
หนา 1641เอเสเคียล
นิมิตถึงส่ิงท่ีมีชีวิตอยู
ส่ีตัวแหงสวรรค

1อยูมา ในวันที่หาเดือนที่ สี่
ปที่สามสิบ ขณะเมื่อขาพเจา

อยูที่ ริมแมน้ําเคบารในหมูพวก
เชลย ทองฟาเบิกออก และ
ขาพเจาไดเห็นนิมิตจากพระเจา
2 เมื่ อวันที่หาเดือนนั้น คือใน
ปที่หาที่ กษัตริยเยโฮยาคีนตอง
เปนเชลย
3พระวจนะของพระเยโฮวาหมา
ยังเอเสเคียลปุโรหิต บุตรชาย
บุซีในแผนดินของคนเคลเดียริม
แมน้ําเคบาร ณ ที่นั่นพระหัตถ
ของพระเยโฮวาห มาอยู เหนื อ
ทาน
4ดูเถิด เมื่อขาพเจามองดู ลม
หมุนก็พัดมาจากทางเหนือ มี
เมฆกอนใหญที่มีความสวางอยู
รอบ และมีไฟลุกวาบออกมาอยู
เสมอ ทามกลางไฟนั้นดูประ-
หนึ่งทองสัมฤทธิ์ที่แวบวาบ ซึ่ง
ออกมาจากทามกลางไฟนั้น
5และจากทามกลางไฟนี้ มีร าง
ดังสิ่งที่มีชีวิตอยูสี่ตัวออกมา รูป
รางของสิ่ งที่ มี ชี วิตอยู นั้ นเปน
เชนนี้ คือมีสัณฐานเหมือน
มนุษย
6แตสิ่งที่มีชี วิตอยูทุกตัวมีหนา
สี่หนา และมีปกสี่ปกทุกตัว
7 เทาของสิ่ งที่ มีชี วิตอยูนั้นตรง

และฝาเทาก็เหมือนฝาตีนลูกวัว
และเปนประกายอยางทองสัม-
ฤทธิ์ขัด
8ที่ ใตปกขางตัวทั้ งสี่ ขางมีเปน
มือคน สิ่งที่มีชีวิตอยูทั้งสี่มีหนา
และมีปกดังนี้
9 คือปกของมันตางก็จดปกของ
กันและกัน มันบินตรงไปขาง
หนา ขณะที่ไปก็ไมหันเลย
10 สั ณฐานหน าของสิ่ งที่ มี
ชี วิ ตอยู ทั้ งสี่ มี หน าเหมื อน
หนาคน ทั้งสี่มีหนาสิงโตอยูดาน
ขวา ทั้ งสี่ มีหนาวัวอยูดานซาย
ทั้งสี่มีหนานกอินทรีดวย
11 หนาของมันเปนดังนี้ แหละ
ปกของมันกางแผข้ึนขางบน ปก
สองปกของแตละตัวจดปกของ
กันและกัน สวนอีกสองปกคลุม
กายของมัน
12 สิ่ งที่ มีชี วิตอยูทุกตัวบินตรง
ไปขางหนา ไมวาวิญญาณจะไป
ทางไหน มันก็ไปทางนั้น เมื่อไป
ก็ไมหันเลย
13 สัณฐานของสิ่ งที่ มี ชี วิตอยู
นั้ น มีสิ่ งหนึ่ งที่ ดูเหมือน
ถานคุเหมือนคบเพลิงหลายอัน
เคลื่ อนไปมาอยู ในหมู สิ่ งที่ มี
ชี วิตอยู เหลานั้ น ไฟนั้น
สุกใสและมีแสงฟาแลบออกมา
จากไฟนั้น
14 สิ่ งที่ มีชี วิตอยูก็พุ งไปพุงมา

(1) กดว 4:3 (2) อสค 8:1 (3) ยรม 1:2; ฮชย 1:1 (4) อสย 21:1 (5) วว 4:6; 6:6
(6) อสค 1:10 (7) ลนต 11:3; สดด 104:4 (8) อสค 8:3 (9) 2 พศด 3:11; อสค 1:11
(10) วว 4:7 (11) อสย 6:2 (12) อสค 1:9 (13) ปฐก 15:17 (14) สดด 147:15
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หนา 1642
ดั่งฟาแลบแปลบปลาบ
15 ขณะเมื่ อขาพเจามองดูสิ่ งที่
มีชี วิตอยูนั้ น ดูเถิด วงลออัน
หนึ่งอยูบนพิภพขางสิ่งมีชีวิตอยู
ที่มีหนาสี่หนานั้น
16 ลักษณะและทรวดทรงของวง
ลอเหลานั้นแวบวาบอยางพลอย
เขียว วงลอทั้ งสี่ ก็มีสัณฐาน
เหมือนกัน สวนลักษณะและ
ทรวดทรงนั้นเหมือนวงลอซอน
ในวงลอ
17 เมื่อจะไปก็ไปขางใดในสี่ขาง
ของมันได เมื่อไปก็ไมหันเลย
18 ขอบวงลอนั้นสูงและนาสะ-
พรึงกลัว และทั้ งสี่ นั้ นที่ขอบมี
นัยนตาเต็มอยูรอบๆ
19 เมื่อสิ่งที่มีชีวิตอยูนั้นไป วง
ลอก็ตามไปขางๆดวย เมื่อสิ่งที่
มีชี วิตอยู เหาะข้ึนจากพิภพ วง
ลอก็เหาะข้ึนดวย
20 วิญญาณจะไปที่ไหน  สิ่งที่มี
ชีวิตอยูนั้นก็ไป คือวิญญาณของ
มันไปที่นั่น และวงลอนั้นก็เหาะ
ตามไปดวย เพราะวาวิญญาณ
ของสิ่งที่มีชีวิตอยูไดอยูในวงลอ
21 เมื่อสิ่งที่มีชีวิตอยูไป วงลอก็
ไปดวย เมื่อสิ่งที่มีชีวิตอยูหยุด
วงลอก็หยุด เมื่อสิ่งที่มีชีวิตอยู
เหาะข้ึนจากพิภพ วงลอก็เหาะ
ตามไปดวย เพราะวาวิญญาณ
ของสิ่งที่มีชีวิตอยูไดอยูในวงลอ
22 เหนือศีรษะของสิ่ งที่ มีชี วิต

อยูนั้นมีลักษณะเหมือนทองฟา
ทอแสงอยางแกวผลึกที่ นากลัว
แผกวางอยู เหนือศีรษะของสิ่ ง
ที่มีชีวิตอยูนั้น
23 ใตทองฟานี้ปกกางออกตรง
กางออกไปหากัน สิ่งที่มีชีวิตอยู
ทุกตัวมีปกคลุมกายข างนี้ สอง
ปก และมีปกคลุมกายขางนั้น
สองปก
24 และเมื่อสิ่ งที่ มีชีวิตอยู เหลา
นี้ไป ขาพเจาไดยินเสียงของปก
เหมื อนเสียงของน้ํามากหลาย
ดั งพระสุ รเสียงขององค ผู ทรง
มหิทธิฤทธิ์ เสียงโกลาหล
เหมือนเสียงพลโยธา เมื่อสิ่งที่มี
ชีวิตอยูเหลานั้นหยุดนิ่งก็หุบปก
ลง
25 และมี เสี ยงมาจากท องฟ า
เหนือศีรษะของมัน เมื่อสิ่ งที่มี
ชีวิตอยูเหลานั้นหยุดนิ่งก็หุบปก
ลง
26 และเหนือทองฟาที่อยูเหนือ
ศีรษะของสิ่ งที่ มี ชี วิตอยู นั้ นมี
สิ่ งคล ายบั ลลั งก มี ลั กษณะ
เหมือนไพทูรย และบนสิ่ งที่
เหมือนบัลลังกนั้ นก็มีลักษณะ
เหมือนมนุษย
27 และข าพเจ าเห็ นประหนึ่ ง
ทองสัมฤทธิ์ที่แวบวาบ เหมือน
ไฟที่บังไวอยูรอบขาง เหนือสิ่ง
ที่ เหมือนบ้ันเอวของผูนั้นข้ึนไป
และจากสิ่ งที่ เหมือนบ้ั นเอวลง

เอเสเคียล 1

(15) อสค 1:19-21 (16) อพย 39:13 (17) อสย 55:11 (18) โยบ 37:22-24
(19) สดด 103:20 (20) 1 คร 14:32 (21) รม 8:2 (22) อพย 24:10 (23) อสค 1:12
(24) วว 1:15 (25) อสค 1:24 (26) อสค 1:22; มธ 28:18 (27) พบญ 4:24; 2 ธส 1:8
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หนา 1643
มา ขาพเจาเห็นเหมือนไฟ และ
มีความสุกใสที่อยูรอบทานผูนั้น
28 ลักษณะความสุกใสที่อยูรอบ
นั้ นเหมือนกับสัณฐานของรุ งที่
ปรากฏในเมฆในวั นที่ ฝนตก
ลักษณะทรวดทรงแหงสงาราศี
ของพระเยโฮวาหเปนดังนี้แหละ
และเมื่อขาพเจาเห็นแลว ขาพ-
เจาก็ซบหนาลงถึงดิน และขาพ-
เจาไดยินเสียงทานผูหนึ่งตรัส

เอเสเคียลประกอบดวย
พระวิญญาณ

2พระองคตรัสกับขาพเจาวา
"บุตรแหงมนุษยเอย ยืนข้ึน

เราจะพูดกับเจา"
2และเมื่อพระองคตรัสกับขาพ-
เจา  พระวิญญาณไดเขาไปใน
ขาพเจาและตั้งขาพเจาใหยืนข้ึน
และขาพเจาไดยินพระองคนั้นผู
ตรัสกับขาพเจา
พระเจาทรงเรียกเอเสเคียลวา

เปนผูพยากรณ
3และพระองคตรัสสั่งขาพเจาวา
"บุตรแหงมนุษยเอย เราสงเจา
ไปยังคนอิสราเอล ถึงประชา
ชาติที่มักกบฏ ผูซึ่ งไดกบฏตอ
เรา ทั้งตัวเขาและบรรพบุรุษของ
เขาไดละเมิดตอเราจนกระทั่งวัน
นี้
4ประชาชนก็หน าด านและดื้ อ
ดึงดวย เราใชเจาไปหาเขา และ
เจาจะพูดกับเขาวา `องคพระผู

เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้วา'
5 เขาจะฟงหรือปฏิเสธไมฟงก็
ตาม (เพราะวาเขาเปนวงศวาน
ที่มักกบฏ) เขาก็จะทราบวา ได
มีผูพยากรณคนหนึ่ งในหมูพวก
เขาแลว
6 เจา บุตรแหงมนุษยเอย เจา
อยากลัวเขา หรืออยาเกรงคําพูด
ของเขา ถึงแมวาหนามยอย
หนามใหญอยูกับเจา และเจาอยู
ทามกลางแมลงปอง อยาเกรง
คําพูดของเขาเลย อยาทอถอย
เมื่อเห็นหนาเขา เพราะเขาเปน
วงศวานที่มักกบฏ
7และเจาจะกลาวถอยคําของเรา
ใหเขาฟง เขาจะฟงหรือปฏิเสธ
ไมฟงก็ตามเถอะ เพราะเขาเปน
ผูที่มักกบฏ
8 บุตรแหงมนุษยเอย ฝายเจาจง
ฟงสิ่งที่เรากลาวแกเจา อยาเปน
คนมักกบฏอยางวงศ วานที่ มัก
กบฏนั้น จงอาปากข้ึนและกินสิ่ง
ที่เราใหเจา"
9ดูเถิด เมื่อขาพเจามองดูก็เห็น
พระหัตถขางหนึ่งเหยียดออกมา
ยังขาพเจา และดูเถิด ในพระ
หัตถนั้นมีหนังสืออยูมวนหนึ่ง
10พระองคทรงคลี่หนังสือมวน
นั้นออกตอหนาขาพเจา และมี
ตัวหนังสือเขียนอยูทั้ งดานหนา
และดานหลัง มีบทคร่ําครวญ
คําไวทุกขและคําวิบัติ เขียนอยู

เอเสเคียล 1, 2

(28) ปฐก 9:13-16; อสย 54:8-10 (1) อสค 2:3 (2) กดว 11:25 (3) อสค 3:4-8
(4) พบญ 10:16 (5) มธ 10:12-15 (6) 2 พกษ 1:15 (7) ยรม 1:7; ยนา 3:2
(8) ลนต 10:3; กดว 20:10-13 (9) ยรม 1:9; ดนล 5:5 (10) อสย 30:8-11; ฮบก 2:2
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หนา 1644
บนนั้น

เอเสเคียลจะประกาศ
พระวจนะของพระเจา

3พระองคตรัสกับขาพเจาอีก
วา "บุตรแหงมนุษยเอย จง

รับประทานสิ่งที่เจาไดพบ จงรับ
ประทานหนังสือมวนนี้ และจง
ไปพูดกับวงศวานอิสราเอล"
2ขาพเจาจึงอาปาก และพระ
องคทรงใหขาพเจารับประทาน
หนังสือมวนนั้น
3และพระองคตรัสกับขาพเจา
วา "บุตรแหงมนุษยเอย จงรับ
ประทานหนังสือมวนนี้ซึ่ งเราได
ใหแกเจา และบรรจุใหเต็มทอง
ของเจา" แลวขาพเจาก็ไดรับ
ประทาน และเมื่อหนังสือมวน
นั้ นอยู ในปากของข าพเจ าก็
หวานเหมือนน้ําผ้ึง
4และพระองคตรัสกับขาพเจา
วา "บุตรแหงมนุษยเอย เจา
จงไปยังวงศ วานอิสราเอลและ
กลาวถอยคําของเราแกเขา
5 เพราะเรามิไดใช เจาไปหาชน
ชาติ ที่ พู ดภาษาต างด าวและ
ภาษาที่ พูดยาก แตใหไปหา
วงศวานอิสราเอล
6มิใชใหไปหาชนชาติทั้ งหลาย
เปนอันมากที่ พูดภาษาตางดาว
และภาษาที่พูดยาก เปนคําที่เจา
จะเขาใจไมได ที่จริงถาเราใช
เจาไปหาคนเชนนั้น เขาทั้ ง

หลายจะฟงเจา
7แตวงศวานอิสราเอลจะไมยอม
ฟงเจา เพราะเขาไมยอมฟงเรา
เพราะวาวงศวานอิสราเอลทั้งสิ้น
เปนคนหัวแข็งและจิตใจดื้อดึง
8ดูเถิด เราไดกระทําใหหนา
ของเจาขมึ งทึ งตอหนาของเขา
และใหหนาผากของเจาขึงขังตอ
หนาผากของเขา
9 เราไดกระทําใหหนาผากของ
เจาแข็งขันอยางเพชรที่แข็งกวา
หินเหล็กไฟ อยากลัวเขาเลย
อย าท อถอยเมื่ อเห็ นหน าเขา
เพราะเขาเป นวงศ วานที่ มั ก
กบฏ"
10 พระองคตรัสกับขาพเจาอีก
วา "บุตรแหงมนุษยเอย จงรับ
ถอยคําทั้ งสิ้ นของเราที่ พูดกับ
เจาไวในใจของเจา และจงฟงไว
ดวยหูของเจา
11 ไปเถอะ เจาจงไปหาพวกที่
เปนเชลย คือชนชาติของเจานั้น
จงพูดกับเขา และกลาวแกเขาวา
`องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้วา' ถึงเขาจะฟงหรือปฏิเสธ
ไมฟงก็ชางเถิด"
12 พระวิญญาณจึ งยกข าพเจ า
ข้ึน และขาพเจาก็ไดยินเสียง
กระหึ่ มอยู ข างหลั งข าพเจ าว า
"จงสรรเสริ ญแด สง าราศี ของ
พระเยโฮวาห ซึ่งข้ึนมาจากสถาน
ที่ของพระองค"

เอเสเคียล 2, 3

(1) อสค 3:10 (2) ยรม 25:17; กจ 26:19 (3) โยบ 32:18-19 (4) มธ 10:5-6
(5) ยนา 1:2; กจ 26:17 (6) ยนา 3:5-10 (7) 1 ซมอ 8:7 (8) อพย 4:15-16
(9) ศคย 7:12 (10) สดด 119:11; สภษ 8:10 (11) ดนล 6:13 (12) อสค 3:14
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หนา 1645
13 และข าพเจาได ยินเสียงปก
สิ่งที่มีชีวิตอยูที่ถูกตองกัน และ
เสียงวงลอขางๆสิ่ งที่ มีชี วิตอยู
นั้น เปนเสียงกระหึ่ม
14พระวิญญาณก็ยกขาพเจาข้ึน
และพาขาพเจาไป ขาพเจาก็ไป
ดวยความขมขื่น ใจขาพเจา
เดือดรอน พระหัตถของพระ
เยโฮวาหก็หนักอยูบนขาพเจา
15 ขาพเจาจึงมาถึงพวกที่ เปน
เชลยที่เทลอาบิบ ผูที่อาศัยอยูที่
ริมแมน้ําเคบาร และที่ที่ เขานั่ ง
อยูขาพเจาก็นั่งอยู และยังคงอยู
อยางมึนซึมทามกลางเขาเจ็ดวัน
16 ตอมาพอสิ้นเจ็ดวัน พระ
วจนะแหงพระเยโฮวาหก็มาถึง
ขาพเจาวา

พระเจาทรงตั้งเอเสเคียล
ใหเปนยามเฝาจิตวิญญาณ
แหงวงศวานอิสราเอล

17 "บุตรแหงมนุษยเอย เราได
กระทําให เจ าเปนยามเฝ าวงศ
วานอิสราเอล เจาไดยินถอยคํา
จากปากของเราเมื่ อไร เจาจง
กลาวคําตักเตือนเขาจากเรา
18 ถ าเราจะบอกแก คนชั่ วว า
`เจาจะตองตายแนๆ' และเจา
ไมตักเตือนเขาหรือกลาวเตือน
คนชั่ วใหละทิ้ งทางชั่ วของตน
เสีย เพ่ือจะชวยชีวิตเขาใหรอด
คนชั่วนั้ นจะตายเพราะความชั่ ว
ชาของเขา แตเราจะเรียกรอง

โลหิตของเขาจากมือของเจา
19 แตถาเจาไดตักเตือนคนชั่ ว
และเขามิไดหันกลับจากความ
ชั่วของเขา หรือจากทางชั่วของ
เขา เขาจะตายเพราะความชั่วชา
ของเขา แตเจาจะไดชวยชีวิต
ของเจาใหรอดพนมาได
20 อีกประการหนึ่ง ถาคนชอบ
ธรรมหั นกลั บจากความชอบ
ธรรมของเขา และไดกระทํา
ความชั่ วชา และเราวางสิ่ งที่
สะดุดไวตรงหนาเขา เขาจะตอง
ตาย เพราะวาเจามิไดตักเตือน
เขา เขาจะตายเพราะบาปของเขา
และจะไมมีใครจดจําการกระทํา
อันชอบธรรมของเขาไวเลย แต
เราจะเรียกรองโลหิตของเขาจาก
มือของเจา
21 แต ถ าเจ าได ตั กเตื อนคน
ชอบธรรมไมใหกระทําบาปและ
เขามิไดกระทําบาป เขาจะมีชีวิต
อยู ไดแน เพราะเขารับคําตัก
เตือน และเจาก็ไดชวยชีวิตของ
เจาใหรอดพนมาได"
22ณ ที่นั่ นพระหัตถแหงพระ
เยโฮวาหไดมาอยู เหนือขาพเจา
และพระองคตรัสกับขาพเจาวา
"จงลุกข้ึนออกไปยังที่ราบ และ
เราจะพูดกับเจาที่นั่น"
23 ดังนั้ นขาพเจาจึงลุกข้ึนออก
ไปยังที่ราบ และดูเถิด สงาราศี
ของพระเยโฮวาห ก็ อ ยู ที่ นั่ น

เอเสเคียล 3

(13) อสค 1:24 (14) กดว 11:11-19; ยรม 6:11 (15) ปฐก 50:10 (17) 1 คร 12:28
(18) ปฐก 2:17 (19) 2 พกษ 17:13 (20) 2 พศด 24:2; สดด 36:3; อสค 18:24
(21) มธ 24:24-25; กจ 20:31 (22) อสค 3:14 (23) กดว 16:19; กจ 7:55; วว 1:17
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หนา 1646
อยางเดียวกับสงาราศีซึ่งขาพเจา
ไดเห็นที่ ริมแมน้ําเคบาร และ
ขาพเจาก็ซบหนาลงถึงดิน

เอเสเคียลประกอบดวย
พระวิญญาณอีกครั้ง

24 แตพระวิญญาณไดเสด็จเขา
ในขาพเจากระทําใหขาพเจายืน
ข้ึน และพระองคตรัสกับขาพเจา
และทรงบอกขาพเจาวา "จงไป
ขังตัวเจาไวภายในเรือนของเจา
25 เจา โอ บุตรแหงมนุษยเอย
ดูเถิด เขาจะเอาเชือกพันเจา
และผูกมัดเจ าไวด วยเชือกนั้ น
เจาจึงออกไปทามกลางเขาไมได
26 และเราจะกระทําใหลิ้ นของ
เจ าติ ดกั บเพดานปากของเจ า
ดังนั้นเจาจะเปนใบ ไมสามารถ
วากลาวเขาได เพราะวาเขาทั้ ง
หลายเปนวงศวานที่มักกบฏ
27 แตเมื่อเราพูดกับเจา เราจะ
ใหเจาหายใบ และเจาจะกลาว
แกเขาทั้ งหลายวา `องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้ วา' ผู
ที่ จะฟงก็ใหเขาไดฟง และผู
ที่จะปฏิเสธไมฟงก็ใหเขาปฏิเสธ
เพราะเขาทั้ งหลายเปนวงศวาน
ที่มักกบฏ"

หมายสําคัญแหง
การลอมนครเยรูซาเล็มไว

4"เจา บุตรแหงมนุษยเอย
เจาจงเอากอนอิฐมาวางไว

ขางหนาเจา และแกะรูปเมือง

หนึ่งไวบนนั้นคือนครเยรูซาเล็ม
2จงลอมนครนั้นไวและกอกํา-
แพงล อมไว รอบนครนั้ นด วย
และกอเชิงเทินไวสูนครนั้นและ
ตั้ งคายรอบนครไว และตั้ ง
เครื่องทะลวงกําแพงไวรอบนคร
3จงหากระทะเหล็กมา และวาง
กระทะเหล็กนั้นตางเปนกําแพง
เหล็ กระหว างเจ ากั บนครนั้ น
และเจาจงหันหนาสูนครนั้น ให
นครนั้นถูกลอม แลวเจาจงกระ-
ชับการลอมเขาไป นี่เปนหมาย
สําคัญสําหรับวงศวานอิสราเอล
4แลวเจาจงนอนตะแคงขางซาย
และเราจะวางความชั่ วช าแห ง
วงศ วานอิ สราเอลไว เหนือเจ า
เจานอนทับอยูกี่ วัน เจาจะแบก
ความชั่ วชาของนครนั้ นเทานั้ น
วัน
5 เพราะเราไดกําหนดวันใหแก
เจาแลว คือสามรอยเกาสิบวัน
เทากับจํานวนปแหงความชั่วชา
ของเขา เจาจะตองแบกความชั่ว
ชาของวงศวานอิสราเอลนานเทา
นั้น
6และเมื่ อเจากระทําเชนนี้ ครบ
วันแลว เจาจะตองนอนลงเปน
ครั้ งที่ สอง แตนอนตะแคงขาง
ขวา และเจาจะแบกความชั่วชา
ของวงศวานยูดาห เรากําหนด
ใหเจาสี่สิบวันวันแทนป
7และเจ าต องตั้ งหน าตรงการ

เอเสเคียล 3, 4

(24) อสค 2:2; ดนล 10:8-10 (25) มก 3:21 (26) สดด 51:15 (27) อพย 4:11-12
(1) 1 ซมอ 15:27-28 (2) ยรม 39:1-2 (3) ลนต 2:5 (4) 2 พกษ 17:21-23
(5) อสย 53:6 (6) 2 พกษ 25:1-4; ยรม 37:5; ดนล 9:24-26 (7) อสย 52:10
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หนา 1647
ลอมเยรูซาเล็มไว ดวยแขน
เปลือยเปลา และเจาจงพยากรณ
สูนครนั้น
8และ ดูเถิด เราจะเอาเชือกมัด
เจาไว เจาจะพลิกจากขางนี้ ไป
ขางโนนไมไดจนกวาเจาจะครบ
การลอมนครตามกําหนดวันของ
เจา
9 เจาจงเอาขาวสาลี ขาวบารเลย
ถั่ วยาง และถั่วแดง ขาวฟาง
และเทียนแดง มาใสในภาชนะ
ลูกเดียวใชทําเปนขนมปงใหเจา
ระหว างที่ เจ านอนตะแคงตาม
กําหนดวันสามรอยเกาสิบวันนั้น
เจาจะรับประทานอาหารนี้
10 และอาหารที่ เจารับประทาน
จะตองชั่ง เปนวันละย่ีสิบเชเขล
เจาจงรับประทานตามเวลากํา-
หนด
11 และน้ําเจาตองตวงดื่ม คือ
หนึ่ งในหกของฮินหนึ่ ง เจาจง
ดื่มน้ําตามเวลากําหนด
12 และเจ าจะต องรับประทาน
ตางขนมปงขาวบารเลย ใช
ไฟอุจจาระมนุษยป งทามกลาง
สายตาของเขาทั้งหลาย"
13 และพระเยโฮวาห ตรั สว า
"ประชาชนอิสราเอลจะตองรับ
ประทานขนมป งของเขาอย าง
มลทินอยางนี้แหละ ณ ทาม-
กลางประชาชาติ ซึ่งเราจะขับไล
เขาไปอยู"

14 แลวขาพเจาจึงกลาววา "ขา
แตองคพระผู เปนเจาพระเจาขา
ดูเถิด จิตใจของขาพระองคไม
เคยเปนมลทินเลย เพราะตั้งแต
หนุมๆมาจนบัดนี้ ขาพระองค
ไม เคยรับประทานสิ่ งที่ ตายเอง
หรือที่ ถูกสัตวฉีกจนแหลกเปน
ชิ้นๆ ไมมีเนื้อสัตวที่พึงรังเกียจ
เข าไปในปากของข าพระองค
เลย"
15 แล วพระองค จึ งตรั สกั บ
ขาพเจาวา "ดูเถิด เราจะยอม
ใหเจาใชมูลวัวแทนอุจจาระของ
มนุษยซึ่งเจาจะใชเตรียมขนมปง
ของเจา"
16 พระองคตรัสกับขาพเจาอีก
วา "บุตรแหงมนุษยเอย ดูเถิด
เราจะทําลายอาหารหลักในเยรู-
ซาเล็มเสีย เขาจะตองชั่งขนมปง
รับประทาน ทั้งรับประทานดวย
ความหวาดกลัว และเขาจะตวง
น้ําดื่ม ทั้ งดื่มดวยอาการอกสั่น
ขวัญหาย
17 เพ่ื อใหขาดขนมป งและน้ํา
ใหต างคนต างอกสั่ นขวัญหาย
และซูบผอมไปเพราะความชั่วชา
ของเขาทั้งหลาย"

การท่ีเอเสเคียลตัดผม
เปรียบไดกับโทษสามอยาง

5"เจา บุตรแหงมนุษยเอย
เจาจงเอามีดคมเลมหนึ่ง จง

เอามีดโกนของชางตัดผม จง

เอเสเคียล 4, 5

(8) อสค 3:25 (9) อสค 4:13 (10) ลนต 26:26; พบญ 28:51; อสย 3:1; อสค 4:16
(13) ดนล 1:8; ฮชย 9:3-4 (14) ยรม 1:6; กจ 10:14 (16) ลนต 26:26; สดด 105:16
(17) ลนต 26:39; อสค 24:23 (1) ลนต 21:5; อสย 7:20; อสค 44:20; ดนล 5:27
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โกนศีรษะและโกนเคราของเจา
เอาตาชั่ งสําหรับชั่ งมา แบงผม
นั้นออก
2 เมื่ อวันการลอมครบถวนแลว
เจาจงเผาหนึ่งในสามสวนเสียใน
ไฟที่กลางเมือง และเอาหนึ่งใน
สามอีกสวนหนึ่ งมา เอามีดฟน
ใหรอบเมือง และหนึ่ งในสาม
อีกสวนหนึ่งนั้น เจาจงใหลมพัด
กระจายไป และเราจะชักดาบ
ออกตามไป
3และเจ าจงเอาเส นผมนั้ นมา
หนอยหนึ่ งมัดติดไวที่ เสื้ อคลุม
ของเจา
4และเจาจงเอาผมเหลานี้มาอีก
บาง จงโยนเขาไปในไฟใหไหม
เสียในไฟนั้น จากที่นั่ นจะมีไฟ
เข าไปในวงศ วานอิสราเอลทั้ ง
หมด
5องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้วา นี่คือเยรูซาเล็ม เราตั้ง
เธอไว ในท ามกลางประชาชาติ
และประเทศทั้ งหลายที่ อยู ลอม
รอบเธอ
6และเยรู ซาเล็ มได เปลี่ ยนคํา
ตัดสินของเราใหเปนสิ่งที่ชั่วราย
ย่ิงกวาประชาชาติใดๆ และได
เปลี่ ยนกฎเกณฑของเรามากย่ิง
กวาประเทศที่อยูลอมรอบ โดย
ปฏิเสธไม รับคําตัดสิ นของเรา
และไมดําเนินตามกฎเกณฑของ
เรา

7 เพราะฉะนั้น องคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสดังนี้ วา เพราะ
เหตุวาเจาดันทุรังย่ิ งกวาประ-
ชาชาติที่ อยู รอบเจา และมิได
ดําเนินตามกฎเกณฑ หรือรักษา
คําตัดสินของเรา แตไดประพฤติ
ตามคําตัดสินของประชาชาติที่
อยูรอบเจา
8 เพราะฉะนั้น องคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสดังนี้ วา ดูเถิด
เรา แมวาเรานี่แหละเปนปฏิ-
ปกษกับเจา เราจะพิพากษาลง
โทษทามกลางเจาทามกลางสาย
ตาของประชาชาติทั้งหลาย
9และเพราะการอั นน าสะอิ ด
สะเอียนทั้ งสิ้นของเจา เราจะ
กระทําทามกลางเจาอยางที่ เรา
ไมเคยกระทํามากอนเลย และ
เราจะไมกระทําอยางนั้นอีกตอ
ไป
10 เพราะฉะนั้นบิดาจะกินบุตร
ชายของตนท ามกลางเจ าทั้ ง
หลาย และบรรดาบุตรชายจะกิน
บรรดาบิดาของเขาทั้ งหลายและ
เราจะพิพากษาลงโทษเจา ผูใด
ในพวกเจาที่ เหลืออยู เราจะให
กระจั ดกระจายไปตามลมทุ ก
ทิศานุทิศ
11 เพราะฉะนั้นองคพระผู เปน
เจาพระเจาจึงตรัสวา เรามีชีวิต
อยูแนฉันใด แนทีเดียวเพราะ
เจ าไดกระทําใหสถานบริสุทธิ์

เอเสเคียล 5

(2) อสค 5:12 (3) 2 พกษ 25:12; ยรม 39:10 (4) 2 พกษ 25:25 (5) ยรม 6:6
(6) พบญ 32:15-21; 2 พกษ 17:8-20 (7) อสค 5:11 (8) ลนต 26:17; พบญ 29:20
(9) ดนล 9:12; อมส 3:2 (10) ลนต 26:29 (11) กดว 14:28-35; สดด 95:11
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หนา 1649
ของเราเปนมลทินไปดวยสิ่ งนา
สะอิ ดสะเอี ยนทั้ งสิ้ นของเจ า
และดวยสิ่ งลามกทั้ งสิ้ นของเจา
เพราะฉะนั้ นเราจะตั ดเจ าลง
นัยนตาของเราจะไมปรานี เรา
จะไมสงสารดวย
12 พวกเจาหนึ่ งในสามสวนจะ
ลมตายเพราะโรคระบาด และ
ถูกผลาญดวยการกันดารอาหาร
ในหมูพวกเจา อีกหนึ่ งในสาม
สวนจะลมตายดวยดาบอยู รอบ
เจา และอีกหนึ่งในสามสวนเรา
จะใหกระจัดกระจายไปตามลม
ทุกทิศานุทิศ และเราจะชักดาบ
ออกไลตามเขาทั้งหลายไป
13 เชนนี้ แหละ ความกริ้ วของ
เราจะมอดลง และเราจะระบาย
ความโกรธของเราจนหมดและ
พอใจ และเขาทั้ งหลายจะได
ทราบวา เราคือพระเยโฮวาห
ไดกลาวเชนนี้ ดวยใจจดจอเมื่ อ
ความโกรธของเราตอเขามอดลง
แลว
14 ย่ิ งกวานั้น เราจะกระทํา
ใหเจาถูกทิ้ งไวใหเสียไปเปลาๆ
และเป นที่ ถู กตําหนิ ติ เตี ยน
ทามกลางประชาชาติทั้ งหลายที่
อยูลอมรอบเจา และในสายตา
ของบรรดาผูที่ผานไปมา
15 เจาจะเปนที่เขาประณามและ
เยยหยัน เปนคําสั่งสอนและเปน
ที่นาหวาดเสียวแกประชาชาติที่

อยู ลอมรอบเจา เมื่ อเราจะ
พิพากษาลงโทษเจา ดวยความ
กร้ิวและความเกรี้ยวกราด และ
การตอว าอย างรุนแรงของเรา
เรา พระเยโฮวาหไดลั่นวาจาเชน
นี้แลว
16 เมื่อเราจะปลอยลูกธนูมฤตยู
แหงการกันดารอาหาร คือลูก
ธนูแหงการทําลายในทามกลาง
เจา ซึ่งเราจะปลอยไปทําลายเจา
และเมื่อเราเพ่ิมการกันดารอา-
หารใหเจา และทําลายอาหาร
หลักของเจาเสีย
17 เราจะส งการกันดารอาหาร
และสัตวปารายมาสู เจา และ
มันจะริบลูกหลานของเจาไปเสีย
โรคระบาดและโลหิตจะผานเจา
และเราจะนําดาบมาเหนื อเจ า
เราคือพระเยโฮวาหไดลั่ นวาจา
เชนนี้แลว"
ทรงสาปแชงภูเขาทั้งหลาย

ของอิสราเอล

6พระวจนะของพระเยโฮวาห
มาถึงขาพเจาวา

2"บุตรแหงมนุษยเอย จงมุ ง
หนาของเจาตรงที่ภูเขาทั้งหลาย
ของอิสราเอล และจงพยากรณ
กลาวโทษภูเขานั้น
3และกลาววา ภูเขาทั้ งหลาย
ของอิสราเอลเอย จงฟงพระ
วจนะขององคพระผูเปนเจาพระ
เจา องคพระผู เปนเจาพระเจา

เอเสเคียล 5, 6

(12) ยรม 15:2; อสค 5:2 (13) ยรม 25:12; พคค 4:11 (14) ลนต 26:31-32
(15) พบญ 29:24-28; 1 พกษ 9:7 (16) สดด 7:13 (17) อพย 28:29; ลนต 26:22
(2) ยชว 11:21; อสค 4:7; มคา 6:1-2 (3) อสย 27:9; ยรม 22:29; มคา 6:2
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ตรัสดังนี้ แกภู เขาทั้ งหลายและ
แกเนินเขา และหวยและหุบเขา
ทั้งหลายวา ดูเถิด เราจะนําดาบ
มาเหนือเจา และเราจะทํา
ลายปูชนียสถานสูงของเจาเสีย
4แทนบูชาทั้ งหลายของเจาจะ
รกราง และพวกรูปเคารพของ
เจาจะแตกหักเสีย และเราจะ
เหว่ียงคนที่ถูกฆาสังเวยของเจา
นั้นลงตอหนารูปเคารพของเจา
5และเราจะวางศพคนอิสราเอล
ไวหนารูปเคารพของเขา และเรา
จะกระจายกระดูกของเจ ารอบ
แทนบูชาของเจา
6 เจาอาศัยอยูที่ไหนๆ เมืองของ
เจ าจะร างและปูชนี ยสถานสู ง
ของเจาจะรกราง ดังนั้ นแหละ
แทนบูชาของเจาจะร างและรก
ราง รูปเคารพของเจาจะหักและ
สิ้นสุดลง รูปเคารพทั้งหลายของ
เจาจะถูกตัดลง และการงานของ
เจาจะถูกกวาดทิ้งเสียสิ้น
7และคนที่ถูกฆาจะลมลงทาม-
กลางเจา และเจาจะทราบวาเรา
คือพระเยโฮวาห
บางคนจะรอดจากความตาย

8แตเราจะให เจาเหลืออยู บาง
เปนบางคน เพ่ือเจาจะมีบางคน
ท ามกลางประชาชาติที่ หนีพน
ดาบไป เมื่อเจาจะกระจายไปอยู
ในประเทศตางๆ
9แลวคนในพวกเจาที่หนีไปได

นั้ น จะระลึกถึงเราทามกลาง
ประชาชาติทั้ งหลาย ซึ่ งเขาถูก
กวาดไปเปนเชลยนั้น เพราะใจ
ของเราแหลกสลายเนื่องดวยใจ
แพศยาของเขาซึ่ งไดพรากจาก
เราไป และเนื่องดวยตาของเขา
ที่มองดูรูปเคารพดวยใจแพศยา
นั้น และเขาจะเกลียดตัวเอง
เนื่ องจากความชั่ วรายซึ่ งเขาได
กระทําในสิ่ งที่ นาสะอิดสะเอียน
ทั้งสิ้นของเขาดวย
10 เขาจะทราบวาเราคือพระเย-
โฮวาห เรามิไดพูดพลอยๆวา
เราจะกระทําการรายนี้แกเขา"

โรคระบาดในแผนดิน
11 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้วา "จงตบมือและกระ-
ทืบเทาของเจา และกลาววา
อนิจจาสําหรับการกระทําอันนา
สะอิ ดสะเอียนทั้ งสิ้ นแห งวงศ
วานอิสราเอล เหตุวาเขาทั้ ง
หลายจะลมลงดวยดาบ ดวยการ
กันดารอาหารและดวยโรคระ-
บาด
12 ผู ที่ อยู ห างไกลออกไปจะ
ตายดวยโรคระบาด ผูที่อยูใกล
ก็จะลมตายดวยดาบ และผูที่
เหลืออยู และถูกลอมไวจะตาย
ดวยการกันดารอาหาร เราจะให
ความเกร้ียวกราดของเรามีเหนือ
เขาจนกวาจะมอดลง เชนนี้
แหละ

เอเสเคียล 6

(4) 2 พศด 14:5; อสค 6:6 (6) อสย 6:11; ยรม 9:19 (7) ยรม 14:18; พคค 2:20-21
(8) อสย 6:13; ยรม 30:11 (9) ลนต 26:40-41; พบญ 4:29 (10) อสค 6:7; 14:22
(11) กดว 24:10; อสย 58:1; ยรม 9:1 (12) อสย 40:2; อสค 5:13; ดนล 9:7
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13 และเจาจะทราบวา เราคือ
พระเยโฮวาห เมื่อคนที่ ถูกฆา
นอนอยูทามกลางรูปเคารพของ
เขารอบแทนบูชาของเขา บน
เนินเขาสูงทุกแหง บนยอดเขา
ทั้ งสิ้ น ที่ ใตตนไมเขียวทุกตน
และใตตนโอกใบดกทุกตน ไม
วาที่ใดๆที่ เขาถวายกลิ่นที่ พึงใจ
แกรูปเคารพทั้งสิ้นของเขา
14 และเราจะย่ืนมือของเราออก
ตอสูเขา และกระทําใหแผนดิน
นั้นรกราง และทิ้ งรางตลอดที่
อาศัยทั้ งสิ้ นของเขา คือรกราง
มากกวาถิ่ นทุรกันดารที่ ไปทาง
ดิบลา แลวเขาจึงจะรู วาเราคือ
พระเยโฮวาห"
พระเจาทรงพิพากษาอิสราเอล

7พระวจนะของพระเยโฮวาห
มาถึงขาพเจาอีกวา

2"เจา บุตรแหงมนุษยเอย องค
พระผู เปนเจ าพระเจ าตรั สกับ
แผนดินอิสราเอลดังนี้วา อวสาน
ความสิ้นสุดไดมาถึงทั้งสี่มุมของ
แผนดินแลว
3 บัดนี้ บ้ันปลายก็มาถึงเจาแลว
และเราจะปลอยความโกรธของ
เรามาเหนือเจาทั้งหลาย และจะ
พิ พากษาเจ าตามวิ ถี ทางทั้ ง
หลายของเจา และเราจะตอบ
สนองการกระทําอั นน าสะอิ ด
สะเอียนทั้งสิ้นของเจาแกเจา
4นัยนตาของเราจะไมเมตตาเจา

และเราจะไมสงสาร แตเราจะ
ตอบสนองตอวิถีทางทั้ งหลาย
ของเจาแกเจาเอง และสิ่ งที่
นาสะอิดสะเอียนของเจาจะอยู
ทามกลางเจา แลวเจาจะทราบ
วา เราคือพระเยโฮวาห
5องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้วา วิบัติแลววิบัติเลา ดูเถิด
วิบัติมาถึงแลว
6ความสิ้นสุดมาถึงแลว อวสาน
นั้นมาถึง มันตื่นข้ึนตอสูเจา ดู
เถิด วิบัติมาถึงแลว
7โอ ชาวแผนดินเอย เวลาเชา
มาถึงแลว เวลามาถึงแลว วัน
แห งความโกลาหลใกล เข ามา
แลว และไมใชเสียงโหรอง
ยินดีที่บนภูเขา
8 บัดนี้ ไมชาแลวเราจะเทความ
เดือดดาลของเราลงบนเจา และ
กระทําใหความโกรธของเราซึ่งมี
ตอเจาถึงที่สําเร็จ และเราจะพิ-
พากษาเจาตามวิถีทางทั้ งหลาย
ของเจา และเราจะตอบสนองเจา
สําหรับการกระทําอันนาสะอิด
สะเอียนทั้งสิ้นของเจา
9นั ยน ตาของเราจะไม เมตตา
และเราจะไมสงสาร เราจะตอบ
สนองเจ าตามวิถีทางทั้ งหลาย
ของเจา และตามการกระทําอัน
นาสะอิดสะเอียนของเจาซึ่ งอยู
ทามกลางเจา แลวเจาจะทราบ
วา เราคือพระเยโฮวาหผูโบยตี

เอเสเคียล 6, 7

(13) อสค 6:4-7 (14) อสย 5:25; ยรม 48:22 (2) 2 พศด 34:7 (3) อสค 7:8-9
(4) ยรม 13:14 (5) 2 พกษ 21:12-13 (6) ยรม 44:27; ศคย 13:7 (7) ปฐก 19:15
(8) 2 พศด 34:21; สดด 79:6; อสค 9:8 (9) อสย 9:13; มคา 6:9; กท 6:7; วว 20:13
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10 ดูเถิด วันนั้น ดูเถิด มาถึง
แลว เวลาเชาออกมาแลว พลอง
ก็บานแลว ความเยอหย่ิงก็ผลิ
ดอก
11 ความทารุ ณได เจริ ญเป น
พลองชั่วราย จะไมมีใครเหลือ
อยูเลย ประชาชนของเขาก็ไมมี
สิ่ งของของเขาก็ไมมี ไมมีใคร
รองคร่ําครวญเผื่อพวกเขาเลย
12 เวลานั้นมาถึงแลว วันนั้นก็
ใกลเขา อยาใหผูซื้อดีใจ อยาให
ผูขายเสียใจ เพราะพระพิโรธอยู
เหนือประชาชนทั้งสิ้นของเธอ
13 เพราะวาผู ขายจะไมไดกลับ
ไปยังสิ่งที่เขาไดขายไป ขณะเมื่อ
เขายังมีชี วิตอยู เพราะวานิมิต
นั้ นก็เกี่ ยวของกับประชาชนทั้ ง
มวล และจะไมหันกลับ และ
เพราะความชั่วชาของเขา จึงจะ
ไมมีผูใดรักษาชีวิตไวได
14 เขาไดเปาแตรแลว และได
เตรียมทุกอยางไวพรอม แตไม
มีใครเขาสงคราม เพราะวาพิโรธ
ของเราอยูเหนือประชาชนทั้งสิ้น
ของเธอ
15 ดาบก็อยู ขางนอก โรคระ-
บาดและการกันดารอาหารก็อยู
ขางใน ผูที่ อยู ในทุ งนาจะตาย
เสียดวยดาบ และผูที่ อยู ใน
เมืองการกันดารอาหารและโรค
ระบาดจะกินเสีย
16 แตผู หนึ่ งผู ใดที่ รอดตายได

จะหนีไปอยูบนภูเขาเหมือนนก
เขาแหงหุบเขา ทุกคนก็รอง
ครวญคราง เพราะความชั่ วชา
ของตน
17 มือทั้งสิ้นจะออนแอ และเขา
ทั้งหมดจะออนเหมือนน้ํา
18 เขาทั้ งหลายจะคาดเอวไว
ดวยผากระสอบ และความสั่น
สะทานจะครอบเขาไว ความละ-
อายจะอยู ที่ ใบหนาของเขาทุก
คน และศีรษะของเขาจะลาน
หมด
19 เขาจะโยนเงินของเขาไปใน
ถนน และทองคําของเขาจะถูก
เอาออกไปเสีย เงินและทองของ
เขาไมอาจที่จะชวยเขาใหพนใน
วันแหงพระพิโรธของพระเยโฮ-
วาห เขาจะใหหายหิว หรือบรรจุ
ใหเต็มทองดวยเงินทองก็ไมได
เพราะวาเปนสิ่ งที่ สะดุดให เขา
ทําความชั่วชา
20 เข านํ าความงดง ามแห ง
เครื่ องประดับของเขามาแสดง
ออกถึงความสงาผาเผย และเขา
สรางรูปเคารพดวยสิ่งที่นาสะอิด
สะเอียนและนาเกลียดนาชังของ
เขาไวภายในเครื่ องประดับนั้ น
เพราะฉะนั้นเราจะกระทําใหสิ่ ง
นี้อยูหางไกลจากเขา
21 และเราจะมอบสิ่งเหลานั้นไว
ในมือของชนตางดาวใหเปนของ
ริบ และแกคนชั่วในแผนดินโลก

เอเสเคียล 7

(10) อสค 7:6; 1 ธส 5:3 (11) อสย 5:7 (12) 1 คร 7:29-31 (13) ปญจ 8:8
(14) ยรม 4:5; อสค 7:11-12 (15) พบญ 32:23-25 (16) อสร 9:15 (17) ฮบ 12:12
(18) อสย 3:24 (19) 2 พกษ 7:7-8 (20) 1 พศด 29:1-2 (21) 2 พกษ 24:13
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ใหเปนของปลนได และเขาทั้ ง
หลายจะกระทําใหเปนมลทิน
22 เราจะหันหนาของเราไปเสีย
จากเขาดวย แลวเขาจึงจะกระทํา
สถานที่ ลับของเราใหมั วหมอง
โจรจะเข ามาในสถานที่ ลับนั้ น
และกระทําใหเปนมลทิน
23 จงทําโซตรวน เพราะวา
แผนดินนั้ นเต็มดวยคดีที่ แปด
เปอนดวยโลหิต และเมืองก็เต็ม
ดวยความทารุณ
24 ฉะนั้นเราจะนําประชาชาติที่
ชั่วรายที่สุดมาถือกรรมสิทธิ์บาน
เรือนของเขา และเราจะใหทิฐิ
ของคนที่ แข็งแรงนั้ นสิ้ นสุดลง
และสถานที่ บริสุทธิ์ ของเขาจะ
เปนมลทิน
25 เมื่อการทําลายมาถึง เขาจะ
แสวงหาสันติภาพ แตก็ไมมีเลย
26 วิบัติมาถึงแลว วิบัติจะมาถึง
อีก ขาวลือจะเกิดตามขาวลือ
เขาจะแสวงหานิมิตจากผูพยา-
กรณ แตพระราชบัญญัติจะ
พินาศไปจากปุโรหิต และคํา
ปรึ กษาจะปลาตไปจากพวกผู
ใหญ
27 กษัตริยจะไวทุกข และเจา
นายจะคลุมกายดวยความทอด
อาลัย และมือของประชาชนแหง
แผนดินนั้นจะสั่นเทา เราจะ
กระทําแก เขาตามทางของเขา
และเราจะพิพากษาเขาตามสม

ควรแกการกระทําของเขา และ
เขาจะทราบวาเราคือพระเยโฮ-
วาห"

เอเสเคียลนิมิตเห็น
คนอิสราเอลไหวรูปเคารพ

8ตอมาเมื่อวันที่หา เดือนที่
หก ในปที่หก ขณะที่ขาพ-

เจานั่ งอยู ในเรือนของขาพเจ า
และพวกผู ใหญของพวกยูดาห
นั่ งอยูหนาขาพเจา พระหัตถ
ขององคพระผู เปนเจาพระเจา
ลงมาบนขาพเจา ณ ที่นั้น
2แลวขาพเจาก็มองดู และดูเถิด
มีสัณฐานอยางไฟ เบ้ืองลาง
ของสวนที่ มองเห็นเปนเอวนั้ น
เปนไฟ เหนือเอวข้ึนไปเหมือน
ความสุกปลั่ งประหนึ่ งทองสัม-
ฤทธิ์ที่แวบวาบ
3ท านย่ื นส วนที่ มี สัณฐานเปน
มือนั้นออกมาจับผมของขาพเจา
ปอยหนึ่ ง และพระวิญญาณได
ยกขาพเจาข้ึนระหวางพิภพและ
สวรรค และนําขาพเจามาถึงเย-
รูซาเล็มในนิมิตของพระเจา มา
ยังทางเขาประตูดานเหนือของ
ลานชั้นใน ซึ่ งเปนที่ ตั้ งรูปของ
ความหวงแหน ซึ่งกระทําใหบัง-
เกิดความหวงแหน
4ดูเถิด สงาราศีของพระเจาของ
อิสราเอลก็อยูที่ นั่ น เหมือน
อยางนิมิตที่ขาพเจาไดเห็นในที่
ราบ

เอเสเคียล 7, 8

(22) สดด 10:11 (23) อสค 19:3-6 (24) ยรม 4:7; ฮบก 1:6-10 (25) อสย 57:21
(26) ลนต 26:18; พบญ 32:23 (27) ยรม 52:8-11; อสค 7:4 (1) อสค 1:2; 20:1
(2) อสค 1:4; ดนล 7:9-10 (3) ดนล 5:5; กจ 8:39 (4) อพย 25:22; 2 คร 3:18
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5แลวพระองคตรัสกับขาพเจา
วา "บุตรแหงมนุษยเอย บัดนี้
จงเงยหนาข้ึนไปดูทางทิศเหนือ"
ขาพเจาจึงเงยหนาข้ึนมองไปดู
ทางทิศเหนือ และดูเถิด ทาง
ทิศเหนือของประตูแทนบูชาใน
ทางเขา รูปความหวงแหนนี้อยู
ที่นั่น
6และพระองคตรัสกับขาพเจา
ย่ิ งกวานั้ นอีกวา "บุตรแหง
มนุษยเอย เจาไมเห็นหรือวาเขา
ทําอะไร คือการกระทําอันนา
สะอิดสะเอียนที่ ย่ิ งใหญซึ่ งวงศ
วานอิสราเอลกระทํากันอยู ที่ นี่
ซึ่ งจะทําให เราออกไปให ไกล
จากสถานบริสุทธิ์ของเรา แตเจา
จงหันกลับมาอีกแลวจะไดเห็น
สิ่ งที่นาสะอิดสะเอียนที่ ย่ิงใหญ
กวานี้อีก"
7และพระองคทรงนําขาพเจามา
ถึงประตูลาน และเมื่ อขาพเจา
มองดู ดูเถิด ก็เห็นชองหนึ่งอยู
ในกําแพง
8แลวพระองคตรัสกับขาพเจา
วา "บุตรแหงมนุษยเอย จงเจาะ
เขาไปในกําแพง" และเมื่อขาพ-
เจาไดเจาะเขาไปในกําแพงแลว
ดูเถิด มีประตูอยูประตูหนึ่ง
9และพระองคตรัสกับขาพเจา
วา "จงเขาไปดูสิ่งที่นาสะอิดสะ-
เอียนอันชั่ วรายซึ่งเขากระทํากัน
ที่นี่"

10 ดังนั้ นขาพเจาจึงเขาไปและ
ไดเห็น ดูเถิด มีภาพสัตวเลื้อย
คลานในทุกรูปแบบ และสัตวที่
พึงรังเกียจและรูปเคารพทั้ งสิ้ น
ของวงศวานอิสราเอลปรากฏอยู
บนผนังโดยรอบ
11 และมีพวกผู ใหญ แห งวงศ
วานอิสราเอลเจ็ดสิบคนยืนอยู
ขางหนารูปเหลานั้น และมียา-
อาซันยาห บุตรชายชาฟานยืน
อยูในหมูพวกเขาทั้งหลาย ตาง
ก็มีกระถางไฟอยู ในมือ และ
ควันหนาทึบแห งเครื่ องบูชาก็
ข้ึนไปขางบน
12 แลวพระองคตรัสกับขาพเจา
วา "บุตรแหงมนุษยเอย เจาได
เห็นแลวมิใชหรือวา พวกผู
ใหญของวงศวานอิสราเอลกระ-
ทําอะไรอยูในที่มืด ทุกคนตางก็
อยูในหองรูปภาพของตนเพราะ
เขาทั้ งหลายพูดวา `พระเยโฮ-
วาห ไม ทอดพระเนตรเห็ นเรา
พระเยโฮวาหทรงทอดทิ้ งแผน
ดินนี้เสียแลว'"
13พระองคตรัสกับขาพเจาดวย
วา "เจาจงหันกลับมาอีกแลวเจา
จะเห็นสิ่ งที่นาสะอิดสะเอียนซึ่ ง
เขากระทําย่ิงกวานี้อีก"
14 แลวพระองคทรงนําขาพเจา
มาถึ งทางเข าประตู พระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาหดานเหนือและ
ดูเถิด ที่นั่นมีผูหญิงหลายคนนั่ง

เอเสเคียล 8

(5) ยรม 3:2; ศคย 5:5-11 (6) ยรม 3:6 (7) 1 พกษ 7:12 (8) โยบ 34:22; อสย 29:15
(9) อสค 20:8 (10) อพย 20:4; ลนต 11:10-12 (11) อพย 24:1 (12) อสค 8:6
(13) ยรม 9:3; อสค 8:6, 15; 2 ทธ 3:13 (14) อสค 44:4; 46:9
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รองไหอาลัยเจาพอทัมมุส
15 แลวพระองคตรัสกับขาพเจา
วา "โอ บุตรแหงมนุษยเอย เจา
ไดเห็นแลวใชไหม เจาจงหัน
กลับมาอีกแล วจะเห็นสิ่ งที่ น า
สะอิดสะเอียนย่ิงกวาสิ่ งเหลานี้
อีก"
16 แลวพระองคทรงนําขาพเจา
เข ามาในลานชั้ นในแห งพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห ดูเถิด
ตรงประตูพระวิหารของพระเย-
โฮวาห ระหวางมุข และแทนบูชา
มี ชายประมาณยี่ สิ บห าคนหัน
หลังใหพระวิหารแหงพระเยโฮ-
วาห หนาของเขาหันไปทางทิศ
ตะวันออก กําลังนมัสการพระ
อาทิตยตรงทิศตะวันออกนั้น
17 แลวพระองคตรัสกับขาพเจา
วา "โอ บุตรแหงมนุษยเอย เจา
ไดเห็นแลวใชไหม ที่ วงศวาน
ยูดาหกระทําสิ่ งที่ นาสะอิดสะ-
เอียนซึ่ งเขากระทําอยูที่ นี่ เปน
สิ่งเล็กนอยหรือ ดวยวาเขากระ-
ทําใหแผนดินเต็มไปดวยความ
รุนแรง และกลับมาย่ัวยุใหเรา
โกรธแลว ดูเถิด เขาทั้ งหลาย
เอากิ่งไมมาแตะจมูกของเขา
18 เพราะฉะนั้น เราจะกระทํา
ดวยความพิโรธ นัยนตาของเรา
จะไมปรานี และเราจะไมสงสาร
แมวาเขาจะรองดวยเสียงอันดัง
ใสหูของเรา เราจะไมฟงเขา"

ทูตสวรรคของพระเจาอยูเบื้อง
หลังศัตรูของอิสราเอล

9แล วพระองค ท รง เปล ง
พระสุรเสียงดังเขาหูขาพเจา

วา "เจาทั้ งหลายผู เปนพนัก
งานทําโทษประจําเมือง จงเขา
มาใกล ใหตางคนถืออาวุธสํา-
หรับทําลายมาดวย"
2และ ดูเถิด มีชายหกคนเขามา
จากทางประตูบน ซึ่งหันหนาไป
ทางเหนือ ทุกคนถืออาวุธสํา-
หรับฆามา มีชายคนหนึ่งนุงหม
ผาปาน หนีบหีบเครื่องเขียนมา
กับคนเหลานั้นดวย และเขาทั้ง
หลายเข าไปยืนอยู ที่ ข างแท น
ทองสัมฤทธิ์
3สงาราศีของพระเจาของอิส-
ราเอลได เหาะข้ึ นไปจากเครูบ
แลวซึ่งเปนที่ เคยสถิตไปยังธรณี
ประตูพระนิเวศ และพระ
องคตรัสเรียกชายผูที่ นุ งหมผา
ปาน ผูที่หนีบหีบเครื่องเขียน
4และพระเยโฮวาหตรัสกับเขา
วา "จงผานไปทามกลางนครนั้น
ใหตลอด คือตลอดทามกลาง
กรุงเยรูซาเล็ม และทําเครื่ อง
หมายไวบนหนาผากของประ-
ชาชนที่ ถอนหายใจ และรํ่าไห
เพราะสิ่ งที่นาสะอิดสะเอียนทั้ ง
สิ้ นที่ กระทํากันท ามกลางนคร
นั้น"
5และพระองคตรัสกับคนอื่นๆ

เอเสเคียล 8, 9

(15) อสค 8:6; 2 ทธ 3:13 (16) 2 พกษ 16:14 (17) ปฐก 6:13; 2 พกษ 21:16
(18) วนฉ 10:13-14; นฮม 1:2 (1) อมส 3:7-8 (2) ยรม 1:15; อสค 10:2
(3) อสค 3:23; 10:4 (4) อพย 12:7; มลค 3:16; 2 คร 1:22 (5) 1 ซมอ 9:15
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ซึ่ งขาพเจาไดยินวา "จงผานไป
ตลอดนครตามชายคนนั้ นไป
และฆาฟนเสีย นัยนตาของเจา
อยาไดปรานี และเจาอยาสงสาร
เลย
6จงฆาใหตายทั้ งคนแก คน
หนุมๆ สาวๆ ทั้งเด็กๆ และผู
หญิง แตอยาเขาใกลผูที่มีเครื่อง
หมาย และจงเริ่มตนที่ สถาน
บริสุทธิ์ของเรา" ดังนั้นเขาจึงตั้ง
ตนกับพวกคนแก ผู ซึ่ งอยู หนา
พระนิเวศนั้น
7แลวพระองคตรัสกับพวกเขา
วา "จงกระทําใหพระนิเวศเปน
มลทิน จงทิ้ งผูที่ถูกฆาใหเต็ม
ลาน จงไปเถิด" เขาทั้งหลายจึง
ออกไปและฆาฟนที่ในนคร
8ตอมาขณะที่เขากําลังฆาฟนอยู
นั้นเหลือขาพเจาแตลําพัง ขาพ-
เจาก็ซบหนาลงถึงดิน รองวา
"อนิจจา องคพระผูเปนเจาพระ
เจา พระองคจะทรงทําลายคน
อิสราเอลที่เหลืออยูนั้นทั้งสิ้นใน
การที่ พระองคทรงระบายความ
กร้ิ วของพระองคเหนือเยรูซา-
เล็มหรือ"
9แลวพระองคตรัสกับขาพเจา
วา "ความชั่ วชาของวงศวาน
อิสราเอลและยูดาหใหญย่ิ งนัก
แผนดินก็เต็มไปดวยโลหิต และ
ความอยุติธรรมก็เต็มนครเพราะ
เขากลาววา `พระเยโฮวาหทรง

ทอดทิ้งแผนดินนี้แลว และพระ
เยโฮวาหไมทอดพระเนตรอีก'
10 สําหรับเรา นัยนตาของเราจะ
ไมปรานี และเราจะไมสงสาร
แต เราจะตอบสนองตามการ
ประพฤติของเขาเหนือศีรษะของ
เขาทั้งหลาย"
11 และดูเถิด ชายคนที่นุ งหม
ผาปานหนีบหีบเครื่องเขียนนั้น
ได นําถ อยคํากลั บมากล าวว า
"ขาพระองคไดกระทําตามที่พระ
องคทรงบัญชาขาพระองคไวนั้น
แลว"
การโปรยไฟแหงการแกแคน

เหนือนครเยรูซาเล็ม

10แลวขาพเจาก็มองดู ดู
เถิด ที่ ทองฟาซึ่ งอยู

เหนือศีรษะของเหลาเครูบ มี
อะไรปรากฏขึ้ นเหนือเครูบนั้ น
เหมือนไพทูรย มีสัณฐานคลาย
พระที่นั่ง
2และพระองคตรัสกับชายที่นุ ง
หมผาปานวา "จงเขาไปทาม-
กลางวงล อซึ่ งอยู ภายใต เครูบ
จงเอามือกอบถ านคุจากทาม-
กลางเหลาเครูบ นําไปโปรย
เหนือนครนั้น" และชายคน
นั้นก็เขาไปทามกลางสายตาของ
ขาพเจา
3ฝายเหลาเครูบนั้ นยืนที่ ดาน
ขวาของพระนิเวศ ขณะเมื่อชาย
คนนั้นเขาไป และเมฆก็คลุมอยู

เอเสเคียล 9, 10

(6) กดว 31:15-17; พบญ 2:34 (7) อสค 7:20-22 (8) กดว 14:5; พบญ 9:18
(9) 2 พกษ 17:7; 2 พศด 36:14-16 (10) อสค 9:5 (11) สดด 103:20; อสย 46:10
(1) อสย 21:8-9; ฮบก 2:1 (2) อพย 9:8-10; สดด 18:12 (3) อสค 10:3; 43:4
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เต็มลานชั้นใน
4และสงาราศีของพระเยโฮวาห
ก็ ข้ึ นจากเครูบไปยังธรณีประตู
พระนิเวศ และพระนิเวศนั้นก็มี
เมฆคลุมอยู เต็ม และลานนั้นก็
เต็มไปดวยความสุกใสแหงสงา
ราศีของพระเยโฮวาห
5และเสี ยงป กของเหล าเครู บ
นั้ นก็ ได ยินไปถึ งลานชั้ นนอก
เหมือนพระสุรเสียงของพระเจา
ผู ทรงมหิทธิฤทธิ์ เมื่ อพระองค
ตรัส
6และตอมาเมื่ อพระองคมีพระ
บัญชาสั่ งชายที่นุ งหมผาปานวา
"จงไปเอาไฟมาจากกลางวงลอ
และจากกลางเหลาเครูบ" ชาย
คนนั้นก็เขาไปยืนอยูขางๆวงลอ
เหลานั้น
7 เครูบตนหนึ่งไดย่ืนมือของตน
ออกมาระหวางเหลาเครูบไปยัง
ไฟ ซึ่ งอยู ระหวางเหลาเครูบ
หยิบไฟข้ึนมาบาง และใสมือ
ของชายที่นุงหมผาปาน ชายนั้น
ก็นําไฟออกไป
ส่ิงท่ีมีชีวิตอยู (คือเครูบ)

เปนตัวแทนพระเจา
8ปรากฏวา ในเหลาเครูบนั้นมี
อะไรอยูใตปกอยางมือมนุษย
9และขาพเจามองดู ดูเถิด มี
วงลออยู สี่ อันขางๆเหลาเครูบ
อยู ข างเครู บตนละหนึ่ งวงล อ
ลั กษณะของวงล อนั้ นเหมื อน

แสงพลอยเขียว
10 ลักษณะสัณฐานวงลอทั้ งสี่
นั้ นก็เหมือนกัน เหมือนวงลอ
ซอนในวงลอ
11 เมื่ อวงลอนี้ ไป ก็ไปไดขาง
หนึ่ งขางใดในขางทั้ งสี่ โดยไม
ตองหันเลยในเวลาไป ถาอัน
หนามุ งหนาไปทางไหน วงลอ
อันอื่ นก็ตามไปโดยไมตองหัน
ในขณะที่ไป
12 และทั้งตัว ดานหลัง มือ ปก
และวงลอมีนัยนตาเต็มอยู รอบ
ทั้งสี่นั้นก็มีวงลอของตัว
13 วงลอเหลานั้น ที่ขาพเจาได
ยินกับหูเขาเรียกวา "โอ วงลอ
กังหันเอย"
14 มีหนาสี่หนาทั้งนั้น หนาแรก
เปนหนาเครูบ หนาที่ สองเปน
หนามนุษย และหนาที่สามเปน
หนาสิงโต และที่สี่ เปนหนานก
อินทรี
15 และเหล าเครู บก็ เหาะข้ึ น
เปนสิ่งที่มีชีวิตอยูที่ขาพเจาเคย
เห็นอยูริมแมน้ําเคบาร
16 เมื่ อเหลาเครูบไป วงลอก็
ตามขางไปดวย และเมื่ อเหลา
เครูบกางปกออกเพ่ือบินข้ึนจาก
พิภพ วงลอเหลานั้นก็ไมหันไป
จากขางๆเหลาเครูบเลย
17 เมื่อเหลาเครูบหยุดนิ่ง เหลา
วงลอก็หยุดนิ่ง เมื่อเหลาเครูบ
เหาะข้ึน เหลาวงลอก็เหาะข้ึนไป

เอเสเคียล 10

(4) อสค 10:18 (5) 1 พกษ 7:9 (6) สดด 80:1 (7) มธ 13:41-42 (8) อสค 10:21
(9) ดนล 10:6 (10) สดด 36:6 (11) มธ 8:8-10 (12) วว 4:6 (14) 1 พกษ 7:29
(15) อสค 10:18; ฮชย 9:12 (16) อสค 1:19-21 (17) ปฐก 2:7; รม 8:2; วว 11:11
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ดวย เพราะวาวิญญาณของสิ่งที่
มีชีวิตอยูนั้นอยูในวงลอ
18 แลวสงาราศีของพระเยโฮ-
วาห ได ไปจากธรณีประตูพระ
นิเวศ สถิตเหนือเหลาเครูบ
19 เมื่อเหลาเครูบออกไปก็กาง
ป กออกบิ น ข้ึ นไปจากพิ ภพ
ท ามกลางสายตาของข าพเจ า
วงลอก็ตามขางไปดวย และไป
ยืนอยูที่ทางเขาประตูดานตะวัน
ออกของพระนิเวศแหงพระเย-
โฮวาห และสงาราศีของพระเจา
ของอิสราเอลก็อยู เหนือเครูบ
เหลานั้น
20 เหลานี้ เปนสิ่งที่มีชีวิตอยูซึ่ ง
ข าพเจ าได เห็นภายใตพระเจ า
แหงอิสราเอลที่ ริมแมน้ําเคบาร
และขาพเจาทราบวา เปนเหลา
เครูบ
21 เครู บทุกตนมีสี่ หน าและสี่
ปก และภายใตปกมีสัณฐาน
เหมือนมือมนุษย
22 สวนสัณฐานของหน าเหล า
นั้ น เปนหนาทั้ งรูปทั้ งตัว ซึ่ ง
ขาพเจาไดเห็นที่ ริมแมน้ําเคบาร
เครูบทุกตนออกตรงไปขางหนา
ของตน

พวกเจานายท่ีมุสา

11พระวิญญาณไดยกขาพ-
เจาข้ึน และนําขาพเจามา

ยังประตูดานตะวันออกของพระ
นิ เวศแห งพระเยโฮวาหซึ่ งหัน

หนาไปทิศตะวันออก ดูเถิด ที่
ทางเขาประตูมีผูชายอยู ย่ีสิบหา
คน และทามกลางนั้นขาพเจา
เห็นยาอาซันยาหบุตรชายอัสซูร
และเป-ลาทียาหบุตรชายเบไน-
ยาห เจานายแหงประชาชน
2และพระองคตรัสกับขาพเจา
วา  "บุตรแหงมนุษยเอย คน
เหล านี้ คื อผู ที่ ออกอุ บายทํา
ความบาปผิด และเปนผู ใหคํา
ปรึกษาที่ชั่วรายในนครนี้
3 ผูกลาววา `เวลายังไมมาใกล
เลย ใหเราปลูกบานเถิด นครนี้
เปนหมอขนาดใหญและเราเปน
เนื้อ'
4โอ บุตรแหงมนุษยเอย เพราะ
ฉะนั้นจงพยากรณกลาวโทษเขา
จงพยากรณเถิด"
5พระวิญญาณของพระเยโฮวาห
ลงมาประทับบนขาพเจา และ
พระองคตรัสกับขาพเจาวา "จง
กลาวเถิดวา พระเยโฮวาหตรัส
ดังนี้ วา โอ วงศวานอิสราเอล
เอย เจาคิดดังนั้น และเรารูสิ่ง
ทั้งหลายที่เขามาในใจของเจา
6 เจาไดทวีคนที่เจาไดฆาในนคร
นี้ และทิ้ งคนที่ถูกฆาเต็มตาม
ถนนหนทางไปหมด
7 เพราะฉะนั้นองคพระผูเปนเจา
พระเจาจึงตรัสดังนี้ วา คนทั้ ง
หลายที่ เจาไดฆาซึ่ งเจาไดทิ้ งไว
ทามกลางนครนี้ เขาทั้ งหลาย

เอเสเคียล 10, 11

(18) อสค 10:4 (19) อสค 1:17-21 (20) 1 พกษ 6:29-35 (21) อสค 10:8; วว 4:7
(22) ฮชย 14:9 (1) 1 พกษ 18:12 (2) อสธ 8:3; สดด 2:1-2 (3) ยรม 1:11-12
(4) อสค 3:2; ฮชย 6:5 (5) กดว 11:25-26 (6) 2 พกษ 21:16 (7) มคา 3:2-3
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เปนเนื้ อ และนครนี้ เปนหมอ
ขนาดใหญ แตเราจะนําเจาออก
มาจากทามกลางนั้น
8องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
วา เจากลัวดาบ และเราจะนํา
ดาบมาเหนือเจา
9 เราจะนําเจาออกมาจากทาม-
กลางนั้น และมอบเจาไวในมือ
ของคนตางดาว และจะทําการ
พิพากษาลงโทษเจา
10 เจาจะถูกดาบลมลง เราจะ
ลงโทษเจาที่พรมแดนอิสราเอล
และเจาจะไดทราบวาเราคือพระ
เยโฮวาห
11 นครนี้ จะไม ใช หม อขนาด
ใหญของเจา ที่เจาจะเปนเนื้อใน
ทามกลางนั้น เราจะพิพากษา
เจาที่พรมแดนอิสราเอล
12 และเจาจะทราบวา เราคือ
พระเยโฮวาห เพราะเจามิไดดํา-
เนินตามกฎเกณฑของเรา หรือ
ปฏิบัติตามคําตัดสินของเรา แต
ไดประพฤติตามลักษณะทาทาง
ของประชาชาติ ทั้ งหลายที่ อยู
รอบเจา"
13 อยูมา เมื่ อขาพเจากําลัง
พยากรณอยู เป-ลาทียาหบุตร
ชายเบไนยาหก็สิ้ นชีวิต แลว
ขาพเจาก็ซบหนาลงถึงดินรอง
เสียงดังวา "องคพระผู เปนเจา
พระเจา เจาขา พระองคจะทรง
กระทําใหคนอิสราเอลที่ เหลือ

อยู นั้ นสิ้ นสุ ดเลยที เดี ยวหรื อ
พระเจาขา"

คนสัตยซ่ือบางคน
จะไดรอดพน

14 พระวจนะของพระเยโฮวาห
มายังขาพเจาอีกวา
15 "บุตรแหงมนุษยเอย พ่ีนอง
ของเจา คือพ่ีนองของเจาเอง
คือญาติที่ มีสิทธิ์ ไถคืน สิ้นทั้ ง
วงศ วานอิสราเอลหมดดวยกัน
คื อบุ คคลที่ ชาวเยรู ซาเล็ มได
กลาววา `เจาทั้ งหลายจงเหิน
หางไปจากพระเยโฮวาห แผน
ดิ นนี้ ทรงมอบไว แก เราเป น
กรรมสิทธิ์'
16 เพราะฉะนั้น จงกลาววา
`องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้วา แมเราไดยายเขาใหหาง
ออกไปอยูทามกลางประชาชาติ
ทั้ งหลาย แมเราไดกระจายเขา
ไปอยูทามกลางประเทศทั้ งปวง
เราก็จะเปนสถานบริสุทธิ์อันเล็ก
สําหรับเขาในประเทศที่เขาจะได
ไปอยู'

อิสราเอลจะกลับคืนมา
และรับความรอด

17 เพราะฉะนั้น จงกลาววา
`องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้วา เราจะรวบรวมเจามาจาก
ชนชาติทั้งหลาย และชุมนุมเจา
จากประเทศที่ เจากระจัดกระ-
จายไปอยูนั้น และเราจะมอบ

เอเสเคียล 11

(8) โยบ 3:25; สภษ 10:24 (9) พบญ 28:36; 2 พกษ 24:4 (10) 2 พกษ 25:19-21
(11) อสค 11:3 (12) ลนต 26:40; 1 พกษ 11:33 (13) กดว 14:35-37; พบญ 7:4
(15) ยรม 24:1-5; อสย 65:5 (16) ลนต 26:44; พบญ 30:3 (17) อสค 28:25
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แผนดินอิสราเอลใหแกเจา'
18 และเขาจะมาที่นั่น เขาจะเอา
สิ่ งที่ นารังเกียจทั้ งสิ้นของเมือง
นั้น และสิ่ งที่นาสะอิดสะเอียน
ทั้ งสิ้ นของเมืองนั้ นออกไปเสีย
จากที่นั่น
19 และเราจะให จิตใจเดียวแก
เขา และเราจะบรรจุจิตวิญญาณ
ใหมไวในเจา เราจะนําใจหิน
ออกไปเสียจากเนื้อของเขา และ
จะใหใจเนื้อแกเขา
20 เพ่ื อเขาจะดําเนิ นตามกฎ
เกณฑของเรา และรักษากฎของ
เราและกระทําตาม เขาทั้งหลาย
จะเปนประชาชนของเรา และเรา
จะเปนพระเจาของเขาทั้งหลาย
21 แตคนเหลานั้ นที่ ใจของเขา
ดําเนิ นตามจิ ตใจแห งสิ่ งที่ น า
รังเกียจของเขาและสิ่ งที่ นาสะ-
อิดสะเอียนของเขา เราจะตอบ
สนองต อวิถี ทางของเขาเหนือ
ศีรษะของเขาเอง องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้แหละ"

สงาราศีของพระเจา
ออกจากกลางนครเยรูซาเล็ม
เอเสเคียลถูกนํากลับไปยัง

เมืองเคลเดีย
22 แลวเหลาเครูบก็กางปกออก
วงลอก็อยู ขางๆ และสงาราศี
ของพระเจ าของอิสราเอลก็อยู
เหนือสิ่งเหลานั้น
23 สงาราศีของพระเยโฮวาหข้ึน

ไปจากกลางนคร ไปสถิตอยูบน
ภู เขาซึ่ งอยู ทางดานตะวันออก
ของนครนั้น
24 ตอมา พระวิญญาณไดยก
ขาพเจาข้ึน และนําขาพเจามา
ดวยนิมิตโดยพระวิญญาณของ
พระเจาถึงเมืองเคลเดีย มาสู
พวกที่ถูกกวาดไปเปนเชลย แลว
นิมิตที่ ข าพเจาได เห็นนั้ นก็ ข้ึ น
ไปจากขาพเจา
25 ขาพเจาจึงไดบอกถึงบรรดา
สิ่ งต างๆซึ่ งพระเยโฮวาห ทรง
สําแดงแกขาพเจาใหพวกที่ ถูก
กวาดไปเปนเชลยทราบ
หมายสําคัญถึงเวลาท่ียูดาห

ออกจากเยรูซาเล็ม

12พระวจนะของพระเย-
โฮวาหมาถึงขาพเจาวา

2"บุตรแหงมนุษยเอย เจาอาศัย
อยูทามกลางวงศวานที่มักกบฏ
ผูมีตาเพ่ือดู แตดูไมเห็น ผูมีหู
เพ่ือฟง แตฟงไมไดยิน เพราะ
เขาทั้ งหลายเปนวงศ วานที่ มัก
กบฏ
3 เพราะฉะนั้น บุตรแหงมนุษย
เอย เจาจงจัดเตรียมขาวของ
สําหรับตนเพ่ื อการถูกกวาดไป
เปนเชลย และจงไปเปนเชลยใน
เวลากลางวันท ามกลางสายตา
ของเขา เจาจะตองไปเปนเชลย
จากสถานที่ ของเจ าไปยังอีกที่
หนึ่งในสายตาของเขา บางทีเขา

เอเสเคียล 11, 12

(18) อสค 11:21 (19) พบญ 30:6; 2 พศด 30:12 (20) สดด 105:45 (21) ปญจ 11:9
(22) อสค 1:19-20 (23) มธ 23:37-24:2 (24) 2 พกษ 2:16 (25) อสค 2:7; 3:4
(2) พบญ 9:7; สดด 78:40; อสย 1:23 (3) ยรม 13:1; อสค 33:11; ลก 13:8-9
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อาจจะพินิจพิเคราะหดูได แมวา
เขาเปนวงศวานที่มักกบฏ
4 เจาจงเอาขาวของของเจาออก
มาในเวลากลางวันทามกลางสาย
ตาของเขา เหมือนขาวของเพ่ือ
การถูกกวาดไปเปนเชลย เจาจง
ออกไปในเวลาเย็ นท ามกลาง
สายตาของเขา ออกไปอยางผู
ถูกกวาดไปเปนเชลย
5จงเจาะกําแพงท ามกลางสาย
ตาของเขา แลวออกไปตามรู
กําแพงนั้น
6 จงยกข าวของใส บ าของเจ า
ทามกลางสายตาของเขา แลว
แบกออกไปในเวลามืด เจาจง
คลุมหนาเสีย อยาใหเห็นแผน
ดิน เพราะเรากระทําเจาใหเปน
หมายสําคัญแกวงศวานอิสรา-
เอล"
7ขาพเจาก็กระทําตามที่ขาพเจา
รับบัญชามา ขาพเจานําขาวของ
ออกมาในเวลากลางวัน เหมือน
ขาวของเพ่ือการถูกกวาดไปเปน
เชลย ในเวลาเย็นขาพเจาก็เจาะ
กําแพงดวยมือของขาพเจาเอง
ขาพเจาออกไปในเวลามืด แบก
สัมภาระของข าพเจ าไปท าม-
กลางสายตาของเขา
8ในเวลาเชา พระวจนะของพระ
เยโฮวาหมาถึงขาพเจาวา
9"บุตรแหงมนุษยเอย วงศวาน
อิสราเอลคือวงศวานที่ มักกบฏ

นั้น ไดพูดกับเจามิใชหรือวา
`เจาทําอะไร'
10 จงกลาวแกเขาวา `องคพระ
ผู เปนเจ าพระเจ าตรัสดั งนี้ ว า
ภาระเกี่ ยวกับเจานายคนนั้นใน
เยรูซาเล็ม และวงศวานอิสรา-
เอลทั้งหมดซึ่งอยูในนครนั้น'
11 จงกลาววา `ขาพเจาเปน
หมายสําคัญสําหรับทาน ที่
ขาพเจาไดกระทําแลวนี้ เขาทั้ง
หลายจะถูกกระทําอยางเดียวกัน
เขาจะถูกกวาดไปเปนเชลย'
12 และเจ านายคนนั้ นผู อ ยู
ท ามกลางเขาจะยกข าวของข้ึ น
ใสบาในเวลามืดและออกไป เขา
ทั้ งหลายจะเจาะกําแพงและนํา
ออกไปทางนั้น ทานจะคลุมหนา
ของทาน เพ่ือวาทานจะไมแล
เห็นแผนดินดวยตาของทานเอง
13 และเราจะกางข ายของเรา
คลุมทาน และทานจะติดกับของ
เรา และเราจะนําทานเขาไปใน
บาบิโลนแผนดินของคนเคลเดีย
ถึงกระนั้ นทานจะยังแลไม เห็น
แผนดินนั้น และทานจะตองตาย
ที่นั่น
14 บรรดาผู ที่ อยู รอบทานนั้ น
เราจะกระจายเขาไปตามลมทุก
ทิศานุทิศ รวมทั้ งผู ชวยและ
บรรดากองทัพของทานดวยและ
เราจะชักดาบออกไลตามเขาไป
15 และเมื่ อเราให เขากระจั ด

เอเสเคียล 12

(4) อสค 12:12 (5) 2 พกษ 25:4 (6) 1 ซมอ 28:8 (7) ยรม 32:8-12; มธ 21:6-7
(8) อสค 12:1-3 (10) 2 พกษ 9:25 (11) ยรม 15:2 (12) 2 พกษ 25:4; ยรม 39:4
(13) โยบ 19:6; สดด 11:6 (14) 2 พกษ 25:4-5; อสค 5:2 (15) สดด 9:16
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กระจายไปอยู ทามกลางประชา
ชาติ และกระจายเขาไปตาม
ประเทศตางๆ เขาจึงจะทราบวา
เราคือพระเยโฮวาห
16 แต เราจะละบางคนในพวก
เขาไวจากดาบ จากการกันดาร
อาหาร และจากโรคระบาด เพ่ือ
เขาจะไดเลาถึงการกระทําอันนา
สะอิ ดสะเอี ยนทั้ งสิ้ นของเขา
ท ามกลางประชาชาติซึ่ งเขาไป
อยูนั้น และเขาจะทราบวา เรา
คือพระเยโฮวาห"

การเปนเชลยและ
การรางเปลาใกลเขามาแลว

17 พระวจนะของพระเยโฮวาห
มาถึงขาพเจาอีกวา
18 "บุตรแหงมนุษยเอย จงรับ
ประทานอาหารของเจ าด วยตัว
สั่น และดื่มน้ําดวยความสะทก
สะทานและดวยความระมัดระวัง
19 และกลาวแกประชาชนของ
แผนดินนั้นวา องคพระผู เปน
เจ าพระเจ าตรัสดั งนี้ เกี่ ยวกับ
พลเมืองแหงกรุงเยรูซาเล็มและ
เกี่ ยวกั บแผนดิ นอิ สราเอลว า
เขาจะรับประทานอาหารของเขา
ดวยความระมัดระวัง และดื่มน้ํา
ดวยอกสั่นขวัญหาย เพราะวา
สารพัดที่มีอยูในแผนดินของเขา
จะสูญหายไปหมด เนื่ องดวย
ความรุนแรงของคนทั้งปวงที่อยู
ในแผนดินนั้น

20 และเมืองที่มีคนอาศัยอยูจะ
ถูกทิ้ งไวเสียเปลา และแผน
ดินนั้นก็จะรกราง และเจาจะ
ทราบวาเราคือพระเยโฮวาห"
21 พระวจนะของพระเยโฮวาห
มาถึงขาพเจาวา
22 "บุตรแหงมนุษยเอย สุภาษิต
ซึ่ งเจาทั้ งหลายมีที่กลาวถึงแผน
ดินอิสราเอลวา `วันนั้นก็ไกล
ออกไป และนิมิตทุกเร่ืองก็
เหลว' นั้น เจาหมายวากระไร
23 เพราะฉะนั้น จงบอกเขาวา
`องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้ วา เราจะใหสุภาษิตบทนี้
สิ้ นสุดเสียที เขาจะไมใชเปน
สุภาษิตอีกในอิสราเอล แตจง
กลาวแกเขาวา วันนั้นก็ใกลแค
คืบ และนิมิตทุกเร่ืองก็จะสําเร็จ
24 เพราะจะไม มี นิ มิ ตปลอม
หรือคําทํานายประจบประแจงใน
วงศวานอิสราเอลอีกเลย
25 แตเราคือพระเยโฮวาหจะพูด
คําที่ เราจะพูด และจะตองเปน
ไปตามคํานั้น  จะไมลาชาตอไป
อีก แตองคพระผู เปนเจาพระ
เจาตรัสวา โอ วงศวานที่มักกบฏ
เอย ในสมัยของเจานี่ แหละ
เราจะลั่นวาจาและจะกระทําตาม
นั้น'"
26 พระวจนะของพระเยโฮวาห
มายังขาพเจาอีกวา
27 "ดูเถิด บุตรแหงมนุษยเอย

เอเสเคียล 12

(16) อสค 6:8-10 (18) ลนต 26:26 (19) 1 พกษ 17:10-12 (20) อสย 3:26; 7:23
(22) ยรม 23:33-40 (23) ยอล 2:1; ศฟย 1:14 (24) 1 พกษ 22:11-13
(25) กดว 14:28-34; อสย 14:24; ดนล 9:12 (27) อสย 28:14-15; ดนล 10:14
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วงศ วานของอิสราเอลกล าวว า
`นิมิตที่ เขาเห็นเปนเรื่องของอีก
หลายวันขางหนา และเขาพยา-
กรณถึงเวลาที่หางไกลโนน'
28 เพราะฉะนั้น จงกลาวแกเขา
วา องคพระผู เปนเจาพระเจา
ตรัสดังนี้วา บรรดาถอยคําของ
เราจะไมลาชาอีกตอไปเลย แต
วาจาที่ เราลั่นออกมานั้นจะตอง
เปนไปจริง องคพระผู เปนเจา
พระเจาตรัสดังนี้แหละ"

บรรดาผูพยากรณเท็จ
ตองระวังตัว

13พระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมาถึงขาพเจาวา

2"บุตรแหงมนุษยเอย เจาจง
พยากรณกลาวโทษผู พยากรณ
ของอิสราเอลที่พยากรณ และ
กลาวแกคนเหลานั้นที่พยากรณ
ตามอําเภอใจของตนวา `จงฟง
พระวจนะของพระเยโฮวาห'
3องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้วา วิบัติแกผูพยากรณโฉด
เขลา ผูติดตามวิญญาณของตน
เอง และไมเคยไดเห็นอะไรเลย
4โอ อิสราเอลเอย ผูพยากรณ
ของเจ า เหมื อนสุ นั ขจิ้ งจอก
ทามกลางสิ่งปรักหักพัง
5 เจาไมไดข้ึนไปถึงที่ชํารุด และ
ไมไดสรางร้ัวตนไมเพ่ือวงศวาน
อิสราเอล เพ่ือใหตั้ งอยู ไดใน
สงครามในวันแหงพระเยโฮวาห

6 เขาทั้ งหลายเห็นนิมิตเท็จและ
ทํานายมุสา เขากลาววา `พระ
เยโฮวาหตรัสวา' ในเมื่อพระเย-
โฮวาหมิไดทรงใชเขาไป เขา
ทําใหคนอื่นหวังวาเขาจะรับรอง
ถอยคําของเขา
7 เจาไดเคยเห็นนิมิตเท็จ และ
เคยทํานายมุสามิใชหรือ ในเมื่อ
เจากลาววา `พระเยโฮวาหตรัส
วา' ทั้งที่เรามิไดพูดเลย"
8 เพราะฉะนั้นองคพระผูเปนเจา
พระเจาตรัสดังนี้วา "เพราะเจา
กลาวเท็จและได เห็นนิมิตมุสา
องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
วา เพราะฉะนั้นดูเถิด เราเปน
ปฏิปกษกับเจา
9มือของเราจะตอสู ผูพยากรณ
ผู เห็นนิมิตเท็จและผู ใหคําทํา-
นายมุสา เขาจะไมไดเขาอยู ใน
สภาแหงประชาชนของเรา หรือ
ข้ึนทะเบียนอยู ในทะเบียนของ
วงศวานอิสราเอล และเขาจะไม
ไดเขาในแผนดินอิสราเอล และ
เจ าจะทราบว าเราคือองคพระ
ผูเปนเจาพระเจา
10 เพราะวา เออ เพราะวาเขา
ทั้ งหลายไดนําประชาชนของเรา
ใหหลง โดยกลาววา `สันติภาพ'
เมื่ อไมมีสันติภาพเลย และ
เพราะวาเมื่ อมีคนสรางกําแพง
ดูเถิด คนอื่นก็ฉาบดวยปูนขาว
11 จงกลาวแก ผู ที่ ฉาบปูนขาว

เอเสเคียล 12, 13

(28) อสค 12:23-25 (2) 2 พศด 18:18-24; อสย 9:15 (3) ยรม 23:1; มธ 23:13-29
(4) พซม 2:15; มคา 2:11 (5) อพย 17:9-13 (6) พคค 2:14 (7) อสค 13:2-3
(8) ยรม 50:31-32 (9) สดด 101:7 (10) 2 พกษ 21:9 (11) โยบ 27:21; สดด 11:6
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นั้นวา กําแพงนั้นจะพัง จะมีฝน
ตกทวม และเจา โอ ลูกเห็บ
ใหญเอย จะตกลงมา และลม
พายุจะฉีกมัน
12 ดูเถิด เมื่อกําแพงพังลง เขา
จะไมพูดกับทานหรือวา `ปูน
ขาวที่ เจาไดฉาบนั้น อยูที่ ไหน
เลา'
13 เพราะฉะนั้นองคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสดังนี้ วา เรา
จะกระทําใหลมพายุฉีกมันดวย
ความกร้ิวของเรา และดวยความ
โกรธของเราจะมีฝนทวม ดวย
ความกริ้ วของเราจะมี ลู กเห็ บ
ใหญทําลายเสีย
14 และเราจะพังกําแพงซึ่ งเจา
ฉาบดวยปูนขาวนั้น และใหพัง
ลงถึงดิน รากกําแพงนั้นจึงจะ
ปรากฏ เมื่อกําแพงพัง เจาทั้ง
หลายจะพินาศอยูที่กลางกําแพง
และเจาจะทราบวา เราคือพระ
เยโฮวาห
15 เราจะใหความพิโรธของเรา
สําเร็จบนกําแพง และบนคน
เหลานั้ นที่ ฉาบกําแพงดวยปูน
ขาว และเราจะพูดกับเจาวา
`กําแพงไมมีอีกแลว ผูที่ ฉาบ
ปูนขาวก็ไมมีดวย'
16 คือผูพยากรณแหงอิสราเอล
ซึ่งพยากรณเกี่ยวถึงกรุงเยรูซา-
เล็มและได เห็นนิมิตแหงสันติ
ภาพของเมืองนั้น ในเมื่ อไมมี

สันติภาพ องคพระผู เปนเจา
พระเจาตรัสดังนี้แหละ
17 เจา บุตรแหงมนุษยเอย เจา
จงมุ งหนาตอสู บรรดาบุตรสาว
แหงชนชาติของเจา ผูพยากรณ
ตามอําเภอใจของตนเอง จง
พยากรณกลาวโทษเขา
18 และกลาววา องคพระผู
เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า
วิบัติแหงหญิงที่ เย็บปลอกไสย-
ศาสตรสําหรับใสชองแขนเสื้ อ
ทั้ งสิ้น และทําผาคลุมศีรษะให
คนทุกขนาดเพ่ือลาวิญญาณ เจา
จะลาวิญญาณซึ่ งเปนของประ-
ชาชนของเรา และจะรักษาวิญ-
ญาณอื่นๆใหคงชีวิตอยู เพ่ือผล
กําไรของเจาหรือ
19 เจาจะกระทําใหเรามัวหมอง
ทามกลางประชาชนของเรา ดวย
เห็นแกขาวบาร เลย เพียงหลาย
กํามือ และขนมปงเพียงหลาย
ชิ้น เพ่ือสังหารคนที่ ไมสมควร
จะตาย และไวชีวิตคนที่ไมควร
จะมีชี วิตอยู โดยการมุสาของ
เจ าต อประชาชนของเราที่ ฟ ง
คํามุสานั้น
20 ดวยเหตุนี้ องคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสดังนี้ วา ดูเถิด
เราตอสู ปลอกไสยศาสตรของ
เจา ซึ่งเจาใชลาวิญญาณเพ่ือให
เขาบินไป และเราจะฉีกปลอก
ไสยศาสตรนั้ นเสียจากแขนของ

เอเสเคียล 13

(12) พบญ 32:37; วนฉ 9:38 (13) ลนต 26:28; สดด 107:25 (14) สดด 11:3
(15) นหม 4:3; สดด 62:3 (16) ยรม 5:31; อสค 13:10 (17) วนฉ 4:4; 2 พกษ 22:14
(18) ยรม 4:10; 2 ทธ 4:3 (19) 1 ซมอ 2:16-17; สภษ 28:21 (20) อสค 13:8-9

 26_eze.pub 
 page 24

 Friday, December 09, 2005 13:20 



หนา 1665
เจาทั้ งหลาย และเราจะปลอย
วิญญาณเหลานั้นไป คือวิญญาณ
ที่เจาลาเพ่ือใหเขาบินไป
21 ผ าคลุ มของเจ าเราก็จะฉีก
เสียดวย และชวยประชาชนของ
เราใหพนจากมือของเจา และ
เขาจะไมเปนเหย่ือในมือของเจา
ตอไป และเจาจะทราบวาเราคือ
พระเยโฮวาห
22 เพราะเจ าได กระทําให คน
ชอบธรรมทอใจดวยการมุสา ทั้ง
ที่ เราไมไดกระทําใหเขาเศราใจ
เลย และเจาไดทําใหมือของคน
ชั่วแข็งแรงข้ึน เพ่ือมิใหเขาหัน
กลับจากทางชั่วของเขา โดย
สัญญาวาเขาจะไดชีวิตรอด
23 เพราะฉะนั้นเจาจะไมไดเห็น
เร่ื องเหลวไหลหรือทํานายเหตุ
การณในอนาคตอีก ดวยวาเรา
จะชวยประชาชนของเราใหพน
จากมือของเจา แลวเจาจะทราบ
วาเราคือพระเยโฮวาห"

พระเจาทรงตักเตือน
พวกผูใหญของอิสราเอล

14พวกผู ใหญของอิสรา-
เอลบางคนมาหาข าพ-

เจา และมานั่งอยูหนาขาพเจา
2และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมาถึงขาพเจาวา
3"บุตรแหงมนุษยเอย คนเหลา
นี้ ไดยึดเอารูปเคารพของเขาไว
ในใจ และวางสิ่ งที่ สะดุดใหทํา

ความชั่วชาไวขางหนาเขา ควรที่
เราจะยอมตัวใหเขาถามเราหรือ
4 เพราะฉะนั้นจงพูดกับเขาและ
กลาวแกเขาวา องคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสดังนี้วา คนใดใน
วงศวานอิสราเอลเอารูปเคารพ
ของเขาไวในใจ และวางสิ่งที่สะ-
ดุดใหทําความชั่ วชาไวขางหนา
เขาและยังมาหาผูพยากรณ เรา
คือพระเยโฮวาหจะตอบเขาเอง
ดวยเรื่องรูปเคารพมากมายของ
เขานั้น
5 เพ่ือเราจะไดยึดจิตใจของวงศ
วานอิสราเอล ผูเหินหางไปจาก
เราทุ กคนด วยเรื่ องรูปเคารพ
ของเขา
6 เพราะฉะนั้ นจงกล าวแก วงศ
วานอิสราเอลวา องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้ วา จง
กลับใจและหันกลับจากรูปเคา-
รพของเจาเสีย และจงหันหนา
ของเจาเสียจากบรรดาสิ่ งที่ นา
สะอิดสะเอียนของเจา
7 เพราะวาคนใดในวงศวานอิส-
ราเอล หรือคนตางดาวคนใดที่
อาศัยอยูในอิสราเอล ผูซึ่งแยก
ตัวเขาจากเรา ยึดเอารูปเคารพ
ของเขาไวในใจของเขา และวาง
สิ่ งที่ สะดุดใหทําความชั่ วชาไว
ตรงหนาของเขา แลวยังจะมาหา
ผูพยากรณเพ่ือขอถามเขาเกี่ยว
กับเรา เราคือพระเยโฮวาหจะ

เอเสเคียล 13, 14

(21) อสค 13:9 (22) ยรม 4:10 (23) พบญ 18:20; มคา 3:6 (1) 2 พกษ 6:32
(2) 1 พกษ 14:4; อมส 3:7 (3) ยรม 17:1-2; อฟ 5:5 (4) 1 พกษ 21:20-25
(5) ฮชย 10:2; ศคย 7:11-14 (6) 1 ซมอ 7:3; 1 พกษ 8:47 (7) อพย 12:48
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ตอบเขาเอง
8และเราจะมุ งหนาของเราตอสู
คนนั้น เราจะทําใหเขาเปน
หมายสําคัญและเปนคําภาษิต
และจะตัดเขาออกเสียจากทาม-
กลางประชาชนของเรา และเจา
จะทราบวาเราคือพระเยโฮวาห
9และถ าผู พยากรณ ถูกหลอก
ลวงกลาวคําหนึ่ งคําใด เราคือ
พระเยโฮวาหไดลวงผูพยากรณ
คนนั้น และเราจะเหยียดมือของ
เราออกตอสู เขา และจะทําลาย
เขาเสียจากทามกลางอิสราเอล
ประชาชนของเรา
10 เขาทั้ งหลายจะต องทนรับ
โทษเพราะความชั่ วช าของเขา
โทษของผูพยากรณและโทษของ
ผูขอถามจะเหมือนกัน
11 เพ่ื อวาวงศวานอิสราเอลจะ
ไมหลงเจ่ินไปจากเราอีก หรือ
ไมกระทําตัวใหมลทินดวยการ
ละเมิดทั้ งหลายของตนอีก แต
เขาทั้ งหลายจะเป นประชาชน
ของเรา และเราจะเปนพระเจา
ของเขา องคพระผู เปนเจาพระ
เจาตรัสดังนี้"
นครเยรูซาเล็มจะไมรอดพน

12 และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมาถึงขาพเจาอีกวา
13 "บุตรแหงมนุษยเอย เมื่ อ
แผนดินกระทําบาปตอเราโดย
ประพฤติละเมิดอยางนาเศราใจ

เราก็จะเหยียดมือของเราออก
เหนือแผนดินนั้น และจะทําลาย
อาหารหลักเสีย และจะสงการ
กันดารอาหารมาเหนือแผนดิน
นั้น และจะตัดมนุษยและสัตว
ออกเสียจากแผนดินนั้น
14 ถึงแมวามนุษยทั้งสามนี้ คือ
โนอาห ดาเนียล และโยบ อยูใน
แผนดินนั้น เขาก็จะเอาแตชีวิต
ของตนใหพนเทานั้ น ออก
มาดวยความชอบธรรมของเขา
องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้
15 ถาเรากระทําใหสัตวร ายทั้ ง
หลายผานแผนดินนั้น และพวก
มันทําใหแผนดินเสียไป เพ่ือให
เปนที่ รกราง จนไมมีผู ใดผาน
เขาไปไดเพราะสัตวรายนั้น
16 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสวา เรามีชี วิตอยูแนฉันใด
แมวาบุรุษทั้งสามอยูในแผนดิน
นั้น เขาทั้งหลายจะชวยบุตรชาย
หญิงใหรอดพนไมได เฉพาะตัว
เขาเองจะรอดพนไปได แต
แผนดินนั้นจะรกรางเสีย
17 หรือถ าเรานําดาบมาเหนือ
แผนดินนั้น และกลาววา `ดาบ
เอย จงผานแผนดินนั้นไปโดย
ตลอด' เพ่ือเราจะตัดมนุษยและ
สัตวออกเสียจากแผนดินนั้น
18 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสวา แมบุรุษทั้งสามจะอยูใน

เอเสเคียล 14

(8) อสค 15:7 (9) 2 ซมอ 12:11-12 (10) ปฐก 4:13; กดว 5:31 (11) พบญ 13:11
(13) อสร 9:6; อสย 24:20 (14) ปฐก 6:8; ฮบ 11:7 (15) ลนต 26:22; 1 พกษ 20:36
(16) มธ 18:19-20; ยก 5:16 (17) ลนต 26:25; ยรม 25:9 (18) อสค 14:14
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นั้น เรามีชีวิตอยูแนฉันใด เขา
ทั้งหลายจะชวยบุตรทั้งชายหญิง
ใหรอดพนไมได เฉพาะตัวเขา
เองจะรอดพนไปได
19 หรือถาเราสงโรคระบาดเขา
มาในแผนดินนั้น และเทความ
เดื อดดาลของเราออกเหนื อ
เมืองนั้นดวยโลหิต เพ่ือตัด
มนุ ษย และสั ตว ออกเสี ยจาก
แผนดินนั้น
20 ถึงแมวา โนอาห ดาเนียล
และโยบอยูในแผนดินนั้น องค
พระผูเปนเจาพระเจาตรัสวา เรา
มีชีวิตอยูแนฉันใด เขาทั้งหลาย
จะชวยบุตรทั้ งชายหญิงใหรอด
พนไมได เขาจะชวยเฉพาะชีวิต
ของเขาใหรอดพนไดดวยความ
ชอบธรรมของเขา
21 เพราะองคพระผูเปนเจาพระ
เจาตรัสดังนี้วา จะรุนแรงย่ิงกวา
นั้นสักเทาใด เมื่อเราสงการพิ-
พากษาอันรายกาจทั้ งสี่ ประการ
ของเรามาเหนือกรุงเยรูซาเล็ม
คือดาบ การกันดารอาหาร สัตว
รายและโรคระบาด เพ่ือตัด
มนุ ษย และสั ตว ออกเสี ยจาก
เมืองนั้น
22 ดูเถิด แมจะมีคนรอดตาย
เหลืออยูในนครนั้น นําเอาบุตร
ชายและบุตรสาวทั้ งหลายของ
เขาออกมา ดูเถิด เมื่ อเขาทั้ ง
หลายออกมาหาเจา เจาจะได

เห็นทางและการกระทําของเขา
เจาจะเบาใจในเรื่ องการรายซึ่ ง
เราไดนํามาเหนือเยรูซาเล็ม คือ
บรรดาสิ่ งที่ เราไดนํามาเหนื อ
นครนั้น
23 คนเหลานั้ นจะทําใหเจาเบา
ใจ เมื่ อเจาไดเห็นทางและการ
กระทําทั้งหลายของเขาแลว และ
เจาจะทราบวา เรามิไดกระทํา
บรรดาสิ่ งที่ เราไดกระทําไวแลว
ในนครนั้นดวยปราศจากเหตุผล
องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้แหละ"
เยรูซาเล็มถูกทําลายเหมือน
  ตนองุนท่ีถูกไฟเผาเสีย

15พระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมาถึงขาพเจาวา

2"บุตรแหงมนุษยเอย ตนเถา
องุ นวิเศษกวาตนไมอื่ น และ
วิเศษกวาไมกิ่งหนึ่งซึ่งอยูทาม-
กลางตนไมในปาหรือ
3 เขาเอาไม ต นเถาองุ นไปทํา
อะไรบางหรือ คนเอาไปทําขอ
สําหรับแขวนภาชนะอันใดหรือ
4ดูเถิด เขาใชเปนฟนใสไฟ
เมื่ อไฟไหมปลายทั้ งสองแล ว
กลางก็เปนถาน จะใชประโยชน
อะไรไดหรือ
5ดูเถิด เมื่อมันยังดีอยูก็มิไดใช
ประโยชนอะไร เมื่อถูกไฟไหม
เปนถานแลวย่ิงมีประโยชนนอย
ลง จะใชทําอะไรไดบางเลา

เอเสเคียล 14, 15

(19) อสค 5:12 (20) โยบ 5:19-24 (21) ยรม 15:2-3 (22) พบญ 4:31; อสย 6:13
(23) ปฐก 18:22-33; พบญ 8:2 (2) พบญ 32:32-33; สดด 80:8-16; พซม 2:13
(3) ยรม 24:8; มธ 5:13 (4) สดด 80:16; อสย 27:11
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6 เพราะฉะนั้นองคพระผูเปนเจา
พระเจาจึงตรัสดังนี้ วา ตนเถา
องุนซึ่งอยูทามกลางตนไมในปา
เราทิ้ งใหมันเปนฟนใสไฟเสีย
ฉันใด เราจะทิ้ งชาวเยรูซาเล็ม
ฉันนั้น
7 เราจะมุ งหนาของเราตอสู เขา
แมว าเขาจะหนีออกจากไฟอัน
หนึ่ ง ไฟอีกอันหนึ่ งก็ยังจะเผา
ผลาญเขา และเมื่อเรามุ งหนา
ของเราตอสู เขา เจาจะทราบวา
เราคือพระเยโฮวาห
8องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
วา เราจะกระทําใหแผนดินนั้น
รกรางไป เพราะเขาไดประพฤติ
ละเมิด"
เยรูซาเล็มเหมือนหญิงแพศยา

คือไมสัตยซ่ือ

16พระวจนะของพระเย-
โฮวาหมายังขาพเจาอีก

วา
2"บุตรแหงมนุษยเอย จงให
เยรูซาเล็มทราบถึงสิ่งที่นาสะอิด
สะเอียนของตัวเธอเอง
3และกลาววา องคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสอยางนี้แกเยรู-
ซาเล็มวา ดั้งเดิมและกําเนิดของ
เจาเปนแผนดินของคนคานาอัน
พอของเจาเปนคนอาโมไรตและ
แมของเจาเปนคนฮิตไทต
4พูดถึงกําเนิดของเจา ในวันที่
เจ าเกิ ดมานั้ นเขามิ ได ตัดสาย

สะดือ และเขาก็มิไดใชน้ําลาง
ชําระเจา มิไดเอาเกลือถู มิได
เอาผาพันเจาไว
5 ไมมีตาสักดวงหนึ่ งสงสารเจา
ที่ จะเมตตาเจ าและกระทําสิ่ ง
เหลานี้ใหเจา เจาถูกทอดทิ้งใน
พ้ืนทุง เพราะในวันที่เจาเกิดนั้น
เจาเปนที่รังเกียจ
6และเมื่อเราผานเจาไป เห็นเจา
ดิ้ นกระแดวๆอยู ในกองโลหิต
ของเจา เราก็พูดกับเจาในกอง
โลหิตของเจาวา `จงมีชี วิตอยู '
เออ เราก็พูดกับเจาในกอง
โลหิตของเจาวา `จงมีชีวิตอยู'
7 เราได กระทําให เจ าทวี คู ณ
เหมือนอยางพืชในทองนา เจาก็
เติบโตและสูงข้ึนจนเปนสาวเต็ม
ตัว ถันของเจาก็กอรูปข้ึนมาและ
ขนของเจาก็งอก ทั้ งๆที่ เจา
เคยเปลือยเปลาและลอนจอน
8และเมื่ อเราผานเจาไปอีกครั้ ง
หนึ่งและมองดูเจา ดูเถิด เจามี
อายุรู จักรักแลว เราก็ขยายชาย
เสื้ อคลุมเจาและปกคลุมความ
เปลือยเปลาของเจาไว องค
พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั สว า
เออ เราก็ปฏิญาณและกระทํา
พันธสัญญากับเจา และเจาก็
เปนของเรา
9และเราก็เอาเจาอาบน้ํา ลาง
โลหิตเสียจากเจา และเจิมเจา
ดวยน้ํามัน

เอเสเคียล 15, 16

(6) อสย 5:1-6 (7) อสค 14:8 (8) อสย 6:11; ยรม 25:10-11; ศฟย 1:18
(2) ฮชย 8:1 (3) ปฐก 11:25; ยชว 24:14 (4) ปฐก 15:13 (5) อสย 49:15; พคค 2:11
(6) อพย 2:24-25 (7) ปฐก 22:17; อพย 1:7 (8) พบญ 7:6-8 (9) สดด 51:7
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10 เราแต งตั วเจ าด วยเสื้ อปก
และเอารองเท าหนั งของตั ว
แบดเจอรสวมใหเจา เราพันเจา
ไวดวยผาปานเนื้อละเอียด และ
คลุมเจาไวดวยผาไหม
11 เราแตงตัวเจาดวยเครื่องอา-
ภรณ สวมกําไลมือใหเจา และ
สวมสรอยคอใหเจา
12 เราเอาเพชรพลอยเม็ดหนึ่ ง
ใสหนาผากเจา และใสตุมหูที่หู
ของเจา และสวมมงกุฎงามไว
บนศีรษะของเจา
13 เราก็ประดับเจาดวยทองคํา
และเงิน และเสื้อผาของเจาก็
เปนผาปานเนื้อละเอียด ผาไหม
และผาปก เจากินยอดแปง น้ํา
ผ้ึงและน้ํามัน เจางามเลิศทีเดียว
และเจาเจริญข้ึนเปนชั้นจาว
14 ชื่ อ เสี ยงของเจ าก็ ลื อ ไป
ท ามกลางประชาชาติ เพราะ
ความงามของเจา ดวยความงาม
นั้นก็สมบูรณทีเดียว เนื่องจาก
ความสงางามที่ เราไดทุ มเทให
เจา องคพระผู เปนเจาพระเจา
ตรัสดังนี้แหละ
15 แต เจ าวางใจในความงาม
ของเจา และไดเลนชู เพราะชื่อ
เสียงของเจา ไมวาผู ใดจะผาน
มา เจาก็ใหหลงระเริงไปดวย
การเลนชูของเจา
16 เจ าเอาเสื้ อผ าของเจ าบ าง
และเจาไดสรางบรรดาปูชนีย-

สถานสูง ประดับอยางหรูหรา
แลวก็เลนชูอยูบนนั้น  ไมเคยมี
เหมือนอยางนี้ ตอไปก็ไมมี
เหมือน
17 เจายังเอาเครื่องรูปพรรณอัน
งามของเจา ซึ่ งเปนทองคําของ
เราและเงินของเรา ซึ่งเราไดให
แกเจา แลวเจาสรางเปนรูป
ผูชายสําหรับเจา และเจาก็เลนชู
อยูกับรูปเหลานั้น
18 เจาเอาเครื่องแตงตัวที่ปกไป
หมรูปเหลานั้นไว และวางน้ํามัน
และเครื่ องหอมของเราไว ข าง
หนามัน
19 อาหารที่ เราให แก เจ าก็
เหมือนกัน คือเราเลี้ยงเจาดวย
ยอดแปง น้ํามันและน้ําผ้ึง เจาก็
เอามาวางขางหนามัน ใหเปน
กลิ่นหอมที่ พึงใจ และก็เปน
อยางนั้น องคพระผูเปนเจาพระ
เจาตรัสดังนี้แหละ
20 ย่ิงกวานั้นอีก เจาไดนําบุตร
ชายของเจาและบุตรสาวของเจา
ซึ่ งเจาได ให บังเกิดมาเพื่ อเรา
และเจาก็ไดถวายบูชาแกมันเพ่ือ
ใหมันเผาผลาญ การเลนชูของ
เจาเปนสิ่งเล็กนอยอยูหรือ
21 เจาจึงไดฆาลูกของเราถวาย
แกรูปเหลานั้นโดยใหลุยไฟ
22 และในการอันนาสะอิดสะ-
เอียนของเจาและการเลนชู ของ
เจา เจามิไดระลึกถึงวันที่ เจายัง
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เด็กอยู เมื่อเจาเปลือยเปลาและ
ลอนจอน และมัวหมองอยู ใน
กองเลือดของเจา
23 ตอมาภายหลังจากความชั่ ว
รายทั้ งสิ้ นของเจา (องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสวา วิบัติ
วิบัติแกเจา)
24 เจาไดสรางหองหลังคาโคง
สําหรับตัว ถนนทุกสายเจาก็
สรางสถานที่สูงสําหรับตัว
25หัวถนนทุกแหงเจาสรางที่สูง
ของเจา และเอาความงามของ
เจามาทําลามก อาเทาของเจาให
ผูที่ผานไปมาไมวาใคร และทวี
การเลนชูของเจา
26 เจาไดเลนชูกับคนอียิปต ซึ่ง
เปนเพ่ือนบานที่มักมากของเจา
ทวีการเลนชูของเจาเพ่ือกระทํา
ใหเรากริ้ว
27 ดูเถิด เราจึงเหยียดมือของ
เราออกตอสู เจา และลดอาหาร
สวนแบงของเจาลง และมอบเจา
ไวใหแกพวกที่ เกลียดเจาใหเขา
กระทําตามใจชอบ คือบรรดา
บุตรสาวคนฟลิสเตีย ผูซึ่ งละ-
อายในความประพฤติอันลามก
ของเจา
28 เจายังเลนชู กับคนอัสซี เรีย
ดวยเพราะวาเจาไมรูจักอิ่ม เออ
เจาเลนชู กับเขาทั้ งหลาย ถึง
กระนั้นเจาก็ยังไมอิ่มใจ
29 เจายังทวีการเลนชูของเจาใน

แผนดินคานาอันกับคนเคลเดีย
ถึงแมกับแผนดินนี้ เจาก็ ยังไม
อิ่มใจ
30 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสวา แหมใจของเจาเปนโรค
รักเสียจริงๆในเมื่อเจากระทําสิ่ง
เหลานี้ ซึ่ งเปนการกระทําของ
หญิงแพศยาไพรๆ
31 คือสรางหองหลังคาโคงไวที่
หัวถนนทุกแหง และสรางสถาน
ที่ สูงของเจาไวตามถนนทุกสาย
ถึ งกระนั้ นเจ าก็ ยั งไม เหมื อน
หญิงแพศยา เพราะเจาดูหมิ่น
สินจาง
32 เปนภรรยาที่แพศยาจัด ดูซิ
ยอมรับรองแขกแปลกหนาแทน
ที่จะรับรองสามี
33 ผู ชายย อมให ของแกหญิง
แพศยาทุกคน แตเจากลับให
สิ่งของแกคนรักทั้งหลายของเจา
ทุกคน ใหสินบนชักใหเขาเขามา
จากทุกด านเพ่ื อการเลนชู ของ
เจา
34 ฉะนั้น เจาจึงผิดกับหญิงอื่น
ในเรื่ องการเลนชู ของเจา ไมมี
ใครมาวิงวอนให เลนชู และเจา
กลับใหสินจาง ขณะเมื่อไมมีผู
ใดใหสินจางแกเจา เพราะฉะนั้น
เจาจึงแตกตางกัน
35 เหตุฉะนี้ โอ แพศยาเอย จง
ฟงพระวจนะของพระเยโฮวาห
36 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
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ตรัสดังนี้วา เพราะความโสโครก
ของเจาก็เทออกเสียแลว และ
การเปลื อยเปล าของเจ าก็ เผย
ออก โดยการเลนชูของเจากับ
คนรักของเจา และกับบรรดา
รูปเคารพซึ่ งเปนสิ่ งที่ นาสะอิด
สะเอียนของเจา และโดยโลหิต
ลูกของเจาที่เจาถวายใหแกมัน
37 เพราะฉะนั้น ดูเถิด เราจะ
รวบรวมคนรักของเจาทั้งสิ้น ซึ่ง
เปนผูที่ เจาเพลิดเพลินดวย ทุก
คนที่เจารัก   และทุกคนที่เจา
เกลียด เราจะรวบรวมเขาใหมา
ตอสู เจาจากทุกดานและจะเผย
ความเปลื อยเปล าของเจ าต อ
หนาเขา เพ่ือเขาจะไดเห็นความ
เปลือยเปลาทั้งสิ้นของเจา
38 และเราจะพิพากษาเจาดังที่
เขาพิพากษาหญิงที่ลวงประเวณี
และกระทําใหโลหิตตก และเรา
จะนําเอาโลหิ ตแห งความกริ้ ว
และความหวงแหนมาเหนือเจา
39 และจะมอบเจ าไว ในมื อชู
ของเจา เขาจะทําลายหองหลัง-
คาโคงของเจาลง และจะทําลาย
สถานที่ สูงของเจา เขาจะปลด
เอาเสื้ อผาของเจา และจะเอา
เครื่ องรูปพรรณอันงามของเจา
ไปเสีย ปลอยใหเจาเปลือยเปลา
และลอนจอน
40 เขาทั้ งหลายจะนําฝูงคนมา
ตอสูเจา และเขาจะขวางเจาดวย

กอนหินและฟนเจาดวยดาบของ
เขา
41 และเขาจะเอาไฟเผาบ าน
เรือนของเจา และทําการ
พิพากษาลงโทษเจ าท ามกลาง
สายตาของผู หญิงเปนอั นมาก
เราจะกระทําให เจ าหยุดเลนชู
และเจาจะไมใหสินจางอีกตอไป
42 เราจะระบายความกริ้ วของ
เราใสเจาใหหมด ความหวง-
แหนจะพรากจากเจาไป เราจะ
สงบและไมกร้ิวอีกเลย
43 เพราะวาเจามิไดระลึกถึงวัน
เมื่อเจายังเด็ก แตไดกระทําให
เรากลัดกลุ มดวยสิ่ งเหลานี้ ทั้ ง
สิ้ น องคพระผู เปนเจาพระเจา
ตรัสวา เพราะฉะนั้น ดูเถิด เรา
จะตอบสนองตอวิถีทางของเจา
เหนือศีรษะเจา แลวเจาจะมิได
ประพฤติการชั่วชาลามกเพ่ิมเขา
กับการอันนาสะอิดสะเอียนทั้ ง
สิ้นของเจาหรอก
44 ดูเถิด ทุกคนที่ ใชสุภาษิต
จะใช สุ ภาษิตต อไปนี้ ในเรื่ อง
เจาคือ `แมเปนอยางไร ลูกสาว
ก็เปนอยางนั้น'
45 เจ าเปนลูกสาวของแม ของ
เจา ผู เกลียดสามีและบุตรของ
ตน เจาเปนสาวคนกลางของพี่
และนองสาวของเจา ผูเกลียดชัง
สามีและบุตรของตน แมของเจา
เปนคนฮิตไทต พอของเจาเปน
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คนอาโมไรต
46 และพ่ีสาวของเจาคือสะมา-
เรีย ผู อยู กับบุตรสาวเหนือเจา
ทางดานซาย และนองสาวของ
เจา ผู อยูทางดานขวาของเจา
คือโสโดมกับลูกสาวของเธอ
47 ถึงกระนั้น เจาก็ไมไดดําเนิน
ตามทางทั้ งหลายของเขา หรือ
กระทําตามการอันนาสะอิดสะ-
เอียนของเขา แตเพราะวานั่ น
เป นเรื่ องเล็ กน อยเกิ นไปแลว
แล วเจ าก็ทรามกว าพวกเขาใน
บรรดาวิถีทางของเจา
48 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสวา เรามีชี วิตอยูแนฉันใด
โสโดมนองสาวของเจากับบุตร
สาวของเขาก็มิไดกระทําอยางที่
เจาและลูกสาวของเจาไดกระทํา
49 ดูเถิด นี่แหละเปนความชั่ว
ชาของโสโดมนองสาวของเจาคือ
ตั วเธอและลู กสาวของเธอมี
ความจองหอง มีอาหารเหลือรับ
ประทานและมีความสบายเกิน
ไมชูกําลังมือคนยากจนและคน
ขัดสน
50 เขาหย่ิงยโสและกระทําสิ่งนา
สะอิดสะเอียนตอหนาเรา เพราะ
ฉะนั้ นเราจึงเอาเขาออกไปเสีย
ใหพนๆตามที่เราเห็นวาดี
51 สะมาเรียไมไดทําบาปถึงครึ่ง
ของเจา แตเจาไดทวีการอันนา
สะอิดสะเอียนย่ิงกวาเขาทั้ งสอง

และโดยการอันนาสะอิดสะเอียน
ทั้ งสิ้ นที่ เจาทํานั้ น ก็กระทําให
พ่ีและนองสาวของเจาดูเหมือน
ชอบธรรม
52 เจาผู ซึ่ งได พิพากษาพ่ี และ
นองสาวของเจา จงทนรับความ
อับอายขายหนาของเจาเองดวย
เพราะบาปของเจาซึ่ งเจาไดทํา
นั้ นนาสะอิดสะเอียนย่ิงกวาเขา
ไปอีก เขาจึงมีความชอบธรรม
มากกวาเจา เออ เจาจงฉงนสน-
เทหไปดวย และจงทนรับความ
อับอายขายหนาของเจา เพราะ
เจาไดกระทําให พ่ี และนองสาว
ของเจาดูเหมือนชอบธรรม
53 เมื่อเราจะใหเขากลับสูสภาพ
เดิม ทั้ งสภาพเดิมของโสโดม
และบุตรสาวและสภาพเดิมของ
สะมาเรียและบุตรสาว เราก็จะ
ให เจากลับสู สภาพเดิมของเจา
ทามกลางเขาดวย
54 เพ่ื อเจ าจะทนรั บความอับ
อายขายหนาของเจา และละอาย
สิ่งที่เจากระทําแลวทั้งสิ้นใหเปน
การปลอบใจแกเขา
55 เมื่ อสวนพ่ีและนองสาวของ
เจา โสโดมกับบุตรสาวของเธอ
จะไดกลับสู สภาวะเดิมของตน
และสะมาเรี ยกั บบุตรสาวของ
เธอจะกลับสู สภาวะเดิมของตน
สวนเจาและบุตรสาวของเจาจะ
กลับไปยังภาวะเดิมของเจา
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(53) โยบ 42:10; สดด 14:7 (54) ยรม 2:26; อสค 14:22-23 (55) มลค 3:4
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56 ในสมัยที่ เจาเยอหย่ิงอยูนั้น
ปากของเจาไมไดกลาวถึงโสโดม
นองสาวของเจามิใชหรือ
57 คือกอนความชั่วรายของเจา
จะไดเผยออก เหมือนเวลาที่เจา
เปนสิ่ งที่ น าตําหนิแก บุตรสาว
ของซีเรียและบรรดาผูที่อยูลอม
รอบเธอ คือบุตรสาวของฟลิส-
เตียผู ที่ อยู ลอมรอบซึ่ งดูหมิ่ น
เจา
58 เจ าตองรับโทษความชั่ วช า
ลามกของเจาและการอันนาสะ-
อิดสะเอียนของเจา พระเยโฮ-
วาหตรัสดังนี้แหละ
59 เพราะองคพระผูเปนเจาพระ
เจาตรัสดังนี้วา เราจะกระทําแก
เจาอยางที่ เจาไดกระทําแลวนั้น
ผู ดู หมิ่ นคําปฏิ ญาณและหั ก
พันธสัญญา
60 ถึงกระนั้น เราจะระลึกถึง
พันธสัญญาของเรา ซึ่งเราทําไว
กับเจาในสมัยเมื่ อเจายังสาวอยู
และเราจะสถาปนาพันธสัญญา
นิรันดรไวกับเจา
61 แล วเจ าจะระลึกถึ งทางทั้ ง
หลายของเจา และมีความละ-
อาย เมื่ อเจารับทั้ งพ่ีและนอง
สาวของเจา และเรามอบใหแก
เจาเปนบุตรสาว แตไมใชตาม
พันธสัญญาซึ่งทําไวกับเจา
62 เราจะสถาปนาพันธสัญญา
ของเราไวกับเจา และเจาจะ

ทราบวาเราคือพระเยโฮวาห
63 เพ่ือเจาจะจําไดและสนเทห
และเพราะความละอายของเจา
เจาจะไมอาปากพูดอีก เมื่ อ
เราลบมลทินบาปทุกสิ่ งที่ เจาได
กระทํามาแลว องคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสดังนี้"

คําอุปมาเรื่อง
นกอินทรีสองตัว

17พระวจนะของพระเย-
โฮวาหมายังขาพเจาวา

2"บุตรแหงมนุษยเอย จงยก
ปริศนาและกลาวเปนคําอุปมา
แกวงศวานอิสราเอล
3วา องคพระผู เปนเจาพระเจา
ตรัสดังนี้ วา มีนกอินทรีมหึมา
ตัวหนึ่ ง ปกใหญและขนปกก็
ยาว มีขนมากมายหลายสี มา
ยังเลบานอนและจิกยอดตนสน
สีดาร
4มันหักยอดกิ่ งออนแลวก็คาบ
ไปยังแผนดินพาณิชยและวางไว
ในหัวเมืองของพอคาทั้งหลาย
5แล วมั นก็ เอาเมล็ ดพื ชแห ง
แผนดินไปปลูกไวในที่ ดินอุดม
มันเอาเมล็ดไวขางน้ํามากหลาย
ตั้งไวอยางกับกิ่งตนหลิว
6 เมล็ดก็งอกข้ึนมาและเติบโต
ข้ึนเปนเถาองุนเตี้ ย แผแขนง
ไพศาล แขนงทั้งหลายของตนนี้
ก็ทอดมายังตัวนกอินทรี และ
รากก็ยังคงอยูใตมัน เมล็ดจึง

เอเสเคียล 16, 17

(56) อสย 65:5 (57) อสค 36:37 (58) ปฐก 4:13 (59) ยรม 2:19 (60) อสค 16:8
(61) โยบ 42:5-6 (62) ดนล 9:27 (63) อสร 9:6 (2) วนฉ 9:8-15 (3) อสค 17:7
(4) อสย 43:14; ยรม 51:13 (5) 2 พกษ 24:17; ยรม 37:1 (6) สภษ 16:18-19
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บังเกิดเปนเถา แตกแขนงสาขา
และออกใบ
7แตมีนกอินทรีตัวมหึมาอีกตัว
หนึ่ง มีปกใหญและมีขนมาก  ดู
เถิด  องุนเถานั้นชอนรากมาหา
นกอินทรีตัวนี้ และแตกแขนง
ตรงมาที่มัน เพ่ือใหมันรดน้ําให
จากรองที่ปลูกอยูนั้น
8นกไดย ายมันไปปลูกไวในที่
ดินดีใกลน้ํามากหลาย เพ่ือให
แตกแขนงและบังเกิดผล และ
เปนเถาองุนที่มีเกียรติ
9 เจาจงกลาววา องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้วา เถา
นั้นจะเจริญข้ึนไดหรือ นกนั้น
จะไมถอนรากมันข้ึนและเด็ดผล
เพ่ื อให เถาเหี่ ยวแห งเสียหรือ
เถานั้นก็จะเหี่ ยวแหงไปตรงใบ
ออนที่ งอกข้ึนแลว โดยไมตอง
อาศัยอํานาจอันย่ิงใหญ หรือ
ประชาชนเปนอันมากเพ่ือถอน
เถาออกจากรากของมัน
10 ดูเถิด เมื่อมันยายไป
ปลู กเถานั้ นก็ งอกงามดี หรื อ
เมื่อลมทิศตะวันออกพัดถูกมัน
เขา มันจะไมเหี่ยวแหงไปหรือ
มันจะเหี่ ยวแหงไปถึงรองที่ มัน
เกิดมานั้นไมใชหรือ"

การกบฏของเศเดคียาห
นําการทําลายมาสูอิสราเอล

11 พระวจนะของพระเยโฮวาห
มายังขาพเจาอีกวา

12 "บัดนี้ จงกลาวแกวงศวานที่
มักกบฏนั้นวา ทานทั้งหลายไม
ทราบหรือวา สิ่งเหลานี้มีความ
หมายวากระไร จงบอกเขาวา ดู
เถิด กษัตริยกรุงบาบิโลนไดมา
ยังกรุงเยรูซาเล็ม และกวาดเอา
กษัตริยและเจานายทั้ งหลายพา
มายังกษัตริยที่กรุงบาบิโลน
13 และพระองคไดทรงเอาเชื้ อ
พระวงศผูหนึ่งและทําพันธสัญ-
ญากับทานผูนั้ นใหเขาปฏิญาณ
ตัว คนสําคัญๆของแผนดิน
พระองคไดกวาดตอนเอาไป
14 เพ่ื อวาราชอาณาจักรนั้ นจะ
ต่ําตอย ยกตัวข้ึนอีกไมได และ
ในการที่ รักษาพันธสัญญาของ
พระองคจะคงย่ังยืนอยูได
15 แต กษัตริย ไดกบฏต อพระ
องคโดยสงราชทูตไปยังอี ยิปต
ดวยหวังวาจะไดมาและกองทัพ
ใหญโต กษัตริยจะกระทําสําเร็จ
หรือ ผูที่กระทําเชนนี้จะหนีไป
รอดหรือ ถาทานหักพันธสัญญา
ยังจะรอดพนไดอีกหรือ
16 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสวา เรามีชี วิตอยูแนฉันใด
ทานจะตองตายทามกลางบาบิ-
โลน ในที่ที่กษัตริยองคนั้นประ-
ทับอยู คือกษัตริยผู ไดทรงตั้ ง
ทานใหเปนกษัตริย และทานได
ดูหมิ่ นคําปฏิญาณตอพระองค
และไดหักพันธสัญญาที่ทําไวกับ

เอเสเคียล 17

(7) 2 พกษ 24:20 (8) อสค 17:5-6 (9) กดว 14:41 (10) ฮชย 12:1; มธ 21:19
(12) อพย 12:26; พบญ 6:20 (13) 2 พกษ 24:17; ยรม 37:1 (14) 1 ซมอ 2:7
(15) 2 พกษ 24:20; 2 พศด 36:13; ยรม 52:3 (16) อพย 20:7; กดว 30:2; ยชว 9:20
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พระองค
17 ฟาโรหประกอบดวยกองทัพ
อันใหญโตและผูคนมากมายจะ
ไมชวยทานผูนั้น ในการสงคราม
ในเมื่ อเขาก อเชิ งเทิ นและก อ
กําแพงลอมเพ่ือจะขจัดคนเปน
อันมากเสีย
18 เพราะเหตุ ท านดู หมิ่ นคํา
ปฏิ ญาณและหั กพั นธสั ญญา
และดูเถิด เพราะทานปฏิญาณ
ตัวและยังกระทําสิ่งทั้ งปวงเหลา
นี้ ทานจึงจะหนีไปใหพนไมได
19 เพราะฉะนั้นองคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสดังนี้ วา เรามี
ชีวิตอยูฉันใด เพราะคําปฏิญาณ
ตอเราที่ เขาดูหมิ่ นและพันธ-
สัญญาของเราที่ เขาหักเสีย เรา
จะตอบสนองใหตกเหนือศีรษะ
ของทานผูนั้น
20 เราจะกางข ายของเราคลุ ม
เขา และเขาจะติดกับของเรา
และเราจะนําเขาเขาไปในบาบิ-
โลน และพิจารณาพิพากษาเขาที่
นั่ นในเรื่ องการละเมิดที่ เขาได
ละเมิดตอเรา
21 และบรรดาผู ลี้ ภั ยกั บกอง
ทัพทั้ งสิ้ นของเขานั้ นจะลมลง
ดวยดาบ และผูที่ เหลืออยู จะ
กระจายไปตามลมทุกทิศานุทิศ
และเจาจะรู วาเราคือพระเยโฮ-
วาหที่ไดลั่นวาจาไวแลว"
22 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า

ตรัสดังนี้วา "เราเองจะเอาแขนง
จากยอดสูงของตนสนสีดารและ
ปลูกไว เราจะหักกิ่งออนของมัน
ออกเสีย และเราเองจะปลูกมัน
ไวบนภูเขายอดสูง
23 เราจะปลู กมั นไว บนภู เขา
สูงของอิสราเอล เพ่ือจะแตกกิ่ง
และบังเกิดผล และเปนตนสน
สีดารที่มีเกียรติ และนกทุกชนิด
จะมาอาศัยอยูใตมัน นกทุก
อยางจะมาทํารังอยูที่ รมกิ่ งของ
มัน
24 และตนไม ทุ กต นในทุ งจะ
ทราบวา เราคือพระเยโฮวาห
กระทําต นไม สู งให ต่ํ าลงและ
กระทําตนไมต่ําใหสูงข้ึน   ทํา
ต นไม เขี ยวให แห งไปและทํา
ตนไมแหงใหงามสดชื่น เราคือ
พระเยโฮวาหไดลั่นวาจาแลว เรา
ไดกระทําเชนนั้น"

คําปรึกษา
ท้ังดีและชั่ว
แกพวกเชลย

18พระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมายังขาพเจาอีกวา

2"เจาทั้ งหลายมีเจตนาอยางไร
ในการกล าวสุ ภาษิ ตข อนี้ อั น
เกี่ ยวกั บแผนดิ นอิ สราเอลว า
`บิดารับประทานองุนเปรี้ยวและ
บุตรก็เข็ดฟน'
3องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
วา เรามีชีวิตอยูแนฉันใด เจาทั้ง

เอเสเคียล 17, 18

(17) อสค 29:6-7 (18) 1 พศด 29:24 (19) พบญ 5:11 (20) ยชว 10:16-18
(21) 2 พกษ 25:5 (22) สดด 80:15 (23) สดด 92:12-13; อสย 27:6; ยน 12:24
(24) สดด 96:11-12; อสย 55:12-13 (2) รม 9:20 (3) อสค 18:19-20; รม 3:19
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หลายจะไมมีโอกาสใชสุภาษิตนี้
อีกในอิสราเอล
4ดูเถิด ชีวิตทั้ งสิ้นเปนของเรา
ชี วิตของบิดาเปนของเราฉันใด
ชี วิตของบุตรชายก็ เปนของเรา
ฉันนั้น ชีวิตใดทําบาปก็จะตาย
5 แต ถ าคนใดชอบธรรมและ
กระทําความยุติธรรมและความ
ชอบธรรม
6ถาคนนั้นมิไดรับประทานที่บน
ภู เขาหรือเงยหน าข้ึ นนมัสการ
รูปเคารพแหงวงศวานอิสราเอล
มิไดกระทําใหภรรยาของเพื่ อน
บานมลทิน หรือเขาใกลผูหญิง
ในเวลาที่ เธอมี มลทิ นประจํา
เดือน
7มิไดบีบบังคับผูหนึ่งผูใด แต
คืนของประกันใหแกลูกหนี้ ไม
เคยใชความรุนแรงปลนผูใด ให
อาหารของเขาแกผูที่หิว และให
เสื้อผาคลุมกายที่เปลือย
8มิไดใหเขายืมเพ่ือหาดอกเบ้ีย
หรือมิ ได รับเงินเพ่ิ มหดมือไว
ไดถอนมือจากความชั่วชา กระ-
ทําความยุติธรรมอันแทจริงระ-
หวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน
9ดําเนินตามกฎเกณฑของเรา
และรักษาคําตัดสินของเรา เพ่ือ
ประพฤติอยางถูกตอง คนนั้น
เปนคนชอบธรรม เขาจะมีชีวิต
ดํารงอยูแน องคพระผู เปนเจา
พระเจาตรัสดังนี้แหละ

10 ถาเขามีบุตรชายเปนโจร ผู
กระทําใหโลหิตตก ผู ไดกระ-
ทําสิ่งเหลานี้สิ่งเดียวแกพ่ีนอง
11 ผู มิ ได กระทําตามหน าที่
เหลานี้ แตรับประทานบนภูเขา
กระทําใหภรรยาของเพื่ อนบาน
มลทิน
12 กดข่ีคนจนและคนขัดสน ได
ใชความรุนแรงแยงชิงเอาของผู
อื่ นไป ไมยอมคืนของประกัน
แหงนตาข้ึนนมัสการรูปเคารพ
และกระทําการอันนาสะอิดสะ-
เอียน
13 ใหยืมดวยหาดอกเบี้ย และ
หาเงินเพ่ิม เขาควรจะมีชีวิตตอ
ไปหรือ เขาจะไมมีชีวิตอยู เขา
ไดกระทําบรรดาสิ่ งที่ นาสะอิด
สะเอียนเหลานี้ เขาจะตองตาย
แน ใหโลหิตของผูนั้นตกอยูบน
ผูนั้นเอง
14 แต ดูเถิด ถาชายคนนี้มีบุตร
ชายผูแลเห็นบาปทั้ งสิ้ นซึ่ งบิดา
ของเขาไดกระทํา และตรึกตรอง
และมิไดกระทําตาม
15 มิ ได รั บประทานบนภู เขา
หรื อเงยหน าข้ึ นนมั สการรู ป
เคารพแหงวงศวานอิสราเอล มิ
ได กระทําให ภรรยาของเพ่ื อน
บานมลทิน
16 มิไดบีบบังคับผูใด ไมเรียก
รองของประกัน ไมเคยใชความ
รุนแรงปลนผู ใด แตใหอาหาร

เอเสเคียล 18

(4) กดว 16:22 (5) สดด 15:2-5 (6) อสค 18:11 (7) อพย 23:9 (8) ลนต 25:35-37
(9) พบญ 4:1 (10) ลนต 19:13; มลค 3:8-9 (11) มธ 7:21-27 (12) ฮชย 12:7
(13) อสค 18:8 (14) สภษ 17:21 (15) อสค 18:6-7 (16) โยบ 22:7; สภษ 22:9
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แกผูหิว และใหเสื้อผาคลุมกาย
ที่เปลือย
17 หดมือไวมิไดเบียดเบียนคน
ยากจน ไมเรียกดอกเบ้ียหรือ
เงินเพ่ิม กระทําตามคําตัดสินทั้ง
หลายของเรา และดําเนินตาม
กฎเกณฑของเรา เขาจะไมตาย
เพราะความชั่ วช าของบิดาเขา
เขาจะดํารงชีวิตอยูแนนอน
18 สวนบิดาของเขา เพราะเปน
คนหาเงินดวยการบีบบังคับ ได
ใชความรุนแรงปลนพ่ีนองของ
ตน กระทําความไมดีในทาม-
กลางชนชาติของเขา ดูเถิด เขา
ก็จะตองตายเพราะความชั่ วชา
ของเขา
19 แตเจายังกลาววา `ทําไมบุตร
ชายจึงไมสมควรรับโทษความชั่ว
ชาของบิดาตน' เมื่อบุตรชายได
กระทําความยุติธรรมและความ
ชอบธรรมแลว และไดรักษา
กฎเกณฑทั้ งสิ้นของเรา และ
ประพฤติตาม เขาจะดํารงชีวิต
อยูแนนอน
20 ชีวิตที่กระทําบาปจะตองตาย
บุตรชายไมตองรับโทษความชั่ว
ชาของบิดา บิดาก็ไมตองรับ
โทษความชั่วชาของบุตรชาย คน
ชอบธรรมจะรับความชอบธรรม
ของตัว และคนชั่วจะรับความชั่ว
ของตน
21 แตถ าคนชั่ วคนใดหันกลับ

เสียจากบาปซึ่ งเขาไดกระทําไป
แลว และรักษากฎเกณฑทั้ งสิ้น
ของเรา และกระทําความยุติ-
ธรรมและความชอบธรรม เขาจะ
ดํารงชีวิตอยูแนนอน เขาจะไม
ตองตาย
22บรรดาการละเมิดใดๆซึ่งเขา
ไดกระทําแลวนั้นจะมิไดจดจําไว
เพ่ือเอาโทษเขา เขาจะมีชีวิตอยู
เพราะความชอบธรรมที่ เขาได
กระทําไป
23 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสวา เรามีความพอใจในความ
ตายของคนชั่วหรือ แตเราพอใจ
ใหเขากลับจากความชั่ วของเขา
และมีชีวิตอยูมิใชหรือ
24 แต เมื่ อคนชอบธรรมหั น
กลับจากความชอบธรรมของตัว
และกระทําความชั่ วชา และ
กระทําบรรดาสิ่ งที่นาสะอิดสะ-
เอี ยนเช นเดียวกั บที่ คนชั่ วได
กระทํา ผูนั้นสมควรจะมีชีวิตอยู
หรือ การชอบธรรมทั้งสิ้นซึ่งเขา
ไดกระทํามาแลวนั้ นจะมิไดจด
จําไวอีกเลย เขาจะตองตายดวย
การละเมิดซึ่ งเขาได กระทําไว
และบาปซึ่งเขาไดกระทําลงไป
25 แตเจายังกลาววา `วิธีการ
ขององคพระผู เปนเจาไม ยุติ-
ธรรม' โอ วงศวานอิสราเอลเอย
จงฟงเถอะ วิธีการของเราไม
ยุติธรรมหรือ วิธีการของเจามิ

เอเสเคียล 18

(17) โยบ 29:16; สภษ 14:31 (18) อสค 18:4; ยน 8:21 (19) อพย 20:5; พบญ 5:9
(20) พบญ 24:16; 1 พกษ 14:13 (21) 2 พศด 33:12-13 (22) 1 พกษ 17:18
(23) พคค 3:33; ฮชย 11:8 (24) 1 ซมอ 15:11; 2 พศด 24:2 (25) โยบ 32:2
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ใชหรือที่ไมยุติธรรม
26 เมื่ อคนชอบธรรมหันกลับ
จากความชอบธรรมของเขาและ
กระทําความชั่วชา และตาย
เพราะการนั้น เขาจะตองตาย
ด วยเหตุ ความชั่ วช าที่ เขาได
กระทํา
27 และเมื่ อคนชั่ วหันกลับจาก
ความชั่ วที่ตนกระทําไป และ
กระทําความยุติธรรมและความ
ชอบธรรม เขาก็ไดชวยชีวิตของ
เขาเองไว
28 เพราะเขาไดตรึกตรองและ
หันกลับจากการละเมิดทั้งสิ้นซึ่ง
เขาไดกระทําไป เขาจะดํารงชีวิต
อยูแนนอน เขาจะไมตองตาย
29 แตวงศวานอิสราเอลกลาววา
`วิธีการขององคพระผูเปนเจาไม
ยุติธรรม' โอ วงศวานอิสราเอล
เอย วิธีการของเราไมยุติธรรม
หรือ วิธีการของเจามิใชหรือที่
ไมยุติธรรม
30 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสวา โอ วงศวานอิสราเอลเอย
เพราะฉะนั้นเราจะพิพากษาเจา
ทุ กคนตามทางประพฤติ ของ
คนนั้นๆ จงกลับใจและหันกลับ
เสียจากการละเมิดทั้งสิ้นของเจา
เกรงว าความชั่ วช าของเจ าจะ
เปนสิ่งสะดุดใหเจาพินาศ
31 จงละทิ้ งการละเมิดทั้งสิ้นซึ่ง
เจาไดละเมิดตอเรา จงทําตัวให

มีจิตใจใหมและวิญญาณใหม โอ
วงศวานอิสราเอลเอย เจาจะตาย
เสียทําไมเลา
32 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสวา เราไมมีความพอใจใน
ความตายของผูหนึ่งผูใดเลย จง
หันกลับและดํารงชีวิตอยู"

บทคร่ําครวญเรื่อง
เจานายอิสราเอล

19ฝายเจาจงเปลงเสียงรอง
บทคร่ํ าครวญเรื่ องเจ า

นายอิสราเอล
2กลาววา "มารดาของเจาเปน
อยางไรหนอ ก็เปนแมสิงโต เธอ
นอนอยูทามกลางสิงโตทั้ งหลาย
เธอเลี้ ยงดู ลู กของเธอท าม-
กลางสิงโตหนุม
3 เธอเลี้ ยงลูกสิงโตตัวหนึ่ งให
เติบโตข้ึน กลายเปนสิงโตหนุม
มันฝกหัดจับเหย่ื อและมันกิน
คน
4ประชาชาติไดยินเรื่ องของมัน
เขาก็จับมันไดในหลุมพรางของ
เขา เขาจูงมันมาดวยโซมายัง
แผนดินอียิปต
5 เมื่ อแมสิ งโตเห็นวาเธอคอย
นานแลว และความหวังของเธอ
สูญไป เธอก็เอาลูกมาอีก
ตัวหนึ่งเลี้ยงใหเปนสิงโตหนุม
6มันไปๆมาๆท ามกลางสิ งโต
และกลายเปนสิงโตหนุม และ
มันฝกหัดจับเหย่ือ มันกินคน

เอเสเคียล 18, 19

(27) อสค 18:21 (28) พบญ 32:29 (29) สภษ 19:3 (30) ปญจ 3:17; 1 ปต 1:17
(31) สดด 34:14 (32) พคค 3:33 (1) ยรม 9:1 (2) นฮม 2:11-12; ศฟย 3:1-4
(3) อสค 19:6 (4) 2 พกษ 23:31 (5) 2 พกษ 23:34-37 (6) 2 พกษ 24:1-7
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7มันรูจักบรรดาพระราชวังที่ราง
ของเขา และกระทําใหเมืองทั้ ง
หลายของเขาวางเปลา แผนดิน
นั้ นก็ รกร างและความสมบูรณ
ของมันก็วางเปลาไป เมื่อไดยิน
เสียงคํารามของมัน
8แลวบรรดาประชาชาติก็ลอม
ตอสู มันทุกดานจากแวนแควน
ทั้งปวง เขาทั้งหลายกางขายออก
คลุมมัน มันก็ถูกจับอยูในหลุม
พรางของเขาทั้งหลาย
9 เขาลามโซขังมันไวในกรง และ
นํามันมายังกษัตริยบาบิโลน เขา
ก็ ขั งมั นไว ในที่ กําบั งเข มแข็ ง
เพ่ือไมใหไดยินเสียงของมันอีก
ที่บนภูเขาแหงอิสราเอล
10 มารดาของเจ าเหมื อนเถา
องุ นที่ อยู ในโลหิตของเจา เอา
มาปลูกไวริมน้ํา เธอมีผลดก
และมีแขนงมากมายเหตุดวยน้ํา
บริบูรณ
11 เธอมี แขนงที่ แข็ งแรงซึ่ ง
กลายเปนไมธารพระกรของผู
ครอบครอง ความสูงของเธอชู
ข้ึ นท ามกลางแขนงที่ หนาทึ บ
เธอปรากฏในที่สูงของเธอพรอม
กับแขนงมากมายของเธอ
12 แตว าเธอถู กถอนออกดวย
ความเกรี้ยวกราด เธอถูกทิ้งลง
ยังพ้ืนดิน ลมตะวันออกกระทํา
ใหผลของเธอเหี่ ยวไป แขนงที่
แข็ งแรงก็หักเสียและเหี่ ยวไป

ไฟก็ไหมเสีย
13 คราวนี้ เธอปลูกไวในถิ่นทุร-
กันดาร ในแผนดินที่ แหงแลง
กันดารน้ํา
14 ไฟไดออกมาจากแขนงใหญ
นั้น เผาผลาญแขนงอื่นและผล
เสียหมด จึงไมมีแขนงแข็งแรง
เหลืออยูในตนอีกเลย ไมมีธาร
พระกรสําหรับผูครอบครอง นี่
เปนบทเพลงคร่ําครวญและใช
เปนบทเพลงคร่ําครวญ"

พระเจาทรงถูกตอง
เมื่อทรงยุติธรรม

20อยูมาวันที่สิบ เดือนที่
หาในปที่ เจ็ด พวกผู

ใหญแหงอิสราเอลบางคนไดมา
ทูลถามพระเยโฮวาห และมานั่ง
อยูขางหนาขาพเจา
2พระวจนะของพระเยโฮวาหมา
ยังขาพเจาวา
3"บุตรแหงมนุษยเอย จงพูดกับ
พวกผู ใหญแหงอิสราเอล และ
กลาวแกเขาวา องคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสดังนี้วา ที่เจามา
กันนี้ จะมาถามเราหรือ องค
พระผูเปนเจาพระเจาตรัสวา เรา
มีชีวิตอยูแนฉันใด เราจะไมยอม
ใหเจามาถามเรา
4 บุตรแหงมนุษยเอย เจาจะ
พิพากษาเขาหรือ เจาจะพิพาก-
ษาเขาหรือ จงใหเขาทั้ งหลาย
ทราบถึงการกระทําอันนาสะอิด

เอเสเคียล 19, 20

(7) อสค 22:25 (8) 2 พกษ 24:1-6 (9) 2 พศด 36:6 (10) ฮชย 2:2; มธ 21:33-41
(11) ปฐก 49:10; กดว 24:7-9 (12) สดด 52:5 (13) พบญ 28:47 (14) วนฉ 9:15
(1) อสค 1:2 (2) 1 ซมอ 28:6; มธ 3:7; ลก 3:7 (4) ยรม 7:16; มธ 23:29; 1 คร 6:2
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สะเอียนของบรรพบุรุษของเขา
5และจงกลาวแกเขาวา องค
พระผู เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้
วา ในวันนั้นเมื่อเราเลือกสรร
อิสราเอลไว เราปฏิญาณตอเชื้อ
สายแหงวงศวานยาโคบ โดยสํา-
แดงตัวเราใหเขารู จักในแผนดิน
อียิปต เมื่อเราปฏิญาณกับเขาวา
เราเปนพระเยโฮวาหพระเจาของ
เจา
6ในวันนั้น เราปฏิญาณตอเขา
วา เราจะนําเขาออกจากแผนดิน
อียิปตไปยังแผนดินที่ เราหาให
เขาทั้ งหลาย เปนแผนดินที่มี
น้ํ านมและน้ํ า ผ้ึ งไหลบริ บู รณ
เปนแผนดินที่มีสงาราศีที่สุดใน
แผนดินทั้งหลาย
7และเรากลาวแกเขาวา เจาทุก
คนจงทิ้ งสิ่ งที่ นาสะอิดสะเอียน
ซึ่งนัยนตาของเจาทั้งหลายกําลัง
เพลิดเพลินอยูนั้ นเสีย อยา
กระทําตั วของเจ าใหมลทินไป
ดวยรูปเคารพของอียิปต เราคือ
พระเยโฮวาหพระเจาของเจา
8แต เขาทั้ งหลายได กบฏต อ
เราและไมยอมฟงเรา เขาทั้ ง
หลายไมไดทิ้งสิ่งที่นาสะอิดสะ-
เอียนซึ่ งนัยน ตาของเขาเพลิด
เพลินอยูนั้นทุกคน ทั้งเขาก็มิได
ละทิ้งรูปเคารพของอียิปต แลว
เราก็คิดวา เราจะระบายความ
กร้ิวของเราออกเหนือเขา และ

ใหความโกรธของเรามีตอเขาใน
ทามกลางแผนดินอียิปตจนมอด
ลง
9แตเราก็กระทําโดยเห็นแกนาม
ของเราเอง เพ่ือไมใหชื่ อนั้ น
มลทินตอหนาประชาชาติซึ่ งเขา
อาศัยอยู เราจึงไดสําแดงตัวของ
เราทามกลางสายตาของเขาให
เขารู จัก ในการที่ เรานําคนอิส-
ราเอลออกมาจากแผนดินอียิปต
10 ดังนั้น เราจึงนําเขาออกจาก
แผนดินอียิปต และนําเขาเขามา
ในถิ่นทุรกันดาร
11 เราใหกฎเกณฑของเราแก
เขา และสําแดงคําตัดสินของเรา
ใหเขารู ซึ่งถามนุษยไดรักษาไว
ก็จะดํารงชีวิตอยูได
12 ย่ิงกวานั้นอีก เราไดใหสะ-
บาโตของเราแกเขา เปนหมาย
สําคั ญระหว างเราและเขาทั้ ง
หลาย เพ่ือเขาจะทราบวาเราคือ
พระเยโฮวาห เป นผู กระทําให
เขาบริสุทธิ์
13 แตวงศวานอิสราเอลไดกบฏ
ตอเราในถิ่นทุรกันดาร เขามิได
ดําเนินตามกฎเกณฑของเรา แต
ไดดูหมิ่นคําตัดสินของเรา ซึ่ ง
ถามนุษยคนหนึ่ งคนใดปฏิบัติ
ตาม เขาก็จะดํารงชีวิตอยู ได
ดวยกฎเกณฑและคําตัดสินเหลา
นั้น และเขาไดกระทําใหวันสะ-
บาโตของเรามัวหมองอยางย่ิ ง

เอเสเคียล 20

(5) อพย 6:6-7; พบญ 4:37 (6) อสค 20:5; ดนล 8:9 (7) ลนต 17:7; อสย 2:20-21
(8) พบญ 9:7; นหม 9:26 (9) กดว 14:13; พบญ 9:28 (10) อพย 13:17-18; 14:17
(11) พบญ 4:8; สดด 147:19 (12) ปฐก 2:3; อพย 16:29 (13) อพย 16:28; 32:8
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เราจึงกลาววา เราจะเทความ
เดือดดาลของเราออกเหนือเขา
ในถิ่ นทุรกันดารเพ่ื อผลาญเขา
เสีย
14 แต เราก็กระทําโดยเห็นแก
นามของเราเอง เพ่ือไมใหชื่ อ
นั้นมลทินตอหนาประชาชาติทั้ง
หลาย ซึ่ งเราไดนําคนอิสราเอล
ออกมาทามกลางสายตาของเขา
15 ย่ิงกวานั้นอีก เราไดปฏิญาณ
ตอเขาในถิ่นทุรกันดารวา เราจะ
ไมนําเขาเขามาในแผนดินซึ่งเรา
ไดใหแกเขา เปนแผนดินที่มี
น้ํ านมและน้ํ า ผ้ึ งไหลบริ บู รณ
เปนแผนดินที่มีสงาราศีที่สุดใน
แผนดินทั้งหลาย
16 เพราะเขาดูหมิ่ นคําตั ดสิ น
ของเรา และไมดําเนินตามกฎ
เกณฑของเรา และไดกระทํา
ให วันสะบาโตของเรามัวหมอง
เพราะวาจิตใจของเขาไปติดตาม
รูปเคารพของเขา
17 ถึงกระนั้นก็ดี นัยนตาของ
เราก็ยังปรานีเขา และเรามิได
ทําลายเขา หรือกระทําใหเขาจบ
สิ้นลงในถิ่นทุรกันดารนั้น
18 แต เราพูดกับลูกหลานของ
เขาในถิ่ นทุ รกั นดารนั้ นว า
อย าดําเนิ นตามกฎเกณฑ ของ
บรรพบุรุษของเจา หรือรักษาคํา
ตัดสินของเขา หรือกระทําตัวเจา
ใหมลทินไปดวยรูปเคารพของ

เขา
19 เราคือพระเยโฮวาหเปนพระ
เจาของเจา จงดําเนินตามกฎ
เกณฑของเรา และจงรักษาคํา
ตัดสินของเราและประพฤติตาม
20 และนับถื อบรรดาสะบาโต
ของเรา เพ่ือจะเปนหมายสําคัญ
ระหวางเรากับเจา เพ่ือเจาจะ
ทราบวาเราคือพระเยโฮวาหเปน
พระเจาของเจา
21 แตลูกหลานเหลานั้ นก็กบฏ
ตอเรา เขาทั้ งหลายมิไดดําเนิน
ตามกฎเกณฑของเรา และไม
รักษาคําตัดสิ นของเราเพื่ อจะ
ประพฤติตาม ซึ่ งถามนุษยคน
หนึ่ งคนใดปฏิบัติตามก็จะดํารง
ชีวิตอยู ไดดวยกฎเกณฑและคํา
ตัดสินเหลานั้น เขาไดกระทําให
บรรดาวั นสะบาโตของเรามั ว
หมอง เราจึงกลาววา เราจะเท
ความเดื อดดาลของเราออก
เหนือเขา และใหความโกรธของ
เราที่มีตอเขาที่ในถิ่นทุรกันดาร
บรรลุลงเสียที
22 แต เราได หดมื อของเราไว
และกระทําโดยเห็นแกนามของ
เราเอง เพ่ือไมใหชื่อนั้นมลทิน
ทามกลางสายตาของประชาชาติ
ทั้งหลาย ซึ่งเราไดนําชนอิสรา-
เอลออกมาทามกลางสายตาของ
เขา
23 ย่ิงกวานั้นอีก เราไดปฏิญาณ

เอเสเคียล 20

(14) อสค 20:9; อฟ 1:6 (15) กดว 14:23-30; พบญ 1:34 (16) อพย 32:1-8
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ตอเขาทั้ งหลายในถิ่นทุรกันดาร
วา เราจะใหกระจัดกระจายไปใน
ทามกลางประชาชาติ และกระ-
จายเขาไปอยูตามประเทศตางๆ
24 เพราะวาเขามิไดกระทําตาม
คําตัดสินของเรา แตไดดูหมิ่น
กฎเกณฑของเรา และกระทําให
วันสะบาโตทั้ งหลายของเรามัว
หมอง และนัยนตาของเขาก็ติด
ตามรู ปเคารพแห งบรรพบุ รุษ
ของเขา
25 ย่ิ งกวานั้ นอีก เราไดใหกฎ
เกณฑที่ไมดีและใหคําตัดสินซึ่ ง
ตามนั้นเขาจะดํารงชีวิตไมได
26 และเราก็ไดให เขามลทินไป
ดวยของถวายของเขาเอง โดยให
เขาถวายบุตรหัวปใหลุยไฟ เพ่ือ
เราจะกระทําให เขารกร างไป
เพ่ื อให เขาทราบว าเราคือพระ
เยโฮวาห
27 เพราะฉะนั้น บุตรแหง
มนุษยเอย จงพูดกับวงศวาน
อิ สราเอลและกล าวแก เขาว า
องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้ วา ในเรื่องนี้บรรพบุรุษ
ของเจาก็ไดหมิ่นประมาทเราอีก
โดยกระทําการละเมิดตอเรา
28 เพราะวาเมื่อเราไดนําเขาเขา
มาในแผนดินที่ เราปฏิญาณวาจะ
ใหเขานั้นแลว เมื่อเขาเห็นเนิน
เขาสูง ณ ที่ใด หรือเห็นตนไม
ใบดกที่ ไหน เขาก็ถวายเครื่ อง

บูชาอันเปนที่ใหเคืองใจเรา ณ ที่
นั่ น เขาถวายกลิ่นที่ พึงใจและ
เขาเทเครื่องดื่มบูชาออกที่นั่น
29 เราไดถามเขาวา ปูชนีย-
สถานสูงซึ่งเจาเขาไปนั้นคืออะ-
ไร และเขาจึงเรียกชื่ อที่ นั่ นวา
บามาห สืบเนื่องมาจนทุกวันนี้
30 เพราะฉะนั้นจงกลาวแกวงศ
วานอิสราเอลวา องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้วา เจา
กระทําตัวใหมลทินไปตามอยาง
บรรพบุรุษของเจา และเลนชูกับ
สิ่ งที่ น าสะอิ ดสะเอียนของเขา
หรือ
31 เมื่ อเจ าถวายของบู ชาและ
ถวายบุตรชายใหลุยไฟ เจาได
กระทําตัวใหมลทินดวยบรรดา
รูปเคารพของเจาจนทุกวันนี้ โอ
วงศวานอิสราเอลเอย เราจะให
เจามาถามเราหรือ องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสวา เรามีชีวิต
อยูแนฉันใด เราจะไมใหเจามา
ถามเราฉันนั้น
32 อะไรอยู ในใจของเจ าจะไม
เกิดข้ึนไดเลย คือความคิดที่วา
`ให เราเปนเหมือนประชาชาติ
ทั้ งหลาย ใหเปนเหมือนครอบ
ครัวตางๆในประเทศทั่วไป คือ
ใหเราปรนนิบัติไมและศิลา'

หลังจากยุคเจ็ดป
อิสราเอลจะถูกชําระลาง

33 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า

เอเสเคียล 20

(24) อสค 20:13-14; อมส 2:4 (25) สดด 81:12; รม 1:28 (26) อสย 63:17
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ตรัสวา เรามีชี วิตอยูแนฉันใด
เราจะครอบครองเหนือเจ าแน
นอนทีเดียว ดวยมือที่มีฤทธิ์
และดวยแขนที่เหยียดออก และ
ดวยความพิโรธที่เทลงมา
34 เราจะนําเจาออกมาจากชน
ชาติทั้งหลาย และจะรวบรวมเจา
ออกมาจากประเทศทั้ งปวงซึ่ ง
เจาตองกระจัดกระจายกันไปอยู
นั้น ดวยมือที่มีฤทธิ์ และดวย
แขนที่ เหยียดออก และดวย
ความพิโรธที่เทลงมา
35 และเราจะนําเจาเขาไปในถิ่น
ทุรกันดารแหงชนชาติทั้ งหลาย
และที่นั่นเราจะเขาสูการพิพาก-
ษากับเจาหนาตอหนา
36 เราเข าสู การพิพากษากั บ
บรรพบุรุษของเจาในถิ่นทุรกัน-
ดารแหงแผนดินอียิปตอยางไร
องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
วา เราจะเขาสูการพิพากษากับ
เจาอยางนั้น
37 เราจะให เจาลอดไปใตคทา
และเราจะใหเจาเขาพันธสัญญา
38 เราจะชําระพวกกบฏเสียจาก
ทามกลางเจา ทั้งผูละเมิดตอเรา
เราจะนําเขาออกจากแผนดินที่
เขาไปอาศัยอยูนั้น แตเขาจะไม
ได เข าไปในแผนดิ นอิ สราเอล
แลวเจาจะทราบวา เราคือพระ
เยโฮวาห
39 เดี๋ ยวนี้ องคพระผู เปนเจา

พระเจาตรัสดังนี้วา โอ วงศวาน
อิสราเอลเอย ฝายเจาทั้ งหลาย
ทุกคนจงไปปรนนิบัติรูปเคารพ
ของเจาเดี๋ยวนี้ และตอไปถาเจา
ไมฟงเรา แตชื่ออันบริสุทธิ์ของ
เรานั้ นเจาอยากระทําใหมลทิน
อี กด วยของถวายและด วยรู ป
เคารพของเจา
40 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสวา ดวยวาบนภูเขาบริสุทธิ์
ของเรา คือภูเขาสูงของอิสรา-
เอล บรรดาวงศวานทั้ งหมด
ของอิสราเอลจะปรนนิบัติเราใน
แผนดินนั้น เราจะโปรดเขา ณ
ที่นั่น ณ ที่นั่ นเราจะเรียกของ
ถวายของเจา และผลรุนแรก
แหงเครื่ องบูชาของเจา กับ
เครื่ องถวายบูชาอันบริสุทธิ์ ทั้ ง
สิ้นของเจา
41 เมื่ อเรานําเจ าออกมาจาก
ชาติทั้ งหลาย และรวบรวมเจา
ออกมาจากประเทศที่เจากระจัด
กระจายไปอยูนั้ น เราจะโปรด
เจาดั่ งเปนกลิ่นที่ พอใจของเรา
และเราจะสําแดงความบริสุทธิ์
ของเราทามกลางเจาตอหนาตอ
ตาประชาชาติทั้งหลาย
42 และเจาจะทราบวา เราคือ
พระเยโฮวาห ในเมื่ อเรานําเจา
เขาในแผนดินอิสราเอล อันเปน
ประเทศซึ่ งเราปฏิญาณไววาจะ
ใหแกบรรพบุรุษของเจา

เอเสเคียล 20
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43ณ ที่นั่ นเจาจะระลึกถึงวิถี
ทางและการกระทําทั้ งสิ้ นของ
เจา ซึ่ งไดกระทําใหเจาเปน
มลทิน และในสายตาของเจา
เอง เจาจะเกลียดชังตัวของเจา
เพราะความชั่วทั้งหลายซึ่งเจาได
กระทํานั้น
44 โอ วงศวานอิสราเอลเอย
เมื่อเราไดกระทํากับเจาดวยเห็น
แกนามของเรา มิใชตามทางอัน
ชั่วของเจา หรือตามการกระทํา
ที่ เสื่ อมทรามของเจา แลวเจา
จึงจะทราบวาเราคือพระเยโฮ-
วาห องคพระผู เปนเจาพระเจา
ตรัสดังนี้แหละ"

คําอุปมาเรื่องถ่ินใต
45 และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมายังขาพเจาวา
46 "บุตรแหงมนุษยเอย จงมุ ง
หน าไปทางทิ ศใต และเทศนา
กลาวโทษพวกถิ่นใต จงพยา-
กรณตอแดนปาไมที่ในถิ่นใต
47 จงกลาวแกปาไมแหงถิ่ นใต
วา จงฟงพระวจนะของพระเย-
โฮวาห องคพระผู เปนเจาพระ
เจาตรัสดังนี้วา ดูเถิด เราจะกอ
ไฟไวในเจา มันจะเผาผลาญ
ตนไมเขียวและตนไมแหงทุกตน
ที่อยูในเจาเสีย จะดับเปลวเพลิง
อันลุกโพลงนั้นไมได และดวง
หนาทุกหนาตั้ งแตทิศใตจนทิศ
เหนือจะถูกไฟลวก

48 เนื้อหนังทั้ งสิ้นจะเห็นวาเรา
คือพระเยโฮวาห ผู ไดกอไฟนั้ น
ผูใดจะดับก็ไมได"
49 แลวขาพเจาจึงกลาววา "องค
พระผู เปนเจาพระเจา เจา
ขา เขาทั้ งหลายกําลังกลาวถึง
ขาพระองควา เขาไมใชเปนคน
สรางคําอุปมาดอกหรือ"

ดาบของพระเยโฮวาห

21พระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมายังขาพเจาวา

2"บุตรแหงมนุษยเอย จงมุ ง
หนาของเจาตอสูเยรูซาเล็ม และ
เทศนากลาวโทษสถานบริสุทธิ์
ทั้งหลาย จงพยากรณกลาวโทษ
แผนดินอิสราเอล
3และกลาวแกแผนดินอิสราเอล
วา พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา ดู
เถิด เราเปนปฏิปกษกับเจา และ
เราจะชักดาบของเราออกจากฝก
และเราจะขจัดทั้ งคนชอบธรรม
และคนชั่วออกจากเจาเสีย
4ดังนั้นจงดูเถิดวาเราจะตัดเอา
ทั้ งคนชอบธรรมและคนชั่ วออก
จากเจาเสีย เพราะฉะนั้นดาบ
ของเราจะออกจากฝ กไปต อสู
เนื้อหนังทั้ งสิ้นจากทิศใตถึงทิศ
เหนือ
5 เพ่ือเนื้อหนังทั้งสิ้นจะทราบวา
เราคือพระเยโฮวาห ไดชักดาบ
ของเราออกจากฝกแลว และจะ
ไมเก็บใสฝกอีก

เอเสเคียล 20, 21

(43) อสค 6:9 (44) สดด 79:9; อฟ 1:6 (46) พบญ 32:2 (47) พบญ 32:22
(48) พบญ 29:24; 2 พศด 7:20 (49) มธ 13:13; ยน 16:25 (2) กจ 6:13; อฟ 6:19
(3) ยรม 21:13; นฮม 2:13 (4) อสค 6:11-14; 7:2 (5) กดว 14:21-23; พบญ 29:24
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หนา 1685
6 บุตรแหงมนุษยเอย เพราะ
ฉะนั้นจงถอนหายใจ ถอนหาย
ใจดวยความระทมใจและความ
ขมข่ืนตอหนาตอตาเขาทั้งหลาย
7และเมื่ อเขาทั้ งหลายกลาวแก
เจาวา `ทําไมเจาถอนหายใจ'
เจาจงกลาววา `เพราะเรื่องขาว
นั้น เมื่ อขาวนั้นมาถึงหัวใจทุก
ดวงจะละลายและมือทั้ งสิ้ นจะ
ออนเปลี้ ยไป และบรรดาจิต
วิญญาณจะแนนิ่งไป และหัวเขา
ทุกเขาจะออนเปลี้ยดั่งน้ํา ดูเถิด
ขาวนั้นมาถึงและจะสําเร็จ' องค
พระผู เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้
แหละ"

พระเจาทรงลับดาบ
ของพระองคใหคม

8พระวจนะของพระเยโฮวาหมา
ยังขาพเจาอีกวา
9"บุตรแหงมนุษยเอย จงพยา-
กรณและกลาววา พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้วา ดาบเลมหนึ่ง ดาบ
เลมหนึ่งซึ่งเขาลับใหคม และขัด
มันดวย
10 ลับใหคมเพ่ือจะเขนฆา ขัด
มันไวเพ่ือจะใหวาววับ เราจะรา
เริงหรือ ดาบนั้นไดประมาท
ไม เรี ยวแห งบุ ตรชายของเรา
เหมือนตนไมทุกอยาง
11 เพราะฉะนั้น จึงมอบดาบให
ขัดมัน เพ่ือจะถือไวได ดาบนั้น
คมแลวและขัดมัน เพ่ือจะมอบ

ไวในมือของผูฆา
12 บุตรแหงมนุษยเอย จงรอง
ไหและคร่ําครวญเถิด เพราะ
เปนเรื่องตอสู กับประชาชนของ
เรา และตอสูกับบรรดาเจานาย
ของอิสราเอล ความหวาดผวา
เพราะเหตุดาบนั้ นจะอยู เหนือ
ประชาชนของเรา เพราะฉะนั้น
จงตีที่โคนขาของเจาเถิด
13 เพราะมีการทดลอง และ
อะไรเล าถ าดาบได ดู หมิ่ นไม
เรียวนั้น ก็จะไมมีอีก องคพระ
ผูเปนเจาพระเจาตรัสดังนี้
14 บุตรแหงมนุษยเอย เพราะ
ฉะนั้นจงพยากรณเถิด จงตบมือ
และปลอยใหดาบลงมาสองครั้ ง
เออ สามครั้ง คือดาบสําหรับคน
เหลานั้ นที่ จะถูกฆา เปนดาบ
ของพวกผูย่ิงใหญที่ถูกฆา ซึ่งได
เขาไปในหองสวนตัว
15 เพ่ื อว าใจของเขาจะละลาย
และเพ่ือซากปรักหักพังของเขา
จะทวีคูณข้ึนอีก เราไดจอดาบ
นั้นไปที่ประตูเมืองทั้งหลายของ
เขาแลว เออ ทําเสียเหมือน
อยางกับฟาแลบ เขาขัดมันเพ่ือ
จะเขนฆา
16 รวมกันเขามา ไปทางขวา
เรียงแถว แลวไปทางซาย ไมวา
หนาของเจามุงไปทางไหน
17 เราจะตบมือของเราดวยและ
เราจะระบายความโกรธของเรา

เอเสเคียล 21

(6) อสค 21:12 (7) 2 พกษ 21:12; อสย 7:2 (9) พบญ 32:41-42; โยบ 20:25
(10) ยรม 46:4 (11) อสค 21:19 (12) ยรม 25:34; ยอล 1:13 (13) โยบ 9:23
(14) กดว 24:10 (15) ยรม 17:27; อสค 21:7 (16) ปฐก 13:9 (17) กดว 24:10
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หนา 1686
จนหมด เราคือพระเยโฮวาหได
ลั่นวาจาแลว"
จะไมมีกษัตริยในอิสราเอล
จนวาพระผูชวยใหรอด

เสด็จมา
18 พระวจนะของพระเยโฮวาห
มายังขาพเจาอีกวา
19 "บุตรแหงมนุษยเอย จง
ขีดทางไว สองทางให ดาบแห ง
กษัตริยบาบิโลนเขามา ทั้งสอง
ทางใหออกมาจากแผนดินเดียว
กัน และจงทําปายบอกทาง จง
ทําไวที่หัวถนนที่เขาไปหากรุง
20 ทําทางหนึ่งใหดาบมายังรับ-
บาหแหงคนอัมโมน และมายัง
ยูดาหในเยรูซาเล็มเมืองที่มีกํา-
แพง
21 เพราะวากษัตริยบาบิโลนยืน
อยูที่ ทางแพรง อยูที่ หัวถนน
สองถนน กําหนดหาคําทํานาย
ทานเขยาลูกธนู และปรึกษา
เทราฟม ทานมองดูที่ตับ
22 ในมือขางขวา ทานมีสลาก
เยรูซาเล็มเพ่ือตั้ งเครื่ องทะลวง
เพ่ือจะใหอาปากในการฆา เพ่ือ
สงเสียงตะโกน เพ่ือวางเครื่ อง
ทะลวงกําแพงเขาที่ ประตูเมือง
เพ่ื อกอเชิงเทินและกอกําแพง
ลอม
23 และจะเปนเหมือนคําทํานาย
เท็จสําหรับคนเหลานั้ นในสาย
ตาของเขา คือคนเหลานั้นที่ให

สัตยปฏิญาณแลว แตทานจะ
ระลึกถึงความชั่วชา เพ่ือเขาทั้ง
หลายจะถูกจับเอาไป
24 เพราะฉะนั้น องคพระผู
เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า
เพราะวาเจาไดกระทําความชั่ ว
ชาของเจาใหเราระลึกได โดย
การละเมิดของเจาที่เผยออก จน
บาปของเจาปรากฏในการกระ-
ทําทั้งสิ้นของเจา เราไดระลึกถึง
เจา เจาจึงตองถูกจับเอาไปดวย
มือ
25 และเจา ผู ชั่ วที่ ลามกคือ
เจานายอิสราเอลเอย ผูที่ วัน
กําหนดมาถึงแลว คือเวลาแหง
การลงโทษความชั่ วช าครั้ งสุด
ทาย
26 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้วา จงปลดผาโพก และ
ถอดมงกุฎออกเสีย สิ่งตางๆจะ
ไมคงอยูอยางที่ เคยเปน ใหยก
ยองคนที่ต่ําข้ึน และใหกดคน
ที่สูงลง
27 เราจะกระทําให เป นที่ พั ง
ทลาย พังทลาย พังทลาย และ
จะไมมี เลยจนกวาผู มีสิทธิ์ อัน
ชอบธรรมจะมาถึง และเราจะ
ประทานใหแกทานผูนั้น
28 บุตรแหงมนุษยเอย และเจา
จงพยากรณและกลาววา องค
พระผู เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้
เกี่ ยวกับคนอัมโมน และเกี่ ยว

เอเสเคียล 21

(19) อสค 4:1-3 (20) พบญ 3:11 (21) สภษ 16:33 (22) อพย 32:17-18; ยชว 6:10
(23) 2 พกษ 24:20; ยรม 52:3 (24) ยรม 2:34; ฮชย 4:2 (25) 2 พศด 36:13
(26) 2 พกษ 25:6; ยรม 13:18 (27) ฮกก 2:21-22 (28) ยรม 49:1-5; อมส 1:13-15
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หนา 1687
กั บเรื่ องน าตําหนิ ของเขาทั้ ง
หลายวา ดาบเลมหนึ่ง ดาบเลม
หนึ่งถูกชักออก เขาขัดมันเพ่ือ
การเขนฆา เขาใหมันดื่มโลหิต
เพราะมันวาววับ
29 ขณะเมื่อเขาเห็นนิมิตเท็จมา
บอกทาน ขณะเมื่อเขาใหคําทํา-
นายมุสาแกทาน เพ่ือจะวางทาน
ไวบนคอของผูชั่วที่ถูกฆา เวลา
กําหนดของเขามาถึงแลว คือ
เวลาแหงการลงโทษความชั่วชา
ครั้งสุดทาย
30 เราจะใหดาบกลับเขาฝกอีก
หรือ เราจะพิพากษาเจาใน
สถานที่ที่ เจาถูกสรางข้ึน ใน
แผนดินดั้งเดิมของเจา
31 เราจะเทความกริ้ วของเรา
เหนือเจา และเราจะพนเจาดวย
ไฟแหงความพิโรธของเรา และ
เราจะมอบเจาไว ในมือของคน
เขลา ผูมีฝมือในการทําลาย
32 เจาจะเปนฟนไวใสไฟ โลหิต
ของเจาจะอยูกลางแผนดิน จะ
ไมมีใครจดจําเจาไวอีก เพราะ
เราคือพระเยโฮวาหไดลั่ นวาจา
แลว"
บรรดาความบาปของอิสราเอล

22พระวจนะของพระเย-
โฮวาหมายังขาพเจาอีก

วา
2"บุตรแหงมนุษยเอย ตัวเจาจะ
พิพากษาหรือ เจาจะพิพากษา

เมืองที่ แปดเปอนดวยโลหิตนั้น
หรือ เจาจงสําแดงใหเมืองนั้น
เห็นสิ่งที่นาสะอิดสะเอียนทั้งสิ้น
ของเธอ
3 เจาจงกลาววา องคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสดังนี้ วา นี่
เปนเมืองที่ทําใหโลหิตตกอยูที่
กลางตนเองเพ่ือใหเวลากําหนด
ของตนมาถึง และเปนเมืองที่ทํา
รูปเคารพไวใหตัวมลทินไป
4 เจามีความชั่ วดวยโลหิตที่ เจา
กระทําใหตกนั้น และมลทิน
ไปดวยรูปเคารพที่ เจากระทําไว
และเจาไดนําใหเวลาของเจาเขา
มาใกล เวลากําหนดแหงปของ
เจามาถึงแลว เพราะฉะนั้นเราจึง
กระทําเจาใหเปนที่ประณามกัน
แกประชาชาติ และเปนที่ เยย
หยันแกประเทศทั้งหลาย
5 ผูที่อยูใกลและที่อยูไกลเจาจะ
เยยหยันเจา ผู เปนเมืองที่ เสีย
ชื่อและเต็มดวยความโกลาหล
6ดูเถิด เจานายแหงอิสราเอล
ทุกคนซึ่ งอยู ในเจาก็ โนมไปใน
ทางที่ทําใหโลหิตตกตามอํานาจ
ของเขา
7 บิดามารดาถูกเหยียดหยามอยู
ในเจา คนตางดาวที่อาศัยอยูก็
ถูกเบียดเบียนอยูทามกลางเจา
ลูกกําพราพอและหญิงมายก็ถูก
ขมเหงอยูในเจา
8 เจาไดดูหมิ่ นสิ่ งบริสุทธิ์ ของ

เอเสเคียล 21, 22

(29) อสค 12:24 (30) ยรม 47:6-7 (31) นฮม 1:6 (32) มลค 4:1; มธ 3:10, 12
(2) 2 พกษ 21:16 (3) ศฟย 3:3 (4) 2 พกษ 21:16; มธ 23:32-33 (5) ยรม 15:2-3
(6) นหม 9:34; อสย 1:23 (7) อพย 21:17; ลนต 20:9 (8) ลนต 19:30; อมส 8:4-6
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หนา 1688
เรา และลบหลู วันสะบาโตทั้ ง
หลายของเรา
9ในเจามีคนกลาวรายเพ่ือจะทํา
ใหโลหิตตก และมีคนในเจาที่
รับประทานบนภูเขา มีคนกระ-
ทําอุจาดลามกทามกลางเจา
10 ในเจ ามีชายบางคนได เห็น
ความเปลือยของบิดาเขา ใน
เจามีคนที่กระทําหยามเกียรติผู
หญิงที่ยังมีมลทินเพราะมีประจํา
เดือน
11 คนหนึ่ งกระทําการอั นน า
สะอิ ดสะเอี ยนกั บภรรยาของ
เพ่ือนบาน อีกคนหนึ่ งกระทํา
ใหลูกสะใภของตนเปนมลทิน
อยางชั่ วชาลามก และอีกคน
หนึ่ งในพวกเจ ากระทําหยาม
เกียรตินองสาวของเขาเอง คือ
ลูกสาวของบิดาของตน
12 ในเจ ามี คนรั บสิ นบนเพ่ื อ
กระทําใหโลหิตตก เจาเอา
ดอกเบ้ียและเอาเงินเพ่ิมและทํา
กําไรจากเพ่ือนบานของเจาโดย
การบีบบังคับ และเจาไดลืมเรา
เสีย องคพระผู เปนเจาพระเจา
ตรัสดังนี้แหละ
13 ดูเถิด เพราะฉะนั้นเราได
ฟาดมื อของเราลงบนผลกําไร
อธรรมที่เจาได และลงบนโลหิต
ที่อยูในหมูพวกเจาทั้งหลาย
14 ใจเจาจะทนไดหรือ และมือ
ของเจาจะแข็งแรงอยูหรือ ในวัน

ที่ เราจะเอาเรื่องกับเจา เรา
คือพระเยโฮวาหไดลั่นวาจาแลว
และเราจะกระทํา
15 เราจะใหเจากระจัดกระจาย
ไปในหมูประชาชาติ และกระ-
จายเข าไปตามประเทศต างๆ
และเราจะเผาเอาความโสโครก
ออกจากเจาเสีย
16 เจาจะไดมรดกของเจาเพราะ
ตัวเจาเองทามกลางสายตาของ
ประชาชาติ และเจาจะรูวาเราคือ
พระเยโฮวาห"

อิสราเอลเปนขี้โลหะ
(ความโสโครก) ในเตาหลอม
17 และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมายังขาพเจาวา
18 "บุตรแหงมนุษยเอย สําหรับ
เราวงศวานอิสราเอลกลายเปนข้ี
โลหะ เขาทั้งสิ้นเปนทองสัมฤทธิ์
ดีบุก เหล็ก และตะกั่ วในเตา
หลอม เขาเปนข้ีโลหะเงินไป
หมด
19 เพราะฉะนั้น องคพระผู
เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า
เพราะวาเจ าเปนข้ี โลหะไปเสีย
ทั้งสิ้นแลว เพราะฉะนั้น ดูเถิด
เราจะรวบรวมเจาไวท ามกลาง
เยรูซาเล็ม
20 อย างที่ คนเขารวบรวมเงิ น
ทองสัมฤทธิ์และเหล็ก และตะ-
กั่วและดีบุกไวในเตาหลอม เพ่ือ
เอาไฟเปาใหมันละลาย ดัง

เอเสเคียล 22

(9) อพย 20:16 (10) ปฐก 35:22 (11) อสค 18:11 (12) อพย 23:7-8; พบญ 16:19
(13) กดว 24:10 (14) โยบ 40:9 (15) ลนต 26:33; พบญ 4:27 (16) อสค 7:24
(18) สดด 119:119; อสย 1:22 (19) มคา 4:12; มธ 13:40 (20) ยรม 4:11-12
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นั้นเราจะรวบรวมเจาดวยความ
กร้ิวและดวยความพิโรธของเรา
และเราจะใสเจารวมไวใหเจาละ
ลาย
21 เราจะรวบรวมเจา และเอา
เพลิงแหงความพิโรธของเราพน
เจา และเจาจะละลายอยูทาม-
กลางนั้น
22 เงินละลายอยู ในเตาหลอม
ฉันใด เจาทั้งหลายจะละลายอยู
ทามกลางเพลิงฉันนั้น และเจา
จะทราบวา เราคือพระเยโฮวาห
ไดเทความกริ้ วของเราลงเหนือ
เจา"

บรรดาปุโรหิต เจานาย
ผูพยากรณและประชาชน

ไดกระทําบาปแลว
23 และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมายังขาพเจาวา
24 "บุตรแหงมนุษยเอย จงพูด
กับแผนดินนั้นวา เจาเปนแผน
ดินที่ไมไดรับการชําระ หรือฝน
มิไดชะในวันพิโรธ
25 มี การวางแผนร ายระหว าง
พวกผู พยากรณทามกลางแผน
ดินนั้น เปนเหมือนสิงโตคําราม
ฉีกเหย่ืออยู เขาทั้งหลายกินชีวิต
มนุษย เขาริบทรัพยสมบัติและ
สิ่ งประเสริฐไป เขาไดกระทํา
ให เกิดหญิงม ายมี ข้ึ นมากมาย
ทามกลางแผนดินนั้น
26 ปุ โรหิ ตของเขาได ละเมิ ด

ราชบัญญัติของเรา และไดลบ-
หลู สิ่ งบริสุทธิ์ของเรา เขามิได
แยกแยะความแตกตางระหวาง
สิ่งที่บริสุทธิ์และสิ่งสามัญ เขามิ
ไดแสดงให เห็นความแตกตาง
ระหวางของมลทินและของสะ-
อาด เขาไดซอนนัยนตาของเขา
ไวจากวันสะบาโตของเรา ดังนั้น
แหละเราจึงถูกลบหลูทามกลาง
เขาทั้งหลาย
27 เจานายในทามกลางแผนดิน
เปนเหมือนสุนัขปาที่ ฉีกเหย่ื อ
ทําใหโลหิตตก ทําลายชีวิตเพ่ือ
จะเอากําไรที่อสัตย
28 และผูพยากรณของแผนดิน
นั้นก็ฉาบดวยปูนขาว ใหเขาเห็น
นิมิตเท็จ และใหคําทํานายมุสา
แกเขา โดยกลาววา `องคพระ
ผู เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้' ใน
เมื่อพระเยโฮวาหมิไดตรัสเลย
29 ประชาชนแหงแผนดินกระ-
ทําการบีบคั้ นและกระทําโจร-
กรรม เออ เขาบีบบังคับคนยาก
จนและคนขัดสน และบีบคั้นคน
ตางดาวอยางอยุติธรรม
30 และเราก็แสวงหาสักคนหนึ่ง
ในพวกเขาซึ่ งจะสรางร้ั วตนไม
และยืนอยูในชองโหวตอหนาเรา
เพ่ือแผนดินนั้น เพ่ือเราจะมิได
ทําลายมันเสีย แตก็หาไมไดสัก
คนเดียว
31 ฉะนั้นเราจึงเทความกริ้วของ

เอเสเคียล 22

(21) อสค 15:6-7; นฮม 1:6 (22) ฮชย 5:10; วว 16:1 (24) 2 พศด 28:22; อสย 1:5
(25) 1 พกษ 22:11; ยรม 5:30-31 (26) 1 ซมอ 2:12-17 (27) ฮชย 7:1-7; มคา 3:2
(28) ยรม 8:10-11 (29) อสย 5:7 (30) อสย 59:16; ยรม 5:1 (31) อสค 22:21-22

 26_eze.pub 
 page 49

 Friday, December 09, 2005 13:20 



หนา 1690
เราลงเหนือเขา เราไดเผาผลาญ
เขาดวยเพลิงพิโรธของเรา เรา
ไดตอบสนองตามการประพฤติ
ของเขาเหนือศีรษะเขา องค
พระผู เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้
แหละ"

คําอุปมาเรื่อง
พี่สาวนองสาวสองคน

23พระวจนะของพระเย-
โฮวาหมายังขาพเจาอีก

วา
2"บุตรแหงมนุษยเอย มีผูหญิง
สองคน เปนบุตรสาวมารดา
เดียวกัน
3 เธอเลนชูในอียิปต เธอเลนชู
ตั้งแตสาวๆ ณ ที่นั้นถันของเธอ
ถูกเคลาคลึง และอกพรหมจารี
ของเธอก็ถูกจับตอง
4คนพ่ีชื่อโอโฮลาหและโอโฮลี-
บาหเปนชื่อนองสาว ทั้งสองมา
เปนของเรา ทั้งสองเกิดบุตรชาย
หญิง เร่ืองชื่อนั้น โอโฮลาหคือ
สะมาเรีย และโอโฮลีบาหคือ
เยรูซาเล็ม
5 โอโฮลาห เลนชู เมื่ อเธอเป น
ของเรา เธอลุมหลงพวกคนรัก
ของเธอ คืออัสซีเรียเพ่ือนบาน
ของเธอ
6ซึ่งแตงกายสีมวง และเปนเจา
เมืองและผูบังคับบัญชา ทุกคน
เปนชายหนุมที่พึงปรารถนา พล
มาข่ีมา

7 เธอเลนชู กับคนเหลานี้ ซึ่ ง
เปนบุคคลที่ คัดเลือกแลวของ
อัสซีเรียทุกคน และเธอก็กระทํา
ตัวให เปนมลทินดวยรูปเคารพ
ของทุกคนที่เธอลุมหลงนั้น
8 เธอมิได เลิกการเลนชู ซึ่ งเธอ
ไดนํามาจากอียิปต เพราะวา
เมื่อยังสาวอยูคนหนุมก็เขานอน
กับเธอ และจับตองอกพรหม-
จารีของเธอ และเทราคะของเขา
ใหแกเธอ
9 เพราะฉะนั้นเราจึงมอบเธอให
ตกอยู ในมือพวกคนรักของเธอ
คือในมือคนอัสซีเรียซึ่ งเธอลุม
หลงนั้น
10 ผู เหล านี้ เผยความเปลื อย
เปลาของเธอ เขาจับบุตรชาย
หญิงของเธอ และฆาเธอเสีย
ดวยดาบ เธอจึงเปนคําเยาะเยย
ทามกลางผูหญิงทั้ งหลาย ใน
เมื่อไดพิพากษาลงโทษเธอแลว
11 เมื่อโอโฮลีบาหนองสาวของ
เธอเห็นเชนนั้น เธอก็ทรามเสีย
ย่ิงกวาพ่ีสาวในเรื่องการลุมหลง
และในการเลนชูซึ่ งทรามเสียย่ิง
กวาพ่ีสาว
12 เธอลุ มหลงอั สซี เรี ยเพ่ื อน
บานของเธอ เจาเมืองและผูบัง
คับบัญชา ซึ่งแตงเกราะเต็ม พล
มาข่ีมา ทุกคนเปนชายหนุมที่
พึงปรารถนา
13 และเราเห็นว าเธอมีมลทิน

เอเสเคียล 22, 23

(2) อสค 16:44 (3) ลนต 17:7; พบญ 29:16 (4) 1 พกษ 12:20 (5) 1 พกษ 14:9
(6) อสค 23:12-15 (7) ปฐก 10:22 (8) อพย 32:4; 1 พกษ 12:28 (9) 2 พกษ 15:29
(10) ฮชย 2:3 (11) ยรม 3:8; อสค 16:47-51 (12) 2 พกษ 16:7 (13) ฮชย 12:1-2

 26_eze.pub 
 page 50

 Friday, December 09, 2005 13:20 



หนา 1691
เสียแลว เธอทั้ งสองก็เดินทาง
เดียวกัน
14 แตเธอยังเลนชู ย่ิ งข้ึน เมื่ อ
เธอเห็นรูปคนอยูบนผนัง เปน
รูปคนเคลเดียเขียนดวยสีแดง
เขม
15 มีเข็มขัดคาดเอว มีผาโพก
ศีรษะชายหอยอยู ทุกคนเปน
เหมือนนายทหาร เปนรูปชาว
บาบิโลน ซึ่งแผนดินเดิมของเขา
คือเคลเดีย
16 เมื่อเธอเห็นรูปนั้นก็ลุมหลง
เขาเสียแลว และสงผูสื่อสารไป
หาเขาที่เคลเดีย
17 ชาวบาบิ โลนก็มาหาเธอถึ ง
เตียงรัก และเขาก็กระทําให
เธอเปนมลทินดวยราคะของเขา
หลั งจากที่ เธอโสโครกกั บเขา
แลว จิตใจเธอก็เบ่ือหนาย
18 เมื่ อเธอไดทําการเลนชู เสีย
อยางเปดเผย และเธอสําแดง
ความเปลือยเปลาของเธอ จิตใจ
เราก็เบ่ือหนายเธอ อยางที่จิตใจ
เราเบ่ือหนายพ่ีสาวของเธอ
19 ถึงกระนั้นเธอยังทวีการเลน
ชูของเธอข้ึนอีก โดยหวนระลึก
ถึงเมื่ อครั้ งยังสาวอยู เมื่ อเธอ
เลนชูอยูในแผนดินอียิปต
20 เธอลุ มหลงชู ของเธอที่ นั่ น
ลําเนื้ อของเขาก็ เหมือนของลา
และของเขาก็เหมือนของมา
21 ดังนี้ แหละ เจาก็อาลัยใน

ราคะเมื่อเจายังสาวอยู เมื่อคน
อียิปตจับตองอกของเจา และ
เคลาคลึงหัวนมสาวของเจา"
22 เพราะฉะนั้น โอ โอโฮลีบาห
เอย  องคพระผูเปนเจาพระเจา
ตรัสดังนี้วา "ดูเถิด เราจะเราคน
รักที่ จิตใจเจาเบ่ือหนายแลวนั้น
ใหมาสูเจา และเราจะนําเขามาสู
เจาจากทุกดาน
23 มีคนบาบิโลน และคนเคล-
เดียทั้งสิ้น เปโขดและโชอา และ
โคอา ทั้งคนอัสซีเรียทั้งสิ้นดวย
เปนคนหนุมที่พึงปรารถนา เจา
เมือง ผูบังคับบัญชาทั้งสิ้น เปน
นายทหารและผูมีชื่ อเสียง ทุก
คนข่ีมา
24 เขาจะมาตอสู เจา มีรถรบ
เกวียนและลอเลื่อน และชนชาติ
ทั้ งหลายเปนอันมาก เขาจะตั้ ง
ตนตอสูเจาทุกดาน ดวยดั้งและ
โลและหมวกเหล็ก และเราจะ
มอบการพิพากษาต อหน าเขา
และเขาทั้ งหลายจะพิพากษาเจา
ตามหลักการพิพากษาของเขา
ทั้งหลาย
25 และเราจะมุ งความร อนรน
ของเราตอสูเจา และเขาจะกระ-
ทํากับเจาดวยความเกรี้ยวกราด
เขาจะตัดจมูกและตัดหูของเจา
ออกเสีย และผูที่รอดตายจะลม
ลงดวยดาบ เขาจะจับบุตรชาย
และบุตรสาวของเจา และคนที่

เอเสเคียล 23

(14) อสค 8:10 (15) 1 ซมอ 18:4 (16) ปฐก 3:6 (17) ปฐก 10:10; 2 ซมอ 13:15
(18) อสย 3:9; ยรม 8:12 (19) อสค 23:14 (20) อสค 16:20 (22) ฮบก 1:6-10
(23) 2 พกษ 20:14-17 (24) ยรม 47:3; นฮม 2:3-4 (25) อพย 34:14; พบญ 29:20
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รอดตายของเจ าจะถูกเผาด วย
ไฟ
26 เขาจะถอดเอาเสื้ อของเจ า
ออก และนําเอาเครื่องรูปพรรณ
งามๆของเจาไปเสีย
27 เราจะใหราคะและการเลนชู
ซึ่ งเจานํามาจากแผนดินอียิปต
สูญสิ้นลง เพ่ือเจาจะมิไดเงย
หนาข้ึนดูคนอียิปต และระลึก
ถึงเขาอีกตอไป
28 เพราะองคพระผูเปนเจาพระ
เจาตรัสดังนี้ วา ดูเถิด เรา
จะมอบเจาไวในมือของผูที่ เจา
เกลียดชัง ในมือของผู เหลานั้น
ที่จิตใจเจาเบ่ือหนาย
29 และเขาทั้ งหลายจะกระทํา
กับเจาดวยความเกลียดชัง และ
จะริบเอาบรรดาผลแหงการงาน
ของเจาไปเสีย และจะทิ้ งเจาไว
ใหเปลือยเปลาและลอนจอน จะ
ตองเปดเผยความเปลือยเปลา
ราคะและการเลนชูของเจา
30 เราจะกระทําสิ่ งเหล านี้ แก
เจา เพราะเจาเลนชูตามประชา
ชาติ และเพราะเจากระทําตัว
ของเจ าใหมั วหมองไปดวยรูป
เคารพของเขาทั้งหลาย
31 เจ าดําเนิ นตามทางแห งพ่ี
สาวของเจา เพราะฉะนั้นเราจะ
มอบถวยของเธอใสมือเจา
32 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้ วา เจาจะตองดื่มจาก

ถวยของพ่ีสาวเจา ซึ่ งลึกและ
ใหญ เจาจะเปนที่หัวเราะเยาะ
และถูกสบประมาท เพราะถวย
นั้นจุมาก
33 เจ าจะเต็มไปดวยความมึน
เมาและความเศร าโศกเสี ยใจ
ด วยถ วยแห งความน าสะพรึ ง
กลั วและการรกร างว างเปล า
ถวยแหงสะมาเรียพ่ีสาวของเจา
34 เจาจะดื่ มและดื่ มจนเกลี้ ยง
เจ าจะแทะเศษถ วยและฉีกอก
ของเจาเสีย เพราะเราไดลั่ น
วาจาแลว องคพระผูเปนเจาพระ
เจาตรัสดังนี้แหละ
35 เพราะฉะนั้น องคพระผู
เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า
เพราะเจาลืมเราและเหว่ียงเรา
ไปไวเบ้ืองหลังเจาเสีย เพราะ
ฉะนั้ นเจ าจงรั บโทษราคะและ
การเลนชูของเจาเถิด"
36พระเยโฮวาหตรัสกับขาพเจา
ย่ิ งกวานั้ นอีกวา "บุตรแหง
มนุษยเอย เจาจะพิพากษา
โอโฮลาหและโอโฮลี บาหหรือ
จงประกาศให เขาทราบถึ งการ
กระทําอันนาสะอิดสะเอียนของ
เขา
37 เพราะว าเธอไดกระทําการ
ลวงประเวณี และโลหิตอยูในมือ
ของเธอ เธอกระทําการลวง
ประเวณีกั บรู ปเคารพของเธอ
และเธอยังถวายบุตรชายซึ่ งเธอ

เอเสเคียล 23
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บั งเกิ ดให แก เรานั้ นให ลุ ยไฟ
เพ่ือเผาผลาญเขาเสีย
38 ย่ิงกวานั้นอีก เธอไดกระทํา
เชนนี้แกเรา คือเธอไดกระทําให
สถานบริสุทธิ์ของเราเปนมลทิน
ในวันเดียวกัน และลบหลู วัน
สะบาโตของเรา
39 คื อขณะเมื่ อเธอฆ าลู กของ
เธอเปนเครื่องบูชารูปเคารพ ใน
วั นนั้ นเธอก็ เข ามาในสถาน
บริสุทธิ์ของเราและกระทําสถาน
ที่นั้นใหเปนมลทิน ดูเถิด เธอ
กระทําสิ่งเหลานี้ในนิเวศของเรา
40 ย่ิงกวานั้นอีก เธอยังไดใหไป
หาผู ชายมาจากเมืองไกล คือ
เธอใชผูสื่อสารไปหา และดูเถิด
เขาก็มา เธอก็ชําระตัวของเธอ
เธอทาตาของเธอ และแตงกาย
ของเธอดวยเครื่องประดับ เพ่ือ
คนเหลานั้น
41 เธอนั่ งอยูบนตั่ งอันสูงศักดิ์
มีโตะวางอยูขางหนา ซึ่งเปนโตะ
ที่ เจาไดวางเครื่ องหอมและน้ํา
มันของเรา
42 เสียงของประชาชนที่ ปลอย
ตัวก็ดังอยู กับเธอพรอมกับคน
สามัญ เขานําคนเส-บามาจาก
ถิ่นทุรกันดารดวย และเขาเอา
กําไลมื อสวมที่ มื อของผู หญิ ง
และสวมมงกุฎงามๆบนศีรษะ
ของเธอทั้งสอง
43 เราจึงกลาวเรื่องเธอ ผูที่รวง

โรยโดยการลวงประเวณีวา เขา
ยังเลนชูกับเธอหรือ และเธอยัง
เลนชูกับเขาหรือ
44 เพราะชายเหลานั้นยังเขาหา
เธอ อยางเดียวกับผูชายเขาหา
หญิงที่ เปนโสเภณี ดังนั้ นเขาก็
เขาหาโอโฮลาหกับโอโฮลีบาห
ซึ่งเปนหญิงมีราคะ
45 แตคนชอบธรรมจะพิพากษา
เธอดวยคําพิพากษาอันควรตก
แกหญิงผูลวงประเวณี และดวย
คําพิพากษาอันควรตกแกหญิงผู
กระทําใหโลหิตตก เพราะเธอ
เปนหญิงลวงประเวณี และ
เพราะโลหิตอยูในมือของเธอ
46 เพราะองคพระผูเปนเจาพระ
เจาตรัสดังนี้วา จงนํากองทัพมา
สู กับเธอทั้ งสองนี้ และเราจะ
มอบเธอไวแกความครั่ นคราม
และการถูกริบ
47 และกองทัพจะเอาหินขวาง
เธอ และฆาเธอเสียดวยดาบ เขา
จะฆาบุตรชายหญิงของเธอ และ
เผาเรื อนทั้ งหลายของเธอเสีย
ดวยไฟ
48 ดังนี้แหละ เราจะใหราคะใน
แผนดินนั้นสูญสิ้นเสียที เพ่ือ
ผู หญิงทั้ งหลายจะได รับความ
ตักเตือนและไมประพฤติราคะ
อยางที่เจาไดกระทําแลวนั้น
49 สวนราคะของเจานั้ นเจาจะ
ตองรับโทษ และเจาจะตองรับ

เอเสเคียล 23

(38) อสค 7:20 (39) ยรม 7:8-11 (40) 2 พกษ 20:13-15 (41) สภษ 7:16-17
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โทษเรื่องการบูชารูปเคารพอยาง
บาปหนาของเจา และเจาจะ
ทราบว าเราคือองคพระผู เปน
เจาพระเจา"
คําอุปมาเรื่องหมอนํ้าท่ีตมอยู

24เมื่อวันที่สิบเดือนที่สิบ
ปที่เกา พระวจนะของ

พระเยโฮวาหมายังขาพเจาอีกวา
2"บุตรแหงมนุษยเอย จงเขียน
ชื่ อของวันนี้ ไว วันนี้ทีเดียว
กษัตริยบาบิโลนลอมเยรูซาเล็ม
ในวันนี้เอง
3และจงกลาวคําอุปมาแกวงศ
วานที่มักกบฏ และพูดกับเขาวา
องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้วา จงตั้งหมอไว ตั้งไวซิ เท
น้ําใสหมอดวย
4ใสชิ้ นเนื้ อเขาไป เอาชิ้ นเนื้ อ
ดีๆ คือเนื้ อโคนขาและเนื้อสัน
ขาหนา เลือกกระดูกดีมาใสให
เต็ม
5 จงเลื อกแกะที่ ดี ที่ สุ ดมาตั ว
หนึ่ง ใชกระดูกเหลานั้นเปนฟน
ไวใตนั้น จงตมใหดี เพ่ือเค่ียว
กระดูกที่อยูในนั้นดวย
6 เพราะฉะนั้น องคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสดังนี้วา วิบัติแก
กรุงที่ชุมโลหิต วิบัติแกหมอที่
ข้ึนสนิมขางในและซึ่ งสนิมมิได
หลุดออกมา จงเอาเนื้อออกทีละ
ชิ้นๆ อยาจับสลากเลย
7 เพราะวาโลหิตที่ เธอกระทําให

ตกนั้นยังอยูทามกลางเธอ เธอ
วางไวบนหิน เธอมิไดเทลงดิน
เพ่ือเอาฝุนกลบไว
8 เราไดวางโลหิตที่ เธอทําใหตก
นั้นไวบนกอนหิน เพ่ือมิใหปด
โลหิตนั้นไว เพ่ือเราความพิโรธ
และทําการแกแคน
9 เพราะฉะนั้น องคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสดังนี้วา วิบัติแก
กรุงที่ชุมโลหิต เราจะกระทําให
กองไฟนั้นใหญข้ึนดวย
10 จงสุมฟนเขาไปและกอไฟข้ึน
ตมเนื้ อใหดี แลวปรุงแตงให
อรอย และปลอยกระดูกใหไหม
11 และวางหมอเปลาไวบนถาน
เพ่ือใหทองสัมฤทธิ์นั้นรอนและ
ไหม ใหความโสโครกละลายเสีย
ในนั้น ใหสนิมของมันไหมไฟ
12 เธอกระทําตัวของเธอเหนื่อย
ดวยการมุสาตางๆ สนิมที่หนา
ของเธอก็ไมหลุดออกไปจากเธอ
สนิมนั้นจะตองอยูในไฟ
13 ราคะของเจาโสโครก เพราะ
วาเราไดชําระเจาแลว แตเจาไม
ชําระตัว เจาจะไมถูกชําระจาก
ความโสโครกของเจาอีกตอไป
จนกวาเราจะระบายความเกรี้ยว
กราดของเราออกเหนือเจ าจน
หมด
14 เราคื อพระเยโฮวาห ไดลั่ น
วาจาแลว จะเปนไปอยางนั้น เรา
จะกระทําเชนนั้น เราจะไมถอย

เอเสเคียล 23, 24
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กลับ เราจะไมสงวนไว และเรา
จะไมเปลี่ยนใจ เขาจะพิพากษา
เจ าตามวิธีการและการกระทํา
ของเจา องคพระผู เปนเจาพระ
เจาตรัสดังนี้แหละ"
ภรรยาของเอเสเคียลเสียชีวิต

15 พระวจนะของพระเยโฮวาห
มายังขาพเจาอีกวา
16 "บุตรแหงมนุษยเอย ดูเถิด
เราจะเอาสิ่ งที่ พอตาของเจาไป
เสียจากเจาดวยการประหารเสีย
แลว ถึงกระนั้นเจาก็อยาคร่ํา-
ครวญหรือรองไห หรือใหน้ําตา
ตก
17 จงอดกลั้น ไมคร่ําครวญเถิด
อยาไวทุกขใหคนที่ตาย จงโพก
ผาของเจา และสวมรองเทาของ
เจา อยาปดริมฝปากหรือรับ
ประทานอาหารของมนุษย"
18 ดังนั้ น ขาพเจาจึงพูดกับ
ประชาชนตอนเชา และภรรยา
ของขาพเจาก็สิ้ นชี วิตตอนเย็น
รุ งเชาข้ึนขาพเจาก็กระทําอยาง
ที่ขาพเจารับพระบัญชา
19 ประชาชนก็ถามข าพเจ าว า
"ทานจะไมบอกเราทั้งหลายหรือ
วา สิ่ งนี้ มีความหมายอะไรแก
เรา ซึ่งทานกระทําเชนนี้"
20 แลวขาพเจ าก็ พูดกับเขาวา
"พระวจนะของพระเยโฮวาหมา
ยังขาพเจาวา
21 จงกลาวแกวงศวานอิสราเอล

วา องคพระผู เปนเจาพระเจา
ตรัสดังนี้ วา ดูเถิด เราจะลบ
หลูสถานบริสุทธิ์ของเราอันเปน
ความล้ํา เลิ ศในอํานาจของเจ า
ความปรารถนาแห งตาของเจ า
และสิ่งที่จิตวิญญาณของเจาหวง
ใย บุตรชายหญิงของเจาซึ่ งเจา
ทิ้งไวเบ้ืองหลังจะลมลงดวยดาบ
22 และเจ าทั้ งหลายจะกระทํา
อยางที่ เรากระทํา เจาจะไมปด
ริมฝปาก หรือรับประทานอา-
หารของมนุษย
23 ผ าโพกจะอยู บนศีรษะของ
เจา และรองเทาจะอยูที่เทาของ
เจา เจาจะไมไวทุกขหรือรองไห
แตเจาจะทรุดลงเพราะความชั่ว
ชาของเจา และจะโอดครวญแก
กันและกัน
24 เอเสเคี ยลจะเป นเครื่ อง
หมายสําคัญแกเจาทั้งหลาย ดัง
นี้ เขาไดกระทําสิ่ งใด เจาจะ
กระทําอยางนั้นทุกอยาง เมื่ อ
เหตุการณเหลานี้มาถึง เจาจะได
ทราบวา เราคือองคพระผู เปน
เจาพระเจา
25 และเจา บุตรแหงมนุษยเอย
ในวันที่ เราเอาที่ กําบังเขมแข็ง
ของเขาทั้งหลายออกไป อันเปน
ความราเริงและเปนสงาราศีของ
เขา สิ่งที่พอตาของเขาทั้งหลาย
และสิ่งที่ใจของเขาปรารถนา ทั้ง
บุตรชายและบุตรสาวของเขา

เอเสเคียล 24

(16) สภษ 5:19; อสค 24:18 (17) สดด 37:7; อมส 8:3 (18) 1 คร 7:29-30
(19) อสค 12:9; มลค 3:7-8 (21) สดด 74:7; อสย 65:11 (22) โยบ 27:15
(23) ลนต 26:39; อสย 59:11 (24) อสย 8:18; ฮชย 1:2 (25) สดด 48:2; ยรม 7:4

 26_eze.pub 
 page 55

 Friday, December 09, 2005 13:20 



หนา 1696
26 ในวันนั้น ผูหนีภัยจะมาหา
เจา เพ่ือจะรายงานขาวใหเจาได
ยินเอง
27 ในวันนั้น ปากของเจาจะหาย
ใบตอหนาผูหนีภัย และเจาจะ
พูดและจะไม เปนใบอีกต อไป
ดั งนั้ นเจ าจะเป นหมายสําคัญ
สําหรับเขา และเขาทั้ งหลายจะ
ทราบวาเราคือพระเยโฮวาห"
การพิพากษาลงโทษคนอัมโมน

25พระวจนะของพระเย-
โฮวาหมายังขาพเจาอีก

วา
2"บุตรแหงมนุษยเอย มุ งหนา
ของเจาไปยังคนอัมโมน และจง
พยากรณกลาวโทษเขา
3จงกลาวแกคนอัมโมนวา จง
ฟ งพระวจนะขององค พระผู
เปนเจาพระเจา องคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสดังนี้ วา เพราะ
เจากลาววา `อาฮา' เหนือสถาน
บริสุทธิ์ ของเราเมื่ อที่ นั้ นถูกลบ
หลู และเหนือแผนดินอิสรา-
เอลเมื่ อแผ นดินนั้ นรกร างไป
และเหนื อวงศ วานยู ดาห เมื่ อ
ตองตกไปเปนเชลย
4 เพราะฉะนั้น ดูเถิด เราจะมอบ
เจาใหแกประชาชนทางทิศตะ-
วันออกใหเปนกรรมสิทธิ์ เขาจะ
ตั้ งปราสาททั้ งหลายทามกลาง
เจา และสรางที่อยูของเขาทาม-
กลางเจา   เขาทั้งหลายจะรับ

ประทานผลไมของเจา และจะ
ดื่มน้ํานมของเจา
5 เราจะกระทําให เมืองรับบาห
เปนทุ งหญาสําหรับอูฐ และ
ทําใหที่ของคนอัมโมนเปนคอก
สําหรับฝูงแพะแกะ แลวเจาจะ
ทราบวาเราคือพระเยโฮวาห
6 เพราะองคพระผู เปนเจาพระ
เจาตรัสดังนี้วา เพราะเจาไดตบ
มือและกระทืบเทาและปติดวย
ใจคิดรายตอแผนดินอิสราเอล
7 เพราะฉะนั้น ดูเถิด เราไดย่ืน
มือของเราออกตอสู เจา และจะ
มอบเจาไวแกประชาชนทั้งหลาย
ใหเปนของริบ และเราจะตัด
เจาออกเสียจากชนชาติทั้งหลาย
และเราจะกระทําใหเจาพินาศไป
จากประเทศตางๆ เราจะทําลาย
เจา แลวเจาจะทราบวาเราคือ
พระเยโฮวาห
การพิพากษาลงโทษคนโมอับ

8องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้ วา เพราะโมอับและเสอีร
กลาววา `ดูเถิด วงศวานยูดาหก็
เหมือนประชาชาติอื่นๆทั้งสิ้น'
9 เพราะฉะนั้น ดูเถิด เราจะเปด
ไหลเขาโมอับจนไมมีเมืองเหลือ
คื อเมื องของเขาจากด านนั้ น
สงาราศีของประเทศนั้น คือ
เมืองเบธเยชิโมท เมืองบาอัล-
เมโอนและเมืองคีริยาธาอิม
10 เราจะมอบเมืองเหลานั้ นให

เอเสเคียล 24, 25

(26) อสค 33:21-22 (27) อพย 6:11-12 (2) ปฐก 19:38 (3) สดด 70:2-3
(4) วนฉ 6:3; 1 พกษ 4:30 (5) 2 ซมอ 12:26; อสย 17:2 (6) โยบ 27:23; ยรม 48:27
(7) ศฟย 1:4 (8) กดว 24:17; สดด 83:4 (9) ยชว 13:20 (10) สดด 83:3; อสย 23:16
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แกประชาชนทางทิศตะวันออก
พร อมกั บคนอั มโมนให เป น
กรรมสิทธิ์ เพ่ือวาจะไมมีใครนึก
ถึ งคนอัมโมนอีกในท ามกลาง
ประชาชาติ
11 และเราจะพิพากษาลงโทษ
โมอับ แลวเขาทั้งหลายจะทราบ
วาเราคือพระเยโฮวาห

การพิพากษาลงโทษ
คนเอโดม

12 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้ วา เพราะวาเอโดมได
ประพฤติอย างแกแคนตอวงศ
วานของยูดาห และไดกระทํา
ความชั่ วนั กหนาในการที่ แก
แคนเขา
13 เพราะฉะนั้น องคพระผู
เปนเจาพระเจ าจึงตรัสดั งนี้ ว า
เราจะเหยี ยดมื อของเราออก
เหนือเอโดมดวย และจะตัดคน
และสัตวออกเสียจากเมืองนั้ น
และเราจะกระทําใหเมืองนั้นรก
รางตั้งแตเมืองเทมาน และชาว
เมืองเดดานก็จะลมลงดวยดาบ
14 และเราจะวางการแก แค น
ของเราลงเหนือเมืองเอโดมดวย
มือของอิสราเอลประชาชนของ
เรา และเขาจะกระทําตามความ
กร้ิ วและความพิ โรธของเราใน
เมืองเอโดม และเขาจะทราบถึง
การแกแคนของเรา องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้แหละ

การพิพากษาลงโทษ
คนฟลิสเตีย

15 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้วา เพราะวาคนฟลิส-
เตียไดกระทําอยางแกแคน และ
ทําการแก แค นด วยใจคิ ดร าย
หมายทําลาย เพราะเกลียดชัง
แตหนหลัง
16 เพราะฉะนั้นองคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสดังนี้ วา ดูเถิด
เราจะเหยี ยดมื อของเราออก
เหนือคนฟลิสเตีย และเราจะตัด
คนเคเรธีออก และทําลายคนที่
เหลืออยูตามฝงทะเลนั้นเสีย
17 เราจะกระทําการแก แค น
ใหญย่ิงเหนือเขาดวยการติเตียน
อยางรุนแรง แลวเขาจะทราบวา
เราคือพระเยโฮวาห เมื่อเราได
วางการแกแคนของเราไวเหนือ
เขา"

การพิพากษาลงโทษ
ท่ีจะมาสูเมืองไทระ

26อยูมาในวันตนเดือนป
ที่ สิบเอ็ด พระวจนะ

ของพระเยโฮวาหมายังขาพเจา
วา
2"บุตรแหงมนุษยเอย เพราะ
วาเมืองไทระไดพูดเกี่ยวพันกับ
เยรูซาเล็มวา `อาฮา ประตูเมือง
ของชนชาติทั้ งหลายหักเสียแลว
มันเปดกวางไวรับขา มันราง
เปลาแลว ขาจะบริบูรณข้ึน'

เอเสเคียล 25, 26

(11) อสค 25:17; ยด 1:15 (12) 2 พศด 28:17-18 (13) พคค 4:21-22; มลค 1:3-4
(14) ปฐก 27:29; อสย 11:14 (15) ยรม 25:20; ยอล 3:4 (16) 1 ซมอ 30:14
(17) สดด 9:16; อสค 25:11 (1) ยรม 39:2; อสค 1:2 (2) ยชว 19:29; สดด 83:7
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3 เพราะฉะนั้น องคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสวา ดูเถิด โอ
เมืองไทระเอย เราเปนปฏิปกษ
กับเจา และจะนําประชาชาติเปน
อันมากมาตอสู เจา ดังทะเล
กระทําใหคลื่นของมันข้ึนมา
4 เขาทั้ งหลายจะทําลายกําแพง
เมืองไทระ และพังทลายหอคอย
ของเมืองนั้นเสีย และเราจะขูด
ดินเสียจากเมืองนั้น กระทําให
อยูบนยอดของศิลา
5 เมืองนั้ นจะเปนที่ สําหรับตาก
อวนอยูกลางทะเล เพราะเราได
ลั่นวาจาแลว องคพระผูเปนเจา
พระเจาไดตรัส และเมืองนั้นจะ
เปนของปลนแหงบรรดาประ-
ชาชาติ
6และพวกธิดาของเมืองนี้ซึ่งอยู
บนแผนดิ นใหญ จะต องถูกฆ า
เสียดวยดาบ แลวเขาทั้งหลายจะ
ทราบวาเราคือพระเยโฮวาห
7 เพราะองคพระผู เปนเจาพระ
เจาตรัสดังนี้วา ดูเถิด เราจะนํา
เนบูคัดเนสซารกษัตริยบาบิโลน
ผู เปนจอมกษัตริยมายังเมื อง
ไทระจากทิศเหนือ พรอมทั้ ง
มาและรถรบกับพลมาและกอง
ทหารกับคนมากมาย
8 ท านจะฆ าธิ ดาของเจ าบน
แผนดินใหญเสียดวยดาบ ทาน
จะกอกําแพงลอมเจาไวและกอ
เชิงเทินทําดวยดั้งตอสูกับเจา

9ทานจะตั้ งเครื่ องทะลวงตอสู
กับกําแพงของเจา และทานจะ
เอาขวานของท านฟ นหอคอย
ของเจาลง
10 ม าของท านมากมายจนฝุ น
มาตลบคลุมเจาไว กําแพงเมือง
ของเจาจะสั่นสะเทือนดวยเสียง
พลม าและล อเลื่ อนและรถรบ
เมื่ อท านจะยกเข าประตู เมื อง
ของเจา  อยางกับคนเดินเขา
เมืองเมื่อเมืองนั้นแตกแลว
11 ทานจะยํ่าที่ถนนทั้ งปวงของ
เจาดวยกีบมา ทานจะฆาชนชาติ
ของเจาเสียดวยดาบ และเสาอัน
แข็งแรงของเจาจะลมลงถึงดิน
12 ทรัพยสมบัติของเจาเขาทั้ ง
หลายจะเอาเปนของริบ และสิน
คาของเจาเขาจะเอามาเปนของ
ปลน เขาจะพังกําแพงของเจาลง
และจะทําลายบานอันพึงใจของ
เจาเสีย หิน ไม และดินของเจา
นั้นเขาจะโยนทิ้งเสียกลางน้ํา
13 เสียงเพลงของเจานั้นเราก็จะ
ใหหยุด และเสียงพิณเขาคูของ
เจาจะไมไดยินอีก
14 เราจะกระทําใหอยู บนยอด
ของศิลา เจาจะเปนสถานที่สํา-
หรับตากอวน จะไมมีใครสราง
เจาข้ึนใหมเลย เพราะเราคือ
พระเยโฮวาห ได ลั่ นวาจาแล ว
องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้แหละ

เอเสเคียล 26

(3) อสค 5:8 (4) ยรม 5:10; อมส 1:10 (5) อสค 26:14 (6) ยรม 49:2; อสค 5:7
(7) ยรม 25:9; ดนล 2:37 (8) 2 ซมอ 20:15 (9) 2 พศด 26:15 (10) นฮม 2:3-4
(11) ยรม 51:27; ฮบก 1:8 (12) มธ 6:19-20 (13) อสย 14:11 (14) พบญ 13:16
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15 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้แกเมืองไทระวา เกาะ
ต างๆจะมิ ไดสั่ นสะเทือนด วย
เสียงที่ เจาลม เมื่ อผูบาดเจ็บ
รองครวญคราง เมื่อการเขนฆา
ไดเกิดอยูทามกลางเจาหรือ
16 แลวเจานายทั้ งสิ้นที่ทะเลจะ
กาวลงมาจากบัลลังกและเปลื้อง
เครื่องทรงออก และปลดเครื่อง
แตงตัวที่ปกออกเสีย และจะเอา
ความสั่นกลัวมาเปนเครื่ องทรง
จะประทับอยูบนพ้ืนดินและสั่น
อยูทุกขณะและหวาดกลัวเพราะ
เจา
17 ทานเหลานี้จะเปลงเสียงบท
คร่ําครวญเรื่องเจา และกลาวแก
เจาวา `ผูมีพลเมืองเปนชาว
กะลาสีเอย เจาถูกทําลาย
แลว เจาเปนเมืองที่มีชื่ อเสียง
เจาเปนเมืองแข็งกลาอยูที่ทะเล
ทั้งเจาและชาวเมืองของเจาวาถึง
คนที่นั่นแลวเจาใหเขากลัว
18 บัดนี้ เกาะทั้ งหลายก็จะสั่น
สะเทือนในวันที่ เจาลมลง เออ
บรรดาเกาะที่ อยู ในทะเลก็ จะ
กลัวเพราะเจาสิ้นไปเสีย'
19 เพราะองคพระผูเปนเจาพระ
เจาตรัสดังนี้วา เมื่อเราจะกระ-
ทําใหเจาเปนเมืองรกรางเหมือน
อยางเมืองที่ไมมีคนอาศัย เมื่อ
เราจะนําทะเลลึกมาทวมเจาและ
น้ํามากหลายจะคลุมเจาไว

20 แลวเราจะนําเจาลงไปพรอม
กับคนเหล านั้ นที่ ลงไปยังปาก
แดนคนตายไปอยู กั บคนสมั ย
เกา และจะปลอยใหเจาอยูที่
โลกบาดาล ในสถานที่ที่ โดด
เดี่ ยวอ า งว า งมาแต โบราณ
พรอมกับผู ที่ ลงไปยังปากแดน
คนตาย  เพ่ือวาจะไมมีใครอา-
ศัยอยูในเจา และเราจะตั้ งสงา
ราศีในแผนดินของคนเปน
21 เราจะกระทําใหเจาเปนที่นา
ครั่ นคราม จะไมมีเจาอีกแลว
ถึงใครจะมาหาเจา เขาจะมา
หาเจาไมพบอีกตอไปเปนนิตย
องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้แหละ"
บทคร่ําครวญเรื่องเมืองไทระ

27พระวจนะของพระเย-
โฮวาหมายังขาพเจาอีก

วา
2"เจาบุตรแหงมนุษยเอย จง
เปล งเสี ยงบทคร่ํ าครวญเรื่ อง
เมืองไทระ
3และจงกลาวแกเมืองไทระ โอ
ผูอยูที่ทางเขาสู ทะเลเอย เปน
พอคาแหงชนชาติทั้ งหลายที่อยู
ตามเกาะตางๆ องคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสดังนี้วา โอ เมือง
ไทระเอย เจาไดกลาววา `ขานี้มี
ความงดงามพรอมสรรพ'
4พรมแดนของเจ าอยู ที่ กลาง
ทะเล ผู กอสรางไดกระทําให

เอเสเคียล 26, 27

(15) อสค 26:18 (16) อสย 14:9-13 (17) ยรม 6:26; มคา 2:4 (18) อสค 26:15
(19) อสย 8:7-8; ดนล 9:26 (20) กดว 16:30; สดด 28:1 (21) สดด 37:36; วว 18:21
(2) ยรม 7:20; อมส 5:1 (3) สดด 50:2; อสค 27:4; วว 18:3 (4) อสค 26:5
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ความงดงามของเจาพรอมสรรพ
5กระดานเรือของเจาทั้ งสิ้นเขา
ทําดวยไมสนสามใบมาจากเสนีร
เขาเอาไมสนสีดารมาจากเลบา-
นอนทําเปนเสากระโดงใหเจา
6 เอาไมโอกแหงเมืองบาชานมา
ทําเปนกรรเชียงของเจา หมูคน
อาเชอรทําแทนฝงดวยงาชางซึ่ ง
มาจากเกาะคิทธิม
7สวนใบของเจานั้น ทําดวยผา
ปานปกเนื้ อละเอียดจากอี ยิปต
ส วนสิ่ งที่ คลุมไว เหนือเจ านั้ น
เปนสีฟาสีมวงมาจากเกาะตางๆ
แหงเมืองเอลีชาห
8 ชาวเมื องไซดอนและเมื อง
อารวัดเปนฝกรรเชียงของเจ า
โอ ไทระ นักปราชญของเจาอยู
ในเจา เขาเปนตนหนของเจา
9 ผูใหญของเมืองเกบาลและนัก
ปราชญของเมืองนี้ ก็อยู ในเจา
เป นช างไม ประจําเ รื อให เจ า
บรรดาเรื อทะเลทั้ งสิ้ นพร อม
กะลาสีก็อยู ในเจา เพ่ือแลก
เปลี่ยนสินคากับเจา
10 ชาวเปอรเซีย และลูด และ
พูต ก็อยู ในกองทัพของเจา
เขาทั้ งหลายเปนทหารของเจ า
เขาแขวนโลและหมวกเหล็กใน
เจา เขากระทําใหเจามีสงา
11 ชาวอารวัดพร อมกับทหาร
ของเจ าอยู บนกําแพงโดยรอบ
ชาวกามัดอยู ในหอคอยของเจา

เขาแขวนโล ไว ตามกําแพงของ
เจาโดยรอบ เขากระทําใหความ
งามของเจาพรอมสรรพ
12 ทารชิชไปมาค าขายกับเจ า
เพราะเจามีทรัพยากรมากมาย
หลายชนิด เขาเอาเงิน เหล็ก
ดีบุก และตะกั่ วมาแลกเปลี่ยน
กับสินคาของเจา
13 เมืองยาวาน ทูบัลและเมเชค
คาขายกับเจา เขาแลกเปลี่ ยน
คนและภาชนะทองสัมฤทธิ์ กับ
สินคาของเจา
14 วงศ วานโทการมาห เอาม า
มาศึกและลอมาแลกกับสินคา
ของเจา
15 ชาวเดดานทําการคาขายกับ
เจา เกาะตางๆเปนอันมากเปน
ตลาดประจําของเจา เขานํางา
ช างและไมมะเกลื อมาเป นค า
ของสินคา
16 เมืองซี เรียไปมาค าขายกับ
เจาเพราะเจามีสินคาอุดม เขา
เอามรกต ผาสีมวง ผาปก ปาน
เนื้อละเอียด หินประการังและ
โมรามาแลกกับสิ้นคาของเจา
17 ยูดาหและแผนดินอิสราเอล
ก็คาขายกับเจา เขาเอาขาวสาลี
เมืองมินนิทและเมืองปานาง น้ํา
ผ้ึง น้ํามัน พิมเสน มาแลกกับ
สินคาของเจา
18 ดามัสกัสไปมาคาขายกับเจา
เพราะเจามีสินคาอุดม เพราะ

เอเสเคียล 27
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หนา 1701
ทรัพยากรมากมายหลายชนิ ด
ของเจา มีเหลาองุ นเฮลโบน
และขนแกะขาว
19 ดานและยาวานมาแลกกับ
สินคาของเจา เขาเอาเหล็กหลอ
การบูร ตะไครมาแลกกับสินคา
ของเจา
20 เมืองเดดานคาขายกับเจาใน
เร่ืองเสื้อผาอันมีคาสําหรับเหลา
รถรบ
21 เมืองอาระเบียและเจ านาย
ทั้ งหลายของเมืองเคดาร เปน
พอคาขาประจําในเรื่ องลูกแกะ
แกะผู แพะ เขาไปมาคาขายกับ
เจาในเรื่องเหลานี้
22 พอคาทั้งหลายของเมืองเช-
บาและเมืองราอามาหก็คาขาย
กับเจา เขาเอาเครื่ องเทศชนิด
ดีๆทั้ งสิ้ นและเพชรพลอยทุ ก
ชนิด และทองคํามาแลกสินคา
กับเจา
23 เมืองฮาราน คานเนหและ
เอเดน พอคาทั้งหลายของเมือง
เชบา อัสชูร และคิลมาดก็คา
ขายกับเจา
24 เมื องเหล านี้ ทําการค าขาย
กับเจาในตลาดของเจาในเรื่ อง
เครื่องแตงกายอยางดีวิเศษ เสื้อ
สีฟาและเสื้อปก และพรมทํา
ดวยดายสีตางๆมัดไวแนนดวย
ดายฟน
25 กําป นทั้ งหลายของเมื อง

ทารชิชบรรทุกสินคาของเจา ดัง
นั้น เจาจึงบริบูรณและรุงโรจน
อยางมากในทองทะเล
26 ฝ กรรเชี ยงของเจ านําเจ า
ออกไปที่ ในทะเลลึก ลมตะ-
วันออกทําใหเจาอับปางในทอง
ทะเล
27 ทรัพยสินของเจา ของขาย
ของเจา สินคาของเจา ลูกเรือ
ของเจา และตนหนของเจา ชาง
ไมประจําของเจา ผูคาสินคาของ
เจา นักรบทั้งสิ้นของเจาผูอยูใน
เจาพรอมกับพรรคพวกทั้ งสิ้ น
ของเจาที่อยูทามกลางเจา จะจม
ลงในทองทะเลในวันลมจมของ
เจา
28 แผนดินจะสั่นสะทานเมื่อได
ยินเสียงโวยวายของตนหนของ
เจา
29บรรดาผูที่ถือกรรเชียง พวก
ลู กเรื อและบรรดาต นหนแห ง
ทะเลจะลงมาจากเรือของเขา มา
ยืนอยูบนฝง
30 และจะพิลาปร่ําไหเพราะเจา
และจะรองไหหนักหนา เขาจะ
เหว่ียงฝุนข้ึนศีรษะของเขา และ
จะกลิ้งเกลือกอยูที่กองข้ีเถา
31 เขาจะโกนผมเพราะเจาและ
เอาผากระสอบคาดเอวไว เขาจะ
รองไห เพราะเจาดวยจิตใจอัน
ขมข่ืนกับไวทุกขหนัก
32 ในการพิลาปร่ําไหนั้น เขาจะ

เอเสเคียล 27

(19) วนฉ 18:29 (20) อสค 27:15 (21) 1 พกษ 10:15 (22) ปฐก 10:7; 1 พกษ 10:1
(23) ปฐก 11:31-32 (25) 1 พกษ 10:22 (26) อสค 26:19 (27) สภษ 11:4; วว 18:11
(28) อพย 15:14 (29) วว 18:17 (30) 1 ซมอ 4:12 (31) ลนต 21:5 (32) พคค 1:12

 26_eze.pub 
 page 61

 Friday, December 09, 2005 13:20 



หนา 1702
เปลงเสียงบทคร่ําครวญเพื่อเจา
และไดรองทุกขเพ่ือเจาวา `มี
เมืองใดหรือที่ถูกทําลายเหมือน
เมืองไทระ ในทามกลางทะเล
33 เมื่อสินคาของเจามาจากทะ-
เลก็กระทําใหชนชาติทั้ งหลาย
เปนอันมากพอใจ เจาไดกระทํา
ใหบรรดากษัตริยแหงโลกมั่งค่ัง
ด วยสมบัติ และสินค าอันอุดม
ของเจา
34 ในเมื่ อเจ าอับปางเสียด วย
ทะเลในหวงน้ําลึก สินคาของเจา
และพรรคพวกทั้ งหลายของเจา
จะไดจมลงพรอมกับเจา
35 พวกชาวเกาะตางๆทั้ งสิ้นจะ
ตกตะลึงเพราะเจา กษัตริยทั้ ง
หลายของพวกเขาจะเกรงกลัวย่ิง
นัก สีพระพักตรของพระองคก็ดู
วิตกกังวล
36 พอค าท ามกลางชนชาติทั้ ง
หลายจะเยยหยันเจา เจาจะเปน
สิ่ งที่ นาหวาดผวา และจะไม
ดํารงอยูอีกตอไปเปนนิตย'"

การติเตียนเจาเมืองไทระ

28พระวจนะของพระเย-
โฮวาหมายังขาพเจาอีก

วา
2"บุตรแหงมนุษยเอย จงกลาว
แกเจาเมืองไทระวา องคพระ
ผู เปนเจ าพระเจ าตรัสดั งนี้ ว า
เพราะใจของเจาผยองข้ึน และ
เจาไดกลาววา `ขาเปนพระเจา

ขานั่ งอยู ในที่นั่ งแหงพระเจาใน
ทองทะเล' แตเจาเปนเพียง
มนุษย มิใชพระเจา แมเจาจะ
ยึดถือใจของเจาวา เปนใจของ
พระเจา
3ดูเถิด เจาฉลาดกวาดาเนียล
จริง ไมมีความลับอันใดที่ซอน
ใหพนเจาได
4 เจาหาทรัพยสมบัติมาสําหรับ
ตนโดยสติปญญาและความเขา
ใจของเจา และไดรวบรวมทอง
คําและเงินมาไวในคลังของเจา
5ดวยสติปญญาย่ิ งใหญในการ
คาของเจา เจาไดทวีทรัพยสม-
บัติของเจาข้ึน และจิตใจของเจา
ก็ผยองข้ึนในทรัพยสมบัติของ
เจา
6 เพราะฉะนั้น องคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสดังนี้ วา เพราะ
เจ ายึดถือใจของเจ าว าเปนใจ
ของพระเจา
7 เพราะฉะนั้น ดูเถิด เราจะนํา
คนตางดาวมาสูเจา เปนชนชาติ
ที่ ทารุณในบรรดาประชาชาติ
เขาทั้งหลายจะชักดาบออกตอสู
กับความงามแหงสติปญญาของ
เจา และเขาจะกระทําใหความ
ฉลาดปราดเปรื่ องของเจ าเปน
มลทิน
8 เขาทั้ งหลายจะดันเจาลงไปที่
ในปากแดนคนตาย และเจาจะ
ตายอยางคนที่ถูกฆาในทองทะ-
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หนา 1703
เล
9 เจายังจะกลาวอีกหรือวา `ขา
เปนพระเจา' ตอหนาคนที่ฆา
เจา ถึงเจาเปนเพียงมนุษย มิใช
พระเจา อยู ในมือของคนที่ฆา
เจา
10 เจาจะตายอยางคนที่มิไดเขา
สุหนัตตาย โดยมือของคนตาง
ดาว เพราะเราไดลั่ นวาจาแลว
องคพระผู เป นเจ าพระเจ าได
ตรัส"
11 พระวจนะของพระเยโฮวาห
มายังขาพเจาวา
12 "บุตรแหงมนุษยเอย จง
เปล งเสี ยงบทคร่ํ าครวญเพื่ อ
กษัตริยเมืองไทระ และจงกลาว
แกทานวา องคพระผู เปนเจา
พระเจาตรัสดังนี้วา เจาเปนตรา
แหงความสมบูรณแบบ เต็มดวย
สติปญญา และมีความงามอยาง
พรอมสรรพ
13 เจาเคยอยูในเอเดน พระ
อุทยานของพระเจา เพชรพลอย
ทุกอยางเปนเสื้ อของเจา คือ
ทับทิม บุษราคัม เพชร พลอย
เขียว พลอยสีน้ําขาว และหยก
ไพทูรย มรกต พลอยสีแดงเขม
และทองคํา ความเชี่ยวชาญแหง
รํามะนาและป ของเจ าได จั ด
เตรียมไวในวันที่สรางเจาข้ึนมา
14 เจาเปนเครูบผู พิทักษที่ ได
เจิมตั้งไว  เราไดตั้งเจาไว เจา

เคยอยูบนภูเขาบริสุทธิ์แหงพระ
เจา และเจาเคยเดินอยูทาม-
กลางศิลาเพลิง
15 เจาก็ปราศจากตําหนิ ในวิธี
การทั้ งหลายของเจา ตั้ งแต
วันที่ เจาไดถูกสรางข้ึนมาจนพบ
ความชั่วชาในตัวเจา
16 ในความอุดมสมบู รณ แห ง
การคาของเจานั้น เจาก็เต็มดวย
การทารุณ เจากระทําบาป ดัง
นั้น โอ เครูบผูพิทักษเอย เราจะ
ขับเจาออกไปจากภูเขาแหงพระ
เจาดุจสิ่งมลทิน และเราจะกําจัด
เจาเสียจากทามกลางศิลาเพลิง
17 จิตใจของเจาผยองข้ึนเพราะ
ความงามของเจา เจากระทําให
สติปญญาของเจาเสื่อมทรามลง
เพราะเห็นแกความงามของเจา
เราจะเหว่ียงเจาลงที่ดิน เราจะตี
แผเจาตอหนากษัตริยทั้ งหลาย
เพ่ื อตาของท านทั้ งหลายเหล า
นั้นจะเพลินอยูที่เจา
18 เจากระทําใหสถานบริสุทธิ์
ของเจาเปนมลทิน โดยความชั่ว
ชาเปนอันมากของเจา ในการคา
อันชั่ วชาของเจา เหตุฉะนั้นเรา
จะนําไฟออกมาจากท ามกลาง
เจา ไฟจะเผาผลาญเจา เราจะ
กระทําใหเจาเปนเถาถานไปบน
แผนดิ นโลกท ามกลางสายตา
ของคนทั้งปวงที่มองดูเจาอยู
19 บรรดาผูที่ รู จักเจาทามกลาง
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หนา 1704
ชนชาติทั้งหลาย เขาจะตกตะลึง
เพราะเจา เจาจะสิ้นสูญลงอยาง
นาครั่นคราม และจะไมดํารงอยู
อีกตอไปเปนนิตย"

การพิพากษาลงโทษ
เมืองไซดอน

20 พระวจนะของพระเยโฮวาห
มายังขาพเจาอีกวา
21 "บุตรแหงมนุษยเอย จงมุ ง
หนาตอสูไซดอน และพยากรณ
กลาวโทษเมืองนั้น
22 และกลาววา องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้ วา ดู
เถิด โอ ไซดอนเอย เราเปน
ปฏิปกษกับเจา เราจะสําแดงสงา
ราศีของเราทามกลางเจา และ
เขาทั้ งหลายจะทราบวา เราคือ
พระเยโฮวาห เมื่อเราทําการ
พิพากษาลงโทษในเมืองนั้นและ
สําแดงความบริสุทธิ์ ของเราใน
เมืองนั้น
23 เพราะเราจะส งโรคระบาด
เขามาในเมืองนั้น และสงโลหิต
เขามาในถนนของเมืองนั้น คน
ที่ถูกบาดเจ็บจะลมลงทามกลาง
เมืองนั้น ลมลงดวยดาบที่ อยู
รอบเมืองนั้นทุกดาน แลวเขา
ทั้ งหลายจะทราบวาเราคือพระ
เยโฮวาห
24 และส วนวงศ วานอิ สราเอล
นั้น จะไมมีหนามยอยที่ทิ่ ม
แทงหรือมีหนามใหญมายอกอีก

ท ามกลางคนทั้ งปวงซึ่ งได เคย
กระทําแก เขาดวยความดูหมิ่ น
แล วเขาจะทราบว าเราคือองค
พระผูเปนเจาพระเจา

พระเจาจะทรงรวบรวม
วงศวานอิสราเอล

25 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้ วา เมื่อเราจะรวบรวม
วงศวานอิสราเอลจากชนชาติทั้ง
หลาย ซึ่ งเขาไดกระจัดกระจาย
ไปอยูทามกลางนั้น และเมื่อเรา
จะสําแดงความบริสุทธิ์ ของเรา
ท ามกลางเขาท ามกลางสายตา
ของประชาชาติทั้งหลายแลว เขา
ทั้ งหลายจะไดอาศัยอยู ในแผน
ดินของเขาเอง ซึ่งเราไดมอบให
แกยาโคบผูรับใชของเรา
26 และเขาทั้ งหลายจะอาศัยอยู
ในที่นั้นอยางปลอดภัย เออ เขา
จะสรางบานเรือนและปลูกสวน
องุน เมื่อเรากระทําการพิพาก-
ษาลงโทษคนทั้ งหลายที่ อยูรอบ
เขา ผูไดกระทําตอเขาดวยความ
ดูหมิ่นนั้น เขาทั้งหลายจะอาศัย
อยูดวยความมั่นใจ แลวเขาทั้ ง
หลายจะทราบวา เราคือพระเย-
โฮวาหพระเจาของเขาทั้งหลาย"

ทรงสัญญาวา
จะพิพากษาลงโทษอียิปต

29เมื่ อวันที่ สิบสองเดือน
สิบในปที่ สิบ พระ

วจนะของพระเยโฮวาห มายั ง
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หนา 1705
ขาพเจาวา
2"บุตรแหงมนุษยเอย จงมุ ง
หนาของเจาตอสูฟาโรหกษัตริย
แหงอียิปต พยากรณกลาวโทษ
กษัตริยและอียิปตทั้งสิ้น
3 พูดไปเถิดและกลาววา องค
พระผู เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้
วา ดูเถิด เราเปนปฏิปกษกับเจา
ฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต ผูเปน
พญานาคมหึมา นอนอยูกลาง
แมน้ําทั้ งหลายของมัน ผูกลาว
วา `แมน้ําของขาก็เปนของขา
ขาสรางมันข้ึนเพ่ือตัวของขาเอง'
4 เราจะเอาเบ็ดเกี่ ยวขากรรไกร
ของเจา และจะกระทําใหปลา
ในแมน้ําทั้ งหลายของเจาติดกับ
เกล็ดของเจา และเราจะลากเจา
ข้ึ นมาจากกลางแมน้ําทั้ งหลาย
ของเจา และบรรดาปลาในแม
น้ําทั้ งหลายของเจาจะติดอยูกับ
เกล็ดของเจา
5 เราจะเหว่ี ยงเจาเขาไปในถิ่ น
ทุรกันดาร ทั้งตัวเจาและบรรดา
ปลาในแมน้ําทั้ งหลายของเจ า
เจาจะตกลงที่พ้ืนทุง จะไมมีใคร
รวบรวมและฝงเจาไว เราได
มอบเจ าไว ให เป นอาหารของ
สัตวปาดินและของนกในอากาศ
6แลวคนที่ อยู ในอี ยิปตทั้ งสิ้ น
จะทราบวา เราคือพระเยโฮวาห
เพราะเจาเปนไมเทาออของวงศ
วานอิสราเอล

7 เมื่อเขาเอามือจับเจา เจาก็หัก
และบาดบาของเขาทุกคน และ
เมื่ อเขาพิงเจา เจาก็โคนและ
กระทําใหบ้ั นเอวของเขาทุกคน
สั่นหมด
8ดังนั้ นองคพระผู เปนเจาพระ
เจาตรัสดังนี้วา ดูเถิด เราจะนํา
ดาบมาเหนือเจา และตัดมนุษย
และสัตวใหขาดจากเจาเสีย
9แผนดินอียิปตจะเปนที่รกราง
และถูกทิ้ งไวเสียเปลา แลวเขา
ทั้งหลายจะทราบวา เราคือพระ
เยโฮวาห เพราะเขาไดกลาววา
`แมน้ําเปนของขา และขาสราง
มันข้ึนมา'
10 เหตุฉะนั้น ดูเถิด เราจะตอสู
กั บเจ าและกับแมน้ํ าทั้ งหลาย
ของเจา เราจะกระทําใหแผนดิน
อียิปตถูกทิ้ งไวเสียเปลาและรก
รางอยางสิ้นเชิง ตั้ งแตหอคอย
แห งสิ เอเนไกลไปจนถึ งพรม
แดนเอธิโอเปย
11 จะไมมี เทามนุษยข ามแผน
ดินนั้น และจะไมมีตีนสัตวขาม
แผนดินนั้น จะไมมีใครอาศัยอยู
ถึงสี่สิบป
12 และเราจะกระทําใหแผนดิน
อี ยิปต เปนที่ รกร างท ามกลาง
ประเทศทั้ งหลายที่ รกร างนั้ น
และหัวเมืองของมันจะรกรางอยู
สี่ สิ บป ท ามกลางหั วเมื องทั้ ง
หลายที่ถูกทิ้งไวเสียเปลา เราจะ

เอเสเคียล 29

(2) อสค 6:2 (3) สดด 76:7; ยรม 44:30 (4) 2 พกษ 19:28 (5) สดด 110:5-6
(6) อพย 9:14; 2 พกษ 18:21 (7) ยรม 37:5; สดด 118:8 (8) ปฐก 6:7; อพย 12:12
(9) ยรม 43:10-13 (10) ฮบก 3:8 (11) 2 พศด 36:21 (12) ยรม 25:15-19
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หนา 1706
ใหคนอี ยิปตกระจัดกระจายไป
ทามกลางประชาชาติ และจะ
กระจายเขาไปตามประเทศ
ตางๆ
13 เพราะองคพระผูเปนเจาพระ
เจาตรัสดังนี้ วา เมื่ อสิ้ นสี่ สิบ
ปแลว เราจะรวบรวมคนอียิปต
จากท ามกลางชนชาติทั้ งหลาย
ซึ่ งเขากระจัดกระจายไปอยูดวย
นั้น
14 และเราจะใหอี ยิปตกลั บสู
สภาพเดิม และนําเขากลับมายัง
แผนดินปทโรส ซึ่งเปนแผนดิน
ดั้งเดิมของเขา และเขาทั้งหลาย
จะเปนราชอาณาจักรต่ําตอยที่
นั่น
15 จะเป นราชอาณาจั กรที่ ต่ํา
ต อยที่ สุ ดในบรรดาราชอาณา
จักรทั้ งหลาย และจะไมเคยยก
ตนข้ึนเหนือประชาชาติทั้งหลาย
อีกเลย เพราะเราจะทําใหเขา
เป นราชอาณาจั กรเล็ กจนไม
สามารถจะปกครองประชาชาติ
อื่นได
16 และจะไม เป นที่ วางใจของ
วงศวานอิสราเอลอีก อันทําให
สํานึกถึงความชั่วชาของเขาเมื่อ
หันไปพ่ึงพาอียิปตนี้ แลวเขาจะ
ทราบว าเราคือองคพระผู เปน
เจาพระเจา"
17 ตอมาเมื่อวันที่หนึ่ง เดือนที่
หนึ่ง ในปที่ ย่ีสิบเจ็ด พระวจนะ

ของพระเยโฮวาหมายังขาพเจา
วา
18 "บุตรแหงมนุษยเอย เนบู-
คัดเนสซาร กษัตริยแหงบาบิ-
โลน ไดใหกองทัพมาสู รบกับ
เมืองไทระอยางหนัก จนศีรษะ
ทุกศีรษะลาน และบาทุกบาก็
ถลอก ถึงกระนั้นทานเองหรือ
กองทัพของทานก็ไมไดอะไรไป
จากไทระอันเปนคาแรงซึ่ งทาน
ไดกระทําตอเมืองนั้น
19 เหตุฉะนั้น องคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสดังนี้ วา ดูเถิด
เราจะมอบแผนดินอียิปตไวกับ
เนบูคัดเนสซาร กษัตริยแหง
บาบิโลน และทานจะเอาคนเปน
อั นมากของเขาไปและริ บข าว
ของไป และปลนเอาไปเปนคา
จางกองทัพของทาน
20 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสวา เราไดมอบแผนดิน
อียิปตใหไวแกทาน เพ่ือเปนคา
แรงงานซึ่งเขาทั้งหลายไดกระทํา
เพ่ือเรา
21 ในวันนั้ นเราจะกระทําใหมี
เขางอกข้ึนมาที่ วงศวานอิสรา-
เอล และเราจะใหเจาอาปากพูด
ทามกลางเขาทั้ งหลาย แลวเขา
จะทราบวาเราคือพระเยโฮวาห"

พระเจาทรงลงโทษอียิปต

30พระวจนะของพระเย-
โฮวาหมายังขาพเจาอีก

เอเสเคียล 29, 30

(13) อสย 19:22; ยรม 46:26 (14) อสย 19:22; ยรม 46:26 (15) อสค 17:6
(16) อสย 20:5; พคค 4:17 (18) ยรม 25:9; อสค 26:7-12 (19) อสค 29:8-10
(20) 2 พกษ 10:30; อสย 10:6-7 (21) 1 ซมอ 2:10; สดด 92:10; ลก 1:69; คส 4:3
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หนา 1707
วา
2"บุตรแหงมนุษยเอย จงพยา-
กรณและกลาววา องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้ วา จง
พิลาปร่ําไรเถิดวา `อนิจจาหนอ
วันนั้น'
3 เพราะวันนั้ นใกล เข ามาแล ว
วันแหงพระเยโฮวาหใกลเขามา
จะเปนวันมีเมฆ เปนเวลาที่กํา-
หนดของประชาชาติ
4 ดาบเล มหนึ่ งจะมา เหนื อ
อียิปต และความแสนระทมจะ
อยูในเอธิโอเปย เมื่อคนที่ถูกฆา
จะลมในอียิปต และพวกเขาจะ
เอาคนเปนอันมากของประเทศ
นั้นไปเสีย และรากฐานของ
เมืองนั้นก็จะถูกทลายลง
5 เอธิโอเปย และพูต และลูด
และคนที่ ปะปนกันทั้ งปวงและ
ลิเบีย และประชาชนแหงแผน
ดินนั้นที่อยูในสันนิบาตจะลมลง
พรอมกับเขาดวยดาบ
6พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา ผู
เหลานั้นที่สนับสนุนอียิปตจะลม
จม และอานุภาพอันผยองของ
มันจะลงมา และจากหอคอย
แหงสิเอเน เขาจะลมลงภายใน
ประเทศนั้นดวยดาบ องคพระ
ผูเปนเจาพระเจาตรัสดังนี้แหละ
7และมันจะรกรางอยูทามกลาง
ประเทศทั้ งหลายที่รกราง และ
หัวเมืองของมันจะอยูทามกลาง

หัวเมืองทั้ งหลายที่ถูกทิ้ งไวเสีย
เปลานั้น
8และเขาจะทราบวา เราคือพระ
เยโฮวาห เมื่ อเราวางเพลิงที่
อี ยิปต และผู ชวยทั้ งหมดของ
มันก็ทลายแลว
9และในวันนั้ นทูตจะลงเรือไป
จากเรา เพ่ือจะกระทําใหคน
เอธิโอเปยที่ เลินเลออยูนั้นครั่น
คราม ความแสนระทมจะมาถึง
เขาเหลานั้น เหมือนในวันกํา-
หนดของอียิปต เพราะ ดูเถิด
วันนั้นมาถึงจริงๆ
10 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้วา เราจะกระทําใหคน
เปนอันมากของอียิปตสิ้นสุดลง
ด วยมื อของเนบู คั ดเนสซาร
กษัตริยแหงบาบิโลน
11 ตัวทานพรอมกับชนชาติของ
ทานคือชนชาติที่ ทารุณที่ สุดใน
บรรดาประชาชาติ จะถูกนําเขา
มาเพ่ื อทําลายแผนดินนั้ นและ
เขาจะชั กดาบออกตอสู อี ยิปต
กระทําใหแผนดินเต็มไปดวยคน
ที่ถูกฆา
12 และเราจะกระทําใหแมน้ําทั้ง
หลายแหงไป เราจะขายแผนดิน
นั้นไวในมือของคนชั่ ว เราจะ
กระทําใหแผนดินและสารพัดที่
อยูบนแผนดินนั้นรางเปลาโดย
มือของคนตางดาว เราคือพระ
เยโฮวาหไดลั่นวาจาแลว

เอเสเคียล 30

(2) อสค 21:12 (3) สดด 37:13; อบด 1:15 (4) ยรม 50:35-37 (5) อสย 18:1
(6) โยบ 9:13; อสย 20:3-6 (7) ยรม 25:18-26; อสค 29:12 (8) พบญ 32:22
(9) ศฟย 2:12 (10) อสค 29:4-5 (11) พบญ 28:50; อสย 14:4-6 (12) นฮม 1:4
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หนา 1708
13 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้ วา เราจะทําลายรูป
เคารพ และจะกระทําใหปฏิ-
มากรที่ ในเมืองโนฟสิ้ นสุดลง
และจะไมมีจาวจากแผนดินอี-
ยิปตอีก ดังนั้นเราจะใสความยํา
เกรงไวในแผนดินอียิปต
14 เราจะกระทําใหปทโรสเปนที่
รกราง และจะวางเพลิงในโศอัน
และจะกระทําการพิพากษาเมือง
โน
15 เราจะเทความเดือดดาลของ
เราลงบนเมืองสีน ซึ่ งเปน
ขุมกําลังของอียิปต และจะตัด
เหลาฝูงชนออกเสียจากเมืองโน
16 และเราจะวางเพลิงในอียิปต
เมื องสี นจะอยู ในมหันตทุ กข
เมืองโนจะแตกและเมืองโนฟจะ
มีปรปกษในเวลากลางวัน
17 ชายฉกรรจของเมืองอาเวน
และเมืองพีเบเสทจะลมลงดวย
ดาบ และเมืองนั้นจะตกไปเปน
เชลย
18 ที่ เมืองทาปานเหสกลางวัน
จะมื ดเมื่ อเราทําลายแอกของ
อี ยิ ปต และอานุภาพอันผยอง
ของเมืองนั้นจะสิ้นสุดลง จะมี
เมฆมาคลุมเมืองนั้นไวและเหลา
ธิดาของเมืองนั้ นจะตกไปเปน
เชลย
19 เราจะกระทําการพิพากษาลง
โทษอียิปตดังนี้แหละ แลวเขาจะ

ทราบวาเราคือพระเยโฮวาห"
พระเจาทรงชวยบาบิโลน

และสูกับอียิปต
20 ตอมาเมื่อวันที่ เจ็ด เดือนที่
หนึ่ ง ในปที่สิบเอ็ด พระวจนะ
ของพระเยโฮวาหมายังขาพเจา
วา
21 "บุตรแหงมนุษยเอย เรา
ได กระทําให แขนของฟาโรห
กษัตริยแหงอียิปตหัก และดู
เถิด ไมมีผูใดพันแขนให ไมมีผู
ใดเอาผามาพันแขนเพ่ือจะรักษา
ใหหาย เพ่ือใหเขมแข็งที่จะถือ
ดาบไดอีก
22 เหตุฉะนั้น องคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสดังนี้ วา ดูเถิด
เรา เป นปฏิ ป กษ กั บฟาโรห
กษัตริยแหงอียิปต เราจะหัก
แขนของเขา ทั้ งแขนที่ ยังแข็ง
แรงและแขนที่หักแลวนั้น เราจะ
กระทําใหดาบหลุดจากมือของ
เขา
23 เราจะให คนอี ยิปต กระจั ด
กระจายไปอยู ทามกลางประชา
ชาติ และจะกระจายเขาไปตาม
ประเทศตางๆ
24 และเราจะเสริ มกําลั งแขน
ของกษัตริยแหงบาบิโลน และ
เอาดาบของเราใสมือให แตเรา
จะหักแขนของฟาโรห และเขา
จะคร่ําครวญตอหนาทานอยาง
คนถูกบาดเจ็บเจียนจะตาย

เอเสเคียล 30

(13) อพย 12:12 (14) อสค 29:14 (15) สดด 11:6; นฮม 1:6 (16) อสค 30:8-9
(17) ปฐก 41:45 (18) ยรม 2:16 (19) กดว 33:4; สดด 9:16 (20) อสค 1:2; 26:1
(21) สดด 10:15 (22) ยรม 46:25 (23) อสค 30:17-18 (24) นหม 6:9; สดด 18:32
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หนา 1709
25 เราจะเสริ มกําลั งแขนของ
กษัตริยแหงบาบิโลน แตแขน
ของฟาโรหจะตก แลวเขาทั้ ง
หลายจะทราบวาเราคือพระเย-
โฮวาห เมื่ อเราเอาดาบของเรา
ใสมือของกษัตริยแหงบาบิโลน
ทานจะย่ืนมันออกตอสูแผนดิน
อียิปต
26 และเราจะใหคนอียิปตกระ-
จัดกระจายไปอยูทามกลางประ-
ชาชาติ และกระจายเขาไปตาม
ประเทศตางๆ แลวเขาจะทราบ
วาเราคือพระเยโฮวาห"
คําพยากรณกลาวโทษฟาโรห

เปรียบเสมือน
 ปฏิปกษตอพระคริสต

31และอยูมา เมื่อวันที่หนึ่ง
เดือนที่ สาม ในปที่ สิบ

เอ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห
มายังขาพเจาวา
2"บุตรแหงมนุษยเอย จงกลาว
แกฟาโรห กษัตริ ย แห งอี ยิปต
และแกหมูนิกรของทานวา ใน
ความเปนใหญ เปนโตของทาน
นั้น ทานเหมือนผูใด
3ดูเถิด คนอัสซีเรียเปรียบได
กับไมสนสีดารในเลบานอน มี
กิ่ งงามและมี ใบรมและสู งมาก
ยอดอยู ที่ ทามกลางกิ่ งไมหนา
ทึบ
4สายน้ําทําใหมันใหญข้ึน น้ํา
ลึกทําใหมันงอกสูง พรอมกับมี

แมน้ําของสายน้ําลึกนั้นไหลรอบ
ที่ที่ ปลูกมันไว และกอใหเกิด
สายน้ําเล็กๆ จากแมน้ําลึกแยก
ออกไปทั่วตนไมทั้งสิ้นในทุงนั้น
5ดังนั้นมันจึงสูงเหนือตนไมใน
ปาทั้งหลาย  กิ่งไมก็แตกใหญ
และกานก็ยาว เพราะน้ํามาก
หลายเมื่อใหงอก
6นกในอากาศทั้ งสิ้นไดมาทํารัง
อยู ในกิ่ งของมัน สัตวปาทุ ง
ทั้ งสิ้ นตกลูกออกมาอยู ใตกาน
ประชาชาติ ใหญ โตทั้ งสิ้ นอา-
ศัยอยูใตรมของมัน
7มันก็งดงามดวยความใหญย่ิ ง
ของมัน ดวยความยาวแหงกาน
ของมัน เพราะรากของมันหย่ัง
ลึกลงไปยังน้ําอุดม
8ตนสนสีดารที่ อยู ในอุทยาน
ของพระเจ าก็ซอนมันไว ไมได
ตนสนสามใบก็ยังไมเปรียบปาน
กิ่ งใหญของมัน ตนเกาลัดก็ไม
เปรียบปานกิ่ งของมัน ไมมีไม
ตนใดในอุทยานของพระเจาที่มี
ความงามเหมือนมัน
9 เราไดกระทําใหมันงามดวยกิ่ง
กานมากมายของมัน ตนไมทั้ ง
สิ้นในสวนเอเดนก็อิจฉามัน คือ
ตนไมซึ่ งอยู ในอุทยานของพระ
เจา
10 เพราะฉะนั้น องคพระผู
เป นเจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ ว า
เพราะว ามั นสู งและชู ยอดของ

เอเสเคียล 30, 31

(25) อสค 30:19 (26) ดนล 11:42 (1) ยรม 52:5-6 (2) ยรม 1:5; วว 10:11
(3) นฮม 3:1; ศฟย 2:13 (4) สภษ 14:28 (5) สดด 37:35-36 (6) ดนล 4:12
(8) ปฐก 2:8; สดด 80:10 (9) อพย 9:16; ดนล 2:21 (10) มธ 23:12; ยก 4:6
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มันข้ึ นอยู ท ามกลางกิ่ งไมหนา
ทึบ และจิตใจของมันก็เยอหย่ิง
เพราะความสูงของมัน
11 เราจึงมอบมันไวในมือของผู
หนึ่ งที่ ทรงอานุภาพในบรรดา
ประชาชาติ ทานนั้นจะจัดการ
กับมันเปนแน เราไดไลมันออก
เพราะความชั่วรายของมัน
12 คนตางดาว คือชนชาติที่นา
กลัวในบรรดาประชาชาติ ได
โคนมันลงและทิ้งไว กิ่งของมัน
ตกลงบนภู เขาทั้ งหลายและใน
หุบเขาทั้ งสิ้น และกานของมัน
ก็หักอยูตามแมน้ําลําธารทั้ งสิ้น
ของแผนดินนั้น และบรรดาชน
ชาติทั้งหลายในแผนดินโลกก็ลง
ไปเสียจากรมเงาของมันและทิ้ ง
มันไว
13 นกในอากาศทั้ งสิ้ นจะอาศัย
อยูบนสิ่งปรักหักพังของมันและ
สัตวปาทุ งทั้ งปวงจะอยูบนกาน
ของมัน
14 ที่เปนเชนนี้ก็เพ่ือบรรดาตน
ไมที่อยู ริมน้ําจะไมงอกข้ึนสูงนัก
หรื อชู ยอด ข้ึ นท ามกลางกิ่ ง
ไมหนาทึบและเพ่ือไมใหบรรดา
ตนไมที่ดูดน้ําข้ึนสูงอยางนั้นได
เพราะวามันทั้ งหลายตองมอบ
ใหแกความตาย มอบใหแกโลก
บาดาล ทามกลางบุตรทั้งหลาย
ของมนุษย กั บผู ที่ ได ลงไปยั ง
ปากแดนคนตาย

15 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้วา ในวันที่มันลงไปยัง
แดนคนตาย เรากระทําใหบา-
ดาลคลุมตัวไวทุกขใหมัน และ
ยับย้ังแมน้ําของมันไว และน้ํา
เปนอันมากจะหยุดย้ัง เรา
คลุมเลบานอนไวใหกลุมอยูเพ่ือ
มัน และตนไมในทุ งนาทั้ ง
สิ้นจะสลบเพราะมัน
16 เรากระทําใหประชาชาติสั่ น
สะเทือนดวยเสียงที่มันลม เมื่อ
เราเหว่ียงมันลงไปที่นรกพรอม
กับบรรดาผูที่ ลงไปยังปากแดน
และต นไม ทั้ งสิ้ น ในเอเดน
ตนไมที่ คัดเลือกแลวและตนไม
ที่ดีที่สุดของเลบานอน  ตนไม
ทุกตนที่ดื่มน้ําจะไดรับความเลา
โลมที่ในโลกบาดาล
17ประชาชาติเหลานี้จะลงไปยัง
นรกกับเขาดวย ไปอยูกับบรรดา
ผูที่ ถูกฆาดวยดาบ เออ คือ
บรรดาผูที่ เปนเหมือนแขนของ
เขา ที่อยูใตรมของเขาทามกลาง
ประชาชาติ
18 ดังนี้ เจาเหมือนผูใดในเรื่อง
สง ารา ศี และความเป นใหญ
ทามกลางตนไมแหงเอเดน เจา
จะถูกนําลงมาพรอมกับตนไม
แหงเอเดนไปยังโลกบาดาล เจา
จะนอนอยูทามกลางผูที่มิไดเขา
สุหนัตพรอมกับผู ที่ ถูกฆาดวย
ดาบ นี่คือฟาโรหและบรรดาหมู

เอเสเคียล 31

(11) อสค 11:9; 1 ทธ 1:20 (12) ฮบก 1:6; วว 17:16 (13) อสค 29:5; วว 19:17-18
(14) พบญ 13:11; นหม 13:18 (15) นฮม 2:8-10; วว 18:9 (16) นฮม 2:3; ฮกก 2:7
(17) สดด 9:17; อสย 14:9; อสค 30:6-8 (18) 1 ซมอ 17:26; 2 ซมอ 1:20; มธ 13:19
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นิกรทั้งสิ้นของทาน องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้"
บทคร่ําครวญเรื่องฟาโรห

32ตอมา เมื่ อวันที่หนึ่ ง
เดือนที่สิบสอง ในปที่

สิบสอง พระวจนะของพระเย-
โฮวาหมายังขาพเจาวา
2"บุตรแหงมนุษยเอย จงเปลง
เสียงบทคร่ําครวญเรื่ องฟาโรห
กษัตริยแหงอียิปต และกลาวให
ทานฟงดังนี้ วา ทานเหมือน
สิงโตหนุมทามกลางประชาชาติ
แตทานเปนเหมือนปลาวาฬใน
ทะเลทั้งหลาย ทานเผนออกมา
ในแมน้ําทั้ งหลายของทาน เอา
เทาของทานกวนน้ําและกระทํา
แมน้ําของมันใหมลทินไป
3องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้ วา เราจะกางขายของเรา
คลุมทานโดยกองทัพชนชาติทั้ ง
หลายเปนอันมาก และเขาเหลา
นั้ นจะลากท านข้ึ นมาดวยอวน
ของเรา
4และเราจะเหว่ียงทานลงบนดิน
และเราจะฟดทานลงบนพ้ืนทุ ง
และจะกระทําให นกทั้ งสิ้ นใน
อากาศมาจับอยูบนทาน   และ
เราจะใหสัตวทั่ วทั้ งโลกไดอิ่ ม
หนําดวยตัวทาน
5 เราจะเอาเนื้อของทานเกลี่ยไว
บนภูเขา และถมหุบเขาดวยศพ
ของทาน

6 เราจะใหแผนดินถึ งแมภู เขา
ชุ มโชกดวยเลือดกําลังไหลของ
ทาน และหวยจะเต็มไปดวยทาน
7 เมื่อเราดับทาน เราจะคลุมฟา
สวรรคไว และกระทําใหดวงดาว
มืดไป เราจะเอาเมฆบังดวงอา-
ทิตย และดวงจันทรจะไมทอ
แสง
8แสงสุ กใสทั้ งสิ้ นแห งสวรรค
นั้นเราจะกระทําใหมืดอยู เหนือ
ทาน และวางความมืดไวเหนือ
แผนดินของทาน องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้แหละ
9 เมื่ อเราทําลายทานทามกลาง
ประชาชาติในประเทศซึ่งทานไม
รู จักนั้ น เราจะกระทําใหจิตใจ
ของชนชาติทั้งหลายเปนอันมาก
ลําบาก
10 เออ เมื่ อเราแกวงดาบของ
เราตอหนาเขาทั้ งหลาย เราจะ
กระทําใหชนชาติทั้ งหลายเปน
อันมากแลตะลึงที่ ทาน และ
กษัตริยของเขาทั้งหลายจะสะทก
สะทานเพราะทาน ในวันที่ทาน
ลมลงนั้น เขาทั้งหลายจะตัวสั่น
ทุกขณะจิตทั่วกันเพราะหวงชีวิต
ของตนเอง
11 เพราะองคพระผูเปนเจาพระ
เจาตรัสดังนี้วา ดาบของกษัตริย
แหงบาบิโลนจะมาเหนือทาน
12 เราจะทําใหหมูนิกรของทาน
ลมลงดวยดาบของผูมีกําลัง ทุก

เอเสเคียล 31, 32

(1) อสค 32:17 (2) ยรม 9:18; อสค 19:2-6 (3) ปญจ 9:12 (4) 1 ซมอ 17:44-46
(6) อพย 7:17; อสย 34:3 (7) โยบ 18:5-6; สภษ 13:9 (9) ยรม 25:15; วว 11:18
(10) พบญ 29:24; 1 พกษ 9:8 (11) อสค 28:7; ฮบก 1:6-7 (12) พบญ 28:49-50
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คนก็ล วนเปนที่ ทารุณที่ สุดใน
บรรดาประชาชาติ เขาจะนํา
ความทะเยอทะยานของอี ยิปต
ใหมาถึงที่ สิ้นสุด และหมูนิกร
ทั้งสิ้นของมันจะพินาศ
13 เราจะทําลายสัตว ของเมือง
นั้นทั้งสิ้น จากขางน้ํามากหลาย
และไมมีเทามนุษยคนใดกระทํา
ใหน้ํานั้นขุนอีก กีบสัตวก็จะไม
กระทําใหน้ํานั้นขุนอีกเชนกัน
14 แลวเราจะทําใหน้ํ าของเขา
ทั้ งหลายลึก และกระทําให
แม น้ํ าทั้ งหลายของเขาไหลไป
เหมือนน้ํามันไหล องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้แหละ
15 เมื่อเรากระทําใหแผนดินอี-
ยิปตรกราง และประเทศนั้นจะ
ขาดสิ่ งที่ เคยอุดมสมบูรณ เมื่อ
เราฟาดฟนคนทั้งปวงที่อาศัยอยู
ในประเทศนั้น แลวเขาทั้งหลาย
จะทราบวาเราคือพระเยโฮวาห
16 นี่เปนบทคร่ําครวญที่จะรอง
คร่ําครวญ เหลาธิดาแหงประ-
ชาชาติจะรองบทนั้น เขาจะรอง
เร่ืองอียิปตและหมูนิกรของอี-
ยิปต องคพระผูเปนเจาพระเจา
ตรัสดังนี้แหละ"

บทคร่ําครวญเรื่อง
หมูนิกรอียิปต

17 ตอมา เมื่อวันที่สิบหา เดือน
ที่ สิบสอง ในปที่ สิบสอง พระ
วจนะของพระเยโฮวาห มายั ง

ขาพเจาวา
18 "บุตรแหงมนุษยเอย จง
พิลาปร่ําไหเพ่ือคนเปนอันมาก
ของอียิปต และจงสงเขาลงไป
ทั้ งตั วเขาและเหล าธิ ดาแห ง
ประชาชาติที่ โออาไปยังโลกบา-
ดาล ไปยังบรรดาคนเหลานั้นที่
ไปยังปากแดนคนตายแลว
19 ในเรื่ องความงาม ทานงาม
ล้ํากวาผู ใดๆหรือ จงลงไป
ไปนอนกับผูที่ไมไดเขาสุหนัต
20 เขาทั้ งหลายจะลมลงกลาง
บรรดาผูที่ถูกฆาดวยดาบ มีดาบ
กําหนดไวแลว จงลากอียิปตไป
เสียพรอมกับหมูนิกรทั้งสิ้นของ
เขา
21 เหลาชายฉกรรจในบรรดาผู
ที่ แกลวกลาจะพูดเรื่ องของเขา
กับผู ชวยของเขาจากกลางนรก
วา `เขาไดลงมาแลว เขานอนอยู
คือคนที่ ไมไดเขาสุหนัต ที่ ถูก
ฆาดวยดาบ'
22 อัสซูรก็อยูที่นั่นรวมทั้ งคณะ
มีหลุมศพอยูรอบตัว ทุกคนถูก
ฆาและลมลงดวยดาบ
23 ที่ฝงศพของคนเหลานี้อยูที่
แดนมรณาสวนที่ไกลที่สุด และ
คณะของเธอก็อยู รอบหลุมฝ ง
ศพของเธอ ทุกคนถูกฆา ลมลง
ดวยดาบ เปนพวกที่ ใหเกิด
ความครั่นครามในแผนดินของ
คนเปน

เอเสเคียล 32

(13) อสค 29:8 (15) สดด 24:1 (16) 2 ซมอ 1:17; ยรม 9:17 (17) อสค 32:1
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24 เอลามก็อยูที่นั่น ทั้งหมูนิกร
ทั้ งสิ้นก็อยูรอบหลุมศพของเธอ
ทุกคนถูกฆาและลมลงดวยดาบ
ผู ลงไปสู โลกบาดาลโดยไม เขา
สุหนัต เปนพวกที่ ใหเกิดความ
ครั่ นคร ามในแผนดิ นของคน
เปน และเขาตองทนรับความอับ
อายขายหน ากั บผู ที่ ลงไปปาก
แดนคนตาย
25 เขาไดทําที่ใหเธอนอนในหมู
พวกผูที่ถูกฆาพรอมกับหมูนิกร
ทั้ งสิ้ นของเธอ มีหลุมศพอยู
รอบตัว เปนผูที่ไมไดเขาสุหนัต
ทุกคน ถูกฆาดวยดาบ เพราะ
วาเขาใหเกิดความครั่นครามใน
แผนดินของคนเปน และเขา
ตองทนรับความอับอายขายหนา
กับผูที่ลงไปยังปากแดนคนตาย
เขามีที่อยูในหมูพวกผูถูกฆา
26 เมเชคกับทูบัลก็อยูที่นั่น ทั้ง
หมูนิกรทั้งสิ้นของเธอ หลุมศพ
ของเธอทั้งสองอยูรอบเขา เปน
ผูที่ ไมเขาสุหนัตทุกคน ถูกฆา
ดวยดาบ เพราะเขาใหเกิดความ
ครั่ นคร ามในแผนดิ นของคน
เปน
27 เขาทั้งหลายจะไมไดนอนอยู
กับผูแกลวกลาในจําพวกที่ไมได
เขาสุหนัตที่ ไดลมลง ลงไปยัง
นรกพรอมกับยุทโธปกรณของ
เขา ผู ซึ่ งมีดาบวางไวใตศีรษะ
ของเขา และความชั่วชาก็อยูบน

กระดูกของเขา เพราะวาเขา
ใหผู แกลวกลาครั่ นครามอยู ใน
แผนดินของคนเปน
28 ดังนั้ นทานจะตองถูกหักใน
หมูพวกผูที่ไมไดเขาสุหนัต และ
นอนอยู กั บคนเหล านั้ นที่ ถู ก
ฆาดวยดาบ
29 เอโดมก็อยูที่นั่น คือบรรดา
กษัตริยและบรรดาเจ านายทั้ ง
หลายของเธอ แมวาเขาทั้งหลาย
มีอานุภาพ เขายังถูกนํามาวางไว
กับบรรดาคนเหลานั้ นที่ ถูกฆา
ดวยดาบ เขาจะนอนอยูกับผู ที่
ไมไดเขาสุหนัต กับบรรดาคน
ที่ไดลงไปยังปากแดนคนตาย
30 เจานายจากทิศเหนือก็อยูที่
นั่ นอยูกันหมด คนไซดอนทั้ ง
หมด ผูที่ ลงไปดวยความอาย
พรอมกับผูที่ถูกฆา เพราะเหตุ
ความครั่นครามทั้ งสิ้ นซึ่ งเขาได
กระทําข้ึนดวยกําลังของเขา เขา
นอนอยูที่นั่นไมเขาสุหนัตพรอม
กับผูที่ ถูกฆาดวยดาบ   และ
ทนรับความอับอายขายหนากับ
บรรดาผู ที่ ลงไปยังปากแดนคน
ตาย
31 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสวา เมื่ อฟาโรหเห็นพวก
เหลานั้ นแลว ทานก็จะเบาใจ
ในเรื่ องหมูนิกรทั้ งสิ้ นของทาน
ฟาโรหและหมู นิกรทั้ งสิ้ นของ
ทานถูกฆาดวยดาบ

เอเสเคียล 32
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32 เพราะเราได ให เกิ ดความ
ครั่ นคร ามในแผนดิ นของคน
เปน เพราะฉะนั้นเขาจะถูกวาง
ไว ท ามกลางผู ไม เข าสุ หนั ต
พรอมกับผูเหลานั้นที่ถูกฆาดวย
ดาบ ทั้ งฟาโรหและหมูนิกรทั้ ง
สิ้นของทาน องคพระผู เปนเจา
พระเจาตรัสดังนี้แหละ"
หนาท่ีของยามเฝาจิตวิญญาณ

คือจงตักเตือนคนชั่ว

33พระวจนะของพระเย-
โฮวาหมายังขาพเจาอีก

วา
2"บุตรแหงมนุษยเอย จงพูดกับ
ชนชาติของเจาและกลาวแกเขา
วา ถาเรานําดาบมาเหนือแผน
ดิน และถาประชาชนในแผนดิน
นั้ นตั้ งชายคนหนึ่ งจากพวกเขา
ใหเปนยาม
3และถ าเขาเห็นดาบมาเหนื อ
แผนดินจึงเปาแตรและตักเตือน
ประชาชน
4 เมื่ อคนหนึ่ งคนใดไดยินเสียง
แตร แตไมนําพาตอเสียงตัก
เตือน และดาบนั้นก็มาพาเอา
คนนั้นไปเสีย ใหโลหิตของคน
นั้นตกบนศีรษะของคนนั้นเอง
5 คือเขาไดยินเสียงแตร แตไม
นําพาตอเสียงตักเตือน ใหโลหิต
ของคนนั้ นตกอยู บนคนนั้นเอง
ถาเขาไดนําพาตอเสียงตักเตือน
แลวเขาจะไดชวยชีวิตของตนเอง

ใหรอดพน
6แตถาคนยามเห็นดาบมาแลว
และไมเปาแตร ประชาชนจึงไม
ไดรับเสียงตักเตือน และดาบก็
มาพาคนหนึ่ งคนใดไปเสีย คน
นั้นถูกนําไปดวยเรื่องความชั่วชา
ของเขา แตเราจะเรียกรองโลหิต
ของเขาจากมือของยาม
7ฉะนี้แหละ เจา โอ บุตรแหง
มนุษยเอย เราไดกระทําเจาให
เปนคนยามสําหรับวงศวานอิส-
ราเอล เจาไดยินถอยคําจากปาก
ของเราเมื่ อไร เจาจงใหคําตัก
เตือนของเราแกประชาชน
8ถาเรากลาวแกคนชั่ววา โอ คน
ชั่วเอย เจาจะตองตายแน แต
เจาก็มิ ไดกล าวคําตักเตือนให
คนชั่วกลับจากทางของเขา คน
ชั่วนั้นจะตองตายเพราะความชั่ว
ชาของเขา แตเราจะเรียกรอง
โลหิตของเขาจากมือของเจา
9แตถาเจาไดตักเตือนคนชั่วให
หันกลับจากทางของเขาแลว แต
เขาไมหันกลับจากทางของเขา
เขาจะตายเพราะความชั่วชาของ
เขา แตเจาไดชวยชีวิตของเจา
เองใหรอดพนแลว
10 เจา โอ บุตรแหงมนุษยเอย
เจาจงกลาวแกวงศวานอิสราเอล
พวกเจาเคยกลาวดังนี้ วา `การ
ละเมิดและความบาปทั้ งหลาย
ของเราอยูเหนือเรา เราก็คอยๆ

เอเสเคียล 32, 33
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วอดวายไปเพราะสิ่งเหลานี้ เรา
จะดํารงชีวิตอยูไดอยางไร'
11 จงกลาวตอบเขาวา องค
พระผูเปนเจาพระเจาตรัสวา เรา
มีชีวิตอยูแนฉันใด เราไมพอใจ
ในความตายของคนชั่ ว แตพอ
ใจในการที่ คนชั่ วหั นจากทาง
ของเขาและมีชีวิตอยู จงหันกลับ
จงหันกลับจากทางชั่ วของเจ า
โอ วงศวานอิสราเอลเอย ยอม
ตายทําไม
12 เจา บุตรแหงมนุษยเอย เจา
จงกล าวแก ชนชาติ ของเจ าว า
ความชอบธรรมของผูชอบธรรม
จะไมชวยเขาใหพนในวันที่ เขา
ละเมิด สวนความชั่วของคนชั่ว
นั้ นจะไมกระทําให เขาลมลงใน
วันที่ เขาหั นกลับจากความชั่ ว
ของเขา และคนชอบธรรม
จะไมดํารงชีวิตอยู ไดดวยความ
ชอบธรรมในวันที่เขากระทําบาป
13 แม เราจะได กล าวแก คน
ชอบธรรมวา เขาจะมีชีวิตอยูแน
ถ า เขายั งวางใจในความชอบ
ธรรมของเขา และกระทําความ
ชั่ วชา การกระทําทั้ งหลายที่
ชอบธรรมของเขายอมไมอยู ใน
ความทรงจําอีกเลย แตเขาจะ
ตองตายเพราะความชั่วชาซึ่งเขา
ไดกระทําไว
14 อีกประการหนึ่ง แมเราจะได
กลาวแกคนชั่ ววา `เจาจะตอง

ตายแน' ถาเขาหันกลับจากบาป
ของเขา มากระทําความยุติธรรม
และความชอบธรรม
15 ถาคนชั่ วได คืนของประกัน
ขโมยอะไรของเขามาก็ คืนเสีย
และดําเนิ นตามกฎเกณฑ แห ง
ชีวิต ไมกระทําความชั่ วชาเลย
เขาจะดํารงชีวิตอยูแน เขาไม
ตองตาย
16 บาปซึ่ งเขาไดกระทํามาแลว
จะไม จดจํานํามากล าวโทษเขา
เขาไดกระทําความยุติธรรมและ
ความชอบธรรม เขาจะดํารงชีวิต
แน
17 แตชนชาติของเจายังกลาววา
`วิธีการขององคพระผูเปนเจาไม
ยุติธรรม' ในเมื่อวิธีการของเขา
เองไมยุติธรรม
18 เมื่ อคนชอบธรรมหันกลับ
จากความชอบธรรมของเขาและ
กระทําความชั่วชา เขาจะตอง
ตายเพราะความชั่วชานั้น
19 แต ถ าคนชั่ วหั นกลั บจาก
ความชั่ วของเขา และกระทํา
ความยุติ ธรรมและความชอบ
ธรรม เขาจะดํารงชีวิตอยูไดโดย
เหตุนั้น
20 เจายังกลาววา `วิธีการของ
องคพระผู เปนเจาไม ยุติธรรม'
โอ วงศวานอิสราเอลเอย เราจะ
พิพากษาเจาตามการประพฤติ
ของเจาแตละคน"

เอเสเคียล 33

(11) อสค 5:11; ศฟย 2:9 (12) 1 พกษ 8:48-50 (13) ลก 18:9; รม 10:3; ฟป 3:9
(14) ยรม 18:7-8; ลก 13:3-5 (15) อพย 22:26-27; พบญ 24:6 (16) มคา 7:18-19
(17) โยบ 35:2 (18) 2 ปต 2:20-22; ฮบ 10:38 (19) อสค 33:14 (20) สภษ 19:3

 26_eze.pub 
 page 75

 Friday, December 09, 2005 13:20 



หนา 1716
21 และอยูมา เมื่อวันที่หา
เดือนที่สิบ ในปที่สิบสอง ซึ่งเรา
ไดถูกกวาดไปเปนเชลย ชายคน
หนึ่งหนีมาจากกรุงเยรูซาเล็มมา
หาขาพเจากลาววา "เมืองนั้น
แตกเสียแลว"
22 ในเวลาเย็นกอนที่ ผู ลี้ ภัยมา
พระหัตถของพระเยโฮวาหไดมา
อยูเหนือขาพเจา และพระองค
ทรงเป ดปากของข าพเจ าทั น
เวลาที่ ชายคนนั้ นมาถึงในตอน
เชา ดังนั้ นปากของขาพเจาจึง
เปดออก ขาพเจาก็ไมไดเปนใบ
ตอไป
23 พระวจนะของพระเยโฮวาห
มายังขาพเจาวา
24 "บุตรแหงมนุษยเอย ชาว
เมืองที่อาศัยอยูในที่รางเปลาใน
แผนดินอิสราเอลกลาวเรื่อยๆวา
`อับราฮัมเปนแตชายคนเดียว
และยังถือกรรมสิทธิ์ที่ดินนี้ แต
พวกเราหลายคนดวยกัน คง
ตองประทานแผนดินนั้นใหเปน
กรรมสิทธิ์แกเรา'
25 เพราะฉะนั้น จงกลาวแกเขา
ทั้ งหลายวา องคพระผู เปนเจา
พระเจาตรัสดังนี้วา เจารับประ-
ทานเนื้ อพรอมเลือด เจาเงย
หนาข้ึนนมัสการรูปเคารพของ
เจาและทําใหโลหิตตก แลวเจา
ยังจะเอากรรมสิทธิ์ ที่ ดินนี้ อี ก
หรือ

26 เจ ายืนอยู ด วยดาบของเจ า
เจากระทําการอันนาสะอิดสะ-
เอียน และเจาทุกคนไดกระทํา
ให ภรรยาของเพื่ อนบ านเป น
มลทิน แลวเจาจะเอากรรมสิทธิ์
ที่ดินนี้หรือ
27 จงกลาวเชนนี้แกเขาวา องค
พระผู เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้
วา   เรามีชีวิตอยูแนฉันใด บรร-
ดาคนที่อยู ในที่รางเปลาจะตอง
ลมลงดวยดาบ และคนที่ อยูที่
พ้ืนทุง เราจะมอบใหเปนอาหาร
แกสัตวปา และบรรดาคนเหลา
นั้ นที่ อยู ในที่กําบังเขมแข็งและ
อยูในถ้ําจะตายดวยโรคระบาด
28 และเราจะกระทําใหแผนดิน
นั้นรกรางที่ สุด และความหย่ิง
ผยองในอานุภาพของแผนดิน
นั้นจะสูญสิ้นไป ภูเขาแหงอิส-
ราเอลจะรกรางจนไมมีคนเดิน
ผาน
29 แลวเขาจะทราบวา เราคือ
พระเยโฮวาห เมื่อเราไดกระทํา
ใหแผนดินนั้นรกรางที่สุดเพราะ
เหตุ จากการอั นน าสะอิ ดสะ-
เอี ยนทั้ งสิ้ นของเขาซึ่ งเขาได
กระทํานั้น
30 เจา บุตรแหงมนุษยเอย
ชนชาติของเจาที่พูดเรื่องเจาขาง
กําแพงเมืองและตามประตูบาน
พูดตอกันและกันกับพ่ีนองของ
ตนวา `มาเถิด มาฟงเสียงพระ

เอเสเคียล 33
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วจนะซึ่ งออกมาจากพระเยโฮ-
วาห'

ประชาชนประพฤติ
อยางคนหนาซ่ือใจคด

31 และเขามาหาเจาอยางที่ชาว
ตลาดมา และเขามานั่งขางหนา
เจาอยางประชาชนของเรา เขา
ฟงคําพูดของเจา แตเขาไมยอม
กระทําตาม เพราะวาเขาแสดง
ความรั กมากด วยปากของเขา
แตจิตใจของเขามุงอยูตามความ
โลภของเขา
32 และ ดูเถิด เจาเปนเหมือน
คนรองเพลงรักแกเขา มีเสียง
ไพเราะและเลนดนตรีเกงเพราะ
เขาฟงคําพูดของเจา แตเขาไม
ยอมกระทําตาม
33 และเมื่อการเชนนี้เปนมา (ดู
เถิด ก็จะมา) เขาทั้ งหลายจะ
ทราบวามีผู พยากรณอยู ในหมู
พวกเขา"

คําตักเตือนสําหรับ
พวกผูพยากรณท่ีรักเงิน

34พระวจนะของพระเย-
โฮวาหมายังขาพเจาวา

2"บุตรแหงมนุษยเอย จงพยา-
กรณ กล าวโทษบรรดาผู เลี้ ยง
แกะแหงอิสราเอล จงพยากรณ
และกลาวแกเขาวา องคพระผู
เปนเจ าพระเจ าตรัสแกพวกผู
เลี้ยงแกะดังนี้วา วิบัติแกผูเลี้ยง
แกะแหงอิสราเอล ผูเลี้ยงตัวเอง

ผู เลี้ ยงแกะยอมเลี้ ยงแกะมิใช
หรือ
3 เจารับประทานไขมัน เจาคลุม
กายของเจาดวยขนแกะ เจาฆา
แกะตัวอวนๆ แตเจาหาไดเลี้ยง
แกะไม
4ตัวที่ ออนเพลียเจาก็ไมเสริม
กําลัง ตัวที่ เจ็บเจาก็ไมรักษา
ตัวที่กระดูกหักเจาก็มิไดพันผา
ตัวที่ ถูกขับไลออกไปเจาก็มิได
ไปตามกลับมา ตัวที่หายไปเจาก็
มิไดเสาะหา และเจาไดปกครอง
เขาดวยการบังคับและดวยการ
ขมข่ีเบียดเบียน
5ดังนั้นมันจึงกระจัดกระจายไป
หมด เพราะวาไมมีผู เลี้ ยงแกะ
และเมื่ อมันกระจัดกระจายไป
มันก็ตกเปนอาหารของสัตวปา
ทั้งปวงในทุง
6แกะของเราก็เที่ยวไปตามภูเขา
ทั้งหมด และตามเนินเขาสูงทุก
แหง เออ แกะของเราก็กระจาย
ไปทั่ วพ้ืนพิภพ ไมมีใครเที่ ยว
คน ไมมีใครเสาะหามัน
7 เพราะฉะนั้น ทานทั้ งหลายผู
เปนผูเลี้ยงแกะ จงฟงพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห
8องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
วา เรามีชีวิตอยูแนฉันใด เพราะ
แกะของเรากลายเปนเหย่ือ และ
แกะของเรากลายเปนอาหารของ
สัตวปาทุ งทั้ งสิ้น เพราะไมมีผู

เอเสเคียล 33, 34

(31) อสค 8:1; ลก 10:39 (32) มก 4:16-17; ยน 5:35 (33) 1 ซมอ 3:19-20
(2) ยรม 2:8; ยน 10:1-2 (3) อสย 56:11-12; ศคย 11:5 (4) ศคย 11:15; มธ 9:36
(5) 1 พกษ 22:17 (6) ฮบ 11:37-38 (7) สดด 82:1-7 (8) อสค 34:5-6; กจ 20:33
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หนา 1718
เลี้ยงแกะ และเพราะผูเลี้ยงแกะ
ของเราไม เที่ ยวคนหาแกะของ
เรา แตผู เลี้ ยงแกะนั้นเลี้ ยงตัว
เอง และไมไดเลี้ยงแกะของเรา
9 เพราะฉะนั้น โอ ทานทั้งหลาย
ผูเปนผูเลี้ยงแกะ จงฟงพระวจ-
นะของพระเยโฮวาห
10 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้วา ดูเถิด เราเปนปฏิ-
ปกษกับผู เลี้ ยงแกะ และเราจะ
เรียกรองเอาแกะของเราจากมือ
ของเขา และใหเขายับย้ังการ
เลี้ยงแกะของเขา ผูเลี้ยงแกะจะ
ไมไดเลี้ยงตัวเองอีกตอไป เรา
จะช วยแกะของเราให พ นจาก
ปากของเขา เพ่ือมิใหแกะเปน
อาหารของเขา
อาณาจักรของดาวิดจะตั้งขึ้น
เหนืออิสราเอลในอนาคต

11 เพราะองคพระผูเปนเจาพระ
เจาตรัสดังนี้วา ดูเถิด เราคือเรา
เองจะคนหาแกะของเรา และจะ
เที่ยวหามัน
12 ดั งผู เลี้ ยงแกะเที่ ยวหาฝู ง
แกะในวันที่เขาอยูทามกลางแกะ
ของเขาที่กระจัดกระจายไป เรา
จะเที่ ยวหาแกะของเราดั งนั้ น
และเราจะช วยเขาให พ นจาก
สถานที่ทั้งหลายซึ่งเขาไดกระจัด
กระจายไปอยูในวันมีเมฆและมี
ความมืดทึบ
13 เราจะนําเขาออกมาจากชน

ชาติทั้งหลาย และรวบรวมเขามา
จากประเทศตางๆ และจะนําเขา
มาไวในแผนดินของเขาเอง และ
เราจะเลี้ยงเขาบนภูเขาแหงอิส-
ราเอล ใกลหวยทั้งหลายและใน
ท องถิ่ นทุ กแห งที่ มี คนอาศั ย
ในประเทศนั้น
14 เราจะเลี้ ยงเขาในลานหญา
อยางดี และคอกของเขาจะอยู
บนบรรดาภูเขาสูงแหงอิสราเอล
ณ ที่นั่น เขาจะนอนลงในคอก
ที่ดี และเขาจะหากินอยูบนลาน
หญาอุดมบนภูเขาแหงอิสราเอล
15 ตัวเราเองจะเปนผู เลี้ ยงแกะ
ของเรา เราจะกระทําใหเขานอน
ลง องคพระผู เปนเจาพระเจา
ตรัสดังนี้แหละ
16 เราจะเที่ยวหาแกะที่หายและ
เราจะนําแกะที่ ถูกขับไลออกไป
กลับมาอีก และเราจะพันผาให
แกะที่ กระดูกหัก และเราจะ
เสริมกําลังแกะที่ออนเพลีย แต
ตัวที่ อวนและเขมแข็งเราจะทํา
ลาย เราจะเลี้ ยงเขาดวยความ
ยุติธรรม
17 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้ วา โอ เจาทั้ งหลายผู
เปนฝูงแพะแกะของเราเอย ดู
เถิด เราจะพิพากษาระหวางแกะ
กับแกะ ระหวางแกะผูกับแพะผู
18 ที่จะหากินในลานหญาอยาง
ดีนั้ นยังไมพออีกหรือ เจาจึง

เอเสเคียล 34

(10) อสค 5:8; นฮม 2:13 (11) ปฐก 6:17; ลนต 26:28 (12) 1 ซมอ 17:34-35
(13) สดด 106:47; อสย 11:11 (14) ยรม 31:12-14 (15) สดด 23:2; พซม 1:7-8
(16) มคา 4:6-7; มธ 15:24 (17) ศคย 10:3; มธ 25:32 (18) ปฐก 30:15; กดว 16:9
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หนา 1719 เอเสเคียล 34
ตองเอาเท าเหยียบลานหญาที่
เหลืออยู ของเจาและดื่มน้ําจาก
แหลงน้ําที่ลึกยังไมพอหรือ จึง
เอาเทาของเจ ากวนน้ําที่ เหลือ
อยูใหขุน
19 แกะของเราจะตองกินสิ่ งที่
เทาของเจายํ่า และดื่มสิ่ งที่ เทา
ของเจาทําใหขุนหรือ
20 เพราะฉะนั้ นองค พระผู
เปนเจ าพระเจ าตรั สแก เขาดั ง
นี้วา ดูเถิด เรา คือเราเอง จะ
พิพากษาระหว างแกะอ วนกับ
แกะผอม
21 เพราะเจาเอาสีขางและบาดัน
และผลักแกะตัวออนเพลียดวย
เขาของเจา เจาทําใหเขากระจาย
ไปตางถิ่น
22 เราจึงจะชวยฝูงแพะแกะของ
เราใหรอด เขาจะไมเปนเหย่ือ
อีกตอไป และเราจะพิพากษา
ระหวางแกะกับแกะ
23 และเราจะตั้ งผู เลี้ ยงแกะผู
หนึ่ งไวเหนือเขา คือดาวิดผู รับ
ใชของเรา และทานจะเลี้ยงเขา
ทั้งหลาย ทานจะเลี้ยงเขาและจะ
เปนผูเลี้ยงของเขา
24 และเราคือพระเยโฮวาหจะ
เปนพระเจาของเขา และดาวิด
ผู รั บใชของเราจะเปนเจ านาย
ทามกลางเขา เราคือพระเยโฮ-
วาหไดลั่นวาจาแลว
25 เราจะกระทํา พั นธสั ญญา

สันติสุขกับเขา และจะกําจัดสัตว
รายเสียจากแผนดิน เขาจะอาศัย
อยู ในถิ่นทุรกันดารอยางปลอด
ภัย และนอนอยูในปาไม
26 และเราจะกระทําให เขากับ
สถานที่ รอบๆเนิ นเขาของเรา
เปนแหลงพระพร เราจะสงฝน
ลงมาใหตามฤดูกาล เปนหาฝน
แหงพระพร
27 ตนไมที่ ในทุ งจะบังเกิดผล
และพิภพจะบังเกิดผลประโยชน
และเขาจะอยูอยางปลอดภัยใน
แผนดินของเขา และเขาจะทราบ
วาเราคือพระเยโฮวาห ในเมื่ อ
เราหักคานแอกของเขาเสีย และ
ชวยเขาใหพนจากมือของผูที่กัก
เขาใหเปนทาส
28 เขาจะไมเปนเหย่ือของประ-
ชาชาติอีกตอไป หรือสัตวปาดิน
ก็จะไมกินเขา และเขาจะอยู
อยางปลอดภัย ไมมีผูใดกระทํา
ใหเขากลัว
29 และเราจะจัดหาไรนาอันมี
ชื่ อใหแกเขา เพ่ือเขาจะไม
ถูกผลาญดวยความอดอยากใน
แผนดินนั้นตอไปอีก ไมตอง
ทนรับความอับอายขายหนาจาก
ประชาชาติ
30 และเขาจะทราบวา เราคือ
พระเยโฮวาห พระเจ าของเขา
สถิตกับเขา และเขาคือวงศวาน
อิสราเอลเปนประชาชนของเรา

(20) สดด 22:12-16; มธ 25:31-46 (21) อสค 34:3-5 (22) ยรม 23:2-3
(23) ปญจ 12:11; อสย 40:11 (24) อพย 29:45-46 (25) ศคย 6:13; ฮบ 13:20
(26) ปฐก 12:2 (27) ลนต 26:4 (28) ยรม 30:10 (29) อสย 4:2 (30) อสค 34:24
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หนา 1720เอเสเคียล 34, 35
องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้แหละ
31 เจาทั้ งหลายเปนแกะของเรา
เปนแกะในลานหญาของเรา เจา
ทั้ งหลายเปนมนุษยและเราเปน
พระเจาของเจา องคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสดังนี้แหละ"
   ภูเขาเสอีรจะเปนท่ีรางเปลา

35พระวจนะของพระเย-
โฮวาหมายังขาพเจาอีก

วา
2"บุตรแหงมนุษยเอย จงมุ ง
หนาของเจาตอสูภูเขาเสอีร และ
พยากรณตอมัน
3และกลาวแกมันวา องคพระ
ผูเปนเจาพระเจาตรัสดังนี้วา ดู
เถิด โอ ภูเขาเสอีรเอย เราตอสู
กับเจา และเราจะเหยียดมือของ
เราตอสูเจา และเราจะกระทําให
เจารกรางที่สุด
4 เราจะกระทําใหหั วเมืองของ
เจาถูกทิ้ งไวเสียเปลาและเจาจะ
เปนที่รกราง และเจาจะทราบวา
เราคือพระเยโฮวาห
5 เพราะเจาพยาบาทอยูเปนนิตย
และใหโลหิตของประชาชนอิส-
ราเอลไหลออกดวยอํานาจของ
ดาบในเวลาพิบัติของเขา ใน
เวลาที่ความชั่วชาของเขาสิ้นสุด
ลง
6องคพระผู เปนเจาพระเจาจึง
ตรัสวา เพราะฉะนั้น เรามีชีวิต

อยูแนฉันใด เราจะเตรียม
เจาเพ่ือรับโทษแหงการใหโลหิต
ตก และโลหิตจะไลตามเจา
เพราะเจ ามิ ได เกลี ยดชั งเร่ื อง
โลหิต เพราะฉะนั้นโลหิตจึงจะ
ไลตามเจาไป
7ดั งนั้ นเราจะกระทําให ภู เขา
เสอีรรกรางที่สุด และเราจะตัด
ผูที่ผานออกมาและผูที่กลับเขา
ไปเสียจากมัน
8ภูเขาของเขานั้น เราจะใหมีผูที่
ถูกฆาเต็มไปหมด ผูที่ถูกฆาดวย
ดาบจะลมลงตามเนินเขาของเจา
ตามหุบเขาของเจา และในหวย
ทั้งสิ้นของเจา
9 เราจะกระทําเจ าให เปนที่ รก
รางอยู เนืองนิตย และหัวเมือง
ของเจาจะไมกลับคืนมาอีก แลว
เจาจะทราบวาเราคือพระเยโฮ-
วาห
10 เพราะเจากลาววา `ประชา
ชาติ ทั้ งสองนี้ และประเทศทั้ ง
สองนี้จะตองเปนของเรา เราจะ
เอาเขามาเปนกรรมสิทธิ์' ถึงแม
พระเยโฮวาหสถิตอยูที่นั่น
11 เพราะฉะนั้น องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสวา เรามีชีวิต
อยูแนฉันใด เราจะกระทําตอเจา
ตามความกริ้ วและความอิจฉา
ของเจา ซึ่ งเจาสําแดงเพราะ
ความเกลียดชังของเจาซึ่ งมีตอ
เขา เมื่อเราพิพากษาเจา เราจึง

(31) อสค 36:38 (1) 2 ปต 1:21 (2) ปฐก 32:3; พบญ 2:5 (3) ยรม 21:13
(4) ยอล 3:19; มลค 1:3-4 (5) ปฐก 27:41-42 (6) สดด 109:16 (7) 2 พศด 15:5-6
(8) อสค 31:12 (9) ศฟย 2:9; มลค 1:3-4 (10) สดด 83:4-12 (11) อมส 1:11
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หนา 1721 เอเสเคียล 35, 36
จะสําแดงตัวของเราในหมูพวก
เขาใหเขารูจัก
12 และเจาจะทราบวา เราคือ
พระเยโฮวาห และทราบวาเราได
ยินคําหมิ่ นประมาททั้ งปวงของ
เจา ซึ่ งเจาไดพูดตอภูเขาทั้ ง
หลายแหงอิสราเอลวา `มันถูก
ทิ้งไวใหรกราง มันถูกมอบไวให
เราเผาผลาญเสีย'
13 ดวยปากของเจา เจาเบงตัว
เจาตอสู เรา และวาเราอีกมาก
หลาย เราไดยินแลว
14 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้วา เมื่อแผนดินโลกทั้ง
สิ้นชื่นชมยินดี เราจะกระทําเจา
ใหรกรางไป
15 เจาไดชื่ นชมยินดีตอมรดก
แหงวงศวานอิสราเอลเพราะมัน
เปนที่รกรางฉันใด เราจะกระทํา
แกเจาฉันนั้น โอ ภูเขาเสอีรเอย
รวมทั้ งเอโดมทั้งหมด ทั้ งหมด
เลย เจาจะตองเปนที่ รกราง
แลวเขาทั้งหลายจะทราบวา เรา
คือพระเยโฮวาห"
ภูเขาทั้งหลายแหงอิสราเอล
จะกลับคืนใหเปนดังเดิม

36"เจา บุตรแหงมนุษย
เอย จงพยากรณตอ

ภู เขาทั้ งหลายแหงอิสราเอลวา
ภูเขาแหงอิสราเอลเอย จงฟง
พระวจนะของพระเยโฮวาห
2องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส

ดังนี้วา เพราะศัตรูกลาวขวัญถึง
เจาวา `อาฮา แมแตที่สูงโบราณ
เหล านั้ นไดตกเปนกรรมสิทธิ์
ของเราแลว'
3 เพราะฉะนั้น จงพยากรณและ
กลาววา องคพระผู เปนเจาพระ
เจาตรัสดังนี้ วา เพราะวาเขา
กระทําใหเจารกราง และกลืน
เจาเสียทุกดาน เพ่ือเจาจะได
ตกเปนกรรมสิทธิ์ ของชนชาติที่
เหลืออยูนั้ น และริมฝปากของ
พวกชางพูดก็เอาเร่ืองของเจาไป
นินทา เปนที่ เสื่อมเสียชื่อเสียง
ในหมูประชาชน
4ภู เขาทั้ งหลายแห งอิ สราเอล
เอย เพราะฉะนั้นจงฟงพระ
วจนะขององคพระผูเปนเจาพระ
เจา องคพระผู เปนเจาพระเจา
ตรั สดั งนี้ แกภู เขาและเนินเขา
แมน้ําและหุบเขา ที่ที่ ถูกทิ้ งไว
เสียเปลาและรกราง และหัว
เมืองที่ถูกละทิ้ง ซึ่งไดกลายเปน
เหย่ื อและเป นที่ เย ยหยั นแก
ประชาชาติที่เหลืออยูรอบๆนั้น
5 เพราะฉะนั้นองคพระผูเปนเจา
พระเจาตรัสดังนี้ วา ดวยความ
หวงแหนอยางเดือดดาลของเรา
เราพูดกล าวโทษประชาชาติ ที่
เหลืออยู  และแกเอโดมทั้งสิ้น
ผู ที่ มอบแผนดินของเราใหแก
ตนเองใหเปนกรรมสิทธิ์ ดวย
ความราเริงอยางเต็มใจ และใจ

(12) สดด 94:9-10; อสค 35:9 (13) 1 ซมอ 2:3; 2 พศด 32:15 (14) อสย 1:14
(15) สดด 137:7; สภษ 17:5 (1) ยรม 22:29; อสค 6:2 (2) พบญ 32:13; สดด 78:69
(3) ลนต 26:43; ยรม 39:1-18 (4) พบญ 11:11 (5) พบญ 4:24; อสย 66:15-16
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หนา 1722เอเสเคียล 36
ประมาทหมิ่นอยางที่ สุด เพ่ือ
เขาจะไดไลคนแผนดินนั้นออก
ไป เพ่ือจะไดปลนเอาไปเสีย
6 เพราะฉะนั้นจงกลาวคําพยา-
กรณเกี่ ยวกับแผนดินอิสราเอล
และจงกลาวแกภูเขาและเนินเขา
แกหวยและหุบเขาวา องคพระ
ผูเปนเจาพระเจาตรัสดังนี้วา ดู
เถิด เราพูดดวยความหวงแหน
และความพิโรธของเรา เพราะ
เจ าไดทนรับความอับอายขาย
หนาจากประชาชาติ
7 เพราะฉะนั้นองคพระผูเปนเจา
พระเจาจึงตรัสวา เราปฏิญาณวา
ประชาชาติที่ อยู รอบเจานั้ นจะ
ทนรับความอับอายขายหนา
8 โอ ภูเขาทั้ งหลายแหงอิสรา-
เอลเอย แตเจาจะแตกกิ่ งของ
เจาออกมา และออกผลให
แกอิ สราเอลประชาชนของเรา
เพราะไมชาเขาจะไดกลับมา
9 เพราะ ดูเถิด เราอยูฝายเจา
เราจะหันมาหาเจา และเจาจะ
ถูกไถและถูกหวาน
10 และเราจะทวีคนให แก เจ า
คือบรรดาวงศวานอิสราเอลทั่ ว
หมด หัวเมืองจะมีคนมาอาศัย
อยู และสถานที่รางเปลาจะถูก
สรางข้ึนใหม
11 เราจะทวีทั้ งคนและสัตวให
แกเจา จะเพ่ิมข้ึนและมีลูกดก
และเราจะกระทําใหเจามีคนอา-

ศัยอยูอยางในกาลกอน และจะ
เปนประโยชนแกเจามากกวาแต
กอน แลวเจาจะทราบวาเราคือ
พระเยโฮวาห
12 เออ เราจะใหคนดําเนินบน
เจา คืออิสราเอลประชาชนของ
เราดวย และเขาทั้ งหลายจะได
เจาเปนกรรมสิทธิ์ และเจาจะ
เปนมรดกของเขา และเจาจะไม
เอาลูกของเขาไปอีก
13 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้ วา เพราะคนกลาวแก
เจาวา `เจากินคนและเจาไดเอา
ลูกของประชาชาติของเจาไป'
14 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสวา เพราะฉะนั้นเจาจะไมกิน
คน และจะไมเอาลูกของเจาจาก
ประชาชาติของเจาไปอีกเลย
15 เราจะไม ให เจ าได ยิ นคํา
ประมาทหมิ่ นของประชาชาติ
ตางๆอีก และเจาไมตองทนรับ
ความอั บอายขายหน าของชน
ชาติทั้งหลายอีกเลย และไมตอง
กระทําใหประชาชาติของเจาสะ-
ดุดอีกเลย องคพระผู เปนเจา
พระเจาตรัสดังนี้แหละ"
อิสราเอลที่กระจัดกระจาย
ไปแลวจะกลับคืนมา

16 พระวจนะของพระเยโฮวาห
มายังขาพเจาอีกวา
17 "บุตรแหงมนุษยเอย เมื่ อ
วงศวานอิสราเอลไดมาอาศัยอยู

(6) อสค 36:4-5 (7) พบญ 32:40; วว 10:5-6 (8) สดด 67:6 (9) ฮชย 2:21-23
(10) ยรม 30:19 (11) อบด 1:19-21 (12) กดว 13:32; ยรม 15:7 (14) อมส 9:15
(15) อสย 54:4; มคา 7:8-10; ศฟย 3:19-20 (17) ลนต 18:24-28; กดว 35:33-34
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ในแผนดินของตน เขากระทําให
แผนดินเปนมลทินดวยวิถีและ
การกระทําของเขา ความประ-
พฤติ ของเขาที่ มี ต อหน าเราก็
เหมือนมลทินอันเกิดจากระดู
18 เพราะฉะนั้น เราจึงระบาย
ความกร้ิวของเราออกเหนือเขา
ดวยเรื่ องโลหิตซึ่ งเขาไดกระทํา
ใหตกบนแผนดิน ดวยเรื่องรูป
เคารพซึ่ งเขากระทําใหแผนดิน
นั้นเปนมลทิน
19 เราจึงให เขากระจัดกระจาย
ไปทามกลางประชาชาติ และเขา
ถูกกระจายไปตามประเทศตางๆ
เราพิพากษาเขาตามวิถีและการ
กระทําของเขา
20 แตเมื่อเขามายังบรรดาประ-
ชาชาติ เขาจะมาที่ ไหนก็ตาม
เขาไดลบหลูนามบริสุทธิ์ของเรา
ซึ่ งคนกลาวขวัญถึงเขาวา `คน
เหล านี้ เปนประชาชนของพระ
เยโฮวาห ถึงกระนั้นเขายัง
ตองออกไปจากแผนดินของพระ
องค'
21 แตเรายังสงสารนามบริสุทธิ์
ของเรา ซึ่งวงศวานอิสราเอลได
ลบหลู ทามกลางประชาชาติซึ่ ง
เขาตกไปอยูนั้น
22 เพราะฉะนั้นจงกลาวแกวงศ
วานอิสราเอล องคพระผูเปนเจา
พระเจาตรัสดังนี้วา โอ วงศวาน
อิสราเอลเอย เรากําลังจะกระทํา

อยูแลว ไมใชเพ่ือเห็นแกเจา
แต เพราะเห็ นแกนามบริ สุทธิ์
ของเรา ซึ่ งเจาไดลบหลูทาม-
กลางประชาชาติซึ่งเจาเขาไปอยู
นั้น
23 และเราจะชําระใหนามที่ ย่ิ ง
ใหญของเราบริสุทธิ์ ซึ่งเปนนาม
ที่ถูกลบหลูทามกลางประชาชาติ
และซึ่ งเจ าไดลบหลู ท ามกลาง
เขา และประชาชาติจะทราบวา
เราคือพระเยโฮวาห องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้ แหละ
เมื่อเราสําแดงความบริสุทธิ์ของ
เราทามกลางเจาตอหนาตอตา
เขาทั้งหลาย
24 เพราะวาเราจะเอาเจาออกมา
จากท ามกลางประชาชาติ และ
รวบรวมเจ ามาจากทุกประเทศ
และจะนําเจาเขามาในแผนดิน
ของเจาเอง
25 เราจะเอาน้ําสะอาดพรมเจา
และเจาจะสะอาดพนจากมลทิน
ทั้งหลายของเจา  และเราจะชํา-
ระเจาจากรูปเคารพทั้งหลายของ
เจา
26 เราจะใหใจใหมแกเจา และ
เราจะบรรจุ จิตวิญญาณใหมไว
ในเจา เราจะนําใจหินออกไป
เสียจากเนื้อของเจา และจะใหใจ
เนื้อแกเจา
27 และเราจะใสวิญญาณของเรา
ภายในเจา และกระทําใหเจา

(18) 2 พศด 34:21; อสย 42:25 (19) อสค 5:12; อมส 9:9 (20) อสย 52:5; รม 2:24
(21) พบญ 32:26-27; สดด 74:18 (22) อสค 36:32 (23) กดว 20:12; สดด 46:10
(24) สดด 107:2-3 (25) ลนต 14:5-7 (26) พบญ 30:6 (27) สภษ 1:23; อสย 44:3
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ดําเนินตามกฎเกณฑของเราและ
เจาจะรักษาคําตัดสินของเราและ
กระทําตาม
28 เจาจะอาศัยอยูในแผนดินซึ่ง
เราใหแกบรรพบุรุษของเจา และ
เจาจะเปนประชาชนของเรา และ
เราจะเปนพระเจาของเจา
29 เราจะชวยเจาใหพนมลทิน
ทั้งหลายของเจา และเราจะเรียก
ขาวมา และจะกระทําใหอุดม
สมบูรณ และจะไมใหเจาเกิด
การกันดารอาหารเลย
30 เราจะกระทําใหผลของตนไม
และไรนาอุดมสมบูรณ เพ่ือเจา
จะไม ต องทนรั บความอับอาย
ขายหนาเพราะการกันดารอา-
หารทามกลางประชาชาติอีกเลย
31 แลวเจาจะระลึกถึงวิถีทางที่
ชั่วของเจา และการกระทําที่ไมดี
ของเจา แลวเจาจะเกลียดตัวเจา
ในสายตาของเจาเอง เพราะ
ความชั่ วช าของเจ าและเพราะ
การกระทําอันนาสะอิดสะเอียน
ของเจา
32 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสวา ที่ เรากระทํานั้ นมิใช
เพราะเห็นแกเจา ขอใหเจา
ทราบเสีย โอ วงศวานอิสราเอล
เอย จงอับอายและขายหนาดวย
เร่ืองทางของเจาเถิด
33 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้วา ในวันที่เราชําระเจา

ใหหมดจากความชั่ วช าทั้ งสิ้ น
ของเจานั้น เราจะกระทําใหเจา
อาศัยอยูในบรรดาหัวเมือง และ
สถานที่ทิ้งรางจะไดสรางข้ึนใหม
34 แผนดินที่รกรางจะไดรับการ
ไถแทนที่ จะเป นที่ รกร างดั ง
ที่ ปรากฏต อสายตาของคนทั้ ง
หลายที่ผานไปมา
35 และเขาทั้ งหลายจะกลาววา
`แผนดิ นนี้ ที่ เคยรกร างกลาย
เปนอยางสวนเอเดน หัวเมืองที่
ถูกทิ้งไวเสียเปลาและรกรางและ
ปรักหักพัง เดี๋ ยวนี้ ก็มีกําแพง
ลอมรอบและมีคนอาศัย'
36 แลวประชาชาติ ที่ เหลื ออยู
รอบๆ เจาจะทราบวา เรา พระ
เยโฮวาห ไดสรางที่ปรักหักพัง
เหลานี้ ข้ึนใหม และปลูกพืชใน
ที่รกรางนั้น เรา พระเยโฮวาห
ไดลั่ นวาจาไวแลว และเราจะ
กระทําเชนนั้น
37 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้ วา เราจะใหวงศวาน
อิสราเอลขอให เรากระทําสิ่ งนี้
ใหดวย คือใหเพ่ิมคนอยางเพ่ิม
ฝูงแพะแกะ
38 ฝูงแพะแกะอันบริสุทธิ์ และ
ฝูงแพะแกะที่เยรูซาเล็มระหวาง
เทศกาลตามกําหนดของเธอเปน
อยางไร เมืองที่ถูกทิ้งรางจะเต็ม
ไปดวยฝูงคนอยางนั้น แลวเขา
จะทราบวา เราคือพระเยโฮวาห"

(28) อสค 36:10 (29) ยรม 33:8; ฮชย 14:2 (30) พบญ 29:23-28 (31) ลนต 26:39
(32) พบญ 9:5; ดนล 9:18-19 (33) อมส 9:14-15; ศคย 8:7-8 (34) พบญ 29:23
(35) สดด 58:11 (36) มคา 7:15-17 (37) สดด 10:17; มธ 7:7-8 (38) อพย 23:17
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หวางเขาท่ีมีกระดูกแหง

37พระหัตถ ของพระเย-
โฮวาห มาอ ยู เ หนื อ

ขาพเจา และพระองคทรงนํา
ขาพเจาออกมาดวยพระวิญญาณ
ของพระเยโฮวาห และวางขาพ-
เจาไวที่กลางหวางเขา มีกระดูก
เต็มไปหมด
2พระองค ทรงพาข าพเจ าไป
เที่ ยวในหมู กระดูกเหลานั้ น ดู
เถิด มีกระดูกที่หวางเขานั้นมาก
มายเหลือเกิน และดูเถิด เปน
กระดูกแหงทีเดียว
3และพระองคตรัสกับขาพเจา
วา "บุตรแหงมนุษยเอย กระดูก
เหลานี้ จะมีชีวิตไดไหม" และ
ขาพเจาทูลตอบวา "โอ องคพระ
ผู เปนเจาพระเจาเจาขา พระ
องคก็ทรงทราบอยูแลว"
4พระองคตรัสกับขาพเจาอีกวา
"จงพยากรณตอกระดูกเหลานี้
และกลาวแกมันวา โอ กระดูก
แหงเอย จงฟงพระวจนะของ
พระเยโฮวาห
5องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้แกกระดูกเหลานี้วา ดูเถิด
เราจะกระทําใหลมหายใจเขาไป
ในเจา และเจาจะมีชีวิต
6 เราจะวางเส นเอ็ นไว บนเจ า
และจะกระทําใหเนื้อมีมาบนเจา
และเอาหนังคลุมเจาและบรรจุ
ลมหายใจในเจาและเจาจะมีชีวิต

และเจาจะทราบวา เราคือพระ
เยโฮวาห"
7ขาพเจาก็พยากรณดังที่ขาพ-
เจาไดรับบัญชา เมื่ อขาพเจา
พยากรณอยูนั้นก็มีเสียง และดู
เถิด เปนเสียงกรุกกริก กระดูก
เหล านั้ นก็ เข ามาหากันตามที่
ของมัน
8และเมื่อขาพเจามองดู ดูเถิด
ก็เห็นมีเอ็นบนมัน และเนื้อก็มา
ที่กระดูก และหนังก็มาหุมกระ-
ดูกไว แตไมมีลมหายใจในนั้น
9แลวพระองคตรัสกับขาพเจา
วา "จงพยากรณแกลมหายใจ
บุตรแหงมนุษยเอย จงพยากรณ
เถิด จงกลาวแกลมหายใจวา
องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้วา โอ ลมหายใจเอย จงมา
จากลมทั้ งสี่ มาหายใจเขาไปใน
คนที่ ถูกฆาเหลานี้ เพ่ือใหเขามี
ชีวิต"
10 ขาพเจาก็พยากรณดังที่ ทรง
บัญชาแกขาพเจา และลมหายใจ
ก็เขามาในกระดูกและกระดูกก็
มีชีวิต แลวก็ยืนข้ึน เปนกองทัพ
ใหญโตจริงๆ
ชนชาติอิสราเอลจะมีชีวิตอีก

11 แลวพระองคตรัสกับขาพเจา
วา "บุตรแหงมนุษยเอย กระดูก
เหล านี้ คื อวงศ วานอิ สราเอล
ทั้งสิ้น ดูเถิด เขาทั้งหลายกลาว
วา `กระดูกของเราแหง และ

(1) อสค 1:2; ลก 4:1 (2) พบญ 11:30; อสค 37:11 (3) ยน 6:5-6; กจ 26:8; รม 4:17
(4) กดว 20:8 (5) ปฐก 2:7; สดด 104:29-30 (6) อสค 37:8-10 (7) ยรม 13:5-7
(9) พซม 4:16; ยน 3:8 (10) สดด 104:30; วว 11:11 (11) ยรม 31:1; ฮชย 1:11
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ความหวังของเราก็สิ้นไป เราได
ถูกตัดสวนของเราออกเสีย'
12 เพราะฉะนั้น จงพยากรณ
และกลาวแกเขาวา องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้ วา ดู
เถิด โอ ประชาชนของเราเอย
เราจะเป ดหลุ มฝ งศพของเจ า
และยกเจ าออกมาจากหลุมฝ ง
ศพของเจา และจะนําเจากลับมา
ยังแผนดินอิสราเอล
13 โอ ประชาชนของเราเอย เจา
จะทราบวา เราคือพระเยโฮวาห
ในเมื่ อเราเปดหลุมศพของเจา
และยกเจาออกมาจากหลุมศพ
ของเจา
14 และเราจะบรรจุวิญญาณของ
เราไวในเจา และเจาจะมีชี วิต
และเราจะวางเจาไวในแผนดิน
ของเจา แลวเจาจะทราบวาเรา
คือพระเยโฮวาหไดลั่นวาจาแลว
และเราไดกระทํา พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้แหละ"

ยูดาหกับอิสราเอล
จะรวมกันอีก

15 พระวจนะของพระเยโฮวาห
มายังขาพเจาอีกวา
16 "เจา บุตรแหงมนุษยเอย จง
เอาไม มาอั นหนึ่ งเขี ยนลงว า
`สําหรับยูดาห และสําหรับชน
อิสราเอลที่สังคมกับยูดาห' จง
เอาไมมาอีกอันหนึ่ งเขียนลงวา
`สําหรับโยเซฟ ไมของเอฟราอิม

และวงศ วานอิสราเอลทั้ งสิ้ นที่
สังคมกับโยเซฟ'
17 เอาไมทั้ งสองมารวมกันเขา
เปนอันเดียว เพ่ือเปนไมอัน
เดียวในมือของเจา
18 และเมื่อชนชาติของเจากลาว
แกเจาวา `ทานจะไมสําแดงให
เราทราบหรือวา ไมนี้หมาย
ความวากระไร'
19 จงกลาวแกเขาวา องคพระ
ผูเปนเจาพระเจาตรัสดังนี้วา ดู
เถิด เราจะเอาไมของโยเซฟ ซึ่ง
อยู ในมือของเอฟราอิม และ
ตระกูลอิสราเอลที่ สังคมกับเขา
และเราจะเอาไม ของยูดาห มา
รวมเขาดวย และกระทําใหเปน
ไมอันเดียวกัน เพ่ือใหเปนไม
อันเดียวในมือของเรา
20 และไมซึ่ งเจาเขียนไวนั้ นจะ
อยู ในมือของเจาตอหนาตอตา
เขา
21 แลวจงกลาวแกเขาวา องค
พระผู เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้
วา ดูเถิด เราจะนําคนอิสราเอล
มาจากทามกลางประชาชาติ ซึ่ง
เขาไดเขาไปอยูดวยนั้น และจะ
รวบรวมเขามาจากทุกดานและ
นําเขามายังแผนดินของเขาเอง
22 และเราจะกระทําใหเขาเปน
ประชาชาติเดียวในแผนดินนั้นที่
บนภูเขาทั้ งหลายแหงอิสราเอล
และจะมี กษั ตริ ย แต พระองค

(12) โยบ 35:14-15; อสค 37:21 (13) สดด 126:2-3 (14) ยอล 2:28; ศคย 12:10
(16) กดว 17:2-3; 2 พศด 10:17 (17) อสย 11:13 (18) อสค 12:9 (19) อฟ 2:13
(20) กดว 17:6-9; ฮชย 12:10 (21) พบญ 30:3-4 (22) อสย 11:12-13; ยรม 3:18
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เดียวปกครองอยูเหนือเขาทั้งสิ้น
เขาจะไมเปนสองประชาชาติอีก
ตอไป และจะไมแยกเปนสอง
ราชอาณาจักรอีกตอไป
23 เขาจะไม กระทําตั วให เป น
มลทินดวยรูปเคารพและสิ่งที่นา
สะอิดสะเอียนของเขา หรือดวย
การละเมิดใดๆของเขาตอไปอีก
แต เราจะช วยเขาให พ นจาก
บรรดาที่อาศัยซึ่งเขากระทําบาป
นั้น และจะชําระเขา และเขาจะ
เปนประชาชนของเรา และเราจะ
เปนพระเจาของเขา
24 ดาวิดผู รับใชของเราจะเปน
กษัตริยเหนือเขาทั้ งหลาย และ
เขาทุกคนจะมีผูเลี้ยงผูเดียว เขา
ทั้งหลายจะดําเนินตามคําตัดสิน
ของเรา และรักษากฎเกณฑของ
เรา และกระทําตาม
25 เขาทั้ งหลายจะอาศัยอยู ใน
แผนดินซึ่ งบรรพบุ รุษของเจ า
อาศัยอยู ซึ่งเราไดใหแกยาโคบ
ผู รับใชของเรา ตัวเขาและลูก
หลานของเขาจะอาศั ยอยู ที่
นั่นเปนนิตย และดาวิดผู รับใช
ของเราจะเปนเจาของเขาเปนนิตย
26 เราจะกระทํา พั นธสั ญญา
สันติภาพกับเขา จะเปนพันธ-
สัญญานิรันดรแกเขา และเราจะ
ตั้ งเขาไวและใหเขาทวีข้ึน และ
เราจะวางสถานบริสุทธิ์ ของเรา
ไวทามกลางเขาเปนนิตย

27 พลับพลาของเราจะอยู กั บ
เขา เออ เราจะเปนพระเจาของ
เขาและเขาจะเปนประชาชนของ
เรา
28 แลวประชาชาติทั้ งหลายจะ
ทราบวา เราคือพระเยโฮวาห
กระทําใหอิสราเอลเปนสุทธิพิ-
เศษชาติ ในเมื่ อสถานบริสุทธิ์
ของเราอยู ท ามกลางเขาเป น
นิตย"

โกกและมาโกกจะมา
 สูรบกับอิสราเอล

38พระวจนะของพระเย-
โฮวาหมายังขาพเจาวา

2"บุตรแหงมนุษยเอย จงมุ ง
หนาของเจาตอสู โกกแหงแผน
ดินมาโกก เจาองคสําคัญของ
เมเชคและทูบัล และจงพยากรณ
กลาวโทษเขา
3จงกลาววา องคพระผูเปนเจา
พระเจาตรัสดังนี้ วา ดูเถิด โอ
โกกเอย เราเปนปฏิปกษกับเจา
ผู เปนเจาองคสําคัญแหงเมเชค
และทูบัล
4 เราจะใหเจาหันกลับ และเอา
เบ็ดเกี่ยวขากรรไกรของเจา และ
เราจะนําเจ าออกมาพร อมทั้ ง
กองทัพทั้งสิ้นของเจา ทั้งมาและ
พลมา สวมเครื่องรบครบทุกคน
เปนกองทัพใหญ มีดั้ งและโล
ถือดาบทุกคน
5 เปอรเซีย เอธิโอเปย และพูต

(23) อสค 20:43; ฮชย 14:8 (24) อสย 55:3; ยรม 23:5 (25) ยรม 30:3; ยอล 3:20
(26) ปฐก 17:7 (27) ยน 1:14; คส 2:9-10 (28) สดด 79:10; รม 11:15; อฟ 5:26
(2) วว 20:8-9 (3) อสค 13:8 (4) 2 พกษ 19:28; อสย 37:29 (5) 1 พศด 1:8
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อยูกับเขาดวย ทุกคนมีโลและ
หมวกเหล็ก
6โกเมอรและกองทัพทั้งสิ้นของ
เขา วงศวานโทการมาหจากสวน
เหนือสุด พรอมกับกองทัพทั้ ง
สิ้ นของเขา มีชนชาติทั้ งหลาย
เปนอันมากอยูกับเจา
7 เจ าและบรรดากองทั พซึ่ ง
ประชุมอยูกับเจา จงเตรียม
ตัวพรอมและใหพรอมไวเสมอ
และจงเปนยามเฝาเขาทั้งหลาย
8 เมื่อลวงไปหลายวันแลวเจาจะ
ตองถูกเรียกตัว ในปหลังๆเจา
จะยกเขาไปตอสู กับแผนดินซึ่ ง
ไดคืนมาจากดาบ เปนแผนดินที่
ประชาชนรวบรวมกันมาจากชน
ชาติหลายชาติอยูที่บนภูเขาอิส-
ราเอล  ซึ่งไดเคยเปนที่ทิ้งราง
อยู เนืองนิตย ประชาชนของ
แผนดินนั้ นออกมาจากชนชาติ
อื่ นๆ  บัดนี้ อาศัยอยูอยาง
ปลอดภัยแลวทั้งสิ้น
9 เจาจะรุกออกไป มาเหมือน
พายุ เจาจะเปนเหมือนเมฆคลุม
แผนดิน ทั้ งเจาและกองทัพ
ทั้ งสิ้ นของเจ าและชนชาติ ทั้ ง
หลายเปนอันมากที่อยูกับเจา
10 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้วา ตอมาในเวลานั้นจะ
บั งเกิ ดความคิ ดในใจของเจ า
และเจาจะคิดแผนการชั่ว
11 และจะกลาววา `เราจะยก

กองทัพไปยังแผนดินที่ชนบทไม
มีกําแพงลอม เราจะโจมตีประ-
ชาชนที่ สงบซึ่ งอาศัยอยู อย าง
ปลอดภัย ทุกคนอาศัยอยูโดยไม
มีกําแพง ไมมีดาล ไมมีประตู'
12 เพ่ื อชิ งข าวของปลนเอาไป
และเพ่ือชิงเหย่ือ คือเพ่ือจะหัน
มือของเจากลับมายังที่รกรางซึ่ง
ขณะนี้มีคนอาศัยอยู และมายัง
ประชาชนซึ่งรวบรวมจากบรรดา
ประชาชาติที่ ไดสัตวใชงานและ
ขาวของ คือผูอาศัยอยูทามกลาง
แผนดินนั้น
13 เชบาและเดดานและบรรดา
พอคาแหงทารชิช และสิงโต
หนุ มทั้ งหลายในเมื องนั้ นจะ
กลาวแกเจาวา `ทานมาเพ่ือจะ
ชิงขาวของหรือ ทานชุมนุมกอง
ทัพเพ่ือจะปลน เพ่ือจะขนเอา
เงินและทองไป ขนเอาสัตวและ
ขาวของไป เพ่ือจะชิงของมาก
มายหรือ'
14 เพราะฉะนั้น บุตรแหง
มนุษยเอย จงพยากรณและ
กลาวกับโกกวา องคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสดังนี้ วา ในวัน
นั้นเมื่ ออิสราเอลประชาชนของ
เราอาศัยอยูอยางปลอดภัยแลว
เจาจะมิไดรูหรือ
15 เจาจะมาจากที่ของเจาซึ่ งอยู
สวนเหนือที่ สุด ทั้ งเจาและชน
ชาติทั้ งหลายเปนอันมากที่ อยู

(6) ปฐก 10:2; 1 พศด 1:5 (7) 2 พศด 25:8; สดด 2:1 (8) ปฐก 49:1; อสค 38:16
(9) อสย 21:1-2; ดนล 11:40 (10) สดด 83:3-4; สภษ 19:21 (11) อพย 15:9
(12) อสย 10:6; ยรม 30:16 (13) อสค 27:12 (14) อสย 4:1-2 (15) ดนล 11:40
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กับเจา ทุกคนข่ีมาเปนกองทัพ
มหึมา เปนกองทัพทรงกําลังย่ิง
นัก
16 เจาจะมาตอสูอิสราเอลประ-
ชาชนของเรา เหมือนอยางเมฆ
คลุ มแผนดิ นในกาลภายหน า
เราจะนําเจามาตอสูกับแผนดิน
ของเรา เพ่ือประชาชาติทั้งหลาย
จะรูจักเรา โอ โกกเอย ในเมื่อ
เราสําแดงความบริสุทธิ์ ของเรา
ทามกลางเจาตอหนาตอตาเขา

พระเจาจะทรงชนะโกก
17 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้ วา เจาเปนผูนั้ นหรือ
ผูที่ในสมัยกอนเราไดพูดถึงโดย
ผูพยากรณของอิสราเอลผู รับใช
ของเรา ผูซึ่งในสมัยนั้นไดพยา-
กรณอยูหลายปวา เราจะนําเจา
มาตอสูกับเขา
18 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสวา แตตอมาในเวลานั้น
เมื่ อโกกจะยกมาตอสู กับแผน
ดินอิสราเอล ความพิโรธของเรา
จะพลุงข้ึนตอหนาเรา
19 เพราะเราขอประกาศด วย
ความหวงแหนและด วยความ
พิโรธดั่งเพลิงพลุงของเราวา ใน
วั นนั้ นจะมี การสั่ นสะเทื อน
ใหญย่ิงในแผนดินอิสราเอล
20ปลาที่ทะเลและนกในอากาศ
และสัตวปาทุง และบรรดาสัตว
เลื้ อยคลานที่ คลานอยู บนแผน

ดิน และประชาชนทั้ งสิ้ นที่ อยู
บนพ้ื นพิภพจะสั่ นสะเทือนตอ
หนาเรา ภูเขาจะพังทลายลง
และหนาผาจะพัง และกําแพง
ทุกแหงจะลมลงที่ดิน
21 เราจะรองถึ งภู เขาทั้ งหลาย
ของเราเรียกดาบมาตอสูกับโกก
องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้แหละ และดาบของทุกคน
จะตอสูกับพ่ีนองของเขา
22 เราจะพิพากษาลงโทษเขา
ดวยโรคระบาดและโลหิตตก เรา
จะใหฝนตกอย างน้ําไหลเชี่ ยว
ทั้ งลูกเห็บและไฟ และไฟกํา-
มะถันตกใสเขาและกองทัพของ
เขาและชนชาติ ทั้ งหลายเป น
อันมากที่อยูกับเขา
23 ดังนั้ นเราจะสําแดงความยิ่ ง
ใหญของเราและชําระตัวของเรา
ใหบริสุทธิ์ และเราจะเปนที่รูจัก
ทามกลางสายตาของประชาชาติ
เปนอันมาก แลวเขาจะทราบวา
เราคือพระเยโฮวาห"

สุสานของมาโกกจะอยู
ท่ัวแผนดินอิสราเอล

39"เพราะฉะนั้น เจา บุตร
แหงมนุษยเอย จง

พยากรณกลาวโทษโกก และ
กลาววา องคพระผู เปนเจาพระ
เจาตรัสดังนี้วา ดูเถิด โอ โกก
เอย เราเปนปฏิปกษกับเจา ผู
เป นเจ าองค สําคัญแห งเมเชค

(16) พบญ 31:29; อสย 2:2 (17) อสค 38:10-11 (18) พบญ 32:22; สดด 18:7-8
(19) พบญ 29:20; ยอล 2:18 (20) ยรม 4:23-26; ฮชย 4:3 (21) สดด 105:16
(22) อสย 66:16; ยรม 25:31 (23) อสค 36:23; วว 15:3-4 (1) อสค 38:2-3
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และทูบัล
2 เราจะใหเจาหันกลับ และเจา
จะเหลือแคหนึ่งในหกสวน และ
ใหเจาข้ึนมาจากสวนเหนือที่สุด
และให เจ า เข าไปต อสู ภู เขา
ทั้งหลายแหงอิสราเอล
3แลวเราจะตีคันธนูใหหลุดจาก
มือซายของเจา และเราจะใหลูก
ธนูตกจากมือขวาของเจา
4 เจาจะลมลงบนภูเขาแหงอิส-
ราเอล ทั้งเจาและกองทัพทั้งสิ้น
ของเจา และชนชาติทั้ งหลายที่
อยูกับเจา เราจะมอบเจาใหเปน
อาหารแกเหย่ียวทุกชนิดและแก
สัตวปาทุง
5องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
วา เจาจะลมลงบนพ้ืนทุง เพราะ
เราไดลั่นวาจาแลว
6 เราจะสงเพลิงมาเหนือมาโกก
และทามกลางผูที่อาศัยอยูอยาง
ไรกังวลตามเกาะตางๆ และเขา
ทั้ งหลายจะทราบวาเราคือพระ
เยโฮวาห
7และเราจะกระทําใหนามบริ-
สุทธิ์ของเราเปนที่ รู จักในทาม-
กลางอิสราเอลประชาชนของเรา
เราจะไมยอมใหอิสราเอลทําให
นามบริสุทธิ์ของเรามัวหมองอีก
ตอไป และประชาชาติจะทราบ
วา เราคือพระเยโฮวาห องค
บริสุทธิ์ในอิสราเอล
8องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส

วา ดูเถิด มาแลว และจะเปน
อยางนั้น คือวันนั้นซึ่งเราไดลั่น
วาจาไว
9แลวบรรดาคนเหลานั้นที่อาศัย
อยู ในบรรดาหัวเมืองอิสราเอล
จะออกไป และจะเอาไฟสุม
เครื่ องอาวุธเผาเสียคือโลและ
ดั้ง คันธนูและลูกธนู หอกยาว
และหอกซัด และเขาจะเอาไฟ
สุมเปนเวลาเจ็ดป
10 เพราะฉะนั้น เขาไมจําเปนจะ
ตองเอาฟนมาจากทุงนาหรือตัด
ฟนมาจากปา เพราะเขาจะกอไฟ
ดวยเครื่ องอาวุธ และเขาทั้ ง
หลายจะแย งชิ งผู ที่ แย งชิ งเขา
และจะปลนผูที่ปลนเขา องค
พระผู เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้
แหละ
11 ตอมาในวันนั้น เราจะใหโกก
มีสุสานอยู ในอิสราเอล คือหุบ
เขาของคนเดินผานไปมา ซึ่งอยู
ทางทิศตะวันออกของทะเล มัน
จะปดจมูกของคนเดินผานไปมา
เพราะวาโกกและหมูนิกรทั้ งสิ้น
ของทานจะถูกฝงไวที่นั่น เขาจะ
เรียกกันวา หุบเขาฮาโมนโกก
12 วงศ วานอิสราเอลจะฝ งเขา
ทั้งหลายอยูถึงเจ็ดเดือน เพ่ือจะ
ทําใหแผนดินนั้นสะอาด
13 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสวา ประชาชนทุกคนแหง
แผนดินจะฝงเขาทั้งหลาย ในวัน

(2) สดด 40:14 (3) อสค 20:21-24 (4) ยรม 15:3; วว 19:17-21 (5) ยรม 8:2
(6) อมส 1:4 (7) อพย 20:7; ลนต 18:21 (8) อสย 33:10-12 (9) สดด 2:3
(10) อพย 3:22 (11) กดว 34:11; ลก 5:1 (12) พบญ 21:23 (13) ศฟย 3:19-20
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นั้ นเมื่ อเราสําแดงสงาราศีของ
เรา ประชาชนนั้นจะไดรับเกียรติ
เพราะการฝงศพนั้น
14 เขาทั้ งหลายจะตั้ งคนใหเดิน
ผานไปมาในแผนดินเรื่อยไป ให
ฝงศพคนเหลานั้นที่ เหลืออยูบน
พ้ืนแผนดิน เพ่ือจะทําแผนดิน
ใหสะอาด เขาจะออกตรวจคน
เมื่อสิ้นเจ็ดเดือนแลว
15 เมื่อคนเหลานั้นผานไปมาใน
แผนดิน ถาใครเห็นกระดูกคน
เขา เขาจะเอาเครื่องหมายปกไว
ขางกระดูกนั้น จนกวาคนฝงจะ
มาฝงเขาไวในหุบเขาฮาโมนโกก
16หัวเมืองหนึ่งชื่อ  ฮาโมนาห
ก็อยูที่ นั่ นดวย เขาจะทําให
แผนดินสะอาดดังนี้แหละ
17 เจา บุตรแหงมนุษยเอย องค
พระผู เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้
วา จงพูดกับนกทุกชนิดและพูด
กับเหลาสัตวปาทุงวา `จงชุมนุม
และมาเถิด รวมกันมาจากทุก
ดานมายังการเลี้ ยงสักการบูชา
ซึ่ งเราถวายเพื่อเจา เปนการ
เลี้ ยงสักการบูชาใหญบนภูเขา
ทั้งหลายแหงอิสราเอล และเจา
จะรับประทานเนื้อและด่ืมโลหิต
18 เจาจะรับประทานเนื้ อของผู
แกลวกลา และดื่มโลหิตของเจา
นายแหงพิภพ ของแกะผู ของ
ลูกแกะ และของแพะกับของวัว
ผู ทั้ งสิ้นนี้ เปนสัตวอวนพีแหง

เมืองบาชาน
19 และเจาจะรับประทานไขมัน
จนเจาอิ่มหนํา และดื่มโลหิตจน
เจาจะเมา ณ การเลี้ยงสักการ
บูชาซึ่งเราไดถวายเพ่ือเจา
20 และเจ าจะอิ่ มหนําที่ สํารับ
ของเราด วยเนื้ อม าและผู ขับข่ี
ทั้งเนื้อของผูแกลวกลา และของ
นักรบทุกชนิด' องคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสดังนี้แหละ
21 และเราจะตั้ งสงาราศีของเรา
ไว ในหมู ประชาชาติ ทั้ งหลาย
และประชาชาติทั้งสิ้นจะเห็นการ
พิพากษาลงโทษของเราซึ่งเราได
กระทํา และเห็นมือของเราซึ่ ง
เราวางไวบนเขาทั้งหลาย
22 ตั้งแตวันนั้นเปนตนไป วงศ
วานอิสราเอลจะทราบวา เราคือ
พระเยโฮวาหพระเจาของเขาทั้ ง
หลาย
23 และประชาชาติทั้ งหลายจะ
ทราบวา วงศวานอิสราเอลไดถูก
กวาดไปเปนเชลย เพราะเหตุ
ความชั่วชาของเขา เพราะเขาได
ละเมิดตอเรา ดังนั้นเราจึงซอน
หนาของเราเสียจากเขา และ
มอบเขาไวในมือพวกศัตรูของ
เขา เขาจึงลมลงดวยดาบสิ้น
ทุกคน
24 เราได กระทําต อความโส-
โครกและการละเมิดของเขาทั้ ง
หลาย และเราซอนหนาของเรา

(14) กดว 19:11-19 (15) ลก 11:44 (16) อสค 39:12 (17) ปฐก 31:54
(18) วว 19:17-18 (20) สดด 76:5-6; ฮกก 2:22 (21) อพย 9:16 (22) ยรม 24:7
(23) 2 พศด 7:21-22; ยรม 22:8-9 (24) ลนต 26:24; 2 พกษ 17:7; อสย 1:20
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เสียจากเขาทั้งหลาย
อิสราเอลจะกลับสูสภาพเดิม

25 เพราะฉะนั้น องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสวา บัดนี้เรา
จะให ยาโคบกลับสู สภาพเดิ ม
และจะมีความกรุณาตอวงศวาน
อิสราเอลทั้ งสิ้ น และเราจะ
หวงแหนนามบริสุทธิ์ของเรา
26 เมื่อเขาทั้ งหลายมาอาศัยอยู
อยางปลอดภัยในแผนดิน โดย
ไมมีผูใดกระทําใหเขาหวาดกลัว
เขาทั้ งหลายจะทนรับความอับ
อายขายหนาของเขา ทั้งการละ-
เมิดซึ่ งเขาทั้ งหลายไดเคยประ-
พฤติตอเรา
27 เมื่ อเราไดนําเขากลับมาจาก
ชนชาติทั้ งหลาย และรวบรวม
เขามาจากแผนดินศัตรูของเขา
และเมื่อเราสําแดงความบริสุทธิ์
ของเราท ามกลางเขาทั้ งหลาย
ทามกลางสายตาของประชาชาติ
เปนอันมาก
28 แลวเขาจะทราบวา เราคือ
พระเยโฮวาห พระเจ าของเขา
เพราะเราไดสงให เขาถูกกวาด
ไปเปนเชลยอยูทามกลางบรรดา
ประชาชาติ แลวก็รวบรวมเขา
เข ามาในแผ นดิ นของเขาทั้ ง
หลาย เราจะไมปลอยใหสักคน
หนึ่ งในพวกเขาเหลืออยู ทาม-
กลางบรรดาประชาชาติอีกเลย
29 และเราจะไมซอนหน าของ

เราไว จากเขาทั้ งหลายอี กเลย
เมื่อเราเทวิญญาณของเราเหนือ
วงศวานอิสราเอล องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้แหละ"

ทูตสวรรคท่ีถือไมวัด....

40เมื่ อปที่ ย่ี สิบห าที่ เรา
ได ถู กกวาดไปเป น

เชลยนั้น ในตนปเมื่ อวันที่ สิบ
ของเดือน ในปที่สิบสี่หลังจากที่
เขาชนะกรุงนั้น ในวันนั้นทีเดียว
พระหัตถ ของพระเยโฮวาห มา
อยู เหนื อข าพเจ าและทรงนํา
ขาพเจามา
2ในนิมิตแหงพระเจาพระองค
ทรงนําข าพเจ ามาถึ งแผ นดิ น
อิสราเอล และพระองคทรงวาง
ขาพเจาไวบนภูเขาสูงมาก ซึ่ ง
ตรงนั้นทางทิศใตมีสิ่ งกอสราง
เหมือนเมืองหนึ่ง
3 เมื่อพระองคทรงนําขาพเจามา
ณ ที่นั่น ดูเถิด มีชายคนหนึ่ง
ปรากฏการณของเขาคลายทอง
สัมฤทธิ์ มีเชือกปานเสนหนึ่ ง
และไมวัดอันหนึ่งอยูในมือ และ
ทานยืนอยูที่หอประตู
4และชายผูนั้นกลาวแกขาพเจา
วา "บุตรแหงมนุษยเอย จงมอง
ดูดวยตาเองเถิด และจงฟง
ดวยหูของเจา และจงเอาใจใส
กับสิ่ งทั้ งสิ้ นที่ เราจะสําแดงให
แกเจา เพราะวาที่นําเจามาที่นี่
ก็เพ่ือจะสําแดงใหแกเจา สิ่งทั้ง

(25) อสค 34:13; อมส 9:14 (26) สดด 99:8; ยรม 3:24 (27) ลนต 10:3; อสย 5:16
(28) พบญ 30:3-4; นหม 1:8 (29) อสย 45:17; ยอล 2:28 (1) 2 พกษ 25:1-30
(2) ดนล 7:1; กจ 2:17 (3) ดนล 10:5-6; วว 1:15 (4) มธ 10:27; กจ 20:27
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สิ้นที่เจาเห็นนั้น จงประกาศแก
วงศวานอิสราเอล"

การวัดพระวิหาร
ท่ีจะมีในอนาคต

5และดูเถิด มีกําแพงลอมอยู
รอบบริ เวณนอกของพระนิ เวศ
และในมือของชายผูนั้ นมีไมวัด
ยาวหกศอก แตละศอกยาวเทา
กับศอกคืบ ดังนั้นทานจึงวัด
ความหนาของกําแพงไดหนึ่งไม
วัด และความสูงไดหนึ่งไมวัด
6แลวทานเขาไปตามหอประตู
ซึ่ งหันหนาไปทิศตะวันออกข้ึน
ไปตามบันได และวัดธรณีหอ
ประตูไดลึกหนึ่ งไมวัด และอีก
ธรณีหนึ่งไดลึกหนึ่งไมวัด
7และห องยามยาวหนึ่ งไม วั ด
และกวางหนึ่ งไมวัด และที่วาง
ระหวางหองยามเหลานั้นยาวหา
ศอก และธรณีหอประตูที่อยูริม
มุขที่ หอประตูตอนปลายชั้ นใน
ไดหนึ่งไมวัด
8แลวทานก็วัดมุขของหอประตู
ตอนปลายชั้นในไดหนึ่งไมวัด
9และทานก็วัดมุขของหอประตู
ไดแปดศอก และเสามุขนั้นสอง
ศอก และมุขของหอประตูอยูที่
ตอนปลายขางใน
10 แตละดานของหอประตูตะ-
วันออกมีหองยามอยู สามหอง
หองทั้งสามมีขนาดเดียวกันและ
เสาที่ อยู ทั้ งสองข างก็ มี ขนาด

เดียวกัน
11 แล วท านจึ งวัดความกว าง
ชองเปดของทางเขาหอประตูได
สิบศอก และความยาวของหอ
ประตูสิบสามศอก
12หนาหองยามนั้นมีเครื่องกั้น
ดานละหนึ่ งศอก และหองยาม
นั้นยาวดานละหกศอก
13 แลวทานก็ วัดหอประตูจาก
หลังคาของหองยามหองหนึ่งไป
ยังหลังคาของหองยามอีกหอง
หนึ่ง ไดกวางย่ีสิบหาศอก จาก
ทางเข าหนึ่ งไปยั งอี กทางเข า
หนึ่ง
14 และท านทําเสาทั้ งหลายได
หกสิบศอก และรอบหอประตูมี
ลานไปถึงเสา
15 วัดจากขางหนาหอประตูตรง
ทางเขาไปยังปลายมุขชั้นในของ
หอประตูไดหาสิบศอก
16 ตามหอประตูนั้ นมีหนาตาง
รอบ คอยๆแคบเขาไปขางในทั้ง
ในเสาและในหองยามและมุขก็
มีหนาตางอยูรอบขางในเหมือน
กัน ที่เสามีตนอินทผลัม
17 แลวทานนําขาพเจาออกมาที่
ลานชั้นนอก และดูเถิด   มีหอง
หลายห องและมี พ้ื นหิ นทําไว
รอบลาน มีหองสามสิบหองหัน
หนาเขาหาพ้ืนหิน
18 และพ้ืนหินนั้นมีอยูตามดาน
ขางทางเขาหอประตู เทากับ

(5) อสค 42:20 (6) 1 พศด 9:18; ยรม 19:2 (7) 1 พกษ 6:5-10 (9) อสค 45:19
(10) อสค 40:7 (13) อสค 40:7 (14) อพย 27:9; ลนต 6:16 (15) อสค 41:21
(16) 1 พกษ 6:4; อสค 40:7; 1 คร 13:12 (17) 1 พกษ 6:5; 1 พศด 9:26; วว 11:2
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หนา 1734เอเสเคียล 40
ความยาวของหอประตู นี่ เปน
พ้ืนหินตอนลาง
19 แลวทานก็วัดความกวางจาก
หนาหอประตูขางลางไปยังหนา
ลานขางในดานนอกไดหนึ่งรอย
ศอก อยูทั้ งทางตะวันออกและ
ทางเหนือ
20 สวนหอประตูแหงลานนอก
หันหนาไปทางเหนือ ทานก็วัด
ความยาวและความกวางของมัน
21หองยามดานละสามหอง กับ
เสาและมุขมีขนาดเดียวกับหอ
ประตูแรก ยาวหาสิบศอก กวาง
ย่ีสิบหาศอก
22หนาตาง  มุข ตนอินทผลัม
ของหอประตูนี้ มีขนาดเดียวกับ
ของหอประตูซึ่ งหันหนาไปทาง
ทิศตะวันออก และมีบันไดเจ็ด
ข้ันนําข้ึนไปถึง และมุขนั้นอยู
ขางใน
23 ตรงขามกับประตูซึ่ งอยู ข าง
เหนือเชนเดียวกับประตูที่ อยู
ขางตะวันออก มีประตูเปดไปสู
ลานชั้นใน และทานก็วัดจาก
ประตูหนึ่งไปยังอีกประตูหนึ่งได
หนึ่งรอยศอก
24 และทานไดนําขาพเจาตรงไป
ยังทิศใต และดูเถิด มีหอประตู
ทางทิศใตหนึ่งหอประตู ทานก็
วัดเสาและวัดมุข ก็มีขนาดเดียว
กับที่อื่น
25 มีหน าต างที่ หอประตู และ

ที่มุขโดยรอบเหมือนหนาตางที่
อื่น ยาวหาสิบศอกและกวางย่ี-
สิบหาศอก
26 มีบันไดเจ็ดข้ั นนําข้ึ นไปถึง
และมุขนั้นอยูขางใน    มีตน
อินทผลัมอยูที่เสาดานละตน
27 และมีประตูหนึ่ งอยู ทางทิศ
ใตของลานชั้นใน และทานก็
วัดจากประตูหนึ่งไปยังอีกประตู
หนึ่ งตรงไปทางทิศใต ไดหนึ่ ง
รอยศอก
28 แล วท านนําข าพเจ ามายั ง
ลานชั้นในโดยประตูทิศใต และ
ทานก็วัดประตูทิศใต มีขนาด
อยางเดียวกับประตูอื่นๆ
29หองยาม เสา และมุขของหอ
ประตูนี้มีขนาดเดียวกับที่อื่น มี
หน าต างที่ หอประตู และที่ มุ ข
โดยรอบ ยาวหาสิบศอกและ
กวางย่ีสิบหาศอก
30 มีมุขอยูรอบยาวย่ีสิบหาศอก
กวางหาศอก
31 มุขนั้นหันหนาสูลานชั้นนอก
มีตนอินทผลัมอยูที่ เสา และ
บันไดนี้มีแปดข้ัน
32 แลวท านก็พาข าพเจ ามาที่
ลานชั้นในดานตะวันออก และ
ทานก็วัดหอประตูขนาดเดียวกับ
หอประตูอื่น
33หองยาม เสา และมุขของหอ
ประตูนี้มีขนาดเดียวกันกับที่อื่น
มีหนาตางที่ หอประตูและที่ มุข

(19) อสค 40:6 (20) อสค 40:6 (21) อสค 40:7 (22) 1 พกษ 6:29 (23) อพย 27:9
(24) อสค 40:20 (25) ยน 12:46 (26) 2 ปต 3:18 (27) อสค 40:23
(28) อสค 40:32 (29) 1 พศด 28:11 (30) อสค 40:21 (31) อสค 40:26
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หนา 1735 เอเสเคียล 40
โดยรอบ ยาวหาสิบศอกและ
กวางย่ีสิบหาศอก
34 มุขของดานนี้หันหนาสู ลาน
ชั้นนอก และมีตนอินทผลัมอยู
ที่ เสาดานละตน และบันไดนี้มี
แปดข้ัน
35 แลวทานก็นําข าพเจามายัง
ประตูเหนือ แลวทานก็วัดหอ
ประตู นั้ นมี ขนาดเดี ยวกั บหอ
ประตูอื่น
36หองยาม เสา และมุขของหอ
ประตูนี้มีขนาดเดียวกันกับที่อื่น
มีหนาตางโดยรอบ ยาวหาสิบ
ศอกและกวางย่ีสิบหาศอก
37 มุขของดานนี้หันหนาสู ลาน
ชั้นนอก และมีตนอินทผลัมอยู
ที่ เสาดานละตน และบันไดนี้มี
แปดข้ัน
38 มีหองๆหนึ่ งและมีทางเข า
อยูที่เสาของหอประตู เปนที่ลาง
เครื่องเผาบูชา
39 และที่มุมของหอประตูมีโตะ
ดานละสองโตะ บนนี้สําหรับฆา
เครื่ องเผาบูชา เครื่ องบูชาไถ
บาป และเครื่องบูชาไถการละ-
เมิด
40 และทางดานนอก ทางที่ เขา
ข้ึนไปถึงทางเขาหอประตูเหนือ
มีโตะสองโตะ อีกดานหนึ่งของ
มุมของหอประตูมีโตะสองโตะ
41 มีโตะอยูขางนี้ สี่ โตะ และมี
โตะอยู ขางนั้ นขางๆหอประตูสี่

โตะ เปนแปดโตะดวยกัน ซึ่ ง
เขาใชเปนที่ฆาเครื่องสัตวบูชา
42 มีโตะสี่ โต ะทําด วยหินสกัด
สําหรับเครื่องเผาบูชา ยาวหนึ่ง
ศอกคืบและกว างหนึ่ งศอกคืบ
สูงหนึ่ งศอก สําหรับวางเครื่อง
มือซึ่ งเขาใชฆ าเครื่ องเผาบูชา
และเครื่องสัตวบูชา
43 มีตะขอยาวคืบหนึ่ งติดอยู
ขางในโดยรอบ บนโตะนี้เขาวาง
เนื้อของเครื่องบูชา

หองสําหรับพวกนักรอง
และปุโรหิต

44 ขางนอกหอประตูชั้นใน ใน
ลานชั้ นในมี ห องสําหรั บพวก
นักรอง ซึ่ งอยูขางหอประตู
เหนือ หันหนาไปทิศใต อีกหอง
หนึ่ งอยู ขางหอประตูตะวันออก
หันหนาไปทิศเหนือ
45 และท านบอกข าพเจ าว า
"หองนี้ซึ่ งหันหนาไปทางทิศใต
สําหรับปุโรหิตผูดูแลพระนิเวศ
46 และหองซึ่ งหันหนาไปทาง
เหนือ สําหรับปุโรหิตผู ดูแล
แทนบูชา ปุโรหิตเหลานี้ เปน
บุตรชายของศาโดกในบรรดา
บุตรชายของเลวี ที่ เขามาใกล
พระเยโฮวาห เพ่ื อจะปรนนิบัติ
พระองค"
47 และทานก็วัดลาน ไดยาว
หนึ่ งรอยศอก และกวางหนึ่ ง
ร อยศอกเป นสี่ เหลี่ ยมจตุ รั ส

(34) อสค 40:6 (35) อสค 27:32 (36) อสค 40:21 (37) อสค 40:31
(38) 1 พกษ 6:8 (39) มลค 1:7 (40) อสค 40:35 (43) ลนต 1:6 (44) อฟ 5:19
(45) ลนต 8:35; กดว 3:27 (46) 1 พกษ 2:35; อฟ 2:13 (47) อสค 40:19, 23, 27
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หนา 1736เอเสเคียล 40, 41
และแทนบูชาอยู ข างหน าพระ
นิเวศ

มุขของพระวิหาร
48 แลวทานนําขาพเจามาที่ มุข
ของพระนิเวศและวัดเสาของมุข
ไดหาศอกทั้ งสองดาน และหอ
ประตูก็กวางดานละสามศอก
49 มุขนั้นยาวย่ีสิบศอก และ
กวางสิบเอ็ดศอก และทานนํา
ข าพเจ าทางบันไดไปถึ งที่ นั้ น
และมีเสาอยูขางเสาทั้งสองขาง

คําบรรยายถึงพระวิหาร

41ภายหลังทานนําขาพเจา
มาถึงพระวิหาร และได

วัดเสา กวางดานละหกศอก ซึ่ง
เทากับความกวางของพลับพลา
2และสวนกวางของทางเขานั้ น
สิบศอก และกําแพงขางทางเขา
ดานละหาศอก และทานก็วัด
ความยาวของพระวิหารไดสี่ สิบ
ศอก กวางย่ีสิบศอก
3แลวทานก็เขาไปขางในและวัด
เสาของทางเขาไดสองศอก ทาง
เขานั้ นหกศอก และสวนกวาง
ของทางเขานั้นเจ็ดศอก
4และท านก็ วั ดความยาวของ
หองไดย่ีสิบศอก กวางย่ีสิบศอก
พนพระวิหารออกไป และทาน
บอกขาพเจาวา "นี่เปนที่บริสุทธิ์
ที่สุด"
5แลวทานก็วัดกําแพงพระนิเวศ
ไดหนาหกศอก และหองระเบียง

นั้นกวางสี่ศอก อยู รอบพระ
นิเวศทุกดาน
6หองระเบียงนั้ นเปนหองสาม
ชั้นซอนกัน มีชั้นละสามสิบหอง
มี หยั กบ าอยู รอบกําแพงพระ
นิเวศ ใชเปนที่หนุนหองระเบียง
เพ่ือไมใหหองระเบียงอาศัยกํา-
แพงพระนิเวศ
7หองระเบียงนั้ นย่ิงสูงข้ึนไปก็
ย่ิงกวางออก ตามสวนขยายของ
หยักบาจากหองหนึ่งซอนอยูบน
อีกหองหนึ่งโดยรอบ ที่ขางพระ
นิเวศมีบันไดนําข้ึนขางบน ดังนี้
แหละผูใดที่ ข้ึนไปจากหองต่ําที่
สุ ดถึ งห องบนก็ ต องลอดผ าน
หองกลาง
8ขาพเจายังเห็นอีกวา พระ
นิ เวศนั้ นมี ยกพ้ื นอยู โดยรอบ
ฐานของหองระเบียงวัดไดหนึ่ ง
ไมวัดเต็ม ยาวหกศอก
9ผนังดานนอกของหองระเบียง
หนาหาศอก และสวนที่วางคือ
สถานที่ ของห องระเบียงที่ อยู
ขางในนั้น
10 ระหว างห องระเบียงแต ละ
หองมีความกวางย่ี สิบศอกโดย
รอบพระนิเวศทุกดาน
11 และประตูของหองระเบียง
นั้นเปดเขาไปในสวนบนยกพื้น
ที่ วาง ประตูหนึ่ งหันไปทาง
เหนือ และอีกประตูหนึ่ งหันไป
ทางใต ความกวางของสวนที่วาง

(48) 1 พกษ 6:3 (49) 2 พศด 3:17; วว 3:12 (1) ศคย 6:12-13 (2) อพย 26:36
(3) อสค 41:2 (4) 1 พกษ 6:20 (5) 1 พกษ 6:5-6 (6) 1 พกษ 6:6; 1 ปต 1:5
(7) 1 พกษ 6:8; มธ 13:32 (8) วว 21:16 (9) อสค 41:5; 42:1 (11) อสค 41:9
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หนา 1737 เอเสเคียล 41
นั้นคือหาศอกโดยรอบ
12 ตึกที่หันหนามายังสนามของ
พระนิเวศทางดานตะวันตกนั้ น
กวางเจ็ดสิบศอก และผนังของ
ตึกหนาหาศอกโดยรอบและยาว
เกาสิบศอก
13 แล วท านก็ วัดพระนิ เวศได
ยาวหนึ่งรอยศอก สนามและตึก
พรอมกับผนังยาวหนึ่งรอยศอก
14 ความกว างด านตะวันออก
ของดานหน าของพระนิ เวศทั้ ง
ของสนาม ยาวหนึ่งรอยศอก
15 แลวทานก็ วัดความยาวของ
ตึกซึ่ งหันหนาไปสู สนามซึ่ งอยู
ดานหลัง พรอมทั้ งผนังขางๆ
ยาวหนึ่ งรอยศอก หองโถงของ
พระวิหารนั้นและลานของมุข
16 ทั้งธรณีประตู หนาตางและ
ผนั งรอบทั้ งสามชั้ นซึ่ งอยู ตรง
ขามประตู บุไมโดยรอบตั้ ง
แตพ้ืนถึงหนาตาง และหนาตาง
นี้ก็คลุมไว
17 จนถึงที่ อยู เหนือประตู ถึง
แม เป นห องชั้ นในและข า ง
นอกและบนผนังโดยรอบที่หอง
ชั้นในและหองโถง ก็กระทําโดย
การวัด
18 พระนิเวศนั้นมีรูปเครูบและ
รูปตนอินทผลัม และรูปตน
อินทผลัมอยูระหวางเครูบทุกรูป
เครูบทุกตนมีสองหนา
19 หนาของผูชายตรงตนอินท-

ผลัมที่ อยู ขางหนึ่ ง และหนา
ของสิงโตหนุมตรงตนอินทผลัม
ที่ อยู อีกขางหนึ่ ง มีรูปอยางนี้
รอบพระนิเวศทั้งหมด
20 จากพ้ืนถึงที่ เหนือประตู มี
รูปเครู บและรู ปต นอิ นทผลัม
แกะอยูที่ผนังพระวิหาร
21 ฝายเสาประตูของพระวิหาร
นั้นสี่ เหลี่ ยมขางหนาสถานบริ-
สุทธิ์ รูปรางของตัวนั้นก็เหมือน
รูปรางของอีกตัวหนึ่ง
22 แทนบูชาทําด วยไมสู งสาม
ศอกยาวสองศอก ทั้งมุม ความ
ยาว และที่ผนังทําดวยไม ทาน
บอกขาพเจาวา "นี่ เปนโตะซึ่ ง
อยูตอพระพักตรของพระเยโฮ-
วาห"
23 พระวิหารและสถานบริสุทธิ์
มีประตูคูแหงละคู
24 ประตูเหลานั้นมีสองบานคือ
บานเหว่ียงสองบาน ประตูหนึ่ง
มีสองบาน และอีกประตูหนึ่งมี
สองบาน
25 และบนประตูของพระวิหาร
มีเครูบและตนอินทผลัมแกะไว
เชนเดียวกับที่แกะไวบนผนัง มี
พลับพลาไม อยู ที่ หน ามุขข าง
นอก
26 มีหน าต างและมีตนอิ นท-
ผลัมอยู ทั้ งสองข างที่ บนผนั ง
ดานขางมุข ทั้งหองระเบียงพระ
นิเวศและพลับพลา

(12) อสค 41:13 (15) พซม 1:17 (16) 1 พกษ 6:4; 1 คร 13:12 (18) 2 พศด 3:7
(21) 1 พกษ 6:33; อสค 40:14 (22) อพย 30:1-3; 1 พกษ 6:20; 2 พศด 4:19
(23) 1 พกษ 6:31-35 (24) อสค 40:48 (25) อสค 41:16 (26) อสค 41:16
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หนา 1738เอเสเคียล 42
หองตางๆของพระวิหาร

42แลวทานพาขาพเจามา
ถึงลานชั้ นนอก ตรง

ทิศเหนือ และทานนําขาพเจามา
ถึงหองซึ่ งอยูตรงขามกับสนาม
และตรงขามกับตึกทางดานทิศ
เหนือ
2ความยาวของตึ กที่ อยู หน า
ประตูทางดานเหนือนั้นเปนหนึ่ง
รอยศอก และกวางหาสิบศอก
3ติดตอกับสวนย่ีสิบศอกซึ่งเปน
สวนของลานชั้นใน หันหนาเขา
สูพ้ืนหินซึ่งเปนสวนของลานขาง
นอก เปนระเบียงซอนระเบียง
สามชั้น
4และขางหนาหองมีทางเขาขาง
ในกวางสิบศอก ยาวหนึ่ งศอก
บรรดาประตูหองเหลานี้อยูทาง
ดานเหนือ
5หองขางบนแคบกวา เพราะ
ระเบียงเหล านี้ สู งกว าระเบียง
ห องชั้ นล างและชั้ นกลางใน
ตึกนั้น
6 เพราะวาเปนหองสามชั้น และ
ไม มี เสารองเหมือนเสาที่ ลาน
ขางนอก เพราะฉะนั้นหองชั้ น
บนจึงรนเขาไปกวาพ้ืนมากกวา
หองชั้นลางและชั้นกลาง
7และมีผนั งข างนอกขนานกับ
หอง ตรงไปยังลานขางนอก ตรง
ขามกับหอง ยาวหาสิบศอก
8 เพราะวาหองที่ ลานข างนอก

ยาวหาสิบศอก และดูเถิด สวน
หองเหลานั้ นที่ตรงขามกับพระ
วิหารยาวหนึ่งรอยศอก
9ใตหองเหลานั้ นมีทางเขาอยู
ดานตะวันออก ถาเขาไปจาก
ลานขางนอก
10 ตรงที่ ผนังดานนอกเริ่ มตน
ด านตะวันออกก็ เช นเดี ยวกั น
ตรงข ามกับสนามและตรงขาม
กับตึกมีหองหลายหอง
11 ทางเดินอยู หน าหองคล าย
กับหองทางทิศเหนือ ยาวและ
กวางขนาดเดียวกัน มีทางออก
แผนผังและประตูอยางเดียวกัน
12 ขางลางหองทิศใตมีทางเขา
อยูดานตะวันออกที่ที่ เขามาตาม
ทางเดิน ตรงขามมีผนังแบง
13 แลวทานกลาวแกขาพเจาวา
"หองดานเหนือและหองดานใต
ตรงขามสนามเปนหองบริสุทธิ์
ที่ ปุโรหิตผู เขาใกลพระเยโฮวาห
จะรับประทานของถวายอันบริ-
สุทธิ์ ที่ สุด เขาจะวางของถวาย
อันบริสุทธิ์ที่สุดนั้นไวที่นั่น และ
ธัญญบูชา   เครื่องบูชาไถบาป
เครื่องบูชาไถการละเมิด เพราะ
วาที่นั่นบริสุทธิ์
14 เมื่ อปุโรหิตเขาไปในที่ บริ-
สุทธิ์ เขาจะไมออกไปจากที่บริ-
สุทธิ์ เขาสู ลานขางนอก แตจะ
ปลดเครื่ องแต งกายที่ เขาสวม
ปฏิบัติหนาที่ วางไวที่ นั่ นเพราะ

(1) อสค 40:2-3 (3) พซม 1:17; 7:5 (4) มธ 7:14; ลก 13:24 (6) 1 พกษ 6:8
(9) อสค 46:19 (10) อสค 41:12; 42:1 (11) อสค 42:2-8 (12) อสค 42:9
(13) อพย 29:31; ลนต 6:14-16 (14) อพย 28:40-43; ลนต 8:7; ลก 9:62; รม 3:22
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หนา 1739 เอเสเคียล 42, 43
สิ่ งเหลานี้บริสุทธิ์ เขาจะตอง
สวมเครื่ องแต งกายอื่ นกอนที่
เขาจะเขาไปสูสวนที่มีไวสําหรับ
ประชาชน"
15 เมื่อทานไดวัดขางในบริเวณ
พระนิเวศเสร็จแลว ทานก็นํา
ขาพเจาออกมาทางประตูซึ่ งหัน
หนาไปทางทิศตะวันออก และ
วัดบริเวณพระนิเวศโดยรอบ
16 ทานวัดดานตะวันออกดวย
ไม วัดไดหารอยศอกตามไมวัด
โดยรอบ
17 แลวทานก็หันมาวัดทางดาน
เหนือไดหารอยศอกตามไม วัด
โดยรอบ
18 แลวทานก็หันมาวัดดานใต
ไดหารอยศอกตามไมวัด
19 แลวทานก็หันมาดานตะวัน
ตกแลววัดไดหารอยศอกตามไม
วัด
20 ทานวัดทั้ งสี่ดาน มีกําแพง
ลอมรอบยาวหารอยศอก กวาง
หารอยศอก เปนที่แบงระหวาง
สถานบริสุทธิ์กับสถานที่สามัญ

พระวิหารเต็มดวย
สงาราศีของพระเจา

43ภายหลังทานนําขาพ-
เจามายังประตู คือ

ประตูที่หันหนาไปทิศตะวันออก
2และ ดูเถิด สงาราศีของพระ
เจาแหงอิสราเอลมาจากทิศตะ-
วันออก และพระสุรเสียงของ

พระองคก็ เหมือนเสียงน้ํามาก
หลาย และพิภพก็รุ งโรจนดวย
สงาราศีของพระองค
3และนิมิตที่ ข าพเจาเห็นนั้ นก็
เหมือนกับนิมิตซึ่ งขาพเจาเห็น
เมื่ อพระองค เสด็ จมาทําลาย
เมืองนั้น และเหมือนกับนิมิต
ซึ่ งข าพเจ าได เห็ นที่ ริมแมน้ํา
เคบาร และขาพเจาก็ซบหนา
ของขาพเจาลงถึงดิน
4และสงาราศีของพระเยโฮวาห
ไดเขาไปในพระนิเวศทางประตู
ที่หันไปทางทิศตะวันออก
5พระวิญญาณก็ยกขาพเจาข้ึ น
และนําข าพเจ ามาที่ ลานชั้ นใน
และดูเถิด สงาราศีของพระเย-
โฮวาหก็เต็มพระนิเวศ
6ขณะที่ ชายคนนั้ นยังยืนอยู ที่
ขางขาพเจา ขาพเจาไดยินพระ
องคตรัสกับขาพเจาดังออกมา
จากพระนิเวศ
ราชบัลลังกของพระเยซูคริสต

ในพระวิหาร
7และพระองคตรัสกับขาพเจา
วา "บุตรแหงมนุษยเอย บัลลังก
ของเราและสถานที่ วางเทาของ
เราอยูที่ นี่ เปนที่ที่ เราจะอยู
ทามกลางชนชาติอิสราเอลเปน
นิตย และวงศวานอิสราเอลจะ
ไมกระทําใหนามบริสุทธิ์ของเรา
เปนมลทินอีก โดยตัวของเขาทั้ง
หลายเองหรือกษัตริยของเขาทั้ง

(15) อสค 41:2-5 (16) ศคย 2:1; วว 11:1-2 (20) พซม 2:9 (1) อสค 40:6
(2) อสย 60:1-3; ฮบก 2:14 (3) ยรม 1:10; วว 11:3-6 (4) อสค 10:18-19
(5) 1 พกษ 18:12; 2 พกษ 2:16 (6) ลนต 1:1; อสย 66:6 (7) สดด 47:8; กจ 7:48-49
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หนา 1740เอเสเคียล 43
หลาย ดวยการเลนชูของเขาทั้ง
หลาย และดวยศพของกษัตริย
ของเขาทั้ งหลายในปูชนียสถาน
สูง
8 โดยการวางธรณีประตูของเขา
ทั้ งหลายไว ข างธรณีประตู ทั้ ง
หลายของเรา โดยการตั้ งเสา
ประตูของเขาทั้ งหลายไวขางเสา
ประตูทั้งหลายของเรา  มีเพียง
ผนังกั้นไวระหวางเรากับเขาทั้ ง
หลายเทานั้ น เขาไดกระทําให
นามบริสุทธิ์ ของเราเปนมลทิน
ด วยการอั นน าสะอิ ดสะเอี ยน
ของเขาซึ่งเขาทั้งหลายไดกระทํา
ดั งนั้ นเราจึ งเผาผลาญเขาเสีย
ดวยความกริ้วของเรา
9 บัดนี้ ให เขาทิ้ งการเล นชู ทั้ ง
หลายของเขา และศพของ
กษัตริยทั้ งหลายของเขาใหหาง
ไกลจากเรา และเราจะอยูทาม-
กลางเขาทั้งหลายเปนนิตย
10 เจา บุตรแหงมนุษยเอย เจา
จงบรรยายแกวงศวานอิสราเอล
ใหทราบถึงพระนิเวศ เพ่ือวาเขา
จะไดละอายในเรื่ องความชั่ วชา
ของเขา และใหเขาทั้ งหลายวัด
แบบแผน
11 และถ าเขาละอายในสิ่ งทั้ ง
หลายที่ เขากระทํามาแลว จง
สําแดงภาพแผนผังทางออกทาง
เขา และลักษณะทั้งสิ้นของพระ
นิเวศนั้น และจงใหเขาทราบถึง

กฎเกณฑ ลักษณะและกฎทั้งสิ้น
ของพระนิเวศ จงเขียนลงไว
ทามกลางสายตาของเขา เพ่ือ
เขาจะได รักษาลักษณะและกฎ
เกณฑทั้ งสิ้ นของพระนิ เวศและ
กระทําตาม
12 ต อไปนี้ เป นกฎของพระ
นิเวศ คือบริเวณโดยรอบที่
อยู บนยอดภู เขาจะเปนที่ บริ-
สุทธิ์ที่สุด ดูเถิด นี่เปนกฎของ
พระนิเวศ

การวัดแทนบูชา
13 ตอไปนี้ เปนขนาดของแทน
บูชาวัดเปนศอก ศอกหนึ่ งคือ
ความยาวหนึ่ งศอกกับหนึ่ งคืบ
ตอนฐานสูงหนึ่งศอก และกวาง
หนึ่ งศอก ที่ ขอบมีริมคืบหนึ่ ง
และความสูงของแทนบูชาเปน
ดังนี้
14 จากตอนฐานที่ อยูบนดินมา
ถึงขางลางสูงสองศอก กวาง
หนึ่ งศอก จากข้ันเล็กไปถึงข้ัน
ใหญสูงสี่ศอก กวางหนึ่งศอก
15 และเตาของแทนนั้ นสี่ ศอก
และจากเตาแทนมี เชิ งงอนย่ื น
ข้ึนสี่เชิง
16 เตาแทนนั้ นเป นสี่ เหลี่ ยม
จตุรัส ยาวสิบสองศอก กวางสิบ
สองศอก
17 ข้ั นขางเตาก็สี่ เหลี่ ยมจตุ รัส
เหมือนกัน ยาวสิบสี่ศอก กวาง
สิบสี่ศอก ยกริมรอบกวางครึ่ ง

(8) 2 พกษ 16:14; อสค 5:11 (9) ฮชย 2:2; คส 3:5-9 (10) 1 พศด 28:11; รม 6:21
(11) มธ 28:20; ยน 13:17 (12) สดด 93:5; ยอล 3:17 (13) อพย 27:1; 2 พศด 4:1
(15) อพย 27:2; ลนต 9:9 (16) อพย 27:1; 2 พศด 4:1 (17) อพย 25:25; อสค 8:16

 26_eze.pub 
 page 100

 Friday, December 09, 2005 13:20 



หนา 1741 เอเสเคียล 43, 44
ศอก ฐานกวางศอกหนึ่ งโดย
รอบ บันไดแทนบูชาหันหนาไป
ทางทิศตะวันออก"
18 และท านพูดกับข าพเจ าว า
"บุตรแหงมนุษยเอย องคพระ
ผู เปนเจ าพระเจ าตรัสดั งนี้ ว า
ตอไปนี้ เปนกฎของแทนบูชาใน
วันที่สรางเสร็จแลว เพ่ือจะถวาย
เครื่องเผาบูชา และเพ่ือจะพรม
ดวยเลือด

จงถวายเครื่องบูชาอีก
19 ทานจงมอบวัวหนุมตัวหนึ่ ง
เป น เครื่ อ ง บู ช าไถ บาปแก
ปุ โรหิ ตคนเลวี เชื้ อสายศาโดก
ผูที่ เขามาใกลเพ่ือปรนนิบัติเรา
องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้แหละ
20 เจาจงเอาเลือดวัวนั้นบางใส
ไวที่ เชิงงอนทั้งสี่ของแทน และ
มุมทั้งสี่ของข้ันขางเตา และที่ยก
ริมโดยรอบ ทําดังนี้ แหละทาน
จะได ชําระแทนและทําการลบ
มลทินของแทนนั้นไว
21 ทานจงเอาวัวผูซึ่งเปนเครื่อง
บูชาไถบาป และปุโรหิตจะเผา
มันเสียในที่ที่กําหนดไวซึ่งเปนที่
ของพระนิ เวศภายนอกสถาน
บริสุทธิ์
22 และในวันที่สองทานจงถวาย
ลูกแพะตัวผู ที่ ปราศจากตําหนิ
เปนเครื่องบูชาไถบาป และพวก
ปุโรหิตจะชําระแทนบูชา อยางที่

ชําระดวยวัวผู
23 เมื่ อท านไดชําระแทนเสร็จ
แลว ทานจงถวายวัวหนุมปราศ-
จากตําหนิและแกะผูที่ปราศจาก
ตําหนิจากฝูง
24 ท านจงนํามาถวายต อพระ
พักตรพระเยโฮวาห และปุโรหิต
จะเอาเกลือพรมลงบนนั้น และ
จะถวายเปนเครื่ องเผาบูชาแด
พระเยโฮวาห
25 ท านจงเตรียมแพะตัวหนึ่ ง
เปนเครื่องบูชาไถบาปทุกวันจน
ครบเจ็ดวัน และพวกปุโรหิตจะ
เตรี ยมวั วหนุ มและแกะผู ที่
ปราศจากตําหนิจากฝูงดวย
26 เขาทั้ งหลายจะต องทําการ
ลบมลทินแทนบูชาอยู เจ็ดวันจึง
จะชําระเสร็จ และจะสถาปนาตน
เองไว
27 และเมื่ อเขากระทําครบตาม
กําหนดเหลานี้แลว ตั้ งแตวัน
ที่แปดเปนตนไปปุโรหิตจะตอง
ถวายเครื่ องเผาบู ชาของท าน
และเครื่ องสันติบูชาของทานที่
บนแทนนั้น และเราจะโปรด
ปรานเจาทั้ งหลาย องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้แหละ"

ประตูตะวันออก
เฉพาะเจานายองคน้ัน

44แลวทานก็นําขาพเจา
กลั บมาตามทางของ

ประตู ของสถานบริ สุ ทธิ์ ห อง
(18) อสค 45:18-19 (19) 1 ซมอ 2:35-36 (20) อพย 29:12; ลนต 4:25; ฮบ 9:21
(21) อพย 29:14; ลนต 4:12 (22) อสย 53:6; 1 ปต 1:19 (24) ลนต 2:13; มธ 5:13
(25) อพย 29:35-37 (26) ลนต 8:34 (27) รม 15:16; ฟป 2:17 (1) อสค 40:6
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นอก ซึ่ งหันหนาไปทางตะวัน
ออก และประตูนั้นปดอยู
2พระเยโฮวาหตรัสกับขาพเจา
วา "ประตูนี้ จะปดอยู เร่ือยไป
อยาใหเปดและไมใหใครเขาไป
ทางนี้ เพราะพระเยโฮวาหพระ
เจาแหงอิสราเอลไดเสด็จเขาไป
ทางนี้ เพราะฉะนั้นจึงใหปดไว
3 เฉพาะเจานายเทานั้น คือเจา
นาย ทานจะประทับเสวยพระ
กระยาหารต อพระพักตร พระ
เยโฮวาหในประตูนี้ ได ทานจะ
ตองเขามาทางมุขของหอประตู
และตองออกไปตามทางเดี ยว
กัน"

พระนิเวศเต็มไปดวย
สงาราศีของพระเจา

4แลวท านก็นําขาพเจ ามาตาม
ทางของประตู เหนื อมาที่ ข าง
หนาพระนิเวศ และขาพเจามอง
ดู และดูเถิด สงาราศีของพระ
เยโฮวาห ก็ เต็ มพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห และขาพเจาก็ซบ
หนาลงถึงดิน
5 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ขาพเจาวา "บุตรแหงมนุษยเอย
จงตั้งใจใหดี ทุกสิ่งที่เราจะบอก
เจาเกี่ ยวกับกฎทั้ งสิ้ นของพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห และ
ราชบัญญัติทั้ งสิ้นของพระนิเวศ
นั้น จงดูดวยตาของเจา และฟง
ดวยหูของเจา และจดจําเร่ือง

ทางเข าพระนิ เวศและทางออก
จากสถานบริสุทธิ์ใหดี
6แลวจงบอกแกวงศ วานที่ มัก
กบฏ คือวงศวานอิสราเอลวา
องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้ วา โอ วงศวานอิสราเอล
เอย ขอใหการที่นาสะอิดสะ-
เอียนทั้ งสิ้นของเจาสิ้นสุดเสียที
เถิด
7 คือการที่ เจาพาคนตางดาวที่มิ
ไดเขาสุหนัตทางจิตใจและมิได
เขาสุหนัตทางเนื้อหนังเขามาใน
สถานบริสุทธิ์ของเรา กระทําให
สถานนั้น คือพระนิเวศของเรา
มัวหมอง เมื่ อเจาถวายอาหาร
ของเราแกเรา คือไขมันและ
เลือด สิ่งเหลานี้ไดทําลายพันธ-
สัญญาของเราด วยการอั นน า
สะอิดสะเอียนทั้งสิ้นของเจา
8และเจามิไดดูแลรักษาสิ่ งบริ-
สุทธิ์ของเรา แตเจาไดตั้งคนเฝา
ใหดูแลรักษาอยูในสถานบริสุทธิ์
ของเรา เพ่ือประโยชนแกตัวเจา
เอง
พวกปุโรหิตของพระวิหาร

ในอนาคต
9องคพระผู เปนเจาพระเจาจึง
ตรัสดังนี้ วา อยาใหคนตางดาว
ที่มิไดเขาสุหนัตทางจิตใจและมิ
ไดเขาสุหนัตทางเนื้ อหนัง คือ
ชนตางดาวทั้งสิ้นที่อยูทามกลาง
ชนชาติอิสราเอลเขาไปในสถาน

(2) อพย 24:10; อสย 6:1-5 (3) อสค 46:2; 1 คร 10:18 (4) อสย 6:3-4; ฮกก 2:7
(5) อพย 9:21; พบญ 32:46; 1 พศด 22:19 (6) อสค 2:5-8; 3:26-27; 1 ปต 4:3
(7) ลนต 22:25; กจ 21:28 (8) กดว 18:3-5; 1 ทธ 6:13 (9) สดด 50:16; ยอล 3:17
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บริสุทธิ์ของเรา
10 แตคนเลวีผู ที่ ไดไปไกลจาก
เรา หลงไปจากเราไปติดตาม
รูปเคารพของเขาเมื่อคนอิสรา-
เอลหลงไปนั้น จะตองไดรับโทษ
ความชั่วชาของตน
11 เขาทั้งหลายจะตองปรนนิบัติ
อยู ในสถานบริ สุ ทธิ์ ของเรา
ตรวจตราดูอยูที่ประตูพระนิเวศ
และปฏิบัติอยูในพระนิเวศ เขา
จะฆาเครื่ องเผาบูชาและเครื่ อง
สัตวบูชาใหประชาชน และเขาจะ
ตองคอยเฝ าประชาชนเพื่ อจะ
รับใชเขาทั้งหลาย
12 เพราะเขาทั้งหลายไดปรนนิ-
บัติประชาชนอยู หนารูปเคารพ
ของเขา จึงทําใหวงศวานอิสรา-
เอลตกอยู ในความชั่ วชา องค
พระผู เป นเจ าพระเจ าตรั สว า
เพราะฉะนั้ นเราจึ งไดปฏิญาณ
ดวยเรื่องเขาทั้งหลายวา เขาทั้ง
หลายจะตองไดรับโทษความชั่ว
ชาของเขา
13 อย าให เขาทั้ งหลายเข ามา
ใกล เราเพ่ื อจะรับใช เราในตํา-
แหนงปุโรหิตหรือเขามาใกลสิ่ ง
บริสุทธิ์ใดๆของเราในที่บริสุทธิ์
ที่สุดนั้น แตเขาตองทนรับความ
อับอายขายหน าและการอันนา
สะอิดสะเอียนทั้งหลายซึ่งเขาได
กระทํานั้น
14 แตถึงกระนั้ นเราจะกําหนด

ใหเขาเปนผูดูแลพระนิเวศ ให
กระทําบริการทั้ งสิ้ นและกระทํา
สิ่งที่ตองกระทําในพระนิเวศนั้น
ทั้งสิ้น
15 แตปุโรหิตคนเลวี บรรดา
บุตรชายของศาโดก ผู ยังดูแล
สถานบริสุทธิ์ของเรา เมื่ อคน
อิสราเอลหลงไปจากเรานั้น องค
พระผูเปนเจาพระเจาตรัสวา ให
เขาเขามาใกลเราเพ่ือปรนนิบัติ
เรา และใหคอยรับใชเรา ที่จะ
ถวายไขมันและเลือด
16 เขาจะเขามาในสถานบริสุทธิ์
ของเราได และใหเขาเขามาใกล
โตะของเราเพ่ือจะปรนนิบัติเรา
และใหเขารักษาคํากําชับของเรา
17 ตอมาเมื่ อเขาเขาประตูลาน
ชั้นในนั้น ใหเขาสวมเสื้อผาปาน
อยาให เขามีสิ่ งใดที่ ทําด วยขน
แกะเลย ขณะเมื่อเขาทําการ
ปรนนิบัติอยูที่ ประตูลานชั้นใน
และอยูขางใน
18 ใหเขาสวมมาลาปานไวเหนือ
ศีรษะ และสวมกางเกงผาปาน
เพียงเอว อยาใหเขาคาดตัวดวย
สิ่งใดที่ใหมีเหงื่อ
19 และเมื่ อเขาออกไปยังลาน
นอก คือไปยังลานนอกเพื่อไป
หาประชาชน ใหเขาเปลื้องเสื้อ
ผ าชุดที่ ปรนนิบัติ งานนั้ นออก
เสีย และวางไวเสียในหองบริ-
สุทธิ์ แลวจึงสวมเสื้ อผาอื่ น

(10) อสค 44:15; ศฟย 3:4 (11) 1 พศด 26:1; 2 พศด 29:34 (12) 1 ซมอ 2:29-30
(13) กดว 18:3; 2 พกษ 23:9 (14) กดว 18:4; 1 พศด 23:28 (15) 1 ทธ 3:3-10
(16) วว 1:6 (17) อพย 28:39-40 (18) 1 คร 11:4-19 (19) ลนต 6:10-11
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เกรงว าเขาจะนําความบริสุทธิ์
ศักดิ์สิทธิ์ไปติดตอกับประชาชน
ดวยเสื้อผาของเขา
20 อยาใหเขาโกนศีรษะ หรือ
ปลอยใหมวยผมยาว ใหเขา
เพียงแตขลิบผมบนศี รษะของ
เขาเทานั้น
21 เมื่อปุโรหิตเขาไปในลานชั้น
ในจะดื่มเหลาองุนไมได
22 อย าให ปุ โรหิตแต งงานกับ
หญิงมายหรือหญิงที่ถูกหยาแลว
แตใหแตงงานกับหญิงพรหม-
จารี จากเชื้ อสายแห งวงศ วาน
อิสราเอล หรือหญิงมายซึ่งเปน
หญิงมายของปุโรหิต
23 เขาทั้ งหลายจะตองสั่ งสอน
ประชาชนของเราถึ งความแตก
ตางระหวางของบริสุทธิ์และของ
สามัญ และกระทําใหเขาสังเกต
แยกแยะระหวางของมลทินกับ
ของสะอาดได
24 ถามีคดี เขาจะตองกระทํา
หนาที่ ผู พิพากษา และเขาจะ
ตองพิพากษาตามคําตัดสินของ
เรา ในบรรดางานเทศกาลตาม
กําหนดของเรานั้ นเขาจะต อง
รักษาราชบัญญัติและกฎเกณฑ
ของเรา และเขาจะตองรักษาวัน
สะบาโตทั้ งหลายของเราใหบริ-
สุทธิ์
25 อยาใหเขากระทําตัวให เปน
มลทินดวยเขาไปใกลผูตาย เวน

แตเปนบิดาหรือมารดาหรือบุตร
ชายหรือบุตรสาวหรือพ่ี นองผู
ชายหรือพ่ีนองผูหญิงที่ไมมีสามี
ก็จะกระทําตัวใหเปนมลทินได
26 หลั งจากที่ เขารั บการชําระ
แลว มีกําหนดอีกเจ็ดวัน
27 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสวา ในวันที่ เขาเขาไปใน
สถานบริสุทธิ์ คือที่ ลานชั้นใน
เพ่ื อจะปรนนิ บัติ อยู ในสถาน
บริสุทธิ์ เขาจะตองถวายเครื่อง
บูชาไถบาปเสียกอน
28 นั่นจะเปนมรดกของเขา เรา
เปนมรดกของเขา และเจาจะไม
ตองใหเขาถือกรรมสิทธิ์ใดๆใน
อิสราเอล เราเปนกรรมสิทธิ์ของ
เขา
29 ให เขารั บประทานเครื่ อง
ธัญญบูชา เครื่องบูชาไถบาป
และเครื่ องบู ชาไถ การละเมิ ด
และทุกสิ่งที่ถวายไวในอิสราเอล
จะเปนของเขาทั้งหลาย
30 และผลไมดีที่ สุดของผลไม
รุนแรกทุกชนิดและของถวายทุก
ชนิ ดจ าก เครื่ อ งถวายบู ช า
ทั้ งสิ้นของเจาจะเปนของบรรดา
ปุโรหิตทั้งหลาย เจาจงมอบแปง
เปยกผลแรกของเจาใหแกปุโร-
หิต เพ่ือวาพระพรจะมีอยูเหนือ
ครัวเรือนของเจา
31 ปุโรหิตจะตองไมรับประทาน
สิ่ งใดๆ ไมวาจะเปนนกหรือ

(20) ลนต 21:5 (21) ลก 1:15; 1 ทธ 3:8 (22) ลนต 21:7 (23) อสค 22:26
(24) พบญ 17:8-13 (25) มธ 8:21-22 (26) กดว 6:10 (27) ลนต 4:3; ฮบ 7:26-28
(28) กดว 18:20; พบญ 10:9 (29) 1 คร 9:13-14 (30) อพย 13:2 (31) รม 14:20
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สัตวที่ ตายเอง หรือถูกฉีกกัด
ตาย"

บริเวณท่ีตั้งไวเฉพาะ
พระเจาและพระวิหาร

45"เมื่ อเจ าแบ งแผนดิน
เปนกรรมสิทธิ์ โดยการ

จับสลากนั้น เจาจงถวายที่ ดิน
สวนหนึ่งไวเพ่ือพระเยโฮวาหให
เปนตําบลบริสุทธิ์ ยาวสองหมื่น
หาพันศอก และกวางหนึ่งหมื่น
ศอก จะเปนที่บริสุทธิ์ ตลอด
บริเวณนั้น
2 ในบริ เวณนี้ ให มีที่ สี่ เหลี่ ยม
จตุรัสแปลงหนึ่ ง ยาวหารอย
กวางหารอยศอกสําหรับสถาน
บริสุทธิ์ ใหมีบริเวณวางไวโดย
รอบอีกหาสิบศอก
3ในตําบลบริสุทธิ์นั้น เจาจงวัด
สวนหนึ่ งออก ยาวสองหมื่นหา
พันศอก กวางหนึ่งหมื่นศอก ใน
บริเวณนี้ ใหเปนที่ ตั้ งของสถาน
บริสุทธิ์ และของที่บริสุทธิ์ที่สุด
4ใหเปนสวนแผนดินที่บริสุทธิ์
ใหเปนของปุโรหิต ผูปรนนิบัติ
อยูในสถานบริสุทธิ์ และเขาใกล
พระเยโฮวาห เพ่ื อจะปรนนิบัติ
พระองค ใหเปนที่สําหรับปลูก
บานเรือนของเขาและเปนที่บริ-
สุทธิ์สําหรับสถานบริสุทธิ์
5อีกสวนหนึ่ งซึ่ งยาวสองหมื่ น
หาพันศอกและกวางหนึ่ งหมื่ น
ศอกนั้นเปนที่ของคนเลวี ผู

ปรนนิบัติอยูที่พระนิเวศ ใหเปน
กรรมสิทธิ์ ของเขา ใหมีหอง
ย่ีสิบหอง
6ใกลๆกับสวนที่ ตั้ งไวเปนตํา-
บลบริสุทธิ์ นั้น เจาจะตองกํา-
หนดที่ ดินผืนหนึ่ งกวางหาพัน
ศอก ยาวสองหมื่นหาพันศอก
ใหเปนกรรมสิทธิ์ของเมือง ให
เป นของวงศ วานอิ สราเอลทั้ ง
หมด

ท่ีดินสําหรับเจานาย
7แผนดินทั้ งสองขางของตําบล
บริสุทธิ์ และส วนของเมืองนั้ น
ใหยกเปนที่ดินของเจานายเคียง
ขางกับตําบลบริสุทธิ์ และสวน
ของเมืองดานตะวันตกและตะ-
วันออกมีสวนยาวเทากับสวนที่
ยกใหคนตระกูลหนึ่ง ยืดออกไป
ตามทางตะวันตกและทางตะวัน
ออกของเขตแดนแผนดิน
8ใหเปนสวนของเจานายในอิส-
ราเอล และเจานายของเราจะไม
บีบคั้นประชาชนของเราอีก แต
เจานายเหลานั้ นจะยอมใหวงศ
วานอิสราเอลไดแผนดินที่ เหลือ
ตามสวนตระกูลของตน
9องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้วา โอ บรรดาเจานายแหง
อิสราเอลเอย พอเสียทีเถิด จง
ทิ้งการทารุณและการบีบคั้นเสีย
และกระทําความยุติธรรมและ
ความเที่ ยงธรรม องคพระผู

(1) อสค 47:21; ศคย 14:20-21 (2) อสค 42:16-20 (3) อสค 48:10
(4) กดว 16:5; อสค 45:1 (5) อสค 48:10; 1 คร 9:13-14 (6) อสค 48:15-18
(7) สดด 2:8-9; อสย 9:5-6 (8) สภษ 28:16; อสย 11:3-5 (9) โยบ 22:9; 1 ปต 4:3
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เปนเจาพระเจาตรัสวา จงเลิก
การขับไลประชาชนของเราให
ออกจากที่ดินอันเปนกรรมสิทธิ์
ของเขาเสีย
10 เจาจงมีตาชั่ งเที่ยงตรง เอ-
ฟาหเที่ ยงตรง และบัทที่ เที่ ยง
ตรง
11 เอฟาห และบัทนั้ นให เป น
ขนาดเดียวกัน บัทหนึ่งจุหนึ่งใน
สิบของโฮเมอร และเอฟาหก็จุ
หนึ่ งในสิบของโฮเมอร ใหโฮ-
เมอรเปนเครื่องวัดมาตรฐาน
12 เชเขลหนึ่ งมี ย่ี สิ บเก-ราห
มาเนของเจ าก็ ใหมี ย่ี สิบเชเขล
ย่ีสิบหาเชเขลและสิบหาเชเขล
13 ต อไปนี้ เป นกําหนดของ
ถวายที่ เจาทั้งหลายจะตองถวาย
คือขาวสาลีโฮเมอรหนึ่งใหถวาย
หนึ่ งในหกเอฟาห ขาวบารเลย
โฮเมอรหนึ่ งใหถวายหนึ่ งในหก
ของเอฟาห
14 และสวนกําหนดประจําของ
น้ํามัน คือน้ํามันหนึ่งบัท น้ํามัน
โคระหนึ่ งถวายหนึ่ งในสิบของ
บัท โคระก็เหมือนโฮเมอรจุสิบ
บัท เพราะสิบบัทเทากับโฮเมอร
15 แกะฝูงสองรอยตัวก็ใหถวาย
ตั วหนึ่ งจากทุ งเลี้ ยงสั ตว อั น
อุดมของอิสราเอล องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสวา นี่แหละ
เปนของถวายสําหรับธัญญบูชา
เครื่ องเผาบูชา และสันติบูชา

เพ่ื อทําการลบมลทินให เขาทั้ ง
หลาย
16 ให ประชาชนทั้ งสิ้ นแห ง
แผนดินนี้มอบของถวายเหลานี้
แกเจานายแหงอิสราเอล
17 ให เปนหนาที่ ของเจานายที่
จะจัดเครื่องเผาบูชา ธัญญบูชา
เครื่องดื่มบูชา ณ งานเทศกาล
ทั้ งหลายในวันข้ึนค่ําและสะบา-
โต ในงานเทศกาลที่ กําหนดไว
ของวงศวานอิสราเอลทั้งสิ้น ให
เขาจัดเครื่องบูชาไถบาป ธัญญ-
บูชา เครื่องเผาบูชา และสันติ
บูชา เพ่ือกระทําการลบบาปให
แกวงศวานอิสราเอล
18 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้ วา ในวันที่หนึ่ งของ
เดือนที่หนึ่ง เจาจงเอาวัวหนุมที่
ปราศจากตําหนิตัวหนึ่ง และเจา
จงชําระสถานบริสุทธิ์เสีย
19 ให ปุ โรหิ ตเอา เลื อดของ
เครื่องบูชาไถบาปมาบางและจง
ประพรมที่ เสาประตูพระนิ เวศ
ที่ข้ันสี่มุมของแทนบูชา และบน
เสาประตูของลานชั้นใน
20 ในวันที่ เจ็ดของเดือนนั้นเจา
จงกระทําเชนเดียวกัน เพ่ือผู
หนึ่งผูใดที่กระทําบาปดวยความ
พลั้ งเผลอหรือความรู เทาไมถึง
การ เพ่ือวาเจาจะไดกระทําการ
ลบมลทินพระนิเวศ
21 ในวันที่ สิ บสี่ ของเดื อนตน

(10) ลนต 19:35-36; สภษ 11:1 (11) อสย 5:10 (12) อพย 30:13 (14) อสค 45:11
(15) สภษ 3:9-10 (16) อพย 30:14; อสย 16:1 (17) 2 ซมอ 6:19 (18) อพย 12:2
(19) ลนต 16:18-20; อสค 43:14 (20) ลนต 4:27; สดด 19:12 (21) อพย 12:1-51
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เจาจงฉลองเทศกาลปสกา จง
รับประทานขนมปงไรเชื้อตลอด
เทศกาลเจ็ดวัน
22 ในวันนั้นใหเจานายจัดหาวัว
หนุมตัวหนึ่ งสําหรับตนเองและ
ประชาชนทั้ งสิ้ นแห งแผ นดิ น
เพ่ือเปนเครื่องบูชาไถบาป
23 และในเจ็ ดวันที่ มี เทศกาล
เลี้ ยงให เจ านายจัดหาวัวหนุ ม
เจ็ดตัวกับแกะผู เจ็ดตัวที่ปราศ-
จากตําหนิ ใหเปนเครื่ องเผา
บูชาแดพระเยโฮวาห ทุ กๆวัน
ตลอดเจ็ดวันนั้น และจัดหาลูก
แพะผู ตั วหนึ่ งทุ ก วั นให เป น
เครื่องบูชาไถบาป
24 และใหเจานายจัดหาธัญญ-
บูชาเอฟาหหนึ่ งคู กับวัวผู หนึ่ ง
และเอฟาหหนึ่งคูกับแกะผูหนึ่ง
และน้ํามั นหนึ่ งฮินตอแป งทุก
เอฟาห
25 ในวันที่ สิ บห าของเดื อนที่
เจ็ด และในเทศกาลเลี้ยงทั้งเจ็ด
วัน ใหทานจัดหาของเชนเดียว
กั นสําหรั บเป นเครื่ องบูชาไถ
บาป เครื่องเผาบูชา ธัญญบูชา
และเครื่องน้ํามัน"

เจานายกับประชาชน
นมัสการพรอมกัน

46"องค พระผู เป นเจ า
พระเจ าตรั สดั งนี้ ว า

ประตูลานชั้นในที่หันหนาไปทิศ
ตะวันออกนั้นใหปดอยูในวันทํา

งานหกวัน แตในวันสะบาโตนั้น
ใหเปด และในวันข้ึนค่ําหนึ่ งก็
ใหเปด
2ฝายเจานายนั้ นจะเข ามาจาก
ข างนอกทางมุ ขของหอประตู
และจะมายืนอยูที่เสาประตู และ
พวกปุโรหิตจะเตรียมเครื่องเผา
บู ชาและเครื่ องสั นติ บู ชาของ
ทาน และทานจะนมัสการอยูที่
ธรณีประตู แลวทานจะออกไป
แตอยาปดประตูนั้นจนกวาจะถึง
เวลาเย็น
3 เช นเดี ยวกั นประชาชนแห ง
แผ นดิ นจะนมั สการต อพระ
พักตรพระเยโฮวาหตรงที่ ทาง
เขาประตูนั้น ในวันสะบาโตและ
ในวันข้ึนค่ํา
4 เครื่ องเผาบู ชาที่ เจ านายจะ
ถวายแดพระเยโฮวาหในวันสะ-
บาโตนั้น คือลูกแกะปราศจาก
ตําหนิหกตัว และแกะผูปราศ-
จากตําหนิตัวหนึ่ง
5และธัญญบูชาที่ คูกับแกะผูนั้น
คือแปงเอฟาหหนึ่ง และธัญญ-
บูชาที่ คู กับลูกแกะนั้ นก็สุดแท
แตที่ ทานจะสามารถจะถวายได
พรอมกับน้ํามันฮินหนึ่ งตอแปง
หนึ่งเอฟาห
6 ในวันข้ึ นค่ํ าท านจะถวายวั ว
หนุ มปราศจากตําหนิ ตั วหนึ่ ง
และลูกแกะหกตัวกับแกะผู ตัว
หนึ่ง ซึ่งตองปราศจากตําหนิ

(22) มธ 20:28 (23) ลนต 23:8; กดว 28:15 (24) อสค 46:5-7 (25) พบญ 16:13
(1) ปฐก 3:19; อพย 20:9; ลก 13:14 (2) 1 พกษ 8:22-23; 2 พศด 23:13; มธ 26:39
(3) ลก 1:10; ยน 10:9; ฮบ 10:19-22 (4) กดว 9:10 (5) กดว 28:12; ลนต 14:21
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7สวนธัญญบูชานั้ นทานจะจัด
แปงหนึ่งเอฟาหคูกับวัวผูตัวนั้น
และหนึ่ งเอฟาห คู กับแกะผู ตัว
หนึ่ง และคูกับลูกแกะทานจะจัด
ตามที่สามารถจัดได พรอมกับ
น้ํามันหนึ่ งฮินตอแปงหนึ่ งเอ-
ฟาห
8 เมื่ อเจานายเขามาทานจะเขา
ไปทางมุขของหอประตูและกลับ
ออกไปตามทางเดียวกันนั้น
9 เมื่อประชาชนแหงแผนดินเขา
มาตอพระพักตรพระเยโฮวาห
ณ เทศกาลเลี้ยงตามกําหนด
ผู ที่ เข ามาทางประตู เหนือเพ่ื อ
นมัสการจะตองกลับออกไปทาง
ประตูใต และผูที่ เขามาทาง
ประตูใตจะตองกลับออกไปทาง
ประตูเหนือ อยาใหใครกลับทาง
ประตูตามที่เขาเขามา แตใหทุก
คนออกตรงไปขางหนา
10 เมื่อประชาชนเขาไป เจานาย
จะเขาไปพรอมกันดวย และเมื่อ
ประชาชนออกไป เจานายจะ
ออกไปดวย
11 ธัญญบูชาที่ ใช ณ เทศกาล
เลี้ ยงและเทศกาลที่ กําหนดนั้ น
ใหเปนเอฟาหหนึ่ งคูกับวัวหนุม
ตัวหนึ่ง และคูกับแกะผูก็เอฟาห
หนึ่ง และคูกับลูกแกะก็ตามแต
ทานสามารถจะถวายได พรอม
กับน้ํามันฮินหนึ่งตอแปงเอฟาห
หนึ่ง

12 เมื่อเจานายถวายเครื่องบูชา
ตามใจสมัคร จะเปนเครื่องเผา
บูชา หรือสันติบูชาเปนเครื่ อง
บูชาตามใจสมัครถวายแดพระ
เยโฮวาห ใหเปดประตูที่หันหนา
ไปทางทิศตะวันออกใหทานและ
ท านจะเตรี ยมเครื่ องเผาบูชา
และสันติบูชาของทาน อยางที่
ทานทําในวันสะบาโต แลวทาน
จะออกไป เมื่อทานออกไปแลว
ก็ใหปดประตูเสีย
13 เจ าจะจัดการหาลูกแกะตัว
หนึ่ งอายุหนึ่งขวบปราศจากตํา-
หนิถวายเปนเครื่ องเผาบูชาแด
พระเยโฮวาหเปนประจําวัน เจา
จะจัดหาทุกๆเชา
14 และเจ าจะจั ดหาเครื่ อ ง
ธัญญบูชาคู กันทุกๆเชาหนึ่ งใน
หกของเอฟาห และน้ํามันหนึ่ ง
ในสามของฮิน เพ่ือคลุกแปงให
ชุม ใหเปนธัญญบูชาแดพระเย-
โฮวาห นี่เปนระเบียบเนืองนิตย
15 ดังนี้ แหละจะตองจัดหาลูก
แกะและเครื่ องธัญญบูชาพรอม
กับน้ํามันทุกๆเชา เพ่ือเปน
เครื่องเผาบูชาเนืองนิตย
16 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้ วา ถาเจานายนําเอา
สวนหนึ่ งของมรดกของทานมา
มอบใหแกบุตรชายเปนของขวัญ
ก็ใหของนั้นตกเปนของบุตรชาย
ของท านโดยมรดกนั้ น เป น

(8) อสค 46:2 (9) อพย 23:14-17 (10) 2 ซมอ 6:14-19 (11) ลนต 23:1-18
(12) ลนต 1:3; กดว 29:39 (13) อพย 29:38-42 (14) กดว 28:5 (15) ฮบ 7:27
(16) ปฐก 25:5-6; 2 พศด 21:3; สดด 37:18; มธ 25:34; ลก 10:42; ยน 8:35-36
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ทรัพยสินของเขาตามมรดก
17 แต ถ าท านนําเอาส วนหนึ่ ง
ของมรดกของท านมามอบให
คนใชของทานคนหนึ่ งเปนของ
ขวัญ ของนั้นจะเปนของคนใช
นั้ นจนถึงปอิสรภาพ แลวของ
นั้ นจะกลับมาเปนของเจ านาย
เฉพาะบุตรชายของทานเทานั้ น
ที่ จะเก็ บส วนมรดกของท าน
มาเปนของขวัญได
18 ย่ิ งกวานั้ นอีกเจานายจะยึด
สิ่ งใดอันเปนมรดกของประชา
ชนไมไดโดยไลประชาชนออกไป
จากทรัพยสินที่ดินของเขา แต
ทานจะตองมอบทรัพยสินของ
ท านเองให เป นมรดกแก บุตร
ชายของทาน เพ่ือวาจะไมมี
ประชาชนของเราสักคนหนึ่ งที่
ตองถูกขับไลจากกรรมสิทธิ์ของ
ตน"
19 แลวทานก็นําขาพเจามาตาม
ทางเขาซึ่ งอยูขางประตู มายัง
หองบริสุทธิ์แถวเหนือ ซึ่ งเปน
ของปุโรหิต ดูเถิด มีสถานที่
แหงหนึ่ งอยู ทั้ งสองขางทางทิศ
ตะวันตก

สถานท่ีสําหรับการตม
และปงเครื่องบูชาตางๆ

20 และทานกลาวแกขาพเจาวา
"นี่ เปนสถานที่ซึ่ งปุโรหิตจะตอง
ตมเครื่องบูชาไถการละเมิดและ
เครื่ องบูชาไถบาป และเปนที่

ซึ่งเขาจะปงธัญญบูชา เพ่ือจะไม
ตองนําออกไปในลานชั้ นนอก
อันเปนการที่จะนําความบริสุทธิ์
ศักดิ์สิทธิ์ไปถึงประชาชน"
21 แลวทานจึงนําขาพเจาออก
มาที่ลานชั้นนอก และพาขาพ-
เจาไปที่มุมทั้งสี่ของลานนั้นและ
ดูเถิด  ที่มุมลานทุกมุมก็มีลาน
อยูลานหนึ่ง
22 คือที่มุมทั้งสี่ของลาน มีลาน
เล็กๆยาวสี่ สิบศอก กวางสาม
สิบศอก ลานทั้งสี่ขนาดเดียวกัน
23 ภายในรอบลานทั้งสี่นั้นมีสิ่ง
ที่กอดวยปูนเปนแถว มีเตาอยูที่
กนของสิ่งที่กอนั้นโดยรอบ
24 แลวทานจึงกลาวแกขาพเจา
วา "ที่ เหลานี้ เปนที่สําหรับการ
ตม ซึ่ งผูปรนนิบัติอยูที่พระ
นิเวศจะตมเครื่ องสัตวบูชาของ
ประชาชน"

แมนํ้าท่ีไหลออกจาก
พระนิเวศของพระเจา

47ภ ายหลั ง ท าน ก็ นํา
ขาพเจากลับมาที่ประตู

พระนิเวศ และดูเถิด มีน้ําไหล
ออกมาจากใต ธรณีประตูพระ
นิ เวศตรงไปทางทิศตะวันออก
เพราะพระนิ เวศหันหนาไปทาง
ทิศตะวันออก และน้ําไหลลงมา
จากขางลาง ทางดานขวาของ
พระนิเวศ ทิศใตของแทนบูชา
2แลวทานจึงนําขาพเจาออกมา

(17) ลนต 25:10; มธ 25:14-29 (18) อสค 45:8; สดด 72:2-4 (19) อสค 40:44-46
(20) 1 ซมอ 2:13-15; 2 พศด 35:13 (24) มธ 24:45; ยน 21:15-17; 1 ปต 5:2
(1) สดด 46:4; อสย 30:25; ยรม 2:13; ยอล 3:18; ศคย 13:1 (2) อสค 44:2
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ทางประตูเหนือ และนําขาพเจา
อ อมไปภายนอกถึ งประตู ชั้ น
นอก ซึ่ งหันหนาไปทางตะวัน
ออก และดูเถิด น้ํานั้นออกมา
ทางดานขวา
3ชายผู นั้ นไดเดินไปทางตะวัน
ออกมีเชือกวัดอยูในมือ ทานวัด
ไดหนึ่งพันศอก แลวนําขาพเจา
ลุยน้ําไป และน้ําลึกเพียงตาตุม
4แลวท านก็ วัดไดอีกหนึ่ งพัน
แลวนําขาพเจาลุยน้ําไปและน้ํา
ลึกถึงเขา แลวทานก็วัดไดอีก
หนึ่ งพัน แลวนําขาพเจาลุยน้ํา
ไป น้ํานั้นลึกเพียงเอว
5ภายหลังทานก็ วัดไดอีกหนึ่ ง
พัน และกลายเปนแมน้ําที่ขาพ-
เจาลุยขามไมได เพราะน้ํานั้ น
ข้ึนแลวลึกพอที่จะวายได เปน
แมน้ําที่ลุยขามไมได
6และท านพู ดกั บข าพเจ าว า
"บุตรแหงมนุษยเอย เจาเห็นสิ่ง
นี้หรือ" แลวทานก็พาขาพเจา
กลับมาตามฝงแมน้ํา
7ขณะเมื่ อขาพเจากลับ ดูเถิด
ขาพเจาเห็นตนไมมากมายอยูที่
ฝงแมน้ําทั้งสองฟาก
8และทานพูดกับขาพเจาวา "น้ํา
นี้ ไหลตรงไปทางทองถิ่ นตะวัน
ออก และไหลลงไปถึงทะเล
ทราย แลวลงไปถึงทะเล และ
เมื่ อน้ําไหลออกมานั้ นไปถึงน้ํา
ทะเล น้ํานั้นก็กลับจืดดี

9ต อมาแมน้ํานั้ นไปถึ งที่ ไหน
ทุกสิ่งที่มีชีวิตซึ่งแหวกวายไปมา
ก็จะมีชี วิตได และที่นั่ นมีปลา
มากมายเพราะว าน้ํานี้ ไปถึ งที่
นั่ นน้ําทะเลก็จืด เพราะฉะนั้น
แมน้ําไปถึงไหน ทุกสิ่งก็มีชีวิต
10 ตอมาชาวประมงก็จะยืนอยู
ที่ขางทะเล จากเอนเกดีถึงเอน-
เอกลาอิม จะเปนที่สําหรับตาก
อวน ปลาในที่นั่นจะมีหลายชนิด
เหมือนปลาในทะเลใหญ คือจะ
มีมากมาย
11 แตที่ เปนบึงและหนองน้ําจะ
ไมจืด ตองทิ้งไวใหเปนเกลือ
12 ตามฝงทั้งสองฟากแมน้ํา จะ
มีตนไมทุกชนิดที่ ใชเปนอาหาร
ใบของมันจะไมเหี่ยวและผลของ
มันจะไมวาย แตจะเกิดผลใหม
ทุกเดือน เพราะวาน้ําสําหรับ
ตนไมนั้นไหลจากสถานบริสุทธิ์
ผลไมนั้นใชเปนอาหารและใบก็
ใชเปนยา"

เขตแดนของแผนดิน
13 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้ วา "นี่ เปนเขตแดน
ซึ่ งเจาจะใชแบงแผนดินสําหรับ
เปนมรดกทามกลางอิสราเอลทั้ง
สิบสองตระกูล โยเซฟจะไดสอง
สวน
14 และเจ าจงแบ งให เท าๆกัน
เราปฏิ ญาณที่ จะมอบให แก
บรรพบุรุษของเจา และแผนดิน

(3) อสค 40:3; ศคย 2:1 (4) กจ 19:10-20 (5) อสย 11:9 (6) ยรม 1:11-13
(7) 1 พกษ 9:26 (8) อสย 35:1; ยรม 31:9 (9) ยน 3:16 (10) มธ 4:19; มก 1:17
(11) ฮบ 6:4-8 (12) สดด 92:12; อสย 60:21 (13) กดว 34:2-12 (14) อสค 20:5-6
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นี้จะตกแกเจาเปนมรดกของเจา
15 ต อไปนี้ เป นเขตแดนของ
แผนดินนี้ ดานทิศเหนือจาก
ทะเลใหญไปตามทางเมืองเฮท-
โลน และตอไปถึงเมืองเศดัด
16 เมืองฮามัท เมืองเบโรธาห
เมืองสิบราอิม ซึ่ งอยู ระหวาง
พรมแดนเมืองดามัสกัสกับพรม
แดนเมืองฮามัท จนถึงเมืองฮา-
เซอรฮัททิโคนซึ่ งอยูที่พรมแดน
เมืองเฮาราน
17 ดังนั้ น เขตแดนจะยื่นจาก
ทะเลถึงเมืองฮาซาเรโนน ซึ่งอยู
ที่พรมแดนดานเหนือของเมือง
ดามัสกัส ทางทิศเหนือมีพรม
แดนของเมืองฮามัท นี่เปนแดน
ดานเหนือ
18 ทางดานตะวันออก เขตแดน
จะย่ืนจากเมืองเฮารานและดา-
มัสกัส ระหวางกิเลอาดกับ
แผนดินอิสราเอล เร่ือยไปตาม
แมน้ําจอรแดน ไปถึงทะเลดาน
ตะวันออก ทานทั้ งหลายจงวัด
นี่เปนเขตดานตะวันออก
19 ทางด านใต เขตแดนจะย่ื น
จากทามารจนถึงน้ําแหงการโต
เถียงในคาเดช แลวเรื่อยไปตาม
แมน้ําถึงทะเลใหญ นี่ เปนเขต
ดานใต
20 ทางดานตะวันตก ทะเลใหญ
เปนเขตแดนเรื่อยไปจนถึงตําบล
ที่อยูตรงขามทางเขาเมืองฮามัท

นี่เปนเขตแดนดานตะวันตก
21 ดังนั้น เจาจงแบงแผนดินนี้
ทามกลางเจาตามตระกูลอิสรา-
เอล
22 ต อมาเจ าทั้ งหลายจงแบ ง
แผนดินเปนมรดกของตัวเจาทั้ง
หลายโดยการจับสลาก และ
สําหรับคนต างด าวผู อาศัยอยู
ทามกลางเจา และบังเกิดลูก
หลานอยูทามกลางเจา เขา
ทั้ งหลายจะมีสัญชาติอิสราเอล
ใหเขาไดรับสวนมรดกทามกลาง
ตระกูลอิสราเอลพรอมกับเจ า
ทั้งหลาย
23 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสวา ตอมาคนตางดาวจะอยู
ในเขตของคนตระกูลใดก็ได เจา
จงกําหนดที่ ดิ นให เป นมรดก
ของเขาที่นั่น"
การแบงท่ีดินใหแตละตระกูล

48"ต อไปนี้ เป นชื่ อของ
ตระกูลตางๆ ตั้งตนที่

พรมแดนดานเหนือจากทะเลไป
ตามทางเฮทโลน ถึงทางเขา
เมืองฮามัทจนถึ งฮาเซอเรโนน
ซึ่ งอยู ทางพรมแดนด านเหนือ
ของดามัสกัส ติดเมืองฮามัท
และย่ืนจากดานตะวันตกออกไป
ถึงดานตะวันตก เปนสวนของ
คนดาน
2ประชิ ดกั บเขตแดนของดาน
จากดานตะวันออก ไปถึงดาน

(15) กดว 34:8; อสค 47:17-20 (16) กดว 13:21; 1 พกษ 8:65; อมส 6:14; ศคย 9:2
(17) กดว 34:9; อสค 48:1 (18) ปฐก 31:23; กดว 32:1 (19) กดว 20:13
(22) อสย 56:6-7; กจ 2:5-10 (1) อพย 1:1-15; กดว 1:5-15 (2) ปฐก 30:12-13
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ตะวันตก เปนสวนของคนอา-
เชอร
3ประชิ ดกั บเขตแดนของอา-
เชอรจากดานตะวันออก ไปถึง
ดานตะวันตก เปนสวนของคน
นัฟทาลี
4ประชิดกับเขตแดนของนัฟ-
ทาลีจากดานตะวันออก ไปถึง
ดานตะวันตก เปนสวนของคน
มนัสเสห
5ประชิดกับเขตแดนของมนัส-
เสหจากดานตะวันออก ไปถึง
ดานตะวันตก เปนสวนของคน
เอฟราอิม
6ประชิดกับเขตแดนเอฟราอิม
จากดานตะวันออก ไปถึงดาน
ตะวันตก เปนสวนของคนรูเบน
7ประชิดกับเขตแดนรู เบนจาก
ดานตะวันออกไปถึงดานตะวัน
ตก เปนสวนของคนยูดาห
8ประชิดกับเขตแดนยูดาหจาก
ดานตะวันออกไปถึงดานตะวัน
ตก จะเปนสวนซึ่ งเจาจะตอง
แยกไวตางหาก กวางสองหมื่น
หาพันศอก และยาวเทากับสวน
ของคนตระกูลหนึ่ ง จากดาน
ตะวันออก ไปถึงดานตะวันตก
เปนที่มีสถานบริสุทธิ์อยูกลาง
9สวนซึ่ งเจาทั้ งหลายจะแยกไว
เพ่ื อพระเยโฮวาหนั้ นใหมีดาน
ยาวสองหมื่นหาพันศอก และ
ดานกวางหนึ่งหมื่น

สวนแบงสําหรับ
พวกปุโรหิตกับคนเลวี

10 นี่ จะเปนส วนแบ งของส วน
บริสุทธิ์ คือปุโรหิตจะไดสวน
แบ งวัดจากทางด านเหนื อยาว
สองหมื่นหาพันศอก ทางดาน
ตะวั นตกกว างหนึ่ งหมื่ นศอก
ทางด านตะวันออกกว างหนึ่ ง
หมื่นศอก ทางดานใตยาวสอง
หมื่นหาพันศอก มีสถานบริสุทธิ์
ของพระเยโฮวาหอยูกลาง
11 สวนนี้ ใหเปนสวนของปุโร-
หิตที่ ชําระไวใหบริสุทธิ์ บุตร
ชายของศาโดก ผูไดรักษาคําสั่ง
ของเรา ผูที่ มิไดหลงไปเมื่ อ
ประชาชนอิสราเอลหลง ดังที่คน
เลวีไดหลงไปนั้น
12 และใหที่ ดินนี้ ตกแก เขาทั้ ง
หลายเปนสวนหนึ่ ง จากสวน
ถวายของแผนดิน เปนสถานที่
บริสุทธิ์ ที่ สุด ประชิดกับเขต
แดนของคนเลวี
13 เ คี ยงข างกั บเขตแดนของ
ปุโรหิตนั้นใหคนเลวีมีสวนแบง
ยาวสองหมื่นหาพันศอก กวาง
หนึ่ งหมื่นศอก สวนยาวทั้ งสิ้ น
จะเปนสองหมื่นหาพันศอกและ
สวนกวางหนึ่งหมื่น
14 อย าให เขาขายหรื อแลก
เปลี่ยนสวนหนึ่งสวนใดเลย อยา
ให เขาเปลี่ ยนกรรมสิทธิ์ ของที่
ดินดีนี้ เพราะเปนสวนบริสุทธิ์

(3) ปฐก 30:7-8; ยชว 19:32-39 (4) ปฐก 30:22-24; ยชว 13:29 (5) ยชว 16:1-10
(6) ปฐก 29:32 (7) ยชว 15:1-63 (8) อสค 45:1-6; อสย 33:20 (10) กดว 35:1-9
(11) มธ 24:45; 2 ทธ 4:7-8 (12) ลนต 27:21 (13) พบญ 12:19 (14) อพย 22:29
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แดพระเยโฮวาห
15 สวนที่ เหลืออยู ซึ่ งกว างห า
พันศอกและยาวสองหมื่นหาพัน
ศอกนั้น ใหเปนที่ สามัญของ
เมืองคือใชเปนที่อยูอาศัย และ
เป นชานเมื องให ตั วนครอยู
ทามกลางนั้น
16 ตอไปนี้ เปนขนาดของด าน
ตางๆ ดานเหนือสี่ พันหารอย
ศอก ดานใตสี่ พันหารอยศอก
ดานตะวันออกสี่พันหารอย และ
ดานตะวันตกสี่พันหารอย
17 นครนั้นจะตองมีทุงหญา ทิศ
เหนือสองรอยหาสิบศอก ทิศใต
สองรอยหาสิบ และทิศตะวัน
ออกสองรอยหาสิบ และทิศตะ-
วันตกสองรอยหาสิบ
18 ดานยาวสวนที่ เหลืออยูเคียง
ขางกับสวนบริสุทธิ์นั้น ทิศตะ-
วันออกยาวหนึ่งหมื่นศอก และ
ทิศตะวันตกยาวหนึ่งหมื่น และ
ใหอยู เคียงขางกับสวนบริสุทธิ์
พืชผลที่ ไดในสวนนี้ ใหเปนอา-
หารของคนงานในนครนั้น
19 คนงานของนครนั้ นซึ่ งมา
จากอิสราเอลทุกตระกูลให เขา
เปนคนไถที่แปลงนี้
20 สวนเต็มซึ่ งเจ าจะตองแบง
แยกไวนั้นใหเปนสี่เหลี่ยมจตุรัส
ดานละสองหมื่นหาพันศอก นั่น
คือสวนบริสุทธิ์ รวมกับสวนของ
ตัวนคร

สวนแบงสําหรับเจานาย
21 สวนที่ เหลืออยู ทั้ งสองข าง
ของสวนบริสุทธิ์และสวนของตัว
นคร ใหตกเปนของเจานาย ย่ืน
จากสวนบริสุทธิ์ซึ่งยาวสองหมื่น
หาพันศอกไปยังพรมแดนตะ-
วันออก และทางดานตะวันตก
จากสองหมื่ นหาพันศอกไปยัง
พรมแดนตะวันตก สวนนี้ใหตก
เปนของเจานาย จะเปนสวน
บริสุทธิ์ และสถานบริสุทธิ์ของ
พระนิเวศนั้นอยูทามกลาง
22 นอกจากสวนที่ ตกเปนของ
คนเลวีและสวนของนครนั้น ซึ่ง
อยูกลางสวนอันตกเปนของเจา
นาย ระหวางเขตแดนยูดาหและ
เขตแดนเบนยามิน ใหเปนสวน
ของเจานายทั้งหมด
23 ตระกู ลคนที่ เหลื ออยู นั้ น
จากดานตะวันออกไปดานตะ-
วันตก เปนสวนของคนเบนยา-
มิน
24ประชิดกับเขตแดนของเบน-
ยามินจากดานตะวันออกไปถึง
ดานตะวันตก เปนสวนของคน
สิเมโอน
25ประชิดกับเขตแดนของสิเม-
โอนจากดานตะวันออก ไปถึง
ดานตะวันตก เปนสวนของคน
อิสสาคาร
26 ประชิดกับเขตแดนของอิส-
สาคารจากดานตะวันออกไปถึง

(15) อสค 22:26; 1 ทธ 3:15 (18) ยชว 9:27; นหม 7:46-62 (19) 1 พกษ 4:7-23
(20) ฮบ 12:17; วว 21:16 (21) อสค 48:22; ฮชย 1:11 (23) ปฐก 35:16-19
(24) ปฐก 29:33; ยชว 19:1-9 (25) ปฐก 30:14; ยชว 19:17 (26) ปฐก 30:19-20
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ดานตะวันตก เปนสวนของคน
เศบูลุน
27ประชิดกับเขตแดนของเศบู-
ลุนจากดานตะวันออกไปถึงดาน
ตะวันตก เปนสวนของคนกาด
28 ประชิดกับเขตแดนของกาด
ทางทิศใตเขตแดนนั้นจะย่ืนจาก
เมืองทามาร ถึงน้ําแหงการโต
เถียงในคาเดช แลวเรื่อยไปตาม
แมน้ําถึงทะเลใหญ
29 นี่ เปนแผนดินซึ่ งเจาจะแบง
ให เปนมรดกแกตระกูลต างๆ
ของอิสราเอลโดยการจับสลาก
นี่ เป นส วนต างๆของเขาทั้ ง
หลาย องคพระผูเปนเจาพระเจา
ตรัสดังนี้แหละ

นครและประตูตางๆ
(วว 21:10-17)

30 ต อไปนี้ เป นทางออกของ
นครทางดานเหนือซึ่งวัดไดสี่พัน
หารอยศอก

31 ประตูนครนั้นตั้ งชื่ อตามชื่ อ
ตระกูลคนอิสราเอล มีประตูสาม
ประตูทางดานเหนือ ประตูของ
รูเบน ประตูของยูดาห ประตู
ของเลวี
32 ทางดานตะวันออกซึ่งยาวสี่-
พันหารอยศอก มีสามประตู
ประตูของโยเซฟ ประตูของ
เบนยามิน ประตูของดาน
33 ทางด านใต ซึ่ งวั ดได สี่ พั น
หารอยศอก มีประตูสามประตู
ประตูของสิเมโอน ประตูของ
อิสสาคาร  ประตูของเศบูลุน
34 ทางดานตะวันตกซึ่ งยาวสี่-
พันหารอยศอก มีประตูสาม
ประตู ประตูของกาด ประตูของ
อาเชอร ประตูของนัฟทาลี
35 วัดรอบนครนั้นไดหนึ่ งหมื่น
แปดพันศอก ตั้งแตนี้ไปนครนี้
จะมีชื่อวา พระเยโฮวาหสถิตที่
นั่น"

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