ่งอยู่ตามความ
โลภของเขา
32 และ ดูเถิด เจ้าเป็นเหมือน
คนร้องเพลงรักแก่เขา มีเสียง
ไพเราะและเล่นดนตรีเก่งเพราะ
เขาฟังคาํพูดของเจ้า แต่เขาไม่
ยอมกระทาํตาม
33 และเมื�อการเช่นนี% เป็นมา (ดู
เถิด ก็จะมา) เขาทั% งหลายจะ
ทราบว่ามีผู้พยากรณ์อยู่ ในหมู่
พวกเขา"

คําตกัเตือนสําหรบั
พวกผูพ้ยากรณที์	รกัเงิน

34
พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า

2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยา-
กรณ์กล่ าวโทษบรรดาผู้ เลี% ยง
แกะแห่งอิสราเอล จงพยากรณ์
และกล่าวแก่เขาว่า องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้ าตรัสแก่พวกผู้
เลี% ยงแกะดังนี% ว่า วิบัติแก่ผู้เลี% ยง
แกะแห่งอิสราเอล ผู้เลี% ยงตัวเอง

ผู้ เลี% ยงแกะย่อมเลี% ยงแกะมิใช่
หรือ
3เจ้ารับประทานไขมัน เจ้าคลุม
กายของเจ้าด้วยขนแกะ เจ้าฆ่า
แกะตัวอ้วนๆ แต่เจ้าหาได้เลี% ยง
แกะไม่
4ตัวที� อ่อนเพลียเจ้าก็ไม่เสริม
กาํลัง ตัวที� เจ็บเจ้าก็ไม่รักษา
ตัวที�กระดูกหักเจ้าก็มิได้พันผ้า
ตัวที� ถูกขับไล่ออกไปเจ้าก็มิได้
ไปตามกลับมา ตัวที�หายไปเจ้าก็
มิได้เสาะหา และเจ้าได้ปกครอง
เขาด้วยการบังคับและด้วยการ
ข่มขี�เบียดเบียน
5ดังนั% นมันจึงกระจัดกระจายไป
หมด เพราะว่าไม่มีผู้ เลี% ยงแกะ
และเมื� อมันกระจัดกระจายไป
มันก็ตกเป็นอาหารของสัตว์ป่า
ทั%งปวงในทุ่ง
6แกะของเรากเ็ที�ยวไปตามภูเขา
ทั% งหมด และตามเนินเขาสูงทุก
แห่ง เออ แกะของเรากก็ระจาย
ไปทั� วพื% นพิภพ ไม่มีใครเที� ยว
ค้น ไม่มีใครเสาะหามัน
7เพราะฉะนั% น ท่านทั% งหลายผู้
เป็นผู้เลี% ยงแกะ จงฟังพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์
8องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด เพราะ
แกะของเรากลายเป็นเหยื�อ และ
แกะของเรากลายเป็นอาหารของ
สัตว์ป่าทุ่ งทั% งสิ% น เพราะไม่มีผู้

เอเสเคียล JJ, JH

(JF) อสค L:F; ลก FP:JR (JK) มก H:FO-FQ; ยน N:JN (JJ) F ซมอ J:FR-KP
(K) ยรม K:L; ยน FP:F-K (J) อสย NO:FF-FK; ศคย FF:N (H) ศคย FF:FN; มธ R:JO
(N) F พกษ KK:FQ (O) ฮบ FF:JQ-JL (Q) สดด LK:F-Q (L) อสค JH:N-O; กจ KP:JJ
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เลี% ยงแกะ และเพราะผู้เลี% ยงแกะ
ของเราไม่เที� ยวค้นหาแกะของ
เรา แต่ผู้ เลี% ยงแกะนั% นเลี% ยงตัว
เอง และไม่ได้เลี% ยงแกะของเรา
9เพราะฉะนั%น โอ ท่านทั%งหลาย
ผู้เป็นผู้เลี% ยงแกะ จงฟังพระวจ-
นะของพระเยโฮวาห์
10 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า ดูเถิด เราเป็นปฏิ-
ปักษ์กับผู้เลี% ยงแกะ และเราจะ
เรียกร้องเอาแกะของเราจากมือ
ของเขา และให้เขายับยั% งการ
เลี% ยงแกะของเขา ผู้เลี% ยงแกะจะ
ไม่ได้เลี% ยงตัวเองอีกต่อไป เรา
จะช่ วยแกะของเราให้ พ้นจาก
ปากของเขา เพื� อมิให้แกะเป็น
อาหารของเขา
อาณาจักรของดาวิดจะตั* งขึ* น

เหนืออิสราเอลในอนาคต
11 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี% ว่า ดูเถิด เราคือเรา
เองจะค้นหาแกะของเรา และจะ
เที�ยวหามัน
12 ดั งผู้ เลี% ยงแกะเที� ยวหาฝู ง
แกะในวันที�เขาอยู่ท่ามกลางแกะ
ของเขาที�กระจัดกระจายไป เรา
จะเที� ยวหาแกะของเราดั งนั% น
และเราจะช่ วยเขาให้ พ้ นจาก
สถานที�ทั%งหลายซึ�งเขาได้กระจัด
กระจายไปอยู่ในวันมีเมฆและมี
ความมืดทึบ
13 เราจะนาํเขาออกมาจากชน

ชาติทั%งหลาย และรวบรวมเขามา
จากประเทศต่างๆ และจะนาํเขา
มาไว้ในแผ่นดินของเขาเอง และ
เราจะเลี% ยงเขาบนภูเขาแห่งอิส-
ราเอล ใกล้ห้วยทั%งหลายและใน
ท้ องถิ� นทุ กแห่ งที� มี คนอาศั ย
ในประเทศนั%น
14 เราจะเลี% ยงเขาในลานหญ้า
อย่างดี และคอกของเขาจะอยู่
บนบรรดาภูเขาสูงแห่งอิสราเอล
ณ ที�นั�น เขาจะนอนลงในคอก
ที�ดี และเขาจะหากินอยู่บนลาน
หญ้าอุดมบนภูเขาแห่งอิสราเอล
15 ตัวเราเองจะเป็นผู้เลี% ยงแกะ
ของเรา เราจะกระทาํให้เขานอน
ลง องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% แหละ
16 เราจะเที�ยวหาแกะที�หายและ
เราจะนาํแกะที� ถูกขับไล่ออกไป
กลับมาอีก และเราจะพันผ้าให้
แกะที� กระดูกหัก และเราจะ
เสริมกาํลังแกะที�อ่อนเพลีย แต่
ตัวที� อ้วนและเข้มแข็งเราจะทาํ
ลาย เราจะเลี% ยงเขาด้วยความ
ยุติธรรม
17 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า โอ เจ้าทั% งหลายผู้
เป็นฝูงแพะแกะของเราเอ๋ย ดู
เถิด เราจะพิพากษาระหว่างแกะ
กับแกะ ระหว่างแกะผู้กับแพะผู้
18 ที�จะหากินในลานหญ้าอย่าง
ดีนั% นยังไม่พออีกหรือ เจ้าจึง

เอเสเคียล JH

(FP) อสค N:L; นฮม K:FJ (FF) ปฐก O:FQ; ลนต KO:KL (FK) F ซมอ FQ:JH-JN
(FJ) สดด FPO:HQ; อสย FF:FF (FH) ยรม JF:FK-FH (FN) สดด KJ:K; พซม F:Q-L
(FO) มคา H:O-Q; มธ FN:KH (FQ) ศคย FP:J; มธ KN:JK (FL) ปฐก JP:FN; กดว FO:R
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ต้องเอาเท้ าเหยียบลานหญ้าที�
เหลืออยู่ของเจ้าและดื� มนํ%าจาก
แหล่งนํ%าที�ลึกยังไม่พอหรือ จึง
เอาเท้าของเจ้ากวนนํ%า ที� เหลือ
อยู่ให้ขุ่น
19 แกะของเราจะต้องกินสิ� งที�
เท้าของเจ้ายํ�า และดื�มสิ� งที� เท้า
ของเจ้าทาํให้ขุ่นหรือ
20 เพราะฉะนั% นอง ค์ พระ ผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสแก่ เขาดั ง
นี% ว่า ดูเถิด เรา คือเราเอง จะ
พิพากษาระหว่ างแกะอ้ วนกับ
แกะผอม
21 เพราะเจ้าเอาสีข้างและบ่าดัน
และผลักแกะตัวอ่อนเพลียด้วย
เขาของเจ้า เจ้าทาํให้เขากระจาย
ไปต่างถิ�น
22 เราจึงจะช่วยฝูงแพะแกะของ
เราให้รอด เขาจะไม่เป็นเหยื� อ
อีกต่อไป และเราจะพิพากษา
ระหว่างแกะกับแกะ
23 และเราจะตั% งผู้ เลี% ยงแกะผู้
หนึ� งไว้เหนือเขา คือดาวิดผู้รับ
ใช้ของเรา และท่านจะเลี% ยงเขา
ทั%งหลาย ท่านจะเลี% ยงเขาและจะ
เป็นผู้เลี% ยงของเขา
24 และเราคือพระเยโฮวาห์จะ
เป็นพระเจ้าของเขา และดาวิด
ผู้ รับใช้ของเราจะเป็นเจ้ านาย
ท่ามกลางเขา เราคือพระเยโฮ-
วาห์ได้ลั�นวาจาแล้ว
25 เราจะกระทาํ พั นธสั ญญา

สันติสุขกับเขา และจะกาํจัดสัตว์
ร้ายเสียจากแผ่นดิน เขาจะอาศัย
อยู่ในถิ� นทุรกันดารอย่างปลอด
ภัย และนอนอยู่ในป่าไม้
26 และเราจะกระทาํให้ เขากับ
สถานที� รอบๆเนิ นเขาของเรา
เป็นแหล่งพระพร เราจะส่งฝน
ลงมาให้ตามฤดูกาล เป็นห่าฝน
แห่งพระพร
27 ต้นไม้ที� ในทุ่ งจะบังเกิดผล
และพิภพจะบังเกิดผลประโยชน์
และเขาจะอยู่อย่างปลอดภัยใน
แผ่นดินของเขา และเขาจะทราบ
ว่าเราคือพระเยโฮวาห์ ในเมื� อ
เราหักคานแอกของเขาเสีย และ
ช่วยเขาให้พ้นจากมือของผู้ที�กัก
เขาให้เป็นทาส
28 เขาจะไม่เป็นเหยื�อของประ-
ชาชาติอีกต่อไป หรือสัตว์ป่าดิน
ก็จะไม่กินเขา และเขาจะอยู่
อย่างปลอดภัย ไม่มีผู้ใดกระทาํ
ให้เขากลัว
29 และเราจะจัดหาไร่นาอันมี
ชื� อให้แก่เขา เพื� อเขาจะไม่
ถูกผลาญด้วยความอดอยากใน
แผ่นดินนั% นต่อไปอีก ไม่ต้อง
ทนรับความอับอายขายหน้าจาก
ประชาชาติ
30 และเขาจะทราบว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเขา
สถิตกับเขา และเขาคือวงศ์วาน
อิสราเอลเป็นประชาชนของเรา

(KP) สดด KK:FK-FO; มธ KN:JF-HO (KF) อสค JH:J-N (KK) ยรม KJ:K-J
(KJ) ปญจ FK:FF; อสย HP:FF (KH) อพย KR:HN-HO (KN) ศคย O:FJ; ฮบ FJ:KP
(KO) ปฐก FK:K (KQ) ลนต KO:H (KL) ยรม JP:FP (KR) อสย H:K (JP) อสค JH:KH

 26_eze.pub 
 page 79

 Thursday, March 03, 2016 21:16 



หน้า 1720เอเสเคียล JH, JN

องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% แหละ
31 เจ้าทั% งหลายเป็นแกะของเรา
เป็นแกะในลานหญ้าของเรา เจ้า
ทั% งหลายเป็นมนุษย์และเราเป็น
พระเจ้าของเจ้า องค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% แหละ"
   ภูเขาเสอีรจ์ะเป็นที	รา้งเปล่า

35
พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีก

ว่า
2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมุ่ ง
หน้าของเจ้าต่อสู้ภูเขาเสอีร์ และ
พยากรณ์ต่อมัน
3และกล่าวแก่มันว่า องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า ดู
เถิด โอ ภูเขาเสอีร์เอ๋ย เราต่อสู้
กับเจ้า และเราจะเหยียดมือของ
เราต่อสู้ เจ้า และเราจะกระทาํให้
เจ้ารกร้างที�สุด
4 เราจะกระทาํให้ หัวเมืองของ
เจ้าถูกทิ% งไว้เสียเปล่าและเจ้าจะ
เป็นที�รกร้าง และเจ้าจะทราบว่า
เราคือพระเยโฮวาห์
5เพราะเจ้าพยาบาทอยู่เป็นนิตย์
และให้โลหิตของประชาชนอิส-
ราเอลไหลออกด้วยอาํนาจของ
ดาบในเวลาพิบัติของเขา ใน
เวลาที�ความชั� วช้าของเขาสิ% นสุด
ลง
6องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าจึง
ตรัสว่า เพราะฉะนั%น เรามีชีวิต

อยู่แน่ฉันใด เราจะเตรียม
เจ้าเพื�อรับโทษแห่งการให้โลหิต
ตก และโลหิตจะไล่ตามเจ้า
เพราะเจ้ามิ ได้ เกลี ยดชั งเรื� อง
โลหิต เพราะฉะนั% นโลหิตจึงจะ
ไล่ตามเจ้าไป
7 ดั งนั% นเราจะกระทาํให้ภู เขา
เสอีร์รกร้างที�สุด และเราจะตัด
ผู้ที� ผ่านออกมาและผู้ที�กลับเข้า
ไปเสียจากมัน
8ภูเขาของเขานั%น เราจะให้มีผู้ที�
ถูกฆ่าเตม็ไปหมด ผู้ที�ถูกฆ่าด้วย
ดาบจะล้มลงตามเนินเขาของเจ้า
ตามหุบเขาของเจ้า และในห้วย
ทั%งสิ% นของเจ้า
9 เราจะกระทาํเจ้ าให้ เป็นที� รก
ร้างอยู่เนืองนิตย์ และหัวเมือง
ของเจ้าจะไม่กลับคืนมาอีก แล้ว
เจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮ-
วาห์
10 เพราะเจ้ากล่าวว่า `ประชา
ชาติ ทั% งสองนี% และประเทศทั% ง
สองนี% จะต้องเป็นของเรา เราจะ
เอาเขามาเป็นกรรมสิทธิ= ' ถึงแม้
พระเยโฮวาห์สถิตอยู่ที�นั�น
11 เพราะฉะนั% น องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิต
อยู่แน่ฉันใด เราจะกระทาํต่อเจ้า
ตามความกริ% วและความอิจฉา
ของเจ้า ซึ� งเจ้าสาํแดงเพราะ
ความเกลียดชังของเจ้าซึ� งมี ต่อ
เขา เมื�อเราพิพากษาเจ้า เราจึง

(JF) อสค JO:JL (F) K ปต F:KF (K) ปฐก JK:J; พบญ K:N (J) ยรม KF:FJ
(H) ยอล J:FR; มลค F:J-H (N) ปฐก KQ:HF-HK (O) สดด FPR:FO (Q) K พศด FN:N-O
(L) อสค JF:FK (R) ศฟย K:R; มลค F:J-H (FP) สดด LJ:H-FK (FF) อมส F:FF
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จะสาํแดงตัวของเราในหมู่พวก
เขาให้เขารู้จัก
12 และเจ้าจะทราบว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์ และทราบว่าเราได้
ยินคาํหมิ� นประมาททั% งปวงของ
เจ้า ซึ� งเจ้าได้พูดต่อภูเขาทั% ง
หลายแห่งอิสราเอลว่า `มันถูก
ทิ% งไว้ให้รกร้าง มันถูกมอบไว้ให้
เราเผาผลาญเสีย'
13 ด้วยปากของเจ้า เจ้าเบ่งตัว
เจ้าต่อสู้ เรา และว่าเราอีกมาก
หลาย เราได้ยินแล้ว
14 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า เมื�อแผ่นดินโลกทั%ง
สิ% นชื�นชมยินดี เราจะกระทาํเจ้า
ให้รกร้างไป
15 เจ้าได้ชื� นชมยินดี ต่อมรดก
แห่งวงศ์วานอิสราเอลเพราะมัน
เป็นที�รกร้างฉันใด เราจะกระทาํ
แก่เจ้าฉันนั%น โอ ภูเขาเสอีร์เอ๋ย
รวมทั% งเอโดมทั% งหมด ทั% งหมด
เลย เจ้าจะต้องเป็นที� รกร้าง
แล้วเขาทั% งหลายจะทราบว่า เรา
คือพระเยโฮวาห์"

ภูเขาทั*งหลายแห่งอิสราเอล
จะกลบัคืนใหเ้ป็นดงัเดิม

36
"เจ้า บุตรแห่งมนุษย์
เอ๋ย จงพยากรณ์ต่อ

ภูเขาทั% งหลายแห่งอิสราเอลว่า
ภูเขาแห่งอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง
พระวจนะของพระเยโฮวาห์
2องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส

ดังนี% ว่า เพราะศัตรูกล่าวถึงเจ้า
ว่า `อ้าฮา แม้แต่ที� สูงโบราณ
เหล่านั% นได้ตกเป็นกรรมสิทธิ=
ของเราแล้ว'
3เพราะฉะนั%น จงพยากรณ์และ
กล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี% ว่า เพราะว่าเขา
กระทาํให้เจ้ารกร้าง และกลืน
เจ้าเสียทุกด้าน เพื� อเจ้าจะได้
ตกเป็นกรรมสิทธิ= ของชนชาติที�
เหลืออยู่นั% น และริมฝีปากของ
พวกช่างพูดก็เอาเรื�องของเจ้าไป
นินทา เป็นที� เสื�อมเสียชื� อเสียง
ในหมู่ประชาชน
4ภูเขาทั% งหลายแห่งอิ สราเอล
เอ๋ย เพราะฉะนั% นจงฟังพระ
วจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดั งนี% แก่ภู เขาและเนินเขา
แม่นํ%าและหุบเขา ที�ที� ถูกทิ% งไว้
เสียเปล่าและรกร้าง และหัว
เมืองที�ถูกละทิ% ง ซึ�งได้กลายเป็น
เหยื� อและเป็ นที� เ ย้ ยหยั นแก่
ประชาชาติที�เหลืออยู่รอบๆนั%น
5เพราะฉะนั%นองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี% ว่า ด้วยความ
หวงแหนอย่างเดือดดาลของเรา
เราพูดกล่ าวโทษประชาชาติ ที�
เหลืออยู่  และแก่เอโดมทั%งสิ% น
ผู้ ที� มอบแผ่นดินของเราให้แก่
ตนเองให้เป็นกรรมสิทธิ=  ด้วย
ความร่าเริงอย่างเต็มใจ และใจ

(FK) สดด RH:R-FP; อสค JN:R (FJ) F ซมอ K:J; K พศด JK:FN (FH) อสย F:FH
(FN) สดด FJQ:Q; สภษ FQ:N (F) ยรม KK:KR; อสค O:K (K) พบญ JK:FJ; สดด QL:OR
(J) ลนต KO:HJ; ยรม JR:F-FL (H) พบญ FF:FF (N) พบญ H:KH; อสย OO:FN-FO
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ประมาทหมิ� นอย่างที� สุด เพื� อ
เขาจะได้ไล่คนแผ่นดินนั% นออก
ไป เพื�อจะได้ปล้นเอาไปเสีย
6 เพราะฉะนั% นจงกล่าวคาํพยา-
กรณ์เกี� ยวกับแผ่นดินอิสราเอล
และจงกล่าวแก่ภูเขาและเนินเขา
แก่ห้วยและหุบเขาว่า องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า ดู
เถิด เราพูดด้วยความหวงแหน
และความพิโรธของเรา เพราะ
เจ้ าได้ทนรับความอับอายขาย
หน้าจากประชาชาติ
7เพราะฉะนั%นองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าจึงตรัสว่า เราปฏิญาณว่า
ประชาชาติที� อยู่ รอบเจ้านั% นจะ
ทนรับความอับอายขายหน้า
8โอ ภูเขาทั% งหลายแห่งอิสรา-
เอลเอ๋ย แต่เจ้าจะแตกกิ� งของ
เจ้าออกมา และออกผลให้
แก่อิ สราเอลประชาชนของเรา
เพราะไม่ช้าเขาจะได้กลับมา
9เพราะ ดูเถิด เราอยู่ฝ่ายเจ้า
เราจะหันมาหาเจ้า และเจ้าจะ
ถูกไถและถูกหว่าน
10 และเราจะทวีคนให้แก่ เจ้ า
คือบรรดาวงศ์วานอิสราเอลทั� ว
หมด หัวเมืองจะมีคนมาอาศัย
อยู่ และสถานที� ร้างเปล่าจะถูก
สร้างขึ% นใหม่
11 เราจะทวีทั% งคนและสัตว์ให้
แก่เจ้า จะเพิ� มขึ% นและมีลูกดก
และเราจะกระทาํให้เจ้ามีคนอา-

ศัยอยู่อย่างในกาลก่อน และจะ
เป็นประโยชน์แก่เจ้ามากกว่าแต่
ก่อน แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือ
พระเยโฮวาห์
12 เออ เราจะให้คนดาํเนินบน
เจ้า คืออิสราเอลประชาชนของ
เราด้วย และเขาทั% งหลายจะได้
เจ้าเป็นกรรมสิทธิ=  และเจ้าจะ
เป็นมรดกของเขา และเจ้าจะไม่
เอาลูกของเขาไปอีก
13 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า เพราะคนกล่าวแก่
เจ้าว่า `เจ้ากินคนและเจ้าได้เอา
ลูกของประชาชาติของเจ้าไป'
14 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า เพราะฉะนั%นเจ้าจะไม่กิน
คน และจะไม่เอาลูกของเจ้าจาก
ประชาชาติของเจ้าไปอีกเลย
15 เราจะไม่ ให้ เ จ้ าได้ ยิ นคาํ
ประมาทหมิ� นของประชาชาติ
ต่างๆอีก และเจ้าไม่ต้องทนรับ
ความอั บอายขายหน้ าของชน
ชาติทั%งหลายอีกเลย และไม่ต้อง
กระทาํให้ประชาชาติของเจ้าสะ-
ดุดอีกเลย องค์พระผู้ เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี% แหละ"

อิสราเอลที	กระจัดกระจาย
ไปแลว้จะกลบัคืนมา

16 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มายังข้าพเจ้าอีกว่า
17 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เมื� อ
วงศ์วานอิสราเอลได้มาอาศัยอยู่

(O) อสค JO:H-N (Q) พบญ JK:HP; วว FP:N-O (L) สดด OQ:O (R) ฮชย K:KF-KJ
(FP) ยรม JP:FR (FF) อบด F:FR-KF (FK) กดว FJ:JK; ยรม FN:Q (FH) อมส R:FN
(FN) อสย NH:H; มคา Q:L-FP; ศฟย J:FR-KP (FQ) ลนต FL:KH-KL; กดว JN:JJ-JH
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ในแผ่นดินของตน เขากระทาํให้
แผ่นดินเป็นมลทินด้วยวิถีและ
การกระทาํของเขา ความประ-
พฤติ ของเขาที� มี ต่ อหน้ าเราก็
เหมือนมลทินอันเกิดจากระดู
18 เพราะฉะนั% น เราจึงระบาย
ความกริ% วของเราออกเหนือเขา
ด้วยเรื� องโลหิตซึ� งเขาได้กระทาํ
ให้ตกบนแผ่นดิน ด้วยเรื� องรูป
เคารพซึ� งเขากระทาํให้แผ่นดิน
นั%นเป็นมลทิน
19 เราจึงให้เขากระจัดกระจาย
ไปท่ามกลางประชาชาติ และเขา
ถูกกระจายไปตามประเทศต่างๆ
เราพิพากษาเขาตามวิถีและการ
กระทาํของเขา
20 แต่เมื�อเขามายังบรรดาประ-
ชาชาติ เขาจะมาที� ไหนก็ตาม
เขาได้ลบหลู่นามบริสุทธิ= ของเรา
ซึ� งคนกล่าวขวัญถึงเขาว่า `คน
เหล่านี% เป็นประชาชนของพระ
เยโฮวาห์ ถึงกระนั% นเขายัง
ต้องออกไปจากแผ่นดินของพระ
องค์'
21 แต่เรายังสงสารนามบริสุทธิ=
ของเรา ซึ�งวงศ์วานอิสราเอลได้
ลบหลู่ ท่ามกลางประชาชาติซึ� ง
เขาตกไปอยู่นั%น
22 เพราะฉะนั% นจงกล่าวแก่วงศ์
วานอิสราเอล องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี% ว่า โอ วงศ์วาน
อิสราเอลเอ๋ย เรากาํลังจะกระทาํ

อยู่แล้ว ไม่ใช่เพื� อเห็นแก่เจ้า
แต่ เพราะเห็นแก่นามบริสุทธิ=
ของเรา ซึ� งเจ้าได้ลบหลู่ ท่าม-
กลางประชาชาติซึ� งเจ้าเข้าไปอยู่
นั%น
23 และเราจะชาํระให้นามที� ยิ� ง
ใหญ่ของเราบริสุทธิ=  ซึ�งเป็นนาม
ที�ถูกลบหลู่ท่ามกลางประชาชาติ
และซึ� งเจ้ าได้ลบหลู่ ท่ ามกลาง
เขา และประชาชาติจะทราบว่า
เราคือพระเยโฮวาห์ องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% แหละ
เมื� อเราสาํแดงความบริสุทธิ= ของ
เราท่ามกลางเจ้าต่อหน้าต่อตา
เขาทั%งหลาย
24 เพราะว่าเราจะเอาเจ้าออกมา
จากท่ ามกลางประชาชาติ และ
รวบรวมเจ้ามาจากทุกประเทศ
และจะนาํเจ้าเข้ามาในแผ่นดิน
ของเจ้าเอง
25 เราจะเอานํ%าสะอาดพรมเจ้า
และเจ้าจะสะอาดพ้นจากมลทิน
ทั%งหลายของเจ้า  และเราจะชาํ-
ระเจ้าจากรูปเคารพทั%งหลายของ
เจ้า
26 เราจะให้ ใจใหม่แก่ เจ้าด้วย
และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่
ไว้ในเจ้า เราจะนาํใจหินออกไป
เสียจากเนื% อของเจ้า และจะให้ใจ
เนื% อแก่เจ้าด้วย
27 และเราจะใส่วิญญาณของเรา
ภายในเจ้า และกระทาํให้เจ้า

(FL) K พศด JH:KF; อสย HK:KN (FR) อสค N:FK; อมส R:R (KP) อสย NK:N; รม K:KH
(KF) พบญ JK:KO-KQ; สดด QH:FL (KK) อสค JO:JK (KJ) กดว KP:FK; สดด HO:FP
(KH) สดด FPQ:K-J (KN) ลนต FH:N-Q (KO) พบญ JP:O (KQ) สภษ F:KJ; อสย HH:J
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ดาํเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและ
เจ้าจะรักษาคาํตัดสินของเราและ
กระทาํตาม
28 เจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ� ง
เราให้แก่บรรพบุรุษของเจ้า และ
เจ้าจะเป็นประชาชนของเรา และ
เราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า
29 เราจะช่วยเจ้าให้พ้นมลทิน
ทั%งหลายของเจ้า และเราจะเรียก
ข้าวมา และจะกระทาํให้อุดม
สมบูรณ์ และจะไม่ให้เจ้าเกิด
การกันดารอาหารเลย
30 เราจะกระทาํให้ผลของต้นไม้
และไร่นาอุดมสมบูรณ์ เพื�อเจ้า
จะไม่ ต้องทนรับความอับอาย
ขายหน้าเพราะการกันดารอา-
หารท่ามกลางประชาชาติอีกเลย
31 แล้วเจ้าจะระลึกถึงวิถีทางที�
ชั� วของเจ้า และการกระทาํที�ไม่ดี
ของเจ้า แล้วเจ้าจะเกลียดตัวเจ้า
ในสายตาของเจ้าเอง เพราะ
ความชั� วช้ าของเจ้ าและเพราะ
การกระทาํอันน่าสะอิดสะเอียน
ของเจ้า
32 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า ที� เรากระทาํนั% นมิใช่
เพราะเห็นแก่เจ้า ขอให้เจ้า
ทราบเสีย โอ วงศ์วานอิสราเอล
เอ๋ย จงอับอายและขายหน้าด้วย
เรื�องทางของเจ้าเถิด
33 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า ในวันที�เราชาํระเจ้า

ให้หมดจากความชั� วช้ าทั% งสิ% น
ของเจ้านั% น เราจะกระทาํให้เจ้า
อาศัยอยู่ในบรรดาหัวเมือง และ
สถานที�ทิ% งร้างจะได้สร้างขึ% นใหม่
34 แผ่นดินที�รกร้างจะได้รับการ
ไถแทนที� จะเป็ นที� รกร้ างดั ง
ที� ปรากฏต่อสายตาของคนทั% ง
หลายที�ผ่านไปมา
35 และเขาทั% งหลายจะกล่าวว่า
`แผ่นดิ นนี% ที� เคยรกร้ างกลาย
เป็นอย่างสวนเอเดน หัวเมืองที�
ถูกทิ% งไว้เสียเปล่าและรกร้างและ
ปรักหักพัง เดี` ยวนี% ก ็มีกาํแพง
ล้อมรอบและมีคนอาศัย'
36 แล้วประชาชาติ ที� เหลื ออยู่
รอบๆ เจ้าจะทราบว่า เรา พระ
เยโฮวาห์ ได้สร้างที�ปรักหักพัง
เหล่านี% ขึ% นใหม่ และปลูกพืชใน
ที�รกร้างนั% น เรา พระเยโฮวาห์
ได้ลั� นวาจาไว้แล้ว และเราจะ
กระทาํเช่นนั%น
37 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า เราจะให้วงศ์วาน
อิสราเอลขอให้เรากระทาํสิ� งนี%
ให้ด้วย คือให้เพิ�มคนอย่างเพิ�ม
ฝูงแพะแกะ
38 ฝูงแพะแกะอันบริสุทธิ=  และ
ฝูงแพะแกะที� เยรูซาเล็มระหว่าง
เทศกาลตามกาํหนดของเธอเป็น
อย่างไร เมืองที�ถูกทิ% งร้างจะเตม็
ไปด้วยฝูงคนอย่างนั% น แล้วเขา
จะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์"

(KL) อสค JO:FP (KR) ยรม JJ:L; ฮชย FH:K (JP) พบญ KR:KJ-KL (JF) ลนต KO:JR
(JK) พบญ R:N; ดนล R:FL-FR (JJ) อมส R:FH-FN; ศคย L:Q-L (JH) พบญ KR:KJ
(JN) สดด NL:FF (JO) มคา Q:FN-FQ (JQ) สดด FP:FQ; มธ Q:Q-L (JL) อพย KJ:FQ
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หว่างเขาที	มีกระดูกแหง้

37
พระหัตถ์ ของพระเย-
โฮวา ห์ มาอ ยู่ เหนื อ

ข้าพเจ้า และพระองค์ทรงนาํ
ข้าพเจ้าออกมาด้วยพระวิญญาณ
ของพระเยโฮวาห์ และวางข้าพ-
เจ้าไว้ที�กลางหว่างเขาซึ� งมีกระ-
ดูกเตม็ไปหมด
2และพระองค์ทรงพาข้ าพเจ้า
ไปเที� ยวในหมู่กระดูกเหล่านั% น
และดูเถิด มีกระดูกที�หว่างเขา
นั% นมากมายเหลือเกิน และดู
เถิด เป็นกระดูกแห้งทีเดียว
3และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูก
เหล่านี% จะมีชีวิตได้ไหม" และ
ข้าพเจ้าทูลตอบว่า "โอ องค์พระ
ผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าเจ้าข้า พระ
องค์กท็รงทราบอยู่แล้ว"
4พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า
"จงพยากรณ์ต่อกระดูกเหล่านี%
และกล่าวแก่มันว่า โอ กระดูก
แห้งเอ๋ย จงฟังพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์
5องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% แก่กระดูกเหล่านี% ว่า ดูเถิด
เราจะกระทาํให้ลมหายใจเข้าไป
ในเจ้า และเจ้าจะมีชีวิต
6และเราจะวางเส้นเอ็นไว้บน
เจ้า และจะกระทาํให้เนื% อมีมา
บนเจ้า แล้วเอาหนังคลุมเจ้าและ
บรรจุลมหายใจในเจ้าและเจ้าจะ

มีชีวิต แล้วเจ้าจะทราบว่า เรา
คือพระเยโฮวาห์"
7 ข้าพเจ้าก็พยากรณ์ดังที� ข้าพ-
เจ้าได้รับบัญชา เมื� อข้าพเจ้า
พยากรณ์อยู่นั% นก็มีเสียง และดู
เถิด เป็นเสียงกรุกกริก กระดูก
เหล่านั% นก็เข้ ามาหากันตามที�
ของมัน
8และเมื�อข้าพเจ้ามองดู ดูเถิด
กเ็ห็นมีเอน็บนมัน และเนื% อกม็า
ที�กระดูก และหนังกม็าหุ้มกระ-
ดูกไว้ แต่ไม่มีลมหายใจในนั%น
9แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า "จงพยากรณ์แก่ลมหายใจ
บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์
เถิด จงกล่าวแก่ลมหายใจว่า
องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% ว่า โอ ลมหายใจเอ๋ย จงมา
จากลมทั% งสี� มาหายใจเข้าไปใน
คนที� ถูกฆ่าเหล่านี% เพื� อให้เขามี
ชีวิต"
10 ดังนั% นข้าพเจ้าก็พยากรณ์ดัง
ที�พระองค์ทรงบัญชาแก่ข้าพเจ้า
และลมหายใจก็เข้ามาในกระดูก
และกระดูกก็มีชี วิต แล้วก็ยืน
ขึ% นเป็นกองทัพใหญ่โตจริงๆ
ชนชาติอิสราเอลจะมีชีวิตอีก

11 แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูก
เหล่ านี% คื อวงศ์ วานอิ สราเอล
ทั%งสิ% น ดูเถิด เขาทั%งหลายกล่าว
ว่า `กระดูกของเราแห้ง และ

(F) อสค F:K; ลก H:F (K) พบญ FF:JP; อสค JQ:FF (J) ยน O:N-O; กจ KO:L; รม H:FQ
(H) กดว KP:L (N) ปฐก K:Q; สดด FPH:KR-JP (O) อสค JQ:L-FP (Q) ยรม FJ:N-Q
(R) พซม H:FO; ยน J:L (FP) สดด FPH:JP; วว FF:FF (FF) ยรม JF:F; ฮชย F:FF
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ความหวังของเรากส็ิ% นไป เราได้
ถูกตัดส่วนของเราออกเสีย'
12 เพราะฉะนั% น จงพยากรณ์
และกล่าวแก่เขาว่า องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า ดู
เถิด โอ ประชาชนของเราเอ๋ย
เราจะเปิดหลุ มฝั งศพของเจ้ า
และยกเจ้าออกมาจากหลุมฝั ง
ศพของเจ้า และจะนาํเจ้ากลับมา
ยังแผ่นดินอิสราเอล
13 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เจ้า
จะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์
ในเมื� อเราเปิดหลุมศพของเจ้า
และยกเจ้าออกมาจากหลุมศพ
ของเจ้า
14 และเราจะบรรจุวิญญาณของ
เราไว้ในเจ้า และเจ้าจะมีชีวิต
และเราจะวางเจ้าไว้ในแผ่นดิน
ของเจ้า แล้วเจ้าจะทราบว่าเรา
คือพระเยโฮวาห์ได้ลั� นวาจาแล้ว
และเราได้กระทาํ พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี% แหละ"

ยูดาหก์บัอิสราเอล
จะรวมกนัอีก

15 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มายังข้าพเจ้าอีกว่า
16 "ยิ� งกว่านั% น เจ้า บุตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย จงเอาไม้มาอันหนึ� ง
เขียนลงว่า  `สาํหรับยูดาห์และ
สาํหรับชนอิสราเอลที� สังคมกับ
ยูดาห์' จงเอาไม้มาอีกอันหนึ� ง
เขียนลงว่า `สาํหรับโยเซฟ ไม้

ของเอฟราอิม และวงศ์วานอิส-
ราเอลทั%งสิ% นที�สังคมกับโยเซฟ'
17 และเอาไม้ทั% งสองมารวมกัน
เข้าเป็นอันเดียว เพื�อเป็นไม้อัน
เดียวในมือของเจ้า
18 และเมื�อชนชาติของเจ้ากล่าว
แก่เจ้าว่า `ท่านจะไม่สาํแดงให้
เราทราบหรือว่า ไม้นี% หมาย
ความว่ากระไร'
19 จงกล่าวแก่เขาว่า องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า ดู
เถิด เราจะเอาไม้ของโยเซฟ ซึ�ง
อยู่ในมือของเอฟราอิม และ
ตระกูลอิสราเอลที� สังคมกับเขา
และเราจะเอาไม้ ของยูดาห์มา
รวมเข้าด้วย และกระทาํให้เป็น
ไม้อันเดียวกัน เพื� อให้เป็นไม้
อันเดียวในมือของเรา
20 และไม้ซึ� งเจ้าเขียนไว้นั% นจะ
อยู่ ในมือของเจ้าต่อหน้าต่อตา
เขา
21 แล้วจงกล่าวแก่เขาว่า องค์
พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี%
ว่า ดูเถิด เราจะนาํคนอิสราเอล
มาจากท่ามกลางประชาชาติ ซึ�ง
เขาได้เข้าไปอยู่ด้วยนั%น และจะ
รวบรวมเขามาจากทุกด้านและ
นาํเขามายังแผ่นดินของเขาเอง
22 และเราจะกระทาํให้เขาเป็น
ประชาชาติเดียวในแผ่นดินนั%นที�
บนภูเขาทั% งหลายแห่งอิสราเอล
และจะมี กษั ตริ ย์ แต่ พระองค์

(FK) โยบ JN:FH-FN; อสค JQ:KF (FJ) สดด FKO:K-J (FH) ยอล K:KL; ศคย FK:FP
(FO) กดว FQ:K-J; K พศด FP:FQ (FQ) อสย FF:FJ (FL) อสค FK:R (FR) อฟ K:FJ
(KP) กดว FQ:O-R; ฮชย FK:FP (KF) พบญ JP:J-H (KK) อสย FF:FK-FJ; ยรม J:FL
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เดียวปกครองอยู่เหนือเขาทั%งสิ% น
เขาจะไม่เป็นสองประชาชาติอีก
ต่อไป และจะไม่แยกเป็นสอง
ราชอาณาจักรอีกต่อไป
23 เขาจะไม่ กระทาํตั วให้ เป็น
มลทินด้วยรูปเคารพและสิ� งที� น่า
สะอิดสะเอียนของเขา หรือด้วย
การละเมิดใดๆของเขาต่อไปอีก
แต่ เราจะช่ วยเขาให้ พ้ นจาก
บรรดาที�อาศัยซึ� งเขากระทาํบาป
นั%น และจะชาํระเขา และเขาจะ
เป็นประชาชนของเรา และเราจะ
เป็นพระเจ้าของเขา
24 ดาวิดผู้ รับใช้ของเราจะเป็น
กษัตริย์เหนือเขาทั% งหลาย และ
เขาทุกคนจะมีผู้เลี% ยงผู้เดียว เขา
ทั% งหลายจะดาํเนินตามคาํตัดสิน
ของเรา และรักษากฎเกณฑ์ของ
เรา และกระทาํตาม
25 เขาทั% งหลายจะอาศัยอยู่ ใน
แผ่นดินซึ� งบรรพบุ รุษของเจ้า
อาศัยอยู่ ซึ� งเราได้ให้แก่ยาโคบ
ผู้ รับใช้ของเรา ตัวเขาและลูก
หลานของ เขาจะอาศั ยอยู่ ที�
นั� นเป็นนิตย์ และดาวิดผู้ รับใช้
ของเราจะเป็นเจ้าของเขาเป็นนิตย์
26 เราจะกระทาํ พั นธสั ญญา
สันติภาพกับเขา จะเป็นพันธ-
สัญญานิรันดร์แก่เขา และเราจะ
ตั% งเขาไว้และให้เขาทวีขึ% น และ
เราจะวางสถานบริสุทธิ= ของเรา
ไว้ท่ามกลางเขาเป็นนิตย์

27 พลับพลาของเราจะอยู่ กั บ
เขา เออ เราจะเป็นพระเจ้าของ
เขาและเขาจะเป็นประชาชนของ
เรา
28 แล้วประชาชาติทั% งหลายจะ
ทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์
กระทาํให้อิสราเอลเป็นสุทธิพิ-
เศษชาติ ในเมื� อสถานบริสุทธิ=
ของเราอยู่ ท่ ามกลางเขาเป็ น
นิตย์"

โกกและมาโกกจะมา
 สูร้บกบัอิสราเอล

38
พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า

2"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมุ่ ง
หน้าของเจ้าต่อสู้ โกกแห่งแผ่น
ดินมาโกก เจ้าองค์สาํคัญของ
เมเชคและทูบัล และจงพยากรณ์
กล่าวโทษเขา
3จงกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี% ว่า ดูเถิด โอ
โกกเอ๋ย เราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า
ผู้ เป็นเจ้าองค์สาํคัญแห่งเมเชค
และทูบัล
4เราจะให้เจ้าหันกลับ และเอา
เบด็เกี�ยวขากรรไกรของเจ้า และ
เราจะนาํ เจ้ าออกมาพร้อมทั% ง
กองทัพทั%งสิ% นของเจ้า ทั%งม้าและ
พลม้า สวมเครื�องรบครบทุกคน
เป็นกองทัพใหญ่ มีดั% งและโล่
ถือดาบทุกคน
5เปอร์เซีย เอธิโอเปีย และพูต

(KJ) อสค KP:HJ; ฮชย FH:L (KH) อสย NN:J; ยรม KJ:N (KN) ยรม JP:J; ยอล J:KP
(KO) ปฐก FQ:Q (KQ) ยน F:FH; คส K:R-FP (KL) สดด QR:FP; รม FF:FN; อฟ N:KO
(K) วว KP:L-R (J) อสค FJ:L (H) K พกษ FR:KL; อสย JQ:KR (N) F พศด F:L
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อยู่กับเขาด้วย ทุกคนมีโล่และ
หมวกเหลก็
6โกเมอร์และกองทัพทั% งสิ% นของ
เขา วงศ์วานโทการมาห์จากส่วน
เหนือสุด พร้อมกับกองทัพทั% ง
สิ% นของเขา มีชนชาติทั% งหลาย
เป็นอันมากอยู่กับเจ้า
7 เจ้ าและบรรดากองทั พซึ� ง
ประชุมอยู่กับเจ้า จงเตรียม
ตัวพร้อมและให้พร้อมไว้เสมอ
และจงเป็นยามเฝ้าเขาทั%งหลาย
8เมื�อล่วงไปหลายวันแล้วเจ้าจะ
ต้องถูกเรียกตัว ในปีหลังๆเจ้า
จะยกเข้าไปต่อสู้ กับแผ่นดินซึ� ง
ได้คืนมาจากดาบ เป็นแผ่นดินที�
ประชาชนรวบรวมกันมาจากชน
ชาติหลายชาติอยู่ที�บนภูเขาอิส-
ราเอล  ซึ� งได้เคยเป็นที�ทิ% งร้าง
อยู่ เนืองนิตย์ ประชาชนของ
แผ่นดินนั% นออกมาจากชนชาติ
อื� นๆ  บัดนี% อาศัยอยู่อย่าง
ปลอดภัยแล้วทั%งสิ% น
9 เจ้าจะรุกออกไป มาเหมือน
พายุ เจ้าจะเป็นเหมือนเมฆคลุม
แผ่นดิน ทั% งเจ้าและกองทัพ
ทั% งสิ% นของเจ้ าและชนชาติ ทั% ง
หลายเป็นอันมากที�อยู่กับเจ้า
10 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า ต่อมาในเวลานั%นจะ
บั งเกิ ดความคิ ดในใจของเจ้ า
และเจ้าจะคิดแผนการชั�ว
11 และเจ้าจะกล่าวว่า `เราจะยก

กองทัพไปยังแผ่นดินที�ชนบทไม่
มีกาํแพงล้อม เราจะโจมตีประ-
ชาชนที� สงบซึ� งอาศัยอยู่ อย่ าง
ปลอดภัย ทุกคนอาศัยอยู่โดยไม่
มีกาํแพง ไม่มีดาล ไม่มีประตู'
12 เพื� อชิ งข้าวของปล้นเอาไป
และเพื�อชิงเหยื�อ คือเพื�อจะหัน
มือของเจ้ากลับมายังที�รกร้างซึ� ง
ขณะนี% มีคนอาศัยอยู่ และมายัง
ประชาชนซึ� งรวบรวมจากบรรดา
ประชาชาติที� ได้สัตว์ใช้งานและ
ข้าวของ คือผู้อาศัยอยู่ท่ามกลาง
แผ่นดินนั%น
13 เชบาและเดดานและบรรดา
พ่อค้าแห่งทารชิช และสิงโต
หนุ่ มทั% งหลายในเมื องนั% นจะ
กล่าวแก่เจ้าว่า `ท่านมาเพื�อจะ
ชิงข้าวของหรือ ท่านชุมนุมกอง
ทัพเพื� อจะปล้น เพื� อจะขนเอา
เงินและทองไป ขนเอาสัตว์และ
ข้าวของไป เพื� อจะชิงของมาก
มายหรือ'
14 เพราะฉะนั% น บุตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์และ
กล่าวกับโกกว่า องค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% ว่า ในวัน
นั% นเมื� ออิสราเอลประชาชนของ
เราอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยแล้ว
เจ้าจะมิได้รู้หรือ
15 เจ้าจะมาจากที�ของเจ้าซึ� งอยู่
ส่วนเหนือที� สุด ทั% งเจ้าและชน
ชาติทั% งหลายเป็นอันมากที� อยู่

(O) ปฐก FP:K; F พศด F:N (Q) K พศด KN:L; สดด K:F (L) ปฐก HR:F; อสค JL:FO
(R) อสย KF:F-K; ดนล FF:HP (FP) สดด LJ:J-H; สภษ FR:KF (FF) อพย FN:R
(FK) อสย FP:O; ยรม JP:FO (FJ) อสค KQ:FK (FH) อสย H:F-K (FN) ดนล FF:HP
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กับเจ้า ทุกคนขี� ม้าเป็นกองทัพ
มหึมา เป็นกองทัพทรงกาํลังยิ�ง
นัก
16 เจ้าจะมาต่อสู้ อิสราเอลประ-
ชาชนของเรา เหมือนอย่างเมฆ
คลุ มแผ่นดิ นในกาลภายหน้ า
เราจะนาํเจ้ามาต่อสู้ กับแผ่นดิน
ของเรา เพื�อประชาชาติทั%งหลาย
จะรู้จักเรา โอ โกกเอ๋ย ในเมื�อ
เราสาํแดงความบริสุทธิ= ของเรา
ท่ามกลางเจ้าต่อหน้าต่อตาเขา

พระเจ้าจะทรงชนะโกก
17 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า เจ้าเป็นผู้นั% นหรือ
ผู้ที�ในสมัยก่อนเราได้พูดถึงโดย
ผู้พยากรณ์ของอิสราเอลผู้รับใช้
ของเรา ผู้ซึ�งในสมัยนั%นได้พยา-
กรณ์อยู่หลายปีว่า เราจะนาํเจ้า
มาต่อสู้ กับเขา
18 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า แต่ต่อมาในเวลานั% น
เมื� อโกกจะยกมาต่อสู้ กับแผ่น
ดินอิสราเอล ความพิโรธของเรา
จะพลุ่งขึ% นต่อหน้าเรา
19 เพราะเราขอประกาศด้ วย
ความหวงแหนและด้ วยความ
พิโรธดั�งเพลิงพลุ่งของเราว่า ใน
วั นนั% นจะมี การสั� นสะเทื อน
ใหญ่ยิ�งในแผ่นดินอิสราเอล
20 ดังนั% นปลาที�ทะเลและนกใน
อากาศ และสัตว์ป่าทุ่งและบรร-
ดาสัตว์ เลื% อยคลานที� คลานอยู่

บนแผ่นดิน และประชาชนทั% ง
สิ% นที� อยู่บนพื% นพิภพจะสั� นสะ-
เทือนต่อหน้าเรา ภูเขาจะพัง
ทลายลง และหน้าผาจะพังและ
กาํแพงทุกแห่งจะล้มลงที�ดิน
21 เราจะร้องถึ งภู เขาทั% งหลาย
ของเราเรียกดาบมาต่อสู้ กับโกก
องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% แหละ และดาบของทุกคน
จะต่อสู้ กับพี�น้องของเขา
22 เราจะพิพากษาลงโทษเขา
ด้วยโรคระบาดและโลหิตตก เรา
จะให้ฝนตกอย่างนํ%า ไหลเชี� ยว
ทั% งลูกเห็บและไฟ และไฟกาํ-
มะถันตกใส่เขาและกองทัพของ
เขาและชนชาติ ทั% งหลายเป็ น
อันมากที�อยู่กับเขา
23 ดังนั% นเราจะสาํแดงความยิ� ง
ใหญ่ของเราและชาํระตัวของเรา
ให้บริสุทธิ=  และเราจะเป็นที� รู้จัก
ท่ามกลางสายตาของประชาชาติ
เป็นอันมาก แล้วเขาจะทราบว่า
เราคือพระเยโฮวาห์"

สุสานของมาโกกจะอยู่
ทั 	วแผ่นดินอิสราเอล

39
"เพราะฉะนั%น เจ้า บุตร
แห่งมนุษย์เอ๋ย จง

พยากรณ์กล่าวโทษโกก และ
กล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี% ว่า ดูเถิด โอ โกก
เอ๋ย เราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า ผู้
เป็นเจ้ าองค์สาํคัญแห่ งเมเชค

(FO) พบญ JF:KR; อสย K:K (FQ) อสค JL:FP-FF (FL) พบญ JK:KK; สดด FL:Q-L
(FR) พบญ KR:KP; ยอล K:FL (KP) ยรม H:KJ-KO; ฮชย H:J (KF) สดด FPN:FO
(KK) อสย OO:FO; ยรม KN:JF (KJ) อสค JO:KJ; วว FN:J-H (F) อสค JL:K-J
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หน้า 1730เอเสเคียล JR

และทูบัล
2เราจะให้เจ้าหันกลับ และเจ้า
จะเหลือแค่หนึ�งในหกส่วน และ
ให้เจ้าขึ% นมาจากส่วนเหนือที�สุด
และให้ เ จ้ าเ ข้ าไปต่ อสู้ ภู เขา
ทั%งหลายแห่งอิสราเอล
3แล้วเราจะตีคันธนูให้หลุดจาก
มือซ้ายของเจ้า และเราจะให้ลูก
ธนูตกจากมือขวาของเจ้า
4 เจ้าจะล้มลงบนภูเขาแห่งอิส-
ราเอล ทั%งเจ้าและกองทัพทั%งสิ% น
ของเจ้า และชนชาติทั% งหลายที�
อยู่กับเจ้า เราจะมอบเจ้าให้เป็น
อาหารแก่เหยี�ยวทุกชนิดและแก่
สัตว์ป่าทุ่ง
5องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ว่า เจ้าจะล้มลงบนพื% นทุ่ง เพราะ
เราได้ลั�นวาจาแล้ว
6 เราจะส่งเพลิงมาเหนือมาโกก
และท่ามกลางผู้ที�อาศัยอยู่อย่าง
ไร้กังวลตามเกาะต่างๆ และเขา
ทั% งหลายจะทราบว่าเราคือพระ
เยโฮวาห์
7และเราจะกระทาํให้นามบริ-
สุทธิ= ของเราเป็นที� รู้ จักในท่าม-
กลางอิสราเอลประชาชนของเรา
เราจะไม่ยอมให้อิสราเอลทาํให้
นามบริสุทธิ= ของเรามัวหมองอีก
ต่อไป และประชาชาติจะทราบ
ว่า เราคือพระเยโฮวาห์ องค์
บริสุทธิ= ในอิสราเอล
8องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส

ว่า ดูเถิด มาแล้ว และจะเป็น
อย่างนั%น คือวันนั%นซึ�งเราได้ลั�น
วาจาไว้
9แล้วบรรดาคนเหล่านั%นที�อาศัย
อยู่ ในบรรดาหัวเมืองอิสราเอล
จะออกไป และจะเอาไฟสุม
เครื� องอาวุธเผาเสียคือโล่และ
ดั% ง คันธนูและลูกธนู หอกยาว
และหอกซัด และเขาจะเอาไฟ
สุมเป็นเวลาเจด็ปี
10 เพราะฉะนั%น เขาไม่จาํเป็นจะ
ต้องเอาฟืนมาจากทุ่งนาหรือตัด
ฟืนมาจากป่า เพราะเขาจะก่อไฟ
ด้วยเครื� องอาวุธ และเขาทั% ง
หลายจะแย่งชิ งผู้ ที� แย่งชิ งเขา
และจะปล้นผู้ที�ปล้นเขา องค์
พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี%
แหละ
11 ต่อมาในวันนั%น เราจะให้โกก
มีสุสานอยู่ในอิสราเอล คือหุบ
เขาของคนเดินผ่านไปมา ซึ�งอยู่
ทางทิศตะวันออกของทะเล มัน
จะปิดจมูกของคนเดินผ่านไปมา
เพราะว่าโกกและหมู่นิกรทั% งสิ% น
ของท่านจะถูกฝังไว้ที�นั�น เขาจะ
เรียกกันว่า หุบเขาฮาโมนโกก
12 วงศ์วานอิสราเอลจะฝั งเขา
ทั%งหลายอยู่ถึงเจด็เดือน เพื�อจะ
ทาํให้แผ่นดินนั%นสะอาด
13 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า ประชาชนทุกคนแห่ง
แผ่นดินจะฝังเขาทั%งหลาย ในวัน

(K) สดด HP:FH (J) อสค KP:KF-KH (H) ยรม FN:J; วว FR:FQ-KF (N) ยรม L:K
(O) อมส F:H (Q) อพย KP:Q; ลนต FL:KF (L) อสย JJ:FP-FK (R) สดด K:J
(FP) อพย J:KK (FF) กดว JH:FF; ลก N:F (FK) พบญ KF:KJ (FJ) ศฟย J:FR-KP
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หน้า 1731 เอเสเคียล JR

นั% นเมื� อเราสาํแดงสง่าราศีของ
เรา ประชาชนนั%นจะได้รับเกียรติ
เพราะการฝังศพนั%น
14 เขาทั% งหลายจะตั% งคนให้เดิน
ผ่านไปมาในแผ่นดินเรื�อยไป ให้
ฝังศพคนเหล่านั%นที� เหลืออยู่บน
พื% นแผ่นดิน เพื�อจะทาํแผ่นดิน
ให้สะอาด เขาจะออกตรวจค้น
เมื�อสิ% นเจด็เดือนแล้ว
15 เมื�อคนเหล่านั%นผ่านไปมาใน
แผ่นดิน ถ้าใครเห็นกระดูกคน
เข้า เขาจะเอาเครื�องหมายปักไว้
ข้างกระดูกนั%น จนกว่าคนฝังจะ
มาฝังเขาไว้ในหุบเขาฮาโมนโกก
16 หัวเมืองหนึ�งชื�อ  ฮาโมนาห์
ก็อยู่ที� นั� นด้วย เขาจะทาํให้
แผ่นดินสะอาดดังนี% แหละ
17 เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย องค์
พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี%
ว่า จงพูดกับนกทุกชนิดและพูด
กับเหล่าสัตว์ป่าทุ่งว่า `จงชุมนุม
และมาเถิด รวมกันมาจากทุก
ด้านมายังการเลี% ยงสักการบูชา
ซึ� งเราได้ฆ่าเพื� อเจ้า เป็นการ
เลี% ยงสักการบูชาใหญ่บนภูเขา
ทั% งหลายแห่งอิสราเอล และเจ้า
จะกินเนื% อและดื�มโลหิต
18 เจ้ าจะกิ นเนื% อของผู้ แกล้ ว
กล้า และดื� มโลหิตของเจ้านาย
แห่งพิภพ ของแกะผู้ ของลูก
แกะ และของแพะกับของวัว ผู้
ทั% งสิ% นนี% เป็ นสั ตว์ อ้ วนพี แห่ ง

เมืองบาชาน
19 และเจ้าจะกิ นไขมันจนเจ้ า
อิ�มหนาํ และดื�มโลหิตจนเจ้าจะ
เมา ณ การเลี% ยงสักการบูชาซึ�ง
เราได้ฆ่าเพื�อเจ้า
20 ดังนั% นเจ้าจะอิ� มหนาํที� สาํรับ
ของเราด้วยม้าและผู้ ขับขี�  ทั% ง
ผู้แกล้วกล้า และบรรดานักรบ'
องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% แหละ
21 และเราจะตั% งสง่าราศีของเรา
ไว้ ในหมู่ ประชาชาติ ทั% งหลาย
และประชาชาติทั%งสิ% นจะเห็นการ
พิพากษาลงโทษของเราซึ�งเราได้
กระทาํ และเห็นมือของเราซึ� ง
เราวางไว้บนเขาทั%งหลาย
22 ตั% งแต่วันนั%นเป็นต้นไป วงศ์
วานอิสราเอลจะทราบว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั% ง
หลาย
23 และประชาชาติทั% งหลายจะ
ทราบว่า วงศ์วานอิสราเอลได้ถูก
กวาดไปเป็นเชลย เพราะเหตุ
ความชั�วช้าของเขา เพราะเขาได้
ละเมิดต่อเรา ดังนั% นเราจึงซ่อน
หน้าของเราเสียจากเขา และ
มอบเขาไว้ในมือพวกศัตรูของ
เขา เขาจึงล้มลงด้วยดาบสิ% น
ทุกคน
24 เราได้ กระทาํ ต่อความโส-
โครกและการละเมิดของเขาทั% ง
หลาย และเราซ่อนหน้าของเรา

(FH) กดว FR:FF-FR (FN) ลก FF:HH (FO) อสค JR:FK (FQ) ปฐก JF:NH
(FL) วว FR:FQ-FL (KP) สดด QO:N-O; ฮกก K:KK (KF) อพย R:FO (KK) ยรม KH:Q
(KJ) K พศด Q:KF-KK; ยรม KK:L-R (KH) ลนต KO:KH; K พกษ FQ:Q; อสย F:KP
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เสียจากเขาทั%งหลาย
อิสราเอลจะกลบัสู่สภาพเดิม

25 เพราะฉะนั% น องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า บัดนี% เรา
จะให้ ยาโคบกลับสู่ สภาพเดิ ม
และจะมีความกรุณาต่อวงศ์วาน
อิสราเอลทั% งสิ% น และเราจะ
หวงแหนนามบริสุทธิ=ของเรา
26 เมื� อเขาทั% งหลายมาอาศัยอยู่
อย่างปลอดภัยในแผ่นดิน โดย
ไม่มีผู้ใดกระทาํให้เขาหวาดกลัว
เขาทั% งหลายจะทนรับความอับ
อายขายหน้าของเขา ทั%งการละ-
เมิดซึ� งเขาทั% งหลายได้เคยประ-
พฤติต่อเรา
27 เมื� อเราได้นาํเขากลับมาจาก
ชนชาติทั% งหลาย และรวบรวม
เขามาจากแผ่นดินศัตรูของเขา
และเมื�อเราสาํแดงความบริสุทธิ=
ของเราท่ ามกลางเขาทั% งหลาย
ท่ามกลางสายตาของประชาชาติ
เป็นอันมาก
28 แล้วเขาจะทราบว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเขา
เพราะเราได้ ส่งให้ เขาถูกกวาด
ไปเป็นเชลยอยู่ท่ามกลางบรรดา
ประชาชาติ แล้วก็รวบรวมเขา
เ ข้ ามาในแผ่ นดิ นของเขาทั% ง
หลาย เราจะไม่ปล่อยให้สักคน
หนึ� งในพวกเขาเหลืออยู่ท่าม-
กลางบรรดาประชาชาติอีกเลย
29 และเราจะไม่ ซ่อนหน้าของ

เราไว้ จากเขาทั% งหลายอี กเลย
เมื�อเราเทวิญญาณของเราเหนือ
วงศ์วานอิสราเอล องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% แหละ"

ทูตสวรรคที์	ถือไมว้ดั....

40
เมื� อปีที� ยี� สิบห้ าที� เรา
ไ ด้ ถู กกวาดไป เ ป็ น

เชลยนั% น ในต้นปีเมื� อวันที� สิบ
ของเดือน ในปีที�สิบสี�หลังจากที�
เขาชนะกรุงนั%น ในวันนั%นทีเดียว
พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์มา
อยู่ เหนื อข้ าพเจ้ าและทรงนาํ
ข้าพเจ้ามา
2ในนิมิตแห่งพระเจ้าพระองค์
ทรงนาํ ข้ าพเจ้ ามาถึ งแผ่ นดิ น
อิสราเอล และพระองค์ทรงวาง
ข้าพเจ้าไว้บนภูเขาสูงมาก ซึ� ง
ตรงนั% นทางทิศใต้มีสิ� งก่อสร้าง
เหมือนเมืองหนึ�ง
3เมื�อพระองค์ทรงนาํข้าพเจ้ามา
ณ ที�นั�น ดูเถิด มีชายคนหนึ�ง
ปรากฏการณ์ของเขาคล้ายทอง
สัมฤทธิ=  มีเชือกป่านเส้นหนึ� ง
และไม้วัดอันหนึ�งอยู่ในมือ และ
ท่านยืนอยู่ที�หอประตู
4และชายผู้นั% นกล่าวแก่ข้าพเจ้า
ว่า "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมอง
ดูด้วยตาเองเถิด และจงฟัง
ด้วยหูของเจ้า และจงเอาใจใส่
กับสิ� งทั% งสิ% นที� เราจะสาํแดงให้
แก่เจ้า เพราะว่าที�นาํเจ้ามาที�นี�
กเ็พื�อจะสาํแดงให้แก่เจ้า สิ�งทั%ง

(KN) อสค JH:FJ; อมส R:FH (KO) สดด RR:L; ยรม J:KH (KQ) ลนต FP:J; อสย N:FO
(KL) พบญ JP:J-H; นหม F:L (KR) อสย HN:FQ; ยอล K:KL (F) K พกษ KN:F-JP
(K) ดนล Q:F; กจ K:FQ (J) ดนล FP:N-O; วว F:FN (H) มธ FP:KQ; กจ KP:KQ
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สิ% นที�เจ้าเห็นนั%น จงประกาศแก่
วงศ์วานอิสราเอล"

การวดัพระวิหาร
แห่งอนาคต

5และดูเถิด มีกาํแพงล้อมอยู่
รอบบริ เวณนอกของพระนิ เวศ
และในมือของชายผู้นั% นมีไม้วัด
ยาวหกศอก แต่ละศอกยาวเท่า
กับศอกคืบ ดังนั% นท่านจึงวัด
ความหนาของกาํแพงได้หนึ� งไม้
วัด และความสูงได้หนึ�งไม้วัด
6แล้วท่านเข้าไปตามหอประตู
ซึ� งหันหน้าไปทิศตะวันออกขึ% น
ไปตามบันได และวัดธรณีหอ
ประตูได้ลึกหนึ� งไม้วัด และอีก
ธรณีหนึ�งได้ลึกหนึ�งไม้วัด
7และห้องยามยาวหนึ� งไม้ วัด
และกว้างหนึ� งไม้วัด และที� ว่าง
ระหว่างห้องยามเหล่านั%นยาวห้า
ศอก และธรณีหอประตูที�อยู่ริม
มุขที� หอประตูตอนปลายชั% นใน
ได้หนึ�งไม้วัด
8แล้วท่านก็วัดมุขของหอประตู
ตอนปลายชั%นในได้หนึ�งไม้วัด
9และท่านก็วัดมุขของหอประตู
ได้แปดศอก และเสามุขนั%นสอง
ศอก และมุขของหอประตูอยู่ที�
ตอนปลายข้างใน
10 แต่ละด้านของหอประตูตะ-
วันออกมีห้องยามอยู่ สามห้อง
ห้องทั% งสามมีขนาดเดียวกันและ
เสาที� อยู่ ทั% งสองข้ างก็มี ขนาด

เดียวกัน
11 แล้ วท่ านจึ งวัดความกว้ าง
ช่องเปิดของทางเข้าหอประตูได้
สิบศอก และความยาวของหอ
ประตูสิบสามศอก
12 หน้าห้องยามนั%นมีเครื�องกั% น
ด้านละหนึ� งศอก และห้องยาม
นั%นยาวด้านละหกศอก
13 แล้วท่านก็วัดหอประตูจาก
หลังคาของห้องยามห้องหนึ� งไป
ยังหลังคาของห้องยามอีกห้อง
หนึ�ง ได้กว้างยี�สิบห้าศอก จาก
ทางเข้ าหนึ� งไปยั งอี กทางเข้ า
หนึ�ง
14 และท่ านทาํเสาทั% งหลายได้
หกสิบศอก และรอบหอประตูมี
ลานไปถึงเสา
15 วัดจากข้างหน้าหอประตูตรง
ทางเข้าไปยังปลายมุขชั% นในของ
หอประตูได้ห้าสิบศอก
16 ตามหอประตูนั% นมีหน้าต่าง
รอบ ค่อยๆแคบเข้าไปข้างในทั%ง
ในเสาและในห้องยามและมุขก็
มีหน้าต่างอยู่รอบข้างในเหมือน
กัน ที�เสามีต้นอินทผลัม
17 แล้วท่านนาํข้าพเจ้าออกมาที�
ลานชั%นนอก และดูเถิด   มีห้อง
หลายห้ องและมี พื% นหิ นทาํ ไว้
รอบลาน มีห้องสามสิบห้องหัน
หน้าเข้าหาพื% นหิน
18 และพื% นหินนั%นมีอยู่ตามด้าน
ข้างทางเข้าหอประตู เท่ากับ

(N) อสค HK:KP (O) F พศด R:FL; ยรม FR:K (Q) F พกษ O:N-FP (R) อสค HN:FR
(FP) อสค HP:Q (FJ) อสค HP:Q (FH) อพย KQ:R; ลนต O:FO (FN) อสค HF:KF
(FO) F พกษ O:H; อสค HP:Q; F คร FJ:FK (FQ) F พกษ O:N; F พศด R:KO; วว FF:K
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ความยาวของหอประตู นี� เป็น
พื% นหินตอนล่าง
19 แล้วท่านก็วัดความกว้างจาก
หน้าหอประตูข้างล่างไปยังหน้า
ลานข้างในด้านนอกได้หนึ� งร้อย
ศอก อยู่ทั% งทางตะวันออกและ
ทางเหนือ
20 ส่วนหอประตูแห่งลานนอก
หันหน้าไปทางเหนือ ท่านก็วัด
ความยาวและความกว้างของมัน
21 ห้องยามด้านละสามห้อง กับ
เสาและมุขมีขนาดเดียวกับหอ
ประตูแรก ยาวห้าสิบศอก กว้าง
ยี�สิบห้าศอก
22 หน้าต่าง  มุข ต้นอินทผลัม
ของหอประตูนี% มีขนาดเดียวกับ
ของหอประตูซึ� งหันหน้าไปทาง
ทิศตะวันออก และมีบันไดเจ็ด
ขั% นนาํขึ% นไปถึง และมุขนั% นอยู่
ข้างใน
23 ตรงข้ามกับประตูซึ� งอยู่ ข้าง
เหนือเช่นเดียวกับประตูที� อยู่
ข้างตะวันออก มีประตูเปิดไปสู่
ลานชั% นใน และท่านก็วัดจาก
ประตูหนึ� งไปยังอีกประตูหนึ�งได้
หนึ�งร้อยศอก
24 และท่านได้นาํข้าพเจ้าตรงไป
ยังทิศใต้ และดูเถิด มีหอประตู
ทางทิศใต้หนึ� งหอประตู ท่านก็
วัดเสาและวัดมุข กม็ีขนาดเดียว
กับที�อื�น
25 มีหน้ าต่ างที� หอประตู และ

ที� มุขโดยรอบเหมือนหน้าต่างที�
อื�น ยาวห้าสิบศอกและกว้างยี�-
สิบห้าศอก
26 มีบันไดเจ็ดขั% นนาํขึ% นไปถึง
และมุขนั%นอยู่ข้างใน    มีต้น
อินทผลัมอยู่ที�เสาด้านละต้น
27 และมีประตูหนึ� งอยู่ทางทิศ
ใต้ของลานชั% นใน และท่านก็
วัดจากประตูหนึ� งไปยังอีกประตู
หนึ� งตรงไปทางทิศใต้ ได้หนึ� ง
ร้อยศอก
28 แล้ วท่ านนาํ ข้ าพเจ้ ามายั ง
ลานชั%นในโดยประตูทิศใต้ และ
ท่านก็วัดประตูทิศใต้ มีขนาด
อย่างเดียวกับประตูอื�นๆ
29 ห้องยาม เสา และมุขของหอ
ประตูนี% มีขนาดเดียวกับที�อื�น มี
หน้ าต่ างที� หอประตู และที� มุ ข
โดยรอบ ยาวห้าสิบศอกและ
กว้างยี�สิบห้าศอก
30 มีมุขอยู่รอบยาวยี�สิบห้าศอก
กว้างห้าศอก
31 มุขนั%นหันหน้าสู่ลานชั% นนอก
มีต้นอินทผลัมอยู่ที� เสา และ
บันไดนี% มีแปดขั%น
32 แล้วท่ านก็พาข้าพเจ้ามาที�
ลานชั% นในด้านตะวันออก และ
ท่านกวั็ดหอประตูขนาดเดียวกับ
หอประตูอื�น
33 ห้องยาม เสา และมุขของหอ
ประตูนี% มีขนาดเดียวกันกับที�อื�น
มีหน้าต่างที� หอประตูและที� มุข

(FR) อสค HP:O (KP) อสค HP:O (KF) อสค HP:Q (KK) F พกษ O:KR (KJ) อพย KQ:R
(KH) อสค HP:KP (KN) ยน FK:HO (KO) K ปต J:FL (KQ) อสค HP:KJ
(KL) อสค HP:JK (KR) F พศด KL:FF (JP) อสค HP:KF (JF) อสค HP:KO
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โดยรอบ ยาวห้าสิบศอกและ
กว้างยี�สิบห้าศอก
34 มุขของด้านนี% หันหน้าสู่ ลาน
ชั% นนอก และมีต้นอินทผลัมอยู่
ที� เสาด้านละต้น และบันไดนี% มี
แปดขั%น
35 แล้วท่านก็นาํข้ าพเจ้ามายัง
ประตูเหนือ แล้วท่านก็วัดหอ
ประตู นั% นมี ขนาดเดี ยวกั บหอ
ประตูอื�น
36 ห้องยาม เสา และมุขของหอ
ประตูนี% มีขนาดเดียวกันกับที�อื�น
มีหน้าต่างโดยรอบ ยาวห้าสิบ
ศอกและกว้างยี�สิบห้าศอก
37 มุขของด้านนี% หันหน้าสู่ ลาน
ชั% นนอก และมีต้นอินทผลัมอยู่
ที� เสาด้านละต้น และบันไดนี% มี
แปดขั%น
38 มี ห้องๆหนึ� งและมีทางเข้า
อยู่ที�เสาของหอประตู เป็นที�ล้าง
เครื�องเผาบูชา
39 และที� มุมของหอประตูมีโต๊ะ
ด้านละสองโต๊ะ บนนี% สาํหรับฆ่า
เครื� องเผาบูชา เครื� องบูชาไถ่
บาป และเครื�องบูชาไถ่การละ-
เมิด
40 และทางด้านนอก ทางที� เขา
ขึ% นไปถึงทางเข้าหอประตูเหนือ
มีโต๊ะสองโต๊ะ อีกด้านหนึ� งของ
มุมของหอประตูมีโต๊ะสองโต๊ะ
41 มีโต๊ะอยู่ข้างนี% สี� โต๊ะ และมี
โต๊ะอยู่ ข้างนั% นข้างๆหอประตูสี�

โต๊ะ เป็นแปดโต๊ะด้วยกัน ซึ� ง
เขาใช้เป็นที�ฆ่าเครื�องสัตวบูชา
42 มีโต๊ะสี� โต๊ะทาํด้วยหินสกัด
สาํหรับเครื�องเผาบูชา ยาวหนึ� ง
ศอกคืบและกว้างหนึ� งศอกคืบ
สูงหนึ� งศอก สาํหรับวางเครื�อง
มือซึ� งเขาใช้ ฆ่ าเครื� องเผาบูชา
และเครื�องสัตวบูชา
43 มี ตะขอยาวคืบหนึ� งติดอยู่
ข้างในโดยรอบ บนโต๊ะนี% เขาวาง
เนื% อของเครื�องบูชา

หอ้งสําหรบัพวกนกัรอ้ง
และปุโรหิต

44 ข้างนอกหอประตูชั% นใน ใน
ลานชั% นในมี ห้ องสาํหรั บพวก
นักร้อง ซึ� งอยู่ข้างหอประตู
เหนือ หันหน้าไปทิศใต้ อีกห้อง
หนึ� งอยู่ ข้างหอประตูตะวันออก
หันหน้าไปทิศเหนือ
45 และท่ านบอกข้ าพเจ้ า ว่ า
"ห้องนี% ซึ� งหันหน้าไปทางทิศใต้
สาํหรับปุโรหิตผู้ดูแลพระนิเวศ
46 และห้องซึ� งหันหน้าไปทาง
เหนือ สาํหรับปุโรหิตผู้ดูแล
แท่นบูชา ปุโรหิตเหล่านี% เป็น
บุตรชายของศาโดกในบรรดา
บุตรชายของเลวี ที� เข้ามาใกล้
พระเยโฮวาห์ เพื� อจะปรนนิบัติ
พระองค์"
47 และท่านก็วัดลาน ได้ยาว
หนึ� งร้อยศอก และกว้างหนึ� ง
ร้ อยศอกเป็ นสี� เหลี� ยมจตุ รั ส

(JH) อสค HP:O (JN) อสค KQ:JK (JO) อสค HP:KF (JQ) อสค HP:JF
(JL) F พกษ O:L (JR) มลค F:Q (HP) อสค HP:JN (HJ) ลนต F:O (HH) อฟ N:FR
(HN) ลนต L:JN; กดว J:KQ (HO) F พกษ K:JN; อฟ K:FJ (HQ) อสค HP:FR, KJ, KQ
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และแท่นบูชาอยู่ ข้างหน้าพระ
นิเวศ

มุขของพระวิหาร
48 แล้วท่านนาํข้าพเจ้ามาที� มุข
ของพระนิเวศและวัดเสาของมุข
ได้ห้าศอกทั% งสองด้าน และหอ
ประตูกก็ว้างด้านละสามศอก
49 มุขนั% นยาวยี� สิบศอก และ
กว้างสิบเอ็ดศอก และท่านนาํ
ข้ าพเจ้ าทางบันไดไปถึ งที� นั% น
และมีเสาอยู่ข้างเสาทั%งสองข้าง

คําบรรยายถึงพระวิหาร

41
ภายหลังท่านนาํข้าพเจ้า
มาถึงพระวิหาร และได้

วัดเสา กว้างด้านละหกศอก ซึ�ง
เท่ากับความกว้างของพลับพลา
2และส่วนกว้างของทางเข้านั% น
สิบศอก และกาํแพงข้างทางเข้า
ด้านละห้าศอก และท่านก็วัด
ความยาวของพระวิหารได้สี� สิบ
ศอก กว้างยี�สิบศอก
3แล้วท่านก็เข้าไปข้างในและวัด
เสาของทางเข้าได้สองศอก ทาง
เข้านั% นหกศอก และส่วนกว้าง
ของทางเข้านั%นเจด็ศอก
4 และท่ านก็ วั ดความยาวของ
ห้องได้ยี�สิบศอก กว้างยี�สิบศอก
พ้นพระวิหารออกไป และท่าน
บอกข้าพเจ้าว่า "นี� เป็นที�บริสุทธิ=
ที�สุด"
5แล้วท่านก็วัดกาํแพงพระนิเวศ
ได้หนาหกศอก และห้องระเบียง

นั% นกว้างสี� ศอก อยู่รอบพระ
นิเวศทุกด้าน
6ห้องระเบียงนั% นเป็นห้องสาม
ชั%นซ้อนกัน มีชั%นละสามสิบห้อง
มี หยั กบ่ าอยู่ รอบกาํแพงพระ
นิเวศ ใช้เป็นที�หนุนห้องระเบียง
เพื�อไม่ให้ห้องระเบียงอาศัยกาํ-
แพงพระนิเวศ
7ห้องระเบียงนั% นยิ� งสูงขึ% นไปก็
ยิ�งกว้างออก ตามส่วนขยายของ
หยักบ่าจากห้องหนึ� งซ้อนอยู่บน
อีกห้องหนึ�งโดยรอบ ที�ข้างพระ
นิเวศมีบันไดนาํขึ% นข้างบน ดังนี%
แหละผู้ใดที� ขึ% นไปจากห้องตํ�าที�
สุ ดถึ งห้ องบนก็ ต้ องลอดผ่ าน
ห้องกลาง
8 ข้าพเจ้ายังเห็นอีกว่า พระ
นิ เวศนั% นมี ยกพื% นอยู่ โดยรอบ
ฐานของห้องระเบียงวัดได้หนึ� ง
ไม้วัดเตม็ ยาวหกศอก
9ผนังด้านนอกของห้องระเบียง
หนาห้าศอก และส่วนที� ว่างคือ
สถานที� ของห้ องระเบียงที� อยู่
ข้างในนั%น
10 ระหว่างห้ องระเบียงแต่ละ
ห้องมีความกว้างยี� สิบศอกโดย
รอบพระนิเวศทุกด้าน
11 และประตูของห้องระเบียง
นั% นเปิดเข้าไปในส่วนบนยกพื% น
ที� ว่าง ประตูหนึ� งหันไปทาง
เหนือ และอีกประตูหนึ� งหันไป
ทางใต้ ความกว้างของส่วนที�ว่าง

(HL) F พกษ O:J (HR) K พศด J:FQ; วว J:FK (F) ศคย O:FK-FJ (K) อพย KO:JO
(J) อสค HF:K (H) F พกษ O:KP (N) F พกษ O:N-O (O) F พกษ O:O; F ปต F:N
(Q) F พกษ O:L; มธ FJ:JK (L) วว KF:FO (R) อสค HF:N; HK:F (FF) อสค HF:R
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นั%นคือห้าศอกโดยรอบ
12 ตึกที�หันหน้ามายังสนามของ
พระนิเวศทางด้านตะวันตกนั% น
กว้างเจ็ดสิบศอก และผนังของ
ตึกหนาห้าศอกโดยรอบและยาว
เก้าสิบศอก
13 แล้ วท่ านก็วัดพระนิ เวศได้
ยาวหนึ�งร้อยศอก สนามและตึก
พร้อมกับผนังยาวหนึ�งร้อยศอก
14 ความกว้ างด้ านตะวันออก
ของด้านหน้าของพระนิ เวศทั% ง
ของสนาม ยาวหนึ�งร้อยศอก
15 แล้วท่านก็วัดความยาวของ
ตึกซึ� งหันหน้าไปสู่ สนามซึ� งอยู่
ด้านหลัง พร้อมทั% งผนังข้างๆ
ยาวหนึ� งร้อยศอก ห้องโถงของ
พระวิหารนั%นและลานของมุข
16 ทั% งธรณีประตู หน้าต่างและ
ผนั งรอบทั% งสามชั% นซึ� งอยู่ ตรง
ข้ามประตู บุไม้โดยรอบตั% ง
แต่พื% นถึงหน้าต่าง และหน้าต่าง
นี% กค็ลุมไว้
17 จนถึงที� อยู่เหนือประตู ถึง
แม้ เ ป็ นห้ อง ชั% นในและ ข้ าง
นอกและบนผนังโดยรอบที� ห้อง
ชั%นในและห้องโถง กก็ระทาํโดย
การวัด
18 พระนิเวศนั% นมีรูปเครูบและ
รูปต้นอินทผลัม และรูปต้น
อินทผลัมอยู่ระหว่างเครูบทุกรูป
เครูบทุกตนมีสองหน้า
19 หน้าของผู้ชายตรงต้นอินท-

ผลัมที� อยู่ ข้างหนึ� ง และหน้า
ของสิงโตหนุ่มตรงต้นอินทผลัม
ที� อยู่อีกข้างหนึ� ง มีรูปอย่างนี%
รอบพระนิเวศทั%งหมด
20 จากพื% นถึงที� เหนือประตู มี
รู ปเครู บและรู ปต้ นอิ นทผลัม
แกะอยู่ที�ผนังพระวิหาร
21 ฝ่ายเสาประตูของพระวิหาร
นั% นสี� เหลี� ยมข้างหน้าสถานบริ-
สุทธิ=  รูปร่างของตัวนั%นกเ็หมือน
รูปร่างของอีกตัวหนึ�ง
22 แท่นบูชาทาํด้ วยไม้สู งสาม
ศอกยาวสองศอก ทั%งมุม ความ
ยาว และที�ผนังทาํด้วยไม้ ท่าน
บอกข้าพเจ้าว่า "นี� เป็นโต๊ะซึ� ง
อยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮ-
วาห์"
23 พระวิหารและสถานบริสุทธิ=
มีประตูคู่แห่งละคู่
24 ประตูเหล่านั% นมีสองบานคือ
บานเหวี�ยงสองบาน ประตูหนึ� ง
มีสองบาน และอีกประตูหนึ� งมี
สองบาน
25 และบนประตูของพระวิหาร
มีเครูบและต้นอินทผลัมแกะไว้
เช่นเดียวกับที�แกะไว้บนผนัง มี
พลั บพลาไม้ อยู่ ที� หน้ ามุขข้ าง
นอก
26 มีหน้าต่างและมี ต้นอิ นท-
ผลัมอยู่ ทั% งสองข้ างที� บนผนั ง
ด้านข้างมุข ทั%งห้องระเบียงพระ
นิเวศและพลับพลา

(FK) อสค HF:FJ (FN) พซม F:FQ (FO) F พกษ O:H; F คร FJ:FK (FL) K พศด J:Q
(KF) F พกษ O:JJ; อสค HP:FH (KK) อพย JP:F-J; F พกษ O:KP; K พศด H:FR
(KJ) F พกษ O:JF-JN (KH) อสค HP:HL (KN) อสค HF:FO (KO) อสค HF:FO
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หอ้งต่างๆของพระวิหาร

42
แล้วท่านพาข้าพเจ้ามา
ถึงลานชั% นนอก ตรง

ทิศเหนือ และท่านนาํข้าพเจ้ามา
ถึงห้องซึ� งอยู่ตรงข้ามกับสนาม
และตรงข้ามกับตึกทางด้านทิศ
เหนือ
2 ความยาวของตึ กที� อยู่ หน้ า
ประตูทางด้านเหนือนั%นเป็นหนึ�ง
ร้อยศอก และกว้างห้าสิบศอก
3ติดต่อกับส่วนยี�สิบศอกซึ�งเป็น
ส่วนของลานชั% นใน หันหน้าเข้า
สู่พื% นหินซึ�งเป็นส่วนของลานข้าง
นอก เป็นระเบียงซ้อนระเบียง
สามชั%น
4และข้างหน้าห้องมีทางเข้าข้าง
ในกว้างสิบศอก ยาวหนึ� งศอก
บรรดาประตูห้องเหล่านี% อยู่ทาง
ด้านเหนือ
5ห้องข้างบนแคบกว่า เพราะ
ระเบียงเหล่านี% สู งกว่าระเบียง
ห้ องชั% นล่ างและชั% นกลางใน
ตึกนั%น
6เพราะว่าเป็นห้องสามชั%น และ
ไม่มี เสารองเหมือนเสาที� ลาน
ข้างนอก เพราะฉะนั% นห้องชั% น
บนจึงร่นเข้าไปกว่าพื% นมากกว่า
ห้องชั%นล่างและชั%นกลาง
7และมีผนั งข้างนอกขนานกับ
ห้อง ตรงไปยังลานข้างนอก ตรง
ข้ามกับห้อง ยาวห้าสิบศอก
8 เพราะว่าห้องที� ลานข้างนอก

ยาวห้าสิบศอก และดูเถิด ส่วน
ห้องเหล่านั% นที�ตรงข้ามกับพระ
วิหารยาวหนึ�งร้อยศอก
9ใต้ห้องเหล่านั% นมีทางเข้าอยู่
ด้านตะวันออก ถ้าเข้าไปจาก
ลานข้างนอก
10 ตรงที� ผนังด้านนอกเริ� มต้น
ด้ านตะวันออกก็ เช่ นเดี ยวกั น
ตรงข้ามกับสนามและตรงข้าม
กับตึกมีห้องหลายห้อง
11 ทางเดินอยู่ หน้าห้องคล้าย
กับห้องทางทิศเหนือ ยาวและ
กว้างขนาดเดียวกัน มีทางออก
แผนผังและประตูอย่างเดียวกัน
12 ข้างล่างห้องทิศใต้มีทางเข้า
อยู่ด้านตะวันออกที�ที� เข้ามาตาม
ทางเดิน ตรงข้ามมีผนังแบ่ง
13 แล้วท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า
"ห้องด้านเหนือและห้องด้านใต้
ตรงข้ามสนามเป็นห้องบริสุทธิ=
ที� ปุโรหิตผู้เข้าใกล้พระเยโฮวาห์
จะรับประทานของถวายอันบริ-
สุทธิ= ที� สุด เขาจะวางของถวาย
อันบริสุทธิ=ที�สุดนั%นไว้ที�นั�น และ
ธัญญบูชา   เครื�องบูชาไถ่บาป
เครื�องบูชาไถ่การละเมิด เพราะ
ว่าที�นั�นบริสุทธิ=
14 เมื� อปุโรหิตเข้าไปในที� บริ-
สุทธิ=  เขาจะไม่ออกไปจากที�บริ-
สุทธิ= เข้าสู่ ลานข้างนอก แต่จะ
ปลดเครื� องแต่งกายที� เขาสวม
ปฏิบัติหน้าที� วางไว้ที� นั� นเพราะ

(F) อสค HP:K-J (J) พซม F:FQ; Q:N (H) มธ Q:FH; ลก FJ:KH (O) F พกษ O:L
(R) อสค HO:FR (FP) อสค HF:FK; HK:F (FF) อสค HK:K-L (FK) อสค HK:R
(FJ) อพย KR:JF; ลนต O:FH-FO (FH) อพย KL:HP-HJ; ลนต L:Q; ลก R:OK; รม J:KK
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สิ� งเหล่านี% บริสุทธิ=  เขาจะต้อง
สวมเครื� องแต่งกายอื� นก่อนที�
เขาจะเข้าไปสู่ ส่วนที�มีไว้สาํหรับ
ประชาชน"
15 เมื� อท่านได้วัดข้างในบริเวณ
พระนิเวศเสร็จแล้ว ท่านก็นาํ
ข้าพเจ้าออกมาทางประตูซึ� งหัน
หน้าไปทางทิศตะวันออก และ
วัดบริเวณพระนิเวศโดยรอบ
16 ท่านวัดด้านตะวันออกด้วย
ไม้ วัดได้ห้าร้อยศอกตามไม้วัด
โดยรอบ
17 แล้วท่านก็หันมาวัดทางด้าน
เหนือได้ห้าร้อยศอกตามไม้ วัด
โดยรอบ
18 แล้วท่านก็หันมาวัดด้านใต้
ได้ห้าร้อยศอกตามไม้วัด
19 แล้วท่านก็หันมาด้านตะวัน
ตกแล้ววัดได้ห้าร้อยศอกตามไม้
วัด
20 ท่านวัดทั% งสี� ด้าน มีกาํแพง
ล้อมรอบยาวห้าร้อยศอก กว้าง
ห้าร้อยศอก เป็นที�แบ่งระหว่าง
สถานบริสุทธิ=กับสถานที�สามัญ

พระวิหารเต็มดว้ย
สง่าราศีของพระเจ้า

43
ภายหลังท่านนาํข้าพ-
เจ้ามายังประตู คือ

ประตูที�หันหน้าไปทิศตะวันออก
2และ ดูเถิด สง่าราศีของพระ
เจ้าแห่งอิสราเอลมาจากทิศตะ-
วันออก และพระสุรเสียงของ

พระองค์ก็เหมือนเสียงนํ%า มาก
หลาย และพิภพก็รุ่งโรจน์ด้วย
สง่าราศีของพระองค์
3และนิมิตที� ข้าพเจ้าเห็นนั% นก็
เหมือนกับนิมิตซึ� งข้าพเจ้าเห็น
เมื� อพระองค์ เสด็ จมาทาํ ลาย
เมืองนั% น และเหมือนกับนิมิต
ซึ� งข้ าพเจ้ าได้ เห็นที� ริมแม่นํ%า
เคบาร์ และข้าพเจ้าก็ซบหน้า
ของข้าพเจ้าลงถึงดิน
4และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์
ได้เข้าไปในพระนิเวศทางประตู
ที�หันไปทางทิศตะวันออก
5พระวิญญาณก็ยกข้าพเจ้าขึ% น
และนาํข้าพเจ้ามาที� ลานชั% นใน
และดูเถิด สง่าราศีของพระเย-
โฮวาห์กเ็ตม็พระนิเวศ
6ขณะที� ชายคนนั% นยังยืนอยู่ ที�
ข้างข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ยินพระ
องค์ตรัสกับข้าพเจ้าดังออกมา
จากพระนิเวศ
ราชบลัลงักข์องพระเยซูคริสต์

ในพระวิหาร
7และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย บัลลังก์
ของเราและสถานที� วางเท้าของ
เราอยู่ที� นี�  เป็นที�ที� เราจะอยู่
ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลเป็น
นิตย์ และวงศ์วานอิสราเอลจะ
ไม่กระทาํให้นามบริสุทธิ= ของเรา
เป็นมลทินอีก โดยตัวของเขาทั%ง
หลายเองหรือกษัตริย์ของเขาทั% ง

(FN) อสค HF:K-N (FO) ศคย K:F; วว FF:F-K (KP) พซม K:R (F) อสค HP:O
(K) อสย OP:F-J; ฮบก K:FH (J) ยรม F:FP; วว FF:J-O (H) อสค FP:FL-FR
(N) F พกษ FL:FK; K พกษ K:FO (O) ลนต F:F; อสย OO:O (Q) สดด HQ:L; กจ Q:HL-HR
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หลาย ด้วยการเล่นชู้ของเขาทั% ง
หลาย และด้วยศพของกษัตริย์
ของเขาทั% งหลายในปูชนียสถาน
สูง
8โดยการวางธรณีประตูของเขา
ทั% งหลายไว้ ข้ างธรณีประตู ทั% ง
หลายของเรา โดยการตั% งเสา
ประตูของเขาทั% งหลายไว้ข้างเสา
ประตูทั%งหลายของเรา  มีเพียง
ผนังกั% นไว้ระหว่างเรากับเขาทั% ง
หลายเท่านั% น เขาได้กระทาํให้
นามบริสุทธิ= ของเราเป็นมลทิน
ด้ วยการอั นน่ าสะอิ ดสะเอี ยน
ของเขาซึ� งเขาทั% งหลายได้กระทาํ
ดั งนั% นเราจึงเผาผลาญเขาเสีย
ด้วยความกริ% วของเรา
9 บัดนี% ให้ เขาทิ% งการเล่นชู้ ทั% ง
หลายของเขา และศพของ
กษัตริย์ทั% งหลายของเขาให้ห่าง
ไกลจากเรา และเราจะอยู่ท่าม-
กลางเขาทั%งหลายเป็นนิตย์
10 เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้า
จงบรรยายแก่วงศ์วานอิสราเอล
ให้ทราบถึงพระนิเวศ เพื�อว่าเขา
จะได้ละอายในเรื� องความชั� วช้า
ของเขา และให้เขาทั% งหลายวัด
แบบแผน
11 และถ้ าเขาละอายในสิ� งทั% ง
หลายที� เขากระทาํมาแล้ว จง
สาํแดงภาพแผนผังทางออกทาง
เข้า และลักษณะทั%งสิ% นของพระ
นิเวศนั%น และจงให้เขาทราบถึง

กฎเกณฑ์ ลักษณะและกฎทั%งสิ% น
ของพระนิเวศ จงเขียนลงไว้
ท่ามกลางสายตาของเขา เพื� อ
เขาจะได้ รักษาลักษณะและกฎ
เกณฑ์ทั% งสิ% นของพระนิ เวศและ
กระทาํตาม
12 ต่ อไปนี% เ ป็ นกฎของพระ
นิเวศ คือบริเวณโดยรอบที�
อยู่ บนยอดภู เขาจะเป็นที� บริ-
สุทธิ=ที�สุด ดูเถิด นี� เป็นกฎของ
พระนิเวศ

การวดัแท่นบูชา
13 ต่อไปนี% เป็นขนาดของแท่น
บูชาวัดเป็นศอก ศอกหนึ� งคือ
ความยาวหนึ� งศอกกับหนึ� งคืบ
ตอนฐานสูงหนึ� งศอก และกว้าง
หนึ� งศอก ที� ขอบมีริมคืบหนึ� ง
และความสูงของแท่นบูชาเป็น
ดังนี%
14 จากตอนฐานที� อยู่บนดินมา
ถึงข้างล่างสูงสองศอก กว้าง
หนึ� งศอก จากขั% นเล็กไปถึงขั% น
ใหญ่สูงสี�ศอก กว้างหนึ�งศอก
15 และเตาของแท่นนั% นสี� ศอก
และจากเตาแท่นมี เชิ งงอนยื� น
ขึ% นสี� เชิง
16 เตาแท่นนั% นเป็ นสี� เหลี� ยม
จตุรัส ยาวสิบสองศอก กว้างสิบ
สองศอก
17 ขั% นข้างเตาก็สี� เหลี� ยมจตุ รัส
เหมือนกัน ยาวสิบสี�ศอก กว้าง
สิบสี� ศอก ยกริมรอบกว้างครึ� ง

(L) K พกษ FO:FH; อสค N:FF (R) ฮชย K:K; คส J:N-R (FP) F พศด KL:FF; รม O:KF
(FF) มธ KL:KP; ยน FJ:FQ (FK) สดด RJ:N; ยอล J:FQ (FJ) อพย KQ:F; K พศด H:F
(FN) อพย KQ:K; ลนต R:R (FO) อพย KQ:F; K พศด H:F (FQ) อพย KN:KN; อสค L:FO
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ศอก ฐานกว้างศอกหนึ� งโดย
รอบ บันไดแท่นบูชาหันหน้าไป
ทางทิศตะวันออก"
18 และท่ านพูดกับข้าพเจ้าว่า
"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย องค์พระ
ผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดั งนี% ว่ า
ต่อไปนี% เป็นกฎของแท่นบูชาใน
วันที�สร้างเสรจ็แล้ว เพื�อจะถวาย
เครื�องเผาบูชา และเพื�อจะพรม
ด้วยเลือด

จงถวายเครื	องบูชาอีก
19 ท่านจงมอบวัวหนุ่มตัวหนึ� ง
เ ป็ น เค รื� อ ง บู ช าไ ถ่ บาปแก่
ปุ โรหิตคนเลวี เชื% อสายศาโดก
ผู้ที� เข้ามาใกล้เพื� อปรนนิบัติเรา
องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% แหละ
20 เจ้าจงเอาเลือดวัวนั% นบ้างใส่
ไว้ที� เชิงงอนทั% งสี� ของแท่น และ
มุมทั%งสี�ของขั%นข้างเตา และที�ยก
ริมโดยรอบ ทาํดังนี% แหละท่าน
จะได้ ชาํระแท่นและทาํการลบ
มลทินของแท่นนั%นไว้
21 ท่านจงเอาวัวผู้ซึ� งเป็นเครื�อง
บูชาไถ่บาป และปุโรหิตจะเผา
มันเสียในที�ที�กาํหนดไว้ซึ� งเป็นที�
ของพระนิ เวศภายนอกสถาน
บริสุทธิ=
22 และในวันที�สองท่านจงถวาย
ลูกแพะตัวผู้ที� ปราศจากตาํหนิ
เป็นเครื�องบูชาไถ่บาป และพวก
ปุโรหิตจะชาํระแท่นบูชา อย่างที�

ชาํระด้วยวัวผู้
23 เมื� อท่ านได้ชาํระแท่นเสร็จ
แล้ว ท่านจงถวายวัวหนุ่มปราศ-
จากตาํหนิและแกะผู้ที�ปราศจาก
ตาํหนิจากฝูง
24 ท่ านจงนาํมาถวายต่ อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ และปุโรหิต
จะเอาเกลือพรมลงบนนั%น และ
จะถวายเป็นเครื� องเผาบูชาแด่
พระเยโฮวาห์
25 ท่ านจงเตรียมแพะตัวหนึ� ง
เป็นเครื�องบูชาไถ่บาปทุกวันจน
ครบเจ็ดวัน และพวกปุโรหิตจะ
เตรี ยมวั วหนุ่ มและแกะผู้ ที�
ปราศจากตาํหนิจากฝูงด้วย
26 เขาทั% งหลายจะต้องทาํการ
ลบมลทินแท่นบูชาอยู่เจ็ดวันจึง
จะชาํระเสรจ็ และจะสถาปนาตน
เองไว้
27 และเมื� อเขากระทาํครบตาม
กาํหนดเหล่านี% แล้ว ตั% งแต่วัน
ที�แปดเป็นต้นไปปุโรหิตจะต้อง
ถวายเครื� องเผาบู ชาของท่ าน
และเครื� องสันติบูชาของท่านที�
บนแท่นนั% น และเราจะโปรด
ปรานเจ้าทั% งหลาย องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี% แหละ"

ประตูตะวนัออก
เฉพาะเจ้านายองคน์ ั*น

44
แล้วท่านก็นาํ ข้าพเจ้า
กลั บมาตามทางของ

ประตู ของสถานบริ สุ ทธิ= ห้ อง

(FL) อสค HN:FL-FR (FR) F ซมอ K:JN-JO (KP) อพย KR:FK; ลนต H:KN; ฮบ R:KF
(KF) อพย KR:FH; ลนต H:FK (KK) อสย NJ:O; F ปต F:FR (KH) ลนต K:FJ; มธ N:FJ
(KN) อพย KR:JN-JQ (KO) ลนต L:JH (KQ) รม FN:FO; ฟป K:FQ (F) อสค HP:O

 26_eze.pub 
 page 101

 Thursday, March 03, 2016 21:16 



หน้า 1742เอเสเคียล HH

นอก ซึ� งหันหน้าไปทางตะวัน
ออก และประตูนั%นปิดอยู่
2พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า "ประตูนี% จะปิดอยู่ เรื� อยไป
อย่าให้เปิดและไม่ให้ใครเข้าไป
ทางนี%  เพราะพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าแห่งอิสราเอลได้เสด็จเข้าไป
ทางนี%  เพราะฉะนั%นจึงให้ปิดไว้
3 เฉพาะเจ้านายเท่านั% น คือเจ้า
นาย ท่านจะประทับเสวยพระ
กระยาหารต่ อพระพักตร์ พระ
เยโฮวาห์ในประตูนี% ได้ ท่านจะ
ต้องเข้ามาทางมุขของหอประตู
และต้องออกไปตามทางเดี ยว
กัน"

พระนิเวศเต็มไปดว้ย
สง่าราศีของพระเจ้า

4แล้วท่ านก็นาํ ข้าพเจ้ามาตาม
ทางของประตู เหนื อมาที� ข้ าง
หน้าพระนิเวศ และข้าพเจ้ามอง
ดู และดูเถิด สง่าราศีของพระ
เยโฮวาห์ ก็ เต็มพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ และข้าพเจ้าก็ซบ
หน้าลงถึงดิน
5 และพระเยโฮวาห์ ต รั สกั บ
ข้าพเจ้าว่า "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย
จงตั% งใจให้ดี ทุกสิ�งที�เราจะบอก
เจ้าเกี� ยวกับกฎทั% งสิ% นของพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ และ
ราชบัญญัติทั% งสิ% นของพระนิเวศ
นั%น จงดูด้วยตาของเจ้า และฟัง
ด้วยหูของเจ้า และจดจาํเรื� อง

ทางเข้าพระนิ เวศและทางออก
จากสถานบริสุทธิ= ให้ดี
6แล้วจงบอกแก่วงศ์วานที� มัก
กบฏ คือวงศ์วานอิสราเอลว่า
องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% ว่า โอ วงศ์วานอิสราเอล
เอ๋ย ขอให้การที� น่าสะอิดสะ-
เอียนทั% งสิ% นของเจ้าสิ% นสุดเสียที
เถิด
7คือการที� เจ้าพาคนต่างด้าวที�มิ
ได้เข้าสุหนัตทางจิตใจและมิได้
เข้าสุหนัตทางเนื% อหนังเข้ามาใน
สถานบริสุทธิ= ของเรา กระทาํให้
สถานนั% น คือพระนิเวศของเรา
มัวหมอง เมื� อเจ้าถวายอาหาร
ของเราแก่เรา คือไขมันและ
เลือด สิ�งเหล่านี% ได้ทาํลายพันธ-
สั ญญาของเราด้ วยการอั นน่ า
สะอิดสะเอียนทั%งสิ% นของเจ้า
8และเจ้ามิได้ดูแลรักษาสิ� งบริ-
สุทธิ=ของเรา แต่เจ้าได้ตั% งคนเฝ้า
ให้ดูแลรักษาอยู่ในสถานบริสุทธิ=
ของเรา เพื�อประโยชน์แก่ตัวเจ้า
เอง

พวกปุโรหิตของพระวิหาร
ในอนาคต

9องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าจึง
ตรัสดังนี% ว่า อย่าให้คนต่างด้าว
ที�มิได้เข้าสุหนัตทางจิตใจและมิ
ได้เข้าสุหนัตทางเนื% อหนัง คือ
ชนต่างด้าวทั%งสิ% นที�อยู่ท่ามกลาง
ชนชาติอิสราเอลเข้าไปในสถาน

(K) อพย KH:FP; อสย O:F-N (J) อสค HO:K; F คร FP:FL (H) อสย O:J-H; ฮกก K:Q
(N) อพย R:KF; พบญ JK:HO; F พศด KK:FR (O) อสค K:N-L; J:KO-KQ; F ปต H:J
(Q) ลนต KK:KN; กจ KF:KL (L) กดว FL:J-N; F ทธ O:FJ (R) สดด NP:FO; ยอล J:FQ
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บริสุทธิ=ของเรา
10 แต่คนเลวีผู้ที� ได้ไปไกลจาก
เรา หลงไปจากเราไปติดตาม
รูปเคารพของเขาเมื� อคนอิสรา-
เอลหลงไปนั%น จะต้องได้รับโทษ
ความชั�วช้าของตน
11 เขาทั% งหลายจะต้องปรนนิบัติ
อ ยู่ ในสถานบริ สุ ทธิ= ของเรา
ตรวจตราดูอยู่ที�ประตูพระนิเวศ
และปฏิบัติอยู่ในพระนิเวศ เขา
จะฆ่าเครื� องเผาบูชาและเครื� อง
สัตวบูชาให้ประชาชน และเขาจะ
ต้องคอยเฝ้ าประชาชนเพื� อจะ
รับใช้เขาทั%งหลาย
12 เพราะเขาทั%งหลายได้ปรนนิ-
บัติประชาชนอยู่หน้ารูปเคารพ
ของเขา จึงทาํให้วงศ์วานอิสรา-
เอลตกอยู่ในความชั� วช้า องค์
พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรัสว่ า
เพราะฉะนั% นเราจึงได้ปฏิญาณ
ด้วยเรื�องเขาทั%งหลายว่า เขาทั% ง
หลายจะต้องได้รับโทษความชั� ว
ช้าของเขา
13 อย่ าให้ เขาทั% งหลายเข้ ามา
ใกล้เราเพื� อจะรับใช้เราในตาํ-
แหน่งปุโรหิตหรือเข้ามาใกล้สิ� ง
บริสุทธิ= ใดๆของเราในที�บริสุทธิ=
ที�สุดนั%น แต่เขาต้องทนรับความ
อับอายขายหน้าและการอันน่า
สะอิดสะเอียนทั% งหลายซึ� งเขาได้
กระทาํนั%น
14 แต่ถึงกระนั% นเราจะกาํหนด

ให้เขาเป็นผู้ดูแลพระนิเวศ ให้
กระทาํบริการทั% งสิ% นและกระทาํ
สิ� งที� ต้องกระทาํในพระนิเวศนั%น
ทั%งสิ% น
15 แต่ปุโรหิตคนเลวี บรรดา
บุตรชายของศาโดก ผู้ ยังดูแล
สถานบริสุทธิ= ของเรา เมื� อคน
อิสราเอลหลงไปจากเรานั%น องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า ให้
เขาเข้ามาใกล้เราเพื� อปรนนิบัติ
เรา และให้คอยรับใช้เรา ที�จะ
ถวายไขมันและเลือด
16 เขาจะเข้ามาในสถานบริสุทธิ=
ของเราได้ และให้เขาเข้ามาใกล้
โต๊ะของเราเพื� อจะปรนนิบัติเรา
และให้เขารักษาคาํกาํชับของเรา
17 ต่อมาเมื� อเขาเข้าประตูลาน
ชั%นในนั%น ให้เขาสวมเสื% อผ้าป่าน
อย่าให้ เขามีสิ� งใดที� ทาํด้วยขน
แกะเลย ขณะเมื� อเขาทาํการ
ปรนนิบัติอยู่ที� ประตูลานชั% นใน
และอยู่ข้างใน
18 ให้เขาสวมมาลาป่านไว้เหนือ
ศีรษะ และสวมกางเกงผ้าป่าน
เพียงเอว อย่าให้เขาคาดตัวด้วย
สิ�งใดที�ให้มีเหงื�อ
19 และเมื� อเขาออกไปยังลาน
นอก คือไปยังลานนอกเพื�อไป
หาประชาชน ให้เขาเปลื% องเสื% อ
ผ้าชุดที� ปรนนิบัติ งานนั% นออก
เสีย และวางไว้เสียในห้องบริ-
สุทธิ=  แล้วจึงสวมเสื% อผ้าอื� น

(FP) อสค HH:FN; ศฟย J:H (FF) F พศด KO:F; K พศด KR:JH (FK) F ซมอ K:KR-JP
(FJ) กดว FL:J; K พกษ KJ:R (FH) กดว FL:H; F พศด KJ:KL (FN) F ทธ J:J-FP
(FO) วว F:O (FQ) อพย KL:JR-HP (FL) F คร FF:H-FR (FR) ลนต O:FP-FF
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เกรงว่าเขาจะนาํความบริสุทธิ=
ศักดิ= สิทธิ= ไปติดต่อกับประชาชน
ด้วยเสื% อผ้าของเขา
20 อย่าให้เขาโกนศีรษะ หรือ
ปล่อยให้มวยผมยาว ให้เขา
เพียงแต่ขลิบผมบนศีรษะของ
เขาเท่านั%น
21 เมื� อปุโรหิตเข้าไปในลานชั% น
ในจะดื�มเหล้าองุ่นไม่ได้
22 อย่าให้ ปุ โรหิตแต่ งงานกับ
หญิงม่ายหรือหญิงที�ถูกหย่าแล้ว
แต่ให้แต่งงานกับหญิงพรหม-
จารี จากเชื% อสายแห่ งวงศ์ วาน
อิสราเอล หรือหญิงม่ายซึ� งเป็น
หญิงม่ายของปุโรหิต
23 เขาทั% งหลายจะต้องสั� งสอน
ประชาชนของเราถึ งความแตก
ต่างระหว่างของบริสุทธิ= และของ
สามัญ และกระทาํให้เขาสังเกต
แยกแยะระหว่างของมลทินกับ
ของสะอาดได้
24 ถ้ามีคดี เขาจะต้องกระทาํ
หน้าที� ผู้ พิพากษา และเขาจะ
ต้องพิพากษาตามคาํตัดสินของ
เรา ในบรรดางานเทศกาลตาม
กาํหนดของเรานั% นเขาจะต้อง
รักษาราชบัญญัติและกฎเกณฑ์
ของเรา และเขาจะต้องรักษาวัน
สะบาโตทั% งหลายของเราให้บริ-
สุทธิ=
25 อย่าให้เขากระทาํตัวให้ เป็น
มลทินด้วยเข้าไปใกล้ผู้ตาย เว้น

แต่เป็นบิดาหรือมารดาหรือบุตร
ชายหรือบุตรสาวหรือพี� น้องผู้
ชายหรือพี� น้องผู้หญิงที�ไม่มีสามี
กจ็ะกระทาํตัวให้เป็นมลทินได้
26 หลั งจากที� เขารับการชาํระ
แล้ว มีกาํหนดอีกเจด็วัน
27 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า ในวันที� เขาเข้าไปใน
สถานบริสุทธิ=  คือที� ลานชั% นใน
เพื� อจะปรนนิ บัติ อยู่ ในสถาน
บริสุทธิ=  เขาจะต้องถวายเครื�อง
บูชาไถ่บาปเสียก่อน
28 นั�นจะเป็นมรดกของเขา เรา
เป็นมรดกของเขา และเจ้าจะไม่
ต้องให้เขาถือกรรมสิทธิ= ใดๆใน
อิสราเอล เราเป็นกรรมสิทธิ=ของ
เขา
29 ให้ เขารั บประทานเครื� อง
ธัญญบูชา เครื� องบูชาไถ่บาป
และเครื� องบู ชาไถ่ การละเมิ ด
และทุกสิ� งที�ถวายไว้ในอิสราเอล
จะเป็นของเขาทั%งหลาย
30 และผลไม้ดีที� สุดของผลไม้
รุ่นแรกทุกชนิดและของถวายทุก
ชนิ ดจาก เค รื� อ งถ วาย บู ช า
ทั% งสิ% นของเจ้าจะเป็นของบรรดา
ปุโรหิตทั%งหลาย เจ้าจงมอบแป้ง
เปียกผลแรกของเจ้าให้แก่ปุโร-
หิต เพื�อว่าพระพรจะมีอยู่เหนือ
ครัวเรือนของเจ้า
31 ปุโรหิตจะต้องไม่รับประทาน
สิ� งใดๆ ไม่ว่าจะเป็นนกหรือ

(KP) ลนต KF:N (KF) ลก F:FN; F ทธ J:L (KK) ลนต KF:Q (KJ) อสค KK:KO
(KH) พบญ FQ:L-FJ (KN) มธ L:KF-KK (KO) กดว O:FP (KQ) ลนต H:J; ฮบ Q:KO-KL
(KL) กดว FL:KP; พบญ FP:R (KR) F คร R:FJ-FH (JP) อพย FJ:K (JF) รม FH:KP
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สัตว์ที� ตายเอง หรือถูกฉีกกัด
ตาย"

บริเวณที	ตั* งไวเ้ฉพาะ
พระเจ้าและพระวิหาร

45
"เมื� อเจ้ าแบ่งแผ่นดิน
เป็นกรรมสิทธิ= โดยการ

จับสลากนั% น เจ้าจงถวายที� ดิน
ส่วนหนึ�งไว้เพื�อพระเยโฮวาห์ให้
เป็นตาํบลบริสุทธิ=  ยาวสองหมื�น
ห้าพันศอก และกว้างหนึ� งหมื�น
ศอก จะเป็นที�บริสุทธิ= ตลอด
บริเวณนั%น
2 ในบริ เวณนี% ให้ มีที� สี� เหลี� ยม
จตุรัสแปลงหนึ� ง ยาวห้าร้อย
กว้างห้าร้อยศอกสาํหรับสถาน
บริสุทธิ=  ให้มีบริเวณว่างไว้โดย
รอบอีกห้าสิบศอก
3ในตาํบลบริสุทธิ= นั%น เจ้าจงวัด
ส่วนหนึ� งออก ยาวสองหมื�นห้า
พันศอก กว้างหนึ�งหมื�นศอก ใน
บริเวณนี% ให้เป็นที� ตั% งของสถาน
บริสุทธิ=  และของที�บริสุทธิ=ที�สุด
4ให้เป็นส่วนแผ่นดินที�บริสุทธิ=
ให้เป็นของปุโรหิต ผู้ปรนนิบัติ
อยู่ในสถานบริสุทธิ=  และเข้าใกล้
พระเยโฮวาห์ เพื� อจะปรนนิบัติ
พระองค์ ให้เป็นที�สาํหรับปลูก
บ้านเรือนของเขาและเป็นที�บริ-
สุทธิ=สาํหรับสถานบริสุทธิ=
5อีกส่วนหนึ� งซึ� งยาวสองหมื� น
ห้าพันศอกและกว้างหนึ� งหมื� น
ศอกนั% นเป็นที�ของคนเลวี ผู้

ปรนนิบัติอยู่ที�พระนิเวศ ให้เป็น
กรรมสิทธิ= ของเขา ให้มีห้อง
ยี�สิบห้อง
6ใกล้ๆกับส่วนที� ตั% งไว้เป็นตาํ-
บลบริสุทธิ= นั% น เจ้าจะต้องกาํ-
หนดที� ดินผืนหนึ� งกว้างห้าพัน
ศอก ยาวสองหมื�นห้าพันศอก
ให้เป็นกรรมสิทธิ= ของเมือง ให้
เป็นของวงศ์ วานอิ สราเอลทั% ง
หมด

ที	ดินสําหรบัเจ้านาย
7แผ่นดินทั% งสองข้างของตาํบล
บริสุทธิ= และส่ วนของเมืองนั% น
ให้ยกเป็นที�ดินของเจ้านายเคียง
ข้างกับตาํบลบริสุทธิ=  และส่วน
ของเมืองด้านตะวันตกและตะ-
วันออกมีส่วนยาวเท่ากับส่วนที�
ยกให้คนตระกูลหนึ�ง ยืดออกไป
ตามทางตะวันตกและทางตะวัน
ออกของเขตแดนแผ่นดิน
8ให้เป็นส่วนของเจ้านายในอิส-
ราเอล และเจ้านายของเราจะไม่
บีบคั%นประชาชนของเราอีก แต่
เจ้านายเหล่านั% นจะยอมให้วงศ์
วานอิสราเอลได้แผ่นดินที� เหลือ
ตามส่วนตระกูลของตน
9องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี% ว่า โอ บรรดาเจ้านายแห่ง
อิสราเอลเอ๋ย พอเสียทีเถิด จง
ทิ% งการทารุณและการบีบคั%นเสีย
และกระทาํความยุติธรรมและ
ความเที� ยงธรรม องค์พระผู้

(F) อสค HQ:KF; ศคย FH:KP-KF (K) อสค HK:FO-KP (J) อสค HL:FP
(H) กดว FO:N; อสค HN:F (N) อสค HL:FP; F คร R:FJ-FH (O) อสค HL:FN-FL
(Q) สดด K:L-R; อสย R:N-O (L) สภษ KL:FO; อสย FF:J-N (R) โยบ KK:R; F ปต H:J
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เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า จงเลิก
การขับไล่ประชาชนของเราให้
ออกจากที�ดินอันเป็นกรรมสิทธิ=
ของเขาเสีย
10 เจ้าจงมีตาชั� งเที�ยงตรง เอ-
ฟาห์เที� ยงตรง และบัทที� เที� ยง
ตรง
11 เอฟาห์ และบัทนั% นให้ เป็น
ขนาดเดียวกัน บัทหนึ�งจุหนึ�งใน
สิบของโฮเมอร์ และเอฟาห์ก็จุ
หนึ� งในสิบของโฮเมอร์ ให้โฮ-
เมอร์เป็นเครื�องวัดมาตรฐาน
12 เชเขลหนึ� งมี ยี� สิ บเก-ราห์
มาเนของเจ้าก็ให้มี ยี� สิบเชเขล
ยี�สิบห้าเชเขลและสิบห้าเชเขล
13 ต่ อไปนี% เ ป็ นกาํ หนดของ
ถวายที� เจ้าทั% งหลายจะต้องถวาย
คือข้าวสาลีโฮเมอร์หนึ� งให้ถวาย
หนึ� งในหกเอฟาห์ ข้าวบาร์เลย์
โฮเมอร์หนึ� งให้ถวายหนึ� งในหก
ของเอฟาห์
14 และส่วนกาํหนดประจาํของ
นํ%ามัน คือนํ%ามันหนึ�งบัท นํ%ามัน
โคระหนึ� งถวายหนึ� งในสิบของ
บัท โคระก็เหมือนโฮเมอร์จุสิบ
บัท เพราะสิบบัทเท่ากับโฮเมอร์
15 แกะฝูงสองร้อยตัวก็ให้ถวาย
ตั วหนึ� งจากทุ่ งเลี% ยงสั ตว์ อั น
อุดมของอิสราเอล องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า นี�แหละ
เป็นของถวายสาํหรับธัญญบูชา
เครื� องเผาบูชา และสันติบูชา

เพื� อทาํการลบมลทินให้เขาทั% ง
หลาย
16 ให้ ประชาชนทั% งสิ% นแห่ ง
แผ่นดินนี% มอบของถวายเหล่านี%
แก่เจ้านายแห่งอิสราเอล
17 ให้เป็นหน้าที� ของเจ้านายที�
จะจัดเครื�องเผาบูชา ธัญญบูชา
เครื�องดื�มบูชา ณ งานเทศกาล
ทั% งหลายในวันขึ% นคํ�าและสะบา-
โต ในงานเทศกาลที� กาํหนดไว้
ของวงศ์วานอิสราเอลทั%งสิ% น ให้
เขาจัดเครื�องบูชาไถ่บาป ธัญญ-
บูชา เครื� องเผาบูชา และสันติ
บูชา เพื� อกระทาํการลบบาปให้
แก่วงศ์วานอิสราเอล
18 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า ในวันที�หนึ� งของ
เดือนที�หนึ�ง เจ้าจงเอาวัวหนุ่มที�
ปราศจากตาํหนิตัวหนึ�ง และเจ้า
จงชาํระสถานบริสุทธิ= เสีย
19 ให้ ปุ โร หิ ตเอา เลื อดของ
เครื�องบูชาไถ่บาปมาบ้างและจง
ประพรมที� เสาประตูพระนิ เวศ
ที�ขั%นสี� มุมของแท่นบูชา และบน
เสาประตูของลานชั%นใน
20 ในวันที� เจ็ดของเดือนนั% นเจ้า
จงกระทาํเช่นเดียวกัน เพื� อผู้
หนึ� งผู้ใดที�กระทาํบาปด้วยความ
พลั% งเผลอหรือความรู้เท่าไม่ถึง
การ เพื�อว่าเจ้าจะได้กระทาํการ
ลบมลทินพระนิเวศ
21 ในวันที� สิ บสี� ของเดื อนต้น

(FP) ลนต FR:JN-JO; สภษ FF:F (FF) อสย N:FP (FK) อพย JP:FJ (FH) อสค HN:FF
(FN) สภษ J:R-FP (FO) อพย JP:FH; อสย FO:F (FQ) K ซมอ O:FR (FL) อพย FK:K
(FR) ลนต FO:FL-KP; อสค HJ:FH (KP) ลนต H:KQ; สดด FR:FK (KF) อพย FK:F-NF
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เจ้าจงฉลองเทศกาลปัสกา จง
รับประทานขนมปังไร้เชื% อตลอด
เทศกาลเจด็วัน
22 ในวันนั% นให้เจ้านายจัดหาวัว
หนุ่มตัวหนึ� งสาํหรับตนเองและ
ประชาชนทั% งสิ% นแห่ งแผ่นดิน
เพื�อเป็นเครื�องบูชาไถ่บาป
23 และในเจ็ดวันที� มี เทศกาล
เลี% ยงให้ เจ้ านายจัดหาวัวหนุ่ ม
เจ็ดตัวกับแกะผู้เจ็ดตัวที�ปราศ-
จากตาํหนิ ให้เป็นเครื� องเผา
บูชาแด่พระเยโฮวาห์ ทุ กๆวัน
ตลอดเจ็ดวันนั% น และจัดหาลูก
แพะผู้ ตั วหนึ� งทุ ก วั นให้ เป็ น
เครื�องบูชาไถ่บาป
24 และให้เจ้านายจัดหาธัญญ-
บูชาเอฟาห์หนึ� งคู่ กับวัวผู้หนึ� ง
และเอฟาห์หนึ� งคู่กับแกะผู้หนึ� ง
และนํ%า มั นหนึ� งฮินต่อแป้งทุก
เอฟาห์
25 ในวันที� สิ บห้ าของเดื อนที�
เจด็ และในเทศกาลเลี% ยงทั%งเจด็
วัน ให้ท่านจัดหาของเช่นเดียว
กั นสาํหรั บเป็นเครื� องบูชาไถ่
บาป เครื�องเผาบูชา ธัญญบูชา
และเครื�องนํ%ามัน"

เจ้านายกบัประชาชน
นมสัการพรอ้มกนั

46
"องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
พระเจ้ าตรั สดั งนี% ว่ า

ประตูลานชั% นในที�หันหน้าไปทิศ
ตะวันออกนั%นให้ปิดอยู่ในวันทาํ

งานหกวัน แต่ในวันสะบาโตนั%น
ให้เปิด และในวันขึ% นคํ�าหนึ� งก็
ให้เปิด
2 ฝ่ายเจ้านายนั% นจะเข้ามาจาก
ข้ างนอกทางมุ ขของหอประตู
และจะมายืนอยู่ที�เสาประตู และ
พวกปุโรหิตจะเตรียมเครื�องเผา
บู ชาและเครื� องสั นติ บู ชาของ
ท่าน และท่านจะนมัสการอยู่ที�
ธรณีประตู แล้วท่านจะออกไป
แต่อย่าปิดประตูนั%นจนกว่าจะถึง
เวลาเยน็
3 เช่ นเดี ยวกั นประชาชนแห่ ง
แผ่ นดิ นจะนมั สการต่ อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ตรงที� ทาง
เข้าประตูนั%น ในวันสะบาโตและ
ในวันขึ% นคํ�า
4 เครื� องเผาบู ชาที� เ จ้ านายจะ
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ในวันสะ-
บาโตนั% น คือลูกแกะปราศจาก
ตาํหนิหกตัว และแกะผู้ปราศ-
จากตาํหนิตัวหนึ�ง
5และธัญญบูชาที� คู่กับแกะผู้นั% น
คือแป้งเอฟาห์หนึ�ง และธัญญ-
บูชาที� คู่ กับลูกแกะนั% นก็สุดแท้
แต่ ที� ท่ านสามารถจะถวายได้
พร้อมกับนํ%ามันฮินหนึ� งต่อแป้ง
หนึ�งเอฟาห์
6 ในวันขึ% นคํ�า ท่ านจะถวายวั ว
หนุ่ มปราศจากตาํหนิ ตั วหนึ� ง
และลูกแกะหกตัวกับแกะผู้ ตัว
หนึ�ง ซึ�งต้องปราศจากตาํหนิ

(KK) มธ KP:KL (KJ) ลนต KJ:L; กดว KL:FN (KH) อสค HO:N-Q (KN) พบญ FO:FJ
(F) ปฐก J:FR; อพย KP:R; ลก FJ:FH (K) F พกษ L:KK-KJ; K พศด KJ:FJ; มธ KO:JR
(J) ลก F:FP; ยน FP:R; ฮบ FP:FR-KK (H) กดว R:FP (N) กดว KL:FK; ลนต FH:KF
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7 ส่วนธัญญบูชานั% นท่านจะจัด
แป้งหนึ�งเอฟาห์คู่กับวัวผู้ตัวนั% น
และหนึ� งเอฟาห์ คู่ กับแกะผู้ตัว
หนึ�ง และคู่กับลูกแกะท่านจะจัด
ตามที�สามารถจัดได้ พร้อมกับ
นํ%ามันหนึ� งฮินต่อแป้งหนึ� งเอ-
ฟาห์
8 เมื� อเจ้านายเข้ามาท่านจะเข้า
ไปทางมุขของหอประตูและกลับ
ออกไปตามทางเดียวกันนั%น
9เมื�อประชาชนแห่งแผ่นดินเข้า
มาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ณ เทศกาลเลี% ยงตามกาํหนด
ผู้ ที� เข้ ามาทางประตู เหนือเพื� อ
นมัสการจะต้องกลับออกไปทาง
ประตูใต้ และผู้ที� เข้ามาทาง
ประตูใต้จะต้องกลับออกไปทาง
ประตูเหนือ อย่าให้ใครกลับทาง
ประตูตามที�เขาเข้ามา แต่ให้ทุก
คนออกตรงไปข้างหน้า
10 เมื�อประชาชนเข้าไป เจ้านาย
จะเข้าไปพร้อมกันด้วย และเมื�อ
ประชาชนออกไป เจ้านายจะ
ออกไปด้วย
11 ธัญญบูชาที� ใช้ ณ เทศกาล
เลี% ยงและเทศกาลที� กาํหนดนั% น
ให้เป็นเอฟาห์หนึ� งคู่กับวัวหนุ่ม
ตัวหนึ�ง และคู่กับแกะผู้กเ็อฟาห์
หนึ�ง และคู่กับลูกแกะก็ตามแต่
ท่านสามารถจะถวายได้ พร้อม
กับนํ%ามันฮินหนึ� งต่อแป้งเอฟาห์
หนึ�ง

12 เมื� อเจ้านายถวายเครื�องบูชา
ตามใจสมัคร จะเป็นเครื�องเผา
บูชา หรือสันติบูชาเป็นเครื� อง
บูชาตามใจสมัครถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ ให้เปิดประตูที�หันหน้า
ไปทางทิศตะวันออกให้ท่านและ
ท่ านจะเตรี ยมเครื� องเผาบูชา
และสันติบูชาของท่าน อย่างที�
ท่านทาํในวันสะบาโต แล้วท่าน
จะออกไป เมื�อท่านออกไปแล้ว
กใ็ห้ปิดประตูเสีย
13 เจ้าจะจัดการหาลูกแกะตัว
หนึ� งอายุหนึ� งขวบปราศจากตาํ-
หนิถวายเป็นเครื� องเผาบูชาแด่
พระเยโฮวาห์เป็นประจาํวัน เจ้า
จะจัดหาทุกๆเช้า
14 และเ จ้ าจะ จั ดหาเค รื� อ ง
ธัญญบูชาคู่กันทุกๆเช้าหนึ� งใน
หกของเอฟาห์ และนํ%ามันหนึ� ง
ในสามของฮิน เพื�อคลุกแป้งให้
ชุ่ม ให้เป็นธัญญบูชาแด่พระเย-
โฮวาห์ นี� เป็นระเบียบเนืองนิตย์
15 ดังนี% แหละจะต้องจัดหาลูก
แกะและเครื� องธัญญบูชาพร้อม
กับนํ%ามันทุกๆเช้า เพื� อเป็น
เครื�องเผาบูชาเนืองนิตย์
16 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า ถ้าเจ้านายนาํเอา
ส่วนหนึ� งของมรดกของท่านมา
มอบให้แก่บุตรชายเป็นของขวัญ
ก็ให้ของนั%นตกเป็นของบุตรชาย
ของท่ านโดยมรดกนั% น เ ป็ น

(L) อสค HO:K (R) อพย KJ:FH-FQ (FP) K ซมอ O:FH-FR (FF) ลนต KJ:F-FL
(FK) ลนต F:J; กดว KR:JR (FJ) อพย KR:JL-HK (FH) กดว KL:N (FN) ฮบ Q:KQ
(FO) ปฐก KN:N-O; K พศด KF:J; สดด JQ:FL; มธ KN:JH; ลก FP:HK; ยน L:JN-JO
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ทรัพย์สินของเขาตามมรดก
17 แต่ ถ้ าท่ านนาํ เอาส่วนหนึ� ง
ของมรดกของท่ านมามอบให้
คนใช้ของท่านคนหนึ� งเป็นของ
ขวัญ ของนั% นจะเป็นของคนใช้
นั% นจนถึงปีอิสรภาพ แล้วของ
นั% นจะกลับมาเป็นของเจ้านาย
เฉพาะบุตรชายของท่านเท่านั% น
ที� จะเก็ บส่ วนมรดกของท่ าน
มาเป็นของขวัญได้
18 ยิ� งกว่านั% นอีกเจ้านายจะยึด
สิ� งใดอันเป็นมรดกของประชา
ชนไม่ได้โดยไล่ประชาชนออกไป
จากทรัพย์สินที�ดินของเขา แต่
ท่านจะต้องมอบทรัพย์สินของ
ท่ านเองให้ เป็นมรดกแก่ บุตร
ชายของท่าน เพื� อว่าจะไม่มี
ประชาชนของเราสักคนหนึ� งที�
ต้องถูกขับไล่จากกรรมสิทธิ= ของ
ตน"
19 แล้วท่านก็นาํข้าพเจ้ามาตาม
ทางเข้าซึ� งอยู่ข้างประตู มายัง
ห้องบริสุทธิ= แถวเหนือ ซึ� งเป็น
ของปุโรหิต ดูเถิด มีสถานที�
แห่งหนึ� งอยู่ทั% งสองข้างทางทิศ
ตะวันตก

สถานที	สําหรบัการตม้
และปิ* งเครื	องบูชาต่างๆ

20 และท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า
"นี� เป็นสถานที�ซึ� งปุโรหิตจะต้อง
ต้มเครื�องบูชาไถ่การละเมิดและ
เครื� องบูชาไถ่บาป และเป็นที�

ซึ�งเขาจะปิ% งธัญญบูชา เพื�อจะไม่
ต้องนาํออกไปในลานชั% นนอก
อันเป็นการที�จะนาํความบริสุทธิ=
ศักดิ=สิทธิ= ไปถึงประชาชน"
21 แล้วท่านจึงนาํข้าพเจ้าออก
มาที�ลานชั% นนอก และพาข้าพ-
เจ้าไปที� มุมทั% งสี�ของลานนั%นและ
ดูเถิด  ที�มุมลานทุกมุมกม็ีลาน
อยู่ลานหนึ�ง
22 คือที�มุมทั%งสี�ของลาน มีลาน
เล็กๆยาวสี� สิบศอก กว้างสาม
สิบศอก ลานทั%งสี�ขนาดเดียวกัน
23 ภายในรอบลานทั% งสี�นั% นมีสิ� ง
ที�ก่อด้วยปูนเป็นแถว มีเตาอยู่ที�
ก้นของสิ�งที�ก่อนั%นโดยรอบ
24 แล้วท่านจึงกล่าวแก่ข้าพเจ้า
ว่า "ที� เหล่านี% เป็นที�สาํหรับการ
ต้ม ซึ� งผู้ปรนนิบัติอยู่ที�พระ
นิเวศจะต้มเครื� องสัตวบูชาของ
ประชาชน"

แม่นํ*าที	ไหลออกจาก
พระนิเวศของพระเจ้า

47
ภ ายหลั ง ท่ าน ก็ นาํ
ข้าพเจ้ากลับมาที�ประตู

พระนิเวศ และดูเถิด มีนํ%าไหล
ออกมาจากใต้ ธรณีประตูพระ
นิ เวศตรงไปทางทิศตะวันออก
เพราะพระนิ เวศหันหน้าไปทาง
ทิศตะวันออก และนํ%าไหลลงมา
จากข้างล่าง ทางด้านขวาของ
พระนิเวศ ทิศใต้ของแท่นบูชา
2แล้วท่านจึงนาํข้าพเจ้าออกมา

(FQ) ลนต KN:FP; มธ KN:FH-KR (FL) อสค HN:L; สดด QK:K-H (FR) อสค HP:HH-HO
(KP) F ซมอ K:FJ-FN; K พศด JN:FJ (KH) มธ KH:HN; ยน KF:FN-FQ; F ปต N:K
(F) สดด HO:H; อสย JP:KN; ยรม K:FJ; ยอล J:FL; ศคย FJ:F (K) อสค HH:K
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ทางประตูเหนือ และนาํข้าพเจ้า
อ้ อมไปภายนอกถึ งประตู ชั% น
นอก ซึ� งหันหน้าไปทางตะวัน
ออก และดูเถิด นํ%านั% นออกมา
ทางด้านขวา
3ชายผู้นั% นได้เดินไปทางตะวัน
ออกมีเชือกวัดอยู่ในมือ ท่านวัด
ได้หนึ�งพันศอก แล้วนาํข้าพเจ้า
ลุยนํ%าไป และนํ%าลึกเพียงตาตุ่ม
4แล้วท่ านก็วัดได้อีกหนึ� งพัน
แล้วนาํข้าพเจ้าลุยนํ%าไปและนํ%า
ลึกถึงเข่า แล้วท่านก็วัดได้อีก
หนึ� งพัน แล้วนาํข้าพเจ้าลุยนํ%า
ไป นํ%านั%นลึกเพียงเอว
5ภายหลังท่านก็วัดได้อีกหนึ� ง
พัน และกลายเป็นแม่นํ%าที�ข้าพ-
เจ้าลุยข้ามไม่ได้ เพราะนํ%านั% น
ขึ% นแล้วลึกพอที�จะว่ายได้ เป็น
แม่นํ%าที�ลุยข้ามไม่ได้
6 และท่ านพู ดกั บข้ าพเจ้ าว่ า
"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าเห็นสิ�ง
นี% หรือ" แล้วท่านก็พาข้าพเจ้า
กลับมาตามฝั�งแม่นํ%า
7ขณะเมื� อข้าพเจ้ากลับ ดูเถิด
ข้าพเจ้าเห็นต้นไม้มากมายอยู่ที�
ฝั�งแม่นํ%าทั%งสองฟาก
8และท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า "นํ%า
นี% ไหลตรงไปทางท้องถิ� นตะวัน
ออก และไหลลงไปถึงทะเล
ทราย แล้วลงไปถึงทะเล และ
เมื� อนํ%าไหลออกมานั% นไปถึงนํ%า
ทะเล นํ%านั%นกก็ลับจืดดี

9 ต่อมาแม่นํ%า นั% นไปถึ งที� ไหน
ทุกสิ� งที�มีชีวิตซึ�งแหวกว่ายไปมา
ก็จะมีชี วิตได้ และที�นั� นมีปลา
มากมายเพราะว่านํ%า นี% ไปถึ งที�
นั� นนํ%าทะเลก็จืด เพราะฉะนั% น
แม่นํ%าไปถึงไหน ทุกสิ�งกม็ีชีวิต
10 ต่อมาชาวประมงก็จะยืนอยู่
ที�ข้างทะเล จากเอนเกดีถึงเอน-
เอกลาอิม จะเป็นที�สาํหรับตาก
อวน ปลาในที�นั�นจะมีหลายชนิด
เหมือนปลาในทะเลใหญ่ คือจะ
มีมากมาย
11 แต่ที� เป็นบึงและหนองนํ%าจะ
ไม่จืด ต้องทิ% งไว้ให้เป็นเกลือ
12 ตามฝั�งทั%งสองฟากแม่นํ%า จะ
มีต้นไม้ทุกชนิดที� ใช้เป็นอาหาร
ใบของมันจะไม่เหี�ยวและผลของ
มันจะไม่วาย แต่จะเกิดผลใหม่
ทุกเดือน เพราะว่านํ%าสาํหรับ
ต้นไม้นั% นไหลจากสถานบริสุทธิ=
ผลไม้นั% นใช้เป็นอาหารและใบก็
ใช้เป็นยา"

เขตแดนของแผ่นดิน
13 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% ว่า "นี� เป็นเขตแดน
ซึ� งเจ้าจะใช้แบ่งแผ่นดินสาํหรับ
เป็นมรดกท่ามกลางอิสราเอลทั%ง
สิบสองตระกูล โยเซฟจะได้สอง
ส่วน
14 และเจ้าจงแบ่งให้เท่ าๆกัน
เราปฏิ ญาณที� จะมอบให้ แก่
บรรพบุรุษของเจ้า และแผ่นดิน

(J) อสค HP:J; ศคย K:F (H) กจ FR:FP-KP (N) อสย FF:R (O) ยรม F:FF-FJ
(Q) F พกษ R:KO (L) อสย JN:F; ยรม JF:R (R) ยน J:FO (FP) มธ H:FR; มก F:FQ
(FF) ฮบ O:H-L (FK) สดด RK:FK; อสย OP:KF (FJ) กดว JH:K-FK (FH) อสค KP:N-O
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นี% จะตกแก่เจ้าเป็นมรดกของเจ้า
15 ต่ อไปนี% เป็ นเขตแดนของ
แผ่นดินนี%  ด้านทิศเหนือจาก
ทะเลใหญ่ไปตามทางเมืองเฮท-
โลน และต่อไปถึงเมืองเศดัด
16 เมืองฮามัท เมืองเบโรธาห์
เมืองสิบราอิม ซึ� งอยู่ระหว่าง
พรมแดนเมืองดามัสกัสกับพรม
แดนเมืองฮามัท จนถึงเมืองฮา-
เซอร์ฮัททิโคนซึ� งอยู่ที�พรมแดน
เมืองเฮาราน
17 ดังนั% น เขตแดนจะยื� นจาก
ทะเลถึงเมืองฮาซาเรโนน ซึ�งอยู่
ที�พรมแดนด้านเหนือของเมือง
ดามัสกัส ทางทิศเหนือมีพรม
แดนของเมืองฮามัท นี� เป็นแดน
ด้านเหนือ
18 ทางด้านตะวันออก เขตแดน
จะยื� นจากเมืองเฮารานและดา-
มัสกัส ระหว่างกิเลอาดกับ
แผ่นดินอิสราเอล เรื� อยไปตาม
แม่นํ%าจอร์แดน ไปถึงทะเลด้าน
ตะวันออก ท่านทั% งหลายจงวัด
นี� เป็นเขตด้านตะวันออก
19 ทางด้ านใต้ เขตแดนจะยื� น
จากทามาร์จนถึงนํ%าแห่งการโต้
เถียงในคาเดช แล้วเรื�อยไปตาม
แม่นํ%าถึงทะเลใหญ่ นี� เป็นเขต
ด้านใต้
20 ทางด้านตะวันตก ทะเลใหญ่
เป็นเขตแดนเรื�อยไปจนถึงตาํบล
ที�อยู่ตรงข้ามทางเข้าเมืองฮามัท

นี� เป็นเขตแดนด้านตะวันตก
21 ดังนั% น เจ้าจงแบ่งแผ่นดินนี%
ท่ามกลางเจ้าตามตระกูลอิสรา-
เอล
22 ต่อมาเจ้ าทั% งหลายจงแบ่ ง
แผ่นดินเป็นมรดกของตัวเจ้าทั% ง
หลายโดยการจับสลาก และ
สาํหรับคนต่างด้ าวผู้ อาศัยอยู่
ท่ามกลางเจ้า และบังเกิดลูก
หลานอยู่ท่ามกลางเจ้า เขา
ทั% งหลายจะมีสัญชาติอิสราเอล
ให้เขาได้รับส่วนมรดกท่ามกลาง
ตระกูลอิสราเอลพร้อมกับเจ้า
ทั%งหลาย
23 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า ต่อมาคนต่างด้าวจะอยู่
ในเขตของคนตระกูลใดกไ็ด้ เจ้า
จงกาํหนดที� ดิ นให้ เป็นมรดก
ของเขาที�นั�น"
การแบ่งที	ดินใหแ้ต่ละตระกูล

48
"ต่ อไปนี% เป็นชื� อของ
ตระกูลต่างๆ ตั% งต้นที�

พรมแดนด้านเหนือจากทะเลไป
ตามทางเฮทโลน ถึงทางเข้า
เมืองฮามัทจนถึ งฮาเซอเรโนน
ซึ� งอยู่ ทางพรมแดนด้านเหนือ
ของดามัสกัส ติดเมืองฮามัท
และยื�นจากด้านตะวันออกไปถึง
ด้านตะวันตก เป็นส่วนของคน
ดาน
2ประชิดกั บเขตแดนของดาน
จากด้านตะวันออก ไปถึงด้าน

(FN) กดว JH:L; อสค HQ:FQ-KP (FO) กดว FJ:KF; F พกษ L:ON; อมส O:FH; ศคย R:K
(FQ) กดว JH:R; อสค HL:F (FL) ปฐก JF:KJ; กดว JK:F (FR) กดว KP:FJ
(KK) อสย NO:O-Q; กจ K:N-FP (F) อพย F:F-FN; กดว F:N-FN (K) ปฐก JP:FK-FJ
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ตะวันตก เป็นส่วนของคนอา-
เชอร์
3 ประชิดกั บเขตแดนของอา-
เชอร์จากด้านตะวันออก ไปถึง
ด้านตะวันตก เป็นส่วนของคน
นัฟทาลี
4ประชิดกับเขตแดนของนัฟ-
ทาลีจากด้านตะวันออก ไปถึง
ด้านตะวันตก เป็นส่วนของคน
มนัสเสห์
5ประชิดกับเขตแดนของมนัส-
เสห์จากด้านตะวันออก ไปถึง
ด้านตะวันตก เป็นส่วนของคน
เอฟราอิม
6ประชิดกับเขตแดนเอฟราอิม
จากด้านตะวันออก ไปถึงด้าน
ตะวันตก เป็นส่วนของคนรูเบน
7ประชิดกับเขตแดนรูเบนจาก
ด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวัน
ตก เป็นส่วนของคนยูดาห์
8ประชิดกับเขตแดนยูดาห์จาก
ด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวัน
ตก จะเป็นส่วนซึ� งเจ้าจะต้อง
แยกไว้ต่างหาก กว้างสองหมื�น
ห้าพันศอก และยาวเท่ากับส่วน
ของคนตระกูลหนึ� ง จากด้าน
ตะวันออก ไปถึงด้านตะวันตก
เป็นที�มีสถานบริสุทธิ=อยู่กลาง
9 ส่วนซึ� งเจ้าทั% งหลายจะแยกไว้
เพื� อพระเยโฮวาห์นั% นให้มี ด้าน
ยาวสองหมื� นห้าพันศอก และ
ด้านกว้างหนึ�งหมื�น

ส่วนแบ่งสําหรบั
พวกปุโรหิตกบัคนเลวี

10 นี� จะเป็นส่วนแบ่งของส่วน
บริสุทธิ=  คือปุโรหิตจะได้ส่วน
แบ่งวัดจากทางด้านเหนื อยาว
สองหมื� นห้าพันศอก ทางด้าน
ตะวั นตกกว้ างหนึ� งหมื� นศอก
ทางด้ านตะวันออกกว้ างหนึ� ง
หมื� นศอก ทางด้านใต้ยาวสอง
หมื�นห้าพันศอก มีสถานบริสุทธิ=
ของพระเยโฮวาห์อยู่กลาง
11 ส่วนนี% ให้เป็นส่วนของปุโร-
หิตที� ชาํระไว้ให้บริสุทธิ=  บุตร
ชายของศาโดก ผู้ได้รักษาคาํสั�ง
ของเรา ผู้ที� มิได้หลงไปเมื� อ
ประชาชนอิสราเอลหลง ดังที�คน
เลวีได้หลงไปนั%น
12 และให้ที� ดินนี% ตกแก่เขาทั% ง
หลายเป็นส่วนหนึ� ง จากส่วน
ถวายของแผ่นดิน เป็นสถานที�
บริสุทธิ= ที� สุด ประชิดกับเขต
แดนของคนเลวี
13 เคี ยงข้ างกั บเขตแดนของ
ปุโรหิตนั% นให้คนเลวีมีส่วนแบ่ง
ยาวสองหมื�นห้าพันศอก กว้าง
หนึ� งหมื� นศอก ส่วนยาวทั% งสิ% น
จะเป็นสองหมื�นห้าพันศอกและ
ส่วนกว้างหนึ�งหมื�น
14 อย่ าใ ห้ เขาขายห รื อแลก
เปลี�ยนส่วนหนึ�งส่วนใดเลย อย่า
ให้เขาเปลี� ยนกรรมสิทธิ= ของที�
ดินดีนี%  เพราะเป็นส่วนบริสุทธิ=

(J) ปฐก JP:Q-L; ยชว FR:JK-JR (H) ปฐก JP:KK-KH; ยชว FJ:KR (N) ยชว FO:F-FP
(O) ปฐก KR:JK (Q) ยชว FN:F-OJ (L) อสค HN:F-O; อสย JJ:KP (FP) กดว JN:F-R
(FF) มธ KH:HN; K ทธ H:Q-L (FK) ลนต KQ:KF (FJ) พบญ FK:FR (FH) อพย KK:KR
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แด่พระเยโฮวาห์
15 ส่วนที� เหลืออยู่ ซึ� งกว้างห้ า
พันศอกและยาวสองหมื�นห้าพัน
ศอกนั% น ให้เป็นที� สามัญของ
เมืองคือใช้เป็นที�อยู่อาศัย และ
เป็ นชานเมื องให้ ตั วนครอยู่
ท่ามกลางนั%น
16 ต่อไปนี% เป็นขนาดของด้าน
ต่างๆ ด้านเหนือสี� พันห้าร้อย
ศอก ด้านใต้สี� พันห้าร้อยศอก
ด้านตะวันออกสี�พันห้าร้อย และ
ด้านตะวันตกสี�พันห้าร้อย
17 นครนั%นจะต้องมีทุ่งหญ้า ทิศ
เหนือสองร้อยห้าสิบศอก ทิศใต้
สองร้อยห้าสิบ และทิศตะวัน
ออกสองร้อยห้าสิบ และทิศตะ-
วันตกสองร้อยห้าสิบ
18 ด้านยาวส่วนที� เหลืออยู่เคียง
ข้างกับส่วนบริสุทธิ= นั%น ทิศตะ-
วันออกยาวหนึ�งหมื�นศอก และ
ทิศตะวันตกยาวหนึ�งหมื�น และ
ให้อยู่ เคียงข้างกับส่วนบริสุทธิ=
พืชผลที� ได้ในส่วนนี% ให้เป็นอา-
หารของคนงานในนครนั%น
19 คนงานของนครนั% นซึ� งมา
จากอิสราเอลทุกตระกูลให้ เขา
เป็นคนไถที�แปลงนี%
20 ส่วนเต็มซึ� งเจ้ าจะต้องแบ่ง
แยกไว้นั% นให้เป็นสี� เหลี�ยมจตุรัส
ด้านละสองหมื�นห้าพันศอก นั�น
คือส่วนบริสุทธิ= รวมกับส่วนของ
ตัวนคร

ส่วนแบ่งสําหรบัเจ้านาย
21 ส่วนที� เหลืออยู่ ทั% งสองข้าง
ของส่วนบริสุทธิ= และส่วนของตัว
นคร ให้ตกเป็นของเจ้านาย ยื�น
จากส่วนบริสุทธิ= ซึ�งยาวสองหมื�น
ห้าพันศอกไปยังพรมแดนตะ-
วันออก และทางด้านตะวันตก
จากสองหมื� นห้าพันศอกไปยัง
พรมแดนตะวันตก ส่วนนี% ให้ตก
เป็นของเจ้านาย จะเป็นส่วน
บริสุทธิ=  และสถานบริสุทธิ= ของ
พระนิเวศนั%นอยู่ท่ามกลาง
22 นอกจากส่วนที� ตกเป็นของ
คนเลวีและส่วนของนครนั%น ซึ�ง
อยู่กลางส่วนอันตกเป็นของเจ้า
นาย ระหว่างเขตแดนยูดาห์และ
เขตแดนเบนยามิน ให้เป็นส่วน
ของเจ้านายทั%งหมด
23 ตระกู ลคนที� เหลื ออยู่ นั% น
จากด้ านตะวันออกไปถึ งด้ าน
ตะวันตก เป็นส่วนของคนเบน-
ยามิน
24 ประชิดกับเขตแดนของเบน-
ยามินจากด้านตะวันออกไปถึง
ด้านตะวันตก เป็นส่วนของคน
สิเมโอน
25 ประชิดกับเขตแดนของสิเม-
โอนจากด้านตะวันออก ไปถึง
ด้านตะวันตก เป็นส่วนของคน
อิสสาคาร์
26 ประชิดกับเขตแดนของอิส-
สาคาร์จากด้านตะวันออกไปถึง

(FN) อสค KK:KO; F ทธ J:FN (FL) ยชว R:KQ; นหม Q:HO-OK (FR) F พกษ H:Q-KJ
(KP) ฮบ FK:FQ; วว KF:FO (KF) อสค HL:KK; ฮชย F:FF (KJ) ปฐก JN:FO-FR
(KH) ปฐก KR:JJ; ยชว FR:F-R (KN) ปฐก JP:FH; ยชว FR:FQ (KO) ปฐก JP:FR-KP
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ด้านตะวันตก เป็นส่วนของคน
เศบูลุน
27 ประชิดกับเขตแดนของเศบู-
ลุนจากด้านตะวันออกไปถึงด้าน
ตะวันตก เป็นส่วนของคนกาด
28 ประชิดกับเขตแดนของกาด
ทางทิศใต้เขตแดนนั%นจะยื�นจาก
เมืองทามาร์ ถึงนํ%าแห่งการโต้
เถียงในคาเดช แล้วเรื�อยไปตาม
แม่นํ%าถึงทะเลใหญ่
29 นี� เป็นแผ่นดินซึ� งเจ้าจะแบ่ง
ให้ เป็นมรดกแก่ตระกูลต่ างๆ
ของอิสราเอลโดยการจับสลาก
นี� เป็ นส่ วนต่ างๆของเขาทั% ง
หลาย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี% แหละ

นครและประตูต่างๆ
(วว KF:FP-FQ)

30 ต่ อไปนี% เ ป็ นทางออกของ
นครทางด้านเหนือซึ�งวัดได้สี�พัน
ห้าร้อยศอก

31 ประตูนครนั% นตั% งชื� อตามชื� อ
ตระกูลคนอิสราเอล มีประตูสาม
ประตูทางด้านเหนือ ประตูของ
รูเบน ประตูของยูดาห์ ประตู
ของเลวี
32 ทางด้านตะวันออกซึ� งยาวสี�-
พันห้าร้อยศอก มีสามประตู
ประตูของโยเซฟ ประตูของ
เบนยามิน ประตูของดาน
33 ทางด้ านใต้ซึ� งวัดได้ สี� พั น
ห้าร้อยศอก มีประตูสามประตู
ประตูของสิเมโอน ประตูของ
อิสสาคาร์  ประตูของเศบูลุน
34 ทางด้านตะวันตกซึ� งยาวสี� -
พันห้าร้อยศอก มีประตูสาม
ประตู ประตูของกาด ประตูของ
อาเชอร์ ประตูของนัฟทาลี
35 วัดรอบนครนั% นได้หนึ� งหมื�น
แปดพันศอก ตั% งแต่นี% ไปนครนี%
จะมีชื� อว่า พระเยโฮวาห์สถิตที�
นั�น"

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