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เอเสเคียล
คํานํา

เอ เส เคี ยลเป็นทัง้ผู พูด แทนพระเจา
และนักบวชดวย เขาถูกกวาดตอนไป
เป็นเชลยในบา บิ โลนในปี ๕๙๗ กอน
ค.ศ.
เอเสเคียลพูดแทนพระเจาในบาบิโลน

ใหกับเชลยจากยู ดาห ในขณะที่เยเร มี
ยาหกําลังพูดแทนพระเจาใหกับคนของ
พระองคที่ยังคงอยูในยูดาห
บอยครัง้ที่เอ เส เคี ยลประกาศพระคํา

โดยใชนิมิตตางๆที่พระเจาใหกับ เขา
หรือเลนละครที่ดึงดูดความสนใจผูคน
จุด เดนของหนังสือเลม น้ีคือ ตลอด

ทัง้ เลมเอ เส เคี ยลเลาเรื่องของตัว เอง
และเอเสเคียลจะเนนวาพระยาหเวหอยู
เบื้องหลังเหตุการณตางๆที่กําลังเกิดขึ้น
เพราะพระ ยาหเวหตองการใหคนของ
พระองครูวา พระองคคือพระยาหเวห
บท ที่ ๑-๒๔ พระเจาเตือนคนของ

พระองคกอนที่พระองคจะลงโทษพวก
เขาดวยการทําลายเมืองเยรูซาเล็ม
บทที่ ๒๕-๓๒ คําเทศนาตอวาชนชาติ

ตางๆ
บท ที่ ๓๓-๔๘ พระเจาใหความ หวัง

กับคนของพระองคหลัง จากที่เมือง
เยรูซาเล็มถูกทําลายแลว
ความหวังคือพระยาหเวหจะทําใหคน

ยู ดาหและคนอิสราเอลกลับมามีสภาพ
ดีเหมือนเดิม พระ ยาหเวหจะมาสถิต
อยูที่วิหารใหมในเมืองเยรูซาเล็ม และ
ดิน แดนจะถูกแบงใหกับเผาตางๆของ
อิสราเอลดวย

คํานํา

๑ ๑–๓ ในวันที่หา เดือนสี่ ปีที่สามสิบ *ใน
ขณะ ที่ผมเอ เส เคี ยล ลูกชายของบุซี

อยูกับพวกที่ถูกเนรเทศ †ที่ขางคลองเค บาร
ในบาบิโลน สวรรคไดเปิดออกและผมไดเห็น
นิมิต ของพระเจา
ในวันที่หาของเดือนนัน้ ซึ่งเป็นปีที่หาที่

กษตัริยเย โฮ ยา คีนเป็นเชลยอยูในบา บิ โลน
คํา พูดของพระยาหเวหไดมาถึงนักบวชเอ เส
เคี ยล ที่อยูขางคลองเค บารในแผน ดินของ
ชาวบาบิ โลน มือของพระยาหเวหวางอยูบน
ตัวเขาที่นัน่

รถมาที่มีบัลลังกของพระเจาตัง้อยู
๔ผมมองไป เห็นพายุพรอมกับลมแรงมาก

กําลังมาจากทางเหนือ มีเมฆกอนใหญมาก
ที่มีแสงสองสวาง จารอบๆเมฆนัน้ และมีไฟ
แลบออกมา ตรงกลางของไฟนัน้ มีสิ่งหน่ึงที่
ดูเหมือนเหล็กที่รอนระอุ ‡๕ที่ใจกลางไฟนัน้
ดูเหมือนมีสิ่งมี ชีวิตสี่ทานอยูที่ นัน่ พวก เขา
มีรูป รางเหมือนคน ๖แตละทานมีใบหน าสี่
หน าและมีปีกสี่ปีก ๗ขาของพวก เขาเหยียด
ตรง ฝาเทาของพวก เขาเหมือนกีบ เทาของ
ลูกวัว และตัวพวก เขาเป็นประกายเหมือน
ทองสัมฤทธิท์ี่ได รับการขัด เงา ๘ที่ใตปีก
ของพวก เขาทัง้สี่ขาง มีมือของคนอยูดวย
พวก เขาทัง้สี่แตละทานมีหลายหน าหลายปีก
๙ ปีกของพวก เขาแตะกัน เวลาเคลื่อนไหว
พวกเขาไมหันไปหันมา ไดแตมุงตรงไปขาง
หน าอยางเดียว

๑๐ ใบหน าของแตละทานเป็นอยางน้ีคือ
ดาน หน าเป็นหน าของคน ดานขวาเป็นหน า
สิงโต ดานซายเป็นหน าของวัวตัวผู และดาน
หลังเป็นหน าของนก อินทรี ๑๑ ใบหน าทัง้
หลายของพวกเขาเป็นอยางนัน้ ปีกของพวก
เขากางขึ้นขางบน มีสองปีกที่แตะกับปีก
ของอีกทานที่อยูติดกันในแตละดาน สวนอีก

*๑:๑-๓ ปีที่สามสิบ เราไมแนใจวาปีที่สามสิบน้ีกําลังพูดถึงอะไร ไมแนอาจจะเป็นอายุของเอ
เสเคยีล แตคงจะเป็นปีที่หา ที่พวกชาวยิวเป็นเชลยอยูในบาบโิลน ซึ่งจะตรงกับหน ารอน ของ
ปี ๕๙๓ กอน ค.ศ. (พ.ศ. ๕๐)
†๑:๑-๓ เนรเทศ กษตัริยเนบูคัดเนสซารของบาบิโลนไดจับชาวยิวมากมายไปจากยูดาห ไป
เป็นเชลยในบาบิโลน
‡๑:๔ เหล็กที่รอนระอุ ความหมายของคําน้ีในภาษาฮีบรู ไมชัดเจน อาจหมายถึง “ทองแดง
ที่ละลาย” หรือ “อําพัน”
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สองปีกที่เหลือปกคลุมรางกายไว ๑๒แตละ
ทานมุงไปดานหน า ไม วาพระวิญญาณจะนํา
ไปทางไหน พวกเขาก็ไปทางนัน้ โดยไมหัน
ซายหัน ขวา ๑๓ตรงใจกลางของสิ่ง มี ชีวิต
เหลาน้ี มีสิ่งที่ดูเหมือนพวกถานไฟที่รอนแรง
เหมือนคบ เพลิงที่เคลื่อนไปมาในทามกลาง
สิ่ง มี ชีวิตเหลา น้ี ไฟ น้ีสวาง จาและมีสายฟ า
แลบออกมาจากไฟ น้ี ๑๔สิ่ง มี ชีวิตทัง้ สี่น้ีพุง
ไปมาเหมือนสายฟ าแลบแปลบปลาบ

๑๕ เมื่อผมมองดูสิ่ง มี ชีวิตเหลานัน้ ผม
สังเกตเห็นวาพวกที่มีสี่ หน าน้ีแตละทานมี
วง ลออันหน่ึงอยูขางๆ วง ลอทัง้ สี่น้ีแตะอยู
บนพื้น ๑๖ลอทัง้ สี่มีลักษณะเหมือนกันหมด
แวววาวเป็นประกายเหมือนกับเพทายสี
เหลืองสด มีสิ่งที่ดูเหมือนวงลออีกวงซอนอยู
ในวง ลอเหลานัน้ ๑๗ เมื่อพวกลอน้ีมุงไปขาง
หน า มันสามารถหันไปทางไหนก็ไดทัง้สี่ทิศ
แตพอมันเคลื่อนที่มันจะเปลี่ยนทิศทางไมได

๑๘ขอบ ลอนัน้สูงและดูนา กลัว ที่ขอบลอ
ทัง้สี่มีดวงตาลอมรอบอยูเต็มไปหมด

๑๙ เมื่อสิ่ง มี ชีวิตเหลา น้ีเคลื่อนที่ ลอที่ติด
อยูขางๆพวกเขาก็จะเคลื่อนไปดวย
เมื่อพวก เขาลอยขึ้นจากพื้น ลอพวก น้ีจะ

ลอยขึ้นไปดวย
๒๐พวก เขาจะไปตามที่พระ วิญญาณจะ

พาไป และลอพวก น้ีจะตามไป ดวย เพราะ
วิญญาณของสิ่ง มี ชีวิตเหลา น้ีอยูในลอพวก
นัน้ ๒๑ดัง นัน้เมื่อพวก เขาเคลื่อนที่ ลอจะ
เคลื่อนไปดวย เมื่อพวกเขาหยุด ลอทัง้หมด
จะหยุดดวย และเมื่อลอพวก นัน้ลอยขึ้น
จากพื้น พวก เขาก็จะลอยขึ้นไปกับลอดวย
เพราะวิญญาณของสิ่ง มี ชีวิตเหลานัน้อยูใน
ลอพวกนัน้

๒๒ เหนือหัวของสิ่ง มี ชีวิตเหลานัน้ขึ้นไป
มีโดม *ที่สองสวางอยางนาตะลึง งันเหมือน
แกวเจียร ไน ๒๓ภายใตโดมนัน้ ปีกสองขาง
ของพวกเขากางออกชนกัน และอีกสองปีกที่
เหลือปกคลุมรางของพวกเขาอยู

๒๔ เมื่อสิ่งมีชีวิตเหลาน้ีเคลื่อนที่ ผมไดยิน
เสียงปีกของพวกเขาเหมือนกับเสียงดังสนัน่
ของน้ําที่เชี่ยวกราก เหมือนกับเสียงของ
พระเจาผูทรงฤทธิ์ †เหมือนกับเสียงสับสน

วุนวายในกองทัพ เมื่อพวก เขาหยุดอยูกับที่
พวกเขาก็หุบปีกลง

๒๕ ในขณะที่พวก เขาหุบปีกลงอยู นัน้ ก็มี
เสียงดังมาจากโดมที่อยูเหนือหัวพวก เขา
๒๖มีสิ่งหน่ึงที่ดูเหมือนบัลลังกตัง้อยูบนโดม
นัน้ บัลลังกนัน้สี ฟ าเหมือนพลอยไพฑูรย
และมีผู หน่ึงที่ดูเหมือนมนุษยนัง่อยูบน
บัลลังกนัน้ ๒๗ผมมองดูชายผูนัน้ และเห็นวา
ตัง้แตเอวขึ้นไปเป็นเหมือนเหล็กที่กําลังรอน
ระอุ เหมือนกับมีไฟอยูลอม รอบ และตัง้แต
เอวลงมา ดูเหมือนกับไฟและมีรัศมีสองลอม
รอบตัวเขาอยู ๒๘แสงสวางที่สองอยูลอมรอบ
ตัว เขานัน้ดูเหมือนสายรุงในหมู เมฆในวัน
ฝนตก มันดูเหมือนกับลักษณะของรัศมีของ
พระ ยาหเวห เมื่อผมเห็นอยางนัน้ ผมซบ
หน าลงกับพื้น แลวผมไดยินเสียงหน่ึงพูดกับ
ผม

พระยาหเวหเรียกเอเสเคียล
มาพูดกับชนชาติที่ชอบกบฏ

๒ ๑พระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย
ยืนขึ้นมา เราจะพูดกับเจา”

๒ เมื่อพระองคพูดอยางนัน้ พระ วิญญาณ
ไดเขามาในตัวผมและพยุงผมใหยืนขึ้น และ
ผมก็ฟังพระองคพูด ๓พระองคพูดวา “เจาลูก
มนุษย เรากําลังจะสงเจาไปหาชาวอิสราเอล
ซึ่งเป็นชนชาติที่ชอบกบฏ พวก เขากบฏตอ
เรา พวกเขากับบรรพบุรุษของพวกเขาไดตอ
ตานเรามาจนถึงวันน้ี

๔ประชาชนที่เราจะสงเจาไปหานัน้ เป็น
พวกที่หัวแข็งและดื้อดึง ใหพูดกับพวกเขาวา
‘พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางน้ี’

๕และไม วาพวก เขาจะฟังหรือไม ฟังเจา
ก็ตาม (พวก เขาเป็นบานที่ชอบกบฏ) อยาง
น อยพวก เขาจะรูวามีผู พูด แทน พระเจาคน
หน่ึง อยูทามกลางพวกเขา

๖ เจาลูกมนุษย ไม ตองกลัวพวก เขาหรือ
สิ่งที่พวก เขาพูด ถึง แมจะมีพุม ไมหนาม
และหญาที่แหลมคมอยูรอบๆตัว เจา และเจา
ตองอยูทามกลางแมงปองมากมาย อยากลัว
คํา พูดของพวก เขาหรือหวาด กลัวตอสีหน า
ของพวก เขา เพราะพวก เขาเป็นบานที่ชอบ

*๑:๒๒ โดม ภาษาฮีบรูคําน้ีเหมือนกับคําที่ใชใน ปฐมกาล ๑:๖-๗ เพื่อบรรยายถึงแผนโคงของ
ทองฟ า เหมือนชามที่ควํ่าไว
†๑:๒๔ พระเจาผูทรงฤทธิ์ ในภาษาฮีบรูเรียก เอลชัดดาย แตความหมายยังไมแนนอน
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กบฏ ๗ ไม วาพวก เขาจะฟังหรือไม ฟังก็ตาม
(เพราะพวก เขาเป็นบานที่ชอบกบฏ) เจา
จะตองบอกพวก เขาถึงสิ่งที่เราพูดทัง้หมด
๘สวนเจา ลูกมนุษย เจาจะตองฟังสิ่งที่เรา
พูดกับ เจา อยากบฏเหมือนกับบานที่ชอบ
กบฏนัน้ อาปากของเจาและกินสิ่งที่เราใหกับ
เจา”

๙แลวผมก็มองเห็นมือหน่ึงยื่นมาที่ผม ใน
มือนัน้มีหนังสือมวนกระดาษอยูมวนหน่ึง
๑๐พระองคไดคลี่มันออกมาตอ หน าผม ทัง้
สองหน าของมัน มีคํา พูดแหงการครํ่าครวญ
ความอาลัยและความเศรา โศก เขียนอยูบน
นัน้

๓ ๑พระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย
กินสิ่งที่อยูตรงหน า เจา กินกระดาษ

มวน น้ีซะ และใหไปพูดเรื่อง น้ีกับครอบครัว
ของชาวอิสราเอล”

๒ดัง นัน้ผมจึงอาปาก และพระองคใส
มวนกระดาษนัน้เขาในปากของ ผม ๓แลว
พระองคพูดวา “เจาลูกมนุษย กินมวน
กระดาษที่เราใหกับ เจา และใหกระเพาะของ
เจาเต็มอิ่มดวยมัน”
ผมจึงกินมัน และมันก็มีรสหวานเหมือน

น้ําเชื่อมผลไม
๔แลวพระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย

ตอน น้ีใหไปหาครอบครัวของชาวอิสราเอล
และเอาคํา พูดตางๆของ เราไปเลาใหกับพวก
เขาฟัง

๕ เราไม ไดสงเจาไปหาพวกที่พูดภาษาที่
เจาฟังไมรูเรื่องหรือพูดภาษาที่ยากๆ แต
เราสงเจาไปหาครอบครัวของชาวอิสราเอล
๖ เราไม ไดสงเจาไปหาคนจํานวนมากมายที่
พูดภาษาที่เจาไมรูเรื่อง หรือคนที่พูดภาษา
ยากๆที่เจาไมเขาใจ อันที่ จริง ถาเราสงเจา
ไปหาคนพวก นัน้ พวก เขาก็คงจะฟังเจา
๗แตครอบครัวของชาวอิสราเอลจะไม ยอม
ฟังเจา เพราะพวกเขาไมยอมฟังเรา คนพวก
น้ีหัวแข็งและดื้อดึง ๘คอยดูนะ เราจะทําให
เจาหัวแข็งเพื่อชนกับคนพวกนัน้ และดื้อดึง

พอๆกับคนพวก นัน้ ๙ เราจะทําใหหัวของเจา
เหมือนกับเพชร แข็งยิ่งกวาหินเหล็กไฟ อยา
กลัวพวก เขา หรือหวาด กลัวตอสีหน าพวก
เขา เพราะพวกเขาเป็นบานที่ชอบกบฏ”

๑๐แลวพระองคพูดกับผมวา “เจาลูก
มนุษย ฟังใหดีและจําใสใจทุกคําพูดที่เราพูด
กับเจา ๑๑ตอน น้ี ใหเจาไปหาคนของ เจาที่
ถูกเนรเทศพวกนัน้ ไมวาพวกเขาจะฟังหรือ
ไม ฟังเจาก็ตาม ใหพูดกับพวก เขาวา ‘พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางน้ี’”

๑๒แลวพระ วิญญาณก็ไดยกตัวผมขึ้น
และเมื่อรัศมีของพระ ยาหเวหลอยขึ้นมา
จากสถาน ที่อยูของรัศมีนัน้ *ผมไดยินเสียง
ดังกึกกองดานหลังผม ๑๓มันเป็นเสียงที่
เกิดจากปีกที่เสียดสีกันของสิ่ง มี ชีวิตทัง้
สี่นัน้ และเสียงของลอทัง้ สี่ที่อยูขางพวก
เขาดังกึกกองมาก ๑๔แลวพระ วิญญาณได
ยกผมขึ้นและพาผมไป ผมไปดวยความ
ขมขื่นและโกรธจัด และมืออันทรงพลังของ
พระ ยาหเวหผลักผมไป ๑๕ผมไดมาถึงชาว
อิสราเอลที่ถูกเนรเทศมาอยูที่เท ล อา บิบ
†ใกลกับคลองขุดเค บาร พวก เขาอาศัยอยู
ที่ นัน่ และผมไดอยูที่ นัน่กับพวกเขา ผมนัง่
ตะลึงงันพูดอะไรไมออกอยูถึงเจ็ดวัน

๑๖หลัง จากเจ็ดวันแลว ถอยคําของพระ
ยาหเวหไดมาถึงผมวา ๑๗ “เจาลูก มนุษย
เราไดตัง้ใหเจาเป็นยามเฝ า ดู ‡ครอบครัว
อิสราเอล ดังนัน้เมื่อไหรก็ตามที่เจาไดยินคํา
พูดจากปากของ เรา เจาจะตองไปเตือนพวก
เขาใหกับเรา ๑๘ถาเราพูดกับคน ชัว่คน หน่ึง
วา ‘เจาจะตองตายแนๆ’ แลวเจาไมเตือนเขา
หรือพูดใหเขากลับใจเลิกทําชัว่ เพื่อชวยชีวิต
เขา คนชัว่คนนัน้ก็จะตายเพราะบาปของเขา
และเราจะถือวาเจาตองรับ ผิด ชอบตอการ
ตายนัน้

๑๙แตถาเจาไดเตือนคนชัว่คนนัน้ แลวเขา
ไมยอมกลับใจเลิกทําชัว่ เขาก็จะตายเพราะ
บาปของ เขา แตเจาไดชวยชีวิตของตัวเจา
เองไว

*๓:๑๒ เมื่อรัศมีของ … ของรัศมีนัน้ ประโยคน้ีคงจะเป็นสําเนาตนฉบับเดิม แตสําเนาฮีบรู
ชุดหลังเขียนวา “ขอใหรัศมีของพระยาหเวหไดรับการสรรเสริญจากสถานที่ของพระองค”
†๓:๑๕ เทลอาบิบ เป็นสถานที่ที่อยูนอกเขตของอิสราเอล พวกเราไมแนใจวาที่ตัง้ที่แนนอน
ของมันอยูที่ใด ชื่อน้ีมีความหมายวา “เนินเขาน้ําพุ” ไมใชเมืองเทลอาบิบในปัจจุบันน้ี
‡๓:๑๗ ยามเฝ าดู ยามพวกน้ีมีหน าที่ยืนอยูบนกําแพงเมือง คอยดูวามีศัตรูมาบุกหรือเปลา
หรือ มีเหตุราย หรือ ไฟไหมในเมืองหรือเปลา แลวเปาแตรเตือนใหทุกคนรู
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๒๐ถาคนดีคนหน่ึงหันจากการทําดีไปทําชัว่
แทน เราจะวางอุปสรรคไวตรงหน าเขา เพื่อ
ใหเขาสะดุดลม แลวเขาจะตาย เขาจะตาย
เพราะบาปของเขา เพราะเจาไมไดเตือนเขา
เราจะมองขามสิ่งดีๆที่เขาเคยทํานัน้ อยาง
น้ีเราถือวาเจาจะตองรับ ผิด ชอบตอการตาย
ของเขา

๒๑แตถาเจาเตือนคนที่ทําดีคนนัน้ไม ใหไป
ทําบาป แลวเขาก็ไมไดทําบาป เขาก็จะมชีีวิต
แน เพราะเขาฟังคํา เตือนของ เจา และเจาก็
จะไดชวยชีวิตของตัวเจาเองดวย”

๒๒มืออันทรงพลังของพระ ยาหเวหไดมา
อยูบนตัวผมที่นัน่ พระองคพูดกับผมวา “ลุก
ขึ้นมา แลวไปที่หุบเขานัน้ แลวเราจะพูดกับ
เจาที่นัน่”

๒๓ผมจึงลุก ขึ้นและออกไปที่หุบเขานัน้
รัศมีของพระยาหเวหอยูที่ นัน่ ซึ่งเหมือนกับ
รัศมีที่ผมเห็นขางคลอง ขุดเค บาร ผมกม
หน าลงกับดิน

๒๔พระ วิญญาณไดเขาในตัว ผม และพยุง
ผมยืน ขึ้น พระองคพูดกับผมวา “ไปขังตัว
เองในบานของเจาซะ ๒๕ เจาลูกมนุษย พวก
เขาจะเอาเชือกมามัด เจาไม ใหเจาออกไปอยู
ทามกลางประชาชน

๒๖ เราจะทําใหลิน้ของ เจาติดกับเพดาน
ปาก เพื่อเจาจะไดเงียบและไมสามารถตอวา
พวก เขาได ถึงแมพวก เขาจะเป็นครอบครัว
ที่ชอบกบฏ ๒๗แตเมื่อเราพูดกับเจา เราจะ
เปิดปากของ เจาและเจาจะไดพูดกับพวก เขา
วา ‘น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด’
ใครอยากฟังก็ฟังเถอะ ใครไมอยากฟังก็ไม
ตองฟัง เพราะพวก เขาเป็นบานที่ชอบกบฏ
อยูแลว
ฉากละครตอนศัตรูปิดลอมเยรูซาเล็ม

๔ ๑ตอน น้ี เจาลูก มนุษย เอาดิน เหนียว
มาหน่ึงแผน วางไวตรงหน าเจา แลว

ใหวาด รูปเมืองเยรูซาเล็มลงบนดิน เหนียว
แผน นัน้ ๒แลวใหเจาทําตัวเป็นศัตรูปิด ลอม
เมืองนัน้ ใหเจาสรางเนิน ดินสําหรับปีนขึ้น
บนกําแพงและลอม รอบเมืองนัน้ไว ใหตัง้
คายตางๆลอม รอบเมืองไว และวางทอน

ไมสําหรับทะลวงกําแพงไวรอบๆ ๓แลวตัง้
กระทะเหล็กแบนไวระหวางเจากับเมือง ทํา
เหมือนกับเป็นกําแพงเหล็กระหวางเจากับ
เมืองและใหเจาหัน หน าเขาหาเมืองนัน้ ให
เจาลอมและเขาโจมตีเมืองนัน้ น่ีจะเป็น
ตัวอยางตักเตือนครอบครัวอิสราเอล

๔ตอจาก นัน้เจาตองนอนตะแคงซาย เพื่อ
แสดงวาเจากําลังแบกรับความผิด บาปของ
ชาวอิสราเอลอยู เจาจะตองแบกรับความผิด
บาปเทากับจํานวนวันที่เจานอนตะแคงซาย
นัน้ ๕ เจาจะตองแบกรับความผิด บาปของ
อิสราเอลเป็นเวลาสาม รอยเกา สิบวัน *น่ีคือ
จํานวนวันที่เราไดกําหนดใหเจานอน และ
อิสราเอลจะตองได รับโทษตามนัน้ คือหน่ึง
วันเทากับหน่ึงปี

๖ตอจากนัน้ใหเจานอนตะแคงขวาอีกสี่ สิบ
วัน ครัง้ น้ีเจาจะตองแบกรับบาปของชาว
ยู ดาหอยูสี่ สิบวัน น่ีคือจํานวนวันที่เราได
กําหนดใหเจานอน ยู ดาหจะตองได รับโทษ
ตามนัน้ คือหน่ึงวันเทากับหน่ึงปี

๗คราว น้ีใหมวนแขน เสื้อขึ้น แลวหันหน า
ของ เจาไปทางเมืองเยรูซาเล็มที่ถูกปิด ลอม
อยูนัน้ และพูดแทนเราตอตานเมืองนัน้ ๘ เรา
จะเอาพวกเชือกมัด เจาไว เพื่อเจาจะไม
สามารถพลิกตัวไปอีกดานหน่ึงได จนกวาเจา
จะโจมตีเมืองเสร็จ

๙ ใหเจาเอาขาวสาลี ขาวบารเลย ถัว่ ถัว่
แดง ลูก เดือยและขาวส แปล ต †ผสมพวก
มันเขาดวย กันแลวเก็บไวในไห เอาพวก น้ี
มาบดเป็นแป ง แลวเอาแป งเหลา น้ีมาทํา
ขนมปังสําหรับตัว เจา เจาจะกินแตขนมปัง
น้ีเทานัน้ ในระหวางสาม รอยเกา สิบวันที่
เจานอนตะแคงอยู ๑๐ ในแตละวันเจาจะใช
แป งทําขนมปังไดแคสอง รอยสามสิบกรัม
เทานัน้ และใหกินมันทัง้ วันตามเวลาที่
กําหนด ๑๑และเจาก็ดื่มน้ําไดแคประมาณ
ครึ่งลิตรกวาๆ ‡ตอวันเทานัน้ และใหดื่มมัน
ทัง้ วันตามเวลาที่กําหนด ๑๒ ใหเจาเอาแป ง
นัน้มาอบและกินมันเหมือนกับขนมปังจาก
แป งบารเลย ใหเจาอบมันทุก วัน โดยใชขี้
คนเป็นเชื้อ เพลิง และเจาตองกินขนมปังน้ี
ตอ หน าตอตาประชาชนอิสราเอล” ๑๓พระ

*๔:๕ สามรอยเกาสิบวัน สําเนาแปลกรีกโบราณใช ๑๙๐ วัน
†๔:๙ ขาวสแปลต เมล็ดขาวที่คลายกับขาวสาลี
‡๔:๑๑ ครึ่งลิตรกวาๆ หรือ เทากับ ๐.๖ ลิตร หรือในภาษาฮีบรู คือ ๐.๑๗ ฮิน
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ยาหเวหพูดวา “สิ่ง น้ีจะแสดงใหเห็นวา
ครอบครัวของอิสราเอลจะกินอาหารที่ไม
บริสุทธิ ์ *ทามกลางชนชาติตางๆที่เราจะขับ
ไลพวกเขาใหไปอยูนัน้”

๑๔แลวผมก็พูดวา “พระ ยาหเวหเจาขา
อยาทําอยางน้ีเลย ขาพเจาไมเคยทําตัวใหไม
บริสุทธิม์ากอนเลย ตัง้แตเด็กจนถึงเดี๋ยว น้ี
ขาพเจาไม เคยกินเน้ือ สัตวที่ตาย เองหรือถูก
สัตวปาฉีกกินมากอน เน้ือที่ไมบริสุทธิไ์มเคย
ผานเขาปากขาพเจามากอนเลย”

๑๕พระองคพูดวา “ดมีาก เราจะยอมใหเจา
อบขนมปังของเจาดวยขีว้ัวแทนขีค้น”

๑๖แลวพระองคพูดกับผมวา “เจา
ลูกมนุษย เราจะทําใหเมืองเยรูซาเล็ม
ขาดแคลนเสบียงขนมปัง ประชาชนจะกิน
ขนมปังที่ได รับปันสวนมาดวยความกังวล
และจะดื่มน้ําที่ไดรับปันสวนมาอยางสิน้หวัง

๑๗ เพราะจะขาดแคลนขนมปังและน้ํา
พวก เขาแตละคนจะตกใจกลัว และรางกาย
จะซูบ ผอมลงเพราะโทษที่พวก เขากําลังรับ
อยูนัน้

ฉากละครตอนจุดจบของชาวเยรูซาเล็ม

๕ ๑ตอน น้ี เจาลูก มนุษย ใหเจาเอาดาบ
คมๆมาดามหน่ึง ใหใชมันเหมือน

มีดโกนของชางตัดผม โกนผมบนหัวของเจา
และโกนหนวดของ เจา แลวเอาผมของ เจา
ไปชัง่บนตรา ชัง่ แบงผมออกเป็นสามสวน
เทาๆ กัน ๒ เมื่อจํานวนวันที่เจาปิด ลอมเมือง
นัน้ครบ ถวนแลว †ใหเอาผมสวนแรกมาเผา
ในเมือง จาก นัน้ใหเอาดาบมาหัน่ผมสวนที่
สองเป็นชิน้ เล็กชิน้ น อย โปรยไปรอบๆเมือง
และใหเอาผมสวนที่ สามโยนขึ้นไปในอากาศ
ใหลอยไปตามลม น่ีหมายความวาเราจะชัก
ดาบออกมาไลพวก มันไปอยูแดน ไกล ๓แต
ใหเจาหยิบผมมาไมกี่เสน แลวเอามาผูกไวที่
ขอบชายเสื้อ คลุมของ เจา ๔และใหหยิบ ผม
มาอีกนิด หน่ึง เอามาขวางเขาไปเผาในกอง

ไฟ น่ีหมาย ถึงไฟจะเริ่มจากที่ นัน่ และลาม
ไปถึงครอบครัวทัง้หมดของชาวอิสราเอล” ‡

๕พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดอยาง น้ีวา
“น่ีคือเมืองเยรูซาเล็ม เราไดตัง้เธอไวตรง
กลางของชนชาติตางๆมีประเทศตางๆลอม
รอบเธออยู ๖ เยรูซาเล็มกบฏตอกฎและขอ
บังคับตางๆของ เรา และกลายเป็นชัว่ ราย
มากยิ่ง กวาชนชาติตางๆที่อยูลอม รอบเธอ
เธอทิง้กฎตางๆของเรา และยังไมทําตามขอ
บังคับทัง้หลายของเรา”

๗ดังนัน้ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด “เจากอปัญหายิ่ง กวาชนชาติตางๆที่อยู
รอบๆเจา เจาไม ยอมทําตามขอ บังคับหรือ
รักษากฎทัง้หลายของเรา แมแตสิ่งที่ชนชาติ
ตางๆที่อยูรอบๆเจาบอกวาผิด เจายังทําเลย”
๘ดัง นัน้ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด “เราเองน่ี แหละจะตอ ตานเจา และเรา
จะลงโทษเจาตอ หน าตอตาชนชาติเหลา นัน้
๙ เป็นเพราะพวกรูป เคารพที่นา รังเกียจเหลา
นัน้ของ เจา เราจึงจะทํากับเจาอยางที่เราไม
เคยทํามากอน และเราก็จะไมมีวันทําอยางน้ี
อีก ๑๐ดัง นัน้ คนในเยรูซาเล็มจะอดอยาก
มาก จนถึงขัน้พอ แมจะกินลูกๆของตัว เอง
และลูกๆจะกินพอแมของพวกเขาดวย เราจะ
ลงโทษเจาในหลายๆแบบ และจะทําใหผูรอด
ชีวิตกระจัดกระจายไปทุกทิศทาง”

๑๑พระ ยาหเวห องคเจาชีวิตพูดวา “เรา
มีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน้
เลยวาเราจะลงโทษเจา เพราะเจาไดทําให
สถาน ที่ศักดิส์ิทธิข์อง เราแปด เป้ือน เพราะ
พวกรูป เคารพที่นา รังเกียจของเจา และ
พวกการกระทําที่นาขยะแขยงของ เจา เรา
จะไมมีความเมตตากรุณากับเจา เราจะไม
สงสารเจา และเราจะตัด เจาเหมือนตัดหญา
๑๒คนของเจา หน่ึงในสามจะตายในตัวเมือง
ดวยโรค ระบาดหรืออดอยากตาย อีกหน่ึง
ใน สามจะลม ลงดวยคมดาบที่นอกกําแพง
เมืองของ เจา และอีกหน่ึงใน สาม เราจะทํา
ใหกระจัดกระจายไปตามลม และเราจะชัก

*๔:๑๓ อาหารที่ไมบริสุทธิ์ คือขนมปังที่ไปถูกของที่ไมบริสุทธิ ์ ถาคนกินขนมปังน้ีแลว คน
ผูนัน้จะไมสามารถเขาไปในวิหารเพื่อนมัสการพระเจา ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือเลวีนิติ บทที่
๑๑-๑๕
†๕:๒ เมื่อจํานวนวัน … ครบถวนแลว ดูเอเสเคียล บทที่ ๔:๘
‡๕:๔ ครอบครัวทัง้หมดของชาวอิสราเอล ขอความน้ีนาจะหมายถึงสิบเผาที่อยูทางตอน
เหนือของอิสราเอล
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ดาบของเราออกมาไลลาพวกเขา ๑๓ถึงตอน
นัน้ ความโกรธ แคนของ เราก็จะระบายออก
มา เราจะระบายความเกรีย้วกราดของเราใส
พวก เขาจนหมด สิน้ เมื่อเราไดแสดงความ
เดือดดาลของ เรากับพวก เขาแลว พวก เขา
จะรูวา เรา ยาหเวหไดพูดไปดวยความรูสึก
อยางแรงกลา” *

๑๔ “เยรูซาเล็ม เราจะทําใหเจากลายเป็น
กองซากปรักหัก พัง ชนชาติตางๆที่อยูลอม
รอบเจาและคนที่เดินผานเจาไป จะหัวเราะ
เยาะเจา ๑๕ เมื่อเราลงโทษเจาดวยความ
โกรธและความเดือดดาล และดวยการตอวา
อยางเจ็บ แสบ พวก เขาก็จะหัวเราะเยาะเจา
และสบ ประมาทเจา และพวก เจาก็จะเป็น
บท เรียนใหกับพวก เขา และเป็นสิ่งที่นา
สยดสยองในสายตาของชนชาติอื่นๆรอบตัว
เจา เรา ยาหเวหไดลัน่คําพูดไปแลว ๑๖ เมื่อ
เรายิงลูก ธนูแหงความอดอยากที่ถึง ตาย
และการทําลายลาง เราจะยิงไปเพื่อทําลาย
เจา เราจะนําความอดอยากอยางหนักมาสู
เจา และจะตัดทางจัดสงเสบียงอาหารของ
เจา ๑๗ เราจะสงความอดอยากและพวกสัตว
ปาที่ดุรายมาใหเจา และพวก มันจะเอาลูก
หลานของเจาไป ในเมืองจะมีโรคระบาดและ
การฆา ฟันกัน เราจะนําดาบมาตอสูเจา เรา
ยาหเวหไดลัน่คําพูดไปแลว”

๖ ๑แลวคําพูดของพระยาหเวห มาถึงผม
วา ๒ “เจาลูก มนุษย ใหหัน หน าไปที่

เทือกเขาของอิสราเอล ใหพูดแทนเราตอตาน
พวกมันวา

๓ ‘เทือก เขาแหงอิสราเอล ฟังคํา พูดของ
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต พระ ยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดอยาง น้ีกับพวกเทือก เขา พวก
เนิน เขา ลําธารและหุบเขาตางๆวา “เราจะ
นําดาบมาตอตานพวกเจา เราจะทําลายพวก
ศาลเจา †ทัง้หลายของพวกเจา ๔พวกแทน
บูชาของพวกเจาจะถูกทําลายเป็นชิน้ๆ แทน
บูชาเครื่องหอมทัง้ หลายของพวก เจาจะ
ถูกทุบจนละเอียด เราจะฆาประชาชนของ
พวก เจาตอ หน าพวกรูป เคารพขี้ๆ ของพวก
เจา ๕ เราจะวางซากศพของชาวอิสราเอลไว

ตรงหน าพวกรูป เคารพขี้ๆ ของพวก เขา เรา
จะทําใหกระดูกของพวก เจากระจัดกระจาย
อยูรอบๆพวกแทนบูชาของเจา ๖ ไมวาเจาจะ
อาศัยอยูที่ไหนก็ตาม เมืองตางๆของ เจาจะ
กลายเป็นซากปรักหักพัง พวกศาลเจาจะถูก
ทําลาย และแทนบูชาทัง้หลายของเจาจะถูก
ทําลายและกลายเป็นซาก พวกรูป เคารพจะ
แตกหักเป็นชิน้ เล็กชิน้น อย แทนบูชาเครื่อง
หอมของพวก เจาจะถูกทุบจนละเอียด สิ่งที่
พวก เจาไดสรางขึ้น มาจะถูกทําลายจนหมด
สิน้ ๗ประชาชนของพวกเจาจะถูกฆาและลม
ตายลงทามกลางพวกเจา แลวพวกเจาจะได
รูวา เราคือยาหเวห”’

๘แตเราจะปลอยใหพวก เจาบาง คนหลบ
หนีคมดาบไปได พวก เจาจะตองไปอยูที่
ชนชาติอื่นๆ เราจะทําใหพวก เจากระจัด
กระจายกันไปอยูทามกลางประเทศตางๆ
๙แลวพวกเขาจะถูกจับตัวไปเป็นเชลย และ
ถูกบังคับใหไปอยูในประเทศอื่น คนที่หลบ
หนีไปไดน้ีจะตระหนักวา เราชอกชํ้าใจแค
ไหนที่ใจชูของพวก เขาหันเหไปจากเรา และ
ตา ชูของพวก เขาที่กระสันหาพวกรูป เคารพ
ขี้ๆ ของพวก เขา พวก เขาจะเกลียดตัว เอง
เพราะความชัว่รายที่พวกเขาไดทําไป และที่
พวกเขาทําตัวนารังเกียจ ๑๐แลวพวกเขาจะ
ไดรูวาเราคือยาหเวห เราไมไดขูเลนๆที่จะทํา
ใหความหายนะเหลาน้ีเกิดขึ้นกับพวกเขา”

๑๑แลวพระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดกับผม
วา “ใหตบมือเปรีย้ง และกระทืบเทาของ
เจา และครํ่าครวญอยางเศราโศก เพราะการ
กระทําตัวที่ชัว่ ชานา รังเกียจทัง้หมดของ
ครอบครัวอิสราเอล ใหทําอยางน้ี เพราะพวก
เขาจะลม ตายดวย ดาบ ความอดอยากและ
โรคระบาด ๑๒คนที่อยูหางไกลออกไปจะตาย
ดวยโรค ระบาด สวนคนที่อยูใกลจะลม ตาย
ดวยดาบ คนที่รอดชีวิตและหลง เหลืออยูจะ
ตายเพราะความอดอยาก เราจะระบายความ
เกรีย้วโกรธทัง้หมดของ เราลงบนพวก เขา
จน หมดเกลีย้ง ๑๓ เมื่อพวกเขาเห็นซากศพ
คนของพวกเขา ที่ถูกฆาตายอยูเกลื่อนกลาด
ทามกลางพวกรูป เคารพและรอบๆแทน บูชา

*๕:๑๓ ความรูสึกอยางแรงกลา หรือความเรารอน ในภาษาฮีบรู อาจจะพูดถึง ความหึงหวง
ความกระตือรือรน ความโกรธ ความเกลียด หรือ ความรักอยางแรงกลาก็ได
†๖:๓ ศาลเจา หรือแปลตรงๆไดวา “สถานที่สูง” เป็นสถานที่สําหรับนมัสการพระเจาหรือรูป
เคารพทัง้หลาย สถานที่เหลาน้ีมักตัง้อยูตามเนินเขาและเทือกเขา
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ของพวก เขา ตามศาล เจาและบนยอด เขา
ทัง้หมด ใตตนไมที่แผกิ่ง กานทุก ตนและ
ใตตน กอที่มีใบหนา ทึบทุก ตน ตามสถาน
ที่ตางๆที่พวก เขาเคยถวายเครื่องบูชาอัน
หอมหวนใหกับรูป เคารพทัง้ หลายของพวก
เขา เมื่อนัน้แหละพวก เขาจะไดรูวาเราคือ
ยาหเวห

๑๔ เราจะยื่นมือของ เราออกตอ ตานพวก
เขาไม วาพวก เขาจะอาศัยอยูที่ไหนก็ตาม
และเราจะทําใหแผน ดินน้ีถูกทําลายและทิง้
ราง ตัง้แตทะเลทรายไปจนถึงดิบลาห *แลว
พวกเขาจะไดรูวา เราคือยาหเวห”

จุดจบของเยรูซาเล็ม

๗ ๑แลวถอยคําของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูกมนุษย น่ีคือสิ่งที่พระ

ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดกับแผนดินอิสราเอล
จบสิน้แลว
จุดจบไดมาถึง
ทัง้สี่มุมของแผนดินแลว
๓ จุดจบมาถึงเจาแลวในตอนน้ี
เราจะปลอยความโกรธของเราลงบนเจา
เราจะตัดสินเจาตามการกระทําของเจา
เราจะตอบแทนเจาที่เจาทําตัวนารังเกียจ
๔ เราจะไมสงสารเจาหรือละเวน โทษเจาอีก

ตอไปแลว
เราจะตอบแทนเจาสําหรับสิ่งชัว่รายที่เจาทํา
และสําหรับการก ระ ทําที่นา รังเกียจในหมู

พวกเจา
แลวเจาจะไดรูวา เราคือยาหเวห”
๕ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ความหายนะจะเกิดแลวเกิดอีก ดูสิ มัน

กําลังมา
๖ จุดจบกําลังมา จุดจบกําลังมา
มันไดตื่นขึ้นมาตอสูเจา ดูสิ มันกําลังมา
๗ เจาผูอาศัยอยูบนแผนดินอิสราเอล
เคราะหรายไดมาถึงตัวเจาแลว
เวลานัน้ไดมาถึงแลว วันนัน้ใกลเขามาแลว

มีแตความตื่น กลัวบนเทือก เขา ไมใชความ
ยินดี

๘ เรากําลังจะเทความเดือดดาลของ เราลงบน
เจา

เราจะใชความโกรธของเราตอตานเจา
เราจะลงโทษเจาสําหรับสิ่งที่เจาทํา
และสําหรับการทําตัวที่นารังเกียจของเจา
๙ เราจะไมสงสารเจาหรือละเวนโทษเจาอีก

ตอไปแลว
เราจะลงโทษเจาสําหรับสิ่งที่เจาทํา
และการทําตัวอันนา รังเกียจของ เจาในหมู

พวกเจา
แลวเจาจะไดรูวา เรายาหเวหน่ีแหละ เป็นผู

โจมตีเจา
๑๐ วันนัน้มาแลว มันไดมาถึงแลว
เคราะหรายของเจาไดโผลออกมาแลว
ความอธรรมไดงอกตุมออกมาแลว
ความหยิ่งผยองไดเบงบานออกมาแลว
๑๑ความรุนแรงไดเติบโตเป็นไม เรียวแหง

ความชัว่ราย
ประชาชนจะหมด ไป ทรัพยสมบัติจะหมด

เกลีย้งจะไมมีคนสําคัญเหลืออยูอีก
๑๒ เวลานัน้ไดมาแลว วันนัน้ไดมาถึงแลว
ไมมีทัง้คนซื้อที่รื่นเริงยินดี
และไมมีทัง้คนขายที่เศราเสียใจ
เพราะความเดือดดาลมาตกอยูบนฝูง ชน

ทัง้หมด
๑๓คน ขายจะไมสามารถเอาแผน ดินที่เขา

ไดขายไปแลวกลับคืนมาไดอีก †ตราบเทาที่
ทัง้เขาและคนซื้อยังมีชีวิตอยู เพราะวานิมิต
ที่เกี่ยว กับฝูง ชนทัง้หมดนัน้จะเกิด ขึ้นแนๆ
ไมเปลี่ยนแปลง จะไมมีใครในหมูพวก เขาที่
รักษาชีวิตไวไดเพราะพวกเขาไดทําบาป
๑๔ถึง แมวาพวก เขาจะเปาแตรและเตรียม

ของทุกอยางไวพรอมแลว
จะไมมีใครเขาสูสนามรบ
เพราะความเดือดดาลของ เราอยูบนฝูง ชน

ทัง้หมดนัน้

*๖:๑๔ ดิบลาห สําเนาฮีบรูบางฉบับ เขียน “ดิบลาห” บางฉบับมี “ริบลาห” ฉบับสําเนาแปล
กรีกโบราณ เขียนวา “ริบลาห”
†๗:๑๓ คนขาย … ไดอีก ในอิสราเอลสมัยกอน ที่ดินเป็นของครอบครัว คนรุนหน่ึงอาจจะ
ขายที่ดินไป แตเมื่อถึงปีแหงการปลดปลอย ครอบครัวของเขาก็จะไดที่ดินที่ขายไปนัน้คืนมา
ที่เอเสเคียลพูดวาพวกเขาจะไมไดที่ดินกลับมาอีก เพราะพวกเขาจะถูกกวาดตอนออกไปจาก
แผนดินจนหมดสิน้ เรื่องกฎเกี่ยวกับที่ดินดูเพิ่มเติมไดจาก เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๕:๑-๒ และ
เลวีนิติ ๒๕:๑๓-๑๖
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๑๕ขาง นอกเมืองมีดาบ ขาง ในเมืองมีโรค
ระบาดและความอดอยาก

พวกที่อยูในชนบทจะตายเพราะดาบ
พวกที่อยูในเมืองจะถูกกลืน กินดวยความ

อดอยากและโรคระบาด
๑๖พวกที่รอดชีวิตและหลบหนีไปไดทัง้หมด
จะอยูในเทือกเขา
พวกเขาจะครวญครางเหมือนกับนกเขาแหง

หุบเขา
เพราะบาปของพวกเขาแตละคน
๑๗มือทุกมือจะออนแรง
หัวเขาจะออนปวกเปียกเหมือนน้ํา
๑๘พวกเขาจะใสเสื้อกระสอบ
และถูกปกคลุมดวยความกลัว
ใบหน าของพวก เขาจะเต็มไป ดวยความ

อับอาย
และพวกเขาจะโกนหัวจนลาน
๑๙พวก เขาจะขวางเงินของพวก เขาลงตาม

ถนน
และทองของพวก เขาจะเป็นเหมือนผา

อนามัย
ในวันแหงความเดือดดาลของพระยาหเวห

เงินและทองของพวก เขาไมสามารถชวย
ชีวิตพวก เขาไว ได พวก เขาไมสามารถกิน
พวกมัน เพื่อใหหายหิวได เงินและทองนัน่
แหละ ที่ทําใหพวกเขาสะดุดไปทําบาป

๒๐พวก เขาภูมิใจในเครื่องเพชรอัน
สวยงามของพวก เขา และใชมันสรางรูป
เคารพอันนา รังเกียจและนาขยะแขยงของ
พวก เขา ดัง นัน้ เราจะทําใหพวก เขารูสึก
วาพวกเพชร พลอยเหลา นัน้เป็นเหมือนผา
อนามัย
๒๑ เราจะใหคนตางชาติมาปลนเอาทรัพยสิน

เหลานัน้ไป
เราจะใหคน ชัว่ในโลก น้ีไดทรัพยสินนัน้มา

เป็นของยึดไดจากสงคราม
และคนเหลา นัน้จะทําใหทรัพยสินนัน้เสื่อม

ไป
๒๒ เราจะหันหน าไปทางอื่น
เพื่อคนตางชาติพวก นัน้จะไดเขาไปในวิหาร

ของเรา *

และทําใหมันเสื่อมไป
พวก โจรจะเขาไปในนัน้และทําใหมันเสื่อม

ไป
๒๓ ใหเตรียมโซไว
เพราะแผน ดินน้ีเต็มไป ดวยการ ตัดสิน

ประหารคนบริสุทธิ ์
และเมืองน้ีเต็มไปดวยความรุนแรง
๒๔ เราจะนําคน ชัว่ที่สุดของชนชาติตางๆเขา

มายึดบานเมืองของพวกเขา
เราจะทําใหความภาค ภูมิใจของผูมีอํานาจ

ของพวกเขาสิน้สุดลง
คนตางชาติเหลานัน้ จะเขา มาทําใหสถาน ที่

ศักดิส์ิทธิต์างๆเสื่อมไป
๒๕ เมื่อความนากลัวมาถึง พวกเขาจะมองหา

สันติภาพ
แตมันจะไมมีเลย
๒๖ความพินาศจะเกิดขึ้นครัง้แลวครัง้เลา
จะมีขาวลืออยูเรื่อยๆ
พวกเขาจะพยายามหาผูพูดแทนพระเจาเพื่อ

ขอนิมิตจากพระเจา
พวกนักบวชจะไมมีอะไรสัง่สอน
และพวกผูนําอาวุโสจะไมมีคําปรึกษาที่ดีๆให
๒๗กษตัริยจะเศราโศกเสียใจใหกับคนตาย
ขุนนางจะหอหุมไปดวยความสิน้หวัง
และมือของประชาชนบนแผนดินจะสัน่เทิม้
เราจะลงโทษพวกเขาตามสิ่งที่พวกเขาทํา
พวกเขาลงโทษคนอื่นยังไง
เราก็จะลงโทษพวกเขาอยางนัน้
แลวพวกเขาจะไดรูวา เราคือยาหเวห”

เรื่องนารังเกียจตางๆที่เกิดขึน้ในวิหาร

๘ ๑ ในวันที่หา เดือนที่หกปีที่หก †ในขณะ
ที่ผมกําลังนัง่อยูในบานและพวกผูนํา

อาวุโสของยู ดาหก็นัง่อยูตอ หน าผม มือของ
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตไดมาอยูบนตัวผม
ที่ นัน่ ๒ผมมองไป และเห็นรางราง หน่ึงที่
เหมือนกับมนุษย ตัง้แตสวนเอวลงไป เขาดู
เหมือนกับไฟ และจากเอวขึ้นมา เขาดูสวาง

*๗:๒๒ วิหารของเรา แปลตรงๆไดวา “สถานที่อันมีคายิ่งของเรา” ซึ่งอาจจะหมายถึง “เมือง
เยรูซาเล็ม” หรือ “แผนดินอิสราเอล” ไดดวยเหมือนกัน
†๘:๑ ปีที่หก เป็นชวงที่เอเสเคยีลกําลังนอนตะแคงขางขวาเพื่อแบกความบาปของยดูาห วัน
ที่หาเดือนที่หกปีที่หก ตรงกับฤดูใบไมรวงของปีที่ ๕๙๒ กอนพระเยซูมาเกิด
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สดใสเหมือนกับเหล็กที่กําลังรอนระอุ *๓ เขา
ยื่นสิ่ง หน่ึงที่ดูเหมือนมือของ เขาออกมาจับ
เสนผมบนหัวของผม พระวิญญาณไดยกผม
ลอยขึ้น ไปอยูระหวางพื้น ดินกับฟ า สวรรค
และในนิมิตที่พระเจาใหนัน้ พระองคไดพา
ผมไปที่เมืองเยรูซาเล็ม พระองคพาผมไปที่
ทางเขาของประตูทางทิศเหนือ ที่นําเขาไปสู
ลานขาง ในของวิหาร ที่ประตูน้ีมีรูป เคารพ
ที่ยัว่ ยุใหพระเจาหึง หวงตัง้ อยู ๔ รัศมีของ
พระเจาของอิสราเอลปรากฏอยูตอ หน าผมที่
นัน่ เหมือนกับที่ผมเคยเห็นในนิมิตที่เกิดขึ้น
ในหุบเขาใกลคลองขุดเคบาร

๕แลวพระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย
มองไปทางทิศเหนือสิ” แลวผมก็มองไป และ
ตรงทิศเหนือนัน้ ขางๆทางเขาของประตูที่นํา
ไปสูแทน บูชา มีรูป เคารพที่ทําใหพระเจาหึง
หวงตัง้อยู

๖พระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย เจา
เห็นหรือเปลา สิ่งนา รังเกียจที่ชาวอิสราเอล
กําลังทําอยูที่ น่ี ซึ่งไลเราใหหาง ไกลไปจาก
วิหารของเรา ตามเรามาสิ แลวเจาจะไดเห็น
สิ่งที่นารังเกียจยิ่งกวานัน้อีก”

๗แลวพระองคไดนําผมไปที่ทาง เขาของ
ลานวิหาร ผมมองเห็นรูรู หน่ึงในกําแพง
๘พระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย เจาะ
เขาไปในกําแพงนัน้สิ”
ผมจึงเจาะเขาไปในกําแพง และเห็นประตู

ทางเขาอยูในนัน้
๙แลวพระองคพูดกับผมวา “เขาไปสิ ไปดู

สิ่งชัว่ รายและนา รังเกียจที่พวก เขาทํากันใน
นัน้”

๑๐ผมจึงเขาไปดู และเห็นรูปแกะ สลัก
ตลอดแนวกําแพง เป็นรูปของสัตวเลื้อย
คลาน †พวกรูปสัตวตางๆที่นา รังเกียจ
และยังมีพวกรูป เคารพของครอบครัวชาว
อิสราเอลดวย

๑๑ผมยังเห็น ยาอาซันยาห ลูกชายของชา
ฟาน พรอมกับพวกผูนําอาวุโสเจ็ดสิบคนของ
ครอบครัวชาวอิสราเอล ยืนอยูกับผูคนที่ นัน่
ผูนําแตละ คนถือกระถางเผาเครื่องหอมอยู
ในมือ และมีควันจากเครื่องหอม ลอยขึ้นมา
๑๒พระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย เจา
เห็นหรือยังวาพวกผูนําอาวุโสของครอบครัว
ชาวอิสราเอลทําอะไรกันในความ มืด แตละ
คนอยูตามชองเล็กที่วางรูป เคารพของเขา
เอง พวก เขาพูดวา ‘พระ ยาหเวหไม เห็น
พวกเรา พระยาหเวหทิง้แผนดินน้ีไปแลว’”
๑๓แลวพระองคพูดวา “ตามเรามา แลวเจา
จะไดเห็นพวก เขาทําสิ่งที่นา รังเกียจยิ่ง กวา
นัน้อีก”

๑๔พระองคจึงนําผมไปที่ทาง เขาวิหารของ
พระยาหเวห ประตูน้ีตัง้อยูทางทิศเหนือ ผม
เห็นพวกผู หญิงกําลังนัง่รองไหครํ่าครวญให
กับพระทัมมุส ‡อยูที่นัน่

๑๕พระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย
เจาเห็นสิ่ง น้ีหรือ ยัง เจาจะไดเห็นสิ่งที่นา
รังเกียจยิ่ง กวาน้ีอีก” ๑๖แลวพระองคไดนํา
ผมเขาไปที่ลานดาน ในของวิหารของพระ
ยาหเวห ที่ทาง เขาวิหาร ตรงพื้นที่ระหวาง
ระเบียงกับแทน บูชานัน้ มีผูชายประมาณ
ยี่สิบ หาคนหัน หลังใหกับวิหารของพระ
ยาหเวห และหัน หน าไปทางทิศตะวัน ออก
พวก เขากําลังกมกราบดวงอาทิตยที่อยูทาง
ทิศตะวันออกกันอยู

๑๗พระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย
เจาเห็นสิ่ง นัน้หรือ ยัง เจาคิดวามันเป็นเรื่อง
เล็กๆหรือ ที่ครอบครัวของยู ดาหทําสิ่งที่นา
รังเกียจเหลา น้ี แผน ดินน้ีเต็มไป ดวยความ
รุนแรง พวกเขาทําสิ่งที่ยัว่ยุความโกรธของ
เราอยูเรื่อยๆ ดูสิ พวก เขาเอากิ่ง ไมมาแตะ
จมูกตัวเอง ¶๑๘ เราจะจัดการกับพวกเขาดวย
ความ โกรธ เราจะไมสงสารพวก เขา หรือ

*๘:๒ เหล็กที่กําลังรอนระอุ ความหมายของคําน้ีในภาษาฮีบรู ไมชัดเจน อาจหมาย ถึง
“ทองแดงที่ละลาย” หรือ “อําพัน”
†๘:๑๐ สัตวเลือ้ยคลาน ในภาษาฮีบรู คําน้ีมีความหมายรวมถึงพวกแมลงดวย
‡๘:๑๔ พระทัมมุส เป็นพระที่ใหคนมีลูกดกและใหฝนตก พระทัมมุสจะตายในทุกฤดูใบไม
รวง และพระอิชทาร เมียของเขาจะชวนคนใหมารองไหครํ่าครวญรวมกับนาง เพื่อเขาจะได
ฟ้ืนขึ้นมาในฤดูใบไมผลิ พิธีน้ีจะตรงกับวันทีส่องเดือนสี่ (ซึ่งคาบเกี่ยวเดือนมิถุนายนกับเดือน
กรกฎาคม) ที่มีชื่อเรียกวาเดือนทัมมุส ตามเทศกาลน้ี
¶๘:๑๗ กิ่งไมมาแตะจมูกตัวเอง อาจจะเป็นทาทางหน่ึงในการบูชารูปเคารพ หรือผูนําชาว
ยิวบางคนคิดวา สําเนาตนฉบับเดิมนาจะเขียนวา “เอาไมมาแหยจมูกเรา”
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ละเวนโทษพวกเขาอีกตอไป ถึงพวกเขาจะ
ตะโกนใสหูเรา เราก็จะไมฟังพวกเขา”

๙ ๑แลวผมก็ไดยินพระองครองเรียกดวย
เสียงอันดังวา

“พวก เจาที่มีหน าที่ลงโทษเมือง น้ี มา น่ี สิ
ใหเอาอาวุธติดมือมาดวย”

๒แลวผมเห็นคนหกคน กําลังเดินมาจาก
ทางประตูที่อยูดาน บนขึ้น ไป ประตูน้ีตัง้อยู
ทางทิศเหนือ ในมือแตละ คนถือเครื่อง มือ
สําหรับทําลายของ เขาอยู ชายคน หน่ึงที่มา
กับพวก เขาสวมชุด ลินิน *และมีชุดเครื่อง
เขียนหอยไวที่เอว พวกเขาไดเขามายืนอยูที่
ขางๆแทนบูชาทองสัมฤทธิ ์ ๓ขณะนัน้ รัศมี
แหงพระเจาของอิสราเอลไดขึ้นมาอยูเหนือ
บรรดาเค รูบ ซึ่งเป็นที่ที่รัศมีนัน้เคยปรากฏ
มาแลว แลวรัศมีนัน้ไดเคลื่อนที่ไปที่ธรณี
ประตูของวิหาร แลวพระ ยาหเวหไดเรียก
ชายคน นัน้ที่สวมใสชุด ลินินและมีชุดเครื่อง
เขียนอยูที่เอวของเขา

๔แลวพระยาหเวหพูดกับเขาวา “ไปใหทัว่
เมืองเยรูซาเล็ม ไปทําเครื่องหมายไวบนหน า
ผากของผู ที่เศรา โศกและครํ่าครวญใหกับ
เรื่องที่นา รังเกียจทัง้หมดที่ผูคนในเมืองน้ีทํา
กัน”

๕ ในขณะที่ผมฟังอยูนัน้ พระองคไดพูดกับ
หาคนที่เหลือวา
“ตามเขาไปทัว่ทัง้เมือง ใครที่ไมมีเครื่อง

หมายที่หน า ผาก ใหฆาทิง้ให หมด ไม ตอง
สงสารหรือเห็น อกเห็นใจ ๖ฆาให หมด ไม
วาจะเป็นคน แก คนหนุมสาว ผู หญิง หรือ
เด็กๆ แตหามแตะตองคนที่มีเครื่องหมายอยู
บนหน าผาก ใหเริ่มตนจากสถานที่ศักดิส์ิทธิ ์
ของ เราไป” ดัง นัน้ พวก เขาจึงเริ่มฆาพวก
ผูนําอาวุโสที่อยูหน าวิหาร

๗แลวพระองคพูดกับพวก เขาวา “ทําให
วิหารน้ีเสื่อมความศักดิส์ิทธิไ์ป ใหลานน้ีเต็ม
ไป ดวยซากศพ ไปทําเดี๋ยว น้ีเลย” ดัง นัน้
พวก เขาจึงออก ไปและเริ่มฆาผูคนไปทัว่ทัง้
เมือง

๘ ในขณะที่พวกเขาออกไปฆาคน ผมอยูที่
นัน่คนเดียว ผมกมหน ากราบลงถึงพื้น และ
รองออกมาวา “ขาแตพระยาหเวห องคเจา
ชีวิต เพราะความเดือดดาลที่พระองคมีตอ

คนอิสราเอล พระองคจะทําลายพวก เขาที่
เหลืออยูน้ีทัง้หมดเลยหรือ”

๙พระองคตอบผมวา “บาปของครอบครัว
อิสราเอลและยู ดาหนัน้ยิ่ง ใหญมหาศาลนัก
แผนดินเต็มไปดวยการฆา ฟัน และทัง้เมือง
เต็มไปดวยความอธรรม พวกเขาพูดวา ‘พระ
ยาหเวหไดทิง้แผนดินน้ีไปแลว พระองคมอง
ไม เห็นสิ่งที่เราทําหรอก’ ๑๐ดัง นัน้เราจะไม
มอง ดูพวก เขาดวยความสงสารหรือละเวน
โทษพวกเขาอีกตอไป แตเราจะใหสิ่งที่พวก
เขาไดทําไปนัน้ตกลงบนหัวของพวก เขา
เอง”

๑๑แลวชายที่สวมใสชุดลินิน ที่มีชุดเครื่อง
เขียนอยูที่เอว ไดกลับมารายงานวา “ผมได
ทําตามที่พระองคสัง่เรียบรอยแลวครับ”

รัศมีของพระเจายายออกจากวิหาร

๑๐ ๑ผมไดมองไปที่โดม †ที่อยูเหนือ
หัวของเค รูบเหลา นัน้ และผมได

เห็นสิ่งที่เหมือนกับบัลลังกที่ทําจากไพลินสี
ฟ า ใสอยูเหนือโดมนัน้ ๒แลวพระ ยาหเวห
ไดพูดกับชายที่สวมชุด ลินินวา “เขาไปใน
ระหวางลอที่อยูใตเค รูบนัน้ และใหหยิบ
ถานที่กําลังคุอยูทามกลางเค รูบเหลา นัน้
มาสองกํา มือ แลวเอาไปโปรยใหทัว่เมือง
เยรูซาเล็ม”
ในขณะ ที่ผมมองดูอยู นัน้ ชายคน นัน้ก็

เขาไป ๓ เค รูบเหลา นัน้ยืนอยูทางทิศใตของ
วิหาร เมื่อชายคน นัน้เขาไป ก็มีเมฆกอน
หน่ึงมาปกคลุมลานดานในจนทัว่ ๔แลวรัศมี
ของพระ ยาหเวหไดลอยขึ้น ไปจากดาน บน
ของเค รูบเหลา นัน้ และเคลื่อนที่ไปที่ธรณี
ประตูวิหาร มีเมฆอยูเต็มวิหารไปหมด และ
รัศมีของพระยาหเวหสองสวางไปทัว่ลานนัน้
๕ เสียงจากปีกของเค รูบดังไปไกลถึงลาน
ดานนอก เหมือนกับเสียงของพระเจาผูมี
ฤทธิท์ัง้สิน้เมื่อพระองคพูด

๖ เมื่อพระ ยาหเวหสัง่ชายที่สวมชุด ลินิน
นัน้วา “ใหเอาไฟที่อยูระหวางลอที่อยู
ทามกลางเค รูบเหลา น้ีไป” ชายคน นัน้ได
เขาไปและไปยืนอยูที่ดานขางของลอลอหน่ึง
๗แลวเครูบองค หน่ึงในบรรดาเครูบเหลา นัน้
ไดยื่นมือของ ทานเขาไปในไฟที่อยูระหวาง

*๙:๒ สวมชุดลินิน ปกติแลวพวกนักบวชจะสวมเสื้อผาชนิดน้ี
†๑๐:๑ โดม ดูคําอธิบายไดจาก บทที่ ๑:๒๒
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พวกเครูบ ทานหยิบถานไฟออกมาสวนหน่ึง
และเอาไปใสในมือทัง้สองขางของชายที่สวม
ชุดลินินนัน้ ชายนัน้รับเอาไฟนัน้แลวออกไป
๘ (ใตปีกพวก นัน้ของเค รูบ มีสิ่งที่ดูเหมือน
มือมนุษย)

๙ผมไดสังเกตเห็นวา ขางๆของเค รูบทัง้สี่
นัน้ แตละทานจะมีลออยูหน่ึงลอ รวมเป็น
สี่ลอ ลอทัง้สี่นัน้เป็นประกายเหมือนกับ
เพทายสีเหลืองสด ๑๐ลอทัง้สี่น้ี ดูเหมือนกัน
หมด แตละลอมี ลออีกลอ หน่ึงซอนอยูตรง
กลาง ๑๑ เมื่อพวกลอ น้ีมุงไปขางหน า มัน
สามารถหันไปทางไหนก็ไดทัง้สี่ทิศ แตพอ
มันเคลื่อนที่มันจะเปลี่ยนทิศทางไมได ถามุง
หน าไปทางหน าใด หน าอื่นๆก็จะมุงไปตาม
หน านัน้ดวย ในขณะ ที่เคลื่อนที่มันจะไม
เปลี่ยนทิศทาง ๑๒มีดวงตาเต็มไป หมดทัว่
รางของเค รูบเหลา น้ี มีดวงตาที่ดานหลัง ที่
มือ และที่ปีกของพวกทาน รวมทัง้ที่ลอทัง้สี่
ของพวก ทานดวย ๑๓ผมไดยินผู หน่ึงเรียก
ลอเหลานัน้วา “วงลอหมุนวน”

๑๔ เค รูบแตละองคมีใบหน าสี่ หน า หน า
หน่ึงเป็นหน าของเค รูบ *หน าที่สองเป็นหน า
มนุษย หน าที่สามเป็นหน าสิงโต และหน าที่สี่
เป็นหน านกอินทรี

๑๕แลวเค รูบเหลา นัน้ไดลอยขึ้น ไปใน
อากาศ สิ่งที่มี ชีวิตตางๆที่ผมมอง เห็นใน
นิมิต ขางคลองขุดเคบาร ที่แทก็คือพวกเค
รูบน่ีเอง

๑๖ เมื่อเครูบเหลานัน้เคลื่อนที่ ลอที่อยูขาง
พวกเขาก็เคลื่อนที่ตามไปดวย เมื่อเครูบกาง
ปีกและบินขึ้น ไปในอากาศ ลอทัง้หมดไม ได
เคลื่อนออก ไปจากดานขางของพวก เขาเลย
๑๗ เมื่อเค รูบอยูกับ ที่ ลอก็หยุดอยูกับ ที่ดวย
เมื่อเครูบบินขึ้น พวกลอเหลานัน้ก็ขึ้นไปกับ
พวก เขาดวยเพราะวิญญาณของสิ่งที่มี ชีวิต
เหลานัน้อยูในลอพวกนัน้

๑๘แลวรัศมีของพระ ยาหเวหไดลอยขึ้น
จากธรณีประตูของวิหารไปหยุดอยูเหนือเค
รูบ ๑๙ ในขณะที่ผมมองดูอยู นัน้ เครูบเหลา
นัน้ไดกางปีกบินขึ้นจากพื้น และเมื่อพวกเขา
ไป ลอทัง้หมดไดตามพวก เขาไปดวย แลว
พวก เขาไดไปหยุดอยูที่ประตูทางทิศตะวัน
ออกของวิหารของพระ ยาหเวห และรัศมี
แหงพระเจาของอิสราเอลอยูเหนือพวกเขา

๒๐แลวผมไดคิดถึงสิ่ง มี ชีวิตเหลา นัน้ที่อยู
ภาย ใตรัศมีของพระเจาแหงอิสราเอล ที่ผม
เห็นในนิมิตตอนที่อยูขางคลอง ขุดเค บาร
ที่แทสิ่งมีชีวิตพวกนัน้ก็คือเครูบน่ีเอง ๒๑สิ่ง
มี ชีวิตแตละทานมีใบหน าสี่หน า มีปีกสี่ปีก
และใตปีกของพวกสิ่ง มี ชีวิตน้ีมีสิ่งที่ดูคลาย
กับมือของมนุษย ๒๒ ใบหน าของเครูบเหมือน
กับใบหน าทัง้สี่ของสิ่ง มี ชีวิตเหลา นัน้ที่ผม
เห็นในนิมิต ตอนที่ผมอยูขางคลองขุดเคบาร
สิ่งมีชีวิตแตละทานไดมุงตรงไปขางหน า

คําดาวาพวกผูนําชั่ว

๑๑ ๑แลวพระวิญญาณไดยกผมขึ้นและ
นําผมไปอยูที่ประตูวิหารทางทิศ

ตะวัน ออก ประตูน้ีหันหน าไปทางทิศตะวัน
ออก ผมเห็นผูชายยี่สิบหาคนที่ทางเขาประตู
นัน้ และผมเห็นยาอาซันยาหลูกชายของอัส
ซูร และเปลาทิยาหลูกชายของเบไนยาห อยู
ที่นัน่ดวย สองคนน้ีเป็นผูนําของประชาชน

๒พระ ยาหเวหไดพูดกับผมวา “เจาลูก
มนุษย คนพวก น้ีคือผู ที่คบคิดกันวางแผน
ชัว่ และใหคําแนะนําที่ชัว่ชาในเมืองน้ี ๓พวก
เขาพูดวา ‘ไมมีความจําเป็นที่จะสรางบาน
เพิ่มในเร็วๆ น้ี พวก เราอยูในเมืองน้ีอยาง
ปลอดภัยเหมือนเน้ือในหมอ’ ๔ดังนัน้ เจาลูก
มนุษย ไปพูดแทนเราตอวาคนพวกนัน้”

๕แลวพระ วิญญาณของพระ ยาหเวหไดมา
อยูบนตัวผม พระองคบอกผมวา “ไปบอก
กับคนพวก นัน้วา น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด
‘ครอบครัวอิสราเอลเอย นัน่คือสิ่งที่พวก เจา
พูดกัน แตเรา เอง รูความคิดทัง้ หลายในใจ
ของพวก เจา ๖ เจาไดฆาผูคนจํานวนมากใน
เมืองน้ี และเจาไดทําใหถนนสายตางๆเต็มไป
ดวยซากศพ’

๗ดังนัน้ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด ‘พวกซากศพที่เจาไดโยนทิง้ไวที่นัน่ก็คือ
เน้ือ และเมืองน้ีก็คือหมอ แตเราจะขับไลเจา
ออกไปจากเมืองน้ี ๘ เจากลัวดาบ ดัง นัน้เรา
จะเอาดาบมาลงบนเจา’” พระ ยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวาอยางน้ี

๙ “เราจะขับ ไลเจาออกไปจากเมืองน้ี เรา
จะมอบเจาใหกับพวกคนตางชาติและเราจะ
ลงโทษเจา ๑๐ เจาจะลมตายดวยดาบ เราจะ
ลงโทษเจาที่ชายแดนตางๆของอิสราเอลน้ี

*๑๐:๑๔ หนาของเครูบ คือใบหน าของวัวตัวผูที่พูดถึงในบทที่ ๑:๑๐
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แลวเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห ๑๑ เมืองน้ี
จะไมเป็นหมอใบ หน่ึงสําหรับเจา และเจาจะ
ไมเป็นเน้ือในหมอนัน้ เราจะลงโทษเจาตาม
ชายแดนตางๆของอิสราเอล ๑๒ เมื่อนัน้เจาจะ
ไดรูวาเราคือยาหเวห และเป็นขอบังคับตางๆ
ของเรา เองที่เจาไม ยอมทําตาม และเป็น
พวกกฎของเรา เองที่พวก เจาไม ยอมรักษา
แตเจากลับไปทําตัวเหมือนชนชาติตางๆที่อยู
รอบๆเจา”

๑๓ ในขณะ ที่ผมกําลังพูดแทนพระเจาอยู
นัน้ เปลาที ยาหลูกชายของเบ ไนยาหก็ตาย
แลวผมกมหน ากราบลงกับพื้น และรองดวย
เสียงอันดังวา
“พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต พระองคจะ

ทําลายอิสราเอลที่เหลือทัง้หมดหรือ”
พระเจาจะนําคนของพระองคกลับมา
๑๔คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา

๑๕ “เจาลูกมนุษย ประชาชนที่อาศัยอยูใน
เมืองเยรูซาเล็ม ไดพูดอยาง น้ีเกี่ยว กับพี่
น องของ เจา ญาติที่เจามีหน าที่ดูแล และ
ครอบครัวทัง้หมดของอิสราเอลวา
‘พวกเขาไดไปอยูหางไกลจากพระยาหเวห

แผน ดินน้ีตกเป็นของพวก เราแลว พวก เรา
ไดรับสิทธิท์ี่จะยึดครองประเทศน้ีแลว’

๑๖ดังนัน้ ใหบอกสิ่ง น้ีกับคนพวกนัน้วา น่ี
คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ‘ถึง แม
เราไดสงพวก เขาไปอยูหาง ไกลทามกลาง
ชนชาติตางๆและทําใหพวก เขากระจัด
กระจายไปตามประเทศตางๆ แตอยางไร
ก็ตาม เราไดกลายเป็นวิหารของพวก เขา
ระดับหน่ึงในชวงที่พวก เขาอยูตามประเทศ
เหลานัน้’

๑๗แตเจาจะตองบอกคนเหลา นัน้วา น่ี
คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ‘เราจะ
รวบรวมพวก เจามาจากชนชาติตางๆและ
นําพวก เจากลับมาจากประเทศที่พวก เจา
กระจัดกระจายไป อยูนัน้ และเราจะคืนแผน
ดินของอิสราเอลใหกับพวก เจา’ ๑๘ เมื่อพวก
เขากลับคืนสูแผน ดินน้ี พวก เขาจะกําจัด
พวกรูปป้ันเลวๆเหลาน้ี กับพวกรูปเคารพขี้ๆ
เหลา น้ีใหหมดสิน้ไป ๑๙ เราจะใหพวกเขาไม
เป็นคนสอง จิตสองใจและจะใสวิญญาณใหม
ลงในตัวพวก เขา เราจะเอาหัวใจหินของ

พวก เขาออก ไป และเอาหัวใจที่มีเลือดเน้ือ
ใสเขาไปแทน ๒๐ เพื่อพวก เขาจะทําตามขอ
บังคับตางๆของเรา และจะรักษากฎทัง้หลาย
ของ เราอยางเครงครัด พวก เขาจะเป็นคน
ของเราและเราก็จะเป็นพระเจาของพวกเขา

๒๑แตสวนพวกที่ไดมอบใจใหกับพวกรูป
ป้ันเลวๆและพวกรูปเคารพขี้ๆ เหลานัน้ เราก็
จะใหพวก เขารับกรรมชัว่ที่พวก เขากอขึ้น
นัน้” พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

๒๒แลวพวกเครูบไดกางปีกบินไป ลอที่อยู
เคียงขางพวกเขาก็ลอยไปดวย และรัศมีของ
พระเจาแหงอิสราเอลไดอยูเหนือพวก เขา
๒๓ รัศมีของพระ ยาหเวหไดลอยขึ้นมาจาก
เมืองเยรูซาเล็ม และไปหยุดอยูเหนือภูเขา
ทางตะวันออกของเมือง *๒๔พระวิญญาณได
ยกผมขึ้น และนําผมกลับ มาที่แผน ดินบา บิ
โลน มายังพวกที่ถูกกวาดตอนมา ผมได
เห็นเรื่องที่เกิด ขึ้นทัง้หมดน้ีในนิมิตที่มาจาก
พระเจา แลวนิมิตนัน้ก็ไดหายไปจากผม
๒๕แลวผมไดบอกกับเชลยพวกน้ี ถึงทุกสิ่งที่
พระยาหเวหใหผมเห็น

ฉากละครตอนถูกเนรเทศ

๑๒ ๑คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูก มนุษย เจาอาศัย

อยูทามกลางคนที่ชอบกบฏ พวกเขามีตาแต
มองไม เห็น มีหูแตไมไดยิน เพราะพวกเขา
คือคนที่ชอบกบฏ ๓ดังนัน้ เจาลูกมนุษย ให
เก็บขาว ของของ เจา เพื่อเตรียมถูกกวาด
ตอนไปเป็นเชลย ในตอนกลาง วันขณะ ที่
พวก เขามองดูเจา ใหเจาออกเดิน ทางจากที่
เจาอยูน้ีไปยังที่ อื่น บางทีพวก เขาอาจ จะ
เขาใจความ หมายของสิ่งที่เจาทํา น้ี ถึง แม
พวกเขาเป็นบานที่ชอบกบฏก็ตาม

๔ ในตอนกลางวันขณะที่พวกเขามองดูเจา
อยู นัน้ ใหเจาเก็บรวบรวมขาวของตางๆของ
เจา เพื่อเตรียมถูกกวาดตอนไปเป็นเชลย
แลวในตอน เย็นขณะ ที่พวก เขากําลังมองดู
เจา ก็ใหเจาออกไปทําทีเหมือนกับวากําลัง
ถูกกวาดตอนไปเป็นเชลย ๕ ในขณะ ที่พวก
เขามองดูเจา ก็ใหเจาขุดรูกําแพงมุดออก ไป
พรอมกับเอาขาวของของเจาออกไปทางรนัูน้
ดวย ๖ ในขณะที่พวกเขามองดูเจาอยูนัน้ ให
เจาเอาของเหลา นัน้แบกไวบนบา แบกมัน

*๑๑:๒๓ ภูเขาทางตะวันออกของเมือง คือภูเขามะกอกเทศ
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ออกไปในความมืด ใหปิดหน าของเจาไวเพื่อ
เจาจะไดไม เห็นแผน ดิน เราไดใชเจาเป็น
ตัวอยาง สําหรับสิ่งที่จะเกิด ขึ้นกับบานของ
อิสราเอล”

๗ดังนัน้ ผมจึงทําตามคําสัง่นัน้ ผมไดเก็บ
ขาว ของตางๆของผมในตอนกลาง วัน เพื่อ
เตรียมถูกกวาดตอนไปเป็นเชลย ในตอน
เย็นผมไดขุดรูกําแพงดวยมือของ ผมเอง
แลวในความ มืด ผมไดเอาของทัง้หมดแบก
ไวบนบา ในขณะที่พวกเขามองดูผมอยู

๘ ในตอน เชาคํา พูดของพระ ยาหเวหไดมา
ถึงผมวา ๙ “เจาลูกมนุษย พวกอิสราเอลที่
ชอบกบฏพวกนัน้ ไดถามเจาใช ไหมวาเจา
กําลังทําอะไร ๑๐ ใหบอกกับพวกนัน้วา ‘น่ีคือ
สิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ขอความ
น้ีเกี่ยวของกับเจา ชายองค นัน้ในเมือง
เยรูซาเล็มกับครอบครัวอิสราเอลทัง้หมดที่
อยูที่ นัน่’ ๑๑ ใหบอกกับพวกเขาวา ‘ผม เป็น
ตัวอยางใหกับพวกทาน สิ่งที่ผมไดทําไปนัน้
จะเกิดขึ้นกับพวกทาน พวกทานจะถูกกวาด
ตอนไปเป็นเชลย ๑๒ เจาชายของพวกทานจะ
ตองเอาของแบกไวบนบาของ เขาในความ
มืด และเขาจะใหคนขุดกําแพงเป็นชอง แลว
หนีออก ไป เขาจะปิดหน าของ เขาเพื่อจะไม
ไดเห็นแผนดิน’

๑๓ เราจะกางตาขายของ เราดักเขา และ
เขาจะตกลงไปในกับดักของเรา เราจะนําตัว
เขาไปที่บาบิ โลนซึ่งเป็นแผนดินของชาวเคล
เดีย แตเขาจะมองไม เห็นวาเขาอยูที่ไหน
และเขาจะตายอยูที่ นัน่ *๑๔ เราจะทําใหคน
ที่อยูรอบๆเขากระจัดกระจายไปกับสายลม
รวม ทัง้พวกเจา หน าที่และกองทัพทัง้หมด
ของเขา ศัตรูจะชักดาบไลลาพวกเขา ๑๕แลว
พวกเขาจะไดรูวา เราคือยาหเวห เมื่อเราทํา
ใหพวก เขาแตก ซานไปอยูทามกลางชนชาติ
ตางๆและทําใหพวกเขากระจัดกระจายไปทัว่
ในหลายประเทศ

๑๖แตเราจะใหพวก เขาสวน หน่ึงรอด
ตาย พวก เขาจะรอดพนจากคม ดาบ ความ
อดอยากและโรคระบาด เพื่อคนพวก น้ีจะได
บอกกับชนชาติทัง้หลายที่พวกเขาไปอยูดวย

นัน้ วาพวก เขาไดทําสิ่งอันนา รังเกียจขนาด
ไหนตอพระ ยาหเวห แลวพวก เขาจะไดรูวา
เราคือยาหเวห”
ฉากละครตอนชาวอิสราเอลหวาดกลัว
๑๗แลวถอยคําของพระ ยาหเวหไดมาถึง

ผมวา ๑๘ “เจาลูกมนุษย เจาจะตองทําตัวสัน่
เทิม้เมื่อเจากินอาหาร และกลัวจนขนลุก
เมื่อเจาดื่ม น้ํา ๑๙ เจาจะตองบอกสิ่ง น้ีกับ
ประชาชนของแผน ดินน้ีวา ‘น่ีคือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดเกี่ยวกับผูที่อาศัยอยู
ในเมืองเยรูซาเล็มและในแผน ดินอิสราเอล
พวก เขาจะกินอาหารดวยความกังวล และ
ดื่มน้ําดวยความสิน้หวังเพราะทุกสิ่งทุกอยาง
ในแผน ดินของพวก เขาจะถูกกวาดตอนไป
จนเรียบ เพราะประชาชนทัง้หมดที่อยูที่ นัน่
โหด รายและชอบใชความรุนแรง ๒๐ เมือง
ตางๆที่มีคนอาศัยอยูจะถูกทิง้ใหเป็นซาก
ปรักหัก พังและแผน ดินจะเวิง้วางทรุด โทรม
แลวเจาจะไดรูวา เราคือยาหเวห’”

พระยาหเวหพูดจริงทําจริง
๒๑แลวถอยคําของพระ ยาหเวหไดมาถึง

ผมวา ๒๒ “เจาลูก มนุษย ทําไมคนที่อยูใน
แผนดินอิสราเอลถึงไดยกสุภาษติน้ีขึ้นมา ที่
วา
‘วันเวลาผานพนไป
นิมิตทัง้หลายไมเห็นเกิดขึ้น’

๒๓ดัง นัน้ใหบอกกับคนพวก นัน้วา พระ
ยาหเวห องคเจาชีวิตพูดวา ‘เราจะทําให
สุภาษติน้ีสิน้ สุดลง ผูคนในอิสราเอลจะไม
อางสุภาษติน้ีอีกตอ ไป’ แตใหเจาบอกพวก
เขาถึงสุภาษติอีกอันหน่ึงวา
‘วันเวลานัน้มาถึงแลว
นิมิตทัง้หลายจะเกิดขึ้น’

๒๔ จะไมมีนิมิตจอมปลอมหรือนัก
เวทมนตรที่หลอก ลวงในหมูประชาชน
อิสราเอลอีกตอ ไป ๒๕ เพราะเรา ยาหเวหจะ
เป็นผูที่ออกคํา สัง่เอง และสิ่งที่เราพูดนัน้จะ
เกิด ขึ้น มันจะไมลาชาอีกตอ ไป เพราะใน
ชวงชีวิตของพวก เจาครอบครัวที่ชอบกบฏ

*๑๒:๑๓ เขาจะมองไมเห็น … ตายอยูทีน่ั่น คําทํานายของเอเสเคยีลน้ีไดเกิดขึ้นกับกษตัริย
เศเดคยีาห เขาหนีออกจากชองกําแพงของเมืองเยรูซาเล็ม แตโดนทหารชาวบาบโิลนจับ และ
ทําใหเขาตาบอดแลวนําเขาไปเป็นเชลยที่บาบิโลน และตายที่นัน่ ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ ๒
พงศกษตัริย ๒๕:๕, ๗; หนังสือเยเรมียาห ๓๙:๖-๗; ๕๒:๘-๑๑
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เราจะเป็นคนออกคํา สัง่เอง และเราจะทําให
มันเกิดขึ้น” พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดไว
วาอยางนัน้

๒๖แลวถอยคําของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒๗ “เจาลูก มนุษย ครอบครัวของ
อิสราเอลพูดวา ‘นิมิตที่เขาเห็น นัน้มันเป็น
เรื่องอีกหลายปีขาง หน า เขากําลังทํานาย
เกี่ยว กับวันเวลาอันยาวไกล’ ๒๘ดัง นัน้ให
บอกกับพวกเขาวา พระยาหเวหองคเจาชีวิต
พูดวา ‘ไมมีคํา พูดใดของ เราที่จะรีรอชักชา
อีกตอไป เราพูดอะไร มันก็จะเกิดขึ้น’” พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

ผูพูดแทนพระเจาจอม
ปลอมจะถูกลงโทษ

๑๓ ๑ถอยคําของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูกมนุษย ใหพูดแทน

เราตอตานพวกผูพูดแทนพระเจาจอมปลอม
พวก นัน้ ที่อางวาพูดแทนเราอยูในอิสราเอล
ใหพูดตอ ตานคนพวก นัน้ที่แกลงทําเป็นพูด
แทนเรา แตที่แทก็พูดตามจินตนาการของ
พวก มันเอง บอกกับพวก มันวา ‘ฟังคํา พูด
ของพระยาหเวหใหดี ๓พระยาหเวห องคเจา
ชีวิตพูดวา นาอับอายจริงๆพวกโงเงาที่อางวา
พูดแทนเรา แตที่แทก็แคพูดตามจินตนาการ
ของตัวเอง ไมไดเห็นนิมิตจากพระเจาจริง

๔ชาวอิสราเอลเอย คนเหลา นัน้ที่อยู
ทามกลางพวกเจา ที่อางวาพูดแทนเรา เป็น
เหมือนหมาไน *ทามกลางซากปรักหัก พัง
๕พวก เจาไม ไดปีนขึ้น ไปเพื่อปกป องเมือง
ตรงชองโหวของกําแพง †และไม ไดซอม
กําแพงใหกับครอบครัวของอิสราเอล เพื่อจะ
ยืน หยัดตอ ตานสงครามไวไดในวัน ที่พระ
ยาหเวหแสดงความโกรธออกมา

๖ นิมิตของพวกมันเป็นของปลอม และคํา
ทํานายของพวกมันเป็นเรื่องโกหก พวกมัน
อางวา สิ่งที่พวก มันพูดนัน้เป็นคํา พูดของ
พระยาหเวห พวกมันคาดหวังวาพระองคจะ
ทําใหคําทํานายของพวกมันเกิดขึ้นจริง ทัง้ๆ

ที่พระองคไม เคยสงพวก มันมาเลย ๗พวก
เจาทัง้หลายที่อางวาพูดแทนเรา พวกเจาเห็น
นิมิตจอมปลอม และทํานายเท็จ ไมใชหรือ
ตอนที่อางวา “พระ ยาหเวหพูดวาอยาง น้ี”
ทัง้ๆที่เราไมไดพูดกับพวกเจาเลย’”

๘ดัง นัน้ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เราตอตานพวกเจา เพราะพวกเจาพูดโกหก
และอางวาเห็นนิมิต” นัน่แหละคือคําพูดของ
พระยาหเวห

๙พระ ยาหเวหพูดวา “มือของ เราจะตอ
ตานพวก เจาที่แอบอางวาพูดแทนเรา ที่บอก
วาเห็นนิมิต และพวกหมอดูที่กุเรื่องโกหก
ขึ้น มา คนพวก น้ีจะถูกแยกออกจากสภาที่
ประชุมของ เรา ชื่อของพวก มันจะไมได รับ
การบันทึกไวในสมุดของครอบครัวอิสราเอล
และพวก มันจะไม ไดกลับมายังแผน ดิน
อิสราเอล แลวเจาจะ ไดรูวาเราคือ ยาหเวห
องคเจาชีวิต

๑๐สิ่ง น้ีจะเกิดขึ้น เพราะพวกมันทําใหคน
ของเราหลงผิด พวกมันพูดวา ‘ทุกอยางเป็น
ไปดวยดี’ ทัง้ๆที่ไมมีอะไรเป็นไปดวยดีเลย
มันเหมือนกับประชาชนสรางกําแพงแบบ
ชุยๆแลวพวกที่อางวาพูดแทนพระเจาพวก
น้ี เอาปูนขาวมาฉาบใหดูดี ๑๑ ใหบอกกับคน
ฉาบปูนพวกน้ีวา งานของพวกเขาจะตองพัง
ทลายลง เพราะเราจะสงพายุฝน และลูกเห็บ
ซัดกระหน่ําลงมา พรอมกับลมพายุอยาง
หนักที่จะพัดกําแพงใหพังลง ๑๒ เมื่อกําแพง
ถลมลงมา ผูคนจะถามพวกมันวา ‘ทําไมปูน
ขาวที่ทานฉาบไวไมชวยอะไรเลยละ’” ๑๓ดัง
นัน้พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “เราจะ
ใชลมพายุที่รุนแรงน้ี ทําใหกําแพงแตกดวย
ความเดือดดาลของเรา เราจะเทฝนกระหน่ํา
ลงมาทําใหกําแพงสึกกรอนดวยความโกรธ
ของ เรา เราจะสงลูกเห็บลงมาจัดการมันให
ราบเรียบดวยความเดือดดาลของเรา

๑๔ดัง นัน้เราจะทําลายกําแพงที่เจาไดฉาบ
ปูน ขาวไวนัน้ เราจะทําลายมันใหราบเป็น
หน ากลอง จนมองเห็นฐานรากของมัน และ

*๑๓:๔ หมาไน สัตวพวก น้ีชอบอยูตามที่ปรักหัก พัง ดัง นัน้มันคงไมเสียดายถาเมือง
เยรูซาเล็มจะถูกทําลาย
†๑๓:๕ ชองโหวของกําแพง ผู พูด แทน พระเจา จะเตือนคนใหกลับ ใจเสีย ใหม และจะ
อธิษฐานตอพระเจาใหกับประชาชน เพื่อปกป องพวก เขาจากความเดือดดาลหรือความโกรธ
เกรีย้วของพระเจาเหมือนกับที่ทหารยามจะปกป องเมือง ดวยการขึ้นไปตอสูตรงชองโหว
ของกําแพงตอนที่เมืองถูกโจมตี ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือสดุดี ๑๐๖:๒๓
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เมื่อมันลมลง เจาจะถูกทําลายภายในกําแพง
นัน้ และเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห

๑๕ดวยวิธีนัน้ เราจะไดระบายความโกรธ
ของ เราออกมาลงบนกําแพงและลงบนคน
เหลา นัน้ที่ฉาบปูน ขาวทับมัน เราจะบอกกับ
เจาวา ‘กําแพงไมมีแลว และพวกคนฉาบปูน
ขาวนัน้หายไปแลว’

๑๖สิ่งเหลานัน้จะเกิด ขึ้นกับคนพวก น้ีของ
อิสราเอลที่แอบอางวาพูดแทนเรา ที่ทํานาย
ใหกับเมืองเยรูซาเล็ม และเห็นนิมิตวาทุก
อยางเป็นไปดวย ดี ทัง้ๆ ที่ไมมีอะไรเป็นไป
ดวยดีเลย” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางน้ีแหละ

๑๗และตอนน้ี “เจาลูกมนุษย ใหหันไปดูผู
หญิงพวกนัน้ที่อยูทามกลางคนของเจา พวก
นางไดทํานายตามจินตนาการของตัวเอง ให
เจาพูดแทนเราตอ ตานพวกนางวา ๑๘ ‘พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา นาอับอายจริงๆ
พวก เจา หญิงที่เย็บผาไสยศาสตรไวพันขอ
มือใหกับทุกๆ คน นาอับอายจริงๆพวก เจา
หญิงที่ทําผาไสยศาสตรไวคลุมหน าหลายๆ
ขนาด เพื่อลาชีวิตคน เจาคิดวาเจาจะลาชีวิต
คนของ เรา แลวตัวเจา เองจะรอดชีวิตไป
ไดหรือ ๑๙ เจาทําใหคนของ เราดูถูกเหยียด
หยามเรา เพราะเจาพูดโกหกเปาหูคนของ
เราที่ชอบฟัง คําโกหกอยูแลว เจาทําสิ่ง น้ี
เพื่อแลกกับขาวบารเลยสองสามกํา มือและ
ขนมปังไมกี่ชิน้เทานัน้ เจาทําใหคนที่ไม
สมควรตาย ตองมาตาย และทําใหคนที่
สมควรตาย ยังมีชีวิตอยู ๒๐ดัง นัน้ น่ีคือสิ่ง
ที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดกับพวก เจา
“ดูนะ เราตอ ตานผาไสยศาสตรที่พันขอ มือ
ของพวก เจา ที่พวก เจาใชลาชีวิตคนเหมือน
กับลานก เราจะฉีกมันจากแขนของพวก เจา
และปลอยใหคนเหลา นัน้เป็นอิสระ คือคน
เหลานัน้ที่เจาไดลาเหมือนลานก ๒๑ เราจะฉีก
ผาคลุมหน าของพวก เจาออก และชวยชีวิต
คนของเราจากอํานาจของเจา พวกเขาจะไม
ตกเป็นเหยื่อของเจาอีกตอไป แลวเจาจะไดรู
วา เราคือยาหเวห”

๒๒ เจาไดหลอก ลวงคนดีๆใหหมดกําลัง ใจ
แตเราไมอยากใหพวกเขาหมดกําลังใจ แถม
เจายังไปใหกําลัง ใจกับคน ชัว่ไมใหพวก เขา
กลับใจ ถาเขากลับใจก็จะมีชีวิตตอไป

๒๓ดัง นัน้พวก เจาจะไม ไดอางวาเห็นนิมิต
อีกตอ ไป และจะไม ไดกุเรื่องเวทมนตรของ
เจาขึ้นมาอีก เราจะชวย กูคนของ เราจาก
อํานาจของ เจา แลวเจาจะไดรูวา เราคือ
ยาหเวห’”

คนดีๆก็ไมสามารถหยุดพระเจา
จากการลงโทษเยรูซาเล็มได

๑๔ ๑แลวพวกผูนําอาวุโสของอิสราเอล
บางคนไดมาหาผม และมานัง่อยูตอ

หน าผม ๒แลวถอยคําของพระ ยาหเวหก็มา
ถึงผมวา ๓ “เจาลูกมนุษย คนพวก น้ียังมีรูป
เคารพขี้ๆ พวก นัน้อยูในใจ และพวก เขายัง
วางสิ่งที่ทําใหพวก เขาสะดุดไปทําบาปไวตอ
หน าพวกเขา อยางน้ีแลว เราควรจะยอมให
พวก มันเขามาขอคําปรึกษาจาก เราอีก หรือ
๔ดัง นัน้ ไม วาอิสราเอลหน าไหนก็ตามที่ยัง
หลงรักรูปเคารพขี้ๆ พวกนัน้อยูในใจ และวาง
สิ่ง นัน้ที่ทําใหพวก เขาสะดุดไปทําบาปไวตอ
หน า แตยังมาขอคําปรึกษาจากผูพูดแทนเรา
คน หน่ึง เรา ยาหเวห จะยอนตอบเขาให
สาสม เพราะเขามีรูปเคารพมากมาย ๕ เราจะ
ทําอยาง น้ีกับครอบครัวของอิสราเอล เพื่อ
ยึด ครองใจของพวก เขา พวกรูป เคารพขี้ๆ
ทัง้หมดของเขาไดแยกพวกเขาจากเรา ๖ดัง
นัน้ใหบอกกับครอบครัวอิสราเอลวา
น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ‘ให

หันไปจากรูป เคารพขี้ๆ ทัง้หมดนัน้ ใหเมิน
หน าไปจากรูป เคารพที่นาขยะแขยงพวก นัน้
ที่เราเกลียด และกลับมาหาเราเถอะ ๗ถามี
ชาวอิสราเอลหรือชาวตาง ชาติคนใด ที่อาศัย
อยูในอิสราเอลไดแยกตัว เองไปจาก เราและ
เอารูป เคารพขี้ๆ เหลา นัน้ไวในใจ หรือวางสิ่ง
ที่ทําใหพวก เขาสะดุดไปทําบาป ไวตอ หน า
พวก เขา แลวยังมาหาผู พูดแทนเราคนหน่ึง
เพื่อขอคําปรึกษาจากเรา เราเองจะตอบพวก
มัน ๘ เราจะหัน หน าตอ ตานคน นัน้ และทํา
ใหเขาเป็นตัวอยางแหงความลม เหลวและ
ตกเป็นขีป้ากของชาวบาน เราจะตัดเขาออก
จากประชาชนของ เรา แลวเจาจะไดรูวาเรา
คือยาหเวห

๙และถามีผู พูดแทนเราบางคนโงถึงขนาด
ไปใหคํา ตอบกับคนอยางนัน้ เรายาหเวห ก็
จะแสดงใหผู พูดแทนเราคน นัน้เห็นวา ตัว
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เขาเองนัน้โงขนาดไหน *เราจะยื่นมือของเรา
ออกมาทําลายเขาไปจากคนอิสราเอลของเรา

๑๐ดัง นัน้ ผู พูด แทนพระเจาคน นัน้ ก็จะ
ตองรับโทษอยางเดียวกับคนชัว่พวกนัน้ที่มา
ขอคําปรึกษาจากเราผานทางเขา

๑๑ เราจะลงโทษพวกผู พูด แทน พระเจา
เหลานัน้ เพื่อคนอิสราเอลจะไดไมหลงไป
จากเราอีกแลว และจะไดไมแปดเป้ือนไปกับ
การกบฏของพวก เขาอีก แลวพวก เขาจะ
เป็นคนของ เราและเราจะเป็นพระเจาของ
พวก เขา’” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางนัน้

๑๒หลังจาก นัน้ถอยคําของพระ ยาหเวห
ไดมาถึงผมวา ๑๓ “เจาลูกมนุษย สมมุติวา
มีประเทศหน่ึงที่ทําบาปตอเรา โดยไมจงรัก
ภักดีตอเรา และเราไดลงโทษมัน ดวยการ
ตัดเสบียงอาหาร และสงความอดอยากมา
และฆาทัง้คนและสัตวของมัน ๑๔ถึงแม โน
อาห †ดา เนียล ‡และโยบ ¶จะอยูทามกลาง
พวก เขา สามคนน้ีก็จะชวยกูไดแตชีวิตของ
ตัว เองเทานัน้ เพราะพวก น้ีทําตามใจเรา”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดไววาอยางนัน้

๑๕ “หรือเราอาจจะสงสัตว ปาที่ดุรายเขาไป
ฆาคนในแผน ดินนัน้จนหมด ทําใหแผน ดิน
นัน้กลายเป็นที่รกรางที่ไมมีใครกลาผาน ไป
เพราะสัตวรายเหลานัน้ ๑๖ เรา ยาหเวห องค
เจาชีวิต จะบอกวา เรามีชีวิตอยูแนขนาด
ไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน้เลยวา แมถา โน
อาห ดา เนีย ล และโยบ จะอาศัยอยูที่ นัน่
พวก เขาก็ไมสามารถชวยใครได เลย แมแต
ลูกชายลูกสาวของพวกเขาเอง มีแตตัวพวก
เขาเองเทานัน้ที่จะรอด และแผน ดินนัน้จะ
กลายเป็นที่รกราง

๑๗หรือเราอาจจะนําดาบเขามาทําลาย
แผน ดินนัน้ก็ได กองทัพของศัตรูจะบุกเขา
มาฆาทัง้คนและสัตวในแผน ดินนัน้ ๑๘ เรา

ยาหเวห ผูเป็นองคเจาชีวิตจะบอกวา เรามี
ชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน้
เลยวา ถึงโนอาห ดาเนียล และโยบ จะอาศัย
อยูที่ นัน่ พวกเขาก็จะไมสามารถชวยใครให
รอดได แมแตลูกชายและลูกสาวของพวก
เขาเอง มีแตตัวพวกเขาเองเทานัน้ที่จะรอด

๑๙หรือเราอาจจะสงโรค ระบาดเขาไปใน
แผน ดินนัน้ก็ได เราจะทําใหแผน ดินนัน้ได
รูสึกถึงความโกรธของเราเต็มๆ เราจะฆาทัง้
คนและสัตว ๒๐ เรา ยาหเวห ผูเป็นองคเจา
ชีวิต บอกวา เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็
ใหแนใจขนาดนัน้เลยวา ถึงโนอาห ดาเนียล
และโยบจะอาศัยอยูที่ นัน่ดวย พวก เขาก็จะ
ไมสามารถชวยใครไดเลย แมแตลูกชายและ
ลูกสาวของตัวเอง พวกเขาจะชวยไดแตชีวิต
ของตัวพวกเขาเองเทานัน้ เพราะพวกเขาทํา
ตามใจเรา”

๒๑พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“มันจะยิ่งแนกวา นัน้อีกในกรณีของ

เยรูซาเล็มน้ี วาจะไมมีใครสามารถชวยได
เมื่อเราสงการลงโทษอันโหด รายสี่อยางน้ีมา
คือ ดาบ ความอดอยาก สัตวปาที่ดุราย และ
โรคระบาด ใหเกิดกับพวกเขา เพื่อกําจัดทัง้
คนและสัตวในแผน ดินน้ี ๒๒แตไม นา เชื่อ
จะยังมีบาง คนรอดชีวิต แลวพวก เขาจะพา
ลูกชายลูกสาวหนีออกมา พวกเขาจะออกมา
หาเจา แลวเมื่อเจาสังเกตดูชีวิตของพวกเขา
และสิ่งชัว่ๆที่พวก เขาทํา เจาจะไดรูสึกดีขึ้น
เกี่ยว กับความหายนะที่เราทําใหเกิด ขึ้นใน
เยรูซาเล็ม และเกี่ยว กับเรื่องทัง้หมดน้ีที่เรา
นํามาสูพวกเขา

๒๓ เมื่อเจาเห็นวาพวกเขาใชชีวิตยังไง และ
เห็นความชัว่รายตางๆที่พวกเขาทํา เจาจะได
รูสึกดีขึ้น และจะไดรูวาเรามีเหตุผลที่ไดทํา
สิ่งทัง้หมดนัน้กับพวกเขา” พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

*๑๔:๙ และถามีผพููดแทนเรา … โงขนาดไหน ประโยคน้ีอาจจะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ถา
ผู พูดแทนเราคนหน่ึงคนใดถูกหลอกลวงและไดใหคําตอบไป เรายาหเวหไดหลอกลวงผู พูด
แทนเราคนนัน้เอง”
†๑๔:๑๔ โนอาห ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือปฐมกาลบทที่ ๖-๙
‡๑๔:๑๔ ดาเนียล คงไมใชคนเดียวกันกับดาเนียลในหนังสือดาเนียล อาจจะเป็นวีรบุรุษใน
สมัยโบราณนานมาแลวกอนเอเสเคียล ที่พูดถึงในหนังสือวรรณคดีนอกพระคัมภีร
¶๑๔:๑๔ โยบ เรื่องของโยบอานไดจากหนังสือโยบ
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ชาวอิสราเอลไรประโยชน
เหมือนไมจากเถาองุน

๑๕ ๑ถอยคําของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูก มนุษย ในไมทุก

ชนิด เกิดอะไรขึ้นกับไมของเถาองุน *ซึ่งถือ
วาเป็นไมชนิดหน่ึง ๓ เคยมีชางคนไหนใชกิ่ง
องุนไปสรางอะไรไหม หรือมีใครเคยเอากิ่ง
องุนไปทําหมุดแขวนขาว ของเครื่อง ใชบาง
ไหม ๔ ไมนัน้เอาไปเป็นฟืนเผาไฟได และไฟ
ไดเผาปลายทัง้ สองของมันและไดไหมไปถึง
แกนของ มัน มันยังจะไปใชทําอะไรไดอีก
หรือ ๕ขนาดตอนที่มันยังดีๆอยู ชางยังเอา
มาใชทําอะไรไม ไดเลย แลวตอน น้ีมันไหม
แลว ยิ่งใชไมไดใหญ”

๖ดัง นัน้ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เราใชเถาองุนเป็นฟืนสําหรับเผาไฟมากกวา
ใชไมชนิดอื่นๆยัง ไง เราก็จะทํากับพลเมือง
ของเยรูซาเล็มอยางนัน้เหมือนกัน ๗ เราจะ
หันหน าของเราตอตานพวกเขา บางคนอาจ
จะหนีรอดจากไฟหน่ึง แตก็ยังจะถูกอีกไฟ
หน่ึงเผาจนหมดอยูดี เมื่อเราตอ ตานพวก
เขา เจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห ๘ เราจะทํา
ใหแผน ดินน้ีรกราง เพราะคนพวก น้ีไมสัตย
ซื่อ” พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้
เจาสาวของพระยาหเวหไปเที่ยวผูชาย

๑๖ ๑แลวถอยคําของพระ ยาหเวหได
มาถึงผมวา ๒ “เจาลูก มนุษย ให

เตือนคนในเมืองเยรูซาเล็มถึงเรื่องชัว่รายนา
รังเกียจที่พวก เขาทํากัน ๓ ใหบอกกับพวก
เขาวา ‘น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูดกับเมืองเยรูซาเล็ม ตนกําเนิดและบาน
เกิดของ เจาอยูในแผน ดินของชาวคา นา อัน
พอของเจาเป็นชาวอาโมไรตและแมของเจา
เป็นชาวฮิต ไทต ๔ เจาเป็นเหมือนกับเด็กที่
ถูกทอด ทิง้ ในวันที่เจาเกิด มา ไมมีใครตัด

สายสะดือใหกับเจา ไมมีใครทําพิธีชําระลาง
ใหกับเจาดวยน้ําเพื่อใหเจาบริสุทธิต์ามกฎ
ของ เรา ไมมีใครเอาเกลือมาถูฆา เชื้อใหกับ
เจา และไมมีใครเอาผา ออมมาหอ หุมเจา
๕ ไมมีใครสงสารเจา ไมมีใครทําสิ่งตางๆ
เหลา น้ีใหกับเจา ไมมีใครคอยปลอบโยนเจา
ไมมีใครเอาเจาในวันที่เจาเกิด มา เจาถูกทิง้
ในทุงโลง

๖แลวเราเดินผานมา เห็นเจานอนดิน้อยู
ในกองเลือด เราพูดกับเจาวา “จงมี ชีวิตอยู
ตอไป” ในขณะที่เจานอนอยูในกองเลือดนัน้
เราพูดกับเจาวา “จงมี ชีวิตอยูตอ ไป” ๗ เรา
ไดเลีย้งดูเจา แลวเจาก็เจริญเติบโตขึ้นอยาง
รวดเร็วเหมือนพืชในทอง ทุง เจาไดเติบโต
และเจริญวัย เจาเริ่มแตกเน้ือ สาว มีประจํา
เดือน มีหน าอกใหญขึ้น เริ่มมีขนขึ้นตาม
ตัว แตเจายังเปลือยกายลอนจอนอยู ๘ตอ
มา เราไดสังเกตเห็นวาเจาโตพอที่จะมีความ
รักไดแลว เราจึงไดกางเสื้อผาของ เราออก
คลุมตัว เจา †และคลุมรางที่เปลือยเปลาของ
เจา เราไดปฏิญาณผูกมัดตัว เองกับเจาและ
รวมคํามัน่สัญญา ‡กับเจา และเจาไดกลาย
เป็นของ เรา’” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
วาอยางนัน้ ๙ “หลังจากนัน้ เราไดอาบ น้ําให
เจา ลางเลือดของเจาออก เอาน้ํามันทาใหเจา
๑๐ เราเอาเสื้อผาสวยๆมาสวม ใสใหเจา เอา
รอง เทาสานจากหนังอยาง ดีมาสวมเทาของ
เจา แลวโพกหัวของ เจาดวยผา ลินินอยาง ดี
และคลุมตัว เจาดวยผา ไหม ๑๑แลวเราได
ประดับประดาเจาดวยเพชร พลอย เราได
สวมกําไลขอมือไวที่มือทัง้สองของเจา และ
สวมสรอย คอไวรอบคอของ เจา ๑๒ เราไดใส
หวงจมูกใหกับเจา ใสตุมหูไวที่หูทัง้สองขาง
และเอามงกุฎที่สวยงามมาสวมบนหัว เจา
๑๓ เจาไดประดับประดาไปดวยทองและเงิน
แตง ตัวดวยผา ลินินอยาง ดี ผา ไหมและผา
ปัก เจากินของหวานที่ทําจากแป งอยางดี น้ํา

*๑๕:๒ เถาองุน พวกผูพูดแทนพระเจาชอบเปรียบเทียบชาวอิสราเอลเป็นเหมือนไรองุนหรือ
ตนองุนของพระเจา
†๑๖:๘ ไดกางเสือ้ผาของ เราออกคลุมตัว เจา การทําอยาง น้ีแสดงวาพระองคยอมรับ
เยรูซาเล็มเหมือนภรรยา ที่พระองคจะปกป องดูแล ดูเพิ่มเติมไดจาก นางรูธ ๓:๑-๑๕
‡๑๖:๘ สัญญา หมายความวา พระเจาไดใหสัญญาหรือพันธสัญญาแกประชาชนของพระองค
สําหรับชาวยิว สัญญานัน้ก็คือกฎของโมเสส แตตอน น้ีพระเจาไดใหสัญญาใหมที่ดีกวาแก
ประชาชนของพระองคผานทางพระคริสต
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เชื่อมผล ไมและน้ํามันมะกอก *เจาสวยงาม
มาก เหมาะที่จะเป็นราชินี ๑๔ความงาม
ของเจา ทําใหเจามีชื่อ เสียงไปทัว่ทามกลาง
ชนชาติตางๆ เครื่อง ทรงของเราที่เราไดให
กับ เจา ทําใหเจางดงามหมดจดเสียจริงๆ”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

๑๕ “แตเจากลับไปไว วางใจในความงาม
ของเจา และหาประโยชนจากชื่อ เสียงของ
เจา ไปขายตัวใหกับผูชายทุก คนที่เดินผาน
มา ๑๖แลวเจาก็เอาเสื้อผาของเจาที่เราให มา
ตกแตงศาล เจาตางๆของ เจา และทําตัวเป็น
โสเภณี เจาตกแตงสถานที่นัน้ยิ่งกวาที่เคยมี
ใครตกแตงมันมา กอน ๑๗ เจายังเอาเครื่อง
แตง กายที่ทําดวยทองและเงินของ เรา ไป
สรางเป็นรูป ป้ันผูชายขึ้น มาสําหรับตัว เอง
และทําตัวเหมือนโสเภณีกับพวก มัน ๑๘ เจา
เอาเสื้อผาที่สวยงามที่เราใหกับ เจา ไปตัด
เป็นเสื้อผาใหกับพวกรูปป้ันเหลานัน้ แลวเจา
ก็เอาน้ํามันและเครื่องหอมของ เราไปวางไว
ตอหน าพวกมัน ๑๙แลวเจายังเอาอาหารที่เรา
ใหกับเจา คือแป งอยางดี น้ํามันมะกอกและ
น้ําเชื่อมผลไม ที่เราเอามาเลีย้งดูเจา เจาเอา
ไปวางไวตอหน าพวกมันเป็นเครื่องถวายที่มี
กลิ่นหอมหวาน” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูดวาอยางนัน้ ๒๐ “ที่เจาทําตัวเป็นโสเภณี
นัน้ยังเลว รายไม พอ เจายังเอาพวกลูกชาย
ลูกสาวที่เจาคลอดใหกับเรา ไปสังเวยใหกับ
พวกรูปป้ันเหลานัน้กินดวย ๒๑ เจาไดฆาพวก
ลูกๆของเราหลายคน †และถวายพวกเขาใน
ไฟใหกับพวกรูป ป้ันเหลานัน้ ๒๒ ในชวงที่เจา
ทําตัวเป็นโสเภณี และทําสิ่งที่เลวรายพวกน้ี
เจาไม เคยหวนคิดถึงความสัมพันธที่เรามีตอ
กัน ตอนที่พวกเจาเป็นเด็ก ตอนที่เราเจอเจา
ตัวลอนจอน และดิน้อยูในกองเลือดนัน้

๒๓ดัง นัน้ เมื่อเจาไดทําสิ่งชัว่ รายเหลานัน้
(นาละอาย นาละอายสําหรับเจา พระยาหเวห
องคเจาชีวิตพูดวาอยาง นัน้) ๒๔ เจาไดสราง
เนินขึ้น มาใหกับตัว เอง เป็นศาล เจาในลาน
เมืองทุกแหง ๒๕ เจาไดสรางศาล เจาไวตาม
หัว มุมถนนทุก สาย เจาไดทําใหความ งาม

ของเจานาขยะแขยง เจาไดอาขาของเจาให
กับคนที่เดินผานไปมา เจาทําตัวเป็นโสเภณี
มาก ขึ้นเรื่อยๆ ๒๖แลวเจาก็หันไปหาชาว
อียิปต ที่เป็นเพื่อนบานของเจา ที่มีอวัยวะ
เพศใหญ โต และเจาทําตัวเป็นโสเภณีกับ
พวกเขา เพื่อยัว่ยุใหเราโกรธ เจาทําตัวเป็น
โสเภณีมากขึ้นเรื่อยๆ ๒๗ดังนัน้ เราจึงลงไม
ลงมือกับเจา เราเอาที่ดินบางสวนของเจาไป
เราปลอยใหศัตรูของ เจาคือผู หญิงชาวฟี ลิ ส
เตียทํากับเจาตามชอบใจ แมแตพวก เขาก็
ยังตกตะลึงกับการกระทําที่ลามกของ เจา
น้ี ๒๘ เพราะเจายังไมจุใจกับความตองการ
ทางเพศของ เจา เจาก็เลยไปมีเพศ สัมพันธ
กับชาวอัส ซีเรียดวย เจาขายตัวใหกับพวก
เขา แตก็ยังไมหายอยาก ๒๙ เจาจึงสําสอน
มากขึ้น เจาไปยังแผนดินของพวกพอคาคือ
ชาวบาบิโลน แตถึงอยางนัน้ เจาก็ยังไมรูจัก
พอ” ๓๐พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “เรา
โกรธเจามาก ที่เจาไดทําอยางที่โสเภณีไมมี
ยางอายเขาทํากัน

๓๑ ในทุกหมูบานของ เจา เจาไดสราง
ศาล เจาขึ้นตามหัว มุมถนนทุกสาย และได
สรางเนิน ดินไวตามลาน เมือง เจาตางจาก
หญิงโสเภณีทัว่ไป ตรงที่ วาเจาไมเอาคาตัว
๓๒ เจา เมียที่เลน ชู เจาชอบมีเพศ สัมพันธ
กับคนแปลกหน า แทนที่จะมีกับสามีของ
เจา ๓๓ตามปกติแลว ผูชายตองเป็นคนจาย
คาตัวใหกับหญิงโสเภณี แตน่ีเจากลับเป็น
คนจายคาตัวใหกับชูรักของ เจาทุก คน เจา
ติดสินบนพวก เขาเพื่อใหพวก เขามาหาเจา
จากทุกๆประเทศที่อยูรายลอมเจา ๓๔ดัง นัน้
เจาจึงไมเหมือนโสเภณีทัว่ไป แทนที่ผูชาย
จะมาหาเจาและเสนอคาตัวใหกับ เจา แตเจา
กลับไปหาพวก เขา เจาไมได รับคาตัว แต
กลับเป็นคนจายคาตัวใหกับพวก เขา เจาน่ี
ชางแตกตางเสียจริง”

๓๕ดัง นัน้ อีโสเภณี ใหฟังคํา พูดของพระ
ยาหเวหใหดี ๓๖พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
วา “เพราะเจาไดเทความใครของเจาออกมา
และเปิดเผยอวัยวะ เพศของเจา ดวยการ

*๑๖:๑๓ ทอง … น้ํามันมะกอก วัสดุทุกอยางในรายการน้ี คือสิ่งตางๆที่ใชในการสรางเต็นท
ศักดิส์ิทธิ ์ ที่พระเจามอบไวกับชาวอิสราเอล หลังจากทําสัญญากับพวกเขา ดูเพิ่มเติมไดจาก
หนังสือ อพยพ ๒๕:๔๐
†๑๖:๒๑ ฆา … หลายคน น่ีเป็นการเซนไหวลูกๆใหกับพระโมเลค ดูเพิ่มเติมไดจาก ๒ พงศ
กษตัริย ๑๖:๓; ๒๑:๖; ๒๓:๑๐ เยเรมียาห ๓๒:๓๕
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สําสอนทางเพศกับชูรักทัง้หลายของเจา และ
กับรูป ป้ันอันสกปรกนาขยะแขยงของเจา
และเจาไดใหเลือดของพวกลูกๆสังเวยกับ
พวกรูป ป้ันเหลานัน้ ๓๗ดัง นัน้ เรากําลังจะ
รวบรวมชูรักทัง้หมดของเจา ชูรักพวก นัน้ที่
เจาพัวพันดวย ทัง้คนที่เจารักและคนที่เจา
เกลียด เราจะรวบรวมพวก เขามาจากทุกๆ
ประเทศ ที่เป็นเพื่อนบานของเจา แลวเราจะ
เปิดอวัยวะเพศของเจาใหพวกเขาดู ใหพวก
เขาไดเห็นความนาอับอายของเจา ๓๘ เราจะ
ตัดสินลงโทษเจา สําหรับความผิดฐานมีชู
และฆาคนตาย เราจะประหารชีวิตเจา ดวย
ความโกรธแคนและเดือดดาลของเรา ๓๙ เรา
จะมอบเจาใหกับพวกเขา แลวพวกเขาจะรื้อ
เนินดินของ เจาและสับศาล เจาของเจา แลว
พวก เขาจะจับเจาแก ผาและปลดเอาเครื่อง
เพชรอยาง ดีของ เจาไป และทิง้เจาไวให
เปลือยเปลา ๔๐พวก เขาจะรวมกลุมกันมุง
หน ามาหาเจา ฝูง ชนเหลา นัน้จะขวางหินใส
เจาและสับเจาเป็นชิน้ๆดวยดาบของพวก เขา
๔๑พวกเขาจะเผาบานของเจาและลงโทษเจา
ตอหน าตอตาของพวกผูหญิงมากมาย *ดวย
วิธี น้ี เราจะทําใหเจาหยุดทําตัวสําสอน และ
เจาจะไมจายคาตัวใหกับพวกชูรักของ เจา
อีกตอ ไป ๔๒ เมื่อถึงตอน นัน้ เราจะระบาย
ความเดือดดาลของเราออกมาใส เจาจนหมด
สิน้ แลวเราจะหยุดหึงหวงเจา เราจะสงบลง
และไมโกรธอีกตอ ไป ๔๓สิ่งเหลา น้ีเกิด ขึ้น
เพราะเจาลืมสายสัมพันธที่เรามีตอกันตอนที่
เจาเพิ่งเป็นสาวนัน้ เจาทําใหเราโกรธเพราะ
ทําตัวอยาง นัน้ เราจะใหผล กรรมที่เจากอ
นัน้ตกลงบนหัวเจา” พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูดวาอยางนัน้ “เจาไดทําสิ่งตางๆที่นา
ขยะแขยงที่เราเกลียดอยู แลว ซํ้าน่ียังแถม
ขายตัวเขาไปอีก ไมใชหรือ

๔๔ดูเอาเถอะ คําสุภาษติที่อธิบายถึงเจา
ได ดีก็ คือคําสุภาษติน้ีที่วา ‘แมเป็นยัง ไง
ลูกสาวก็เป็นอยางนัน้’ ๔๕ เจาเหมือนกับแม
ของ เจาไมมีผิด แมของ เจาดูถูกสามีและ

ลูกๆของนาง เจาก็เหมือนกับพี่ สาวนอง สาว
ของเจาไมมีผิด เพราะพวกเขาดูถูกสามีและ
ลูกๆของพวก เขา แมของพวก เจาเป็นชาว
ฮิต ไทต และพอของพวก เจาเป็นชาวอา โม
ไรต ๔๖พี่ สาวของ เจาคือสะ มา เรียผูที่อาศัย
อยูทางเหนือของ เจากับบรรดาลูกสาวของ
นาง และนอง สาวของ เจาก็คือโส โดม †ซึ่ง
อาศัยอยูทางใตของ เจากับบรรดาลูกสาว
ของนาง ‡๔๗ เจาทําตัวเหมือนพวก เขาไมมี
ผิด เจาไดทําสิ่งชัว่ รายตางๆที่พวก เขาทํา
กัน ในเวลาไม นาน เจาก็แซงหน าพวก เขา
ไป แลว” ๔๘พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
วา “เรายาหเวห เอาชีวิตเราเป็นประกันวา
แมแตโส โดมนอง สาวของ เจากับลูกสาวทัง้
หลายของนาง ก็ยังไม เคยทําสิ่งชัว่รายที่เจา
และลูกสาวทัง้หลายของเจาทําเลย

๔๙ความผิดที่โส โดมนอง สาวของ เจาและ
ลูกสาวทัง้หลายของนางทํา คือความเยอหยิ่ง
จองหอง พวก เขาอยูดีกิน ดี สบายจนไม
สนใจคนอื่น ไมยื่นมือชวยคนยากจนและคน
ขัดสน ๕๐พวกเขายโสโอหัง และทําสิ่งตางๆ
ที่นารังเกียจตอหน าเรา ดังนัน้เราจึงไดกําจัด
พวกเขา เหมือนกับที่เจาเห็นนัน้

๕๑สวนสะมาเรียก็ยังทําบาปไมถึงครึ่งหน่ึง
ของที่เจา ทํา เจาทําสิ่งที่นา รังเกียจมากยิ่ง
กวาพวก เขาเสีย อีก เจาชัว่ รายมากจนทํา
ใหพวก เขาดูดีขึ้น มา ๕๒ เจาจะตองอับอาย
ขาย หน า เพราะเจาทําใหคดีพวกพี่ สาวนอง
สาวของ เจาเบาลง เจาจะตองอับอายไป เลย
เพราะบาปที่เจาทํานัน้นาขยะแขยงยิ่ง กวาที่
พวกเขาทํา เจาจะตองอับอายขายหน าไปเลย
เพราะการกระทําของ เจา ทําใหพวกพี่ น อง
ของเจาดูเหมือนเป็นคนดีไปเลย

๕๓แตอยางไรก็ตาม เราก็ยังจะฟ้ืนฟูพวก
เขาใหเหมือนกับที่พวกเขาควรจะเป็น เราจะ
ฟ้ืนฟูโส โดมกับหมูบานตางๆที่อยูราย ลอม
นาง เราจะฟ้ืนฟูสะมา เรียกับหมูบานตางๆที่
อยูราย ลอมนาง และแนนอน เราก็จะฟ้ืนฟู
เจาไปพรอมๆกับพวกเขาดวย ๕๔ เราจะดีกับ

*๑๖:๔๑ พวกผหูญิงมากมาย ในทีน้ี่คงหมายถึงชนชาติตางๆที่อยูรอบขาง เชนชาวฟีลสิเตีย
ในขอ ๒๗ หรือชาวเอโดมในขอ ๕๗
†๑๖:๔๖ สะมาเรีย … โสโดม สองเมืองน้ีชัว่รายจนพระเจาตองทําลายอยางราบคาบ เอเสเคี
ยลกําลังพูดวาประชาชนของยูดาหชัว่รายกวานัน้อีก
‡๑๖:๔๖ บรรดาลูกสาวของนาง หมายถึง เมืองเล็กเมืองนอยที่รายลอมเมืองใหญเหลานัน้
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เจามาก จนเจาจะรูสึกละอายกับสิ่งทัง้หมด
ที่เจาไดทําไป และที่ไดชวยทําใหคนพวก
นัน้รูสึกดีขึ้น มา ๕๕ โส โดมพี่ สาวของ เจากับ
บรรดาลูกสาวของนาง จะคืนสูสภาพเดิมที่
เคยเป็นมากอน และสะมาเรียพี่สาวของเจา
และบรรดาลูกสาวของนางจะกลับคืนสูสภาพ
เดิมเหมือนกัน

๕๖ ในตอนที่เจายังเยอหยิ่งจองหองอยู นัน้
เจาหัวเราะเยาะใสโส โดมพี่ สาวของ เจาไมใช
หรือ ๕๗ เจาทําอยาง นัน้กอนที่ความชัว่ ราย
ของ เจาจะถูกเปิด เผย แตตอน น้ี เจาถูก
ทําใหขาย หน า ตอ หน าพวกผู หญิงของเอ
โดม *และเพื่อนบานทัง้หมดของนาง พรอม
กับพวกผู หญิงชาวฟีลิ ส เตีย คือคนเหลานัน้
ที่ลอม รอบเจาที่ดูถูกเจา ๕๘ตอน น้ีเจากําลัง
รับโทษ สําหรับความชัว่ลามกและการกระทํา
ที่นาขยะแขยงของเจา” พระ ยาหเวหพูดวา
อยางนัน้

๕๙ ใช แลว พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
วา “เราจะทํากับ เจาอยางที่เจาสมควรจะได
รับ เจาไดดู หมิ่นคําสาบานของ เจา และหัก
ขอ ตกลงที่เรามีตอ กัน ๖๐แตวาเราจะยัง
รักษาขอ ตกลงที่เราไดทํากับ เจา ตอน ที่เจา
ยังเป็นสาวอยู ขอตกลงนัน้จะยัง่ยืนตลอดไป
๖๑ เมื่อเจาไดครอบครองพวกพี่ น องเหลานัน้
ที่ใหญกวาและเล็กกวาเจา เจาจะรูสึกอับอาย
เมื่อเจาคิดถึงสิ่งที่เจาไดทําไปในอดีต ใชแลว
เราจะมอบพวก เขาใหกับ เจาเพื่อจะไดเป็น
ลูกสาวของเจา สิ่งน้ีไมไดอยูในขอตกลงของ
เรากับเจา ๖๒ตัวเรา เองจะยืนยันขอ ตกลง
ของ เรากับ เจาอีก ครัง้ และเจาจะไดรูวาเรา
คือยาหเวห ๖๓ เราจะทําดีกับเจา เพื่อเมื่อเจา
คิดถึงสิ่งเลว รายตางๆที่เจาไดทําไป เจาจะ
ไดอับอาย เมื่อเราลบลางสิ่งทัง้หมดที่เจาได
ทําไป เจาจะอึ้งจนพูดไม ออกเพราะอับอาย”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตไดพูดไววาอยางนัน้

นิทานเกี่ยวกับนกอินทรีสองตัว

๑๗ ๑ถอยคําของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา

๒ “เจาลูกมนุษย ใหเลาปริศนานิทานเรื่อง
น้ีใหกับครอบครัวของชาวอิสราเอลฟัง ๓ ให
บอกกับพวกเขาวา ‘พระยาหเวหองคเจาชีวิต
พูดวา
นกอินทรียักษตัวหน่ึง †มีปีกใหญ
ขนของมันมีหลายสีและยาว
มันไดบินมาที่เลบานอน
และมาคาบเอายอดของตนสนซี ดารตน หน่ึง

ไป
๔คือ มันไดหักยอดสุดของตนสนซีดาร
แลวเอาไปไวในแผนดินของการคาขาย เอา

ไปวางไวในเมืองของพวกพอคา
๕มันไดเอาเมล็ด พืชจากแผน ดินนัน้มาสวน

หน่ึงดวย
และเอาไปหวานไวในทุงนา
มันไดผันน้ําเขามาจากแมน้ําที่ลนหลาม
มันไดปลูกเมล็ดนัน้ไวขางน้ําเหมือน กับตน

หลิว
๖ เมล็ดนัน้ก็งอกขึ้นกลายเป็นเถาองุนอยางดี

ตนมันคอนขางเตีย้
กิ่ง กานของ มันเริ่มแตกออก มา มันไดหยัง่

รากลง
กิ่งกานของมันไดแผไปยังนกอินทรี
แลวโตเป็นเถา องุน แตกกิ่ง กานสาขา

มากมาย และออกใบ
๗แตยังมีนกอินทรียักษอีกตัวหน่ึง ‡
มีปีกใหญมีขนเยอะ
ตนองุนรีบแผรากของมันไปที่นกตัวนัน้
และยื่นกิ่งกานของมันจากจุดที่มันงอกไปยัง

นกตัวนัน้
กิ่งองุนหวังวานกตัวนัน้จะใหน้ํากับมัน
๘ตนองุนลืมไปวา ตัวมันเองปลูกอยูในดินที่

ดี ติดอยูกับแหลงน้ํา

*๑๖:๕๗ เอโดม หรืออาจจะเป็น “อารัม”
†๑๗:๓ นกอินทรียักษตัวหน่ึง ในที่น้ีหมายถึงกษตัริยเนบูคัดเนสซารของบาบิโลน ที่กวาด
ตอนเอากษตัริยเยโฮยาชิน และผูนําของยดูาห ไปเป็นเชลยที่บาบโิลนในปี ๕๙๗ กอนพระเยซู
มาเกิด
‡๑๗:๗ นกอินทรียักษอีกตัวหน่ึง ในที่น้ีหมายถึงกษตัริยของแผนดินอียิปต ที่กษตัริยเศเด
คียาหของยูดาห ไปขอความชวยเหลือจากเขา ในปี ๕๘๘ กอนพระเยซูมาเกิด
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เพื่อมันจะไดแตกกิ่ง กานเป็นจํานวนมาก
และเกิดผลดกกลายเป็นตน องุนที่
สวยงาม’”

๙พระยาหเวหองคเจาชีวิต บอกใหถามวา
“อยางน้ี เจาคิดวาตนองุนนัน้
จะเจริญเติบโตไหม
นก อินทรีตัว แรกนัน้จะไมถอนรากของตน

องุนนัน้หรือ
จะไมปลอยใหผลเนาและใบเหี่ยวไปหรือ
มันไม ตองใชแขนอันทรงพลังหรือกองทัพ

ใหญเพื่อถอนรากถอนโคนมันขึ้นมาเลย
๑๐ เมื่อยายที่ปลูก เจาคิด วามันจะเจริญ

เติบโตไดหรือ
แตถึงมันจะอยูที่เดิมที่มันถูกปลูกไว
มันจะไมเหี่ยวแหงไปเมื่อลม รอนตะวัน ออก

พัดมาหรือ”
๑๑แลวถอยคําของพระ ยาหเวหไดมาถึง

ผมวา
๑๒ “ใหพูดกับครอบครัวที่ชอบกบฏน้ีวา

‘เจาตองรูแนวาสิ่งเหลา น้ีหมาย ถึงอะไร ดูสิ
กษตัริยแหงบาบิโลนไดมายังเมืองเยรูซาเล็ม
และเอากษตัริยกับบรรดาขุนนางของเมือง
นัน้ไปที่บา บิ โลน ๑๓แลวกษตัริยของบา บิ
โลนไดเลือกเชื้อพระ วงศมาคนหน่ึง และทํา
ขอ ตกลงกับเขา ผูกมัดเขากับขอ ตกลงใหม
น้ี (กษตัริยของบาบิ โลนไดเอาผูนําทัง้หลาย
ของแผน ดินไปแลว) ๑๔ เพื่ออาณาจักรนัน้
จะไดออนแอ และหมดโอกาสที่จะมีอํานาจ
ขึ้นมาใหม เพื่อขอ ตกลงนัน้จะยัง่ยืนตอ ไป
๑๕แตกษตัริยองค นัน้ไดแข็ง ขอกับกษตัริย
ของบา บิ โลน เขาไดสงพวกทูตไปที่อียิปต
เพื่อขอมาและกองทัพขนาดใหญมาชวย เจา
คิดวาที่เขาทําอยาง นัน้จะสําเร็จหรือ เขาจะ
หนีพนจากการลงโทษไปไดหรือ คนที่ทําผิด
สัญญาอยางน้ีจะหนีรอดไปไดหรือ’”

๑๖พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “เรา
มีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาด
นัน้เลยวา เขาจะตองตายในเมืองบา บิ โลน
เพราะเขาไดดู หมิ่นคําสาบานและผิดคํา
สัญญาที่เขาไดใหไวกับกษตัริยบาบิ โลน ผูที่
ไดแตงตัง้เขาขึ้นเป็นกษตัริย เขาจะตองตาย
ในแผน ดินนัน้อยางแนนอน ๑๗ฟาโรหกับ
กองทัพที่แข็งแกรงพรอมกับทหารมากมาย
ของ เขาจะไมสามารถมาชวยเขาได เมื่อ
กษตัริยของบา บิ โลนมาโจมตี และไดสราง

เนิน ดินและป อมกําบังตางๆขึ้นรอบกําแพง
เมืองเยรูซาเล็ม และจะมีผูคนลมตายลงเป็น
จํานวนมาก ๑๘กษตัริยของยู ดาหองค น้ี ได
ดู หมิ่นคําสาบาน ตอนที่เขาหักขอ ตกลงนัน้
เขาจะหนีการลงโทษไปไม พนหรอก เพราะ
เขาไดจับมือสัญญาไว แลวแตก็ยังทําสิ่งตางๆ
เหลาน้ี” ๑๙ดังนัน้ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูด “เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็
ใหแนใจขนาด นัน้เลยวา ‘โทษนัน้จะตกลง
บนหัวเขา เพราะเขาไดเพิกเฉยตอคําสาบาน
ที่เขาทํากับ เรา และหักขอ ตกลงที่ไดทําไว
ตอ หน าเรา ๒๐ เราจะกางตาขายของ เราดัก
เขา และเขาจะติดกับ ดักของ เรา เราจะนํา
เขาไปที่บา บิ โลนและตัดสินโทษเขาที่ นัน่
เพราะเขาไมซื่อสัตยกับ เรา ๒๑พวกทหารที่
เกงกาจที่สุดในกองทัพของ เขาจะลมลงดวย
ดาบ และผูรอดชีวิตจะกระจัดกระจายไปกับ
ลม แลวเจาจะไดรูวาเป็นเรา เอง ยาหเวหที่
พูดสิ่งเหลาน้ี’”

๒๒ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เราจะหักยอดของตนสนซีดาร
และนํามันไปปลูก
เราจะเด็ดยอดออนจากปลายตนสนนัน้
และนํามันไปปลูกบนภูเขา สูงที่เดนเป็น สงา

ลูกหน่ึง
๒๓ เราจะปลูกมันไวบนภูเขา สูงของอิสราเอล

นัน้
มัน จะแตกกิ่ง กานออก มามากมายและจะ

ออกผล
และกลายเป็นตนสนซีดารที่สงางามตนหน่ึง
นกทุกชนิดจะมาทํารังบนกิ่งกานของมันนัน้
พวก นกจะพบที่พักอยูใตรม เงาของกิ่ง กาน

สาขาของมัน
๒๔แลวตนไมทัง้หมดในทองทุงจะรูวา
เรา คือยาหเวห
ผูที่ทําใหตนไมสูง เตีย้ลง
และทําใหตนไมเตีย้ สูงขึ้น
เราทําใหตนไมเขียว เหี่ยวแหงลง
และทําใหตนไมเหี่ยวแหง เขียวขึ้น
เรา ยาหเวหไดลัน่คําพูดไปแลว
และเราจะทําตามนัน้”

ไมสายเกินไปที่จะกลับใจ

๑๘ ๑คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา
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๒ “คนของเจาหมายความวาอะไร เมื่อพวก
เขายกสุภาษติน้ีขึ้นมา ตอนพูดถึงแผน ดิน
อิสราเอล
‘พวกพอกินองุนเปรีย้ว
แตกลับเป็นลูกๆที่เข็ดฟัน’”

๓พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจ

ขนาดนัน้เลยวา เจาจะไมไดอางสุภาษติน้ีใน
อิสราเอลอีกตอ ไป ๔ เพราะทุกชีวิตเป็นของ
เรา ทัง้พอและลูกชายเป็นของเรา ทัง้คูเป็น
ของเรา คนไหนทําบาปคนนัน้จะตาย

๕สมมติวามีคนดีคน หน่ึงที่ทําแตสิ่งที่ถูก
ตองและยุติธรรม ๖ เขาไมกินเน้ือ สัตวที่
เอาไปบูชาพวกศาล เจาบนภูเขา หรือมอง
หาความชวย เหลือจากพวกรูป เคารพของ
ครอบครัวชาวอิสราเอล เขาไม ไดเป็นชู
กับเมียของเพื่อนบานหรือนอนกับผู หญิง
ระหวางที่นางมีประจําเดือน ๗ เขาไมไดกดขี่
ขมเหงใคร เขาคืนของประกัน *ที่เขาไดมา
จากการใหกู ยืม เขาไม เคยปลนใคร แตเขา
กลับใหอาหารของ เขากับคนที่หิวโหยและให
เสื้อผากับคนที่เปลือยเปลา ๘ เขาใหกูยืมโดย
ไม ไดหักดอกเบีย้ลวง หน าหรือคิดดอกเบีย้
ทบตน เขายัง้มือไวจากการทําผิด เขาตัดสิน
อยางยุติธรรมใหกับทัง้สองฝาย ๙ เขาทําตาม
ขอ บังคับของ เราและรักษากฎตางๆของ เรา
อยางซื่อสัตย ชายผู นัน้เป็นคนดี เขาจะมี
ชีวิตอยูอยางแนนอน” พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูดวาอยางนัน้

๑๐ “สมมติวาเขามีลูกชายที่ชอบใชความ
รุนแรง ชอบรบราฆาฟัน หรือทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง
ในบรรดาสิ่งเหลา น้ี ๑๑ (ทัง้ๆที่พอของเขาไม
ไดทําสิ่งเหลา น้ีเลย) เขากินเน้ือสัตวที่เอาไป
บูชาพวกศาล เจาบนภูเขา เขาเป็นชูกับเมีย
ของเพื่อนบาน ๑๒ เขากดขี่ขมเหงคนยากจน
และคนขัดสน เขาปลนคนอื่น เมื่อคนมาจาย
หน้ี เขาก็ไม ยอมคืนของประกันให เขามอง
หาความชวย เหลือจากพวกรูป เคารพ และ
เขายังทําสิ่งที่นา รังเกียจอื่นๆอีก ๑๓ เขาใหกู
ยืมโดยหักดอกเบีย้ลวง หน าหรือคิดดอกเบีย้
ทบ ตน คนอยาง น้ีสมควรมีชีวิตอยูอีกหรือ
ไม เลย เพราะเขาไดทําสิ่งที่นา รังเกียจเหลา

น้ี เขาจะตองถูกฆาแน เพราะเขาแสหาเรื่อง
ตายเอง

๑๔สมมติวาชายคน น้ี มีลูกชาย และ
ลูกชายคนน้ีเห็นบาปทัง้หมดที่พอของเขาทํา
แตเขาก็ไมไดทําตาม คือ

๑๕ เขาไม ไดกินเน้ือ สัตวที่เอาไปบูชาพวก
ศาล เจาบนภูเขา เขาไม ไดมองหาความ
ชวย เหลือจากรูป เคารพของครอบครัวชาว
อิสราเอล เขาไม ไดเป็นชูกับเมียของเพื่อน
บาน ๑๖ เขาไม ไดกดขี่ขมเหงใคร เขาไม
ไดเอาของประกันตอนใหกู ยืม เขาไม ได
ปลนใคร เขากลับใหอาหารของ เขากับคนที่
หิวโหยและใหเสื้อผากับคนที่เปลือยเปลา
๑๗ เขายัง้มือไวจากการทํา ผิด และไม ไดหัก
ดอกเบีย้ลวงหน าหรือคิดดอกเบีย้ทบตนตอน
ใหกู ยืม เขารักษากฎตางๆของ เรา และทํา
ตามขอ บังคับทัง้ หลายของ เรา เขาจะไม
ตายเพราะบาปของพอ เขา เขาจะมีชีวิตอยู
อยางแนนอน ๑๘แตพอของเขาจะตายเพราะ
บาปของตัว เอง เพราะพอของ เขารีด ไถคน
ปลนพี่ น องของเขา เอง และทําในสิ่งที่ผิด
ทามกลางประชาชนของเขา

๑๙แตเจาคงถามวา
‘ทําไมลูกชายถึงไม ตองรับ โทษตอความ

ผิดของพอเขาละ’ ก็เพราะลูกชายของเขาได
ทําในสิ่งที่ถูก ตองและยุติธรรม เขาไดรักษา
ขอบังคับทัง้หมดของเราอยางเครงครัด เขา
จะมีชีวิตอยูอยางแนนอน ๒๐คนไหนทําบาป
คนนัน้จะตาย ลูกชายจะไมถูกลงโทษเพราะ
ความผิดของพอ
และพอก็จะไมตองถูกลงโทษเพราะความ

ผิดของลูกชาย
ความดีของคนดีก็จะตกเป็นของคนดีนัน้
ความชัว่ของคนชัว่ก็จะตกอยูกับคนชัว่นัน้
๒๑แตถาคน ชัว่คน หน่ึงหันเหไปจากบาป

ทัง้หมดที่เขาเคย ทําและมารักษาขอ บังคับ
ของ เราและทําในสิ่งที่ถูก ตองและยุติธรรม
แลว เขาก็จะมีชีวิตอยูอยางแนนอน เขาจะ
ไมตาย ๒๒ เราจะไมจดจําสิ่งไมดีที่เขาเคยทํา
นัน้ เขาจะมีชีวิตอยู เพราะเขาไดทําสิ่งถูก
ตองทัง้ หลาย” ๒๓พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
ถามวา “คิด วาเราชอบใจกับความ ตายของ
คนชัว่หรือยังไง เราชอบใจเมื่อเขาหันไปจาก

*๑๘:๗ ของประกัน ตามกฎของโมเสส เมื่อเอาเสื้อผาของคนหน่ึงคํ้าประกันการกยูืม เมื่อถึง
ตอนเย็นตองเอาไปคืนเพื่อเขาจะไดมีหมกาย ดูใน เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๔:๑๒-๑๓
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การกระทําชัว่ตางๆของ เขาและมีชีวิตอยูตอ
ไป ไมใชหรือ

๒๔แตถาคนดีหันจากความดีไปทําบาปและ
ทําสิ่งที่นา รังเกียจแบบเดียวกับที่คน ชัว่ทํา
เขาจะมีชีวิตอยูหรือ เราจะไมจดจําความ ดี
ทัง้หมดที่เขาเคยทํา เขาจะตองตาย เพราะ
เขาไดทรยศเราและทําบาป

๒๕แตเจาอาจพูดวา ‘วิถี ทางของพระ
ยาหเวหนัน้ไมยุติธรรม’
ฟังให ดี ครอบครัวของอิสราเอล เป็นวิถี

ทางของเราหรือการกระทําของเจากันแน ที่
ไมยุติธรรม ๒๖ถาคนดีหันไปจากความดีและ
ไปทําบาป เขาจะตองตาย เขาจะตายเพราะ
บาปที่เขาได ทํานัน้ ๒๗แตถาคน ชัว่หันจาก
ความ ชัว่ที่เขาไดทํา และไปทําสิ่งที่ถูก ตอง
และยุติธรรม เขาจะรักษาชีวิตของ เขาไว ได
๒๘ เขาจะมีชีวิตอยูอยางแนนอน เพราะเขาได
สํารวจดูถึงสิ่งไมดีทัง้หมดที่เขาไดทําและหัน
ไปจากพวกมัน เขาจึงไมตาย

๒๙แตครอบครัวชาวอิสราเอลยังพูดอยูวา
‘วิถีทางของพระยาหเวหนัน้ไมยุติธรรม’
ชาวอิสราเอลเอย วิถี ทางของ เราหรือการ

กระทําของ เจากัน แน ที่ไมยุติธรรม ๓๐ดัง
นัน้ ครอบครัวชาวอิสราเอลเอย เราจะตัดสิน
เจาแตละคนตามการกระทําของเจา”
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “กลับ ใจ

ซะ ใหหันไปจากสิ่งเลว รายทัง้หมดที่เจา ทํา
แลวบาปจะไมทําใหเจาสะดุดลม ๓๑ ใหทิง้
เรื่องเลว รายทัง้หมดที่เจาไดทําตอ เรา แลว
ใหไปเอาหัวใจดวง ใหมและจิตวิญญาณดวง
ใหม ครอบครัวชาวอิสราเอลเอย เจาจะตาย
ทําไมเลา ๓๒ เพราะเราไม ไดชอบใจกับความ
ตายของใครเลย”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “กลับใจซะ

แลวมีชีวิตอยูเถิด”
รองเพลงไวอาลัยใหกับพวก

เจาชายของอิสราเอล

๑๙ ๑พระ ยาหเวหสัง่ผมวา “ใหรอง
เพลงไวอาลัยน้ีใหกับพวกเจา ชาย

ของอิสราเอลวา

๒ ‘แมของ เจาเป็นสิงโตตัว เมียในหมูสิงหทัง้
หลาย

นางหมอบลงทามกลางสิงห หนุมมากมาย
และเลีย้งดูลูกๆของนาง

๓นางไดเลีย้งลูกตัวหน่ึงของนางใหเติบใหญ
และมันไดกลายเป็นสิงหหนุมที่แข็งแรง
มันเรียนรูที่จะฉีกเหยื่อของมัน
และขยํ้าคนกิน
๔ชนชาติตางๆไดขาวเกี่ยวกับมัน
มันไดตกลงไปในหลุมกับดักของคนเหลานัน้
พวกเขาใชพวกตะขอเกี่ยวปาก
ลากมันไปถึงแผนดินอียิปต *
๕ เมื่อนาง สิงหเห็นวาแผนของ นางถูกขัด

ขวางเสียแลว
ความหวังของนางก็หมดสิน้ไป
นางจึงเอาลูกอีกตัวหน่ึงของนางมา
และทําใหมันเป็นสิงหที่แข็งแรง
๖มันออกลาเหยื่อทามกลางสิงหมากมาย
และกลายเป็นสิงหหนุมที่แข็งแรง
มันเรียนรูที่จะฉีกเน้ือเหยื่อของมัน
และขยํ้าคนกิน
๗มันพังป อมของคนเหลา นัน้และทําลาย

เมืองตางๆของพวกเขา
แผนดินและคนที่อยูใน นัน้ทัง้หมดตางหวาด

กลัวเสียงคํารามของมัน
๘แลวชนชาติทัง้ หลายจากแควนตางๆรอบ

ขางไดมาตอตานมัน
พวกเขากางตาขายออกคลุมมัน
มันตกลงไปในหลุมกับดักของพวกเขา
๙พวก เขาใชพวกตะขอเกี่ยวปากสิงห นัน้จับ

มันไปขังไวในกรง
และนําตัวมันไปใหกับกษตัริยเมืองบาบิโลน
พวกเขาขังมันไวในคุก

*๑๙:๔ พวกเขาใช … อียิปต น่ีพูดถึงสิงหหนุมตัวแรกหมายถึงกษตัริยเยโฮอาหาส หรือ
มีอีกชื่อหน่ึงวาชัลลูม แหงยู ดาห พระองคไดขึ้นเป็นกษตัริยหลังจากที่กษตัริยโยสิ ยาห พอ
ของพระองคตาย แตพระองคครองราชยไดแคสามเดือนเทานัน้ ก็ถูกกวาดตอนไปเป็นเชลย
ที่อียิปต ในปี ๖๐๙ กอนพระเยซูมาเกิด อานเพิ่มเติมไดจากหนังสือ ๒ พงศกษตัริย ๒๓:๓๑-
๓๔; เยเรมียาห ๒๒:๑๐-๑๒
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จึงไมมีใครไดยินเสียงคํารามของ มันบน
เทือกเขาของอิสราเอลอีกตอไป *

๑๐แมของเจาเป็นเหมือนตนองุนในไรองุนที่
ปลูกไวริมน้ํา

มันออกผลและกิ่งกานสาขามากมาย
เพราะมีน้ําอยางเหลือเฟือ
๑๑กิ่งของมันแข็งแรง
เหมาะสําหรับทําคทาของกษตัริย
มันงอกสูงขึ้นเหนือตนอื่นๆทัง้ปวง
และกิ่ง กานของ มันก็แผ ขยายออก ไปอยาง

กวางขวาง
๑๒แตมันถูกถอนรากถอนโคนอยางบาคลัง่
และถูกโยนทิง้ลงกับพื้นดิน
ลมตะวันออกทําใหมันเหี่ยวเฉา
ผลของมันถูกเด็ดไปหมดเกลีย้ง
กิ่งทัง้หลายของมันเหี่ยวแหงลง
แลวไฟไดเผามันจนหมด
๑๓ เดี๋ยวน้ี มันถูกปลูกอยูในทะเลทราย
ในแผนดินที่แหงแลงและหิวกระหายน้ํา
๑๔ ไฟไดลุกลามจากกิ่งใหญกิ่งหน่ึงของมัน
และไหมไปจนถึงผลของมัน
ไมมีกิ่งที่แข็งแรงหลงเหลืออยู
ที่เหมาะสําหรับเอา มาทําคทาของกษตัริยได

อีกเลย’
น่ีคือบทเพลงไวอาลัย และมัน จะถูก ใชรอง
สําหรับไวอาลัย”

อิสราเอลกบฏอยูเรื่อยตอ
พระเจาที่ดีกับพวกเขา

๒๐ ๑ ในวัน ที่สิบของเดือนที่ หา ปีที่
เจ็ด †พวกผูนําอาวุโสบาง คนของ

อิสราเอลไดมาขอคําปรึกษาจากพระ ยาหเวห
พวกเขามานัง่ลงตรงหน าผม

๒แลวคํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๓ “เจาลูกมนุษย ใหพูดกับพวกผูนํา
อาวุโสของอิสราเอลอยาง น้ีวา ‘น่ีคือสิ่งที่
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด พวก เจามาที่
น่ีเพื่อขอคําปรึกษากับ เราหรือ เรามีชีวิต อยู
แนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน้เลยวา

เราจะไม ตอบคําถามของพวก เจา’” พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยาง นัน้ ๔ “เจา
ลูกมนุษย เจาจะดําเนินคดีตอพวก เขาหรือ
เจาจะดําเนินคดีตอพวกเขาหรือ ถาอยางนัน้
ชีใ้หเขาเห็นการกระทําอันนาขยะแขยงของ
บรรพบุรุษของพวก เขาสิ ๕ เจาตองบอกกับ
พวก เขาวา ‘น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด ในวันที่เราไดเลือกอิสราเอล ตอนที่
เราไดเปิด เผยตัว เองใหกับพวก เขารูจักใน
แผนดินอียิปตนัน้ เราไดยกมือขึ้นสาบานตอ
พวกลูกหลานของยาโคบวา “เราคือยาหเวห
พระเจาของพวก เจา” ๖ ในวัน นัน้เราได
สาบานไวกับพวก เขาวา เราจะนําพวก เขา
ออกจากแผนดินอียิปตไปยังแผนดินที่เราได
คนหามาใหกับพวก เขา เป็นแผน ดินที่อุดม
สมบูรณ ‡และสวยงามที่สุดในบรรดาดิน
แดนทัง้หลาย’”

๗และเราไดพูดกับพวก เขาวา “พวก เจา
ทุกคน ใหกําจัดรูป ป้ันที่นาขยะแขยง ที่เจา
ชอบมองเพื่อขอความชวย เหลือจากมันนัน้
อยาทําตัวของพวก เจาใหแปด เป้ือนดวยรูป
เคารพทัง้ หลายของอียิปต เราคือยาหเวห
พระเจาของพวกเจา” ๘แตพวกเขากลับกบฏ
ตอ เราและไม ยอมฟังเรา พวก เขาไม ยอม
โยนพวกรูปป้ันชัว่ที่ขยะแขยงทิง้ ที่พวกเขา
จอง มองเพื่อขอความชวย เหลือนัน้ และไม
ยอมละทิง้พวกรูป เคารพขี้ๆ ของอียิปต ดัง
นัน้เราจึงพูดวา ‘เราจะเทความเดือดดาล
ของ เราลงบนพวก เขาและแสดงความ โกรธ
ใสพวกเขาในแผนดินอียิปต’ ๙แตเพื่อไม ให
เราเสียชื่อ ตอชนชาติทัง้หลายรอบขาง ที่ได
เห็นเรานําพวกเขาออกมาจากแผนดินอียิปต
เราจึงไม ไดทําลายพวก เขา ๑๐ เราไดนําชาว
อิสราเอลออกจากแผน ดินอียิปตไปที่ทะเล
ทราย ๑๑ เราไดใหขอ บังคับตางๆของ เรา
กับพวก เขา และใหพวก เขารูจักกฎตางๆ
ของ เรา เพราะคนเหลา นัน้ที่เชื่อ ฟังกฎพวก
นัน้ จะมี ชีวิตตอ ไป ๑๒ เรายังใหวันหยุดพัก
ผอนตางๆกับพวก เขา เพื่อเป็นสิ่งเตือน ใจ

*๑๙:๙ ขังมันไว … อิสราเอลอีกตอไป พูดถึงสิงหหนุมตัวที่สองหมายถึง กษตัริยเยโฮยา
คีน แหงยูดาห ถูกกวาดตอนไปเป็นเชลยที่บาบโิลนในปี ๕๙๗ กอนพระเยซูมาเกิด ดูเพิ่มเติม
ไดจาก ๒ พงศกษตัริย ๒๕:๒๗-๓๐
†๒๐:๑ เดือนที่หา ปีที่เจ็ด ตรงกับเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมของปีที่ ๕๙๑ กอนพระเยซู
มาเกิด
‡๒๐:๖ อุดมสมบูรณ หรือแปลตรงๆวา “แผนดินที่มีน้ํานมกับน้ําเชื่อมผลไมไหลอยู”
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ใหระลึกถึงสาย สัมพันธที่เรามีตอ กัน พวก
เขาจึงรูวาเราคือยาหเวหที่ทําใหพวก เขาเป็น
ของเราโดยเฉพาะ

๑๓แตประชาชนชาวอิสราเอลไดกบฏตอ
เราในทะเลทราย พวกเขาไมยอมทําตามขอ
บังคับทัง้ หลายของ เรา พวก เขาไมยอมรับ
กฎตางๆของเรา ทัง้ๆที่การเชื่อ ฟังกฎเหลา
นัน้ทําใหมี ชีวิต พวก เขาทําใหพวกวัน หยุด
พัก ผอนที่เราใหเขาเสื่อมความศักดิส์ิทธิไ์ป
เราจึงบอกวา ‘เราจะเทความเดือดดาลของ
เราลงบนพวก เขา และทําลายพวก เขาใน
ทะเลทราย’ ๑๔แตเพื่อไม ใหเราเสีย ชื่อ ตอ
ชนชาติทัง้ หลายที่ไดเห็นเรานําพวก เขาออก
มาจากแผน ดินอียิปต เราจึงไม ไดทําลาย
พวกเขา ๑๕ที่ทะเลทรายนัน้ เราไดยกมือขึ้น
สาบานกับพวก เขาวา ‘เราจะไมนําพวก เขา
เขาสูแผนดินที่เราสัญญาวาจะใหกับพวกเขา
ซึ่งเป็นแผน ดินที่อุดมสมบูรณและสวยงาม
ที่สุดในบรรดาแผนดินทัง้หมด’

๑๖ เพราะพวก เขาไมยอมรับกฎตางๆของ
เราและไมทําตามขอ บังคับของ เรา และยัง
ทําใหวัน หยุดพัก ผอนที่เราใหเขาเสื่อมความ
ศักดิส์ิทธิอ์ีก ดวย เพราะพวก เขาไดมอบใจ
ของพวก เขาใหกับพวกรูป เคารพทัง้ หลาย
เหลา นัน้ไป ๑๗แตเราไดมอง ดูพวก เขาดวย
ความสงสารและไมไดทําลายพวกเขาหรือทํา
ใหพวก เขาจบสิน้ไปที่ทะเลทรายนัน้ ๑๘ เรา
ไดพูดกับลูกๆของพวก เขาในทะเล ทราย
วา ‘อยาทําตามขอ บังคับตางๆของพวกพอ
เจา อยารักษากฎทัง้หลายของพวกเขา อยา
ทําตัวของพวก เจาใหแปด เป้ือนไปดวยรูป
เคารพของพวกเขา ๑๙ เราคือยาหเวหพระเจา
ของพวก เจา ใหทําตามขอ บังคับของ เรา
และใหรักษากฎของเราอยางเครงครัด ๒๐ ให
รักษาพวกวัน หยุดพัก ผอนที่เราใหกับ เจาไว
ใหศักดิส์ิทธิ ์ มันเป็นสิ่งเตือน ใจใหระลึกถึง
สายสัมพันธที่เรามีตอกัน แลวพวกเจาจะได
รูวาเราคือยาหเวหพระเจาของพวกเจา’

๒๑แตลูกๆพวก นัน้ไดกบฏตอ เราอีก พวก
เขาไม ยอมทําตามขอ บังคับทัง้ หลายของ
เรา พวก เขาไม ไดรักษากฎของ เราอยาง
เครงครัด ทัง้ๆที่การเชื่อฟังกฎเหลานัน้ทําให
มี ชีวิต พวก เขายังทําใหวัน หยุดพัก ผอนที่

เราให เขาเสื่อมความศักดิส์ิทธิด์วย ดัง นัน้
เราจึงบอกวา ‘เราจะเทความเดือดดาลของ
เราลงบนพวก เขา และแสดงความ โกรธใส
พวก เขาในทะเล ทราย’ ๒๒แตเราไดยัง้ มือ
ไว เพื่อไม ใหเราเสีย ชื่อตอชนชาติทัง้ หลาย
ที่ไดเห็นเรานําพวก เขาออกมาจากแผน ดิน
อียิปต ๒๓ที่ทะเล ทรายนัน้ เราไดยกมือขึ้น
สาบานกับพวก เขาวา ‘เราจะทําใหพวก เขา
กระจัดกระจายไปอยูตามชนชาติตางๆและ
ทําใหพวกเขาแตกกระเจิงไปอยูตามประเทศ
ทัง้หลาย’

๒๔ เพราะพวก เขาไม ยอมเชื่อ ฟังกฎตางๆ
ของ เรา พวก เขาไมยอมรับขอ บังคับตางๆ
ของเรา และยังทําใหวันหยุดพักผอนที่เราให
เขาเสื่อมความศักดิส์ิทธิไ์ป สายตาของพวก
เขาจับจองอยูที่พวกรูปเคารพของบรรพบุรุษ
ของพวก เขา ๒๕ดัง นัน้เราจึงใหกฎระเบียบ
ที่หวยๆกับพวก เขาและใหกฎที่ไมสามารถ
ชวยใหพวก เขามีชีวิตรอดได ๒๖ เราทําให
พวก เขาแปด เป้ือนไป ดวยของ ถวายของ
พวก เขาเอง คือการสังเวยลูกชายหัวปี เพื่อ
เราจะไดทําลายพวก เขาและใหพวก เขารูวา
เราคือยาหเวห ๒๗ดัง นัน้ เจาลูกมนุษย ให
บอกกับประชาชนชาวอิสราเอลวา น่ีคือสิ่งที่
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ‘พวก พอของ
เจาไดทรยศเรา ซึ่งเป็นการลบหลูเรา ๒๘ เรา
ไดนําพวก เขาเขาสูแผน ดินที่เราไดสาบาน
ไววาจะใหกับพวก เขา แตพอพวก เขาเห็น
เนิน เขาสูงลูก ใดหรือตนไมตน ไหนที่ใหรม
เงา พวก เขาก็จะถวายเครื่องบูชาของพวก
เขาที่ นัน่ พวก เขาไดยัว่ ยุใหเราโกรธ ดวย
การถวายเครื่องบูชาอันมีกลิ่น หอม และเท
เครื่องดื่มบูชาใหกับพระปลอมที่นัน่ ๒๙ เราจึง
ถามพวกเขาวา “ศาลเจาอะไรหรือที่พวกเจา
ไปกัน” มันถึงเรียกวา บามาห *มาจนถึงทุก
วันน้ี’

๓๐ดัง นัน้ใหบอกกับครอบครัวชาว
อิสราเอลวา พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เจาจะทําตัวไมบริสุทธิ ์ เหมือนกับ

บรรพบุรุษของพวกเจาอยางนัน้หรือ ที่ไปลุม
หลงมัวเมาอยูกับรูป ป้ันที่นาขยะแขยงของ
พวกเขานัน้ ๓๑การที่พวกเจายังถวายเครื่อง
บูชา ดวยการเอาลูกๆของพวก เจาใสเขาไป

*๒๐:๒๙ บามาห เป็นคําฮีบรู ในที่น้ีหมายถึงศาลเจา หรือ แปลตรงๆคือ สถานที่สูง คําน้ีมี
เสียงคลายกับคําวา “ไป” (บา) และ “อะไร” (มาห)
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ในไฟ พวก เจาก็ไดทําใหตัว เองแปด เป้ือน
ดวยรูป เคารพทัง้หลายของพวกเจามาจนถึง
ทุก วัน น้ี แลวเจายังมีหน ามาขอคําปรึกษา
จากเราอีก หรือ ครอบครัวอิสราเอลเอย เรา
มีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน้
เลยวา เราจะไมตอบคําถามพวก เจาแมแต
ขอ เดียว” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยาง นัน้ ๓๒พวก เจาพูดวา “พวก เราอยาก
เป็นเหมือนชนเผาอื่นๆในโลก น้ี ที่นมัสการ
พระเจาที่เป็นไมหรือหิน” แตสิ่งที่พวก เจา
คิดนัน้จะไมมีวันเกิดขึ้นหรอก

๓๓พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “เรามี
ชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน้
เลยวา เราจะปกครองพวก เจาดวยมืออัน
ทรงพลัง ดวยแขนที่ยื่นออกมา และดวยการ
เทความเดือดดาลออก มา ๓๔ เราจะนําพวก
เจามาจากชนชาติตางๆและรวบรวมพวก เจา
มาจากประเทศทัง้ หลายที่พวก เจาไดกระจัด
กระจายกันไป อยูนัน้ ดวยมืออันทรงพลัง
และแขนที่ยื่นออกมาน้ี ๓๕ เราจะนําพวก เจา
เขาไปในทะเล ทรายของชาติตางๆและที่
นัน่เราจะเจอ กันซึ่งๆหน า และเราจะตัดสิน
โทษพวก เจา ๓๖ เหมือนกับที่เราไดตัดสิน
บรรพบุรุษของพวก เจาในทะเล ทรายใกล
แผนดินอียิปต” พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
วาอยางนัน้

๓๗ “เราจะนับพวก เจาดวยการใหเดิน
ลอดไม เทาของ เราไป *และเราจะทําใหเจา
ยินยอมตอขอ ตกลงของ เรา ๓๘ เราจะกําจัด
พวกที่ชอบลุกฮือขึ้นตอ ตานและกบฏตอเรา
ถึงแมวาเราจะนําพวก เขาออกมาจากแผน
ดินที่พวก เขากําลังอาศัยอยูอยางคนตาง
ชาตินัน้ แตเราก็จะไม ใหพวก เขาเขาสูแผน
ดินอิสราเอล แลวพวก เจาจะไดรูวาเราคือ
ยาหเวห”

๓๙สวนพวก เจา ครอบครัวชาวอิสราเอล
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดอยางน้ีวา “ไป
เลย พวก เจาแตละ คนไปนมัสการพวกรูป
เคารพของพวกเจาตอนน้ีเลย และตอไป ถา
พวกเจาไมฟังเรา (จะไดเห็นดีแน) †และพวก
เจาจะไมทําใหชื่ออันศักดิส์ิทธิข์อง เราตอง

เสื่อมเสียอีกตอไปแลวดวยของถวายและรูป
เคารพทัง้หลายของพวกเจา”

๔๐พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “บน
ภูเขาอันศักดิส์ิทธิข์อง เรา ซึ่งเป็นภูเขา สูง
ของอิสราเอลครอบครัวชาวอิสราเอลทัง้หมด
จะนมัสการเราทีน่ี่ เราจะยอมรับพวกเขา เรา
จะยอมรับเครื่องบูชาทัง้ หลายของพวก เจา
และของถวายที่เป็นผลผลิตชุดแรกของพวก
เจา รวมทัง้เครื่องบูชาศักดิส์ิทธิท์ัง้หมดของ
พวก เจาดวย ๔๑ เมื่อเรานําพวก เจาออกมา
จากชนชาติตางๆและรวบรวมพวก เจามา
จากประเทศทัง้ หลายที่เราไดทําใหพวก เจา
กระจัดกระจายกันไป อยูนัน้ เราจะยอมรับ
พวกเจาเหมือนกลิ่นหอมจากควันของเครื่อง
บูชาของ เจา และเราจะแสดงความศักดิส์ิทธิ ์
ของ เราในหมูพวก เจาตอ หน าสายตาของ
ชนชาติทัง้ หลาย ๔๒แลวพวก เจาจะ ไดรูวา
เราคือยาหเวห เมื่อเรานําพวก เจาเขาสูแผน
ดินอิสราเอลซึ่งเป็นแผน ดินที่เราไดยกมือ
สาบานไววาจะใหกับบรรพบุรุษของพวก เจา
๔๓ที่ นัน่พวก เจาจะสํานึก ผิดถึงการกระทํา
และวิถี ทางที่ชัว่ รายทัง้ หลายของ เจา ที่
ทําใหเจาแปด เป้ือน แลวเจาจะละอายใจ
๔๔ครอบครัวของอิสราเอล พวก เจาไดทําสิ่ง
ที่ชัว่ รายมากมาย พวก เจาสมควรที่จะถูก
ทําลาย แตเพื่อเห็น แกชื่อ เสียงของ เรา เรา
จะไมทําอยางนัน้ แลวเจาจะไดรูวาเราคือ
ยาหเวห” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางนัน้

พระยาหเวหจะชักดาบออกมา
ทําลายยูดาหตัง้แตใตถึงเหนือ

๔๕คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
๔๖ “เจาลูกมนุษยหันหน าไปทางใต และ
เทศนตอวาทิศ ใตนัน้ใหพูดแทนเราตอ ตาน
ปาแหงดินแดนทางใตนัน้ ๔๗ ใหพูดกับปาทาง
ใตนัน้วา ‘ฟังคํา พูดของพระ ยาหเวหให ดี
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดอยาง น้ีวา เรา
จะจุด ไฟเผาพวก เจา และมันจะเผา ผลาญ
ตนไมทัง้หมดของ เจา ทัง้ตนที่ยังเขียว สด
อยูและตนที่เหี่ยวแหงแลว เปลวไฟจะไมดับ

*๒๐:๓๗ เราจะนับ … ลอดไมเทาของเราไป เปรียบเทียบกับแกะที่เดินลอดไมเทาแสดงวา
แกะนัน้เป็นของผูเลีย้งคนนัน้ ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือเลวีนิติ ๒๗:๓๒; มาลาคี ๗:๑๔
†๒๐:๓๙ จะไดเห็นดีแน ไมมีคําพูดน้ีในสําเนาตนฉบับเดิม แตใสเขาไปเพื่อใหเขาใจมากขึ้น
เพราะพระยาหเวหละไวใหเขาคิดเอาเอง
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ลงและใบหน าทุก หน าตัง้แตทางใตไปจนถึง
ทางเหนือจะรอนผาวๆเพราะมัน ๔๘ทุกคนจะ
เห็นวา เรา ยาหเวห เป็นผูจุดไฟนัน้ขึ้น และ
มันจะไมดับลง’”

๔๙แลวผมไดพูดวา “พระ ยาหเวหเจาขา
พวกเขากําลังพูดถึงผมวา
‘เขาเป็นคนชอบเลาเรื่องเปรียบ เทียบอยู

อยางนัน้แหละ’”

๒๑ ๑คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูก มนุษย ใหหันหน า

ของเจาไปที่เมืองเยรูซาเล็ม ใหเทศนตอตาน
สถาน ที่ศักดิส์ิทธิข์องพวก เขา และใหพูด
แทนเราคัดคานแผน ดินของอิสราเอล ๓ ให
บอกกับแผนดินนัน้วา
‘พระยาหเวหพูดวา เราตอตานเจา เราจะ

ชักดาบของ เราออกจากฝัก และตัดทัง้คนดี
และคนชัว่ไปจากเจา ๔ เราจะตัดทัง้คนดีและ
คน ชัว่ออกไปจาก เจา ดัง นัน้เราจะชักดาบ
ออกจากฝักเพื่อตอสูกับมนุษยทุกคน
ตัง้แตทิศ ใตจดทิศ เหนือ ๕แลวมนุษยทุก

คนจะรูวา เรา ยาหเวห ไดชักดาบของ เรา
ออกจากฝัก แลวมันจะไมกลับคืนฝักอีก’

๖ดัง นัน้เจาลูกมนุษย ใหรองครํ่าครวญ
อยางคนที่ใจแตกสลาย และใหรองอยาง
ขมขื่นใจตอหน าพวกเขา

๗และเมื่อพวกเขาถามเจาวา ‘ทําไมเจาถึง
รองครํ่าครวญอยางนัน้’
ใหเจาตอบวา ‘เป็นเพราะขาว รายที่กําลัง

จะมา
หัวใจทุกดวงจะหลอมละลาย
มือทุกมือจะออนเปลีย้ลง
จิตใจทุกดวงจะออนลาลง
ทุกหัวเขาจะออนปวกเปียกเหมือนน้ํา’
ดูสิ ขาวรายนัน้กําลังมาแลว มันจะเกิดขึ้น

อยาง นัน้แนๆ” พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
วาอยางนัน้

๘คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
๙ “เจาลูกมนุษย ใหพูดแทนเราวา ‘องคเจา
ชีวิตพูดอยางน้ีวา
ดูนัน่ มีดาบ มีดาบเลมหน่ึง
ถูกลับจนคมและขัดจนเงาแลว
๑๐มันถูกลับจนคมเพื่อฆา
ถูกขัดจนเงาเพื่อสองประกายเหมือนฟ าแลบ

พวก เรายังจะมามัวชื่นชมในไม คทาของยู
ดาหลูกชายของเราอยูอีกหรือ

ดาบ *นัน้ไดดูถูกไมคทาทัง้หลายนัน้
๑๑ดาบนัน้ถูกแตงตัง้ขึ้นเพื่อขัดเงา
และนําไปใช
มันถูกลับจนคมและมันวาว
เพื่อใสไวในมือของนักฆา

๑๒ เจาลูกมนุษย ใหรองไหครํ่าครวญ
เพราะดาบเลม น้ีไดมาตอ ตานประชาชน

ของ เรา มันตอ ตานบรรดาเจา ชายทัง้ หลาย
ของอิสราเอล
พวก เขาพรอมกับประชาชนของ เราถูก

โยนไปใหกับดาบเลม นัน้ ดัง นัน้ใหตบตีตน
ขาดวยความเศรา

๑๓การทดสอบจะมาแน แลวจะเกิดอะไร
ขึ้นถาคทาของยู ดาหไมสามารถอยูตอ ไป
ได เพราะเจอกับดาบที่ดูถูกมันนัน้’” พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

๑๔ “ดัง นัน้ เจาลูกมนุษย ใหตบมือเปรีย้ง
และพูดแทนเรา ตอตานพวกเขาวา
ปลอยใหดาบฟันลงมาสองครัง้
หรือสามครัง้ก็ยังได
ดาบน้ีมีไวเพื่อฆา
มันมีไวเพื่อฆาหมูครัง้ยิ่งใหญ
มันลอมพวกเขาเขามา
๑๕หัวใจของพวก เขาจะหลอมละลายไปดวย

ความกลัว
จะมีคนมากมายสะดุดและลมลง
เราไดวางดาบไวที่ตรงประตูทัง้หมดของ

พวกเขาเพื่อฆา
ดาบนัน้จะสองประกายเหมือนฟ าแลบ
มันถูกชักออกมาเพื่อการฆาหมู
๑๖ดาบเอย ฟันไปทางขวา
ฟันไปทางซาย
ฟันไปทุกที่ที่เจาหันไป
๑๗แลวเราเองก็จะตบมือเปรีย้งเหมือนกัน
และเราก็จะระบายความเดือดดาลของ เรา

ออกมาใสเจาจนหมดสิน้
เรา ยาหเวหไดลัน่คําพูดไปแลว”

บาบิโลนเลือกไปโจมตีเยรูซาเล็ม
๑๘คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา

๑๙ “เจาลูกมนุษย ใหลากถนนขึ้นมาสองสาย
ที่ดาบของกษตัริยแหงเมืองบาบิโลนจะไปได

*๒๑:๑๐ ดาบ หมายถึงเมืองบาบิโลนและกษตัริยเนบูคัดเนสซาร
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ถนนทัง้สองสายน้ีจะตองแยกออกมาจาก
ถนนเสนเดียวกันที่ลงมาจากประเทศหน่ึง
ใหทําป ายบอกทางตรงทางแยกนัน้

๒๐ ใหวาดสาย หน่ึงที่ดาบอาจจะใชไปสู
เมืองรับบาหของชาวอัมโมน
และอีกสาย หน่ึงที่จะไปยู ดาหและป อม

ปราการในเมืองเยรูซาเล็ม
๒๑ ใหวาดอยาง น้ี เพราะกษตัริยบา บิ โลน

จะหยุดอยูที่ทาง แยกน้ี และตัดสินวาจะ
ไปทางไหน เขาจะเสี่ยงทายดวยการเขยา
เซียมซีลูก ธนู สอบถามพวกรูป เคารพของ
เขา และผาตับของสัตวที่ถูกเซนไหวดู

๒๒สลากที่ตกในมือขวาของเขา บอกใหไป
เมืองเยรูซาเล็ม เขาจะออกคําสัง่ฆา และจะ
อาปากตะโกนสัง่ลุย เขาจะเอาทุนไมทะลวง
ประตู และเขาจะสรางทางลาดขึ้นบุกกําแพง
และสรางกําบังเคลื่อนที่

๒๓ชาวยู ดาหถือวาลางบอกเหตุทัง้หมดน้ี
เป็นเรื่องเหลว ไหล แตมันจะเกิด ขึ้นจริง
เพราะพวกเขาผิดคําสาบานที่วาจะจงรักภักดี
ตอบาบิโลน และกษตัริยบาบิโลนจะมารื้อฟ้ืน
ความผิดของคนยูดาหและจะจับตัวพวกเขา
ไปเป็นเชลย”

๒๔พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“พวกเจาจะถูกจับไปเป็นเชลย เพราะพวก

เจาทําใหเราระลึกขึ้นไดถึงความผิดของพวก
เจา การกบฏของพวก เจาถูกเปิดโปงออกมา
แลว พวกบาปของเจาเห็นไดชัดในทุกอยางที่
เจาทํา ๒๕ เจาชายของอิสราเอลผูชัว่ชา และ
ถอย วันของ เจามาถึงแลว เวลาแหงการ
ลงโทษครัง้สุดทายไดมาถึงแลว”

๒๖พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“ใหถอดผาโพกหัวของเจาออก ถอดมงกุฎ

ของเจาออกซะ ทุกสิ่งจะไมเหมือนเดิม
ผูตํ่าตอยจะได รับการยกยอง และผู ที่เคย

ไดรับการยกยองจะตํ่าตอยลง
๒๗สับสนอลหมาน สับสนอลหมาน สับสน

อลหมานไปหมดแลว เราจะทําใหมันเป็น
อยางนัน้ มันจะเป็นความพินาศอยางที่ไม
เคยมีมา กอน มันจะเป็นอยาง นัน้จนกวาผู
ที่จะมาลงโทษมันจะมา ถึง ผู ที่เราจะมอบ
หน าที่นัน้ให”

ชาวอัมโมนจะถูกลงโทษ
๒๘ “เจาลูกมนุษย ใหพูดแทนเราวา

‘น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
เกี่ยว กับชาวอัม โมนและคําเยาะ เยยของ
พวกเขา
ดาบเอย ดาบ ชักออกมาเพื่อฆาฟัน
ถูกขัดเงาเพื่อทําลาย
และสองประกายเหมือนสายฟ าแลบ
๒๙ เจาดาบ เจาจะถูกวางพาดไวบนคอของคน

ถอยชัว่ที่จะถูกฆา
เพราะเรื่องนิมิตทัง้ หลายที่เกี่ยว กับเจาลวน

โกหกทัง้สิน้
พวกหมอดูที่ทํานายอนาคตเจาลวนแตหลอก

ลวง
วันสําหรับคนชัว่เหลานัน้ไดมาถึงแลว
วันแหงการลงโทษครัง้สุดทายของ เขามาถึง

แลว
เมืองบาบิโลนจะถูกลงโทษ

๓๐ ใหเอาดาบใสฝักของ มัน เจาดาบ เรา
จะตัดสินเจาในแผน ดินที่เจาถูกสรางขึ้น ใน
แผน ดินซึ่งเป็นตนกําเนิดของ เจา ๓๑ เราจะ
เทความเดือดดาลของเราลงบนตัวเจา ความ
โกรธของ เราจะเป็นเหมือนไฟที่เราจะพนใส
เจา เราจะมอบพวก เจาไวในมือของคนโหด
เหีย้ม ผูที่ชํานาญในการทําลายลาง

๓๒ เจาจะเป็นเชื้อเพลิงสําหรับไฟ เลือดของ
เจาจะหลัง่ไหลในแผนดินของเจาเอง จะไมมี
ใครจดจําเจาไดอีกตอไป เพราะ เรา ยาหเวห
ไดลัน่คําพูดไปแลว’”
เอเสเคียลพูดตอตานเมืองเยรูซาเล็ม

๒๒ ๑คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูก มนุษย เจาจะฟ อง

รองเมืองน้ีหรือ เจาจะฟ อง รองกับเมืองที่
นองไปดวยเลือดน้ีหรือ ถาอยางนัน้ ชีใ้ห
เมือง น้ีเห็นถึงการกระทําอันนาขยะแขยง
ของ มันสิ ๓บอกพวก เขาวา ‘น่ีคือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “ไอเมืองที่ชอบนอง
เลือด เวลาที่เจาจะถูกลงโทษมาถึงแลว
เจาไมบริสุทธิเ์พราะชอบสรางรูป เคารพทัง้
หลาย”

๔ความผิดตกอยูกับ เจา เพราะเลือดที่เจา
ทําใหไหลนองนัน้ แลวเจาทําตัว เองใหไม
บริสุทธิด์วยการสรางรูป เคารพทัง้ หลาย วัน
แหงการลงโทษเจามาถึงแลว วัน ปีของเจา
จบสิน้แลว ดังนัน้ เรากําลังทําใหเจาเป็นสิ่งที่
ชนชาติตางๆดูถูกเหยียดหยาม และเป็นสิ่งที่
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ประเทศทัง้ หลายหัวเราะเยาะใส ๕ทัง้คนที่
อยูใกลและไกลจะหัวเราะเยาะเจา ไอเมืองที่
มีชื่อ เสียงเสื่อมเสียที่เต็มไปดวยความสับสน
อลหมาน

๖ดูสิ ในเมืองของ เจา พวกเจา ชายแหง
อิสราเอลแตละคน ใชอํานาจของ เขาทําให
เกิดการนอง เลือด ๗ ในเมืองของ เจา ผูคนดู
หมิ่นพอ แม ในเมืองของ เจา พวก เขากดขี่
คนตางดาว ในเมืองของเจา พวกเขาเอารัด
เอาเปรียบเด็กกําพราและแมหมาย ๘ เจา
ดูถูกสิ่งศักดิส์ิทธิข์อง เรา และทําใหพวกวัน
หยุดทางศาสนาของ เราเสื่อมความศักดิส์ิทธิ ์
๙ ในเมืองของเจา มีการวา จางใหใส รายกัน
จนทําใหคนบริสุทธิถ์ูกฆา ในเมืองของเจา มี
คนที่กินอยูในศาล เจาบนภูเขา และทําสิ่งที่
ชัว่ ชาลามก ๑๐ ในเมืองของเจา พวก เขามี
เพศ สัมพันธกับเมียของพอตนเอง ในเมือง
ของ เจา พวก เขารวม เพศกับผู หญิงทัง้ๆ ที่
พวก นางมีประจํา เดือน ๑๑ ในเมืองของ เจา
ชายคนหน่ึงทําความผิดที่นา รังเกียจกับเมีย
ของเพื่อนบาน อีกคนหน่ึงมีเพศ สัมพันธกับ
ลูกสะใภของตัวเองทําใหนางไมบริสุทธิ ์ และ
อีกคนหน่ึงรวมเพศกับลูกสาวของพอเขาเอง
๑๒ ในเมืองของ เจา ผูคนตางรับสินบนจนทํา
ใหคนบริสุทธิต์องถูกฆา เจาหักดอกเบีย้ลวง
หน าและคิดดอกเบีย้ทบ ตน และหากําไร
อยางไมยุติธรรมจากเพื่อนบานของเจา ดวย
การรีด ไถ เจาไดลืมเราแลว’” พระยาหเวห
องคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

๑๓ “ดูสิ เราจะตบมือเปรีย้งดวยความโกรธ
เพราะผลกําไรที่เจาไดโกงเขามา และเลือดที่
เจาทําใหไหล นองอยูในเมืองของ เจา ๑๔ ใน
วันที่เราจัดการกับเจา เจายังจะกลา ดีอยูอีก
หรือ มือของ เจายังจะแข็งแกรงอยูอีก หรือ
เรา ยาหเวห ไดลัน่คําพูดไปแลว และเราจะ
ทําตาม นัน้แน ๑๕ เราจะทําใหพวก เจาแตก
ซานไปอยูทามกลางชนชาติทัง้ หลายและ
กระจัดกระจายไปอยูตามประเทศตางๆ เรา
จะทําใหความไมบริสุทธิข์อง เจาจบ สิน้ไป
๑๖แลวเมื่อชนชาติทัง้ หลายดูถูกเราที่เราทํา
อยางน้ีกับเจา เจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”

อิสราเอลเป็นเหมือนขีเ้งินที่ไรคา
๑๗แลวคํา พูดของพระยาหเวหไดมาถึงผม

วา ๑๘ “เจาลูกมนุษย ครอบครัวชาวอิสราเอล
กลายเป็นขี้ เงินแลวสําหรับเรา พวก เขา

ทัง้หมดเป็นเหมือนทองแดง สังกะสี เหล็ก
และตะกัว่ที่เหลืออยูในเตา หลอมเมื่อคน
หลอมเงิน พวก เขาเป็นเพียงขี้ เงินที่เหลือ
ทิง้ไว ๑๙ดัง นัน้ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองค
เจาชีวิตพูด ‘เพราะพวก เจาทัง้ หลายเป็นขี้
เงินที่ไรคา เราจะรวบรวมพวกเจาไวในเมือง
เยรูซาเล็ม ๒๐ เหมือนกับที่คนรวบรวมเอา
เงิน ทองแดง เหล็ก ตะกัว่และสังกะสี มา
ใสไวในเตา หลอมเพื่อหลอมละลายมันดวย
เปลว ไฟที่รอน แรง เราก็จะรวบรวมเจาไว
ดวยความโกรธและความเดือดดาลของ เรา
และใสเจาไวภายในเมืองและหลอมละลาย
เจา เสีย ๒๑ เราจะรวบรวมเจาและจะโหมเจา
ดวยความเดือดดาลอันคุก รุนของ เรา และ
เจาจะถูกหลอมละลายอยูในเมืองน้ี ๒๒ เจาจะ
ถูกหลอมอยูในเมือง น้ี เหมือนกับเงินที่ถูก
หลอมละลายอยูในเตาหลอม และเจาจะไดรู
วาเรา ยาหเวหไดเทความเดือดดาลของ เรา
ไวบนเจา’”

พวกผูนําเยรูซาเล็มไมไดเรื่อง
๒๓คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมอีก

ครัง้ หน่ึงวา ๒๔ “เจาลูก มนุษย ใหบอกแผน
ดินน้ีวา ‘เจาเป็นแผนดินที่ไมไดรับการชําระ
ลาง เจาก็เลยไมไดรับฝนในวันที่เราโกรธนัน้
๒๕พวกเจา ชายในเมืองน้ีเป็นเหมือนสิงโต
ที่คํารามตอนกําลังจะฉีกเน้ือเหยื่อของ มัน
พวก เขากินประชาชนของเขา เอง พวก เขา
ยึดทรัพยสมบัติและของมีคาไป พวกเขาทํา
ใหเมืองเต็มไปดวยแมหมาย

๒๖พวกนักบวชของ เจาละเมิดกฎของ เรา
และลบหลูของศักดิส์ิทธิท์ัง้ หลายของ เรา
พวก เขาไมแยกแยะวาสิ่ง ไหนศักดิส์ิทธิส์ิ่ง
ไหนไมศักดิส์ิทธิ ์ และไม ไดสอนวาอะไร
บริสุทธิ ์ อะไรไมบริสุทธิ ์ พวก เขาไม ยอม
รักษาพวกวันหยุดทางศาสนาของ เรา จนทํา
ใหเราถูกลบหลูทามกลางพวกเขา

๒๗พวกเจา หน าที่ในเมืองเป็นเหมือนพวก
หมาปาที่ฉีกเน้ือเหยื่อของพวกมัน พวก เขา
ทําใหเกิดการนอง เลือด และฆาประชาชน
เพื่อคดโกงหาผลประโยชนใสตัว

๒๘พวกที่อางวาพูดแทนเราของเมืองน้ี
ไดฉาบปูน ขาวปิดบังการกระทําเหลา น้ีของ
พวกผูนําทัง้หมดน้ี โดยใชนิมิตปลอมและคํา
ทํานายที่โกหก พวก เขาอางวาน่ีคือสิ่งที่พระ
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ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ทัง้ๆ ที่พระ ยาหเวห
ไมไดพูด

๒๙พวกเจาของที่ดินรีด ไถและปลน ชิง
พวก เขากดขี่คนจนและคนที่ขัดสน และ
ขมเหงคนตางดาวที่ไมมีทางฟ องกลับได

๓๐ เราไดมองหาคน หน่ึงในหมูพวก เขา ที่
จะมาซอมกําแพงและยืนอยูตอ หน าเราตรง
ชอง โหวของกําแพง *เพื่อปกป องแผน ดินน้ี
เพื่อเราจะไดไมทําลายมัน แตเราก็หาไม พบ
สักคนเลย ๓๑ดังนัน้เราจะเทความเดือดดาล
ของ เราลงที่พวก เขา และจะทําใหพวก เขา
จบสิน้ลงดวยไฟแหงความโกรธของ เรา เรา
จะใหกรรม ชัว่ที่พวก เขาทํานัน้สนองกลับไป
ตกลงบนหัวของพวกเขาเอง’”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้
ภรรยาสองคนที่เลนชูของพระยาหเวห

๒๓ ๑คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูกมนุษย มีพี่ น องอยู

สอง คน เป็นลูกสาวจากแมเดียวกัน ๓พวก
นางกลายเป็นโสเภณีอยูในอียิปต ไปขายตัว
ตอนที่พวก เขายังเป็นเด็กในแผน ดินนัน้ ที่
นัน่พวก นางยอมใหผูชายเคลา คลึงเตา นม
และลูบไลหน าอกอันแรก แยมของพวก นาง
๔คนพี่ชื่อโอ โฮลาห †และคนนองชื่อโอ โฮลี
บาห ‡พวกนางกลายเป็นเมียเรา และคลอด
ลูกชายและลูกสาวใหกับ เรา โอ โฮ ลาหมีอีก
ชื่อหน่ึงวาสะมาเรีย โอโฮลีบาหมีอีกชื่อหน่ึง
วาเยรูซาเล็ม

๕ โอ โฮลาหไปขายตัวในขณะที่ยังเป็นเมีย
ของเรา และนางไดลุมหลงพวกชูรักของนาง
คือชาวอัสซีเรียพวกนักรบ ๖ที่ใสชุดสีน้ําเงิน

มีทัง้นายทหารชัน้สูงและผูบังคับบัญชา พวก
เขาลวนเป็นชาย หนุมที่หลอ เหลาและเป็น
ทหารมา ๗ โอ โฮลาหเสนอตัว เองใหกับพวก
เขา คือชายอัสซีเรียทุกคนที่มีเสนหดึงดูดใจ
นางไดทําตัวใหเสื่อมเสียไปกับพวกรูปเคารพ
ของคนเหลา นัน้ทัง้หมดที่นางลุม หลงอยู
นัน้ ๘นางไม ยอมเลิกขายตัว ที่นางไดเริ่ม
ทํามาตัง้แตวัย สาวในประเทศอียิปต ตอน
ที่ชายหลาย คนรวมหลับ นอนกับนาง พวก
เขาลูบไลหน าอกที่แรก แยมของ นางและเท
ความใครของพวกเขาไวบนตัวนาง ๙ดังนัน้
เราไดมอบนางใหกับพวกอัส ซีเรียชูรักที่นาง
ลุมหลง ๑๐พวก เขาไดจับนางเปลื้องผาออก
¶แลวเอาตัวพวกลูกชายลูกสาวของ นางไป
และพวก เขาก็ฆานางดวยดาบ และพวกผู
หญิงใชชื่อนางในการแชงดาชาวบาน นัน่คือ
โทษที่เราไดกําหนดไวสําหรับนาง

๑๑ โอ โฮ ลี บาหน อง สาวของนางไดเห็นสิ่ง
ที่เกิด ขึ้นทัง้หมด แตนางกลับเลว ทรามยิ่ง
กวาพี่ สาวของนางในเรื่องความ ใครและการ
ขายตัว ๑๒นางยังไดลุมหลงพวกชาวอัสซีเรีย
ที่เป็นทหารชัน้ สูง ผู บังคับบัญชา นักรบที่
แตงตัวเต็มยศและทหารมา พวกเขาทัง้หมด
ลวนแตเป็นชายหนุมที่หลอ เหลา ๑๓ เราเห็น
วานางทําตัวเสื่อมเสีย พี่น องสองคนน้ีเดินใน
แนวทางเดียวกัน

๑๔ โอ โฮ ลี บาหยังขายตัวหนักยิ่ง ขึ้น นาง
ไปเห็นภาพของพวกชาวเคลเดีย §ที่วาดดวย
สีแดงอยูบนกําแพง ๑๕พวกเขามีเข็มขัดคาด
อยูรอบ เอว และมีผาโพก หัวอยู พวก เขา
ทัง้หมดดูเหมือนนายทหารชาวบาบิโลน ที่มี
บาน เกิดมาจากเมืองเคล เดีย ๑๖ทันทีที่นาง

*๒๒:๓๐ ชอง โหวของกําแพง ผู พูด แทนพระเจา จะเตือนคนใหกลับ ใจเสีย ใหม และจะ
อธิษฐานตอพระเจาใหกับประชาชน เพื่อปกป องพวก เขาจากความเดือดดาลหรือความโกรธ
เกรีย้วของพระเจาเหมือนกับที่ทหารยามจะปกป องเมือง ดวยการขึ้นไปตอสูตรงชอง โหว
ของกําแพงตอนที่เมืองถูกโจมตี ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือสดุดี ๑๐๖:๒๓
†๒๓:๔ โอโฮลาห ชื่อน้ีหมายถึง “เต็นทของนาง” ในทีน้ี่คงหมายถึง เต็นทของศาลเจาที่พวก
เขานมัสการ
‡๒๓:๔ โอโฮลีบาห ชื่อน้ีหมายถึง “เต็นทของเราที่อยูในนาง” ในที่น้ีคงหมายถึง เต็นทของ
พระเจาในเมืองเยรูซาเล็ม คือพระวิหารนัน่เอง
¶๒๓:๑๐ จับนางเปลือ้งผาออก หรือ “ขมขืน” แปลตรงๆไดวา “เปิดเผยความเปลือยเปลา
ของนาง” คําในภาษาฮีบรูที่หมายถึง “เปิดเผย” นัน้ มีความหมายเหมือนกับ “ถูกนําตัวไป
เป็นนักโทษในประเทศที่อยูไกลออกไป”
§๒๓:๑๔ ชาวเคลเดีย หรือ ชาวบาบโิลน เป็นกลุมครอบครัวที่สําคัญในบาบโิลน บางครัง้ ชื่อ
น้ีมีความหมายโดยทัว่ๆไปวา “ประชาชนที่มาจากเมืองบาบิโลน”
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เห็นพวกเขา นางก็ลุมหลงพวกเขาและไดสง
คนไปตามหาพวกเขาในเคลเดีย ๑๗แลวชาว
บา บิ โลนก็ไดมาพบ นางเพื่อรวม รักกับ นาง
บนเตียง และพวก เขาไดทําใหนางเสื่อมเสีย
ดวยความ ใครของพวก เขา หลังจากที่นาง
ทําตัวเสื่อมเสียกับพวก เขาแลว นางก็ตีจาก
พวกเขาไปดวยความขยะแขยง

๑๘ โอโฮลีบาหยังขายตัวอยางเปิดเผย และ
เผยความเปลือยเปลาของ นาง เราไดตีจาก
นางไปดวยความขยะแขยงเหมือนกับที่
เราเคยตีจากพี่ สาวนางไป ๑๙ เมื่อนางหวน
คิดถึงครัง้ที่นางยังเป็น สาวอยู ตอน ที่นาง
เป็นโสเภณีอยูในประเทศอียิปต นางกลับยิ่ง
สําสอนมากขึ้น ๒๐นางลุมหลงชูรักของนางที่
นัน่ที่มีอวัยวะ เพศเหมือนลา และมีการหลัง่
น้ํากามเหมือนมา

๒๑ โอ โฮลี บาห อยาง น้ี เจาไดหวนหาการ
รานสวาทแหงวัย สาวของ เจา เมื่อครัง้อยูใน
ประเทศอียิปต ที่เตานมของเจาถูกเคลาคลึง
และหน าอกของเจาถูกลูบไล ๒๒ดังนัน้ โอโฮ
ลีบาห น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
‘เราจะปลุก ป่ันพวกชูรักของเจาใหตอตาน

เจา
เราจะนําพวกที่เจาเคยตีจากไปดวยความ

ขยะแขยง มาตอตานเจาจากทุกๆดาน ๒๓ทัง้
ชาวบา บิ โลนและชาวเคล เดียทัง้หมด พวก
ผูชายในเป โขด โชอาและโคอา รวมทัง้ชาว
อัส ซีเรียทัง้หมด คือพวกชาย หนุมที่หลอ
เหลา ที่เป็นทหารชัน้สูง ผูบังคับบัญชา นาย
ทหาร และวีรบุรุษผู กลา ทุก คนลวนขี่ มา
๒๔พวกเขาจะมาตอตานเจาดวยอาวุธ รถรบ
เกวียน และฝูงชนเป็นจํานวนมาก พวกเขา
จะมาจากทุกๆดาน เพื่อตอ ตานเจาดวยโล
ขนาดใหญและเล็ก กับหมวกเหล็ก เราจะ
ปลอยใหพวก เขาลงโทษเจา ตามที่พวก เขา
เห็นสมควร

๒๕ เราจะหันความโกรธอันหึง หวงของ เรา
ใส เจา และพวก เขาจะจัดการกับ เจาอยาง
บา คลัง่ พวก เขาจะตัดจมูกและหูของ เจา
คนของ เจาที่ยังเหลืออยูจะลม ลงดวยดาบ
พวก เขาจะเอาตัวพวกลูกชายและลูกสาว
ของ เจาไป สวนพวกที่ เหลือจะถูกไฟคลอก
ตาย ๒๖พวกเขาจะเปลื้องผาเจาออกและเอา
เครื่องเพชรดีๆของ เจาไป ๒๗แลวเราทําให
การรานสวาทและการขายตัวของเจาที่เจาได
ริเริ่มไวในประเทศอียิปตนัน้จบสิน้ไป เจาจะ

ไดไมหวนหาสิ่งเหลา น้ี หรือคิดถึงประเทศ
อียิปตอีกตอไป’”

๒๘พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เราจะมอบเจาใหกับพวกที่เจาเกลียด

ชัง พวกที่เจาตีจากไปดวยความขยะแขยง
๒๙พวกเขาจะจัดการกับเจาดวยความเกลียด
และเอาทุก สิ่งทุก อยางที่เจาทํางานได มา
พวก เขาจะทิง้เจาใหเปลือยเปลาลอนจอน
และความอับอายของการขายตัวของ เจาจะ
ถูกเปิด เผย การรานสวาทและการขายตัว
ของ เจา ๓๐ ไดนําพาสิ่ง น้ีมาสูตัว เจา เพราะ
เจาไดไปขายตัวกับชนชาติตางๆและทําให
ตัว เจาเสื่อมเสียกับรูป เคารพของพวก เขา
๓๑ เจาไดทําตัวเหมือนกับพี่ สาวของ เจา ดัง
นัน้เราจะเอาถวยที่นางถูกบังคับใหดื่มนัน้ใส
ไวในมือของเจา”
๓๒พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางน้ี
“เจาจะดื่มจากถวยของพี่สาวเจา
เป็นถวยขนาดใหญและลึก
มันจุไดเยอะ
เจาจะถูกเยาะเยยและถากถาง
๓๓ เจาจะเต็มไป ดวยความ มึนเมาและความ

เศราโศก
จากถวยแหงความ นา สะ พรึง กลัวและนา

สยดสยองซึ่งคือถวยของสะมาเรียพี่สาว
ของเจา

๓๔ เจาจะดื่มมันหมดเกลีย้ง
เจาจะทํามันแตกและดูดเศษชิน้ๆของมัน
เจาจะฉีกอกของเจา
เราไดลัน่คําพูดไปแลว”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

๓๕ดัง นัน้ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด
“เจาจะ ตองรับผลแหงการ ราน สวาทและ

การ ขายตัวของ เจา เพราะเจาไดลืมเราและ
โยนเราไปไวขางหลังเจา”

การฟ องรองโอโฮลาหและโอโฮลีบาห
๓๖พระยาหเวหพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย
เจาจะฟ อง รองโอ โฮ ลาหและโอ โฮ ลี บาห

หรือ อยางนัน้ ชีใ้หพวกนางเห็นถึงการทําตัว
อันนาขยะแขยงของพวกนางสิ ๓๗พวกนาง
ไดเลน ชู และเลือดของผูบริสุทธิก์็ตกอยูใน
มือของพวก นาง พวก นางเลน ชูกับพวกรูป
เคารพ พวกนางไดเอาลูกๆที่นางไดคลอดให
กับ เรา ไปสังเวยในไฟใหเป็นอาหารกับรูป
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เคารพพวก นัน้ ๓๘แลวในวันเดียวกัน นัน้
พวก นางยังทําอยาง น้ีกับเราดวย คือพวก
นางไดทําใหสถาน ที่ศักดิส์ิทธิข์อง เราเสื่อม
ไป และทําใหพวกวัน หยุดทางศาสนาของ
เราเสื่อมความศักดิส์ิทธิไ์ป ๓๙ ในวันที่พวก
นางไดเอาลูกๆไปสังเวยรูป เคารพเหลา นัน้
พวก นางไดเขามาในสถาน ที่ศักดิส์ิทธิข์อง
เรา ซึ่งทําใหมันเสื่อม ไป น่ีคือสิ่งที่พวก เขา
ทําภายในบานของเรา

๔๐พวก นางยังไดสงคนไปตามหาผูชาย
จากแดน ไกล และพวก เขาก็มา เจาก็อาบ
น้ําชําระตัว เตรียมตอนรับพวก เขา เจาทา
ตาและสวม ใสเพชรพลอย ๔๑ เจานัง่อยูบน
เกาอีน้อนที่หรูหรา ที่มีโตะวางเครื่องหอม
กับน้ํามันที่เป็นของ เราตัง้อยูขาง หน า ๔๒ที่
นัน่มีเสียงฝูง ชนที่ปลอย ตัวเฮฮากัน มีพวก
ขี้ เมามาจากทะเล ทราย กับฝูง ชนที่วุนวาย
พวก เขาสวมกําไลไวที่แขนของโสเภณีพวก
นัน้ และสวมมงกุฎไวบนหัวของพวก นาง
๔๓แลวเราก็พูดขึ้นวา ‘โถ นางเลน ชูเสียจน
หมดเรี่ยวแรงแลว แตคนพวก นัน้ก็ยังไม
ยอมหยุดรวมเพศกับนางเสียที’ ๔๔และพวก
เขาก็เขาหานาง เหมือนกับที่เขาหาโสเภณี
คนเหลานัน้ไดเขาไปหาโอโฮลาหและโอโฮ

ลีบาห หญิงรานสวาทสองคนนัน้
๔๕แตพวกผูพิพากษาที่ยุติธรรมจะตัดสิน

ลงโทษพวกนาง พวกนางจะตองรับ โทษ ที่
เลนชูและทําใหเกิดการนองเลือด
เพราะพวก นางเป็นหญิงเลน ชูและมือของ

พวกนางก็เป้ือนเลือด”
๔๖พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“ใหนํากลุมคนออกมาตอ ตานพวก นาง

แลวมอบพวก นางใหกับความนาสะ พรึงกลัว
และการปลนสะดม

๔๗กลุมคนเหลา น้ีจะเอาหินขวางพวก นาง
และฆาพวก นางดวยดาบ พวก เขาจะฆา
ลูกชายลูกสาวของพวก นาง และเผาบาน
ของพวกนางทิง้ ๔๘ดวยวิธน้ีี เราจะทําใหการ
รานสวาทในแผน ดินน้ีสิน้ สุดลง เพื่อพวก
ผู หญิงทุก คนจะได รับบท เรียนและไมราน
สวาทอยางที่เจาทํานัน้ ๔๙พวกเขาจะลงโทษ

เจา สําหรับการรานสวาทของเจา และเจาจะ
ตองรับ ผิดสําหรับบาปของ เจาที่ไปกราบไหว
รูป เคารพ แลวเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห
องคเจาชีวิต”

เยรูซาเล็มเป็นหมอที่เต็มไปดวยเน้ือ

๒๔ ๑ ในวันที่สิบเดือนสิบของปีที่เกา *
คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง

ผมวา ๒ “เจาลูกมนุษย ใหจดวัน ที่วัน น้ีไว
เพราะในวัน น้ี กษตัริยของเมืองบาบิ โลนได
มาปิดลอมเมืองเยรูซาเล็มไว

๓ ใหเลาเรื่องเปรียบ เทียบน้ีใหกับ
ครอบครัวขีก้บฏฟัง บอกพวกเขาวา
‘พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
ใหตัง้หมอทําอาหารไวบนไฟ ตัง้ไวและเทน้ํา

ใสลงไป
๔ ใหใสเน้ือเป็นชิน้ๆลงไป
เอาเน้ือชิน้ที่ดีๆทัง้หมด ทัง้สวนสะโพกและ

สวนขาหน า
แลวใสกระดูกที่ดีที่สุดลงไป
๕ ใหเอาสัตวที่ดี ที่สุดจากฝูง แพะ แกะมาตัว

หน่ึง
เอาไม ฟืนมาสุมไวใต หมอเพื่อตมชิน้ เน้ือ

ตางๆ
และตมกระดูกในหมอนัน้ไปดวย’”
๖พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เมืองแหงการฆาฟันกันน้ี นาละอายจริงๆ
ในหมอใบ น้ีมีสิ่งสกปรกติดเกรอะ กรังไป

หมด
ขีเ้กรอะพวกน้ีลางไมออก
ใหหยิบเน้ือในหมอออก มาที ละ ชิน้ที ละ ชิน้

โดยไม ตองจับ สลากเลือกวาจะหยิบชิน้
ไหนกอน

๗ เพราะวาเลือดที่นางเยรูซาเล็มทําใหไหล
นองนัน้

ยังอยูในทามกลางตัวนาง
นางเทเลือดออกมาไวบนหิน
นางไม ไดเทลงบนดินที่ฝ ุนจะกลบปกปิดมัน

ได
๘ เราวางเลือดที่นางไดทําใหตกนัน้ไวบน

กอนหิน

*๒๔:๑ ปีที่เกา ตรงกับวันที่ ๑๕ เดือนมกราคม ปีที่ ๕๘๘ กอนพระเยซูมาเกิด เป็นวันที่เนบู
คัดเนสซารไดเริ่มโจมตีเมืองเยรูซาเล็ม
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เพื่อมันจะไดไมถูกกลบ *จะไดปลุกเราความ
โกรธของเราที่จะแกแคน”

๙ดังนัน้ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เมืองแหงการฆาฟันกันน้ี นาละอายจริงๆ
เราจะสุมกองไมไวใหสูง
๑๐ ใหสุมกองไมไว
และจุดไฟ
ตมเน้ือใหสุก
ผสมเครื่องเทศลงไป †
และปลอยใหกระดูกถูกเผาไป
๑๑แลวตัง้หมอเปลาไวบนกองถาน
จนมันรอนและทองแดงเริ่มระอุ
เพื่อความสกปรกของมันจะละลายออกมา
และขีเ้กรอะของมันจะถูกเผาไหมไปหมด
๑๒แตเราก็ลงมือลงแรงเหน่ือยเปลา
เพราะขีเ้กรอะอันหนาของมันก็ไมหลุดออก
แมแตไฟก็ไมสามารถเผาใหมันหลุดได
๑๓ขีเ้กรอะนัน้ก็คือการรานสวาทของเจา
เราพยายามชําระลางเจาแลว
แตขีเ้กรอะของเจาก็ไมยอมออก
เจาจะไมมีวันสะอาดไดอีก
จนกวาเราจะระบายความ เดือดดาลของ เรา

ใสเจาจนหมดสิน้
๑๔ เรา ยาหเวหไดลัน่คําพูดไปแลว เวลาที่

เราจะลงมือไดมาถึงแลว เราจะไมยับยัง้ไว
อีก เราจะไมสงสารและจะไมเปลี่ยน ใจ เรา
จะตัดสินโทษเจาตามวิธี การและการกระทํา
ของ เจา” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางนัน้

เมียเอเสเคียลตาย
๑๕คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา

๑๖ “เจาลูกมนุษย ในชวงเวลาอัน สัน้ เราจะ
เอาแกวตาดวงใจ ‡ของเจาไปอยางกระทัน
หัน อยาเศรา โศกหรือรองไหหรือใหน้ําตา
ตกเลย ๑๗ครวญ ครางอยางเงียบๆอยาไว
ทุกขใหกับคน ตาย ใหโพก ผาที่หัว และใส
รองเทาสานไวตามปกติ อยาเอาผาปิดใต

จมูกลงมา ¶หรือกินอาหารตามประเพณีของ
คนไวทุกข”

๑๘ดังนัน้ ในตอนเชาผมก็พูดกับประชาชน
เหมือนเคย พอตกเย็นเมียของผมก็ตาย วัน
รุง ขึ้น ผมก็ทําตามที่ได รับคํา สัง่มา ๑๙แลว
ประชาชนก็ถามผมวา
“ที่ทานทําอยาง น้ี ทานจะไมบอกพวก เรา

หรือ วามันหมายถึงอะไร”
๒๐ผมจึงพูดกับพวก เขาวา “คํา พูดของ

พระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา ๒๑ ‘ใหบอกกับ
ครอบครัวชาวอิสราเอลวา น่ีคือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองค เจา ชีวิตพูด “เรากําลังจะทําให
สถาน ที่ศักดิส์ิทธิข์อง เราเสื่อม ไป คือป อม
ปราการที่เจาภาค ภูมิใจนัน้ มันเป็นแกวตา
ดวงใจของ เจาและเป็นสิ่งที่เจาหลง รัก สวน
พวกลูกชายลูกสาวของ เจาที่เจาไม ไดเอามา
ดวย จะถูกฆาฟันดวยดาบ

๒๒แลวในเวลานัน้ พวกเจาก็จะทําเหมือน
กับที่เอเสเคียลทํา พวกเจาจะไมเอาผาปิดใต
จมูกลงมา และจะไมกินอาหารตามประเพณี
ของคนไวทุกข

๒๓ เจาจะโพกผาไวบนหัว และสวมรองเทา
สานไวตามปกติ เจาจะไมไวทุกขหรือรองไห
แตเจาจะเหี่ยวแหงรวง โรยไปเพราะบาป
ตางๆของ เจา และเจาจะครํ่าครวญอยูในหมู
ของพวก เจากันเอง ๒๔ เอ เส เคี ยลจะเป็น
ตัวอยางใหแกพวกเจา พวกเจาจะทําอยางที่
เขาทํา เมื่อสิ่งน้ีเกิดขึ้น แลวเจาจะไดรูวา เรา
คือยาหเวหองคเจาชีวิต”’”

๒๕ “และเจาลูกมนุษย ในวันที่เราทําลาย
ป อมปราการของพวก เขา ที่เป็นความ
ชื่นบานและความภาคภูมิใจของพวกเขา มัน
เป็นแกวตาดวงใจของพวก เขา และความ
ปรารถนาของหัวใจพวก เขา และเราจะเอา
ลูกชายลูกสาวของพวก เขาไปดวย ๒๖ ในวัน
นัน้ผูรอดชีวิตคน หน่ึงจากเยรูซาเล็มจะมา
บอกขาวน้ีกับเจา ๒๗ ในเวลานัน้ปากของเจา
จะเปิดออก เจาจะพูดกับเขาและจะไมเป็นใบ

*๒๔:๘ ไมถูกกลบ ถาเลือดไมถูกกลบมันจะเป็นพยานกลาวหาผูฆา ดูเพิ่มเติมไดจาก ปฐม
กาล ๔:๑๐; อิสยาห ๒๖:๒๑
†๒๔:๑๐ ผสมเครื่องเทศลงไป ประโยคน้ีในภาษาฮีบรู ยังมีความหมายที่ไมชัดเจน
‡๒๔:๑๖ แกวตาดวงใจ คําน้ีในขอน้ี ขอ ๒๑ และขอ ๒๕ แปลตรงๆไดวา “ความยินดีแหง
ดวงตา”
¶๒๔:๑๗ ผาปิดใตจมูกลงมา คนไวทุกขในอิสราเอลสมัยกอนนัน้ เอาผาปิดหน าไว หรือใช
ผาคลุมหัวไว ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ ๒ ซามูเอล ๑๕:๓๐; ๑๙:๔
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อีก ดังนัน้เจาจะเป็นตัวอยางใหแกประชาชน
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”

ชาวอัมโมนจะถูกลงโทษ

๒๕ ๑คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูกมนุษย ใหหันหน า

ไปที่ชาว อัม โมนและพูดแทนเราตอ ตาน
พวก เขา ๓ ใหบอกพวก เขาวา ‘ใหฟังคํา พูด
ของพระ ยาหเวหองคเจาชีวิตให ดี น่ีคือสิ่งที่
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “พวก เจารอง
ไชโย ตอนที่สถานที่ศักดิส์ิทธิข์อง เราถูกทํา
ใหเสื่อมความศักดิส์ิทธิไ์ป ตอนที่แผน ดิน
อิสราเอลถูกทิง้ รางและตอน ที่ชาวยู ดาหถูก
เนรเทศไป” ๔ดัง นัน้เราจะมอบพวก เจาให
เป็นสมบัติของพวกคนทางตะวัน ออก พวก
เขาจะตัง้คายและปักเต็นทไวทามกลางพวก
เจา พวกเขาจะกินผลไมและดื่มนมของพวก
เจา

๕ เราจะเปลี่ยนเมืองรับบาหใหเป็นทุงหญา
สําหรับเลีย้งอูฐ และเปลี่ยนเมืองอัม โมนให
เป็นสถานที่พักผอนของแกะ แลวพวกเจาจะ
ไดรูวาเราคือยาหเวห’” ๖พระ ยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวา “พวก เจาตบมือและกระทืบ
เทาดวยความรื่นเริงยินดี ดวยจิตใจที่มุงราย
ตอแผน ดินอิสราเอล ๗ดัง นัน้เราจะยื่นมือ
ของ เราออกลงโทษพวก เจา และมอบพวก
เจาใหกับชนชาติตางๆ เป็นของที่ปลนมาได
เราจะตัดเจาออกจากชนชาติทัง้ หลาย และ
จะทําลายพวก เจาใหหมดไปจากประเทศ
ตางๆ เราจะทําลายพวกเจา แลวพวกเจาจะ
ไดรูวาเราคือยาหเวห”

ชาวโมอับและชาวเสอีรจะถูกลงโทษ
๘ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด

“โมอับและเสอีรไดพูดวา ‘ดูสิ ครอบครัวของ
ชาวยู ดาหก็เหมือนกับชนชาติอื่นๆ’ ๙ดัง นัน้
เราจะทําใหเมืองหน า ดานทางปีก ขวาของโม
อับลมลง คือ เมืองเบธเยชิโมท เมืองบาอัล
เม โอน และเมืองคิริ ยา ธาอิม ที่เป็นศักดิศ์รี
ของแผนดินน้ี ๑๐ เราจะมอบโมอับพรอมกับ
ชาวอัม โมนใหเป็นสมบัติแกประชาชนทาง
ตะวัน ออก เพื่อผูคนจะไดลืมไปเลยวาพวก
เขาเคยเป็นชนชาติมากอน ๑๑และเราจะ

ลงโทษโม อับ แลวพวก เขาจะไดรูวาเราคือ
ยาหเวห”

ชาวเอโดมจะถูกลงโทษ
๑๒ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต

พูด “เอ โดมไดแก แคนอยางโหด เหีย้มตอ
ครอบครัวชาวยู ดาห พวก เขาจึงมีความ
ผิดอยางราย แรง” ๑๓ดัง นัน้ น่ีคือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “เราจะยื่นมือของ
เราออกมาลงโทษเอโดม เราจะฆาทัง้คนและ
สัตวในประเทศนัน้ เราจะทิง้มันใหรกราง
ผูคนจะลมตายลงดวยดาบ ตัง้แตเมืองเท
มานไปจนถึงเมืองเดดาน ๑๔ เราจะแกแคนเอ
โดมดวยมือของชาวอิสราเอล และพวก เขา
จะลงโทษเอ โดมตามความโกรธและความ
เดือดดาลของ เรา แลวชาวเอ โดมจะไดรูวา
เป็นเราเองที่แกแคนพวกเขา” พระยาหเวห
องคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

ชาวฟีลิสเตียจะถูกลงโทษ
๑๕ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด

“ชาวฟี ลิ ส เตียทําตัวเป็นศัตรูกับยู ดาหมา
ตลอดตัง้แตสมัยโบราณ พวก เขาเต็มไป
ดวยความโกรธ แคน และไดทําการแก แคน
อยางโหด เหีย้ม ดวยจิตใจที่มุง รายหมาย
ทําลาย” ๑๖ดังนัน้ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูด “เราจะยื่นมือของเราออกลงโทษ
ชาวฟี ลิ ส เตีย เราจะตัดชาวเคเรธีออก และ
ทําลายพวกที่ยังหลง เหลืออยูตามชายฝ่ัง
ทะเล ๑๗ เราจะทําการแก แคนอันยิ่ง ใหญตอ
พวก เขา และจะลงโทษพวก เขาดวยความ
เดือดดาลของเราและเมื่อเราแกแคนพวกเขา
พวกเขาจะไดรูวา เราคือยาหเวห”

เมืองไทระจะถูกลงโทษ

๒๖ ๑ ในปีที่สิบเอ็ด *วันที่หน่ึงของเดือน
คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง

ผมวา ๒ “เจาลูก มนุษย เมืองไทระไดรอง
ไชโยใสเมืองเยรูซาเล็ม และยังพูดอีกวา
‘เมืองที่เป็นประตูไปสูชนชาติตางๆไดถูก
ทําลายลง แลว และมันไดถูกมอบใหกับขา
แลว เน่ืองจากเมือง น้ีกลายเป็นซากปรักหัก
พัง ความอยากของขาก็ไดสมใจแลว’”

*๒๖:๑ ปีที่สิบเอ็ด นาจะตรงกับฤดูรอนของปี ๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด
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๓ดังนัน้ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด “เมืองไทระ เราคือศัตรูของเจา เราจะทํา
ใหชนชาติมากมายถาโถมใส เจา อยางทะเล
ทําใหคลื่นของมันถาโถมใสฝ่ัง

๔พวก เขาจะทําลายกําแพงเมืองไทระ
และจะพังพวกหอคอยในเมืองลง เราจะขูด
ทุก สิ่งทุก อยางในเมือง น้ีออกจนหมดเกลีย้ง
กลายเป็นหินโลงเตียน ๕ เมืองไทระจะกลาย
เป็นเกาะสําหรับตากอวน เราไดลัน่คํา พูดไป
แลว”
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “เมือง น้ี

จะกลายเป็นของที่ปลนมาสําหรับชาติตางๆ
๖และหมูบานทัง้ หลายที่ขึ้นกับมัน ที่ตัง้อยู
บนแผน ดินใหญ จะถูกทําลายลางดวยดาบ
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”
กษัตริยเนบูคัดเนสซารจะโจมตีไทระ
๗พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “เราจะ

ใหเนบูคัดเนสซารกษตัริยของเมืองบาบิโลน
ซึ่งเป็นกษตัริยเหนือกษตัริยทัง้ หลาย มา
โจมตีเมืองไทระจากทางทิศเหนือ เขาจะมา
พรอมกับมาและรถรบ ทหารมาและกองทัพ
อันยิ่งใหญเกรียงไกร ๘ เขาจะทําลายหมูบาน
ทัง้ หลายที่ขึ้นกับ มัน บนแผน ดินใหญดวย
ดาบ เขาจะตัง้ป อมตอสูกับเจา และสรางเนิน
ดินขึ้นถึงยอดกําแพงเจา และเขาจะยกพวก
โลขึ้นบังจากการตอบโตของ เจา ๙ เขาจะเอา
ทอน ซุงทะลวงกําแพงเมือง และเอาขวาน
ของ เขาฟันหอคอยตางๆของ เจาลง ๑๐มา
ของ เขามีมากเสีย จนฝ ุนฟ ุงตลบเจาไป หมด
กําแพงของ เจาจะสัน่สะเทือนไปดวยเสียง
ดังกึกกองของทหาร มา รถ ลาก และรถรบ
เมื่อเขาผานเขาไปตามประตูเมืองของ เจา
อยางกับคนที่เขาเมืองตอนที่กําแพงแตก
๑๑กีบ มาทัง้ หลายของ เขาจะเหยียบยํ่าถนน
ทุกสายของ เจา เขาจะฆาประชาชนของ เจา
ดวยดาบ และเสาหลักอันแข็งแกรงทัง้หลาย
ของ เจาจะลม ลงกับดิน ๑๒พวก เขาจะปลน
ทรัพยสมบัติของ เจาและแยง ชิงสินคาของ
เจา พวก เขาจะพังกําแพงของ เจาและทุบ
บานเรือนที่สวยงามทัง้หลายของเจาทิง้ และ
พวกเขาจะโยนกอนหิน ทอนไม และซากอิฐ
ลงทะเล ๑๓ เราจะทําใหเสียงเพลงของ เจาที่
ดังกึกกองอยู นัน้สิน้ สุดลง และจะไมมีใคร
ไดยินเสียงพิณของเจาอีกตอไป ๑๔ เราจะทํา

ใหเจาเป็นหินโลงเตียน กลายเป็นที่สําหรับ
ตากอวน เจาจะไมถูกสรางขึ้นมาใหมอีกแลว
เพราะเรา ยาหเวหไดลัน่คําพูดไวแลว” พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

ชนชาติอื่นๆจะรองไหใหกับเมืองไทระ
๑๕ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด

กับเมืองไทระ “แผน ดินตามชายฝ่ังทะเลจะ
ตองสัน่สะเทือนดวยเสียงลมสลายของ เจา
ตอนที่ผูบาด เจ็บรองครํ่าครวญ ตอนที่ผูคน
ถูกฆาฟันในเมืองของเจา ๑๖แลวเจาชายทัง้
หลายของเมืองตามชายฝ่ังทะเลนัน้ จะกาว
ลงจากบัลลังกของพวก เขา และถอดเสื้อ
คลุมยาวกับเสื้อผาที่เย็บ ปักถัก รอยอยาง
สวยงามออก พวกเขาจะเอาความกลัวมานุง
หมแทนและนัง่อยูบนพื้น ดิน เขาจะตัวสัน่
เทาตลอดเวลา เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจาน้ี
๑๗แลวพวก เขาจะรอง เพลงไวอาลัยที่เกี่ยว
กับเจาและพูดกับเจาวา
‘เมืองที่มีชื่อเสียงเลื่องลือเอย
เจาสูญหายไปแลว
เจาถูกกวาดไปจากทะเล
เจาเคยเป็นเมืองมหาอํานาจบนทองทะเล
เจากับพลเมืองของเจา
เคยทําใหทุก คนที่อาศัยอยูบนแผน ดิน ใหญ

นัน้หวาดกลัว
๑๘ เดี๋ยว น้ี แผน ดินตามชายฝ่ัง ทะเลตางสัน่

เทิม้ดวยความกลัวในวันที่เจาลมลง
หมู เกาะทัง้ หลายตางตกใจ กลัวกับการ ลม

สลายของเจา’”
๑๙ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด

“เมื่อเราทําใหเจากลายเป็นเมืองราง เหมือน
กับเมืองที่ไมมีผูคนอาศัยอยู เมื่อเรานําความ
ลึกของมหาสมุทรเขามาไวบนเจา และน้ํา
ของมันไดไหลทะลักเขาทวมเจาแลว ๒๐ เรา
จะกดเจาใหจมดิ่งลงไปอยูกับพวกที่อยูใน
หลุมลึก จะใหไปอยูกับพวกคนที่ตายไปนาน
แลว เราจะทําใหเจาอาศัยอยูในโลกเบื้องลาง
เหมือนซากปรักหัก พังของสมัยดึกดําบรรพ
พรอมกับพวกที่อยูในหลุมลึก จะไมมีใคร
อาศัยอยูในเจาอีก เจาจะไมมีศักดิศ์รีในแดน
ของคนเป็น ๒๑ เราจะนําเจาไปสูจุดจบที่นาสะ
พรึงกลัว และจะไมมีเจาอีกตอไป ถึงจะมีคน
หา ก็จะไมพบเจาอีกแลว” พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวาอยางนัน้
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เมืองไทระ ประตูสูทะเล

๒๗ ๑คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูกมนุษย ใหรองเพลง

ไวอาลัยสําหรับเมืองไทระ
๓ ใหพูดกับเมืองไทระที่ตัง้อยูที่ทางออกสู

ทะเลและเป็นเมืองคาขายของชนชาติตางๆ
ตามชายฝ่ังทะเลทัง้หลายวา
‘น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
ไทระเอย เจาพูดวา
“ฉันงามหมดจด”
๔พรมแดนของเจาอยูที่กลางทะเล
ชางกอสรางไดสรางเจาใหมีความ งาม

หมดจด
๕พวกเขาเอาไมสนที่มาจากเสนีร *
มาสรางเป็นแผนกระดานของเจา
พวกเขาเอาไมสนซีดารมาจากเลบานอน
มาสรางเสากระโดงเรือของเจา
๖พวกเขาเอาไมโอกมาจากบาชาน
มาสรางกรรเชียงของเจา
พวกเขาใชไมสนที่มาจากชายฝ่ังไซปรัส
มาสรางดาดฟ าเรือของเจาและฝังดวยงาชาง
๗พวกเขาเอาผาลินินที่เย็บอยางสวยงามจาก

ประเทศอียิปตมาทําใบเรือของเจา
และใบเรือนัน้ไดใชเป็นธงสําหรับเจา
กันสาดของ เจาที่มาจากชายฝ่ังเอ ลี ชาหเป็น

สีน้ําเงินและสีมวง
๘ผูคนจากไซดอนและอารวัดเป็นคนพายเรือ

ใหเจา
ไทระเอย ตนหนที่มีความ ชํานาญทัง้ หลาย

ตางอยูบนเรือของเจา
๙มีชาง ผูใหญที่ชํานาญ งานของเก บาล †อยู

บนเรือของเจา
พวกเขาคอยชันยาอุดรอยรัว่ของเรือ
เรือทุกลําในทะเลและกะลาสีเรือทุกคน
ตางมาที่น่ีเพื่อซื้อขายสินคากับเจา

๑๐ชาวเปอรเซีย ชาวลูดและชาวพูตก็เป็น
ทหารรับใชอยูในกองทัพของเจา
พวก เขาแขวนโลกับหมวกเหล็กเอา ไวบน

กําแพงของเจาทําใหเจาดูงดงาม
๑๑ชาวอารวัดและชาวเฮเลคเดินไปเดินมา

อยูบนกําแพงทุกดานของเจา
ชาวกามัดอยูตามหอคอยของเจา พวกเขา

แขวนโลไวรอบๆกําแพงของเจา
พวกเขาทําใหเจางามหมดจด
๑๒ทารชิช ไปมาคาขายกับเจา เพราะเจามี

ทรัพยสมบัติมากมายมหาศาล
พวก เขาเอาเงิน เหล็ก ดีบุกและตะกัว่มา

แลกเปลี่ยนกับสินคาของเจา ๑๓ประเทศกรีซ
ทูบัลและเมเชคไดมาคาขายกับเจา
พวกเขาเอาทาสและขาวของเครื่องใชที่ทํา

จากทองสัมฤทธิม์าแลก เปลี่ยนกับสินคาของ
เจา

๑๔ชาวเบธโทการมาห ‡เอามาใช งาน มา
ศึกและลอมาแลกเปลี่ยนกับสินคาของเจา

๑๕ชาวโรเดส ¶มาคาขายกับเจา และเมือง
ตามชายฝ่ังทะเลตางก็เป็นลูกคาของเจา
พวก เขาเอางาชางกับไมมะเกลือมาจาย

เป็นคาสินคาใหกับเจา
๑๖ชาว อา รัม §มาทําการ คากับ เจา เป็น

เพราะเจามีสินคามากมายมหาศาล
พวก เขาเอาพลอยสีน้ําเงินอม เขียว ผา สี

มวง ผาปักลาย ผาลินินอยางดี ปะการัง และ
ทับทิมมาแลกกับสินคาของเจา

๑๗ยูดาหกับอิสราเอลก็มาคาขายกับเจา
พวก เขาเอาขาว สาลีจากเมือ งมิน นิทและ

ขนม หวาน **น้ํา เชื่อมผล ไม น้ํามันและยา
สมุนไพร มาแลกกับสินคาของเจา

๑๘ชาวดามัสกัสมาคาขายกับ เจาดวย เขา
เอาเหลา องุนจากเมืองเฮลโบน และขนแกะ
จากเมืองซาฮาหมาแลกเปลี่ยนกับสินคาของ
เจา

*๒๗:๕ เสนีร คือ “ภูเขาเฮอรโมน”
†๒๗:๙ เกบาล หรืออีกชื่อหน่ึงวา “บีบลอส”
‡๒๗:๑๔ เบธโทการมาห ตัง้อยูทางตะวันออกของเอเชียน อย ปัจจุบันคือประเทศอารเมเนีย

¶๒๗:๑๕ โรเดส หรืออีกชื่อหน่ึงคือ “เดดาน” ดูขอ ๒๐
§๒๗:๑๖ ชาว อา รัม ในสําเนาตนฉบับภาษาฮีบรูและภาษาซีเรียบางฉบับเขียนวา “ชาวเอ
โดม”
**๒๗:๑๗ ขนมหวาน ความหมายของคําน้ีในภาษาฮีบรูยังไมชัดเจน
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เป็นเพราะเจามีสินคามากมายมหาศาล
๑๙ชาวดานและชาวกรีกจากเมืองอุซาลได

คาขายกับเจา พวกเขาเอาเหล็กหลอ เครื่อง
เทศ และออยมาแลกเปลี่ยนกับสินคาของเจา
๒๐ เมืองเดดานคาขายผารองอานกับเจา

๒๑ชาว อา ระ เบียและบรรดาเจา ชายทัง้
หลายแหงเมืองเคดารก็เป็นลูกคาของเจา
พวก เขาเอาลูกแกะ แกะตัวผูและแพะมา

แลกเปลี่ยนกับสินคาของเจา
๒๒พวก พอคาของเชบาและรา อา มาหก็

คาขายกับเจา
พวกเขาเอาเครื่องเทศชัน้เยี่ยมนานาชนิด

พลอยมี คาตางๆและทองคํา มาแลก เปลี่ยน
กับสินคาของ เจา ๒๓ เมือง ฮา ราน คาน เนห
และเอเดน รวมทัง้พอคาของเชบา และของ
เมืองอัสชูรและคิลมาด ก็คาขายกับเจา

๒๔ ในตลาดของเจา พวกเขาคาขายเครื่อง
นุงหมที่สวยงาม ผาสีน้ําเงิน งานเย็บปักและ
พรมหลายหลากสี ที่มีเชือกมัดขมวดเป็นปม
ไวอยางแนนหนา

๒๕กอง เรือของทาร ชิชทําหน าที่ขนสินคา
ใหกับเจา
ไทระเอย เจาเป็นเหมือนเรือ
ที่เต็มไป ดวยสินคาจนหนัก อึ้งอยูใจกลาง

ทะเล
๒๖ ฝีพายของเจาพาเจาออกไปในทะเลลึก
แตลมตะวัน ออกทําใหเจาอับปางที่ใจกลาง

ทะเลนัน้
๒๗ความรํ่ารวยของเจา สินคา และของนําเขา

ของเจา
พวกลูกเรือ ตนหน และชางตอเรือของเจา
พอคาของ เจากับทหารทัง้หมดและคน อื่นๆ

ทุกคนบนเรือ
จะจม ดิ่งลงใจกลางทะเลในวัน ที่เจาถูก

ทําลายนัน้
๒๘ เมืองตามชายฝ่ังจะสัน่ไหว
เมื่อตนหนของเจารองตะโกนออกมา
๒๙ ฝีพายที่พายเรือลําอื่นๆอยูจะสละเรือ
ทัง้ลูกเรือและตนหนจะไปยืนอยูบนชายฝ่ัง
๓๐พวกเขาจะตะโกนออกมาและรองไหอยาง

ขมขื่นสําหรับเจา
พวกเขาจะโปรยดินลงบนหัวและเกลือกกลิง้

ในกองขีเ้ถา
๓๑พวกเขาจะโกนผมออกใหกับเจา
และจะสวมเสื้อผากระสอบ

พวก เขาจะรองไหใหกับ เจาดวยวิญญาณที่
เจ็บปวดรวดราว

และดวยความเศราอันขมขื่น
๓๒ ในขณะ ที่พวก เขารองครํ่าครวญใหกับ

เจา พวก เขาจะรอง เพลงไวอาลัยสําหรับตัว
เจาวา
เคยมีใครเป็นเหมือนเมืองไทระบาง
ตอนที่เธอเงียบจมหายไปในทะเล
๓๓ เจาเคยทําใหชนชาติตางๆพึง พอใจเมื่อ

สินคาของเจาออกสูทะเล
เจาเคยทําใหกษตัริยทัง้ หลายใน โลกรํ่ารวย

ดวยทรัพยสินอันมหาศาลและสินคา
มากมายของเจา

๓๔แตตอนน้ี ทะเลไดทําใหเจาแตกอับปางใน
ทะเลลึก

ทัง้สินคาและลูก เรือทัง้หมดของ เจาตางจม
ลงไปกับเจาดวย

๓๕ทุก คนที่อาศัยอยูในเมืองตามชายฝ่ังตาง
รูสึกหวาดกลัวเพราะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
เจา

กษตัริยทัง้ หลายในเมืองเหลา น้ีตางก็สะดุง
ตกใจ

และใบหน าของพวกเขาก็บิดเบีย้วดวยความ
กลัว

๓๖พวกพอคาที่อยูทามกลางชนชาติทัง้หลาย
ผิวปากดวยความตะลึงงัน

เจาไดมาถึงจุดจบอันนา สะ พรึง กลัวและจะ
ไมมีเจาอีกตอไป’”
ผูครอบครองเมืองไทระคิด

วาตัวเองเป็นพระเจา

๒๘ ๑คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูก มนุษย ใหพูดกับ

ผูครอบครองเมืองไทระวา ‘น่ีคือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
เจาพูดดวยความหยิ่งผยองวา
“ขาเป็นพระเจา
ขานัง่อยูบนบัลลังกของพระเจา
ที่ใจกลางของทะเล”
แตเจาเป็นแคมนุษยไมใชพระเจา
ถึงแมเจาจะคิดวาเจาฉลาดเทาพระเจาก็ตาม
๓ เจาฉลาดกวาดาเนียลหรือ
ไมมีความ ลับอะไรที่ซอนไปจากเจาได เลย

หรือ
๔สติ ปัญญาและความเขาใจของเจาทําใหเจา

ไดความรํ่ารวยมา
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และทําใหเจารวบรวมทองคําและเงินไวใน
คลังของเจาได

๕ความ ชํานาญอยางยิ่งยวดในดานการ คา
ของ เจาไดเพิ่มพูนทรัพยสมบัติใหกับ
เจา

และทรัพยสมบัติของ เจานัน่เองทําใหจิตใจ
ของเจาลําพอง

๖ดัง นัน้ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด

“เจาคิดวาตัวเองฉลาดเทาพระเจา”
๗ดัง นัน้ เรากําลังจะนําชาว ตาง ชาติมาตอ

ตานเจา
เป็นชนชาติที่โหดรายที่สุด
พวก เขาจะชักดาบของพวก เขาเพื่อทําลาย

ของสวยงามทัง้หลายที่เจาไดมาดวยสติ
ปัญญาของเจา

และทําใหสงาราศีอันรุงโรจนของเจาเสื่อมไป
๘พวกเขาจะนําเจาใหลงไปอยูในหลุม
และเจาจะตายอยางโหดเหีย้มกลางทะเล
๙ตอนที่เจาอยูตอหน าพวกที่จะฆาฟันเจา
เจายังจะพูดวา “ขาเป็นพระเจา” หรือ
เมื่อเจาตกอยูในกํามือของคนที่จะแทงเจา
เจาจะเป็นแคมนุษยคนหน่ึง ไมใชพระเจา
๑๐ เจาจะตายอยางคนที่ยังไม ไดขลิบดวย

น้ํามือของคนตางชาติ
เราไดลัน่คําพูดออกไปแลว’”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

บทเพลงไวอาลัยใหกับกษัตริยไทระ
๑๑คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา

๑๒ “เจาลูกมนุษย ใหรอง เพลงไวอาลัยใหกับ
กษตัริยเมืองไทระและพูดกับเขาวา ‘น่ีคือสิ่ง
ที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
เจาเป็นตัวอยางของความสมบูรณแบบ
ทัง้เต็มไปดวยสติปัญญาและงามหมดจด
๑๓ เจาเคยอยูในเอเดนซึ่งเป็นสวนของ

พระเจา *
พลอยที่มี คาทุก เม็ดเป็นเครื่อง ตกแตงของ

เจา
ทัง้ทับทิม บุษราคัม มรกต

พลอยสีเขียวมะกอก หินควอทซ และนิล
ไพลิน พลอยสีน้ําเงินอม เขียว และพลอยสี

เขียว †
พลอยเหลา น้ีตัง้และฝังอยูในตัว เรือนที่เป็น

ทองคํา ‡
ของเหลาน้ีเตรียมไวพรอมแลวในวันที่เจาได

รับการสรางขึ้นมา
๑๔ เจาไดรับการเจิมใหเป็นเหมือนเครูบ ผูคุม

กัน
เพราะเราไดมอบหมายใหเจาเป็นอยางนัน้
เจาอยูบนภูเขาศักดิส์ิทธิข์องพระเจา
เจาเดินอยูทามกลางเพชรพลอยที่สอง

ประกายเหมือนไฟ
๑๕การประพฤติทัง้หลายของเจาไมมีที่ติเลย

ตัง้แตวันที่เจาไดรับการสรางขึ้นมา
จนถึงเวลาที่ความชัว่ถูกพบในตัวเจา
๑๖ เจาเต็มไปดวยความรุนแรงถึงแกน
และไดทําบาปลงไปผานทางการ คาขายของ

เจาที่แผกระจายออกไป
ดัง นัน้เราไดไลเจาออก ไป อยางนา อับอาย

ใหพนจากภูเขาของพระเจา เราไดขับไล
เจาไป

เค รูบผู คุม กันก็ไดขับเจาออก ไปจาก
ทามกลางเพชรพลอยที่สอง ประกาย
เหมือนไฟ

๑๗ จิตใจของ เจานัน้หยิ่ง ผยองในความ งาม
ของเจา

และความ รุงโรจนของ เจาทําใหสติ ปัญญา
ของเจาเสื่อมทรามลง

ดังนัน้เราจึงโยนเจาลงสูพื้นดิน
เราไดทําใหกษตัริยทัง้หลายจองมองเจา
๑๘ เจาทําใหสถาน ที่ศักดิส์ิทธิท์ัง้ หลายของ

เจาตองเสื่อมไป
ดวยความ บาปมากมายและการ คาที่ไม

ซื่อสัตยของเจา
ดัง นัน้เราจึงทําใหไฟพุงออก มาจากตัว เจา

และเผาผลาญเจา
เราทําใหเจากลายเป็นขี้เถาบนพื้นดินตอหน า

ตอตาของผูที่กําลังดูเจาอยู

*๒๘:๑๓ เอเดนซึ่งเป็นสวนของพระเจา เป็นที่เจริญรุงเรืองและอุดมสมบูรณ บางครัง้จะ
เอามาเปรียบเทียบกับสวนเอเดน ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือปฐมกาล ๑๓:๑๐
†๒๘:๑๓ ทัง้ทับทิม … และพลอยสีเขียว พลอยมีคาเหลา น้ีบางชนิดยังไมสามารถชี้ชัดลง
ไปได
‡๒๘:๑๓ พลอยเหลานี้ … ทองคํา ความหมายของขอความน้ีในภาษาฮีบรูยังไมชัดเจน
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๑๙ชนชาติทัง้หลายที่รูจักเจาตางก็ตกใจกลัว
กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจา

เจาไดมาถึงจุดจบอันนาสะพรึงกลัวแลว และ
จะไมมีเจาอีกตอไป’”

การลงโทษเมืองไซดอน
๒๐คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา

๒๑ “เจาลูก มนุษย ใหหันหน าของ เจาไปทาง
เมืองไซ ดอน และพูดแทนเราตอ ตานเมือง
นัน้ ๒๒ วา ‘น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด
เมืองไซดอน เราตอตานเจา
เราจะไดรับเกียรติ เมื่อเราจัดการกับเจา
พวกเขาจะรูวาเราคือยาหเวห
เมื่อเราลงโทษเจาและแสดงความศักดิส์ิทธิ ์

ของเราในเจา
๒๓ เราจะสงโรคระบาดมาใหเจา
และทําใหเลือดไหล นองบนถนนทัง้ หลาย

ของเจา
คนจะโดนฆาฟันลมลงภายในเมืองเจา
เมื่อดาบรุมเราเขามาตอตานเจาจากทุกดาน
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห’

๒๔ชาวอิสราเอลจะ ไดไมมีเพื่อนบานที่
ใจรายที่คอยทิ่มเหมือนพง หนามและแทง
เหมือนหนามอีกตอไป
แลวพวก เขาจะ ไดรูวาเราคือยาหเวหองค

เจาชีวิต”

เชลยจะไดกลับบาน
๒๕ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด

“เมื่อเรารวบรวมชาวอิสราเอลมาจากชนชาติ
ตางๆที่พวก เขาไดกระจัดกระจายไปอยูนัน้
เราจะแสดงความศักดิส์ิทธิข์อง เราทามกลาง
ชาวอิสราเอลตอ หน าตอตาชนชาติทัง้ หลาย
แลวชาวอิสราเอลจะไดอาศัยอยูบนแผน
ดินของตัว เอง ซึ่งเราไดมอบใหกับยา โคบ
ผูรับ ใชของ เรา ๒๖พวกเขาจะอาศัยอยูอยาง
ปลอดภัยที่ นัน่ พวก เขาจะสรางบานเรือน

และปลูกสวนองุน พวกเขาจะอาศัยอยูอยาง
ปลอดภัย เมื่อเราลงโทษเพื่อนบานทัง้ หลาย
ของเขาที่เกลียดชังพวกเขา แลวพวกเขาจะ
ไดรูวาเราคือยาหเวหพระเจาของเขา”

พระยาหเวหตอตานประเทศอียิปต

๒๙ ๑ วันที่สิบสอง เดือนสิบ ปีที่สิบ *
คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมา

ถึงผมวา ๒ “เจาลูกมนุษย หัน หน าไปทาง
กษตัริยฟาโรหแหงประเทศอียิปตและให
พูดแทนเราตอ ตานเขากับประเทศอียิปต
ทัง้หมด

๓ ใหบอกเขาวา ‘น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูด
เจากษตัริยฟาโรหแหงอียิปต เราตอตานเจา
เจาจระเขยักษ †เจานอนหมอบอยูในลําธาร

ทัง้หลายของแมน้ําไนล
เจาพูดวา “แมน้ําไนลเป็นของขา
ขาสรางมันขึ้นมาเพื่อตัวขาเอง”
๔แตเราจะเอาพวกตะขอเกี่ยวขากรรไกรเจา

ไว
และทําใหปลาในธารของ เจาติดอยูกับเกล็ด

ของเจา
เราจะดึงเจาขึ้น มาจากลําธารทัง้ หลายของ

เจา
พรอมกับปลาทัง้ หลายที่ติดอยูที่เกล็ดของ

เจา
๕ เราจะโยนเจาออกไปในทะเลทราย
พรอม กับปลาทัง้ หลายที่มาจากลําธารของ

เจา
เจาจะถูกทิง้ไวที่กลางแจงนัน้
และจะไมถูกรวบรวมหรือเก็บขึ้นมา
เราจะใหเจาเป็นอาหารของพวก สัตวบนดิน

และนกในอากาศ
๖แลวคนทัง้หมดที่อาศัยอยูในอียิปตจะ ไดรู

วาเราคือยาหเวห
เจาไดเป็นไม เทาตน กก ‡ใหกับครอบครัว

อิสราเอล

*๒๙:๑ วันที่สิบสอง เดือนสิบ ปีที่สิบ คือ วันที่ เจ็ด เดือนมกราคม ตรงกับชวงฤดูหนาว
ของปีที่ ๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด
†๒๙:๓ จระเขยักษ ในที่น้ีเป็นสัญลักษณของประเทศอียิปต ซึ่งพระเจาเคยเอาชนะพวกเขา
ตอนที่พระองคนําอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต จระเขยักษ หรือสัตวประหลาดตัวน้ี มีชื่อ
วา “ราหับ” ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือสดุดี ๗๔:๑๓; อิสยาห ๕๑:๙-๑๐
‡๒๙:๖ ไม เทาตน กก ตน กกสามารถใชเป็นไม เทาได แตถาไปคํ้ามัน มันก็แตกหักเป็น
อันตรายกับคนถือได
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๗ เมื่อพวกอิสราเอลเอามือฉวยเจา เจาก็
แตกหัก

และไปบาดถูกหัวไหลของพวกเขา
เมื่อพวกเขาพิงเจา เจาก็แตกออก
และทําใหหลังของพวกเขาเคล็ด’”
๘ดัง นัน้ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต

พูด
“เราจะนําดาบมาตอตานเจา
และฆาคนรวมทัง้สัตวทัง้หลายของเจา
๙ประเทศอียิปตจะกลาย เป็นซากปรักหัก พัง

ที่ถูกทิง้ราง
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห
เจาไดพูดวา ‘แมน้ํา ไนลเป็นของ ขา ขา

สรางมันขึ้น มา’ ๑๐ดัง นัน้เราจะตอ ตานเจา
และตอ ตานลําธารทัง้ หลายของ เจา และ
เราจะทําใหแผน ดินอียิปตกลาย เป็นซาก
ปรักหักพัง และเป็นที่รกรางตัง้แตมิ กดลไป
จนถึงอัส วันและเลยไปถึงเขตแดนของคูช
๑๑ จะไมมีรอย เทาของคนหรือสัตวเดินผาน
ไป จะไมมีใครอาศัยอยูที่ นัน่เป็นเวลาสี่ สิบ
ปี ๑๒ เราจะทําใหแผน ดินอียิปตรกรางอยู
ทามกลางดิน แดนทัง้ หลายที่ถูกทําใหรกราง
และเมืองตางๆของอียิปตจะรกรางถึงสี่ สิบปี
ทามกลางเมืองปรักหัก พังทัง้ หลาย เราจะ
ทําใหชาวอียิปตแตก ซานไปอยูตามชนชาติ
ตางๆและทําใหพวกเขากระจัดกระจายไปอยู
ตามประเทศอื่นๆ”

๑๓แตน่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด
“เมื่อครบสี่ สิบปีแลว เราจะรวบรวมชาว

อียิปตมาจากชนชาติตางๆที่พวก เขากระจัด
กระจายไปอยูนัน้

๑๔ เราจะทําใหพวก เขากลับมาสูสภาพเดิม
และมอบดิน แดนอียิปตบน *ซึ่งเป็นแผน ดิน
ของบรรพบุรุษของพวก เขา คืนใหกับพวก
เขาที่นัน่ พวกเขาจะเป็นอาณาจักรที่ตํ่าตอย

๑๕มันจะเป็นอาณาจักรที่ตํ่าตอยที่สุด และ
จะไมมี วันไดยกตัว เองขึ้นเหนือชนชาติอื่นๆ
เราจะทําใหมันออนแอเสียจน กระทัง่ไม
สามารถปกครองชนชาติอื่นไดอีก

๑๖ประเทศอียิปตจะไมมี วันไดเป็นที่ พึ่ง
ของชาวอิสราเอลอีกตอไป แตจะเป็นสิ่งที่ยํ้า
เตือนถึงบาปของพวกเขาเอง ที่เคยหันไปขอ
ความชวย เหลือจากอียิปต แลวพวก เขาจะ
ไดรูวาเราคือยาหเวหองคเจาชีวิต”

บาบิโลนจะบุกอียิปต
๑๗ ในวันที่หน่ึงของเดือนที่หน่ึง ปีที่ยี่สิบ

เจ็ด †
คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา

๑๘ “เจาลูกมนุษย กษตัริยเนบู คัด เนส ซาร
แหงบา บิ โลน ทําใหกองทัพของ เขาตอง
ทํางานอยางหนัก ในการตอสูกับเมืองไทระ
ทหารทุก คนตองแบกหินและดิน ‡บนหัวจน
ผมหลุดรวงหมด และตองแบกหินและดิน
บนบาจนถลอกไปหมด แตกษตัริยบาบิ โลน
กับกองทัพของ เขาก็ไมได รับคา จางจากงาน
หนักทัง้หมดในการตอสูกับไทระ”

๑๙ดัง นัน้ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด
“เราจะมอบแผน ดินอียิปตใหกับกษตัริย

เนบู คัด เนสซารแหงบาบิ โลน เขาจะขนเอา
ทรัพยสมบัติของ มันไป เขาจะเอาขาว ของ
ที่ยึดมาไดน้ีแจก จายใหกับกองทัพของ เขา
¶นัน่แหละจะเป็นคาจางของพวกเขา

๒๐ เราไดมอบแผน ดินอียิปตใหกับกษตัริย
ของบา บิ โลน เป็นคาตอบแทนสําหรับงาน
ของเขา เพราะเขากับกองทัพไดทําสิ่ง น้ีเพื่อ
เรา”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้
๒๑ “ในวัน นัน้ เราจะทําใหเขาสัตวงอกขึ้น

§เพื่อครอบครัวชาวอิสราเอล ดังนัน้ เอเสเคี

*๒๙:๑๔ อียิปตบน หรือ “ปัทโรส”
†๒๙:๑๗ ในวันที่หน่ึง … ยี่สิบเจ็ด ตรงกับวันที่ ยี่สิบหก เดือนเมษายน ตรงกับฤดูใบไมผลิ
ของปีที่ ๕๗๑ กอนพระเยซูมาเกิด
‡๒๙:๑๘ หินและดิน ทหารตองแบกหินและดิน เพื่อเอาไปสรางป อมกําบังและสรางเนินดิน
ไวบุกขึ้นกําแพง
¶๒๙:๑๙ บาบิโลนไดบุกอียิปตในปี ๕๖๘ กอนพระเยซูมาเกิด
§๒๙:๒๑ เขาสัตวงอกขึน้ เป็นสัญลักษณของพละกําลัง หรือความแข็งแกรง อิสราเอลจะ
ฮึกเหิมขึ้นเมื่อรูวาพระเจาลงโทษอียิปต
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ยล เราจะเปิดปากของเจาทามกลางพวกเขา
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”

๓๐ ๑คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูกมนุษย ใหพูดแทน

เราวา ‘น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
ใหรองครํ่าครวญและพูดวา
“ซวยแนๆวันนัน้”
๓ วันนัน้ใกลเขามาแลว
วันของพระยาหเวหใกลมาถึงแลว
จะเป็นวันที่เมฆมืดครึ้มไปหมด
จะเป็นเวลาแหงการตัดสินชนชาติทัง้หลาย
๔ดาบจะมาตอสูกับอียิปต
ความปวดราวใจจะมาอยูที่คูช
เมื่อเกิดการฆาฟันขึ้นในอียิปต
เมื่อทรัพยสมบัติของเมืองอียิปตถูกขนไป
เมื่อรากฐานของตึกทัง้ หลายในเมืองอียิปต

แตกสลาย
๕คูช พูต ลูดและอาระเบียทัง้หมด
ลิเบีย *กับประชาชนของแผนดินที่เขาเป็น

พันธมิตรกับอียิปต †จะลมลงดวยดาบพรอม
กับอียิปตดวย
๖ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหพูด
“พวกที่อยูฝ ายเดียวกับประเทศ อียิปตจะลม

ลง
ความแข็งแกรงที่พวก เขาลําพองจะลมครืน

ลง
ตัง้แตมิกดลไปจนถึงอัสวัน พวกเขาจะลมลง

ดวยดาบในแผนดินอียิปต”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้
๗พวก เขาจะถูกทิง้ใหรกรางทามกลาง

ประเทศตางๆที่รกราง
เมืองทัง้ หลายของพวก เขาจะอยูทามกลาง

ซากปรักหักพังของเมืองอื่นๆ
๘ เราจะจุดไฟเผาแผนดินอียิปต
และพวกคนที่มาชวยเมืองน้ีจะถูกบดขยี้
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห

๙ ในวัน นัน้เราจะสงพวกผู สง ขาวออกไป
ทางเรือ เพื่อทําใหพวก คูชที่ตอน น้ีคิดวา
ปลอดภัย ตื่นตระหนก ความปวดราวใจจะ
มาอยูกับพวก เขา ในวันที่อียิปตถูกลงโทษ
เพราะเหตุการณน้ีกําลังจะเกิดขึ้นแลว’”
๑๐ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เราจะทําใหกองทัพอียิปตสิน้สุดลง
ดวยน้ํามือของกษตัริยเนบู คัด เนส ซารแหง

บาบิโลน
๑๑ เขากับกองทัพของ เขาเป็นชนชาติที่

เหีย้มโหดที่สุด
เราจะนําพวก เขาเขา มาเพื่อทําลายแผน ดิน

อียิปต
พวกเขาจะชักดาบตอสูอียิปต
และทําใหแผนดินเต็มไปดวยซากศพ
๑๒ เราจะทําใหน้ําในแมน้ําไนลแหงไป
เราจะขายแผนดินอียิปตใหกับคนชัว่
เราจะใหคนตางชาติมาทําใหแผน ดินอียิปต

และทุก สิ่งทุก อยางในมันรกรางวาง
เปลา

เรา ยาหเวห ไดลัน่คําพูดออกไปแลว”
๑๓ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เราจะทําลายพวกรูปเคารพ
และกําจัดพวกรูป ป้ันพระในเมือง เมมฟิสให

หมดไป
จะไมมีผูนําในอียิปตอีก
เราจะแผกระจายความกลัวไปทัว่แผนดิน
๑๔ เราจะทิง้อียิปตตอนบน ‡ใหราง
เราจะจุดไฟเผาเมืองโศอัน
และลงโทษเมืองเธเบส ¶
๑๕ เราจะเทความเดือดดาลของ เราลงบน

เมือง เปลู เซี ยม §ซึ่งเป็นป อมปราการ
ของอียิปต

และเราจะตัดชาวเมืองเธเบสออกไป
๑๖ เราจะจุดไฟเผาอียิปต

*๓๐:๕ ลิเบีย ในภาษาฮีบรู คือ “คูบ”
†๓๐:๕ ประชาชน … อียิปต หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ชาวอิสราเอล ประชาชนที่ไดทํา
ขอตกลงกับพระเจา” ซึ่งชาวอิสราเอลบางคนที่ไมไดถูกตอนไปบาบิโลนไดหนีไปพึ่งอียิปต ดู
เพิ่มเติมไดจาก ๒ พงศกษตัริย ๒๕:๒๓-๒๖
‡๓๐:๑๔ อียิปตตอนบน หรือ “ปัทโรส”
¶๓๐:๑๔ เมืองเธเบส เป็นเมืองสําคัญของอียิปต ถูกอัสซีเรียทําลาย ๖๖๓ ปีกอนพระเยซูมา
เกิด
§๓๐:๑๕ เปลูเซียม ในภาษาฮีบรูเรียกวา “ศีน” เป็นป อมแหงหน่ึงที่อยูทางตะวันออกของ
สามเหลี่ยมแมน้ําไนล
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เมืองเปลู เซี ยมจะดิน้ พราดดวยความ เจ็บ
ปวด

เมืองเธเบสจะถูกบุกทะลวงเขาไป
สวนเมืองเมมฟิสจะตองเผชิญ หน ากับศัตรู

ตลอดเวลา
๑๗คนหนุมของเมืองเฮลิโอโพลิสและเมืองบู

บัสติส *จะลมลงดวยดาบ
และคนในเมืองตางๆจะถูกกวาดตอนไปเป็น

เชลย
๑๘ความ มืดจะปกคลุมเมืองทา ปาน เหสใน

กลางวัน
เมื่อเราทําลายอํานาจการ ควบคุมของอียิปต

†
ความแข็งแกรงที่เมือง นัน้ลําพองนักหนาจะ

สิน้สุดลงที่นัน่
มันจะถูกปกคลุมดวยเมฆและคนตาม

หมูบานตางๆก็จะถูกจับไปเป็นเชลย
๑๙ เราจะลงโทษอียิปตอยางน้ีแหละ
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”

อียิปตจะออนแอตลอดไป
๒๐ ในวันที่เจ็ดเดือนหน่ึง ปีที่สิบ เอ็ด ‡คํา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา ๒๑ “เจา
ลูกมนุษย เราไดหัก แขนของกษตัริยฟาโรห
แหงอียิปต มันยังไม ไดตอกลับ คืนหรือเขา
เฝือก เพื่อใหแข็งแรงพอที่จะถือดาบได”

๒๒ดัง นัน้ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด
“เราตอ ตานกษตัริยฟาโรหแหงอียิปต เรา

จะหักแขนทัง้สองขางของเขา
ทัง้แขนขางที่ ดีและขางที่หักอยู แลว และ

ทําใหดาบหลุดจากมือของเขา
๒๓ เราจะทําใหชาวอียิปตแตกกระจายไป

อยูตามชนชาติตางๆและทําใหพวก เขากระ
เจิดกระเจิงไปอยูตามประเทศอื่นๆ

๒๔ เราจะทําใหแขนของกษตัริยบา บิ โลน
แข็งแกรงและวางดาบของ เราไวในมือของ
เขา
แตเราจะหักแขนของกษตัริยฟาโรห

เขาจะรองครวญครางตอ หน ากษตัริยบา บิ
โลนเหมือนกับคนบาดเจ็บสาหัส

๒๕ เราจะทําใหมือของกษตัริยบา บิ โลน
แข็งแกรง แตมือของกษตัริยฟาโรหจะตกลง
อยางออนปวกเปียก
เมื่อเราวางดาบของ เราไวในมือของ

กษตัริยบา บิ โลน เขาก็จะยื่นมันออกสูกับ
อียิปต แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห

๒๖ เราจะทําใหชาวอียิปตแตกกระจายไป
อยูตามชนชาติตางๆและทําใหพวก เขากระ
เจิดกระเจิงไปอยูตามประเทศอื่นๆ แลวพวก
เขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”

อัสซีเรียเป็นเหมือนกับตนสนซีดาร

๓๑ ๑ ในวันที่หน่ึงเดือนสาม ปีที่สิบ เอ็ด
¶

คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
๒ “เจาลูกมนุษย ใหพูดกับกษตัริยฟาโรหแหง
อียิปตและประชาชนของเขาวา
‘เราจะเปรียบ เทียบความยิ่ง ใหญของ เจากับ

ใครดี
๓ลองนึกถึงอัส ซีเรียสิ แต กอนเคยเป็น

ตนสนซี ดารในเลบานอนที่มีกิ่ง กาน
สาขาสวยงาม

มีรมเงาปกคลุมปา
มีลําตนที่สูงมาก
ยอดของมันอยูทามกลางเมฆ
๔ น้ําไดหลอเลีย้งมัน
มหาสมุทรใตดินไดทําใหมันเติบโตสูงขึ้น
ลําธารที่ไหลออกจากมหาสมุทรใตดินนัน้ตาง

ไหลไปรอบๆที่ที่ตนนัน้ปลูกอยู
และมหาสมุทรใตดินไดสงธาร น้ําของ มัน

ออกไปหลอ เลีย้งตนไมทัง้ หลายของ
ทองทุง

๕ตน นัน้จึงเติบโตสูง ขึ้น สูง กวาตน ใดๆใน
ทองทุง

กิ่งของมันแตกออกมามากมาย
และกานก็ยาวออกไป
มันแผขยายเพราะมีน้ํามาก

*๓๐:๑๗ เมืองเฮลิโอโพลิสและเมืองบูบัสติส ในภาษาฮีบรูคือเมืองโอน เมืองพีเบเสท ตัง้
อยูในประเทศอียิปต
†๓๐:๑๘ อํานาจการควบคุมของอียิปต หรือแปลตรงๆไดวา “แอกของอียิปต”
‡๓๐:๒๐ ปีที่สิบเอ็ด ตรงกับวันที่ยี่สิบเกาเดือนเมษายน ปีที่ ๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด
¶๓๑:๑ ปีที่สิบเอ็ด ตรงกับวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายน ของปีที่ ๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด
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๖นกบนทองฟ าทัง้หมดไดมาทํา รังอยูบนกิ่ง
ของมัน

สัตว ปาตางๆในทอง ทุงไดออกลูกอยูใตกิ่ง
กานสาขาของมัน

ชนชาติที่ยิ่งใหญทัง้หลายไดอาศัยอยูภายใต
รมเงาของมัน

๗มันงดงามดวยความยิ่งใหญของมัน
และดวยกิ่งกานที่แผกระจายออก
เพราะรากของ มันไดหยัง่ลงไปถึงน้ํา

มากมาย
๘ตนสนซีดารทัง้หลายในสวนของพระเจายัง

ไมอาจแขงกับมันได
ทัง้เหลาตนสนก็ไม อาจเทียบกับกิ่งของ มัน

ได
ตนเปลนก็เปรียบไมไดกับกิ่งกานของมัน
ไมมีตนไมไหน เลยในสวนของพระเจาที่จะ

สวยสูมันได
๙ เราไดสรางมันใหสวยงามดวยกิ่ง กาน

มากมาย
ตนไมทัง้หมดในสวน เอเดน ที่เป็นสวนของ

พระเจา ก็ยังอิจฉามันเลย’”
๑๐ดัง นัน้ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา

ชีวิตพูด
“เพราะวามันสูงลิบ ลิ่วจนยอดของ มันอยู

ทามกลางเมฆ
และมันลําพองในความสูงของมัน
๑๑ เราจึงไดมอบมันใหกับผูครอบครอง

ของชนชาติทัง้ หลาย และคน นัน้ไดลงโทษ
มันใหสาสมกับความชัว่ รายของ มัน เราได
โยนมันทิง้ ไป ๑๒ชนตาง ชาติที่เหีย้มโหด
ที่สุดไดโคนมันลงและทิง้มันไว กิ่งทัง้หลาย
ของ มันไดตกลงตามเทือก เขาและตาม
หุบเขา กานที่แตกหักของ มันไดตกอยูตาม
หุบเขาลึกทัง้หมดในแผนดิน ชนชาติทัง้หมด
บนโลกไดออกมาจากภาย ใตรม เงาของ มัน
และทิง้มันไว

๑๓นกทัง้ หลายบนทองฟ าไดมาอยูตาม
ลําตนที่ลม ลงของ มัน สัตว ปาทัง้หมดแหง
ทองทุงไดมาอาศัยอยูตามกิ่งกานของมัน

๑๔ เรื่อง น้ีเกิดขึ้นเพื่อ จะ ไดไมมีตนไมอื่น
ที่ขึ้นอยูขางแมน้ํา ที่จะเติบโตสูง ใหญดวย
ความหยิ่ง ผยอง และมียอดอยูทามกลาง
เมฆอยางนัน้อีก จะไมมีตนไมใดที่จะมีน้ํา
หลอเลีย้งใหมีลําตนสูงขนาดนัน้อีก
เพราะพวก มันทัง้หมดถูกกําหนดใหตาย

ไปอยูยังโลกเบื้องลางทามกลางคนตาย และ
ใหไปอยูกับพวกที่ลงไปอยูในหลุมลึกนัน้”

๑๕ น้ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ในวันที่มันลงไปอยูในแดนคนตาย
เราไดทําใหมีการ ไว ทุกขเพื่อมัน เรากลบ

มันดวยมหาสมุทรใตดิน เราไดทําเขื่อนกัน้
แมน้ําทัง้ หลายของ มัน เราทําใหเลบานอน
ไว ทุกขใหกับ มัน และตนไมทัง้หมดในทอง
ทุงไดเหี่ยวแหงไปเพราะมัน ๑๖ เราไดทําให
ชนชาติตางๆสัน่สะทานดวยเสียงลม ลงของ
มัน เมื่อเราไดนํามันลงสูแดนคนตาย ไปอยู
รวมกันกับพวกที่ลงไปในหลุมลึกนัน้ ตนไม
ในสวนเอเดนทัง้หมด และตนไมที่ได รับ
เลือกมาและดี ที่สุดของเลบานอน คือตนไม
ทัง้หมดที่ไดรับน้ําอยางอุดม ไดรับการปลอบ
ใจในโลกเบื้องลาง *

๑๗พวกที่อาศัยอยูภายใตรมเงาของมัน คือ
ชนชาติที่อยูฝ ายเดียวกับมัน ไดลงไปในแดน
ผตูายกับมันดวย และไปอยูรวมกับพวกที่ถูก
ฆาดวยดาบ

๑๘กษตัริยฟาโรห เคยมีตนไมตน ไหนใน
สวนเอเดน ที่ยิ่ง ใหญและมีบารมีเหมือนกับ
เจาไหม
ตอน น้ี เจาจะ ตองลงไปอยูกับตนไมของ

สวนเอเดนเหลา นัน้ในโลกเบื้องลาง และเจา
จะตองนอนอยูทามกลางพวกที่ไม ไดทําพิธี
ขลิบ †และอยูทามกลางคนเหลา นัน้ที่ถูกฆา
ดวยดาบ
ฟาโรหและประชาชนทัง้หมดของ เขาก็จะ

เป็นอยางนัน้แหละ”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

*๓๑:๑๖ ไดรับการปลอบใจในโลกเบือ้งลาง เมื่อชนชาติเหลาน้ี (ตนไมเหลาน้ี) เห็นศัตรู
ของพวกเขาตองลงมาในแดนคนตายเหมือนกับพวกเขา ก็รูสึกสะใจ
†๓๑:๑๘ พวกที่ไม ไดทําพิธี ขลิบ ความ จริงแลว ชาวอียิปตทําพิธี ขลิบเหมือนกับชาว
อิสราเอล และพวกเขาจะไมยอมคบกับคนที่ยังไมไดทําพิธีขลิบ
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บทเพลงไวอาลัยใหกับฟาโรห

๓๒ ๑ ในวัน ที่หน่ึง เดือนที่สิบ สอง ปีที่
สิบสอง *

คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
๒ “เจาลูกมนุษย ใหรองเพลงไวอาลัยบทหน่ึง
ใหกับกษตัริยฟาโรหแหงอียิปต และพูดกับ
เขาวา
‘เจาถือวาตัว เองเป็นสิงโตในหมูชนชาติทัง้

หลาย
แตอัน ที่ จริง เจาเป็นจระเขยักษ †ในทอง

ทะเล
ที่ฟาดตัวไปมาตามลําธารของเจา
กวนน้ําไปมาดวยเทาของเจา
ทําใหน้ําขุนคลัก’”

๓ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ตอหน าชนชาติมากมายเราจะเหวี่ยงตาขาย

ของเราเหนือเจา
และพวก เขาจะดึงเจาขึ้น มาจากน้ําดวย

ตาขายของเรา
๔ เราจะขวางเจาลงบนพื้นดิน
จะโยนเจาลงในทองทุงกลางแจง
เราจะปลอยใหนกในทองฟ ามาทํา รังบนตัว

เจา
เราจะใหสัตวปาทัง้หมดในโลกเหยียบยํ่าเจา
๕ เราจะกระจายเน้ือของเจาไปตามเทือกเขา
และเอาซากของเจาไปถมหุบเขาทัง้หลาย
๖ เราจะทําใหแผนดินไปจนถึงเทือกเขาเปียก

ชุมไปดวยเลือดของเจา
และหุบเขาลึกทัง้ หลายจะเต็มไป ดวยเน้ือ

ของเจา
๗ เมื่อเราดับเจา
เราจะคลุมฟ า สวรรคไว เราจะทําใหดวงดาว

มืดลง
เราจะเอาเมฆมาบดบังดวงอาทิตยไวและ

ดวง จันทรจะไมสอง แสงในตอนกลาง
คืน

๘ เราจะทําใหทุกสิ่งทุกอยางที่สองแสงอยูบน
ฟ ามืดลงเหนือแผนดินเจา

เราจะนําความมืดมาสูแผนดินของเจา”

พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้
๙ “เราจะทําใหหลายชนชาติใจฝอ เมื่อ

เราเอาเศษที่แตกเป็นชิน้ๆของ เจามาอยู
ทามกลางชนชาติตางๆในดินแดนทัง้หลายที่
เจาไมรู จักนัน้ ๑๐ เราจะทําใหผูคนมากมาย
หันมาจองเจาอยางตะลึง งัน และบรรดา
กษตัริยของพวกเขาจะหวาดกลัวเพราะเรื่อง
ที่เกิดขึ้นกับเจา ในวันที่เจาลมสลาย เมื่อเรา
กวัดแกวงดาบของเราตอหน าพวกเขา พวก
เขาทุก คนจะตัวสัน่ เทิม้เพราะกลัวตายทุก
ขณะจิต”

๑๑ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ดาบของกษตัริยแหงบา บิ โลนจะมาตอสู

กับ เจา ๑๒ เราจะทําใหประชาชนของ เจาลม
ลงดวยดาบของคนเกง กลาเหลา นัน้ ซึ่งเป็น
ชนชาติที่โหด เหีย้มที่สุดในบรรดาชนชาติ
ทัง้หมด พวก เขาจะทําใหความหยิ่ง ผยอง
ของอียิปตแตกสลาย และทําใหกองทัพ
ทัง้หมดของอียิปตยอยยับไป

๑๓ เราจะทําลายฝูง สัตวทัง้หมดที่อยูขาง
แมน้ําใหหมดไป จะไมมีมนุษยคนใดหรือกีบ
ของสัตวตัวใดมากวนใหน้ําขุนอีกตอไป

๑๔แลวเราจะปลอยใหแมน้ําในดิน แดน
แหง น้ีตกตะกอน และทําใหลําธารทัง้ หลาย
ไหลลื่นเหมือนน้ํามันมะกอก ๑๕ตอน ที่เรา
ทําใหแผน ดินอียิปตรกรางวาง เปลา ตอนที่
แผน ดินนัน้สูญ เสียทุก อยาง ตอนที่เราฟาด
ฟันทุกคนที่อาศัยอยูที่ นัน่ แลวเมื่อนัน้ พวก
เขาจะไดรูวา เราคือยาหเวห”

๑๖ “น่ีคือบทเพลงไวอาลัยที่จะใชรองกัน
พวกผู หญิงของชนชาติตางๆจะรอง เพลง
ไวอาลัยน้ี พวก เขาจะรอง เพลงน้ีที่พูด ถึง
อียิปตและประชาชนทัง้หมดของมัน”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

ประเทศอียิปตจะถูกทําลาย
๑๗ วันที่สิบหาของเดือนนัน้ ในปีที่สิบสอง ‡
คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา

๑๘ “เจาลูก มนุษย ใหรองครํ่าครวญใหกับ
ประชาชนชาวอียิปต ใหสงทัง้อียิปตและพวก

*๓๒:๑ ปีที่สิบสอง ตรงกับวันที่สามมีนาคม ปี ๕๘๕ กอนพระเยซูมาเกิด
†๓๒:๒ จระเขยักษ หรือสัตวประหลาดตัวน้ี มีชื่อวา “ราหับ” ดูคําอธิบายทายหน าของบทที่
๒๙:๓
‡๓๒:๑๗ วันที่ … ปีที่สิบสอง ในปีที่สิบสอง ตรงกับวันที่ สิบเจ็ดมีนาคม ปี ๕๘๕ กอนพระ
เยซูมาเกิด
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ผูหญิงของชาติมหาอํานาจเหลานัน้ ลงไปอยู
รวมกับคนเหลานัน้ที่อยูในหลุมลึกนัน้

๑๙ ‘เจาอียิปต
เจาคิดวาเจาสวยงามกวาคนอื่นหรือ ลงไป

ไปนอนกับพวกที่ไมไดขลิบซะ’
๒๐พวก เขาจะตกไปอยูกับพวกที่ถูก ฆา

ดวยดาบ ดาบถูกชักออกจากฝักแลว ลาก
อียิปตกับประชาชนของมันออกไปซะ

๒๑ จากแดนคน ตาย พวกวีรบุรุษที่
แข็งแกรงที่สุด จะพูดเรื่องของอียิปตและ
พวกที่อยูฝ ายเดียวกับมันวา
‘พวกเขาไดลงมาแลว พวกเขาไดนอนอยู

กับพวกที่ไมไดทําพิธขีลิบ *ที่ถูกฆาดวยดาบ’
๒๒อัสซีเรียกับกองทัพทัง้หมดของเขา †ก็

อยูที่นัน่ดวย หลุมฝังศพของพวกเขาอยูลอม
รอบเขา พวกมันทัง้หมดถูกฆาดวยดาบ

๒๓หลุมฝัง ศพของอัส ซีเรียอยูที่กน เหว
ของหลุม ลึกนัน้ กองทัพของ เขาก็ฝังอยู
รอบๆหลุมฝัง ศพของ เขานัน้ ทัง้หมดตางก็
ถูกฆาดวยดาบ พวกน้ีเคยสรางความกลัวไป
ทัว่แผนดินของคนที่ยังมีชีวิตอยู

๒๔ เอลามก็อยูที่ นัน่ดวย ชาวเมืองของเขา
ก็ฝังอยูรอบๆหลุมฝัง ศพของ เขา พวก เขา
ทัง้หมดถูกฆาดวยดาบ ทุก คนที่เคยสราง
ความหวาดกลัวไปทัว่แผนดินของผู ที่มีชีวิต
ตางก็ลงไปสูโลกเบื้องลางทามกลางพวกที่
ไม ไดทําพิธี ขลิบ พวก เขาตองแบกรับความ
อับอายรวมกับทุกคนที่ลงไปในหลุมลึกนัน้

๒๕มีการจัดเตียงหลัง หน่ึงใหกับหลาย
ชนชาติเอ ลามและกองทัพทัง้หมดของ เขาที่
ถูกฆาดวยดาบ กองทัพทัง้หมดของเอ ลาม
ถูกฝังอยูรอบๆหลุมฝัง ศพของ เขา พวก เขา
ทัง้หมดยังไม ไดทําพิธี ขลิบและถูกฆาดวย
ดาบ ทัง้ๆที่พวกเขาเคยสรางความหวาดกลัว
ไปทัว่แผนดินของผูที่มีชีวิต
พวก เขาตองแบกรับความอับอายรวม กับ

ทุกคนที่ลงไปในหลุมลึกนัน้ พวกเขาถูกวาง
ลงทามกลางคนที่ถูกฆา

๒๖ เมเชคกับทูบัลก็อยูที่นัน่ดวย พรอมกับ
กองทัพของพวก เขา ซึ่งฝังอยูรอบๆหลุมฝัง
ศพของเขาทัง้สอง

พวก เขาทัง้หมดยังไม ไดทําพิธี ขลิบและ
ถูกฆาดวยดาบ ทัง้ๆที่พวก เขาเคยสราง
ความหวาดกลัวไปทัว่แผนดินของผูที่มีชีวิต

๒๗แตพวก เขาไม ไดนอนฝังรวมอยูกับ
พวกวีรบุรุษที่ลม ลงในสมัย กอนนานมาแลว
ที่ลงไปในแดนผูตาย พรอมกับอาวุธของเขา
ที่มีดาบของพวกเขาหนุนหัวอยู และมีโลวาง
ทับอยูบนกระดูก ทัง้ๆที่พวกวีรบุรุษเหลา น้ี
เคยสรางความหวาดกลัวไปทัว่แผนดินของผู
ที่มีชีวิตอยู

๒๘ฟาโรห เจาก็จะโดนอยางนัน้เหมือนกัน
เจาจะถูกทําลายและจะไปนอนอยู

ทามกลางคนเหลานัน้ที่ไมไดเขาพิธีขลิบ ไป
อยูกับพวกนัน้ที่ถูกฆาดวยดาบ

๒๙ เอ โดมก็อยูที่ นัน่ดวย พรอมกับบรรดา
กษตัริยและเจา ชายทัง้ หลายของ เขา ถึง
แมวาพวก เขาเคยมีพลังมาก แตพวก เขาก็
ถูกวางรวมอยูกับคนที่ถูกฆาดวยดาบ นอน
อยูกับพวกที่ไมไดทําพิธขีลิบ และอยูกับพวก
ที่ลงไปอยูในหลุมลึกนัน้

๓๐บรรดาเจา ชายทุก คนของทางเหนือ
และพวกชาวไซดอนทัง้หมดก็อยูที่นัน่ดวย
พวก เขาไดลงไปอยางอับอาย ไปอยูรวม

กับพวกที่ถูกฆา ทัง้ๆที่แต กอนพวก เขาเคย
สรางความหวาดกลัวใหกับคนอื่น
พวก เขานอนอยูที่ นัน่ยังไม ไดทําพิธี ขลิบ

ไปอยูกับคนที่ถูกฆาดวยดาบ
และพวกเขาตองแบกรับความอับอาย รวม

กับทุกคนที่ลงไปในหลุมลึกนัน้
๓๑ เมื่อฟาโรหเห็นสิ่งที่ไดเกิด ขึ้นกับคน

เหลานัน้ เขาก็จะไดไมรูสึกแยมากนัก ที่เขา
และกองทัพทัง้หมดของเขาถูกฆาดวยดาบ”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้
๓๒ “เราจะทําใหแผน ดินของผู ที่มีชีวิตอยู

ยําเกรงเรา ฟาโรหกับกองทัพทัง้หมดของ
เขาก็จะถูกวางลงทามกลางพวกที่ไม ไดทํา
พิธีขลิบ ที่ถูกฆาดวยดาบ” พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

*๓๒:๒๑ ไมไดทําพิธีขลิบ ชาวตางชาติ ดูคําอธิบายทายหน า ของบทที่ ๓๑:๑๘
†๓๒:๒๒ เขา ในที่น้ีหมายถึง “อัสซีเรีย”
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พระเจาเลือกเอเสเคียลเป็น
ยามเฝ าดูเมืองอิสราเอล

(อสค. ๓:๑๖-๒๑)

๓๓ ๑คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูก มนุษย ใหพูดกับ

คนของเจาและบอกพวกเขาวา
‘เมื่อเรานํากองทัพศัตรูมาตอสูกับแผน ดิน

หน่ึงและประชาชนของแผน ดินนัน้ไดเลือก
คนหน่ึงในพวกเขาใหเป็นยามเฝ าดูเมือง

๓และถายามคน นัน้มองเห็นกองทัพศัตรู
บุกเขามาโจมตีแผน ดินนัน้ เขาจะเปาแตร
เตือนประชาชน

๔แลวถามีใครไดยินเสียงแตรนัน้ แตเมิน
เฉยตอเสียงเตือนนัน้ กองทัพศัตรูนัน้ก็จะมา
คราเอาชีวิตเขาไป เขาแสหาที่ตายเอง

๕ เขาแสหาที่ตายเอง เพราะเขาไดยินเสียง
แตร แตทําเป็นเมิน เฉยไมสนใจตอเสียง
เตือนนัน้
แตถาหากเขาฟังเสียงเตือน เขาก็จะรักษา

ชีวิตของเขาไวได
๖แตถายามเห็นกองทัพศัตรูกําลังบุกมา

แตไมยอมเปาแตรเตือนประชาชน แลว
กองทัพศัตรูบุกมาถึงและไดคราเอาชีวิตคน
หน่ึงคนใดไป คนเหลา นัน้ตองตายไปเพราะ
บาปของพวกเขา แตเราจะใหยามคนนัน้ตอง
รับผิดชอบตอเลือดของพวกเขาดวย’”

๗ “เจาลูกมนุษย เราไดใหเจาเป็นยามเฝ าดู
ครอบครัวอิสราเอล ดัง นัน้ เมื่อ ไหรก็ตามที่
เจาไดยินคําเตือนจากเรา เจาจะตองไปเตือน
พวกเขา

๘ถาเราพูดกับคนชัว่วา ‘ไอชาติชัว่ เจาจะ
ตองตายแน’ แลวเจากลับไมเอาสิ่งน้ีไปเตือน
เขา เพื่อหันเขาไปจากทางชัว่ของเขา คนชัว่
นัน้จะตองตายเพราะบาปของ เขา แตเราจะ
ใหเจาตองรับผิดชอบตอเลือดของเขาดวย

๙แตถาเจาเตือนคน ชัว่นัน้ใหหันไปจากสิ่ง
ที่เขาทําอยู แตเขาไมยอมฟังเจา เขาจะตาย
เพราะบาปของเขาเอง แตเจาจะไดรักษาชีวิต
ของเจาไว”

พระเจาไมชอบทําลายมนุษย
(อสค. ๑๘:๒๑-๓๐)

๑๐ “เจาลูกมนุษย ใหพูดกับครอบครัว
อิสราเอลวา
‘พวก เจากําลังพูดกันวา “การกบฏและ

บาปของพวกเรานัน้หนักอึ้งเหลือเกิน พวก
เรากําลังซูบผอมลงเพราะบาปเหลานัน้ พวก
เราจะมีชีวิตอยูตอไปไดยังไง”’

๑๑พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา ‘ใหบอก
กับพวก เขาวา “เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน
ก็ใหแนใจขนาดนัน้เลยวา เราไม ไดชื่นชม
กับความ ตายของคน ชัว่หรอก แตเราอยาก
จะใหพวก เขาหันไปจากความ ชัว่ที่พวก เขา
ทํา และมีชีวิตอยูตอไปมากกวา กลับใจเสีย
ใหหันไปจากทาง ชัว่ทัง้ หลายของ เจา ชาว
อิสราเอลเอย พวก เจาจะไปตายกันทําไม
เลา”’

๑๒ดัง นัน้ เจาลูกมนุษย ใหพูดกับคนของ
เจาวา
‘ความ ดีของคนดี ไมอาจชวยรักษาชีวิต

ของเขาไวได ถาเขาหันไปทําบาป
สวนความชัว่ของคนชัว่ ก็จะไมเป็นเหตุให

เขาลม สลาย ถาเขาหันไปจากความ ชัว่ของ
เขา
ถาคนดีทําบาป เขาจะไมสามารถรักษา

ชีวิตของ เขาไวได โดยพึ่งความดีที่พวก เขา
เคยทํามา’

๑๓ถาเราบอกกับคนดีวา เขาจะมีชีวิตอยู
อยางแนนอน แตเขาพึ่งในความ ดีของ เขา
และไปทําชัว่ เราจะไมจดจําสิ่ง ดีๆที่เขาเคย
ทํา เขาจะตายเพราะความชัว่ที่เขาไดทําไป

๑๔และถาเราพูดกับพวกคน ชัว่วา ‘เจา
จะตองตายอยางแนนอน’ แตแลวเขาก็หัน
จากบาปและไปทําสิ่งที่ยุติธรรมและถูก ตอง
๑๕ เชน เขาคืนของคํ้าประกันเงิน กู คืนสิ่งที่
เขาไดขโมยมา และเดินตามทางทัง้ หลายที่
ใหชีวิต และไมทําชัว่ เขาคนนัน้จะมีชีวิตแน
เขาจะไมตาย ๑๖ เราจะไมจดจําบาปที่เขาเคย
ทํา และเอามันมาฟ องเขา เขาไดทําในสิ่งที่
ยุติธรรมและถูก ตอง เขาจะมีชีวิตอยูอยาง
แนนอน

๑๗แตคนของ เจาพูดวา ‘วิธี การของพระ
ยาหเวหไมยุติธรรม’ แตเป็นวิธีการของพวก
เขาตางหากที่ไมยุติธรรม
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๑๘ถาคนดีหันไปจากความ ดีของ เขา และ
ไปทําชัว่ เขาจะตายเพราะความชัว่นัน้

๑๙ถาคน ชัว่หันไปจากความ ชัว่ของ เขา
และไปทําสิ่งที่ยุติธรรมและถูก ตอง เขา
จะมีชีวิตอยูตอ ไป เพราะเขาทําอยาง นัน้
๒๐ครอบครัวอิสราเอล พวกเจายังพูดวา ‘วิธี
การของพระ ยาหเวหไมยุติธรรม’ แตเราจะ
ตัดสินพวก เจาแตละ คนตามการกระทําของ
ตน”

เมืองเยรูซาเล็มจะถูกทําลาย
๒๑ ในวันที่หา เดือนสิบ ของปีที่สิบสองของ

การเนรเทศ *
มีชายคน หน่ึงที่รอดจากการลม สลายของ

เมืองเยรูซาเล็ม ไดมาพบผมและพูดวา
“เมืองแตกแลว”
๒๒คืนกอนที่ชายคนน้ีจะมาหา มือของพระ

ยาหเวหไดอยูกับผมแลว แตพระองคไดเปิด
ปากของผม กอนที่ชายคนนัน้จะมาหาผมใน
ตอนเชา ปากของผมจึงเปิดออกและผมก็ไม
เป็นใบอีกตอไป †

๒๓แลวคํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒๔ “เจาลูกมนุษย พวกที่รอด ชีวิตที่
อาศัยอยูทามกลางซากปรักหักพังในแผนดิน
อิสราเอลกําลังพูดวา
‘ขนาดอับราฮัมคนเดียว ก็ยังเป็นเจาของ

แผนดินได แลวน่ี พวกเรามีตัง้มากมาย แผน
ดินจะตองตกเป็นของพวกเราอยางแนนอน’

๒๕ดังนัน้ใหพูดกับพวกเขาวา
‘น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
พวก เจายังคิดจะเป็นเจาของแผน ดิน

อยาง นัน้หรือ ในเมื่อเจากินเน้ือ สัตวที่ยังมี
เลือดติด อยูและมองหาความชวย เหลือจาก
พวกรูป เคารพและยังฆาคนบริสุทธิอ์ีก ดวย
๒๖พวกเจาหากินดวยดาบ ทําสิ่งที่นารังเกียจ
ทัง้หลาย แตละคนก็เป็นชูกับเมียของเพื่อน
บาน อยางน้ีแลว เจายังคิดจะเป็นเจาของ
แผนดินอีกหรือ’

๒๗ ใหพูดสิ่งน้ีกับพวกเขา
‘น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด

เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจ
ขนาดนัน้เลยวา พวกที่อาศัยอยูทามกลาง
ซากปรักหัก พังจะลม ลงดวยดาบ เราจะสง
พวกสัตว ปาไปขยํ้าพวกที่หนีออกไปอยูตาม
ชานเมือง พวกที่ไปอยูตามที่ ซอนและตาม
ถํ้าจะตายดวยโรคระบาด ๒๘ เราจะทําใหแผน
ดินน้ีถูกทิง้ ราง และความแข็งแกรงที่เมือง
น้ีหยิ่ง ผยองนักหนาจะสิน้ สุดลง พวกภูเขา
ของอิสราเอลจะรกรางจนไมมีใครเดิน ทาง
ขามพวกมัน

๒๙ เมื่อเราทิง้แผน ดินน้ีใหรกรางเพราะสิ่ง
นารังเกียจทัง้หลายที่พวกเขาไดทํานัน้ แลว
พวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห’

๓๐สวนเจา เจาลูกมนุษย
คนของ เจากําลังพูดถึงเจาตามกําแพงและ

ประตูบานวา ‘ไป ไปฟังถอยคําของพระ
ยาหเวหกันเถอะ’

๓๑ประชาชนของ เรามาพบเจาอยางที่เคย
ทํามา และมานัง่อยูตอ หน าเจา เพื่อที่จะฟัง
คําพูดของเจา แตพวกเขาไมทําตาม คําพูด
กระตุนราคะอยูที่ริม ฝีปากพวก เขา และใจ
ของพวกเขาละโมบเอาแตได

๓๒ ในสายตาพวก เขา เจาก็เป็นแคนัก รอง
ที่รองเพลงกระตุนราคะ ดวยเสียงอันไพเราะ
และเลนดนตรีเกงเทานัน้เอง พวก เขาฟังคํา
พูดของ เจาแตไม ไดเอาไปทําตาม ๓๓ เมื่อสิ่ง
ตางๆเหลาน้ีเกิดขึ้น (ซึ่งมันจะเป็นไปตามนัน้
อยางแนนอนอยูแลว)
พวกเขาจะไดรูวามีผูพูดแทนพระเจาไดมา

อยูทามกลางพวกเขาจริง”
ผูเลีย้งแกะที่เลีย้งแตปากทองตัวเอง

๓๔ ๑คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูกมนุษย ใหพูดแทน

เราตอตานพวกผูเลีย้งแกะของอิสราเอล ให
บอกกับพวก เขาวา น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวห
องคเจาชีวิตพูด ‘นา ละอายจริงๆผูเลีย้ง แกะ
ของอิสราเอลที่เลีย้ง ดูแตปาก ทองตัว เอง
ผู เลีย้งควรจะเลีย้ง ดูปาก ทองของฝูง แกะ
ไมใชหรือ ๓พวก เจากินนม เปรีย้วแข็ง นุง
หมขน แกะและเลือกแกะตัวอวนพีมาฆากิน

*๓๓:๒๑ ปีที่สิบสองของการเนรเทศ ตรงกับวันที่สิบเกามกราคม ปีที่ ๕๘๕ กอนพระเยซู
มาเกิด
†๓๓:๒๒ กอนหน านัน้พระเจาเคยปิดปากไม ใหเอ เส เคี ยลพูดแทนพระองคในที่สาธารณะ ดู
เพิ่มเติมไดจาก บทที่ ๓:๒๔-๒๗
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กัน แตเจาไมเลีย้งดูปากทองของฝูงแกะเลย
๔ เจาไม ไดเสริมกําลังใหกับตัวที่ออนแอ ไม
ไดรักษาตัวที่เจ็บปวย และเจาไมไดพันแผล
ตัวที่บาดเจ็บ เจาไมไดนําสัตวที่หลงทางกลับ
มา เจาไม ไดตาม หาตัวที่สูญหายไป แลว
พวก เจาปกครองพวกที่แข็ง แรง *อยางโหด
เหีย้มทารุณ

๕ดัง นัน้พวก มันจึงกระจัดกระจายไป
เพราะไมมีผู เลีย้งคอยนําทางและเมื่อพวก
มันแตกกระจายไป ก็ตกเป็นอาหารของพวก
สัตว ปา ๖ฝูง แกะของ เรากระจัดกระจายไป
แกะของ เราเดินเรรอนไปตามเทือก เขาและ
ตามเนินเขาสูงพวกมันกระจัดกระจายไปทัว่
ผืนแผน ดินโลก และไมมีใครออกไปคนหา
หรือตามพวกมันกลับมา’”

๗ดังนัน้ พวกเจา พวกผูเลีย้งแกะ ใหฟังคํา
พูดของพระยาหเวหซะ

๘–๑๐พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตบอกวา
“เน่ืองจากฝูง แกะของ เราตกเป็นเหยื่อและ
กลายเป็นอาหารของสัตวปาทัง้หลาย เพราะ
พวก มันขาดผู เลีย้งคอยนําทาง แลวพวกผู
เลีย้ง แกะของ เราไม ยอมคนหาฝูง แกะของ
เรา แตกลับสนใจเลีย้งดูปากทองของตัวเอง
มากกวาของฝูงแกะ ไอพวกผูเลีย้งแกะ ให
ฟังคําพูดของพระยาหเวหซะ อยางนัน้ น่ีคือ
สิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
‘เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจ

ขนาดนัน้เลยวา เราจะตอ ตานพวกคนเลีย้ง
แกะ และเราจะเอาผิดกับพวก เขาสําหรับสิ่ง
ที่พวก เขาทํากับลูก แกะของ เรา เราจะปลด
พวก เขาออกจากการเป็นผู ดูแลฝูง แกะของ
เรา เพื่อพวก น้ีจะไมสามารถเลีย้งตัว เองได
อีก เราจะชวยฝูงแกะของ เราใหพนจากปาก
ของพวก เขา และพวก แกะจะไมเป็นอาหาร
ของพวกเขาอีกตอไป’”

พระเจาจะเลีย้งดูฝูงแกะเอง
๑๑ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด

“เราเองจะคนหาแกะของ เราและดูแลพวก
มัน ๑๒คนเลีย้ง แกะที่ ดีจะคนหาฝูง แกะที่

กระจัดกระจายของเขาเมื่อเขาอยูกับฝูงแกะ
เราก็จะคนหาฝูง แกะของ เราอยางนัน้ดวย
เราจะชวยพวก มันใหรอดพนออกมาจาก
สถาน ที่ตางๆที่พวก มันกระจัดกระจายไป
ในวันที่มืด มิดที่ปกคลุมไปดวยเมฆ ๑๓ เรา
จะนําพวก มันออก มาจากชนชาติตางๆและ
รวบรวมพวก มันจากประเทศทัง้ หลาย เรา
จะนําพวก มันเขา สูแผน ดินของพวก มันเอง
เราจะเลีย้งพวก มันดวยทุง หญาตามเทือก
เขาของอิสราเอล ตามริมลําธารและตามเขต
ชุมชนในแผนดินน้ี ๑๔ เราจะเลีย้งดูพวกมัน
ดวยทุง หญาอยาง ดี และบนภูเขาสูงของ
อิสราเอล จะมีทุง หญาใหกับพวกมัน ที่ นัน่
พวก มันจะนอนลงบนทุง หญาอยาง ดี และ
จะมีหญากินอยางอุดมสมบูรณตามเทือก เขา
ของอิสราเอล ๑๕ เราเองจะเลีย้ง ดูแกะของ
เราและใหพวกมันนอนลง” พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

๑๖ “เราจะคนหาพวกแกะที่หลงหาย เราจะ
นําพวกที่หลงทางกลับมา เราจะพันแผลตัวที่
บาด เจ็บ เราจะเสริมกําลังใหกับตัวที่ออนแอ
แลวเราจะเลีย้งดู †พวกแกะที่อวนพีและแข็ง
แรง เราจะเลีย้งแกะฝูงน้ีดวยความยุติธรรม

๑๗สวนพวกเจา ฝูงแกะของเรา น่ีคือสิ่งที่
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ‘เราจะตัดสิน
ระหวางแกะตัวน้ีกับแกะตัวนัน้ และระหวาง
พวกแกะตัวผูกับพวกแพะ ๑๘ เจาได รับการ
เลีย้ง ดูดวยทุง หญาอยาง ดี แค นัน้ยังไม พอ
อีก หรือ ทําไมเจายังจะตองไปเหยียบยํ่าทุง
หญาที่ เหลือดวย เจาไดดื่มน้ําที่ใสสะอาด
แค นัน้ยังไม พอหรือยัง ไง ทําไมเจาตองเอา
เทาไปกวนน้ําที่ เหลือจนขุนเป็นโคลนดวย
๑๙ จําเป็นดวยหรือ ที่ฝูง แกะของ เราตองไป
กินสิ่งที่เจาเหยียบยํ่า และตองดื่มสิ่งที่เจาใช
เทากวนจนขุนเป็นโคลน’”

๒๐ดัง นัน้ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูดกับพวก แกะตัวอวนพีเหลานัน้ “ดูสิ
เราเองจะตัดสินโทษระหวางแกะตัว อวนกับ
แกะที่ผอมแหง ๒๑ เพราะเจาใชสีขางกับไหล
ของเจาผลักไสแกะที่ออนแอ และใชเขาของ

*๓๔:๔ พวกที่แข็งแรง คําน้ีอยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา พวก
มัน
†๓๔:๑๖ เลีย้ง ดู คํา น้ีอยูในฉบับแปลภาษากรีกและภาษาซีเรียโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใช
กันเขียนวา ทําลาย สาเหตุที่พระเจาอาจจะทําลายแกะที่แข็งแรงเป็นเพราะพวกมันชอบเอา
เปรียบแกะที่ออนแอในขอ ๑๘ ถึง ๒๑
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เจาขวิดพวก มันจนสามารถไลพวก มันออก
ไป ๒๒ เราจะชวยฝูงแกะของเราใหรอด และ
พวกมันจะไมถูกพวกเจาปลนอีกแลว เราจะ
ตัดสินระหวางแกะตัวน้ีกับแกะตัวนัน้ ๒๓ เรา
จะใหผูเลีย้งแกะคนหน่ึงมาปกครองพวกมัน
นัน่คือดาวิด *ผูรับ ใชของ เราและเขาจะดูแล
พวก มันและเป็นผู เลีย้งคอยนําทางพวก มัน
๒๔ เรา ยาหเวห จะเป็นพระเจาของพวกมัน
และดา วิดผูรับ ใชของ เราจะเป็นเจา ชายใน
หมูพวก มัน เรา ยาหเวหลัน่คํา พูดออกไป
แลว

๒๕ เราจะทําขอ ตกลงใหพวก มันอยูเย็น
เป็นสุขและกําจัดสัตว รายออกจากแผน ดิน
เพื่อพวก มันจะ ไดอาศัยอยูในที่โลงกวาง
และนอนหลับในปาอยางปลอดภัย ๒๖ เราจะ
อวยพรพวกเขา รวมทัง้บริเวณรอบเนิน เขา
ของ เรา †เราจะสงฝนใหตกตามฤดูกาล ฝน
แหงพระพรจะตกลงมา ๒๗ตนไมตามทอง
ทุงจะเกิด ผลและพื้น ดินจะใหพืช ผลงอกเงย
ขึ้น พวก เขาจะปลอดภัยอยูบนแผนดินของ
พวก เขา เมื่อเราทําลายแอกของพวก เขา
และชวย เหลือพวก เขาใหรอดพนจากเงื้อม
มือของพวกที่ทําใหพวกเขาเป็นทาส เมื่อนัน้
พวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห ๒๘พวกเขา
จะไมถูกชนชาติอื่นๆปลนอีกตอ ไป และจะ
ไมถูกสัตวปาเขมือบอีก พวกเขาจะอยูอยาง
ปลอดภัย และจะไมมีใครมาทําใหพวก เขา
หวาด กลัวได อีก ๒๙ เราจะจัดหาดิน แดนที่มี
พืช ผลอุดมสมบูรณใหกับพวก เขา พวก เขา
จะไม ตองตกเป็นเหยื่อของความอดอยากใน
ดิน แดนนัน้ แลวพวก เขาจะไมถูกชนชาติ
อื่นๆพูดเหยียดหยามอีกตอ ไป ๓๐แลวพวก
เขาจะไดรูวา เรา ยาหเวหพระเจาของพวก
เขาอยูกับพวก เขา และรูวาพวก เขาซึ่งเป็น
ครอบครัวของอิสราเอลเป็นคนของ เรา”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

๓๑ “พวกเจาเป็นแกะของเรา เป็นแกะแหง
ทุงหญาของเรา พวกเจาเป็นคนของเรา และ

เราคือพระเจาของพวก เจา” พระ ยาหเวห
องคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

พระยาหเวหพูดตอตาน
ภูเขาเสอีรแหงเอโดม

๓๕ ๑คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูก มนุษย ใหหันหน า

ของ เจาไปทางภูเขาเส อีร ใหพูดแทนเราตอ
ตานมัน ๓และบอกมันวา
‘น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
ภูเขาเสอีร เราตอตานเจา
เราจะยื่นมือของ เราออกตี เจาและทําใหเจา

รกรางวางเปลา
๔ เราจะเปลี่ยนเมืองตางๆของ เจาใหกลาย

เป็นซากปรักหักพัง
เจาจะรกราง
แลวเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห
๕ เพราะเจาไดเกลียดอิสราเอลตัง้แตยุค

โบราณ
และมอบชาวอิสราเอลใหถูกฆา
ในชวงที่พวกเขาเผชิญกับความหายนะ
ในชวงที่การลงโทษของพวก เขาไดมาถึงจุด

สุดยอด’”
๖พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “เรามี

ชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน้
เลยวา เราจะมอบพวกเจาไปสูการนองเลือด
และมันจะไลตามพวก เจาไป พวก เจาไม
เกลียดการนองเลือด อยางนัน้การนองเลือด
จะไลตามพวก เจาไป ๗ เราจะทําใหภูเขาเส
อีรกลายเป็นที่รกรางวาง เปลาและจะไมให
มีใครเดินทางผานไปมาที่นัน่ ๘ เราจะทําให
เทือก เขาของพวก เจาเต็มไป ดวยซากศพที่
ถูกฆา
พวกที่ถูก ฆาดวยดาบจะลม ลงตามพวก

เนิน เขา หุบเขาและในธาร น้ําที่เหือดแหง
ของ เจา ๙ เราจะทําใหเจาเป็นที่รกรางตลอด
ไป เมืองตางๆของ เจาจะไมมีผูคนอาศัยอยู
แลวเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห

*๓๔:๒๓ กษตัริยดาวิดปกครองอิสราเอลหลายชัว่คนกอนถึงสมัยเอเสเคียล พระเจาเคยใหคํา
สัญญากับดาวิดวา เชื้อสายของเขาจะปกครองตลอดไป ในขอน้ี พระเจากําลังอางถึงเชื้อสาย
ของกษตัริยดาวิดคนนัน้ที่กําลังจะมาถึง ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ ๒ ซามูเอล ๗:๑๒-๑๖
†๓๔:๒๖ สวนแรกของขอน้ีแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เราจะทําใหพวกเขาและบริเวณรอบเนิน
เขาของเราเป็นพระพร” เนินเขาในที่น้ีหมายถึงเยรูซาเล็ม
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๑๐ เป็นเพราะเจาไดพูดวา ‘ชนชาติ
อิสราเอลและยูดาห ประเทศทัง้สอง *น้ีจะตก
เป็นของ เรา และเราจะยึดพวกมันไว’ ทัง้ๆ
ที่ เรา ยาหเวหจะอยูที่ นัน่ก็ตาม” ๑๑ดัง นัน้
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “เรามีชีวิต
อยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน้เลย
วา เราจะทํากับ เจาใหสาสมกับความโกรธ
และความอิจฉาที่เจาไดแสดงออกดวยความ
เกลียด ชังตอพวก เขา การที่เราจัดการกับ
เจาอยาง น้ี เราจะทําใหตัว เราเป็นที่รูจักใน
หมูคนอิสราเอล ๑๒แลวเจาจะ ไดรูวา เรา
ยาหเวหไดยินสิ่งตางๆที่พวก เจาพูดดูถูก
เทือก เขาของอิสราเอลไว เจาพูดวา ‘พวก
มันถูกทิง้ใหรางและถูกมอบใหพวก เรากลืน
กิน’ ๑๓ เจาคุย โมโออวดทับถมเรา และพูด
ตอตานเราอยางไมยัง้ คิด และเราก็ไดยินสิ่ง
ที่เจาพูด”

๑๔ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“โลกทัง้ โลกจะเฉลิมฉลองรื่นเริงกัน เพราะ
เราไดทําใหเจารกรางวาง เปลา ๑๕ เพราะเจา
เฉลิมฉลองรื่นเริงกัน ตอนที่ดินแดนของชาว
อิสราเอลกลายเป็นที่รกรางวางเปลา ภูเขาเส
อีรและเอโดมทัง้หมด ทัง้หมดเลย เราจะทํา
กับ เจาอยาง นัน้ เจาจะ ตองรกรางวาง เปลา
แลวเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”

พระยาหเวหพูดใหกําลังใจ
เทือกเขาของอิสราเอล

๓๖ ๑ “เจาลูก มนุษย ใหพูดแทนเรากับ
เทือก เขาของอิสราเอล และบอก

พวก เขาวา ‘เทือก เขาแหงอิสราเอลเอย ให
ฟังคํา พูดของพระ ยาหเวหเถิด ๒ น่ีคือสิ่งที่
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “ศัตรูพูดถึงเจา
ไววา ไชโย เทือกเขาโบราณตกเป็นของพวก
เราแลว”’”

๓ดัง นัน้ใหพูดแทนเราตอเทือก เขา
อิสราเอล ใหบอกไปวา “น่ีคือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ‘พวก เขาไดทําลาย
ลางและเขามาเหยียบยํ่าเจาจากทุกๆดาน
จนเจาตกเป็นสมบัติของชนชาติอื่นๆและตก
เป็นขีป้ากใหชาว บานนินทา และถูกใส ราย
ป ายสี’”

๔อยาง นัน้ เทือก เขาแหงอิสราเอลเอย
ใหฟังคํา พูดของพระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
เถิด น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
กับเทือก เขา เนิน เขาทัง้ หลาย ลําธารที่
เหือดแหง หุบเขา กับที่รกรางวางเปลา และ
เมือง รางตางๆที่ถูกปลนและถูกคนชาติ อื่นที่
อยูรอบๆเยาะ เยย ๕ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวห
องคเจาชีวิตพูด “แนนอน เรากําลังพูดตอ
ตานชนชาติอื่นๆที่เหลือ และตอ ตานเอ โดม
ทัง้หมด ดวยความเรารอนที่จะปกป อง
เกียรติของ เรา เพราะพวกมันไดริบเอาแผน
ดินของเราไปเป็นของพวกมันเอง ดวยความ
ดีอกดีใจ พวก มันปลนชิงดิน แดนไปเป็นทุง
หญาของพวกมัน”

๖ “ดัง นัน้ใหพูดแทนเราเกี่ยว กับแผน ดิน
อิสราเอล และพูดกับบรรดาเทือก เขา เนิน
เขา ลําธารที่เหือดแหง และหุบเขาทัง้หลาย
วา ‘น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
เราพูดดวยความเรารอนที่จะปกป องเกียรติ
ของเรา เพราะเจาถูกชนชาติอื่นๆรังเกียจ’”

๗ดัง นัน้ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด “เรายกมือขึ้นสาบานวา ‘ชนชาติทัง้
หลายที่อยูลอมรอบเจาจะถูกรังเกียจดวย’”

๘ “แตเจา เทือก เขาแหงอิสราเอลเอย
เจาจะแตกกิ่ง กานและออกผลให กับชาว
อิสราเอลของ เราเพราะพวก เขาจะกลับบาน
ในเร็ววัน น้ี ๙ เราอยูฝ าย เจา และจะหันมา
สนใจเจา เจาจะไดรับการไถหวาน ๑๐และเรา
จะใหประชากรของ เจาทวีคูณ คือครอบครัว
ชาวอิสราเอลทัง้หมด เมืองตางๆจะเต็มไป
ดวยผูคน และซากปรักหักพังทัง้หลายจะได
รับการสรางขึ้นมาใหม ๑๑ เราจะใหจํานวน
คนและสัตวบน เจาทวีคูณ และพวก เขารวม
ทัง้พวกสัตวเหลา นัน้จะออกลูก หลานและ
จะมีจํานวนมากมาย เราจะใหผูคนมาตัง้
ถิ่นฐานลงบน เจาเหมือนในอดีตและเราจะ
อวยพรเจามากกวาแต กอน แลวเจาจะไดรู
วาเราคือยาหเวห ๑๒ เราจะทําใหประชาชน
คือประชาชนชาวอิสราเอลของ เรา เดินบน
เจา พวก เขาจะเป็นเจาของเจา และเจาจะ
เป็นของที่พวกเขามีสิทธิใ์ชได เจาจะไมมีวัน

*๓๕:๑๐ ชนชาติ … ทัง้สอง เอโดมยินดีชวยเหลือบาบิโลนใหบุกสองประเทศน้ี ในปี ๕๘๙-
๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด อานเพิ่มเติมไดจาก สดุดี ๑๓๗:๗; เพลงครํ่าครวญ ๔:๒๑-๒๒; โอบา
ดียาห ๑๐-๑๔
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พรากลูก หลานของพวก เขาไปจากพวก เขา
ไดอีก”

๑๓ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ประชาชนพูดกับเจาวา ‘เจาเขมือบผูคน
และเอาลูก หลานไปเสียจากชนชาติของ เจา
เอง’ ๑๔แตตอ ไป น้ี เจาจะไมไดเขมือบผูคน
หรือเอาลูก หลานไปจากชนชาติเจาอีกตอ
ไป” พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้
๑๕ “เราจะทําใหเจาไม ตองฟังคําเยาะ เยย
จากชนชาติอื่นๆอีก แลว และไม ตองถูกเชื้อ
ชาติอื่นๆรังเกียจ และไม ตองเป็นเหตุทําให
ชนชาติตัว เองตองลม สลายอีกตอ ไปแลว”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้
พระเจาจะปกป องชื่อเสียงของพระองค
๑๖คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมอีก

วา ๑๗ “เจาลูก มนุษย เมื่อชาวอิสราเอลได
อาศัยอยูในแผน ดินของพวก เขาเอง พวก
เขาไดทําใหแผน ดินน้ีสกปรก ดวยความ
ประพฤติและสิ่ง ตางๆที่พวก เขาทํา การ
กระทําของพวก เขาไมบริสุทธิใ์นสายตา
เราเหมือนผู หญิงที่มีประจํา เดือน *๑๘ เรา
จึงเทความเดือดดาลของ เราลงบนพวก เขา
เพราะพวก เขาไดทําใหแผน ดินน้ีเป้ือนเลือด
เหมือนกัน ดวยการ ฆาคนบริสุทธิ ์ และทํา
ใหแผน ดินน้ีสกปรกดวยรูป เคารพขี้ๆ เหลา
นัน้ ๑๙ เราเคยใหพวก เขากระ เจิดกระเจิงไป
อยูทามกลางชนชาติทัง้ หลาย พวก เขาได
กระจัดกระจายไปอยูตามประเทศตางๆ เรา
ไดตัดสินพวก เขาตามความประพฤติและ
การกระทําของพวกเขาแลว ๒๐และพวกเขา
ไปที่ไหนก็ตามในทามกลางชนชาติตางๆ
พวก เขาไดทําใหชื่ออันศักดิส์ิทธิข์อง เราถูก
ลบหลู เพราะคนเหลานัน้พูดถึงพวกเขาไววา
‘คนพวก น้ีเป็นคนของพระ ยาหเวห แตก็ยัง
ตองออกไปจากแผนดินของตัวเองอยูดี’ †

๒๑แตเรารูสึกเป็น หวงชื่ออันศักดิส์ิทธิ ์
ของ เรา ที่ครอบครัวชาวอิสราเอลไดทําให
เสื่อมไปในหมูชนชาติที่พวก เขาไป อยูนัน้
๒๒ดัง นัน้ใหบอกกับครอบครัวชาวอิสราเอล
วา น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
‘ครอบครัวชาวอิสราเอลเอย เรื่องที่เราจะ
ทําตอ ไป น้ี อยาเขาใจวาเราเห็น แกพวก เจา
นะ จริงๆแลวเราเห็นแกชื่ออันศักดิส์ิทธิข์อง
เรา ที่พวก เจาไดทําใหเสื่อมเสียไปแลวใน
หมูชนชาติที่เจาไปอยูนัน้ ๒๓ เราจะกูชื่ออัน
ยิ่ง ใหญที่ศักดิส์ิทธิข์อง เรานัน้กลับมา ชื่อที่
เสื่อมเสียไปแลวในทามกลางชนชาติตางๆ
เป็นชื่อที่เจาไดทําใหเสื่อมเสียไปแลวในหมู
พวกเขา แลวชนชาติเหลานัน้จะไดรูวาเราคือ
ยาหเวห เมื่อเราแสดงความศักดิส์ิทธิข์องเรา
ตอหน าตอตาพวก เขา ตอนนําเจากลับมา’”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

๒๔ “เพราะเราจะพาเจาออกจากชนชาติ
ตางๆ เราจะรวบรวมเจามาจากทุกประเทศ
และนําเจากลับสูแผน ดินของ เจาเอง ๒๕ เรา
จะประพรมน้ําสะอาดลงบน เจา และเจาก็จะ
สะอาด เราจะชําระเจาจากความไมบริสุทธิ ์
ทัง้ หลาย และจากพวกรูป เคารพขี้ๆ ของเจา
๒๖ เราจะใหหัวใจดวงใหมแกเจา และเอา
วิญญาณใหมวางไวในตัว เจา เราจะเอาหัวใจ
หิน ‡ออกจากเจา และใหหัวใจที่มีเลือดเน้ือ
¶แกเจาแทน ๒๗ เราจะใสพระ วิญญาณของ
เราไวในเจา §และทําใหเจามาทําตามกฎ
ระเบียบตางๆของเรา และรักษากฎทัง้หลาย
ของ เราอยางเครงครัด ๒๘ เจาจะอาศัยอยูใน
แผน ดินที่เราไดใหไวกับบรรพบุรุษของ เจา
เจาจะเป็นคนของ เราและเราจะเป็นพระเจา
ของ เจา ๒๙ เราจะชวยเจาใหพนจากความไม
บริสุทธิท์ัง้ หลายของ เจา เราจะใหเมล็ดขาว
งอกงามและเพิ่ม ขึ้นมากมาย และเราจะ
ไมนําความอดอยากมาใหกับ เจาอีก ๓๐ เรา

*๓๖:๑๗ ผู หญิงที่มีประจํา เดือน ในชวง น้ีผู หญิงไมมีสิทธิเขา รวมทําพิธีตางๆทางศาสนา
เพราะถือวาไมบริสุทธิ ์
†๓๖:๒๐ คนพวก นี้ … อยูดี คํา พูดน้ี เป็นการลบหลูพระ ยาหเวห ที่พระองคไมสามารถ
ปกป องคนของพระองคได
‡๓๖:๒๖ หัวใจหิน คือหัวใจที่ดื้อดึงแข็งกระดาง
¶๓๖:๒๖ หัวใจที่มีเลือดเน้ือ คือหัวใจที่ตอบสนองได
§๓๖:๒๗ เราจะใส … ไวในเจา หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เราจะทําใหพระวิญญาณของเรา
อาศัยอยูทามกลางพวกเจา”
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จะเพิ่มจํานวนผล ไมบนตนและพืชพันธุใน
ทอง ทุง เพื่อเจาจะไม ตองอับอายทามกลาง
ชนชาติตางๆเพราะอดอยาก ๓๑แลวเจา
จะไดรูสึก ตัวถึงวิถี ทางอันเลว ทรามและ
การกระทําที่ชัว่ รายของ เจา เจาจะรูสึก
ขยะแขยงตัว เองเพราะบาปเหลา นัน้กับการ
ทําตัวที่นารังเกียจนัน้”

๓๒พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“ครอบครัวชาวอิสราเอลเอย เราอยากใหเจา
รูวา เราไม ไดทําสิ่ง น้ีเพราะเห็นแกเจาหรอก
ใหละอายใจและอับอายตอการกระทําของ
เจาเถิด”

๓๓ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ในวันที่เราชําระเจาจากบาปทัง้ หลายของ
เจา เราจะตัง้รกรากใหพวกเจาใหมตามเมือง
ตางๆและเราจะสรางซากปรักหักพังทัง้หลาย
ขึ้นมาใหม ๓๔ที่ดินที่รกรางจะได รับการไถ
หวานแทนที่จะถูกทิง้ รางอยูอยาง นัน้ ตอ
หน าผูคนที่เดินผานไปมา ๓๕พวก เขาจะพูด
วา ‘แผน ดินที่เคยถูกทิง้ รางน้ีกลายเป็น
เหมือนสวนเอเดน เมืองตางๆที่เคยเป็นซาก
ปรักหัก พัง รกรางวาง เปลา เดี๋ยว น้ีกลับมี
กําแพงลอม รอบอยางแนน หนาและมีผูคน
อาศัยอยู’

๓๖แลวชาติตางๆที่อยูลอม รอบเจาที่ยัง
เหลือรอด จะไดรูวา เรา ยาหเวหไดสรางสิ่ง
ที่เคยถูกทําลายไป แลวใหกลับคืนมาใหม
และไดเพาะปลูกลงในที่ที่เคยรกรางมาแลว
ขึ้นใหม เรายาหเวหไดลัน่คํา พูดออกไปแลว
และเราก็จะทําใหสําเร็จ”

๓๗ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เราจะยอมฟังคําออนวอนของครอบครัว
ชาวอิสราเอลอีก และจะทําสิ่งเหลา น้ีเพื่อ
พวก เขา เราจะทําใหประชาชนของพวก เขา
ทวีคูณเหมือนฝูงแกะ ๓๘พวกเขาจะมีจํานวน
มากมายเหมือนฝูงแพะ แกะที่นํามาอยูรวม
กันในเมืองเยรูซาเล็ม เพื่อเป็นเครื่องบูชา

ในชวงเทศกาลตางๆที่กําหนดไว แลวเมือง
ตางๆที่เคยพังทลายไป จะเต็มไปดวยฝูงชน
แลวพวกเขาจะไดรูวา เราคือยาหเวห”

นิมิตเกี่ยวกับกระดูกแหง

๓๗ ๑ฤทธิอ์ํานาจ *ของพระ ยาหเวห
ไดมาอยูบนตัว ผม พระองคไดนํา

ตัว ผมออกมาจากในเมืองดวยพระ วิญญาณ
†ของพระ ยาหเวห และวางผมลงกลาง
หุบเขา ‡แหง นัน้ ที่มีกระดูกคนเต็มไปหมด
๒พระองคพาผมเดินไปรอบๆกองกระดูก
เหลา นัน้ ผมไดเห็นกระดูกมากมายมหาศาล
ในหุบเขานัน้ ลวนแตเป็นกระดูกที่แหงกรัง

๓พระองคถามผมวา “เจาลูกมนุษย
กระดูกเหลาน้ีจะมีชีวิตขึ้นมาอีกไดไหม”
ผมตอบวา “ขา แตพระ ยาหเวหองคเจา

ชีวิต มีแตพระองคเทานัน้ที่รูคําตอบ”
๔แลวพระองคพูดกับผมวา “ใหพูดแทน

เรากับกระดูกเหลา นัน้ ใหพูดกับพวก มันวา
‘กระดูกแหงเอย ฟังคํา พูดของพระ ยาหเวห
ใหดี’ ๕ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
กับกระดูกเหลา น้ี ‘เราจะระบายลมหายใจ
¶เขาไปในตัว เจา และเจาจะมีชีวิตขึ้น ๖ เรา
จะติดเสน เอ็นเขากับ เจา และเอากลาม เน้ือ
มาใสใหกับ เจา และเอาผิวหนังมาหอ หุมเจา
ไว เราจะใสลมหายใจไวในตัว เจา และเจา
จะกลับมีชีวิตขึ้นมา แลวเจาจะไดรูวาเราคือ
ยาหเวห’”

๗ผมจึงทําตามคําสัง่ที่ผมไดรับมา ในขณะ
ที่ผมกําลังพูดแทนพระเจาอยนัูน้ ก็มีเสียงดัง
“กรอกแกรกกรอกแกรก” ขึ้น และกระดูก
ทัง้หลายก็ตอเขาดวยกันทีละชิน้ๆ ๘ผมมอง
ดู และเห็นเสน เอ็นกับกลาม เน้ือเริ่มปรากฏ
ขึ้นบนกระดูกเหลา นัน้ แลวมีผิวหนังมาหอ
หุมพวก มัน แตพวก มันยังไมมีลมหายใจ
๙แลวพระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย
ใหพูดแทนเราใหกับลมวา ‘น่ีคือสิ่งที่พระ

*๓๗:๑ ฤทธิ์อํานาจ หรือ แปลตรงๆไดวา “มือ”
†๓๗:๑ พระวิญญาณ หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ลม”
‡๓๗:๑ หุบเขา อาจจะเป็นหุบเขายี สเร เอลซึ่งเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณมีการสู รบเกิดขึ้นที่
หุบเขาน้ีหลายครัง้ สถานที่แหงน้ีมักเรียกกันสัน้ๆวา “หุบเขา”
¶๓๗:๕ ลมหายใจ หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ลม” หรือ “วิญญาณ”
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ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “ลมเอย *พัดมา
จากทัง้สี่ทิศเถิด ลมเอย ใหลมหายใจกับผูที่
ถูกฆา ตายเหลา น้ีเถิด เพื่อพวก เขาจะไดมี
ชีวิต”’”

๑๐ผมจึงพูดตามที่พระองคสัง่ผม และลม
หายใจก็เขาสูรางของคนเหลา นัน้ พวก เขา
มี ชีวิตและยืนขึ้น มาเป็นกองทัพขนาดใหญ
มหึมา

๑๑พระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย
กระดูกเหลา น้ีคือครอบครัวของชาวอิสราเอล
ทัง้หมด ชาวอิสราเอลชอบพูดวา ‘กระดูก
ของพวก เราแหง กรังไปแลว พวก เราสิน้
หวัง พวกเราโดนตัดขาดแลว’ ๑๒ดังนัน้ ให
พูดแทนเรากับพวก เขาวา ‘น่ีคือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “ประชาชนของ เรา
เอย เรากําลังจะเปิดหลุมฝังศพของพวกเจา
และนําพวก เจาออก มา เราจะนําพวก เจา
กลับคืนสูแผน ดินอิสราเอล ๑๓ประชาชน
ของ เราเอย เมื่อเราเปิดหลุมฝังศพของพวก
เจาและนําพวก เจาออกมาจากหลุมเหลา นัน้
เจาจะ ไดรูวาเราคือยาหเวห ๑๔ เราจะใสพระ
วิญญาณของเราไวในพวกเจาและพวกเจาจะ
มี ชีวิต เราจะวางพวก เจาไวในแผน ดินของ
พวกเจาเอง แลวพวก เจาจะไดรูวา เรา คือ
ยาหเวห เราไดลัน่คําพูดไปแลว และเราก็จะ
ทําตามนัน้”’” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้

ยูดาหกับอิสราเอลจะ
รวมกันเป็นหน่ึงอีกครัง้

๑๕คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผม
วา ๑๖ “เจาลูกมนุษย ใหหยิบกิ่ง ไมมากิ่ง
หน่ึงและเขียนลงบน มันวา ‘ยู ดาหและชาว
อิสราเอลที่อยูรวมกับเขา’ แลวหยิบกิ่งไมมา
อีกกิ่ง หน่ึง และเขียนลงบน มันวา ‘โย เซฟ
(เอฟราอิม) และครอบครัวของชาวอิสราเอล
ทัง้หมดที่อยูรวมกับ เขา’ ๑๗ ใหเอาสองกิ่งน้ี
มาติดเป็นทอนเดียวกันในมือเจา

๑๘ เมื่อคนของ เจาถามวา ‘ทานจะไมบอก
พวก เราหรือวา ที่ทานทําน้ีหมาย ถึงอะไร’
๑๙ ใหบอกกับพวก เขาวา ‘น่ีคือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “เราจะเอากิ่ง ไมที่
เป็นตัวแทนของโยเซฟ ที่เป็นของเอฟราอิม
และเผาทัง้ หลายของอิสราเอลที่อยูรวมกับ

เขานัน้ มาติดไวกับกิ่ง ไมที่เป็นตัวแทนของ
ยู ดาห และทําใหมันเป็นทอนเดียวกัน แลว
พวก เขาจะไดกลายเป็นไมทอนเดียวกันใน
มือของเรา”’

๒๐ ใหยกกิ่ง ไมที่เจาเขียนลงนัน้ ไวตอ
หน าตอตาพวก เขา ๒๑และเราจะพูดกับพวก
เขาวา ‘น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด “เราจะเอาชาวอิสราเอลออกจากชนชาติ
ตางๆที่พวกเขาไปอยูนัน้ เราจะรวบรวมพวก
เขามาจากทัว่ทุกหน แหง และนําพวก เขา
กลับมายังแผน ดินของพวก เขาเอง ๒๒ เรา
จะทําใหพวก เขากลายเป็นชนชาติเดียวใน
แผนดินที่อยูทามกลางเนิน เขาทัง้หลายของ
อิสราเอล และพวก เขาจะไดมีกษตัริยองค
เดียวปกครองอยูเหนือพวกเขาทัง้หมด พวก
เขาจะไมมีวันแตกแยกออกเป็นสองชาติหรือ
เป็นสองอาณาจักรได อีก ๒๓พวก เขาจะไม
ทําตัวเองใหแปดเป้ือนดวยพวกรูปเคารพขี้ๆ
และสิ่งอันนาสะอิดสะเอียนของพวกเขา หรือ
การละเมิดอื่นๆทัง้หมดของพวก เขา เพราะ
เราจะชวยใหพวก เขารอดพนจากการหันเห
ไปจากเราซึ่งเป็นความบาป เราจะชําระพวก
เขา พวกเขาจะเป็นคนของเราและเราจะเป็น
พระเจาของพวกเขา

๒๔ดา วิดผูรับ ใชของ เราจะเป็นกษตัริย
เหนือพวกเขา พวกเขาทุกคนจะมีผูเลีย้งแค
คนเดียว พวกเขาจะทําตามกฎตางๆของเรา
และรักษาขอ บังคับทัง้ หลายของ เราอยาง
เครงครัด ๒๕พวก เขาจะอาศัยอยูในแผนดิน
ที่เราไดใหไวกับยา โคบผูรับ ใชของเรา เป็น
แผน ดินที่บรรพบุรุษของพวก เจาเคยอาศัย
อยู พวก เขากับลูกๆรวม ทัง้ลูก หลานของ
พวกเขาจะอาศัยอยูที่นัน่ตลอดไป และดาวิด
ผูรับใชของเราจะเป็นผูนําของพวกเขาตลอด
ไป ๒๖ เราจะทําขอ ตกลงใหพวก เขาอยูเย็น
เป็นสุข เป็นขอ ตกลงชัว่ นิ รัน ดร เราจะทํา
ใหพวก เขามัน่คงและจะเพิ่มจํานวนพวก เขา
เราจะวางสถาน ที่ศักดิส์ิทธิข์อง เราไวในหมู
พวกเขาตลอดไป ๒๗ที่อยูอาศัยของเราจะอยู
เหนือพวก เขา เราจะเป็นพระเจาของพวก
เขา และพวก เขาจะเป็นคนของ เรา ๒๘แลว
ชนชาติตางๆจะ ไดรูวาเรายาหเวหไดทําให
อิสราเอลเป็นของเราโดยเฉพาะ ดวยการตัง้

*๓๗:๙ ลมเอย คําน้ี มีสามถึงสี่ความหมายในภาษาฮีบรู คือ “ลมหายใจ” หรือ “ลม” หรือ
“วิญญาณ” หรือ “พระวิญญาณ”
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สถาน ที่ศักดิส์ิทธิข์อง เราอยูทามกลางพวก
เขาตลอดไป”’”

พระยาหเวหตอตานโกก

๓๘ ๑คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูกมนุษย ใหหันหน า

ไปทางโกก ซึ่งเป็นดินแดนของมาโกก ผูนํา
ที่สําคัญที่สุด *ของเมเชคกับทบูัล ใหพูดแทน
เราตอ ตานเขา ๓ ใหบอกเขาวา ‘น่ีคือสิ่งที่
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “ไอ โกก ผูนํา
คนสําคัญที่สุดของเม เชคและทู บัล เราตอ
ตานเจา ๔ เราจะใหเจาหันกลับ เราจะเอา
ตะขอเกี่ยวไวที่กรามของ เจา และนําเจา
ออก ไปพรอมกับกองทัพทัง้หมดของ เจา ที่
มีมา มีทหาร มาที่ติดอาวุธเต็มอัตราศึก มี
กองทัพใหญที่ถือโลขนาดใหญและขนาดเล็ก
ทหารแตละ คนถือดาบอยู ๕มีชาวเปอรเซีย
ชาวเอธิโอเปีย †และชาว พูตอยูกับพวก เขา
ดวย ทุกคนถือโลและสวมหมวกเหล็ก ๖ยัง
มีชนชาติโก เมอรกับกองทัพทัง้หมดของเขา
มีชนชาติเบธโทการมาห ‡ที่มาจากทางเหนือ
ที่ไกล โพนพรอมกับกองทัพทัง้หมดของ เขา
ซึ่งคนเหลาน้ีไดอยูในกองทัพกับเจา

๗ ใหเตรียมตัว และพรอมอยู เสมอ ทัง้เจา
กับกองทัพทัง้หมดที่มาอยูรวมกับ เจา ให
ทุก คนพรอมที่จะรับคํา สัง่ของ เจา ๘หลัง
จากผานพนไปนาน เจาจะถูกเรียกใหออก
รบ ในอนาคตอันไกล โพน เจาจะบุกรุกเขา
ไปในแผน ดินที่ไดฟ้ืน ตัวขึ้นจากสงคราม
ประชาชนในดิน แดนแหง นัน้ถูกรวบรวมมา
จากหลายชนชาติ เพื่อจะไปที่เทือก เขาแหง
อิสราเอล ซึ่งเคยถูกทิง้ รางมาเป็นเวลานาน
พวก เขาถูกพาออกมาจากชนชาติตางๆ ใน
เวลานัน้พวก เขาทัง้หมดก็ไดอยูกันอยาง
ปลอดภัย ๙ เจากับกองทัพทัง้หมดของ เจา
และชาติอื่นๆที่อยูกับเจา จะขึ้นไปโจมตีพวก
เขา พวก เจาจะบุกขึ้น ไปเหมือนกับพายุลูก
หน่ึง เจาจะเป็นเหมือนกับเมฆที่ปกคลุม
แผนดินแหงนัน้”’”

๑๐ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ในวัน นัน้ ความ คิดมากมายจะแลนเขา มา

ในหัวของ เจา และเจาจะคิดแผนการชัว่ ราย
ขึ้น ๑๑ เจาจะพูดวา ‘เราจะบุกดิน แดนแหง
หน่ึงซึ่งมีหมูบานตางๆที่ไมมีกําแพงลอมรอบ
ไมมีประตูเมือง หรือสลักประตูเลย ๑๒ เรา
จะปลนและขนเอาทรัพยสินของพวก เขาไป
เราจะสู รบตอสถาน ที่ตางๆซึ่งเคยเป็นซาก
ปรักหักพังแตตอนน้ีกลับมีผูคนอาศัยอยู เรา
จะสู รบกับชนชาติที่ถูกรวบรวมมาจากหลาย
ชนชาติ เป็นชนชาติที่ไดฝูงสัตว เลีย้งและ
ขาว ของ และอาศัยอยูในใจกลางแผน ดิน
โลก’

๑๓ เชบาและเดด านกับบรรดาพอคาแหง
ทาร ชิช รวม ทัง้นัก ธุรกิจที่รํ่ารวยทัง้ หลาย
ของมัน จะพูดกับเจาวา ‘ที่ทานมาน่ี เพื่อมา
ปลนพวก เขาหรือ ที่ทานรวบรวมคนของ
ทานมาเพื่อมาขนขาว ของและขนเอาเงิน
ทองของพวกเขาอยางนัน้หรือ เพื่อมาเอาฝูง
สัตว เลีย้งและบรรดาสินคาของพวก เขาหรือ
เพื่อจะยึดของๆพวกเขาหรือ’

๑๔ดัง นัน้ เจาลูกมนุษย ใหพูดกับโกก
แทนเราวา ‘น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด ในเวลานัน้พวกเจาจะสังเกตเห็นวา
ประชาชนชาวอิสราเอลของ เราอยูกันอยาง
ปลอดภัย ๑๕แลวพวก เจาจะลงมาจากบาน
เมืองของ เจาที่อยูทางเหนืออันไกล โพนนัน้
ทัง้เจาและชนชาติมากมายที่อยูกับ เจา ทุก
คนลวนขี่มา เป็นฝูงชนมหึมา เป็นกองทัพที่
ยิ่ง ใหญเกรียง ไกร ๑๖ เจาจะลุยไปขาง หน า
เพื่อสู รบกับประชาชนชาวอิสราเอลของ เรา
เหมือนกับเมฆที่เขาปกคลุมแผน ดินน้ี ไอ
โกก ในอนาคตอันไกล โพนนัน้ เราจะนํา
เจามาสู รบกับแผน ดินของ เรา แลวเราจะ
ไดแสดงความศักดิส์ิทธิข์อง เรา ดวยการ
เอาชนะเจาตอ หน าตอตาชนชาติทัง้ หลาย
เพื่อพวกเขาจะไดรูจักเรา’”

๑๗ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ไอ โกก เจาก็เป็นคนนัน้แหละ ที่เราเคย
พูดถึงกอนหน าน้ี ผานทางพวกผู พูด แทน
พระเจาชาวอิสราเอลคน รับ ใชของ เรา ใน
ตอนนัน้ พวกเขาไดทํานายเป็นเวลาหลายปี
วา เราจะนําเจามาตอสูกับพวกเขา”

*๓๘:๒ ผูนําที่สําคัญที่สุด หรือ แปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เจาชายแหงโรช”
†๓๘:๕ ชาวเอธิโอเปีย หรือ ชาวคูช เป็นดินแดนที่อยูทางตอนบนของแมน้ําไนล
‡๓๘:๖ ชนชาติเบธโทการมาห หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ชนชาติโทการมาห”
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๑๘พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “น่ีคือสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นในวันนัน้ เมื่อโกกเขาโจมตีแผน
ดินอิสราเอล ความโกรธของเราจะพลุงพลาน
ขึ้น

๑๙ เราขอประกาศดวยความรูสึกอันแรง
กลาและดวยความโกรธที่พลุงขึ้น วาในวัน
นัน้จะเกิดแผนดินไหวครัง้รุนแรงขึ้นในแผน
ดินอิสราเอล ๒๐ปลาในทะเล นกบนทองฟ า
สัตว ปาในทองทุง รวมทัง้สัตวเล็กๆทัง้หมด
ที่เลื้อยคลานอยูบนพื้นดิน และผูคนทัง้หมด
บนผืนแผน ดินน้ี จะสัน่ เทิม้อยูตอ หน าเรา
ภูเขาจะถูกควํ่า ลง หน าผาจะแตกกระจาย
และกําแพงทัง้หมดจะลมลงมาบนดิน”

๒๑พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตประกาศวา
“เราจะเรียกดาบ *มาตอสูกับโกกบนเทือก
เขาทุกลูกของ เรา แลวพวก โกกก็จะตอสู
กันเองดวยดาบ ๒๒ เราจะตัดสินลงโทษโกก
ดวยโรค ระบาดและการฆา ฟัน เราจะเท
ฝนลงมาอยางบา คลัง่ จะมีลูกเห็บและไฟ
กํามะถัน ตกลงมาบนเขาและกองทัพของ
เขา รวมทัง้ชนชาติมากมายที่มากับเขาดวย
๒๓ เราจะไดแสดงความยิ่ง ใหญและความ
ศักดิส์ิทธิข์อง เราผานทางเหตุการณเหลา น้ี
เราจะทําใหตัว เราเป็นที่รูจักในสายตาของ
ชนชาติทัง้ หลาย แลวพวก เขาจะไดรูวาเรา
คือยาหเวห”

ความตายของโกกกับกองทัพของเขา

๓๙ ๑ เจาลูก มนุษย ใหพูดตอ ตานโกก
แทนเราวา “น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวห

องคเจาชีวิตพูด ‘เราตอตานเจา ไอโกก ผูนํา
ที่สําคัญที่สุด †แหงเม เชคและทูบัล ๒ เราจะ
ทําใหเจาหัน กลับและจะผลักเจาไป เราจะ
นําเจามาจากทางเหนืออันไกล โพน และสง
เจาไปยังเทือกเขาของอิสราเอล ๓แลวเราจะ
ตีใหคัน ธนูหลุดจากมือ ซายของ เจา และทํา
ใหลูก ธนูตกลงจากมือขวาของ เจา ๔ทัง้เจา
และกองทัพทัง้หมดของ เจา รวมทัง้ชนชาติ
ทัง้ หลายที่มากับเจา จะลม ลงบนเทือก เขา
แหงอิสราเอล เราจะใหเจาเป็นอาหารของนก
ที่กินซากและพวกสัตว ปา ๕ เจาจะลมตาย

กลางทุง เพราะเราไดลัน่คําพูดไวแลว’” พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

๖ “เราจะสงไฟลงมาบนมา โกก และบน
พวกที่อาศัยอยูอยางปลอดภัยตามเมือง
ชายฝ่ังทะเล และพวก เขาจะ ไดรูวาเราคือ
ยาหเวห ๗ เราจะทําใหชื่ออันศักดิส์ิทธิข์อง
เราเป็นที่รูจักในหมูประชาชนชาวอิสราเอล
ของ เรา เราจะไมปลอยใหชื่ออันศักดิส์ิทธิ ์
ของเราถูกลบหลูอีก และชนชาติตางๆจะไดรู
วา เรา ยาหเวหคือผูศักดิส์ิทธิใ์นอิสราเอล”
๘พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตประกาศวา “มัน
กําลังจะมาถึงแลว มันจะเกิด ขึ้นอยาง
แนนอน วันน้ีก็เป็นวันที่เราไดพูดถึงแลว”

๙ “แลวคนเหลานัน้ที่อาศัยอยูตามหัวเมือง
ตางๆของอิสราเอลจะออกไปเก็บอาวุธทัง้
หลายมาเป็นเชื้อเพลิง และเผาพวกมัน มีทัง้
โลเล็ก โลใหญ คันธนู ลูกธนู กระบอง หรือ
หอก พวกเขาจะใชของพวก น้ีเป็นเชื้อ เพลิง
ไดถึงเจ็ด ปี ๑๐ โดยไมจําเป็นตองไปหาฟืน
ตามทุง หรือไปตัด ไมในปาเลย เพราะพวก
เขาจะใชอาวุธพวก น้ีเป็นเชื้อ เพลิง พวก เขา
จะหยิบของจากซากศพของคนที่เคยปลน
พวกเขามา และขนเอาสิ่งของจากพวกที่เคย
มาขน ของจากพวก เขา” พระ ยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

๑๑ “ในวัน นัน้เราจะจัดหลุมฝัง ศพใหกับ
โกกในอิสราเอล ในแถวหุบเขาของคนเหลา
นัน้ที่เดินผานไปมา ซึ่งอยูทางทิศตะวัน ออก
ของทะเลตาย หลุมฝัง ศพนัน้จะไปขวางกัน้
ทางของพวกที่เดินทางผานไปมา เพราะโกก
และฝูง ชนมหึมาทัง้หมดของ เขาจะถูกฝังอยู
ที่ นัน่ ดัง นัน้มันจะมีชื่อวาหุบเขาฝูง ชนของ
โกก ‡๑๒ครอบครัวชาวอิสราเอลจะใชเวลา
ฝัง ศพพวก เขาถึงเจ็ดเดือน เพื่อที่จะชําระ
ลางแผนดินนัน้ ๑๓ชาวบานทุกคนในแผนดิน
จะตองชวยกันฝังศพของพวกเขา และมันจะ
นําเกียรติมาใหกับคนอิสราเอล ในวันที่เรา
ไดแสดงความยิ่งใหญของเรา” พระยาหเวห
องคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

๑๔ “พวกผูชายจะถูกจางเต็มเวลาใหออก
ไปเก็บ ศพทัว่แผน ดินและฝังมัน เพื่อชําระ

*๓๘:๒๑ ดาบ คําน้ีมาจากฉบับภาษาฮีบรู ในฉบับแปลกรีกโบราณเขียนวา “ความนาสะพรึง
กลัวทุกประเภท”
†๓๙:๑ ผูนําที่สําคัญที่สุด หรือ แปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เจาชายแหงโรช”
‡๓๙:๑๑ หุบเขาฝูงชนของโกก หรือ “ฮาโมนโกก”
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ลางแผนดิน มันจะใชเวลาตัง้เจ็ดเดือน ที่จะ
คนหาและฝังกระดูกเหลา นัน้ ๑๕ ในขณะ ที่
พวก เขาคนหาไปทัว่แผน ดินนัน้ เมื่อพบ
โครงกระดูกมนุษย ก็จะทําเครื่องหมายไว
ขางๆและเครื่องหมายนัน้จะอยูจนกวาโครง
กระดูกเหลา นัน้จะถูกฝังในหุบเขาฮา โม น
โกก ๑๖ (จะมีเมืองหน่ึงที่ชื่อฮาโมนาห *อยูที่
นัน่ดวย) น่ี แหละเป็นวิธีที่พวก เขาจะชําระ
ลางแผนดิน”

๑๗ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เจาลูก มนุษย เรียกนกทุกชนิดและสัตว ปา
ทัง้หมดออกมา ใหบอกพวกมันวา ‘มาชุมนุม
กันเถอะ มารวม กันจากทัว่สารทิศ เพื่อมา
รวมกินกันในงานเซน ไหวที่เราไดเตรียม
ไวใหกับเจาน้ี เป็นการเซน ไหวเฉลิมฉลอง
อันยิ่ง ใหญบนเทือก เขาของอิสราเอล ที่ นัน่
เจาจะไดกินเน้ือและดื่มเลือด ๑๘ เจาจะ ได
กินเน้ือของคนที่เกง กลา และดื่มเลือดของ
บรรดาเจา ชายแหงโลก ราวกับวาพวก เขา
เป็นแกะผูและลูก แกะ เป็นแพะและวัวตัวผู
พวก เขาทัง้หมดเป็นสัตวที่ได รับการขุนจน
อวนพีมาจากบาชาน ๑๙ ในงานเซนไหวที่เรา
ไดจัดเตรียมใหกับเจาน้ี เจาจะ ไดกินไข มัน
จนอิ่ม หนําและดื่มเลือดจนเมามาย ๒๐ จาก
โตะของ เรา เจาจะไดกินทัง้มาและคน ขับ
รถ มา คนที่เกง กลาและทหารทุกประเภท
จนกวาเจาจะอิ่ม หนําสําราญ’” พระ ยาหเวห
องคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

๒๑ “เราจะแสดงความยิ่ง ใหญของ เรา
ทามกลางชนชาติทัง้ หลาย และทุกชนชาติ
จะไดเห็นการลงโทษที่เรานํามาและเห็นมือที่
เราวางลงบนพวก เขา ๒๒ จากวัน นัน้เป็นตน
ไป ครอบครัวชาวอิสราเอลจะไดรูวา เราคือ
ยาหเวหพระเจาของพวกเขา ๒๓และชนชาติ
ทัง้ หลายจะรูวา ที่ประชาชนชาวอิสราเอล
ตองถูกเนรเทศนัน้ เป็นเพราะบาปของพวก
เขาเอง เราจึงไดหลบหน าของ เราจากพวก
เขา และไดมอบพวก เขาไวกับศัตรูทัง้ หลาย

ของพวก เขา และพวก เขาทัง้หมดตองลม
ตายดวยดาบ เพราะพวก เขาไมซื่อสัตยตอ
เรา ๒๔ เราไดลงโทษพวก เขาอยางสาสมกับ
ความไมบริสุทธิแ์ละการกบฏทัง้ หลายของ
พวก เขา และเราไดหลบ หน าไปจากพวก
เขา”

๒๕ดัง นัน้ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด “ตอน น้ีเราจะทําใหยา โคบกลับ
มาเจริญรุงเรืองเหมือนเดิม †เราจะเมตตา
ประชาชนชาวอิสราเอลทัง้หมด และเราจะ
มีใจรอนรนที่จะกูชื่ออันศักดิส์ิทธิข์อง เรา
กลับมา ๒๖ เมื่อพวก เขาไดใชชีวิตอยูอยาง
ปลอดภัยในแผน ดินของพวก เขา และไม
ตองกลัวใครอีก พวก เขาจะ ไดลืมความ
อับอายและความไมซื่อสัตยที่พวก เขาไดทํา
กับ เรา ๒๗ เมื่อเราไดนําพวก เขาออกมาจาก
ชนชาติทัง้หลาย และไดรวบรวมพวกเขามา
จากประเทศของศัตรูพวก เขา น่ีเป็นการ
แสดงความศักดิส์ิทธิข์อง เราผานทางพวก
เขา ตอ หน าตอตาของประชาชนมากมาย
๒๘แลวพวก เขาจะ ไดรูวา เราคือยาหเวห
พระเจาของพวก เขา เพราะถึงแมวาเราได
เนรเทศพวก เขาไปอยูทามกลางชาติตางๆ
เราก็จะรวบรวมพวก เขากลับมาสูแผน ดิน
ของพวกเขา เราจะไมทอดทิง้พวกเขาสักคน
เดียวไวที่นัน่ ๒๙ เราจะไมหลบหน าของเราไป
จากพวกเขาอีก เพราะเราจะเทพระวิญญาณ
ของเราลงบนครอบครัวชาวอิสราเอล”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

วิหารหลังใหม

๔๐ ๑ ในปีที่ยี่สิบ หาหลังจากที่พวก เรา
ถูกกวาดตอนไปเป็นเชลย ‡ในชวง

ตนปี ตรงกับวันที่สิบของเดือน ¶ซึ่งเป็นสิบสี่
ปีหลังจากที่เมืองเยรูซาเล็มลมสลาย ในวัน
นัน้ เองมือของพระ ยาหเวหไดมาอยูบนตัว
ผม และพระองคไดพาผมไปที่นัน่

*๓๙:๑๖ ฮาโมนาห หมายถึง “ฝูงชน”
†๓๙:๒๕ ตอนนีเ้รา … เหมือนเดิม หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “นําพวกเขากลับมา
จากการเป็นเชลย”
‡๔๐:๑ ยี่สิบหาหลัง … ไปเป็นเชลย กษตัริยเยโฮยาชินและพวกผูดีทัง้หลายของยูดาหถูก
กวาดตอนไปเป็นเชลยที่บาบิโลน ในปี ๕๙๗ กอนพระเยซูมาเกิด
¶๔๐:๑ วันที่สิบของเดือน คงจะตรงกับวันจัดการกับบาป ในที่น้ีคือ วันที่ ๒๘ เมษายน ในปี
๕๗๓ กอนพระเยซูมาเกิด ดูใน เลวีนิติ ๒๕:๙; ๓๖:๒๔



เอเสเคียล ๔๐:๒ 57 เอเสเคียล ๔๐:๒๑

๒ ในนิมิตจากพระเจา พระองคไดพาผมไป
ที่แผน ดินอิสราเอล และวางผมลงบนภูเขา
ที่สูงลิบ ลิ่ว มีหมู ตึกตัง้อยูทางทิศ ใตของ
ภูเขานัน้ ซึ่งดูเหมือนกับเป็นเมืองเมืองหน่ึง
๓พระองคพาผมไปที่ นัน่ และผมไดเห็นชาย
ผู หน่ึง เขาดูเหมือนทองสัมฤทธิ์ เขายืนอยู
ที่ประตู ในมือถือเชือกลินินไวเสน หน่ึง กับ
ไมสําหรับวัดความ ยาว ๔ชายคน นัน้พูดกับ
ผมวา “เจาลูกมนุษย ใหมองดูดวยตาของ
เจา ฟังดวยหูของ เจา และใหความสนใจ
กับทุกสิ่งทุกอยางที่เรากําลังจะแสดงใหเจาดู
น้ี เพราะที่เอาตัว เจามาก็เพื่อใหเห็นสิ่งเหลา
น้ี ใหบอกกับครอบครัวของชาวอิสราเอลทุก
สิ่งทุกอยางที่เจาเห็น”

๕ผมไดเห็นกําแพงที่ลอมรอบบริเวณวิหาร
ไม วัดในมือของชายผู นัน้มีความ ยาวหก

ศอก
แตละศอกยาวเทากับหน่ึง ศอกกับ อีกหน่ึง

ฝามือ *เขาไดวัดกําแพงนัน้ มันมีความหนา
เทากับหน่ึงไมวัดและสูงหน่ึงไมวัด †

๖แลวชายผู นัน้ไดไปที่ประตูที่หัน หน าไป
ทางทิศตะวัน ออก เขาขึ้นบันไดและไป วัด
ธรณีประตู มันลึกเขาไปหน่ึงไมวัด ๗หองทัง้
หลายของยาม มีความ ยาวหน่ึงไม วัดและ
กวางหน่ึงไม วัด และพวกผนังที่กัน้ระหวาง
หองยามแตละหองมีความหนาหา ศอก และ
ธรณีประตูที่อยูถัดจากระเบียงดาน หน า ที่
หัน หน าไปทางวิหาร มีความ ลึกเทากับหน่ึง
ไมวัด ๘แลวเขาก็วัดระเบียงหอประตู ‡๙มัน
ลึกแปดศอก และผนังที่ติดกับประตูมีความ
หนาสอง ศอก ¶ระเบียงดาน หน าของประตู
ทาง เขานัน้หัน หน าเขาหาวิหาร ๑๐ขาง ใน
ประตูดานตะวันออก มีหองยามอยูสามหอง
เรียงกันอยูทัง้สอง ฝ่ัง ทัง้สาม หองมีขนาด
เทา กัน และผนังที่กัน้แตละหองก็มีขนาด

เดียวกัน ๑๑แลวเขาก็วัดความกวางของทาง
เขาประตู มันกวางสิบศอก และทางเดินขาง
ในประตูกวางสิบสามศอก ๑๒ที่หน าหองยาม
แตละหองนัน้มีขอบกัน้ลึกเขาไปหน่ึง ศอก
หองยามเป็นรูปสี่เหลี่ยมดานเทา ขนาดกวาง
ยาวหกศอก

๑๓แลวเขาก็วัดระยะจากสวนบน สุดของ
ผนังหลังหอง หน่ึงไปสุดสวนบน สุดของ
ผนัง หลังของอีกหอง หน่ึงที่อยูตรง ขาม
ยาวเทากับยี่สิบ หาศอก ๑๔ เขาวัดไปจนถึง
ระเบียง ไดหาสิบศอก §๑๕ ระยะทางจากทาง
เขาประตูไปจนสุดระเบียงดาน หน ายาวหา
สิบศอก ๑๖มีหน าตางแคบๆ **อยูตามหอง
ยามแตละหองอยูตรงผนังดานนอก และตรง
ระเบียงดวย ดานกวางของหน าตางอยูดาน
ในของทาง เขา ดาน แคบอยูดานนอก บน
ผนังมีการสลักลายตนปาลมมากมาย

ลานดานนอก
๑๗แลวเขาก็นําผมออก มาที่ลานดานนอก

ที่ นัน่ผมไดเห็นหองมากมายและพื้นหินที่ทํา
ไวรอบๆลานนัน้ มีหองอยูสามสิบหองเรียง
รายไปรอบๆพื้นหินนัน้ ๑๘พื้นหินนัน้เลียบไป
ตามดานขางของพวกประตูและดานกวางกับ
ดานยาวเทากัน น่ีคือพื้นหินดานลาง ๑๙แลว
ชายผู นัน้ก็วัดระยะจากดาน ในของประตู
ดานลางไปถึงดานนอกของลานดาน ใน ทาง
ดานตะวันออกมีความยาวหน่ึง รอยศอก ซึ่ง
เทากับทางดานเหนือ

๒๐แลวเขาก็วัดความยาวและความกวาง
ของประตูที่หัน หน าไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็น
ทางที่จะไปสูลานดานนอก ๒๑ที่ประตูน้ี มี
หอง ยามอยูดาน ละสามหอง ผนังกัน้ หอง
แตละดานและระเบียงนัน้มีขนาดเทากับ
ของประตูแรกคือลึกเขาไปหา สิบศอก กวาง

*๔๐:๕ หน่ึงศอกกับอีกหน่ึงฝ ามือ เทากับ ๕๒.๕ เซนติเมตร
†๔๐:๕ หน่ึงไมวัด เทากับ ๖ ศอก หรือ ๓.๑๕ เมตร
‡๔๐:๘ ประตู ฉบับแปลภาษากรีกโบราณ ภาษาซีเรียโบราณ และภาษาละตินโบราณ และ
ฉบับฮีบรูบางฉบับเขียนไวแคน้ี ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเสริมวา ประตูที่หันไปทางพระวิหาร มัน
ลึกหน่ึงไมวัด แลวเขาก็วัดระเบียงหอประตู
¶๔๐:๙ สองศอก เทากับ ๑ เมตร
§๔๐:๑๔ เขาวัด … หาสิบศอก ภาษาฮีบรูในขอน้ีเขาใจยากมาก
**๔๐:๑๖ หนาตางแคบๆ หน าตางเหลาน้ีจะมีสวนที่แคบอยูดานนอก เพื่อไมใหศัตรูยิงลูกธนู
เขามาในตึกไดงายๆ แตดานในจะกวางเพื่อคนขางในจะเลือกยิงดานนอกไดงายขึ้น



เอเสเคียล ๔๐:๒๒ 58 เอเสเคียล ๔๐:๔๓

ยี่สิบ หาศอก ๒๒พวกหน าตางของ มัน รวม
ทัง้ระเบียงของ มัน กับลายตนปาลมนัน้ มี
ขนาดเดียวกับของประตูดานตะวันออก ดาน
นอกของประตูมีบันไดเจ็ด ขัน้ขึ้นสูประตู
และสุด ทางอีกดาน หน่ึงของบันไดมีระเบียง
อยู ๒๓ตรง ขามลานดานนอกจากประตูทิศ
เหนือ มีประตูเขาสูลานดาน ใน เหมือนกับ
ประตูดานตะวันออก ชายผู นัน้วัดระยะทาง
จากประตูหน่ึงไปถึงอีกประตูหน่ึงที่ดานตรง
ขามไดหน่ึงรอยศอก

๒๔แลวเขาไดนําผมไปทางทิศ ใต และผม
ไดเห็นประตูหน่ึงที่หันหน าไปทางทิศใต เขา
วัดขนาดของพวกผนัง กัน้และระเบียงของ
ประตูดาน ใตไดขนาดเทากับของสองประตู
ทางดานเหนือกับดานตะวัน ออก ๒๕ที่ประตู
ทาง เขากับระเบียงนัน้มีหน าตางโดยรอบ
เหมือนกับประตูอื่นๆ ประตูลึกเขาไปหา สิบ
ศอกและกวางยี่สิบหาศอก ๒๖มีบันไดเจ็ดขัน้
ขึ้นสูประตูน้ี และสุดทางอีกดาน หน่ึงของ
บันไดมีระเบียงอยู พวกผนังกัน้ทัง้สองดาน
ของประตูนัน้มีลวดลายตนปาลมประดับอยู
๒๗ที่ลานดานในก็มีประตูที่หันหน าไปทางทิศ
ใตเหมือนกัน และชายผู น้ีไดวัดระยะ ทาง
จากประตูดาน ในน้ีไปถึงประตูดานนอกที่อยู
ทางทิศใตมีความยาวหน่ึงรอยศอก

ลานดานใน
๒๘แลวชายผู นัน้ไดพาผมเขาไปที่ลานดาน

ในผานทางประตูทิศ ใต เขาวัดขนาดประตู
ทิศ ใตไดขนาดเดียวกันกับประตูอื่น ๒๙หอง
ยามทัง้ หลาย ผนังกําแพง และระเบียงของ
ประตูน้ี ก็มีขนาดเดียวกันกับของประตู
อื่นๆ มีชองหน าตางอยูรอบๆประตู และตรง
ระเบียงดวย ประตูทาง เขาลึกเขาไปหา สิบ
ศอก กวางยี่สิบหาศอก ๓๐ *๓๑ ระเบียงหันไป
ทางลานดานนอก พวกผนังที่ กัน้อยูขาง ใน
ประตูมีลวดลายตนปาลมประดับอยู และที่
ปลายอีกดานหน่ึงมีบันไดแปดขัน้ขึ้นสูประตู
น้ี

๓๒แลวชายผู นัน้ไดนําผมเขาไปที่ลานดาน
ในและเดินไปทางทิศตะวัน ออกของลานนัน้

เขาวัดขนาดของประตู มันมีขนาดเดียวกัน
กับประตูของดานอื่นๆ ๓๓พวกหอง ยาม
รวม ทัง้พวกผนังกัน้ และระเบียงก็มีขนาด
เดียวกันกับดานอื่นๆ มีชองหน าตางอยูรอบๆ
ประตู และตรงระเบียงดวย ประตูทางเขาน้ี
ลึกหาสิบศอก กวางยี่สิบหาศอก ๓๔ ระเบียง
หันไปทางลานดานนอก พวกผนังที่กัน้อยู
ขาง ในประตูทัง้สอง ดานมีลวดลายตนปาลม
ประดับอยู และที่ปลายอีกดาน หน่ึงมีบันได
แปดขัน้ขึ้นสูประตูน้ี

๓๕แลวชายผู นัน้ไดนําผมไปที่ประตูทาง
ทิศเหนือ เขาวัดขนาดของประตู มันมีขนาด
เดียวกับประตูอื่นๆ ๓๖หอง ยามทัง้ หลาย
พวกผนัง กัน้ และระเบียงก็มีขนาดเดียวกัน
กับดานอื่นๆ และมีชองหน าตางอยูรอบๆ
ประตู และตรงระเบียงดวย ประตูน้ีลึกหาสิบ
ศอก กวางยี่สิบหาศอก ๓๗ ระเบียงหันไปทาง
ลานดานนอก พวกผนังที่กัน้อยูขางในประตู
ทัง้สองดานมีลายตนปาลมประดับอยู และที่
ปลายอีกดานหน่ึงมีบันไดแปดขัน้ขึ้นสูประตู
น้ี

หองสําหรับจัดเตรียมเครื่องบูชา
๓๘ที่ระเบียงของประตู มีประตูที่นําไปสู

หองๆหน่ึง ที่ใชสําหรับชําระลางสัตว ที่จะ
เป็นเครื่องเผาบูชาทัง้ ตัว ๓๙แตละดานของ
ระเบียง มีโตะตัง้อยูดานละสองตัว เป็นโตะ
สําหรับฆา สัตวที่เอามาเป็นเครื่องเผาบูชาทัง้
ตัว เป็นเครื่องบูชาชําระลาง และเป็นเครื่อง
บูชาชดเชย ๔๐ที่ผนังดานนอกของระเบียง
ตรงบันไดที่นําขึ้นไปสูประตูเหนือนัน้ มีโตะ
ตัง้อยูขางละสองตัว ๔๑ รวมเป็นโตะสี่ ตัวอยู
ที่ดาน ในของประตูทาง เขา และอีกสี่ ตัวอยู
ดานนอก รวมทัง้หมดแปดตัว โตะพวกน้ีใช
สําหรับฆา สัตวที่เอามาเป็นเครื่องบูชา ๔๒ยัง
มีโตะอีกสี่ ตัวที่ทําจากหินที่สกัด แลวที่ใชใน
การเตรียมเครื่องเผาบูชาทัง้ ตัว โตะแตละ
ตัวยาวหน่ึงศอกครึ่ง กวางหน่ึงศอกครึ่ง และ
สูงหน่ึง ศอก บน นัน้มีอุปกรณที่ใชฆาเครื่อง
เผาบูชาทัง้ ตัว และฆา สัตวบูชาอื่นๆ ๔๓มี
ตะขอสอง งามจํานวนหน่ึงแขวนติดอยูรอบๆ

*๔๐:๓๐ ขอ น้ี สําเนาฮีบรูสวนใหญเพิ่มขอ น้ีวา “ระเบียงของประตูทางเขานัน้กวางยี่สิบหา
ศอกลึกหาศอก” แตประโยคน้ีจะไมมีในฉบับแปลกรีกโบราณและในสําเนาฮีบรูบางฉบับ
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กําแพง แตละอันยาวหน่ึงฝามือ *โตะเหลาน้ี
ใชสําหรับวางเน้ือของเครื่องบูชา

หองนักบวช
๔๔หลังจากออกมาจากประตูดานใน มีหอง

อยูสองหอง †อยูที่ลานดาน ใน หองหน่ึงอยู
ฝ่ังประตูทิศ เหนือหันหน าไปทาง ใต อีกหอง
หน่ึงอยูฝ่ังประตูทิศ ใต ‡หัน หน าไปทางทิศ
เหนือ ๔๕ชายผู นัน้พูดกับผมวา “หองที่หัน
หน าไปทางทิศใตนัน้ เป็นหองสําหรับนักบวช
ที่ทําหน าที่เป็นยามสําหรับวิหาร ๔๖สวน
หองที่หัน หน าไปทางทิศ เหนือนัน้ เป็นหอง
สําหรับนักบวชที่ทํา หน าที่เป็นยามสําหรับ
แทน บูชา พวกนักบวชเหลา น้ีทุก คนเป็น
ลูกหลานของศา โดก พวก เขาเป็นลูกหลาน
ของเลวีเพียงกลุม เดียวที่ได รับอนุญาตให
เขา ใกลพระ ยาหเวห เพื่อรับ ใชอยูตอ หน า
พระองค ¶” ๔๗แลวชายผูนัน้ไดวัดขนาดของ
ลานดาน ใน ลาน น้ีเป็นรูปสี่เหลี่ยมดาน เทา
ยาวหน่ึงรอยศอก กวางหน่ึงรอยศอก และมี
แทนบูชาตัง้อยูดานหน าวิหาร

ระเบียงของวิหาร
๔๘ชายผู นัน้ไดพาผมไปที่ระเบียงของ

วิหารและเขาไดวัดขนาดของผนังทัง้สอง
ดานของระเบียงนัน้ แตละดานหนาหา ศอก
และกวางสาม ศอก ทาง เขากวางสิบ สี่ศอก
๔๙ ระเบียงน้ีกวางยี่สิบศอก มีระยะจากดาน
หน าถึงดาน หลังสิบ สองศอก มีบันไดสิบ ขัน้
ขึ้นสูระเบียงน้ี และมีเสาสองตนตัง้อยูที่ขาง
ประตูของระเบียงน้ี ดานละตน

หองโถงอันศักดิ์สิทธิ์ของวิหาร

๔๑ ๑แลวชายผู นัน้ไดพาผมเขาไปยัง
หองโถงอันศักดิส์ิทธิ ์ และเขาไดวัด

ขนาดของผนังทัง้สอง ดานที่ติดกับทางเขา
ออก แตละดานกวางหกศอก

๒ทางเขา ออกน้ีกวางสิบ ศอก และผนัง
แตละดานที่ติดกับทางเขา ออกน้ี กวางหา
ศอก
เขาไดวัดพื้นที่ของหอง โถงอันศักดิส์ิทธิน้ี์

มันยาวสี่สิบศอก และกวางยี่สิบศอก
หองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในวิหาร

๓แลวชายผู น้ีไดเขาไปในหองที่ศักดิส์ิทธิ ์
ที่สุด และเขาไดวัดขนาดของผนังดานที่
ติดกับทางเขา ออก แตละดานหนาสอง ศอก
กวางเจ็ดศอก ทางเขาออกกวางหกศอก

๔และเขายังไดวัดความยาวของหอง
ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดน้ีดวย มันยาวยี่สิบศอก และ
กวางยี่สิบศอก ไปจดกับหองโถงศักดิส์ิทธิ ์
ชายผู นัน้พูดกับผมวา “น่ีคือหองที่

ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด”

หองอื่นๆที่อยูรอบวิหาร
๕ชายผู น้ีไดวัดผนังของวิหาร มันหนาหก

ศอก และหองแตละหองที่อยูราย รอบวิหาร
นัน้กวางสี่ศอก ๖หองดานขางน้ี มีอยูสามชัน้
ซอนกันอยู แตละชัน้มีสามสิบหอง พวกคาน
ที่คํ้าหองชัน้ บนนัน้วางอยูบนสวนที่ยื่นออก
มาจากกําแพงโดยรอบ อยาง น้ี คานเหลา น้ี
ไมไดเสียบเขาไปในกําแพงของวิหาร

๗หองดาน ขางรอบๆวิหารน้ี พื้นชัน้
บนกวางกวาชัน้ที่อยูถัดลงมา ลักษณะ
โครงสรางโดย รอบจึงเหมือนกับเวทีที่ยกสูง
ขึ้นไปเป็นขัน้ทางดานขาง หองที่อยูดานบน
จึงกวางขึ้น มีบันไดทอดยาวจากชัน้ลาง สุด
ขึ้นไปจนถึงชัน้บน สุดโดยผานชัน้ สอง ๘ผม
เห็นวาวิหารมีสวนที่ยื่นออก มาโดยรอบ ซึ่ง
เป็นฐานของพวกหองขางๆ วัดความ สูงของ
สวนที่ยื่นออก มานัน้ไดหน่ึงไม วัดซึ่งก็คือหก
ศอก ๙ผนังดานนอกของหองดาน ขาง หนา
หา ศอก บริเวณที่เปิด โลงที่อยูระหวางหอง
ดาน ขางของวิหาร ๑๐กับหองนักบวชนัน้
กวางยี่สิบศอก โดยรอบวิหารทุกดาน ๑๑มี

*๔๐:๔๓ มีตะขอสองงาม … หน่ึงฝ ามือ หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ชัน้คูสําหรับวางของ
อยูจํานวนหน่ึงติดอยูบนกําแพง แตละอันกวางหน่ึงฝามือ”
†๔๐:๔๔ สอง หอง คํา น้ีมาจากสําเนากรีกโบราณ ในฉบับสําเนาฮีบรู เขียนวา “เป็นหอง
สําหรับพวกนักรอง”
‡๔๐:๔๔ ทิศใต มาจากฉบับแปลกรีกโบราณ-ในฉบับภาษาฮีบรูเขียนวา “ทิศตะวันออก”
¶๔๐:๔๖ ไดรับ … ตอหนาพระองค หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ที่มีสิทธิถือเครื่องบูชาไป
ถวายพระยาหเวหที่แทนบูชาได”
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ทาง เขาสูหองดาน ขางจากบริเวณที่เปิด โลง
นัน้ โดยทางหน่ึงอยูทิศเหนือและอีกทาง
หน่ึงอยูทิศใต และสวนที่ยื่นออกมานัน้ที่ติด
กับบริเวณที่เปิด โลงนัน้ กวางหา ศอกโดย
รอบวิหาร

๑๒ตึกที่หันไปทางลานของวิหารที่อยูทาง
ทิศตะวัน ตก กวางเจ็ด สิบศอก กําแพงของ
ตึกนัน้หนาหาศอกโดยรอบ และลึกเขาไป
เกา สิบศอก ๑๓แลวชายผู นัน้วัดขนาดวิหาร
ไดความลึกหน่ึงรอยศอก และบริเวณลานใน
เขตหวง หามของวิหารกับตึก รวม ทัง้พวก
ผนัง ยาวหน่ึง รอยศอกเหมือนกัน ๑๔ลาน
ทางตะวัน ออกของวิหาร รวม ทัง้สวนหน า
ของวิหารกวางหน่ึงรอยศอก

๑๕ *แลวชายผู นัน้ไดวัดความยาวของตึก
ที่หันไปทางเขตหวง หามดาน หลัง รวมกับ
ระเบียงทัง้สองขางของมัน ไดยาวหน่ึงรอย
ศอก ขาง ในหอง โถงศักดิส์ิทธิ ์ และระเบียง
ที่หัน หน าไปที่ลานดาน ใน ๑๖ รวม ทัง้ธรณี
ประตูกับหน าตางแคบๆและระเบียงที่ลอม
รอบทัง้สามดาน ตรง ขามธรณีประตู ลวน
ปูไมทับอยู ตัง้แตพื้น ผนังตลอดแนวไป
จนถึงหน าตาง และหน าตางก็มีไมปิดทับ
ดวยเหมือนกัน ๑๗และปูขึ้นไปถึงดานบน
สุดของประตูของหอง โถงศักดิส์ิทธิ ์ และ
ของระเบียงดานนอก และบนผนังทัง้หมด
ที่อยูรอบขางทัง้ในและนอก ออกแบบอยาง
ประณีต ๑๘และถูกแกะ สลักรูปเค รูบและ
ตนปาลมไวมากมาย โดยแกะลายตนปาลม
สลับกับลายเครูบ เครูบแตละองคมีสองหน า
๑๙ ใบหน าหน่ึงเป็นหน าคนหันไปทางตน
ปาลมดานหน่ึง และอีกใบหน าหน่ึงเป็นสิงโต
หันไปทางตนปาลมอีกดานหน่ึง มีรูปเหลา น้ี
แกะ สลักอยูรอบวิหาร ๒๐มีรูปของเค รูบกับ
ตนปาลมเหลานัน้ แกะ สลักอยูบนผนังของ
หอง โถงศักดิส์ิทธิ ์ ตัง้แตพื้นไปจนถึงบริเวณ
เหนือทางเขา

๒๑หอง โถงศักดิส์ิทธิ ์ มีพวกกรอบประตู
รูปสี่เหลี่ยม และตรงดานหน าหองศักดิส์ิทธิ ์
ที่สุดนัน้ มีสิ่งที่ดูเหมือนกับ ๒๒แทน บูชาทํา
จากไมอยูแทนหน่ึง สูงสามศอก กวางและ
ยาวสองศอกเทากัน ที่มุมทัง้สี่มุม รวมทัง้ที่
ฐานและดานขางของแทนนัน้เป็นไม

ชายคน นัน้พูดกับผมวา “น่ีคือโตะที่ตัง้อยู
ตรงหน าของพระยาหเวห”

๒๓ทัง้หองโถงศักดิส์ิทธิ ์ และหองศักดิส์ิทธิ ์
ที่สุด มีประตูอยูสองบาน

๒๔แตละประตูมีบานเหวี่ยงสองบาน
๒๕และบนประตูของหอง โถงศักดิส์ิทธิ ์

แกะ สลักลายเค รูบและตนปาลมเหมือนกับ
ที่แกะไวบนผนัง และมีที่กันแดดยื่นอยูบน
ดานหน าของระเบียง

๒๖มีหน าตางแคบๆที่มีลายตนปาลมแกะ
สลักอยูบนผนังทัง้สองขางของระเบียง และ
มีหองตางๆอยูดานขางที่มีที่กันแดดดวย

หองนักบวช

๔๒ ๑แลวชายผู นัน้ก็นําผมไปทางทิศ
เหนือ

ออกไปที่ลานดานนอก และนําผมไปยัง
พวกหองที่อยูอีกฝากหน่ึงของลานที่อยูหลัง
วิหาร และตรงขามกับตึกทางทิศเหนือ

๒ตึกที่มีหองพวก น้ี มีประตูออกไปสูทิศ
เหนือนัน้ ยาวหน่ึงรอยศอก กวางหาสิบศอก

๓ตึก น้ีสูงสามชัน้และมีพวกระเบียงทาง
เดินอยูทัง้สามชัน้ระหวางตึก น้ีกับวิหารนัน้
มีลานดาน ในขัน้อยู กวางยี่สิบศอก อีกฝาก
หน่ึงของตึกน้ี หันไปทางพื้นหินของลานดาน
นอก

๔ที่ดานหน าหองตางๆที่หันหน าเขามาดาน
ใน มีเฉลียงกวางสิบศอก ยาวหน่ึง รอยศอก
แลวมีประตูอยูทางทิศเหนือ

๕ตึกน้ี หองขางบนแคบกวาขางลาง
เพราะระเบียงทาง เดินเหลานัน้ไปกิน ที่

ของหองชัน้ บน มากกวาที่ชัน้กลางและชัน้
ลางของตึก

๖ทัง้สามชัน้ไมมีเสา หลักเหมือนกับที่มีใน
ลานขางนอก ดัง นัน้หองชัน้ บนพวก น้ีจึงมี
พื้นที่วางน อยกวาชัน้ลางและชัน้กลาง

๗ดานนอกของตึก น้ี มีกําแพงขนานไปกับ
หองพวก น้ีและลานดานนอก กําแพงน้ีทอด
ยาวไปตามดานหน าของหอง มีขนาดยาวหา
สิบศอก

๘แถวของหองที่ขนานไปกับลานดานนอก
นัน้ยาวหาสิบศอก
แถวของหองที่อยูใกลกับหองศักดิส์ิทธินั์น้

ยาวหน่ึงรอยศอก

*๔๑:๑๕ ขอ ๑๕-๑๗ ในสําเนาฮีบรู เขาใจยากมาก
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๙มีทางเขาจากลานดานนอก เขามายัง
หองพวกน้ีจากทางทิศตะวันออก

๑๐ตรงจุดเริ่ม ตนของกําแพงลานของลาน
วิหาร ทางทิศใตเลาะไปตามแนวกําแพงลาน
ดานนอก มีหองหลายหองติดกับลานของ
วิหารและอยูตรงขามกับตึก

๑๑มีเฉลียงอยูหน าหองเหลานัน้ หองทาง
ทิศ ใตพวก น้ีเหมือนกับหองตางๆทางทิศ
เหนือ มีความกวางและยาวเทา กัน มีพวก
ทางออกและความลึกเหมือนกันดวย ๑๒ที่
จุดเริ่ม ตนของเฉลียงที่ขนานไปกับผนัง มี
ทาง เขาอันหน่ึงที่ผูคนสามารถใชเขาออก
หองตางๆเหลานัน้ได จากทางทิศตะวันออก

๑๓แลวชายผูนัน้ไดพูดกับผมวา
“หองทางทิศเหนือและหองทางทิศใตที่หัน

หน าไปที่ลานหลังวิหารนัน้ คือหองของพวก
นักบวช เป็นหองสําหรับพวกนักบวชที่รับ ใช
อยูใกล ชิดพระ ยาหเวห จะใชกินเครื่องบูชา
อันศักดิส์ิทธิท์ี่สุด พวก เขาจะวางเครื่องบูชา
เหลา น้ีไวในหองเหลานัน้ คือเครื่องบูชาจาก
เมล็ดพืช เครื่องบูชาชําระลาง และเครื่องบูชา
ชดเชย เพราะหองพวกนัน้เป็นหองศักดิส์ิทธิ ์

๑๔พวกนักบวชที่เขาไปในพวกบริเวณที่
ศักดิส์ิทธิข์องวิหารนัน้ จะตองไมออกมาที่
ลานดานนอก จนกวาพวก เขาจะไดถอดชุด
ที่ใสรับ ใชพระ ยาหเวหไวในหองทัง้ หลาย
ของนักบวชกอน เพราะชุดเหลานัน้เป็นของ
ศักดิส์ิทธิ ์
พวก เขาตองสวมเสื้อผาอื่น กอนที่จะออก

ไปยังบริเวณดานนอกที่คนทัว่ไปอยูกัน”
ลานดานนอก

๑๕ เมื่อชายผู นัน้วัดขนาดสิ่งตางๆภายใน
บริเวณวิหารเสร็จแลว เขาไดนําผมออกมา
ทางประตูดานตะวัน ออก และเขาไดวัด
บริเวณรอบๆวิหารทัง้หมด

๑๖ เขาเอาไมวัด วัดดานตะวันออกไดขนาด
ความยาวหารอยศอก

๑๗ เขาเอาไม วัด วัดดานเหนือไดขนาด
ความยาวหารอยศอก

๑๘ เขาเอาไมวัด วัดดานใต ไดขนาดความ
ยาวหารอยศอก

๑๙แลวเขาก็หันไปทางดานตะวัน ตกและ
วัดดาน นัน้ไดความยาวหา รอยศอกเหมือน
กัน

๒๐ เขาจึงใชไมวัด วัดทัง้สี่ดานซึ่งมีกําแพง
ลอมรอบอยู ไดขนาดยาวหารอยศอก กวาง
หารอยศอก กําแพงน้ีแยกบริเวณที่ศักดิส์ิทธิ ์
ออกจากบริเวณทัว่ๆไป

สงาราศีของพระยาหเวหกลับ
คืนสูวิหารของพระองค

๔๓ ๑แลวชายผู นัน้ไดพาผมไปที่ประตู
ที่หัน หน าไปทางทิศตะวัน ออก

๒และผมไดเห็นรัศมีของพระเจาของชาว
อิสราเอล สองออกมาจากทางทิศตะวัน ออก
นัน้ เสียงดังเหมือนน้ําที่ไหลเชี่ยวกราก และ
พื้น ดินไดสวางจาไปดวยแสงจากรัศมีของ
พระองค

๓ นิมิตที่ผมเห็นนัน้เหมือนกับนิมิตที่ผม
เคยเห็นเมื่อครัง้ที่พระองคไดมาเพื่อทําลาย
เมือง และเหมือนกับนิมิตที่ผมเคยเห็นที่
คลองเคบาร และผมก็ซบหน าลงกับดิน

๔ รัศมีของพระ ยาหเวหไดเขาสูวิหารทาง
ประตูที่หันหน าไปทางทิศตะวันออก

๕แลวพระ วิญญาณ *ไดยกผมขึ้น และ
นําผมเขา สูลานดาน ใน และรัศมีของพระ
ยาหเวหไดแผไปทัว่วิหาร ๖ ในขณะ ที่ชายผู
นัน้ยืนอยูขางๆผม ผมไดยินเสียงของผูหน่ึง
ดังออกมาจากภายในวิหารพูดกับผม

๗พระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย
น่ีคือที่ ตัง้บัลลังกของ เรา และเป็นที่วาง

ฝาเทาของเรา
น่ีคือที่ที่เราจะอาศัยอยูทามกลางชาว

อิสราเอลตลอดไป ทัง้ครอบครัวชาวอิสราเอล
กับพวกกษตัริยของพวก เขา จะไมทําให
ชื่ออันศักดิส์ิทธิข์อง เราตองเสื่อมเสียอีก
ดวยการขายตัว †ของพวก เขา และดวย
การถวายของ ขวัญใหกับพวกวิญญาณของ
กษตัริยทัง้ หลายของพวก เขาในงานศพของ
กษตัริยเหลานัน้

๘กษตัริยของพวก เขาสรางธรณีประตูวัง
และเสาประตูวังของพวก เขาติดกับของ เรา
เลย มีแคผนังกัน้ระหวางเรากับพวก เขา
เทานัน้ ดังนัน้ เมื่อพวกเขาทําตัวนารังเกียจ

*๔๓:๕ พระวิญญาณ หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ลม”
†๔๓:๗ การขายตัว สิ่งน้ีหมายถึง การหันเหไปจากพระเจาและไมซื่อสัตยตอพระองค
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พวก เขาก็ไดทําใหชื่ออันศักดิส์ิทธิข์อง เรา
เสื่อมเสียไป เราถึงไดทําลายพวก เขาตอน
ที่เราโกรธ ๙ ใหพวก เขาหยุดขายตัว และ
ใหหยุดถวายของ ขวัญใหกับพวกกษตัริยที่
ตายแลวของพวก เขา แลวเราจะอาศัยอยู
ทามกลางพวกเขาตลอดไป

๑๐ เจาลูกมนุษยเอย ใหบรรยายเรื่องวิหาร
น้ีใหกับประชาชนชาวอิสราเอลฟัง เพื่อพวก
เขาจะไดอับอายในบาปทัง้หลายของพวกเขา
และใหพวก เขาพิจารณาถึงแผนผังของวิหาร
น้ี ๑๑แลวพวกเขาจะไดละอายตอสิ่งทัง้หมด
ที่พวก เขาไดทําไป ใหพวก เขารูจักรูป แบบ
ของวิหารน้ี ทัง้การจัดวาง พวกทางออกและ
ทางเขา รวมทัง้กฎระเบียบและคําสัง่ทัง้หมด
ของมัน ใหเขียนสิ่งเหลาน้ีไวตอหน าพวกเขา
เพื่อพวก เขาจะไดรักษากฎทัง้ หลายของ เรา
และทําตามกฎเกณฑทัง้หมดของเรา

๑๒ น่ีคือกฎของวิหาร คือบริเวณรอบๆวิหาร
ทัง้หมดบนยอดเขา จะเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิ ์
ที่สุด นัน่คือกฎของวิหาร

แทนบูชา
๑๓ตอ ไป น้ีคือขนาดของแทนบูชา โดยวัด

เป็นศอก ใหหน่ึงศอกยาวเทากับหน่ึงศอกกับ
อีกหน่ึงฝามือ
แทน บูชาน้ีมีรอง น้ําอยูรอบๆฐานของ มัน

ลึกหน่ึงศอก กวางหน่ึงศอก
ตรงริมของรองน้ํา มีขอบสูงขึ้นมาหน่ึงคืบ

และตอไปน้ีคือความสูงของแทนบูชา
๑๔ จากกนของรองน้ํา ขึ้นมาถึงสวนบนสุด

ของที่ กัน้อันตํ่า สูงสองศอก หนาหน่ึงศอก
จากที่กัน้อันตํ่า สุดน้ีขึ้นไปถึงที่ กัน้อันสูงสุด
สูงสี่ศอก หนาหน่ึงศอก

๑๕ เตาไฟของแทนบูชาสูงสี่ศอก
และที่มุมทัง้ สี่ของเตาไฟนัน้ มีเชิง งอนสี่

อันยื่นขึ้นมา
๑๖ เตาไฟของแทน บูชานัน้เป็นรูปสี่เหลี่ยม

ดานเทา กวาง ยาวสิบสองศอก
๑๗ที่ กัน้อันสูงนัน้เป็นรูปสี่เหลี่ยมดานเทา

กวาง ยาวสิบ สี่ศอก มีขอบสูงครึ่งศอก มี
รางน้ําขนาดหน่ึงศอกอยูรอบๆฐานของแทน
บันไดของแทน บูชาหัน หน าไปทางทิศตะวัน
ออก”

๑๘แลวพระองคพูดกับผมวา “เจาลูก
มนุษย
น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด

น่ีคือกฎระเบียบตางๆสําหรับแทน บูชา
เมื่อเจาสรางมันเสร็จแลว เพื่อเจาจะไดถวาย
พวกเครื่องเผาบูชาบน มัน และซัดเลือดใส
ขางแทนบูชา

๑๙ เจาตองใชวัว หนุมหน่ึงตัว เป็นเครื่อง
บูชาชําระลาง เจาตองนํามันมาใหกับนักบวช
ชาวเลวี ซึ่งเป็นคนในครอบครัวของศา โดก
พวกเขามีสิทธิท์ี่จะเขาใกลเรา เพื่อทําพิธีอยู
ตอหน าเรา” พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางนัน้

๒๐ “เจาตองเอาเลือดของ มันมาสวนหน่ึง
มาใสที่เชิง งอนทัง้ สี่ของแทนบูชา และที่มุม
ทัง้สี่ของที่ กัน้ชัน้บน สุดที่ถัดจากเตาลงมา
และขอบที่อยูรอบ มัน อยาง น้ีเจาจะทําให
แทนบูชานัน้บริสุทธิแ์ละชําระมัน

๒๑ เจาตองเอาวัว หนุมที่ถูกถวายเป็น
เครื่องบูชา และใหเอาไปเผาในที่ที่ไดกําหนด
ไวภายในบริเวณวิหาร ที่อยูนอกตึกของ
วิหาร

๒๒ ในวันที่สอง เจาตองถวายแพะผูตัวหน่ึง
ที่ไมมีตําหนิใดๆเพื่อเป็นเครื่องบูชาชําระลาง
และเจาตองทําใหแทน บูชาบริสุทธิ ์ อยางที่
ทําตอนถวายวัวหนุมนัน้

๒๓ เมื่อเจาทําพิธีชําระแทนบูชาเสร็จแลว
เจาตองถวายวัว หนุมตัว หน่ึงกับแกะ ผูตัว

หน่ึงที่มาจากฝูง ทัง้สอง ตัวตองไมมีตําหนิ
ใดๆ

๒๔ เจาตองถวายพวก มันตอ หน าพระ
ยาหเวห และพวกนักบวชตองโรยเกลือลง
บนพวก มัน และนําพวก มันไปถวายเป็น
เครื่องเผาบูชาใหแกพระยาหเวห

๒๕ เจาจะตองจัดหาแพะตัวผูตัวหน่ึงมา
เป็นเครื่องบูชาชําระลาง ทุกๆ วันเป็นเวลา
เจ็ดวัน และเจายังตองจัดหาวัวหนุมตัวหน่ึง
กับแกะ ผูตัวหน่ึงจากฝูง สัตวทัง้หมดตอง
ไมมีตําหนิใดๆ

๒๖พวกนักบวชตองชําระแทนบูชา และทํา
ใหมันบริสุทธิ ์ เป็นเวลาเจ็ด วัน อยาง น้ีพวก
เขาจะไดอุทิศแทน บูชาน้ีใหกับพระ ยาหเวห
โดยเฉพาะ ๒๗ เมื่อพวกเขาทําจนครบเจ็ดวัน
แลว ตัง้แตวันที่แปดเป็นตนไป พวกนักบวช
ตองถวายเครื่องเผาบูชาของเจา และเครื่อง
สังสรรคบูชาบนแทน บูชานัน้ แลวเราจะ
ยอมรับเจา” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางนัน้
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ประตูดานนอกทางทิศตะวันออก

๔๔ ๑แลวชายผู นัน้ไดพาผมกลับไป
ที่ประตูดานนอกของบริเวณวิหาร

ศักดิส์ิทธิ ์ ประตูน้ีหัน หน าไปทางทิศตะวัน
ออก และมันก็ปิดอยู

๒พระ ยาหเวหพูดกับผมวา “ประตู น้ีตอง
ปิดอยูเสมอ ไมมีใครมีสิทธิเ์ปิดมัน ไมมีใคร
ไดรับอนุญาตใหเขาออกทางประตูน้ี มันตอง
ปิดอยูเสมอ เพราะพระ ยาหเวหพระเจาแหง
อิสราเอลไดเขามาทางประตูน้ี

๓มีแตผูนําของอิสราเอลเพียงคน เดียว
เทานัน้ที่ได รับอนุญาตใหนัง่อยูที่ในประตู น้ี
เพื่อจะกินอาหารตอ หน าพระ ยาหเวห เขา
ตองเขา มาทางระเบียงของประตูและออกไป
ทางเดียวกัน”

ความศักดิ์สิทธิ์ของวิหาร
๔แลวชายผู นัน้ไดนําผมผานเขาไปทาง

ประตูทิศเหนือ ไปถึงดานหน าของวิหาร ผม
มอง ดูและเห็นรัศมีของพระ ยาหเวหเต็ม
วิหารของพระองค และผมไดซบ หน าลงกับ
ดิน

๕พระยาหเวหพูดกับผมวา
“เจาลูกมนุษย สนใจดีๆ ดูดีๆและฟังดีๆถึง

ทุกสิ่งที่เราบอกกับเจา ที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ
ของวิหารของพระ ยาหเวห ใหสังเกตทาง
เขาและทางออกทัง้หมดของบริเวณวิหาร
ศักดิส์ิทธิน้ี์ใหดี

๖ ใหพูดกับครอบครัวอิสราเอลที่ชอบกบฏ
วา ‘น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ครอบครัวอิสราเอล ใหหยุดการประพฤติ
อันนารังเกียจทัง้หมดของพวกเจาซะ ๗นอก
จากการกระทําที่นา รังเกียจอยางอื่นของ
พวก เจาแลว พวก เจายังไดนําพวกชาวตาง
ชาติที่ไม ไดขลิบทัง้ใจและกาย เขา มาใน
บริเวณวิหารศักดิส์ิทธิข์อง เรา ทําใหวิหาร
ของ เราเสื่อม ไป ในขณะ ที่เจาถวายอาหาร
ใหกับเราซึ่งก็คือไขมันและเลือดนัน้ อยาง น้ี
พวกเจาไดละเมิดขอตกลงที่มีตอเรา

๘แทนที่พวก เจาจะทําหน าที่ของ เจา ใน
การเฝ ายามพวกของศักดิส์ิทธิ ์ เจากลับใหคน
ตางชาติเขา มาเฝ า ยามแทนในบริเวณวิหาร
ศักดิส์ิทธิข์องเรา”’”

๙ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด

“หามพวกคนตางชาติที่ยังไม ไดขลิบทัง้
ใจและกายเขามาในบริเวณวิหารศักดิส์ิทธิ ์
ของ เรา ถึงจะเป็นชาวตาง ชาติที่อาศัยอยู
ทามกลางชาวอิสราเอลก็ตาม

๑๐แตพวกชาวเลวีจะเขามา คือคนเหลา
นัน้ที่ปลีกตัวหางไปจากเราตอนที่ชาว
อิสราเอลหลง ทางไป พวกชาวเลวีที่หันไป
จากเราและไปติดตามพวกรูปเคารพ จะตอง
รับผลกรรมจากบาปที่พวกเขาทําไปนัน้

๑๑พวก เขาจะยังทําหน าที่ยามในบริเวณ
วิหารศักดิส์ิทธิข์อง เรา รับ ใชอยูที่ประตู
วิหาร และฆาเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชา
ตางๆสําหรับประชาชน และยืนอยูตอ หน า
ประชาชนเพื่อรับ ใชพวกเขา ๑๒แตเราไดยก
มือสาบานไววา พวก เขาตองรับผล กรรม
จากบาปที่พวก เขาทําไปนัน้ เพราะพวก
เขาเคยไปรับ ใชคนเหลา นัน้ตอ หน าพวกรูป
เคารพของพวกเขา และทําใหครอบครัวชาว
อิสราเอลทําบาป” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูดวาอยางนัน้

๑๓ “อยางน้ี พวกเขาจะตองไมเขาใกลเพื่อ
รับ ใชเราในฐานะนักบวช หรือเขาใกลของ
ศักดิส์ิทธิใ์ดๆก็ตาม หรือเขาใกลเครื่องบูชา
อันศักดิส์ิทธิท์ี่สุดของเรา พวกเขาตองทนรับ
ความอับอายจากการทําตัวที่นา รังเกียจของ
พวกเขา

๑๔แตเราจะตัง้ใหพวก เขาทําหน าที่เป็น
ยาม และจัดการกับภาระทัง้ หลายที่จะตอง
ทําในวิหารนัน้

๑๕แตพวกนักบวชที่เป็นชาวเลวี และ
เป็นลูก หลานของศา โดก ที่เคยทําหน าที่อยู
ภายในบริเวณวิหารศักดิส์ิทธิข์อง เราอยาง
ซื่อสัตย เมื่อครัง้ที่ชาวอิสราเอลหันเหไปจาก
เรานัน้ พวก เขามีสิทธิเ์ขา มาใกลเพื่อทําพิธี
อยูตอ หน าเรา พวก เขามีสิทธิย์ืนอยูตอ หน า
เรา เพื่อถวายเครื่องบูชาที่เป็นสวนไข มัน
และเลือดนัน้ใหกับเรา” พระยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูดวาอยางนัน้

๑๖ “พวก เขาเทานัน้ที่มีสิทธิเ์ขามาใน
บริเวณวิหารศักดิส์ิทธิข์อง เรา และเขา มา
ใกลโตะของ เรา เพื่อทําพิธีอยูตอ หน าเรา
และพวกเขาจะทําหน าที่เฝ ายามสําหรับเรา

๑๗ เมื่อพวกนักบวชน้ีเขาสูประตูลานดาน
ใน พวก เขาตองสวมเสื้อลินิน พวก เขาตอง
ไมสวมเสื้อผาที่ทําจากขนแกะ ในขณะที่ทํา
พิธีอยูที่ประตูลานดานในหรือภายในวิหาร
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๑๘พวก เขาตองสวมผาโพก หัวที่ทําจาก
ลินินและใสผาชัน้ ในที่ทําจากลินินไวรอบเอว
ของพวก เขา พวก เขาตองไมสวมสิ่ง ใดๆก็
ตามที่จะทําใหมีเหงื่อ ๑๙ เมื่อพวกเขาออกไป
สูลานดานนอกที่ประชาชนอยู พวก เขาตอง
ถอดเสื้อผาที่ใสในขณะทําพิธีออก และตอง
ทิง้เสื้อผาชุดนัน้ไวในพวกหองศักดิส์ิทธิ ์ และ
สวมเสื้อผาชุด อื่นแทน อยาง นัน้ จะไดไมมี
ใครไปถูกเสื้อผาศักดิส์ิทธิข์อง เขา และเป็น
อันตราย *

๒๐พวกเขาตองไมโกนหัวหรือปลอยใหผม
ยาว แตพวกเขาตองเล็มผมอยูเป็นประจํา

๒๑หามนักบวชดื่มเหลา องุนเมื่อเขาไปใน
ลานดานใน

๒๒พวก เขาตองไมแตงงานกับแมหมาย
หรือกับหญิงที่หยากับสามีมาแลว
พวก เขาจะตองแตงงานกับหญิง

พรหมจรรยที่เป็นลูก หลานของชาวอิสราเอล
หรือแตงกับแมหมายของนักบวชเทานัน้

๒๓พวก เขาตองสอนประชาชน ใหรูถึง
ความแตก ตางระหวางความศักดิส์ิทธิก์ับ
ของธรรมดาทัว่ๆ ไป และสอนใหพวก เขา
รูจักวิธีแยกแยะวาอะไรบริสุทธิแ์ละอะไรไม
บริสุทธิ ์

๒๔ เมื่อมีเรื่องทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น
พวกนักบวชตองทําหน าที่เป็นผูตัดสิน

และตองตัดสินเรื่องนัน้ตามกฎระเบียบของ
เรา
พวก เขาตองรักษากฎทุกขอและขอบังคับ

ตางๆที่เกี่ยวกับงานเทศกาลตางๆที่เราได
กําหนดขึ้น และพวก เขาจะตองรักษาความ
ศักดิส์ิทธิข์องวันหยุดทางศาสนาของเราไว

๒๕พวกนักบวชตองไมทําตัว เองใหไม
บริสุทธิ ์ ดวยการเขา ใกลคน ตาย แตถาคน
ตายเป็นพอหรือแม ลูกชายหรือลูกสาว พี่
ชายหรือน องชาย พี่สาวหรือน องสาวของเขา
ที่ยังไม ไดแตงงาน เขาจะได รับอนุญาตให
ทําตัว เองใหไมบริสุทธิไ์ด ๒๖หลังจากที่เขา
ไดรับการชําระตัวแลว เขาตองรออยูเจ็ดวัน
กอนที่จะกลับไปทําหน าที่ในวิหาร

๒๗ ในวันที่เขาเขาในบริเวณวิหารศักดิส์ิทธิ ์
ถึงลานดาน ในเพื่อจะรับ ใชในบริเวณ
ศักดิส์ิทธินั์น้ เขาจะตองถวายเครื่องบูชา
ชําระลางใหกับตัว เองกอน” พระ ยาหเวห
องคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

๒๘ น่ีจะเป็นมรดกที่พวกนักบวชจะได รับ
คือเราเองเป็นมรดกของพวกเขา เจาตองไม
ใหเขาถือกรรมสิทธิใ์นที่ดินใดๆในอิสราเอล
เราเองเป็นกรรมสิทธิข์องพวกเขา

๒๙พวก เขาจะกินเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
เครื่องบูชาชําระลาง และเครื่องบูชาชดเชย
และทุก สิ่งทุก อยางที่ชาวอิสราเอลนํามา
ถวายใหแกพระยาหเวหจะเป็นของพวกเขา

๓๐ผลผลิตชุด แรกของพืชทุกชนิด และ
ของถวายพิเศษทุกชนิด จะเป็นของพวก
นักบวช เจาตองใหสวนที่ดีที่สุดของแป ง ดิบ
ของเจากับพวก เขา เพื่อเจากับครอบครัวจะ
ไดรับพร

๓๑แลวพวกนักบวชตองไมกินอะไรก็ตาม
ไม วาจะเป็นนกหรือสัตวอื่นๆที่ตาย เองหรือ
ถูกสัตวปาฉีกทึ้งจนตาย

กฎระเบียบเรื่องการแบงที่ดิน
สําหรับใชในงานศักดิ์สิทธิ์

๔๕ ๑ เมื่อเจาแบงที่ดินเพื่อใหเป็นมรดก
นัน้

เจาตองถวายที่ดินสวนหน่ึงใหแกพระ
ยาหเวหเพื่อใหเป็นเขตศักดิส์ิทธิ ์ โดยให
มีขนาดยาวสอง หมื่นหา พันศอก †กวาง
สอง หมื่นศอก ‡พื้นที่ทัง้หมดน้ีจะเป็นเขต
ศักดิส์ิทธิ ์ ๒ จากเขตศักดิส์ิทธิน้ี์ ใหแบงพื้นที่
ออก มาสวนหน่ึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมดาน เทามี
ขนาดดานละหารอยศอก เพื่อใหเป็นสถานที่
ศักดิส์ิทธิ ์ และใหกันพื้นที่รอบๆสวนน้ีออกมา
อีกหาสิบศอก เพื่อเป็นพื้นที่เปิดโลง

๓ ในเขตศักดิส์ิทธิท์ี่มีขนาดยาวสอง หมื่น
หา พันศอก กวางหน่ึง หมื่นศอกน้ี จะเป็น
สถาน ที่ศักดิส์ิทธิ ์ ซึ่งในเขต น้ีจะมีสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดตัง้อยู

*๔๔:๑๙ จะไดไมมีใคร … เป็นอันตราย คนธรรมดาทัว่ไปหามแตะตองของศักดิส์ิทธิ ์ ถาเขา
ทําอยางนัน้ เชื่อวาเขาจะไดรับอันตราย
†๔๕:๑ สองหมื่นหาพันศอก หรือ ประมาณสิบสามกิโลเมตร
‡๔๕:๑ สองหมื่นศอก หรือประมาณสิบกิโลเมตรครึ่ง ขอความน้ีมาจากฉบับแปลภาษากรีก
ในภาษาฮีบรูเขียนวา หน่ึงหมื่นศอก (หรือ ประมาณหากิโลเมตร)
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๔ ในที่ดินทัง้หมด เขต น้ีจะเป็นเขต
ศักดิส์ิทธิส์ําหรับพวกนักบวชอยูกัน คือพวก
นักบวชที่รับ ใชอยูในบริเวณวิหารศักดิส์ิทธิ ์
ที่เขาใกลพระ ยาหเวหเพื่อรับ ใชอยูตอ หน า
พระองค มันจะเป็นที่ตัง้สําหรับบานของพวก
เขา และเป็นที่ตัง้ของสถานที่ศักดิส์ิทธิด์วย

๕พื้นที่ขนาดยาวสอง หมื่นหา พันศอก
กวางหน่ึง หมื่นศอกน้ี จะเป็นที่ ตัง้ของพวก
เมืองที่เป็นสมบัติของพวกชาวเลวีที่รับ ใชอยู
ในวิหาร เพื่อใหพวกเขาใชอยูอาศัย

๖ เจาตองกําหนดบริเวณหน่ึง มีขนาดกวาง
หาพันศอก ยาวสองหมื่นหาพันศอก อยูถัด
จากสวนที่ศักดิส์ิทธิอ์อกมา ที่ตรง น้ีใหเป็นที่
อยูของชาวอิสราเอลทัง้หมด รวม ทัง้เป็นที่
ตัง้ของเมืองเยรูซาเล็มดวย

กฎระเบียบเรื่องการแบงที่ดิน
สําหรับผูนําอิสราเอล

๗ เขตที่ติดกับเขตศักดิส์ิทธิ ์ และติดกับ
เมืองเยรูซาเล็มไปทางตะวัน ตกและตะวัน
ออก จะเป็นของผูนําอิสราเอล
เขตน้ีจะทอดยาวไปจากสุดเขตแดนทาง

ทิศตะวัน ตก ไปถึงสุดเขตแดนทิศตะวัน
ออก ขนานไปกับเขตแดนที่เป็นของแตละ
เผา ๘ที่ดินน้ีจะเป็นสมบัติของผูนําอิสราเอล
และผูนําของ เราจะไมกดขี่ประชาชนของ เรา
อีกตอ ไป แตจะยินยอมใหชาวอิสราเอลเป็น
เจาของที่ดินไดตามเผาพันธุของพวกเขา

๙ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“พวกผูนําของอิสราเอล พวก เจาไดปลน

และโกงคนของ เรามานานพอแลว หยุด
ความรุนแรงและการกดขี่ขมเหงซะ แลวหัน
มาทําในสิ่งที่เที่ยงธรรมและถูกตอง หยุดขับ
ไลประชาชนของ เราไปจากบานของพวก เขา
ไดแลว”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

กฎระเบียบเรื่องน้ําหนักและเครื่องตวง
๑๐ “เจาตองใชเครื่อง ชัง่ที่เที่ยง ตรง ใชเอ

ฟาห *และใชบัท †ที่เที่ยง ตรง ๑๑ เอ ฟาห
กับบัทนัน้ตองมีขนาดเดียวกัน หน่ึงบัทตอง
บรรจุไดหน่ึงสวนสิบโฮ เม อร ‡และหน่ึงเอ
ฟาหตองบรรจุไดหน่ึงสวนสิบโฮเมอรเหมือน
กัน
โฮ เม อรตองเป็นเครื่อง วัดที่มาตรฐาน

สําหรับทัง้เอฟาหและบัท
๑๒หน่ึงเชเขล ¶ตองเทากับยี่สิบเกราห
ยี่สิบเชเขลบวกยี่สิบหาเชเขลบวกสิบหาเช

เขลตองเทากับหน่ึงมินา §

กฎระเบียบเรื่องของถวาย
๑๓ตอ ไป น้ีคือของ ขวัญพิเศษที่เจาตองนํา

มาถวาย
จากแตละโฮ เม อรของขาวสาลีหรือขาว
บารเลย เจาตองถวายหน่ึงสวนหกเอฟาห

๑๔ ใหถวายน้ํามันตามที่ไดกําหนดไวโดยตวง
เป็นบัท

จากน้ํามันแตละโคระ ใหแบงถวายหน่ึงสวน
สิบบัท **

(หน่ึงโคระเทากับสิบบัทหรือหน่ึงโฮเมอร)
๑๕ จากฝูง แกะทุกๆสอง รอยตัวที่ได รับการ
เลีย้ง ดูในทุง หญาของอิสราเอลที่มีน้ําอุดม
สมบูรณ ใหเลือกออกมาถวายหน่ึงตัว
ของพวก น้ีทัง้หมด จะเอามาเป็น เครื่อง

บูชาจากเมล็ดพืช เครื่องเผาบูชา และเครื่อง
สังสรรคบูชา เพื่อขจัดบาปตางๆใหกับ
ประชาชน” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางนัน้

๑๖ประชาชนทัง้หมดในแผน ดินตองมอบ
ของถวายตางๆน้ีใหกับผูนําอิสราเอล

๑๗ผูนําอิสราเอลจะมีหน าที่จัดหาเครื่องเผา
บูชา เครื่องบูชาจากเมล็ด พืช และเครื่อง
ดื่มบูชา สําหรับงานเทศกาลวันพระจันทร
ใหม วันหยุดทางศาสนา รวมทัง้งานเทศกาล

*๔๕:๑๐ เอฟาห หนวยการตวงของแหง มีปริมาณเทากับ ๒๒ ลิตร (เหมือนขอ ๒๔)
†๔๕:๑๐ บัท เป็นหนวยในการตวงของเหลว
‡๔๕:๑๑ โฮเมอร เป็นหนวยในการตวงของแหง
¶๔๕:๑๒ เชเขล หน่ึงเชเขลมีน้ําหนักประมาณ ๑๑.๕ กรัม
§๔๕:๑๒ มินา ในที่น้ี เทากับหกสิบเชเขล แตมินาทัว่ๆไปจะเทากับหาสิบเชเขล
**๔๕:๑๔ หน่ึงสวนสิบบัท เทากับ ๒.๒ ลิตร
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ทัง้ หลายที่ไดกําหนดไวของครอบครัวชาว
อิสราเอล
ผูนําอิสราเอลจะจัดหาเครื่องบูชาชําระลาง

เครื่องบูชาจากเมล็ดพืช เครื่องเผาบูชา และ
เครื่องสังสรรคบูชา เพื่อใชขจัดบาปตางๆ
สําหรับครอบครัวอิสราเอล

กฎระเบียบเรื่องเทศกาลตางๆ
(อพย. ๑๒:๑-๒๐; ลนต. ๒๓:๓๓-๔๓)

๑๘ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
ในวัน ที่หน่ึงของเดือนที่ หน่ึง เจาตองนํา

วัวหนุมที่ไมมีตําหนิใดๆมา และใชมันทําพิธี
เพื่อทําใหบริเวณวิหารศักดิส์ิทธินั์น้บริสุทธิ ์

๑๙ นักบวชตองเอาเลือดของเครื่องบูชา
ชําระลาง มาใสไวที่เสาประตูของวิหาร และ
ใสตรงขอบดานบนของทัง้สี่มุมของแทนบูชา
และใสบนเสาประตูของลานดานใน

๒๐ เจาตองทําพิธีน้ีเหมือนกัน ในวันที่เจ็ด
ของเดือนนัน้ สําหรับคนที่ทําบาปไปโดยไม
ไดตัง้ใจหรือไมรู โดยวิธี น้ีเจาจะชําระวิหาร
ใหบริสุทธิ ์

๒๑ ในวัน ที่สิบ สี่ของเดือนนัน้ เจาตองจัด
งานเทศกาลปลดปลอยขึ้น งานเลีย้งจะมีขึ้น
เป็นเวลาเจ็ด วัน ในระหวางน้ี เจาจะตอง
กินขนมปังที่ไม ไดใสเชื้อ ฟู ๒๒ชวง น้ี ผูนํา
จะจัดหาวัว ผูมาตัวหน่ึง เอามาเป็นเครื่อง
บูชาชําระลาง ใหกับทัง้ตัว เขาและประชาชน
ทัง้หมดของแผนดิน

๒๓ตลอดทัง้เจ็ดวันของงานเลีย้งน้ี
ผูนําตองเป็นผูจัดหาวัวตัวผูเจ็ด ตัว และ

แกะตัวผูเจ็ดตัว ที่ไมมีตําหนิใดๆมาถวาย
เป็นเครื่องเผาบูชาใหแกพระยาหเวห
และจัดหาแพะตัวผูมาวัน ละตัว เอามา

ถวายเป็นเครื่องบูชาชําระลาง
๒๔ เมื่อถวายวัวตัวผูแตละตัว ผูนําจะตอง

ถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชจํานวนหน่ึงเอ
ฟาห *ดวย
และเมื่อถวายแกะตัวผูแตละตัว เขาตอง

ถวายเมล็ดพืชจํานวนหน่ึงเอฟาห พรอมกับ
ถวายน้ํามันหน่ึงฮิน †สําหรับเมล็ด พืชแตละ
เอฟาห

๒๕ ในวัน ที่สิบ หาของเดือนที่เจ็ด และใน
ชวงเจ็ด วันของเทศกาลอยู เพิง ผูนําตอง
จัดหาเครื่องบูชาเหลา น้ีไวดวย คือพวก
เครื่องบูชาชําระลาง เครื่องเผาบูชา เครื่อง
บูชาจากเมล็ดพืชและน้ํามัน

กฎระเบียบตางๆสําหรับ
ผูครอบครองและประชาชน

๔๖ ๑ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด

“ประตูลานดาน ในที่หัน หน าไปทางทิศ
ตะวัน ออกนัน้ ใหปิดมันไวตลอดหก วัน
ทํางานนัน้ แตในวัน หยุดทางศาสนาและวัน
พระจันทรใหม ใหเปิดมันไว ๒ผูครอบครอง
อิสราเอลจะตองเขามาจากดานนอกโดยผาน
ทางระเบียงของประตูทางเขา และมายืนอยู
ขางเสาประตู พวกนักบวชตองเอาเครื่อง
เผาบูชาของผูครอบครอง และพวกเครื่อง
สังสรรคบูชาของ เขา มาถวายใหกับ เรา ผู
ครอบครองตองกราบไหวอยูที่ธรณีประตูทาง
เขา แลวถึงคอยออกไป แตอยาเพิ่งปิดประตู
จนกวาจะถึงตอนเย็น ๓ทุกๆวัน หยุดทาง
ศาสนาและทุกๆวันพระจันทรใหม ประชาชน
ในแผน ดินตองมากราบไหวอยูตอ หน าพระ
ยาหเวห ที่ทางเขาของประตูนัน้

๔ เครื่องเผาบูชาที่ผูครอบครอง นํามาถวาย
ใหกับพระ ยาหเวหในวัน หยุดทางศาสนานัน้
จะตองประกอบไปดวย ลูกแกะผูหกตัว และ
แกะผูหน่ึงตัว ทุกตัวตองไมมีตําหนิใดๆ

๕ เขาตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
หน่ึงเอ ฟาห ‡พรอมกับแกะ ผูตัว นัน้ และ
ถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชเทา ที่อยากจะ
ถวาย พรอมกับลูกแกะเหลานัน้ แตเขาตอง
ถวายน้ํามันหน่ึงฮินสําหรับเมล็ด พืชแตละเอ
ฟาห

๖ ในวันพระจันทรใหมนัน้ เขาตองถวายวัว
หนุมหน่ึงตัว พรอมกับลูก แกะหกตัว และ
แกะผูหน่ึงตัว ทุกตัวตองไมมีตําหนิใดๆ

๗ เขาตองจัดหาเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
หน่ึงเอ ฟาหถวายพรอมกับวัว ผูตัว นัน้ และ
ถวายเมล็ดพืชหน่ึงเอฟาหไปพรอมกับแกะผู
ตัว นัน้ดวย และใหถวายเมล็ด พืชเทา ที่เขา

*๔๕:๒๔ เอฟาห หนวยการตวงของแหง มีปริมาณเทากับ ๒๒ ลิตร
†๔๕:๒๔ ฮิน หนวยในการตวงของเหลว ๑ ฮิน มีปริมาณเทากับ ๓.๒ ลิตร
‡๔๖:๕ เอฟาห หนวยการตวงของแหง มีปริมาณเทากับ ๒๒ ลิตร
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อยากจะถวาย พรอมกับพวกลูกแกะ แตเขา
ตองถวายน้ํามันหน่ึงฮิน *สําหรับเมล็ด พืช
แตละเอฟาห

๘ เมื่อผูครอบครองเขามา เขาตองเดินผาน
ระเบียงของประตูทาง เขา และตองออกไป
ทางประตูเดียวกัน

๙ เมื่อประชาชนในแผน ดินนัน้ มาอยูตอ
หน าพระ ยาหเวห ในงานเทศกาลตางๆที่ได
กําหนดไว คนที่เขามาทางประตูทิศเหนือ
เพื่อมานมัสการเรา จะตองออกไปทางประตู
ทิศ ใต และคนที่เขามาทางประตูทิศ ใตจะ
ตองออกไปทางประตูทิศเหนือ หามเขา ออก
โดยใชประตูเดียวกัน แตตองเขาออกโดยใช
ประตูที่อยูตรงขามกัน

๑๐ผูครอบครองจะตองอยูทามกลาง
ประชาชน ประชาชนเขา ออกตอนไหน ผู
ครอบครองก็ตองเขาออกตอนนัน้ดวย

๑๑ทัง้งานเทศกาลและงานเลีย้งทัง้หลายที่
ไดกําหนดขึ้น ตองมีเครื่องบูชาจากเมล็ดพืช
หน่ึงเอฟาหถวายพรอมกับวัวผูหน่ึงตัว
และเมล็ด พืชอีกหน่ึงเอ ฟาหถวายพรอม

กับแกะผูหน่ึงตัว
และถวายเมล็ดพืชเทาที่เขาอยากจะถวาย

พรอมกับพวกลูก แกะ พรอมกับน้ํามันหน่ึง
ฮินสําหรับเมล็ดพืชแตละเอฟาห

๑๒ เมื่อผูครอบครองจัดหาเครื่องบูชาดวย
ความสมัครใจมาใหกับพระยาหเวห ไมวาจะ
เป็นเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสังสรรคบูชา
ก็ตาม จะตองเปิดประตูที่หัน หน าไปทางทิศ
ตะวัน ออกใหกับ เขา เขาจะถวายเครื่องเผา
บูชาหรือเครื่องสังสรรคบูชา เหมือนกับที่เขา
ถวายในวัน หยุดทางศาสนา แลวเขาจะออก
ไป และหลังจากที่เขาออกไปแลว ใหปิด
ประตู

กฎระเบียบเรื่องเครื่องบูชาประจําวัน
๑๓ทุกๆเชา ผูครอบครองตองจัดหาลูกแกะ

อายุหน่ึง ปีที่ไมมีตําหนิใดๆมาเป็นเครื่องเผา
บูชาใหแกพระยาหเวห

๑๔ผูครอบครองยังตองจัดหาเครื่องบูชา
จากเมล็ด พืชหน่ึงสวนหกเอ ฟาห กับน้ํามัน
หน่ึงสวนสามฮิน เพื่อทําใหแป งนุม รวมกับ
การถวายเครื่องเผาบูชาน้ี การถวายเครื่อง

บูชาจากเมล็ดพืชใหแกพระยาหเวหนัน้ เป็น
กฎที่ตองทําตลอดไป

๑๕ เขาจะตองถวายลูกแกะ เครื่องบูชาจาก
เมล็ดพืชและน้ํามัน ใหกับ เราในทุกๆเชา น่ี
เป็นกฎสําหรับเครื่องเผาบูชาที่ทํากันตาม
ปกติทุกๆวัน”

กฎระเบียบเรื่องการยกมรดกของ
ผูครอบครองแผนดิน

๑๖ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ถาผูครอบครองมอบของ ขวัญจากกอง

มรดกใหกับลูกชายคน หน่ึงคนใดของ เขา
มรดกนัน้จะตกเป็นของลูกหลานของลูกชาย
คน นัน้ดวย มันจะเป็นสมบัติที่ตกทอดกัน
ตอๆไป

๑๗แต ถาผูครอบครองมอบของ ขวัญจาก
กองมรดกใหกับคน รับ ใชคน หน่ึงคนใดของ
เขา คน รับ ใชคน นัน้จะเก็บของนัน้ไว ไดจน
ถึงปีแหงการปลดปลอยแลวของนัน้ก็จะกลับ
ไปสูผูครอบครองคน นัน้เหมือนเดิม มรดก
ของผูครอบครองจะตกทอดไปสูลูกชายของ
ผูครอบครองเทานัน้ มันเป็นสมบัติของลูก
หลานของเขา

๑๘ผูครอบครองตองไมไปแยง ชิงมรดก
ของประชาชน
หรือขับ ไลประชาชนออกจากที่ดินของ

พวกเขา
ผูครอบครองตองยกมรดกที่เป็นของเขา

เองใหกับพวกลูกชายของเขา เพื่อประชาชน
ของเราจะไดไมตองถูกไลออกจากที่ดินของ
พวกเขา”

กฎระเบียบเรื่องครัวของวิหาร
๑๙แลวชายผู นัน้ไดนําผมผานไปที่ทาง เขา

ที่อยูดานขางของประตูที่จะไปสูบรรดาหอง
ศักดิส์ิทธิซ์ึ่งหัน หน าไปทางทิศเหนือ หอง
เหลา นัน้คือหองของพวกนักบวช เขาไดพา
ผมไปดูสถาน ที่แหงหน่ึง ที่อยูปลายสุดทาง
ดานทิศตะวันตก ๒๐ เขาพูดกับผมวา “น่ีคือ
สถาน ที่ที่พวกนักบวชจะใชตมเครื่องบูชา
ชดเชย และเครื่องบูชาชําระลาง และอบ
เครื่องบูชาจากเมล็ด พืช เพื่อพวก เขาจะ ได
ไม ตองเอาเครื่องบูชาศักดิส์ิทธิเ์หลา น้ีออก

*๔๖:๗ ฮิน หนวยในการตวงของเหลว ๑ ฮิน มีปริมาณเทากับ ๓.๒ ลิตร
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ไปที่ลานดานนอก ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายตอ
ประชาชนได” *

๒๑แลวเขาไดนําผมไปที่ลานดานนอก และ
พาผมเดินผานไปทัง้สีมุ่มของลาน และแตละ
มุมก็มีลานเล็กอีกลานหน่ึง

๒๒ลานเล็กที่อยูตามมุมทัง้สี่ของลาน
ดานนอกน้ี มีขนาดยาวสี่ สิบศอกและกวาง
สามสิบศอก ลานเล็กที่อยูติดกับทัง้สี่ มุมน้ีมี
ขนาดเทากันหมด

๒๓บริเวณโดยรอบดานในของลานเล็ก
ทัง้สี่ลานนัน้ มีสวนที่ยื่นออกมาจากกําแพง
สวนที่ยื่นออก มานัน้กอขึ้นจากหิน และมีที่
กอไฟอยูดานลางโดยรอบ

๒๔ชายผู นัน้ไดพูดกับผมวา “สถานที่เหลา
น้ีคือพวกครัวที่พวกผู ที่รับ ใชอยูในวิหาร ใช
ตมพวกเครื่องบูชาของประชาชน”

แมน้ําที่ ไหลมาจากวิหาร

๔๗ ๑ชายผู นัน้ไดพาผมกลับมาที่ประตู
ทางเขาวิหาร

และผมไดเห็นน้ําไหลออกมาจากใตธรณี
ประตูของวิหาร ไหลไปทางทิศตะวัน ออก
(เพราะวิหารหัน หน าไปทางทิศตะวัน ออก)
น้ําไหลลงมาจากทางดานทิศ ใตของธรณี
ประตูของวิหาร และไหลผานทางดานทิศ ใต
ของแทนบูชา

๒แลวชายผู นัน้ไดนําผมออกมา โดยใช
ประตูทิศเหนือ และพาผมออมไปทางดาน
นอกไปถึงประตูดานนอกที่หันหน าไปทางทิศ
ตะวันออก และน้ํานัน้ไดไหลออกมาจากทาง
ทิศใตของประตูนัน้

๓ชายผู นัน้เดินไปทางทิศตะวัน ออกพรอม
กับถือสาย วัดเสน หน่ึงในมือ เขาวัดสายน้ํา
ไดหน่ึงพันศอก แลวเขาพาผมลุยน้ําที่ลึกถึง
ตาตุม

๔ เขาวัดสายน้ําไดอีกหน่ึงพันศอก และเขา
พาผมเดินลุยน้ําที่ลึกถึงหัวเขา
เขาวัดสายน้ําไดอีกหน่ึง พันศอก และเขา

พาผมเดินลุยน้ําที่ลึกถึงเอว
๕ เขาวัดสายน้ําไดอีกหน่ึงพันศอก แตตอน

น้ีมันคือแมน้ําสาย หน่ึงที่ผมลุยขามไปไม ได

เพราะน้ําขึ้นสูงและลึกมากจนไมมีใครลุย
ขามไปไดนอกจากจะวายน้ําขามไป

๖ชายผนัูน้ถามผมวา “เจาลูกมนุษย เจาได
สังเกตเรื่องเหลาน้ีหรือเปลา”
แลวเขาก็พาผมกลับไปที่ริมฝ่ังแมน้ํา
๗ เมื่อผมมาถึงที่นัน้
ผมไดเห็นตนไมจํานวนมากขึ้นอยูริม

แมน้ําทัง้สองฝ่ัง
๘ชายผูนัน้ไดพูดกับผมวา
“แมน้ําสาย น้ีไหลไปที่แควนทางทิศตะวัน

ออกและไหลไปที่อา รา บา †และไหลลงสู
ทะเล ตายและทําใหทะเล ตายกลายเป็นน้ํา
จืด

๙แมน้ําน้ีไหลผานที่ไหน ก็จะมีสิ่ง มี ชีวิต
มาอาศัยอยูทีนั่น่ จะมีปลาอยูมากมาย เพราะ
เมื่อน้ําน้ีไหลลงทะเล มันจะทําใหน้ํา เค็ม
กลายเป็นน้ํา จืด ดัง นัน้ ไม วาแมน้ําสาย น้ี
จะไหลผานที่ ใด ก็จะมีสิ่ง มี ชีวิตทุก ชนิดมา
อาศัยอยูที่นัน่

๑๐ชาวประมงจะยืนอยูตามริม ฝ่ัง ตัง้แต
เอน เก ดีไปจนถึงเอน เอ กลาอิม จะมีที่
มากมายใหทอดแห จะมีปลามากมาย
หลายชนิดเหมือนกับปลาที่มีอยูในทะเล
เมดิเตอรเรเนียน

๑๑แตน้ําตามหนองตามบึงจะไมเป็นน้ํา จืด
มันจะถูกทิง้ไวใหเป็นเกลือ ๑๒ตนไมทุกชนิด
ที่ใหผล จะเจริญเติบโตอยูสองฟากฝ่ังแมน้ํา
ใบไมของมันจะไมแหงเหี่ยว และจะออกผล
ไมหยุด หยอน มันจะออกผลใหทุกๆเดือน
เพราะน้ําจากสถาน ที่ศักดิส์ิทธิไ์หลผานพวก
มัน ผลของมันจะใชเป็นอาหาร และใบของ
มันจะใชเป็นยารักษา”

การแบงที่ดินใหกับสิบ
สองเผาของอิสราเอล

๑๓ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ตอไปน้ีคือเขตแดนที่ดินที่เจาตองแบงไว

เป็นมรดกใหกับสิบ สองเผาของอิสราเอล โย
เซฟจะไดสองสวน

๑๔ เจาตองแบงมันใหกับพวกเขาอยางเทา
เทียมกัน

*๔๖:๒๐ อาจ จะเป็นอันตรายตอประชาชนได หมาย ถึง พระเจาจะลงโทษคนที่ไมใช
นักบวชที่มาแตะตองถูกเครื่องบูชาศักดิส์ิทธิพ์วกน้ี
†๔๗:๘ อาราบา คือ หุบเขาจอรแดน
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เพราะเราไดยกมือสาบานไววาจะใหมันกับ
บรรพบุรุษของเจา ที่ดินน้ีจะเป็นมรดกของ
เจา

๑๕ตอไปน้ีจะเป็นเขตแดนของที่ดิน
เขตแดนทางทิศเหนือ เริ่มจากทะเล

เมดิเตอรเรเนียนไปตามถนนเฮ ท โลน ผาน
ทาง เขาเมืองฮามัทจนถึงเศดัด ๑๖ตอ ไปจน
ถึงเบ โรธ าหและสิ บราอิม (ซึ่งติดอยูกับเขต
แดนของดามัสกัสกับฮามั ท) ไปจบที่ฮา เซ
อรฮัททิโคน ซึ่งติดกับเขตแดนของเฮาราน

๑๗ดัง นัน้เขตแดนทางทิศเหนือ เริ่มจาก
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนไปจนถึงฮา ซา เร โนน
(ซึ่งอยูเหนือเขตแดนของเมืองดามัสกัส และ
อยูใตเขตแดนของฮามัท)

๑๘ เขตแดนทางทิศตะวันออก จะทอดยาว
ไประหวางเฮา รานกับเมืองดามัสกัส และ
เรียบแมน้ําจอรแดนลงไปทาง ใต ซึ่งแยก
ระหวางเขตแดนของกิเลอาดกับแผนดินของ
ชาวอิสราเอล และจะเลยทะเลตายไปทางใต
ไกลถึงเมืองทามาร

๑๙ เขตแดนทางทิศใต เสนเขตแดนจะเริ่ม
จากเมืองทา มารทอดยาวไปจนถึงพวกตาน้ํา
แหงเมรี บาห คา เดช แลวเลาะไปตามลําธาร
ของอียิปต ไปจบที่ทะเลเมดิเตอรเรเนียน

๒๐ เขตแดนทางทิศตะวัน ตก จะขนานไป
กับชายฝ่ังทะเลเมดิเตอรเรเนียนขึ้น ไปทาง
เหนือ ไปจนถึงจุดที่อยูตรง ขามกับทาง เขา
เมืองฮามัท

๒๑ เจาตองแบงที่ดินในหมูพวก เจา ตาม
เผาตางๆของอิสราเอล ๒๒ เจาตองแบงมัน
ใหเป็นมรดกกับตัวพวก เจาเอง และกับ
ชาวตาง ชาติที่มาตัง้รกรากอยูในหมูพวก
เจา และมีลูก หลาน เจาตองถือวาพวก เขา
เป็นชาวอิสราเอลโดยกําเนิด พวก เจาตอง
จัด แบงมรดกให กับพวก เขาในทามกลางชน
เผาของอิสราเอลดวย ๒๓พวกเจาจะตองแบง
มรดกใหกับ เขา ไม วาพวก เขาจะตัง้รกราก
อยูทามกลางชนเผาใดของอิสราเอลก็ตาม”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

ที่ดินสําหรับเผาตางๆของอิสราเอล

๔๘ ๑ “ตอ ไป น้ีคือราย ชื่อของเผาตางๆ
ของอิสราเอลกับที่ดินที่พวก เขาจะ

ไดรับ

เริ่มจากทางทิศเหนือ ชนเผาดานจะได รับ
สวนหน่ึง คือสวนที่เลียบไปตามถนนเฮทโลน
ไปจนถึงทาง เขาเมืองฮามั ท ไปจนถึงฮา ซา
เรโนน (ซึ่งติดกับเขตแดนทางดานเหนือของ
เมืองดามัสกัส ที่อยูถัดจากเมืองฮามัท) เริ่ม
จากเขตแดนดานตะวันออกยาวไปจนถึงดาน
ตะวันตก

๒ชนเผาอาเชอรจะไดรับสวนหน่ึง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของดาน
ทอดยาวจากทางทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ

ตะวันตก
๓ชนเผานัฟทาลีไดรับสวนหน่ึง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของอาเชอร
ทอดยาวจากทางทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ

ตะวันตก
๔ชนเผามนัสเสหจะไดรับสวนหน่ึง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของนัฟทาลี
ทอดยาวจากทางทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ

ตะวันตก
๕ชนเผาเอฟราอิมจะไดรับสวนหน่ึง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของมนัสเสห
ทอดยาวจากทางทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ

ตะวันตก
๖ชนเผารูเบนจะไดรับสวนหน่ึง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของเอฟราอิม
ทอดยาวจากทางทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ

ตะวันตก
๗ชนเผายูดาหจะไดรับสวนหน่ึง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของรูเบน
ทอดยาวจากทางทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ

ตะวันตก

เขตพิเศษ
๘สวนที่ถัดจากเขตแดนของยู ดาหลงมา

จากทางทิศตะวันออกไปถึงทิศตะวันตก จะ
เป็นสวนของแผน ดินที่เจาตองแยกออก มา
เป็นพิเศษ ซึ่งมีความกวางสอง หมื่นหา พัน
ศอกและมีความยาวจากทางตะวันออกไปถึง
ตะวันตกเทากับสวนแบงของแตละเผา จะมี
สถาน ที่ศักดิส์ิทธิต์ัง้อยูตรงกลางของที่ดิน
แปลงน้ี
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๙ เขตพิเศษที่เจาตองถวายใหกับพระ
ยาหเวห จะมีความยาวสอง หมื่นหา พันศอก
และกวางสองหมื่นศอก *

๑๐สวน แบงที่ศักดิส์ิทธิน้ี์ที่เจาไดแยกออก
ไวตาง หาก จะถูกจัดสรรใหกับกลุมตอ ไป
น้ี สําหรับพวกนักบวช จะได รับเขตที่ดิน
ที่มีความยาวสอง หมื่นหา พันศอกทางดาน
เหนือและดานใตและกวางหน่ึง หมื่นศอก
ทางดานตะวันตกและตะวันออก และมีที่ตัง้
ของสถาน ที่ศักดิส์ิทธิข์องพระ ยาหเวหอยู
ตรงกลาง

๑๑ เฉพาะพวกนักบวชที่เป็นลูก หลาน
ของศา โดกเทานัน้ ที่จะได รับสวน แบงอัน
ศักดิส์ิทธิน้ี์ เพราะ พวก น้ีได รับการเลือกให
มาเป็นนักบวชที่ศักดิส์ิทธิ ์ ทําหน าที่เฝ า ยาม
ใหกับ เรา และไม ไดหันเหไปจาก เรา ตอน
ที่พวกชาวเลวีอื่นๆและชาวอิสราเอลหลงไป
จากเรา

๑๒ที่ดินสวนน้ีจะเป็นของขวัญพิเศษที่มอบ
ใหแกพวกนักบวชน้ี สวนน้ีเป็นสวนหน่ึงของ
เขตศักดิส์ิทธิ ์ เป็นสวนที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด ที่อยู
ถัดจากเขตของชาวเลวีขึ้นไป

๑๓ติดกับเขตแดนของนักบวชนัน้ ชาวเลวี
จะไดรับสวนแบง ขนาดยาวสองหมื่นหาพัน
ศอกและกวางหน่ึงหมื่นศอก
รวมขนาดทัง้หมดของเขตแดนนัน้ยาว

สองหมื่นหาพันศอก กวางสองหมื่นศอก
๑๔พวก เขาตองไม ขายหรือเอามันไปแลก

เปลี่ยนไม วาจะเป็นสวน ใดก็ตาม มันเป็น
ที่ดินสวนที่ดีที่สุดและตองไมตกไปอยูในมือ
ของคนกลุมอื่น เพราะมันเป็นสวนศักดิส์ิทธิ ์
ของพระยาหเวห

สวนที่เป็นที่ดินของเมือง
๑๕พื้นที่สวนที่เหลือที่กวางหาพันศอก ยาว

สอง หมื่นหา พันศอกนัน้ จะไวสําหรับใช
ประโยชนทัว่ไปของชุมชน คือใชเป็นที่ อยู
อาศัย และใชเป็นทุงหญาเลีย้งสัตว ตัวเมือง
จะตัง้อยูตรงกลางของสวน น้ี ๑๖ เมือง น้ีจะ
เป็นสี่เหลี่ยมดาน เทา คือทัง้ทิศเหนือใตออก
ตก มีความยาวสี่พันหารอยศอกเทากันหมด

๑๗ทุง หญาเลีย้ง สัตวจะยื่นออกไปจาก
เมืองสอง รอยหา สิบศอกทัง้ทิศเหนือใตออก
ตก

๑๘สวนพื้นที่ที่ เหลือทางดานตะวัน ออก
และตะวัน ตกของเมือง ที่ติดกับเขตแดน
ของสวนศักดิส์ิทธิ ์ มีขนาดยื่นออกไปหน่ึง
หมื่นศอกทัง้สองดาน
พื้นที่สวน น้ีจะใชสําหรับปลูกพืช ผลเพื่อ

เป็นอาหารใหกับพวกคนงานในเมือง
๑๙พวกคน งานที่อยูในเมือง จะมาเพาะ

ปลูกในพื้นที่น้ี พวก เขาจะมาจากเผาทัง้
หลายของอิสราเอล

๒๐ดัง นัน้จุดศูนยกลางของเขตศักดิส์ิทธิน้ี์
จะเป็นสี่เหลี่ยมดานเทาขนาดสอง หมื่นหา
พันศอก เจาจะตองแยกสวน น้ีออกมาใหกับ
เรา และใหเป็นที่ตัง้ของเมืองดวย

๒๑สวนที่ เหลือทางทิศตะวัน ออกและทิศ
ตะวัน ตก ที่ถัดจากสวนศักดิส์ิทธิแ์ละที่ดิน
ของเมืองออก ไปนัน้จะตกเป็นของผูนําของ
อิสราเอล มันจะยื่นออกไปสอง หมื่นหา พัน
ศอกทัง้สองดาน พื้นที่ทัง้สองแหงน้ีที่ขนาน
กับเขตแดนของเผาอื่น จะตกเป็นของผูนํา
อิสราเอล และจะมีสวนศักดิส์ิทธิก์ับวิหาร
ศักดิส์ิทธิอ์ยูตรงกลางระหวางสองแปลง
น้ี ๒๒ดัง นัน้ที่ดินของชาวเลวีและที่ดินของ
เมืองจะขัน้กลางระหวางที่สอง แปลงของ
ผูนําอิสราเอล ที่ดินของผูนําอิสราเอลจะตัง้
อยูระหวางเขตแดนของเผายู ดาหและเผา
เบนยามิน

๒๓สวนชนเผาที่เหลือมีเขตแดนดังน้ีคือ
ชนเผาเบนยามินจะไดรับสวนถัดลงมา
ทอด ยาวจากดานตะวัน ออกไปถึงดาน

ตะวันตก
๒๔ชนเผาสิเมโอนจะไดรับสวนหน่ึง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของเผา เบน ยา

มินลงมา
ทอดยาวจากทิศตะวันออกไปถึงทิศตะวัน

ตก
๒๕ชนเผาอิสสาคารจะไดรับสวนหน่ึง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของเผาสิ เมโอน

ลงมา
ทอดยาวจากทิศตะวันออกไปถึงทิศตะวัน

ตก

*๔๘:๙ สองหมื่นศอก คํา น้ีอยูในฉบับแปลกรีกโบราณฉบับหน่ึง และมันตรง กับสิ่งที่ฉบับ
แปลกรีกเขียนในบทที่ ๔๕ ขอ ๑ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา หน่ึงหมื่นศอก
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๒๖ชนเผาเศบูลุนจะไดรับสวนหน่ึง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของเผา อิส สา

คารลงมา
ทอดยาวจากทิศตะวันออกไปถึงทิศตะวัน

ตก
๒๗ชนเผากาดจะไดรับสวนหน่ึง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของเผา เศบู ลุน

ลงมา
ทอดยาวจากทิศตะวันออกไปถึงทิศตะวัน

ตก
๒๘พรมแดนทางใตของชนเผา กาดจะทอด

ยาวจากเมืองทา มารไปจนถึงพวกตาน้ําแหง
เมรี บาห คา เดช แลวเลาะไปตามลําธารแหง
ของอียิปตไปจบที่ทะเลเมดิเตอรเรเนียน

๒๙ น่ีคือที่ดินที่เจาตองจัด แบงเพื่อใหเป็น
มรดกแกชนเผาตางๆของอิสราเอล และนัน่
คือสัดสวนที่พวกเขาจะไดรับ”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน้

พวกประตูเมืองของเยรูซาเล็ม
๓๐ตอ ไป น้ีจะเป็นพวกประตูของเมือง

เยรูซาเล็ม

เริ่ม ตนจากทิศเหนือซึ่งยาวสี่ พันหา รอย
ศอก

๓๑ประตูสามประตูทางทิศเหนือ ตัง้ชื่อตาม
เผาของรูเบน ยูดาหและเลวี

๓๒ทางทิศตะวัน ออกซึ่งยาวสี่ พันหา รอย
ศอก จะมีสามประตูที่ตัง้ชื่อตามเผาของโย
เซฟ เบนยามินและดาน

๓๓ทางทิศใตซึ่งยาวสี่พันหารอยศอก จะมี
สามประตูที่ตัง้ชื่อตามเผาของสิเมโอน อิสสา
คารและเศบูลุน

๓๔ทางทิศตะวัน ตกซึ่งยาวสี่ พันหา รอย
ศอก จะมีสามประตูที่ตัง้ชื่อตามเผา กาด อา
เชอรและนัฟทาลี

๓๕ รวมระยะ ทางโดยรอบของกําแพงเมือง
จะมีความยาวหน่ึง หมื่นแปด พันศอก และ
นับตัง้แตเวลาน้ีเป็นตนไป เมืองน้ีจะมีชื่อวา
“พระยาหเวหอยูที่นัน่” *

*๔๘:๓๕ พระยาหเวหอยูที่น่ัน ในภาษาฮีบรูชื่อน้ีออกเสียงเหมือนกับ “เยรูซาเล็ม”
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