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หนนังสสือเอเสเคคียล
บทนนนำสสสู่เอเสเคคียล: เอเสเคคียลคคือหนนนึ่งในปปุโรหหิตยหิวเหลล่านนนั้นทคีนึ่ถถูกกวาดตต้อนไปเปป็นเชลยยนง
บาบหิโลนอาจในการกวาดตต้อนครนงนั้ ทคีนึ่สองซนนึ่งเกหิดขนนนั้ ในปคี 596-7 กล่อน ค.ศ. เชล่นเดคียวกนบดาเนคียล เอ
เสเคคียลเขคียนจากภายนอกแผล่นดหินอหิสราเอล แมต้มกคี ารอต้างอหิงหลายครนงนั้ เกคีนึ่ยวกนบ “วงศศ์วานทนนั้งสหินั้น
ของอหิสราเอล” ในตอนทต้ายๆของหนนงสคือเลล่มนคีนั้ ขต้อความหลนกของเอเสเคคียลกป็มคีไปถนงพวกยหิวทคีนึ่มนก
กบฏซนนึ่งยนงอยถูล่ในแผล่นดหินนนนั้นกล่อนการกวาดตต้อนยถูดาหศ์ไปเปป็นเชลยครนงนั้ สปุดทต้ายในปคี 586 กล่อน ค.ศ.
เขาเขคียนเพคือนึ่ ประณามยถูดาหศ์ทคีนึ่มกน กบฏเพราะความบาปของพวกเขาและเตคือนสตหิพวกเขาใหต้กลนบ
ใจเสคียใหมล่ ชคือนึ่ เอเสเคคียลมคีความหมายตรงตนววล่า ‘ผถูทต้ คีนึ่พระเจต้าทรงเสรหิมกกาลนง’ ดถูเหมคือนวล่าพวกยหิว
ในการกวาดตต้อนครนงนั้ แรกในปคี 605 กล่อน ค.ศ. เตป็มใจฟนงคกาเตคือนของเยเรมคียศ์ทคีนึ่ใหต้ยอมจกานนตล่อบา
บหิโลนขณะทคีนึ่คนเหลล่านนนั้นทคีนึ่ยงน เหลคืออยถูล่ในแผล่นดหินนนนั้นมคีแนวโนต้มทคีนึ่จะกบฏตล่อคกาสนนึ่งนนนนั้ หนนงสคือ
เลล่มนคีนั้ถถูกแบล่งออกโดยคกาพถูดเจป็ดประโยคซนนึ่งหมายเหตปุไวต้วล่า “พระหนตถศ์ขององคศ์พระผถูต้เปป็นเจต้าอยถูล่
บนขต้าพเจต้า” ดถูเหมคือนวล่ามนนครอบคลปุมชล่วงเวลาประมาณยคีนึ่สหิบปคีตนนั้งแตล่การเรหินึ่มตต้นของการกวาด
ตต้อนไปเปป็นเชลยครนงนั้ ทคีนึ่สองและหลนงจากนนนั้นเปป็นตต้นไป
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 1: บททคีนึ่หนนงนึ่ ของเอเสเคคียลกลล่าวถนงสามเรคืนึ่อง: (1) นหิมตหิ เกคีนึ่ยวกนบ
พระเจต้าและสหินึ่งมคีชวคี หิตเหลล่านนนั้นทคีนึ่เปป็นทถูตสวรรคศ์ในขต้อ 1-14; (2) คกาบรรยายเกคีนึ่ยวกนบ ‘วงลต้อ’ หรคือ
ทรงกลมแหล่งสวรรคศ์เหลล่านนนั้นในขต้อ 15-25 และการเปหิดเผยของพระเจต้าบนพระทคีนึ่นนนึ่งในสวรรคศ์
ของพระองคศ์ในขต้อ 26-28 แมต้ดถูเหมคือนเปป็นปรหิศนาในบทแรกนคีนั้ เอเสเคคียลกป็ถถูกพาใหต้ไปอยถูล่ตล่อ
เบคืนั้องพระพนกตรศ์ของพระเจต้า (ผล่านทางนหิมหิตหนนงนึ่ ) และไดต้รนบสหิทธหิอกานาจจากพระเจต้าสกาหรนบงาน
รนบใชต้ของเขา เขาจนงไดต้พบกนบพระเจต้าและนนนึ่นเปป็นสหิทธหิอกานาจของเขา
อสค 1:1

อยยยู่มา ในววันททที่หห้าเดดือนททที่สทที่ปทททที่สามสสิบ ขณะเมดืที่อขห้าพเจห้าอยยยู่ททที่รสิมแมยู่

นนนาเคบารร์ในหมยยู่พวกเชลย ทห้องฟห้าเบสิกออก และขห้าพเจห้าไดห้เหห็นนสิมสิตจากพระเจห้า หนนังสสือเอเสเคคียล

เรธิที่มตข้นอยตทำงนตทำตสืที่นตทำ เอเสเคคียลประกทำศวตทำเขทำเหห็น “นธิมธิตเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำ” ทคีที่ไหนและเมสืที่อไร
ไมตมคีควทำมเหห็นเปห็นเอกฉนันทรเกคีที่ยวกนับชตวงเวลทำนนัรนทคีที่ถถูกพรรณนทำถถึง เดสือนทคีที่สคีที่ของปฏธิทนธิ คนฮคีบรถู
ตรงกนับประมทำณเดสือนกรกฎทำคมในปฏธิทธินแบบตะวนันตกของเรทำ อยตทำงไรกห็ตทำม ปคีทคีที่สทำมสธิบทคีที่วทำต
นนัรนกห็ไมตชนัดเจน บทำงคนเสนอแนะวตทำมนันนนับตนัรงแตตเวลทำนนัรนทคีที่หนนังสสือพระรทำชบนัญญนัตธิถถูกพบโดยฮธิล
คคียทำหรปรุโรหธิตในรนัชกทำลของโยสธิยทำหร กษนัตรธิยแร หตงยถูดทำหร ประเพณคีของพวกยธิวสนนับสนรุนทนัศนะนคีร
คนอสืนที่ ๆกห็เสนอแนะวตทำนคีที่เปห็นปคีทคีที่สทำมสธิบของนทำโบโพลนัซซทำรร บธิดทำของเนบถูคนัดเนสซทำรร ซถึงที่
เปห็นกทำรเรธิที่มตข้นอยตทำงเปห็นททำงกทำรของจนักรวรรดธิบทำบธิโลนในปคี 625 กตอน ค.ศ. อยตทำงไรกห็ตทำม เพรทำะ
ตนัวบตงชคีรเวลทำในขข้อถนัดไป ดถูเหมสือนวตทำนคีที่อทำจแคตหมทำยถถึงอทำยรุของเอเสเคคียล ปคีแหตงกทำรเรธิที่มตข้นของ
กทำรรนับใชข้ของเอเสเคคียลนตทำจะเปห็นประมทำณปคี 593 หรสือ 592 กตอน ค.ศ.
เอเสเคคียลพรรณนทำถถึงตนัวเขทำเองวตทำอยถูต “ในหมถูตพวกเชลย” นนันที่ คสือ พวกยถูดทำหรซถึที่งตกเปห็น
เชลยในบทำบธิโลน แมข้มธิไดข้ระบรุไวข้ อทำจเปห็นไดข้วทำต เขทำเปห็นสตวนหนถึที่งของเชลยกลรุตมทคีที่สองซถึที่งถถูกจนับตนัว
ไปในกทำรรรุกรทำนเยรถูซทำเลห็มครนัรงทคีที่หนถึงที่ ในปคี 596-7 กตอน ค.ศ. แมตนร ททำเคบทำรรเปห็นสทำขทำหนถึที่งของแมตนร ททำ
ยถูเฟรตธิสตอนลตทำงเพรทำะวตทำมนันอยถูใต กลข้อตทำวเปอรรเซคีย มนันอยถูใต นใจกลทำงของเคลเดคียตทำม
ประวนัตธิศทำสตรรซถึที่งเปห็นสต วนหนถึที่งของจนักรวรรดธิบทำบธิโลนตอนกลทำง พวกยธิวตนัรงรกรทำกอยถูทต นคีที่ นันที่ หลนัง
จทำกกทำรไปถถึงของพวกเขทำจทำกยถูดทำหร ทคีที่นนันที่ และ ณ เวลทำนนัรนเอง เอเสเคคียลเหห็นฟข้ทำสวรรครเปธิดออก
และพระเจข้ทำทรงเปธิดเผยสธิที่งมหนัศจรรยรตตทำงๆแกตเขทำ ภทำพเหตรุกทำรณรทคีที่คตอยๆเผยออกนคีรจะสอดคลข้อง
กนับภทำพของอธิสยทำหร 6 และวธิวรณร 4 เมสือที่ ยอหรนถถูกพทำเขข้ทำสถูตสวรรครผทำต นททำงนธิมธิตหนถึที่ง
อสค 1:2-3

เมดืที่อววันททที่หห้าเดดือนนวันน คดือในปทททที่หห้าททที่กษวัตรสิยเร์ ยโฮยาคทนตห้องเปห็น

เชลย ตนัวบตงชคีรเวลทำอคีกอนันทคีที่เฉพทำะเจทำะจงถถูกหมทำยเหตรุไวข้และเหห็นไดข้ชนัดวตทำเปห็นวนันทคีที่เดคียวกนับทคีที่ถถูก
หมทำยเหตรุไวข้ในขข้อ 1 – เดสือนทคีที่สคีที่ – ของปคีทคีที่หข้ทำของกทำรตกเปห็นเชลยของเยโฮยทำคคีน ฝตทำยหลนังถถูกจนับ
เปห็นเชลยในปคี 597 กตอน ค.ศ. และปคีทคีที่หข้ทำของกทำรตกเปห็นเชลยของเขทำกห็จะทททำใหข้วนันทคีที่นร คีตรงกนับ
ประมทำณปคี 593 หรสือ 592 กตอน ค.ศ. (ขถึรนอยถูกต บนั วตทำนนับรวมปคีทคีที่กลตทำวถถึงเขข้ทำไปดข้วยหรสือไมต) เยโฮยทำ
คคีนเปห็นบรุตรชทำยของเยโฮยทำคธิมผถูข้ครองรทำชยรเปห็นเวลทำทนัรงสธิรนสทำมเดสือนกนับสธิบวนัน (2 พงศทำวดทำร
36:9)

3 พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังเอเสเคทยลปปโรหสิต บปตรชายบปซใท นแผยู่นดสินของคนเคล
เดทยรสิมแมยู่นนาเคบารร์ ณ ททที่นนวัที่ พระหวัตถร์ของพระเยโฮวาหร์มาอยยยู่เหนดือทยู่าน เนสืรอหทำหลนักสต วนแรกของ
หนนังสสือเลตมนคีรถถูกเกรธิที่นนททำใน “พระวจนะของพระเยโฮวทำหรมทำยนังเอเสเคคียลปรุโรหธิต” ตข้นตระกถูล
ของเอเสเคคียลถถูกหมทำยเหตรุไวข้ในกทำรทคีที่เขทำเปห็นปรุโรหธิตคนหนถึงที่ บรุตรชทำยบรุซคี นตทำสนใจทคีวที่ ทำต ประเพณคี
ยธิวถสือวตทำบรุซคี (ซถึที่งมคีควทำมหมทำยวตทำ ‘ถถูกดถูหมธิที่น’ หรสือ ‘เปห็นทคีที่เหยคียดหยทำม’) จรธิงๆแลข้วคสือเยเรมคียร
เพรทำะวตทำเขทำถถูกดถูหมธิที่นและถถูกเหยคียดหยทำมโดยเพสือที่ นรต วมชทำตธิของเขทำ แมข้เปห็นทนัศนะทคีที่นตทำสนใจ แตต
กห็ไมตมหคี ลนักฐทำนสนนับสนรุนสมมตธิฐทำนนนัรน อยตทำงไรกห็ตทำม มคีเหตรุผลทรุกประกทำรทคีที่จะเชสืที่อวตทำเอเสเคคียล
รถูข้จกนั เยเรมคียรกตอนทคีที่เขทำถถูกจนับไปเปห็นเชลย ทนัรงสองคนเปห็นปรุโรหธิตของพระเยโฮวทำหรในยถูดทำหร
สถทำนทคีที่ๆถถูกระบรุเจทำะจงของกทำรเรธิที่มตข้นของกทำรรนับใชข้ของเอเสเคคียลถถูกหมทำยเหตรุอคีกครนัรง
วตทำเปห็นรธิมแมตนร ททำเคบทำรรซถึที่งอยถูใต นใจกลทำงของเคลเดคีย ททำงทธิศใตข้และทธิศตะวนันออกของบทำบธิโลน ทคีที่
นนันที่ และเวลทำนนัรนเอง พระหนัตถรของพระเจข้ทำมทำอยถูบต นเอเสเคคียล มคีอยถูเต จห็ดครนัรงในหนนังสสือเอเสเคคียลทนัรง
เลตม เขทำกลตทำวถถึงพระหนัตถรของพระเจข้ทำวตทำมทำอยถูบต นตนัวเขทำ วลคีนร คีถถูกใชข้ทคีที่อสืที่นในพระคนัมภคีรโร ดยกลตทำว
ถถึงเอลคีชทำ เอสรทำและเซทำโลแหตงททำรซนัส ควทำมคธิดทคียที่ ธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือ กทำรอวยพรของพระเจข้ทำ หรสือ
ในกรณคีนร คคี สือ พระวธิญญทำณแหตงกทำรพยทำกรณรทคีที่อยถูบต นตนัวเอเสเคคียล
อสค 1:4

ดยเถสิด เมดืที่อขห้าพเจห้ามองดย ลมหมปนกห็พวัดมาจากทางเหนดือ มทเมฆกห้อน

ใหญยู่ททที่มทความสวยู่างอยยยู่รอบ และมทไฟลปกวาบออกมาอยยยู่เสมอ ทยู่ามกลางไฟนวันนดยประหนนที่งทอง
สวัมฤทธสิธิ์ททที่แวบวาบ ซนงที่ ออกมาจากทยู่ามกลางไฟนวันน ‘นธิมตธิ ’ หรสือกทำรเปธิดเผยแรกจทำกพระเจข้ทำถถึงเอเส
เคคียลจถึงถถูกบนันทถึกไวข้ คททำทคีแที่ ปลเปห็น ลมหมปน (รถูวนค คาอารศ์) มคีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘พทำยรุลม’ หรสือ
‘พทำยรุแรงกลข้ทำ’ ควทำมคธิดทคีที่ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำ เอเสเคคียลเหห็นพทำยรุฝนมสืดครถึรมทคีที่กทำท ลนังกตอตนัวขถึรน ซถึงที่ เตห็ม
ไปดข้วยฟข้ทำแลบกตอตนัวอยถูบต นขอบฟข้ทำดข้ทำนทธิศเหนสือ ควทำมหมทำยของ อกาพนน ในบรธิบทนคีรคสือ ควทำม
สวตทำงจข้ทำดรุจไฟฟข้ทำ กลตทำวอคีกนนัยหนถึที่ง เอเสเคคียลเหห็นพทำยรุฝนมสืดครถึรมแบบเปห็นลทำงรข้ทำยซถึงที่ มทำพรข้อมกนับ
ลมกรรโชกแรงและฟข้ทำแลบแปลบปลทำบพรุงต ออกมทำจทำกมนัน ขณะนนัรนเปห็นเดสือนกรกฎทำคมและนคีที่
พรรณนทำถถึงพทำยรุฝนหนข้ทำรข้อนซถึที่งมคีพลนังมทำก ผถูข้ใดทคีที่เคยเหห็นพทำยรุแบบนนัรนในมธิดเวสตรของอเมรธิกทำกห็
เขข้ทำใจไดข้ถถึงภนัยครุกคทำมทคีที่เปห็นลทำงของพทำยรุดนังกลตทำว เพรทำะทคีที่ตทำมหลนังมนันมทำคสือพทำยรุทอรรนทำโดอนันนตทำ

กลนัว ดนังนนัรน ฉทำกหลนังของขข้อควทำมแรกจทำกพระเจข้ทำจถึงถถูกนททำเสนอในภทำพสนัญลนักษณรทคีที่ชนัดเจน –
พทำยรุฝนมสืดครถึรมทคีที่เปห็นลทำงบนขอบฟข้ทำ บทำงคนเสนอแนะวตทำเพรทำะพทำยรุลถูกนคีรออกมทำจทำกททำงเหนสือ
(ซถึที่งเปห็นเรสืที่องผธิดปกตธิสททำหรนับพทำยรุฝน) ภทำพสนัญลนักษณรนร คีจถึงสสืที่อถถึงบทำบธิโลนทคีที่ลงมทำจทำกททำงทธิศเหนสือ
เพสืที่อพธิพทำกษทำยถูดทำหร
อสค 1:5

และจากทยู่ามกลางไฟนทนมทรยู่างดวังสสิที่งททที่มทชทวสิตอยยยู่สทที่ตวัวออกมา รยปรยู่าง

ของสสิที่งททที่มทชทวสิตอยยนยู่ วันนเปห็นเชยู่นนทน คดือมทสวัณฐานเหมดือนมนปษยร์ ครทำวนคีรเอเสเคคียลจะพรรณนทำถถึงสธิที่งทคีที่
เขทำเหห็นในนธิมตธิ จทำกสวรรครนร คี เขทำเหห็นรล่างดนงสธิที่งทคีที่มคีชวคี ธิตอยถูสต คีที่ตนัวในทตทำมกลทำงสวรรคร นอกจทำกนคีร สธิที่ง
มคีชวคี ธิตแหตงสวรรครแตตละตนัวเหลตทำนคีรกมห็ คีสนัณฐทำนเหมสือนมนรุษยรดวข้ ย นนันที่ คสือ พวกมนันมคีลนักษณะเฉพทำะ
ตนัวตตทำงๆแบบมนรุษยรในรถูปลนักษณรภทำยนอกของพวกมนัน ขณะทคีที่คททำบรรยทำยลนักษณะนคีร คตอยๆเผยออก
มนันจะเรธิที่มชนัดเจนวตทำมคีควทำมเหมสือนกนันตรงนคีรอยตทำงนตทำทถึงที่ กนับสธิที่งทคีที่ถถูกเปธิดเผยใน ‘สนัตวร’ ทนัรงสคีที่นร นันของ
วธิวรณร 4:6 ดนังทคีที่เรทำจะเหห็น สธิที่งมคีชวคี ธิตเหลตทำนคีรอทำจเปห็นสธิที่งมคีชวคี ธิตทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนนัรนทคีที่อยถูหต นข้ทำ
พระทคีที่นงนัที่ ของพระเจข้ทำ ในเอเสเคคียล 10:20 ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรพรรณนทำถถึงสธิที่งมคีชคีวตธิ ทคีที่เปห็นทถูตสวรรคร
เหลตทำนคีรวทำต เปห็นพวกเครถูบ
อสค 1:6-9

แตยู่สสิที่งททที่มทชทวสิตอยยยู่ท ปกตวัวมทหนห้าสทที่หนห้า และมทปทกสทปที่ ทกทปกตวัว สธิที่งมคีชวคี ธิต

ทคีที่เปห็นทถูตสวรรครทรนังสคีที่ตนัวนคีรดถูเหมสือนแตตละตนัวมคีสคีที่หนข้ทำ โดยอทำจชคีรไปยนังทธิศทนัรงสคีขที่ องเขห็มทธิศ นอกจทำก
นคีร สธิที่งมคีชคีวตธิ ทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนคีรแตตละตนัวกห็มคีสคีที่ปคีก (อทำจชรุดละสองปคีกสองชรุด) ดถู 1:11 สททำหรนับ
คททำบรรยทำยเพธิมที่ เตธิม
7 เทห้าของสสิที่งททที่มทชทวสิตอยยยู่นนวัน ตรง และฝยู่าเทห้ากห็เหมดือนฝยู่าตทนลยกววัว และเปห็นประกายอยยู่าง
ทองสวัมฤทธสิธิ์ขวัด เทข้ทำของสธิที่งมคีชคีวธิตทคีเที่ ปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนคีรตร งนั ตรงเหมสือนเทข้ทำของลถูกวนัวตนัวหนถึงที่
(ไมตใชตแนวนอนเหมสือนเทข้ทำของคน) นอกจทำกนคีรเทข้ทำเหลตทำนคีร (นนันที่ คสือ กคีบเหลตทำนคีร) กห็สวตทำงจข้ทำและสต อง
ประกทำยดรุจทองสนัมฤทธธิธขดนั

8 ททที่ใตห้ปทกขห้างตวัวทวันงสทที่ขห้างมทเปห็นมดือคน สสิที่งททที่มทชทวสิตอยยยู่ทวันงสทที่มทหนห้าและมทปทกดวังนทน ภทำยใตข้ปคีก
ของสธิที่งมคีชวคี ธิตทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนคีรมมคี สือเหมสือนมสือคน ดนังนนัรน นอกจทำกสคีที่หนข้ทำและสคีที่ปคีกแลข้ว
พวกมนันแตตละตนัวเหห็นไดข้ชนัดวตทำมคีสคีที่มสือดข้วย
9 คดือปทกของมวันตยู่างกห็จดปทกของกวันและกวัน มวันบสินตรงไปขห้างหนห้า ขณะททที่ไปกห็ไมยู่หวันเลย
เหห็นไดข้ชนัดวตทำสธิที่งมคีชคีวตธิ ทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนคีรทคีที่เอเสเคคียลเหห็นมคีปคีกจดทคีที่เดคียวกนันบนรต ทำงของพวก
มนันโดยปคีกชรุดหนถึงที่ หนันไปขข้ทำงหนข้ทำและขข้ทำงหลนังและอคีกชรุดหนถึที่งหนันไปดข้ทำนขข้ทำง ดนังนนัร น พวกมนันจถึง
ไมตตข้องหนันตอนบธินเพรทำะวตทำพวกมนันหนันหนข้ทำไปในแตตละทธิศททำงอยถูแต ลข้ว นอกจทำกนคีร พวกมนันไปใน
ทธิศททำงเดคียวเทตทำนนัรน – ตรงไปขข้ทำงหนข้ทำ (แตตเพรทำะวตทำพวกมนันมคีสคีที่หนข้ทำ ทธิศททำงใดกห็ตทำมกห็คสือ ตรงไป
ขข้ทำงหนข้ทำ) ประเดห็นทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำ พวกมนันตรงไปตทำมทคีที่พระเจข้ทำทรงสนังที่
อสค 1:10-11

สวัณฐานหนห้าของสสิที่งททที่มทชทวสิตอยยยู่ทวันงสทที่มทหนห้าเหมดือนหนห้าคน ทวันงสทที่

มทหนห้าสสิงโตอยยยู่ดห้านขวา ทวันงสทที่มทหนห้าววัวอยยดยู่ ห้านซห้าย ทวันงสทที่มทหนห้านกอสินทรทดห้วย สธิที่งมคีชวคี ธิตทนัรงสคีแที่ ตตละ
ตนัวนคีรมใคี บหนข้ทำทคีที่แตกตตทำงกนัน เหห็นไดข้ชนัดวตทำสธิที่งมคีชวคี ธิตแตตละตนัวมคีใบหนข้ทำทนัรงสคีที่ตตอไปนคีร โดยใบหนข้ทำ
หนถึที่งอยถูบต นแตตละดข้ทำนของดข้ทำนทนัรงสคีที่ของมนัน ใบหนข้ทำแรกคสือใบหนข้ทำของคนซถึที่งอยถูดต ข้ทำนหนข้ทำ ดข้ทำน
ขวทำคสือใบหนข้ทำของสหิงโต ดข้ทำนซข้ทำยคสือใบหนข้ทำของวนวผถูต้ และดข้ทำนหลนังคสือใบหนข้ทำของนกอหินทรคี กทำร
เปรคียบเทคียบทนัรงสคีที่นร คีถถูกใชข้สททำหรนับ ‘สนัตวร’ (นนันที่ คสือ สธิที่งมคีชคีวธิต) ทคีที่เปห็นทถูตสวรรครทรนังสคีที่นร นนั ในวธิวรณร 4:7
เนสืรอควทำมไมตไดข้ใหข้คททำจททำกนัดควทำมชนัดเจนเกคีที่ยวกนับควทำมหมทำยของสธิที่งมคีชคีวธิตทนัรงสคีที่นร คี ดนังนนัรน จถึงมคีผถูข้
เสนอควทำมคธิดอนันหลทำกหลทำยเกคีที่ยวกนับควทำมหมทำยของพวกมนัน บทำงคนเปรคียบพวกมนันวตทำเปห็น
เหมสือนกนับแงตมมรุ ตตทำงๆของกทำรรนับใชข้ บข้ทำงกห็เปรคียบวตทำเหมสือนกนับยรุคสมนัยสททำคนัญๆของประวนัตธิศทำสตรร
มนรุษยร คนอสืนที่ ๆกห็เปรคียบวตทำเหมสือนกนับลนักษณะเฉพทำะตนัวตตทำงๆของพระเจข้ทำ ดถูเหมสือนวตทำควทำมหมทำย
ทคีที่นตทำจะใชตมทำกกวตทำคสืออนันหลนังนคีร ซถึที่งพรรณนทำถถึงครุณลนักษณะตตทำงๆของพระเจข้ทำ หทำกเปห็นเชตนนนัรนจรธิง
เรทำอทำจเสนอแนะไดข้วทำต สธิงโตเปห็นตนัวแทนของควทำมเปห็นกษนัตรธิยขร องพระเจข้ทำ วนัวผถูข้แสดงถถึงพละ
กททำลนังของพระองคร ใบหนข้ทำคนแสดงถถึงควทำมเปห็นบรุคคลของพระองคร และนกอธินทรคีทคีที่ก ทำท ลนังบธินกห็
แสดงถถึงลนักษณะเฉพทำะตนัวแบบสวรรครของพระองคร แนตนอนวตทำนนันที่ เปห็นแคตกทำรคทำดคะเน แตตมนนั กห็

พรรณนทำถถึงลนักษณะเฉพทำะตนัวของพระเจข้ทำจรธิงๆและสธิที่งมคีชคีวธิตทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนคีรกอห็ ยถูหต นข้ทำ
พระทคีที่นงนัที่ ของพระเจข้ทำ ดถูควทำมเหห็นตตทำงๆสททำหรนับวธิวรณร 4:7
11 หนห้าของมวันเปห็นดวังนทนแหละ ปทกของมวันกางแผยู่ขนนขห้างบน ปทกสองปทกของแตยู่ละตวัวจด
ปทกของกวันและกวัน สยู่วนอทกสองปทกคลปมกายของมวัน ใบหนข้ทำทนัรงสคีที่นร นันคสือสธิที่งทคีที่ถถูกพรรณนทำไปในขข้อ
ทคีที่แลข้ว ควทำมคธิดกห็คสือวตทำปคีกของสธิที่งมคีชคีวธิตทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนคีรถถูกเหยคียดขถึรนขข้ทำงบนโดยสองปคีก
มทำประกบคถูตกนนั (เพสืที่อเตรคียมบธิน?) และอคีกสองปคีกคลรุมกทำยของพวกมนัน ในบนันทถึกของอธิสยทำหรพวก
มนันเอทำสองปคีกคลรุมใบหนข้ทำของพวกมนัน อธิสยทำหร 6:2 ยนังพรรณนทำดข้วยวตทำสธิที่งมคีชคีวตธิ เหลตทำนคีรมคีหกปคีก
บทำงทคีอธิสยทำหรอทำจมองเหห็นชนัดกวตทำเอเสเคคียล ไมตวทำต กรณคีใด สธิที่งทคีที่กทำท ลนังถถูกพรรณนทำถถึงตรงนคีรคสือสธิที่งมคี
ชคีวธิตทคีที่เปห็นทถูตสวรรคร (พวกเครถูบ) ซถึที่งอยถูหต นข้ทำพระทคีที่นงนัที่ ของพระเจข้ทำ
อสค 1:12-14

สสิที่งททที่มทชทวสิตอยยทยู่ ปกตวัวบสินตรงไปขห้างหนห้า ไมยู่วยู่าวสิญญาณจะไปทาง

ไหน มวันกห็ไปทางนวันน เมดืที่อไปกห็ไมยู่หวันเลย ควทำมคธิดทคีที่นตทำจะใชตกคห็ สือวตทำ สธิที่งมคีชวคี ธิตเหลตทำนคีรตรงไปยนังทคีที่ๆ
พระวธิญญทำณของพระเจข้ทำทรงสนังที่ พวกมนัน พวกมนันไมตหนันเหไปจทำกคททำสนังที่ ของพระเจข้ทำ
13 สวัณฐานของสสิที่งททที่มทชทวสิตอยยยู่นนวัน มทสสิที่งหนนที่งททที่ด ยเหมดือนถยู่านคปเหมดือนคบเพลสิงหลายอวัน
เคลดืที่อนไปมาอยยยู่ในหมยยู่สสิที่งททที่มทชทวสิตอยยยู่เหลยู่านวันน ไฟนวันนสป กใสและมทแสงฟห้าแลบออกมาจากไฟนวันน รถูป
ลนักษณรภทำยนอกของสธิที่งมคีชวคี ธิตทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนคีรถถูกพรรณนทำเพธิมที่ เตธิมวตทำเปห็นเหมสือนไฟสรุกใส
– พวกมนันเปลตงแสงสรุกใสออกมทำเหมสือนถตทำนรข้อนๆสคีเหลสือง เหมสือนเปลวไฟปกตธิทนัวที่ ไปทคีที่ลอยขถึรน
และลง สงตทำรทำศคีอนันสรุกสวตทำงของพระเจข้ทำกห็เตข้นเปห็นจนังหวะผตทำนททำงสธิที่งมคีชวคี ธิตทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำ
นคีร ทตทำมกลทำงควทำมสวตทำงสรุกใสทนัรงหมดนคีร แสงฟข้ทำแลบพรุงต ออกมทำ – แนตนอนวตทำบตงบอกถถึงพระพธิโรธ
อนันบรธิสรุทธธิธของพระเจข้ทำทคีที่มคีตตอควทำมชนัวที่ รข้ทำย
14 สสิที่งททที่มทชทวสิตอยยกยู่ ห็พยู่งป ไปพปยู่งมาดวัที่งฟห้าแลบแปลบปลาบ สธิที่งทคีที่ถถูกบอกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนกห็
คสือวตทำ สธิที่งมคีชวคี ธิตทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนคีรทคีที่อยถูหต นข้ทำพระทคีที่นนังที่ ของพระเจข้ทำไมตไดข้อยถูกต บนั ทคีที่ แตตคตอนขข้ทำง
กระฉนับกระเฉง โดยเคลสืที่อนทคีที่ไปมทำตทำมกทำรออกแบบทตทำททำงของพระเจข้ทำ – เหมสือนฟข้ทำแลบแบบ
ประสทำน ดนังนนัรนทคีที่ถถูกพรรณนทำตรงนคีรคสือภทำพทคีที่เอเสเคคียลเหห็นเกคีที่ยวกนับสธิที่งมคีชคีวธิตทคีเที่ ปห็นทถูตสวรรครทคีที่

อยถูหต นข้ทำพระทคีที่นนังที่ ของพระเจข้ทำ พวกมนันไมตเพคียงนตทำสะพรถึงในควทำมงดงทำมแบบสวรรครอนันเปห็น
เอกลนักษณรของพวกมนันเทตทำนนัรน แตตยงนั นตทำกลนัวดข้วยในอททำนทำจอนันยธิงที่ ใหญตของพวกมนัน เหห็นไดข้ชดนั วตทำ
พวกมนันเปห็น ‘รทำชองครนักษร’ ทคีที่อยถูรต อบพระทคีที่นนังที่ ของพระเจข้ทำ
อสค 1:15

ขณะเมดืที่อขห้าพเจห้ามองดยสสิที่งททที่มทชทวสิตอยยยู่นวันน ดยเถสิด วงลห้ออวันหนนงที่ อยยยู่

บนพสิภพขห้างสสิที่งมทชทวสิตอยยทยู่ ทที่มทหนห้าสทที่หนห้านวันน ขณะทคีที่เอเสเคคียลพยทำยทำมไปแลข้วทคีที่จะพรรณนทำถถึงสธิที่งทคีที่
เขทำเหห็นในนธิมตธิ ของเขทำเกคีที่ยวกนับสวรรครและเกคีที่ยวกนับพระเจข้ทำ ครทำวนคีรเขทำพรรณนทำถถึงอคีก
ปรทำกฏกทำรณรหนถึงที่ – วงลต้อ มคีกทำรคทำดเดทำมทำกมทำยเกคีที่ยวกนับวงลข้อเหลตทำนคีรวทำต คสืออะไรกนันแนต คททำทคีที่แปล
เชตนนนัรน (โอวศ์ฟาน) มคีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ลข้อรถรบ’ คนอสืนที่ ๆกห็เสนอแนะวตทำวงลข้อเหลตทำนคีรคสือ
‘ทรงกลม’ หรสือ ‘ลถูกกลม’ พวกแฟนๆนธิยทำยวธิทยทำศทำสตรรสมนัยใหมตถถึงขนทำดเสนอวตทำพวกมนันคสือ
จทำนบธินดข้วยซทรทำ อยตทำงไรกห็ตทำม ควทำมคธิดเกคีที่ยวกนับพวกยทำนพทำหนะ (หรสือแผตนกลมเหมสือนแผตนดธิสกร)
แหตงสวรรครสททำหรนับสธิที่งมคีชวคี ธิตทคีที่เปห็นทถูตสวรรครทคีที่ถถูกพรรณนทำไวข้ขข้ทำงบนดถูเหมสือนจะเขข้ทำกนับบรธิบททคีที่
ใหญตกวตทำ
อสค 1:16-18

ลวักษณะและทรวดทรงของวงลห้อเหลยู่านวันนแวบวาบอยยู่างพลอย

เขทยว วงลห้อทวันงสทที่กห็มทสวัณฐานเหมดือนกวัน สยู่วนลวักษณะและทรวดทรงนวันนเหมดือนวงลห้อซห้อนในวงลห้อ
รถูปทรงกลม (หรสือแผตนกลม) แหตงสวรรครทคีที่ยธิงที่ ใหญตเหลตทำนคีรมสคี คีอยตทำงพลอยเขคียว อทำจเปห็นเหมสือน
พลอยสคีเหลสือง โมรทำสคีเหลสืองหรสือหธินสคีเหลสืองชนธิดอสืที่น นคีที่บอกเปห็นนนัยถถึง ‘สคีเหลสืองทอง’ วงลข้อทคีที่
อยถูตต รงกลทำงวงลข้อนนัรนอทำจหมทำยถถึงดรุมลข้อแบบหนถึงที่ ซถึที่งไมตมคีโครงสรข้ทำงอะไรเชสืที่อมตธิดกนับวงลข้ออนัน
นอกอยตทำงชนัดเจนเลย
17 เมดืที่อจะไปกห็ไปขห้างใดในสทที่ขห้างของมวันไดห้ เมดืที่อไปกห็ไมยู่หวันเลย วงลข้อสวรรครเหลตทำนนัรน (อทำจ
เปห็นรถูปทรงกลมหรสือแผตนกลม) ไปในสคีคที่ ตถูของพวกมนันตทำมคททำสนังที่ ของสธิที่งมคีชคีวตธิ ทคีที่เปห็นทถูตสวรรคร
เหลตทำนนัรนทคีที่อยถูบต นพวกมนัน ไมตมคีกทำรหนันเหหรสือกทำรผนันแปรเลยเมสืที่อพวกมนันเคลสืที่อนทคีที่ นคีที่บอกเปห็นนนัย
อยตทำงชนัดเจนถถึงควทำมตนัรงใจแนตวแนตเมสืที่อพระเจข้ทำทรงใชข้พวกมนันไป

18 ขอบวงลห้อนวันนสย งและนยู่าสะพนงกลวัว และทวันงสทที่นวันนททที่ขอบมทนวัยนร์ตาเตห็มอยยยู่รอบๆ ควทำมคธิด
ตรงนคีรอทำจแปลไดข้วทำต ‘สตวนเสข้นรอบวงนนัรน (ของวงลข้อหรสือทรงกลมเหลตทำนนัรน) พวกมนันกห็ใหญตโต
และนตทำสะพรถึงกลนัว และเสข้นรอบวงนนัรนกห็สตองประกทำยรอบๆพวกมนันทนัรงสคีที่’ มนันบอกเปห็นนนัยถถึง
ลนักษณะเฉพทำะตนัวอนันนตทำครนัที่นครข้ทำมของยทำนพทำหนะของสธิที่งมคีชคีวธิตทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนคีรของ
พระเจข้ทำ พวกมนันใหญตโตและวทำววนับขณะพวกมนันเคลสืที่อนทคีที่
อสค 1:19-21

เมดืที่อสสิที่งททที่มทชทวสิตอยยยู่นนวัน ไป วงลห้อกห็ตามไปขห้างๆดห้วย เมดืที่อสสิที่งททที่มทชทวสิต

อยยยู่เหาะขนนน จากพสิภพ วงลห้อกห็เหาะขนนนดห้วย นคีที่บอกเปห็นนนัยวตทำวงลข้อเหลตทำนคีรเปห็นยทำนพทำหนะของสธิที่งมคี
ชคีวธิตทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนนัรน ทคีที่ใดกห็ตทำมทคีพที่ ระเจข้ทำทรงใชข้สที่ธิงมคีชคีวตธิ ทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนคีรไป
พวกมนันกห็ไปในยทำนพทำหนะทคีที่มคีลข้อเหลตทำนนัรนของพวกมนัน ทคีที่ถถูกพรรณนทำตรงนคีรอทำจเปห็นยทำนพทำหนะ
สวรรครแบบ ‘ไมตใชข้มข้ทำ’ ซถึที่งเปห็นสธิที่งทคีที่เอเสเคคียลไมตคนรุข้ เคยเลยสนักนธิด
20 วสิญญาณจะไปททที่ไหน สสิงที่ ททที่มทชทวสิตอยยยู่นนวัน กห็ไป คดือวสิญญาณของมวันไปททที่นวัที่น และวงลห้อนวันน
กห็เหาะตามไปดห้วย เพราะวยู่าวสิญญาณของสสิที่งททที่มทชทวสิตอยยไยู่ ดห้อยยยู่ในวงลห้อ ทคีที่ใดกห็ตทำมทคีพที่ ระวธิญญทำณ
ของพระเจข้ทำเสดห็จไป สธิที่งมคีชคีวธิตทคีเที่ ปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนคีรกไห็ ปดข้วยพรข้อมกนับวงลข้อ (นนันที่ คสือ ยทำน
พทำหนะ) แบบสวรรครของพวกมนัน นคีที่บอกเปห็นนนัยวตทำสธิที่งมคีชคีวธิตทคีเที่ ปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนคีร ‘นนังที่ โดยสทำร’
ในยทำนพทำนะเหลตทำนนัรนทคีที่มวคี งลข้อ (หรสือทรงกลม) ซถึที่งทททำขถึรนโดยพระเจข้ทำ
21 เมดืที่อสสิที่งททที่มทชทวสิตอยยยู่ไป วงลห้อกห็ไปดห้วย เมดืที่อสสิที่งททที่มทชทวสิตอยยยู่หยปด วงลห้อกห็หยปด เมดืที่อสสิที่งททที่มท
ชทวสิตอยยเยู่ หาะขนนนจากพสิภพ วงลห้อกห็เหาะตามไปดห้วย เพราะวยู่าวสิญญาณของสสิที่งททที่มทชทวสิตอยยยู่ไดห้อยยใยู่ น
วงลห้อ ทคีที่ใดกห็ตทำมทคีที่สที่ งธิ ทคีที่มคีชวคี ธิตอยถูนต ร นนั ไป (เหห็นไดข้ชนัดวตทำในควทำมสนัมพนันธรกบนั แผตนดธินโลก) ยทำน
พทำหนะแหตงสวรรครเหลตทำนคีรกไห็ ปดข้วยในฐทำนะเพสืที่อนหรสือวธิธคีกทำรขนสต ง นคีที่บอกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำ
สธิที่งมคีชวคี ธิตทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนคีรซถึที่งถถูกพรรณนทำถถึงไปกตอนหนข้ทำนคีรแลข้วในบทนคีรไดข้มทำเยสือนแผตนดธิน
โลกหลทำยครนัรงพรข้อมกนับ (หรสือใน) ยทำนพทำหนะแหตงสวรรครของพวกมนันทคีที่มวคี งลข้อ (หรสือทรงกลม)
อสค 1:22-25

เหนดือศทรษะของสสิที่งททที่มทชทวสิตอยยยู่นนวัน มทลวักษณะเหมดือนทห้องฟห้า

ทอแสงอยยู่างแกห้วผลนกททที่นยู่ากลวัว แผยู่กวห้างอยยยู่เหนดือศทรษะของสสิที่งททที่มทชทวสิตอยยนยู่ วันน ทต้องฟต้าในพระ

คนัมภคีรรเดธิมปกตธิแลข้วหมทำยถถึงฟข้ทำสวรรครชรนันบรรยทำกทำศ ตรงนคีรลนกษณะเหมคือนของทข้องฟข้ทำ (นนันที่ คสือ
ฟข้ทำสวรรครชร นนั บรรยทำกทำศ) อยถูเต หนสือศคีรษะของสธิที่งมคีชคีวตธิ ทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนคีรและมคีสคีแบบ
แกต้วผลนกอนันนตทำกลนัว คททำทคีที่แปลเชตนนนัรน (เครนค) มคีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘นทรทำแขห็ง’ หรสือผลถึกของมนัน
เหห็นไดข้ชนัดวตทำเหนสือศคีรษะของสธิที่งมคีชคีวธิตทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนคีรคสือ ‘รนัศมคี’ หรสือออรต ทำของแกข้วผลถึก
(เหมสือนนทรทำแขห็งทคีที่เปห็นผลถึกใสแจจ๋ว) ดนังนนัรนจรุดเดตนอนันนตทำทถึที่งอคีกประกทำรของสธิที่งมคีชวคี ธิตทคีที่เปห็นทถูต
สวรรครเหลตทำนคีรจถึงถถูกพรรณนทำ
23 ใตห้ทห้องฟห้านทนปทกกางออกตรง กางออกไปหากวัน สสิที่งททที่มทชทวสิตอยยทยู่ ปกตวัวมทปทกคลปมกายขห้างนทน
สองปทก และมทปทกคลปมกายขห้างนวันนสองปทก ควทำมหมทำยกห็คสือวตทำ ‘ภทำยใตข้รนัศมคีแหตงแกข้วผลถึกนคีร ปคีกของ
พวกมนันกห็ตร งนั ตรงเขข้ทำหทำกนันและกนัน สธิที่งมคีชวคี ธิตทคีที่เปห็นทถูตสวรรครแตตละตนัวมคีสองปคีกซถึที่งคลรุมดข้ทำนหนถึที่ง
และสองปคีกซถึที่งคลรุมอคีกดข้ทำนทคีที่เหลสือของรต ทำงกทำยของพวกมนัน’
24 และเมดืที่อสสิที่งททที่มทชทวสิตอยยยู่เหลยู่านทนไป ขห้าพเจห้าไดห้ยสินเสทยงของปทกเหมดือนเสทยงของนนนามาก
หลาย ดวังพระสป รเสทยงขององคร์ผห้ทย รงมหสิทธสิฤทธสิธิ์ เสทยงโกลาหล เหมดือนเสทยงพลโยธา เมดืที่อสสิที่งททที่มท
ชทวสิตอยยเยู่ หลยู่านวันนหยปดนสิงที่ กห็หปบปทกลง แมข้บรธิบททคีที่มทำกตอนหนข้ทำพรรณนทำถถึงยทำนพทำหนะแหตงสวรรคร
ของสธิที่งมคีชวคี ธิตทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนคีร ตรงนคีรพวกมนันถถูกพรรณนทำวตทำกททำลนังบธิน – ปคีกของพวกมนัน
ทททำใหข้เกธิดเสคียงดนังสนนันที่ ดรุจเสคียงคททำรทำมของคลสืนที่ ในทะเล ดนังพระสรุรเสคียงขององครพระผถูข้ทรงมหธิทธธิ
ฤทธธิธ หรสือเสคียงของกองทนัพหนถึที่ง (ทคียที่ ทำตรทำทนัพ) กระนนัรน เมสืที่อพวกมนันยสืนนธิที่ง ปคีกของพวกมนันกห็หรุบ
ลง
25 และมทเสทยงมาจากทห้องฟห้าเหนดือศทรษะของมวัน เมดืที่อสสิที่งททที่มทชทวสิตอยยยู่เหลยู่านวันนหยปดนสิงที่ กห็หปบ
ปทกลง เมสืที่อพระเจข้ทำตรนัสจทำกเบสืรองบน สธิที่งมคีชคีวตธิ ทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนคีรกหห็ ยรุดนธิที่ง
อสค 1:26

และเหนดือทห้องฟห้าททที่อยยยู่เหนดือศทรษะของสสิที่งททที่มทชทวสิตอยยยู่นนวัน มทสสิที่งคลห้าย

บวัลลวังกร์มทลวักษณะเหมดือนไพทยรยร์ และบนสสิที่งททที่เหมดือนบวัลลวังกร์นวันนกห็มทลวักษณะเหมดือนมนปษยร์ ทคีที่อยถูสต ถูง
ขถึรนไปอคีกเหนสือสธิที่งมคีชวคี ธิตทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนคีรกบนั รถูปลนักษณรอนันนตทำทถึงที่ และนตทำสะพรถึงกลนัวของ
พวกมนันคสือ ลนักษณะเหมสือนบนัลลนังกรหนถึที่ง – บนัลลนังกรของพระเจข้ทำ บนัลลนังกรนร นนั ถถูกพรรณนทำวตทำเปห็น

เหมสือนไพทถูรยรขนทำดมหถึมทำ ดถู วธิวรณร 4:2-3 และ 6 ดข้วย ควทำมเหมสือนกนันเหลตทำนคีรกนห็ ตทำทถึที่ง ทคีที่เหห็นไดข้
ชนัดกห็คสือ คททำพรรณนทำอนันมคีเอกลนักษณรทคีที่ถถูกใหข้ไวข้โดยประจนักษรพยทำนสองคนทคีที่ไดข้เหห็นบนัลลนังกรของ
พระเจข้ทำ (นนันที่ คสือ ยอหรนและเอเสเคคียล) บนบนัลลนังกรนร นันคสือองครผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธผถูข้ซถึที่งรถูปลนักษณร
ภทำยนอกของพระองครเปห็นเหมสือนมนรุษยรคนหนถึงที่ แนตทคีเดคียว เรทำถถูกสรข้ทำงตทำมพระฉทำยของพระเจข้ทำ
อสค 1:27-28

และขห้าพเจห้าเหห็นประหนนที่งทองสวัมฤทธสิธิ์ททที่แวบวาบ เหมดือนไฟททที่บวัง

ไวห้อยยยู่รอบขห้าง เหนดือสสิงที่ ททที่เหมดือนบวันนเอวของผยห้นนวัน ขนนนไป และจากสสิที่งททที่เหมดือนบวันนเอวลงมา ขห้าพเจห้า
เหห็นเหมดือนไฟ และมทความสป กใสททที่อยยยู่รอบทยู่านผยห้นวันน เอเสเคคียลพยทำยทำมทคีที่จะหทำถข้อยคททำมทำพรรณนทำ
ถถึงภทำพเหตรุกทำรณรอนันนตทำสะพรถึงกลนัวนนัรนทคีที่เขทำกททำลนังมองเหห็น – นธิมตธิ หนถึที่งเกคีที่ยวกนับพระเจข้ทำบน
บนัลลนังกรของพระองคร อคีกครนัรงทคีที่สขคี องอททำพนันคสือสคีเหลสืองสดหรสือสคีทองดรุจไฟทคีที่ลรุกไหมข้ แมข้มคี
ลนักษณะเหมสือนมนรุษยร เอเสเคคียลกห็พรรณนทำถถึงพระองครผถูข้ประทนับบนบนัลลนังกรนร นันวตทำเปห็นเหมสือน
เปลวเพลธิง ซถึที่งสรุกใสและสวตทำงจข้ทำ แนตทคีเดคียว พระเจข้ทำของเรทำทรงเปห็นเพลธิงทคีเที่ ผทำผลทำญ (ฮคีบรถู 12:29)
ควทำมคธิดทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็อทำจหมทำยถถึงควทำมสรุกใสและสงตทำรทำศคีอนันไมตรสถูข้ ร ธินสรุด
28 ลวักษณะความสป กใสททที่อยยรยู่ อบนวันน เหมดือนกวับสวัณฐานรปห้งททที่ปรากฏในเมฆในววันททที่ฝนตก
ลวักษณะทรวดทรงแหยู่งสงยู่าราศทของพระเยโฮวาหร์เปห็นดวังนทนแหละ และเมดืที่อขห้าพเจห้าเหห็นแลห้ว
ขห้าพเจห้ากห็ซบหนห้าลงถนงดสิน และขห้าพเจห้าไดห้ยสินเสทยงทยู่านผยห้หนนที่งตรวัส ในแบบทคีคที่ ลข้ทำยคลถึงกนับวธิวรณร
4:3 อยตทำงนตทำทถึที่ง เอเสเคคียลพรรณนทำถถึงสทำยรรุงข้ อนันหนถึงที่ ซถึที่งอยถูเต หนสือบนัลลนังกรนร นัน ซถึที่งสรุกใสในสงตทำรทำศคี
เอเสเคคียลจถึงพรรณนทำโดยใชข้คททำพถูดของตนเองซถึที่งไดข้รนับกทำรดลใจถถึงนธิมธิตนนัรนทคีที่เขทำไดข้รนับ
เกคีที่ยวกนับบนัลลนังกรของพระเจข้ทำและสธิที่งมคีชวคี ธิตทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนนัรนซถึที่งอยถูหต นข้ทำบนัลลนังกรนร นันพรข้อม
กนับสต วนประกอบตตทำงๆของพวกมนัน เขทำสรรุปยตอมนันทนัรงหมดโดยกลตทำววตทำ “ลนักษณะทรวดทรงแหตง
สงตทำรทำศคีของพระเยโฮวทำหรเปห็นดนังนคีรแหละ” เอเสเคคียลไดข้มโคี อกทำสเหห็นสงตทำรทำศคีของพระเจข้ทำบน
บนัลลนังกรของพระองครในสวรรคร ไมตตข้องสงสนัยเลยวตทำจรุดประสงครของนธิมตธิ นนัรนและคททำบรรยทำยอนันมคี
เอกลนักษณรของมนันในบทนคีรมคีไวข้เพสืที่อใหข้สธิทธธิอททำนทำจแกตคททำพยทำกรณรเหลตทำนนัรนทคีที่จะตทำมมทำของเอเสเคคี
ยล เขทำไดข้รนับอนรุญทำตใหข้ไปอยถูตต ตอเบสืรองพระพนักตรรของพระเจข้ทำเอง (แมข้โดยททำงนธิมตธิ หนถึที่งกห็ตทำม)

เชตนเดคียวกนับโมเสส อธิสยทำหรและเปทำโลและยอหรนในสมนัยตตอมทำ เขทำจถึงพถูดและเขคียนดข้วยสธิทธธิ
อททำนทำจจทำกพระเจข้ทำของคนๆหนถึที่งทคีที่ถถูกพทำขถึรนไปยนังสวรรครเพสืที่อทคีจที่ ะไดข้พบกนับพระเจข้ทำ ผถูข้พยทำกรณร
ทตทำนนคีรจงถึ ปธิดทข้ทำยบทเกรธิที่นนททำนคีรโดยกลตทำววตทำ “และขข้ทำพเจข้ทำไดข้ยธินเสคียงทตทำนผถูข้หนถึที่งตรนัส” เขทำสทำมทำรถ
เขคียนดข้วยสธิทธธิอททำนทำจเพรทำะวตทำเขทำไดข้ยธินพระสรุรเสคียงของพระเจข้ทำแลข้ว เอเสเคคียลจถึงบนันทถึกสธิที่งทคีที่
พระเจข้ทำตรนัสแกตเขทำในบทถนัดไป
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 2: ในบทถนดไปนคีนั้ เอเสเคคียลถถูกทกาใหต้เตป็มลต้นดต้วยพระวหิญญาณ
บรหิสปุทธหิธในขต้อ 1-2 และไดต้รนบมอบหมายหนต้าทคีนึ่ใหต้เขต้าสถูล่การรนบใชต้ในขต้อ 3-5 จากนนนั้นเขาไดต้รนบการ
หนปุนใจใหต้ยนคื และหลนงจากทกาทปุกสหินึ่งแลต้วทคีจนึ่ ะยคืนตล่อสถูต้ประชาชาตหิหนนนึ่งทคีนึ่มนกกบฏในขต้อ 6-10
อสค 2:1-2

พระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าวยู่า "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย ยดืนขนนน เราจะพยด

กวับเจห้า" บทบรรยทำยเลตทำตตอจทำกบททคีที่แลข้ว ทคีถที่ ถูกบอกเปห็นนนัย (ในกทำรไดข้รนับนธิมตธิ หนถึที่งเกคีที่ยวกนับ
บนัลลนังกรของพระเจข้ทำและพระองครผถูข้ประทนับนนังที่ อยถูบต นนนัรน) กห็คสือวตทำเอเสเคคียลซบหนข้ทำลงดข้วยควทำม
หวทำดกลนัวหรสืออยตทำงนข้อยกห็ในกทำรนมนัสกทำร ภทำพเหตรุกทำรณรนร คีเหมสือนกนับของเปทำโลในกธิจกทำร 9:311 และของยอหรนในวธิวรณร 1:17-18 เอเสเคคียลถถูกพระเจข้ทำสนังที่ ใหข้ยสืนขถึรนและพระองครจะตรนัสแกตเขทำ
ในครนัรงแรกของเกข้ทำสธิบสทำมครนัรงในเอเสเคคียล ผถูพข้ ยทำกรณรทตทำนนคีรถถูกเรคียกโดยชสืที่อเรคียก ‘บรุตรแหตง
มนรุษยร’ ชสืที่อเรคียกนนัรนถถูกใชข้โดยพระเยซถูในพระคนัมภคีรรใหมตโดยมคีจททำนวนครนัรงเกสือบพอๆกนัน (แปดสธิบ
เอห็ดครนัรง) ในฐทำนะบรุตรคนหนถึที่งของอทำดนัมและบรุตรคนหนถึงที่ ของยทำโคบ เอเสเคคียลกททำลนังจะไดข้รนับ
พนันธกธิจหนถึงที่ ไปยนังชนชทำตธิของเขทำเอง เขทำจะพถูดในฐทำนะชทำยคนหนถึที่ง แตตในฐทำนะชทำยคนหนถึที่งทคีที่ไดข้
พบกนับพระเจข้ทำแลข้ว แมข้พระเจข้ทำทรงปรทำกฏแกตเอเสเคคียลในรถูปลนักษณรของชทำยคนหนถึงที่ (1:26) เอเส
เคคียลกห็เปห็นบรุตรแหตงมนรุษยรคนหนถึงที่ จรธิงๆ พนันธกธิจ (กทำรรนับใชข้) ของเขทำมคีไปยนังบรุตรแหตงมนรุษยรคน
อสืที่นๆ ดนังนนัรนจถึงกลตทำวไดข้วทำต เขทำเปห็นภทำพเลห็งหนถึงที่ ของพระครธิสตร ทนัรงคถูตมทำในฐทำนะมนรุษยรสททำหรนับกทำร
รนับใชข้หนถึงที่ ทคีที่เฉพทำะเจทำะจงแกตมนรุษยรทรนังหลทำย

2 และเมดืที่อพระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าพระวสิญญาณไดห้เขห้าไปในขห้าพเจห้าและตวันงขห้าพเจห้าใหห้ยดืน
ขนนน และขห้าพเจห้าไดห้ยสินพระองคร์นนวัน ผยห้ตรวัสกวับขห้าพเจห้า ขณะเอเสเคคียลตนัวสนันที่ อยตทำงชนัดเจนเพรทำะสธิที่งทคีที่
เขทำกททำลนังเหห็น พระวธิญญทำณของพระเจข้ทำกห็ตร นังเขทำใหข้ยสืนขถึรนและเขข้ทำไปในตนัวผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีร เมสืที่อถถูก
ประทนับภทำยในและถถูกทททำใหข้เตห็มลข้นดข้วยพระวธิญญทำณของพระเจข้ทำ ตอนนคีรเอเสเคคียลกห็สทำมทำรถ
เขข้ทำใจ (นนันที่ คสือ ไดข้ยนธิ ) พระสรุรเสคียงของพระเจข้ทำผถูข้ตรนัสแกตเขทำ แนตทคีเดคียว จนทรุกวนันนคีร คนทนัรงหลทำยไมต
สทำมทำรถเขข้ทำใจสธิที่งเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำหรสือพระสรุรเสคียงของพระเจข้ทำไดข้จนกวตทำพวกเขทำถถูกประทนับ
ภทำยในโดยพระวธิญญทำณของพระเจข้ทำ
อสค 2:3-5

และพระองคร์ตรวัสสวัที่งขห้าพเจห้าวยู่า "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เราสยู่งเจห้าไป

ยวังคนอสิสราเอล ถนงประชาชาตสิททที่มวักกบฏ ผยห้ซงนที่ ไดห้กบฏตยู่อเรา ทวันงตวัวเขาและบรรพบปรปษของเขาไดห้
ละเมสิดตยู่อเราจนกระทวัที่งววันนทน แมข้เปห็นเชลยอยถูใต นบทำบธิโลน พระเจข้ทำกห็ทรงแจข้งเอเสเคคียลใหข้ทรทำบวตทำ
พระองครจะทรงใชข้ผถูข้พยทำกรณรของพระองครไปยนังลถูกหลทำนแหตงอธิสรทำเอล พระเจข้ทำทรงพรรณนทำถถึง
พวกเขทำอยตทำงเปธิดเผยวตทำเปห็นประชทำชทำตธิหนถึที่งทคีที่มนักกบฏซถึงที่ ไดข้กบฏตตอพระองคร ตลอดสมนัย
ประวนัตธิศทำสตรรของอธิสรทำเอล ตนัรงแตตบรรพบรุรรุษของพวกเขทำจนถถึงวนันนนัรน อธิสรทำเอลไดข้ละเมธิดตตอ
พระเจข้ทำของพวกเขทำ แมข้จดรุ สนใจหลนักของคททำพยทำกรณรของเอเสเคคียลจะอยถูทต คีที่ยถูดทำหรทมคีที่ นักกบฏเกสือบ
เพคียงพวกเดคียวเทตทำนนัรน กทำรมอบหมทำยหนข้ทำทคีที่ของพระเจข้ทำแกตเอเสเคคียลกห็มคีไปยนังประชทำชทำตธิ
อธิสรทำเอลทนัรงสธิรน อยตทำงไรกห็ตทำม นคีที่ดถูเหมสือนจะเปห็นชสืที่อเรคียกโดยทนัวที่ ไปทคีที่ใชข้เรคียกยถูดทำหรโดยเฉพทำะ
4 ประชาชนกห็หนห้าดห้านและดดืนอดนงดห้วย เราใชห้เจห้าไปหาเขา และเจห้าจะพยดกวับเขาวยู่า `องคร์
พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ' พระเจข้ทำจถึงทรงพรรณนทำถถึงประชทำชนของพระองครวทำต เปห็นคน
หนต้าดต้านและดคือนั้ ดนง คททำวตทำ หนต้าดต้าน มคีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘มคีใบหนข้ทำทคีที่แขห็งกระดข้ทำง’ กทำร
แสดงออกททำงใบหนข้ทำของยถูดทำหรนร นันกห็แขห็งกระดข้ทำงตตอพระเจข้ทำ พวกเขทำทททำหนข้ทำนธิที่วคธิรวขมวดใสต
พระองครดข้วยกทำรทข้ทำททำยและกทำรกบฏ คททำวตทำ ดคือนั้ ดนง มคีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘มคีใจแขห็งแรง’ – ใจแขห็ง
กระดข้ทำง, ดสืรอรนัรนหรสือไมตยอมสททำนถึกผธิด มคีกทำรตตอตข้ทำนอยตทำงดสืรอดถึงตตอพระเจข้ทำของพวกเขทำเอง นคีที่คสือ
ประชทำชนทคีที่พระเจข้ทำกททำลนังจะใชข้เอเสเคคียลไปหทำ เอเสเคคียลใชข้พระนทำมหนถึที่งของพระเจข้ทำซถึที่งแมข้เปห็น
เอกลนักษณรของพระองครโดยเฉพทำะ กห็ถถูกพบในเอเสเคคียลมทำกกวตทำในหนนังสสือเลตมใดในพระคนัมภคีรร

เขทำเรคียกพระเจข้ทำวตทำ องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้า (อาโดนาย เยโฮวหิหศ์) จรธิงๆแลข้วมนันกห็เปห็นชสืที่อเรคียกทคีที่
เทคียบเทตทำกนับพระเยโฮวทำหร
5 เขาจะฟวังหรดือปฏสิเสธไมยู่ฟวังกห็ตาม (เพราะวยู่าเขาเปห็นวงศร์วานททที่มวักกบฏ) เขากห็จะทราบวยู่า
ไดห้มทผห้พย ยากรณร์คนหนนที่งในหมยยู่พวกเขาแลห้ว พระเจข้ทำทรงแจข้งเอเสเคคียลใหข้ทรทำบวตทำไมตวทำต อธิสรทำเอล
(นนันที่ คสือ ยถูดทำหร) จะฟนังหรสือเมธินเขทำ พวกเขทำกห็จะรถูข้วทำต มคีผพถูข้ ยทำกรณรคนหนถึงที่ ในทตทำมกลทำงพวกเขทำแลข้ว
แมข้วทำต พวกเขทำมนักกบฏ ใจแขห็งกระดข้ทำงและหสือตตอพระเจข้ทำ พวกเขทำกห็จะรถูข้วทำต พระเจข้ทำไดข้ทรงใชข้เอเสเคคี
ยลมทำแลข้ว ดนังนนัรน เอเสเคคียลจถึงไดข้รนับมอบหมทำยหนข้ทำทคีที่ใหข้เขข้ทำสถูตกทำรรนับใชข้ของเขทำตตอสถูข้ยถูดทำหร
อสค 2:6-7

เจห้า บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เจห้าอยยู่ากลวัวเขา หรดืออยยู่าเกรงคนาพยดของ

เขา ถนงแมห้วยู่าหนามยยู่อยหนามใหญยู่อยยยู่กบวั เจห้า และเจห้าอยยยู่ทยู่ามกลางแมลงปยู่อง อยยู่าเกรงคนาพยดของ
เขาเลย อยยู่าทห้อถอยเมดืที่อเหห็นหนห้าเขา เพราะเขาเปห็นวงศร์วานททที่มวักกบฏ พระเจข้ทำจถึงทรงสนังที่ เอเสเคคียล
วตทำอยตทำกลนัวกทำรตตอตข้ทำนซถึที่งจะมทำอยตทำงแนตนอนจทำกพวกยธิวทคีที่เขทำกททำลนังจะถถูกใชข้ใหข้ไปหทำนนัรน แมข้ชน
รต วมชทำตธิของเขทำเองจะเปห็นเหมสือนหนทำมยตอย หนทำมใหญตและแมงปตองแกตเขทำ พระเจข้ทำกห็ทรง
แนะนททำเอเสเคคียลวตทำอยตทำกลนัวพวกเขทำหรสือสธิที่งทคีพที่ วกเขทำกลตทำว นอกจทำกนคีร พระเจข้ทำทรงแนะนททำเอเสเคคี
ยลวตทำอยตทำแมข้แตตทข้อใจเพรทำะสทำยตทำทคีที่มองอยตทำงหยทำบคทำยทคีที่เขทำจะไดข้รนับจทำกยถูดทำหรทคีที่มนักกบฏ
7 และเจห้าจะกลยู่าวถห้อยคนาของเราใหห้เขาฟวัง เขาจะฟวังหรดือปฏสิเสธไมยู่ฟวังกห็ตามเถอะ เพราะ
เขาเปห็นผยห้ททที่มวักกบฏ พระเจข้ทำทรงสนังที่ ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรของพระองครใหข้เทศนทำถข้อยคททำตตทำงๆของ
พระองครแกตพวกเขทำไมตวทำต พวกเขทำจะฟนังหรสือไมตฟนังกห็ตทำม ยถูดทำหรเปห็นผถูข้มนักกบฏและพระเจข้ทำทรง
เตสือนเอเสเคคียลลตวงหนข้ทำในระหวตทำงนนัรน
อสค 2:8

บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย ฝยู่ายเจห้าจงฟวังสสิที่งททที่เรากลยู่าวแกยู่เจห้า อยยู่าเปห็นคน

มวักกบฏอยยู่างวงศร์วานททที่มวักกบฏนวันน จงอห้าปากขนนนและกสินสสิงที่ ททที่เราใหห้เจห้า " เอเสเคคียลมคีงทำนรนับใชข้ทคีที่
ยทำกรอคอยเขทำอยถูต พระเจข้ทำจถึงทรงเตสือนเขทำวตทำอยตทำกบฏตตองทำนรนับใชข้นร นันเหมสือนกนับทคีที่ชนรต วมชทำตธิ
ของเขทำไดข้กบฏตตอพระองครแลข้ว พระเจข้ทำทรงสนังที่ ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรใหข้เตรคียมหถูของเขทำใหข้พรข้อมทคีจที่ ะ
ฟนังและเขข้ทำใจเพสืที่อทคีที่วทำต ปทำกของเขทำจะสทำมทำรถทวนซทรทำแกตยถูดทำหรถถึงสธิที่งทคีที่เขทำไดข้ยนธิ มทำแลข้วจทำกพระเจข้ทำ

อสค 2:9-10

ดยเถสิด เมดืที่อขห้าพเจห้ามองดยกห็เหห็นพระหวัตถร์ขาห้ งหนนที่งเหยทยดออกมายวัง

ขห้าพเจห้า และดยเถสิด ในพระหวัตถร์นนวัน มทหนวังสดืออยยมยู่ ห้วนหนนที่ง ขณะเอเสเคคียลยสืนอยถูตต ตอเบสืรองพระพนักตรร
พระเจข้ทำในนธิมธิตนนัรน เขทำกห็หนันไปเหห็นมสือๆหนถึที่ง (แนตนอนวตทำเปห็นพระหนัตถรของพระเจข้ทำ) และหนนังสสือ
มข้วนอนันหนถึงที่ อยถูใต นพระหนัตถรของพระองคร
10 พระองคร์ทรงคลทที่หนวังสดือมห้วนนวันน ออกตยู่อหนห้าขห้าพเจห้า และมทตวัวหนวังสดือเขทยนอยยทยู่ วันง
ดห้านหนห้าและดห้านหลวัง มทบทครนที่าครวญ คนาไวห้ทปกขร์และคนาวสิบวัตสิเขทยนอยยบยู่ นนวันน พระเจข้ทำจถึงทรงคลคีที่
หนนังสสือมข้วนนนัรนและกทำงมนันออกตตอหนข้ทำเอเสเคคียล เชตนเดคียวกนับเอกสทำรททำงกทำรในสมนัยนนัรน
หนนังสสือมข้วนนนัรนมคีตวนั หนนังสสือเขคียนอยถูทต ร นังสองดข้ทำน (ดข้ทำนในและดข้ทำนนอก) ขณะเอเสเคคียลอตทำน
หนนังสสือมข้วนนนัรนแบบผตทำนๆ มนันกห็ปรทำกฏชนัดเจนแกตเขทำวตทำสธิที่งทคีถที่ ถูกเขคียนไวข้ในนนัรนคสือ “บทครทที่ทำครวญ
คททำไวข้ทรุกขรและคททำวธิบนัตธิ” กทำรพธิพทำกษทำครนัรงสรุดทข้ทำยจะยนังตกเหนสือยถูดทำหรและเยรถูซทำเลห็มเหมสือนเดธิม เอ
เสเคคียลจะเปห็นเสคียงผถูข้พยทำกรณรอคีกเสคียงหนถึงที่ ทคีที่บอกลตวงหนข้ทำถถึงควทำมฉธิบหทำยของพวกเขทำ สธิที่งทคีที่เปห็น
คททำถทำมหนถึที่งกห็คอสื วตทำเอเสเคคียลรวมเนสืรอหทำใดๆของหนนังสสือมข้วนนคีรเขข้ทำไปในคททำพยทำกรณรตตทำงๆทคีที่เขทำ
เขคียนหรสือไมต นอกจทำกนคีร นคีที่บอกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำหนนังสสือมข้วนนคีรเปห็นพระวจนะทคีที่แทข้จรธิงของ
พระเจข้ทำซถึที่งปนักแนตนอยถูใต นสวรรคร (เพลงสดรุดคี 119:89)
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดคี 3: บททคีนึ่สามทกาหนต้าทคีนึ่เปป็นบทนกาของหนนงสคือเลล่มนคีตนั้ ล่อไป ‘การ
มอบหมายหนต้าทคีนึ่’ ของเอเสเคคียลมคีตล่อไปในขต้อ 1-11 เขาถถูกมอบหมายหนต้าทคีนึ่อยล่างเฉพาะเจาะจง
ใหต้เปป็นยามเฝต้าคนหนนงนึ่ แกล่อหิสราเอลในขต้อ 12-21 และการถถูกหนล่วงเหนคีนึ่ยวของผถูต้พยากรณศ์ทล่านนคีนั้
โดยพระวหิญญาณบรหิสปุทธหิธถถูกพรรณนาไวต้ในขต้อ 22-27
อสค 3:1-3

พระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าอทกวยู่า "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงรวับ

ประทานสสิที่งททที่เจห้าไดห้พบ จงรวับประทานหนวังสดือมห้วนนทน และจงไปพยดกวับวงศร์วานอสิสราเอล" ดนังทคีที่
ถถูกพรรณนทำไวข้ในบททคีแที่ ลข้ว พระเจข้ทำทรงสต ง ‘หนนังสสือมข้วน’ หนถึที่งมทำตตอหนข้ทำเอเสเคคียล ครทำวนคีร
พระองครทรงสนังที่ ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรใหข้ (1) กธินหนนังสสือนนัรน มนันควรปรทำกฏชนัดเจนวตทำคททำสนังที่ ใหข้กธิน

หนนังสสือมข้วนนนัรนเปห็นคททำเปรคียบเปรยและไมตใชตตรงตนัว (วธิวรณร 10:9-10 เหมสือนกนับขข้อควทำมตอนนคีร
อยตทำงชนัดเจน) ควทำมคธิดทคีที่นตทำจะใชตกคห็ สือวตทำเอเสเคคียลจะตข้องดถูดซนับควทำมจรธิงแหตงหนนังสสือนนัรนทคีที่
พระเจข้ทำทรงตนัรงไวข้ตรงหนข้ทำเขทำ – ทคีที่จะอตทำนและยตอยสธิที่งทคีพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงเขคียนไวข้เพสืที่อเขทำ จทำกนนัรน (2)
เอเสเคคียลจะตข้องไปยนังวงศรวทำนอธิสรทำเอล แนตนอนวตทำนคีรที่ วมถถึงพวกยธิวในบทำบธิโลนและขข้อเขคียน
ตตทำงๆของเขทำจะถถูกสต งไปยนังพวกยธิวทคีที่เหลสืออยถูใต นยถูดทำหรและเยรถูซทำเลห็ม
2 ขห้าพเจห้าจนงอห้าปาก และพระองคร์ทรงใหห้ขห้าพเจห้ารวับประทานหนวังสดือมห้วนนวันน แมข้พอทคีที่จะ
นถึกภทำพไดข้วทำต เอเสเคคียลกธินหนนังสสือมข้วนนนัรนทคีที่ใหข้แกตเขทำเขข้ทำไปจรธิงๆ ควทำมคธิดทคีที่เปห็นไปไดข้มทำกกวตทำกห็
คสือฝตทำยวธิญญทำณ ดนังทคีที่เยเรมคียรเขคียนไวข้ “เมสือที่ พบพระวจนะของพระองครแลข้ว ขข้ทำพระองครก กห็ ธินเสคีย
พระวจนะของพระองครเปห็นควทำมชสืที่นบทำนแกตขข้ทำพระองคร และเปห็นควทำมปคีตธิยนธิ ดคีแหตงจธิตใจของขข้ทำ
พระองคร” (เยเรมคียร 15:16) นอกจทำกนคีร เรทำควรระลถึกวตทำเหตรุกทำรณรทร นังหมดนคีรเกธิดขถึรนขณะทคีที่เอเสเคคียล
อยถูใต นนธิมธิตหนถึงที่ ซถึที่งโดยททำงนธิมตธิ นนัรนเอเสเคคียลถถูกพทำขถึรนไปยนังสวรรครในฝตทำยวธิญญทำณ ประเดห็นทคีที่ยธิงที่
ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำ เอเสเคคียลยตอยถข้อยคททำเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำทคีที่ถถูกใหข้แกตเขทำ
3 และพระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าวยู่า "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงรวับประทานหนวังสดือมห้วนนทนซงนที่
เราไดห้ใหห้แกยู่เจห้า และบรรจปใหห้เตห็มทห้องของเจห้า" แลห้วขห้าพเจห้ากห็ไดห้รวับประทาน และเมดืที่อหนวังสดือมห้วน
นวันนอยยใยู่ นปากของขห้าพเจห้ากห็หวานเหมดือนนนนาผนนง เหมสือนยอหรน ‘กธิน’ หนนังสสือเลตมนนัรนทคีที่ถถูกใหข้แกตเขทำ
ในวธิวรณร 10:9-10 มนันกห็เปห็นเชตนนนัรนแกตเอเสเคคียลดข้วย มนันมคีรสหวทำนในปทำกของเขทำ ควทำมคธิดทคีที่นตทำ
เปห็นไปไดข้กคห็ สือวตทำขข้อควทำมเบสืรองตข้นนคีรของพระเจข้ทำมคีรสหวทำนแกตเขทำ พอชธิมคททำแรก เอเสเคคียลกห็พอใจ
กนับสธิที่งทคีที่เขทำไดข้อตทำนในหนนังสสือนนัรนทคีพที่ ระเจข้ทำประททำนใหข้แกตเขทำ ดถู เพลงสดรุดคี 19:10, 119:103
อสค 3:4-7

และพระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าวยู่า "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เจห้าจงไปยวัง

วงศร์วานอสิสราเอลและกลยู่าวถห้อยคนาของเราแกยู่เขา จทำกสวรรครซถึที่งเปห็นทคีๆที่ เอเสเคคียลยสืนในนธิมธิตนคีร
พระเจข้ทำทรงสนังที่ เขทำใหข้กลนับไปและไปยนังวงศรวทำนอธิสรทำเอลและเทศนทำถข้อยคททำตตทำงๆของพระองครแกต
พวกเขทำ (โปรดสนังเกตกทำรเนข้นยทรทำเรสือที่ งถต้อยคกาตตทำงๆของพระเจข้ทำ พระวจนะของพระเจข้ทำคสือยอดรวม
ของถต้อยคกาเหลตทำนนัรนทคีที่ไดข้รนับกทำรดลใจของพระเจข้ทำ)

5 เพราะเรามสิไดห้ใชห้เจห้าไปหาชนชาตสิททที่พยดภาษาตยู่างดห้าวและภาษาททที่พยดยาก แตยู่ใหห้ไปหาวงศร์
วานอสิสราเอล เอเสเคคียลไมตไดข้กทำท ลนังถถูกสต งไปหทำประชทำชนทคีที่มคคี ททำศนัพทรตตทำงดข้ทำวหรสือภทำษทำตตทำง
ประเทศ ตรงกนันขข้ทำม เอเสเคคียลกททำลนังถถูกใชข้ใหข้ไปหทำประชทำชทำตธิของเขทำเอง นนันที่ คสือ วงศรวทำน
อธิสรทำเอล
6 มสิใชยู่ใหห้ไปหาชนชาตสิทวันงหลายเปห็นอวันมากททที่พยดภาษาตยู่างดห้าวและภาษาททที่พยดยาก เปห็นคนา
ททที่เจห้าจะเขห้าใจไมยู่ไดห้ ททที่จรสิงถห้าเราใชห้เจห้าไปหาคนเชยู่นนวันน เขาทวันงหลายจะฟวังเจห้า ดข้วยคททำพถูดประชด
ประชนันอนันขมขสืที่น พระเจข้ทำทรงโศกเศรข้ทำพระทนัยทคีที่วทำต หทำกพระองครทรงใชข้เอเสเคคียลใหข้ไปหทำ
ประชทำชทำตธิหนถึที่งทคีที่เปห็นคนตตทำงดข้ทำวซถึที่งพถูดภทำษทำหนถึที่งทคีที่เขทำไมตเขข้ทำใจ คนเหลตทำนนัรนกห็คงฟนังขข้อควทำมของ
เขทำแลข้ว
7 แตยู่วงศร์วานอสิสราเอลจะไมยู่ยอมฟวังเจห้า เพราะเขาไมยู่ยอมฟวังเรา เพราะวยู่าวงศร์วาน
อสิสราเอลทวันงสสินนเปห็นคนหวัวแขห็งและจสิตใจดดืนอดนง เอเสเคคียลกททำลนังถถูกใชข้ใหข้ไปหทำประชทำชทำตธิของเขทำ
เอง – อธิสรทำเอล พวกเขทำเขข้ทำใจสธิที่งทคีผที่ ถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรจะกลตทำวไดข้อยถูแต ลข้วในระดนับภทำษทำศทำสตรร แตต
พวกเขทำจะไมตยอมตนัรงใจฟนัง แมข้กระทนังที่ ในยทำมเจอกทำรพธิพทำกษทำ อธิสรทำเอลกห็ยนังไมตยอมกลนับใจ
เหมสือนเดธิม ควทำมหมทำยของคททำทคีที่แปลเปห็น คนหวัวแขห็ง (ชาซาค เมทซาค) คสือ ‘หนข้ทำผทำกทคีที่แขห็งแรง’
– ขมถึงทถึงใสตพระเจข้ทำ พวกเขทำยนังมคีใจทคีแที่ ขห็งกระดข้ทำงตตอพระเจข้ทำของตนและบรรดทำผถูข้นททำสทำรของ
พระองครดข้วย เอเสเคคียลจถึงมคีงทำนรนับใชข้ทคีที่ยทำกลททำบทำกรอคอยอยถู ต
อสค 3:8-9

ดยเถสิด เราไดห้กระทนาใหห้หนห้าของเจห้าขมนงทนงตยู่อหนห้าของเขา และใหห้

หนห้าผากของเจห้าขนงขวังตยู่อหนห้าผากของเขา แมข้พวกยธิวจข้องเขมห็งและทททำขมถึงทถึงใสต เอเสเคคียล
พระเจข้ทำกห็ทรงสนัญญทำวตทำสทำยตทำของเขทำทคีที่จข้องเขมห็งใสต พวกเขทำจะแขห็งแรงยธิงที่ กวตทำ กลตทำวอคีกนนัยหนถึที่ง
แมข้งทำนรนับใชข้ทยคีที่ ทำกมทำกๆรอคอยอยถูเต บสืรองหนข้ทำ พระเจข้ทำกห็ทรงสนัญญทำวตทำจะประททำนพละกททำลนังแกตเอ
เสเคคียลเพสืที่อเอทำชนะกทำรตตอตข้ทำนนนัรน (วลคี “หนข้ทำผทำกขถึงขนัง” เปห็นกทำรเลตนคททำของคททำทคีที่แปลเปห็น คนหนว
แขป็ง ในขข้อทคีที่แลข้ว คททำทนัรงสองนนัรนแคตถถูกสลนับตททำแหนตงตรงนคีร)

9 เราไดห้กระทนาใหห้หนห้าผากของเจห้าแขห็งขวันอยยู่างเพชรททที่แขห็งกวยู่าหสินเหลห็กไฟ อยยู่ากลวัวเขา
เลย อยยู่าทห้อถอยเมดืที่อเหห็นหนห้าเขา เพราะเขาเปห็นวงศร์วานททที่มวักกบฏ" แมข้พวกเขทำอทำจขมถึงทถึงและ
จข้องเขมห็ง พระเจข้ทำกห็ทรงสนัญญทำวตทำจะทททำใหข้สทำยตทำของเอเสเคคียลทคีที่จข้องเขมห็งใสต พวกเขทำในกทำร
เทศนทำแขห็งยธิงที่ กวตทำหธินเหลห็กไฟ คททำวตทำ “เพชร” (adamant) กห็อทำจหมทำยถถึงเพชร (diamond) พระเจข้ทำ
ตรนัสวตทำพระองครจะทรงทททำใหข้พละกททำลนังแหตงกทำรอยถูตต ตอหนข้ทำของเอเสเคคียลแขห็งกวตทำหธินเหลห็กไฟ ดรุจ
เพชรเมห็ดหนถึที่งซถึงที่ กห็แขห็งยธิงที่ กวตทำอคีก ดนังนนัรน พระเจข้ทำจถึงทรงหนรุนใจเอเสเคคียลวตทำอยตทำกลนัวพวกเขทำและ
อยตทำขยทำด แมข้พวกเขทำ (นนันที่ คสือ อธิสรทำเอล) เปห็นคนมนักกบฏ เอเสเคคียลกห็จะมคีชนัยเหนสือพวกเขทำ
อสค 3:10-11

พระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าอทกวยู่า "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงรวับถห้อยคนา

ทวันงสสินนของเราททที่พยดกวับเจห้าไวห้ในใจของเจห้า และจงฟวังไวห้ดห้วยหยของเจห้า พระเจข้ทำจถึงทรงเตสือนสตธิเอเส
เคคียลใหข้ฟงนั สธิที่งทนัรงปวงทคีพที่ ระองครตรนัสและรนับมนันไวข้ในใจของเขทำ อคีกครนัรงทคีที่ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรถถูก
เรคียกวตทำบรุตรแหตงมนรุษยร โปรดสนังเกตอคีกครนัรงถถึงกทำรเนข้นยทรทำเรสือที่ งถต้อยคกาเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำ ถข้อยคททำ
เหลตทำนนัรนไดข้รนับกทำรดลใจและถถูกเกห็บรนักษทำไวข้แลข้ว!
11 ไปเถอะ เจห้าจงไปหาพวกททที่เปห็นเชลย คดือชนชาตสิของเจห้านวันน จงพยดกวับเขา และกลยู่าวแกยู่
เขาวยู่า `องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ' ถนงเขาจะฟวังหรดือปฏสิเสธไมยู่ฟวังกห็ชยู่างเถสิด" ผถูข้ทคีที่เอเส
เคคียลไดข้รนับคททำสนังที่ ใหข้ไปหทำคสือ พวกยธิวทคีที่ตกเปห็นเชลยอยถูใต นบทำบธิโลน – “ชนชทำตธิของเจข้ทำนนัรน” งทำนรนับ
ใชข้ของเอเสเคคียลคสือ กทำรไปพถูดกนับพวกเขทำและบอกพวกเขทำถถึงถต้อยคกาเหลตทำนนัรนจทำกพระเจข้ทำ
นอกจทำกนคีร เอเสเคคียลยนังถถูกสนังที่ ใหข้ไปเทศนทำแกตพวกเขทำไมตวทำต พวกเขทำจะฟนังหรสือเมธินเขทำกห็ตทำม ไมตวทำต
จะยนังไง เอเสเคคียลจะตข้องไปเทศนทำเชตนนนัรน
อสค 3:12-14

พระวสิญญาณจนงยกขห้าพเจห้าขนนน และขห้าพเจห้ากห็ไดห้ยสินเสทยงกระหนที่มอยยยู่

ขห้างหลวังขห้าพเจห้าวยู่า "จงสรรเสรสิญแดยู่สงยู่าราศทของพระเยโฮวาหร์ซนที่งขนนน มาจากสถานททที่ของ
พระองคร์" เหห็นไดข้ชดนั วตทำนธิมตธิ ทคีที่เอเสเคคียลไดข้เหห็นกตอนหนข้ทำนนัรนกททำลนังจะปธิดฉทำกลงแลข้ว ขณะเขทำ
กททำลนังถถูกพทำออกไปจทำกตตอเบสืรองพระพนักตรรพระเจข้ทำในนธิมตธิ ทคีที่เขทำไดข้เหห็นแลข้ว เขทำกห็ไดข้ยธินเสคียง
กระหถึที่มใหญตโต (หรสือกทำรเคลสืที่อนไหว) และจทำกเสคียงกระหถึที่มนนัรนมคีเสคียงหนถึงที่ รข้องออกมทำวตทำ “จง

สรรเสรธิญแดตสงตทำรทำศคีของพระเยโฮวทำหรซถึที่งขถึรนมทำจทำกสถทำนทคีที่ของพระองคร” สถทำนทคีที่นร นันคสือบนัลลนังกร
ของพระเจข้ทำซถึที่งถถูกพรรณนทำถถึงในบททคีที่ 1 เสคียงจทำกสวรรครนร นัน (อทำจเปห็นของอนัครเทวทถูตทำธธิบดคีองคร
หนถึที่ง) จถึงทถูลขอพระพรแกตสงตทำรทำศคีของพระเจข้ทำในสถทำนทคีที่แหตงสวรรครของมนัน
13 และขห้าพเจห้าไดห้ยสินเสทยงปทกสสิงที่ ททที่มทชทวสิตอยยยู่ททที่ถยกตห้องกวัน และเสทยงวงลห้อขห้างๆสสิงที่ ททที่มทชทวสิต
อยยยู่นนวัน เปห็นเสทยงกระหนที่ม ขณะเอเสเคคียลกททำลนังถถูกพทำตนัวกลนับมทำยนังสภทำพปกตธิของตนบนแผตนดธิน
โลก เขทำกห็ไดข้ยนธิ เสคียงปคีกของสธิที่งมคีชคีวตธิ ทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนนัรนทคีที่อยถูรต อบบนัลลนังกรของพระเจข้ทำและ
ยทำนพทำหนะทรงกลมของพวกมนัน โดยทนัรงหมดนคีรเปห็นเหมสือนเสคียงดนังสนนันที่
14 พระวสิญญาณกห็ยกขห้าพเจห้าขนนนและพาขห้าพเจห้าไป ขห้าพเจห้ากห็ไปดห้วยความขมขดืนที่ ใจ
ขห้าพเจห้าเดดือดรห้อน พระหวัตถร์ของพระเยโฮวาหร์กห็หนวักอยยบยู่ นขห้าพเจห้า พระวธิญญทำณของพระเจข้ทำจถึง
ทรงพทำเอเสเคคียลกลนับมทำ หทำกไมตใชตในรต ทำงกทำยกห็ในจธิตวธิญญทำณและควทำมคธิดอยตทำงแนตนอน นนันที่ คสือ
กลนับมทำยนังทคีๆที่ เขทำอยถูตต อนทคีที่นธิมตธิ นคีรเรธิที่มตข้น เมสือที่ เอเสเคคียลกลนับมทำยนังสภทำพปกตธิ เขทำกห็ไปในควทำม
ขมขสืที่น – อทำจเพรทำะกทำรรนับรถูทข้ คีที่เขทำรถูวข้ ทำต กททำลนังรอคอยงทำนรนับใชข้ทจคีที่ ะมทำของเขทำ เขทำรถูข้สถึกปนัที่นปตวนในจธิต
วธิญญทำณอยตทำงมทำกดข้วย แมข้กระนนัรน พระหนัตถรขององครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำกห็แขห็งแรงอยถูบต นเขทำโดยใหข้พละ
กททำลนังแกตเขทำ เหห็นไดข้ชนัดวตทำตอนนคีรเอเสเคคียลกลนับมทำยนังทคีๆที่ เขทำอยถูแต ลข้วขข้ทำงแมตนร ททำเคบทำรรตอนทคีที่พระเจข้ทำ
ทรงพทำเขทำขถึรนไปยนังสวรรครในตอนแรกนนัรน
อสค 3:15

ขห้าพเจห้าจนงมาถนงพวกททที่เปห็นเชลยททที่เทลอาบสิบ ผยทห้ ทที่อาศวัยอยยทยู่ ทที่รสิมแมยู่

นนนาเคบารร์ และททที่ททที่เขานวัที่งอยยยู่ขห้าพเจห้ากห็นวัที่งอยยยู่ และยวังคงอยยยู่อยยู่างมนนซนมทยู่ามกลางเขาเจห็ดววัน เอเสเคคี
ยลจถึงเดธินททำงไปยนังหมถูตบข้ทำนแหตงหนถึงที่ ของพวกทคีที่กระจนัดกระจทำยไปนนัรนรธิมแมตนร ททำเคบทำรรซถึที่งมคีชสืที่อวตทำ
เทลอาบหิบ (นคีอที่ ยถูใต นเคลเดคียดข้ทำนทธิศตะวนันออกเฉคียงใตข้ ไมตไกลจทำกอตทำวเปอรรเซคีย) นตทำสนใจทคีที่วทำต นคร
เทลอทำวคีฟในปนัจจรุบนันเปห็นชสืที่อเดคียวกนันในภทำษทำฮคีบรถูและหมทำยควทำมวตทำ ‘นครแหตงสคีเขคียว’ พอไปถถึง
ในนธิคมนคีรของพวกทคีที่ตกเปห็นเชลย เอเสเคคียลกห็นนังที่ ลงในทคีที่ๆเพสือที่ นรต วมชทำตธิของเขทำนนังที่ เขทำจถึงอยถูตต ตอไป
ทคีที่นนันที่ อยตทำงตกตะลถึงเปห็นเวลทำหนถึที่งสนัปดทำหรเตห็มๆ เหห็นไดข้ชดนั วตทำเขทำขนลรุกขนพองกนับสภทำพฝตทำย
วธิญญทำณของพวกทคีที่ตกเปห็นเชลย ในกทำรนนังที่ อยถูทต ตทำมกลทำงพวกเขทำเปห็นเวลทำหนถึงที่ สนัปดทำหรเตห็มๆ เหห็น

ไดข้ชนัดวตทำเอเสเคคียลรนับรถูข้ไดข้ถงถึ ทนัศนคตธิของพวกเขทำทคีที่มคีตตอพระเยโฮวทำหร หทำกเขทำไมตไดข้มองออก
ทนัศนคตธิฝตทำยวธิญญทำณของชนชทำตธิของเขทำกตอนเหห็นนธิมธิตนนัรน เขทำกห็มองมนันออกในตอนนคีรอยตทำง
แนตนอน และเขทำตกใจกลนัวเพรทำะสธิที่งทคีที่เขทำมองออก
อสค 3:16-19

ตยู่อมาพอสสินนเจห็ดววัน พระวจนะแหยู่งพระเยโฮวาหร์กห็มาถนงขห้าพเจห้าวยู่า

หลนังจทำกไดข้อทำศนัยอยถูใต นหมถูตบข้ทำนนคีรของพวกยธิวทคีที่ตกเปห็นเชลย พระวจนะขององครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำกห็มทำ
ถถึงเอเสเคคียลพรข้อมกนับคททำสนังที่ ตตอไปนคีร
17 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เราไดห้กระทนาใหห้เจห้าเปห็นยามเฝห้าวงศร์วานอสิสราเอล เจห้าไดห้ยสิน
ถห้อยคนาจากปากของเราเมดืที่อไร เจห้าจงกลยู่าวคนาตวักเตดือนเขาจากเรา พระเจข้ทำทรงประกทำศแกตผถูข้รนับใชข้
ของพระองครเรสืที่องบทบทำทใหมตของเขทำทคีที่มคีตตออธิสรทำเอล ทนัรงแกตคนเหลตทำนนัรนทคีที่ตกเปห็นเชลยอยถูแต ละแกต
คนเหลตทำนนัรนทคียที่ นังอยถูใต นแผตนดธินนนัรน เขทำจะเปห็นยทำมเฝข้ทำคนหนถึงที่ – ผถูข้ทคีที่เตสือนถถึงภนัยอนันตรทำยทคีที่ใกลข้เขข้ทำ
มทำ พระเจข้ทำจถึงทรงสนังที่ เอเสเคคียลใหข้ฟงนั สธิที่งทคีพที่ ระองครจะตรนัสและใหข้เขทำไปเตสือนอธิสรทำเอลตตอถถึงเรสืที่อง
นนัรน
18 ถห้าเราจะบอกแกยู่คนชวัที่ววยู่า `เจห้าจะตห้องตายแนยู่ๆ' และเจห้าไมยู่ตวักเตดือนเขาหรดือกลยู่าวเตดือน
คนชวัวที่ ใหห้ละทสินงทางชวัที่วของตนเสทย เพดืที่อจะชยู่วยชทวตสิ เขาใหห้รอด คนชวัที่วนวันน จะตายเพราะความชวัที่วชห้า
ของเขา แตยู่เราจะเรทยกรห้องโลหสิตของเขาจากมดือของเจห้า พระเจข้ทำทรงใชข้ภทำพเปรคียบหนถึงที่ ซถึที่งเอเสเคคี
ยลเขข้ทำใจอยตทำงชนัดเจน ยทำมเฝข้ทำคนใดทคีที่เหห็นภนัยอนันตรทำยใกลข้เขข้ทำมทำยนังนครหนถึที่งและไมตเตสือนชทำวนคร
นนัรนถถึงภนัยดนังกลตทำวจะตข้องรนับผธิดชอบและถถูกลงโทษถถึงตทำย เชตนเดคียวกนัน พระเจข้ทำทรงแจข้งเอเสเคคียล
ใหข้ทรทำบวตทำเขทำจะตข้องใหข้กทำรตตอพระเจข้ทำหทำกเขทำไมตเตสือนอธิสรทำเอลทคีที่ชนัวที่ ชข้ทำถถึงกทำรพธิพทำกษทำทคีที่จะมทำ
นนัรน ควทำมเหมสือนกนันกนับครธิสเตคียนทนัรงหลทำยในปนัจจรุบนันและหนข้ทำทคีที่ของพวกเขทำทคีที่จะทททำใหข้พระมหทำ
บนัญชทำสททำเรห็จกห็ชนัดเจนเหลสือเกธิน เรทำมคีหนข้ทำทคีที่ในกทำรเตสือนคนบทำปทนัรงหลทำยถถึงชะตทำกรรมของพวก
เขทำ กทำรเพธิกเฉยหนข้ทำทคีที่นร คีคสือกทำรเชธิญกทำรพธิพทำกษทำใหข้มทำตกบนตนัวเรทำเอง ดถู สรุภทำษธิต 24:11-12
19 แตยู่ถห้าเจห้าไดห้ตวักเตดือนคนชวัวที่ และเขามสิไดห้หวันกลวับจากความชวัที่วของเขา หรดือจากทางชวัที่ว
ของเขา เขาจะตายเพราะความชวัที่วชห้าของเขา แตยู่เจห้าจะไดห้ชยู่วยชทวสิตของเจห้าใหห้รอดพห้นมาไดห้

พระเจข้ทำสนังที่ เอเสเคคียลตตอไปอคีกวตทำถข้ทำเขทำเตสือนอธิสรทำเอลทคีที่ชนัวที่ และพวกเขทำเพธิกเฉยคททำเตสือนของเขทำ
พวกเขทำกห็จะตทำยในควทำมบทำปของพวกเขทำเอง อยตทำงไรกห็ตทำม เอเสเคคียลไดข้ปฏธิบนัตธิตทำมหนข้ทำทคีขที่ อง
ตนแลข้วและจะไมตตข้องรนับผธิดชอบเรสือที่ งนนัรน
อสค 3:20-21

อทกประการหนนที่ง ถห้าคนชอบธรรมหวันกลวับจากความชอบธรรม

ของเขา และไดห้กระทนาความชวัที่วชห้า และเราวางสสิที่งททที่สะดปดไวห้ตรงหนห้าเขา เขาจะตห้องตาย เพราะวยู่า
เจห้ามสิไดห้ตวักเตดือนเขา เขาจะตายเพราะบาปของเขา และจะไมยู่มทใครจดจนาการกระทนาอวันชอบธรรม
ของเขาไวห้เลย แตยู่เราจะเรทยกรห้องโลหสิตของเขาจากมดือของเจห้า
พระเจข้ทำทรงพรรณนทำอคีกสถทำนกทำรณรหนถึที่งซถึที่งคนชอบธรรมคนหนถึที่งไปทททำบทำป (ควทำมชอบ
ธรรมตรงนคีรไมตไดข้ถถูกใชข้ในควทำมหมทำยของพระคนัมภคีรรใหมตในเรสืที่องกทำรถถูกนนับวตทำเปห็นคนชอบธรรม
แตตหมทำยถถึงกทำรทททำสธิที่งทคีที่ถถูกตข้องในแตตละวนัน) เมสือที่ คนเชตนนนัรนไปทททำบทำปและพระเจข้ทำทรงจนัดกทำรกนับ
เขทำจนเขทำตทำย มนันจะเปห็นเพรทำะควทำมบทำปของเขทำเอง แตตถข้ทำเอเสเคคียลไมตเตสือนคนเชตนนนัรน ควทำมผธิด
ของควทำมบทำปของชทำยผถูข้นร นันจะถถูกเรคียกเอทำจทำกเอเสเคคียล คททำพรรณนทำนคีรเปห็นเรสือที่ งเลตทำเปรคียบเทคียบทคีที่
ชนัดเจนเกคีที่ยวกนับอธิสรทำเอล พวกเขทำเคยเปห็นประชทำชทำตธิหนถึที่งทคีที่ชอบธรรมแตตกไห็ ปทททำบทำป โดยยนัวที่ ยรุพ
ระเจข้ทำใหข้นททำควทำมตทำยมทำสถูตประชทำชทำตธินร นันโดยกทำรถถูกกวทำดตข้อนไปเปห็นเชลย แตตเมสืที่อผถูข้พยทำกรณรคน
หนถึที่งของพระเจข้ทำไมตสตงมอบขข้อควทำมของพระเจข้ทำทคีที่เปห็นคททำเตสือน ผถูข้พยทำกรณรคนนนัรนกห็จะตข้องใหข้กทำร
ตตอพระเจข้ทำ เอเสเคคียลเขข้ทำใจประเดห็นนคีรอยตทำงแนตนอน
21 แตยู่ถห้าเจห้าไดห้ตวักเตดือนคนชอบธรรมไมยู่ใหห้กระทนาบาปและเขามสิไดห้กระทนาบาป เขาจะมท
ชทวสิตอยยไยู่ ดห้แนยู่ เพราะเขารวับคนาตวักเตดือน และเจห้ากห็ไดห้ชยู่วยชทวสิตของเจห้าใหห้รอดพห้นมาไดห้ " เรสือที่ งเลตทำ
เปรคียบเทคียบซถึงที่ ถถูกเรธิที่มตข้นในขข้อทคีที่แลข้วดททำเนธินตตอไป ถข้ทำเอเสเคคียลเตสือนคนชอบธรรมคนหนถึงที่
(ประชทำชทำตธิหนถึที่ง) เขทำกห็ทททำใหข้ตนัวเองพข้นจทำกกทำรตข้องรนับผธิดชอบนนัรนแลข้ว ถข้ทำคนชอบธรรมดนังกลตทำว
หลคีกเลคีที่ยงควทำมบทำป พระเจข้ทำกห็จะไมตพพธิ ทำกษทำโทษเขทำ
อสค 3:22-23

ณ ททที่นนวัที่ พระหวัตถร์แหยู่งพระเยโฮวาหร์ไดห้มาอยยยู่เหนดือขห้าพเจห้า และ

พระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าวยู่า "จงลปกขนนนออกไปยวังททที่ราบ และเราจะพยดกวับเจห้าททที่นวัที่น" โปรดสนังเกต

กตอนเลยวตทำเอเสเคคียลกลตทำวถถึงพระหนัตถรขององครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำวตทำอยถูบต นเขทำอคีกแลข้ว – ทคีที่นนันที่ ซถึที่งเปห็น
สถทำนทคีที่ๆพระเจข้ทำไดข้พทำเขทำไป พระหนัตถรแหตงฤทธธิธเดช กทำรอวยพรและกทำรทรงนททำของพระเจข้ทำอยถู ต
บนเอเสเคคียลผถูข้รนับใชข้ของพระองคร ขณะอยถูทต คีที่เทลอทำบธิบ พระเจข้ทำกห็สงนัที่ เขทำใหข้ไปยนังทคีรนึ่ าบนนัรน แมข้มธิไดข้
ถถูกพรรณนทำไวข้ นคีกที่ อห็ ทำจหมทำยถถึงทคีรที่ ทำบเหลตทำนนัรนแหตงเคลเดคียซถึที่งนตทำจะอยถูทต ทำงทธิศตะวนันตกเฉคียงเหนสือ
ไปสถูตนครบทำบธิโลน กลตทำวอคีกนนัยหนถึที่ง เอเสเคคียลไดข้รนับคททำสนังที่ ใหข้ไปยนังอคีกสถทำนทคีที่หนถึที่งในมณฑลแหตง
บทำบธิโลเนคีย
23 ดวังนวันนขห้าพเจห้าจนงลปกขนนนออกไปยวังททที่ราบ และดยเถสิด สงยู่าราศทของพระเยโฮวาหร์กห็อยยทยู่ ทที่นวัที่น
อยยู่างเดทยวกวับสงยู่าราศทซนที่งขห้าพเจห้าไดห้เหห็นททที่รสิมแมยู่นนาเคบารร์ และขห้าพเจห้ากห็ซบหนห้าลงถนงดสิน ณ
สถทำนทคีที่แหตงใหมตนร คี เอเสเคคียลเหห็นสงตทำรทำศคีของพระเจข้ทำเหมสือนทคีที่เขทำไดข้เหห็นในนธิมธิตนนัรนขข้ทำงแมตนร ททำเค
บทำรรกตอนหนข้ทำนคีร ไมตมกคี ทำรบอกชนัดเจนวตทำทททำไมพระเจข้ทำถถึงทรงเปธิดเผยพระองครเองเชตนนนัรนอคีกครนัรง
แตตในสถทำนทคีที่ๆแตกตตทำงไปจทำกเดธิม พระเจข้ทำทรงเปธิดเผยสงตทำรทำศคีของพระองครอกคี ครนัรงแกตผถูข้รนับใชข้
ของพระองคร อทำจเปห็นไดข้วทำต พระเจข้ทำทรงทททำแบบนคีรซร ทำท เพสืที่อยสืนยนันแกตเอเสเคคียลถถึงสธิที่งทคีที่เขทำไดข้เหห็นกตอน
หนข้ทำนนัรน เกรงวตทำเขทำจะคธิดวตทำเขทำแคตมคคี วทำมฝนันทคีที่ผธิดธรรมดทำ พระเจข้ทำจถึงอทำจทรงยสืนยนันซทรทำแกตเอเสเคคี
ยลถถึงสงตทำรทำศคีแบบพระเจข้ทำของพระองคร ในกทำรไดข้เหห็นสงตทำรทำศคีของพระเจข้ทำ เอเสเคคียลจถึงซบหนข้ทำ
ลงถถึงดธินเหมสือนทคีที่เขทำไดข้เหห็นนธิมธิตแรกนนัรน ดถู 1:28 รวมถถึงกธิจกทำร 9:4 และวธิวรณร 1:17
อสค 3:24-25

แตยู่พระวสิญญาณไดห้เสดห็จเขห้าในขห้าพเจห้ากระทนาใหห้ขห้าพเจห้ายดืนขนนน

และพระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้า และทรงบอกขห้าพเจห้าวยู่า "จงไป ขวังตวัวเจห้าไวห้ภายในเรดือนของเจห้า ใน
รถูปแบบทคีคที่ ลข้ทำยกนันอยตทำงนตทำทถึที่งกนับเอเสเคคียล 2:2 พระวธิญญทำณของพระเจข้ทำเสดห็จเขข้ทำในตนัว (นนันที่ คสือ
สถธิตอยถูภต ทำยในแบบชนัวที่ ครทำว) ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรและทททำใหข้เขทำกลนับลรุกขถึรนยสืนอคีก เอเสเคคียลจถึงถถูกสนังที่
ใหข้กลนับบข้ทำนไปยนังเรสือนของเขทำและขนังตนัวเองอยถูใต นนนัรน (บข้ทำนของเขทำอยถูทต คีที่ไหนนนัรนไมตไดข้ถถูกเปธิดเผย
แมข้มนันอทำจอยถูทต คีที่ไหนสนักแหตงในอทำณทำบรธิเวณของแมตนร ททำเคบทำรร)
25 เจห้า โอ บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย ดยเถสิด เขาจะเอาเชดือกพวันเจห้า และผยกมวัดเจห้าไวห้ดห้วยเชดือกนวันน
เจห้าจนงออกไปทยู่ามกลางเขาไมยู่ไดห้ (พวก)เขาทคีวที่ ทำต นคีรไมตไดข้ถถูกนธิยทำมอยตทำงชนัดเจน แตตอทำจเปห็นพวกยธิว

มนักกบฏซถึที่งตกเปห็นเชลยทคีที่เอเสเคคียลถถูกใชข้ใหข้ไปหทำ ในกทำลอนันเหมทำะสม พระเจข้ทำทรงเตสือนผถูข้รนับใชข้
ของพระองครวทำต เหลตทำศนัตรถูของเขทำจะตตอตข้ทำนขข้อควทำมและงทำนรนับใชข้ของเขทำ ควทำมหมทำยตรงตนัวคสือ
กทำรถถูกมนัดดข้วยเชสือก นนันที่ อทำจเปห็นไปไดข้ หรสือมนันอทำจหมทำยถถึงกทำรตตอตข้ทำนเอเสเคคียลในฝตทำยวธิญญทำณ
ไมตวทำต กรณคีใด ควทำมคธิดทคียที่ ธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรจะเผชธิญกทำรตตอตข้ทำนอยตทำงแขห็งขนันใน
งทำนรนับใชข้ของเขทำ
อสค 3:26-27

และเราจะกระทนาใหห้ลสินนของเจห้าตสิดกวับเพดานปากของเจห้า ดวังนวันน

เจห้าจะเปห็นใบห้ ไมยู่สามารถวยู่ากลยู่าวเขาไดห้ เพราะวยู่าเขาทวันงหลายเปห็นวงศร์วานททที่มวักกบฏ ในกทำรตอบ
สนองตตอกทำรตตอตข้ทำนของพวกศนัตรถูของเอเสเคคียลทคีที่มคีตตอเขทำ พระเจข้ทำจะไมตตรนัสผตทำนผถูข้พยทำกรณรทตทำน
นคีรชนัวที่ ระยะเวลทำหนถึที่ง John Gill เขคียนไวข้วทำต “ซถึงที่ ไมตควรถถูกเขข้ทำใจแบบตรงตนัว รทำวกนับวตทำเขทำถถูกทททำใหข้
เปห็นใบข้ไปจรธิงๆ เหมสือนอยตทำงทคีที่เศคทำรธิยทำหรเปห็น ดถู เอเสเคคียล 4:9, 14 แตตควทำมเงคียบเชตนนนัรนจะถถูกสนังที่
แกตเขทำโดยองครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำ จนเขทำจะเปห็นเหมสือนรทำวกนับวตทำลธินร ของเขทำเกทำะตธิดกนับเพดทำนปทำกของ
เขทำ เหมสือนกนับทคีที่ Kimchi ตคีควทำมไวข้ และรทำวกนับวตทำเขทำเปห็นคนใบข้” ในรถูปแบบทคีที่อทำจทคีที่เปห็นททำงกลนับ
กนันของคททำสทำปแชตงแหตงควทำมหถูหนวกและควทำมตทำบอดซถึที่งถถูกประกทำศโดยอธิสยทำหรตตอสถูข้อธิสรทำเอล
ในอธิสยทำหร 6:9-10 พระเจข้ทำกลนับทรงหนตวงเหนคีที่ยวเอเสเคคียลมธิใหข้เทศนทำแกตพวกยธิวทคีมที่ นักกบฏแหตง
มณฑลนนัรนชนัวที่ ระยะเวลทำหนถึที่ง
27 แตยู่เมดืที่อเราพยดกวับเจห้า เราจะใหห้เจห้าหายใบห้ และเจห้าจะกลยู่าวแกยู่เขาทวันงหลายวยู่า `องคร์พระผยห้
เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า' ผยห้ททที่จะฟวังกห็ใหห้เขาไดห้ฟวัง และผยห้ททที่จะปฏสิเสธไมยู่ฟวังกห็ใหห้เขาปฏสิเสธ
เพราะเขาทวันงหลายเปห็นวงศร์วานททที่มวักกบฏ" อยตทำงไรกห็ตทำมวนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ พระเจข้ทำจะตรนัสแกต
และผตทำนททำงเอเสเคคียล สททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทคีที่ยอมฟนัง (ซถึที่งนข้อยคนจะฟนัง) พระเจข้ทำกห็ตรนัสวตทำ ใหข้พวก
เขทำฟนัง สททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทคีไที่ มตยอมฟนัง พวกเขทำกห็ควรหยรุดจทำกกทำรกบฏของพวกเขทำตตอพระเจข้ทำ
อธิสรทำเอลกระทนังที่ ในยทำมตกเปห็นเชลยกห็ยงนั กบฏอยถูเต หมสือนเดธิม แมข้พระเจข้ทำทรงตคีสอนอยตทำงหนนักแลข้ว
ในกทำรกวทำดตข้อนพวกเขทำไปจทำกแผตนดธินของพวกเขทำ พวกเขทำกห็ยนังอยถูใต นสภทำพกบฏฝตทำยวธิญญทำณ
เหมสือนเดธิม

*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 4: เนคืนั้อหาสล่วนทคีนึ่เปป็นบทนกาของหนนงสคือเลล่มนคีเนั้ สรป็จสหินั้นลงแลต้ว
คราวนคีนั้คกาพยากรณศ์ของหนนงสคือเลล่มนคีนั้เรหิมนึ่ ตต้นอยล่างจรหิงจนงแลต้ว ใจความหลนกของบทนคีคนั้ คือ หมาย
สกาคนญของแผล่นกระเบคืนั้อง (ดหินเหนคียว) นนนนั้ มนนกลล่าวอยล่างเจาะจงถนงการลต้อมกรปุงเยรถูซาเลป็มในขต้อ
1-8 และการกนนดารอาหารทคีนึ่ชาวกรปุงนนนนั้ จะเผชหิญในขต้อ 9-17 คกาพยากรณศ์นเคีนั้ รหินึ่มตต้นดต้วยบทเรคียน
หนนนึ่งทคีนึ่ใชต้แผล่นกระเบคืนั้องดหินเหนคียวอนนหนนงนึ่ เปป็นวนตถปุประกอบ
อสค 4:1-2

"เจห้า บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เจห้าจงเอากห้อนอสิฐมาวางไวห้ขห้างหนห้าเจห้า

และแกะรย ปเมดืองหนนที่งไวห้บนนวันนคดือนครเยรยซาเลห็ม คททำทคีที่แปลเปห็น แผยู่นกระเบดือน ง (เลเบนาหศ์) มนักถถูก
แปลเปห็น ‘กข้อนอธิฐ’ นคีที่หมทำยถถึงวนัสดรุกตอสรข้ทำงทคีที่เปห็นดธินเผทำ ไมตวทำต จะเปห็นกข้อนอธิฐหรสือแผตนกระเบสืรอง
เอเสเคคียลกห็ไดข้รนับคททำสนังที่ ใหข้เอทำวนัตถรุนร นนั ไปตนัรงอยถูตต รงหนข้ทำเขทำ จทำกนนัรนกห็วทำดภทำพทคีเที่ ปห็นตนัวแทนของ
กรรุงเยรถูซทำเลห็มลงบนมนัน คนบทำบธิโลนสมนัยโบรทำณมนักเขคียน ‘อนักษรคถูนฟธิ อรรม’ ลงบนแผตนจทำรถึกดธิน
เหนคียวเชตนนนัรนกตอนทคีพที่ วกมนันถถูกตทำกใหข้แหข้งและแขห็งตนัว นนันที่ อทำจเปห็นสธิที่งทคีที่ถถูกหมทำยถถึงตรงนคีร
2 จงลห้อมนครนวันน ไวห้และกยู่อกนาแพงลห้อมไวห้รอบนครนวันนดห้วย และกยู่อเชสิงเทสินไวห้สห้นย ครนวันน
และตวันงคยู่ายรอบนครไวห้ และตวันงเครดืที่องทะลวงกนาแพงไวห้รอบนคร บนแผตนกระเบสืรอง (หรสือกข้อนอธิฐ
หรสือแผตนจทำรถึกนนัรน) เอเสเคคียลยนังถถูกสนังที่ ใหข้แสดงภทำพกทำรสถูข้รบบนมนันดข้วย กทำรลข้อมกรรุง พรข้อมกนับ
กททำแพงลข้อม เชธิงเทธินและคตทำยทหทำรจะตข้องถถูกแสดงบนแผตนจทำรถึกดธินเหนคียวอนันนนัรนโดยเอเสเคคียล
สธิที่งทคีที่คตอยๆถถูกเผยคสือ กทำรพรรณนทำใหข้เหห็นภทำพกทำรลข้อมกรรุงเยรถูซทำเลห็มครนัรงสรุดทข้ทำย (เรทำควรระลถึก
วตทำเอเสเคคียลเขคียนจทำกภทำยในบทำบธิโลนและกตอนกทำรลตมสลทำยในทคีที่สรุดของเยรถูซทำเลห็ม) ตรงนคีรคสือคททำ
พยทำกรณรทคีที่เปห็นภทำพชนัดเจนเกคีที่ยวกนับกทำรลตมสลทำยในทคีที่สรุดของเยรถูซทำเลห็มทคีที่ใกลข้เขข้ทำมทำ
อสค 4:3-4

จงหากระทะเหลห็กมา และวางกระทะเหลห็กนวันนตยู่างเปห็นกนาแพง

เหลห็กระหวยู่างเจห้ากวับนครนวันน และเจห้าจงหวันหนห้าสยนยู่ ครนวันน ใหห้นครนวันนถยกลห้อม แลห้วเจห้าจงกระชวับ
การลห้อมเขห้าไป นทที่เปห็นหมายสนาควัญสนาหรวับวงศร์วานอสิสราเอล จทำกนนัรนเอเสเคคียลถถูกสนังที่ ใหข้เอทำกระทะ
เหลห็กมทำและตนัรงมนันระหวตทำงตนัวเขทำเองกนับภทำพแสดงแทนกรรุงเยรถูซทำเลห็มบนแผตนจทำรถึกดธินเหนคียว

ของเขทำ กระทะเหลห็กนคีรอทำจเปห็นสนัญลนักษณรแสดงถถึงควทำมแขห็งกระดข้ทำงของใจของอธิสรทำเอลและสคี
ของมนันแสดงถถึงควทำมดททำมสืดแหตงควทำมบทำปของพวกเขทำ เอเสเคคียลจถึงเปห็นตนัวแทนของพระเจข้ทำและ
กทำรทคีที่ควทำมบทำปทนัรงหลทำยของอธิสรทำเอลไดข้แยกออกระหวตทำงพวกเขทำกนับพระองคร ผลลนัพธรกคห็ สือกทำร
ลข้อมกรรุงเยรถูซทำเลห็มครนัรงสรุดทข้ทำยทคีที่ใกลข้เขข้ทำมทำโดยบทำบธิโลน หมทำยสททำคนัญนนัรนเหห็นไดข้ชนัดวตทำควทำมบทำป
ของอธิสรทำเอลไดข้นททำกทำรถถูกทททำลทำยครนัรงสรุดทข้ทำยมทำสถูตพวกเขทำ ทนัรงหมดนคีรเหห็นไดข้ชดนั วตทำถถูกออกแบบมทำ
เพสืที่อเปห็นหมายสกาคนญอยตทำงหนถึงที่ แกตวงศรวทำนอธิสรทำเอล ดถู 1 โครธินธร 1:22
4 แลห้วเจห้าจงนอนตะแคงขห้างซห้ายและเราจะวางความชวัที่วชห้าแหยู่งวงศร์วานอสิสราเอลไวห้เหนดือ
เจห้า เจห้านอนทวับอยยกยู่ ทที่ววัน เจห้าจะแบกความชวัที่วชห้าของนครนวันนเทยู่านวันนววัน บทำงคนกลตทำวหทำวตทำกทำรทคีที่เอ
เสเคคียลนอนตะแคงขข้ทำงนนัรนเปห็นในนธิมธิตหนถึที่ง อยตทำงไรกห็ตทำม ดถูเหมสือนเหห็นไดข้ชนัดวตทำนคีที่เปห็นกทำรกระ
ทททำจรธิงๆโดยมคีคตทำเชธิงสนัญลนักษณร มคีกทำรแสดงใหข้เหห็นควทำมแตกตตทำงในเนสืรอควทำมทคีที่ตทำมมทำระหวตทำง
วงศรวทำนอธิสรทำเอลกนับวงศรวทำนยถูดทำหร ขณะนอนตะแคงโดยหนันหนข้ทำไปททำงทธิศเหนสือ ผถูข้พยทำกรณร
ทตทำนนคีรกจห็ ะกททำลนังมองไปยนังทธิศเหนสือและดนังนนัรนจถึงหนันไปททำงวงศรวทำนอธิสรทำเอล (นนันที่ คสือ อทำณทำจนักร
ฝตทำยเหนสือ) ควทำมบทำปของพวกเขทำจถึงถถูกหมทำยเหตรุไวข้ ควทำมชนัวที่ ชข้ทำของอธิสรทำเอลเหห็นไดข้ชนัดวตทำจะถถูก
วทำงลงบนแผตนจทำรถึกดธินเหนคียวทคีที่ถถูกบรรยทำยไวข้ขข้ทำงบนหรสือนตทำจะบนกระทะเหลห็กอนันนนัรน ประเดห็น
ทคีที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำ ควทำมบทำปของอธิสรทำเอลแยกออกระหวตทำงพวกเขทำกนับพระเจข้ทำของพวกเขทำ
ระยะเวลทำของบทเรคียนทคีที่ใชข้วตนั ถรุนร คีจะถถูกนธิยทำมในขข้อถนัดไป
อสค 4:5-6

เพราะเราไดห้กนาหนดววันใหห้แกยู่เจห้าแลห้ว คดือสามรห้อยเกห้าสสิบววันเทยู่ากวับ

จนานวนปทแหยู่งความชวัที่วชห้าของเขา เจห้าจะตห้องแบกความชวัที่วชห้าของวงศร์วานอสิสราเอลนานเทยู่านวันน
ตอนทข้ทำยของขข้อ 6 กลตทำวชนัดเจนวตทำวนันเหลตทำนคีรเปห็นตนัวแทนของเวลทำหลทำยปคี หลทำยวธิธคีไดข้ถถูกนททำเสนอ
เพสืที่อคททำนวณเวลทำ 390 ปคีของควทำมบทำปของอธิสรทำเอล บทำงทคีวธิธคีทคีที่ดคีทคีที่สรุดกห็คสือวตทำ มคีเวลทำประมทำณ 390
ปคีตร นังแตตกทำรแบตงออกเปห็นสองสต วนของอทำณทำจนักรนนัรนภทำยใตข้เยโรโบอนัมและรถูปลถูกวนัวทองคททำทนัรง
สองนนัรนจนถถึงกทำรทททำลทำยกรรุงเยรถูซทำเลห็มครนัรงสรุดทข้ทำยโดยบทำบธิโลน ควทำมชนัวที่ ชข้ทำสททำคนัญของวงศรวทำน
อธิสรทำเอล (นนันที่ คสือ อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือ) คสือควทำมบทำปในเรสือที่ งรถูปลถูกวนัวทองคททำทนัรงสองนนัรน เอเสเคคี
ยลจะตข้อง (ผตทำนททำงบทเรคียนทคีที่ใชข้วนัตถรุประกอบ) แสดงสนัญลนักษณรของควทำมบทำปนนัรน เรทำไมตควร

อนรุมทำนวตทำผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรไมตลรุกขถึรนเลยระหวตทำง 390 วนันนนัรนเพสือที่ ไปทททำสธิที่งตตทำงๆทคีที่จททำเปห็น แตตวทำต เขทำ
แสดงสนัญลนักษณรผทำต นกทำรนอนตะแคงเชตนนคีรทรุกวนันตลอดระยะเวลทำนคีร
6 และเมดืที่อเจห้ากระทนาเชยู่นนทนครบววันแลห้ว เจห้าจะตห้องนอนลงเปห็นครวันงททที่สอง แตยู่นอนตะแคง
ขห้างขวา และเจห้าจะแบกความชวัวที่ ชห้าของวงศร์วานยยดาหร์ เรากนาหนดใหห้เจห้าสทที่สบสิ ววันววันแทนปท ใน
ลนักษณะเดคียวกนัน ผถูพข้ ยทำกรณรทตทำนนคีรจะตข้องนอนตะแคงขข้ทำงขวทำ (โดยหนันหนข้ทำไปททำงทธิศใตข้เพสืที่อ
แสดงถถึงอทำณทำจนักรฝตทำยใตข้แหตงยถูดทำหร) นทำนสคีที่สธิบวนัน อคีกครนัรงทคีที่สคีที่สธิบวนันนนัรนเปห็นตนัวแทนของปคีเหลตทำ
นนัรนของควทำมบทำปของอทำณทำจนักรฝตทำยใตข้นนันที่ คสือยถูดทำหร แมข้ตนัวเลขสคีที่สธิบมคีควทำมหมทำยฝตทำยวธิญญทำณ
มทำกมทำยทนัวที่ พระคนัมภคีรร ตรงนคีรมนนั กห็ถถูกเชสืที่อมโยงโดยตรงกนับควทำมบทำปของยถูดทำหร ควทำมบทำปทคีวที่ ทำต นนัรน
อทำจหมทำยถถึงชตวงสคีที่สธิบปคีสรุดทข้ทำยนนัรนแหตงรนัชกทำลของมนนัสเสหรซถึที่งควทำมบทำปของยถูดทำหรไปถถึงจรุดทคีที่ไมต
อทำจยข้อนกลนับมทำไดข้เทตทำทคีที่เกคีที่ยวขข้องกนับพระเจข้ทำ ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 23:26-27 ตนัรงแตตเวลทำนนัรนเปห็นตข้นไป
กทำรพธิพทำกษทำกห็ถถูกกททำหนดไวข้ตตอสถูข้ยถูดทำหรแลข้ว แมข้ถถูกเลสืที่อนออกไปเพรทำะควทำมชอบธรรมของโยสธิ
ยทำหรกตห็ ทำม (ทคีที่นตทำสนใจยธิงที่ ขถึรนไปอคีกกห็คสือวตทำ 390 บวก 40 เทตทำกนับ 430 ซถึที่งเปห็นจททำนวนปคีตรนังแตตสมนัยอนับ
รทำฮนัมจนถถึงกทำรประททำนพระรทำชบนัญญนัตธิและกทำรพเนจรของพวกเขทำ ดถู อพยพ 12:40 และกทำลทำ
เทคีย 3:17) ควทำมจรธิงอนันยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำ เอเสเคคียลจะตข้องนอนตะแคงขข้ทำงซข้ทำยและขข้ทำงขวทำเพสืที่อ
เปห็นสนัญลนักษณรแสดงถถึงจททำนวนปคีเหลตทำนนัรนแหตงควทำมบทำปในวงศรวทำนทนัรงสองแหตงอธิสรทำเอล
อสค 4:7-8

และเจห้าตห้องตวันงหนห้าตรงการลห้อมเยรย ซาเลห็มไวห้ดห้วยแขนเปลดือยเปลยู่า

และเจห้าจงพยากรณร์สห้นย ครนวันน กทำรพธิพทำกษทำอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือไดข้ผทำต นพข้นไปแลข้ว (ในปคี 722
กตอน ค.ศ.) จรุดสนใจหลนักแหตงพระพธิโรธของพระเจข้ทำครทำวนคีรมคีตตอยถูดทำหรและเยรถูซทำเลห็ม ดนังนนัรนเอเส
เคคียลจถึงถถูกสนังที่ ใหข้ตร นังหนข้ทำของเขทำไปยนังกทำรลข้อมกรรุงเยรถูซทำเลห็มซถึที่งใกลข้เขข้ทำมทำ กทำรเปลสือยแขนของเขทำ
เปห็นสททำนวนของชทำวตะวนันออกทคีที่หมทำยถถึงกทำรเตรคียมพรข้อมสททำหรนับปฏธิบนัตธิกทำร (ททำงทหทำร) จทำก
กทำรทททำทตทำนนัรน เอเสเคคียลกห็ไดข้รนับคททำสนังที่ ใหข้พยทำกรณรตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็ม
8 และ ดยเถสิด เราจะเอาเชดือกมวัดเจห้าไวห้ เจห้าจะพลสิกจากขห้างนทนไปขห้างโนห้นไมยู่ไดห้จนกวยู่าเจห้าจะ
ครบการลห้อมนครตามกนาหนดววันของเจห้า ทนัรงหมดทคีที่เอเสเคคียลกททำลนังกระทททำมคีควทำมหมทำยเชธิง

สนัญลนักษณร พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำพระองครจะทรงมนัดผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรลงเพสือที่ ทคีที่วทำต เขทำจะ
พลธิกตนัวไปอคีกฝนัที่งไมตไดข้ นคีที่อทำจมคีควทำมหมทำยเชธิงสนัญลนักษณรเพธิมที่ เตธิม โดยบนังคนับใชข้ในเชธิงสนัญลนักษณร
เทตทำนนัรน อยตทำงไรกห็ตทำม ประเดห็นนนัรนกห็ชนัดเจนมทำกๆ เยรถูซทำเลห็มจะไมตสทำมทำรถสลนัดทธิรงกทำรลข้อมกรรุงทคีที่
จะมทำตตอสถูข้มนันโดยบทำบธิโลนไดข้ เอเสเคคียลจถึงแสดงสนัญลนักษณรถถึงชะตทำกรรมนนัรนโดยใชข้บทเรคียน
เหลตทำนนัรนโดยใชข้วนัตถรุประกอบตทำมทคีที่พระเจข้ทำตรนัสสนังที่
อสค 4:9-11

เจห้าจงเอาขห้าวสาลท ขห้าวบารร์เลยร์ ถวัวที่ ยาง และถวัวที่ แดง ขห้าวฟยู่าง และ

เททยนแดง มาใสยู่ในภาชนะลยกเดทยวใชห้ทนาเปห็นขนมปวังใหห้เจห้า ระหวยู่างททที่เจห้านอนตะแคงตามกนาหนด
ววันสามรห้อยเกห้าสสิบววันนวันน เจห้าจะรวับประทานอาหารนทน ในชตวง 390 วนันแรกนนัรนของหมทำยสททำคนัญนคีร
เอเสเคคียลถถูกสนังที่ ใหข้กธินแตตธนัญพสืชตตทำงๆทคีผที่ สมกนัน (นนันที่ คสือ มนังสวธิรตนั ธิ) อยตทำงไรกห็ตทำม มคีลททำดนับควทำม
กข้ทำวหนข้ทำแบบตทที่ทำลงเรสืที่อยๆตนัรงแตตขข้ทำวสทำลคีจนถถึงเทคียนแดง ขข้ทำวสทำลคีคสือธนัญพสืชทคีที่นตทำปรทำรถนทำ เทคียน
แดงคสือเมลห็ดพสืชหยทำบๆเหมสือนวนัชพสืช ควทำมคธิดตรงนคีรอทำจหมทำยถถึงควทำมตกตทที่ทำฝตทำยวธิญญทำณซถึที่งเกธิด
แกตอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือ โดยลงทข้ทำยดข้วยควทำมอดอยทำกอนันมคีรสขมของเทคียนแดงในกทำรลข้อมกรรุงสะ
มทำเรคียครนัรงสรุดทข้ทำยนนัรน
10 และอาหารททที่เจห้ารวับประทานจะตห้องชวัที่ง เปห็นววันละยทที่สบสิ เชเขล เจห้าจงรวับประทานตาม
เวลากนาหนด ยคีสที่ ธิบเชเขลเทตทำกนับประมทำณสธิบออนซร ประเดห็นทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำ เอเสเคคียลจะตข้อง
กธินแคตสธิบออนซรตตอวนันของอทำหทำรเหลตทำนคีร โดยปธิดทข้ทำยดข้วยเทคียนแดงเหลตทำนนัรนซถึงที่ มคีรสขม นคีแที่ สดง
ถถึงอทำหทำรทคีที่เกสือบเปห็นควทำมอดอยทำกซถึที่งจะเกธิดแกตเยรถูซทำเลห็มในกทำรถถูกลข้อมครนัรงสรุดทข้ทำยของมนัน
11 และนนนาเจห้าตห้องตวงดดืที่ม คดือหนนที่งในหกของฮสินหนนที่ง เจห้าจงดดืที่มนนนาตามเวลากนาหนด หนถึที่ง
ในหกของฮธินหนถึที่งกห็มทำกกวตทำหนถึที่งไพนทรเพคียงเลห็กนข้อย ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรจงถึ ตข้องดสืมที่ นทรทำแคตหนถึที่ง
ไพนทรตตอวนัน ซถึงที่ แสดงภทำพของควทำมอดอยทำกอนันจะเกธิดขถึรนในเยรถูซทำเลห็มในกทำรถถูกลข้อมครนัรง
สรุดทข้ทำยของมนัน
อสค 4:12-13

และเจห้าจะตห้องรวับประทานตยู่างขนมปวังขห้าวบารร์เลยร์ ใชห้ไฟอปจจาระ

มนปษยร์ปสินงทยู่ามกลางสายตาของเขาทวันงหลาย" ขข้ทำวบทำรรเลยรคสือธนัญพสืชเนสืรอหยทำบซถึที่งเหมทำะสททำหรนับ

เปห็นอทำหทำรสนัตวร ขนมปนังทคีที่ทททำจทำกมนันกห็มคีเนสืรอหยทำบและเปห็นอทำหทำรอยตทำงสรุดทข้ทำยทคีที่คนจะรนับ
ประททำนหทำกไมตมคีอะไรกธินจรธิงๆ จนทรุกวนันนคีรมนนั ไมตใชตเรสืที่องแปลกทคีที่พวกอทำหรนับรต อนเรต จะใชข้มถูล
สนัตวรทคีที่ตทำกแหข้งแลข้วเปห็นเชสืรอเพลธิงสททำหรนับเตทำอบขนมปนังของพวกเขทำ อยตทำงไรกห็ตทำม อรุจจทำระมนรุษยร
ถสือวตทำเปห็นสธิที่งนตทำสะอธิดสะเอคียน กระนนัรนพระเจข้ทำกห็ทรงสนังที่ เอเสเคคียลใหข้ปร งขนมปนั
ธิ
งเนสืรอหยทำบของเขทำ
แบบนนัรน ควทำมคธิดทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือ สภทำพจนตรอกของกทำรถถูกลข้อมของยถูดทำหรซถึที่งถถูกแสดง
สนัญลนักษณรโดยผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีร
13 และพระเยโฮวาหร์ตรวัสวยู่า "ประชาชนอสิสราเอลจะตห้องรวับประทานขนมปวังของเขา
อยยู่างมลทสินอยยู่างนทนแหละ ณ ทยู่ามกลางประชาชาตสิ ซนที่งเราจะขวับไลยู่เขาไปอยยยู่" แมข้จรุดสนใจหลนัก
ของเอเสเคคียลคสือตตอสถูข้ยถูดทำหร กระนนัรนพระเจข้ทำกห็ยนังเตสือนควทำมจททำอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือในกทำรตกเปห็น
เชลยของมนันวตทำทททำไมพวกเขทำจถึงเผชธิญสภทำพจนตรอกเชตนนนัรน ควทำมยทำกลททำบทำกของพวกเขทำเปห็น
ผลลนัพธรของควทำมบทำปทคีที่พวกเขทำไมตยอมกลนับใจใหมต
อสค 4:14-15

แลห้วขห้าพเจห้าจนงกลยู่าววยู่า "ขห้าแตยู่องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าขห้า ดยเถสิด

จสิตใจของขห้าพระองคร์ไมยู่เคยเปห็นมลทสินเลย เพราะตวันงแตยู่หนปยู่มๆมาจนบวัดนทน ขห้าพระองคร์ไมยู่เคยรวับ
ประทานสสิที่งททที่ตายเอง หรดือททที่ถยกสวัตวร์ฉกท จนแหลกเปห็นชสินน ๆ ไมยู่มทเนดืนอสวัตวร์ททที่พนงรวังเกทยจเขห้าไปในปาก
ของขห้าพระองคร์เลย" เอเสเคคียลเปห็นยธิวทคีเที่ ครต งครนัดและยถึดควทำมเชสืที่อเดธิมซถึที่งถสือปฏธิบตนั ธิตทำมกฎขข้อ
บนังคนับเรสือที่ งอทำหทำรของยธิวอยตทำงระมนัดระวนังมทำตนัรงแตตหนรุตมๆ เขทำไมตเคยฝตทำฝสืนกฎขข้อบนังคนับดข้ทำนสรุข
อนทำมนัยของมนันอยตทำงจงใจเลย กทำรปธิรงขนมปนังโดยใชข้อรุจจทำระมนรุษยรเปห็นเชสืรอเพลธิงเปห็นสธิที่งทคีที่นตทำ
รนังเกคียจสททำหรนับเขทำและเขทำทนักทข้วงเรสืที่องนคีรตตอพระเจข้ทำ
15 แลห้วพระองคร์จนงตรวัสกวับขห้าพเจห้าวยู่า "ดยเถสิด เราจะยอมใหห้เจห้าใชห้มยลววัวแทนอปจจาระของ
มนปษยร์ ซนงที่ เจห้าจะใชห้เตรทยมขนมปวังของเจห้า" พระเจข้ทำจถึงทรงผตอนปรนใหข้และอนรุญทำตใหข้ผถูข้พยทำกรณร
ทตทำนนคีรปร ธิงขนมปนังดข้วยมถูลวนัวไดข้ ซถึที่งแมข้วทำต ไมตใชตสที่ งธิ ทคีที่ดทคี คีที่สรุดอยตทำงนข้อยกห็พอยอมรนับไดข้ อยตทำงไรกห็ตทำม
ควทำมคธิดทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็ยนังเหมสือนเดธิม นนันที่ คสือ ในระหวตทำงกทำรลข้อมกรรุงเยรถูซทำเลห็มครนัรงสรุดทข้ทำย
ขนมปนังเลห็กนข้อยทคีที่ถถูกทททำขถึรนจะถถูกเตรคียมดข้วยอรุจจทำระมนรุษยร

อสค 4:16-17

พระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าอทกวยู่า "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย ดยเถสิด เราจะ

ทนาลายอาหารหลวักในเยรยซาเลห็มเสทย เขาจะตห้องชวัที่งขนมปวังรวับประทาน ทวันงรวับประทานดห้วยความ
หวาดกลวัว และเขาจะตวงนนนาดดืที่ม ทวันงดดืที่มดห้วยอาการอกสวันที่ ขววัญหาย กทำรประยรุกตรใชข้บทนคีรทร นังบทถถูก
ทททำใหข้ชนัดเจนตอนนคีร ในกทำรลข้อมกรรุงเยรถูซทำเลห็มทคีที่จะเกธิดขถึรนนนัรน อทำหทำรจะแทบไมตมคีอยถูเต ลยและทคีที่มคี
อยถูกต จห็ ะเปห็นวนัชพสืชหยทำบ เชตน เทคียนแดงและถถูกปธิรงโดยใชข้อจรุ จทำระมนรุษยร กทำรชนังที่ ขนมปนังกห็หมทำยถถึง
ชธิรนเลห็กๆของขนมปนังซถึงที่ ถถูกวทำงบนตทำชนังที่ และกทำรปนันมนันเปห็นสต วนๆ นทรทำจะถถูกปนันสต วนอยตทำง
ระมนัดระวนังและหลทำยคนจะอนัศจรรยรใจ (นนันที่ คสือ หวทำดกลนัว) กนับสภทำพอนันเลวรข้ทำยของมนัน กลตทำวโดย
สรรุป สภทำพตตทำงๆในกทำรลข้อมกรรุงเยรถูซทำเลห็มครนัรงสรุดทข้ทำยจะเลวรข้ทำย - เกสือบอดตทำยและนทรทำดสืที่มเพคียง
เลห็กนข้อย
17 เพดืที่อใหห้ขาดขนมปวังและนนนา ใหห้ตยู่างคนตยู่างอกสวันที่ ขววัญหาย และซยบผอมไปเพราะความ
ชวัที่วชห้าของเขาทวันงหลาย" ควทำมคธิดตรงนคีรกคห็ สือวตทำในวนันอนันเลวรข้ทำยเหลตทำนนัรน บรรดทำชทำวกรรุงเยรถูซทำเลห็ม
จะขทำดอทำหทำรและนทรทำและจะรกรข้ทำงวตทำงเปลตทำ (อกสนันที่ ขวนัญหทำย) สทำเหตรุทคีที่แทข้จรธิงคสือควทำมบทำปทคีที่
พวกเขทำไมตยอมกลนับใจใหมต นนันที่ คสือประเดห็นของบทนคีรทรงนั บท
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 5: พระเจต้าทรงสนนึ่งเอเสเคคียลใหต้ใชต้บทเรคียนผล่านวนตถปุอคีกเรคือนึ่ ง – การ
ตนดผมของเขาออกและชนนึ่งมนน อคีกครนงนั้ ทคีนึ่บทเรคียนทคีนึ่ยงหินึ่ ใหญล่กวล่าคคือเรคือนึ่ งของการพหิพากษาเพราะ
ความบาปของเยรถูซาเลป็ม บทนคีนั้ประกอบดต้วยสองสล่วน: บทเรคียนผล่านวนตถปุเรคืนึ่องเสต้นผมทคีนึ่ถถูกตนดและ
ชนนึ่งในขต้อ 1-4 และการพหิพากษาอนนนล่ากลนวซนนึ่งจะเกหิดแกล่เยรถูซาเลป็มเพราะความบาปของพวกเขาใน
ขต้อ 5-17
อสค 5:1-2

"เจห้า บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เจห้าจงเอามทดคมเลยู่มหนนที่ง จงเอามทดโกน

ของชยู่างตวัดผม จงโกนศทรษะและโกนเคราของเจห้า เอาตาชวัที่งสนาหรวับชวัที่งมา แบยู่งผมนวันนออก พระเจข้ทำ
ทรงสนังที่ เอเสเคคียลใหข้โกนศคีรษะและเครทำของเขทำ จทำกนนัรนเขทำจะตข้องเอทำเสข้นผมทคีที่ถถูกตนัดแลข้วชนังที่ บน
ตทำชนังที่ ทคีที่ใชข้ไมข้คทำน โดยแบตงมนันออกเปห็นสทำมสต วนเทตทำๆกนัน

2 เมดืที่อววันการลห้อมครบถห้วนแลห้ว เจห้าจงเผาหนนที่งในสามสยู่วนเสทยในไฟททที่กลางเมดือง และเอา
หนนที่งในสามอทกสยู่วนหนนที่งมา เอามทดฟวันใหห้รอบเมดือง และหนนที่งในสามอทกสยู่วนหนนที่งนวันน เจห้าจงใหห้ลม
พวัดกระจายไป และเราจะชวักดาบออกตามไป เอเสเคคียลไดข้รนับคททำสนังที่ ใหข้เผทำเสข้นผมทคีที่ถถูกตนัดแลข้วของ
เขทำหนถึที่งในสทำมสตวน แนตนอนวตทำเพสืที่อบตงบอกวตทำหนถึงที่ ในสทำมของพวกยธิวในเยรถูซทำเลห็มจะพธินทำศใน
กทำรถถูกเผทำนนัรน (หรสืออทำจเปห็นกทำรกนันดทำรอทำหทำร) ซถึที่งจะเกธิดแกตนครนนัรนในตอนสธิรนสรุดของกทำรลข้อม
กรรุง จทำกนนัรนเขทำจะตข้องเอทำมคีดเลตมหนถึงที่ ฟนันสตวนทคีที่สองของผมทคีที่ถถูกตนัดแลข้วของเขทำ แนตนอนวตทำเพสืที่อ
บตงบอกวตทำหนถึงที่ ในสทำมของประชทำกรของเยรถูซทำเลห็มจะพธินทำศดข้วยคมดทำบเมสือที่ คนบทำบธิโลนทะลวง
เขข้ทำไปในกรรุงนนัรนไดข้ในทคีที่สรุด สต วนทคีที่สทำมสรุดทข้ทำยของผมนนัรนจะตข้องถถูกโยนใหข้ลมพนัดปลธิว
กระจนัดกระจทำยไป แนตนอนวตทำนคีที่บตงบอกวตทำอคีกหนถึที่งในสทำมของชทำวกรรุงเยรถูซทำเลห็มจะถถูก
กระจนัดกระจทำยไปกนับสทำยลม แตตจะถถูกตทำมรอยและถถูกสนังหทำร (เชตนเดคียวกนับทคีคที่ นบทำบธิโลนทททำกนับ
เศเดคคียทำหร)
อสค 5:3-4

และเจห้าจงเอาเสห้นผมนวันนมาหนยู่อยหนนที่งมวัดตสิดไวห้ททที่เสดืนอคลปมของเจห้า

เสข้นผมหนตอยหนถึงที่ ของผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรจะตข้องถถูกมนัดไวข้ในเสสืรอคลรุมของเขทำ อทำจเพสืที่อบตงบอกถถึง
ชนสต วนทคีที่เหลสือซถึที่งหนคีรอดจทำกกทำรเขตนฆตทำของคนบทำบธิโลนและซตอนตนัวอยถูใต นพสืรนทคีที่เขตรอบนอก
ของยถูดทำหร ดถู เยเรมคียร 40
4 และเจห้าจงเอาผมเหลยู่านทนมาอทกบห้าง จงโยนเขห้าไปในไฟใหห้ไหมห้เสทยในไฟนวันน จากททที่นวัที่นจะ
มทไฟเขห้าไปในวงศร์วานอสิสราเอลทวันงหมด จทำกนนัรนเอเสเคคียลกห็ไดข้รนับคททำสนังที่ ใหข้เอทำเสข้นผมเหลตทำนนัรนทคีที่
ซตอนอยถูแต ละโยนพวกมนันลงไปในไฟ ควทำมคธิดตรงนคีรอทำจหมทำยถถึงชนสต วนทคีเที่ หลสือซถึที่งหนคีรอดมทำแตต
สรุดทข้ทำยกห็ถถูกจนับโดยบทำบธิโลนในอคียธิปตรและพธินทำศ ดถู เยเรมคียร 41-44 พวกยธิวทคีที่กระจนัดกระจทำยไปนนัรน
มนักถถูกขตมเหงจนตทำย
อสค 5:5-6

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า นทคที่ ดือเยรยซาเลห็ม เราตวันงเธอไวห้

ในทยู่ามกลางประชาชาตสิและประเทศทวันงหลายททที่อยยยู่ลห้อมรอบเธอ เกรงวตทำจะมคีคททำถทำมใดๆเกคีที่ยวกนับ

กทำรประยรุกตรใชข้คททำอรุปมทำเรสืที่องนคีร พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำมนันหมทำยถถึงกรรุงเยรถูซทำเลห็มและบรธิเวณโดย
รอบ (นนันที่ คสือ ยถูดทำหร)
6 และเยรยซาเลห็มไดห้เปลทที่ยนคนาตวัดสสินของเราใหห้เปห็นสสิที่งททที่ชวัที่วรห้ายยสิที่งกวยู่าประชาชาตสิใดๆ และ
ไดห้เปลทที่ยนกฎเกณฑร์ของเรามากยสิที่งกวยู่าประเทศททที่อยยยู่ลห้อมรอบ โดยปฏสิเสธไมยู่รวับคนาตวัดสสินของเรา
และไมยู่ดนาเนสินตามกฎเกณฑร์ของเรา ยถูดทำหร, ชนทคีที่เหลสืออยถูขต องอธิสรทำเอล และเยรถูซทำเลห็มซถึที่งเปห็นนคร
ของพระเจข้ทำไดข้บธิดเบสือนคททำตนัดสธินตตทำงๆของพระเจข้ทำใหข้เปห็นควทำมชนัวที่ (คททำทคีที่แปลวตทำ เปลทที่ยน ในโครง
สรข้ทำงฮธิฟธิล (มาราหศ์) มคีควทำมหมทำยวตทำกทำรกบฏหรสือกทำรไมตเชสืที่อฟนัง) พวกเขทำซถึที่งเปห็นประชทำชนของ
พระเจข้ทำไดข้ผนันแปรและฝตทำฝสืนบนัญญนัตธิตตทำงๆของพระเจข้ทำมทำกกวตทำประชทำชทำตธิอสืที่นใดทคีที่อยถูรต อบตนัวเธอ
พวกเขทำไดข้ปฏธิเสธททำงทนัรงหลทำยอนันชอบธรรมของพระเจข้ทำและบนัญญนัตธิตตทำงๆของพระองครและเพธิก
เฉยพวกมนัน นนันที่ เปห็นเหตรุทคีที่วทำต ทททำไมกทำรพธิพทำกษทำถถึงจะมทำแนต ยถูดทำหรอวดดคีตตอพระรทำชบนัญญนัตขธิ อง
พระเจข้ทำซถึที่งพวกเขทำเคยเหห็นดคีดวข้ ยในอดคีต
อสค 5:7-8

เพราะฉะนวันน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เพราะเหตปวยู่า

เจห้าดวันทปรวังยสิที่งกวยู่าประชาชาตสิททที่อยยยู่รอบเจห้า และมสิไดห้ดนาเนสินตามกฎเกณฑร์ หรดือรวักษาคนาตวัดสสินของ
เรา แตยู่ไดห้ประพฤตสิตามคนาตวัดสสินของประชาชาตสิททที่อยยยู่รอบเจห้า ยถูดทำหรไดข้ทวคีควทำมบทำปมทำกกวตทำ
ประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนใดๆและเพธิกเฉยกฎเกณฑรเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำ พวกเขทำแสดงกทำรดถูหมธิที่น
ททำงทนัรงหลทำยของพระเจข้ทำอยตทำงสธิรนเชธิงและกลนับรนับเอทำกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพแบบตตทำงๆของ
ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทคีที่อยถูลต ข้อมรอบพวกเขทำ
8 เพราะฉะนวันน องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด เรา แมห้วยู่าเรานทที่แหละเปห็น
ปฏสิปวักษร์กวับเจห้า เราจะพสิพากษาลงโทษทยู่ามกลางเจห้าทยู่ามกลางสายตาของประชาชาตสิทวันงหลาย
เพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำ พระเจข้ทำจถึงทรงเตสือนวตทำบนัดนคีรพระองครจะทรงเปห็นปฏธิปนักษรตตอ
ประชทำชนของพระองครเองและจะทรงกระทททำกทำรพธิพทำกษทำตตอสถูข้พวกเขทำในสทำยตทำของประชทำชทำตธิ
อสืที่นๆ

อสค 5:9-10

และเพราะการอวันนยู่าสะอสิดสะเอทยนทวันงสสินนของเจห้า เราจะกระทนา

ทยู่ามกลางเจห้าอยยู่างททที่เราไมยู่เคยกระทนามากยู่อนเลย และเราจะไมยู่กระทนาอยยู่างนวันนอทกตยู่อไป เพรทำะ
ควทำมบทำปอนันโจตงแจข้งของยถูดทำหรและเยรถูซทำเลห็ม พระเจข้ทำจถึงทรงเตสือนวตทำพระองครจะทรงพธิพทำกษทำ
พวกเขทำในแบบทคีที่พระองครไมตเคยพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิอสืที่นหรสือจะทรงกระทททำอคีกเลย มนันเปห็นเพรทำะ
กทำรนตทำสะอธิดสะเอคียนเหลตทำนนัรนแหตงควทำมบทำปของพวกเขทำ - โดยเฉพทำะอยตทำงยธิงที่ กทำรนนับถสือรถูป
เคทำรพอนันโจตงแจข้งของพวกเขทำ
10 เพราะฉะนวันนบสิดาจะกสินบปตรชายของตนทยู่ามกลางเจห้าทวันงหลาย และบรรดาบปตรชายจะ
กสินบรรดาบสิดาของเขาทวันงหลาย และเราจะพสิพากษาลงโทษเจห้า ผยให้ ดในพวกเจห้าททที่เหลดืออยยยู่ เราจะใหห้
กระจวัดกระจายไปตามลมทปกทสิศานปทสิศ ในวนันทข้ทำยๆของกทำรลข้อมกรรุงเยรถูซทำเลห็มโดยบทำบธิโลน
สภทำพตตทำงๆจะเรธิที่มเลวรข้ทำยเสคียจนสมทำชธิกในครอบครนัวจะกธินกนันเองในสภทำวะจนตรอกของกทำรกธิน
เนสืรอคน ควทำมอดอยทำกสทำมทำรถบธิดเบสือนจธิตใจคนไดข้ในระยะสรุดทข้ทำยของมนัน นนันที่ จะเปห็นสต วนหนถึที่ง
ของกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ นอกจทำกนคีร ชนสตวนทคีที่เหลสือซถึที่งรอดมทำไดข้จะถถูกกระจนัดกระจทำยไปยนัง
ลมทนัรงสคีที่ทธิศ มนันเปห็นเชตนนนัรนเรสือที่ ยมทำจนทรุกวนันนคีรในกทำรกระจนัดกระจทำยไปของพวกยธิว
อสค 5:11-13

เพราะฉะนวันนองคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าจนงตรวัสวยู่า เรามทชทวตสิ อยยยู่แนยู่

ฉวันใด แนยู่ททเดทยวเพราะเจห้าไดห้กระทนาใหห้สถานบรสิสปทธสิธิ์ของเราเปห็นมลทสินไปดห้วยสสิที่งนยู่า
สะอสิดสะเอทยนทวันงสสินนของเจห้า และดห้วยสสิที่งลามกทวันงสสินนของเจห้า เพราะฉะนวันนเราจะตวัดเจห้าลง
นวัยนร์ตาของเราจะไมยู่ปรานท เราจะไมยู่สงสารดห้วย ควทำมบทำปทคีที่เปห็นรทำกเหงข้ทำของยถูดทำหรคสือ กทำร
นนับถสือรถูปเคทำรพของพวกเขทำซถึที่งพวกเขทำไดข้เอทำเขข้ทำมทำกระทนังที่ ในพระวธิหทำรของพระเยโฮวทำหร
พระเจข้ทำ เพรทำะกทำรหยทำมเกคียรตธิซถึที่งหนข้ทำนคีร พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะทททำใหข้พวกเขทำลดลงโดยไมต
แสดงควทำมสงสทำรเลย
12 พวกเจห้าหนนที่งในสามสยู่วนจะลห้มตายเพราะโรคระบาด และถยกผลาญดห้วยการกวันดาร
อาหารในหมยยู่พวกเจห้า อทกหนนที่งในสามสยู่วนจะลห้มตายดห้วยดาบอยยรยู่ อบเจห้า และอทกหนนงที่ ในสามสยู่วน
เราจะใหห้กระจวัดกระจายไปตามลมทปกทสิศานปทสิศ และเราจะชวักดาบออกไลยู่ตามเขาทวันงหลายไป ใน

รถูปแบบทคีคที่ ลข้ทำยกนับทคีที่ถถูกพรรณนทำไวข้ในขข้อ 2 ของบทนคีร หนถึงที่ ในสทำมของชทำวกรรุงเยรถูซทำเลห็มจะ
พธินทำศเพรทำะควทำมอดอยทำกและโรคภนัย หนถึที่งในสทำมของพวกเขทำจะถถูกฆตทำในกทำรสถูข้รบครนัรงสรุดทข้ทำย
และหนถึที่งในสทำมของพวกเขทำจะถถูกกระจนัดกระจทำยไปยนังลมทนัรงสคีที่ทธิศ เพคียงเพสือที่ ทคีที่จะถถูกไลตตทำมโดย
พวกศนัตรถู นคีที่ถถูกทททำใหข้สททำเรห็จจรธิงในไมตเพคียงในพวกยธิวทคีที่หลบหนคีไปในอคียธิปตรเทตทำนนัรน แตตตลอดหลทำย
ยรุคสมนัยเพรทำะพวกยธิวถถูกขตมเหงเปห็นกธิจวนัตร
13 เชยู่นนทนแหละ ความกรสินวของเราจะมอดลง และเราจะระบายความโกรธของเราจนหมด
และพอใจ และเขาทวันงหลายจะไดห้ทราบวยู่า เราคดือพระเยโฮวาหร์ไดห้กลยู่าวเชยู่นนทดน ห้วยใจจดจยู่อเมดืที่อ
ความโกรธของเราตยู่อเขามอดลงแลห้ว ควทำมกรธิรวของพระเจข้ทำจะถถูกทททำใหข้สททำเรห็จตตอประชทำชนของ
พระองคร จทำกนนัรนมนันกห็จะสธิรนสรุด กระนนัรนในระหวตทำงนนัรน พวกยธิวทคีที่มกนั กบฏจะตระหนนักวตทำพระเจข้ทำ
ทรงจนัดกทำรกนับพวกเขทำแลข้ว (ไมตวทำต พวกเขทำจะยอมรนับอยตทำงเปธิดเผยหรสือไมตกตห็ ทำม) แมข้พวกยธิวสตวน
ใหญตไมตเคยกลนับใจใหมตจรธิงๆเลย กระนนัรนในใจของพวกเขทำๆกห็รถูข้วทำต พระเจข้ทำของพวกเขทำทรง
พธิพทำกษทำพวกเขทำแลข้ว
อสค 5:14-15

ยสิที่งกวยู่านวันน เราจะกระทนาใหห้เจห้าถยกทสินงไวห้ใหห้เสทยไปเปลยู่าๆ และเปห็นททที่

ถยกตนาหนสิตสิเตทยนทยู่ามกลางประชาชาตสิทวันงหลายททที่อยยยู่ลห้อมรอบเจห้า และในสายตาของบรรดาผยทห้ ทที่
ผยู่านไปมา อธิสรทำเอลซถึที่งเคยเปห็นรทำชธินแคี หตงประชทำชทำตธิทรนังหลทำย จะถถูกทททำใหข้รกรข้ทำงวตทำงเปลตทำและ
ประชทำชทำตธิทรนังปวงจะใชข้ชสืที่อยหิวเปห็นภทำษธิตและคททำเยข้ยหยนัน จะวตทำไปแลข้วมนันกห็เปห็นเชตนนนัรนอยถูจต นทรุก
วนันนคีรทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิอธิสลทำมทนัรงหลทำย
15 เจห้าจะเปห็นททที่เขาประณามและเยห้ยหยวัน เปห็นคนาสวังที่ สอนและเปห็นททที่นยู่าหวาดเสทยวแกยู่
ประชาชาตสิททที่อยยยู่ลห้อมรอบเจห้า เมดืที่อเราจะพสิพากษาลงโทษเจห้า ดห้วยความกรสินวและความเกรทนยวกราด
และการตยู่อวยู่าอยยู่างรปนแรงของเรา เรา พระเยโฮวาหร์ไดห้ลวัที่นวาจาเชยู่นนทนแลห้ว ตลอดหลทำยศตวรรษ
ประชทำชทำตธิอสืที่นๆจะเหห็นกทำรพธิพทำกษทำนนัรนทคีที่มคีตตออธิสรทำเอลและเยข้ยหยนันพวกยธิวทคีถที่ ถูกกระจนัดกระจทำย
ไป กระนนัรนพวกเขทำกห็จะตระหนนักดข้วยวตทำกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำทคีที่มคีตตอประชทำชนของพระองคร

เองนนัรนเปห็นเพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำ กทำรเสคียดสคีของเรสืที่องนคีรกคห็ สือวตทำประชทำชทำตธิอสืที่นๆจะ
ตระหนนักวตทำทททำไมยถูดทำหรถถึงถถูกพธิพทำกษทำขณะทคีที่พวกยธิวสต วนใหญตแลข้วไมตรอถูข้ ะไรเลยเกคีที่ยวกนับเรสือที่ งนนัรน
อสค 5:16-17

เมดืที่อเราจะปลยู่อยลยกธนยมฤตยยแหยู่งการกวันดารอาหาร คดือลยกธนยแหยู่ง

การทนาลายในทยู่ามกลางเจห้า ซนที่งเราจะปลยู่อยไปทนาลายเจห้า และเมดืที่อเราเพสิที่มการกวันดารอาหารใหห้เจห้า
และทนาลายอาหารหลวักของเจห้าเสทย แมข้พระเจข้ทำจะทรงสต งกทำรพธิพทำกษทำมทำตตอสถูข้ประชทำชทำตธิอสืที่นๆใน
รถูปของกทำรกนันดทำรอทำหทำรและกทำรทททำลทำยลข้ทำง พระองครกจห็ ะทรงทททำแบบเดคียวกนันนนัรนอยตทำงแนตนอน
ตตอยถูดทำหรและเยรถูซทำเลห็ม ในวนันทข้ทำยๆแหตงกทำรลข้อมกรรุงของคนบทำบธิโลน ควทำมอดอยทำก (นนันที่ คสือ
กทำรกนันดทำรอทำหทำร) จะเปห็นอสรุรกทำยทคีที่นตทำกลนัวจรธิงๆสททำหรนับพวกยธิวทคีที่มกนั กบฏ
17 เราจะสยู่งการกวันดารอาหารและสวัตวร์ปยู่ารห้ายมาสยห้เจห้า และมวันจะรสิบลยกหลานของเจห้าไป
เสทย โรคระบาดและโลหสิตจะผยู่านเจห้า และเราจะนนาดาบมาเหนดือเจห้า เราคดือพระเยโฮวาหร์ไดห้ลวัที่น
วาจาเชยู่นนทนแลห้ว" ดนังทคีที่ไดข้บอกลตวงหนข้ทำแลข้วในขข้อทคีที่แลข้ว พระเจข้ทำทรงปฏธิญทำณวตทำจะสต งกทำรกนันดทำร
อทำหทำร บรรดทำสนัตวรทคีที่ลตทำเหยสืที่อ โรคภนัยและกทำรทททำใหข้โลหธิตตกมทำยนังยถูดทำหรและเยรถูซทำเลห็ม คนจททำนวน
มทำกทคีที่อยถูใต นนนัรนจะพบจรุดจบอนันรรุนแรง (โดยดทำบ) ควทำมแนตนอนของคททำพยทำกรณรเหลตทำนคีรถถูก
ประทนับตรทำดข้วยลทำยเซห็นของพระเจข้ทำเอง - “เรทำคสือพระเยโฮวทำหรไดข้ลนันที่ วทำจทำเชตนนคีรแลข้ว” พระเจข้ทำ
ตรนัสมนันแลข้วและนนันที่ กห็เปห็นอนันจบเรสืที่อง มนันจะเกธิดขถึรนแนตๆ!
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 6: พระเจต้าทรงประกาศการพหิพากษาตล่อสถูต้ความบาปของคน
อหิสราเอลทคีนึ่ยนงอยถูใล่ นแผล่นดหินนนนั้นตล่อไป กลล่าวอยล่างเจาะจงกป็คคือ เอเสเคคียลประกาศการพหิพากษา
ตล่างๆสกาหรนบการนนบถคือรถูปเคารพในขต้อ 1-7, ชนสล่วนทคีนึ่เหลคือซนนึ่งไดต้รนบการชล่วยใหต้รอดในขต้อ 8-10
และความรกรต้างวล่างเปลล่าทนนั้งหลายทคีจนึ่ ะมาในขต้อ 11-14
อสค 6:1-2

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มาถนงขห้าพเจห้าวยู่า แหลตงทคีมที่ ทำของ

ขข้อควทำมของเอเสเคคียลถถูกกลตทำวชนัดเจน มนันเปห็นพระวจนะขององครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำซถึที่งมทำถถึงเขทำ วลคี

นนัรนปรทำกฏทนัวที่ หนนังสสือเอเสเคคียลสทำมสธิบหข้ทำครนัรง ซถึที่งกลตทำวชนัดเจนถถึงแหลตงทคีมที่ ทำและกทำรดลใจจทำก
พระเจข้ทำของหนนังสสือเอเสเคคียล
2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงมปยู่งหนห้าของเจห้าตรงททที่ภยเขาทวันงหลายของอสิสราเอล และจง
พยากรณร์กลยู่าวโทษภยเขานวันน งทำนรนับใชข้ของเอเสเคคียลมคีไปยนังพวกยธิวทคีที่ยนังอยถูใต นยถูดทำหรและ
เยรถูซทำเลห็มเปห็นหลนัก อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือแหตงอธิสรทำเอลตกเปห็นเชลยไปนทำนแลข้ว พระเจข้ทำจถึงตรนัส
แบบเหมทำรวมผตทำนเอเสเคคียลแกตพวกยธิวเหลตทำนคีรในฐทำนะ “ภถูเขทำทนัรงหลทำยของอธิสรทำเอล” งทำนรนับใชข้
ของผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรคอสื กทำรพยทำกรณรตตอสถูข้พวกเขทำ
อสค 6:3-4

และกลยู่าววยู่า ภยเขาทวันงหลายของอสิสราเอลเออ๋ย จงฟวังพระวจนะของ

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้า องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแกยู่ภ ยเขาทวันงหลายและแกยู่เนสินเขา
และหห้วยและหปบเขาทวันงหลายวยู่า ดยเถสิด เราจะนนาดาบมาเหนดือเจห้า และเราจะทนาลายปยชนทยสถานสย ง
ของเจห้าเสทย เอเสเคคียลใชข้พระนทำมหนถึที่งของพระเจข้ทำซถึที่งแมข้ไมตใชตเอกลนักษณรเฉพทำะตนัวของเขทำ กห็ถถูก
พบในเอเสเคคียลมทำกกวตทำหนนังสสือเลตมใดในพระคนัมภคีธ เขทำเรคียกพระเจข้ทำวตทำองคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้า
(อาโดนาย เยโฮวหิหศ์) จรธิงๆแลข้วมนันกห็เทตทำกนับพระเยโฮวทำหร นคีที่เปห็นครนัรงทคีที่เกข้ทำจทำกกวตทำสองรข้อยครนัรงทคีที่เอ
เสเคคียลใชข้รถูปแบบพระนทำมนคีร พระเจข้ทำจถึงตรนัสแกตแผตนดธินแหตงประชทำชนของพระองคร: ภถูเขทำทนัรง
หลทำย เนธินเขทำทนัรงหลทำย แมตนร ททำทนัรงหลทำยและหรุบเขทำทนัรงหลทำยของมนัน คททำเตสือนของพระองครกเห็ รคียบ
งตทำย กทำรพธิพทำกษทำโดยดทำบกททำลนังจะมทำเพรทำะบรรดทำปถูชนคียสถทำนสถูงสททำหรนับรถูปเคทำรพของพวกเขทำ
พวกคนนนับถสือพระบทำอนัลมนักสรข้ทำงแทตนบถูชทำและศทำลเจข้ทำตตทำงๆของพวกเขทำบนยอดเนธินเขทำทนัรงหลทำย
ทนัวที่ ยถูดทำหร พระเจข้ทำทรงเหลสืออดเตห็มทนกนับมนันแลข้ว
4 แทยู่นบยชาทวันงหลายของเจห้าจะรกรห้าง และพวกรยปเคารพของเจห้าจะแตกหวักเสทย และเราจะ
เหวทที่ยงคนททที่ถยกฆยู่าสวังเวยของเจห้านวันนลงตยู่อหนห้ารย ปเคารพของเจห้า แมข้ควทำมบทำปของยถูดทำหรใหญตโต
และหลทำกหลทำย ควทำมชนัวที่ หลนักๆของมนันคสือกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพ พระเจข้ทำจถึงทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำ
แทตนบถูชทำรถูปเคทำรพเหลตทำนนัรนและบรรดทำรถูปเคทำรพของพวกเขทำจะถถูกทททำลทำยและคนเหลตทำนนัรนทคีที่บถูชทำ
ในทคีที่เหลตทำนนัรนจะถถูกฆตทำตทำย

อสค 6:5-7

และเราจะวางศพคนอสิสราเอลไวห้หนห้ารย ปเคารพของเขา และเราจะ

กระจายกระดยกของเจห้ารอบแทยู่นบยชาของเจห้า จะไมตมกคี ทำรแสดงควทำมเมตตทำเลยสททำหรนับคนเหลตทำ
นนัรนทคีที่นบนั ถสือรถูปเคทำรพในยถูดทำหร พวกเขทำจะพธินทำศเมสือที่ บทำบธิโลนรรุกรทำนยถูดทำหรเปห็นครนัร งทคีที่สทำมและครนัรง
สรุดทข้ทำย กระดถูกของคนนนับถสือรถูปเคทำรพเหลตทำนนัรนทคีที่เสคียชคีวธิตจะถถูกกระจนัดกระจทำยไปรอบแทตนบถูชทำ
รถูปเคทำรพเหลตทำนนัรนในกทำรทททำใหข้เสคียควทำมศนักดธิธสธิทธธิธอยตทำงสธิรนเชธิง
6 เจห้าอาศวัยอยยทยู่ ทที่ไหนๆ เมดืองของเจห้าจะรห้างและปยชนทยสถานสย งของเจห้าจะรกรห้าง ดวังนวันน
แหละแทยู่นบยชาของเจห้าจะรห้างและรกรห้าง รย ปเคารพของเจห้าจะหวักและสสินนสป ดลง รย ปเคารพทวันงหลาย
ของเจห้าจะถยกตวัดลง และการงานของเจห้าจะถยกกวาดทสินงเสทยสสินน แผตนดธินยถูดทำหรทรนังสธิรนจะถถูกทททำลทำย
และปถูชนคียสถทำนสถูงทรุกแหตงจะถถูกทททำใหข้รกรข้ทำงวตทำงเปลตทำ เมสือที่ พระเจข้ทำทรงเสรห็จสธิรนกทำรพธิพทำกษทำยถู
ดทำหรแลข้ว กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพจะถถูกชททำระออกไปจทำกมรดกของพวกยธิวตลอดไป
7 และคนททที่ถยกฆยู่าจะลห้มลงทยู่ามกลางเจห้า และเจห้าจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ บรรดทำคน
นนับถสือรถูปเคทำรพแหตงยถูดทำหรซถึที่งถถูกฆตทำตทำยจะมคีอยถูทต นัวที่ แผตนดธินนนัรน มนันจะเสรห็จสมบถูรณร ในกทำรทททำเชตน
นนัรน พระเจข้ทำจะแสดงใหข้เหห็นชนัดเจนแกตประชทำชนทคีที่มนักกบฏของพระองครวทำต พระองครทรงเปห็นองคร
พระผถูข้เปห็นเจข้ทำ (นนันที่ คสือ พระเยโฮวทำหร) ถข้ทำอธิสรทำเอลไมตยอมไดข้รนับบทเรคียนผตทำนททำงวธิธคีอสืที่น พระเจข้ทำกห็
จะทรงเปธิดเผยฤทธทำนรุภทำพของพระองครผทำต นททำงกทำรพธิพทำกษทำ ในหกสธิบสทำมแหตงทนัวที่ หนนังสสือเอเส
เคคียล พระเจข้ทำทรงยสืนยนันวตทำอธิสรทำเอลจะรถูข้วทำต พระองครทรงเปห็นองครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำ (นนันที่ คสือ พระเยโฮ
วทำหร) พวกเขทำไดข้คธิดอยตทำงโงตเขลทำวตทำพระบทำอนัลและรถูปเคทำรพอสืที่นๆของพวกนนับถสือพระตตทำงดข้ทำวคสือ
พระ บนัดนคีรพระเยโฮวทำหรจะแสดงใหข้เหห็นชนัดเจนวตทำพระองครผถูข้เดคียวทรงเปห็นพระเจข้ทำและมนันจะเปห็น
เชตนนนัรนโดยกทำรพธิพทำกษทำซถึที่งไมตมวคี นันผธิดพลทำด จะไมตมคีคททำถทำมเลยวตทำผถูข้ใดคสือพระเจข้ทำเมสืที่อทรุกอยตทำงจบ
สธิรนลง
อสค 6:8-9

แตยู่เราจะใหห้เจห้าเหลดืออยยยู่บาห้ งเปห็นบางคน เพดืที่อเจห้าจะมทบางคน

ทยู่ามกลางประชาชาตสิททที่หนทพห้นดาบไป เมดืที่อเจห้าจะกระจายไปอยยยู่ในประเทศตยู่างๆ แมข้อธิสรทำเอลโดย
รวมซถึที่งรวมถถึงยถูดทำหรดข้วยจะถถูกทททำลทำยเพรทำะกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพของพวกเขทำ กระนนัร นพระเจข้ทำใน

ควทำมเมตตทำกห็จะทรงเหลสือชนสต วนหนถึงที่ ไวข้ซงถึที่ จะหนคีรอดจทำกกทำรถถูกฆตทำตทำย แมข้กระนนัรน ชนสต วนทคีที่
เหลสือนคีรจะถถูกกระจนัดกระจทำยไปทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิตตทำงๆแหตงแผตนดธินโลก กทำรกระจนัดกระจทำย
ไปนนัรนยนังดททำเนธินตตอมทำจนทรุกวนันนคีร
9 แลห้วคนในพวกเจห้าททที่หนทไปไดห้นวันน จะระลนกถนงเราทยู่ามกลางประชาชาตสิทวันงหลาย ซนที่งเขา
ถยกกวาดไปเปห็นเชลยนวันน เพราะใจของเราแหลกสลายเนดืที่องดห้วยใจแพศยาของเขาซนที่งไดห้พรากจาก
เราไป และเนดืที่องดห้วยตาของเขาททที่มองดยรยปเคารพดห้วยใจแพศยานวันน และเขาจะเกลทยดตวัวเอง
เนดืที่องจากความชวัที่วรห้ายซนงที่ เขาไดห้กระทนาในสสิที่งททที่นยู่าสะอสิดสะเอทยนทวันงสสินนของเขาดห้วย ทตทำมกลทำงพวก
ยธิวทคีที่เหลสืออยถูนต ร นันซถึที่งกระจนัดกระจทำยไปจะมคีคนเหลตทำนนัรนทคียที่ นังปรนนธิบนัตธิพระเจข้ทำของพวกเขทำตตอไป
ดทำเนคียล เอสเธอรรและโมรเดคนัยคสือแบบอยตทำงทคีที่ชนัดเจน วลคีทคีที่วทำต “เพรทำะใจของเรทำแหลกสลทำยเนสืที่อง
ดข้วยใจแพศยทำของเขทำ” อทำจแปลไดข้วทำต 'เพรทำะเรทำจะทททำใหข้ใจแพศยทำของพวกเขทำแหลกสลทำย' สธิที่ง
หนถึที่งทคีที่กทำรทททำใหข้พวกยธิวกระจนัดกระจทำยไปนนัรนทททำสททำเรห็จกห็คสือ พวกเขทำถถูกรนักษทำใหข้หทำยจทำกกทำร
นนับถสือรถูปเคทำรพ ไมตวทำต พวกยธิวอทำจมคีขข้อบกพรต องใดกห็ตทำมหลนังจทำกนนัรน กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพกห็ไมต
เปห็นสต วนหนถึงที่ ของขข้อบกพรต องเหลตทำนนัรนแลข้ว พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำพวกยธิวในชนสต วนทคีที่จะ
เหลสืออยถูนต ร นันจะโศกเศรข้ทำเพรทำะควทำมชนัวที่ ในอดคีตของพวกเขทำ คททำทคีแที่ ปลเปห็นเกลทยด (คถูวทศ์) มคีควทำม
หมทำยดข้วยวตทำ 'ทรุกขรโศก' นนันที่ นตทำจะใชตควทำมหมทำยตรงนคีร ดทำเนคียลทรุกขรโศกอยตทำงแนตนอน ดถู ดทำเนคียล
9:1 พวกยธิวในวนันแหตงพระเยโฮวทำหรจะทรุกขรโศก ดถูอธิสยทำหร 53 ดข้วย พระเจข้ทำจถึงทรงบอกลตวงหนข้ทำถถึง
วนันแหตงกทำรกลนับใจใหมตทคีที่จะมทำนนัรนทตทำมกลทำงประชทำชนของพระองคร
อสค 6:10

เขาจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ เรามสิไดห้พยดพลยู่อยๆวยู่า เราจะ

กระทนาการรห้ายนทนแกยู่เขา" วนันนนัรนจะมทำเมสืที่อพวกยธิวทคีกที่ ระจนัดกระจทำยไปนนัรนจะรถูข้กนนั หมดวตทำพระเยโฮ
วทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำแตตผถูข้เดคียว ยธิงที่ กวตทำนนัรนพวกเขทำจะตระหนนักวตทำคททำเตสือนตตทำงๆของพระองครทคีที่มคีตตอ
ควทำมบทำปของพวกเขทำและเกคีที่ยวกนับกทำรพธิพทำกษทำทคีที่จะมทำไมตไดข้เปลตทำประโยชนร ชนสตวนทคีที่เหลสือซถึที่ง
มคีใจเชสืที่อจะตระหนนักวตทำประชทำชทำตธิของพวกเขทำสมควรไดข้รนับกทำรพธิพทำกษทำนนัรนอยตทำงสทำสมซถึที่งไดข้ตก
แกตพวกเขทำแลข้ว

อสค 6:11-12

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า "จงตบมดือและกระทดืบเทห้า

ของเจห้า และกลยู่าววยู่า อนสิจจาสนาหรวับการกระทนาอวันนยู่าสะอสิดสะเอทยนทวันงสสินนแหยู่งวงศร์วานอสิสราเอล
เหตปวยู่าเขาทวันงหลายจะลห้มลงดห้วยดาบ ดห้วยการกวันดารอาหารและดห้วยโรคระบาด พระเจข้ทำทรงสนังที่ เอ
เสเคคียลใหข้แสดงทตทำททำงประกอบดข้วยมสือและเทข้ทำของเขทำ – เอทำกททำปนัรนมสือหนถึงที่ ของเขทำชกใสต อคีกมสือ
หนถึที่งของเขทำและกระทสืบเทข้ทำของเขทำ – เพสือที่ สทำธธิตใหข้เหห็นควทำมรรุนแรงของกทำรพธิพทำกษทำนนัร นทคีที่จะเกธิด
แกตยถูดทำหร ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรถถูกสนังที่ ใหข้ครทที่ทำครวญเพรทำะควทำมบทำปของชนชทำตธิของเขทำและกทำร
พธิพทำกษทำทคีที่จะมทำนนัรน: ควทำมตทำยโดยดทำบ ควทำมอดอยทำกและโรคภนัย สธิที่งเหลตทำนนัรนเกธิดขถึรนเมสือที่ บทำบธิ
โลนทททำกทำรรรุกรทำนครนัรงสรุดทข้ทำยของมนันตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็มในปคี 587-586 กตอน ค.ศ.
12 ผยห้ททที่อยยหยู่ ยู่างไกลออกไปจะตายดห้วยโรคระบาด ผยห้ททที่อยยใยู่ กลห้กห็จะลห้มตายดห้วยดาบ และผยทห้ ทที่
เหลดืออยยยู่และถยกลห้อมไวห้จะตายดห้วยการกวันดารอาหาร เราจะใหห้ความเกรทนยวกราดของเรามทเหนดือ
เขาจนกวยู่าจะมอดลง เชยู่นนทนแหละ พวกยธิวทคีที่หนคีไปแลข้วจะตทำยเพรทำะโรคภนัย คนเหลตทำนนัรนทคีที่ยงนั อยถูใต น
ยถูดทำหรจะถถูกฆตทำในกทำรสถูข้รบ คนมทำกมทำยทคีที่ตธิดอยถูใต นกทำรลข้อมกรรุงเยรถูซทำเลห็มจะตทำยเพรทำะควทำม
อดอยทำก ทนัรงหมดนคีรเปห็นองครประกอบตตทำงๆแหตงพระพธิโรธของพระเจข้ทำทคีที่มคีตตอประชทำชนทคีมที่ นักกบฏ
ของพระองคร
อสค 6:13-14

และเจห้าจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ เมดืที่อคนททที่ถยกฆยู่านอนอยยยู่

ทยู่ามกลางรย ปเคารพของเขารอบแทยู่นบยชาของเขา บนเนสินเขาสย งทปกแหยู่ง บนยอดเขาทวันงสสินน ททที่ใตห้
ตห้นไมห้เขทยวทปกตห้น และใตห้ตห้นโออ๊กใบดกทปกตห้น ไมยู่วยู่าททที่ใดๆททที่เขาถวายกลสินที่ ททที่พนงใจแกยู่รยปเคารพทวันง
สสินน ของเขา องครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำจะทรงสทำธธิตใหข้เหห็นอยตทำงปรทำศจทำกคททำถทำมวตทำพระองครทรงเปห็นพระ
เยโฮวทำหรพระเจข้ทำเมสืที่อพวกยธิวทคีที่ตทำยแลข้วนอนเกลสืที่อนอยถูรต อบแทตนบถูชทำรถูปเคทำรพของพวกเขทำซถึที่งอยถูต
บนยอดเนธินเขทำทนัรงหลทำยแหตงยถูดทำหร พวกยธิวยนังปฏธิบนัตธิกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพอนันชนัวที่ ชข้ทำของตนใตข้
ตข้นไมข้ทรนังหลทำยแหตงแผตนดธินนนัรนดข้วย สถทำนทคีที่เหลตทำนนัรนแหตงกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพในแผตนดธินนนัรนจะ
กลทำยเปห็นโซนควทำมตทำยสททำหรนับพวกยธิวทคีที่ดถูหมธิที่นพระเจข้ทำของตนในทคีที่เหลตทำนนัรน

14 และเราจะยดืที่นมดือของเราออกตยู่อสยห้เขา และกระทนาใหห้แผยู่นดสินนวันนรกรห้าง และทสินงรห้าง
ตลอดททที่อาศวัยทวันงสสินนของเขา คดือรกรห้างมากกวยู่าถสินที่ ทปรกวันดารททที่ไปทางดสิบลา แลห้วเขาจนงจะรยห้วยู่าเรา
คดือพระเยโฮวาหร์" อธิสรทำเอลทคีที่มนักกบฏ (นนันที่ คสือ ยถูดทำหร) จะไมตยอมเรคียนรถูทข้ คีที่จะเกรงกลนัวพระเยโฮ
วทำหรดข้วยวธิธคีอสืที่น ดนังนนัรนพระเจข้ทำจถึงจะสอนพวกเขทำใหข้รถูข้จนักฤทธทำนรุภทำพของพระองครโดยกทำรเหยคียด
พระกรของพระองครออกในพระพธิโรธตตอสถูข้พวกเขทำ ควทำมคธิดของดธิบลทำอทำจเปห็นไดข้วทำต แผตนดธินนนัรน
จะรกรข้ทำงวตทำงเปลตทำตนงนั้ แตล่ดธิบลทำซถึที่งอยถูใต นโมอนับ พสืรนทคีทที่ รุกแหตงทคีที่อยถูทต ทำงทธิศตะวนันตกของดธิบลทำจะถถูก
ทททำลทำยในกทำรพธิพทำกษทำครนัรงสรุดทข้ทำยของบทำบธิโลน
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 7: บทนคีนั้สานตล่อใจความหลนกทคีนึ่ถถูกเรหิมนึ่ ตต้นแลต้วเกคีนึ่ยวกนบการ
พหิพากษาครนนั้งสปุดทต้ายทคีนึ่มตคี ล่อยถูดาหศ์ทคีนึ่ชนนึ่วชต้า พระเจต้าผล่านทางผถูต้พยากรณศ์ทล่านนคีนั้ทรงพรรณนาถนงความ
รกรต้างวล่างเปลล่าทคีนึ่จะเกหิดแกล่แผล่นดหินนนนั้นในขต้อ 1-15 จากนนนั้นความทปุกขศ์ใจของคนจกานวนเลป็กนต้อยทคีนึ่
จะหนคีรอดไปไดต้ถถูกพรรณนาไวต้ในขต้อ 16-22 สปุดทต้ายการตกเปป็นเชลยของยถูดาหศ์ถถูกพรรณนาวล่า
เปป็นเหมคือนโซล่ตรวนเสต้นหนนนึ่งในขต้อ 23-27
อสค 7:1-2

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มาถนงขห้าพเจห้าอทกวยู่า อคีกบทหนถึที่งถถูก

เกรธิที่นนททำอคีกครนัรงโดยกทำรหมทำยเหตรุแหลตงทคีมที่ ทำจทำกพระเจข้ทำของมนัน - พระวจนะขององครพระผถูข้เปห็น
เจข้ทำมทำถถึงผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีร
2 "เจห้า บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสกวับแผยู่นดสินอสิสราเอลดวังนทนวยู่า
อวสาน ความสสินน สป ดไดห้มาถนงทวันงสทที่มปมของแผยู่นดสินแลห้ว พระเจข้ทำทรงเรคียกผถูข้พยทำกรณรของพระองคร
อคีกครนัรงวตทำบรุตรแหตงมนรุษยร พระองครผทำต นททำงผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรจถึงทรงเตสือนอธิสรทำเอลทคีที่มนักกบฏ (นนันที่
คสือ ยถูดทำหร) วตทำจรุดจบของพวกเขทำใกลข้เขข้ทำมทำแลข้ว กทำรพธิพทำกษทำครนัรงสรุดทข้ทำยกททำลนังจะตกตนัรงแตตปลทำย
สรุดดข้ทำนหนถึที่งของแผตนดธินนนัรนไปถถึงปลทำยสรุดอคีกดข้ทำนหนถึงที่
อสค 7:3-4

บวัดนทบน วันนปลายกห็มาถนงเจห้าแลห้ว และเราจะปลยู่อยความโกรธของเรา

มาเหนดือเจห้าทวันงหลาย และจะพสิพากษาเจห้าตามวสิถททางทวันงหลายของเจห้า และเราจะตอบสนองการก

ระทนาอวันนยู่าสะอสิดสะเอทยนทวันงสสินนของเจห้าแกยู่เจห้า จรุดจบของอทำณทำจนักรยถูดทำหรใกลข้เขข้ทำมทำแลข้ว เพรทำะ
ควทำมบทำปทคีพที่ วกเขทำไมตยอมกลนับใจใหมต พระเจข้ทำจถึงทรงปฏธิญทำณวตทำควทำมกรธิรวของพระองครจะถถูกเท
ออกเหนสือพวกเขทำในไมตชข้ทำ กทำรพธิพทำกษทำและกทำรสนองโทษอนันสทำสมกททำลนังจะมทำเพรทำะควทำมบทำป
อนันนตทำสะอธิดสะเอคียนของพวกเขทำ
4 นวัยนร์ตาของเราจะไมยู่เมตตาเจห้า และเราจะไมยู่สงสาร แตยู่เราจะตอบสนองตยู่อวสิถททางทวันง
หลายของเจห้าแกยู่เจห้าเอง และสสิที่งททที่นยู่าสะอสิดสะเอทยนของเจห้าจะอยยยู่ทยู่ามกลางเจห้า แลห้วเจห้าจะทราบวยู่า
เราคดือพระเยโฮวาหร์ ควทำมกรธิรวอนันชอบธรรมของพระเจข้ทำไดข้ถถูกยนัวที่ ยรุจนเกธินควทำมเมตตทำไปแลข้ว
พระองครจะไมตทรงแสดงควทำมสงสทำรเลย อธิสรทำเอลไดข้ยนัวที่ ยรุพระเจข้ทำของพวกเขทำเสคียจนบนัดนคีร
พระองครทรงบอกลตวงหนข้ทำถถึงพระพธิโรธของพระองครทคีที่มตคี ตอพวกเขทำเพรทำะกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพอนัน
นตทำสะอธิดสะเอคียนของพวกเขทำ ถข้ทำพวกเขทำไมตยอมรนับรถูพข้ ระองครดข้วยวธิธคีอสืที่น พวกเขทำกห็จะถถูกบนังคนับ
ใหข้ตระหนนักวตทำพระเยโฮวทำหรคสือพระเจข้ทำเมสืที่อพระองครทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำ
อสค 7:5-7

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า วสิบวัตสิแลห้ววสิบวัตสิเลยู่า ดยเถสิด

วสิบวัตสิมาถนงแลห้ว เหมสือนกนับทคีที่เปห็นบตอยๆในทคีที่อนสืที่ คททำทคีแที่ ปลเปห็นวสิบวัตสิ (รา) มคีควทำมหมทำยดข้วยวตทำ 'ควทำม
ทรุกขรลททำบทำก' หรสือ 'สธิที่งเลวรข้ทำย' มคีแตตควทำมทรุกขรลททำบทำกและชตวงเวลทำอนันเลวรข้ทำยรอคอยยถูดทำหรอยถูต
6 ความสสินนสป ดมาถนงแลห้ว อวสานนวันนมาถนง มวันตดืนที่ ขนนนตยู่อสยเห้ จห้า ดยเถสิด วสิบวัตสิมาถนงแลห้ว ดข้วย
กทำรพถูดตรงไปตรงมทำแบบคมคทำย พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำถถึงจรุดจบทคีที่ใกลข้เขข้ทำมทำสททำหรนับยถูดทำหร
มนันไมตใชตแคตจรุดจบหนนนึ่ง แตตเปห็นจรุดจบนนนนั้ มนันกททำลนังรอคอยอยถูขต ข้ทำงหนข้ทำแลข้วและมนันจะมทำแนต
7 โอ ชาวแผยู่นดสินเออ๋ย เวลาเชห้ามาถนงแลห้ว เวลามาถนงแลห้ว ววันแหยู่งความโกลาหลใกลห้เขห้ามา
แลห้ว และไมยู่ใชยู่เสทยงโหยู่รห้องยสินดททบทที่ นภยเขา วนันพธิพทำกษทำกททำลนังจะฉทำยแสงรรุตงอรรุณแลข้ว วนันอนันทรุกขร
ลททำบทำกแหตงกทำรคธิดบนัญชคีกทำท ลนังใกลข้เขข้ทำมทำแลข้ว – ไมตใชตเสคียงสะทข้อนจทำกภถูเขทำ แตตเปห็นของจรธิง
อสค 7:8-9

บวัดนทน ไมยู่ชห้าแลห้วเราจะเทความเดดือดดาลของเราลงบนเจห้า และ

กระทนาใหห้ความโกรธของเราซนที่งมทตยู่อเจห้าถนงททที่สนาเรห็จ และเราจะพสิพากษาเจห้าตามวสิถททางทวันงหลาย
ของเจห้า และเราจะตอบสนองเจห้าสนาหรวับการกระทนาอวันนยู่าสะอสิดสะเอทยนทวันงสสินนของเจห้า ควทำม

เดสือดดทำลแหตงพระพธิโรธของพระเจข้ทำกททำลนังจะถถูกเทออกเหนสือยถูดทำหรแลข้ว กทำรพธิพทำกษทำตทำมควทำม
บทำปตตทำงๆอนันเลวรข้ทำยของพวกเขทำกททำลนังจะตกมทำแลข้วและพวกเขทำจะไดข้รนับกทำรตอบแทนอนันสทำสม
เพรทำะกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพอนันนตทำสะอธิดสะเอคียนของพวกเขทำ
9 นวัยนร์ตาของเราจะไมยู่เมตตา และเราจะไมยู่สงสาร เราจะตอบสนองเจห้าตามวสิถททางทวันง
หลายของเจห้า และตามการกระทนาอวันนยู่าสะอสิดสะเอทยนของเจห้าซนที่งอยยยู่ทยู่ามกลางเจห้า แลห้วเจห้าจะ
ทราบวยู่า เราคดือพระเยโฮวาหร์ผห้โย บยตท อคีกครนัรงทคีที่พระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำพระองครจะไมตทรงแสดงควทำม
สงสทำรเลยเมสืที่อกทำรพธิพทำกษทำครนัรงสรุดทข้ทำยของพระองครตกลงบนยถูดทำหร พวกยธิวจะไดข้รนับบททำเหนห็จอนัน
สทำสมสททำหรนับควทำมบทำปตตทำงๆอนันนตทำสะอธิดสะเอคียนของพวกเขทำ พระเจข้ทำทรงเรคียกควทำมบทำปของ
พวกเขทำวตทำเปห็นสธิที่งนตทำสะอธิดสะเอคียนหข้ทำครนัรงในบทนคีร มนันนตทำขยะแขยงและนตทำรนังเกคียจสททำหรนับ
พระองคร ถข้ทำอธิสรทำเอลทคีที่มกนั กบฏไมตยอมเรคียนรถูข้ดวข้ ยวธิธคีอสืที่น พวกเขทำกห็จะเรคียนรถูข้วทำต พระเยโฮวทำหรผถูข้
เดคียวทรงเปห็นพระเจข้ทำเมสืที่อพระองครทรงโบยตคีพวกเขทำ
อสค 7:10-11

ดยเถสิด ววันนวันน ดยเถสิด มาถนงแลห้ว เวลาเชห้าออกมาแลห้ว พลองกห็บาน

แลห้ว ความเยยู่อหยสิที่งกห็ผลสิดอก พรข้อมกนับสททำนวนคมคทำยแบบบทกวคี พระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำวนันแหตงกทำร
พธิพทำกษทำกททำลนังใกลข้เขข้ทำมทำแลข้ว เหมสือนกนับรรุตงอรรุณทคีจที่ ะฉทำยแสงหรสือกธิที่งทคีที่ผลธิดอก ไมข้เรคียวของเนบถู
คนัดเนสซทำรรจะถถูกใชข้เพสืที่อตคีสอนยถูดทำหรในไมตชข้ทำ
11 ความทารปณไดห้เจรสิญเปห็นพลองชวัที่วรห้าย จะไมยู่มทใครเหลดืออยยยู่เลย ประชาชนของเขากห็ไมยู่มท
สสิที่งของของเขากห็ไมยู่มท ไมยู่มทใครรห้องครนที่าครวญเผดืที่อพวกเขาเลย ไมข้พลองอนันรรุนแรงแหตงกทำร
พธิพทำกษทำโดยบทำบธิโลนกททำลนังเขข้ทำมทำใกลข้แลข้วและไมตมคีผถูข้ใดในยถูดทำหรจะถถูกละเวข้นกทำรตคีสอนของมนัน
นอกจทำกนคีร ไมตมคีผถูข้ใดจะไวข้ทรุกขรใหข้กทำรพธิพทำกษทำของยถูดทำหรเมสืที่อมนันมทำ
อสค 7:12-13

เวลานวันนมาถนงแลห้ว ววันนวันนกห็ใกลห้เขห้า อยยู่าใหห้ผซห้ย ดืนอดทใจ อยยู่าใหห้ผห้ขย าย

เสทยใจ เพราะพระพสิโรธอยยเยู่ หนดือประชาชนทวันงสสินนของเธอ สงครทำมครนัรงสรุดทข้ทำยแหตงกทำรพธิพทำกษทำ
กททำลนังใกลข้เขข้ทำมทำแลข้ว บรรดทำผถูข้ซร สือถถูกเตสือนวตทำอยตทำดคีใจในกทำรซสืรอทคีที่ดธินในรทำคทำถถูก ในททำงกลนับกนัน

บรรดทำผถูข้ขทำยถถูกเตสือนวตทำอยตทำครทที่ทำครวญทคีขที่ ทำดทรุนเวลทำขทำย ในไมตชทำข้ มนันจะไมตตตทำงกนันเลย เพรทำะวตทำ
พระพธิโรธของพระเจข้ทำผตทำนททำงบทำบธิโลนจะยถึดกรรมสธิทธธิธทนัรงสธิรนในยถูดทำหรในไมตชข้ทำ
13 เพราะวยู่าผยขห้ ายจะไมยู่ไดห้กลวับไปยวังสสิที่งททที่เขาไดห้ขายไป ขณะเมดืที่อเขายวังมทชทวสิตอยยยู่ เพราะวยู่า
นสิมสิตนวันนกห็เกทที่ยวขห้องกวับประชาชนทวันงมวล และจะไมยู่หวันกลวับ และเพราะความชวัที่วชห้าของเขา จนงจะ
ไมยู่มทผห้ใย ดรวักษาชทวสิตไวห้ไดห้ แมข้ปแคี หตงเสคียงแตรจะมทำ ผถูข้ขทำยกห็จะไมตสทำมทำรถไถตทคีที่ดนธิ ของตนไดข้ ขข้อเทห็จ
จรธิงกห็คสือ ถข้ทำพวกเขทำยนังมคีชวคี ธิตอยถูต พวกเขทำกห็จะถถูกกวทำดตข้อนไปจทำกแผตนดธินนนัรน แผตนดธินนนัรนทนัรงสธิรน
จะถถูกพธิชธิต และไมตมคีผถูข้ใดทคีที่วทำงทตทำใหญตโตจะสทำมทำรถตข้ทำนททำนกทำรโจมตคีทคีที่จะมทำนนัรนไดข้
อสค 7:14-16

เขาไดห้เปยู่าแตรแลห้ว และไดห้เตรทยมทปกอยยู่างไวห้พรห้อม แตยู่ไมยู่มทใครเขห้า

สงคราม เพราะวยู่าพสิโรธของเราอยยยู่เหนดือประชาชนทวันงสสินนของเธอ ควทำมคธิดตรงนคีรอทำจเปห็นไดข้วทำต
'ใหข้พวกเขทำเปตทำแตรเพสืที่อเตรคียมตนัวสททำหรนับสงครทำม' แตตมนันจะไมตเปห็นประโยชนรอนันใด พระพธิโรธ
ของพระเจข้ทำจะมคีอททำนทำจเหนสือกทำรขนัดขสืนอนันกะปลกกะเปลคีรยทคีที่พวกยธิวอทำจแสดงออกมทำ
15 ดาบกห็อยยขยู่ ห้างนอก โรคระบาดและการกวันดารอาหารกห็อยยขยู่ ห้างใน ผยห้ททที่อยยใยู่ นทปยู่งนาจะตาย
เสทยดห้วยดาบ และผยห้ททที่อยยใยู่ นเมดืองการกวันดารอาหารและโรคระบาดจะกสินเสทย บทำบธิโลนอยถูภต ทำยนอก
กรรุงเยรถูซทำเลห็มโดยลข้อมมนันอยถูต โรคภนัยและควทำมอดอยทำกมคีอยถูภต ทำยใน คนเหลตทำนนัรนทคีอที่ ยถูใต นเขต
ชนบทจะถถูกฆตทำตทำยโดยดทำบและคนเหลตทำนนัรนทคีที่อยถูใต นนครจะตทำยเพรทำะควทำมอดอยทำกหรสือโรคภนัย
16 แตยู่ผห้หย นนที่งผยให้ ดททที่รอดตายไดห้จะหนทไปอยยยู่บนภยเขาเหมดือนนกเขาแหยู่งหปบเขา ทปกคนกห็รอห้ ง
ครวญครางเพราะความชวัที่วชห้าของตน คนเหลตทำนนัรนทคีที่สทำมทำรถหลบหนคีไปยนังถทรทำตตทำงๆในเทสือกเขทำจะ
เปห็นเหมสือนนกพธิรทำบทคีที่รอข้ งพธิลทำปรทที่ทำไหข้ บทำงคนจะตระหนนักในทคีที่สรุดถถึงควทำมลถึกลทร ทำแหตงควทำมบทำป
ของตนและครทที่ทำครวญ แตตมนันจะสทำยเกธินไปแลข้ว
อสค 7:17-18

มดือทวันงสสินนจะอยู่อนแอ และเขยู่าทวันงหมดจะอยู่อนเหมดือนนนนา ตลอดทนัวที่

ทนัรงยถูดทำหร คนทนัรงหลทำยจะไมตสทำมทำรถขนัดขสืนไดข้ แขนและมสือของพวกเขทำจะอตอนเปลคีรยและเขตทำของ
พวกเขทำปวกเปคียก ภทำพเปรคียบนคีรกลตทำวถถึงควทำมกลนัวและควทำมอตอนแอ

18 เขาทวันงหลายจะคาดเอวไวห้ดห้วยผห้ากระสอบ และความสวัที่นสะทห้านจะครอบเขาไวห้ ความ
ละอายจะอยยทยู่ ทที่ใบหนห้าของเขาทปกคน และศทรษะของเขาจะลห้านหมด ในวนันทข้ทำยๆอนันมสืดมธิดนนัรน
กตอนเยรถูซทำเลห็มลตมสลทำย บทำงคนจะสวมเสสืรอผข้ทำทคีที่แสดงถถึงกทำรไวข้ทรุกขรใหข้คนเหห็น กระนนัรนมนันกห็จะ
สทำยเกธินไปแลข้ว
อสค 7:19-21

เขาจะโยนเงสินของเขาไปในถนน และทองคนาของเขาจะถยกเอาออก

ไปเสทย เงสินและทองของเขาไมยู่อาจททที่จะชยู่วยเขาใหห้พห้นในววันแหยู่งพระพสิโรธของพระเยโฮวาหร์ เขา
จะใหห้หายหสิว หรดือบรรจปใหห้เตห็มทห้องดห้วยเงสินทองกห็ไมยู่ไดห้ เพราะวยู่าเปห็นสสิที่งททที่สะดปดใหห้เขาทนาความชวัที่ว
ชห้า ในวนันทข้ทำยๆของกทำรลข้อมกรรุงเยรถูซทำเลห็มโดยบทำบธิโลน เงธินจะกลทำยเปห็นสธิที่งไรข้คตทำ มนันจะซสืรอกทำร
ปกปข้องหรสืออทำหทำรไมตไดข้เลย ตรงกนันขข้ทำมเงธินของพวกเขทำและตนัณหทำแหตงเงธินเคยเปห็นรทำกเหงข้ทำแหตง
ควทำมบทำปมทำกมทำยในเยรถูซทำเลห็ม
20 เขานนาความงดงามแหยู่งเครดืที่องประดวับของเขามาแสดงออกถนงความสงยู่าผยู่าเผย และเขา
สรห้างรย ปเคารพดห้วยสสิที่งททที่นยู่าสะอสิดสะเอทยนและนยู่าเกลทยดนยู่าชวังของเขาไวห้ภายในเครดืที่องประดวับนวันน
เพราะฉะนวันนเราจะกระทนาใหห้สสิที่งนทนอยยหยู่ ยู่างไกลจากเขา ขณะทคีที่เงธินของพวกเขทำควรถถูกใชข้เพสืที่อเสรธิม
ควทำมงดงทำมใหข้แกตพระวธิหทำรของพระเจข้ทำ พวกเขทำกลนับใชข้มนนั เพสืที่อซสืรอรถูปเคทำรพทคีที่นตทำสะอธิดสะเอคียน
ทนัรงหลทำยเพธิมที่ มทำกขถึรน ดนังนนัรนพระเจข้ทำจะทรงเอทำเงธินทนัรงสธิรนของพวกเขทำไปจทำกพวกเขทำ
21 และเราจะมอบสสิที่งเหลยู่านวันนไวห้ในมดือของชนตยู่างดห้าวใหห้เปห็นของรสิบ และแกยู่คนชวัที่วใน
แผยู่นดสินโลกใหห้เปห็นของปลห้นไดห้ และเขาทวันงหลายจะกระทนาใหห้เปห็นมลทสิน เพรทำะยถูดทำหรไดข้ใชข้จตทำย
เงธินของตนอยตทำงชนัวที่ รข้ทำยเชตนนนัรน พระเจข้ทำจถึงทรงปฏธิญทำณวตทำพระองครจะประททำนควทำมมนังที่ คนังที่ ของยถู
ดทำหรใหข้แกตบรรดทำคนตตทำงดข้ทำว (หลนักๆแลข้วคสือบทำบธิโลน) เพสืที่อเปห็นของปลข้นแหตงสงครทำม ขณะ
เดคียวกนันผถูข้รรุกรทำนตตทำงดข้ทำวเหลตทำนนัรนจะทททำใหข้แผตนดธินของพวกเขทำเปห็นมลทธิน
อสค 7:22

เราจะหวันหนห้าของเราไปเสทยจากเขาดห้วย แลห้วเขาจนงจะกระทนา

สถานททที่ลวับของเราใหห้มวัวหมอง โจรจะเขห้ามาในสถานททที่ลบวั นวันนและกระทนาใหห้เปห็นมลทสิน พระเจข้ทำจถึง
ทรงเตสือนวตทำพระองครจะทรงหนันพระพนักตรรแหตงกทำรปกปข้องของพระองครไปจทำกยถูดทำหร คนบทำบธิ

โลนทคีมที่ ทำปลข้นสะดมจะทททำใหข้พระวธิหทำรและทคีที่บรธิสรุทธธิธทคีที่สรุดของมนันเปห็นมลทธิน โดยปลข้นทรนัพยร
สมบนัตธิและคลนังทรนัพยรของมนัน
อสค 7:23-24

จงทนาโซยู่ตรวน เพราะวยู่าแผยู่นดสินนวันน เตห็มดห้วยคดทททที่แปดเปดืนอนดห้วย

โลหสิต และเมดืองกห็เตห็มดห้วยความทารปณ พระเจข้ทำจถึงทรงเรคียกโซตตรวนแหตงพนันธนทำกทำรใหข้ถถูกทททำขถึรน
สททำหรนับยถูดทำหรทคีที่มนักกบฏ แผตนดธินและนครตตทำงๆของพวกเขทำเตห็มไปดข้วยอทำชญทำกรรมอนันรรุนแรง
ตตทำงๆ กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพเปห็นควทำมบทำปใหญตหลวงตตอพระเจข้ทำ แตตคนชนัวที่ เหลตทำนคีรยนังใชข้ควทำมรรุนแรง
ในควทำมบทำปตตทำงๆของตนตตอเพสืที่อนรต วมชทำตธิของพวกเขทำเองดข้วย ในไมตชข้ทำพวกเขทำจะถถูกจองจททำ
โดยโซตตรวนเสข้นหนถึที่งในกทำรพธิพทำกษทำ ภทำพเปรคียบนคีรจะพบกทำรสททำเรห็จจรธิงตทำมตนัวอนักษรเมสือที่ พวกยธิว
จททำนวนมทำกถถูกบนังคนับใหข้เดธินไปยนังบทำบธิโลนในโซตตรวน
24 ฉะนวันน เราจะนนาประชาชาตสิททที่ชวัที่วรห้ายททที่สปดมาถดือกรรมสสิทธสิธิ์บห้านเรดือนของเขา และเราจะ
ใหห้ทสิฐสิของคนททที่แขห็งแรงนวันนสสินน สป ดลง และสถานททที่บรสิสปทธสิธิ์ของเขาจะเปห็นมลทสิน คนตตทำงชทำตธิทคีที่แยต
ทคีที่สรุดคสือพวกปลข้นสะดมทคีที่เปห็นคนบทำบธิโลนซถึที่งจะปลข้นสะดมเยรถูซทำเลห็มในไมตชข้ทำ ควทำมยโสและ
ควทำมจองหองของพวกชนชนัรนสถูงชทำวยธิวจะถถูกดนับไปเหมสือนเทคียน พระวธิหทำรนนัรนจะถถูกทททำลทำย
อสค 7:25-26

เมดืที่อการทนาลายมาถนง เขาจะแสวงสวันตสิภาพ แตยู่กห็ไมยู่มทเลย ควทำม

พธินทำศยตอยยนับของเยรถูซทำเลห็มกททำลนังสต อเคข้ทำรทำงๆอยถูเต หมสือนเมฆพทำยรุดททำมสืดกข้อนหนถึที่ง ในวนันทข้ทำยๆอนัน
สธิรนหวนัง คนมทำกมทำยจะแสวงหทำสนันตธิภทำพ แตตจะไมตมคีเลย
26 วสิบวัตสิมาถนงแลห้ว วสิบวัตสิจะมาถนงอทก ขยู่าวลดือจะเกสิดตามขยู่าวลดือ เขาจะแสวงหานสิมสิตจากผยห้
พยากรณร์ แตยู่พระราชบวัญญวัตสิจะพสินาศไปจากปปโรหสิต และคนาปรนกษาจะปลาตไปจากพวกผยห้ใหญยู่
ควทำมยตอยยนับจะมทำเหนสือควทำมหทำยนะ ขตทำวลสืออนันสธิรนหวนังตตทำงๆจะแพรต สะพนัดไปทนัวที่ ในวนัน
ทข้ทำยๆอนันมสืดมธิดเหลตทำนนัรน แมข้ยถูดทำหรไดข้ละทธิรงพวกผถูข้พยทำกรณรและพวกปรุโรหธิตของพระเยโฮวทำหรเสคีย
แลข้ว ในวนันทข้ทำยๆอนันสธิรนหวนังเหลตทำนนัรน 'ศทำสนทำ' จะกลทำยเปห็นควทำมนธิยมในฉนับพลนัน ถข้อยคททำถถูก
แสวงหทำจทำกพวกผถูข้พยทำกรณร คททำเทศนทำจทำกพวกปรุโรหธิต และคททำแนะนททำจทำกพวกปรทำชญรทคีที่ชรทำ แตต
มนันกห็จะไมตเปห็นประโยชนรอนันใดเลย จะไมตมคคี วทำมชตวยเหลสือใดๆเลย

อสค 7:27

กษวัตรสิยจร์ ะไวห้ทปกขร์ และเจห้านายจะคลปมกายดห้วยความทอดอาลวัย

และมดือของประชาชนแหยู่งแผยู่นดสินนวันนจะสวันที่ เทา เราจะกระทนาแกยู่เขาตามทางของเขา และเราจะ
พสิพากษาเขาตามสมควรแกยู่การกระทนาของเขา และเขาจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ "
แมข้แตตกษนัตรธิยรเศเดคคียทำหรผถูข้ชนัวที่ รข้ทำยกห็จะไวข้ทรุกขรและบรุตรชทำยทนัรงหลทำยของเขทำจะสวมเสสืรอผข้ทำ
แหตงกทำรไวข้ทรุกขร มคีแตตควทำมทรุกขรลททำบทำกทคีที่พบเหห็นไดข้ในวนันอนันมสืดมธิดและนตทำกลนัวเหลตทำนนัรน แตต
พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำทททำไมสธิที่งนคีรจะเกธิดขถึรน มนันเปห็นเพรทำะควทำมบทำปมทำกมทำยของประชทำชนทคีที่ไมต
ยอมกลนับใจใหมตของพระองคร พวกเขทำจะไดข้รนับสธิที่งทคีพที่ วกเขทำสมควรไดข้รนับ และแมข้มนันจะเปห็นบท
เรคียนหนถึงที่ อนันขมขสืนที่ พวกเขทำกห็จะรถูข้วทำต พระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำ
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 8: เนคืนั้อหาอคีกสล่วนของหนนงสคือเลล่มนคีนั้เรหิมนึ่ ตต้นขนนนั้ บทนคีมนั้ คีนมหิ หิตหนนนึ่งทคีนึ่
แสดงใหต้เหป็นภาพชนดเจนของการนนบถคือรถูปเคารพอนนโจล่งแจต้งของพวกชนชนนนั้ สถูงแหล่งสนงคมยหิว
พระเจต้าจนงทรงมคีเหตปุอนนชอบธรรมแลต้วในการพหิพากษายถูดาหศ์และทรงประกาศพระพหิโรธอนนใกลต้
เขต้ามาของพระองคศ์
อสค 8:1

ตยู่อมาเมดืที่อววันททที่หห้า เดดือนททที่หก ในปทททที่หก ขณะททที่ขห้าพเจห้านวัที่งอยยยู่ใน

เรดือนของขห้าพเจห้า และพวกผยห้ใหญยู่ของพวกยยดาหร์นวัที่งอยยหยู่ นห้าขห้าพเจห้า พระหวัตถร์ขององคร์พระผยห้เปห็น
เจห้าพระเจห้าลงมาบนขห้าพเจห้า ณ ททที่นวันน ปคีทคีที่หกนคีรอทำจหมทำยถถึงปคีทหคีที่ กนนับตนัรงแตตกทำรถถูกจนับเปห็นเชลยขอ
งกษนัตรธิยรเยโฮยทำคธิน (เยโคนธิยทำหร) เดสือนทคีที่หกตรงกนับประมทำณปลทำยเดสือนสธิงหทำคมหรสือตข้นเดสือน
กนันยทำยน 390 วนันและ 40 วนันเหลตทำนนัรนทคีที่เอเสเคคียลตข้องนอนตะแคงขข้ทำงเพสือที่ เปห็นบทเรคียนหนถึที่งทคีที่มคี
วนัตถรุประกอบบนัดนคีรกคห็ รบถข้วนแลข้ว ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรอยถูใต นบข้ทำนของเขทำเองซถึงที่ เหห็นไดข้ชนัดวตทำอยถูขต ข้ทำง
แมตนร ททำเคบทำรร พวกผถูข้ใหญตของพวกยธิวทคีที่ตกเปห็นเชลยในบทำบธิโลนมทำรวมตนัวกนันในเรสือนของเอเสเคคี
ยลกนับเขทำ วนันนนัรนอทำจเปห็นวนันสะบทำโต ณ ทคีที่นนันที่ เวลทำนนัรนเอง พระหนัตถรขององครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำกห็ลงมทำ
บนผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีร ควทำมคธิดตรงนคีรอทำจเปรคียบไดข้กบนั กทำรถถูกทททำใหข้เตห็มลข้นดข้วยพระวธิญญทำณ
บรธิสรุทธธิธและอทำจเหมสือนกนับกทำรกระทททำกธิจของพระวธิญญทำณบรธิสรุทธธิธในวนันเพห็นเทคอสตรนร นัน ไมตวทำต

กรณคีใด พระหนัตถรและฤทธธิธเดชของพระเจข้ทำกห็มทำบนเอเสเคคียล ฉทำกหลนังและสธิทธธิอททำนทำจของสธิที่งทคีที่
เกธิดขถึรนตทำมมทำจถึงถถูกสถทำปนทำ ดนังทคีที่บรธิบทจะคตอยๆเผยใหข้เหห็น ผถูพข้ ยทำกรณรทตทำนนคีรถถูกพทำตนัวไปใน
นธิมตธิ หนถึที่งอยตทำงชนัดเจน
อสค 8:2-4

แลห้วขห้าพเจห้ากห็มองดย และดยเถสิด มทสณ
วั ฐานอยยู่างไฟ เบดือน งลยู่างของ

สยู่วนททที่มองเหห็นเปห็นเอวนวันนเปห็นไฟ เหนดือเอวขนนน ไปเหมดือนความสป กปลวัที่งประหนนที่งทองสวัมฤทธสิธิ์ททที่
แวบวาบ แมข้มธิไดข้ถถูกกลตทำวถถึงอยตทำงเฉพทำะเจทำะจง เอเสเคคียลกห็เหห็นสนัณฐทำนของชทำยคนหนถึที่ง – หรสือ
ทถูตสวรรครองครหนถึที่งมทำกกวตทำ รถูปลนักษณรของเขทำเปห็นเหมสือนของไฟตนัรงแตตบนสรุดจนถถึงลตทำงสรุด
บรุคคลจทำกสวรรครผถูข้นร คีมคีรถูปลนักษณรของทองสนัมฤทธธิธหรสือทองคททำอนันสรุกใสและแวววทำว เหห็นไดข้ชนัด
วตทำกทำรปรทำกฏของเขทำเปห็นมทำจทำกเบสืรองบนและมธิใชตเบสืรองลตทำง
3 ทยู่านยดืนที่ สยู่วนททที่มทสวัณฐานเปห็นมดือนวันนออกมาจวับผมของขห้าพเจห้าปอยหนนที่ง และพระ
วสิญญาณไดห้ยกขห้าพเจห้าขนนนระหวยู่างพสิภพและสวรรคร์ และนนาขห้าพเจห้ามาถนงเยรย ซาเลห็มในนสิมสิตของ
พระเจห้า มายวังทางเขห้าประตยดห้านเหนดือของลานชวันน ใน ซนที่งเปห็นททที่ตวันงรย ปของความหวงแหน ซนที่ง
กระทนาใหห้บวังเกสิดความหวงแหน
สธิที่งทคีที่ถถูกพรรณนทำนคีรนตทำจะเปห็นในจธิตวธิญญทำณ นนันที่ คสือผตทำนททำงนธิมตธิ หนถึที่ง ผถูข้สสืที่อสทำรทคีที่เปห็นทถูต
สวรรครซถึที่งถถูกพรรณนทำในขข้อกตอนหนข้ทำยกผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรขร ถึนโดยเสข้นผมของเขทำและพทำตนัวเขทำ
(ดนังทคีที่หมทำยเหตรุไวข้ในนธิมธิตหนถึงที่ ) ไปยนังกรรุงเยรถูซทำเลห็ม เขทำถถูกพทำตนัวไปโดยเฉพทำะเจทำะจงไปยนัง
ประตถูของลทำนชนัรนในของพระวธิหทำรซถึที่งเปธิดออกไปททำงทธิศเหนสือ บนหธิรงอนันหนถึงที่ มคีรปถู เคทำรพ (รถูป
ปนัรน) อนันหนถึที่งของพระบทำอนัล (หรสืออทำจเปห็นพระอนัชโทเรท) ตนัรงอยถูใต นพระวธิหทำรของพระเยโฮวทำหร
ไมตจททำเปห็นตข้องกลตทำวเลยวตทำมนันยนัวที่ ยรุพระเยโฮวทำหรใหข้เกธิดควทำมหถึงหวง เรทำควรระลถึกวตทำมนนัสเสหรไดข้
ตนัรงรถูปเคทำรพอนันหนถึที่งของพระบทำอนัลในพระวธิหทำรในรนัชกทำลของเขทำ ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 21:3-7 โยสธิ
ยทำหรบรุตรของเขทำโยนสธิที่งนตทำสะอธิดสะเอคียนนนัรนออกไปอยตทำงฉนับไว ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 23:4-7
สธิที่งทคีที่เอเสเคคียลเหห็นอทำจเปห็นรถูปจททำลองแหตงควทำมหถึงหวงของมนนัสเสหรซถึที่งไดข้ยนัวที่ ยรุพระเจข้ทำใหข้
ทรงเอทำยถูดทำหรออกไปจทำกแผตนดธินของพวกเขทำ (ซถึที่งถถูกเลสืที่อนออกไปเพรทำะควทำมชอบธรรมของโย

สธิยทำหรเทตทำนนัรน) หรสือมนันอทำจเปห็นไดข้วทำต เศเดคคียทำหรไดข้ตรนังสธิที่งนตทำสะอธิดสะเอคียนหนถึที่งทคีที่คลข้ทำยๆกนันในพระ
วธิหทำรนนัรนซถึที่งยนังมคีอยถูใต นสมนัยของเอเสเคคียล ไมตวทำต กรณคีใดพระเจข้ทำกห็ทรงพทำตนัวเอเสเคคียลในจธิต
วธิญญทำณไปยนังเยรถูซทำเลห็มเพสืที่อเหห็นรถูปปนัรนนนัรนของรถูปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวองครหนถึงที่ ซถึที่งตนัรงอยถูใต นพระ
วธิหทำรของพระเจข้ทำเลย
4 ดยเถสิด สงยู่าราศทของพระเจห้าของอสิสราเอลกห็อยยทยู่ ทที่นวัที่น เหมดือนอยยู่างนสิมสิตททที่ขห้าพเจห้าไดห้เหห็นใน
ททที่ราบ แมข้กทำรยนัวที่ ยรุของรถูปเคทำรพนนัรนอยถูใต นลทำนพระวธิหทำร สงตทำรทำศคี (เชคธินทำหร) ของพระเจข้ทำกห็ปรทำกฏ
เหนสือทคีที่บรธิสรุทธธิธนร นนั ในแบบเดคียวกนับทคีที่เอเสเคคียลไดข้เหห็นในนธิมธิตทคีถที่ ถูกบนันทถึกไวข้ในบททคีที่ 1 และ 3
กทำรทคีที่พระเจข้ทำจะยนังแสดงสงตทำรทำศคีของพระองครทตทำมกลทำงกทำรทททำใหข้พระวธิหทำรเสคียควทำมศนักดธิธสธิทธธิธ
เชตนนนัรนกห็สททำแดงถถึงควทำมเมตตทำและควทำมอดทนนทำนของพระองคร อยตทำงไรกห็ตทำม ในเอเสเคคียล
10:18 สงตทำรทำศคี (เชคธินทำหร) นนัรนกห็จทำกไปตลอดกทำล
อสค 8:5-6

แลห้วพระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าวยู่า "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย บวัดนทนจงเงย

หนห้าขนนน ไปดยทางทสิศเหนดือ" ขห้าพเจห้าจนงเงยหนห้าขนนนมองไปดยทางทสิศเหนดือ และดยเถสิด ทางทสิศเหนดือ
ของประตยแทยู่นบยชาในทางเขห้า รยปความหวงแหนนทนอยยทยู่ ทที่นวัที่น หลนังจทำกถถูกพทำตนัวในจธิตวธิญญทำณไปยนัง
ลทำนชนัรนนอกของพระวธิหทำร ผถูข้สสืที่อสทำรทคีที่เปห็นทถูตสวรรครองครนร คีกสห็ งนัที่ เอเสเคคียลใหข้มองไปททำงทธิศเหนสือ
ไปยนังพสืรนทคีๆที่ อยถูตต ธิดกนับแทตนบถูชทำหลนักทคีที่ใชข้ถวทำยเครสืที่องสนัตวบถูชทำและมคีรถูปจททำลองของพระบทำอนัลซถึที่ง
เปห็นรถูปจททำลองแหตงควทำมหถึงหวงนนัรน ในชตวงรนัชกทำลของอทำหนัส แทตนบถูชทำทองสนัมฤทธธิธนนัรนไดข้ถถูกยข้ทำย
ไปยนังดข้ทำนทธิศเหนสือของแทตนบถูชทำถวทำยเครสือที่ งสนัตวบถูชทำนนัรน ทคีที่นนนัที่ ตรงททำงเขข้ทำหลนักสถูตพระวธิหทำรนนัรน
คสือรถูปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวนคีร
6 และพระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้ายสิที่งกวยู่านวันนอทกวยู่า "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เจห้าไมยู่เหห็นหรดือวยู่าเขา
ทนาอะไร คดือการกระทนาอวันนยู่าสะอสิดสะเอทยนททที่ยสิที่งใหญยู่ซนที่งวงศร์วานอสิสราเอลกระทนากวันอยยยู่ททที่นทที่ ซนที่งจะ
ทนาใหห้เราออกไปใหห้ไกลจากสถานบรสิสปทธสิธิ์ของเรา แตยู่เจห้าจงหวันกลวับมาอทกแลห้วจะไดห้เหห็นสสิที่งททที่นยู่า
สะอสิดสะเอทยนททที่ยสิที่งใหญยู่กวยู่านทอน ทก" ผถูข้สสืที่อสทำรทคีที่เปห็นทถูตสวรรครองครนร คีซถึที่งพถูดแทนพระเจข้ทำชคีรใหข้ผถูข้
พยทำกรณรทตทำนนคีรเหห็นสธิที่งนตทำสะอธิดสะเอคียนฝตทำยวธิญญทำณเหลตทำนนัรนซถึที่งอธิสรทำเอลกททำลนังกระทททำอยถูใต นพระ

นธิเวศของพระเจข้ทำนนัรนเลย และพระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำนคีที่จะยนัวที่ ยรุพระองครใหข้ละทธิรงพระวธิหทำรบนโลกนคีร
ของพระองคร แมข้กระนนัรนพระองครทรงบตงบอกแกตผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรวทำต มคีสที่ งธิ นตทำสะอธิดสะเอคียนตตทำงๆ
ทคีที่แยตยงธิที่ กวตทำนคีรอคีกซถึที่งกททำลนังจะถถูกเปธิดเผย
อสค 8:7-9

และพระองคร์ทรงนนาขห้าพเจห้ามาถนงประตยลาน และเมดืที่อขห้าพเจห้ามอง

ดย ดยเถสิด กห็เหห็นชยู่องหนนที่งอยยใยู่ นกนาแพง ผถูข้สสืที่อสทำรจทำกสวรรครองครนร คีพทำเอเสเคคียลไปยนังลทำนชนัรนในของ
พระวธิหทำรซถึที่งเปห็นทคีๆที่ พวกปรุโรหธิตและคนเลวคีเทตทำนนัรนไดข้รนับอนรุญทำตใหข้เขข้ทำไป ทคีนที่ นันที่ ใกลข้กบนั ททำงเขข้ทำ
ประตถูมคีชตองๆหนถึงที่ (อทำจเปห็นหนข้ทำตตทำงหรสือชตองเปธิดอนันหนถึที่ง) ซถึที่งผตทำนททำงชตองนคีรผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีร
มองเขข้ทำไปในทคีที่บรธิสรุทธธิธไดข้
8 แลห้วพระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าวยู่า "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงเจาะเขห้าไปในกนาแพง" และเมดืที่อ
ขห้าพเจห้าไดห้เจาะเขห้าไปในกนาแพงแลห้ว ดยเถสิด มทประตยอยยปยู่ ระตยหนนที่ง จทำกนนัรนผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรถถูกสนังที่
ใหข้ขรุดพสืรนทคีที่นร นันในกททำแพงชนัรนในเขข้ทำไปอคีกซถึที่งเขทำถถูกพทำไปทคีที่นนันที่ ควทำมคธิดตรงนคีรกคห็ สือวตทำเขทำจะตข้องทททำ
ชตองนนัรนทคีที่ถถูกหมทำยเหตรุไวข้ขทำข้ งบนใหข้ใหญตขร ถึน
9 และพระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าวยู่า "จงเขห้าไปดยสสิที่งททที่นยู่าสะอสิดสะเอทยนอวันชวัที่วรห้ายซนที่งเขา
กระทนากวันททที่นทที่" เหห็นไดข้ชนัดวตทำภทำยในทคีที่บรธิสรุทธธิธนนัรนของพระวธิหทำรไมตเพคียงมคีรถูปเคทำรพมทำกกวตทำเดธิม
เทตทำนนัรน แตตกทำรนมนัสกทำรตตอเนสืที่องแบบลนับๆและกทำรถวทำยเครสืที่องสนัตวบถูชทำแกตรถูปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำว
เหลตทำนคีรดข้วย ดถู เยเรมคียร 7:30 และ 32:34 จทำกนนัรนผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรกถห็ ถูกสนังที่ ใหข้เขข้ทำไปในสถทำนทคีที่แหตงนคีร
อสค 8:10-11

ดวังนวันนขห้าพเจห้าจนงเขห้าไปและไดห้เหห็น ดยเถสิด มทภาพสวัตวร์เลดืนอยคลานใน

ทปกรย ปแบบ และสวัตวร์ททที่พนงรวังเกทยจและรย ปเคารพทวันงสสินนของวงศร์วานอสิสราเอลปรากฏอยยบยู่ นผนวัง
โดยรอบ หลนังจทำกถถูกสนังที่ โดยผถูข้สสืที่อสทำรทคีที่เปห็นทถูตสวรรครองครนร คี เอเสเคคียลกห็เขข้ทำ ไป (ในจธิตวธิญญทำณ)
ในสถทำนทคีที่อนันชนัวที่ รข้ทำยนคีรและเหห็นภทำพงถูและสนัตวรตตทำงๆซถึงที่ เปห็นมลทธินสททำหรนับพวกยธิวบนผนนังเหลตทำนนัรน
ของสถทำนทคีที่แหตงนนัรน นคีที่อทำจเปห็นภทำพบรรดทำพระตตทำงดข้ทำวของอคียธิปตร พรข้อมกนับรถูปเคทำรพอสืที่นๆอคีก
เยอะแยะของวงศรวทำนอธิสรทำเอล ควทำมหมทำยของภทำพเหตรุกทำรณรนร คีไมตอทำจถถูกดถูแคลนไดข้ ในสถทำนทคีที่
บรธิสรุทธธิธเหลตทำนนัรนของพระวธิหทำรของพระเยโฮวทำหรมคีหข้องลนับตตทำงๆพรข้อมกนับกทำรตกแตตงและเครสืที่อง

ประดนับตตทำงๆของกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพของพระตตทำงดข้ทำว กลตทำวอคีกนนัยหนถึที่ง พระวธิหทำรของพระเจข้ทำใน
ควทำมเปห็นจรธิงแลข้วไดข้กลทำยเปห็นวธิหทำรของรถูปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวทนัรงหลทำยไปเสคียแลข้ว
11 และมทพวกผยให้ หญยู่แหยู่งวงศร์วานอสิสราเอลเจห็ดสสิบคนยดืนอยยยู่ขาห้ งหนห้ารย ปเหลยู่านวันน และมทยา
อาซวันยาหร์ บปตรชายชาฟานยดืนอยยใยู่ นหมยยู่พวกเขาทวันงหลาย ตยู่างกห็มทกระถางไฟอยยยู่ในมดือ และคววัน
หนาทนบแหยู่งเครดืที่องบยชากห็ขนน ไปขห้างบน
ผถูข้ใหญตเจห็ดสธิบคนของอธิสรทำเอลมทำรวมตนัวกนันในสถทำนทคีที่นตทำรนังเกคียจแหตงนคีร นคีอที่ ทำจเปห็นกทำร
อข้ทำงอธิงครนัรงแรกอยตทำงนข้อยกห็ในหลนักกทำรถถึงสภทำซทำนเฮดรธินของอธิสรทำเอล – ทคีที่ประชรุมซถึงที่ ประกอบ
ดข้วยคนเจห็ดสธิบคนซถึที่งเปห็นสภทำใหญตของประชทำชทำตธินร นัน สธิที่งทคีที่สททำคนัญกห็คสือ ควทำมหมทำยโดยนนัยทคีที่วทำต
พวกผถูข้นททำทนัรงสธิรนของประชทำชทำตธินร นันมทำรวมตนัวกนันเพสือที่ นมนัสกทำรรถูปเคทำรพตตทำงๆของพระตตทำงดข้ทำว
ยาอาซนนยาหศ์ทคีที่ถถูกหมทำยเหตรุไวข้นร คีเปห็นบรุตรชทำยของชทำฟทำน ฝตทำยหลนังเปห็นธรรมทำจทำรยรผถูข้อตทำน
หนนังสสือพระรทำชบนัญญนัตธิใหข้โยสธิยทำหรฟนัง และบนัดนคีรบรุตรชทำยของชทำยผถูข้ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำผถูข้
นนัรนเปห็นหนัวโจกของกทำรละทธิรงควทำมจรธิงอยตทำงสธิรนเชธิงซถึงที่ กททำลนังเกธิดขถึรนในใจกลทำงของพระวธิหทำร
ทตทำมกลทำงพวกผถูข้นททำของประชทำชทำตธินร นัน นคีที่เปห็นสมทำคมลนับอยตทำงแทข้จรธิง ซถึที่งเปห็นกทำรประชรุมลนับๆซถึงที่
ควทำมชนัวที่ รข้ทำยฝตทำยวธิญญทำณตตทำงๆกททำลนังเกธิดขถึรน ภทำยใตข้กทำรนททำของยทำอทำซนันยทำหร เครสือที่ งหอมถถูกเผทำและ
ถวทำยเพสืที่อบถูชทำพระตตทำงดข้ทำวเหลตทำนนัรนทคีที่ถถูกแสดงภทำพบนผนนังเหลตทำนนัรนของหข้องประชรุมของพวกเขทำ
อสค 8:12-13

แลห้วพระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าวยู่า "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เจห้าไดห้เหห็น

แลห้วมสิใชยู่หรดือวยู่าพวกผยให้ หญยู่ของวงศร์วานอสิสราเอลกระทนาอะไรอยยยู่ในททที่มดืด ทปกคนตยู่างกห็อยยใยู่ นหห้อง
รย ปภาพของตนเพราะเขาทวันงหลายพยดวยู่า `พระเยโฮวาหร์ไมยู่ทอดพระเนตรเหห็นเรา พระเยโฮวาหร์
ทรงทอดทสินงแผยู่นดสินนทนเสทยแลห้ว'"
ทคีที่นนันที่ ในหข้องมสืดนนัรนของกทำรประชรุมของสมทำคมลนับนคีร พวกผถูข้ใหญตของประชทำชทำตธิอธิสรทำเอล
(นนันที่ คสือ ยถูดทำหร) ถวทำยเครสืที่องหอมแกตเหลตทำวธิญญทำณของปคีศทำจ และผถูข้สสืที่อสทำรทคีที่เปห็นทถูตสวรรครองครนร คีกห็
ทททำใหข้แนตใจวตทำเอเสเคคียลเขข้ทำใจสธิที่งทคีที่เขทำเหห็น ทคีที่นนันที่ ในพระวธิหทำรของพระเยโฮวทำหรคสือหข้องลนับตตทำงๆ
ของกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพ (นนันที่ คสือ ภทำพรถูปเคทำรพ) และพวกเขทำยนังมคีหนข้ทำประกทำศวตทำ “พระเยโฮวทำหร

ไมตทอดพระเนตรเหห็นเรทำ พระเยโฮวทำหรทรงทอดทธิรงแผตนดธินนคีรเสคียแลข้ว” ผถูข้นททำเหลตทำนคีรของ
ประชทำชทำตธินร นันโงตพอๆกนับทคีที่พวกเขทำชนัวที่ กทำรคธิดวตทำพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำไมตสทำมทำรถมองเหห็นทรุก
อยตทำงบนแผตนดธินโลก ยธิงที่ ไมตตข้องพถูดถถึงภทำยในพระวธิหทำรของพระองครเองดข้วยแลข้ว กห็เปห็นสรุดยอด
ของควทำมโงตเขลทำ พวกเขทำสรรุปอยตทำงชนัวที่ วตทำเพรทำะวตทำพระเจข้ทำกททำลนังอยถูใต นขนัรนตอนกทำรพธิพทำกษทำแผตน
ดธินนนัรน พระองครจงถึ ทรงทอดทธิรงแผตนดธินอธิสรทำเอล (นนันที่ คสือ แผตนดธินนคีร) เสคียแลข้ว พวกเขทำจถึงคธิดขข้อ
อข้ทำงพรต อยๆนนัรนขถึรนมทำเพสืที่อแกข้ตนัวกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพอนันนตทำเหยคียดหยทำมของตน
13 พระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าดห้วยวยู่า "เจห้าจงหวันกลวับมาอทกแลห้วเจห้าจะเหห็นสสิที่งททที่นยู่า
สะอสิดสะเอทยนซนงที่ เขากระทนายสิที่งกวยู่านทนอทก" ถข้ทำสธิที่งทคีที่ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรไดข้เหห็นยนังไมตเลวพอ ทถูตสวรรคร
องครนร คีกเห็ ตสือนเขทำวตทำเขทำกททำลนังจะเหห็นสธิที่งทคีที่เลวรข้ทำยยธิงที่ กวตทำนคีรเสคียอคีก
อสค 8:14-15

แลห้วพระองคร์ทรงนนาขห้าพเจห้ามาถนงทางเขห้าประตยพระนสิเวศของ

พระเยโฮวาหร์ดห้านเหนดือ และดยเถสิด ททที่นวัที่นมทผห้หย ญสิงหลายคนนวัที่งรห้องไหห้อาลวัยเจห้าพยู่อทวัมมปส ประตถู
ดข้ทำนทธิศเหนสือทคีที่เปธิดสถูตลทำนของพระวธิหทำรคสือสถทำนทคีที่ๆเอเสเคคียลถถูกพทำไป ทคีที่นนันที่ มคีพวกผถูข้หญธิงนนังที่ อยถูต
(ซถึที่งไมตไดข้รบนั อนรุญทำตใหข้เขข้ทำไปในลทำนชนัรนในของพระวธิหทำร) และรทที่ทำไหข้เพสืที่อทนัมมรุส ฝตทำยหลนังนคีรเปห็น
เทพเจข้ทำเพศหญธิงของบทำบธิโลน ซถึที่งบทำงครนัรงเปห็นทคีที่รถูข้จนักในฐทำนะมทำรดทำแหตงพระหรสือเจข้ทำแมตแหตงฟข้ทำ
สวรรคร นทำงเปห็นทคีที่รจถูข้ นักในชสืที่ออทำโดนธิสในภทำษทำกรคีกและวคีนนัสในวนัฒนธรรมของโรมสมนัยตตอมทำ
ตททำนทำนของคนนนับถสือพระตตทำงดข้ทำวเลตทำวตทำบรุตรชทำยทคีที่เกธิดจทำกนทำงขณะยนังเปห็นหญธิงพรหมจทำรคีถถูกฆตทำ
ตทำย ดนังนนัรนบรรดทำผถูข้ทคีที่นนับถสือนทำงจถึงรทที่ทำไหข้ใหข้นทำง ประวนัตธิศทำสตรรเลตทำยข้อนวตทำในซคีเรคียบรรดทำผถูข้หญธิงทคีที่
นนับถสือพระทนัมมรุสฉคีกเสสืรอผข้ทำของตนออกและพลคีกทำยใหข้แกตกทำรขทำยบรธิกทำรททำงเพศและถวทำยผล
กททำไรทคีที่ไดข้มทำอยตทำงผธิดๆของตนแกตพระทนัมมรุส (นนันที่ คสือ วคีนสนั ) กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพแบบอนัปรคียรเชตน
นนัรนไดข้ลทำมมทำถถึงพวกผถูข้หญธิงแหตงยถูดทำหรแลข้ว
15 แลห้วพระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าวยู่า "โอ บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เจห้าไดห้เหห็นแลห้วใชยู่ไหม เจห้าจง
หวันกลวับมาอทกแลห้วจะเหห็นสสิที่งททที่นยู่าสะอสิดสะเอทยนยสิที่งกวยู่าสสิงที่ เหลยู่านทนอทก " แมข้กธิจกรรมเหลตทำนคีรเลวรข้ทำย
สนักเทตทำใด ผถูข้สสืที่อสทำรทคีที่เปห็นทถูตสวรรครองครนร คีกเห็ ตสือนเอเสเคคียลวตทำเขทำกททำลนังจะเหห็นสธิที่งทคีที่เลวรข้ทำยยธิงที่ กวตทำ

อสค 8:16

แลห้วพระองคร์ทรงนนาขห้าพเจห้าเขห้ามาในลานชวันนในแหยู่งพระนสิเวศ

ของพระเยโฮวาหร์ ดยเถสิด ตรงประตยพระวสิหารของพระเยโฮวาหร์ ระหวยู่างมปขและแทยู่นบยชา มทชาย
ประมาณยทสที่ บสิ หห้าคนหวันหลวังใหห้พระวสิหารแหยู่งพระเยโฮวาหร์ หนห้าของเขาหวันไปทางทสิศตะววันออก
กนาลวังนมวัสการพระอาทสิตยร์ตรงทสิศตะววันออกนวันน
ลทำนชนัรนในของพระวธิหทำรเปห็นทคีๆที่ พวกปรุโรหธิตเทตทำนนัรนไดข้รนับอนรุญทำตใหข้เขข้ทำไปไดข้ ระหวตทำง
ประตถูทร นังสองทคีเที่ ปธิดเขข้ทำไปในสถทำนบรธิสรุทธธิธและระหวตทำงมรุขและแทตนบถูชทำของมนันมคีคนอยถูยต คีที่สธิบหข้ทำ
คน สธิที่งทคีที่ชนัดเจนกห็คสือวตทำชทำยทนัรงยคีที่สธิบหข้ทำคนนคีรเปห็นปรุโรหธิตของพระเยโฮวทำหร กระนนัรนพวกเขทำกห็ไดข้หนัน
หลนังของตนใหข้พระวธิหทำรของพระเจข้ทำและพระเจข้ทำของพระวธิหทำร และกลนับกททำลนังนมนัสกทำรดวง
อทำทธิตยรซถึที่งอยถูทต ทำงทธิศตะวนันออก แทนทคีจที่ ะนมนัสกทำรพระเยโฮวทำหร พวกเขทำกลนับหนันไปนมนัสกทำรดวง
อทำทธิตยร - สธิที่งทรงสรข้ทำงแทนทคีที่จะนมนัสกทำรพระผถูข้เนรมธิตสรข้ทำง พวกปรุโรหธิตของพระเจข้ทำไดข้หนันไปสถูต
กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพแลข้ว
อสค 8:17-18

แลห้วพระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าวยู่า "โอ บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เจห้าไดห้

เหห็นแลห้วใชยู่ไหม ททที่วงศร์วานยยดาหร์กระทนาสสิที่งททที่นยู่าสะอสิดสะเอทยนซนที่งเขากระทนาอยยยู่ททที่นทที่ เปห็นสสิที่งเลห็ก
นห้อยหรดือ ดห้วยวยู่าเขากระทนาใหห้แผยู่นดสินเตห็มไปดห้วยความรปนแรง และกลวับมายวัที่วยปใหห้เราโกรธแลห้ว
ดยเถสิด เขาทวันงหลายเอากสิที่งไมห้มาแตะจมยกของเขา พระเจข้ทำผตทำนททำงผถูข้สสืที่อสทำรทคีที่เปห็นทถูตสวรรครของ
พระองครจงถึ ตรนัสถถึงภทำพเหตรุกทำรณรอนันนตทำขยะแขยงเหลตทำนนัรนทคีที่ถถูกแสดงใหข้เอเสเคคียลเหห็นแลข้ว พวก
ชนชนัรนสถูงสรุดของสนังคมในยถูดทำหรเขข้ทำไปยรุงต เกคีที่ยวกนับกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพของพระตตทำงดข้ทำวในพระ
วธิหทำรของพระเจข้ทำเลย แตตนอกเหนสือจทำกนนัรน พระเจข้ทำทรงบอกผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรวทำต บรรดทำผถูข้นททำทคีที่ชนัวที่
รข้ทำยเหลตทำนคีรไดข้ทททำใหข้แผตนดธินยถูดทำหรเตห็มไปดข้วยควทำมรรุนแรงและไดข้ยนัวที่ ยรุพระองครใหข้ทรงกรธิรว
ธรรมเนคียมปฏธิบนัตธิอคีกอยตทำงของคนนนับถสือพระตตทำงดข้ทำวคสือ กทำรเอทำกธิที่งสน tamarisk กททำหนถึที่งมทำแตะ
จมถูกของตนตอนรรุตงสทำงขณะรข้องเพลงสวดใหข้แกตดวงอทำทธิตยรทคีที่กทำท ลนังขถึรน ผลลนัพธรจรธิงๆกห็คสือกทำรเอทำ
นธิรวโปข้งถถูจมถูกของตนใสตพระเยโฮวทำหร

18 เพราะฉะนวันน เราจะกระทนาดห้วยความพสิโรธ นวัยนร์ตาของเราจะไมยู่ปรานท และเราจะไมยู่
สงสาร แมห้วยู่าเขาจะรห้องดห้วยเสทยงอวันดวังใสยู่หยของเรา เราจะไมยู่ฟวังเขา" ยถูดทำหรเตห็มไปดข้วยควทำมชนัวที่ ชข้ทำ
ตนัรงแตตบนสรุดจนถถึงลตทำงสรุด ทคีโที่ จตงแจตงทคีสที่ รุดกห็คสือ กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพในรถูปแบบทคีตที่ ทที่ทำชข้ทำทคีที่สรุดเกธิดขถึรน
ในพระวธิหทำรของพระเยโฮวทำหร ดนังนนัรนพระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำพระองครจะทรงจนัดกทำรกนับยถูดทำหรใน
ควทำมเกรคีรยวกรทำด พระองครจะไมตทรงละเวข้นพวกเขทำจทำกกทำรพธิพทำกษทำทคีที่จะมทำนนัรนเลย พระองครจะ
ไมตทรงสงสทำรพวกเขทำแมข้พวกเขทำอทำจรข้องออกตตอพระองครในทคีที่สรุดกห็ตทำม มนันสทำยเกธินไปแลข้ว
พระเจข้ทำจะไมตทรงสดนับฟนัง!
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 9: นหิมหิตซนนึ่งถถูกเรหิมนึ่ ตต้นในบททคีแนึ่ ลต้วดกาเนหินตล่อไป จากนนนนั้ พระเจต้า
ทรงพรรณนาใหต้เหป็นภาพความพหินาศทคีนึ่ใกลต้เขต้ามาของเยรถูซาเลป็ม
อสค 9:1-2

แลห้วพระองคร์ทรงเปลยู่งพระสป รเสทยงดวังเขห้าหยขห้าพเจห้าวยู่า "เจห้าทวันง

หลายผยเห้ ปห็นพนวักงานทนาโทษประจนาเมดือง จงเขห้ามาใกลห้ ใหห้ตยู่างคนถดืออาวปธสนาหรวับทนาลายมาดห้วย"
แมข้พวกยธิวทคีที่ชนัวที่ ชข้ทำจะรข้องขอควทำมเมตตทำในทคีที่สรุด (ในขข้อกตอนหนข้ทำนนัรน) บนัดนคีรพระเจข้ทำทรงรข้องเรคียก
กทำรแกข้แคข้นตตอสถูพข้ วกเขทำ วลคีทกคีที่ ลตทำวถถึงคนเหลตทำนนัรนทคีที่ดแถู ลนครนนัรนอทำจหมทำยถถึงพวกทถูตสวรรครทคีที่ไดข้
รนับมอบหมทำยใหข้ทททำหนข้ทำทคีที่ปกปข้อง – พวกทถูตสวรรครอทำรนักขทำ อยตทำงไรกห็ตทำม บนัดนคีรภทำรกธิจของพวก
เขทำคสือกทำรทททำลทำย คนเหลตทำนนัรนทคีที่ปกตธิแลข้วเปห็นทถูตสวรรครอทำรนักขทำบนัดนคีรถถูกเปลคีที่ยนใหข้กลทำยเปห็นทถูต
สวรรครแหตงกทำรพธิพทำกษทำแลข้ว
2 และ ดยเถสิด มทชายหกคนเขห้ามาจากทางประตยบน ซนที่งหวันหนห้าไปทางเหนดือ ทปกคนถดือ
อาวปธสนาหรวับฆยู่ามา มทชายคนหนนที่งนปยู่งหยู่มผห้าปยู่าน หนทบหทบเครดืที่องเขทยนมากวับคนเหลยู่านวันนดห้วย และ
เขาทวันงหลายเขห้าไปยดืนอยยยู่ททที่ขห้างแทยู่นทองสวัมฤทธสิธิ์
ชทำยหกคนนนัรนซถึที่งถถูกพรรณนทำถถึงตรงนคีรเหห็นไดข้ชนัดวตทำอยถูใต นนธิมธิตแบบตตอเนสืที่องนนัรนซถึที่ง
ประททำนใหข้แกตเอเสเคคียล ดนังนนัรนแมข้วทำต เปห็นจรธิง แตตกไห็ มตใชตคนจรธิงๆ ตรงกนันขข้ทำมพวกเขทำเปห็นทถูต
สวรรคร ประตถูบนซถึที่งหนันหนข้ทำไปททำงทธิศเหนสืออทำจเปห็นประตถูดข้ทำนทธิศเหนสือของนครนนัรนซถึที่งอยถูบต น

พสืรนดธินทคีที่สถูง (บทำบธิโลนรรุกรทำนจทำกทธิศเหนสือและพวกเขทำจะทะลวงเขข้ทำมทำในนครนคีรผทำต นททำงประตถูนร คี
โดยเฉพทำะ) หข้ทำคนในชทำยผถูข้เปห็นวธิญญทำณทนัรงหกนคีร (นนันที่ คสือ ทถูตสวรรคร) มคี “อทำวรุธสททำหรนับฆตทำ”
คททำทคีที่แปลเชตนนนัรน (เคลหิยศ์ มนพพนทสศ์) มคีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘เครสืที่องมสือทคีที่ทททำใหข้แตกเปห็น
เสคีที่ยงๆ’ นนันที่ เปห็นสธิที่งทคีที่บทำบธิโลนจะทททำเมสืที่อพวกเขทำเสรห็จกธิจกนับเยรถูซทำเลห็มแลข้ว – ทททำใหข้มนันแตกเปห็น
เสคีที่ยงๆ กระนนัรน ทตทำมกลทำงนนักรบทถูตสวรรครทรนังหกนคีรมคีผถูข้หนถึที่งนรุตงหตมผข้ทำปตทำน – เครสือที่ งแตตงกทำยของ
ปรุโรหธิต (หรสืออทำจเปห็นธรรมทำจทำรยร) คนหนถึที่ง ฝตทำยหลนังนคีรมคีถวข้ ยใสต หมถึกของธรรมทำจทำรยรตธิดตนัวมทำ
ดข้วย พวกเขทำแตตละคนจถึงเขข้ทำไปในพระวธิหทำรและยสืนอยถูขต ข้ทำงแทตนบถูชทำทองสนัมฤทธธิธนร นัน นคีที่จงถึ เปห็นกทำร
เปธิดฉทำกสททำหรนับกทำรพธิพทำกษทำทคีที่ใกลข้เขข้ทำมทำ
อสค 9:3-4

สงยู่าราศทของพระเจห้าของอสิสราเอลไดห้เหาะขนนนไปจากเครย บ แลห้วซนงที่

เปห็นททที่เคยสถสิตไปยวังธรณทประตยพระนสิเวศ และพระองคร์ตรวัสเรทยกชายผยห้ททที่นยู่งป หยู่มผห้าปยู่าน ผยห้ททที่หนทบ
หทบเครดืที่องเขทยน ในฉทำกเหตรุกทำรณรหนถึที่งทคีที่นตทำตกใจทคีที่สรุด สงตทำรทำศคี (เชคธินทำหร) ของพระเจข้ทำเหทำะขถึรนไป
จทำกระหวตทำงพวกเครถูบและพระทคีที่นนังที่ กรรุณทำในทคีที่บรธิสรุทธธิธทคีที่สรุดและขถึรนไปยนังยอดบนสรุดของประตถู
ททำงเขข้ทำสถูตทคีที่บรธิสรุทธธิธของพระวธิหทำร – อทำจเพสืที่อใหข้คททำสนังที่ แกตทถูตสวรรครผถูข้ทททำลทำยเหลตทำนนัรนซถึที่งยสืนอยถูรต อบ
แทตนบถูชทำนนัรน แตตกตอนอสืที่นพระองครทรงเรคียกชทำยผถูข้นร นัน (นนันที่ คสือ ทถูตสวรรคร) ทคีที่นตรุงหตมผข้ทำปตทำนซถึที่งเปห็น
ชรุดของธรรมทำจทำรยรผถูข้เปห็นปรุโรหธิตนนัรน
4 และพระเยโฮวาหร์ตรวัสกวับเขาวยู่า "จงผยู่านไปทยู่ามกลางนครนวันนใหห้ตลอด คดือตลอด
ทยู่ามกลางกรปงเยรย ซาเลห็ม และทนาเครดืที่องหมายไวห้บนหนห้าผากของประชาชนททที่ถอนหายใจ และ
รนที่าไหห้เพราะสสิที่งททที่นยู่าสะอสิดสะเอทยนทวันงสสินนททที่กระทนากวันทยู่ามกลางนครนวันน " ธรรมทำจทำรยรทถูตสวรรครผถูข้
นคีรถถูกสนังที่ ใหข้ไปทนัวที่ นครเยรถูซทำเลห็มและทททำเครสืที่องหมทำยหนถึที่งบนหนข้ทำผทำกของคนทนัรงปวงทคีที่เปห็นทรุกขร
โศกและรข้องไหข้ตตอกทำรนตทำสะอธิดสะเอคียนฝตทำยวธิญญทำณเหลตทำนนัรนทคีที่กทำท ลนังเกธิดขถึรนในทตทำมกลทำงนครนนัรน
กลตทำวอคีกนนัยหนถึที่ง พระเจข้ทำทรงสนังที่ ทถูตสวรรครของพระองครใหข้หมทำยเหตรุคนชอบธรรมไมตกคีที่คนทคีที่ยงนั
เหลสืออยถูใต นนครนนัรน – คนอยตทำงเยเรมคียร บทำรรุค เกดทำลธิยทำหรและคนอสืนที่ ๆ – และทททำเครสือที่ งหมทำยพวก
เขทำฝตทำยวธิญญทำณ

อสค 9:5-6

และพระองคร์ตรวัสกวับคนอดืที่นๆซนงที่ ขห้าพเจห้าไดห้ยสินวยู่า "จงผยู่านไป

ตลอดนครตามชายคนนวันน ไปและฆยู่าฟวันเสทย นวัยนร์ตาของเจห้าอยยู่าไดห้ปรานท และเจห้าอยยู่าสงสารเลย
ชทำยทถูตสวรรครอคีกหข้ทำคนทคีที่เหลสือจถึงไดข้รนับคททำสนังที่ ใหข้ตทำมธรรมทำจทำรยรทถูตสวรรครนร นันไปทนัวที่ นครนนัรน
และฆตทำทรุกคนทคีที่เหลสือ พวกเขทำจะตข้องไมตแสดงควทำมสงสทำรเลย
6 จงฆยู่าใหห้ตายทวันงคนแกยู่ คนหนปยู่มๆ สาวๆ ทวันงเดห็กๆ และผยห้หญสิง แตยู่อยยู่าเขห้าใกลห้ผห้ทย ทที่มท
เครดืที่องหมาย และจงเรสิที่มตห้นททที่สถานบรสิสปทธสิธิ์ของเรา" ดวังนวันนเขาจนงตวันงตห้นกวับพวกคนแกยู่ผห้ซย งนที่ อยยยู่
หนห้าพระนสิเวศนวันน
คนทนัรงปวงซถึที่งรวมทนัรงผถูข้หญธิงและเดห็กตข้องถถูกฆตทำตทำย ขข้อยกเวข้นคสือคนเหลตทำนนัรนทคีที่มคี
เครสือที่ งหมทำยของพระเจข้ทำอยถูบต นหนข้ทำผทำกของตน สธิที่งทคีที่กทำท ลนังถถูกพรรณนทำนคีรผทำต นททำงนธิมธิตฝตทำย
วธิญญทำณหนถึที่งคสือกทำรพธิพทำกษทำจรธิงๆทคีที่จะตกใสต เยรถูซทำเลห็มในไมตชข้ทำเมสืที่อบทำบธิโลนตคีเขข้ทำไปในนครนนัรน
และทททำลทำยมนันเสคีย กลตทำวอยตทำงเจทำะจงแลข้ว ทถูตสวรรครผถูข้ทททำลทำยเหลตทำนคีรจะตข้องเรธิที่มตข้นทคีที่สถทำน
บรธิสรุทธธิธนร นัน – พระนธิเวศของพระเจข้ทำ
ดนังทคีที่เปโตรหมทำยเหตรุไวข้ใน 1 เปโตร 4:17 “กทำรพธิพทำกษทำจะตข้องเรธิที่มตนัรงตข้นทคีที่ครอบครนัว
(เรสือน) ของพระเจข้ทำ” กทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำจะเรธิที่มตข้นทคีที่ยอดบนสรุดซถึงที่ เปห็นทคีที่ๆควทำมบทำปหยนังที่
รทำกจทำกนนัรนกห็แผตกระจทำยออกไป ซถึที่งในกรณคีนร คีคสือทนัวที่ นครเยรถูซทำเลห็ม 1 เปโตร 4:17-18 จถึงใชข้ภทำพ
เปรคียบนคีรเพสือที่ เตสือนถถึงกทำรพธิพทำกษทำทคีที่ยนังมทำไมตถงถึ สททำหรนับยรุคสมนัยนคีร ในนธิมธิตนนัรนทคีที่ประททำนใหข้แกตเอเส
เคคียล กทำรฆตทำฟนันพวกคนชนัวที่ แหตงเยรถูซทำเลห็มเรธิที่มตข้นทคีพที่ ระวธิหทำรและพวกผถูข้ใหญตทคีที่รวมตนัวกนันทคีที่นนันที่ นคีที่
บอกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำเมสืที่อกองทนัพของบทำบธิโลนกวทำดเขข้ทำมทำในเยรถูซทำเลห็ม กทำรฆตทำฟนันกห็เรธิที่มตข้น
ทคีที่พระวธิหทำรซถึที่งอยถูใต กลข้กทำท แพงและประตถูดข้ทำนทธิศเหนสือของนครนนัรน นคีที่บอกเปห็นนนัยดข้วยวตทำชนสต วนทคีที่
เหลสืออยถูซต ถึที่งเปห็นคนชอบธรรมในนครนนัรนไดข้รนับกทำรไวข้ชคีวธิต มนันเปห็นเชตนนนัรนอยตทำงแนตนอนสททำหรนับ
เยเรมคียรและเหลตทำสหทำยของเขทำ
อสค 9:7-8

แลห้วพระองคร์ตรวัสกวับพวกเขาวยู่า "จงกระทนาใหห้พระนสิเวศเปห็น

มลทสิน จงทสินงผยห้ททที่ถยกฆยู่าใหห้เตห็มลาน จงไปเถสิด" เขาทวันงหลายจนงออกไปและฆยู่าฟวันททที่ในนคร พระ

นธิเวศทคีที่จะถถูกทททำใหข้เปห็นมลทธินนนัรนคสือพระวธิหทำร ในนธิมธิตนนัรน ทถูตสวรรครเหลตทำนนัรนทคีที่ออกไปฆตทำฟนันจะ
ตข้องทททำใหข้ลทำนตตทำงๆของพระวธิหทำรเตห็มไปดข้วยคนทคีที่ถถูกฆตทำตทำย จทำกนนัรนพวกเขทำจะตข้องกระจทำยออก
ไปทนัวที่ นครนนัรนเพสืที่อประกอบกธิจอนันนตทำสยดสยองนคีร ควทำมหมทำยโดยนนัยทคีที่ชดนั เจนกห็คสือวตทำ กองทนัพบทำบธิ
โลนกห็ใชข้วธธิ คีนร คีเชตนกนันในกทำรโจมตคีเยรถูซทำเลห็ม
8 ตยู่อมาขณะททที่เขากนาลวังฆยู่าฟวันอยยนยู่ นวัน เหลดือขห้าพเจห้าแตยู่ลนาพวัง ขห้าพเจห้ากห็ซบหนห้าลงถนงดสิน
รห้องวยู่า "อนสิจจา องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้า พระองคร์จะทรงทนาลายคนอสิสราเอลททที่เหลดืออยยยู่นวันนทวันง
สสินน ในการททที่พระองคร์ทรงระบายความกรสินวของพระองคร์เหนดือเยรย ซาเลห็มหรดือ" เมสืที่อเอเสเคคียลไดข้
เหห็นกทำรฆตทำฟนันเยรถูซทำเลห็มในนธิมธิตของตน เขทำกห็ปวดรข้ทำวใจเพรทำะควทำมหนนักหนทำสทำหนัสของมนัน จทำก
นนัรนเขทำกห็รข้องทถูลตตอพระเจข้ทำและถทำมวตทำพระองครจะทรงทททำลทำยพวกยธิวทคีที่เหลสืออยถูจต นหมดสธิรนเลย
หรสือไมต (พวกยธิวสตวนใหญตแหตงยถูดทำหรไดข้หนคีไปพถึที่งกทำรปกปข้องของเยรถูซทำเลห็มเมสืที่อบทำบธิโลนรรุกรทำน
แผตนดธินนนัรน)
อสค 9:9-10

แลห้วพระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าวยู่า "ความชวัที่วชห้าของวงศร์วาน

อสิสราเอลและยยดาหร์ใหญยู่ยสิที่งนวัก แผยู่นดสินกห็เตห็มไปดห้วยโลหสิต และความอยปตสิธรรมกห็เตห็มนคร เพราะ
เขากลยู่าววยู่า `พระเยโฮวาหร์ทรงทอดทสินงแผยู่นดสินนทนแลห้ว และพระเยโฮวาหร์ไมยู่ทอดพระเนตรอทก ' ตตอ
คททำทถูลขออนันสธิรนหวนังของเอเสเคคียล พระเจข้ทำทรงตอบวตทำควทำมบทำปของทนัรงอธิสรทำเอลและยถูดทำหรใหญต
โตยธิงที่ นนัก แผตนดธินยถูดทำหรทรนังหมดเตห็มไปดข้วยโลหธิตของผถูข้ไรข้ผธิดซถึที่งถถูกทททำใหข้ตก เยรถูซทำเลห็มเองเตห็มไป
ดข้วยควทำมวธิปรธิตทนัรงฝตทำยวธิญญทำณและฝตทำยศคีลธรรม ยธิงที่ กวตทำนนัรนพวกเขทำยนังมคีหนข้ทำมทำประกทำศวตทำ
พระเจข้ทำทรงทอดทธิรงแผตนดธินโลก (หรสืออทำจเปห็น ‘แผตนดธิน’ อธิสรทำเอล) เสคียแลข้ว ในกทำรทททำเชตนนนัรน
พวกยธิวชนัวที่ เหลตทำนคีรกทำท ลนังเรคียกพระเจข้ทำวตทำเปห็นผถูข้มรุสทำเพรทำะพระองครไดข้ทรงสนัญญทำไวข้อยตทำงเจทำะจงแลข้ว
วตทำ “พระองครจะไมตทรงละทธิรงหรสือทททำลทำยทตทำนทนัรงหลทำย หรสือลสืมพนันธสนัญญทำซถึที่งพระองครทรง
กระทททำไวข้กบนั บรรพบรุรรุษของทตทำนโดยกทำรปฏธิญทำณ” (พระรทำชบนัญญนัตธิ 4:31)
10 สนาหรวับเรา นวัยนร์ตาของเราจะไมยู่ปรานท และเราจะไมยู่สงสาร แตยู่เราจะตอบสนองตาม
การประพฤตสิของเขาเหนดือศทรษะของเขาทวันงหลาย" เพรทำะควทำมบทำปอนันโจตงแจข้งและนตทำรนังเกคียจ

ของยถูดทำหร พระเจข้ทำทรงเหลสืออดเตห็มทคีแลข้ว พระองครจะไมตทรงมคีควทำมสงสทำรแกตพวกเขทำอคีกตตอไป
พระองครจะไมตทรงละเวข้นกทำรพธิพทำกษทำพวกเขทำเลย ยถูดทำหรและเยรถูซทำเลห็มกททำลนังจะไดข้รนับกทำร
ตอบแทนอนันสทำสมแกตควทำมบทำปของพวกเขทำ มนันกททำลนังจะตกใสต ศคีรษะของพวกเขทำแลข้ว
อสค 9:11

และดยเถสิด ชายคนททที่นยู่งป หยู่มผห้าปยู่านหนทบหทบเครดืที่องเขทยนนวันน ไดห้นนา

ถห้อยคนากลวับมากลยู่าววยู่า "ขห้าพระองคร์ไดห้กระทนาตามททที่พระองคร์ทรงบวัญชาขห้าพระองคร์ไวห้นวันนแลห้ว "
หลนังจทำกกทำรสนทนทำระหวตทำงเอเสเคคียลกนับพระเยโฮวทำหรซถึที่งถถูกหมทำยเหตรุไวข้ขข้ทำงบนเสรห็จสธิรนลง ธร
รมทำจทำรยรทถูตสวรรครผถูข้นร นันกห็รทำยงทำนวตทำเขทำไดข้กระทททำภทำรกธิจของตนสททำเรห็จแลข้ว บรรดทำคนชอบธรรม
แหตงนครนนัรนไดข้ถถูกทททำเครสืที่องหมทำยไวข้แลข้ว โดยละเวข้นพวกเขทำจทำกควทำมตทำยทคีที่กทำท ลนังจะตกใสต คนทคีที่
เหลสือแหตงนครนนัรน
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 10: ในบทถนดไปนคีนั้เราพบนหิมตหิ หนนนึ่งเกคีนึ่ยวกนบการเผานครนนนนั้ ในขต้อ
1-7 และสงล่าราศคีของพระเจต้าทคีนึ่พรากไปจากพระวหิหารในขต้อ 8-22
อสค 10:1-2

แลห้วขห้าพเจห้ากห็มองดย ดยเถสิด ททที่ทห้องฟห้าซนที่งอยยยู่เหนดือศทรษะของเหลยู่าเค

รย บ มทอะไรปรากฏขนนน เหนดือเครย บนวันน เหมดือนไพทยรยร์ มทสวัณฐานคลห้ายพระททที่นวัที่ง รทำยละเอคียดตตทำงๆ
ในบทนคีรสอดคลข้องกนับรทำยละเอคียดเหลตทำนนัรนของบททคีที่ 1 เหตรุกทำรณรตตทำงๆทคีที่ถถูกเลตทำนคีรเกธิดขถึรนหลนังจทำก
นธิมตธิ เรสืที่องกทำรฆตทำฟนันในเยรถูซทำเลห็มซถึที่งถถูกพรรณนทำในบททคีแที่ ลข้ว อคีกครนัรงทคีทที่ ข้องฟข้ทำนคีรอทำจหมทำยถถึงฟข้ทำ
สวรรครชร นันบรรยทำกทำศ (นนันที่ คสือ ทข้องฟข้ทำ) ทคีที่อยถูเต บสืรองบน แมข้ภทำพเหตรุกทำรณรนร คีเปห็นเรสืที่องกทำรพธิพทำกษทำทคีที่
จะเกธิดแกตเยรถูซทำเลห็มกห็ตทำม แมข้ภทำพเหตรุกทำรณรในเอเสเคคียล 1 เปห็นนธิมตธิ หนถึที่งเกคีที่ยวกนับสวรรคร ตรงนคีร
ภทำพเหตรุกทำรณรนร คีกมห็ ทำจทำกสวรรครสตถูเยรถูซทำเลห็มในนธิมธิตหนถึงที่ พวกเครถูบทคีที่ถถูกกลตทำวถถึงตรงนคีรอทำจเปห็น
พวกสธิที่งมคีชคีวตธิ ทคีที่เปห็นทถูตสวรรครซถึที่งอยถูรต อบบนัลลนังกรของพระเจข้ทำในสวรรคร ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรยนังเหห็น
สนัณฐทำนของพระทคีที่นนังที่ หนถึที่งทททำดข้วยไพทถูรยรดข้วย ดถูควทำมเหห็นสททำหรนับเอเสเคคียล 1:26 แนตนอนวตทำนคีที่
เปห็นพระทคีที่นนังที่ ของพระเจข้ทำ

2 และพระองคร์ตรวัสกวับชายททที่นยู่งป หยู่มผห้าปยู่านวยู่า "จงเขห้าไปทยู่ามกลางวงลห้อซนที่งอยยยู่ภายใตห้เค
รย บ จงเอามดือกอบถยู่านคปจากทยู่ามกลางเหลยู่าเครย บ นนาไปโปรยเหนดือนครนวันน " และชายคนนวันนกห็
เขห้าไปทยู่ามกลางสายตาของขห้าพเจห้า พระองคศ์ทคีที่วทำต นคีรคสือพระเยโฮวทำหรเอง พระองครจถึงทรงสนังที่ ชทำยผถูข้
นรุตงหตมผข้ทำปตทำนนนัรน (ซถึที่งถถูกพรรณนทำถถึงใน 9:3-4, 11) ใหข้เขข้ทำไปทตทำมกลทำงเครถูบเหลตทำนนัรนทคีที่อยถูรต อบ
พระทคีที่นงนัที่ ของพระเจข้ทำและเอทำถตทำนครุจทำกแทตนบถูชทำในสวรรครและโปรยพวกมนันเหนสือเยรถูซทำเลห็ม ดถู
หมทำยเหตรุสททำหรนับเอเสเคคียล 1:15 สททำหรนับควทำมเหห็นตตทำงๆเกคีที่ยวกนับวงลข้อเหลตทำนนัรน ทนัรงหมดนคีรถถูก
กระทททำในสทำยตทำของเอเสเคคียล เหห็นไดข้ชนัดวตทำนคีที่เปห็นสนัญลนักษณรแสดงถถึงกทำรเผทำไหมข้อนันรข้อนแรงทคีที่
จะเกธิดแกตเยรถูซทำเลห็ม
อสค 10:3-5

ฝยู่ายเหลยู่าเครย บนวันนยดืนททที่ดห้านขวาของพระนสิเวศ ขณะเมดืที่อชายคน

นวันนเขห้าไป และเมฆกห็คลปมอยยเยู่ ตห็มลานชวันนใน แมข้บรธิบทขข้ทำงบนมทำจทำกสวรรคร บนัดนคีรจรุดโฟกนัสกห็ซถูมลง
มทำบนโดยรอบพระวธิหทำรทคีที่เยรถูซทำเลห็ม เครถูบทถูตสวรรครเหลตทำนนัรนบนัดนคีรกยห็ นสื อยถูขต ข้ทำงพระนธิเวศ (นนันที่ คสือ
พระวธิหทำร) นนัรน ชทำยคนทคีที่วทำต นคีรอทำจเปห็นชทำยทคีที่นตรุงหตมผข้ทำปตทำนซถึที่งถถูกพรรณนทำถถึงขข้ทำงบนในบททคีแที่ ลข้ว
ขณะทคีที่ชทำยคนนคีรเขข้ทำไปในพระวธิหทำร เมฆกข้อนหนถึที่งกห็ปกคลรุมเตห็มลทำนชนัรนในของพระวธิหทำร นคีที่อทำจ
สสืที่อถถึงกทำรพธิพทำกษทำทคีที่จะมทำ ซถึที่งเปห็นเหมสือนเมฆพทำยรุกอข้ นหนถึที่งทคีที่กทำท ลนังกตอตนัว
4 และสงยู่าราศทของพระเยโฮวาหร์กห็ขนนจากเครยบไปยวังธรณทประตยพระนสิเวศ และพระนสิเวศ
นวันนกห็มทเมฆคลปมอยยยู่เตห็ม และลานนวันน กห็เตห็มไปดห้วยความสป กใสแหยู่งสงยู่าราศทของพระเยโฮวาหร์ สงตทำ
รทำศคี (เชคธินทำหร) นนัรนจถึงขถึรนไปจทำกทคีที่บรธิสรุทธธิธทคีที่สรุดและพททำนนักอยถูบต นยอดบนสรุดของประตถูททำงเขข้ทำสถูตทคีที่
บรธิสรุทธธิธ ขณะทคีที่เมฆแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำปกคลรุมอยถูเต ตห็มพระวธิหทำรนนัรน ลทำนของมนันกห็เตห็ม
ไปดข้วยควทำมสวตทำงจข้ทำแหตงสงตทำรทำศคี (เชคธินทำหร) ของพระองคร จงระลถึกวตทำบนัดนคีรมนันพททำนนักอยถูบต นประตถู
ททำงเขข้ทำเหนสือลทำนนนัรนแลข้ว
5 และเสทยงปทกของเหลยู่าเครย บนวันน กห็ไดห้ยสินไปถนงลานชวันน นอก เหมดือนพระสป รเสทยงของ
พระเจห้าผยห้ทรงมหสิทธสิฤทธสิธิ์เมดืที่อพระองคร์ตรวัส นคีที่บอกเปห็นนนัยถถึงกทำรจทำกไปของเครถูบเหลตทำนนัรนไปจทำก

พระวธิหทำรทคีที่เยรถูซทำเลห็ม เสคียงปคีกของพวกมนันถถูกพรรณนทำวตทำมคีเสคียงดนังเหมสือนพระสรุรเสคียงของ
พระเจข้ทำเมสืที่อพระองครตรนัส ภทำพเหตรุกทำรณรจถึงถถูกบรรยทำยเชตนนคีร
อสค 10:6-7

และตยู่อมาเมดืที่อพระองคร์มทพระบวัญชาสวังที่ ชายททที่นยู่งป หยู่มผห้าปยู่านวยู่า "จง

ไปเอาไฟมาจากกลางวงลห้อ และจากกลางเหลยู่าเครย บ" ชายคนนวันน กห็เขห้าไปยดืนอยยยู่ขห้างๆวงลห้อเหลยู่า
นวันน ชทำยผถูข้นตรุงหตมผข้ทำปตทำน (ซถึที่งถถูกพรรณนทำถถึงขข้ทำงบนและในบททคีที่แลข้ว) หลนังจทำกไดข้รนับคททำสนังที่ ใหข้เอทำ
ไฟไปจทำกแทตนบถูชทำนนัรนในสวรรครแลข้ว บนัดนคีรกไห็ ปยสืนอยถูขต ทำข้ งทรงกลม (นนันที่ คสือ วงลข้อ) แหตงสวรรคร
เหลตทำนนัรนซถึที่งอยถูใต กลข้พระทคีที่นนังที่ ของพระเจข้ทำ
7 เครยบตนหนนที่งไดห้ยดืที่นมดือของตนออกมาระหวยู่างเหลยู่าเครย บไปยวังไฟซนที่งอยยยู่ระหวยู่างเหลยู่าเค
รย บ หยสิบไฟขนนนมาบห้าง และใสยู่มดือของชายททที่นยู่งป หยู่มผห้าปยู่าน ชายนวันน กห็นนาไฟออกไป เครถูบตนหนถึงที่ ใน
เครถูบเหลตทำนนัรนจถึงเอทำไฟมทำกกวตทำเดธิมอคีกไปใสต ในมสือของชทำยผถูข้นตรุงหตมผข้ทำปตทำนนนัรน เหห็นไดข้ชนัดวตทำ
ทนัรงหมดนคีรเปห็นนธิมธิตหนถึที่งและไมตใชตเหตรุกทำรณรทคีที่เกธิดขถึรนจรธิงๆในททำงกทำยภทำพ ชทำยผถูข้นตรุงหตมผข้ทำปตทำนนนัรน
จถึงเอทำไฟทคีที่มอบใหข้แกตเขทำเพธิมที่ เตธิมไปและออกไป (เหห็นไดข้ชดนั วตทำเพสืที่อโยนมนันออกเหนสือเยรถูซทำเลห็ม)
อสค 10:8-10

ปรากฏวยู่าในเหลยู่าเครย บนวันน มทอะไรอยยยู่ใตห้ปทกอยยู่างมดือมนปษยร์ ขณะทคีที่ผถูข้

พยทำกรณรทตทำนนคีรเหห็นสธิที่งเหลตทำนคีรทร นังหมดในนธิมธิตหนถึงที่ เขทำกห็เหห็นรถูปทรงของมสือมนรุษยรขทำข้ งหนถึที่งยสืนที่
ออกมทำจทำกรต ทำงของเครถูบเหลตทำนนัรนดข้วย ดถู เอเสเคคียล 1:8
9 และขห้าพเจห้ามองดย ดยเถสิด มทวงลห้ออยยสยู่ ทที่อวันขห้างๆเหลยู่าเครย บ อยยขยู่ ห้างเครย บตนละหนนที่งวงลห้อ
ลวักษณะของวงลห้อนวันนเหมดือนแสงพลอยเขทยว ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรกลตทำวถถึงวงลข้อ (รถูปทรงกลมหรสือ
ยทำนพทำหนะ) แหตงสวรรครเหลตทำนนัรนอคีกครนัรงและครทำวนคีรกพห็ รรณนทำถถึงพวกมนันวตทำมคีสคีพลอยเขคียว (อทำจ
เปห็นโมรทำสคีเหลสืองหรสืออทำจเปห็นสคีเขคียวนทรทำทะเล) ดถู เอเสเคคียล 1:16
10 ลวักษณะสวัณฐานวงลห้อทวันงสทที่นวันนกห็เหมดือนกวัน เหมดือนวงลห้อซห้อนในวงลห้อ ดถูควทำมเหห็น
ตตทำงๆสททำหรนับเอเสเคคียล 1:16 วงลข้อทคีที่อยถูตต รงกลทำงของวงลข้ออทำจหมทำยถถึงดรุมลข้อชนธิดหนถึงที่ ทคีที่ไมตมคี
โครงสรข้ทำงชนัดเจนทคีที่เชสืที่อมตตอมนันกนับวงลข้อรอบนอก

อสค 10:11-13

เมดืที่อวงลห้อนทนไป กห็ไปไดห้ขห้างหนนที่งขห้างใดในขห้างทวันงสทที่ โดยไมยู่ตห้องหวัน

เลยในเวลาไป ถห้าอวันหนห้ามปยู่งหนห้าไปทางไหน วงลห้ออวันอดืที่นกห็ตามไปโดยไมยู่ตห้องหวันในขณะททที่ไป ดถู
ควทำมเหห็นตตทำงๆสททำหรนับเอเสเคคียล 1:17 วงลข้อสวรรครเหลตทำนนัรน (ทรงกลมหรสือแผตนกลมๆ) ไปในคถูต
ทนัรงสคีขที่ องพวกมนันตทำมคททำสนังที่ ของสธิที่งมคีชวคี ธิตทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนนัรนทคีที่อยถูบต นพวกมนัน ไมตมคีกทำรหนันเห
หรสือกทำรผนันแปรเลยเมสืที่อพวกมนันเคลสืที่อนทคีที่ นคีที่บอกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถถึงควทำมแนตวแนตเมสืที่อพระเจข้ทำ
ทรงใชข้พวกมนันไป
12 และทวันงตวัว ดห้านหลวัง มดือ ปทก และวงลห้อมทนวัยนร์ตาเตห็มอยยยู่รอบ ทวันงสทที่นวันนกห็มทวงลห้อของตวัว
ควทำมคธิดตรงนคีรสอดคลข้องกนับของเอเสเคคียล 1:18 นคีที่อทำจหมทำยถถึงเครถูบเหลตทำนนัรนแมข้วงลข้อเหลตทำนนัรน
อทำจถถูกรวมอยถูดต ข้วย พวกมนันมคีดวงตทำอยถูทต นัวที่ รต ทำงกทำยของพวกมนัน แมข้แตตยทำนพทำหนะทรงกลมนนัรน
(นนันที่ คสือ วงลข้อเหลตทำนนัรน) ของเครถูบเหลตทำนนัรนกห็มคีดวงตทำเชตนกนัน
13 วงลห้อเหลยู่านวันน ททที่ขห้าพเจห้าไดห้ยสินกวับหยเขาเรทยกวยู่า "โอ วงลห้อกวังหวันเออ๋ย" เหห็นไดข้ชนัดวตทำเค
รถูบเหลตทำนนัรนรข้องเรคียกวงลข้อเหลตทำนนัรนของตน (ทรงกลมของยทำนพทำนะแหตงสวรรครเหลตทำนนัรน) เหห็นไดข้
ชนัดวตทำยทำนพทำนะทรงกลมเหลตทำนคีรถถูกเรคียกใหข้ตรนังใจฟนังคททำสนังที่ เพสือที่ ทคีที่จะพรข้อมลงมสือปฏธิบนัตธิ
อสค 10:14-15

มทหนห้าสทที่หนห้าทวันงนวันน หนห้าแรกเปห็นหนห้าเครยบ หนห้าททที่สองเปห็นหนห้า

มนปษยร์ และหนห้าททที่สามเปห็นหนห้าสสิงโต และททที่สทที่เปห็นหนห้านกอสินทรท ในรถูปแบบทคีที่คลข้ทำยกนันกนับเอเสเคคี
ยล 1:10 วงลข้อสวรรครเหลตทำนคีรถถูกพรรณนทำวตทำมคีสคีที่หนข้ทำ สธิที่งมคีชวคี ธิตแตตละตนัวเหลตทำนคีรมคีใบหนข้ทำทคีที่แตกตตทำง
กนันไป เหห็นไดข้ชดนั วตทำสธิที่งมคีชวคี ธิตแตตละตนัวมคีใบหนข้ทำทนัรงสคีที่ตตอไปนคีร โดยใบหนข้ทำหนถึที่งอยถูบต นแตตละดข้ทำนทนัรง
สคีที่ของมนัน ใบหนข้ทำแรกเปห็นหนข้ทำคนอยถูดต ข้ทำนหนข้ทำ ททำงดข้ทำนขวทำเปห็นใบหนข้ทำของสธิงโต ททำงดข้ทำนซข้ทำย
เปห็นใบหนข้ทำของวนัวผถูข้ และดข้ทำนหลนังเปห็นใบหนข้ทำของนกอธินทรคี รถูปลนักษณรทรนังสคีที่นร คีถถูกใชข้สททำหรนับ
‘สนัตวร’ (นนันที่ คสือสธิที่งมคีชคีวตธิ ) ทคีที่เปห็นทถูตสวรรครในวธิวรณร 4:7 ดข้วย เนสืรอควทำมไมตไดข้ใหข้คททำนธิยทำมชนัดเจน
เกคีที่ยวกนับควทำมหมทำยของสธิที่งมคีชคีวธิตทนัรงสคีที่นร คี ดนังนนัรนควทำมคธิดหลทำยแบบจถึงถถูกเสนอเกคีที่ยวกนับควทำมหมทำย
ของพวกมนัน

บทำงคนเปรคียบพวกมนันวตทำเปห็นเหมสือนแงตมมรุ ตตทำงๆของงทำนรนับใชข้ บข้ทำงกห็เปรคียบเหมสือนยรุค
สมนัยสททำคนัญๆแหตงประวนัตธิศทำสตรรมนรุษยร คนอสืนที่ ๆกห็เปรคียบเหมสือนลนักษณะเฉพทำะตนัวตตทำงๆของ
พระเจข้ทำ ดถูเหมสือนวตทำควทำมหมทำยแบบทคีที่นตทำจะใชตมทำกกวตทำคสืออนันหลนัง โดยพรรณนทำถถึงพระลนักษณะ
ตตทำงๆของพระเจข้ทำ หทำกเปห็นเชตนนนัรนจรธิง อทำจมคีกทำรเสนอแนะไดข้วทำต สธิงโตเปห็นตนัวแทนของควทำมเปห็น
กษนัตรธิยรของพระเจข้ทำ วนัวผถูข้แสดงถถึงพละกททำลนังของพระองคร ใบหนข้ทำคนแสดงถถึงควทำมเปห็นบรุคคลของ
พระองคร และนกอธินทรคีทคีที่บธินอยถูแต สดงถถึงพระลนักษณะแบบสวรรครของพระองคร แนตนอนวตทำนนันที่
เปห็นกทำรคทำดเดทำ แตตมนนั กห็พรรณนทำถถึงพระลนักษณะของพระเจข้ทำจรธิงๆและสธิที่งมคีชวคี ธิตทคีที่เปห็นทถูตสวรรคร
เหลตทำนคีรกอห็ ยถูหต นข้ทำพระทคีที่นงนัที่ ของพระเจข้ทำ ดถูควทำมเหห็นตตทำงๆสททำหรนับวธิวรณร 4:7
15 และเหลยู่าเครย บกห็เหาะขนนน เปห็นสสิที่งททที่มทชทวสิตอยยทยู่ ทที่ขห้าพเจห้าเคยเหห็นอยยยู่รสิมแมยู่นนาเคบารร์ ควทำม
คธิดตรงนคีรสอดคลข้องกนับของเอเสเคคียล 1:19 ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรระลถึกถถึงภทำพเหตรุกทำรณรคลข้ทำยๆกนัน
ขณะทคีที่เขทำอยถูรต ธิมแมตนร ททำเคบทำรร (แมตนร ททำสทำยหนถึงที่ ทคีที่ไหลไปบรรจบแมตนร ททำยถูเฟรตธิสในเคลเดคียดข้ทำนทธิศ
ตะวนันออกเฉคียงใตข้)
อสค 10:16-17

เมดืที่อเหลยู่าเครย บไป วงลห้อกห็ตามขห้างไปดห้วย และเมดืที่อเหลยู่าเครย บกาง

ปทกออกเพดืที่อบสินขนนน จากพสิภพ วงลห้อเหลยู่านวันนกห็ไมยู่หวันไปจากขห้างๆเหลยู่าเครย บเลย ภทำพเหตรุกทำรณรทคีที่ถถูก
พรรณนทำนคีรเปห็นกทำรเตรคียมกทำรสททำหรนับกทำรจทำกไปของสงตทำรทำศคี (เชคธินทำหร) ของพระเจข้ทำไปจทำกพระ
วธิหทำรทคีที่เยรถูซทำเลห็ม ควทำมคธิดนคีรสอดคลข้องกนับของเอเสเคคียล 1:19 เครถูบเหลตทำนนัรนและทรงกลมแหตง
สวรรครของพวกมนันจถึงเตรคียมพรข้อมทคีที่จะไปจทำกพระวธิหทำร
17 เมดืที่อเหลยู่าเครย บหยปดนสิที่ง เหลยู่าวงลห้อกห็หยปดนสิที่ง เมดืที่อเหลยู่าเครย บเหาะขนนน เหลยู่าวงลห้อกห็เหาะ
ขนนนไปดห้วย เพราะวยู่าวสิญญาณของสสิที่งททที่มทชทวสิตอยยยู่นนวัน อยยใยู่ นวงลห้อ ดถูควทำมเหห็นสททำหรนับเอเสเคคียล 1:21
สธิที่งมคีชวคี ธิตอยถูทต คีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนนัรนไปทคีที่ใดกห็ตทำม (เหห็นไดข้ชดนั วตทำในควทำมสนัมพนันธรกบนั แผตนดธิน
โลก) ยทำนพทำหนะแหตงสวรรครเหลตทำนคีรกไห็ ปดข้วยในฐทำนะเพสืที่อนรต วมททำงหรสือไมตกเห็ ครสือที่ งขนสต ง
ลททำเลคียง นคีที่บอกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำสธิที่งมคีชคีวธิตทคีที่เปห็นทถูตสวรรครเหลตทำนคีรซถึที่งถถูกพรรณนทำถถึงกตอนหนข้ทำ

นคีรในบทนคีรไปมทำเยสือนแผตนดธินโลกหลทำยครนัรงพรข้อมกนับ (หรสือใน) ยทำนพทำหนะแหตงสวรรครของพวก
เขทำทคีที่มคีลข้อ (หรสือทรงกลม)
อสค 10:18-19

แลห้วสงยู่าราศทของพระเยโฮวาหร์ไดห้ไปจากธรณทประตยพระนสิเวศ

สถสิตเหนดือเหลยู่าเครย บ ควทำมเปห็นสนัญลนักษณรอนันซนับซข้อนและกธิจกรรมแหตงสวรรครทรนังสธิรนกตอนหนข้ทำนคีร
ลข้วนเปห็นกทำรเตรคียมกทำรสททำหรนับกทำรจทำกไปของสงตทำรทำศคี (เชคธินทำหร) ของพระเจข้ทำไปจทำกพระวธิหทำรทคีที่
เยรถูซทำเลห็ม นคีบที่ อกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถถึงกทำรเอทำกทำรสถธิตอยถูดต ข้วย กทำรอวยพรและกทำรชตวยเหลสือของ
พระเจข้ทำออกไปเสคีย สงตทำรทำศคีของพระเจข้ทำจถึงขถึรนไปเหนสือเครถูบเหลตทำนนัรนซถึที่งลอยอยถูเต หนสือนครนนัรนแลข้ว
19 เมดืที่อเหลยู่าเครย บออกไปกห็กางปทกออกบสินขนนนไปจากพสิภพทยู่ามกลางสายตาของขห้าพเจห้า วง
ลห้อกห็ตามขห้างไปดห้วย และไปยดืนอยยยู่ททที่ทางเขห้าประตยดห้านตะววันออกของพระนสิเวศแหยู่งพระเยโฮวาหร์
และสงยู่าราศทของพระเจห้าของอสิสราเอลกห็อยยเยู่ หนดือเครย บเหลยู่านวันน คณะผถูข้ตธิดตทำมแหตงสวรรครนร คีจงถึ ลอย
ขถึรนไปจทำกพระวธิหทำรและแผตนดธินโลกตตอหนข้ทำตตอตทำผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีร พวกเขทำหยรุดชนัวที่ ครถูตเหนสือ
ประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกของพระวธิหทำร (ซถึที่งหนันหนข้ทำไปยนังภถูเขทำมะกอกเทศ) สงตทำรทำศคีของพระเจข้ทำ
ยนังอยถูเต หนสือเครถูบเหลตทำนนัรน ดนังนนัรนในนธิมธิตของเขทำ เอเสเคคียลจถึงเหห็นสงตทำรทำศคีของพระเจข้ทำเสดห็จไปจทำก
พระวธิหทำร ซถึที่งบตงบอกวตทำจรุดจบของมนันถถูกประทนับตรทำแลข้ว
อสค 10:20-22

เหลยู่านทนเปห็นสสิที่งททที่มทชทวสิตอยยยู่ซงนที่ ขห้าพเจห้าไดห้เหห็นภายใตห้พระเจห้าแหยู่ง

อสิสราเอลททที่รสิมแมยู่นนาเคบารร์ และขห้าพเจห้าทราบวยู่า เปห็นเหลยู่าเครย บ เอเสเคคียลจถึงดถูออกวตทำสธิที่งมคีชวคี ธิต
(เหลตทำนนัรน) แหตงสวรรครทคีที่เขทำไดข้เหห็นในนธิมธิตของเขทำรธิมแมตนร ททำเคบทำรรคสือ พวกเครถูบทคีที่ไดข้รนับมอบ
หมทำยหนข้ทำทคีที่ดถูแลพระวธิหทำรของพระเจข้ทำ พวกเขทำมคีรถูปรต ทำงหนข้ทำตทำเหมสือนพวกเครถูบทคีที่เขทำไดข้เหห็นใน
สวรรครในนธิมธิตของเขทำ
21 เครย บทปกตนมทสทที่หนห้าและสทที่ปทก และภายใตห้ปทกมทสวัณฐานเหมดือนมดือมนปษยร์ ควทำมคธิดตรงนคีร
ชวนใหข้นกถึ ถถึงเอเสเคคียล 1:8 และสธิที่งมคีชคีวธิตแหตงสวรรครเหลตทำนนัรนทคีที่เขทำไดข้เหห็น
22 สยู่วนสวัณฐานของหนห้าเหลยู่านวันน เปห็นหนห้าทวันงรย ปทวันงตวัว ซนงที่ ขห้าพเจห้าไดห้เหห็นททที่รสิมแมยู่นนาเค
บารร์ เครย บทปกตนออกตรงไปขห้างหนห้าของตน ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรกลตทำวชนัดเจนวตทำเครถูบเหลตทำนนัรนทคีที่เขทำ

ไดข้เหห็นวตทำไปจทำกพระวธิหทำรทคีที่เยรถูซทำเลห็มในนธิมธิตของเขทำเปห็นพวกเดคียวกนับทคีที่เขทำไดข้เหห็นในนธิมธิตของ
เขทำซถึที่งถถูกบนันทถึกในบททคีที่ 1 ประเดห็นทคีที่สททำคนัญกวตทำกห็คสือวตทำ ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรไดข้รนับคททำรนับรองจทำก
พระเจข้ทำในนธิมธิตทนัรงสองเรสืที่องนคีรเกคีที่ยวกนับกทำรจทำกไปของสงตทำรทำศคีของพระเจข้ทำไปจทำกเยรถูซทำเลห็ม มคีแตต
กทำรเผทำไหมข้รรุนแรงและกทำรพธิพทำกษทำเทตทำนนัรนรอคอยอยถูเต บสืรองหนข้ทำ
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 11: อคีกครนงนั้ ทคีนึ่ผล่านทางนหิมตหิ หนนนึ่ง เอเสเคคียลบนนทนกเกคีนึ่ยวกนบการ
พหิพากษาทคีนึ่จะเกหิดแกล่เหลล่าคนชนนึ่วทคีนึ่เยรถูซาเลป็มในขต้อ 1-13 พระสนญญาเรคืนึ่องการพาชนสล่วนทคีนึ่เหลคืออยถูล่
กลนบมาอยถูล่ในแผล่นดหินนนนั้นในขต้อ 14-21 และการจากไปครนนั้งสปุดทต้ายของสงล่าราศคีของพระเจต้าไปจาก
เยรถูซาเลป็มในขต้อ 22-25
อสค 11:1

พระวสิญญาณไดห้ยกขห้าพเจห้าขนนน และนนาขห้าพเจห้ามายวังประตยดห้าน

ตะววันออกของพระนสิเวศแหยู่งพระเยโฮวาหร์ซนที่งหวันหนห้าไปทสิศตะววันออก ดยเถสิด ททที่ทางเขห้าประตยมท
ผยชห้ ายอยยยยู่ สทที่ สิบหห้าคน และทยู่ามกลางนวันนขห้าพเจห้าเหห็นยาอาซวันยาหร์บ ปตรชายอวัสซยรร์ และเป-ลาททยาหร์
บปตรชายเบไนยาหร์ เจห้านายแหยู่งประชาชน บรธิบทนคีรเหห็นไดข้ชนัดวตทำยนังเปห็นนธิมธิตหนถึงที่ อยถูเต หมสือนเดธิม
แมข้ตวนั เอเสเคคียลอยถูใต นบทำบธิโลน พระวธิญญทำณของพระเจข้ทำกห็พทำเขทำในนธิมตธิ หนถึที่งไปยนังเยรถูซทำเลห็มและ
โดยเฉพทำะอยตทำงยธิงที่ ไปยนังประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกของพระวธิหทำร ทคีที่นนันที่ ทคีที่ประตถูนร นัน เขทำเหห็นชทำยยคีที่สธิบ
หข้ทำคนซถึที่งรวมถถึงบทำงคนทคีที่เอเสเคคียลจททำไดข้ดข้วย: ยทำอทำซนันยทำหรและเปลทำทคียทำหรผถูข้เปห็นพวกเจข้ทำนทำยแหตง
ยถูดทำหร คนแรกกห็ถถูกกลตทำวถถึงในเอเสเคคียล 8:11 เชตนกนัน ดถูควทำมเหห็นตตทำงๆในขข้อนนัรนไดข้ ชทำยเหลตทำนคีร
ปฏธิบนัตธิกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพ กระทนังที่ ทคีพที่ ระวธิหทำรของพระเจข้ทำ
อสค 11:2-4

และพระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าวยู่า "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย คนเหลยู่านทน

คดือผยทห้ ทที่ออกอปบายทนาความบาปผสิด และเปห็นผยให้ หห้คนาปรนกษาททที่ชวัที่วรห้ายในนครนทน พระเจข้ทำไมตทรงมคีอะไร
ดคีๆจะกลตทำวถถึงชทำยเหลตทำนคีรทคีที่เอเสเคคียลเหห็นในนธิมธิตของเขทำเลย คททำทคีที่แปลเปห็น อปบายทนาความบาปผสิด
(อาเวน) มคีควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ควทำมชนัวที่ ชข้ทำ’ หรสือ ‘ควทำมชนัวที่ ’ พวกเขทำใหข้คททำปรถึกษทำชนัวที่ ๆในนครนนัรน
ซถึที่งตรงขข้ทำมกนับผถูข้พยทำกรณรทรนังหลทำย เชตน เยเรมคียร เปห็นตข้น

3 ผยกห้ ลยู่าววยู่า `เวลายวังไมยู่มาใกลห้เลย ใหห้เราปลยกบห้านเถสิด นครนทนเปห็นหมห้อขนาดใหญยู่และเรา
เปห็นเนดืนอ' คนอธรรมเหลตทำนคีรเยทำะเยข้ยคททำเตสือนของเยเรมคียรทคีที่วทำต กทำรพธิพทำกษทำเขข้ทำมทำใกลข้แลข้ว พวกเขทำ
จถึงประกทำศแผนกทำรตตทำงๆอยตทำงเยทำะเยข้ยวตทำจะสรข้ทำงบข้ทำนหลนังใหมตๆ พวกเขทำยนังเยทำะเยข้ยคททำเตสือนของ
เยเรมคียรตตอไปอคีกทคีที่วทำต นครนคีรจะกลทำยเปห็นหมข้อตข้ม (หมข้อขนทำดใหญต) ซถึที่งพวกเขทำจะถถูกตข้มอยถูขต ข้ทำงใน
นนัรน ดถู เยเรมคียร 1:13 อทำจมคีกทำรเยทำะเยข้ยจดหมทำยฉบนับตตทำงๆของเยเรมคียรดวข้ ยทคีที่สตงไปถถึงพวกเชลยทคีที่อยถูต
ในบทำบธิโลนแลข้วเมสืที่อเขทำแนะนททำพวกเขทำใหข้สรข้ทำงบข้ทำนทคีที่นนันที่ และตนัรงรกรทำกอยถูใต นกทำรตกเปห็นเชลยอนัน
ยทำวนทำน ดถู เยเรมคียร 29:5
4 โอ บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เพราะฉะนวันน จงพยากรณร์กลยู่าวโทษเขา จงพยากรณร์เถสิด " เมสือที่ ไดข้
เหห็นกทำรเยทำะเยข้ยเพสืที่อนผถูข้พยทำกรณรคนหนถึงที่ ในเยรถูซทำเลห็ม (เยเรมคียร) พระเจข้ทำจถึงทรงสนังที่ เอเสเคคียลใหข้
พยทำกรณรกลตทำวโทษคนชนัวที่ เหลตทำนคีรทคีที่เขทำเหห็นในนธิมธิตของเขทำทคีที่ประตถูดข้ทำนตะวนันออกของพระวธิหทำร
อสค 11:5-7

พระวสิญญาณของพระเยโฮวาหร์ลงมาประทวับบนขห้าพเจห้า และ

พระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าวยู่า "จงกลยู่าวเถสิดวยู่า พระเยโฮวาหร์ตรวัสดวังนทนวยู่า โอ วงศร์วานอสิสราเอลเออ๋ย
เจห้าคสิดดวังนวันน และเรารยห้สสิที่งทวันงหลายททที่เขห้ามาในใจของเจห้า พระเจข้ทำจถึงทรงกททำชนับเอเสเคคียลใหข้พถูดใน
กทำรเตห็มลข้นของพระวธิญญทำณบรธิสรุทธธิธ ขข้อควทำมของเขทำจะตข้องกลตทำววตทำ พระเจข้ทำทรงทรทำบกทำรเยทำะ
เยข้ยทนัรงสธิรนทคีที่อยถูใต นควทำมคธิดและใจของพวกเขทำ
6 เจห้าไดห้ทวทคนททที่เจห้าไดห้ฆยู่าในนครนทน และทสินงคนททที่ถยกฆยู่าเตห็มตามถนนหนทางไปหมด นอก
เหนสือจทำกกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพอนันนตทำเกลคียดของเยรถูซทำเลห็มแลข้ว พวกเขทำยนังมคีควทำมผธิดในเรสืที่องกทำรใชข้
ควทำมรรุนแรงและกทำรทททำใหข้โลหธิตตกดข้วย พวกเขทำไดข้ทททำใหข้ทข้องถนนของเยรถูซทำเลห็มเตห็มไปดข้วยสธิที่ ง
เหลตทำนนัรน
7 เพราะฉะนวันน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าจนงตรวัสดวังนทนวยู่า คนทวันงหลายททที่เจห้าไดห้ฆยู่าซนที่งเจห้าไดห้
ทสินงไวห้ทยู่ามกลางนครนทน เขาทวันงหลายเปห็นเนดืนอ และนครนทนเปห็นหมห้อขนาดใหญยู่ แตยู่เราจะนนาเจห้าออกมา
จากทยู่ามกลางนวันน แมข้นครเยรถูซทำเลห็มเปห็นหมข้อขนทำดใหญตแกตคนเหลตทำนนัรนทคีที่ถถูกฆตทำตทำยอยตทำงททำรรุณ
มนันกห็จะไมตเปห็นเชตนนนัรนสททำหรนับคนชนัวที่ เหลตทำนคีร พวกเขทำจะหนคีพนข้ ไปจทำกนครนนัรน (ซถึที่งเปห็นเหตรุวทำต

ทททำไมพวกเขทำถถึงมทำรวมตนัวกนันทคีที่ประตถูดข้ทำนตะวนันออกของนครนนัรน) แตตพวกเขทำจะถถูกจนับเปห็นเชลย
ขข้ทำงนอกนนัรน
อสค 11:8-10

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เจห้ากลวัวดาบ และเราจะนนาดาบ

มาเหนดือเจห้า เหลตทำคนชนัวที่ ในเยรถูซทำเลห็มไดข้กลนัวกทำรตทำยเพรทำะดทำบของคนบทำบธิโลน แตตพระเจข้ทำทรง
สนัญญทำวตทำจะฆตทำพวกเขทำเองนอกนครนนัรน
9 เราจะนนาเจห้าออกมาจากทยู่ามกลางนวันน และมอบเจห้าไวห้ในมดือของคนตยู่างดห้าว และจะ
ทนาการพสิพากษาลงโทษเจห้า พระเจข้ทำจะทรงอนรุญทำตใหข้คนชนัวที่ เหลตทำนคีรหนคีออกไปจทำกเยรถูซทำเลห็ม – แคต
ชนัวที่ ครทำวเทตทำนนัรน แตตจทำกนนัรนพระองครจะทรงมอบพวกเขทำไวข้ในมสือของกองทนัพบทำบธิโลนซถึงที่ จะ
ประหทำรชคีวธิตพวกเขทำเสคีย
10 เจห้าจะถยกดาบลห้มลง เราจะลงโทษเจห้าททที่พรมแดนอสิสราเอล และเจห้าจะไดห้ทราบวยู่าเราคดือ
พระเยโฮวาหร์ พอเหห็นไดข้วทำต ชทำยยคีที่สธิบหข้ทำคนนนัรนทคีที่ถถูกพรรณนทำถถึงในขข้อ 1 อทำจหนคีไปพรข้อมกนับเศเด
คคียทำหรเพคียงเพสืที่อทคีจที่ ะถถูกจนับใกลข้เยรคีโคจทำกนนัรนกห็ถถูกพทำไปยนังรธิบลทำหร ทคีที่นนันที่ พวกเขทำถถูกประหทำรชคีวธิต
ในวนันนนัรน คนชนัวที่ เหลตทำนคีรจะเรธิที่มตระหนนักวตทำพระเยโฮวทำหรเทตทำนนัรนทรงเปห็นพระเจข้ทำโดยกทำรพธิพทำกษทำ
เหลตทำนนัรนทคีที่พระองครจะทรงนททำมทำสถูตพวกเขทำ
อสค 11:11-12

นครนทจน ะไมยู่ใชยู่หมห้อขนาดใหญยู่ของเจห้า ททที่เจห้าจะเปห็นเนดืนอใน

ทยู่ามกลางนวันน เราจะพสิพากษาเจห้าททที่พรมแดนอสิสราเอล ครนัรนกลตทำวถถึงกทำรเยทำะเยข้ยทคีคที่ นเหลตทำนคีร
กระทททำตตอคททำเตสือนตตทำงๆของเยเรมคียร พระเจข้ทำผตทำนททำงเอเสเคคียลกห็ทรงโยนคททำเยทำะเยข้ยของพวกเขทำ
กลนับใสต หนข้ทำของพวกเขทำ สททำหรนับพวกเขทำเยรถูซทำเลห็มจะไมตเปห็นหมข้อขนทำดใหญตแหตงกทำรพธิพทำกษทำ
ของพวกเขทำ ตรงกนันขข้ทำม พระเจข้ทำจะทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำทคีที่พรมแดนอธิสรทำเอล – รธิบลทำหร ดถู 2 พงศร
กษนัตรธิยร 25:21 และเยเรมคียร 52:9-10
12 และเจห้าจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ เพราะเจห้ามสิไดห้ดนาเนสินตามกฎเกณฑร์ของเรา
หรดือปฏสิบวัตสิตามคนาตวัดสสินของเรา แตยู่ไดห้ประพฤตสิตามลวักษณะทยู่าทางของประชาชาตสิทวันงหลายททที่อยยยู่
รอบเจห้า"ในกทำรนททำกทำรพธิพทำกษทำเชตนนนัรนมทำสถูตยธิวมนักกบฏเหลตทำนคีร พวกเขทำกห็จะทรทำบวตทำพระเยโฮวทำหร

ทรงเปห็นพระเจข้ทำ สทำเหตรุสททำหรนับกทำรถถูกพธิพทำกษทำของพวกเขทำนนัรนเรคียบงตทำยพอๆกนับทคีมที่ นันลถึกซถึรง ยถู
ดทำหรไดข้เพธิกเฉยพระรทำชบนัญญนัตธิของพระเจข้ทำและไมตยอมปฏธิบนัตธิตทำมมนัน ตรงกนันขข้ทำมพวกเขทำกลนับรนับ
เอทำกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพและธรรมเนคียมกทำรนนับถสือพระตตทำงดข้ทำวแบบตตทำงๆของประชทำชทำตธิอธรรม
เหลตทำนนัรนทคีที่อยถูรต อบพวกเขทำ พวกเขทำไดข้ทททำตทำมอยตทำงชทำวโลกแลข้ว
อสค 11:13

อยยยู่มาเมดืที่อขห้าพเจห้ากนาลวังพยากรณร์อยยยู่ เป-ลาททยาหร์บปตรชายเบไนยาหร์

กห็สนสิน ชทวสิต แลห้วขห้าพเจห้ากห็ซบหนห้าลงถนงดสินรห้องเสทยงดวังวยู่า "องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้า เจห้าขห้า
พระองคร์จะทรงกระทนาใหห้คนอสิสราเอลททที่เหลดืออยยยู่นนวัน สสินนสป ดเลยททเดทยวหรดือ พระเจห้าขห้า" เปลทำทคี
ยทำหรบรุตรชทำยเบไนยทำหรเปห็นหนถึงที่ ในหนัวโจกเหลตทำนนัรนของพวกยธิวทคีมที่ นักกบฏซถึที่งถถูกพรรณนทำถถึงในเอ
เสเคคียล 11:1 แมข้อยถูใต นนธิมธิตหนถึงที่ มคีกทำรบอกเปห็นนนัยวตทำคนชนัวที่ เหลตทำนคีรไดข้ยนธิ คททำพยทำกรณรของเอเสเคคี
ยลดข้วยวธิธคีใดวธิธคีหนถึที่ง และเปลทำทคียทำหรกห็ลข้มลงตทำย เอเสเคคียลสะเทสือนใจเหลสือเกธินจนเขทำซบหนข้ทำลง
ตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำและรข้องถทำมวตทำพระเจข้ทำจะทรงจนัดกทำรเชตนนนัรนกนับคนทคีที่เหลสือของยถูดทำหรหรสือ
ไมต แมข้เขทำเปห็นผถูข้พยทำกรณรคนหนถึงที่ ทคีที่กลตทำวโทษควทำมชนัวที่ ของยถูดทำหร พวกเขทำกห็ยนังเปห็นชนชทำตธิของเขทำ
และเอเสเคคียลกห็กลนัววตทำพระเจข้ทำจะทรงกททำจนัดพวกเขทำทธิรงเสคีย
อสค 11:14-16

เพสืที่อตอบกลนับคททำทถูลขอของผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีร พระวจนะของพระ

เยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าอทกวยู่า พระเจข้ทำทรงมคีคททำตอบหนถึที่งสททำหรนับคททำถทำมอนันสธิรนหวนังของเอเสเคคียล
15 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย พทที่นอห้ งของเจห้า คดือพทนที่ ห้องของเจห้าเอง คดือญาตสิททที่มทสสิทธสิธิ์ไถยู่คดืน สสินน
ทวันงวงศร์วานอสิสราเอลหมดดห้วยกวัน คดือบปคคลททที่ชาวเยรยซาเลห็มไดห้กลยู่าววยู่า `เจห้าทวันงหลายจงเหสินหยู่าง
ไปจากพระเยโฮวาหร์ แผยู่นดสินนททน รงมอบไวห้แกยู่เราเปห็นกรรมสสิทธสิธิ์ ' เอเสเคคียลเปห็นเชสืรอสทำยของอทำ
โรนและเปห็นปรุโรหธิตคนหนถึที่งของพระเยโฮวทำหร (1:3) ปรุโรหธิตเหลตทำนนัรนทคีที่ตกเปห็นเชลยอยถูใต นบทำบธิ
โลนแลข้วพรข้อมกนับอธิสรทำเอลทคีที่กระจนัดกระจทำยไปกห็ถถูกเยทำะเยข้ยโดยคนเหลตทำนนัรนทคีที่ยนังอยถูใต นเยรถูซทำเลห็ม
พวกเขทำรนังเกคียจยธิวเหลตทำนนัรนทคีที่ตกเปห็นเชลยแลข้วพรข้อมกนับทนัศนคตธิอนนั จองหองทคีที่วทำต พวกเขทำมนันที่ คง
ปลอดภนัยอยถูใต นยถูดทำหรและเยรถูซทำเลห็ม ควทำมคธิดทคีที่ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำพวกเขทำเยทำะเยข้ยคททำเตสือนเรสืที่องกทำร
พธิพทำกษทำครนัรงสรุดทข้ทำยซถึที่งจะเกธิดแกตเยรถูซทำเลห็ม

16 เพราะฉะนวันนจงกลยู่าววยู่า `องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า แมห้เราไดห้ยห้ายเขาใหห้
หยู่างออกไปอยยยู่ทยู่ามกลางประชาชาตสิทวันงหลาย แมห้เราไดห้กระจายเขาไปอยยยู่ทยู่ามกลางประเทศทวันงปวง
เรากห็จะเปห็นสถานบรสิสปทธสิธิ์อวันเลห็กสนาหรวับเขาในประเทศททที่เขาจะไดห้ไปอยยยู่' สททำหรนับทนัศนคตธิอนัน
จองหองของคนเหลตทำนนัรนในเยรถูซทำเลห็มเกคีที่ยวกนับพวกพคีนที่ ข้องของตนทคีที่กระจนัดกระจทำยไปในกทำรตก
เปห็นเชลยนนัรน พระเจข้ทำทรงมคีคททำตอบหนถึงที่ คนเหลตทำนนัรนถถูกจนับเปห็นเชลยตทำมกทำรอนรุญทำตของพระเจข้ทำ
และถถูกกระจนัดกระจทำยไปทตทำมกลทำงหลทำยประเทศ กระนนัรนพระเจข้ทำกห็ทรงสนัญญทำวตทำจะเปห็นสถทำน
บรธิสรุทธธิธอนันเลห็กเพสืที่อปกปข้องครุมข้ ครองพวกเขทำตลอดระยะเวลทำของกทำรตกเปห็นเชลยของพวกเขทำ
กลตทำวโดยสรรุป พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะดถูแลประชทำชนของพระองครซถึที่งถถูกกระจนัดกระจทำยไปใน
กทำรถถูกกวทำดตข้อนเปห็นเชลยนนัรน
อสค 11:17-18

เพราะฉะนวันนจงกลยู่าววยู่า `องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า

เราจะรวบรวมเจห้ามาจากชนชาตสิทวันงหลาย และชปมนปมเจห้าจากประเทศททที่เจห้ากระจวัดกระจายไปอยยยู่
นวันน และเราจะมอบแผยู่นดสินอสิสราเอลใหห้แกยู่เจห้า' แมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงกระจนัดกระจทำยประชทำชนของ
พระองครเองไปทนัวที่ ประเทศตตทำงๆมทำกมทำย (จนทรุกวนันนคีร) กระนนัรนพระองครกทห็ รงสนัญญทำวตทำจะ
รวบรวมพวกเขทำกลนับมทำและประททำนแผตนดธินอธิสรทำเอลกลนับคสืนใหข้แกตพวกเขทำสนักวนันหนถึที่ง ในชตวง
ชคีวธิตของผถูข้อธธิบทำยพระคนัมภคีรรทตทำนนคีร พระสนัญญทำนนัรนกห็ถถูกทททำใหข้สททำเรห็จแลข้วบทำงสต วน ดถู เอเสเคคียล
28:25, 34:13, 36:24 เชตนกนัน
18 และเขาจะมาททที่นวัที่น เขาจะเอาสสิที่งททที่นยู่ารวังเกทยจทวันงสสินนของเมดืองนวันน และสสิงที่ ททที่นยู่า
สะอสิดสะเอทยนทวันงสสินนของเมดืองนวันนออกไปเสทยจากททที่นวัที่น ในหลทำยระยะของกทำรพทำอธิสรทำเอลกลนับ
คสืนสถูตแผตนดธินของพวกเขทำ รต องรอยทนัรงสธิรนของกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพจะถถูกลบทธิรงเสคีย ขข้อบกพรต อง
ใดๆกห็ตทำมทคีที่อธิสรทำเอลซถึที่งกลนับคสืนมทำอทำจมคี กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพกห็ไมตใชตหนถึที่งในนนัรนแลข้ว นนันที่ เปห็นจรธิง
มทำตนัรงแตตสมนัยของเอสรทำจนถถึงปนัจจรุบนัน
อสค 11:19-20

และเราจะใหห้จสิตใจเดทยวแกยู่เขา และเราจะบรรจปจสิตวสิญญาณใหมยู่ไวห้

ในเจห้า เราจะนนาใจหสินออกไปเสทยจากเนดืนอของเขา และจะใหห้ใจเนดืนอแกยู่เขา ขณะทคีที่พวกยธิวถถูกขตมเหง

ตลอดหลทำยศตวรรษในกทำรกระจนัดกระจทำยไปนนัรน พวกเขทำกห็ถถูกหลอมรวมใหข้เปห็นหนถึที่งในกทำร
นนับถสือพระเจข้ทำองครเดคียวแลข้ว: “พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำของเรทำทนัรงหลทำยเปห็นพระเยโฮวทำหรเดคียว”
(พระรทำชบนัญญนัตธิ 6:4) อยตทำงไรกห็ตทำม วนันแหตงกทำรกลนับใจเชสืที่อฝตทำยวธิญญทำณของอธิสรทำเอลมทำยนังพระ
เมสสธิยทำหรของพระเยโฮวทำหรกยห็ นังไมตสททำเรห็จจรธิง อยตทำงไรกห็ตทำม ในวนันแหตงพระเยโฮวทำหร อธิสรทำเอลทนัรง
ปวงจะพทำกนันกลนับใจเชสืที่อพระครธิสตร ในวนันนนัรนพวกเขทำจะถถูกสรข้ทำงใหมตโดยพระวธิญญทำณบรธิสรุทธธิธ
ของพระเจข้ทำ โดยประททำนจธิตวธิญญทำณใหมตแกตพวกเขทำใหข้อยถูภต ทำยใน ควทำมใจแขห็งกระดข้ทำงของพวก
เขทำในอดคีตจะถถูกแทนทคีที่ดข้วยใจเนสืรออนันอตอนโยน ในวนันนนัรนพวกเขทำจะมคีใจอตอนตตอสธิที่งตตทำงๆของ
พระเจข้ทำและโดยเฉพทำะอยตทำงยธิงที่ ตตอพระครธิสตรของพระองคร
20 เพดืที่อเขาจะดนาเนสินตามกฎเกณฑร์ของเรา และรวักษากฎของเราและกระทนาตาม เขาทวันง
หลายจะเปห็นประชาชนของเรา และเราจะเปห็นพระเจห้าของเขาทวันงหลาย ในวนันอนันเปคีที่ยมสรุขนนัรน
อธิสรทำเอลทคีที่ถถูกทททำใหข้กลนับคสืนสถูตสภทำพเดธิมและทคีที่ถถูกสรข้ทำงใหมตแลข้วจะดททำเนธินในควทำมเชสืที่อฟนังเตห็มทคีที่ตตอ
พระวจนะของพระเจข้ทำ พวกเขทำจะเปห็นประชทำชนของพระครธิสตรอยตทำงเปธิดเผยและพระองครจะทรง
เปห็นพระเจข้ทำของพวกเขทำ
อสค 11:21

แตยู่คนเหลยู่านวันนททที่ใจของเขาดนาเนสินตามจสิตใจแหยู่งสสิที่งททที่นยู่ารวังเกทยจ

ของเขาและสสิที่งททที่นยู่าสะอสิดสะเอทยนของเขา เราจะตอบสนองตยู่อวสิถททางของเขาเหนดือศทรษะของเขา
เอง องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ" สททำหรนับยธิวเหลตทำนนัรนทคีที่ดรอสื รนัรนตตอไปในกทำรนนับถสือรถูป
เคทำรพและควทำมไมตเชสืที่อฟนังตตอพระเยโฮวทำหร พระเจข้ทำกห็ทรงสนัญญทำกทำรสนองโทษ พวกเขทำจะถถูก
ทททำลทำยและไมตไดข้มคีสตวนในกทำรกลนับสถูตสภทำพเดธิมและกทำรกลนับใจเชสืที่อทคีที่ถถูกสนัญญทำไวข้นร นันของ
อธิสรทำเอล
อสค 11:22-23

แลห้วเหลยู่าเครย บกห็กางปทกออก วงลห้อกห็อยยยู่ขาห้ งๆ และสงยู่าราศทของ

พระเจห้าของอสิสราเอลกห็อยยยู่เหนดือสสิงที่ เหลยู่านวันน กลนับมทำสถูตภทำพทคีที่เหห็นในนธิมธิตในบททคีที่ 10 เอเสเคคียลกห็
เหห็นเครถูบเหลตทำนนัรนอคีกครนัรง วงลข้อแหตงสวรรครของพวกมนันและสงตทำรทำศคี (เชคธินทำหร) ของพระเจข้ทำอยถูต
เหนสือพวกมนันทนัรงหมด

23 สงยู่าราศทของพระเยโฮวาหร์ขนน ไปจากกลางนคร ไปสถสิตอยยบยู่ นภยเขาซนที่งอยยยู่ทางดห้าน
ตะววันออกของนครนวันน เหมสือนทคีไที่ ดข้สงสนัยไวข้ สงตทำรทำศคี (เชคธินทำหร) ของพระเจข้ทำไปเสคียจทำก
เยรถูซทำเลห็มและพระวธิหทำรและหยรุดชนัวที่ ครถูตเหนสือภถูเขทำมะกอกเทศดข้ทำนทธิศตะวนันออกของเยรถูซทำเลห็ม นคีที่
บอกเปห็นนนัยวตทำสงตทำรทำศคีของพระเจข้ทำขถึรนไปยนังสวรรครจทำกทคีที่นนันที่ เหมสือนกนับทคีพที่ ระเยซถูจะทรงกระทททำ
ในอคีกหลทำยปคีตตอมทำ
อสค 11:24-25

ตยู่อมาพระวสิญญาณไดห้ยกขห้าพเจห้าขนนน และนนาขห้าพเจห้ามาดห้วยนสิมสิต

โดยพระวสิญญาณของพระเจห้าถนงเมดืองเคลเดทย มาสยยู่พวกททที่ถ ยกกวาดไปเปห็นเชลย แลห้วนสิมสิตททที่ขห้าพเจห้า
ไดห้เหห็นนวันนกห็ขนน ไปจากขห้าพเจห้า หลนังจทำกกทำรเปธิดเผยทคีที่สททำคนัญมทำกๆเหลตทำนคีร พระวธิญญทำณของ
พระเจข้ทำกห็พทำเอเสเคคียลกลนับมทำยนังบข้ทำนของเขทำในมณฑลเคลเดคียทตทำมกลทำงยธิวคนอสืที่นๆทคีที่เปห็นเชลย
นธิมตธิ นนัรนปธิดฉทำกลงในทคีที่สรุดและเอเสเคคียลกห็กลนับมทำสถูตสภทำวะปกตธิของตน
25 ขห้าพเจห้าจนงไดห้บอกถนงบรรดาสสิที่งตยู่างๆซนที่งพระเยโฮวาหร์ทรงสนาแดงแกยู่ขห้าพเจห้าใหห้พวกททที่
ถยกกวาดไปเปห็นเชลยทราบ จทำกนนัรนผถูพข้ ยทำกรณรทตทำนนคีรกยห็ สืนและเทศนทำแกตพวกยธิวทคีที่ตกเปห็นเชลยถถึง
ทรุกสธิที่งทคีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงเปธิดเผยแกตเขทำในนธิมตธิ ยสืดยทำวเหลตทำนคีร (ซถึที่งดททำเนธินมทำตนัรงแตตบททคีที่ 1 จนจบบททคีที่
11)
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 12: บทนคีนั้นกาเสนอคกาอปุปมาหนนนึ่งของ ‘การขนยต้าย’ ของเอเสเคคียล
เพคืนึ่อเปป็นหมายสกาคนญหนนนึ่งของการตกเปป็นเชลยทคีนึ่จะมาของยถูดาหศ์ในขต้อ 1-16; ความใกลต้เขต้ามาของ
การตกเปป็นเชลยในขต้อ 17-20 และคนมนกเยาะเยต้ยไดต้รนบคกาตอบในขต้อ 21-28
อสค 12:1-2

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มาถนงขห้าพเจห้าวยู่า เนสืรอหทำอคีกสต วนหนถึที่ง

จถึงถถูกเกรธิที่นนททำดข้วยวลคีนร คี ซถึที่งพบบตอยมทำกในหนนังสสือเลตมนคีร อคีกครนัรงทคีที่แหลตงทคีมที่ ทำจทำกพระเจข้ทำของ
ขข้อควทำมของเอเสเคคียลและกทำรไดข้รนับกทำรดลใจของมนันถถูกกลตทำวชนัดเจน

2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เจห้าอาศวัยอยยยู่ทยู่ามกลางวงศร์วานททที่มวักกบฏ ผยห้มทตาเพดืที่อดย แตยู่ดยไมยู่เหห็น
ผยห้มทหยเพดืที่อฟวัง แตยู่ฟวังไมยู่ไดห้ยสิน เพราะเขาทวันงหลายเปห็นวงศร์วานททที่มวักกบฏ มคีสธิบสองครนัรงในหนนังสสือเอ
เสเคคียลทคีที่ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรเรคียกอธิสรทำเอลวตทำเปห็น ‘วงศรวทำนทคีที่มนักกบฏ’ แมข้เปห็นเชลยอยถูใต นบทำบธิโลน
กระทนังที่ ทคีที่นนนัที่ เอเสเคคียลกห็อทำศนัยอยถูทต ตทำมกลทำงพวกยธิวทคีมที่ นักกบฏ กทำรกบฏของพวกเขทำตตอพระเจข้ทำไดข้
ทททำใหข้กทำรรนับรถูข้ฝตทำยวธิญญทำณของพวกเขทำดข้ทำนชทำไป แมข้พวกเขทำมองเหห็นไดข้ฝตทำยรต ทำงกทำย พวกเขทำกห็
กลทำยเปห็นคนตทำบอดฝตทำยวธิญญทำณไปเสคียแลข้ว แมข้พวกเขทำสทำมทำรถไดข้ยนธิ ฝตทำยรต ทำงกทำย พวกเขทำกห็
กลทำยเปห็นคนหถูหนวกฝตทำยวธิญญทำณไปเสคียแลข้ว หลนักกทำรทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำควทำมบทำป โดยเฉพทำะ
ควทำมบทำปอนันจงใจ เชตน กทำรกบฏ ยตอมทททำใหข้หนัวใจดข้ทำนชทำฝตทำยวธิญญทำณ อธิสยทำหรไดข้บอกลตวงหนข้ทำถถึง
คททำสทำปแชตงเดคียวกนันนคีรแลข้วในอธิสยทำหร 6:9-10 เมสืที่อ 150 ปคีกตอนหนข้ทำนนัรน
อสค 12:3-4

เพราะฉะนวันน บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เจห้าจงจวัดเตรทยมขห้าวของสนาหรวับ

ตนเพดืที่อการถยกกวาดไปเปห็นเชลย และจงไปเปห็นเชลยในเวลากลางววันทยู่ามกลางสายตาของเขา เจห้า
จะตห้องไปเปห็นเชลยจากสถานททที่ของเจห้าไปยวังอทกททที่หนนที่งในสายตาของเขา บางททเขาอาจจะพสินสิจ
พสิเคราะหร์ดยไดห้ แมห้วยู่าเขาเปห็นวงศร์วานททที่มวักกบฏ พระเจข้ทำทรงสนังที่ ผถูพข้ ยทำกรณรทตทำนนคีรใหข้แสดงบทเรคียน
ผตทำนวนัตถรุอคีกครนัรงโดยกทำรขนยข้ทำยขข้ทำวของของเขทำจทำกทคีที่หนถึที่งไปยนังอคีกทคีที่หนถึที่ง กทำรประยรุกตรใชข้ทคีที่
ชนัดเจนกห็คสือวตทำ ชนสตวนทคีที่เหลสืออยถูใต นยถูดทำหรจะถถูกบนังคนับใหข้ยข้ทำยออกไปจทำกแผตนดธินเกธิดของตน
พระเจข้ทำทรงประสงครจะใหข้อธิสรทำเอลเขข้ทำใจขข้อควทำมนคีรและกทำรประยรุกตรใชข้นร คีแมข้พวกเขทำยนังมนักกบฏ
เหมสือนเดธิมกห็ตทำม
4 เจห้าจงเอาขห้าวของของเจห้าออกมาในเวลากลางววันทยู่ามกลางสายตาของเขา เหมดือนขห้าว
ของเพดืที่อการถยกกวาดไปเปห็นเชลย เจห้าจงออกไปในเวลาเยห็นทยู่ามกลางสายตาของเขา ออกไปอยยู่าง
ผยถห้ ยกกวาดไปเปห็นเชลย เอเสเคคียลจถึงถถูกสนังที่ โดยพระเจข้ทำใหข้ขนยข้ทำยขข้ทำวของของตนในเวลทำกลทำงวนัน
แสกๆ แตตหลนังจทำกทคีที่ขข้ทำวของของเขทำถถูกขนยข้ทำยแลข้ว ตนัวเขทำเองกห็จะตข้องจทำกไปในคสืนนนัรน
เหตรุกทำรณรทคีที่ถถูกบอกลตวงหนข้ทำนคีรอทำจหมทำยถถึงควทำมพยทำยทำมหลบหนคีของเศเดคคียทำหรไปจทำกเยรถูซทำเลห็ม
ตอนกลทำงคสืน ดถู เยเรมคียร 39:4

อสค 12:5-6

จงเจาะกนาแพงทยู่ามกลางสายตาของเขา แลห้วออกไปตามรย กนาแพง

นวันน ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรจะตข้องขรุด (นนันที่ คสือ เจทำะใหข้ทะลรุ) กททำแพงเรสือนของเขทำในสทำยตทำของพวกยธิวทคีที่
มนักกบฏและเรธิที่มขนยข้ทำยขข้ทำวของของเขทำออกไปททำงรถูในกททำแพงนนัรน อคีกครนัรงทคีที่กทำรอข้ทำงอธิงเชธิงคททำ
พยทำกรณรนร คีอทำจบอกลตวงหนข้ทำถถึงควทำมพยทำยทำมแบบลนับๆลตอๆของเศเดคคียทำหรทคีที่จะหลบหนคีออกไป
ททำงกททำแพงกรรุงเยรถูซทำเลห็ม
6 จงยกขห้าวของใสยู่บยู่าของเจห้าทยู่ามกลางสายตาของเขา แลห้วแบกออกไปในเวลามดืด เจห้าจง
คลปมหนห้าเสทย อยยู่าใหห้เหห็นแผยู่นดสิน เพราะเรากระทนาเจห้าใหห้เปห็นหมายสนาควัญแกยู่วงศร์วานอสิสราเอล"
กทำรดททำเนธินกทำรเหลตทำนคีรจะตข้องถถูกกระทททำเพสืที่อเปห็นบทเรคียนหนถึที่งทคีที่ใชข้วนัตถรุตตอหนข้ทำวงศรวทำนอธิสรทำเอลทคีที่
มนักกบฏซถึที่งเปห็นเชลยอยถูแต ลข้วในบทำบธิโลน เหมสือนขโมยคนหนถึงที่ ทคีที่ปกปธิดหนข้ทำของตนเพสืที่อมธิใหข้ใคร
จททำไดข้ ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรกจห็ ะตข้องอททำพรทำงตนัวเองเชตนกนัน อคีกครนัรงทคีที่เหตรุกทำรณรทคีที่ถถูกบอกลตวงหนข้ทำนคีร
อทำจหมทำยถถึงควทำมพยทำยทำมลนับๆลตอๆของเศเดคคียทำหรทคีที่จะหลบหนคีไปจทำกเยรถูซทำเลห็มในตอนกลทำง
คสืน
อสค 12:7

ขห้าพเจห้ากห็กระทนาตามททที่ขห้าพเจห้ารวับบวัญชามา ขห้าพเจห้านนาขห้าวของ

ออกมาในเวลากลางววัน เหมดือนขห้าวของเพดืที่อการถยกกวาดไปเปห็นเชลย ในเวลาเยห็นขห้าพเจห้ากห็เจาะ
กนาแพงดห้วยมดือของขห้าพเจห้าเอง ขห้าพเจห้าออกไปในเวลามดืด แบกสวัมภาระของขห้าพเจห้าไปทยู่ามกลาง
สายตาของเขา ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรจงถึ ทททำตทำมทคีที่พระเจข้ทำทรงสนังที่ เขทำ เขทำขนยข้ทำยขข้ทำวของในบข้ทำนของเขทำ
ออกมทำจทำกเรสือนของเขทำและเยห็นวนันนนัรนเขทำกห็เจทำะกททำแพงในเรสือนของเขทำและแบกสธิที่งของตตทำงๆ
ของเขทำบนบตทำ ทนัรงหมดนคีรเกธิดขถึรนในสทำยตทำของอธิสรทำเอลทคีที่ตกเปห็นเชลย
อสค 12:8-9

ในเวลาเชห้า พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มาถนงขห้าพเจห้าวยู่า หลนังจทำก

ทททำตทำมคททำสนังที่ ตตทำงๆของพระเจข้ทำดนังทคีที่พรรณนทำไวข้ขข้ทำงบนแลข้ว พระวจนะขององครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำกห็มทำ
ถถึงเอเสเคคียลเชข้ทำวนันถนัดมทำ

9 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย วงศร์วานอสิสราเอลคดือวงศร์วานททที่มวักกบฏนวันน ไดห้พยดกวับเจห้ามสิใชยู่หรดือ
วยู่า `เจห้าทนาอะไร' พระเจข้ทำตรนัสถทำมผถูข้พยทำกรณรของพระองครวทำต พวกอธิสรทำเอลทคีที่มนักกบฏไดข้ถทำมเขทำ
หรสือไมตวทำต เขทำกททำลนังทททำอะไรตอนทคีที่เขทำขนยข้ทำยขข้ทำวของของเขทำออกจทำกเรสือนของเขทำ
อสค 12:10-11

จงกลยู่าวแกยู่เขาวยู่า `องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ภาระ

เกทที่ยวกวับเจห้านายคนนวันนในเยรยซาเลห็ม และวงศร์วานอสิสราเอลทวันงหมดซนที่งอยยยู่ในนครนวันน ' เมสือที่ ถถูกถทำม
โดยพวกยธิวทคีที่ลองดคีวทำต เขทำไดข้ทททำอะไร พระเจข้ทำกห็ทรงสนังที่ เอเสเคคียลใหข้ประกทำศขข้อควทำมอนันหนนักอถึรง
นนัรนเกคีที่ยวกนับเจข้ทำนทำยคนนนัรนทคีที่ยนังปกครองอยถูใต นเยรถูซทำเลห็ม นนันที่ หทำใชตใครอสืที่นนอกจทำกเศเดคคียทำหร
พรข้อมกนับพวกยธิวมนักกบฏคนอสืนที่ ๆทคีที่ยงนั เหลสืออยถูทต คีที่นนนัที่ ในไมตชข้ทำพวกเขทำจะตทำยหรสือไมตกถห็ ถูกพทำมทำยนัง
บทำบธิโลน
11 จงกลยู่าววยู่า `ขห้าพเจห้าเปห็นหมายสนาควัญสนาหรวับทยู่าน ททที่ขห้าพเจห้าไดห้กระทนาแลห้วนทน เขาทวันง
หลายจะถยกกระทนาอยยู่างเดทยวกวัน เขาจะถยกกวาดไปเปห็นเชลย' เมสือที่ ถถูกถทำมวตทำเขทำกททำลนังทททำอะไรอยถูต
พระเจข้ทำกห็ทรงสนังที่ เอเสเคคียลใหข้บอกคนเหลตทำนนัรนทคีมที่ ทำถทำมเขทำวตทำ พวกยธิวและพวกผถูข้นททำทคีที่เยรถูซทำเลห็มกห็
จะถถูกกวทำดตข้อนเปห็นเชลยในลนักษณะเดคียวกนัน นนันที่ จะเปห็นกทำรพธิชธิตกรรุงเยรถูซทำเลห็มครนัรงสรุดทข้ทำยโดย
บทำบธิโลนในปคี 586 กตอน ค.ศ.
อสค 12:12-13

และเจห้านายคนนวันน ผยห้อยยทยู่ ยู่ามกลางเขา จะยกขห้าวของขนนนใสยู่บยู่าใน

เวลามดืดและออกไป เขาทวันงหลายจะเจาะกนาแพงและนนาออกไปทางนวันน ทยู่านจะคลปมหนห้าของทยู่าน
เพดืที่อวยู่าทยู่านจะไมยู่แลเหห็นแผยู่นดสินดห้วยตาของทยู่านเอง เจข้ทำนทำยคนทคีที่วทำต นนัรนคสือ เศเดคคียทำหรและคททำ
พยทำกรณรนร คีกกห็ ลตทำวถถึงควทำมพยทำยทำมอนันเปลตทำประโยชนรของเขทำทคีที่จะหลบหนคีไปจทำกเยรถูซทำเลห็มเมสืที่อ
มนันพตทำยแพข้แกตบทำบธิโลน แมข้เปห็นกษนัตรธิยร เศเดคคียทำหรกจห็ ะแบก ‘ขข้ทำวของ’ ของตนัวเองบนบตทำของเขทำ
ตอนกลทำงคสืน เขทำและคนของเขทำจะเจทำะรถูๆหนถึที่งในกททำแพงของเยรถูซทำเลห็มเพสืที่อทคีจที่ ะหลบหนคี โดย
ปธิดบนังหนข้ทำของเขทำเพสืที่อทคีจที่ ะไมตใหข้ใครจททำไดข้
13 และเราจะกางขยู่ายของเราคลปมทยู่าน และทยู่านจะตสิดกวับของเรา และเราจะนนาทยู่านเขห้าไป
ในบาบสิโลนแผยู่นดสินของคนเคลเดทย ถนงกระนวันนทยู่านจะยวังแลไมยู่เหห็นแผยู่นดสินนวันน และทยู่านจะตห้อง

ตายททที่นวัที่น แมข้เศเดคคียทำหรจะพยทำยทำมหลบหนคี พระเจข้ทำกห็ตรนัสลตวงหนข้ทำวตทำเขทำจะถถูกจนับ (เชตนในตทำขตทำย)
โดยบรรดทำกองทนัพบทำบธิโลน เขทำจะถถูกทททำใหข้ตทำบอดและถถูกพทำตนัวไปยนังบทำบธิโลนโดยเสคียชคีวธิตทคีที่
นนันที่ ในเวลทำตตอมทำ นนันที่ เปห็นสธิที่งทคีที่เกธิดขถึรนจรธิงในอคีกหลทำยปคีตตอมทำ ดถู เยเรมคียร 39:7 และ 52:11
อสค 12:14-16

บรรดาผยห้ททที่อยยรยู่ อบทยู่านนวันน เราจะกระจายเขาไปตามลมทปก

ทสิศานปทสิศ รวมทวันงผยห้ชยู่วยและบรรดากองทวัพของทยู่านดห้วย และเราจะชวักดาบออกไลยู่ตามเขาไป คน
เหลตทำนนัรนทคีที่พยทำยทำมหลบหนคีไปพรข้อมกนับเศเดคคียทำหรจะถถูกกระจนัดกระจทำยไปยนังลมทนัรงสคีที่ทธิศและคน
บทำบธิโลนจะตทำมรอยพวกเขทำไปและฆตทำพวกเขทำเสคีย
15 และเมดืที่อเราใหห้เขากระจวัดกระจายไปอยยยู่ทยู่ามกลางประชาชาตสิ และกระจายเขาไปตาม
ประเทศตยู่างๆ เขาจนงจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ อธิสรทำเอลทคีที่มนักกบฏจะไดข้รบนั บทเรคียนอนันเจห็บ
ปวดวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำเมสืที่อพระองครทรงกระจนัดกระจทำยพวกเขทำไปทตทำมกลทำง
ประชทำชทำตธิตตทำงๆของโลกในกทำรกระจนัดกระจทำยไปของพวกยธิวครนัรงใหญตนร นนั ใจทคีที่แขห็งกระดข้ทำง
ปกตธิแลข้วตข้องไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวด มนันเปห็นเชตนนนัรนจรธิงๆสททำหรนับยถูดทำหรทคีที่มนักกบฏ
16 แตยู่เราจะละบางคนในพวกเขาไวห้จากดาบ จากการกวันดารอาหาร และจากโรคระบาด
เพดืที่อเขาจะไดห้เลยู่าถนงการกระทนาอวันนยู่าสะอสิดสะเอทยนทวันงสสินน ของเขาทยู่ามกลางประชาชาตสิซนที่งเขาไป
อยยยู่นนวัน และเขาจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ " แมข้อธิสรทำเอลสต วนใหญตถถูกลงโทษอยตทำงหนนัก
พระเจข้ทำกห็ทรงสนัญญทำวตทำจะเหลสือชนกลรุตมหนถึที่งไวข้ซถึที่งจะใหข้กทำรเกคีที่ยวกนับควทำมผธิดของตนวตทำทททำไมตอน
นคีรพวกเขทำถถึงอยถูใต นประเทศตตทำงๆของคนตตทำงชทำตธิ พวกยธิวทคีที่สททำนถึกผธิดเหลตทำนคีรจะเรคียนรถูดข้ ข้วยวตทำพระเย
โฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำ กทำรนบนอบตตอพระองครและเชสืที่อฟนังยตอมดคีกวตทำกทำรถถูกบนังคนับใหข้ไดข้รบนั บท
เรคียนอนันเจห็บปวดวตทำพระเจข้ทำทรงเปห็นผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ
อสค 12:17-20

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มาถนงขห้าพเจห้าอทกวยู่า อคีกครนัรงทคีที่แหลตง

ทคีที่มทำและสธิทธธิอททำนทำจแหตงขข้อควทำมของเอเสเคคียลถถูกหมทำยเหตรุไวข้
18 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงรวับประทานอาหารของเจห้าดห้วยตวัวสวันที่ และดดืที่มนนนาดห้วยความ
สะทกสะทห้านและดห้วยความระมวัดระววัง พระเจข้ทำจถึงทรงสนังที่ ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรใหข้รนับประททำนอทำหทำร

ของเขทำดข้วยอทำกทำรตนัวสนันที่ และใหข้ดสืที่มนทรทำของเขทำอยตทำงกระวนกระวทำย โปรดสนังเกตวตทำผถูข้พยทำกรณร
ทตทำนนคีรถถูกลดลงเหลสือแคตขนมปนังและนทรทำ จทำกนนัรนกห็ตข้องรนับประททำนพวกมนันดข้วยควทำมหวทำดกลนัว
และควทำมกระวนกระวทำย คททำพยทำกรณรนร คีกลตทำวถถึงควทำมอดอยทำกและควทำมกระหทำยทคีที่ใกลข้เขข้ทำมทำ
19 และกลยู่าวแกยู่ประชาชนของแผยู่นดสินนวันน วยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนเกทที่ยวกวับ
พลเมดืองแหยู่งกรปงเยรย ซาเลห็มและเกทที่ยวกวับแผยู่นดสินอสิสราเอลวยู่า เขาจะรวับประทานอาหารของเขา
ดห้วยความระมวัดระววัง และดดืที่มนนนาดห้วยอกสวัที่นขววัญหาย เพราะวยู่าสารพวัดททที่มทอยยยู่ในแผยู่นดสินของเขา
จะสย ญหายไปหมด เนดืที่องดห้วยความรปนแรงของคนทวันงปวงททที่อยยยู่ในแผยู่นดสินนวันน ขข้อควทำมนคีรมคีไวข้
สททำหรนับชทำวกรรุงเยรถูซทำเลห็มและคนเหลตทำนนัรนทคีที่ยงนั อยถูใต นยถูดทำหร วนันนนัรนจะมทำในไมตชทำข้ เมสืที่อพวกเขทำจะถถูก
ลดลง (1) มทำสถูตกทำรรนับประททำนขนมปนังเลห็กนข้อยทคีพที่ วกเขทำมคีดวข้ ยควทำมกลนัวและมทำสถูต (2) กทำรตกใจ
กลนัวเพรทำะครุณภทำพและปรธิมทำณของนทรทำทคีที่มไคี วข้ดมสืที่ เหตรุกทำรณรนตทำตกใจเหลตทำนคีรจะเปห็นภทำพเลห็งถถึงกทำรก
วทำดตข้อนเปห็นเชลยทคีที่ใกลข้เขข้ทำมทำของพวกยธิวไปจทำกแผตนดธินของตนและกทำรทททำลทำยลข้ทำงซถึที่งจะตกใสต
มนันในไมตชข้ทำ ควทำมบทำปอนันรรุนแรงตตทำงๆของเยรถูซทำเลห็มเปห็นรทำกเหงข้ทำของกทำรพธิพทำกษทำทคีที่จะมทำนนัรน
20 และเมดืองททที่มทคนอาศวัยอยยยู่จะถยกทสินงไวห้เสทยเปลยู่า และแผยู่นดสินนวันน กห็จะรกรห้าง และเจห้าจะ
ทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์" เมสืองรอบนอกเหลตทำนนัรนของยถูดทำหรจะถถูกทททำใหข้รทำบเปห็นหนข้ทำกลอง
และแผตนดธินนนัรนเองจะถถูกทททำใหข้รข้ทำงเปลตทำ แมข้มนักกบฏตตอพระเจข้ทำของตน ยถูดทำหรกจห็ ะไดข้รนับบทเรคียน
อนันเจห็บปวดวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำ พวกเขทำจะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำกทำรกบฏตตอ
พระเจข้ทำจะถถูกพธิพทำกษทำ
อสค 12:21-22

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มาถนงขห้าพเจห้าวยู่า อคีกขข้อควทำมหนถึที่งจทำก

พระเจข้ทำถถึงเอเสเคคียลจถึงถถูกประกทำศ
22 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย สป ภาษสิตซนที่งเจห้าทวันงหลายมทททที่กลยู่าวถนงแผยู่นดสินอสิสราเอลวยู่า `ววันนวันนกห็
ไกลออกไป และนสิมสิตทปกเรดืที่องกห็เหลว' นวันน เจห้าหมายวยู่ากระไร พระเจข้ทำทรงถทำมผถูข้พยทำกรณรของ
พระองครเกคีที่ยวกนับคททำสรุภทำษธิตหนถึที่งทคีที่คนกลตทำวกนันทนัวที่ อธิสรทำเอลทคีที่วทำต : กทำรพธิพทำกษทำทคีที่ขถูตไวข้นร นันมทำชข้ทำ
เหลสือเกธินจนมนันคงไมตมทำแลข้ว คททำกลตทำวอนันชนัวที่ นนัรนไดข้ถถูกกลตทำวซทรทำในยถูดทำหรบตอยครนัรงเหลสือเกธินจนมนัน

กลทำยเปห็นเหมสือนคททำสรุภทำษธิตหนถึที่ง กระนนัรนมนันกห็ถถูกสรข้ทำงขถึรนมทำจทำกกทำรเยทำะเยข้ยพระวจนะของ
พระเจข้ทำและกทำรกบฏตตอพระองคร
อสค 12:23-25

เพราะฉะนวันนจงบอกเขาวยู่า `องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า

เราจะใหห้สปภาษสิตบทนทนสสินนสป ดเสทยทท เขาจะไมยู่ใชห้เปห็นสป ภาษสิตอทกในอสิสราเอล แตยู่จงกลยู่าวแกยู่เขาวยู่า ววัน
นวันนกห็ใกลห้แคยู่คบดื และนสิมสิตทปกเรดืที่องกห็จะสนาเรห็จ พระเจข้ทำจถึงทรงสนังที่ เอเสเคคียลใหข้ไปประกทำศแกตยถูดทำหรทคีที่
มนักกบฏวตทำพระองครกทำท ลนังจะทรงทททำใหข้คททำสรุภทำษธิตเยทำะเยข้ยนนัรนสธิรนสรุดลงเสคียทคีแลข้ว วนันนนัรนจะมทำถถึง
อยตทำงรวดเรห็วเมสืที่อจะไมตมคีใครใชข้ ‘คททำกลตทำวเกจ๋ ๆ’ นนัรนในยถูดทำหรอคีกแลข้ว ตรงกนันขข้ทำมผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีร
จะตข้องประกทำศวตทำวนันแหตงกทำรพธิพทำกษทำเขข้ทำมทำใกลข้แลข้วและถข้อยคททำของทรุกนธิมตธิ จะถถูกทททำใหข้สททำเรห็จ
จรธิง คททำทคีที่แปลเปห็น สนาเรห็จ (ดาบารศ์) มนักถถูกแปลเปห็น ‘ถข้อยคททำ’ ควทำมคธิดกห็คสือวตทำ ทรุกถข้อยคททำแหตงกทำร
พธิพทำกษทำซถึที่งถถูกบอกลตวงหนข้ทำแลข้วกททำลนังจะเกธิดขถึรนจรธิง
24 เพราะจะไมยู่มทนสิมสิตปลอมหรดือคนาทนานายประจบประแจงในวงศร์วานอสิสราเอลอทกเลย
พวกผถูข้พยทำกรณรเทห็จในเยรถูซทำเลห็มไดข้ประจบประแจงชทำวกรรุงนนัรนดข้วยคททำสนัญญทำหลอกๆเกคีที่ยวกนับ
สนันตธิภทำพและควทำมปลอดภนัย ดถู เพลงครทที่ทำครวญ 2:14
25 แตยู่เราคดือพระเยโฮวาหร์จะพยดคนาททที่เราจะพยด และจะตห้องเปห็นไปตามคนานวันน จะไมยู่ลยู่าชห้า
ตยู่อไปอทก แตยู่องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า โอ วงศร์วานททที่มวักกบฏเออ๋ย ในสมวัยของเจห้านทที่แหละ
เราจะลวัที่นวาจาและจะกระทนาตามนวันน'" พระเจข้ทำจถึงทรงประกทำศพระองครเองวตทำเปห็นพระเยโฮวทำหรผถูข้
ไมตทรงแปรเปลคีที่ยน สธิที่งทคีที่พระองครตรนัสจะเกธิดขถึรนจรธิงแนตๆ ในกรณคีของเยรถูซทำเลห็ม กทำรพธิพทำกษทำทคีที่จะ
เกธิดขถึรนนนัรนจะไมตถถูกทททำใหข้เนธิที่นชข้ทำอคีกตตอไป แมข้พวกยธิวทคีที่มนักกบฏไดข้เยทำะเยข้ยวตทำกทำรพธิพทำกษทำทคีที่ทรง
บอกลตวงหนข้ทำแลข้วนนัรนจะไมตมคีวนนั เกธิดขถึรน ยธิวพวกเดคียวกนันนคีรเองจะเจอกนับมนันในไมตชข้ทำ พระเจข้ทำทรง
ปฏธิญทำณโดยพระองครเองวตทำพระองครจะทรงกระทททำมนันใหข้สททำเรห็จ จะไมตมคีคททำเตสือนอคีกตตอไปแลข้ว
กทำรพธิพทำกษทำกททำลนังมทำแลข้ว
อสค 12:26-28

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าอทกวยู่า พระเจข้ทำทรงมคีอคีก

เรสืที่องทคีที่จะเพธิที่มเขข้ทำกนับคททำเตสือนของพระองครตตอสถูข้ยถูดทำหร

27 "ดยเถสิด บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย วงศร์วานของอสิสราเอลกลยู่าววยู่า `นสิมสิตททที่เขาเหห็นเปห็นเรดืที่อง
ของอทกหลายววันขห้างหนห้า และเขาพยากรณร์ถงน เวลาททที่หยู่างไกลโนห้น ' พวกคนเยทำะเยข้ยในอธิสรทำเอลไมต
สนใจคททำพยทำกรณรตตทำงๆของเอเสเคคียล (และเยเรมคียร) โดยอข้ทำงวตทำคททำพยทำกรณรเหลตทำนนัรนมคีไวข้สททำหรนับ
อนทำคตอคีกไกล พวกเขทำอข้ทำงวตทำมนันเปห็นคททำพยทำกรณรทยคีที่ นังมทำไมตถถึง
28 เพราะฉะนวันนจงกลยู่าวแกยู่เขาวยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า บรรดาถห้อยคนา
ของเราจะไมยู่ลยู่าชห้าอทกตยู่อไปเลย แตยู่วาจาททที่เราลวัที่นออกมานวันนจะตห้องเปห็นไปจรสิง องคร์พระผยห้เปห็นเจห้า
พระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ" อยตทำงไรกห็ตทำม พระเจข้ทำทรงสนังที่ เอเสเคคียลใหข้เตสือนยถูดทำหรทคีที่มนักกบฏวตทำคททำ
พยทำกรณรเรสือที่ งกทำรพธิพทำกษทำจะไมตถถูกทททำใหข้เนธิที่นชข้ทำอคีกตตอไป มนันกททำลนังจะเกธิดขถึรนแลข้ว มนันจะถถูกทททำใหข้
สททำเรห็จจรธิงแนตดงนั ทคีที่ทรงสนัญญทำไวข้
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 13: คราวนคีนั้พระเจต้าทรงพปุงล่ ความสนใจของพระองคศ์ไปทคีพนึ่ วกผถูต้
พยากรณศ์เทป็จในอหิสราเอลทคีนึ่บอกลล่วงหนต้าถนงเรคือนึ่ งโกหกตล่างๆ แมต้เอเสเคคียลและเยเรมคียศ์ไดต้ใหต้คกา
เตคือนแลต้ว คนเหลล่านคีนั้กป็ยนงประกาศสนนตหิภาพและความปลอดภนย การพหิพากษาจนงถถูกประกาศเกคีนึ่ยว
กนบผถูต้พยากรณศ์เทป็จเหลล่านคีนั้
อสค 13:1-3

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มาถนงขห้าพเจห้าวยู่า อคีกครนัรงทคีที่เอเสเคคียล

กลตทำวชนัดเจนถถึงแหลตงทคีที่มทำแหตงขข้อควทำมของเขทำ มนันคสือพระวจนะขององครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำ อคีกครนัรงทคีที่
กทำรดลใจดข้ทำนถข้อยคททำของหนนังสสือเลตมนคีรปรทำกฏชนัดเจน
2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เจห้าจงพยากรณร์กลยู่าวโทษผยห้พยากรณร์ของอสิสราเอลททที่พยากรณร์ และ
กลยู่าวแกยู่คนเหลยู่านวันนททที่พยากรณร์ตามอนาเภอใจของตนวยู่า `จงฟวังพระวจนะของพระเยโฮวาหร์' พวก
ผถูข้พยทำกรณรเทห็จเพธิมที่ จททำนวนอยตทำงรวดเรห็วในเยรถูซทำเลห็ม เยเรมคียรไดข้เผชธิญหนข้ทำกนับฮทำนนันยทำหรผถูข้พยทำกรณร
แลข้วในเยเรมคียร 28:1 แนตนอนวตทำมคีผพถูข้ ยทำกรณรเทห็จคนอสืนที่ ๆอคีกทคีที่เทคีที่ยวไปทนัวที่ ยถูดทำหร เอเสเคคียลจถึงมคี
ขข้อควทำมหนถึงที่ จทำกพระเจข้ทำสททำหรนับผถูข้พยทำกรณรเทคียมเทห็จเหลตทำนคีร

3 องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า วสิบตวั สิแกยู่ผห้พย ยากรณร์โฉดเขลา ผยห้ตสิดตามวสิญญาณ
ของตนเอง และไมยู่เคยไดห้เหห็นอะไรเลย ผถูข้พยทำกรณรเทห็จเหลตทำนคีรไมตเพคียงเปห็นคนโงตเทตทำนนัรน พวกเขทำยนัง
ตธิดตทำมวธิญญทำณของตนเองแทนทคีที่จะตธิดตทำมพระวธิญญทำณของพระเจข้ทำ ดข้วยเหตรุนร คีเอง พวกเขทำจถึงไมต
เหห็นอะไรเลยในนธิมธิตตตทำงๆทคีพที่ วกเขทำคธิดวตทำมคี
อสค 13:4-5

โอ อสิสราเอลเออ๋ย ผยพห้ ยากรณร์ของเจห้าเหมดือนสป นวัขจสินงจอกทยู่ามกลาง

สสิที่งสลวักหวักพวัง พวกสรุนนัขจธิรงจอกแหตงทะเลทรทำย (อทำจเปห็นหมทำไน) โหดเหคีรยมในกทำรไลตลตทำเหยสืที่อ
ของพวกมนัน พวกผถูข้พยทำกรณรเทห็จแหตงยถูดทำหรกไห็ มตมคคี วทำมรถูสข้ ถึกละอทำยใจเลยเชตนกนัน
5 เจห้าไมยู่ไดห้ขนนไปถนงททที่ชนารปด และไมยู่ไดห้สรห้างรวันวตห้นไมห้เพดืที่อวงศร์วานอสิสราเอล เพดืที่อใหห้ตวันงอยยยู่
ไดห้ในสงครามในววันแหยู่งพระเยโฮวาหร์ ในกทำรสถูข้รบสททำหรนับนครโบรทำณ พวกผถูข้ปข้องกนันทคีที่กลข้ทำหทำญ
จะไปยนังชตองโหวตในกททำแพงซถึที่งถถูกทททำขถึรนโดยศนัตรถู ประเดห็นของพระเจข้ทำกห็คสือวตทำพวกผถูข้พยทำกรณรเทห็จ
หนัวเสรคีเหลตทำนนัรนของเยรถูซทำเลห็มไมตมคีคตทำอะไรเลย คททำทคีที่แปลเปห็น รวัวน ตห้นไมห้ (กาเดอรศ์) ปกตธิแลข้วหมทำย
ถถึง ‘กททำแพง’ หรสือ ‘รนัรว’ อนันหนถึงที่ ‘นนักบวช’ หนัวเสรคีแหตงยถูดทำหรในสมนัยนนัรนไมตไดข้ทททำอะไรเลยเพสืที่อ
ปกปข้องประชทำชนของพระเจข้ทำในกทำรสถูข้รบเพสืที่อควทำมจรธิง พวกเขทำไรข้ประโยชนรและแยตยงธิที่ กวตทำนนัรน
เสคียอคีก
อสค 13:6-7

เขาทวันงหลายเหห็นนสิมสิตเทห็จและทนานายมปสา เขากลยู่าววยู่า `พระเยโฮ

วาหร์ตรวัสวยู่า' ในเมดืที่อพระเยโฮวาหร์มสิไดห้ทรงใชห้เขาไป เขาทนาใหห้คนอดืที่นหววังวยู่าเขาจะรวับรองถห้อยคนา
ของเขา นนักบวชหนัวเสรคีแหตงเยรถูซทำเลห็มอข้ทำงวตทำมคีนธิมธิตตตทำงๆทคีที่เปห็นคททำพยทำกรณรจทำกพระเจข้ทำ แตตสที่ งธิ ทคีที่
พวกเขทำอข้ทำงวตทำเหห็นนนัรนเปห็นแตตเรสือที่ งโกหกตตทำงๆ พวกเขทำประกทำศวตทำ “องครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำตรนัสวตทำ” ใน
เมสืที่อจรธิงๆแลข้วพระองครมธิไดข้ตรนัสอะไรเลย พวกเขทำยนังมคีหนข้ทำมทำอข้ทำงอคีกวตทำพระเจข้ทำมธิไดข้ทรงใชข้พวกผถูข้
พยทำกรณรแทข้ทรนังหลทำยมทำ เชตน เยเรมคียร เปห็นตข้น พวกเขทำหวนังวตทำสธิที่งทคีที่ตนกลตทำวจะไดข้รนับกทำรยสืนยนันโดย
เหตรุกทำรณรตตทำงๆทคีที่เกธิดขถึรนตทำมนนัรน กระนนัรนพวกเขทำกห็เปห็นคนจอมปลอมและหลอกลวง
7 เจห้าไดห้เคยเหห็นนสิมสิตเทห็จ และเคยทนานายมปสามสิใชยู่หรดือ ในเมดืที่อเจห้ากลยู่าววยู่า `พระเยโฮวาหร์
ตรวัสวยู่า' ทวันงททที่เรามสิไดห้พยดเลย" พระเจข้ทำจถึงทรงประจนันหนข้ทำนนักเทศนรลวงโลกเหลตทำนคีรและขข้อควทำม

เทห็จตตทำงๆของพวกเขทำ โดยทรงเรคียกพวกเขทำวตทำคนขคีรโกหก พวกเขทำเปห็นคนปลอม โดยเฉพทำะเมสืที่อ
พวกเขทำอข้ทำงวตทำองครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำไดข้ตรนัสผตทำนพวกเขทำในเมสือที่ จรธิงๆแลข้วพระองครมธิไดข้ตรนัสเชตนนนัรน
เลย
อสค 13:8-9

เพราะฉะนวันนองคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า "เพราะเจห้า

กลยู่าวเทห็จและไดห้เหห็นนสิมสิตมปสา องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เพราะฉะนวันนดยเถสิด เราเปห็น
ปฏสิปวักษร์กวับเจห้า เพรทำะนนักเทศนรจอมปลอมหนัวเสรคีเหลตทำนคีรไดข้พดถู อยตทำงเปห็นเทห็จและไดข้โกหกในคททำ
ประกทำศของตน พระเจข้ทำจถึงทรงปฏธิญทำณวตทำจะเปห็นปฏธิปนักษรของพวกเขทำ
9 มดือของเราจะตยู่อสยห้ผ พห้ย ยากรณร์ผห้เย หห็นนสิมสิตเทห็จและผยห้ใหห้คนาทนานายมปสา เขาจะไมยู่ไดห้เขห้าอยยยู่
ในสภาแหยู่งประชาชนของเรา หรดือขนนน ทะเบทยนอยยใยู่ นทะเบทยนของวงศร์วานอสิสราเอล และเขาจะไมยู่
ไดห้เขห้าในแผยู่นดสินอสิสราเอล และเจห้าจะทราบวยู่าเราคดือองคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้า พระเจข้ทำจถึงทรง
ปฏธิญทำณวตทำจะกระทททำกธิจตตอสถูข้นนักเทศนรจอมปลอมหนัวเสรคีขร คีโกหกเหลตทำนคีร พวกเขทำจะไมตมทคี คีที่ททำงใน
กทำรกลนับสถูตสภทำพเดธิมในอนทำคตของอธิสรทำเอลเลย พวกเขทำจะไมตแมข้แตตมคีชสืที่ออยถูใต นพงศทำวดทำรของ
อธิสรทำเอลดข้วย และพวกเขทำจะไมตไดข้รนับอนรุญทำตใหข้เขข้ทำไปในแผตนดธินอธิสรทำเอลในกทำรกลนับสถูตสภทำพ
เดธิมในอนทำคตของมนันดข้วย พวกเขทำจะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำ
ผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ มนันเปห็นควทำมโงตเขลทำทคีจที่ ะเทศนทำเปห็นเทห็จในพระนทำมของพระเจข้ทำ คททำเตสือนอนันนตทำ
กลนัวจถึงมคีอยถูสต ททำหรนับพวกนนักเทศนรเทคียมเทห็จหนัวเสรคีจนทรุกวนันนคีร
อสค 13:10-12

เพราะวยู่า เออ เพราะวยู่าเขาทวันงหลายไดห้นนาประชาชนของเราใหห้หลง

โดยกลยู่าววยู่า `สวันตสิภาพ' เมดืที่อไมยู่มทสวันตสิภาพเลย และเพราะวยู่าเมดืที่อมทคนสรห้างกนาแพง ดยเถสิด คนอดืที่นกห็
ฉาบดห้วยปยนขาว กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกห็คสือ พวกผถูข้พยทำกรณรเทห็จแหตงเยรถูซทำเลห็มไดข้นททำประชทำชนใหข้
หลงโดยกทำรประกทำศสนันตธิภทำพในเมสืที่อไมตมคีสนนั ตธิภทำพเลย คนบทำบธิโลนกททำลนังครุกคทำมอยถูกต ระทนังที่ ขณะ
ทคีที่พวกเขทำเทศนทำ พทำยรุแหตงกทำรพธิพทำกษษของพระเจข้ทำกททำลนังกตอตนัวขถึรน กระนนัรนพวกเขทำกห็ไมตยอมรนับ
มนัน บนัดนคีรพระเจข้ทำทรงเปลคีที่ยนคททำพถูดเปรคียบเปรยแลข้ว นนักบวชหนัวเสรคีแหตงแผตนดธินนนัรนไดข้ประกทำศ
เรสืที่องกททำแพงแหตงกทำรปกปข้องในคททำเทศนทำของตน พวกเขทำอข้ทำงวตทำพระเจข้ทำจะทรงปกปข้องพวกเขทำ

กระนนัรนกททำแพงทคีพที่ วกเขทำประกทำศนนัรนกห็เปห็นเหมสือนกองกข้อนหธินทคีที่โยกเยกซถึที่งถถูกฉทำบหลอกๆดข้วย
ทรทำยซถึที่งไมตมคีปนถู ซคีเมนตรเลย
11 จงกลยู่าวแกยู่ผห้ทย ทที่ฉาบปยนขาวนวันน วยู่า กนาแพงนวันนจะพวัง จะมทฝนตกทยู่วม และเจห้า โอ ลยกเหห็บ
ใหญยู่เออ๋ย จะตกลงมา และลมพายปจะฉทกมวัน พระเจข้ทำจถึงทรงสนังที่ ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรใหข้กลตทำวแกตคน
เหลตทำนนัรนทคีที่สรข้ทำงกททำแพงทคีที่ไมตมนนั ที่ คงนนัรน (ในคททำเทศนทำของพวกเขทำ) วตทำอคีกไมตนทำนมนันจะถลตมลงมทำ
กททำแพงแหตงกทำรปกปข้องของพระเจข้ทำทคีที่ผถูข้พยทำกรณรเทห็จเหลตทำนคีรประกทำศจะถถูกพนังลงมทำ กททำแพงแหตง
กทำรปกปข้องทคีที่พวกเขทำประกทำศนนัรนกห็อตอนแอเสคียจนพทำยรุฝนจะพนัดมนันลข้ม กททำแพงจอมปลอมแหตง
กทำรปกปข้องทคีที่พวกผถูข้พยทำกรณรเทห็จเหลตทำนคีรประกทำศกห็เปห็นเชตนนนัรน
12 ดยเถสิด เมดืที่อกนาแพงพวังลง เขาจะไมยู่พยดกวับทยู่านหรดือวยู่า `ปยนขาวททที่เจห้าไดห้ฉาบนวันนอยยยู่ททที่ไหน
เลยู่า' ในคททำพถูดเปรคียบเปรยเรสือที่ งกททำแพงทคีที่ไมตมนนั ที่ คงนคีร พระเจข้ทำทรงถทำมวตทำ ‘เมสือที่ กททำแพงของพวกเจข้ทำพนัง
ลงมทำแลข้ว พวกเจข้ทำจะไมตถถูกถทำมเกคีที่ยวกนับปถูนทคีที่พวกเจข้ทำใชข้หรสือ’ คททำสนัญญทำหลอกๆทนัรงสธิรนของนนัก
เทศนรหนัวเสรคีเหลตทำนคีรจะถลตมลงในวนันนนัรนเมสือที่ พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำเยรถูซทำเลห็ม
อสค 13:13-14

เพราะฉะนวันนองคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เราจะกระทนา

ใหห้ลมพายปฉกท มวันดห้วยความกรสินวของเรา และดห้วยความโกรธของเราจะมทฝนทยู่วม ดห้วยความกรสินว
ของเราจะมทลยกเหห็บใหญยู่ทนาลายเสทย กททำแพงทคีที่ไมตมนนั ที่ คงแหตงคททำสนัญญทำหลอกๆซถึงที่ ถถูกประกทำศโดย
พวกผถูข้พยทำกรณรเทห็จแหตงเยรถูซทำเลห็มจะถถูกพนัดใหข้ถลตมลงโดยลมพทำยรุแหตงกทำรพธิพทำกษทำทคีที่จะมทำของ
พระเจข้ทำ ในวนันนนัรนควทำมจรธิงจะเปห็นทคีที่ประจนักษรและนนักเทศนรหนัวเสรคีเหลตทำนคีรจะถถูกเปธิดโปงวตทำเปห็นคน
ลวง
14 และเราจะพวังกนาแพงซนที่งเจห้าฉาบดห้วยปยนขาวนวันน และใหห้พวังลงถนงดสิน รากกนาแพงนวันนจนง
จะปรากฏ เมดืที่อกนาแพงพวัง เจห้าทวันงหลายจะพสินาศอยยยู่ททที่กลางกนาแพง และเจห้าจะทราบวยู่าเราคดือพระเย
โฮวาหร์ กททำแพงแหตงกทำรปกปข้อง (ทคีพที่ วกเขทำคธิดกนัน) ซถึที่งถถูกประกทำศโดยเหลตทำนนักเทศนรหนัวเสรคีใน
สมนัยนนัรนจะถถูกทททำลทำยเมสืที่อพระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำเยรถูซทำเลห็ม ขข้อควทำมลวงโลกของผถูข้พยทำกรณรเทห็จ
เหลตทำนคีรจะไมตเพคียงถถูกทททำลทำยเทตทำนนัรน แตตพวกเขทำเองกห็จะถถูกทททำลทำยดข้วยในวนันแหตงกทำรพธิพทำกษทำของ

พระเจข้ทำ อคีกครนัรงทคีที่บรรดทำหนัวใจทคีที่เยห็นชทำจะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็น
พระเจข้ทำผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธและวตทำพระองครทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองคร
อสค 13:15-16

เราจะใหห้ความพสิโรธของเราสนาเรห็จบนกนาแพงและบนคนเหลยู่านวันนททที่

ฉาบกนาแพงดห้วยปยนขาว และเราจะพยดกวับเจห้าวยู่า `กนาแพงไมยู่มทอทกแลห้ว ผยห้ททที่ฉาบปยนขาวกห็ไมยู่มทดห้วย'
คททำเทศนทำเทคียมเทห็จของนนักเทศนรหนัวเสรคีเหลตทำนคีรแหตงเยรถูซทำเลห็มจะถถูกเปธิดโปง ขข้อควทำมหลอกลวง
ของพวกเขทำทคีที่วทำต พระเจข้ทำไดข้ประททำนกททำแพงแหตงกทำรปกปข้องใหข้แกตพวกเขทำจะถถูกรสืรอลง ขตทำว
ประเสรธิฐเทคียมเทห็จนนัรนจะไมตเพคียงถถูกทททำลทำยเทตทำนนัรน แตตคนเหลตทำนนัรนทคีเที่ ผยแพรต มนันจะถถูกกททำจนัดทธิรงเชตน
กนัน
16 คดือผยพห้ ยากรณร์แหยู่งอสิสราเอลซนที่งพยากรณร์เกทที่ยวถนงกรปงเยรย ซาเลห็มและไดห้เหห็นนสิมสิตแหยู่ง
สวันตสิภาพของเมดืองนวันน ในเมดืที่อไมยู่มทสวันตสิภาพ องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ เปข้ทำหมทำย
ทคีที่เจทำะจงของคททำพยทำกรณรนร คีคสือพวกนนักเทศนรหนัวเสรคีแหตงแผตนดธินนนัรนทคีที่ประกทำศสนันตธิภทำพสททำหรนับ
เยรถูซทำเลห็มในเมสือที่ จะไมตมคีสนนั ตธิภทำพเลย พระเจข้ทำทรงเตสือนผตทำนเยเรมคียแร ละเอเสเคคียลแลข้วถถึงกทำร
พธิพทำกษทำทคีที่จะมทำนนัรนเพรทำะควทำมบทำปของแผตนดธินนนัรน ขข้อควทำมเทห็จของผถูข้พยทำกรณรเทห็จเหลตทำนคีรจะถถูก
ทททำลทำยและพวกเขทำพรข้อมกนับมนันดข้วย
อสค 13:17-19

เจห้า บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เจห้าจงมปยู่งหนห้าตยู่อสยห้บรรดาบปตรสาวแหยู่ง

ชนชาตสิของเจห้า ผยพห้ ยากรณร์ตามอนาเภอใจของตนเอง จงพยากรณร์กลยู่าวโทษเขา นอกเหนสือจทำก
บรรดทำผถูข้พยทำกรณรเทห็จในแผตนดธินนนัรนแลข้ว ยนังมคีพวกผถูข้พยทำกรณรเทห็จผถูข้หญธิงดข้วย – เหลตทำนนักเทศนรหญธิง
เชตนเดคียวกนับคถูตตรงขข้ทำมเพศชทำยของพวกนทำง พวกนทำงเทศนทำสธิที่งทคีที่อยถูใต นใจของพวกนางและไมตใชต
สธิที่งทคีพที่ ระเจข้ทำไดข้ตรนัส เอเสเคคียลจถึงถถูกสนังที่ ใหข้พยทำกรณรตตอสถูข้พวกนทำงเชตนกนัน
18 และกลยู่าววยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า วสิบวัตสิแหยู่งหญสิงททที่เยห็บปลอก
ไสยศาสตรร์สนาหรวับใสยู่ชอยู่ งแขนเสดือน ทวันงสสินน และทนาผห้าคลปมศทรษะใหห้คนทปกขนาดเพดืที่อลยู่าวสิญญาณ เจห้า
จะลยู่าวสิญญาณซนที่งเปห็นของประชาชนของเรา และจะรวักษาวสิญญาณอดืที่นๆใหห้คงชทวตสิ อยยยู่เพดืที่อผลกนาไร
ของเจห้าหรดือ คททำพรรณนทำทคีที่คตอยๆเปธิดเผยนคีร และโดยเฉพทำะอยตทำงยธิงที่ ในบรธิบททคีใที่ หญตกวตทำของ

เยรถูซทำเลห็มซถึที่งถถูกลข้อมไวข้กแห็ ปลกพธิลถึกจรธิงๆ นคีอที่ ทำจหมทำยถถึงพวกนนักเทศนรหญธิงในเยรถูซทำเลห็มทคีที่เยห็บผข้ทำ
บรุเขข้ทำในเสสืรอผข้ทำของตนเพสือที่ ขนับเนข้นสตวนเวข้ทำสต วนโคข้งของตนและสวมผข้ทำคลรุมหนข้ทำบทำงๆเพสืที่อดถึงดถูด
และยนัวที่ ยวน นคีหที่ มทำยถถึงกทำรเปห็นหญธิงโสเภณคีในททำงศทำสนทำ ซถึที่งเปห็นเรสือที่ งปกตธิในหมถูตกทำรนมนัสกทำร
พระบทำอนัลและพระอนัชโทเรท พระเจข้ทำจถึงทรงถทำมวตทำในกทำรลตทำดวงวธิญญทำณของประชทำชนของ
พระองคร พวกนทำงจะชตวยดวงวธิญญทำณใดๆทคีมที่ ทำหทำพวกนทำงหรสือไมต กทำรกระทททำเชตนนนัรนของกทำร
เปห็นหญธิงโสเภณคีททำงศทำสนทำถถูกเชสืที่อกนันวตทำจะระงนับพธิโรธของพระเหลตทำนนัรน (พระบทำอนัลหรสือพระอนัช
โทเรท) และไดข้รนับควทำมโปรดปรทำนจทำกพวกมนัน แตตพระเจข้ทำทรงถทำมวตทำกทำรนตทำสะอธิดสะเอคียนเชตน
นนัรนจะทททำใหข้ผถูข้ใดรอดชคีวธิตในเยรถูซทำเลห็มหรสือไมต คททำตอบกห็ชนัดเจนอยถูแต ลข้ว
19 เจห้าจะกระทนาใหห้เรามวัวหมองทยู่ามกลางประชาชนของเรา ดห้วยเหห็นแกยู่ขห้าวบารร์เลยร์เพทยง
หลายเปห็นกนามดือ และขนมปวังเพทยงหลายชสินน เพดืที่อสวังหารคนททที่ไมยู่สมควรจะตาย และไวห้ชวท สิตคนททที่
ไมยู่ควรจะมทชทวสิตอยยยู่ โดยการมปสาของเจห้าตยู่อประชาชนของเราททที่ฟวังคนามปสานวันน พระเจข้ทำจถึงทรงถทำม
วตทำพวกนทำงจะทททำใหข้พระองครมวนั หมองโดยพฤตธิกรรมนตทำขยะแขยงเชตนนนัรนหรสือ ในนครหนถึงที่ ซถึที่ง
เผชธิญกนับควทำมอดอยทำก กทำรชททำระเงธินใหข้แกตหญธิงโสเภณคีททำงศทำสนทำเหลตทำนนัรนกห็โดยเศษอทำหทำร
กระนนัรนดวงวธิญญทำณของชทำยทนัรงหลทำยกห็กทำท ลนังถถูกสนังหทำรในกทำรทททำผธิดศคีลธรรมของพวกเขทำ ดถู โฮ
เชยทำ 4:11 แทนทคีที่จะชตวยใหข้พข้นจทำกกทำรพธิพทำกษทำ พฤตธิกรรมดนังกลตทำวมคีแตตเรต งมนันใหข้เรห็วขถึรนเทตทำนนัรน
อสค 13:20-21

ดห้วยเหตปนทน องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด เราตยู่อสยห้

ปลอกไสยศาสตรร์ของเจห้า ซนที่งเจห้าใชห้ลยู่าวสิญญาณเพดืที่อใหห้เขาบสินไป และเราจะฉทกปลอกไสยศาสตรร์
นวันนเสทยจากแขนของเจห้าทวันงหลาย และเราจะปลยู่อยวสิญญาณเหลยู่านวันนไป คดือวสิญญาณททที่เจห้าลยู่าเพดืที่อใหห้
เขาบสินไป พระเจข้ทำทรงมคีขข้อควทำมหนถึงที่ สททำหรนับพวกผถูข้หญธิงทคีที่ละทธิรงควทำมจรธิงเหลตทำนคีร พระองครทรง
เกลคียดชนังเครสือที่ งแตตงกทำยทคีที่ยนัวที่ ยวนของพวกนทำงและจะทรงฉคีกมนันออกเสคียจทำกพวกนทำง พระองคร
จะทรงยรุตธิชทำยทคีที่ไมตรอถูข้ ธิโหนตอธิเหนตเหลตทำนนัรนทคีที่กทำท ลนังถวทำยดวงวธิญญทำณของตนเปห็นเครสือที่ งสนักกทำรบถูชทำ
พรข้อมกนับหญธิงชนัรนตทที่ทำเหลตทำนคีร

21 ผห้าคลปมของเจห้าเรากห็จะฉทกเสทยดห้วย และชยู่วยประชาชนของเราใหห้พห้นจากมดือของเจห้า
และเขาจะไมยู่เปห็นเหยดืที่อในมดือของเจห้าตยู่อไป และเจห้าจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ ผข้ทำเชห็ดหนข้ทำ
(นนันที่ คสือ ผข้ทำคลรุมหนข้ทำ) ทคีพที่ วกนทำงใชข้เพสือที่ ยนัวที่ ยวนจะถถูกฉคีกทธิรงเสคีย กทำรยนัวที่ ยวนอนันนตทำสะอธิดสะเอคียน
ทนัรงสธิรนนคีรจะถถูกทททำลทำย หญธิงเหลตทำนคีรเองดข้วยจะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็น
พระเจข้ทำผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ พวกนทำงจะรถูวข้ ทำต ผถูข้ใดทรงเปห็นพระเจข้ทำ
อสค 13:22-23

เพราะเจห้าไดห้กระทนาใหห้คนชอบธรรมทห้อใจดห้วยการมปสา ทวันงททที่เราไมยู่

ไดห้กระทนาใหห้เขาเศรห้าใจเลย และเจห้าไดห้ทนาใหห้มดือของคนชวัวที่ แขห็งแรงขนนน เพดืที่อมสิใหห้เขาหวันกลวับจากทาง
ชวัที่วของเขา โดยสวัญญาวยู่าเขาจะไดห้ชทวสิตรอด บรรดทำผถูข้นททำททำงศทำสนทำทคีที่ละทธิรงควทำมจรธิงแหตงยถูดทำหร
(ทนัรงผถูข้ชทำยและผถูข้หญธิง) ไดข้ทททำใหข้ใจของคนชอบธรรมเปห็นทรุกขร (นนันที่ คสือ เยเรมคียร บทำรรุคและคนอสืนที่ ๆ)
โดยคททำพยทำกรณรตตทำงๆอนันมรุสทำของพวกเขทำ พวกเขทำไดข้ชตวยเหลสือและสนนับสนรุนคนชนัวที่ ในกทำรทททำ
เชตนนนัรน โดยเฉพทำะอยตทำงยธิงที่ โดยกทำรสนัญญทำสนันตธิภทำพและชคีวธิตสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทคีที่ตรงนั ใจฟนัง
ขข้อควทำมเทห็จของพวกเขทำ
23 เพราะฉะนวันนเจห้าจะไมยู่ไดห้เหห็นเรดืที่องเหลวไหลหรดือทนานายเหตปการณร์ในอนาคตอทก ดห้วยวยู่า
เราจะชยู่วยประชาชนของเราใหห้พห้นจากมดือของเจห้า แลห้วเจห้าจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ " พวกผถูข้
พยทำกรณรเทห็จแหตงอธิสรทำเอลจะถถูกถอนรทำกถอนโคนเสคีย พวกเขทำจะไมตเอตยขข้อควทำมเทห็จตตทำงๆของ
ตนอคีกเลย พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะชตวยชนสต วนทคีเที่ หลสือของพระองครใหข้พข้นจทำกพวกเขทำ พวกเขทำ
จะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำ
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 14: พระเจต้าทรงสนนึ่งเอเสเคคียลใหต้เทศนาตล่อสถูต้พวกยหิวทคีนึ่หนต้าซคืนึ่อใจ
คดซนนึ่งยนงนนบถคือรถูปเคารพอยถูล่เหมคือนเดหิมในขต้อ 1-11 จากนนนั้นในขต้อ 12-23 การพหิพากษาทคีนึ่ไมล่ผหิด
พลาดถถูกประกาศตล่อสถูต้เยรถูซาเลป็ม
อสค 14:1-3

พวกผยให้ หญยู่ของอสิสราเอลบางคนมาหาขห้าพเจห้า และมานวัที่งอยยหยู่ นห้า

ขห้าพเจห้า เอเสเคคียลยนังอยถูทต คีที่แมตนร ททำเคบทำรรเหมสือนเดธิม พวกผถูข้ใหญตหรสือยธิวเหลตทำนนัรนทคีที่มคีชสืที่อเสคียง

ทตทำมกลทำงพวกทคีที่ตกเปห็นเชลยในขณะนนัรนมทำนนังที่ ลงตตอหนข้ทำผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีร อทำจเพสืที่อฟนังสธิที่งทคีที่ผถูข้
พยทำกรณรชรทำทคีที่เนข้นหลนักขข้อเชสืที่อเดธิมทตทำนนคีรจะกลตทำว เหห็นไดข้ชดนั วตทำพวกเขทำมทำพรข้อมกนับจธิตใจทคีที่ชอบ
จนับผธิดและไมตใชตจธิตใจทคีเที่ ปธิดรนับ พวกเขทำจถึงแสรข้งทททำเปห็นมทำแสวงหทำพระพนักตรรของพระเจข้ทำ
2 และพระวจนะของพระเยโฮวาหร์มาถนงขห้าพเจห้าวยู่า อคีกครนัรงทคีสที่ ธิทธธิอททำนทำจแหตงพระเจข้ทำของ
ขข้อควทำมของเอเสเคคียลถถูกนททำเสนอ อนันทคีจที่ รธิงแลข้วมนันคสือพระวจนะขององครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำผถูข้ตรนัส
ผตทำนททำงเขทำ
3 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย คนเหลยู่านทนไดห้ยนดเอารย ปเคารพของเขาไวห้ในใจ และวางสสิที่งททที่สะดปด
ใหห้ทนาความชวัที่วชห้าไวห้ขห้างหนห้าเขา ควรททที่เราจะยอมตวัวใหห้เขาถามเราหรดือ
แมข้พวกผถูข้นททำทคีที่หนข้ทำซสืที่อใจคดเหลตทำนคีรของอธิสรทำเอลทคีที่ตกเปห็นเชลยมธิไดข้กมข้ กรทำบลงตตอหนข้ทำรถูป
เคทำรพจรธิงๆอยตทำงเปธิดเผย พระเจข้ทำกห็ตรนัสชนัดเจนวตทำกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพยนังมคีอยถูใต นใจของพวกเขทำ ใน
ทคีที่ลนับซถึที่งอยถูลต ถึกในใจของพวกเขทำ รถูปเคทำรพตตทำงๆกห็กทำท ลนังยสืนอยถูต ในสมนัยปนัจจรุบนัน กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพ
ปกตธิแลข้วไมตใชตกทำรนมนัสกทำรอยตทำงเปธิดเผยตตอหนข้ทำรถูปเคทำรพจรธิงๆ แตตผถูข้คนกห็ตรงนั รถูปเคทำรพตตทำงๆไวข้ใน
ใจของตนอยถูดต คี ปนัจจรุบนัน มนันอทำจเปห็นกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพแหตงกทำรสนันทนทำกทำร เกมกคีฬทำ เงธิน ควทำม
ทะเยอทะยทำน ชสืที่อเสคียง วนัตถรุนธิยม หรสือสธิที่งอสืที่นๆอคีกมทำกมทำย แตตอะไรสนักอยตทำงมคีอธิทธธิพลในใจของ
พวกเขทำมทำกกวตทำพระเจข้ทำ กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพแบบลนับๆเชตนนนัรนกลทำยเปห็นหธินสะดรุดแหตงควทำมบทำป
มนันทททำใหข้ผถูข้คนสะดรุดและลข้มฝตทำยวธิญญทำณและหนันไปเสคียจทำกพระเจข้ทำ พระเจข้ทำทรงทรทำบเรสืที่องนคีร และ
จถึงตรนัสถทำมวตทำพระองครควรฟนังไหมเมสือที่ พวกเขทำแสรข้งทททำเปห็นแสวงหทำกทำรทรงนททำของพระองคร
อสค 14:4-5

เพราะฉะนวันนจงพยดกวับเขาและกลยู่าวแกยู่เขาวยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้า

พระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า คนใดในวงศร์วานอสิสราเอลเอารย ปเคารพของเขาไวห้ในใจ และวางสสิที่งททที่สะดปดใหห้
ทนาความชวัที่วชห้าไวห้ขห้างหนห้าเขาและยวังมาหาผยห้พยากรณร์ เราคดือพระเยโฮวาหร์จะตอบเขาเองดห้วยเรดืที่อง
รย ปเคารพมากมายของเขานวันน พระเจข้ทำจถึงทรงสนังที่ เอเสเคคียลใหข้ตอบกลนับไปยนังพวกคนนนับถสือรถูป
เคทำรพทคีที่หนข้ทำซสืที่อใจคดซถึงที่ อยถูตต ตอหนข้ทำเขทำ สททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทคีที่ทททำทคีมทำอยถูตต ตอหนข้ทำผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีร
เพสืที่อฟนังสธิที่งทคีพที่ ระเจข้ทำจะตรนัส พระเจข้ทำกห็ทรงมคีเรสือที่ งหนถึที่งจะประกทำศ พระองครจะทรงตอบคนหนข้ทำซสืที่อ

ใจคดเหลตทำนคีรตทำมจททำนวนรถูปเคทำรพทคีที่มมคี ทำกมทำยของพวกเขทำนนัรน ยธิงที่ กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพมคีอยถูมต ทำก
เทตทำไร กทำรตอบสนองของพระเจข้ทำทคีที่มคีตตอพวกเขทำกห็จะรรุนแรงมทำกขถึรนเทตทำนนัรน
5 เพดืที่อเราจะไดห้ยนดจสิตใจของวงศร์วานอสิสราเอล ผยเห้ หสินหยู่างไปจากเราทปกคนดห้วยเรดืที่องรย ป
เคารพของเขา ควทำมคธิดกห็คสือวตทำ ‘เพสืที่อทคีที่เรทำจะฉวยวงศรวทำนอธิสรทำเอลโดยใจของพวกเขทำเอง’ กลตทำว
อคีกนนัยหนถึงที่ พระเจข้ทำตรนัสวตทำ กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพในใจของพวกยธิวทคีที่หนข้ทำซสืที่อใจคดเหลตทำนคีรจะเปห็นกนับ
ดนักอนันหนถึที่งซถึงที่ จะดนักจนับพวกเขทำ หลนักกทำรหนถึที่งอนันลถึกซถึรงปรทำกฏตรงนคีร กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพแยกคน
ออกจทำกพระเจข้ทำ สททำหรนับพวกยธิวในสมนัยนนัรนมนันคสือกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพของพระตตทำงดข้ทำวทนัรงหลทำยทคีที่
พวกเขทำยนังกรทำบไหวข้อยถูใต นใจของตน สททำหรนับครธิสเตคียนสมนัยใหมตทร นังหลทำย บตอยครนัรงมนันมนักเปห็น
พระแหตงสนันทนทำกทำร ควทำมบนันเทธิง ควทำมกข้ทำวหนข้ทำ หรสือสธิที่งใดกห็ตทำม เมสืที่ออะไรบทำงอยตทำงนนังที่ อยถูบต น
บนัลลนังกรแหตงหนัวใจของเรทำ มนันกห็คอสื กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพและมนันแยกเรทำออกจทำกพระเจข้ทำ ปนัจจรุบนันมคี
ครธิสเตคียนจททำนวนมทำกมทำยมหทำศทำลทคีที่เปห็นแบบนนัรน
อสค 14:6-8

เพราะฉะนวันนจงกลยู่าวแกยู่วงศร์วานอสิสราเอลวยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้า

พระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า จงกลวับใจและหวันกลวับจากรย ปเคารพของเจห้าเสทย และจงหวันหนห้าของเจห้าเสทย
จากบรรดาสสิงที่ ททที่นยู่าสะอสิดสะเอทยนของเจห้า สททำหรนับยธิวทคีที่หนข้ทำซสืที่อใจคดเหลตทำนคีรทคีที่ประกทำศตนัววตทำ
สวทำมธิภกนั ดธิธตตอพระเยโฮวทำหรแตตกยห็ นังเกห็บงททำรถูปเคทำรพตตทำงๆไวข้ในใจของตน ขข้อควทำมของพระเจข้ทำกห็
ชนัดเจน จงกลนับใจเสคียใหมต จงหนันเสคียจทำกมนัน นอกจทำกนคีร จงหนันหนข้ทำของพวกเจข้ทำเสคียจทำกสธิที่งทคีมที่ ทำอยถูต
ตรงกลทำงระหวตทำงพวกเจข้ทำกนับพระเจข้ทำของพวกเจข้ทำ สททำหรนับพวกยธิวในสมนัยนนัรน มนันคสือรถูปเคทำรพของ
พระตตทำวดข้ทำวทนัรงหลทำย สททำหรนับครธิสเตคียนทนัรงหลทำยในปนัจจรุบนัน มนันคสือสธิที่งใดกห็ตทำมทคีที่มทำอยถูตต รงกลทำง
ระหวตทำงพวกเขทำกนับพระเจข้ทำ
7 เพราะวยู่าคนใดในวงศร์วานอสิสราเอล หรดือคนตยู่างดห้าวคนใดททที่อาศวัยอยยใยู่ นอสิสราเอล ผยห้ซงนที่
แยกตวัวเขาจากเรา ยนดเอารย ปเคารพของเขาไวห้ในใจของเขา และวางสสิงที่ ททที่สะดปดใหห้ทนาความชวัที่วชห้าไวห้
ตรงหนห้าของเขา แลห้วยวังจะมาหาผยห้พยากรณร์เพดืที่อขอถามเขาเกทที่ยวกวับเรา เราคดือพระเยโฮวาหร์จะ
ตอบเขาเอง พระเจข้ทำกททำลนังตรนัสแกตประชทำชนของพระองครเอง (หรสือคนเหลตทำนนัรนทคีคที่ บหทำสมทำคมกนับ

พวกเขทำ) คนเหลตทำนนัรนทคีที่เกห็บงททำรถูปเคทำรพตตทำงๆไวข้ในใจของตนขณะยนังแสรข้งทททำเปห็นสวทำมธิภกนั ดธิธตตอ
พระเยโฮวทำหรจะไดข้รนับคททำตอบจทำกพระองครเอง ประเดห็นทคีที่สททำคนัญกวตทำกห็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงเอทำจรธิงกนับ
ควทำมหนข้ทำซสืที่อใจคดดนังกลตทำว เรสืที่องนคีรยนังเปห็นจรธิงอยตทำงแนตนอนจนทรุกวนันนคีร
8 และเราจะมปยู่งหนห้าของเราตยู่อสยห้คนนวันน เราจะทนาใหห้เขาเปห็นหมายสนาควัญและเปห็นคนาภาษสิต
และจะตวัดเขาออกเสทยจากทยู่ามกลางประชาชนของเรา และเจห้าจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์
พระเจข้ทำเองทรงปฏธิญทำณวตทำจะกระทททำกธิจตตอสถูข้คนหนข้ทำซสืที่อใจคดเชตนนนัรน ควทำมหนข้ทำซสืที่อใจคดอนันหนข้ทำ
ดข้ทำนเชตนนนัรนจะถถูกพธิพทำกษทำโดยพระเจข้ทำจนถถึงขนทำดทคีที่วทำต มนันจะกลทำยเปห็นคททำภทำษธิตเลย ในวนันนนัรน
พวกเขทำจะไดข้รบนั บทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำแตตเพคียงผถูข้เดคียว!
อสค 14:9-11

และถห้าผยพห้ ยากรณร์ถ ยกหลอกลวงกลยู่าวคนาหนนที่งคนาใด เราคดือพระเยโฮ

วาหร์ไดห้ลวงผยห้พยากรณร์คนนวันน และเราจะเหยทยดมดือของเราออกตยู่อสยห้เขา และจะทนาลายเขาเสทยจาก
ทยู่ามกลางอสิสราเอลประชาชนของเรา ครทำวนคีรจรุดสนใจพรุงต เปข้ทำไปทคีที่พวกผถูข้พยทำกรณรเทห็จ – พวกสธิบ
แปดมงกรุฎททำงศทำสนทำและพวกหนข้ทำซสืที่อใจคดคนอสืที่นๆ เมสือที่ พระเจข้ทำตรนัสวตทำพระองครไดข้ทรงหลอก
ลวงผถูข้พยทำกรณรเหลตทำนนัรน ควทำมคธิดนคีรกอห็ ทำจถถูกเขข้ทำใจไดข้ในบรธิบททคีที่ใหญตกวตทำ ในสมนัยนนัรนมคีผถูข้พยทำกรณร
แทข้สองคน: เยเรมคียรและเอเสเคคียล พวกทคีที่เหลสือเปห็นผถูข้พยทำกรณรเทห็จทคีที่ประกทำศสนันตธิภทำพสททำหรนับ
เยรถูซทำเลห็ม พระเจข้ทำทรงอนรุญทำตใหข้ผถูข้พยทำกรณรเทห็จเหลตทำนคีรทททำงทำนเพสืที่อแกข้ตตทำงกทำรพธิพทำกษทำอนันชอบ
ธรรมของพระองครทคีที่มคีตตอพวกเขทำ พระองครทรงอนรุญทำตใหข้ถข้วยแหตงควทำมชนัวที่ ชข้ทำของพวกเขทำปรธิที่ม
จนถถึงขอบเพสืที่อแกข้ตตทำงกทำรพธิพทำกษทำของพวกเขทำอยตทำงชนัดเจน และพระเจข้ทำทรงสนัญญทำเรสือที่ งนนัรนแลข้ว
ผถูข้พยทำกรณรเทห็จเหลตทำนคีรจะถถูกทททำลทำย
10 เขาทวันงหลายจะตห้องทนรวับโทษเพราะความชวัที่วชห้าของเขา โทษของผยพห้ ยากรณร์และโทษ
ของผยขห้ อถามจะเหมดือนกวัน ทนัรงคนหนข้ทำซสืที่อใจคดทคีที่แสรข้งทททำเปห็นแสวงหทำนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำ
ผตทำนททำงผถูข้พยทำกรณรเทห็จและผถูข้พยทำกรณรคนนนัรนเองจะถถูกพระเจข้ทำพธิพทำกษทำ หลนักกทำรเดคียวกนันนคีรอทำจยนัง
ใชข้ไดข้กบนั พวกนนักเทศนรทคีที่ละทธิรงควทำมจรธิงและเหลตทำผถูข้ตธิดตทำมของพวกเขทำจนทรุกวนันนคีร พระเจข้ทำไมต
ทรงแบตงแยกเลย

11 เพดืที่อวยู่าวงศร์วานอสิสราเอลจะไมยู่หลงเจสิที่นไปจากเราอทก หรดือไมยู่กระทนาตวัวใหห้มลทสินดห้วย
การละเมสิดทวันงหลายของตนอทก แตยู่เขาทวันงหลายจะเปห็นประชาชนของเรา และเราจะเปห็นพระเจห้า
ของเขา องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทน " เหตรุจถูงใจอนันยธิงที่ ใหญตของพระเจข้ทำในกทำรพธิพทำกษทำอนัน
รรุนแรงทคีมที่ คีตตอพวกคนหนข้ทำซสืที่อใจคดและพวกผถูข้พยทำกรณรเทห็จกห็คสือวตทำ อธิสรทำเอลจะไดข้ไมตถถูกทททำใหข้
มลทธินดข้วยกทำรละทธิรงควทำมจรธิงและควทำมบทำปเชตนนนัรนอคีกตตอไป เปข้ทำหมทำยของพระองครคอสื กทำร
ชททำระใหข้บรธิสรุทธธิธ เหตรุจถูงใจของพระองครคอสื ควทำมรนัก – เพสืที่อทคีที่พระองครจะไดข้เปห็นพระเจข้ทำของพวก
เขทำในควทำมจรธิงและพวกเขทำจะไดข้เปห็นประชทำชนของพระองคร มคีกทำรเชสืที่อมโยงกนันอยตทำงใกลข้ชธิด
ระหวตทำงควทำมบรธิสรุทธธิธของพระเจข้ทำกนับควทำมรนักของพระองคร ทนัรงสองสธิที่งมคีปฏธิสมนั พนันธรระหวตทำงกนัน
ดนังทคีที่เหห็นตรงนคีร
อสค 14:12-14

และพระวจนะของพระเยโฮวาหร์มาถนงขห้าพเจห้าอทกวยู่า อคีกครนัรงทคีเที่ อเส

เคคียลกลตทำวชนัดเจนถถึงแหลตงทคีมที่ ทำแหตงขข้อควทำมของตน - พระวจนะขององครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำ
13 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เมดืที่อแผยู่นดสินกระทนาบาปตยู่อเราโดยประพฤตสิละเมสิดอยยู่างนยู่าเศรห้า
ใจ เรากห็จะเหยทยดมดือของเราออกเหนดือแผยู่นดสินนวันน และจะทนาลายอาหารหลวักเสทย และจะสยู่งการ
กวันดารอาหารมาเหนดือแผยู่นดสินนวันน และจะตวัดมนปษยร์และสวัตวร์ออกเสทยจากแผยู่นดสินนวันน พระเจข้ทำ
ตรนัสชนัดเจนแกตเอเสเคคียลถถึงวหิธคีการทกางานของพระองคร เมสืที่อแผตนดธินนนัรน – แผตนดธินอธิสรทำเอล แผตน
ดธินทคีที่ถถูกเลสือกสรรของพระองคร - ละเมธิดอยตทำงนตทำเศรข้ทำใจ (ตรงตนัวคสือ ละเมธิดซข้อนกทำรละเมธิดอคีกทคี)
พระเจข้ทำกห็ทรงประกทำศลตวงหนข้ทำถถึงกทำรพธิพทำกษทำของพระองครทคีที่มคีตตอมนัน อยตทำงนข้อยพระเจข้ทำกห็จะทรง
เอทำพระหนัตถรแหตงกทำรอวยพรของพระองครไปเสคียจทำกแผตนดธินนนัรนและสต งกทำรกนันดทำรอทำหทำรมทำ
แทนทคีมที่ นัน มนรุษยรและสนัตวรจะไมตอทำศนัยอยถูทต คีที่นนันที่ อคีกตตอไป และนนันที่ คสือสธิที่งทคีที่ไดข้เกธิดขถึรนแลข้วจรธิงๆ
14 ถนงแมห้วยู่ามนปษยร์ทวันงสามนทน คดือ โนอาหร์ ดาเนทยล และโยบ อยยใยู่ นแผยู่นดสินนวันน เขากห็จะเอาแตยู่
ชทวสิตของตนใหห้พห้นเทยู่านวันน ออกมาดห้วยความชอบธรรมของเขา องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัส
ดวังนทน ควทำมเหห็นหลทำยประกทำรควรถถูกกลตทำวตรงนคีร ประกทำรแรก ชทำยทนัรงสทำมคนทคีที่ถถูกหมทำยเหตรุนร คีตตทำง
มคีชสืที่อเสคียงดคีในเรสืที่องควทำมชอบธรรมของพวกเขทำและพระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำคนเหลตทำนนัรนจะไดข้รนับ

กทำรละเวข้นเสคียจทำกกทำรพธิพทำกษทำทนัวที่ ไปซถึที่งจะตกบนคนอสืนที่ ๆ หลนักกทำรทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำพระเจข้ทำ
ยนังทรงเปห็นโลตและดนัรงอยถูเต หมสือนเดธิมสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทคีที่เทคีที่ยงธรรมในกทำรดททำเนธินชคีวธิตของตน
ชทำยสทำมคนนคีรเปห็นคนบทำปเหมสือนมนรุษยรทรุกคน กระนนัรนในชคีวธิตและกทำรรนับใชข้ของพวกเขทำ มคีควทำม
บทำปทคีที่โจตงแจข้งนข้อยมทำก (ขข้อยกเวข้นอทำจเปห็นโนอทำหรและเหตรุกทำรณรตอนดสืที่มเหลข้ทำองรุตนหลนังนทรทำทตวม
นนัรน) สธิที่งทคีโที่ ดดเดตนกห็คสือวตทำดทำเนคียลเปห็นคนในสมนัยเดคียวกนับเอเสเคคียลขณะทคีที่โนอทำหรและโยบเปห็น
คนในสมนัยโบรทำณกระทนังที่ ในสมนัยนนัรน ในบทำบธิโลน เอเสเคคียลนตทำจะไดข้ทรทำบ (แมข้มธิไดข้รจถูข้ นักเปห็นกทำร
สต วนตนัว) เกคีที่ยวกนับดทำเนคียล ชสืที่อเสคียงของเขทำกระทนังที่ ในสมนัยนนัรนคสือเรสืที่องควทำมชอบธรรม และพระเจข้ทำ
ยตอมทรงปกปข้องคนชอบธรรม ดถู เพลงสดรุดคี 5:12 และสรุภทำษธิต 2:7 แมข้กระนนัรนถข้ทำโนอทำหร ดทำเนคียล
และโยบมคีชคีวธิตอยถูใต นอธิสรทำเอลสมนัยนนัรน พวกเขทำกห็ไมตสทำมทำรถยนับยนัรงกทำรพธิพทำกษทำทคีที่จะมทำถถึง
เยรถูซทำเลห็มไดข้ เฉพทำะตนัวพวกเขทำเองเทตทำนนัรนจะถถูกไวข้ชคีวตธิ
อสค 14:15-16

ถห้าเรากระทนาใหห้สวัตวร์ราห้ ยทวันงหลายผยู่านแผยู่นดสินนวันน และพวกมวัน

ทนาใหห้แผยู่นดสินเสทยไป เพดืที่อใหห้เปห็นททที่รกรห้าง จนไมยู่มทผห้ใย ดผยู่านเขห้าไปไดห้เพราะสวัตวร์รห้ายนวันน พระเจข้ทำยก
เรสืที่องกทำรสต งพวกสนัตวรดรุรข้ทำยทคีที่กธินเนสืรอเขข้ทำมทำในแผตนดธินอธิสรทำเอลซถึที่งฆตทำทรุกสธิที่งทคีขที่ วทำงหนข้ทำพวกมนัน
มนันเกธิดขถึรนจรธิงในระดนับหนถึงที่ ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 17:25
16 องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เรามทชทวตสิ อยยยู่แนยู่ฉนวั ใด แมห้วยู่าบปรปษทวันงสามอยยยู่ในแผยู่น
ดสินนวันน เขาทวันงหลายจะชยู่วยบปตรชายหญสิงใหห้รอดพห้นไมยู่ไดห้ เฉพาะตวัวเขาเองจะรอดพห้นไปไดห้ แตยู่
แผยู่นดสินนวันนจะรกรห้างเสทย หทำกชทำยสทำมคนนคีรทคีที่ถถูกเอตยถถึงขข้ทำงบนอยถูใต นแผตนดธินนนัรนตอนทคีที่กทำรโจมตคี
ดนังกลตทำวเกธิดขถึรน พวกเขทำเทตทำนนัรนจะไดข้รบนั กทำรไวข้ชคีวตธิ เพรทำะควทำมชอบธรรมของพวกเขทำเอง แมข้แตต
ลถูกๆของพวกเขทำกห็จะตทำย ควทำมชนัวที่ ในอธิสรทำเอลกห็มทำกขนทำดนนัรนเลย
อสค 14:17-18

หรดือถห้าเรานนาดาบมาเหนดือแผยู่นดสินนวันน และกลยู่าววยู่า `ดาบเออ๋ย จง

ผยู่านแผยู่นดสินนวันน ไปโดยตลอด' เพดืที่อเราจะตวัดมนปษยร์และสวัตวร์ออกเสทยจากแผยู่นดสินนวันน พระเจข้ทำทรง
สมมตธิตตอไปอคีกเรสือที่ งกทำรสต งดทำบแหตงกทำรฆตทำฟนันไปทนัวที่ แผตนดธินนนัรน นข้อยคนจะไดข้รนับกทำรไวข้ชคีวธิต
เรสืที่องนนัรนเกธิดขถึรนจรธิงๆโดยนทรทำมสือของบทำบธิโลนในกทำรรรุกรทำนสทำมครนัรงของมนันทคีที่กระทททำตตอยถูดทำหร

18 องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า แมห้บ ปรปษทวันงสามจะอยยใยู่ นนวันน เรามทชทวสิตอยยยู่แนยู่ฉวันใด
เขาทวันงหลายจะชยู่วยบปตรทวันงชายหญสิงใหห้รอดพห้นไมยู่ไดห้ เฉพาะตวัวเขาเองจะรอดพห้นไปไดห้ อคีกครนัรงทคีที่
เฉพทำะชทำยผถูข้ชอบธรรมสทำมคนนนัรนเทตทำนนัรนทคีที่ถถูกกลตทำวถถึงขข้ทำงบนจะถถูกละเวข้นเสคียจทำกกทำรพธิพทำกษทำ
เชตนนนัรน ควทำมชนัวที่ ของยถูดทำหรไดข้นททำจรุดจบมทำถถึงตนัวมนันเองแลข้ว จะไมตมคีททำงหนคีรอดไปจทำกกทำร
พธิพทำกษทำทคีที่จะมทำนนัรน
อสค 14:19-20

หรดือถห้าเราสยู่งโรคระบาดเขห้ามาในแผยู่นดสินนวันน และเทความ

เดดือดดาลของเราออกเหนดือเมดืองนวันนดห้วยโลหสิต เพดืที่อตวัดมนปษยร์และสวัตวร์ออกเสทยจากแผยู่นดสินนวันน
พระเจข้ทำทรงสมมตธิกทำรพธิพทำกษทำอคีกรถูปแบบหนถึที่ง – โรคภนัยทคีที่เขตนฆตทำอธิสรทำเอล ในภนัยพธิบนัตธินร นัน ดถู
เหมสือนวตทำไมตมใคี ครจะไดข้รบนั กทำรละเวข้นเลย และมนันกห็เกธิดขถึรนจรธิงๆโดยเฉพทำะในชตวงกทำรรรุกรทำน
ของบทำบธิโลนครนัรงสรุดทข้ทำยทคีที่กระทททำตตอเยรถูซทำเลห็ม
20 ถนงแมห้วยู่า โนอาหร์ ดาเนทยลและโยบอยยใยู่ นแผยู่นดสินนวันน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า
เรามทชทวสิตอยยยู่แนยู่ฉวันใด เขาทวันงหลายจะชยู่วยบปตรทวันงชายหญสิงใหห้รอดพห้นไมยู่ไดห้ เขาจะชยู่วยเฉพาะ
ชทวสิตของเขาใหห้รอดพห้นไดห้ดห้วยความชอบธรรมของเขา ควทำมชอบธรรมของโนอทำหร ดทำเนคียลและ
โยบ แมข้ยธิงที่ ใหญตสนักปทำนใดกห็จะเพคียงพอแคตละเวข้นกทำรพธิพทำกษทำเสคียจทำกตนัวพวกเขทำเองถข้ทำพวกเขทำมคี
ชคีวธิตอยถูใต นยถูดทำหรในวนันอนันมสืดมธิดเหลตทำนนัรน ประเดห็นทคีที่สททำคนัญกวตทำกห็คสือวตทำควทำมบทำปของยถูดทำหรหนนัก
หนทำมทำกเสคียจนไมตมคีผถูข้ใดจะสทำมทำรถละเวข้นกทำรพธิพทำกษทำไดข้อคีกตตอไปเหมสือนกนับทคีที่เคยเกธิดขถึรนใน
สมนัยของโยสธิยทำหร แมข้แตตเยเรมคียรในเยรถูซทำเลห็มกห็พลอยตธิดรต ทำงแหไปกนับเขทำดข้วยในกทำรพธิพทำกษทำนนัรน
โดยแทบเอทำชคีวธิตของเขทำเองไมตรอด
อสค 14:21

เพราะองคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า จะรปนแรงยสิงที่ กวยู่านวันน

สวักเทยู่าใด เมดืที่อเราสยู่งการพสิพากษาอวันรห้ายกาจทวันงสทที่ประการของเรามาเหนดือกรปงเยรย ซาเลห็ม คดือดาบ
การกวันดารอาหาร สวัตวร์รห้ายและโรคระบาด เพดืที่อตวัดมนปษยร์และสวัตวร์ออกเสทยจากเมดืองนวันน เกรงวตทำ
จะมคีคททำถทำมใดๆเกคีที่ยวกนับวตทำพระเจข้ทำทรงหมทำยถถึงใคร พระองครจถึงตรนัสชนัดเจนวตทำเยรถูซทำเลห็มคสือจรุด
สนใจหลนักของขข้อควทำมกตอนหนข้ทำนคีร ในควทำมพธินทำศตอนสรุดทข้ทำยของยถูดทำหรและเยรถูซทำเลห็ม พระเจข้ทำ

จะทรงสต งกทำรฆตทำฟนันโดยดทำบของเหลตทำทหทำรบทำบธิโลนมทำ เยรถูซทำเลห็มจะเผชธิญควทำมอดอยทำกในกทำร
ลข้อมกรรุงนนัรนอนันโหดรข้ทำย ฝถูงสนัตวรลตทำเหยสืที่อทคีที่หธิวโหยจะทตองไปทนัวที่ แถบชนบทโดยฆตทำคนเหลตทำนนัรนทคีที่
พวกมนันสทำมทำรถจนับไดข้ และโรคภนัยอนันนตทำกลนัวจะเขตนฆตทำเยรถูซทำเลห็มในชตวงวนันทข้ทำยๆแหตงกทำรถถูก
ลข้อมของมนัน เฉพทำะคนชอบธรรมอยตทำงเยเรมคียร (และอทำจบทำรรุคดข้วย) จะไดข้รบนั กทำรละเวข้นโทษ
ประหทำรชคีวธิต กทำรพธิพทำกษทำตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็มเปห็นสธิที่งทคีที่ไมตอทำจหลคีกเลคีที่ยงไดข้
อสค 14:22-23

ดยเถสิด แมห้จะมทคนรอดตายเหลดืออยยใยู่ นนครนวันน นนาเอาบปตรชายและ

บปตรสาวทวันงหลายของเขาออกมา ดยเถสิด เมดืที่อเขาทวันงหลายออกมาหาเจห้า เจห้าจะไดห้เหห็นทางและการก
ระทนาของเขา เจห้าจะเบาใจในเรดืที่องการรห้าย ซนที่งเราไดห้นนามาเหนดือเยรย ซาเลห็ม คดือบรรดาสสิงที่ ททที่เราไดห้นนา
มาเหนดือนครนวันน ในทตทำมกลทำงคททำเตสือนอนันนตทำกลนัวนนัรน พระเจข้ทำทรงฉทำยแสงเรสืองรองแหตงควทำมหวนัง
จะมคีคนสต วนทคีที่เหลสือซถึที่งถถูกไวข้ชวคี ธิต แมข้พวกเขทำจะถถูกจนับเปห็นเชลยไปยนังบทำบธิโลน บทำงคนในพวกเขทำ
จะหนันกลนับมทำหทำพระเจข้ทำของตน เชตน ฮทำนนันยทำหร มธิชทำเอล และอทำซทำรธิยทำหร (ชนัดรนัค เมชทำคและ
อทำเบดเนโก) คนอสืที่นๆเชตน เอสรทำ เนหะมคียร นทำงรถูธและโมรเดคนัยเปห็นตนัวอยตทำงทคีที่ชนัดเจนของชนสต วน
ทคีที่เหลสือทคีที่ชอบธรรมและดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำซถึที่งจะแตกหนตอและเตธิบโตในบทำบธิโลน พระ
สนัญญทำเชตนนนัรนจะเปห็นกทำรปลอบโยนแกตเอเสเคคียลในทตทำมกลทำงเมฆพทำยรุดททำมสืดเหลตทำนนัรนแหตงกทำร
พธิพทำกษทำซถึที่งกททำลนังกตอตนัวขถึรนบนเสข้นขอบฟข้ทำ
23 คนเหลยู่านวันนจะทนาใหห้เจห้าเบาใจ เมดืที่อเจห้าไดห้เหห็นทางและการกระทนาทวันงหลายของเขาแลห้ว
และเจห้าจะทราบวยู่า เรามสิไดห้กระทนาบรรดาสสิที่งททที่เราไดห้กระทนาไวห้แลห้วในนครนวันน ดห้วยปราศจาก
เหตปผล องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ" เอเสเคคียลเชตนเดคียวกนับเยเรมคียรเปห็นทรุกขรใจ
เพรทำะควทำมชนัวที่ ทคีที่เขทำเหห็นในชนชทำตธิของเขทำและพระสนัญญทำนนัรนโดยพระเจข้ทำเรสืที่องกทำรพธิพทำกษทำครนัรง
สรุดทข้ทำย กระนนัรนเขทำจะพบกทำรหนรุนใจในกทำรเหห็นชนสตวนทคีที่เหลสือซถึที่งเปห็นยธิวผถูข้ชอบธรรมวนัฒนทำขถึรน
กระทนังที่ ในกทำรตกเปห็นเชลยของพวกเขทำในบทำบธิโลน นอกจทำกนคีรผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรจะตระหนนักวตทำ
พระเจข้ทำทรงมคีเหตรุอนันชอบธรรมในกทำรพธิพทำกษทำเยรถูซทำเลห็มดนังทคีที่พระองครไดข้ทรงกระทททำแลข้ว
*****

ภนำพรวมของเอเสเคคียล 15: คกาอปุปมาอคีกเรคืนึ่องถถูกนกาเสนอในรถูปแบบทคีนึ่กระชนบ: ความไรต้คาล่
ของไมต้ตต้นเถาองปุนล่ โดยเฉพาะเมคืนึ่อมนนถถูกเผาไฟแลต้ว ยถูดาหศ์เถาองปุนล่ ของพระเจต้ากป็เปป็นเชล่นนนนั้น
อสค 15:1-5

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มาถนงขห้าพเจห้าวยู่า อคีกครนัรงทคีที่ผถูข้พยทำกรณร

ทตทำนนคีรกลตทำวชนัดเจนถถึงแหลตงทคีที่มทำจทำกพระเจข้ทำแหตงขข้อควทำมของตน
2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย ตห้นเถาองปยู่นวสิเศษกวยู่าตห้นไมห้อดืที่น และวสิเศษกวยู่าไมห้กสิที่งหนนที่งซนที่งอยยยู่
ทยู่ามกลางตห้นไมห้ในปยู่าหรดือ คททำอรุปมทำตรงนคีรเปห็นเรสืที่องของเถทำองรุตน กทำรประยรุกตรใชข้กบนั ยถูดทำหรและ
อธิสรทำเอลเปห็นสธิที่งทคีที่ไมตอทำจเขข้ทำใจผธิดไดข้เลย หนถึงที่ ในสนัญลนักษณรเดตนๆของอธิสรทำเอลจนทรุกวนันนคีรคสือ
สนัญลนักษณรของเถทำองรุตน พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนมทำกๆในคททำอรุปมทำของอธิสยทำหร 5
3 เขาเอาไมห้ตห้นเถาองปยู่นไปทนาอะไรบห้างหรดือ คนเอาไปทนาขอสนาหรวับแขวนภาชนะอวันใด
หรดือ ตรงนคีรพระเจข้ทำทรงเปรคียบเทคียบ (ตข้น) เถทำองรุตนกนับตข้นไมข้อสืที่นๆของปตทำ ตข้นไมข้อนสืที่ ๆยตอมใหข้ไมข้ทมคีที่ คี
ประโยชนร แตตไมข้เถทำองรุตนนนัรนเปรทำะ งอและไมตคตอยมคีขนทำดใหญต แมข้แตตหมรุดทคีที่ใชข้ในบข้ทำนของชทำว
ตะวนันออกเพสืที่อแขวนสธิที่งใดกห็ตทำมกห็ไมตไดข้ถถูกทททำดข้วยไมข้เถทำองรุตน มนันใชข้ประโยชนรไดข้อยตทำงเดคียว
เทตทำนนัรนและนนันที่ คสือกทำรออกผล หทำกเถทำองรุตนไมตเกธิดผล มนันกห็หมดประโยชนร ยถูดทำหรกกห็ ลทำยเปห็นเชตน
นนัรนแลข้วตตอพระเจข้ทำ
4 ดยเถสิด เขาใชห้เปห็นฟดืนใสยู่ไฟ เมดืที่อไฟไหมห้ปลายทวันงสองแลห้ว กลางกห็เปห็นถยู่าน จะใชห้ประโยชนร์
อะไรไดห้หรดือ ไมข้เชตนนนัรนมคีดคีแคตเอทำไปเผทำไฟเทตทำนนัรน ปลทำยดข้ทำนหนถึงที่ ถถูกผลทำญไปแลข้วในสะมทำเรคีย
บนัดนคีรปลทำยอคีกดข้ทำนทคีที่เหลสือ นนันที่ คสือเยรถูซทำเลห็มกห็ตธิดไฟแลข้ว นอกเหนสือจทำกกทำรออกผลแลข้ว ไมข้เถทำ
องรุตนกห็ไมตมคีดอคี ะไรเลยนอกจทำกถถูกเอทำไปเผทำไฟ
5 ดยเถสิด เมดืที่อมวันยวังดทอยยยู่กห็มสิไดห้ใชห้ประโยชนร์อะไร เมดืที่อถยกไฟไหมห้เปห็นถยู่านแลห้วยสิที่งมทประโยชนร์
นห้อยลง จะใชห้ทนาอะไรไดห้บห้างเลยู่า แมข้แตต (ตข้น) เถทำองรุตนทนัรงอนันกห็ไรข้ประโยชนรสททำหรนับกทำรเอทำไปใชข้
งทำนใดๆ มนันจะไรข้ประโยชนรมทำกขนทำดไหนหลนังจทำกทคีที่มนันถถูกไฟเผทำแลข้ว กทำรประยรุกตรใชข้ก บนั ยถูดทำหร
ปรทำกฏชนัดเจนเหลสือเกธิน

อสค 15:6-8

เพราะฉะนวันนองคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าจนงตรวัสดวังนทนวยู่า ตห้นเถาองปยู่น

ซนที่งอยยทยู่ ยู่ามกลางตห้นไมห้ในปยู่า เราทสินงใหห้มวันเปห็นฟดืนใสยู่ไฟเสทยฉวันใด เราจะทสินงชาวเยรย ซาเลห็มฉวันนวันน
หทำกผถูข้ใดยนังปะตธิดปะตตอไมตไดข้ พระเจข้ทำกห็ตรนัสชนัดเจนวตทำคททำอรุปมทำนคีรกลตทำวถถึงยถูดทำหรและเยรถูซทำเลห็ม ดรุจ
สวนองรุตนของพระเจข้ทำ พวกเขทำหยรุดออกผลไปแลข้วและมคีดแคี คตใชข้เปห็นฟสืนเทตทำนนัรน ชะตทำกรรมของ
เยรถูซทำเลห็มกห็เปห็นเชตนนนัรน
7 เราจะมปยู่งหนห้าของเราตยู่อสยห้เขา แมห้วยู่าเขาจะหนทออกจากไฟอวันหนนที่ง ไฟอทกอวันหนนที่งกห็ยวังจะ
เผาผลาญเขา และเมดืที่อเรามปยู่งหนห้าของเราตยู่อสยห้เขา เจห้าจะทราบวยู่า เราคดือพระเยโฮวาหร์ คททำอรุปมทำนคีร
กลตทำวชนัดเจน พระเจข้ทำทรงตนัรงพระพนักตรรของพระองครตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็มในกทำรพธิพทำกษทำแลข้ว บทำบธิโลน
ไดข้รรุกรทำนตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็มสองครนัรงแลข้วโดยนททำไฟแหตงกทำรพธิพทำกษทำไปสถูตทคีที่นนันที่ ไฟแหตงกทำรพธิพทำกษทำ
ครนัรงสรุดทข้ทำยจะกลสืนกธินพวกเขทำจนรทำบคทำบ อคีกครนัรงทคีที่ยถูดทำหรและเยรถูซทำเลห็มจะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บ
ปวดวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำแตตผถูข้เดคียวเมสืที่อไฟแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระองครกลสืนกธินพวก
เขทำ
8 องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เราจะกระทนาใหห้แผยู่นดสินนวันน รกรห้างไป เพราะเขาไดห้
ประพฤตสิละเมสิด" แผตนดธินยถูดทำหรกทำท ลนังจะถถูกทททำลทำยลข้ทำงจนรทำบคทำบและถถูกทททำใหข้รข้ทำงเปลตทำ สทำเหตรุ
นนัรนงตทำยนธิดเดคียว พวกเขทำไดข้ทททำบทำปตตอพระเจข้ทำของตน
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 16: ในบททคีนึ่ยาวทคีสนึ่ ปุดในเอเสเคคียล ผถูต้พยากรณศ์ทล่านนคีในั้ ชต้ภาษาทคีนึ่
ตรงไปตรงมาและเหป็นภาพชนดเจนในการนกาเสนอคกาอปุปมาหนนนึ่งเกคีนึ่ยวกนบหญหิงสาวสวยคนหนนงนึ่ ทคีนึ่
ขายตนวใหต้แกล่ผถูต้ใดกป็ตาม ภาพเปรคียบนคีนั้กลล่าวถนงความไมล่ซคืนึ่อสนตยศ์ฝล่ายวหิญญาณของอหิสราเอลและ
เยรถูซาเลป็ม เหมคือนกนบทคีนึ่หญหิงเลล่นชถูคต้ นหนนนึ่งจะถถูกพหิพากษาเพราะความไมล่สนตยศ์ซคืนึ่อเชล่นนนนั้น
เยรถูซาเลป็มกป็จะถถูกพหิพากษาเพราะความไมล่ซคืนึ่อสนตยศ์ของตนเชล่นกนน

อสค 16:1-2

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าอทกวยู่า เชตนเดคียวกนับทคีที่เปห็น

ตลอดหนนังสสือเลตมนคีร เอเสเคคียลเกรธิที่นนททำบทใหมตดนังทคีที่หมทำยเหตรุไวข้ขข้ทำงบน เขทำเนข้นยทรทำแหลตงทคีที่มทำแหตง
ขตทำวสทำรของตนตตอไปวตทำมทำจทำกพระเจข้ทำ
2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงใหห้เยรย ซาเลห็มทราบถนงสสิที่งททที่นยู่าสะอสิดสะเอทยนของตวัวเธอเอง คททำทคีที่
แปลเปห็น สสิงที่ ททที่นยู่าสะอสิดสะเอทยน (โทวศ์เอบาหศ์) มคีควทำมหมทำยวตทำพฤตธิกรรมนตทำขยะแขยง บทนคีรจะ
กลตทำวถถึงพฤตธิกรรมผธิดศคีลธรรมอนันนตทำขยะแขยงของหญธิงโสเภณคีกทำกคีคนหนถึงที่ กทำรประยรุกตรใชข้นร คี
กลตทำวชนัดเจนวตทำเยรถูซทำเลห็มไดข้ขทำยตนัวเปห็นหญธิงโสเภณคีฝตทำยวธิญญทำณแกตพระอสืที่นๆอยตทำงนตทำเกลคียด
อสค 16:3-5

และกลยู่าววยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสอยยู่างนทนแกยู่เยรยซาเลห็มวยู่า

ดวันงเดสิมและกนาเนสิดของเจห้าเปห็นแผยู่นดสินของคนคานาอวัน พยู่อของเจห้าเปห็นคนอาโมไรตร์ และแมยู่ของ
เจห้าเปห็นคนฮสิตไทตร์
ในขข้อนคีรและอคีกสธิบเอห็ดขข้อถนัดไป พระเจข้ทำทรงพรรณนทำถถึงประวนัตธิศทำสตรรของอธิสรทำเอลใน
คททำอรุปมทำหนถึงที่ เกคีที่ยวกนับกทำรเกธิด กทำรเตธิบโตและกทำรแตตงงทำน พระเจข้ทำจถึงตรนัสเปห็นเรสือที่ งอรุปมทำถถึงกททำเนธิด
ของอธิสรทำเอล พวกเขทำถถูกใหข้กทำท เนธิด (อยตทำงทคีที่เปห็นจรธิงๆ) ในแผตนดธินคทำนทำอนันซถึที่งเปห็นทคีๆที่ ภรรยทำของ
อนับรทำฮนัมใหข้กทำท เนธิดอธิสอนัคและยทำโคบกห็มทำจทำกนทำงเรเบคทำหร แมข้อนับรทำฮนัมและนทำงซทำรทำหรเปห็นคนเคล
เดคียโดยกททำเนธิด กททำเนธิดของอธิสอนัคและยทำโคบกห็เปห็นในคทำนทำอนันซถึที่งคนอทำโมไรตรและคนฮธิตไทตรมทำ
จทำกทคีที่นนันที่ นคีเที่ ทตทำกนับวตทำอธิสรทำเอลถถูกเลคีรยงดถูใหข้เตธิบโตขถึรนมทำทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิเหลตทำนคีร
4 พยดถนงกนาเนสิดของเจห้า ในววันททที่เจห้าเกสิดมานวันนเขามสิไดห้ตวัดสายสะดดือ และเขากห็มสิไดห้ใชห้นนาลห้าง
ชนาระเจห้า มสิไดห้เอาเกลดือถย มสิไดห้เอาผห้าพวันเจห้าไวห้ คททำอรุปมทำตรงนคีรอทำจกลตทำวถถึงอธิสรทำเอลและกททำเนธิดของ
พวกเขทำในฐทำนะประชทำชทำตธิหนถึที่งในคทำนทำอนันและจทำกนนัรนในอคียธิปตร สภทำวะตตทำงๆทคีที่ถถูกพรรณนทำไวข้
กห็กลตทำวถถึงกทำรคลอดแบบอนทำถทำและไมตมคคี วทำมชตวยเหลสือสททำหรนับผถูข้เปห็นแมตเลย แนตทคีเดคียวอธิสรทำเอล
ถถูกคลอดออกมทำเปห็นประชทำชทำตธิหนถึที่งเพคียงลททำพนังในสภทำวะตตทำงๆทคีที่อนทำถทำในอคียธิปตร
5 ไมยู่มทตาสวักดวงหนนที่งสงสารเจห้า ททที่จะเมตตาเจห้าและกระทนาสสิที่งเหลยู่านทนใหห้เจห้า เจห้าถยกทอดทสินง
ในพดืนน ทปยู่ง เพราะในววันททที่เจห้าเกสิดนวันนเจห้าเปห็นททที่รวังเกทยจ อธิสรทำเอลในกทำรกททำเนธิดของตนไมตมคีกทำร

คลอดแบบสวยงทำมและสะอทำดสะอข้ทำนในฐทำนะประชทำชทำตธิหนถึที่งเลย พวกเขทำถถูกคลอดออกมทำ
เผชธิญชตวงเวลทำอนันยทำกลททำบทำกในอคียธิปตร
อสค 16:6-7

และเมดืที่อเราผยู่านเจห้าไป เหห็นเจห้าดสินนกระแดยู่วๆอยยใยู่ นกองโลหสิตของ

เจห้า เรากห็พยดกวับเจห้าในกองโลหสิตของเจห้าวยู่า `จงมทชทวสิตอยยยู่' เออ เรากห็พยดกวับเจห้าในกองโลหสิตของเจห้า
วยู่า `จงมทชทวสิตอยยยู่' พระเจข้ทำทรงเปรคียบพระองครเองวตทำเปห็นเหมสือนกนับคนทคีที่เดธินผตทำนมทำและเหห็น
อธิสรทำเอลซถึที่งเปห็นททำรกแรกเกธิดซถึที่งเปลสือยเปลตทำ ไมตไดข้ถถูกลข้ทำงตนัวและยนังเปรอะเปสืร อนโลหธิตแหตงกทำร
ถถูกคลอดออกมทำอยถูต พระองครจงถึ ทรงมคีควทำมเมตตทำกรรุณทำตตอเธอ ทนัรงๆทคีพที่ วกเขทำควรจะตทำยแลข้ว
พระเจข้ทำกลนับสนังที่ อธิสรทำเอลใหข้มคีชวคี ธิตอยถูต พระองครทรงใหข้กทำท ลนังใจพวกเขทำทคีที่พวกเขทำตข้องกทำรเพสืที่อทคีที่จะ
มคีชวคี ธิตอยถูใต นฐทำนะชนชทำตธิหนถึงที่ ควทำมจรธิงอนันยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำกทำรมคีตวนั ตนอยถูขต องอธิสรทำเอลเปห็น
มทำโดยควทำมชตวยเหลสือและพละกททำลนังของพระเจข้ทำ
7 เราไดห้กระทนาใหห้เจห้าทวทคยณเหมดือนอยยู่างพดืชในทห้องนา เจห้ากห็เตสิบโตและสย งขนนนจนเปห็นสาว
เตห็มตวัว ถวันของเจห้ากห็กยู่อรย ปขนนน มา และขนของเจห้ากห็งอก ทวันงๆททที่เจห้าเคยเปลดือยเปลยู่าและลยู่อนจห้อน
ภทำพเปรคียบของอธิสรทำเอลในฐทำนะเดห็กสทำวตนัวนข้อยคนหนถึที่งดททำเนธินตตอไป หลนังจทำกทรงชตวย
ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลทคีที่ยนังเลห็กใหข้มคีชคีวธิตรอดไดข้แลข้ว พระเจข้ทำกห็ทรงอวยพรพวกเขทำและทททำใหข้พวกเขทำ
เจรธิญขถึรน ดนังนนัรนพวกเขทำจถึงกลทำยเปห็นประชทำชทำตธิหนถึที่งทคีที่ใหญตโตแลข้ว พอตรนัสตตอไปโดยใชข้ภทำพ
เปรคียบของหญธิงสทำวคนหนถึที่ง พระเจข้ทำกห็ทรงพรรณนทำถถึงอธิสรทำเอลวตทำกลทำยเปห็นหญธิงสทำวคนหนถึที่งทคีที่
สวยงทำมและนตทำดถึงดถูด กระนนัรนกทำรกททำเนธิดของเธอกห็ขนัดสนและอนทำถทำ
อสค 16:8

และเมดืที่อเราผยู่านเจห้าไปอทกครวันงหนนที่งและมองดยเจห้า ดยเถสิด เจห้ามทอายป

รยห้จวักรวักแลห้ว เรากห็ขยายชายเสดือน คลปมเจห้าและปกคลปมความเปลดือยเปลยู่าของเจห้าไวห้ องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้า
พระเจห้าตรวัสวยู่า เออ เรากห็ปฏสิญาณและกระทนาพวันธสวัญญากวับเจห้า และเจห้ากห็เปห็นของเรา พระเจข้ทำทรง
เปรคียบพระองครเองวตทำเปห็นเหมสือนกนับกทำรไดข้เหห็นหญธิงสทำวทคีที่นตทำดถึงดถูดผถูข้นร แคี ละทรงรนักเธอแมข้เธอมคี
ตข้นกททำเนธิดทคีที่ตทที่ทำตข้อยกห็ตทำม จทำกนนัรนพระองครกทห็ รงหมนัรนเธอไวข้กบนั พระองครเองในควทำมรนัก นอกจทำก
นคีร เธอกลทำยเปห็นภรรยทำของพระเยโฮวทำหรโดยกทำรเขข้ทำในพนันธสนัญญทำหนถึที่งกนับพระองคร เธอจถึงกลทำย

เปห็นของพระองครเหมสือนกนับทคีภที่ รรยทำยตอมเปห็นของสทำมคีของเธอ ควทำมรนักและควทำมสนัมพนันธรเชธิง
พนันธสนัญญทำระหวตทำงพระเยโฮวทำหรกบนั อธิสรทำเอลจถึงถถูกพรรณนทำในแงตของควทำมรนักของคนหนรุตมสทำว
กทำรหมนัรนหมทำยและกทำรสมรสในเวลทำตตอมทำ อธิสรทำเอลจถึงกลทำยเปห็นภรรยทำ (แมข้ในเชธิงอรุปไมย
กห็ตทำม) ของพระเยโฮวทำหร
อสค 16:9-12

และเรากห็เอาเจห้าอาบนนนา ลห้างโลหสิตเสทยจากเจห้า และเจสิมเจห้าดห้วย

นนนามวัน พระเจข้ทำทรงพรรณนทำวตทำพระองครทรงชททำระลข้ทำงเจข้ทำสทำวผถูข้ตทที่ทำตข้อยของพระองครใหข้สะอทำดแลข้ว
กทำรชททำระลข้ทำงทคีที่ถถูกพรรณนทำนคีรอทำจเปห็นภทำพเปรคียบของกทำรเตรคียมตนัวเจข้ทำสทำวสททำหรนับเจข้ทำบตทำวของเธอ
แมข้อธิสรทำเอลเปห็นมลทธินเพรทำะควทำมบทำป เธอกห็ถถูกชททำระใหข้สะอทำดแลข้วโดยพระเจข้ทำเมสืที่อพระองคร
ทรงชททำระเธอใหข้บรธิสรุทธธิธ
10 เราแตยู่งตวัวเจห้าดห้วยเสดืนอปวัก และเอารองเทห้าหนวังของตวัวแบดเจอรร์สวมใหห้เจห้า เราพวันเจห้า
ไวห้ดห้วยผห้าปยู่านเนดืนอละเอทยด และคลปมเจห้าไวห้ดห้วยผห้าไหม อทำจมคีกทำรประยรุกตรใชข้กบนั หนนังของตนัวแบด
เจอรรของพลนับพลทำ ผข้ทำปตทำนและผข้ทำไหมอนันสวยงทำมของพวกปรุโรหธิตแหตงอธิสรทำเอล อยตทำงไรกห็ตทำม
กทำรประยรุกตรใชข้ทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็อทำจเปห็นกทำรทคีที่พระเจข้ทำทรงยกชถูเจข้ทำสทำวของพระองครดวข้ ยควทำม
หรถูหรทำและควทำมงดงทำม อธิสรทำเอลกลทำยเปห็นรทำชธินคีทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิทรนังหลทำย
11 เราแตยู่งตวัวเจห้าดห้วยเครดืที่องอาภรณร์ สวมกนาไลมดือใหห้เจห้า และสวมสรห้อยคอใหห้เจห้า จทำกนนัรน
พระเจข้ทำทรงเสรธิมควทำมงทำมใหข้ภรรยทำผถูข้ตทที่ทำตข้อยของพระองครและทททำใหข้เธอเปห็นรทำชธินคีแกตพระองคร
เอง
12 เราเอาเพชรพลอยเมห็ดหนนที่งใสยู่หนห้าผากเจห้า และใสยู่ตห้มป หยททที่หยของเจห้า และสวมมงกปฎงาม
ไวห้บนศทรษะของเจห้า เพชรพลอยบนหนข้ทำผทำกอทำจมคีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำแหวนวงหนถึที่งในจมถูก แมข้
เปห็นเรสืที่องแปลกในสทำยตทำของชทำวตะวนันตก นคีกที่ เห็ ปห็นธรรมเนคียมปฏธิบนัตธิของชทำวตะวนันออกในกทำร
เสรธิมควทำมงทำม พระเจข้ทำทรงตกแตตงภรรยทำ/ประชทำชทำตธิของพระองครดข้วยเครสืที่องยศอนันเหมทำะสม
สททำหรนับรทำชธินคี แนตทคีเดคียวตลอดหลทำยปคีพระเจข้ทำทรงอวยพรอธิสรทำเอลและเธอเจรธิญขถึรนในฐทำนะ
ประชทำชทำตธิหนถึที่งในตอนแรก

อสค 16:13-14

เรากห็ประดวับเจห้าดห้วยทองคนาและเงสิน และเสดืนอผห้าของเจห้ากห็เปห็นผห้า

ปยู่านเนดืนอละเอทยด ผห้าไหมและผห้าปวัก เจห้ากสินยอดแปห้ง นนนาผนงน และนนนามวัน เจห้างามเลสิศททเดทยว และเจห้า
เจรสิญขนนนเปห็นชวันนจห้าว เพรทำะพระเจข้ทำไดข้ทรงรนับเอทำหญธิงสทำวผถูข้ตทที่ทำตข้อยคนนคีรและชตวยเหลสือเธอ
อวยพรเธอและเสรธิมควทำมงทำมแกตเธอ เธอจถึงกลทำยเปห็นผถูข้หญธิงทคีที่สวยมทำกๆ ในฐทำนะประชทำชทำตธิ
หนถึที่งอธิสรทำเอลไดข้เปลคีที่ยนจทำกกทำรเปห็นประชทำชทำตธิเลห็กๆทคีที่ไมตมคีใครรถูจข้ นักจนกลทำยเปห็นจนักรวรรดธิหนถึงที่ ทคีที่
ยธิงที่ ใหญตภทำยใตข้ดทำวธิดและซทำโลมอน ในวนันอนันเปคีที่ยมสรุขเหลตทำนนัรน อธิสรทำเอลเปห็นประชทำชทำตธิผถูข้นททำบน
แผตนดธินโลก
14 ชดืที่อเสทยงของเจห้ากห็ลดือไปทยู่ามกลางประชาชาตสิเพราะความงามของเจห้า ดห้วยความงาม
นวันนกห็สมบยรณร์ททเดทยว เนดืที่องจากความสงยู่างามททที่เราไดห้ทยู่มป เทใหห้เจห้า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัส
ดวังนทนแหละ ทรงกลตทำวคททำอรุปมทำเรสืที่องหญธิงสทำวทคีที่นตทำดถึงดถูดตตอไป พระเจข้ทำทรงเลตทำวตทำอธิสรทำเอลเรธิที่มมคีชสืที่อ
เสคียงเพรทำะควทำมงทำมของเธอ ซถึที่งถถูกเสรธิมใหข้งทำมยธิงที่ ขถึรนโดยเสสืรอผข้ทำสวยงทำมทคีที่พระเจข้ทำประททำนใหข้แกต
เธอ กลตทำวโดยสรรุป อธิสรทำเอลกลทำยเปห็นควทำมปรทำรถนทำของประชทำชทำตธิทรนังหลทำย
อสค 16:15

แตยู่เจห้าวางใจในความงามของเจห้า และไดห้เลยู่นชยห้เพราะชดือที่ เสทยงของ

เจห้า ไมยู่วยู่าผยให้ ดจะผยู่านมา เจห้ากห็ใหห้หลงระเรสิงไปดห้วยการเลยู่นชยห้ของเจห้า ภทำพเปรคียบเรสือที่ งภรรยทำสทำวผถูข้
นตทำดถึงดถูดมคีตตอไป อธิสรทำเอลเรธิที่มหลงใหลในควทำมงทำมของตนัวเอง เพรทำะชสืที่อเสคียงและเสนตหรของเธอ
เธอเรธิที่มเลตนชถูข้กบนั คนอสืที่นๆ อนันทคีจที่ รธิงเธอกลทำยเปห็นหญธิงสททำสต อนเหลสือเกธินจนเธอจะรต วมหลนับนอนกนับ
ชทำยใดกห็ไดข้ทคีที่บนังเอธิญผตทำนมทำ เธอวตทำงสททำหรนับใครกห็ไดข้ เธอจะหลนับนอนกนับใครกห็ไดข้ทคีที่ไหนกห็ไดข้ นคีแที่ ห
ละคสืออควทำมเสสืที่อมทรทำมฝตทำยจธิตวธิญญทำณอยตทำงทคีที่สรุดซถึงที่ อธิสรทำเอลไดข้กระทททำพรข้อมกนับกทำรนนับถสือรถูป
เคทำรพอนันนตทำเกลคียดทคีที่เธอหลงระเรธิงไปในฝตทำยวธิญญทำณ
อสค 16:16-19

เจห้าเอาเสดืนอผห้าของเจห้าบห้าง และเจห้าไดห้สรห้างบรรดาปยชนทยสถานสย ง

ประดวับอยยู่างหรย หรา แลห้วกห็เลยู่นชยอห้ ยยบยู่ นนวันน ไมยู่เคยมทเหมดือนอยยู่างนทน ตยู่อไปกห็ไมยู่มทเหมดือน อธิสรทำเอล
เอทำควทำมมนังที่ คนังที่ และสงตทำรทำศคีทคีที่พระเจข้ทำไดข้ประททำนแกตเธอและกลนับใชข้มนันเพสือที่ เสรธิมควทำมงทำมแกต
ปถูชนคียสถทำนสถูงตตทำงๆทคีที่ใชข้สททำหรนับกทำรบถูชทำรถูปเคทำรพ เหมสือนหญธิงโสเภณคีคนหนถึที่งทคีที่เสรธิมควทำมงทำม

ใหข้แกตหข้องนอนของเธอเพสืที่อบรรดทำลถูกคข้ทำของเธอ อธิสรทำเอลกห็ใชข้สงตทำรทำศคีทคีที่พระเจข้ทำประททำนใหข้แกต
เธอเพสืที่อเสรธิมควทำมงทำมใหข้แกตสถทำนทคีที่ตตทำงๆสททำหรนับกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพ เธอไมตมคีใครเทคียบไดข้เลย
ในกทำรทททำผธิดศคีลธรรมของเธอตตอพระเจข้ทำและสทำมคีของเธอ
17 เจห้ายวังเอาเครดืที่องรย ปพรรณอวันงามของเจห้า ซนงที่ เปห็นทองคนาของเราและเงสินของเรา ซนงที่ เรา
ไดห้ใหห้แกยู่เจห้า แลห้วเจห้าสรห้างเปห็นรย ปผยชห้ ายสนาหรวับเจห้า และเจห้ากห็เลยู่นชยห้อยยยู่กบวั รย ปเหลยู่านวันน พระเจข้ทำทรง
อวยพรอธิสรทำเอลดข้วยควทำมมนังที่ คนังที่ แหตงเครสือที่ งประดนับ ทองคททำและเงธิน กระนนัรนเธอกห็หนันกลนับไปและ
ทททำรถูปเคทำรพของพระตตทำงดข้ทำวตตทำงๆขถึรนดข้วยควทำมมนังที่ คนังที่ นนัรน จทำกนนัรนกห็กระทททำกทำรเลตนชถูข้ฝตทำยวธิญญทำณ
กนับรถูปเคทำรพเหลตทำนนัรน
18 เจห้าเอาเครดืที่องแตยู่งตวัวททที่ปวักไปหยู่มรย ปเหลยู่านวันนไวห้ และวางนนนามวันและเครดืที่องหอมของเราไวห้
ขห้างหนห้ามวัน เครสือที่ งแตตงกทำยศนักดธิธสธิทธธิธเหลตทำนนัรนซถึที่งถถูกใชข้สททำหรนับกทำรนมนัสกทำรพระเยโฮวทำหรทคีที่พระ
วธิหทำรถถูกใชข้สททำหรนับกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพ เชตนเดคียวกนัน นทรทำมนันมะกอกและนทรทำมนันหอมศนักดธิธสธิทธธิธ
ตตทำงๆซถึที่งทททำจทำกนทรทำมนันมะกอกนนัรนพรข้อมกนับเครสือที่ งหอมศนักดธิธสธิทธธิธซถึที่งถถูกใชข้ทพคีที่ ระวธิหทำรกห็ถถูกใชข้ใน
กทำรบถูชทำรถูปเคทำรพ
19 อาหารททที่เราใหห้แกยู่เจห้ากห็เหมดือนกวัน คดือเราเลทนยงเจห้าดห้วยยอดแปห้ง นนนามวันและนนนาผนนง เจห้ากห็
เอามาวางขห้างหนห้ามวัน ใหห้เปห็นกลสิที่นหอมททที่พนงใจ และกห็เปห็นอยยู่างนวันน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัส
ดวังนทนแหละ ควทำมมนังที่ มคีทรงนั สธิรนทคีที่พระเจข้ทำไดข้ประททำนแกตอธิสรทำเอลในผลธิตผลแหตงแผตนดธินของพวกเขทำ
(และบทำงสต วนกห็ตข้องถถูกถวทำยในกทำรสนักกทำรบถูชทำทคีที่พระวธิหทำรดข้วย) บนัดนคีรกลนับถถูกถวทำยตตอหนข้ทำรถูป
เคทำรพของพระตตทำงดข้ทำวตตทำงๆ
อสค 16:20-21

ยสิที่งกวยู่านวันน อทก เจห้าไดห้นนาบปตรชายของเจห้าและบปตรสาวของเจห้า ซนที่ง

เจห้าไดห้ใหห้บวังเกสิดมาเพดืที่อเรา และเจห้ากห็ไดห้ถวายบยชาแกยู่มวันเพดืที่อใหห้มวันเผาผลาญ การเลยู่นชยขห้ องเจห้าเปห็น
สสิที่งเลห็กนห้อยอยยยู่หรดือ เมสือที่ อธิสรทำเอลไดข้ใหข้กทำท เนธิดลถูกหลทำนแกตพระเยโฮวทำหร เธอกห็กลนับถวทำยพวกเขทำ
เปห็นเครสือที่ งบถูชทำยนัญแกตรปถู เคทำรพทคีนที่ ตทำสะอธิดสะเอคียนตตทำงๆ เชตน พระโมเลค เปห็นตข้น

21 เจห้าจนงไดห้ฆยู่าลยกของเราถวายแกยู่รยปเหลยู่านวันนโดยใหห้ลยป ไฟ หทำกควทำมสททำสต อน (ฝตทำย
วธิญญทำณ) ของอธิสรทำเอลยนังไมตเลวรข้ทำยพอ เธอกห็ยนังฆตทำลถูกๆของพระเยโฮวทำหรโดยกทำรใหข้พวกเขทำลรุย
ไฟของพระโมเลคดข้วย อธิสรทำเอลไมตเพคียงกลทำยเปห็นหญธิงแพศยทำคนหนถึงที่ ไปแลข้วเทตทำนนัรน เธอยนังมคี
สต วนรต วมในกทำรนตทำสะอธิดสะเอคียนตตทำงๆซถึงที่ ไมตอทำจบรรยทำยเปห็นคททำพถูดไดข้ดวข้ ยโดยกทำรบถูชทำยนัญลถูกๆ
ของเธอแกตพระโมเลค
อสค 16:22

และในการอวันนยู่าสะอสิดสะเอทยนของเจห้าและการเลยู่นชยห้ของเจห้า เจห้า

มสิไดห้ระลนกถนงววันททที่เจห้ายวังเดห็กอยยยู่เมดืที่อเจห้าเปลดือยเปลยู่าและลยู่อนจห้อน และมวัวหมองอยยใยู่ นกองเลดือดของ
เจห้า กระนนัรนในกทำรเปห็นหญธิงโสเภณคี (ฝตทำยวธิญญทำณ) ทนัรงสธิรนของเธอและกทำรเลตนชถูข้ตตอสทำมคีของเธอ
อธิสรทำเอลกห็ไมตระลถึกถถึงวนันเหลตทำนนัรนเมสืที่อพระเยโฮวทำหรไดข้ทรงรนับเธอไวข้อยตทำงอตอนโยนและดถูแลเธอ
อสค 16:23-25

ตยู่อมาภายหลวังจากความชวัที่วรห้ายทวันงสสินนของเจห้า (องคร์พระผยห้เปห็นเจห้า

พระเจห้าตรวัสวยู่า วสิบวัตสิ วสิบวัตสิแกยู่เจห้า) ในกทำรทททำผธิดศคีลธรรมอนันนตทำเกลคียดของเธอ พระเจข้ทำทรงแทรก
วธิบนัตธิสองประกทำรใหข้แกตภรรยทำผถูข้เลตนชถูข้ของพระองคร
24 เจห้าไดห้สรห้างหห้องหลวังคาโคห้งสนาหรวับตวัว ถนนทปกสายเจห้ากห็สรห้างสถานททที่สยงสนาหรวับตวัว
ภทำพเปรคียบของกทำรสททำสต อนททำงเพศของผถูข้หญธิงมคีตตอไป ควทำมคธิดของ “หข้องหลนังคทำโคข้ง” หมทำยถถึง
ซตองหรสือ ‘เรสือนหญธิงแพศยทำ’ – อทำคทำรทคีที่มไคี วข้เฉพทำะเจทำะจงสททำหรนับกทำรขทำยบรธิกทำรททำงเพศ กทำร
ประยรุกตรใชข้ตรงนคีรถถูกกลตทำวชนัดเจนในกทำรสรข้ทำงสถทำนทคีที่สถูงตตทำงๆของกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพบนถนน
ทรุกสทำยในเยรถูซทำเลห็ม ดนังนนัรนอธิสรทำเอลกระทททำกทำรเลตนชถูข้ฝตทำยวธิญญทำณกนับรถูปเคทำรพตตทำงๆไปทนัวที่
เยรถูซทำเลห็มเหมสือนกนับทคีที่นครหนถึที่งอทำจมคีสถทำนอโคจรตตทำงๆอยถูทต นัวที่
25 หวัวถนนทปกแหยู่งเจห้าสรห้างททที่สยงของเจห้า และเอาความงามของเจห้ามาทนาลามก อห้าเทห้าของ
เจห้าใหห้ผห้ทย ทที่ผยู่านไปมาไมยู่วยู่าใคร และทวทการเลยู่นชยขห้ องเจห้า เยรถูซทำเลห็มเคยเปห็นและยนังเปห็นนครหนถึที่งทคีที่ถถูก
สรข้ทำงบนเนธินเขทำตตทำงๆ บนยอดของเนธินเขทำแตตละลถูกในเยรถูซทำเลห็มและในทคีที่ๆถนนสทำยตตทำงๆไปถถึง
ยอดบนสรุดของพวกมนัน อธิสรทำเอลไดข้สรข้ทำงศทำลเจข้ทำตตทำงๆสททำหรนับรถูปเคทำรพ พรข้อมกนับคททำพรรณนทำทคีที่
เหห็นภทำพชนัดเจน พระเจข้ทำทรงเปรคียบอธิสรทำเอลวตทำเปห็นเหมสือนหญธิงโสเภณคีกทำกคีคนหนถึงที่ ทคีที่ยอมแหกขทำ

ของเธอใหข้แกตชทำยใดกห็ตทำมทคีที่ผทำต นมทำ แมข้กทำรปฏธิบนัตธิททำงเพศทคีที่นตทำขยะแขยงเชตนนนัรนเกธิดขถึรนอยตทำง
แนตนอนในอธิสรทำเอล กทำรประยรุกตรใชข้ทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำ อธิสรทำเอลจะเขข้ทำรต วมในกทำรกรทำบไหวข้
พระตตทำงดข้ทำวใดกห็ตทำมทคีที่ถถูกนททำมทำใหข้เธอ
อสค 16:26-27

เจห้าไดห้เลยู่นชยห้กบวั คนอทยปสิ ตร์ ซนที่งเปห็นเพดืที่อนบห้านททที่มวักมากของเจห้า ทวท

การเลยู่นชยขห้ องเจห้าเพดืที่อกระทนาใหห้เรากรสินว อคีกครนัรงทคีที่พระเจข้ทำทรงใชข้คททำบรรยทำยทคีที่เหห็นภทำพชนัดเจนเพสืที่อ
พรรณนทำถถึงควทำมลทำมกสธิรนดคีของอธิสรทำเอล ควทำมคธิดทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำอธิสรทำเอลไดข้มคีใจกททำหนนัด
ในรถูปเคทำรพตตทำงๆของอคียธิปตร กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกห็คสือ คนอคียธิปตรขร ถึนชสือที่ วตทำมคีอวนัยวะเพศชทำยขนทำด
ใหญตและอธิสรทำเอลผถูข้ไรข้ยทำงอทำยกห็มคีใจกททำหนนัดในสธิที่งนนัรน ดถู เอเสเคคียล 23:20 ภทำพเปรคียบนคีรเปห็นของ
พวกหญธิงทรทำมทคีที่ตนัณหทำจนัดในเรสือที่ งเพศ พวกเธอมคีควทำมสรุขทคีจที่ ะทททำกทำรเลตนชถูข้กบนั เพสืที่อนบข้ทำนประตถู
ถนัดไปของตน อยตทำงไรกห็ตทำม กทำรประยรุกตรใชข้ทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือกทำรทคีที่อธิสรทำเอลมคีใจกททำหนนัดในพระ
ตตทำงดข้ทำวเหลตทำนนัรนของอคียธิปตร
27 ดยเถสิด เราจนงเหยทยดมดือของเราออกตยู่อสยห้เจห้า และลดอาหารสยู่วนแบยู่งของเจห้าลง และมอบ
เจห้าไวห้ใหห้แกยู่พวกททที่เกลทยดเจห้าใหห้เขากระทนาตามใจชอบ คดือบรรดาบปตรสาวคนฟทลสสิ เตทย ผยซห้ นที่งละอาย
ในความประพฤตสิอวันแกยู่กามของเจห้า พระเจข้ทำจถึงทรงเตสือนวตทำตลอดหลทำยปคี พระองครไดข้ทรงตคีสอน
อธิสรทำเอลโดยทรงใชข้กทำรกนันดทำรอทำหทำรตตทำงๆมทำ จทำกนนัรนพระเจข้ทำทรงใชข้ภทำพเปรคียบอคีกเรสืที่องทคีทที่ ธิที่ม
แทง พวกผถูข้หญธิงชทำวฟคีลธิสเตคียไมตไดข้มคีชสืที่อเสคียงดคีในเรสืที่องควทำมบรธิสรุทธธิธททำงศคีลธรรมของตน ดถูเดลธิ
ลทำหรเปห็นตนัวอยตทำงกห็ไดข้ กระนนัรนพวกเธอกห็ละอทำยในควทำมลทำมกอนันนตทำขยะแขยงของอธิสรทำเอล อยตทำง
นข้อยพวกคนฟคีลธิสเตคียกห็สนัตยรซสืที่อตตอพระของพวกเขทำเอง แตตอธิสรทำเอลกห็ยอมรนับรถูปเคทำรพของ
ประชทำชทำตธิใดกห็ตทำมดข้วยควทำมยธินดคี
อสค 16:28-29

เจห้ายวังเลยู่นชยห้กวับคนอวัสซทเรทยดห้วย เพราะวยู่าเจห้าไมยู่รห้จย วักอสิที่ม เออ เจห้าเลยู่น

ชยห้กบวั เขาทวันงหลาย ถนงกระนวันนเจห้ากห็ยวังไมยู่อสิที่มใจ พอเรธิที่มเบสืที่อกทำรเลตนชถูข้กบนั บรรดทำเพสืที่อนบข้ทำนทคีที่อยถูใต กลข้
ของเธอแลข้ว อธิสรทำเอลกห็ทททำตนัวเปห็นหญธิงโสเภณคีกบนั คนอนัสซคีเรคีย เธอไมตรถูข้จกนั อธิที่มในตนัณหทำอนันลทำมก

ของเธอ อคีกครนัรงทคีที่กทำรประยรุกตรใชข้ทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำคสือกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพของอนัสซคีเรคียในอธิสรทำเอล
กระนนัรนอธิสรทำเอลกห็อยทำกไดข้มทำกกวตทำเดธิม
29 เจห้ายวังทวทการเลยู่นชยห้ของเจห้าในแผยู่นดสินคานาอวันกวับคนเคลเดทย ถนงแมห้กวับแผยู่นดสินนทนเจห้ากห็
ยวังไมยู่อสิที่มใจ ทรงใชข้ภทำพเปรคียบของตะวนันออกกลทำง พระเจข้ทำทรงพรรณนทำถถึงอธิสรทำเอลวตทำเตห็มใจทคีที่
จะแสวงหทำคถูตนอนจทำกคทำนทำอนันซถึที่งเปห็นสนทำมหลนังบข้ทำนของพวกเขทำ จทำกนนัรนกห็ถตอไปถถึงเคลเดคีย
อธิสรทำเอลจะยอมรนับและแสวงหทำรถูปเคทำรพตตทำงๆจทำกทคีที่ใดกห็ตทำม กระนนัรนพวกเขทำกห็ยนังอยทำกไดข้
มทำกกวตทำเดธิม คททำอรุปมทำเกคีที่ยวกนับควทำมเสสืที่อมทรทำมททำงเพศของผถูข้หญธิงทคีที่นตทำเกลคียดและนตทำขยะแขยงจถึง
ถถูกใชข้โดยพระเจข้ทำเพสืที่อใหข้เหห็นภทำพควทำมเสสืที่อมทรทำมอยตทำงทคีที่สรุดของกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพซถึที่งเปห็นทคีที่
ยอมรนับกนันในอธิสรทำเอล
อสค 16:30-32

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า แหมใจของเจห้าเปห็นโรครวักเสทย

จรสิงๆในเมดืที่อเจห้ากระทนาสสิที่งเหลยู่านทน ซนงที่ เปห็นการกระทนาของหญสิงแพศยาไพรยู่ๆ นคีที่สสืที่อใหข้เหห็นวตทำศคีล
ธรรมของอธิสรทำเอลนนัรนอตอนแอขนทำดไหน (และไมตมคีอยถูเต ลย) เธอไดข้กลทำยเปห็นหญธิงโสเภณคีคนหนถึที่ง
ทคีที่ดรสือรนัรนและมนักกบฏทคียที่ อมลดตนัวเพสือที่ ทททำอะไรไดต้ทงนนั้ นนนั้น
31 คดือสรห้างหห้องหลวังคาโคห้งไวห้ททที่หวัวถนนทปกแหยู่ง และสรห้างสถานททที่สยงของเจห้าไวห้ตามถนน
ทปกสาย ถนงกระนวันนเจห้ากห็ยวังไมยู่เหมดือนหญสิงแพศยา เพราะเจห้าดยหมสิที่นสสินจห้าง อธิสรทำเอลในฐทำนะหญธิง
แพศยทำคนหนถึที่งไดข้สรข้ทำงซตองแหตงหนถึที่ง (นนันที่ คสือ เยรถูซทำเลห็ม) ใหข้ตนัวเองโดยสรข้ทำงศทำลเจข้ทำตตทำงๆสททำหรนับ
รถูปเคทำรพทนัวที่ ยอดบนสรุดของถนนทรุกสทำยในเยรถูซทำเลห็มซถึที่งเตห็มไปดข้วยเนธินเขทำ หญธิงโสเภณคีสต วน
ใหญตยอต มเสนอบรธิกทำรของตนเพสืที่อแลกกนับเงธิน อธิสรทำเอลทททำเชตนนนัรนฟรคีๆ ทนัวที่ ตะวนันออกกลทำงใน
สมนัยนนัรน รถูปเคทำรพอนันใหมตอทำจไดข้รบนั อนรุญทำตในนครหนถึงที่ เมสืที่อมคีกทำรจตทำยเงธินใหข้แกตพวกเจข้ทำหนข้ทำทคีที่
ของนครนนัรน อธิสรทำเอลยอมรนับรถูปเคทำรพตตทำงๆโดยไมตคธิดเงธิน – ยธิงที่ เยอะยธิงที่ สนรุก
32 เปห็นภรรยาททที่แพศยาจวัด ดยซสิ ยอมรวับรองแขกแปลกหนห้าแทนททที่จะรวับรองสามท กทำรทททำ
ผธิดศคีลธรรมอนันนตทำขยะแขยงของอธิสรทำเอลกห็แยตพอแลข้ว แตตสที่ งธิ ทคีที่ทททำใหข้มนันแยตยงธิที่ กวตทำเดธิมกห็คอสื วตทำ เธอ
เปห็นหญธิงทคีที่แตตงงทำนแลข้ว เธอตข้อนรนับคนแปลกหนข้ทำขถึรนเตคียงของเธอแทนทคีที่สทำมคีของเธอ อคีกครนัรงทคีที่

ภทำพเปรคียบนคีรกลตทำวถถึงกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพอนันโจตงแจข้งของอธิสรทำเอล พระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำ
และสทำมคีฝตทำยวธิญญทำณของพวกเขทำ กระนนัรนอธิสรทำเอลกห็ตข้อนรนับรถูปเคทำรพใดกห็ตทำมอยตทำงเสรคี
อสค 16:33-34

ผยชห้ ายยยู่อมใหห้ของแกยู่หญสิงแพศยาทปกคน แตยู่เจห้ากลวับใหห้สงสิที่ ของแกยู่

คนรวักทวันงหลายของเจห้าทปกคน ใหห้สสินบนชวักใหห้เขาเขห้ามาจากทปกดห้านเพดืที่อการเลยู่นชยห้ของเจห้า
ธรรมเนคียมปฏธิบนัตธิของกทำรเปห็นหญธิงโสเภณคีตลอดหลทำยยรุคสมนัยกห็คสือทคีที่ผถูข้ชทำยจะจตทำยเงธินใหข้แกตหญธิง
โสเภณคีสททำหรนับบรธิกทำรตตทำงๆของเธอ อยตทำงไรกห็ตทำม ในกรณคีของอธิสรทำเอล เธอจตทำยเงธินใหข้แกตผถูข้ชทำย
ทนัรงหลทำยเพสืที่อใหข้มทำหทำเธอ เธอจถึงใหข้พวกผถูข้ชทำยมทำหทำเธอจทำกทรุกสทำรทธิศ อคีกครนัรงทคีที่กทำรยอมรนับกทำร
นนับถสือรถูปเคทำรพอยตทำงโจตงแจข้งในอธิสรทำเอลถถูกใหข้ภทำพประกอบเชตนนคีร รถูปเคทำรพของพระตตทำงดข้ทำวไดข้
รนับกทำรตข้อนรนับในเยรถูซทำเลห็ม
34 ฉะนวันน เจห้าจนงผสิดกวับหญสิงอดืที่นในเรดืที่องการเลยู่นชยขห้ องเจห้า ไมยู่มทใครมาวสิงวอนใหห้เลยู่นชยแห้ ละ
เจห้ากลวับใหห้สนสิ จห้าง ขณะเมดืที่อไมยู่มทผห้ใย ดใหห้สนสิ จห้างแกยู่เจห้า เพราะฉะนวันนเจห้าจนงแตกตยู่างกวัน อธิสรทำเอล
ประพฤตธิตรงขข้ทำมกนับหญธิงโสเภณคีคนอสืที่นๆทคีที่จะเสนอบรธิกทำรตตทำงๆของตนเพสือที่ แลกกนับเงธิน
อธิสรทำเอลเสนอทคีที่จะจตทำยเงธินสททำหรนับบรธิกทำรตตทำงๆของเธอ เธอไมตเพคียงทททำผธิดศคีลธรรมเทตทำนนัรน แตตยนัง
วธิปรธิตดข้วย นคีแที่ หละคสือควทำมวธิปรธิตของกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพซถึที่งถถูกปฏธิบนัตธิอยตทำงเปธิดเผยในอธิสรทำเอล
พวกปรุโรหธิตของรถูปเคทำรพจทำกประชทำชทำตธิอสืที่นๆถถูกชนักจถูงใหข้มทำยนังเยรถูซทำเลห็มเหมสือนนครตตทำงๆใน
ปนัจจรุบนันทคีแที่ สวงหทำธรุรกธิจตตทำงๆใหข้มทำดททำเนธินกธิจกทำรในทคีที่นร นัน
อสค 16:35-37

เหตปฉะนทน โอ แพศยาเออ๋ย จงฟวังพระวจนะของพระเยโฮวาหร์

พระเจข้ทำทรงมคีเรสือที่ งหนถึงที่ ทคีที่จะประกทำศแกตภรรยทำผถูข้เลตนชถูข้และลทำมกของพระองคร
36 องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เพราะความโสโครกของเจห้ากห็เทออกเสทยแลห้ว
และการเปลดือยเปลยู่าของเจห้ากห็เผยออก โดยการเลยู่นชยขห้ องเจห้ากวับคนรวักของเจห้า และกวับบรรดารยป
เคารพซนที่งเปห็นสสิงที่ ททที่นยู่าสะอสิดสะเอทยนของเจห้า และโดยโลหสิตลยกของเจห้าททที่เจห้าถวายใหห้แกยู่มวัน พระเจข้ทำ
ทรงพรรณนทำถถึงควทำมบทำปของอธิสรทำเอลโดยใชข้คททำพถูดตตทำงๆทคีที่เหห็นภทำพชนัดเจน ควทำมคธิดทคีนที่ ตทำ
ขยะแขยงนคีรกคห็ อสื หนองในทคีที่ไหลออกมทำพรข้อมกนับกทำรเปธิดอข้ทำของอวนัยวะเพศของเธอเมสืที่ออธิสรทำเอล

เสนอตนัวในกทำรเปห็นหญธิงโสเภณคีใหข้แกตชถูข้รนักทนัรงหลทำย นคีที่แหละคสือลนักษณะเฉพทำะตนัวอนันโสโครกของ
กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพในอธิสรทำเอล โดยเฉพทำะอยตทำงวธิธคีปฏธิบนัตธิเหลตทำนนัรนทคีที่เดห็กๆทคีที่ไรข้เดคียงสทำถถูกฆตทำตทำย
ตตอหนข้ทำกทำรนตทำสะอธิดสะเอคียนแหตงพระโมเลค นอกจทำกนคีร เรทำควรระลถึกวตทำกทำรกรทำบไหวข้พระบทำอนัล
และพระอนัชโทเรทมนักเกคีที่ยวขข้องกนับกทำรเปห็นหญธิงโสเภณคีในพธิธคีกรรม
37 เพราะฉะนวันน ดยเถสิด เราจะรวบรวมคนรวักของเจห้าทวันงสสินน ซนงที่ เปห็นผยห้ททที่เจห้าเพลสิดเพลสินดห้วย
ทปกคนททที่เจห้ารวัก และทปกคนททที่เจห้าเกลทยด เราจะรวบรวมเขาใหห้มาตยู่อสยห้เจห้าจากทปกดห้านและจะเผย
ความเปลดือยเปลยู่าของเจห้าตยู่อหนห้าเขา เพดืที่อเขาจะไดห้เหห็นความเปลดือยเปลยู่าทวันงสสินนของเจห้า วนันนนัรน
กททำลนังจะมทำเมสืที่อพระเจข้ทำจะทรงรวบรวมคถูตนอนทนัรงหลทำยของอธิสรทำเอลมทำตตอสถูข้เธอ ซถึที่งไมตเพคียงรวมถถึง
คนเหลตทำนนัรนทคีที่เธอรนักเทตทำนนัรนแตตรวมถถึงคนเหลตทำนนัรนทคีเที่ ธอเรธิที่มเกลคียดชนังแลข้วดข้วย (พวกแรกอทำจหมทำย
ถถึงพวกพระของคนอคียธิปตร คนเคลเดคีย และคนอนัสซคีเรคีย ฯลฯ พวกหลนังอทำจเปห็นคนฟคีลธิสเตคีย คนโม
อนับ คนเอโดม ฯลฯ) ในบทำงกรณคีในประวนัตธิศทำสตรรสมนัยโบรทำณ พวกผถูข้หญธิงทคีเที่ ลตนชถูข้ถถูกจนับถอด
เสสืรอผข้ทำจนเปลสือยเปลตทำและถถูกประจทำนใหข้อนับอทำย ดนังนนัรนเยรถูซทำเลห็มจถึงถถูกเปลสืรองผข้ทำจนเปลสือยเปลตทำ
และถถูกประจทำนใหข้อนับอทำยเมสืที่อบทำบธิโลนฉคีกทธิรงกทำรเสแสรข้งอนันหนข้ทำซสืที่อใจคดของพวกเขทำและเปธิด
เผยตนัวตนทคีที่แทข้จรธิงของพวกเขทำ – พวกคนนนับถสือรถูปเคทำรพทคีที่นตทำเกลคียด
อสค 16:38-39

และเราจะพสิพากษาเจห้าดวังททที่เขาพสิพากษาหญสิงททที่ลยู่วงประเวณท และ

กระทนาใหห้โลหสิตตก และเราจะนนาเอาโลหสิตแหยู่งความกรสินวและความหวงแหนมาเหนดือเจห้า แมข้พระ
รทำชบนัญญนัตธิของโมเสสกททำหนดโทษประหทำรชคีวธิตไวข้สททำหรนับหญธิงทคีที่เลตนชถูข้ ตรงนคีรพระเจข้ทำดถูเหมสือนจะ
ใชข้กฎหมทำยทนัวที่ ไปของตะวนันออกกลทำงมทำกกวตทำของกทำรประจทำนหญธิงเลตนชถูข้ตตอหนข้ทำธทำรกททำนนัล
นอกจทำกนคีร กทำรฆทำตกรรมกห็เปห็นกทำรกระทททำผธิดทคีที่มคีโทษประหทำรชคีวธิตในอธิสรทำเอลและเยรถูซทำเลห็มไดข้
บถูชทำยนัญเดห็กไรข้เดคียงสทำแกตพระโมเลคอยตทำงแนตนอน พวกเขทำจถึงกททำลนังจะเผชธิญกนับกทำรประหทำรชคีวธิต
เพรทำะควทำมชนัวที่ ของตน นนันที่ จะเกธิดขถึรนเมสือที่ บทำบธิโลนทททำกทำรรรุกรทำนครนัรงสรุดทข้ทำยของมนันตตอสถูข้
เยรถูซทำเลห็ม

39 และจะมอบเจห้าไวห้ในมดือชยห้ของเจห้า เขาจะทนาลายหห้องหลวังคาโคห้งของเจห้าลง และจะ
ทนาลายสถานททที่สยงของเจห้า เขาจะปลดเอาเสดืนอผห้าของเจห้า และจะเอาเครดืที่องรย ปพรรณอวันงามของเจห้า
ไปเสทย ปลยู่อยใหห้เจห้าเปลดือยเปลยู่าและลยู่อนจห้อน เมสือที่ บทำบธิโลนทททำลทำยเยรถูซทำเลห็มในปคี 586 กตอน ค.ศ.
พวกเขทำกห็ทททำลทำยกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพอนันแพรต หลทำยและศทำลเจข้ทำตตทำงๆของมนันในเยรถูซทำเลห็ม
อธิสรทำเอลในฐทำนะประชทำชทำตธิหนถึที่งถถูกเปลสืรองทธิรงควทำมงทำมทนัรงสธิรนของเธอและถถูกทธิรงใหข้เปลสือยเปลตทำ
ในกทำรตกเปห็นเชลยของมนัน – กทำรถถูกประจทำนใหข้ประชทำชทำตธิทรนังสธิรนไดข้เหห็น
อสค 16:40-41

เขาทวันงหลายจะนนาฝยงคนมาตยู่อสยห้เจห้า และเขาจะขวห้างเจห้าดห้วยกห้อน

หสินและฟวันเจห้าดห้วยดาบของเขา เหมสือนกนับทคีที่หญธิงเลตนชถูข้คนหนถึงที่ จะตข้องถถูกหธินขวข้ทำงใหข้ตทำยภทำยใตข้
พระรทำชบนัญญนัตธิของโมเสส เยรถูซทำเลห็มทคีที่เลตนชถูข้ฝตทำยวธิญญทำณกห็จะเจอกนับเครสืที่องลข้อมของบทำบธิโลน
และถถูกฆตทำดข้วยดทำบของพวกเขทำ
41 และเขาจะเอาไฟเผาบห้านเรดือนของเจห้า และทนาการพสิพากษาลงโทษเจห้าทยู่ามกลางสายตา
ของผยห้หญสิงเปห็นอวันมาก เราจะกระทนาใหห้เจห้าหยปดเลยู่นชยห้ และเจห้าจะไมยู่ใหห้สสินจห้างอทกตยู่อไป บทำบธิโลน
จะเผทำเยรถูซทำเลห็มและกระทททำกทำรพธิพทำกษทำตตอสถูข้มนันในสทำยตทำของประชทำชทำตธิอสืที่นๆซถึที่งตกใจกลนัว
เพรทำะกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพอนันโจตงแจข้งของมนัน เยรถูซทำเลห็มทคีที่สททำสต อนฝตทำยวธิญญทำณจะไมตทททำตนัวเปห็น
หญธิงโสเภณคีฝตทำยวธิญญทำณอคีกตตอไปกนับบรรดทำพระทคีที่เปห็นรถูปเคทำรพของประชทำชทำตธิตตทำงๆ
อสค 16:42-43

เราจะระบายความกรสินวของเราใสยู่เจห้าใหห้หมด ความหวงแหนจะ

พรากจากเจห้าไป เราจะสงบและไมยู่กรสินวอทกเลย แมข้ทรงเทพระพธิโรธอนันชอบธรรมของพระองคร
ตตอสถูข้ภรรยทำทคีที่เสสืที่อมทรทำมของพระองคร พระเจข้ทำกห็จะทรงตคีสอนเธอและจทำกนนัรนกห็หยรุดเสคียจทำกกทำร
ทททำเชตนนนัรน พระพธิโรธของพระองครจะไมตคงอยถูเต ปห็นนธิตยร อธิสรทำเอลจะถถูกพธิพทำกษทำ จทำกนนัรนกห็ถถูก
ปลตอยใหข้ฟนตนั
สืร วจทำกกทำรถถูกตคีสอนของเธอ
43 เพราะวยู่าเจห้ามสิไดห้ระลนกถนงววันเมดืที่อเจห้ายวังเดห็ก แตยู่ไดห้กระทนาใหห้เรากลวัดกลปห้มดห้วยสสิงที่ เหลยู่านทน
ทวันงสสินน องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เพราะฉะนวันน ดยเถสิด เราจะตอบสนองตยู่อวสิถททางของเจห้า
เหนดือศทรษะเจห้า แลห้วเจห้าจะมสิไดห้ประพฤตสิการชวัที่วชห้าลามกเพสิที่มเขห้ากวับการอวันนยู่าสะอสิดสะเอทยนทวันงสสินน

ของเจห้าหรอก สทำเหตรุของกทำรถถูกตคีสอนและกทำรถถูกทททำใหข้อนับอทำยขทำยหนข้ทำของอธิสรทำเอลเปห็นเพรทำะ
วตทำพวกเขทำไดข้ลสืมสทำมคีแหตงวนัยสทำวของพวกเขทำ ดนังนนัรนพระเจข้ทำจะทรงตคีสอนพวกเขทำเพรทำะเหตรุนร นัน
และพวกเขทำจะไมตกระทททำกทำรลทำมกเชตนนนัรนซข้อนควทำมบทำปอสืนที่ ๆของตนอคีกตตอไป
อสค 16:44-47

ดยเถสิด ทปกคนททที่ใชห้สปภาษสิตจะใชห้สปภาษสิตตยู่อไปนทนในเรดืที่องเจห้า คดือ `แมยู่

เปห็นอยยู่างไร ลยกสาวกห็เปห็นอยยู่างนวันน' อธิสรทำเอลจะกลทำยเปห็นคททำภทำษธิตหนถึที่งแกตประชทำชทำตธิทรนังหลทำย
มทำรดทำทคีมที่ นักมทำกในกทำมจะใหข้กทำท เนธิดลถูกสทำวทคีที่มนักมทำกในกทำม คนคทำนทำอนันมคีชสืที่อกระฉตอนในเรสือที่ ง
ควทำมเสสืที่อมทรทำมททำงเพศของตน อธิสรทำเอลกห็กลทำยเปห็นเชตนนนัรนดข้วยในควทำมสททำสต อนฝตทำยวธิญญทำณ
ของเธอ (มคีหลนักฐทำนมทำกมทำยทคีที่บตงชคีรวทำต อธิสรทำเอลมคีควทำมผธิดในควทำมบทำปททำงเพศหลทำยอยตทำงของคน
คทำนทำอนันเชตนกนัน)
45 เจห้าเปห็นลยกสาวของแมยู่ของเจห้า ผยเห้ กลทยดสามทและบปตรของตน เจห้าเปห็นสาวคนกลางของ
พทที่และนห้องสาวของเจห้า ผยเห้ กลทยดชวังสามทและบปตรของตน แมยู่ของเจห้าเปห็นคนฮสิตไทตร์ พยู่อของเจห้า
เปห็นคนอาโมไรตร์ กลตทำวอยตทำงเจทำะจงแลข้ว คททำภทำษธิตนนัรนทคีที่ถถูกใชข้กลตทำวโทษอธิสรทำเอลกห็คสือวตทำ เธอชอบ
นอกใจสทำมคีและลถูกๆของเธอเหมสือนพคีที่สทำวสมนัยโบรทำณของเธอในคนฮธิตไทตรและคนอทำโมไรตรซถึที่ง
เปห็นคนคทำนทำอนัน อธิสรทำเอลจะถถูกกลตทำวหทำวตทำไมตแตกตตทำงจทำกคนเหลตทำนนัรน อยตทำงไรกห็ตทำมควทำม
สททำสต อนของอธิสรทำเอลเปห็นเรสืที่องฝตทำยวธิญญทำณโดยเฉพทำะในตนัณหทำไมตรถูข้อมที่ธิ ของพวกเขทำทคีที่มคีตตอรถูป
เคทำรพตตทำงๆ
46 และพทที่สาวของเจห้าคดือสะมาเรทย ผยอห้ ยยยู่กบวั บปตรสาวเหนดือเจห้าทางดห้านซห้าย และนห้องสาว
ของเจห้า ผยอห้ ยยทยู่ างดห้านขวาของเจห้า คดือโสโดมกวับลยกสาวของเธอ สะมทำเรคียนครหลวงของอทำณทำจนักร
ฝตทำยเหนสือประพฤตธิไมตสนัตยรซสืที่อฝตทำยวธิญญทำณแลข้ว (รวมถถึงทททำตนัวสททำสต อนททำงเพศดข้วย) โสโดมมคีชอสืที่
กระฉตอนในเรสืที่องควทำมเสสืที่อมทรทำมททำงศคีลธรรมซถึงที่ ปกครองอยถูทต คีที่นนนัที่ เยรถูซทำเลห็มไดข้กลทำยเปห็นผถูข้ทคีที่ไมต
แตกตตทำงกนัน เธอเรธิที่มมคีชสืที่อกระฉตอนในเรสือที่ งควทำมสททำสต อนฝตทำยวธิญญทำณของเธอและเปห็นเหมสือนนข้อง
สทำวคนหนถึงที่ ของนครอสืที่นๆทคีที่ชนัวที่ เหลตทำนคีร

47 ถนงกระนวันน เจห้ากห็ไมยู่ไดห้ดนาเนสินตามทางทวันงหลายของเขา หรดือกระทนาตามการอวันนยู่า
สะอสิดสะเอทยนของเขา แตยู่เพราะวยู่านวันที่ เปห็นเรดืที่องเลห็กนห้อยเกสินไปแลห้ว แลห้วเจห้ากห็ทรามกวยู่าพวกเขาใน
บรรดาวสิถททางของเจห้า เยรถูซทำเลห็มกห็แยตยงธิที่ กวตทำสะมทำเรคียหรสือโสโดม เยรถูซทำเลห็มไดข้กลทำยเปห็นผถูข้ทคีที่
เสสืที่อมทรทำมมทำกกวตทำพวกเขทำในควทำมสททำสต อนฝตทำยวธิญญทำณของเธอ
อสค 16:48-50

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เรามทชทวตสิ อยยยู่แนยู่ฉนวั ใด โสโดม

นห้องสาวของเจห้ากวับบปตรสาวของเขากห็มสิไดห้กระทนาอยยู่างททที่เจห้าและลยกสาวของเจห้าไดห้กระทนา ควทำม
บทำปของโสโดมเทคียบไมตไดข้เลยกนับควทำมบทำปของเยรถูซทำเลห็ม กทำรทททำผธิดศคีลธรรมของโสโดม (ตรง
นคีรถถูกกลตทำวถถึงในฐทำนะผถูข้ทคีที่รนักเพศตรงขข้ทำม) เทคียบไมตไดข้เลยกนับกทำรทททำผธิดศคีลธรรมฝตทำยวธิญญทำณของ
เยรถูซทำเลห็ม
49 ดยเถสิด นทที่แหละเปห็นความชวัที่วชห้าของโสโดมนห้องสาวของเจห้าคดือตวัวเธอและลยกสาวของเธอ
มทความจองหอง มทอาหารเหลดือรวับประทานและมทความสบายเกสิน ไมยู่ชยกนาลวังมดือคนยากจนและคน
ขวัดสน ควทำมบทำปของพวกผถูต้หญหิงแหตงโสโดมคสือ (1) ควทำมเยตอหยธิงที่ , (2) ควทำมฟรุข้งเฟข้อ, (3) ควทำม
เกคียจครข้ทำนซถึที่งนททำไปสถูตกทำรทททำผธิดศคีลธรรมและ (4) ควทำมใจจสืดใจดททำและควทำมททำรรุณตตอคนเหลตทำนนัรน
ทคีที่ยทำกจน
50 เขาหยสิที่งยโสและกระทนาสสิที่งนยู่าสะอสิดสะเอทยนตยู่อหนห้าเรา เพราะฉะนวันน เราจนงเอาเขาออก
ไปเสทยใหห้พนห้ ๆตามททที่เราเหห็นวยู่าดท ควทำมเยตอหยธิงที่ ในโสโดมในไมตชข้ทำกห็นททำไปสถูตสที่ งธิ นตทำสะอธิดสะเอคียน
อสืที่นๆทรุกรถูปแบบซถึที่งเปห็นทคีรที่ ถูข้จนักดคีในประวนัตธิศทำสตรร ดนังนนัรนพระเจข้ทำจถึงทรงกททำจนัดพวกเขทำออกไปเสคีย
ในฐทำนะนครหนถึที่ง
อสค 16:51

สะมาเรทยไมยู่ไดห้ทนาบาปถนงครนที่งของเจห้า แตยู่เจห้าไดห้ทวทการอวันนยู่า

สะอสิดสะเอทยนยสิงที่ กวยู่าเขาทวันงสอง และโดยการอวันนยู่าสะอสิดสะเอทยนทวันงสสินนททที่เจห้าทนานวันน กห็กระทนาใหห้พทที่
และนห้องสาวของเจห้าดยเหมดือนชอบธรรม สะมทำเรคียนครหลวงของอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือ (บนัดนคีรตก
เปห็นเชลยไปนทำนแลข้วโดยอนัสซคีเรคีย) มธิไดข้กระทททำบทำปไดข้ครถึงที่ หนถึที่งของเยรถูซทำเลห็ม ตรงกนันขข้ทำม

เยรถูซทำเลห็มไดข้ทวคีคถูณควทำมเสสืที่อมทรทำมตตทำงๆอนันนตทำสะอธิดสะเอคียนของพวกเขทำและทททำใหข้นครพคีที่สทำว
นข้องสทำวเหลตทำนคีรดถูเหมสือนไมตมคีควทำมผธิดเมสืที่อเทคียบกนันแลข้ว ควทำมบทำปของเยรถูซทำเลห็มตทที่ทำชข้ทำเหลสือเกธิน
อสค 16:52-55

เจห้าผยห้ซนที่งไดห้พสิพากษาพทที่และนห้องสาวของเจห้า จงทนรวับความอวับอาย

ขายหนห้าของเจห้าเองดห้วย เพราะบาปของเจห้าซนที่งเจห้าไดห้ทนานวันนนยู่าสะอสิดสะเอทยนยสิที่งกวยู่าเขาไปอทก เขา
จนงมทความชอบธรรมมากกวยู่าเจห้า เออ เจห้าจงฉงนสนเทยู่หร์ไปดห้วย และจงทนรวับความอวับอายขาย
หนห้าของเจห้า เพราะเจห้าไดห้กระทนาใหห้พทที่และนห้องสาวของเจห้าดยเหมดือนชอบธรรม นอกเหนสือจทำก
ควทำมตทที่ทำทรทำมฝตทำยวธิญญทำณและฝตทำยศคีลธรรมของเยรถูซทำเลห็มคสือกทำรเหห็นวตทำตนัวเองชอบธรรม พวก
เขทำไดข้วพธิ ทำกษรวธิจทำรณรสะมทำเรคียและโสโดมเพรทำะควทำมบทำปตตทำงๆของพวกเขทำ กระนนัรนพระเจข้ทำตรนัส
วตทำนครเหลตทำนนัรนชอบธรรมกวตทำเยรถูซทำเลห็ม พระเจข้ทำจถึงทรงเรคียกเยรถูซทำเลห็มใหข้หนข้ทำแดงเพรทำะควทำม
บทำปของเธอเองและเผชธิญกทำรลงโทษของมนัน เยรถูซทำเลห็มยนังมคีหนข้ทำมทำกลตทำวอคีกวตทำสะมทำเรคียและโส
โดมไดข้รนับตทำมทคีพที่ วกเขทำสมควรไดข้รนับแลข้ว
53 เมดืที่อเราจะใหห้เขากลวับสยสยู่ ภาพเดสิม ทวันงสภาพเดสิมของโสโดมและบปตรสาวและสภาพเดสิม
ของสะมาเรทยและบปตรสาว เรากห็จะใหห้เจห้ากลวับสยยู่สภาพเดสิมของเจห้าทยู่ามกลางเขาดห้วย ในทตทำมกลทำง
คททำพยทำกรณรอนนั ไมตผอต นปรนเรสือที่ งกทำรพธิพทำกษทำนนัรนกห็มคีคททำพยทำกรณรเรสือที่ งกทำรทททำใหข้กลนับสถูตสภทำพเดธิม
ในอนทำคต เมสืที่อโสโดมและสะมทำเรคียถถูกทททำใหข้กลนับสถูตสภทำพเดธิมสนักวนันหนถึที่ง เยรถูซทำเลห็มกห็จะเปห็นเชตน
นนัรนดข้วย นคีที่บอกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำสนักวนันหนถึงที่ โสโดมจะถถูกทททำใหข้กลนับสถูตสภทำพเดธิมโดยพระเจข้ทำ
สททำหรนับพวกเขทำและอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือ คททำพยทำกรณรนร คีอทำจถถูกทททำใหข้สททำเรห็จจรธิงหลนังจทำกกทำรเสดห็จ
กลนับมทำของพระครธิสตรในยรุคพนันปคี
54 เพดืที่อเจห้าจะทนรวับความอวับอายขายหนห้าของเจห้า และละอายสสิงที่ ททที่เจห้ากระทนาแลห้วทวันงสสินนใหห้
เปห็นการปลอบใจแกยู่เขา ถถึงกระนนัรนเยรถูซทำเลห็มจะแบกรนับกทำรพธิพทำกษทำเพรทำะควทำมบทำปอนันนตทำ
ละอทำยของมนัน จะวตทำไปแลข้วจะมคีกทำรปลอบใจแบบเศรข้ทำๆแกตสะมทำเรคียและโสโดมในกทำรเหห็น
เยรถูซทำเลห็มทคีที่ชนัวที่ ถถูกพธิพทำกษทำเหมสือนอยตทำงทคีพที่ วกเขทำโดน

55 เมดืที่อสยู่วนพทที่และนห้องสาวของเจห้า โสโดมกวับบปตรสาวของเธอจะไดห้กลวับสยยู่สภาวะเดสิมของ
ตน และสะมาเรทยกวับบปตรสาวของเธอจะกลวับสยสยู่ ภาวะเดสิมของตน สยู่วนเจห้าและบปตรสาวของเจห้า
จะกลวับไปยวังภาวะเดสิมของเจห้า อคีกครนัรงทคีกที่ ทำรทททำใหข้กลนับสถูตสภทำพเดธิมถถูกสนัญญทำสททำหรนับไมตเพคียง
เยรถูซทำเลห็มเทตทำนนัรน แตตสททำหรนับโสโดมและสะมทำเรคียดข้วย อคีกครนัรงทคีที่สที่ ธิงนคีรจะเกธิดขถึรนอยตทำงไมตตข้องสงสนัย
ในชตวงกทำรครอบครองในยรุคพนันปคีของพระครธิสตร
อสค 16:56-57

ในสมวัยททที่เจห้าเยยู่อหยสิที่งอยยยู่นวันน ปากของเจห้าไมยู่ไดห้กลยู่าวถนงโสโดมนห้อง

สาวของเจห้ามสิใชยู่หรดือ โสโดมชสืที่อกระฉตอนเหลสือเกธินในเรสืที่องควทำมบทำปและกทำรถถูกลงโทษของมนัน
จนเยรถูซทำเลห็มไมตลดตนัวลงมทำเอตยชสืที่อของมนัน กระนนัรนพวกเขทำกห็เปห็นคนบทำปหนนักยธิงที่ กวตทำซถึที่งสมควรไดข้
รนับกทำรลงโทษหนนักกวตทำ
57 คดือกยู่อนความชวัที่วรห้ายของเจห้าจะไดห้เผยออก เหมดือนเวลาททที่เจห้าเปห็นสสิที่งททที่นยู่าตนาหนสิแกยู่บปตร
สาวของซทเรทยและบรรดาผยห้ททที่อยยลยู่ ห้อมรอบเธอ คดือบปตรสาวของฟทลสิสเตทยผยห้ททที่อยยลยู่ ห้อมรอบซนงที่ ดยหมสิที่น
เจห้า เชตนเดคียวกนับหญธิงเลตนชถูคข้ นหนถึที่ง เยรถูซทำเลห็มปกปธิดควทำมบทำปของเธอ และเธอคธิดวตทำตนัวเองเปห็น
คนชอบธรรมในกทำรเพธิกเฉยควทำมบทำปของโสโดมและกทำรถถูกพธิพทำกษทำของมนัน จนกระทนนึ่งควทำม
บทำปของเยรถูซทำเลห็มถถูกประจทำนเมสืที่อเธอถถูกพธิพทำกษทำโดยพระเจข้ทำ เยรถูซทำเลห็มกห็ยธิมร เยทำะควทำมบทำปของ
ซคีเรคียและคนฟคีลธิสเตคียเชตนกนันรทำวกนับวตทำเธอเปห็นผถูข้ชอบธรรมมทำกกวตทำพวกเขทำ แตตบนัดนคีรประชทำชทำตธิ
เหลตทำนคีรจะดถูหมธิที่นกทำรเหห็นวตทำตนัวเองเปห็นคนชอบธรรมแบบหนข้ทำซสืที่อใจคดของเยรถูซทำเลห็ม
อสค 16:58-59

เจห้าตห้องรวับโทษความชวัที่วชห้าลามกของเจห้าและการอวันนยู่า

สะอสิดสะเอทยนของเจห้า พระเยโฮวาหร์ตรวัสดวังนทนแหละ เหมสือนกนับทคีที่นครชนัวที่ อสืนที่ ๆไดข้แบกรนับกทำรถถูก
พธิพทำกษทำของตน เยรถูซทำเลห็มกห็จะชดใชข้สททำหรนับควทำมมนักมทำกในกทำมและกทำรนตทำสะอธิดสะเอคียนตตทำงๆ
ฝตทำยวธิญญทำณของเธอตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำเชตนกนัน
59 เพราะองคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เราจะกระทนาแกยู่เจห้าอยยู่างททที่เจห้าไดห้กระทนา
แลห้วนวันน ผยห้ดยหมสิที่นคนาปฏสิญาณและหวักพวันธสวัญญา เหมสือนกนับทคีพที่ วกผถูข้หญธิงทคีที่หนักพนันธสนัญญทำแหตง
กทำรสมรสของตนตข้องถถูกพธิพทำกษทำ พระเจข้ทำกห็จะทรงจนัดกทำรกนับเยรถูซทำเลห็มทคีที่เลตนชถูข้ฝตทำยวธิญญทำณเชตน

กนัน พวกเขทำไดข้ดถูหมธิที่นคททำปฏธิญทำณนนัรนทคีที่พวกเขทำทททำไวข้กบนั พระเจข้ทำในกทำรเขข้ทำสถูตควทำมสนัมพนันธรแบบ
พนันธสนัญญทำหนถึที่งกนับพระองคร
อสค 16:60-61

ถนงกระนวันน เราจะระลนกถนงพวันธสวัญญาของเรา ซนงที่ เราทนาไวห้กวับเจห้าใน

สมวัยเมดืที่อเจห้ายวังสาวอยยยู่ และเราจะสถาปนาพวันธสวัญญานสิรนวั ดรร์ไวห้กวับเจห้า แมข้กทำรพธิพทำกษทำนนัรนจะมทำ
เพรทำะควทำมบทำปของเยรถูซทำเลห็ม พระเจข้ทำกห็ทรงสนัญญทำวตทำจะใหข้พวกเขทำกลนับคสืนสถูตกทำรอวยพรแหตง
พนันธสนัญญทำอนันเตห็มเปคียที่ มเหมสือนในสมนัยแรกๆแหตงประชทำชทำตธิอธิสรทำเอล นอกจทำกนคีร พนันธสนัญญทำ
นนัรนจะเปห็นพนันธสนัญญทำนธิรนันดรรดข้วย
61 แลห้วเจห้าจะระลนกถนงทางทวันงหลายของเจห้า และมทความละอาย เมดืที่อเจห้ารวับทวันงพทที่และนห้อง
สาวของเจห้า และเรามอบใหห้แกยู่เจห้าเปห็นบปตรสาว แตยู่ไมยู่ใชยู่ตามพวันธสวัญญาซนที่งทนาไวห้กวับเจห้า ในวนันนนัรน
อธิสรทำเอลจะระลถึกถถึงควทำมบทำปอนันเลวรข้ทำยของตนและละอทำย นอกจทำกนคีร ในวนันนนัรนพระเจข้ทำจะ
ประททำนกทำรกลนับคสืนสถูตสภทำพเดธิมของอธิสรทำเอลใหข้แกตสธิบตระกถูลฝตทำยเหนสือนนัรนรวมถถึงนครอสืที่นๆ
ดข้วย เชตน โสโดม เปห็นตข้น แตตฝตทำยหลนังจะเปห็นโดยอคีกพนันธสนัญญทำหนถึที่ง ไมตใชตพนันธสนัญญทำทคีที่ทรงทททำ
ไวข้กบนั อธิสรทำเอลโดยเฉพทำะ
อสค 16:62-63

เราจะสถาปนาพวันธสวัญญาของเราไวห้กวับเจห้า และเจห้าจะทราบวยู่าเรา

คดือพระเยโฮวาหร์ พระเจข้ทำทรงปฏธิญทำณวตทำจะสถทำปนทำพนันธสนัญญทำของพระองครกบนั อธิสรทำเอลอคีกครนัรง
ในวนันนนัรน และพวกเขทำจะรถูข้โดยไมตตข้องสงสนัยเลยวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำของพวกเขทำ
63 เพดืที่อเจห้าจะจนาไดห้และสนเทยู่หร์ และเพราะความละอายของเจห้า เจห้าจะไมยู่อห้าปากพยดอทก
เมดืที่อเราลบมลทสินบาปทปกสสิที่งททที่เจห้าไดห้กระทนามาแลห้ว องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทน " ในวนันนนัรน
อธิสรทำเอลจะระลถึกถถึงควทำมบทำปของตนและอนับอทำย นอกจทำกนคีรพวกเขทำจะไมตพยทำยทำมหทำเหตรุผลเขข้ทำ
ขข้ทำงตนัวเองตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำอคีก วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อพระเจข้ทำจะทรงรนับกทำรลบมลทธินบทำปตตอ
พวกเขทำและควทำมบทำปของพวกเขทำ
คททำทคีที่แปลเปห็น ลบมลทสินบาป (คาฟารศ์) เปห็นคททำทคีที่มกนั ถถูกแปลเปห็น 'กทำรลบมลทธิน' วนันนนัรนจะ
มทำแนตเมสือที่ อธิสรทำเอลจะถถูกทททำใหข้กลนับคสืนดคีกบนั พระเจข้ทำโดยสมบถูรณร นคีที่บอกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถถึง

พระรทำชกธิจทคีที่ลบมลทธินบทำปของพระเยซถูครธิสตรอนันนททำมทำซถึที่งกทำรยกบทำปทคีที่ไดข้ทททำไปแลข้วนนัร น ดถู โรม
3:25 สนักวนันหนถึงที่ ควทำมบทำปของอธิสรทำเอลจะอยถูภต ทำยใตข้พระโลหธิตทคีที่ถถูกทททำใหข้ไหลออกแลข้วของพระ
เยซถูครธิสตร
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 17: เนคืนั้อหาหลายสล่วนถถูกรวมอยถูล่ในบทนคีนั้ซนนึ่งรวมถนง (1) คกาอปุปมา
เรคืนึ่องนกอหินทรคีตวน ใหญล่สองตนวในขต้อ 1-10, (2) ผลลนพธศ์ตล่างๆของการกบฏของเศเดคคียาหศ์ในขต้อ
11-21 และพระสนญญาเรคืนึ่องพระเมสสหิยาหศ์ในขต้อ 22-24
อสค 17:1-2

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าวยู่า แหลตงทคีมที่ ทำจทำก

พระเจข้ทำของขข้อควทำมของเอเสเคคียลถถูกกลตทำวซทรทำอคีกครนัรง
2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงยกปรสิศนาและกลยู่าวเปห็นคนาอปปมาแกยู่วงศร์วานอสิสราเอล พระเจข้ทำ
ทรงสนังที่ ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรใหข้กลตทำวเรสืที่องเลตทำเปรคียบเทคียบทคีที่เปห็นปรธิศนทำและคททำอรุปมทำหนถึที่งแกต
ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลทคีที่เหลสืออยถูต (นนันที่ คสือ ยถูดทำหร)
อสค 17:3-6

วยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า มทนกอสินทรทมหนมาตวัว

หนนที่ง ปทกใหญยู่และขนปทกกห็ยาว มทขนมากมายหลายสท มายวังเลบานอนและจสิกยอดตห้นสนสทดารร์ สต วน
แรกของคททำอรุปมทำนคีรเรธิที่มตข้นดข้วยกทำรพรรณนทำถถึงนกอธินทรคีใหญตตนัวหนถึงที่ ซถึที่งมคีขนหลทำกสคีและเกทำะบน
ยอดตข้นสนสคีดทำรรทคีที่สถูงทคีที่สรุดในเลบทำนอน นกอธินทรคีตวนั นนัรนหทำใชตใครอสืที่นนอกจทำกเนบถูคนัดเนสซทำรร
4 มวันหวักยอดกสิที่งอยู่อนแลห้วกห็คาบไปยวังแผยู่นดสินพาณสิชยร์ และวางไวห้ในหวัวเมดืองของพยู่อคห้าทวันง
หลาย กทำรเดห็ดยอดอตอนเหลตทำนนัรนออกไปอทำจเปห็นเรสืที่องเลตทำเปรคียบเทคียบถถึงกทำรตกเปห็นเชลยของเยโฮ
ยทำคคีนและเหลตทำสมทำชธิกรทำชวงศรของเขทำ “แผตนดธินพทำณธิชยร” และ “หนัวเมสืองของพตอคข้ทำทนัรงหลทำย”
ยตอมหมทำยถถึงบทำบธิโลนเอง
5 แลห้วมวันกห็เอาเมลห็ดพดืชแหยู่งแผยู่นดสินไปปลยกไวห้ในททที่ดสินอปดม มวันเอาเมลห็ดไวห้ขห้างนนนามาก
หลาย ตวันงไวห้อยยู่างกวับกสิที่งตห้นหลสิว “เมลห็ดพสืชแหตงแผตนดธิน” นนัรนอทำจหมทำยถถึงคนหนถึงที่ จทำกยถูดทำหร เรสืที่อง

เลตทำเปรคียบเทคียบนคีรอทำจหมทำยถถึงเศเดคคียทำหรผถูข้ซถึที่งถถูกแตตงตนัรงใหข้นนังที่ บนบนัลลนังกรแหตงยถูดทำหรโดยเนบถูคนัด
เนสซทำรรหลนังจทำกกทำรตกเปห็นเชลยของเยโฮยทำคคีนแลข้ว ดนังนนัรนทคีที่ดนธิ อรุดมนนัรนคสือยถูดทำหร นทรทำมทำกหลทำย
อทำจเปห็นหมถูตชนตตทำงๆแหตงยถูดทำหร ทคีที่นนันที่ เศเดคคียทำหรถถูกแตตงตนัรงใหข้เปห็นกษนัตรธิยรแหตงยถูดทำหรดรุจตข้นหลธิวตข้น
หนถึที่ง
6 เมลห็ดกห็งอกขนนนมาและเตสิบโตขนนนเปห็นเถาองปยู่นเตทนย แผยู่แขนงไพศาล แขนงทวันงหลายของตห้น
นทนกห็ทอดมายวังตวัวนกอสินทรท และรากกห็ยวังคงอยยใยู่ ตห้มวัน เมลห็ดจนงบวังเกสิดเปห็นเถา แตกแขนงสาขาและ
ออกใบ ในปคีเหลตทำนนัรนแหตงกทำรครองรทำชยรของเศเดคคียทำหร มคีควทำมเจรธิญรรุตงเรสืองระดนับหนถึงที่ ในยถูดทำหร
แมข้ตกอยถูภต ทำยใตข้อทำณนัตธิของเนบถูคนัดเนสซทำรร เศเดคคียทำหรและอทำณทำจนักรของเขทำกห็มคีเสถคียรภทำพและ
เพลธิดเพลธินกนับควทำมเจรธิญในปคีเหลตทำนนัรน
อสค 17:7-8

แตยู่มทนกอสินทรทตวัวมหนมาอทกตวัวหนนที่ง มทปทกใหญยู่และมทขนมาก ดยเถสิด

องปยู่นเถานวันนชอนรากมาหานกอสินทรทตวัวนทน และแตกแขนงตรงมาททที่มวัน เพดืที่อใหห้มวันรดนนนาใหห้จากรยู่องททที่
ปลยกอยยนยู่ วันน ในคททำอรุปมทำทคีที่เปห็นเรสืที่องเลตทำเปรคียบเทคียบนคีร นกอธินทรคีใหญตอคีกตนัวถถูกพรรณนทำถถึง เถทำองรุตน
แหตงอทำณทำจนักรของเศเดคคียทำหรเรธิที่มทคีที่จะแสวงหทำกทำรเปห็นพนันธมธิตรกนับมนัน นกอธินทรคีตนัวทคีที่สองนคีรยอต ม
หมทำยถถึงฟทำโรหรโฮฟรทำ กษนัตรธิยรแหตงอคียธิปตรอยตทำงไมตตข้องสงสนัย แมข้เปห็นผถูข้ใตข้บนังคนับบนัญชทำคนหนถึงที่
ของบทำบธิโลน เศเดคคียทำหรกเห็ รธิที่มรต วมเปห็นพนันธมธิตรกนับอคียธิปตรแลข้ว โดยหวนังวตทำในฐทำนะพนันธมธิตรเขทำ
จะสทำมทำรถเหวคีที่ยงทธิรงแอกของบทำบธิโลนไดข้
8 นกไดห้ยห้ายมวันไปปลยกไวห้ในททที่ดสินดทใกลห้นนามากหลาย เพดืที่อใหห้แตกแขนงและบวังเกสิดผล และ
เปห็นเถาองปยู่นททที่มทเกทยรตสิ มนนในทคีที่นร คียอต มหมทำยถถึงเถทำองรุตนแหตงยถูดทำหรภทำยใตข้เศเดคคียทำหร เขทำถถูกแตตงตนัรง
เปห็นกษนัตรธิยรโดยเนบถูคนัดเนสซทำรรและบนัดนคีรเขทำกห็กทำท ลนังหวตทำนเมลห็ดพนันธรุรแหตงกทำรกตอกบฏตตอฝตทำยหลนัง
ในกทำรกบฏ ควทำมมนักใหญตใฝตสถูง ควทำมเยตอหยธิงที่ และกทำรเนรครุณ
อสค 17:9-10

เจห้าจงกลยู่าววยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เถานวันนจะ

เจรสิญขนนนไดห้หรดือ นกนวันน จะไมยู่ถอนรากมวันขนนน และเดห็ดผลเพดืที่อใหห้เถาเหทที่ยวแหห้งเสทยหรดือ เถานวันน กห็จะ
เหทที่ยวแหห้งไปตรงใบอยู่อนททที่งอกขนนนแลห้ว โดยไมยู่ตห้องอาศวัยอนานาจอวันยสิที่งใหญยู่หรดือประชาชนเปห็นอวัน

มากเพดืที่อถอนเถาออกจากรากของมวัน ในกทำรนททำเสนอเรสืที่องเลตทำเปรคียเทคียบนคีร พระเจข้ทำจถึงตรนัสถทำมวตทำ
มนันจะเจรธิญขถึรนไดข้หรสือ พระเจข้ทำทรงถทำมวตทำเนบถูคนัดเนสซทำรรจะไมตถอนรทำกอทำณทำจนักรมนักกบฏของ
เศเดคคียทำหรขร ถึนหรสือ โดยเหลสือไวข้แตตควทำมรกรข้ทำงวตทำงเปลตทำในควนันหลงของมนัน คททำตอบเหลตทำนนัรน
ชนัดเจนอยถูแต ลข้ว แนตนอนวตทำนนันที่ แหละคสือสธิที่งทคีที่เกธิดขถึรน
10 ดยเถสิด เมดืที่อมวันยห้ายไปปลยก เถานวันนกห็งอกงามดทหรดือ เมดืที่อลมทสิศตะววันออกพวัดถยกมวันเขห้า
มวันจะไมยู่เหทที่ยวแหห้งไปหรดือ มวันจะเหทที่ยวแหห้งไปถนงรยู่องททที่มวันเกสิดมานวันนไมยู่ใชยู่หรดือ" อคีกครนัรงทคีพที่ ระเจข้ทำ
ทรงถทำมวตทำกทำรกบฏของเศเดคคียทำหรตตอบทำบธิโลนจะเจรธิญขถึรนไดข้หรสือ คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยถูแต ลข้ว ลม
ตะวนันออกในยถูดทำหรมทำจทำกทะเลทรทำยอทำระเบคียใหญตซถึที่งอยถูทต ทำงทธิศตะวนันออกและเปห็นลมรข้อนและ
แหข้ง ดนังนนัรนเมสือที่ เนบถูคนัดเนสซทำรรลรุกขถึรนจทำกทธิศตะวนันออกเพสืที่อระงนับกทำรกบฏในเยรถูซทำเลห็มและยถูดทำหร
เยรถูซทำเลห็มและเศเดคคียทำหรจะเหคีที่ยวแหข้งไปอยตทำงสธิรนเชธิงในกทำรถถูกทททำลทำย
อสค 17:11-14

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าอทกวยู่า เนสืรอหทำอคีกสต วนทคีที่

ไดข้รนับกทำรดลใจจทำกพระเจข้ทำถถูกเกรธิที่นนททำดนังนคีร
12 "บวัดนทนจงกลยู่าวแกยู่วงศร์วานททที่มวักกบฏนวันน วยู่า ทยู่านทวันงหลายไมยู่ทราบหรดือวยู่า สสิที่งเหลยู่านทนมท
ความหมายวยู่ากระไร จงบอกเขาวยู่า ดยเถสิด กษวัตรสิยร์กรปงบาบสิโลนไดห้มายวังกรปงเยรยซาเลห็ม และกวาด
เอากษวัตรสิยแร์ ละเจห้านายทวันงหลายพามายวังกษวัตรสิยร์ททที่กรปงบาบสิโลน เกรงวตทำผถูข้ใดจะไมตเขข้ทำใจคททำอรุปมทำทคีที่
เปห็นเรสืที่องเลตทำเปรคียบเทคียบนนัรนทคีที่ถถูกนททำเสนอไปแลข้ว พระเจข้ทำทรงอธธิบทำยทคีละบรรทนัด เนบถูคนัดเนสซทำรร
ไดข้รรุกรทำนยถูดทำหรและถอดเยโฮยทำคธิมจทำกบนัลลนังกรและตทำมมทำดข้วยเยโฮยทำคคีน โดยสตงฝตทำยหลนังและ
พวกเจข้ทำนทำยของเขทำไปยนังบทำบธิโลน
13 และพระองคร์ไดห้ทรงเอาเชดืนอพระวงศร์ผห้หย นนที่งและทนาพวันธสวัญญากวับทยู่าน ผยนห้ วันนใหห้เขา
ปฏสิญาณตวัว คนสนาควัญๆของแผยู่นดสิน พระองคร์ไดห้กวาดตห้อนเอาไป จทำกนนัรนเนบถูคนัดเนสซทำรรกตห็ ร งนั
เศเดคคียทำหรผถูข้เปห็นลรุงของเยโฮยทำคคีนขถึรนบนบนัลลนังกรแหตงยถูดทำหร จทำกนนัรนฝตทำยหลนังกห็สทำบทำนวตทำจะจงรนัก
ภนักดคีตตอเนบถูคดนั เนสซทำรร ดถู 2 พงศทำวดทำร 36:13 เนบถูคนัดเนสซทำรรยงนั จนับตนัวคนสททำคนัญๆทนัรงในกทำร

ทหทำรและในธรุรกธิจไปยนังบทำบธิโลนดข้วยอทำจในฐทำนะตนัวประกนัน หรสือไมตพวกเขทำกห็ถถูกจนับตนัวไปเพสือที่
ทททำใหข้ยถูดทำหรอตอนแอลงเกรงวตทำมนันจะกบฏ
14 เพดืที่อวยู่าราชอาณาจวักรนวันนจะตนที่าตห้อย ยกตวัวขนนนอทกไมยู่ไดห้ และในการททที่รวักษาพวันธสวัญญา
ของพระองคร์จะคงยวัที่งยดืนอยยยู่ไดห้ เจตนทำของเนบถูคนัดเนสซทำรรกคห็ สือวตทำ ยถูดทำหรจะไดข้เปห็นเมสืองขถึรนตตอไป
โดยอยถูใต ตข้บนังคนับของบทำบธิโลนเหมสือนเดธิม เงสืที่อนไขพสืรนๆกห็คอสื วตทำเศเดคคียทำหรจะตข้องรนักษทำพนันธสนัญญทำ
พสืรนๆนคีร ในกทำรทททำเชตนนนัรนยถูดทำหรจะยนังที่ ยสืนอยถูต เงสืที่อนไขเหลตทำนคีรจถึงถสือวตทำพอประมทำณ ดนังนนัรนกทำรกบฏ
ของเศเดคคียทำหรตตอบทำบธิโลนจถึงถถูกมองวตทำเปห็นกทำรทรยศและกทำรปลรุกปนัที่นใหข้เกธิดควทำมไมตสงบ
อสค 17:15-18

แตยู่กษวัตรสิยไร์ ดห้กบฏตยู่อพระองคร์ โดยสยู่งราชทยตไปยวังอทยสิปตร์ ดห้วย

หววังวยู่าจะไดห้มห้าและกองทวัพใหญยู่โต กษวัตรสิยจร์ ะกระทนาสนาเรห็จหรดือ ผยทห้ ทที่กระทนาเชยู่นนทนจะหนทไปรอด
หรดือ ถห้าทยู่านหวักพวันธสวัญญายวังจะรอดพห้นไดห้อทกหรดือ พระเจข้ทำผตทำนผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรจถึงตรนัสชนัดเจน
ถถึงกทำรกบฏของเศเดคคียทำหร เขทำสต งพวกทถูตไปยนังอคียธิปตรโดยแสวงหทำพนันธมธิตรททำงทหทำรเพสือที่ กบฏตตอ
บทำบธิโลน พระเจข้ทำจถึงทรงถทำมอคีกครนัรงวตทำเศเดคคียทำหรจะเจรธิญขถึรนหรสือหนคีพนข้ ไปไดข้หรสือ ในกทำรหนักขข้อ
ตกลงของผถูข้ทคีที่ปกครองเขทำ พระเจข้ทำทรงถทำมวตทำเศเดคคียทำหรจะถถูกชตวยใหข้พนข้ ไดข้หรสือ คททำตอบตตอ
คททำถทำมเหลตทำนคีรทร นังสธิรนชนัดเจนอยถูแต ลข้ว
16 องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เรามทชทวตสิ อยยยู่แนยู่ฉนวั ใด ทยู่านจะตห้องตายทยู่ามกลางบาบสิ
โลน ในททที่ททที่กษวัตรสิยร์องคร์นนวัน ประทวับอยยยู่ คดือกษวัตรสิยผร์ ห้ไย ดห้ทรงตวันงทยู่านใหห้เปห็นกษวัตรสิยร์ และทยู่านไดห้ด ย
หมสิที่นคนาปฏสิญาณตยู่อพระองคร์ และไดห้หวักพวันธสวัญญาททที่ทนาไวห้กวับพระองคร์ พระเจข้ทำทรงปฏธิญทำณโดย
พระองครเองวตทำจนักรวรรดธิบทำบธิโลนซถึงที่ เศเดคคียทำหรไดข้กบฏตตอและไดข้ละเมธิดขข้อตกลงของตนทคีที่ทททำดข้วย
นนัรนคสือสถทำนทคีที่ๆเขทำจะตทำย
17 ฟาโรหร์ประกอบดห้วยกองทวัพอวันใหญยู่โตและผยคห้ นมากมายจะไมยู่ชยู่วยทยู่านผยห้นนวัน ในการ
สงคราม ในเมดืที่อเขากยู่อเชสิงเทสินและกยู่อกนาแพงลห้อมเพดืที่อจะขจวัดคนเปห็นอวันมากเสทย กษนัตรธิยรแหตง
อคียธิปตรแมข้อทำจเหห็นใจเศเดคคียทำหรและเปห็นปฏธิปนักษรตตอบทำบธิโลน กห็จะไมตสทำมทำรถชตวยเศเดคคียทำหรใหข้พนข้
ในสงครทำมทคีที่จะมทำนนัรนไดข้ เมสือที่ กองทนัพบทำบธิโลนกตอเชธิงเทธินและกททำแพงลข้อมกรรุงเยรถูซทำเลห็ม เสข้นสทำย

ทคีที่สรข้ทำงไวข้กบนั อคียธิปตรจะลข้มเหลวไป พวกเขทำจะไมตขดนั ขวทำงบทำบธิโลนจทำกกทำรฆตทำฟนันคนยธิวเสคีย
มทำกมทำย
18 เพราะเหตปทยู่านดยหมสิที่นคนาปฏสิญาณและหวักพวันธสวัญญา และดยเถสิด เพราะทยู่านปฏสิญาณ
ตวัวและยวังกระทนาสสิที่งทวันงปวงเหลยู่านทน ทยู่านจนงจะหนทไปใหห้พห้นไมยู่ไดห้ สธิที่งทคีที่ทททำใหข้เนบถูคนัดเนสซทำรร
เดสือดดทำลกห็คสือวตทำเศเดคคียทำหรปกครองโดยกทำรอนรุญทำตของบทำบธิโลน เศเดคคียทำหรไดข้ทททำขข้อตกลงหนถึงที่
กนับเนบถูคนัดเนสซทำรรเพสืที่อทคีจที่ ะอยถูใต ตข้บนังคนับบนัญชทำเขทำ เมสืที่อเศเดคคียทำหรหนักขข้อตกลงนนัรนอยตทำงโจตงแจข้ง เขทำ
กห็แสดงกทำรดถูหมธิที่นตตอเนบถูคนัดเนสซทำรร เมสือที่ รถูสข้ ถึกเดสือดดทำลเพรทำะกทำรทรยศเชตนนนัรน เนบถูคนัดเนสซทำรร
จถึงตนัรงใจวตทำเจข้ทำประเทศรทำชทคีที่มนักทรยศผถูข้นร คีจะหนคีไมตพข้น ดนังทคีที่เหตรุกทำรณรตตทำงๆจะพธิสถูจนรใหข้เหห็น เขทำ
หนคีไมตพข้นจรธิงๆ
อสค 17:19-21

เพราะฉะนวันนองคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เรามทชทวสิตอยยยู่

ฉวันใด เพราะคนาปฏสิญาณตยู่อเราททที่เขาดยหมสิที่นและพวันธสวัญญาของเราททที่เขาหวักเสทย เราจะตอบสนอง
ใหห้ตกเหนดือศทรษะของทยู่านผยห้นวันน เมสืที่อเศเดคคียทำหรถถูกตนัรงใหข้เปห็นกษนัตรธิยโร ดยเนบถูคดนั เนสซทำรร เขทำกห็
ปฏธิญทำณในพระนทำมของพระเจข้ทำวตทำจะปฏธิบนัตธิตทำมเงสืที่อนไขตตทำงๆของขข้อตกลงนนัรน ดถู 2 พงศทำวดทำร
36:13 บนัดนคีรเมสืที่อเศเดคคียทำหรไดข้หนักขข้อตกลงนนัรนอยตทำงโจตงแจข้ง เขทำจถึงดถูหมธิที่นคททำปฏธิญทำณทคีที่เขทำไดข้ใหข้ไวข้
ในพระนทำมของพระเจข้ทำและขข้อตกลงทคีที่เขทำไดข้ทททำไวข้กบนั พระเจข้ทำดข้วย พระเยโฮวทำหรจถึงทรงปฏธิญทำณ
วตทำเศเดคคียทำหรจะถถูกลงโทษเพรทำะขข้อตกลงทคีที่ถถูกหนักนนัรน
20 เราจะกางขยู่ายของเราคลปมเขา และเขาจะตสิดกวับของเรา และเราจะนนาเขาเขห้าไปในบาบสิ
โลน และพสิจารณาพสิพากษาเขาททที่นวัที่นในเรดืที่องการละเมสิดททที่เขาไดห้ละเมสิดตยู่อเรา พระเจข้ทำเองทรง
ปฏธิญทำณวตทำจะทททำใหข้เศเดคคียทำหรตธิดกนับและนททำเขทำมทำยนังบทำบธิโลน ทคีที่นนันที่ กษนัตรธิยรยวธิ ทคีที่หนข้ทำไมตอทำยผถูข้นร จคี ะ
ตข้องใหข้กทำรเกคีที่ยวกนับกทำรทรยศของเขทำ - ทนัรงตตอพระเจข้ทำและเนบถูคนัดเนสซทำรร
21 และบรรดาผยห้ลทนภยวั กวับกองทวัพทวันงสสินนของเขานวันนจะลห้มลงดห้วยดาบ และผยทห้ ทที่เหลดืออยยยู่จะ
กระจายไปตามลมทปกทสิศานปทสิศ และเจห้าจะรยห้วยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ททที่ไดห้ลวัที่นวาจาไวห้แลห้ว " คนเหลตทำ
นนัรนทคีพที่ ยทำยทำมหนคีจทำกเยรถูซทำเลห็มไปพรข้อมกนับเศเดคคียทำหรในฐทำนะผถูข้หลบหนคีจทำกเนบถูคนัดเนสซทำรรจะ

ถถูกจนับและถถูกประหทำรชคีวธิต คนทคีที่เหลสือจะถถูกกระจนัดกระจทำยไปทนัวที่ แผตนดธินโลก ดถู เยเรมคียร 52:7
พวกเขทำจะไดข้รบนั บทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำและพระวจนะของพระองคร
จะตข้องไมตถถูกทธิรงขวข้ทำงเลย
อสค 17:22-24

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า "เราเองจะเอาแขนงจาก

ยอดสย งของตห้นสนสทดารร์และปลยกไวห้ เราจะหวักกสิที่งอยู่อนของมวันออกเสทย และเราเองจะปลยกมวันไวห้
บนภยเขายอดสย ง ครทำวนคีรคททำพยทำกรณรนร คีดททำเนธินตทำมแบบของเรสืที่องเลตทำเปรคียบเทคียบนนัรนในตอนตข้นของ
บทนคีร อยตทำงไรกห็ตทำม บรธิบทกห็กลตทำวชนัดเจนถถึงพระมหทำกษนัตรธิยรทคีที่จะเสดห็จมทำองครหนถึงที่ ซถึที่งจะยธิงที่ ใหญต
กวตทำกษนัตรธิยรทรนังปวง แนตนอนวตทำคททำพยทำกรณรนร คีกลตทำวถถึงพระเมสสธิยทำหร หนถึงที่ ในชสืที่อเรคียกเหลตทำนนัรนอนัน
เปห็นเอกลนักษณรของพระองครคสือ พระอนังกถูร (กธิที่ง) ดถู เศคทำรธิยทำหร 3:8, 6:12; อธิสยทำหร 11:1, 4:2 และ
เยเรมคียร 23:5, 33:15 สนักวนันหนถึที่งพระองครจะทรงครองบนัลลนังกรบนภถูเขทำศธิโยน ตข้นสนสคีดทำรรทคีที่สงถู นนัรน
อทำจหมทำยถถึงดทำวธิดและเชสืรอพระวงศรของเขทำ สนักวนันหนถึที่งพระอนังกถูร (กธิที่ง) จะเสดห็จมทำจทำกเขทำซถึที่งจะถถูก
ปลถูกบนภถูเขทำศธิโยน
23 เราจะปลยกมวันไวห้บนภยเขาสย งของอสิสราเอล เพดืที่อจะแตกกสิที่งและบวังเกสิดผล และเปห็นตห้น
สนสทดารร์ททที่มทเกทยรตสิ และนกทปกชนสิดจะมาอาศวัยอยยยู่ใตห้มวัน นกทปกอยยู่างจะมาทนารวังอยยยู่ททที่รยู่มกสิที่งของมวัน
สนักวนันหนถึงที่ พระเยซถูครธิสตรจะทรงปกครองแผตนดธินโลกจทำกเยรถูซทำเลห็ม ประชทำชทำตธิทรนังปวงจะอยถูใต ตข้
รต มเงทำแหตงกทำรครอบครองของพระเยซถูครธิสตรในอทำณทำจนักรของพระองคร
24 และตห้นไมห้ทปกตห้นในทปยู่งจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์กระทนาตห้นไมห้สย งใหห้ตนที่าลง และ
กระทนาตห้นไมห้ตนที่าใหห้สยงขนนน ทนาตห้นไมห้เขทยวใหห้แหห้งไป และทนาตห้นไมห้แหห้งใหห้งามสดชดืที่น เราคดือพระเย
โฮวาหร์ไดห้ลวัที่นวาจาแลห้ว เราไดห้กระทนาเชยู่นนวันน" ระบบโลกถถูกแสดงเปห็นภทำพเลห็งในบทำบธิโลน เมสืที่อ
พระเยซถูครธิสตรเสดห็จกลนับมทำเพสืที่อปกครองและครอบครอง ตข้นไมข้สถูงแหตงระบบโลกจะถถูกโคตนลง
และพระเยซถูครธิสตรผถูข้ทรงมคีใจอตอนสรุภทำพและถตอมใจจะทรงถสืออททำนทำจครอบครองโลก ประชทำชทำตธิ
ทนัรงปวงจะทรทำบ พระองครผถูข้ทรงถถูกปฏธิเสธ (ตข้นไมข้แหข้งนนัรน) จะทรงถถูกยกชถูจนถถึงขนทำดทคีวที่ ทำต ทรุกหนัว

เขตทำจะครุกกรทำบลงและทรุกลธิรนจะรนับสทำรภทำพวตทำพระเยซถูครธิสตรทรงเปห็นองครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำเพสืที่อถวทำย
สงตทำรทำศคีแดตพระเจข้ทำพระบธิดทำ
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 18: คกาอปุปมาอคีกเรคืนึ่องถถูกนกาเสนอ: นนนึ่นคคือเรคืนึ่องขององปุล่นเปรคียนั้ ว ใน
ขต้อ 1-20 พระเจต้าตรนสชนดเจนวล่าพระองคศ์ไมล่ทรงเหป็นแกล่หนต้าผถูต้ใดเลย ในขต้อ 21-29 พระเจต้าทรง
ปฏหิญาณวล่าจะถถูกพหิสถูจนศ์วล่าชอบธรรมแลต้วในการพหิพากษาของพระองคศ์ และในขต้อ 30-32 คคือคกา
เชหิญชวนอนนเปคีนึ่ยมกรปุณาโดยพระเจต้าใหต้มาสถูล่การกลนบใจใหมล่
อสค 18:1-4

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าอทกวยู่า บทนคีรพรรณนทำอคีก

ครนัรงถถึงแหลตงทคีที่มทำจทำกพระเจข้ทำของมนัน
2 "เจห้าทวันงหลายมทเจตนาอยยู่างไรในการกลยู่าวสป ภาษสิตขห้อนทนอนวั เกทที่ยวกวับแผยู่นดสินอสิสราเอลวยู่า
`บสิดารวับประทานองปยู่นเปรทนยวและบปตรกห็เขห็ดฟวัน' สรุภทำษธิตหนถึที่งถถูกกลตทำวทตทำมกลทำงพวกยธิวทคีที่ตกเปห็น
เชลยในบทำบธิโลนเกคีที่ยวกนับพคีที่นข้องของพวกเขทำทคีที่ยงนั อยถูใต นยถูดทำหร คนชนัวที่ อทำยรุทคีที่อตอนกวตทำของอธิสรทำเอล
(นนันที่ คสือ ยถูดทำหร) กททำลนังทนทรุกขรกบนั ผลทคีที่ตทำมมทำตตทำงๆแหตงควทำมบทำปของเหลตทำบธิดทำของพวกเขทำ
เพรทำะควทำมบทำปอนันขมขสืที่นของคนในชนัวที่ อทำยรุเยโฮยทำคธิมและเยโฮยทำคคีน คนรรุตนหลนังจถึงตกเปห็นเชลย
ฟนันของพวกเขทำจถึงเขห็ด ดนังนนัรนพระเจข้ทำจถึงทรงไตตสวนพวกเขทำเรสืที่องคททำสรุภทำษธิตอนันขมขสืที่นนคีร
3 องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เรามทชทวสิตอยยแยู่ นยู่ฉนวั ใด เจห้าทวันงหลายจะไมยู่มทโอกาสใชห้
สป ภาษสิตนทนอทกในอสิสราเอล พระเจข้ทำซถึที่งทรงปฏธิญทำณโดยพระองครเองทรงประกทำศวตทำอธิสรทำเอลจะไมตมคี
โอกทำสไดข้ใชข้สรุภทำษธิตนนัรนอคีกตตอไป ควทำมจรธิงกห็คสือวตทำคนรรุตนทคีที่ตกเปห็นเชลยไดข้พธิสถูจนรแลข้ววตทำชนัวที่ พอๆ
กนับคนรรุตนกตอนหนข้ทำทคีที่ไดข้ยนัวที่ ยรุใหข้ตนัวเองถถูกกวทำดตข้อนเปห็นเชลย อธิสรทำเอลทคีที่ตกเปห็นเชลยจะไมต
สทำมทำรถโทษบรรพบรุรษรุ ของตนสททำหรนับควทำมทรุกขรยทำกของตนไดข้อคีกตตอไป
4 ดยเถสิด ชทวสิตทวันงสสินนเปห็นของเรา ชทวสิตของบสิดาเปห็นของเราฉวันใด ชทวตสิ ของบปตรชายกห็เปห็น
ของเราฉวันนวันน ชทวสิตใดทนาบาปกห็จะตาย ควทำมจรธิงอนันลถึกซถึรงหลทำยประกทำรถถูกกลตทำวถถึงตรงนคีร (1)

ดวงวธิญญทำณทรุกดวงเปห็นของพระเจข้ทำ พวกมนันเปห็นของพระองครและพระองครสทำมทำรถจนัดกทำรกนับ
พวกมนันไดข้ตทำมชอบพระทนัยของพระองครเอง (2) ดวงวธิญญทำณของพวกยธิวทคีที่มนักกบฏของคนรรุตน
กตอนหนข้ทำเปห็นของพระเจข้ทำ เชตนเดคียวกนัน ดวงวธิญญทำณของเหลตทำบรุตรชทำยของพวกเขทำกห็เปห็นของ
พระองคร ทนัรงสธิรนเปห็นของพระเจข้ทำ (3) ดวงวธิญญทำณนนัรน (นนันที่ คสือ คนๆนนัรน) ทคีที่จงใจทททำบทำปตตอไปจะ
ตทำย กทำรประยรุกตรใชข้ในทนันทคีของบรธิบทนคีรกลตทำวถถึงพวกยธิวทคีที่มกนั กบฏ ทนัรงคนเหลตทำนนัรนทคีที่ยงนั อยถูใต น
เยรถูซทำเลห็มและคนเหลตทำนนัรนทคีที่ตกเปห็นเชลยอยถูใต นบทำบธิโลน กทำรประยรุกตรใชข้แบบกวข้ทำงกวตทำกห็ชนัดเจน
ดข้วย คตทำจข้ทำงของควทำมบทำปคสือควทำมตทำย ควทำมบทำปเมสือที่ มนันถถูกทททำเสรห็จแลข้วยตอมนททำควทำมตทำยออกมทำ
คนบทำปทรุกคนยตอมตทำย คนเหลตทำนนัรนทคีที่ไมตมพคี ระครธิสตรจะเผชธิญควทำมตทำยครนัรงทคีที่สอง
อสค 18:5

แตยู่ถห้าคนใดชอบธรรมและกระทนาความยปตสิธรรมและความชอบ

ธรรม ตรงกนันขข้ทำม พวกยธิวเหลตทำนนัรนทคีที่ทททำสธิที่งทคีที่ถถูกตข้องตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำในควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระ
รทำชบนัญญนัตธิของพระองครจะมคีชคีวธิตอยถูดต นังทคีที่ไดข้กลตทำวไวข้แลข้วในขข้อ 9 หลนักกทำรนคีรมธิใชตวทำต กทำรทททำสธิที่งทคีที่ถถูก
ตข้องยตอมนททำไปสถูตชคีวธิตนธิรนันดรร แทนทคีที่จะเปห็นเชตนนนัรน จรุดสนใจหลนักตรงนคีรคสือชนัวที่ ครทำว ยธิวเหลตทำนนัรน
(ไมตวทำต จะยนังอยถูใต นเยรถูซทำเลห็มหรสือตกเปห็นเชลยแลข้วในบทำบธิโลนกห็ตทำม) ทคียที่ อมจนัดระเบคียบชคีวธิตของ
ตนโดยพระวจนะของพระเจข้ทำและทททำสธิที่งทคีที่ถถูกตข้องในฐทำนะหลนักกทำรททำงศคีลธรรมอยตทำงหนถึที่งจะไมต
ถถูกฆตทำตทำย พวกเขทำจะไดข้รนับอนรุญทำตใหข้มคีชคีวธิตอยถูต พวกเขทำจะกลทำยเปห็นคนสต วนทคีที่เหลสือทคีที่ชอบธรรม
แหตงอธิสรทำเอลซถึที่งโดยพวกเขทำพระเจข้ทำจะทรงทททำใหข้ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลคงอยถูสต สืบไป นอกจทำกนคีร
พวกยธิวทคีที่ชอบธรรมในเยรถูซทำเลห็มแมข้มจคี ททำนวนนข้อยสนักเทตทำใดกห็จะไมตถถูกฆตทำตทำยเชตนกนัน
อสค 18:6-9

ถห้าคนนวันนมสิไดห้รวับประทานททที่บนภยเขาหรดือเงยหนห้าขนนนนมวัสการรย ป

เคารพแหยู่งวงศร์วานอสิสราเอล มสิไดห้กระทนาใหห้ภรรยาของเพดืที่อนบห้านมลทสิน หรดือเขห้าใกลห้ผหห้ย ญสิงใน
เวลาททที่เธอมทมลทสินประจนาเดดือน พระเจข้ทำผตทำนททำงผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรจถึงทรงนททำเสนอคททำสนังที่ ตตทำงๆดข้ทำน
ศคีลธรรมและจรธิยธรรมแหตงควทำมชอบธรรมสททำหรนับยธิวเหลตทำนนัรน โดยเฉพทำะคนเหลตทำนนัรนทคีที่ตกเปห็น
เชลย (เชตนเดคียวกนับคนเหลตทำนนัรนทคีที่ยงนั อยถูใต นเยรถูซทำเลห็มดข้วย) รทำยกทำรขข้อหข้ทำมตตทำงๆจถึงถถูกเรธิที่มตข้น (1)
กทำรรนับประททำนบนยอดภถูเขทำหมทำยถถึงกทำรกรทำบไหวข้รถูปเคทำรพดนังทคีที่หมทำยเหตรุไวข้ เครสือที่ งสนัตวบถูชทำ
ตตทำงๆถถูกถวทำยแดตบรรดทำรถูปเคทำรพและผถูข้คนกห็กธินเนสืรอนนัรน (2) กทำรทททำใหข้ภรรยทำของเพสืที่อนบข้ทำนเปห็น

มลทธินหมทำยถถึงกทำรเลตนชถูข้และขข้อหข้ทำมมธิใหข้กระทททำเชตนนนัรนกห็ปรทำกฏชนัดเจน (3) กทำรเขข้ทำใกลข้หญธิงทคีที่มคี
ประจททำเดสือนหมทำยถถึงกทำรมคีเพศสนัมพนันธรกบนั ผถูข้หญธิงทคีที่ไมตบรธิสรุทธธิธ
คททำทคีที่แปลเปห็น มทมลทสินประจนาเดดือน (นหิดดาหศ์) จรธิงๆแลข้วหมทำยถถึงควทำมไมตบรธิสรุทธธิธ โดยใน
กรณคีนร คีคอสื หญธิงคนหนถึที่งทคีที่ไมตบรธิสรุทธธิธ ควทำมคธิดทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็อทำจหมทำยถถึงกทำรลตวงประเวณคีกบนั
หญธิงโสเภณคีคนหนถึงที่ กทำรมคีเพศสนัมพนันธรในระหวตทำงกทำรมคีประจททำเดสือนถถูกหข้ทำมมธิใหข้กระทททำอยตทำง
แนตนอนโดยพระรทำชบนัญญนัตขธิ องเลวคี แตตแนตนอนวตทำไมตอยถูใต นระดนับเดคียวกนับกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพ
กทำรเลตนชถูข้ หรสือควทำมบทำปตตทำงๆทคีที่ถถูกเอตยถถึงขข้ทำงลตทำง ควทำมคธิดทคีที่นตทำจะใชตตรงนคีรกคห็ สือ หญธิงทคีที่ไมต
บรธิสรุทธธิธในดข้ทำนศคีลธรรม
7 มสิไดห้บบท บวังควับผยห้หนนงที่ ผยห้ใด แตยู่คนดื ของประกวันใหห้แกยู่ล ยกหนทน ไมยู่เคยใชห้ความรปนแรงปลห้นผยให้ ด
ใหห้อาหารของเขาแกยู่ผทห้ย ทที่หสิว และใหห้เสดือน ผห้าคลปมกายททที่เปลดือย ควทำมบทำปถนัดๆไปไดข้แกต (4) กทำรขทำด
ซถึที่งควทำมสนัตยรสรุจรธิตและ (5) กทำรขทำดซถึที่งควทำมเหห็นอกเหห็นใจ กทำรบคีบบนังคนับผถูข้อนสืที่ ในบรธิบทนคีรอทำจ
หมทำยถถึงกทำรเอทำเปรคียบพวกเขทำในททำงกทำรเงธิน กทำรคสืนของประกนันคสือ กทำรจตทำยคสืนสธิที่งทคีคที่ นๆหนถึที่ง
ไดข้ใหข้ไวข้ในฐทำนะเปห็นของคทรทำประกนัน เชตนเดคียวกนันกทำรปลข้นผถูข้ใดโดยใชข้ควทำมรรุนแรงยตอมหมทำยถถึง
กทำรจถูตโจมหรสือกทำรปลข้นโดยใชข้อทำวรุธ ทนัรงหมดนคีรเปห็นกทำรละเมธิดควทำมชอบธรรม นอกจทำกนคีร กทำรเพธิก
เฉยคนเหลตทำนนัรนทคีขที่ นัดสนกห็เปห็นควทำมบทำปดข้วย ดนังนนัรนผถูข้ใดทคีที่ชอบธรรมอยตทำงแทข้จรธิงจะใหข้อทำหทำรผถูข้ทคีที่
หธิวและใหข้เสสืรอผข้ทำคนทคีที่ขนัดสน
8 มสิไดห้ใหห้เขายดืมเพดืที่อหาดอกเบทยน หรดือมสิไดห้รวับเงสินเพสิที่มหดมดือไวห้ ไดห้ถอนมดือจากความชวัที่วชห้า
กระทนาความยปตสิธรรมอวันแทห้จรสิงระหวยู่างมนปษยร์กบวั มนปษยร์ดห้วยกวัน รถูปแบบอสืนที่ ๆของควทำมไมต
ซสืที่อตรงททำงกทำรเงธินถถูกหมทำยเหตรุไวข้ (6) กทำรหทำดอกเบคีรยคสือกทำรคธิดดอกเบคีรยตตอพคีนที่ ข้องชทำวยธิวคนหนถึที่ง
ซถึที่งถถูกหข้ทำมมธิใหข้กระทททำโดยพระรทำชบนัญญนัตธิของโมเสส ควทำมไมตซสืที่อตรงรถูปแบบอสืนที่ ๆถถูกเรคียกวตทำ
เปห็น (7) ควทำมชนัวที่ ชข้ทำ ตรงกนันขข้ทำม คนทคีที่ชอบธรรมจะอททำนวยกทำรพธิพทำกษทำทคีที่แทข้จรธิง นนันที่ คสือเขทำจะใหข้
เกคียรตธิขข้อตกลงตตทำงๆของเขทำและรนักษทำคททำพถูดของเขทำ

9 ดนาเนสินตามกฎเกณฑร์ของเรา และระววังททที่จะกระทนาตามคนาตวัดสสินของเรา ไดห้ประพฤตสิ
อยยู่างถยกตห้อง คนนวันนเปห็นคนชอบธรรม เขาจะมทชทวสิตดนารงอยยแยู่ นยู่ องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัส
ดวังนทนแหละ
คนชอบธรรมทคีที่ถถูกพรรณนทำถถึงในขข้อ 5 คสือผถูข้ทคีที่ยอมดททำเนธินในบนัญญนัตธิตตทำงๆของพระเจข้ทำทนัรง
ในดข้ทำนพธิธคีและดข้ทำนพลเมสืองรวมถถึงฝตทำยวธิญญทำณดข้วย คททำทคีที่แปลเปห็น อยยู่างถยกตห้อง (เอเมธ) มนักถถูก
แปลเปห็น ‘ควทำมจรธิง’ ควทำมคธิดทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือคนหนถึงที่ ทคีที่เปคีที่ยมดข้วยควทำมจรธิง – ซสืที่อตรง ในกทำร
ดททำเนธินชคีวธิตแตตละวนัน พระเจข้ทำทรงพธิจทำรณทำวตทำบรุคคลเชตนนนัรนเปห็นคนชอบธรรม อคีกครนัรงทคีที่นคีที่ไมตไดข้
หมทำยถถึงกทำรถถูกนนับวตทำเปห็นผถูข้ชอบธรรมฝตทำยวธิญญทำณ ตรงกนันขข้ทำมบรธิบทนคีรกลตทำวถถึงกทำรดททำเนธินชคีวธิตทคีที่
ถถูกตข้องโดยพวกยธิวทคีที่ตกเปห็นเชลย พวกเขทำจะถถูกละเวข้นเสคียจทำกกทำรพธิพทำกษทำแหตงควทำมตทำยซถึที่งไดข้
ตกใสต พวกยธิวทคีมที่ นักกบฏจททำนวนมทำกเหลสือเกธิน มนันเปห็นเชตนนนัรนอยตทำงแนตนอนสททำหรนับดทำเนคียล อทำซทำรธิ
ยทำหร ฮทำนนันยทำหรและมธิชทำเอล (ชนัดรนัค เมชทำคและอทำเบดเนโก) ผถูข้ซถึที่งเปห็นคนสมนัยเดคียวกนับเอเสเคคียล
มนันจะเปห็นเชตนนนัรนดข้วยกนับเอสเธอรรและโมรเดคนัยเชตนเดคียวกนับเอสรทำและเนหะมคียร เชตนเดคียวกนัน
พวกยธิวทคีที่ชอบธรรมทคีที่ยงนั อยถูใต นเยรถูซทำเลห็มจะไดข้รนับกทำรละเวข้นควทำมเจห็บปวดแหตงควทำมตทำยซถึที่งจะมทำ
สถูตคนสตวนใหญตแหตงนครทคีที่ชวนั ที่ รข้ทำยนนัรน
อสค 18:10-13

ถห้าเขามทบปตรชายเปห็นโจร ผยกห้ ระทนาใหห้โลหสิตตก ผยห้ไดห้กระทนาสสิที่งเหลยู่า

นทนสสิที่งเดทยวแกยู่พทที่นห้อง อยตทำงไรกห็ตทำม ถข้ทำแมข้แตตคนเทคีที่ยงธรรมคนหนถึงที่ มคีบรุตรชทำยคนหนถึงที่ ทคีที่เปห็นโจร
หรสือฆทำตกร หรสือทคีที่ทททำควทำมบทำปเหลตทำนนัรนทคีที่ถถูกกลตทำวถถึงขข้ทำงบน เขทำกห็จะตทำยในควทำมบทำปตตทำงๆของ
ตน ดถู ขข้อ 13 อคีกครนัรงทคีที่นคีที่ไมตไดข้หมทำยถถึงควทำมพธินทำศชนัวที่ นธิรนนั ดรรโดยตรง แทนทคีจที่ ะเปห็นเชตนนนัรน
พระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำพวกยธิวชนัวที่ ทคีที่ตกเปห็นเชลยจะเผชธิญกทำรลงโทษประหทำรชคีวธิตเพรทำะควทำมบทำป
ตตทำงๆของพวกเขทำ
11 ผยห้มสิไดห้กระทนาตามหนห้าททที่เหลยู่านทน แตยู่รบวั ประทานบนภยเขา กระทนาใหห้ภรรยาของเพดืที่อน
บห้านมลทสิน ถข้ทำบรุตรชทำยทคีที่เกเรคนหนถึที่งเพธิกเฉยควทำมสนัตยรสรุจรธิตของบธิดทำตนโดยทททำกทำรนนับถสือรถูป
เคทำรพหรสือเลตนชถูข้ เขทำกห็จะตข้องรนับผธิดชอบ

12 กดขทที่คนจนและคนขวัดสน ไดห้ใชห้ความรปนแรงแยยู่งชสิงเอาของผยห้อดืที่นไป ไมยู่ยอมคดืนของ
ประกวัน แหงนตาขนนนนมวัสการรยปเคารพ และกระทนาการอวันนยู่าสะอสิดสะเอทยน ถข้ทำบรุตรชทำยของคน
ชอบธรรมคนหนถึงที่ เปห็นคนคดโกง ชอบใชข้ควทำมรรุนแรง ไมตซสืที่อตรงและชอบนนับถสือรถูปเคทำรพ เขทำกห็
จะตข้องรนับผธิดชอบสททำหรนับควทำมบทำปของตน
13 ใหห้ยมดื ดห้วยหาดอกเบทยน และหาเงสินเพสิที่ม เขาควรจะมทชทวสิตตยู่อไปหรดือ เขาจะไมยู่มทชทวสิตอยยยู่
เขาไดห้กระทนาบรรดาสสิที่งททที่นยู่าสะอสิดสะเอทยนเหลยู่านทน เขาจะตห้องตายแนยู่ ใหห้โลหสิตของผยห้นนวัน ตกอยยบยู่ น
ผยห้นนวัน เอง ยธิวทคีที่ชสืที่อเสคียคนใด (ทคีที่ตกเปห็นเชลยอยถูหต รสือในเยรถูซทำเลห็ม) ทคีที่ปอกลอกคนอสืนที่ ๆสรุดทข้ทำยแลข้ว
จะตทำยในควทำมบทำปตตทำงๆของตน พระเจข้ทำทรงเบสืที่อแลข้วกนับกทำรจนัดกทำรกนับพวกยธิวทคีที่ชนัวที่ และฉข้อฉล
ถข้ทำในกทำรตกเปห็นเชลยของพวกเขทำๆยนังทททำบทำปอยตทำงเปธิดเผยตตอไป วนันเวลทำของพวกเขทำกห็จะถถูกนนับ
แลข้ว ไมตททำงใดกห็ททำงหนถึที่งพวกเขทำจะตทำยกตอนวนัยอนันควร ไมตวทำต จะโดยกทำรถถูกททำงกทำรประหทำรชคีวธิต
หรสือโดยกทำรแทรกแซงของพระเจข้ทำกห็ตทำม พวกยธิวชนัวที่ จะตทำยในไมตชข้ทำในกทำรเผทำผลทำญทคีที่จะมทำนนัรน
อสค 18:14-17

แตยู่ ดยเถสิด ถห้าชายคนนทนมทบปตรชายผยแห้ ลเหห็นบาปทวันงสสินนซนงที่ บสิดาของ

เขาไดห้กระทนา และตรนกตรอง และมสิไดห้กระทนาตาม ตรงกนันขข้ทำม ถข้ทำชทำยหนรุตมคนใดเหห็นควทำมบทำป
เหลตทำนนัรนของบธิดทำตนซถึที่งถถูกพรรณนทำไวข้ขข้ทำงบนและพธิจทำรณทำมนันทนัรงหมด และตนัรงใจแนตวแนตวทำต ตน
จะไมตทททำตทำม พระเจข้ทำกห็ทรงสนัญญทำวตทำเขทำจะมคีชวคี ธิตอยถูต ดถู ขข้อ 17 อคีกครนัรงทคีที่บรธิบทนคีรไมตไดข้กลตทำวถถึงชคีวธิต
นธิรนนั ดรร แตตกลตทำวถถึงกทำรไดข้รนับอนรุญทำตใหข้มคีชคีวธิตอยถูใต นกทำรตกเปห็นเชลย พระเจข้ทำกททำลนังทรงจนัดเตรคียม
ชนสต วนทคีที่เหลสือทคีที่ชอบธรรม พระองครจะทรงคนัดพวกยธิวทคีมที่ นักกบฏและชนัวที่ ออก ดนังนนัรนพวกยธิวใน
สมนัยนนัรนจถึงมคีททำงเลสือกหนถึที่ง จงวทำงใจและเชสืที่อฟนังพระเจข้ทำและมคีชคีวธิตอยถู ต หรสือจงเพธิกเฉยพระเจข้ทำ
ทททำควทำมบทำปตตอไปและเผชธิญกทำรเสคียชคีวธิตกตอนวนัยอนันควร
15 มสิไดห้รวับประทานบนภยเขา หรดือเงยหนห้าขนนน นมวัสการรยปเคารพแหยู่งวงศร์วานอสิสราเอล
มสิไดห้กระทนาใหห้ภรรยาของเพดืที่อนบห้านมลทสิน แมข้ชทำยหนรุตมคนใดอทำจเคยเหห็นบธิดทำตนทททำกทำรนนับถสือ
รถูปเคทำรพหรสือกทำรเลตนชถูข้ แตตถข้ทำเขทำตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะทททำสธิที่งทคีที่ถถูกตข้อง พระเจข้ทำกห็ทรงสนัญญทำวตทำเขทำจะ
รอดชคีวธิต

16 มสิไดห้บทบบวังควับผยห้ใด ไมยู่เรทยกรห้องของประกวัน ไมยู่เคยใชห้ความรปนแรงปลห้นผยให้ ด แตยู่ใหห้
อาหารแกยู่ผห้หย วสิ และใหห้เสดือน ผห้าคลปมกายททที่เปลดือย แมข้บธิดทำของเขทำอทำจเปห็นคนฉข้อฉลและใจแขห็ง
กระดข้ทำง ถข้ทำคนหนรุตมคนใดตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะทททำสธิที่งทคีที่ถถูกตข้องและแสดงควทำมกรรุณทำ พระเจข้ทำกห็ทรง
สนัญญทำวตทำเขทำจะรอดชคีวตธิ ในกทำรตกเปห็นเชลยหรสือในเยรถูซทำเลห็ม
17 หดมดือไวห้มสิไดห้เบทยดเบทยนคนยากจน ไมยู่เรทยกดอกเบทยน หรดือเงสินเพสิที่ม กระทนาตามคนาตวัดสสิน
ทวันงหลายของเรา และดนาเนสินตามกฎเกณฑร์ของเรา เขาจะไมยู่ตายเพราะความชวัที่วชห้าของบสิดาเขา เขา
จะดนารงชทวสิตอยยยู่แนยู่นอน แมข้บธิดทำของเขทำอทำจเปห็นคนททำรรุณและไมตซสืที่อตรง ถข้ทำบรุตรชทำยตนัรงใจแนตวแนต
วตทำจะเชสืที่อฟนังบนัญญนัตธิของพระเจข้ทำทนัรงสธิรน พระเจข้ทำกห็จะทรงไวข้ชคีวธิตเขทำแมข้บธิดทำของเขทำจะพธินทำศใน
ควทำมบทำปตตทำงๆของเขทำกห็ตทำม ประเดห็นทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำพระเจข้ทำจะทรงเปห็นโลตใหข้แกตคนชอบ
ธรรมดนังทคีที่ทรงสนัญญทำไวข้ในเพลงสดรุดคี 5:12 อยตทำงไรกห็ตทำมพระองครจะทรงพธิพทำกษทำพวกยธิวทคีที่ลองดคี
และบทำปหนทำ แตตละคนจะตข้องใหข้กทำรตตอพระเจข้ทำไมตวทำต จะเปห็นบธิดทำหรสือบรุตรกห็ตทำม
อสค 18:18-19

สยู่วนบสิดาของเขา เพราะเปห็นคนหาเงสินดห้วยการบทบบวังควับ ไดห้ใชห้

ความรปนแรงปลห้นพทที่นห้องของตน กระทนาความไมยู่ดทในทยู่ามกลางชนชาตสิของเขา ดยเถสิด เขากห็จะตห้อง
ตายเพราะความชวัที่วชห้าของเขา อยตทำงไรกห็ตทำม บธิดทำคนใดทคีที่เปห็นคนชนัวที่ ฉข้อฉล ชอบใชข้ควทำมรรุนแรง
และคดในขข้องอในกระดถูก พระเจข้ทำกห็ทรงปฏธิญทำณวตทำเขทำจะตทำยในควทำมบทำปตตทำงๆของเขทำ อคีกครนัรง
ทคีที่กทำรพธิพทำกษทำชนัวที่ นธิรนันดรรไมตไดข้ถถูกกลตทำวถถึง แตตนเคีที่ ปห็นกทำรพธิพทำกษทำทคีที่มคีตตอพวกยธิวทคีมที่ นักกบฏใน
เยรถูซทำเลห็มและยธิวเหลตทำนนัรนทคีที่ตกเปห็นเชลย พระเจข้ทำจะไมตทรงอดทนตตอคนเหลตทำนนัรนเลย คนสต วนทคีที่
เหลสือกททำลนังถถูกจนัดเตรคียมและพวกยธิวทคีที่ชนัวที่ จะไมตไดข้รนับอนรุญทำตใหข้มคีชคีวธิตอยถูตต ตอไป
19 แตยู่เจห้ายวังกลยู่าววยู่า `ทนาไมบปตรชายจนงไมยู่สมควรรวับโทษความชวัที่วชห้าของบสิดาตน' เมดืที่อ
บปตรชายไดห้กระทนาความยปตสิธรรมและความชอบธรรมแลห้ว และไดห้รวักษากฎเกณฑร์ทวันงสสินนของเรา
และประพฤตสิตาม เขาจะดนารงชทวสิตอยยแยู่ นยู่นอน พอไดข้ยธินคททำประกทำศนคีร พวกยธิวทคีที่ตกเปห็นเชลยกห็
ทนักทข้วงวตทำตนกททำลนังแบกรนับควทำมบทำปของบธิดทำของตนโดยกทำรตกเปห็นเชลยของพวกเขทำ เพสืที่อตอบ

คททำทนักทข้วงนคีร เอเสเคคียลจถึงตอบกลนับไปวตทำเมสืที่อบรุตรชทำยคนหนถึที่งเปห็นคนเทคีที่ยงธรรมและเชสืที่อฟนังตตอ
พระรทำชบนัญญนัตธิของพระเจข้ทำ เขทำกห็จะมคีชคีวธิตอยถูตต ตอไป
อสค 18:20

ชทวสิตททที่กระทนาบาปจะตห้องตาย บปตรชายไมยู่ตห้องรวับโทษความชวัที่วชห้า

ของบสิดา บสิดากห็ไมยู่ตห้องรวับโทษความชวัที่วชห้าของบปตรชาย คนชอบธรรมจะรวับความชอบธรรมของ
ตวัว และคนชวัที่วจะรวับความชวัที่วของตน ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรกลตทำวซทรทำคททำประกทำศนนัรนจทำกพระเจข้ทำ คน
เหลตทำนนัรนทคีที่ยนังทททำบทำปตตอไปจะตทำย นนันที่ เปห็นจรธิงอยตทำงแนตนอนสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนในเยรถูซทำเลห็ม
ควทำมบทำปของบธิดทำจะไมตถถูกสต งตตอมทำยนังบรุตร และบธิดทำกห็ไมตตข้องรนับผธิดชอบสททำหรนับควทำมบทำปของ
บรุตรของตน ยธิวเหลตทำนนัรนทคีที่ตร นังใจแนตวแนตวทำต จะทททำสธิที่งทคีที่ถถูกตข้องจะชสืที่นชมยธินดคีกบนั ผลทคีที่ตทำมมทำตตทำงๆ
ของกทำรทททำเชตนนนัรน คนเหลตทำนนัรนทคีที่เลสือกทคีที่จะดททำเนธินชคีวธิตในควทำมบทำปจะเผชธิญผลทคีที่ตทำมมทำตตทำงๆ
ของกทำรทททำเชตนนนัรนเหมสือนกนัน ในฐทำนะควทำมจรธิงหนถึงที่ ทคีที่กวข้ทำงกวตทำ หลนักกทำรนนัรนยนังมคีอยถูเต หมสือนเดธิม
จนทรุกวนันนคีร
อสค 18:21-22

แตยู่ถห้าคนชวัวที่ คนใดหวันกลวับเสทยจากบาปซนงที่ เขาไดห้กระทนาไปแลห้ว

และรวักษากฎเกณฑร์ทวันงสสินนของเรา และกระทนาความยปตสิธรรมและความชอบธรรม เขาจะดนารงชทวสิต
อยยยู่แนยู่นอน เขาจะไมยู่ตห้องตาย ทนัรงคททำเตสือนชนัวที่ ครทำวและหลนักกทำรชนัวที่ นธิรนนั ดรรถถูกกลตทำวถถึงตรงนคีร ใน
ทนันทคีพระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำถข้ทำคนบทำปหนทำคนหนถึที่งกลนับใจและกลทำยเปห็นคนทคีที่เชสืที่อฟนังและเทคีที่ยง
ธรรม พระเจข้ทำกห็ทรงสนัญญทำวตทำเขทำจะไดข้รนับอนรุญทำตใหข้มคีชคีวธิตอยถูใต นเยรถูซทำเลห็มหรสือในกทำรตกเปห็น
เชลย หลนักกทำรทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำ พระเจข้ทำทรงพอพระทนัยกนับกทำรกลนับใจใหมต ควทำมเชสืที่อฟนังและ
กทำรดททำเนธินชคีวธิตทคีที่เทคียที่ งธรรม แมข้วทำต สธิที่งเหลตทำนคีรโดยตนัวมนันเองไมตใชตหลนักเกณฑรสททำหรนับชคีวธิตนธิรนันดรร
(เฉพทำะควทำมเชสืที่อในพระครธิสตรเทตทำนนัรนทคีที่ใชต) ถถึงกระนนัรนพระเจข้ทำกห็จะทรงอวยพรและใหข้เกคียรตธิคน
เหลตทำนนัรนทคีที่จนัดระเบคียบชคีวธิตของตนเชตนนนัรน
22 บรรดาการละเมสิดใดๆซนที่งเขาไดห้กระทนาแลห้วนวันนจะมสิไดห้จดจนาไวห้เพดืที่อเอาโทษเขา เขาจะมท
ชทวสิตอยยเยู่ พราะความชอบธรรมททที่เขาไดห้กระทนาไป เมสืที่อมคีกทำรกลนับใจใหมตอยตทำงแทข้จรธิงและควทำม
ตนัรงใจแนตวแนตทคีที่จะดททำเนธินชคีวธิตเพสือที่ องครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำในควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระองคร

พระเจข้ทำกห็จะทรงเปคีที่ยมดข้วยพระเมตตทำ เมสือที่ ผถูข้ใดหนันมทำหทำพระครธิสตรในควทำมเชสืที่ออนันเรคียบงตทำย ควทำม
บทำปตตทำงๆของเขทำกห็ถถูกขจนัดออกไปและถถูกลสืมเสคีย ในบรธิบทของพวกยธิวขณะนนัรน พระเจข้ทำทรง
สนัญญทำควทำมเมตตทำและกทำรอวยพรชนัวที่ ครทำวสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทคียที่ อมกลนับใจใหมตและดททำเนธินชคีวตธิ
อยตทำงเทคีที่ยงธรรม
อสค 18:23-24

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เรามทความพอใจในความตาย

ของคนชวัวที่ หรดือ แตยู่เราพอใจใหห้เขากลวับจากความชวัที่วของเขาและมทชทวสิตอยยยู่มใสิ ชยู่หรดือ อคีกครนัรงทคีที่
บรธิบทนคีรกลตทำวถถึงพวกยธิวในเยรถูซทำเลห็มซถึที่งเผชธิญกทำรพธิพทำกษทำเชตนเดคียวกนับคนเหลตทำนนัรนทคีที่ตกเปห็นเชลย
พระเจข้ทำไมตทรงมคีควทำมยธินดคีเลยในกทำรเหห็นผถูข้ใดในพวกเขทำตทำยกตอนวนัยอนันควร ตรงกนันขข้ทำม
พระองครทรงปรทำรถนทำใหข้พวกเขทำหนันเสคียจทำกควทำมบทำปของพวกเขทำและดททำเนธินชคีวธิตตทำมพระ
วจนะของพระองคร จทำกมรุมมองหนถึที่งทคีที่กวข้ทำงกวตทำ พระเจข้ทำจนทรุกวนันนคีรไมตทรงมคีควทำมยธินดคีเลยใน
ควทำมตทำยและควทำมฉธิบหทำยของบรรดทำคนบทำปหนทำ พระทนัยอนันอตอนโยนของพระองครทรง
ประสงครเสมอทคีที่จะใหข้ผถูข้คนกลนับใจใหมต วทำงใจพระองครและจทำกนนัรนกห็เชสืที่อฟนังพระวจนะของ
พระองคร
24 แตยู่เมดืที่อคนชอบธรรมหวันกลวับจากความชอบธรรมของตวัว และกระทนาความชวัที่วชห้า และ
กระทนาบรรดาสสิงที่ ททที่นยู่าสะอสิดสะเอทยนเชยู่นเดทยวกวับททที่คนชวัวที่ ไดห้กระทนา ผยนห้ นวัน สมควรจะมทชทวสิตอยยหยู่ รดือ
การชอบธรรมทวันงสสินนซนงที่ เขาไดห้กระทนามาแลห้วนวันนจะมสิไดห้จดจนาไวห้อทกเลย เขาจะตห้องตายดห้วยการ
ละเมสิดซนที่งเขาไดห้กระทนาไวห้และบาปซนงที่ เขาไดห้กระทนาลงไป ทรงกลตทำวตตอไปในบรธิบทของพวกยธิวทคีที่
อยถูทต ตทำมกลทำงควทำมพธิโรธของบทำบธิโลน พระเจข้ทำทรงเตสือนบรรดทำผถูข้เทคีที่ยงธรรมใหข้ระวนังกทำรไถลกลนับ
เขข้ทำไปในควทำมบทำปอนันดสืรอดข้ทำน หทำกเกธิดเหตรุกทำรณรนร นันจรธิง ควทำมชอบธรรมกตอนหนข้ทำนนัรนของเขทำจะ
ถถูกมองขข้ทำมและเขทำจะตข้องรนับผธิดชอบสททำหรนับควทำมบทำปของเขทำ นนันที่ คสือบรธิบทในทนันทคี พระเจข้ทำ
ทรงเหลสืออดเตห็มทนกนับพวกยธิวทคีที่บทำปหนทำ ในเยรถูซทำเลห็มพวกเขทำจะตทำย ในกทำรตกเปห็นเชลยพวก
เขทำสทำมทำรถกลนับเนสืรอกลนับตนัวและพระเจข้ทำจะทรงไวข้ชวคี ธิตพวกเขทำ ถข้ทำพวกเขทำเลสือกทคีที่จะถอยกลนับไป
ในควทำมบทำปเหลตทำนนัรนของเหลตทำบธิดทำของพวกเขทำ พวกเขทำกห็จะตทำยกตอนวนัยอนันควร หลนักกทำรทคีที่กวข้ทำง
กวตทำกห็คสือวตทำ พระเจข้ทำไมตเคยขยธิบตทำใหข้ควทำมบทำป แมข้แตตครธิสเตคียนทนัรงหลทำยทรุกวนันนคีรทคีที่ดรสือรนัรนไถลกลนับ

เขข้ทำไปในควทำมบทำปกห็จะเผชธิญกทำรตคีสอนของพระเจข้ทำเปห็นอยตทำงนข้อย หทำกไมตใชตควทำมบทำปทคีที่นททำไปสถูต
ควทำมตทำย
อสค 18:25-29

แตยู่เจห้ายวังกลยู่าววยู่า `วสิธกท ารขององคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าไมยู่ย ปตสิธรรม' โอ

วงศร์วานอสิสราเอลเออ๋ย จงฟวังเถอะ วสิธทการของเราไมยู่ยตป สิธรรมหรดือ วสิธกท ารของเจห้ามสิใชยู่หรดือททที่ไมยู่
ยปตสิธรรม พอไดข้ยธินคททำเตสือนนคีร พวกยธิวบทำงคนกห็บตนวตทำพระเจข้ทำไมตทรงเทล่าเทคียมกนน (นนันที่ คสือ ยรุตธิธรรม
หรสือชอบธรรม) พอไดข้ยธินเชตนนนัรน พระเจข้ทำกห็ทรงตอบกลนับไปวตทำประวนัตธิในอดคีตของพวกเขทำกห็มธิไดข้
ชอบธรรมหรสือยรุตธิธรรมตตอพระเจข้ทำของพวกเขทำ กทำรทคีที่อธิสรทำเอลจะบตนวตทำพระเจข้ทำไมตทรงยรุตธิธรรมกห็
เหมสือนกนับทคีที่หมข้อตข้มเรคียกกทำตข้มนทรทำวตทำมคีสคีดททำ
26 เมดืที่อคนชอบธรรมหวันกลวับจากความชอบธรรมของเขาและกระทนาความชวัที่วชห้า และตาย
เพราะการนวันน เขาจะตห้องตายดห้วยเหตปความชวัที่วชห้าททที่เขาไดห้กระทนา พระเจข้ทำผตทำนททำงผถูข้พยทำกรณรทตทำน
นคีรทรงกลตทำวยทรทำกทำรตนัดสธินอนันชอบธรรมของพระองคร เมสือที่ แมข้แตตคนทคีชที่ อบธรรมมทำจนถถึงบนัดนคีรหนัน
ไปทททำบทำปอยตทำงดสืรอดข้ทำน เขทำกห็จะตทำยในบทำปนนัรน พระเจข้ทำจะไมตทรงอดทนตตอควทำมบทำปในพวก
อธิสรทำเอลทคีที่เหลสืออยถูอต คีกตตอไป
27 และเมดืที่อคนชวัที่วหวันกลวับจากความชวัวที่ ททที่ตนกระทนาไป และกระทนาความยปตสิธรรมและ
ความชอบธรรม เขากห็ไดห้ชวยู่ ยชทวสิตของเขาเองไวห้ ในททำงกลนับกนัน เมสืที่อคนทคีที่เคยชนัวที่ มทำกตอนกลนับใจ
ใหมตและตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะเชสืที่อฟนังและทททำสธิที่งทคีที่ถถูกตข้องตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ เขทำกห็จะไดข้รนับอนรุญทำต
ใหข้มคีชคีวตธิ อยถูตต ตอไป พระเจข้ทำจะทรงใหข้เกคียรตธิกทำรกลนับใจใหมตและควทำมชอบธรรมเสมอ
28 เพราะเขาไดห้ตรนกตรองและหวันกลวับจากการละเมสิดทวันงสสินนซนที่งเขาไดห้กระทนาไป เขาจะ
ดนารงชทวสิตอยยแยู่ นยู่นอน เขาจะไมยู่ตห้องตาย เมสืที่อคนชนัวที่ คนหนถึที่งตระหนนักถถึงททำงทนัรงหลทำยอนันบทำปหนทำ
ของตนและกลนับใจใหมตอยตทำงแทข้จรธิง พระเจข้ทำกห็ทรงสนัญญทำวตทำพระองครจะทรงไวข้ชวคี ธิตเขทำ เขทำจะไมต
เผชธิญกทำรเสคียชคีวธิตกตอนวนัยอนันควร ไมตวทำต ในเยรถูซทำเลห็มหรสือในบทำบธิโลนกห็ตทำม
29 แตยู่วงศร์วานอสิสราเอลกลยู่าววยู่า `วสิธกท ารขององคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าไมยู่ย ปตสิธรรม' โอ วงศร์วาน
อสิสราเอลเออ๋ย วสิธทการของเราไมยู่ยปตสิธรรมหรดือ วสิธทการของเจห้ามสิใชยู่หรดือททที่ไมยู่ยปตสิธรรม แมข้บทำงคนอทำจ

บตนวตทำททำงขององครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำไมตยรุตธิธรรม พระเจข้ทำกห็ทรงเตสือนใจพวกเขทำถถึงควทำมชอบธรรมของ
พระองครและควทำมไมตชอบธรรมของพวกเขทำ
อสค 18:30-32

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า โอ วงศร์วานอสิสราเอลเออ๋ย เพราะ

ฉะนวันน เราจะพสิพากษาเจห้าทปกคนตามทางประพฤตสิของคนนวันนๆ จงกลวับใจและหวันกลวับเสทยจากการ
ละเมสิดทวันงสสินนของเจห้า เกรงวยู่าความชวัที่วชห้าของเจห้าจะเปห็นสสิที่งสะดปดใหห้เจห้าพสินาศ ผถูข้ฟนังทคีที่เฉพทำะเจทำะจง
ถถูกกลตทำวถถึงชนัดเจน: วงศรวทำนอธิสรทำเอลทนัรงในเยรถูซทำเลห็มและในกทำรตกเปห็นเชลย พระเจข้ทำทรงเตสือน
วตทำพระองครจะทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำไมตททำงใดกห็ททำงหนถึที่ง พระองครจถึงทรงรบเรข้ทำพวกเขทำใหข้กลนับใจ
ใหมตและหนันเสคียจทำกควทำมบทำปของพวกเขทำเกรงวตทำมนันจะเปห็นควทำมพธินทำศยตอยยนับของพวกเขทำ
หลนักกทำรทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำยนังมคีอยถูจต นทรุกวนันนคีร ควทำมบทำปยตอมนททำมทำซถึที่งควทำมพธินทำศเสมอ ขข้อควทำมอนัน
เรคียบงตทำยของพระเจข้ทำคสือ จงกลนับใจใหมตเสคียจทำกมนัน นนันที่ เรธิที่มตข้นเมสือที่ คนๆหนถึงที่ หนันมทำหทำพระเจข้ทำจทำก
ควทำมบทำปของตนและวทำงใจพระเยซถูครธิสตรใหข้เปห็นพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของตน จทำกนนัรนเมสือที่ เขทำเรธิที่ม
ดททำเนธินในวธิถแคี หตงชคีวธิตครธิสเตคียน เขทำกห็ถถูกเตสือนใจอคีกใหข้กลนับใจจทำกควทำมบทำปทคีที่อทำจยนังอข้อยอธิที่งอยถูใต น
ชคีวธิตของเขทำ กทำรเพธิกเฉยมนันหมทำยถถึงควทำมพธินทำศในชคีวธิตนคีรและกทำรสถูญเสคียบททำเหนห็จทคีที่บนัลลนังกร
พธิพทำกษทำนนัรน
31 จงละทสินงการละเมสิดทวันงสสินนซนที่งเจห้าไดห้ละเมสิดตยู่อเรา จงทนาตวัวใหห้มทจสิตใจใหมยู่และวสิญญาณ
ใหมยู่ โอ วงศร์วานอสิสราเอลเออ๋ย เจห้าจะตายเสทยทนาไมเลยู่า พระเจข้ทำทรงวธิงวอนประชทำชนของพระองคร
อคีกครนัรงใหข้หนันเสคียจทำกควทำมบทำปตตทำงๆของพวกเขทำ พระองครทรงรข้องบอกใหข้พวกเขทำเปลคีที่ยนหนัวใจ
ของพวกเขทำ ควทำมคธิดตรงนคีรไมตไดข้หมทำยถถึงกทำรสรข้ทำงใหมตแตตหมทำยถถึงกทำรกลนับใจใหมต แมข้กทำร
ประยรุกตรใชข้โดยตรงมคีไวข้สททำหรนับพวกยธิวทคีที่ตกเปห็นเชลย ควทำมจรธิงนคีรกปห็ ระยรุกตรใชข้กบนั พวกยธิวทคีที่ยงนั อยถูต
ในเยรถูซทำเลห็มไดข้อยตทำงแนตนอน พวกเขทำจะตทำยอยตทำงแนตนอนในควทำมบทำปตตทำงๆของพวกเขทำหทำก
พวกเขทำไมตกลนับใจเสคียใหมต
32 องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เราไมยู่มทความพอใจในความตายของผยห้หนนที่งผยให้ ดเลย
จงหวันกลวับและดนารงชทวตสิ อยยยู่" จนทรุกวนันนคีรพระเจข้ทำไมตทรงมคีควทำมพอใจเลยในกทำรพธิพทำกษทำ

ประชทำชนของพระองคร ขข้อควทำมนธิรนนั ดรรของพระองครกคห็ อสื ใหข้คนทนัรงหลทำยกลนับใจจทำกควทำมบทำป
ของตน ในกทำรทททำเชตนนนัรนพวกเขทำจะพบควทำมเมตตทำ กทำรอวยพรและสนันตธิสรุขกนับพระเจข้ทำ สททำหรนับ
พวกยธิวในสมนัยนนัรน กทำรกลนับใจใหมตจะนททำมทำซถึที่งควทำมบรรเททำในบทำบธิโลนและกทำรละเวข้นกทำร
พธิพทำกษทำสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนในเยรถูซทำเลห็ม
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 19: คราวนคีนั้พระเจต้าทรงสนนึ่งผถูต้พยากรณศ์ทล่านนคีนั้ใหต้รต้องบทครกนึ่าครวญ
เพราะการลล่มสลายแหล่งวงศศ์วานของดาวหิดในขต้อ 1-9 จากนนนั้นพระองคศ์ทรงนกาเสนอคกาอปุปมา
เปรคียบเทคียบถนงอปุปนหิสนยอนนตกตกนึ่าของประชาชนแหล่งยถูดาหศ์ในขต้อ 10-14
อสค 19:1

ฝยู่ายเจห้าจงเปลยู่งเสทยงรห้องบทครนที่าครวญเรดืที่องเจห้านายอสิสราเอล เอเส

เคคียลถถูกสนังที่ โดยพระเจข้ทำใหข้เอตยเพลงไวข้อทำลนัยเรสือที่ งพวกเจข้ทำนทำย (นนันที่ คสือ กษนัตรธิยรแหตงยถูดทำหรองคร
หลนังๆ) อคีกครนัรงทคีที่ยถูดทำหรถถูกเรคียกแบบเหมทำรวมวตทำอธิสรทำเอล
อสค 19:2-4

กลยู่าววยู่า "มารดาของเจห้าเปห็นอยยู่างไรหนอ กห็เปห็นแมยู่สสิงโต เธอนอน

อยยยู่ทยู่ามกลางสสิงโตทวันงหลาย เธอเลทนยงดยลยกของเธอทยู่ามกลางสสิงโตหนปยู่ม พระเจข้ทำทรงถทำมพวกคนทคีที่
เหลสืออยถูแต หตงรทำชวงศรของดทำวธิดวตทำมทำรดทำของพวกเขทำเปห็นใคร (หรสืออะไร) มทำรดทำของเจข้ทำนทำย (นนันที่
คสือ กษนัตรธิยร) เหลตทำนนัรนอทำจไมตใชตแคตรทำชวงศรของดทำวธิด แตตเปห็นประชทำชทำตธิแหตงยถูดทำหรโดยรวม
เยรถูซทำเลห็มถถูกเรคียกวตทำ อารคีเอล (สธิงโตของพระเจข้ทำ) ในอธิสยทำหร 29:1 ยถูดทำหรถถูกเรคียกวตทำลถูกของสธิงโต
สธิงโตตนัวผถูข้ และสธิงโตแกตในปฐมกทำล 49:9 นตทำเศรข้ทำทคีที่ยถูดทำหรไดข้นอนอยถูทต ตทำมกลทำงสธิงโตตนัวอสืที่นๆ –
กษนัตรธิยรตตทำงชทำตธิองครอนสืที่ ๆ ยถูดทำหรไดข้เลคีรยงดถูบรรดทำเจข้ทำนทำยหนรุตมของเธอทตทำมกลทำงพวกเจข้ทำนทำยทคีที่
นนับถสือพระตตทำงดข้ทำว ควทำมคธิดทคียที่ ธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำรทำชวงศรกษนัตรธิยแร หตงยถูดทำหรไดข้ยอมใหข้ตนัวเองไดข้
รนับอธิทธธิพลและถถูกทททำใหข้เสสืที่อมทรทำมโดยกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวและปรนัชญทำของประชทำ
ชทำตธิอสืที่นๆทคีที่นนับถสือพระตตทำงดข้ทำว

3 เธอเลทนยงลยกสสิงโตตวัวหนนที่งใหห้เตสิบโตขนนน กลายเปห็นสสิงโตหนปยู่ม มวันฝนกหวัดจวับเหยดืที่อและมวัน
กสินคน สธิงโตหนรุตม (เจข้ทำนทำยหรสือกษนัตรธิยรหนรุตม) ทคีที่ถถูกพรรณนทำถถึงนคีรคสือเยโฮอทำหทำส บรุตรชทำยของโย
สธิยทำหรดนังทคีที่บรธิบทจะเผยใหข้เหห็น
4 ประชาชาตสิไดห้ยสินเรดืที่องของมวัน เขากห็จบวั มวันไดห้ในหลปมพรางของเขา เขาจยงมวันมาดห้วยโซยู่
มายวังแผยู่นดสินอทยสิปตร์ คททำอรุปมทำนคีรอทำจหมทำยถถึงเยโฮอทำหทำสซถึที่งนตทำจะยนัวที่ ยรุฟทำโรหรใหข้โกรธโดยกทำร
พยทำยทำมทคีที่จะลข้ทำงแคข้นกทำรเสคียชคีวธิตของบธิดทำตนโดยกทำรโจมตคีนครตตทำงๆทคีที่อยถูตต ธิดพรมแดนของ
อคียธิปตร เยโฮอทำหทำสตทำยเสคียทคีที่นนันที่ ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 23:34
อสค 19:5-7

เมดืที่อแมยู่สสิงโตเหห็นวยู่าเธอคอยนานแลห้ว และความหววังของเธอสย ญไป

เธอกห็เอาลยกมาอทกตวัวหนนที่งเลทนยงใหห้เปห็นสสิงโตหนปยู่ม ขณะทคีที่คททำอรุปมทำนคีรดททำเนธินเรสือที่ งตตอไป ยถูดทำหรกตห็ ระ
หนนักวตทำเยโฮอทำหทำสจทำกไปเสคียแลข้ว ดนังนนัรนเยโฮยทำคธิมซถึที่งแตตกตอนมคีชสืที่อวตทำเอลคียทำคธิมนข้องชทำยของเยโฮ
อทำหทำสจถึงถถูกตนัรงใหข้ครองบนัลลนังกรกษนัตรธิยรแหตงยถูดทำหรโดยฟทำโรหรเนโค เหห็นไดข้ชดนั วตทำนคีที่เปห็นมทำโดยกทำร
ยธินยอมโดยนนัยของยถูดทำหร ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 23:34
6 มวันไปๆมาๆทยู่ามกลางสสิงโตและกลายเปห็นสสิงโตหนปยู่ม และมวันฝนกหวัดจวับเหยดือที่ มวันกสินคน
อยตทำงไรกห็ตทำม พอถถูกแตตงตนัรงใหข้เปห็นกษนัตรธิยรแหตงยถูดทำหรแลข้ว เยโฮยทำคธิม (หรสือเอลคียทำคธิม) กห็กลทำยเปห็น
กษนัตรธิยรทคีที่บคีบบนังคนับและเผดห็จกทำร เหมสือนกษนัตรธิยรตตทำงชทำตธิองครอสืที่นๆของประชทำชทำตธิทคีที่อยถูลต ข้อมรอบ
ในกทำรทททำเชตนนนัรนเขทำกห็ทททำควทำมชนัวที่ รข้ทำยในสทำยพระเนตรขององครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำ ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร
23:37
7 มวันรยห้จวักบรรดาพระราชววังททที่รห้างของเขา และกระทนาใหห้เมดืองทวันงหลายของเขาวยู่างเปลยู่า
แผยู่นดสินนวันนกห็รกรห้างและความสมบยรณร์ของมวันกห็วยู่างเปลยู่าไป เมดืที่อไดห้ยสินเสทยงคนารามของมวัน วลคีแรก
อตทำนตรงตนัวไดข้วทำต ‘และเขทำรถูข้จนักบรรดทำหญธิงมตทำยของพวกเขทำ’ (คททำทคีแที่ ปลเปห็น พระราชววังททที่รห้าง (อนล
มานาหศ์) มนักถถูกแปลเปห็น ‘หญธิงมตทำย’) นคีที่บอกเปห็นนนัยถถึงกทำรทททำผธิดศคีลธรรมอยตทำงทคีที่สรุดของเยโฮยทำคธิม
ควทำมคธิดทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำกษนัตรธิยรชนัวที่ องครนร คีปอกลอกประชทำชทำตธิของเขทำเอง ปลข้นและรธิบควทำม
มนังที่ คนังที่ ของแผตนดธินนนัรนไปเสคียและอทำจเอทำเปรคียบพวกผถูข้หญธิงทคีที่เขทำไดข้ทททำใหข้เปห็นหญธิงมตทำยแลข้วดข้วย

ในรนัชกทำลอนันชนัวที่ ของเขทำ เยโฮยทำคธิมซถึงที่ เปห็นเหมสือนสธิงโตทคีที่ลตทำเหยสืที่อไดข้ทททำลทำยและบคีบบนังคนับ
ประชทำชทำตธิของเขทำเองและทททำใหข้มนันรกรข้ทำงวตทำงเปลตทำ เรทำอทำจเปรคียบรนัชกทำลของเขทำไดข้กบนั กทำรครอบ
ครองของผถูข้นททำทคีที่เปห็นเหมสือนซนัดดนัม ฮรุสเซนในปนัจจรุบนัน
อสค 19:8-9

แลห้วบรรดาประชาชาตสิกห็ลห้อมตยู่อสยห้มวันทปกดห้านจากแวยู่นแควห้นทวันง

ปวง เขาทวันงหลายกางขยู่ายออกคลปมมวัน มวันกห็ถยกจวับอยยใยู่ นหลปมพรางของเขาทวันงหลาย พระเจข้ทำทรง
เฝข้ทำดถูควทำมททำรรุณโหดรข้ทำยเหลตทำนคีรทร นังสธิรน ดนังนนัรนพระองครจถึงทรงใชข้ประชทำชทำตธิตตทำงๆทคีที่เปห็นศนัตรถูซถึที่งนททำ
โดยบทำบธิโลนมทำตตอสถูข้ยถูดทำหรและเยโฮยทำคธิมเพสือที่ เฆคีที่ยนตคีเยโฮยทำคธิม ในสงครทำมนนัรนของปคี 606-605
กตอน ค.ศ. เยโฮยทำคธิมกห็พทำต ยแพข้และถถูกจนับตนัวโดยเนบถูคนัดเนสซทำรร
9 เขาลยู่ามโซยู่ขวังมวันไวห้ในกรง และนนามวันมายวังกษวัตรสิยบร์ าบสิโลน เขากห็ขวังมวันไวห้ในททที่กนาบวัง
เขห้มแขห็ง เพดืที่อไมยู่ใหห้ไดห้ยสินเสทยงของมวันอทกททที่บนภยเขาแหยู่งอสิสราเอล เยโฮยทำคธิมกษนัตรธิยรสงธิ โตผถูข้ททำรรุณ
แหตงยถูดทำหรจงถึ ถถูกจนับเปห็นเชลยและถถูกขนังครุก คททำทคีที่แปลเปห็น โซยู่ (ชนค) มคีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ตะขอ’
เขทำจถึงถถูกพทำไปหทำเนบถูคนัดเนสซทำรร ซถึที่งเหห็นไดข้ชนัดวตทำเพสืที่อถถูกบนังคนับใหข้เดธินไปยนังบทำบธิโลน อยตทำงไร
กห็ตทำม กษนัตรธิยรหนรุตมผถูข้สทำมหทำวองครนร คีเหห็นไดข้ชนัดวตทำทททำปทำกดคีใสต เนบถูคนัดเนสซทำรรผถูข้ซถึที่งสนังที่ ประหทำรชคีวธิต
เขทำนอกกรรุงเยรถูซทำเลห็มและทธิรงเขทำไวข้อยตทำงลทำทคีที่ตทำยแลข้วตนัวหนถึงที่ ดถู เยเรมคียร 22:18-19 กทำรครองรทำชยร
อนันชนัวที่ รข้ทำยของสธิงโตหนรุตมผถูข้นร คีแหตงยถูดทำหรจถึงสธิรนสรุดลง ซถึที่งเขทำไมตเพคียงหมธิที่นประมทำทพระเยโฮวทำหร
เทตทำนนัรนแตตยนังทททำลทำยลข้ทำงประชทำชนของเขทำเองดข้วย
อสค 19:10-11

มารดาของเจห้าเหมดือนเถาองปยู่นททที่อยยยู่ในโลหสิตของเจห้า เอามาปลยกไวห้

รสิมนนนา เธอมทผลดกและมทแขนงมากมายเหตปดห้วยนนนาบรสิบยรณร์ คททำอรุปมทำทคีที่มคีเรสือที่ งรทำวคลข้ทำยกนันถถูกนททำ
เสนอในบทนคีร – คททำอรุปมทำเรสืที่องอธิสรทำเอล (นนันที่ คสือ ยถูดทำหร) ในฐทำนะเถทำองรุตนหนถึที่ง ภทำพเปรคียบของ
อธิสรทำเอลวตทำเปห็นเถทำองรุตนทคีพที่ ระเจข้ทำทรงปลถูกไวข้มคีมทำกมทำย ดถู เพลงสดรุดคี 80:8; อธิสยทำหร 5:1 และ 27:3;
เยเรมคียร 2:21; และเอเสเคคียล 15:2 และ 17:6
11 เธอมทแขนงททที่แขห็งแรงซนที่งกลายเปห็นไมห้ธารพระกรของผยคห้ รอบครอง ความสย งของเธอชย
ขนนนทยู่ามกลางแขนงททที่หนาทนบ เธอปรากฏในททที่สยงของเธอพรห้อมกวับแขนงมากมายของเธอ ใน

ประวนัตธิศทำสตรรของอธิสรทำเอลและจทำกนนัรนกห็ยถูดทำหร มคีกษนัตรธิยรทคีที่แขห็งแกรต งหลทำยองคร เชตน ดทำวธิดและซทำ
โลมอน เปห็นตข้น อธิสรทำเอลเรธิที่มเปห็นทคีที่รถูข้จกนั ในฐทำนะประชทำชทำตธิหนถึที่งทคีที่เขข้มแขข้งทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิ
ตตทำงๆ โดยเฉพทำะภทำยใตข้กทำรปกครองของกษนัตรธิยรเหลตทำนนัรนทคีที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ ชนัวที่ ระยะ
เวลทำสนัรนๆมนันคสือประชทำชทำตธิเอกของโลกสมนัยนนัรน
อสค 19:12-14

แตยู่วยู่าเธอถยกถอนออกดห้วยความเกรทนยวกราด เธอถยกทสินงลงยวังพดืนน

ดสิน ลมตะววันออกกระทนาใหห้ผลของเธอเหทที่ยวไป แขนงททที่แขห็งแรงกห็หวักเสทยและเหทที่ยวไป ไฟกห็ไหมห้
เสทย แมข้มคีสงตทำรทำศคีในอดคีต อธิสรทำเอลและจทำกนนัรนยถูดทำหรกถห็ ถูกเอทำออกไปเสคียในฐทำนะประชทำชทำตธิ พวก
เขทำมธิไดข้คตอยๆเลสือนหทำยไปเหมสือนบทำงประชทำชทำตธิ ตรงกนันขข้ทำมพวกเขทำถถูกถอนออกและถถูกทธิรงลง
โดยบรรดทำกองทนัพทคีที่เปห็นอรธิ คนอนัสซคีเรคียและจทำกนนัรนคนบทำบธิโลนยกออกมทำจทำกทธิศเหนสือและทธิศ
ตะวนันออกดรุจลมรข้อนจทำกทะเลทรทำยอทำระเบคีย กษนัตรธิยรเหลตทำนนัรนทคีที่เคยทรงอททำนทำจแหตงอธิสรทำเอลและ
ยถูดทำหรถถูกหนักเสคียและประชทำชทำตธิของพวกเขทำถถูกเผทำผลทำญ ดนังนนัรนประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลทคีที่เคยเปคีที่ยม
ดข้วยสงตทำรทำศคีจถึงถถูกถอนรทำกออกไปจทำกแผตนดธินของพวกเขทำเพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำ
13 คราวนทนเธอปลยกไวห้ในถสินที่ ทปรกวันดาร ในแผยู่นดสินททที่แหห้งแลห้งกวันดารนนนา อธิสรทำเอล (และยถู
ดทำหร) ถถูกเอทำไปปลถูกอคีกทคีในประชทำชทำตธิตตทำงๆทคีที่เปห็นศนัตรถู อธิสรทำเอลถถูกยข้ทำยไปปลถูกในอนัสซคีเรคีย (อธิรนัก
ตอนเหนสือ) และยถูดทำหรถถูกยข้ทำยไปปลถูกในบทำบธิโลเนคีย (อธิรนักตอนใตข้) เมสือที่ เทคียบกนับพสืรนทคีที่สตวนใหญต
ของอธิสรทำเอล อธิรนักกห็เปห็นดธินแดนทคีที่แหข้งและกถึที่งแหข้งแลข้ง ภทำพเปรคียบนคีรเหมทำะสมจรธิงๆ อธิสรทำเอลถถูก
พทำไปอยถูใต นทะเลทรทำยแหตงบทำบธิโลนทนัรงในฝตทำยประชทำชทำตธิและฝตทำยวธิญญทำณ
14 ไฟไดห้ออกมาจากแขนงใหญยู่นวันน เผาผลาญแขนงอดืที่นและผลเสทยหมด จนงไมยู่มทแขนงแขห็ง
แรงเหลดืออยยยู่ในตห้นอทกเลย ไมยู่มทธารพระกรสนาหรวับผยคห้ รอบครอง นทที่เปห็นบทเพลงครนที่าครวญ และใชห้
เปห็นบทเพลงครนที่าครวญ" ควทำมคธิดสรุดทข้ทำยนคีรอทำจเปห็นกทำรทคีจที่ ทำกพวกยธิวทคีที่เหลสืออยถูใต นแผตนดธินนนัรน
เศเดคคียทำหรไดข้นททำพระพธิโรธสรุดทข้ทำยของพระเจข้ทำผตทำนททำงบทำบธิโลนลงมทำบนพวกเขทำเพรทำะควทำมชนัวที่
ของเขทำ ยถูดทำหรไมตมคีกษนัตรธิยรทคีที่เขข้มแขห็งอคีกตตอไป เศเดคคียทำหรมคีชอสืที่ กระฉตอนในเรสืที่องกทำรขทำดซถึที่งควทำม

ซสืที่อสนัตยรสรุจรธิตและอรุปนธิสนัยโลเล พระเจข้ทำจถึงทรงสนังที่ เอเสเคคียลใหข้ครทที่ทำครวญเพสือที่ กษนัตรธิยรองครหลนังๆทคีที่
อตอนแอและชนัวที่ ชข้ทำแหตงยถูดทำหร: เยโฮอทำหทำส, เยโฮยทำคธิม (เยโฮยทำคคีน) และเศเดคคียทำหร
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 20: ในบทนคีนั้มกคี ารปฏหิเสธการซนกถามองคศ์พระผถูต้เปป็นเจต้าโดยพวก
ผถูต้ใหญล่แหล่งยถูดาหศ์เพราะการนนบถคือรถูปเคารพของพวกเขาในอคียหิปตศ์ในขต้อ 1-9 จากนนนั้นในถหินึ่น
ทปุรกนนดารในขต้อ 10-26 และในแผล่นดหินทคีนึ่ทรงสนญญาไวต้นนนั้นในขต้อ 27-32 พระเจต้าทรงสนญญาวล่าจะ
อภนยโทษและทกาใหต้พวกเขากลนบสถูล่สภาพเดหิมในขต้อ 33-44 สปุดทต้ายมคีคกาพยากรณศ์เพหิมนึ่ เตหิมกลล่าวโทษ
เยรถูซาเลป็มในขต้อ 45-49
อสค 20:1

อยยยู่มาววันททที่สบสิ เดดือนททที่หห้าในปทททที่เจห็ด พวกผยห้ใหญยู่แหยู่งอสิสราเอลบาง

คนไดห้มาทยลถามพระเยโฮวาหร์ และมานวัที่งอยยยู่ขห้างหนห้าขห้าพเจห้า สถทำนทคีที่นตทำจะยนังเปห็นบข้ทำนของเอเสเคคี
ยลรธิมแมตนร ททำเคบทำรรซถึที่งเปห็นแควหนถึงที่ ของแมตนร ททำยถูเฟรตธิสททำงทธิศตะวนันออกเฉคียงใตข้ของบทำบธิโลน ทคีที่
นนันที่ พวกผถูข้ใหญตแหตงยถูดทำหรทคีที่ตกเปห็นเชลยมทำปรทำกฏตนัวตตอหนข้ทำเอเสเคคียลเพสืที่อแสวงหทำคททำตรนัสจทำก
พระเยโฮวทำหร เวลทำนนัรนคสือปคีทคีที่เจห็ดนนับตนัรงแตตกทำรกวทำดตข้อนพวกยธิวไปเมสือที่ เยโฮยทำคคีนถถูกจนับเปห็นเชลย
เดสือนทคีที่หข้ทำนคีรอทำจหมทำยถถึงเดสือนทคีที่หข้ทำของปฏธิทธินฮคีบรถูซถึที่งเปห็นกลทำงฤดถูรอข้ น (กรกฎทำคมเขข้ทำสถูตตข้น
สธิงหทำคม) ลนักษณะเฉพทำะตนัวของกทำรซนักถทำมนนัรนไมตไดข้ถถูกหมทำยเหตรุไวข้ แตตนตทำจะเพสืที่อทรทำบแนตชนัด
เกคีที่ยวกนับระยะเวลทำแหตงกทำรตกเปห็นเชลยของพวกเขทำและกทำรจนัดกทำรของพระเจข้ทำเกคีที่ยวกนับมนัน
อสค 20:2-4

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าวยู่า อคีกครนัรงทคีที่ผถูข้พยทำกรณร

ทตทำนนคีรกลตทำวชนัดเจนวตทำแหลตงทคีที่มทำแหตงขข้อควทำมของเขทำคสือพระวจนะขององครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำซถึที่งมทำยนัง
เขทำ
3 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงพยดกวับพวกผยให้ หญยู่แหยู่งอสิสราเอล และกลยู่าวแกยู่เขาวยู่า องคร์พระผยห้
เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ททที่เจห้ามากวันนทนจะมาถามเราหรดือ องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เรามท
ชทวสิตอยยแยู่ นยู่ฉนวั ใด เราจะไมยู่ยอมใหห้เจห้ามาถามเรา แมข้พวกยธิวกลรุมต นคีรตกเปห็นเชลยมทำนทำนประมทำณเจห็ด
ปคีแลข้ว พระเจข้ทำกห็ทรงปฏธิเสธทคีที่จะรต วมเสวนทำกนับพวกเขทำ นคีที่บอกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำทนัศนคตธิชนัวที่

ซถึที่งไดข้พทำพวกเขทำใหข้ตกเปห็นเชลยในตอนแรกมธิไดข้ลดนข้อยลงเลย พระเจข้ทำผตทำนผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรจถึง
ทรงฝทำกบอกมทำวตทำพระองครจะไมตทรงรนับกทำรซนักถทำมจทำกพวกเขทำ
4 บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เจห้าจะพสิพากษาเขาหรดือ เจห้าจะพสิพากษาเขาหรดือ จงใหห้เขาทวันงหลาย
ทราบถนงการกระทนาอวันนยู่าสะอสิดสะเอทยนของบรรพบปรปษของเขา ตรงกนันขข้ทำม พระเจข้ทำทรงสนังที่ ผถูข้
พยทำกรณรของพระองครใหข้ประกทำศสทำเหตรุแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพวกเขทำ พระเจข้ทำทรงถทำมสองครนัรง
วตทำเอเสเคคียลจะไมตพธิพทำกษทำพวกเขทำหรสือ กทำรพถูดซทรทำนคีรยอต มบตงบอกถถึงอทำรมณรทรคีที่ รุนแรงของพระเจข้ทำ
ดนังนนัรนเอเสเคคียลจถึงถถูกสนังที่ ใหข้เตสือนใจพวกผถูข้ใหญตแหตงยถูดทำหรถถึงควทำมชนัวที่ ของบรรพบรุรรุษของพวกเขทำ
นนันที่ เปห็นเหตรุทคีที่วทำต ทททำไมพวกเขทำถถึงตกเปห็นเชลย เหห็นไดข้ชนัดวตทำสต วนหนถึงที่ ของกทำรซนักถทำมของพวกเขทำ
ตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำกห็คสือวตทำ ทททำไมพวกเขทำถถึงตกเปห็นเชลย อยตทำงไรกห็ตทำม คททำถทำมนคีรของพวกเขทำกห็
บตงบอกวตทำแทบไมตมคีกทำรกลนับใจใหมตจทำกควทำมบทำปตตทำงๆของประชทำชทำตธิยถูดทำหรเลย
อสค 20:5-7

และจงกลยู่าวแกยู่เขาวยู่า องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ในววัน

นวันนเมดืที่อเราเลดือกสรรอสิสราเอลไวห้ เราปฏสิญาณตยู่อเชดืนอสายแหยู่งวงศร์วานยาโคบ โดยสนาแดงตวัวเราใหห้
เขารยห้จวักในแผยู่นดสินอทยปสิ ตร์ เมดืที่อเราปฏสิญาณกวับเขาวยู่า เราเปห็นพระเยโฮวาหร์พระเจห้าของเจห้า พระเจข้ทำ
ทรงสนังที่ เอเสเคคียลใหข้เตสือนใจพวกผถูข้ใหญตแหตงยถูดทำหรวทำต พระองครไดข้ทรงสททำแดงพระองครเองแกตพวก
เขทำแลข้วในอคียธิปตรและทรงเตรคียมพรข้อมทคีที่จะชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกทคีที่นนันที่ แลข้ว
6 ในววันนวันน เราปฏสิญาณตยู่อเขาวยู่า เราจะนนาเขาออกจากแผยู่นดสินอทยปสิ ตร์ไปยวังแผยู่นดสินททที่เรา
หาใหห้เขาทวันงหลาย เปห็นแผยู่นดสินททที่มทนนานมและนนนาผนนงไหลบรสิบยรณร์ เปห็นแผยู่นดสินททที่มทสงยู่าราศทททที่สปดใน
แผยู่นดสินทวันงหลาย พระเจข้ทำจถึงทรงเตสือนใจพวกผถูข้ใหญตเหลตทำนคีรวทำต พระองครไดข้ทรงนททำบรรพบรุรรุษของ
พวกเขทำออกมทำจทำกอคียธิปตรดข้วยพระหนัตถรอนันแขห็งแรงและประททำนแผตนดธินทคีทที่ รงสนัญญทำไวข้นร นันแกต
พวกเขทำแลข้ว: แผตนดธินทคีมที่ คีนร ททำนมและนทรทำผถึรงไหลบรธิบถูรณร แผตนดธินทคีที่เปคีที่ยมสงตทำรทำศคีเหนสือเขตแดนอสืที่น
ทนัรงปวง เปห็นไปไดข้อยตทำงยธิงที่ ทคีที่วทำต ในสมนัยของเหลตทำอนัครปคีตทำ แผตนดธินคทำนทำอนันมคีควทำมเขคียวชอรุมต และ
ชรุตมไปดข้วยนทรทำมทำกกวตทำทคีที่มนนั เปห็นในสมนัยหลนังๆ ปนัจจรุบนันพสืรนทคีที่หลทำยสต วนของอธิสรทำเอลตอนใตข้คสือ
ทะเลทรทำยทนัรงหมด แตตเหห็นไดข้ชนัดวตทำมนันมธิไดข้เปห็นเชตนนนัรนในสมนัยของอนับรทำฮนัม อธิสอนัคและยทำโคบ

7 และเรากลยู่าวแกยู่เขาวยู่า เจห้าทปกคนจงทสินงสสิที่งททที่นยู่าสะอสิดสะเอทยนซนงที่ นวัยนร์ตาของเจห้าทวันงหลาย
กนาลวังเพลสิดเพลสินอยยยู่นวันนเสทย อยยู่ากระทนาตวัวของเจห้าใหห้มลทสินไปดห้วยรย ปเคารพของอทยสิปตร์ เราคดือ
พระเยโฮวาหร์พระเจห้าของเจห้า กระทนังที่ ในสมนัยแรกๆนนัรนแหตงประวนัตธิศทำสตรรอธิสรทำเอล พระเจข้ทำกห็ทรง
เตสือนพวกเขทำใหข้ละทธิรงรถูปเคทำรพเหลตทำนนัรนทคีพที่ วกเขทำไดข้รบนั มทำในอคียธิปตร ดถู เลวคีนธิตธิ 17:7 และโยชถูวทำ
24:14 เกรงวตทำพวกเขทำไดข้ลมสื เสคียแลข้ว พระเจข้ทำจถึงทรงเตสือนใจพวกเขทำวตทำพระองคร นนันที่ คสือพระเยโฮ
วทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำของพวกเขทำ
อสค 20:8-9

แตยู่เขาทวันงหลายไดห้กบฏตยู่อเราและไมยู่ยอมฟวังเรา เขาทวันงหลายไมยู่ไดห้

ทสินงสสิที่งททที่นยู่าสะอสิดสะเอทยนซนที่งนวัยนร์ตาของเขาเพลสิดเพลสินอยยยู่นนวัน ทปกคน ทวันงเขากห็มสิไดห้ละทสินงรย ปเคารพ
ของอทยสิปตร์ แลห้วเรากห็คสิดวยู่า เราจะระบายความกรสินวของเราออกเหนดือเขา และใหห้ความโกรธของเรา
มทตยู่อเขาในทยู่ามกลางแผยู่นดสินอทยสิปตร์จนมอดลง แมข้ไดข้ยนธิ คททำเตสือนของพระเจข้ทำแลข้ว อธิสรทำเอลทคีที่ถถูก
ไถตแลข้วกห็ยนังเกห็บรถูปเคทำรพเหลตทำนนัรนทคีพที่ วกเขทำไดข้นททำตธิดตนัวออกมทำจทำกอคียธิปตรไวข้ แมข้โมเสสมธิไดข้กลตทำว
ถถึงเรสืที่องนคีรอยตทำงเฉพทำะเจทำะจงในคนัมภคีรรโทรทำหร มนันกห็ถถูกบอกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจน และพระเจข้ทำทรง
กลตทำวถถึงเรสือที่ งนคีรอยตทำงชนัดเจนตรงนคีร นอกจทำกนคีรพระเจข้ทำทรงเตสือนอธิสรทำเอลกระทนังที่ ในตอนนนัรนวตทำถข้ทำ
พวกเขทำยนังนมนัสกทำรรถูปเคทำรพตตทำงๆอยถูตต ตอไป (แมข้จะลนับๆกห็ตทำม) พระองครกจห็ ะทรงเทพระพธิโรธ
ของพระองครออกตตอสถูข้พวกเขทำ อธิสรทำเอลในตอนนนัรนเสคีที่ยงกนับกทำรไมตไดข้รนับกทำรชตวยใหข้พนข้ จทำก
อคียธิปตรดข้วยซทรทำเพรทำะกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพแบบลนับๆของพวกเขทำ
9 แตยู่เรากห็กระทนาโดยเหห็นแกยู่นามของเราเอง เพดืที่อไมยู่ใหห้ชอดืที่ นวันนมลทสินตยู่อหนห้าประชาชาตสิซนที่ง
เขาอาศวัยอยยยู่ เราจนงไดห้สนาแดงตวัวของเราทยู่ามกลางสายตาของเขาใหห้เขารยห้จวัก ในการททที่เรานนาคน
อสิสราเอลออกมาจากแผยู่นดสินอทยสิปตร์ นคีที่เปห็นครนัรงแรกในสคีคที่ รนัรงในบทนคีรทพคีที่ ระเจข้ทำทรงประกทำศวตทำ
พระองครไดข้ทรงกระทททำเพสืที่อเหห็นแกตพระนทำมของพระองคร พระเจข้ทำทรงกระทททำกธิจตตทำงๆอนันทรงฤทธธิธ
ในอคียธิปตรเพสือที่ ปกปข้องและรนับรองควทำมสนัตยรสรุจรธิตอนันศนักดธิธสธิทธธิธและฤทธทำนรุภทำพแหตงพระนทำมของ
พระองคร อธิสรทำเอลเกสือบทคีที่จะทททำใหข้พระนทำมบรธิสรุทธธิธของพระองครมลทธินไปเสคียแลข้วโดยกทำร
นนับถสือรถูปเคทำรพอนันบทำปหนทำของพวกเขทำในอคียธิปตรและหลนังจทำกนนัรน ในกทำรสททำแดงกทำรอนัศจรรยร

ตตทำงๆอนันทรงฤทธธิธของพระองครในอคียธิปตร พระเจข้ทำทรงประกอบ (นนันที่ คสือ ยสืนยนัน) ฤทธธิธเดชแหตง
พระนทำมของพระองคร
อสค 20:10-12

ดวังนวันน เราจนงนนาเขาออกจากแผยู่นดสินอทยปสิ ตร์ และนนาเขาเขห้ามาในถสิที่น

ทปรกวันดาร เพสือที่ ปกปข้องพระนทำมศนักดธิธสธิทธธิธของพระองครและพระสนัญญทำเหลตทำนนัรนทคีพที่ ระองครไดข้ทรง
ทททำไวข้กบนั เหลตทำอนัครปคีตทำแหตงอธิสรทำเอล พระเจข้ทำจถึงทรงชตวยพวกเขทำใหข้พนข้ จทำกอคียธิปตรและทรงนททำพวก
เขทำเขข้ทำไปในถธิที่นทรุรกนันดทำรซคีนทำย พระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะทททำใหข้เกธิดประชทำชทำตธิหนถึที่งทคีที่ใหญต
โตจทำกเชสืรอสทำยของอนับรทำฮนัม อธิสอนัคและยทำโคบ นอกจทำกนคีรพระองครไดข้ประททำนแผตนดธินคทำนทำอนัน
ใหข้แกตพวกเขทำอยตทำงเฉพทำะเจทำะจงดข้วย ดนังนนัรน เพสืที่อกระทททำใหข้พระวจนะของพระองครสททำเรห็จและ
ปกปข้องพระนทำมของพระองคร (นนันที่ คสือ พระรทำชกธิจของพระองคร) พระเจข้ทำจถึงทรงไถตอธิสรทำเอลออก
มทำจทำกอคียธิปตร
11 เราใหห้กฎเกณฑร์ของเราแกยู่เขา และสนาแดงคนาตวัดสสินของเราใหห้เขารยห้ ซนงที่ ถห้ามนปษยร์ไดห้
รวักษาไวห้กห็จะดนารงชทวสิตอยยยู่ไดห้ ทคีที่ภถูเขทำซคีนทำย พระเจข้ทำประททำนพระรทำชบนัญญนัตธิของพระองครและทรง
สททำแดงคททำตนัดสธินตตทำงๆของพระองครแกตพวกเขทำ กฎเกณฑรของพระองครอทำจหมทำยถถึงบนัญญนัตธิตตทำงๆ
ดข้ทำนศคีลธรรมและคททำตนัดสธินตตทำงๆของพระองครอทำจหมทำยถถึงบนัญญนัตธิดข้ทำนพลเมสืองของพระองคร โดย
รวมแลข้วมนันคสือโทรทำหรแหตงอธิสรทำเอล นอกจทำกนคีรถข้ทำผถูข้ใดเชสืที่อฟนังพระรทำชบนัญญนัตธิอยตทำงตนัรงใจเพสืที่อทคีที่จะ
กระทททำตทำม พระเจข้ทำกห็ทรงสนัญญทำกทำรอวยพรและควทำมเจรธิญชนัวที่ ครทำว นคีไที่ มตไดข้หมทำยถถึงชคีวธิตนธิรนันดรร
ในควทำมหมทำยของพระคนัมภคีรรใหมต ตรงกนันขข้ทำมมนันหมทำยควทำมวตทำพระเจข้ทำจะทรงอวยพรคน
อธิสรทำเอลคนใดทคีที่เชสืที่อฟนังในแผตนดธินนนัรนเมสือที่ เขทำเชสืที่อฟนังพระวจนะและพระรทำชบนัญญนัตธิของพระเจข้ทำ
12 ยสิที่งกวยู่านวันน อทก เราไดห้ใหห้สะบาโตของเราแกยู่เขา เปห็นหมายสนาควัญระหวยู่างเราและเขาทวันง
หลาย เพดืที่อเขาจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ เปห็นผยห้กระทนาใหห้เขาบรสิสป ทธสิธิ์ ในโทรทำหร พระเจข้ทำทรง
กททำหนดไมตเพคียงวนันสะบทำโตประจททำสนัปดทำหรเทตทำนนัรน แตตรวมถถึงปคีสะบทำโตทนัรงหลทำยดข้วย พรข้อมทนัรงวนัน
สะบทำโตใหญตของวนันเทศกทำลเลคีรยงศนักดธิธสธิทธธิธตตทำงๆ ภทำพรวมทนัรงหมดของสะบทำโตเหลตทำนนัรนคสือ
หมทำยสททำคนัญอยตทำงหนถึที่งแกตอธิสรทำเอลในฐทำนะเปห็นคททำมนันที่ และเครสืที่องเตสือนใจเสมอไปของพนันธสนัญญทำ

นนัรนทคีพที่ ระเจข้ทำไดข้ทททำไวข้ระหวตทำงพระองครเองกนับอธิสรทำเอล ในกทำรถสือวนันสะบทำโตประจททำสนัปดทำหร รวม
ถถึงวนันสะบทำโตใหญตเหลตทำนนัรนของวนันเทศกทำลศนักดธิธสธิทธธิธตตทำงๆทคีที่เฉพทำะเจทำะจง ควทำมตนัรงใจของ
พระเจข้ทำกห็คสือ เพสืที่อใหข้อธิสรทำเอลมทำรถูจข้ นักพระองครมทำกยธิงที่ ขถึรน ควทำมตนัรงใจของพระเจข้ทำกห็คสือวตทำ โดยกทำร
ถสือเทศกทำลเลคีรยงตตทำงๆของพระเยโฮวทำหรพรข้อมกนับวนันสะบทำโตประจททำสนัปดทำหร อธิสรทำเอลจะยธิงที่ รถูจข้ นัก
พระองครและพระประสงครของพระองครในกทำรชททำระพวกเขทำใหข้บรธิสรุทธธิธ ทนัรงหมดนคีรถถูกใหข้แกต
อธิสรทำเอลในถธิที่นทรุรกนันดทำร
อสค 20:13-14

แตยู่วงศร์วานอสิสราเอลไดห้กบฏตยู่อเราในถสินที่ ทปรกวันดาร เขามสิไดห้

ดนาเนสินตามกฎเกณฑร์ของเรา แตยู่ไดห้ดยหมสิที่นคนาตวัดสสินของเรา ซนที่งถห้ามนปษยร์คนหนนที่งคนใดปฏสิบวัตสิตาม
เขากห็จะดนารงชทวสิตอยยยู่ไดห้ดห้วยกฎเกณฑร์และคนาตวัดสสินเหลยู่านวันน และเขาไดห้กระทนาใหห้ววันสะบาโตของ
เรามวัวหมองอยยู่างยสิที่ง เราจนงกลยู่าววยู่า เราจะเทความเดดือดดาลของเราออกเหนดือเขาในถสิที่นทปรกวันดาร
เพดืที่อผลาญเขาเสทย แมข้ไดข้เหห็นพระรทำชกธิจในกทำรทรงไถตและกทำรเปธิดเผยของพระเจข้ทำทคีที่ซคีนทำยแลข้ว
อธิสรทำเอลกห็ยนังกบฏตตอพระเจข้ทำของพวกเขทำ พวกเขทำเพธิกเฉยบนัญญนัตธิตตทำงๆททำงศคีลธรรมของพระองคร
และไมตยอมรนับบนัญญนัตธิตตทำงๆดข้ทำนพลเมสืองของพระองคร ในกทำรทททำเชตนนนัรน พวกเขทำทททำใหข้กทำร
อวยพรของพระเจข้ทำไมตมทำถถึงชคีวธิตของพวกเขทำ นอกจทำกนคีร พวกเขทำยนังทททำใหข้สะบทำโตหลทำยแบบของ
พระเจข้ทำเปห็นมลทธินไป ในกทำรทททำเชตนนนัรน อธิสรทำเอลกห็ยนัวที่ ยรุพระเจข้ทำใหข้ทรงกรธิรวจนถถึงจรุดทคีพที่ ระองคร
ทรงคธิดวตทำจะทททำลทำยพวกเขทำเสคีย พวกเขทำถถูกไวข้ชคีวตธิ เพคียงเพรทำะกทำรวธิงวอนของโมเสสเทตทำนนัรน ดถู
อพยพ 32:14
14 แตยู่เรากห็กระทนาโดยเหห็นแกยู่นามของเราเอง เพดืที่อไมยู่ใหห้ชดืที่อนวันน มลทสินตยู่อหนห้าประชาชาตสิ
ทวันงหลาย ซนที่งเราไดห้นนาคนอสิสราเอลออกมาทยู่ามกลางสายตาของเขา แมข้อธิสรทำเอลยนัวที่ ยรุพระเจข้ทำของ
ตนใหข้ทรงพธิโรธ พระองครกทห็ รงกระทททำกธิจเพสืที่อปกปข้องควทำมสรุจรธิตแหตงพระนทำมของพระองครและ
พระสนัญญทำตตทำงๆของพระองคร พระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำแกตอธิสรทำเอลไวข้แลข้ว (ตตอหนข้ทำประชทำชทำตธิ
อสืที่นๆ) วตทำพระองครจะทรงชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พนข้ และประททำนแผตนดธินทคีที่ทรงสนัญญทำไวข้
แลข้วนนัรนแกตพวกเขทำ ดนังนนัรน เพสืที่อรนักษทำคททำตรนัสของพระองครและควทำมสนัตยรสรุจรธิตของพระองคร
พระเจข้ทำจถึงทรงกระทททำกธิจเพสืที่อชตวยอธิสรทำเอลใหข้พข้นและปกปข้องเกคียรตธิยศแหตงพระนทำมของพระองคร

อสค 20:15-17

ยสิที่งกวยู่านวันน อทก เราไดห้ปฏสิญาณตยู่อเขาในถสิที่นทปรกวันดารวยู่า เราจะไมยู่นนา

เขาเขห้ามาในแผยู่นดสินซนที่งเราไดห้ใหห้แกยู่เขา เปห็นแผยู่นดสินททที่มทนนานมและนนนาผนงน ไหลบรสิบยรณร์ เปห็นแผยู่นดสิน
ททที่มทสงยู่าราศทททที่สปดในแผยู่นดสินทวันงหลาย อยตทำงไรกห็ตทำมในสตธิปนัญญทำของพระเจข้ทำ พระองครกทห็ รง
พธิพทำกษทำควทำมบทำปของอธิสรทำเอลจรธิงๆโดยทรงขนัดขวทำงคนรรุตนกตอนซถึที่งพระองครไดข้ทรงชตวยใหข้พนข้
จทำกอคียธิปตรมธิใหข้เขข้ทำไปในแผตนดธินทคีที่ทรงสนัญญทำไวข้นร นัน พวกเขทำถถูกบนังคนับใหข้รตอนเรต เปห็นเวลทำสคีที่สธิบปคี
และตทำย พระเจข้ทำจะทรงทททำใหข้พระวจนะของพระองครสททำเรห็จแกตคนรรุตนถนัดไป คนชนัวที่ อทำยรุถนัดมทำนนัรน
ไดข้รนับอนรุญทำตใหข้เขข้ทำไปในแผตนดธินทคีที่ทรงสนัญญทำไวข้นร นันซถึที่งมคีนร ททำนมและนทรทำผถึรงไหลบรธิบรถู ณร
16 เพราะเขาดยหมสิที่นคนาตวัดสสินของเรา และไมยู่ดนาเนสินตามกฎเกณฑร์ของเรา และไดห้กระทนา
ใหห้ววันสะบาโตของเรามวัวหมอง เพราะวยู่าจสิตใจของเขาไปตสิดตามรย ปเคารพของเขา พระเจข้ทำทรง
พธิพทำกษทำอธิสรทำเอลเพรทำะควทำมไมตเชสืที่อฟนังและควทำมไมตเคทำรพทคีที่พวกเขทำแสดงตตอพระรทำชบนัญญนัตธิ
ของพระเจข้ทำ พวกเขทำไดข้เพธิกเฉยวนันสะบทำโตตตทำงๆของพระองครและยนังหลงรถูปเคทำรพตตทำงๆของตน
อยถูตต ตอไป ใจของพวกเขทำไมตซสืที่อตรงตตอพระเจข้ทำ ดถู เพลงสดรุดคี 78:37
17 ถนงกระนวันน กห็ดท นวัยนร์ตาของเรากห็ยวังปรานทเขา และเรามสิไดห้ทนาลายเขา หรดือกระทนาใหห้เขา
จบสสินน ลงในถสินที่ ทปรกวันดารนวันน แมข้พวกเขทำไดข้ยนัวที่ ยรุพระเจข้ทำของตนอยตทำงเจห็บแสบ อธิสรทำเอลกห็มธิไดข้ถถูก
ทททำลทำยในถธิที่นทรุรกนันดทำรนนัรน พระเจข้ทำทรงตคีสอนพวกเขทำแตตมไธิ ดข้ทททำลทำยพวกเขทำ
อสค 20:18-20

แตยู่เราพยดกวับลยกหลานของเขาในถสินที่ ทปรกวันดารนวันนวยู่า อยยู่าดนาเนสิน

ตามกฎเกณฑร์ของบรรพบปรปษของเจห้า หรดือรวักษาคนาตวัดสสินของเขา หรดือกระทนาตวัวเจห้าใหห้มลทสินไป
ดห้วยรยปเคารพของเขา ณ เวลทำนนัรน พระเจข้ทำทรงขอรข้องอธิสรทำเอลใหข้หนันเสคียจทำกททำงชนัวที่ เหลตทำนนัรนทคีที่
พวกเขทำไดข้เดธินตทำมโดยเฉพทำะกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพของพวกเขทำ (แมข้มธิไดข้ถถูกเนข้นยทรทำในหนนังสสือ
อพยพ พระเจข้ทำผตทำนททำงเอเสเคคียลกห็ตรนัสชนัดเจนวตทำอธิสรทำเอลมคีปนัญหทำหนถึงที่ ทคีที่รข้ทำยแรงกนับกทำรนนับถสือ
รถูปเคทำรพในอคียธิปตร)
19 เราคดือพระเยโฮวาหร์เปห็นพระเจห้าของเจห้า จงดนาเนสินตามกฎเกณฑร์ของเรา และจงรวักษา
คนาตวัดสสินของเรา และประพฤตสิตาม พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนตตอไปอคีกแกตอธิสรทำเอลวตทำ พระองครนนนัที่ คสือ

พระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำของพวกเขทำ พระองครจถึงทรงขอรข้องอธิสรทำเอลใหข้ดททำเนธินในพระรทำช
บนัญญนัตธิและคททำบนัญชทำตตทำงๆของพระองครเพสืที่อทคีที่จะกระทททำตทำม
20 และนวับถดือบรรดาสะบาโตของเรา เพดืที่อจะเปห็นหมายสนาควัญระหวยู่างเรากวับเจห้า เพดืที่อเจห้า
จะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์เปห็นพระเจห้าของเจห้า พระองครทรงรบเรข้ทำประชทำชนของพระองครตตอ
ไปอคีกใหข้แยกตนัรงวนันสะบทำโตแบบตตทำงๆดนังทคีที่กทำท หนดไวข้ในพระรทำชบนัญญนัตธิของพระองครใหข้เปห็น
หมทำยสททำคนัญ เครสืที่องเตสือนใจและคททำมนันที่ แหตงพนันธสนัญญทำของพระองครกบนั พวกเขทำ เจตนทำของ
พระเจข้ทำกห็คสือ เพสืที่อทคีที่อธิสรทำเอลจะไดข้ทรทำบ จดจททำและตระหนนักวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำของ
พวกเขทำ
อสค 20:21

แตยู่ลยกหลานเหลยู่านวันนกห็กบฏตยู่อเรา เขาทวันงหลายมสิไดห้ดนาเนสินตามกฎ

เกณฑร์ของเรา และไมยู่รวักษาคนาตวัดสสินของเราเพดืที่อจะประพฤตสิตาม ซนงที่ ถห้ามนปษยร์คนหนนที่งคนใด
ปฏสิบตวั สิตามกห็จะดนารงชทวสิตอยยยู่ไดห้ดห้วยกฎเกณฑร์และคนาตวัดสสินเหลยู่านวันน เขาไดห้กระทนาใหห้บรรดาววันสะ
บาโตของเรามวัวหมอง เราจนงกลยู่าววยู่า เราจะเทความเดดือดดาลของเราออกเหนดือเขา และใหห้ความ
โกรธของเราททที่มทตยู่อเขาททที่ในถสิที่นทปรกวันดารบรรลปลงเสทยทท แมข้พระเจข้ทำทรงเตสือนและอข้อนวอน
ประชทำชนของพระองครแลข้ว พวกเขทำกห็ยงนั กบฏตตอพระองครและเพธิกเฉยพระวจนะของพระองคร
พวกเขทำทททำใหข้สะบทำโตตตทำงๆของพระองครเปห็นมลทธินดข้วย ในกทำรทททำเชตนนนัรน อธิสรทำเอลกห็ยนัวที่ ยรุพระ
พธิโรธของพระเยโฮวทำหรใหข้ตตอสถูข้พวกเขทำ พวกเขทำจถึงทนทรุกขรเปห็นเวลทำสคีที่สธิบปคีในถธิที่นทรุรกนันดทำรนนัรน
นอกจทำกนคีร พวกเขทำหลทำยคนกห็พนธิ ทำศจรธิงๆในถธิที่นทรุรกนันดทำรนนัรน
อสค 20:22-24

แตยู่เราไดห้หดมดือของเราไวห้ และกระทนาโดยเหห็นแกยู่นามของเราเอง

เพดืที่อไมยู่ใหห้ชดืที่อนวันนมลทสินทยู่ามกลางสายตาของประชาชาตสิทวันงหลาย ซนงที่ เราไดห้นนาชนอสิสราเอลออกมา
ทยู่ามกลางสายตาของเขา แมข้อธิสรทำเอลไดข้ยนัวที่ ยรุพระเยโฮวทำหรอยตทำงรรุนแรง พระองครกทห็ รงถอน
พระหนัตถรแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระองครออกเกรงวตทำพระองครจะทททำลทำยพวกเขทำเสคีย ตรงกนันขข้ทำม
พระเจข้ทำทรงกระทททำกธิจตตอไปเพสืที่อปกปข้องควทำมสนัตยรสรุจรธิตและเกคียรตธิยศแหตงพระนทำมของพระองคร
พระองครไดข้ทรงทททำสนัญญทำหลทำยอยตทำงแกตอนับรทำฮนัม อธิสอนัคและยทำโคบ และพระองครจะทรงทททำใหข้

พระสนัญญทำเหลตทำนนัรนของพระองครสททำเรห็จ พระเจข้ทำจถึงทรงบทำกบนันที่ ทคีที่จะมธิใหข้พระนทำมของพระองครถถูก
ทททำใหข้เปห็นมลทธินไปโดยกทำรไมตรกนั ษทำคททำตรนัสของพระองคร
23 ยสิที่งกวยู่านวันน อทก เราไดห้ปฏสิญาณตยู่อเขาทวันงหลายในถสินที่ ทปรกวันดารวยู่า เราจะใหห้
กระจวัดกระจายไปในทยู่ามกลางประชาชาตสิ และกระจายเขาไปอยยยู่ตามประเทศตยู่างๆ สต วนคนชนัวที่
อทำยรุนร นันในถธิที่นทรุรกนันดทำร พระเจข้ทำทรงขถูตกระทนังที่ ในตอนนนัรนวตทำจะกระจนัดกระจทำยพวกเขทำไปเสคีย ดถู
พระรทำชบนัญญนัตธิ 28:64 และ 32:26 และเลวคีนธิตธิ 26:33
24 เพราะวยู่าเขามสิไดห้กระทนาตามคนาตวัดสสินของเรา แตยู่ไดห้ดยหมสิที่นกฎเกณฑร์ของเรา และ
กระทนาใหห้ววันสะบาโตทวันงหลายของเรามวัวหมอง และนวัยนร์ตาของเขากห็ตสิดตามรย ปเคารพแหยู่ง
บรรพบปรปษของเขา สทำเหตรุแหตงกทำรยนัวที่ ยรุพระเจข้ทำใหข้ทรงพระพธิโรธกห็คสือ กทำรทคีที่อธิสรทำเอลไมตเคทำรพ
ยททำเกรงพระวจนะของพระองคร กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกห็คสือ พวกเขทำไดข้ทททำใหข้สะบทำโตตตทำงๆของ
พระเจข้ทำเปห็นมลทธินและโหยหทำรถูปเคทำรพเหลตทำนนัรนของบรรพบรุรรุษของพวกเขทำ
อสค 20:25-26

ยสิที่งกวยู่านวันน อทก เราไดห้ใหห้กฎเกณฑร์ททที่ไมยู่ดทและใหห้คนาตวัดสสินซนที่งตามนวันน

เขาจะดนารงชทวสิตไมยู่ไดห้ เพรทำะอธิสรทำเอลไมตเหห็นคตทำพระรทำชบนัญญนัตขธิ องพระเจข้ทำ พระเยโฮวทำหรจถึงทรง
ประกทำศคททำตนัดสธินโทษตตอสถูข้พวกเขทำ พระเจข้ทำทรงใหข้คททำเตสือนอนันนตทำกลนัวเกคีที่ยวกนับสธิที่งทคีที่จะเกธิดขถึรนแกต
พวกเขทำถข้ทำพวกเขทำยนังไมตเชสืที่อฟนังตตอไป ดถู พระรทำชบนัญญนัตธิ 28:15 และเลวคีนธิตธิ 26:14
26 และเรากห็ไดห้ใหห้เขามลทสินไปดห้วยของถวายของเขาเอง ในการททที่พวกเขาถวายบปตรหวัวปท
ใหห้ลยป ไฟ เพดืที่อเราจะกระทนาใหห้เขารกรห้างไป เพดืที่อใหห้เขาทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ ควทำมคธิดเบสืรอง
ตข้นกห็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงปลตอยพวกเขทำใหข้ทททำใหข้ตนัวเองมลทธินไป ไมตเปห็นทคีที่ทรทำบวตทำอธิสรทำเอลเรธิที่มกทำร
บถูชทำพระโมเลคอนันโหดเหคีรยมเปห็นครนัรงแรกเมสืที่อไร แตตขข้อบตงชคีรกคห็ อสื วตทำมนันเปห็นกตอนทคีที่พวกเขทำเขข้ทำไป
ในแผตนดธินนนัรนเสคียอคีก พวกเขทำทททำเชตนนนัรนอยตทำงแนตนอนหลนังจทำกไดข้เขข้ทำไปในแผตนดธินนนัรนแลข้ว
พระเจข้ทำจถึงจะทรงเฆคีที่ยนตคีพวกเขทำเพสืที่อทคีพที่ วกเขทำจะไดข้ทรทำบและไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำ
พระองครทรงเปห็นพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำของพวกเขทำ

อสค 20:27-29

เพราะฉะนวันน บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงพยดกวับวงศร์วานอสิสราเอลและ

กลยู่าวแกยู่เขาวยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ในเรดืที่องนทบน รรพบปรปษของเจห้ากห็ไดห้หมสิที่น
ประมาทเราอทก โดยกระทนาการละเมสิดตยู่อเรา เสข้นเวลทำตอนนคีรตธิดตทำมอธิสรทำเอลเขข้ทำไปในแผตนดธิน
ของพวกเขทำและหลทำยศตวรรษทคีพที่ วกเขทำอทำศนัยอยถูทต คีที่นนนัที่ แมข้ถถูกพระเจข้ทำตคีสอนในถธิที่นทรุรกนันดทำรแลข้ว
อธิสรทำเอลในแผตนดธินของพวกเขทำกห็หมธิที่นประมทำทพระเจข้ทำของตนโดยกทำรฝตทำฝสืนพระวจนะของ
พระองคร ทคีที่นนันที่ อธิสรทำเอลนนับถสือรถูปเคทำรพอยถูตต ตอไป
28 เพราะวยู่าเมดืที่อเราไดห้นนาเขาเขห้ามาในแผยู่นดสินททที่เราปฏสิญาณวยู่าจะใหห้เขานวันนแลห้ว เมดืที่อเขา
เหห็นเนสินเขาสย ง ณ ททที่ใด หรดือเหห็นตห้นไมห้ใบดกททที่ไหน เขากห็ถวายเครดืที่องบยชาอวันเปห็นททที่ใหห้เคดืองใจเรา ณ
ททที่นวัที่น เขาถวายกลสิที่นททที่พนงใจ และเขาเทเครดืที่องดดืที่มบยชาออกททที่นวัที่น ในแผตนดธินนนัรนทคีพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรง
สนัญญทำไวข้และไดข้ประททำนแกตพวกเขทำ กระทนังที่ ในทคีที่นนนัที่ อธิสรทำเอลกห็ยนังนนับถสือรถูปเคทำรพอยตทำงโจตงแจข้ง
ตตอไป ทคีที่นนันที่ บนเนธินเขทำสถูงทรุกเนธินและใตข้ตข้นไมข้เขคียวสดทรุกตข้น กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพในแบบทคีที่นตทำ
สะอธิดสะเอคียนทคีที่สรุดถถูกปฏธิบนัตธิ
29 เราไดห้ถามเขาวยู่า ปยชนทยสถานสย งซนงที่ เจห้าเขห้าไปนวันนคดืออะไร และเขาจนงเรทยกชดือที่ ททที่นวัที่นวยู่า
บามาหร์ สดืบเนดืที่องมาจนทปกววันนทน พระเจข้ทำไดข้ทรงระบรุเจทำะจงแลข้ววตทำเครสืที่องสนัตวบถูชทำตตทำงๆตข้องถถูก
ถวทำยทคีที่ไหน – ทคีที่แทตนบถูชทำของพระองครทพคีที่ ลนับพลทำนนัรนและตตอมทำทคีพที่ ระวธิหทำร มนันคสือตอนแรกทคีที่ชคี
โลหรและตตอมทำทคีที่เยรถูซทำเลห็ม อยตทำงไรกห็ตทำม อธิสรทำเอลกห็ชอบไปทคีที่ปถูชนคียสถทำนสถูงตตทำงๆซถึที่งมคีชสืที่อเรคียก
ทนัวที่ ไปแลข้ววตทำบทำมทำหร อนันหลนังนคีรมคคี วทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ปถูชนคียสถทำนสถูง’ ประเดห็นกห็คสือวตทำอธิสรทำเอล
ถวทำยเครสือที่ งสนัตวบถูชทำแกตรปถู เคทำรพตตทำงๆทคีที่ปถูชนคียสถทำนสถูงทนัรงหลทำยและมธิใชตทแคีที่ ทตนบถูชทำของพระเจข้ทำ
ทคีที่พลนับพลทำ/พระวธิหทำรนนัรน
อสค 20:30-32

เพราะฉะนวันนจงกลยู่าวแกยู่วงศร์วานอสิสราเอลวยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้า

พระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เจห้ากระทนาตวัวใหห้มลทสินไปตามอยยู่างบรรพบปรปษของเจห้า และเลยู่นชยกห้ วับสสิงที่ ททที่นยู่า
สะอสิดสะเอทยนของเขาหรดือ ครทำวนคีรเสข้นเวลทำเปลคีที่ยนไปยนังบข้ทำนของเอเสเคคียลและพวกผถูข้ใหญตทคีที่อยถูทต คีที่
นนันที่ ดข้วย ดถู ขข้อ 1 พระเจข้ทำจถึงทรงเรคียกอธิสรทำเอล (และพวกผถูข้ใหญตของมนันทคีมที่ ทำรวมตนัวกนันตตอหนข้ทำเอเส

เคคียล) ใหข้ใหข้กทำร พวกเขทำจะนนับถสือรถูปเคทำรพตตอไปเหมสือนอยตทำงทคีที่บรรพบรุรรุษของพวกเขทำไดข้
กระทททำหรสือ? พวกเขทำจะดททำเนธินตตอไปในกทำรนตทำสะอธิดสะเอคียนเหลตทำนนัรนแบบเดคียวกนับของ
บรรพบรุรรุษของพวกเขทำในแผตนดธินนนัรนหรสือ?
31 เมดืที่อเจห้าถวายของบยชาและถวายบปตรชายใหห้ลยป ไฟ เจห้าไดห้กระทนาตวัวใหห้มลทสินดห้วยบรรดา
รย ปเคารพของเจห้าจนทปกววันนทน โอ วงศร์วานอสิสราเอลเออ๋ย เราจะใหห้เจห้ามาถามเราหรดือ องคร์พระผยห้เปห็น
เจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เรามทชทวตสิ อยยยู่แนยู่ฉนวั ใด เราจะไมยู่ใหห้เจห้ามาถามเราฉวันนวันน อธิสรทำเอลแมข้แตตคน
เหลตทำนนัรนทคีที่ตกเปห็นเชลยยนังมคีใจทคีที่เตห็มไปดข้วยกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพอยถู ต ตลอดหลทำยศตวรรษ อธิสรทำเอล
ไดข้ยอมใหข้กทำรนตทำสะอธิดสะเอคียนของพระโมเลคอยถูใต นแผตนดธินของพวกเขทำ เหห็นไดข้ชนัดวตทำกระทนังที่ ใน
หมถูตพวกทคีที่ตกเปห็นเชลยในบทำบธิโลน กทำรปฏธิบนัตธิอนันตทที่ทำชข้ทำนนัรนกห็มไธิ ดข้ถถูกเกลคียดชนัง พระเจข้ทำจถึงทรงถทำม
พวกผถูข้ใหญตแหตงอธิสรทำเอลทคีที่มทำรวมตนัวกนันตตอหนข้ทำเอเสเคคียลวตทำพระองครควรใหข้พวกเขทำถทำมหรสือ
เพสืที่อตอบคททำถทำมของพระองครเอง พระเจข้ทำทรงปฏธิญทำณวตทำจะไมตตอบพวกเขทำ
32 อะไรอยยใยู่ นใจของเจห้าจะไมยู่เกสิดขนนนไดห้เลย คดือความคสิดททที่วยู่า `ใหห้เราเปห็นเหมดือน
ประชาชาตสิทวันงหลาย ใหห้เปห็นเหมดือนครอบครวัวตยู่างๆในประเทศทวัที่วไป คดือใหห้เราปรนนสิบตวั สิไมห้และ
ศสิลา' จนกวตทำพวกเขทำเตห็มใจทคีที่จะละทธิรงควทำมรนักของพวกเขทำทคีมที่ คีใหข้แกตโลกและวธิธคีปฏธิบนัตธิตตทำงๆอนัน
ชนัวที่ รข้ทำยของมนัน พระเจข้ทำกห็จะไมตทรงใหข้พวกเขทำถทำมเลย เหห็นไดข้ชดนั วตทำควทำมคธิดทคีแที่ พรต หลทำยทตทำมกลทำง
คนจททำนวนมทำกในอธิสรทำเอลสมนัยนนัรนคสือ “พวกเรทำจะเปห็นเหมสือนคนตตทำงชทำตธิ” (นนันที่ คสือ เหมสือนชทำว
โลก) ‘เรทำจะปรนนธิบนัตพธิ ระทนัรงหลทำยทคีที่ทททำดข้วยไมข้และหธิน’ ดนังนนัรน แมข้แตตในกทำรตกเปห็นเชลย ยธิว
จททำนวนมทำกกห็ยนังไมตเขห็ดหลทำบ กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพยนังอยถูใต นใจของพวกเขทำ
อสค 20:33-35

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เรามทชทวตสิ อยยยู่แนยู่ฉนวั ใด เราจะ

ครอบครองเหนดือเจห้าแนยู่นอนททเดทยว ดห้วยมดือททที่มทฤทธสิธิ์ และดห้วยแขนททที่เหยทยดออก และดห้วยความ
พสิโรธททที่เทลงมา ครนัรนปฏธิญทำณโดยกทำรทรงอยถูชต นัวที่ นธิรนันดรรของพระองคร พระเจข้ทำกห็ทรงสทำบทำนวตทำ
พระองครจะทรงพธิพทำกษทำอธิสรทำเอลตตอไปอคีกและจทำกนนัรนกห็ปกครองเหนสือพวกเขทำ เสข้นเวลทำตอนนคีร
เปลคีที่ยนจทำกอธิสรทำเอลทคีที่ตกเปห็นเชลยไปยนังวนันแหตงพระเยโฮวทำหรเมสืที่ออธิสรทำเอลจะยสืนอยถูตต ตอพระพนักตรร

พระเจข้ทำสนักวนันหนถึงที่ ในกทำรพธิพทำกษทำ เวลทำนนัรนนตทำจะเปห็นหลนังยรุคเจห็ดปคีและกตอนเรธิที่มตข้นของยรุคพนันปคี
นธิดเดคียว
34 เราจะนนาเจห้าออกมาจากชนชาตสิทวันงหลาย และจะรวบรวมเจห้าออกมาจากประเทศทวันง
ปวงซนที่งเจห้าตห้องกระจวัดกระจายกวันไปอยยยู่นวันน ดห้วยมดือททที่มทฤทธสิธิ์ และดห้วยแขนททที่เหยทยดออก และดห้วย
ความพสิโรธททที่เทลงมา ในวนันนนัรนพระเจข้ทำจะทรงรวบรวมอธิสรทำเอลทคีที่กระจนัดกระจทำยไปมทำจทำกทคีที่สรุด
ปลทำยของแผตนดธินโลกซถึที่งเปห็นทคีๆที่ พวกเขทำถถูกกระจนัดกระจทำยไปนนัรนและนททำพวกเขทำกลนับมทำยนังแผตน
ดธินของพวกเขทำอคีก มนันจะเปห็นโดยฤทธธิธเดชของพระเจข้ทำและควทำมกรธิรวของพระองครจะตกลงบน
พวกศนัตรถูของอธิสรทำเอล
35 และเราจะนนาเจห้าเขห้าไปในถสินที่ ทปรกวันดารแหยู่งชนชาตสิทวันงหลาย และททที่นนวัที่ เราจะเขห้าสยยู่การ
พสิพากษากวับเจห้าหนห้าตยู่อหนห้า ในวนันนนัรนพระเจข้ทำจะทรงสถูข้ควทำมกนับอธิสรทำเอลทคีที่ถถูกทททำใหข้กลนับสถูตสภทำพ
เดธิมแลข้วหนข้ทำตตอหนข้ทำ พระองครผถูข้ทคีที่พวกเขทำจะเจอหนข้ทำตตอหนข้ทำอทำจเปห็นพระเยซถูครธิสตรผถูข้เสดห็จกลนับมทำ
แลข้วในฤทธทำนรุภทำพและสงตทำรทำศคีใหญตยธิงที่ ภทำพเหตรุกทำรณรนร คีคสือกทำรพธิพทำกษทำอธิสรทำเอลกตอนเขข้ทำสถูตกทำร
ครองรทำชยรในยรุคพนันปคีของพระครธิสตรเพคียงนธิดเดคียว สถทำนทคีที่นรนันอทำจเปห็นหรุบเขทำเยโฮชทำฟนัทซถึที่งถถูก
พรรณนทำถถึงในโยเอล 3:2, 12-16 ในวนันนนัรน พอถถึงตอนนนัรนอธิสรทำเอลกห็จะกลนับใจรนับเชสืที่อแลข้วหรสือ
พวกยธิวทคีที่ไมตเชสืที่อจะถถูกโยนออกจทำกอทำณทำจนักรทคีที่จะมทำนนัรนไปสถูตกทำรพธิพทำกษทำชนัวที่ นธิรนันดรรของพวกเขทำ
อสค 20:36-38

เราเขห้าสยยู่การพสิพากษากวับบรรพบปรปษของเจห้าในถสิที่นทปรกวันดารแหยู่ง

แผยู่นดสินอทยสิปตร์อยยู่างไร องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เราจะเขห้าสยยู่การพสิพากษากวับเจห้าอยยู่างนวันน
คททำทคีที่แปลเปห็น เขห้าสยกยู่ ารพสิพากษา (ชาฟนทในรทำกนธิฟนัล) มคีควทำมหมทำยวตทำ ‘ดททำเนธินคดคี’ เชตนในศทำล
ยรุตธิธรรม ทคีที่กทำรพธิพทำกษทำของอธิสรทำเอลสนักวนันหนถึงที่ พวกเขทำจะตอบตตอพระเยโฮวทำหรเกคีที่ยวกนับควทำม
บทำปของพวกเขทำและกทำรปฏธิเสธพระเมสสธิยทำหรของพวกเขทำ
37 เราจะใหห้เจห้าลอดไปใตห้คทา และเราจะใหห้เจห้าเขห้าพวันธสวัญญา ภทำพเปรคียบในทนันทคีนร คีคสือ
ภทำพของคนเลคีรยงแกะคนหนถึที่งทคีที่ใหข้พวกแกะของเขทำลอดใตข้ไมข้เทข้ทำอนันหนถึงที่ เพสืที่อนนับและระบรุตนัวตน
พวกมนัน ในภทำพเปรคียบแบบสมนัยใหมตกวตทำ ควทำมคธิดตรงนคีรคสือ รทำวหนข้ทำบนัลลนังกรศทำลยรุตธิธรรม ในกทำร

พธิพทำกษทำอธิสรทำเอลสนักวนันหนถึที่ง พวกเขทำจะลอดใตข้รทำวแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ เกณฑรกทำร
ตนัดสธินจะเปห็นกทำรทคีที่พวกเขทำยอมรนับพระเมสสธิยทำหรของพระองคร ในวนันนนัรนอธิสรทำเอลจะถถูกใหข้เขข้ทำใน
พนันธสนัญญทำนนัรนอคีกซถึที่งพระเจข้ทำทรงทททำไวข้กบนั พวกเขทำเมสืที่อนทำนมทำแลข้ว
38 เราจะชนาระพวกกบฏเสทยจากทยู่ามกลางเจห้า ทวันงผยห้ละเมสิดตยู่อเรา เราจะนนาเขาออกจาก
แผยู่นดสินททที่เขาไปอาศวัยอยยยู่นนวัน แตยู่เขาจะไมยู่ไดห้เขห้าไปในแผยู่นดสินอสิสราเอล แลห้วเจห้าจะทราบวยู่าเราคดือ
พระเยโฮวาหร์ ในวนันนนัรนพวกกบฏทนัรงปวงในอธิสรทำเอล โดยเฉพทำะคนเหลตทำนนัรนทคีไที่ มตยอมนบนอบ
เชสืที่อฟนังตตอพระเยซถูครธิสตรในฐทำนะพระเมสสธิยทำหรและองครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำ จะถถูกกททำจนัดทธิรงเสคียจทำก
อธิสรทำเอลไปสถูตควทำมพธินทำศชนัวที่ นธิรนันดรร พวกยธิวสต วนใหญตทคีที่จะยอมรนับพระเยซถูใหข้เปห็นพระเมสสธิยทำหร
และพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของตนจะถถูกใหข้กลนับเขข้ทำไปอยถูใต นแผตนดธินของตนและพวกเขทำจะรถูจข้ นักพระ
เยซถูครธิสตรในฐทำนะพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำของพวกเขทำ
อสค 20:39-40

เดทดี๋ยวนทน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า โอ วงศร์วาน

อสิสราเอลเออ๋ย ฝยู่ายเจห้าทวันงหลายทปกคนจงไปปรนนสิบวัตสิรยปเคารพของเจห้าเดทดี๋ยวนทน และตยู่อไปถห้าเจห้าไมยู่
ฟวังเรา แตยู่ชดืที่ออวันบรสิสปทธสิธิ์ของเรานวันนเจห้าอยยู่ากระทนาใหห้มลทสินอทกดห้วยของถวายและดห้วยรยปเคารพ
ของเจห้า ครทำวนคีรจรุดสนใจหลนักวกกลนับมทำยนังพวกผถูข้ใหญตแหตงอธิสรทำเอลทคีที่นนังที่ อยถูตต ตอหนข้ทำเอเสเคคียลเชตน
ในขข้อ 1 ขข้อควทำมของพระเจข้ทำนนัรนเผห็ดรข้อนและเฉคียบขทำด พระเจข้ทำทรงอยทำกใหข้พวกเขทำเปห็นคน
นนับถสือรถูปเคทำรพอยตทำงเปธิดเผยมทำกกวตทำเปห็นคนหนข้ทำซสืที่อใจคดทคีที่แสรข้งทททำเปห็นนมนัสกทำรพระเยโฮวทำหร
ขณะทคีที่ยนังนนับถสือรถูปเคทำรพอยถูใต นใจของพวกเขทำอยตทำงลนับๆ แตตในอนทำคต อธิสรทำเอลจะไมตทททำใหข้
พระนทำมบรธิสรุทธธิธของพระเจข้ทำเปห็นมลทธินอคีกตตอไปดข้วยกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพของพวกเขทำ
40 องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า ดห้วยวยู่าบนภยเขาบรสิสปทธสิธิ์ของเรา คดือภยเขาสย งของ
อสิสราเอล บรรดาวงศร์วานทวันงหมดของอสิสราเอลจะปรนนสิบวัตสิเราในแผยู่นดสินนวันน เราจะโปรดเขา ณ
ททที่นวัที่น ณ ททที่นวัที่นเราจะเรทยกของถวายของเจห้า และผลรปนยู่ แรกแหยู่งเครดืที่องบยชาของเจห้า กวับเครดืที่องถวาย
บยชาอวันบรสิสปทธสิธิ์ทวันงสสินนของเจห้า วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่ออธิสรทำเอลทนัรงปวงจะนมนัสกทำรพระเยโฮวทำหรทคีที่

เยรถูซทำเลห็ม ในวนันนนัรนพระเจข้ทำจะทรงยอมรนับพวกเขทำและของถวทำยตตทำงๆทคีที่ถถูกกททำหนดไวข้ของพวก
เขทำ
อสค 20:41-42

เมดืที่อเรานนาเจห้าออกมาจากชาตสิทวันงหลาย และรวบรวมเจห้าออกมาจาก

ประเทศททที่เจห้ากระจวัดกระจายไปอยยยู่นวันน เราจะโปรดเจห้าดวัที่งเปห็นกลสิที่นททที่พอใจของเรา และเราจะ
สนาแดงความบรสิสปทธสิธิ์ของเราทยู่ามกลางเจห้าตยู่อหนห้าตยู่อตาประชาชาตสิทวันงหลาย ในวนันอนันเปคีที่ยมสรุขนนัรน
พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะไมตเพคียงยอมรนับกทำรนมนัสกทำรของพวกเขทำเทตทำนนัรน แตตจะทรงรวบรวมพวก
เขทำออกมทำจทำกประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทคีพที่ วกเขทำถถูกกระจนัดกระจทำยไปดข้วย ในวนันนนัรนอธิสรทำเอลจะถถูก
แยกตนัรงไวข้และถถูกทททำใหข้บรธิสรุทธธิธทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนของแผตนดธินโลก
42 และเจห้าจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ ในเมดืที่อเรานนาเจห้าเขห้าในแผยู่นดสินอสิสราเอล อวัน
เปห็นประเทศซนที่งเราปฏสิญาณไวห้วยู่าจะใหห้แกยู่บรรพบปรปษของเจห้า ในวนันนนัรนอธิสรทำเอลจะรถูข้จนักพระเจข้ทำ
ของพวกเขทำและพระเมสสธิยทำหรของพระองครอยตทำงถตองแทข้ เมสือที่ นนัรนพวกเขทำจะถถูกทททำใหข้กลนับสถูต
สภทำพเดธิมในฐทำนะประชทำชทำตธิหนถึที่งในแผตนดธินของพวกเขทำโดยฤทธธิธเดชของพระเจข้ทำ
อสค 20:43-44

ณ ททที่นนวัที่ เจห้าจะระลนกถนงวสิถททางและการกระทนาทวันงสสินนของเจห้า ซนงที่ ไดห้

กระทนาใหห้เจห้าเปห็นมลทสิน และในสายตาของเจห้าเองเจห้าจะเกลทยดชวังตวัวของเจห้า เพราะความชวัที่วทวันง
หลายซนงที่ เจห้าไดห้กระทนานวันน ในวนันแหตงกทำรกลนับใจเชสืที่อและกทำรกลนับสถูตสภทำพเดธิมของอธิสรทำเอลโดย
สมบถูรณร พวกเขทำจะมองกลนับไปยนังควทำมบทำปของพวกเขทำและกทำรทคีที่พวกเขทำปฏธิเสธพระเมสสธิยทำหร
ของพวกเขทำและเกลคียดชนังตนัวเองเพรทำะเหตรุนร นัน อธิสยทำหร 53 พรข้อมกนับเศคทำรธิยทำหร 12:10 และ 13:6
มองลตวงหนข้ทำอยตทำงเปห็นคททำพยทำกรณรไปยนังเวลทำนนัรนแหตงควทำมเสคียใจอยตทำงทคีที่ชอบพระทนัยพระเจข้ทำ
44 โอ วงศร์วานอสิสราเอลเออ๋ย เมดืที่อเราไดห้กระทนากวับเจห้าดห้วยเหห็นแกยู่นามของเรา มสิใชยู่ตามทาง
อวันชวัวที่ ของเจห้า หรดือตามการกระทนาททที่เสดืที่อมทรามของเจห้า แลห้วเจห้าจนงจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์
องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ" ในวนันนนัรนอธิสรทำเอลจะรถูข้จนักพระเยโฮวทำหรอยตทำงถตองแทข้
ในตนัวตนของพระเยซถูครธิสตร ในวนันนนัรนพวกเขทำจะตระหนนักวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงพยทำยทำมทคีที่จะปกปข้อง

ควทำมสรุจรธิตแหตงพระนทำมบรธิสรุทธธิธของพระองครโดยกทำรไมตทนตตอควทำมบทำปของพวกเขทำตลอด
หลทำยศตวรรษนนัรน
อสค 20:45-48

และพระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าวยู่า นอกจทำกนคีร

เนสืรอหทำสต วนสรุดทข้ทำยของบทนคีรกถห็ ถูกเกรธิที่นนททำเหมสือนเดธิมวตทำมทำจทำกเบสืรองบน
46 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงมปยู่งหนห้าไปทางทสิศใตห้และเทศนากลยู่าวโทษพวกถสิที่นใตห้ จง
พยากรณร์ตยู่อแดนปยู่าไมห้ททที่ในถสิที่นใตห้ พระเจข้ทำทรงนททำเสนอคททำอรุปมทำ (หรสือเรสือที่ งเลตทำเปรคียบเทคียบ) อคีก
เรสืที่อง ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรจะตข้องตนัรงหนข้ทำของตนไปททำงทธิศใตข้และเทศนทำไปททำงทธิศใตข้และพยทำกรณร
ตตอสถูข้ปตทำไมข้ทคีที่ในถธิที่นใตข้ แมข้ไมตปรทำกฏชนัดเจน นคีกที่ นห็ ตทำจะเปห็นคททำพยทำกรณรตตอสถูข้ยถูดทำหร เสข้นททำงปกตธิจทำก
บทำบธิโลนไปยนังยถูดทำหรกหห็ มทำยถถึง กทำรขถึรนเหนสือและไปททำงทธิศตะวนันตก จทำกนนัรนกห็ลงใตข้เขข้ทำไปใน
อธิสรทำเอลและยถูดทำหร บทำงคนกห็เสนอแนะวตทำปตทำแหตงถธิที่นใตข้หมทำยถถึงอทำณทำจนักรฝตทำยใตข้แหตงยถูดทำหร
โดยทคีที่ปตทำไมข้คสือทคีที่ๆประชทำชนกระจรุกอยถูรต วมกนันทคีที่เยรถูซทำเลห็ม ไมตวทำต กรณคีใด คททำพยทำกรณรนร คีกดห็ ถูเหมสือน
จะถถูกกลตทำวไปททำงอทำณทำจนักรฝตทำยใตข้แหตงยถูดทำหร
47 จงกลยู่าวแกยู่ปยู่าไมห้แหยู่งถสิที่นใตห้วยู่า จงฟวังพระวจนะของพระเยโฮวาหร์ องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้า
พระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด เราจะกยู่อไฟไวห้ในเจห้า มวันจะเผาผลาญตห้นไมห้เขทยวและตห้นไมห้แหห้งทปกตห้น
ททที่อยยยู่ในเจห้าเสทย จะดวับเปลวเพลสิงอวันลปกโพลงนวันนไมยู่ไดห้ และดวงหนห้าทปกหนห้าตวันงแตยู่ทสิศใตห้จนทสิศ
เหนดือจะถยกไฟลวก ไฟทคีที่ถถูกบอกลตวงหนข้ทำวตทำจะถถูกจรุดใหข้ลรุกในปตทำแหตงถธิที่นใตข้อทำจหมทำยถถึงกทำรเผทำ
ไหมข้ครนัรงสรุดทข้ทำยโดยบทำบธิโลนตตอสถูข้อทำณทำจนักรฝตทำยใตข้นร นันและเยรถูซทำเลห็มนครหลวงของมนัน กทำร
ประยรุกตรใชข้นร คีกลตทำวชนัดเจนถถึงกทำรทททำลทำยลข้ทำงจนสธิรนซทำก
48 เนดืนอหนวังทวันงสสินนจะเหห็นวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ผห้ไย ดห้กยู่อไฟนวันน ผยให้ ดจะดวับกห็ไมยู่ไดห้ " ยธิงที่ กวตทำ
นนัรน พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำมนรุษยชทำตธิทรนังปวง (นนันที่ คสือ ประชทำชทำตธิทรนังปวง) จะตระหนนักวตทำ
พระเจข้ทำไดข้ทรงสต งไฟแหตงกทำรพธิพทำกษทำมทำตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็มแลข้ว
อสค 20:49

แลห้วขห้าพเจห้าจนงกลยู่าววยู่า "องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้า เจห้าขห้า เขาทวันง

หลายกนาลวังกลยู่าวถนงขห้าพระองคร์วยู่า เขาไมยู่ใชยู่เปห็นคนสรห้างคนาอปปมาดอกหรดือ" ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรรข้อง

ทรุกขรตตอพระเจข้ทำวตทำชนชทำตธิของเขทำไมตสนใจคททำพยทำกรณรเหลตทำนคีรเพรทำะวตทำพวกมนันอยถูใต นรถูปของคททำ
อรุปมทำตตทำงๆ ดนังนนัรนในบทถนัดไป พระเจข้ทำจถึงทรงนททำเสนอควทำมจรธิงแบบเดคียวกนันนคีรอยตทำงตรงไปตรง
มทำ
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 21: หลายหนวขต้อหลนกถถูกกลล่าวถนงในบทนคีนั้ ความพหินาศยล่อยยนบของ
เยรถูซาเลป็มโดยดาบถถูกบอกลล่วงหนต้าในขต้อ 1-17 การเขต้ามาใกลต้ของกษนตรหิยศ์แหล่งบาบหิโลนเพคืนึ่อตล่อสถูต้
เยรถูซาเลป็มถถูกบอกลล่วงหนต้าในขต้อ 18-27 และการทกาลายตล่อสถูต้อนมโมนถถูกบอกลล่วงหนต้าในขต้อ 2832
อสค 21:1-3

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าวยู่า อคีกครนัรงทคีที่ผถูข้พยทำกรณร

ทตทำนนคีรยสืนยนันวตทำขข้อควทำมของเขทำมทำจทำกเบสืรองบน
2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงมปยู่งหนห้าของเจห้าตยู่อสยห้เยรย ซาเลห็ม และเทศนากลยู่าวโทษสถาน
บรสิสปทธสิธิ์ทวันงหลาย จงพยากรณร์กลยู่าวโทษแผยู่นดสินอสิสราเอล ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรถถูกสนังที่ โดยพระเจข้ทำใหข้
หนันควทำมสนใจของเขทำไปยนังเยรถูซทำเลห็มและพยทำกรณรตตอสถูข้มนนั “สถทำนบรธิสรุทธธิธทนัรงหลทำย” นคีรยอต ม
หมทำยถถึงสทำมสตวนนนัรนของพระวธิหทำร: ลทำนชนัรนนอก, ทคีที่บรธิสรุทธธิธ และทคีที่บรธิสรุทธธิธทคีที่สรุด
3 และกลยู่าวแกยู่แผยู่นดสินอสิสราเอลวยู่า พระเยโฮวาหร์ตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด เราเปห็นปฏสิปวักษร์กวับเจห้า
และเราจะชวักดาบของเราออกจากฝวัก และเราจะขจวัดทวันงคนชอบธรรมและคนชวัวที่ ออกจากเจห้าเสทย
ทคีที่สททำคนัญคสือขข้อเทห็จจรธิงทคีที่วทำต พระเจข้ทำทรงเปห็นผถูข้ตรนัสวตทำ “ดถูเถธิด เรทำเปห็นปฏธิปนักษรกบนั เจข้ทำ”
พระเจข้ทำเองทรงเปห็นผถูข้ทคีที่กทำท ลนังจะสต งกทำรพธิพทำกษทำสรุดทข้ทำยมทำตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็ม พระเจข้ทำเองทรงเปห็นผถูข้ทคีที่
จะชนักดทำบของพระองคศ์เพสือที่ จนัดกทำรกนับเยรถูซทำเลห็ม ดทำบของพระองครในกรณคีนร คีถถูกสททำแดงในกองทนัพ
บทำบธิโลน ในกทำรทททำเชตนนนัรนพระเจข้ทำจะทรงแยกออกระหวตทำงคนชอบธรรมไมตกคีที่คนทคีที่ยงนั อยถูใต น
เยรถูซทำเลห็มจทำกคนชนัวที่ จททำนวนมทำกนนัรน คนชอบธรรมอยตทำงเยเรมคียแร ละบทำรรุคและคนอสืนที่ ๆอคีกจททำนวน
เลห็กนข้อยจะไดข้รนับกทำรไวข้ชคีวธิต พวกทคีที่เหลสือจะถถูกฆตทำตทำยหรสือไมตกถห็ ถูกสต งไปเปห็นเชลยยนังบทำบธิโลน

อสค 21:4-5

ดวังนวันนจงดยเถสิดวยู่าเราจะตวัดเอาทวันงคนชอบธรรมและคนชวัที่วออกจาก

เจห้าเสทย เพราะฉะนวันน ดาบของเราจะออกจากฝวักไปตยู่อสยห้เนดืนอหนวังทวันงสสินนจากทสิศใตห้ถนงทสิศเหนดือ กทำร
พธิพทำกษทำอนันนตทำกลนัวจะมทำตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็มแนตๆ คนชอบธรรมจะถถูกเอทำออกไปจทำกนครนนัรนและคน
ชนัวที่ จะถถูกสนังหทำร จทำกทธิศใตข้ (นนันที่ คสือ เนเกฟ) ไปยนังทธิศเหนสือ (ดทำน) ดทำบของบทำบธิโลนจะกวทำดไป
ทนัวที่ แผตนดธินอธิสรทำเอล
5 เพดืที่อเนดืนอหนวังทวันงสสินนจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ไดห้ชวักดาบของเราออกจากฝวักแลห้ว
และจะไมยู่เกห็บใสยู่ฝกวั อทก มนรุษยชทำตธิทรนังปวงจะเรคียนรถูวข้ ทำต พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำไดข้ทรงชนักดทำบของ
พระองครออกแลข้วในกทำรพธิพทำกษทำตตอสถูข้ประชทำชนของพระองครเอง (แนตนอนวตทำดทำบนนัรนคสือกองทนัพ
บทำบธิโลน) พระเจข้ทำจะไมตทรงเกห็บดทำบของพระองครเขข้ทำฝนักของมนันจนกวตทำมนันเสรห็จสธิรนงทำนแหตงกทำร
พธิพทำกษทำของมนันแลข้ว
อสค 21:6-7

บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เพราะฉะนวันนจงถอนหายใจ ถอนหายใจดห้วย

ความระทมใจและความขมขดืที่นตยู่อหนห้าตยู่อตาเขาทวันงหลาย ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรจถึงถถูกสนังที่ โดยพระเจข้ทำ
ใหข้ถอนหทำยใจ (หรสือหทำยใจหอบ) โดยเอทำมสือกรุมสคีขข้ทำงของตนรทำวกนับวตทำเจห็บปวดยธิงที่ นนัก เขทำถถูกสนังที่
ใหข้ถอนหทำยใจดข้วยควทำมเจห็บปวดอนันขมขสืนที่ ตตอหนข้ทำตตอตทำอทำจเปห็นพวกผถูข้ใหญตของอธิสรทำเอลทคีที่ยนัง
รวมตนัวกนันตตอหนข้ทำเขทำอยถูเต หมสือนเดธิม ดถู 20:1
7 และเมดืที่อเขาทวันงหลายกลยู่าวแกยู่เจห้าวยู่า `ทนาไมเจห้าถอนหายใจ' เจห้าจงกลยู่าววยู่า `เพราะเรดืที่อง
ขยู่าวนวันน เมดืที่อขยู่าวนวันนมาถนงหวัวใจทปกดวงจะละลายและมดือทวันงสสินนจะอยู่อนเปลทนยไป และบรรดาจสิต
วสิญญาณจะแนยู่นสิที่งไป และหวัวเขยู่าทปกเขยู่าจะอยู่อนเปลทนยดวัที่งนนนา ดยเถสิด ขยู่าวนวันน มาถนงและจะสนาเรห็จ' องคร์
พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ" เมสือที่ ถถูกถทำมวตทำทททำไมเขทำถถึงหนข้ทำเหยเกและถอนหทำยใจ เอเส
เคคียลกห็ถถูกสนังที่ ใหข้ตอบกลนับไปสททำหรนับขตทำวรข้ทำยเกคีที่ยวกนับสธิที่งทคีที่จะเกธิดขถึรนกนับเยรถูซทำเลห็ม เมสือที่ ขตทำวเรสือที่ ง
ควทำมพธินทำศของเยรถูซทำเลห็มแพรต สะพนัดไป หนัวใจทนัรงหลทำยจะละลทำยและมสือและเขตทำทนัรงหลทำยจะอตอน
เปลคีรยในควทำมกลนัวและควทำมสธิรนหวนัง กทำรพธิพทำกษทำทคีที่ถถูกบอกลตวงหนข้ทำตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็มกททำลนังมทำแลข้ว
มนันไมตอทำจยข้อนกลนับไดข้

อสค 21:8-11

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าอทกวยู่า แหลตงทคีมที่ ทำของ

ขข้อควทำมของผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรถถูกกลตทำวชนัดเจนเหมสือนเดธิม
9 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงพยากรณร์และกลยู่าววยู่า พระเยโฮวาหร์ตรวัสดวังนทนวยู่า ดาบเลยู่มหนนที่ง
ดาบเลยู่มหนนที่งซนที่งเขาลวับใหห้คม และขวัดมวันดห้วย รทำยละเอคียดตตทำงๆของคททำพยทำกรณรตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็มถถูก
ใหข้ไวข้ บรรดทำกองทนัพของบทำบธิโลนกททำลนังลนับอทำวรุธของตนใหข้คมสททำหรนับกทำรโจมตคีเยรถูซทำเลห็ม
10 ลวับใหห้คมเพดืที่อจะเขยู่นฆยู่า ขวัดมวันไวห้เพดืที่อจะใหห้วาวววับ เราจะรยู่าเรสิงหรดือ ดาบนวันนไดห้
ประมาทไมห้เรทยวแหยู่งบปตรชายของเรา เหมดือนตห้นไมห้ทปกอยยู่าง ดทำบแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ
ไดข้ถถูกลนับใหข้คมแลข้วสททำหรนับกทำรฆตทำฟนันอนันนตทำกลนัวของเยรถูซทำเลห็ม ดทำบเลตมนนัรนไดข้ถถูกขนัดจนมนัน
วทำววนับแลข้ว ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรจถึงถทำมวตทำมนันเปห็นเวลทำสททำหรนับควทำมตลกคะนองหรสือ ตรงกนันขข้ทำม
ดทำบแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ (นนันที่ คสือ บทำบธิโลน) จะฟนันไมข้เรคียวของอธิสรทำเอล (บรุตรของ
พระเจข้ทำ) ลงมทำและไมตมคีตนข้ ไมข้ใดจะยสืนอยถูตต ตอหนข้ทำมนันเลย บทำบธิโลนไมตเพคียงฟนันยถูดทำหรใหข้มคีขนทำด
เลห็กลงเทตทำนนัรน แตตประชทำชทำตธิอสืที่นๆสต วนใหญตของภถูมธิภทำคนนัรนดข้วย
11 เพราะฉะนวันนจนงมอบดาบใหห้ขวัดมวัน เพดืที่อจะถดือไวห้ไดห้ ดาบนวันนคมแลห้วและขวัดมวัน เพดืที่อจะ
มอบไวห้ในมดือของผยห้ฆยู่า พระเจข้ทำไดข้ทรงมอบดทำบแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระองครไวข้เพสือที่ ทคีที่จะถถูกลนับ
ใหข้คมและขนัดใหข้มนันแลข้ว พระองครทรงมอบมนันไวข้ในมสือของเพชฌฆทำตทคีที่ถถูกแตตงตนัรงไวข้แลข้วของ
พระองคร นนันที่ คสือ บทำบธิโลน
อสค 21:12-13

บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงรห้องไหห้และครนที่าครวญเถสิด เพราะเปห็นเรดืที่อง

ตยู่อสยห้กบวั ประชาชนของเรา และตยู่อสยกห้ วับบรรดาเจห้านายของอสิสราเอล ความหวาดผวาเพราะเหต ป
ดาบนวันน จะอยยยู่เหนดือประชาชนของเรา เพราะฉะนวันนจงตทททที่โคนขาของเจห้าเถสิด พระเจข้ทำจถึงทรงสนังที่ ผถูข้
พยทำกรณรทตทำนนคีรใหข้รข้องไหข้และโอดครวญเหมสือนบรรดทำผถูข้ไวข้ทรุกขรชทำวตะวนันออกกลทำงกระทททำจน
ทรุกวนันนคีร สทำเหตรุแหตงกทำรไวข้ทรุกขรเชตนนนัรนคสือ ดทำบแหตงกทำรพธิพทำกษทำทคีที่กทำท ลนังจะตกเหนสือเยรถูซทำเลห็ม
แลข้ว กทำรพธิพทำกษทำอนันนตทำกลนัวรอคอยเยรถูซทำเลห็มอยถูต ธรรมเนคียมปฏธิบนัตธิอคีกอยตทำงของตะวนันออกกลทำง

คสือ กทำรตคีสคีขข้ทำงของตนในควทำมทรุกขรโศก ดนังนนัรนผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรจถึงถถูกสนังที่ ใหข้ทททำเชตนนนัรนเพสืที่อ
แสดงออกถถึงควทำมทรุกขรโศกทคีที่จะมทำตตอสถูข้ชนชทำตธิของเขทำ
13 เพราะมทการทดลอง และอะไรเลยู่าถห้าดาบไดห้ดยหมสิที่นไมห้เรทยวนวันน กห็จะไมยู่มทอทก องคร์พระผยห้
เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทน ชตวงเวลทำอนันนตทำกลนัวแหตงกทำรทดสอบจะมทำถถึงเยรถูซทำเลห็มแนตๆ ไมข้เรคียวอนัน
นนัรน (นนันที่ คสือประชทำชน) แหตงอธิสรทำเอลกททำลนังจะถถูกปรนับโทษแลข้ว เยรถูซทำเลห็มจะหยรุดเสคียจทำกกทำรเปห็น
นครหนถึที่ง (เปห็นเวลทำอคีกหข้ทำทศวรรษ)
อสค 21:14-15

บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เพราะฉะนวันนจงพยากรณร์เถสิด จงตบมดือและ

ปลยู่อยใหห้ดาบลงมาสองครวันง เออ สามครวันง คดือดาบสนาหรวับคนเหลยู่านวันนททที่จะถยกฆยู่า เปห็นดาบของ
พวกผยยห้ สิที่งใหญยู่ททที่ถยกฆยู่า ซนที่งไดห้เขห้าไปในหห้องสยู่วนตวัว
ในฐทำนะเปห็นสนัญลนักษณรอยตทำงหนถึที่งของควทำมเดสือดดทำลทคีที่จะมทำตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็ม ผถูข้พยทำกรณร
ทตทำนนคีรถถูกสนังที่ ใหข้เอทำกททำปนัรนมสือขข้ทำงหนถึงที่ ชกใสต มสืออคีกขข้ทำงหนถึงที่ ควทำมกรธิรวของพระเจข้ทำทคีที่มตคี ตอเยรถูซทำเลห็ม
กห็จะเปห็นเชตนนนัรน ควทำมคธิดหลทำยประกทำรถถูกนททำเสนอเกคีที่ยวกนับดทำบเลตมนนัรนทคีที่ถถูกลงมทำสองครนัรงและ
สทำมครนัรง บทำงคนเสนอวตทำมนันหมทำยถถึงกษนัตรธิยรสทำมองครนร นันทคีที่บทำบธิโลนปลดจทำกบนัลลนังกร: (1) เยโฮ
ยทำคธิม, (2) เยโฮยทำคคีน และสรุดทข้ทำย (3) เศเดคคียทำหร คนอสืนที่ ๆกห็เสนอวตทำมนันหมทำยถถึง (1) กทำรจนับตนัวเศเด
คคียทำหร, (2) กทำรยถึดนครนนัรนไดข้และ (3) กทำรทททำลทำยพระวธิหทำรนนัรน ไมตวทำต กรณคีใดกทำรโจมตคีครนัรงสรุดทข้ทำย
ของบทำบธิโลนทคีที่กระทททำตตอเยรถูซทำเลห็มจะเสรห็จสมบถูรณร แมข้แตตพวกชนชนัรนสถูงของเยรถูซทำเลห็มกห็จะหนคี
ไมตพข้น พวกเขทำอทำจซตอนตนัวในหข้องนอนของตนหรสือหข้องนทรทำ แตตพวกเขทำจะถถูกพบตนัวและถถูกจนับ
กระทนังที่ ในทคีที่เหลตทำนนัรน
15 เพดืที่อวยู่าใจของเขาจะละลาย และเพดืที่อซากปรวักหวักพวังของเขาจะทวทคยณขนนน อทก เราไดห้จยู่อ
ดาบนวันน ไปททที่ประตยเมดืองทวันงหลายของเขาแลห้ว เออ ทนาเสทยเหมดือนอยยู่างกวับฟห้าแลบ เขาขวัดมวันเพดืที่อจะ
เขยู่นฆยู่า ปลทำยของดทำบแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ (ผตทำนททำงบทำบธิโลน) ถถูกชคีรไปทคีที่ประตถูกรรุง
เยรถูซทำเลห็ม เมสือที่ กทำรลข้อมของบทำบธิโลนทคีที่กระทททำตตอเยรถูซทำเลห็มกตอตนัวขถึรน แนตนอนวตทำมนันทททำใหข้
เยรถูซทำเลห็มเสคียขวนัญและทททำใหข้ใจของพวกเขทำเกธิดควทำมกลนัว ทนันทคีทคีที่นครนคีรถถูกตคีแตก ซทำกปรนักหนักพนัง

ของนครนคีรจะถถูกทวคีคถูณขถึรนจรธิงๆ ดทำบแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำวทำววนับขณะทคีที่พระหนัตถรของ
พระเจข้ทำเกทำะกรุมรอบดข้ทำมจนับของมนัน กทำรฆตทำฟนันเขข้ทำมทำใกลข้เยรถูซทำเลห็มแลข้ว
อสค 21:16-17

รวมกวันเขห้ามา ไปทางขวาเรทยงแถว แลห้วไปทางซห้าย ไมยู่วยู่าหนห้าของ

เจห้ามปยู่งไปทางไหน ดทำบแหตงกทำรพธิพทำกษทำ (ผตทำนททำงบทำบธิโลน) ถถูกหนันใหข้มตงรุ หนข้ทำไปยนังเยรถูซทำเลห็ม
โดยใชข้เสข้นททำงใดกห็ไดข้ทคีที่ไดข้เปรคียบทคีสที่ รุด อยตทำงไรกห็ตทำมเปข้ทำหมทำยกห็ไมตเคยเปลคียที่ น มนันคสือกทำร
พธิพทำกษทำตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็ม
17 เราจะตบมดือของเราดห้วย และเราจะระบายความโกรธของเราจนหมด เราคดือพระเยโฮ
วาหร์ไดห้ลวัที่นวาจาแลห้ว" เหมสือนกนับทคีที่ชทำยคนหนถึงที่ อทำจเอทำกททำปนัรนของตนชกใสต มสืออคีกขข้ทำงเพสืที่อเปห็นกทำร
แสดงทตทำทคีโกรธและพละกททำลนัง พระเจข้ทำกห็ทรงเตรคียมพรข้อมเชตนนนัรนทคีจที่ ะฟทำดเยรถูซทำเลห็ม หลนังจทำก
พระองครทรงสททำเรห็จตทำมพระประสงครของพระองครแลข้วเทตทำนนัรน ควทำมกรธิรวของพระองครกจห็ ะสงบลง
อสค 21:18-19

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าอทกวยู่า อคีกครนัรงทคีที่เนสืรอหทำ

อคีกสต วนถถูกเกรธิที่นนททำโดยหมทำยเหตรุสธิทธธิอททำนทำจจทำกพระเจข้ทำของมนัน
19 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงขทดทางไวห้สองทางใหห้ดาบแหยู่งกษวัตรสิยบร์ าบสิโลนเขห้ามา ทวันงสอง
ทางใหห้ออกมาจากแผยู่นดสินเดทยวกวัน และจงทนาปห้ายบอกทาง จงทนาไวห้ททที่หวัวถนนททที่เขห้าไปหากรปง เมสือที่
กองทนัพเหลตทำนนัรนของบทำบธิโลนเดธินทนัพมทำจทำกทธิศตะวนันออกเฉคียงเหนสือ ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรกถห็ ถูกสนังที่ ใหข้
ทททำเครสืที่องหมทำยเสข้นททำงของพวกเขทำ อนันทคีที่จรธิงมนันจะเปห็นสองเสข้นททำงโดยจะเคลสืที่อนทคีที่ไปบรรจบ
กนันในทคีที่สรุดเพสืที่อตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็ม กทำรโจมตคีของบทำบธิโลนตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็มจะมทำจทำกสองเสข้นททำงใน
ครทำวเดคียวกนัน
อสค 21:20-23

ทนาทางหนนที่งใหห้ดาบมายวังรวับบาหร์แหยู่งคนอวัมโมน และมายวังยยดาหร์

ในเยรยซาเลห็มเมดืองททที่มทกนาแพง สต วนหนถึงที่ ของเหลตทำกองทนัพบทำบธิโลนจะผตทำนเขข้ทำไปในรนับบทำหร (ใน
ภทำษทำสมนัยใหมตคสือ อนัมโมน ประเทศจอรรแดน) จทำกทธิศตะวนันออก อคีกสต วนทคีที่เหลสือจะลงมทำโดยตรง
จทำกทธิศเหนสือผตทำนเขข้ทำไปในเบนยทำมธินเพสือที่ ตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็ม

21 เพราะวยู่ากษวัตรสิยบร์ าบสิโลนยดืนอยยยู่ททที่ทางแพรยู่ง อยยยู่ททที่หวัวถนนสองถนน กนาหนดหาคนา
ทนานาย ทยู่านเขยยู่าลยกธนย และปรนกษาเทราฟสิม ทยู่านมองดยททที่ตวับ เพรทำะสงครทำมสมนัยหลนังๆกนับอธิรนัก
ไดข้ทททำใหข้เปห็นทคีที่นธิยม ภถูมธิภทำคนนัรนขถึรนชสืที่อในเรสือที่ งกทำรพถูดถถึง 'แมตของสธิที่งนคีร' หรสือ 'แมตของสธิที่งนนัรน' ใน
กรณคีนร คีวลคีทวคีที่ ทำต “ททำงแพรต ง” มคีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ 'แมตของททำงเหลตทำนนัรน' นคีที่หมทำยถถึงกทำรแบตง
สททำคนัญของททำงหลวงประจททำภถูมภธิ ทำคนนัรน เพรทำะไมตแนตใจวตทำเขทำควรใชข้เสข้นททำงไหนดคี เนบถูคดนั เนส
ซทำรรจถึงพถึงที่ เวทมนตรรของพระตตทำงดข้ทำวและลทำงบอกเหตรุตตทำงๆเพสืที่อหทำกทำรชคีรนททำ พธิธคีเหลตทำนนัรนรวมถถึง
กทำรเขยตทำลถูกธนถูหลทำยดอก (เหมสือนกทำรทอดลถูกเตจ๋ทำ) กทำรปรถึกษทำรถูปภทำพตตทำงๆของปวงพระของเขทำ
และกทำรตรวจดถูตนับของสนัตวรทคีที่ถถูกฆตทำเปห็นเครสือที่ งบถูชทำ ทนัรงหมดนคีรเปห็นธรรมเนคียมปฏธิบนัตธิของบทำบธิโลน
เพสืที่อชตวยในกทำรตนัดสธินใจ
22 ในมดือขห้างขวา ทยู่านมทสลากเยรย ซาเลห็ม เพดืที่อตวันงเครดืที่องทะลวง เพดืที่อจะใหห้อห้าปากในการฆยู่า
เพดืที่อสยู่งเสทยงตะโกน เพดืที่อวางเครดืที่องทะลวงกนาแพงเขห้าททที่ประตยเมดือง เพดืที่อกยู่อเชสิงเทสินและกยู่อกนาแพง
ลห้อม พธิธคีกรรมและลทำงบอกเหตรุตตทำงๆทคีที่เขทำแสวงหทำตตทำงชคีรไปยนังกทำรโจมตคีเยรถูซทำเลห็มดข้วยกททำลนังทหทำร
ทคีที่ดคีทคีที่สรุดของเขทำหรสือไมตกกห็ ตอนกทำรโจมตคีรนับบทำหร เยรถูซทำเลห็มจะไดข้รนับอภธิสธิทธธิธเปห็นอนันดนับแรก
สททำหรนับเครสือที่ งลข้อมตตทำงๆของเนบถูคนัดเนสซทำรร ดรุจสธิงโตตนัวหนถึที่งทคีที่เตรคียมจะเขมสือบเหยสืที่อของมนัน บทำ
บธิโลนกห็จะอข้ทำปทำกของมนันในกทำรฆตทำฟนันตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็มเชตนกนันโดยคททำรทำมอยตทำงเปห็นลทำงบอกเหตรุ
23 และจะเปห็นเหมดือนคนาทนานายเทห็จสนาหรวับคนเหลยู่านวันนในสายตาของเขา คดือคนเหลยู่านวันน
ททที่ใหห้สวัตยร์ปฏสิญาณแลห้ว แตยู่ทยู่านจะระลนกถนงความชวัที่วชห้า เพดืที่อเขาทวันงหลายจะถยกจวับเอาไป ขณะ
เดคียวกนันในเยรถูซทำเลห็ม พวกยธิวกห็กทำท ลนังแสวงหทำลทำงบอกเหตรุตตทำงๆจทำกพระตตทำงดข้ทำวของตนซถึที่งกลตทำว
แกตพวกเขทำวตทำทรุกอยตทำงกททำลนังไปไดข้ดคี อยตทำงไรกห็ตทำมพระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำควทำมบทำปของพวกเขทำจะ
ถถูกจดจททำและพวกเขทำจะถถูกจนับตนัวไป
อสค 21:24-25

เพราะฉะนวันน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เพราะวยู่าเจห้า

ไดห้กระทนาความชวัที่วชห้าของเจห้าใหห้เราระลนกไดห้ โดยการละเมสิดของเจห้าททที่เผยออก จนบาปของเจห้า
ปรากฏในการกระทนาทวันงสสินนของเจห้า เราไดห้ระลนกถนงเจห้า เจห้าจนงตห้องถยกจวับเอาไปดห้วยมดือ เศเดคคียทำหร

ไดข้ประพฤตธิทรยศและหนักพนันธสนัญญทำของตนกนับเนบถูคดนั เนสซทำรรเสคียแลข้ว บนัดนคีรมนันถถูกเปธิดเผยแลข้ว
นนันที่ กห็เปห็นเหมสือนทคีที่เกธิดกนับควทำมบทำปสต วนใหญตของพวกเขทำทคีที่กระทททำตตอพระเยโฮวทำหร เนบถูคนัดเนส
ซทำรรจะมทำดข้วยควทำมเกรคีรยวกรทำดเพสืที่อตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็ม ซถึที่งเปห็นอรุปไมยแสดงถถึงพระพธิโรธของพระเจข้ทำ
ทคีที่มคีตตอควทำมไมตซสืที่อสนัตยรของอธิสรทำเอลตตอพระองคร
25 และเจห้า ผยชห้ ววัที่ ททที่ลามกคดือเจห้านายอสิสราเอลเออ๋ย ผยทห้ ทที่ววันกนาหนดมาถนงแลห้ว คดือเวลาแหยู่งการ
ลงโทษความชวัที่วชห้าครวันงสป ดทห้าย เจข้ทำนทำยผถูข้ชนัวที่ ลทำมกแหตงอธิสรทำเอลผถูข้นร คีคสือเศเดคคียทำหรอยตทำงไมตตข้อง
สงสนัย เขทำชนัวที่ ตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำและไรข้คตทำตตอเนบถูคนัดเนสซทำรร วนันของเขทำไดข้มทำถถึงแลข้ว ควทำม
บทำปของเขทำกททำลนังจะถถูกจนัดกทำรแลข้ว มนันจะไมตคงอยถูอต คีกตตอไป
อสค 21:26-27

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า จงปลดผห้าโพก และถอด

มงกปฎออกเสทย สสิงที่ ตยู่างๆจะไมยู่คงอยยยู่อยยู่างททที่เคยเปห็น ใหห้ยกยยู่องคนททที่ตนที่าขนนน และใหห้กดคนททที่สย งลง
มงกรุฎแหตงควทำมเปห็นกษนัตรธิยรบนศคีรษะของเศเดคคียทำหรกทำท ลนังจะถถูกถอดออกไปเสคีย กทำรครองรทำชยร
ของเขทำสธิรนสรุดลงแลข้ว รทำชวงศรแหตงยถูดทำหรจะไมตเปห็นเหมสือนเดธิมอคีกตตอไป เขทำผถูข้ทคีที่สถูงคสือเศเดคคียทำหรผถูข้
ทคีที่กทำท ลนังจะถถูกทททำใหข้ตทที่ทำลง ไมตเปห็นทคีแที่ นตชนัดวตทำผถูข้ทคีที่ตทที่ทำนนัรนคสือใคร นคีที่อทำจหมทำยถถึงพระครธิสตรผถูข้ตทที่ทำตข้อยซถึที่ง
สนักวนันหนถึงที่ จะทรงถถูกยกชถูขร ถึน ในขข้อถนัดไปพระครธิสตรทรงถถูกกลตทำวถถึงลตวงหนข้ทำอยตทำงชนัดเจน
27 เราจะกระทนาใหห้เปห็นททที่พวังทลาย พวังทลาย พวังทลาย และจะไมยู่มทเลยจนกวยู่าผยห้มทสสิทธสิธิ์อวัน
ชอบธรรมจะมาถนง และเราจะประทานใหห้แกยู่ทยู่านผยห้นวันน รทำชวงศรของดทำวธิดกททำลนังจะถถูกตนัดใหข้สร นันลง
แลข้ว ดข้วยกทำรกลตทำวซทรทำสทำมครนัรงเพสืที่อแสดงควทำมแนตนอนนนัรนอยตทำงชนัดเจน พระเจข้ทำทรงประกทำศถถึง
กทำรควทที่ทำของบนัลลนังกรของดทำวธิด เมสือที่ เศเดคคียทำหรถถูกถอดออกจทำกบนัลลนังกรของดทำวธิด กษนัตรธิยรทคีที่แทข้จรธิง
อคีกองครในเยรถูซทำเลห็มจะไมตขร นถึ เรสืองอททำนทำจจนกวตทำจะถถึงพระองครนร นันผถูข้ซถึที่งสธิทธธิเปห็นของพระองคร
แนตนอนวตทำนนันที่ คสือพระเยซถูครธิสตรเมสืที่อพระองครเสดห็จกลนับมทำดข้วยฤทธทำนรุภทำพและสงตทำรทำศคีใหญตยธิงที่
บนัลลนังกรของดทำวธิดเปห็นของพระองคร และในวนันนนัรนมนันจะเปห็นของพระองคร ตนัรงแตตสมนัยของเศเดคคี
ยทำหรจนถถึงขณะนคีร บนัลลนังกรของดทำวธิดกห็ยนังวตทำงเปลตทำอยถูต ดถู ปฐมกทำล 49:10

อสค 21:28-30

บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย และเจห้าจงพยากรณร์และกลยู่าววยู่า องคร์พระผยห้

เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนเกทที่ยวกวับคนอวัมโมน และเกทยที่ วกวับเรดืที่องนยู่าตนาหนสิของเขาทวันงหลายวยู่า ดาบ
เลยู่มหนนที่ง ดาบเลยู่มหนนที่งถยกชวักออก เขาขวัดมวันเพดืที่อการเขยู่นฆยู่า เขาใหห้มวันดดืที่มโลหสิตเพราะมวันวาวววับ
เมสืที่อพระเจข้ทำทรงใชข้บทำบธิโลนไปททำงทธิศตะวนันตก จทำกนนัรนกห็ไปยนังทธิศใตข้เพสืที่อตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็ม ประชทำ
ชทำตธิอสืที่นๆจะลธิรมรสควทำมพธิโรธของมนันเชตนกนัน ดนังทคีที่บอกลตวงหนข้ทำไวข้ในขข้อ 20 รนับบทำหรแหตงอนัมโมน
(ปนัจจรุบนันคสือ นครอนัมโมน ประเทศจอรรแดน) กห็จะเผชธิญสต วนหนถึที่งของกองทนัพบทำบธิโลนดข้วย ดทำบ
แหตงกทำรพธิพทำกษทำตตอสถูข้อนัมโมนกททำลนังจะตกลงมทำในกทำรพธิพทำกษทำตตอสถูข้พวกเขทำเชตนกนัน ควทำมบทำป
ของพวกเขทำจะถถูกจนัดกทำรดข้วยเชตนกนัน ดถู เยเรมคียร 49:1-6
29 ขณะเมดืที่อเขาเหห็นนสิมสิตเทห็จมาบอกทยู่าน ขณะเมดืที่อเขาใหห้คนาทนานายมปสาแกยู่ทยู่าน เพดืที่อจะ
วางทยู่านไวห้บนคอของผยชห้ วัที่วททที่ถยกฆยู่า เวลากนาหนดของเขามาถนงแลห้ว คดือเวลาแหยู่งการลงโทษความ
ชวัที่วชห้าครวันงสป ดทห้าย อนัมโมน เชตนเดคียวกนับเยรถูซทำเลห็มมคีพวกผถูข้พยทำกรณรเทห็จและผถูข้ทททำนทำยเทห็จ พวกเขทำกห็
ประกทำศวตทำพวกเขทำจะหนคีพข้นควทำมพธิโรธของบทำบธิโลน อยตทำงไรกห็ตทำม เหลตทำคนชนัวที่ แหตงอนัมโมนจะ
ถถูกสนังหทำร วนันแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพวกเขทำไดข้มทำถถึงแลข้ว ควทำมบทำปของพวกเขทำจะถถูกกททำจนัดทธิรง
เสคีย
30 เราจะใหห้ดาบกลวับเขห้าฝวักอทกหรดือ เราจะพสิพากษาเจห้าในสถานททที่ททที่เจห้าถยกสรห้างขนนน ใน
แผยู่นดสินดวันงเดสิมของเจห้า พระเจข้ทำจถึงทรงถทำมแบบไมตตข้องกทำรคททำตอบวตทำดทำบแหตงกทำรพธิพทำกษทำของ
พระองครจะกลนับเขข้ทำฝนักของมนันหรสือ คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยถูแต ลข้ว อนัมโมนจะถถูกพธิพทำกษทำในแผตนดธิน
ของพวกเขทำเอง นคีที่บอกเปห็นนนัยวตทำพวกเขทำจะไมตถถูกกวทำดตข้อนไปเปห็นเชลย
อสค 21:31-32

เราจะเทความกรสินวของเราเหนดือเจห้า และเราจะพยู่นเจห้าดห้วยไฟแหยู่ง

ความพสิโรธของเรา และเราจะมอบเจห้าไวห้ในมดือของคนเขลา ผยมห้ ทฝทมดือในการทนาลาย พระเจข้ทำทรงปฏธิ
ญทำวตทำจะเทควทำมเดสือดดทำลของพระองครตตอสถูข้อมนั โมน ดรุจทคีที่สถูบลมทคีที่พนต ไปบนไฟของชตทำงตคีเหลห็ก
พระเจข้ทำทรงปฏธิญทำณวตทำจะพตนบนไฟแหตงพระพธิโรธของพระองครตตอสถูข้อมนั โมน พระองครจะทรง
มอบพวกเขทำใหข้แกตกองทนัพหนถึงที่ ทคีที่โมโหผถูข้ซถึที่งจะมคีฝคีมสือในกทำรทททำลทำย

32 เจห้าจะเปห็นฟดืนไวห้ใสยู่ไฟ โลหสิตของเจห้าจะอยยยู่กลางแผยู่นดสิน จะไมยู่มทใครจดจนาเจห้าไวห้อทก
เพราะเราคดือพระเยโฮวาหร์ไดห้ลวัที่นวาจาแลห้ว" อนัมโมนจะกลทำยเปห็นเหมสือนฟสืนทคีพที่ รข้อมจะถถูกเผทำไหมข้
โลหธิตของพวกเขทำจะถถูกทททำใหข้หลนังที่ ออกโดยบทำบธิโลน ในฐทำนะประชทำชทำตธิหนถึที่ง อนัมโมนจะผตทำน
เลยเขข้ทำไปสถูตควทำมหลงลสืม แมข้รฐนั จอรรแดนในปนัจจรุบนนั ถถูกรวบรวมเขข้ทำดข้วยกนันหลนังสงครทำมโลกครนัรง
ทคีที่ 1 ประชทำชทำตธิอนัมโมนกห็ไดข้สร ธินสรุดลงเสคียแลข้วหรสือไมตผถูข้สสืบทอดทนัรงหลทำยของมนันกห็เปห็นประชทำชทำตธิ
ตตทำงๆทคีที่ออต นแอและไมตมคีชสืที่อเสคียง
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 22: ในบทถนดไปนคีนั้ ความบาปของเยรถูซาเลป็มถถูกแจกแจงในขต้อ 116 อหิสราเอลถถูกปรนบโทษผล่านคกาอปุปมาเรคืนึ่องขคีนั้โลหะในเตาหลอมในขต้อ 17-22 และความบาปทนนั้ง
หลายของประชาชาตหินนนั้นจะนกามาซนนึ่งการพหิพากษาในขต้อ 23-31
อสค 22:1-2

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าอทกวยู่า อคีกครนัรงทคีที่สธิทธธิ

อททำนทำจแหตงขข้อควทำมของผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรถถูกประกทำศ
2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย ตวัวเจห้าจะพสิพากษาหรดือ เจห้าจะพสิพากษาเมดืองททที่แปดเปดืนอนดห้วย
โลหสิตนวันนหรดือ เจห้าจงสนาแดงใหห้เมดืองนวันนเหห็นสสิที่งททที่นยู่าสะอสิดสะเอทยนทวันงสสินนของเธอ ดข้วยกทำรกลตทำวซทรทำ
สองครนัรง (เพสืที่อเนข้นควทำมสททำคนัญ) พระเจข้ทำทรงถทำมผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรวทำต เขทำไมตควรพธิพทำกษทำเยรถูซทำเลห็ม
หรสือ วลคี “เมสืองทคีที่แปดเปสืร อนดข้วยโลหธิต” มคีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘นครแหตงโลหธิตทนัรงหลทำย’ นคีที่อทำจ
หมทำยถถึงควทำมรรุนแรง กทำรฆทำตกรรมตตทำงๆและกทำรบถูชทำยนัญเดห็กๆแกตพระโมเลค พระเจข้ทำจถึงทรงสนังที่
เอเสเคคียลใหข้เผชธิญหนข้ทำเยรถูซทำเลห็มดข้วยควทำมชนัวที่ อนันนตทำรนังเกคียจของมนัน
อสค 22:3-4

เจห้าจงกลยู่าววยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า นทที่เปห็นเมดืองททที่

ทนาใหห้โลหสิตตกอยยยู่ททที่กลางตนเองเพดืที่อใหห้เวลากนาหนดของตนมาถนง และเปห็นเมดืองททที่ทนารย ปเคารพไวห้
ใหห้ตวัวมลทสินไป กทำรทททำใหข้โลหธิตตกอทำละวทำดอยถูใต นเยรถูซทำเลห็ม มนันเปห็นนครแหตงกทำรฆทำตกรรมและ
ควทำมตทำยของบรรดทำคนไรข้ผธิด เวลทำแหตงกทำรพธิพทำกษทำของเธอมทำถถึงแลข้ว นอกจทำกกทำรทททำใหข้โลหธิต
ตกของเยรถูซทำเลห็มคสือ กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพของมนันซถึงที่ นครนนัรนถถูกทททำใหข้เปห็นมลทธินไปเพรทำะเหตรุนร นัน

4 เจห้ามทความชวัที่วดห้วยโลหสิตททที่เจห้ากระทนาใหห้ตกนวันน และมลทสินไปดห้วยรย ปเคารพททที่เจห้ากระทนา
ไวห้ และเจห้าไดห้นนาใหห้เวลาของเจห้าเขห้ามาใกลห้ เวลากนาหนดแหยู่งปทของเจห้ามาถนงแลห้ว เพราะฉะนวันนเรา
จนงกระทนาเจห้าใหห้เปห็นททที่ประณามกวันแกยู่ประชาชาตสิ และเปห็นททที่เยห้ยหยวันแกยู่ประเทศทวันงหลาย
เยรถูซทำเลห็มจถึงมคีควทำมผธิดและเปห็นมลทธินเสคียแลข้ว วนันเหลตทำนนัรนแหตงกทำรพธิพทำกษทำของเธอเขข้ทำมทำใกลข้
แลข้วอนันนททำไปสถูตปคีทร นังหลทำยแหตงกทำรตกเปห็นเชลย ดนังนนัรนเยรถูซทำเลห็มจถึงไดข้กลทำยเปห็นตนัวตลกของ
ประชทำชทำตธิอสืที่นๆเหลตทำนนัรนแหตงตะวนันออกกลทำง อธิสรทำเอลจถึงถถูกหนัวเรทำะเยทำะ
อสค 22:5-6

ผยห้ททที่อยยใยู่ กลห้และททที่อยยไยู่ กลเจห้าจะเยห้ยหยวันเจห้า ผยเห้ ปห็นเมดืองททที่เสทยชดืที่อและ

เตห็มดห้วยความโกลาหล แมข้เคยไดข้รนับกทำรนนับหนข้ทำถสือตทำในฐทำนะนครหนถึงที่ ทคีที่ดททำเนธินตทำมททำงของ
พระเจข้ทำ บนัดนคีรเยรถูซทำเลห็มกห็เปห็นผถูข้ถถูกเยข้ยหยนันทนัรงไกลและใกลข้ มนันเสคียชสือที่ ไปแลข้วเพรทำะควทำมไมต
ซสืที่อสนัตยรของมนัน
6 ดยเถสิด เจห้านายแหยู่งอสิสราเอล ทปกคนซนที่งอยยใยู่ นเจห้ากห็โนห้มไปในทางททที่ทนาใหห้โลหสิตตกตาม
อนานาจของเขา มนันคสือครอบครนัวของกษนัตรธิยรทคีที่วทำงแบบอยตทำงในเรสือที่ งควทำมรรุนแรงและกทำรทททำใหข้
โลหธิตตก ควทำมชนัวที่ ของเยรถูซทำเลห็มมทำจทำกยอดบนสรุดลงมทำ ซถึที่งไมตตตทำงจทำกครอบครนัวของทรรทำชยร
อสค 22:7-8

บสิดามารดาถยกเหยทยดหยามอยยใยู่ นเจห้า คนตยู่างดห้าวททที่อาศวัยอยยกยู่ ห็ถยก

เบทยดเบทยนอยยทยู่ ยู่ามกลางเจห้า ลยกกนาพรห้าพยู่อและหญสิงมยู่ายกห็ถยกขยู่มเหงอยยยู่ในเจห้า ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรเรธิที่ม
ตข้นรทำยกทำรยสืดยทำวของควทำมบทำปเหลตทำนนัรนของเยรถูซทำเลห็ม ควทำมคธิดเบสืรองตข้นของขข้อนคีรกคห็ อสื วตทำบรุตรทนัรง
หลทำยทคีที่อยถูใต นนนัรนไมตเคทำรพบธิดทำมทำรดทำของตน นนันที่ คสือพวกเขทำเหยคียดหยทำมบธิดทำมทำรดทำของตน พวก
เขทำมคีควทำมผธิดเปห็นกธิจวนัตรในเรสืที่องกทำรขถูตกรรโชกเหลตทำนนักเดธินททำงทคีที่ผทำต นเขข้ทำมทำ พวกเขทำรนังควทำนพวก
ลถูกกททำพรข้ทำ เยรถูซทำเลห็มใจจสืดใจดททำจรธิงๆ!
8 เจห้าไดห้ดยหมสิที่นสสิที่งบรสิสปทธสิธิ์ของเรา และลบหลยยู่ววันสะบาโตทวันงหลายของเรา นอกจทำกนคีร
เยรถูซทำเลห็มยนังดถูหมธิที่นสธิที่งตตทำงๆของพระเจข้ทำดข้วย พวกเขทำเพธิกเฉยวนันสะบทำโต
อสค 22:9-10

ในเจห้ามทคนกลยู่าวรห้ายเพดืที่อจะทนาใหห้โลหสิตตก และมทคนในเจห้าททที่รวับ

ประทานบนภยเขา มทคนกระทนาอปจาดลามกทยู่ามกลางเจห้า นครนนัรนเตห็มไปดข้วยพวกสทำยทคีที่แจข้งขตทำว –

คนทคีนที่ ททำเรสืที่องรทำวตตทำงๆไปบอกตตอ ดข้วยเหตรุนร คี บรรดทำผถูข้บรธิสรุทธธิธจถึงถถูกฆทำตกรรมโดยหนตวยสนังหทำร มคี
กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพอยตทำงเปธิดเผยบนยอดเนธินเขทำสถูงตตทำงๆแหตงเยรถูซทำเลห็มและพสืรนทคีที่ตตทำงๆโดยรอบ
เชตน บนภถูเขทำมะกอกเทศ เปห็นตข้น ควทำมบทำปททำงเพศทรุกรถูปแบบเพธิมที่ ทวคีขร ถึนในเยรถูซทำเลห็ม มนันคสือ
นครแหตงควทำมอรุจทำดลทำมก
10 ในเจห้ามทชายบางคนไดห้เหห็นความเปลดือยของบสิดาเขา ในเจห้ามทคนททที่กระทนาหยามเกทยรตสิผห้ย
หญสิงททที่ยวังมทมลทสินเพราะมทประจนาเดดือน ควทำมคธิดเบสืรองตข้นกห็คสือ ชทำยคนหนถึงที่ ทคีที่มคีสมนั พนันธรสวทำทกนับ
ภรรยทำของบธิดทำตน แมข้นทำงอทำจมธิใชตมทำรดทำของเขทำกห็ตทำม ควทำมคธิดทนัรงหมดนคีรกนห็ ตทำขยะแขยงและนตทำ
เกลคียด สธิที่งนคีรเกธิดขถึรนทนัวที่ เยรถูซทำเลห็ม นอกจทำกนคีรในเยรถูซทำเลห็ม พวกผถูข้หญธิงกห็ถถูกขตมขสืน กระทนังที่ ใน
ระหวตทำงกทำรมคีประจททำเดสือนของพวกเธอกห็ตทำม นนันที่ เปห็นกทำรขทำดซถึที่งศคีลธรรมในนครนนัรนอยตทำงตทที่ทำชข้ทำ
อสค 22:11-12

คนหนนที่งกระทนาการอวันนยู่าสะอสิดสะเอทยนกวับภรรยาของเพดืที่อนบห้าน

อทกคนหนนงที่ กระทนาใหห้ลยกสะใภห้ของตนเปห็นมลทสินอยยู่างชวัที่วชห้าลามก และอทกคนหนนที่งในพวกเจห้า
กระทนาหยามเกทยรตสินห้องสาวของเขาเอง คดือลยกสาวของบสิดาของตน ควทำมบทำปททำงเพศของ
เยรถูซทำเลห็มนนัรนนตทำเกลคียดและแพรต กระจทำย กทำรเลตนชถูข้กบนั เพสืที่อนบข้ทำนประตถูถนัดไปเปห็นเรสืที่องปกตธิ
ธรรมดทำอยตทำงเหห็นไดข้ชนัด คนอสืนที่ ๆกห็หลนับนอนกนับลถูกสะใภข้ของตน กระนนัรนคนอสืที่นๆอคีกกห็กทำท ลนังมคีเพศ
สนัมพนันธรกบนั พคีที่สทำวนข้องสทำวของตน นคีที่บอกเปห็นนนัยวตทำมนันปรทำศจทำกควทำมยธินยอมพรข้อมใจ นครนนัรน
จถึงถวทำยตนัวใหข้แกตกทำรมนักมทำกในกทำมและควทำมวธิปรธิตอนันนตทำเกลคียด นนันที่ คสือแหลตงชนัวที่ รข้ทำยแหตงควทำม
บทำปททำงเพศ
12 ในเจห้ามทคนรวับสสินบนเพดืที่อกระทนาใหห้โลหสิตตก เจห้าเอาดอกเบทนยและเอาเงสินเพสิที่มและทนา
กนาไรจากเพดืที่อนบห้านของเจห้าโดยการบทบบวังควับ และเจห้าไดห้ลดืมเราเสทย องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัส
ดวังนทนแหละ เยรถูซทำเลห็มเสสืที่อมทรทำมอยตทำงทคีที่สรุด กทำรตธิดสธินบน, กทำรคธิดดอกเบคีรยและกทำรคข้ทำกททำไรเปห็น
เรสืที่องปกตธิ กทำรขถูดรคีดซถึงที่ ถถูกขนับเคลสืที่อนโดยควทำมโลภเปห็นสธิที่งธรรมดทำ และทคีที่แยตทคีที่สรุดกห็คสือ พระเจข้ทำ
ตรนัสวตทำพวกเขทำไดข้ลสืมพระองครเสคียแลข้ว นนันที่ เปห็นสทำเหตรุรทำกเหงข้ทำแหตงควทำมชนัวที่ สตวนทคีที่เหลสือ เพรทำะ

พวกเขทำไดข้ลมสื พระเจข้ทำเสคียแลข้ว ควทำมเสสืที่อมทรทำมและควทำมชนัวที่ รข้ทำยทนัรงปวงทคีที่ถถูกหมทำยเหตรุขข้ทำงบนจถึง
เพธิที่มทวคีขร นถึ
อสค 22:13-14

ดยเถสิด เพราะฉะนวันน เราไดห้ฟาดมดือของเราลงบนผลกนาไรอธรรมททที่

เจห้าไดห้ และลงบนโลหสิตททที่อยยยู่ในหมยยู่พวกเจห้าทวันงหลาย ควทำมคธิดนคีรอทำจเปห็นไดข้วทำต ‘ดถูเถธิด เรทำจถึงจะฟาด
ดข้วยมสือของเรทำ’ พระเจข้ทำทรงปฏธิญทำณวตทำจะฟทำดเยรถูซทำเลห็มดข้วยกทำรเฆคีที่ยนตคีแหตงกทำรพธิพทำกษทำเพรทำะ
ควทำมคดโกงและควทำมรรุนแรงในทตทำมกลทำงพวกเขทำ
14 ใจเจห้าจะทนไดห้หรดือ และมดือของเจห้าจะแขห็งแรงอยยยู่หรดือ ในววันททที่เราจะเอาเรดืที่องกวับเจห้า เรา
คดือพระเยโฮวาหร์ไดห้ลวัที่นวาจาแลห้ว และเราจะกระทนา เมสืที่อพระเจข้ทำทรงจนัดกทำรในกทำรพธิพทำกษทำ ไมตมคี
ใครจะยสืนอยถูไต ดข้ และดนังนนัรนพระเจข้ทำจนทรุกวนันนคีรจถึงตรนัสถทำมวตทำผถูข้ใดสทำมทำรถทนอยถูไต ดข้เมสือที่ พระองคร
ทรงจนัดกทำรกนับพวกเรทำ คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยถูแต ลข้ว เมสืที่อพระเจข้ทำทรงจนัดกทำรกนับเยรถูซทำเลห็ม ผลทคีที่ตทำมมทำ
เหลตทำนนัรนกห็เปห็นบนันทถึกททำงประวนัตธิศทำสตรรแลข้ว ไมตมคีใครยสืนอยถูไต ดข้เมสือที่ พระเจข้ทำทรงจนัดกทำรกนับเขทำ นนันที่
เปห็นควทำมจรธิงในขณะนนัรน มนันเปห็นจรธิงจนถถึงยทำมนคีร มนันจะเปห็นเชตนนนัรนเสมอไป
อสค 22:15-16

เราจะใหห้เจห้ากระจวัดกระจายไปในหมยยู่ประชาชาตสิ และกระจาย

เขห้าไปตามประเทศตยู่างๆ และเราจะเผาเอาความโสโครกออกจากเจห้าเสทย กทำรพธิพทำกษทำอนันคงทน
ตตอสถูข้อธิสรทำเอลคสือ กทำรกระจนัดกระจทำยพวกเขทำไปทนัวที่ โลกของคนตตทำงชทำตธิดนังทคีที่ทรงสนัญญทำไวข้นร นัน
นนันที่ ยนังดททำเนธินตตอมทำจนทรุกวนันนคีร ในกทำรทททำเชตนนนัรน พระเจข้ทำทรงประสงครทคีที่จะชททำระควทำมบทำปทคีที่ฝนัง
รทำกลถึกนนัรนของอธิสรทำเอลออกไปเสคีย หนข้ทำทคีที่นร นันยนังมคีอยถูตต ตอไป
16 เจห้าจะไดห้มรดกของเจห้าเพราะตวัวเจห้าเองทยู่ามกลางสายตาของประชาชาตสิ และเจห้าจะรยห้วยู่า
เราคดือพระเยโฮวาหร์" ควทำมคธิดโดยนนัยนคีรกคห็ สือวตทำ อธิสรทำเอลเคยเปห็นมรดกของพระเจข้ทำ แตตบนัดนคีร
ทนัรงหมดทคีที่พวกเขทำมคีคสือ ทคีที่ดธินตตทำงๆอนันจททำกนัดจททำเขคีที่ยของพวกเขทำเอง พวกเขทำไดข้แลกเปลคีที่ยนกทำรเปห็น
ททำยทำทแหตงควทำมมนังที่ คนังที่ อนันไมตรถูข้สร ธินสรุดของพระเจข้ทำกนับหลนักทรนัพยรอนันขทำดรรุตงรธิที่งของพวกเขทำเอง
นอกจทำกนคีร บรรดทำชทำวโลกทคีที่เหลสือกห็ทรทำบเรสืที่องนนัรนและหนัวเรทำะคธิกคนัก แตตในกทำรทททำเชตนนนัรน
อธิสรทำเอลจะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำของพวกเขทำ

อสค 22:17-18

และพระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าวยู่า เนสืรอหทำอคีกตอน

ถถูกเกรธิที่นนททำโดยหมทำยเหตรุสธิทธธิอททำนทำจจทำกพระเจข้ทำของมนัน
18 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย สนาหรวับเราวงศร์วานอสิสราเอลกลายเปห็นขทนโลหะ เขาทวันงสสินนเปห็นทอง
สวัมฤทธสิธิ์ ดทบปก เหลห็ก และตะกวัที่วในเตาหลอม เขาเปห็นขทนโลหะเงสินไปหมด ขคีรโลหะคสือตะกอนทคีที่ถถูกตนัก
ออกจทำกหมข้อของชตทำงหลอม แทนทคีที่จะเปห็นทองคททำแกตพระเจข้ทำ อธิสรทำเอลกลนับเปห็นเหมสือนทอง
เหลสือง (นนันที่ คสือ ทองแดง), ดคีบรุก, เหลห็กหรสือตะกนัวที่ – ทนัรงหมดเปห็นโลหะทคีที่ดข้อยกวตทำ นอกจทำกนคีร
โปรดสนังเกตดข้วยถถึงควทำมตกตทที่ทำเปห็นลททำดนับในเรสืที่องมถูลคตทำ เชตนเดคียวกนับทคีที่เงธินดข้อยคตทำกวตทำทองคททำ ขคีร
โลหะกห็ยธิงที่ ดข้อยคตทำเขข้ทำไปใหญต ดนังนนัรนอธิสรทำเอลจถึงเรธิที่มไรข้คตทำมทำกขถึรนเรสืที่อยๆตตอพระเจข้ทำ
อสค 22:19-20

เพราะฉะนวันน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เพราะวยู่าเจห้า

เปห็นขทนโลหะไปเสทยทวันงสสินน แลห้ว เพราะฉะนวันน ดยเถสิด เราจะรวบรวมเจห้าไวห้ทยู่ามกลางเยรย ซาเลห็ม เพรทำะ
ควทำมเสสืที่อมทรทำมลงของพวกเขทำ พระเจข้ทำจถึงทรงเตสือนถถึงวธิกฤตธิทคีที่จะมทำ
20 อยยู่างททที่คนเขารวบรวมเงสิน ทองสวัมฤทธสิธิ์และเหลห็ก และตะกวัวที่ และดทบปกไวห้ในเตาหลอม
เพดืที่อเอาไฟพยู่นรดใหห้มวันละลาย ดวังนวันนเราจะรวบรวมเจห้าดห้วยความกรสินวและดห้วยความพสิโรธของเรา
และเราจะใสยู่เจห้ารวมไวห้ใหห้เจห้าละลาย เหมสือนกนับทคีที่โลหะตตทำงๆทคีที่ดข้อยกวตทำถถูกนททำไปยนังเตทำหลอมของ
ชตทำงหลอมเพสือที่ ทคีที่จะถถูกทททำใหข้ละลทำย อธิสรทำเอลกห็กทำท ลนังจะถถูกวทำงในเบข้ทำหลอมของชตทำงหลอมและถถูก
ทททำใหข้ละลทำยเชตนกนัน
อสค 22:21-22

เราจะรวบรวมเจห้า และเอาเพลสิงแหยู่งความพสิโรธของเราพยู่นเจห้า

และเจห้าจะละลายอยยยู่ทยู่ามกลางนวันน เหมสือนกนับทคีที่ชตทำงตคีเหลห็กใชข้ทคีที่สถูบลมเพสืที่อเพธิมที่ ควทำมรข้อนแรงของ
เตทำหลอมของตน พระเจข้ทำกห็ทรงสนัญญทำวตทำจะเพธิที่มไฟแหตงพระพธิโรธของพระองครตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็ม
เชตนกนัน อคีกไมตนทำนพวกเขทำจะถถูกหลอมใหข้ละลทำยในไฟแหตงพระพธิโรธของพระองคร
22 เงสินละลายอยยใยู่ นเตาหลอมฉวันใด เจห้าทวันงหลายจะละลายอยยยู่ทยู่ามกลางเพลสิงฉวันนวันน และ
เจห้าจะทราบวยู่า เราคดือพระเยโฮวาหร์ไดห้เทความกรสินวของเราลงเหนดือเจห้า " เหมสือนกนับทคีที่เงธินถถูกละลทำย

ในเตทำหลอมของชตทำงหลอม เยรถูซทำเลห็มกห็จะถถูกละลทำยโดยเตทำหลอมแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ
เชตนกนัน และพวกเขทำจะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวดทคีจที่ ะเกรงกลนัวพระพธิโรธของพระเจข้ทำ
อสค 22:23-24

และพระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าวยู่า เนสืรอหทำอคีกสต วน

ถถูกเกรธิที่นนททำโดยหมทำยเหตรุอคีกครนัรงถถึงแหลตงทคีมที่ ทำของมนันวตทำมทำจทำกพระโอษฐรขององครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำ
24 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงพยดกวับแผยู่นดสินนวันน วยู่า เจห้าเปห็นแผยู่นดสินททที่ไมยู่ไดห้รวับการชนาระ หรดือ
ฝนมสิไดห้ชะในววันพสิโรธ ยถูดทำหรคสือแผตนดธินทคีที่มธิไดข้ถถูกชททำระใหข้สะอทำดจทำกควทำมบทำปของเธอ หตทำฝน
เยห็นฉทที่ทำแหตงพระพรตตทำงๆของพระเจข้ทำจะไมตตกลงมทำในวนันแหตงควทำมเดสือดดทำลของพระเจข้ทำตตอสถูข้มนัน
อสค 22:25-26

มทการวางแผนรห้ายระหวยู่างพวกผยพห้ ยากรณร์ทยู่ามกลางแผยู่นดสินนวันน

เปห็นเหมดือนสสิงโตคนารามฉทกเหยดืที่ออยยยู่ เขาทวันงหลายกสินชทวตสิ มนปษยร์ เขารสิบทรวัพยร์สมบวัตสิและสสิที่ง
ประเสรสิฐไป เขาไดห้กระทนาใหห้เกสิดหญสิงมยู่ายมทขนนมากมายทยู่ามกลางแผยู่นดสินนวันน พวกผถูข้พยทำกรณร
แหตงยถูดทำหรไดข้เสสืที่อมทรทำม คดโกงและททำรรุณไปเสคียแลข้ว มคีกทำรฮนัรวกนันระหวตทำงพวกผถูข้พยทำกรณรเพสืที่อ
ปธิดบนังควทำมโลภและควทำมฉข้อฉลของตน พวกเขทำเปห็นเหมสือนสธิงโตทคีที่ลตทำเหยสืที่อซถึที่งฉคีกกธินดวง
วธิญญทำณทนัรงหลทำยทคีไที่ มตระวนังตนัว พวกเขทำไดข้ขดถู รคีด ‘รทำงวนัลกทำรกระทททำททำงวธิชทำชคีพ’ แพงเกธินควร
สททำหรนับบรธิกทำรตตทำงๆดข้ทำนคททำพยทำกรณรของพวกเขทำ (แมข้พวกเขทำเปห็นผถูข้พยทำกรณรเทห็จกห็ตทำม) ผตทำนททำง
คททำพยทำกรณรเทห็จเหลตทำนนัรนของพวกผถูข้พยทำกรณรเทห็จแหตงยถูดทำหร สทำมคีหลทำยคนไดข้ถถูกสนังหทำรในสงครทำม
ครนัรงกตอนๆกนับบทำบธิโลนอนันทททำใหข้เกธิดหญธิงมตทำยจททำนวนมทำก มทำกกวตทำนคีรอคีกกททำลนังจะมทำ
26 ปปโรหสิตของเขาไดห้ละเมสิดราชบวัญญวัตสิของเรา และไดห้ลบหลยยู่สงสิที่ บรสิสป ทธสิธิ์ของเรา เขามสิไดห้
แยกแยะความแตกตยู่างระหวยู่างสสิที่งททที่บรสิสปทธสิธิ์และสสิที่งสามวัญ เขามสิไดห้แสดงใหห้เหห็นความแตกตยู่าง
ระหวยู่างของมลทสินและของสะอาด เขาไดห้ซยู่อนนวัยนร์ตาของเขาไวห้จากววันสะบาโตของเรา ดวังนวันน
แหละเราจนงถยกลบหลยยู่ทยู่ามกลางเขาทวันงหลาย พวกผถูข้พยทำกรณรไมตเพคียงฉข้อฉลเทตทำนนัรน แตตพวกปรุโรหธิต
กห็เปห็นเชตนนนัรนดข้วย พวกเขทำไดข้ฝตทำฝสืนพระรทำชบนัญญนัตขธิ องพระเจข้ทำ พวกเขทำไดข้ใชข้เครสืที่องมสือศนักดธิธ สธิทธธิธ
ตตทำงๆของพระวธิหทำรเพสืที่อจรุดประสงครตตทำงๆอนันสทำมนัญ พวกเขทำไดข้ลบควทำมแตกตตทำงระหวตทำงสธิที่ง
บรธิสรุทธธิธกบนั สธิที่งมลทธินเสคียแลข้ว ไมตวทำต จะเปห็นคนหรสือสธิที่งตตทำงๆทคีที่บรธิสรุทธธิธกห็ตทำม พวกปรุโรหธิตของพระ

เยโฮวทำหรเพธิกเฉยวนันสะบทำโต กลตทำวโดยสรรุป พวกปรุโรหธิต – คนเหลตทำนนัรนทคีคที่ วรวทำงแบบอยตทำง -ไดข้
กตออทำชญทำกรรมททำงศทำสนทำจทำกสธิที่งบรธิสรุทธธิธ
อสค 22:27-29

เจห้านายในทยู่ามกลางแผยู่นดสินเปห็นเหมดือนสป นขวั ปยู่าททที่ฉทกเหยดืที่อ ทนาใหห้

โลหสิตตก ทนาลายชทวสิตเพดืที่อจะเอากนาไรททที่อสวัตยร์ พวกเจข้ทำนทำยแหตงยถูดทำหร คสือเหลตทำบรุตรชทำยและหลทำน
ชทำยแหตงรทำชวงศรกษนัตรธิยรเปห็นเหมสือนสรุนนัขปตทำทคีที่ตะกละ ซถึงที่ กธินคนไรข้ผธิดและคนทคีที่ชตวยเหลสือตนัวเองไมต
ไดข้แหตงแผตนดธินนนัรน นคีที่บอกเปห็นนนัยถถึงกทำรขถูดรคีด กทำรฉข้อโกง กทำรลนักขโมย และเลวรข้ทำยยธิ งที่ กวตทำนนัรนอคีก
28 และผยห้พยากรณร์ของแผยู่นดสินนวันน กห็ฉาบดห้วยปยนขาว ใหห้เขาเหห็นนสิมสิตเทห็จ และใหห้คนา
ทนานายมปสาแกยู่เขา โดยกลยู่าววยู่า `องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทน ' ในเมดืที่อพระเยโฮวาหร์มสิไดห้
ตรวัสเลย ชนชนัรนศทำสนทำมสืออทำชคีพแหตงยถูดทำหรไดข้หลอกลวงประชทำชทำตธินร นันดข้วยคททำพยทำกรณรเทห็จตตทำงๆ
ทคีที่มรุสทำเรสืที่องสนันตธิภทำพเมสืที่อจะไมตมคีสนันตธิภทำพเลย พวกเขทำอข้ทำงอยตทำงหนข้ทำไมตอทำยวตทำพถูดแทนพระเจข้ทำเมสืที่อ
พระองครมไธิ ดข้ตรนัสแกตหรสือผตทำนททำงพวกเขทำเลย พวกเขทำเปห็นเหลตทำนนักเทศนรหนัวเสรคีทคีที่ละทธิรงควทำมจรธิง
ในยถูดทำหรสมนัยนนัรน ดถู เอเสเคคียล 13:10, เยเรมคียร 6:14 และ 27:9-10
29 ประชาชนแหยู่งแผยู่นดสินกระทนาการบทบควันนและกระทนาโจรกรรม เออ เขาบทบบวังควับคน
ยากจนและคนขวัดสน และบทบควันน คนตยู่างดห้าวอยยู่างอยปตสิธรรม ดนังนนัรนเหลตทำประชทำชนสทำมนัญแหตง
แผตนดธินนนัรนกห็บคีบบนังคนับกนันและกนันดข้วย พวกเขทำทททำกทำรขถูดรคีดและฉข้อโกง พวกเขทำปอกลอกคน
ยทำกจนและคนขนัดสนและเอทำเปรคียบพวกนนักเดธินททำงทคีที่เครทำะหรรข้ทำย ยถูดทำหรและเยรถูซทำเลห็มฉข้อฉล
ตนัรงแตตชนชนัรนบนของมนันจนถถึงชนัรนลตทำงสรุดของสนังคม
อสค 22:30-31

และเรากห็แสวงหาสวักคนหนนที่งในพวกเขาซนที่งจะสรห้างรวันวตห้นไมห้และ

ยดืนอยยยู่ในชยู่องโหวยู่ตยู่อหนห้าเราเพดืที่อแผยู่นดสินนวันน เพดืที่อเราจะมสิไดห้ทนาลายมวันเสทย แตยู่กห็หาไมยู่ไดห้สวักคน
เดทยว ทนัวที่ ประชทำชทำตธิอนันเสสืที่อมทรทำมของยถูดทำหรและนครหลวงทคีที่ชนัวที่ ยธิงที่ กวตทำของมนัน พระเจข้ทำทรง
แสวงหทำกระทนังที่ ชทำยคนหนถึงที่ พระองครทรงแสวงหทำชทำยคนหนถึที่งทคีที่จะเปห็นรนัรวตข้นไมข้ตตอสถูข้ควทำมชนัวที่ นนัรน
พระองครทรงแสวงหทำชทำยคนหนถึที่งทคีจที่ ะยสืนในชตองโหวตนร นนั ของกททำแพงเหลตทำนนัรนทคีที่พงนั แหตงควทำมชอบ
ธรรม ศคีลธรรมและกทำรเปห็นอยตทำงพระเจข้ทำ เยเรมคียยร นังอยถูใต นเยรถูซทำเลห็มแตตเขทำกห็ถถูกจททำครุกเพรทำะกทำร

เทศนทำของเขทำ นตทำเศรข้ทำทคีที่ไมตมชคี ทำยอคีกสนักคนในเยรถูซทำเลห็มหรสือยถูดทำหรทคีที่ถถูกใชข้โดยพระเจข้ทำไดข้เพสืที่อ
ตข้ทำนททำนกทำรโจมตคีของควทำมชนัวที่ ไมตมคีคนชอบธรรมสนักคนในนนัรนทคีที่สทำมทำรถยนับยนัรงกทำรพธิพทำกษทำของ
พระเจข้ทำไดข้ เยรถูซทำเลห็มไดข้กลทำยเปห็นเหมสือนโสโดมไปเสคียแลข้ว ไมตมคีแมข้แตตคนชอบธรรมสนกคนเดคียว
หลงเหลสืออยถูต พวกเขทำแยตกวตทำโสโดม ดถู ปฐมกทำล 18:32
31 ฉะนวันน เราจนงเทความกรสินวของเราลงเหนดือเขา เราไดห้เผาผลาญเขาดห้วยเพลสิงพสิโรธของ
เรา เราไดห้ตอบสนองตามการประพฤตสิของเขาเหนดือศทรษะเขา องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทน
แหละ" พระเจข้ทำทรงใชข้บทำบธิโลนมทำตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็มสองครนัรงแลข้วในปคี 605 กตอน ค.ศ. และ 596 กตอน
ค.ศ. กระนนัรนพวกเขทำกห็ยนังไมตเขห็ด ดนังนนัรนกทำรพธิพทำกษทำทคีที่เลวรข้ทำยยธิงที่ กวตทำกททำลนังจะมทำในกทำรรรุกรทำนครนัรง
สรุดทข้ทำยโดยบทำบธิโลน ยถูดทำหรไดข้ลธิมร รสพระพธิโรธของพระเจข้ทำแลข้วและมทำกกวตทำนคีรกทำท ลนังจะมทำ แมข้กทำร
พธิพทำกษทำครนัรงสรุดทข้ทำยยนังมทำไมตถถึง มนันกห็อยถูรต ะหวตทำงททำงแลข้วและพระเจข้ทำตรนัสถถึงมนันรทำวกนับวตทำเปห็นขต้อ
เทป็จจรหิงทคีนึ่สกาเรป็จแลต้ว มนันแนตเสคียยธิงที่ กวตทำแนต
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 23: ในบทอนนนล่าทนนึ่งนคีนั้ พระเจต้าทรงเปรคียบทนนั้งสองวงศศ์วานของ
อหิสราเอลวล่าเปป็นเหมคือนกนบสองพคีนึ่นต้องกากคี ภาพเปรคียบนคีคนั้ ลต้ายกนบภาพเปรคียบในบททคีนึ่ 16 อยล่างไร
กป็ตาม ตรงนคีนั้ไมล่ไดต้กลล่าวถนงการละเมหิดพนนธสนญญาสมรสฝล่ายวหิญญาณกนบพระเจต้าและการนนบถคือ
รถูปเคารพตล่างๆของอหิสราเอลมากเทล่ากนบจหิตใจทคีนึ่รนกโลกของพวกเขาและการทคีนึ่พวกเขาวางใจใน
การเปป็นพนนธมหิตรกนบคนนนบถคือพระตล่างดต้าวแทนทคีนึ่จะเปป็นพระเจต้า เรคือนึ่ งเลล่าเปรคียบเทคียบของการทกา
ผหิดศคีลธรรมทางเพศอนนนล่าเกลคียดถถูกใชต้อคีกครนงนั้ เพคืนึ่อบรรยายภาพการนนบถคือรถูปเคารพอนนนล่าเกลคียด
ของอหิสราเอล
อสค 23:1-3

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าอทกวยู่า เอเสเคคียลหมทำยเห

ตรุเรสืที่อยๆถถึงแหลตงทคีที่มทำแหตงขข้อควทำมของเขทำ – “พระวจนะของพระเยโฮวทำหร”
2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย มทผห้หย ญสิงสองคน เปห็นบปตรสาวมารดาเดทยวกวัน ขณะทคีที่เรสืที่องเลตทำ
เปรคียบเทคียบแหตงคททำอรุปมทำนคีรคตอยๆเผยใหข้เหห็น หญธิงสองคนนคีรเหห็นไดข้ชนัดวตทำหมทำยถถึงวงศรวทำนทนัรงสอง

ของอธิสรทำเอลซถึที่งถถูกระบรุรถูปพรรณในนครหลวงทนัรงสองของพวกมนัน – สะมทำเรคียและเยรถูซทำเลห็ม ดถู
ขข้อ 4
3 เธอเลยู่นชยให้ นอทยปสิ ตร์ เธอเลยู่นชยห้ตวันงแตยู่สาวๆ ณ ททที่นวันนถวันของเธอถยกเคลห้าคลนง และอก
พรหมจารทของเธอกห็ถยกจวับตห้อง กทำรเสคียดสคีของเรสือที่ งนคีรกคห็ สือวตทำทนัรงสองวงศรวทำนของอธิสรทำเอลใจงตทำย
ฝตทำยวธิญญทำณมทำตนัรงแตตสมนัยแรกๆแหตงประวนัตธิศทำสตรรแหตงชทำตธิของตน – เหมสือนพวกหญธิงสทำว
ใจงตทำยทคีที่เตห็มใจทททำกทำรลตวงประเวณคี กระทนังที่ ตอนทคีที่อธิสรทำเอลอยถูใต นอคียธิปตร ซถึที่งเปห็นสมนัยแรกๆแหตง
ประวนัตธิศทำสตรรระดนับชทำตธิของพวกเขทำๆกห็ยงรุต เกคีที่ยวในกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพแลข้ว ดรุจหญธิงสทำวทคีที่ทททำผธิด
ศคีลธรรมซถึงที่ เตห็มใจใหข้ถนันของพวกเธอถถูกเคลข้ทำคลถึงโดยใครกห็ไดข้ อธิสรทำเอลกห็เปห็นกทำกคีฝตทำยวธิญญทำณ
คททำทคีที่แปลเปห็น อก (ดาด) หมทำยถถึงหนัวนมของถนันผถูข้หญธิง ภทำพเปรคียบนคีรกลตทำวถถึงถนันซถึที่งถถูกเปธิดเผย ถถูก
คลถึงเคลข้ทำและถถูกบคีบเคลข้นจนถถึงจรุดทคีฟที่ กชทรทำ ควทำมคธิดทคีที่ใหญตกวตทำกห็หมทำยถถึงกธิจกรรมททำงเพศนอก
สมรส (นนันที่ คสือ กทำรลตวงประเวณคี)
อสค 23:4-6

คนพทที่ชอดืที่ โอโฮลาหร์และโอโฮลทบาหร์เปห็นชดืที่อนห้องสาว ทวันงสองมาเปห็น

ของเรา ทวันงสองเกสิดบปตรชายหญสิง เรดืที่องชดืที่อนวันน โอโฮลาหร์คดือสะมาเรทย และโอโฮลทบาหร์คดือเยรย ซาเลห็ม
ดนังทคีที่หมทำยเหตรุไวข้ในเนสืรอควทำมนคีร โอโฮลาหศ์ เปห็นชสืที่อเชธิงอรุปไมยทคีที่ใชข้เรคียกแทนสะมทำเรคีย โดยเปห็น
ตนัวแทนของอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือขณะทคีที่โอโฮลคีบาหศ์ เปห็นชสืที่อเชธิงอรุปไมยทคีที่ใชข้เรคียกแทนเยรถูซทำเลห็ม
ซถึที่งเปห็นตนัวแทนของยถูดทำหร ชสืที่อ โอโฮลาหศ์ มคีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘เตห็นทรของเธอเอง’ และ โอโฮลคี
บาหศ์ มคีควทำมหมทำยวตทำ ‘หญธิงแหตงเตห็นทรนร นนั ’ หรสือ ‘เตห็นทรนร นันอยถูใต นเธอ’ ควทำมหมทำยโดยนนัยทคีที่นตทำจะ
ใชตกคห็ สือวตทำกทำรนมนัสกทำรพระเจข้ทำครนัรงแรกในอธิสรทำเอลอยถูใต นเตห็นทรหลนังหนถึงที่ – พลนับพลทำนนัรน กลตทำว
อยตทำงเจทำะจงยธิงที่ ขถึรน เตห็นทรของพระเจข้ทำถถูกตนัรงอยตทำงถทำวรในทคีที่สรุดทคีที่เยรถูซทำเลห็มในพระวธิหทำรนนัรน
อธิสรทำเอลในกทำรแบตงเปห็นสองสต วนของมนันคสือประชทำชนแหตงเตห็นทรนร นัน – พลนับพลทำและพระวธิหทำร
ของพระเจข้ทำ
5 โอโฮลาหร์เลยู่นชยห้เมดืที่อเธอเปห็นของเรา เธอลปยู่มหลงพวกคนรวักของเธอ คดืออวัสซทเรทยเพดืที่อนบห้าน
ของเธอ แมข้พวกเธอมคีมรดกฝตทำยวธิญญทำณอนันเปห็นเอกลนักษณร โอโฮลทำหร (สะมทำเรคีย) กห็เขข้ทำเลตนชถูข้ฝตทำย

วธิญญทำณกนับอนัสซคีเรคีย อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือไมตเพคียงรนับเอทำกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพของอนัสซคีเรคียเทตทำนนัรน
แตตรตวมเปห็นพนันธมธิตรกนับพวกเขทำดข้วย ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 15:19; 16:7, 9; 17:3 และโฮเชยทำ 8:9 แมข้
อธิสรทำเอลเปห็นของพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำในฐทำนะภรรยทำแหตงพนันธสนัญญทำของพระองคร โอโฮลทำหรกห็
ยธิงที่ กวตทำเตห็มใจทคีที่จะแสดงออกถถึงตนัณหทำอนันไมตบรธิสรุทธธิธ (ควทำมปรทำรถนทำททำงเพศ) ทคีที่มคีตตอเหลตทำเพสืที่อน
บข้ทำนชทำวอนัสซคีเรคียของเธอ
6 ซนงที่ แตยู่งกายสทมยู่วง และเปห็นเจห้าเมดืองและผยห้บวังควับบวัญชา ทปกคนเปห็นชายหนปยู่มททที่พนง
ปรารถนา พลมห้าขทที่มห้า คนอนัสซคีเรคียเทตและหลตอในชรุดเครสือที่ งแบบสคีฟข้ทำของตน สททำหรนับหญธิงสทำวคน
หนถึที่งทคีที่ตนัณหทำจนัดและใจงตทำย คนอนัสซคีเรคียดถูเหมสือนจะเปห็น ‘หนรุตมหลตอลทที่ทำ’ ทคีที่นตทำปรทำรถนทำซถึที่งเธอ
เตห็มใจทคีที่จะใหข้ทตทำและยนัวที่ ยวน ภทำพเปรคียบนคีรกลตทำวถถึงหญธิงสทำวใจงตทำยทคีที่ตนัณหทำจนัดคนหนถึที่งซถึงที่ ‘ถถูก
ปลรุกเรข้ทำ’ โดยพวกเพสืที่อนบข้ทำนผถูข้ชทำยรถูปหลตอของเธอ อธิสรทำเอลกห็เปห็นเชตนนนัรนฝตทำยวธิญญทำณและฝตทำย
ศคีลธรรม
อสค 23:7-8

เธอเลยู่นชยห้กบวั คนเหลยู่านทน ซนงที่ เปห็นบปคคลททที่ควัดเลดือกแลห้วของอวัสซทเรทย

ทปกคน และเธอกห็กระทนาตวัวใหห้เปห็นมลทสินดห้วยรยปเคารพของทปกคนททที่เธอลปยู่มหลงนวันน ดนังนนัรนโอโฮ
ลทำหรจถึงใหข้ทตทำและมคีเพศสนัมพนันธรกบนั เหลตทำเพสืที่อนบข้ทำนรถูปหลตอของเธอ – พวกเขทำทรุกคน – ทคีที่เธอมคีใจ
กททำหนนัดใหข้ ภทำพเปรคียบของกทำรมนักมทำกในกทำมและกทำรสททำสต อนอนันนตทำเกลคียดจถึงถถูกประยรุกตรใชข้กบนั
ควทำมอรุจทำดลทำมกฝตทำยวธิญญทำณของอธิสรทำเอลในกทำรทททำใหข้พวกเขทำเปห็นมลทธินไปโดยรถูปเคทำรพเหลตทำ
นนัรนของอนัสซคีเรคีย
8 เธอมสิไดห้เลสิกการเลยู่นชยห้ซนที่งเธอไดห้นนามาจากอทยสิปตร์ เพราะวยู่าเมดืที่อยวังสาวอยยคยู่ นหนปยู่มกห็เขห้า
นอนกวับเธอ และจวับตห้องอกพรหมจารทของเธอ และเทราคะของเขาใหห้แกยู่เธอ โอโฮลทำหรเรธิที่ม
พฤตธิกรรมอนันสททำสต อนและลทำมกของเธอในอคียปธิ ตรโดยยอมใหข้พวกผถูข้ชทำยชทำวอคียธิปตรมคีเพศสนัมพนันธร
กนับเธอและคลถึงเคลข้นเธอแมข้ในยทำมทคีที่เธอยนังเปห็นเดห็กสทำวอยถู ต แมข้เทคีที่ยวไปคบกนับพวกผถูข้ชทำยชทำวอนัส
ซคีเรคียในเวลทำตตอมทำ โอโฮลทำหรกยห็ นังรต วมหลนับนอนกนับพวกชถูข้รนักชทำวอคียธิปตรอยถูเต หมสือนเดธิม นคีที่เปห็นภทำพ
ของหญธิงคนหนถึที่งทคีที่สททำสต อนลทำมกและผธิดศคีลธรรมสรุดๆ อธิสรทำเอลจถึงเปห็นเชตนนคีรในสทำยพระเนตร

ของพระเจข้ทำเพรทำะเธอเตห็มใจทคีที่จะนมนัสกทำรรถูปเคทำรพตตทำงๆจทำกอนัสซคีเรคียขณะทคีที่ยนังนนับถสือปวงพระ
ของอคียธิปตรอยถูเต หมสือนเดธิม
อสค 23:9-10

เพราะฉะนวันนเราจนงมอบเธอใหห้ตกอยยใยู่ นมดือพวกคนรวักของเธอ คดือ

ในมดือคนอวัสซทเรทยซนที่งเธอลปยู่มหลงนวันน พระเจข้ทำจถึงทรงมอบโอโฮลทำหรไวข้ในมสือของบรรดทำชถูข้รนักชทำว
อนัสซคีเรคียของเธอทคีที่เธอมคีใจกททำหนนัดนนัรน เรสือที่ งเลตทำเปรคียบเทคียบนคีรกลตทำวชนัดเจนวตทำสรุดทข้ทำยแลข้วอนัสซคีเรคียกห็
โจมตคีและกวทำดตข้อนอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือไปเปห็นเชลย อธิสรทำเอลไดข้เลตนหถูเลตนตทำกนับรถูปเคทำรพและ
คตทำนธิยมเหลตทำนนัรนของคนอนัสซคีเรคียทคีที่นนับถสือพระตตทำงดข้ทำวเพคียงเพสืที่อทคีที่จะถถูกพธิชธิตโดยคนเหลตทำนนัรน
10 ผยห้เหลยู่านทนเผยความเปลดือยเปลยู่าของเธอ เขาจวับบปตรชายหญสิงของเธอ และฆยู่าเธอเสทย
ดห้วยดาบ เธอจนงเปห็นคนาเยาะเยห้ยทยู่ามกลางผยห้หญสิงทวันงหลาย ในเมดืที่อไดห้พสิพากษาลงโทษเธอแลห้ว กทำร
เสคียดสคีอนันขมขสืนที่ กห็คสือวตทำชทำยเหลตทำนคีรทคีที่โอโฮลทำหรไดข้ใหข้ทตทำและหลนับนอนดข้วยบนัดนคีรหนันมทำตตอสถูข้เธอ
แลข้ว เธอถถูกเปลสืรองผข้ทำประจทำนและถถูกทททำใหข้อนับอทำยขทำยหนข้ทำ ลถูกๆของเธอถถูกพทำไปจทำกเธอและเธอ
ถถูกฆตทำตทำยในทคีที่สรุด เธอเรธิที่มฉทำวโฉตในฐทำนะหญธิงทรทำมคนหนถึที่งทคีถที่ ถูกประหทำรชคีวธิตในทคีที่สรุด เรสือที่ งเลตทำ
เปรคียบเทคียบนคีรกลตทำวชนัดเจนวตทำอธิสรทำเอลทคีที่ใจงตทำยฝตทำยวธิญญทำณถถูกจนับโดยคนอนัสซคีเรคียในทคีสที่ รุดซถึที่งเปห็น
ผถูข้ทคีที่เธอไดข้รตวมเปห็นพนันธมธิตรดข้วย พวกเขทำกวทำดตข้อนอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือออกไปจทำกแผตนดธินของ
เธอและสะมทำเรคียในฐทำนะอทำณทำจนักรหนถึที่งกห็ไมตมคีอยถูอต คีกตตอไป พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำแลข้ว
อสค 23:11-12

เมดืที่อโอโฮลทบาหร์นห้องสาวของเธอเหห็นเชยู่นนวันน เธอกห็ทรามเสทยยสิที่งกวยู่า

พทที่สาวในเรดืที่องการลปยู่มหลง และในการเลยู่นชยซห้ นที่งทรามเสทยยสิที่งกวยู่าพทสที่ าว ครทำวนคีรจรุดสนใจหลนักเปลคีที่ยน
ไปยนังโอโฮลคีบทำหรซถึที่งกห็คสือเยรถูซทำเลห็ม โอโฮลคีบทำหรรวถูข้ ทำต เกธิดอะไรขถึรนกนับพคีสที่ ทำวของเธอทคีที่อยถูทต ทำงเหนสือ
แลข้ว กระนนัรนเธอกห็รตทำนยธิงที่ กวตทำในควทำมสททำสต อนของเธอเสคียอคีก ตนัณหทำททำงเพศอนันไมตบรธิสรุทธธิธของ
เธอกห็ใหญตโตยธิงที่ กวตทำของพคีที่สทำวทคีที่ชอสืที่ เสคียของเธอ โอโฮลคีบทำหรกลทำยเปห็นหญธิงแพศยทำอยตทำงทคีที่สรุดและ
แยตยงธิที่ กวตทำโอโฮลทำหรเสคียอคีก ดนังนนัรนยถูดทำหรจถึงเขข้ทำสต วนในกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพมทำกกวตทำสะมทำเรคีย ดถู เอ
เสเคคียล 16:47,51 และเยเรมคียร 3:11

12 เธอลปยู่มหลงอวัสซทเรทยเพดืที่อนบห้านของเธอ เจห้าเมดืองและผยห้บวังควับบวัญชา ซนที่งแตยู่งเกราะเตห็ม
พลมห้าขทที่มห้า ทปกคนเปห็นชายหนปยู่มททที่พนงปรารถนา เชตนเดคียวกนับพคีที่สทำวของเธอทคีที่อยถูฝต ตทำยเหนสือ โอโฮลคี
บทำหรแสดงออกถถึงตนัณหทำททำงเพศอยตทำงเปธิดเผยทคีที่มคีตตอเหลตทำนทำยทหทำรอนัสซคีเรคียรถูปหลตอทคีที่อยถูใต นเครสือที่ ง
แบบแสนเทตของพวกเขทำ ดรุจหญธิงใจงตทำยคนหนถึงที่ ทคีที่มใคี จกททำหนนัดใหข้แกตทหทำรรถูปหลตอคนหนถึงที่ ทคีที่สวม
เครสือที่ งแบบ โอโฮลคีบทำหรกมห็ คีใจกททำหนนัดใหข้แกตเหลตทำนทำยทหทำรอนัสซคีเรคียเชตนกนัน ดนังนนัรนอทำหนัสกษนัตรธิยร
แหตงยถูดทำหรจงถึ ใชข้ไปยนังทธิกลนัทปธิเลเสอรรกษนัตรธิยรแหตงอนัสซคีเรคียเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือ เขทำยนังเอทำแบบ
ของแทตนบถูชทำหนถึที่งกลนับมทำดข้วยและสนังที่ ใหข้สรข้ทำงแทตนหนถึงที่ เหมสือนมนันทคีที่เยรถูซทำเลห็ม ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร
16:7-12
อสค 23:13-16

และเราเหห็นวยู่าเธอมทมลทสินเสทยแลห้ว เธอทวันงสองกห็เดสินทางเดทยวกวัน

พระเจข้ทำทรงเหห็นวตทำทนัรงโอโฮลทำหรและโอโฮลคีบทำหร (นนันที่ คสือสะมทำเรคียและเยรถูซทำเลห็ม) เปห็นมลทธินไป
แลข้ว เธอทนัรงสองไดข้หนันไปสถูตกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพเหมสือนหญธิงผธิดศคีลธรรมคนหนถึที่งหนันไปสถูตกทำร
สททำสต อน
14 แตยู่เธอยวังเลยู่นชยห้ยสิที่งขนนน เมดืที่อเธอเหห็นรย ปคนอยยบยู่ นผนวัง เปห็นรย ปคนเคลเดทยเขทยนดห้วยสทแดง
เขห้ม โอโฮลคีบทำหรเพธิที่มกทำรลทำมกและกทำรสททำสต อนของเธอ ขณะใหข้ควทำมบนันเทธิงเหลตทำชถูข้รนักชทำวอนัส
ซคีเรคียของเธออยถูนต ร นนั โอโฮลคีบทำหรกคห็ ข้นพบรถูปภทำพพวกผถูข้ชทำยชทำวเคลเดคียบนผนนังหนถึที่ง ขข้อควทำมจะ
แสดงใหข้เหห็นวตทำเธอมคีใจกททำหนนัดใหข้แกตชทำยเหลตทำนคีรเชตนกนัน กทำรประยรุกตรใชข้ทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำยถู
ดทำหรเรธิที่มทรทำบถถึงรถูปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวเหลตทำนนัรนของบทำบธิโลนและปรทำรถนทำพวกมนันเชตนกนัน
ตนัณหทำของยถูดทำหรทคีที่มใคี หข้แกตบรรดทำรถูปเคทำรพของพระตตทำงดข้ทำวนนัรนไมตรจถูข้ นักอธิที่ม
15 มทเขห็มขวัดคาดเอว มทผห้าโพกศทรษะชายหห้อยอยยยู่ ทปกคนเปห็นเหมดือนนายทหาร เปห็นรยปชาว
บาบสิโลน ซนงที่ แผยู่นดสินเดสิมของเขาคดือเคลเดทย รถูปเหลตทำนนัรนของเหลตทำชทำยชทำวบทำบธิโลนแสดงใหข้เหห็น
หนรุตมหลตอๆพรข้อมกนับผข้ทำโพกแบบชทำวตะวนันออก นนันที่ คสือ พวกผถูข้ชทำยทคีที่เหห็นไดข้ชนัดวตทำเปห็นพวกเจข้ทำนทำย
แหตงบทำบธิโลน

16 เมดืที่อเธอเหห็นรย ปนวันนกห็ลยู่มป หลงเขาเสทยแลห้ว และสยู่งผยห้สอดืที่ สารไปหาเขาททที่เคลเดทย ดรุจพวก
ผถูข้ชทำยทคีที่ดถูรถูปภทำพสทำวๆและมคีใจกททำหนนัดใหข้พวกเธอ โอโฮลคีบทำหรในฐทำนะผถูข้หญธิงคนหนถึที่งกห็มใคี จ
กททำหนนัดใหข้แกตรถูปภทำพของพวกเจข้ทำนทำยชทำวบทำบธิโลนเชตนกนัน นอกจทำกนคีร เธอไมตเพคียงมคีใจกททำหนนัดใน
ตนัวพวกเขทำเทตทำนนัรน เธอยนังใชข้พวกผถูข้สสืที่อสทำรไปหทำพวกเขทำและชวนพวกเขทำใหข้มทำรต วมหลนับนอนกนับ
เธอดข้วย โอโฮลคีบทำหรไดข้เสสืที่อมทรทำมลงกลทำยเปห็นหญธิงชนัรนตทที่ทำทคีที่ลทำมกและตนัณหทำจนัดจรธิงๆ ดนังนนัรน
พอไดข้ทรทำบเกคีที่ยวกนับปวงพระของบทำบธิโลน ยถูดทำหรกเห็ ชธิญพวกมนันมทำยนังเยรถูซทำเลห็ม
อสค 23:17-18

ชาวบาบสิโลนกห็มาหาเธอถนงเตทยงรวัก และเขากห็กระทนาใหห้เธอเปห็น

มลทสินดห้วยราคะของเขา หลวังจากททที่เธอโสโครกกวับเขาแลห้ว จสิตใจเธอกห็เบดืที่อหนยู่าย พอเลตทำเรสืที่องเลตทำ
เปรคียบเทคียบเกคีที่ยวกนับหญธิงกทำกคีคนหนถึที่งตตอไป พระเจข้ทำกห็ทรงพรรณนทำวตทำพวกเจข้ทำนทำยชทำวบทำบธิโลน
มทำหทำโอโฮลคีบทำหรและมคีเพศสนัมพนันธรอนันลทำมกกนับเธอ ทททำใหข้เธอเปห็นมลทธินและทททำผธิดตตอแมข้แตตศคีล
ธรรมอนันตทที่ทำทรทำมของเธอดข้วย ควทำมคธิดกห็คสือวตทำคนบทำบธิโลนไดข้เอทำเปรคียบโอโฮลคีบทำหรเหลสือเกธินจน
เธอขยะแขยงพวกเขทำและไมตอยทำกเหห็นหนข้ทำพวกเขทำอคีก ดนังนนัรนยถูดทำหรจถึงเรคียนรถูใข้ นเวลทำไมตนทำนจทำก
กทำรรรุกรทำนหลทำยครนัรงของบทำบธิโลนวตทำบทำบธิโลนเปห็นศนัตรถูของเธอ
18 เมดืที่อเธอไดห้ทนาการเลยู่นชยห้เสทยอยยู่างเปสิดเผย และเธอสนาแดงความเปลดือยเปลยู่าของเธอ
จสิตใจเรากห็เบดืที่อหนยู่ายเธอ อยยู่างททที่จสิตใจเราเบดืที่อหนยู่ายพทสที่ าวของเธอ ดนังนนัรนโอโฮลคีบทำหรจถึงเปธิดเผยตนัว
เองวตทำเปห็นหญธิงแพศยทำคนหนถึที่งเมสือที่ เธอเปธิดเผยควทำมเปลสือยเปลตทำของเธอแกตชถูข้รนักหลทำยคนของเธอ
พระเจข้ทำทรงหมดควทำมอดทนแลข้ว พระองครทรงขยะแขยงและตกตะลถึงอยตทำงทคีที่สรุดกนับควทำมอรุจทำด
ลทำมก (ทนัรงฝตทำยวธิญญทำณและฝตทำยศคีลธรรม) ของเยรถูซทำเลห็ม พระองครจถึงทรงหนันมทำตตอสถูข้ยถูดทำหรเหมสือน
กนับทคีที่พระองครไดข้ทรงหนันมทำตตอสถูข้สะมทำเรคีย
อสค 23:19-21

ถนงกระนวันน เธอยวังทวทการเลยู่นชยห้ของเธอขนนนอทก โดยหวนระลนกถนงเมดืที่อ

ครวันงยวังสาวอยยยู่ เมดืที่อเธอเลยู่นชยห้อยยใยู่ นแผยู่นดสินอทยสิปตร์ แมข้เธอไดข้ทททำตนัวเหธินหตทำงไปจทำกพระเจข้ทำแลข้ว โอ
โฮลคีบทำหรกทห็ วคีควทำมสททำสต อนและควทำมอรุจทำดลทำมกของเธอใหข้มทำกขถึรน เธอระลถึกถถึงสมนัยกตอนเมสืที่อเธอ
เคยเปห็นวนัยรรุตนใจงตทำยคนหนถึที่งในอคียธิปตรและปรทำรถนทำสธิที่งเหลตทำนนัรนมทำกขถึรนอคีก เชตนเดคียวกนัน แมข้ยถูดทำหร

ไดข้อที่มธิ จทำกบทำบธิโลนแลข้ว พวกเขทำกห็แสวงหทำบรรดทำรถูปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวจทำกทคีที่อสืที่นๆอคีก รวมถถึง
ปวงพระแหตงอคียปธิ ตรเมสืที่อนทำนมทำแลข้วดข้วย
20 เธอลปยู่มหลงชยห้ของเธอททที่นวัที่น ลนาเนดืนอของเขากห็เหมดือนของลา และของเขากห็เหมดือนของมห้า
ดข้วยคททำบรรยทำยทคีที่ทททำใหข้เหห็นภทำพชนัดเจน พระเจข้ทำทรงใชข้ภทำษทำตรงไปตรงมทำเพสืที่อพรรณนทำถถึงตนัณหทำ
ของโอโฮลคีบทำหร (นนันที่ คสือ เยรถูซทำเลห็ม) คททำทคีแที่ ปลเปห็น ลปยู่มหลง (อากนบ) ตลอดทนัรงบทนคีรมคคี วทำมหมทำยวตทำ
'ตนัณหทำททำงเพศ' ในบรธิบทของบทนคีร ควทำมหมทำยกห็คสือตนัณหทำททำงเพศทคีที่ไมตรถูข้จนักอธิมที่ ควทำมคธิดกห็คสือวตทำ
พวกผถูข้ชทำยในอคียปธิ ตรขร ถึนชสืที่อวตทำมคีอวนัยวะเพศขนทำดใหญตพธิเศษพรข้อมนทรทำเชสืรอปรธิมทำณมทำก ภทำพเปรคียบนคีร
เปห็นภทำพของพวกลทำและมข้ทำ โอโฮลคีบทำหรระลถึกถถึงลนักษณะเฉพทำะตนัวเหลตทำนนัรนของเหลตทำชถูข้รนักชทำว
อคียธิปตรของเธอในสมนัยเกตทำกตอนและมคีใจกททำหนนัดถถึงพวกเขทำอคีกครนัรงเพสือที่ มทำเตธิมเตห็มตนัณหทำของเธอ
และดนังนนัรนยถูดทำหรจถึงไดข้หมทำยพถึที่งอคียปธิ ตรเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือและกทำรเปห็นพนันธมธิตรเมสืที่อเศเดคคียทำหร
กบฏตตอเนบถูคดนั เนสซทำรร ควทำมคธิดนคีรกคห็ อสื วตทำยถูดทำหรยงธิที่ กวตทำเตห็มใจทคีที่จะกลนับไปหทำโลกแทนทคีที่จะ
แสวงหทำพระเจข้ทำของเธอเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือ
21 ดวังนทนแหละ เจห้ากห็อาลวัยในราคะเมดืที่อเจห้ายวังสาวอยยยู่ เมดืที่อคนอทยปสิ ตร์จวับตห้องอกของเจห้า และ
เคลห้าคลนงหวัวนมสาวของเจห้า" โอโฮลคีบทำหรระลถึกถถึงสมนัยแรกๆแหตงกทำรทททำผธิดศคีลธรรมของเธอเมสืที่อ
เธอยอมใหข้พวกผถูข้ชทำยชทำวอคียธิปตรคลถึงเคลข้นหนข้ทำอกของเธอตอนเปห็นวนัยรรุตน นคีที่บอกเปห็นนนัยวตทำเธอมคี
ควทำมทรงจททำทคีดที่ คีเกคีที่ยวกนับมนัน แนตทคีเดคียวยถูดทำหรเตห็มใจทคีที่จะแสวงหทำกทำรเปห็นพนันธมธิตรกนับอคียปธิ ตรใน
สมนัยทคีที่ภยนั ครุกคทำมจทำกบทำบธิโลนกตอตนัวขถึรน แตตพระเจข้ทำทรงรนังเกคียจกทำรเหลตทำนคีรทร นังสธิรน
อสค 23:22-24

เพราะฉะนวันน โอ โอโฮลทบาหร์เออ๋ย องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัส

ดวังนทนวยู่า "ดยเถสิด เราจะเรห้าคนรวักททที่จสิตใจเจห้าเบดืที่อหนยู่ายแลห้วนวันน ใหห้มาสยห้เจห้า และเราจะนนาเขามาสยห้เจห้า
จากทปกดห้าน บนัดนคีรพระเจข้ทำทรงเรธิที่มโยงเรสือที่ งเลตทำเปรคียบเทคียบนคีรกบนั ควทำมเปห็นจรธิงแลข้ว ประชทำชทำตธิ
เหลตทำนนัรนทคีที่เยรถูซทำเลห็มไดข้แสวงหทำรถูปเคทำรพตตทำงๆของพวกเขทำอยตทำงอรุจทำดลทำมกจะหนันมทำตตอสถูข้เธอ
23 มทคนบาบสิโลน และคนเคลเดทยทวันงสสินน เปโขดและโชอา และโคอา ทวันงคนอวัสซทเรทยทวันงสสินน
ดห้วย เปห็นคนหนปยู่มททที่พนงปรารถนา เจห้าเมดือง ผยบห้ วังควับบวัญชาทวันงสสินน เปห็นนายทหารและผยห้มทชอดืที่ เสทยง

ทปกคนขทที่มห้า ขณะทคีที่ยถูดทำหรไดข้มคีใจกททำหนนัดในพระเหลตทำนนัรนและปนัจจนัย 'เทตๆ' ของบทำบธิโลน พวกเขทำกห็
จะยกมทำตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็มในฐทำนะศนัตรถูรทำยหนถึงที่ “เปโขดและโชอทำและโคอทำ” เปห็นตระกถูลชนชนัร นสถูง
ภทำยในบทำบธิโลนเหมสือนคนเคลเดคีย อนัสซคีเรคียซถึที่งถถูกพธิชตธิ และถถูกกลสืนเปห็นสต วนหนถึที่งไปแลข้วโดยบทำบธิ
โลนจะรวมหนัวกนันโจมตคีเยรถูซทำเลห็ม ขณะทคีที่เยรถูซทำเลห็มไดข้รนักโลกแหตงบทำบธิโลนและสธิที่งตตทำงๆของมนัน
บทำบธิโลนกห็จะทททำลทำยพวกเขทำ
24 เขาจะมาตยู่อสยห้เจห้า มทรถรบ เกวทยนและลห้อเลดืที่อน และชนชาตสิทวันงหลายเปห็นอวันมาก เขาจะ
ตวันงตนตยู่อสยห้เจห้าทปกดห้าน ดห้วยดวันงและโลยู่ และหมวกเหลห็ก และเราจะมอบการพสิพากษาตยู่อหนห้าเขา
และเขาทวันงหลายจะพสิพากษาเจห้าตามหลวักการพสิพากษาของเขาทวันงหลาย บทำบธิโลนจะสต งกองทนัพ
ตตทำงๆอนันเปคีที่ยมดข้วยแสนยทำนรุภทำพททำงทหทำรมทำตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็ม รวมถถึงหนตวยรถรบตธิดอทำวรุธตตทำงๆ
ของมนันดข้วย นคีบที่ อกเปห็นนนัยถถึงกทำรลตมสลทำยและควทำมพธินทำศของเยรถูซทำเลห็ม
อสค 23:25-27

และเราจะมปยู่งความรห้อนรนของเราตยู่อสยห้เจห้า และเขาจะกระทนากวับ

เจห้าดห้วยความเกรทนยวกราด เขาจะตวัดจมยกและตวัดหยของเจห้าออกเสทย และผยทห้ ทที่รอดตายจะลห้มลงดห้วย
ดาบ เขาจะจวับบปตรชายและบปตรสาวของเจห้า และคนททที่รอดตายของเจห้าจะถยกเผาดห้วยไฟ ดรุจสทำมคีขร คี
หถึงคนหนถึที่ง พระเจข้ทำทรงประกทำศวตทำพระองครจะทรงปฏธิบนัตธิดวข้ ยควทำมกรธิรวตตอเยรถูซทำเลห็ม ในบทำง
แวดวงในตะวนันออกกลทำง พวกภรรยทำทคีที่เลตนชถูข้ถถูกทททำใหข้เสคียโฉมโดยถถูกตนัดจมถูกและหถูออก
เยรถูซทำเลห็มจะไมตเพคียงถถูกทททำใหข้เสคียโฉมเทตทำนนัรน แตตจะถถูกทททำใหข้รกรข้ทำงวตทำงเปลตทำดข้วย คนหนรุตมสทำว
ของมนันจะถถูกฆตทำตทำยหรสือไมตกถห็ ถูกเผทำในกทำรวอดวทำยของนครนนัรน
26 เขาจะถอดเอาเสดืนอของเจห้าออก และนนาเอาเครดืที่องรย ปพรรณงามๆของเจห้าไปเสทย นอกจทำก
นคีร ชทำยเหลตทำนนัรนทคีที่เคยถถูกยนัวที่ ยวนโดยหญธิงสทำวตนัณหทำจนัดผถูข้นร คีจะเปลสืรองผข้ทำเธอและเครสืที่องประดนับของ
เธอออกเสคีย เยรถูซทำเลห็มจะเปห็นทคีที่เกลคียดชนังและถถูกดถูหมธิที่นโดยคนทนัรงปวง รวมถถึงบรรดทำอดคีตชถูข้รนัก
ของเธอดข้วย
27 เราจะใหห้ราคะและการเลยู่นชยห้ซงนที่ เจห้านนามาจากแผยู่นดสินอทยสิปตร์สย ญสสินน ลง เพดืที่อเจห้าจะมสิไดห้
เงยหนห้าขนนนดยคนอทยสิปตร์ และระลนกถนงเขาอทกตยู่อไป พระเจข้ทำทรงประกทำศวตทำพระองครจะทรงทททำใหข้

ควทำมอรุจทำดลทำมกและกทำรสททำสต อนอนันผธิดศคีลธรรมของเยรถูซทำเลห็มสธิรนสรุดลงเสคียทคี พวกยธิวจะไมตโหย
หทำปวงพระตตทำงดข้ทำวแหตงอคียธิปตรทพคีที่ วกเขทำโหยหทำมทำนทำนอคีกตตอไป วนันเหลตทำนนัรนแหตงกทำรนนับถสือรถูป
เคทำรพของพวกเขทำกททำลนังจะถถูกทททำใหข้สรธินสรุดลงอยตทำงรรุนแรง
อสค 23:28-29

เพราะองคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด เราจะมอบเจห้า

ไวห้ในมดือของผยทห้ ทที่เจห้าเกลทยดชวัง ในมดือของผยห้เหลยู่านวันนททที่จสิตใจเจห้าเบดืที่อหนยู่าย แมข้เยรถูซทำเลห็มไดข้ลตอลวงบทำ
บธิโลนใหข้หลงเสนตหร เธอกห็เรธิที่มเกลคียดชนังพวกเขทำเสคียแลข้ว พระเจข้ทำจถึงทรงประกทำศวตทำยถูดทำหรจะถถูก
มอบไวข้ในมสือของบทำบธิโลน ชถูข้รนักคนเดคียวทคีเที่ ธอเรธิที่มเกลคียดชนัง
29 และเขาทวันงหลายจะกระทนากวับเจห้าดห้วยความเกลทยดชวัง และจะรสิบเอาบรรดาผลแหยู่งการ
งานของเจห้าไปเสทย และจะทสินงเจห้าไวห้ใหห้เปลดือยเปลยู่าและลยู่อนจห้อน จะตห้องเปสิดเผยความเปลดือยเปลยู่า
ราคะและการเลยู่นชยขห้ องเจห้า บทำบธิโลนจะปฏธิบนัตธิกบนั เยรถูซทำเลห็มดข้วยควทำมเหยคียดหยทำม ดรุจพวกเชลย
หญธิงและพวกหญธิงโสเภณคีถถูกปฏธิบนัตธิ เยรถูซทำเลห็มจะถถูกเปลสืรองผข้ทำประจทำนจนลตอนจข้อนเพสืที่อทททำใหข้เธอ
อนับอทำยขทำยหนข้ทำอยตทำงทคีที่สรุด เมสือที่ ยข้อนกลนับไปยนังเรสืที่องเลตทำเปรคียบเทคียบนนัรนเกคีที่ยวกนับโอโฮลคีบทำหร เธอไดข้
หทำเลคีรยงชคีพโดยกทำรเปห็นหญธิงโสเภณคีและบนัดนคีรแหลตงรทำยไดข้นร นันจะสธิรนสรุดลงแลข้ว รทำยไดข้ของเธอจะ
ถถูกเอทำไปเสคีย กทำรปฏธิบนัตธิททำงเพศอนันอรุจทำดลทำมกและควทำมบทำปหนทำของโอโฮลคีบทำหรจะถถูกประจทำน
ดนังนนัรนเยรถูซทำเลห็มจะถถูกเปธิดโปงใหข้ประชทำชทำตธิตตทำงๆรถูวข้ ทำต เธอเปห็นคนหนข้ทำซสืที่อใจคด ขณะกลตทำว
ยอมรนับวตทำพระเยโฮวทำหรเปห็นพระเจข้ทำของเธอตตอหนข้ทำคนอสืที่น เธอกห็เขข้ทำสต วนในกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพ
ทรุกรถูปแบบ
อสค 23:30-31

เราจะกระทนาสสิที่งเหลยู่านทนแกยู่เจห้า เพราะเจห้าเลยู่นชยห้ตามประชาชาตสิ และ

เพราะเจห้ากระทนาตวัวของเจห้าใหห้มวัวหมองไปดห้วยรย ปเคารพของเขาทวันงหลาย พระเจข้ทำทรงประกทำศ
วตทำกทำรพธิพทำกษทำสรุดทข้ทำยอนันขมขสืนที่ จะมทำเหนสือเยรถูซทำเลห็มเพรทำะควทำมไมตซสืที่อสนัตยรฝตทำยวธิญญทำณของเธอ
เธอไดข้แสวงหทำรถูปเคทำรพของประชทำชทำตธิทรนังหลทำยอยตทำงแพศยทำ

31 เจห้าดนาเนสินตามทางแหยู่งพทที่สาวของเจห้า เพราะฉะนวันนเราจะมอบถห้วยของเธอใสยู่มดือเจห้า
เยรถูซทำเลห็มไดข้ไปททำงเดคียวกนับสะมทำเรคีย ดนังนนัรนถข้วยแหตงกทำรพธิพทำกษทำซถึที่งถถูกเสธิรรฟใหข้แกตสะมทำเรคียแลข้ว
จะถถูกเสธิรรฟใหข้แกตเยรถูซทำเลห็มดข้วย
อสค 23:32-33

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เจห้าจะตห้องดดืที่มจากถห้วยของ

พทที่สาวเจห้า ซนที่งลนกและใหญยู่ เจห้าจะเปห็นททที่หวัวเราะเยาะและถยกสบประมาทเพราะถห้วยนวันน จปมาก ถข้วย
แหตงกทำรพธิพทำกษทำซถึที่งถถูกเสธิรรฟใหข้แกตสะมทำเรคียจะถถูกเสธิรรฟใหข้แกตเยรถูซทำเลห็มและเธอจะถถูกบนังคนับใหข้
ดสืที่มถข้วยใหญตนร นันทนัรงหมด กทำรพธิพทำกษทำอนันรรุนแรงจะมทำแนต เพสืที่อซทรทำเตธิมเขข้ทำไปอคีก เยรถูซทำเลห็มไมตเพคียง
จะถถูกพธิพทำกษทำอยตทำงนตทำกลนัวเทตทำนนัรน พวกเขทำจะกลทำยเปห็นตนัวตลกของโลกสมนัยนนัรนดข้วย เยรถูซทำเลห็ม
จะถถูกมองอยตทำงเหยคียดหยทำม ยธิงที่ กวตทำนนัรนถข้วยแหตงกทำรพธิพทำกษทำนนัรนมนันมทำกกวตทำทคีที่พวกเขทำจะรนับไหว
เยรถูซทำเลห็มอทำจแสดงควทำมไมตซสืที่อสนัตยรฝตทำยวธิญญทำณออกมทำไมตรถูข้จบ แตตพวกเขทำไมตสทำมทำรถรนับผลทคีที่
ตทำมมทำตตทำงๆของมนันไดข้แนต
33 เจห้าจะเตห็มไปดห้วยความมนนเมาและความเศรห้าโศกเสทยใจ ดห้วยถห้วยแหยู่งความนยู่าสะพนง
กลวัวและการรกรห้างวยู่างเปลยู่า ถห้วยแหยู่งสะมาเรทยพทสที่ าวของเจห้า เหมสือนกนับทคีที่สะมทำเรคียไดข้ถถูก
พธิพทำกษทำอยตทำงสธิรนเชธิงแลข้วเพรทำะควทำมบทำปในกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพของเธอ เยรถูซทำเลห็มกห็จะถถูก
พธิพทำกษทำเชตนกนัน เธอจะถถูกทททำใหข้มถึนเมทำดข้วยควทำมเศรข้ทำโศก ควทำมตกตะลถึงและควทำมรกรข้ทำงวตทำง
เปลตทำ ควทำมพธินทำศทคีที่จะมทำตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็มนนัรนใหญตโต
อสค 23:34-35

เจห้าจะดดืที่มและดดืที่มจนเกลทนยง เจห้าจะแทะเศษถห้วยและฉทกอกของเจห้า

เสทย เพราะเราไดห้ลวัที่นวาจาแลห้ว องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ เยรถูซทำเลห็มจะถถูกบนังคนับใหข้
ดสืที่มถข้วยแหตงพระพธิโรธของพระเจข้ทำจทำกนนัรนกห็ทททำใหข้ถข้วยนนัรนแตกเปห็นชธิรนๆ ในวนันนนัรน 'หนข้ทำอก' ของ
เยรถูซทำเลห็มจะถถูกฉคีกออก นนันที่ คสือสธิที่งทคีที่นครชนัวที่ นคีรไดข้ลตอลวงกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพมทำจะถถูกทททำลทำยอยตทำง
ถทำวร
35 เพราะฉะนวันน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เพราะเจห้าลดืมเราและเหวทที่ยงเราไป
ไวห้เบดืนองหลวังเจห้าเสทย เพราะฉะนวันนเจห้าจงรวับโทษราคะและการเลยู่นชยขห้ องเจห้าเถสิด " เหมสือนหญธิงเลตนชถูข้

คนหนถึงที่ จะโยนแหวนแตตงงทำนของเธอไวข้ขข้ทำงหลนังเธอตอนยนัวที่ ยวนชทำยอสืนที่ เยรถูซทำเลห็มกห็ปฏธิเสธพระ
เยโฮวทำหรเพสืที่อทคีที่จะนอกใจพระองครกบนั รถูปเคทำรพตตทำงๆ เธอจถึงจะแบกรนับผลทคีที่ตทำมมทำเหลตทำนนัรนของ
กทำรนอกใจของเธอ
อสค 23:36-37

พระเยโฮวาหร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้ายสิที่งกวยู่านวันนอทกวยู่า "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย

เจห้าจะพสิพากษาโอโฮลาหร์และโอโฮลทบาหร์หรดือ จงประกาศใหห้เขาทราบถนงการกระทนาอวันนยู่า
สะอสิดสะเอทยนของเขา พระเจข้ทำจถึงทรงถทำมผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรวทำต เขทำมคีอะไรจะกลตทำวปกปข้องพคีที่สทำว
นข้องสทำวสองคนนคีรไหม แนตนอนวตทำเอเสเคคียลจะไมตกลตทำวปกปข้องและทททำไมตไดข้ดข้วย ตรงกนันขข้ทำม
พระเจข้ทำทรงสนังที่ เขทำใหข้เผชธิญหนข้ทำพวกเธอดข้วยอรุปนธิสนัยอนันนตทำสะอธิดสะเอคียนแหตงควทำมบทำปตตทำงๆ
ของพวกเธอ
37 เพราะวยู่าเธอไดห้กระทนาการลยู่วงประเวณท และโลหสิตอยยใยู่ นมดือของเธอ เธอกระทนาการลยู่วง
ประเวณทกบวั รย ปเคารพของเธอ และเธอยวังถวายบปตรชายซนที่งเธอบวังเกสิดใหห้แกยู่เรานวันนใหห้ลปยไฟเพดืที่อเผา
ผลาญเขาเสทย แมข้เรสือที่ งเลตทำเปรคียบเทคียบเกคีที่ยวกนับโอโฮลทำหรและโอโฮลคีบทำหรเปห็นเรสืที่องกทำรเลตนชถูข้ฝตทำย
วธิญญทำณ ทนัรงสะมทำเรคียและเยรถูซทำเลห็มกห็มคีควทำมผธิดเรสืที่องกทำรเลตนชถูข้ททำงเพศฝตทำยรต ทำงกทำย พวกเขทำไดข้
กลทำยเปห็นนครทคีที่ใชข้ควทำมรรุนแรงซถึงที่ ในนนัรนบรรดทำเหยสืที่อทคีที่ไรข้ควทำมผธิดถถูกฆทำตกรรม นอกเหนสือจทำก
ควทำมชนัวที่ นนัรนแลข้ว กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพกห็เพธิมที่ ทวคีขร นถึ เปห็นกทำรเลตนชถูข้ฝตทำยวธิญญทำณ หทำกนนันที่ ยนังไมตแยตพอ
ทนัรงสองนครนนัรนไดข้มสคี ต วนรต วมในกทำรบถูชทำพระโมเลคซถึที่งในกทำรนนัรนบรรดทำเดห็กททำรกของพวกเขทำถถูก
ฆตทำบถูชทำยนัญหรสืออยตทำงนข้อยกห็ถถูกเผทำในกองไฟแหตงควทำมโหดรข้ทำยนนัรน
อสค 23:38-39

ยสิที่งกวยู่านวันน อทก เธอไดห้กระทนาเชยู่นนทนแกยู่เรา คดือเธอไดห้กระทนาใหห้สถาน

บรสิสปทธสิธิ์ของเราเปห็นมลทสินในววันเดทยวกวัน และลบหลยยู่ววันสะบาโตของเรา ทนัรงสะมทำเรคียและ
เยรถูซทำเลห็มไดข้ทททำใหข้พระวธิหทำรของพระเจข้ทำเปห็นมลทธินไปและลบหลถูตวนันศนักดธิธสธิทธธิธเหลตทำนนัรนของพระ
เยโฮวทำหร
39 คดือขณะเมดืที่อเธอฆยู่าลยกของเธอเปห็นเครดืที่องบยชารยปเคารพ ในววันนวันน เธอกห็เขห้ามาในสถาน
บรสิสปทธสิธิ์ของเรา และกระทนาสถานททที่นวันนใหห้เปห็นมลทสิน ดยเถสิด เธอกระทนาสสิที่งเหลยู่านทนในนสิเวศของเรา

ในวนันเดคียวกนันนนัรนทคีที่พวกเขทำไดข้เผทำลถูกๆของตนแกตพระโมเลคในหรุบเขทำเกเฮนนทำ พวกเขทำไดข้เสนอ
ตนัวอยตทำงหนข้ทำไมตอทำยและอยตทำงคนหนข้ทำซสืที่อใจคดในฐทำนะผถูข้นมนัสกทำรทคีที่พระวธิหทำรของพระเยโฮวทำหร
อธิสรทำเอลจถึงไดข้ลบหลถูพต ระนธิเวศบรธิสรุทธธิธของพระเจข้ทำ
อสค 23:40-42

ยสิที่งกวยู่านวันน อทก เธอยวังไดห้ใหห้ไปหาผยชห้ ายมาจากเมดืองไกล คดือเธอใชห้ผห้ย

สดืที่อสารไปหา และดยเถสิด เขากห็มา เธอกห็ชนาระตวัวของเธอ เธอทาตาของเธอ และแตยู่งกายของเธอดห้วย
เครดืที่องประดวับ เพดืที่อคนเหลยู่านวันน พระเจข้ทำทรงวกกลนับมทำยนังเรสืที่องเลตทำเปรคียบเทคียบของโอโฮลคีบทำหร
หญธิงแพศยทำนนัรน เธอไดข้อวดสรรพครุณตนัวเองแกตชทำยทนัรงหลทำยทคีที่อยถูไต กลออกไป เธอใชข้มทำรยทำทรุกรถูป
แบบเพสืที่อยนัวที่ ยวนพวกผถูข้ชทำย: อทำบนทรทำแรต แชตนร ททำนม, เครสือที่ งสททำอทำงและเครสืที่องแตตงกทำยทคีที่
ประเจธิดประเจข้อ
41 เธอนวัที่งอยยบยู่ นตวัที่งอวันสย งศวักดสิธิ์ มทโตอ๊ะวางอยยยู่ขาห้ งหนห้า ซนที่งเปห็นโตอ๊ะททที่เจห้าไดห้วางเครดืที่องหอม
และนนนามวันของเรา ทคีที่ถถูกพรรณนทำตรงนคีรคอสื หข้องนอนอนันหรถูหรทำของโอโฮลคีบทำหรหญธิงแพศยทำนนัรน
เตคียงของเธอสวยงทำมทคีสที่ รุดซถึที่งเธอนนังที่ บนนนัรนอยตทำงยนัวที่ ยวน โตบ๊ะตนัวหนถึงที่ ตนัรงอยถูขต ข้ทำงๆพรข้อมกนับนทรทำหอม
และนทรทำมนันหอมตตทำงๆ มนันเสคียดสคีตรงทคีที่วทำต พระเยโฮวทำหรทรงเปห็นผถูข้ทคีที่อวยพรโอโฮลคีบทำหรดข้วยเครสือที่ ง
ประดนับประดทำเชตนนนัรน ควทำมคธิดนคีรสอดคลข้องกนับของโฮเชยทำ 2:8
42 เสทยงของประชาชนททที่ปลยู่อยตวัวกห็ดวังอยยยู่กบวั เธอพรห้อมกวับคนสามวัญ เขานนาคนเส-บามา
จากถสิที่นทปรกวันดารดห้วย และเขาเอากนาไลมดือสวมททที่มดือของผยห้หญสิง และสวมมงกปฎงามๆบนศทรษะ
ของเธอทวันงสอง ชทำยมทำกมทำยไดข้หลนับนอนกนับเธอแลข้ว นอกจทำกนคีรโอโฮลคีบทำหรไมตรถูข้จนักอธิที่มกนับพวก
เจข้ทำนทำยแหตงอนัสซคีเรคียหรสือบทำบธิโลน แตตยนังเตห็มใจทคีที่จะตข้อนรนับพวกผถูข้ชทำยชนัรนตทที่ทำกวตทำ เชตน คนเสบทำ ซถึที่ง
เปห็นคนขคีรเมทำจทำกทะเลทรทำย ชทำยชนัรนตทที่ทำเหลตทำนคีรตกแตตงตนัวดข้วยเครสืที่องประดนับเพสืที่อมทำเจอกนับโอโฮลคี
บทำหร ยถูดทำหรจถึงไมตพงถึ พอใจกนับกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพของบทำบธิโลนหรสืออนัสซคีเรคีย แตตแสวงหทำปวงพระ
ชนัรนตทที่ทำกวตทำแหตงถธิที่นทรุรกนันดทำร
อสค 23:43-44

เราจนงกลยู่าวเรดืที่องเธอ ผยห้ททที่รยู่วงโรยโดยการลยู่วงประเวณทวยู่า เขายวังเลยู่น

ชยห้กบวั เธอหรดือ และเธอยวังเลยู่นชยห้กวับเขาหรดือ พระเจข้ทำจถึงทรงถทำมวตทำชทำยทนัรงหลทำยจะยนังถถูกยนัวที่ ยวนโดย

หญธิงแพศยทำคข้ทำงปคีผถูข้นร คีอคีกหรสือ พวกเขทำจะมคีเพศสนัมพนันธรกบนั เธออคีกหรสือ เยรถูซทำเลห็มไดข้ตกตทที่ทำลงจนถถึง
ระดนับนนัรนเลย เธอเปห็นเหมสือนหญธิงเลตนชถูคข้ นหนถึที่งทคีที่ผทำต นผถูข้ชทำยมทำมทำก
44 เพราะชายเหลยู่านวันนยวังเขห้าหาเธอ อยยู่างเดทยวกวับผยห้ชายเขห้าหาหญสิงททที่เปห็นโสเภณท ดวังนวันน
เขากห็เขห้าหาโอโฮลาหร์กวับโอโฮลทบาหร์ซนที่งเปห็นหญสิงมทราคะ กระนนัรนพวกผถูข้ชทำยกห็ยนังเขข้ทำหทำโอโฮลทำหร
และโอโฮลคีบทำหรอยถูตต ตอไป ซถึที่งเปห็นสองหญธิงกทำกคีทคีที่ผทำต นผถูข้ชทำยมทำเยอะ มนันเปห็นเรสือที่ งนตทำตกใจ ดนังนนัรน
สะมทำเรคียและเยรถูซทำเลห็มจถึงกระทททำกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพอนันเหนห็ดเหนสืที่อยของตนจนถถึงจรุดจบอนัน
ขมขสืที่นของพวกเธอ
อสค 23:45-47

แตยู่คนชอบธรรมจะพสิพากษาเธอดห้วยคนาพสิพากษาอวันควรตกแกยู่

หญสิงผยห้ลยู่วงประเวณท และดห้วยคนาพสิพากษาอวันควรตกแกยู่หญสิงผยห้กระทนาใหห้โลหสิตตก เพราะเธอเปห็น
หญสิงลยู่วงประเวณท และเพราะโลหสิตอยยใยู่ นมดือของเธอ พระเจข้ทำทรงใชข้บทำบธิโลนเพสือที่ อททำนวยกทำร
พธิพทำกษทำอยตทำงสทำสมตตอเยรถูซทำเลห็ม (และอนัสซคีเรคียตตอสะมทำเรคีย) เหมสือนกนับทคีที่พวกผถูข้หญธิงทคีมที่ คีควทำมผธิด
เรสืที่องกทำรเลตนชถูข้หรสือฆทำตกรรมจะตข้องถถูกพธิพทำกษทำอยตทำงรรุนแรง สะมทำเรคียและเยรถูซทำเลห็มกห็จะถถูก
พธิพทำกษทำเชตนนนัรนดข้วย
46 เพราะองคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า จงนนากองทวัพมาสยห้กวับเธอทวันงสองนทน และ
เราจะมอบเธอไวห้แกยู่ความครวัที่นครห้ามและการถยกรสิบ เหมสือนกนับทคีที่สะมทำเรคียไดข้ถถูกพธิชธิตและถถูก
กวทำดตข้อนเปห็นเชลยแลข้วเมสือที่ ประมทำณ 130 ปคีกตอนหนข้ทำนนัรน เยรถูซทำเลห็มกห็จะเผชธิญชะตทำกรรมแบบ
เดคียวกนันในไมตชข้ทำ พระเจข้ทำทรงใชข้สะมทำเรคียมทำเพสืที่อทททำลทำยและสต งสะมทำเรคียไปเปห็นเชลย บทำบธิโลนจะ
ทททำแบบเดคียวกนันพรข้อมกนับกทำรรรุกรทำนสรุดทข้ทำยของพวกเขทำตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็ม
47 และกองทวัพจะเอาหสินขวห้างเธอ และฆยู่าเธอเสทยดห้วยดาบ เขาจะฆยู่าบปตรชายหญสิงของ
เธอ และเผาเรดือนทวันงหลายของเธอเสทยดห้วยไฟ เหมสือนกนับทคีที่อนัสซคีเรคียไดข้ทททำลทำยสะมทำเรคียอยตทำงสธิรน
เชธิงแลข้ว บทำบธิโลนกห็จะทททำลทำยเยรถูซทำเลห็มอยตทำงสธิรนเชธิงเชตนกนัน วนันทนัรงหลทำยของมนันถถูกนนับไวข้แลข้ว
อสค 23:48-49

ดวังนทนแหละ เราจะใหห้ราคะในแผยู่นดสินนวันนสย ญสสินนเสทยทท เพดืที่อผยห้หญสิง

ทวันงหลายจะไดห้รวับความตวักเตดือนและไมยู่ประพฤตสิราคะอยยู่างททที่เจห้าไดห้กระทนาแลห้วนวันน พระเจข้ทำกททำลนัง

จะทททำใหข้กทำรลทำมกของเยรถูซทำเลห็มสธิรนสรุดลงเสคียทคี – ทนัรงฝตทำยวธิญญทำณและททำงเพศ พระเจข้ทำกททำลนังจะ
สอนอธิสรทำเอลมธิใหข้เขข้ทำสต วนในกทำรลทำมกอคีกเลยไมตวทำต จะเปห็นกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพฝตทำยวธิญญทำณหรสือ
กทำรเลตนชถูข้ททำงเพศกห็ตทำม พวกเขทำมคีควทำมผธิดในทนัรงสองเรสืที่องและพระเจข้ทำกททำลนังจะสอนบทเรคียนหนถึที่ง
แกตพวกเขทำ
49 สยู่วนราคะของเจห้านวันนเจห้าจะตห้องรวับโทษ และเจห้าจะตห้องรวับโทษเรดืที่องการบยชารย ปเคารพ
อยยู่างบาปหนาของเจห้า และเจห้าจะทราบวยู่าเราคดือองคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้า "เยรถูซทำเลห็มกททำลนังจะทน
ทรุกขรกบนั ผลทคีที่ตทำมมทำเหลตทำนนัรนของควทำมลทำมกฝตทำยศคีลธรรมและฝตทำยวธิญญทำณของมนัน พวกเขทำไมต
สนัตยรซสืที่อตตอพระเจข้ทำของตนอยตทำงนตทำเกลคียดเหมสือนกนับทคีที่พวกเขทำหลทำยคนไมตสนัตยรซสืที่อตตอคถูตสมรสของ
ตนอยตทำงนตทำเกลคียดเชตนกนัน พวกเขทำจะแบกรนับควทำมบทำปของกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพของตนและไดข้รนับ
บทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำพระเยโฮวทำหรคสือพระเจข้ทำของพวกเขทำ
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 24: ในบทถนดไปนคีคนั้ คือนหิมตหิ เรคืนึ่องหมต้อนกนั้าทคีนึ่ตมต้ อยถูล่และการเสคียชคีวหิต
ของภรรยาของเอเสเคคียล ขต้อ 1-14 นกาเสนอคกาอปุปมาเรคืนึ่องหมต้อนกนั้าทคีนึ่ตต้มอยถูล่และขต้อ 15-27 นกาเสนอ
คกาอปุปมาเรคือนึ่ งการเสคียชคีวหิตของภรรยาของเอเสเคคียล
อสค 24:1-2

เมดืที่อววันททที่สสิบเดดือนททที่สบสิ ปทททที่เกห้า พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวัง

ขห้าพเจห้าอทกวยู่า วนันทคีถที่ ถูกหมทำยเหตรุไวข้วทำต เปห็นปคีทคีที่เกข้ทำนนับตนัรงแตตกทำรตกเปห็นเชลยของเยโฮยทำคคีน เดสือนทคีที่
สธิบอทำจเปห็นเดสือนทคีที่สธิบของปคีฮคีบรถูซถึที่งตรงกนับประมทำณกลทำงเดสือนธนันวทำคมจนถถึงกลทำงเดสือน
มกรทำคมในปฏธิทธินสมนัยใหมต ในวนันทคีที่สธิบของเดสือนนนัรน พระเจข้ทำตรนัสแกตและผตทำนททำงผถูข้พยทำกรณร
ทตทำนนคีรอคีกครนัรง
2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงเขทยนชดืที่อของววันนทนไวห้ ววันนททน ทเดทยว กษวัตรสิยบร์ าบสิโลนลห้อม
เยรย ซาเลห็มในววันนทนเอง ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรถถูกสนังที่ ใหข้เขคียนชสืที่อของวนันแหตงสนัปดทำหรนร นันไวข้เมสืที่อเนบถูคดนั
เนสซทำรรวทำงเครสือที่ งลข้อมตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็ม ปฏธิทธินฮคีบรถูแคตแจกแจงวนันเหลตทำนนัรนของสนัปดทำหร – วนันทคีที่
หนถึที่ง, วนันทคีสที่ อง, วนันทคีที่สทำม ฯลฯ ประเพณคีหนถึงที่ ของยธิวใหข้เหตรุกทำรณรนร นันตรงกนับวนันทคีที่ 30 มกรทำคม

และวนันทคีที่หข้ทำของสนัปดทำหร (วนันพฤหนัสบดคี) ปคี 587 กตอน ค.ศ. นคีไที่ มตใชตกทำรลตมสลทำยของเยรถูซทำเลห็ม แตต
เปห็นกทำรเรธิที่มตข้นของกทำรลข้อมกรรุงครนัรงสรุดทข้ทำยโดยบทำบธิโลน
อสค 24:3-5

และจงกลยู่าวคนาอปปมาแกยู่วงศร์วานททที่มวักกบฏ และพยดกวับเขาวยู่า องคร์

พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า จงตวันงหมห้อไวห้ ตวันงไวห้ซสิ เทนนนาใสยู่หมห้อดห้วย ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรถถูกสนังที่
ใหข้เอตยคททำอรุปมทำหนถึงที่ ตตอสถูข้วงศรวทำนอธิสรทำเอลทคีที่มนักกบฏ (นนันที่ คสือ ยถูดทำหร) ในบทเรคียนทคีที่ใชข้วนัตถรุ
ประกอบนคีร เอเสเคคียลถถูกสนังที่ ใหข้เอทำหมข้อใบใหญตมทำและเทนทรทำใสต ลงไปในหมข้อนนัรน
4 ใสยู่ชนสิน เนดืนอเขห้าไป เอาชสินนเนดืนอดทๆ คดือเนดืนอโคนขาและเนดืนอสวันขาหนห้า เลดือกกระดยกดทมาใสยู่ใหห้
เตห็ม จทำกนนัรนเอเสเคคียลถถูกสนังที่ ใหข้ใสต ชรธินเนสืรอทคีที่ถถูกชททำแหละมทำสดๆลงไปในหมข้อนนัรน – เนสืรอโคนขทำ
และเนสืรอสนันขทำ – รวมถถึงกระดถูกและเลสือดของมนันดข้วย
5 จงเลดือกแกะททที่ดทททที่สปดมาตวัวหนนที่ง ใชห้กระดยกเหลยู่านวันนเปห็นฟดืนไวห้ใตห้นวันน จงตห้มใหห้ดท เพดืที่อเคทยที่ ว
กระดยกททที่อยยใยู่ นนวันนดห้วย นอกจทำกนคีร เอเสเคคียลถถูกสนังที่ ใหข้กองกระดถูกจทำกฝถูงแกะไวข้ใตข้หมข้อนนัรนเพสืที่อ
เปห็นสต วนหนถึงที่ ของเชสืรอเพลธิงนนัรน จทำกนนัรนเขทำจะตข้องเคคียที่ ว (นนันที่ คสือ ตข้ม) สธิที่งเหลตทำนนัรนทคีที่อยถูใต นหมข้อนนัรน
รวมถถึงกระดถูกเหลตทำนนัรนทคีที่อยถูใต นนนัรนดข้วย
อสค 24:6-8

เพราะฉะนวันน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า วสิบวัตสิแกยู่กรปงททที่

ชปยู่มโลหสิต วสิบตวั สิแกยู่หมห้อททที่ขนนสนสิมขห้างในและซนที่งสนสิมมสิไดห้หลปดออกมา จงเอาเนดืนอออกททละชสินนๆ อยยู่า
จวับสลากเลย คททำอรุปมทำนคีรถถูกอธธิบทำยตอนนคีร หมข้อนนัรนหมทำยถถึงเยรถูซทำเลห็ม นครทคีที่นองโลหธิตนนัรน กทำกทคีที่
เกธิดขถึรนจทำกกทำรตข้มเนสืรอ เลสือด และกระดถูกเหลตทำนนัรนคสือควทำมบทำปอนันนตทำขยะแขยงของเยรถูซทำเลห็ม
เหมสือนกนับทคีที่ไมตมคีชรนธิ ใดในหมข้อนนัรนจะหลรุดรอดไปไดข้ ไมตมใคี ครในเยรถูซทำเลห็มจะหนคีพนข้ กทำร
พธิพทำกษทำทคีที่จะมทำเชตนกนัน
7 เพราะวยู่าโลหสิตททที่เธอกระทนาใหห้ตกนวันนยวังอยยทยู่ ยู่ามกลางเธอ เธอวางไวห้บนหสิน เธอมสิไดห้เทลง
ดสิน เพดืที่อเอาฝปยู่นกลบไวห้ กทำกในหมข้อนนัรนเหห็นไดข้ชนัดวตทำรวมถถึงเลสือดของสนัตวรทคีที่ถถูกฆตทำดข้วย ดนังนนัรนกทำกทคีที่
เตห็มไปดข้วยเลสือดจถึงถถูกกลตทำวถถึงซถึที่งนตทำรนังเกคียจและนตทำขยะแขยงยธิงที่ นนัก เหมสือนกนับทคีที่ควทำมบทำปของ
เยรถูซทำเลห็มนนัรนเปธิดเผยและโจตงแจข้ง กทำกโชกเลสือดของหมข้อนนัรนกห็ถถูกวทำงบนศธิลทำกข้อนหนถึที่งซถึงที่ เปห็นทคีที่ๆ

มนันจะไมตโชกเขข้ทำไปในพสืรนดธิน ประเดห็นกห็คสือวตทำควทำมบทำปของเยรถูซทำเลห็มไมตเพคียงโจตงแจข้งเทตทำนนัรน แตต
ไมตถถูกปธิดบนังดข้วยและจะไมตจทำกไปไหนเลย
8 เราไดห้วางโลหสิตททที่เธอทนาใหห้ตกนวันนไวห้บนกห้อนหสิน เพดืที่อมสิใหห้ปสิดโลหสิตนวันนไวห้ เพดืที่อเรห้าความ
พสิโรธ และทนาการแกห้แคห้น เหมสือนกนับทคีคที่ วทำมบทำปของเยรถูซทำเลห็มรข้องเรคียกกทำรพธิพทำกษทำ กทำกโชก
เลสือดบนยอดศธิลทำนนัรนกห็รอข้ งเรคียกกทำรเอทำออกไปเชตนกนัน มนันนตทำรนังเกคียจและนตทำขยะแขยงและมนันจะ
ถถูกจนัดกทำรเสคีย (แนตนอนวตทำศธิลทำนนัรนคสือเยรถูซทำเลห็ม) พระเจข้ทำจะทรงจนัดกทำรเชตนนนัรนตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็มใน
กทำรแกข้แคข้น
อสค 24:9-11

เพราะฉะนวันน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า วสิบวัตสิแกยู่กรปงททที่

ชปยู่มโลหสิต เราจะกระทนาใหห้กองไฟนวันนใหญยู่ขนนดห้วย นคีที่เปห็นครนัรงทคีสที่ องในบทนคีร (ดถู ขข้อ 6) ทคีพที่ ระเจข้ทำ
ทรงรข้องเรคียกวธิบนัตธิหนถึที่งตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็ม เหมสือนกนับทคีพที่ ระเจข้ทำทรงสนังที่ เอเสเคคียลใหข้กตอไฟใตข้หมข้อนนัรน
พระเจข้ทำกห็จะทรงกตอไฟแหตงกทำรพธิพทำกษทำภทำยใตข้เยรถูซทำเลห็มเชตนกนัน
10 จงสป มฟดืนเขห้าไปและกยู่อไฟขนนน ตห้มเนดืนอใหห้ดท แลห้วปรปงแตยู่งใหห้อรยู่อย และปลยู่อยกระดยกใหห้
ไหมห้ ครนัรนกลตทำวเรสือที่ งเลตทำเปรคียบเทคียบนนัรนตตอไป พระเจข้ทำทรงสนังที่ ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรใหข้สรุมฟสืนลงบน
กองไฟนนัรนเพสืที่อไมตเพคียงตข้มเนสืรอนนัรนเทตทำนนัรน แตตเพสือที่ เผทำผลทำญจนถถึงขนทำดทคีที่วทำต กระดถูกเหลตทำนนัรนจะ
ไหมข้ดวข้ ย คททำทคีแที่ ปลเปห็น ตห้มเนดืนอใหห้ดท (ราคนช ในรทำกฮธิฟธิล) มคีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ผสม’ ควทำมคธิด
ตรงนคีรนตทำจะหมทำยถถึงกทำรกระพสือไฟนนัรนเพสือที่ ใหข้ไดข้ควทำมรข้อนสถูงสรุดจทำกมนัน
11 และวางหมห้อเปลยู่าไวห้บนถยู่าน เพดืที่อใหห้ทองสวัมฤทธสิธิ์นวันนรห้อนและไหมห้ ใหห้ความโสโครก
ละลายเสทยในนวันน ใหห้สนสิมของมวันไหมห้ไฟ ทนันทคีทคีที่สที่ ธิงทคีที่อยถูใต นหมข้อนนัรนถถูกตข้มจนสรุกและไหมข้อยถูใต น
นนัรน เมสืที่อนนัรนผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรกถห็ ถูกสนังที่ ใหข้วทำงหมข้อทองสนัมฤทธธิธนนัรนกลนับเขข้ทำไปบนกองถตทำนเหลตทำนนัรน
ซถึที่งมคีไฟรข้อนจนัดเพสืที่อปลตอยใหข้มนันละลทำยลงมทำและควทำมโสโครกและกทำกทนัรงสธิรนทคีที่อยถูภต ทำยในจะถถูก
เผทำไหมข้จนสธิรน ประเดห็นนนัรนเขข้ทำใจงตทำย เมสืที่อเอเสเคคียลจนัดกทำรหมข้อนนัรนเสรห็จแลข้ว จะไมตมอคี ะไรเหลสือ
เลย และมนันจะเปห็นเชตนนนัรนกนับเยรถูซทำเลห็ม กทำกแหตงควทำมบทำปของมนันจะถถูกเผทำไหมข้จนถถึงขนทำดทคีที่วทำต
จะไมตมสคี ที่ ธิงใดเหลสือของเยรถูซทำเลห็มเลย ไฟแหตงพระพธิโรธของพระเจข้ทำทคีที่ตตอสถูข้มนันกห็รนรุ แรงเหลสือเกธิน

อสค 24:12-14

เธอกระทนาตวัวของเธอเหนดืที่อยดห้วยการมปสาตยู่างๆ สนสิมททที่หนาของ

เธอกห็ไมยู่หลปดออกไปจากเธอ สนสิมนวันน จะตห้องอยยยู่ในไฟ เยรถูซทำเลห็มถถูกจนับในควทำมชนัวที่ แหตงกทำรมรุสทำ
ตตทำงๆและควทำมหนข้ทำซสืที่อใจคดของเธอ เธอแสรข้งทททำเปห็นนมนัสกทำรพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ ขณะยนังเขข้ทำ
สต วนในกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพอยตทำงโจตงแจข้งไปพรข้อมๆกนัน นคียที่ นังไมตกลตทำวถถึงควทำมบทำปอสืที่นๆอคีก
มทำกมทำยของเธอ กทำกแหตงควทำมบทำปของเยรถูซทำเลห็มจะถถูกเผทำไหมข้ในไฟแหตงกทำรพธิพทำกษทำของ
พระเจข้ทำ
13 ราคะของเจห้าโสโครก เพราะวยู่าเราไดห้ชนาระเจห้าแลห้ว แตยู่เจห้าไมยู่ชนาระตวัว เจห้าจะไมยู่ถยกชนาระ
จากความโสโครกของเจห้าอทกตยู่อไป จนกวยู่าเราจะระบายความเกรทนยวกราดของเราออกเหนดือเจห้าจน
หมด ควทำมอรุจทำดลทำมกฝตทำยวธิญญทำณ (และททำงเพศดข้วย) ของเยรถูซทำเลห็ม – กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพอนัน
โจตงแจข้งและควทำมสททำสต อนททำงเพศของมนันคสือควทำมโสโครกและกทำกแหตงควทำมบทำปของพวกเขทำ
พระเจข้ทำไดข้ทรงพยทำยทำมทคีที่จะชททำระพวกเขทำใหข้สะอทำด แตตยถูดทำหรและเยรถูซทำเลห็มกห็ไมตยอมรนับกทำรถถูก
ชททำระใหข้สะอทำด ดนังนนัรนควทำมเกรคีรยวกรทำดแหตงพระพธิโรธของพระเจข้ทำจถึงจะตกลงมทำเหนสือพวกเขทำ
14 เราคดือพระเยโฮวาหร์ไดห้ลวัที่นวาจาแลห้ว จะเปห็นไปอยยู่างนวันน เราจะกระทนาเชยู่นนวันน เราจะไมยู่
ถอยกลวับ เราจะไมยู่สงวนไวห้ และเราจะไมยู่เปลทที่ยนใจ เขาจะพสิพากษาเจห้าตามวสิธทการและการกระทนา
ของเจห้า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ" พระเจข้ทำจถึงทรงปฏธิญทำณวตทำคททำตนัดสธินโทษแหตง
พระพธิโรธของพระองครไดข้ถถูกประกทำศแลข้ว มนันจะเกธิดขถึรนจรธิงแนต! พระองครจะไมตทรงยนับยนัรงควทำม
กรธิรวของพระองครและไมตสงวนพระพธิโรธของพระองครไวข้ พระองครจะไมตทรงหนันกลนับจทำกกทำรนนัรน
(นนันที่ คสือ กลนับพระทนัย) ตทำมควทำมบทำปอนันนตทำเกลคียดและควทำมโสโครกของเยรถูซทำเลห็ม พระเจข้ทำจะ
ทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำ
อสค 24:15-17

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าอทกวยู่า เนสืรอหทำอคีกสต วนถถูก

ประกทำศอคีกครนัรงโดยหมทำยเหตรุแหลตงทคีมที่ ทำจทำกพระเจข้ทำของมนัน
16 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย ดยเถสิด เราจะเอาสสิที่งททที่พอตาของเจห้าไปเสทยจากเจห้าดห้วยการประหาร
เสทยแลห้ว ถนงกระนวันน เจห้ากห็อยยู่าครนที่าครวญหรดือรห้องไหห้ หรดือใหห้นนาตาตก ในขข้อควทำมตอนหนถึที่งทคีที่เตห็ม

ไปดข้วยควทำมเศรข้ทำโศกและควทำมสะเทสือนอทำรมณร พระเจข้ทำทรงประกทำศแกตผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรวทำต
พระองครกทำท ลนังจะทรงเอทำควทำมปรทำรถนทำแหตงหนัวใจของเขทำไปเสคีย (นนันที่ คสือ ควทำมปรทำรถนทำแหตง
ดวงตทำของเขทำ) คททำทคีแที่ ปลเปห็น การประหาร (มนกเกฟาหศ์) ในบรธิบทนคีรอทำจมคีควทำมหมทำยททำงกทำร
แพทยรในปนัจจรุบนันวตทำ ‘โรคลมปนัจจรุบนนั ’ (stroke) ดนังทคีที่ขข้อถนัดไปจะเปธิดเผย ภรรยทำของเอเสเคคียลเสคีย
ชคีวธิตอยตทำงฉนับพลนันในวนันถนัดมทำ กระนนัรนพระเจข้ทำกห็ทรงหข้ทำมผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรมใธิ หข้ไวข้ทรุกขรหรสือ
ครทที่ทำครวญตตอหนข้ทำคนอสืนที่ เพรทำะกทำรเสคียชคีวธิตของนทำง
17 จงอดกลวันน ไมยู่ครนที่าครวญเถสิด อยยู่าไวห้ทปกขร์ใหห้คนททที่ตาย จงโพกผห้าของเจห้า และสวม
รองเทห้าของเจห้า อยยู่าปสิดรสิมฝทปากหรดือรวับประทานอาหารของมนปษยร์" แมข้ตอนทคีที่ไดข้รนับกทำรเปธิดเผย
นคีร เอเสเคคียลอทำจไมตเขข้ทำใจวตทำมนันจะหมทำยถถึงกทำรเสคียชคีวธิตของภรรยทำของตน แตตพอถถึงวนันถนัดมทำ เขทำกห็
เขข้ทำใจอยตทำงแนตนอน พระเจข้ทำทรงสนังที่ เขทำมธิใหข้รอข้ งไหข้หรสือไวข้ทรุกขรเพสือที่ ผถูข้ตทำยนนัรน เขทำตข้องไมตถอดผข้ทำ
โพกศคีรษะของเขทำตทำมธรรมเนคียมของกทำรไวข้ทรุกขรในสมนัยนนัรน เขทำตข้องไมตถอดรองเทข้ทำซถึที่งกห็เปห็น
ธรรมเนคียมปฏธิบนัตธิของกทำรไวข้ทรุกขรในสมนัยนนัรนเชตนกนัน ธรรมเนคียมปฏธิบตนั ธิอคีกอยตทำงของสมนัยนนัรนคสือ
กทำรทคีที่คนไวข้ทรุกขรจะปธิดรธิมฝคีปทำกบนของตนเหมสือนทคีที่คนโรคเรสืรอนกระทททำ (เลวคีนตธิ ธิ 13:45) กระนนัรน
เอเสเคคียลกห็จะตข้องไมตทททำเชตนนนัรนแมข้เขทำจะตข้องแตะตข้องศพของภรรยทำผถูข้เปห็นทคีที่รนักของเขทำกห็ตทำม เมสืที่อ
บรรดทำเพสืที่อนบข้ทำนนททำอทำหทำรมทำยนังบข้ทำนของเขทำเพสืที่อแสดงควทำมเหห็นอกเหห็นใจและควทำมกรรุณทำ ผถูข้
พยทำกรณรทตทำนนคีรกถห็ ถูกหข้ทำมมธิใหข้รนับประททำนอทำหทำรนนัรน สรรุปกห็คสือ ผถูพข้ ยทำกรณรทตทำนนคีรถถูกหข้ทำมมธิใหข้เขข้ทำ
สต วนในกทำรไวข้ทรุกขรตตอหนข้ทำผถูข้อสืที่นตทำมธรรมเนคียมปฏธิบนัตธิรถูปแบบใดๆเลยเมสืที่อภรรยทำของเขทำเสคียชคีวธิต
อสค 24:18-19

ดวังนวันนขห้าพเจห้าจนงพยดกวับประชาชนตอนเชห้า และภรรยาของ

ขห้าพเจห้ากห็สสินนชทวสิตตอนเยห็น รปยู่งเชห้าขนนนขห้าพเจห้ากห็กระทนาอยยู่างททที่ขห้าพเจห้ารวับพระบวัญชา วนันถนัดมทำเอเส
เคคียลปฏธิบนัตธิหนข้ทำทคีที่ตตทำงๆของตนในฐทำนะผถูข้พยทำกรณร (และปรุโรหธิต) ในกทำรเตสือนสตธิและกทำรสนังที่
สอนประชทำชนเหลตทำนนัรน กระนนัรนเยห็นวนันนนัรนเอง ภรรรยทำของเขทำกห็เสคียชคีวตธิ อยตทำงกะทนันหนัน พรข้อม
กนับควทำมสะเทสือนอทำรมณรอยตทำงทคีที่สรุดของขข้อพระคนัมภคีรรใดๆในพระคนัมภคีรร ขข้อควทำมตรงนคีร บนันทถึกวตทำ
เชข้ทำวนันถนัดมทำ ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรทททำอยตทำงทคีที่เขทำไดข้รนับพระบนัญชทำ เขทำลรุกขถึรนและไมตแสดงกทำรไวข้ทรุกขร
ใดๆเลย เขทำแตตงตนัวตทำมปกตธิ รนับประททำนอทำหทำรปกตธิของเขทำ และดททำเนธินชคีวธิตตตอไป

19 ประชาชนกห็ถามขห้าพเจห้าวยู่า "ทยู่านจะไมยู่บอกเราทวันงหลายหรดือวยู่า สสิที่งนทนมทความหมาย
อะไรแกยู่เรา ซนที่งทยู่านกระทนาเชยู่นนทน" เหมสือนอยตทำงทคีคที่ ทำดไวข้ พวกเพสืที่อนบข้ทำนและมธิตรสหทำยของเขทำ
ถทำมเขทำวตทำเกธิดอะไรขถึรน พวกเขทำอยทำกรถูข้วทำต ทททำไมเขทำถถึงกททำลนังทททำตนัวแปลกขนทำดนนัรนหลนังจทำกกทำรเสคีย
ชคีวธิตของภรรยทำของเขทำ
อสค 24:20-23

แลห้วขห้าพเจห้ากห็พยดกวับเขาวยู่า "พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวัง

ขห้าพเจห้าวยู่า คททำตอบของผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรเหห็นไดข้ชดนั วตทำมทำจทำกองครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำ
21 จงกลยู่าวแกยู่วงศร์วานอสิสราเอลวยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด เราจะ
ลบหลยสยู่ ถานบรสิสป ทธสิธิ์ของเราอวันเปห็นความลนนาเลสิศในอนานาจของเจห้า ความปรารถนาแหยู่งตาของเจห้า
และสสิที่งททที่จสิตวสิญญาณของเจห้าหยู่วงใย บปตรชายหญสิงของเจห้าซนที่งเจห้าทสินงไวห้เบดืนองหลวังจะลห้มลงดห้วยดาบ
เหมสือนกนับทคีภที่ รรยทำของเอเสเคคียลเปห็นควทำมปรทำรถนทำแหตงดวงตทำของเขทำ พระวธิหทำรทคีที่เยรถูซทำเลห็มกห็
เปห็นควทำมภทำคภถูมธิใจระดนับชทำตธิของยถูดทำหรและเยรถูซทำเลห็มเชตนกนัน แมข้ยดถู ทำหรมคีควทำมผธิดในเรสืที่องกทำร
นนับถสือรถูปเคทำรพอยตทำงโจตงแจข้ง พวกเขทำกห็ยนังมคีควทำมภทำคภถูมใธิ จระดนับชทำตธิในอทำคทำรพระวธิหทำรนนัรนทคีที่
เยรถูซทำเลห็มอยถูเต หมสือนเดธิม มนันเปห็นหนถึที่งในสนัญลนักษณรประจททำชทำตธิของพวกเขทำพรข้อมกนับควทำมงดงทำม
อนันโอตอตทำตระกทำรของมนัน ขนทำดใหญตโตของมนันและควทำมเปห็นเอกลนักษณรดข้ทำนสถทำปนัตยกรรมของ
มนัน พวกยธิวมคีควทำมเคทำรพใหข้แกตพระวธิหทำรของพระเจข้ทำมทำกกวตทำใหข้แกตพระเจข้ทำแหตงพระวธิหทำรนนัรนเสคีย
อคีก พระเจข้ทำจถึงทรงประกทำศวตทำพระองครเองจะทรงทททำลทำยพระวธิหทำรของพระองครเอง มนันเปห็นทคีที่รกนั
ของพวกยธิวพอๆกนับทคีที่ภรรยทำของเอเสเคคียลเปห็นทคีที่รนักของเขทำ นอกจทำกนคีรลถูกๆของคนละทธิรงควทำม
จรธิงผถูข้ชนัวที่ รข้ทำยเหลตทำนคีรกเห็ ปห็นควทำมปรทำรถนทำแหตงดวงตทำของพวกเขทำอยตทำงแนตนอน กระนนัรนบรุตรเหลตทำ
นนัรนจะตทำยในกทำรศถึกทคีที่จะมทำนนัรน
22 และเจห้าทวันงหลายจะกระทนาอยยู่างททที่เรากระทนา เจห้าจะไมยู่ปสิดรสิมฝทปาก หรดือรวับประทาน
อาหารของมนปษยร์ 23 ผห้าโพกจะอยยยู่บนศทรษะของเจห้า และรองเทห้าจะอยยยู่ททที่เทห้าของเจห้า เจห้าจะไมยู่ไวห้
ทปกขร์หรดือรห้องไหห้ แตยู่เจห้าจะทรปดลงเพราะความชวัที่วชห้าของเจห้า และจะโอดครวญแกยู่กวันและกวัน เมสืที่อ
กทำรศถึกครนัรงสรุดทข้ทำยของเยรถูซทำเลห็มสธิรนสรุดลง จะไมตมคีกทำรไวข้ทรุกขรใหข้คนตทำยหรสือธรรมเนคียมปฏธิบนัตธิ

ตตทำงๆของกทำรแสดงควทำมเหห็นอกเหห็นใจเลย ควทำมหทำยนะและภนัยพธิบนัตธินรนันจะรรุนแรงเสคียจน
ธรรมเนคียมปฏธิบนัตธิปกตธิทรนังสธิรนของกทำรไวข้ทรุกขรจะถถูกลสืมไปเสคียหรสือไมตกถห็ ถูกเพธิกเฉย
อสค 24:24

เอเสเคทยลจะเปห็นเครดืที่องหมายสนาควัญแกยู่เจห้าทวันงหลาย ดวังนทนเขาไดห้

กระทนาสสิที่งใด เจห้าจะกระทนาอยยู่างนวันนทปกอยยู่าง เมดืที่อเหตปการณร์เหลยู่านทนมาถนง เจห้าจะไดห้ทราบวยู่า เราคดือ
องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้า พระเจข้ทำจถึงทรงประกทำศวตทำเอเสเคคียลคสือหมทำยสททำคนัญอยตทำงหนถึงที่ แกตยถูดทำหร
โดยเฉพทำะในเรสืที่องกทำรเสคียชคีวตธิ ของภรรยทำของเขทำ เหมสือนกนับทคีที่เขทำมธิไดข้ไวข้ทรุกขรเพรทำะกทำรเสคียชคีวธิต
ของภรรยทำของเขทำ พวกยธิวกห็จะไมตไวข้ทรุกขรเชตนกนันเมสือที่ เยรถูซทำเลห็มลตมสลทำย พวกเขทำจะดธิรนรนเพสืที่อทคีที่
จะเอทำชคีวธิตรอดหรสือไมตกดห็ ข้ทำนชทำเพรทำะควทำมสะเทสือนใจเพรทำะสธิที่งทคีที่ไดข้เกธิดขถึรน และเมสืที่อทรุกสธิที่งนนัรน
เกธิดขถึรนจรธิงแลข้ว ยถูดทำหรทคีที่ใจแขห็งกระดข้ทำงจะตระหนนักวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำแตตพระองคร
เดคียวจรธิงๆ
สธิที่งทคีที่นตทำสนใจกห็คอสื วตทำบทเรคียนทคีที่ใชข้วนัตถรุประกอบนคีรและขข้อควทำมทคีที่ตทำมมทำนนัรนถถูกกระทททำ
ทตทำมกลทำงพวกคนทคีที่ตกเปห็นเชลยในบทำบธิโลน อยตทำงไรกห็ตทำมจรุดสนใจหลนักของคททำพยทำกรณรนร คีคอสื
เยรถูซทำเลห็ม มนันอทำจเปห็นไดข้วทำต คททำพยทำกรณรนร คีพรข้อมกนับคททำพยทำกรณรอนสืที่ ๆถถูกสต งไปยนังเยรถูซทำเลห็มเพสืที่อทคีที่
จะถถูกอตทำนทคีที่นนันที่ หรสืออทำจเปห็นไดข้วทำต พวกยธิวทคีที่ตกเปห็นเชลยจะสะเทสือนใจและรถูข้สถึกดข้ทำนชทำเหลสือเกธิน
เพรทำะรทำยงทำนขตทำวเรสืที่องควทำมพธินทำศในทคีที่สรุดของเยรถูซทำเลห็มจนพวกเขทำจะไมตไวข้ทรุกขรหรสือไมต
สทำมทำรถไวข้ทรุกขรไดข้
อสค 24:25-27

และเจห้า บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย ในววันททที่เราเอาททที่กนาบวังเขห้มแขห็งของเขา

ทวันงหลายออกไป อวันเปห็นความรยู่าเรสิงและเปห็นสงยู่าราศทของเขา สสิที่งททที่พอตาของเขาทวันงหลาย และสสิงที่
ททที่ใจของเขาปรารถนา ทวันงบปตรชายและบปตรสาวของเขา อคีกครนัรงทคีพที่ ระเจข้ทำทรงกลตทำวซทรทำเรสืที่องกทำร
ประยรุกตรใชข้คททำอรุปมทำเรสือที่ งกทำรเสคียชคีวธิตของภรรยทำของเอเสเคคียลเกรงวตทำจะมคีควทำมสนับสนใดๆ เมสืที่อ
พระเจข้ทำทรงทททำลทำยสนัญลนักษณรเหลตทำนนัรนแหตงควทำมภทำคภถูมใธิ จระดนับชทำตธิของพวกเขทำ – (1) พระวธิหทำร
นนัรนทคีที่เยรถูซทำเลห็มและ (2) บรรดทำคนหนรุตมสทำวของพวกเขทำแหตงประชทำชทำตธินร นัน – จะไมตมคีกทำรไวข้ทรุกขร
เลย

26 ในววันนวันน ผยห้หนทภยวั จะมาหาเจห้า เพดืที่อจะรายงานขยู่าวใหห้เจห้าไดห้ยสินเอง วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อ
ผถูข้หลบหนคีคนหนถึงที่ จะหนคีมทำเมสืที่อเยรถูซทำเลห็มลตมสลทำยและจะนททำขตทำวรข้ทำยมทำแจข้งแกตพวกยธิวทคีที่ตกเปห็น
เชลยอยถูนต ร นนั
27 ในววันนวันน ปากของเจห้าจะหายใบห้ตยู่อหนห้าผยห้หนทภวัย และเจห้าจะพยดและจะไมยู่เปห็นใบห้อทกตยู่อ
ไป ดวังนวันนเจห้าจะเปห็นหมายสนาควัญสนาหรวับเขา และเขาทวันงหลายจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ "
เมสืที่อวนันนนัรนมทำเมสืที่อบรรดทำผถูข้ลร คีภนัยมทำถถึง โดยเลตทำเรสืที่องควทำมพธินทำศอนันนตทำกลนัวของเยรถูซทำเลห็ม เอเสเคคียล
จะตข้องเปธิดปทำกของตนและพถูด ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรจะตข้องทททำใหข้พวกเขทำเขข้ทำใจวตทำทททำไมเยรถูซทำเลห็มถถึง
ไดข้ลตมสลทำยและถถูกพธิพทำกษทำ เขทำจะเปห็นควทำมตกตะลถึง (นนันที่ คสือ หมทำยสททำคนัญ) แกตผถูข้ลร คีภยนั เหลตทำนนัรน
ทคีที่มทำถถึง เอเสเคคียลจะเผชธิญหนข้ทำพวกเขทำดข้วยสทำเหตรุแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพวกเขทำ – ควทำมบทำปของ
พวกเขทำ (บทำงคนคธิดวตทำตนัรงแตตเวลทำนนัรนของคททำพยทำกรณรนร คีจนกระทนังที่ พวกยธิวเหลตทำนนัรนมทำถถึง เอเสเคคียล
ไดข้กลทำยเปห็นใบข้อยตทำงสมนัครใจหรสือไมตสมนัครใจ – ไมตสทำมทำรถหรสือไมตเตห็มใจทคีที่จะพถูด)
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 25: เนคืนั้อหาตอนใหมล่ซนนึ่งดกาเนหินตล่อไปจนจบบททคีนึ่ 32 เรหิมนึ่ ตต้นขนนนั้
โดยจปุดสนใจหลนกของมนนหนนไปกลล่าวถนงประชาชาตหิอคืนึ่นๆทคีนึ่เปป็นคนตล่างชาตหิแหล่งภถูมภหิ าคนนนั้นซนงนึ่ อยถูล่
รอบยถูดาหศ์ เนคืนั้อหาตอนนคีนั้สอดคลต้องกนบของเยเรมคียศ์ 46-51 การพหิพากษาตล่างๆตล่อสถูต้คนอนมโมนถถูก
ประกาศในขต้อ 1-7 คกาพยากรณศ์เพหิมนึ่ เตหิมตล่อสถูต้คนโมอนบ คนเอโดมและคนฟคีลหิสเตคียถถูกประกาศใน
ขต้อ 8-17
อสค 25:1-3

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าอทกวยู่า อคีกบทหนถึที่งถถูก

ประกทำศโดยกทำรหมทำยเหตรุแหลตงทคีมที่ ทำจทำกพระเจข้ทำของมนัน
2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย มปยู่งหนห้าของเจห้าไปยวังคนอวัมโมน และจงพยากรณร์กลยู่าวโทษเขา ผถูข้
พยทำกรณรทตทำนนคีรจถึงถถูกสนังที่ ใหข้หนันควทำมสนใจของเขทำไปยนังอทำณทำจนักรของอนัมโมนและพยทำกรณรกลตทำว
โทษมนัน อนัมโมนจะตรงกนับพสืรนทคีตที่ อนเหนสือของประเทศจอรรแดนปนัจจรุบนัน มนันอยถูทต ทำงทธิศตะวนัน
ออกของแมตนร ททำจอรรแดน ซถึที่งอยถูไต ปททำงเหนสือจทำกเยรคีโค

3 จงกลยู่าวแกยู่คนอวัมโมนวยู่า จงฟวังพระวจนะขององคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้า องคร์พระผยห้เปห็น
เจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เพราะเจห้ากลยู่าววยู่า `อห้าฮา' เหนดือสถานบรสิสปทธสิธิ์ของเราเมดืที่อททที่นวันนถยกลบหลยยู่
และเหนดือแผยู่นดสินอสิสราเอลเมดืที่อแผยู่นดสินนวันนรกรห้างไป และเหนดือวงศร์วานยยดาหร์เมดืที่อตห้องตกไปเปห็น
เชลย อนัมโมน (ผตทำนผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีร) ถถูกสนังที่ ใหข้ฟนังพระวจนะของพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ กลตทำว
อยตทำงเจทำะจงกห็คสือ เพรทำะอนัมโมนไดข้ชนสืที่ ชมยธินดคีตอนทคีที่อธิสรทำเอลถถูกทททำใหข้พทำต ยแพข้ไป เยรถูซทำเลห็มถถูก
ปลข้น และพระวธิหทำรถถูกทททำลทำย พระเจข้ทำจถึงทรงเตรคียมกทำรพธิพทำกษทำตตอสถูข้พวกเขทำเชตนกนัน ประเดห็นทคีที่
ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือ ควทำมเกลคียดชนังอนันชนัวที่ และควทำมเปห็นศนัตรถูทคีที่อนัมโมนมคีตตอประชทำชนของพระเจข้ทำ ดนัง
นนัรนวนันของพวกเขทำจถึงจะมทำเชตนกนัน
อสค 25:4-5

เพราะฉะนวันน ดยเถสิด เราจะมอบเจห้าใหห้แกยู่ประชาชนทางทสิศตะววัน

ออกใหห้เปห็นกรรมสสิทธสิธิ์ เขาจะตวันงปราสาททวันงหลายทยู่ามกลางเจห้า และสรห้างททที่อยยยู่ของเขาทยู่ามกลาง
เจห้า เขาทวันงหลายจะรวับประทานผลไมห้ของเจห้า และจะดดืที่มนนนานมของเจห้า พระเจข้ทำจถึงทรงบอกลตวง
หนข้ทำวตทำพระองครจะทรงมอบอนัมโมนแกตบทำบธิโลน (ประชทำชนททำงทธิศตะวนันออก) พวกเขทำจะพธิชธิต
และยถึดควทำมมนังที่ คนังที่ ของแผตนดธินนนัรนเปห็นกรรมสธิทธธิธ โดยตนัรงคตทำยทหทำร (นนันที่ คสือ ปรทำสทำททนัรงหลทำย)
ของพวกเขทำไปทนัวที่ อนัมโมน ในกทำรยถึดครองอทำณทำจนักรนนัรน พวกเขทำจะดททำรงชคีวธิตดข้วยพสืชผลและ
ผลธิตผลของแผตนดธินนนัรน สรรุปกห็คสือบทำบธิโลนจะรรุกรทำนอนัมโมนและยถึดเปห็นของตนัวเองซถึที่งสธิที่งใดกห็ตทำม
ทคีที่มนนั อยทำกไดข้จทำกควทำมมนังที่ คนังที่ ของแผตนดธินนนัรน
5 เราจะกระทนาใหห้เมดืองรวับบาหร์เปห็นทปยู่งหญห้าสนาหรวับอยฐ และทนาใหห้ททที่ของคนอวัมโมนเปห็นคอก
สนาหรวับฝยงแพะแกะ แลห้วเจห้าจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ รนับบทำหร (ปนัจจรุบนันเปห็นทคีที่รถูข้จนักในชสือที่ อนัม
โมน, ประเทศจอรรแดน) เปห็นรทำชธทำนคีและนครหลวงของอทำณทำจนักรแหตงอนัมโมน อยตทำงไรกห็ตทำมวนัน
นนัรนจะมทำแนตเมสืที่อมนันจะถถูกเปลคีที่ยนใหข้กลทำยเปห็นคอกสททำหรนับพวกอถูฐ สนัตวรชนธิดหลนังนคีรจนทรุกวนันนคีรขร ถึน
ชสืที่อในเรสือที่ งควทำมกนักขฬะ ควทำมสกปรกและกลธิที่นเหมห็นของมนัน กลตทำวอคีกนนัยหนถึที่งรนับบทำหรจะถถูก
ทททำใหข้เสคียควทำมศนักดธิธสธิทธธิธและถถูกทททำใหข้กลทำยเปห็นสถทำนทคีที่อทำศนัยของพวกอถูฐ นอกจทำกนคีร คนอนัมโมน
เปห็นพตอคข้ทำทคีที่มงนั ที่ มคีและหทำเลคีรยงชคีพโดยกทำรคข้ทำขทำย อยตทำงไรกห็ตทำม เมสือที่ บทำบธิโลนจนัดกทำรพวกเขทำเสรห็จ
เรคียบรข้อย ทนัรงหมดทคีพที่ วกเขทำจะทททำไดข้กคห็ สือ เลคีรยงฝถูงแพะแกะ พวกเขทำจะเปลคีที่ยนจทำกกทำรเปห็นนทำย

ธนทำคทำรดข้ทำนกทำรลงทรุนและพตอคข้ทำชนัรนสถูงกลทำยเปห็นคนทคีที่หทำเลคีรยงชคีพโดยกทำรเลคีรยงแกะ พวกเขทำเชตน
เดคียวกนับยถูดทำหรทคีที่มกนั กบฏจะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำแตตผถูข้เดคียว
อสค 25:6-7

เพราะองคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เพราะเจห้าไดห้ตบมดือ

และกระทดืบเทห้าและปทตสิดห้วยใจคสิดรห้ายตยู่อแผยู่นดสินอสิสราเอล เหมสือนกนับทคีที่ผถูข้ชมโหตรข้องสต งเสคียงเชคียรร
หลนังจทำกทคีมของตนทททำคะแนนไดข้ อนัมโมนกห็สตงเสคียงเชคียรรเชตนกนันเมสืที่อเยรถูซทำเลห็มลตมสลทำย พวกเขทำ
ชสืที่นชมยธินดคีกบนั ควทำมทรุกขรลททำบทำกของประชทำชนของพระเจข้ทำ
7 เพราะฉะนวันน ดยเถสิด เราไดห้ยดืที่นมดือของเราออกตยู่อสยห้เจห้า และจะมอบเจห้าไวห้แกยู่ประชาชนทวันง
หลายใหห้เปห็นของรสิบ และเราจะตวัดเจห้าออกเสทยจากชนชาตสิทวันงหลาย และเราจะกระทนาใหห้เจห้าพสินาศ
ไปจากประเทศตยู่างๆ เราจะทนาลายเจห้า แลห้วเจห้าจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ เพรทำะทนัศนคตธิทคีที่
จองหองและชนัวที่ ของพวกเขทำ พระเจข้ทำจถึงทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำพระองครจะทรงเหยคียดพระหนัตถรของ
พระองครออกตตอสถูข้อนัมโมนและทททำลทำยพวกเขทำในฐทำนะประชทำชทำตธิหนถึที่ง ตนัรงแตตเวลทำนนัรนมทำจน
ปนัจจรุบนัน ไมตเคยมคีประชทำชทำตธิอนัมโมนอยตทำงเปห็นททำงกทำรเลย พวกเขทำจะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำ
พระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ
อสค 25:8-11

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เพราะโมอวับและเสอทรร์กลยู่าว

วยู่า `ดยเถสิด วงศร์วานยยดาหร์กห็เหมดือนประชาชาตสิอนดืที่ ๆทวันงสสินน' โมอนับเปห็นภถูมภธิ ทำคทคีที่อยถูทต ทำงใตข้ของอนัม
โมนและจะตรงกนับพสืรนทคีสที่ ต วนกลทำงของประเทศจอรรแดนในปนัจจรุบนัน เสอคีรรเปห็นภถูมธิภทำคหนถึที่งบน
ปลทำยดข้ทำนใตข้สรุดของมนัน พวกเขทำเองกห็ชสืที่นชมยธินดคีและมคีควทำมพถึงพอใจเมสืที่อยถูดทำหรถถูกทททำลทำยเหมสือน
ประชทำชทำตธิอสืที่นๆทคีที่เปห็นคนตตทำงชทำตธิ
9 เพราะฉะนวันน ดยเถสิด เราจะเปสิดไหลยู่เขาโมอวับจนไมยู่มทเมดืองเหลดือ คดือเมดืองของเขาจากดห้าน
นวันน สงยู่าราศทของประเทศนวันน คดือเมดืองเบธเยชสิโมท เมดืองบาอวัลเมโอนและเมดืองคทรสิยาธาอสิม นคร
เหลตทำนนัรนนนันที่ คสือ เมสืองเบธเยชธิโมท เมสืองบทำอนัลเมโอนและเมสืองคคีรยธิ ทำธทำอธิม เปห็นเมสืองทคีที่อยถู เต ลคียบ
พรมแดนดข้ทำนทธิศเหนสือของโมอนับ โดยตธิดกนับอนัมโมน พระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำพระองครจะทรงเปธิด

พรมแดน (นนันที่ คสือ ไหลตเขทำ) ของโมอนับแกตกองทนัพเหลตทำนนัรนของบทำบธิโลนทคีมที่ ทำรรุกรทำน พวกเขทำจะ
บดขยคีรไปททำงทธิศใตข้ออกจทำกอนัมโมนเขข้ทำไปในโมอนับ
10 เราจะมอบเมดืองเหลยู่านวันนใหห้แกยู่ประชาชนทางทสิศตะววันออกพรห้อมกวับคนอวัมโมนใหห้เปห็น
กรรมสสิทธสิธิ์ เพดืที่อวยู่าจะไมยู่มทใครนนกถนงคนอวัมโมนอทกในทยู่ามกลางประชาชาตสิ ประชทำชนททำงทธิศ
ตะวนันออกคสือ คนบทำบธิโลนและพวกเขทำไดข้ตล่อสถูต้ (นนันที่ คสือ พรข้อมกนับ) อนัมโมน เมสืที่อบทำบธิโลนไดข้พธิชธิต
อนัมโมนแลข้ว พวกเขทำกห็จะพธิชธิตและยถึดครองโมอนับเชตนกนัน นอกจทำกนคีร โมอนับเชตนเดคียวกนับอนัมโมน
จะไมตมอคี ยถูอต คีกตตอไปในฐทำนะประชทำชทำตธิหนถึที่งทคีที่มอคี ธธิปไตย ตนัรงแตตเวลทำนนัรนมทำจนปนัจจรุบนัน ไมตเคยมคี
ประชทำชทำตธิโมอนับอคีกเลย
11 และเราจะพสิพากษาลงโทษโมอวับ แลห้วเขาทวันงหลายจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์
พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะกระทททำกทำรพธิพทำกษทำตตอสถูข้โมอนับเหมสือนทคีพที่ ระองครทรงกระทททำตตอยถูดทำหร
และประชทำชทำตธิอสืที่นๆ พวกเขทำเองดข้วยจะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็น
พระเจข้ทำแตตผถูข้เดคียว
อสค 25:12-14

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เพราะวยู่าเอโดมไดห้ประพฤตสิ

อยยู่างแกห้แคห้นตยู่อวงศร์วานของยยดาหร์ และไดห้กระทนาความชวัที่วนวักหนาในการททที่แกห้แคห้นเขา เอโดมเปห็น
อทำณทำจนักรทคีที่อยถูทต ทำงใตข้ของโมอนับ โดยตตอเนสืที่องไปททำงใตข้สตถูอตทำวเอลนัทบนทะเลแดง (มนันจะประกอบ
ดข้วยพสืรนทคีที่สตวนใตข้สรุดของประเทศจอรรแดนในปนัจจรุบนัน) เอโดมบตมเพทำะควทำมอทำฆทำตแคข้นตตอยถูดทำหร
มทำนทำนแลข้ว มนันยข้อนกลนับไปถถึงสมนัยทคีที่ยทำโคบขโมยสธิทธธิบรุตรหนัวปคีไปจทำกเอซทำว พวกเขทำจถึงคอยหทำ
ชตองทคีจที่ ะแกข้แคข้นยถูดทำหรมทำโดยตลอด ดนังนนัรนเมสือที่ บทำบธิโลนทททำลทำยเยรถูซทำเลห็ม เอโดมกห็ไมตเพคียงสต งเสคียง
เชคียรรเทตทำนนัรน แตตยนังยรุคนบทำบธิโลนใหข้ทททำตตอไปดข้วย ดถู โอบทำดคียร 12-14
13 เพราะฉะนวันน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าจนงตรวัสดวังนทนวยู่า เราจะเหยทยดมดือของเราออก
เหนดือเอโดมดห้วย และจะตวัดคนและสวัตวร์ออกเสทยจากเมดืองนวันน และเราจะกระทนาใหห้เมดืองนวันนรกรห้าง
ตวันงแตยู่เมดืองเทมาน และชาวเมดืองเดดานกห็จะลห้มลงดห้วยดาบ พระเจข้ทำจถึงทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำ
พระองครจะทรงใชข้กทำรพธิพทำกษทำมทำตตอสถูข้เอโดม โดยทททำลทำยทนัรงประชทำกรของมนันและฝถูงสนัตวรของ

มนันดข้วย มนันจะรกรข้ทำงวตทำงเปลตทำเมสืที่อบทำบธิโลนทททำลทำยประเทศนนัรนจนเสรห็จ เทมทำนและเดดทำนเปห็นนคร
สททำคนัญในเอโดม พวกเขทำจะถถูกทททำใหข้รกรข้ทำงเมสืที่อบทำบธิโลนกวทำดเขข้ทำไป
14 และเราจะวางการแกห้แคห้นของเราลงเหนดือเมดืองเอโดมดห้วยมดือของอสิสราเอลประชาชน
ของเรา และเขาจะกระทนาตามความกรสินวและความพสิโรธของเราในเมดืองเอโดม และเขาจะทราบถนง
การแกห้แคห้นของเรา องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำสรุดทข้ทำย
แลข้ว คนอธิสรทำเอลจะกระทททำกทำรแกข้แคข้นตตอเอโดม นคีที่ถถูกทททำใหข้สททำเรห็จจรธิงในสมนัยของพวกมนัคคทำบคี
โดยยถูดทำส มนัคคทำเบอรุส พวกเขทำถถูกเรคียกวตทำชทำวเอโดมในสมนัยนนัรนและถถูกขนับใหข้เขข้ทำมทำในรนัฐยธิวโดย
จอหรน ฮธิรคทำนนัส คททำพยทำกรณรของปฐมกทำล 25:23 ถถูกทททำใหข้สททำเรห็จจรธิงทคีที่วทำต “พคีที่จะปรนนธิบนัตธินข้อง”
ในสมนัยของพระเยซถู มคีกทำรสอดประสทำนกลมเกลคียวกนันของสองประชทำชทำตธินร นันจนถถึงขนทำดทคีที่วทำต เฮ
โรดมหทำรทำชเปห็นชทำวเอโดมคนหนถึที่ง อยตทำงไรกห็ตทำม ประเดห็นตรงนคีรกคห็ สือวตทำเอโดมจะไดข้รนับกทำร
พธิพทำกษทำโดยพระเจข้ทำซถึที่งเกธิดขถึรนจรธิงๆ
อสค 25:15-17

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เพราะวยู่าคนฟทลสิสเตทยไดห้

กระทนาอยยู่างแกห้แคห้น และทนาการแกห้แคห้นดห้วยใจคสิดรห้ายหมายทนาลาย เพราะเกลทยดชวังแตยู่หนหลวัง
ครทำวนคีรจรุดสนใจหลนักหนันไปยนังคนฟคีลธิสเตคียบนพรมแดนดข้ทำนตะวนันตกของยถูดทำหร เพรทำะควทำม
อทำฆทำตแคข้นและควทำมเกลคียดชนังอนันยทำวนทำนของพวกเขทำทคีมที่ คีตตอยถูดทำหร คนฟคีลธิสเตคียจถึงจะไดข้รนับ
พระพธิโรธของพระเจข้ทำเชตนกนันเมสืที่อพระองครทรงสต งบทำบธิโลนเขข้ทำมทำในภถูมธิภทำคนนัรน
16 เพราะฉะนวันนองคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด เราจะเหยทยดมดือของเราออก
เหนดือคนฟทลสสิ เตทย และเราจะตวัดคนเคเรธทออก และทนาลายคนททที่เหลดืออยยยู่ตามฝวัที่งทะเลนวันนเสทย คน
เคเรธคีเปห็นพวกทคีที่แตกยตอยออกมทำจทำกคนฟคีลธิสเตคียอคีกทคี คททำนคีรมคคี วทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘เหลตทำผถูข้สนังหทำร’
หรสือ ‘เหลตทำผถูข้ทททำลทำย’ คนเหลตทำนคีรเองทคีที่เปห็นผถูข้ปลข้นและรนังควทำนอธิสรทำเอลมทำนทำน บนัดนคีรวนันนนัรนจะมทำ
แลข้วเมสือที่ ผถูข้ทททำลทำยเหลตทำนนัรนจะถถูกทททำลทำย แนตนอนวตทำคนฟคีลธิสเตคียอทำศนัยอยถูตต ทำมพสืรนทคีที่ชทำยฝนัที่งของทะเล
เมดธิเตอรรเรเนคียนซถึที่งอยถูทต ทำงใตข้และททำงตะวนันตกจทำกเยรถูซทำเลห็ม

17 เราจะกระทนาการแกห้แคห้นใหญยู่ยงสิที่ เหนดือเขาดห้วยการตสิเตทยนอยยู่างรปนแรง แลห้วเขาจะทราบ
วยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ เมดืที่อเราไดห้วางการแกห้แคห้นของเราไวห้เหนดือเขา" พระเจข้ทำทรงเตสือนลตวงหนข้ทำ
วตทำพระองครจะทรงทททำกทำรแกข้แคข้นใหญตโตตตอสถูคข้ นฟคีลธิสเตคีย พวกเขทำกห็จะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวด
ดข้วยวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำแตตผถูข้เดคียว คนฟคีลธิสเตคียจะไมตมคีอยถูอต คีกตตอไปในฐทำนะชนชทำตธิ
หนถึที่ง แคตในสมนัยหลนังๆเทตทำนนัรนในพวกคนปทำเลสไตนรปนัจจรุบนันทคีพที่ วกเขทำไดข้ปรทำกฏขถึรนอคีกครนัรงจทำก
ประวนัตธิศทำสตรร
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 26: ในบททคีนึ่ยคีนึ่สหิบหกนคีนั้ เอเสเคคียลนกาเสนอความบาปของเมคืองไท
ระและความพหินาศ เครคือนึ่ งมคือเหลล่านนนั้นทคีนึ่ใชต้จนดการมนน และผลกระทบเหลล่านนนั้นตล่อประชาชาตหิอคืนึ่นๆ
โดยความลล่มจมของมนน
อสค 26:1-2

อยยยู่มาในววันตห้นเดดือนปทททที่สบสิ เอห็ด พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวัง

ขห้าพเจห้าวยู่า เวลทำทคีที่คททำพยทำกรณรนร คีถถูกเอตยโดยเอเสเคคียลถถูกหมทำยเหตรุไวข้ ปคีทคีที่สธิบเอห็ดยตอมหมทำยถถึงปคีทคีที่
สธิบเอห็ดนนับตนัรงแตตกทำรตกเปห็นเชลยของเยโฮยทำคคีน เดสือนไมตไดข้ถถูกกลตทำวถถึง มนันนตทำจะเปห็นเดสือนหลนัง
กทำรลตมสลทำยของเยรถูซทำเลห็ม (เดสือนทคีที่สคีที่ของปคี) ดนังนนัรนในวนันทคีที่หนถึงที่ ของเดสือนทคีที่หข้ทำของปฏธิทธินฮคีบรถู
คททำพยทำกรณรนร คีมทำยนังเอเสเคคียลจทำกพระเจข้ทำ
2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เพราะวยู่าเมดืองไทระไดห้พยดเกทที่ยวพวันกวับเยรยซาเลห็มวยู่า `อห้าฮา ประตย
เมดืองของชนชาตสิทวันงหลายหวักเสทยแลห้ว มวันเปสิดกวห้างไวห้รวับขห้า มวันรห้างเปลยู่าแลห้ว ขห้าจะบรสิบยรณร์ขนน' ผถูข้
พยทำกรณรทตทำนนคีรถถูกเรคียกอคีกครนัรงวตทำเปห็นบรุตรแหตงมนรุษยร คททำพยทำกรณรนร คีกลตทำวโทษเมสืองไทระเพรทำะวตทำ
ไทระไดข้ชสืที่นชมยธินดคีเมสือที่ ไดข้ยนธิ ขตทำวเรสือที่ งกทำรลตมสลทำยของเยรถูซทำเลห็ม ไทระซถึที่งเปห็นนครพทำณธิชยรทคีที่
สททำคนัญนครหนถึที่ง เฉลธิมฉลองควทำมลตมจมของเยรถูซทำเลห็มโดยคธิดเองวตทำมนันจะรนับชตวงตตอธรุรกธิจบทำง
อยตทำงทคีที่กตอนหนข้ทำนคีรไดข้ตกเปห็นของเยรถูซทำเลห็ม เพรทำะเยรถูซทำเลห็มเปห็นคถูตแขตงททำงธรุรกธิจรทำยหนถึงที่ ไทระจถึง
คธิดเองวตทำมนันจะไดข้รนับประโยชนรจทำกควทำมลตมจมของเยรถูซทำเลห็ม กระนนัรนพระเจข้ทำกห็ทรงไมตเหห็นดข้วย
กนับกทำรคธิดแบบโลภมทำกเชตนนนัรน

อสค 26:3-4

เพราะฉะนวันนองคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า ดยเถสิด โอ เมดืองไท

ระเออ๋ย เราเปห็นปฏสิปวักษร์กบวั เจห้า และจะนนาประชาชาตสิเปห็นอวันมากมาตยู่อสยห้เจห้า ดวังทะเลกระทนาใหห้คลดืที่น
ของมวันขนนนมา สททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทคีที่รจถูข้ นักพระเจข้ทำ ไมตมคีสที่ ธิงใดทคีนที่ ตทำตกใจมทำกไปกวตทำกทำรทคีที่พระเจข้ทำ
ตรนัสวตทำพระองครทรงเปห็นปฏธิปนักษรกบนั นครหนถึงที่ หรสือประชทำชทำตธิหนถึที่ง พระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำพระองคร
จะทรงนททำประชทำชทำตธิเปห็นอนันมทำกมทำตตอสถูข้ไทระดรุจคลสืที่นแหตงทะเลทคีที่ถทำโถมเขข้ทำใสต มนัน ไทระตนัรงอยถูต
ในเลบทำนอน (ซถึที่งเปห็นทคีที่รจถูข้ นักในชสืที่อฟคีนธิเซคียดข้วยในสมนัยโบรทำณ) บนชทำยฝนัที่งของทะเล
เมดธิเตอรรเรเนคียน แนตทคีเดคียวตลอดหลทำยศตวรรษตตอมทำ พระเจข้ทำจะทรงนททำบทำบธิโลน กรคีซและ
ประชทำชทำตธิอสืที่นๆมทำตตอสถูข้ไทระ
4 เขาทวันงหลายจะทนาลายกนาแพงเมดืองไทระ และพวังทลายหอคอยของเมดืองนวันนเสทย และเรา
จะขยดดสินเสทยจากเมดืองนวันน โดยทนาใหห้เมดืองนวันนเปห็นเหมดือนยอดบนสป ดของศสิลา พระเจข้ทำทรงบอก
ลตวงหนข้ทำวตทำบรรดทำอรุปกรณรททำงทหทำรของไทระ กททำแพงและหอคอยตนัรงรนับตตทำงๆของเธอจะถถูก
ทททำลทำยเสคีย นครไทระถถูกสรข้ทำงขถึรนบนเกทำะๆหนถึที่งไกลจทำกฝนัที่งซถึที่งเตห็มไปดข้วยโขดหธินตลอดหลทำย
ศตวรรษ ดธินถถูกนททำออกไปวทำงบนโขดหธินเหลตทำนนัรนเพสือที่ ทททำเปห็นสวนหยตอม สวนผลไมข้และสวน
องรุตนตตทำงๆ อนันทคีที่จรธิงชสืที่อไทระ (ทซอรศ์) มคีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ศธิลทำ’ (โขดหธิน) กระนนัรนเมสืที่อเหลตทำผถูข้
รรุกรทำนระลอกแลข้วระลอกเลตทำโจมตคีไทระ ดธินทคีนที่ ครนนัรนถถูกสรข้ทำงขถึรนบนมนันกห็ถถูกขถูดออกไป โดย
เผยใหข้เหห็นชนัรนหธินทคีที่นครนนัรนตนัรงอยถูบต นมนัน สถทำนทคีที่นร นันวตทำงเปลตทำมทำจนทรุกวนันนคีร
อสค 26:5-6

เมดืองนวันนจะเปห็นททที่สนาหรวับตากอวนอยยกยู่ ลางทะเล เพราะเราไดห้ลวัที่น

วาจาแลห้ว องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าไดห้ตรวัส และเมดืองนวันนจะเปห็นของปลห้นแหยู่งบรรดาประชาชาตสิ
ควทำมพธินทำศทคีที่จะเกธิดแกตไทระจะถข้วนถคีที่เสคียจนทคีตที่ รนังสมนัยโบรทำณของมนันจะถถูกใชข้เพคียงเพสืที่อกทำรตทำก
อวนหทำปลทำของเหลตทำชทำวประมงในทะเลเมดธิเตอรรเรเนคียน นครนนัรนจรธิงๆแลข้ววนัฒนทำขถึรนในสถทำนทคีที่
สองแหตง นครเดธิมนนัรนถถูกสรข้ทำงบนแผตนดธินใหญต แตตเพสืที่อเหตรุผลตตทำงๆดข้ทำนกทำรตนัรงรนับ ไทระแหตงใหมต
จถึงถถูกสรข้ทำงบนเกทำะซถึที่งเตห็มไปดข้วยโขดหธินนอกชทำยฝนัที่งออกไปนธิดเดคียว เมสือที่ อเลห็กซทำนเดอรรมหทำรทำช
พธิชธิตไทระและทททำลทำยมนันไดข้ในทคีที่สรุด (ดข้วยควทำมยทำกลททำบทำกยธิงที่ นนัก) ซทำกปรนักหนักพนังเหลตทำนนัรนกห็ถถูก

โยนลงไปในกลทำงทะเลจรธิงๆ – ไปยนังเกทำะซถึที่งมคีโขดหธินมทำกนนัรนซถึที่งอยถูนต อกชทำยฝนัที่งออกไปนธิดเดคียว
บทำบธิโลนและกรคีซจะเปห็นบทำงประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทคีที่จะปลข้นไทระ
6 และพวกธสิดาของเมดืองนทนซนที่งอยยยู่บนแผยู่นดสินใหญยู่จะตห้องถยกฆยู่าเสทยดห้วยดาบ แลห้วเขาทวันง
หลายจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ เหลตทำธธิดทำของไทระอทำจหมทำยถถึงหมถูตบข้ทำนและเมสืองเหลตทำนนัรนทคีที่
อยถูใต กลข้เคคียง เมสืที่อไทระนครใหญตนร นันถถูกโจมตคี บรรดทำหมถูตบข้ทำนทคีที่อยถูลต ข้อมรอบ (นนันที่ คสือ ชทำนเมสือง)
ของมนันกห็จะถถูกทททำลทำยเชตนกนัน นครทคีที่นนับถสือพระตตทำงดข้ทำวและไมตมพคี ระเจข้ทำนคีรจะไดข้รนับบทเรคียนอนัน
เจห็บปวดวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำเมสืที่อพระองครทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำในควทำมบทำปของพวก
เขทำ
อสค 26:7-9

เพราะองคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด เราจะนนาเนบย

ควัดเรสซารร์กษวัตรสิยบร์ าบสิโลน ผยห้เปห็นจอมกษวัตรสิยร์มายวังเมดืองไทระจากทสิศเหนดือ พรห้อมทวันงมห้าและรถ
รบกวับพลมห้าและกองทหารกวับคนมากมาย ดนังทคีที่พบอยถูทต นัวที่ หนนังสสือเยเรมคียร เนบถูคนัดเนสซทำรรหลทำย
ครนัรงกห็ถถูกเรคียกวตทำ เนบถูคนดเรสซารศ์ ตรงนคีรกทำรสะกดแบบนคีรปรทำกฏในหนนังสสือเอเสเคคียลเปห็นครนัรงแรก
จรธิงๆแลข้วชสืที่อแปลทนัรงสองแบบมทำจทำกคททำฮคีบรถูเดคียวกนัน – ‘เนบถูวศ์คนดเนทซารศ์’ กทำรพธิพทำกษทำระลอก
แรกตตอสถูข้ไทระจะมทำจทำกบทำบธิโลนและเนบถูคนัดเนสซทำรร เขทำจะโจมตคีดวข้ ยทหทำรรทำบ ทหทำรมข้ทำและรถ
รบตธิดอทำวรุธเคลสืที่อนทคีที่ โดยลงมทำออกจทำกทธิศเหนสือตตอสถูข้เลบทำนอน
8 ทยู่านจะฆยู่าธสิดาของเจห้าบนแผยู่นดสินใหญยู่เสทยดห้วยดาบ ทยู่านจะกยู่อกนาแพงลห้อมเจห้าไวห้และกยู่อ
เชสิงเทสินตยู่อสยห้เจห้าและยกดวันงตยู่อสยห้เจห้า เมสืที่อบทำบธิโลนโจมตคี นครไทระเดธิมนนัรนยนังตนัรงอยถูบต นชทำยฝนัที่งของ
แผตนดธินใหญต คนบทำบธิโลนจถึงสรข้ทำงเครสืที่องลข้อมตตทำงๆและเชธิงเทธินลข้อมตตทำงๆตตอสถูข้นครนนัรน โลตตตทำงๆ
(นนันที่ คสือ ดนัรงตตทำงๆ) ถถูกสรข้ทำงขถึรนบนยอดของเครสือที่ งลข้อมของพวกเขทำเพสืที่อปกปข้องเหลตทำทหทำรของบทำบธิ
โลนจทำกหตทำฝนลถูกธนถูซถึที่งถถูกยธิงออกมทำจทำกนครนนัรนใสต พวกเขทำ
9 ทยู่านจะตวันงเครดืที่องทะลวงตยู่อสยห้กวับกนาแพงของเจห้า และทยู่านจะเอาขวานของทยู่านฟวัน
หอคอยของเจห้าลง เครสือที่ งทะลวง (หรสือเครสือที่ งลข้อมเหลตทำนนัรน) อทำจเปห็นเครสืที่องกระทรุข้งขนทำดใหญตทคีที่ถถูก
สรข้ทำงขถึรนเพสืที่อกระทรุงข้ จรุดอตอนและประตถูนครของไทระใหข้พงนั ลง ดข้วยกททำลนังททำงทหทำรจทำกเครสืที่องลข้อม

อนันหลทำกหลทำยของพวกเขทำ บทำบธิโลนจะกระทรุข้งบรรดทำหอคอยตนัรงรนับของไทระใหข้พนังลงมทำอยตทำง
อดทน
อสค 26:10-12

มห้าของทยู่านมากมายจนฝปยู่นมห้าตลบคล ปมเจห้าไวห้ กนาแพงเมดืองของเจห้า

จะสวัที่นสะเทดือนดห้วยเสทยงพลมห้าและลห้อเลดืที่อนและรถรบ เมดืที่อทยู่านจะยกเขห้าประตยเมดืองของเจห้า อยยู่าง
กวับคนเดสินเขห้าเมดืองเมดืที่อเมดืองนวันนแตกแลห้ว เมสือที่ บรรดทำมข้ทำของพลมข้ทำบทำบธิโลน มข้ทำของรถรบและมข้ทำ
ลทำกจถูงเหยคียบยทที่ทำพสืรนดธินรอบๆไทระ ฝรุตนจะตลบดรุจเมฆกข้อนใหญตๆ เมสือที่ เจอกนับพลนังของกองทนัพอนัน
มคีระเบคียบวธินนัยของบทำบธิโลน กททำแพงเหลตทำนนัรนของไทระกห็จะสนันที่ สะเทสือน และเมสืที่อถถึงครทำวเหมทำะ
สม พระเจข้ทำกห็ตรนัสบอกลตวงหนข้ทำวตทำกองทนัพบทำบธิโลนจะทะลวงประตถูนครไทระไดข้ เสคียงของรถรบ
ตตทำงๆของบทำบธิโลนทคีตที่ ะบถึงไปตทำมทข้องถนนอนันโรยดข้วยกรวดของไทระจะดนังกข้องขณะทคีที่พวกเขทำ
บรุกเขข้ทำไปในนครนนัรน
11 ทยู่านจะยนที่าททที่ถนนทวันงปวงของเจห้าดห้วยกทบมห้า ทยู่านจะฆยู่าชนชาตสิของเจห้าเสทยดห้วยดาบ และ
เสาอวันแขห็งแรงของเจห้าจะลห้มลงถนงดสิน หลนังจทำกทคีที่ประตถูทคีที่สททำคนัญบทำนหนถึที่งในกททำแพงของไทระถถูก
ทะลวงแลข้ว บรรดทำรถรบและทหทำรมข้ทำของบทำบธิโลนจะตะบถึงเขข้ทำไปในนครนนัรนและเขตนฆตทำทรุกคน
ทคีที่พวกเขทำเจอ วลคีทคีที่กลตทำวถถึง “เสทำอนันแขห็งแรง” ของไทระนตทำจะหมทำยถถึงพวกเสทำอทำคทำรขนทำดมหถึมทำ
หรสือแทตงหธินสถูงรถูปสคีที่เหลคีที่ยมและยอดเปห็นพคีระมธิด (obelisks) ซถึที่งพวกพระแหตงไทระถถูกวทำงบนยอด
เสทำเหลตทำนนัรน เมสือที่ บทำบธิโลนพธิชธิตไทระ ปวงพระของพวกเขทำซถึที่งตนัรงอยถูบต นยอดเสทำสททำคนัญเหลตทำนนัรนจะ
ถถูกเหวคีที่ยงทธิรงลงถถึงดธิน เหมสือนกทำรรต วงลงอนันนตทำจดจททำของรถูปปนัรนซนัดดนัม ฮรุสเซนนนัรนในสงครทำมอธิรนัก
สนัญลนักษณรเหลตทำนนัรนทคีที่แสดงถถึงพละกททำลนังทคีที่พวกเขทำคธิดวตทำมคีในไทระจะถถูกทททำใหข้แตกละเอคียด
12 ทรวัพยร์สมบวัตสิของเจห้าเขาทวันงหลายจะเอาเปห็นของรสิบ และสสินคห้าของเจห้าเขาจะเอามาเปห็น
ของปลห้น เขาจะพวังกนาแพงของเจห้าลง และจะทนาลายบห้านอวันพนงใจของเจห้าเสทย หสิน ไมห้ และดสินของ
เจห้านวันนเขาจะโยนทสินงเสทยกลางนนนา ทคีวที่ ทำต กทำรถถูกพธิชธิตและควทำมพธินทำศของไทระมคีมทำกกวตทำหนถึที่งครนัรง
นนัรนเปห็นเรสือที่ งทคีที่ถถูกบนันทถึกไวข้ เมสืที่อไทระพตทำยแพข้ตตอหลทำยจนักรวรรดธิทคีที่รกรุ รทำน ควทำมมนังที่ คนังที่ ของมนันกห็ถถูก
ปลข้นไป ไทระเปห็นนครพทำณธิชยรทคีที่สททำคนัญนครหนถึงที่ บนทะเลเมดธิเตอรรเรเนคียนมทำนทำน ตรงนคีร จรุดสนใจ

หลนักดถูเหมสือนจะอยถูทต คีที่กทำรโจมตคีทคีที่กระทททำตตอไทระในสมนัยตตอมทำโดยอเลห็กซทำนเดอรรมหทำรทำช ใน
หลทำยศตวรรษตตอมทำหลนังจทำกกทำรพตทำยแพข้แกตบทำบธิโลน ไทระไดข้สรข้ทำงตนัวเองขถึรนใหมตบนเกทำะซถึที่งเตห็ม
ไปดข้วยโขดหธินนนัรนซถึที่งอยถูนต อกชทำยฝนัที่งไปจทำกแผตนดธินใหญตเพคียงนธิดเดคียว เมสือที่ อเลห็กซทำนเดอรรโจมตคี
เหลตทำทหทำรของเขทำกห็รวบรวมเศษหธินและเศษซทำกปรนักหนักพนังจทำกไทระเดธิมนนัรนบนแผตนดธินใหญต
และสรข้ทำงเปห็นททำงขข้ทำมนทรทำไปยนังไทระทคีที่ถถูกสรข้ทำงใหมตบนเกทำะนนัรน แมข้เปห็นชนัยชนะอนันยทำกลททำบทำก
ทคีที่สรุดในชคีวตธิ กทำรเปห็นกษนัตรธิยรของเขทำ อเลห็กซทำนเดอรรกพห็ ธิชธิตไทระ ‘ใหมต’ บนเกทำะนนัรนในเวลทำเจห็ด
เดสือน
อสค 26:13-14

เสทยงเพลงของเจห้านวันนเรากห็จะใหห้หยปด และเสทยงพสิณเขาคยยู่ของเจห้าจะ

ไมยู่ไดห้ยสินอทก วนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ เพลงชทำวโลกในไทระจะสธิรนสรุดลง นครทคีปที่ รทำศจทำกพระเจข้ทำนนัรนจะ
ไมตกธินเลคีรยงเฮฮทำอคีกตตอไป ดนตรคีแหตงสถทำนเรธิงรมยรยทำมคทที่ทำคสืนจะไมตถถูกไดข้ยนธิ ในไทระอคีกตตอไป
เพรทำะกทำรรรุกรทำนครนัรงตตอๆมทำ ไทระจะถถูกทททำลทำยอยตทำงถทำวรในทคีที่สรุด
14 เราจะกระทนาใหห้อยยยู่บนยอดของศสิลา เจห้าจะเปห็นสถานททที่สนาหรวับตากอวน จะไมยู่มทใคร
สรห้างเจห้าขนนนใหมยู่เลย เพราะเราคดือพระเยโฮวาหร์ไดห้ลวัที่นวาจาแลห้ว องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัส
ดวังนทนแหละ แมข้ไทระจะถถูกสรข้ทำงขถึรนใหมตหลนังจทำกกทำรถถูกพธิชธิตและกทำรถถูกทททำลทำยของมนันโดยบทำบธิ
โลน และในวธิธคีหนถึที่งทคีที่จททำกนัดกระทนังที่ หลนังจทำกกทำรพธิชธิตของอเลห็กซทำนเดอรร นครนคีรจะผตทำนเขข้ทำไปสถูต
กทำรถถูกลสืมในทคีที่สรุด โขดหธินของเกทำะนนัรน ซถึที่งปนัจจรุบนันเปห็นแหลมๆหนถึที่งจทำกเสข้นททำงนนัรนทคีที่ถถูกสรข้ทำง
ขถึรนโดยพวกวธิศวกรของอเลห็กซทำนเดอรรจะกลทำยเปห็นเพคียงสถทำนทคีที่สททำหรนับตทำกอวนของชทำวประมง
แมข้วทำต มคีควทำมพยทำยทำมอนันไรข้ผลในกทำรไปตนัรงรกรทำกขถึรนใหมตในสถทำนทคีที่แหตงนนัรนตลอดหลทำย
ศตวรรษ ทตทำเรสือเหลตทำนนัรนแหตงไทระสรุดทข้ทำยแลข้วกห็กลทำยเปห็นเลนตมจนใชข้ประโยชนรอะไรไมตไดข้และ
นครไทระไมตมคีอยถูอต กคี ตตอไป พระเจข้ทำไดข้ทรงประกทำศควทำมลตมจมของมนันแลข้วและคททำกททำชนับนนัรนยนังมคี
อยถูจต นทรุกวนันนคีร
อสค 26:15-16

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแกยู่เมดืองไทระวยู่า เกาะตยู่างๆจะ

มสิไดห้สวัที่นสะเทดือนดห้วยเสทยงททที่เจห้าลห้ม เมดืที่อผยห้บาดเจห็บรห้องครวญคราง เมดืที่อการเขยู่นฆยู่าไดห้เกสิดอยยยู่

ทยู่ามกลางเจห้าหรดือ ขตทำวเรสืที่องควทำมพธินทำศในทคีที่สรุดของไทระจะทททำใหข้นครรนัฐอสืที่นๆ (นนันที่ คสือ เกทำะ
ตตทำงๆ) ทคีที่อยถูตต ธิดทะเลเกธิดควทำมกลนัวและควทำมอกสนันที่ ขวนัญหนคี อถูทธิกทำข้ คทำรรเธจและททำรชธิชตตทำงมคีธรุรกธิจ
พทำณธิชยรททำงทะเลกนับไทระทนัรงสธิรน Jamieson, Fausset และ Brown เขคียนวตทำ “แมข้แตตคทำรรเธจผถูข้เกรคียง
ไกรกห็เคยสต งของถวทำยทรุกปคีไปยนังวธิหทำรแหตงเฮอรรคธิวลธิสทคีที่ไทระ: และนครมทำรดทำนคีรกให็ หข้พวกมหทำ
ปรุโรหธิตแกตอทำณทำนธิคมตตทำงๆของนทำง ดนังนนัรนควทำมอกสนันที่ ขวนัญหนคีเมสืที่อไดข้ยธินควทำมลตมจมของนทำงจถึง
เปห็นทคีที่รสถูข้ ถึกไดข้ในกทำรพถึที่งพทำนทำงเพรทำะสทำยสนัมพนันธรอนันใกลข้ชธิดในดข้ทำนศทำสนทำรวมถถึงกทำรสนังวทำสททำง
พทำณธิชยรเชตนกนัน” ไทระเหห็นไดข้ชนัดวตทำเปห็นศถูนยรกลทำงหนถึงที่ ของ ‘โลก’ สมนัยนนัรนไมตเพคียงเพรทำะศทำสนทำ
ทคีที่นนับถสือรถูปเคทำรพของมนันเทตทำนนัรน แตตเพรทำะระบบกทำรพทำณธิชยรของมนันดข้วย มนันเปห็นแบบของระบบ
โลกของบทำบธิโลนซถึที่งดททำรงอยถูตต ตอมทำจนทรุกวนันนคีร
16 แลห้วเจห้านายทวันงสสินนททที่ทะเลจะกห้าวลงมาจากบวัลลวังกร์และเปลดืนองเครดืที่องทรงออก และปลด
เครดืที่องแตยู่งตวัวททที่ปวักออกเสทย และจะเอาความสวัที่นกลวัวมาเปห็นเครดืที่องทรง จะประทวับอยยบยู่ นพดืนน ดสิน
และสวันที่ อยยยู่ท ปกขณะและหวาดกลวัวเพราะเจห้า ควทำมลตมจมของไทระจะเขยตทำพวกเจข้ทำนทำยแหตงโลก
เมดธิเตอรรเรเนคียน ไทระเคยเปห็น ‘นครมทำรดทำ’ แหตงธรุรกธิจของโลกเมดธิเตอรรเรเนคียน เมสืที่อไทระลตม
สลทำย นครรนัฐอสืนที่ ๆ เชตน คทำรรเธจและททำรชธิชกห็ตนัวสนันที่ ในควทำมตกตะลถึง ไมตมใคี ครเคยคธิดวตทำไทระจะ
ลตมสลทำย
อสค 26:17-18

ทยู่านเหลยู่านทนจะเปลยู่งเสทยงบทครนที่าครวญเรดืที่องเจห้า และกลยู่าวแกยู่เจห้าวยู่า

`ผยมห้ ทพลเมดืองเปห็นชาวกะลาสทเออ๋ย เจห้าถยกทนาลายแลห้ว เจห้าเปห็นเมดืองททที่มทชดืที่อเสทยง เจห้าเปห็นเมดืองแขห็งกลห้า
อยยยู่ททที่ทะเล ทวันงเจห้าและชาวเมดืองของเจห้า วยู่าถนงคนททที่นวัที่นแลห้วเจห้าใหห้เขากลวัว ควทำมลตมจมของไทระจะ
กลทำยเปห็นเพลงแหตง ‘อรุตสทำหกรรม’ ดนตรคีปบ๊อบแหตงสมนัยนนัรน เพรทำะกทำรพทำณธิชยรอนันยธิงที่ ใหญตของไท
ระและทททำเลทคีที่ตรนังของมนันซถึที่งดถูเหมสือนยทำกจะทะลวงไดข้บนเกทำะๆหนถึที่ง ชทำวโลกสมนัยนนัรนจถึงสะเทสือน
ใจเมสืที่อไทระลตมสลทำย เมสืที่อเนบถูคนัดเนสซทำรรตอนแรกจทำกนนัรนกห็อเลห็กซทำนเดอรรทททำลทำยศถูนยรกลทำงกทำร
คข้ทำของโลกนคีร บรรดทำผถูข้อทำศนัยของมนันกห็รสถูข้ ถึกสะเทสือนขวนัญ มนันเปห็นควทำมอกสนันที่ ขวนัญหนคีแกต
ประชทำชทำตธิเมดธิเตอรรเรเนคียนเหลตทำนนัรนทคีที่อยถูทต ทำงทธิศตะวนันตก

18 บวัดนทน เกาะทวันงหลายกห็จะสวัที่นสะเทดือนในววันททที่เจห้าลห้มลง เออ บรรดาเกาะททที่อยยยู่ในทะเลกห็จะ
กลวัวเพราะเจห้าสสินนไปเสทย' อคีกครนัรงทคีที่ เกาะทนนั้งหลาย อทำจหมทำยถถึงนครรนัฐเหลตทำนนัรนของ
เมดธิเตอรรเรเนคียนในโลกเอเจคียน ควทำมสะเทสือนใจและควทำมอกสนันที่ ขวนัญหนคีทคีที่วทำต ‘สททำนนักงทำนใหญต
แหตงกทำรคข้ทำระดนับโลกของพวกเขทำไดข้ลข้มลงสะเทสือนไปทนัวที่ ทะเลนนัรน บทำงคนไดข้เสนอวตทำควทำมเหห็นทคีที่
วตทำการสหินั้นไปเสคีย (นนันที่ คสือ กทำรจทำกไป) ของพวกเขทำหมทำยถถึง กทำรทคีชที่ ทำวเมสืองไทระหนคีไปททำงทะเล
ไปยนังคทำรรเธจและเกทำะตตทำงๆของทะเลอคีเจคียนเมสืที่อพวกเขทำรถูข้ตนัววตทำไมตมหคี วนังทคีจที่ ะชนะ นนันที่ ทททำใหข้เกธิด
ควทำมอกสนันที่ ขวนัญหนคีเพธิมที่ เตธิมอคีกเมสืที่อพวกพตอคข้ทำจทำกไทระยข้ทำยไปอยถูใต นเขตแดนของนครรนัฐทนัรง
หลทำยทคีที่มขคี นทำดเลห็กกวตทำ
อสค 26:19-21

เพราะองคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เมดืที่อเราจะกระทนาใหห้

เจห้าเปห็นเมดืองรกรห้างเหมดือนอยยู่างเมดืองททที่ไมยู่มทคนอาศวัย เมดืที่อเราจะนนาทะเลลนกมาทยู่วมเจห้า และนนนามาก
หลายจะคลปมเจห้าไวห้ พระเจข้ทำทรงมคีคททำเตสือนหนถึที่งสททำหรนับไทระเกคีที่ยวกนับเวลทำแหตงควทำมพธินทำศในทคีที่สรุด
ของพวกเขทำ เมสือที่ อเลห็กซทำนเดอรรสรข้ทำงททำงออกสถูตทะเลเพสืที่อขข้ทำมไปยนังไทระทคีที่ถถูกสรข้ทำงขถึรนใหมตบน
เกทำะนนัรน ซทำกปรนักหนักพนังของนครเกตทำนนัรนกห็ถถูกทธิรงลงทะเล นอกจทำกนคีร หลนังจทำกพธิชธิตไทระ ‘ใหมต’
แลข้ว เศษซทำกของมนันกห็ถถูกโยนทธิรงลงทะเลเมดธิเตอรรเรเนคียนดข้วย สรุดทข้ทำยแลข้วไทระจะกลทำยเปห็น
เหมสือนนครอสืนที่ ๆทคีรที่ กรข้ทำงวตทำงเปลตทำของตะวนันออกกลทำง เชตน นคีนะเวหรและโกโมรทำหร เปห็นตข้น
20 แลห้วเราจะนนาเจห้าลงไปพรห้อมกวับคนเหลยู่านวันนททที่ลงไปยวังปากแดนคนตายไปอยยยู่กบวั คน
สมวัยเกยู่า และจะปลยู่อยใหห้เจห้าอยยยู่ททที่โลกบาดาล ในสถานททที่ททที่โดดเดทที่ยวอห้างวห้างมาแตยู่โบราณ พรห้อมกวับ
ผยห้ททที่ลงไปยวังปากแดนคนตาย เพดืที่อวยู่าจะไมยู่มทใครอาศวัยอยยใยู่ นเจห้า และเราจะตวันงสงยู่าราศทในแผยู่นดสิน
ของคนเปห็น ควทำมรกรข้ทำงของไทระถถูกเปรคียบวตทำเปห็นเหมสือนกนับสรุสทำนทคีที่มแคี ตตคนตทำยอยถูใต นนนัรน ตรง
กนันขข้ทำม พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำพระองครจะทรงสถทำปนทำสงตทำรทำศคีของพระองครในแผตนดธิน
ของคนเปห็น ซถึที่งอทำจหมทำยยถถึงอธิสรทำเอล กทำรสททำเรห็จจรธิงในทคีที่สรุดของคททำพยทำกรณรนร คี จะเกธิดขถึรนในวนัน
แหตงพระเยโฮวทำหร เมสืที่อพระเยซถูครธิสตรทรงครอบครองจทำกเยรถูซทำเลห็ม ในวนันนนัรนไทระจะเปห็นปตทำชข้ทำ
แหตงหนถึงที่ อยถูเต หมสือนเดธิม

21 เราจะกระทนาใหห้เจห้าเปห็นททที่นยู่าครวัที่นครห้าม จะไมยู่มทเจห้าอทกแลห้ว ถนงใครจะมาหาเจห้า เขาจะมา
หาเจห้าไมยู่พบอทกตยู่อไปเปห็นนสิตยร์ องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ" พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำ
จะทททำใหข้ไทระเปห็นตนัวอยตทำงของควทำมสะพรถึงกลนัว – ตนัวอยตทำงหนถึงที่ ของเหตรุวทำต ทททำไมพวกเขทำถถึงควร
เกรงกลนัวพระเจข้ทำ แมข้ชทำวโลกในสมนัยนนัรนจะหวนังวตทำไทระจะผงทำดขถึรนจทำกซทำกธรุลคีของมนัน มนันกห็ไมต
เคยผงทำดขถึรนเลย พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำถถึงควทำมพธินทำศและมนันถถูกประทนับตรทำไวข้แลข้ว
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 27: คกาพยากรณศ์เกคีนึ่ยวกนบไทระดกาเนหินตล่อไป ในบทนคีมนั้ คีเพลง
ครกนึ่าครวญเชหิงพยากรณศ์เกคีนึ่ยวกนบความลล่มจมของไทระ ความพหินาศของการพาณหิชยศ์ของไทระถถูก
ครกนึ่าครวญถนงในขต้อ 1-25 ความลล่มจมและความยล่อยยนบของมนนถถูกบอกลล่วงหนต้าในขต้อ 26-36
อสค 27:1-2

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าอทกวยู่า เชตนเดคียวกนับทคีที่เปห็น

ทนัวที่ หนนังสสือเอเสเคคียล เนสืรอหทำถนัดไปนคีรถถูกประกทำศอคีกครนัรงโดยหมทำยเหตรุแหลตงทคีที่มทำจทำกพระเจข้ทำของ
มนัน
2 "เจห้าบปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงเปลยู่งเสทยงบทครนที่าครวญเรดืที่องเมดืองไทระ ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีร
ถถูกสนังที่ ใหข้เตรคียมบทครทที่ทำครวญหนถึงที่ หรสือ ‘เพลงสวด’ งทำนศพใหข้แกตไทระ ดนังทคีที่บทถนัดไปจะแสดงใหข้
เหห็นชนัดเจน ไทระเปห็นมทำกกวตทำแคตอคีกนครหนถึงที่ ของตะวนันออกกลทำง เชตนเดคียวกนับบทำเบล มนันเปห็น
แบบทคีที่แสดงถถึงระบบโลกแหตงสมนัยของมนัน ผข้ทำคลรุมนนัรนจะถถูกรนับชตวงตตอโดยนครบทำบธิโลน โรม
และนครสมนัยใหมตตตทำงๆ เชตน นธิวยอรรก เชตนกนัน บทครทที่ทำครวญตรงนคีรจถึงมคีกทำรบอกเปห็นนนัยตตทำงๆถถึง
อวสทำนกทำล ระบบโลกซถึที่งถถูกเรธิที่มตข้นทคีที่บทำเบลเมสืที่อนทำนมทำแลข้วจะถถูกทททำลทำยในทคีที่สรุด เอเสเคคียล 27
ในบทำงแงตมรุมมคีลนักษณะเหมสือนกนับบทครทที่ทำครวญเรสืที่องควทำมลตมจมของบทำบธิโลนพทำณธิชยรยครุ สรุดทข้ทำย
ซถึที่งถถูกบนันทถึกไวข้ในวธิวรณร 18:9-19 ทนัรงคถูตสะทข้อนถถึงกทำรพธิพทำกษทำทคีที่มคีตตอนครสททำคนัญของกทำรพทำณธิชยร
โลกแหตงสมนัยของมนัน
อสค 27:3-4

และจงกลยู่าวแกยู่เมดืองไทระ โอ ผยห้อยยทยู่ ทที่ทางเขห้าสยยู่ทะเลเออ๋ย เปห็นพยู่อคห้า

แหยู่งชนชาตสิทวันงหลายททที่อยยยู่ตามเกาะตยู่างๆ องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า โอ เมดืองไทระเออ๋ย

เจห้าไดห้กลยู่าววยู่า `ขห้านทนมทความงดงามพรห้อมสรรพ' แนตนอนวตทำไทระเปห็นเมสืองทตทำทคีที่มคีทตทำเรสือพทำณธิชยร
สททำคนัญแหตงหนถึงที่ มนันยนังเปห็นนครทคีที่สวยงทำมดข้วยโดยตนัรงอยถูตต ลอดแนวชทำยฝนัที่งของเลบทำนอนและถถูก
สรข้ทำงบนชนัรนหธินทคีที่โผลตออกมทำ นอกจทำกนคีรไทระกห็รถูข้ดข้วยวตทำมนันเปห็นนครหนถึที่งทคีที่สวยงทำมและหลงใน
ชสืที่อเสคียงนนัรน นคีที่บอกเปห็นนนัยถถึงควทำมเยตอหยธิงที่ – ควทำมเยตอหยธิงที่ แหตงชคีวธิตซถึที่งเปห็นแบบฉบนับของโลก
4 พรมแดนของเจห้าอยยยู่ททที่กลางทะเล ผยกห้ ยู่อสรห้างไดห้กระทนาใหห้ความงดงามของเจห้าพรห้อม
สรรพ เมสืที่อไทระถถูกสรข้ทำงขถึรนใหมตบนเกทำะนอกชทำยฝนัที่งซถึที่งเตห็มไปดข้วยโขดหธินของมนัน นครนคีรกห็
งดงทำมอยตทำงนตทำตสืที่นตทำ คนอสืนที่ ๆกห็รนับรถูเข้ รสืที่องนนัรน และไทระกห็ทรทำบเชตนกนัน ควทำมเยตอหยธิงที่ ในควทำมงทำม
และควทำมมนังที่ คนังที่ ของพวกเขทำทททำใหข้อนัตตทำของพวกเขทำพองโต
อสค 27:5-7

กระดานเรดือของเจห้าทวันงสสินนเขาทนาดห้วยไมห้สนสามใบมาจากเสนทรร์

เขาเอาไมห้สนสทดารร์มาจากเลบานอนทนาเปห็นเสากระโดงใหห้เจห้า ไทระถถูกเปรคียบวตทำเปห็นเหมสือนกนับเรสือ
พทำณธิชยรทงคีที่ ทำมสงตทำลททำหนถึที่งเหมสือนกนับบรรดทำเรสือทคีมที่ ทำเทคียบทตทำของเธอ เสนคีรศ์ เปห็นชสืที่อภทำษทำอทำโมไรตร
ทคีที่ใชข้เรคียกภถูเขทำเฮอรรโมนและยอดเขทำทคีที่ปกคลรุมดข้วยหธิมะของมนัน ไมข้ของตข้นสนสทำมใบถถูกโคตนทคีที่
นนันที่ เพสือที่ สรข้ทำง ‘เรสือ’ หรถูหรทำของไทระ ภทำพเปรคียบเกคีที่ยวกนับเรสือสททำเภทำอนันงทำมสงตทำดททำเนธินตตอไป
พรข้อมกนับเสทำกระโดงของมนันซถึงที่ ถถูกทททำดข้วยไมข้สนสคีดทำรรของเลบทำนอน ควทำมคธิดทคีที่ยธิ งที่ ใหญตกวตทำกห็คสือ
วตทำวนัสดรุกตอสรข้ทำงชนัรนดคีไดข้ถถูกใชข้ในกทำรสรข้ทำงเมสืองไทระ ภทำพเปรคียบนนัรนถถูกเอทำมทำจทำกเรสือพทำณธิชยร
เหลตทำนนัรนซถึที่งแวะเวคียนมทำเทคียบทตทำทคีที่ทตทำเรสือของไทระ
6 เอาไมห้โออ๊กแหยู่งเมดืองบาชานมาทนาเปห็นกรรเชทยงของเจห้า หมยยู่คนอาเชอรร์ทนาแทยู่นฝวังดห้วย
งาชห้างซนที่งมาจากเกาะคสิทธสิม ไมข้โอบ๊กเปห็นสต วนหนถึที่งของกทำรกตอสรข้ทำงเรสืออรุปไมยนนัรนของไทระพรข้อม
กนับงทำชข้ทำงจทำกกทำรพทำณธิชยรของคธิทธธิม (นนันที่ คสือ หมถูตเกทำะแหตงเมดธิเตอรรเรเนคียน) กทำรตกแตตงและกทำร
ประดนับประดทำของไทระนนัรนวธิจธิตรงดงทำม
7 สยู่วนใบของเจห้านวันน ทนาดห้วยผห้าปยู่านปวักเนดืนอละเอทยดจากอทยปสิ ตร์ สยู่วนสสิที่งททที่คลปมไวห้เหนดือเจห้า
นวันน เปห็นสทฟห้าสทมยู่วงมาจากเกาะตยู่างๆแหยู่งเมดืองเอลทชาหร์ เรสือหรถูหรทำแหตงเมสืองไทระถถูกตกแตตงดข้วย
ผข้ทำปตทำนเนสืรอละเอคียดและงทำนผข้ทำปนักแหตงอคียธิปตร เอลคีชทำหรถถูกเชสืที่อกนันวตทำเปห็นหมถูตเกทำะแหตงทะเลอคีเจคียน

และอทำจเปห็นประเทศกรคีซเอง สคีฟข้ทำและสคีมตวงหมทำยถถึงผข้ทำยข้อมรทำคทำแพงแบบกษนัตรธิยรของภถูมธิภทำค
อคีเจคียน สธิที่งเหลตทำนคีรกปห็ ระดนับประดทำสถทำปนัตยกรรมและเครสือที่ งตกแตตงของไทระเชตนกนัน แนตทคีเดคียว
เธอคงเปห็นนครทคีที่เปคียที่ มดข้วยสงตทำรทำศคีจรธิงๆ
อสค 27:8-9

ชาวเมดืองไซดอนและเมดืองอารววัดเปห็นฝทกรรเชทยงของเจห้า โอ ไทระ

นวักปราชญร์ของเจห้าอยยยู่ในเจห้า เขาเปห็นตห้นหนของเจห้า ไซดอนและอทำรวนัดเปห็นนครรนัฐทคีที่ตรนังอยถูทต ทำง
เหนสือของไทระตลอดแนวชทำยฝนัที่งของทะเลเมดธิเตอรรเรเนคียน เหลตทำนนักเดธินเรสือทคีที่ถถูกกลตทำวถถึงตรงนคีร
หมทำยถถึง ‘ฝคีกรรเชคียง’ ซถึที่งพบเปห็นปกตธิบนเรสือทคีที่ใชข้คนพทำยในสมนัยนนัร น พวกตข้นหนหมทำยถถึงพวกเจข้ทำ
หนข้ทำทคีที่เดธินเรสือ ประเดห็นกห็คสือวตทำเรสืออรุปไมยแหตงไทระนคีรไดข้นททำเขข้ทำพวกคนงทำนฝคีมสือดคีสททำหรนับควทำม
ตข้องกทำรตตทำงๆของนครนนัรน
9 ผยให้ หญยู่ของเมดืองเกบาลและนวักปราชญร์ของเมดืองนทนกห็อยยยู่ในเจห้าเปห็นชยู่างไมห้ประจนาเรดือใหห้เจห้า
บรรดาเรดือทะเลทวันงสสินนพรห้อมกะลาสทกห็อยยใยู่ นเจห้าเพดืที่อแลกเปลทที่ยนสสินคห้ากวับเจห้า ชตทำงฝคีมสือผถูข้ชททำนทำญคน
อสืที่นๆจทำกภถูมภธิ ทำคนนัรนถถูกนททำเขข้ทำมทำเพสืที่อใชข้ควทำมชททำนทำญของตนตกแตตงไทระ เกบาล เปห็นนครรนัฐชทำว
ฟคีนเธิ ซคียอคีกแหตงทคีที่อยถูตต ทำมแนวชทำยฝนัที่งทะเลเมดธิเตอรรเรเนคียนของเลบทำนอน ชตทำงไมข้ประจททำเรสือหมทำย
ถถึงพวกชตทำงไมข้ตตอเรสือฝคีมสือดคี อรุปไมยทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็กลตทำวอคีกครนัรงถถึงกทำรทคีที่ชตทำงฝคีมอสื เยคีที่ยมของภถูมภธิ ทำค
นนัรนถถูกวตทำจข้ทำงในไทระ ในททำงกลนับกนัน ไทระกห็ดถึงดถูดบรรดทำเรสือพทำณธิชยรจทำกโลกเมดธิเตอรรเรเนคียน
และกระทนังที่ ไกลกวตทำนนัรนมทำเพสืที่อทททำกทำรคข้ทำขทำย มนันเปห็นนครหนถึที่งทคีที่รทที่ทำรวย พลรุกพลตทำนและงดงทำม
อสค 27:10-11

ชาวเปอรร์เซทย และลยด และพยต กห็อยยใยู่ นกองทวัพของเจห้า เขาทวันงหลาย

เปห็นทหารของเจห้า เขาแขวนโลยู่และหมวกเหลห็กในเจห้า เขากระทนาใหห้เจห้ามทสงยู่า ไทระไดข้จข้ทำงพวก
ทหทำรรนับจข้ทำงมทำครุมข้ กนัน พวกเขทำมทำจทำกเปอรรเซคีย (อธิหรต ทำนปนัจจรุบนัน) ซถึที่งอยถูทต ทำงตะวนันออกและลถูด
และพถูต (ลธิเบคียปนัจจรุบนัน) ซถึที่งอยถูทต ทำงตะวนันตก หนตวยทหทำรรนับจข้ทำงเหลตทำนคีรแขวนโลตจททำลองประดนับไวข้
บนกททำแพงนครนนัรนในรถูปแบบทคีที่งทำมสงตทำ ทนัรงหมดนคีรเพธิมที่ เขข้ทำกนับควทำมแจตมจรนัสของไทระ
11 ชาวอารววัดพรห้อมกวับทหารของเจห้าอยยยู่บนกนาแพงโดยรอบ ชาวกามวัดอยยใยู่ นหอคอยของ
เจห้า เขาแขวนโลยู่ไวห้ตามกนาแพงของเจห้าโดยรอบ เขากระทนาใหห้ความงามของเจห้าพรห้อมสรรพ หนตวย

ทหทำรรนับจข้ทำงประจททำภถูมภธิ ทำคเพธิมที่ เตธิมจทำกอทำรวนัดแหตงฟคีนเธิ ซคียพรข้อมกนับชทำวกทำมนัด (เหลตทำผถูข้กลข้ทำ) ผถูข้มคีชอสืที่
เสคียงแขวนโลตอนันมคีเอกลนักษณรของตนบนกททำแพงของไทระ ทนัรงหมดนคีรถถูกจนัดเรคียงในรถูปลนักษณรทคีที่นตทำ
ประทนับใจและโดดเดตนทคีที่สรุด ประเดห็นทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำไทระไมตเพคียงงดงทำมในทททำเลทคีที่ตรนังของ
มนันซถึงที่ อยถูตต ทำมแนวชทำยฝนัที่งทะเลและงทำมวธิจธิตรในกทำรกตอสรข้ทำงของมนันเทตทำนนัรน แตตมนนั ยนังหลตอเหลทำ
อยตทำงแทข้จรธิงในรถูปลนักษณรของมนันดข้วย นอกจทำกนคีรนครไทระยนังทรทำบดข้วยวตทำมนันงดงทำมและโดดเดตน
และภถูมธิใจในตนัวมนัน
อสค 27:12-13

ทารชสิชไปมาคห้าขายกวับเจห้าเพราะเจห้ามททรวัพยากรมากมายหลาย

ชนสิด เขาเอาเงสิน เหลห็ก ดทบปก และตะกวัวที่ มาแลกเปลทที่ยนกวับสสินคห้าของเจห้า ทททำเลทคีที่ตร นังแนตชนัดของททำรชธิ
ชไมตเปห็นทคีที่ทรทำบแมข้วทำต มนันอทำจเปห็นเมสืองทตทำแหตงหนถึงที่ บนทะเลเมดธิเตอรรเรเนคียนททำงตะวนันตกของไท
ระกห็ตทำม มนันอทำจใกลข้พอๆทคีจที่ ะเปห็นเกทำะไซปรนัสหรสือไกลพอทคีที่จะเปห็นสเปนกห็ไดข้ ประเดห็นกห็คสือวตทำ
ไทระมคีสทำยสนัมพนันธรททำงธรุรกธิจทคีที่จรธิงจนังกนับททำรชธิชโดยโลหะตตทำงๆถถูกซสืรอและขทำยในตลทำดสธินคข้ทำ
โภคภนัณฑรของไทระ ควทำมมนังที่ คนังที่ ไหลผตทำนและพอกพถูนในไทระ
13 เมดืองยาวาน ทยบวัลและเมเชค คห้าขายกวับเจห้า เขาแลกเปลทยที่ นคนและภาชนะทองสวัมฤทธสิธิ์
กวับสสินคห้าของเจห้า ยาวานเปห็นภถูมภธิ ทำคกรคีซ (นนันที่ คสือ ไอโอเนคีย) ทถูบนลและเมเชค เปห็นภถูมภธิ ทำคเหลตทำนนัรน
ของเอเชคียตะวนันตกเฉคียงใตข้ ททำงเหนสือของทะเลดททำซถึที่งทททำธรุรกธิจททำงทะเลในไทระ ภถูมภธิ ทำคเหลตทำนคีร
คอยปข้อนททำสสททำหรนับกทำรคข้ทำททำสรวมถถึงขข้ทำวของเครสือที่ งใชข้ตตทำงๆทคีที่ทททำจทำกทองสนัมฤทธธิธ กทำรคข้ทำทรุก
รถูปแบบไหลตผทำต นเขข้ทำไทระ
อสค 27:14-16

วงศร์วานโทการมาหร์เอามห้า มห้าศนกและลยู่อมาแลกกวับสสินคห้าของเจห้า

โทการมาหศ์ อทำจหมทำยถถึงทรุตงหญข้ทำกวข้ทำงใหญตของภถูมภธิ ทำคปนัจจรุบนนั ทคีที่เรคียกวตทำรนัสเซคีย พวกพตอคข้ทำจทำกทคีที่
นนันที่ คข้ทำขทำยพวกมข้ทำและลตอชนัรนดคีในและผตทำนตลทำดเหลตทำนนัรนของไทระ
15 ชาวเดดานทนาการคห้าขายกวับเจห้า เกาะตยู่างๆเปห็นอวันมากเปห็นตลาดประจนาของเจห้า เขานนา
งาชห้างและไมห้มะเกลดือมาเปห็นคยู่าของสสินคห้า งทำชข้ทำงและไมข้มะเกลสือถถูกคข้ทำขทำยในไทระจทำกเดดาน

ฝตทำยหลนังนคีรกตห็ รงกนับซทำอรุดธิอทำระเบคียในปนัจจรุบนนั หรสืออทำจเปห็นเมกกะ พวกพตอคข้ทำจทำกทคีที่นนันที่ เปห็นพวก
คข้ทำขทำยปกตธิในไทระ
16 เมดืองซทเรทยไปมาคห้าขายกวับเจห้าเพราะเจห้ามทสสินคห้าอปดม เขาเอามรกต ผห้าสทมยู่วง ผห้าปวัก ปยู่าน
เนดืนอละเอทยด หสินประการวังและโมรามาแลกกวับสสินน คห้าของเจห้า ซคีเรคียทคีที่อยถูใต กลข้เคคียงเปห็นคถูตคข้ทำรทำยใหญต
ในสธินคข้ทำมคีคตทำทรุกรถูปแบบ เชตน อนัญมณคีมรกต ผข้ทำยข้อมสคีมตวง ผข้ทำปนักเนสืรอดคี วนัสดรุผข้ทำปตทำนเนสืรอละเอคียด
รวมถถึงเครสือที่ งประดนับทคีที่เปห็นหธินปะกทำรนังและโมรทำ
อสค 27:17-19

ยยดาหร์และแผยู่นดสินอสิสราเอลกห็คห้าขายกวับเจห้า เขาเอาขห้าวสาลทเมดือ

งมสินนสิทและเมดืองปานาง นนนาผนนง นนนามวัน พสิมเสน มาแลกกวับสสินคห้าของเจห้า ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทคีที่
เปห็นคนตตทำงชทำตธิของโลกไมตเพคียงขทำยสธินคข้ทำของตนในไทระเทตทำนนัรน แตตคนอธิสรทำเอลสต วนใหญตกห็
ขทำยผลธิตภนัณฑรของตนทคีที่นนันที่ เชตนกนัน พวกเขทำขทำยขข้ทำวสทำลคีอยตทำงดคีจทำกมหินนหิท และปานาง พรข้อมกนับ
นทรทำผถึรง นทรทำมนันและผลธิตภนัณฑรยทำตตทำงๆ (นนันที่ คสือ พธิมเสน) ผลธิตภนัณฑรเกษตรของอธิสรทำเอลจถึงถถูกซสืรอขทำย
ในตลทำดสธินคข้ทำโภคภนัณฑรเหลตทำนนัรนของไทระ
18 ดามวัสกวัสไปมาคห้าขายกวับเจห้าเพราะเจห้ามทสสินคห้าอปดม เพราะทรวัพยากรมากมายหลาย
ชนสิดของเจห้า มทเหลห้าองปยู่นเฮลโบน และขนแกะขาว ผลธิตภนัณฑรตตทำงๆของดทำมนัสกนัสถถูกซสืรอขทำยในไท
ระโดยมคีกทำท ไรมทำก สธิที่งเหลตทำนคีรคอสื เหลข้ทำองรุตนอยตทำงดคีและผลธิตภนัณฑรขนแกะสคีขทำวตตทำงๆ
19 ดานและยาวานมาแลกกวับสสินคห้าของเจห้า เขาเอาเหลห็กหลยู่อ การบยร ตะไครห้มาแลกกวับ
สสินคห้าของเจห้า ดทำนทคีวที่ ทำต นคีรอทำจไมตใชตตระกถูลดทำนในอธิสรทำเอล แตตชสืที่อดาน มคีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ผถูข้
พธิพทำกษทำ’ ควทำมคธิดตรงนคีรอทำจหมทำยถถึงพวกผถูข้ออกกฎควบครุมกทำรพทำณธิชยรหรสือผถูข้ตรวจกทำรทคีที่
พยทำยทำมปข้องกนันมธิใหข้เกธิดกทำรฉข้อโกง พวกเขทำพรข้อมกนับพวกพตอคข้ทำแหตงยาวาน (ภถูมภธิ ทำคกรคีซ) ขทำย
ผลธิตภนัณฑรเหลห็กสททำเรห็จรถูปตตทำงๆในไทระจทำกคนซเซคีย (กทำรบถูร) และคาลามปุส (ตะไครข้) ซถึที่งเปห็น
ภถูมภธิ ทำคแหตงอทำระเบคีย

อสค 27:20-22

เมดืองเดดานคห้าขายกวับเจห้าในเรดืที่องเสดืนอผห้าอวันมทคยู่าสนาหรวับเหลยู่ารถรบ

เดดทำนตรงนคีรนตทำจะแตกตตทำงจทำกเดดทำนทคีที่ถถูกกลตทำวถถึงในขข้อ 15 พวกเขทำขทำยเสสืรอผข้ทำรทำคทำแพงและรถ
รบตตทำงๆในไทระ
21 เมดืองอาระเบทยและเจห้านายทวันงหลายของเมดืองเคดารร์ เปห็นพยู่อคห้าขาประจนาในเรดืที่องลยกแกะ
แกะผยห้ แพะ เขาไปมาคห้าขายกวับเจห้าในเรดืที่องเหลยู่านทน พวกพตอคข้ทำจทำกอทำระเบคียซถึที่งรวมถถึงเคดารศ์กขห็ ทำย
ปศรุสนัตวรในไทระซถึที่งรวมถถึงพวกลถูกแกะ แกะผถูข้และแพะ
22 พยู่อคห้าทวันงหลายของเมดืองเชบาและเมดืองราอามาหร์กห็คห้าขายกวับเจห้า เขาเอาเครดืที่องเทศชนสิด
ดทๆทวันงสสินนและเพชรพลอยทปกชนสิด และทองคนามาแลกสสินคห้ากวับเจห้า เชบาและราอามาหศ์อทำจเปห็น
ภถูมภธิ ทำคทคีอที่ ยถูใต นแหลมอทำระเบคียตอนใตข้ ทคีที่นนันที่ พวกพตอคข้ทำไดข้เครสือที่ งเทศตตทำงๆมทำจทำกตะวนันออกไกล
พรข้อมกนับอนัญมณคีมคีคตทำตตทำงๆและทองคททำ ทนัรงหมดนคีรถถูกแลกเปลคีที่ยนและขทำยในตลทำดเหลตทำนนัรนของไท
ระ
อสค 27:23-25

เมดืองฮาราน คานเนหร์และเอเดน พยู่อคห้าทวันงหลายของเมดืองเชบา อวัส

ชย ร และคสิลมาดกห็คห้าขายกวับเจห้า พวกพตอคข้ทำชทำวตะวนันออกคนอสืที่นๆถถูกกลตทำวถถึง โดยสต วนใหญตมทำจทำก
เมโสโปตทำเมคีย
24 เมดืองเหลยู่านทนทนาการคห้าขายกวับเจห้าในตลาดของเจห้าในเรดืที่องเครดืที่องแตยู่งกายอยยู่างดทวสิเศษ
เสดืนอสทฟห้าและเสดืนอปวัก และพรมทนาดห้วยดห้ายสทตยู่างๆมวัดไวห้แนยู่นดห้วยดห้ายฟวันที่ พตอคข้ทำชทำวตะวนันออกเหลตทำ
นคีรนททำเสสืรอผข้ทำชนัรนดคีทรุกรถูปแบบมในหคีบสวยงทำมตตทำงๆมทำยนังตลทำดเหลตทำนนัรนของไทระ
25 กนาปวัที่นทวันงหลายของเมดืองทารชสิชบรรทปกสสินคห้าของเจห้า ดวังนวันน เจห้าจนงบรสิบยรณร์และ
รปยู่งโรจนร์อยยู่างมากในทห้องทะเล คททำทคีที่แปลเปห็น บรรทปก (ชถูวรศ์) มคีควทำมหมทำยตรงตนัวทคีสที่ รุดวตทำ ‘ไป’
หรสือ ‘เดธินททำง’ ควทำมคธิดทคีที่นตทำเปห็นไปไดข้ทคีที่สรุดกห็คสือวตทำเรสือเหลตทำนนัรนของเมดธิเตอรรเรเนคียนมทำและไป
จทำกททำรชธิชโดยเตธิมสธินคข้ทำโภคภนัณฑรตตทำงๆอนันไมตรจถูข้ บของมนัน ควทำมมนังที่ คนังที่ ของไทระซถึที่งเหห็นไดข้ชนัด
ในตถึกสถูงๆ สถทำปนัตยกรรมงดงทำม และทททำเลทคีที่ตรนังอนันสวยงทำมของมนันทททำใหข้มนันเปห็นภทำพทคีที่รต รุงโรจนร

บนเกทำะของมนัน ซถึที่งอยถูนต อกชทำยฝนัที่งของเลบทำนอนไปนธิดเดคียว มนันเปห็นศถูนยรกลทำงแหตงกทำรคข้ทำของ
โลกสมนัยนนัรน ไมตมนคี ครใดในโลกสมนัยนนัรนมคีควทำมเปห็นสทำกลหรสือมนังที่ คนังที่ กวตทำไทระ
อสค 27:26-27

ฝทกรรเชทยงของเจห้านนาเจห้าออกไปททที่ในทะเลลนก ลมตะววันออกทนาใหห้

เจห้าอวับปางในทห้องทะเล อรุปไมยเกคีที่ยวกนับไทระวตทำเปห็นเรสือหรถูหรทำลททำหนถึที่งกลนับมทำแลข้ว ขณะทคีที่ไทระ
เคยเปห็นเหมสือนเรสือสททำรทำญมนังที่ คนังที่ ลททำใหญต ซถึที่งทททำมทำคข้ทำขทำยทนัวที่ โลกในสมนัยนนัรน ควทำมทรุกขรลททำบทำกกห็
กททำลนังกตอตนัวขถึรน พวกฝคีกรรเชคียงทคีที่ถถูกจข้ทำงมทำของเรสืองทำมลททำนนัรนกลทำยเปห็นคนทรยศ พวกเขทำพทำเรสือ
ใหญตแหตงไทระออกไปในนทรทำลถึกและลมตะวนันออกทคีที่พนัดรรุนแรงทททำใหข้เรสือนนัรนแตกในทะเลคลนังที่
อรุปไมยนคีรยอต มหมทำยถถึงกทำรพธิพทำกษทำตตทำงๆทคีที่จะเกธิดแกตไทระ ลมตะวนันออกอทำจหมทำยถถึงกทำร
พธิพทำกษทำเบสืรองตข้นทคีที่ถถูกนททำมทำตตอสถูข้ไทระโดยบทำบธิโลน – ออกมทำจทำกทธิศตะวนันออก
27 ทรวัพยร์สนสิ ของเจห้า ของขายของเจห้า สสินคห้าของเจห้า ลยกเรดือของเจห้า และตห้นหนของเจห้า
ชยู่างไมห้ประจนาของเจห้า ผยห้คาห้ สสินคห้าของเจห้า นวักรบทวันงสสินนของเจห้าผยห้อยยยู่ในเจห้าพรห้อมกวับพรรคพวกทวันง
สสินน ของเจห้าททที่อยยยู่ทยู่ามกลางเจห้า จะจมลงในทห้องทะเลในววันลยู่มจมของเจห้า ควทำมมนังที่ คนังที่ ทนัรงสธิรน กทำร
พทำณธิชยร และเหลตทำชตทำงฝคีมสือทคีที่ถถูกนททำเขข้ทำมทำในไทระกททำลนังจะถถูกทธิรงลงไปในทะเล ไทระกททำลนังจะถถูก
ทททำลทำยแลข้ว
อสค 27:28-32

แผยู่นดสินจะสวัที่นสะทห้านเมดืที่อไดห้ยสินเสทยงโวยวายของตห้นหนของเจห้า

ชทำนเมสืองทคีที่อยถูใต กลข้เคคียงของไทระจะสนันที่ สะเทสือนเมสืที่อไดข้ยธินพวกผถูข้มคีอททำนทำจของมนันรข้องเสคียงดนังดข้วย
ควทำมกลนัว
29 บรรดาผยห้ททที่ถดือกรรเชทยง พวกลยกเรดือและบรรดาตห้นหนแหยู่งทะเลจะลงมาจากเรดือของ
เขา มายดืนอยยบยู่ นฝวัที่ง เหลตทำ ‘ลถูกเรสือ’ ของเรสืองทำมลททำนนัรน พวกพตอคข้ทำทคีที่เปห็นผถูข้อทำศนัยและคนเหลตทำนนัรนทคีที่
ทททำใหข้นครนนัรนมนังที่ มคีกทำท ลนังจะถถูกพนัดเกยฝนัที่งจทำกกทำรอนัปปทำงของเรสือแหตงไทระนนัรน
30 และจะพสิลาปรนที่าไหห้เพราะเจห้า และจะรห้องไหห้หนวักหนา เขาจะเหวทที่ยงฝปยู่นขนนนศทรษะของ
เขา และจะกลสินงเกลดือกอยยยู่ททที่กองขทนเถห้า ควทำมมนังที่ คนังที่ ของไทระไดข้ถถูกทททำลทำยเสคียแลข้วและบรรดทำนนัก

ธรุรกธิจของมนันทคีที่สถูญเสคียทรุกสธิที่งจะครทที่ทำครวญเรสือที่ งควทำมสถูญเสคียตตทำงๆของตนในธรรมเนคียมปฏธิบนัตธิอนัน
เปห็นแบบฉบนับของชทำวตะวนันออกกลทำง
31 เขาจะโกนผมเพราะเจห้าและเอาผห้ากระสอบคาดเอวไวห้ เขาจะรห้องไหห้เพราะเจห้าดห้วย
จสิตใจอวันขมขดืที่นกวับไวห้ทกป ขร์หนวัก เมสือที่ พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำไทระ เหลตทำนนักลงทรุนและนทำยธนทำคทำร
ของมนัน พรข้อมกนับคนเหลตทำนนัรนทคีไที่ ดข้กทำท ไรงทำมเหลสือเกธินจะไวข้ทรุกขรอยตทำงเปธิดเผย ศถูนยรกลทำงแหตงกทำร
คข้ทำของโลกซถึที่งงดงทำมและรรุตงโรจนรของพวกเขทำถถูกทททำลทำยเสคียแลข้ว
32 ในการพสิลาปรนที่าไหห้นวันน เขาจะเปลยู่งเสทยงบทครนที่าครวญเพดืที่อเจห้าและไดห้รห้องทปกขร์เพดืที่อเจห้าวยู่า
`มทเมดืองใดหรดือททที่ถยกทนาลายเหมดือนเมดืองไทระ ในทยู่ามกลางทะเล ในลนักษณะทคีที่คลข้ทำยกนันอยตทำงมทำก
กนับกทำรครทที่ทำครวญของวธิวรณร 18:15-19 เหลตทำนนักธรุรกธิจของไทระครทที่ทำครวญควทำมพธินทำศแหตงธรุรกธิจ
ตตทำงๆของพวกเขทำ ไทระแหตงเอเสเคคียล 27 สะทข้อนถถึงระบบพทำณธิชยรโลกในสมนัยของเอเสเคคียล
ระบบพทำณธิชยรของวธิวรณร 18 สะทข้อนถถึงระบบโลกของยรุคเจห็ดปคีนร นัน ทนัรงคถูตมคีรทำกเหงข้ทำของพวกมนันใน
บทำบธิโลนและมนันไมตใชตเหตรุบนังเอธิญทคีรที่ ถูปแบบสรุดทข้ทำยของระบบโลกถถูกพรรณนทำวตทำเปห็นบทำบธิโลน
ซถึที่งถถูกทททำลทำย
อสค 27:33-36

เมดืที่อสสินคห้าของเจห้ามาจากทะเลกห็กระทนาใหห้ชนชาตสิทวันงหลายเปห็นอวัน

มากพอใจ เจห้าไดห้กระทนาใหห้บรรดากษวัตรสิยแร์ หยู่งโลกมวัที่งควัที่ง ดห้วยสมบวัตสิและสสินคห้าอวันอปดมของเจห้า ไท
ระในสมนัยของมนันปรนนธิบนัตธิประชทำชนของโลก มนันคสือศถูนยรกลทำงกทำรคข้ทำของโลกซถึที่งบรรดทำผถูข้มคี
อททำนทำจถถูกทททำใหข้มนังที่ มคีขร นถึ โดยมนัน
34 ในเมดืที่อเจห้าอวับปางเสทยดห้วยทะเลในหห้วงนนนาลนก สสินคห้าของเจห้าและพรรคพวกทวันงหลายของ
เจห้าจะไดห้จมลงพรห้อมกวับเจห้า ควทำมพธินทำศของไทระถถูกบอกลตวงหนข้ทำแลข้ว ดรุจเรสือลททำหนถึที่งทคีอที่ นัปปทำง
ในทะเล ไทระ ควทำมมนังที่ คนังที่ ของเธอและชสืที่อเสคียงของเธอกห็จะถถูกทททำลทำยเชตนกนัน
35 พวกชาวเกาะตยู่างๆทวันงสสินนจะตกตะลนงเพราะเจห้า กษวัตรสิยทร์ วันงหลายของพวกเขาจะเกรง
กลวัวยสิงที่ นวัก สทพระพวักตรร์ของพระองคร์กห็ดยวสิตกกวังวล เหลตทำประชทำกรของประชทำชทำตธิตตทำงๆทคีที่มขคี นทำด

เลห็กกวตทำจะตกตะลถึงเพรทำะสธิที่งทคีที่เกธิดขถึรนกนับนครสททำคนัญนคีรของโลก ระบบโลกกห็จะตกตะลถึงในวนัน
ทข้ทำยๆของยรุคเจห็ดปคีเชตนกนันเมสือที่ ระบบโลกถถูกทททำลทำยครนัรงเดคียวจบ
36 พยู่อคห้าทยู่ามกลางชนชาตสิทวันงหลายจะเยห้ยหยวันเจห้า เจห้าจะเปห็นสสิที่งททที่นยู่าหวาดผวา และจะไมยู่
ดนารงอยยยู่อทกตยู่อไปเปห็นนสิตยร์ '" เหลตทำนนักธรุรกธิจของโลกจะเยข้ยหยนัน (นนันที่ คสือ ผธิวปทำกดข้วยควทำมอนัศจรรยร
ใจ) เพรทำะควทำมพธินทำศของไทระ พวกเขทำจะกลทำยเปห็นตนัวอยตทำงหนถึงที่ ของกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ
ซถึที่งสอนเรสือที่ งควทำมหวทำดผวทำ (นนันที่ คสือ ควทำมเกรงกลนัว) องครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำ ไทระจะเปห็นสนัญลนักษณรทคีที่
แสดงถถึงควทำมพธินทำศในอนทำคตของระบบโลกในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวทำหร เหมสือนกนับทคีที่ไทระจะ
ไมตเปห็นอธิทธธิพลของโลกอคีกเลยหลนังจทำกทคีที่อเลห็กซทำนเดอรรมหทำรทำชจนัดกทำรมนันเสรห็จสธิร นแลข้ว ระบบ
โลกของวธิวรณร 18 กห็จะถถูกกททำจนัดครนัรงเดคียวจบเชตนกนัน
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 28: สามหนวขต้อถถูกกลล่าวถนงในบทนคีนั้: (1) การพหิพากษากษนตรหิยศ์แหล่ง
ไทระในขต้อ 1-19; (2) การพหิพากษาไซดอนในขต้อ 20-24 และ (3) การรวบรวมอหิสราเอลกลนบมา
อคีกครนงนั้ ในขต้อ 25-26
อสค 28:1-2

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าอทกวยู่า อคีกครนัรงทคีที่เอเสเคคี

ยลรนับรองวตทำขข้อควทำมของเขทำไดข้รนับกทำรดลใจ
2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงกลยู่าวแกยู่เจห้าเมดืองไทระวยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า
เพราะใจของเจห้าผยองขนนนและเจห้าไดห้กลยู่าววยู่า `ขห้าเปห็นพระเจห้า ขห้านวัที่งอยยใยู่ นททที่นวัที่งแหยู่งพระเจห้าในทห้อง
ทะเล' แตยู่เจห้าเปห็นเพทยงมนปษยร์ มสิใชยู่พระเจห้า แมห้เจห้าจะยนดถดือใจของเจห้าวยู่าเปห็นใจของพระเจห้า
หนัวขข้อหลนักตรงนคีรคสือ 'เจข้ทำนทำย' หรสือกษนัตรธิยรแหตงไทระ แมข้คททำพยทำกรณรนร คีกลตทำวถถึงบรุคคลเชตน
นนัรนจรธิงๆ บรธิบทกห็กลตทำวชนัดเจนวตทำใครบทำงคนทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำชทำยผถูข้ชนัวที่ รข้ทำยคนนคีรถถูกกลตทำวถถึง กษนัตรธิยร
แหตงไทระทคีที่ครองรทำชยรอยถูต ณ เวลทำของคททำพยทำกรณรนร คีนตทำจะเปห็นเอธบทำอนัล (หรสืออธิโธบทำลรุส) โดย
บอกเปห็นนนัยถถึงควทำมเกคีที่ยวขข้องอยตทำงใกลข้ชธิดของเขทำกนับพระบทำอนัล เทพเจข้ทำสถูงสรุดของคนฟคีนเธิ ซคีย

อยตทำงไรกห็ตทำม มคีภทำพเหมสือนหนถึที่งทคีที่ชนัดเจนของซทำตทำน ซถึงที่ ถถูกแสดงเปห็นบรุคคลในเอธบทำอนัล บทำงคน
พธิจทำรณทำวตทำคททำพรรณนทำนคีรกลตทำวถถึงปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตร
โปรดสนังเกตกทำรทททำตทำมอททำเภอใจและควทำมเยตอหยธิงที่ ของผถูข้ปกครองชนัวที่ ผถูข้นร คี ใจของเขทำผยอง
ขถึรน เขทำประกทำศตนัววตทำเปห็นพระเจข้ทำและอข้ทำงวตทำนนังที่ อยถูใต นทคีที่นงนัที่ (นนันที่ คสือ สธิทธธิอททำนทำจ) ของพระเจข้ทำ
โปรดสนังเกตควทำมเหมสือนกนันกนับอธิสยทำหร 14:13-14 ซถึที่งเปห็นคททำบรรยทำยหนถึงที่ ทคีที่ชนัดเจนเกคีที่ยวกนับลถูซธิ
เฟอรรและควทำมลตมจมของมนัน แมข้เขทำมคีควทำมเหมสือนกนันหลทำยอยตทำงกนับซทำตทำน พระเจข้ทำกห็ทรงเตสือน
ใจผถูข้ปกครองทคีที่จองหองผถูข้นร คีวทำต เขทำเปห็นแคตมนรุษยรคนหนถึที่งแมข้เขทำยถึดถสือใจของเขทำวตทำเปห็นพระเจข้ทำกห็ตทำม
คททำพยทำกรณรนร คีกลตทำวถถึงผถูข้ปกครองทคีชที่ นัวที่ รข้ทำยคนหนถึงที่ โดยมคีกทำรบอกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถถึงควทำมคธิด
ของซทำตทำน
อสค 28:3-5

ดยเถสิด เจห้าฉลาดกวยู่าดาเนทยลจรสิง ไมยู่มทความลวับอวันใดททที่ซยู่อนใหห้พนห้

เจห้าไดห้ เอธบทำอนัลคหิดวล่าตนัวเองมคีปนัญญทำมทำกกวตทำดทำเนคียลและคธิดวตทำไมตมคีควทำมลนับใดถถูกปธิดซตอนจทำก
เขทำไดข้ (สธิที่งทคีที่นตทำสนใจกห็คอสื วตทำ กษนัตรธิยรแหตงไทระผถูข้นร คีเคยไดข้ยธินเกคีที่ยวกนับดทำเนคียล ปตทำนนคีรเขทำไดข้ขร นถึ รนับ
ตททำแหนตงสถูงๆในบทำบธิโลนแลข้ว ดถู ดทำเนคียล 2:48) บนระดนับทคีที่กวข้ทำงกวตทำ อรุปไมยเกคีที่ยวกนับซทำตทำนทคีที่คธิด
วตทำตนัวเองมคีปนัญญทำมทำกกวตทำดทำเนคียลกห็ปรทำกฏชนัดเจน มนันคสือ 'จอมยโส' ผถูข้แรกนนัรน - ควทำมเยตอหยธิงที่ ทคีที่
ถถูกแสดงเปห็นบรุคคล
4 เจห้าหาทรวัพยร์สมบวัตสิมาสนาหรวับตนโดยสตสิปวัญญาและความเขห้าใจของเจห้า และไดห้รวบรวม
ทองคนาและเงสินมาไวห้ในคลวังของเจห้า โดยใชข้เลตหรเหลคีที่ยมตตทำงๆ เอธบทำอนัลไดข้กลทำยเปห็นคนมนังที่ มคี เมสือที่
ควทำมมนังที่ คนังที่ มหทำศทำลไหลผตทำนเขข้ทำในไทระในกทำรพทำณธิชยรอนันอรุดมของมนัน เหห็นไดข้ชนัดวตทำเอธบทำอนัล
ไดข้ออกกฎดข้ทำนภทำษคี คตทำธรรมเนคียม หรสือเงธินสธินบนตตทำงๆซถึงที่ ทททำใหข้เขทำรทที่ทำรวยและมคีอททำนทำจมทำก เชตน
เดคียวกนันพญทำมทำรกห็มคีอททำนทำจมทำกและสทำมทำรถเขข้ทำถถึงควทำมมนังที่ คนังที่ ของแผตนดธินโลก
5 ดห้วยสตสิปวัญญายสิงที่ ใหญยู่ในการคห้าของเจห้า เจห้าไดห้ทวททรวัพยร์สมบวัตสิของเจห้าขนนน และจสิตใจ
ของเจห้ากห็ผยองขนนนในทรวัพยร์สมบวัตสิของเจห้า กษนัตรธิยรแหตงไทระ (นนันที่ คสือ เอธบทำอนัล) โดยขข้อตกลงททำง

ธรุรกธิจอนันมคีเลตหรเหลคีที่ยมไดข้กลทำยเปห็นคนมนังที่ มคีแลข้ว ดข้วยเหตรุนร คีเขทำจถึงผยองขถึรนดข้วยควทำมเยตอหยธิงที่
ประวนัตธิโดยยตอของซทำตทำนจถึงปรทำกฏอคีกครนัรง
อสค 28:6-8

เพราะฉะนวันน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เพราะเจห้า

ยนดถดือใจของเจห้าวยู่าเปห็นใจของพระเจห้า เอธบทำอนัลไดข้ยกตนัวเองขถึรนจนคธิดวตทำเขทำอยถูรต ะดนับเดคียวกนับ
พระเจข้ทำผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ พระเจข้ทำทรงมคีขข้อควทำมหนถึงที่ สททำหรนับกษนัตรธิยรผถูข้หลงตนัวเองคนนคีรซถึที่งเปห็น
แบบทคีที่แสดงถถึงซทำตทำน ดถู อธิสยทำหร 14:13-14 อคีกครนัรง
7 เพราะฉะนวันน ดยเถสิด เราจะนนาคนตยู่างดห้าวมาสยห้เจห้า เปห็นชนชาตสิททที่ทารปณในบรรดา
ประชาชาตสิ เขาทวันงหลายจะชวักดาบออกตยู่อสยกห้ วับความงามแหยู่งสตสิปวัญญาของเจห้า และเขาจะกระทนา
ใหห้ความฉลาดปราดเปรดืที่องของเจห้าเปห็นมลทสิน เพรทำะพระเจข้ทำไดข้ทรงใชข้บทำบธิโลนและเหลตทำ
พนันธมธิตรของมนันเพสืที่อพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิอสืที่นๆของภถูมภธิ ทำคนนัรนแลข้ว ไทระกห็จะเผชธิญพระพธิโรธ
ของพระเจข้ทำเชตนเดคียวกนันโดยนทรทำมสือของกองทนัพบทำบธิโลน (และตตอมทำโดยกองทนัพของอเลห็กซทำนเด
อรรมหทำรทำช) บทำบธิโลนทททำลทำยไทระซถึที่งสรุดทข้ทำยแลข้วกห็สรข้ทำงตนัวมนันเองขถึรนใหมตเพคียงเพสือที่ ทคีที่จะถถูก
ทททำลทำยจนรทำบคทำบโดยอเลห็กซทำนเดอรร
8 เขาทวันงหลายจะดวันเจห้าลงไปททที่ในปากแดนคนตาย และเจห้าจะตายอยยู่างคนททที่ถยกฆยู่าในทห้อง
ทะเล กษนัตรธิยรผถูข้จองหองและหยธิงที่ ยโสแหตงไทระผถูข้นร คีจะถถูกนททำลงไปสถูตหลรุมแหตงควทำมพธินทำศนนัรน (นนันที่
คสือ หลรุมศพ) เขทำจะถถูกทธิรงใหข้จมลงในทะเล เชตนเดคียวกนัน สนักวนันหนถึที่งซทำตทำนกห็จะถถูกโยนลงไปใน
หลรุมไมตมคีกนข้ นนัรน ดถู วธิวรณร 17:8 และ 20:10 ควทำมคธิดตรงนคีรสอดคลข้องอยตทำงใกลข้ชธิดกนับของอธิสยทำหร
14:15
อสค 28:9-10

เจห้ายวังจะกลยู่าวอทกหรดือ วยู่า `ขห้าเปห็นพระเจห้า' ตยู่อหนห้าคนททที่ฆยู่าเจห้า ถนง

เจห้าเปห็นเพทยงมนปษยร์ มสิใชยู่พระเจห้า อยยใยู่ นมดือของคนททที่ฆยู่าเจห้า เมสือที่ เผชธิญหนข้ทำกนับควทำมตทำยโดยนทรทำมสือ
ของเหลตทำเพชฌฆทำตของบทำบธิโลน กษนัตรธิยรผถูข้จองหองแหตงไทระจะยนังอข้ทำงวตทำเปห็นพระเจข้ทำอยถูไต หม เขทำ
จะเผชธิญกนับสภทำวะทคีที่ตข้องตทำยของเขทำเมสืที่อเขทำถถูกฆตทำ

10 เจห้าจะตายอยยู่างคนททที่มสิไดห้เขห้าสป หนวัตตาย โดยมดือของคนตยู่างดห้าว เพราะเราไดห้ลวัที่นวาจา
แลห้ว องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าไดห้ตรวัส " กษนัตรธิยรแหตงไทระจะตทำยในกทำรเสคียชคีวธิตอนันนตทำอนัปยศอดสถู
นนันที่ คสือ กทำรเสคียชคีวตธิ ของคนตตทำงชทำตธิธรรมดทำๆคนหนถึที่ง จะไมตมคีกทำรแสดงควทำมเคทำรพหรสือควทำม
เมตตทำแกตเขทำในควทำมตทำยเลย เขทำจะตทำยในควทำมมรณทำของคนชนัรนตทที่ทำ ภทำพเหมสือนกนับซทำตทำน (หรสือ
ปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตร) ปรทำกฏชนัดเจนในอธิสยทำหร 14:16
อสค 28:11-12

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าวยู่า เนสืรอหทำอคีกตอนถถูก

ประกทำศโดยหมทำยเหตรุแหลตงทคีมที่ ทำของมนันจทำกพระเจข้ทำ
12 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงเปลยู่งเสทยงบทครนที่าครวญเพดืที่อกษวัตรสิยร์เมดืองไทระ และจงกลยู่าว
แกยู่ทยู่านวยู่า องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เจห้าเปห็นตราแหยู่งความสมบยรณร์แบบ เตห็มดห้วยสตสิ
ปวัญญา และมทความงามอยยู่างพรห้อมสรรพ ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรถถูกสนังที่ โดยพระเจข้ทำใหข้เปลตงเสคียงเพลง
สวดงทำนศพ โดยสรรุปยตอเกคีที่ยวกนับกทำรขถึรนเรสืองอททำนทำจและควทำมตกตทที่ทำของกษนัตรธิยแร หตงไทระ (ในขข้อ
2 เจข้ทำนทำยแหตงไทระถถูกพรรณนทำถถึง เทตทำทคีที่เปห็นไปไดข้ กษนัตรธิยรแหตงไทระและเจข้ทำนทำยแหตงไทระเปห็น
บรุคคลคนเดคียวกนัน) ดข้วยกทำรประชดประชนันแบบเปห็นนนัย กษนัตรธิยรแหตงไทระถถูกพรรณนทำวตทำเปห็น
ควทำมสมบถูรณรแบบของสตธิปนัญญทำและควทำมงทำม เอธบทำอนัลกษนัตรธิยรแหตงไทระหลงตนัวเองในกทำรคธิด
เองวตทำตนมคีสตธิปนัญญทำและควทำมงทำมฝตทำยรต ทำงกทำย ซทำตทำนกห็เปห็นเชตนนนัรนดข้วย นนันที่ คสือ ผถูข้สตองแสงและ
หลงตนัวเอง (ลถูซธิเฟอรรจรธิงๆแลข้วหมทำยควทำมวตทำ 'ผถูข้สตองแสง')
อสค 28:13-15

เจห้าเคยอยยยู่ในเอเดน พระอปทยานของพระเจห้า เพชรพลอยทปกอยยู่าง

เปห็นเสดืนอของเจห้า คดือทวับทสิม บปษราควัม เพชร พลอยเขทยว พลอยสทนนาขห้าว และหยก ไพทยรยร์ มรกต
พลอยสทแดงเขห้มและทองคนา ความเชทที่ยวชาญแหยู่งรนามะนาและปทที่ของเจห้าไดห้จวัดเตรทยมไวห้ในววันททที่
สรห้างเจห้าขนนนมา
ควทำมคธิดสองสทำยวธิงที่ ตคีคตถูกนนั ตลอดเนสืรอหทำตอนนคีร กษนัตรธิยรแหตงไทระ (เอธบทำอนัล) ไดข้หลอกตนัว
เองใหข้คธิดวตทำตนเคยอยถูใต นเอเดนในฐทำนะเครถูบตนหนถึงที่ และสมบถูรณรแบบ อยตทำงไรกห็ตทำม เหห็นไดข้ชนัด
วตทำผถูข้หนถึที่งทคีที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำกษนัตรธิยรแหตงไทระผถูข้นร คีหลบอยถูใต นเงทำมสืด หนถึที่งในคททำพรรณนทำเหลตทำนนัรนทคีที่

ชนัดเจนทคีที่สรุดเกคีที่ยวกนับซทำตทำนกตอนกทำรตกตทที่ทำของมนันถถูกพบตรงนคีร แนตทคีเดคียว นอกจทำกอทำดนัม เอวทำ
และพระเจข้ทำแลข้ว อคีกผถูข้เดคียวทคีที่อยถูดต วข้ ยตอนนนัรนในสวนแหตงเอเดนซถึที่งมคีบนนั ทถึกใดๆเกคีที่ยวกนับมนันคสือ
ซทำตทำนในรต ทำงของงถูนร นนั
เหห็นไดข้ชนัดวตทำกตอนกทำรตกตทที่ทำของมนัน ลถูซธิเฟอรรเคยถถูกประดนับประดทำดข้วยเพชรพลอยทคีพที่ อดคี
กนับตททำแหนตงสถูงสรุดของทถูตสวรรครเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำ มนันโอข้อวดอยตทำงตรงๆในเครสือที่ งรทำช
กกรุธภนัณฑรทคีที่ถถูกแตตงตนัรงเองของมนัน เพชรพลอยอนันมนังที่ คนังที่ ทรุกรถูปแบบเปห็นชรุดของมนัน (และเอธบทำอนัล
กห็โอข้อวดเชตนนคีรอยตทำงชนัดเจนเชตนกนัน) เมสือที่ ลถูซธิเฟอรรถถูกเลสืที่อนตททำแหนตงขถึรนไปสถูตยศสถูงของมนัน เครสือที่ ง
ดนตรคีออเคสตรข้ทำชนัรนดคีทคีที่สรุด (นนันที่ คสือ รททำมะนทำและปคีที่) กห็เลตนประโคมใหข้มนนั (ในลนักษณะเดคียวกนัน
เอธบทำอนัลกห็ถถูกเปธิดตนัวเชตนนนัรน)
14 เจห้าเปห็นเครย บผยห้พสิทวักษร์ททที่ไดห้เจสิมตวันงไวห้ เราไดห้ตวันงเจห้าไวห้ เจห้าเคยอยยบยู่ นภยเขาบรสิสปทธสิธิ์แหยู่ง
พระเจห้า และเจห้าเคยเดสินอยยยู่ทยู่ามกลางศสิลาเพลสิง ดถูเหมสือนวตทำลถูซธิเฟอรรเคยเปห็นเครถูบทคีที่ถถูกเจธิม – ทถูต
สวรรครตททำแหนตงสถูงทคีที่สรุดของพระเจข้ทำ ซถึงที่ ถถูกแตตงตนัรงใหข้รนับตททำแหนตงนนัรนโดยพระเจข้ทำเอง มนันไดข้รนับ
มอบหมทำยใหข้กทำงปคีกของมนันเหนสือพระทคีที่นนังที่ ของพระเจข้ทำดนังทคีที่ถถูกพรรณนทำเชธิงเปรคียบเทคียบในเครถูบ
เหลตทำนนัรนของพลนับพลทำ ดถู อพยพ 25:20
อยตทำงไรกห็ตทำม ลถูซธิเฟอรรกเห็ ปห็นเครถูบตนหนถึงที่ ทคีที่พระวธิหทำรแทข้จรธิงของพระเจข้ทำในสวรรครเหนสือ
พระทคีที่นงนัที่ ของจรธิงนนัรนของพระเจข้ทำ มนันสทำมทำรถเขข้ทำถถึงภถูเขทำของพระเจข้ทำ ยอดบนสรุดของสวรรคร
พระทคีที่นงนัที่ ของพระเจข้ทำ มนันเคยเดธินบนทะเลแกข้วปนดข้วยไฟนนัรน (นนันที่ คสือ ทตทำมกลทำงศธิลทำเพลธิง) ดถู
วธิวรณร 15:2 กลตทำวโดยสรรุป คททำบรรยทำยขข้ทำงบนพรรณนทำวตทำลถูซธิเฟอรรเคยสทำมทำรถเขข้ทำถถึงระดนับสถูงสรุด
ของสวรรคร จนถถึงบรธิเวณพระทคีที่นนังที่ ของพระเจข้ทำเองเลย มนันเคยเปห็นหนถึที่งในเหลตทำทถูตสวรรครสถูงสรุด
โดยเปห็นหนถึที่งในสทำมองครนร นันทคีที่ถถูกเอตยชสืที่อในพระคนัมภคีรร
15 เจห้ากห็ปราศจากตนาหนสิในวสิธทการทวันงหลายของเจห้า ตวันงแตยู่ววันททที่เจห้าไดห้ถยกสรห้างขนนนมาจนพบ
ความชวัที่วชห้าในตวัวเจห้า นตทำจะเหห็นชนัดเจนแลข้ววตทำบรุคคลทคีถที่ ถูกพรรณนทำถถึงนคีรเปห็นมทำกกวตทำแคตมนรุษยรคน
หนถึที่ง ลถูซธิเฟอรรสมบถูรณรแบบในกทำรถถูกสรข้ทำงของมนัน คททำทคีที่แปลเปห็น สมบยรณร์แบบ (ทามหิยศ์ม) บตอย

ครนัรงถถูกแปลเปห็น 'ปรทำศจทำกตททำหนธิ' มคีแตตบรรดทำสธิที่งทรงสรข้ทำงทคีที่ถถูกสรข้ทำงขถึรนกตอนกทำรลข้มลงนนัรนทคีที่
ปรทำศจทำกบทำปเชตนนนัรน เหห็นไดข้ชดนั วตทำนคีที่เปห็นคททำบรรยทำยเกคีที่ยวกนับลถูซธิเฟอรรกตอนกทำรตกตทที่ทำของมนัน
กระนนัรนควทำมบทำปกห็ถถูกพบในตนัวมนัน ควทำมงทำม สตธิปนัญญทำและตททำแหนตงสถูงของมนันทททำใหข้มนันยธิงที่
ผยองและมนันซถึงที่ ผยองขถึรนดข้วยควทำมเยตอหยธิงที่ จถึงลข้มลงฝตทำยวธิญญทำณ ควทำมบทำปแรกนนัรนคสือควทำมบทำป
ทคีที่เปห็นควทำมเยตอหยธิงที่
อสค 28:16-17

ในความอปดมสมบยรณร์แหยู่งการคห้าของเจห้านวันน เจห้ากห็เตห็มดห้วยการ

ทารปณ เจห้ากระทนาบาป ดวังนวันน โอ เครย บผยห้พสิทวักษร์เออ๋ย เราจะขวับเจห้าออกไปจากภยเขาแหยู่งพระเจห้าดปจ
สสิที่งมลทสิน และเราจะกนาจวัดเจห้าเสทยจากทยู่ามกลางศสิลาเพลสิง
ควทำมคธิดตรงนคีรเรธิที่มลงมทำยนังกษนัตรธิยรไทระทคีที่อยถูบต นโลกอคีกครนัรงแมข้รตองรอยตตทำงๆแหตงสวรรคร
ยนังปรทำกฏชนัดเจนอยถูเต หมสือนเดธิมกห็ตทำม เพรทำะขข้อตกลงททำงธรุรกธิจมทำกมทำยมหทำศทำลทคีที่เกธิดขถึรนในไทระ
เอธบทำอนัลจถึงไมตเพคียงกลทำยเปห็นคนรทที่ทำรวยและเยตอหยธิงที่ เทตทำนนัรน แตตยนังททำรรุณในกทำรขถูดรคีดเอทำเงธิน
สธินบนของตนดข้วย
เหห็นไดข้ชนัดวตทำมคีกทำรอข้ทำงอธิงเชธิงเปรคียบเทคียบถถึงกทำรบคีบบนังคนับของลถูซธิเฟอรรในสวรรครเพสือที่
รวบรวมสมรุนทตทำมกลทำงทถูตสวรรครองครอนสืที่ ๆเพสือที่ กบฏตตอพระเจข้ทำ ลถูซธิเฟอรรจงถึ ถถูกขนับออกจทำกสวรรคร
โดยรอคอยวนันแหตงควทำมพธินทำศของมนัน เรทำรถูเข้ มสืที่อมองยข้อนกลนับไปวตทำพระเจข้ทำในสตธิปนัญญทำของ
พระองครไดข้ทรงอนรุญทำตใหข้ซทำตทำนปฏธิบนัตธิงทำนบนแผตนดธินโลกในระหวตทำงนคีร อยตทำงไรกห็ตทำม วนันนนัรน
จะมทำแนตเมสือที่ มนันผถูข้ซถึที่งเคยเปห็นเครถูบตนหนถึที่งของพระเจข้ทำจะตข้องไปอยถูใต นบถึงไฟนนัรนตลอดกทำล มนันถถูก
ขนับออกจทำกพระทคีที่นนังที่ ของพระเจข้ทำนทำนมทำแลข้ว – ทะเลแกข้วปนไฟนนัรน (นนันที่ คสือ ทตทำมกลทำงศธิลทำเพลธิง
เหลตทำนนัรน)
17 จสิตใจของเจห้าผยองขนนนเพราะความงามของเจห้า เจห้ากระทนาใหห้สตสิปวัญญาของเจห้า
เสดืที่อมทรามลง เพราะเหห็นแกยู่ความงามของเจห้า เราจะเหวทที่ยงเจห้าลงททที่ดสิน เราจะตทแผยู่เจห้าตยู่อหนห้า
กษวัตรสิยทร์ วันงหลาย เพดืที่อตาของทยู่านทวันงหลายเหลยู่านวันนจะเพลสินอยยยู่ททที่เจห้า อคีกครนัรงทคีที่ควทำมเยตอหยธิงที่ และ
กทำรหลงตนัวเองของลถูซธิเฟอรรถถูกหมทำยเหตรุไวข้ อรุปนธิสนัยของมนันถถูกทททำใหข้เสสืที่อมทรทำมโดยควทำมเยตอ

หยธิงที่ นนัรน แมข้ถสือวตทำตนัวมนันเองมคีปนัญญทำเพรทำะบรรดทำศนักดธิธอนันสถูงของมนัน จรธิงๆแลข้วมนันกห็ไดข้รตวงลงฝตทำย
วธิญญทำณเขข้ทำไปในควทำมบทำปแหตงควทำมเยตอหยธิงที่ แลข้ว พระเจข้ทำจถึงทรงปฏธิญทำณวตทำจะเหวคีที่ยงมนันลงสถูต
พสืรนดธิน (นนันที่ คสือ แผตนดธินโลก) สรุดทข้ทำยแลข้วมนันจะรต วมวงกนับเหลตทำกษนัตรธิยรผถูข้ปรทำศจทำกพระเจข้ทำในนรก
และพวกเขทำจะมองดถูมนันดข้วยควทำมตกตะลถึง ดถู อธิสยทำหร 14:15-17 อคีกครนัรง มคีกทำรอข้ทำงอธิงตรงนคีรถถึงเอธ
บทำอนัลและจรุดจบทคีที่จะมทำของเขทำดข้วย
อสค 28:18-19

เจห้ากระทนาใหห้สถานบรสิสปทธสิธิ์ของเจห้าเปห็นมลทสิน โดยความชวัที่วชห้าเปห็น

อวันมากของเจห้า ในการคห้าอวันชวัที่วชห้าของเจห้า เหตปฉะนวันน เราจะนนาไฟออกมาจากทยู่ามกลางเจห้า ไฟจะ
เผาผลาญเจห้า เราจะกระทนาใหห้เจห้าเปห็นเถห้าถยู่านไปบนแผยู่นดสินโลกทยู่ามกลางสายตาของคนทวันงปวงททที่
มองดยเจห้าอยยยู่ ครทำวนคีรคททำพยทำกรณรนร คีดถูเหมสือนจะกลนับลงมทำหทำเอธบทำอนัลผถูข้เปห็นกษนัตรธิยรแหตงไทระ
เพรทำะวตทำเขทำไดข้ลบหลถูตพระเจข้ทำโดย 'สถทำนบรธิสรุทธธิธ' เหลตทำนนัรนทคีที่ชนัวที่ และเตห็มไปดข้วยรถูปเคทำรพแหตงไท
ระและโดยควทำมชนัวที่ แหตงกทำรทททำธรุรกธิจของเขทำ พระเจข้ทำจถึงทรงสนัญญทำวตทำไฟแหตงกทำรพธิพทำกษทำจะ
ตกลงบนเขทำ วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อเอธบทำอนัลจะถถูกเผทำผลทำญโดยไฟแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ
19 บรรดาผยห้ททที่รห้จย วักเจห้าทยู่ามกลางชนชาตสิทวันงหลาย เขาจะตกตะลนงเพราะเจห้า เจห้าจะสสินนสย ญ
ลงอยยู่างนยู่าครวันที่ ครห้าม และจะไมยู่ดนารงอยยยู่อทกตยู่อไปเปห็นนสิตยร์ " พรข้อมกนับกทำรลตมจมของไทระผถูข้
เกรคียงไกรและกษนัตรธิยรผถูข้โอข้อวดของมนัน ผถูข้คนทนัรงปวงทคีที่รถูข้จกนั เขทำจะตกตะลถึงทคีที่ผถูข้ทคีที่ทรงอททำนทำจขนทำด
นนัรนจะถถูกทททำลทำยไดข้อยตทำงงตทำยดทำยขนทำดนคีร กษนัตรธิยแร หตงไทระจะกลทำยเปห็นตนัวอยตทำงหนถึงที่ ของคนเหลตทำ
นนัรนทคีที่ถถูกพธิพทำกษทำโดยพระเจข้ทำโดยทททำใหข้พวกเขทำเกธิดควทำมเกรงกลนัวพระเจข้ทำ เอธบทำอนัลจะไมตแสดง
อธิทธธิพลของตนออกมทำอคีกเลย
อสค 28:20-22

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าอทกวยู่า เนสืรอหทำอคีกตอนถถูก

ประกทำศจทำกพระเยโฮวทำหร
21 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงมปยู่งหนห้าตยู่อสยห้ไซดอน และพยากรณร์กลยู่าวโทษเมดืองนวันน นครรนัฐ
ของคนตตทำงชทำตธิอคีกแหตงทคีจที่ ะเผชธิญกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำคสือ ไซดอน (นนันที่ คสือ ซธิโดน) นครรนัฐนคีร

ตนัรงอยถูปต ระมทำณยคีที่สธิบหข้ทำไมลรททำงเหนสือของไทระ โดยอยถูตต ทำมแนวชทำยฝนัที่งของทะเลเมดธิเตอรรเรเนคียน
คททำพยทำกรณรจทำกพระเจข้ทำกททำลนังจะถถูกประกทำศตตอสถูข้นครฟคีนเธิ ซคียอนันชนัวที่ นคีร
22 และกลยู่าววยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด โอ ไซดอนเออ๋ย เราเปห็น
ปฏสิปวักษร์กวับเจห้า เราจะสนาแดงสงยู่าราศทของเราทยู่ามกลางเจห้า และเขาทวันงหลายจะทราบวยู่าเราคดือพระ
เยโฮวาหร์ เมดืที่อเราทนาการพสิพากษาลงโทษในเมดืองนวันน และสนาแดงความบรสิสป ทธสิธิ์ของเราในเมดืองนวันน
คททำประกทำศหนถึที่งจทำกพระเจข้ทำทคีที่ควรทททำใหข้เกธิดควทำมเกรงกลนัวถถูกกลตทำวแลข้ว พระเจข้ทำทรงประกทำศวตทำ
พระองครทรงเปห็นปฏธิปนักษรตตอไซดอน แมข้คนฟคีนเธิ ซคียแหตงไซดอนไดข้เพธิกเฉยและปฏธิเสธพระเยโฮ
วทำหร พระเจข้ทำกห็ทรงประกทำศวตทำพระองครจะทรงไดข้รบนั สงตทำรทำศคีในไซดอนอยถูดต คี ไซดอนเชตนเดคียวกนับ
ประชทำชทำตธิทคีที่เปห็นคนตตทำงชทำตธิอสืที่นๆของภถูมธิภทำคนนัรนจะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำพระเยโฮวทำหร
ทรงเปห็นพระเจข้ทำแตตผถูข้เดคียว เมสือที่ พระเจข้ทำทรงใชข้กทำรพธิพทำกษทำมทำตตอสถูข้ไซดอน พวกเขทำจะไดข้รนับบท
เรคียนอนันเจห็บปวดวตทำพระองครทรงเปห็นพระเจข้ทำผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ พระองครจถึงจะถถูกยกวตทำบรธิสรุทธธิธ
(นนันที่ คสือ ไดข้รนับสงตทำรทำศคี) ในไซดอน
อสค 28:23-24

เพราะเราจะสยู่งโรคระบาดเขห้ามาในเมดืองนวันน และสยู่งโลหสิตเขห้ามา

ในถนนของเมดืองนวันน คนททที่ถยกบาดเจห็บจะลห้มลงทยู่ามกลางเมดืองนวันน ลห้มลงดห้วยดาบททที่อยยยู่รอบเมดือง
นวันนทปกดห้าน แลห้วเขาทวันงหลายจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ พระเจข้ทำจะทรงสต งกทำรทททำลทำยลข้ทำง
มทำยนังไซดอนนตทำจะโดยบทำบธิโลน ในสงครทำมนนัรนโรคภนัยจะทททำลทำยลข้ทำงนครนนัรนและดทำบของผถูข้
รรุกรทำนเหลตทำนนัรนจะฆตทำฟนันคนปตวยและคนทคีที่บทำดเจห็บ อคีกครนัรงทคีที่ไซดอนจะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวด
ทคีที่จะยททำเกรงพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ
24 และสยู่วนวงศร์วานอสิสราเอลนวันน จะไมยู่มทหนามยยู่อยททที่ทสิที่มแทง หรดือมทหนามใหญยู่มายอก
อทก ทยู่ามกลางคนทวันงปวงซนที่งไดห้เคยกระทนาแกยู่เขาดห้วยความดยหมสิที่น แลห้วเขาจะทราบวยู่าเราคดือองคร์
พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้า ประชทำชทำตธิคนตตทำงชทำตธิทคีที่ไมตเอทำพระเจข้ทำอยตทำงไซดอนจะไมตเปห็นหนทำมแทง
สคีขข้ทำงของอธิสรทำเอลอคีกตตอไป พวกเขทำจะไมตลตอลวงอธิสรทำเอลใหข้ทททำบทำปและจทำกนนัรนกห็ถถูกพระเจข้ทำใชข้

เพสืที่อตคีสอนพวกเขทำเพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำอคีกตตอไป ไซดอนจะไดข้รบนั บทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำ
พระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำแตตผถูข้เดคียว
อสค 28:25-26

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เมดืที่อเราจะรวบรวมวงศร์วาน

อสิสราเอลจากชนชาตสิทวันงหลาย ซนที่งเขาไดห้กระจวัดกระจายไปอยยยู่ทยู่ามกลางนวันน และเมดืที่อเราจะสนาแดง
ความบรสิสปทธสิธิ์ของเราทยู่ามกลางเขาทยู่ามกลางสายตาของประชาชาตสิทวันงหลายแลห้ว เขาทวันงหลายจะ
ไดห้อาศวัยอยยใยู่ นแผยู่นดสินของเขาเอง ซนที่งเราไดห้มอบใหห้แกยู่ยาโคบผยรห้ วับใชห้ของเรา ทตทำมกลทำงคททำพยทำกรณร
เหลตทำนนัรนเกคีที่ยวกนับกทำรพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนทนัรงหลทำย พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำอคีกครนัรงถถึง
กทำรรวบรวมวงศรวทำนอธิสรทำเอลกลนับมทำทนัรงหมดสนักวนันหนถึงที่ วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่ออธิสรทำเอลจะหนัน
กลนับมทำหทำพระเจข้ทำของพวกเขทำและพระเมสสธิยทำหรของพระองครทรนังหมด โลกคนตตทำงชทำตธิทร นังสธิรนจะ
ทรทำบเรสืที่องนคีร นอกจทำกนคีรในวนันนนัรนพวกเขทำจะถถูกพทำกลนับไปอยถูใต นแผตนดธินทคีที่พระเจข้ทำไดข้ประททำนแกต
ยทำโคบนทำนมทำแลข้ว แนตนอนวตทำกทำรสททำเรห็จจรธิงของคททำพยทำกรณรนร คีจะเกธิดขถึรนเมสืที่อพระครธิสตรของพวก
เขทำเสดห็จกลนับมทำดข้วยฤทธทำนรุภทำพและสงตทำรทำศคีใหญตยธิงที่
26 และเขาทวันงหลายจะอาศวัยอยยยู่ในททที่นวันนอยยู่างปลอดภวัย เออ เขาจะสรห้างบห้านเรดือนและปลยก
สวนองปยู่น เมดืที่อเรากระทนาการพสิพากษาลงโทษคนทวันงหลายททที่อยยยู่รอบเขา ผยห้ไดห้กระทนาตยู่อเขาดห้วย
ความดยหมสิที่นนวันน เขาทวันงหลายจะอาศวัยอยยยู่ดห้วยความมวัที่นใจ แลห้วเขาทวันงหลายจะทราบวยู่า เราคดือพระ
เยโฮวาหร์พระเจห้าของเขาทวันงหลาย" เหห็นไดข้ชนัดวตทำคททำพยทำกรณรนร คียงนั ไมตถถูกทททำใหข้สททำเรห็จจรธิง แมข้มคีกทำร
รวบรวมยธิวกลนับไปยนังแผตนดธินของพวกเขทำสต วนหนถึที่งแลข้วโดยครนัรงแรกในสมนัยของเอสรทำและเนหะ
มคียร และเมสืที่อไมตนทำนมทำนคีรในศตวรรษทคีที่ยสคีที่ ธิบ มนันกห็ไมตไดข้อยถูใต นสนันตธิภทำพและควทำมปลอดภนัย วนันนนัรน
ยนังมทำไมตถถึงเมสือที่ พระครธิสตรเสดห็จมทำ ในวนันนนัรนพวกเขทำจะอทำศนัยอยถูใต นแผตนดธินของตนในควทำมมนันที่ ใจ
โดยรถูวข้ ทำต พระเจข้ทำของพวกเขทำไดข้ทรงกระทททำกทำรพธิพทำกษทำตตอบรรดทำศนัตรถูของพวกเขทำแลข้ว ในวนันนนัรน
อธิสรทำเอลจะรถูข้กนนั หมดวตทำพระเยโฮวทำหร (และพระครธิสตรของพระองคร) ทรงเปห็นพระเจข้ทำของพวก
เขทำ
*****

ภนำพรวมของเอเสเคคียล 29: หลนงจากทคีนึ่ผถูต้พยากรณศ์ทล่านนคีนั้ไดต้ประกาศการพหิพากษาตล่อสถูต้
ประชาชาตหิตล่างๆทคีนึ่เปป็นคนตล่างชาตหิไปแลต้ว คราวนคีจนั้ ปุดสนใจหลนกหนนไปตล่อสถูต้อคียหิปตศ์แลต้ว ในบทนคีนั้
คคือความพหินาศทคีนึ่ถถูกบอกลล่วงหนต้าของอคียหิปตศ์ในขต้อ 1-16 และพระสนญญาเรคืนึ่องความเมตตาสกาหรนบ
อหิสราเอลในขต้อ 17-21
อสค 29:1-3

เมดืที่อววันททที่สสิบสองเดดือนสสิบในปทททที่สบสิ พระวจนะของพระเยโฮวาหร์

มายวังขห้าพเจห้าวยู่า อคีกครนัรงทคีปที่ คีทคีที่สธิบหมทำยถถึงปคีทคีที่สธิบนนับตนัรงแตตเยโฮยทำคคีนถถูกจนับไปเปห็นเชลย เดสือนทคีที่
สธิบอทำจเปห็นเดสือนทคีที่สธิบของคนฮคีบรถูและตรงกนับประมทำณเดสือนธนันวทำคมและเขข้ทำสถูตเดสือนมกรทำคม ใน
วนันทคีสที่ ธิบสองของเดสือนนนัรน พระเจข้ทำตรนัสแกตเอเสเคคียลดนังทคีหที่ มทำยเหตรุไวข้ขข้ทำงลตทำง
2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงมปยู่งหนห้าของเจห้าตยู่อสยห้ฟาโรหร์กษวัตรสิยแร์ หยู่งอทยสิปตร์ พยากรณร์กลยู่าว
โทษกษวัตรสิยแร์ ละอทยปสิ ตร์ทวันงสสินน หลนังจทำกทคีที่พระเจข้ทำไดข้ประกทำศคททำพยทำกรณรตตทำงๆตตอสถูข้ประชทำชทำตธิ
อสืที่นๆทคีที่เปห็นคนตตทำงชทำตธิของภถูมภธิ ทำคนนัรนแลข้ว บนัดนคีรคททำพยทำกรณรนร คีกตห็ ตอสถูข้อคียธิปตรโดยรวมและตตอฟทำโรหร
ของมนันโดยเฉพทำะ นคีที่อทำจเปห็นฟทำโรหรโฮฟรทำ
3 พยดไปเถสิดและกลยู่าววยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด เราเปห็นปฏสิปวักษร์กวับ
เจห้า ฟาโรหร์กษวัตรสิยแร์ หยู่งอทยสิปตร์ ผยเห้ ปห็นพญานาคมหนมา นอนอยยกยู่ ลางแมยู่นนาทวันงหลายของมวัน ผยกห้ ลยู่าว
วยู่า `แมยู่นนาของขห้ากห็เปห็นของขห้า ขห้าสรห้างมวันขนนนเพดืที่อตวัวของขห้าเอง' พระเจข้ทำทรงประกทำศวตทำพระองคร
ทรงเปห็นปฏธิปนักษรตตอฟทำโรหรโฮฟรทำ กษนัตรธิยรแหตงอคียธิปตร ชตทำงเปห็นคททำประกทำศทคีที่ลถึกซถึรง – พระเจข้ทำทรง
เปห็นปฏธิปนักษรตตอใครสนักคน! เหห็นไดข้ชดนั วตทำหนถึที่งในชสือที่ เรคียกเหลตทำนนัรนทคีที่โฮฟรทำไดข้ใชข้เรคียกตนัวเขทำเองคสือ
ชสืที่อพญทำนทำคมหถึมทำทคีที่อยถูกต ลทำงแมตนร ททำไนลรและแมตนร ททำสทำยยตอยเหลตทำนนัรนของดธินดอนสทำมเหลคีที่ยมของ
มนัน คททำทคีที่แปลเปห็น พญานาค (ทนนนหิยศ์น) ในบรธิบทนคีรอทำจหมทำยถถึงจระเขข้ตนัวหนถึที่งทคีคที่ ธิดวตทำแมตนร ททำไนลร
(นนันที่ คสือ อคียธิปตร) เปห็นของมนันเอง นอกจทำกนคีร โฮฟรทำยนังบนังอทำจประกทำศอคีกวตทำเขทำไดข้สรข้ทำงแมตนร ททำไนลร
ขถึรนมทำเองสททำหรนับกทำรใชข้งทำนตตทำงๆของเขทำเอง
อสค 29:4-5

เราจะเอาเบห็ดเกทที่ยวขากรรไกรของเจห้า และจะกระทนาใหห้ปลาใน

แมยู่นนาทวันงหลายของเจห้าตสิดกวับเกลห็ดของเจห้า และเราจะลากเจห้าขนนนมาจากกลางแมยู่นนาทวันงหลายของ

เจห้า และบรรดาปลาในแมยู่นนาทวันงหลายของเจห้าจะตสิดอยยยู่กบวั เกลห็ดของเจห้า พรข้อมกนับคททำอรุปมทำหนถึงที่ ทคีที่
เปห็นเรสืที่องเลตทำเปรคียบเทคียบ พระเจข้ทำทรงพรรณนทำถถึงควทำมลตมจมของฟทำโรหรโฮฟรทำ ดรุจจระเขข้ตวนั
หนถึที่งทคีที่ถถูกจนับดข้วยเบห็ดและเชสือกขนทำดใหญตและถถูกลทำกออกมทำจทำกแมตนร ททำนนัรน โฮฟรทำกห็จะถถูกกททำรทำบ
เชตนนนัรน บรรดทำปลทำของแมตนร ททำนนัรนทคีที่ ‘ตธิด’ (นนันที่ คสือ เกทำะตธิด) กนับเขทำยตอมหมทำยถถึงพวกผถูข้ใตข้บนังคนับ
บนัญชทำและประชทำชนธรรมดทำทคีจที่ ะถถูกจนับดข้วยเชตนกนัน กทำรศถึกทคีที่เกธิดขถึรนจรธิงๆคสือระหวตทำงฟทำโรหรโฮฟ
รทำและกทำรรต วมมสือกนันของกองทนัพไซรคีน ลธิเบคียและกรคีกภทำยใตข้อทำมทำซธิสผถูข้หนถึที่ง
5 เราจะเหวทที่ยงเจห้าเขห้าไปในถสิที่นทปรกวันดาร ทวันงตวัวเจห้าและบรรดาปลาในแมยู่นนาทวันงหลายของ
เจห้า เจห้าจะตกลงททที่พดืนนทปยู่ง จะไมยู่มทใครรวบรวมและฝวังเจห้าไวห้ เราไดห้มอบเจห้าไวห้ใหห้เปห็นอาหารของ
สวัตวร์ปยู่าดสินและของนกในอากาศ ดรุจจระเขข้ตนัวหนถึที่งทคีที่อยถูผต ธิดทคีที่ผธิดททำง อคียธิปตรกจห็ ะถถูกทททำใหข้พทำต ยแพข้
เชตนกนัน กทำรศถึกระหวตทำงโฮฟรทำและอทำมทำซธิสเกธิดขถึรนในทะเลทรทำยดข้ทำนทธิศตะวนันตกไปททำงลธิเบคีย ทคีที่
นนันที่ จระเขข้อคียธิปตรนร นันจะถถูกทททำใหข้พทำต ยแพข้และถถูกทธิรงใหข้ตทำยในทะเลทรทำยนนัรน
อสค 29:6-7

แลห้วคนททที่อยยใยู่ นอทยปสิ ตร์ทวันงสสินนจะทราบวยู่า เราคดือพระเยโฮวาหร์ เพราะ

เจห้าเปห็นไมห้เทห้าอห้อของวงศร์วานอสิสราเอล อคียธิปตรจะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวดเชตนกนันวตทำพระเยโฮ
วทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธและพระเจข้ทำแตตผถูข้เดคียว อคียธิปตรเคยเปห็นเพสือที่ นยทำมสบทำยของยถู
ดทำหรในชตวงปคีทข้ทำยๆของมนัน กระนนัรนอคียธิปตรจะพธิสถูจนรวทำต ไมตไดข้ดคีไปกวตทำตข้นอข้อตข้นหนถึที่งทคีที่อยถูตต ทำมรธิมฝนัที่ง
แมตนร ททำไนลร เมสือที่ ผถูข้ใดพธิงมนันเพสืที่อทคีจที่ ะใชข้พยรุง มนันกห็จะหนักทนันทคี ประเดห็นกห็คสือวตทำอคียธิปตรเปห็นพนันธมธิตรทคีที่
ไรข้คตทำสททำหรนับยถูดทำหร
7 เมดืที่อเขาเอามดือจวับเจห้า เจห้ากห็หวัก และบาดบยู่าของเขาทปกคน และเมดืที่อเขาพสิงเจห้า เจห้ากห็โคยู่น
และกระทนาใหห้บนวัน เอวของเขาทปกคนสวันที่ หมด ควทำมคธิดตรงนคีรเปห็นภทำพชนัดเจน เมสือที่ ผถูข้ใดพธิงไมข้อข้ออนัน
หนถึที่ง (นนันที่ คสือ เหมสือนไมข้เทข้ทำไผตบทำงๆลททำหนถึที่ง) มนันจะหนักและเสคีรยนของมนันจะตททำเขข้ทำไปในไหลต ภทำพ
เปรคียบทคีคที่ ลข้ทำยกนันกห็คสือ เมสือที่ คนๆหนถึที่งพธิงไมข้เทข้ทำอนันหนถึที่งและมนันหนักและทธิที่มแทงรต ทำงกทำยของเขทำ กทำร
ประยรุกตรใชข้กคห็ สือวตทำ เศเดคคียทำหรไดข้ ‘พธิง’ อคียธิปตรเพสือที่ ขอแรงสนนับสนรุนตอนทคีที่บทำบธิโลนทททำกทำรรรุกรทำน
ครนัรงสรุดทข้ทำยของมนันตตอสถูข้ยถูดทำหร กระนนัรนอคียธิปตรจะพธิสถูจนรวทำต ไมตไดข้ชตวยอะไรเลยและมคีแตตทททำใหข้คนบทำ

บธิโลนเกรคีรยวกรทำดยธิงที่ กวตทำเดธิม ประเดห็นกห็คสือวตทำยถูดทำหรไดข้หนันไปขอควทำมชตวยเหลสือจทำกอคียธิปตรและ
พวกเขทำกห็พธิสจถู นรวทำต ยธิงที่ กวตทำไรข้คตทำ แทนทคีที่จะแสวงหทำพระเจข้ทำเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือ ยถูดทำหรและเศเดคคี
ยทำหรกลนับแสวงหทำโลกเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือและมนันหนันมทำทททำรข้ทำยพวกเขทำ
อสค 29:8-9

ดวังนวันนองคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด เราจะนนาดาบ

มาเหนดือเจห้า และตวัดมนปษยร์และสวัตวร์ใหห้ขาดจากเจห้าเสทย พระเจข้ทำจถึงทรงเตสือนวตทำพระองครจะทรงนททำ
ดทำบเลตมหนถึที่งแหตงกทำรทททำลทำยมทำตตอสถูข้อคียธิปตร ตอนแรกอคียธิปตรถถูกทททำใหข้พทำต ยแพข้ไปโดยอทำมทำซธิสทคีที่ไซ
รคีน จทำกนนัรนบทำบธิโลนซถึที่งเหห็นวตทำอคียธิปตรอตอนแอลงไปอยตทำงมทำกกห็กวทำดเขข้ทำมทำและฉวยโอกทำสจทำก
สถทำนกทำรณรนร นันเพธิมที่ เตธิม
9 แผยู่นดสินอทยปสิ ตร์จะเปห็นททที่รกรห้างและถยกทสินงไวห้เสทยเปลยู่า แลห้วเขาทวันงหลายจะทราบวยู่า เราคดือ
พระเยโฮวาหร์ เพราะเขาไดห้กลยู่าววยู่า `แมยู่นนาเปห็นของขห้า และขห้าสรห้างมวันขนนน มา' ควทำมพตทำยแพข้และ
ควทำมพธินทำศอยตทำงสธิรนเชธิงของอคียธิปตรเหห็นไดข้ชนัดวตทำเปห็นกทำรพธิพทำกษทำจทำกพระเจข้ทำ แมข้ควทำมลตมจมของ
มนันอทำจถถูกอธธิบทำยวตทำเกธิดจทำกเหตรุกทำรณรตตทำงๆททำงกทำรเมสืองระดนับภถูมภธิ ทำค ผลลนัพธรสรุดทข้ทำยกห็เหห็นไดข้
ชนัดวตทำเปห็นกทำรพธิพทำกษทำจทำกพระเจข้ทำ พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิตตทำงๆทคีที่ชนัวที่ บทเรคียนนนัรนยนังอยถูต
เหมสือนเดธิมและควรถถูกกลตทำวชนัดเจนแกตอเมรธิกทำ
อสค 29:10-12

เหตปฉะนวันน ดยเถสิด เราจะตยู่อสยห้กวับเจห้า และกวับแมยู่นนาทวันงหลายของเจห้า

เราจะกระทนาใหห้แผยู่นดสินอทยปสิ ตร์ถยกทสินงไวห้เสทยเปลยู่าและรกรห้างอยยู่างสสินน เชสิง ตวันงแตยู่หอคอยแหยู่งสสิเอเน
ไกลไปจนถนงพรมแดนเอธสิโอเปทย พระเจข้ทำทรงประกทำศอคีกครนัรงวตทำพระองครทรงเปห็นปฏธิปนักษรตตอ
อคียธิปตรและจะทรงทททำลทำยมนันอยตทำงสธิรนเชธิงจทำกปลทำยสรุดดข้ทำนหนถึที่งจนถถึงปลทำยสรุดอคีกดข้ทำนหนถึงที่
หอคอยแหตงสธิเอเนอยถูใต นดข้ทำนเหนสือสรุดในภถูมธิภทำคสรุเอซ เอธธิโอเปคียอยถูดต ข้ทำนใตข้สรุด กทำรพธิพทำกษทำของ
พระเจข้ทำจะขยทำยออกจทำกปลทำยสรุดดข้ทำนหนถึที่งของอคียธิปตรไปจนถถึงปลทำยสรุดอคีกดข้ทำนหนถึงที่
11 จะไมยู่มทเทห้ามนปษยร์ขห้ามแผยู่นดสินนวันน และจะไมยู่มทตทนสวัตวร์ขห้ามแผยู่นดสินนวันน จะไมยู่มทใคร
อาศวัยอยยถยู่ นงสทสที่ สิบปท อคียปธิ ตรจะรกรข้ทำงเปห็นเวลทำสคีที่สธิบปคี แผตนดธินนนัรนจะปลอดมนรุษยรและสนัตวรอยตทำงสธิรน
เชธิง สคีที่สธิบเปห็นเลขแหตงกทำรพธิพทำกษทำในพระคนัมภคีรรและอคียธิปตรจะรกรข้ทำงเปห็นเวลทำสคีที่สธิบปคี

12 และเราจะกระทนาใหห้แผยู่นดสินอทยปสิ ตร์เปห็นททที่รกรห้างทยู่ามกลางประเทศทวันงหลายททที่รกรห้างนวันน
และหวัวเมดืองของมวันจะรกรห้างอยยยู่สทที่สบสิ ปททยู่ามกลางหวัวเมดืองทวันงหลายททที่ถ ยกทสินงไวห้เสทยเปลยู่า เราจะใหห้
คนอทยปสิ ตร์กระจวัดกระจายไปทยู่ามกลางประชาชาตสิ และจะกระจายเขาไปตามประเทศตยู่างๆ แผตน
ดธินอคียธิปตรจะวตทำงเปลตทำและรกรข้ทำงเปห็นเวลทำสคีที่สธิบปคี เหมสือนกนับทคีที่อธิสรทำเอลไดข้ถถูกกระจนัดกระจทำยไป
ทนัวที่ ประชทำชทำตธิตตทำงๆ อคียธิปตรกจห็ ะถถูกกระจนัดกระจทำยเปห็นเวลทำสคีที่สธิบปคีเชตนกนัน
อสค 29:13-14

เพราะองคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เมดืที่อสสินนสทสที่ บสิ ปทแลห้ว

เราจะรวบรวมคนอทยสิปตร์จากทยู่ามกลางชนชาตสิทวันงหลายซนที่งเขากระจวัดกระจายไปอยยยู่ดห้วยนวันน ถถึง
กระนนัรน พระเจข้ทำกห็ทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำพระองคศ์จะทรงรวบรวมคนอคียธิปตรกลนับมทำยนังแผตนดธินของ
พวกเขทำอคีกจทำกทคีที่ๆพวกเขทำไดข้ถถูกกระจนัดกระจทำยไปนนัรน
14 และเราจะใหห้อทยสิปตร์กลวับสยสยู่ ภาพเดสิม และนนาเขากลวับมายวังแผยู่นดสินปวัทโรส ซนที่งเปห็นแผยู่น
ดสินดวันงเดสิมของเขา และเขาทวันงหลายจะเปห็นราชอาณาจวักรตนที่าตห้อยททที่นวัที่น ปนทโรสเปห็นชสืที่อสมนัยโบรทำณ
ชสืที่อหนถึที่งสททำหรนับดธินแดนแหตงอคียธิปตร พระเจข้ทำทรงสนัญญทำอคีกครนัรงวตทำจะฟสืร นฟถูอยคี ธิปตรเปห็นประชทำชทำตธิ
หนถึที่งอคีกครนัรง แตตมนนั จะไมตมคีสงตทำรทำศคีอยตทำงทคีที่มนนั เคยมคีอคีกเลย นนันที่ เปห็นจรธิงอยถูเต หมสือนเดธิมจนทรุกวนันนคีร
อสค 29:15-16

จะเปห็นราชอาณาจวักรททที่ตนที่าตห้อยททที่สปดในบรรดาราชอาณาจวักรทวันง

หลาย และจะไมยู่เคยยกตนขนนนเหนดือประชาชาตสิทวันงหลายอทกเลย เพราะเราจะทนาใหห้เขาเปห็นราช
อาณาจวักรเลห็กจนไมยู่สามารถจะปกครองประชาชาตสิอดืที่นไดห้ ตนัรงแตตเวลทำนนัรนหลนังจทำกบทำบธิโลนทททำลทำย
อคียธิปตรจนถถึงปนัจจรุบนัน อคียธิปตรอยตทำงดคีทสคีที่ รุดกห็เปห็นไดข้แคตประชทำชทำตธิชร นันสทำม มนันถถูกยถึดครองตตอมทำ
เรสืที่อยๆโดยคนเปอรรเซคีย พวกกรคีกและพวกโรม อคียปธิ ตรอตอนแอไปตลอดยรุคมสืดและยรุคกลทำงและ
กระทนังที่ ในปนัจจรุบนันกห็เปห็นสต วนหนถึงที่ ของ ‘โลกทคีที่สทำม’ อคียธิปตรจะไมตพธิชตธิ ประชทำชทำตธิอสืที่นๆอคีกเลย โดย
เฉพทำะอธิสรทำเอล
16 และจะไมยู่เปห็นททที่วางใจของวงศร์วานอสิสราเอลอทก อวันทนาใหห้สนานนกถนงความชวัที่วชห้าของเขา
เมดืที่อหวันไปพนที่งพาอทยสิปตร์นทน แลห้วเขาจะทราบวยู่าเราคดือ องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้า " นอกจทำกนคีร
อธิสรทำเอลจะไมตสทำมทำรถหมทำยพถึที่งอคียปธิ ตรเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสืออคีกเลย อธิสรทำเอลจะไมตหมทำยพถึที่ง

อคียธิปตรเพสืที่อขอกทำรชตวยใหข้พข้นแทนทคีที่จะหมทำยพถึงที่ พระเยโฮวทำหรอคีก อธิสรทำเอลจะไดข้รนับบทเรคียนอนัน
เจห็บปวดวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำและพระองครแตตผถูข้เดคียว
อสค 29:17-18

ตยู่อมาเมดืที่อววันททที่หนนที่ง เดดือนททที่หนนที่ง ในปทททที่ยทที่สบสิ เจห็ด พระวจนะของ

พระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าวยู่า ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรกระโดดขข้ทำมไปสธิบเจห็ดปคีไปยนังคททำพยทำกรณรอคีกเรสือที่ ง
ทคีที่คลข้ทำยกนัน แตตใสต รวมไวข้ตรงนคีรดข้วยเพสืที่อรนักษทำควทำมเปห็นเอกภทำพของเนสืรอหทำ
18 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เนบยควัดเนสซารร์ กษวัตรสิยร์แหยู่งบาบสิโลนไดห้ใหห้กองทวัพมาสยห้รบกวับ
เมดืองไทระอยยู่างหนวัก จนศทรษะทปกศทรษะลห้าน และบยู่าทปกบยู่ากห็ถลอก ถนงกระนวันนทยู่านเองหรดือ
กองทวัพของทยู่านกห็ไมยู่ไดห้อะไรไปจากไทระอวันเปห็นคยู่าแรงซนที่งทยู่านไดห้กระทนาตยู่อเมดืองนวันน อคีกครนัรงทคีที่
เนบถูคนดเรสซารศ์ คสือคนเดคียวกนับเนบถูคดนั เนสซทำรร ควทำมคธิดตรงนคีรมองยข้อนไปยนังตอนทคีที่บทำบธิโลนลข้อม
ไทระและยถึดมนันดข้วยควทำมยทำกลททำบทำกยธิงที่ นนัก พวกทหทำรสวมหมวกเหลห็กของตนนทำนเหลสือเกธินจน
ศคีรษะของพวกเขทำเรธิที่มลข้ทำนและบตทำของพวกเขทำกห็ถลอกเพรทำะกทำรแบกถนังเตธิมดธินเพสือที่ สรข้ทำงเครสือที่ ง
ลข้อมรอบไทระ แมข้ชนะศถึกนนัรน บทำบธิโลนกห็พบของรธิบเพคียงเลห็กนข้อยเมสืที่อเทคียบกนับแรงงทำนทคีที่ตข้องใชข้
ในกทำรทททำใหข้ชนัยชนะของพวกเขทำสททำเรห็จ ประเพณคีเลตทำวตทำชทำวไทระไดข้สตงทรนัพยรสมบนัตขธิ องตนไปยนัง
ทคีที่อสืที่นแลข้วดข้วยคทำดหมทำยไวข้แลข้ววตทำจะโดนบทำบธิโลนโจมตคี
อสค 29:19-20

เหตปฉะนวันน องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด เราจะ

มอบแผยู่นดสินอทยปสิ ตร์ไวห้กวับเนบยคดวั เนสซารร์กษวัตรสิยแร์ หยู่งบาบสิโลน และทยู่านจะเอาคนเปห็นอวันมากของ
เขาไปและรสิบขห้าวของไป และปลห้นเอาไปเปห็นคยู่าจห้างกองทวัพของทยู่าน หลนังจทำกชนัยชนะอนันวตทำงเปลตทำ
นนัรนทคีที่ไทระ พระเจข้ทำกห็ทรงสนังที่ บทำบธิโลนใหข้มรุตงหนข้ทำลงใตข้ไปยนังอคียธิปตร ในกทำรพธิชธิตอคียธิปตร เนบถูคนัดเนส
ซทำรรจะพบของรธิบมทำกพอทคีที่จะจตทำยกองทนัพของเขทำ
20 องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เราไดห้มอบแผยู่นดสินอทยปสิ ตร์ใหห้ไวห้แกยู่ทยู่าน เพดืที่อเปห็น
คยู่าแรงงานซนที่งเขาทวันงหลายไดห้กระทนาเพดืที่อเรา พระเจข้ทำจถึงทรงตอบแทนกองทนัพของเนบถูคนัดเนสซทำรร
ดข้วยของรธิบมทำกพอในอคียปธิ ตรสททำหรนับกทำรทคีที่พวกเขทำอรุตสต ทำหรลททำบทำกในกทำรพธิพทำกษทำไทระในนทำม
ของพระเจข้ทำ

อสค 29:21

ในววันนวันนเราจะกระทนาใหห้มทเขางอกขนนนมาททที่วงศร์วานอสิสราเอล และ

เราจะใหห้เจห้าอห้าปากพยดทยู่ามกลางเขาทวันงหลาย แลห้วเขาจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์" คททำ
พยทำกรณรนร คีมองลตวงหนข้ทำไปยนังกทำรกลนับสถูตสภทำพเดธิมของอธิสรทำเอล กทำรกลนับมทำของพวกยธิวภทำยใตข้เอ
สรทำและเนหะมคียรถถูกหมทำยถถึงตรงนคีรอยตทำงแนตนอน โดยอทำจเปห็นกทำรกลนับสถูตสภทำพเดธิมในยรุคสรุดทข้ทำย
ของอธิสรทำเอล ในวนันนนัรนพวกยธิวจะตระหนนักถถึงควทำมจรธิงของคททำพยทำกรณรเหลตทำนคีรของเอเสเคคียลและ
ยอมรนับพวกมนัน อธิสรทำเอลทคีที่ถถูกทททำใหข้กลนับสถูตสภทำพเดธิมจะทรทำบกนันทนัรงหมดวตทำพระเยโฮวทำหรทรง
เปห็นพระเจข้ทำแตตผถูข้เดคียว
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 30: บททคีนึ่ 30 เปป็นการตล่อเนคืนึ่องของคกาพยากรณศ์ของบททคีนึ่แลต้ว ราย
ละเอคียดเพหินึ่มเตหิมเกคีนึ่ยวกนบการพหิพากษาอคียหิปตศ์ถถูกนกาเสนอในขต้อ 1-19 คกาพยากรณศ์เรคืนึ่องการพหิพากษา
ของพระเยโฮวาหศ์ตล่อสถูต้ฟาโรหศ์แหล่งอคียหิปตศ์เปป็นการสล่วนตนวถถูกนกาเสนอในขต้อ 20-26
อสค 30:1-3

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าอทกวยู่า พระเจข้ทำตรนัสแกต

และผตทำนททำงเอเสเคคียลตตอสถูข้อคียธิปตรตตอไป
2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงพยากรณร์และกลยู่าววยู่า องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า จง
พสิลาปรนที่าไรเถสิดวยู่า `อนสิจจาหนอววันนวันน ' ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรถถูกสนังที่ ใหข้ประกทำศขข้อควทำมตรงไปตรงมทำ
ขข้อควทำมหนถึงที่ จทำกพระเจข้ทำ นนันที่ คสือ จงรทที่ทำไหข้และครทที่ทำครวญ อนธิจจนังสททำหรนับวนันนนัรนทคีที่จะมทำ
3 เพราะววันนวันน ใกลห้เขห้ามาแลห้ว ววันแหยู่งพระเยโฮวาหร์ใกลห้เขห้ามา จะเปห็นววันมทเมฆ เปห็นเวลาททที่
กนาหนดของประชาชาตสิ ทนัวที่ พระคนัมภคีรร วนนแหล่งพระเยโฮวาหศ์ ปกตธิแลข้วมคีลนักษณะเปห็นอวสทำนกทำล
ในควทำมหมทำยโดยนนัยแบบตตทำงๆของมนัน – นนันที่ คสือ มนันกลตทำวถถึงเหตรุกทำรณรตตทำงๆในยรุคสรุดทข้ทำย
อยตทำงไรกห็ตทำม คททำพยทำกรณรตรงนคีรดถูเหมสือนจะเปห็นเวลทำแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำตตอสถูข้อคียธิปตรใน
สมนัยของเอเสเคคียล

อสค 30:4-5

ดาบเลยู่มนวันนจะมาเหนดืออทยสิปตร์ และความแสนระทมจะอยยยู่ใน

เอธสิโอเปทย เมดืที่อคนททที่ถยกฆยู่าจะลห้มในอทยสิปตร์ และพวกเขาจะเอาคนเปห็นอวันมากของประเทศนวันนไป
เสทย และรากฐานของเมดืองนวันนกห็จะถยกทลายลง เมสือที่ บทำบธิโลนกวทำดเขข้ทำมทำทนัวที่ อคียธิปตร ควทำม
กระวนกระวทำยใหญตโตกห็กวทำดไปทนัวที่ เอธธิโอเปคียทคีที่เปห็นเพสืที่อนบข้ทำน เมสือที่ ขตทำวไปถถึงเอธธิโอเปคียเรสืที่อง
ควทำมลตมจมของอคียธิปตร กห็มคคี วทำมอกสนันที่ ขวนัญหนคีใหญตโตในทคีที่นร นัน
5 เอธสิโอเปทย และพยต และลยด และคนททที่ปะปนกวันทวันงปวง และลสิเบทย และประชาชนแหยู่ง
แผยู่นดสินนวันนททที่อยยใยู่ นสวันนสิบาตจะลห้มลงพรห้อมกวับเขาดห้วยดาบ แมข้อคียธิปตรเพธิงที่ สถูข้ในสงครทำมหนถึงที่ กนับ
เพสืที่อนบข้ทำนชทำวแอฟรธิกนนั ของมนัน บนัดนคีรพวกเขทำทนัรงหมดตตทำงกห็รตวมเปห็นพนันธมธิตรกนันเพสืที่อตตอสถูข้ภยนั
ครุกคทำมของบทำบธิโลน อยตทำงไรกห็ตทำม สหพนันธรนร นันจะลตมสลทำยตตอหนข้ทำกองทนัพเหลตทำนนัรนของเนบถูคนัด
เนสซทำรร
อสค 30:6-8

พระเยโฮวาหร์ตรวัสดวังนทนวยู่า ผยห้เหลยู่านวันนททที่สนวับสนปนอทยปสิ ตร์จะลยู่มจม

และอานปภาพอวันผยองของมวันจะลงมา และจากหอคอยแหยู่งสสิเอเน เขาจะลห้มลงภายในประเทศ
นวันนดห้วยดาบ องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ อคีกครนัรงทคีที่หอคอยแหตงสหิเอเนอยถูใต นอคียธิปตร
ตอนเหนสือในภถูมภธิ ทำคสรุเอซ ควทำมคธิดทคียที่ ธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำจทำกทธิศเหนสือและไปททำงทธิศใตข้ อคียธิปตรจะ
ลข้ม กองทนัพตธิดอทำวรุธทคีที่พวกเขทำภทำคภถูมธิใจจะลข้ม อคียธิปตรและพนันธมธิตรทนัรงหลทำยของเธอจะไมตยสืนอยถูต
ตตอหนข้ทำกองทนัพของเนบถูคดนั เนสซทำรร
7 และมวันจะรกรห้างอยยทยู่ ยู่ามกลางประเทศทวันงหลายททที่รกรห้าง และหวัวเมดืองของมวันจะอยยยู่
ทยู่ามกลางหวัวเมดืองทวันงหลายททที่ถยกทสินงไวห้เสทยเปลยู่านวันน เมสือที่ บทำบธิโลนไดข้พธิชธิตและทททำลทำยหลทำย
ประชทำชทำตธิแหตงภถูมภธิ ทำคนนัรน อคียปธิ ตรกจห็ ะถถูกทททำใหข้รกรข้ทำงเหมสือนประชทำชทำตธิอสืที่นๆดข้วย นนัก
ประวนัตธิศทำสตรรสมนัยโบรทำณบทำงทตทำนประมทำณกทำรวตทำมคีเมสืองและหมถูตบข้ทำนกวตทำ 18,000 แหตงในอคียธิปตร
เนสืรอควทำมตรงนคีรบตงบอกวตทำพวกมนันถถูกทททำใหข้รข้ทำงเปลตทำทนัรงหมด

8 และเขาจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ เมดืที่อเราวางเพลสิงททที่อทยสิปตร์ และผยห้ชวยู่ ยทวันงหมดของ
มวันกห็ทลายแลห้ว เมสือที่ พระเจข้ทำทรงจรุดไฟเผทำอคียธิปตรและเหลตทำพนันธมธิตรของเธอ อคียธิปตรจะไดข้รนับบท
เรคียนอนันเจห็บปวดวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำ
อสค 30:9

และในววันนวันนทยตจะลงเรดือไปจากเรา เพดืที่อจะกระทนาใหห้คน

เอธสิโอเปทยททที่เลสินเลยู่ออยยยู่นวันนครวัที่นครห้าม ความแสนระทมจะมาถนงเขาเหลยู่านวันน เหมดือนในววันกนาหนด
ของอทยสิปตร์ เพราะ ดยเถสิด ววันนวันนมาถนงจรสิงๆ เมสืที่อบทำบธิโลนทททำลทำยอคียธิปตร เขทำกห็สตงพวกผถูข้นททำสทำรโดย
ยทำนพทำหนะททำงนทรทำ (อทำจลงไปตทำมแมตนร ททำไนลรหรสือไมตกผห็ ทำต นททำงทะเลแดง) ไปยนังเอธธิโอเปคียทคีที่
มนันที่ ใจเหลสือเกธิน โดยเตสือนพวกเขทำใหข้ยอมจททำนนตตอบทำบธิโลนหรสือเผชธิญผลทคีที่ตทำมมทำเหลตทำนนัรน
เอธธิโอเปคียคธิดวตทำพวกเขทำอยถูไต กลเกธินเอสืรอมของบทำบธิโลน แตตบนัดนคีรพวกเขทำกห็ตกใจกลนัว
อสค 30:10-12

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เราจะกระทนาใหห้คนเปห็นอวัน

มากของอทยสิปตร์สนสิน สป ดลง ดห้วยมดือของเนบยคดวั เนสซารร์กษวัตรสิยแร์ หยู่งบาบสิโลน พระเจข้ทำตรนัสผตทำนผถูข้
พยทำกรณรทตทำนนคีรวทำต ประชทำกรมหทำศทำลของอคียธิปตรจะไมตมคีอยถูอต คีกตตอไป – อทำจโดยกทำรเสคียชคีวธิตหรสือ
กทำรกระจนัดกระจทำยไป เนบถูคดนั เนสซทำรรจะเปห็นตนัวแทนของพระเจข้ทำเพสืที่อทททำกทำรนคีร จนสททำเรห็จ
11 ตวัวทยู่านพรห้อมกวับชนชาตสิของทยู่านคดือชนชาตสิททที่ทารปณททที่สปดในบรรดาประชาชาตสิ จะถยก
นนาเขห้ามาเพดืที่อทนาลายแผยู่นดสินนวันน และเขาจะชวักดาบออกตยู่อสยอห้ ทยสิปตร์ กระทนาใหห้แผยู่นดสินเตห็มไปดห้วย
คนททที่ถยกฆยู่า เนบถูคนัดเนสซทำรรและบรรดทำกองทนัพทคีที่ดรรุ ข้ทำยและททำรรุณของเขทำจะโจมตคีอคียธิปตรและทททำใหข้
แผตนดธินนนัรนเตห็มไปดข้วยศพคนตทำย
12 และเราจะกระทนาใหห้แมยู่นนาทวันงหลายแหห้งไป เราจะขายแผยู่นดสินนวันนไวห้ในมดือของคนชวัวที่
เราจะกระทนาใหห้แผยู่นดสินและสารพวัดททที่อยยบยู่ นแผยู่นดสินนวันน รห้างเปลยู่าโดยมดือของคนตยู่างดห้าว เราคดือ
พระเยโฮวาหร์ไดห้ลวัที่นวาจาแลห้ว
คนอคียธิปตรไดข้ขรุดคลองจททำนวนมทำกจทำกแมตนร ททำไนลรเพสือที่ ใชข้ในกทำรชลประททำนเพสืที่อแผตขยทำย
ควทำมอรุดมสมบถูรณรของภถูมภธิ ทำคนนัรน เมสือที่ บทำบธิโลนเสรห็จกธิจแลข้ว คลองเหลตทำนนัรนจะถถูกถมหรสือถถูกอรุด
เพสืที่อลดทอนควทำมสทำมทำรถททำงกทำรเกษตรของแผตนดธินนนัรน นอกจทำกนคีร ควทำมเปห็นเจข้ทำของแผตนดธิน

นนัรนของคนอคียธิปตรผถูข้ชนัวที่ ชข้ทำจะถถูกขทำยไป ประชทำชทำตธินร นันทนัรงสธิรนจะถถูกทททำใหข้รกรข้ทำงโดยเหลตทำผถูข้รรุกรทำน
ตตทำงดข้ทำว พระเจข้ทำไดข้ทรงประกทำศมนันแลข้ว มนันจะเกธิดขถึรนจรธิงอยตทำงแนตนอน
อสค 30:13-16

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เราจะทนาลายรย ปเคารพ และ

จะกระทนาใหห้ปฏสิมากรททที่ในเมดืองโนฟสสินนสป ดลง และจะไมยู่มทจห้าวจากแผยู่นดสินอทยปสิ ตร์อทก ดวังนวันนเราจะ
ใสยู่ความยนาเกรงไวห้ในแผยู่นดสินอทยปสิ ตร์
เหตรุผลหลนักประกทำรหนถึที่งสททำหรนับกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำทคีที่กระทททำตตออคียธิปตรคสือ กทำร
นนับถสือรถูปเคทำรพอนันโจตงแจข้งของมนัน ในกทำรทททำลทำยอคียธิปตร บรรดทำรถูปเคทำรพอนันมทำกมทำยของมนันจะ
ถถูกทททำลทำยเชตนกนัน วงศรวทำนปกครองของฟทำโรหรโฮฟรทำจะถถูกทททำลทำยและจะไมตมคีผถูข้ปกครองทคีที่เปห็น
ชทำวแผตนดธินนนัรนแทข้ๆเหลสืออยถูใต นอคียธิปตรเลย ควทำมตสืที่นตระหนกจะกวทำดไปทนัวที่ อคียธิปตรเมสือที่ บทำบธิโลน
รรุกรทำน
14 เราจะกระทนาใหห้ปวัทโรสเปห็นททที่รกรห้าง และจะวางเพลสิงในโศอวัน และจะกระทนาการ
พสิพากษาเมดืองโน ปนทโรส เปห็นตนัวแทนของอคียธิปตรตอนเหนสือ โศอนน ตนัรงอยถูใต นอคียธิปตรตอนใตข้ โน
เปห็นเมสืองเดคียวกนับ เธเบส และเปห็นนครหลวงของอคียธิปตร ประเดห็นทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำ ตนัรงแตตปลทำย
สรุดดข้ทำนหนถึที่งของอคียธิปตรจนถถึงปลทำยสรุดอคีกดข้ทำนจะมคีกทำรทททำลทำยลข้ทำงของสงครทำม
15 เราจะเทความเดดือดดาลของเราลงบนเมดืองสทนซนที่งเปห็นขปมกนาลวังของอทยสิปตร์ และจะตวัด
เหลยู่าฝยงชนออกเสทยจากเมดืองโน สคีน อทำจหมทำยถถึงททำงเขข้ทำสถูตภถูมภธิ ทำคซคีนทำยซถึที่งเชสืที่อกนันวตทำเปห็นแผงกนัรน
ธรรมชทำตธิขนทำดใหญตแหตงหนถึงที่ ซถึที่งปกปข้องอคียธิปตรจทำกกทำรรรุกรทำนจทำกทธิศเหนสือและทธิศตะวนันออก ฝถูง
ชนแหตง โน (นนันที่ คสือ เธเบส) อทำจหมทำยถถึงกองทนัพทคีปที่ ระจททำกทำรอยถูขต องมนัน บทำบธิโลนจะพธิชตธิ ทนัรงคถูต
16 และเราจะวางเพลสิงในอทยสิปตร์ เมดืองสทนจะอยยยู่ในมหวันตทปกขร์ เมดืองโนจะแตกและเมดือง
โนฟจะมทปรปวักษร์ในเวลากลางววัน อคีกนครหนถึงที่ ถถูกเอตยถถึง – โนฟ ซถึที่งกห็คอสื เมมฟหิส ประชทำชทำตธินร นัน
ทนัรงสธิรนจะถถูกจรุดไฟเผทำโดยเหลตทำกองทนัพบทำบธิโลนซถึที่งรวมถถึงภถูมภธิ ทำคซคีนทำย โน (นครหลวงเธเบส)
และโนฟ เธเบส (นนันที่ คสือ โน) จะถถูกพนังทลทำยและโนฟจะเผชธิญควทำมเปห็นปฏธิปนักษรตตทำงๆทรุกวนัน

อสค 30:17-19

ชายฉกรรจร์ของเมดืองอาเวนและเมดืองพทเบเสทจะลห้มลงดห้วยดาบ

และเมดืองนวันนจะตกไปเปห็นเชลย นครอสืที่นๆของอคียธิปตรตลอดแนวแมตนร ททำไนลรถถูกแจข้งใหข้ทรทำบเกคีที่ยว
กนับกทำรพธิพทำกษทำทคีที่จะมทำ: อาเวน และพคีเบเสท
18 ททที่เมดืองทาปานเหสกลางววันจะมดืดเมดืที่อเราทนาลายแอกของอทยสิปตร์ และอานปภาพอวันผยอง
ของเมดืองนวันนจะสสินนสป ดลง จะมทเมฆมาคลปมเมดืองนวันนไวห้และเหลยู่าธสิดาของเมดืองนวันนจะตกไปเปห็น
เชลย ทาปานเหส เปห็นทคีตที่ ร นังของบนัลลนังกรเหลตทำกษนัตรธิยรแหตงอคียธิปตร ดวงไฟตตทำงๆของมนันกททำลนังจะดนับลง
อททำนทำจและควทำมยโสของอคียธิปตรจะสธิรนสรุดลงในไมตชข้ทำ เมฆแหตงกทำรพธิพทำกษทำจะลอยอยถูเต หนสือเธอ
เหลตทำหญธิงสทำวและเดห็กสทำวของแผตนดธินนนัรนจะถถูกพทำตนัวไปเปห็นของรธิบแหตงสงครทำมโดยพวกทหทำร
บทำบธิโลนเพสืที่อทคีที่จะถถูกขทำยไปเปห็นททำสหรสือเพสืที่อเอทำไปหลนับนอนดข้วย
19 เราจะกระทนาการพสิพากษาลงโทษอทยสิปตร์ดวังนทนแหละ แลห้วเขาจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮ
วาหร์" พระเจข้ทำจถึงทรงประกทำศกทำรพธิพทำกษทำทคีที่จะมทำตตอสถูข้อคียธิปตร พวกเขทำเชตนเดคียวกนับคนอสืนที่ ๆจะไดข้
รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธและพระเจข้ทำแตตผถูข้เดคียว
อสค 30:20-21

ตยู่อมาเมดืที่อววันททที่เจห็ด เดดือนททที่หนนที่ง ในปทททที่สบสิ เอห็ด พระวจนะของพระ

เยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าวยู่า ในปคีทสคีที่ ธิบเอห็ดของกทำรตกเปห็นเชลยของเยโฮยทำคคีน เดสือนตข้นและวนันทคีเที่ จห็ด
คททำพยทำกรณรถนัดไปจทำกพระเจข้ทำมทำยนังผถูข้พยทำกรณรนร คี เรทำควรหมทำยเหตรุวทำต นคีที่เปห็นเวลทำหลทำยเดสือนหลนัง
จทำกคททำพยทำกรณรของบททคีที่ 29
21 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เราไดห้กระทนาใหห้แขนของฟาโรหร์กษวัตรสิยร์แหยู่งอทยปสิ ตร์หวัก และดยเถสิด
ไมยู่มทผห้ใย ดพวันแขนใหห้ ไมยู่มทผให้ย ดเอาผห้ามาพวันแขนเพดืที่อจะรวักษาใหห้หาย เพดืที่อใหห้เขห้มแขห็งททที่จะถดือดาบไดห้
อทก พระเจข้ทำทรงแจข้งเอเสเคคียลวตทำพระองครไดข้ทรงหนักแขน (นนันที่ คสือ พละกททำลนังททำงทหทำร) ของ
ฟทำโรหรโฮฟรทำกษนัตรธิยรแหตงอคียธิปตรแลข้ว นคีอที่ ทำจหมทำยถถึงควทำมพตทำยแพข้ของอคียธิปตรทคคีที่ ทำรเคมธิชโดยบทำบธิ
โลนและ/หรสือหมทำยถถึงควทำมพตทำยแพข้ของอคียธิปตรโดยนทรทำมสือของอทำมทำซธิสและคนไซรคีน แขน (นนันที่
คสือ พละกททำลนังททำงทหทำร) ของอคียธิปตรจะไมตถถูกดทำมหรสือเขข้ทำเฝสือกเพสืที่อทคีที่จะหทำย มนันจะไมตแขห็งแกรต ง
ททำงทหทำรอคีกเลย

อสค 30:22-23

เหตปฉะนวันน องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด เราเปห็น

ปฏสิปวักษร์กวับฟาโรหร์กษวัตรสิยแร์ หยู่งอทยสิปตร์ เราจะหวักแขนของเขา ทวันงแขนททที่ยวังแขห็งแรงและแขนททที่หวัก
แลห้วนวันน เราจะกระทนาใหห้ดาบหลปดจากมดือของเขา พอใชข้ภทำพเปรคียบของแขนทคีที่หนัก พระเจข้ทำทรง
บอกลตวงหนข้ทำตตอไปวตทำพระองครจะทรงหนักแขนทนัรงสองขข้ทำงของฟทำโรหรโฮฟรทำกษนัตรธิยรแหตงอคียธิปตร
พละกททำลนังททำงทหทำรของอคียธิปตรจะถถูกหนักอยตทำงสธิรนเชธิงโดยจะไมตถถูกจนัดกทำรอคีกเลย
23 เราจะใหห้คนอทยปสิ ตร์กระจวัดกระจายไปอยยยู่ทยู่ามกลางประชาชาตสิ และจะกระจายเขาไป
ตามประเทศตยู่างๆ อคียธิปตรเชตนเดคียวกนับอธิสรทำเอลจะถถูกกระจนัดกระจทำยไปทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิ
ตตทำงๆชนัวที่ ระยะเวลทำหนถึที่งในประวนัตธิศทำสตรร ตทำมทคีที่เอเสเคคียล 29:11-13 กลตทำวไวข้ กทำรกระจนัดกระจทำย
นนัรนจะเปห็นเวลทำสคีที่สธิบปคี
อสค 30:24-26

และเราจะเสรสิมกนาลวังแขนของกษวัตรสิยแร์ หยู่งบาบสิโลน และเอาดาบ

ของเราใสยู่มดือใหห้ แตยู่เราจะหวักแขนของฟาโรหร์ และเขาจะครนที่าครวญตยู่อหนห้าทยู่านอยยู่างคนถยกบาด
เจห็บเจทยนจะตาย ในททำงกลนับกนัน พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะเสรธิมกททำลนังแขน (นนันที่ คสือ พลนังททำงทหทำร)
ของบทำบธิโลนและทททำใหข้ฟทำโรหรโฮฟรทำพตทำยแพข้อยตทำงรทำบคทำบ ฝตทำยหลนังจะโอดครวญดรุจชทำยคนหนถึที่ง
ทคีที่ถถูกทททำใหข้เปห็นแผลฉกรรจรตตอหนข้ทำเนบถูคนัดเนสซทำรร
25 เราจะเสรสิมกนาลวังแขนของกษวัตรสิยแร์ หยู่งบาบสิโลน แตยู่แขนของฟาโรหร์จะตก แลห้วเขาทวันง
หลายจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ เมดืที่อเราเอาดาบของเราใสยู่มดือของกษวัตรสิยแร์ หยู่งบาบสิโลน ทยู่าน
จะยดืที่นมวันออกตยู่อสยแห้ ผยู่นดสินอทยปสิ ตร์ เมสือที่ พระเจข้ทำทรงเสรธิมกททำลนังททำงทหทำรของบทำบธิโลนและทททำใหข้
อคียธิปตรพทำต ยแพข้อยตทำงสธิรนเชธิง อคียธิปตรจะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำแตต
ผถูข้เดคียว นตทำเศรข้ทำทคีที่บรรดทำคนอธรรมตข้องไดข้รบนั บทเรคียนอนันเจห็บปวดเพสือที่ ทคีที่จะนบนอบตตอพระเจข้ทำ
26 และเราจะใหห้คนอทยปสิ ตร์กระจวัดกระจายไปอยยยู่ทยู่ามกลางประชาชาตสิ และกระจายเขห้าไป
ตามประเทศตยู่างๆ แลห้วเขาจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์" ดนังทคีที่หมทำยเหตรุไวข้ในขข้อ 23 พระเจข้ทำ
ทรงสนัญญทำวตทำจะกระจนัดกระจทำยอคียธิปตรไปทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิอสืที่นๆ โดยบนังคนับพวกเขทำใหข้รนับรถูข้วทำต
พระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ

*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 31: คกาพยากรณศ์ตล่อสถูต้อยคี หิปตศ์ดกาเนหินตล่อไป ตรงนคีนั้การควกนึ่าของอคียหิปตศ์
ถถูกยกภาพประกอบโดยการลล่มจมของอนสซคีเรคีย สงล่าราศคีของอนสซคีเรคียถถูกพรรณนาในขต้อ 1-9 จาก
นนนั้นความลล่มจมของมนนถถูกพรรณนาและอยล่างเดคียวกนนสกาหรนบอคียหิปตศ์ในขต้อ 10-18
อสค 31:1-2

และอยยยู่มา เมดืที่อววันททที่หนนที่งเดดือนททที่สาม ในปทททที่สสิบเอห็ด พระวจนะของ

พระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าวยู่า ในปคีทสคีที่ ธิบเอห็ดแหตงรนัชกทำลของเศเดคคียทำหร (หรสือปคีทคีที่สธิบเอห็ดของกทำร
ตกเปห็นเชลยของเยโฮยทำคคีน) พระเจข้ทำตรนัสแกตเอเสเคคียลอคีกครนัรง
2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงกลยู่าวแกยู่ฟาโรหร์กษวัตรสิยร์แหยู่งอทยปสิ ตร์และแกยู่หมยยู่นสิกรของทยู่านวยู่า
ในความเปห็นใหญยู่เปห็นโตของทยู่านนวันน ทยู่านเหมดือนผยห้ใด พระเจข้ทำทรงสนังที่ ผถูพข้ ยทำกรณรทตทำนนคีรใหข้กลตทำว
แกตฟทำโรหรโฮฟรทำและบรรดทำขข้ทำรทำชบรธิพทำรของเขทำโดยถทำมวตทำเขทำคธิดวตทำเขทำเปห็นใคร หรสือเขทำเปห็น
เหมสือนสธิที่งใด คททำตอบจะเปห็นวตทำเขทำเปห็นเหมสือนกษนัตรธิยรแหตงอนัสซคีเรคียผถูข้ซถึที่งถถูกลข้มลข้ทำงโดยบทำบธิโลน
อสค 31:3-5

ดยเถสิด คนอวัสซทเรทยเปรทยบไดห้กวับไมห้สนสทดารร์ในเลบานอน มทกสิที่งงาม

และมทใบรยู่มและสย งมาก ยอดอยยทยู่ ทที่ทยู่ามกลางกสิที่งไมห้หนาทนบ พระเจข้ทำจถึงทรงเสนอคททำอรุปมทำหนถึที่งเกคีที่ยว
กนับกษนัตรธิยรอนัสซคีเรคียวตทำเปห็นตข้นสนสคีดทำรรใหญตตข้นหนถึที่ง ตข้นสคีดทำรรนร นันใหญตโต สวยงทำมและตนัรง
ตระหงตทำน (อนัสซคีเรคียเปห็นภถูมภธิ ทำคของอธิรนักตอนเหนสือและซคีเรคียตอนเหนสือในปนัจจรุบนนั )
4 สายนนนาทนาใหห้มวันใหญยู่ขนน นนนาลนกทนาใหห้มวันงอกสย ง พรห้อมกวับมทแมยู่นนาของสายนนนาลนกนวันนไหล
รอบททที่ททที่ปลยกมวันไวห้ และกยู่อใหห้เกสิดสายนนนาเลห็กๆ จากแมยู่นนาลนกแยกออกไปทวัที่วตห้นไมห้ทวันงสสินนในทปยู่งนวันน
อนัสซคีเรคียและนคีนะเวหรเจรธิญรรุตงเรสืองเพรทำะทททำเลทคีที่ตรนังของพวกมนันอยถูใต กลข้และเลคียบแมตนร ททำไทกรธิส
กทำรพทำณธิชยรททำงนทรทำของไทกรธิสทททำใหข้อนัสซคีเรคียเปห็นภถูมภธิ ทำคหนถึที่งทคีที่เจรธิญรรุตงเรสือง
5 ดวังนวันนมวันจนงสย งเหนดือตห้นไมห้ในปยู่าทวันงหลาย กสิที่งไมห้กห็แตกใหญยู่และกห้านกห็ยาว เพราะนนนามาก
หลายเมดืที่อใหห้งอก ทรงใชข้ภทำพเปรคียบของนทรทำตตอไป พระเจข้ทำทรงพรรณนทำวตทำอนัสซคีเรคียเรธิที่มยธิงที่ ใหญตกวตทำ

ประชทำชทำตธิอสืที่นๆของภถูมภธิ ทำคนนัรน – เหมสือนตข้นสนสคีดทำรรใหญตตข้นหนถึที่งซถึที่งไดข้รนับกทำรหลตอเลคีรยงจทำก
แหลตงนทรทำบรธิบถูรณร
อสค 31:6

นกในอากาศทวันงสสินนไดห้มาทนารวังอยยยู่ในกสิที่งของมวัน สวัตวร์ปยู่าทปยู่งทวันงสสินน

ตกลยกออกมาอยยใยู่ ตห้กห้าน ประชาชาตสิใหญยู่โตทวันงสสินนอาศวัยอยยใยู่ ตห้รยู่มของมวัน เผตทำและชนชทำตธิตตทำงๆจทำก
โลกในสมนัยนนัรนซถึที่งถถูกดถึงดถูดเขข้ทำหทำกทำรพทำณธิชยรของอนัสซคีเรคีย ยข้ทำยถธิที่นฐทำนไปยนังทคีนที่ นันที่ เพสืที่อทคีที่จะมคีสตวน
แบตงในควทำมเจรธิญนนัรน ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนของภถูมธิภทำคนนัรนมทำอยถูใต ตข้รตมเงทำของอนัสซคีเรคียยนักษรใหญต
อยตทำงเตห็มใจหรสือไมตเตห็มใจ
อสค 31:7-9

มวันกห็งดงามดห้วยความใหญยู่ยสิที่งของมวัน ดห้วยความยาวแหยู่งกห้านของ

มวัน เพราะรากของมวันหยวังที่ ลนกลงไปยวังนนนาอปดม พระเจข้ทำจถึงทรงเปรคียบอนัสซคีเรคียวตทำเปห็นเหมสือนกนับ
ตข้นสนสคีดทำรรใหญตตข้นหนถึงที่ ซถึที่งถถูกปลถูกรธิมแมตนร ททำสทำยหนถึที่ง แนตทคีเดคียว นคีนะเวหรนครหลวงของอนัส
ซคีเรคียตนัรงอยถูบต นแมตนร ททำไทกรธิสตอนบนและเจรธิญรรุตงเรสืองเพรทำะกทำรพทำณธิชยรททำงนทรทำของมนันและทททำเลทคีที่
ตนัรงททำงยรุทธศทำสตรรของมนัน
8 ตห้นสนสทดารร์ททที่อยยยู่ในอปทยานของพระเจห้ากห็ซยู่อนมวันไวห้ไมยู่ไดห้ ตห้นสนสามใบกห็ยงวั ไมยู่เปรทยบ
ปานกสิที่งใหญยู่ของมวัน ตห้นเกาลวัดกห็ไมยู่เปรทยบปานกสิที่งของมวัน ไมยู่มทไมห้ตห้นใดในอปทยานของพระเจห้าททที่มท
ความงามเหมดือนมวัน ประชทำชทำตธิอสืที่นๆทคีที่เหลสือ (นนันที่ คสือ ตข้นไมข้ชนธิดอสืที่นๆ) ดข้อยกวตทำอนัสซคีเรคียและไมตมคี
ขนทำดหรสือควทำมสถูงเดตนของมนัน อนัสซคีเรคียในสมนัยนนัรนเคยยธิงที่ ใหญตและงดงทำมในฐทำนะประชทำชทำตธิ
หนถึที่ง มนันยธิงที่ ใหญตกวตทำประชทำชทำตธิอสืที่นใดในสมนัยของมนัน
9 เราไดห้กระทนาใหห้มวันงามดห้วยกสิที่งกห้านมากมายของมวัน ตห้นไมห้ทวันงสสินนในสวนเอเดนกห็อสิจฉา
มวัน คดือตห้นไมห้ซนที่งอยยยู่ในอปทยานของพระเจห้า พระเจข้ทำทรงเปห็นผถูข้ทคีที่อนรุญทำตและเลสืที่อนตททำแหนตงอนัสซคีเรคีย
ขถึรนสถูตทคีที่แหตงควทำมสถูงเดตนของมนัน ประชทำชทำตธิอสืที่นๆทนัรงหมดตตทำงอธิจฉทำควทำมเจรธิญรรุตงเรสืองและควทำม
โดดเดตนของอนัสซคีเรคีย (นตทำสนใจทคีที่วทำต สวนแหตงเอเดนตนัรงอยถูใต กลข้แมตนร ททำยถูเฟรตธิส ซถึที่งนตทำจะอยถูทต ทำงทธิศ
ตะวนันออกเฉคียงใตข้ของนคีนะเวหร) ดนังนนัรนอคียธิปตรในสมนัยของเอเสเคคียลจถึงเปห็นเหมสือนอนัสซคีเรคียกตอน
หนข้ทำนนัรน

อสค 31:10-12

เพราะฉะนวันน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เพราะวยู่ามวัน

สย งและชยยอดของมวันขนนน อยยยู่ทยู่ามกลางกสิที่งไมห้หนาทนบ และจสิตใจของมวันกห็เยยู่อหยสิที่งเพราะความสย ง
ของมวัน ประธทำนตรงนคีรเปลคีที่ยนจทำกบรุคคลทคีที่สทำมของหลทำยขข้อกตอนหนข้ทำเปห็นบรุคคลทคีที่สอง แมข้บรธิบท
ใหญตกวตทำกลตทำวถถึงควทำมลตมจมทคีใที่ กลข้เขข้ทำมทำของฟทำโรหรและอคียธิปตร คททำอรุปมทำในทนันทคีนร คีกดห็ ถูเหมสือนจะ
ยนังเปห็นเรสือที่ งเลตทำเปรคียบเทคียบของตข้นสนสคีดทำรรนร นันและอนัสซคีเรคีย ควทำมลตมจมซถึที่งถถูกบอกลตวงหนข้ทำของ
อนัสซคีเรคียในเนสืรอควทำมทคีที่ตทำมมทำมคีพรสืนฐทำนอยถูบต นควทำมเยตอหยธิงที่ ของมนันเอง อนัสซคีเรคียไดข้มใคี จผยองขถึรน
ในควทำมเยตอหยธิงที่
11 เราจนงมอบมวันไวห้ในมดือของผยห้หนนที่งททที่ทรงอานปภาพในบรรดาประชาชาตสิ ทยู่านนวันนจะ
จวัดการกวับมวันเปห็นแนยู่ เราไดห้ไลยู่มวันออกเพราะความชวัที่วรห้ายของมวัน เพรทำะควทำมจองหองและควทำม
เยตอหยธิงที่ ของอนัสซคีเรคีย พระเจข้ทำจถึงทรงมอบเขทำไวข้แกตผถูข้หนถึที่งซถึที่งมคีอททำนทำจมทำกยธิงที่ กวตทำเสคียอคีก ผถูข้ทรง
อทำนรุภทำพนนัรนหทำใชตใครอสืที่นนอกจทำกเนบถูคนัดเนสซทำรรเมสือที่ เขทำผงทำดขถึรนสถูตกทำรเปห็นมหทำอททำนทำจโลก
กษนัตรธิยรหนรุตมผถูข้ทรงอททำนทำจนคีรพชธิ ธิตนคีนะเวหรโดยเฉพทำะและอนัสซคีเรคียโดยทนัวที่ ไปในปคีแรกแหตงกทำร
ครองรทำชยรของเขทำ
12 คนตยู่างดห้าว คดือชนชาตสิททที่นยู่ากลวัวในบรรดาประชาชาตสิ ไดห้โคยู่นมวันลงและทสินงไวห้ กสิที่งของ
มวันตกลงบนภยเขาทวันงหลายและในหปบเขาทวันงสสินน และกห้านของมวันกห็หวักอยยตยู่ ามแมยู่นนาลนาธารทวันงสสินน
ของแผยู่นดสินนวันน และบรรดาชนชาตสิทวันงหลายในแผยู่นดสินโลกกห็ลงไปเสทยจากรยู่มเงาของมวันและทสินง
มวันไวห้ คนบทำบธิโลนซถึที่งเปห็นพนันธมธิตรกนับคนมคีเดคียทคีอที่ ยถูทต ทำงเหนสือพธิชธิตอนัสซคีเรคีย ตข้นสนสคีดทำรรใหญต
แหตงนคีนะเวหรถถูกโคตนลงและจะไมตลรุกขถึรนอคีกเลย ชนทนัรงหลทำยทคีที่ถถูกดถึงดถูดมทำยนังสงตทำรทำศคีของมนันบนัดนคีร
พทำกนันหทำยหนข้ทำไปหมด
อสค 31:13-14

นกในอากาศทวันงสสินนจะอาศวัยอยยบยู่ นสสิงที่ สลวักหวักพวังของมวัน และสวัตวร์

ปยู่าทปยู่งทวันงปวงจะอยยยู่บนกห้านของมวัน เมสืที่อตข้นสนสคีดทำรรใหญตนร นันแหตงอนัสซคีเรคียถถูกโคตนลงมทำ บรรดทำ
ประชทำชทำตธิทคีที่ดข้อยกวตทำของภถูมภธิ ทำคนนัรนจะลงมทำบนซทำกปรนักหนักพนังของมนันและปลข้นสะดมสธิที่งใด
กห็ตทำมทคีที่พวกเขทำจะขนไปไดข้

14 ททที่เปห็นเชยู่นนทนกห็เพดืที่อบรรดาตห้นไมห้ททที่อยยยู่รสิมนนนาจะไมยู่งอกขนนนสย งนวัก หรดือชยยอดขนนนทยู่ามกลาง
กสิที่งไมห้หนาทนบ และเพดืที่อไมยู่ใหห้บรรดาตห้นไมห้ททที่ดยดนนนาขนนนสย งอยยู่างนวันนไดห้ เพราะวยู่ามวันทวันงหลายตห้อง
มอบใหห้แกยู่ความตาย มอบใหห้แกยู่โลกบาดาล ทยู่ามกลางบปตรทวันงหลายของมนปษยร์กวับผยห้ททที่ไดห้ลงไปยวัง
ปากแดนคนตาย ประชทำชทำตธิตตทำงๆทคีที่ดข้อยกวตทำซถึที่งไดข้เปห็นพนันธมธิตรกนับนคีนะเวหรโดยรวมกนันเปห็น
สนันนธิบทำตอนัสซคีเรคียจะไมตสทำมทำรถผงทำดขถึรนเปห็นใหญตเหมสือนอยตทำงทคีที่อสนั ซคีเรคียเคยเปห็นแมข้พวกเขทำตนัรงอยถูต
ใกลข้แมตนร ททำไทกรธิสและยถูเฟรตธิสกห็ตทำม จนักรวรรดธินร คี พนันธมธิตรและประชทำชนของมนันตทำยไปแลข้ว ใน
ฐทำนะจนักรวรรดธิหนถึที่ง อนัสซคีเรคียจะถถูกฝนัง แนตนอนวตทำนนันที่ เกธิดขถึรนจรธิงในตข้นรนัชกทำลของเนบถูคนัดเนสซทำรร
แมข้ยนังมคีคนอนัสซคีเรคียตระกถูลตตทำงๆหลงเหลสืออยถูใต นอธิรกนั ตอนเหนสือ พวกเขทำกห็ไมตเคยเปห็นจนักรวรรดธิ
หนถึที่งเลยนนับตนัรงแตตกทำรลตมสลทำยของนคีนะเวหร
อสค 31:15-16

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ในววันททที่มวันลงไปยวังแดนคน

ตาย เรากระทนาใหห้บาดาลคลปมตวัวไวห้ทปกขร์ใหห้มวัน และยวับยวังน แมยู่นนาของมวันไวห้ และนนนาเปห็นอวันมากจะ
หยปดยวังน เราคลปมเลบานอนไวห้ใหห้กลปห้มอยยยู่เพดืที่อมวัน และตห้นไมห้ในทปยู่งนาทวันงสสินนจะสลบเพราะมวัน เมสืที่อ
อนัสซคีเรคียลข้ม มคีกทำรไวข้ทรุกขรทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทคีที่รตวมเปห็นพนันธมธิตรกนับมนัน ถถึงกระนนัรน
พระเจข้ทำกห็ทรงฝนังจนักรวรรดธิอนัสซคีเรคียแลข้ว ประชทำชทำตธิตตทำงๆทคีที่แตกแขนงออกมทำ (นนันที่ คสือ แมตนร ททำและ
นทรทำเปห็นอนันมทำก) ถถูกพระเจข้ทำขนัดขวทำงมธิใหข้สรข้ทำงสนันนธิบทำตเดธิมของพวกเขทำขถึรนใหมต เลบทำนอนเคย
เปห็นสต วนหนถึงที่ ของสนันนธิบทำตอนัสซคีเรคีย มนันกห็ไวข้ทรุกขรใหข้กทำรลตมสลทำยของนคีนะเวหรและจนักรวรรดธิของ
มนันเชตนกนัน ประชทำชทำตธิอสืที่นๆทคีที่ดข้อยกวตทำซถึที่งรวมกนันเปห็นสนันนธิบทำตอนัสซคีเรคียตตทำงกห็เหคีที่ยวแหข้งไป
16 เรากระทนาใหห้ประชาชาตสิสวัที่นสะเทดือนดห้วยเสทยงททที่มวันลห้ม เมดืที่อเราเหวทที่ยงมวันลงไปททที่นรก
พรห้อมกวับบรรดาผยทห้ ทที่ลงไปยวังปากแดน และตห้นไมห้ทวันงสสินนในเอเดน ตห้นไมห้ททที่ควัดเลดือกแลห้วและตห้นไมห้ททที่
ดทททที่สปดของเลบานอน ตห้นไมห้ทปกตห้นททที่ดดืที่มนนนาจะไดห้รวับความเลห้าโลมททที่ในโลกบาดาล เมสืที่อตข้นไมข้ใหญต
ตข้นหนถึที่งถถูกโคตน พสืรนดธินจะสะเทสือนเมสืที่อเจอแรงกระแทกของมนัน ดนังนนัรนพระเจข้ทำทรงทททำใหข้ประชทำ
ชทำตธิอสืที่นๆสนันที่ สะเทสือนเมสืที่อนคีนะเวหรนครหลวงของสนันนธิบทำตอนัสซคีเรคียลข้ม ควทำมทรุกขรใจชอบมคีเพสือที่ น
เมสืที่อประชทำชทำตธิอสืที่นๆเหห็นกทำรลตมสลทำยของนคีนะเวหรและจนักรวรรดธิของเธอ พวกเขทำกห็แอบมคีกทำท ลนังใจ

แมข้บทำงประชทำชทำตธิเคยเปห็นสต วนหนถึงที่ ของสนันนธิบทำตอนัสซคีเรคีย พวกเขทำกห็โลตงอกทคีพที่ วกเขทำเปห็นอธิสระ
จทำกมนันแลข้ว
อสค 31:17-18

ประชาชาตสิเหลยู่านทนจะลงไปยวังนรกกวับเขาดห้วย ไปอยยยู่กบวั บรรดาผยห้ททที่

ถยกฆยู่าดห้วยดาบ เออ คดือบรรดาผยทห้ ทที่เปห็นเหมดือนแขนของเขา ททที่อยยใยู่ ตห้รยู่มของเขาทยู่ามกลางประชาชาตสิ
ขณะทคีที่บทำงประชทำชทำตธิชสืที่นชมยธินดคีกบนั กทำรลตมจมของนคีนะเวหรและจนักรวรรดธิของมนัน ประชทำชทำตธิ
อสืที่นๆกห็ถถูกลทำกลงไปดข้วยเพรทำะกทำรเปห็นพนันธมธิตรของพวกเขทำกนับอนัสซคีเรคีย พวกเขทำไดข้ลธิมร รสควทำม
พธิโรธของยนักษรใหญตบทำบธิโลนทคีที่ผงทำดขถึรนเรสืองอททำนทำจ
18 ดวังนทน เจห้าเหมดือนผยห้ใดในเรดืที่องสงยู่าราศทและความเปห็นใหญยู่ทยู่ามกลางตห้นไมห้แหยู่งเอเดน เจห้า
จะถยกนนาลงมาพรห้อมกวับตห้นไมห้แหยู่งเอเดนไปยวังโลกบาดาล เจห้าจะนอนอยยยู่ทยู่ามกลางผยห้ททที่มสิไดห้เขห้า
สป หนวัต พรห้อมกวับผยห้ททที่ถยกฆยู่าดห้วยดาบ นทที่คดือฟาโรหร์และบรรดาหมยยู่นสิกรทวันงสสินน ของทยู่าน องคร์พระผยห้
เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทน" กทำรประยรุกตรใชข้คททำอรุปมทำเรสืที่องนคีรอยถูตต รงนคีร พระเจข้ทำทรงถทำมวตทำอนัสซคีเรคีย
เปห็นเหมสือนผถูข้ใดในควทำมยธิงที่ ใหญตของมนันทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรน ใครจะเปห็นประชทำชทำตธิ
ใหญตรทำยถนัดไปทคีที่จะถถูกโคตนลงเหมสือนทคีที่อนัสซคีเรคียโดนโคตน คททำตอบกห็คอสื ฟทำโรหรโฮฟรทำและอคียธิปตร
อคียธิปตรจะถถูกพธิชธิตโดยบทำบธิโลนหลนังจทำกทคีที่พวกเขทำจนัดกทำรยถูดทำหรเสรห็จแลข้ว
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 32: บทสรปุปของการพหิพากษาตล่อสถูต้อคียหิปตศ์ถถูกบอกลล่วงหนต้า การลล่ม
สลายของอคียหิปตศ์ถถูกพรรณนาถนงในขต้อ 1-16 การลล่มสลายของอคียหิปตศ์เปป็นเหมคือนของประชาชาตหิ
อคืนึ่นๆดนงทคีนึ่หมายเหตปุไวต้ในขต้อ 17-32
อสค 32:1-2

ตยู่อมาเมดืที่อววันททที่หนนที่ง เดดือนททที่สบสิ สอง ในปทททที่สบสิ สอง พระวจนะของ

พระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าวยู่า หนถึงที่ ปคีกบนั เกข้ทำเดสือนหลนังจทำกบททคีที่แลข้ว พระเจข้ทำกห็ตรนัสแกตเอเสเคคียลอคีก
ครนัรงเกคีที่ยวกนับฟทำโรหร (อคีกครนัรงทคีที่ปคีทคีที่สธิบสองอทำจหมทำยถถึงปคีทคีที่สธิบสองแหตงกทำรตกเปห็นเชลยของเยโฮ
ยทำคคีน)

2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงเปลยู่งเสทยงบทครนที่าครวญเรดืที่องฟาโรหร์กษวัตรสิยร์แหยู่งอทยปสิ ตร์ และ
กลยู่าวใหห้ทยู่านฟวังดวังนทนวยู่า ทยู่านเหมดือนสสิงโตหนปยู่มทยู่ามกลางประชาชาตสิ แตยู่ทยู่านเปห็นเหมดือนปลาวาฬ
ในทะเลทวันงหลาย ทยู่านเผยู่นออกมาในแมยู่นนาทวันงหลายของทยู่าน เอาเทห้าของทยู่านกวนนนนาและกระทนา
แมยู่นนาของมวันใหห้มลทสินไป พระเจข้ทำทรงสนังที่ เอเสเคคียลใหข้ครทที่ทำครวญเรสืที่องควทำมลตมจมทคีจที่ ะมทำของ
ฟทำโรหรกษนัตรธิยรแหตงอคียธิปตร ควทำมคธิดตรงนคีรไมตไดข้หมทำยควทำมวตทำพระเจข้ทำหรสือเอเสเคคียลรถูข้สถึกเหห็นอก
เหห็นใจเขทำ ตรงกนันขข้ทำม กทำรครทที่ทำครวญของเอเสเคคียลเปห็นคททำพยทำกรณรหนถึงที่ ในตนัวมนันเองเกคีที่ยวกนับกทำร
ลตมสลทำยทคีที่ใกลข้จะมทำของอคียธิปตร พระเจข้ทำทรงเปรคียบผถูข้ปกครองทตทำนนคีรอยตทำงหลทำกหลทำยวตทำเปห็น
เหมสือนกนับ (1) สธิงโตหนรุตมตนัวหนถึที่งทคีที่ออกหทำกธินและ (2) ปลาวาฬตนัวหนถึที่ง คททำทคีที่แปลเปห็น ปลาวาฬ
(ทนนนหิยศ์น หรสืออทำจเปห็น ทนน) อทำจหมทำยถถึงอสรุรกทำยแมตนร ททำหรสือมนังกร ควทำมคธิดตรงนคีรอทำจหมทำยถถึง
จระเขข้ใหญตตนัวหนถึงที่ แหตงแมตนร ททำไนลร (คททำทคีที่แปลเปห็น ทะเลทวันงหลาย (ยนม) อทำจหมทำยถถึงแมตนร ททำไนลรไดข้
เชตนกนัน) เหมสือนกนับจระเขข้ใหญตตนัวหนถึงที่ ทคีที่มวข้ นตนัวในนทรทำและคนโคลนขถึรนมทำ ฟทำโรหรโฮฟรทำกห็กตอ
ควทำมยรุงต ยทำกและขตมขวนัญเหลตทำประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนเชตนกนัน
อสค 32:3-5

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เราจะกางขยู่ายของเราคลปม

ทยู่านโดยกองทวัพชนชาตสิทวันงหลายเปห็นอวันมาก และเขาเหลยู่านวันนจะลากทยู่านขนนนมาดห้วยอวนของเรา
พระเจข้ทำตรนัสลตวงหนข้ทำวตทำพระองครจะทรงกทำงขตทำยอนันหนถึงที่ ไวข้และจนับกษนัตรธิยโร อหนังผถูข้นร คี กทำรเอตยถถึง
“ชนชทำตธิทรนังหลทำยเปห็นอนันมทำก” ยตอมหมทำยถถึงกองทนัพบทำบธิโลนอนันใหญตโตนนัรน
4 และเราจะเหวทที่ยงทยู่านลงบนดสิน และเราจะฟวัดทยู่านลงบนพดืนน ทปยู่ง และจะกระทนาใหห้นกทวันง
สสินน ในอากาศมาจวับอยยบยู่ นทยู่าน และเราจะใหห้สตวั วร์ทวัที่วทวันงโลกไดห้อสิที่มหนนาดห้วยตวัวทยู่าน ฟทำโรหรโฮฟรทำ
เหมสือนกนับจระเขข้ตนัวหนถึที่งทคีที่ตธิดขตทำยจะถถูกลทำกขถึรนฝนัที่งเพสืที่อทคีที่จะตทำยและถถูกจธิกทถึรงโดยพวกนกและสนัตวร
กธินซทำกทนัรงหลทำย ดนังนนัรนคนไซรคีนกตอนจทำกนนัรนกห็คนบทำบธิโลนจถึงทททำลทำยอทำณทำจนักรของฟทำโรหรโฮฟ
รทำอยตทำงเปห็นระบบ
5 เราจะเอาเนดืนอของทยู่านเกลทที่ยไวห้บนภยเขา และถมหปบเขาดห้วยศพของทยู่าน ซทำกศพของกอง
ทนัพอคียธิปตรทถคีที่ ถูกฆตทำจะมคีอยถูทต นัวที่ เทสือกเขทำแหตงภถูมภธิ ทำคนนัรนและถมหรุบเขทำตตทำงๆดข้วยคนตทำยของพวกเขทำ

อสค 32:6-8

เราจะใหห้แผยู่นดสินถนงแมห้ภยเขาชปยู่มโชกดห้วยเลดือดกนาลวังไหลของทยู่าน

และหห้วยจะเตห็มไปดห้วยทยู่าน ครนัรนกลตทำวคททำอรุปมทำเรสือที่ งฟทำโรหรแหตงอคียปธิ ตรวทำต เปห็นจระเขข้ตนัวหนถึงที่ ทคีที่ถถูก
จนับไดข้ตตอไป พระเจข้ทำกห็ทรงเตสือนวตทำโลหธิตของเขทำจะเตห็มแมตนร ททำไนลรตร นังแตตเทสือกเขทำแหตงทธิศใตข้จนถถึง
สทำมเหลคีที่ยมปทำกแมตนร ททำแหตงทธิศเหนสือ
7 เมดืที่อเราดวับทยู่าน เราจะคลปมฟห้าสวรรคร์ไวห้ และกระทนาใหห้ดวงดาวมดืดไป เราจะเอาเมฆบวัง
ดวงอาทสิตยร์ และดวงจวันทรร์จะไมยู่ทอแสง คนอคียธิปตรเปห็นพวกกรทำบไหวข้ดวงดทำวในทข้องฟข้ทำมทำนทำน
แลข้ว เมสือที่ พระเจข้ทำทรงทททำลทำยจนักรวรรดธิของฟทำโรหรโฮฟรทำ หมถูตดทำวแหตงปวงพระของพวกเขทำจะถถูก
ทททำใหข้มสืดไป กทำรบถูชทำดวงอทำทธิตยรและดวงจนันทรรจะถถูกกททำจนัดทธิรงไปเสคียเชตนกนัน
8 แสงสป กใสทวันงสสินนแหยู่งสวรรคร์นวันนเราจะกระทนาใหห้มดืดอยยยู่เหนดือทยู่าน และวางความมดืดไวห้
เหนดือแผยู่นดสินของทยู่าน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ ปวงพระแหตงทข้องฟข้ทำและแหตง
ดทำรทำศทำสตรรจะถถูกทททำใหข้มสืดไปพรข้อมกนับควทำมลตมจมของจนักรวรรดธิชนัวที่ รข้ทำยของฟทำโรหรโฮฟรทำ
แทนทคีที่จะนมนัสกทำรพระผถูข้สรข้ทำง อคียธิปตรกลนับบถูชทำดวงดทำวตตทำงๆในทข้องฟข้ทำซถึที่งเปห็นสธิที่งทคีที่ถถูกสรข้ทำงขถึรนมทำ
อสค 32:9-10

เมดืที่อเราทนาลายทยู่านทยู่ามกลางประชาชาตสิในประเทศซนที่งทยู่านไมยู่รห้จย วัก

นวันน เราจะกระทนาใหห้จสิตใจของชนชาตสิทวันงหลายเปห็นอวันมากลนาบาก ควทำมกลนัว ควทำมอกสนันที่ ขวนัญหนคี
และควทำมตกตะลถึงจะตกลงบนจธิตใจทนัรงหลทำยของอคียธิปตรเมสือที่ พระเจข้ทำทรงทททำลทำยพวกเขทำ อคียปธิ ตรจะ
ถถูกกระจนัดกระจทำยไปเปห็นเวลทำสคีที่สธิบปคีทตทำมกลทำงจนักรวรรดธิบทำบธิโลน ดถู เอเสเคคียล 29:11-13
10 เออ เมดืที่อเราแกวยู่งดาบของเราตยู่อหนห้าเขาทวันงหลาย เราจะกระทนาใหห้ชนชาตสิทวันงหลายเปห็น
อวันมากแลตะลนงททที่ทยู่าน และกษวัตรสิยขร์ องเขาทวันงหลายจะสะทกสะทห้านเพราะทยู่าน ในววันททที่ทยู่านลห้ม
ลงนวันน เขาทวันงหลายจะตวัวสวัที่นทปกขณะจสิตทวัที่วกวันเพราะหยู่วงชทวสิตของตนเอง กทำรทคีที่ประชทำชทำตธิทคีที่ทรง
อททำนทำจเหลสือเกธินอยตทำงอคียธิปตรถถูกทททำลทำยอยตทำงสธิรนเชธิงจะทททำใหข้ประชทำชทำตธิอสืที่นๆตกตะลถึงและตนัวสนันที่
ดข้วยควทำมกลนัว นอกจทำกนคีร พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำมนันจะเปห็นดทำบแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระองครซถึที่ง
จะตกลงบนอคียธิปตร ในกทำรทททำเชตนนนัรน พระเจข้ทำจะทรงใสต ควทำมเกรงกลนัวองครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำเขข้ทำไป
ทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิอสืที่นๆของภถูมภธิ ทำคนนัรน

อสค 32:11-13

เพราะองคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดาบของกษวัตรสิยแร์ หยู่ง

บาบสิโลนจะมาเหนดือทยู่าน เกรงวตทำจะมคีคททำถทำมใดๆ พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำพระองครจะทรงใชข้ดทำบ
ของกษนัตรธิยรแหตงบทำบธิโลนเพสือที่ พธิพทำกษทำอคียธิปตร
12 เราจะทนาใหห้หมยยู่นสิกรของทยู่านลห้มลงดห้วยดาบของผยห้มทกนาลวัง ทปกคนกห็ลห้วนเปห็นททที่ทารปณ
ททที่สปดในบรรดาประชาชาตสิ เขาจะนนาความทะเยอทะยานของอทยปสิ ตร์ใหห้มาถนงททที่สสินนสป ด และหมยยู่นสิกร
ทวันงสสินนของมวันจะพสินาศ พระเจข้ทำจะทรงใชข้กทำรรวมกองทนัพกนันภทำยใตข้กทำรควบครุมของบทำบธิโลนเพสือที่
ปลข้นและทททำลทำยอคียธิปตรทคีที่ยโส กองทนัพเหลตทำนคีรทคีที่รตวมเปห็นพนันธมธิตรกนันขถึรนชสืที่อในเรสือที่ งควทำมนตทำกลนัว
และควทำมททำรรุณของพวกเขทำ โครงสรข้ทำงของประชทำชทำตธิอคียธิปตรทรนังหมด (หมถูตนธิกรทนัรงสธิรนของมนัน)
จะถถูกทททำลทำย
13 เราจะทนาลายสวัตวร์ของเมดืองนวันนทวันงสสินน จากขห้างนนนามากหลายและไมยู่มทเทห้ามนปษยร์คนใด
กระทนาใหห้นนานวันน ขปยู่นอทก กทบสวัตวร์กห็จะไมยู่กระทนาใหห้นนานวันนขปยู่นอทกเชยู่นกวัน ฝถูงวนัวเพสืที่อกทำรเกษตรแหตง
อคียธิปตรจะถถูกทททำลทำยเชตนกนันเมสืที่อบทำบธิโลนกวทำดมทำทนัวที่ อคียธิปตร กคีบของพวกมนันและเทข้ทำของพวกคน
เลคีรยงสนัตวรของพวกมนันจะไมตทททำใหข้นร ททำแหตงแมตนร ททำไนลรขตนรุ ดข้วยโคลนอคีกตตอไปเมสือที่ พวกเขทำมทำดสืที่ม
อคียธิปตรจะถถูกทททำลทำยไมตเพคียงททำงทหทำรเทตทำนนัรน แตตททำงเศรษฐกธิจดข้วย
อสค 32:14-16

แลห้วเราจะทนาใหห้นนาของเขาทวันงหลายลนก และกระทนาใหห้แมยู่นนาทวันง

หลายของเขาไหลไปเหมดือนนนนามวันไหล องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ ทรงใชข้ภทำพ
เปรคียบของแมตนร ททำไนลร พระเจข้ทำจถึงทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำนทรทำทนัรงหลทำยของมนันจะจม (คททำทคีที่แปลเปห็น ลนก
(ชาคา) มคีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำจม) ดนังนนัรน นทรทำทนัรงหลทำยของมนันจะหยดและเรธิที่มกรต อยเหมสือนกนับ
นทรทำมนันมะกอก ควทำมคธิดทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำควทำมโดดเดตนระดนับประชทำชทำตธิของอคียปธิ ตรจะหยด
เหมสือนแมตนร ททำสทำยหนถึที่งในชตวงฤดถูแลข้ง
15 เมดืที่อเรากระทนาใหห้แผยู่นดสินอทยปสิ ตร์รกรห้าง และประเทศนวันนจะขาดสสิที่งททที่เคยอปดมสมบยรณร์
เมดืที่อเราฟาดฟวันคนทวันงปวงททที่อาศวัยอยยยู่ในประเทศนวันน แลห้วเขาทวันงหลายจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮ
วาหร์ ดนังทคีที่พรรณนทำไวข้ในขข้อทคีที่แลข้ว เมสือที่ พระเจข้ทำทรงทททำลทำยอคียธิปตร มนันจะกลทำยเปห็นแผตนดธินทคีที่รกรข้ทำง

และขทำดแคลน (แมข้เคยไหลลข้นกห็ตทำม) เมสืที่อพระเจข้ทำทรงฟทำดฟนันอคียปธิ ตร พวกเขทำจะไดข้รนับบทเรคียน
อนันเจห็บปวดวตทำพระองครคสือพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ – ผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ
16 นทที่เปห็นบทครนที่าครวญททที่จะรห้องครนที่าครวญ เหลยู่าธสิดาแหยู่งประชาชาตสิจะรห้องบทนวันน เขาจะ
รห้องเรดืที่องอทยสิปตร์และหมยยู่นสิกรของอทยสิปตร์ องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ" เมสือที่ พระเจข้ทำ
ทรงพธิพทำกษทำอคียธิปตร ประชทำชทำตธิอสืที่นๆจะครทที่ทำครวญกทำรลข้มของเธอเหมสือนกนับพวกคนไวข้ทรุกขรทคีที่งทำน
ศพ หนถึงที่ ในประชทำชทำตธิทคีที่ยธิงที่ ใหญตเหลตทำนนัรนไดข้ถถูกนททำลงมทำแลข้วและประชทำชทำตธิตตทำงๆทคีที่นนับถสือพระ
ตตทำงดข้ทำวแหตงภถูมภธิ ทำคนนัรนจะครทที่ทำครวญจรุดจบของมนัน – อทำจไมตใชตเพรทำะควทำมรนักใดๆทคีที่มคีใหข้อคียปธิ ตร
แตตเพรทำะควทำมเกรงกลนัวพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำผถูข้ซถึที่งพวกเขทำกห็เพธิกเฉยเชตนกนัน
อสค 32:17-19

ตยู่อมาเมดืที่อววันททที่สสิบหห้า เดดือนททที่สบสิ สอง ในปทททที่สบสิ สอง พระวจนะ

ของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าวยู่า ประมทำณสองสนัปดทำหรหลนังจทำกคททำพยทำกรณรตอนแรกของบทนคีร
พระเจข้ทำตรนัสแกตเอเสเคคียลอคีกครนัรงเกคีที่ยวกนับกทำรลข้มของอคียธิปตร
18 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงพสิลาปรนที่าไหห้เพดืที่อคนเปห็นอวันมากของอทยปสิ ตร์ และจงสยู่งเขาลงไป
ทวันงตวัวเขาและเหลยู่าธสิดาแหยู่งประชาชาตสิททที่โอยู่อยู่าไปยวังโลกบาดาล ไปยวังบรรดาคนเหลยู่านวันน ททที่ไปยวัง
ปากแดนคนตายแลห้ว พระเจข้ทำจถึงทรงสนังที่ เอเสเคคียลใหข้รทที่ทำไหข้ดข้วยเพลงสวดงทำนศพเพสืที่อกทำรลตมจมทคีจที่ ะ
เกธิดขถึรนของอคียธิปตร ขณะทคีที่เนสืรอหทำสต วนแรกของบทนคีรเปห็นบทครทที่ทำครวญใหข้แกตฟทำโรหรโฮฟรทำกษนัตรธิยร
แหตงอคียธิปตร ครทำวนคีรจรุดสนใจหลนักพรุงต เปข้ทำไปทคีที่ประชทำชทำตธินร นันเอง อคีกครนัรงทคีที่บทครทที่ทำครวญของเอเสเคคี
ยลไมตใชตเพรทำะวตทำเขทำหรสือพระเจข้ทำมคีควทำมเหห็นอกเหห็นใจใหข้อคียธิปตร ตรงกนันขข้ทำมกทำรครทที่ทำครวญของ
เขทำจรธิงๆแลข้วเปห็นคททำพยทำกรณรถงถึ จรุดจบอนันใกลข้เขข้ทำมทำของอคียธิปตรในฐทำนะประชทำชทำตธิใหญต
ประชทำชทำตธิหนถึที่ง อคียธิปตรเปห็นประชทำชทำตธิหนถึที่งทคีที่มคีชสืที่อเสคียงในสมนัยนนัรน มวลชนแหตงอคียธิปตร เหลตทำ
กองทนัพและหมถูตชนของมนันกททำลนังจะถถูกสต งไปยนังหลรุมศพ “โลกบทำดทำล” มคีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ
เบสืรองตทที่ทำของแผตนดธินโลกซถึที่งเปห็นภทำพเปรคียบของหลรุมศพและของนรก ภทำพเปรคียบของกทำรลงไป
ยนังปทำกแดนคนตทำยกห็เชตนเดคียวกนัน – ปทำกแดนของนรก

19 ในเรดืที่องความงาม ทยู่านงามลนนากวยู่าผยห้ใดๆหรดือ จงลงไป ไปนอนกวับผยห้ททที่ไมยู่ไดห้เขห้าสป หนวัต
ไมตมคีประชทำชทำตธิใดในสมนัยนนัรนแซงหนข้ทำอคียธิปตรในเรสือที่ งควทำมงทำมแหตงนครตตทำงๆและอนรุสทำวรคียรตตทำงๆ
ของมนัน กระนนัรนพวกเขทำกห็กทำท ลนังมรุตงหนข้ทำไปสถูตหลรุมศพในระดนับประชทำชทำตธิซถึที่งเปห็นทคีที่ๆพวกเขทำจะ
นอนลงกนับประชทำชทำตธิอสืที่นๆซถึที่งเปห็นคนตตทำงชทำตธิทคีที่ไมตเขข้ทำสรุหนนัต
อสค 32:20-21

เขาทวันงหลายจะลห้มลงกลางบรรดาผยห้ททที่ถยกฆยู่าดห้วยดาบ มทดาบกนาหนด

ไวห้แลห้ว จงลากอทยสิปตร์ไปเสทยพรห้อมกวับหมยยู่นสิกรทวันงสสินน ของเขา อคียปธิ ตรถถูกกททำหนดใหข้ลข้มในกทำรศถึกแกต
ดทำบของคนบทำบธิโลน อคียธิปตรและบรรดทำกองทนัพของเธอจะถถูกลทำกลงไปสถูต หลรุมศพของพวกเขทำ
21 เหลยู่าชายฉกรรจร์ในบรรดาผยห้ททที่แกลห้วกลห้าจะพยดเรดืที่องของเขากวับผยห้ชวยู่ ยของเขาจากกลาง
นรกวยู่า `เขาไดห้ลงมาแลห้ว เขานอนอยยยู่ คดือคนททที่ไมยู่ไดห้เขห้าสป หนวัต ททที่ถยกฆยู่าดห้วยดาบ' ประชทำชทำตธิอสืที่นๆ
ทคีที่แขห็งแรงและบรรดทำกษนัตรธิยขร องพวกเขทำจะทนักททำยคนอคียธิปตรทคีที่ลข้มลงเสคียแลข้วขณะทคีพที่ วกเขทำ
เขข้ทำไปสถูตนรก คททำทคีที่แปลเปห็น นรก (เชโอล) พรรณนทำถถึงทคีที่อยถูทต คีที่กทำท หนดไวข้ของพวกคนตทำยในสมนัย
พระคนัมภคีรรเดธิม โดยเฉพทำะคนเหลตทำนนัรนทคีที่ไมตรอด มนันเทคียบเทตทำกนับคททำวตทำ ฮาเดส ของพระคนัมภคีรใร หมต
ทนัรงคถูตหมทำยถถึงระยะแรกของนรกกตอนกทำรพธิพทำกษทำทคีที่พระทคีที่นนังที่ ใหญตสคีขทำวในอนทำคต ประเดห็นทคีที่ยธิงที่
ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำอคียธิปตร พวกผถูข้นททำและกองทนัพของมนันจะไปถถึงในนรกเพสืที่อทคีที่จะถถูกพบปะโดยพวก
คนตทำยของประชทำชทำตธิอสืที่นๆทคีที่เปห็นคนตตทำงชทำตธิ
อสค 32:22-23

อวัสซยรกห็อยยยู่ททที่นนวัที่ รวมทวันงคณะ มทหลปมศพอยยยู่รอบตวัว ทปกคนถยกฆยู่า

และลห้มลงดห้วยดาบ อนัสซคีเรคียซถึที่งถถูกพรรณนทำถถึงในบททคีที่ 31 จะไปรอพวกเขทำอยถูทต คีที่นนันที่ ทรุกคนทคีที่ถถูก
ฆตทำฟนันของจนักรวรรดธิทคีที่ลตมสลทำยแลข้วนนัรนจะอยถูใต นนรกและรอคอยกทำรไปถถึงของอคียธิปตร
23 ททที่ฝวังศพของคนเหลยู่านทนอยยทยู่ ทที่แดนมรณาสยู่วนททที่ไกลททที่สป ด และคณะของเธอกห็อยยยู่รอบหลปม
ฝวังศพของเธอ ทปกคนถยกฆยู่า ลห้มลงดห้วยดาบ เปห็นพวกททที่ใหห้เกสิดความครวัที่นครห้ามในแผยู่นดสินของคน
เปห็น พวกคนตทำยของอนัสซคีเรคียและคนเหลตทำนนัรนทนัรงปวงทคีที่ถถูกฆตทำดข้วยดทำบในกทำรดธิรนรนครนัรงสรุดทข้ทำย
ของมนันอยถูใต นนรก พวกเขทำไดข้ทททำใหข้เกธิดควทำมหวทำดกลนัวในแผตนดธินของคนเปห็น นคีที่บอกเปห็นนนัยวตทำ
บนัดนคีรพวกเขทำแทข้จรธิงแลข้วเปห็นผถูข้ทคีที่อตอนแออยตทำงนตทำสนังเวช
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เอลามกห็อยยยู่ททที่นวัที่น ทวันงหมยยู่นสิกรทวันงสสินนกห็อยยรยู่ อบหลปมศพของเธอ ทปก

คนถยกฆยู่า และลห้มลงดห้วยดาบ ผยลห้ งไปสยยู่โลกบาดาลโดยไมยู่เขห้าสป หนวัต เปห็นพวกททที่ใหห้เกสิดความครวันที่
ครห้ามในแผยู่นดสินของคนเปห็น และเขาตห้องทนรวับความอวับอายขายหนห้ากวับผยทห้ ทที่ลงไปปากแดนคน
ตาย
เอลทำมหรสือเปอรรเซคียกห็อยถูทต คีที่นนันที่ ดข้วยในนรกและรอคอยกทำรมทำถถึงของอคียธิปตรทคีที่ถถูกทททำลทำย แมข้
สต วนใตข้ (นนันที่ คสือ เบสืรองตทที่ทำ) ของแผตนดธินโลกในทนันทคีหมทำยถถึงหลรุมศพ บรธิบททคีที่ใหญตกวตทำกห็กลตทำว
ชนัดเจนถถึงสถทำนทคีที่อนนั ใหญตโตกวตทำของพวกคนตทำยทคีที่จทำกไปแลข้วซถึที่งมคีชสืที่อเรคียกโดยทนัวที่ ไปวตทำนรก สธิที่ง
ทคีที่ถถูกบอกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนกห็คสือวตทำ เชโอล หรสือ ฮาเดส อยถูใต นใจกลทำงของแผตนดธินโลก แมข้
เปอรรเซคียไดข้ทททำใหข้เกธิดควทำมหวทำดกลนัวบนแผตนดธินโลกในสมนัยของมนันเชตนกนัน ในนรกพวกเขทำกห็
เปห็นผถูข้ทคีที่ทนทรุกขรทรมทำนและอตอนแอ พวกเขทำเอทำควทำมอนับอทำยแหตงควทำมบทำปของตนตธิดตนัวไปยนัง
นรกดข้วย
25 เขาไดห้ทนาททที่ใหห้เธอนอนในหมยยู่พวกผยห้ททที่ถยกฆยู่าพรห้อมกวับหมยยู่นสิกรทวันงสสินนของเธอ มทหลปมศพ
อยยรยู่ อบตวัว เปห็นผยห้ททที่ไมยู่ไดห้เขห้าสป หนวัตทปกคน ถยกฆยู่าดห้วยดาบ เพราะวยู่าเขาใหห้เกสิดความครวันที่ ครห้ามใน
แผยู่นดสินของคนเปห็น และเขาตห้องทนรวับความอวับอายขายหนห้ากวับผยห้ททที่ลงไปยวังปากแดนคนตาย เขา
มทททที่อยยยู่ในหมยยู่พวกผยห้ถยกฆยู่า ทคีที่นอนทคีที่วทำต นคีรคอสื ทคีที่นอนแหตงโลงศพหรสือเวธิงร ในอรุโมงครฝนังศพ พวกคน
ตทำยแหตงเปอรรเซคียแมข้นอนอยถูใต นโลงศพกห็มคีจททำนวนมทำกในนรก พวกเขทำทรุกคนเปห็นคนตตทำงชทำตธิทคีที่ไมต
เขข้ทำสรุหนนัตและถถูกฆตทำดข้วยดทำบในกทำรศถึก ในกทำรกลตทำวซทรทำของขข้อทคีที่แลข้ว เปอรรเซคียถถูกพรรณนทำอคีก
ครนัรงวตทำเอทำควทำมอนับอทำยแหตงควทำมบทำปของพวกเขทำตธิดตนัวไปสถูตนรกดข้วย
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เมเชคกวับทยบวัลกห็อยยทยู่ ทที่นวัที่น ทวันงหมยยู่นสิกรทวันงสสินนของเธอ หลปมศพของ

เธอทวันงสองอยยยู่รอบเขา เปห็นผยห้ททที่ไมยู่เขห้าสป หนวัตทปกคน ถยกฆยู่าดห้วยดาบ เพราะเขาใหห้เกสิดความครวัที่น
ครห้ามในแผยู่นดสินของคนเปห็น ประชทำชทำตธิอสืที่นๆถถูกพรรณนทำวตทำอยถูใต นนรกและรอคอยกทำรมทำถถึงของ
อคียธิปตรทคีที่ลข้มลง เมเชคหมทำยถถึงภถูมธิภทำคนนัรนทคีที่อยถูรต ะหวตทำงทะเลดททำและทะเลแคสเปคีร ยน มนันจะตรงกนับ
พสืรนทคีที่ตอนใตข้ของสหภทำพโซเวคียตเกตทำ ทถูบนล อทำจหมทำยถถึงภถูมภธิ ทำคสมนัยใหมตกวตทำนนันที่ คสือ โทบลสคศ์ ใน

รนัสเซคียตอนใตข้ ทนัรงหมดนคีรเปห็นประชทำชทำตธิตตทำงๆทคีที่อยถูทต ทำงเหนสือและถสือวตทำเปห็นหมถูตชนทคีหที่ ยทำบกระดข้ทำง
และเปห็นคนเถสืที่อน ทนัรงประชทำชทำตธิตตทำงๆทคีที่เจรธิญแลข้วอยตทำงอนัสซคีเรคียและประชทำชทำตธิตตทำงๆทคีที่ปตทำเถสืที่อน
ของโลกตตทำงรอคอยกทำรมทำถถึงของอคียธิปตรในนรก ดนังทคีที่ไดข้พรรณนทำไวข้แลข้วในขข้อกตอนๆหนข้ทำ คน
เหลตทำนคีรเปห็นประชทำชทำตธิตตทำงๆทคีที่เปห็นคนตตทำงชทำตธิทคีที่ไมตเขข้ทำสรุหนนัตซถึที่งไดข้ทททำใหข้เกธิดควทำมหวทำดกลนัวบน
แผตนดธินโลก บนัดนคีรพวกเขทำตตทำงทนทรุกขรทรมทำนในนรก
27 เขาทวันงหลายจะไมยู่ไดห้นอนอยยยู่กวับผยห้แกลห้วกลห้าในจนาพวกททที่ไมยู่ไดห้เขห้าสป หนวัตททที่ไดห้ลห้มลง ลง
ไปยวังนรกพรห้อมกวับยปทโธปกรณร์ของเขา ผยห้ซงนที่ มทดาบวางไวห้ใตห้ศทรษะของเขา และความชวัที่วชห้ากห็อยยยู่
บนกระดยกของเขา เพราะวยู่าเขาใหห้ผห้แย กลห้วกลห้าครวัที่นครห้ามอยยใยู่ นแผยู่นดสินของคนเปห็น จรุดจบของ
อคียธิปตรจะไมตเปห็นเหมสือนของประชทำชทำตธิอสืที่นๆทคีเที่ ปห็นคนตตทำงชทำตธิซถึที่งมทำพรข้อมกนับควทำมเอธิกเกรธิกและ
อนรุสทำวรคียรตตทำงๆซถึที่งถถูกตนัรงขถึรนเพสือที่ ระลถึกถถึงพวกเขทำ อคียธิปตรจะเจอกนับจรุดจบอนันนตทำอนัปยศ
28 ดวังนวันนทยู่านจะตห้องถยกหวักในหมยยู่พวกผยทห้ ทที่ไมยู่ไดห้เขห้าสป หนวัต และนอนอยยยู่กบวั คนเหลยู่านวันนททที่
ถยกฆยู่าดห้วยดาบ อคียธิปตรกทำท ลนังจะถถูกทททำลทำยเหมสือนกนับทหทำรตตทำงชทำตธิธรรมดทำๆ พวกเขทำจะถถูกฝนังและ
ไปยนังนรกโดยไมตมกคี ทำรมอบรทำงวนัลเลสืที่อนยศใดๆ
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เอโดมกห็อยยยู่ททที่นวัที่น คดือบรรดากษวัตรสิยแร์ ละบรรดาเจห้านายทวันงหลาย

ของเธอ แมห้วยู่าเขาทวันงหลายมทอานปภาพ เขายวังถยกนนามาวางไวห้กวับบรรดาคนเหลยู่านวันนททที่ถยกฆยู่าดห้วย
ดาบ เขาจะนอนอยยยู่กบวั ผยห้ททที่ไมยู่ไดห้เขห้าสป หนวัต กวับบรรดาคนททที่ไดห้ลงไปยวังปากแดนคนตาย นอกเหนสือ
จทำกประชทำชทำตธิอสืที่นๆทคีที่เปห็นคนตตทำงชทำตธิอนันโดดเดตนแลข้ว เอโดมและรทำชวงศรของมนันจะรอคอยกทำร
มทำถถึงของอคียธิปตรในนรกเชตนกนัน
30 เจห้านายจากทสิศเหนดือกห็อยยยู่ททที่นนวัที่ อยยยู่กนวั หมด คนไซดอนทวันงหมด ผยห้ททที่ลงไปดห้วยความอาย
พรห้อมกวับผยห้ททที่ถยกฆยู่า เพราะเหตปความครวัที่นครห้ามทวันงสสินนซนงที่ เขาไดห้กระทนาขนนนดห้วยกนาลวังของเขา เขา
นอนอยยทยู่ ทที่นวัที่นไมยู่เขห้าสป หนวัตพรห้อมกวับผยห้ททที่ถยกฆยู่าดห้วยดาบ และทนรวับความอวับอายขายหนห้ากวับ
บรรดาผยห้ททที่ลงไปยวังปากแดนคนตาย ในลนักษณะเดคียวกนัน คนไซดอนแหตงเลบทำนอนจะรอคอยกทำร
มทำถถึงของอคียธิปตรทคีที่ลมข้ ลงในนรก แมข้พวกเขทำเคยทททำใหข้ผถูข้อสืที่นหวทำดกลนัวในชคีวธิตนคีร ในนรกพวกเขทำกห็จะ

อนับอทำยเพรทำะเรสืที่องนนัรน เชตนเดคียวกนับคนตตทำงชทำตธิอสืที่นๆทคีที่ตทำยแลข้ว คนไซดอนจะแบกควทำมอนับอทำย
ของตนในนรก นคีที่บอกเปห็นนนัยถถึงทนัศนคตธิทคีที่กลนับใจใหมตในนรก แตตเมสือที่ ถถึงตอนนนัรนมนันจะสทำยเกธิน
ไปแลข้ว
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องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เมดืที่อฟาโรหร์เหห็นพวกเหลยู่านวันน

แลห้ว ทยู่านกห็จะเบาใจในเรดืที่องหมยยู่นสิกรทวันงสสินนของทยู่าน ฟาโรหร์และหมยยู่นสิกรทวันงสสินนของทยู่านถยกฆยู่าดห้วย
ดาบ พอไปถถึงในนรก ฟทำโรหรโฮฟรทำจะเหห็นประชทำชทำตธิอสืที่นๆทนัรงสธิรนทคีที่ลมข้ แลข้วทคีที่นนันที่ และจะพบกทำร
ปลอบประโลมเลห็กนข้อยในกทำรรถูวข้ ทำต เขทำไมตใชตคนเดคียวทคีที่นนันที่ ควทำมทรุกขรใจชอบมคีเพสือที่ น หทำกมคีกทำร
ปลอบประโลมใจใดบข้ทำงในนรก มนันกห็จะเปห็นวตทำคนอสืที่นๆกห็อยถูทต คีที่นนนัที่ เชตนกนัน
32 เพราะเราไดห้ใหห้เกสิดความครวัที่นครห้ามในแผยู่นดสินของคนเปห็น เพราะฉะนวันนเขาจะถยกวาง
ไวห้ทยู่ามกลางผยห้ไมยู่เขห้าสป หนวัต พรห้อมกวับผยเห้ หลยู่านวันนททที่ถยกฆยู่าดห้วยดาบ ทวันงฟาโรหร์และหมยยู่นสิกรทวันงสสินน
ของทยู่าน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ" กทำรบอกเปห็นนนัยกห็คสือวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงใสต
ควทำมหวทำดกลนัวพระองครไวข้บนฟทำโรหรและกองทนัพของเขทำแลข้วเหมสือนกนับทคีที่เขทำไดข้กระทททำตตอคน
อสืที่นๆ ประเดห็นทคีที่สททำคนัญกวตทำกห็คสือวตทำ ฟทำโรหรและกองทนัพของเขทำกททำลนังมรุตงหนข้ทำไปสถูตหลรุมศพและนรก
พระเจข้ทำเองทรงเปห็นผถูข้ทคีที่จะนททำพวกเขทำลงไปทคีที่นนันที่ พระองครไดข้ทรงประกทำศเรสืที่องนคีรแลข้ว มนันจะเกธิด
ขถึรนจรธิงอยตทำงแนตนอน
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 33: ในบทนคีนั้ เอเสเคคียลถถูกเรคียกใหต้เปป็นยามเฝต้าคนหนนงนึ่ แกล่
อหิสราเอลในขต้อ 1-9 เขายนงถถูกเรคียกใหต้พหิสถูจนศ์ความยปุตหิธรรมของพระเจต้าดต้วยในขต้อ 10-20 จากนนนั้น
ความรกรต้างของยถูดาหศ์ถถูกบอกลล่วงหนต้าในขต้อ 21-29 สปุดทต้ายการพหิพากษาเหลล่าคนทคีนึ่เยาะเยต้ยพวก
ผถูต้พยากรณศ์ถถูกบอกลล่วงหนต้าในขต้อ 30-33
อสค 33:1-5

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าอทกวยู่า เชตนในเกสือบทรุก

ตอนและกทำรขถึรนบทใหมตในเอเสเคคียล ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรประกทำศแหลตงทคีที่มทำแหตงขข้อควทำมของตน:
พระวจนะขององครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำมทำยนังเขทำ

2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงพยดกวับชนชาตสิของเจห้าและกลยู่าวแกยู่เขาวยู่า ถห้าเรานนาดาบมาเหนดือ
แผยู่นดสิน และถห้าประชาชนในแผยู่นดสินนวันน ตวันงชายคนหนนที่งจากพวกเขาใหห้เปห็นยาม พระเจข้ทำทรงเกรธิที่น
นททำขข้อควทำมของพระองครแกตอธิสรทำเอลโดยถทำมพวกเขทำคททำถทำมหนถึที่งเกคีที่ยวกนับคนยทำม ในสมนัยโบรทำณ
สต วนหนถึงที่ มทำตรฐทำนของกทำรปข้องกนันนครหนถึงที่ หรสือประชทำชทำตธิหนถึที่งคสือ พวกคนยทำมทคีที่ประจททำกทำร
บนกททำแพงหรสือดตทำนนอกตตทำงๆของมนัน หนข้ทำทคีที่ของพวกเขทำคสือ เตสือนถถึงอนันตรทำยทคีที่ใกลข้เขข้ทำมทำ โดย
เฉพทำะในชตวงทคีที่เกธิดสงครทำม – เมสืที่อดทำบเลตมหนถึงที่ กททำลนังเขข้ทำมทำใกลข้แผตนดธินหนถึที่ง
3 และถห้าเขาเหห็นดาบมาเหนดือแผยู่นดสินจนงเปยู่าแตรและตวักเตดือนประชาชน เมสืที่อคนยทำมเหห็น
พวกผถูข้รรุกรทำนตธิดอทำวรุธ ดทำบเลตมหนถึที่งทคีอที่ ยถูไต กลๆ หนข้ทำทคีที่ของเขทำกห็คสือเปตทำแตร (นนันที่ คสือ โชฟทำรร) เพสืที่อ
สต งสนัญญทำณเตสือนภนัย สนัญญทำณนนัรนมคีควทำมหมทำยโดยนนัยทนัรงกทำรปข้องกนันททำงทหทำรและพลเมสือง มนัน
แจข้งกองทนัพประจททำทข้องถธิที่นใหข้เตรคียมตนัวทททำศถึก แตตดงนั ทคีที่บรธิบทนคีรจะคตอยๆเผยใหข้เหห็น เสคียงแตรนนัรน
เปห็นคททำเตสือนถถึงประชทำกรทคีที่เปห็นพลเมสืองใหข้หทำทคีที่หลบภนัยหลนังกททำแพงทคีที่มนนั ที่ คงปลอดภนัย
4 เมดืที่อคนหนนที่งคนใดไดห้ยสินเสทยงแตรแตยู่ไมยู่นนาพาตยู่อเสทยงตวักเตดือน และดาบนวันนกห็มาพาเอา
คนนวันน ไปเสทย ใหห้โลหสิตของคนนวันน ตกบนศทรษะของคนนวันน เอง ถข้ทำเมสืที่อเหห็นกองทนัพหนถึที่งทคีที่มทำรรุกรทำน
คนยทำมนนัรนเปตทำแตรของตนเพสือที่ สต งสนัญญทำณเตสือน ภทำระแหตงกทำรเตรคียมตนัวกห็โยกไปยนังคนเหลตทำนนัรนทคีที่
ไดข้ยธิน ถข้ทำคนยทำมนนัรนไดข้เตสือนนครนนัรนและแผตนดธินและประชทำชนไมตใสต ใจคททำเตสือนนนัรน พวกเขทำกห็
ตข้องรนับผธิดชอบสททำหรนับกทำรกระทททำตตทำงๆของตนัวเอง ผถูข้ทคีที่เพธิกเฉยคททำเตสือนนนัรนและถถูกฆตทำตทำยโดย
กองทนัพทคีมที่ ทำรรุกรทำนกห็โทษใครไมตไดข้นอกจทำกตนัวเอง โลหธิตของเขทำอยถูบต นศคีรษะของเขทำเอง ไมตใชต
ควทำมผธิดของผถูข้อนสืที่ เลย
5 คดือเขาไดห้ยสินเสทยงแตร แตยู่ไมยู่นนาพาตยู่อเสทยงตวักเตดือน ใหห้โลหสิตของคนนวันนตกอยยบยู่ นคน
นวันนเอง ถห้าเขาไดห้นนาพาตยู่อเสทยงตวักเตดือนแลห้วเขาจะไดห้ชยู่วยชทวสิตของตนเองใหห้รอดพห้น คนทคีไที่ ดข้ยธิน
เสคียงเตสือนนนัรน เพธิกเฉยมนันและตทำยเพรทำะเหตรุนร คีกโห็ ทษใครไมตไดข้นอกจทำกตนัวเอง ทคีที่เขทำตทำยนนัรนกห็เปห็น
ควทำมผธิดของเขทำเอง อยตทำงไรกห็ตทำม ผถูข้ทคีที่ไดข้ยนธิ เสคียงเตสือนนนัรนและหทำทคีที่ลร คีภนัยกห็จะชตวยชคีวตธิ ของตนัวเอง
ใหข้พข้น เขทำไดข้ใสต ใจตตอคททำเตสือนนนัรนทคีถที่ ถูกใหข้ไวข้แลข้ว

อสค 33:6

แตยู่ถห้าคนยามเหห็นดาบมาแลห้วและไมยู่เปยู่าแตร ประชาชนจนงไมยู่ไดห้

รวับเสทยงตวักเตดือน และดาบกห็มาพาคนหนนที่งคนใดไปเสทย คนนวันน ถยกนนาไปดห้วยเรดืที่องความชวัที่วชห้าของ
เขา แตยู่เราจะเรทยกรห้องโลหสิตของเขาจากมดือของยาม ในททำงกลนับกนัน ถข้ทำยทำมคนใดเหห็นผถูข้รรุกรทำนเขข้ทำ
มทำใกลข้และไมตเปตทำแตรของตนเพสืที่อสต งสนัญญทำณเตสือนเพสืที่อทคีที่วทำต จะไมตมคีใครไดข้รนับกทำรเตสือนเพรทำะวธิธคี
นนัรน เขทำกห็จะตข้องรนับผธิดชอบ เขทำจะตข้องรนับผธิดชอบสททำหรนับควทำมตทำยของทรุกคนทคีที่พนธิ ทำศเพรทำะกทำรทคีที่
เขทำไมตยอมเตสือน คนยทำมทคีที่ไรข้ควทำมรนับผธิดชอบเชตนนนัรนจะมคีควทำมผธิดฐทำนละทธิรงหนข้ทำทคีที่และเขทำจะ
ตข้องรนับผธิดชอบสททำหรนับควทำมตทำยเหลตทำนนัรนทคีที่เกธิดขถึรนเพรทำะควทำมลข้มเหลวของเขทำ
อสค 33:7-9

ฉะนทนแหละ เจห้า โอ บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เราไดห้กระทนาเจห้าใหห้เปห็นคน

ยามสนาหรวับวงศร์วานอสิสราเอล เจห้าไดห้ยสินถห้อยคนาจากปากของเราเมดืที่อไร เจห้าจงใหห้คนาตวักเตดือนของเรา
แกยู่ประชาชน กทำรประยรุกตรใชข้คททำอรุปมทำนคีรถถูกกลตทำวชนัดเจน พระเจข้ทำไดข้ทรงเรคียกเอเสเคคียลใหข้เปห็นคน
ยทำมเชตนนนัรนแกตวงศรวทำนอธิสรทำเอล – หลนักๆคสือพวกยธิวทคีที่อทำศนัยอยถูใต นยถูดทำหร (แตตรองลงมทำคสือพวกทคีที่
อยถูใต นบทำบธิโลนดข้วย) ภทำรกธิจหลนักของเขทำคสือ เตสือนอธิสรทำเอลแทนพระเจข้ทำเกคีที่ยวกนับกทำรพธิพทำกษทำทคีที่จะ
มทำ
8 ถห้าเรากลยู่าวแกยู่คนชวัวที่ วยู่า โอ คนชวัที่วเออ๋ย เจห้าจะตห้องตายแนยู่ แตยู่เจห้ากห็มสิไดห้กลยู่าวคนาตวักเตดือนใหห้
คนชวัวที่ กลวับจากทางของเขา คนชวัวที่ นวันนจะตห้องตายเพราะความชวัที่วชห้าของเขา แตยู่เราจะเรทยกรห้อง
โลหสิตของเขาจากมดือของเจห้า เมสืที่อพระเจข้ทำทรงออกคททำเตสือนหนถึงที่ แกตคนชนัวที่ ใหข้กลนับใจใหมตหรสือไมตกห็
เผชธิญควทำมตทำย ถข้ทำเอเสเคคียลไมตยอมเตสือนคนชนัวที่ ถถึงเรสือที่ งนนัรนและพวกเขทำตทำยในกทำรพธิพทำกษทำ เขทำกห็
จะตข้องรนับผธิดชอบ กทำรไมตประกทำศคททำเตสือนทคีที่พระเจข้ทำทรงใหข้ไวข้จะทททำใหข้เอเสเคคียลมคีควทำมผธิด มนันจะ
เปห็นควทำมผธิดของเขทำ
9 แตยู่ถห้าเจห้าไดห้ตวักเตดือนคนชวัที่วใหห้หนวั กลวับจากทางของเขาแลห้ว แตยู่เขาไมยู่หวันกลวับจากทาง
ของเขา เขาจะตายเพราะความชวัที่วชห้าของเขา แตยู่เจห้าไดห้ชยู่วยชทวตสิ ของเจห้าเองใหห้รอดพห้นแลห้ว
อยตทำงไรกห็ตทำม ถข้ทำสต งตตอคททำเตสือนของพระเจข้ทำใหข้แกตเหลตทำคนชนัวที่ ในอธิสรทำเอลเรสืที่องควทำมบทำปของพวก
เขทำแลข้วและพวกเขทำเพธิกเฉยคททำเตสือนนนัรน พวกเขทำกห็โทษใครไมตไดข้นอกจทำกตนัวเอง เมสืที่อพวกคนบทำป

ถถูกเตสือนใหข้ระวนังกทำรพธิพทำกษทำทคีที่จะมทำและพวกเขทำเพธิกเฉยคททำเตสือนนนัรน พวกเขทำจะไมตเพคียงถถูก
พธิพทำกษทำในควทำมบทำปของตนเทตทำนนัรน แตตควทำมผธิดไมตใชตของคนอสืที่นดข้วย ในกทำรเตสือนเหลตทำคนบทำป
ใหข้ระวนังกทำรพธิพทำกษทำทคีที่จะมทำ เอเสเคคียลกห็ทททำใหข้ตนัวเองเปห็นอธิสระจทำกควทำมรนับผธิดชอบของตนแลข้ว
อสค 33:10-11

เจห้า โอ บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เจห้าจงกลยู่าวแกยู่วงศร์วานอสิสราเอล พวก

เจห้าเคยกลยู่าวดวังนทนวยู่า `การละเมสิดและความบาปทวันงหลายของเราอยยยู่เหนดือเรา เรากห็คยู่อยๆวอดวายไป
เพราะสสิที่งเหลยู่านทน เราจะดนารงชทวสิตอยยยู่ไดห้อยยู่างไร' พระเจข้ทำทรงสนังที่ เอเสเคคียลใหข้ถทำมคททำถทำมปลทำยเปธิด
คททำถทำมหนถึที่งแกตอธิสรทำเอล คททำถทำมนนัรนกห็คสือวตทำ ถข้ทำอธิสรทำเอลมคีควทำมผธิดในเรสืที่องควทำมบทำปตตทำงๆของเธอ
และพวกเขทำทนทรุกขรผลทคีที่ตทำมมทำเหลตทำนนัรนของมนัน พวกเขทำจะมคีชคีวธิตอยถูตต ตอไปอยตทำงไรไดข้? หรสือถข้ทำ
อธิสรทำเอลไดข้รนับผลอนันสมแกตกทำรกระทททำของเธอ พวกเขทำกห็ไมตมคคี วทำมหวนัง
11 จงกลยู่าวตอบเขาวยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เรามทชทวสิตอยยยู่แนยู่ฉวันใด เราไมยู่
พอใจในความตายของคนชวัวที่ แตยู่พอใจในการททที่คนชวัวที่ หวันจากทางของเขาและมทชทวสิตอยยยู่ จงหวัน
กลวับ จงหวันกลวับจากทางชวัที่วของเจห้า โอ วงศร์วานอสิสราเอลเออ๋ย ยอมตายทนาไม พระเจข้ทำทรงสนังที่ เอเส
เคคียลใหข้แจข้งอธิสรทำเอลใหข้ทรทำบอคีกวตทำพระองครไมตทรงมคีควทำมพอใจในกทำรพธิพทำกษทำพวกเขทำเลย
พระองครไมตมคีควทำมปรทำรถนทำทคีที่จะทททำลทำยพวกเขทำ ตรงกนันขข้ทำม ควทำมปรทำรถนทำของพระเจข้ทำกห็คสือทคีที่
เหลตทำคนชนัวที่ แหตงอธิสรทำเอลจะกลนับใจจทำกควทำมบทำปตตทำงๆของตน เมสือที่ นนัรน พวกเขทำกห็จะมคีชคีวตธิ อยถูตต ตอ
ไปไดข้อยตทำงชนัวที่ ครทำวและอยตทำงนธิรนนั ดรรดวข้ ย พระเจข้ทำจถึงทรงขอรข้องประชทำชนของพระองครใหข้หนันเสคีย
จทำกควทำมบทำปตตทำงๆของพวกเขทำในกทำรกลนับใจใหมตอยตทำงสธิรนเชธิง พระองครทรงถทำมวตทำทททำไมพวก
เขทำถถึงควรเลสือกทคีที่จะตทำย เหมสือนกนับพวกพลเมสืองสะเพรต ทำทคีที่ไมตแยแสกทำรเตสือนภนัยของคนยทำมทคีที่เปห็น
ทหทำร ทททำไมอธิสรทำเอลถถึงควรตทำยในควทำมบทำปของมนันเลตทำ? พระเจข้ทำไดข้ทรงใชข้ยทำมคนหนถึงที่ มทำแลข้ว
ในเอเสเคคียลเพสืที่อเตสือนพวกเขทำใหข้ระวนังกทำรพธิพทำกษทำทคีที่จะมทำถข้ทำพวกเขทำไมตกลนับใจใหมต
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เจห้า บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เจห้าจงกลยู่าวแกยู่ชนชาตสิของเจห้าวยู่า ความ

ชอบธรรมของผยชห้ อบธรรมจะไมยู่ชยู่วยเขาใหห้พนห้ ในววันททที่เขาละเมสิด สยู่วนความชวัวที่ ของคนชวัวที่ นวันนจะ

ไมยู่กระทนาใหห้เขาลห้มลงในววันททที่เขาหวันกลวับจากความชวัวที่ ของเขา และคนชอบธรรมจะไมยู่ดนารงชทวสิต
อยยยู่ไดห้ดห้วยความชอบธรรมในววันททที่เขากระทนาบาป
ภทำพทคีตที่ รงขข้ทำมกนันถถูกนททำเสนอ พระเจข้ทำทรงสนังที่ ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรใหข้เตสือนอธิสรทำเอลดนังนคีร เมสือที่
ผถูข้ใดทคีที่คนเชสืที่อกนันวตทำเปห็นคนเทคีที่ยงธรรมกระทททำควทำมบทำปอยตทำงโจตงแจข้ง ควทำมชอบธรรมทคีที่เขทำสนังที่ สม
มทำจะไมตชตวยเขทำใหข้พนข้ จทำกกทำรพธิพทำกษทำเพรทำะกทำรกระทททำผธิดของเขทำ ในททำงกลนับกนัน เมสืที่อคน
บทำปหนทำคนใดกลนับใจจทำกควทำมบทำปของตน เขทำกห็จะไดข้รนับกทำรละเวข้นจทำกกทำรพธิพทำกษทำทคีที่จะมทำ
อคีกครนัรงทคีที่คนชอบธรรมคนหนถึงที่ จะตข้องรนับผธิดชอบสททำหรนับควทำมบทำปของตน ประเดห็นทคีที่ยธิ งที่ ใหญตกวตทำ
กห็คสือวตทำคนเหลตทำนนัรนนทคีที่คดธิ วตทำตนัวเองเปห็นคนชอบธรรม (เหมสือนกนับทคีคที่ นสต วนใหญตในอธิสรทำเอลคธิด
นนันที่ คสือ กทำรคธิดวตทำตนัวเองชอบธรรม) จะเผชธิญกทำรพธิพทำกษทำเพรทำะควทำมบทำปของตน บตอยครนัรงเหลสือ
เกธินทคีที่คนเหลตทำนนัรนทคีที่ดททำเนธินชคีวธิตในควทำมบทำปยกเหตรุผลเขข้ทำขข้ทำงตนัวเองโดยมองวตทำตนัวเองเปห็นคนชอบ
ธรรมโดยพสืรนฐทำน ตรงนคีรพระเจข้ทำจถึงทรงทททำลทำยกทำรคธิดวตทำตนัวเองชอบธรรมของยธิวจททำนวนมทำก
13 แมห้เราจะไดห้กลยู่าวแกยู่คนชอบธรรมวยู่า เขาจะมทชทวสิตอยยยู่แนยู่ ถห้าเขายวังวางใจในความชอบ
ธรรมของเขา และกระทนาความชวัที่วชห้า การกระทนาทวันงหลายททที่ชอบธรรมของเขายยู่อมไมยู่อยยใยู่ นความ
ทรงจนาอทกเลย แตยู่เขาจะตห้องตายเพราะความชวัที่วชห้าซนงที่ เขาไดห้กระทนาไวห้ อคีกครนัรงทคีที่จรุดสนใจหลนักอยถูทต คีที่
พวกยธิวทคีที่คธิดวตทำตนัวเองชอบธรรม พระเจข้ทำทรงมคีคททำเตสือนทคีจที่ รธิงจนังสททำหรนับพวกเขทำ ถข้ทำพวกเขทำเปห็นคน
ชอบธรรมอยตทำงแทข้จรธิง พวกเขทำกห็จะมคีชวคี ธิตอยถูตต ตอไป กทำรพธิพทำกษทำจะไมตเกธิดแกตพวกเขทำ อยตทำงไร
กห็ตทำม ถข้ทำพวกเขทำวทำงใจในควทำมชอบธรรมของตนัวเอง (นนันที่ คสือ กทำรคธิดวตทำตนัวเองชอบธรรม) และยนัง
ทททำควทำมบทำปลนับๆอยถูตต ตอไป (เชตน กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพ) ควทำมชอบธรรมทนัรงสธิรนทคีที่พวกเขทำคธิดวตทำมคีกห็
จะถถูกเพธิกเฉย ควทำมจรธิงกห็คอสื วตทำกทำรคธิดวตทำตนัวเองชอบธรรมคสือ ควทำมไมตชอบธรรม พวกยธิวทคีที่คดธิ วตทำ
ตนัวเองชอบธรรมจะถถูกพธิพทำกษทำในควทำมบทำปของตน อคีกครนัรงทคีที่พวกยธิวสต วนใหญตในอธิสรทำเอลสมนัย
นนัรนคธิดวตทำตนัวเองเปห็นคนชอบธรรมโดยเฉพทำะเมสืที่อเปรคียบเทคียบกนับพวกคนตตทำงชทำตธิทคีที่นนับถสือพระ
ตตทำงดข้ทำว อยตทำงนข้อยยธิวเหลตทำนนัรนกห็มคีควทำมเชสืที่อในพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ กระนนัรนพระเจข้ทำกห็ไมตทรง
ประทนับใจกนับกทำรคธิดวตทำตนัวเองชอบธรรมของพวกเขทำ นอกจทำกนคีรพระเจข้ทำกห็ทรงทรทำบดคีเกคีที่ยวกนับ
ควทำมบทำปของพวกเขทำไมตวทำต จะลนับหรสือเปธิดเผย
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อทกประการหนนที่ง แมห้เราจะไดห้กลยู่าวแกยู่คนชวัวที่ วยู่า `เจห้าจะตห้องตายแนยู่'

ไมตมคีคททำถทำมเลยวตทำพวกยธิวทคีที่ชวนั ที่ จะตทำยในกทำรเผทำผลทำญแหตงกทำรพธิพทำกษทำทคีที่จะมทำนนัรน ถห้าเขาหวันกลวับ
จากบาปของเขา มากระทนาความยปตสิธรรมและความชอบธรรม พระเจข้ทำกห็จะทรงเปคีที่ยมดข้วยพระ
เมตตทำ เมสืที่อพวกยธิวทคีที่กบฏจนถถึงบนัดนคีรหนันเสคียจทำกควทำมบทำปของตนและกระทททำอยตทำงยรุตธิธรรมและ
อยตทำงชอบธรรม พระเจข้ทำกห็จะทรงละเวข้นกทำรพธิพทำกษทำทคีที่จะมทำนนัรน นตทำเศรข้ทำทคีที่วทำต ยธิวนข้อยมทำกตอบ
สนองเชตนนนัรน
15 ถห้าคนชวัที่วไดห้คดืนของประกวัน ขโมยอะไรของเขามากห็คดืนเสทย และดนาเนสินตามกฎเกณฑร์
แหยู่งชทวสิต ไมยู่กระทนาความชวัที่วชห้าเลย เขาจะดนารงชทวสิตอยยแยู่ นยู่ เขาไมยู่ตห้องตาย บรธิบททคีที่ใหญตกวตทำของเอ
เสเคคียลคสือ คททำเตสือนหนถึที่งเกคีที่ยวกนับพวกยธิวชนัวที่ ทคีที่ยงนั อยถูใต นเยรถูซทำเลห็มกตอนกทำรรรุกรทำนครนัรงสรุดทข้ทำยของบทำ
บธิโลนตตอสถูพข้ วกเขทำ พระเจข้ทำทรงสต งคททำเตสือนนคีรไปยนังคนกลรุตมนนัรน ถข้ทำพวกยธิวชนัวที่ จะคสืนของคทรทำประกนัน
ทคีที่สนัญญทำไวข้ พระเจข้ทำกห็จะทรงไวข้ชคีวธิตพวกเขทำ ถข้ทำพวกยธิวชนัวที่ จะคสืนสธิที่งทคีที่พวกเขทำเอทำมทำโดยกทำรฉข้อโกง
หรสือกทำรปลข้นแบบเปธิดเผย พระเจข้ทำกห็จะทรงไวข้ชวคี ธิตพวกเขทำ ถข้ทำพวกเขทำจะดททำเนธินในควทำมเชสืที่อฟนัง
อยตทำงเตห็มทคีที่ตตอพระรทำชบนัญญนัตขธิ องพระเจข้ทำและเกลคียดชนังกทำรฝตทำฝสืนมนัน พระเจข้ทำกห็จะทรงไวข้ชคีวธิต
พวกเขทำ สรรุปกห็คสือ ถข้ทำพวกยธิวชนัวที่ ในเยรถูซทำเลห็มจะกลนับใจใหมตโดยสมบถูรณรและคสืนของแกตบรรดทำ
เหยสืที่อของพวกเขทำ แมข้กทำรพธิพทำกษทำอทำจตกลงบนเยรถูซทำเลห็ม อยตทำงนข้อยพวกเขทำกห็จะไมตถถูกฆตทำตทำยใน
กทำรโจมตคีนร นัน ถข้ทำพวกยธิวในเยรถูซทำเลห็มจะกลนับมทำสถูตกทำรดททำเนธินชคีวธิตตทำมพระวจนะของพระเจข้ทำจรธิงๆ
พวกเขทำกห็จะไมตตทำยเมสือที่ เนบถูคนัดเนสซทำรรทททำลทำยนครนนัรน
16 บาปซนงที่ เขาไดห้กระทนามาแลห้ว จะไมยู่จดจนานนามากลยู่าวโทษเขา เขาไดห้กระทนาความ
ยปตสิธรรมและความชอบธรรม เขาจะดนารงชทวสิตแนยู่ ถข้ทำพวกยธิวในเยรถูซทำเลห็มจะกลนับใจใหมตอยตทำงสธิรน
สรุดใจตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ ควทำมบทำปตตทำงๆของพวกเขทำในอดคีตกห็จะไมตถถูกนททำมทำกลตทำวโทษพวก
เขทำ พระเจข้ทำจะทรงอภนัยพวกเขทำ อยตทำงไรกห็ตทำม กทำรอภนัยโทษนนัรนจะขถึรนอยถูกต บนั กทำรกลนับมทำสถูตกทำร
ดททำเนธินชคีวธิตตทำมพระรทำชบนัญญนัตขธิ องพระเจข้ทำและกทำรกระทททำสธิที่งทคีที่ชอบธรรมอยตทำงแทข้จรธิงตตอพระ
พนักตรรพระเจข้ทำ บรุคคลทคีที่ทททำเชตนนนัรนจะไดข้รบนั กทำรไวข้ชคีวตธิ ในกทำรเผทำผลทำญนนัรนทคีที่จะมทำตตอสถูข้เยรถูซทำเลห็ม

แมข้ไดข้รนับขข้อเสนออนันเปคีที่ยมพระกรรุณทำของพระเจข้ทำ กห็ไมตมคีบนันทถึกเลยวตทำพวกยธิวจททำนวนมทำกหรสือยธิว
คนใดยอมรนับขข้อเสนอของพระองคร
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แตยู่ชนชาตสิของเจห้ายวังกลยู่าววยู่า `วสิธทการขององคร์พระผยห้เปห็นเจห้าไมยู่

ยปตสิธรรม' ในเมดืที่อวสิธทการของเขาเองไมยู่ยตป สิธรรม แมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงเสนอกทำรอภนัยโทษอนันเปคีที่ยมพระ
กรรุณทำทคีที่สรุดแลข้ว ปฏธิกธิรธิยทำของอธิสรทำเอลทคีที่คดธิ วตทำตนัวเองชอบธรรมกห็คอสื วตทำ พระเจข้ทำไมตยรุตธิธรรม (หรสือ
ชอบธรรม) คททำทคีแที่ ปลเปห็น ยปตสิธรรม (ทาคาน) เกคีที่ยวขข้องกนับตทำชนังที่ ทคีมที่ คีลถูกตรุข้มเทตทำกนัน ควทำมหมทำยกห็คสือ
ตทำชนังที่ ทคีที่ยรุตธิธรรม สรรุปกห็คสือ อธิสรทำเอลกลตทำวหทำพระเจข้ทำวตทำไมตทรงยรุตธิธรรมในขข้อเสนอของพระองคร
แกตพวกเขทำ พระเจข้ทำจถึงทรงตอบกลนับไปวตทำวธิธคีกทำรของพวกเขทำไมตเทตทำกนันและไมตยรุตธิธรรม
18 เมดืที่อคนชอบธรรมหวันกลวับจากความชอบธรรมของเขาและกระทนาความชวัที่วชห้า เขาจะ
ตห้องตายเพราะความชวัที่วชห้านวันน พวกยธิวทคีคที่ ธิดวตทำตนัวเองชอบธรรมบตนเกคีที่ยวกนับกทำรทคีคที่ น (ทคีคที่ ธิดวตทำตนัว
เอง) ชอบธรรมตข้องรนับผธิดชอบสททำหรนับควทำมบทำปของเขทำ วธิธคีคธิดอนันบธิดเบสือนของหลทำยคนใน
อธิสรทำเอลกห็คสือวตทำกทำรคธิดวตทำตนัวเองชอบธรรมแบบภทำยนอกของพวกเขทำชดเชยสททำหรนับควทำมบทำป
แบบลนับๆของพวกเขทำ ‘ศทำสนทำ’ ของพวกเขทำจะดถูแลพวกเขทำเอง จะวตทำไปแลข้วพวกเขทำกห็ไมตตตทำงจทำก
พวกฟทำรธิสคีในสมนัยของพระเยซถู
19 แตยู่ถห้าคนชวัวที่ หวันกลวับจากความชวัที่วของเขาและกระทนาความยปตสิธรรมและความชอบ
ธรรม เขาจะดนารงชทวสิตอยยไยู่ ดห้โดยเหตปนวันน พวกยธิวทคีที่คธิดวตทำตนัวเองชอบธรรมในอธิสรทำเอลบตนวตทำ
พระเจข้ทำจะทรงใหข้อภนัยคนบทำปคนหนถึงที่ ทคีที่กลนับใจใหมตและหนันกลนับมทำสถูตกทำรดททำเนธินชคีวธิตตทำมพระ
รทำชบนัญญนัตธิของพระเจข้ทำและกทำรกระทททำสธิที่งทคีที่ชอบธรรมอยตทำงแทข้จรธิง พวกเขทำกลตทำวหทำพระเจข้ทำวตทำไมต
ยรุตธิธรรมและไมตชอบธรรมในกทำรทททำเชตนนนัรน ประสทำทรนับรถูคข้ รุณคตทำฝตทำยวธิญญทำณตตทำงๆของพวกเขทำ
ถถูกบธิดเบสือนโดยควทำมเยตอหยธิงที่ และกทำรคธิดวตทำตนัวเองชอบธรรมของพวกเขทำเสคียจนพวกเขทำไมตอทำจ
เขข้ทำใจขข้อเสนออนันเปคีที่ยมพระกรรุณทำของพระเจข้ทำทคีที่จะชตวยพวกเขทำใหข้พข้น
20 เจห้ายวังกลยู่าววยู่า `วสิธกท ารขององคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าไมยู่ย ปตสิธรรม' โอ วงศร์วานอสิสราเอลเออ๋ย เรา
จะพสิพากษาเจห้าตามการประพฤตสิของเจห้าแตยู่ละคน" กทำรตอบกลนับของพระเจข้ทำกห็ตรงไปตรงมทำเมสืที่อ

พวกยธิวทคีที่คธิดวตทำตนัวเองชอบธรรมกลตทำวหทำพระองครวทำต ไมตยรุตธิธรรมและไมตชอบธรรม พระเจข้ทำทรง
ปฏธิญทำณวตทำจะพธิพทำกษทำแตตละคนตทำมวธิถคีททำงตตทำงๆของเขทำเอง แตตละคนจะถถูกพธิพทำกษทำเปห็นคนๆไป
โดยพระเจข้ทำ หลนักกทำรนนัรนยนังมคีอยถูจต นทรุกวนันนคีร แตตละคนจะใหข้กทำรเกคีที่ยวกนับตนัวเองตตอพระพนักตรร
พระเจข้ทำ
อสค 33:21-22

และอยยยู่มา เมดืที่อววันททที่หห้า เดดือนททที่สบสิ ในปทททที่สบสิ สอง ซนงที่ เราไดห้ถ ยกกวาด

ไปเปห็นเชลย ชายคนหนนที่งหนทมาจากกรปงเยรย ซาเลห็มมาหาขห้าพเจห้ากลยู่าววยู่า "เมดืองนวันนแตกเสทยแลห้ว"
เนสืรอหทำตอนใหมตของหนนังสสือเลตมนคีรถถูกเกรธิที่นนททำ แมข้ประชทำชทำตธิอสืที่นๆจะถถูกกลตทำวถถึงในบท
ถนัดๆไป จรุดสนใจหลนักของหนนังสสือเลตมนคีรตอนนคีรกวห็ กกลนับมทำยนังอธิสรทำเอลและอนทำคตของมนันในวนัน
แหตงพระเยโฮวทำหร เนสืรอหทำตอนใหมตนร คีถถูกเกรธิที่นนททำโดยพระเจข้ทำในชตวงปคีทสคีที่ ธิบสองหลนังจทำกกทำรตก
เปห็นเชลยของเยโฮยทำคคีนและเดสือนทคีที่สธิบของมนัน ในวนันทคีที่หข้ทำของเดสือนทคีที่เจทำะจงนนัร น ขตทำวนตทำกลนัวกห็มทำ
ถถึงเอเสเคคียลในบทำบธิโลน ใครบทำงคนไดข้หลบหนคีมทำจทำกเยรถูซทำเลห็มและมทำยนังพวกยธิวในบทำบธิโลน
พรข้อมกนับขตทำวทคีที่นตทำตกใจ เยรถูซทำเลห็มไดข้ลตมสลทำยแลข้วและถถูกทททำลทำยแลข้ว มนันเกธิดขถึรนแลข้วประมทำณหข้ทำ
เดสือนกตอนหนข้ทำนนัรน ดถู เยเรมคียร 52:6, 12 เยรถูซทำเลห็มไมตเพคียงพตทำยแพข้ตตอกทำรลข้อมกรรุงนทำนหนถึที่งปคีครถึงที่
เทตทำนนัรน แตตยงนั ถถูกทททำลทำยอยตทำงรทำบคทำบดข้วย พวกยธิวหลทำยพนันคนไดข้พธินทำศแลข้วเหมสือนอยตทำงทคีที่เอเสเคคี
ยลไดข้เตสือนไวข้ คททำพยทำกรณรอนันขมขสืนที่ ยทำวนทำนทคีที่ตตอสถูนข้ ครทคีมที่ นักกบฏนนัรนไดข้ถถูกทททำใหข้สททำเรห็จจรธิงแลข้ว
22 ในเวลาเยห็นกยู่อนททที่ผห้ลย ทนภยวั มา พระหวัตถร์ของพระเยโฮวาหร์ไดห้มาอยยยู่เหนดือขห้าพเจห้า และ
พระองคร์ทรงอห้าปากของขห้าพเจห้าทวันเวลาททที่ชายคนนวันนมาถนงในตอนเชห้า ดวังนวันนปากของขห้าพเจห้าจนง
อห้าออก ขห้าพเจห้ากห็ไมยู่ไดห้เปห็นใบห้ตยู่อไป นตทำเสคียดสคีตรงทคีที่วทำต กระทนังที่ กตอนทคีที่ผถูข้นททำสทำรคนนนัรนซถึที่งหนคีรอด
จทำกเยรถูซทำเลห็มมทำถถึง พระเจข้ทำกห็ทรงเปธิดเผยขตทำวอนันขมขสืที่นนคีรแกตเอเสเคคียลแลข้วในคสืนกตอนหนข้ทำนนัรน
ยข้อนไปในเอเสเคคียล 24:27 พระเจข้ทำทรงทททำใหข้ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรพถูดไมตไดข้จนกวตทำจะถถึงวนันนนัรนเมสือที่
ผถูข้นททำสทำรคนนนัรนมทำถถึงพรข้อมกนับขตทำวรข้ทำยนนัรนเกคีที่ยวกนับเยรถูซทำเลห็ม นนันที่ คสือประมทำณสทำมปคีกตอนหนข้ทำนนัรน
งทำนรนับใชข้ของเขทำในชตวงเวลทำนนัรนเหห็นไดข้ชนัดวตทำอยถูใต นฐทำนะผถูข้พยทำกรณรคนหนถึที่งทคีที่เขคียนหนนังสสือและ
ไมตใชตผพถูข้ ยทำกรณรคนหนถึงที่ ทคีที่เทศนทำ คสืนนนัรนพระเจข้ทำไมตเพคียงเปธิดเผยขตทำวนนัรนเกคีที่ยวกนับเยรถูซทำเลห็มแกตเอเส

เคคียลเทตทำนนัรน แตตพระองครทรงเปธิดปทำกของเขทำดข้วยเพสืที่อทคีที่เขทำจะพถูดไดข้ เมสืที่อผถูข้นททำสทำรคนนนัรนซถึงที่ หนคี
รอดจทำกเยรถูซทำเลห็มมทำถถึงในเชข้ทำวนันถนัดมทำ เอเสเคคียลกห็พถูดเปห็นปกตธิไดข้อคีก
อสค 33:23-24

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าวยู่า พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ

ทรงมคีอคีกขข้อควทำมหนถึงที่ สททำหรนับเอเสเคคียลในวนันถนัดมทำนนัรน
24 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย ชาวเมดืองททที่อาศวัยอยยใยู่ นททที่รห้างเปลยู่าในแผยู่นดสินอสิสราเอลกลยู่าวเรดืที่อยๆ
วยู่า `อวับราฮวัมเปห็นแตยู่ชายคนเดทยว และยวังถดือกรรมสสิทธสิธิ์ททที่ดสินนทน แตยู่พวกเราหลายคนดห้วยกวัน คงตห้อง
ประทานแผยู่นดสินนวันนใหห้เปห็นกรรมสสิทธสิธิ์แกยู่เรา' กองทนัพเหลตทำนนัรนของเนบถูคนัดเนสซทำรรไดข้ทททำใหข้แผตน
ดธินอธิสรทำเอลรข้ทำงเปลตทำเสคียแลข้ว คททำพยทำกรณรนร คีอทำจกลตทำวถถึงพวกยธิวจททำนวนนข้อยเหลตทำนนัรนทคีที่ยงนั อยถูใต น
แผตนดธินอธิสรทำเอลภทำยใตข้เกดทำลธิยทำหร ขข้อโตข้แยข้งของพวกเขทำกห็คสือวตทำถข้ทำพระเจข้ทำทรงสนัญญทำแผตนดธิน
นนัรนแกตชทำยคนหนถึที่งแลข้วนนันที่ คสือ อนับรทำฮนัม พวกเขทำจะไมตสมควรไดข้รนับแผตนดธินนนัรนมทำกยธิงที่ กวตทำหรสือ
เนสืที่องจทำกพวกเขทำมคีจททำนวนมทำกกวตทำอนับรทำฮนัม เหห็นไดข้ชนัดวตทำพวกยธิวทคีที่มคีชวคี ธิตรอดเหลตทำนคีรไมตมคีควทำม
เสคียใจอยตทำงทคีที่ชอบพระทนัยพระเจข้ทำหรสือกทำรกลนับใจใหมตเลย พวกเขทำแคตอยทำกไดข้แผตนดธินของตน
กลนับคสืนมทำเทตทำนนัรน
อสค 33:25-26

เพราะฉะนวันน จงกลยู่าวแกยู่เขาทวันงหลายวยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้า

ตรวัสดวังนทนวยู่า เจห้ารวับประทานเนดืนอพรห้อมเลดือด เจห้าเงยหนห้าขนนนนมวัสการรยปเคารพของเจห้าและทนาใหห้
โลหสิตตก แลห้วเจห้ายวังจะเอากรรมสสิทธสิธิ์ททที่ดสินนทนอทกหรดือ แมข้ยธิวทคีที่รอดชคีวธิตเหลตทำนคีรซถึที่งยนังอยถูใต นแผตนดธิน
นนัรนหนคีรอดจทำกกทำรโจมตคีโดยตรงของบทำบธิโลนมทำแลข้ว พวกเขทำกห็ยนังดททำเนธินในควทำมบทำปเดธิมของ
ตนตตอไป พวกเขทำเพธิกเฉยคททำกททำชนับนนัรนในเลวคีนตธิ ธิ 19:26 เชตนเดคียวกนับใน 3:17 และ 7:26-27 ทคีที่หข้ทำม
มธิใหข้รนับประททำนเลสือด พวกเขทำยนังนมนัสกทำรรถูปเคทำรพตตทำงๆอยถูเต หมสือนเดธิม พวกเขทำยนังใชข้ควทำม
รรุนแรงกนับเพสืที่อนบข้ทำนของตนอยถูเต หมสือนเดธิม พระเจข้ทำจถึงทรงถทำมวตทำพวกเขทำคธิดวตทำพวกเขทำจะไดข้แผตน
ดธินนนัรนเปห็นกรรมสธิทธธิธหรสือ พวกเขทำควรคธิดใหมต
26 เจห้ายดืนอยยยู่ดวห้ ยดาบของเจห้า เจห้ากระทนาการอวันนยู่าสะอสิดสะเอทยน และเจห้าทปกคนไดห้กระทนา
ใหห้ภรรยาของเพดืที่อนบห้านเปห็นมลทสิน แลห้วเจห้าจะเอากรรมสสิทธสิธิ์ททที่ดสินนทนหรดือ ควทำมคธิดเบสืรองตข้นกห็คสือวตทำ

พวกเขทำยสืนโดยดทำบของพวกเขทำเอง นนันที่ คสือ กทำรพถึที่งพทำและควทำมวทำงใจของพวกเขทำอยถูใต นพละ
กททำลนังและอทำนรุภทำพของตนัวเอง พวกเจต้าในวลคีทคีที่สองเปห็นคททำสรรพนทำมเพศหญธิงซถึที่งบอกเปห็นนนัยวตทำ
พวกผถูข้หญธิงของชนทคีที่เหลสืออยถูนต ร คีเปห็นคนอธรรมและประพฤตธิผธิดศคีลธรรม อยตทำงนข้อยพวกนทำงกห็
ประพฤตธิอรุจทำดลทำมก บทำงคนเสนอเรสืที่องกทำรรนักรต วมเพศของผถูข้หญธิงดข้วยซทรทำ นอกจทำกเรสืที่องนนัรนแลข้ว
กทำรเลตนชถูข้ระหวตทำงเพสือที่ นบข้ทำนดข้วยกนันกห็เปห็นเรสือที่ งปกตธิเสคียจนเกสือบทรุกคนเขข้ทำสต วนในกทำรนนัรน แมข้คน
กลรุตมนคีรไดข้หนคีรอดจทำกกทำรเผทำผลทำญในเยรถูซทำเลห็มมทำแลข้ว พวกเขทำกห็ยนังเปห็นคนชนัวที่ ปฏธิเสธพระเจข้ทำ
และอรุจทำดลทำมกอยถูเต หมสือนเดธิม พระเจข้ทำจถึงทรงถทำมอคีกครนัรงวตทำพวกเขทำคธิดหรสือวตทำพวกเขทำจะไดข้แผตน
ดธินนนัรนทคีที่ทรงสนัญญทำไวข้แกตอนับรทำฮนัมกลนับคสืนเปห็นกรรมสธิทธธิธ พวกเขทำจะเจอกนับอคีกเรสืที่อง
อสค 33:27-29

จงกลยู่าวเชยู่นนทนแกยู่เขาวยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เรา

มทชทวสิตอยยแยู่ นยู่ฉนวั ใด บรรดาคนททที่อยยยู่ในททที่รห้างเปลยู่าจะตห้องลห้มลงดห้วยดาบ และคนททที่อยยทยู่ ทที่พดืนนทปยู่ง เราจะ
มอบใหห้เปห็นอาหารแกยู่สวัตวร์ปยู่า และบรรดาคนเหลยู่านวันนททที่อยยใยู่ นททที่กนาบวังเขห้มแขห็งและอยยยู่ในถนนาจะตาย
ดห้วยโรคระบาด
พระเจข้ทำทรงมคีขอข้ ควทำมหนถึที่งสททำหรนับยธิวเหลตทำนนัรนทคีที่หนคีรอดจทำกกทำรโจมตคีครนัรงแรกของบทำบธิ
โลนมทำไดข้ กทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำยนังไมตเสรห็จสธิรน ในอคีกหลทำยเดสือนตตอมทำ บทำงคนในยธิวชนัวที่ เหลตทำนคีร
ลข้มตทำยดข้วยดทำบของอธิชมทำเอลและคนอสืที่นๆโดยคนเคลเดคียเพสืที่อแกข้แคข้นใหข้แกตกทำรฆทำตกรรมเกดทำลธิ
ยทำหร ดถู เยเรมคียร 40:1-44:30 คนอสืที่นๆจะลข้มตทำยโดยพวกสนัตวรปตทำทคีที่กธินเหยสือที่ เชตน พวกสธิงโตภถูเขทำ คน
อสืที่นๆทคีที่ไดข้ซตอนตนัวในถทรทำตตทำงๆของถธิที่นทรุรกนันดทำรยถูเดคียจะตทำยเพรทำะโรคภนัย
28 และเราจะกระทนาใหห้แผยู่นดสินนวันน รกรห้างททที่สปด และความหยสิที่งผยองในอานปภาพของแผยู่น
ดสินนวันนจะสย ญสสินนไป ภยเขาแหยู่งอสิสราเอลจะรกรห้างจนไมยู่มทคนเดสินผยู่าน บทำบธิโลนจะเดธินทนัพผตทำนเขข้ทำ
ในยถูดทำหรอคีกครนัรงเพสืที่อมรุตงหนข้ทำไปรรุกรทำนอคียธิปตร พวกเขทำจะทททำใหข้แผตนดธินนนัรนรกรข้ทำงเหมสือนกนับทคีที่พวก
เขทำไดข้กระทททำตตอเยรถูซทำเลห็มกตอนหนข้ทำนนัรน ควทำมจองหองของพวกยธิวมนักกบฏทคีที่คธิดวตทำตนัวเองชอบ
ธรรมจะสธิรนสรุดลง ภถูมธิประเทศเนธินเขทำซถึที่งเคยอรุดมดข้วยสวนองรุตนตตทำงๆและแมกไมข้ตตทำงๆจะถถูก
ทททำใหข้รข้ทำงเปลตทำ แผตนดธินนนัรนจะรกรข้ทำงเสคียจนแมข้แตตพวกนนักเดธินททำงจะหลคีกเลคีที่ยงมนัน

29 แลห้วเขาจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ เมดืที่อเราไดห้กระทนาใหห้แผยู่นดสินนวันน รกรห้างททที่สป ด
เพราะเหตปจากการอวันนยู่าสะอสิดสะเอทยนทวันงสสินนของเขาซนที่งเขาไดห้กระทนานวันน แมข้แตตพวกยธิวทคีที่ชนัวที่ และ
มนักกบฏซถึที่งเหลสืออยถูใต นแผตนดธินนนัรนจะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำพระเยโฮวทำหรคอสื พระเจข้ทำผถูข้ทรง
มหธิทธธิฤทธธิธ นตทำเศรข้ทำทคีที่วทำต แผตนดธินของพวกเขทำตข้องรกรข้ทำงอยตทำงสธิรนเชธิงเสคียกตอน พวกเขทำถถึงจะเรคียนรถูข้
ควทำมจรธิงอนันเรคียบงตทำยนคีร
อสค 33:30-31

เจห้า บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย ชนชาตสิของเจห้าททที่พยดเรดืที่องเจห้าขห้างกนาแพง

เมดืองและตามประตยบห้าน พยดตยู่อกวันและกวันกวับพทที่นอห้ งของตนวยู่า `มาเถสิด มาฟวังเสทยงพระวจนะซนงที่
ออกมาจากพระเยโฮวาหร์'
พวกยธิวมนักกบฏทคีที่เหลสืออยถูใต นยถูดทำหรไมตเพคียงทททำตนัวเปห็นศนัตรถูตตอพระเจข้ทำและพวกผถูข้พยทำกรณร
ของพระองครเทตทำนนัรน แตตพวกยธิวในเคบทำรรในบทำบธิโลนกห็ไมตภนักดคีตตอเอเสเคคียลเชตนกนัน พวกเขทำรวม
ตนัวกนันเปห็นกลรุตมเลห็กๆในละแวกบข้ทำนของตนและในเรสือนของตนและกระซธิบกระซทำบกนันเกคีที่ยวกนับผถูข้
พยทำกรณรบข้ทำคนนนัรน พวกเขทำพถูดครุยกนันเกคีที่ยวกนับกทำรไปฟนังสธิที่งทคีที่เอเสเคคียลจะกลตทำว โดยเฉพทำะตอนนคีร
ทคีที่ลธินร ของเขทำพถูดไดข้แลข้ว แตตเหตรุจถูงใจนนัรนไมตใชตกทำรแสวงหทำตทำมททำงของพระเจข้ทำอยตทำงแนตนอน ตรง
กนันขข้ทำม พวกเขทำดถูเหมสือนถถูกดลใจโดยควทำมอยทำกรถูข้อยทำกเหห็นหรสือควทำมขบขนัน
31 และเขห้ามาหาเจห้าอยยู่างททที่ชาวตลาดมา และเขามานวัที่งขห้างหนห้าเจห้าอยยู่างประชาชนของเรา
เขาฟวังคนาพยดของเจห้า แตยู่เขาไมยู่ยอมกระทนาตาม เพราะวยู่าเขาแสดงความรวักมากดห้วยปากของเขา
แตยู่จสิตใจของเขามปยู่งอยยยู่ตามความโลภของเขา
และดนังนนัรนพวกยธิวทคีหที่ นข้ทำซสืที่อใจคดในบทำบธิโลเนคียจถึงมทำรวมตนัวกนันเพสืที่อทคีจที่ ะฟนังสธิที่งทคีนที่ นักเทศนร
เอเสเคคียลจะพถูด แตตพระเจข้ทำทรงทรทำบวตทำพวกเขทำจะไมตประพฤตธิตทำมพระวจนะของพระองคร พวก
เขทำเปห็นผถูข้ฟนังพระวจนะแตตไมตใชตผถูข้กระทททำตทำมพระวจนะ ดถู ยทำกอบ 1:23 พวกเขทำแสรข้งทททำเหมสือน
กนับวตทำพวกเขทำชสืที่นชมสธิที่งทคีที่เอเสเคคียลจะกลตทำว กระนนัรนจรธิงๆแลข้วพวกเขทำกห็สนใจในสธิที่งอสืนที่ ๆ เชตน กทำร
หทำเงธินไดข้มทำกขถึรน เปห็นตข้น พวกเขทำอทำจพถูดวตทำ “คททำเทศนทำดคีมทำกครนับอทำจทำรยร” แตตมนันกห็เปห็นกทำรหนข้ทำ
ไหวข้หลนังหลอก พวกเขทำพรุงต เปข้ทำไปทคีที่ตลทำดเหลตทำนนัรนและกทำรไตตบนันไดแหตงควทำมสททำเรห็จมทำกกวตทำ

อสค 33:32-33

และ ดยเถสิด เจห้าเปห็นเหมดือนคนรห้องเพลงรวักแกยู่เขา มทเสทยงไพเราะ

และเลยู่นดนตรทเกยู่ง เพราะเขาฟวังคนาพยดของเจห้า แตยู่เขาไมยู่ยอมกระทนาตาม ผถูข้พยทำกรณรเอเสเคคียลและ
คททำเทศนทำของเขทำเปห็นเหมสือนกทำรแสดงดนตรคีหรสือคอนเสธิรรตหนถึงที่ ผถูข้คนไดข้ยธินเสคียงดนตรคี แตตเพธิก
เฉยขข้อควทำมของบทเพลงนนัรน พวกเขทำไดข้ยนธิ ถข้อยคททำตตทำงๆของพระเจข้ทำแตตไมตกระทททำตทำม อคีกครนัรงทคีที่
พวกเขทำเปห็นผถูข้ฟงนั พระวจนะนนัรนแตตไมตไดข้เปห็นผถูข้กระทททำตทำมพระวจนะนนัรน
33 และเมดืที่อการเชยู่นนทนเปห็นมา (ดยเถสิด กห็จะมา) เขาทวันงหลายจะทราบวยู่ามทผห้พย ยากรณร์อยยใยู่ นหมยยู่
พวกเขา" แมข้ชรุมนรุมชนของเอเสเคคียลฟนังดข้วยควทำมสนใจใครต รถูข้และถถึงขนัรนเปห็นควทำมบนันเทธิงดข้วยซทรทำ
พวกเขทำกห็จะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำขข้อควทำมของผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรเปห็นควทำมจรธิง เมสือที่ สธิที่งทคีที่
เขทำไดข้พยทำกรณรไวข้เกธิดขถึรนจรธิง (และมนันจะเกธิดขถึรนจรธิงแนต) พวกเขทำกห็จะตระหนนักอยตทำงโศกเศรข้ทำวตทำผถูข้
พยทำกรณรแทข้คนหนถึงที่ ของพระเจข้ทำไดข้อยถูทต ตทำมกลทำงพวกเขทำแลข้ว พวกเขทำไดข้ยนธิ ขตทำวนตทำสะเทสือนใจ
เรสืที่องกทำรลตมสลทำยของเยรถูซทำเลห็มแลข้ว เมสือที่ มคีขตทำวกลนับมทำเรสืที่องกทำรทททำลทำยชนทคีที่เหลสืออยถูใต นแผตนดธิน
นนัรนดนังทคีที่ถถูกบอกลตวงหนข้ทำแลข้วตรงนคีร พวกเขทำกห็จะตระหนนักวตทำขข้อควทำมของเอเสเคคียลเปห็นควทำมจรธิง
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 34: ผถูต้พยากรณศ์ทล่านนคีขนั้ นนั้นตต้นบทนคีดนั้ ต้วยคกาตกาหนหิถงน พวกผถูต้นกาทคีนึ่ไมล่
สนตยศ์ซคืนึ่อของอหิสราเอลในขต้อ 1-10 จากนนนั้นจปุดสนใจหลนกกป็เรหิมนึ่ มคีลนกษณะเปป็นอวสานกาล โดยมอง
ลล่วงหนต้าไปยนงการกลนบสถูล่สภาพเดหิมของประชาชาตหินนนั้นในขต้อ 11-16 สปุดทต้ายการกลนบสถูล่สภาพเดหิม
ของบนลลนงกศ์ของดาวหิดในอหิสราเอลยปุคพนนปคีถถูกบอกลล่วงหนต้าในขต้อ 17-31
อสค 34:1-2

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าวยู่า กทำรดลใจของ

หนนังสสือเอเสเคคียลถถูกกลตทำวซทรทำอคีกครนัรง
2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงพยากรณร์กลยู่าวโทษบรรดาผยห้เลทนยงแกะแหยู่งอสิสราเอล จง
พยากรณร์และกลยู่าวแกยู่เขาวยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสแกยู่พวกผยเห้ ลทนยงแกะดวังนทนวยู่า วสิบตวั สิแกยู่ผห้ย
เลทนยงแกะแหยู่งอสิสราเอล ผยเห้ ลทนยงตวัวเอง ผยเห้ ลทนยงแกะยยู่อมเลทนยงแกะมสิใชยู่หรดือ ตรงนคีรพระเจข้ทำทรงสนังที่ ผถูข้
พยทำกรณรทตทำนนคีรใหข้พยทำกรณรกลตทำวโทษบรรดาผถูต้เลคีนั้ยงแกะแหตงอธิสรทำเอล ควทำมคธิดตรงนคีรเหห็นไดข้ชนัด

วตทำเปห็นคททำพถูดเปรคียบเปรย – อรุปลนักษณรหรสืออรุปมทำหนถึงที่ พวกผถูข้เลคีรยงแกะแหตงอธิสรทำเอลคสือพวกผถูข้นททำ
ของมนันไมตวทำต จะเปห็นฝตทำยวธิญญทำณ กทำรเมสือง หรสือกษนัตรธิยร แนตนอนวตทำคนเหลตทำนคีรรวมถถึงพวกผถูข้วทำต
รทำชกทำร กษนัตรธิยร เจข้ทำนทำย เจข้ทำพนนักงทำนปกครองทรุกระดนับชนัรนรวมถถึงพวกปรุโรหธิตของพวกเขทำดข้วย
พระเจข้ทำทรงออกคททำสทำปแชตงหนถึที่งตตอสถูพข้ วกผถูข้นททำของประชทำชทำตธินร นัน ฝถูงแกะนนัรนเหห็นไดข้ชนัดวตทำเปห็น
อรุปลนักษณรหมทำยถถึงประชทำชทำตธินร นัน พวกผถูข้นททำของมนันไมตไดข้ชตวยเหลสือประชทำชน แตตใชข้อททำนทำจใน
ททำงทคีที่ผธิดและเอทำเปรคียบพวกเขทำขณะยนังไดข้ประโยชนรจทำกควทำมเสคียหทำยของพวกเขทำดข้วย สรรุปกห็คสือ
พวกผถูข้นททำในอธิสรทำเอลลข้วนทรุจรธิตและละโมบ
อสค 34:3-4

เจห้ารวับประทานไขมวัน เจห้าคลปมกายของเจห้าดห้วยขนแกะ เจห้าฆยู่าแกะ

ตวัวอห้วนๆ แตยู่เจห้าหาไดห้เลทนยงแกะไมยู่ ชนชนัรนสถูงของอธิสรทำเอล ‘ปอกลอก’ คนยทำกจนของแผตนดธินนนัรน
และปฏธิบนัตธิอยตทำงรรุนแรงตตอพวกเขทำดข้วยซทรทำ คททำทคีที่แปลเปห็น เลทนยง (ราอาหศ์) ในควทำมหมทำยขนัรนพสืรนฐทำน
ทคีที่สรุดของมนันหมทำยควทำมวตทำ ‘เลคีรยงแกะ’, ‘ตข้อนแกะ’ หรสือ ‘เปห็นศธิษยทำภธิบทำล’ กลตทำวอคีกนนัยหนถึงที่
แทนทคีที่จะนททำประชทำชทำตธินร นันอยตทำงเหมทำะสม พวกชนชนัรนสถูงของมนันกลนับ ‘ปอกลอกมนันเสคีย’ พวก
เขทำเพธิมที่ ‘หลนักทรนัพยร’ ของตนโดยแลกดข้วยควทำมเสคียหทำยของประชทำชนธรรมดทำ
4 ตวัวททที่อยู่อนเพลทยเจห้ากห็ไมยู่เสรสิมกนาลวัง ตวัวททที่เจห็บเจห้ากห็ไมยู่รวักษา ตวัวททที่กระดยกหวักเจห้ากห็มสิไดห้พวันผห้า
ตวัวททที่ถยกขวับไลยู่ออกไปเจห้ากห็มสิไดห้ไปตามกลวับมา ตวัวททที่หายไปเจห้ากห็มสิไดห้เสาะหา และเจห้าไดห้ปกครอง
เขาดห้วยการบวังควับและดห้วยการขยู่มขทที่เบทยดเบทยน พวกชนชนัรนสถูงของอธิสรทำเอลไมตเพคียงทรุจรธิตและ
โลภมทำกเทตทำนนัรน พวกเขทำยนังกลทำยเปห็นคนโหดรข้ทำยททำรรุณดข้วย ไมตมคคี วทำมเหห็นอกเหห็นใจใหข้แกตพวก
คนรนับใชข้หรสือลถูกจข้ทำงของพวกเขทำเลย พวกเขทำไดข้กลทำยเปห็นคนเหห็นแกตตนัว ใจดททำและโหดรข้ทำยททำรรุณ
ไปแลข้วอยตทำงสธิรนเชธิง
อสค 34:5-6

ดวังนวันนมวันจนงกระจวัดกระจายไปหมด เพราะวยู่าไมยู่มทผห้เย ลทนยงแกะ และ

เมดืที่อมวันกระจวัดกระจายไป มวันกห็ตกเปห็นอาหารของสวัตวร์ปยู่าทวันงปวงในทปยู่ง แมข้เปห็นเรสืที่องเลตทำเปรคียบ
เทคียบ ควทำมคธิดทคีที่สททำคนัญกวตทำกห็คสือวตทำประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลกททำลนังถถูกกระจนัดกระจทำยและถถูกกนัดกธินไป
ทนัวที่ พสืรนพธิภพ

6 แกะของเรากห็เททที่ยวไปตามภยเขาทวันงหมด และตามเนสินเขาสย งทปกแหยู่ง เออ แกะของเรากห็
กระจายไปทวัที่วพดืนนพสิภพ ไมยู่มทใครเททที่ยวคห้น ไมยู่มทใครเสาะหามวัน ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลตนัรงแตตสมนัยของ
เซนนทำเคอรธิบจนถถึงปนัจจรุบนนั ไดข้รตอนเรต ไปทนัวที่ พสืรนพธิภพเพสืที่อแสวงหทำทคีที่ลร คีภนัย ตลอดสมนัยประวนัตธิศทำสตรร
ประชทำชทำตธิสตวนใหญตตตทำงเปห็นปฏธิปนักษรตตอพวกยธิวยกเวข้นสหรนัฐอเมรธิกทำและอคีกไมตกคีที่ประเทศ กทำรก
ระจนัดกระจทำยไปของพวกยธิวดททำเนธินตตอมทำจนถถึงบนัดนคีร พระเจข้ทำทรงโทษวตทำเปห็นควทำมผธิดของพวก
ผถูข้นททำของประชทำชทำตธินร นัน พวกเขทำเปห็นเปข้ทำหมทำยหลนักของควทำมเดสือดดทำลของพระองคร
อสค 34:7-10

เพราะฉะนวันน ทยู่านทวันงหลายผยห้เปห็นผยห้เลทนยงแกะ จงฟวังพระวจนะของ

พระเยโฮวาหร์ ขณะเอเสเคคียลแผดเสคียงกลตทำวโทษควทำมทรุจรธิตของอธิสรทำเอล เขทำกห็กลตทำวคททำเตสือนเพธิมที่
เตธิมจทำกพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ
8 องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เรามทชทวสิตอยยแยู่ นยู่ฉนวั ใด เพราะแกะของเรากลายเปห็น
เหยดืที่อ และแกะของเรากลายเปห็นอาหารของสวัตวร์ปยู่าทปยู่งทวันงสสินน เพราะไมยู่มทผห้เย ลทนยงแกะ และเพราะผยห้
เลทนยงแกะของเราไมยู่เททที่ยวคห้นหาแกะของเรา แตยู่ผห้เย ลทนยงแกะนวันนเลทนยงตวัวเอง และไมยู่ไดห้เลทนยงแกะของ
เรา พระเยโฮวทำหรทรงสรรุปยตอขข้อกลตทำวหทำเหลตทำนนัรนทคีพที่ ระองครทรงกลตทำวแลข้วขข้ทำงบน เพรทำะควทำม
โลภมทำก ควทำมทรุจรธิตและควทำมใจจสืดใจดททำของพวกผถูข้นททำของอธิสรทำเอลทคีที่มตคี ตอประชทำชนของพวก
เขทำเอง พระเจข้ทำจถึงทรงประกทำศวตทำพระองครจะทรงกระทททำกธิจตตอสถูข้พวกเขทำ
9 เพราะฉะนวันน โอ ทยู่านทวันงหลายผยห้เปห็นผยห้เลทนยงแกะ จงฟวังพระวจนะของพระเยโฮวาหร์ เกรง
วตทำจะมคีคททำถทำมใดๆเกคีที่ยวกนับแหลตงทคีมที่ ทำของคททำประกทำศทคีที่จะถถูกกลตทำว พระเจข้ทำจถึงทรงกลตทำวยทรทำวตทำมนัน
คสือพระวจนะของพระองครและบอกพวกเขทำใหข้ตรนังใจฟนังมนันใหข้ดคี
10 องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด เราเปห็นปฏสิปวักษร์กวับผยเห้ ลทนยงแกะ และเราจะ
เรทยกรห้องเอาแกะของเราจากมดือของเขา และใหห้เขายวับยวันงการเลทนยงแกะของเขา ผยห้เลทนยงแกะจะไมยู่ไดห้
เลทนยงตวัวเองอทกตยู่อไป เราจะชยู่วยแกะของเราใหห้พห้นจากปากของเขา เพดืที่อมสิใหห้แกะเปห็นอาหารของ
เขา แมข้กลตทำวถถึงอธิสรทำเอลตลอดเนสืรอหทำสต วนนคีร เปข้ทำหมทำยหลนักกห็คสือยถูดทำหรและพวกผถูข้นททำทคีที่ทรุจรธิตของ
มนันซถึงที่ ยนังอยถูใต นเยรถูซทำเลห็ม พรข้อมกนับลทำงบอกเหตรุอนันนตทำกลนัว พระเจข้ทำทรงเตสือนชนชนัรนปกครองของ

เยรถูซทำเลห็มและยถูดทำหรวทำต พระองครจะทรงใหข้พวกเขทำรนับผธิดชอบสททำหรนับควทำมพธินทำศของประชทำชน
ของพระองคร (1) พวกผถูข้นททำของยถูดทำหรจะไมตไดข้ประโยชนรอคีกตตอไปจทำกกทำรขถูดรคีดประชทำชนของ
พระเจข้ทำ (2) พระเจข้ทำกททำลนังจะทรงถอนชนทคีที่เหลสืออยถูขต องอธิสรทำเอล (นนันที่ คสือ ยถูดทำหร) ออกไปจทำกเงสืรอม
มสือของพวกเขทำและปลดปลตอยพวกเขทำเสคียจทำกมนัน แมข้ตกเปห็นเชลยอยถูต พวกยธิวกห็จะไมตถถูกบคีบบนังคนับ
โดยเหลตทำผถูข้นททำของพวกเขทำอคีกตตอไป
อสค 34:11-12

เพราะองคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด เราคดือเราเอง

จะคห้นหาแกะของเรา และจะเททที่ยวหามวัน พระเจข้ทำทรงปฏธิญทำณโดยควทำมสนัตยรสรุจรธิตของพระองคร
เองวตทำสนักวนันหนถึงที่ จะคข้นหทำและเทคีที่ยวหทำประชทำชนทคีที่ถถูกกระจนัดกระจทำยไปของพระองคร เนสืรอหทำ
สต วนนคีรเหห็นไดข้ชนัดวตทำเคลสืที่อนเขข้ทำสถูตบรธิบททคีที่เปห็นอวสทำนกทำลแลข้ว ขณะทคีที่เนสืรอหทำกตอนหนข้ทำของบทนคีร
บอกลตวงหนข้ทำถถึงกทำรพธิพทำกษทำในทนันทคีเพสืที่อตตอสถูข้พวกผถูข้ปกครองทคีที่ทรุจรธิตของอธิสรทำเอล บนัดนคีรจดรุ
สนใจหลนักกห็โยกไปยนังวนันแหตงพระเยโฮวทำหร อธิสรทำเอลจะถถูกรวบรวมกลนับเขข้ทำมทำอคีก
12 ดวังผยห้เลทนยงแกะเททที่ยวหาฝยงแกะในววันททที่เขาอยยยู่ทยู่ามกลางแกะของเขาททที่กระจวัดกระจายไป
เราจะเททที่ยวหาแกะของเราดวังนวันน และเราจะชยู่วยเขาใหห้พนห้ จากสถานททที่ทวันงหลายซนที่งเขาไดห้
กระจวัดกระจายไปอยยใยู่ นววันมทเมฆและมทความมดืดทนบ วนันนนัรนกททำลนังจะมทำเมสืที่อองครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำ พระ
ผถูข้เลคีรยงใหญตของพวกเขทำจะเทคีที่ยวหทำอธิสรทำเอลทคีที่กระจนัดกระจทำยไป ทคีที่ใดกห็ตทำมทคีที่พวกเขทำถถูก
กระจนัดกระจทำยไปในวนันอนันมสืดมธิดของยรุคเจห็ดปคี พระเจข้ทำจะทรงหทำพวกเขทำจนเจอเพสืที่อทคีที่จะพทำพวก
เขทำกลนับคสืนสถูตแผตนดธินของพวกเขทำ ในขนทำดทคีที่จททำกนัด นนันที่ ไดข้เรธิที่มตข้นขถึรนแลข้วในศตวรรษทคีที่ยคีที่สธิบเมสือที่
พวกยธิวไดข้เรธิที่มกลนับไปยนังประเทศอธิสรทำเอลในปนัจจรุบนันแลข้ว แตตกทำรสททำเรห็จจรธิงในทคีสที่ รุดของคททำ
พยทำกรณรนร คีจะยนังไมตเกธิดขถึรนจนกวตทำวนันแหตงพระเยโฮวทำหร ทนันทคีหลนังจทำกกทำรเสดห็จกลนับมทำของพระ
เยซถูครธิสตรดข้วยฤทธทำนรุภทำพและสงตทำรทำศคีใหญตยงธิที่
อสค 34:13-14

เราจะนนาเขาออกมาจากชนชาตสิทวันงหลาย และรวบรวมเขามาจาก

ประเทศตยู่างๆ และจะนนาเขามาไวห้ในแผยู่นดสินของเขาเอง และเราจะเลทนยงเขาบนภยเขาแหยู่งอสิสราเอล
ใกลห้หห้วยทวันงหลายและในทห้องถสิที่นทปกแหยู่งททที่มทคนอาศวัยในประเทศนวันน วนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ พวกยธิวทคีที่

กระจนัดกระจทำยไปทนัวที่ โลกจะถถูกนททำกลนับมทำยนังแผตนดธินทคีที่ทรงสนัญญทำไวข้แกตอนับรทำฮนัม อธิสอนัคและยทำ
โคบ ทคีที่นนันที่ พวกเขทำจะถถูกปลถูกและหทำกธินในแผตนดธินอธิสรทำเอลตลอดไป
14 เราจะเลทนยงเขาในลานหญห้าอยยู่างดท และคอกของเขาจะอยยยู่บนบรรดาภยเขาสย งแหยู่ง
อสิสราเอล ณ ททที่นวัที่น เขาจะนอนลงในคอกททที่ดท และเขาจะหากสินอยยบยู่ นลานหญห้าอปดมบนภยเขาแหยู่ง
อสิสราเอล ในวนันนนัรน พระผถูข้เลคีรยงอนันดคีจะทรงเลคีรยงดถูประชทำชนทคีที่กลนับมทำของพระองครดวข้ ยของดคีทคีที่สรุด
ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลจะอยถูบต ข้ทำนในทคีที่สรุดอยตทำงถทำวรและในสนันตธิภทำพในแผตนดธินของพวกเขทำ พระ
เยซถูครธิสตรพระผถูข้เลคีรยงของพวกเขทำจะทรงอวยพรและทททำใหข้พวกเขทำเจรธิญขถึรนในวนันเหลตทำนนัรนตลอด
ไป
อสค 34:15-16

ตวัวเราเองจะเปห็นผยห้เลทนยงแกะของเรา เราจะกระทนาใหห้เขานอนลง

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ นคีที่เปห็นครนัรงแรกในประวนัตธิศทำสตรรมนรุษยรทคีที่อธิสรทำเอลจะ
อทำศนัยอยถูใต นสนันตธิสรุขและควทำมปลอดภนัยโดยแทข้ในแผตนดธินของพวกเขทำ ไมตเพคียงจะมคีสนันตธิภทำพและ
ควทำมสงบเงคียบเทตทำนนัรน แตตกทำรอวยพรและกทำรยกชถูอยตทำงทคีพที่ วกเขทำไมตเคยประสบมทำกตอนเลยดข้วย
พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำทรงเปห็นผถูข้ทคีที่จะอวยพรพวกเขทำเชตนนนัรนในวนันนนัรน
16 เราจะเททที่ยวหาแกะททที่หาย และเราจะนนาแกะททที่ถยกขวับไลยู่ออกไปกลวับมาอทก และเราจะพวัน
ผห้าใหห้แกะททที่กระดยกหวัก และเราจะเสรสิมกนาลวังแกะททที่อยู่อนเพลทย แตยู่ตวัวททที่อห้วนและเขห้มแขห็งเราจะ
ทนาลาย เราจะเลทนยงเขาดห้วยความยปตสิธรรม พระเยซถูครธิสตรในฐทำนะพระผถูข้เลคีรยงทคีที่ดคีจะทรงเทคียที่ วหทำ
พวกยธิวทคีที่ถถูกขตมเหงและถถูกกระจนัดกระจทำยไปจทำกทคีที่ซตอนตนัวตตทำงๆของพวกเขทำ จงระลถึกวตทำบรธิบทนคีร
กลตทำวถถึงตอนจบของยรุคเจห็ดปคีและวนันแรกๆของยรุคพนันปคี พวกยธิวจะถถูกขตมเหงอยตทำงรรุนแรงไปแลข้ว
ในวนันมสืดมธิดเหลตทำนนัรนของตอนสธิรนยรุคเจห็ดปคี อยตทำงไรกห็ตทำม เมสือที่ พระครธิสตรเสดห็จกลนับมทำ ยธิวเหลตทำนนัรน
ทคีที่ถถูกขตมเหง บอบชทรทำและเจห็บปตวยจะถถูกพทำกลนับคสืนสถูตแผตนดธินของพวกเขทำและถถูกเลคีรยงดถูโดยพระผถูข้
เลคีรยงใหญตนร นนั อยตทำงอตอนโยนและอยตทำงกรรุณทำ คนเหลตทำนนัรนทคีที่ไดข้บคีบบนังคนับและขตมเหงพวกเขทำจะถถูก
ทททำลทำย

อสค 34:17

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า โอ เจห้าทวันงหลายผยห้เปห็นฝยง

แพะแกะของเราเออ๋ย ดยเถสิด เราจะพสิพากษาระหวยู่างปศปสวัตวร์กบวั ปศปสวัตวร์ ระหวยู่างแกะผยห้กบวั แพะผยห้
ควทำมคธิดตรงนคีรยงนั เปห็นอวสทำนกทำลอยถูเต หมสือนเดธิม คททำทคีแที่ ปลเปห็น ปศปสวัตวร์ (เซหศ์) บตอยครนัรงถถูกแปล
เปห็น ‘แกะ’ ภทำพเหตรุกทำรณรตรงนคีรอทำจหมทำยถถึงกทำรพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิแกะและแพะเหลตทำนนัรนซถึที่งถถูก
พรรณนทำโดยพระเยซถูในมนัทธธิว 25:31-34 หลนังยรุคเจห็ดปคีและตอนเรธิที่มตข้นของยรุคพนันปคี (บทำงคนคธิด
วตทำเปห็นชตวงคนันที่ สนัรนๆระหวตทำงทนัรงสองนนัรน) จะมคีกทำรพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิตตทำงๆ เกณฑรกทำรตนัดสธิน
สททำคนัญกห็คสือวตทำพวกเขทำปฏธิบนัตธิตตอพวกยธิวอยตทำงไร นอกจทำกนคีร ทคีที่ถถูกบอกเปห็นนนัยตรงนคีรกคห็ สือกทำรเลสือก
ปฏธิบนัตโธิ ดยพระเจข้ทำระหวตทำงแกะกนับแกะ เหห็นไดข้ชนัดวตทำไมตใชตพวกยธิวทรุกคนจะกลนับใจใหมตและหนัน
มทำหทำพระครธิสตร ในวนันนนัรนยธิวเหลตทำนนัรนทคีที่ปฏธิเสธพระครธิสตรจะถถูกพธิพทำกษทำเหมสือนอยตทำงพวกคนตตทำง
ชทำตธิทคีที่เปห็นคนอธรรม
อสค 34:18-19

ททที่จะหากสินในลานหญห้าอยยู่างดทนนวัน ยวังไมยู่พออทกหรดือ เจห้าจนงตห้องเอา

เทห้าเหยทยบลานหญห้าททที่เหลดืออยยยู่ของเจห้า และดดืที่มนนนาจากแหลยู่งนนนาททที่ลนกยวังไมยู่พอหรดือ จนงเอาเทห้าของ
เจห้ากวนนนนาททที่เหลดืออยยยู่ใหห้ขนยู่ ป
ครทำวนคีรจรุดสนใจหลนักพรุงต เปข้ทำไปทคีที่ประชทำชทำตธิแพะเหลตทำนนัรนและกทำรทคีที่พวกเขทำขตมเหงหรสือ
เอทำเปรคียบพวกยธิว ในชตวงครถึงที่ หลนังอนันมสืดมธิดของยรุคเจห็ดปคี ประชทำชทำตธิทรนังหลทำยทคีที่เปห็นคนตตทำงชทำตธิจะ
เหยคียบยทที่ทำแผตนดธินอธิสรทำเอลจรธิงๆโดยยถึดเอทำของดคีๆของแผตนดธินนนัรนมทำเปห็นของตนัวเอง เหมสือนกนับ
พวกแพะทคีที่กวนนทรทำในบตอใหข้ขตนรุ ดข้วยเทข้ทำของพวกมนัน เหลตทำประชทำชทำตธิตตทำงชทำตธิทคีที่ตตอตข้ทำนพวกยธิวกห็
จะมทำรรุกรทำนอธิสรทำเอลเชตนนนัรน หทำกกระแสโลกในปนัจจรุบนันเปห็นเชตนนคีรตตอไป ประชทำชทำตธิอทำหรนับ
และอธิสลทำมทนัรงหลทำยกห็จะหทำเรสืที่องรรุกรทำนอธิสรทำเอล กระนนัรนสนักวนันหนถึงที่ พวกเขทำกห็จะยสืนอยถูตต ตอเบสืรอง
พระพนักตรรพระเยซถูครธิสตรและใหข้กทำรเกคีที่ยวกนับกทำรทคีที่พวกเขทำเกลคียดชนังพวกยธิว แนตนอนวตทำนคีที่จะเกธิด
ขถึรนทคีที่กทำรพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิแกะและแพะเหลตทำนนัรนดนังทคีที่พรรณนทำไวข้ในมนัทธธิว 25:31-34
19 แกะของเราจะตห้องกสินสสิที่งททที่เทห้าของเจห้ายนที่า และดดืที่มสสิงที่ ททที่เทห้าของเจห้าทนาใหห้ขยู่นป หรดือ ใน
เดสือนมสืดมธิดเหลตทำนนัรนของชตวงหลนังของยรุคเจห็ดปคี พวกยธิวในอธิสรทำเอลและทคีที่อสืที่นๆจะดธิรนรนทคีที่จะเอทำ

ชคีวธิตรอด อคีกครนัรงทคีภที่ ทำพเปรคียบของพวกแพะทคีที่ทททำใหข้นร ททำดสืที่มของพวกแกะขรุตนถถูกนททำเสนอ ดนังนนัรนพวก
แกะแหตงอธิสรทำเอลจะทนทรุกขรในวนันเหลตทำนนัรน
อสค 34:20-22

เพราะฉะนวันน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสแกยู่เขาดวังนทนวยู่า ดยเถสิด

เรา คดือเราเอง จะพสิพากษาระหวยู่างแกะอห้วนกวับแกะผอม ในวนันแหตงกทำรพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิแกะ
และแพะเหลตทำนนัรน พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำพระเยซถูครธิสตรจะทรงพธิพทำกษทำระหวตทำงประชทำชทำตธิเหลตทำ
นนัรนทคีที่กลทำยเปห็นคนมนังที่ มคีโดยกทำรเหยคียบยทที่ทำพวกยธิวทคีที่ถถูกขตมเหง
21 เพราะเจห้าเอาสทขห้างและบยู่าดวันและผลวักแกะตวัวอยู่อนเพลทยดห้วยเขาของเจห้า เจห้าทนาใหห้เขา
กระจายไปตยู่างถสิที่น เพรทำะประชทำชทำตธิคนตตทำงชทำตธิทร นังหลทำย (นนันที่ คสือ ประชทำชทำตธิอทำหรนับและอธิสลทำม
ตตทำงๆ) ไดข้ยทที่ทำยคี เกลคียดชนังและทททำใหข้อธิสรทำเอลหวทำดกลนัว (โดยเฉพทำะในชตวงครถึงที่ หลนังของยรุคเจห็ดปคี)
พระเจข้ทำจถึงทรงสนัญญทำกทำรพธิพทำกษทำพธิเศษตตอสถูข้พวกเขทำ
22 เราจนงจะชยู่วยฝยงแพะแกะของเราใหห้รอด เขาจะไมยู่เปห็นเหยดืที่ออทกตยู่อไป และเราจะ
พสิพากษาระหวยู่างแกะกวับแกะ กระนนัรนในวนันนนัรนพระเยซถูครธิสตร พระผถูข้เลคีรยงทคีที่ดคีจะทรงชตวยอธิสรทำเอล
ใหข้พข้นทนัรงในระดนับประชทำชทำตธิและระดนับบรุคคล ประชทำชทำตธิอสืที่นๆจะไมตกธินพวกเขทำเปห็นเหยสืที่ออคีกตตอ
ไปไมตวทำต จะททำงทหทำร โดยพวกผถูข้กตอกทำรรข้ทำยหรสือโดยกทำรสนังหทำรหมถูต ในวนันนนัรนพระเจข้ทำจะทรง
พธิพทำกษทำระหวตทำงฝถูงสนัตวรตตทำงๆ (นนันที่ คสือ ประชทำชทำตธิตตทำงๆและชนชทำตธิตตทำงๆ) คนไมตชอบธรรมจะ
พธินทำศ พวกยธิวและคนเหลตทำนนัรนทคีที่ไดข้ผถูกมธิตรกนับพวกเขทำจะไดข้รนับอนรุญทำตใหข้เขข้ทำในยรุคพนันปคี ดถู
มนัทธธิว 25:34-46
อสค 34:23-24

และเราจะตวันงผยห้เลทนยงแกะผยห้หนนที่งไวห้เหนดือเขา คดือดาวสิดผยห้รบวั ใชห้ของเรา

และทยู่านจะเลทนยงเขาทวันงหลาย ทยู่านจะเลทนยงเขาและจะเปห็นผยห้เลทนยงของเขา เมสือที่ อธิสรทำเอลเขข้ทำใน
อทำณทำจนักรยรุคพนันปคีนร นัน บนัลลนังกรของดทำวธิดจะถถูกฟสืร นฟถูอคีกครนัรง ควทำมหมทำยโดยนนัยทคีที่ชนัดเจนกห็คอสื วตทำ ดทำ
วธิดในรต ทำงกทำยทคีที่ถถูกชรุบใหข้เปห็นขถึรนใหมตของเขทำจะถถูกสถทำปนทำเปห็นกษนัตรธิยรแหตงอธิสรทำเอล บทำงคนไดข้
พยทำยทำมทคีที่จะประยรุกตรใชข้ขข้อนคีรกบนั พระเยซถูในฐทำนะบรุตรผถูข้ยธิงที่ ใหญตของดทำวธิด กระนนัรนขข้อควทำมตรงนคีร
กห็ไมตไดข้บตงบอกเชตนนนัรน ดทำวธิดจะอยถูใต นยรุคพนันปคีอยตทำงแนตนอนในฐทำนะยธิวคนหนถึงที่ ผถูข้ชอบธรรมซถึงที่ ถถูก

ชรุบใหข้เปห็นขถึรนใหมต ในระบบทคีที่ใหญตกวตทำของอทำณทำจนักรยรุคพนันปคี ดถูเหมสือนวตทำพระเยซถูครธิสตรทรงเปห็น
กษนัตรธิยรเหนสือทนัรงพธิภพโลกขณะทคีที่ดทำวธิดถถูกทททำใหข้กลนับสถูตสภทำพเดธิมในฐทำนะกษนัตรธิยรแหตงอธิสรทำเอล ใน
วนันนนัรนภทำยใตข้กทำรออกคททำสนังที่ ของพระเยซถูครธิสตร ดทำวธิดจะปกครองเหนสืออธิสรทำเอลอยตทำงอตอนโยน
และอยตทำงเจรธิญรรุตงเรสือง อคีกครนัรงทคีคที่ ททำทคีที่แปลเปห็น เลทนยง (ราอาหศ์) มคีควทำมหมทำยตรงตนัวทคีสที่ รุดวตทำ ‘เลคีรยง
แกะ’, ‘เปห็นศธิษยทำภธิบทำล’ หรสือ ‘ตข้อนแกะ’
24 และเราคดือพระเยโฮวาหร์จะเปห็นพระเจห้าของเขา และดาวสิดผยห้รบวั ใชห้ของเราจะเปห็นเจห้า
นายทยู่ามกลางเขา เราคดือพระเยโฮวาหร์ไดห้ลวัที่นวาจาแลห้ว ในวนันนนัรนพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำในพระภทำค
ของพระเยซถูครธิสตรจะทรงเปห็นพระเจข้ทำเหนสืออธิสรทำเอล ในวนันนนัรนพวกเขทำจะไมตเพคียงหนันกลนับมทำหทำ
พระเจข้ทำของพวกเขทำเทตทำนนัรน แตตพวกเขทำจะวทำงใจในและนบนอบตตอพระเยซถูครธิสตรดข้วย ดนังทคีที่
หมทำยเหตรุไวข้ในขข้อทคีที่แลข้ว ดทำวธิดจะเปห็นเจต้านายหรสือผถูข้ปกครองของพวกเขทำโดยตรง ควทำมสนัตยร
สรุจรธิตแหตงคททำตรนัสของพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำเปห็นหลนักประกนันของพวกเขทำ
อสค 34:25-27

เราจะกระทนาพวันธสวัญญาสวันตสิสปขกวับเขา และจะกนาจวัดสวัตวร์รห้ายเสทย

จากแผยู่นดสิน เขาจะอาศวัยอยยใยู่ นถสินที่ ทปรกวันดารอยยู่างปลอดภวัย และนอนอยยใยู่ นปยู่าไมห้ ในวนันนนัรน
พระเจข้ทำจะทรงนททำสนันตธิสรุขมทำในอธิสรทำเอลจนถถึงขนทำดทคีวที่ ทำต แมข้แตตพวกสนัตวรปตทำทคีที่ลตทำเหยสืที่อและกธินเนสืรอ
จะไมตโจมตคี สภทำวะเหลตทำนนัรนเหห็นไดข้ชนัดวตทำจะขยทำยออกไปทนัวที่ แผตนดธินโลกแตตเปห็นเชตนนนัรนเปห็นพธิเศษ
ในอธิสรทำเอล แนตทคีเดคียว “สรุนนัขปตทำจะอยถูกต บนั ลถูกแกะ และเสสือดทำวจะนอนอยถูกต บนั ลถูกแพะ ลถูกวนัวกนับ
สธิงโตหนรุตมกนับสนัตวรอข้วนพคีจะอยถูดต วข้ ยกนัน และเดห็กเลห็กๆจะนททำมนันไป” (อธิสยทำหร 11:6) ดถู อธิสยทำหร
11:7-9, 35:9 และโฮเชยทำ 2:18 เชตนกนัน
26 และเราจะกระทนาใหห้เขากวับสถานททที่รอบๆเนสินเขาของเราเปห็นแหลยู่งพระพร เราจะสยู่งฝน
ลงมาใหห้ตามฤดยกาล เปห็นหยู่าฝนแหยู่งพระพร เนธินเขทำของพระเจข้ทำยตอมหมทำยถถึงเยรถูซทำเลห็มหรสือไมตกห็
ภถูเขทำพระวธิหทำรซถึที่งอยถูใต นนครนนัรนหรสืออทำจเปห็นทนัรงสองอยตทำง ควทำมคธิดนคีรกคห็ อสื วตทำในวนันนนัรน เยรถูซทำเลห็ม
และบรธิเวณโดยรอบจะถถูกอวยพรเปห็นพธิเศษโดยพระเจข้ทำ ฝนอตอนๆทคีที่ใหข้ชวคี ธิตจะตกในปรธิมทำณอนัน
เหมทำะสมในเวลทำอนันเหมทำะสมรอบเยรถูซทำเลห็ม ควทำมหมทำยโดยนนัยนคีรกคห็ อสื ควทำมเจรธิญรรุตงเรสืองอนันยธิงที่

ใหญต นอกจทำกนคีร พระเจข้ทำจะทรงเทฝนแหตงควทำมดคีลงบนประชทำชนของพระองครดรุจหตทำฝนแหตง
พระพรอนันชรุตมฉทที่ทำ
27 ตห้นไมห้ททที่ในทปยู่งจะบวังเกสิดผล และพสิภพจะบวังเกสิดผลประโยชนร์ และเขาจะอยยยู่อยยู่าง
ปลอดภวัยในแผยู่นดสินของเขา และเขาจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ ในเมดืที่อเราหวักคานแอกของเขา
เสทย และชยู่วยเขาใหห้พห้นจากมดือของผยทห้ ทที่กวักเขาใหห้เปห็นทาส ภทำพทคีที่ปรทำกฏนคีรคสือ อรุทยทำนสวรรครแหตง
กทำรเกษตร สวนผลไมข้ สวนองรุตน แมกไมข้และไรต นทำของอธิสรทำเอลในวนันนนัรนจะออกผลของพวกมนัน
อยตทำงบรธิบถูรณร นอกจทำกนคีร จะมคีสนันตธิสรุขและควทำมปลอดภนัย ในวนันนนัรนอธิสรทำเอลจะทรทำบจทำก
ประสบกทำรณรอนันหอมหวทำนวตทำพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำในพระภทำคของพระเยซถูครธิสตรทรงเปห็น
พระเจข้ทำของพวกเขทำ พระองครจะทรงหนักแอกแหตงกทำรกตอกทำรรข้ทำย กทำรขตมเหงและควทำมยทำกลททำบทำก
ซถึที่งพวกยธิวไดข้เผชธิญมทำหลทำยพนันปคี ทคีที่ถถูกพรรณนทำคสือ สภทำวะตตทำงๆทคีแที่ ทบเหมสือนกนับเอเดน โดย
เฉพทำะสททำหรนับอธิสรทำเอลในยรุคพนันปคี
อสค 34:28-29

เขาจะไมยู่เปห็นเหยดืที่อของประชาชาตสิอทกตยู่อไป หรดือสวัตวร์ปยู่าดสินกห็จะ

ไมยู่กสินเขา และเขาจะอยยยู่อยยู่างปลอดภวัย ไมยู่มทผห้ใย ดกระทนาใหห้เขากลวัว ในวนันนนัรนอธิสรทำเอลจะไมตเผชธิญ
เหลตทำศนัตรถูทคีที่คธิดรข้ทำยอคีกเลย พวกเขทำจะไมตพบเหห็นสงครทำมอคีกเลย แมข้แตตพวกสนัตวรปตทำแหตงแถบชนบท
กห็จะเชสืที่อง ประชทำชนของพระเจข้ทำจะอทำศนัยอยถูใต นควทำมปลอดภนัยและควทำมมนันที่ คง ควทำมกลนัวจะไมตอยถูต
กนับพวกเขทำอคีกตตอไป
29 และเราจะจวัดหาไรยู่นาอวันมทชดืที่อใหห้แกยู่เขา เพดืที่อเขาจะไมยู่ถยกผลาญดห้วยความอดอยากใน
แผยู่นดสินนวันนตยู่อไปอทก ไมยู่ตห้องทนรวับความอวับอายขายหนห้าจากประชาชาตสิ “ไรต นทำอนันมคีชสืที่อ” ยตอม
เปห็นอคีกชสืที่อหนถึที่งสททำหรนับพระอนังกถูรผถูข้ทรงเปห็นพระเมสสธิยทำหร ดถู อธิสยทำหร 11:1, 53:2; เยเรมคียร 23:5 และ
เศคทำรธิยทำหร 3:8, 6:12 เมสืที่อพระเยซถูครธิสตรพระอนังกถูรของพระเจข้ทำทรงปกครองและครอบครอง
อธิสรทำเอลจะถถูกทททำใหข้เจรธิญขถึรนและถถูกยกชถูอยตทำงทคีที่ไมตเคยเปห็นมทำกตอนเลย สภทำวะตตทำงๆทคีที่นนนัที่ ในตอน
นนัรนจะเปห็นสวรรครบนโลกจรธิงๆ

อสค 34:30-31

และเขาจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์พระเจห้าของเขาสถสิตกวับเขา

และเขาคดือวงศร์วานอสิสราเอลเปห็นประชาชนของเรา องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ ใน
วนันอนันเปคีที่ยมสรุขนนัรนอธิสรทำเอลทคีที่ถถูกไถตแลข้วจะทรทำบวตทำพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ ในพระภทำคของพระ
เยซถูครธิสตรทรงอยถูทต ตทำมกลทำงพวกเขทำ ยธิงที่ กวตทำนนัรน พวกเขทำจะทรทำบจทำกประสบกทำรณรวทำต พวกเขทำเปห็น
ประชทำชนของพระองคร
31 เจห้าทวันงหลายเปห็นแกะของเรา เปห็นแกะในลานหญห้าของเรา เจห้าทวันงหลายเปห็นมนปษยร์และ
เราเปห็นพระเจห้าของเจห้า องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ" แมข้ถถูกยทที่ทำยคีโดยพวกผถูข้นททำของ
พวกเขทำเองดนังทคีที่หมทำยเหตรุไวข้กตอนหนข้ทำนคีรแลข้วในบทนคีร ในวนันแหตงพระเยโฮวทำหร อธิสรทำเอลกห็จะเปห็น
ฝถูงแกะสต วนตนัวของพระเยโฮวทำหร พวกเขทำในฐทำนะมนรุษยรจะเปห็นของพระองครและพระองครจะทรง
เปห็นพระเจข้ทำของพวกเขทำ มนันจะเปห็นวนันอนันเปคียที่ มสรุขจรธิงๆ พวกเรทำในฐทำนะครธิสตจนักรคนตตทำงชทำตธิ
จะอยถูดต ข้วยในทตทำมกลทำงนนัรนในฐทำนะเจข้ทำสทำวของพระครธิสตรเมสืที่อพระองครทรงปกครองเหนสือ
อธิสรทำเอลประชทำชนของพระองคร
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 35: แมต้คกาพยากรณศ์ในเนคืนั้อหาตอนนคีขนั้ องหนนงสคือเลล่มนคีนั้กลล่าวถนง
อหิสราเอลในวนนแหล่งพระเยโฮวาหศ์ จปุดสนใจหลนกกป็วกกลนบมายนงเอโดมอคีกครนงนั้ เอโดมหรคือเอซาว
เปป็นบปุตรชายทคีนึ่ถถูกรนงเกคียจของยาโคบ การสกาแดงสมนยปนจจปุบนนของเขาคคือ ชนชาตหิอหิสลามเหลล่านนนั้น
แหล่งจอรศ์แดนโดยเฉพาะและพวกอาหรนบโดยทนนึ่วไป จปุดสนใจหลนกพปุงล่ เปต้าไปทคีนึ่การพหิพากษาใน
ทคีนึ่สปุดของภถูเขาเสอคีรศ์เพราะความเปป็นปฏหิปนกษศ์เนคืองนหิตยศ์ของพวกเขาทคีนึ่มตคี ล่ออหิสราเอลนต้องชายของ
พวกเขา การสกาเรป็จจรหิงในทคีนึ่สปุดของคกาพยากรณศ์นคีนั้นาล่ จะเปป็นในชล่วงวนนแหล่งพระเยโฮวาหศ์ อหิสราเอล
จะไดต้รนบการอวยพรขณะทคีนึ่เอซาวจะถถูกพหิพากษา
อสค 35:1-2

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าอทกวยู่า ดนังทคีที่เปห็นมทำโดย

ตลอดทนัวที่ หนนังสสือเลตมนคีร ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรประกทำศอคีกครนัรงถถึงแหลตงทคีมที่ ทำซถึที่งไดข้รนับกทำรดลใจแหตง
ขตทำวสทำรของเขทำ

2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงมปยู่งหนห้าของเจห้าตยู่อสยห้ภ ยเขาเสอทรร์ และพยากรณร์ตยู่อมวัน ภถูเขทำเสอคีรร
หมทำยถถึงภถูมภธิ ทำคของเอโดม (ซถึที่งในภถูมศธิ ทำสตรรสมนัยใหมตหมทำยถถึงพสืรนทคีที่ตอนใตข้ของประเทศ
จอรรแดนปนัจจรุบนนั และบทำงสต วนของซทำอรุดธิอทำระเบคีย) ในททำงประวนัตธิศทำสตรร มนันหมทำยถถึงเขต
ปกครองของเอซทำว ดถู ปฐมกทำล 36:8-9 กตอนหนข้ทำนคีรในหนนังสสือเอเสเคคียล คททำพยทำกรณรถถูกประกทำศ
กลตทำวโทษเอโดม (นนันที่ คสือ ภถูเขทำเสอคีรร) ใน 25:12-14 และ 32:29 คททำพยทำกรณรนร นันกลตทำวถถึงกทำร
พธิพทำกษทำเอโดมโดยบทำบธิโลนไมตนทำนหลนังจทำกกทำรลตมสลทำยของเยรถูซทำเลห็มในปคี 586 กตอน ค.ศ.
อยตทำงไรกห็ตทำมมนันเปห็นคททำพยทำกรณรทคีที่สททำเรห็จจรธิงไปนทำนแลข้ว อยตทำงไรกห็ตทำม บรธิบททคีที่ใหญตกวตทำของ
หนนังสสือเลตมนคีรดถูเหมสือนจะบตงบอกถถึงกทำรสททำเรห็จจรธิงในอวสทำนกทำล นนันที่ คสือในชตวงวนันแหตงพระเยโฮ
วทำหร เอโดม (หรสือภถูเขทำเสอคีรร) จะถถูกพธิพทำกษทำครนัรงเดคียวจบโดยพระเจข้ทำ พระเจข้ทำทรงรนักยทำโคบมทำ
นทำนและพระองครทรง ‘เกลคียดชนัง’ เอซทำวมทำนทำน ดถู โรม 9:13 ควทำมคธิดนคีรกคห็ สือวตทำพระเจข้ทำไมตทรงพอ
พระทนัยเอซทำวมทำนทำนแลข้ว กทำรสททำแดงในปนัจจรุบนันของมนันคสือ บรรดทำชทำวอทำหรนับแหตง
ตะวนันออกกลทำง ควทำมเปห็นศนัตรถูของพวกเขทำทคีที่มคีตตออธิสรทำเอลทททำใหข้พระเจข้ทำไมตทรงพอพระทนัยพวก
เขทำตตอไป
อสค 35:3-4

และกลยู่าวแกยู่มวันวยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด โอ

ภยเขาเสอทรร์เออ๋ย เราตยู่อสยห้กวับเจห้า และเราจะเหยทยดมดือของเราตยู่อสยห้เจห้า และเราจะกระทนาใหห้เจห้ารกรห้าง
ททที่สปด เหห็นไดข้ชนัดวตทำในชตวงยรุคเจห็ดปคี (หรสืออทำจเปห็นผลลนัพธรของกทำรพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิแกะและ
แพะเหลตทำนนัรนหลนังจทำกนนัรนไมตนทำน) ภถูเขทำเสอคีรรจะเผชธิญกทำรพธิพทำกษทำครนัรงสรุดทข้ทำยจทำกพระเจข้ทำ พรข้อม
กนับคททำเตสือนทคีที่หนทำวถถึงกระดถูก พระเจข้ทำทรงประกทำศวตทำพระองครทรงเปห็นปฏธิปนักษรตตอเอโดม (หรสือ
ชทำวอทำหรนับแหตงภถูมภธิ ทำคนนัรน) วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อพระองครจะทรงทททำใหข้ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนและ
ภถูมภธิ ทำคนนัรนรกรข้ทำง
4 เราจะกระทนาใหห้หวัวเมดืองของเจห้าถยกทสินงไวห้เสทยเปลยู่าและเจห้าจะเปห็นททที่รกรห้าง และเจห้าจะ
ทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ แมข้อทำจมคีคนเสนอวตทำภถูมภธิ ทำคนคีรของโลกรกรข้ทำงไปแลข้ว กทำรสททำเรห็จจรธิง
ในทคีที่สรุดของคททำพยทำกรณรนร คีดถูเหมสือนยนังมทำไมตถถึง แมข้ภมถู ธิประเทศของตะวนันออกกลทำงสต วนใหญตเปห็น

ทะเลทรทำย ควทำมมนังที่ คนังที่ เรสืที่องนทรทำมนันทททำใหข้นครสททำคนัญๆเหลตทำนนัรนของมนันเปห็นแผตนดธินแหตงควทำมเจรธิญ
รรุตงเรสืองและควทำมรทที่ทำรวยในปนัจจรุบนัน
อสค 35:5-6

เพราะเจห้าพยาบาทอยยยู่เปห็นนสิตยร์ และใหห้โลหสิตของประชาชน

อสิสราเอลไหลออกดห้วยอนานาจของดาบในเวลาพสิบวัตสิของเขา ในเวลาททที่ความชวัที่วชห้าของเขาสสินนสป ดลง
หมถูตชนชทำวอทำหรนับมคีควทำมเปห็นปฏธิปนักษรและควทำมจงเกลคียดจงชนังยทำวนทำนตตอพวกยธิวและประเทศ
อธิสรทำเอลในปนัจจรุบนัน ประวนัตธิศทำสตรรเตห็มไปดข้วยรทำยละเอคียดตตทำงๆของกทำรทททำสงครทำมตตอสถูข้พวกยธิว
โดยพวกอทำหรนับ เมสือที่ เยรถูซทำเลห็มพตทำยแพข้ ไมตวทำต แกตพวกบทำบธิโลน พวกโรมหรสือพวกอสืนที่ ๆ คนอทำหรนับ
แหตงเอโดมกห็นนังที่ อยถูขต ข้ทำงสนทำมและสต งเสคียงเชคียรร กทำรลงโทษสรุดทข้ทำยทคีพที่ วกเขทำสมควรไดข้รนับยนังมทำไมต
ถถึง
6 องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าจนงตรวัสวยู่า เพราะฉะนวันน เรามทชทวสิตอยยแยู่ นยู่ฉนวั ใด เราจะเตรทยม
เจห้าเพดืที่อรวับโทษแหยู่งการใหห้โลหสิตตก และโลหสิตจะไลยู่ตามเจห้า เพราะเจห้ามสิไดห้เกลทยดชวังเรดืที่องโลหสิต
เพราะฉะนวันนโลหสิตจนงจะไลยู่ตามเจห้าไป พวกลถูกหลทำนของเอซทำว นนันที่ คสือหมถูตชนชทำวอทำหรนับมคี
ประวนัตธิศทำสตรรยทำวนทำนในเรสืที่องกทำรทททำใหข้โลหธิตตก พระเจข้ทำจถึงทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำมนันจะตทำมทนัน
พวกเขทำในทคีสที่ รุด คททำวตทำ sith เปห็นคททำภทำษทำอนังกฤษสมนัยเกตทำทคีที่มคีควทำมหมทำยวตทำ ‘since’ (เนสืที่องจทำก)
เนสืที่องจทำกคนเหลตทำนคีรไมตมคคี วทำมรนังเกคียจเลยสททำหรนับกทำรทททำใหข้โลหธิตตก กทำรทททำใหข้โลหธิตตกกห็จะไลต
ตทำมทนันพวกเขทำ
อสค 35:7-9

ดวังนวันนเราจะกระทนาใหห้ภยเขาเสอทรร์รกรห้างททที่สปด และเราจะตวัดผยห้ททที่ผยู่าน

ออกมาและผยห้ททที่กลวับเขห้าไปเสทยจากมวัน เสอคีรรในภถูมธิศทำสตรรปนัจจรุบนันตรงกนับยถูดทำหรตอนใตข้และ
ซทำอรุดธิอทำระเบคียตอนตะวนันตก แมข้เปห็นเหลตทำประชทำชทำตธิทคีที่มคีหมถูตเกทำะแหตงควทำมรทที่ทำรวย วนันนนัรนกห็จะมทำ
แนตเมสือที่ ประเทศเหลตทำนนัรนจะถถูกทททำใหข้รกรข้ทำงอยตทำงสธิรนเชธิง นคีที่บอกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถถึงกทำรพธิพทำกษทำ
ของพระเจข้ทำทคีที่มคีตตอประชทำชทำตธิอทำหรนับอธิสลทำมเหลตทำนนัรนทคีที่เปห็นปฏธิปนักษรตตออธิสรทำเอลเหลสือเกธิน
8 ภยเขาของเขานวันน เราจะใหห้มทผห้ทย ทที่ถยกฆยู่าเตห็มไปหมด ผยห้ททที่ถยกฆยู่าดห้วยดาบจะลห้มลงตามเนสิน
เขาของเจห้า ตามหปบเขาของเจห้า และในหห้วยทวันงสสินนของเจห้า ภทำพเหตรุกทำรณรของกทำรพธิพทำกษทำของ

พระเจข้ทำตรงนคีรชวนใหข้นถึกถถึงสงครทำมอทำรมทำเกดโดน ดถู วธิวรณร 14:14-20 และ 19:18-19 นตทำสนใจทคีที่
วตทำในอธิสยทำหร 63:1-6 สงครทำมอทำรมทำเกดโดนถถูกพรรณนทำวตทำขยทำยออกไปจนถถึงเอโดม (นนันที่ คสือ
ภถูเขทำเสอคีรร)
9 เราจะกระทนาเจห้าใหห้เปห็นททที่รกรห้างอยยยู่เนดืองนสิตยร์ และหวัวเมดืองของเจห้าจะไมยู่กลวับคดืนมาอทก
แลห้วเจห้าจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ เมสือที่ วนันนนัรนมทำถถึง ภถูมภธิ ทำคอทำหรนับเหลตทำนนัรนแหตง
ตะวนันออกกลทำงจะถถูกทททำใหข้รกรข้ทำงตลอดไป นอกจทำกนคีร นครเหลล่านนนั้น ของมนันจะไมตกลนับมทำอคีก
ดข้วย แมข้ภมถู ภธิ ทำคอทำหรนับสต วนใหญตเปห็นทะเลทรทำย นครตตทำงๆของมนันกห็เจรธิญรรุตงเรสืองอยตทำงแนตนอน
ดนังนนัรนคททำพยทำกรณรนร คีจถึงยนังไมตถถูกทททำใหข้สททำเรห็จจรธิง อยตทำงไรกห็ตทำม เมสืที่อพระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำนครเหลตทำ
นนัรนของโลกอทำหรนับในวนันแหตงพระเยโฮวทำหร พวกเขทำจะไมตถถูกทททำใหข้กลนับคสืนสถูตสภทำพเดธิมอคีกเลย
อสค 35:10-12

เพราะเจห้ากลยู่าววยู่า `ประชาชาตสิทวันงสองนทนและประเทศทวันงสองนทนจะ

ตห้องเปห็นของเรา เราจะเอาเขามาเปห็นกรรมสสิทธสิธิ์' ถนงแมห้พระเยโฮวาหร์สถสิตอยยยู่ททที่นนวัที่ พระเจข้ทำทรงเลตทำ
ยข้อนถถึงเวลทำนนัรนหลนังจทำกทคีที่อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือแหตงอธิสรทำเอลและจทำกนนัรนยถูดทำหรถถูกถอนออกไปจทำก
แผตนดธินของพวกเขทำ เอโดมกห็โลภมนันโดยหวนังวตทำจะไดข้ครอบครองมนันเปห็นกรรมสธิทธธิธ อยตทำงไร
กห็ตทำมพระเจข้ทำทรงขนัดขวทำงกทำรทททำเชตนนนัรน
11 เพราะฉะนวันน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เรามทชทวตสิ อยยยู่แนยู่ฉนวั ใด เราจะกระทนาตยู่อ
เจห้าตามความกรสินวและความอสิจฉาของเจห้า ซนที่งเจห้าสนาแดงเพราะความเกลทยดชวังของเจห้าซนที่งมทตยู่อเขา
เมดืที่อเราพสิพากษาเจห้า เราจนงจะสนาแดงตวัวของเราในหมยยู่พวกเขาใหห้เขารยห้จวัก ตทำมควทำมโกรธและควทำม
เกลคียดชนังของพวกคนเอโดมอทำหรนับทคีที่มตคี ตออธิสรทำเอล พระเจข้ทำกห็ทรงปฏธิญทำณวตทำจะจนัดกทำรกนับพวก
เขทำในกทำรพธิพทำกษทำ
12 และเจห้าจะทราบวยู่า เราคดือพระเยโฮวาหร์ และทราบวยู่าเราไดห้ยสินคนาหมสิที่นประมาททวันงปวง
ของเจห้า ซนงที่ เจห้าไดห้พยดตยู่อภยเขาทวันงหลายแหยู่งอสิสราเอลวยู่า `มวันถยกทสินงไวห้ใหห้รกรห้าง มวันถยกมอบไวห้ใหห้เรา
เผาผลาญเสทย' คนอทำหรนับและพวกมรุสลธิมจะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ
ทรงเปห็นพระเจข้ทำผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธและพระเจข้ทำแตตผถูข้เดคียว พระองครทรงไดข้ยธินกทำรทททำสงครทำมของ

พวกเขทำตตอสถูข้อธิสรทำเอลประชทำชนของพระองครแลข้ว บรรดทำเพสืที่อนบข้ทำนของอธิสรทำเอล (กระทนังที่ จนทรุก
วนันนคีร) ไดข้มองแผตนดธินอธิสรทำเอลวตทำเปห็นของพวกเขทำเพสือที่ ทคีที่จะลข้ทำงผลทำญ เมสือที่ พระเจข้ทำทรงตคีสอน
อทำณทำจนักรแหตงอธิสรทำเอลทนัรงสองนนัรน คนเอโดมกห็โลภแผตนดธินของพวกเขทำและหวนังวตทำจะไดข้
ประโยชนรจทำกมนัน
อสค 35:13-15

ดห้วยปากของเจห้า เจห้าเบยู่งตวัวเจห้าตยู่อสยห้เรา และวยู่าเราอทกมากหลาย เรา

ไดห้ยสินแลห้ว เหลตทำศนัตรถูชทำวอทำหรนับทคีที่ขมขสืนที่ ของอธิสรทำเอลไดข้ปรนักปรททำตนัวเองดข้วยปทำกของพวกเขทำเอง
ในควทำมเกลคียดชนังของพวกเขทำทคีที่มคีตตออธิสรทำเอลอยตทำงโจตงแจข้ง พระเจข้ทำทรงหมทำยเหตรุเรสืที่องนนัรนแลข้ว
และจะทรงใหข้พวกเขทำรนับผธิดชอบ
14 องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เมดืที่อแผยู่นดสินโลกทวันงสสินนชดืนที่ ชมยสินดท เราจะกระทนา
เจห้าใหห้รกรห้างไป วนันนนัรนจะมทำแนตในยรุคพนันปคีเมสือที่ ทนัรงพธิภพจะชสืที่นชมยธินดคี กระนนัรนในวนันเดคียวกนันนนัรน
ประชทำชทำตธิอทำหรนับอธิสลทำมเหลตทำนนัรนของแผตนดธินโลกจะรกรข้ทำงไป!
15 เจห้าไดห้ชดืที่นชมยสินดทตยู่อมรดกแหยู่งวงศร์วานอสิสราเอลเพราะมวันเปห็นททที่รกรห้างฉวันใด เราจะ
กระทนาแกยู่เจห้าฉวันนวันน โอ ภยเขาเสอทรร์เออ๋ย รวมทวันงเอโดมทวันงหมด ทวันงหมดเลย เจห้าจะตห้องเปห็นททที่รกรห้าง
แลห้วเขาทวันงหลายจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์" เมสืที่อพระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำสองอทำณทำจนักรนนัรนแหตง
อธิสรทำเอลแลข้วเพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำ หมถูตชนเหลตทำนนัรนแหตงภถูเขทำเสอคีรร (เอโดมและขยทำยรวม
ถถึงประชทำชทำตธิอทำหรนับเหลตทำนนัรนในปนัจจรุบนันดข้วย) กห็ชสืที่นชมยธินดคี อยตทำงไรกห็ตทำม วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อเส
อคีรรและอธิดถูเมอทำ (นนันที่ คสือ เอโดม) จะถถูกทททำใหข้รกรข้ทำง ขณะทคีคที่ วทำมรกรข้ทำงของอธิสรทำเอลอยถูเต พคียง
ชนัวที่ ครทำว ควทำมรกรข้ทำงของโลกอทำหรนับจะอยถูถต ทำวร! พวกเขทำจะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวดวตทำพระเย
โฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำและไมตใชตพระอนัลเลทำะหร
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 36: ในบทนคีนั้ (1) พระเจต้าทรงสนญญาวล่าแผล่นดหินอหิสราเอลจะถถูก
ชล่วยใหต้พต้นจากการครอบครองของคนตล่างชาตหิในขต้อ 1-15 (2) อหิสราเอลถถูกเตคือนใจเรคืนึ่องความ

บาปตล่างๆในสมนยกล่อนและการชล่วยใหต้พนต้ ในอนาคตซนงนึ่ ทรงสนญญาไวต้ในขต้อ 16-24 (3) พระพร
ตล่างๆของยปุคอาณาจนกรนนนั้นถถูกเปหิดเผยในขต้อ 25-38
อสค 36:1-2

"เจห้า บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงพยากรณร์ตยู่อภยเขาทวันงหลายแหยู่ง

อสิสราเอลวยู่า ภยเขาแหยู่งอสิสราเอลเออ๋ย จงฟวังพระวจนะของพระเยโฮวาหร์ ตรงขข้ทำมกนับภถูเขทำเสอคีรรใน
บททคีที่แลข้ว ครทำวนคีรจรุดสนใจหลนักพรุงต เปข้ทำไปทคีที่แผตนดธินอธิสรทำเอลซถึที่งเตห็มไปดข้วยภถูเขทำและยถูดทำหรโดย
เฉพทำะ พระเจข้ทำผตทำนททำงผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรทรงสต งขข้อควทำมหนถึที่งไปถถึงยถูดทำหรในชตวงวนันทข้ทำยๆของมนัน
กตอนกทำรพตทำยแพข้ของมนันแกตบทำบธิโลน เรทำควรระลถึกวตทำ (1) เอเสเคคียลอยถูใต นทคีที่รทำบแหตงแมตนร ททำไทกรธิส
และยถูเฟรตธิสในบทำบธิโลนและวตทำ (2) เยรถูซทำเลห็มตนัรงอยถูใต นทตทำมกลทำงเทสือกเขทำแหตงยถูดทำหร พระเจข้ทำทรง
มคีขอข้ ควทำมหนถึที่งสททำหรนับแผตนดธินนนัรนซถึที่งตอนนคีรถถูกทททำใหข้วทำต งเปลตทำจทำกประชทำชนของมนันแลข้ว
2 องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เพราะศวัตรย กลยู่าวขววัญถนงเจห้าวยู่า `อห้าฮา แมห้แตยู่ททที่สยง
โบราณเหลยู่านวันน ไดห้ตกเปห็นกรรมสสิทธสิธิ์ของเราแลห้ว' แหลตงทคีที่มทำและสธิทธธิอททำนทำจแหตงขข้อควทำมของผถูข้
พยทำกรณรทตทำนนคีรถถูกรนับรองควทำมเปห็นของแทข้อกคี ครนัรงใน “องครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำพระเจข้ทำตรนัสดนังนคีรวทำต ”
ศนัตรถูทคีที่วทำต นคีรอทำจเปห็นคนเอโดมซถึที่งถถูกกลตทำวถถึงในบททคีแที่ ลข้วพรข้อมกนับอนัมโมนและไทระ (ดถู เอเสเคคียล
25:3 และ 26:2) ซถึที่งชสืนที่ ชมยธินดคีกบนั ควทำมลตมจมของอธิสรทำเอลและกทำรลตมจมเมสืที่อเรห็วๆนคีรของยถูดทำหร
พวกเขทำจถึงคธิดทคีจที่ ะเชสืที่อมแผตนดธินทนัรงสองทคีที่วทำต งเปลตทำของอธิสรทำเอลเขข้ทำกนับพวกเขทำเอง
อสค 36:3-5

เพราะฉะนวันนจงพยากรณร์และกลยู่าววยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้า

ตรวัสดวังนทนวยู่า เพราะวยู่าเขากระทนาใหห้เจห้ารกรห้าง และกลดืนเจห้าเสทยทปกดห้านเพดืที่อเจห้าจะไดห้ตกเปห็น
กรรมสสิทธสิธิ์ของชนชาตสิททที่เหลดืออยยยู่นวันน และรสิมฝทปากของพวกชยู่างพยดกห็เอาเรดืที่องของเจห้าไปนสินทา
เปห็นททที่เสดืที่อมเสทยชดือที่ เสทยงในหมยยู่ประชาชน พระเจข้ทำทรงทรทำบดคีถถึงเจตนทำรข้ทำยของพวกเพสืที่อนบข้ทำนของ
อธิสรทำเอล พระองครทรงทรทำบดคีถถึงควทำมจงเกลคียดจงชนังของพวกเขทำทคีที่มตคี ตอประชทำชนของพระองคร
เพรทำะเหตรุนร นันเอง พระองครจถึงทรงประกทำศวตทำ
4 ภยเขาทวันงหลายแหยู่งอสิสราเอลเออ๋ย เพราะฉะนวันนจงฟวังพระวจนะขององคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้า
พระเจห้า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแกยู่ภ ยเขาและเนสินเขา แมยู่นนาและหปบเขา ททที่ททที่ถยกทสินงไวห้

เสทยเปลยู่าและรกรห้าง และหวัวเมดืองททที่ถยกละทสินง ซนที่งไดห้กลายเปห็นเหยดือที่ และเปห็นททที่เยห้ยหยวันแกยู่
ประชาชาตสิททที่เหลดืออยยยู่รอบๆนวันน เพรทำะควทำมจงเกลคียดจงชนังและเจตนทำรข้ทำยของบรรดทำประชทำชทำตธิ
เพสืที่อนบข้ทำนทคีมที่ คีตตออธิสรทำเอล พระเจข้ทำจถึงทรงประกทำศสธิที่งตตอไปนคีรแกตแผตนดธินอธิสรทำเอลและลนักษณะ
เดตนทนัรงปวงของมนัน ไดข้แกต เทสือกเขทำ เนธินเขทำ แมตนร ททำ หรุบเขทำ และนครเหลตทำนนัรนทคีที่ถถูกทททำลทำยของมนัน
5 เพราะฉะนวันน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดห้วยความหวงแหนอยยู่างเดดือดดาล
ของเรา เราพยดกลยู่าวโทษประชาชาตสิททที่เหลดืออยยยู่ และแกยู่เอโดมทวันงสสินนผยห้ททที่มอบแผยู่นดสินของเราใหห้แกยู่
ตนเองใหห้เปห็นกรรมสสิทธสิธิ์ ดห้วยความรยู่าเรสิงอยยู่างเตห็มใจ และใจประมาทหมสิที่นอยยู่างททที่สป ด เพดืที่อเขาจะ
ไดห้ไลยู่คนแผยู่นดสินนวันนออกไป เพดืที่อจะไดห้ปลห้นเอาไปเสทย เพรทำะควทำมเปห็นปฏธิปนักษรและควทำมจงเกลคียด
จงชนังของเหลตทำเพสืที่อนบข้ทำนของอธิสรทำเอล พระเจข้ทำจถึงทรงหวงแหนประชทำชนของพระองครและเตสือน
ใหข้ระวนังไฟแหตงพระพธิโรธของพระองครทคีที่มคีตตอเหลตทำศนัตรถูของพวกเขทำ พระพธิโรธของพระองครพรุงต
เปข้ทำไปทคีที่อธิดถูเมอทำ (นนันที่ คสือ เอโดม) เปห็นพธิเศษ ฝตทำยหลนังไดข้พยทำยทำมทคีที่จะยถึดแผตนดธินอธิสรทำเอลมทำเปห็น
ของตนัวเองหลนังกทำรลตมสลทำยของเยรถูซทำเลห็ม อนันทคีที่จรธิงพวกเขทำไดข้เขข้ทำรต วมในสนันนธิบทำตกนับบทำบธิโลน
ในกทำรลข้อมยถูดทำหรครนัรงสรุดทข้ทำยนนัรน เอโดมจะกลทำยเปห็นเหยสืที่อบข้ทำงแลข้วตอนนคีร
อสค 36:6-7

เพราะฉะนวันนจงกลยู่าวคนาพยากรณร์เกทที่ยวกวับแผยู่นดสินอสิสราเอล และ

จงกลยู่าวแกยู่ภยเขาและเนสินเขา แกยู่หห้วยและหปบเขาวยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด
เราพยดดห้วยความหวงแหนและความพสิโรธของเรา เพราะเจห้าไดห้ทนรวับความอวับอายขายหนห้าจาก
ประชาชาตสิ พระเจข้ทำจถึงทรงมคีขข้อควทำมหนถึงที่ สททำหรนับแผตนดธินอธิสรทำเอล (พรข้อมกนับลนักษณะเดตนททำง
ภถูมศธิ ทำสตรรทรนังสธิรนของมนัน) เพรทำะวตทำประชทำชนของพระองครและแผตนดธินของพวกเขทำไดข้แบกรนับ
ควทำมอนัปยศโดยนทรทำมสือของเหลตทำเพสืที่อนบข้ทำนทคีที่เปห็นศนัตรถูเหลตทำนนัรน เชตน เอโดม เปห็นตข้น ควทำมหวงแหน
และควทำมกรธิรวของพระเจข้ทำจถึงถถูกจรุดใหข้พลรุตงขถึรนตตอสถูข้ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทคีที่เปห็นคนตตทำงชทำตธิ
7 เพราะฉะนวันน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าจนงตรวัสวยู่า เราปฏสิญาณวยู่า ประชาชาตสิททที่อยยรยู่ อบ
เจห้านวันนจะทนรวับความอวับอายขายหนห้า เหลตทำเพสืที่อนบข้ทำนทคีที่เปห็นศนัตรถูของอธิสรทำเอลกททำลนังจะเผชธิญ

พระพธิโรธของพระเจข้ทำทคีที่ตตอสถูข้พวกเขทำ พระเจข้ทำจะทรงทททำใหข้พวกเขทำอนัปยศอดสถูและนททำพวกเขทำมทำสถูต
ควทำมอนับอทำย
อสค 36:8-9

โอ ภยเขาทวันงหลายแหยู่งอสิสราเอลเออ๋ย แตยู่เจห้าจะแตกกสิที่งของเจห้าออกมา

และออกผลใหห้แกยู่อสสิ ราเอลประชาชนของเรา เพราะไมยู่ชห้าเขาจะไดห้กลวับมา กทำรกลนับสถูตสภทำพเดธิม
ในอนทำคตของอธิสรทำเอลและกทำรรวบรวมพวกเขทำกลนับคสืนสถูตแผตนดธินของพวกเขทำถถูกบอกลตวงหนข้ทำ
อยตทำงชนัดเจน วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่ออธิสรทำเอลทคีที่กระจนัดกระจทำยไปจะถถูกปลถูกขถึรนใหมตในแผตนดธินของ
พวกเขทำและจะเบตงบทำนในทคีที่นร นัน แผตนดธินทคีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำไวข้แกตพวกเขทำจะเกธิดผลมทำกเพสืที่อ
พวกเขทำ ประมทำณหข้ทำสธิบปคีตตอมทำ กทำรกลนับจทำกกทำรเปห็นเชลยรอบแรกภทำยใตข้เอสรทำจะเรธิที่มขถึรน
9 เพราะ ดยเถสิด เราอยยยู่ฝายู่ ยเจห้า เราจะหวันมาหาเจห้า และเจห้าจะถยกไถและถยกหวยู่าน แมข้พระเจข้ทำ
ทรงบอกลตวงหนข้ทำนทำนแลข้วถถึงกทำรพธิพทำกษทำทคีที่มคีตตอประชทำชนทคีที่ดรสือรนัรนของพระองคร พระองครกตห็ รนัส
ชนัดเจนตรงนคีรวทำต พระองครทรงอยถูฝต ตทำยพวกเขทำและแผตนดธินของพวกเขทำ วนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ แผตนดธิน
อธิสรทำเอลจะถถูกไถหวตทำนและถถูกเพทำะปลถูกโดยพวกยธิวอคีกครนัรงหนถึที่ง
อสค 36:10-12

และเราจะทวทคนใหห้แกยู่เจห้า คดือบรรดาวงศร์วานอสิสราเอลทวัที่วหมด หวัว

เมดืองจะมทคนมาอาศวัยอยยยู่ และสถานททที่รห้างเปลยู่าจะถยกสรห้างขนนนใหมยู่ วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อพระเจข้ทำทรง
สนัญญทำวตทำจะทวคีประชทำชนของพระองครในแผตนดธินของพวกเขทำ อนันทคีที่จรธิงวนันนนัรนจะมทำเมสืที่อวงศรวทำน
อธิสรทำเอลทนนั้งสหินั้นจะถถูกทวคีขร นถึ ในแผตนดธินของพวกเขทำ แมข้ยถูดทำหร เบนยทำมธินและเลวคีทคีที่กระจนัดกระจทำย
ไปสต วนหนถึงที่ ไดข้กลนับจทำกกทำรเปห็นเชลยตนัรงแตตสมนัยของเอสรทำเปห็นตข้นมทำ ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลทนัรงสธิรน
จนทรุกวนันนคีรกยห็ นังไมตเคยไดข้กลนับไปอยถูใต นแผตนดธินของพวกเขทำอยตทำงเปห็นททำงกทำร วนันนนัรนจะมทำเมสืที่อ
นครเหลตทำนนัรนของอธิสรทำเอลซถึที่งถถูกทททำลทำยโดยกทำรสงครทำมและกทำรรรุกรทำนจะถถูกสรข้ทำงขถึรนใหมตและ
ประชทำชนกลนับเขข้ทำไปอยถูอต ทำศนัยอคีก เหห็นไดข้ชดนั วตทำคททำพยทำกรณรนร คีมคีกทำรสททำเรห็จจรธิงทนัรงแบบระยะสนัรนและ
ระยะยทำว มคีกทำรกลนับสถูตสภทำพเดธิมบทำงสต วนของยถูดทำหรตรนังแตตสมนัยของเอสรทำเปห็นตข้นมทำ อยตทำงไรกห็ตทำม
ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลทนัรงสธิรนกห็ยนังไมตเคยไดข้กลนับไปอยถูใต นแผตนดธินของพวกเขทำ

11 เราจะทวททวันงคนและสวัตวร์ใหห้แกยู่เจห้า จะเพสิที่มขนนนและมทลยกดก และเราจะกระทนาใหห้เจห้ามทคน
อาศวัยอยยอยู่ ยยู่างในกาลกยู่อน และจะเปห็นประโยชนร์แกยู่เจห้ามากกวยู่าแตยู่กยู่อน แลห้วเจห้าจะทราบวยู่าเราคดือ
พระเยโฮวาหร์ วนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะไมตเพคียงพทำคนอธิสรทำเอลทนัรงสธิรนกลนับคสืน
สถูตแผตนดธินของพวกเขทำเทตทำนนัรน แตตจะทรงทวคีและอวยพรพวกเขทำในทคีที่นร นันดข้วย พระองครจะประททำน
เรสือกสวนไรต นทำเดธิมของพวกเขทำแกตพวกเขทำและพวกเขทำจะทททำไดข้ดคีกวตทำแตตกตอน กทำรสททำเรห็จจรธิงใน
ทคีที่สรุดของคททำพยทำกรณรนร คีจะเกธิดขถึรนในอนทำคตในวนันแหตงพระเยโฮวทำหร ในวนันนนัรนอธิสรทำเอลจะเรคียนรถูข้
จทำกประสบกทำรณรอนันเปคีที่ยมสรุขวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำของพวกเขทำดนังทคีที่พระองครไดข้ทรง
สนัญญทำไวข้มทำนทำนแลข้ว
12 เออ เราจะใหห้คนดนาเนสินบนเจห้า คดืออสิสราเอลประชาชนของเราดห้วย และเขาทวันงหลายจะ
ไดห้เจห้าเปห็นกรรมสสิทธสิธิ์ และเจห้าจะเปห็นมรดกของเขา และเจห้าจะไมยู่เอาลยกของเขาไปอทก แผตนดธินนนัรน
ทคีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำไวข้แกตอธิสรทำเอลจะถถูกยกคสืนใหข้พวกเขทำอคีกครนัรง แมข้วทำต มคีกทำรสททำเรห็จจรธิงบทำง
สต วนของกทำรทคีพที่ วกยธิวไดข้กลนับคสืนสถูตแผตนดธินของพวกเขทำตนัรงแตตสมนัยของเอสรทำเปห็นตข้นมทำ วนันนนัรนกห็
จะมทำถถึงในทคีที่สรุดเมสือที่ แผตนดธินนนัรนจะไมตถถูกพรทำกผถูข้คนของเธอไปอคีกเลย วนันนนัรนยนังมทำไมตถถึง
อสค 36:13-15

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เพราะคนกลยู่าวแกยู่เจห้าวยู่า

`เจห้ากสินคนและเจห้าไดห้เอาลยกของประชาชาตสิของเจห้าไป' บรรดทำประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนทคีที่เปห็นคนตตทำง
ชทำตธิไดข้พถูดจทำดถูถถูกเกคีที่ยวกนับแผตนดธินนนัรนทคีที่ถถูกครอบครองโดยอธิสรทำเอล พวกเขทำกลตทำวหทำอยตทำงเยทำะ
เยข้ยวตทำมนันเขมสือบผถูข้คนและหลทำยประชทำชทำตธิ คนคทำนทำอนันไดข้ถถูกโยนออกไปจทำกแผตนดธินของพวก
เขทำแลข้ว อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือของอธิสรทำเอลถถูกกททำจนัดออกไปแลข้ว บนัดนคีรยถูดทำหรกถห็ ถูกกระจนัดกระจทำยไป
แลข้ว ประชทำชทำตธิตตทำงๆทคีที่เปห็นคนตตทำงชทำตธิ เชตน เอโดม ตอกกลนับใสต หนข้ทำพวกยธิวทคีที่หวนังวตทำจะไดข้กลนับ
มทำ
14 องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เพราะฉะนวันนเจห้าจะไมยู่กสินคน และจะไมยู่เอาลยกของ
เจห้าจากประชาชาตสิของเจห้าไปอทกเลย แมข้มนนั มคีอดคีตทคีที่สนับสนวรุนต วทำย พระเจข้ทำกห็ทรงสนัญญทำวตทำแผตนดธิน
อธิสรทำเอลจะไมตเขมสือบผถูข้คนและจะไมตพรทำกประชทำชทำตธิตตทำงๆไปจทำกแผตนดธินเกธิดของพวกเขทำอคีก

เลย คททำพยทำกรณรนร นันเหห็นไดข้ชดนั วตทำยนังไมตถถูกทททำใหข้สททำเรห็จจรธิงแตตจะถถูกทททำใหข้สททำเรห็จจรธิงในชตวงกทำร
ครอบครองในยรุคพนันปคีของพระครธิสตร
15 เราจะไมยู่ใหห้เจห้าไดห้ยสินคนาประมาทหมสิที่นของประชาชาตสิตยู่างๆอทก และเจห้าไมยู่ตห้องทนรวับ
ความอวับอายขายหนห้าของชนชาตสิทวันงหลายอทกเลย และไมยู่ตห้องกระทนาใหห้ประชาชาตสิของเจห้าสะดปด
อทกเลย องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ"วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อประชทำชนของพระเจข้ทำจะไมต
ไดข้ยธินคททำพถูดเหนห็บแนมและเยทำะเยข้ยของพวกคนตตทำงชทำตธิทคีที่ไมตมพคี ระเจข้ทำอคีกเลยในแผตนดธินของพวก
เขทำ ในวนันอนันเปคีที่ยมสรุขนนัรนพวกเขทำจะไมตเปห็นตนัวตลกใหข้คนเหลตทำนนัรนเยทำะเยข้ยและเกลคียดชนังอคีกเลย
วนันนนัรนเมสืที่อแผตนดธินนนัรนจะเปห็นพระพรหนถึงที่ แกตประชทำชนของพระเจข้ทำจะเปห็นตอนทคีที่พระเยซถูครธิสตร
เสดห็จกลนับมทำดข้วยฤทธทำนรุภทำพและสงตทำรทำศคีใหญตยธิงที่
อสค 36:16-17

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าอทกวยู่า ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีร

ประกทำศขข้อควทำมใหมตจทำกพระเจข้ทำผตทำนททำงเขทำ อคีกครนัรงทคีที่แหลตงทคีที่มทำซถึที่งไดข้รนับกทำรดลใจของขข้อควทำม
ของเขทำถถูกกลตทำวชนัดเจน
17 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เมดืที่อวงศร์วานอสิสราเอลไดห้มาอาศวัยอยยใยู่ นแผยู่นดสินของตน เขา
กระทนาใหห้แผยู่นดสินเปห็นมลทสินดห้วยวสิถแท ละการกระทนาของเขา ความประพฤตสิของเขาททที่มทตยู่อหนห้าเรา
กห็เหมดือนมลทสินอวันเกสิดจากระดย แมข้พระเจข้ทำทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะใหข้อธิสรทำเอลกลนับสถูตแผตนดธินนนัรน
พระองครกทห็ รงเตสือนใจเอเสเคคียลถถึงวนันเหลตทำนนัรนทคีที่พวกเขทำทททำใหข้แผตนดธินนนัรนเปห็นมลทธินไปดข้วย
ควทำมบทำปของพวกเขทำ พระองครทรงเตสือนใจผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรวทำต อธิสรทำเอลเคยเปห็นเหมสือน “หญธิง
คนหนถึงที่ ทคีที่ถถูกเอทำออกไป” บทำงคนเสนอวตทำนคีที่เปห็นคททำพถูดเปรคียบเปรยถถึงหญธิงทคีที่มคีประจททำเดสือน อยตทำงไร
กห็ตทำม คททำทคีที่แปลเชตนนนัรน (นหิดดาหศ์) อทำจหมทำยถถึงหญธิงทคีที่ทททำผธิดศคีลธรรมคนหนถึงที่ ไดข้เชตนกนัน ในทนัรง
บรธิบทโดยตรงและบรธิบททคีที่ใหญตกวตทำของหนนังสสือเลตมนคีร อยตทำงหลนังดถูเหมสือนวตทำจะเปห็นควทำมหมทำยทคีที่
นตทำจะใชตมทำกกวตทำ
อสค 36:18-19

เพราะฉะนวันนเราจนงระบายความกรสินวของเราออกเหนดือเขาดห้วยเรดืที่อง

โลหสิตซนที่งเขาไดห้กระทนาใหห้ตกบนแผยู่นดสิน ดห้วยเรดืที่องรย ปเคารพซนที่งเขากระทนาใหห้แผยู่นดสินนวันน เปห็น

มลทสิน เพรทำะควทำมโสโครกฝตทำยวธิญญทำณและฝตทำยศคีลธรรมของอธิสรทำเอล พระเจข้ทำจถึงทรงเตสือนใจเอ
เสเคคียลวตทำทททำไมพระองครถงถึ ไดข้ทรงระบทำยพระพธิโรธของพระองครตตอสถูข้ประชทำชนของพระองคร
ควทำมบทำปของพวกเขทำรวมถถึงกทำรทททำใหข้โลหธิตทคีที่ไรข้ผธิดตกและกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพอนันนตทำเกลคียด
พวกเขทำจถึงทททำใหข้แผตนดธินของตนเปห็นมลทธินไปเสคียแลข้ว
19 เราจนงใหห้เขากระจวัดกระจายไปทยู่ามกลางประชาชาตสิ และเขาถยกกระจายไปตาม
ประเทศตยู่างๆ เราพสิพากษาเขาตามวสิถทและการกระทนาของเขา เพรทำะเหตรุควทำมบทำปของพวกเขทำ
พระเจข้ทำจถึงทรงกระจนัดกระจทำยอธิสรทำเอลและจทำกนนัรนยถูดทำหรไปทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิตตทำงๆทคีที่เปห็นคน
ตตทำงชทำตธิ ตทำมควทำมบทำปของพวกเขทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำเชตนนนัรนแลข้ว
อสค 36:20-21

แตยู่เมดืที่อเขามายวังบรรดาประชาชาตสิ เขาจะมาททที่ไหนกห็ตาม เขาไดห้

ลบหลยนยู่ ามบรสิสป ทธสิธิ์ของเรา ซนงที่ คนกลยู่าวขววัญถนงเขาวยู่า `คนเหลยู่านทนเปห็นประชาชนของพระเยโฮวาหร์
ถนงกระนวันน เขายวังตห้องออกไปจากแผยู่นดสินของพระองคร์' แมข้แตตในกทำรกระจนัดกระจทำยไปของพวก
เขทำ อธิสรทำเอลกห็ทททำขทำยหนข้ทำและลบหลถูตพระนทำมบรธิสรุทธธิธของพระเยโฮวทำหร กระทนังที่ ในกทำรกระจนัด
กระจทำยไปของพวกเขทำ พวกเขทำกห็ยนังคธิดดอกเบคีรย บคีบบนังคนับและทททำกทำรเลตนชถูข้ทตทำมกลทำงควทำมบทำ
ปอสืที่นๆ เมสือที่ บรรดทำผถูข้ทคีที่จนับตนัวพวกเขทำไปกลตทำววตทำ ‘นคีเที่ ปห็นประชทำชนของพระเยโฮวทำหร’ กทำรดททำเนธิน
ชคีวธิตอนันบทำปหนทำของพวกเขทำทททำใหข้มนันดถูเหมสือนวตทำประชทำชนของพระเยโฮวทำหรดททำเนธินชคีวตธิ แบบนคีร
21 แตยู่เรายวังสงสารนามบรสิสปทธสิธิ์ของเรา ซนที่งวงศร์วานอสิสราเอลไดห้ลบหลยยู่ทยู่ามกลาง
ประชาชาตสิซนที่งเขาตกไปอยยยู่นวันน โปรดสนังเกตวตทำควทำมสงสทำรของพระเจข้ทำนนัรนมทำกตอนเปห็นอนันดนับแรก
สรุดเพรทำะพระนทำมบรธิสรุทธธิธของพระองครเองซถึที่งถถูกลบหลถูตเชตนนนัรน แมข้พระเจข้ทำทรงมคีควทำมสงสทำรตตอ
ประชทำชนของพระองคร พระองครกทห็ รงเปห็นหตวงคททำพยทำนแหตงพระนทำมบรธิสรุทธธิธของพระองครเอง
(นนันที่ คสือ ชสืที่อเสคียงของพระองคร) เปห็นอนันดนับแรกสรุด
อสค 36:22-24

เพราะฉะนวันนจงกลยู่าวแกยู่วงศร์วานอสิสราเอล องคร์พระผยห้เปห็นเจห้า

พระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า โอ วงศร์วานอสิสราเอลเออ๋ย เรากนาลวังจะกระทนาอยยยู่แลห้ว ไมยู่ใชยู่เพดืที่อเหห็นแกยู่เจห้า แตยู่
เพราะเหห็นแกยู่นามบรสิสปทธสิธิ์ของเรา ซนงที่ เจห้าไดห้ลบหลยยู่ทยู่ามกลางประชาชาตสิซนที่งเจห้าเขห้าไปอยยยู่นวันน แมข้

พระเจข้ทำกททำลนังจะสนัญญทำเรสืที่องกทำรรวบรวมกลนับเขข้ทำมทำอคีกและกทำรกลนับจทำกกทำรเปห็นเชลยแกตอธิสรทำเอล
เหตรุจถูงใจหลนักของพระองครกคห็ สือเพสืที่อเกคียรตธิยศแหตงพระนทำมของพระองครเอง (นนันที่ คสือ ชสืที่อเสคียงของ
พระองครเอง) อธิสรทำเอลไดข้ลบหลถูตพระนทำมและชสืที่อเสคียงของพระเยโฮวทำหรโดยควทำมบทำปอนัน
โจตงแจข้งของพวกเขทำ พระเจข้ทำจถึงจะทรงใชข้มทำตรกทำรหลทำยอยตทำงเพสือที่ กอบกถูพข้ ระนทำมของพระองคร
กลนับคสืนสถูตเกคียรตธิยศและควทำมสนัตยรสรุจรธิต
23 และเราจะชนาระใหห้นามททที่ยสิที่งใหญยู่ของเราบรสิสปทธสิธิ์ ซนงที่ เปห็นนามททที่ถยกลบหลยยู่ทยู่ามกลาง
ประชาชาตสิ และซนที่งเจห้าไดห้ลบหลยยู่ทยู่ามกลางเขา และประชาชาตสิจะทราบวยู่า เราคดือพระเยโฮวาหร์
องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ เมดืที่อเราสนาแดงความบรสิสป ทธสิธิ์ของเราทยู่ามกลางเจห้าตยู่อ
หนห้าตยู่อตาเขาทวันงหลาย พระเจข้ทำทรงตนัรงพระทนัยแนตวแนตทคีที่จะชททำระ (นนันที่ คสือ ทททำใหข้บรธิสรุทธธิธ) พระนทำม
อนันยธิงที่ ใหญตของพระองครใหข้บรธิสรุทธธิธ พระองครจะทรงกอบกถูพข้ ระนทำมของพระองครกลนับคสืนสถูตสถทำน
ทคีที่อนันชอบธรรมของมนันในเรสือที่ งควทำมบรธิสรุทธธิธและเกคียรตธิยศไมตเพคียงแกตอธิสรทำเอลเทตทำนนัรนแตตแกต
บรรดทำประชทำชทำตธิอทำหรนับทคีที่เปห็นศนัตรถูซถึที่งอยถูรต อบตนัวพวกเขทำดข้วย แมข้บรรดทำประชทำชทำตธิอทำหรนับซถึที่ง
เปห็นคนตตทำงชทำตธิแหตงภถูมภธิ ทำคนนัรนไมตนบนั ถสือพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ พวกเขทำกห็จะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บ
ปวดทคีที่จะเคทำรพและใหข้เกคียรตธิพระนทำมของพระองคร พระเจข้ทำจะทรงกระทททำเรสืที่องนนัรนใหข้สททำเรห็จเมสือที่
พระองครทรงถถูกแยกตนัรงไวข้อกคี ครนัรงในอธิสรทำเอลเมสืที่อมนันถถูกทททำใหข้กลนับสถูตสภทำพเดธิมตตอหนข้ทำตตอตทำพวก
เขทำ เมสือที่ พระเจข้ทำทรงทททำใหข้พระวจนะของพระองครสททำเรห็จจรธิงในกทำรทททำใหข้อธิสรทำเอลกลนับคสืนสถูต
สภทำพเดธิมและกทำรนททำพระพรเตห็มเปคีที่ยมเหลตทำนนัรนซถึที่งทรงสนัญญทำไวข้มทำนทำนมทำสถูตพวกเขทำ ประชทำชทำตธิทคีที่
คธิดรข้ทำยเหลตทำนนัรนของโลกจะตข้องจททำใจยอมรนับวตทำพระเยโฮวทำหรทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองครและ
จะทรงไดข้รนับเกคียรตธิยศและกทำรนมนัสกทำร
24 เพราะวยู่าเราจะเอาเจห้าออกมาจากทยู่ามกลางประชาชาตสิและรวบรวมเจห้ามาจากทปก
ประเทศ และจะนนาเจห้าเขห้ามาในแผยู่นดสินของเจห้าเอง พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะพทำอธิสรทำเอลกลนับคสืนสถูต
แผตนดธินของมนัน พระองครทรงมคีควทำมสงสทำรตตอประชทำชนของพระองครอยตทำงแนตนอน อยตทำงไร
กห็ตทำมบรธิบททคีมที่ ทำกตอนนคีรกกห็ ลตทำวชนัดเจนวตทำเหตรุจถูงใจหลนักของพระองครกคห็ สือ กทำรกอบกถูเข้ กคียรตธิยศและ
ควทำมสนัตยรสรุจรธิตซถึที่งสมควรแกตพระนทำมของพระองคร พระเจข้ทำจะทรงทททำใหข้ประจนักษรชนัดแกตคนทนัรง

ปวงวตทำพระองครทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองคร พระองครไดข้ทรงสนัญญทำไวข้แลข้ววตทำจะฟสืร นฟถูและ
อวยพรอธิสรทำเอลในแผตนดธินของพวกเขทำ พระองครจะทรงกระทททำตทำมนนัรน ดนังนนัรนกทำรรวบรวมเขข้ทำ
มทำอคีกและกทำรกลนับสถูตสภทำพเดธิมในอนทำคตของอธิสรทำเอลในแผตนดธินของพวกเขทำจถึงคอยอยถูขต ข้ทำงหนข้ทำ
อสค 36:25-26

เราจะเอานนนาสะอาดพรมเจห้า และเจห้าจะสะอาดพห้นจากมลทสินทวันง

หลายของเจห้า และเราจะชนาระเจห้าจากรย ปเคารพทวันงหลายของเจห้า ควทำมคธิดตรงนคีรเหห็นไดข้ชนัดวตทำมอง
ลตวงหนข้ทำไปยนังวนันแหตงพระเยโฮวทำหรทคีที่จะมทำนนัรนเมสืที่ออธิสรทำเอลถถูกทททำใหข้กลนับคสืนสถูตสภทำพเดธิมไมตเพคียง
ดข้ทำนรต ทำงกทำยเทตทำนนัรนแตตฝตทำยวธิญญทำณดข้วยในแผตนดธินของพวกเขทำ ในวนันนนัรนพวกเขทำจะถถูกชททำระใหข้
สะอทำดจทำกควทำมบทำปของตน กทำรประพรมดข้วยนทรทำในทคีที่นร คีไมตไดข้หมทำยถถึงบนัพตธิศมทำแบบใดทนัรงนนัรน
แตตหมทำยถถึงนทรทำแหตงกทำรประพรมและขคีรเถข้ทำของวนัวตนัวเมคียสคีแดงนนัรน ดถู กนันดทำรวธิถคี 19 เครสือที่ งบถูชทำนนัรน
เปห็นเครสือที่ งบถูชทำเชธิงสนัญลนักษณรทคีที่หมทำยถถึงกทำรชททำระใหข้สะอทำดจทำกควทำมบทำป
ควทำมคธิดทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำ ในวนันแหตงพระเยโฮวทำหรเมสือที่ พระครธิสตรเสดห็จกลนับมทำแลข้ว
อธิสรทำเอลจะถถูกชททำระใหข้สะอทำดฝตทำยวธิญญทำณ เรทำทรทำบเมสืที่อมองยข้อนกลนับไปวตทำนคีที่จะเปห็นโดยพระ
โลหธิตทคีที่ไหลออกของพระเมษโปดก แมข้ควทำมบทำปตตทำงๆของพวกเขทำเปห็นเหมสือนสคีแดงเขข้ม พวก
มนันกห็จะขทำวกวตทำหธิมะ อธิสรทำเอลจะไมตถถูกทททำใหข้แปดเปสืร อนดข้วยควทำมบทำปแหตงกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพ
อคีกเลย กทำรชททำระใหข้สะอทำดโดยพระโลหธิตทคีที่ไหลออกของพระครธิสตรจะทททำใหข้พวกเขทำสะอทำด ดถู
โรม 3:24-25, 1 ยอหรน 1:7, วธิวรณร 1:5
26 เราจะใหห้ใจใหมยู่แกยู่เจห้า และเราจะบรรจปจสิตวสิญญาณใหมยู่ไวห้ในเจห้า เราจะนนาใจหสินออกไป
เสทยจากเนดืนอของเจห้า และจะใหห้ใจเนดืนอแกยู่เจห้า ในวนันอนันเปคียที่ มสรุขนนัรน พระเจข้ทำทรงสนัญญทำใจใหมตและ
จธิตวธิญญทำณใหมตสททำหรนับประชทำชนของพระองคร ในวนันนนัรนพวกเขทำจะบนังเกธิดใหมตโดยพระวธิญญทำณ
ของพระเจข้ทำ ใจเกตทำทคีที่แขห็งกระดข้ทำงและบทำปหนทำของพวกเขทำจะถถูกแทนทคีที่ดวข้ ยใจทคีที่อตอนละมรุนตตอ
พระเจข้ทำ แนตนอนวตทำพระเยซถูทรงอข้ทำงอธิงถถึงขข้อควทำมตอนนคีรตอนทคีที่ทรงตททำหนธินธิโคเดมนัสเพรทำะกทำร
ไมตรสถูข้ ที่ ธิงเหลตทำนคีร ครธิสตจนักรคนตตทำงชทำตธิจะไมตเพคียงถถูกชททำระใหข้สะอทำดและถถูกสรข้ทำงใหมตเทตทำนนัรน แตต
อธิสรทำเอลจะเปห็นเชตนนนัรนดข้วยเมสืที่อพระครธิสตรเสดห็จกลนับมทำ

อสค 36:27-28

และเราจะใสยู่วสิญญาณของเราภายในเจห้า และกระทนาใหห้เจห้าดนาเนสิน

ตามกฎเกณฑร์ของเรา และเจห้าจะรวักษาคนาตวัดสสินของเราและกระทนาตาม กทำรสถธิตอยถูภต ทำยในของ
พระวธิญญทำณบรธิสรุทธธิธถถูกสนัญญทำสททำหรนับอธิสรทำเอลทคีที่ถถูกสรข้ทำงใหมตในวนันนนัรน เพรทำะวตทำพระเจข้ทำจะทรง
ใสต ใจใหมตไวข้ภทำยในพวกเขทำ ซถึที่งใจนนัรนถถูกสรข้ทำงในควทำมชอบธรรมและควทำมบรธิสรุทธธิธแทข้จรธิง
อธิสรทำเอลในวนันนนัรนจะดททำเนธินในควทำมเชสืที่อฟนังเตห็มทคีที่ตตอพระเจข้ทำและควทำมชอบธรรมตตอพระพนักตรร
พระเจข้ทำ
28 เจห้าจะอาศวัยอยยยู่ในแผยู่นดสินซนงที่ เราใหห้แกยู่บรรพบปรปษของเจห้า และเจห้าจะเปห็นประชาชนของ
เรา และเราจะเปห็นพระเจห้าของเจห้า ในวนันอนันเปคียที่ มสรุขนนัรน อธิสรทำเอลจะอทำศนัยอยถูใต นสนันตธิสรุขเนสือง
นธิตยรในแผตนดธินทคีที่ทรงสนัญญทำไวข้แกตอนับรทำฮนัม อธิสอนัคและยทำโคบ ในวนันนนัรนอธิสรทำเอลจะเปห็น
ประชทำชนของพระเจข้ทำโดยทนัรงหมดและพระองครจะทรงเปห็นพระเจข้ทำของพวกเขทำ ในกทำรทททำเชตนนนัรน
พระองครจะทรงทททำใหข้พระวจนะของพระองครสททำเรห็จและทททำใหข้พระนทำมบรธิสรุทธธิธของพระองครซถึที่ง
อธิสรทำเอลไดข้ลบหลถูตเหลสือเกธินนนัรนไดข้รนับสงตทำรทำศคี
อสค 36:29-30

เราจะชยู่วยเจห้าใหห้พห้นมลทสินทวันงหลายของเจห้า และเราจะเรทยกขห้าวมา

และจะกระทนาใหห้อปดมสมบยรณร์ และจะไมยู่ใหห้เจห้าเกสิดการกวันดารอาหารเลย พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะ
(1) ชตวยประชทำชนของพระองครใหข้รอดฝตทำยวธิญญทำณและฝตทำยรต ทำงกทำยดข้วยในวนันนนัรนและ (2) จะ
ทททำใหข้พวกเขทำเจรธิญขถึรนในแผตนดธินของพวกเขทำ กทำรกนันดทำรอทำหทำรจะไมตรบกวนพวกเขทำอคีกเลย
30 เราจะกระทนาใหห้ผลของตห้นไมห้และไรยู่นาอปดมสมบยรณร์ เพดืที่อเจห้าจะไมยู่ตห้องทนรวับความ
อวับอายขายหนห้าเพราะการกวันดารอาหารทยู่ามกลางประชาชาตสิอทกเลย ในวนันแหตงพระเยโฮวทำหรทคีที่
จะมทำนนัรน อธิสรทำเอลจะถถูกทททำใหข้เจรธิญขถึรนอยตทำงทคีที่ไมตเคยเปห็นมทำกตอน คนตตทำงชทำตธิจะไมตลข้อเลคียนหรสือ
เยทำะเยข้ยอธิสสรทำเอลอคีกเลย ประชทำชทำตธิอสืที่นๆจะไมตเยข้ยหยนันอคีกเลยวตทำทททำไมพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำถถึง
ไมตสทำมทำรถหรสือไมตยอมดถูแลประชทำชนของพระองคร
อสค 36:31-32

แลห้วเจห้าจะระลนกถนงวสิถททางททที่ชวัที่วของเจห้า และการกระทนาททที่ไมยู่ดทของ

เจห้า แลห้วเจห้าจะเกลทยดตวัวเจห้าในสายตาของเจห้าเอง เพราะความชวัวที่ ชห้าของเจห้าและเพราะการกระทนา

อวันนยู่าสะอสิดสะเอทยนของเจห้า ตรงนคีรและทคีที่อสืที่นในพระคนัมภคีรรเดธิม พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำอยตทำง
ชนัดเจนวตทำในวนันแหตงพระเยโฮวทำหร อธิสรทำเอลจะระลถึกถถึงกทำรทคีที่พวกเขทำลบหลถูตพระนทำมของพระเจข้ทำ
ของตนโดยควทำมชนัวที่ และควทำมบทำปของพวกเขทำ ในวนันนนัรนพวกเขทำจะเกลคียดชนังตนัวเองเพรทำะควทำม
บทำปของพวกเขทำและสธิที่งนตทำสะอธิดสะเอคียนตตทำงๆทคีที่พวกเขทำไดข้กระทททำ
32 องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า ททที่เรากระทนานวันนมสิใชยู่เพราะเหห็นแกยู่เจห้า ขอใหห้เจห้าทราบ
เสทย โอ วงศร์วานอสิสราเอลเออ๋ย จงอวับอายและขายหนห้าดห้วยเรดืที่องทางของเจห้าเถสิด นอกจทำกนคีร พระเจข้ทำ
จะไมตอวยพรและทททำใหข้อธิสรทำเอลกลนับสถูตสภทำพเดธิมในแผตนดธินของพวกเขทำเพรทำะเหห็นแกตพวกเขทำ
แตตจะเหห็นแกตพระนทำมของพระองคร มนันจะไมตเปห็นเพรทำะครุณควทำมดคีใดๆในสต วนของพวกเขทำเลย
แตตเปห็นเพรทำะพระครุณของพระองครเทตทำนนัรน และแนตทคีเดคียวควทำมรอดสททำหรนับยธิวหรสือคนตตทำงชทำตธิกห็
เปห็นมทำโดยพระครุณของพระเจข้ทำเทตทำนนัรนเหมสือนกนัน ควทำมดคีของเรทำไมตมคีสตวนเกคีที่ยวขข้องอะไรเลยกนับ
มนัน ตรงกนันขข้ทำม พระเจข้ทำทรงเรคียกแมข้แตตอธิสรทำเอลทคีที่ถถูกทททำใหข้กลนับคสืนสถูตสภทำพเดธิมแลข้วใหข้อนับอทำย
และขทำยหนข้ทำเพรทำะควทำมบทำปในอดคีตของพวกเขทำ
อสค 36:33-35

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ในววันททที่เราชนาระเจห้าใหห้หมด

จากความชวัที่วชห้าทวันงสสินนของเจห้านวันน เราจะกระทนาใหห้เจห้าอาศวัยอยยยู่ในบรรดาหวัวเมดือง และสถานททที่ทสินง
รห้างจะไดห้สรห้างขนนนใหมยู่ มองลตวงหนข้ทำไปยนังยรุคพนันปคีอคีกครนัรง พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำเมสืที่อ
พระองครทรงชททำระพวกเขทำใหข้สะอทำดจทำกควทำมบทำปของพวกเขทำแลข้ว (ในพระครธิสตร) พระองครกห็
จะทรงใหข้พวกเขทำกลนับคสืนสถูตแผตนดธินของพวกเขทำและนครตตทำงๆของมนัน ในวนันนนัรนแผตนดธินของ
พวกเขทำจะถถูกสรข้ทำงใหมต
34 แผยู่นดสินททที่รกรห้างจะไดห้รวับการไถแทนททที่จะเปห็นททที่รกรห้างดวังททที่ปรากฏตยู่อสายตาของคน
ทวันงหลายททที่ผยู่านไปมา แผตนดธินอธิสรทำเอลจะถถูกฟสืร นฟถูกลนับคสืนสถูตควทำมอรุดมสมบถูรณรและควทำมเจรธิญ
รรุตงเรสือง กระทนังที่ ในปนัจจรุบนนั นคีร อธิสรทำเอลกห็มคีลนักษณะกถึที่งแหข้งแลข้ง อยตทำงไรกห็ตทำม ควทำมหมทำยโดยนนัยทคีที่
ชนัดเจนกห็คสือวตทำในวนันแหตงพระเยโฮวทำหร แผล่นดหินอธิสรทำเอลจะเขคียวขจคีและเขคียวชอรุมต

35 และเขาทวันงหลายจะกลยู่าววยู่า `แผยู่นดสินนทนททที่เคยรกรห้างกลายเปห็นอยยู่างสวนเอเดน หวัวเมดือง
ททที่ถยกทสินงไวห้เสทยเปลยู่าและรกรห้างและปรวักหวักพวัง เดทดี๋ยวนทนกห็มทกนาแพงลห้อมรอบและมทคนอาศวัย ' ตลอด
สมนัยประวนัตธิศทำสตรรสตวนใหญตทคีที่ถถูกบนันทถึกไวข้ แผตนดธินอธิสรทำเอลมคีลนักษณะกถึที่งแหข้งแลข้งและรกรข้ทำง
กระนนัรนเมสืที่อพระครธิสตรเสดห็จกลนับมทำ แผตนดธินนนัรนจะกลทำยเปห็นเหมสือนสวนแหตงเอเดน นครเหลตทำนนัรน
ทคีที่ถถูกทททำลทำยในชตวงกทำรสงครทำมอนันยทำวนทำนรวมถถึงยรุคเจห็ดปคีจะถถูกสรข้ทำงขถึรนใหมตและมคีคนกลนับ
เขข้ทำไปอทำศนัย
อสค 36:36

แลห้วประชาชาตสิททที่เหลดืออยยยู่รอบๆ เจห้าจะทราบวยู่า เรา พระเยโฮวาหร์

ไดห้สรห้างททที่ปรวักหวักพวังเหลยู่านทนขนนใหมยู่ และปลยกพดืชในททที่รกรห้างนวันน เรา พระเยโฮวาหร์ ไดห้ลวัที่นวาจาไวห้
แลห้ว และเราจะกระทนาเชยู่นนวันน ในวนันนนัรนเมสือที่ พระเจข้ทำจะทรงสรข้ทำงอธิสรทำเอลขถึรนใหมตและใหข้พวกเขทำ
กลนับคสืนสถูตแผตนดธินของพวกเขทำ ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทคีที่เปห็นคนตตทำงชทำตธิจะรถูข้วทำต พระเยโฮวทำหรทรง
กระทททำกทำรนนัรน พระองครทรงบอกลตวงหนข้ทำไวข้นทำนแลข้ววตทำพระองครจะทรงทททำเชตนนนัรนและทททำใหข้
พระวจนะของพระองครสททำเรห็จ พระนทำมบรธิสรุทธธิธของพระองครจะไดข้รนับสงตทำรทำศคีในกทำรทคีที่พระองคร
ทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองคร
อสค 36:37-38

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เราจะใหห้วงศร์วานอสิสราเอล

ขอใหห้เรากระทนาสสิงที่ นทนใหห้ดห้วย คดือใหห้เพสิที่มคนอยยู่างเพสิที่มฝยงแพะแกะในศตวรรษเหลตทำนนัรนทคีที่คนันที่ กลทำง
คนมทำกมทำยในอธิสรทำเอลจะอธธิษฐทำนขอใหข้พระเจข้ทำทรงกระทททำตทำมทคีที่พระองครไดข้ทรงสนัญญทำไวข้
และพระองครจะกระทททำตทำมนนัรน! ในวนันนนัรนพระองครจะเพธิมที่ อธิสรทำเอลดข้วยผถูคข้ นเหมสือนฝถูงแกะ นนันที่
คสือพระองครจะทรงทททำใหข้พวกเขทำมคีจททำนวนมทำก
38 ฝยงแพะแกะอวันบรสิสปทธสิธิ์ และฝยงแพะแกะททที่เยรย ซาเลห็มระหวยู่างเทศกาลตามกนาหนดของ
เธอเปห็นอยยู่างไร เมดืองททที่ถยกทสินงรห้างจะเตห็มไปดห้วยฝยงคนอยยู่างนวันน แลห้วเขาจะทราบวยู่า เราคดือพระเย
โฮวาหร์" ดรุจฝถูงแกะขนทำดใหญตทคีที่ถถูกแยกตนัรงไวข้ตตทำงหทำกสททำหรนับพระประสงครตตทำงๆของพระเจข้ทำใน
เทศกทำลเลคีรยงบรธิสรุทธธิธตตทำงๆ นครเหลตทำนนัรนทคีที่ถถูกทททำลทำยของอธิสรทำเอลกห็จะมคีคนกลนับเขข้ทำไปอทำศนัยอยถูต
อคีกเชตนกนัน อธิสรทำเอลจะถถูกทททำใหข้กลนับคสืนสถูตสภทำพเดธิม ถถูกอวยพรและถถูกทวคีขร ถึนในฐทำนะประชทำชทำตธิ

หนถึที่ง และในวนันนนัรนอธิสรทำเอลจะทรทำบจทำกประสบกทำรณรอนันเปคีที่ยมสรุขวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็น
พระเจข้ทำของพวกเขทำ
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 37: ณ บททคีนึ่ 37 หนนงสคือเอเสเคคียลเรหิมนึ่ มคีลนกษณะเปป็นอวสานกาล
จนถนงตอนจบของหนนงสคือเลล่มนคีนั้ ใจความหลนกของบทนคีนั้คคือ นหิมหิตเรคือนึ่ งกระดถูกแหต้งทนงนั้ หลายถถูก
ทกาใหต้กลนบมคีชคีวหิต – อปุปไมยถนงจปุดจบและการทกาใหต้กลนบสถูล่สภาพเดหิมของอหิสราเอล ในขต้อ 1-14
พระเจต้าทรงทกาใหต้กระดถูกแหต้งเหลล่านนนั้นของอหิสราเอลกลนบมคีชคีวตหิ อคีก และในขต้อ 15-28 ประชาชาตหิ
อหิสราเอลทคีนึ่ถถูกทกาใหต้กลนบคคืนสถูล่สภาพเดหิมถถูกพรรณนาถนงพรต้อมกนบพระพรตล่างๆของมนนใน
อาณาจนกรนนนั้น
อสค 37:1-3

พระหวัตถร์ของพระเยโฮวาหร์มาอยยยู่เหนดือขห้าพเจห้า และพระองคร์ทรง

นนาขห้าพเจห้าออกมาดห้วยพระวสิญญาณของพระเยโฮวาหร์ และวางขห้าพเจห้าไวห้ททที่กลางหวยู่างเขา มท
กระดยกเตห็มไปหมด เปห็นครนัรงทคีที่หกจทำกเจห็ดครนัรง เอเสเคคียลพรรณนทำถถึงตนัวเขทำเองวตทำมคีพระหนัถตรของ
องครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำอยถูบต นตนัวเขทำ ในกรณคีนร คีผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรพรรณนทำถถึงตนัวเองวตทำถถูก “แบกออกมทำ”
ในพระวธิญญทำณของพระเยโฮวทำหร เหห็นไดข้ชนัดวตทำผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรกทำท ลนังพรรณนทำถถึงกทำรถถูกพทำไป
ในนธิมตธิ หนถึที่ง หรุบเขทำทคีที่เตห็มไปดข้วยกระดถูกนนัรนยตอมเปห็นเรสือที่ งเลตทำเปรคียบเทคียบอยตทำงไมตตข้องสงสนัย นนันที่
คสือมนันเปห็นอะไรบทำงอยตทำงทคีที่ถถูกเหห็นในนธิมตธิ นนัรน แตตไมตใชตหรุบเขทำหนถึที่งจรธิงๆ บทำงคนไดข้เสนอวตทำ
หรุบเขทำนนัรนอยถูใต กลข้แมตนร ททำเคบทำรรในบทำบธิโลเนคีย อยตทำงไรกห็ตทำม บรธิบททคีที่ใหญตกวตทำกห็บตงบอกวตทำหรุบเขทำ
นนัรนเปห็นเรสือที่ งเลตทำเปรคียบเทคียบ ทคีที่นนันที่ ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรมองไมตเหห็นสธิที่งใดเลยนอกจทำกกระดถูกของคน
ตทำย
2 พระองคร์ทรงพาขห้าพเจห้าไปเททที่ยวในหมยยู่กระดยกเหลยู่านวันน ดยเถสิด มทกระดยกททที่หวยู่างเขานวันน
มากมายเหลดือเกสิน และดยเถสิด เปห็นกระดยกแหห้งททเดทยว พระวธิญญทำณของพระเจข้ทำจถึงทรงสนังที่ ผถูข้
พยทำกรณรทตทำนนคีรใหข้เทคีที่ยวไปรอบหรุบเขทำแหตงกระดถูกนนัรนและสททำรวจกระดถูกเหลตทำนนัรน เอเสเคคียลจถึงไดข้

ขข้อสรรุปทคีที่วทำต (1) มคีกระดถูก “มทำกมทำยเหลสือเกธิน” ในทคีแที่ หตงนนัรนและ (2) พวกมนันแหข้งมทำกๆ – พวก
มนันอยถูทต คีที่นนนัที่ มทำนทำนแลข้ว
3 และพระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าวยู่า "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย กระดยกเหลยู่านทนจะมทชทวสิตไดห้ไหม"
และขห้าพเจห้าทยลตอบวยู่า "โอ องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าเจห้าขห้า พระองคร์กห็ทรงทราบอยยยู่แลห้ว "พระ
วธิญญทำณของพระเจข้ทำจถึงถทำมเอเสเคคียล (ในนธิมธิตนนัรน) วตทำทรุตงกระดถูกนคีรจะมคีชคีวธิตอคีกไดข้ไหม ในแงตของ
มนรุษยรและตทำมธรรมชทำตธิแลข้วคททำตอบตตอคททำถทำมนนัรนคสือ ‘ไมต’ อยตทำงไรกห็ตทำม กนับพระเจข้ทำไมตมคีสที่ ธิงใดทคีที่
เปห็นไปไมตไดข้ นคีที่บอกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำพระเจข้ทำทรงทททำใหข้กระดถูกทคีที่ตทำยแลข้วเหลตทำนคีรกลนับมทำมคี
ชคีวธิตอคีกไดข้
อสค 37:4-6

พระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าอทกวยู่า "จงพยากรณร์ตยู่อกระดยกเหลยู่านทน

และกลยู่าวแกยู่มวันวยู่า โอ กระดยกแหห้งเออ๋ย จงฟวังพระวจนะของพระเยโฮวาหร์ พระเจข้ทำจถึงทรงสนังที่ เอเส
เคคียลใหข้พยทำกรณรเหนสือหรุบเขทำกระดถูกคนตทำยนคีรและประกทำศใหข้พวกมนันฟนังพระวจนะขององครพระ
ผถูข้เปห็นเจข้ทำ เหห็นไดข้ชนัดวตทำบทำงสธิที่งทคีที่เหนสือธรรมชทำตธิกทำท ลนังจะเกธิดขถึรน
5 องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแกยู่กระดยกเหลยู่านทนวยู่า ดยเถสิด เราจะกระทนาใหห้ลมหายใจ
เขห้าไปในเจห้า และเจห้าจะมทชทวสิต พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำพระองครจะทรงระบทำยลมหทำยใจของ
พระองครเขข้ทำไปในหรุบเขทำกระดถูกนนัรนและพวกมนันจะถถูกทททำใหข้กลนับมคีชคีวธิตอคีก โครงกระดถูกคนตทำย
เหลตทำนนัรนจะหทำยใจดข้วยลมหทำยใจแหตงชคีวธิตอคีกครนัรงสนักวนันหนถึที่ง
6 เราจะวางเสห้นเอห็นไวห้บนเจห้าและจะกระทนาใหห้เนดืนอมทมาบนเจห้า และเอาหนวังคลปมเจห้าและ
บรรจปลมหายใจในเจห้าและเจห้าจะมทชทวสิต และเจห้าจะทราบวยู่า เราคดือพระเยโฮวาหร์ " ยธิงที่ กวตทำนนัรน
พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำพระองครจะทรงหตมโครงกระดถูกเหลตทำนนัรนดข้วยเสข้นเอห็น กลข้ทำมเนสืรอ เนสืรอ
และหนนัง จทำกนนัรนพระองครจะทรงทททำใหข้ลมหทำยใจแหตงชคีวธิตกลนับคสืนสถูตรตทำงกทำยทคีที่ถถูกรวมขถึรนใหมต
เหลตทำนคีรและพวกมนันจะมคีชคีวธิตอคีก ในกทำรทททำเชตนนนัรนพวกเขทำจะตระหนนักและทรทำบวตทำพระเยโฮวทำหร
ทรงเปห็นพระเจข้ทำของพวกเขทำผถูข้ทรงไดข้ทททำใหข้พวกเขทำกลนับมคีชคีวตธิ แลข้ว คททำอธธิบทำยของเรสืที่องเลตทำเปรคียบ
เทคียบนคีรถถูกพบในขข้อ 11 ซถึที่งกลตทำววตทำกระดถูกทคีที่ถถูกรวมรต ทำงขถึรนใหมตและถถูกทททำใหข้กลนับสถูตสภทำพเดธิมคสือ

กทำรกลนับสถูตสภทำพเดธิม กทำรฟสืร นคสืนชคีพและกทำรรวมเขข้ทำดข้วยกนันใหมตของอธิสรทำเอลในฐทำนะ
ประชทำชทำตธิหนถึที่งทคีที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ
อสค 37:7-8

ขห้าพเจห้ากห็พยากรณร์ดวังททที่ขห้าพเจห้าไดห้รวับบวัญชา เมดืที่อขห้าพเจห้าพยากรณร์

อยยยู่นนวัน กห็มทเสทยง และดยเถสิด เปห็นเสทยงกรปกกรสิก กระดยกเหลยู่านวันนกห็เขห้ามาหากวันตามททที่ของมวัน เอเสเคคี
ยลจถึงประกทำศคททำพยทำกรณรทคีที่พระเจข้ทำไดข้ประททำนแกตเขทำแกตหรุบเขทำกระดถูกแหข้งเหลตทำนนัรน เมสือที่ เขทำทททำ
เชตนนนัรน เขทำกห็ไดข้ยธินเสคียงดนังและเหห็นกทำรเคลสืที่อนไหวของกระดถูกเหลตทำนนัรนทคีที่อยถูตต รงหนข้ทำเขทำ พวกมนัน
สต งเสคียงกรรุกกรธิก สนันที่ ไหวและสต งเสคียงดนังขณะทคีที่พวกมนันเรธิที่มประกอบตนัวขถึรนใหมตเปห็นโครงกระดถูก
– “กระดถูกตตอกระดถูกของมนัน” ชธิรนสต วนทคีที่กระจนัดกระจทำยของโครงกระดถูกเหลตทำนนัรนเขข้ทำมทำรวมตนัว
กนันใหมตอยตทำงเหนสือธรรมชทำตธิ นอกจทำกนคีร กระดถูกเหลตทำนนัรนของโครงกระดถูกเดธิมกห็มทำอยถูรต วมกนันอคีก
เหมสือนกนับทคีพที่ วกมนันเคยอยถูตต อนมคีชวคี ธิต ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรเฝข้ทำดถูดข้วยควทำมอนัศจรรยรใจอยตทำงแนตนอน
ขณะทคีที่ทตรุงกระดถูกนคีรตตทำงมทำรวมตนัวกนัน
8 และเมดืที่อขห้าพเจห้ามองดย ดยเถสิด กห็เหห็นมทเอห็นบนมวัน และเนดืนอกห็มาททที่กระดยก และหนวังกห็มาหปห้ม
กระดยกไวห้ แตยู่ไมยู่มทลมหายใจในนวันน ขณะทคีที่ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรเฝข้ทำดถูอยถูนต ร นนั บทำงสธิที่งทคีที่นตทำแปลก
ประหลทำดยธิงที่ กวตทำกห็เกธิดขถึรน เสข้นเอห็น กลข้ทำมเนสืรอและเนสืรอกตอรถูปขถึรนบนโครงกระดถูกทคีที่ประกอบรต ทำงขถึรน
ใหมตเหลตทำนคีร จทำกนนัรนผธิวหนนังกห็ปกคลรุมพวกมนัน ตตอหนข้ทำตตอตทำเขทำเอเสเคคียลไดข้เหห็น (ในนธิมตธิ หนถึที่ง)
กทำรรวมรต ทำงขถึรนใหมตของกระดถูกเหลตทำนนัรนในหรุบเขทำนนัรนทคีอที่ ยถูตต รงหนข้ทำเขทำ แตตพวกมนันไมตมคีลมหทำยใจ
แหตงชคีวธิตในตนัวพวกมนัน
อสค 37:9-10

แลห้วพระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าวยู่า "จงพยากรณร์แกยู่ลมหายใจ บปตร

แหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงพยากรณร์เถสิด จงกลยู่าวแกยู่ลมหายใจวยู่า องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า โอ
ลมหายใจเออ๋ย จงมาจากลมทวันงสทที่มาหายใจเขห้าไปในคนททที่ถยกฆยู่าเหลยู่านทนเพดืที่อใหห้เขามทชทวสิต" พระเจข้ทำจถึง
ทรงสนังที่ ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรใหข้พยทำกรณรแกตลมทนัรงสคีที่ทธิศ ลมแหตงแผตนดธินโลกจถึงถถูกพระเจข้ทำสนังที่ ใหข้เปตทำลง
บนรต ทำงกทำยไรข้ชคีวธิตซถึที่งถถูกประกอบกนันขถึรนใหมตเหลตทำนคีรเพสืที่อทคีพที่ วกมนันจะไดข้กลนับมทำมคีชคีวธิตอคีก

10 ขห้าพเจห้ากห็พยากรณร์ดวังททที่ทรงบวัญชาแกยู่ขห้าพเจห้า และลมหายใจกห็เขห้ามาในกระดยกและ
กระดยกกห็มทชทวตสิ แลห้วกห็ยนดื ขนนน เปห็นกองทวัพใหญยู่โตจรสิงๆ เอเสเคคียลจถึง (ในนธิมธิตของเขทำ) สนังที่ ลมเหลตทำ
นนัรนใหข้เปตทำลงบนรต ทำงกทำยทคีที่ถถูกประกอบกนันขถึรนใหมตเหลตทำนคีรตรงหนข้ทำเขทำและพวกมนันกห็ทททำตทำม ขณะทคีที่
ลมเหลตทำนนัรนแหตงฟข้ทำสวรรครพดนั ลงบนรต ทำงกทำยนนับไมตถวข้ นเหลตทำนคีร พวกมนันกห็กลนับมคีชคีวตธิ และยสืนอยถูต
เปห็นกองทนัพใหญตโตมทำก กระดถูกทคีที่ตทำยแลข้วเหลตทำนนัรนในหรุบเขทำแหตงนธิมธิตของเขทำจถึงไดข้กลทำยเปห็นกอง
ทนัพมนรุษยรทคีที่มคีชวคี ธิตและถถูกทททำใหข้ฟสืรนคสืนชคีพ
อสค 37:11

แลห้วพระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าวยู่า "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย กระดยกเหลยู่า

นทนคดือวงศร์วานอสิสราเอลทวันงสสินน ดยเถสิด เขาทวันงหลายกลยู่าววยู่า `กระดยกของเราแหห้ง และความหววังของ
เรากห็สสินนไป เราไดห้ถยกตวัดสยู่วนของเราออกเสทย' กทำรประยรุกตรใชข้ของเรสืที่องเลตทำเปรคียบเทคียบนคีรเรธิที่ม
ปรทำกฏแลข้ว กระดถูกแหข้งเหลตทำนนัรนทคีที่เอเสเคคียลเหห็นคสือ วงศรวทำนอธิสรทำเอลทนัรงสธิรนตนัรงแตตเสคียชคีวธิต ตลอด
หลทำยศตวรรษเหลตทำนนัรน ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลทนัรงสธิรน (อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือและฝตทำยใตข้) ไดข้พธินทำศไป
แลข้วทนัรงระดนับประชทำชทำตธิและระดนับบรุคคล กระดถูกทคีที่ตทำยแลข้วของพวกเขทำแหข้งกรนังมทำนทำนแลข้ว
พวกเขทำไมตมคคี วทำมหวนังเลย เหลสืออยถูแต ตตชรธินสต วนตตทำงๆทคีที่กระจนัดกระจทำย อยตทำงหลนังนคีรอทำจหมทำยถถึงชน
อธิสรทำเอลทคีที่เหลสืออยถูซต ถึที่งแตกฉทำนซตทำนเซห็นและกระจนัดกระจทำยไปทตทำมกลทำงโลกคนตตทำงชทำตธิ พวก
เขทำถถูกตนัดออกและกระจนัดกระจทำยไปจทำกพวกพคีที่นข้องทคีที่เหลสืออยถูขต องตน ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลอยถูต ณ
จรุดนนัรนในสมนัยของเอเสเคคียล อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือถถูกกระจนัดกระจทำยไปนทำนแลข้วโดยคนอนัสซคีเรคีย
บนัดนคีรยถูดทำหรไดข้ถถูกพทำออกไปจทำกแผตนดธินของตนแลข้วเชตนกนัน ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลในฐทำนะ
ประชทำชทำตธิหนถึที่งตทำยเสคียแลข้ว คนอธิสรทำเอลทคีที่เปห็นบรุคคลกห็ตทำยไปนทำนแลข้วเชตนกนัน พวกเขทำถถูก
กระจนัดกระจทำยไปทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทคีที่พวกเขทำถถูกกวทำดตข้อนไปเปห็นเชลย
อสค 37:12-14

เพราะฉะนวันน จงพยากรณร์และกลยู่าวแกยู่เขาวยู่า องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้า

พระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด โอ ประชาชนของเราเออ๋ย เราจะเปสิดหลปมฝวังศพของเจห้า และยกเจห้าออก
มาจากหลปมฝวังศพของเจห้า และจะนนาเจห้ากลวับมายวังแผยู่นดสินอสิสราเอล

เอเสเคคียลจถึงถถูกสนังที่ ใหข้พยทำกรณรแกตอธิสรทำเอลทคีที่ตทำยแลข้วในหลรุมฝนังศพของพวกเขทำ พระเจข้ทำ
ทรงประกทำศผตทำนททำงผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรวทำต วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อพระองครจะทรงเปธิดหลรุมฝนังศพของ
พวกเขทำ ทททำใหข้พวกเขทำฟสืร นคสืนชคีพและใหข้พวกเขทำกลนับคสืนสถูตแผตนดธินของพวกเขทำ นคีที่หมทำยถถึงกทำรฟสืร น
คสืนชคีพของพวกยธิวทคีที่ชอบธรรมซถึที่งพระเยซถูทรงพรรณนทำวตทำเปห็นกทำรฟสืร นขถึรนสถูตชวคี ธิตในยอหรน 5:25,
28-29 กทำรฟสืร นคสืนชคีพนนัรนจะไมตเพคียงทททำใหข้คนอธิสรทำเอลทคีที่ตทำยไปแลข้วกลนับมทำมคีชวคี ธิตเปห็นคนๆไป
เทตทำนนัรน แตตจะสต งผลเปห็นกทำรทคีที่พวกเขทำไดข้กลนับไปอยถูใต นแผตนดธินของพวกเขทำดข้วย
กทำรฟสืร นคสืนชคีพของผถูข้ชอบธรรมนคีรเหห็นไดข้ชนัดวตทำจะเกธิดขถึรนไมตนทำนหลนังจทำกพระเยซถูครธิสตร
เสดห็จกลนับมทำดข้วยฤทธทำนรุภทำพและสงตทำรทำศคีใหญตยธิงที่ คนเหลตทำนนัรนทคีที่ตทำยในพระครธิสตรจะเปห็นขถึรนกตอน
เมสืที่อถถึงกทำรรนับขถึรนนนัรนตทำมทคีที่ 1 เธสะโลนธิกทำ 4:16 กลตทำวไวข้ อยตทำงไรกห็ตทำม จะมคีอคีกระยะหนถึที่งของกทำร
เปห็นขถึรนจทำกตทำยครนัรงแรกซถึที่งจะเกธิดขถึรนทนันทคีหลนังจทำกยรุคเจห็ดปคีและกตอนเขข้ทำสถูตยครุ พนันปคี ดถู ดทำเนคียล
12:2-3 และวธิวรณร 20:5-6 เวลทำทคีที่แนตชนัดของกทำรเปห็นขถึรนจทำกตทำยนคีรอทำจอยถูใต นชตวงเวลทำพนักเจห็ดสธิบหข้ทำ
วนันนนัรนระหวตทำงตอนจบของยรุคเจห็ดปคีกบนั ตอนตข้นของยรุคพนันปคีดนังทคีพที่ รรณนทำไวข้ในดทำเนคียล 12:7 และ
12:11-12 ดนังนนัรนกทำรเปห็นขถึรนจทำกตทำยครนัรงแรกนคีรจงถึ เหห็นไดข้ชนัดวตทำเกคีที่ยวขข้องกนับพวกคนตนตทำยในพระ
ครธิสตรดนังทคีที่พรรณนทำไวข้ใน 1 เธสะโลนธิกทำ 4:16 รวมถถึงกทำรเปห็นขถึรนจทำกตทำยของอธิสรทำเอลทคีที่ชอบ
ธรรมดข้วยดนังทคีที่พรรณนทำไวข้ในดทำเนคียล 12 และวธิวรณร 20
13 โอ ประชาชนของเราเออ๋ย เจห้าจะทราบวยู่า เราคดือพระเยโฮวาหร์ ในเมดืที่อเราเปสิดหลปมศพ
ของเจห้า และยกเจห้าออกมาจากหลปมศพของเจห้า ณ เวลทำนนัรนของกทำรทททำใหข้เปห็นขถึรนจทำกตทำยและกทำร
ทททำใหข้กลนับสถูตสภทำพเดธิมของอธิสรทำเอล จะมคีทรนังกทำรฟสืร นคสืนชคีพของประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลโดยรวมและ
กทำรฟสืร นคสืนชคีพของคนอธิสรทำเอลทคีที่ชอบธรรมเปห็นคนๆไปดข้วย กทำรกลนับสถูตสภทำพเดธิมของอธิสรทำเอลทคีที่
เปห็นขถึรนจทำกตทำยจะประกอบดข้วยคนอธิสรทำเอลทคีที่ถถูกชรุบใหข้เปห็นขถึรนเปห็นคนๆไป คนเหลตทำนคีรจะถถูกรวม
เขข้ทำดข้วยกนันอคีกและปะปนเขข้ทำกนับพวกยธิวทคีที่ถถูกไถตแลข้วซถึที่งรอดชคีวธิตจทำกยรุคเจห็ดปคี เมสืที่อรวมกนันพวกเขทำกห็
จะเปห็นอธิสรทำเอลทคีที่ถถูกทททำใหข้กลนับคสืนสถูตสภทำพเดธิมและถถูกทททำใหข้ฟสืรนคสืนชคีพแลข้วในยรุคพนันปคี

14 และเราจะบรรจปวสิญญาณของเราไวห้ในเจห้า และเจห้าจะมทชทวสิต และเราจะวางเจห้าไวห้ในแผยู่น
ดสินของเจห้า แลห้วเจห้าจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ไดห้ลวัที่นวาจาแลห้ว และเราไดห้กระทนา พระเยโฮวาหร์
ตรวัสดวังนทนแหละ" ในวนันนนัรนพระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะใสต พระวธิญญทำณของพระองครไวข้ในอธิสรทำเอลทคีที่
ถถูกทททำใหข้กลนับมทำมคีชคีวธิตอคีกและถถูกทททำใหข้กลนับสถูตสภทำพเดธิมแลข้วและพวกเขทำจะมคีชคีวธิตทนัรงฝตทำยรต ทำงกทำย
และฝตทำยวธิญญทำณ นอกจทำกนคีร ในวนันนนัรนพระเจข้ทำจะทรงทททำใหข้อธิสรทำเอลทคีที่ถถูกกระจนัดกระจทำยและเสคีย
ชคีวธิตแลข้วกลนับคสืนสถูตแผตนดธินของพวกเขทำโดยสมบถูรณร นคีบที่ อกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำกทำรเปห็นขถึรนของ
ยธิวทคีที่ตทำยแลข้วแตตชอบธรรมทนัวที่ โลกจะถถูกพทำกลนับคสืนสถูตแผตนดธินนนัรนในวนันนนัรน
อสค 37:15-17

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าอทกวยู่า เนสืรอหทำตอนใหมต

อคีกตอนถถูกเกรธิที่นนททำโดยหมทำยเหตรุอคีกครนัรงถถึงแหลตงทคีมที่ ทำของมนัน – พระวจนะของพระเยโฮวทำหร
เนสืรอหทำตอนใหมตนร คีเกธิดขถึรนทคีหลนังและไมตขร ถึนตรงกนับนธิมธิตอนันกตอนหนข้ทำ
16 "เจห้า บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงเอาไมห้มาอวันหนนที่งเขทยนลงวยู่า `สนาหรวับยยดาหร์ และสนาหรวับ
ชนอสิสราเอลททที่สวังคมกวับยยดาหร์' จงเอาไมห้มาอทกอวันหนนที่งเขทยนลงวยู่า `สนาหรวับโยเซฟ ไมห้ของเอฟรา
อสิม และวงศร์วานอสิสราเอลทวันงสสินนททที่สวังคมกวับโยเซฟ' อทำจมคีกทำรอข้ทำงอธิงถถึงกนันดทำรวธิถคี 17:2 ตรงนคีร ผถูข้
พยทำกรณรทตทำนนคีรถถูกสนังที่ ใหข้เอทำไมข้มทำสองอนันและเขคียนคททำจทำรถึกวตทำ “สททำหรนับยถูดทำหร” บนอนันหนถึที่งและ
“สททำหรนับโยเซฟ” บนอคีกอนัน อยตทำงไรกห็ตทำม ควทำมคธิดทคีที่พฒ
นั นทำขถึรนกห็คสือวตทำ เมสือที่ อธิสรทำเอลถถูกพทำกลนับ
คสืนสถูตแผตนดธินของพวกเขทำ มนันจะรวมทนัรงยถูดทำหรและอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือ ยถูดทำหรและเหลตทำสหทำยของ
เขทำยตอมหมทำยถถึงกทำรรต วมกนันของยถูดทำหรและเบนยทำมธิน ซถึที่งเปห็นทคีที่รจถูข้ นักในชสืที่ออทำณทำจนักรฝตทำยใตข้ โยเซฟ
(นนันที่ คสือ เอฟรทำอธิม) และเหลตทำสหทำยของเขทำยตอมหมทำยถถึงอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือ ซถึงที่ เปห็นทคีที่รจถูข้ นักในชสืที่อ
อธิสรทำเอล ขข้อควทำมตรงนคีรมคีไปถถึงวงศรวทำนอธิสรทำเอลทนนั้งหมดดนังทคีที่หมทำยเหตรุไวข้ในขข้อ 11
17 เอาไมห้ทวันงสองมารวมกวันเขห้าเปห็นอวันเดทยว เพดืที่อเปห็นไมห้อวันเดทยวในมดือของเจห้า ไมข้ทรงนั สอง
อนันนนัรน (นนันที่ คสือ ไมข้เทข้ทำ) ของอธิสรทำเอลในวนันนนัรนจะถถูกรวมเขข้ทำดข้วยกนันเปห็นหนถึที่งเดคียว นคีที่บอกเปห็นนนัย
อยตทำงชนัดเจนวตทำกทำรถถูกทททำใหข้กลนับสถูตสภทำพเดธิมในอนทำคตของอธิสรทำเอลจะเกคีที่ยวขข้องกนับวงศรวทำนทนัรง
สธิรนของอธิสรทำเอล จะไมตมคีอทำณทำจนักรหนถึที่งทคีที่ถถูกแบตงออกอคีกตตอไปในวนันนนัรน
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และเมดืที่อชนชาตสิของเจห้ากลยู่าวแกยู่เจห้าวยู่า `ทยู่านจะไมยู่สนาแดงใหห้เรา

ทราบหรดือวยู่า ไมห้นทนหมายความวยู่ากระไร' เพรทำะคทำดหมทำยไวข้ลวต งหนข้ทำวตทำพวกยธิวในบทำบธิโลเนคียจะ
ถทำมเอเสเคคียลเกคีที่ยวกนับควทำมหมทำยของไมข้ทรนังสองอนันนคีร พระเจข้ทำจถึงประททำนคททำสนังที่ แกตผถูข้พยทำกรณรทตทำน
นคีรวทำต จะตอบกลนับไปอยตทำงไร
19 จงกลยู่าวแกยู่เขาวยู่า องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด เราจะเอาไมห้ของโยเซฟ
ซนที่งอยยใยู่ นมดือของเอฟราอสิม และตระกยลอสิสราเอลททที่สวังคมกวับเขา และเราจะเอาไมห้ของยยดาหร์มารวม
เขห้าดห้วย และกระทนาใหห้เปห็นไมห้อวันเดทยวกวัน เพดืที่อใหห้เปห็นไมห้อวันเดทยวในมดือของเรา นคีที่บอกเปห็นนนัยอยตทำง
ชนัดเจนวตทำ ‘วงศรวทำน’ ทนัรงสองนคีรของอธิสรทำเอลจะถถูกรวมเปห็นหนถึงที่ อคีกครนัรงสนักวนันหนถึงที่ เปห็นประชทำชทำตธิ
เดคียว นอกจทำกนคีร นคีที่บอกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำพระเจข้ทำจะทรงใหข้อธิสรทำเอลกลนับมทำรวมกนันเปห็นหนถึงที่
อคีกครนัรง เวลทำแหตงกทำรสททำเรห็จจรธิงนคีรยอต มเปห็นตอนทคีที่อธิสรทำเอลถถูกชรุบใหข้เปห็นขถึรนและถถูกพทำกลนับมทำยนัง
แผตนดธินของมนันหลนังจทำกพระครธิสตรเสดห็จกลนับมทำ
20 และไมห้ซนที่งเจห้าเขทยนไวห้นนวัน จะอยยยู่ในมดือของเจห้าตยู่อหนห้าตยู่อตาเขา แมข้ไมตไดข้ถถูกกลตทำวถถึง
กตอนหนข้ทำนคีรจนถถึงตอนนคีร เอเสเคคียลกห็ถถูกสนังที่ ใหข้แสดงไมข้สองอนันนคีรอยตทำงเปธิดเผยตตอหนข้ทำตตอตทำพวกยธิว
ทคีที่กระจนัดกระจทำยไปในบทำบธิโลเนคีย
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แลห้วจงกลยู่าวแกยู่เขาวยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด

เราจะนนาคนอสิสราเอลมาจากทยู่ามกลางประชาชาตสิ ซนที่งเขาไดห้เขห้าไปอยยยู่ดห้วยนวันน และจะรวบรวมเขา
มาจากทปกดห้านและนนาเขามายวังแผยู่นดสินของเขาเอง แมข้ถถูกบอกเปห็นนนัยไปแลข้ว พระเจข้ทำกห็ตรนัส
ชนัดเจนวตทำพระองครจะทรงรวบรวมอธิสรทำเอลกลนับมทำอคีกจทำกประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทคีที่พวกเขทำตกไป
เปห็นเชลยและพทำพวกเขทำกลนับมทำและใหข้พวกเขทำกลนับไปอยถู ต “ในแผตนดธินของพวกเขทำเอง”
22 และเราจะกระทนาใหห้เขาเปห็นประชาชาตสิเดทยวในแผยู่นดสินนวันนททบที่ นภยเขาทวันงหลายแหยู่ง
อสิสราเอล และจะมทกษวัตรสิยร์แตยู่พระองคร์เดทยวปกครองอยยเยู่ หนดือเขาทวันงสสินน เขาจะไมยู่เปห็นสอง
ประชาชาตสิอทกตยู่อไป และจะไมยู่แยกเปห็นสองราชอาณาจวักรอทกตยู่อไป อคีกครนัรงทคีพที่ ระเจข้ทำตรนัสชนัดเจน
วตทำอธิสรทำเอลทคีที่ถถูกชรุบใหข้เปห็นขถึรนและถถูกทททำใหข้กลนับสถูตสภทำพเดธิมจะอยถูใต นแผตนดธินของพวกเขทำเองและ

พวกเขทำจะไมตเปห็นประชทำชทำตธิหนถึที่งทคีที่ถถูกแบตงออกอคีกเลย นอกจทำกนคีรพวกเขทำจะมคีกษนัตรธิยรองครเดคียว
ปกครองเหนสือประชทำชทำตธินร นันทนัรงสธิรน ประชทำชทำตธินร นันจะไมตเพคียงถถูกทททำใหข้กลนับคสืนสถูตสภทำพเดธิม
เทตทำนนัรนแตตถถูกรวมเปห็นหนถึที่งอคีกครนัรงดข้วย
23 เขาจะไมยู่กระทนาตวัวใหห้เปห็นมลทสินดห้วยรย ปเคารพและสสิที่งททที่นยู่าสะอสิดสะเอทยนของเขา หรดือ
ดห้วยการละเมสิดใดๆของเขาตยู่อไปอทก แตยู่เราจะชยู่วยเขาใหห้พนห้ จากบรรดาททที่อาศวัยซนงที่ เขากระทนาบาป
นวันน และจะชนาระเขา และเขาจะเปห็นประชาชนของเรา และเราจะเปห็นพระเจห้าของเขา
ในวนันนนัรนเมสือที่ พระเจข้ทำทรงทททำใหข้อธิสรทำเอลกลนับสถูตสภทำพเดธิมทนัรงหมดในแผตนดธินของพวกเขทำ
จะไมตมกคี ทำรนนับถสือรถูปเคทำรพอคีกเลยพรข้อมกนับสธิที่งนตทำสะอธิดสะเอคียนทนัรงสธิรนของมนันตตอพระเจข้ทำ อนันทคีที่
จรธิงแลข้ว เมสือที่ พวกยธิวกลนับจทำกกทำรเปห็นเชลยในบทำบธิโลน แมข้ไมตไดข้เปห็นคนชอบธรรมไปเสคียทรุกเรสืที่อง
พวกเขทำกห็ถถูกรนักษทำใหข้หทำยแลข้วจทำกกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพแลข้ว ตนัรงแตตวนันนนัรนมทำจนบนัดนคีร กทำรนนับถสือรถูป
เคทำรพไมตไดข้เปห็นปนัญหทำสททำหรนับพวกยธิวอคีกตตอไปแลข้ว พวกเขทำไดข้รนับบทเรคียนของตนแลข้ว ในวนัน
แหตงกทำรทททำใหข้พวกเขทำกลนับสถูตสภทำพเดธิม พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกทคีที่ๆพวก
เขทำถถูกกระจนัดกระจทำยไปนนัรน พระองครทรงสนัญญทำวตทำจะชททำระพวกเขทำใหข้สะอทำดจทำกควทำมบทำป
ตตทำงๆของพวกเขทำเพคืนึ่อทคีวนึ่ ล่าพวกเขทำจะไดข้เปห็นประชทำชนของพระองคร และพระองครจะไดข้เปห็น
พระเจข้ทำของพวกเขทำ กทำรชททำระใหข้สะอทำดนนัรนจะเปห็นมทำโดยพระโลหธิตทคีที่ไหลออกของพระเยซถู
ครธิสตรอยตทำงไมตตข้องสงสนัย ดถู เศคทำรธิยทำหร 13:1
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ดาวสิดผยห้รบวั ใชห้ของเราจะเปห็นกษวัตรสิยเร์ หนดือเขาทวันงหลาย และเขาทปก

คนจะมทผห้เย ลทนยงผยเห้ ดทยว เขาทวันงหลายจะดนาเนสินตามคนาตวัดสสินของเรา และรวักษากฎเกณฑร์ของเรา และ
กระทนาตาม
ทรรศนะหนถึที่งทคีที่แพรต หลทำยเกคีที่ยวกนับขข้อนคีรกคห็ สือวตทำ ขข้ออข้ทำงอธิงตรงนคีรถงถึ ดทำวธิดจะถถูกทททำใหข้สททำเรห็จ
จรธิงในพระครธิสตรหรสือเชสืรอสทำยคนหนถึที่งของดทำวธิด อยตทำงไรกห็ตทำม ขข้อควทำมตรงนคีรกกห็ ลตทำวชนัดเจน ดทำ
วธิดจะเปห็นกษนัตรธิยรเหนสืออธิสรทำเอลทคีที่ถถูกทททำใหข้กลนับสถูตสภทำพเดธิมแลข้ว ไมตควรมคีคททำถทำมเลยวตทำดทำวธิดจะ
เปห็นสต วนหนถึงที่ ของกทำรฟสืร นขถึรนสถูตชคีวตธิ และกทำรเปห็นขถึรนจทำกตทำยครนัรงแรกนนัรน ดทำวธิดจะอยถูใต นอทำณทำจนักร

นนัรนในฐทำนะอธิสรทำเอลคนหนถึที่งทคีที่เชสืที่อซถึที่งถถูกทททำใหข้เปห็นขถึรนจทำกตทำยแลข้ว แลข้วมนันจะเปห็นปนัญหทำหนถึที่ง
สททำหรนับพระเมสสธิยทำหรหรสือทคีจที่ ะมอบหมทำยใหข้เขทำครองบนัลลนังกรเดธิมของเขทำเหนสืออธิสรทำเอล?
ขข้อควทำมตรงนคีรกลตทำวชนัดเจน ดทำวธิดจะเปห็นกษนัตรธิยรเหนสืออธิสรทำเอลอคีกครนัรง แมข้พระเยซถูครธิสตร
จะทรงครองรทำชยรในฐทำนะกษนัตรธิยรเหนสือแผตนดธินโลกทนัรงสธิรน ดทำวธิดกห็จะนนังที่ บนบนัลลนังกรแหตง
อธิสรทำเอลอคีกครนัรงหนถึที่ง เขทำจะเปห็นผถูข้เลคีรยงประชทำชทำตธิของพวกเขทำ ดถู เอเสเคคียล 34:23 นคีที่บอกเปห็นนนัย
ถถึงเสถคียรภทำพและควทำมเงคียบสงบแหตงกทำรเปห็นผถูข้นททำ นอกจทำกนคีร ในวนันนนัรนอธิสรทำเอลจะดททำเนธินใน
ควทำมเชสืที่อฟนังเตห็มทคีที่ตตอพระวจนะของพระเจข้ทำ ทรุกสธิที่งทคีที่เกคีที่ยวขข้องกนับพวกเขทำๆจะเชสืที่อฟนังและปฏธิบนัตธิ
ตทำมอยตทำงครบถข้วน อธิสรทำเอลจะไมตถถูกกลตทำวโทษดข้วยเรสือที่ งควทำมไมตเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของ
พระเจข้ทำอคีกเลย
25 เขาทวันงหลายจะอาศวัยอยยยู่ในแผยู่นดสินซนที่งบรรพบปรปษของเจห้าอาศวัยอยยยู่ ซนที่งเราไดห้ใหห้แกยู่ยา
โคบผยห้รบวั ใชห้ของเรา ตวัวเขาและลยกหลานของเขาจะอาศวัยอยยทยู่ ทที่นวัที่นเปห็นนสิตยร์ และดาวสิดผยรห้ วับใชห้ของ
เราจะเปห็นเจห้าของเขาเปห็นนสิตยร์ ในวนันนนัรนแหตงกทำรฟสืร นคสืนชคีพและกทำรกลนับสถูตสภทำพเดธิมของ
อธิสรทำเอล พวกเขทำจะอทำศนัยอยถูอต ยตทำงปลอดภนัยในแผตนดธินของตนตลอดไป ดทำวธิดจะปกครองเหนสือ
อธิสรทำเอลอคีกครนัรงเฉกเชตนในสมนัยเกตทำกตอน
อสค 37:26-28

เราจะกระทนาพวันธสวัญญาสวันตสิภาพกวับเขา จะเปห็นพวันธสวัญญานสิรวัน

ดรร์แกยู่เขา และเราจะตวันงเขาไวห้และใหห้เขาทวทขนน และเราจะวางสถานบรสิสปทธสิธิ์ของเราไวห้ทยู่ามกลาง
เขาเปห็นนสิตยร์ พระเจข้ทำทรงสนัญญทำพนันธสนัญญทำสนันตธิภทำพสททำหรนับอธิสรทำเอลในวนันนนัรน – พนันธสนัญญทำนธิ
รนันดรร อธิสรทำเอลจะไมตเหห็นสงครทำมอคีกเลย พระเจข้ทำจะทรงปกปข้องพวกเขทำใหข้ปลอดภนัยเปห็นนธิตยร
พระองครทรงสนัญญทำวตทำจะตนัรง (นนันที่ คสือ วทำง) พวกเขทำและทวคีพวกเขทำ และใหข้พระวธิหทำรของพวกเขทำ
อยถูใต นทตทำมกลทำงพวกเขทำเหมสือนเดธิม ดนังทคีที่จะถถูกพรรณนทำอยตทำงละเอคียดมทำกในบทถนัดๆไป พระ
วธิหทำรยรุคพนันปคีจะถถูกสรข้ทำงขถึรนในนครเยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคี
27 พลวับพลาของเราจะอยยยู่กวับเขา เออ เราจะเปห็นพระเจห้าของเขาและเขาจะเปห็นประชาชน
ของเรา เมสืที่อวนันอนันเปคีที่ยมสรุขนนัรนมทำถถึง พระเจข้ทำจะประทนับอยถูใต นทตทำมกลทำงประชทำชนของพระองคร

อคีกครนัรง นคีจที่ ะเกธิดขถึรนในพระวธิหทำรยรุคพนันปคี ซถึที่งตรงนคีรถถูกเรคียกวตทำพลนับพลทำของพระองคร ทคีที่นนันที่ สงตทำรทำศคี
เชคธินทำหรของพระเจข้ทำจะประทนับอยถูอต คีกครนัรง พระองครจะทรงเปห็นพระเจข้ทำของพวกเขทำและอธิสรทำเอล
จะเปห็นประชทำชนของพระองคร
28 แลห้วประชาชาตสิทวันงหลายจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์กระทนาใหห้อสิสราเอลเปห็นสป ทธสิ
พสิเศษชาตสิ ในเมดืที่อสถานบรสิสปทธสิธิ์ของเราอยยยู่ทยู่ามกลางเขาเปห็นนสิตยร์ " ประชทำชทำตธิคนตตทำงชทำตธิเหลตทำ
นนัรนของโลกจะตระหนนักอยตทำงถตองแทข้วทำต พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำไดข้ทรงแยกตนัรงไวข้ตตทำงหทำกและทรง
อวยพร (นนันที่ คสือ ชททำระใหข้บรธิสรุทธธิธ) อธิสรทำเอลในวนันนนัรนแลข้ว พระวธิหทำรของพระองครจะตนัรงอยถูต
ทตทำมกลทำงกรรุงเยรถูซทำเลห็มและอธิสรทำเอลจะเปห็นประชทำชทำตธินครหลวงของแผตนดธินโลก ประชทำชทำตธิ
ทนัรงปวงจะทรทำบเรสืที่องนนัรนและชสืที่นชมยธินดคีในมนัน
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 38: ขณะทคีนึ่บทอวสานกาลถนดไปนคีนั้เรหิมนึ่ ตต้นขนนนั้ ความคหิดสอง
ประการกป็ถถูกนกาเสนอ: (1) คกาพยากรณศ์กลล่าวโทษโกกและ (2) การพหิพากษาของพระเจต้าทคีนึ่มคีตล่อมนน
อสค 38:1-3

พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายวังขห้าพเจห้าวยู่า อคีกครนัรงทคีที่เนสืรอหทำตอน

ใหมตถถูกเกรธิที่นนททำโดยหมทำยเหตรุแหลตงทคีมที่ ทำของมนัน – พระวจนะของพระเยโฮวทำหร กทำรไดข้รนับกทำร
ดลใจของขข้อควทำมของเอเสเคคียลจถึงถถูกหมทำยเหตรุอคีกครนัรง
2 "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงมปยู่งหนห้าของเจห้าตยู่อสยห้โกกแหยู่งแผยู่นดสินมาโกก เจห้าองคร์สนาควัญของ
เมเชคและทยบวัล และจงพยากรณร์กลยู่าวโทษเขา แมข้บตอยครนัรงถถูกคธิดวตทำเปห็นสถทำนทคีที่แหตงหนถึที่ง โกก
จรธิงๆแลข้วกห็เปห็นบรุคคลๆหนถึที่ง โกกเปห็นผถูข้ปกครอง (นนันที่ คสือ เจข้ทำองครสททำคนัญ) แหตงแผตนดธินมทำโกก แมข้
กทำรระบรุรถูปพรรณทคีแที่ นตชนัดไมตเปห็นทคีที่แนตนอน เงสือที่ นงททำเหลตทำนนัรนทคีที่ถถูกนททำเสนอกห็บตงบอกวตทำมทำโกก
เมเชคและทถูบนัลเปห็นพสืรนทคีที่ตตทำงๆทคีอที่ ยถูทต ทำงเหนสือในภถูมภธิ ทำคนนัรนของทะเลแคสเปคีร ยนและทะเลดททำ ใน
ภถูมศธิ ทำสตรรสมนัยใหมต พวกมนันจะเปห็นตนัวแทนของรนัสเซคียตอนใตข้หรสือสทำธทำรณรนัฐตอนใตข้เหลตทำนนัรน
ของอดคีตสหภทำพโซเวคียต บทำงคนถถึงขนทำดเสนอแนะวตทำเมเชคเปห็นบรรพบรุรรุษสมนัยโบรทำณของ
มอสโควร มคีหลนักฐทำนอยถูวต ทำต ทถูบนัลเปห็นชสืที่อสมนัยโบรทำณของนครสมนัยใหมตกวตทำ นนันที่ คสือ โทโบลสคร (ซถึที่ง

เคยเปห็นทคีที่รจถูข้ นักในชสืที่อ สตทำลธินกรทำด) ดนังทคีที่บรธิบทตตอไปจะคตอยๆเผยใหข้เหห็น เหห็นไดข้ชดนั วตทำคททำพยทำกรณร
และเหตรุกทำรณรตตทำงๆซถึที่งถถูกพรรณนทำนคีรเปห็นเหตรุกทำรณรตตทำงๆในยรุคสรุดทข้ทำย ทคีที่นตทำสนใจมทำกขถึรนอคีกกห็คสือ
วตทำ มทำโกกและเมเชคเปห็นบรุตรชทำยของยทำเฟทและเปห็นตข้นตระกถูลของเผตทำพนันธรุรคอเคเชคีที่ยน พวกเขทำ
ยข้ทำยถธิที่นฐทำนไปททำงทธิศเหนสือจทำกบทำเบลเขข้ทำไปในรนัสเซคียตอนใตข้ในปนัจจรุบนัน
3 จงกลยู่าววยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด โอ โกกเออ๋ย เราเปห็นปฏสิปวักษร์กวับ
เจห้า ผยเห้ ปห็นเจห้าองคร์สนาควัญแหยู่งเมเชคและทยบวัล เหห็นไดข้ชดนั วตทำพระเจข้ทำทรงเปห็นปฏธิปนักษรกบนั โกกและ
ประชทำชทำตธิของเขทำ บรธิบทตตอไปนคีรจะพรรณนทำถถึงควทำมพธินทำศของประชทำชทำตธินร นัน
อสค 38:4-6

เราจะใหห้เจห้าหวันกลวับ และเอาเบห็ดเกทที่ยวขากรรไกรของเจห้า และเรา

จะนนาเจห้าออกมาพรห้อมทวันงกองทวัพทวันงสสินนของเจห้า ทวันงมห้าและพลมห้า สวมเครดืที่องรบครบทปกคน เปห็นก
องทวัพใหญยู่ มทดวันงและโลยู่ ถดือดาบทปกคน จทำกขข้อ 8 เวลทำแหตงกทำรสททำเรห็จจรธิงของคททำพยทำกรณรนร คีคอสื “ปคี
หลนังๆ” ชตวงเวลทำทคีที่เปห็นอวสทำนกทำลของคททำพยทำกรณรนร คีจถึงถถูกกลตทำวชนัดเจน ณ เวลทำนนัรนอทำจในชตวงยรุค
เจห็ดปคี พระเจข้ทำจะทรงทททำใหข้มทำโกก (นนันที่ คสือ รนัสเซคีย) พรข้อมกนับบรรดทำกองทนัพทคีที่รวมตนัวกนันของมนัน
พตทำยแพข้อยตทำงรทำบคทำบ นตทำสนใจทคีวที่ ทำต มคีนข้อยครนัรงจรธิงๆหรสือแทบไมตมคีเลยในประวนัตธิศทำสตรรทคีที่ถถูก
บนันทถึกไวข้วทำต เมสืที่อไรทคีรที่ นัสเซคีย (หรสือเหลตทำบรรพบรุรรุษของมนัน) เคยถถูกพธิชธิตและถถูกครอบครองโดย
สมบถูรณร กทำรเกสือบสททำเรห็จจรธิงของคททำพยทำกรณรนร คีคสือ โดยเจงกธิสขตทำนและฝถูงชนมองโกล กระทนังที่ ใน
ตอนนนัรน พวกเขทำกห็ยกกวทำดเขข้ทำไปแตตกไห็ มตเคยครอบครองแผตนดธินนนัรน นอกจทำกนคีร ไมตมคีจนักรวรรดธิ
โบรทำณใดเลยแหตงตะวนันออกกลทำง (อนัสซคีเรคีย, บทำบธิโลน, เปอรรเซคีย, กรคีซ หรสือโรม) เคยกททำรทำบ
รนัสเซคีย ในยรุคสมนัยปนัจจรุบนัน นโปเลคียนและฮธิตเลอรรเคยลองแลข้วเพคียงเพสืที่อทคีจที่ ะถถูกทททำใหข้พ ทำต ยแพข้ไป
โดยฤดถูหนทำวของรนัสเซคีย โปรดสนังเกตวตทำพระเจข้ทำตรนัสวตทำพระองครจะทรงทททำใหข้กองทนัพรนัสเซคียหนัน
กลนับไป
นคีที่บอกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถถึงกทำรโจมตคีหนถึที่งโดยรนัสเซคียทคีที่กระทททำตตออธิสรทำเอล (ขข้อ 8) ไมต
เคยมคีกทำรโจมตคีใดเลยโดยรนัสเซคียหรสือเหลตทำบรรพบรุรรุษสมนัยโบรทำณของมนันทคีกที่ ระทททำตตออธิสรทำเอลใน
ประวนัตธิศทำสตรรทคีที่ถถูกบนันทถึกไวข้ ดนังนนัรน คททำพยทำกรณรตรงนคีรจงถึ ยนังไมตเกธิดขถึรนเลย บรธิบททคีคที่ ตอยๆเผยใหข้

เหห็นจะบตงบอกวตทำกทำรโจมตคีนร คีโดยรนัสเซคียทคีที่กระทททำตตออธิสรทำเอลเกธิดขถึรนในวนันแหตงพระเยโฮวทำหร อทำจ
ในชตวงยรุคเจห็ดปคี
5 เปอรร์เซทย เอธสิโอเปทย และพยตอยยยู่กบวั เขาดห้วย ทปกคนมทโลยู่และหมวกเหลห็ก เหลตทำพนันธมธิตรทคีที่
แยกตนัวอยตทำงกวข้ทำงๆถถูกหมทำยเหตรุไวข้ในกทำรรต วมมสือกนับรนัสเซคียเพสือที่ โจมตคีอธิสรทำเอล เปอรรเซคียเปห็น
บรรพบรุรรุษสมนัยโบรทำณของอธิหรต ทำนในปนัจจรุบนัน เอธธิโอเปคียยตอมรวมถถึงประชทำตธินร นันในปนัจจรุบนันดข้วย
ซถึที่งมคีชอสืที่ เดคียวกนันและประชทำชนของแหลมอทำระเบคียตอนใตข้ดวข้ ย นนันที่ อทำจรวมถถึงประชทำชทำตธิตตทำงๆ
เชตน เยเมนและเหลตทำเพสืที่อนบข้ทำน ลธิเบคียเปห็นตนัวแทนของแอฟรธิกทำตอนเหนสือมทำโดยตลอด เรทำควร
หมทำยเหตรุไวข้วทำต กทำรสททำแดงในปนัจจรุบนันทนัรงสธิรนของประชทำชทำตธิเหลตทำนคีรในขข้อนคีรลข้วนเปห็นอธิสลทำมและ
เกห็บงททำควทำมเกลคียดชนังฝนังลถึกทคีที่มคีตตออธิสรทำเอล (นอกจทำกนคีร ประชทำชทำตธิสตวนใหญตของสตวนตอนใตข้
ของอดคีตสหภทำพโซเวคียตกห็เปห็นมรุสลธิมเชตนกนัน)
6 โกเมอรร์และกองทวัพทวันงสสินนของเขา วงศร์วานโทการมาหร์จากสยู่วนเหนดือสป ด พรห้อมกวับ
กองทวัพทวันงสสินนของเขา มทชนชาตสิทวันงหลายเปห็นอวันมากอยยกยู่ วับเจห้า โกเมอรศ์เปห็นบรุตรชทำยคนแรกของ
ยทำเฟทและยข้ทำยถธิที่นฐทำนเขข้ทำไปในยรุโรปตอนเหนสือในปนัจจรุบนัน ชนเผตทำเยอรมนันเหลตทำนนัรนของยรุโรป
ตอนเหนสือยตอมสสืบยข้อนวงศรวทำนของตนกลนับไปถถึงโกเมอรร ดนังนนัรน ประชทำชทำตธิตตทำงๆของยรุโรป เชตน
เยอรมนคี, โปแลนดรและรนัฐบอลตธิกตตทำงๆอทำจถถูกกลตทำวถถึงตรงนคีร โทการมาหศ์ อทำจหมทำยถถึงภถูมภธิ ทำค
นนัรนของทะเลดททำและนตทำจะถถูกสททำแดงในประเทศตรุรกคีปนัจจรุบนัน
สต วนใหญตของประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนในกทำรรต วมมสือกนันนคีรอยถูทต ทำงทธิศเหนสือของอธิสรทำเอล อคีก
ครนัรงทคีที่ไมตเคยมคีกทำรโจมตคีแบบจนับมสือกนันโดยประชทำชทำตธิเหลตทำนคีรตตอสถูข้อธิสรทำเอลเลยในประวนัตธิศทำสตรร
ทคีที่ถถูกบนันทถึกไวข้ ดนังนนัรน กทำรสททำเรห็จจรธิงนคีรจถึงยนังมทำไมตถถึง และเหห็นไดข้ชนัดวตทำจะเกธิดขถึรนในยรุคเจห็ดปคี เมสือที่
เทคียบเหตรุกทำรณรเหลตทำนนัรนทคีที่คตอยๆเปธิดเผยของบทนคีร (และบทถนัดไป) กนับภทำพใหญตกวตทำของคททำ
พยทำกรณรยครุ สรุดทข้ทำย ดถูเหมสือนวตทำกทำรรรุกรทำนนคีรจทำกทธิศเหนสือเพสืที่อตตอสถูข้อธิสรทำเอลจะเกธิดขถึรนในตอน
กลทำงของยรุคเจห็ดปคี (บทำงคนเสนอแนะวตทำมนันเกธิดขถึรนตอนสธิรนยรุคเจห็ดปคี ในชตวงกทำรรณรงครเพสืที่อทททำศถึก
อทำรมทำเกดโดน) ยธิงที่ กวตทำนนัรน ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรหมทำยเหตรุวทำต ชนชาตหิอคีกมทำกมทำยจะรต วมในกทำรทททำศถึก

ตตอสถูข้อธิสรทำเอลดข้วย นตทำสนใจทคีที่วทำต ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนของยรุโรปตะวนันออกและเอเชคียตะวนันตกทคีที่ถถูก
หมทำยเหตรุในกทำรรต วมมสือกนันนคีรสตวนใหญตแลข้วไมตไดข้เปห็นสตวนหนถึที่งของจนักรวรรดธิโรมนันเกตทำ นนันที่ เปห็น
เรสืที่องสททำคนัญเพรทำะวตทำจนักรวรรดธิโรมทคีที่วทำต นคีรจะถถูกทททำใหข้ฟสืรนคสืนชคีพในบทำงลนักษณะในชตวงยรุคเจห็ดปคีตทำม
คททำพยทำกรณรเหลตทำนนัรนของดทำเนคียลและวธิวรณร 13 และ 17 ดนังนนัรนอทำจมคีลทำงบอกเหตรุตรงนคีรถถึง
สงครทำมโลกในวนันนนัรนระหวตทำงประชทำชทำตธิสองกลรุตมเหลตทำนนัรน
อสค 38:7-9

เจห้าและบรรดากองทวัพซนที่งประชปมอยยกยู่ วับเจห้า จงเตรทยมตวัวพรห้อม

และใหห้พรห้อมไวห้เสมอ และจงเปห็นยามเฝห้าเขาทวันงหลาย ผถูข้ทคีที่รนับฟนังคททำพยทำกรณรนร คียนังเปห็นโกกเหมสือน
เดธิม นนันที่ คสือ เจข้ทำคนสททำคนัญของเมเชคและทถูบนัล ตรงนคีรเขทำถถูกสนังที่ อยตทำงชนัดเจนใหข้เตรคียมพรข้อมสททำหรนับ
กทำรโจมตคีทคีที่จะเกธิดขถึรนตตอสถูข้อธิสรทำเอลและใหข้นททำกทำรรวมกลรุมต ของประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทคีที่รตวมเปห็น
พนันธมธิตรกนับเขทำ (นนันที่ คสือ “จงเปห็นยทำมเฝข้ทำเขทำทนัรงหลทำย”)
8 เมดืที่อลยู่วงไปหลายววันแลห้วเจห้าจะตห้องถยกเรทยกตวัว ในปทหลวังๆเจห้าจะยกเขห้าไปตยู่อสยห้กวับแผยู่น
ดสินซนที่งไดห้คดืนมาจากดาบ เปห็นแผยู่นดสินททที่ประชาชนรวบรวมกวันมาจากชนชาตสิหลายชาตสิอยยยู่ททที่บน
ภยเขาอสิสราเอล ซนงที่ ไดห้เคยเปห็นททที่ทสินงรห้างอยยยู่เนดืองนสิตยร์ ประชาชนของแผยู่นดสินนวันน ออกมาจากชนชาตสิ
อดืที่นๆ บวัดนทอน าศวัยอยยอยู่ ยยู่างปลอดภวัยแลห้วทวันงสสินน เวลทำแหตงคททำพยทำกรณรนร คีถถูกหมทำยเหตรุวทำต เปห็น “ลตวงไป
หลทำยวนันแลข้ว” และ “ในปคีหลนังๆ” คททำทคีแที่ ปลเปห็น หลวังๆ (อาคารหิยธศ์) มคีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘จรุดจบ’
หรสือ ‘ยรุคสรุดทข้ทำย’ เหห็นไดข้ชนัดวตทำควทำมคธิดนคีรกคห็ สือวตทำ ประชทำชทำตธิของเมเชคและทถูบนัล (นนันที่ คสือ รนัสเซคีย)
จะถถูกเยคีที่ยมเยคียนหรสือถถูกทททำใหข้มคีควทำมสทำมทำรถในปคีหลนังๆนนัรน ในสมนัยประวนัตธิศทำสตรร มนันเปห็นแคต
ตนัรงแตตกลทำงศตวรรษทคีที่ยคีที่สธิบเปห็นตข้นมทำเทตทำนนัรนทคีที่รนัสเซคียไดข้กลทำยเปห็นมหทำอททำนทำจรทำยหนถึงที่ ทตทำมกลทำง
ประชทำชทำตธิตตทำงๆ พวกเขทำเปห็นผถูข้จนัดหทำอทำวรุธรทำยใหญตใหข้แกตโลกตะวนันออกกลทำงทนัรงหมดอยตทำง
แนตนอน
ในยรุคสรุดทข้ทำย (เหห็นไดข้ชดนั วตทำกลทำงยรุคเจห็ดปคี) รนัสเซคียพรข้อมกนับกลรุตมประชทำชทำตธิพนันธมธิตรของ
มนันจะรรุกรทำนอธิสรทำเอล “แผตนดธินซถึที่งไดข้คสืนมทำจทำกดทำบ” แนตนอนวตทำประเทศอธิสรทำเอลในปนัจจรุบนันถถูก
นททำกลนับมทำจทำกดทำบในกทำรเกธิดใหมตของมนันทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิตตทำงๆในปคี 1948 อธิสรทำเอลใน

ปนัจจรุบนันถถูกรวบรวมออกมทำจทำกชนหลทำยชทำตธิ (นนันที่ คสือ ประชทำชทำตธิตตทำงๆ) อยตทำงแนตนอน ตลอด
หลทำยศตวรรษทคีคที่ นันที่ กลทำงตนัรงแตตสมนัยของพระครธิสตรจนถถึงศตวรรษทคีที่ยสคีที่ ธิบ เทสือกเขทำแหตงอธิสรทำเอล
เปห็นทคีที่ทรธิงรข้ทำงไปแลข้วอยตทำงแนตนอน พวกมนันมคีผถูข้คนอทำศนัยอยถูปต ระปรทำย และมคีลนักษณะกถึที่งทะเลทรทำย
พอถถึงกระแสของพวกไซออนธิสตรและกทำรกลนับมทำของพวกยธิวในศตวรรษทคีที่ยคีที่สธิบ แผตนดธินนนัรนจถึง
ถถูกปลถูกดข้วยตข้นไมข้อกคี ครนัรง ถถูกตนัดแตตงใหข้สวยงทำม ถถูกระบทำยหนองบถึงออกไป และถถูกทททำใหข้เกธิด
ผลธิตผลงอกงทำม แนตนอนวตทำมนันถถูกนททำ “ออกมทำจทำกชนชทำตธิอสืที่นๆ” เมสืที่อพวกยธิวทนัวที่ โลกไดข้กลนับมทำ
จทำกกทำรตกเปห็นเชลยเพสืที่อสรข้ทำงประเทศอธิสรทำเอลปนัจจรุบนันขถึรนใหมต
อยตทำงไรกห็ตทำม นนักศถึกษทำเหตรุกทำรณรปนัจจรุบนันตตทำงๆทตทำนใดกห็ทรทำบวตทำประเทศอธิสรทำเอล
ปนัจจรุบนันไมตไดข้อทำศนัยอยถูอต ยตทำงปลอดภนัยในแผตนดธินของพวกเขทำอยตทำงแนตนอน ตนัรงแตตปคี 1948 จนถถึง
ปนัจจรุบนัน เกธิดสงครทำม และกทำรกตอกทำรรข้ทำยอยตทำงไมตหยรุดหยตอน อยตทำงไรกห็ตทำม เมสืที่อปฏธิปนักษรตตอพระ
ครธิสตรผงทำดขถึรนเรสืองอททำนทำจในตอนตข้นของยรุคเจห็ดปคี เหห็นไดข้ชดนั วตทำเขทำจะสถทำปนทำขข้อตกลงสนันตธิภทำพ
ระหวตทำงพวกยธิวกนับพวกอทำหรนับโดยสนัญญทำสนันตธิภทำพเปห็นเวลทำเจห็ดปคี ดถู ดทำเนคียล 9:24-27 เหห็นไดข้ชดนั
วตทำนนันที่ เปห็นเวลทำทคีที่ยนังมทำไมตถถึงเมสือที่ อธิสรทำเอลจะดถูเหมสือนอทำศนัยอยถูใต นสนันตธิภทำพและควทำมปลอดภนัยใน
แผตนดธินของพวกเขทำ นคีที่บอกเปห็นนนัยถถึงควทำมตถึงเครคียดระดนับนทำนทำชทำตธิระหวตทำงกลรุมต ตะวนันตกซถึที่งนททำ
โดยปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตรและกลรุตมตะวนันออกของประชทำชทำตธิตตทำงๆซถึที่งนททำโดยรนัสเซคีย เหห็นไดข้ชนัด
วตทำรนัสเซคียจะโจมตคีปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตรและกองทนัพของเขทำในตะวนันออกกลทำงโดยเฉพทำะใน
อธิสรทำเอล ดนังทคีเที่ นสืรอควทำมซถึที่งคตอยๆเผยใหข้เหห็นกลตทำวชนัดเจน กลรุมต พนันธมธิตรของรนัสเซคียจะถถูกบดขยคีร
พรข้อมกนับกทำรทคีที่ปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตรขร นถึ เปห็นผถูข้ครองโลกในชตวงสทำมปคีครถึงที่ หลนังของยรุคเจห็ดปคี
9 เจห้าจะรปกออกไป มาเหมดือนพายป เจห้าจะเปห็นเหมดือนเมฆคลปมแผยู่นดสิน ทวันงเจห้าและกองทวัพ
ทวันงสสินนของเจห้าและชนชาตสิทวันงหลายเปห็นอวันมากททที่อยยยู่กบวั เจห้า กทำรรรุกรทำนอธิสรทำเอลโดยรนัสเซคียและ
กลรุตมพนันธมธิตรของมนันจถึงถถูกพรรณนทำถถึง พวกเขทำจะยกกวทำดเขข้ทำมทำทนัวที่ ประเทศอธิสรทำเอลดรุจพทำยรุลถูก
หนถึที่งซถึที่งปกคลรุมแผตนดธินนนัรนพรข้อมกนับเหลตทำกองกททำลนังพนันธมธิตรของพวกเขทำ ดทำเนคียล 11:41-45 ดถู
เหมสือนจะพรรณนทำถถึงเหตรุกทำรณรตตทำงๆแบบเดคียวกนัน โดยรวมถถึงกทำรพตทำยแพข้รทำบคทำบของเจข้ทำหมคี
รนัสเซคียดข้วย
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องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ตยู่อมาในเวลานวันน จะบวังเกสิด

ความคสิดในใจของเจห้า และเจห้าจะคสิดแผนการชวัที่ว ขณะทคีที่เหตรุกทำรณรสทำกลเหลตทำนคีรของกทำร
สงครทำมโลกกททำลนังคตอยๆเผยใหข้เหห็น เหห็นไดข้ชนัดวตทำเจข้ทำหมคีรนัสเซคียมคีควทำมคธิดอคีกอยตทำง เหห็นไดข้ชนัดวตทำเปข้ทำ
หมทำยหลนักของเขทำคสือกทำรพธิชตธิ อททำนทำจตะวนันตกเหลตทำนนัรนซถึที่งนททำโดยปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตร แตตบนัดนคีร
ผถูข้นททำรนัสเซคียทตทำนนคีรกลนับคธิดทคีที่จะพธิชธิตอธิสรทำเอลเพสืที่อจรุดประสงครตตทำงๆของเขทำเอง
11 และจะกลยู่าววยู่า `เราจะยกกองทวัพไปยวังแผยู่นดสินททที่ชนบทไมยู่มทกนาแพงลห้อม เราจะโจมตท
ประชาชนททที่สงบซนงที่ อาศวัยอยยอยู่ ยยู่างปลอดภวัย ทปกคนอาศวัยอยยโยู่ ดยไมยู่มทกนาแพง ไมยู่มทดาล ไมยู่มทประตย'
“หมถูตบข้ทำนตตทำงๆทคีที่ไมตมคีกทำท แพงลข้อม” เปห็นสททำนวนเปรคียบเทคียบสมนัยโบรทำณทคีที่หมทำยถถึงแผตนดธินหนถึงที่ ทคีที่
อยถูอต ยตทำงสงบสรุข ปรทำศจทำกควทำมกลนัวกทำรถถูกโจมตคี ในควทำมนตทำสะพรถึงกลนัวของตะวนันออกกลทำงใน
ชตวงยรุคเจห็ดปคี นนันที่ เหห็นไดข้ชดนั วตทำหมทำยถถึงอธิสรทำเอลซถึที่งเพลธิดเพลธินกนับควทำมมนันที่ คงปลอดภนัย (ทคีที่พวกเขทำ
คธิดวตทำมคี) แหตงขข้อตกลงสนันตธิภทำพนนัรนซถึงที่ ถถูกกระทททำกนับพวกเขทำโดยปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตร ในชตวง
สทำมปคีครถึงที่ แรกของยรุคเจห็ดปคี อธิสรทำเอลจะรถูข้สถึกปลอดภนัย นนันที่ จะเปห็นครนัรงแรกนนับตนัรงแตตกทำรสถทำปนทำ
ตนัวเองขถึรนใหมตของมนันในฐทำนะรนัฐสมนัยใหมตในปคี 1948 ถถึงกระนนัรน เจข้ทำหมคีรนัสเซคียกห็จะเหห็นอธิสรทำเอล
เปห็นเปข้ทำหมทำยหนถึที่งแหตงโอกทำสในสงครทำมของเขทำเพสืที่อตตอสถูข้ปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตร
อสค 38:12-13

เพดืที่อชสิงขห้าวของปลห้นเอาไปและเพดืที่อชสิงเหยดืที่อ คดือเพดืที่อจะหวันมดือของ

เจห้ากลวับมายวังททที่รกรห้างซนที่งขณะนทนมทคนอาศวัยอยยยู่ และมายวังประชาชนซนงที่ รวบรวมจากบรรดา
ประชาชาตสิททที่ไดห้สวัตวร์ใชห้งานและขห้าวของ คดือผยห้อาศวัยอยยทยู่ ยู่ามกลางแผยู่นดสินนวันน แมข้เปข้ทำหมทำยหลนัก
ของเขทำคสือ เพสือที่ ทข้ทำททำยและเอทำชนะกองกททำลนังซถึที่งนททำโดยฝนัที่งตะวนันตกของปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตร เจข้ทำ
หมคีรสนั เซคียจะเหห็นวตทำอธิสรทำเอลเปห็นเหยสืที่ออนันโอชะ แมข้รกรข้ทำงไปนทำนแลข้ว ประเทศอธิสรทำเอลซถึที่งถถูก
ชรุบชคีวธิตขถึรนใหมตในปนัจจรุบนันจะเปห็นรทำงวนัลชธิรนหนถึงที่ อนันมคีคตทำสททำหรนับเจข้ทำหมคีรนัสเซคีย เขทำจถึงมคีแรงจถูงใจ
เพธิมที่ เตธิมอคีกทคีที่จะโจมตคีอธิสรทำเอลผถูข้ซถึที่งตอนนนัรนเหห็นไดข้ชนัดวตทำจะลดทอนกทำรเตรคียมพรข้อมททำงทหทำร
ของตนไปแลข้ว

13 เชบาและเดดานและบรรดาพยู่อคห้าแหยู่งทารชสิช และสสิงโตหนปยู่มทวันงหลายในเมดืองนวันนจะ
กลยู่าวแกยู่เจห้าวยู่า `ทยู่านมาเพดืที่อจะชสิงขห้าวของหรดือ ทยู่านชปมนปมกองทวัพเพดืที่อจะปลห้น เพดืที่อจะขนเอาเงสิน
และทองไป ขนเอาสวัตวร์และขห้าวของไป เพดืที่อจะชสิงของมากมายหรดือ' เชบทำและเดดทำนตนัรงอยถูใต น
ประเทศซทำอรุดธิอทำระเบคียปนัจจรุบนัน บทำงคนเชสืที่อมโยงเดดทำนวตทำเปห็นเมกกะดข้วยซทรทำ ททำรชธิชหมทำยถถึงหมถูต
ชนแหตงเมดธิเตอรรเรเนคียนโดยอทำจเปห็นเลบทำนอนหรสือไซปรนัส ประเดห็นทคีที่ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำ
ประชทำชทำตธิอทำหรนับเหลตทำนนัรนของภถูมภธิ ทำคนนัรนจะรต วมเปห็นพนันธมธิตรกนับกทำรรรุกรทำนของรนัสเซคียและจะ
ยธิงที่ กวตทำดคีใจทคีที่ไดข้เหห็นอธิสรทำเอลถถูกปลข้น ถถูกพธิชธิตและถถูกทททำลทำย และเมสืที่อพธิจทำรณทำพนันธมธิตรททำงกทำร
เมสืองตตทำงๆในปนัจจรุบนัน มนันจถึงไมตใชตเรสือที่ งยทำกทคีที่จะเหห็นกทำรรวมตนัวกนันของประชทำชทำตธิตตทำงๆเชตนนนัรน
เกธิดขถึรน โลกอธิสลทำมตตทำงเกลคียดชนังอธิสรทำเอลเปห็นเสคียงเดคียวกนัน ยนังมคีควทำมตถึงเครคียดอยถูเต หมสือนเดธิม
ระหวตทำงกลรุตมประชทำชทำตธิฝที่นังตะวนันตกและฝนัที่งตะวนันออก ปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตรจะผงทำดขถึรนออกมทำ
จทำกทธิศตะวนันตกและสรุดทข้ทำยแลข้วมทำสถูตกทำรประลองกนันครนัรงสรุดทข้ทำยกนับรนัสเซคียและเหลตทำพนันธมธิตร
ของมนัน
อสค 38:14-16

เพราะฉะนวันน บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงพยากรณร์และกลยู่าวกวับโกกวยู่า

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ในววันนวันน เมดืที่ออสิสราเอลประชาชนของเราอาศวัยอยยอยู่ ยยู่าง
ปลอดภวัยแลห้ว เจห้าจะมสิไดห้รห้หย รดือ พระเจข้ทำจถึงทรงมคีขข้อควทำมหนถึที่งทคีที่เปห็นคททำพยทำกรณรสททำหรนับเจข้ทำหมคี
รนัสเซคียและกทำรรรุกรทำนอธิสรทำเอลในอนทำคตของมนัน คนรนัสเซคียและเหลตทำพนันธมธิตรของพวกเขทำจะ
ตระหนนักดคีถถึงกทำรไมตระวนังตนัวของคนอธิสรทำเอลหลนังจทำกขข้อตกลงสนันตธิภทำพนนัรนทคีถที่ ถูกทททำขถึรนกนับพวก
เขทำและเหลตทำเพสืที่อนบข้ทำนชทำวอทำหรนับของพวกเขทำ
15 เจห้าจะมาจากททที่ของเจห้าซนที่งอยยยู่สยู่วนเหนดือททที่สป ด ทวันงเจห้าและชนชาตสิทวันงหลายเปห็นอวันมากททที่
อยยยู่กบวั เจห้า ทปกคนขทที่มห้าเปห็นกองทวัพมหนมา เปห็นกองทวัพทรงกนาลวังยสิที่งนวัก พระเจข้ทำทรงแจข้งแกตเหลตทำ
พนันธมธิตรรนัสเซคียอยตทำงเปห็นคททำพยทำกรณรวทำต พวกเขทำจะรรุกรทำนจทำกทธิศเหนสือเขข้ทำไปในอธิสรทำเอลดข้วย
กองทนัพหนถึงที่ ซถึที่งมคีกทำท ลนังมทำก มคีกทำรกลตทำวอยตทำงเจทำะจงวตทำพวกเขทำขคีที่มทำข้ มทำ มคีกทำรคทำดเดทำมทำกมทำยวตทำ
พวกนคีรเปห็นมข้ทำจรธิงๆหรสือเปห็นวธิธคีของผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรในกทำรพรรณนทำถถึงกองทนัพหนถึงที่ ซถึที่งใชข้
เครสือที่ งจนักรกลทคีที่ตข้องขคีที่ แนตนอนวตทำกองทนัพสมนัยใหมตทรงนั หมดเคลสือที่ นทคีที่ในยทำนพทำหนะตตทำงๆ ตธิดอทำวรุธ

หรสือไมตตธิดอทำวรุธ กองทนัพตตทำงๆสมนัยโบรทำณมคีพลมข้ทำและทหทำรมข้ทำตตทำงๆ บทำงคนคทำดเดทำวตทำกตอนถถึง
กลทำงยรุคเจห็ดปคี กทำรสงครทำมทคีที่ใชข้เครสือที่ งจนักรกลจะถถูกจททำกนัดไปแลข้วโดยกทำรทททำลทำยแหลตงเชสืรอเพลธิง
ตตทำงๆซถึที่งบนังคนับใหข้กองทนัพตตทำงๆตข้องกลนับไปพถึงที่ มข้ทำ นนันที่ อทำจเปห็นไปไดข้
รนัสเซคียจนทรุกวนันนคีรยงนั มคีมทำข้ เปห็นจททำนวนมหทำศทำลอยถูต เอเสเคคียล 39:20 ยนังกลตทำวอยตทำงเจทำะจง
ดข้วยถถึงมข้ทำทนัรงหลทำยวตทำเปห็นสต วนหนถึที่งของซทำกศพหลนังกทำรศถึกนนัรน หรสืออคีกทรรศนะหนถึที่งอทำจกลตทำวถถึง
กทำรสงครทำมทคีที่ใชข้เครสือที่ งจนักรกลซถึที่งถถูกพรรณนทำในรถูปของมข้ทำซถึที่งคนสมนัยโบรทำณเขข้ทำใจไดข้ ไมตวทำต
กรณคีใด ในชตวงยรุคเจห็ดปคี รนัสเซคียจะรรุกรทำนอธิสรทำเอลจทำกทธิศเหนสือ
16 เจห้าจะมาตยู่อสยห้อสิสราเอลประชาชนของเรา เหมดือนอยยู่างเมฆคลปมแผยู่นดสินในกาลภาย
หนห้า เราจะนนาเจห้ามาตยู่อสยห้กวับแผยู่นดสินของเรา เพดืที่อประชาชาตสิทวันงหลายจะรยห้จวักเรา โอ โกกเออ๋ย ใน
เมดืที่อเราสนาแดงความบรสิสปทธสิธิ์ของเราทยู่ามกลางเจห้าตยู่อหนห้าตยู่อตาเขา อคีกครนัรงทคีที่กทำรรรุกรทำนอธิสรทำเอล
ครนัรงนคีรโดยรนัสเซคียจทำกทธิศเหนสือถถูกพรรณนทำวตทำเกธิดขถึรนใน “ในกทำลภทำยหนข้ทำ” เนสืที่องจทำกไมตเคยมคีกทำร
รรุกรทำนเชตนนนัรนมทำกตอนเลยจนถถึงบนัดนคีรเพรทำะวตทำวนันหลนังๆเหลตทำนนัรนอข้ทำงอธิงถถึงเหตรุกทำรณรตตทำงๆในยรุค
สรุดทข้ทำย เวลทำแหตงกทำรรรุกรทำนครนัรงนคีรจถึงถถูกตนัรงใหข้อยถูใต นวนันแหตงพระเยโฮวทำหรเหมสือนเดธิม คททำถทำมเดคียว
กห็คสือวตทำมนันจะเปห็นตอนกลทำงหรสือตอนสธิรนยรุคเจห็ดปคี อยตทำงไรกห็ตทำม เหตรุกทำรณรเหลตทำนนัรนซถึที่งถถูก
พรรณนทำถถึงตรงนคีรและในบททคีที่ 38 กห็ดถูเหมสือนไมตสอดคลข้องกนับเหตรุกทำรณรสรุดทข้ทำยเหลตทำนนัรนของยรุค
เจห็ดปคี แตตพวกมนันดถูเหมสือนสอดคลข้องกนับภทำพเหตรุกทำรณรสททำหรนับตอนกลทำงของยรุคเจห็ดปคี ดนังนนัรนกทำร
รรุกรทำนนคีรจถึงนตทำจะเกธิดขถึรนใกลข้ตอนกลทำงของยรุคเจห็ดปคี กทำรรรุกรทำนนคีรถถูกพรรณนทำวตทำเปห็นเหมสือนเมฆ
กข้อนหนถึที่งทคีที่ปกคลรุมแผตนดธินนนัรน นคีบที่ อกเปห็นนนัยถถึงกทำรรรุกรทำนหนถึที่งทคีที่ประสบควทำมสททำเรห็จ ตทำมทคีที่ขข้อ
8 กลตทำวไวข้ กองบนัญชทำกทำรของยนักษรใหญตรนัสเซคียอยถูใต นเทสือกเขทำเหลตทำนนัรนของอธิสรทำเอล
อสค 38:17-18

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า เจห้าเปห็นผยห้นนวัน หรดือผยทห้ ทที่ในสมวัย

กยู่อนเราไดห้พยดถนงโดยผยพห้ ยากรณร์ของอสิสราเอลผยรห้ วับใชห้ของเรา ผยซห้ งนที่ ในสมวัยนวันน ไดห้พยากรณร์อยยยู่
หลายปทวยู่า เราจะนนาเจห้ามาตยู่อสยห้กวับเขา เมสือที่ กทำรรรุกรทำนของรนัสเซคียเกธิดขถึรนจรธิง พระเจข้ทำจะทรงเตสือน
ใจพวกเขทำดข้วยวธิธคีใดวธิธคีหนถึงที่ วตทำพระองครไดข้ตรนัสลตวงหนข้ทำไวข้นทำนแลข้วถถึงกทำรรรุกรทำนของพวกเขทำ

โดยผถูพข้ ยทำกรณรเหลตทำนนัรนของอธิสรทำเอล (อทำจมคีกทำรอข้ทำงอธิงตรงนคีรถถึงคททำพยทำกรณรของเศคทำรธิยทำหร 12:23 และ 14:2-3 ดข้วย) พวกเขทำจถึงจะกลทำยเปห็นผถูข้เลตนในแผนกทำรตตทำงๆทคีที่เปห็นคททำพยทำกรณรอนันยธิงที่ ใหญต
กวตทำของพระเจข้ทำ
18 องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า แตยู่ตยู่อมาในเวลานวันน เมดืที่อโกกจะยกมาตยู่อสยห้กวับแผยู่นดสิน
อสิสราเอล ความพสิโรธของเราจะพลปยู่งขนนนตยู่อหนห้าเรา พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำอยตทำงชนัดเจน (นนันที่ คสือ
ประชทำชนของพระเจข้ทำและคนรนัสเซคีย) วตทำเมสืที่อกทำรรรุกรทำนของรนัสเซคียเกธิดขถึรนตตอสถูข้อธิสรทำเอล พระเจข้ทำ
จะทรงเผชธิญหนข้ทำพวกเขทำ – ในควทำมเกรคีรยวกรทำด หลนังจทำกรรุกรทำนอธิสรทำเอลแลข้ว เจข้ทำยนักษรใหญต
รนัสเซคียจะมทำเผชธิญหนข้ทำกนับพระพธิโรธอนันเกรคีรยวกรทำดของพระเจข้ทำทคีที่ตตอสถูข้พวกเขทำ พระพธิโรธของ
พระเจข้ทำจะถถูกจรุดใหข้พลรุตงขถึรนตตอสถูข้ผถูข้รรุกรทำนเหลตทำนคีร
อสค 38:19-20

เพราะเราขอประกาศดห้วยความหวงแหนและดห้วยความพสิโรธดวัที่ง

เพลสิงพลปยู่งของเราวยู่า ในววันนวันน จะมทการสวัที่นสะเทดือนใหญยู่ยสิที่งในแผยู่นดสินอสิสราเอล ควทำมรข้อนรนของ
พระเจข้ทำเพสืที่อประชทำชนของพระองครจะถถูกแสดงใหข้เหห็นชนัดเจนเมสืที่อพระองครทรงลรุกขถึรนปกปข้องพวก
เขทำ พระเจข้ทำจะทรงเกรคีรยวกรทำดในควทำมเดสือดดทำลของพระองครตตอสถูข้ผถูข้รรุกรทำนชทำวรนัสเซคียเหลตทำนนัรน
คททำทคีที่แปลเปห็น การสวันที่ สะเทดือน (ราอาช) ปกตธิแลข้วหมทำยถถึง ‘แผตนดธินไหว’ แมข้มนนั อทำจหมทำยถถึง
‘ควทำมชรุลมรุนวรุนต วทำย’ หรสือ ‘กทำรสนันที่ เทธิรม’ ดข้วยกห็ตทำม เหห็นไดข้ชดนั วตทำพระเจข้ทำจะทรงใชข้แผตนดธินไหว
ใหญตมทำในอธิสรทำเอลในวนันนนัรน (ดถูขข้อถนัดไป) แตตควทำมคธิดทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือ กทำรสนันที่ สะเทสือนและ
กทำรสนันที่ เทธิรมในสตวนของผถูข้รรุกรทำนชทำวรนัสเซคียเหลตทำนนัรน พวกเขทำจะหวทำดกลนัวตนัวสนันที่ เลยทคีเดคียว
20 ปลาททที่ทะเลและนกในอากาศ และสวัตวร์ปยู่าทปยู่งและบรรดาสวัตวร์เลดืนอยคลานททที่คลานอยยบยู่ น
แผยู่นดสิน และประชาชนทวันงสสินน ททที่อยยยู่บนพดืนนพสิภพจะสวันที่ สะเทดือนตยู่อหนห้าเรา ภยเขาจะพวังทลายลง
และหนห้าผาจะพวัง และกนาแพงทปกแหยู่งจะลห้มลงททที่ดสิน สธิที่งมคีชคีวตธิ ทนัรงสธิรนแหตงอทำณทำจนักรสนัตวรจะสนันที่
สะเทสือนโดยเฉพทำะตตอหนข้ทำพระพธิโรธของพระเจข้ทำ เทสือกเขทำ เนธินเขทำชนันและกททำแพงทคีพที่ นังทลทำยลง
กลตทำวชนัดเจนถถึงแผตนดธินไหวหนถึงที่ จงระลถึกวตทำคนรนัสเซคียจะตนัรงกองบนัญชทำกทำรใหญตของตนในเทสือก

เขทำแหตงอธิสรทำเอล ดถู ขข้อ 8 ควทำมมนันที่ คงปลอดภนัยททำงทหทำรของทคีที่สถูงจะถถูกเตะออกไปจทำกภทำยใตข้
พวกเขทำเมสือที่ พระเจข้ทำทรงเขยตทำแผตนดธินนนัรน
อสค 38:21-23

เราจะรห้องถนงภยเขาทวันงหลายของเราเรทยกดาบมาตยู่อสยห้กวับโกก องคร์

พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ และดาบของทปกคนจะตยู่อสยห้กบวั พทที่นห้องของเขา เหห็นไดข้ชนัดวตทำ
ในควทำมสนับสนอลหมตทำนและควทำมชรุลมรุนวรุนต วทำยภทำยหลนังแผตนดธินไหวครนัรงนนัรนในอธิสรทำเอล กอง
กททำลนังทคีที่อยถูภต ทำยในกทำรรวมตนัวกนันของรนัสเซคียจะเรธิที่มตตอสถูข้กนนั ระหวตทำงพวกเขทำเอง ควทำมโกลทำหลและ
กทำรตตอสถูข้ฆตทำฟนันกนันเองจะแพรต กระจทำย
22 เราจะพสิพากษาลงโทษเขาดห้วยโรคระบาดและโลหสิตตก เราจะใหห้ฝนตกอยยู่างนนนาไหล
เชทที่ยว ทวันงลยกเหห็บและไฟ และไฟกนามะถวันตกใสยู่เขาและกองทวัพของเขาและชนชาตสิทวันงหลายเปห็นอวัน
มากททที่อยยยู่กวับเขา คททำทคีแที่ ปลเปห็น พสิพากษาลงโทษ (ชาฟนท) เปห็นคททำททำงกฎหมทำยและมนักถถูกแปลเปห็น
‘พธิพทำกษทำ’ มนันมคีควทำมหมทำยวตทำ ‘กระทททำกทำร’ ดข้วย ดนังนนัรนพระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำพระองครจะ
ทรงกระทททำกทำรตตอสถูข้กทำรรวมตนัวกนันของรนัสเซคียดข้วยภนัยพธิบนัตธิตตทำงๆ (นนันที่ คสือ โรคระบทำด) และโลหธิต
ตก (นนันที่ คสือ โลหธิต) นอกจทำกนคีร เหห็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำจะทรงสตงพทำยรุมหถึมทำมทำตตอสถูข้กองกททำลนังรนัสเซคีย
ดข้วยนทรทำฝนทคีไที่ หลเชคีที่ยว ลถูกเหห็บกข้อนโตและกททำมะถนัน ควทำมหมทำยของคททำหลนังนคีรไมตชนัดเจน มนันอทำจ
หมทำยถถึงไฟเชตนในพทำยรุฝนฟข้ทำคะนองทคีที่นตทำกลนัวกห็ไดข้ มนันอทำจหมทำยถถึงลทำวทำจทำกภถูเขทำไฟลถูกหนถึที่งไดข้
เชตนกนัน ไมตวทำต กรณคีใด พระเจข้ทำจะทรงสตงกองกททำลนังอนันนตทำกลนัวแหตงธรรมชทำตธิมทำตตอสถูข้เหลตทำผถูข้รรุกรทำน
ชทำวรนัสเซคีย นคีอที่ ทำจไลตตร นังแตตพทำยรุฝนฟข้ทำคะนองทคีที่ตกกระหนทที่ทำไปจนถถึงภถูเขทำไฟปะทรุและภถูเขทำไฟ
ระเบธิดเลยกห็ไดข้ แมข้ไมตมภคี ถูเขทำไฟใดเลยทคีที่คนรถูจข้ นักในอธิสรทำเอล ณ ตอนนคีร นนันที่ กห็ไมตเปห็นปนัญหทำสททำหรนับ
พระเจข้ทำ นอกจทำกนคีร จงระลถึกถถึงกทำรทททำลทำยลข้ทำงอนันเหลสือเชสืที่อเมสืที่อภถูเขทำเซนตรเฮเลนสรระเบธิด มนัน
ระเบธิดพรข้อมกนับพลนังของระเบธิดนธิวเคลคียรรหลทำยลถูก ไมตวทำต พระองครทรงทททำมนันดข้วยวธิธคีใดกห็ตทำม
พระเจข้ทำกห็จะทรงทททำลทำยกทำรรรุกรทำนของรนัสเซคียบนเทสือกเขทำของอธิสรทำเอล พวกเขทำจะถถูกยนับยนัรงขณะ
กททำลนังรรุดหนข้ทำ บทำงคนเชสืที่อมโยงเหตรุกทำรณรนร คีกบนั เหตรุกทำรณรของอธิสยทำหร 14:25 และดทำเนคียล 11:45

23 ดวังนวันนเราจะสนาแดงความยสิที่งใหญยู่ของเราและชนาระตวัวของเราใหห้บรสิสปทธสิธิ์ และเราจะเปห็น
ททที่รห้จย วักทยู่ามกลางสายตาของประชาชาตสิเปห็นอวันมาก แลห้วเขาจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ " เมสือที่
พระเจข้ทำทรงชตวยอธิสรทำเอลใหข้พข้นจทำกบรรดทำผถูข้ขตมเหงของพวกเขทำ พระองครจะทรงเปห็นทคีที่ยธิงที่ ใหญต
อยตทำงแนตนอนในสทำยตทำของพวกยธิวและประชทำชทำตธิอสืที่นๆดข้วย แมข้คนสตวนใหญตในอธิสรทำเอล
ปนัจจรุบนันอยถูฝต ตทำยโลกและไมตถสือบนัญญนัตธิ พวกเขทำกห็จะเรธิที่มตระหนนักวตทำพระเยโฮวทำหรยนังทรงเปห็น
พระเจข้ทำของพวกเขทำ เชตนเดคียวกนัน ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทคีที่เปห็นคนตตทำงชทำตธิของแผตนดธินโลกจะเกธิด
ควทำมเคทำรพยททำเกรงพระเจข้ทำแหตงอธิสรทำเอล แมข้พวกเขทำดถูเหมสือนจะลสืมเรสืที่องนนัรนอยตทำงรวดเรห็วในกทำร
รรุกรทำนทคีจที่ ะเกธิดขถึรนแหตงอทำรมทำเกดโดนประมทำณสทำมปคีตตอมทำ
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 39: บททคีนึ่ 39 นกาเสนอความพหินาศเตป็มรถูปแบบของโกก (นนนนึ่ คคือ
รนสเซคีย) หลนงจากทคีนึ่มนนโจมตคีอหิสราเอลในชล่วงยปุคเจป็ดปคีในขต้อ 1-22 บทนคีนั้ปหิดทต้ายดต้วยนหิมตหิ หนนนึ่งเกคีนึ่ยว
กนบการกลนบสถูล่สภาพเดหิมของอหิสราเอลในยปุคพนนปคีในขต้อ 23-29
อสค 39:1-2

"เพราะฉะนวันน เจห้า บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงพยากรณร์กลยู่าวโทษโกก

และกลยู่าววยู่า องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ดยเถสิด โอ โกกเออ๋ย เราเปห็นปฏสิปกวั ษร์กบวั เจห้า ผยเห้ ปห็น
เจห้าองคร์สนาควัญแหยู่งเมเชคและทยบวัล ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรจถึงถถูกสนังที่ ใหข้พยทำกรณรกลตทำวโทษโกก (นนันที่ คสือ
รนัสเซคีย) ในนทำมของพระเจข้ทำและประกทำศวตทำพระองครทรงเปห็นปฏธิปนักษรกบนั โกก ดถู 38:1-3 สททำหรนับคททำ
พรรณนทำครบถข้วนเกคีที่ยวกนับโกก
2 เราจะใหห้เจห้าหวันกลวับ และเจห้าจะเหลดือแคยู่หนนที่งในหกสยู่วน และใหห้เจห้าขนนนมาจากสยู่วนเหนดือ
ททที่สปด และใหห้เจห้าเขห้าไปตยู่อสยห้ภ ยเขาทวันงหลายแหยู่งอสิสราเอล บรธิบทของบททคีที่ 39 เปห็นควทำมคธิดตตอเนสืที่อง
มทำจทำกบททคีที่ 38 รนัสเซคียและประชทำชทำตธิตตทำงๆทคีที่เตห็มใจรต วมมสือกนับมนันไดข้รรุกรทำนอธิสรทำเอลแลข้ว ณ
ตอนกลทำงของยรุคเจห็ดปคี กระนนัรน ดนังทคีที่ถถูกพรรณนทำไวข้ใน 38:19 พระเจข้ทำจะทรงเขข้ทำแทรกแซงเพสือที่
ทททำลทำยกองทนัพของรนัสเซคียและเหลตทำพนันธมธิตรของมนัน กทำรรรุกรทำนของรนัสเซคียจะถถูกพระเจข้ทำขนัดขวทำง

คททำทคีที่แปลเปห็น “เจข้ทำจะเหลสือแคตหนถึที่งในหกสต วน” (ชอวศ์ชอวศ์) ถถูกพบเพคียงครนัรงเดคียวในพระคนัมภคีรรเดธิม
และมคีควทำมหมทำยไมตชนัดเจน
บรรดทำนนักอธธิบทำยพระคนัมภคีรมร คีควทำมเหห็นแตกตตทำงกนันไปโดยไลตตร นังแตต ‘นททำเจข้ทำ’ ไปจนถถึง
‘ฟทำดเจข้ทำดข้วยภนัยพธิบนัตธิหกอยตทำง’ แมข้มคคี วทำมหมทำยไมตชนัดเจน เหลตทำผถูข้แปลสมนัยแรกๆกห็ดถูเหมสือนเหห็น
พข้องตรงกนันวตทำควทำมหมทำยของ ‘หนถึงที่ ในหก’ แฝงอยถูใต นคททำๆนคีร เมสืที่อถสือตทำมคททำแปลของคณะผถูข้แปล
ของฉบนับคธิงเจมสร นคีที่บอกเปห็นนนัยวตทำแคตหนถึงที่ ในหกสต วนของกองทนัพรนัสเซคียจะถถูกเหลสือไวข้เมสืที่อ
พระเจข้ทำทรงจนัดกทำรพวกเขทำเสรห็จแลข้ว ถถึงกระนนัรน พระเจข้ทำกห็ไมตเพคียงทรงอนรุญทำตใหข้พวกรนัสเซคีย
รรุกรทำนจทำกทธิศเหนสือบนเทสือกเขทำของอธิสรทำเอลเทตทำนนัรน แตตขอข้ ควทำมทคีที่ตทำมมทำจะแสดงใหข้เหห็นพระ
ประสงครในทคีที่สรุดของพระองครในกทำรนนัรนดข้วย
อสค 39:3-5

แลห้วเราจะตทควันธนยใหห้หลปดจากมดือซห้ายของเจห้า และเราจะใหห้ลยกธนย

ตกจากมดือขวาของเจห้า อทำวรุธเหลตทำนนัรนทคีที่ถถูกพรรณนทำถถึงมคีลนักษณะโบรทำณ พวกมนันอทำจเปรคียบไดข้กบนั
อทำวรุธขนทำดเลห็กสมนัยใหมตกไห็ ดข้ ไมตวทำต กรณคีใด พระเจข้ทำกห็ทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำในวนันนนัรนพระองครจะ
ทรงทททำใหข้อทำวรุธยรุทโธปกรณรของกองทนัพรนัสเซคีย ‘ถถูกยธิง’ ออกจทำกมสือของพวกเขทำและรต วงลงสถูตพรสืน
ดธิน
4 เจห้าจะลห้มลงบนภยเขาแหยู่งอสิสราเอล ทวันงเจห้าและกองทวัพทวันงสสินนของเจห้า และชนชาตสิทวันง
หลายททที่อยยยู่กบวั เจห้า เราจะมอบเจห้าใหห้เปห็นอาหารแกยู่เหยทที่ยวทปกชนสิดและแกยู่สวัตวร์ปยู่าทปยู่ง กลรุตมพนันธมธิตร
ของรนัสเซคียจะลข้มลงบนเทสือกเขทำของอธิสรทำเอล นคีที่บอกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถถึงควทำมพตทำยแพข้อยตทำง
รทำบคทำบของพวกเขทำทคีที่นนันที่ พระเจข้ทำจะทรงเรคียกพวกนกและพวกสนัตวรกธินซทำกศพใหข้มทำรวมตนัวกนัน
เพสืที่อชตวยเกห็บกวทำดซทำกศพเหลตทำนนัรน
บทำงคนคธิดวตทำนคีที่นตทำจะเปห็นศถึกหนถึที่งของศถึกแหตงอทำรมทำเกดโดนทคีที่ใหญตกวตทำ มคีควทำมสอดคลข้อง
กนันและควทำมเหมสือนกนันหลทำยประกทำรระหวตทำงสธิที่งทคีที่ถถูกพรรณนทำตรงนคีรกบนั เหตรุกทำรณรของวธิวรณร
19:17 อยตทำงไรกห็ตทำม มคีขข้อแตกตตทำงทคีที่ชดนั เจนหลทำยประกทำรเชตนกนัน ยกตนัวอยตทำงเชตน ผถูข้นททำของกองทนัพ
เหลตทำนนัรนของศถึกแหตงอทำรมทำเกดโดนคสือ ปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตร ดถูเหมสือนวตทำไมตมกคี ทำรบอกใบข้ถถึงเขทำ

เลยในเอเสเคคียล 38-39 นอกจทำกนคีร คททำพยทำกรณรเหลตทำนนัรนของดทำเนคียลกห็กลตทำวชนัดเจนวตทำปฏธิปนักษรตตอ
พระครธิสตรจะผงทำดขถึรนออกมทำจทำกทธิศตะวนันตกและไมตใชตจทำกรนัสเซคียและทธิศตะวนันออก
นอกจทำกนคีร กทำรรรุกรทำนอธิสรทำเอลซถึที่งถถูกพรรณนทำในเอเสเคคียล 38-39 กห็ประกอบดข้วยรนัสเซคีย
และเหลตทำพนันธมธิตรประมทำณหกชทำตธิ ดถู 38:1-6 ศถึกแหตงอทำรมทำเกดโดนจะเกคีที่ยวขข้องกนับประชทำชทำตธิ
ทนัรงปวง ดถู เศคทำรธิยทำหร 14:2 และวธิวรณร 16:14-16 แมข้กทำรรรุกรทำนของรนัสเซคียถถูกพรรณนทำวตทำเกธิดขถึรน
บนเทสือกเขทำของอธิสรทำเอล ศถึกแหตงอทำรมทำเกดโดนกห็ถถูกพรรณนทำวตทำเกธิดขถึรนตธิดกนับเมกธิดโดซถึที่งเปห็น
หรุบเขทำกวข้ทำงซถึที่งทอดตนัวไปททำงทธิศตะวนันออกและจทำกนนัรนไปททำงทธิศใตข้เขข้ทำไปในจอรรแดนและ
ซทำอรุดธิอทำระเบคีย ไมตมคีกทำรบอกใบข้ถถึงสธิที่งเหลตทำนคีรเลยในเอเสเคคียล 38-39
ขข้อสรรุปจถึงมคีอยถูวต ทำต แมข้มคคี วทำมคลข้ทำยคลถึงกนันหลทำยประกทำรระหวตทำงกทำรรรุกรทำนครนัรงนคีรกบนั ศถึก
แหตงอทำรมทำเกดโดน พวกมนันกห็เปห็นคนละอนันและแตกตตทำงกนัน กทำรรรุกรทำนของรนัสเซคียนตทำจะเกธิดขถึรน
ณ ประมทำณตอนกลทำงของยรุคเจห็ดปคีเมสืที่อเหตรุกทำรณรอสืที่นๆทคีที่สนันที่ สะเทสือนแผตนดธินอธิสรทำเอลกททำลนังเกธิด
ขถึรน
5 องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เจห้าจะลห้มลงบนพดืนนทปยู่ง เพราะเราไดห้ลวัที่นวาจาแลห้ว กอง
กททำลนังของชทำตธิพนนั ธมธิตรรนัสเซคียจะลข้มลงกลทำงแจข้ง ควทำมพตทำยแพข้ของพวกเขทำจะไมตอยถูใต นหรสืออยถูต
ใกลข้นครหนถึงที่ เชตน เยรถูซทำเลห็ม เปห็นตข้น ประเดห็นทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำ เหลตทำชทำตธิพนันธมธิตรรนัสเซคียจะ
ลข้มลงในวนันนนัรน
อสค 39:6-8

เราจะสยู่งเพลสิงมาเหนดือมาโกก และทยู่ามกลางผยห้ททที่อาศวัยอยยยู่อยยู่างไรห้

กวังวลตามเกาะตยู่างๆ และเขาทวันงหลายจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์ กองกททำลนังตธิดอทำวรุธของ
รนัสเซคียและเหลตทำพนันธมธิตรของมนันจะไมตเพคียงถถูกทททำลทำยในอธิสรทำเอลเทตทำนนัรน แตตละแวกบข้ทำนของ
พวกเขทำจะถถูกทททำลทำยโดยไฟดข้วย อทำจเปห็นไดข้วทำต พระเจข้ทำจะทรงเขข้ทำแทรกแซงโดยตรงและสต งไฟ
จทำกสวรรครมทำตตอสถูข้ประชทำชทำตธิมนักกบฏเหลตทำนคีร หรสืออทำจเปห็นไดข้วทำต ไฟทคีวที่ ทำต นคีรเปห็นคททำพถูดเปรคียบเทคียบ
เพสืที่อพรรณนทำถถึงอทำวรุธสงครทำมสมนัยใหมต เชตน ระเบธิด ซถึที่งเปห็นแบบดนัรงเดธิมหรสือระเบธิดนธิวเคลคียรร
ประเทศอธิสรทำเอลปนัจจรุบนันครอบครองอทำวรุธนธิวเคลคียรรตตทำงๆอยตทำงแนตนอนและในเวลทำแหตงวธิกฤตธิ

รรุนแรงนคีรอทำจปลตอยพวกมนันมทำตตอสถูข้แผตนดธินเกธิดของเหลตทำศนัตรถูของพวกเขทำ อยตทำงไรกห็ตทำม บรธิบททคีที่
ใหญตกวตทำกห็กลตทำวชนัดเจนวตทำพระเจข้ทำทรงเปห็นผถูข้นททำกทำรพธิพทำกษทำมทำตตอสถูข้เหลตทำศนัตรถูของอธิสรทำเอล ไมตวทำต
กรณคีใด รนัสเซคียและเหลตทำพนันธมธิตรของมนันจะทนทรุกขรโดยทคีนที่ ครตตทำงๆของพวกเขทำถถูกทททำลทำยทคีที่
บข้ทำน ในกทำรทททำเชตนนนัรน พระเจข้ทำจะทรงสอนพวกเขทำจนเขห็ดหลทำบเพสืที่อทคีที่จะเกรงกลนัวพระองคร พวก
เขทำจะเรธิที่มตระหนนักอยตทำงเขห็ดหลทำบวตทำพระเจข้ทำแหตงอธิสรทำเอลทรงเปห็นองครมหธิทธธิฤทธธิธ
7 และเราจะกระทนาใหห้นามบรสิสปทธสิธิ์ของเราเปห็นททที่รห้จย วักในทยู่ามกลางอสิสราเอลประชาชนของ
เรา เราจะไมยู่ยอมใหห้อสิสราเอลทนาใหห้นามบรสิสปทธสิธิ์ของเรามวัวหมองอทกตยู่อไป และประชาชาตสิจะ
ทราบวยู่า เราคดือพระเยโฮวาหร์ องคร์บรสิสปทธสิธิ์ในอสิสราเอล กทำรทททำลทำยลข้ทำงกทำรรรุกรทำนของรนัสเซคียทคีที่
ตตอสถูข้อธิสรทำเอลโดยพระเจข้ทำจะทททำใหข้อธิสรทำเอลรถูข้ดข้วยวตทำพระเยโฮวทำหรยนังทรงเปห็นพระเจข้ทำของพวกเขทำ
อยถูเต หมสือนเดธิม ฤทธธิธเดชของพระองครและกทำรทรงชตวยอธิสรทำเอลใหข้พข้นยนังปรทำกฏชนัดเจนอยถูเต หมสือน
เดธิม อทำจเปห็นไดข้วทำต พระเจข้ทำจะทรงอนรุญทำตใหข้รนัสเซคีย (และเหลตทำพนันธมธิตร) รรุกรทำนอธิสรทำเอล ณ ตอน
กลทำงของยรุคเจห็ดปคีเพสือที่ ทคีที่จะดถึงควทำมสนใจของอธิสรทำเอล เมสือที่ พระองครทรงเขข้ทำแทรกแซงอยตทำง
ชนัดเจนเพสือที่ พวกเขทำ (เหมสือนทคีพที่ ระองครทรงกระทททำในอคียธิปตรเมสืที่อหลทำยพนันปคีกตอนหนข้ทำนคีร) อธิสรทำเอล
กห็จะตระหนนักวตทำพระเยโฮวทำหรแหตงสมนัยโบรทำณยนังทรงเปห็นพระเจข้ทำของพวกเขทำอยถูเต หมสือนเดธิม เรทำ
ควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต พวกยธิวสต วนใหญต (ทนัรงในประเทศอธิสรทำเอลและในกทำรกระจนัดกระจทำยไปยนังทคีที่
ตตทำงๆ) อยถูฝต ตทำยโลกและไมตถสือบนัญญนัตธิ พวกเขทำอทำจปฏธิบนัตธิตทำมประเพณคีตตทำงๆของชทำตธิยวธิ อยตทำง
หลวมๆ แตตแทบไมตเคทำรพยททำเกรงพระเจข้ทำของอนับรทำฮนัม อธิสอนัคหรสือยทำโคบเลย อยตทำงไรกห็ตทำม กทำร
เขข้ทำแทรกแซงทคีชที่ นัดเจนโดยพระเจข้ทำเพสืที่อตตอสถูข้วธิกฤตธิใหญตนร คีทคีที่เกธิดขถึรนกนับประเทศอธิสรทำเอลจะยกชถู
พระนทำมบรธิสรุทธธิธของพระเจข้ทำทตทำมกลทำงคนอธิสรทำเอลสต วนใหญต นอกจทำกนคีรแลข้ว ประชทำชทำตธิตตทำงๆทคีที่
ไมตนบนั ถสือพระเจข้ทำอยตทำงรนัสเซคียกห็จะไดข้รนับบทเรคียนอนันเจห็บปวดทคีจที่ ะเกรงกลนัวพระเจข้ทำแหตงอธิสรทำเอล
8 องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า ดยเถสิด มาแลห้ว และจะเปห็นอยยู่างนวันน คดือววันนวันน ซนที่งเราไดห้
ลวัที่นวาจาไวห้ กทำรชตวยอธิสรทำเอลโดยพระเจข้ทำซถึที่งถถูกบอกลตวงหนข้ทำไวข้แลข้วจะเกธิดขถึรนและถถูกทททำใหข้สททำเรห็จ
จรธิงในวนันนนัรน มนันอทำจมคีสตวนสททำคนัญในกทำรหนันอธิสรทำเอลกลนับมทำหทำพระเจข้ทำของพวกเขทำและพระ
เมสสธิยทำหรของพระองคร นนันที่ คสือพระเยซถูครธิสตร วนันแหตงกทำรกลนับใจเชสืที่อพระครธิสตรของอธิสรทำเอลถถูก

บอกลตวงหนข้ทำไวข้นทำนแลข้ว เหห็นไดข้ชนัดวตทำกทำรทคีพที่ ระเจข้ทำทรงชตวยอธิสรทำเอลใหข้พนข้ จทำกกทำรรรุกรทำนของ
รนัสเซคียจะเปห็นตนัวเรต งปฏธิกธิรยธิ ทำหนถึที่งซถึที่งชตวยหนันอธิสรทำเอลกลนับมทำหทำพระเจข้ทำของพวกเขทำ
อสค 39:9-10

แลห้วบรรดาคนเหลยู่านวันนททที่อาศวัยอยยใยู่ นบรรดาหวัวเมดืองอสิสราเอลจะ

ออกไป และจะเอาไฟสป มเครดืที่องอาวปธเผาเสทยคดือโลยู่และดวันง ควันธนยและลยกธนย หอกยาวและหอกซวัด
และเขาจะเอาไฟสป มเปห็นเวลาเจห็ดปท ในควนันหลงแหตงควทำมพธินทำศของกทำรรรุกรทำนโดยรนัสเซคีย
บรรดทำผถูข้อยถูอต ทำศนัยแหตงนครตตทำงๆของยธิวทคีที่อยถูใต กลข้สถทำนทคีที่ทททำศถึกเหลตทำนนัรนจะเผทำอทำวรุธสงครทำมเหลตทำ
นนัรนซถึที่งถถูกทททำหลตนไวข้ ทคีที่ถถูกพรรณนทำในขข้อควทำมนคีรคสือ อทำวรุธโบรทำณตตทำงๆ เชตน โลต คนันธนถู และลถูก
ธนถู ฯลฯ สธิที่งเหลตทำนคีรนตทำจะเปห็นคททำพถูดเปรคียบเปรยทคีพที่ รรณนทำถถึงอทำวรุธเหลตทำนนัรนทคีที่เอเสเคคียลครุข้นเคย
อยตทำงไรกห็ตทำม พวกมนันนตทำจะเปห็นอทำวรุธสมนัยใหมตตตทำงๆ เชตน ปสืนไรเฟธิที่ลคทำลธิชนธิคอฟและไมข้บนอทำวรุธ
ของรนัสเซคียสมนัยใหมตอสืที่นๆ ปรธิมทำณของอทำวรุธทคีที่ถถูกทททำหลตนไวข้จะมทำกจนถถึงขนทำดทคีวที่ ทำต ฟสืน (หรสือเชสืรอ
เพลธิง) ทคีที่ไดข้มทำจทำกพวกมนันจะอยถูไต ดข้นทำนเจห็ดปคี
10 เพราะฉะนวันน เขาไมยู่จนาเปห็นจะตห้องเอาฟดืนมาจากทปยู่งนาหรดือตวัดฟดืนมาจากปยู่า เพราะเขา
จะกยู่อไฟดห้วยเครดืที่องอาวปธ และเขาทวันงหลายจะแยยู่งชสิงผยทห้ ทที่แยยู่งชสิงเขา และจะปลห้นผยทห้ ทที่ปลห้นเขา องคร์
พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ ฟสืน (หรสือเชสืรอเพลธิง) สททำรองปรธิมทำณมหทำศทำลขนทำดนนัรนจะมคี
ใหข้จนจะไมตมคีกทำรตนัดไมข้จทำกปตทำทคีที่อยถูใต กลข้เคคียงเลยเปห็นเวลทำเจห็ดปคี นอกจทำกนคีร พวกยธิวทคีที่อทำศนัยอยถูใต กลข้
ภถูมภธิ ทำคนนัรนทคีที่ถถูกรนัสเซคียรรุกรทำนจะปลข้นรธิบขข้ทำวของเหลตทำนนัรนทคีคที่ นรนัสเซคียทททำหลตนไวข้ในควทำมตสืที่น
ตระหนก
อสค 39:11-12

ตยู่อมาในววันนวันน เราจะใหห้โกกมทสปสานอยยใยู่ นอสิสราเอล คดือหปบเขาของ

คนเดสินผยู่านไปมา ซนที่งอยยยู่ทางทสิศตะววันออกของทะเล มวันจะปสิดจมยกของคนเดสินผยู่านไปมา เพราะ
วยู่าโกกและหมยยู่นสิกรทวันงสสินนของทยู่านจะถยกฝวังไวห้ททที่นวัที่น เขาจะเรทยกกวันวยู่า หปบเขาฮาโมนโกก
แมข้ทรงทททำลทำยกองทนัพของเหลตทำชทำตธิพนันธมธิตรรนัสเซคียไปแลข้ว พระเจข้ทำกห็จะทรงจนัดหทำสถทำน
ทคีที่สททำหรนับฝนังศพของพวกเขทำ – หรุบเขทำของคนเดธินผตทำนไปมทำ ทททำเลทคีที่ตรนังของหรุบเขทำนคีรคสือ “อยถูทต ทำงทธิศ
ตะวนันออกของทะเล” มคีแหลตงนทรทำสทำมแหตงในและรอบๆอธิสรทำเอลทคีที่ถถูกเรคียกวตทำทะเลนนัรน: ทะเล

เมดธิเตอรรเรเนคียน, ทะเลกทำลธิลคีและทะเลตทำย ไมตชนัดเจนวตทำนคีที่หมทำยถถึงทะเลไหน เพรทำะวตทำเทสือกเขทำ
ของอธิสรทำเอลถถูกพรรณนทำซทรทำๆวตทำเปห็นพสืรนทคีแที่ หตงกทำรรรุกรทำนของรนัสเซคีย มนันจถึงอทำจเปห็นไดข้วทำต ทคีที่รทำบ
สถูงโกลทำนถถูกหมทำยถถึงซถึงที่ เปห็นทคีที่ๆภถูเขทำเฮอรรโมนและทคีที่รทำบสถูงอสืที่นๆตนัรงอยถูต นอกจทำกนคีร ขข้อ 18 กห็กลตทำว
ถถึงพสืรนทคีที่นร คีวทำต รวมถถึงบทำชทำนดข้วยซถึที่งรวมพสืรนทคีโที่ กลทำนในปนัจจรุบนันเขข้ทำไวข้ดข้วย โกลทำนอยถูทต ทำงทธิศตะวนัน
ออกของทะเลกทำลธิลคีและเคยเปห็นพสืรนทคีที่แหตงเสข้นททำงกทำรคข้ทำสทำยสททำคนัญๆแหตงสมนัยโบรทำณ มคีหรุบเขทำ
เลห็กๆหลทำยแหตงภทำยในเขตแดนของทคีรที่ ทำบสถูงโกลทำนนคีร นคีอที่ ทำจเปห็นทคีที่ๆกองกททำลนังพนันธมธิตรของ
รนัสเซคียถถูกทททำใหข้พทำต ยแพข้และถถูกฝนัง
ศพทหทำรทคีที่นอนตทำยเกลสืที่อนกลทำดบนพสืรนดธินจะปธิดจมถูกของคนเหลตทำนนัรนทคีที่เดธินผตทำนไปมทำ
จรธิงๆและกลธิที่นเหมห็นของคนตทำยจะคละคลรุข้งไปทนัวที่ ทคีที่นนนัที่ เหลตทำทหทำรของรนัสเซคียทคีที่ลข้มตทำยจะถถูกฝนัง
ไวข้พรข้อมกนับเหลตทำพนันธมธิตรของพวกเขทำ ชสืที่อ ฮาโมนโกก มคีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ฝถูงชนของโกก
ในหรุบเขทำแหตงหนถึงที่ ในบรธิเวณทคีรที่ ทำบสถูงโกลทำน เหลตทำทหทำรของรนัสเซคียจะถถูกฝนังไวข้
12 วงศร์วานอสิสราเอลจะฝวังเขาทวันงหลายอยยยู่ถนงเจห็ดเดดือน เพดืที่อจะทนาใหห้แผยู่นดสินนวันนสะอาด
ซทำกศพของกองทนัพพนันธมธิตรของรนัสเซคียจะมคีจททำนวนมทำกเสคียคนอธิสรทำเอลตข้องใชข้เวลทำถถึงเจห็ดเดสือน
เพสืที่อทคีที่จะฝนังศพคนเหลตทำนนัรน มนันจะตข้องใชข้เวลทำนทำนขนทำดนนัรนเลยเพสือที่ ทคีที่จะทททำใหข้แผตนดธินนนัรนสะอทำด
อสค 39:13-14

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า ประชาชนทปกคนแหยู่งแผยู่นดสินจะ

ฝวังเขาทวันงหลาย ในววันนวันนเมดืที่อเราสนาแดงสงยู่าราศทของเรา ประชาชนนวันน จะไดห้รวับเกทยรตสิเพราะการ
ฝวังศพนวันน ประชทำกรของภถูมภธิ ทำคนนัรนทคีที่อยถูใต กลข้กบนั คนรนัสเซคียทคีที่ลข้มตทำยจะมคีสตวนในกทำรฝนังศพคน
เหลตทำนนัรน นอกจทำกนคีร ควทำมเมตตทำของพวกเขทำในกทำรฝนังศพคนเหลตทำนนัรนจะสรข้ทำงชสืที่อเสคียงใหข้แกตพวก
เขทำในเรสืที่องกทำรปฏธิบนัตธิอยตทำงมคีมนรุษยธรรมของพวกเขทำและควทำมเหมทำะสมในกทำรจนัดกทำรกนับศพ
ของเหลตทำศนัตรถูของพวกเขทำ ในกทำรทททำเชตนนนัรน สงตทำรทำศคีจะถถูกถวทำยแดตพระเจข้ทำ
14 เขาทวันงหลายจะตวันงคนใหห้เดสินผยู่านไปมาในแผยู่นดสินเรดืที่อยไป ใหห้ฝวังศพคนเหลยู่านวันน ททที่เหลดือ
อยยบยู่ นพดืนน แผยู่นดสิน เพดืที่อจะทนาแผยู่นดสินใหห้สะอาด เขาจะออกตรวจคห้นเมดืที่อสสินน เจห็ดเดดือนแลห้ว รนัฐบทำล
อธิสรทำเอลจะวตทำจข้ทำงผถูข้คนเพสือที่ ทคีที่จะออกไปทนัวที่ ประชทำชทำตธินร นันทนัรงสธิรน โดยเทคีที่ยวหทำศพของผถูข้ใดกห็ตทำมทคีที่

หลงเหลสืออยถูหต ลนังจทำกกทำรรรุกรทำนของรนัสเซคียนนัรน นคีจที่ ะเกธิดขถึรนหลนังจทำกกทำรฝนังศพนทำนเจห็ดเดสือนแรก
นนัรนสธิรนสรุดลงแลข้ว เหห็นไดข้ชนัดวตทำพวกเขทำจะไดข้รนับควทำมชตวยเหลสือจทำกเหลตทำผถูข้ชตวยตตทำงดข้ทำว (พวกคนทคีที่
ผตทำนไปมทำ)
อสค 39:15-16

เมดืที่อคนเหลยู่านวันนผยู่านไปมาในแผยู่นดสิน ถห้าใครเหห็นกระดยกคนเขห้า เขา

จะเอาเครดืที่องหมายปวักไวห้ขห้างกระดยกนวันน จนกวยู่าคนฝวังจะมาฝวังเขาไวห้ในหปบเขาฮาโมนโกก เมสืที่อคน
งทำนตตทำงดข้ทำวเหลตทำนนัรน (นนันที่ คสือ คนทคีที่ผทำต นไปมทำ) พบกระดถูกชธิรนหนถึที่งซถึที่งยนังไมตถถูกฝนัง ณ ทคีที่ใดกห็ตทำมใน
ประเทศอธิสรทำเอล พวกเขทำกห็จะตนัรงเครสือที่ งหมทำยบอกไวข้ขข้ทำงๆมนันจนกวตทำทคีมฝนังศพของรนัฐบทำลมทำเกห็บ
กระดถูกนนัรนไปและฝนังมนันในหรุบเขทำฮทำโมนโกก ในกทำรทททำเชตนนนัรน คนอธิสรทำเอลจะไดข้รนับชสืที่อเสคียงดคี
ในเรสืที่องควทำมเมตตทำอนันมคีมนรุษยธรรมของพวกเขทำ
16 หวัวเมดืองหนนที่งชดืที่อ ฮาโมนาหร์ กห็อยยยู่ททที่นวัที่นดห้วย เขาจะทนาใหห้แผยู่นดสินสะอาดดวังนทนแหละ ชสืที่อ
ฮาโมนาหศ์ มคีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘หมถูตนธิกร’ (มวลชนมหทำศทำล) สรุสทำนของคนรนัสเซคียทคีที่ตทำยและ
ถถูกฝนังจะประกอบดข้วยมวลชนเหลตทำนนัรน เมสืองเลห็กๆทคีที่อยถูใต กลข้เคคียงจะถถูกเปลคีที่ยนชสืที่อของมนันเปห็นฮทำโม
นทำหร
อสค 39:17-20

เจห้า บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า จง

พยดกวับนกทปกชนสิดและพยดกวับเหลยู่าสวัตวร์ปยู่าทปยู่งวยู่า `จงชปมนปมและมาเถสิด รวมกวันมาจากทปกดห้านมายวัง
การเลทนยงสวักการบยชา ซนที่งเราถวายเพดืที่อเจห้า เปห็นการเลทนยงสวักการบยชาใหญยู่บนภยเขาทวันงหลายแหยู่ง
อสิสราเอล และเจห้าจะรวับประทานเนดืนอและดดืที่มโลหสิต เอเสเคคียลถถูกพระเจข้ทำสนังที่ ใหข้เรคียกฝถูงนกและสนัตวร
กธินซทำกแหตงแผตนดธินนนัรนใหข้มทำกธินซทำกศพหลนังจทำกกทำรทททำลทำยกองทนัพพนันธมธิตรของรนัสเซคียนนัรนแลข้ว
พระเจข้ทำจะทรงจนัดเตรคียม ‘กทำรเลคีรยงสนักกทำรบถูชทำ’ ใหญตใหข้พวกมนันรนับประททำน อคีกครนัรงทคีที่มคคี วทำม
คลข้ทำยคลถึงกนันหลทำยประกทำรกนับศถึกแหตงอทำรมทำเกดโดนและวธิวรณร 19:17 อยตทำงไรกห็ตทำม พวกมนันกห็
เปห็นคนละเหตรุกทำรณรกนนั ดถู ควทำมเหห็นเหลตทำนนัรนสททำหรนับ 39:3-5
18 เจห้าจะรวับประทานเนดืนอของผยห้แกลห้วกลห้า และดดืที่มโลหสิตของเจห้านายแหยู่งพสิภพ ของแกะผยห้
ของลยกแกะ และของแพะกวับของววัวผยห้ ทวันงสสินนนทนเปห็นสวัตวร์อห้วนพทแหยู่งเมดืองบาชาน เหลตทำนกแรข้ง นก

อธินทรคี อคีกทำ หมทำไน หมคีและนกและสนัตวรกธินซทำกชนธิดอสืที่นๆทนัรงปวงจะพทำกนันมทำรรุมทถึรงศพของเหลตทำ
พนันธมธิตรของรนัสเซคียทคีที่ลมข้ ตทำยเหลตทำนคีร จงสนังเกตกทำรเอตยถถึงบทำชทำนซถึที่งชตวยสนนับสนรุนทรรศนะทคีที่วทำต
สถทำนทคีที่ๆมคีคนตทำยเยอะเหลตทำนคีรอยถูใต นบรธิเวณทคีที่รทำบสถูงโกลทำน โกลทำนในปนัจจรุบนนั เปห็นสต วนหนถึงที่ ของ
ภถูมภธิ ทำคสมนัยโบรทำณทคีที่มคีชสืที่อวตทำบทำชทำน
19 และเจห้าจะรวับประทานไขมวันจนเจห้าอสิที่มหนนา และดดืที่มโลหสิตจนเจห้าจะเมา ณ การเลทนยง
สวักการบยชาซนงที่ เราไดห้ถวายเพดืที่อเจห้า บรรดทำสนัตวรกธินซทำกและกธินเนสืรอแหตงภถูมภธิ ทำคนนัรนจะกธินเลคีรยงบน
ศพคนตทำยเหลตทำนนัรนจนกวตทำพวกมนันจะอธิที่ม
20 และเจห้าจะอสิที่มหนนาททที่สนารวับของเราดห้วยเนดืนอมห้าและผยห้ขบวั ขทที่ ทวันงเนดืนอของผยห้แกลห้วกลห้า และ
ของนวักรบทปกชนสิด' องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ บรรดทำสนัตวรกธินซทำกศพจะไมตเพคียง
อธิที่มศพทหทำรเทตทำนนัรน แตตจะอธิที่มศพมข้ทำดข้วย ซถึที่งบตงบอกวตทำอยตทำงนข้อยบทำงสต วนของกลรุตมพนันธมธิตรรนัสเซคีย
นนัรนรรุกรทำนโดยขคีที่มทำข้ ดถู ควทำมเหห็นตตทำงๆสททำหรนับ 38:14-16 เกคีที่ยวกนับพวกมข้ทำในวนันนนัรน
อสค 39:21-22

และเราจะตวันงสงยู่าราศทของเราไวห้ในหมยยู่ประชาชาตสิทวันงหลาย และ

ประชาชาตสิทวันงสสินนจะเหห็นการพสิพากษาลงโทษของเราซนที่งเราไดห้กระทนา และเหห็นมดือของเราซนที่งเรา
วางไวห้บนเขาทวันงหลาย ขข้อควทำมทคีคที่ ตอยๆเผยใหข้เหห็นนคีรกลตทำวชนัดเจนวตทำพระเจข้ทำจะทรงเปห็นผถูข้ทคีที่เขข้ทำ
แทรกแซงโดยตรงเพสืที่อพธิชธิตกทำรรรุกรทำนของรนัสเซคียในอธิสรทำเอล ในกทำรทททำเชตนนนัรน โลกตตทำงชทำตธิจะ
ดถูออกวตทำพระเจข้ทำทรงทททำเชตนนนัรนเพสือที่ ปกปข้องประชทำชนของพระองคร ในกทำรทททำเชตนนนัรน พระเจข้ทำจะ
ทรงไดข้รนับสงตทำรทำศคีทตทำมกลทำงกระทนังที่ บรรดทำประชทำชทำตธิ คททำทคีที่แปลเปห็น ประชาชาตสิทวันงหลาย (โกยหิม)
จนทรุกวนันนคีรเปห็นคททำฮคีบรถูทคีที่หมทำยถถึงคนตตทำงชทำตธิ
22 ตวันงแตยู่ววันนวันนเปห็นตห้นไป วงศร์วานอสิสราเอลจะทราบวยู่า เราคดือพระเยโฮวาหร์พระเจห้าของ
เขาทวันงหลาย บทำงทคีทคีที่สททำคนัญยธิงที่ กวตทำกห็คสือวตทำ อธิสรทำเอลจะมองออกวตทำพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำไดข้ทรงเขข้ทำ
แทรกแซงเพสือที่ พวกเขทำเหมสือนทคีที่พระองครทรงกระทททำในสมนัยโบรทำณ คททำวตทำ “วงศรวทำนอธิสรทำเอล”
บอกเปห็นนนัยมทำกกวตทำแคตประเทศอธิสรทำเอล แตตหมทำยถถึงพวกยธิวทคีที่กระจนัดกระจทำยไปทนัวที่ โลก ชทำวยธิว
ทนัวที่ โลกจะตระหนนักวตทำพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำยนังทรงเปห็นพระเจข้ทำของพวกเขทำเหมสือนเดธิมและไดข้ทรง

เขข้ทำแทรกแซงเพสือที่ อธิสรทำเอลแลข้ว ตนัรงแตตวนนั นนัรนเปห็นตข้นไป – เรสืที่อยไปจนเขข้ทำในยรุคพนันปคี – อธิสรทำเอล
จะทรทำบวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปห็นพระเจข้ทำของพวกเขทำ นคีที่บอกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำกทำรเขข้ทำ
แทรกแซงของพระเจข้ทำเพสืที่อตตอสถูข้กลรุตมพนันธมธิตรของรนัสเซคียเปห็นตนัวเรต งปฏธิกธิรธิยทำสททำคนัญอยตทำงหนถึที่งเพสืที่อ
ทคีที่อธิสรทำเอลจะกลนับมทำสถูตพระเจข้ทำของพวกเขทำและพระครธิสตร แนตทคีเดคียว ทรุกสธิที่งตตทำงรต วมมสือกนันเพสืที่อใหข้
เกธิดผลดคีแกตคนทนัรงหลทำยทคีที่ไดข้รนับกทำรทรงเรคียกตทำมพระประสงครของพระองคร
อสค 39:23-24

และประชาชาตสิทวันงหลายจะทราบวยู่า วงศร์วานอสิสราเอลไดห้ถยกกวาด

ไปเปห็นเชลยเพราะเหตปความชวัที่วชห้าของเขา เพราะเขาไดห้ละเมสิดตยู่อเรา ดวังนวันนเราจนงซยู่อนหนห้าของ
เราเสทยจากเขา และมอบเขาไวห้ในมดือพวกศวัตรย ของเขา เขาจนงลห้มลงดห้วยดาบสสินน ทปกคน ขณะทคีที่
พระเจข้ทำทรงกระทททำกธิจเพสืที่อชตวยอธิสรทำเอลใหข้พข้นในวนันทข้ทำยๆเหลตทำนนัรน แมข้แตตโลกคนตตทำงชทำตธิกจห็ ะ
ตระหนนักวตทำกทำรกระจนัดกระจทำยไปของพวกยธิวเปห็นเพรทำะควทำมบทำปของอธิสรทำเอลทคีที่กระทททำตตอ
พระเจข้ทำของพวกเขทำ ดนังนนัรนพระเจข้ทำจถึงทรงซตอนพระพนักตรรแหตงพระพรเตห็มเปคีที่ยมของพระองครเสคีย
จทำกพวกเขทำเปห็นเวลทำหลทำยศตวรรษ อยตทำงไรกห็ตทำม ในวนันสรุดทข้ทำยเหลตทำนนัรน ควทำมโปรดปรทำนของ
พระองครจะกลนับมทำสถูตเผตทำพนันธรุรยธิวอคีกครนัรงและพระเจข้ทำจะทรงเปห็นพระเจข้ทำของพวกเขทำในควทำมจรธิง
และในกทำรกระทททำ
24 เราไดห้กระทนาตยู่อความโสโครกและการละเมสิดของเขาทวันงหลาย และเราซยู่อนหนห้าของ
เราเสทยจากเขาทวันงหลาย เกรงวตทำจะเกธิดคททำถทำมใดๆ พระเจข้ทำจถึงตรนัสชนัดเจนวตทำ มนันคสือควทำมโสโครก
แหตงควทำมบทำปของพวกเขทำทคีที่ยนัวที่ ยรุพระเจข้ทำใหข้ตคีสอนอธิสรทำเอลตลอดหลทำยศตวรรษทคีที่ผทำต นมทำนคีร
เพรทำะควทำมบทำปอนันโจตงแจข้งของประชทำชนของพระองคร พระเจข้ทำจถึงทรงซตอนพระพนักตรรของ
พระองครเสคียจทำกพวกเขทำ (นนันที่ คสือ พระองครทรงหนันหลนังใหข้พวกเขทำ) แตตทรงนั หมดนนันที่ จะ
เปลคีที่ยนแปลงไปในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวทำหร
อสค 39:25-26

เพราะฉะนวันน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า บวัดนทนเราจะใหห้ยาโค

บกลวับสยสยู่ ภาพเดสิม และจะมทความกรปณาตยู่อวงศร์วานอสิสราเอลทวันงสสินน และเราจะหวงแหนนาม
บรสิสปทธสิธิ์ของเรา มนันจะเปห็นเวลทำไมตนทำนเลยหลนังจทำกกทำรพตทำยแพข้ของกลรุตมพนันธมธิตรรนัสเซคียทคีที่พระเจข้ทำ

จะทรงทททำใหข้อธิสรทำเอลทคีที่กระจนัดกระจทำยไปนนัรนกลนับมทำอยถูใต นแผตนดธินของพวกเขทำ ในวนันนนัรน
พระองครจะทรงมคีควทำมเมตตทำตตอวงศรวทำนอธิสรทำเอลทนงนั้ สหินั้น นคีที่บอกเปห็นนนัยวตทำไมตใชตแคตยดถู ทำหรทคีที่
กระจนัดกระจทำยไปเทตทำนนัรนแตตอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือทคีที่กระจนัดกระจทำยไปดข้วยจะถถูกพทำกลนับมทำอยถูใต น
แผตนดธินของพวกเขทำ ในกทำรทททำเชตนนนัรน พระเจข้ทำจะทรงรข้อนรนเพสืที่อพระนทำมบรธิสรุทธธิธของพระองคร
นนันที่ คสือ โดยกทำรทททำใหข้พระวจนะของพระองครสททำเรห็จ พระเจข้ทำจะทรงสททำแดงพระองครเองวตทำชอบ
ธรรมและบรธิสรุทธธิธ พระองครทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองคร พระองครทรงทททำใหข้พระสนัญญทำตตทำงๆ
ของพระองครสททำเรห็จ พระเจข้ทำไมตทรงกลนับคททำของพระองคร พระองครทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะตคีสอน
อธิสรทำเอลเพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำ พระองครกทห็ รงกระทททำตทำมนนัรน แตตพระองครไดข้ทรงสนัญญทำ
ไวข้นทำนแลข้ววตทำจะพทำพวกเขทำกลนับคสืนสถูตแผตนดธินของพวกเขทำสนักวนันหนถึที่ง พระองครกจห็ ะทรงกระทททำ
ตทำมนนัรน ในกทำรทททำเชตนนนัรน พระเจข้ทำจะทรงรข้อนรนทคีที่จะปกปข้องชสืที่อเสคียงบรธิสรุทธธิธของพระองคร
26 เมดืที่อเขาทวันงหลายมาอาศวัยอยยอยู่ ยยู่างปลอดภวัยในแผยู่นดสิน โดยไมยู่มทผห้ใย ดกระทนาใหห้เขาหวาด
กลวัว เขาทวันงหลายจะทนรวับความอวับอายขายหนห้าของเขา ทวันงการละเมสิดซนที่งเขาทวันงหลายไดห้เคย
ประพฤตสิตยู่อเรา พระสนัญญทำเรสืที่องทคีจที่ ะใหข้ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลทคีที่กระจนัดกระจทำยไปนนัรนกลนับมทำจะ
เปห็นจรธิงหลนงจากทคีนึ่พวกเขทำไดข้แบกรนับควทำมอนับอทำยเพรทำะควทำมบทำปของตนแลข้ว พวกเขทำทททำเชตน
นนัรนมทำตลอดยคีที่สธิบหกศตวรรษแหตงกทำรกระจนัดกระจทำยไปของพวกเขทำ แตตวนนั นนัรนจะมทำแนตเมสืที่อ
อธิสรทำเอลจะอทำศนัยอยถูอต ยตทำงปลอดภนัยในแผตนดธินของพวกเขทำและจะไมตมผคี ถูข้ใดทททำใหข้พวกเขทำกลนัว
เหห็นไดข้ชนัดวตทำวนันนนัรนยนังมทำไมตถถึง
อสค 39:27-29

เมดืที่อเราไดห้นนาเขากลวับมาจากชนชาตสิทวันงหลาย และรวบรวมเขามา

จากแผยู่นดสินศวัตรยของเขา และเมดืที่อเราสนาแดงความบรสิสปทธสิธิ์ของเราทยู่ามกลางเขาทวันงหลายทยู่ามกลาง
สายตาของประชาชาตสิเปห็นอวันมาก วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อพระเจข้ทำจะทรงรวบรวมอธิสรทำเอลทคีที่
กระจนัดกระจทำยไปนนัรนมทำจทำกประชทำชทำตธิตตทำงๆของแผตนดธินโลก กระทนังที่ จทำกประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทคีที่
เปห็นปฏธิปนักษรตตอพวกเขทำ ในวนันนนัรนพระเจข้ทำจะทรงถถูกยกวตทำเปห็นผถูข้บรธิสรุทธธิธ (นนันที่ คสือ ถถูกแยกตนัรงไวข้ตตทำง
หทำกหรสือถถูกทททำใหข้บรธิสรุทธธิธ) ในสทำยตทำของประชทำชนของพระองครเอง ในวนันนนัรนพระเจข้ทำจะทรงถถูก
ถสือวตทำบรธิสรุทธธิธโดยประชทำชทำตธิมทำกมทำยดข้วย พระองครทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองคร พระองครจะ

ทรงชตวยใหข้พนข้ นททำกลนับคสืนมทำและปกปข้องอธิสรทำเอลในแผตนดธินของพวกเขทำ ในศตวรรษทคีที่ยคีที่สธิบซถึที่ง
นททำไปสถูตศตวรรษทคีที่ยคีที่สธิบเอห็ด กทำรสททำเรห็จจรธิงบทำงสต วนของคททำพยทำกรณรนร คีกเห็ ปห็นทคีที่ประจนักษรแกตสทำยตทำ
แลข้ว อธิสรทำเอลบทำงสต วนไดข้ถถูกพทำกลนับคสืนสถูตแผตนดธินของพวกเขทำและไดข้รนับควทำมชตวยเหลสือบทำงสต วน
โดยพระเจข้ทำ แตตกทำรสททำเรห็จจรธิงโดยสมบถูรณรนร นันยนังมทำไมตถถึง
28 แลห้วเขาจะทราบวยู่าเราคดือพระเยโฮวาหร์พระเจห้าของเขา เพราะเราไดห้สยู่งใหห้เขาถยกกวาด
ไปเปห็นเชลยอยยทยู่ ยู่ามกลางบรรดาประชาชาตสิ แลห้วกห็รวบรวมเขาเขห้ามาในแผยู่นดสินของเขาทวันงหลาย
เราจะไมยู่ปลยู่อยใหห้สวักคนหนนที่งในพวกเขาเหลดืออยยทยู่ ยู่ามกลางบรรดาประชาชาตสิอทกเลย วนันนนัรนจะมทำ
แนตเมสือที่ พวกยธิวในปนัจจรุบนนั จะทรทำบวตทำพระเยโฮวทำหรแหตงสมนัยโบรทำณยนังทรงเปห็นพระเจข้ทำของพวก
เขทำอยถูเต หมสือนเดธิม แมข้พวกยธิวสต วนใหญตจนทรุกวนันนคีรไมตไดข้ยถึดถสือคททำสอนเดธิมและ ‘เครต งศทำสนทำ’
อยตทำงแนตนอน วนันนนัรนกห็จะมทำแนตเมสืที่อพวกเขทำจะทรทำบวตทำพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำไดข้ทรงเขข้ทำแทรกแซง
เพสืที่อพวกเขทำและยนังทรงเปห็นพระเจข้ทำของพวกเขทำอยถูเต หมสือนเดธิม นนันที่ จะเรธิที่มตข้นดข้วยควทำมพตทำยแพข้ของ
กลรุตมพนันธมธิตรรนัสเซคียในอธิสรทำเอล จทำกนนัรนกห็เบตงบทำนเตห็มทคีที่เมสือที่ พระเจข้ทำทรงพทำพวกเขทำกลนับคสืนสถูต
แผตนดธินของพวกเขทำโดยสมบถูรณร วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อกทำรกลนับมทำของพวกยธิวสถูตแผตนดธินของพวก
เขทำจะเสรห็จสมบถูรณร จะไมตมผคี ถูข้ใดถถูกทธิรงไวข้ทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิคนตตทำงชทำตธิเหลตทำนนัรนของโลกเลย
29 และเราจะไมยู่ซยู่อนหนห้าของเราไวห้จากเขาทวันงหลายอทกเลย เมดืที่อเราเทวสิญญาณของเรา
เหนดือวงศร์วานอสิสราเอล องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ" วนันนนัรนจะมทำแนต (เมสืที่อพระ
ครธิสตรเสดห็จกลนับมทำ) เมสืที่อพระเจข้ทำจะไมตซตอนพระพนักตรรของพระองครจทำกอธิสรทำเอลอคีกเลย ในวนันนนัรน
พระองครจะทรงเทพระวธิญญทำณของพระองครลงมทำบนพวกเขทำ ดถู โยเอล 2:28 และเศคทำรธิยทำหร
12:10 เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต กทำรเทพระวธิญญทำณของพระเจข้ทำลงมทำบนอธิสรทำเอลนนัรนไมตเกคีที่ยวขข้อง
อะไรเลยกนับวธิธคีปฏธิบนัตธิตตทำงๆของพวกคทำรธิสมทำตธิกหรสือพวกเพห็นเทคอสตร ตรงกนันขข้ทำมนคีหที่ มทำยถถึงกทำร
เตห็มลข้นดข้วยพระพรตตทำงๆบนประชทำชนของพระเจข้ทำ เหมสือนกนับทคีที่ครธิสตจนักรคนตตทำงชทำตธิไดข้ประสบ
กทำรสถธิตอยถูภต ทำยในและกทำรรนับใชข้ตตทำงๆทคีที่เตห็มเปคียที่ มและขยทำยออกของพระวธิญญทำณบรธิสรุทธธิธในชตวง
ยรุคครธิสตจนักร อธิสรทำเอลกห็จะเปห็นเชตนนนัรนดข้วยในวนันแหตงพระเยโฮวทำหรทคีที่จะมทำนนัรน

*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 40: ตนนั้งแตล่ตต้นบททคีนึ่ 40 ไปจนจบหนนงสคือเลล่มนคีนั้ มคีคกาพรรณนาเกคีนึ่ยว
กนบพระวหิหารยปุคพนนปคีและเยรถูซาเลป็มยปุคพนนปคี Matthew Henry เขคียนไวต้วล่าเนคืนั้อหาสล่วนนคีนั้ “ถถูกมอง
วล่าเปป็นหนนนึ่งในเนคืนั้อหาสล่วนทคีนึ่เขต้าใจยากทคีนึ่สปุดในพระคนมภคีรทศ์ นนั้งเลล่มของพระเจต้า เมคืนึ่อเรารถูสต้ นกสหินั้นหวนงทคีนึ่
จะพอใจกนบความยปุล่งยากใดกป็ตามทคีนึ่เราประสบ ใหต้เราถวายสาธปุการแดล่พระเจต้าทคีนึ่ความรอดของเรา
ไมล่ไดต้ขนนั้นอยถูกล่ นบมนน” อยล่างไรกป็ตาม ความเขต้าใจพระคนมภคีรศ์ซนนึ่งถคือทรรศนะกล่อนยปุคพนนปคีและแบล่ง
ตามยปุคสมนยกป็ชล่วยไดต้เยอะในการมองเนคือนั้ หาสล่วนนคีนั้อยล่างชนดเจน
อสค 40:1-2

เมดืที่อปทททที่ยทที่สบสิ หห้าททที่เราไดห้ถยกกวาดไปเปห็นเชลยนวันน ในตห้นปทเมดืที่อววันททที่

สสิบของเดดือน ในปทททที่สบสิ สทที่หลวังจากททที่เขาชนะกรปงนวันน ในววันนวันนททเดทยวพระหวัตถร์ของพระเยโฮวาหร์
มาอยยยู่เหนดือขห้าพเจห้าและทรงนนาขห้าพเจห้ามา วนันแหตงคททำพยทำกรณรนร คีถถูกหมทำยเหตรุวทำต เปห็นยคีที่สธิบหข้ทำปคีหลนัง
จทำกกทำรตกเปห็นเชลย เยโคนธิยทำหรถถูกจนับเปห็นเชลยในประมทำณปคี 597 กตอน ค.ศ. ดนังนนัรนเวลทำนนัรนจถึง
เปห็นประมทำณปคี 572 กตอน ค.ศ. เชตนเดคียวกนัน สธิบสคีที่ปคีหลนังจทำกเยรถูซทำเลห็มลตมสลทำย (586 กตอน ค.ศ.)
จะทททำใหข้วนันทคีที่นร นันอยถูใต นปคี 572 กตอน ค.ศ. ณ เวลทำนนัรน (วนันทคีที่สธิบของปคีใหมต อทำจเปห็นเดสือนนธิสทำน
หรสือเมษทำยน) พระเจข้ทำตรนัสแกตเอเสเคคียล ณ เวลทำทคีที่เจทำะจงนนัรน พระเจข้ทำทรงพทำเอเสเคคียล (แมข้ในนธิมธิต
หนถึที่งกห็ตทำม) ไปยนังแผตนดธินอธิสรทำเอล
2 ในนสิมสิตแหยู่งพระเจห้าพระองคร์ทรงนนาขห้าพเจห้ามาถนงแผยู่นดสินอสิสราเอล และพระองคร์ทรง
วางขห้าพเจห้าไวห้บนภยเขาสย งมาก ซนที่งตรงนวันนทางทสิศใตห้มทสสิที่งกยู่อสรห้างเหมดือนเมดืองหนนที่ง เอเสเคคียลถถูก
พทำตนัวผตทำนททำงนธิมธิตหนถึที่งไปยนังแผตนดธินอธิสรทำเอล ยอดภถูเขทำนนัรนอทำจเปห็นโมรคียทำหรซถึที่งเปห็นสถทำนทคีที่สถูง
ทคีที่สรุดในเยรถูซทำเลห็ม นครเยรถูซทำเลห็มแหตงสมนัยโบรทำณจถึงแผตออกจทำกโมรคียทำหรไปยนังทธิศใตข้
อสค 40:3-4

เมดืที่อพระองคร์ทรงนนาขห้าพเจห้ามา ณ ททที่นวัที่น ดยเถสิด มทชายคนหนนที่ง

ปรากฏการณร์ของเขาคลห้ายทองสวัมฤทธสิธิ์ มทเชดือกปยู่านเสห้นหนนที่งและไมห้ววัดอวันหนนที่งอยยใยู่ นมดือ และทยู่าน
ยดืนอยยยู่ททที่หอประตย หลนังจทำกถถูกพทำตนัวมทำยนังเยรถูซทำเลห็มในนธิมตธิ หนถึที่งแลข้ว พระเจข้ทำกห็ทรงนททำผถูข้พยทำกรณร
ทตทำนนคีรมทำอยถูตต ตอหนข้ทำชายคนหนนนึ่งซถึที่งเหห็นไดข้ชนัดวตทำเปห็นชทำยเหนสือธรรมชทำตธิคนหนถึที่ง นนักอธธิบทำยพระ

คนัมภคีรรสมนัยโบรทำณบทำงทตทำนเชสืที่อวตทำชายคนนคีรหทำใชตใครอสืนที่ นอกจทำกพระเยซถูครธิสตรในรถูปลนักษณรกตอน
เสดห็จมทำรนับสภทำพมนรุษยร – Christophany (ครธิสโตฟทำนคีที่) พระองครทรงถถูกพรรณนทำวตทำมคีรปถู ลนักษณร
ของทองสนัมฤทธธิธ นนันที่ คสือ สรุกใสในสงตทำรทำศคี ชายผถูข้นร คีถสือเชสือกปตทำนเสข้นหนถึงที่ และไมข้วนัดอนันหนถึที่งอยถูใต น
มสือของเขทำ ทคีถที่ ถูกพรรณนทำนคีรคสือเครสือที่ งมสือของเหลตทำนนักสททำรวจทคีที่ดธินสมนัยโบรทำณ เชสือกเสข้นหนถึที่งถถูก
ใชข้เพสืที่อตคีเสข้นรอบทคีที่ดธินและสธิที่งปลถูกสรข้ทำง ไมข้วนัดเทคียบไดข้กบนั ไมข้หลทำขนทำดใหญต – เพสือที่ วนัดควทำมยทำว
4 และชายผยนห้ วันนกลยู่าวแกยู่ขาห้ พเจห้าวยู่า "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงมองดยดห้วยตาเองเถสิด และจง
ฟวังดห้วยหยของเจห้า และจงเอาใจใสยู่กวับสสิงที่ ทวันงสสินนททที่เราจะสนาแดงใหห้แกยู่เจห้า เพราะวยู่าททที่นนาเจห้ามาททที่นทที่กห็
เพดืที่อจะสนาแดงใหห้แกยู่เจห้า สสิงที่ ทวันงสสินนททที่เจห้าเหห็นนวันน จงประกาศแกยู่วงศร์วานอสิสราเอล" ชทำยผถูข้นร นนั ในนธิมตธิ
นนัรนจถึงสนังที่ เอเสเคคียล (นนันที่ คสือ บรุตรแหตงมนรุษยร) ใหข้ตร นังใจฟนังและดถูใหข้ดคีตตอสธิที่งทคีที่กทำท ลนังจะถถูกแสดงใหข้
เหห็น เอเสเคคียลจะตข้องไปบอกตตอแกตวงศรวทำนอธิสรทำเอล (ซถึที่งเปห็นเชลยอยถูใต นบทำบธิโลเนคีย) ถถึงสธิที่งทคีที่ถถูก
เปธิดเผยแกตเขทำทคีที่นนันที่
อสค 40:5-6

และดยเถสิด มทกนาแพงลห้อมอยยยู่รอบบรสิเวณนอกของพระนสิเวศ และใน

มดือของชายผยห้นวันนมทไมห้ววัดยาวหกศอก แตยู่ละศอกยาวเทยู่ากวับศอกคดืบ ดวังนวันน ทยู่านจนงววัดความหนา
ของกนาแพงไดห้หนนที่งไมห้ววัด และความสย งไดห้หนนที่งไมห้ววัด ขนทำดของกกาแพงหนถึที่งกททำลนังจะถถูกสททำรวจ
พระนหิเวศนนัรนจะเปห็นพระวธิหทำรหนถึงที่ ทคีที่ถถูกสรข้ทำงใหมต ดนังทคีที่บรธิบทจะคตอยๆเผยใหข้เหห็น พระวธิหทำรทคีที่ถถูก
สรข้ทำงใหมตนร จคี ะเปห็นพระวธิหทำรยรุคพนันปคี ไมข้วนัดของเขทำถถูกพรรณนทำวตทำยทำวหกศอกคสืบ ศอกหนถึงที่
เทตทำกนับยทำวประมทำณ 1.5 ฟรุตและคสืบหนถึงที่ เทตทำกนับอคีกหกหรสือแปดนธิรว อนันทคีที่จรธิงไมข้วดนั ของเขทำกห็ยทำว
ประมทำณสธิบฟรุต กททำแพงนนัรนถถูกวนัดขนทำดและพบวตทำสถูงประมทำณสธิบฟรุตและกวข้ทำงสธิบฟรุต เหห็นไดข้ชนัด
วตทำนคีที่เปห็นกททำแพงแบตงเขตของพระวธิหทำรยรุคพนันปคี โครงสรข้ทำงของมนันจะมนันที่ คง ใหญตโตและนตทำ
ประทนับใจจรธิงๆ
6 แลห้วทยู่านเขห้าไปตามหอประตยซนที่งหวันหนห้าไปทสิศตะววันออกขนนนไปตามบวันได และววัดธรณท
หอประตยไดห้ลนกหนนที่งไมห้ววัดและอทกธรณทหนนที่งไดห้ลนกหนนที่งไมห้ววัด ชทำยผถูข้นร นนั ทคีที่ถสือไมข้วนัดจถึงมทำยนังประตถู
บทำนหนถึที่งซถึที่งเปธิดไปยนังทธิศตะวนันออก หลนังประตถูบทำนนนัรนคสือ ททำงบนันไดซถึที่งเหห็นไดข้ชนัดวตทำนททำขถึรนไปยนัง

ลทำนชนัรนนอกของบรธิเวณพระวธิหทำร เอเสเคคียล 40:26 เปธิดเผยวตทำมคีขร นันบนันไดเจห็ดขนัรนในททำงบนันไดนนัรน
เหห็นไดข้ชนัดวตทำมคีธรณคีประตถูและททำงประตถูหนถึที่งทนัรงทคีที่สตวนบนสรุดและสต วนลตทำงสรุดของบนันไดนนัรนและ
ควทำมกวข้ทำงของทนัรงคถูตคสือประมทำณสธิบฟรุตตทำมขวทำง
อสค 40:7-10

และหห้องยามยาวหนนที่งไมห้ววัด และกวห้างหนนที่งไมห้ววัด และททที่วยู่าง

ระหวยู่างหห้องยามเหลยู่านวันนยาวหห้าศอก และธรณทหอประตยททที่อยยยู่รมสิ มปขททที่หอประตยตอนปลายชวันน ใน
ไดห้หนนที่งไมห้ววัด ทคีที่อยถูตต ธิดกนันกนับประตถูดข้ทำนตะวนันออกนคีรและบนดข้ทำนในของกททำแพงนนัรนเหห็นไดข้ชนัดวตทำมคี
หข้องหลทำยหข้องซถึที่งจะมคีขนทำดสธิบตทำรทำงฟรุต แตตละหข้องเหลตทำนคีรถถูกแยกออกจทำกกนันโดยหข้ทำศอก (นนันที่
คสือ 7.5 ฟรุต) หข้องเหลตทำนคีรนตทำจะใชข้เปห็นหข้องยทำมสททำหรนับคนเลวคีทคีที่ถถูกมอบหมทำยใหข้เฝข้ทำยทำมทคีที่ประตถู
ตตทำงๆของพระวธิหทำร เหห็นไดข้ชดนั วตทำมคีหข้องหนข้ทำอยถูหต ข้องหนถึที่งพรข้อมกนับโครงสรข้ทำงประตถูซถึที่งมคีขนทำด
ประมทำณสธิบตทำรทำงฟรุตเชตนกนัน
8 แลห้วทยู่านกห็ววัดมปขของหอประตยตอนปลายชวันน ในไดห้หนนที่งไมห้ววัด มรุขหรสือระเบคียงททำงเขข้ทำสถูต
พระวธิหทำรกห็มคีขนทำดประมทำณสธิบตทำรทำงฟรุตเชตนกนัน ขนทำดทคีที่วทำต นคีรอทำจหมทำยถถึงควทำมสถูงของมรุขนนัรน
หรสือระยะททำงทคีที่มนันขยทำยออกไปพข้นโครงสรข้ทำงกททำแพงหลนักไป อยตทำงหลนังนตทำจะใชตมทำกกวตทำและ
หมทำยถถึงขนทำดภทำยในของมนัน
9 และทยู่านกห็ววัดมปขของหอประตยไดห้แปดศอก และเสามปขนวันนสองศอก และมปขของหอ
ประตยอยยยู่ททที่ตอนปลายขห้างใน รทำยละเอคียดดข้ทำนสถทำปนัตยกรรมเพธิมที่ เตธิมของหอประตถูของพระวธิหทำร
ถถูกใสต เพธิที่มเขข้ทำมทำ เหห็นไดข้ชนัดวตทำขนทำดภทำยนอกของมรุข (นนันที่ คสือ ททำงเขข้ทำสต วนบนโคข้ง) จะเทตทำกนับแปด
ศอก (12 ฟรุต) พรข้อมกนับระยะททำงพธิเศษเพรทำะเสทำเหลตทำนนัรนทคีที่อยถูแต ตตละดข้ทำนซถึที่งจะกวข้ทำงสทำมฟรุต
ขนทำดเหลตทำนคีรจถึงจะสะทข้อนขนทำดของททำงเขข้ทำใหญตจทำกดข้ทำนนอกทคีที่มองเขข้ทำไปขข้ทำงใน
10 แตยู่ละดห้านของหอประตยตะววันออกมทหห้องยามอยยสยู่ ามหห้อง หห้องทวันงสามมทขนาดเดทยวกวัน
และเสาททที่อยยยู่ทวันงสองขห้างกห็มทขนาดเดทยวกวัน ในททำงเขข้ทำดข้ทำนทธิศตะวนันออกสถูตพระวธิหทำรจะมคีหข้องเลห็กๆ
เหลตทำนนัรน (หข้องยทำมหรสือสททำนนักงทำนของคนเลวคี) จะมคีสทำมหข้องบนแตตละดข้ทำน (ทธิศเหนสือและทธิศใตข้)

ของททำงเขข้ทำทคีที่ใหญตกวตทำ พวกมนันจะมคีขนทำดเทตทำกนันหมด (หนถึงที่ ไมข้วนัด, ขข้อ 7) แตตละหข้องจะมคีเสทำแบบ
เดคียวกนันบนดข้ทำนขข้ทำงทนัรงสองของททำงเขข้ทำประตถูเหลตทำนนัรน
อสค 40:11-15

แลห้วทยู่านจนงววัดความกวห้างชยู่องเปสิดของทางเขห้าหอประตยไดห้สสิบศอก

และความยาวของหอประตยสบสิ สามศอก รทำยละเอคียดดข้ทำนสถทำปนัตยกรรมเพธิมที่ เตธิมของพระวธิหทำรยรุค
พนันปคีถถูกใหข้ไวข้ ควทำมกวข้ทำง (ซถึที่งรวมถถึงรทำยละเอคียดดข้ทำนสถทำปนัตยกรรมทนัรงสธิรน) ของหอประตถูดข้ทำน
ทธิศตะวนันออกจะเทตทำกนับสธิบศอก (15 ฟรุต) และควทำมกวข้ทำงของหข้องโถงดข้ทำนในของมนัน (ซถึที่งรวมรทำย
ละเอคียดดข้ทำนสถทำปนัตยกรรมทนัรงสธิรนเหมสือนเดธิม) จะเทตทำกนับเกสือบ 20 ฟรุต
12 หนห้าหห้องยามนวันนมทเครดืที่องกวันนดห้านละหนนงที่ ศอก และหห้องยามนวันนยาวดห้านละหกศอก
ระยะหตทำงระหวตทำงหข้องเลห็กเหลตทำนนัรนในททำงเขข้ทำนคีรจะเปห็นประมทำณ 18 นธิรว และพวกมนันจะมคีขนทำด
เดคียวกนันหมด – หกศอกหรสือหนถึที่งไมข้วนัด ดถู ขข้อ 7
13 แลห้วทยู่านกห็ววัดหอประตยจากหลวังคาของหห้องยามหห้องหนนที่งไปยวังหลวังคาของหห้องยามอทก
หห้องหนนที่ง ไดห้กวห้างยทที่สบสิ หห้าศอก จากทางเขห้าหนนที่งไปยวังอทกทางเขห้าหนนที่ง ขนทำดภทำยนอกโดยรวมของ
หอประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกซถึที่งรวมถถึงหข้องเหลตทำนนัรนทคีที่เชสืที่อมตธิดกนันจะถถูกพบวตทำเทตทำกนับประมทำณยคีที่สธิบ
หข้ทำศอกหรสือประมทำณ 37.5 ฟรุต
14 และทยู่านทนาเสาทวันงหลายไดห้หกสสิบศอก และรอบหอประตยมทลานไปถนงเสา ไมตมคีควทำม
เหห็นเปห็นเอกฉนันทรทตทำมกลทำงเหลตทำนนักอธธิบทำยพระคนัมภคีรร ณ จรุดนคีร หกสธิบศอกเทตทำกนับประมทำณ 90 ฟรุต
แทนทคีที่จะพรรณนทำควทำมสถูง ขนทำดทคีวที่ ทำต นคีรนตทำจะหมทำยถถึง เสข้นแนวกทำรวทำงเสทำประดนับตกแตตงโดย
รอบหอประตถูนร นัน (อทำจภทำยนอกและภทำยในดข้วย)
15 ววัดจากขห้างหนห้าหอประตยตรงทางเขห้าไปยวังปลายมปขชวันน ในของหอประตยไดห้หห้าสสิบศอก
ควทำมยทำวโดยรวมของททำงเขข้ทำนคีรของหอประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกตนัรงแตตกทำรประดนับตกแตตงดข้ทำน
สถทำปนัตยกรรมภทำยนอกไปจนถถึงปลทำยอคีกดข้ทำนจะเทตทำกนับหข้ทำสธิบศอกหรสือ 75 ฟรุต

ขนทำดเหลตทำนคีรแมข้แนตชนัดกห็ใหข้ควทำมคธิดแบบครต ทำวๆเกคีที่ยวกนับหอประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกของ
พระวธิหทำรยรุคพนันปคี อยตทำงไรกห็ตทำม สธิที่งทคีที่ปรทำกฏชนัดกห็คสือวตทำ แมข้แตตหอประตถูเหลตทำนนัรนของมนันกห็จะ
โอตโถงและใหญตโต
อสค 40:16

ตามหอประตยนวันนมทหนห้าตยู่างรอบ คยู่อยๆแคบเขห้าไปขห้างในทวันงในเสา

และในหห้องยามและมปขกห็มทหนห้าตยู่างอยยยู่รอบขห้างในเหมดือนกวัน ททที่เสามทตห้นอสินทผลวัม หนข้ทำตตทำงแคบๆ
จะถถูกพบในหข้องเหลตทำนนัรนของหอประตถูนร นัน โดยอทำจเปห็น ‘ชตองยธิงธนถู’ เพสือที่ กทำรตนัรงรนับ แมข้จะไมตมคี
กทำรโจมตคีตตอสถูข้พระวธิหทำรนนัรนอยตทำงแนตนอน พวกมนันกห็จะอยถูทต คีที่นนนัที่ อทำจเพสืที่อกทำรประดนับใหข้สวยงทำม
ดข้ทำนสถทำปนัตยกรรม หนข้ทำตตทำงเสรธิมตตทำงๆจะถถูกใสต ไวข้ใกลข้เสทำรองรนับเหลตทำนนัรนและหลนังคทำโคข้ง บน
เสทำสถทำปนัตยกรรมเหลตทำนนัรนของหอประตถูจะมคีแกะสลนักรถูปตข้นอธินทผลนัมเพสืที่อกทำรตกแตตง
อสค 40:17-19

แลห้วทยู่านนนาขห้าพเจห้าออกมาททที่ลานชวันนนอก และดยเถสิด มทหห้องหลาย

หห้องและมทพดืนนหสินทนาไวห้รอบลาน มทหห้องสามสสิบหห้องหวันหนห้าเขห้าหาพดืนน หสิน จทำกนนัรนชทำยผถูข้นร คีในนธิมธิต
ของเอเสเคคียลกห็พทำเขทำเขข้ทำไปททำงประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกนนัรนเขข้ทำไปในลทำนชนัรนนอกของพระวธิหทำร
รอบลทำนนคีรมคีหข้องสทำมสธิบหข้องงทคีที่เปธิดออกสถูตลทำนนคีร บทำงคนคทำดเดทำวตทำหข้องเหลตทำนคีรจะเปห็นหข้องชรุด
สททำหรนับพวกปรุโรหธิตหรสือคนเลวคีทคีที่เขข้ทำเวร นอกจทำกนคีร ลทำนนนัรนเองจะถถูกปถูพรสืน (แนตนอนวตทำดข้วยหธิน
เนสืรอดคี)
18 และพดืนนหสินนวันน มทอยยยู่ตามดห้านขห้างทางเขห้าหอประตย เทยู่ากวับความยาวของหอประตย นทที่
เปห็นพดืนนหสินตอนลยู่าง หลนังจทำกเขข้ทำไปในลทำนนนัรนผตทำนททำงหนถึที่งในททำงเขข้ทำหอประตถูเหลตทำนนัรนของมนัน
แลข้ว จะมคีพรสืนหธินมทำกกวตทำหนถึที่งระดนับ พสืรนหธินตอนลตทำงอยถูทต รคีที่ ะดนับหอประตถูและจทำกนนัรนจะมคีระดนับทคีที่
สถูงกวตทำ ณ จรุดใดจรุดหนถึงที่ หลนังจทำกนนัรน
19 แลห้วทยู่านกห็ววัดความกวห้างจากหนห้าหอประตยขห้างลยู่างไปยวังหนห้าลานขห้างในดห้านนอกไดห้
หนนที่งรห้อยศอก อยยยู่ทวันงทางตะววันออกและทางเหนดือ จทำกททำงเขข้ทำภทำยในนนัรนของหอประตถูขข้ทำงลตทำง
(นนันที่ คสือ หอประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออก) ไปยนังททำงเขข้ทำลทำนชนัรนใน (นนันที่ คสือ ทคีที่บรธิสรุทธธิธ) จะมคีระยะททำง

เทตทำกนับ 150 ฟรุต (นนันที่ คสือ หนถึที่งรข้อยศอก) ขนทำดของลทำนชนัรนนอก ทธิศเหนสือและทธิศใตข้กจห็ ะเทตทำกนับ
150 ฟรุตเชตนกนัน
อสค 40:20-22

สยู่วนหอประตยแหยู่งลานนอกหวันหนห้าไปทางเหนดือ ทยู่านกห็ววัดความ

ยาวและความกวห้างของมวัน ครทำวนคีรควทำมสนใจถถูกดถึงไปยนังหอประตถูดข้ทำนทธิศเหนสือของสต วน
ประกอบโดยรอบพระวธิหทำรและขนทำดตตทำงๆของมนัน
21 หห้องยามดห้านละสามหห้อง กวับเสาและมปขมทขนาดเดทยวกวับหอประตยแรก ยาวหห้าสสิบศอก
กวห้างยทที่สบสิ หห้าศอก เชตนเดคียวกนับหอประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออก หอประตถูดข้ทำนทธิศเหนสือจะมคีหข้องเลห็กๆ
ภทำยในททำงเขข้ทำประตถูนร นันโดยสทำมหข้องอยถูแต ตตละดข้ทำนของตนัวอทำคทำรนนัรน ขนทำดตตทำงๆของหอประตถูนร คี
จะเทตทำกนันกนับของหอประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออก ดถู ขข้อ 13-15
22 หนห้าตยู่าง มปข ตห้นอสินทผลวัมของหอประตยนทนมทขนาดเดทยวกวับของหอประตยซนที่งหวันหนห้าไป
ทางทสิศตะววันออก และมทบนวั ไดเจห็ดขวันนนนาขนนนไปถนง และมปขนวันนอยยขยู่ ห้างใน รทำยละเอคียดดข้ทำน
สถทำปนัตยกรรมของหอประตถูดข้ทำนทธิศเหนสือจะเหมสือนกนับรทำยละเอคียดของหอประตถูดข้ทำนทธิศตะวนัน
ออกเชตนกนัน
อสค 40:23

ตรงขห้ามกวับประตยซงนที่ อยยยู่ขห้างเหนดือเชยู่นเดทยวกวับประตยททที่อยยยู่ขาห้ ง

ตะววันออก มทประตยเปสิดไปสยยู่ลานชวันนใน และทยู่านกห็ววัดจากประตยหนนที่งไปยวังอทกประตยหนนที่งไดห้หนนที่ง
รห้อยศอก John Gill เขคียนไวข้วทำต “ประตถูดข้ทำนทธิศเหนสือของลทำนชนัรนในจะตรงขข้ทำมพอดคีกบนั ประตถูดข้ทำน
ทธิศเหนสือของลทำนชนัรนนอก เหมสือนกนับทคีที่ประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกของลทำนชนัรนในจะอยถูตต รงขข้ทำมกนับ
ประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกของลทำนชนัรนนอก” ระยะททำงของลทำนกลทำงแจข้งนคีรไปททำงทธิศเหนสือจทำกลทำน
ชนัรนในไปยนังประตถูชรนันนอกจะเทตทำกนับ 150 ฟรุต
อสค 40:24-27

และทยู่านไดห้นนาขห้าพเจห้าตรงไปยวังทสิศใตห้ และดยเถสิด มทหอประตยทาง

ทสิศใตห้หนนที่งหอประตย ทยู่านกห็ววัดเสาและววัดมปข กห็มทขนาดเดทยวกวับททที่อดืที่น รทำยละเอคียดตตทำงๆของลทำน
พระวธิหทำรททำงทธิศใตข้ถถูกนททำเสนอตอนนคีร เหมสือนกนับดข้ทำนทธิศเหนสือและทธิศตะวนันออก จะมคีหอประตถู
หนถึที่งบนสตวนทธิศใตข้ของสตวนประกอบโดยรอบพระวธิหทำร

25 มทหนห้าตยู่างททที่หอประตยและททที่มปขโดยรอบเหมดือนหนห้าตยู่างททที่อดืที่น ยาวหห้าสสิบศอกและกวห้าง
ยทสที่ สิบหห้าศอก นคีที่บอกเปห็นนนัยวตทำรทำยละเอคียดดข้ทำนสถทำปนัตยกรรมของหอประตถูทธิศใตข้นร คีแทบจะเหมสือน
กนันกนับรทำยละเอคียดสททำหรนับหอประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกและทธิศเหนสือ ดถู เอเสเคคียล 40:7, 16, 22
และ 40:13, 15
26 มทบวันไดเจห็ดขวันนนนาขนนน ไปถนง และมปขนวันน อยยยู่ขาห้ งใน มทตห้นอสินทผลวัมอยยทยู่ ทที่เสาดห้านละตห้น
อคีกครนัรงทคีที่รทำยละเอคียดเพธิมที่ เตธิมตตทำงๆของหอประตถูทธิศใตข้ถถูกหมทำยเหตรุไวข้ซถึที่งเหมสือนกนับหอประตถูทรนัง
สองนนัรนซถึงที่ ถถูกพรรณนทำไปแลข้ว ดถู 40:16, 22
27 และมทประตยหนนที่งอยยยู่ทางทสิศใตห้ของลานชวันนใน และทยู่านกห็ววัดจากประตยหนนที่งไปยวังอทก
ประตยหนนที่งตรงไปทางทสิศใตห้ ไดห้หนนที่งรห้อยศอก เนสืที่องจทำกจะมคีประตถูชร นันในอยถูทต ทำงทธิศเหนสือและทธิศ
ตะวนันออก กห็จะมคีประตถูชร นันในททำงทธิศใตข้เชตนกนัน ซถึที่งถถูกแยกโดยลทำนยทำว 150 ฟรุต
อสค 40:28-31

แลห้วทยู่านนนาขห้าพเจห้ามายวังลานชวันนในโดยประตยทสิศใตห้ และทยู่านกห็ววัด

ประตยทสิศใตห้ มทขนาดอยยู่างเดทยวกวับประตยอดืที่นๆ รทำยละเอคียดเพธิมที่ เตธิมเกคีที่ยวกนับดข้ทำนทธิศใตข้ของลทำนชนัรน
ในของพระวธิหทำรยรุคพนันปคีกทำท ลนังจะถถูกใหข้ไวข้
29 หห้องยาม เสา และมปขของหอประตยนทนมทขนาดเดทยวกวับททที่อดืที่น มทหนห้าตยู่างททที่หอประตยและททที่
มปขโดยรอบ ยาวหห้าสสิบศอกและกวห้างยทที่สบสิ หห้าศอก ดข้ทำนทธิศใตข้ของลทำนชนัรนในของพระวธิหทำรจะ
คลข้ทำยคลถึงกนับขนทำดเหลตทำนนัรนทคีที่ถถูกพรรณนทำแลข้วใน 40:13, 15 กททำแพงของลทำนชนัรนในจะมคีหข้องชรุด
หรสือสททำนนักงทำนตตทำงๆ (นนันที่ คสือ หข้องตตทำงๆ) พรข้อมกนับเสทำรองรนับตกแตตงและททำงเขข้ทำทคีที่มคีสตวนโคข้งอยถูต
ขข้ทำงบนข้ตลอดแนวทนัรงสองของมนัน หข้องชรุดแตตละหข้องจะมคีหนข้ทำตตทำงอยตทำงนข้อยหนถึงที่ บทำนในมนัน
ระหวตทำงททำงเขข้ทำทคีมที่ คีสตวนโคข้งอยถูขต ข้ทำงบน ควทำมยทำวของททำงเขข้ทำทคีที่มคีสตวนโคข้งอยถูขต ทำข้ งบนนคีรจะเทตทำกนับ
เจห็ดสธิบหข้ทำฟรุตและกวข้ทำงสทำมสธิบฟรุต
30 มทมปขอยยยู่รอบยาวยทสที่ บสิ หห้าศอก กวห้างหห้าศอก ททำงเขข้ทำทคีที่มคีสตวนโคข้งอยถูขต ทำข้ งบนเหลตทำนคีรจะมคี
ควทำมยทำวเจห็ดสธิบหข้ทำฟรุตและกวข้ทำงเจห็ดฟรุตครถึงที่

31 มปขนวันนหวันหนห้าสยยู่ลานชวันนนอก มทตห้นอสินทผลวัมอยยทยู่ ทที่เสา และบวันไดนทนมทแปดขวันน ททำงเขข้ทำ
สต วนบนโคข้งเหลตทำนคีรทคีที่ถถูกพรรณนทำขข้ทำงบนจะอยถูบต นกททำแพงชนัรนนอกเหลตทำนนัรนของลทำนชนัรนใน เชตน
เดคียวกนับลทำนชนัรนนอก จะมคีรถูปตข้นอธินทผลนัมแกะสลนักไวข้ในงทำนหธินของเสทำรองรนับเหลตทำนนัรน ขณะทคีที่
จะมคีขรนนั บนันไดเจห็ดขนัรนจทำกประตถูชร นันนอกขถึรนเขข้ทำไปในลทำนชนัรนนอก จะมคีขรนันบนันไดแปดขนัรนขถึรนเขข้ทำไป
ในลทำนชนัรนใน
อสค 40:32-34

แลห้วทยู่านกห็พาขห้าพเจห้ามาททที่ลานชวันนในดห้านตะววันออก และทยู่านกห็ววัด

หอประตยขนาดเดทยวกวับหอประตยอนดืที่ ครทำวนคีรควทำมสนใจถถูกหนันไปยนังรทำยละเอคียดดข้ทำน
สถทำปนัตยกรรมตตทำงๆของดข้ทำนตะวนันออกของลทำนชนัรนใน
33 หห้องยาม เสา และมปขของหอประตยนทนมทขนาดเดทยวกวันกวับททที่อดืที่น มทหนห้าตยู่างททที่หอประตย
และททที่มปขโดยรอบ ยาวหห้าสสิบศอกและกวห้างยทที่สบสิ หห้าศอก รทำยละเอคียดดข้ทำนสถทำปนัตยกรรมของดข้ทำน
ทธิศตะวนันออกของลทำนชนัรนในจะเหมสือนกนับรทำยละเอคียดของดข้ทำนทธิศใตข้ ดถู เอเสเคคียล 40:29
34 มปขของดห้านนทนหนวั หนห้าสยยู่ลานชวันนนอก และมทตห้นอสินทผลวัมอยยทยู่ ทที่เสาดห้านละตห้น และบวันได
นทนมทแปดขวันน อคีกครนัรงทคีที่รทำยละเอคียดตตทำงๆของดข้ทำนทธิศตะวนันออกของลทำนชนัรนในจะเหมสือนกนับของ
ดข้ทำนทธิศใตข้ ดถู ควทำมเหห็นตตทำงๆสททำหรนับขข้อ 31
อสค 40:35-37

แลห้วทยู่านกห็นนาขห้าพเจห้ามายวังประตยเหนดือ แลห้วทยู่านกห็ววัดหอประตยนวันน

มทขนาดเดทยวกวับหอประตยอดืที่น รทำยละเอคียดของดข้ทำนทธิศเหนสือของลทำนชนัรนในและหอประตถูของมนัน
บนัดนคีรถถูกนททำเสนอ
36 หห้องยาม เสา และมปขของหอประตยนทนมทขนาดเดทยวกวันกวับททที่อดืที่น มทหนห้าตยู่างโดยรอบ ยาว
หห้าสสิบศอกและกวห้างยทสที่ สิบหห้าศอก รทำยละเอคียดดข้ทำนสถทำปนัตยกรรมของหอประตถูดข้ทำนทธิศเหนสือของ
พสืรนทคีที่ลทำนชนัรนในจะเหมสือนกนับรทำยละเอคียดของดข้ทำนทธิศใตข้และทธิศตะวนันออก ดถู 40:23

37 มปขของดห้านนทนหนวั หนห้าสยยู่ลานชวันนนอก และมทตห้นอสินทผลวัมอยยทยู่ ทที่เสาดห้านละตห้น และบวันได
นทนมทแปดขวันน อคีกครนัรงทคีที่รทำยละเอคียดของดข้ทำนทธิศเหนสือของหอประตถูลทำนชนัรนในจะเหมสือนกนับอคีกสอง
ดข้ทำนทคีที่เหลสือนนัรน ดถู ควทำมเหห็นสททำหรนับ 40:31-34
สนังเกตเหห็นวตทำไมตมกคี ทำรกลตทำวถถึงรทำยละเอคียดของดข้ทำนทธิศตะวนันตกของบรธิเวณรอบพระวธิหทำร
เหห็นไดข้ชนัดวตทำนคีที่เปห็นเพรทำะวตทำดข้ทำนทธิศตะวนันตกเปห็นดข้ทำนหลนังของพระวธิหทำรและเปห็นดข้ทำนตนันหรสือไมต
กห็อยถูใต กลข้กบนั ดข้ทำนหลนังของพสืรนทคีพที่ ระวธิหทำรเมสือที่ หนันหนข้ทำไปททำงทธิศตะวนันตก เหมสือนกนับพลนับพลทำใน
สมนัยโบรทำณ วธิหทำรตตทำงๆของพวกยธิวซถึที่งรวมถถึงพระวธิหทำรยรุคพนันปคีในอนทำคตดข้วยจะหนันหนข้ทำไปททำง
ทธิศตะวนันออกและดข้ทำนทคีที่ดวงอทำทธิตยรขร ถึน
อสค 40:38-39

มทหห้องๆหนนที่งและมททางเขห้าอยยยู่ททที่เสาของหอประตย เปห็นททที่ลห้างเครดืที่อง

เผาบยชา เมสืที่อผถูข้ใดเขข้ทำไปในพระวธิหทำรยรุคพนันปคีจทำกทธิศตะวนันออก ททำงขวทำมสือ (นนันที่ คสือ ทธิศเหนสือ) จะ
เปห็นทคีที่ๆเครสืที่องเผทำบถูชทำตตทำงๆจะถถูกลข้ทำงเพสืที่อเตรคียมกทำรสททำหรนับกทำรถวทำยบถูชทำ
39 และททที่มปมของหอประตยมทโตอ๊ะดห้านละสองโตอ๊ะ บนนทสน นาหรวับฆยู่าเครดืที่องเผาบยชา เครดือที่ ง
บยชาไถยู่บาป และเครดืที่องบยชาไถยู่การละเมสิด ภทำยใตข้พรสืนทคีมที่ รุขของหอประตถูดข้ทำนทธิศเหนสือของลทำนชนัรน
ใน (ททำงขวทำของหอประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออก) จะมคีโตบ๊ะตตทำงๆสททำหรนับกทำรจนัดเตรคียมเครสือที่ งสนัตวบถูชทำ
ตตทำงๆ เหห็นไดข้ชนัดวตทำโตบ๊ะจนัดเตรคียมสองตนัวจะอยถูบต นแตตละดข้ทำนของหอประตถูดข้ทำนทธิศเหนสือ ทคีที่นนันที่
เครสือที่ งเผทำบถูชทำ เครสืที่องบถูชทำไถตบทำปและเครสืที่องบถูชทำไถตกทำรละเมธิดตตทำงๆจะถถูกจนัดเตรคียมสททำหรนับกทำร
ถวทำยบถูชทำ สธิที่งทคีปที่ รทำกฏชนัดเจนกห็คอสื วตทำในชตวงยรุคพนันปคี จะมคีกทำรถวทำยเครสือที่ งสนัตวบถูชทำตตทำงๆของคน
เลวคีอยถูตต ตอไปดนังทคีที่มเคี ขคียนไวข้แลข้วในหนนังสสือเลวคีนธิตธิ กระทนังที่ รทำยละเอคียดเพธิมที่ เตธิมเกคีที่ยวกนับเรสือที่ งนนัรนกห็
ถถูกใหข้ไวข้ในเอเสเคคียล 43:19 อยตทำงไรกห็ตทำม เครสือที่ งสนัตวบถูชทำเหลตทำนนัรนของยรุคพนันปคีกจห็ ะเปห็นเครสือที่ ง
ระลถึกถถึงพระรทำชกธิจทคีที่สททำเรห็จแลข้วของพระครธิสตรบนกทำงเขนนนัรนเมสืที่อนทำนมทำแลข้ว พวกมนันจะไมตมคี
ฤทธธิธอสืที่นใดเลย

อสค 40:40-43

และทางดห้านนอก ทางททที่เขาขนนนไปถนงทางเขห้าหอประตยเหนดือมทโตอ๊ะ

สองโตอ๊ะ อทกดห้านหนนที่งของมปมของหอประตยมทโตอ๊ะสองโตอ๊ะ พอเขข้ทำไปในพสืรนทคีที่ลทำนชนัรนในของพระ
วธิหทำรยรุคพนันปคีแลข้ว จะมคีโตบ๊ะจนัดเตรคียมสองตนัวกตอนบนแตตละฝนัที่งของททำงเขข้ทำนนัรน
41 มทโตอ๊ะอยยยู่ขห้างนทนสโทที่ ตอ๊ะ และมทโตอ๊ะอยยยู่ขห้างนวันนขห้างๆหอประตยสทที่โตอ๊ะ เปห็นแปดโตอ๊ะดห้วยกวัน ซนงที่
เขาใชห้เปห็นททที่ฆยู่าเครดืที่องสวัตวบยชา เหห็นไดข้ชดนั วตทำโตบ๊ะจนัดเตรคียมสคีที่ตนัวอคีกชรุดถถูกพรรณนทำถถึง ซถึที่งทททำใหข้มคี
โตบ๊ะจนัดเตรคียมทนัรงสธิรนแปดตนัว ทคีที่นเคีที่ องเครสือที่ งสนัตวบถูชทำตตทำงๆของพระวธิหทำรยรุคพนันปคีจะถถูกฆตทำ
42 มทโตอ๊ะสทที่โตอ๊ะทนาดห้วยหสินสกวัดสนาหรวับเครดืที่องเผาบยชา ยาวหนนที่งศอกคดืบและกวห้างหนนที่งศอก
คดืบ สย งหนนที่งศอก สนาหรวับวางเครดืที่องมดือซนที่งเขาใชห้ฆยู่าเครดืที่องเผาบยชา และเครดืที่องสวัตวบยชา โตบ๊ะจนัด
เตรคียมเหลตทำนคีรจะทททำดข้วยหธินแขห็งและจะมคีขนทำดประมทำณ 2.25 ตทำรทำงฟรุตและสถูง 18 นธิรว จะมคีเครสือที่ ง
ใชข้ตตทำงๆสททำหรนับกทำรชททำแหละเครสืที่องสนัตวบถูชทำเหลตทำนนัรนดข้วย
43 มทตะขอยาวคดืบหนนที่งตสิดอยยยู่ขาห้ งในโดยรอบ บนโตอ๊ะนทนเขาวางเนดืนอของเครดืที่องบยชา ตะขอ
ตตทำงๆทคีมที่ คีขนทำดใหญตสททำหรนับใชข้แขวนชธิรนเนสืรอเหลตทำนนัรนหรสือสททำหรนับกทำรจนัดกทำรอสืนที่ ๆของเครสือที่ งสนัตว
บถูชทำจะมคีไวข้ใหข้ บนโตบ๊ะเหลตทำนนัรนเองจะมคีชรธินเนสืรอตตทำงๆของเครสือที่ งสนัตวบถูชทำทคีที่จะถวทำย
อสค 40:44-46

ขห้างนอกหอประตยชนวัน ใน ในลานชวันนในมทหห้องสนาหรวับพวกนวักรห้อง

ซนที่งอยยขยู่ ห้างหอประตยเหนดือ หวันหนห้าไปทสิศใตห้ อทกหห้องหนนที่งอยยยู่ขาห้ งหอประตยตะววันออก หวันหนห้าไป
ทสิศเหนดือ ใกลข้หอประตถูดข้ทำนทธิศเหนสือและทธิศตะวนันออกของลทำนชนัรนในและในหข้องเหลตทำนนัรนของ
กททำแพงจะมคีหข้องตตทำงๆสททำหรนับคณะนนักรข้องประจททำพระวธิหทำร หข้องเหลตทำนคีรมไคี วข้สททำหรนับกทำรซข้อมรข้อง
เพลงและกทำรเตรคียมกทำรททำงดนตรคีหรสืออทำจเปห็นหข้องชรุดของพวกนนักรข้องทคีที่เปห็นคนเลวคีตอนเขข้ทำเวร
ทคีที่พระวธิหทำรกห็ไดข้ หข้องชรุดหนถึที่งจะหนันหนข้ทำไปททำงดข้ทำนทธิศใตข้ของลทำนชนัรนในและอคีกชรุดทคีที่เหลสือจะ
หนันหนข้ทำไปททำงทธิศเหนสือ
45 และทยู่านบอกขห้าพเจห้าวยู่า "หห้องนทนซงนที่ หวันหนห้าไปทางทสิศใตห้สนาหรวับปปโรหสิตผยห้ดยแลพระ
นสิเวศ ยธิงที่ กวตทำนนัรน ตลอดแนวของหข้องชรุดดข้ทำนทธิศเหนสือ (ซถึที่งหนันหนข้ทำไปททำงทธิศใตข้) จะมคีหข้องชรุด

ตตทำงๆสททำหรนับพวกปรุโรหธิตทคีจที่ ะมคีหนข้ทำทคีที่ดถูแลรนักษทำกฎและจรุดประสงครทนัวที่ ไปเหลตทำนนัรนของพระวธิหทำร
เอง
46 และหห้องซนที่งหวันหนห้าไปทางเหนดือ สนาหรวับปปโรหสิตผยห้ดยแลแทยู่นบยชา ปปโรหสิตเหลยู่านทนเปห็น
บปตรชายของศาโดกในบรรดาบปตรชายของเลวท ททที่เขห้ามาใกลห้พระเยโฮวาหร์เพดืที่อจะปรนนสิบตวั สิ
พระองคร์" ตลอดแนวกททำแพงดข้ทำนทธิศใตข้ของลทำนชนัรนในจะมคีหข้องชรุดตตทำงๆสททำหรนับปรุโรหธิตเหลตทำนนัรน
ทคีที่จะทททำกทำรถวทำยเครสืที่องสนัตวบถูชทำเหลตทำนนัรนทคีที่แทตนบถูชทำนนัรน สทำยตททำแหนตงปรุโรหธิตของอทำโรนคสือ เหลตทำ
บรุตรชทำยของศทำโดก ผถูข้เปห็นบรุตรชทำยหนัวปคีของอทำโรน แมข้ถถูกแทนทคีที่แลข้วโดยเหลตทำบรุตรชทำยของอธิธทำ
มทำรร ซทำโลมอนกห็ฟนฟถู
สืร ใหข้สทำยนนัรนกลนับมทำยนังเชสืรอสทำยของศทำโดกอคีกครนัรง นตทำสนใจทคีวที่ ทำต ชสืที่อ ศาโดก มคี
ควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ยรุตธิธรรม’ หรสือ ‘ชอบธรรม’ และแตกออกมทำจทำกคททำฮคีบรถูพสืรนๆทคีมที่ คีควทำม
หมทำยวตทำชอบธรรม นนันที่ คสือ เซเดก
อสค 40:47

และทยู่านกห็ววัดลาน ไดห้ยาวหนนงที่ รห้อยศอก และกวห้างหนนที่งรห้อยศอก

เปห็นสทที่เหลทที่ยมจตปรวัส และแทยู่นบยชาอยยยู่ขห้างหนห้าพระนสิเวศ ลทำนทคีวที่ ทำต นคีรอทำจเปห็นลทำนของพวกปรุโรหธิต
ซถึที่งเปห็นทคีๆที่ พวกเขทำจะถวทำยเครสือที่ งสนัตวบถูชทำตตทำงๆ มนันปรทำกฏชนัดเจนเพรทำะมคีกทำรกลตทำววตทำแทตนบถูชทำ
นนัรนอยถูหต นข้ทำทคีที่บรธิสรุทธธิธเอง ลทำนนนัรนจะมคีขนทำดหนถึที่งรข้อยหข้ทำสธิบตทำรทำงฟรุต
อสค 40:48-49

แลห้วทยู่านนนาขห้าพเจห้ามาททที่มปขของพระนสิเวศและววัดเสาของมปขไดห้หห้า

ศอกทวันงสองดห้าน และหอประตยกห็กวห้างดห้านละสามศอก สองขข้อนคีรเรธิที่มตข้นรทำยละเอคียดดข้ทำนขนทำด
จรธิงๆของโครงสรข้ทำงพระวธิหทำรเอง รทำยละเอคียดมทำกมทำยจะตทำมมทำในหลทำยบทถนัดไป เสทำเหลตทำนคีรทคีที่
ถถูกพรรณนทำอทำจเปห็นเสทำรองรนับขนทำดมหถึมทำทคีที่อยถูตต รงททำงเขข้ทำดข้ทำนหนข้ทำของโครงสรข้ทำงพระวธิหทำรเอง
พวกมนันจะมคีเสข้นผตทำศถูนยรกลทำงวนัดไดข้หข้ทำศอก (หรสือหนทำประมทำณเจห็ดฟรุตครถึงที่ ) ประตถูททำงเขข้ทำจรธิงๆ
ของพระวธิหทำรจะมคีประตถูหนถึที่งทคีมที่ คีสองบทำนพนับ โดยแตตละบทำนกวข้ทำงสคีที่ฟรุตครถึงที่ ควทำมกวข้ทำงจรธิงๆของ
ประตถูดข้ทำนหนข้ทำของพระวธิหทำรจถึงจะเทตทำกนับกวข้ทำงเกข้ทำฟรุต
49 มปขนวันนยาวยทสที่ สิบศอกและกวห้างสสิบเอห็ดศอก และทยู่านนนาขห้าพเจห้าทางบวันไดไปถนงททที่นวันน
และมทเสาอยยยู่ขาห้ งเสาทวันงสองขห้าง ตลอดแนวดข้ทำนหนข้ทำของโครงสรข้ทำงพระวธิหทำรหลนักจะมคีมขรุ หนถึที่ง

กวข้ทำงสทำมสธิบฟรุตและลถึกยคีที่สธิบสองฟรุต จะมคีขรนันบนันไดชรุดหนถึที่งดข้วยซถึที่งนททำขถึรนไปสถูตมขรุ นคีร บนยอดขนัรน
บนันไดเหลตทำนคีรหรสือบนมรุขเองจะมคีเสทำมหถึมทำสองตข้นตนัรงอยถูตต ธิดกนับเสทำประตถูของประตถูหนข้ทำเหลตทำนนัรน
ดนังนนัรนเอเสเคคียลผตทำนททำงนธิมธิตของเขทำจถึงถถูกนททำไปยนังประตถูหนข้ทำของพระวธิหทำรยรุคพนันปคี
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 41: ขณะทคีนึ่บทกล่อนหนต้าพถูดถนงหอประตถูและลานเหลล่านนนั้นของ
พระวหิหารยปุคพนนปคี บททคีนึ่ 41 กป็กลล่าวตล่อไปเกคีนึ่ยวกนบรายละเอคียดตล่างๆของโครงสรต้างพระวหิหารเอง
อสค 41:1-2

ภายหลวังทยู่านนนาขห้าพเจห้ามาถนงพระวสิหาร และไดห้ววัดเสา กวห้างดห้าน

ละหกศอก ซนงที่ เทยู่ากวับความกวห้างของพลวับพลา มนัคครุเทศกรทถูตสวรรครผถูข้นร คี (หรสือผถูข้หนถึที่งทคีทที่ รงใหญตยงธิที่
กวตทำ) ของเอเสเคคียลในนธิมธิตของเขทำครทำวนคีรพทำเขทำไปยนังโครงสรข้ทำงพระวธิหทำรหลนักยรุคพนันปคี เสทำเหลตทำ
นนัรนทคีมที่ คีขนทำดหกตทำรทำงศอกเหห็นไดข้ชนัดวตทำแตกตตทำงจทำกเสทำเหลตทำนนัรนทคีที่ถถูกกลตทำวถถึงใน 40:48 เหห็นไดข้
ชนัดวตทำเสทำเหลตทำนคีรรวมเปห็นสตวนหนถึที่งของรทำยละเอคียดดข้ทำนสถทำปนัตยกรรมของโครงสรข้ทำงพระวธิหทำร
หลนักเอง Jamieson, Fausett และ Brown เขคียน ณ จรุดนคีรวทำต “เชตนในกทำรวนัดขนทำดของมรุขชนัรนนอก
เขทำไดข้ชร คีไปยนังวหิหารของซทำโลมอน ดนังนนัรนทคีที่นร คีในตนัวอทำคทำรนนัรนเอง เขทำจถึงชคีรไปยนังพลนบพลาเดธิมนนัรน
ซถึที่งมคีควทำมกวข้ทำงแปดไมข้กระดทำน (แตตละไมข้กระดทำนกวข้ทำงหนถึที่งศอกครถึที่ง) จะทททำใหข้ทร นังหมดเทตทำกนับ
สธิบสองศอกเชตนตรงนคีร บนดข้ทำนในนนัรนมนันจะเปห็นแคตสธิบศอก”
2 และสยู่วนกวห้างของทางเขห้านวันนสสิบศอก และกนาแพงขห้างทางเขห้าดห้านละหห้าศอก และทยู่านกห็
ววัดความยาวของพระวสิหารไดห้สทที่สบสิ ศอก กวห้างยทที่สบสิ ศอก ประตถูเดธิมเหลตทำนนัรนทคีที่ถถูกกลตทำวถถึงใน 40:48
ถถูกพรรณนทำถถึงตรงนคีรอคีกครนัรงโดยบทำนประตถูของแตตละดข้ทำนของประตถูเหลตทำนนัรนกวข้ทำงเจห็ดฟรุตครถึงที่
ประตถูเหลตทำนคีรมคีขนทำดมหถึมทำจรธิงๆ ตรงนคีรเปห็นขนทำดหลนักๆของทคีที่บรธิสรุทธธิธนนัรน ขนทำดสรุดทข้ทำยทคีที่เปห็นสคีที่
สธิบศอกคถูณยคีที่สธิบศอกคสือ ควทำมยทำวของพระวธิหทำรจทำกทธิศตะวนันออกไปยนังทธิศตะวนันตกและควทำม
กวข้ทำงของมนันจทำกทธิศเหนสือไปทธิศใตข้ ทนัรงหมดนคีรเปห็นขนทำดเดคียวกนันกนับของวธิหทำรของซทำโลมอนเลย
อสค 41:3-4

แลห้วทยู่านกห็เขห้าไปขห้างในและววัดเสาของทางเขห้าไดห้สองศอก ทางเขห้า

นวันนหกศอก และสยู่วนกวห้างของทางเขห้านวันนเจห็ดศอก มนัคครุเทศกรสวรรครผถูข้นร คีซถึที่งไปเปห็นเพสือที่ นเอเสเคคียล

ในนธิมตธิ ของเขทำเขข้ทำไปในพระวธิหทำรยรุคพนันปคีกเห็ ดธินตตอเขข้ทำไปในตนัวพระวธิหทำรนนัรนและวนัดขนทำดททำง
เขข้ทำไปในทคีที่บรธิสรุทธธิธทคีที่สรุด จะมคีเสทำประตถูสถทำปนัตยกรรมตตทำงๆทคีวที่ นัดขนทำดไดข้สทำมฟรุตบนแตตละดข้ทำน
(และอทำจขข้ทำงบนดข้วย) ททำงเขข้ทำนคีรจะกวข้ทำงเกข้ทำฟรุต (เหห็นไดข้ชดนั วตทำพรข้อมกนับบทำนประตถูสองบทำนทคีที่มคี
ขนทำดสคีที่ฟตรุ ครถึงที่ บนแตตละดข้ทำน มนันจะตนัรงอยถูสต ถูงประมทำณสธิบฟรุตครถึงที่ )
4 และทยู่านกห็ววัดความยาวของหห้องไดห้ยทที่สบสิ ศอก กวห้างยทที่สบสิ ศอก พห้นพระวสิหารออกไป และ
ทยู่านบอกขห้าพเจห้าวยู่า "นทที่เปห็นททที่บรสิสปทธสิธิ์ททที่สปด" ชตทำงสททำรวจแหตงสวรรครผถูข้นร คีจถึงเรธิที่มวนัดขนทำดเหลตทำนนัรน
ของทคีที่บรธิสรุทธธิธทคีที่สรุด มนันจะทททำใหข้เกธิดรถูปสคีที่เหลคีที่ยมจตรุรนัสโดยแตตละดข้ทำนยทำวสทำมสธิบฟรุต
อสค 41:5-7

แลห้วทยู่านกห็ววัดกนาแพงพระนสิเวศไดห้หนาหกศอก และหห้องระเบทยง

นวันนกวห้างสทศที่ อก อยยรยู่ อบพระนสิเวศทปกดห้าน กททำแพงหลนักของดข้ทำนขข้ทำงเหลตทำนนัรนของโครงสรข้ทำงพระ
วธิหทำรเหห็นไดข้ชดนั วตทำจะหนทำเกข้ทำฟรุต ตลอดแนวกททำแพงดข้ทำนทธิศตะวนันตก ทธิศเหนสือและทธิศใตข้จะมคีหข้อง
ตตทำงๆบนสต วนนอกของโครงสรข้ทำงหลนัก (ททำงเขข้ทำหลนักจะอยถูดต ข้ทำนทธิศตะวนันออก) เหห็นไดข้ชนัดวตทำหข้อง
เหลตทำนคีรจะมคีขนทำดเลห็กเกสือบเหมสือนตถูข้ฝทำผนนังแตตกวข้ทำงแคตหกฟรุต
6 หห้องระเบทยงนวันนเปห็นหห้องสามชวันน ซห้อนกวัน มทชวันนละสามสสิบหห้อง มทหยวักบยู่าอยยรยู่ อบกนาแพง
พระนสิเวศ ใชห้เปห็นททที่หนปนหห้องระเบทยง เพดืที่อไมยู่ใหห้หห้องระเบทยงอาศวัยกนาแพงพระนสิเวศ หข้องระเบคียง
เหลตทำนคีรเหห็นไดข้ชนัดวตทำจะสถูงสทำมชนัรน เหห็นไดข้ชนัดวตทำจะมคีหข้องเลห็กเหลตทำนคีรชร นันละสทำมสธิบหข้อง (รวม
ทนัรงหมดเกข้ทำสธิบหข้อง) อยถูลต ข้อมรอบโครงสรข้ทำงพระวธิหทำรหลนัก เหห็นไดข้ชนัดวตทำจะมคีสตวนคทรทำรองรนับ
ตลอดแนวดข้ทำนนอกของโครงสรข้ทำงพระวธิหทำรหลนักเพสืที่อใชข้เปห็นขสืที่อรองรนับหข้องสต วนนอกเหลตทำนนัรน
อยตทำงไรกห็ตทำม สต วนประกอบดข้ทำนโครงสรข้ทำงเหลตทำนคีรจะไมตถถูกฝนังเขต้าไปในตนัวกททำแพงของโครงสรข้ทำง
พระวธิหทำรเอง แตตตรงนั อยถูบต นสตวนคทรทำภทำยนอกเหลตทำนนัรนซถึที่งถถูกออกแบบมทำสททำหรนับกทำรนนัรน
7 หห้องระเบทยงนวันนยสิที่งสย งขนนนไปกห็ยสิที่งกวห้างออก ตามสยู่วนขยายของหยวักบยู่าจากหห้องหนนที่งซห้อน
อยยบยู่ นอทกหห้องหนนที่งโดยรอบ ททที่ขห้างพระนสิเวศมทบนวั ไดนนาขนนนขห้างบน ดวังนทนแหละผยให้ ดททที่ขนนไปจาก
หห้องตนที่าททที่สปดถนงหห้องบนกห็ตห้องลอดผยู่านหห้องกลาง เหห็นไดข้ชนัดวตทำหข้องสต วนนอกเหลตทำนคีรของพระวธิหทำร

เองจะมคีควทำมกวข้ทำงมทำกขถึรนเรสือที่ ยๆในระดนับชนัรนทคีที่สถูงขถึรนไป เหห็นไดข้ชนัดดข้วยวตทำจะมคีททำงบนันไดเวคียนขถึรน
ขข้ทำงบนจทำกแตตละชนัรนไปยนังชนัรนถนัดไป
อสค 41:8-9

ขห้าพเจห้ายวังเหห็นอทกวยู่า พระนสิเวศนวันนมทยกพดืนน อยยยู่โดยรอบ ฐานของ

หห้องระเบทยงววัดไดห้หนนที่งไมห้ววัดเตห็ม ยาวหกศอก ควทำมสถูงทคีที่วทำต นคีรอทำจหมทำยถถึงหข้องชนัรนนอกเหลตทำนนัรนทคีที่
เชสืที่อมตธิดกนับโครงสรข้ทำงพระวธิหทำรหลนัก ฐทำนเหลตทำนนัรนของมนันจะยทำวหนถึงที่ ไมข้วนัดเตห็มซถึที่งตทำมทคีที่ 40:5
กลตทำวไวข้จะเทตทำกนับประมทำณสธิบฟรุต นคีที่อทำจหมทำยถถึงควทำมกวข้ทำงของหข้องเหลตทำนนัรนทคีที่ยนสืที่ ออกจทำก
โครงสรข้ทำงหลนัก
9 ผนวังดห้านนอกของหห้องระเบทยงหนาหห้าศอก และสยู่วนททที่วยู่างคดือสถานททที่ของหห้องระเบทยงททที่
อยยยู่ขาห้ งในนวันน ควทำมหนทำของกททำแพงสต วนปลทำยของหข้องระเบคียงเหลตทำนคีรเหห็นไดข้ชนัดวตทำจะหนทำเจห็ดฟรุต
ครถึงที่ เหห็นไดข้ชนัดวตทำจะมคีหข้อง ‘ใชข้สอย’ หข้องหนถึที่งสททำหรนับกทำรใชข้งทำนจธิปทำถะตตทำงๆในชรุดหข้องระเบคียง
ใหญตกวตทำเหลตทำนคีร
อสค 41:10-11

ระหวยู่างหห้องระเบทยงแตยู่ละหห้องมทความกวห้างยทที่สบสิ ศอกโดยรอบพระ

นสิเวศทปกดห้าน เหห็นไดข้ชนัดวตทำจะมคีพรสืนทคีวที่ ทำต งสทำมสธิบฟรุตระหวตทำงหข้องระเบคียงเหลตทำนคีรของโครงสรข้ทำง
พระวธิหทำรหลนักกนับสต วนอสืที่นๆทคีที่เหลสือ
11 และประตยของหห้องระเบทยงนวันนเปสิดเขห้าไปในสยู่วนบนยกพดืนนททที่วยู่าง ประตยหนนที่งหวันไปทาง
เหนดือ และอทกประตยหนนที่งหวันไปทางใตห้ ความกวห้างของสยู่วนททที่วยู่างนวันนคดือหห้าศอกโดยรอบ ททำงเขข้ทำ
ตตทำงๆของหข้องระเบคียงเหลตทำนคีรเหห็นไดข้ชนัดวตทำจะอยถูทต ทำงซข้ทำยของแตตละหข้องโดยมองตรงไปททำงพวก
มนันจทำกทธิศเหนสือหรสือทธิศใตข้ตทำมลททำดนับ หข้อง ‘ใชข้สอย’ ทคีที่วทำต นคีรในขข้อ 9 ถถูกหมทำยเหตรุอคีกครนัรง
อสค 41:12-14

ตนกททที่หวันหนห้ามายวังสนามของพระนสิเวศทางดห้านตะววันตกนวันนกวห้าง

เจห็ดสสิบศอก และผนวังของตนกหนาหห้าศอกโดยรอบและยาวเกห้าสสิบศอก สถทำนทคีที่แยกตตทำงหทำกนนัรน
เหห็นไดข้ชนัดวตทำคสือ ทคีที่บรธิสรุทธธิธทคีที่สรุดซถึที่งจะอยถูตต รงตอนปลทำยดข้ทำนทธิศตะวนันตกของโครงสรข้ทำงพระวธิหทำร
ดนังนนัรนขนทำดททำงโครงสรข้ทำงโดยตรงจถึงถถูกหมทำยเหตรุวทำต กวข้ทำง 105 ฟรุตและยทำว 135 ฟรุต กททำแพงของ
โครงสรข้ทำงหลนักจะหนทำเจห็ดฟรุตครถึงที่ ดนังทคีที่หมทำยเหตรุไวข้ใน 41:9

13 แลห้วทยู่านกห็ววัดพระนสิเวศไดห้ยาวหนนงที่ รห้อยศอก สนามและตนกพรห้อมกวับผนวังยาวหนนที่งรห้อย
ศอก ควทำมยทำวโดยรวมของโครงสรข้ทำงพระวธิหทำรหลนักพรข้อมกนับสต วนประกอบตตทำงๆของมนันจะยทำว
เทตทำกนับ 150 ฟรุต
14 ความกวห้างดห้านตะววันออกของดห้านหนห้าของพระนสิเวศทวันงของสนาม ยาวหนนที่งรห้อยศอก
ขนทำดทคีวที่ ทำต นคีรอทำจเปห็นควทำมกวข้ทำงโดยรวมของโครงสรข้ทำงพระวธิหทำรซถึที่งรวมหข้องระเบคียงตตทำงๆและ
สต วนประกอบตตทำงๆของมนันเขข้ทำไวข้ดข้วย มนันจะกวข้ทำงทนัรงหมด 150 ฟรุต
อสค 41:15-17

แลห้วทยู่านกห็ววัดความยาวของตนกซนที่งหวันหนห้าไปสยสยู่ นามซนที่งอยยดยู่ ห้าน

หลวัง พรห้อมทวันงผนวังขห้างๆ ยาวหนนที่งรห้อยศอก หห้องโถงของพระวสิหารนวันนและลานของมปข ไมตมคีควทำม
เหห็นเปห็นเอกฉนันทรเกคีที่ยวกนับขข้อนคีร นนักอธธิบทำยพระคนัมภคีรรบทำงทตทำนคธิดวตทำนคีที่เปห็นเพคียงสรรุปยตอเกคีที่ยวกนับ
ควทำมยทำวโดยรวมของโครงสรข้ทำงพระวธิหทำรหลนักพรข้อมกนับสต วนประกอบตตทำงๆของมนัน ทตทำนอสืที่นๆกห็
คธิดวตทำมนันหมทำยถถึงตถึกเสรธิมหลนังหนถึงที่ ซถึที่งอยถูทต ทำงทธิศตะวนันตกและอยถูขต ทำข้ งหลนังโครงสรข้ทำงพระวธิหทำร
หลนัก นนันที่ ดถูเหมสือนนตทำจะใชตมทำกกวตทำเพรทำะรทำยละเอคียดดนังกลตทำวถถูกใหข้ไวข้ในขข้อกตอนๆเกคีที่ยวกนับขนทำด
ของโครงสรข้ทำงหลนัก พวกนคีรอทำจเปห็นตถึกเสรธิมสททำหรนับกทำรปรนนธิบนัตธิตตทำงๆของพระวธิหทำร
16 ทวันงธรณทประตย หนห้าตยู่างและผนวังรอบทวันงสามชวันนซนงที่ อยยยู่ตรงขห้ามประตย บปไมห้โดยรอบ
ตวันงแตยู่พดืนนถนงหนห้าตยู่าง และหนห้าตยู่างนทนกห็คลปมไวห้ ตถึกเสรธิมนคีรจะสถูงสทำมชนัรนเชตนกนันซถึที่งจะถถูกบรุดข้วยไมข้
(สนสคีดทำรร?) ขถึรนไปจนถถึงหนข้ทำตตทำงเหลตทำนนัรน ยธิงที่ กวตทำนนัรน หนข้ทำตตทำงเหลตทำนคีรจะมคีเครสืที่องปกปธิดบทำงอยตทำง
โดยอทำจเปห็นผข้ทำมตทำนหรสือบทำนเกลห็ด
17 จนถนงททที่อยยยู่เหนดือประตย ถนงแมห้เปห็นหห้องชวันนในและขห้างนอก และบนผนวังโดยรอบททที่หห้อง
ชวันนในและหห้องโถง กห็กระทนาโดยการววัด เหห็นไดข้ชนัดวตทำจะมคีกทำรบรุ (ดข้วยไมข้สนสคีดทำรร?) กระทนังที่ ในตนัว
อทำคทำรพระวธิหทำรหลนักเอง
อสค 41:18-20

พระนสิเวศนวันน มทรยปเครย บและรยปตห้นอสินทผลวัม และรยปตห้นอสินทผลวัม

อยยรยู่ ะหวยู่างเครย บทปกรย ป เครยบทปกตนมทสองหนห้า บนกททำแพงดข้ทำนนอก (และอทำจดข้ทำนในดข้วย) ของ

พระวธิหทำรนนัรนจะมคีรถูปแกะสลนักตกแตตงเปห็นรถูปเครถูบและตข้นอธินทผลนัมโดยแกะสลนักเขข้ทำไปในงทำน
หธินนนัรน จะมคีรถูปตข้นอธินทผลนัมตข้นหนถึงที่ อยถูรต ะหวตทำงเครถูบแตตละรถูป และเครถูบแตตละตนจะมคีสองหนข้ทำ
19 หนห้าของผยชห้ ายตรงตห้นอสินทผลวัมททที่อยยขยู่ ห้างหนนที่ง และหนห้าของสสิงโตหนปยู่มตรงตห้น
อสินทผลวัมททที่อยยยู่อทกขห้างหนนที่ง มทรยปอยยู่างนทนรอบพระนสิเวศทวันงหมด สองหนข้ทำของเครถูบแตตละตนจะหนัน
หนข้ทำไปททำงตข้นอธินทผลนัมนนัรนทคีที่ถถูกแกะสลนักไวข้ขข้ทำงๆมนัน ใบหนข้ทำหนถึงที่ จะเปห็นหนข้ทำของผถูข้ชทำยคนหนถึที่ง
และอคีกหนข้ทำทคีที่เหลสือจะเปห็นหนข้ทำของสธิงโตตนัวหนถึที่ง รถูปแบบนคีรจะมคีอยถูรต อบพระวธิหทำรทนัรงหมด
20 จากพดืนนถนงททที่เหนดือประตย มทรยปเครยบและรย ปตห้นอสินทผลวัมแกะอยยยู่ททที่ผนวังพระวสิหาร งทำน
ตกแตตงเหลตทำนคีรทคีที่เปห็นรถูปเครถูบและตข้นอธินทผลนัมแกะสลนักจะมคีตรนังแตตระดนับพสืรนขถึรนไปจนถถึงเหนสือ
สต วนบนสรุดของประตถูหลนักของพระวธิหทำร
อสค 41:21-22

ฝยู่ายเสาประตยของพระวสิหารนวันน สทที่เหลทที่ยมขห้างหนห้าสถานบรสิสปทธสิธิ์

รย ปรยู่างของตวัวนวันนกห็เหมดือนรย ปรยู่างของอทกตวัวหนนที่ง เหห็นไดข้ชดนั วตทำรถูปทรงของเสทำเหลตทำนนัรนทคีที่
โครงสรข้ทำงพระวธิหทำรหลนักจะเปห็นสคีที่เหลคีที่ยมจตรุรนัสและไมตใชตทรงกลม เชตนเดคียวกนัน โครงสรข้ทำงหลนัก
นนัรนจะมคีมรุมเหลคีที่ยมและไมตใชตมมรุ เอคียง โครงรต ทำงของพระวธิหทำรยรุคพนันปคีจะคลข้ทำยคลถึงกนับโครงรต ทำง
ของพระวธิหทำรตตทำงๆกตอนหนข้ทำนนัรน เพคียงแตตมขคี นทำดใหญตกวตทำเทตทำนนัรน
22 แทยู่นบยชาทนาดห้วยไมห้สยงสามศอกยาวสองศอก ทวันงมปม ความยาว และททที่ผนวังทนาดห้วยไมห้
ทยู่านบอกขห้าพเจห้าวยู่า "นทที่เปห็นโตอ๊ะซนที่งอยยยู่ตยู่อพระพวักตรร์ของพระเยโฮวาหร์ " แทตนบถูชทำทคีที่วทำต นคีรคสือ แทตน
เผทำเครสืที่องหอมอยตทำงไมตตข้องสงสนัย มนันจะสถูงสคีที่ฟรุตครถึงที่ และยทำวสทำมฟรุตทนัรงสคีที่ดข้ทำน มนันทททำดข้วยไมข้เปห็น
หลนัก แมข้วทำต จะปธิดดข้วยทองคททำอยตทำงไมตตข้องสงสนัยเหมสือนพระวธิหทำรหลนังกตอนๆ มนันจะอยถูตต ธิดกนับโตบ๊ะ
ขนมปนังหนข้ทำพระพนักตรร
อสค 41:23-24

พระวสิหารและสถานบรสิสปทธสิธิ์มทประตยคยู่แย หยู่งละคยยู่ ในโครงสรข้ทำงพระ

วธิหทำรหลนัก จะมคีประตถูสองชรุด – ททำงเขข้ทำดข้ทำนหนข้ทำสถูตทคีที่บรธิสรุทธธิธและทคีที่บรธิสรุทธธิธทคีที่สรุดทคีที่อยถูภต ทำยในของ
มนัน

24 ประตยเหลยู่านวันนมทสองบาน คดือบานเหวทที่ยงสองบาน ประตยหนนที่งมทสองบาน และอทกประตย
หนนที่งมทสองบาน ประตถูแตตละอนันเหลตทำนคีรทคีที่ถถูกกลตทำวถถึงในขข้อกตอนๆหนข้ทำจะมคีบทำนเหวคีที่ยงสองบทำนซถึที่ง
เปธิดเขข้ทำไปตรงกลทำงอยตทำงไมตตข้องสงสนัย
อสค 41:25-26

และบนประตยของพระวสิหาร มทเครยบและตห้นอสินทผลวัมแกะไวห้ เชยู่น

เดทยวกวับททที่แกะไวห้บนผนวัง มทพลวับพลาไมห้อยยยู่ททที่หนห้ามปขขห้างนอก เชตนเดคียวกนับบนผนนังเหลตทำนนัรนของ
โครงสรข้ทำงหลนัก รถูปเครถูบและตข้นอธินทผลนัมจะถถูกแกะสลนักไวข้บนบทำนประตถูเหลตทำนนัรนของพระวธิหทำร
เหห็นไดข้ชนัดวตทำในมรุขททำงเขข้ทำนนัรน จะมคีแผตนไมข้ประกบผนนังขนทำดใหญตบนผนนังดข้ทำนขข้ทำงของมนัน
26 มทหนห้าตยู่างและมทตห้นอสินทผลวัมอยยยู่ทวันงสองขห้างททที่บนผนวังดห้านขห้างมปข ทวันงหห้องระเบทยงพระ
นสิเวศและพลวับพลา ในพสืรนทคีที่มขรุ ทนัรงหมดทคีที่สตวนหนข้ทำของโครงสรข้ทำงพระวธิหทำรจะมคีรปถู ตข้นอธินทผลนัม
แกะสลนักเชตนกนันพรข้อมกนับกทำรบรุดข้วยไมข้
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 42: รายละเอคียดเพหิมนึ่ เตหิมเกคีนึ่ยวกนบโครงสรต้างพระวหิหารหลนกมคีตล่อ
ไป ในบทนคีมนั้ คีคกาพรรณนาเกคีนึ่ยวกนบหต้องบางหต้องในสล่วนทหิศเหนคือของลานชนนั้นนอก
อสค 42:1-2

แลห้วทยู่านพาขห้าพเจห้ามาถนงลานชวันนนอก ตรงทสิศเหนดือ และทยู่านนนา

ขห้าพเจห้ามาถนงหห้องซนที่งอยยยู่ตรงขห้ามกวับสนาม และตรงขห้ามกวับตนกทางดห้านทสิศเหนดือ ลทำนชนัรนนอกทคีที่วทำต
นคีรอยถูทต ทำงดข้ทำนทธิศเหนสือของโครงสรข้ทำงพระวธิหทำรหลนัก มนัคครุเทศกรแหตงสวรรครผถูข้นร คีพทำเอเสเคคียลเขข้ทำไป
ในหข้องๆหนถึที่งทคีที่นนันที่ ซถึที่งจะอยถูตต ธิดกนับทคีที่บรธิสรุทธธิธทคีที่สรุดซถึที่งอยถูดต ข้ทำนทธิศเหนสือของพระวธิหทำร
2 ความยาวของตนกททที่อยยยู่หนห้าประตยทางดห้านเหนดือนวันนเปห็นหนนที่งรห้อยศอก และกวห้างหห้าสสิบ
ศอก เหห็นไดข้ชดนั วตทำมคีระยะหตทำง 150 ฟรุตจทำกโครงสรข้ทำงพระวธิหทำรหลนักไปยนังประตถูดข้ทำนทธิศเหนสือ จะ
มคีหข้องตตทำงๆซถึที่งกวข้ทำงเจห็ดสธิบหข้ทำฟรุต
อสค 42:3-4

ตสิดตยู่อกวับสยู่วนยทสที่ บสิ ศอกซนที่งเปห็นสยู่วนของลานชวันน ใน หวันหนห้าเขห้าสยยู่

พดืนนหสินซนงที่ เปห็นสยู่วนของลานขห้างนอก เปห็นระเบทยงซห้อนระเบทยงสามชวันน ตลอดแนวกททำแพงดข้ทำนทธิศ

เหนสือของลทำนชนัรนนอกของพระวธิหทำรและขยทำยตตอเขข้ทำไปขข้ทำงในรวมสทำมสธิบฟรุตจะมคีหข้องพธิเศษ
ตตทำงๆซถึที่งสถูงสทำมชนัรน
4 และขห้างหนห้าหห้องมททางเขห้าขห้างในกวห้างสสิบศอก ยาวหนนที่งศอก บรรดาประตยหห้องเหลยู่านทน
อยยยู่ทางดห้านเหนดือ หนข้ทำหข้องพธิเศษเหลตทำนคีรจะมคีจตรุรนัสหนถึงที่ หรสือททำงเดธินหนถึงที่ กวข้ทำงสธิบหข้ทำฟรุต เหห็นไดข้
ชนัดวตทำขอบถนน (นนันที่ คสือ ททำงเดธิน) จะยกสถูงประมทำณหนถึที่งฟรุตครถึงที่ ไปยนังประตถูเหลตทำนนัรนของหข้องชรุด
เหลตทำนคีร
อสค 42:5-6

หห้องขห้างบนแคบกวยู่า เพราะระเบทยงเหลยู่านทนสยงกวยู่าระเบทยงหห้องชวันน

ลยู่าง และชวันนกลางในตนกนวันน เหห็นไดข้ชนัดวตทำพรข้อมกนับแตตละชนัรนทคีที่สถูงขถึรนไปเรสืที่อยๆของหข้องชรุดเหลตทำนคีร
พวกมนันกห็จะคตอยๆแคบลง
6 เพราะวยู่าเปห็นหห้องสามชวันน และไมยู่มทเสารองเหมดือนเสาททที่ลานขห้างนอก เพราะฉะนวันนหห้อง
ชวันนบนจนงรยู่นเขห้าไปกวยู่าพดืนนมากกวยู่าหห้องชวันน ลยู่างและชวันนกลาง แมข้หข้องชรุดเหลตทำนคีรจะสถูงสทำมชนัรน จะ
ไมตมคีเสทำรองทคีที่ตกแตตงประดนับประดทำเลย อคีกครนัรงทคีที่ชร นันบนๆขถึรนไปจะแคบกวตทำชนัรนทคีที่อยถูตต ทที่ทำกวตทำ
อสค 42:7-8

และมทผนวังขห้างนอกขนานกวับหห้อง ตรงไปยวังลานขห้างนอก ตรงขห้าม

กวับหห้อง ยาวหห้าสสิบศอก เหห็นไดข้ชดนั วตทำจะมคีผนนังอนันหนถึที่ง (อทำจเปห็นขอบททำงนนัรนทคีที่ถถูกเอตยถถึงในขข้อ 4)
ซถึที่งทอดยทำวตลอดแนวควทำมยทำวเจห็ดสธิบหข้ทำฟรุตของหข้องเหลตทำนคีร
8 เพราะวยู่าหห้องททที่ลานขห้างนอกยาวหห้าสสิบศอก และดยเถสิด สยู่วนหห้องเหลยู่านวันนททที่ตรงขห้ามกวับ
พระวสิหารยาวหนนที่งรห้อยศอก จะมคีหข้องชรุดอคีกชรุดหนถึที่งตลอดแนวกททำแพงดข้ทำนทธิศใตข้ของพระวธิหทำร
กททำแพงตลอดแนวหข้องเหลตทำนคีรจถึงยทำวทนัรงสธิรนหนถึงที่ รข้อยศอกซถึที่งเทตทำกนับ 150 ฟรุต
อสค 42:9-10

ใตห้หห้องเหลยู่านวันนมททางเขห้าอยยยู่ดห้านตะววันออก ถห้าเขห้าไปจากลานขห้าง

นอก เหห็นไดข้ชดนั วตทำจะมคีททำงเขข้ทำพธิเศษททำงหนถึที่งสททำหรนับอทำคทำรหข้องชรุดนคีรททำงสต วนปลทำยดข้ทำนทธิศตะวนัน
ออกของมนันจทำกลทำนชนัรนนอก

10 ตรงททที่ผนวังดห้านนอกเรสิที่มตห้น ดห้านตะววันออกกห็เชยู่นเดทยวกวัน ตรงขห้ามกวับสนามและตรง
ขห้ามกวับตนกมทหห้องหลายหห้อง จะมคีหข้องชรุดพธิเศษอคีกตลอดแนวสต วนตตทำงๆของกททำแพงดข้ทำนทธิศตะวนัน
ออกของบรธิเวณรอบพระวธิหทำร
อสค 42:11-12

ทางเดสินอยยยู่หนห้าหห้องคลห้ายกวับหห้องทางทสิศเหนดือ ยาวและกวห้าง

ขนาดเดทยวกวัน มททางออก แผนผวังและประตยอยยู่างเดทยวกวัน กทำรออกแบบและหนข้ทำทคีที่ของหข้องชรุด
เหลตทำนคีรทคีที่อยถูตต ลอดแนวกททำแพงดข้ทำนทธิศตะวนันออกแทบจะเหมสือนกนันกนับของหข้องชรุดเหลตทำนนัรนทคีที่อยถูต
ตลอดแนวกททำแพงดข้ทำนทธิศเหนสือ
12 ขห้างลยู่างหห้องทสิศใตห้มททางเขห้าอยยยู่ดห้านตะววันออกททที่ททที่เขห้ามาตามทางเดสิน ตรงขห้ามมทผนวัง
แบยู่ง เชตนเดคียวกนัน จะมคีหข้องชรุดอยถูชต รุดหนถึที่งตลอดแนวกททำแพงดข้ทำนทธิศใตข้ของลทำนชนัรนนอกของ
บรธิเวณรอบพระวธิหทำรเหมสือนกนับหข้องชรุดเหลตทำนนัรนทคีที่อยถูดต ข้ทำนทธิศเหนสือซถึที่งถถูกพรรณนทำแลข้วขข้ทำงบน
อสค 42:13-14

แลห้วทยู่านกลยู่าวแกยู่ขห้าพเจห้าวยู่า "หห้องดห้านเหนดือและหห้องดห้านใตห้ตรง

ขห้ามสนามเปห็นหห้องบรสิสปทธสิธิ์ ททที่ปปโรหสิตผยห้เขห้าใกลห้พระเยโฮวาหร์จะรวับประทานของถวายอวันบรสิสป ทธสิธิ์
ททที่สปด เขาจะวางของถวายอวันบรสิสปทธสิธิ์ททที่สปดนวันนไวห้ททที่นวัที่น และธวัญญบยชา เครดืที่องบยชาไถยู่บาป เครดืที่อง
บยชาไถยู่การละเมสิดเพราะวยู่าททที่นวัที่นบรสิสปทธสิธิ์ หข้องหรสือหข้องชรุดเหลตทำนคีรจะถถูกสงวนไวข้สททำหรนับพวก
ปรุโรหธิตของพระวธิหทำร ทคีนที่ นันที่ พวกปรุโรหธิตจะไดข้รบนั อนรุญทำตใหข้นนังที่ ลงและรนับประททำนสต วนของตนทคีที่
ไดข้จทำกเครสืที่องสนัตวบถูชทำเหลตทำนนัรนและวทำงของบรธิสรุทธธิธตตทำงๆของตนลงซถึงที่ เกคีที่ยวขข้องกนับกทำรปรนนธิบนัตธิ
ของพวกเขทำทคีพที่ ระวธิหทำร อคีกครนัรงทคีที่ของถวทำยของพวกเลวคีในพระวธิหทำรยรุคพนันปคีถถูกบอกเปห็นนนัย
อยตทำงชนัดเจน พวกมนันจะเปห็นเครสือที่ งระลถึกถถึงพระรทำชกธิจทคีที่สททำเรห็จแลข้วของพระครธิสตรบนกทำงเขนนนัรน
14 เมดืที่อปปโรหสิตเขห้าไปในททที่บรสิสปทธสิธิ์ เขาจะไมยู่ออกไปจากททที่บรสิสปทธสิธิ์เขห้าสยยู่ลานขห้างนอก แตยู่จะ
ปลดเครดืที่องแตยู่งกายททที่เขาสวมปฏสิบวัตสิหนห้าททที่วางไวห้ททที่นวัที่นเพราะสสิที่งเหลยู่านทนบรสิสป ทธสิธิ์ เขาจะตห้องสวม
เครดืที่องแตยู่งกายอดืที่นกยู่อนททที่เขาจะเขห้าไปสยยู่สยู่วนททที่มทไวห้สนาหรวับประชาชน" เมสืที่อปรุโรหธิตคนหนถึที่งเขข้ทำไป
ปฏธิบนัตธิหนข้ทำทคีที่ทพคีที่ ระวธิหทำร เขทำจะไมตไดข้รนับอนรุญทำตใหข้ออกไป แมข้แตตเขข้ทำไปในลทำนชนัรนนอก อยตทำงไร
กห็ตทำม ในหข้องชรุดเหลตทำนนัรนทคีที่ถถูกพรรณนทำขข้ทำงบน พวกเขทำจะมคีสถทำนทคีที่แหตงหนถึที่งเพสือที่ เปลคีที่ยนเสสืรอผข้ทำ

ของตนและเพสืที่อพนักผตอนดข้วย พระเจข้ทำจะทรงจนัดเตรคียมไวข้สททำหรนับพวกปรุโรหธิตของพระองครทคีที่พระ
วธิหทำรนนัรนในกทำรจนัดหทำสถทำนทคีที่ตตทำงๆแกตพวกเขทำเพสืที่อรนับประททำนอทำหทำร พนักผตอนและเปลคีที่ยนเสสืรอผข้ทำ
ของพวกเขทำ
อสค 42:15-20

เมดืที่อทยู่านไดห้ววัดขห้างในบรสิเวณพระนสิเวศเสรห็จแลห้ว ทยู่านกห็นนาขห้าพเจห้า

ออกมาทางประตยซนที่งหวันหนห้าไปทางทสิศตะววันออก และววัดบรสิเวณพระนสิเวศโดยรอบ หลนังจทำก
เสรห็จสธิรนกทำรวนัดขนทำดโครงสรข้ทำงพสืรนฐทำนเหลตทำนนัรนของบรธิเวณรอบพระวธิหทำรแลข้ว ชตทำงสททำรวจทถูต
สวรรครผถูข้นร คีกพห็ ทำเอเสเคคียลไปยนังหอประตถูดข้ทำนหนข้ทำของพระวธิหทำรอคีกครนัรงซถึที่งหนันหนข้ทำไปททำงทธิศ
ตะวนันออก ทคีที่นนนัที่ บรธิเวณหอประตถูถถูกวนัดขนทำดอคีกครนัรงเหมสือนใน 40:6
16 ทยู่านววัดดห้านตะววันออกดห้วยไมห้ววัดไดห้หห้ารห้อยศอกตามไมห้ววัดโดยรอบ หข้ทำรข้อยไมข้วดนั
เทตทำกนับประมทำณหข้ทำรข้อยฟรุต สธิที่งทคีที่กทำท ลนังถถูกวนัดขนทำดอยตทำงชนัดเจนนนัรนคสือ ควทำมยทำวของดข้ทำนทธิศตะวนัน
ออกของกททำแพงชนัรนนอกของบรธิเวณรอบพระวธิหทำร
17 แลห้วทยู่านกห็หวันมาววัดทางดห้านเหนดือไดห้หห้ารห้อยศอกตามไมห้ววัดโดยรอบ ดข้ทำนทธิศเหนสือของ
บรธิเวณรอบพระวธิหทำรจะวนัดไดข้เทตทำกนับประมทำณหข้ทำพนันฟรุต
18 แลห้วทยู่านกห็หวันมาววัดดห้านใตห้ไดห้หห้ารห้อยศอกตามไมห้ววัด ดข้ทำนทธิศใตข้ของมนันจะวนัดไดข้ยทำว
เทตทำกนับหข้ทำพนันฟรุตเชตนกนัน
19 แลห้วทยู่านกห็หวันมาดห้านตะววันตกแลห้วววัดไดห้หห้ารห้อยศอกตามไมห้ววัด ในลนักษณะเดคียวกนัน
ดข้ทำนทธิศตะวนันตกของบรธิเวณรอบพระวธิหทำรยรุคพนันปคีจะวนัดไดข้ยทำวประมทำณหข้ทำพนันฟรุต
20 ทยู่านววัดทวันงสทที่ดห้าน มทกนาแพงลห้อมรอบยาวหห้ารห้อยศอก กวห้างหห้ารห้อยศอก เปห็นททที่แบยู่ง
ระหวยู่างสถานบรสิสปทธสิธิ์กวับสถานททที่สามวัญ กลตทำวโดยสรรุป กททำแพงชนัรนนอกของบรธิเวณรอบพระวธิหทำร
ยรุคพนันปคีจะเทตทำกนับเกสือบหนถึที่งไมลรทรนังสคีที่ดข้ทำน มนันจะแยกขอบเขตของสธิที่งบรธิสรุทธธิธออกจทำกสต วน
ประกอบตตทำงๆทคีที่สทำมนัญและมลทธินซถึที่งอยถูชต ดธิ ตธิดกนับทคีที่นนันที่ แนตทคีเดคียว จนทรุกวนันนคีรกทำรแยกออกจทำก
กนันระหวตทำงสธิที่งบรธิสรุทธธิธและสธิที่งมลทธินยนังถถูกเรคียกรข้องใหข้กระทททำอยถูต

*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 43: บททคีนึ่ 43 มองเพหินึ่มเตหิมเขต้าไปในอาณาจนกรยปุคพนนปคีพรต้อมกนบ
นหิมตหิ หนนนึ่งเกคีนึ่ยวกนบการกลนบมาของสงล่าราศคีของพระเจต้ามาสถูล่พระวหิหารยปุคพนนปคีในขต้อ 1-6 พระทคีนึ่นนนึ่ง
ของพระเจต้าในพระวหิหารนนนั้นถถูกพรรณนาถนงในขต้อ 7-12 แทล่นของเครคืนึ่องสนตวบถูชาในพระวหิหารยปุค
พนนปคีถกถู พรรณนาในขต้อ 13-18 สปุดทต้ายของถวายเหลล่านนนั้นของพระวหิหารถถูกพรรณนาในขต้อ 19-27
อสค 43:1-3

ภายหลวังทยู่านนนาขห้าพเจห้ามายวังประตย คดือประตยททที่หวันหนห้าไปทสิศ

ตะววันออก หลนังจทำกสททำรวจและวนัดขนทำดเหลตทำนนัรนของพระวธิหทำรยรุคพนันปคีแลข้ว ชตทำงสททำรวจแหตง
สวรรครทตทำนนคีรกพห็ ทำเอเสเคคียลเขข้ทำไปยนังหอประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกของพระวธิหทำร (ซถึที่งหนันหนข้ทำไป
ททำงทคีที่ๆเคยเปห็นภถูเขทำมะกอกเทศ)
2 และ ดยเถสิด สงยู่าราศทของพระเจห้าแหยู่งอสิสราเอลมาจากทสิศตะววันออก และพระสป รเสทยง
ของพระองคร์กห็เหมดือนเสทยงนนนามากหลาย และพสิภพกห็รยู่งป โรจนร์ดห้วยสงยู่าราศทของพระองคร์ ขณะเอเส
เคคียลเฝข้ทำดถูอยถูนต ร นนั สงตทำรทำศคีของพระเจข้ทำแหตงอธิสรทำเอลกห็ออกมทำจทำกทธิศตะวนันออกมทำยนังพระวธิหทำรยรุค
พนันปคี คททำทคีที่แปลเปห็น สงยู่าราศท (คาโบด) หมทำยถถึงสงตทำรทำศคีหรสือเปคียที่ มดข้วยสงตทำรทำศคี แมข้ปกตธิแลข้วถถูก
เรคียกวตทำสงตทำรทำศคีเชคหินาหศ์ คททำวตทำ เชคหินาหศ์ กห็ไมตปรทำกฏทคีที่ใดเลยในพระคนัมภคีรร
ถถึงกระนนัรน สงตทำรทำศคีของพระเจข้ทำกห็จะเตห็มพระวธิหทำรของพระองครอคีกครนัรง นอกจทำกนคีร ในกทำร
เสดห็จกลนับมทำยนังพระวธิหทำรของพระองครเชตนนนัรน พระเจข้ทำกห็จะตรนัส อยตทำงไรกห็ตทำม พระสรุรเสคียงของ
พระองครกถห็ ถูกพรรณนทำวตทำเปห็นเหมสือน “เสคียงนทรทำมทำกหลทำย” เสคียงนทรทำตกใหญตโตกห็นตทำกลนัวจรธิงๆ เชตน
เดคียวกนัน เสคียงคททำรทำมของคลสืที่นซนัดฝนัที่งบนชทำยหทำดเมสืที่อพทำยรุขบนั คลสืที่นแหตงทะเลเขข้ทำหทำชทำยฝนัที่งกห็ดนังสนนันที่
มคีพลนังและสทำมทำรถไดข้ยธินจทำกระยะไกล
ประเดห็นใหญตกวตทำกห็คสือวตทำ พระสรุรเสคียงของพระเจข้ทำนนัรนทรงพลนังและทททำใหข้เกธิดควทำมครนัที่น
ครข้ทำม ดถู เอเสเคคียล 1:24, ดทำเนคียล 10:6, วธิวรณร 1:15 และ 14:2 เชตนกนัน เมสือที่ พระเจข้ทำผถูข้ทรงมหธิทธธิ
ฤทธธิธเสดห็จเขข้ทำมทำประทนับในพระวธิหทำรยรุคพนันปคี แผตนดธินโลกกห็กลทำยเปห็นแหลตงทคีที่มทำหนถึที่งแหตงแสง
สวตทำง ตลอดหลทำยยรุคสมนัย ดวงอทำทธิตยร ดวงจนันทรรและดวงดทำวตตทำงๆไดข้ใหข้แสงสวตทำงแกตแผตนดธิน

โลก ในวนันนนัรนพระเจข้ทำเองจะประททำนควทำมสวตทำงแกตแผตนดธินโลกเชตนกนันและสงตทำรทำศคีแหตงควทำม
สวตทำงนนัรนจะสต องออกไปในอวกทำศเลยเหมสือนกนับทคีที่ดวงอทำทธิตยรและดวงดทำวตตทำงๆสต องแสงในควทำม
มสืด ควทำมคธิดนคีรสอดคลข้องกนับของวธิวรณร 21:23 (แมข้ไมตอยถูใต นบรธิบทเดคียวกนันกห็ตทำม)
ตลอดหลทำยศตวรรษนนับตนัรงแตตสมนัยพระครธิสตรเปห็นตข้นมทำ พวกมรุสลธิมไดข้ควบครุมกรรุง
เยรถูซทำเลห็มเกตทำและภถูเขทำพระวธิหทำรซถึงที่ อยถูทต คีที่นนนัที่ เพรทำะทรทำบถถึงคททำพยทำกรณรของเอเสเคคียลตรงนคีร พวก
เขทำจถึงกตอกททำแพงอธิฐกนัรนหอประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกของกรรุงเกตทำนนัรน (แมข้โครงสรข้ทำงนนัรนถถูกสรข้ทำงขถึรน
ในยรุคกลทำงโดยพวกครถูเสดกห็ตทำม) อยตทำงไรกห็ตทำม เมสือที่ สงตทำรทำศคีของพระเจข้ทำและพระเมสสธิยทำหรกลนับ
มทำสถูตพระวธิหทำรนนัรนจทำกทธิศตะวนันออก มนันกห็จะไมตกลนับมทำสถูตโครงสรข้ทำงเกตทำสมนัยยรุคกลทำงนนัรนของกรรุง
เยรถูซทำเลห็มเกตทำ
ตรงกนันขข้ทำม สธิที่งทคีที่ปรทำกฏตรงนคีรกคห็ สือ เยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคีทจคีที่ ะมทำนนัรนและพระวธิหทำรยรุคพนันปคีทคีที่
จะถถูกสรข้ทำงบนทคีที่ตรนังของกรรุงเยรถูซทำเลห็มเกตทำ หลทำยสต วนหรสือทนัรงหมดของเยรถูซทำเลห็มปนัจจรุบนันจะถถูก
ทททำลทำยในชตวงวนันทข้ทำยๆของยรุคเจห็ดปคีอยถูดต คี ดถู วธิวรณร 16:18-19 ไมตวทำต กรณคีใด แมข้หทำกกทำรตตอตข้ทำนของ
อธิสลทำมยนังเหลสืออยถูต (ซถึที่งมนันจะไมตเหลสืออยถู)ต มนันกห็ไมตมคีททำงหยรุดยนัรงสงตทำรทำศคีของพระเจข้ทำองครแทข้จรธิงไดข้
3 และนสิมสิตททที่ขห้าพเจห้าเหห็นนวันนกห็เหมดือนกวับนสิมสิตซนที่งขห้าพเจห้าเหห็นเมดืที่อพระองคร์เสดห็จมาทนาลาย
เมดืองนวันน และเหมดือนกวับนสิมสิตซนที่งขห้าพเจห้าไดห้เหห็นททที่รสิมแมยู่นนาเคบารร์ และขห้าพเจห้ากห็ซบหนห้าของ
ขห้าพเจห้าลงถนงดสิน สงตทำรทำศคีของพระเจข้ทำทคีที่ถถูกเปธิดเผยแกตเอเสเคคียล (ผตทำนททำงนธิมธิตทคีที่เปห็นคททำพยทำกรณร
เหมสือนเดธิม) เกสือบเหมสือนกนันทรุกประกทำรกนับสงตทำรทำศคีทคีที่เขทำเหห็นตอนแรกในนธิมตธิ แรกๆนนัรนทคีที่
ประททำนใหข้แกตเขทำในตอนตข้นของหนนังสสือเอเสเคคียล ดถู เอเสเคคียล 1:3-28 และ 10:1-20 นนันที่ คสือตอน
ทคีที่พระเจข้ทำทรงใชข้เขทำไป (ผตทำนททำงนธิมธิตหนถึงที่ ) พรข้อมกนับคททำประกทำศเรสืที่องกทำรพธิพทำกษทำตตอสถูข้
เยรถูซทำเลห็มในสมนัยของเขทำ นธิมตธิ หลนังๆเหลตทำนคีรเปห็นเหมสือนนธิมธิตเหลตทำนนัรนทคีที่ผพถูข้ ยทำกรณรทตทำนนคีรไดข้รบนั ใน
ตอนแรกรธิมแมตนร ททำเคบทำรร เอเสเคคียลตนัวสนันที่ เหลสือเกธินจนเขทำซบหนข้ทำลงถถึงดธินในควทำมเกรงกลนัวและ
กทำรนมนัสกทำร

อสค 43:4-6

และสงยู่าราศทของพระเยโฮวาหร์ไดห้เขห้าไปในพระนสิเวศทางประตยททที่

หวันไปทางทสิศตะววันออก จทำกนนัรนสงตทำรทำศคีทคีที่ทททำใหข้เกธิดควทำมเกรงกลนัวนคีรของพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ
ทคีที่มทำจทำกทธิศตะวนันออกทคีที่เอเสเคคียลเหห็นกห็เขข้ทำไปททำงหอประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกของพระวธิหทำรยรุค
พนันปคี (พวกเรทำทคีที่เปห็นครธิสตจนักรพนันธสนัญญทำใหมตในฐทำนะเจข้ทำสทำวของพระครธิสตรและไดข้กลนับมทำ
พรข้อมกนับพระครธิสตรในกทำรเสดห็จกลนับมทำของพระองครกนห็ ตทำจะเปห็นประจนักษรพยทำนในเหตรุกทำรณร
สททำคนัญเหลตทำนคีรในวนันนนัรน)
5 พระวสิญญาณกห็ยกขห้าพเจห้าขนนน และนนาขห้าพเจห้ามาททที่ลานชวันนใน และดยเถสิด สงยู่าราศทของ
พระเยโฮวาหร์กห็เตห็มพระนสิเวศ ในฐทำนะปรุโรหธิตคนหนถึที่งผถูข้เปห็นเชสืรอสทำยของอทำโรน (ดถู 1:3) เอเสเคคี
ยลจถึงมคีสธิทธธิธเขข้ทำไปในลทำนชนัรนในของพระวธิหทำรของพระเจข้ทำไดข้ ดนังนนัรน เมสืที่อสงตทำรทำศคีของพระเจข้ทำ
เขข้ทำไปในบรธิเวณรอบพระวธิหทำร พระวธิญญทำณของพระเจข้ทำกห็เสดห็จมทำและยกเอเสเคคียลขถึรนจทำกกทำร
ซบหนข้ทำและนททำเขทำเขข้ทำไปในลทำนชนัรนในของพระวธิหทำรยรุคพนันปคี ขณะเดคียวกนัน สงตทำรทำศคี (เชคธินทำหร)
ของพระเจข้ทำกห็เรธิที่มเตห็มพระวธิหทำรนนัรนและอทำจเขข้ทำไปประทนับในทคีที่บรธิสรุทธธิธทคีที่สรุดแลข้ว
6 ขณะททที่ชายคนนวันนยวังยดืนอยยทยู่ ทที่ขห้างขห้าพเจห้า ขห้าพเจห้าไดห้ยสินพระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าดวังออก
มาจากพระนสิเวศ บทำงคนคธิดเอทำเองวตทำเสคียงนนัรนทคีที่เอเสเคคียลไดข้ยนธิ เปห็นเสคียงของทถูตสวรรครผถูข้นร นันทคีที่
สททำรวจพระวธิหทำรไปกตอนหนข้ทำนคีร อยตทำงไรกห็ตทำม บรธิบททคีตที่ ทำมมทำจะยสืนยนันวตทำเสคียงนนัรนทคีที่เอเสเคคียล
ไดข้ยธินเปห็นพระสรุรเสคียงของพระเจข้ทำเองโดยตรนัสมทำจทำกทคีที่บรธิสรุทธธิธทคีที่สรุด นคีอที่ ทำจเปห็นเสคียงทรงพลนังทคีนที่ ตทำ
เกรงขทำมนนัรนทคีที่เอเสเคคียลกลตทำวถถึงในขข้อ 2 ของบทนคีร ขณะเดคียวกนัน ทถูตสวรรครผถูข้นร นันกห็ยสืนอยถูขต ข้ทำงๆเอ
เสเคคียลขณะทคีที่เขทำกททำลนังฟนังอยถูต
อสค 43:7-9

และพระองคร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าวยู่า "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย บวัลลวังกร์ของ

เราและสถานททที่วางเทห้าของเราอยยยู่ททที่นทที่ เปห็นททที่ททที่เราจะอยยยู่ทยู่ามกลางชนชาตสิอสิสราเอลเปห็นนสิตยร์ และ
วงศร์วานอสิสราเอลจะไมยู่กระทนาใหห้นามบรสิสปทธสิธิ์ของเราเปห็นมลทสินอทก โดยตวัวของเขาทวันงหลายเอง
หรดือกษวัตรสิยขร์ องเขาทวันงหลาย ดห้วยการเลยู่นชยขห้ องเขาทวันงหลาย และดห้วยศพของกษวัตรสิยขร์ องเขาทวันง
หลายในปยชนทยสถานสย ง

พระเจข้ทำทรงเรคียกเอเสเคคียลวตทำบรุตรแหตงมนรุษยรอคีกครนัรง ซถึที่งเปห็นชสือที่ เรคียกทคีที่ถถูกใชข้เกข้ทำสธิบสทำม
ครนัรงในหนนังสสือเอเสเคคียล พระเจข้ทำทรงพรรณนทำถถึงพระองครเองโดยใชข้คททำพถูดบรรยทำยลนักษณะของ
มนรุษยรดวข้ ย – นนันที่ คสือ ทรงพรรณนทำถถึงพระองครเองรทำวกนับวตทำพระองครทรงมคีรตทำงกทำยแบบมนรุษยร แมข้
พระเยซถูครธิสตรซถึที่งทรงเปห็นสต วนหนถึงที่ ของตรคีเอกทำนรุภทำพนนัรนทรงมคีกทำยแบบมนรุษยร พระเจข้ทำพระบธิดทำ
กห็ทรงเปห็นพระวธิญญทำณหนถึที่ง แมข้กระนนัรน พระองครกทห็ รงพรรณนทำถถึงพระองครเองบตอยๆในพระ
คนัมภคีรวร ทำต มคีลนักษณะแบบมนรุษยร ตรงนคีรพระองครทรงกลตทำวถถึงฝตทำพระบทำทของพระองคร ประเดห็นทคีที่
สททำคนัญกวตทำของคททำพถูดตรงนคีรของพระองครกคห็ สือวตทำ จะไมตมคีผถูข้ใดเลยในวงศรวทำนอธิสรทำเอลทททำใหข้พระ
วธิหทำรของพระองครเปห็นมลทธินอคีกโดยควทำมบทำปหรสือกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพรถูปแบบใดกห็ตทำม กทำร
นนับถสือรถูปเคทำรพจะไมตรบกวนอธิสรทำเอลอคีกเลยและไมตใชตในพระวธิหทำรยรุคพนันปคีอยตทำงแนตนอนซถึงที่
เปห็นทคีที่ๆบนัลลนังกรของพระเจข้ทำจะอยถูต นนันที่ เกธิดขถึรนไปแลข้วอยตทำงแนตนอนในชตวงปคีทข้ทำยๆของอทำณทำจนักร
แหตงยถูดทำหรกตอนพวกเขทำถถูกทททำลทำยโดยบทำบธิโลน แตตเรสืที่องแบบนคีรจะไมตเกธิดขถึรนอคีกเลย
คททำทคีที่แปลเปห็น กษวัตรสิยร์ทวันงหลาย (เมเลค) อทำจหมทำยถถึงรถูปเคทำรพเหลตทำนนัรนของยถูดทำหรสมนัย
โบรทำณ พวกเขทำยอมใหข้พระตตทำงดข้ทำวเหลตทำนคีรปกครองเหนสือพวกเขทำดรุจกษนัตรธิยรองครหนถึที่ง นอกจทำกนคีร
กทำรสะกดคททำแบบหนถึที่งของรถูปเคทำรพพระโมเลค (เมเลค) กห็มทำจทำกคททำวตทำกษนัตรธิยรนร คี เมเลค ศพของ
กษนัตรธิยรเหลตทำนคีรอทำจหมทำยถถึง รต ทำงกทำยทคีที่ไมตมคีชคีวธิตของบรรดทำรถูปเคทำรพทคีที่ตทำยแลข้วของพวกเขทำ
8 โดยการวางธรณทประตยของเขาทวันงหลายไวห้ขห้างธรณทประตยทวันงหลายของเรา โดยการตวันง
เสาประตยของเขาทวันงหลายไวห้ขห้างเสาประตยทวันงหลายของเรา มทเพทยงผนวังกวันนไวห้ระหวยู่างเรากวับเขาทวันง
หลายเทยู่านวันน เขาไดห้กระทนาใหห้นามบรสิสปทธสิธิ์ของเราเปห็นมลทสินดห้วยการอวันนยู่าสะอสิดสะเอทยนของเขา
ซนที่งเขาทวันงหลายไดห้กระทนา ดวังนวันนเราจนงเผาผลาญเขาเสทยดห้วยความกรสิวน ของเรา ในสมนัยของกษนัตรธิยร
องครทข้ทำยๆของยถูดทำหร (มนนัสเสหร, อทำโมน, เยโฮอทำหทำส, เยโฮยทำคธิม, เยโคนธิยทำหรและเศเดคคียทำหร) กทำร
นนับถสือรถูปเคทำรพและสธิที่งปลถูกสรข้ทำงตตทำงๆสททำหรนับรถูปเคทำรพอนันนตทำสะอธิดสะเอคียนไดข้ถถูกสรข้ทำงขถึรนใน
บรธิเวณลทำนของพระวธิหทำรและตธิดกนับตนัวพระวธิหทำรเอง ในกทำรทททำใหข้พระนทำมบรธิสรุทธธิธของพระเยโฮ
วทำหรเปห็นมลทธินไปเชตนนนัรน พระองครจถึงทรงทททำลทำยยถูดทำหรและกระจนัดกระจทำยคนสต วนทคีที่เหลสืออยถูขต อง
พวกเขทำไปยนังลมทนัรงสคีที่ทธิศ

9 บวัดนทนใหห้เขาทสินงการเลยู่นชยห้ทวันงหลายของเขาและศพของกษวัตรสิยร์ทวันงหลายของเขาใหห้หยู่างไกล
จากเรา และเราจะอยยยู่ทยู่ามกลางเขาทวันงหลายเปห็นนสิตยร์ แมข้บรธิบททคีที่ใหญตกวตทำกลตทำวถถึงอวสทำนกทำล
ประเดห็นตรงนคีรกถห็ ถูกกลตทำวแกตพรรคพวกของเอเสเคคียล นนันที่ คสือ วงศรวทำนอธิสรทำเอลในสมนัยของเขทำ
พระเจข้ทำทรงเตสือนกระทนังที่ พวกอธิสรทำเอลทคีที่กระจนัดกระจทำยไปแลข้วอคีกครนัรงใหข้ทรงธิ กทำรนนับถสือรถูปเคทำรพ
ของพวกเขทำ (ตรงนคีรถถูกเปรคียบวตทำเปห็นเหมสือนกทำรเลตนชถูข้) คททำตรงนคีรทคีที่แปลเปห็น กษวัตรสิยร์ทวันงหลาย (เม
เลค) อคีกครนัรงอทำจหมทำยถถึงรถูปเคทำรพเหลตทำนนัรนของยถูดทำหรสมนัยโบรทำณ พวกเขทำยอมใหข้บรรดทำพระ
ตตทำงดข้ทำวเหลตทำนคีรปกครองพวกเขทำดรุจกษนัตรธิยรองครหนถึงที่ นอกจทำกนคีร กทำรสะกดคททำแบบหนถึที่งของรถูป
เคทำรพพระโมเลค (เมเลค) กห็มทำจทำกคททำทคีที่แปลวตทำกษนัตรธิยร เมเลค พระเจข้ทำจถึงทรงสนังที่ อธิสรทำเอลอคีกครนัรง
ใหข้ทรธิงรถูปเคทำรพตทำยเหลตทำนนัรน (ศพของกษนัตรธิยรทรนังหลทำยของพวกเขทำ) ในกทำรทททำเชตนนนัรน พระเจข้ทำจะ
ประทนับอยถูทต ตทำมกลทำงพวกเขทำตลอดไป แนตนอนวตทำนนันที่ จะไมตเกธิดขถึรนจรธิงจนกวตทำพระเจข้ทำเสดห็จกลนับ
มทำยนังพระวธิหทำรยรุคพนันปคีในสงตทำรทำศคี
อสค 43:10-12

เจห้า บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เจห้าจงบรรยายแกยู่วงศร์วานอสิสราเอลใหห้

ทราบถนงพระนสิเวศ เพดืที่อวยู่าเขาจะไดห้ละอายในเรดืที่องความชวัที่วชห้าของเขา และใหห้เขาทวันงหลายววัด
แบบแผน พระเจข้ทำจถึงทรงสนังที่ เอเสเคคียลใหข้แสดงแบบแปลนสถทำปนัตยกรรมของพระวธิหทำรยรุคพนันปคี
แกตพรรคพวกของเขทำ นนันที่ คสือ วงศรวทำนอธิสรทำเอลในสมนัยของเขทำ จรุดประสงครกคห็ สือเพสือที่ ทคีที่คนเหลตทำนนัรน
จะไดข้ละอทำยในควทำมบทำปของพวกเขทำ พวกยธิวในสมนัยนนัรนจะไดข้รนับอนรุญทำตใหข้ศถึกษทำแบบแปลน
เหลตทำนนัรนสททำหรนับพระวธิหทำรยรุคพนันปคี ในกทำรเหห็นแบบแปลนเหลตทำนนัรนของพระวธิหทำรเปคียที่ มสงตทำรทำศคีทคีที่
จะมทำนนัรน พวกเขทำจะละอทำยในรถูปเคทำรพตทำยเหลตทำนนัรนทคีที่นตทำสนังเวชและโงตเขลทำของตน
11 และถห้าเขาละอายในสสิงที่ ทวันงหลายททที่เขากระทนามาแลห้ว จงสนาแดงภาพแผนผวังทางออกทาง
เขห้า และลวักษณะทวันงสสินนของพระนสิเวศนวันน และจงใหห้เขาทราบถนงกฎเกณฑร์ ลวักษณะและกฎทวันงสสินน
ของพระนสิเวศ จงเขทยนลงไวห้ทยู่ามกลางสายตาของเขา เพดืที่อเขาจะไดห้รวักษาลวักษณะและกฎเกณฑร์ทวันง
สสินน ของพระนสิเวศ และกระทนาตาม ในกทำรแสดงใหข้เหห็นภทำพรวมของพระวธิหทำรยรุคพนันปคีทคีที่จะมทำนนัรน
ใหข้พรรคพวกของเขทำเหห็น พวกยธิวในสมนัยของเอเสเคคียลกห็จะละอทำยในกทำรนนับถสือรถูปเคทำรพอนัน
บทำปหนทำของตน จทำกนนัรนพระเจข้ทำกห็สงนัที่ เอเสเคคียลใหข้สททำแดงรทำยละเอคียดครบถข้วนของพระวธิหทำรอนัน

เปคีที่ยมสงตทำรทำศคีนร นัน ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรจถึงถถูกสนังที่ ใหข้เขคียนรทำยละเอคียดเหลตทำนคีรทร นังสธิรนลงไปตตอหนข้ทำพรรค
พวกของเขทำ วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อวงศรวทำนอธิสรทำเอลจะถถูกคทำดหวนังใหข้รนักษทำรทำยละเอคียดเหลตทำนคีรทร นัง
สธิรนของมนัน
12 ตยู่อไปนทนเปห็นกฎของพระนสิเวศ คดือบรสิเวณโดยรอบททที่อยยบยู่ นยอดภยเขาจะเปห็นททที่บรสิสปทธสิธิ์
ททที่สปด ดยเถสิด นทที่เปห็นกฎของพระนสิเวศ รทำยละเอคียดตตอไปนคีรเปห็นกฎและระเบคียบพธิธคีของพระวธิหทำรยรุค
พนันปคีทคีที่จะมทำนนัรน มนันจะตนัรงอยถูบต นภถูเขทำพระวธิหทำรนนัรนทคีที่เยรถูซทำเลห็มและจะถถูกตนัรงไวข้ใหข้บรธิสรุทธธิธเปห็น
นธิตยรในฐทำนะทคีที่บรธิสรุทธธิธทคีที่สรุด แบบแปลนและรทำยละเอคียดทนัรงสธิรนเหลตทำนคีรถถูกออกเปห็นกฎของพระ
วธิหทำร
อสค 43:13-14

ตยู่อไปนทนเปห็นขนาดของแทยู่นบยชาววัดเปห็นศอก ศอกหนนที่งคดือความยาว

หนนที่งศอกกวับหนนที่งคดืบ ตอนฐานสย งหนนที่งศอก และกวห้างหนนที่งศอก ททที่ขอบมทรสิมคดืบหนนที่ง และความสย ง
ของแทยู่นบยชาเปห็นดวังนทน ขนทำดตตทำงๆของแทตนบถูชทำยรุคพนันปคีสททำหรนับเครสือที่ งเผทำบถูชทำตตทำงๆกททำลนังจะถถูก
ใหข้ตอนนคีร หนตวยวนัดทคีที่ใหญตกวตทำเดธิมถถูกพรรณนทำถถึงตรงนคีร: ศอกหนถึที่งซถึที่งจะยทำวกวตทำเดธิมโดยกทำรเพธิมที่
เขข้ทำอคีกหนถึที่งคสืบ นคีที่อทำจยทำวประมทำณ 22 ถถึง 24 นธิรว ดนังนนัรนขนทำดพสืรนฐทำนของมนันจะกวข้ทำงหนถึที่งศอก
เชตนนนัรนและสถูงหนถึที่งศอกเชตนนนัรน นอกจทำกนคีร ขอบหรสือรธิมจะถถูกสรข้ทำงขถึรนรอบแทตนบถูชทำนนัรนซถึที่งพวก
ปรุโรหธิตจะยสืนบนนนัรนไดข้ ขอบนคีรจะกวข้ทำงคสืบหนถึงที่ (หรสือกวข้ทำงประมทำณหกนธิรว)
14 จากตอนฐานททที่อยยยู่บนดสินมาถนงขห้างลยู่างสย งสองศอก กวห้างหนนที่งศอก จากขวันนเลห็กไปถนง
ขวันนใหญยู่สยงสทที่ศอก กวห้างหนนที่งศอก ขอบหรสือยกพสืรนแคบๆสตวนลตทำงนคีรจะอยถูสต งถู จทำกพสืรนดธินสองศอก
(หรสือเกสือบสคีที่ฟรุต) เหห็นไดข้ชนัดวตทำจะมคีขอบอคีกอนันทคีที่อยถูสต ถูงขถึรนไปอคีกซถึที่งอยถูสต ถูงจทำกพสืรนดธินประมทำณแปด
ฟรุต เหห็นไดข้ชนัดวตทำแทตนบถูชทำนคีรมคีขนทำดมหถึมทำจรธิงๆ
อสค 43:15-16

และเตาของแทยู่นนวันนสทที่ศอก และจากเตาแทยู่นมทเชสิงงอนยดืที่นขนนน สทที่เชสิง

John Gill เขคียน ณ จรุดนคีรวทำต “นนันที่ คสือจทำกขอบอนันใหญตกวตทำนนัรนขถึรนไป เพสืที่อทคีที่วทำต มนันจะสถูงทนัรงหมดสธิบ
ศอก ซถึที่งเปห็นขนทำดเดคียวกนับแทตนของซทำโลมอน” ดถู 2 พงศทำวดทำร 4:1 จะมคีเชธิงงอนอยถูตต รงทนัรงสคีที่มรุม
ของแทตนบถูชทำใหญตนร นัน

16 เตาแทยู่นนวันนเปห็นสทที่เหลทที่ยมจตปรวัส ยาวสสิบสองศอก กวห้างสสิบสองศอก แทตนเครสือที่ งสนัตว
บถูชทำยรุคพนันปคีนร นันจะมคีขนทำดสธิบสองศอกเทตทำกนันทนัรงสคีที่ดข้ทำน นนันที่ คสือ แตตละดข้ทำนของมนันจะยทำวประมทำณ
ยคีที่สธิบสคีที่ฟรุต สถทำนทคีที่แหตงนคีรสททำหรนับเครสือที่ งเผทำบถูชทำตตทำงๆจะมคีขนทำดใหญตโตจรธิงๆ แมข้ควทำมสถูงนนัรนจะ
เกสือบเทตทำกนับแทตนบถูชทำของพระวธิหทำรของซทำโลมอน ขนทำดดข้ทำนขข้ทำงของมนันกห็จะเลห็กกวตทำหนตอย ดถู 2
พงศทำวดทำร 4:1 อทำจเปห็นไดข้วทำต แทตนบถูชทำนคีรมขคี นทำดเลห็กกวตทำนธิดหนตอยตรงทคีวที่ ทำต ของถวทำยตตทำงๆในพระ
วธิหทำรยรุคพนันปคีจะเปห็นเพคียงเครสืที่องระลถึกถถึงพระรทำชกธิจของพระครธิสตรและไมตมฤคี ทธธิธอะไรเหมสือนทคีที่
เครสือที่ งสนัตวบถูชทำตตทำงๆสมนัยพระคนัมภคีรรเดธิมถถูกตนัรงใจใหข้เปห็น
อสค 43:17-18

ขวันนขห้างเตากห็สทที่เหลทที่ยมจตปรวัสเหมดือนกวัน ยาวสสิบสทศที่ อก กวห้างสสิบสทที่

ศอก ยกรสิมรอบกวห้างครนที่งศอก ฐานกวห้างศอกหนนที่งโดยรอบ บวันไดแทยู่นบยชาหวันหนห้าไปทางทสิศ
ตะววันออก" เหห็นไดข้ชนัดวตทำแทตนบถูชทำนคีรจะมคีพรนสื ทคีที่สตวนลตทำงยทำวสธิบสคีที่ศอกบนแตตละดข้ทำน พสืรนทคีที่สตวนลตทำง
นคีรอทำจเปห็นทคีๆที่ ไฟถถูกจรุดและพสืรนทคีที่สตวนบนซถึที่งยทำวสธิบสองศอกคสือทคีที่ๆแทตนบถูชทำนคีรหดแคบเขข้ทำไปเลห็ก
นข้อยและเปห็นทคีที่ๆเครสือที่ งสนัตวบถูชทำเหลตทำนนัรนจะถถูกถวทำยจรธิงๆ ยกพสืรนอคีกอนันหนถึงที่ รอบแทตนบถูชทำนคีรถถูก
พรรณนทำอยตทำงชนัดเจนวตทำเปห็น ยกรหิมรอบ บนันไดขถึรนไปยนังระดนับปฏธิบนัตธิงทำนของแทตนบถูชทำนคีรจะหนัน
หนข้ทำไปททำงทธิศตะวนันออก พวกปรุโรหธิตจถึงจะขถึรนไปยนังยกพสืรนปฏธิบนัตงธิ ทำนของแทตนบถูชทำนนัรนโดย
บนันไดนคีร
18 และทยู่านพยดกวับขห้าพเจห้าวยู่า "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า
ตยู่อไปนทนเปห็นกฎของแทยู่นบยชาในววันททที่สรห้างเสรห็จแลห้ว เพดืที่อจะถวายเครดืที่องเผาบยชา และเพดืที่อจะพรม
ดห้วยเลดือด ขนทำดของแทตนเครสือที่ งสนัตวบถูชทำยรุคพนันปคีนร คีจถึงถถูกพรรณนทำไปแลข้ว ในวนันนนัรนเครสืที่องเผทำ
บถูชทำตตทำงๆจะถถูกถวทำยบนแทตนนนัรนและโลหธิตทคีที่ไหลออกจะถถูกประพรมบนแทตนนนัรน ดนังทคีจที่ ะถถูก
หมทำยเหตรุไวข้ขทำข้ งลตทำง เหห็นไดข้ชนัดวตทำของถวทำยเหลตทำนคีรจะเปห็นเครสืที่องระลถึกถถึงพระรทำชกธิจทคีที่สททำเรห็จแลข้ว
ของพระครธิสตร
อสค 43:19-21

ทยู่านจงมอบววัวหนปยู่มตวัวหนนที่งเปห็นเครดืที่องบยชาไถยู่บาปแกยู่ปปโรหสิตคน

เลวทเชดืนอสายศาโดก ผยห้ททที่เขห้ามาใกลห้เพดืที่อปรนนสิบสิตเรา องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ ใน

พระวธิหทำรยรุคพนันปคีนร นัน จะมคีกทำรรสืรอฟสืร นตททำแหนตงปรุโรหธิตของอทำโรนโดยสสืบเชสืรอสทำยมทำจทำกศทำโดกม
หทำปรุโรหธิตผถูข้ถถูกแตตงตนัรงใหข้รบนั ตททำแหนตงโดยซทำโลมอนและปลดอทำบคียทำธทำรรผถูข้ซถึที่งมทำยถึดตททำแหนตงนนัรน ดถู
ควทำมเหห็นตตทำงๆสททำหรนับเอเสเคคียล 40:46 ชสืที่อ ศาโดก มทำจทำกคททำฮคีบรถู เซเดค ซถึที่งหมทำยควทำมวตทำ ‘ชอบ
ธรรม’ จะมคีกทำรฟสืร นฟถูระบบของคนเลวคีอคีกครนัรงสททำหรนับกทำรปรนนธิบนัตธิในพระวธิหทำรยรุคพนันปคี ในวนัน
นนัรนเมสือที่ พระวธิหทำรยรุคพนันปคีถถูกมอบถวทำย วนัวหนรุตมตนัวหนถึงที่ จะถถูกถวทำยโดยมหทำปรุโรหธิตเปห็นเครสือที่ ง
บถูชทำไถตบทำปสททำหรนับตนัวเขทำเองและพรรคพวกของเขทำ เหห็นไดข้ชนัดวตทำจะเปห็นเพคียงพธิธคีเพสืที่อระลถึกถถึง
พระรทำชกธิจทคีที่เสรห็จสธิรนแลข้วของพระครธิสตร เหมสือนกนับทคีที่ครธิสตจนักรพนันธสนัญญทำใหมตระลถึกถถึงพระ
รทำชกธิจของพระครธิสตรในพธิธคีระลถึกถถึงองครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำ อธิสรทำเอลในวนันนนัรนกห็จะระลถึกถถึงพระรทำช
กธิจของพระครธิสตรโดยเครสือที่ งสนัตวบถูชทำหลทำกหลทำยรถูปแบบในพระวธิหทำรยรุคพนันปคีเชตนกนัน
20 เจห้าจงเอาเลดือดววัวนวันนบห้างใสยู่ไวห้ททที่เชสิงงอนทวันงสทที่ของแทยู่น และมปมทวันงสทที่ของขวันนขห้างเตา
และททที่ยกรสิมโดยรอบ ทนาดวังนทนแหละทยู่านจะไดห้ชนาระแทยู่นและทนาการลบมลทสินของแทยู่นนวันนไวห้ เลสือด
ทคีที่ไหลออกของเครสืที่องบถูชทำไถตบทำปทคีที่กทำท หนดไวข้นร นันจะถถูกททำบนเชธิงงอนทนัรงสคีที่ของแทตนนนัรนและสต วน
อสืที่นๆของมนันเพสือที่ ชททำระมนันใหข้สะอทำดและบรธิสรุทธธิธสททำหรนับกทำรปรนนธิบนัตธิแดตพระเจข้ทำ
21 ทยู่านจงเอาววัวผยห้ซงนที่ เปห็นเครดืที่องบยชาไถยู่บาป และปปโรหสิตจะเผามวันเสทยในททที่ททที่กนาหนดไวห้ซนที่ง
เปห็นททที่ของพระนสิเวศภายนอกสถานบรสิสปทธสิธิ์ หลนังจทำกชททำระแทตนเครสืที่องสนัตวบถูชทำนนัรนใหข้บรธิสรุทธธิธดข้วย
เลสือดทคีที่ไหลออกของวนัวผถูข้นร นันแลข้ว สนัตวรตวนั นนัรนกห็จะถถูกเผทำบนแทตนบถูชทำทคีที่อยถูใต นลทำนของพระวธิหทำร
อสค 43:22-24

และในววันททที่สองทยู่านจงถวายลยกแพะตวัวผยห้ททที่ปราศจากตนาหนสิเปห็น

เครดืที่องบยชาไถยู่บาป และพวกปปโรหสิตจะชนาระแทยู่นบยชา อยยู่างททที่ชนาระดห้วยววัวผยห้ ในขนัรนตอนกทำรมอบ
ถวทำยและกทำรชททำระใหข้บรธิสรุทธ ธิ สนัตวรอคีกตนัวหนถึงที่ จะถถูกถวทำยในวนันถนัดมทำ ในกรณคีนร คี ลถูกแพะตนัวผถูข้ตนัว
หนถึที่งปรทำศจทำกตททำหนธิจะถถูกถวทำยเปห็นเครสืที่องบถูชทำไถตบทำปเพสืที่อชททำระแทตนนนัรนใหข้สะอทำดมทำกขถึรนไปอคีก
23 เมดืที่อทยู่านไดห้ชนาระแทยู่นเสรห็จแลห้ว ทยู่านจงถวายววัวหนปยู่มปราศจากตนาหนสิและแกะผยห้ททที่
ปราศจากตนาหนสิจากฝยง นอกจทำกนคีร หลนังจทำกกทำรชททำระแทตนบถูชทำนนัรนใหข้บรธิสรุทธธิธไดข้เกธิดขถึรนแลข้ว วนัว
หนรุตมอคีกตนัวปรทำศจทำกตททำหนธิและแกะผถูข้ตนัวหนถึที่งปรทำศจทำกตททำหนธิจะถถูกถวทำยบนแทตนบถูชทำนนัรน

24 ทยู่านจงนนามาถวายตยู่อพระพวักตรร์พระเยโฮวาหร์ และปปโรหสิตจะเอาเกลดือพรมลงบนนวันน
และจะถวายเปห็นเครดือที่ งเผาบยชาแดยู่พระเยโฮวาหร์ สนัตวรเหลตทำนคีรจะถถูกถวทำยแดตพระเจข้ทำโดยปรุโรหธิตเชสืรอ
สทำยอทำโรนซถึงที่ ถถูกรสืรอฟสืร นขถึรนใหมต นอกจทำกนคีร เหมสือนกนับทคีพที่ วกปรุโรหธิตในสมนัยกตอนๆเคลข้ทำเครสืที่อง
สนัตวบถูชทำตตทำงๆของตนดข้วยเกลสือ (สนัญลนักษณรหนถึที่งของควทำมชอบธรรม) พวกปรุโรหธิตยรุคพนันปคีกจห็ ะ
เอทำเกลสือพรมลงบนเครสือที่ งเผทำบถูชทำเหลตทำนนัรนตตอพระพนักตรรองครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำเชตนกนัน ดถู เลวคีนธิตธิ 2:13
เหมสือนเดธิมทคีที่เครสือที่ งสนัตวบถูชทำเหลตทำนคีรในพระวธิหทำรยรุคพนันปคีจะเปห็นเครสือที่ งระลถึกถถึงพระรทำชกธิจทคีที่
สททำเรห็จแลข้วของพระครธิสตร
อสค 43:25-27

ทยู่านจงเตรทยมแพะตวัวหนนที่งเปห็นเครดืที่องบยชาไถยู่บาปทปกววันจนครบ

เจห็ดววัน และพวกปปโรหสิตจะเตรทยมววัวหนปยู่มและแกะผยทห้ ทที่ปราศจากตนาหนสิจากฝยงดห้วย เครสือที่ งบถูชทำมอบ
ถวทำยเหลตทำนนัรนของพระวธิหทำรยรุคพนันปคีจงถึ จะตตอเนสืที่องไปทนัรงสธิรนเจห็ดวนัน ในแตตละวนันเหลตทำนนัรน แพะตนัว
หนถึที่งจะถถูกถวทำยเปห็นเครสือที่ งบถูชทำไถตบทำป นอกจทำกนคีรววนั หนรุตมตนัวหนถึที่งและแกะผถูข้ตนัวหนถึที่ง (ทรุกตนัว
ปรทำศจทำกตททำหนธิ) จะถถูกถวทำยทรุกวนันเปห็นเครสือที่ งระลถึกถถึงพระรทำชกธิจของพระครธิสตรบนกทำงเขนนนัรน
26 เขาทวันงหลายจะตห้องทนาการลบมลทสินแทยู่นบยชาอยยเยู่ จห็ดววันจนงจะชนาระเสรห็จ และจะ
สถาปนาตนเองไวห้ กทำรชททำระใหข้บรธิสรุทธธิธและกทำรมอบถวทำยแทตนบถูชทำยรุคพนันปคีนร นันในพระวธิหทำรยรุค
พนันปคีจะตตอเนสืที่องนทำนเจห็ดวนัน ยธิงที่ กวตทำนนัรน ปรุโรหธิตเชสืรอสทำยอทำโรนและคนเลวคีทคีที่ถถูกรสืรอฟสืร นขถึรนใหมตจะ
ถวทำยตนัวตตอพระเจข้ทำอยตทำงเหมทำะสมในชตวงเวลทำดนังกลตทำว
27 และเมดืที่อเขากระทนาครบตามกนาหนดเหลยู่านทนแลห้ว ตวันงแตยู่ววันททที่แปดเปห็นตห้นไปปปโรหสิตจะ
ตห้องถวายเครดืที่องเผาบยชาของทยู่านและเครดืที่องสวันตสิบยชาของทยู่านททที่บนแทยู่นนวันน และเราจะ
โปรดปรานเจห้าทวันงหลาย องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนแหละ" เมสืที่อเจห็ดวนันเหลตทำนนัรนของกทำร
ชททำระใหข้บรธิสรุทธธิธ กทำรมอบถวทำยและกทำรถวทำยตนัวเสรห็จสธิรนแลข้ว เหลตทำปรุโรหธิตเชสืรอสทำยอทำโรนทคีที่ถถูก
รสืรอฟสืร นขถึรนใหมตกจห็ ะถวทำยเครสือที่ งเผทำบถูชทำและเครสืที่องสนันตธิบถูชทำของพวกเขทำตตอไปบนแทตนบถูชทำนนัรนใน
พระวธิหทำรยรุคพนันปคี พระเจข้ทำจถึงทรงสนัญญทำวตทำจะยอมรนับพวกเขทำและงทำนของพวกเขทำ
*****

ภนำพรวมของเอเสเคคียล 44: หลายหนวขต้อมคีอยถูล่ในเอเสเคคียล 44 ประตถูของพระวหิหารยปุค
พนนปคีสกาหรนบเจต้านายองคศ์นนนนั้ ถถูกพรรณนาถนงในขต้อ 1-3 เอเสเคคียลไดต้รนบนหิมตหิ หนนนึ่งเรคือนึ่ งสงล่าราศคีของ
พระเจต้าทคีนึ่เตป็มพระวหิหารในขต้อ 4-8 จากนนนั้น คนเลวคีและพวกปปุโรหหิตของพระวหิหารยปุคพนนปคีถถูก
พรรณนาถนงในขต้อ 9-31
อสค 44:1-3

แลห้วทยู่านกห็นนาขห้าพเจห้ากลวับมาตามทางของประตยของสถานบรสิสปทธสิธิ์

หห้องนอก ซนงที่ หวันหนห้าไปทางตะววันออก และประตยนวันนปสิดอยยยู่ จทำกนนัรนมนัคครุเทศกรสวรรครผถูข้นร นันของเอ
เสเคคียลจถึงนททำเขทำกลนับออกมทำจทำกพสืรนทคีที่แทตนเครสือที่ งสนัตวบถูชทำนนัรนไปยนังประตถูททำงดข้ทำนทธิศตะวนันออก
ของลทำนชนัรนในของพระวธิหทำร พอไปถถึงทคีที่นนันที่ แลข้วเขทำกห็พบวตทำประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกนนัรนปธิดอยถูต
2 พระเยโฮวาหร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าวยู่า "ประตยนจทน ะปสิดอยยยู่เรดืที่อยไป อยยู่าใหห้เปสิดและไมยู่ใหห้ใคร
เขห้าไปทางนทน เพราะพระเยโฮวาหร์พระเจห้าแหยู่งอสิสราเอลไดห้เสดห็จเขห้าไปทางนทน เพราะฉะนวันน จนงใหห้ปสิด
ไวห้ ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรถถูกแจข้งใหข้ทรทำบโดยมนัคครุเทศกรสวรรครของตนวตทำประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกของ
พระวธิหทำรยรุคพนันปคีจะถถูกปธิดและหข้ทำมมธิใหข้มนรุษยรคนใดเขข้ทำถถึง เหตรุผลสองขข้อถถูกใหข้ไวข้ (1) สงตทำรทำศคี
ของพระเจข้ทำกททำลนังจะเขข้ทำมทำททำงประตถูนร คี โดยมนรุษยรผทำต นเขข้ทำไปททำงนนัรนไมตไดข้อคีกเลยหลนังจทำกนนัรน (2)
ในขข้อถนัดไป ประตถูนร นันจะถถูกสงวนไวข้สททำหรนับกทำรใชข้งทำนโดยเจข้ทำนทำยองครนรนัน (นนันที่ คสือ พระเมสสธิ
ยทำหร)
3 เฉพาะเจห้านายเทยู่านวันน คดือเจห้านาย ทยู่านจะประทวับเสวยพระกระยาหารตยู่อพระพวักตรร์
พระเยโฮวาหร์ในประตยนทนไดห้ ทยู่านจะตห้องเขห้ามาทางมปขของหอประตยและตห้องออกไปตามทาง
เดทยวกวัน" ดนังทคีที่หมทำยเหตรุไวข้ ประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกจะถถูกสงวนไวข้สททำหรนับกทำรใชข้งทำนโดยเจข้ทำ
นทำยองครนร นันแตตเพคียงผถูข้เดคียว เจข้ทำนทำยองครนร นันหทำใชตใครอสืที่นนอกจทำกพระเมสสธิยทำหรเอง (แมข้วทำต บทำงคน
คธิดวตทำมนันอทำจหมทำยถถึงดทำวธิดในฐทำนะเจข้ทำนทำยคนหนถึที่งภทำยใตข้พระเมสสธิยทำหรกตห็ ทำม) นคีที่บอกเปห็นนนัยถถึง
แนวคธิดของชทำวตะวนันออกกลทำงในเรสืที่องประตถูของนครหนถึที่งหรสือพระวธิหทำรซถึงที่ เปห็นสถทำนทคีที่หนถึที่ง
สททำหรนับกทำรทททำธรุรกรรมรทำชกทำร กทำรรนับประททำนอทำหทำรทคีที่นนันที่ อทำจหมทำยถถึงกทำรรนับประททำนอทำหทำร
สต วนของพระองครจทำกเครสือที่ งสนัตวบถูชทำบทำงอยตทำงทคีที่ถถูกถวทำยทคีที่แทตนบถูชทำนนัรน อคีกครนัรงทคีพที่ วกมรุสลธิม

ตนัรงแตตสมนัยยรุคกลทำงซถึที่งตระหนนักถถึงคททำพยทำกรณรทวคีที่ ทำต พระเมสสธิยทำหรของพวกยธิวจะเสดห็จเขข้ทำกรรุง
เยรถูซทำเลห็มจทำกประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออก จถึงกตออธิฐขวทำงประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกของกรรุงเยรถูซทำเลห็ม
เกตทำสมนัยยรุคกลทำง อยตทำงไรกห็ตทำม สธิที่งทคีที่ถถูกกลตทำวถถึงตรงนคีรกคห็ อสื พระวธิหทำรยรุคพนันปคี จะไมตมคีมสรุ ลธิมอยถูเต ลย
ในวนันนนัรน
อสค 44:4-5

แลห้วทยู่านกห็นนาขห้าพเจห้ามาตามทางของประตยเหนดือมาททที่ขห้างหนห้า

พระนสิเวศ และขห้าพเจห้ามองดย และดยเถสิด สงยู่าราศทของพระเยโฮวาหร์กห็เตห็มพระนสิเวศของพระเยโฮ
วาหร์ และขห้าพเจห้ากห็ซบหนห้าลงถนงดสิน ยนังอยถูใต นลทำนของพระวธิหทำรเหมสือนเดธิม มนัคครุเทศกรสวรรครของ
เอเสเคคียลพทำเขทำไปยนังดข้ทำนทธิศเหนสือของลทำนนนัรน ทคีที่นนนัที่ เขทำเหห็น (ผตทำนททำงนธิมธิตใหญตกวตทำของเขทำ)
สงตทำรทำศคี (เชคธินทำหร) ของพระเจข้ทำกททำลนังเขข้ทำไปในพระวธิหทำรและทคีที่บรธิสรุทธธิธทคีที่สรุดนนัรน ในกทำรเหห็น
เหตรุกทำรณรอนันนตทำตสืที่นตทำนคีร ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรจถึงซบหนข้ทำลงถถึงดธินในกทำรนมนัสกทำร
5 และพระเยโฮวาหร์ตรวัสกวับขห้าพเจห้าวยู่า "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย จงตวันงใจใหห้ดท ทปกสสิที่งททที่เราจะ
บอกเจห้าเกทที่ยวกวับกฎทวันงสสินนของพระนสิเวศของพระเยโฮวาหร์ และราชบวัญญวัตสิทวันงสสินนของพระนสิเวศ
นวันน จงดยดห้วยตาของเจห้า และฟวังดห้วยหยของเจห้า และจดจนาเรดืที่องทางเขห้าพระนสิเวศและทางออกจาก
สถานบรสิสปทธสิธิ์ใหห้ดท พระเจข้ทำเองจถึงทรงสนังที่ เอเสเคคียลโดยตรงใหข้ใสต ใจใหข้ดคีตตอกฎและรทำชบนัญญนัตธิ
เหลตทำนนัรนของพระวธิหทำรยรุคพนันปคี เขทำจะตข้องสนังเกตอยตทำงตนัรงใจเกคีที่ยวกนับททำงเขข้ทำของพระวธิหทำรและ
ททำงเขข้ทำททำงออกตตทำงๆของพระวธิหทำร ขข้อควทำมทคีที่ตทำมมทำจะกลตทำวชนัดเจนวตทำสธิที่งทคีที่พระเจข้ทำทรงเปห็น
กนังวลคสือ ลนักษณะเฉพทำะตนัวของผถูข้ทคีที่เขข้ทำมทำในพระวธิหทำรยรุคพนันปคี ในฐทำนะปรุโรหธิตคนหนถึงที่ คททำสนังที่
เหลตทำนคีรคงเปห็นเรสือที่ งทคีที่เอเสเคคียลสนใจเปห็นพธิเศษ
อสค 44:6-8

แลห้วจงบอกแกยู่วงศร์วานททที่มวักกบฏ คดือวงศร์วานอสิสราเอลวยู่า องคร์

พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า โอ วงศร์วานอสิสราเอลเออ๋ย ขอใหห้การททที่นยู่าสะอสิดสะเอทยนทวันงสสินน
ของเจห้าสสินนสป ดเสทยททเถสิด ขข้อควทำมของพระเจข้ทำถถึงอธิสรทำเอลกห็คสือวตทำ พระเจข้ทำทรงหมดควทำมอดทน
แลข้วกนับกทำรนตทำสะอธิดสะเอคียนตตทำงๆของพวกเขทำ อธิสรทำเอลในสมนัยของเอเสเคคียลถถูกพรรณนทำวตทำ

เปห็นคนมนักกบฏซถึที่งพวกเขทำกห็เปห็นอยตทำงนนัรนจรธิงๆ พวกเขทำไดข้กบฏตตอพระเจข้ทำของตนและตธิดตทำมรถูป
เคทำรพตตทำงๆอนันนตทำสะอธิดสะเอคียนมทำนทำนแลข้ว – แมข้แตตในพระวธิหทำรของพระเจข้ทำ
7 คดือการททที่เจห้าพาคนตยู่างดห้าวททที่มสิไดห้เขห้าสป หนวัตทางจสิตใจและมสิไดห้เขห้าสป หนวัตทางเนดืนอหนวังเขห้า
มาในสถานบรสิสปทธสิธิ์ของเรา กระทนาใหห้สถานนวันน คดือพระนสิเวศของเรามวัวหมอง เมดืที่อเจห้าถวาย
อาหารของเราแกยู่เรา คดือไขมวันและเลดือด สสิงที่ เหลยู่านทนไดห้ทนาลายพวันธสวัญญาของเราดห้วยการอวันนยู่า
สะอสิดสะเอทยนทวันงสสินนของเจห้า ในสมนัยของอทำหทำส, มนนัสเสหร, อทำโมน, เยโฮยทำคธิมและเศเดคคียทำหร
ฯลฯ อธิสรทำเอลทคีที่มกนั กบฏไดข้อนรุญทำตหรสือแมข้แตตตข้อนรนับพวกปรุโรหธิตของรถูปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวเขข้ทำ
มทำในพระวธิหทำรของพระเจข้ทำและ ‘ตนัรงรข้ทำน’ ขถึรนทคีที่นนนัที่ มนนัสเสหรไดข้ตรนังรถูปจททำลองตตทำงๆของพระบทำอนัล
ขถึรนในลทำนพระวธิหทำรจรธิงๆ ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 21:3-5 ในกทำรทททำเชตนนนัรน พวกยธิวชนัวที่ จถึงไมตเพคียงลบหลถูต
พระนทำมของพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำของพวกเขทำเทตทำนนัรน พวกเขทำยนังหนักพนันธสนัญญทำของพระองครกบนั
พวกเขทำดข้วย พระเจข้ทำจะไมตทรงยอมใหข้เรสือที่ งนนัรนเกธิดขถึรนอคีกเลยในพระวธิหทำรยรุคพนันปคี
8 และเจห้ามสิไดห้ดยแลรวักษาสสิที่งบรสิสปทธสิธิ์ของเรา แตยู่เจห้าไดห้ตวันงคนเฝห้าใหห้ดยแลรวักษาอยยใยู่ นสถาน
บรสิสปทธสิธิ์ของเรา เพดืที่อประโยชนร์แกยู่ตวัวเจห้าเอง ในปคีทข้ทำยๆของเยรถูซทำเลห็มในสมนัยของเอเสเคคียล พวก
ยธิวทคีมที่ นักกบฏไดข้ยอมใหข้สที่ธิงศนักดธิธสธิทธธิธแทข้จรธิงเหลตทำนนัรนของพระวธิหทำรถถูกปลตอยปละละเลย พวกเขทำ
ยอมใหข้กทำรปฏธิบนัตธิรถูปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวแบบตตทำงๆเกธิดขถึรนในลทำนพระวธิหทำรดข้วยซทรทำ พระเจข้ทำจถึง
เทตทำกนับตรนัสวตทำ “มนันจะไมตเกธิดขถึรนอคีกเลย!”
อสค 44:9

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าจนงตรวัสดวังนทนวยู่า อยยู่าใหห้คนตยู่างดห้าวททที่มสิไดห้

เขห้าสป หนวัตทางจสิตใจและมสิไดห้เขห้าสป หนวัตทางเนดืนอหนวัง คดือชนตยู่างดห้าวทวันงสสินนททที่อยยยู่ทยู่ามกลางชนชาตสิ
อสิสราเอลเขห้าไปในสถานบรสิสปทธสิธิ์ของเรา เมสือที่ พระเจข้ทำทรงสถทำปนทำพระวธิหทำรยรุคพนันปคี จะไมตมคคี น
ตตทำงชทำตธิทคีที่เปห็นคนอธรรมหรสือทคีที่ไมตเขข้ทำสรุหนนัต (นนันที่ คสือ ทคีที่ไมตรอด) ไดข้รนับอนรุญทำตใหข้เขข้ทำไปในมนันเลย
กลตทำวสนัรนๆคสือ จะไมตมคีคนกบฏหรสือคนนนับถสือพระตตทำงดข้ทำวไดข้รนับอนรุญทำตใหข้เขข้ทำไปในพระวธิหทำร
ของพระเจข้ทำอคีกเลย
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แตยู่คนเลวทผทห้ย ทที่ไดห้ไปไกลจากเรา หลงไปจากเราไปตสิดตามรย ปเคารพ

ของเขาเมดืที่อคนอสิสราเอลหลงไปนวันน จะตห้องไดห้รวับโทษความชวัวที่ ชห้าของตน คนเลวคีในสมนัยของเอเส
เคคียลไดข้กลทำยเปห็นคนทรุจรธิต ชนัวที่ ชข้ทำและเปห็นคนนนับถสือรถูปเคทำรพเสคียเอง เพรทำะเหตรุนร นัน พวกเขทำจถึงจะ
แบกรนับควทำมบทำปของตนัวเอง
11 เขาทวันงหลายจะตห้องปรนนสิบวัตสิอยยใยู่ นสถานบรสิสป ทธสิธิ์ของเรา ตรวจตราดยอยยยู่ททที่ประตยพระ
นสิเวศ และปฏสิบวัตสิอยยใยู่ นพระนสิเวศ เขาจะฆยู่าเครดืที่องเผาบยชาและเครดืที่องสวัตวบยชาใหห้ประชาชน และ
เขาจะตห้องคอยเฝห้าประชาชน เพดืที่อจะรวับใชห้เขาทวันงหลาย อยตทำงไรกห็ตทำม ในวนันแหตงพระวธิหทำรยรุค
พนันปคี คนเลวคีจะถถูกรสืรอฟสืร นสถูตกทำรปรนนธิบนัตธิทพคีที่ ระวธิหทำรในควทำมบรธิสรุทธธิธและควทำมสนัตยรซสืที่อตตอ
พระเจข้ทำ เฉกเชตนในสมนัยของอทำโรน คนเลวคีจะชตวยพวกปรุโรหธิตในกทำรปรนนธิบนัตธิทคีที่พระวธิหทำร เชตน
กทำรฆตทำสนัตวรตตทำงๆทคีที่เปห็นเครสืที่องสนัตวบถูชทำและใหข้ควทำมชตวยเหลสือดข้ทำนอสืที่นๆแกตพวกปรุโรหธิต
12 เพราะเขาทวันงหลายไดห้ปรนนสิบวัตสิประชาชนอยยหยู่ นห้ารย ปเคารพของเขา จนงทนาใหห้วงศร์วาน
อสิสราเอลตกอยยใยู่ นความชวัที่วชห้า องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า เพราะฉะนวันนเราจนงไดห้ปฏสิญาณ
ดห้วยเรดืที่องเขาทวันงหลายวยู่า เขาทวันงหลายจะตห้องไดห้รวับโทษความชวัที่วชห้าของเขา
กระนนัรนเพรทำะวตทำคนเลวคีในสมนัยกตอนไดข้ทททำใหข้หนข้ทำทคีที่บรธิสรุทธธิธของตนเสคียควทำมศนักดธิธสธิทธธิธไป
โดยกทำรชตวยเหลสือในกทำรบถูชทำรถูปเคทำรพและกทำรนททำอธิสรทำเอลไปในทธิศททำงนนัรน พระเจข้ทำจถึงทรง
พธิพทำกษทำพวกเขทำอยตทำงรรุนแรงเมสือที่ เยรถูซทำเลห็มพตทำยแพข้แกตบทำบธิโลน ดนังทคีที่กลตทำวไวข้ตอนแรกใน 44:10
พระเจข้ทำทรงปฏธิญทำณอคีกครนัรงวตทำคนเลวคีชวนั ที่ เหลตทำนคีรจะแบกรนับผลทคีที่ตทำมมทำเหลตทำนนัรนแหตงควทำมบทำปของ
พวกเขทำ แนตทคีเดคียว ผถูข้ใดไดข้รนับฝทำกไวข้มทำกกห็จะทรงเรคียกเอทำจทำกผถูข้นร นันมทำก พระเจข้ทำไดข้ประททำน
ตททำแหนตงผถูข้นททำอนันสถูงใหข้แกตคนเลวคี พวกเขทำไดข้เพธิกเฉยสธิทธธิพธิเศษนนัรนเสคีย พวกเขทำจถึงจะถถูกจนัดกทำร
อยตทำงสทำหนัสและพวกเขทำกห็เจอแบบนนัรนจรธิงๆ
อสค 44:13-14

อยยู่าใหห้เขาทวันงหลายเขห้ามาใกลห้เรา เพดืที่อจะรวับใชห้เราในตนาแหนยู่ง

ปปโรหสิต หรดือเขห้ามาใกลห้สงสิที่ บรสิสปทธสิธิ์ใดๆของเราในททบที่ รสิสปทธสิธิ์ททที่สปดนวันน แตยู่เขาตห้องทนรวับความอวับอาย
ขายหนห้า และการอวันนยู่าสะอสิดสะเอทยนทวันงหลายซนที่งเขาไดห้กระทนานวันน นคีที่บอกเปห็นนนัยวตทำเพรทำะควทำม

บทำปเหลตทำนนัรนอนันโจตงแจข้งของคนเลวคีในชตวงปคีทข้ทำยๆของอทำณทำจนักรยธิว ในยรุคพนันปคีพวกเขทำจะไมตถถูก
เลสืที่อนขนัรนใหข้รนับตททำแหนตงปรุโรหธิตและกทำรปรนนธิบนัตธิระดนับสถูงสรุดในพระวธิหทำรยรุคพนันปคีเลย นคีที่บอก
เปห็นนนัยวตทำถข้ทำพวกเขทำเคยสนัตยรซสืที่อในอดคีต พวกเขทำกห็อทำจไดข้รนับอภธิสธิทธธิธในวนันนนัรน พวกเขทำจะพลทำด
พระพรสถูงสรุดไปตลอดกทำลเพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำ ควทำมบทำปจะลดทอนบททำเหนห็จในสวรรคร
สนักวนันหนถึงที่ อยตทำงไมตเปลคีที่ยนแปลง
14 แตยู่ถนงกระนวันนเราจะกนาหนดใหห้เขาเปห็นผยดห้ ยแลพระนสิเวศ ใหห้กระทนาบรสิการทวันงสสินนและ
กระทนาสสิที่งททที่ตห้องกระทนาในพระนสิเวศนวันนทวันงสสินน คนเลวคีจะไดข้รนับมอบหมทำยใหข้ทททำงทำนปรนนธิบนัตธิอนัน
ตทที่ทำตข้อยของพระวธิหทำรตลอดไป พวกเขทำอทำจถถูกเลสืที่อนขนัรนใหข้ทททำงทำนปรนนธิบนัตธิทคีที่สถูงกวตทำเดธิม แตต
เพรทำะควทำมบทำปตตทำงๆของพวกเขทำในอดคีต พวกเขทำจถึงพลทำดพระพรอนันยธิงที่ ใหญตกวตทำของพระเจข้ทำ
อสค 44:15-16

แตยู่ปปโรหสิตคนเลวท บรรดาบปตรชายของศาโดก ผยห้ยงวั ดยแลสถาน

บรสิสปทธสิธิ์ของเรา เมดืที่อคนอสิสราเอลหลงไปจากเรานวันน องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า ใหห้เขาเขห้ามา
ใกลห้เราเพดืที่อปรนนสิบวัตสิเรา และใหห้คอยรวับใชห้เรา ททที่จะถวายไขมวันและเลดือด
นคีที่บอกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำมคีปรุโรหธิตพวกหนถึงที่ ในชตวงวนันทข้ทำยๆของอทำณทำจนักรยธิวทคีมที่ ธิไดข้
เออออไปกนับกทำรนตทำสะอธิดสะเอคียนเหลตทำนนัรนของปรุโรหธิตและเลวคีคนอสืนที่ ๆ คนเหลตทำนคีรถถูกระบรุวทำต เปห็น
บรรดทำบรุตรชทำยของศทำโดก (นนันที่ คสือ ผถูข้ชอบธรรม) แมข้มธิไดข้ถถูกระบรุตนัวตนเชตนนนัรน เอเสเคคียลใน
ฐทำนะปรุโรหธิตคนหนถึที่งกห็อทำจอยถูใต นสทำยนนัรนดข้วย เขทำเปห็นปรุโรหธิตทคีที่ชอบธรรมคนหนถึที่งอยตทำงแนตนอน
ทตทำมกลทำงกทำรละทธิรงควทำมจรธิงและควทำมทรุจรธิตกระทนังที่ ในปรุโรหธิตเหลตทำนนัรน อยตทำงไรกห็ตทำม ในวนัน
แหตงพระวธิหทำรยรุคพนันปคี เฉพทำะพวกลถูกหลทำนของปรุโรหธิตทคีที่ชอบธรรมเหลตทำนนัรนในสมนัยของเอเสเคคี
ยลจะไดข้รนับอนรุญทำตใหข้ทททำงทำนปรนนธิบนัตธิททำงกทำรของพระวธิหทำร
16 เขาจะเขห้ามาในสถานบรสิสปทธสิธิ์ของเราไดห้ และใหห้เขาเขห้ามาใกลห้โตอ๊ะของเราเพดืที่อจะ
ปรนนสิบวัตสิเรา และใหห้เขารวักษาคนากนาชวับของเรา สทำยทคีที่ชอบธรรมนนัรนของพวกปรุโรหธิตซถึที่งเปห็นลถูก
หลทำนของศทำโดกจะเปห็นคนเหลตทำนนัรนทคีที่พระเจข้ทำจะทรงเลสือกใหข้ปรนนธิบนัตธิพระองครในพระวธิหทำรยรุค
พนันปคี
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ตยู่อมาเมดืที่อเขาเขห้าประตยลานชวันนในนวันน ใหห้เขาสวมเสดืนอผห้าปยู่าน อยยู่า

ใหห้เขามทสสิที่งใดททที่ทนาดห้วยขนแกะเลยขณะเมดืที่อเขาทนาการปรนนสิบวัตสิอยยทยู่ ทที่ประตยลานชวันนใน และอยยขยู่ ห้าง
ใน เมสืที่อถถึงยรุคพนันปคีและงทำนปรนนธิบนัตธิเหลตทำนนัรนของพระวธิหทำรยรุคพนันปคี พวกปรุโรหธิตของมนันกห็จะ
สวมแตตเครสืที่องแตตงกทำยผข้ทำปตทำน แมข้พวกปรุโรหธิตสมนัยพระคนัมภคีรรเดธิมสวมทนัรงผข้ทำปตทำนและขนสนัตวร ใน
วนันนนัรนพวกเขทำจะสวมแตตชรุดผข้ทำปตทำนเมสืที่ออยถูใต นลทำนชนัรนในของพระวธิหทำรและทคีที่บรธิสรุทธธิธนนัรน
18 ใหห้เขาสวมมาลาปยู่านไวห้เหนดือศทรษะ และสวมกางเกงผห้าปยู่านเพทยงเอว อยยู่าใหห้เขาคาดตวัว
ดห้วยสสิงที่ ใดททที่ใหห้มทเหงดืที่อ นอกจทำกนคีร พวกปรุโรหธิตในพระวธิหทำรยรุคพนันปคีจะสวมหมวกโพกศคีรษะทคีที่เปห็น
ผข้ทำปตทำนพรข้อมกนับกทำงเกงผข้ทำปตทำนดข้วย เหห็นไดข้ชนัดวตทำผข้ทำปตทำนทคีที่ถถูกพรรณนทำนคีรจะถถูกถนักทอใหข้ระบทำย
อทำกทำศไดข้ดคีและปข้องกนันมธิใหข้พวกปรุโรหธิตเหงสืที่อไหลโซมจนนตทำเกลคียดขณะปฏธิบนัตธิหนข้ทำทคีที่ตตทำงๆของ
ตน
19 และเมดืที่อเขาออกไปยวังลานนอก คดือไปยวังลานนอกเพดืที่อไปหาประชาชน ใหห้เขาเปลดืนอง
เสดืนอผห้าชปดททที่ปรนนสิบวัตสิงานนวันนออกเสทย และวางไวห้เสทยในหห้องบรสิสป ทธสิธิ์ แลห้วจนงสวมเสดืนอผห้าอดืที่น เกรง
วยู่าเขาจะนนาความบรสิสปทธสิธิ์ศวักดสิธิ์สสิทธสิธิ์ไปตสิดตยู่อกวับประชาชนดห้วยเสดืนอผห้าของเขา เมสือที่ ออกมทำจทำกลทำน
ชนัรนในหรสือทคีที่บรธิสรุทธธิธของพระวธิหทำร ปรุโรหธิตเหลตทำนนัรนกห็จะถถูกสนัที่งใหข้ถอดเครสือที่ งแตตงกทำยปตทำน
ศนักดธิธสธิทธธิธของตนสททำหรนับงทำนปรนนธิบนัตธิออก เมสืที่อพวกเขทำกลนับออกมทำยนังลทำนชนัรนนอกซถึที่งเปห็นทคีที่ๆ
ชรุมนรุมชนมทำรวมตนัวกนัน พวกเขทำกห็จะถถูกสนังที่ ใหข้สวมเสสืรอผข้ทำอสืที่น ใครกห็ตทำมทคีที่มทำแตะตข้องเครสือที่ งแตตง
กทำยทคีที่สทำมนัญธรรมดทำมทำกกวตทำเหลตทำนนัรนจะไมตถถูกถสือวตทำถถูกแยกตนัรงไวข้เพรทำะเหตรุนร นันเหมสือนกนับกรณคี
ของพวกปรุโรหธิตสมนัยพระคนัมภคีรรเดธิม
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อยยู่าใหห้เขาโกนศทรษะหรดือปลยู่อยใหห้มวยผมยาว ใหห้เขาเพทยงแตยู่ขลสิบ

ผมบนศทรษะของเขาเทยู่านวันน พวกปรุโรหธิตของพระวธิหทำรในวนันนนัรนจะไมตไดข้รนับอนรุญทำตใหข้โกน
ศคีรษะของตนหรสือปลตอยใหข้ไวข้ผมยทำว ตรงกนันขข้ทำม พวกเขทำจะถถูกขอใหข้เลห็มผมและไวข้ผมทรงสนัรน
21 เมดืที่อปปโรหสิตเขห้าไปในลานชวันนในจะดดืที่มเหลห้าองปยู่นไมยู่ไดห้ ปรุโรหธิตในวนันนนัรนจะไมตไดข้รนับ
อนรุญทำตใหข้ดสืที่มเครสืที่องดสืที่มแอลกอฮอลรชนธิดใดเลย โดยเฉพทำะเมสืที่อพวกเขทำปฏธิบนัตงธิ ทำนอยถู ต

22 อยยู่าใหห้ปปโรหสิตแตยู่งงานกวับหญสิงมยู่ายหรดือหญสิงททที่ถยกหยยู่าแลห้ว แตยู่ใหห้แตยู่งงานกวับหญสิง
พรหมจารทจากเชดืนอสายแหยู่งวงศร์วานอสิสราเอล หรดือหญสิงมยู่ายซนที่งเปห็นหญสิงมยู่ายของปปโรหสิต พวก
ปรุโรหธิตในวนันนนัรนจะไมตไดข้รบนั อนรุญทำตใหข้แตตงงทำนกนับหญธิงมตทำยหรสือหญธิงทคีที่ถถูกหยตทำแลข้ว ตรงกนันขข้ทำม
พวกเขทำจะถถูกขอใหข้แตตงงทำนกนับเฉพทำะหญธิงพรหมจทำรคีซถึที่งเปห็นคนอธิสรทำเอล ขข้อยกเวข้นเดคียวสททำหรนับ
เรสืที่องนคีรกคห็ สือวตทำปรุโรหธิตสทำมทำรถแตตงงทำนกนับหญธิงมตทำยทคีที่เคยแตตงงทำนกนับปรุโรหธิตคนหนถึที่งมทำแลข้ว
อสค 44:23-24

เขาทวันงหลายจะตห้องสวัที่งสอนประชาชนของเราถนงความแตกตยู่าง

ระหวยู่างของบรสิสปทธสิธิ์และของสามวัญ และกระทนาใหห้เขาสวังเกตแยกแยะระหวยู่างของมลทสินกวับของ
สะอาดไดห้ ประเดห็นทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำในกฎเหลตทำนคีรกคห็ สือวตทำ พวกปรุโรหธิตจะตข้องเปห็นแบบอยตทำงแกต
ประชทำชนของพระเจข้ทำในเรสือที่ งควทำมบรธิสรุทธธิธ โดยวธิถคีชวคี ธิตของพวกเขทำ พวกเขทำจะตข้องเปห็นแบบ
อยตทำงในเรสือที่ งควทำมถถูกตข้องและควทำมเหมทำะสม ทคีที่ถถูกบอกเปห็นนนัยดข้วยกห็คสือวตทำ พวกเขทำจะตข้องสอน
ประชทำชนของพระเจข้ทำในเรสืที่องนนัรนโดยตรง โดยสอนคนเหลตทำนนัรนในเรสืที่องควทำมบรธิสรุทธธิธและควทำม
ชอบธรรม
24 ถห้ามทคดท เขาจะตห้องกระทนาหนห้าททที่ผห้พย สิพากษา และเขาจะตห้องพสิพากษาตามคนาตวัดสสินของ
เรา ในบรรดางานเทศกาลตามกนาหนดของเรานวันนเขาจะตห้องรวักษาราชบวัญญวัตสิและกฎเกณฑร์ของ
เรา และเขาจะตห้องรวักษาววันสะบาโตทวันงหลายของเราใหห้บรสิสปทธสิธิ์ ในยรุคพนันปคี อยตทำงนข้อยสททำหรนับ
ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอล พวกปรุโรหธิตของพระเจข้ทำจะทททำหนข้ทำทคีที่เปห็นพนนักงทำนผถูข้ปกครองและผถูข้พธิพทำกษทำ
ตตทำงๆในขข้อพธิพทำทตตทำงๆระหวตทำงพลเมสืองทนัรงหลทำยของอธิสรทำเอลดข้วย นอกจทำกนคีร พวกปรุโรหธิตจะถถูก
สนังที่ ใหข้เปห็นแบบอยตทำงในกทำรรนักษทำบนัญญนัตธิและกฎทนัรงสธิรนของพระเจข้ทำ โดยเฉพทำะในเรสืที่องกทำรถสือวนัน
สะบทำโต
อสค 44:25-27

อยยู่าใหห้เขากระทนาตวัวใหห้เปห็นมลทสินดห้วยเขห้าไปใกลห้ผตห้ย าย เวห้นแตยู่เปห็น

บสิดาหรดือมารดาหรดือบปตรชายหรดือบปตรสาว หรดือพทที่นห้องผยชห้ ายหรดือพทที่นห้องผยห้หญสิงททที่ไมยู่มทสามท กห็จะ
กระทนาตวัวใหห้เปห็นมลทสินไดห้ พวกปรุโรหธิตของพระเจข้ทำในวนันนนัรนจะตข้องไมตแตะตข้องศพคนตทำย
เหมสือนอยตทำงทคีที่สนัปเหรต อจะกระทททำ ขข้อยกเวข้นกห็คสือ กทำรอนรุญทำตใหข้แตะตข้องศพคนใกลข้ชธิดใน

ครอบครนัวของพวกเขทำไดข้ อคีกครนัรงทคีที่ประเดห็นทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือวตทำ พวกปรุโรหธิตจะตข้องเปห็นแบบ
อยตทำงในเรสือที่ งควทำมบรธิสรุทธธิธในวนันนนัรน ควทำมคธิดตรงนคีรสอดคลข้องกนับของ 1 ทธิโมธคี 4:12
26 หลวังจากททที่เขารวับการชนาระแลห้ว มทกนาหนดอทกเจห็ดววัน ถข้ทำปรุโรหธิตคนใดถถูกทททำใหข้เปห็น
มลทธินเพรทำะศพคนตทำย เขทำกห็ตข้องผตทำนพธิธคีชททำระตนัวใหข้สะอทำดตทำมทคีที่กทำท หนดไวข้ จทำกนนัรนกห็ถถูกกนักตนัว
ไวข้จทำกงทำนปรนนธิบนัตธิในพระวธิหทำรเปห็นเวลทำเจห็ดวนัน
27 องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า ในววันททที่เขาเขห้าไปในสถานบรสิสป ทธสิธิ์ คดือททที่ลานชวันนใน
เพดืที่อจะปรนนสิบตวั สิอยยใยู่ นสถานบรสิสป ทธสิธิ์ เขาจะตห้องถวายเครดืที่องบยชาไถยู่บาปเสทยกยู่อน หลนังจทำกกทำร
ชททำระตนัวใหข้สะอทำดตทำมทคีที่กทำท หนดไวข้และชตวงเวลทำแหตงกทำรรอคอยเสรห็จสธิรนแลข้ว ปรุโรหธิตคนนนัรนกห็
สทำมทำรถกลนับเขข้ทำไปในเขตศนักดธิธสธิทธธิธของพระวธิหทำรไดข้อคีกครนัรงและถวทำยเครสืที่องบถูชทำไถตบทำปแดตองคร
พระผถูข้เปห็นเจข้ทำ
อสค 44:28

นวัที่นจะเปห็นมรดกของเขา เราเปห็นมรดกของเขา และเจห้าจะไมยู่ตห้อง

ใหห้เขาถดือกรรมสสิทธสิธิ์ใดๆในอสิสราเอล เราเปห็นกรรมสสิทธสิธิ์ของเขา ในกทำรกลนับไปทททำงทำนปรนนธิบนัตธิ
อคีกครนัรง ปรุโรหธิตคนนนัรนกห็จะทททำใหข้มรดกแหตงพระเจข้ทำของตนกลนับสถูตสภทำพเดธิม มรดกนนัรนคสือ องคร
พระผถูข้เปห็นเจข้ทำเอง พระองครทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะดถูแลเหลตทำผถูข้รนับใชข้ของพระองคร ดนังนนัรน พวกปรุโรหธิต
ของพระเจข้ทำในวนันนนัรนจะไมตถสือกรรมสธิทธธิธใดๆเลย ตรงกนันขข้ทำม องครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำจะทรงเปห็นมรดก
และกทำรลงทรุนของพวกเขทำ พระองครจะทรงดถูแลเหลตทำผถูข้รนับใชข้ของพระองคร นคีบที่ อกเปห็นนนัยดข้วยวตทำ
ควทำมบทำปทคีที่ยนังไมตถถูกแกข้ไขจะลดทอนมรดกและบททำเหนห็จของพระเจข้ทำ นนันที่ ยนังเปห็นจรธิงอยถูเต หมสือนเดธิม
จนทรุกวนันนคีร
อสค 44:29-31

ใหห้เขารวับประทานเครดืที่องธวัญญบยชา เครดืที่องบยชาไถยู่บาป และเครดือที่ ง

บยชาไถยู่การละเมสิด และทปกสสิที่งททที่ถวายไวห้ในอสิสราเอลจะเปห็นของเขาทวันงหลาย พวกปรุโรหธิตในวนันนนัรน
จะไดข้รนับอนรุญทำตใหข้รนับประททำนเครสืที่องสนัตวบถูชทำตตทำงๆทคีพที่ ระวธิหทำรไดข้ตทำมชอบใจ มนันจะเปห็นสต วน
หนถึที่งของวธิธคีกทำรของพระเจข้ทำในกทำรดถูแลพวกเขทำ

30 และผลไมห้ดทททที่สปดของผลไมห้รยู่นป แรกทปกชนสิดและของถวายทปกชนสิดจากเครดืที่องถวายบยชา
ทวันงสสินนของเจห้าจะเปห็นของบรรดาปปโรหสิตทวันงหลาย เจห้าจงมอบแปห้งเปทยกผลแรกของเจห้าใหห้แกยู่
ปปโรหสิต เพดืที่อวยู่าพระพรจะมทอยยยู่เหนดือครวัวเรดือนของเจห้า นอกจทำกนคีร ของถวทำยอสืนที่ ๆทคีที่ไมตใชตเครสือที่ งเผทำ
บถูชทำจะกลทำยเปห็นสต วนของพวกปรุโรหธิตหลนังจทำกทคีที่พวกมนันถถูกถวทำยแลข้ว เชตน ผลธิตผลของของถวทำย
ทคีที่เปห็นผลไมข้รต รุนแรก ของถวทำยทคีที่เปห็นธนัญพสืชตตทำงๆและแมข้แตตแปข้งดธิบ ในกทำรทททำเชตนนนัรน พวก
ปรุโรหธิตจะสทำมทำรถอธธิษฐทำนและทถูลขอพระพรของพระเจข้ทำใหข้มคีแกตครนัวเรสือนของผถูข้ถวทำยเหลตทำนนัรน
นนันที่ คสือ ประชทำชนของพระเจข้ทำ
31 ปปโรหสิตจะตห้องไมยู่รวับประทานสสิที่งใดๆ ไมยู่วยู่าจะเปห็นนกหรดือสวัตวร์ททที่ตายเองหรดือถยกฉทกกวัด
ตาย" พวกปรุโรหธิตในวนันนนัรนจะถถูกหข้ทำมมธิใหข้รนับประททำนเนสืรอใดๆของสนัตวรทคีที่ตทำยเองหรสือถถูกสนัตวร
อสืที่นฆตทำตทำย ดนังนนัรน หนข้ทำทคีที่และควทำมรนับผธิดชอบบทำงประกทำรของพวกปรุโรหธิตแหตงพระวธิหทำรยรุค
พนันปคีจถึงถถูกพรรณนทำในบทนคีร
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 45: ขณะทคีนึ่คกาบรรยายเกคีนึ่ยวกนบเยรถูซาเลป็มยปุคพนนปคีและพระวหิหาร
ดกาเนหินตล่อไป คราวนคีนั้ผพถูต้ ยากรณศ์ทล่านนคีนั้พรรณนาถนงขนาดตล่างๆของสล่วนประกอบโดยรอบพระ
วหิหารในขต้อ 1-6 และหนต้าทคีนึ่บางประการของเจต้านายองคศ์นนนั้นในยปุคพนนปคีในขต้อ 7-25
อสค 45:1-3

"เมดืที่อเจห้าแบยู่งแผยู่นดสินเปห็นกรรมสสิทธสิธิ์โดยการจวับสลากนวันน เจห้าจง

ถวายททที่ดสินสยู่วนหนนงที่ ไวห้เพดืที่อพระเยโฮวาหร์ใหห้เปห็นตนาบลบรสิสป ทธสิธิ์ ยาวสองหมดืที่นหห้าพวันศอก และกวห้าง
หนนที่งหมดืที่นศอก จะเปห็นททที่บรสิสปทธสิธิ์ตลอดบรสิเวณนวันน ผถูข้พดถู ทตทำนนคีรยนังเปห็นคนเดคียวกนับของบททคีแที่ ลข้วซถึที่ง
กห็คสือ พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ ดถู 44:9 เอเสเคคียล (หรสือนตทำจะเปห็นชตทำงสททำรวจแหตงสวรรครทตทำนนนัรน
มทำกกวตทำ) ถถูกสนังที่ ใหข้กนนั สต วนหนถึที่งของแผตนดธินนนัรนไวข้ตตทำงหทำกเมสืที่อมนันถถูกแบตงยตอยเพสือที่ เปห็นมรดกใน
ยรุคพนันปคี สตวนหนถึที่งของแผตนดธินนนัรนจะถถูกอรุทธิศใหข้เปห็นของถวทำยหนถึที่งแดตองครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำเพสืที่อเปห็นทคีที่
อนันบรธิสรุทธธิธและถถูกแยกตนัรงไวข้ตตทำงหทำกสททำหรนับงทำนปรนนธิบนัตธิของพระเจข้ทำ เหห็นไดข้ชนัดวตทำนคีพที่ รรณนทำ
ถถึงทคีที่ดธินนนัรนทคีพที่ ระวธิหทำรยรุคพนันปคีจะตนัรงอยถูต

หนตวยวนัดตรงนคีรไมตไดข้ถถูกหมทำยเหตรุไวข้ชนัดเจน คณะผถูข้แปลของฉบนับคธิงเจมสรไดข้ใสต คททำวตทำ ไมต้
วนด ตนัรงแตตเอเสเคคียล 42:16 อคีกททำงเลสือกหนถึที่งกห็คสือ ศอก อยตทำงไรกห็ตทำม John Gill เขคียนไวข้วทำต
“เปห็นกทำรดคีทคีที่สรุดทคีจที่ ะใชข้หนตวยวนัดขนทำดใหญตทคีที่สรุด เนสืที่องจทำกมนันดถูเหมสือนจะตอบกทำรออกแบบของ
พระวธิญญทำณบรธิสรุทธธิธในขข้อควทำมตอนนคีรไดข้ดคีกวตทำ และเนสืที่องจทำกหนตวยวนัดนคีรเหมทำะสมทคีที่จะวนัดทคีที่ดธิน
มทำกกวตทำ และเปห็นสธิที่งทคีที่ผถูข้วนัดขนทำดถสืออยถูใต นมสือของเขทำดข้วย” นอกจทำกนคีร ศอกยนังถถูกกลตทำวถถึงใน 45:2
ในแบบทคีที่แตกตตทำงจทำกหนตวยวนัดของขข้อ 1 ดข้วย
ขนทำดตตทำงๆของสต วนประกอบโดยรอบพระวธิหทำรจถึงมคีขนทำดใหญตโตจรธิงๆ พสืรนทคีสที่ ทำมสต วน
จะถถูกพรรณนทำตรงนคีร แตตละสต วนยทำว 25,000 ไมข้วนัด ดนังทคีที่ถถูกนธิยทำมไปแลข้วกตอนหนข้ทำนคีรในหนนังสสือ
เลตมนคีร (เอเสเคคียล 40:5) ไมข้วนัดของเอเสเคคียลยทำวประมทำณสธิบฟรุต ดนังนนัรนควทำมยทำวของพสืรนทคีที่สตวน
แรกนคีร – ของทคีที่บรธิสรุทธธิธของพระวธิหทำร – จะยทำวเทตทำกนับ 250,000 ฟรุตซถึที่งยทำวประมทำณ 50 ไมลร (หรสือ
แบบเปบ๊ะๆคสือ 47.35 ไมลร) ควทำมกวข้ทำงของพสืรนทคีที่บรธิสรุทธธิธนนัรนจะยทำวเทตทำกนับ 10,000 ไมข้วนัดหรสือกวข้ทำง
ประมทำณยคีที่สธิบไมลร (หรสือเปบ๊ะๆคสือ 18.94 ไมลร) หทำกถสือวตทำควทำมยทำวนคีรไลตจทำกทธิศตะวนันออกไปยนังทธิศ
ตะวนันตก นคีที่กกห็ วข้ทำงกวตทำประเทศอธิสรทำเอลในปนัจจรุบนัน อยตทำงไรกห็ตทำม ขข้อพระคนัมภคีรเร ดธิมหลทำยขข้อบตง
บอกวตทำภถูมปธิ ระเทศและภถูมธิศทำสตรรของแผตนดธินอธิสรทำเอลจะถถูกเปลคีที่ยนแปลงไปอยตทำงมทำกในชตวงวนัน
แหตงพระเยโฮวทำหร ดถู วธิวรณร 16:18-20, อธิสยทำหร 40:4, เศคทำรธิยทำหร 14:4 และ 14:10 เหห็นไดข้ชดนั วตทำ
พสืรนทคีที่พระวธิหทำรจะครอบคลรุมพสืรนทคีที่สตวนใหญตของเขตตอนกลทำงของอธิสรทำเอลในยรุคพนันปคี
2 ในบรสิเวณนทนใหห้มทททที่สทที่เหลทที่ยมจตปรวัสแปลงหนนที่งยาวหห้ารห้อยกวห้างหห้ารห้อยศอกสนาหรวับสถาน
บรสิสปทธสิธิ์ ใหห้มทบรสิเวณวยู่างไวห้โดยรอบอทกหห้าสสิบศอก รทำยละเอคียดตรงนคีรกลตทำวถถึงตนัวพระวธิหทำรเองซถึที่ง
จะเปห็นพสืรนทคีที่หนถึงที่ ขนทำด 500 ไมข้วนัดทนัรงสคีที่ดข้ทำน (นนันที่ คสือ ประมทำณหนถึงที่ ไมลรทรนังสคีที่ดข้ทำน) เอเสเคคียล
42:16, 20 กห็ยสืนยนันเชตนกนันวตทำพระวธิหทำรเองจะมคีขนทำดประมทำณหนถึที่งไมลรทรนังสคีที่ดข้ทำน กทำรเอตยถถึงหข้ทำสธิบ
ศอก (ประมทำณเจห็ดสธิบหข้ทำฟรุตรอบสต วนประกอบโดยรอบพระวธิหทำร) เหห็นไดข้ชนัดวตทำหมทำยถถึงสต วน
กนันชนรอบสต วนประกอบโดยรอบพระวธิหทำร

3 ในตนาบลบรสิสปทธสิธิ์นวันน เจห้าจงววัดสยู่วนหนนงที่ ออก ยาวสองหมดืที่นหห้าพวันศอก กวห้างหนนที่งหมดืที่น
ศอก ในบรสิเวณนทนใหห้เปห็นททที่ตวันงของสถานบรสิสปทธสิธิ์ และของททที่บรสิสปทธสิธิ์ททที่สปด อคีกครนัรงทคีที่ขนทำดโดยรวม
ของพสืรนทคีพที่ ระวธิหทำรถถูกหมทำยเหตรุวทำต เทตทำกนับ 25,000 คถูณ 10,000 ไมข้วนัด (ประมทำณ 50 คถูณ 10 ไมลร)
พระวธิหทำรเองจะถถูกตนัรงอยถูขต ทำข้ งในนนัรน
อสค 45:4-6

ใหห้เปห็นสยู่วนแผยู่นดสินททที่บรสิสปทธสิธิ์ ใหห้เปห็นของปปโรหสิต ผยห้ปรนนสิบตวั สิอยยยู่

ในสถานบรสิสปทธสิธิ์ และเขห้าใกลห้พระเยโฮวาหร์เพดืที่อจะปรนนสิบวัตสิพระองคร์ ใหห้เปห็นททที่สนาหรวับปลยกบห้าน
เรดือนของเขาและเปห็นททที่บรสิสปทธสิธิ์สนาหรวับสถานบรสิสปทธสิธิ์ อคีกสต วนหนถึที่งทคีที่อยถูตต ธิดกนับพสืรนทคีที่บรธิสรุทธธิธนคีรคสือ
พสืรนทคีที่ๆถถูกกนันไวข้ตตทำงหทำกสททำหรนับพวกปรุโรหธิตและคนเลวคี เหห็นไดข้ชนัดวตทำนคีที่เปห็นทคีที่ๆพวกปรุโรหธิตและ
คนเลวคีจะอทำศนัยอยถูต
5 อทกสยู่วนหนนที่งซนงที่ ยาวสองหมดืที่นหห้าพวันศอกและกวห้างหนนที่งหมดืที่นศอกนวันนเปห็นททที่ของคนเลวท
ผยห้ปรนนสิบตวั สิอยยยู่ททที่พระนสิเวศ ใหห้เปห็นกรรมสสิทธสิธิ์ของเขา ใหห้มทหห้องยทที่สบสิ หห้อง ขนทำดของพสืรนทคีที่นร คีสททำหรนับ
พวกปรุโรหธิตและคนเลวคีจะเทตทำกนับยทำว 25,000 ไมข้วนัดและกวข้ทำง 10,000 ไมข้วนัด (ประมทำณ 50 ไมลร
คถูณสธิบไมลร) ดถู ควทำมเหห็นตตทำงๆในขข้อ 1 สททำหรนับรทำยละเอคียดเพธิมที่ เตธิม
6 ใกลห้ๆกวับสยู่วนททที่ตวันงไวห้เปห็นตนาบลบรสิสปทธสิธิ์นวันน เจห้าจะตห้องกนาหนดททที่ดสินผดืนหนนที่งกวห้างหห้าพวัน
ศอก ยาวสองหมดืที่นหห้าพวันศอก ใหห้เปห็นกรรมสสิทธสิธิ์ของเมดือง ใหห้เปห็นของวงศร์วานอสิสราเอลทวันงหมด
นครเยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคีจะอยถูตต ธิดกนับพสืรนทคีพที่ ระวธิหทำรและทคีที่ดธินเหลตทำนนัรนสททำหรนับพวกคนเลวคีและพวก
ปรุโรหธิต ขนทำดของนครนนัรนเองจะเทตทำกนับกวข้ทำง 5,000 ไมข้วนัดและยทำว 25,000 ไมข้วนัด (ประมทำณกวข้ทำง
สธิบไมลรคถูณยทำวหข้ทำสธิบไมลร) หทำกพสืรนทคีสที่ ทำมสต วนนคีรอยถูตต ธิดกนันทนัรงหมด ซถึที่งพวกมนันนตทำจะอยถูตต ธิดกนัน
อยตทำงชนัดเจน เยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคีรวมถถึงสต วนประกอบโดยรอบพระวธิหทำรและทคีที่ดธินตตทำงๆสททำหรนับ
พวกปรุโรหธิตและคนเลวคีจะเทตทำกนับประมทำณหข้ทำสธิบไมลรเทตทำกนันทนัรงสคีที่ดข้ทำน นนันที่ เปห็นนครทคีที่ใหญตมหถึมทำ
จรธิงๆ อยตทำงไรกห็ตทำม เรทำควรระลถึกวตทำนคีที่จะเปห็นนครหลวงของโลก พระเยซถูครธิสตรจะทรงปกครอง
แผตนดธินโลกจทำกทคีที่นนันที่ มนันจะเปห็นทคีที่ๆกทำรนมนัสกทำรพระเจข้ทำทนัวที่ โลกจะพรุงต เปข้ทำไป มนันจะเปห็น
นครหลวงประจททำชทำตธิของอธิสรทำเอลยรุคพนันปคีดวข้ ย

อสค 45:7-8

แผยู่นดสินทวันงสองขห้างของตนาบลบรสิสปทธสิธิ์และสยู่วนของเมดืองนวันน ใหห้ยก

เปห็นททที่ดสินของเจห้านายเคทยงขห้างกวับตนาบลบรสิสปทธสิธิ์ และสยู่วนของเมดืองดห้านตะววันตกและตะววันออกมท
สยู่วนยาวเทยู่ากวับสยู่วนททที่ยกใหห้คนตระกยลหนนที่ง ยดืดออกไปตามทางตะววันตกและทางตะววันออกของ
เขตแดนแผยู่นดสิน เจข้ทำนทำยองครนร นันนตทำจะหมทำยถถึง พระเมสสธิยทำหร ทคีที่ถถูกพรรณนทำตรงนคีรคสือ ทคีที่ดธินสตวน
ตนัวขององครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำของเรทำในชตวงยรุคพนันปคี มนันจะขยทำยออกไปทนัรงททำงทธิศตะวนันออกและทธิศ
ตะวนันตกของเยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคี ทคีไที่ มตทรทำบแนตชนัดกห็คสือวตทำกรรมสธิทธธิธของพระอครจะเปห็นสต วนหนถึงที่
ของขอบเขตหข้ทำสธิบไมลรทรนังสคีที่ดข้ทำนของเยรถูซทำเลห็มในวนันนนัรน หรสือเพธิมที่ เขข้ทำกนับมนันอคีกทคี ไมตวทำต กรณคีใด
กรรมสธิทธธิของพระองครจะขยทำยออกไปทนัรงททำงทธิศตะวนันออกและทธิศตะวนันตกของนครนนัรนเอง
8 ใหห้เปห็นสยู่วนของเจห้านายในอสิสราเอล และเจห้านายของเราจะไมยู่บทบควันนประชาชนของเรา
อทก แตยู่เจห้านายเหลยู่านวันนจะยอมใหห้วงศร์วานอสิสราเอลไดห้แผยู่นดสินททที่เหลดือตามสยู่วนตระกยลของตน
พระเมสสธิยทำหรจะทรงมคีทคีที่ดนธิ สต วนทคีที่ดคีทคีที่สรุดสททำหรนับเปห็นกรรมสธิทธธิธสต วนตนัวของพระองครเอง
นอกจทำกนคีร เจข้ทำนทำยคนอสืที่นๆของอธิสรทำเอลจะไมตบคีบบนังคนับประชทำชนของพระเจข้ทำอคีกตตอไป สต วนทคีที่
เหลสือของแผตนดธินนนัรนของอธิสรทำเอลยรุคพนันปคีจะถถูกแบตงทตทำมกลทำงตระกถูลตตทำงๆของอธิสรทำเอล
อสค 45:9

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า โอ บรรดาเจห้านายแหยู่ง

อสิสราเอลเออ๋ย พอเสทยททเถสิด จงทสินงการทารปณและการบทบควันน เสทย และกระทนาความยปตสิธรรมและ
ความเททที่ยงธรรม องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า จงเลสิกการขวับไลยู่ประชาชนของเราใหห้ออกจาก
ททที่ดสินอวันเปห็นกรรมสสิทธสิธิ์ของเขาเสทย หนข้ทำทคีที่หลนักของพวกผถูข้นททำของอธิสรทำเอลในวนันนนัรนจะเปห็นกทำร
รนับประกนันวตทำควทำมชอบธรรมและควทำมยรุตธิธรรมคสือ ระเบคียบของวนันนนัรนทนัวที่ แผตนดธินนนัรน (คททำทคีที่แปล
เปห็น ความยปตสิธรรม (เซเดคาหศ์) เปห็นคททำฮคีบรถูพรสืนๆทคีที่หมทำยถถึง ‘ควทำมชอบธรรม’) พวกเจข้ทำนทำยแหตง
อธิสรทำเอลถถูกเตสือนใหข้ขจนัด การขนบไลล่ (นนันที่ คสือ ภทำษคีหรสือกทำรไลตทอคีที่ นันอยรุตธิธรรม) ใดๆออกไปจทำก
อทำณทำเขตกทำรปกครองของพวกเขทำ ประเดห็นทคีที่สททำคนัญกวตทำกห็คสือวตทำ พวกผถูข้นททำแหตงอธิสรทำเอลในวนันนนัรน
จะถถูกพระเจข้ทำกททำชนับใหข้รนับประกนันเรสืที่องควทำมยรุตธิธรรม ควทำมชอบธรรมและควทำมสงบสรุขสททำหรนับ
ประชทำชนของพระเจข้ทำ

อสค 45:10-12

เจห้าจงมทตาชวัที่งเททที่ยงตรง เอฟาหร์เททที่ยงตรงและบวัทททที่เททที่ยงตรง ผถูข้

ปกครองทคีที่จะมทำเหลตทำนคีรแหตงอธิสรทำเอลยรุคพนันปคีถถูกกททำชนับอยตทำงแขห็งแรงใหข้รนับประกนันเรสืที่องกทำรปฏธิบนัตธิ
ตตทำงๆอนันซสืที่อตรงในแผตนดธินนนัรน ตทำชนังที่ เทคีที่ยงตรงหมทำยถถึง ธรุรกรรมกทำรขทำยตตทำงๆทคีที่ซสืที่อตรง เอฟทำหร
และบนัทคสือ หนตวยชนังที่ ตวงตตทำงๆ ประเดห็นนคีรกคห็ อสื วตทำ จะมคีหนตวยตตทำงๆทคีที่ซสืที่อตรงและเปห็นแบบเดคียวกนัน
สททำหรนับธรุรกธิจ หนตวยชนังที่ ตวงวนัดทคีที่ถถูกปลอมแปลงถถูกใชข้มทำนทำนโดยพวกพตอคข้ทำขคีรโกงเพสือที่ เอทำเปรคียบ
เหลตทำลถูกคข้ทำทคีที่ไมตประสคีประสทำ สธิที่งเหลตทำนนัรนจะไมตถถูกอนรุญทำตใหข้กระทททำเลยในวนันนนัรน
11 เอฟาหร์และบวัทนวันนใหห้เปห็นขนาดเดทยวกวัน บวัทหนนที่งจปหนนที่งในสสิบของโฮเมอรร์ และเอฟาหร์กห็
จปหนนที่งในสสิบของโฮเมอรร์ ใหห้โฮเมอรร์เปห็นเครดืที่องววัดมาตรฐาน หนตวยวนัดมทำตรฐทำนคสือ โฮเมอรศ์ ซถึที่งมคี
ขนทำดประมทำณ 300 ลธิตร บนท เปห็นหนตวยวนัดของเหลวและ เอฟาหศ์ เปห็นหนตวยวนัดของแหข้ง หนตวยชนังที่
ตวงวนัดเหลตทำนคีรจะเทตทำกนับหนถึที่งในสธิบของโฮเมอรร ประเดห็นทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือ กทำรปฏธิบนัตธิทคีที่เปห็น
มทำตรฐทำนและซสืที่อตรงในยรุคพนันปคี
12 เชเขลหนนที่งมทยทที่สบสิ เก-ราหร์ มาเนของเจห้ากห็ใหห้มทยทที่สสิบเชเขล ยทสที่ สิบหห้าเชเขลและสสิบหห้าเชเขล
ในลนักษณะเดคียวกนัน เงธินจะถถูกทททำใหข้เปห็นมทำตรฐทำนเพสืที่อกททำจนัดทธิรงกทำรปลอมแปลงในกทำรทททำเหรคียญ
เชเขลมทำตรฐทำนจะประกอบดข้วยยคีที่สธิบเกรทำหร (นนันที่ คสือ กรนัม) ของแรต เงธินในสมนัยนนัรน และจะมคีหนตวย
เงธินตรทำตตทำงๆของเงธินดนังกลตทำวซถึที่งเปห็นมทำตรฐทำน นนันที่ คสือ ยคีที่สธิบ ยคีสที่ ธิบหข้ทำและสธิบหข้ทำเชเขล อคีกครนัรงทคีที่
ประเดห็นทคีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกห็คสือ หนตวยวนัดทคีที่ยรุตธิธรรมและซสืที่อตรงของเงธิน (เรทำไมตเหห็นควทำมสททำคนัญของ
เรสืที่องนนัรนในวนัฒนธรรมของเรทำในปนัจจรุบนนั มนันไมตไดข้เปห็นแบบนนัรนอยตทำงแนตนอนในสมนัยโบรทำณ
พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำในยรุคพนันปคีมนนั จะเปห็นเรสืที่องสททำคนัญ)
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ตยู่อไปนทนเปห็นกนาหนดของถวายททที่เจห้าทวันงหลายจะตห้องถวาย คดือขห้าว

สาลทโฮเมอรร์หนนที่งใหห้ถวายหนนที่งในหกเอฟาหร์ ขห้าวบารร์เลยร์โฮเมอรร์หนนที่งใหห้ถวายหนนที่งในหกของ
เอฟาหร์ ลตวงหนข้ทำกตอนนทำนเลย พระเจข้ทำทรงกททำหนดของถวทำยพสืรนฐทำนตตทำงๆสททำหรนับประชทำชนของ
พระองครเพสืที่อทคีจที่ ะถวทำยทคีที่พระวธิหทำร เหห็นไดข้ชนัดวตทำเพสืที่อกทำรบททำรรุงรนักษทำมนันเสมอไป แตตละคน (หรสือ

อทำจแตตละครอบครนัว) จะถถูกกททำหนดใหข้ถวทำยหนถึที่งในหกเอฟทำหรของขข้ทำวสทำลคีโฮเมอรรหนถึงที่ และ
ปรธิมทำณเดคียวกนันของขข้ทำวบทำรรเลยร หนถึที่งในหกของเอฟทำหรเทตทำกนับประมทำณหนถึที่งแกลลอนครถึงที่
14 และสยู่วนกนาหนดประจนาของนนนามวัน คดือนนนามวันหนนที่งบวัท นนนามวันโคระหนนที่งถวายหนนงที่ ใน
สสิบของบวัท โคระกห็เหมดือนโฮเมอรร์จสป สิบบวัท เพราะสสิบบวัทเทยู่ากวับโฮเมอรร์ เชตนเดคียวกนัน แตตละคน
(หรสือแตตละครอบครนัว) จะตข้องถวทำยนทรทำมนัน (มะกอก) ตทำมปรธิมทำณทคีที่กทำท หนดไวข้ – หนถึที่งในสธิบขอ
งบนัทเทตทำกนับประมทำณหนถึที่งแกลลอน
15 แกะฝยงสองรห้อยตวัวกห็ใหห้ถวายตวัวหนนที่ง จากทปยู่งเลทนยงสวัตวร์อวันอปดมของอสิสราเอล องคร์พระ
ผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า นทที่แหละเปห็นของถวายสนาหรวับธวัญญบยชา เครดืที่องเผาบยชา และสวันตสิบยชาเพดืที่อ
ทนาการลบมลทสินใหห้เขาทวันงหลาย นอกจทำกนคีร แตตละคน (หรสือแตตละครอบครนัว) จะตข้องถวทำยลถูกแกะ
หนถึที่งตนัวสททำหรนับแกะทรุกสองรข้อยตนัวในฝถูงแกะของเขทำ ของอรุปโภคบรธิโภคเหลตทำนนัรนทคีที่ถถูกกลตทำวถถึง
ขข้ทำงบนจะตข้องมคีไวข้สททำหรนับเครสืที่องธนัญญบถูชทำตตทำงๆ เครสือที่ งเผทำบถูชทำตตทำงๆ เครสืที่องสนันตธิบถูชทำตตทำงๆ และ
สททำหรนับกทำรลบมลทธิน เหห็นไดข้ชนัดวตทำ ของถวทำยเหลตทำนคีรจะมคีไวข้สททำหรนับกทำรปฏธิบนัตธิงทำนเสมอไปของ
พระวธิหทำรยรุคพนันปคี ชตวงหตทำงของของกททำนนัลเหลตทำนคีรไมตไดข้ถถูกกลตทำวถถึง แตตเหห็นไดข้ชนัดวตทำปคีละครนัรง
อสค 45:16-17

ใหห้ประชาชนทวันงสสินนแหยู่งแผยู่นดสินนทนมอบของถวายเหลยู่านทนแกยู่เจห้านาย

แหยู่งอสิสราเอล ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลทนัรงสธิรนจะถถูกสนังที่ ใหข้นททำของถวทำยเหลตทำนคีรมทำเพสืที่อหรสือถวายแดล่เจข้ทำ
นทำยองครนร นัน นนันที่ คสือ พระเมสสธิยทำหรแหตงอธิสรทำเอล
17 ใหห้เปห็นหนห้าททที่ของเจห้านายททที่จะจวัดเครดืที่องเผาบยชา ธวัญญบยชา เครดืที่องดดืที่มบยชา ณ งาน
เทศกาลทวันงหลายในววันขนนนคนที่าและสะบาโต ในงานเทศกาลททที่กนาหนดไวห้ของวงศร์วานอสิสราเอลทวันง
สสินน ใหห้เขาจวัดเครดืที่องบยชาไถยู่บาป ธวัญญบยชา เครดืที่องเผาบยชา และสวันตสิบยชา เพดืที่อกระทนาการลบบาปใหห้
แกยู่วงศร์วานอสิสราเอล จะเปห็นควทำมรนับผธิดชอบของเจข้ทำนทำยองครนร นันทคีที่จะถวทำยตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ
ซถึที่งเครสือที่ งเผทำบถูชทำ ธนัญญบถูชทำและเครสืที่องดสืมที่ บถูชทำตตทำงๆ ในวนันเทศกทำลตตทำงๆของอธิสรทำเอล ตทำมคททำสนังที่
ของพระองคร พวกปรุโรหธิตจะจนัดเตรคียมและถวทำยเครสือที่ งสนัตวบถูชทำตตทำงๆเหลตทำนคีร: เครสือที่ งบถูชทำไถตบทำป
ธนัญญบถูชทำ เครสือที่ งเผทำบถูชทำและสนันตธิบถูชทำ ทนัรงหมดนคีรจะถถูกถวทำยเพสืที่อกทำรลบมลทธินระดนับชทำตธิของ

ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอล อคีกครนัรงทคีที่เครสือที่ งสนัตวบถูชทำตตทำงๆในชตวงยรุคพนันปคีเหห็นไดข้ชนัดวตทำเปห็นของถวทำยทคีที่
ระลถึกถถึงพระรทำชกธิจทคีที่สททำเรห็จแลข้วของพระครธิสตรบนกทำงเขนนนัรน
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องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ในววันททที่หนนที่งของเดดือนททที่

หนนที่ง เจห้าจงเอาววัวหนปยู่มททที่ปราศจากตนาหนสิตวัวหนนที่ง และเจห้าจงชนาระสถานบรสิสป ทธสิธิ์เสทย ปคีใหมตแบบ
ของคนเลวคีคสือ นธิสทำน (นนันที่ คสือ ประมทำณเดสือนเมษทำยน) ในวนันทคีที่หนถึที่งของเดสือนทคีที่หนถึงที่ ของปคี
พระเจข้ทำทรงสนังที่ ใหข้ถวทำยวนัวหนรุตมทคีปที่ รทำศจทำกตททำหนธิตนัวหนถึที่งสททำหรนับกทำรชททำระพระวธิหทำรใหข้สะอทำด
19 ใหห้ปปโรหสิตเอาเลดือดของเครดืที่องบยชาไถยู่บาปมาบห้างและจงประพรมททที่เสาประตยพระนสิเวศ
ททที่ขวันนสทมที่ ปมของแทยู่นบยชา และบนเสาประตยของลานชวันนใน ณ เวลทำของกทำรชททำระพระวธิหทำรยรุคพนันปคี
ใหข้สะอทำดประจททำปคีนร คี มหทำปรุโรหธิตจะถถูกสนังที่ ใหข้เอทำเลสือดทคีที่ไหลออกของเครสือที่ งสนัตวบถูชทำนคีรททำบนเสทำ
หลนักเหลตทำนนัรนของพระวธิหทำร บนเชธิงงอนทนัรงสคีที่ของพระวธิหทำร (นนันที่ คสือ ฐทำนนนัรน) และบนเสทำประตถู
ของลทำนชนัรนในของพระวธิหทำร
20 ในววันททที่เจห็ดของเดดือนนวันนเจห้าจงกระทนาเชยู่นเดทยวกวัน เพดืที่อผยห้หนนงที่ ผยห้ใดททที่กระทนาบาปดห้วย
ความพลวันงเผลอหรดือความรยห้เทยู่าไมยู่ถนงการ เพดืที่อวยู่าเจห้าจะไดห้กระทนาการลบมลทสินพระนสิเวศ ในวนันทคีที่
เจห็ด (นนันที่ คสือ วนันสะบทำโตแรก) ของปคีใหมต มหทำปรุโรหธิตจะถถูกสนังที่ ใหข้ททำเลสือดทคีที่ไหลออกนนัรนสททำหรนับ
ทรุกคนทคีพที่ ลนัรงเผลอ (นนันที่ คสือ ทททำบทำปโดยไมตตรงนั ใจ) และสททำหรนับผถูข้ทคีที่รถูข้เทตทำไมตถงถึ กทำรณรเชตนกนัน ดนังนนัรน
กทำรลบมลทธินสททำหรนับพระวธิหทำรยรุคพนันปคีจะถถูกทททำใหข้สนัมฤทธธิธผล
อสค 45:21-23

ในววันททที่สสิบสทขที่ องเดดือนตห้น เจห้าจงฉลองเทศกาลปวัสกา จงรวับ

ประทานขนมปวังไรห้เชดืนอตลอดเทศกาลเจห็ดววัน ปคีใหมตของคนเลวคีคอสื เดสือนนธิสทำน (นนันที่ คสือ ประมทำณ
เดสือนเมษทำยน) ดนังทคีที่กทำท หนดไวข้สททำหรนับอธิสรทำเอลตนัรงแตตสมนัยของโมเสส เทศกทำลปนัสกทำถถูกถสือในวนัน
ทคีที่สธิบสคีที่ของเดสือนนธิสทำน เหห็นไดข้ชดนั วตทำในยรุคพนันปคี พธิธคีปนัสกทำจะถถูกถสือตตอไป – แนตนอนวตทำเพสืที่อเปห็น
เครสือที่ งระลถึกถถึงพระรทำชกธิจทคีที่สททำเรห็จแลข้วของพระครธิสตร เหมสือนกนับทคีที่เปห็นตลอดสมนัยประวนัตธิศทำสตรร
ของพวกยธิว นคีที่จะถถูกตทำมมทำดข้วยสนัปดทำหรแหตงกทำรถสือเทศกทำลกธินขนมปนังไรข้เชสืรอ

22 ในววันนวันนใหห้เจห้านายจวัดหาววัวหนปยู่มตวัวหนนที่งสนาหรวับตนเองและประชาชนทวันงสสินนแหยู่ง
แผยู่นดสิน เพดืที่อเปห็นเครดืที่องบยชาไถยู่บาป ในวนันสรุดทข้ทำยของเทศกทำลกธินขนมปนังไรข้เชสืรอ พระเมสสธิยทำหรจะ
ทรงจนัดเตรคียมและใหข้ถวทำยวนัวหนรุตมตนัวหนถึที่งเพสือที่ ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอล เหมสือนกนับทคีที่เครสือที่ งสนัตวบถูชทำ
ตตทำงๆสมนัยพระคนัมภคีรรเดธิมมองลตวงหนข้ทำไปยนังพระรทำชกธิจของพระครธิสตรบนกทำงเขนนนัรน เครสือที่ งสนัตว
บถูชทำยรุคพนันปคีนร คีกจห็ ะมองยข้อนกลนับไปในฐทำนะเครสือที่ งระลถึกถถึงพระรทำชกธิจทคีที่สททำเรห็จแลข้วของพระ
ครธิสตรบนกทำงเขนนนัรน
23 และในเจห็ดววันททที่มทเทศกาลเลทนยงใหห้เจห้านายจวัดหาววัวหนปยู่มเจห็ดตวัวกวับแกะผยห้เจห็ดตวัวททที่
ปราศจากตนาหนสิ ใหห้เปห็นเครดืที่องเผาบยชาแดยู่พระเยโฮวาหร์ทปกๆววันตลอดเจห็ดววันนวันน และจวัดหาลยกแพะ
ผยห้ตวัวหนนที่งทปกววันใหห้เปห็นเครดืที่องบยชาไถยู่บาป ตลอดเจห็ดวนันนนัรนของกทำรถสือเทศกทำลกธินขนมปนังไรข้เชสืรอ
พระเมสสธิยทำหรจะทรงใหข้ถวทำยวนัวหนรุตมตนัวหนถึงที่ และแกะผถูข้ตนัวหนถึที่งแตตละวนันเปห็นเครสือที่ งบถูชทำไถตบทำป
สททำหรนับพระองครเอง อคีกครนัรงทคีที่นคีที่จะเปห็นกทำรระลถึกถถึงพระรทำชกธิจทคีที่สททำเรห็จแลข้วของพระองครบน
กทำงเขนนนัรนเมสืที่อนทำนมทำแลข้ว
อสค 45:24-25

และใหห้เจห้านายจวัดหาธวัญญบยชาเอฟาหร์หนนที่งคยยู่กบวั ววัวผยหห้ นนที่ง และ

เอฟาหร์หนนที่งคยยู่กวับแกะผยหห้ นนที่ง และนนนามวันหนนที่งฮสินตยู่อแปห้งทปกเอฟาหร์ เมสือที่ พระเมสสธิยทำหรทรงใหข้มหทำ
ปรุโรหธิตถวทำยเครสือที่ งสนัตวบถูชทำตตทำงๆเพสือที่ พระองครในวนันนนัรน พระองครจะทรงจนัดเตรคียมแปข้ง (นนันที่ คสือ
ธนัญญบถูชทำ) และนทรทำมนันมะกอกเพสืที่อทคีที่จะถถูกถวทำยพรข้อมกนับวนัวผถูข้แตตละตนัวทคีที่ถถูกถวทำยเปห็นเครสือที่ งสนัตว
บถูชทำ
25 ในววันททที่สสิบหห้าของเดดือนททที่เจห็ด และในเทศกาลเลทนยงทวันงเจห็ดววัน ใหห้ทยู่านจวัดหาของเชยู่น
เดทยวกวันสนาหรวับเปห็นเครดือที่ งบยชาไถยู่บาป เครดืที่องเผาบยชา ธวัญญบยชา และเครดือที่ งนนนามวัน" ตอนกลทำง
เดสือนทคีที่เจห็ดของปคี (นนันที่ คสือ ประมทำณเดสือนตรุลทำคม) ซถึที่งนตทำจะตรงกนับเทศกทำลอยถูเต พธิง พระเมสสธิยทำหร
จะทรงถวทำย (ผตทำนมหทำปรุโรหธิต) เครสือที่ งบถูชทำไถตบทำป เครสืที่องเผทำบถูชทำและธนัญญบถูชทำซถึที่งทนัรงหมดถถูก
ปรรุงดข้วยนทรทำมนันมะกอก ทนัรงหมดนคีรจะเปห็นเครสือที่ งระลถึกถถึงพระรทำชกธิจทคีที่สททำเรห็จแลข้วของพระองครบน
กทำงเขนนนัรน

*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 46: คกาบรรยายตล่างๆเกคีนึ่ยวกนบการใชต้งานของพระวหิหารยปุคพนนปคี
ดกาเนหินตล่อไปโดยหมายเหตปุเรคืนึ่องกกาหนดเวลาสกาหรนบการเปหิดประตถูดต้านทหิศตะวนนออกและราย
ละเอคียดเพหินึ่มเตหิมเกคีนึ่ยวกนบเครคืนึ่องสนตวบถูชาตล่างๆของพระวหิหาร
อสค 46:1-2

"องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ประตยลานชวันนในททที่หวันหนห้า

ไปทสิศตะววันออกนวันนใหห้ปสิดอยยยู่ในววันทนางานหกววัน แตยู่ในววันสะบาโตนวันนใหห้เปสิด และในววันขนนนคนที่า
หนนที่งกห็ใหห้เปสิด มคีกทำรประกทำศวตทำประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกของลทำนชนัรนในของพระวธิหทำรเองจะถถูกปธิด
ตลอดหกวนันของสนัปดทำหร แตตในวนันสะบทำโตมนันจะถถูกเปธิด มนันจะถถูกเปธิดในวนันทคีที่หนถึที่งของแตตละ
เดสือนดข้วย (นนันที่ คสือ วนันขถึรนหนถึงที่ คทที่ทำ) เมสืที่อเครสือที่ งสนัตวบถูชทำพธิเศษตตทำงๆจะถถูกถวทำย
2 ฝยู่ายเจห้านายนวันนจะเขห้ามาจากขห้างนอกทางมปขของหอประตย และจะมายดืนอยยยู่ททที่เสาประตย
และพวกปปโรหสิตจะเตรทยมเครดืที่องเผาบยชา และเครดืที่องสวันตสิบยชาของทยู่าน และทยู่านจะนมวัสการอยยทยู่ ทที่
ธรณทประตย แลห้วทยู่านจะออกไป แตยู่อยยู่าปสิดประตยนนวัน จนกวยู่าจะถนงเวลาเยห็น ในวนันสะบทำโตของ
แตตละสนัปดทำหร เจข้ทำนทำยองครนร นัน (นนันที่ คสือ พระเมสสธิยทำหร) จะเสดห็จเขข้ทำพระวธิหทำรผตทำนททำงประตถูดข้ทำน
ทธิศตะวนันออกทคีที่ถถูกหมทำยเหตรุขข้ทำงบน พระองครจะทรงยสืนอยถูขต ข้ทำงแทตนบถูชทำทคีที่กทำท หนดไวข้นร นนั ของพระ
วธิหทำร ดถู 2 พงศทำวดทำร 23:13 ในวนันสะบทำโตเจข้ทำนทำยองครนร นันจะทรงถวทำยเครสือที่ งเผทำบถูชทำหนถึที่งและ
เครสือที่ งสนันตธิบถูชทำตตทำงๆ (ซถึที่งทนัรงคถูตเปห็นเครสือที่ งบถูชทำทคีมที่ คีกลธิที่นหอม เปห็นแบบสมนัครใจและไมล่ใชล่เครสือที่ ง
สนัตวบถูชทำสททำหรนับไถตบทำป) พระเมสสธิยทำหรจงถึ จะทรงวทำงแบบอยตทำงเพสือที่ ผถูข้อสืที่นทคีที่จะนมนัสกทำร
ขอบพระครุณและถวทำยเกคียรตธิพระเจข้ทำเชตนนนัรน พระเมสสธิยทำหรจถึงจะทรงนมนัสกทำรพระบธิดทำของ
พระองครทคีที่ธรณคีประตถูของททำงเขข้ทำหลนักของพระวธิหทำรเอง หลนังจทำกพระองครเสดห็จออกไปแลข้ว
ประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกจะยนังเปธิดอยถูตต ลอดเวลทำทคีที่เหลสือของวนันนนัรนจนกระทนังที่ ตกเยห็น อคีกครนัรงทคีที่
เครสือที่ งสนัตวบถูชทำตตทำงๆในยรุคพนันปคีจะเปห็นเครสือที่ งระลถึกถถึงพระรทำชกธิจทคีที่สททำเรห็จแลข้วของพระครธิสตรและ
กทำรนมนัสกทำรขนัรนพสืรนฐทำน: กทำรขอบพระครุณ, กทำรสรรเสรธิญและกทำรอรุทธิศถวทำย

อสค 46:3-5

เชยู่นเดทยวกวันประชาชนแหยู่งแผยู่นดสินจะนมวัสการตยู่อพระพวักตรร์พระ

เยโฮวาหร์ตรงททที่ทางเขห้าประตยนวันน ในววันสะบาโตและในววันขนนน คนที่า พระเมสสธิยทำหรจะไมตเพคียงเสดห็จ
เขข้ทำททำงประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกของพระวธิหทำรยรุคพนันปคีเพสืที่อนมนัสกทำรในวนันสะบทำโตและวนันขถึร น
หนถึที่งคทที่ทำตตทำงๆ (นนันที่ คสือ วนันแรกของเดสือน) เทตทำนนัรน แตตประชทำชนทนัวที่ ไปจะหยรุดเพสืที่อนมนัสกทำรทคีที่ประตถู
ดข้ทำนทธิศตะวนันออกดข้วย พวกเขทำจะไมตไดข้รนับอนรุญทำตใหข้เขข้ทำไปททำงประตถูนร คี ดถู ขข้อ 9
4 เครดืที่องเผาบยชาททที่เจห้านายจะถวายแดยู่พระเยโฮวาหร์ในววันสะบาโตนวันน คดือลยกแกะปราศจาก
ตนาหนสิหกตวัว และแกะผยปห้ ราศจากตนาหนสิตวัวหนนที่ง พระเมสสธิยทำหรจะทรงถวทำยลถูกแกะหกตนัวและแกะ
ผถูข้หนถึที่งตนัว โดยทรุกตนัวปรทำศจทำกตททำหนธิแตตละวนันสะบทำโต สนัตวรเหลตทำนคีรจะเปห็นเครสือที่ งเผทำบถูชทำ เครสืที่อง
เผทำบถูชทำของคนเลวคีเปห็นเครสืที่องบถูชทำทคีที่มคีกลธิที่นหอมซถึที่งหมทำยควทำมวตทำมนันไมตใชตเพสืที่อไถตบทำป มนันเปห็น
เครสือที่ งบถูชทำดข้วยใจสมนัครสททำหรนับกทำรนมนัสกทำร กทำรอรุทธิศถวทำยและกทำรขอบพระครุณแดตพระเจข้ทำ ดนัง
นนัรนมนันนตทำจะเปห็นเชตนนนัรนดข้วยในชตวงยรุคพนันปคี พระเมสสธิยทำหรจะทรงวทำงแบบอยตทำงสททำหรนับรถูปแบบ
นคีรของกทำรนมนัสกทำรพระเจข้ทำพระบธิดทำ
5 และธวัญญบยชาททที่คยู่กย บวั แกะผยห้นนวัน คดือแปห้งเอฟาหร์หนนที่ง และธวัญญบยชาททที่คยู่กย วับลยกแกะนวันนกห็สปด
แทห้แตยู่ททที่ทยู่านจะสามารถจะถวายไดห้ พรห้อมกวับนนนามวันฮสินหนนที่งตยู่อแปห้งหนนที่งเอฟาหร์ เครสือที่ งธนัญญบถูชทำ
(อคีกครนัรงทคีเที่ ปห็นเครสือที่ งบถูชทำทคีที่มคีกลธิที่นหอมและไมตใชตเพสือที่ ไถตบทำป) จะเปห็นแปข้งเอฟทำหรหนถึงที่ (ประมทำณ
40 ลธิตร) สททำหรนับแกะผถูข้ตนัวนนัรนทคีที่ถถูกถวทำย พระเมสสธิยทำหรจะทรงถวทำยธนัญญบถูชทำโดยพระหนัตถรของ
พระองครดข้วยสททำหรนับลถูกแกะแตตละตนัว (วลคี “สรุดแทข้แตตททคีที่ ตทำนจะสทำมทำรถจะถวทำยไดข้” มคีควทำมหมทำย
ตรงตนัววตทำ ‘โดยมสือของทตทำนๆจะถวทำย’) พระเมสสธิยทำหรจะทรงจนัดหทำนทรทำมนันมะกอกฮธินหนถึที่ง
(ประมทำณหกลธิตร) สททำหรนับแปข้งแตตละเอฟทำหร
อสค 46:6-7

ในววันขนนนคนที่าทยู่านจะถวายววัวหนปยู่มปราศจากตนาหนสิตวัวหนนที่ง และลยก

แกะหกตวัวกวับแกะผยห้ตวัวหนนที่ง ซนงที่ ตห้องปราศจากตนาหนสิ ในวนันทคีที่หนถึที่งของเดสือนใหมต (นนันที่ คสือ วนันขถึรน
หนถึที่งคทที่ทำ) พระเมสสธิยทำหรจะทรงถวทำยวนัวหนรุตมตนัวหนถึงที่ ทคีที่ปรทำศจทำกตททำหนธิ ลถูกแกะหกตนัวและแกะผถูข้ตนัว
หนถึที่ง – ทรุกตนัวปรทำศจทำกตททำหนธิใดๆททำงรต ทำงกทำย

7 สยู่วนธวัญญบยชานวันนทยู่านจะจวัดแปห้งหนนที่งเอฟาหร์คยู่กย วับววัวผยตห้ วัวนวันน และหนนที่งเอฟาหร์คยู่กย วับแกะ
ผยห้ตวัวหนนที่ง และคยยู่กวับลยกแกะทยู่านจะจวัดตามททที่สามารถจวัดไดห้ พรห้อมกวับนนนามวันหนนที่งฮสินตยู่อแปห้งหนนที่ง
เอฟาหร์ พรข้อมกนับวนัวผถูข้ แกะผถูข้และลถูกแกะเหลตทำนนัรน พระเมสสธิยทำหรจะทรงถวทำยธนัญญบถูชทำ (นนันที่ คสือ
แปข้ง) ขนทำดหนถึงที่ เอฟทำหร (40 ลธิตร) สททำหรนับแตตละอยตทำงผสมดข้วยนทรทำมนันมะกอกฮธินหนถึงที่ (หกลธิตร)
อคีกครนัรงทคีที่เครสือที่ งบถูชทำเหลตทำนคีรจะไมตมฤคี ทธธิธอะไร นนันที่ คสือ พวกมนันจะไมตใชตเพสืที่อไถตบทำป ตรงกนันขข้ทำมพวก
มนันจะเปห็นเครสืที่องระลถึกถถึงพระรทำชกธิจทคีที่สททำเรห็จแลข้วของพระครธิสตรและกทำรนมนัสกทำรพระเจข้ทำพระ
บธิดทำ
อสค 46:8-9

เมดืที่อเจห้านายเขห้ามาทยู่านจะเขห้าไปทางมปขของหอประตยและกลวับออก

ไปตามทางเดทยวกวันนวันน เมสือที่ พระเมสสธิยทำหรเสดห็จเขข้ทำพระวธิหทำรยรุคพนันปคี พระองครจะทรงทททำเชตนนนัรน
โดยผตทำนเขข้ทำททำงประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออก พระองครจะเสดห็จออกไปททำงประตถูนรนันดข้วย
9 เมดืที่อประชาชนแหยู่งแผยู่นดสินเขห้ามาตยู่อพระพวักตรร์พระเยโฮวาหร์ ณ เทศกาลเลทนยงตาม
กนาหนด ผยทห้ ทที่เขห้ามาทางประตยเหนดือเพดืที่อนมวัสการจะตห้องกลวับออกไปทางประตยใตห้ และผยห้ททที่เขห้ามาทาง
ประตยใตห้จะตห้องกลวับออกไปทางประตยเหนดือ อยยู่าใหห้ใครกลวับทางประตยตามททที่เขาเขห้ามา แตยู่ใหห้ทปก
คนออกตรงไปขห้างหนห้า ตตทำงจทำกพระเมสสธิยทำหรผถูข้จะเสดห็จเขข้ทำไปในลทำนของพระวธิหทำรผตทำนททำง
ประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออก ประชทำชนธรรมดทำของแผตนดธินนนัรนจะไดข้รนับอนรุญทำตใหข้เขข้ทำไปในลทำน
ของพระวธิหทำรผตทำนททำงประตถูดข้ทำนทธิศเหนสือหรสือประตถูดข้ทำนทธิศใตข้ของมนัน นอกจทำกนคีร ถข้ทำผถูข้ใดเขข้ทำไป
ททำงประตถูดข้ทำนทธิศเหนสือ เขทำกห็จะตข้องออกไปททำงประตถูดข้ทำนทธิศใตข้ และในททำงกลนับกนันดข้วย ควทำม
คธิดทคีที่ถถูกบอกเปห็นนนัยอทำจเปห็นไดข้วทำต ผถูข้ทคีที่เขข้ทำไปในพระนธิเวศของพระเจข้ทำไมตควรกลนับไปททำงเดธิมของ
เขทำ กทำรเขข้ทำมทำใกลข้เบสืรองพระพนักตรรของพระเจข้ทำควรเปลคียที่ นแปลงวธิธคีกทำรดททำเนธินชคีวธิตของเรทำ ดถู 2 โค
รธินธร 5:17
อสค 46:10-11

เมดืที่อประชาชนเขห้าไป เจห้านายจะเขห้าไปพรห้อมกวันดห้วย และเมดืที่อ

ประชาชนออกไป เจห้านายจะออกไปดห้วย นคีที่บอกเปห็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำพระเมสสธิยทำหร นนันที่ คสือพระ
เยซถูครธิสตรจะไมตทรงปลคีกตนัวจทำกประชทำชนของพระองครในพระวธิหทำรยรุคพนันปคี แตตจะทรงอยถูต

ทตทำมกลทำงพวกเขทำ ควทำมคธิดทคีที่สอดคลข้องกนันถถูกพบในเพลงสดรุดคี 42:4 เมสืที่อประชทำชนของพระเจข้ทำ
มทำยนังทคีที่บรธิสรุทธธิธ พระเยซถูครธิสตรจะเสดห็จมทำกนับพวกเขทำ เมสือที่ พวกเขทำออกไป พระองครจะทรงอยถูกต บนั
พวกเขทำ ดถู มนัทธธิว 28:20
11 ธวัญญบยชาททที่ใชห้ ณ เทศกาลเลทนยงและเทศกาลททที่กนาหนดนวันน ใหห้เปห็นเอฟาหร์หนนที่งคยยู่กบวั ววัว
หนปยู่มตวัวหนนที่ง และคยยู่กบวั แกะผยห้กห็เอฟาหร์หนนที่ง และคยกยู่ วับลยกแกะกห็ตามแตยู่ทยู่านสามารถจะถวายไดห้
พรห้อมกวับนนนามวันฮสินหนนที่งตยู่อแปห้งเอฟาหร์หนนที่ง อคีกครนัรงทคีที่ในเทศกทำลเลคีรยงบรธิสรุทธธิธเหลตทำนนัรน พระเมสสธิ
ยทำหรจะทรงอยถูทต ตทำมกลทำงชรุมนรุมชนของพระเจข้ทำ คททำทคีที่แปลเปห็น เทศกาลททที่กนาหนด (โมวศ์เอด) มนักแปล
เปห็น ‘ชรุมนรุมชน’ และหมทำยถถึงสถทำนทคีๆที่ ถถูกกททำหนดไวข้สททำหรนับกทำรรวมตนัวกนันของประชทำชนของ
พระเจข้ทำ – ในกรณคีนร คีคสือพระวธิหทำรยรุคพนันปคี ประเดห็นทคีที่สททำคนัญกวตทำกห็คสือวตทำพระเมสสธิยทำหรจะทรงอยถูต
ทตทำมกลทำงประชทำชนของพระเจข้ทำในพระวธิหทำรในวนันบรธิสรุทธธิธทคีที่กทำท หนดไวข้เหลตทำนนัรน สตวนวลคีทวคีที่ ทำต
“ตทำมแตตทตทำนสทำมทำรถจะถวทำยไดข้” ดถูควทำมเหห็นในขข้อ 5 สททำหรนับ “สรุดแทข้แตตทคีที่ทตทำนสทำมทำรถจะถวทำย
ไดข้” ประเดห็นตรงนคีรกคห็ สือวตทำ พระเมสสธิยทำหรโดยพระหนัตถรของพระองครเองจะทรงจนัดหทำเครสืที่องสนัตว
บถูชทำทคีที่จททำเปห็นเหลตทำนนัรนและสต วนประกอบตตทำงๆของพวกมนัน องครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำของเรทำในวนันนนัรนจะ
ทรงนททำโดยกทำรเปห็นแบบอยตทำงในกทำรนมนัสกทำรพระเจข้ทำพระบธิดทำ
อสค 46:12

เมดืที่อเจห้านายถวายเครดืที่องบยชาตามใจสมวัคร จะเปห็นเครดืที่องเผาบยชา

หรดือสวันตสิบยชาเปห็นเครดืที่องบยชาตามใจสมวัครถวายแดยู่พระเยโฮวาหร์ ใหห้เปสิดประตยททที่หวันหนห้าไปทาง
ทสิศตะววันออกใหห้ทยู่านและทยู่านจะเตรทยมเครดืที่องเผาบยชาและสวันตสิบยชาของทยู่าน อยยู่างททที่ทยู่านทนาใน
ววันสะบาโต แลห้วทยู่านจะออกไป เมดืที่อทยู่านออกไปแลห้วกห็ใหห้ปสิดประตยเสทย ในวนันธรรมดทำเมสืที่อประตถู
ดข้ทำนทธิศตะวนันออกปกตธิแลข้วไมตเปธิด พระเมสสธิยทำหรจะเสดห็จเขข้ทำมทำและถวทำยเครสือที่ งเผทำบถูชทำหรสือ
เครสือที่ งสนันตธิบถูชทำตตทำงๆดข้วยใจสมนัครของพระองคร ผถูข้ทคีที่ไดข้รนับมอบหมทำยคนหนถึที่ง (นนันที่ คสือ เลวคีคน
หนถึที่ง) จะเปธิดประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกใหข้พระองครเสดห็จเขข้ทำไป พระองครสทำมทำรถเสดห็จมทำถวทำย
เครสือที่ งสนัตวบถูชทำเหลตทำนนัรนแดตพระเจข้ทำพระบธิดทำตทำมชอบพระทนัยของพระองคร ในแตตละกรณคี ประตถู
ดข้ทำนทธิศตะวนันออกจะถถูกเปธิดเมสืที่อพระองครเสดห็จมทำถถึงและถถูกปธิดเมสืที่อพระองครเสดห็จออกไป

อสค 46:13-15

เจห้าจะจวัดการหาลยกแกะตวัวหนนที่งอายปหนนที่งขวบปราศจากตนาหนสิถวาย

เปห็นเครดืที่องเผาบยชาแดยู่พระเยโฮวาหร์เปห็นประจนาววัน เจห้าจะจวัดหาทปกๆเชห้า พระเจข้ทำจถึงทรงสนังที่ วตทำใน
ชตวงยรุคพนันปคี เครสืที่องเผทำบถูชทำประจททำวนันทคีที่เปห็นลถูกแกะอทำยรุหนถึที่งขวบ (ปรทำศจทำกตททำหนธิ) จะตข้องถถูกจนัด
เตรคียมและถถูกถวทำยทรุกเชข้ทำ อคีกครนัรงทคีที่เครสืที่องสนัตวบถูชทำเหลตทำนคีรมคีไวข้สททำหรนับกทำรนมนัสกทำรเสมอไปตอน
เรธิที่มตข้นของแตตละวนัน นคีที่บอกเปห็นนนัยวตทำประชทำชนของพระเจข้ทำควรเรธิที่มตข้นแตตละวนันในกทำรนมนัสกทำร
พระผถูข้สรข้ทำงและพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของตน
14 และเจห้าจะจวัดหาเครดืที่องธวัญญบยชาคยยู่กวันทปกๆเชห้าหนนงที่ ในหกของเอฟาหร์ และนนนามวันหนนที่ง
ในสามของฮสิน เพดืที่อคลปกแปห้งใหห้ชมยู่ ป ใหห้เปห็นธวัญญบยชาแดยู่พระเยโฮวาหร์ นทที่เปห็นระเบทยบเนดืองนสิตยร์
นอกจทำกเครสืที่องเผทำบถูชทำนนัรนทคีที่ถถูกถวทำยทรุกเชข้ทำแลข้ว ธนัญญบถูชทำทคีที่เปห็นแปข้งละเอคียด ซถึที่งถถูกทททำใหข้ชรุตมดข้วย
นทรทำมนันมะกอกจะถถูกถวทำยทรุกเชข้ทำ จะตข้องทททำเชตนนคีรเสมอไป ธนัญญบถูชทำเปห็นเครสือที่ งบถูชทำโมทนทำ
พระครุณและอรุทธิศถวทำยแดตพระเจข้ทำ ดนังนนัรนประชทำชนของพระเจข้ทำควรขอบพระครุณพระเจข้ทำและ
แสดงกทำรอรุทธิศถวทำยแดตพระองครทรุกเชข้ทำ
15 ดวังนทนแหละจะตห้องจวัดหาลยกแกะและเครดืที่องธวัญญบยชาพรห้อมกวับนนนามวันทปกๆเชห้า เพดืที่อเปห็น
เครดืที่องเผาบยชาเนดืองนสิตยร์ เครสือที่ งสนัตวบถูชทำพสืรนฐทำนเหลตทำนคีรจะถถูกถวทำยทรุกเชข้ทำในพระวธิหทำรยรุคพนันปคี
เสมอไป กทำรนมนัสกทำรพระเจข้ทำจะมคีตตอเนสืที่องทคีที่นนันที่ เปห็นประจททำทรุกวนันเสมอไป
อสค 46:16-18

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า ถห้าเจห้านายนนาเอาสยู่วนหนนที่ง

ของมรดกของทยู่านมามอบใหห้แกยู่บปตรชายเปห็นของขววัญ กห็ใหห้ของนวันนตกเปห็นของบปตรชายของทยู่าน
โดยมรดกนวันนเปห็นทรวัพยร์สนสิ ของเขาตามมรดก ประเดห็นหนถึที่งทคีที่นตทำสนใจปรทำกฏตรงนคีร พระเมสสธิ
ยทำหรถถูกกลตทำวถถึงวตทำมคีบรุตรชทำยทนัรงหลทำยในชตวงยรุคพนันปคีและมรดกนนัรนซถึที่งจะเปห็นของพวกเขทำ คททำถทำม
กห็คสือวตทำ: นคีที่หมทำยถถึงพวกบรุตรชทำยทคีที่เปห็นคนจรธิงๆหรสือพวกบรุตรชทำยฝตทำยวธิญญทำณ แมข้ว ทำต องครพระผถูข้
เปห็นเจข้ทำของเรทำทรงมคีรตทำงกทำยเปห็นมนรุษยรเพศชทำยจรธิงๆ พระคนัมภคีรรทรนังเลตมกห็ชร คีไปยนังเหลตทำบรุตรชทำยฝตทำย
วธิญญทำณของพระองคร ดถู ยอหรน 1:12 เมสืที่อเปห็นเชตนนนัรน นคีบที่ อกเปห็นนนัยถถึงบททำเหนห็จพธิเศษตตทำงๆทคีที่ใหข้แกต
เหลตทำบรุตรชทำยทคีที่คถูตควรซถึงที่ องครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำของเรทำทรงเหห็นวตทำสมควรไดข้รนับของขวนัญพธิเศษตตทำงๆใน

วนันนนัรน ทรนัพยรสธินทคีที่วทำต นนัรนยตอมหมทำยถถึงของขวนัญชธิรนหนถึที่งทคีที่เปห็นทคีที่ดธิน เหห็นไดข้ชดนั วตทำ คนเหลตทำนนัรนทคีที่ไดข้
ปรนนธิบนัตธิองครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำของตนอยตทำงสนัตยรซสืที่อในชคีวธิตนคีรอทำจไดข้รบนั บททำเหนห็จเปห็นทคีที่ดธินผสืนงทำมใน
อทำณทำจนักรทคีที่จะมทำนนัรน
17 แตยู่ถห้าทยู่านนนาเอาสยู่วนหนนที่งของมรดกของทยู่านมามอบใหห้คนใชห้ของทยู่านคนหนนที่งเปห็น
ของขววัญ ของนวันนจะเปห็นของคนใชห้นนวัน จนถนงปทอสิสรภาพ แลห้วของนวันนจะกลวับมาเปห็นของเจห้านาย
เฉพาะบปตรชายของทยู่านเทยู่านวันนททที่จะเกห็บสยู่วนมรดกของทยู่านมาเปห็นของขววัญไดห้ มคีกทำรแสดงควทำม
แตกตตทำงตรงนคีรระหวตทำงพวกบรุตรชทำยของพระเมสสธิยทำหรกบนั พวกคนใชข้ของพระองคร ฝตทำยหลนังนคีรอทำจ
หมทำยถถึงคนเหลตทำนนัรนทคีที่ในยรุคพนันปคียนังมคีรตทำงกทำยเปห็นมนรุษยรอยถูต – คนเหลตทำนนัรนทคีที่เขข้ทำสถูตยรุคพนันปคีโดยยนังมคี
รต ทำงกทำยเปห็นมนรุษยรอยถูหต รสือลถูกหลทำนของพวกเขทำ ของขวนัญตตทำงๆทคีที่เปห็นทคีดที่ ธินซถึที่งพระเมสสธิยทำหร
ประททำนใหข้พวกเขทำจะยข้อนกลนับมทำเปห็นของพระองครในปคีอธิสรภทำพซถึที่งอทำจหมทำยถถึงปคีเสคียงแตร
อทำจเปห็นไดข้วทำต พระเมสสธิยทำหรอทำจทรงตตออทำยรุททำงเลสือกนนัรนใหข้พวกเขทำอคีกทคีเมสืที่อถถึงเวลทำนนัรน อยตทำงไร
กห็ตทำม ของขวนัญตตทำงๆทคีที่เปห็นทคีดที่ ธินทคีที่ใหข้แกตเหลตทำบรุตรชทำยของพระองครจะอยถูถต ทำวร กทำรประยรุกตรใชข้
ฝตทำยวธิญญทำณกห็คสือวตทำ ควทำมรอดของเรทำในพระครธิสตรคงอยถูชต วนัที่ นธิรนนั ดรร
18 ยสิที่งกวยู่านวันน อทกเจห้านายจะยนดสสิที่งใดอวันเปห็นมรดกของประชาชนไมยู่ไดห้โดยไลยู่ประชาชน
ออกไปจากทรวัพยร์สสินททที่ดสินของเขา แตยู่ทยู่านจะตห้องมอบทรวัพยร์สนสิ ของทยู่านเองใหห้เปห็นมรดกแกยู่บ ปตร
ชายของทยู่าน เพดืที่อวยู่าจะไมยู่มทประชาชนของเราสวักคนหนนที่งททที่ตห้องถยกขวับไลยู่จากกรรมสสิทธสิธิ์ของตน"
ในวนันแหตงอทำณทำจนักรยรุคพนันปคี พระเมสสธิยทำหรจะไมตทรงยถึดทคีดที่ ธินซถึที่งเปห็นมรดกอนันชอบธรรมของ
ประชทำชนของพระองคร บคีบบนังคนับพวกเขทำ หรสือไลตพวกเขทำออกไปจทำกทคีที่ดธินของพวกเขทำ กษนัตรธิยร
ทนัรงหลทำยตลอดหลทำยยรุคหลทำยสมนัยกระทททำเชตนนนัรนมทำโดยตลอด แตตพระเยซถูครธิสตรจะทรงปกครอง
ในควทำมชอบธรรม “ควทำมชอบธรรมจะเปห็นผข้ทำคทำดเอวของทตทำน และควทำมสนัตยรสรุจรธิตจะเปห็นผข้ทำ
คทำดบนัรนเอวของทตทำน” (อธิสยทำหร 11:5) ในกทำรยกทคีที่ดธินเปห็นของขวนัญแกตพวกบรุตรชทำยของพระองคร
พระเมสสธิยทำหรจะทรงทททำเชตนนนัรนจทำกทรนัพยรสธินของพระองครเองเทตทำนนัรน มนันจะเปห็นสธิทธธิพธิเศษในวนัน
นนัรนจรธิงๆทคีที่จะไดข้รนับของขวนัญชธิรนหนถึงที่ จทำกทคีที่ดธินสต วนตนัวของพระเมสสธิยทำหรเอง

อสค 46:19-20

แลห้วทยู่านกห็นนาขห้าพเจห้ามาตามทางเขห้าซนที่งอยยยู่ขห้างประตย มายวังหห้อง

บรสิสปทธสิธิ์แถวเหนดือ ซนงที่ เปห็นของปปโรหสิต ณ ดยเถสิด มทททที่หนนที่งอยยยู่ทวันงสองขห้างทางทสิศตะววันตก ครทำวนคีร
บทบรรยทำยยข้อนกลนับมทำยนังเอเสเคคียลซถึที่งถถูกพทำเทคีที่ยวชมพระวธิหทำรยรุคพนันปคีเพธิมที่ เตธิม ในฐทำนะทคีที่เขทำเอง
กห็เปห็นปรุโรหธิตคนหนถึที่ง (ดถู เอเสเคคียล 1:3) เอเสเคคียลมคีสธิทธธิพธิเศษทคีที่จะถถูกพทำเขข้ทำไปในหข้องบรธิสรุทธธิธ
เหลตทำนนัรนของพวกปรุโรหธิตในพระวธิหทำรยรุคพนันปคี หข้องเหลตทำนคีรอยถูทต ทำงดข้ทำนทธิศเหนสือของลทำนพระ
วธิหทำร หข้องตตทำงๆทคีนที่ นันที่ อยถูดต ข้ทำนทธิศตะวนันตก
20 และทยู่านกลยู่าวแกยู่ขห้าพเจห้าวยู่า "นทที่เปห็นสถานททที่ซนที่งปปโรหสิตจะตห้องตห้มเครดืที่องบยชาไถยู่การ
ละเมสิดและเครดืที่องบยชาไถยู่บาป และเปห็นททที่ซนที่งเขาจะปสินงธวัญญบยชา เพดืที่อจะไมยู่ตห้องนนาออกไปในลาน
ชวันนนอก อวันเปห็นการททที่จะนนาความบรสิสปทธสิธิ์ศวักดสิธิ์สสิทธสิธิ์ไปถนงประชาชน"ในหข้องทคีมที่ คีสธิทธธิพธิเศษเหลตทำนคีร
เอเสเคคียลไดข้เหห็นหข้องครนัวซถึงที่ เปห็นทคีที่ๆพวกปรุโรหธิตจะจนัดเตรคียมเครสืที่องบถูชทำตตทำงๆซถึที่งจทำกนนัรนจะถถูก
ถวทำยบนแทตนบถูชทำทคีที่อยถูขต ทำข้ งนอก ทคีที่นนันที่ เครสือที่ งบถูชทำไถตกทำรละเมธิดและเครสืที่องบถูชทำไถตบทำปจะถถูกจนัด
เตรคียมเชตนเดคียวกนับธนัญญบถูชทำ เครสือที่ งบถูชทำเหลตทำนคีรจะถถูกจนัดเตรคียมในทคีที่ลนับและไมตใชตตตอหนข้ทำ
ประชทำชนซถึที่งเปห็นทคีๆที่ พวกเขทำอทำจแตะตข้องพวกมนันไดข้
อสค 46:21-22

แลห้วทยู่านจนงนนาขห้าพเจห้าออกมาททที่ลานชวันนนอก และพาขห้าพเจห้าไปททที่

มปมทวันงสทที่ของลานนวันน และดยเถสิด ททที่มปมลานทปกมปมกห็มทลานอยยยู่ลานหนนที่ง จทำกนนัรนมนัคครุเทศกรสวรรครของ
เอเสเคคียลกห็พทำเขทำกลนับออกมทำยนังลทำนชนัรนนอกของพระวธิหทำรและพทำเขทำเดธินชมรอบๆมรุมทนัรงสคีที่ของ
ลทำนนนัรน ในแตตละมรุม จะมคีลทำนเลห็กกวตทำอยถูลต ทำนหนถึที่งสททำหรนับกธิจกรรมตตทำงๆทคีที่เฉพทำะดข้ทำนมทำกกวตทำ
22 คดือททที่มปมทวันงสทที่ของลาน มทลานเลห็กๆยาวสทสที่ บสิ ศอก กวห้างสามสสิบศอก ลานทวันงสทที่ขนาด
เดทยวกวัน ลทำนหนัวมรุมเหลตทำนคีรจะมคีขนทำด 40 ศอกพระวธิหทำร (นนันที่ คสือ 80 ฟรุต) คถูณ 30 ศอกพระวธิหทำร
(นนันที่ คสือ 60 ฟรุต) พวกมนันมคีขนทำดเดคียวกนันทนัรงหมด
อสค 46:23-24

ภายในรอบลานทวันงสทที่นวันนมทสสิที่งททที่กยู่อดห้วยปยนเปห็นแถว มทเตาอยยยู่ททที่กห้น

ของสสิที่งททที่กยู่อนวันนโดยรอบ ลทำนเลห็กกวตทำเหลตทำนคีรเหห็นไดข้ชนัดวตทำจะมคีเสทำคทรทำสคีที่ตข้นหนถึที่งแถวอยถูรต อบพวกมนัน

ในพสืรนทคีที่เลห็กกวตทำและถถูกปธิดลข้อมเหลตทำนคีรมคีสถทำนทคีที่ตตทำงๆเพธิที่มเตธิมเพสืที่อตข้มเครสืที่องสนัตวบถูชทำตตทำงๆพรข้อม
กนับทคีที่กทำท บนังจทำกแดดลมฝน
24 แลห้วทยู่านจนงกลยู่าวแกยู่ขห้าพเจห้าวยู่า "ททที่เหลยู่านทนเปห็นททที่สนาหรวับการตห้ม ซนที่งผยห้ปรนนสิบตวั สิอยยยู่ททที่
พระนสิเวศจะตห้มเครดืที่องสวัตวบยชาของประชาชน" ลทำนเลห็กกวตทำเหลตทำนคีรในหนัวมรุมทนัรงสคีที่ของลทำนชนัรน
นอกของสต วนประกอบโดยรอบพระวธิหทำรจะเปห็นทคีๆที่ คนเลวคีจะตข้มเครสืที่องสนัตวบถูชทำตตทำงๆของ
ประชทำชนเพสืที่อเตรคียมกทำรสททำหรนับกทำรถวทำยบถูชทำ อคีกครนัรงทคีที่เครสือที่ งสนัตวบถูชทำเหลตทำนคีรจะเปห็นเครสืที่องระลถึก
ถถึงพระครธิสตรหรสือเปห็นกทำรนมนัสกทำรขนัรนพสืรนฐทำนตตอพระเจข้ทำพระบธิดทำ
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 47: เมคืนึ่อหนนงสคือเอเสเคคียลใกลต้ถนงตอนจบ ผถูต้พยากรณศ์ทล่านนคีนั้กป็เปหิด
เผยรายละเอคียดเพหินึ่มเตหิมจากนหิมหิตของเขาเรคืนึ่องเยรถูซาเลป็มยปุคพนนปคี แมล่นกนั้าสกาคนญสายหนนงนึ่ จะไหลออก
มาจากพระวหิหารยปุคพนนปคีและถถูกพรรณนาในขต้อ 1-12 จากนนนั้นพรมแดนของอหิสราเอลยปุคพนนปคีถถูก
พรรณนาในขต้อ 13-23
อสค 47:1-2

ภายหลวังทยู่านกห็นนาขห้าพเจห้ากลวับมาททที่ประตยพระนสิเวศ และดยเถสิด มท

นนนาไหลออกมาจากใตห้ธรณทประตยพระนสิเวศตรงไปทางทสิศตะววันออก เพราะพระนสิเวศหวันหนห้าไป
ทางทสิศตะววันออก และนนนาไหลลงมาจากขห้างลยู่าง ทางดห้านขวาของพระนสิเวศ ทสิศใตห้ของแทยู่นบยชา
ขณะทคีที่นธิมตธิ ของเอเสเคคียลเรสือที่ งเยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคีใกลข้ถถึงตอนจบของมนัน เขทำกห็เปธิดเผยอคีกแงตมมรุ ทคีที่
นตทำทถึที่ง พระนหิเวศทคีที่วทำต นคีรหมทำยถถึง โครงสรข้ทำงพระวธิหทำรเอง จทำกพระวธิหทำรนนัรนเองจะมคีแมตนร ททำสทำยหนถึที่ง
ไหลไปททำงทธิศตะวนันออกซถึที่งจะเปห็นดข้ทำนหนข้ทำของพระวธิหทำร นคีที่บอกเปห็นนนัยวตทำโครงสรข้ทำงพระวธิหทำร
เองตนัรงอยถูต ณ ระดนับสถูงทคีที่สรุดของสต วนประกอบโดยรอบพระวธิหทำรและนทรทำเหลตทำนนัรนจถึงไหลลงมทำจทำก
ดข้ทำนขวทำมสือของโครงสรข้ทำงพระวธิหทำรหทำกเรทำหนันหนข้ทำไปททำงทธิศตะวนันออก จทำกนนัร นลททำธทำรสทำยนคีรกห็
ไหลไปททำงขวทำหรสือดข้ทำนทธิศใตข้ของแทตนของเครสืที่องสนัตวบถูชทำ ดนังนนัรนในสต วนประกอบโดยรอบพระ
วธิหทำรจถึงมคีแมตนร ททำสททำคนัญสทำยหนถึที่งไหล แนตนอนวตทำนทรทำนนัรนใสแจจ๋วและมนันชตวยเสรธิมสภทำพแวดลข้อมใหข้
สวยจนแทบลสืมหทำยใจ

ดนังทคีที่หมทำยเหตรุไวข้ในตอนตข้นของบททคีที่ 45 ลนักษณะภถูมธิประเทศและภถูมธิศทำสตรรของ
ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลจะถถูกเปลคีที่ยนแปลงอยตทำงมหทำศทำลตอนสธิรนยรุคเจห็ดปคีและตอนตข้นของยรุคพนันปคี
ดถู ควทำมเหห็นสททำหรนับเอเสเคคียล 45:1-3 ปนัจจรุบนันมคีบตอนทรทำพรุหลทำยแหตงในและรอบๆเยรถูซทำเลห็ม แตต
แนตนอนวตทำไมตมคีแมตนร ททำไหลออกมทำจทำกทคีที่นนันที่ เลย อยตทำงไรกห็ตทำม ในวนันนนัรนควทำมเปลคีที่ยนแปลงใหญตๆ
จะเกธิดขถึรนทคีที่นนนัที่ แมข้แตตททำงธรณคีวธิทยทำดข้วย
2 แลห้วทยู่านจนงนนาขห้าพเจห้าออกมาทางประตยเหนดือ และนนาขห้าพเจห้าอห้อมไปภายนอกถนงประตย
ชวันนนอก ซนงที่ หวันหนห้าไปทางตะววันออก และดยเถสิด นนนานวันน ออกมาทางดห้านขวา จทำกนนัรนมนัคครุเทศกร
สวรรครของเอเสเคคียลกห็พทำเขทำไปยนังประตถูดข้ทำนทธิศเหนสือของลทำนชนัรนนอกซถึที่งเปห็นทคีๆที่ เขทำสทำมทำรถ
สททำรวจทธิวทนัศนรไดข้ชนัดเจนมทำกขถึรน จทำกนนัรนเขทำกห็นททำเอเสเคคียลไปยนังประตถูดข้ทำนทธิศตะวนันออกของสต วน
ประกอบโดยรอบพระวธิหทำรซถึที่งเปห็นประตถูหนข้ทำ ทคีที่นนันที่ แมตนร ททำสทำยนนัรนไหลออกไปยนังดข้ทำนขวทำของ
ประตถูใหญตซถึที่งจะเปห็นดข้ทำนทธิศใตข้ของมนัน
อสค 47:3-5

ชายผยห้นนวัน ไดห้เดสินไปทางตะววันออกมทเชดือกววัดอยยใยู่ นมดือ ทยู่านววัดไดห้

หนนที่งพวันศอก แลห้วนนาขห้าพเจห้าลปยนนนาไป และนนนาลนกเพทยงตาตปยู่ม จทำกนนัรนมนัคครุเทศกรสวรรครของเอเสเคคี
ยลและเปห็นชตทำงสททำรวจของพระวธิหทำรดข้วยกห็เรธิที่มวนัดควทำมกวข้ทำงของแมตนร ททำทคีที่กตอตนัวนนัรน ภทำพทคีเที่ หห็นตรง
กนันกนับของเอเสเคคียล 40:3 อยตทำงไรกห็ตทำม ตรงนคีรชตทำงสททำรวจแหตงสวรรครผถูข้นร คีมคีเครสืที่องมสือวนัดอคีกชนธิด
หนถึที่ง – เชสือกวนัด ในคททำเรคียกของชตทำงสททำรวจสมนัยปนัจจรุบนนั นคีที่กเห็ ทคียบไดข้กบนั ‘โซต’ ของชตทำงสททำรวจ ทนัรง
สองอยตทำงเคยถถูกใชข้วนัดระยะททำงไกลมทำกขถึรน ชตทำงสททำรวจแหตงสวรรครผถูข้นร คีเรธิที่มลรุยลงไปในแมตนร ททำนนัรน
และพบวตทำมนันลถึกเทตทำตทำตรุตมโดยหตทำงหนถึที่งพนันศอกจทำกตลธิที่งของมนัน จงระลถึกวตทำศอกหนถึที่งของชตทำง
สททำรวจแหตงสวรรครผถูข้นร คีเทตทำกนับหนถึที่งศอกกนับอคีกหนถึที่งคสืบ ดถู เอเสเคคียล 40:5 นคีที่เทตทำกนับประมทำณสองฟรุต
ดนังนนัรน กทำรวนัดครนัรงแรกนคีรจงถึ ไดข้เทตทำกนับ 2,000 ฟรุตจทำกตลธิที่ง สธิที่งหนถึงที่ ปรทำกฏชนัดเจนและนนันที่ กห็คสือวตทำ
แมตนร ททำยรุคพนันปคีสทำยนคีรจะตสืรนพอสมควร
4 แลห้วทยู่านกห็ววัดไดห้อทกหนนที่งพวัน แลห้วนนาขห้าพเจห้าลปยนนนาไปและนนนาลนกถนงเขยู่า แลห้วทยู่านกห็ววัดไดห้
อทกหนนที่งพวัน แลห้วนนาขห้าพเจห้าลปยนนนาไป นนนานวันนลนกเพทยงเอว มนัคครุเทศกรและชตทำงสททำรวจแหตงสวรรครของ

เอเสเคคียลยนังพทำผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรไปกนับเขทำดข้วยและเขทำทนัรงสองลรุยลงไปในแมตนร ททำนนัรนลถึกกวตทำเดธิม ทคีที่
สองพนันศอกจทำกตลธิที่ง (4,000 ฟรุต) นทรทำนนัรนลถึกถถึงเขตทำ พอไปตตออคีกหนถึที่งพนันศอก (6,000 ฟรุตจทำกตลธิที่ง)
นทรทำนนัรนกห็ลถึกถถึงเอว
5 ภายหลวังทยู่านกห็ววัดไดห้อทกหนนที่งพวัน และกลายเปห็นแมยู่นนาททที่ขห้าพเจห้าลปยขห้ามไมยู่ไดห้ เพราะนนนา
นวันนขนนน แลห้วลนกพอททที่จะวยู่ายไดห้ เปห็นแมยู่นนาททที่ลยป ขห้ามไมยู่ไดห้ ทคีที่สพคีที่ นันศอก (8,000 ฟรุต) จทำกตลธิที่งดข้ทำนทธิศ
ตะวนันตก แมตนร ททำนนัรนกห็เรธิที่มลถึกพอทคีที่คนๆหนถึงที่ จะวตทำยนทรทำไปไดข้เทตทำนนัรนและลรุยตตอไปไมตไดข้ หทำกจรุดนคีรคสือ
กถึที่งกลทำงแมตนร ททำนนัรน ควทำมกวข้ทำงทนัรงหมดของมนันจะเทตทำกนับประมทำณ 16,000 ฟรุตหรสือกวข้ทำงประมทำณ
สทำมไมลร นนันที่ เปห็นแมตนร ททำทคีที่ใหญตจรธิงๆ อคีกครนัรงทคีที่แมข้มธิไดข้ระบรุเชตนนนัรน เรทำกห็อทำจสนันนธิษฐทำนไดข้วทำต แมตนร ททำ
นนัรนใสแจจ๋ว นอกจทำกนคีร แมตนร ททำสทำยหนถึที่งทคีที่กวข้ทำงขนทำดนนัรนจะมคีนร ททำปรธิมทำณมหทำศทำลซถึที่งลข้วนไหลออก
มทำจทำกพระวธิหทำร แนตนอนวตทำจะมคีกทำรประยรุกตรใชข้ฝตทำยวธิญญทำณของนทรทำแหตงชคีวธิตซถึที่งไหลออกมทำจทำก
พระเจข้ทำแหตงชคีวธิต
อสค 47:6-8

และทยู่านพยดกวับขห้าพเจห้าวยู่า "บปตรแหยู่งมนปษยร์เออ๋ย เจห้าเหห็นสสิที่งนทนหรดือ"

แลห้วทยู่านกห็พาขห้าพเจห้ากลวับมาตามฝวัที่งแมยู่นนา หลนังจทำกแสดงใหข้เอเสเคคียลเหห็นแมตนร ททำอนันนตทำทถึที่งสทำยนคีร
ดข้วยตนัวเองแลข้ว โดยลรุยนทรทำไปจนถถึงควทำมลถึกทคีที่เขทำตข้องวตทำยลงไปในนนัรน มนัคครุเทศกรสวรรครผถูข้นร คีกพห็ ทำ
เขทำกลนับมทำยนังฝนัที่งดข้ทำนทธิศตะวนันตกของแมตนร ททำนนัรน
7 ขณะเมดืที่อขห้าพเจห้ากลวับ ดยเถสิด ขห้าพเจห้าเหห็นตห้นไมห้มากมายอยยยู่ททที่ฝวัที่งแมยู่นนาทวันงสองฟาก พอก
ลนับมทำยนังฝนัที่งแมตนร ททำนนัรน ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนคีรกสห็ นังเกตเหห็นตข้นไมข้มทำกมทำยทคีโที่ ตอยถูตต ลอดแนวแมตนร ททำของ
พระเจข้ทำสทำยนคีร แนตทคีเดคียว ตข้นไมข้ไมตคตอยเขคียวชอรุตมมทำกกวตทำตอนทคีที่พวกมนันโตอยถูรต มธิ ฝนัที่งแมตนร ททำ ดนังนนัรน
แมตนร ททำยรุคพนันปคีสทำยนคีรจะมคีตข้นไมข้เยอะแยะปลถูกอยถูรต มธิ ทนัรงสองฝนัที่งของมนัน
8 และทยู่านพยดกวับขห้าพเจห้าวยู่า "นนนานทนไหลตรงไปทางทห้องถสิที่นตะววันออก และไหลลงไปถนง
ทะเลทราย แลห้วลงไปถนงทะเล และเมดืที่อนนนาไหลออกมานวันนไปถนงนนนาทะเล นนนานวันนกห็กลวับจดืดดท
มนัคครุเทศกรสวรรครของเอเสเคคียลจถึงบอกเขทำวตทำแมตนร ททำยรุคพนันปคีสทำยนคีรจะไหลไปททำงทธิศตะวนันออก
และไปททำงทธิศใตข้ดข้วย (จทำกบรธิบททคีที่ตทำมมทำ) จทำกเยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคี แมตนร ททำยรุคพนันปคีสทำยนคีรจะไหล

ผตทำนเขข้ทำในอทำรทำบทำหรแหตงยถูเดคีย (นนันที่ คสือ ทะเลทรทำย) ไปยนังทคีที่เรคียกกนันวตทำทะเลตทำยในปนัจจรุบนัน ในวนัน
นนัรน ทะเลตทำยจะไมตเคห็มและไรข้สที่ ธิงมคีชคีวธิตอคีกตตอไป มนันจะกลทำยเปห็นทะเลสทำบนทรทำจสืด (นนันที่ คสือ ถถูก
รนักษทำใหข้หทำย) และเหห็นไดข้ชนัดวตทำระบทำยไปททำงทธิศใตข้ไปสถูตมหทำสมรุทรผตทำนททำงระบทำยอนันหนถึที่งซถึงที่ ไมต
ถถูกเปธิดเผย
อสค 47:9-10

ตยู่อมาแมยู่นนานวันนไปถนงททที่ไหน ทปกสสิงที่ ททที่มทชทวสิตซนที่งแหวกวยู่ายไปมากห็จะ

มทชทวสิตไดห้ และททที่นวัที่นมทปลามากมายเพราะวยู่านนนานทนไปถนงททที่นวัที่นนนนาทะเลกห็จดืด เพราะฉะนวันน แมยู่นนาไปถนง
ไหน ทปกสสิที่งกห็มทชทวสิต นตทำสนใจทคีที่วทำต แมตนร ททำสทำยนคีรถถูกเรคียกในรถูปพหถูพจนร – แมล่นกนั้าเหลล่านนนั้น ตทำมทคีที่เศคทำ
รธิยทำหร 14:8 กลตทำวไวข้ แมตนร ททำนนัรนจทำกเยรถูซทำเลห็มจะไหลไปททำงทธิศตะวนันออกและทธิศตะวนันตก: ไปยนัง
ทะเลตทำยซถึที่งอยถูทต ทำงทธิศตะวนันออกและทะเลเมดธิเตอรรเรเนคียนซถึที่งอยถูทต ทำงทธิศตะวนันตก) อยตทำงไรกห็ตทำม
ตรงนคีรเฉพทำะสทำยตะวนันออกทคีที่ไหลไปยนังทะเลตทำยถถูกพรรณนทำ แมตนร ททำเหลตทำนคีรจะอรุดมไปดข้วยชคีวธิต
และปลทำในวนันนนัรน พวกมนันจะเปห็นแมตนร ททำทคีที่มคีนร ททำจสืดซถึที่งใหข้ชคีวธิตแกตทรุกสธิที่งทคีที่อยถูรต มธิ ฝนัที่งของพวกมนัน
10 ตยู่อมาชาวประมงกห็จะยดืนอยยทยู่ ทที่ขห้างทะเล จากเอนเกดทถนงเอนเอกลาอสิม จะเปห็นททที่สนาหรวับ
ตากอวน ปลาในททที่นวัที่นจะมทหลายชนสิด เหมดือนปลาในทะเลใหญยู่ คดือจะมทมากมาย ชทำวประมงในวนัน
นนัรนจะหทำปลทำจทำกเอนเกดคีไปจนถถึงเอนเอกลทำอธิม เอนเกดคีอยถูบต นฝนัที่งดข้ทำนทธิศตะวนันตกของทะเลตทำย
จนทรุกวนันนคีร เอนเอกลทำอธิมไมตปรทำกฏทททำเลทคีที่ตรนังชนัดเจน แตตดถูเหมสือนวตทำจะอยถูคต อต นไปททำงทธิศใตข้อคีก
ประเดห็นทคีที่สททำคนัญกวตทำกห็คสือวตทำ จะมคีกทำรประมงอรุดมสมบถูรณรตลอดแนวแมตนร ททำยรุคพนันปคีและปทำกแมตนร ททำ
ทนัรงหลทำยของมนัน ปรธิมทำณของสทำยพนันธรุรตตทำงๆ จททำนวนปลทำมหทำศทำลทคีที่จนับไดข้และขนทำดใหญตโตของ
ปลทำจะเปห็นเหมสือนปลทำของทะเลในเรสืที่องควทำมอรุดมสมบถูรณร
อสค 47:11-12

แตยู่ททที่เปห็นบนงและหนองนนนาจะไมยู่จดืด ตห้องทสินงไวห้ใหห้เปห็นเกลดือ แมข้สทำย

หลนักของแมตนร ททำนนัรนจะใสสะอทำด เหห็นไดข้ชนัดวตทำจะยนังมคีบถึงเคห็มอยถูบต ข้ทำงตทำมแนวชทำยฝนัที่งของทคีเที่ รคียกวตทำ
ทะเลตทำยในปนัจจรุบนัน จรธิงๆแลข้วคนอธิสรทำเอลในปนัจจรุบนันเหห็นครุณคตทำของบถึงเคห็มเหลตทำนคีรของทะเลตทำย
และครุณคตทำในกทำรบททำบนัดของพวกมนันสททำหรนับควทำมผธิดปกตธิตตทำงๆดข้ทำนผธิวหนนังและอทำกทำรปวดศคีรษะ
แบบตตทำงๆ อรุตสทำหกรรมมหทำศทำลเกธิดขถึรนเพสืที่อใชข้ประโยชนรจทำกขข้อดคีตตทำงๆในดข้ทำนกทำรบททำบนัดของนทรทำ

เคห็มนคีรและโคลนซถึงที่ เตห็มไปดข้วยเกลสือของมนัน บทำงทคีองครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำจะทรงอนรุญทำตใหข้เปห็นแบบ
นนัรนตตอไปในวนันนนัรน
12 ตามฝวัที่งทวันงสองฟากแมยู่นนา จะมทตห้นไมห้ทปกชนสิดททที่ใชห้เปห็นอาหาร ใบของมวันจะไมยู่เหทที่ยวและ
ผลของมวันจะไมยู่วาย แตยู่จะเกสิดผลใหมยู่ทกป เดดือน เพราะวยู่านนนาสนาหรวับตห้นไมห้นวันนไหลจากสถาน
บรสิสปทธสิธิ์ ผลไมห้นวันนใชห้เปห็นอาหารและใบกห็ใชห้เปห็นยา" ตลอดสองฟทำกของแมตนร ททำยรุคพนันปคีนร คีจะมคีตนข้ ไมข้
ตตทำงๆทคีที่ออกผลซถึที่งจะเจรธิญงอกงทำมเสมอไป พวกมนันจะออกผลดคีของพวกมนันอยตทำงไมตรจถูข้ บโดยมคี
ผลใหมตทรุกเดสือน นทรทำเหลตทำนนัรนจทำกพระวธิหทำรทคีที่เยรถูซทำเลห็มจะใหข้กทำรบททำรรุงสททำหรนับพวกมนัน ตข้นไมข้
เหลตทำนคีรรธิมฝนัที่งแมตนร ททำแหตงชคีวธิตยรุคพนันปคีนร คีจะไมตเพคียงออกผลอยตทำงบรธิบรถู ณรเทตทำนนัรน แตตใบของพวกมนัน
จะสรข้ทำงยทำรนักษทำโรคดข้วย ควทำมคธิดคลข้ทำยๆกนันถถูกนททำเสนอในวธิวรณร 22:2 เกคีที่ยวกนับแมตนร ททำแหตงชคีวธิตใน
เยรถูซทำเลห็มใหมตในอทำณทำจนักรนธิรนันดรรนร นัน สธิที่งดคีๆทนัรงหมดนคีรจะหลนังที่ ไหลออกมทำจทำกพระเจข้ทำแหตงชคีวธิต
และพระทคีที่นงนัที่ บนโลกนคีรของพระองครในพระวธิหทำรนนัรนทคีที่เยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคี
อสค 47:13-14

องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทนวยู่า "นทที่เปห็นเขตแดนซนงที่ เจห้าจะใชห้

แบยู่งแผยู่นดสินสนาหรวับเปห็นมรดกทยู่ามกลางอสิสราเอลทวันงสสิบสองตระกยล โยเซฟจะไดห้สองสยู่วน เสคียง
พถูดตรงนคีรเหห็นไดข้ชดนั วตทำเปห็นของพระเจข้ทำเอง สตวนทข้ทำยสรุดนคีรของเอเสเคคียล 47 ครทำวนคีรพรรณนทำถถึง
เขตแดนของอธิสรทำเอลและของสธิบสองตระกถูลนนัรนของอธิสรทำเอลในชตวงยรุคพนันปคี ในวนันนนัรน ตระกถูล
โยเซฟจะไดข้รนับสองสต วน กทำรสททำเรห็จจรธิงของคททำสนัญญทำของยทำโคบในปฐมกทำล 48:5, 22 ปรทำกฏ
ตรงนคีร นอกจทำกนคีร เพรทำะควทำมบทำปของรถูเบน (บรุตรหนัวปคีตนัวจรธิง) และเพรทำะควทำมชอบธรรมของ
โยเซฟ ลถูกหลทำนของเขทำจถึงจะไดข้รนับพรแหตงสธิทธธิบรุตรหนัวปคีตทำมทคีที่ 1 พงศทำวดทำร 5:1 กลตทำวไวข้
14 และเจห้าจงแบยู่งใหห้เทยู่าๆกวัน เราปฏสิญาณททที่จะมอบใหห้แกยู่บรรพบปรปษของเจห้า และแผยู่นดสิน
นทนจะตกแกยู่เจห้าเปห็นมรดกของเจห้า ยกเวข้นโยเซฟ ตระกถูลอสืที่นๆทคีที่เหลสือจะไดข้รนับกทำรแบตงสรรทคีที่ดนธิ
เทตทำๆกนันเปห็นมรดกเนสืองนธิตยรตลอดยรุคพนันปคี เหมสือนกนับทคีที่พระเจข้ทำทรงแบตงสรรแผตนดธินเดธิมของ
อธิสรทำเอลใหข้แกตสธิบสองตระกถูลนนัรน พระองครกจห็ ะทรงทททำเชตนนนัรนดข้วยในชตวงยรุคพนันปคี

อสค 47:15-17

ตยู่อไปนทนเปห็นเขตแดนของแผยู่นดสินนทน ดห้านทสิศเหนดือจากทะเลใหญยู่ไป

ตามทางเมดืองเฮทโลน และตยู่อไปถนงเมดืองเศดวัด เขตแดนดข้ทำนทธิศเหนสือของประเทศอธิสรทำเอลยรุค
พนันปคีถถูกนททำเสนอ ณ บนัดนคีร จรุดเรธิที่มตข้นคสือทะเลเมดธิเตอรรเรเนคียนซถึที่งอยถูไต กลไปททำงทธิศเหนสือของ
อธิสรทำเอลปนัจจรุบนันและตทำมประวนัตธิศทำสตรร แมข้ทททำเลทคีที่ตรนังของเฮทโลนไมตเปห็นทคีที่ทรทำบ เศดนัดกห็เปห็น
นครหนถึที่งในซคีเรคียตอนเหนสือ เหห็นไดข้ชนัดวตทำเลบทำนอนและซคีเรคียจะถถูกหลอมรวมเขข้ทำในแผตนดธินนนัรน
ของอธิสรทำเอลยรุคพนันปคี
16 เมดืองฮามวัท เมดืองเบโรธาหร์ เมดืองสสิบราอสิม ซนงที่ อยยยู่ระหวยู่างพรมแดนเมดืองดามวัสกวัสกวับ
พรมแดนเมดืองฮามวัท จนถนงเมดืองฮาเซอรร์ฮวัททสิโคน ซนงที่ อยยยู่ททที่พรมแดนเมดืองเฮาราน สถทำนทคีที่เหลตทำนคีร
บทำงแหตงไมตเปห็นทคีที่รจถูข้ นักในปนัจจรุบนัน อยตทำงไรกห็ตทำม ฮทำมนัท เบโรธทำหร ดทำมนัสกนัสและเฮทำรทำนลข้วนเปห็น
สต วนหนถึงที่ ของซคีเรคียสมนัยโบรทำณ อดคีตประชทำชทำตธิเลบทำนอนและซคีเรคียจะเปห็นพสืรนทคีที่ตอนเหนสือของ
อธิสรทำเอลในวนันนนัรน
17 ดวังนวันน เขตแดนจะยดืนจากทะเลถนงเมดืองฮาซาเรโนน ซนงที่ อยยยู่ททที่พรมแดนดห้านเหนดือของ
เมดืองดามวัสกวัส ทางทสิศเหนดือมทพรมแดนของเมดืองฮามวัท นทที่เปห็นแดนดห้านเหนดือ อคีกครนัรงทคีที่นครตตทำงๆ
ในซคีเรคียถถูกหมทำยเหตรุไวข้ตรนังแตตทะเลเมดธิเตอรรเรเนคียนขถึรนไปจนถถึงหรสือรวมถถึงแผตนดธินฮทำมนัทสมนัย
โบรทำณ อธิสรทำเอลยรุคพนันปคีจะขยทำยออกไปไกลททำงทธิศเหนสือของเขตแดนปนัจจรุบนันและโบรทำณของ
มนันในวนันนนัรน
อสค 47:18-20

ทางดห้านตะววันออก เขตแดนจะยดืที่นจากเมดืองเฮารานและดามวัสกวัส

ระหวยู่างกสิเลอาดกวับแผยู่นดสินอสิสราเอล เรดืที่อยไปตามแมยู่นนาจอรร์แดน ไปถนงทะเลดห้านตะววันออก ทยู่าน
ทวันงหลายจงววัด นทที่เปห็นเขตดห้านตะววันออก พรมแดนดข้ทำนทธิศตะวนันออกของอธิสรทำเอลยรุคพนันปคีจะ
ขยทำยออกไปททำงทธิศตะวนันออกของอธิสรทำเอลในอดคีต โดยเฉพทำะในทธิศเหนสือ อยตทำงไรกห็ตทำม
พรมแดนดข้ทำนทธิศตะวนันออกกลทำงของมนันจะใกลข้เคคียงกนับพรมแดนในอดคีตยธิงที่ กวตทำของมนัน เรสือที่ ยไป
ตทำมแมตนร ททำจอรรแดนและทะเลตทำย

19 ทางดห้านใตห้เขตแดนจะยดืที่นจากทามารร์จนถนงนนนาแหยู่งการโตห้เถทยงในคาเดช แลห้วเรดืที่อยไป
ตามแมยู่นนาถนงทะเลใหญยู่ นทที่เปห็นเขตดห้านใตห้ พรมแดนดข้ทำนทธิศใตข้ของอธิสรทำเอลยรุคพนันปคีจะใกลข้เคคียง
กนับพรมแดนในอดคีตของมนัน ททำมทำรรตรนังอยถูทต ทำงทธิศใตข้ของทะเลตทำย คทำเดชอยถูทต ทำงทธิศใตข้ของเบเอ
อรรเชบทำซถึที่งใกลข้เคคียงกนับพรมแดนของอธิสรทำเอลสมนัยอดคีต
20 ทางดห้านตะววันตก ทะเลใหญยู่เปห็นเขตแดนเรดืที่อยไปจนถนงตนาบลททที่อยยยู่ตรงขห้ามทางเขห้า
เมดืองฮามวัท นทที่เปห็นเขตแดนดห้านตะววันตก พรมแดนดข้ทำนทธิศตะวนันตกจะเทตทำกนับทคีที่มนันเปห็นมทำโดย
ตลอดนนันที่ คสือ ทะเลเมดธิเตอรรเรเนคียน อยตทำงไรกห็ตทำม สตวนดข้ทำนทธิศตะวนันตกเฉคียงเหนสือของอธิสรทำเอล
ยรุคพนันปคีจะขยทำยออกไปตลอดททำงจนถถึงฮทำมนัทซถึที่งกห็คสือทคีที่เคยเปห็นซคีเรคียตอนเหนสือ ดนังนนัรนอธิสรทำเอล
จะถถูกขยทำยออกอยตทำงมหทำศทำลไปททำงทธิศเหนสือและทธิศตะวนันออกเฉคียงเหนสือในชตวงยรุคพนันปคี
อสค 47:21-23

ดวังนวันน เจห้าจงแบยู่งแผยู่นดสินนทนทยู่ามกลางเจห้าตามตระกยลอสิสราเอล ใน

ขข้อควทำมทคีที่ตทำมมทำนคีร แตตละตระกถูลของอธิสรทำเอลจะถถูกจนัดสรรทคีที่ดธินตตทำงๆในอธิสรทำเอลยรุคพนันปคี
22 ตยู่อมาเจห้าทวันงหลายจงแบยู่งแผยู่นดสินเปห็นมรดกของตวัวเจห้าทวันงหลายโดยการจวับสลาก และ
สนาหรวับคนตยู่างดห้าวผยห้อาศวัยอยยยู่ทยู่ามกลางเจห้า และบวังเกสิดลยกหลานอยยยู่ทยู่ามกลางเจห้า เขาทวันงหลายจะมท
สวัญชาตสิอสิสราเอล ใหห้เขาไดห้รบวั สยู่วนมรดกทยู่ามกลางตระกยลอสิสราเอลพรห้อมกวับเจห้าทวันงหลาย
สธิบสองตระกถูลนนัรนของอธิสรทำเอลจะถถูกจนัดสรรทคีที่ดนธิ ตตทำงๆเพสือที่ เปห็นมรดกเนสืองนธิตยรในชตวง
วนันตข้นๆของยรุคพนันปคี อยตทำงไรกห็ตทำม สธิที่งทคีที่ไมตเคยมคีมทำกตอนเลยในประวนัตธิศทำสตรรกคห็ สือวตทำ คนตล่างดต้าว
(นนันที่ คสือ คนตตทำงชทำตธิ) จะไดข้รบนั อนรุญทำตใหข้มคีมรดกตตทำงๆซถึที่งเปห็นทคีที่ดธินในอธิสรทำเอลในวนันนนัรนดข้วย
เหห็นไดข้ชนัดวตทำคนเหลตทำนคีรเปห็นคนตตทำงชทำตธิทคีที่กลนับใจเชสืที่อซถึที่งบนังเอธิญวตทำอทำศนัยอยถูใต นอธิสรทำเอลในวนันนนัรน
แมข้บทำงทตทำนคธิดเอทำเองวตทำนคีที่จะเปห็นครธิสตจนักรทคีที่ถถูกไถตแลข้วของพระเยซถูครธิสตร คนเหลตทำนคีรกถห็ ถูก
พรรณนทำวตทำมคีลถูกหลทำน
ตทำมทคีที่พระเยซถูตรนัสไวข้ในมนัทธธิว 22:30 คนเหลตทำนนัรนทคีที่อยถูใต นกทำยซถึที่งเปห็นขถึรนจทำกตทำยแลข้ว (ซถึที่ง
ครธิสตจนักรจะอยถูใต นกทำยนนัรนในวนันนนัรน) จะไมตแตตงงทำน (และมคีลถูก) อคีกตตอไป กทำลทำเทคีย 3:28 กลตทำวถถึง
ควทำมคธิดเดคียวกนันนคีร เหห็นไดข้ชดนั วตทำคนเหลตทำนคีรอทำจเปห็นคนตตทำงชทำตธิทคีที่ถถูกไถตแลข้วแหตงพสืรนทคีที่นร นนั ซถึที่งไดข้รบนั

ควทำมรอดในชตวงยรุคเจห็ดปคีและเอทำชคีวธิตรอดมทำไดข้ เหห็นไดข้ชดนั วตทำพวกเขทำจะไดข้รบนั มรดกถทำวรซถึที่งเปห็น
ทคีที่ดธินในชตวงยรุคพนันปคี จะไมตมคีควทำมเปห็นปฏธิปนักษรและควทำมเปห็นศนัตรถูระหวตทำงยธิวและคนตตทำงชทำตธิอคีก
ตตอไป โดยเฉพทำะในตะวนันออกกลทำงในวนันนนัรน ควทำมยรุงต ยทำกสต วนใหญตในอธิสรทำเอลปนัจจรุบนนั เปห็นขข้อ
พธิพทำทเรสืที่องทคีที่ดนธิ นนันที่ จะไมตเปห็นปนัญหทำอคีกตตอไปในวนันนนัรน
23 องคร์พระผยเห้ ปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสวยู่า ตยู่อมาคนตยู่างดห้าวจะอยยใยู่ นเขตของคนตระกยลใดกห็ไดห้
เจห้าจงกนาหนดททที่ดสินใหห้เปห็นมรดกของเขาททที่นวัที่น"ดนังนนัรน ในพสืรนทคีสที่ ต วนใดกห็ตทำมของอธิสรทำเอลทคีที่คน
ตตทำงชทำตธิทคีที่ถถูกไถตแลข้วคนใดอทำศนัยอยถูต เขทำจะไดข้รบนั ทคีที่ดธินเปห็นมรดกเนสืองนธิตยรในอธิสรทำเอล
*****
ภนำพรวมของเอเสเคคียล 48: บทสปุดทต้ายนคีนั้ของเอเสเคคียลนกาเสนอการแบล่งทคีนึ่ดนหิ ของตระกถูล
ฝล่ายเหนคือของอหิสราเอลยปุคพนนปคีในขต้อ 1-9; ทคีนึ่ดนหิ ซนนึ่งถถูกกนนไวต้ตล่างหากสกาหรนบเยรถูซาเลป็มยปุคพนนปคี
ในขต้อ 10-20; การแบล่งทคีนึ่ดหินของตระกถูลฝล่ายใตต้ของอหิสราเอลยปุคพนนปคีพรต้อมกนบทคีนึ่ดหินซนนึ่งสงวนไวต้
สกาหรนบเจต้านายองคศ์นนนั้นในขต้อ 21-29 และเยรถูซาเลป็มยปุคพนนปคีพรต้อมกนบประตถูทนนั้งสหิบสองของมนนใน
ขต้อ 30-35
อสค 48:1

"ตยู่อไปนทนเปห็นชดืที่อของตระกยลตยู่างๆ ตวันงตห้นททที่พรมแดนดห้านเหนดือจาก

ทะเลไปตามทางเฮทโลน ถนงทางเขห้าเมดืองฮามวัทจนถนงฮาเซอเรโนน ซนงที่ อยยยู่ทางพรมแดนดห้านเหนดือ
ของดามวัสกวัส ตสิดเมดืองฮามวัท และยดืนที่ จากดห้านตะววันตกออกไปถนงดห้านตะววันตก เปห็นสยู่วนของคน
ดาน ในรทำยกทำรเบสืรองตข้นของกทำรแบตงทคีที่ดธินของอธิสรทำเอลยรุคพนันปคี กทำรแบตงใหข้แตตละตระกถูลเรธิที่มตข้น
ในเขตแดนเหนสือสรุดของอธิสรทำเอล ดนังทคีที่หมทำยเหตรุไวข้ในเอเสเคคียล 47:15 เขตแดนดข้ทำนทธิศเหนสือ
ของอธิสรทำเอลจะขยทำยออกไปไกลเกธินพรมแดนในปนัจจรุบนันหรสือในอดคีตของพวกเขทำ ถถึงกระนนัรน
ตระกถูลดทำนกห็ตร งนั อยถูทต ทำงทธิศเหนสือมทำโดยตลอดและในยรุคพนันปคี ดทำนจะครอบครองพสืรนทคีสที่ ต วนเหนสือ
สรุดของอธิสรทำเอลอคีก (แมข้วทำต ดทำนถถูกตนัดออกจทำกสธิบสองตระกถูลนนัรนของอธิสรทำเอลในรทำยชสืที่อของ
พวกเขทำในวธิวรณร 7:4-8 พวกเขทำกห็ถถูกทททำใหข้คสืนสถูตสภทำพเดธิมตรงนคีรอยตทำงแนตนอน เพรทำะเหตรุใดนตะ
หรสือ? มคีแตตพระเจข้ทำทคีที่ทรงทรทำบ)

อสค 48:2-7

ประชสิดกวับเขตแดนของดานจากดห้านตะววันออกไปถนงดห้านตะววัน

ตก เปห็นสยู่วนของคนอาเชอรร์ 3 ประชสิดกวับเขตแดนของอาเชอรร์จากดห้านตะววันออกไปถนงดห้าน
ตะววันตก เปห็นสยู่วนของคนนวัฟทาลท 4 ประชสิดกวับเขตแดนของนวัฟทาลทจากดห้านตะววันออกไปถนง
ดห้านตะววันตก เปห็นสยู่วนของคนมนวัสเสหร์ 5 ประชสิดกวับเขตแดนของมนวัสเสหร์จากดห้านตะววันออก
ไปถนงดห้านตะววันตก เปห็นสยู่วนของคนเอฟราอสิม 6 ประชสิดกวับเขตแดนเอฟราอสิมจากดห้านตะววัน
ออกไปถนงดห้านตะววันตก เปห็นสยู่วนของคนรย เบน 7 ประชสิดกวับเขตแดนรย เบนจากดห้านตะววันออกไป
ถนงดห้านตะววันตก เปห็นสยู่วนของคนยยดาหร์
เคลสืที่อนทคีไที่ ปททำงทธิศใตข้จทำกพรมแดนดข้ทำนทธิศเหนสือของอธิสรทำเอลยรุคพนันปคี เจห็ดตระกถูลของ
อธิสรทำเอลจะไดข้รนับกทำรแบตงสรรทคีที่ดนธิ ตทำมลททำดนับ นนันที่ คสือ แกตตระกถูลอทำเชอรร แกตตระกถูลนนัฟททำลคี แกต
ตระกถูลมนนัสเสหร แกตตระกถูลเอฟรทำอธิม แกตตระกถูลรถูเบน และแกตตระกถูลยถูดทำหร ไมตมกคี ทำรออกควทำม
เหห็นเพธิที่มเตธิมเกคีที่ยวกนับจรุดเดตนดข้ทำนพรมแดนอสืนที่ ๆหรสือขนทำดทคีที่แตกตตทำงกนันของทคีที่ดธินทคีที่ถถูกจนัดสรรใหข้
นนักอธธิบทำยพระคนัมภคีรรสตวนใหญตสนันนธิษฐทำนวตทำทคีที่ดธินเหลตทำนนัรนซถึที่งถถูกยกใหข้แกตแตตละตระกถูลจะมคีขนทำด
เทตทำกนันและพสืรนทคีที่สททำหรนับแตตละตระกถูลจะถถูก ‘เรคียงซข้อน’ หรสือ ‘ทททำเปห็นชนัรนๆ’ อนันหนถึงที่ ทนับอคีกอนัน
ตทำมลททำดนับจทำกทธิศเหนสือไปยนังทธิศใตข้
พสืรนทคีที่ของเจห็ดตระกถูลแรกของฝตทำยเหนสือคสือ ทคีที่ดนธิ ซถึที่งอยถูทต ทำงทธิศเหนสือของเยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคี
สต วนประกอบโดยรอบพระวธิหทำรยรุคพนันปคี และทคีที่ดธินเหลตทำนนัรนซถึที่งถถูกกนันไวข้ตตทำงหทำกสททำหรนับพระเมส
สธิยทำหร อคีกครนัรงทคีที่ตระกถูลเหลตทำนนัรนของโยเซฟ (มนนัสเสหรและเอฟรทำอธิม) จะไดข้รนับสองสตวนในฐทำนะ
บรุตรหนัวปคีทคีที่ถถูกแตตงตนัรงขณะทคีที่รถูเบน บรุตรหนัวปคีจรธิงๆของอธิสรทำเอลจะไดข้รนับเทตทำๆกนับทคีที่ตระกถูลอสืที่นๆทคีที่
เหลสือจะไดข้รนับ ดถู 1 พงศทำวดทำร 5:1
อสค 48:8-9

ประชสิดกวับเขตแดนยยดาหร์จากดห้านตะววันออกไปถนงดห้านตะววันตก

จะเปห็นสยู่วนซนงที่ เจห้าจะตห้องแยกไวห้ตยู่างหาก กวห้างสองหมดืที่นหห้าพวันศอก และยาวเทยู่ากวับสยู่วนของคน
ตระกยลหนนที่ง จากดห้านตะววันออกไปถนงดห้านตะววันตก เปห็นททที่มทสถานบรสิสปทธสิธิ์อยยยู่กลาง ลงไปททำงทธิศ
ใตข้ทนันทคีของทคีที่ดธินซถึที่งถถูกจนัดสรรใหข้แกตตระกถูลยถูดทำหรจะเปห็นทคีที่ดธินซถึที่งถถูกกนันไวข้ตตทำงหทำกสททำหรนับ

เยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคีและพระวธิหทำรยรุคพนันปคี นคีที่เปห็นพสืรนทคีที่ขนทำด 25,000 ไมข้วนัดทนัรงสคีที่ดข้ทำน หรสือประมทำณ
50 ไมลรทร นังสคีที่ดข้ทำน ดถู เอเสเคคียล 45:1-6 สททำหรนับรทำยละเอคียดเพธิมที่ เตธิม ดนังนนัรนเยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคีและ
พระวธิหทำรยรุคพนันปคีจะอยถูปต ระมทำณใจกลทำงของประชทำชทำตธินร นัน
9 สยู่วนซนงที่ เจห้าทวันงหลายจะแยกไวห้เพดืที่อพระเยโฮวาหร์นวันนใหห้มทดห้านยาวสองหมดืที่นหห้าพวันศอก
และดห้านกวห้างหนนที่งหมดืที่น ดนังทคีพที่ รรณนทำไวข้ในเอเสเคคียล 45:3 ทคีที่ดนธิ สต วนนนัรนซถึที่งถถูกกนันไวข้ตตทำงหทำก
สททำหรนับพระวธิหทำรยรุคพนันปคีเองจะยทำวประมทำณ 50 ไมลรและกวข้ทำง 20 ไมลร มนันถถูกเรคียกวตทำ เครคือนึ่ ง
บถูชา (นนันที่ คสือ ของถวทำย) เพรทำะวตทำมนันจะถถูกยกใหข้แกตพระวธิหทำรของพระเจข้ทำและถถูกทททำใหข้บรธิสรุทธธิธ
ตตอทคีที่นนันที่
อสค 48:10-11

นทที่จะเปห็นสยู่วนแบยู่งของสยู่วนบรสิสปทธสิธิ์ คดือปปโรหสิตจะไดห้สยู่วนแบยู่งววัด

จากทางดห้านเหนดือยาวสองหมดืที่นหห้าพวันศอก ทางดห้านตะววันตกกวห้างหนนที่งหมดืที่นศอก ทางดห้านตะววัน
ออกกวห้างหนนที่งหมดืที่นศอก ทางดห้านใตห้ยาวสองหมดืที่นหห้าพวันศอก มทสถานบรสิสป ทธสิธิ์ของพระเยโฮวาหร์
อยยยู่กลาง สต วนนนัรนซถึที่งถถูกแยกไวข้ตตทำงหทำกสททำหรนับพวกปรุโรหธิตของพระวธิหทำรยรุคพนันปคีจะยทำว 25,000
ไมข้วนัดและกวข้ทำง 10,000 ไมข้วนัด (50 ไมลรคถูณ 20 ไมลร) ควทำมคธิดตรงนคีรสอดคลข้องกนับของเอเสเคคียล
45:4-5
11 สยู่วนนทนใหห้เปห็นสยู่วนของปปโรหสิตททที่ชนาระไวห้ใหห้บรสิสปทธสิธิ์ บปตรชายของศาโดก ผยไห้ ดห้รวักษาคนา
สวัที่งของเรา ผยทห้ ทที่มสิไดห้หลงไปเมดืที่อประชาชนอสิสราเอลหลง ดวังททที่คนเลวทไดห้หลงไปนวันน ทคีที่ดนธิ ซถึที่งถถูกกนัน
ไวข้ตตทำงหทำกสททำหรนับพวกปรุโรหธิตจะมคีไวข้สททำหรนับลถูกหลทำนของศทำโดกโดยเฉพทำะ ซถึที่งเขทำเปห็นปรุโรหธิต
ผถูข้ชอบธรรม ดถู ควทำมเหห็นสททำหรนับเอเสเคคียล 44:15-16 ควทำมคธิดคลข้ทำยๆกนันถถูกพบในมนัทธธิว 25:21
อสค 48:12-14

และใหห้ททที่ดสินนทนตกแกยู่เขาทวันงหลายเปห็นสยู่วนหนนที่งจากสยู่วนถวายของ

แผยู่นดสิน เปห็นสถานททที่บรสิสปทธสิธิ์ททที่สปด ประชสิดกวับเขตแดนของคนเลวท มคีกทำรกลตทำวสรรุปอคีกครนัรงเกคีที่ยวกนับ
ทคีที่ดธินเหลตทำนนัรนซถึที่งถถูกกนันไวข้ตตทำงหทำกสททำหรนับคนเลวคีแหตงพระวธิหทำรยรุคพนันปคี (นคีที่กอห็ ยถูใต นอทำณทำบรธิเวณ
ของเยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคีเหมสือนเดธิม ดถู เอเสเคคียล 45:1-6)

13 เคทยงขห้างกวับเขตแดนของปปโรหสิตนวันนใหห้คนเลวทมทสยู่วนแบยู่งยาวสองหมดืที่นหห้าพวันศอก
กวห้างหนนที่งหมดืที่นศอก สยู่วนยาวทวันงสสินนจะเปห็นสองหมดืที่นหห้าพวันศอกและสยู่วนกวห้างหนนที่งหมดืที่น ขนทำด
ของทคีที่ดธินซถึที่งถถูกจนัดสรรใหข้แกตคนเลวคียทำวเทตทำกนับ 25,000 ไมข้วนัดและกวข้ทำงเทตทำกนับ 10,000 ไมข้วนัด (50
ไมลรคณ
ถู 20 ไมลร) เมสือที่ รวมรทำยละเอคียดของเอเสเคคียล 45:1-6 กนับของตรงนคีร (48:10-13) ดถูเหมสือนวตทำ
เขตแดนของพวกปรุโรหธิตและคนเลวคีเปห็นอนันเดคียวกนัน ใน 45:1-6 พสืรนทคีที่สทำมสต วนของเยรถูซทำเลห็มยรุค
พนันปคีถถูกพรรณนทำ: ทคีที่บรธิสรุทธธิธ, ‘ผถูข้ปรนนธิบนัตธิ’ (พวกปรุโรหธิตและคนเลวคี) และนครนนัรนเอง ททำงเลสือก
เดคียวกห็คสือวตทำ (1) สถทำนทคีที่ของพวกปรุโรหธิตคสือทคีที่เดคียวกนันกนับทคีที่บรธิสรุทธธิธนนัรน หรสือ (2) สถทำนทคีที่ของคน
เลวคีคสือ นครนนัรนเอง อยตทำงไรกห็ตทำม บรธิบททคีตที่ ทำมมทำจะตนัดอยตทำงหลนังออก เยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคีจะถถูก
แบตงยตอยอยตทำงไรกนันแนตนร นนั จะเปห็นทคีที่ทรทำบกห็ตตอเมสืที่อวนันนนัรนมทำถถึงเทตทำนนัรน
14 อยยู่าใหห้เขาขายหรดือแลกเปลทที่ยนสยู่วนหนนที่งสยู่วนใดเลย อยยู่าใหห้เขาเปลทยที่ นกรรมสสิทธสิธิ์ของ
ททที่ดสินดทนทน เพราะเปห็นสยู่วนบรสิสปทธสิธิ์แดยู่พระเยโฮวาหร์ คนเลวคี (และพวกปรุโรหธิต) จะถถูกหข้ทำมมธิใหข้ขทำย
หรสือแลกเปลคีที่ยนทคีดที่ ธินซถึที่งถถูกยกใหข้แกตพวกเขทำแลข้ว นอกจทำกนคีร พวกเขทำจะไมตไดข้รบนั อนรุญทำตใหข้เอทำ
ผลแรกของแผตนดธินนนัรนไปใชข้ในกทำรอสืที่นนอกจทำกกทำรใชข้โดยปรุโรหธิตและเลวคีคนอสืที่นๆ แผตนดธินสต วน
นคีรจะบรธิสรุทธธิธและถถูกแยกตนัรงไวข้แดตองครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำเสมอไป
อสค 48:15-16

สยู่วนททที่เหลดืออยยยู่ซนที่งกวห้างหห้าพวันศอกและยาวสองหมดืที่นหห้าพวันศอก

นวันน ใหห้เปห็นททที่สามวัญของเมดืองคดือใชห้เปห็นททที่อยยอยู่ าศวัย และเปห็นชานเมดือง ใหห้ตวัวนครอยยยู่ทยู่ามกลางนวันน
สต วน 5,000 ไมข้วนัดสรุดทข้ทำย (10 ไมลร) ของเยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคีจะถถูกสงวนไวข้สททำหรนับสตวนสทำมนัญหรสือ
‘ททำงโลก’ ของนครนนัรน พสืรนทคีที่สตวนนนัรนจะถถูกสงวนไวข้สททำหรนับใชข้เปห็นทคีที่อยถูอต ทำศนัยและชทำนเมสือง (นนันที่
คสือ ทคีที่ดธินโลตงๆ) ตนัวนครนนัรนจะตนัรงอยถูใต นตอนกลทำงของพสืรนทคีที่สตวนนคีร (อคีกครนัรงทคีพที่ รสืนทคีทที่ รนังสทำมสต วนนคีร
รวมกนันทนัรงหมดไดข้ 25,000 คถูณ 25,000 ไมข้วนัดหรสือประมทำณ 50 ไมลรคณ
ถู 50 ไมลรเทตทำกนันทนัรงสคีที่ดข้ทำน)
พสืรนทคีที่สตวนใหญตของเยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคีถถูกสงวนไวข้สททำหรนับพระวธิหทำรและทคีที่ดธินเพธิมที่ เตธิมของมนัน
สททำหรนับพวกปรุโรหธิตและคนเลวคี

16 ตยู่อไปนทนเปห็นขนาดของดห้านตยู่างๆ ดห้านเหนดือสทที่พนวั หห้ารห้อยศอก ดห้านใตห้สพทที่ วันหห้ารห้อยศอก
ดห้านตะววันออกสทพที่ วันหห้ารห้อย และดห้านตะววันตกสทที่พนวั หห้ารห้อย จงระลถึกวตทำสต วน ‘ททำงโลก’ ของ
เยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคีจะมคีขนทำด 25,000 คถูณ 5,000 ไมข้วนัด (หข้ทำสธิบไมลรคถูณหข้ทำสธิบไมลร) ในสตวนกลทำง
ของพสืรนทคีที่นร จคี ะเปห็นนคร ‘ททำงโลก’ ซถึงที่ มคีขนทำด 4,500 ไมข้วนัดทนัรงสคีที่ดข้ทำนหรสือนข้อยกวตทำเกข้ทำไมลรเลห็กนข้อย
ทนัรงสคีที่ดข้ทำน สต วนทคีที่เหลสือของทคีที่ดธินนคีรจะเปห็นชทำนเมสืองดนังทคีที่หมทำยเหตรุไวข้ดข้ทำนลตทำง
อสค 48:17-19

นครนวันน จะตห้องมททยู่งป หญห้า ทสิศเหนดือสองรห้อยหห้าสสิบศอก ทสิศใตห้สอง

รห้อยหห้าสสิบ และทสิศตะววันออกสองรห้อยหห้าสสิบ และทสิศตะววันตกสองรห้อยหห้าสสิบ ชทำนเมสืองหรสือพสืรนทคีที่
โลตงจะลข้อมรอบนครนนัรนโดยมคีระยะททำง 250 ไมข้วนัดหรสือประมทำณครถึงที่ ไมลร
18 ดห้านยาวสยู่วนททที่เหลดืออยยยู่เคทยงขห้างกวับสยู่วนบรสิสป ทธสิธิ์นวันน ทสิศตะววันออกยาวหนนที่งหมดืที่นศอก
และทสิศตะววันตกยาวหนนที่งหมดืที่น และใหห้อยยยู่เคทยงขห้างกวับสยู่วนบรสิสป ทธสิธิ์ พดืชผลททที่ไดห้ในสยู่วนนทนใหห้เปห็น
อาหารของคนงานในนครนวันน นครนนัรนเอง (และชทำนเมสือง) จะกธินพสืรนทคีที่เพคียง 5,000 ไมข้วนัดหรสือ
ประมทำณ 10 ไมลรของใจกลทำงของทคีที่ดธินซถึที่งถถูกจนัดสรรใหข้นรนัน อยตทำงไรกห็ตทำม เหยคียดออกไป 10,000
ไมข้วนัด (หรสือเกสือบ 20 ไมลร) ไปททำงทธิศตะวนันออกและไปททำงทธิศตะวนันตกจทำกนครทคีที่อยถูใต จกลทำงนนัรน
จะมคีทคีที่ดธินตตทำงๆสททำหรนับกทำรปลถูกพสืชผลตตทำงๆ (ไรต นตทำและเรสือกสวนตตทำงๆ) เพสือที่ ปข้อนอทำหทำรและ
ผลธิตผลแกตนครบรธิสรุทธธิธนร นัน
19 คนงานของนครนวันนซนงที่ มาจากอสิสราเอลทปกตระกยลใหห้เขาเปห็นคนไถททที่แปลงนทน เจข้ทำหนข้ทำทคีที่
และขข้ทำรทำชกทำรทนัรงหลทำยของรนัฐซถึงที่ ทททำงทำนในเยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคีจะเปห็นคนจทำกสธิบสองตระกถูลนนัร น
ของอธิสรทำเอลเทตทำนนัรน
อสค 48:20

สยู่วนเตห็มซนที่งเจห้าจะตห้องแบยู่งแยกไวห้นวันนใหห้เปห็นสทเที่ หลทที่ยมจตปรวัสดห้านละ

สองหมดืที่นหห้าพวันศอก นวัที่นคดือสยู่วนบรสิสปทธสิธิ์รวมกวับสยู่วนของตวัวนคร ขนทำดโดยรวมของเยรถูซทำเลห็ม
ยรุคพนันปคีถถูกสรรุปรวบยอดอคีกครนัรง นครนนัรนรวมถถึงทคีที่บรธิสรุทธธิธของพระวธิหทำร ตลอดจนทคีดที่ ธินเหลตทำนนัรน
ซถึที่งถถูกสงวนไวข้สททำหรนับพวกปรุโรหธิตและคนเลวคีจะมคีขนทำด 25,000 ไมข้วนัดทนัรงสคีที่ดข้ทำน (ประมทำณ 50
ไมลรทรงนั สคีที่ดข้ทำน)

อสค 48:21

สยู่วนททที่เหลดืออยยยู่ทวันงสองขห้างของสยู่วนบรสิสป ทธสิธิ์และสยู่วนของตวัวนคร

ใหห้ตกเปห็นของเจห้านาย ยดืนที่ จากสยู่วนบรสิสปทธสิธิ์ซนที่งยาวสองหมดืที่นหห้าพวันศอกไปยวังพรมแดนตะววันออก
และทางดห้านตะววันตกจากสองหมดืที่นหห้าพวันศอกไปยวังพรมแดนตะววันตก สยู่วนนทใน หห้ตกเปห็นของเจห้า
นาย จะเปห็นสยู่วนบรสิสปทธสิธิ์ และสถานบรสิสปทธสิธิ์ของพระนสิเวศนวันนอยยทยู่ ยู่ามกลาง ททำงทธิศตะวนันออก
และทธิศตะวนันตกของทคีที่บรธิสรุทธธิธ (นนันที่ คสือ พระวธิหทำรยรุคพนันปคี) ทคีที่ดธินตตทำงๆจะถถูกสงวนไวข้สททำหรนับกทำร
ใชข้งทำนสต วนตนัวของเจข้ทำนทำยองครนร นัน (นนันที่ คสือ พระเมสสธิยทำหร) พระวธิหทำรจะตนัรงอยถูใต นสตวนกลทำงของ
เยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคี ทนัรงสองฝนัที่งของพสืรนทคีพที่ ระวธิหทำร ทคีที่ดธินนนัรนจะเปห็นของพระเมสสธิยทำหร
อสค 48:22

นอกจากสยู่วนททที่ตกเปห็นของคนเลวทและสยู่วนของนครนวันน ซนงที่ อยยยู่

กลางสยู่วนอวันตกเปห็นของเจห้านาย ระหวยู่างเขตแดนยยดาหร์และเขตแดนเบนยามสิน ใหห้เปห็นสยู่วนของ
เจห้านายทวันงหมด เหห็นไดข้ชนัดวตทำ ทคีที่ดธินทนัรงหมดซถึที่งไมตถถูกใชข้โดยคนเลวคี นครนนัรนเอง หรสือพระวธิหทำรจะ
ถถูกยกใหข้เปห็นของเจข้ทำนทำยองครนร นันดข้วย (นนันที่ คสือ พระเมสสธิยทำหร) ดนังนนัรนเยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคีจะกธิน
พสืรนทคีที่ระหวตทำงทคีที่ดนธิ ของตระกถูลยถูดทำหรซถึที่งอยถูทต ทำงทธิศเหนสือของมนันและเบนยทำมธินซถึที่งอยถูทต ทำงทธิศใตข้ของ
มนัน พรมแดนททำงภถูมศธิ ทำสตรรระหวตทำงยถูดทำหรและเบนยทำมธินจะมคีลททำดนับกลนับกนันจทำกทคีที่เปห็นในอดคีตโดย
เบนยทำมธินอยถูทต ทำงทธิศใตข้ในอทำณทำจนักรยรุคพนันปคี
อสค 48:23-27

ตระกยลคนททที่เหลดืออยยยู่นนวัน จากดห้านตะววันออกไปดห้านตะววันตก เปห็น

สยู่วนของคนเบนยามสิน 24 ประชสิดกวับเขตแดนของเบนยามสินจากดห้านตะววันออกไปถนงดห้านตะววัน
ตก เปห็นสยู่วนของคนสสิเมโอน 25 ประชสิดกวับเขตแดนของสสิเมโอนจากดห้านตะววันออกไปถนงดห้าน
ตะววันตก เปห็นสยู่วนของคนอสิสสาคารร์ 26 ประชสิดกวับเขตแดนของอสิสสาคารร์จากดห้านตะววันออกไป
ถนงดห้านตะววันตก เปห็นสยู่วนของคนเศบยลนป 27 ประชสิดกวับเขตแดนของเศบยลปนจากดห้านตะววันออก
ไปถนงดห้านตะววันตก เปห็นสยู่วนของคนกาด ในลนักษณะทคีที่คลข้ทำยกนันกนับทคีที่หมทำยเหตรุไวข้ในขข้อ 2-7 ของ
บทนคีร ทคีดที่ ธินของอคีกสคีที่ตระกถูลถนัดมทำนนันที่ คสือ เบนยทำมธิน สธิเมโอน อธิสสทำคทำรรและเศบถูลรุนถถูกหมทำยเหตรุ
ตทำมลททำดนับจทำกทธิศเหนสือไปทธิศใตข้ เหห็นไดข้ชดนั วตทำพวกมนันจะมคีขนทำดพอๆกนันเหมสือนเดธิม โดยถถูก
‘เรคียงซข้อน’ หรสือ ‘ทททำเปห็นชนัรนๆ’ เรคียงกนันไปเรสือที่ ยๆจทำกทธิศเหนสือไปทธิศใตข้ ทคีที่ดนธิ ของแตตละตระกถูล

จะไลตจทำกทะเลเมดธิเตอรรเรเนคียนททำงทธิศตะวนันตกไปยนังพรมแดนดข้ทำนทธิศตะวนันออกของแผตนดธิน
นนัรน
อสค 48:28

ประชสิดกวับเขตแดนของกาดทางทสิศใตห้เขตแดนนวันนจะยดืที่นจากเมดือง

ทามารร์ ถนงนนนาแหยู่งการโตห้เถทยงในคาเดช แลห้วเรดืที่อยไปตามแมยู่นนาถนงทะเลใหญยู่ ตระกถูลกทำดจะครอบ
ครองพสืรนทคีที่สตวนใตข้สรุดของอธิสรทำเอลยรุคพนันปคี โดยขยทำยตตอไปททำงทธิศใตข้จทำกพรมแดนของมนันทคีที่
ประชธิดกนับเศบถูลรุนและไลตตตอจทำกเมสืองททำมทำรรซถึที่งอยถูทต ทำงทธิศใตข้ของทคีที่เรคียกวตทำทะเลตทำยในปนัจจรุบนัน
จนถถึงนทรทำแหตงเมรคีบทำหร (นนันที่ คสือ กทำรโตข้เถคียง) ทคีคที่ ทำเดชเรสืที่อยไปจนถถึงแมตนร ททำหรสือหข้วยแหตงอคียธิปตร อยตทำง
หลนังนคีรอทำจเปห็นลททำธทำรทคีที่แหข้งขอดหรสือทข้องลททำธทำรซถึที่งเปห็นพรมแดนระหวตทำงอคียธิปตรและอธิสรทำเอลมทำ
โดยตลอด
อสค 48:29

นทที่เปห็นแผยู่นดสินซนงที่ เจห้าจะแบยู่งใหห้เปห็นมรดกแกยู่ตระกยลตยู่างๆของ

อสิสราเอลโดยการจวับสลาก นทที่เปห็นสยู่วนตยู่างๆของเขาทวันงหลาย องคร์พระผยห้เปห็นเจห้าพระเจห้าตรวัสดวังนทน
แหละ ดนังนนัรน เนสืรอหทำสต วนกตอนๆของบทนคีรไดข้พรรณนทำกทำรจนัดระเบคียบพสืรนฐทำนและกทำรจนัดสรร
ทคีที่ดธินของอธิสรทำเอลยรุคพนันปคีสททำหรนับแตตละตระกถูลเหลตทำนนัรนและขนทำดตตทำงๆของเยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคี
อสค 48:30-31

ตยู่อไปนทนเปห็นทางออกของนครทางดห้านเหนดือซนที่งววัดไดห้สทที่พวันหห้ารห้อย

ศอก รทำยละเอคียดเพธิที่มเตธิมถถูกใหข้ไวข้เกคีที่ยวกนับสต วน ‘ททำงโลก’ ของเยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคี มนันถถูก
หมทำยเหตรุอคีกครนัรงวตทำมคีขนทำด 4,500 ไมข้วนัดทนัรงสคีที่ดข้ทำน (นข้อยกวตทำ 9 ไมลรเลห็กนข้อยทนัรงสคีที่ดข้ทำน) ตรงนคีรดข้ทำน
ทธิศเหนสือของนครนคีรในททำงโลกถถูกกลตทำวถถึง
31 ประตยนครนวันน ตวันงชดืที่อตามชดืที่อตระกยลคนอสิสราเอล มทประตยสามประตยทางดห้านเหนดือ
ประตยของรย เบน ประตยของยยดาหร์ ประตยของเลวท สต วน ‘ททำงโลก’ ของเยรถูซทำเลห็มจะมคีสทำมประตถูอยถู ต
ในแตตละดข้ทำนทนัรงสคีที่ของมนัน แตตละประตถูจะถถูกตนัรงชสืที่อตทำมตระกถูลหนถึที่งของอธิสรทำเอล มนันไมตนตทำจะ
หมทำยควทำมวตทำเฉพทำะตระกถูลนนัรนเทตทำนนัรนจะใชข้ประตถูชสืที่อนนัรนไดข้ ตรงกนันขข้ทำมแตตละตระกถูลไดข้รนับ
เกคียรตธิในกทำรทคีที่ประตถูหนถึที่งของนครนนัรนถถูกตนัรงชสืที่อตทำมมนัน บนกททำแพงดข้ทำนทธิศเหนสือของนครนนัรนจะมคี
ประตถูของรถูเบน ยถูดทำหรและเลวคี

อสค 48:32-34

ทางดห้านตะววันออกซนที่งยาวสทพที่ วันหห้ารห้อยศอก มทสามประตย ประตย

ของโยเซฟ ประตยของเบนยามสิน ประตยของดาน กททำแพงดข้ทำนทธิศตะวนันออกของเยรถูซทำเลห็มจะมคี
ประตถูตตทำงๆสททำหรนับโยเซฟ เบนยทำมธินและดทำน เรทำควรหมทำยเหตรุวทำต โยเซฟถถูกใชข้ตรงนคีรแทนมนนัส
เสหรและเอฟรทำอธิม เลวคีถถูกรวมไวข้ขข้ทำงบน เพรทำะบรุตรทนัรงสองของโยเซฟถถูกยตอใหข้เปห็นชสืที่อของโยเซฟ
บธิดทำของพวกเขทำ
33 ทางดห้านใตห้ซนที่งววัดไดห้สทที่พวันหห้ารห้อยศอก มทประตยสามประตย ประตยของสสิเมโอน ประตยของ
อสิสสาคารร์ ประตยของเศบยลปน กททำแพงดข้ทำนทธิศใตข้ของเยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคีจะมคีประตถูตตทำงๆสททำหรนับสธิเม
โอน อธิสสทำคทำรรและเศบถูลรุน
34 ทางดห้านตะววันตกซนที่งยาวสทที่พนวั หห้ารห้อยศอก มทประตยสามประตย ประตยของกาด ประตย
ของอาเชอรร์ ประตยของนวัฟทาลท สรุดทข้ทำยกททำแพงดข้ทำนทธิศตะวนันตกของเยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคีจะมคีประตถู
ตตทำงๆสททำหรนับกทำด อทำเชอรรและนนัฟททำลคี
อสค 48:35

ววัดรอบนครนวันน ไดห้หนนที่งหมดืที่นแปดพวันศอก ตวันงแตยู่นทนไปนครนทจน ะ

มทชดืที่อวยู่า พระเยโฮวาหร์สถสิตททที่นวัที่น" อทำณทำเขตโดยรอบทนัรงหมดของเยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคีจะมคีขนทำด
18,000 ไมข้วนัดหรสือประมทำณสทำมสธิบหข้ทำไมลรโดยรอบ ตนัรงแตตวนนั นนัรนเปห็นตข้นไป เยรถูซทำเลห็มยรุคพนันปคีจะ
มคีชสืที่อวตทำ เยโฮวทำหรชทำมทำหร – องครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำสถธิตทคีที่นนันที่ นนันที่ จะพรรณนทำถถึงมนันอยตทำงถถูกตข้อง แนตทคี
เดคียวเพรทำะวตทำสงตทำรทำศคีเชคธินทำหรจะสถธิตในทคีที่บรธิสรุทธธิธทคีที่สรุดอคีกครนัรงในพระวธิหทำรยรุคพนันปคีและเพรทำะวตทำ
พระเมสสธิยทำหร (พระเยซถูครธิสตร) จะประทนับอยถูทต คีที่นนันที่ องครพระผถูข้เปห็นเจข้ทำจะสถธิตทคีที่นนันที่ อยตทำงแทข้จรธิง
มนันจะเปห็นจรุดสนใจหลนักและทททำเลทคีที่ตรนังหลนักของพระเจข้ทำและพระรทำชกธิจของพระองครในชตวงยรุค
พนันปคี พระเยซถูเจข้ทำ ขอใหข้เปห็นเชตนนนัรน เชธิญเสดห็จมทำเถธิด!

