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เอเสเคียล ๑:๑๑

คํานํ า

เอเสเคี ยล
คํานํ า
เอ เส เคี ยลเป็ นทัง้ ผู พูด แทน พระเจา
และนักบวชดวย เขาถูกกวาดตอนไป
เป็ นเชลยในบา บิ โลนในปี ๕๙๗ กอน
ค.ศ.
เอเสเคียลพูดแทนพระเจาในบาบิโลน
ใหกับเชลยจากยู ดาห ในขณะ ที่เยเร มี
ยาหกําลังพูดแทนพระเจาใหกับคนของ
พระองคที่ยังคงอยูในยูดาห
บอย ครัง้ ที่เอ เส เคี ยลประกาศพระ คํา
โดยใชนิมิตตางๆที่พระเจาใหกับ
เขา
หรือเลนละครที่ดึงดูดความสนใจผูคน
จุด เดนของหนังสือเลม นี้คือ ตลอด
ทัง้ เลมเอ เส เคี ยลเลาเรื่องของตัว เอง
และเอเสเคี ยลจะเน นวาพระยาหเวหอยู
เบื้องหลังเหตุการณตางๆที่กําลังเกิด ขึ้น
เพราะพระ ยาหเวหตองการใหคนของ
พระองครูวา พระองคคือพระยาหเวห
บท ที่ ๑-๒๔ พระเจาเตือนคนของ
พระองคกอนที่พระองคจะลงโทษพวก
เขาดวยการทําลายเมืองเยรูซาเล็ม
บท ที่ ๒๕-๓๒ คําเทศนาตอวาชนชาติ
ตางๆ
บท ที่ ๓๓-๔๘ พระเจาใหความ หวัง
กับคนของพระองคหลัง
จากที่เมือง
เยรูซาเล็มถูกทําลายแลว
ความ หวังคือพระ ยาหเวหจะทําใหคน
ยู ดาหและคนอิสราเอลกลับมามีสภาพ
ดีเหมือนเดิม พระ ยาหเวหจะมาสถิต
อยูที่วิหารใหมในเมืองเยรูซาเล็ม และ
ดิน แดนจะถูกแบงใหกับเผาตางๆของ
อิสราเอลดวย

เดือนสี่ ปี ที่สามสิบ *ใน
ขณะ ที่ผมเอ เส เคี ยล ลูกชายของบุซี
อยูกับพวกที่ถูกเนรเทศ †ที่ขางคลองเค บาร
ในบาบิโลน สวรรคไดเปิ ดออกและผมไดเห็น
นิมิต ของพระเจา
ในวันที่หาของเดือนนัน
้
ซึ่งเป็ นปี ที่หาที่
กษัตริยเย โฮ ยา คีนเป็ นเชลยอยูในบา บิ โลน
คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงนักบวชเอ เส
เคี ยล ที่อยูขางคลองเค บารในแผน ดินของ
ชาวบา บิ โลน มือของพระ ยาหเวหวางอยูบน
ตัวเขาที่นัน
่

๑

๑–๓ ในวันที่หา

รถมาที่มีบัลลังกของพระเจาตัง้ อยู
๔ ผมมองไป

เห็นพายุพรอมกับลมแรงมาก
กําลังมาจากทางเหนือ มีเมฆกอนใหญมาก
ที่มีแสงสองสวาง จารอบๆเมฆนัน
้ และมีไฟ
แลบออกมา ตรงกลางของไฟนัน
้ มีสิ่งหนึ่งที่
ดูเหมือนเหล็กที่รอนระอุ ‡๕ ที่ใจกลางไฟนัน
้
ดูเหมือนมีสิ่ง มี ชีวิตสี่ทานอยูที่ นัน
่ พวก เขา
มีรูป รางเหมือนคน ๖ แตละทานมีใบหน าสี่
หน าและมีปีกสี่ปีก ๗ ขาของพวก เขาเหยียด
ตรง ฝ าเทาของพวก เขาเหมือนกีบ เทาของ
ลูกวัว และตัวพวก เขาเป็ นประกายเหมือน
์ ี่ได รับการขัด เงา ๘ ที่ใตปีก
ทองสัมฤทธิท
ของพวก เขาทัง้ สี่ขาง มีมือของคนอยูดวย
พวก เขาทัง้ สี่แตละทานมีหลายหน าหลายปี ก
๙ ปี กของพวก เขาแตะกัน เวลาเคลื่อนไหว
พวกเขาไมหัน ไปหัน มา ไดแตมุงตรงไปขาง
หน าอยางเดียว
๑๐ ใบหน าของแตละทานเป็ นอยางนี้ คือ
ดาน หน าเป็ นหน าของคน ดานขวาเป็ นหน า
สิงโต ดานซายเป็ นหน าของวัวตัวผู และดาน
หลังเป็ นหน าของนก อินทรี ๑๑ ใบหน าทัง้
หลายของพวกเขาเป็ นอยางนัน
้ ปี กของพวก
เขากางขึ้นขางบน
มีสองปี กที่แตะกับปี ก
ของอีกทานที่อยูติด กันในแตละดาน สวนอีก

*๑:๑-๓

ปี ที่สามสิบ เราไมแนใจวาปี ที่สามสิบนี้กําลังพูดถึงอะไร ไมแนอาจจะเป็ นอายุของเอ
เสเคียล แตคงจะเป็ นปี ที่หา ที่พวกชาวยิวเป็ นเชลยอยูในบาบิโลน ซึ่งจะตรงกับหน ารอน ของ
ปี ๕๙๓ กอน ค.ศ. (พ.ศ. ๕๐)
†๑:๑-๓ เนรเทศ กษัตริยเนบูคัดเนสซารของบาบิโลนไดจับชาวยิวมากมายไปจากยูดาห ไป
เป็ นเชลยในบาบิโลน
‡๑:๔ เหล็กที่รอนระอุ ความหมายของคํานี้ ในภาษาฮีบรู ไมชัดเจน อาจหมายถึง “ทองแดง
ที่ละลาย” หรือ “อําพัน”

เอเสเคียล ๑:๑๒

สองปี กที่เหลือปกคลุมรางกายไว ๑๒ แตละ
ทานมุงไปดานหน า ไม วาพระ วิญญาณจะนํ า
ไปทางไหน พวกเขาก็ไปทางนัน
้ โดยไมหัน
ซายหัน ขวา ๑๓ ตรงใจกลางของสิ่ง มี ชีวิต
เหลานี้ มีสิ่งที่ดูเหมือนพวกถานไฟที่รอนแรง
เหมือนคบ เพลิงที่เคลื่อนไปมาในทามกลาง
สิ่ง มี ชีวิตเหลา นี้ ไฟ นี้สวาง จาและมีสายฟ า
แลบออกมาจากไฟ นี้ ๑๔ สิ่ง มี ชีวิตทัง้ สี่นี้พุง
ไปมาเหมือนสายฟ าแลบแปลบปลาบ
๑๕ เมื่อผมมองดูสิ่ง มี ชีวิตเหลานั น
้
ผม
สังเกตเห็นวาพวกที่มีสี่ หน านี้แตละทานมี
วง ลออันหนึ่งอยูขางๆ วง ลอทัง้ สี่นี้แตะอยู
บนพื้น ๑๖ ลอทัง้ สี่มีลักษณะเหมือนกันหมด
แวววาวเป็ นประกายเหมือนกับเพทายสี
เหลืองสด มีสิ่งที่ดูเหมือนวงลออีกวงซอนอยู
ในวง ลอเหลานัน
้ ๑๗ เมื่อพวกลอนี้มุงไปขาง
หน า มันสามารถหันไปทางไหนก็ไดทัง้ สี่ทิศ
แตพอมันเคลื่อนที่มันจะเปลี่ยนทิศทางไมได
๑๘ ขอบ ลอนั น
้ สูงและดูนา กลัว ที่ขอบลอ
ทัง้ สี่มีดวงตาลอมรอบอยูเต็มไปหมด
๑๙ เมื่อสิ่ง มี ชีวิตเหลา นี้ เคลื่อนที่ ลอที่ติด
อยูขางๆพวกเขาก็จะเคลื่อนไปดวย
เมื่อพวก เขาลอยขึ้นจากพื้น ลอพวก นี้จะ
ลอยขึ้นไปดวย
๒๐ พวก เขาจะไปตามที่พระ วิญญาณจะ
พาไป และลอพวก นี้จะตามไป ดวย เพราะ
วิญญาณของสิ่ง มี ชีวิตเหลา นี้อยูในลอพวก
๒๑ ดัง นั น
นัน
้
้ เมื่อพวก เขาเคลื่อนที่ ลอจะ
เคลื่อนไปดวย เมื่อพวกเขาหยุด ลอทัง้ หมด
จะหยุดดวย
และเมื่อลอพวก นัน
้ ลอยขึ้น
จากพื้น พวก เขาก็จะลอยขึ้นไปกับลอดวย
เพราะวิญญาณของสิ่ง มี ชีวิตเหลานัน
้ อยูใน
ลอพวกนัน
้
๒๒ เหนื อหัวของสิ่ง มี ชีวิตเหลานั น
้ ขึ้นไป
มีโดม *ที่สองสวางอยางนาตะลึง งันเหมือน
แกวเจียร ไน ๒๓ ภาย ใตโดมนัน
้ ปี กสองขาง
ของพวกเขากางออกชนกัน และอีกสองปี กที่
เหลือปกคลุมรางของพวกเขาอยู
๒๔ เมื่อสิ่ง มี ชีวิตเหลานี้ เคลื่อนที่ ผมไดยิน
เสียงปี กของพวก เขาเหมือนกับเสียงดัง สนัน
่
ของนํ้ าที่เชี่ยวกราก
เหมือนกับเสียงของ
พระเจาผูทรงฤทธิ ์ †เหมือนกับเสียงสับสน
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เอเสเคียล ๒:๖

วุนวายในกองทัพ เมื่อพวก เขาหยุดอยูกับ ที่
พวกเขาก็หุบปี กลง
๒๕ ในขณะ ที่พวก เขาหุบปี กลงอยู นั น
้ ก็มี
เสียงดังมาจากโดมที่อยูเหนือหัวพวก
เขา
๒๖ มีสิ่งหนึ่ งที่ดูเหมือนบัลลังกตัง
้ อยูบนโดม
นัน
้
บัลลังกนัน
้ สี ฟ าเหมือนพลอยไพฑูรย
และมีผู
หนึ่งที่ดูเหมือนมนุษยนัง่ อยูบน
บัลลังกนัน
้ ๒๗ ผมมองดูชายผูนัน
้ และเห็นวา
ตัง้ แตเอวขึ้นไปเป็ นเหมือนเหล็กที่กําลังรอน
ระอุ เหมือนกับมีไฟอยูลอม รอบ และตัง้ แต
เอวลงมา ดูเหมือนกับไฟและมีรัศมีสองลอม
รอบตัวเขาอยู ๒๘ แสงสวางที่สองอยูลอมรอบ
ตัว เขานัน
้ ดูเหมือนสายรุงในหมู เมฆในวัน
ฝนตก มันดูเหมือนกับลักษณะของรัศมีของ
พระ ยาหเวห เมื่อผมเห็นอยางนัน
้
ผมซบ
หน าลงกับพื้น แลวผมไดยินเสียงหนึ่งพูดกับ
ผม
พระยาหเวหเรียกเอเสเคียล
มาพูดกับชนชาติท่ช
ี อบกบฏ
๑ พระองคพูดกับผมวา

๒ ยืนขึ้นมา เราจะพูดกับเจา”

“เจาลูกมนุษย

๒ เมื่อพระองคพูดอยางนั น
้

พระ วิญญาณ
ไดเขามาในตัวผมและพยุงผมใหยืนขึ้น และ
ผมก็ฟังพระองคพูด ๓ พระองคพูดวา “เจาลูก
มนุษย เรากําลังจะสงเจาไปหาชาวอิสราเอล
ซึ่งเป็ นชนชาติที่ชอบกบฏ พวก เขากบฏตอ
เรา พวกเขากับบรรพบุรุษของพวกเขาไดตอ
ตานเรามาจนถึงวันนี้
๔ ประชาชนที่เราจะสงเจาไปหานั น
้
เป็ น
พวกที่หัวแข็งและดื้อดึง ใหพูดกับพวกเขาวา
‘พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนี้’
๕ และไม วาพวก เขาจะฟั งหรือไม ฟั งเจา
ก็ตาม (พวก เขาเป็ นบานที่ชอบกบฏ) อยาง
น อยพวก เขาจะรูวามีผู พูด แทน พระเจาคน
หนึ่ง อยูทามกลางพวกเขา
๖ เจาลูกมนุษย ไม ตองกลัวพวก เขาหรือ
สิ่งที่พวก เขาพูด ถึง แมจะมีพุม ไมหนาม
และหญาที่แหลมคมอยูรอบๆตัว เจา และเจา
ตองอยูทามกลางแมงป องมากมาย อยากลัว
คํา พูดของพวก เขาหรือหวาด กลัวตอสีหน า
ของพวก เขา เพราะพวก เขาเป็ นบานที่ชอบ

*๑:๒๒

โดม ภาษาฮีบรูคํานี้เหมือนกับคําที่ใชใน ปฐมกาล ๑:๖-๗ เพื่อบรรยายถึงแผนโคงของ
ทองฟ า เหมือนชามที่ควํ่าไว
†๑:๒๔

พระเจาผูทรงฤทธิ์ ในภาษาฮีบรูเรียก เอลชัดดาย แตความหมายยังไมแนนอน

เอเสเคียล ๒:๗

กบฏ ๗ ไม วาพวก เขาจะฟั งหรือไม ฟั งก็ตาม
(เพราะพวก เขาเป็ นบานที่ชอบกบฏ) เจา
จะตองบอกพวก เขาถึงสิ่งที่เราพูดทัง้ หมด
๘ สวนเจา ลูกมนุษย เจาจะตองฟั งสิ่งที่เรา
พูดกับ เจา อยากบฏเหมือนกับบานที่ชอบ
กบฏนัน
้ อาปากของเจาและกินสิ่งที่เราใหกับ
เจา”
๙ แลวผมก็มองเห็นมือหนึ่ งยื่นมาที่ผม ใน
มือนัน
้ มีหนังสือมวนกระดาษอยูมวนหนึ่ง
๑๐ พระองคไดคลี่มันออกมาตอ หน าผม ทัง
้
สองหน าของ มัน มีคํา พูดแหงการครํ่าครวญ
ความอาลัยและความเศรา โศก เขียนอยูบน
นัน
้
๑ พระองคพูดกับผมวา
“เจาลูกมนุษย
กินสิ่งที่อยูตรงหน า เจา กินกระดาษ
มวน นี้ซะ และใหไปพูดเรื่อง นี้กับครอบครัว
ของชาวอิสราเอล”
๒ ดัง นั น
้ ผมจึงอาปาก
และพระองคใส
มวนกระดาษนัน
้ เขาในปากของ ผม ๓ แลว
พระองคพูดวา
“เจาลูกมนุษย
กินมวน
กระดาษที่เราใหกับ เจา และใหกระเพาะของ
เจาเต็มอิ่มดวยมัน”
ผมจึงกินมัน และมันก็มีรสหวานเหมือน
นํ้ าเชื่อมผลไม
๔ แลวพระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย
ตอน นี้ใหไปหาครอบครัวของชาวอิสราเอล
และเอาคํา พูดตางๆของ เราไปเลาใหกับพวก
เขาฟั ง
๕ เราไม
ไดสงเจาไปหาพวกที่พูดภาษาที่
เจาฟั งไมรูเรื่องหรือพูดภาษาที่ยากๆ
แต
เราสงเจาไปหาครอบครัวของชาวอิสราเอล
๖ เราไม ไดสงเจาไปหาคนจํานวนมากมายที่
พูดภาษาที่เจาไมรูเรื่อง หรือคนที่พูดภาษา
ยากๆที่เจาไมเขาใจ อันที่ จริง ถาเราสงเจา
ไปหาคนพวก นัน
้
พวก เขาก็คงจะฟั งเจา
๗ แตครอบครัวของชาวอิสราเอลจะไม ยอม
ฟั งเจา เพราะพวกเขาไมยอมฟั งเรา คนพวก
นี้หัว แข็งและดื้อ ดึง ๘ คอยดูนะ เราจะทําให
เจาหัว แข็งเพื่อชนกับคนพวก นัน
้ และดื้อ ดึง

๓
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พอๆกับคนพวก นัน
้ ๙ เราจะทําใหหัวของเจา
เหมือนกับเพชร แข็งยิ่งกวาหินเหล็กไฟ อยา
กลัวพวก เขา หรือหวาด กลัวตอสีหน าพวก
เขา เพราะพวกเขาเป็ นบานที่ชอบกบฏ”
๑๐ แลวพระองคพูดกับผมวา
“เจาลูก
มนุษย ฟั งให ดีและจําใสใจทุกคํา พูดที่เราพูด
กับเจา ๑๑ ตอน นี้ ใหเจาไปหาคนของ เจาที่
ถูกเนรเทศพวกนัน
้ ไม วาพวกเขาจะฟั งหรือ
ไม ฟั งเจาก็ตาม ใหพูดกับพวก เขาวา ‘พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนี้’”
๑๒ แลวพระ
วิญญาณก็ไดยกตัวผมขึ้น
และเมื่อรัศมีของพระ
ยาหเวหลอยขึ้นมา
จากสถาน ที่อยูของรัศมีนัน
้ *ผมไดยินเสียง
๑๓ มันเป็ นเสียงที่
ดังกึกกองดานหลังผม
เกิดจากปี กที่เสียดสีกันของสิ่ง มี ชีวิตทัง้
สี่นัน
้
และเสียงของลอทัง้ สี่ที่อยูขางพวก
เขาดังกึกกองมาก ๑๔ แลวพระ วิญญาณได
ยกผมขึ้นและพาผมไป
ผมไปดวยความ
ขมขื่นและโกรธจัด และมืออันทรงพลังของ
พระ ยาหเวหผลักผมไป ๑๕ ผมไดมาถึงชาว
อิสราเอลที่ถูกเนรเทศมาอยูที่เท ล อา บิบ
†ใกลกับคลองขุดเค บาร พวก เขาอาศัยอยู
ที่ นัน
่ และผมไดอยูที่ นัน
่ กับพวก เขา ผมนัง่
ตะลึงงันพูดอะไรไมออกอยูถึงเจ็ดวัน
๑๖ หลัง จากเจ็ดวันแลว ถอยคําของพระ
ยาหเวหไดมาถึงผมวา ๑๗ “เจาลูก มนุษย
เราไดตงั ้ ใหเจาเป็ นยามเฝ า ดู ‡ครอบครัว
อิสราเอล ดัง นัน
้ เมื่อ ไหรก็ตามที่เจาไดยินคํา
พูดจากปากของ เรา เจาจะตองไปเตือนพวก
เขาใหกับเรา ๑๘ ถาเราพูดกับคน ชัว
่ คน หนึ่ง
วา ‘เจาจะตองตายแนๆ’ แลวเจาไมเตือนเขา
หรือพูดใหเขากลับใจเลิกทําชัว
่ เพื่อชวยชีวิต
เขา คนชัว
่ คนนัน
้ ก็จะตายเพราะบาปของเขา
และเราจะถือวาเจาตองรับ ผิด ชอบตอการ
ตายนัน
้
๑๙ แตถาเจาไดเตือนคนชัว
่ คนนัน
้ แลวเขา
ไม ยอมกลับ ใจเลิกทํา ชัว
่ เขาก็จะตายเพราะ
บาปของ เขา แตเจาไดชวยชีวิตของตัวเจา
เองไว

*๓:๑๒

เมื่อรัศมีของ … ของรัศมีนัน
้ ประโยคนี้คงจะเป็ นสําเนาตนฉบับเดิม แตสําเนาฮีบรู
ชุดหลังเขียนวา “ขอใหรัศมีของพระยาหเวหไดรับการสรรเสริญจากสถานที่ของพระองค”
†๓:๑๕

เทลอาบิบ เป็ นสถานที่ที่อยูนอกเขตของอิสราเอล พวกเราไมแนใจวาที่ตัง้ ที่แนนอน
ของมันอยูที่ใด ชื่อนี้มีความหมายวา “เนินเขานํ้ าพุ” ไมใชเมืองเทลอาบิบในปั จจุบันนี้
‡๓:๑๗

ยามเฝ าดู ยามพวกนี้มีหน าที่ยืนอยูบนกําแพงเมือง คอยดูวามีศัตรูมาบุกหรือเปลา
หรือ มีเหตุราย หรือ ไฟไหมในเมืองหรือเปลา แลวเป าแตรเตือนใหทุกคนรู
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๒๐ ถาคนดีคนหนึ่ งหันจากการทําดีไปทําชัว
่
แทน เราจะวางอุปสรรคไวตรงหน าเขา เพื่อ
ใหเขาสะดุดลม แลวเขาจะตาย เขาจะตาย
เพราะบาปของเขา เพราะเจาไมไดเตือนเขา
เราจะมองขามสิ่งดีๆที่เขาเคยทํานัน
้
อยาง
นี้เราถือวาเจาจะตองรับ ผิด ชอบตอการตาย
ของเขา
๒๑ แตถาเจาเตือนคนที่ทําดีคน นั น
้ ไม ใหไป
ทําบาป แลวเขาก็ไมไดทําบาป เขาก็จะมีชีวิต
แน เพราะเขาฟั งคํา เตือนของ เจา และเจาก็
จะไดชวยชีวิตของตัวเจาเองดวย”
๒๒ มืออันทรงพลังของพระ ยาหเวหไดมา
อยูบนตัวผมที่นัน
่ พระองคพูดกับผมวา “ลุก
ขึ้น มา แลวไปที่หุบเขานัน
้ แลวเราจะพูดกับ
เจาที่นัน
่ ”
๒๓ ผมจึงลุก
ขึ้นและออกไปที่หุบเขานัน
้
รัศมีของพระ ยาหเวหอยูที่ นัน
่ ซึ่งเหมือนกับ
รัศมีที่ผมเห็นขางคลอง ขุดเค บาร ผมกม
หน าลงกับดิน
๒๔ พระ วิญญาณไดเขาในตัว ผม และพยุง
ผมยืน ขึ้น พระองคพูดกับผมวา “ไปขังตัว
เองในบานของ เจาซะ ๒๕ เจาลูกมนุษย พวก
เขาจะเอาเชือกมามัด เจาไม ใหเจาออกไปอยู
ทามกลางประชาชน
๒๖ เราจะทําใหลน
ิ้ ของ
เจาติดกับเพดาน
ปาก เพื่อเจาจะไดเงียบและไมสามารถตอวา
พวก เขาได ถึง แมพวก เขาจะเป็ นครอบครัว
ที่ชอบกบฏ ๒๗ แตเมื่อเราพูดกับเจา เราจะ
เปิ ดปากของ เจาและเจาจะไดพูดกับพวก เขา
วา ‘นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด’
ใครอยากฟั งก็ฟังเถอะ ใครไมอยากฟั งก็ไม
ตองฟั ง เพราะพวก เขาเป็ นบานที่ชอบกบฏ
อยูแลว

ฉากละครตอนศัตรูปิดลอมเยรูซาเล็ม
๑ ตอน นี้

๔ มาหนึ่งแผน

เจาลูก มนุษย เอาดิน เหนียว
วางไวตรงหน าเจา แลว
ใหวาด รูปเมืองเยรูซาเล็มลงบนดิน เหนียว
แผน นัน
้ ๒ แลวใหเจาทําตัวเป็ นศัตรูปิด ลอม
เมืองนัน
้
ใหเจาสรางเนิน ดินสําหรับปี นขึ้น
บนกําแพงและลอม รอบเมืองนัน
้ ไว ใหตัง้
คายตางๆลอม รอบเมืองไว และวางทอน

4

เอเสเคียล ๔:๑๓

ไมสําหรับทะลวงกําแพงไวรอบๆ ๓ แลวตัง้
กระทะเหล็กแบนไวระหวางเจากับเมือง ทํา
เหมือนกับเป็ นกําแพงเหล็กระหวางเจากับ
เมืองและใหเจาหัน หน าเขาหาเมืองนัน
้
ให
เจาลอมและเขาโจมตีเมืองนัน
้
นี่จะเป็ น
ตัวอยางตักเตือนครอบครัวอิสราเอล
๔ ตอจาก นั น
้ เจาตองนอนตะแคงซาย เพื่อ
แสดงวาเจากําลังแบกรับความผิด บาปของ
ชาวอิสราเอลอยู เจาจะตองแบกรับความผิด
บาปเทากับจํานวนวันที่เจานอนตะแคงซาย
๕ เจาจะตองแบกรับความผิด บาปของ
นัน
้
อิสราเอลเป็ นเวลาสาม รอยเกา สิบวัน *นี่คือ
จํานวนวันที่เราไดกําหนดใหเจานอน
และ
อิสราเอลจะตองได รับโทษตามนัน
้
คือหนึ่ง
วันเทากับหนึ่งปี
๖ ตอจาก นั น
้ ใหเจานอนตะแคงขวาอีกสี่ สิบ
วัน ครัง้ นี้เจาจะตองแบกรับบาปของชาว
ยู ดาหอยูสี่ สิบวัน นี่คือจํานวนวันที่เราได
กําหนดใหเจานอน ยู ดาหจะตองได รับโทษ
ตามนัน
้ คือหนึ่งวันเทากับหนึ่งปี
๗ คราว นี้ ใหมวนแขน เสื้อขึ้น แลวหันหน า
ของ เจาไปทางเมืองเยรูซาเล็มที่ถูกปิ ด ลอม
อยูนัน
้ และพูดแทนเราตอตานเมืองนัน
้ ๘ เรา
จะเอาพวกเชือกมัด เจาไว
เพื่อเจาจะไม
สามารถพลิกตัวไปอีกดานหนึ่งได จนกวาเจา
จะโจมตีเมืองเสร็จ
๙ ใหเจาเอาขาวสาลี ขาวบารเลย ถัว
่ ถัว
่
แดง ลูก เดือยและขาวส แปล ต †ผสมพวก
มันเขาดวย กันแลวเก็บไวในไห เอาพวก นี้
มาบดเป็ นแป ง
แลวเอาแป งเหลา นี้มาทํา
ขนมปั งสําหรับตัว เจา เจาจะกินแตขนมปั ง
นี้เทานัน
้
ในระหวางสาม รอยเกา สิบวันที่
เจานอนตะแคงอยู ๑๐ ในแตละวันเจาจะใช
แป งทําขนมปั งไดแคสอง รอยสามสิบกรัม
เทานัน
้
และใหกินมันทัง้ วันตามเวลาที่
๑๑ และเจาก็ด่ ม
กําหนด
ื นํ้ าไดแคประมาณ
ครึ่งลิตรกวาๆ ‡ตอ วันเทานัน
้ และใหด่ ม
ื มัน
ทัง้ วันตามเวลาที่กําหนด ๑๒ ใหเจาเอาแป ง
นัน
้ มาอบและกินมันเหมือนกับขนมปั งจาก
แป งบารเลย ใหเจาอบมันทุก วัน โดยใชขี้
คนเป็ นเชื้อ เพลิง และเจาตองกินขนมปั งนี้
ตอ หน าตอตาประชาชนอิสราเอล” ๑๓ พระ

*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 นี้จะแสดงใหเห็นวา
ครอบครัวของอิสราเอลจะกินอาหารที่ไม
บริสุทธิ ์ *ทามกลางชนชาติตางๆที่เราจะขับ
ไลพวกเขาใหไปอยูนัน
้ ”
๑๔ แลวผมก็พูดวา
“พระ ยาหเวหเจาขา
อยาทําอยางนี้เลย ขาพเจาไมเคยทําตัวใหไม
์ ากอนเลย ตัง้ แตเด็กจนถึงเดี๋ยว นี้
บริสุทธิม
ขาพเจาไม เคยกินเนื้อ สัตวที่ตาย เองหรือถูก
สัตวปาฉีกกินมากอน เนื้อที่ไมบริสุทธิไ์ มเคย
ผานเขาปากขาพเจามากอนเลย”
๑๕ พระองคพูดวา “ดีมาก เราจะยอมใหเจา
อบขนมปั งของเจาดวยขีว
้ ัวแทนขีค
้ น”
๑๖ แลวพระองคพูดกับผมวา
“เจา
ลูกมนุษย
เราจะทําใหเมืองเยรูซาเล็ม
ขาดแคลนเสบียงขนมปั ง ประชาชนจะกิน
ขนมปั งที่ได รับปั นสวนมาดวยความกังวล
และจะดื่มนํ้ าที่ไดรับปั นสวนมาอยางสิน
้ หวัง
๑๗ เพราะจะขาดแคลนขนมปั งและนํ้ า
พวก เขาแตละ คนจะตกใจกลัว และรางกาย
จะซูบ ผอมลงเพราะโทษที่พวก เขากําลังรับ
อยูนัน
้
ฉากละครตอนจุดจบของชาวเยรูซาเล็ม
๑ ตอน

๕ คมๆมาดามหนึ่ง

นี้ เจาลูก มนุษย ใหเจาเอาดาบ
ใหใชมันเหมือน
มีดโกนของชางตัดผม โกนผมบนหัวของเจา
และโกนหนวดของ เจา แลวเอาผมของ เจา
ไปชัง่ บนตรา ชัง่
แบงผมออกเป็ นสามสวน
เทาๆ กัน ๒ เมื่อจํานวนวันที่เจาปิ ด ลอมเมือง
นัน
้ ครบ ถวนแลว †ใหเอาผมสวนแรกมาเผา
ในเมือง จาก นัน
้ ใหเอาดาบมาหัน
่ ผมสวนที่
สองเป็ นชิน
้ เล็กชิน
้ น อย โปรยไปรอบๆเมือง
และใหเอาผมสวนที่ สามโยนขึ้นไปในอากาศ
ใหลอยไปตามลม นี่หมายความวาเราจะชัก
ดาบออกมาไลพวก มันไปอยูแดน ไกล ๓ แต
ใหเจาหยิบผมมาไมกี่เสน แลวเอามาผูกไวที่
ขอบชายเสื้อ คลุมของ เจา ๔ และใหหยิบ ผม
มาอีกนิด หนึ่ง เอามาขวางเขาไปเผาในกอง
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ไฟ นี่หมาย ถึงไฟจะเริ่มจากที่ นัน
่ และลาม
ไปถึงครอบครัวทัง้ หมดของชาวอิสราเอล” ‡
๕ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดอยาง นี้ วา
“นี่คือเมืองเยรูซาเล็ม
เราไดตัง้ เธอไวตรง
กลางของชนชาติตางๆมีประเทศตางๆลอม
รอบเธออยู ๖ เยรูซาเล็มกบฏตอกฎและขอ
บังคับตางๆของ เรา และกลายเป็ นชัว
่ ราย
มากยิ่ง กวาชนชาติตางๆที่อยูลอม รอบเธอ
เธอทิง้ กฎตางๆของ เรา และยังไมทําตามขอ
บังคับทัง้ หลายของเรา”
๗ ดังนั น
้ นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด “เจากอปั ญหายิ่ง กวาชนชาติตางๆที่อยู
รอบๆเจา เจาไม ยอมทําตามขอ บังคับหรือ
รักษากฎทัง้ หลายของเรา แมแตสิ่งที่ชนชาติ
ตางๆที่อยูรอบๆเจาบอกวาผิด เจายังทําเลย”
๘ ดัง นั น
้ นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด “เราเองนี่ แหละจะตอ ตานเจา และเรา
จะลงโทษเจาตอ หน าตอตาชนชาติเหลา นัน
้
๙ เป็ นเพราะพวกรูป เคารพที่นา รังเกียจเหลา
นัน
้ ของ เจา เราจึงจะทํากับเจาอยางที่เราไม
เคยทํามากอน และเราก็จะไมมีวันทําอยางนี้
อีก ๑๐ ดัง นัน
้
คนในเยรูซาเล็มจะอดอยาก
มาก จนถึงขัน
้ พอ แมจะกินลูกๆของตัว เอง
และลูกๆจะกินพอแมของพวกเขาดวย เราจะ
ลงโทษเจาในหลายๆแบบ และจะทําใหผูรอด
ชีวิตกระจัดกระจายไปทุกทิศทาง”
๑๑ พระ ยาหเวห องคเจาชีวิตพูดวา “เรา
มีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน
้
เลยวาเราจะลงโทษเจา
เพราะเจาไดทําให
์ ิทธิข
์ อง เราแปด เปื้ อน เพราะ
สถาน ที่ศักดิส
พวกรูป เคารพที่นา รังเกียจของเจา และ
พวกการกระทําที่นาขยะแขยงของ เจา เรา
จะไมมีความเมตตากรุณากับเจา เราจะไม
สงสารเจา และเราจะตัด เจาเหมือนตัดหญา
๑๒ คนของเจา หนึ่ งในสามจะตายในตัว เมือง
ดวยโรค ระบาดหรืออดอยากตาย อีกหนึ่ง
ใน สามจะลม ลงดวยคมดาบที่นอกกําแพง
เมืองของ เจา และอีกหนึ่งใน สาม เราจะทํา
ใหกระจัดกระจายไปตามลม และเราจะชัก

*๔:๑๓

อาหารที่ไมบริสุทธิ์ คือขนมปั งที่ไปถูกของที่ไมบริสุทธิ ์ ถาคนกินขนมปั งนี้แลว คน
ผูนัน
้ จะไมสามารถเขาไปในวิหารเพื่อนมัสการพระเจา ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือเลวีนิติ บทที่
๑๑-๑๕
†๕:๒
‡๕:๔

เมื่อจํานวนวัน … ครบถวนแลว ดูเอเสเคียล บทที่ ๔:๘

ครอบครัวทัง้ หมดของชาวอิสราเอล ขอความนี้นาจะหมาย ถึงสิบ เผาที่อยูทางตอน
เหนือของอิสราเอล
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ดาบของเราออกมาไล ลาพวกเขา ๑๓ ถึงตอน
นัน
้ ความโกรธ แคนของ เราก็จะระบายออก
มา เราจะระบายความเกรีย
้ วกราดของเราใส
พวก เขาจนหมด สิน
้
เมื่อเราไดแสดงความ
เดือดดาลของ เรากับพวก เขาแลว พวก เขา
จะรูวา เรา ยาหเวหไดพูดไปดวยความรูสึก
อยางแรงกลา” *
๑๔ “เยรูซาเล็ม
เราจะทําใหเจากลายเป็ น
กองซากปรักหัก พัง ชนชาติตางๆที่อยูลอม
รอบเจาและคนที่เดินผานเจาไป จะหัวเราะ
๑๕ เมื่อเราลงโทษเจาดวยความ
เยาะเจา
โกรธและความเดือดดาล และดวยการตอวา
อยางเจ็บ แสบ พวก เขาก็จะหัวเราะเยาะเจา
และสบ ประมาทเจา และพวก เจาก็จะเป็ น
บท เรียนใหกับพวก เขา และเป็ นสิ่งที่นา
สยดสยองในสายตาของชนชาติอ่ น
ื ๆรอบตัว
เจา เรา ยาหเวหไดลัน
่ คํา พูดไปแลว ๑๖ เมื่อ
เรายิงลูก ธนูแหงความอดอยากที่ถึง ตาย
และการทําลายลาง เราจะยิงไปเพื่อทําลาย
เจา
เราจะนํ าความอดอยากอยางหนักมาสู
เจา
และจะตัดทางจัดสงเสบียงอาหารของ
เจา ๑๗ เราจะสงความอดอยากและพวกสัตว
ป าที่ดุรายมาใหเจา และพวก มันจะเอาลูก
หลานของเจาไป ในเมืองจะมีโรคระบาดและ
การฆา ฟั นกัน เราจะนํ าดาบมาตอสูเจา เรา
ยาหเวหไดลัน
่ คําพูดไปแลว”
๑ แลวคํา พูดของพระ ยาหเวห มาถึงผม
วา ๒ “เจาลูก มนุษย ใหหัน หน าไปที่
เทือกเขาของอิสราเอล ใหพูดแทนเราตอตาน
พวกมันวา
๓ ‘เทือก เขาแหงอิสราเอล ฟั งคํา พูดของ
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต พระ ยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดอยาง นี้กับพวกเทือก เขา พวก
เนิน เขา ลําธารและหุบเขาตางๆวา “เราจะ
นํ าดาบมาตอ ตานพวกเจา เราจะทําลายพวก
ศาล เจา †ทัง้ หลายของพวก เจา ๔ พวกแทน
บูชาของพวกเจาจะถูกทําลายเป็ นชิน
้ ๆ แทน
บูชาเครื่องหอมทัง้
หลายของพวก เจาจะ
ถูกทุบจนละเอียด เราจะฆาประชาชนของ
พวก เจาตอ หน าพวกรูป เคารพขีๆ
้ ของพวก
เจา ๕ เราจะวางซากศพของชาวอิสราเอลไว

๖
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ตรงหน าพวกรูป เคารพขีๆ
้ ของพวก เขา เรา
จะทําใหกระดูกของพวก เจากระจัดกระจาย
อยูรอบๆพวกแทน บูชาของเจา ๖ ไม วาเจาจะ
อาศัยอยูที่ไหนก็ตาม เมืองตางๆของ เจาจะ
กลายเป็ นซากปรักหัก พัง พวกศาลเจาจะถูก
ทําลาย และแทน บูชาทัง้ หลายของเจาจะถูก
ทําลายและกลายเป็ นซาก พวกรูป เคารพจะ
แตกหักเป็ นชิน
้ เล็กชิน
้ น อย แทน บูชาเครื่อง
หอมของพวก เจาจะถูกทุบจนละเอียด สิ่งที่
พวก เจาไดสรางขึ้น มาจะถูกทําลายจนหมด
สิน
้ ๗ ประชาชนของพวกเจาจะถูก ฆาและลม
ตายลงทามกลางพวก เจา แลวพวก เจาจะได
รูวา เราคือยาหเวห”’
๘ แตเราจะปลอยใหพวก เจาบาง คนหลบ
หนีคมดาบไปได
พวก เจาจะตองไปอยูที่
ชนชาติอ่ น
ื ๆ
เราจะทําใหพวก เจากระจัด
กระจายกันไปอยูทามกลางประเทศตางๆ
๙ แลวพวก เขาจะถูกจับ ตัวไปเป็ นเชลย และ
ถูกบังคับใหไปอยูในประเทศอื่น คนที่หลบ
หนีไปไดนี้จะตระหนักวา
เราชอกชํ้าใจแค
ไหนที่ใจชูของพวก เขาหันเหไปจากเรา และ
ตา ชูของพวก เขาที่กระสันหาพวกรูป เคารพ
ขีๆ
้ ของพวก เขา พวก เขาจะเกลียดตัว เอง
เพราะความชัว
่ รายที่พวกเขาไดทําไป และที่
พวกเขาทําตัวนา รังเกียจ ๑๐ แลวพวกเขาจะ
ไดรูวาเราคือยาหเวห เราไมไดขูเลนๆที่จะทํา
ใหความหายนะเหลานี้เกิดขึ้นกับพวกเขา”
๑๑ แลวพระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดกับผม
วา “ใหตบมือเปรีย
้ ง และกระทืบเทาของ
เจา และครํ่าครวญอยางเศรา โศก เพราะการ
กระทําตัวที่ชว
ั ่ ชานา รังเกียจทัง้ หมดของ
ครอบครัวอิสราเอล ใหทําอยางนี้ เพราะพวก
เขาจะลม ตายดวย ดาบ ความอดอยากและ
โรคระบาด ๑๒ คนที่อยูหางไกลออกไปจะตาย
ดวยโรค ระบาด สวนคนที่อยูใกลจะลม ตาย
ดวยดาบ คนที่รอดชีวิตและหลง เหลืออยูจะ
ตายเพราะความอดอยาก เราจะระบายความ
เกรีย
้ วโกรธทัง้ หมดของ เราลงบนพวก เขา
จน หมดเกลีย
้ ง ๑๓ เมื่อพวกเขาเห็นซากศพ
คนของพวกเขา ที่ถูกฆาตายอยูเกลื่อนกลาด
ทามกลางพวกรูป เคารพและรอบๆแทน บูชา

*๕:๑๓ ความรูสึกอยางแรงกลา หรือความเรารอน ในภาษาฮีบรู อาจจะพูดถึง ความหึงหวง
ความกระตือรือรน ความโกรธ ความเกลียด หรือ ความรักอยางแรงกลาก็ได
†๖:๓ ศาลเจา หรือแปลตรงๆไดวา “สถานที่สูง” เป็ นสถานที่สําหรับนมัสการพระเจาหรือรูป
เคารพทัง้ หลาย สถานที่เหลานี้มักตัง้ อยูตามเนินเขาและเทือกเขา
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ของพวก เขา ตามศาล เจาและบนยอด เขา
ทัง้ หมด ใตตนไมที่แผกิ่ง กานทุก ตนและ
ใตตน กอที่มีใบหนา ทึบทุก ตน ตามสถาน
ที่ตางๆที่พวก
เขาเคยถวายเครื่องบูชาอัน
หอมหวนใหกับรูป เคารพทัง้ หลายของพวก
เขา เมื่อนัน
้ แหละพวก เขาจะไดรูวาเราคือ
ยาหเวห
๑๔ เราจะยื่นมือของ เราออกตอ ตานพวก
เขาไม วาพวก เขาจะอาศัยอยูที่ไหนก็ตาม
และเราจะทําใหแผน ดินนี้ถูกทําลายและทิง้
ราง ตัง้ แตทะเลทรายไปจนถึงดิบ ลาห *แลว
พวกเขาจะไดรูวา เราคือยาหเวห”
จุดจบของเยรูซาเล็ม
๑ แลวถอยคําของพระ

๗ ผมวา

ยาหเวหไดมาถึง
นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดกับแผนดินอิสราเอล
จบสิน
้ แลว
จุดจบไดมาถึง
ทัง้ สี่มุมของแผนดินแลว
๓ จุดจบมาถึงเจาแลวในตอนนี้
เราจะปลอยความโกรธของเราลงบนเจา
เราจะตัดสินเจาตามการกระทําของเจา
เราจะตอบแทนเจาที่เจาทําตัวนารังเกียจ
๔ เราจะไมสงสารเจาหรือละเวน โทษเจาอีก
ตอไปแลว
เราจะตอบแทนเจาสําหรับสิ่งชัว
่ รายที่เจาทํา
และสําหรับการก ระ ทําที่นา รังเกียจในหมู
พวกเจา
แลวเจาจะไดรูวา เราคือยาหเวห”
๕ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ความหายนะจะเกิดแลวเกิดอีก ดูสิ มัน
กําลังมา
๖ จุดจบกําลังมา จุดจบกําลังมา
มันไดต่ น
ื ขึ้นมาตอสูเจา ดูสิ มันกําลังมา
๗ เจาผูอาศัยอยูบนแผนดินอิสราเอล
เคราะหรายไดมาถึงตัวเจาแลว
เวลานัน
้ ไดมาถึงแลว วันนัน
้ ใกลเขามาแลว
๒ “เจาลูกมนุษย
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มีแตความตื่น กลัวบนเทือก เขา ไมใชความ
ยินดี
๘ เรากําลังจะเทความเดือดดาลของ เราลงบน
เจา
เราจะใชความโกรธของเราตอตานเจา
เราจะลงโทษเจาสําหรับสิ่งที่เจาทํา
และสําหรับการทําตัวที่นารังเกียจของเจา
๙ เราจะไมสงสารเจาหรือละเวนโทษเจาอีก
ตอไปแลว
เราจะลงโทษเจาสําหรับสิ่งที่เจาทํา
และการทําตัวอันนา รังเกียจของ เจาในหมู
พวกเจา
แลวเจาจะไดรูวา เรายาหเวหนี่ แหละ เป็ น ผู
โจมตีเจา
๑๐ วันนั น
้ มาแลว มันไดมาถึงแลว
เคราะหรายของเจาไดโผลออกมาแลว
ความอธรรมไดงอกตุมออกมาแลว
ความหยิ่งผยองไดเบงบานออกมาแลว
๑๑ ความรุนแรงไดเติบโตเป็ นไม
เรียวแหง
ความชัว
่ ราย
ประชาชนจะหมด ไป ทรัพยสมบัติจะหมด
เกลีย
้ งจะไมมีคนสําคัญเหลืออยูอีก
๑๒ เวลานั น
้ ไดมาแลว วันนัน
้ ไดมาถึงแลว
ไมมีทงั ้ คนซื้อที่ร่ น
ื เริงยินดี
และไมมีทงั ้ คนขายที่เศราเสียใจ
เพราะความเดือดดาลมาตกอยูบนฝูง
ชน
ทัง้ หมด
๑๓ คน ขายจะไมสามารถเอาแผน ดินที่เขา
ไดขายไป แลวกลับ คืนมาได อีก †ตราบเทาที่
ทัง้ เขาและคนซื้อยังมี ชีวิตอยู เพราะวานิมิต
ที่เกี่ยว กับฝูง ชนทัง้ หมดนัน
้ จะเกิด ขึ้นแนๆ
ไมเปลี่ยนแปลง จะไมมีใครในหมูพวก เขาที่
รักษาชีวิตไวไดเพราะพวกเขาไดทําบาป
๑๔ ถึง แมวาพวก เขาจะเป าแตรและเตรียม
ของทุกอยางไวพรอมแลว
จะไมมีใครเขาสูสนามรบ
เพราะความเดือดดาลของ เราอยูบนฝูง ชน
ทัง้ หมดนัน
้

*๖:๑๔

ดิบ ลาห สําเนาฮีบรูบางฉบับ เขียน “ดิบ ลาห” บางฉบับมี “ริบ ลาห” ฉบับสําเนาแปล
กรีกโบราณ เขียนวา “ริบลาห”
†๗:๑๓

คนขาย … ได อีก ในอิสราเอลสมัย กอน ที่ดินเป็ นของครอบครัว คนรุน หนึ่งอาจจะ
ขายที่ดินไป แตเมื่อถึงปี แหงการปลดปลอย ครอบครัวของเขาก็จะไดที่ดินที่ขายไปนัน
้ คืนมา
ที่เอเสเคียลพูดวาพวกเขาจะไมไดที่ดินกลับมาอีก เพราะพวกเขาจะถูกกวาดตอนออกไปจาก
แผน ดินจนหมดสิน
้ เรื่องกฎเกี่ยวกับที่ดินดูเพิ่ม เติมไดจาก เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๕:๑-๒ และ
เลวีนิติ ๒๕:๑๓-๑๖

เอเสเคียล ๗:๑๕

๑๕ ขาง

นอกเมืองมีดาบ ขาง ในเมืองมีโรค
ระบาดและความอดอยาก
พวกที่อยูในชนบทจะตายเพราะดาบ
พวกที่อยูในเมืองจะถูกกลืน กินดวยความ
อดอยากและโรคระบาด
๑๖ พวกที่รอดชีวิตและหลบหนี ไปไดทัง
้ หมด
จะอยูในเทือกเขา
พวกเขาจะครวญครางเหมือนกับนกเขาแหง
หุบเขา
เพราะบาปของพวกเขาแตละคน
๑๗ มือทุกมือจะออนแรง
หัวเขาจะออนปวกเปี ยกเหมือนนํ้ า
๑๘ พวกเขาจะใสเสื้อกระสอบ
และถูกปกคลุมดวยความกลัว
ใบหน าของพวก เขาจะเต็มไป ดวยความ
อับอาย
และพวกเขาจะโกนหัวจนลาน
๑๙ พวก เขาจะขวางเงินของพวก เขาลงตาม
ถนน
และทองของพวก
เขาจะเป็ นเหมือนผา
อนามัย
ในวันแหงความเดือดดาลของพระยาหเวห
เงินและทองของพวก
เขาไมสามารถชวย
ชีวิตพวก เขาไว ได พวก เขาไมสามารถกิน
พวก มัน เพื่อใหหาย หิวได เงินและทองนัน
่
แหละ ที่ทําใหพวกเขาสะดุดไปทําบาป
๒๐ พวก
เขาภูมิใจในเครื่องเพชรอัน
สวยงามของพวก เขา และใชมันสรางรูป
เคารพอันนา รังเกียจและนาขยะแขยงของ
พวก เขา ดัง นัน
้ เราจะทําใหพวก เขารูสึก
วาพวกเพชร พลอยเหลา นัน
้ เป็ นเหมือนผา
อนามัย
๒๑ เราจะใหคนตางชาติมาปลนเอาทรัพยสิน
เหลานัน
้ ไป
เราจะใหคน ชัว
่ ในโลก นี้ไดทรัพยสินนัน
้ มา
เป็ นของยึดไดจากสงคราม
และคนเหลา นัน
้ จะทําใหทรัพยสินนัน
้ เสื่อม
ไป
๒๒ เราจะหันหน าไปทางอื่น
เพื่อคนตางชาติพวก นัน
้ จะไดเขาไปในวิหาร
ของเรา *
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และทําใหมันเสื่อมไป
พวก โจรจะเขาไปในนัน
้ และทําใหมันเสื่อม
ไป
๒๓ ใหเตรียมโซไว
เพราะแผน ดินนี้เต็มไป ดวยการ ตัดสิน
ประหารคนบริสุทธิ ์
และเมืองนี้เต็มไปดวยความรุนแรง
๒๔ เราจะนํ าคน ชัว
่ ที่สุดของชนชาติตางๆเขา
มายึดบานเมืองของพวกเขา
เราจะทําใหความภาค ภูมิใจของผูมีอํานาจ
ของพวกเขาสิน
้ สุดลง
คนตางชาติเหลานัน
้ จะเขา มาทําใหสถาน ที่
์ ิทธิต
์ างๆเสื่อมไป
ศักดิส
๒๕ เมื่อความน า กลัวมาถึง พวกเขาจะมองหา
สันติภาพ
แตมันจะไมมีเลย
๒๖ ความพินาศจะเกิดขึ้นครัง
้ แลวครัง้ เลา
จะมีขาวลืออยูเรื่อยๆ
พวกเขาจะพยายามหาผู พูด แทนพระเจาเพื่อ
ขอนิมิตจากพระเจา
พวกนักบวชจะไมมีอะไรสัง่ สอน
และพวกผูนําอาวุโสจะไมมีคําปรึกษาที่ดีๆให
๒๗ กษัตริยจะเศราโศกเสียใจใหกับคนตาย
ขุนนางจะหอหุมไปดวยความสิน
้ หวัง
และมือของประชาชนบนแผนดินจะสัน
่ เทิม
้
เราจะลงโทษพวกเขาตามสิ่งที่พวกเขาทํา
พวกเขาลงโทษคนอื่นยังไง
เราก็จะลงโทษพวกเขาอยางนัน
้
แลวพวกเขาจะไดรูวา เราคือยาหเวห”
เรื่องน ารังเกียจตางๆที่เกิดขึน
้ ในวิหาร
เดือนที่หกปี ที่หก †ในขณะ
ที่ผมกําลังนัง่ อยูในบานและพวกผูนํา
อาวุโสของยู ดาหก็นัง่ อยูตอ หน าผม มือของ
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตไดมาอยูบนตัวผม
ที่ นัน
่ ๒ ผมมองไป และเห็นรางราง หนึ่งที่
เหมือนกับมนุษย ตัง้ แตสวนเอวลงไป เขาดู
เหมือนกับไฟ และจากเอวขึ้นมา เขาดูสวาง

๘

๑ ในวันที่หา

*๗:๒๒ วิหารของเรา แปลตรงๆไดวา “สถานที่อันมีคายิ่งของเรา” ซึ่งอาจจะหมายถึง “เมือง
เยรูซาเล็ม” หรือ “แผนดินอิสราเอล” ไดดวยเหมือนกัน
†๘:๑

ปี ที่หก เป็ นชวงที่เอเสเคียลกําลังนอนตะแคงขางขวาเพื่อแบกความบาปของยูดาห วัน
ที่หาเดือนที่หกปี ที่หก ตรงกับฤดูใบไมรวงของปี ที่ ๕๙๒ กอนพระเยซูมาเกิด

เอเสเคียล ๘:๓

สดใสเหมือนกับเหล็กที่กําลังรอนระอุ *๓ เขา
ยื่นสิ่ง หนึ่งที่ดูเหมือนมือของ เขาออกมาจับ
เสนผมบนหัวของผม พระวิญญาณไดยกผม
ลอยขึ้น ไปอยูระหวางพื้น ดินกับฟ า สวรรค
และในนิมิตที่พระเจาใหนัน
้
พระองคไดพา
ผมไปที่เมืองเยรูซาเล็ม พระองคพาผมไปที่
ทางเขาของประตูทางทิศเหนือ ที่นํา เขาไปสู
ลานขาง ในของวิหาร ที่ประตูนี้มีรูป เคารพ
ที่ยัว
่ ยุใหพระเจาหึง หวงตัง้ อยู ๔ รัศมีของ
พระเจาของอิสราเอลปรากฏอยูตอ หน าผมที่
นัน
่ เหมือนกับที่ผมเคยเห็นในนิมิตที่เกิดขึ้น
ในหุบเขาใกลคลองขุดเคบาร
๕ แลวพระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย
มองไปทางทิศเหนือสิ” แลวผมก็มองไป และ
ตรงทิศเหนือนัน
้ ขางๆทางเขาของประตูที่นํา
ไปสูแทน บูชา มีรูป เคารพที่ทําใหพระเจาหึง
หวงตัง้ อยู
๖ พระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย เจา
เห็นหรือเปลา สิ่งนา รังเกียจที่ชาวอิสราเอล
กําลังทําอยูที่ นี่ ซึ่งไลเราใหหาง ไกลไปจาก
วิหารของเรา ตามเรามาสิ แลวเจาจะไดเห็น
สิ่งที่นารังเกียจยิ่งกวานัน
้ อีก”
๗ แลวพระองคไดนําผมไปที่ทาง เขาของ
ลานวิหาร
ผมมองเห็นรูรู หนึ่งในกําแพง
๘ พระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย เจาะ
เขาไปในกําแพงนัน
้ สิ”
ผมจึงเจาะเขาไปในกําแพง และเห็นประตู
ทางเขาอยูในนัน
้
๙ แลวพระองคพูดกับผมวา “เขาไปสิ ไปดู
สิ่งชัว
่ รายและนา รังเกียจที่พวก เขาทํากันใน
นัน
้ ”
๑๐ ผมจึงเขาไปดู
และเห็นรูปแกะ สลัก
ตลอดแนวกําแพง
เป็ นรูปของสัตวเลื้อย
†พวกรูปสัตวตางๆที่นา รังเกียจ
คลาน
และยังมีพวกรูป เคารพของครอบครัวชาว
อิสราเอลดวย
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๑๑ ผมยังเห็น ยาอาซัน ยาห ลูกชายของชา
ฟาน พรอมกับพวกผูนําอาวุโสเจ็ดสิบคนของ
ครอบครัวชาวอิสราเอล ยืนอยูกับผูคนที่ นัน
่
ผูนําแตละ คนถือกระถางเผาเครื่องหอมอยู
ในมือ และมีควันจากเครื่องหอม ลอยขึ้น มา
๑๒ พระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย เจา
เห็นหรือยังวาพวกผูนําอาวุโสของครอบครัว
ชาวอิสราเอลทําอะไรกันในความ มืด แตละ
คนอยูตามชองเล็กที่วางรูป เคารพของเขา
เอง พวก เขาพูดวา ‘พระ ยาหเวหไม เห็น
พวก เรา พระ ยาหเวหทิง้ แผน ดินนี้ไปแลว’”
๑๓ แลวพระองคพูดวา “ตามเรามา แลวเจา
จะไดเห็นพวก เขาทําสิ่งที่นา รังเกียจยิ่ง กวา
นัน
้ อีก”
๑๔ พระองคจึงนํ าผมไปที่ทาง เขาวิหารของ
พระยาหเวห ประตูนี้ตัง้ อยูทางทิศเหนือ ผม
เห็นพวกผู หญิงกําลังนัง่ รองไหครํ่าครวญให
กับพระทัมมุส ‡อยูที่นัน
่
๑๕ พระองคพูดกับผมวา
“เจาลูกมนุษย
เจาเห็นสิ่ง นี้หรือ ยัง เจาจะไดเห็นสิ่งที่นา
รังเกียจยิ่ง กวานี้อีก” ๑๖ แลวพระองคไดนํา
ผมเขาไปที่ลานดาน ในของวิหารของพระ
ยาหเวห ที่ทาง เขาวิหาร ตรงพื้นที่ระหวาง
ระเบียงกับแทน บูชานัน
้
มีผูชายประมาณ
ยี่สิบ หาคนหัน หลังใหกับวิหารของพระ
ยาหเวห และหัน หน าไปทางทิศตะวัน ออก
พวก เขากําลังกมกราบดวงอาทิตยที่อยูทาง
ทิศตะวันออกกันอยู
๑๗ พระองคพูดกับผมวา
“เจาลูกมนุษย
เจาเห็นสิ่ง นัน
้ หรือ ยัง เจาคิดวามันเป็ นเรื่อง
เล็กๆหรือ ที่ครอบครัวของยู ดาหทําสิ่งที่นา
รังเกียจเหลา นี้ แผน ดินนี้เต็มไป ดวยความ
รุนแรง พวก เขาทําสิ่งที่ยัว
่ ยุความ โกรธของ
เราอยูเรื่อยๆ ดูสิ พวก เขาเอากิ่ง ไมมาแตะ
จมูกตัวเอง ¶๑๘ เราจะจัดการกับพวกเขาดวย
ความ โกรธ เราจะไมสงสารพวก เขา หรือ

*๘:๒ เหล็กที่กําลังรอนระอุ ความหมายของคํานี้ ในภาษาฮีบรู ไมชัดเจน อาจหมาย ถึง
“ทองแดงที่ละลาย” หรือ “อําพัน”
†๘:๑๐

สัตวเลือ
้ ยคลาน ในภาษาฮีบรู คํานี้มีความหมายรวมถึงพวกแมลงดวย

‡๘:๑๔

พระทัม มุส เป็ นพระที่ใหคนมีลูก ดกและใหฝนตก พระทัม มุสจะตายในทุกฤดูใบไม
รวง และพระอิช ทาร เมียของเขาจะชวนคนใหมารองไหครํ่าครวญรวมกับนาง เพื่อเขาจะได
ฟื้ นขึ้นมาในฤดูใบไมผลิ พิธีนี้จะตรงกับวันทีส
่ องเดือนสี่ (ซึ่งคาบเกี่ยวเดือนมิถุนายนกับเดือน
กรกฎาคม) ที่มีช่ อ
ื เรียกวาเดือนทัมมุส ตามเทศกาลนี้
¶๘:๑๗

กิ่ง ไมมาแตะจมูกตัว เอง อาจจะเป็ นทาทางหนึ่งในการบูชารูป เคารพ หรือผูนําชาว
ยิวบางคนคิดวา สําเนาตนฉบับเดิมนาจะเขียนวา “เอาไมมาแหยจมูกเรา”

เอเสเคียล ๙:๑

ละเวนโทษพวก เขาอีก ตอ ไป ถึงพวก เขาจะ
ตะโกนใสหูเรา เราก็จะไมฟังพวกเขา”
๑ แลวผมก็ไดยินพระองครองเรียกดวย
เสียงอันดังวา
“พวก เจาที่มีหน าที่ลงโทษเมือง นี้ มา นี่ สิ
ใหเอาอาวุธติดมือมาดวย”
๒ แลวผมเห็นคนหกคน
กําลังเดินมาจาก
ทางประตูที่อยูดาน บนขึ้น ไป ประตูนี้ตัง้ อยู
ทางทิศเหนือ ในมือแตละ คนถือเครื่อง มือ
สําหรับทําลายของ เขาอยู ชายคน หนึ่งที่มา
กับพวก เขาสวมชุด ลินิน *และมีชุดเครื่อง
เขียนหอยไวที่เอว พวกเขาไดเขามายืนอยูที่
ขางๆแทน บูชาทองสัมฤทธิ ์ ๓ ขณะ นัน
้ รัศมี
แหงพระเจาของอิสราเอลไดข้ น
ึ มาอยูเหนือ
บรรดาเค รูบ ซึ่งเป็ นที่ที่รัศมีนัน
้ เคยปรากฏ
มาแลว
แลวรัศมีนัน
้ ไดเคลื่อนที่ไปที่ธรณี
ประตูของวิหาร แลวพระ ยาหเวหไดเรียก
ชายคน นัน
้ ที่สวมใสชุด ลินินและมีชุดเครื่อง
เขียนอยูที่เอวของเขา
๔ แลวพระ ยาหเวหพูดกับเขาวา “ไปใหทัว
่
เมืองเยรูซาเล็ม ไปทําเครื่องหมายไวบนหน า
ผากของผู ที่เศรา โศกและครํ่าครวญใหกับ
เรื่องที่นา รังเกียจทัง้ หมดที่ผูคนในเมืองนี้ทํา
กัน”
๕ ในขณะที่ผมฟั งอยูนัน
้ พระองคไดพูดกับ
หาคนที่เหลือวา
“ตามเขาไปทัว
่ ทัง้ เมือง ใครที่ไมมีเครื่อง
หมายที่หน า ผาก ใหฆาทิง้ ให หมด ไม ตอง
สงสารหรือเห็น อกเห็นใจ ๖ ฆาให หมด ไม
วาจะเป็ นคน แก คนหนุมสาว ผู หญิง หรือ
เด็กๆ แตหามแตะตองคนที่มีเครื่องหมายอยู
์ ิทธิ ์
บนหน า ผาก ใหเริ่ม ตนจากสถาน ที่ศักดิส
ของ เราไป” ดัง นัน
้ พวก เขาจึงเริ่มฆาพวก
ผูนําอาวุโสที่อยูหน าวิหาร
๗ แลวพระองคพูดกับพวก เขาวา “ทําให
์ ิทธิไ์ ป ใหลานนี้เต็ม
วิหารนี้เสื่อมความศักดิส
ไป ดวยซากศพ ไปทําเดี๋ยว นี้เลย” ดัง นัน
้
พวก เขาจึงออก ไปและเริ่มฆาผูคนไปทัว
่ ทัง้
เมือง
๘ ในขณะที่พวกเขาออกไปฆาคน ผมอยูที่
นัน
่ คนเดียว ผมกม หน ากราบลงถึงพื้น และ
รองออก มาวา “ขา แตพระ ยาหเวห องคเจา
ชีวิต เพราะความเดือดดาลที่พระองคมีตอ

๙

*๙:๒
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คนอิสราเอล พระองคจะทําลายพวก เขาที่
เหลืออยูนี้ทัง้ หมดเลยหรือ”
๙ พระองคตอบผมวา “บาปของครอบครัว
อิสราเอลและยู ดาหนัน
้ ยิ่ง ใหญมหาศาลนัก
แผน ดินเต็มไป ดวยการฆา ฟั น และทัง้ เมือง
เต็มไปดวยความอธรรม พวกเขาพูดวา ‘พระ
ยาหเวหไดทงิ้ แผน ดินนี้ไปแลว พระองคมอง
ไม เห็นสิ่งที่เราทําหรอก’ ๑๐ ดัง นัน
้ เราจะไม
มอง ดูพวก เขาดวยความสงสารหรือละเวน
โทษพวก เขาอีก ตอ ไป แตเราจะใหสิ่งที่พวก
เขาไดทําไปนัน
้ ตกลงบนหัวของพวก
เขา
เอง”
๑๑ แลวชายที่สวมใสชุด ลินิน ที่มีชุดเครื่อง
เขียนอยูที่เอว ไดกลับมารายงานวา “ผมได
ทําตามที่พระองคสงั ่ เรียบรอยแลวครับ”
รัศมีของพระเจายายออกจากวิหาร
๑ ผมไดมองไปที่โดม

๑๐ หัวของเค รูบเหลา นัน้

และผมได
เห็นสิ่งที่เหมือนกับบัลลังกที่ทําจากไพลินสี
๒ แลวพระ ยาหเวห
ฟ า ใสอยูเหนือโดมนัน
้
ไดพูดกับชายที่สวมชุด ลินินวา “เขาไปใน
ระหวางลอที่อยูใตเค รูบนัน
้
และใหหยิบ
ถานที่กําลังคุอยูทามกลางเค รูบเหลา นัน
้
มาสองกํา มือ แลวเอาไปโปรยใหทัว
่ เมือง
เยรูซาเล็ม”
ในขณะ ที่ผมมองดูอยู นัน
้
ชายคน นัน
้ ก็
เขาไป ๓ เค รูบเหลา นัน
้ ยืนอยูทางทิศใตของ
วิหาร เมื่อชายคน นัน
้ เขาไป ก็มีเมฆกอน
หนึ่งมาปกคลุมลานดานในจนทัว
่ ๔ แลวรัศมี
ของพระ ยาหเวหไดลอยขึ้น ไปจากดาน บน
ของเค รูบเหลา นัน
้
และเคลื่อนที่ไปที่ธรณี
ประตูวิหาร มีเมฆอยูเต็มวิหารไป หมด และ
รัศมีของพระ ยาหเวหสอง สวางไปทัว
่ ลานนัน
้
๕ เสียงจากปี กของเค
รูบดังไปไกลถึงลาน
ดานนอก
เหมือนกับเสียงของพระเจาผูมี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้ เมื่อพระองคพูด
๖ เมื่อพระ ยาหเวหสัง
่ ชายที่สวมชุด ลินิน
นัน
้ วา
“ใหเอาไฟที่อยูระหวางลอที่อยู
ทามกลางเค รูบเหลา นี้ไป” ชายคน นัน
้ ได
เขาไปและไปยืนอยูที่ดานขางของลอลอ หนึ่ง
๗ แลวเค รูบองค หนึ่ งในบรรดาเค รูบเหลา นั น
้
ไดย่ น
ื มือของ ทานเขาไปในไฟที่อยูระหวาง

สวมชุดลินิน ปกติแลวพวกนักบวชจะสวมเสื้อผาชนิดนี้

†๑๐:๑

โดม ดูคําอธิบายไดจาก บทที่ ๑:๒๒

†ที่อยูเหนื อ
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พวกเครูบ ทานหยิบถานไฟออกมาสวนหนึ่ง
และเอาไปใสในมือทัง้ สองขางของชายที่สวม
ชุด ลินินนัน
้ ชายนัน
้ รับเอาไฟนัน
้ แลวออกไป
๘ (ใตปีกพวก นั น
้ ของเค รูบ มีสิ่งที่ดูเหมือน
มือมนุษย)
๙ ผมไดสังเกตเห็นวา ขางๆของเค รูบทัง
้ สี่
นัน
้
แตละทานจะมีลออยูหนึ่งลอ รวมเป็ น
สี่ลอ
ลอทัง้ สี่นัน
้ เป็ นประกายเหมือนกับ
เพทายสีเหลืองสด ๑๐ ลอทัง้ สี่นี้ ดูเหมือนกัน
หมด แตละลอมี ลออีกลอ หนึ่งซอนอยูตรง
กลาง ๑๑ เมื่อพวกลอ นี้มุงไปขางหน า มัน
สามารถหันไปทางไหนก็ไดทัง้ สี่ทิศ แตพอ
มันเคลื่อนที่มันจะเปลี่ยนทิศทางไมได ถามุง
หน าไปทางหน าใด หน าอื่นๆก็จะมุงไปตาม
หน านัน
้ ดวย ในขณะ ที่เคลื่อนที่มันจะไม
เปลี่ยนทิศทาง ๑๒ มีดวงตาเต็มไป หมดทัว
่
รางของเค รูบเหลา นี้ มีดวงตาที่ดานหลัง ที่
มือ และที่ปีกของพวกทาน รวมทัง้ ที่ลอทัง้ สี่
ของพวก ทานดวย ๑๓ ผมไดยินผู หนึ่งเรียก
ลอเหลานัน
้ วา “วงลอหมุนวน”
๑๔ เค รูบแตละองคมีใบหน าสี่ หน า หน า
หนึ่งเป็ นหน าของเค รูบ *หน าที่สองเป็ นหน า
มนุษย หน าที่สามเป็ นหน าสิงโต และหน าที่สี่
เป็ นหน านกอินทรี
๑๕ แลวเค รูบเหลา นั น
้ ไดลอยขึ้น ไปใน
อากาศ สิ่งที่มี ชีวิตตางๆที่ผมมอง เห็นใน
นิมิต ขางคลอง ขุดเค บาร ที่แทก็คือพวกเค
รูบนี่เอง
๑๖ เมื่อเครูบเหลา นั น
้ เคลื่อนที่ ลอที่อยูขาง
พวกเขาก็เคลื่อนที่ตามไปดวย เมื่อเครูบกาง
ปี กและบินขึ้น ไปในอากาศ ลอทัง้ หมดไม ได
เคลื่อนออก ไปจากดานขางของพวก เขาเลย
๑๗ เมื่อเค รูบอยูกับ ที่ ลอก็หยุดอยูกับ ที่ดวย
เมื่อเครูบบินขึ้น พวกลอเหลา นัน
้ ก็ข้ น
ึ ไปกับ
พวก เขาดวยเพราะวิญญาณของสิ่งที่มี ชีวิต
เหลานัน
้ อยูในลอพวกนัน
้
๑๘ แลวรัศมีของพระ
ยาหเวหไดลอยขึ้น
จากธรณีประตูของวิหารไปหยุดอยูเหนือเค
รูบ ๑๙ ในขณะ ที่ผมมอง ดูอยู นัน
้ เค รูบเหลา
นัน
้ ไดกางปี กบินขึ้นจากพื้น และเมื่อพวกเขา
ไป ลอทัง้ หมดไดตามพวก เขาไปดวย แลว
พวก เขาไดไปหยุดอยูที่ประตูทางทิศตะวัน
ออกของวิหารของพระ ยาหเวห และรัศมี
แหงพระเจาของอิสราเอลอยูเหนือพวกเขา
*๑๐:๑๔
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๒๐ แลวผมไดคิดถึงสิ่ง มี ชีวิตเหลา นั น
้ ที่อยู
ภาย ใตรัศมีของพระเจาแหงอิสราเอล ที่ผม
เห็นในนิมิตตอนที่อยูขางคลอง ขุดเค บาร
ที่แทสิ่ง มี ชีวิตพวกนัน
้ ก็คือเครูบนี่เอง ๒๑ สิ่ง
มี ชีวิตแตละทานมีใบหน าสี่หน า มีปีกสี่ปีก
และใตปีกของพวกสิ่ง มี ชีวิตนี้มีสิ่งที่ดูคลาย
กับมือของมนุษย ๒๒ ใบหน าของเครูบเหมือน
กับใบหน าทัง้ สี่ของสิ่ง มี ชีวิตเหลา นัน
้ ที่ผม
เห็นในนิมิต ตอนที่ผมอยูขางคลองขุดเคบาร
สิ่งมีชีวิตแตละทานไดมุงตรงไปขางหน า

คําดาวาพวกผูนําชั่ว
๑ แลวพระวิญญาณไดยกผมขึ้นและ

๑๑ นํ าผมไปอยูที่ประตูวิหารทางทิศ

ตะวัน ออก ประตูนี้หันหน าไปทางทิศตะวัน
ออก ผมเห็นผูชายยี่สิบ หาคนที่ทางเขาประตู
นัน
้ และผมเห็นยา อา ซัน ยาหลูกชายของอัส
ซูร และเปลาทิยาหลูกชายของเบไนยาห อยู
ที่นัน
่ ดวย สองคนนี้เป็ นผูนําของประชาชน
๒ พระ ยาหเวหไดพูดกับผมวา
“เจาลูก
มนุษย คนพวก นี้คือผู ที่คบคิดกันวางแผน
ชัว
่ และใหคําแนะนํ าที่ชัว
่ ชาในเมืองนี้ ๓ พวก
เขาพูดวา
‘ไมมีความจําเป็ นที่จะสรางบาน
เพิ่มในเร็วๆ นี้ พวก เราอยูในเมืองนี้อยาง
ปลอดภัยเหมือนเนื้อในหมอ’ ๔ ดังนัน
้ เจาลูก
มนุษย ไปพูดแทนเราตอวาคนพวกนัน
้ ”
๕ แลวพระ วิญญาณของพระ ยาหเวหไดมา
อยูบนตัวผม พระองคบอกผมวา “ไปบอก
กับคนพวก นัน
้ วา นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด
‘ครอบครัวอิสราเอลเอย นัน
่ คือสิ่งที่พวก เจา
พูดกัน แตเรา เอง รูความ คิดทัง้ หลายในใจ
ของพวก เจา ๖ เจาไดฆาผูคนจํานวนมากใน
เมืองนี้ และเจาไดทําใหถนนสายตางๆเต็มไป
ดวยซากศพ’
๗ ดังนั น
้ นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด ‘พวกซากศพที่เจาไดโยนทิง้ ไวที่ นัน
่ ก็คือ
เนื้อ และเมืองนี้ก็คือหมอ แตเราจะขับไลเจา
ออกไปจากเมืองนี้ ๘ เจากลัวดาบ ดัง นัน
้ เรา
จะเอาดาบมาลงบนเจา’” พระ ยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวาอยางนี้
๙ “เราจะขับ ไลเจาออกไปจากเมืองนี้ เรา
จะมอบเจาใหกับพวกคนตางชาติและเราจะ
ลงโทษเจา ๑๐ เจาจะลม ตายดวยดาบ เราจะ
ลงโทษเจาที่ชายแดนตางๆของอิสราเอลนี้

หน าของเครูบ คือใบหน าของวัวตัวผูที่พูดถึงในบทที่ ๑:๑๐
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๑๑ เมืองนี้
แลวเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห
จะไมเป็ นหมอใบ หนึ่งสําหรับเจา และเจาจะ
ไมเป็ นเนื้อในหมอนัน
้ เราจะลงโทษเจาตาม
ชายแดนตางๆของอิสราเอล ๑๒ เมื่อนัน
้ เจาจะ
ไดรูวาเราคือยาหเวห และเป็ นขอบังคับตางๆ
ของเรา เองที่เจาไม ยอมทําตาม และเป็ น
พวกกฎของเรา เองที่พวก เจาไม ยอมรักษา
แตเจากลับไปทําตัวเหมือนชนชาติตางๆที่อยู
รอบๆเจา”
๑๓ ในขณะ ที่ผมกําลังพูดแทนพระเจาอยู
นัน
้ เปลา ที ยาหลูกชายของเบ ไน ยาหก็ตาย
แลวผมกม หน ากราบลงกับพื้น และรองดวย
เสียงอันดังวา
“พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต พระองคจะ
ทําลายอิสราเอลที่เหลือทัง้ หมดหรือ”

พระเจาจะนํ าคนของพระองคกลับมา
๑๔ คํา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
ประชาชนที่อาศัยอยูใน
เมืองเยรูซาเล็ม ไดพูดอยาง นี้เกี่ยว กับพี่
น องของ เจา ญาติที่เจามีหน าที่ดูแล และ
ครอบครัวทัง้ หมดของอิสราเอลวา
‘พวกเขาไดไปอยูหางไกลจากพระยาหเวห
แผน ดินนี้ตกเป็ นของพวก เราแลว พวก เรา
์ ี่จะยึดครองประเทศนี้แลว’
ไดรับสิทธิท
๑๖ ดัง นั น
้ ใหบอกสิ่ง นี้กับคนพวกนัน
้ วา นี่
คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ‘ถึง แม
เราไดสงพวก เขาไปอยูหาง ไกลทามกลาง
ชนชาติตางๆและทําใหพวก
เขากระจัด
กระจายไปตามประเทศตางๆ
แตอยางไร
ก็ตาม เราไดกลายเป็ นวิหารของพวก เขา
ระดับหนึ่งในชวงที่พวก เขาอยูตามประเทศ
เหลานัน
้ ’
๑๗ แตเจาจะตองบอกคนเหลา นั น
้ วา
นี่
คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ‘เราจะ
รวบรวมพวก
เจามาจากชนชาติตางๆและ
นํ าพวก เจากลับมาจากประเทศที่พวก เจา
กระจัดกระจายไป อยูนัน
้ และเราจะคืนแผน
ดินของอิสราเอลใหกับพวก เจา’ ๑๘ เมื่อพวก
เขากลับคืนสูแผน ดินนี้ พวก เขาจะกําจัด
พวกรูป ปั ้ นเลวๆเหลา นี้ กับพวกรูป เคารพขีๆ
้
เหลา นี้ใหหมด สิน
้ ไป ๑๙ เราจะใหพวก เขาไม
เป็ นคนสอง จิตสองใจและจะใสวิญญาณใหม
ลงในตัวพวก เขา
เราจะเอาหัวใจหินของ
๑๕ “เจาลูกมนุษย

*๑๑:๒๓
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พวก เขาออก ไป และเอาหัวใจที่มีเลือดเนื้อ
ใสเขาไปแทน ๒๐ เพื่อพวก เขาจะทําตามขอ
บังคับตางๆของเรา และจะรักษากฎทัง้ หลาย
ของ เราอยางเครงครัด พวก เขาจะเป็ นคน
ของเราและเราก็จะเป็ นพระเจาของพวกเขา
๒๑ แตสวนพวกที่ไดมอบใจใหกับพวกรูป
ปั ้ นเลวๆและพวกรูป เคารพขีๆ
้ เหลานัน
้ เราก็
จะใหพวก เขารับกรรมชัว
่ ที่พวก เขากอขึ้น
นัน
้ ” พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๒๒ แลวพวกเครูบไดกางปี กบิน ไป ลอที่อยู
เคียงขางพวกเขาก็ลอยไปดวย และรัศมีของ
พระเจาแหงอิสราเอลไดอยูเหนือพวก
เขา
๒๓ รัศมีของพระ
ยาหเวหไดลอยขึ้นมาจาก
เมืองเยรูซาเล็ม และไปหยุดอยูเหนือภูเขา
ทางตะวัน ออกของเมือง *๒๔ พระวิญญาณได
ยกผมขึ้น และนํ าผมกลับ มาที่แผน ดินบา บิ
โลน มายังพวกที่ถูกกวาดตอนมา ผมได
เห็นเรื่องที่เกิด ขึ้นทัง้ หมดนี้ในนิมิตที่มาจาก
พระเจา
แลวนิมิตนัน
้ ก็ไดหายไปจากผม
๒๕ แลวผมไดบอกกับเชลยพวกนี้ ถึงทุก สิ่งที่
พระยาหเวหใหผมเห็น
ฉากละครตอนถูกเนรเทศ
๑ คํา

๑๒ ผมวา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
๒ “เจาลูก มนุษย เจาอาศัย
อยูทามกลางคนที่ชอบกบฏ พวกเขามีตาแต
มองไม เห็น มีหูแตไมไดยิน เพราะพวก เขา
คือคนที่ชอบกบฏ ๓ ดัง นัน
้ เจาลูกมนุษย ให
เก็บขาว ของของ เจา เพื่อเตรียมถูกกวาด
ตอนไปเป็ นเชลย ในตอนกลาง วันขณะ ที่
พวก เขามองดูเจา ใหเจาออกเดิน ทางจากที่
เจาอยูนี้ไปยังที่ อื่น บางทีพวก เขาอาจ จะ
เขาใจความ หมายของสิ่งที่เจาทํา นี้ ถึง แม
พวกเขาเป็ นบานที่ชอบกบฏก็ตาม
๔ ในตอนกลางวันขณะที่พวกเขามองดูเจา
อยู นัน
้ ใหเจาเก็บรวบรวมขาวของตางๆของ
เจา
เพื่อเตรียมถูกกวาดตอนไปเป็ นเชลย
แลวในตอน เย็นขณะ ที่พวก เขากําลังมองดู
เจา ก็ใหเจาออกไปทําทีเหมือนกับวากําลัง
ถูกกวาดตอนไปเป็ นเชลย ๕ ในขณะ ที่พวก
เขามองดูเจา ก็ใหเจาขุดรูกําแพงมุดออก ไป
พรอมกับเอาขาวของของเจาออกไปทางรูนัน
้
ดวย ๖ ในขณะที่พวกเขามองดูเจาอยู นัน
้ ให
เจาเอาของเหลา นัน
้ แบกไวบนบา แบกมัน

ภูเขาทางตะวันออกของเมือง คือภูเขามะกอกเทศ

เอเสเคียล ๑๒:๗

ออกไปในความมืด ใหปิดหน าของเจาไวเพื่อ
เจาจะไดไม เห็นแผน ดิน เราไดใชเจาเป็ น
ตัวอยาง สําหรับสิ่งที่จะเกิด ขึ้นกับบานของ
อิสราเอล”
๗ ดัง นั น
้ ผมจึงทําตามคํา สัง่ นัน
้ ผมไดเก็บ
ขาว ของตางๆของผมในตอนกลาง วัน เพื่อ
เตรียมถูกกวาดตอนไปเป็ นเชลย
ในตอน
เย็นผมไดขุดรูกําแพงดวยมือของ
ผมเอง
แลวในความ มืด ผมไดเอาของทัง้ หมดแบก
ไวบนบา ในขณะที่พวกเขามองดูผมอยู
๘ ในตอน เชาคํา พูดของพระ ยาหเวหไดมา
ถึงผมวา ๙ “เจาลูกมนุษย พวกอิสราเอลที่
ชอบกบฏพวกนัน
้
ไดถามเจาใช ไหมวาเจา
กําลังทําอะไร ๑๐ ใหบอกกับพวกนัน
้ วา ‘นี่คือ
สิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ขอความ
นี้เกี่ยวของกับเจา ชายองค นัน
้ ในเมือง
เยรูซาเล็มกับครอบครัวอิสราเอลทัง้ หมดที่
อยูที่ นัน
่ ’ ๑๑ ใหบอกกับพวกเขาวา ‘ผม เป็ น
ตัวอยางใหกับพวก ทาน สิ่งที่ผมไดทําไปนัน
้
จะเกิด ขึ้นกับพวกทาน พวกทานจะถูกกวาด
ตอนไปเป็ นเชลย ๑๒ เจาชายของพวกทานจะ
ตองเอาของแบกไวบนบาของ เขาในความ
มืด และเขาจะใหคนขุดกําแพงเป็ นชอง แลว
หนีออก ไป เขาจะปิ ดหน าของ เขาเพื่อจะไม
ไดเห็นแผนดิน’
๑๓ เราจะกางตาขายของ เราดักเขา
และ
เขาจะตกลงไปในกับ ดักของเรา เราจะนํ าตัว
เขาไปที่บา บิ โลนซึ่งเป็ นแผน ดินของชาวเคล
เดีย แตเขาจะมองไม เห็นวาเขาอยูที่ไหน
*๑๔ เราจะทําใหคน
และเขาจะตายอยูที่ นัน
่
ที่อยูรอบๆเขากระจัดกระจายไปกับสายลม
รวม ทัง้ พวกเจา หน าที่และกองทัพทัง้ หมด
ของเขา ศัตรูจะชักดาบไลลาพวกเขา ๑๕ แลว
พวก เขาจะไดรูวา เราคือยาหเวห เมื่อเราทํา
ใหพวก เขาแตก ซานไปอยูทามกลางชนชาติ
ตางๆและทําใหพวกเขากระจัดกระจายไปทัว
่
ในหลายประเทศ
๑๖ แตเราจะใหพวก
เขาสวน หนึ่งรอด
ตาย พวก เขาจะรอดพนจากคม ดาบ ความ
อดอยากและโรค ระบาด เพื่อคนพวก นี้จะได
บอกกับชนชาติทัง้ หลายที่พวกเขาไปอยูดวย
*๑๒:๑๓
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นัน
้ วาพวก เขาไดทําสิ่งอันนา รังเกียจขนาด
ไหนตอพระ ยาหเวห แลวพวก เขาจะไดรูวา
เราคือยาหเวห”
ฉากละครตอนชาวอิสราเอลหวาดกลัว
๑๗ แลวถอยคําของพระ

ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๑๘ “เจาลูกมนุษย เจาจะตองทําตัวสัน
่
เทิม
้ เมื่อเจากินอาหาร
และกลัวจนขนลุก
เมื่อเจาดื่ม นํ้ า ๑๙ เจาจะตองบอกสิ่ง นี้กับ
ประชาชนของแผน ดินนี้วา ‘นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดเกี่ยว กับผู ที่อาศัยอยู
ในเมืองเยรูซาเล็มและในแผน ดินอิสราเอล
พวก เขาจะกินอาหารดวยความกังวล และ
ดื่มนํ้ าดวยความสิน
้ หวังเพราะทุกสิ่งทุกอยาง
ในแผน ดินของพวก เขาจะถูกกวาดตอนไป
จนเรียบ เพราะประชาชนทัง้ หมดที่อยูที่ นัน
่
โหด รายและชอบใชความรุนแรง ๒๐ เมือง
ตางๆที่มีคนอาศัยอยูจะถูกทิง้ ใหเป็ นซาก
ปรักหัก พังและแผน ดินจะเวิง้ วางทรุด โทรม
แลวเจาจะไดรูวา เราคือยาหเวห’”
พระยาหเวหพูดจริงทําจริง
๒๑ แลวถอยคําของพระ

ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒๒ “เจาลูก มนุษย ทําไมคนที่อยูใน
แผน ดินอิสราเอลถึงไดยกสุภาษิตนี้ข้ น
ึ มา ที่
วา
‘วันเวลาผานพนไป
นิมิตทัง้ หลายไมเห็นเกิดขึ้น’
๒๓ ดัง นั น
้ ใหบอกกับคนพวก นัน
้ วา พระ
ยาหเวห องคเจาชีวิตพูดวา ‘เราจะทําให
สุภาษิตนี้สิน
้ สุดลง ผูคนในอิสราเอลจะไม
อางสุภาษิตนี้อีกตอ ไป’ แตใหเจาบอกพวก
เขาถึงสุภาษิตอีกอันหนึ่งวา
‘วันเวลานัน
้ มาถึงแลว
นิมิตทัง้ หลายจะเกิดขึ้น’
๒๔ จะไมมีนิมิตจอมปลอมหรือนั ก
เวทมนตรที่หลอก
ลวงในหมูประชาชน
อิสราเอลอีกตอ ไป ๒๕ เพราะเรา ยาหเวหจะ
เป็ นผูที่ออกคํา สัง่ เอง และสิ่งที่เราพูดนัน
้ จะ
เกิด ขึ้น มันจะไมลาชาอีกตอ ไป เพราะใน
ชวงชีวิตของพวก เจาครอบครัวที่ชอบกบฏ

เขาจะมองไมเห็น … ตายอยูทน
่ี ่ั น คําทํานายของเอเสเคียลนี้ไดเกิดขึ้นกับกษัตริย
เศเดคียาห เขาหนีออกจากชองกําแพงของเมืองเยรูซาเล็ม แตโดนทหารชาวบาบิโลนจับ และ
ทําใหเขาตาบอดแลวนํ าเขาไปเป็ นเชลยที่บาบิ โลน และตายที่ นัน
่ ดูเพิ่ม เติมไดจากหนังสือ ๒
พงศกษัตริย ๒๕:๕, ๗; หนังสือเยเรมียาห ๓๙:๖-๗; ๕๒:๘-๑๑

เอเสเคียล ๑๒:๒๖

เราจะเป็ นคนออกคํา สัง่ เอง และเราจะทําให
มันเกิด ขึ้น” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดไว
วาอยางนัน
้
๒๖ แลวถอยคําของพระ
ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒๗ “เจาลูก มนุษย ครอบครัวของ
อิสราเอลพูดวา ‘นิมิตที่เขาเห็น นัน
้ มันเป็ น
เรื่องอีกหลายปี ขาง หน า เขากําลังทํานาย
เกี่ยว กับวันเวลาอันยาวไกล’ ๒๘ ดัง นัน
้ ให
บอกกับพวกเขาวา พระยาหเวหองคเจาชีวิต
พูดวา ‘ไมมีคํา พูดใดของ เราที่จะรีรอชักชา
อีกตอไป เราพูดอะไร มันก็จะเกิดขึ้น’” พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
ผูพูดแทนพระเจาจอม
ปลอมจะถูกลงโทษ
๑ ถอยคําของพระ

๑๓ ผมวา

ยาหเวหไดมาถึง
ใหพูดแทน
เราตอ ตานพวกผู พูด แทน พระเจาจอมปลอม
พวก นัน
้ ที่อางวาพูดแทนเราอยูในอิสราเอล
ใหพูดตอ ตานคนพวก นัน
้ ที่แกลงทําเป็ นพูด
แทนเรา แตที่แทก็พูดตามจินตนาการของ
พวก มันเอง บอกกับพวก มันวา ‘ฟั งคํา พูด
ของพระยาหเวหใหดี ๓ พระยาหเวห องคเจา
ชีวิตพูดวา นาอับอายจริงๆพวกโงเงาที่อางวา
พูดแทนเรา แตที่แทก็แคพูดตามจินตนาการ
ของตัวเอง ไมไดเห็นนิมิตจากพระเจาจริง
๔ ชาวอิสราเอลเอย
คนเหลา นัน
้ ที่อยู
ทามกลางพวก เจา ที่อางวาพูดแทนเรา เป็ น
เหมือนหมาไน *ทามกลางซากปรักหัก พัง
๕ พวก เจาไม ไดปีนขึ้น ไปเพื่อปกป องเมือง
ตรงชองโหวของกําแพง †และไม ไดซอม
กําแพงใหกับครอบครัวของอิสราเอล เพื่อจะ
ยืน หยัดตอ ตานสงครามไวไดในวัน ที่พระ
ยาหเวหแสดงความโกรธออกมา
๖ นิ มิตของพวก มันเป็ นของปลอม และคํา
ทํานายของพวก มันเป็ นเรื่องโกหก พวก มัน
อางวา สิ่งที่พวก มันพูดนัน
้ เป็ นคํา พูดของ
พระยาหเวห พวกมันคาดหวังวาพระองคจะ
ทําใหคําทํานายของพวกมันเกิดขึ้นจริง ทัง้ ๆ
*๑๓:๔
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ที่พระองคไม เคยสงพวก มันมาเลย ๗ พวก
เจาทัง้ หลายที่อางวาพูดแทนเรา พวกเจาเห็น
นิมิตจอมปลอม และทํานายเท็จ ไมใชหรือ
ตอนที่อางวา “พระ ยาหเวหพูดวาอยาง นี้”
ทัง้ ๆที่เราไมไดพูดกับพวกเจาเลย’”
๘ ดัง นั น
้
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เราตอ ตานพวกเจา เพราะพวกเจาพูดโกหก
และอางวาเห็นนิมิต” นัน
่ แหละคือคําพูดของ
พระยาหเวห
๙ พระ ยาหเวหพูดวา “มือของ เราจะตอ
ตานพวก เจาที่แอบอางวาพูดแทนเรา ที่บอก
วาเห็นนิมิต และพวกหมอดูที่กุเรื่องโกหก
ขึ้น มา คนพวก นี้จะถูกแยกออกจากสภาที่
ประชุมของ เรา ชื่อของพวก มันจะไมได รับ
การบันทึกไวในสมุดของครอบครัวอิสราเอล
และพวก มันจะไม ไดกลับมายังแผน ดิน
อิสราเอล แลวเจาจะ ไดรูวาเราคือ ยาหเวห
องคเจาชีวิต
๑๐ สิ่ง นี้ จะเกิด ขึ้น เพราะพวก มันทําใหคน
ของเราหลงผิด พวกมันพูดวา ‘ทุกอยางเป็ น
ไปดวย ดี’ ทัง้ ๆ ที่ไมมีอะไรเป็ นไปดวย ดีเลย
มันเหมือนกับประชาชนสรางกําแพงแบบ
ชุยๆแลวพวกที่อางวาพูดแทนพระเจาพวก
นี้ เอาปูน ขาวมาฉาบใหดูดี ๑๑ ใหบอกกับคน
ฉาบปูนพวกนี้วา งานของพวกเขาจะตองพัง
ทลายลง เพราะเราจะสงพายุฝน และลูกเห็บ
ซัดกระหนํ่ าลงมา
พรอมกับลมพายุอยาง
หนักที่จะพัดกําแพงใหพังลง ๑๒ เมื่อกําแพง
ถลมลงมา ผูคนจะถามพวกมันวา ‘ทําไมปูน
ขาวที่ทานฉาบไวไมชวยอะไรเลยละ’” ๑๓ ดัง
นัน
้ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “เราจะ
ใชลมพายุที่รุนแรงนี้ ทําใหกําแพงแตกดวย
ความเดือดดาลของ เรา เราจะเทฝนกระหนํ่ า
ลงมาทําใหกําแพงสึกกรอนดวยความโกรธ
ของ เรา เราจะสงลูกเห็บลงมาจัดการมันให
ราบเรียบดวยความเดือดดาลของเรา
๑๔ ดัง นั น
้ เราจะทําลายกําแพงที่เจาไดฉาบ
ปูน ขาวไวนัน
้
เราจะทําลายมันใหราบเป็ น
หน ากลอง จนมองเห็นฐานรากของมัน และ

หมาไน สัตวพวก นี้ชอบอยูตามที่ปรักหัก พัง ดัง นัน
้ มันคงไมเสียดายถาเมือง
เยรูซาเล็มจะถูกทําลาย
†๑๓:๕ ชองโหวของกําแพง ผู พูด แทน พระเจา จะเตือนคนใหกลับ ใจเสีย ใหม และจะ
อธิษฐานตอพระเจาใหกับประชาชน เพื่อปกป องพวก เขาจากความเดือดดาลหรือความโกรธ
เกรีย
้ วของพระเจาเหมือนกับที่ทหารยามจะปกป องเมือง
ดวยการขึ้นไปตอสูตรงชองโหว
ของกําแพงตอนที่เมืองถูกโจมตี ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือสดุดี ๑๐๖:๒๓
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เมื่อมันลมลง เจาจะถูกทําลายภายในกําแพง
นัน
้ และเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห
๑๕ ดวยวิธีนัน
้
เราจะไดระบายความโกรธ
ของ เราออกมาลงบนกําแพงและลงบนคน
เหลา นัน
้ ที่ฉาบปูน ขาวทับมัน เราจะบอกกับ
เจาวา ‘กําแพงไมมีแลว และพวกคนฉาบปูน
ขาวนัน
้ หายไปแลว’
๑๖ สิ่งเหลานั น
้ จะเกิด ขึ้นกับคนพวก นี้ของ
อิสราเอลที่แอบอางวาพูดแทนเรา ที่ทํานาย
ใหกับเมืองเยรูซาเล็ม
และเห็นนิมิตวาทุก
อยางเป็ นไปดวย ดี ทัง้ ๆ ที่ไมมีอะไรเป็ นไป
ดวยดีเลย” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางนี้แหละ
๑๗ และตอนนี้ “เจาลูกมนุษย ใหหันไปดูผู
หญิงพวกนัน
้ ที่อยูทามกลางคนของเจา พวก
นางไดทํานายตามจินตนาการของตัว เอง 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
เพราะเจาพูดโกหกเป าหูคนของ
เราที่ชอบฟั ง คําโกหกอยูแลว เจาทําสิ่ง นี้
เพื่อแลกกับขาวบารเลยสองสามกํา มือและ
ขนมปั งไมกี่ชิน
้ เทานัน
้
เจาทําใหคนที่ไม
สมควรตาย ตองมาตาย และทําใหคนที่
สมควรตาย ยังมีชีวิตอยู ๒๐ ดัง นัน
้ นี่คือสิ่ง
ที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดกับพวก เจา
“ดูนะ เราตอ ตานผาไสยศาสตรที่พันขอ มือ
ของพวก เจา ที่พวก เจาใชลาชีวิตคนเหมือน
กับลานก เราจะฉีกมันจากแขนของพวก เจา
และปลอยใหคนเหลา นัน
้ เป็ นอิสระ คือคน
เหลานัน
้ ที่เจาไดลาเหมือนลานก ๒๑ เราจะฉีก
ผาคลุมหน าของพวก เจาออก และชวยชีวิต
คนของเราจากอํานาจของเจา พวกเขาจะไม
ตกเป็ นเหยื่อของเจาอีกตอไป แลวเจาจะไดรู
วา เราคือยาหเวห”
๒๒ เจาไดหลอก ลวงคนดีๆใหหมดกําลัง ใจ
แตเราไมอยากใหพวกเขาหมดกําลัง ใจ แถม
เจายังไปใหกําลัง ใจกับคน ชัว
่ ไมใหพวก เขา
กลับใจ ถาเขากลับใจก็จะมีชีวิตตอไป

15

เอเสเคียล ๑๔:๙

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

คนดีๆก็ไมสามารถหยุดพระเจา
จากการลงโทษเยรูซาเล็มได
๑ แลวพวกผูนําอาวุโสของอิสราเอล

๑๔ บางคนไดมาหาผม และมานัง่ อยูตอ

หน าผม ๒ แลวถอยคําของพระ ยาหเวหก็มา
ถึงผมวา ๓ “เจาลูกมนุษย คนพวก นี้ยังมีรูป
เคารพขีๆ
้ พวก นัน
้ อยูในใจ และพวก เขายัง
วางสิ่งที่ทําใหพวก เขาสะดุดไปทําบาปไวตอ
หน าพวก เขา อยางนี้แลว เราควรจะยอมให
พวก มันเขามาขอคําปรึกษาจาก เราอีก หรือ
๔ ดัง นั น
้ ไม วาอิสราเอลหน าไหนก็ตามที่ยัง
หลงรักรูปเคารพขีๆ
้ พวกนัน
้ อยูในใจ และวาง
สิ่ง นัน
้ ที่ทําใหพวก เขาสะดุดไปทําบาปไวตอ
หน า แตยังมาขอคําปรึกษาจากผู พูดแทนเรา
คน หนึ่ง เรา ยาหเวห จะยอนตอบเขาให
สาสม เพราะเขามีรูปเคารพมากมาย ๕ เราจะ
ทําอยาง นี้กับครอบครัวของอิสราเอล เพื่อ
ยึด ครองใจของพวก เขา พวกรูป เคารพขีๆ
้
ทัง้ หมดของเขาไดแยกพวกเขาจากเรา ๖ ดัง
นัน
้ ใหบอกกับครอบครัวอิสราเอลวา
นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ‘ให
หันไปจากรูป เคารพขีๆ
้ ทัง้ หมดนัน
้
ใหเมิน
หน าไปจากรูป เคารพที่นาขยะแขยงพวก นัน
้
ที่เราเกลียด และกลับมาหาเราเถอะ ๗ ถามี
ชาวอิสราเอลหรือชาวตาง ชาติคนใด ที่อาศัย
อยูในอิสราเอลไดแยกตัว เองไปจาก เราและ
เอารูป เคารพขีๆ
้ เหลา นัน
้ ไวในใจ หรือวางสิ่ง
ที่ทําใหพวก เขาสะดุดไปทําบาป ไวตอ หน า
พวก เขา แลวยังมาหาผู พูดแทนเราคน หนึ่ง
เพื่อขอคําปรึกษาจากเรา เรา เองจะตอบพวก
มัน ๘ เราจะหัน หน าตอ ตานคน นัน
้ และทํา
ใหเขาเป็ นตัวอยางแหงความลม เหลวและ
ตกเป็ นขีป
้ ากของชาว บาน เราจะตัดเขาออก
จากประชาชนของ เรา แลวเจาจะไดรูวาเรา
คือยาหเวห
๙ และถามีผู พูดแทนเราบาง คนโงถึงขนาด
ไปใหคํา ตอบกับคนอยางนัน
้ เรายาหเวห ก็
จะแสดงใหผู พูดแทนเราคน นัน
้ เห็นวา ตัว
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เขาเองนัน
้ โงขนาดไหน *เราจะยื่นมือของเรา
ออกมาทําลายเขาไปจากคนอิสราเอลของเรา
๑๐ ดัง นั น
้ ผู พูด แทน พระเจาคน นัน
้ ก็จะ
ตองรับโทษอยางเดียวกับคนชัว
่ พวกนัน
้ ที่มา
ขอคําปรึกษาจากเราผานทางเขา
๑๑ เราจะลงโทษพวกผู พูด แทน พระเจา
เหลานัน
้
เพื่อคนอิสราเอลจะไดไมหลงไป
จากเราอีก แลว และจะไดไมแปดเปื้ อนไปกับ
การกบฏของพวก เขาอีก แลวพวก เขาจะ
เป็ นคนของ เราและเราจะเป็ นพระเจาของ
พวก เขา’” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางนัน
้
๑๒ หลังจาก นั น
้ ถอยคําของพระ ยาหเวห
ไดมาถึงผมวา ๑๓ “เจาลูกมนุษย สมมุติวา
มีประเทศหนึ่งที่ทําบาปตอเรา โดยไมจงรัก
ภักดีตอเรา และเราไดลงโทษมัน ดวยการ
ตัดเสบียงอาหาร
และสงความอดอยากมา
และฆาทัง้ คนและสัตวของ มัน ๑๔ ถึง แม โน
อาห †ดา เนีย ล ‡และโยบ ¶จะอยูทามกลาง
พวก เขา สามคนนี้ก็จะชวย กูไดแตชีวิตของ
ตัว เองเทานัน
้
เพราะพวก นี้ทําตามใจเรา”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดไววาอยางนัน
้
๑๕ “หรือเราอาจจะสงสัตว ป าที่ดุรายเขาไป
ฆาคนในแผน ดินนัน
้ จนหมด ทําใหแผน ดิน
นัน
้ กลายเป็ นที่รกรางที่ไมมีใครกลาผาน ไป
เพราะสัตวรายเหลานัน
้ ๑๖ เรา ยาหเวห องค
เจาชีวิต จะบอกวา เรามีชีวิตอยูแนขนาด
ไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา แมถา โน
อาห ดา เนีย ล และโยบ จะอาศัยอยูที่ นัน
่
พวก เขาก็ไมสามารถชวยใครได เลย แมแต
ลูกชายลูกสาวของพวก เขาเอง มีแตตัวพวก
เขาเองเทานัน
้ ที่จะรอด และแผน ดินนัน
้ จะ
กลายเป็ นที่รกราง
๑๗ หรือเราอาจจะนํ าดาบเขามาทําลาย
แผน ดินนัน
้ ก็ได กองทัพของศัตรูจะบุกเขา
๑๘ เรา
มาฆาทัง้ คนและสัตวในแผน ดินนัน
้
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ยาหเวห ผูเป็ นองคเจาชีวิตจะบอกวา เรามี
ชีวิตอยูแนขนาดไหน
ก็ใหแนใจขนาดนัน
้
เลยวา ถึงโนอาห ดาเนียล และโยบ จะอาศัย
อยูที่ นัน
่ พวก เขาก็จะไมสามารถชวยใครให
รอดได
แมแตลูกชายและลูกสาวของพวก
เขาเอง มีแตตัวพวกเขาเองเทานัน
้ ที่จะรอด
๑๙ หรือเราอาจจะสงโรค
ระบาดเขาไปใน
แผน ดินนัน
้ ก็ได เราจะทําใหแผน ดินนัน
้ ได
รูสึกถึงความโกรธของเราเต็มๆ เราจะฆาทัง้
คนและสัตว ๒๐ เรา ยาหเวห ผูเป็ นองคเจา
ชีวิต บอกวา เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็
ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา ถึงโนอาห ดาเนีย ล
และโยบจะอาศัยอยูที่ นัน
่ ดวย พวก เขาก็จะ
ไมสามารถชวยใครไดเลย แมแตลูกชายและ
ลูกสาวของตัวเอง พวกเขาจะชวยไดแตชีวิต
ของตัวพวกเขาเองเทานัน
้ เพราะพวกเขาทํา
ตามใจเรา”
๒๑ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“มันจะยิ่งแนกวา
นัน
้ อีกในกรณีของ
เยรูซาเล็มนี้
วาจะไมมีใครสามารถชวยได
เมื่อเราสงการลงโทษอันโหด รายสี่อยางนี้มา
คือ ดาบ ความอดอยาก สัตว ปาที่ดุราย และ
โรค ระบาด ใหเกิดกับพวก เขา เพื่อกําจัดทัง้
คนและสัตวในแผน ดินนี้ ๒๒ แตไม นา เชื่อ
จะยังมีบาง คนรอดชีวิต แลวพวก เขาจะพา
ลูกชายลูกสาวหนีออกมา พวก เขาจะออกมา
หาเจา แลวเมื่อเจาสังเกตดูชีวิตของพวกเขา
และสิ่งชัว
่ ๆที่พวก เขาทํา เจาจะไดรูสึกดีข้ น
ึ
เกี่ยว กับความหายนะที่เราทําใหเกิด ขึ้นใน
เยรูซาเล็ม และเกี่ยว กับเรื่องทัง้ หมดนี้ที่เรา
นํ ามาสูพวกเขา
๒๓ เมื่อเจาเห็นวาพวกเขาใชชีวิตยังไง และ
เห็นความชัว
่ รายตางๆที่พวกเขาทํา เจาจะได
รูสึกดีข้ น
ึ
และจะไดรูวาเรามีเหตุผลที่ไดทํา
สิ่งทัง้ หมดนัน
้ กับพวกเขา” พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้

*๑๔:๙

และถามีผพ
ู ูดแทนเรา … โงขนาดไหน ประโยคนี้อาจจะแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ถา
ผู พูดแทนเราคน หนึ่งคนใดถูกหลอก ลวงและไดใหคํา ตอบไป เรายาหเวหไดหลอก ลวงผู พูด
แทนเราคนนัน
้ เอง”
†๑๔:๑๔

โนอาห ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือปฐมกาลบทที่ ๖-๙
ดาเนี ย ล คงไมใชคนเดียวกันกับดาเนีย ลในหนังสือดาเนีย ล อาจจะเป็ นวีรบุรุษใน
สมัยโบราณนานมาแลวกอนเอเสเคียล ที่พูดถึงในหนังสือวรรณคดีนอกพระคัมภีร
‡๑๔:๑๔
¶๑๔:๑๔

โยบ เรื่องของโยบอานไดจากหนังสือโยบ

เอเสเคียล ๑๕:๑
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ชาวอิสราเอลไรประโยชน
เหมือนไมจากเถาองุน
๑ ถอยคําของพระ

๑๕ ผมวา

ยาหเวหไดมาถึง
มนุษย ในไมทุก
ชนิด เกิดอะไรขึ้นกับไมของเถาองุน *ซึ่งถือ
วาเป็ นไมชนิดหนึ่ง ๓ เคยมีชางคน ไหนใชกิ่ง
องุนไปสรางอะไรไหม หรือมีใครเคยเอากิ่ง
องุนไปทําหมุดแขวนขาว ของเครื่อง ใชบาง
ไหม ๔ ไม นัน
้ เอาไปเป็ นฟื นเผาไฟได และไฟ
ไดเผาปลายทัง้ สองของ มันและไดไหมไปถึง
แกนของ มัน มันยังจะไปใชทําอะไรไดอีก
หรือ ๕ ขนาดตอนที่มันยังดีๆอยู ชางยังเอา
มาใชทําอะไรไม ไดเลย แลวตอน นี้มันไหม
แลว ยิ่งใชไมไดใหญ”
๖ ดัง นั น
้
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เราใชเถาองุนเป็ นฟื นสําหรับเผาไฟมากกวา
ใชไมชนิดอื่นๆยัง ไง เราก็จะทํากับพลเมือง
ของเยรูซาเล็มอยางนัน
้ เหมือนกัน ๗ เราจะ
หัน หน าของเราตอ ตานพวกเขา บางคนอาจ
จะหนีรอดจากไฟหนึ่ง แตก็ยังจะถูกอีกไฟ
หนึ่งเผาจนหมดอยูดี เมื่อเราตอ ตานพวก
เขา เจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห ๘ เราจะทํา
ใหแผน ดินนี้รกราง เพราะคนพวก นี้ไมสัตย
ซื่อ” พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๒ “เจาลูก

เจาสาวของพระยาหเวหไปเที่ยวผูชาย
๑ แลวถอยคําของพระ

๑๖ มาถึงผมวา

ยาหเวหได
มนุษย ให
เตือนคนในเมืองเยรูซาเล็มถึงเรื่องชัว
่ รายนา
รังเกียจที่พวก เขาทํากัน ๓ ใหบอกกับพวก
เขาวา ‘นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูดกับเมืองเยรูซาเล็ม ตนกําเนิดและบาน
เกิดของ เจาอยูในแผน ดินของชาวคา นา อัน
พอของ เจาเป็ นชาวอา โม ไรตและแมของ เจา
เป็ นชาวฮิต ไทต ๔ เจาเป็ นเหมือนกับเด็กที่
ถูกทอด ทิง้ ในวันที่เจาเกิด มา ไมมีใครตัด
๒ “เจาลูก

เอเสเคียล ๑๖:๑๓

สายสะดือใหกับเจา ไมมีใครทําพิธีชําระลาง
์ ามกฎ
ใหกับเจาดวยนํ้ าเพื่อใหเจาบริสุทธิต
ของ เรา ไมมีใครเอาเกลือมาถูฆา เชื้อใหกับ
เจา และไมมีใครเอาผา ออมมาหอ หุมเจา
๕ ไมมีใครสงสารเจา
ไมมีใครทําสิ่งตางๆ
เหลา นี้ใหกับเจา ไมมีใครคอยปลอบโยนเจา
ไมมีใครเอาเจาในวันที่เจาเกิด มา เจาถูกทิง้
ในทุงโลง
๖ แลวเราเดินผานมา
เห็นเจานอนดิน
้ อยู
ในกองเลือด เราพูดกับเจาวา “จงมี ชีวิตอยู
ตอ ไป” ในขณะที่เจานอนอยูในกองเลือดนัน
้
เราพูดกับเจาวา “จงมี ชีวิตอยูตอ ไป” ๗ เรา
ไดเลีย
้ ง ดูเจา แลวเจาก็เจริญเติบโตขึ้นอยาง
รวดเร็วเหมือนพืชในทอง ทุง เจาไดเติบโต
และเจริญวัย เจาเริ่มแตกเนื้อ สาว มีประจํา
เดือน มีหน าอกใหญข้ น
ึ
เริ่มมีขนขึ้นตาม
ตัว แตเจายังเปลือยกายลอนจอนอยู ๘ ตอ
มา เราไดสังเกตเห็นวาเจาโตพอที่จะมีความ
รักไดแลว เราจึงไดกางเสื้อผาของ เราออก
คลุมตัว เจา †และคลุมรางที่เปลือยเปลาของ
เจา เราไดปฏิญาณผูกมัดตัว เองกับเจาและ
รวมคํามัน
่ สัญญา ‡กับเจา และเจาไดกลาย
เป็ นของ เรา’” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
วาอยางนัน
้ ๙ “หลังจาก นัน
้ เราไดอาบ นํ้ าให
เจา ลางเลือดของเจาออก เอานํ้ ามันทาใหเจา
๑๐ เราเอาเสื้อผาสวยๆมาสวม ใสใหเจา เอา
รอง เทาสานจากหนังอยาง ดีมาสวมเทาของ
เจา แลวโพกหัวของ เจาดวยผา ลินินอยาง ดี
และคลุมตัว เจาดวยผา ไหม ๑๑ แลวเราได
ประดับประดาเจาดวยเพชร พลอย เราได
สวมกําไลขอ มือไวที่มือทัง้ สองของ เจา และ
สวมสรอย คอไวรอบคอของ เจา ๑๒ เราไดใส
หวงจมูกใหกับเจา ใสตุมหูไวที่หูทัง้ สองขาง
และเอามงกุฎที่สวยงามมาสวมบนหัว เจา
๑๓ เจาไดประดับประดาไปดวยทองและเงิน
แตง ตัวดวยผา ลินินอยาง ดี ผา ไหมและผา
ปั ก เจากินของหวานที่ทําจากแป งอยางดี นํ้ า

*๑๕:๒

เถาองุน พวกผูพูดแทนพระเจาชอบเปรียบเทียบชาวอิสราเอลเป็ นเหมือนไรองุนหรือ
ตนองุนของพระเจา

†๑๖:๘ ไดกางเสือ
้ ผาของ เราออกคลุมตัว เจา การทําอยาง นี้แสดงวาพระองคยอมรับ
เยรูซาเล็มเหมือนภรรยา ที่พระองคจะปกป องดูแล ดูเพิ่มเติมไดจาก นางรูธ ๓:๑-๑๕
‡๑๖:๘ สัญญา หมายความวา พระเจาไดใหสัญญาหรือพันธสัญญาแกประชาชนของพระองค
สําหรับชาวยิว สัญญานัน
้ ก็คือกฎของโมเสส แตตอน นี้พระเจาไดใหสัญญาใหมที่ดีกวาแก
ประชาชนของพระองคผานทางพระคริสต

เอเสเคียล ๑๖:๑๔

เชื่อมผล ไมและนํ้ ามันมะกอก *เจาสวยงาม
มาก เหมาะที่จะเป็ นราชินี ๑๔ ความงาม
ของเจา ทําใหเจามีช่ อ
ื เสียงไปทัว
่ ทามกลาง
ชนชาติตางๆ เครื่อง ทรงของเราที่เราไดให
กับ เจา ทําใหเจางดงามหมดจดเสียจริงๆ”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๑๕ “แตเจากลับไปไว
วางใจในความงาม
ของเจา และหาประโยชนจากชื่อ เสียงของ
เจา ไปขายตัวใหกับผูชายทุก คนที่เดินผาน
มา ๑๖ แลวเจาก็เอาเสื้อผาของเจาที่เราให มา
ตกแตงศาล เจาตางๆของ เจา และทําตัวเป็ น
โสเภณี เจาตกแตงสถานที่นัน
้ ยิ่ง กวาที่เคยมี
ใครตกแตงมันมา กอน ๑๗ เจายังเอาเครื่อง
แตง กายที่ทําดวยทองและเงินของ เรา ไป
สรางเป็ นรูป ปั ้ นผูชายขึ้น มาสําหรับตัว เอง
และทําตัวเหมือนโสเภณีกับพวก มัน ๑๘ เจา
เอาเสื้อผาที่สวยงามที่เราใหกับ เจา ไปตัด
เป็ นเสื้อผาใหกับพวกรูป ปั ้ นเหลานัน
้ แลวเจา
ก็เอานํ้ ามันและเครื่องหอมของ เราไปวางไว
ตอหน าพวกมัน ๑๙ แลวเจายังเอาอาหารที่เรา
ใหกับเจา คือแป งอยางดี นํ้ ามันมะกอกและ
นํ้ า เชื่อมผลไม ที่เราเอามาเลีย
้ งดูเจา เจาเอา
ไปวางไวตอ หน าพวก มันเป็ นเครื่องถวายที่มี
กลิ่นหอมหวาน” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
๒๐ “ที่เจาทําตัวเป็ นโสเภณี
พูดวาอยางนัน
้
นัน
้ ยังเลว รายไม พอ เจายังเอาพวกลูกชาย
ลูกสาวที่เจาคลอดใหกับเรา ไปสังเวยใหกับ
พวกรูปปั ้ นเหลานัน
้ กินดวย ๒๑ เจาไดฆาพวก
ลูกๆของเราหลายคน †และถวายพวกเขาใน
ไฟใหกับพวกรูป ปั ้ นเหลานัน
้ ๒๒ ในชวงที่เจา
ทําตัวเป็ นโสเภณี และทําสิ่งที่เลว รายพวก นี้
เจาไม เคยหวนคิดถึงความสัมพันธที่เรามีตอ
กัน ตอนที่พวกเจาเป็ นเด็ก ตอนที่เราเจอเจา
ตัวลอนจอน และดิน
้ อยูในกองเลือดนัน
้
๒๓ ดัง นั น
้ เมื่อเจาไดทําสิ่งชัว
่ รายเหลานัน
้
(นาละอาย นาละอายสําหรับเจา พระยาหเวห
องคเจาชีวิตพูดวาอยาง นัน
้ ) ๒๔ เจาไดสราง
เนินขึ้น มาใหกับตัว เอง เป็ นศาล เจาในลาน
เมืองทุกแหง ๒๕ เจาไดสรางศาล เจาไวตาม
หัว มุมถนนทุก สาย เจาไดทําใหความ งาม
*๑๖:๑๓
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ของ เจานาขยะแขยง เจาไดอา ขาของ เจาให
กับคนที่เดินผานไปมา เจาทําตัวเป็ นโสเภณี
๒๖ แลวเจาก็หันไปหาชาว
มาก ขึ้นเรื่อยๆ
อียิปต ที่เป็ นเพื่อนบานของเจา ที่มีอวัยวะ
เพศใหญ โต และเจาทําตัวเป็ นโสเภณีกับ
พวก เขา เพื่อยัว
่ ยุใหเราโกรธ เจาทําตัวเป็ น
โสเภณีมากขึ้นเรื่อยๆ ๒๗ ดัง นัน
้ เราจึงลงไม
ลงมือกับ เจา เราเอาที่ดินบางสวนของ เจาไป
เราปลอยใหศัตรูของ เจาคือผู หญิงชาวฟี ลิ ส
เตียทํากับเจาตามชอบใจ แมแตพวก เขาก็
ยังตกตะลึงกับการกระทําที่ลามกของ เจา
๒๘ เพราะเจายังไมจุใจกับความตองการ
นี้
ทางเพศของ เจา เจาก็เลยไปมีเพศ สัมพันธ
กับชาวอัส ซีเรียดวย เจาขายตัวใหกับพวก
เขา แตก็ยังไมหายอยาก ๒๙ เจาจึงสําสอน
มาก ขึ้น เจาไปยังแผน ดินของพวกพอคาคือ
ชาวบาบิ โลน แตถึงอยางนัน
้ เจาก็ยังไมรูจัก
พอ” ๓๐ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “เรา
โกรธเจามาก ที่เจาไดทําอยางที่โสเภณีไมมี
ยางอายเขาทํากัน
๓๑ ในทุกหมูบานของ เจา
เจาไดสราง
ศาล เจาขึ้นตามหัว มุมถนนทุกสาย และได
สรางเนิน ดินไวตามลาน เมือง เจาตางจาก
หญิงโสเภณีทัว
่ ไป ตรงที่ วาเจาไมเอาคาตัว
๓๒ เจา เมียที่เลน ชู เจาชอบมีเพศ สัมพันธ
กับคนแปลกหน า
แทนที่จะมีกับสามีของ
เจา ๓๓ ตามปกติแลว ผูชายตองเป็ นคนจาย
คาตัวใหกับหญิงโสเภณี
แตนี่เจากลับเป็ น
คนจายคาตัวใหกับชูรักของ เจาทุก คน เจา
ติดสินบนพวก เขาเพื่อใหพวก เขามาหาเจา
จากทุกๆประเทศที่อยูราย ลอมเจา ๓๔ ดัง นัน
้
เจาจึงไมเหมือนโสเภณีทัว
่ ไป แทนที่ผูชาย
จะมาหาเจาและเสนอคาตัวใหกับ เจา แตเจา
กลับไปหาพวก เขา เจาไมได รับคาตัว แต
กลับเป็ นคนจายคาตัวใหกับพวก เขา เจานี่
ชางแตกตางเสียจริง”
๓๕ ดัง นั น
้ อีโสเภณี ใหฟังคํา พูดของพระ
ยาหเวหให ดี ๓๖ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
วา “เพราะเจาไดเทความใครของ เจาออกมา
และเปิ ดเผยอวัยวะ เพศของเจา ดวยการ

ทอง … นํ ้ามันมะกอก วัสดุทุกอยางในรายการนี้ คือสิ่งตางๆที่ใชในการสรางเต็นท

์ ิทธิ ์ ที่พระเจามอบไวกับชาวอิสราเอล หลัง จากทําสัญญากับพวกเขา ดูเพิ่ม เติมไดจาก
ศักดิส
หนังสือ อพยพ ๒๕:๔๐
†๑๖:๒๑

ฆา … หลายคน นี่เป็ นการเซนไหวลูกๆใหกับพระโมเลค ดูเพิ่มเติมไดจาก ๒ พงศ
กษัตริย ๑๖:๓; ๒๑:๖; ๒๓:๑๐ เยเรมียาห ๓๒:๓๕

เอเสเคียล ๑๖:๓๗

สําสอนทางเพศกับชูรักทัง้ หลายของเจา และ
กับรูป
ปั ้ นอันสกปรกนาขยะแขยงของเจา
และเจาไดใหเลือดของพวกลูกๆสังเวยกับ
พวกรูป ปั ้ นเหลานัน
้ ๓๗ ดัง นัน
้ เรากําลังจะ
รวบรวมชูรักทัง้ หมดของเจา ชูรักพวก นัน
้ ที่
เจาพัวพันดวย ทัง้ คนที่เจารักและคนที่เจา
เกลียด เราจะรวบรวมพวก เขามาจากทุกๆ
ประเทศ ที่เป็ นเพื่อนบานของเจา แลวเราจะ
เปิ ดอวัยวะ เพศของเจาใหพวก เขาดู ใหพวก
เขาไดเห็นความนาอับอายของเจา ๓๘ เราจะ
ตัดสินลงโทษเจา
สําหรับความผิดฐานมีชู
และฆาคน ตาย เราจะประหารชีวิตเจา ดวย
ความโกรธแคนและเดือดดาลของเรา ๓๙ เรา
จะมอบเจาใหกับพวกเขา แลวพวกเขาจะรื้อ
เนิน ดินของ เจาและสับศาล เจาของเจา แลว
พวก เขาจะจับเจาแก ผาและปลดเอาเครื่อง
เพชรอยาง ดีของ เจาไป และทิง้ เจาไวให
เปลือยเปลา ๔๐ พวก เขาจะรวมกลุมกันมุง
หน ามาหาเจา ฝูง ชนเหลา นัน
้ จะขวางหินใส
เจาและสับเจาเป็ นชิน
้ ๆดวยดาบของพวก เขา
๔๑ พวกเขาจะเผาบานของเจาและลงโทษเจา
ตอ หน าตอตาของพวกผู หญิงมากมาย *ดวย
วิธี นี้ เราจะทําใหเจาหยุดทําตัวสําสอน และ
เจาจะไมจายคาตัวใหกับพวกชูรักของ เจา
อีกตอ ไป ๔๒ เมื่อถึงตอน นัน
้ เราจะระบาย
ความเดือดดาลของ เราออก มาใส เจาจนหมด
สิน
้ แลวเราจะหยุดหึง หวงเจา เราจะสงบลง
และไมโกรธอีกตอ ไป ๔๓ สิ่งเหลา นี้เกิด ขึ้น
เพราะเจาลืมสายสัมพันธที่เรามีตอ กันตอนที่
เจาเพิ่งเป็ นสาวนัน
้
เจาทําใหเราโกรธเพราะ
ทําตัวอยาง นัน
้
เราจะใหผล กรรมที่เจากอ
นัน
้ ตกลงบนหัวเจา” พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูดวาอยางนัน
้
“เจาไดทําสิ่งตางๆที่นา
ขยะแขยงที่เราเกลียดอยู แลว ซํ้านี่ยังแถม
ขายตัวเขาไปอีก ไมใชหรือ
๔๔ ดูเอาเถอะ
คําสุภาษิตที่อธิบายถึงเจา
ได ดีก็ คือคําสุภาษิตนี้ที่วา ‘แมเป็ นยัง ไง
ลูกสาวก็เป็ นอยางนัน
้ ’ ๔๕ เจาเหมือนกับแม
ของ เจาไมมีผิด แมของ เจาดูถูกสามีและ
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ลูกๆของนาง เจาก็เหมือนกับพี่ สาวน อง สาว
ของเจาไมมีผิด เพราะพวกเขาดูถูกสามีและ
ลูกๆของพวก เขา แมของพวก เจาเป็ นชาว
ฮิต ไทต และพอของพวก เจาเป็ นชาวอา โม
ไรต ๔๖ พี่ สาวของ เจาคือสะ มา เรียผูที่อาศัย
อยูทางเหนือของ เจากับบรรดาลูกสาวของ
นาง และน อง สาวของ เจาก็คือโส โดม †ซึ่ง
อาศัยอยูทางใตของ
เจากับบรรดาลูกสาว
ของนาง ‡๔๗ เจาทําตัวเหมือนพวก เขาไมมี
ผิด เจาไดทําสิ่งชัว
่ รายตางๆที่พวก เขาทํา
กัน ในเวลาไม นาน เจาก็แซงหน าพวก เขา
ไป แลว” ๔๘ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
วา “เรายาหเวห เอาชีวิตเราเป็ นประกันวา
แมแตโส โดมน อง สาวของ เจากับลูกสาวทัง้
หลายของนาง ก็ยังไม เคยทําสิ่งชัว
่ รายที่เจา
และลูกสาวทัง้ หลายของเจาทําเลย
๔๙ ความผิดที่โส โดมน อง สาวของ เจาและ
ลูกสาวทัง้ หลายของนางทํา คือความเยอหยิ่ง
จองหอง พวก เขาอยูดีกิน ดี สบายจนไม
สนใจคนอื่น ไมย่ น
ื มือชวยคนยากจนและคน
ขัดสน ๕๐ พวกเขายโสโอหัง และทําสิ่งตางๆ
ที่นา รังเกียจตอ หน าเรา ดัง นัน
้ เราจึงไดกําจัด
พวกเขา เหมือนกับที่เจาเห็นนัน
้
๕๑ สวนสะมาเรียก็ยังทําบาปไมถึงครึ่งหนึ่ ง
ของที่เจา ทํา เจาทําสิ่งที่นา รังเกียจมากยิ่ง
กวาพวก เขาเสีย อีก เจาชัว
่ รายมากจนทํา
ใหพวก เขาดูดีข้ น
ึ มา ๕๒ เจาจะตองอับอาย
ขาย หน า เพราะเจาทําใหคดีพวกพี่ สาวน อง
สาวของ เจาเบา ลง เจาจะตองอับอายไป เลย
เพราะบาปที่เจาทํานัน
้ นาขยะแขยงยิ่ง กวาที่
พวกเขาทํา เจาจะตองอับอายขายหน าไปเลย
เพราะการกระทําของ เจา ทําใหพวกพี่ น อง
ของเจาดูเหมือนเป็ นคนดีไปเลย
๕๓ แตอยางไรก็ตาม เราก็ยังจะฟื้ นฟูพวก
เขาใหเหมือนกับที่พวกเขาควรจะเป็ น เราจะ
ฟื้ นฟูโส โดมกับหมูบานตางๆที่อยูราย ลอม
นาง เราจะฟื้ นฟูสะ มา เรียกับหมูบานตางๆที่
อยูราย ลอมนาง และแนนอน เราก็จะฟื้ นฟู
เจาไปพรอมๆกับพวก เขาดวย ๕๔ เราจะดีกับ

*๑๖:๔๑

พวกผห
ู ญิงมากมาย ในทีน
่ ี้คงหมายถึงชนชาติตางๆที่อยูรอบขาง เชนชาวฟี ลส
ิ เตีย
ในขอ ๒๗ หรือชาวเอโดมในขอ ๕๗
†๑๖:๔๖ สะมาเรีย … โสโดม สองเมืองนี้ ชัว
่ รายจนพระเจาตองทําลายอยางราบคาบ เอเสเคี
ยลกําลังพูดวาประชาชนของยูดาหชัว
่ รายกวานัน
้ อีก
‡๑๖:๔๖

บรรดาลูกสาวของนาง หมายถึง เมืองเล็กเมืองน อยที่รายลอมเมืองใหญเหลานัน
้

เอเสเคียล ๑๖:๕๕

เจามาก จนเจาจะรูสึกละอายกับสิ่งทัง้ หมด
ที่เจาไดทําไป
และที่ไดชวยทําใหคนพวก
นัน
้ รูสึกดีข้ น
ึ มา ๕๕ โส โดมพี่ สาวของ เจากับ
บรรดาลูกสาวของนาง จะคืนสูสภาพเดิมที่
เคยเป็ นมากอน และสะมาเรียพี่ สาวของเจา
และบรรดาลูกสาวของนางจะกลับคืนสูสภาพ
เดิมเหมือนกัน
๕๖ ในตอน ที่เจายังเยอ หยิ่งจองหองอยู นั น
้
เจาหัวเราะเยาะใสโส โดมพี่ สาวของ เจาไมใช
หรือ ๕๗ เจาทําอยาง นัน
้ กอนที่ความชัว
่ ราย
ของ เจาจะถูกเปิ ด เผย แตตอน นี้ เจาถูก
ทําใหขาย หน า ตอ หน าพวกผู หญิงของเอ
โดม *และเพื่อนบานทัง้ หมดของนาง พรอม
กับพวกผู หญิงชาวฟี ลิ ส เตีย คือคนเหลานัน
้
ที่ลอม รอบเจาที่ดูถูกเจา ๕๘ ตอน นี้เจากําลัง
รับโทษ สําหรับความชัว
่ ลามกและการกระทํา
ที่นาขยะแขยงของเจา” พระ ยาหเวหพูดวา
อยางนัน
้
๕๙ ใช แลว พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
วา “เราจะทํากับ เจาอยางที่เจาสมควรจะได
รับ เจาไดดู หมิ่นคําสาบานของ เจา และหัก
ขอ ตกลงที่เรามีตอ กัน ๖๐ แตวาเราจะยัง
รักษาขอ ตกลงที่เราไดทํากับ เจา ตอน ที่เจา
ยังเป็ นสาวอยู ขอตกลงนัน
้ จะยัง่ ยืนตลอดไป
๖๑ เมื่อเจาไดครอบครองพวกพี่ น องเหลานั น
้
ที่ใหญกวาและเล็กกวาเจา เจาจะรูสึกอับอาย
เมื่อเจาคิดถึงสิ่งที่เจาไดทําไปในอดีต ใช แลว
เราจะมอบพวก เขาใหกับ เจาเพื่อจะไดเป็ น
ลูกสาวของเจา สิ่งนี้ไมไดอยูในขอตกลงของ
เรากับเจา ๖๒ ตัวเรา เองจะยืนยันขอ ตกลง
ของ เรากับ เจาอีก ครัง้ และเจาจะไดรูวาเรา
คือยาหเวห ๖๓ เราจะทําดีกับ เจา เพื่อเมื่อเจา
คิดถึงสิ่งเลว รายตางๆที่เจาไดทําไป เจาจะ
ไดอับอาย เมื่อเราลบลางสิ่งทัง้ หมดที่เจาได
ทําไป เจาจะอึ้งจนพูดไม ออกเพราะอับอาย”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตไดพูดไววาอยางนัน
้

*๑๖:๕๗
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นิ ทานเกี่ยวกับนกอินทรีสองตัว
๑ ถอยคําของพระ

๑๗ ผมวา

ยาหเวหไดมาถึง

๒ “เจาลูกมนุษย

ใหเลาปริศนานิทานเรื่อง
นี้ใหกับครอบครัวของชาวอิสราเอลฟั ง ๓ ให
บอกกับพวกเขาวา ‘พระยาหเวหองคเจาชีวิต
พูดวา
นกอินทรียักษตัวหนึ่ง †มีปีกใหญ
ขนของมันมีหลายสีและยาว
มันไดบินมาที่เลบานอน
และมาคาบเอายอดของตนสนซี ดารตน หนึ่ง
ไป
๔ คือ มันไดหักยอดสุดของตนสนซีดาร
แลวเอาไปไวในแผน ดินของการ คาขาย เอา
ไปวางไวในเมืองของพวกพอคา
๕ มันไดเอาเมล็ด พืชจากแผน ดินนั น
้ มาสวน
หนึ่งดวย
และเอาไปหวานไวในทุงนา
มันไดผันนํ้ าเขามาจากแมน้ํ าที่ลนหลาม
มันไดปลูกเมล็ดนัน
้ ไวขางนํ้ าเหมือน กับตน
หลิว
๖ เมล็ดนั น
้ ก็งอกขึ้นกลายเป็ นเถาองุนอยางดี
ตนมันคอนขางเตีย
้
กิ่ง กานของ มันเริ่มแตกออก มา มันไดหยัง่
รากลง
กิ่งกานของมันไดแผไปยังนกอินทรี
แลวโตเป็ นเถา องุน
แตกกิ่ง กานสาขา
มากมาย และออกใบ
๗ แตยังมีนกอินทรียักษอีกตัวหนึ่ ง ‡
มีปีกใหญมีขนเยอะ
ตนองุนรีบแผรากของมันไปที่นกตัวนัน
้
และยื่นกิ่ง กานของมันจากจุดที่มันงอกไปยัง
นกตัวนัน
้
กิ่งองุนหวังวานกตัวนัน
้ จะใหน้ํ ากับมัน
๘ ตน องุนลืมไปวา ตัวมัน เองปลูกอยูในดินที่
ดี ติดอยูกับแหลงนํ้ า

เอโดม หรืออาจจะเป็ น “อารัม”

†๑๗:๓

นกอินทรียักษตัวหนึ่ ง ในที่นี้หมายถึงกษัตริยเนบูคัดเนสซารของบาบิโลน ที่กวาด
ตอนเอากษัตริยเยโฮยาชิน และผูนําของยูดาห ไปเป็ นเชลยที่บาบิโลนในปี ๕๙๗ กอนพระเยซู
มาเกิด
‡๑๗:๗

นกอินทรียักษอีกตัวหนึ่ ง ในที่นี้หมายถึงกษัตริยของแผนดินอียิปต ที่กษัตริยเศเด
คียาหของยูดาห ไปขอความชวยเหลือจากเขา ในปี ๕๘๘ กอนพระเยซูมาเกิด
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เพื่อมันจะไดแตกกิ่ง
กานเป็ นจํานวนมาก
และเกิดผลดกกลายเป็ นตน
องุนที่
สวยงาม’”
๙ พระยาหเวหองคเจาชีวิต บอกใหถามวา
“อยางนี้ เจาคิดวาตนองุนนัน
้
จะเจริญเติบโตไหม
นก อินทรีตัว แรกนัน
้ จะไมถอนรากของตน
องุนนัน
้ หรือ
จะไมปลอยใหผลเนาและใบเหี่ยวไปหรือ
มันไม ตองใชแขนอันทรงพลังหรือกองทัพ
ใหญเพื่อถอนรากถอนโคนมันขึ้นมาเลย
๑๐ เมื่อยายที่ปลูก
เจาคิด วามันจะเจริญ
เติบโตไดหรือ
แตถึงมันจะอยูที่เดิมที่มันถูกปลูกไว
มันจะไมเหี่ยวแหงไปเมื่อลม รอนตะวัน ออก
พัดมาหรือ”
๑๑ แลวถอยคําของพระ
ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา
๑๒ “ใหพูดกับครอบครัวที่ชอบกบฏนี้ วา
‘เจาตองรูแนวาสิ่งเหลา นี้หมาย ถึงอะไร ดูสิ
กษัตริยแหงบาบิโลนไดมายังเมืองเยรูซาเล็ม
และเอากษัตริยกับบรรดาขุนนางของเมือง
นัน
้ ไปที่บา บิ โลน ๑๓ แลวกษัตริยของบา บิ
โลนไดเลือกเชื้อพระ วงศมาคน หนึ่ง และทํา
ขอ ตกลงกับเขา ผูกมัดเขากับขอ ตกลงใหม
นี้ (กษัตริยของบา บิ โลนไดเอาผูนําทัง้ หลาย
ของแผน ดินไปแลว) ๑๔ เพื่ออาณาจักรนัน
้
จะไดออนแอ และหมดโอกาสที่จะมีอํานาจ
ขึ้นมาใหม เพื่อขอ ตกลงนัน
้ จะยัง่ ยืนตอ ไป
๑๕ แตกษัตริยองค นั น
้ ไดแข็ง ขอกับกษัตริย
ของบา บิ โลน เขาไดสงพวกทูตไปที่อียิปต
เพื่อขอมาและกองทัพขนาดใหญมาชวย เจา
คิดวาที่เขาทําอยาง นัน
้ จะสําเร็จหรือ เขาจะ
หนีพนจากการลงโทษไปไดหรือ คนที่ทําผิด
สัญญาอยางนี้จะหนีรอดไปไดหรือ’”
๑๖ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เรา
มีชีวิตอยูแนขนาดไหน
ก็ใหแนใจขนาด
นัน
้ เลยวา เขาจะตองตายในเมืองบา บิ โลน
เพราะเขาไดดู
หมิ่นคําสาบานและผิดคํา
สัญญาที่เขาไดใหไวกับกษัตริยบา บิ โลน ผู ที่
ไดแตง ตัง้ เขาขึ้นเป็ นกษัตริย เขาจะตองตาย
ในแผน ดินนัน
้ อยางแนนอน ๑๗ ฟาโรหกับ
กองทัพที่แข็งแกรงพรอมกับทหารมากมาย
ของ เขาจะไมสามารถมาชวยเขาได
เมื่อ
กษัตริยของบา บิ โลนมาโจมตี และไดสราง
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เนิน ดินและป อมกําบังตางๆขึ้นรอบกําแพง
เมืองเยรูซาเล็ม และจะมีผูคนลม ตายลงเป็ น
จํานวนมาก ๑๘ กษัตริยของยู ดาหองค นี้ ได
ดู หมิ่นคําสาบาน ตอนที่เขาหักขอ ตกลงนัน
้
เขาจะหนีการลงโทษไปไม พนหรอก เพราะ
เขาไดจับมือสัญญาไว แลวแตก็ยังทําสิ่งตางๆ
เหลานี้” ๑๙ ดังนัน
้ นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูด “เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็
ใหแนใจขนาด นัน
้ เลยวา ‘โทษนัน
้ จะตกลง
บนหัวเขา เพราะเขาไดเพิก เฉยตอคําสาบาน
ที่เขาทํากับ เรา และหักขอ ตกลงที่ไดทําไว
ตอ หน าเรา ๒๐ เราจะกางตาขายของ เราดัก
เขา และเขาจะติดกับ ดักของ เรา เราจะนํ า
เขาไปที่บา บิ โลนและตัดสินโทษเขาที่ นัน
่
เพราะเขาไมซ่ อ
ื สัตยกับ เรา ๒๑ พวกทหารที่
เกงกาจที่สุดในกองทัพของ เขาจะลมลงดวย
ดาบ และผูรอดชีวิตจะกระจัดกระจายไปกับ
ลม แลวเจาจะไดรูวาเป็ นเรา เอง ยาหเวหที่
พูดสิ่งเหลานี้’”
๒๒ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เราจะหักยอดของตนสนซีดาร
และนํ ามันไปปลูก
เราจะเด็ดยอดออนจากปลายตนสนนัน
้
และนํ ามันไปปลูกบนภูเขา สูงที่เดนเป็ น สงา
ลูกหนึ่ง
๒๓ เราจะปลูกมันไวบนภูเขา สูงของอิสราเอล
นัน
้
มัน จะแตกกิ่ง กานออก มามากมายและจะ
ออกผล
และกลายเป็ นตนสนซีดารที่สงางามตนหนึ่ง
นกทุกชนิดจะมาทํารังบนกิ่งกานของมันนัน
้
พวก นกจะพบที่พักอยูใตรม เงาของกิ่ง กาน
สาขาของมัน
๒๔ แลวตนไมทง
ั ้ หมดในทองทุงจะรูวา
เรา คือยาหเวห
ผูที่ทําใหตนไมสูง เตีย
้ ลง
และทําใหตนไมเตีย
้ สูงขึ้น
เราทําใหตนไมเขียว เหี่ยวแหงลง
และทําใหตนไมเหี่ยวแหง เขียวขึ้น
เรา ยาหเวหไดลัน
่ คําพูดไปแลว
และเราจะทําตามนัน
้ ”
ไมสายเกินไปที่จะกลับใจ
๑ คํา

๑๘ ผมวา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
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๒ “คนของเจาหมายความวาอะไร เมื่อพวก
เขายกสุภาษิตนี้ข้ น
ึ มา ตอนพูดถึงแผน ดิน
อิสราเอล
‘พวกพอกินองุนเปรีย
้ ว
แตกลับเป็ นลูกๆที่เข็ดฟั น’”
๓ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน
ก็ใหแนใจ
ขนาดนัน
้ เลยวา เจาจะไม ไดอางสุภาษิตนี้ใน
อิสราเอลอีกตอ ไป ๔ เพราะทุกชีวิตเป็ นของ
เรา ทัง้ พอและลูกชายเป็ นของ เรา ทัง้ คูเป็ น
ของเรา คนไหนทําบาปคนนัน
้ จะตาย
๕ สมมติวามีคนดีคน หนึ่ งที่ทําแตสิ่งที่ถูก
๖ เขาไมกินเนื้ อ สัตวที่
ตองและยุติธรรม
เอาไปบูชาพวกศาล เจาบนภูเขา หรือมอง
หาความชวย เหลือจากพวกรูป เคารพของ
ครอบครัวชาวอิสราเอล
เขาไม ไดเป็ นชู
กับเมียของเพื่อนบานหรือนอนกับผู
หญิง
ระหวางที่นางมีประจํา เดือน ๗ เขาไม ไดกดขี่
ขมเหงใคร เขาคืนของประกัน *ที่เขาไดมา
จากการใหกู ยืม เขาไม เคยปลนใคร แตเขา
กลับใหอาหารของ เขากับคนที่หิวโหยและให
เสื้อผากับคนที่เปลือยเปลา ๘ เขาใหกู ยืมโดย
ไม ไดหักดอกเบีย
้ ลวง หน าหรือคิดดอกเบีย
้
ทบตน เขายัง้ มือไวจากการทําผิด เขาตัดสิน
อยางยุติธรรมใหกับทัง้ สองฝ าย ๙ เขาทําตาม
ขอ บังคับของ เราและรักษากฎตางๆของ เรา
อยางซื่อสัตย ชายผู นัน
้ เป็ นคนดี เขาจะมี
ชีวิตอยูอยางแนนอน” พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๑๐ “สมมติวาเขามีลูกชายที่ชอบใชความ
รุนแรง ชอบรบราฆาฟั น หรือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ในบรรดาสิ่งเหลา นี้ ๑๑ (ทัง้ ๆ ที่พอของ เขาไม
ไดทําสิ่งเหลา นี้เลย) เขากินเนื้อ สัตวที่เอาไป
บูชาพวกศาล เจาบนภูเขา เขาเป็ นชูกับเมีย
ของเพื่อนบาน ๑๒ เขากดขี่ขมเหงคนยากจน
และคนขัดสน เขาปลนคนอื่น เมื่อคนมาจาย
หนี้ เขาก็ไม ยอมคืนของประกันให เขามอง
หาความชวย เหลือจากพวกรูป เคารพ และ
เขายังทําสิ่งที่นา รังเกียจอื่นๆอีก ๑๓ เขาใหกู
ยืมโดยหักดอกเบีย
้ ลวง หน าหรือคิดดอกเบีย
้
ทบ ตน คนอยาง นี้สมควรมีชีวิตอยูอีกหรือ
ไม เลย เพราะเขาไดทําสิ่งที่นา รังเกียจเหลา

*๑๘:๗
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นี้ เขาจะตองถูก ฆาแน เพราะเขาแสหาเรื่อง
ตายเอง
๑๔ สมมติวาชายคน นี้
มีลูกชาย และ
ลูกชายคนนี้เห็นบาปทัง้ หมดที่พอของเขาทํา
แตเขาก็ไมไดทําตาม คือ
๑๕ เขาไม ไดกินเนื้ อ สัตวที่เอาไปบูชาพวก
ศาล เจาบนภูเขา เขาไม ไดมองหาความ
ชวย เหลือจากรูป เคารพของครอบครัวชาว
อิสราเอล เขาไม ไดเป็ นชูกับเมียของเพื่อน
บาน ๑๖ เขาไม ไดกดขี่ขมเหงใคร เขาไม
ไดเอาของประกันตอนใหกู ยืม เขาไม ได
ปลนใคร เขากลับใหอาหารของ เขากับคนที่
หิวโหยและใหเสื้อผากับคนที่เปลือยเปลา
๑๗ เขายัง
้ มือไวจากการทํา ผิด และไม ไดหัก
ดอกเบีย
้ ลวงหน าหรือคิดดอกเบีย
้ ทบตนตอน
ใหกู ยืม เขารักษากฎตางๆของ เรา และทํา
ตามขอ บังคับทัง้ หลายของ เรา เขาจะไม
ตายเพราะบาปของพอ เขา เขาจะมีชีวิตอยู
อยางแนนอน ๑๘ แตพอของเขาจะตายเพราะ
บาปของตัว เอง เพราะพอของ เขารีด ไถคน
ปลนพี่ น องของเขา เอง และทําในสิ่งที่ผิด
ทามกลางประชาชนของเขา
๑๙ แตเจาคงถามวา
‘ทําไมลูกชายถึงไม ตองรับ โทษตอความ
ผิดของพอเขาละ’ ก็เพราะลูกชายของเขาได
ทําในสิ่งที่ถูก ตองและยุติธรรม เขาไดรักษา
ขอ บังคับทัง้ หมดของ เราอยางเครงครัด เขา
จะมีชีวิตอยูอยางแนนอน ๒๐ คน ไหนทําบาป
คน นัน
้ จะตาย ลูกชายจะไมถูกลงโทษเพราะ
ความผิดของพอ
และพอก็จะไมตองถูกลงโทษเพราะความ
ผิดของลูกชาย
ความดีของคนดีก็จะตกเป็ นของคนดีนัน
้
ความชัว
่ ของคนชัว
่ ก็จะตกอยูกับคนชัว
่ นัน
้
๒๑ แตถาคน ชัว
่ คน หนึ่งหันเหไปจากบาป
ทัง้ หมดที่เขาเคย ทําและมารักษาขอ บังคับ
ของ เราและทําในสิ่งที่ถูก ตองและยุติธรรม
แลว เขาก็จะมีชีวิตอยูอยางแนนอน เขาจะ
ไม ตาย ๒๒ เราจะไมจดจําสิ่งไม ดีที่เขาเคยทํา
นัน
้
เขาจะมีชีวิตอยู เพราะเขาไดทําสิ่งถูก
ตองทัง้ หลาย” ๒๓ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
ถามวา “คิด วาเราชอบใจกับความ ตายของ
คนชัว
่ หรือยัง ไง เราชอบใจเมื่อเขาหันไปจาก

ของประกัน ตามกฎของโมเสส เมื่อเอาเสื้อผาของคนหนึ่งคํ้าประกันการกย
ู ืม เมื่อถึง
ตอนเย็นตองเอาไปคืนเพื่อเขาจะไดมีหมกาย ดูใน เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๔:๑๒-๑๓

เอเสเคียล ๑๘:๒๔

23

การกระทําชัว
่ ตางๆของ เขาและมีชีวิตอยูตอ
ไป ไมใชหรือ
๒๔ แตถาคนดีหันจากความดีไปทําบาปและ
ทําสิ่งที่นา รังเกียจแบบเดียวกับที่คน ชัว
่ ทํา
เขาจะมีชีวิตอยูหรือ เราจะไมจดจําความ ดี
ทัง้ หมดที่เขาเคย ทํา เขาจะ ตองตาย เพราะ
เขาไดทรยศเราและทําบาป
๒๕ แตเจาอาจพูดวา
‘วิถี ทางของพระ
ยาหเวหนัน
้ ไมยุติธรรม’
ฟั งให ดี ครอบครัวของอิสราเอล เป็ นวิถี
ทางของเราหรือการกระทําของเจากัน แน ที่
ไมยุติธรรม ๒๖ ถาคนดีหันไปจากความดีและ
ไปทําบาป เขาจะ ตองตาย เขาจะตายเพราะ
๒๗ แตถาคน ชัว
บาปที่เขาได ทํานัน
้
่ หันจาก
ความ ชัว
่ ที่เขาไดทํา และไปทําสิ่งที่ถูก ตอง
และยุติธรรม เขาจะรักษาชีวิตของ เขาไว ได
๒๘ เขาจะมีชีวิตอยูอยางแน นอน เพราะเขาได
สํารวจดูถึงสิ่งไม ดีทัง้ หมดที่เขาไดทําและหัน
ไปจากพวกมัน เขาจึงไมตาย
๒๙ แตครอบครัวชาวอิสราเอลยังพูดอยูวา
‘วิถีทางของพระยาหเวหนัน
้ ไมยุติธรรม’
ชาวอิสราเอลเอย วิถี ทางของ เราหรือการ
กระทําของ เจากัน แน ที่ไมยุติธรรม ๓๐ ดัง
นัน
้ ครอบครัวชาวอิสราเอลเอย เราจะตัดสิน
เจาแตละคนตามการกระทําของเจา”
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “กลับ ใจ
ซะ ใหหันไปจากสิ่งเลว รายทัง้ หมดที่เจา ทํา
๓๑ ใหทง
แลวบาปจะไมทําใหเจาสะดุดลม
ิ้
เรื่องเลว รายทัง้ หมดที่เจาไดทําตอ เรา แลว
ใหไปเอาหัวใจดวง ใหมและจิตวิญญาณดวง
ใหม ครอบครัวชาวอิสราเอลเอย เจาจะตาย
ทําไมเลา ๓๒ เพราะเราไม ไดชอบใจกับความ
ตายของใครเลย”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “กลับใจซะ
แลวมีชีวิตอยูเถิด”

เอเสเคียล ๑๙:๙

๒ ‘แมของ

เจาเป็ นสิงโตตัว เมียในหมูสิงหทัง้
หลาย
นางหมอบลงทามกลางสิงห หนุมมากมาย
และเลีย
้ งดูลูกๆของนาง
๓ นางไดเลีย
้ งลูกตัวหนึ่งของนางใหเติบใหญ
และมันไดกลายเป็ นสิงหหนุมที่แข็งแรง
มันเรียนรูที่จะฉีกเหยื่อของมัน
และขยํ้าคนกิน
๔ ชนชาติตางๆไดขาวเกี่ยวกับมัน
มันไดตกลงไปในหลุมกับดักของคนเหลานัน
้
พวกเขาใชพวกตะขอเกี่ยวปาก
ลากมันไปถึงแผนดินอียิปต *
๕ เมื่อนาง สิงหเห็นวาแผนของ นางถูกขัด
ขวางเสียแลว
ความหวังของนางก็หมดสิน
้ ไป
นางจึงเอาลูกอีกตัวหนึ่งของนางมา
และทําใหมันเป็ นสิงหที่แข็งแรง
๖ มันออกลาเหยื่อทามกลางสิงหมากมาย
และกลายเป็ นสิงหหนุมที่แข็งแรง
มันเรียนรูที่จะฉีกเนื้อเหยื่อของมัน
และขยํ้าคนกิน
๗ มันพังป อมของคนเหลา
นัน
้ และทําลาย
เมืองตางๆของพวกเขา
แผน ดินและคนที่อยูใน นัน
้ ทัง้ หมดตางหวาด
กลัวเสียงคํารามของมัน
๘ แลวชนชาติทัง
้ หลายจากแควนตางๆรอบ
ขางไดมาตอตานมัน
พวกเขากางตาขายออกคลุมมัน
มันตกลงไปในหลุมกับดักของพวกเขา
๙ พวก เขาใชพวกตะขอเกี่ยวปากสิงห นั น
้ จับ
มันไปขังไวในกรง
และนํ าตัวมันไปใหกับกษัตริยเมืองบาบิโลน
พวกเขาขังมันไวในคุก

รองเพลงไวอาลัยใหกับพวก
เจาชายของอิสราเอล
๑ พระ

๑๙ เพลงไวอาลัยนี้ใหกับพวกเจา
ยาหเวหสัง่ ผมวา

“ใหรอง
ชาย

ของอิสราเอลวา
*๑๙:๔

พวก เขาใช … อียิปต นี่พูดถึงสิงห หนุมตัว แรกหมาย ถึงกษัตริยเย โฮ อา หาส หรือ
มีอีกชื่อหนึ่งวาชัลลูม แหงยู ดาห พระองคไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยหลังจากที่กษัตริยโย สิ ยาห พอ
ของพระองคตาย แตพระองคครอง ราชยไดแคสามเดือนเทานัน
้ ก็ถูกกวาดตอนไปเป็ นเชลย
ที่อียิปต ในปี ๖๐๙ กอนพระเยซูมาเกิด อานเพิ่ม เติมไดจากหนังสือ ๒ พงศ กษัตริย ๒๓:๓๑๓๔; เยเรมียาห ๒๒:๑๐-๑๒
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จึงไมมีใครไดยินเสียงคํารามของ
มันบน
เทือกเขาของอิสราเอลอีกตอไป *
๑๐ แมของ เจาเป็ นเหมือนตน องุนในไร องุนที่
ปลูกไวริมนํ้ า
มันออกผลและกิ่งกานสาขามากมาย
เพราะมีน้ํ าอยางเหลือเฟื อ
๑๑ กิ่งของมันแข็งแรง
เหมาะสําหรับทําคทาของกษัตริย
มันงอกสูงขึ้นเหนือตนอื่นๆทัง้ ปวง
และกิ่ง กานของ มันก็แผ ขยายออก ไปอยาง
กวางขวาง
๑๒ แตมันถูกถอนรากถอนโคนอยางบาคลัง
่
และถูกโยนทิง้ ลงกับพื้นดิน
ลมตะวันออกทําใหมันเหี่ยวเฉา
ผลของมันถูกเด็ดไปหมดเกลีย
้ ง
กิ่งทัง้ หลายของมันเหี่ยวแหงลง
แลวไฟไดเผามันจนหมด
๑๓ เดี๋ยวนี้ มันถูกปลูกอยูในทะเลทราย
ในแผนดินที่แหงแลงและหิวกระหายนํ้ า
๑๔ ไฟไดลุกลามจากกิ่งใหญกิ่งหนึ่ งของมัน
และไหมไปจนถึงผลของมัน
ไมมีกิ่งที่แข็งแรงหลงเหลืออยู
ที่เหมาะสําหรับเอา มาทําคทาของกษัตริยได
อีกเลย’
นี่คือบทเพลงไวอาลัย และมัน จะถูก ใชรอง
สําหรับไวอาลัย”
อิสราเอลกบฏอยูเรื่อยตอ
พระเจาที่ดีกับพวกเขา
๑ ในวัน

๒๐ เจ็ด

ที่สิบของเดือนที่ หา ปี ที่
คนของ
อิสราเอลไดมาขอคําปรึกษาจากพระ ยาหเวห
พวกเขามานัง่ ลงตรงหน าผม
๒ แลวคํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๓ “เจาลูกมนุษย ใหพูดกับพวกผูนํา
อาวุโสของอิสราเอลอยาง นี้วา
‘นี่คือสิ่งที่
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด พวก เจามาที่
นี่เพื่อขอคําปรึกษากับ เราหรือ เรามีชีวิต อยู
แนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน
้ เลยวา
†พวกผูนําอาวุโสบาง
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เราจะไม ตอบคําถามของพวก เจา’” พระ
๔ “เจา
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยาง นัน
้
ลูกมนุษย เจาจะดําเนินคดีตอพวก เขาหรือ
เจาจะดําเนินคดีตอพวกเขาหรือ ถาอยางนัน
้
ชีใ้ หเขาเห็นการกระทําอันนาขยะแขยงของ
บรรพบุรุษของพวก เขาสิ ๕ เจาตองบอกกับ
พวก เขาวา ‘นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด ในวันที่เราไดเลือกอิสราเอล ตอนที่
เราไดเปิ ด เผยตัว เองใหกับพวก เขารูจักใน
แผน ดินอียิปตนัน
้ เราไดยกมือขึ้นสาบานตอ
พวกลูก หลานของยาโคบวา “เราคือยาหเวห
พระเจาของพวก เจา” ๖ ในวัน นัน
้ เราได
สาบานไวกับพวก เขาวา เราจะนํ าพวก เขา
ออกจากแผน ดินอียิปตไปยังแผน ดินที่เราได
คนหามาใหกับพวก เขา เป็ นแผน ดินที่อุดม
‡และสวยงามที่สุดในบรรดาดิน
สมบูรณ
แดนทัง้ หลาย’”
๗ และเราไดพูดกับพวก เขาวา “พวก เจา
ทุก คน ใหกําจัดรูป ปั ้ นที่นาขยะแขยง ที่เจา
ชอบมองเพื่อขอความชวย เหลือจากมันนัน
้
อยาทําตัวของพวก เจาใหแปด เปื้ อนดวยรูป
เคารพทัง้ หลายของอียิปต เราคือยาหเวห
พระเจาของพวกเจา” ๘ แตพวกเขากลับกบฏ
ตอ เราและไม ยอมฟั งเรา พวก เขาไม ยอม
โยนพวกรูป ปั ้ นชัว
่ ที่ขยะแขยงทิง้ ที่พวกเขา
จอง มองเพื่อขอความชวย เหลือนัน
้ และไม
ยอมละทิง้ พวกรูป เคารพขีๆ
้ ของอียิปต ดัง
นัน
้ เราจึงพูดวา
‘เราจะเทความเดือดดาล
ของ เราลงบนพวก เขาและแสดงความ โกรธ
ใสพวก เขาในแผน ดินอียิปต’ ๙ แตเพื่อไม ให
เราเสีย ชื่อ ตอชนชาติทัง้ หลายรอบขาง ที่ได
เห็นเรานํ าพวก เขาออกมาจากแผน ดินอียิปต
เราจึงไม ไดทําลายพวก เขา ๑๐ เราไดนําชาว
อิสราเอลออกจากแผน ดินอียิปตไปที่ทะเล
ทราย ๑๑ เราไดใหขอ บังคับตางๆของ เรา
กับพวก เขา และใหพวก เขารูจักกฎตางๆ
ของ เรา เพราะคนเหลา นัน
้ ที่เชื่อ ฟั งกฎพวก
นัน
้ จะมี ชีวิตตอ ไป ๑๒ เรายังใหวัน หยุดพัก
ผอนตางๆกับพวก เขา เพื่อเป็ นสิ่งเตือน ใจ

*๑๙:๙

ขังมันไว … อิสราเอลอีกตอ ไป พูดถึงสิงห หนุมตัวที่ สองหมายถึง กษัตริยเยโฮยา
คีน แหงยูดาห ถูกกวาดตอนไปเป็ นเชลยที่บาบิโลนในปี ๕๙๗ กอนพระเยซูมาเกิด ดูเพิ่มเติม
ไดจาก ๒ พงศกษัตริย ๒๕:๒๗-๓๐
†๒๐:๑ เดือนที่หา ปี ที่ เจ็ด ตรงกับเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมของปี ที่ ๕๙๑ กอนพระเยซู
มาเกิด
‡๒๐:๖

อุดมสมบูรณ หรือแปลตรงๆวา “แผนดินที่มีน้ํ านมกับนํ้ าเชื่อมผลไมไหลอยู”
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ใหระลึกถึงสาย สัมพันธที่เรามีตอ กัน พวก
เขาจึงรูวาเราคือยาหเวหที่ทําใหพวก เขาเป็ น
ของเราโดยเฉพาะ
๑๓ แตประชาชนชาวอิสราเอลไดกบฏตอ
เราในทะเลทราย พวกเขาไม ยอมทําตามขอ
บังคับทัง้ หลายของ เรา พวก เขาไมยอมรับ
กฎตางๆของเรา ทัง้ ๆที่การเชื่อ ฟั งกฎเหลา
นัน
้ ทําใหมี ชีวิต พวก เขาทําใหพวกวัน หยุด
์ ิทธิไ์ ป
พัก ผอนที่เราใหเขาเสื่อมความศักดิส
เราจึงบอกวา ‘เราจะเทความเดือดดาลของ
เราลงบนพวก เขา และทําลายพวก เขาใน
ทะเล ทราย’ ๑๔ แตเพื่อไม ใหเราเสีย ชื่อ ตอ
ชนชาติทัง้ หลายที่ไดเห็นเรานํ าพวก เขาออก
มาจากแผน ดินอียิปต เราจึงไม ไดทําลาย
พวกเขา ๑๕ ที่ทะเลทรายนัน
้ เราไดยกมือขึ้น
สาบานกับพวก เขาวา ‘เราจะไมนําพวก เขา
เขา สูแผน ดินที่เราสัญญาวาจะใหกับพวกเขา
ซึ่งเป็ นแผน ดินที่อุดมสมบูรณและสวยงาม
ที่สุดในบรรดาแผนดินทัง้ หมด’
๑๖ เพราะพวก เขาไมยอมรับกฎตางๆของ
เราและไมทําตามขอ บังคับของ เรา และยัง
ทําใหวัน หยุดพัก ผอนที่เราใหเขาเสื่อมความ
์ ิทธิอ
์ ีก ดวย เพราะพวก เขาไดมอบใจ
ศักดิส
ของพวก เขาใหกับพวกรูป เคารพทัง้ หลาย
เหลา นัน
้ ไป ๑๗ แตเราไดมอง ดูพวก เขาดวย
ความสงสารและไม ไดทําลายพวกเขาหรือทํา
ใหพวก เขาจบ สิน
้ ไปที่ทะเล ทรายนัน
้ ๑๘ เรา
ไดพูดกับลูกๆของพวก เขาในทะเล ทราย
วา ‘อยาทําตามขอ บังคับตางๆของพวกพอ
เจา อยารักษากฎทัง้ หลายของพวกเขา อยา
ทําตัวของพวก เจาใหแปด เปื้ อนไปดวยรูป
เคารพของพวกเขา ๑๙ เราคือยาหเวหพระเจา
ของพวก เจา ใหทําตามขอ บังคับของ เรา
และใหรักษากฎของเราอยางเครงครัด ๒๐ ให
รักษาพวกวัน หยุดพัก ผอนที่เราใหกับ เจาไว
์ ิทธิ ์ มันเป็ นสิ่งเตือน ใจใหระลึกถึง
ใหศักดิส
สายสัมพันธที่เรามีตอ กัน แลวพวกเจาจะได
รูวาเราคือยาหเวหพระเจาของพวกเจา’
๒๑ แตลูกๆพวก นั น
้ ไดกบฏตอ เราอีก พวก
เขาไม ยอมทําตามขอ บังคับทัง้ หลายของ
เรา พวก เขาไม ไดรักษากฎของ เราอยาง
เครงครัด ทัง้ ๆที่การเชื่อ ฟั งกฎเหลา นัน
้ ทําให
มี ชีวิต พวก เขายังทําใหวัน หยุดพัก ผอนที่
*๒๐:๒๙
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์ ิทธิด
์ วย ดัง นัน
เราให เขาเสื่อมความศักดิส
้
เราจึงบอกวา ‘เราจะเทความเดือดดาลของ
เราลงบนพวก เขา และแสดงความ โกรธใส
พวก เขาในทะเล ทราย’ ๒๒ แตเราไดยงั ้ มือ
ไว เพื่อไม ใหเราเสีย ชื่อตอชนชาติทัง้ หลาย
ที่ไดเห็นเรานํ าพวก เขาออกมาจากแผน ดิน
อียิปต ๒๓ ที่ทะเล ทรายนัน
้ เราไดยกมือขึ้น
สาบานกับพวก เขาวา ‘เราจะทําใหพวก เขา
กระจัดกระจายไปอยูตามชนชาติตางๆและ
ทําใหพวกเขาแตกกระเจิงไปอยูตามประเทศ
ทัง้ หลาย’
๒๔ เพราะพวก เขาไม ยอมเชื่อ ฟั งกฎตางๆ
ของ เรา พวก เขาไมยอมรับขอ บังคับตางๆ
ของเรา และยังทําใหวันหยุดพักผอนที่เราให
์ ิทธิไ์ ป สายตาของพวก
เขาเสื่อมความศักดิส
เขาจับ จองอยูที่พวกรูป เคารพของบรรพบุรุษ
ของพวก เขา ๒๕ ดัง นัน
้ เราจึงใหกฎระเบียบ
ที่หวยๆกับพวก เขาและใหกฎที่ไมสามารถ
ชวยใหพวก เขามีชีวิตรอดได ๒๖ เราทําให
พวก เขาแปด เปื้ อนไป ดวยของ ถวายของ
พวก เขาเอง คือการสังเวยลูกชายหัวปี เพื่อ
เราจะไดทําลายพวก เขาและใหพวก เขารูวา
เราคือยาหเวห ๒๗ ดัง นัน
้ เจาลูกมนุษย ให
บอกกับประชาชนชาวอิสราเอลวา นี่คือสิ่งที่
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ‘พวก พอของ
เจาไดทรยศเรา ซึ่งเป็ นการลบหลูเรา ๒๘ เรา
ไดนําพวก เขาเขาสูแผน ดินที่เราไดสาบาน
ไววาจะใหกับพวก เขา แตพอพวก เขาเห็น
เนิน เขาสูงลูก ใดหรือตนไมตน ไหนที่ใหรม
เงา พวก เขาก็จะถวายเครื่องบูชาของพวก
เขาที่ นัน
่ พวก เขาไดยัว
่ ยุใหเราโกรธ ดวย
การถวายเครื่องบูชาอันมีกลิ่น หอม และเท
เครื่องดื่มบูชาใหกับพระปลอมที่นัน
่ ๒๙ เราจึง
ถามพวกเขาวา “ศาลเจาอะไรหรือที่พวกเจา
ไปกัน” มันถึงเรียกวา บามาห *มาจนถึงทุก
วันนี้’
๓๐ ดัง
นัน
้ ใหบอกกับครอบครัวชาว
อิสราเอลวา พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เจาจะทําตัวไมบริสุทธิ ์
เหมือนกับ
บรรพบุรุษของพวกเจาอยางนัน
้ หรือ ที่ไปลุม
หลงมัวเมาอยูกับรูป ปั ้ นที่นาขยะแขยงของ
พวกเขานัน
้ ๓๑ การที่พวกเจายังถวายเครื่อง
บูชา ดวยการเอาลูกๆของพวก เจาใสเขาไป

บามาห เป็ นคําฮีบรู ในที่นี้หมายถึงศาลเจา หรือ แปลตรงๆคือ สถานที่สูง คํา นี้มี
เสียงคลายกับคําวา “ไป” (บา) และ “อะไร” (มาห)
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ในไฟ พวก เจาก็ไดทําใหตัว เองแปด เปื้ อน
ดวยรูป เคารพทัง้ หลายของพวก เจามาจนถึง
ทุก วัน นี้ แลวเจายังมีหน ามาขอคําปรึกษา
จากเราอีก หรือ ครอบครัวอิสราเอลเอย เรา
มีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน
้
เลยวา เราจะไมตอบคําถามพวก เจาแมแต
ขอ เดียว” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยาง นัน
้ ๓๒ พวก เจาพูดวา “พวก เราอยาก
เป็ นเหมือนชนเผาอื่นๆในโลก นี้ ที่นมัสการ
พระเจาที่เป็ นไมหรือหิน” แตสิ่งที่พวก เจา
คิดนัน
้ จะไมมีวันเกิดขึ้นหรอก
๓๓ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “เรามี
ชีวิตอยูแนขนาดไหน
ก็ใหแนใจขนาดนัน
้
เลยวา เราจะปกครองพวก เจาดวยมืออัน
ทรงพลัง ดวยแขนที่ย่ น
ื ออกมา และดวยการ
เทความเดือดดาลออก มา ๓๔ เราจะนํ าพวก
เจามาจากชนชาติตางๆและรวบรวมพวก เจา
มาจากประเทศทัง้ หลายที่พวก เจาไดกระจัด
กระจายกันไป อยูนัน
้
ดวยมืออันทรงพลัง
และแขนที่ย่ น
ื ออกมานี้ ๓๕ เราจะนํ าพวก เจา
เขาไปในทะเล
ทรายของชาติตางๆและที่
นัน
่ เราจะเจอ กันซึ่งๆหน า และเราจะตัดสิน
โทษพวก เจา ๓๖ เหมือนกับที่เราไดตัดสิน
บรรพบุรุษของพวก เจาในทะเล ทรายใกล
แผน ดินอียิปต” พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
วาอยางนัน
้
๓๗ “เราจะนั บพวก
เจาดวยการใหเดิน
ลอดไม เทาของ เราไป *และเราจะทําใหเจา
ยินยอมตอขอ ตกลงของ เรา ๓๘ เราจะกําจัด
พวกที่ชอบลุกฮือขึ้นตอ ตานและกบฏตอเรา
ถึงแมวาเราจะนํ าพวก เขาออกมาจากแผน
ดินที่พวก
เขากําลังอาศัยอยูอยางคนตาง
ชาตินัน
้ แตเราก็จะไม ใหพวก เขาเขาสูแผน
ดินอิสราเอล แลวพวก เจาจะไดรูวาเราคือ
ยาหเวห”
๓๙ สวนพวก เจา ครอบครัวชาวอิสราเอล
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดอยางนี้วา “ไป
เลย พวก เจาแตละ คนไปนมัสการพวกรูป
เคารพของพวกเจาตอนนี้เลย และตอ ไป ถา
พวกเจาไมฟังเรา (จะไดเห็นดีแน) †และพวก
์ ิทธิข
์ อง เราตอง
เจาจะไมทําใหช่ อ
ื อันศักดิส
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เสื่อมเสียอีกตอ ไปแลวดวยของ ถวายและรูป
เคารพทัง้ หลายของพวกเจา”
๔๐ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“บน
์ ิทธิข
์ อง เรา ซึ่งเป็ นภูเขา สูง
ภูเขาอันศักดิส
ของอิสราเอลครอบครัวชาวอิสราเอลทัง้ หมด
จะนมัสการเราทีน
่ ี่ เราจะยอมรับพวกเขา เรา
จะยอมรับเครื่องบูชาทัง้ หลายของพวก เจา
และของถวายที่เป็ นผลผลิตชุด แรกของพวก
์ ิทธิท
์ ัง้ หมดของ
เจา รวม ทัง้ เครื่องบูชาศักดิส
พวก เจาดวย ๔๑ เมื่อเรานํ าพวก เจาออกมา
จากชนชาติตางๆและรวบรวมพวก
เจามา
จากประเทศทัง้ หลายที่เราไดทําใหพวก เจา
กระจัดกระจายกันไป อยูนัน
้
เราจะยอมรับ
พวกเจาเหมือนกลิ่น หอมจากควันของเครื่อง
์ ิทธิ ์
บูชาของ เจา และเราจะแสดงความศักดิส
ของ เราในหมูพวก เจาตอ หน าสายตาของ
ชนชาติทงั ้ หลาย ๔๒ แลวพวก เจาจะ ไดรูวา
เราคือยาหเวห เมื่อเรานํ าพวก เจาเขาสูแผน
ดินอิสราเอลซึ่งเป็ นแผน ดินที่เราไดยกมือ
สาบานไววาจะใหกับบรรพบุรุษของพวก เจา
๔๓ ที่ นั น
่ พวก เจาจะสํานึก ผิดถึงการกระทํา
และวิถี ทางที่ชัว
่ รายทัง้ หลายของ เจา ที่
ทําใหเจาแปด เปื้ อน
แลวเจาจะละอายใจ
๔๔ ครอบครัวของอิสราเอล พวก เจาไดทําสิ่ง
ที่ชว
ั ่ รายมากมาย พวก เจาสมควรที่จะถูก
ทําลาย แตเพื่อเห็น แกช่ อ
ื เสียงของ เรา เรา
จะไมทําอยางนัน
้
แลวเจาจะไดรูวาเราคือ
ยาหเวห” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางนัน
้
พระยาหเวหจะชักดาบออกมา
ทําลายยูดาหตัง้ แตใตถึงเหนื อ
๔๕ คํา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
และ
เทศนตอวาทิศ ใตนัน
้ ใหพูดแทนเราตอ ตาน
ป าแหงดินแดนทางใตนัน
้ ๔๗ ใหพูดกับป าทาง
ใตนัน
้ วา ‘ฟั งคํา พูดของพระ ยาหเวหให ดี
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดอยาง นี้วา เรา
จะจุด ไฟเผาพวก เจา และมันจะเผา ผลาญ
ตนไมทงั ้ หมดของ เจา ทัง้ ตนที่ยังเขียว สด
อยูและตนที่เหี่ยวแหงแลว เปลวไฟจะไมดับ
๔๖ “เจาลูกมนุษยหันหน าไปทางใต

*๒๐:๓๗

เราจะนั บ … ลอดไมเทาของเราไป เปรียบเทียบกับแกะที่เดินลอดไมเทาแสดงวา
แกะนัน
้ เป็ นของผูเลีย
้ งคนนัน
้ ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือเลวีนิติ ๒๗:๓๒; มาลาคี ๗:๑๔
†๒๐:๓๙ จะไดเห็นดีแน ไมมีคําพูดนี้ ในสําเนาตนฉบับเดิม แตใสเขาไปเพื่อใหเขาใจมากขึ้น
เพราะพระยาหเวหละไวใหเขาคิดเอาเอง
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ลงและใบหน าทุก หน าตัง้ แตทางใตไปจนถึง
ทางเหนือจะรอนผาวๆเพราะมัน ๔๘ ทุกคนจะ
เห็นวา เรา ยาหเวห เป็ นผูจุด ไฟนัน
้ ขึ้น และ
มันจะไมดับลง’”
๔๙ แลวผมไดพูดวา “พระ ยาหเวหเจาขา
พวกเขากําลังพูดถึงผมวา
‘เขาเป็ นคนชอบเลาเรื่องเปรียบ เทียบอยู
อยางนัน
้ แหละ’”
๑ คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูก มนุษย ใหหันหน า
ของเจาไปที่เมืองเยรูซาเล็ม ใหเทศนตอตาน
์ ิทธิข
์ องพวก เขา และใหพูด
สถาน ที่ศักดิส
แทนเราคัดคานแผน ดินของอิสราเอล ๓ ให
บอกกับแผนดินนัน
้ วา
‘พระ ยาหเวหพูดวา เราตอ ตานเจา เราจะ
ชักดาบของ เราออกจากฝั ก และตัดทัง้ คนดี
และคนชัว
่ ไปจากเจา ๔ เราจะตัดทัง้ คนดีและ
คน ชัว
่ ออกไปจาก เจา ดัง นัน
้ เราจะชักดาบ
ออกจากฝั กเพื่อตอสูกับมนุษยทุกคน
ตัง้ แตทิศ ใตจดทิศ เหนือ ๕ แลวมนุษยทุก
คนจะรูวา เรา ยาหเวห ไดชักดาบของ เรา
ออกจากฝั ก แลวมันจะไมกลับคืนฝั กอีก’
๖ ดัง นั น
้ เจาลูกมนุษย ใหรองครํ่าครวญ
อยางคนที่ใจแตกสลาย
และใหรองอยาง
ขมขื่นใจตอหน าพวกเขา
๗ และเมื่อพวกเขาถามเจาวา ‘ทําไมเจาถึง
รองครํ่าครวญอยางนัน
้ ’
ใหเจาตอบวา ‘เป็ นเพราะขาว รายที่กําลัง
จะมา
หัวใจทุกดวงจะหลอมละลาย
มือทุกมือจะออนเปลีย
้ ลง
จิตใจทุกดวงจะออนลาลง
ทุกหัวเขาจะออนปวกเปี ยกเหมือนนํ้ า’
ดูสิ ขาวรายนัน
้ กําลังมาแลว มันจะเกิดขึ้น
อยาง นัน
้ แนๆ” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
วาอยางนัน
้
๘ คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
๙ “เจาลูกมนุษย ใหพูดแทนเราวา ‘องคเจา
ชีวิตพูดอยางนี้วา
ดูนัน
่ มีดาบ มีดาบเลมหนึ่ง
ถูกลับจนคมและขัดจนเงาแลว
๑๐ มันถูกลับจนคมเพื่อฆา
ถูกขัดจนเงาเพื่อสองประกายเหมือนฟ าแลบ

๒๑

*๒๑:๑๐
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พวก เรายังจะมามัวชื่นชมในไม คทาของยู
ดาหลูกชายของเราอยูอีกหรือ
ดาบ *นัน
้ ไดดูถูกไมคทาทัง้ หลายนัน
้
๑๑ ดาบนั น
้ ถูกแตงตัง้ ขึ้นเพื่อขัดเงา
และนํ าไปใช
มันถูกลับจนคมและมันวาว
เพื่อใสไวในมือของนักฆา
๑๒ เจาลูกมนุษย ใหรองไหครํ่าครวญ
เพราะดาบเลม นี้ไดมาตอ ตานประชาชน
ของ เรา มันตอ ตานบรรดาเจา ชายทัง้ หลาย
ของอิสราเอล
พวก เขาพรอมกับประชาชนของ เราถูก
โยนไปใหกับดาบเลม นัน
้ ดัง นัน
้ ใหตบตีตน
ขาดวยความเศรา
๑๓ การทดสอบจะมาแน
แลวจะเกิดอะไร
ขึ้นถาคทาของยู ดาหไมสามารถอยูตอ ไป
ได เพราะเจอกับดาบที่ดูถูกมันนัน
้ ’” พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๑๔ “ดัง นั น
้ เจาลูกมนุษย ใหตบมือเปรีย
้ ง
และพูดแทนเรา ตอตานพวกเขาวา
ปลอยใหดาบฟั นลงมาสองครัง้
หรือสามครัง้ ก็ยังได
ดาบนี้มีไวเพื่อฆา
มันมีไวเพื่อฆาหมูครัง้ ยิ่งใหญ
มันลอมพวกเขาเขามา
๑๕ หัวใจของพวก เขาจะหลอมละลายไปดวย
ความกลัว
จะมีคนมากมายสะดุดและลมลง
เราไดวางดาบไวที่ตรงประตูทงั ้ หมดของ
พวกเขาเพื่อฆา
ดาบนัน
้ จะสองประกายเหมือนฟ าแลบ
มันถูกชักออกมาเพื่อการฆาหมู
๑๖ ดาบเอย ฟั นไปทางขวา
ฟั นไปทางซาย
ฟั นไปทุกที่ที่เจาหันไป
๑๗ แลวเราเองก็จะตบมือเปรีย
้ งเหมือนกัน
และเราก็จะระบายความเดือดดาลของ เรา
ออกมาใสเจาจนหมดสิน
้
เรา ยาหเวหไดลัน
่ คําพูดไปแลว”
บาบิโลนเลือกไปโจมตีเยรูซาเล็ม
๑๘ คํา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
ใหลากถนนขึ้น มาสองสาย
ที่ดาบของกษัตริยแหงเมืองบาบิโลนจะไปได
๑๙ “เจาลูกมนุษย

ดาบ หมายถึงเมืองบาบิโลนและกษัตริยเนบูคัดเนสซาร
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ถนนทัง้ สองสายนี้จะตองแยกออกมาจาก
ถนนเสนเดียวกันที่ลงมาจากประเทศหนึ่ง
ใหทําป ายบอกทางตรงทางแยกนัน
้
๒๐ ใหวาดสาย
หนึ่งที่ดาบอาจจะใชไปสู
เมืองรับบาหของชาวอัมโมน
และอีกสาย หนึ่งที่จะไปยู ดาหและป อม
ปราการในเมืองเยรูซาเล็ม
๒๑ ใหวาดอยาง นี้ เพราะกษัตริยบา บิ โลน
จะหยุดอยูที่ทาง แยกนี้
และตัดสินวาจะ
ไปทางไหน
เขาจะเสี่ยงทายดวยการเขยา
เซียมซีลูก ธนู สอบถามพวกรูป เคารพของ
เขา และผาตับของสัตวที่ถูกเซนไหวดู
๒๒ สลากที่ตกในมือขวาของเขา บอกใหไป
เมืองเยรูซาเล็ม เขาจะออกคํา สัง่ ฆา และจะ
อา ปากตะโกนสัง่ ลุย เขาจะเอาทุน ไมทะลวง
ประตู และเขาจะสรางทางลาดขึ้นบุกกําแพง
และสรางกําบังเคลื่อนที่
๒๓ ชาวยู ดาหถือวาลางบอกเหตุทัง
้ หมดนี้
เป็ นเรื่องเหลว ไหล แตมันจะเกิด ขึ้นจริง
เพราะพวกเขาผิดคําสาบานที่วาจะจงรักภักดี
ตอบาบิโลน และกษัตริยบาบิโลนจะมารื้อฟื้ น
ความ ผิดของคนยู ดาหและจะจับ ตัวพวก เขา
ไปเป็ นเชลย”
๒๔ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“พวกเจาจะถูกจับไปเป็ นเชลย เพราะพวก
เจาทําใหเราระลึกขึ้น ไดถึงความผิดของพวก
เจา การกบฏของพวก เจาถูกเปิ ดโปงออกมา
แลว พวกบาปของเจาเห็นไดชัดในทุกอยางที่
เจา ทํา ๒๕ เจา ชายของอิสราเอลผูชัว
่ ชา และ
ถอย วันของ เจามาถึงแลว เวลาแหงการ
ลงโทษครัง้ สุดทายไดมาถึงแลว”
๒๖ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“ใหถอดผาโพกหัวของเจาออก ถอดมงกุฎ
ของเจาออกซะ ทุกสิ่งจะไมเหมือนเดิม
ผูต่าํ ตอยจะได รับการยกยอง และผู ที่เคย
ไดรับการยกยองจะตํ่าตอยลง
๒๗ สับสนอลหมาน สับสนอลหมาน สับสน
อลหมานไปหมดแลว
เราจะทําใหมันเป็ น
อยางนัน
้
มันจะเป็ นความพินาศอยางที่ไม
เคยมีมา กอน มันจะเป็ นอยาง นัน
้ จนกวาผู
ที่จะมาลงโทษมันจะมา ถึง ผู ที่เราจะมอบ
หน าที่นัน
้ ให”
ชาวอัมโมนจะถูกลงโทษ
๒๘ “เจาลูกมนุษย

ใหพูดแทนเราวา
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‘นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
เกี่ยว กับชาวอัม โมนและคําเยาะ เยยของ
พวกเขา
ดาบเอย ดาบ ชักออกมาเพื่อฆาฟั น
ถูกขัดเงาเพื่อทําลาย
และสองประกายเหมือนสายฟ าแลบ
๒๙ เจาดาบ เจาจะถูกวางพาดไวบนคอของคน
ถอยชัว
่ ที่จะถูกฆา
เพราะเรื่องนิมิตทัง้ หลายที่เกี่ยว กับเจาลวน
โกหกทัง้ สิน
้
พวกหมอดูที่ทํานายอนาคตเจาลวนแตหลอก
ลวง
วันสําหรับคนชัว
่ เหลานัน
้ ไดมาถึงแลว
วันแหงการลงโทษครัง้ สุดทายของ เขามาถึง
แลว
เมืองบาบิโลนจะถูกลงโทษ
๓๐ ใหเอาดาบใสฝักของ

มัน เจาดาบ เรา
จะตัดสินเจาในแผน ดินที่เจาถูกสรางขึ้น ใน
แผน ดินซึ่งเป็ นตนกําเนิดของ เจา ๓๑ เราจะ
เทความเดือดดาลของเราลงบนตัว เจา ความ
โกรธของ เราจะเป็ นเหมือนไฟที่เราจะพนใส
เจา เราจะมอบพวก เจาไวในมือของคนโหด
เหีย
้ ม ผูที่ชํานาญในการทําลายลาง
๓๒ เจาจะเป็ นเชื้อเพลิงสําหรับไฟ เลือดของ
เจาจะหลัง่ ไหลในแผนดินของเจาเอง จะไมมี
ใครจดจําเจาไดอีกตอไป เพราะ เรา ยาหเวห
ไดลน
ั ่ คําพูดไปแลว’”
เอเสเคียลพูดตอตานเมืองเยรูซาเล็ม
๑ คํา

๒๒ ผมวา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
๒ “เจาลูก มนุษย เจาจะฟ อง
รองเมืองนี้หรือ เจาจะฟ อง รองกับเมืองที่
นองไปดวยเลือดนี้หรือ ถาอยางนัน
้
ชีใ้ ห
เมือง นี้เห็นถึงการกระทําอันนาขยะแขยง
ของ มันสิ ๓ บอกพวก เขาวา ‘นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “ไอเมืองที่ชอบนอง
เลือด
เวลาที่เจาจะถูกลงโทษมาถึงแลว
เจาไมบริสุทธิเ์ พราะชอบสรางรูป เคารพทัง้
หลาย”
๔ ความ ผิดตกอยูกับ เจา เพราะเลือดที่เจา
ทําใหไหลนองนัน
้
แลวเจาทําตัว เองใหไม
์ วยการสรางรูป เคารพทัง้ หลาย วัน
บริสุทธิด
แหงการลงโทษเจามาถึงแลว วัน ปี ของเจา
จบสิน
้ แลว ดังนัน
้ เรากําลังทําใหเจาเป็ นสิ่งที่
ชนชาติตางๆดูถูกเหยียดหยาม และเป็ นสิ่งที่
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ประเทศทัง้ หลายหัวเราะเยาะใส ๕ ทัง้ คนที่
อยูใกลและไกลจะหัวเราะเยาะเจา ไอเมืองที่
มีช่ อ
ื เสียงเสื่อมเสียที่เต็มไป ดวยความสับสน
อลหมาน
๖ ดูสิ ในเมืองของ เจา พวกเจา ชายแหง
อิสราเอลแตละคน ใชอํานาจของ เขาทําให
เกิดการนอง เลือด ๗ ในเมืองของ เจา ผูคนดู
หมิ่นพอ แม ในเมืองของ เจา พวก เขากดขี่
คนตางดาว ในเมืองของ เจา พวก เขาเอา รัด
๘ เจา
เอาเปรียบเด็กกําพราและแมหมาย
์
์
ดูถูกสิ่งศักดิสิทธิของ เรา และทําใหพวกวัน
์ ิทธิ ์
หยุดทางศาสนาของ เราเสื่อมความศักดิส
๙ ในเมืองของเจา มีการวา จางใหใส รายกัน
์ ูกฆา ในเมืองของเจา มี
จนทําใหคนบริสุทธิถ
คนที่กินอยูในศาล เจาบนภูเขา และทําสิ่งที่
ชัว
่ ชาลามก ๑๐ ในเมืองของเจา พวก เขามี
เพศ สัมพันธกับเมียของพอตนเอง ในเมือง
ของ เจา พวก เขารวม เพศกับผู หญิงทัง้ ๆ ที่
พวก นางมีประจํา เดือน ๑๑ ในเมืองของ เจา
ชายคน หนึ่งทําความ ผิดที่นา รังเกียจกับเมีย
ของเพื่อนบาน อีกคน หนึ่งมีเพศ สัมพันธกับ
ลูกสะใภของตัวเองทําใหนางไมบริสุทธิ ์ และ
อีกคนหนึ่งรวมเพศกับลูกสาวของพอเขาเอง
๑๒ ในเมืองของ เจา ผูคนตางรับสินบนจนทํา
์ องถูกฆา เจาหักดอกเบีย
ใหคนบริสุทธิต
้ ลวง
หน าและคิดดอกเบีย
้ ทบ ตน และหากําไร
อยางไมยุติธรรมจากเพื่อนบานของเจา ดวย
การรีด ไถ เจาไดลืมเราแลว’” พระ ยาหเวห
องคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๑๓ “ดูสิ เราจะตบมือเปรีย
้ งดวยความโกรธ
เพราะผลกําไรที่เจาไดโกงเขามา และเลือดที่
เจาทําใหไหล นองอยูในเมืองของ เจา ๑๔ ใน
วันที่เราจัดการกับเจา เจายังจะกลา ดีอยูอีก
หรือ มือของ เจายังจะแข็งแกรงอยูอีก หรือ
เรา ยาหเวห ไดลัน
่ คํา พูดไปแลว และเราจะ
ทําตาม นัน
้ แน ๑๕ เราจะทําใหพวก เจาแตก
ซานไปอยูทามกลางชนชาติทัง้
หลายและ
กระจัดกระจายไปอยูตามประเทศตางๆ เรา
์ อง เจาจบ สิน
จะทําใหความไมบริสุทธิข
้ ไป
๑๖ แลวเมื่อชนชาติทัง
้ หลายดูถูกเราที่เราทํา
อยางนี้กับเจา เจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”
อิสราเอลเป็ นเหมือนขีเ้ งินที่ไรคา
๑๗ แลวคํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผม

วา ๑๘ “เจาลูกมนุษย ครอบครัวชาวอิสราเอล
กลายเป็ นขี้ เงินแลวสําหรับเรา พวก เขา
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ทัง้ หมดเป็ นเหมือนทองแดง สังกะสี เหล็ก
และตะกัว
่ ที่เหลืออยูในเตา
หลอมเมื่อคน
หลอมเงิน พวก เขาเป็ นเพียงขี้ เงินที่เหลือ
ทิง้ ไว ๑๙ ดัง นัน
้ นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองค
เจาชีวิตพูด ‘เพราะพวก เจาทัง้ หลายเป็ นขี้
เงินที่ไร คา เราจะรวบรวมพวกเจาไวในเมือง
๒๐ เหมือนกับที่คนรวบรวมเอา
เยรูซาเล็ม
เงิน ทองแดง เหล็ก ตะกัว
่ และสังกะสี มา
ใสไวในเตา หลอมเพื่อหลอมละลายมันดวย
เปลว ไฟที่รอน แรง เราก็จะรวบรวมเจาไว
ดวยความโกรธและความเดือดดาลของ เรา
และใสเจาไวภายในเมืองและหลอมละลาย
เจา เสีย ๒๑ เราจะรวบรวมเจาและจะโหมเจา
ดวยความเดือดดาลอันคุก รุนของ เรา และ
เจาจะถูกหลอมละลายอยูในเมืองนี้ ๒๒ เจาจะ
ถูกหลอมอยูในเมือง นี้ เหมือนกับเงินที่ถูก
หลอมละลายอยูในเตา หลอม และเจาจะไดรู
วาเรา ยาหเวหไดเทความเดือดดาลของ เรา
ไวบนเจา’”
พวกผูนําเยรูซาเล็มไมไดเรื่อง
๒๓ คํา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมอีก
ครัง้ หนึ่งวา ๒๔ “เจาลูก มนุษย ใหบอกแผน
ดินนี้วา ‘เจาเป็ นแผน ดินที่ไมได รับการชําระ
ลาง เจาก็เลยไมไดรับฝนในวันที่เราโกรธนัน
้
๒๕ พวกเจา
ชายในเมืองนี้เป็ นเหมือนสิงโต
ที่คํารามตอนกําลังจะฉีกเนื้อเหยื่อของ มัน
พวก เขากินประชาชนของเขา เอง พวก เขา
ยึดทรัพยสมบัติและของมี คาไป พวก เขาทํา
ใหเมืองเต็มไปดวยแมหมาย
๒๖ พวกนั กบวชของ เจาละเมิดกฎของ เรา
์ ิทธิท
์ ัง้ หลายของ เรา
และลบหลูของศักดิส
์ ิทธิส
์ ิ่ง
พวก เขาไมแยกแยะวาสิ่ง ไหนศักดิส
์ ิทธิ ์
ไหนไมศักดิส
และไม ไดสอนวาอะไร
บริสุทธิ ์ อะไรไมบริสุทธิ ์ พวก เขาไม ยอม
รักษาพวกวัน หยุดทางศาสนาของ เรา จนทํา
ใหเราถูกลบหลูทามกลางพวกเขา
๒๗ พวกเจา หน าที่ในเมืองเป็ นเหมือนพวก
หมาป าที่ฉีกเนื้อเหยื่อของพวก มัน พวก เขา
ทําใหเกิดการนอง เลือด และฆาประชาชน
เพื่อคดโกงหาผลประโยชนใสตัว
๒๘ พวกที่อางวาพูดแทนเราของเมืองนี้
ไดฉาบปูน ขาวปิ ดบังการกระทําเหลา นี้ของ
พวกผูนําทัง้ หมดนี้ โดยใชนิมิตปลอมและคํา
ทํานายที่โกหก พวก เขาอางวานี่คือสิ่งที่พระ
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ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ทัง้ ๆ ที่พระ ยาหเวห
ไมไดพูด
๒๙ พวกเจาของที่ดินรีด ไถและปลน ชิง
พวก เขากดขี่คนจนและคนที่ขัดสน และ
ขมเหงคนตางดาวที่ไมมีทางฟ องกลับได
๓๐ เราไดมองหาคน หนึ่ งในหมูพวก เขา ที่
จะมาซอมกําแพงและยืนอยูตอ หน าเราตรง
ชอง โหวของกําแพง *เพื่อปกป องแผน ดินนี้
เพื่อเราจะไดไมทําลายมัน แตเราก็หาไม พบ
สัก คนเลย ๓๑ ดัง นัน
้ เราจะเทความเดือดดาล
ของ เราลงที่พวก เขา และจะทําใหพวก เขา
จบ สิน
้ ลงดวยไฟแหงความโกรธของ เรา เรา
จะใหกรรม ชัว
่ ที่พวก เขาทํานัน
้ สนองกลับไป
ตกลงบนหัวของพวกเขาเอง’”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
ภรรยาสองคนที่เลนชูของพระยาหเวห
๑ คํา

๒๓ ผมวา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
๒ “เจาลูกมนุษย มีพี่ น องอยู
สอง คน เป็ นลูกสาวจากแมเดียวกัน ๓ พวก
นางกลายเป็ นโสเภณีอยูในอียิปต ไปขายตัว
ตอนที่พวก เขายังเป็ นเด็กในแผน ดินนัน
้ ที่
นัน
่ พวก นางยอมใหผูชายเคลา คลึงเตา นม
และลูบไลหน าอกอันแรก แยมของพวก นาง
๔ คน พี่ช่ อ
ื โอ โฮ ลาห †และคน น องชื่อโอ โฮ ลี
‡
บาห พวกนางกลายเป็ นเมีย เรา และคลอด
ลูกชายและลูกสาวใหกับ เรา โอ โฮ ลาหมีอีก
ชื่อหนึ่งวาสะมา เรีย โอ โฮ ลี บาหมีอีกชื่อหนึ่ง
วาเยรูซาเล็ม
๕ โอ โฮ ลาหไปขายตัวในขณะ ที่ยังเป็ นเมีย
ของเรา และนางไดลุม หลงพวกชูรักของนาง
คือชาวอัส ซีเรียพวกนักรบ ๖ ที่ใสชุดสีน้ํ าเงิน
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มีทงั ้ นายทหารชัน
้ สูงและผูบังคับบัญชา พวก
เขาลวนเป็ นชาย หนุมที่หลอ เหลาและเป็ น
ทหาร มา ๗ โอ โฮ ลาหเสนอตัว เองใหกับพวก
เขา คือชายอัส ซีเรียทุก คนที่มีเสนหดึงดูดใจ
นางไดทําตัวใหเสื่อมเสียไปกับพวกรูป เคารพ
ของคนเหลา นัน
้ ทัง้ หมดที่นางลุม หลงอยู
นัน
้ ๘ นางไม ยอมเลิกขายตัว ที่นางไดเริ่ม
ทํามาตัง้ แตวัย สาวในประเทศอียิปต ตอน
ที่ชายหลาย คนรวมหลับ นอนกับนาง พวก
เขาลูบไลหน าอกที่แรก แยมของ นางและเท
ความใครของพวกเขาไวบนตัวนาง ๙ ดัง นัน
้
เราไดมอบนางใหกับพวกอัส ซีเรียชูรักที่นาง
ลุม หลง ๑๐ พวก เขาไดจับนางเปลื้อง ผาออก
¶แลวเอาตัวพวกลูกชายลูกสาวของ นางไป
และพวก เขาก็ฆานางดวยดาบ และพวกผู
หญิงใชช่ อ
ื นางในการแชง ดาชาว บาน นัน
่ คือ
โทษที่เราไดกําหนดไวสําหรับนาง
๑๑ โอ โฮ ลี บาหนอง สาวของนางไดเห็นสิ่ง
ที่เกิด ขึ้นทัง้ หมด แตนางกลับเลว ทรามยิ่ง
กวาพี่ สาวของนางในเรื่องความ ใครและการ
ขายตัว ๑๒ นางยังไดลุมหลงพวกชาวอัสซีเรีย
ที่เป็ นทหารชัน
้ สูง ผู บังคับบัญชา นักรบที่
แตงตัวเต็มยศและทหารมา พวกเขาทัง้ หมด
ลวนแตเป็ นชาย หนุมที่หลอ เหลา ๑๓ เราเห็น
วานางทําตัวเสื่อมเสีย พี่ นองสองคนนี้เดินใน
แนวทางเดียวกัน
๑๔ โอ โฮ ลี บาหยังขายตัวหนั กยิ่ง ขึ้น นาง
ไปเห็นภาพของพวกชาวเคลเดีย §ที่วาดดวย
สี แดงอยูบนกําแพง ๑๕ พวกเขามีเข็มขัดคาด
อยูรอบ เอว และมีผาโพก หัวอยู พวก เขา
ทัง้ หมดดูเหมือนนายทหารชาวบาบิ โลน ที่มี
บาน เกิดมาจากเมืองเคล เดีย ๑๖ ทันทีที่นาง

*๒๒:๓๐

ชอง โหวของกําแพง ผู พูด แทน พระเจา จะเตือนคนใหกลับ ใจเสีย ใหม และจะ
อธิษฐานตอพระเจาใหกับประชาชน เพื่อปกป องพวก เขาจากความเดือดดาลหรือความโกรธ
เกรีย
้ วของพระเจาเหมือนกับที่ทหารยามจะปกป องเมือง ดวยการขึ้นไปตอสูตรงชอง โหว
ของกําแพงตอนที่เมืองถูกโจมตี ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือสดุดี ๑๐๖:๒๓
†๒๓:๔

โอโฮลาห ชื่อนี้หมายถึง “เต็นทของนาง” ในทีน
่ ี้คงหมายถึง เต็นทของศาลเจาที่พวก
เขานมัสการ
‡๒๓:๔

โอโฮลีบาห ชื่อนี้หมายถึง “เต็นทของเราที่อยูในนาง” ในที่นี้คงหมายถึง เต็นทของ
พระเจาในเมืองเยรูซาเล็ม คือพระวิหารนัน
่ เอง
¶๒๓:๑๐

จับนางเปลือ
้ งผาออก หรือ “ขมขืน” แปลตรงๆไดวา “เปิ ดเผยความเปลือยเปลา
ของนาง” คําในภาษาฮีบรูที่ หมายถึง “เปิ ด เผย” นัน
้ มีความหมายเหมือนกับ “ถูกนํ า ตัวไป
เป็ นนักโทษในประเทศที่อยูไกลออกไป”
§๒๓:๑๔

ชาวเคลเดีย หรือ ชาวบาบิโลน เป็ นกลุมครอบครัวที่สําคัญในบาบิโลน บางครัง้ ชื่อ
นี้มีความหมายโดยทัว
่ ๆไปวา “ประชาชนที่มาจากเมืองบาบิโลน”
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เห็นพวกเขา นางก็ลุมหลงพวกเขาและไดสง
คนไปตามหาพวกเขาในเคลเดีย ๑๗ แลวชาว
บา บิ โลนก็ไดมาพบ นางเพื่อรวม รักกับ นาง
บนเตียง และพวก เขาไดทําใหนางเสื่อมเสีย
ดวยความ ใครของพวก เขา หลังจากที่นาง
ทําตัวเสื่อมเสียกับพวก เขาแลว นางก็ตีจาก
พวกเขาไปดวยความขยะแขยง
๑๘ โอโฮลีบาหยังขายตัวอยางเปิ ดเผย และ
เผยความเปลือยเปลาของ นาง เราไดตีจาก
นางไปดวยความขยะแขยงเหมือนกับที่
เราเคยตีจากพี่ สาวนางไป ๑๙ เมื่อนางหวน
คิดถึงครัง้ ที่นางยังเป็ น สาวอยู ตอน ที่นาง
เป็ นโสเภณีอยูในประเทศอียิปต นางกลับยิ่ง
สําสอนมากขึ้น ๒๐ นางลุมหลงชูรักของนางที่
นัน
่ ที่มีอวัยวะ เพศเหมือนลา และมีการหลัง่
นํ้ ากามเหมือนมา
๒๑ โอ โฮ ลี บาห อยาง นี้ เจาไดหวนหาการ
รานสวาทแหงวัย สาวของ เจา เมื่อครัง้ อยูใน
ประเทศอียิปต ที่เตา นมของเจาถูกเคลา คลึง
และหน าอกของเจาถูกลูบไล ๒๒ ดัง นัน
้ โอโฮ
ลีบาห นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
‘เราจะปลุก ปั ่ นพวกชูรักของ เจาใหตอ ตาน
เจา
เราจะนํ าพวกที่เจาเคยตีจากไปดวยความ
ขยะแขยง มาตอตานเจาจากทุกๆดาน ๒๓ ทัง้
ชาวบา บิ โลนและชาวเคล เดียทัง้ หมด พวก
ผูชายในเป โขด โชอาและโคอา รวม ทัง้ ชาว
อัส ซีเรียทัง้ หมด คือพวกชาย หนุมที่หลอ
เหลา ที่เป็ นทหารชัน
้ สูง ผู บังคับบัญชา นาย
ทหาร และวีรบุรุษผู กลา ทุก คนลวนขี่ มา
๒๔ พวก เขาจะมาตอ ตานเจาดวยอาวุธ รถรบ
เกวียน และฝูง ชนเป็ นจํานวนมาก พวก เขา
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 ๒๖ พวก เขาจะเปลื้อง ผาเจาออกและเอา
เครื่องเพชรดีๆของ เจาไป ๒๗ แลวเราทําให
การรานสวาทและการขายตัวของเจาที่เจาได
ริเริ่มไวในประเทศอียิปตนัน
้ จบ สิน
้ ไป เจาจะ
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ไดไมหวนหาสิ่งเหลา นี้ หรือคิดถึงประเทศ
อียิปตอีกตอไป’”
๒๘ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เราจะมอบเจาใหกับพวกที่เจาเกลียด
ชัง พวกที่เจาตีจากไปดวยความขยะแขยง
๒๙ พวกเขาจะจัดการกับ เจาดวยความเกลียด
และเอาทุก สิ่งทุก อยางที่เจาทํางานได มา
พวก เขาจะทิง้ เจาใหเปลือยเปลาลอนจอน
และความอับอายของการขายตัวของ เจาจะ
ถูกเปิ ด เผย การรานสวาทและการขายตัว
ของ เจา ๓๐ ไดนําพาสิ่ง นี้มาสูตัว เจา เพราะ
เจาไดไปขายตัวกับชนชาติตางๆและทําให
ตัว เจาเสื่อมเสียกับรูป เคารพของพวก เขา
๓๑ เจาไดทําตัวเหมือนกับพี่ สาวของ เจา ดัง
นัน
้ เราจะเอาถวยที่นางถูกบังคับใหด่ ม
ื นัน
้ ใส
ไวในมือของเจา”
๓๒ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนี้
“เจาจะดื่มจากถวยของพี่สาวเจา
เป็ นถวยขนาดใหญและลึก
มันจุไดเยอะ
เจาจะถูกเยาะเยยและถากถาง
๓๓ เจาจะเต็มไป ดวยความ มึนเมาและความ
เศราโศก
จากถวยแหงความ นา สะ พรึง กลัวและนา
สยดสยองซึ่งคือถวยของสะมาเรียพี่สาว
ของเจา
๓๔ เจาจะดื่มมันหมดเกลีย
้ ง
เจาจะทํามันแตกและดูดเศษชิน
้ ๆของมัน
เจาจะฉีกอกของเจา
เราไดลน
ั ่ คําพูดไปแลว”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๓๕ ดัง นั น
้
นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด
“เจาจะ ตองรับผลแหงการ ราน สวาทและ
การ ขายตัวของ เจา เพราะเจาไดลืมเราและ
โยนเราไปไวขางหลังเจา”
การฟ องรองโอโฮลาหและโอโฮลีบาห
๓๖ พระยาหเวหพูดกับผมวา

“เจาลูกมนุษย
เจาจะฟ อง รองโอ โฮ ลาหและโอ โฮ ลี บาห
หรือ อยางนัน
้ ชีใ้ หพวกนางเห็นถึงการทําตัว
อันนาขยะแขยงของพวก นางสิ ๓๗ พวก นาง
์ ็ตกอยูใน
ไดเลน ชู และเลือดของผูบริสุทธิก
มือของพวก นาง พวก นางเลน ชูกับพวกรูป
เคารพ พวก นางไดเอาลูกๆที่นางไดคลอดให
กับ เรา ไปสังเวยในไฟใหเป็ นอาหารกับรูป
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๓๘ แลวในวันเดียวกัน นั น
เคารพพวก นัน
้
้
พวก นางยังทําอยาง นี้กับเราดวย คือพวก
์ ิทธิข
์ อง เราเสื่อม
นางไดทําใหสถาน ที่ศักดิส
ไป และทําใหพวกวัน หยุดทางศาสนาของ
์ ิทธิไ์ ป ๓๙ ในวันที่พวก
เราเสื่อมความศักดิส
นางไดเอาลูกๆไปสังเวยรูป เคารพเหลา นัน
้
์ ิทธิข
์ อง
พวก นางไดเขามาในสถาน ที่ศักดิส
เรา ซึ่งทําใหมันเสื่อม ไป นี่คือสิ่งที่พวก เขา
ทําภายในบานของเรา
๔๐ พวก
นางยังไดสงคนไปตามหาผูชาย
จากแดน ไกล และพวก เขาก็มา เจาก็อาบ
นํ้ าชําระตัว เตรียมตอนรับพวก เขา เจาทา
ตาและสวม ใสเพชรพลอย ๔๑ เจานัง่ อยูบน
เกาอีน
้ อนที่หรูหรา
ที่มีโตะวางเครื่องหอม
กับนํ้ ามันที่เป็ นของ เราตัง้ อยูขาง หน า ๔๒ ที่
นัน
่ มีเสียงฝูง ชนที่ปลอย ตัวเฮฮากัน มีพวก
ขี้ เมามาจากทะเล ทราย กับฝูง ชนที่วุนวาย
พวก เขาสวมกําไลไวที่แขนของโสเภณีพวก
นัน
้
และสวมมงกุฎไวบนหัวของพวก นาง
๔๓ แลวเราก็พูดขึ้นวา ‘โถ นางเลน ชูเสียจน
หมดเรี่ยวแรงแลว แตคนพวก นัน
้ ก็ยังไม
ยอมหยุดรวมเพศกับ นางเสียที’ ๔๔ และพวก
เขาก็เขาหานาง เหมือนกับที่เขาหาโสเภณี
คนเหลา นัน
้ ไดเขาไปหาโอโฮลาหและโอโฮ
ลีบาห หญิงรานสวาทสองคนนัน
้
๔๕ แตพวกผูพิพากษาที่ยุติธรรมจะตัดสิน
ลงโทษพวก นาง พวก นางจะตองรับ โทษ ที่
เลนชูและทําใหเกิดการนองเลือด
เพราะพวก นางเป็ นหญิงเลน ชูและมือของ
พวกนางก็เปื้ อนเลือด”
๔๖ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“ใหนํากลุมคนออกมาตอ ตานพวก นาง
แลวมอบพวก นางใหกับความนาสะ พรึงกลัว
และการปลนสะดม
๔๗ กลุมคนเหลา นี้ จะเอาหินขวางพวก นาง
และฆาพวก นางดวยดาบ พวก เขาจะฆา
ลูกชายลูกสาวของพวก นาง และเผาบาน
ของพวกนางทิง้ ๔๘ ดวยวิธน
ี ี้ เราจะทําใหการ
รานสวาทในแผน ดินนี้สิน
้ สุดลง เพื่อพวก
ผู หญิงทุก คนจะได รับบท เรียนและไมราน
สวาทอยางที่เจาทํานัน
้ ๔๙ พวกเขาจะลงโทษ

*๒๔:๑
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เจา สําหรับการรานสวาทของเจา และเจาจะ
ตองรับ ผิดสําหรับบาปของ เจาที่ไปกราบไหว
รูป เคารพ แลวเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห
องคเจาชีวิต”
เยรูซาเล็มเป็ นหมอที่เต็มไปดวยเนื ้ อ

๒๔

๑ ในวันที่สิบเดือนสิบของปี ที่เกา *

คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูกมนุษย ใหจดวัน ที่วัน นี้ไว
เพราะในวัน นี้ กษัตริยของเมืองบา บิ โลนได
มาปิ ดลอมเมืองเยรูซาเล็มไว
๓ ใหเลาเรื่องเปรียบ
เทียบนี้ใหกับ
ครอบครัวขีก
้ บฏฟั ง บอกพวกเขาวา
‘พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
ใหตงั ้ หมอทําอาหารไวบนไฟ ตัง้ ไวและเทนํ้ า
ใสลงไป
๔ ใหใสเนื้ อเป็ นชิน
้ ๆลงไป
เอาเนื้อชิน
้ ที่ดีๆทัง้ หมด ทัง้ สวนสะโพกและ
สวนขาหน า
แลวใสกระดูกที่ดีที่สุดลงไป
๕ ใหเอาสัตวที่ดี ที่สุดจากฝูง แพะ แกะมาตัว
หนึ่ง
เอาไม ฟื นมาสุมไวใต หมอเพื่อตมชิน
้ เนื้อ
ตางๆ
และตมกระดูกในหมอนัน
้ ไปดวย’”
๖ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เมืองแหงการฆาฟั นกันนี้ นาละอายจริงๆ
ในหมอใบ นี้มีสิ่งสกปรกติดเกรอะ กรังไป
หมด
ขีเ้ กรอะพวกนี้ลางไมออก
ใหหยิบเนื้อในหมอออก มาที ละ ชิน
้ ที ละ ชิน
้
โดยไม ตองจับ สลากเลือกวาจะหยิบชิน
้
ไหนกอน
๗ เพราะวาเลือดที่นางเยรูซาเล็มทําใหไหล
นองนัน
้
ยังอยูในทามกลางตัวนาง
นางเทเลือดออกมาไวบนหิน
นางไม ไดเทลงบนดินที่ฝุนจะกลบปกปิ ดมัน
ได
๘ เราวางเลือดที่นางไดทําใหตกนั น
้ ไวบน
กอนหิน

ปี ที่เกา ตรงกับวันที่ ๑๕ เดือนมกราคม ปี ที่ ๕๘๘ กอนพระเยซูมาเกิด เป็ นวันที่เนบู
คัดเนสซารไดเริ่มโจมตีเมืองเยรูซาเล็ม
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เพื่อมันจะไดไมถูกกลบ *จะไดปลุก เราความ
โกรธของเราที่จะแกแคน”
๙ ดังนั น
้ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เมืองแหงการฆาฟั นกันนี้ นาละอายจริงๆ
เราจะสุมกองไมไวใหสูง
๑๐ ใหสุมกองไมไว
และจุดไฟ
ตมเนื้อใหสุก
ผสมเครื่องเทศลงไป †
และปลอยใหกระดูกถูกเผาไป
๑๑ แลวตัง
้ หมอเปลาไวบนกองถาน
จนมันรอนและทองแดงเริ่มระอุ
เพื่อความสกปรกของมันจะละลายออกมา
และขีเ้ กรอะของมันจะถูกเผาไหมไปหมด
๑๒ แตเราก็ลงมือลงแรงเหนื่ อยเปลา
เพราะขีเ้ กรอะอันหนาของมันก็ไมหลุดออก
แมแตไฟก็ไมสามารถเผาใหมันหลุดได
๑๓ ขีเ้ กรอะนั น
้ ก็คือการรานสวาทของเจา
เราพยายามชําระลางเจาแลว
แตขีเ้ กรอะของเจาก็ไมยอมออก
เจาจะไมมีวันสะอาดไดอีก
จนกวาเราจะระบายความ เดือดดาลของ เรา
ใสเจาจนหมดสิน
้
๑๔ เรา ยาหเวหไดลัน
่ คํา พูดไปแลว เวลาที่
เราจะลงมือไดมาถึงแลว เราจะไมยับยัง้ ไว
อีก เราจะไมสงสารและจะไมเปลี่ยน ใจ เรา
จะตัดสินโทษเจาตามวิธี การและการกระทํา
ของ เจา” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางนัน
้
เมียเอเสเคียลตาย
๑๕ คํา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
ในชวงเวลาอัน สัน
้ เราจะ
เอาแกวตาดวงใจ ‡ของเจาไปอยางกระทัน
หัน อยาเศรา โศกหรือรองไหหรือใหน้ํ าตา
ตกเลย ๑๗ ครวญ ครางอยางเงียบๆอยาไว
ทุกขใหกับคน ตาย ใหโพก ผาที่หัว และใส
รองเทาสานไวตามปกติ
อยาเอาผาปิ ดใต
๑๖ “เจาลูกมนุษย
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จมูกลงมา ¶หรือกินอาหารตามประเพณีของ
คนไวทุกข”
๑๘ ดัง นั น
้ ในตอนเชาผมก็พูดกับประชาชน
เหมือนเคย พอตกเย็นเมียของผมก็ตาย วัน
รุง ขึ้น ผมก็ทําตามที่ได รับคํา สัง่ มา ๑๙ แลว
ประชาชนก็ถามผมวา
“ที่ทานทําอยาง นี้ ทานจะไมบอกพวก เรา
หรือ วามันหมายถึงอะไร”
๒๐ ผมจึงพูดกับพวก เขาวา “คํา พูดของ
พระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา ๒๑ ‘ใหบอกกับ
ครอบครัวชาวอิสราเอลวา
นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองค เจา ชีวิตพูด “เรากําลังจะทําให
์ ิทธิข
์ อง เราเสื่อม ไป คือป อม
สถาน ที่ศักดิส
ปราการที่เจาภาค ภูมิใจนัน
้
มันเป็ นแกวตา
ดวงใจของ เจาและเป็ นสิ่งที่เจาหลง รัก สวน
พวกลูกชายลูกสาวของ เจาที่เจาไม ไดเอามา
ดวย จะถูกฆาฟั นดวยดาบ
๒๒ แลวในเวลา นั น
้ พวก เจาก็จะทําเหมือน
กับที่เอเสเคี ยลทํา พวกเจาจะไมเอาผาปิ ดใต
จมูกลงมา และจะไมกินอาหารตามประเพณี
ของคนไวทุกข
๒๓ เจาจะโพกผาไวบนหัว และสวมรองเทา
สานไวตามปกติ เจาจะไมไว ทุกขหรือรองไห
แตเจาจะเหี่ยวแหงรวง
โรยไปเพราะบาป
ตางๆของ เจา และเจาจะครํ่าครวญอยูในหมู
ของพวก เจากันเอง ๒๔ เอ เส เคี ยลจะเป็ น
ตัวอยางใหแกพวก เจา พวก เจาจะทําอยางที่
เขาทํา เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น แลวเจาจะไดรูวา เรา
คือยาหเวหองคเจาชีวิต”’”
๒๕ “และเจาลูกมนุษย
ในวันที่เราทําลาย
ป อมปราการของพวก เขา
ที่เป็ นความ
ชื่นบานและความภาคภูมิใจของพวกเขา มัน
เป็ นแกวตาดวงใจของพวก เขา และความ
ปรารถนาของหัวใจพวก เขา และเราจะเอา
ลูกชายลูกสาวของพวก เขาไปดวย ๒๖ ในวัน
นัน
้ ผูรอดชีวิตคน หนึ่งจากเยรูซาเล็มจะมา
บอกขาวนี้กับ เจา ๒๗ ในเวลานัน
้ ปากของเจา
จะเปิ ดออก เจาจะพูดกับเขาและจะไมเป็ นใบ

*๒๔:๘

ไมถูกกลบ ถาเลือดไมถูกกลบมันจะเป็ นพยานกลาวหาผู ฆา ดูเพิ่ม เติมไดจาก ปฐม
กาล ๔:๑๐; อิสยาห ๒๖:๒๑
†๒๔:๑๐

ผสมเครื่องเทศลงไป ประโยคนี้ในภาษาฮีบรู ยังมีความหมายที่ไมชัดเจน

‡๒๔:๑๖

แกวตาดวงใจ คํา นี้ในขอนี้ ขอ ๒๑ และขอ ๒๕ แปลตรงๆไดวา “ความยินดีแหง

ดวงตา”
¶๒๔:๑๗ ผาปิ ดใตจมูกลงมา คนไว ทุกขในอิสราเอลสมัย กอนนั น
้ เอาผาปิ ดหน าไว หรือใช
ผาคลุมหัวไว ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ ๒ ซามูเอล ๑๕:๓๐; ๑๙:๔
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อีก ดัง นัน
้ เจาจะเป็ นตัวอยางใหแกประชาชน
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”
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ลงโทษโม อับ แลวพวก เขาจะไดรูวาเราคือ
ยาหเวห”
ชาวเอโดมจะถูกลงโทษ

ชาวอัมโมนจะถูกลงโทษ
๑ คํา

๒๕ ผมวา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
๒ “เจาลูก มนุษย ใหหัน หน า
ไปที่ชาว อัม โมนและพูดแทนเราตอ ตาน
พวก เขา ๓ ใหบอกพวก เขาวา ‘ใหฟังคํา พูด
ของพระ ยาหเวหองคเจาชีวิตให ดี นี่คือสิ่งที่
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “พวก เจารอง
์ ิทธิข
์ อง เราถูกทํา
ไชโย ตอนที่สถาน ที่ศักดิส
์
์
ใหเสื่อมความศักดิสิทธิไป ตอนที่แผน ดิน
อิสราเอลถูกทิง้ รางและตอน ที่ชาวยู ดาหถูก
เนรเทศไป” ๔ ดัง นัน
้ เราจะมอบพวก เจาให
เป็ นสมบัติของพวกคนทางตะวัน ออก พวก
เขาจะตัง้ คายและปั กเต็นทไวทามกลางพวก
เจา พวกเขาจะกินผลไมและดื่มนมของพวก
เจา
๕ เราจะเปลี่ยนเมืองรับ บาหใหเป็ นทุง หญา
สําหรับเลีย
้ งอูฐ และเปลี่ยนเมืองอัม โมนให
เป็ นสถานที่พักผอนของแกะ แลวพวกเจาจะ
ไดรูวาเราคือยาหเวห’” ๖ พระ ยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวา “พวก เจาตบมือและกระทืบ
เทาดวยความรื่นเริงยินดี ดวยจิตใจที่มุง ราย
ตอแผน ดินอิสราเอล ๗ ดัง นัน
้ เราจะยื่นมือ
ของ เราออกลงโทษพวก เจา และมอบพวก
เจาใหกับชนชาติตางๆ เป็ นของที่ปลนมาได
เราจะตัดเจาออกจากชนชาติทัง้ หลาย และ
จะทําลายพวก
เจาใหหมดไปจากประเทศ
ตางๆ เราจะทําลายพวก เจา แลวพวก เจาจะ
ไดรูวาเราคือยาหเวห”
ชาวโมอับและชาวเสอีรจะถูกลงโทษ

๑๒ นี่ คือสิ่งที่พระ

ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด “เอ โดมไดแก แคนอยางโหด เหีย
้ มตอ
ครอบครัวชาวยู ดาห พวก เขาจึงมีความ
ผิดอยางราย แรง” ๑๓ ดัง นัน
้ นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “เราจะยื่นมือของ
เราออกมาลงโทษเอโดม เราจะฆาทัง้ คนและ
สัตวในประเทศนัน
้
เราจะทิง้ มันใหรกราง
ผูคนจะลมตายลงดวยดาบ
ตัง้ แตเมืองเท
มานไปจนถึงเมืองเดดาน ๑๔ เราจะแกแคนเอ
โดมดวยมือของชาวอิสราเอล และพวก เขา
จะลงโทษเอ โดมตามความโกรธและความ
เดือดดาลของ เรา แลวชาวเอ โดมจะไดรูวา
เป็ นเราเองที่แก แคนพวกเขา” พระยาหเวห
องคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
ชาวฟี ลิสเตียจะถูกลงโทษ
๑๕ นี่ คือสิ่งที่พระ

ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ชาวฟี ลิ ส เตียทําตัวเป็ นศัตรูกับยู ดาหมา
ตลอดตัง้ แตสมัยโบราณ
พวก เขาเต็มไป
ดวยความโกรธ แคน และไดทําการแก แคน
อยางโหด เหีย
้ ม ดวยจิตใจที่มุง รายหมาย
ทําลาย” ๑๖ ดังนัน
้ นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูด “เราจะยื่นมือของเราออกลงโทษ
ชาวฟี ลิ ส เตีย เราจะตัดชาวเคเรธีออก และ
ทําลายพวกที่ยังหลง
เหลืออยูตามชายฝั ่ ง
ทะเล ๑๗ เราจะทําการแก แคนอันยิ่ง ใหญตอ
พวก เขา และจะลงโทษพวก เขาดวยความ
เดือดดาลของเราและเมื่อเราแกแคนพวกเขา
พวกเขาจะไดรูวา เราคือยาหเวห”

๘ นี่ คือสิ่งที่พระ

ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“โมอับและเสอีรไดพูดวา ‘ดูสิ ครอบครัวของ
ชาวยู ดาหก็เหมือนกับชนชาติอ่ น
ื ๆ’ ๙ ดัง นัน
้
เราจะทําใหเมืองหน า ดานทางปี ก ขวาของโม
อับลม ลง คือ เมืองเบธเยชิ โมท เมืองบาอัล
์ รี
เม โอน และเมืองคิริ ยา ธาอิม ที่เป็ นศักดิศ
๑๐
ของแผน ดินนี้
เราจะมอบโม อับพรอมกับ
ชาวอัม โมนใหเป็ นสมบัติแกประชาชนทาง
ตะวัน ออก เพื่อผูคนจะไดลืมไปเลยวาพวก
๑๑ และเราจะ
เขาเคยเป็ นชนชาติมากอน

*๒๖:๑

เมืองไทระจะถูกลงโทษ

๒๖

๑ ในปี ที่สิบเอ็ด *วันที่หนึ่ งของเดือน

คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูก มนุษย เมืองไทระไดรอง
ไชโยใสเมืองเยรูซาเล็ม
และยังพูดอีกวา
‘เมืองที่เป็ นประตูไปสูชนชาติตางๆไดถูก
ทําลายลง แลว และมันไดถูกมอบใหกับขา
แลว เนื่องจากเมือง นี้กลายเป็ นซากปรักหัก
พัง ความอยากของขาก็ไดสมใจแลว’”

ปี ที่สิบเอ็ด นาจะตรงกับฤดูรอนของปี ๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด
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๓ ดังนั น
้ นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด “เมืองไทระ เราคือศัตรูของเจา เราจะทํา
ใหชนชาติมากมายถาโถมใส เจา อยางทะเล
ทําใหคลื่นของมันถาโถมใสฝั่ง
๔ พวก
เขาจะทําลายกําแพงเมืองไทระ
และจะพังพวกหอคอยในเมืองลง เราจะขูด
ทุก สิ่งทุก อยางในเมือง นี้ออกจนหมดเกลีย
้ ง
กลายเป็ นหินโลงเตียน ๕ เมืองไทระจะกลาย
เป็ นเกาะสําหรับตากอวน เราไดลัน
่ คํา พูดไป
แลว”
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “เมือง นี้
จะกลายเป็ นของที่ปลนมาสําหรับชาติตางๆ
๖ และหมูบานทัง
้ หลายที่ข้ น
ึ กับมัน ที่ตัง้ อยู
บนแผน ดินใหญ จะถูกทําลายลางดวยดาบ
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”

กษัตริยเนบูคัดเนสซารจะโจมตีไทระ
๗ พระ

ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “เราจะ
ใหเนบู คัด เนสซารกษัตริยของเมืองบาบิ โลน
ซึ่งเป็ นกษัตริยเหนือกษัตริยทงั ้ หลาย มา
โจมตีเมืองไทระจากทางทิศเหนือ เขาจะมา
พรอมกับมาและรถรบ ทหาร มาและกองทัพ
อันยิ่งใหญเกรียงไกร ๘ เขาจะทําลายหมูบาน
ทัง้ หลายที่ข้ น
ึ กับ มัน บนแผน ดินใหญดวย
ดาบ เขาจะตัง้ ป อมตอสูกับเจา และสรางเนิน
ดินขึ้นถึงยอดกําแพงเจา และเขาจะยกพวก
โลข้ น
ึ บังจากการตอบโตของ เจา ๙ เขาจะเอา
ทอน ซุงทะลวงกําแพงเมือง และเอาขวาน
ของ เขาฟั นหอคอยตางๆของ เจาลง ๑๐ มา
ของ เขามีมากเสีย จนฝ ุนฟ ุงตลบเจาไป หมด
กําแพงของ เจาจะสัน
่ สะเทือนไปดวยเสียง
ดังกึกกองของทหาร มา รถ ลาก และรถรบ
เมื่อเขาผานเขาไปตามประตูเมืองของ เจา
อยางกับคนที่เขาเมืองตอนที่กําแพงแตก
๑๑ กีบ มาทัง
้ หลายของ เขาจะเหยียบยํ่าถนน
ทุกสายของ เจา เขาจะฆาประชาชนของ เจา
ดวยดาบ และเสาหลักอันแข็งแกรงทัง้ หลาย
ของ เจาจะลม ลงกับดิน ๑๒ พวก เขาจะปลน
ทรัพยสมบัติของ เจาและแยง ชิงสินคาของ
เจา พวก เขาจะพังกําแพงของ เจาและทุบ
บานเรือนที่สวยงามทัง้ หลายของเจาทิง้ และ
พวกเขาจะโยนกอนหิน ทอนไม และซากอิฐ
ลงทะเล ๑๓ เราจะทําใหเสียงเพลงของ เจาที่
ดังกึกกองอยู นัน
้ สิน
้ สุดลง และจะไมมีใคร
ไดยินเสียงพิณของ เจาอีกตอ ไป ๑๔ เราจะทํา
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ใหเจาเป็ นหินโลงเตียน กลายเป็ นที่สําหรับ
ตากอวน เจาจะไมถูกสรางขึ้นมาใหมอีกแลว
เพราะเรา ยาหเวหไดลัน
่ คํา พูดไวแลว” พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
ชนชาติอ่ น
ื ๆจะรองไหใหกับเมืองไทระ
๑๕ นี่ คือสิ่งที่พระ

ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
กับเมืองไทระ “แผน ดินตามชายฝั ่ งทะเลจะ
ตองสัน
่ สะเทือนดวยเสียงลมสลายของ เจา
ตอนที่ผูบาด เจ็บรองครํ่าครวญ ตอนที่ผูคน
ถูกฆา ฟั นในเมืองของเจา ๑๖ แลวเจา ชายทัง้
หลายของเมืองตามชายฝั ่ งทะเลนัน
้
จะกาว
ลงจากบัลลังกของพวก เขา และถอดเสื้อ
คลุมยาวกับเสื้อผาที่เย็บ ปั กถัก รอยอยาง
สวยงามออก พวก เขาจะเอาความกลัวมานุง
หมแทนและนัง่ อยูบนพื้น ดิน เขาจะตัวสัน
่
เทาตลอดเวลา เพราะเรื่องที่เกิด ขึ้นกับเจานี้
๑๗ แลวพวก เขาจะรอง เพลงไวอาลัยที่เกี่ยว
กับเจาและพูดกับเจาวา
‘เมืองที่มีช่ อ
ื เสียงเลื่องลือเอย
เจาสูญหายไปแลว
เจาถูกกวาดไปจากทะเล
เจาเคยเป็ นเมืองมหาอํานาจบนทองทะเล
เจากับพลเมืองของเจา
เคยทําใหทุก คนที่อาศัยอยูบนแผน ดิน ใหญ
นัน
้ หวาดกลัว
๑๘ เดี๋ยว นี้ แผน ดินตามชายฝั ่ ง ทะเลตางสัน
่
เทิม
้ ดวยความกลัวในวันที่เจาลมลง
หมู เกาะทัง้ หลายตางตกใจ กลัวกับการ ลม
สลายของเจา’”
๑๙ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เมื่อเราทําใหเจากลายเป็ นเมืองราง เหมือน
กับเมืองที่ไมมีผูคนอาศัยอยู เมื่อเรานํ าความ
ลึกของมหาสมุทรเขามาไวบนเจา
และนํ้ า
ของ มันไดไหลทะลักเขาทวมเจาแลว ๒๐ เรา
จะกดเจาใหจมดิ่งลงไปอยูกับพวกที่อยูใน
หลุมลึก จะใหไปอยูกับพวกคนที่ตายไปนาน
แลว เราจะทําใหเจาอาศัยอยูในโลกเบื้องลาง
เหมือนซากปรักหัก พังของสมัยดึกดําบรรพ
พรอมกับพวกที่อยูในหลุมลึก
จะไมมีใคร
์ รีในแดน
อาศัยอยูในเจาอีก เจาจะไมมีศักดิศ
ของคนเป็ น ๒๑ เราจะนํ าเจาไปสูจุดจบที่นาสะ
พรึงกลัว และจะไมมีเจาอีกตอไป ถึงจะมีคน
หา ก็จะไม พบเจาอีก แลว” พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
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เมืองไทระ ประตูสูทะเล
๑ คํา

๒๗ ผมวา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
๒ “เจาลูกมนุษย ใหรองเพลง
ไวอาลัยสําหรับเมืองไทระ
๓ ใหพูดกับเมืองไทระที่ตง
ั ้ อยูที่ทางออกสู
ทะเลและเป็ นเมืองคาขายของชนชาติตางๆ
ตามชายฝั ่ งทะเลทัง้ หลายวา
‘นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
ไทระเอย เจาพูดวา
“ฉันงามหมดจด”
๔ พรมแดนของเจาอยูที่กลางทะเล
ชางกอสรางไดสรางเจาใหมีความ
งาม
หมดจด
๕ พวกเขาเอาไมสนที่มาจากเสนี ร *
มาสรางเป็ นแผนกระดานของเจา
พวกเขาเอาไมสนซีดารมาจากเลบานอน
มาสรางเสากระโดงเรือของเจา
๖ พวกเขาเอาไมโอกมาจากบาชาน
มาสรางกรรเชียงของเจา
พวกเขาใชไมสนที่มาจากชายฝั ่ งไซปรัส
มาสรางดาดฟ าเรือของเจาและฝั งดวยงาชาง
๗ พวกเขาเอาผา ลินินที่เย็บอยางสวยงามจาก
ประเทศอียิปตมาทําใบเรือของเจา
และใบเรือนัน
้ ไดใชเป็ นธงสําหรับเจา
กันสาดของ เจาที่มาจากชายฝั ่ งเอ ลี ชาหเป็ น
สีน้ํ าเงินและสีมวง
๘ ผูคนจากไซดอนและอารวัดเป็ นคนพายเรือ
ใหเจา
ไทระเอย ตนหนที่มีความ ชํานาญทัง้ หลาย
ตางอยูบนเรือของเจา
๙ มีชาง ผูใหญที่ชํานาญ งานของเก บาล †อยู
บนเรือของเจา
พวกเขาคอยชันยาอุดรอยรัว
่ ของเรือ
เรือทุกลําในทะเลและกะลาสีเรือทุกคน
ตางมาที่นี่เพื่อซื้อขายสินคากับเจา
*๒๗:๕

เสนี ร คือ “ภูเขาเฮอรโมน”

†๒๗:๙

เกบาล หรืออีกชื่อหนึ่งวา “บีบลอส”
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๑๐ ชาวเปอรเซีย ชาว ลูดและชาว พูตก็เป็ น
ทหารรับใชอยูในกองทัพของเจา
พวก เขาแขวนโลกับหมวกเหล็กเอา ไวบน
กําแพงของเจาทําใหเจาดูงดงาม
๑๑ ชาวอารวัดและชาวเฮเลคเดิน ไปเดิน มา
อยูบนกําแพงทุกดานของเจา
ชาวกามัดอยูตามหอคอยของเจา พวกเขา
แขวนโลไวรอบๆกําแพงของเจา
พวกเขาทําใหเจางามหมดจด
๑๒ ทารชิช ไปมาคาขายกับ เจา เพราะเจามี
ทรัพยสมบัติมากมายมหาศาล
พวก เขาเอาเงิน เหล็ก ดีบุกและตะกัว
่ มา
แลกเปลี่ยนกับสินคาของเจา ๑๓ ประเทศกรีซ
ทูบัลและเมเชคไดมาคาขายกับเจา
พวกเขาเอาทาสและขาวของเครื่องใชที่ทํา
์ าแลก เปลี่ยนกับสินคาของ
จากทองสัมฤทธิม
เจา
๑๔ ชาวเบธ โท การ มาห ‡เอามาใช งาน มา
ศึกและลอมาแลกเปลี่ยนกับสินคาของเจา
๑๕ ชาวโรเดส ¶มาคาขายกับ เจา และเมือง
ตามชายฝั ่ งทะเลตางก็เป็ นลูกคาของเจา
พวก เขาเอางาชางกับไมมะเกลือมาจาย
เป็ นคาสินคาใหกับเจา
๑๖ ชาว อา รัม §มาทําการ คากับ เจา เป็ น
เพราะเจามีสินคามากมายมหาศาล
พวก เขาเอาพลอยสีน้ํ าเงินอม เขียว ผา สี
มวง ผาปั กลาย ผาลินินอยางดี ปะการัง และ
ทับทิมมาแลกกับสินคาของเจา
๑๗ ยูดาหกับอิสราเอลก็มาคาขายกับเจา
พวก เขาเอาขาว สาลีจากเมือ งมิน นิทและ
ขนม หวาน **นํ้ า เชื่อมผล ไม นํ้ ามันและยา
สมุนไพร มาแลกกับสินคาของเจา
๑๘ ชาว ดามัสกัสมาคาขายกับ เจาดวย เขา
เอาเหลา องุนจากเมืองเฮล โบน และขน แกะ
จากเมืองซาฮาหมาแลกเปลี่ยนกับสินคาของ
เจา

‡๒๗:๑๔

เบธโทการมาห ตัง้ อยูทางตะวันออกของเอเชียน อย ปั จจุบันคือประเทศอารเมเนีย

¶๒๗:๑๕

โรเดส หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “เดดาน” ดูขอ ๒๐
ชาว อา รัม ในสําเนาตนฉบับภาษาฮีบรูและภาษาซีเรียบางฉบับเขียนวา “ชาวเอ

§๒๗:๑๖

โดม”
**๒๗:๑๗

ขนมหวาน ความหมายของคํานี้ในภาษาฮีบรูยังไมชัดเจน
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เป็ นเพราะเจามีสินคามากมายมหาศาล
๑๙ ชาวดานและชาวกรีกจากเมืองอุ ซาลได
คาขายกับ เจา พวกเขาเอาเหล็ก หลอ เครื่อง
เทศ และออยมาแลกเปลี่ยนกับสินคาของเจา
๒๐ เมืองเดดานคาขายผารองอานกับเจา
๒๑ ชาว อา ระ เบียและบรรดาเจา ชายทัง
้
หลายแหงเมืองเคดารก็เป็ นลูกคาของเจา
พวก เขาเอาลูก แกะ แกะ ตัวผูและแพะมา
แลกเปลี่ยนกับสินคาของเจา
๒๒ พวก พอคาของเชบาและรา อา มาหก็
คาขายกับเจา
พวกเขาเอาเครื่องเทศชัน
้ เยี่ยมนานาชนิด
พลอยมี คาตางๆและทองคํา มาแลก เปลี่ยน
กับสินคาของ เจา ๒๓ เมือง ฮา ราน คาน เนห
และเอเดน รวม ทัง้ พอคาของเชบา และของ
เมืองอัสชูรและคิลมาด ก็คาขายกับเจา
๒๔ ในตลาดของ เจา พวก เขาคาขายเครื่อง
นุงหมที่สวยงาม ผาสีน้ํ าเงิน งานเย็บปั กและ
พรมหลายหลากสี ที่มีเชือกมัดขมวดเป็ น ปม
ไวอยางแนนหนา
๒๕ กอง เรือของทาร ชิชทําหน าที่ขนสินคา
ใหกับเจา
ไทระเอย เจาเป็ นเหมือนเรือ
ที่เต็มไป ดวยสินคาจนหนัก อึ้งอยูใจกลาง
ทะเล
๒๖ ฝี พายของเจาพาเจาออกไปในทะเลลึก
แตลมตะวัน ออกทําใหเจาอับปางที่ใจกลาง
ทะเลนัน
้
๒๗ ความรํ่ารวยของเจา สินคา และของนํ าเขา
ของเจา
พวกลูกเรือ ตนหน และชางตอเรือของเจา
พอคาของ เจากับทหารทัง้ หมดและคน อื่นๆ
ทุกคนบนเรือ
จะจม ดิ่งลงใจกลางทะเลในวัน ที่เจาถูก
ทําลายนัน
้
๒๘ เมืองตามชายฝั ่ งจะสัน
่ ไหว
เมื่อตนหนของเจารองตะโกนออกมา
๒๙ ฝี พายที่พายเรือลําอื่นๆอยูจะสละเรือ
ทัง้ ลูกเรือและตนหนจะไปยืนอยูบนชายฝั ่ ง
๓๐ พวกเขาจะตะโกนออกมาและรองไหอยาง
ขมขื่นสําหรับเจา
พวกเขาจะโปรยดินลงบนหัวและเกลือกกลิง้
ในกองขีเ้ ถา
๓๑ พวกเขาจะโกนผมออกใหกับเจา
และจะสวมเสื้อผากระสอบ

37

เอเสเคียล ๒๘:๔

พวก เขาจะรองไหใหกับ เจาดวยวิญญาณที่
เจ็บปวดรวดราว
และดวยความเศราอันขมขื่น
๓๒ ในขณะ ที่พวก เขารองครํ่าครวญใหกับ
เจา พวก เขาจะรอง เพลงไวอาลัยสําหรับตัว
เจาวา
เคยมีใครเป็ นเหมือนเมืองไทระบาง
ตอนที่เธอเงียบจมหายไปในทะเล
๓๓ เจาเคยทําใหชนชาติตางๆพึง
พอใจเมื่อ
สินคาของเจาออกสูทะเล
เจาเคยทําใหกษัตริยทงั ้ หลายใน โลกรํ่ารวย
ดวยทรัพยสินอันมหาศาลและสินคา
มากมายของเจา
๓๔ แตตอนนี้ ทะเลไดทําใหเจาแตกอับปางใน
ทะเลลึก
ทัง้ สินคาและลูก เรือทัง้ หมดของ เจาตางจม
ลงไปกับเจาดวย
๓๕ ทุก คนที่อาศัยอยูในเมืองตามชายฝั ่ งตาง
รูสึกหวาดกลัวเพราะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
เจา
กษัตริยทงั ้ หลายในเมืองเหลา นี้ตางก็สะดุง
ตกใจ
และใบหน าของพวกเขาก็บิด เบีย
้ วดวยความ
กลัว
๓๖ พวกพอคาที่อยูทามกลางชนชาติทัง
้ หลาย
ผิวปากดวยความตะลึงงัน
เจาไดมาถึงจุดจบอันนา สะ พรึง กลัวและจะ
ไมมีเจาอีกตอไป’”
ผูครอบครองเมืองไทระคิด
วาตัวเองเป็ นพระเจา
๑ คํา

๒๘ ผมวา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
๒ “เจาลูก มนุษย ใหพูดกับ
ผูครอบครองเมืองไทระวา
‘นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
เจาพูดดวยความหยิ่งผยองวา
“ขาเป็ นพระเจา
ขานัง่ อยูบนบัลลังกของพระเจา
ที่ใจกลางของทะเล”
แตเจาเป็ นแคมนุษยไมใชพระเจา
ถึงแมเจาจะคิดวาเจาฉลาดเทาพระเจาก็ตาม
๓ เจาฉลาดกวาดาเนี ยลหรือ
ไมมีความ ลับอะไรที่ซอนไปจากเจาได เลย
หรือ
๔ สติ ปั ญญาและความ เขาใจของ เจาทําใหเจา
ไดความรํ่ารวยมา
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และทําใหเจารวบรวมทองคําและเงินไวใน
คลังของเจาได
๕ ความ ชํานาญอยางยิ่งยวดในดานการ คา
ของ เจาไดเพิ่มพูนทรัพยสมบัติใหกับ
เจา
และทรัพยสมบัติของ เจานัน
่ เองทําใหจิตใจ
ของเจาลําพอง
๖ ดัง นั น
้ นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด
“เจาคิดวาตัวเองฉลาดเทาพระเจา”
๗ ดัง นั น
้
เรากําลังจะนํ าชาว ตาง ชาติมาตอ
ตานเจา
เป็ นชนชาติที่โหดรายที่สุด
พวก เขาจะชักดาบของพวก เขาเพื่อทําลาย
ของสวยงามทัง้ หลายที่เจาได มาดวยสติ
ปั ญญาของเจา
และทําใหสงาราศีอันรุงโรจนของเจาเสื่อมไป
๘ พวกเขาจะนํ าเจาใหลงไปอยูในหลุม
และเจาจะตายอยางโหดเหีย
้ มกลางทะเล
๙ ตอนที่เจาอยูตอหน าพวกที่จะฆาฟั นเจา
เจายังจะพูดวา “ขาเป็ นพระเจา” หรือ
เมื่อเจาตกอยูในกํามือของคนที่จะแทงเจา
เจาจะเป็ นแคมนุษยคนหนึ่ง ไมใชพระเจา
๑๐ เจาจะตายอยางคนที่ยังไม
ไดขลิบดวย
นํ้ ามือของคนตางชาติ
เราไดลัน
่ คําพูดออกไปแลว’”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
บทเพลงไวอาลัยใหกับกษัตริยไทระ
๑๑ คํา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
ใหรอง เพลงไวอาลัยใหกับ
กษัตริยเมืองไทระและพูดกับเขาวา ‘นี่คือสิ่ง
ที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
เจาเป็ นตัวอยางของความสมบูรณแบบ
ทัง้ เต็มไปดวยสติปัญญาและงามหมดจด
๑๓ เจาเคยอยูในเอเดนซึ่งเป็ นสวนของ
พระเจา *
พลอยที่มี คาทุก เม็ดเป็ นเครื่อง ตกแตงของ
เจา
ทัง้ ทับทิม บุษราคัม มรกต
๑๒ “เจาลูกมนุษย
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พลอยสีเขียวมะกอก หินควอทซ และนิล
ไพลิน พลอยสีน้ํ าเงินอม เขียว และพลอยสี
เขียว †
พลอยเหลา นี้ตัง้ และฝั งอยูในตัว เรือนที่เป็ น
ทองคํา ‡
ของเหลานี้เตรียมไวพรอมแลวในวันที่เจาได
รับการสรางขึ้นมา
๑๔ เจาไดรับการเจิมใหเป็ นเหมือนเครูบ ผูคุม
กัน
เพราะเราไดมอบหมายใหเจาเป็ นอยางนัน
้
์ ิทธิข
์ องพระเจา
เจาอยูบนภูเขาศักดิส
เจาเดินอยูทามกลางเพชรพลอยที่สอง
ประกายเหมือนไฟ
๑๕ การประพฤติทง
ั ้ หลายของเจาไมมีที่ ติเลย
ตัง้ แตวันที่เจาไดรับการสรางขึ้นมา
จนถึงเวลาที่ความชัว
่ ถูกพบในตัวเจา
๑๖ เจาเต็มไปดวยความรุนแรงถึงแกน
และไดทําบาปลงไปผานทางการ คาขายของ
เจาที่แผกระจายออกไป
ดัง นัน
้ เราไดไลเจาออก ไป อยางนา อับอาย
ใหพนจากภูเขาของพระเจา เราไดขับไล
เจาไป
เค รูบผู คุม กันก็ไดขับเจาออก ไปจาก
ทามกลางเพชรพลอยที่สอง
ประกาย
เหมือนไฟ
๑๗ จิตใจของ เจานั น
้ หยิ่ง ผยองในความ งาม
ของเจา
และความ รุงโรจนของ เจาทําใหสติ ปั ญญา
ของเจาเสื่อมทรามลง
ดังนัน
้ เราจึงโยนเจาลงสูพ้ น
ื ดิน
เราไดทําใหกษัตริยทงั ้ หลายจองมองเจา
๑๘ เจาทําใหสถาน ที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ งั ้ หลายของ
เจาตองเสื่อมไป
ดวยความ บาปมากมายและการ คาที่ไม
ซื่อสัตยของเจา
ดัง นัน
้ เราจึงทําใหไฟพุงออก มาจากตัว เจา
และเผาผลาญเจา
เราทําใหเจากลายเป็ นขี้เถาบนพื้นดินตอหน า
ตอตาของผูที่กําลังดูเจาอยู

*๒๘:๑๓

เอเดนซึ่งเป็ นสวนของพระเจา เป็ นที่เจริญรุงเรืองและอุดมสมบูรณ บาง ครัง้ จะ
เอามาเปรียบเทียบกับสวนเอเดน ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือปฐมกาล ๑๓:๑๐
†๒๘:๑๓ ทัง
้ ทับทิม … และพลอยสี เขียว พลอยมี คาเหลา นี้บางชนิดยังไมสามารถชี้ ชัดลง
ไปได
‡๒๘:๑๓

พลอยเหลานี ้ … ทองคํา ความหมายของขอความนี้ในภาษาฮีบรูยังไมชัดเจน
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๑๙ ชนชาติทง
ั ้ หลายที่รูจัก เจาตางก็ตกใจ กลัว
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กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจา
เจาไดมาถึงจุดจบอันนาสะพรึงกลัวแลว และ
จะไมมีเจาอีกตอไป’”

และปลูกสวน องุน พวก เขาจะอาศัยอยูอยาง
ปลอดภัย เมื่อเราลงโทษเพื่อนบานทัง้ หลาย
ของเขาที่เกลียดชังพวกเขา แลวพวกเขาจะ
ไดรูวาเราคือยาหเวหพระเจาของเขา”

การลงโทษเมืองไซดอน

พระยาหเวหตอตานประเทศอียิปต

๒๐ คํา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
ใหหันหน าของ เจาไปทาง
เมืองไซ ดอน และพูดแทนเราตอ ตานเมือง
นัน
้ ๒๒ วา ‘นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด
เมืองไซดอน เราตอตานเจา
เราจะไดรับเกียรติ เมื่อเราจัดการกับเจา
พวกเขาจะรูวาเราคือยาหเวห
์ ิทธิ ์
เมื่อเราลงโทษเจาและแสดงความศักดิส
ของเราในเจา
๒๓ เราจะสงโรคระบาดมาใหเจา
และทําใหเลือดไหล นองบนถนนทัง้ หลาย
ของเจา
คนจะโดนฆาฟั นลมลงภายในเมืองเจา
เมื่อดาบรุมเราเขามาตอตานเจาจากทุกดาน
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห’
๒๔ ชาวอิสราเอลจะ
ไดไมมีเพื่อนบานที่
ใจรายที่คอยทิ่มเหมือนพง หนามและแทง
เหมือนหนามอีกตอไป
แลวพวก เขาจะ ไดรูวาเราคือยาหเวหองค
เจาชีวิต”
๒๑ “เจาลูก มนุษย

เชลยจะไดกลับบาน
๒๕ นี่ คือสิ่งที่พระ

ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เมื่อเรารวบรวมชาวอิสราเอลมาจากชนชาติ
ตางๆที่พวก เขาไดกระจัดกระจายไปอยูนัน
้
์ ิทธิข
์ อง เราทามกลาง
เราจะแสดงความศักดิส
ชาวอิสราเอลตอ หน าตอตาชนชาติทัง้ หลาย
แลวชาวอิสราเอลจะไดอาศัยอยูบนแผน
ดินของตัว เอง ซึ่งเราไดมอบใหกับยา โคบ
ผูรับ ใชของ เรา ๒๖ พวก เขาจะอาศัยอยูอยาง
ปลอดภัยที่ นัน
่
พวก เขาจะสรางบานเรือน

เดือนสิบ ปี ที่สิบ *
คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมา
ถึงผมวา ๒ “เจาลูกมนุษย หัน หน าไปทาง
กษัตริยฟาโรหแหงประเทศอียิปตและให
พูดแทนเราตอ
ตานเขากับประเทศอียิปต
ทัง้ หมด
๓ ใหบอกเขาวา ‘นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูด
เจากษัตริยฟาโรหแหงอียิปต เราตอตานเจา
เจาจระเขยักษ †เจานอนหมอบอยูในลําธาร
ทัง้ หลายของแมน้ํ าไนล
เจาพูดวา “แมน้ํ าไนลเป็ นของขา
ขาสรางมันขึ้นมาเพื่อตัวขาเอง”
๔ แตเราจะเอาพวกตะขอเกี่ยวขากรรไกรเจา
ไว
และทําใหปลาในธารของ เจาติดอยูกับเกล็ด
ของเจา
เราจะดึงเจาขึ้น มาจากลําธารทัง้ หลายของ
เจา
พรอมกับปลาทัง้
หลายที่ติดอยูที่เกล็ดของ
เจา
๕ เราจะโยนเจาออกไปในทะเลทราย
พรอม กับปลาทัง้ หลายที่มาจากลําธารของ
เจา
เจาจะถูกทิง้ ไวที่กลางแจงนัน
้
และจะไมถูกรวบรวมหรือเก็บขึ้นมา
เราจะใหเจาเป็ นอาหารของพวก สัตวบนดิน
และนกในอากาศ
๖ แลวคนทัง
้ หมดที่อาศัยอยูในอียิปตจะ ไดรู
วาเราคือยาหเวห
เจาไดเป็ นไม เทาตน กก ‡ใหกับครอบครัว
อิสราเอล

๒๙

๑ วันที่สิบสอง

*๒๙:๑

วันที่สิบ สอง เดือนสิบ ปี ที่สิบ คือ วัน ที่ เจ็ด เดือนมกราคม ตรงกับชวงฤดู หนาว
ของปี ที่ ๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด
†๒๙:๓ จระเขยักษ ในที่ นี้เป็ นสัญลักษณของประเทศอียิปต ซึ่งพระเจาเคยเอาชนะพวกเขา
ตอนที่พระองคนําอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต จระเขยักษ หรือสัตวประหลาดตัว นี้ มีช่ อ
ื
วา “ราหับ” ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือสดุดี ๗๔:๑๓; อิสยาห ๕๑:๙-๑๐
‡๒๙:๖ ไม เทาตน กก ตน กกสามารถใชเป็ นไม เทาได แตถาไปคํ้ามัน มันก็แตกหักเป็ น
อันตรายกับคนถือได
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๗ เมื่อพวกอิสราเอลเอามือฉวยเจา

เจาก็
แตกหัก
และไปบาดถูกหัวไหลของพวกเขา
เมื่อพวกเขาพิงเจา เจาก็แตกออก
และทําใหหลังของพวกเขาเคล็ด’”
๘ ดัง นั น
้ นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด
“เราจะนํ าดาบมาตอตานเจา
และฆาคนรวมทัง้ สัตวทงั ้ หลายของเจา
๙ ประเทศอียิปตจะกลาย เป็ นซากปรักหัก พัง
ที่ถูกทิง้ ราง
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห
เจาไดพูดวา ‘แมน้ํ า ไนลเป็ นของ ขา ขา
สรางมันขึ้น มา’ ๑๐ ดัง นัน
้ เราจะตอ ตานเจา
และตอ ตานลําธารทัง้ หลายของ เจา และ
เราจะทําใหแผน ดินอียิปตกลาย เป็ นซาก
ปรักหัก พัง และเป็ นที่รกรางตัง้ แตมิ กดลไป
จนถึงอัส วันและเลยไปถึงเขตแดนของคูช
๑๑ จะไมมีรอย เทาของคนหรือสัตวเดินผาน
ไป จะไมมีใครอาศัยอยูที่ นัน
่ เป็ นเวลาสี่ สิบ
๑๒ เราจะทําใหแผน ดินอียิปตรกรางอยู
ปี
ทามกลางดิน แดนทัง้ หลายที่ถูกทําใหรกราง
และเมืองตางๆของอียิปตจะรกรางถึงสี่ สิบปี
ทามกลางเมืองปรักหัก พังทัง้ หลาย เราจะ
ทําใหชาวอียิปตแตก ซานไปอยูตามชนชาติ
ตางๆและทําใหพวกเขากระจัดกระจายไปอยู
ตามประเทศอื่นๆ”
๑๓ แตนี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด
“เมื่อครบสี่ สิบปี แลว เราจะรวบรวมชาว
อียิปตมาจากชนชาติตางๆที่พวก เขากระจัด
กระจายไปอยูนัน
้
๑๔ เราจะทําใหพวก เขากลับมาสูสภาพเดิม
และมอบดิน แดนอียิปตบน *ซึ่งเป็ นแผน ดิน
ของบรรพบุรุษของพวก เขา คืนใหกับพวก
เขาที่นัน
่ พวกเขาจะเป็ นอาณาจักรที่ต่าํ ตอย
*๒๙:๑๔
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๑๕ มันจะเป็ นอาณาจักรที่ต่า
ํ ตอยที่สุด และ
จะไมมี วันไดยกตัว เองขึ้นเหนือชนชาติอ่ น
ื ๆ
เราจะทําใหมันออนแอเสียจน
กระทัง่ ไม
สามารถปกครองชนชาติอ่ น
ื ไดอีก
๑๖ ประเทศอียิปตจะไมมี วันไดเป็ นที่ พึ่ง
ของชาวอิสราเอลอีกตอ ไป แตจะเป็ นสิ่งที่ย้าํ
เตือนถึงบาปของพวกเขาเอง ที่เคยหันไปขอ
ความชวย เหลือจากอียิปต แลวพวก เขาจะ
ไดรูวาเราคือยาหเวหองคเจาชีวิต”

บาบิโลนจะบุกอียิปต
๑๗ ในวันที่หนึ่ งของเดือนที่หนึ่ ง

ปี ที่ยี่สิบ
เจ็ด †
คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
๑๘ “เจาลูกมนุษย กษัตริยเนบู คัด เนส ซาร
แหงบา บิ โลน ทําใหกองทัพของ เขาตอง
ทํางานอยางหนัก ในการตอสูกับเมืองไทระ
ทหารทุก คนตองแบกหินและดิน ‡บนหัวจน
ผมหลุดรวงหมด
และตองแบกหินและดิน
บนบาจนถลอกไป หมด แตกษัตริยบา บิ โลน
กับกองทัพของ เขาก็ไมได รับคา จางจากงาน
หนักทัง้ หมดในการตอสูกับไทระ”
๑๙ ดัง นั น
้
นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด
“เราจะมอบแผน ดินอียิปตใหกับกษัตริย
เนบู คัด เนส ซารแหงบา บิ โลน เขาจะขนเอา
ทรัพยสมบัติของ มันไป เขาจะเอาขาว ของ
ที่ยึดมาไดนี้แจก จายใหกับกองทัพของ เขา
¶นั น
่ แหละจะเป็ นคาจางของพวกเขา
๒๐ เราไดมอบแผน ดินอียิปตใหกับกษัตริย
ของบา บิ โลน เป็ นคาตอบแทนสําหรับงาน
ของ เขา เพราะเขากับกองทัพไดทําสิ่ง นี้เพื่อ
เรา”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๒๑ “ในวัน นั น
้ เราจะทําใหเขา สัตวงอกขึ้น
§เพื่อครอบครัวชาวอิสราเอล ดัง นั น
้ เอ เส เคี

อียิปตบน หรือ “ปั ทโรส”

†๒๙:๑๗

ในวันที่หนึ่ ง … ยี่สิบเจ็ด ตรงกับวันที่ ยี่สิบหก เดือนเมษายน ตรงกับฤดูใบไมผลิ
ของปี ที่ ๕๗๑ กอนพระเยซูมาเกิด
‡๒๙:๑๘

หินและดิน ทหารตองแบกหินและดิน เพื่อเอาไปสรางป อมกําบังและสรางเนิน ดิน
ไวบุกขึ้นกําแพง
¶๒๙:๑๙ บาบิโลนไดบุกอียิปตในปี ๕๖๘ กอนพระเยซูมาเกิด
§๒๙:๒๑

เขา สัตวงอกขึน
้ เป็ นสัญลักษณของพละกําลัง หรือความแข็งแกรง อิสราเอลจะ
ฮึกเหิมขึ้นเมื่อรูวาพระเจาลงโทษอียิปต
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ยล เราจะเปิ ดปากของเจาทามกลางพวกเขา
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”
๑ คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูก มนุษย ใหพูดแทน
เราวา ‘นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
ใหรองครํ่าครวญและพูดวา
“ซวยแนๆวันนัน
้ ”
๓ วันนั น
้ ใกลเขามาแลว
วันของพระยาหเวหใกลมาถึงแลว
จะเป็ นวันที่เมฆมืดครึ้มไปหมด
จะเป็ นเวลาแหงการตัดสินชนชาติทัง้ หลาย
๔ ดาบจะมาตอสูกับอียิปต
ความปวดราวใจจะมาอยูที่คูช
เมื่อเกิดการฆาฟั นขึ้นในอียิปต
เมื่อทรัพยสมบัติของเมืองอียิปตถูกขนไป
เมื่อรากฐานของตึกทัง้ หลายในเมืองอียิปต
แตกสลาย
๕ คูช พูต ลูดและอาระเบียทัง
้ หมด
ลิเบีย *กับประชาชนของแผน ดินที่เขาเป็ น
พันธมิตรกับอียิปต †จะลม ลงดวยดาบพรอม
กับอียิปตดวย
๖ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหพูด
“พวกที่อยูฝายเดียวกับประเทศ อียิปตจะลม
ลง
ความแข็งแกรงที่พวก เขาลําพองจะลมครืน
ลง
ตัง้ แตมิกดลไปจนถึงอัสวัน พวกเขาจะลมลง
ดวยดาบในแผนดินอียิปต”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๗ พวก
เขาจะถูกทิง้ ใหรกรางทามกลาง
ประเทศตางๆที่รกราง
เมืองทัง้ หลายของพวก เขาจะอยูทามกลาง
ซากปรักหักพังของเมืองอื่นๆ
๘ เราจะจุดไฟเผาแผนดินอียิปต
และพวกคนที่มาชวยเมืองนี้จะถูกบดขยี้
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห

๓๐

*๓๐:๕
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๙ ในวัน นั น
้ เราจะสงพวกผู สง ขาวออกไป
ทางเรือ เพื่อทําใหพวก คูชที่ตอน นี้คิดวา
ปลอดภัย ตื่นตระหนก ความปวดราวใจจะ
มาอยูกับพวก เขา ในวันที่อียิปตถูกลงโทษ
เพราะเหตุการณนี้กําลังจะเกิดขึ้นแลว’”
๑๐ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เราจะทําใหกองทัพอียิปตสน
ิ้ สุดลง
ดวยนํ้ ามือของกษัตริยเนบู คัด เนส ซารแหง
บาบิโลน
๑๑ เขากับกองทัพของ
เขาเป็ นชนชาติที่
เหีย
้ มโหดที่สุด
เราจะนํ าพวก เขาเขา มาเพื่อทําลายแผน ดิน
อียิปต
พวกเขาจะชักดาบตอสูอียิปต
และทําใหแผนดินเต็มไปดวยซากศพ
๑๒ เราจะทําใหน้ํ าในแมน้ํ าไนลแหงไป
เราจะขายแผนดินอียิปตใหกับคนชัว
่
เราจะใหคนตางชาติมาทําใหแผน ดินอียิปต
และทุก สิ่งทุก อยางในมันรกรางวาง
เปลา
เรา ยาหเวห ไดลัน
่ คําพูดออกไปแลว”
๑๓ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เราจะทําลายพวกรูปเคารพ
และกําจัดพวกรูป ปั ้ นพระในเมือง เมมฟิ สให
หมดไป
จะไมมีผูนําในอียิปตอีก
เราจะแผกระจายความกลัวไปทัว
่ แผนดิน
๑๔ เราจะทิง
้ อียิปตตอนบน ‡ใหราง
เราจะจุดไฟเผาเมืองโศอัน
และลงโทษเมืองเธเบส ¶
๑๕ เราจะเทความเดือดดาลของ
เราลงบน
เมือง เปลู เซี ยม §ซึ่งเป็ นป อมปราการ
ของอียิปต
และเราจะตัดชาวเมืองเธเบสออกไป
๑๖ เราจะจุดไฟเผาอียิปต

ลิเบีย ในภาษาฮีบรู คือ “คูบ”

†๓๐:๕

ประชาชน … อียิปต หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ชาวอิสราเอล ประชาชนที่ไดทํา
ขอตกลงกับพระเจา” ซึ่งชาวอิสราเอลบางคนที่ไมไดถูกตอนไปบาบิโลนไดหนีไปพึ่งอียิปต ดู
เพิ่มเติมไดจาก ๒ พงศกษัตริย ๒๕:๒๓-๒๖
‡๓๐:๑๔ อียิปตตอนบน หรือ “ปั ทโรส”
¶๓๐:๑๔ เมืองเธเบส เป็ นเมืองสําคัญของอียิปต ถูกอัสซีเรียทําลาย ๖๖๓ ปี กอนพระเยซูมา
เกิด
§๓๐:๑๕

เปลู เซี ยม ในภาษาฮีบรูเรียกวา “ศีน” เป็ นป อมแหงหนึ่งที่อยูทางตะวัน ออกของ
สามเหลี่ยมแมน้ํ าไนล
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เมืองเปลู เซี ยมจะดิน
้ พราดดวยความ เจ็บ
ปวด
เมืองเธเบสจะถูกบุกทะลวงเขาไป
สวนเมืองเมมฟิ สจะตองเผชิญ หน ากับศัตรู
ตลอดเวลา
๑๗ คนหน ุมของเมืองเฮลิ โอโพลิสและเมือ งบู
บัสติส *จะลมลงดวยดาบ
และคนในเมืองตางๆจะถูกกวาดตอนไปเป็ น
เชลย
๑๘ ความ มืดจะปกคลุมเมืองทา ปาน เหสใน
กลางวัน
เมื่อเราทําลายอํานาจการ ควบคุมของอียิปต
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เขาจะรองครวญ ครางตอ หน ากษัตริยบา บิ
โลนเหมือนกับคนบาดเจ็บสาหัส
๒๕ เราจะทําใหมือของกษัตริยบา บิ โลน
แข็งแกรง แตมือของกษัตริยฟาโรหจะตกลง
อยางออนปวกเปี ยก
เมื่อเราวางดาบของ
เราไวในมือของ
กษัตริยบา บิ โลน เขาก็จะยื่นมันออกสูกับ
อียิปต แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห
๒๖ เราจะทําใหชาวอียิปตแตกกระจายไป
อยูตามชนชาติตางๆและทําใหพวก เขากระ
เจิดกระเจิงไปอยูตามประเทศอื่นๆ แลวพวก
เขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”

†

ความแข็งแกรงที่เมือง นัน
้ ลําพองนักหนาจะ
สิน
้ สุดลงที่นัน
่
มันจะถูกปกคลุมดวยเมฆและคนตาม
หมูบานตางๆก็จะถูกจับไปเป็ นเชลย
๑๙ เราจะลงโทษอียิปตอยางนี้ แหละ
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”
อียิปตจะออนแอตลอดไป
๒๐ ในวันที่เจ็ดเดือนหนึ่ ง

ปี ที่สิบ เอ็ด ‡คํา
พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา ๒๑ “เจา
ลูกมนุษย เราไดหัก แขนของกษัตริยฟาโรห
แหงอียิปต มันยังไม ไดตอกลับ คืนหรือเขา
เฝื อก เพื่อใหแข็งแรงพอที่จะถือดาบได”
๒๒ ดัง นั น
้
นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด
“เราตอ ตานกษัตริยฟาโรหแหงอียิปต เรา
จะหักแขนทัง้ สองขางของเขา
ทัง้ แขนขางที่ ดีและขางที่หักอยู แลว และ
ทําใหดาบหลุดจากมือของเขา
๒๓ เราจะทําใหชาวอียิปตแตกกระจายไป
อยูตามชนชาติตางๆและทําใหพวก เขากระ
เจิดกระเจิงไปอยูตามประเทศอื่นๆ
๒๔ เราจะทําใหแขนของกษัตริยบา บิ โลน
แข็งแกรงและวางดาบของ เราไวในมือของ
เขา
แตเราจะหักแขนของกษัตริยฟาโรห

อัสซีเรียเป็ นเหมือนกับตนสนซีดาร

๓๑

๑ ในวันที่หนึ่ งเดือนสาม

ปี ที่สิบ เอ็ด

¶

คํา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
ใหพูดกับกษัตริยฟาโรหแหง
อียิปตและประชาชนของเขาวา
‘เราจะเปรียบ เทียบความ ยิ่ง ใหญของ เจากับ
ใครดี
๓ ลองนึ กถึงอัส ซีเรียสิ
แต กอนเคยเป็ น
ตนสนซี ดารในเลบานอนที่มีกิ่ง กาน
สาขาสวยงาม
มีรมเงาปกคลุมป า
มีลําตนที่สูงมาก
ยอดของมันอยูทามกลางเมฆ
๔ นํ้ าไดหลอเลีย
้ งมัน
มหาสมุทรใตดินไดทําใหมันเติบโตสูงขึ้น
ลําธารที่ไหลออกจากมหาสมุทรใตดินนัน
้ ตาง
ไหลไปรอบๆที่ที่ตนนัน
้ ปลูกอยู
และมหาสมุทรใตดินไดสงธาร นํ้ าของ มัน
ออกไปหลอ เลีย
้ งตนไมทงั ้ หลายของ
ทองทุง
๕ ตน นั น
้ จึงเติบโตสูง ขึ้น สูง กวาตน ใดๆใน
ทองทุง
กิ่งของมันแตกออกมามากมาย
และกานก็ยาวออกไป
มันแผขยายเพราะมีน้ํ ามาก
๒ “เจาลูกมนุษย

*๓๐:๑๗

เมืองเฮลิ โอโพลิสและเมือ งบู บัส ติส ในภาษาฮีบรูคือเมืองโอน เมืองพี เบเสท ตัง้
อยูในประเทศอียิปต
†๓๐:๑๘ อํานาจการควบคุมของอียิปต หรือแปลตรงๆไดวา “แอกของอียิปต”
‡๓๐:๒๐
¶๓๑:๑

ปี ที่สิบเอ็ด ตรงกับวันที่ยี่สิบเกาเดือนเมษายน ปี ที่ ๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด

ปี ที่สิบเอ็ด ตรงกับวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายน ของปี ที่ ๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด

เอเสเคียล ๓๑:๖

๖ นกบนทองฟ าทัง
้ หมดไดมาทํา

รังอยูบนกิ่ง
ของมัน
สัตว ป าตางๆในทอง ทุงไดออกลูกอยูใตกิ่ง
กานสาขาของมัน
ชนชาติที่ยิ่ง ใหญทัง้ หลายไดอาศัยอยูภาย ใต
รมเงาของมัน
๗ มันงดงามดวยความยิ่งใหญของมัน
และดวยกิ่งกานที่แผกระจายออก
เพราะรากของ
มันไดหยัง่ ลงไปถึงนํ้ า
มากมาย
๘ ตนสนซี ดารทัง
้ หลายในสวนของพระเจายัง
ไมอาจแขงกับมันได
ทัง้ เหลาตนสนก็ไม อาจเทียบกับกิ่งของ มัน
ได
ตนเปลนก็เปรียบไมไดกับกิ่งกานของมัน
ไมมีตนไมไหน เลยในสวนของพระเจาที่จะ
สวยสูมันได
๙ เราไดสรางมันใหสวยงามดวยกิ่ง
กาน
มากมาย
ตนไมทัง้ หมดในสวน เอเดน ที่เป็ นสวนของ
พระเจา ก็ยังอิจฉามันเลย’”
๑๐ ดัง นั น
้
นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด
“เพราะวามันสูงลิบ ลิ่วจนยอดของ มันอยู
ทามกลางเมฆ
และมันลําพองในความสูงของมัน
๑๑ เราจึงไดมอบมันใหกับผูครอบครอง
ของชนชาติทัง้ หลาย และคน นัน
้ ไดลงโทษ
มันใหสาสมกับความชัว
่ รายของ มัน เราได
โยนมันทิง้ ไป ๑๒ ชนตาง ชาติที่เหีย
้ มโหด
ที่สุดไดโคนมัน ลงและทิง้ มัน ไว กิ่งทัง้ หลาย
ของ มันไดตกลงตามเทือก เขาและตาม
หุบเขา กานที่แตกหักของ มันไดตกอยูตาม
หุบเขาลึกทัง้ หมดในแผนดิน ชนชาติทัง้ หมด
บนโลกไดออกมาจากภาย ใตรม เงาของ มัน
และทิง้ มันไว
๑๓ นกทัง
้
หลายบนทองฟ าไดมาอยูตาม
ลําตนที่ลม ลงของ มัน สัตว ป าทัง้ หมดแหง
ทองทุงไดมาอาศัยอยูตามกิ่งกานของมัน
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เอเสเคียล ๓๑:๑๘

๑๔ เรื่อง นี้ เกิด ขึ้นเพื่อ จะ ไดไมมีตนไมอ่ น
ื
ที่ข้ น
ึ อยูขางแมน้ํ า ที่จะเติบโตสูง ใหญดวย
ความหยิ่ง ผยอง และมียอดอยูทามกลาง
เมฆอยางนัน
้ อีก จะไมมีตนไมใดที่จะมีน้ํ า
หลอเลีย
้ งใหมีลําตนสูงขนาดนัน
้ อีก
เพราะพวก มันทัง้ หมดถูกกําหนดใหตาย
ไปอยูยังโลกเบื้องลางทามกลางคนตาย และ
ใหไปอยูกับพวกที่ลงไปอยูในหลุมลึกนัน
้ ”
๑๕ นี้ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ในวันที่มันลงไปอยูในแดนคนตาย
เราไดทําใหมีการ ไว ทุกขเพื่อ มัน เรากลบ
มันดวยมหาสมุทรใตดิน เราไดทําเขื่อนกัน
้
แมน้ํ าทัง้ หลายของ มัน เราทําใหเลบานอน
ไว ทุกขใหกับ มัน และตนไมทัง้ หมดในทอง
ทุงไดเหี่ยวแหงไปเพราะมัน ๑๖ เราไดทําให
ชนชาติตางๆสัน
่ สะทานดวยเสียงลม ลงของ
มัน เมื่อเราไดนํามันลงสูแดนคน ตาย ไปอยู
รวม กันกับพวกที่ลงไปในหลุมลึกนัน
้ ตนไม
ในสวนเอเดนทัง้ หมด และตนไมที่ได รับ
เลือกมาและดี ที่สุดของเลบานอน คือตนไม
ทัง้ หมดที่ไดรับนํ้ าอยางอุดม ไดรับการปลอบ
ใจในโลกเบื้องลาง *
๑๗ พวกที่อาศัยอยูภายใตรมเงาของมัน คือ
ชนชาติที่อยูฝายเดียวกับมัน ไดลงไปในแดน
ผต
ู ายกับมันดวย และไปอยูรวมกับพวกที่ถูก
ฆาดวยดาบ
๑๘ กษัตริยฟาโรห เคยมีตนไมตน ไหนใน
สวนเอเดน ที่ยิ่ง ใหญและมีบารมีเหมือนกับ
เจาไหม
ตอน นี้ เจาจะ ตองลงไปอยูกับตนไมของ
สวนเอเดนเหลา นัน
้ ในโลกเบื้อง ลาง และเจา
จะตองนอนอยูทามกลางพวกที่ไม ไดทําพิธี
ขลิบ †และอยูทามกลางคนเหลา นัน
้ ที่ถูกฆา
ดวยดาบ
ฟาโรหและประชาชนทัง้ หมดของ เขาก็จะ
เป็ นอยางนัน
้ แหละ”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้

*๓๑:๑๖

ได รับการปลอบใจในโลกเบือ
้ งลาง เมื่อชนชาติเหลา นี้ (ตนไมเหลา นี้) เห็นศัตรู
ของพวกเขาตองลงมาในแดนคนตายเหมือนกับพวกเขา ก็รูสึกสะใจ
†๓๑:๑๘

พวกที่ไม ไดทําพิธี ขลิบ ความ จริงแลว ชาวอียิปตทําพิธี ขลิบเหมือนกับชาว
อิสราเอล และพวกเขาจะไมยอมคบกับคนที่ยังไมไดทําพิธีขลิบ

เอเสเคียล ๓๒:๑
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บทเพลงไวอาลัยใหกับฟาโรห
๑ ในวัน ที่หนึ่ ง

๓๒ สิบสอง
คํา

เดือนที่สิบ สอง ปี ที่

*

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
ใหรองเพลงไวอาลัยบทหนึ่ง
ใหกับกษัตริยฟาโรหแหงอียิปต และพูดกับ
เขาวา
‘เจาถือวาตัว เองเป็ นสิงโตในหมูชนชาติทัง้
หลาย
แตอัน ที่ จริง เจาเป็ นจระเขยักษ †ในทอง
ทะเล
ที่ฟาดตัวไปมาตามลําธารของเจา
กวนนํ้ าไปมาดวยเทาของเจา
ทําใหน้ํ าขุนคลัก’”
๓ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ตอ หน าชนชาติมากมายเราจะเหวี่ยงตาขาย
ของเราเหนือเจา
และพวก เขาจะดึงเจาขึ้น มาจากนํ้ าดวย
ตาขายของเรา
๔ เราจะขวางเจาลงบนพื้นดิน
จะโยนเจาลงในทองทุงกลางแจง
เราจะปลอยใหนกในทองฟ ามาทํา รังบนตัว
เจา
เราจะใหสัตวปาทัง้ หมดในโลกเหยียบยํ่าเจา
๕ เราจะกระจายเนื้ อของเจาไปตามเทือกเขา
และเอาซากของเจาไปถมหุบเขาทัง้ หลาย
๖ เราจะทําใหแผน ดินไปจนถึงเทือกเขาเปี ยก
ชุมไปดวยเลือดของเจา
และหุบเขาลึกทัง้ หลายจะเต็มไป ดวยเนื้อ
ของเจา
๗ เมื่อเราดับเจา
เราจะคลุมฟ า สวรรคไว เราจะทําใหดวงดาว
มืดลง
เราจะเอาเมฆมาบดบังดวงอาทิตยไวและ
ดวง จันทรจะไมสอง แสงในตอนกลาง
คืน
๘ เราจะทําใหทุก สิ่งทุก อยางที่สองแสงอยูบน
ฟ ามืดลงเหนือแผนดินเจา
เราจะนํ าความมืดมาสูแผนดินของเจา”
๒ “เจาลูกมนุษย

เอเสเคียล ๓๒:๑๘

พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๙ “เราจะทําใหหลายชนชาติใจฝ อ
เมื่อ
เราเอาเศษที่แตกเป็ นชิน
้ ๆของ
เจามาอยู
ทามกลางชนชาติตางๆในดิน แดนทัง้ หลายที่
๑๐ เราจะทําใหผูคนมากมาย
เจาไมรู จักนัน
้
หันมาจองเจาอยางตะลึง งัน
และบรรดา
กษัตริยของพวกเขาจะหวาดกลัวเพราะเรื่อง
ที่เกิด ขึ้นกับ เจา ในวัน ที่เจาลม สลาย เมื่อเรา
กวัด แกวงดาบของเราตอ หน าพวกเขา พวก
เขาทุก คนจะตัวสัน
่ เทิม
้ เพราะกลัวตายทุก
ขณะจิต”
๑๑ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ดาบของกษัตริยแหงบา บิ โลนจะมาตอสู
กับ เจา ๑๒ เราจะทําใหประชาชนของ เจาลม
ลงดวยดาบของคนเกง กลาเหลา นัน
้ ซึ่งเป็ น
ชนชาติที่โหด
เหีย
้ มที่สุดในบรรดาชนชาติ
ทัง้ หมด พวก เขาจะทําใหความหยิ่ง ผยอง
ของอียิปตแตกสลาย
และทําใหกองทัพ
ทัง้ หมดของอียิปตยอยยับไป
๑๓ เราจะทําลายฝูง สัตวทัง
้ หมดที่อยูขาง
แมน้ํ าใหหมดไป จะไมมีมนุษยคนใดหรือกีบ
ของสัตวตัวใดมากวนใหน้ํ าขุนอีกตอไป
๑๔ แลวเราจะปลอยใหแมน้ํ าในดิน
แดน
แหง นี้ตกตะกอน และทําใหลําธารทัง้ หลาย
ไหลลื่นเหมือนนํ้ ามันมะกอก ๑๕ ตอน ที่เรา
ทําใหแผน ดินอียิปตรกรางวาง เปลา ตอนที่
แผน ดินนัน
้ สูญ เสียทุก อยาง ตอนที่เราฟาด
ฟั นทุก คนที่อาศัยอยูที่ นัน
่ แลวเมื่อ นัน
้ พวก
เขาจะไดรูวา เราคือยาหเวห”
๑๖ “นี่ คือบทเพลงไวอาลัยที่จะใชรองกัน
พวกผู หญิงของชนชาติตางๆจะรอง เพลง
ไวอาลัยนี้ พวก เขาจะรอง เพลงนี้ที่พูด ถึง
อียิปตและประชาชนทัง้ หมดของมัน”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
ประเทศอียิปตจะถูกทําลาย
๑๗ วันที่สิบหาของเดือนนั น
้

ในปี ที่สิบสอง ‡
คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
๑๘ “เจาลูก มนุษย
ใหรองครํ่าครวญใหกับ
ประชาชนชาวอียิปต ใหสงทัง้ อียิปตและพวก

*๓๒:๑

ปี ที่สิบสอง ตรงกับวันที่สามมีนาคม ปี ๕๘๕ กอนพระเยซูมาเกิด

†๓๒:๒

จระเขยักษ หรือสัตวประหลาดตัว นี้ มีช่ อ
ื วา “ราหับ” ดูคําอธิบายทายหน าของบทที่

๒๙:๓
‡๓๒:๑๗

วัน ที่ … ปี ที่สิบ สอง ในปี ที่สิบ สอง ตรงกับวัน ที่ สิบ เจ็ดมีนาคม ปี ๕๘๕ กอนพระ
เยซูมาเกิด

เอเสเคียล ๓๒:๑๙

ผู หญิงของชาติมหาอํานาจเหลานัน
้ ลงไปอยู
รวมกับคนเหลานัน
้ ที่อยูในหลุมลึกนัน
้
๑๙ ‘เจาอียิปต
เจาคิดวาเจาสวยงามกวาคนอื่นหรือ ลงไป
ไปนอนกับพวกที่ไมไดขลิบซะ’
๒๐ พวก เขาจะตกไปอยูกับพวกที่ถูก ฆา
ดวยดาบ ดาบถูกชักออกจากฝั กแลว ลาก
อียิปตกับประชาชนของมันออกไปซะ
๒๑ จากแดนคน
ตาย
พวกวีรบุรุษที่
แข็งแกรงที่สุด
จะพูดเรื่องของอียิปตและ
พวกที่อยูฝายเดียวกับมันวา
‘พวก เขาไดลงมาแลว พวก เขาไดนอนอยู
กับพวกที่ไมไดทําพิธข
ี ลิบ *ที่ถูกฆาดวยดาบ’
๒๒ อัส ซีเรียกับกองทัพทัง
้ หมดของ เขา †ก็
อยูที่นัน
่ ดวย หลุมฝั งศพของพวกเขาอยูลอม
รอบเขา พวกมันทัง้ หมดถูกฆาดวยดาบ
๒๓ หลุมฝั ง ศพของอัส ซีเรียอยูที่กน เหว
ของหลุม ลึกนัน
้
กองทัพของ เขาก็ฝังอยู
รอบๆหลุมฝั ง ศพของ เขานัน
้ ทัง้ หมดตางก็
ถูกฆาดวยดาบ พวกนี้เคยสรางความกลัวไป
ทัว
่ แผนดินของคนที่ยังมีชีวิตอยู
๒๔ เอลามก็อยูที่ นัน
่ ดวย ชาวเมืองของเขา
ก็ฝังอยูรอบๆหลุมฝั ง ศพของ เขา พวก เขา
ทัง้ หมดถูกฆาดวยดาบ ทุก คนที่เคยสราง
ความหวาด กลัวไปทัว
่ แผน ดินของผู ที่มีชีวิต
ตางก็ลงไปสูโลกเบื้องลางทามกลางพวกที่
ไม ไดทําพิธี ขลิบ พวก เขาตองแบกรับความ
อับอายรวมกับทุกคนที่ลงไปในหลุมลึกนัน
้
๒๕ มีการจัดเตียงหลัง
หนึ่งใหกับหลาย
ชนชาติเอ ลามและกองทัพทัง้ หมดของ เขาที่
ถูกฆาดวยดาบ กองทัพทัง้ หมดของเอ ลาม
ถูกฝั งอยูรอบๆหลุมฝั ง ศพของ เขา พวก เขา
ทัง้ หมดยังไม ไดทําพิธี ขลิบและถูกฆาดวย
ดาบ ทัง้ ๆที่พวกเขาเคยสรางความหวาดกลัว
ไปทัว
่ แผนดินของผูที่มีชีวิต
พวก เขาตองแบกรับความอับอายรวม กับ
ทุก คนที่ลงไปในหลุมลึกนัน
้ พวกเขาถูกวาง
ลงทามกลางคนที่ถูกฆา
๒๖ เมเชคกับทู บัลก็อยูที่ นัน
่ ดวย พรอมกับ
กองทัพของพวก เขา ซึ่งฝั งอยูรอบๆหลุมฝั ง
ศพของเขาทัง้ สอง
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พวก เขาทัง้ หมดยังไม ไดทําพิธี ขลิบและ
ถูกฆาดวยดาบ
ทัง้ ๆที่พวก เขาเคยสราง
ความหวาดกลัวไปทัว
่ แผนดินของผูที่มีชีวิต
๒๗ แตพวก เขาไม ไดนอนฝั งรวมอยูกับ
พวกวีรบุรุษที่ลม ลงในสมัย กอนนานมาแลว
ที่ลงไปในแดนผู ตาย พรอมกับอาวุธของเขา
ที่มีดาบของพวกเขาหนุนหัวอยู และมีโลวาง
ทับอยูบนกระดูก ทัง้ ๆที่พวกวีรบุรุษเหลา นี้
เคยสรางความหวาดกลัวไปทัว
่ แผนดินของผู
ที่มีชีวิตอยู
๒๘ ฟาโรห เจาก็จะโดนอยางนั น
้ เหมือนกัน
เจาจะถูกทําลายและจะไปนอนอยู
ทามกลางคนเหลา นัน
้ ที่ไม ไดเขาพิธี ขลิบ ไป
อยูกับพวกนัน
้ ที่ถูกฆาดวยดาบ
๒๙ เอ โดมก็อยูที่ นั น
่ ดวย พรอมกับบรรดา
กษัตริยและเจา ชายทัง้ หลายของ เขา ถึง
แมวาพวก เขาเคยมีพลังมาก แตพวก เขาก็
ถูกวางรวมอยูกับคนที่ถูกฆาดวยดาบ นอน
อยูกับพวกที่ไมไดทําพิธข
ี ลิบ และอยูกับพวก
ที่ลงไปอยูในหลุมลึกนัน
้
๓๐ บรรดาเจา ชายทุก คนของทางเหนื อ
และพวกชาวไซดอนทัง้ หมดก็อยูที่นัน
่ ดวย
พวก เขาไดลงไปอยางอับอาย ไปอยูรวม
กับพวกที่ถูกฆา ทัง้ ๆที่แต กอนพวก เขาเคย
สรางความหวาดกลัวใหกับคนอื่น
พวก เขานอนอยูที่ นัน
่ ยังไม ไดทําพิธี ขลิบ
ไปอยูกับคนที่ถูกฆาดวยดาบ
และพวกเขาตองแบกรับความอับอาย รวม
กับทุกคนที่ลงไปในหลุมลึกนัน
้
๓๑ เมื่อฟาโรหเห็นสิ่งที่ไดเกิด
ขึ้นกับคน
เหลา นัน
้ เขาก็จะไดไมรูสึกแยมากนัก ที่เขา
และกองทัพทัง้ หมดของเขาถูกฆาดวยดาบ”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๓๒ “เราจะทําใหแผน ดินของผู ที่มีชีวิตอยู
ยําเกรงเรา
ฟาโรหกับกองทัพทัง้ หมดของ
เขาก็จะถูกวางลงทามกลางพวกที่ไม ไดทํา
พิธีขลิบ ที่ถูกฆาดวยดาบ” พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้

*๓๒:๒๑
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พระเจาเลือกเอเสเคียลเป็ น
ยามเฝ าดูเมืองอิสราเอล
(อสค. ๓:๑๖-๒๑)

๓๓

๑ คํา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูก มนุษย ใหพูดกับ
คนของเจาและบอกพวกเขาวา
‘เมื่อเรานํ ากองทัพศัตรูมาตอสูกับแผน ดิน
หนึ่งและประชาชนของแผน ดินนัน
้ ไดเลือก
คนหนึ่งในพวกเขาใหเป็ นยามเฝ าดูเมือง
๓ และถายามคน นั น
้ มองเห็นกองทัพศัตรู
บุกเขามาโจมตีแผน ดินนัน
้
เขาจะเป าแตร
เตือนประชาชน
๔ แลวถามีใครไดยินเสียงแตรนั น
้ แตเมิน
เฉยตอเสียงเตือนนัน
้ กองทัพศัตรูนัน
้ ก็จะมา
คราเอาชีวิตเขาไป เขาแสหาที่ตายเอง
๕ เขาแสหาที่ตายเอง เพราะเขาไดยินเสียง
แตร แตทําเป็ นเมิน เฉยไมสนใจตอเสียง
เตือนนัน
้
แตถา หากเขาฟั งเสียงเตือน เขาก็จะรักษา
ชีวิตของเขาไวได
๖ แตถายามเห็นกองทัพศัตรูกําลังบุกมา
แตไมยอมเป าแตรเตือนประชาชน
แลว
กองทัพศัตรูบุกมาถึงและไดคราเอาชีวิตคน
หนึ่งคนใดไป คนเหลา นัน
้ ตองตายไปเพราะ
บาปของพวกเขา แตเราจะใหยามคนนัน
้ ตอง
รับผิดชอบตอเลือดของพวกเขาดวย’”
๗ “เจาลูกมนุษย เราไดใหเจาเป็ นยามเฝ าดู
ครอบครัวอิสราเอล ดัง นัน
้ เมื่อ ไหรก็ตามที่
เจาไดยินคํา เตือนจากเรา เจาจะตองไปเตือน
พวกเขา
๘ ถาเราพูดกับคน ชัว
่ วา ‘ไอชาติชัว
่ เจาจะ
ตองตายแน’ แลวเจากลับไมเอาสิ่งนี้ไปเตือน
เขา เพื่อหันเขาไปจากทางชัว
่ ของเขา คนชัว
่
นัน
้ จะตองตายเพราะบาปของ เขา แตเราจะ
ใหเจาตองรับผิดชอบตอเลือดของเขาดวย
๙ แตถาเจาเตือนคน ชัว
่ นัน
้ ใหหันไปจากสิ่ง
ที่เขาทําอยู แตเขาไม ยอมฟั งเจา เขาจะตาย
เพราะบาปของเขาเอง แตเจาจะไดรักษาชีวิต
ของเจาไว”
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พระเจาไมชอบทําลายมนุษย
(อสค. ๑๘:๒๑-๓๐)
๑๐ “เจาลูกมนุษย

ใหพูดกับครอบครัว
อิสราเอลวา
‘พวก เจากําลังพูดกันวา “การกบฏและ
บาปของพวกเรานัน
้ หนักอึ้งเหลือเกิน พวก
เรากําลังซูบผอมลงเพราะบาปเหลานัน
้ พวก
เราจะมีชีวิตอยูตอไปไดยังไง”’
๑๑ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา ‘ใหบอก
กับพวก เขาวา “เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน
ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา เราไม ไดช่ น
ื ชม
กับความ ตายของคน ชัว
่ หรอก แตเราอยาก
จะใหพวก เขาหันไปจากความ ชัว
่ ที่พวก เขา
ทํา และมีชีวิตอยูตอ ไปมากกวา กลับ ใจเสีย
ใหหันไปจากทาง ชัว
่ ทัง้ หลายของ เจา ชาว
อิสราเอลเอย พวก เจาจะไปตายกันทําไม
เลา”’
๑๒ ดัง นั น
้ เจาลูกมนุษย ใหพูดกับคนของ
เจาวา
‘ความ ดีของคนดี ไมอาจชวยรักษาชีวิต
ของเขาไวได ถาเขาหันไปทําบาป
สวนความชัว
่ ของคนชัว
่ ก็จะไมเป็ นเหตุให
เขาลม สลาย ถาเขาหันไปจากความ ชัว
่ ของ
เขา
ถาคนดีทําบาป
เขาจะไมสามารถรักษา
ชีวิตของ เขาไวได โดยพึ่งความ ดีที่พวก เขา
เคยทํามา’
๑๓ ถาเราบอกกับคนดีวา
เขาจะมีชีวิตอยู
อยางแนนอน แตเขาพึ่งในความ ดีของ เขา
และไปทําชัว
่ เราจะไมจดจําสิ่ง ดีๆที่เขาเคย
ทํา เขาจะตายเพราะความชัว
่ ที่เขาไดทําไป
๑๔ และถาเราพูดกับพวกคน ชัว
่ วา ‘เจา
จะตองตายอยางแนนอน’ แตแลวเขาก็หัน
จากบาปและไปทําสิ่งที่ยุติธรรมและถูก ตอง
๑๕ เชน เขาคืนของคํ้าประกันเงิน กู คืนสิ่งที่
เขาไดขโมยมา และเดินตามทางทัง้ หลายที่
ใหชีวิต และไมทํา ชัว
่ เขาคนนัน
้ จะมีชีวิตแน
เขาจะไมตาย ๑๖ เราจะไมจดจําบาปที่เขาเคย
ทํา และเอามันมาฟ องเขา เขาไดทําในสิ่งที่
ยุติธรรมและถูก ตอง เขาจะมีชีวิตอยูอยาง
แนนอน
๑๗ แตคนของ เจาพูดวา ‘วิธี การของพระ
ยาหเวหไมยุติธรรม’ แตเป็ นวิธี การของพวก
เขาตางหากที่ไมยุติธรรม
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๑๘ ถาคนดีหันไปจากความ ดีของ เขา และ
ไปทําชัว
่ เขาจะตายเพราะความชัว
่ นัน
้
๑๙ ถาคน ชัว
่ หันไปจากความ ชัว
่ ของ เขา
และไปทําสิ่งที่ยุติธรรมและถูก ตอง
เขา
จะมีชีวิตอยูตอ ไป เพราะเขาทําอยาง นัน
้
๒๐ ครอบครัวอิสราเอล พวก เจายังพูดวา ‘วิธี
การของพระ ยาหเวหไมยุติธรรม’ แตเราจะ
ตัดสินพวก เจาแตละ คนตามการกระทําของ
ตน”

เมืองเยรูซาเล็มจะถูกทําลาย
๒๑ ในวันที่หา

เดือนสิบ ของปี ที่สิบสองของ
การเนรเทศ *
มีชายคน หนึ่งที่รอดจากการลม สลายของ
เมืองเยรูซาเล็ม ไดมาพบผมและพูดวา
“เมืองแตกแลว”
๒๒ คืนกอนที่ชายคนนี้ จะมาหา มือของพระ
ยาหเวหไดอยูกับผมแลว แตพระองคไดเปิ ด
ปากของผม กอนที่ชายคนนัน
้ จะมาหาผมใน
ตอนเชา ปากของผมจึงเปิ ดออกและผมก็ไม
เป็ นใบอีกตอไป †
๒๓ แลวคํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒๔ “เจาลูกมนุษย พวกที่รอด ชีวิตที่
อาศัยอยูทามกลางซากปรักหัก พังในแผน ดิน
อิสราเอลกําลังพูดวา
‘ขนาดอับ รา ฮัมคน เดียว ก็ยังเป็ นเจาของ
แผนดินได แลวนี่ พวกเรามีตงั ้ มากมาย แผน
ดินจะตองตกเป็ นของพวกเราอยางแนนอน’
๒๕ ดังนั น
้ ใหพูดกับพวกเขาวา
‘นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
พวก เจายังคิดจะเป็ นเจาของแผน ดิน
อยาง นัน
้ หรือ ในเมื่อเจากินเนื้อ สัตวที่ยังมี
เลือดติด อยูและมองหาความชวย เหลือจาก
์ ีก ดวย
พวกรูป เคารพและยังฆาคนบริสุทธิอ
๒๖ พวกเจาหากินดวยดาบ ทําสิ่งที่นา รังเกียจ
ทัง้ หลาย แตละ คนก็เป็ น ชูกับเมียของเพื่อน
บาน อยางนี้แลว เจายังคิดจะเป็ นเจาของ
แผนดินอีกหรือ’
๒๗ ใหพูดสิ่งนี้ กับพวกเขา
‘นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด

*๓๓:๒๑
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เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน
ก็ใหแนใจ
ขนาดนัน
้ เลยวา
พวกที่อาศัยอยูทามกลาง
ซากปรักหัก พังจะลม ลงดวยดาบ เราจะสง
พวกสัตว ป าไปขยํ้าพวกที่หนีออกไปอยูตาม
ชานเมือง พวกที่ไปอยูตามที่ ซอนและตาม
ถํ้าจะตายดวยโรคระบาด ๒๘ เราจะทําใหแผน
ดินนี้ถูกทิง้ ราง และความแข็งแกรงที่เมือง
นี้หยิ่ง ผยองนักหนาจะสิน
้ สุดลง พวกภูเขา
ของอิสราเอลจะรกรางจนไมมีใครเดิน ทาง
ขามพวกมัน
๒๙ เมื่อเราทิง
้ แผน ดินนี้ใหรกรางเพราะสิ่ง
นา รังเกียจทัง้ หลายที่พวกเขาไดทํา นัน
้ แลว
พวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห’
๓๐ สวนเจา เจาลูกมนุษย
คนของ เจากําลังพูดถึงเจาตามกําแพงและ
ประตูบานวา ‘ไป ไปฟั งถอยคําของพระ
ยาหเวหกันเถอะ’
๓๑ ประชาชนของ เรามาพบเจาอยางที่เคย
ทํามา และมานัง่ อยูตอ หน าเจา เพื่อที่จะฟั ง
คํา พูดของ เจา แตพวก เขาไมทําตาม คํา พูด
กระตุนราคะอยูที่ริม ฝี ปากพวก เขา และใจ
ของพวกเขาละโมบเอาแตได
๓๒ ในสายตาพวก เขา เจาก็เป็ นแคนัก รอง
ที่รองเพลงกระตุนราคะ ดวยเสียงอันไพเราะ
และเลนดนตรีเกงเทานัน
้ เอง พวก เขาฟั งคํา
พูดของ เจาแตไม ไดเอาไปทําตาม ๓๓ เมื่อสิ่ง
ตางๆเหลานี้เกิดขึ้น (ซึ่งมันจะเป็ นไปตามนัน
้
อยางแนนอนอยูแลว)
พวกเขาจะไดรูวามีผูพูดแทนพระเจาไดมา
อยูทามกลางพวกเขาจริง”
ผูเลี ้ยงแกะที่เลี ้ยงแตปากทองตัวเอง
๑ คํา

๓๔ ผมวา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
๒ “เจาลูกมนุษย ใหพูดแทน
เราตอ ตานพวกผูเลีย
้ ง แกะของอิสราเอล ให
บอกกับพวก เขาวา นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวห
องคเจาชีวิตพูด ‘นา ละอายจริงๆผูเลีย
้ ง แกะ
ของอิสราเอลที่เลีย
้ ง ดูแตปาก ทองตัว เอง
ผู เลีย
้ งควรจะเลีย
้ ง ดูปาก ทองของฝูง แกะ
ไมใชหรือ ๓ พวก เจากินนม เปรีย
้ วแข็ง นุง
หมขน แกะและเลือกแกะตัวอวนพีมาฆากิน

ปี ที่สิบ สองของการเนรเทศ ตรงกับวัน ที่สิบ เกามกราคม ปี ที่ ๕๘๕ กอนพระเยซู

มาเกิด
†๓๓:๒๒

กอนหน านัน
้ พระเจาเคยปิ ดปากไม ใหเอ เส เคี ยลพูดแทนพระองคในที่สาธารณะ ดู
เพิ่มเติมไดจาก บทที่ ๓:๒๔-๒๗
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กัน แตเจาไมเลีย
้ งดูปากทองของฝูง แกะเลย
๔ เจาไม ไดเสริมกําลังใหกับตัวที่ออนแอ ไม
ไดรักษาตัวที่เจ็บ ป วย และเจาไม ไดพัน แผล
ตัวที่บาดเจ็บ เจาไมไดนําสัตวที่หลงทางกลับ
มา เจาไม ไดตาม หาตัวที่สูญหายไป แลว
พวก เจาปกครองพวกที่แข็ง แรง *อยางโหด
เหีย
้ มทารุณ
๕ ดัง
นัน
้ พวก มันจึงกระจัดกระจายไป
เพราะไมมีผู เลีย
้ งคอยนํ าทางและเมื่อพวก
มันแตกกระจายไป ก็ตกเป็ นอาหารของพวก
สัตว ป า ๖ ฝูง แกะของ เรากระจัดกระจายไป
แกะของ เราเดินเรรอนไปตามเทือก เขาและ
ตามเนิน เขาสูงพวก มันกระจัดกระจายไปทัว
่
ผืนแผน ดินโลก และไมมีใครออกไปคนหา
หรือตามพวกมันกลับมา’”
๗ ดังนั น
้ พวกเจา พวกผูเลีย
้ งแกะ ใหฟังคํา
พูดของพระยาหเวหซะ
๘–๑๐ พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตบอกวา
“เนื่องจากฝูง แกะของ เราตกเป็ นเหยื่อและ
กลายเป็ นอาหารของสัตว ปาทัง้ หลาย เพราะ
พวก มันขาดผู เลีย
้ งคอยนํ าทาง แลวพวกผู
เลีย
้ ง แกะของ เราไม ยอมคนหาฝูง แกะของ
เรา แตกลับสนใจเลีย
้ งดูปากทองของตัว เอง
มากกวาของฝูง แกะ ไอพวกผูเลีย
้ ง แกะ ให
ฟั งคํา พูดของพระยาหเวหซะ อยางนัน
้ นี่คือ
สิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
‘เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน
ก็ใหแนใจ
ขนาดนัน
้ เลยวา เราจะตอ ตานพวกคนเลีย
้ ง
แกะ และเราจะเอาผิดกับพวก เขาสําหรับสิ่ง
ที่พวก เขาทํากับลูก แกะของ เรา เราจะปลด
พวก เขาออกจากการเป็ นผู ดูแลฝูง แกะของ
เรา เพื่อพวก นี้จะไมสามารถเลีย
้ งตัว เองได
อีก เราจะชวยฝูง แกะของ เราใหพนจากปาก
ของพวก เขา และพวก แกะจะไมเป็ นอาหาร
ของพวกเขาอีกตอไป’”
พระเจาจะเลี ้ยงดูฝูงแกะเอง
๑๑ นี่ คือสิ่งที่พระ

ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เราเองจะคนหาแกะของ เราและดูแลพวก
มัน ๑๒ คนเลีย
้ ง แกะที่ ดีจะคนหาฝูง แกะที่
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กระจัดกระจายของ เขาเมื่อเขาอยูกับฝูง แกะ
เราก็จะคนหาฝูง แกะของ เราอยางนัน
้ ดวย
เราจะชวยพวก
มันใหรอดพนออกมาจาก
สถาน ที่ตางๆที่พวก มันกระจัดกระจายไป
ในวันที่มืด มิดที่ปกคลุมไปดวยเมฆ ๑๓ เรา
จะนํ าพวก มันออก มาจากชนชาติตางๆและ
รวบรวมพวก มันจากประเทศทัง้ หลาย เรา
จะนํ าพวก มันเขา สูแผน ดินของพวก มันเอง
เราจะเลีย
้ งพวก มันดวยทุง หญาตามเทือก
เขาของอิสราเอล ตามริมลําธารและตามเขต
ชุมชนในแผน ดินนี้ ๑๔ เราจะเลีย
้ ง ดูพวก มัน
ดวยทุง หญาอยาง ดี และบนภูเขาสูงของ
อิสราเอล จะมีทุง หญาใหกับพวก มัน ที่ นัน
่
พวก มันจะนอนลงบนทุง หญาอยาง ดี และ
จะมีหญากินอยางอุดมสมบูรณตามเทือก เขา
ของอิสราเอล ๑๕ เราเองจะเลีย
้ ง ดูแกะของ
เราและใหพวกมันนอนลง” พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๑๖ “เราจะคนหาพวกแกะที่หลงหาย เราจะ
นํ าพวกที่หลงทางกลับมา เราจะพันแผลตัวที่
บาด เจ็บ เราจะเสริมกําลังใหกับตัวที่ออนแอ
แลวเราจะเลีย
้ งดู †พวกแกะที่อวนพีและแข็ง
แรง เราจะเลีย
้ งแกะฝูงนี้ดวยความยุติธรรม
๑๗ สวนพวกเจา ฝูง แกะของเรา นี่ คือสิ่งที่
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ‘เราจะตัดสิน
ระหวางแกะตัว นี้กับแกะตัว นัน
้ และระหวาง
พวกแกะตัวผูกับพวกแพะ ๑๘ เจาได รับการ
เลีย
้ ง ดูดวยทุง หญาอยาง ดี แค นัน
้ ยังไม พอ
อีก หรือ ทําไมเจายังจะตองไปเหยียบยํ่าทุง
หญาที่ เหลือดวย เจาไดด่ ม
ื นํ้ าที่ใสสะอาด
แค นัน
้ ยังไม พอหรือยัง ไง ทําไมเจาตองเอา
เทาไปกวนนํ้ าที่ เหลือจนขุนเป็ นโคลนดวย
๑๙ จําเป็ นดวยหรือ ที่ฝูง แกะของ เราตองไป
กินสิ่งที่เจาเหยียบยํ่า และตองดื่มสิ่งที่เจาใช
เทากวนจนขุนเป็ นโคลน’”
๒๐ ดัง นั น
้
นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูดกับพวก แกะตัวอวนพีเหลานัน
้ “ดูสิ
เราเองจะตัดสินโทษระหวางแกะตัว อวนกับ
แกะที่ผอม แหง ๒๑ เพราะเจาใชสีขางกับไหล
ของเจาผลักไสแกะที่ออนแอ และใชเขาของ

*๓๔:๔ พวกที่แข็ง แรง คํา นี้ อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใช กันเขียนวา พวก
มัน
†๓๔:๑๖

เลี ้ยง ดู คํา นี้อยูในฉบับแปลภาษากรีกและภาษาซีเรียโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใช
กันเขียนวา ทําลาย สาเหตุที่พระเจาอาจ จะทําลายแกะที่แข็ง แรงเป็ นเพราะพวก มันชอบเอา
เปรียบแกะที่ออนแอในขอ ๑๘ ถึง ๒๑
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เจาขวิดพวก มันจนสามารถไลพวก มันออก
ไป ๒๒ เราจะชวยฝูง แกะของเราใหรอด และ
พวกมันจะไมถูกพวกเจาปลนอีก แลว เราจะ
ตัดสินระหวางแกะตัว นี้กับแกะตัว นัน
้ ๒๓ เรา
จะใหผูเลีย
้ ง แกะคน หนึ่งมาปกครองพวก มัน
นัน
่ คือดา วิด *ผูรับ ใชของ เราและเขาจะดูแล
พวก มันและเป็ นผู เลีย
้ งคอยนํ าทางพวก มัน
๒๔ เรา ยาหเวห จะเป็ นพระเจาของพวก มัน
และดา วิดผูรับ ใชของ เราจะเป็ นเจา ชายใน
หมูพวก มัน เรา ยาหเวหลัน
่ คํา พูดออกไป
แลว
๒๕ เราจะทําขอ ตกลงใหพวก มันอยูเย็น
เป็ นสุขและกําจัดสัตว รายออกจากแผน ดิน
เพื่อพวก มันจะ ไดอาศัยอยูในที่โลงกวาง
และนอน หลับในป าอยางปลอดภัย ๒๖ เราจะ
อวยพรพวก เขา รวม ทัง้ บริเวณรอบเนิน เขา
ของ เรา †เราจะสงฝนใหตกตามฤดูกาล ฝน
๒๗ ตนไมตามทอง
แหงพระพรจะตกลงมา
ทุงจะเกิด ผลและพื้น ดินจะใหพืช ผลงอกเงย
ขึ้น พวก เขาจะปลอดภัยอยูบนแผน ดินของ
พวก เขา เมื่อเราทําลายแอกของพวก เขา
และชวย เหลือพวก เขาใหรอดพนจากเงื้อม
มือของพวกที่ทําใหพวกเขาเป็ นทาส เมื่อ นัน
้
พวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห ๒๘ พวกเขา
จะไมถูกชนชาติอ่ น
ื ๆปลนอีกตอ ไป และจะ
ไมถูกสัตว ป าเขมือบอีก พวก เขาจะอยูอยาง
ปลอดภัย และจะไมมีใครมาทําใหพวก เขา
หวาด กลัวได อีก ๒๙ เราจะจัดหาดิน แดนที่มี
พืช ผลอุดมสมบูรณใหกับพวก เขา พวก เขา
จะไม ตองตกเป็ นเหยื่อของความอดอยากใน
ดิน แดนนัน
้
แลวพวก เขาจะไมถูกชนชาติ
อื่นๆพูดเหยียดหยามอีกตอ ไป ๓๐ แลวพวก
เขาจะไดรูวา เรา ยาหเวหพระเจาของพวก
เขาอยูกับพวก เขา และรูวาพวก เขาซึ่งเป็ น
ครอบครัวของอิสราเอลเป็ นคนของ
เรา”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๓๑ “พวกเจาเป็ นแกะของเรา เป็ นแกะแหง
ทุงหญาของเรา พวกเจาเป็ นคนของเรา และ

49

เอเสเคียล ๓๕:๙

เราคือพระเจาของพวก เจา”
องคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้

พระ ยาหเวห

พระยาหเวหพูดตอตาน
ภูเขาเสอีรแหงเอโดม
๑ คํา

๓๕ ผมวา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
๒ “เจาลูก มนุษย ใหหันหน า
ของ เจาไปทางภูเขาเส อีร ใหพูดแทนเราตอ
ตานมัน ๓ และบอกมันวา
‘นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
ภูเขาเสอีร เราตอตานเจา
เราจะยื่นมือของ เราออกตี เจาและทําใหเจา
รกรางวางเปลา
๔ เราจะเปลี่ยนเมืองตางๆของ
เจาใหกลาย
เป็ นซากปรักหักพัง
เจาจะรกราง
แลวเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห
๕ เพราะเจาไดเกลียดอิสราเอลตัง
้ แตยุค
โบราณ
และมอบชาวอิสราเอลใหถูกฆา
ในชวงที่พวกเขาเผชิญกับความหายนะ
ในชวงที่การลงโทษของพวก เขาไดมาถึงจุด
สุดยอด’”
๖ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เรามี
ชีวิตอยูแนขนาดไหน
ก็ใหแนใจขนาดนัน
้
เลยวา เราจะมอบพวก เจาไปสูการนอง เลือด
และมันจะไลตามพวก เจาไป พวก เจาไม
เกลียดการนองเลือด อยางนัน
้ การนองเลือด
จะไลตามพวก เจาไป ๗ เราจะทําใหภูเขาเส
อีรกลายเป็ นที่รกรางวาง เปลาและจะไมให
๘ เราจะทําให
มีใครเดินทางผานไปมาที่นัน
่
เทือก เขาของพวก เจาเต็มไป ดวยซากศพที่
ถูกฆา
พวกที่ถูก ฆาดวยดาบจะลม ลงตามพวก
เนิน เขา หุบเขาและในธาร นํ้ าที่เหือดแหง
ของ เจา ๙ เราจะทําใหเจาเป็ นที่รกรางตลอด
ไป เมืองตางๆของ เจาจะไมมีผูคนอาศัยอยู
แลวเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห

*๓๔:๒๓ กษัตริยดาวิดปกครองอิสราเอลหลายชัว
่ คนกอนถึงสมัยเอเสเคียล พระเจาเคยใหคํา
สัญญากับดาวิดวา เชื้อ สายของเขาจะปกครองตลอดไป ในขอ นี้ พระเจากําลังอางถึงเชื้อ สาย
ของกษัตริยดาวิดคนนัน
้ ที่กําลังจะมาถึง ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ ๒ ซามูเอล ๗:๑๒-๑๖
†๓๔:๒๖
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๑๐ เป็ นเพราะเจาไดพูดวา
‘ชนชาติ
อิสราเอลและยูดาห ประเทศทัง้ สอง *นี้จะตก
เป็ นของ เรา และเราจะยึดพวก มันไว’ ทัง้ ๆ
ที่ เรา ยาหเวหจะอยูที่ นัน
่ ก็ตาม” ๑๑ ดัง นัน
้
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “เรามีชีวิต
อยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน
้ เลย
วา เราจะทํากับ เจาใหสาสมกับความโกรธ
และความอิจฉาที่เจาไดแสดงออกดวยความ
เกลียด ชังตอพวก เขา การที่เราจัดการกับ
เจาอยาง นี้ เราจะทําใหตัว เราเป็ นที่รูจักใน
หมูคนอิสราเอล ๑๒ แลวเจาจะ ไดรูวา เรา
ยาหเวหไดยินสิ่งตางๆที่พวก
เจาพูดดูถูก
เทือก เขาของอิสราเอลไว เจาพูดวา ‘พวก
มันถูกทิง้ ใหรางและถูกมอบใหพวก เรากลืน
กิน’ ๑๓ เจาคุย โมโออวดทับถมเรา และพูด
ตอ ตานเราอยางไมยัง้ คิด และเราก็ไดยินสิ่ง
ที่เจาพูด”
๑๔ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“โลกทัง้ โลกจะเฉลิมฉลองรื่นเริงกัน เพราะ
เราไดทําใหเจารกรางวาง เปลา ๑๕ เพราะเจา
เฉลิมฉลองรื่นเริงกัน ตอนที่ดินแดนของชาว
อิสราเอลกลายเป็ นที่รกรางวางเปลา ภูเขาเส
อีรและเอโดมทัง้ หมด ทัง้ หมดเลย เราจะทํา
กับ เจาอยาง นัน
้ เจาจะ ตองรกรางวาง เปลา
แลวเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”

พระยาหเวหพูดใหกําลังใจ
เทือกเขาของอิสราเอล
๑ “เจาลูก

๓๖ เทือก เขาของอิสราเอล

มนุษย ใหพูดแทนเรากับ
และบอก
พวก เขาวา ‘เทือก เขาแหงอิสราเอลเอย ให
ฟั งคํา พูดของพระ ยาหเวหเถิด ๒ นี่คือสิ่งที่
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “ศัตรูพูด ถึงเจา
ไววา ไชโย เทือกเขาโบราณตกเป็ นของพวก
เราแลว”’”
๓ ดัง
นัน
้ ใหพูดแทนเราตอเทือก
เขา
อิสราเอล
ใหบอกไปวา
“นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ‘พวก เขาไดทําลาย
ลางและเขามาเหยียบยํ่าเจาจากทุกๆดาน
จนเจาตกเป็ นสมบัติของชนชาติอ่ น
ื ๆและตก
เป็ นขีป
้ ากใหชาว บานนินทา และถูกใส ราย
ป ายสี’”
*๓๕:๑๐
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๔ อยาง นั น
้
เทือก เขาแหงอิสราเอลเอย
ใหฟังคํา พูดของพระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
เถิด นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
กับเทือก เขา เนิน เขาทัง้ หลาย ลําธารที่
เหือดแหง หุบเขา กับที่รกรางวางเปลา และ
เมือง รางตางๆที่ถูกปลนและถูกคนชาติ อื่นที่
อยูรอบๆเยาะ เยย ๕ นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวห
องคเจาชีวิตพูด “แนนอน เรากําลังพูดตอ
ตานชนชาติอ่ น
ื ๆ ที่เหลือ และตอ ตานเอ โดม
ทัง้ หมด
ดวยความเรารอนที่จะปกป อง
เกียรติของ เรา เพราะพวก มันไดริบเอาแผน
ดินของเราไปเป็ นของพวกมันเอง ดวยความ
ดีอกดีใจ พวก มันปลนชิงดิน แดนไปเป็ นทุง
หญาของพวกมัน”
๖ “ดัง นั น
้ ใหพูดแทนเราเกี่ยว กับแผน ดิน
อิสราเอล และพูดกับบรรดาเทือก เขา เนิน
เขา ลําธารที่เหือดแหง และหุบเขาทัง้ หลาย
วา ‘นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
เราพูดดวยความเรารอนที่จะปกป องเกียรติ
ของเรา เพราะเจาถูกชนชาติอ่ น
ื ๆรังเกียจ’”
๗ ดัง นั น
้
นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด “เรายกมือขึ้นสาบานวา ‘ชนชาติทัง้
หลายที่อยูลอมรอบเจาจะถูกรังเกียจดวย’”
๘ “แตเจา
เทือก เขาแหงอิสราเอลเอย
เจาจะแตกกิ่ง กานและออกผลให กับชาว
อิสราเอลของ เราเพราะพวก เขาจะกลับบาน
ในเร็ววัน นี้ ๙ เราอยูฝาย เจา และจะหันมา
สนใจเจา เจาจะไดรับการไถหวาน ๑๐ และเรา
จะใหประชากรของ เจาทวีคูณ คือครอบครัว
ชาวอิสราเอลทัง้ หมด เมืองตางๆจะเต็มไป
ดวยผูคน และซากปรักหัก พังทัง้ หลายจะได
๑๑ เราจะใหจํานวน
รับการสรางขึ้นมาใหม
คนและสัตวบน เจาทวีคูณ และพวก เขารวม
ทัง้ พวกสัตวเหลา นัน
้ จะออกลูก หลานและ
จะมีจํานวนมากมาย
เราจะใหผูคนมาตัง้
ถิ่นฐานลงบน เจาเหมือนในอดีตและเราจะ
อวยพรเจามากกวาแต กอน แลวเจาจะไดรู
วาเราคือยาหเวห ๑๒ เราจะทําใหประชาชน
คือประชาชนชาวอิสราเอลของ เรา เดินบน
เจา พวก เขาจะเป็ นเจาของเจา และเจาจะ
เป็ นของที่พวกเขามีสิทธิใ์ ชได เจาจะไมมีวัน

ชนชาติ … ทัง้ สอง เอโดมยินดีชวยเหลือบาบิ โลนใหบุกสองประเทศนี้ ในปี ๕๘๙๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด อานเพิ่มเติมไดจาก สดุดี ๑๓๗:๗; เพลงครํ่าครวญ ๔:๒๑-๒๒; โอบา
ดียาห ๑๐-๑๔
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พรากลูก หลานของพวก เขาไปจากพวก เขา
ไดอีก”
๑๓ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ประชาชนพูดกับเจาวา
‘เจาเขมือบผูคน
และเอาลูก หลานไปเสียจากชนชาติของ เจา
เอง’ ๑๔ แตตอ ไป นี้ เจาจะไมไดเขมือบผูคน
หรือเอาลูก
หลานไปจากชนชาติเจาอีกตอ
ไป” พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๑๕ “เราจะทําใหเจาไม ตองฟั งคําเยาะ เยย
จากชนชาติอ่ น
ื ๆอีก แลว และไม ตองถูกเชื้อ
ชาติอ่ น
ื ๆรังเกียจ และไม ตองเป็ นเหตุทําให
ชนชาติตัว เองตองลม สลายอีกตอ ไปแลว”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
พระเจาจะปกป องชื่อเสียงของพระองค
๑๖ คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมอีก
วา ๑๗ “เจาลูก มนุษย เมื่อชาวอิสราเอลได
อาศัยอยูในแผน ดินของพวก เขาเอง พวก
เขาไดทําใหแผน ดินนี้สกปรก ดวยความ
ประพฤติและสิ่ง ตางๆที่พวก เขาทํา การ
กระทําของพวก
เขาไมบริสุทธิใ์ นสายตา
เราเหมือนผู หญิงที่มีประจํา เดือน *๑๘ เรา
จึงเทความเดือดดาลของ เราลงบนพวก เขา
เพราะพวก เขาไดทําใหแผน ดินนี้เปื้ อนเลือด
เหมือนกัน ดวยการ ฆาคนบริสุทธิ ์ และทํา
ใหแผน ดินนี้สกปรกดวยรูป เคารพขีๆ
้ เหลา
นัน
้ ๑๙ เราเคยใหพวก เขากระ เจิดกระเจิงไป
อยูทามกลางชนชาติทัง้ หลาย พวก เขาได
กระจัดกระจายไปอยูตามประเทศตางๆ เรา
ไดตัดสินพวก
เขาตามความประพฤติและ
การกระทําของพวกเขาแลว ๒๐ และพวกเขา
ไปที่ไหนก็ตามในทามกลางชนชาติตางๆ
์ ิทธิข
์ อง เราถูก
พวก เขาไดทําใหช่ อ
ื อันศักดิส
ลบหลู เพราะคนเหลานัน
้ พูดถึงพวกเขาไววา
‘คนพวก นี้เป็ นคนของพระ ยาหเวห แตก็ยัง
ตองออกไปจากแผนดินของตัวเองอยูดี’ †
*๓๖:๑๗
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๒๑ แตเรารูสึกเป็ น
์ ิทธิ ์
หวงชื่ออันศักดิส
ของ เรา ที่ครอบครัวชาวอิสราเอลไดทําให
เสื่อมไปในหมูชนชาติที่พวก เขาไป อยูนัน
้
๒๒ ดัง นั น
้ ใหบอกกับครอบครัวชาวอิสราเอล
วา นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
‘ครอบครัวชาวอิสราเอลเอย
เรื่องที่เราจะ
ทําตอ ไป นี้ อยาเขาใจวาเราเห็น แกพวก เจา
์ ิทธิข
์ อง
นะ จริงๆแลวเราเห็น แกช่ อ
ื อันศักดิส
เรา ที่พวก เจาไดทําใหเสื่อมเสียไปแลวใน
๒๓ เราจะกูช่ อ
หมูชนชาติที่เจาไปอยูนัน
้
ื อัน
์ ิทธิข
์ อง เรานัน
ยิ่ง ใหญที่ศักดิส
้ กลับมา ชื่อที่
เสื่อมเสียไปแลวในทามกลางชนชาติตางๆ
เป็ นชื่อที่เจาไดทําใหเสื่อมเสียไปแลวในหมู
พวกเขา แลวชนชาติเหลานัน
้ จะไดรูวาเราคือ
์ ิทธิข
์ องเรา
ยาหเวห เมื่อเราแสดงความศักดิส
ตอ หน าตอตาพวก เขา ตอนนํ าเจากลับ มา’”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๒๔ “เพราะเราจะพาเจาออกจากชนชาติ
ตางๆ เราจะรวบรวมเจามาจากทุกประเทศ
และนํ าเจากลับสูแผน ดินของ เจาเอง ๒๕ เรา
จะประพรมนํ้ าสะอาดลงบน เจา และเจาก็จะ
สะอาด เราจะชําระเจาจากความไมบริสุทธิ ์
ทัง้ หลาย และจากพวกรูป เคารพขีๆ
้ ของเจา
๒๖ เราจะใหหัวใจดวงใหมแกเจา
และเอา
วิญญาณใหมวางไวในตัว เจา เราจะเอาหัวใจ
หิน ‡ออกจากเจา และใหหัวใจที่มีเลือดเนื้อ
¶แกเจาแทน ๒๗ เราจะใสพระ วิญญาณของ
§และทําใหเจามาทําตามกฎ
เราไวในเจา
ระเบียบตางๆของเรา และรักษากฎทัง้ หลาย
ของ เราอยางเครงครัด ๒๘ เจาจะอาศัยอยูใน
แผน ดินที่เราไดใหไวกับบรรพบุรุษของ เจา
เจาจะเป็ นคนของ เราและเราจะเป็ นพระเจา
ของ เจา ๒๙ เราจะชวยเจาใหพนจากความไม
์ งั ้ หลายของ เจา เราจะใหเมล็ด ขาว
บริสุทธิท
งอกงามและเพิ่ม ขึ้นมากมาย
และเราจะ
ไมนําความอดอยากมาใหกับ เจาอีก ๓๐ เรา

ผู หญิงที่มีประจํา เดือน ในชวง นี้ผู หญิงไมมีสิทธิเขา รวมทําพิธีตางๆทางศาสนา

เพราะถือวาไมบริสุทธิ ์
†๓๖:๒๐

คนพวก นี ้ … อยูดี คํา พูดนี้ เป็ นการลบหลูพระ ยาหเวห ที่พระองคไมสามารถ
ปกป องคนของพระองคได
‡๓๖:๒๖

หัวใจหิน คือหัวใจที่ด้ อ
ื ดึงแข็งกระดาง

¶๓๖:๒๖

หัวใจที่มีเลือดเนื ้ อ คือหัวใจที่ตอบสนองได

§๓๖:๒๗

เราจะใส … ไวในเจา หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เราจะทําใหพระวิญญาณของเรา
อาศัยอยูทามกลางพวกเจา”
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จะเพิ่มจํานวนผล ไมบนตนและพืชพันธุใน
ทอง ทุง เพื่อเจาจะไม ตองอับอายทามกลาง
๓๑ แลวเจา
ชนชาติตางๆเพราะอดอยาก
จะไดรูสึก ตัวถึงวิถี ทางอันเลว ทรามและ
การกระทําที่ชัว
่ รายของ เจา เจาจะรูสึก
ขยะแขยงตัว เองเพราะบาปเหลา นัน
้ กับการ
ทําตัวที่นารังเกียจนัน
้ ”
๓๒ พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“ครอบครัวชาวอิสราเอลเอย เราอยากใหเจา
รูวา เราไม ไดทําสิ่ง นี้เพราะเห็นแกเจาหรอก
ใหละอายใจและอับอายตอการกระทําของ
เจาเถิด”
๓๓ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ในวันที่เราชําระเจาจากบาปทัง้
หลายของ
เจา เราจะตัง้ รกรากใหพวกเจาใหมตามเมือง
ตางๆและเราจะสรางซากปรักหัก พังทัง้ หลาย
ขึ้นมาใหม ๓๔ ที่ดินที่รกรางจะได รับการไถ
หวานแทนที่จะถูกทิง้ รางอยูอยาง นัน
้
ตอ
หน าผูคนที่เดินผานไปมา ๓๕ พวก เขาจะพูด
วา ‘แผน ดินที่เคยถูกทิง้ รางนี้กลายเป็ น
เหมือนสวนเอเดน เมืองตางๆ ที่เคยเป็ นซาก
ปรักหัก พัง รกรางวาง เปลา เดี๋ยว นี้กลับมี
กําแพงลอม รอบอยางแนน หนาและมีผูคน
อาศัยอยู’
๓๖ แลวชาติตางๆที่อยูลอม
รอบเจาที่ยัง
เหลือรอด จะไดรูวา เรา ยาหเวหไดสรางสิ่ง
ที่เคยถูกทําลายไป
แลวใหกลับคืนมาใหม
และไดเพาะปลูกลงในที่ที่เคยรกรางมาแลว
ขึ้นใหม เรายาหเวหไดลัน
่ คํา พูดออกไปแลว
และเราก็จะทําใหสําเร็จ”
๓๗ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เราจะยอมฟั งคําออนวอนของครอบครัว
ชาวอิสราเอลอีก และจะทําสิ่งเหลา นี้เพื่อ
พวก เขา เราจะทําใหประชาชนของพวก เขา
ทวีคูณเหมือนฝูงแกะ ๓๘ พวกเขาจะมีจํานวน
มากมายเหมือนฝูงแพะ แกะที่นํามาอยูรวม
กันในเมืองเยรูซาเล็ม
เพื่อเป็ นเครื่องบูชา
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ในชวงเทศกาลตางๆที่กําหนดไว แลวเมือง
ตางๆที่เคยพัง ทลายไป จะเต็มไปดวยฝูง ชน
แลวพวกเขาจะไดรูวา เราคือยาหเวห”
นิ มิตเกี่ยวกับกระดูกแหง
๑ ฤทธิอ
์ ํานาจ *ของพระ ยาหเวห
ไดมาอยูบนตัว ผม พระองคไดนํา
ตัว ผมออกมาจากในเมืองดวยพระ วิญญาณ
†ของพระ ยาหเวห
และวางผมลงกลาง
หุบเขา ‡แหง นัน
้ ที่มีกระดูกคนเต็มไป หมด
๒ พระองคพาผมเดินไปรอบๆกองกระดูก
เหลา นัน
้ ผมไดเห็นกระดูกมากมายมหาศาล
ในหุบเขานัน
้ ลวนแตเป็ นกระดูกที่แหงกรัง
๓ พระองคถามผมวา
“เจาลูกมนุษย
กระดูกเหลานี้จะมีชีวิตขึ้นมาอีกไดไหม”
ผมตอบวา “ขา แตพระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิต มีแตพระองคเทานัน
้ ที่รูคําตอบ”
๔ แลวพระองคพูดกับผมวา
“ใหพูดแทน
เรากับกระดูกเหลา นัน
้ ใหพูดกับพวก มันวา
‘กระดูกแหงเอย ฟั งคํา พูดของพระ ยาหเวห
ให ดี’ ๕ นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
กับกระดูกเหลา นี้ ‘เราจะระบายลมหายใจ
¶เขาไปในตัว เจา และเจาจะมีชีวิตขึ้น ๖ เรา
จะติดเสน เอ็นเขากับ เจา และเอากลาม เนื้อ
มาใสใหกับ เจา และเอาผิวหนังมาหอ หุมเจา
ไว เราจะใสลมหายใจไวในตัว เจา และเจา
จะกลับมี ชีวิตขึ้น มา แลวเจาจะไดรูวาเราคือ
ยาหเวห’”
๗ ผมจึงทําตามคํา สัง
่ ที่ผมไดรับมา ในขณะ
ที่ผมกําลังพูดแทนพระเจาอยน
ู ัน
้ ก็มีเสียงดัง
“กรอกแกรกกรอกแกรก” ขึ้น และกระดูก
ทัง้ หลายก็ตอเขาดวยกันทีละชิน
้ ๆ ๘ ผมมอง
ดู และเห็นเสน เอ็นกับกลาม เนื้อเริ่มปรากฏ
ขึ้นบนกระดูกเหลา นัน
้ แลวมีผิวหนังมาหอ
หุมพวก มัน แตพวก มันยังไมมีลมหายใจ
๙ แลวพระองคพูดกับผมวา
“เจาลูกมนุษย
ใหพูดแทนเราใหกับลมวา
‘นี่คือสิ่งที่พระ

๓๗

*๓๗:๑

ฤทธิ์อํานาจ หรือ แปลตรงๆไดวา “มือ”

†๓๗:๑

พระวิญญาณ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ลม”

‡๓๗:๑

หุบเขา อาจ จะเป็ นหุบเขายี สเร เอลซึ่งเป็ นพื้นที่อันอุดมสมบูรณมีการสู รบเกิด ขึ้นที่
หุบเขานี้หลายครัง้ สถานที่แหงนี้มักเรียกกันสัน
้ ๆวา “หุบเขา”
¶๓๗:๕

ลมหายใจ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ลม” หรือ “วิญญาณ”
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ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “ลมเอย *พัดมา
จากทัง้ สี่ ทิศเถิด ลมเอย ใหลมหายใจกับผู ที่
ถูกฆา ตายเหลา นี้เถิด เพื่อพวก เขาจะไดมี
ชีวิต”’”
๑๐ ผมจึงพูดตามที่พระองคสง
ั ่ ผม และลม
หายใจก็เขาสูรางของคนเหลา นัน
้ พวก เขา
มี ชีวิตและยืนขึ้น มาเป็ นกองทัพขนาดใหญ
มหึมา
๑๑ พระองคพูดกับผมวา
“เจาลูกมนุษย
กระดูกเหลา นี้คือครอบครัวของชาวอิสราเอล
ทัง้ หมด ชาวอิสราเอลชอบพูดวา ‘กระดูก
ของพวก เราแหง กรังไปแลว พวก เราสิน
้
หวัง พวกเราโดนตัดขาดแลว’ ๑๒ ดัง นัน
้ ให
พูดแทนเรากับพวก เขาวา ‘นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “ประชาชนของ เรา
เอย เรากําลังจะเปิ ดหลุมฝั ง ศพของพวก เจา
และนํ าพวก เจาออก มา เราจะนํ าพวก เจา
กลับคืนสูแผน ดินอิสราเอล ๑๓ ประชาชน
ของ เราเอย เมื่อเราเปิ ดหลุมฝั ง ศพของพวก
เจาและนํ าพวก เจาออกมาจากหลุมเหลา นัน
้
เจาจะ ไดรูวาเราคือยาหเวห ๑๔ เราจะใสพระ
วิญญาณของเราไวในพวกเจาและพวกเจาจะ
มี ชีวิต เราจะวางพวก เจาไวในแผน ดินของ
พวก เจาเอง แลวพวก เจาจะ ไดรูวา เรา คือ
ยาหเวห เราไดลัน
่ คํา พูดไปแลว และเราก็จะ
ทําตามนัน
้ ”’” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
ยูดาหกับอิสราเอลจะ
รวมกันเป็ นหนึ่ งอีกครัง้
๑๕ คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผม
วา ๑๖ “เจาลูกมนุษย ใหหยิบกิ่ง ไมมากิ่ง
หนึ่งและเขียนลงบน มันวา ‘ยู ดาหและชาว
อิสราเอลที่อยูรวมกับ เขา’ แลวหยิบกิ่ง ไมมา
อีกกิ่ง หนึ่ง และเขียนลงบน มันวา ‘โย เซฟ
(เอฟราอิม) และครอบครัวของชาวอิสราเอล
ทัง้ หมดที่อยูรวมกับ เขา’ ๑๗ ใหเอาสองกิ่งนี้
มาติดเป็ นทอนเดียวกันในมือเจา
๑๘ เมื่อคนของ เจาถามวา ‘ทานจะไมบอก
พวก เราหรือวา ที่ทานทํานี้หมาย ถึงอะไร’
๑๙ ใหบอกกับพวก เขาวา
‘นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “เราจะเอากิ่ง ไมที่
เป็ นตัวแทนของโยเซฟ ที่เป็ นของเอฟราอิม
และเผาทัง้ หลายของอิสราเอลที่อยูรวมกับ
*๓๗:๙
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เขานัน
้ มาติดไวกับกิ่ง ไมที่เป็ นตัวแทนของ
ยู ดาห และทําใหมันเป็ นทอนเดียวกัน แลว
พวก เขาจะไดกลายเป็ นไมทอนเดียวกันใน
มือของเรา”’
๒๐ ใหยกกิ่ง ไมที่เจาเขียนลงนั น
้
ไวตอ
หน าตอตาพวก เขา ๒๑ และเราจะพูดกับพวก
เขาวา ‘นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด “เราจะเอาชาวอิสราเอลออกจากชนชาติ
ตางๆที่พวกเขาไปอยูนัน
้ เราจะรวบรวมพวก
เขามาจากทัว
่ ทุกหน แหง และนํ าพวก เขา
กลับมายังแผน ดินของพวก เขาเอง ๒๒ เรา
จะทําใหพวก เขากลายเป็ นชนชาติเดียวใน
แผน ดินที่อยูทามกลางเนิน เขาทัง้ หลายของ
อิสราเอล และพวก เขาจะไดมีกษัตริยองค
เดียวปกครองอยูเหนือพวกเขาทัง้ หมด พวก
เขาจะไมมีวันแตกแยกออกเป็ นสองชาติหรือ
เป็ นสองอาณาจักรได อีก ๒๓ พวก เขาจะไม
ทําตัว เองใหแปด เปื้ อนดวยพวกรูป เคารพขีๆ
้
และสิ่งอันนาสะอิดสะเอียนของพวกเขา หรือ
การละเมิดอื่นๆทัง้ หมดของพวก เขา เพราะ
เราจะชวยใหพวก เขารอดพนจากการหันเห
ไปจากเราซึ่งเป็ นความ บาป เราจะชําระพวก
เขา พวกเขาจะเป็ นคนของเราและเราจะเป็ น
พระเจาของพวกเขา
๒๔ ดา วิดผูรับ ใชของ เราจะเป็ นกษัตริย
เหนือพวกเขา พวกเขาทุก คนจะมีผู เลีย
้ งแค
คนเดียว พวกเขาจะทําตามกฎตางๆของเรา
และรักษาขอ บังคับทัง้ หลายของ เราอยาง
เครงครัด ๒๕ พวก เขาจะอาศัยอยูในแผน ดิน
ที่เราไดใหไวกับยา โคบผูรับ ใชของเรา เป็ น
แผน ดินที่บรรพบุรุษของพวก เจาเคยอาศัย
อยู พวก เขากับลูกๆรวม ทัง้ ลูก หลานของ
พวกเขาจะอาศัยอยูที่นัน
่ ตลอดไป และดาวิด
ผูรับใชของเราจะเป็ นผูนําของพวกเขาตลอด
ไป ๒๖ เราจะทําขอ ตกลงใหพวก เขาอยูเย็น
เป็ นสุข เป็ นขอ ตกลงชัว
่ นิ รัน ดร เราจะทํา
ใหพวก เขามัน
่ คงและจะเพิ่มจํานวนพวก เขา
์ ิทธิข
์ อง เราไวในหมู
เราจะวางสถาน ที่ศักดิส
พวกเขาตลอดไป ๒๗ ที่อยูอาศัยของเราจะอยู
เหนือพวก เขา เราจะเป็ นพระเจาของพวก
เขา และพวก เขาจะเป็ นคนของ เรา ๒๘ แลว
ชนชาติตางๆจะ ไดรูวาเรายาหเวหไดทําให
อิสราเอลเป็ นของ เราโดย เฉพาะ ดวยการตัง้

ลมเอย คํา นี้ มีสามถึงสี่ความหมายในภาษาฮีบรู คือ “ลมหายใจ” หรือ “ลม” หรือ
“วิญญาณ” หรือ “พระวิญญาณ”
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์ ิทธิข
์ อง เราอยูทามกลางพวก
สถาน ที่ศักดิส
เขาตลอดไป”’”
พระยาหเวหตอตานโกก
๑ คํา

๓๘ ผมวา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
๒ “เจาลูก มนุษย ใหหัน หน า
ไปทางโกก ซึ่งเป็ นดิน แดนของมาโกก ผูนํา
ที่สําคัญที่สุด *ของเมเชคกับทูบัล ใหพูดแทน
เราตอ ตานเขา ๓ ใหบอกเขาวา ‘นี่คือสิ่งที่
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “ไอ โกก ผูนํา
คนสําคัญที่สุดของเม เชคและทู บัล เราตอ
ตานเจา ๔ เราจะใหเจาหันกลับ เราจะเอา
ตะขอเกี่ยวไวที่กรามของ เจา และนํ าเจา
ออก ไปพรอมกับกองทัพทัง้ หมดของ เจา ที่
มีมา มีทหาร มาที่ติดอาวุธเต็มอัตราศึก มี
กองทัพใหญที่ถือโลขนาดใหญและขนาดเล็ก
ทหารแตละ คนถือดาบอยู ๕ มีชาวเปอรเซีย
ชาวเอธิโอเปี ย †และชาว พูตอยูกับพวก เขา
ดวย ทุก คนถือโลและสวมหมวกเหล็ก ๖ ยัง
มีชนชาติโก เม อรกับกองทัพทัง้ หมดของ เขา
มีชนชาติเบธโทการมาห ‡ที่มาจากทางเหนือ
ที่ไกล โพนพรอมกับกองทัพทัง้ หมดของ เขา
ซึ่งคนเหลานี้ไดอยูในกองทัพกับเจา
๗ ใหเตรียมตัว และพรอมอยู เสมอ ทัง
้ เจา
กับกองทัพทัง้ หมดที่มาอยูรวมกับ เจา ให
ทุก คนพรอมที่จะรับคํา สัง่ ของ เจา ๘ หลัง
จากผานพนไปนาน
เจาจะถูกเรียกใหออก
รบ ในอนาคตอันไกล โพน เจาจะบุกรุกเขา
ไปในแผน ดินที่ไดฟ้ ื น ตัวขึ้นจากสงคราม
ประชาชนในดิน แดนแหง นัน
้ ถูกรวบรวมมา
จากหลายชนชาติ เพื่อจะไปที่เทือก เขาแหง
อิสราเอล ซึ่งเคยถูกทิง้ รางมาเป็ นเวลานาน
พวก เขาถูกพาออกมาจากชนชาติตางๆ ใน
เวลานัน
้ พวก
เขาทัง้ หมดก็ไดอยูกันอยาง
ปลอดภัย ๙ เจากับกองทัพทัง้ หมดของ เจา
และชาติอ่ น
ื ๆที่อยูกับ เจา จะขึ้นไปโจมตีพวก
เขา พวก เจาจะบุกขึ้น ไปเหมือนกับพายุลูก
หนึ่ง
เจาจะเป็ นเหมือนกับเมฆที่ปกคลุม
แผนดินแหงนัน
้ ”’”
๑๐ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ในวัน นัน
้ ความ คิดมากมายจะแลนเขา มา
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ในหัวของ เจา และเจาจะคิดแผนการชัว
่ ราย
ขึ้น ๑๑ เจาจะพูดวา ‘เราจะบุกดิน แดนแหง
หนึ่งซึ่งมีหมูบานตางๆที่ไมมีกําแพงลอมรอบ
ไมมีประตูเมือง หรือสลักประตูเลย ๑๒ เรา
จะปลนและขนเอาทรัพยสินของพวก เขาไป
เราจะสู รบตอสถาน ที่ตางๆซึ่งเคยเป็ นซาก
ปรักหัก พังแตตอนนี้กลับมีผูคนอาศัยอยู เรา
จะสู รบกับชนชาติที่ถูกรวบรวมมาจากหลาย
ชนชาติ เป็ นชนชาติที่ไดฝูงสัตว เลีย
้ งและ
ขาว ของ และอาศัยอยูในใจกลางแผน ดิน
โลก’
๑๓ เชบาและเดด
านกับบรรดาพอคาแหง
ทาร ชิช รวม ทัง้ นัก ธุรกิจที่ร่าํ รวยทัง้ หลาย
ของมัน จะพูดกับ เจาวา ‘ที่ทานมานี่ เพื่อมา
ปลนพวก เขาหรือ ที่ทานรวบรวมคนของ
ทานมาเพื่อมาขนขาว
ของและขนเอาเงิน
ทองของพวกเขาอยางนัน
้ หรือ เพื่อมาเอาฝูง
สัตว เลีย
้ งและบรรดาสินคาของพวก เขาหรือ
เพื่อจะยึดของๆพวกเขาหรือ’
๑๔ ดัง นั น
้
เจาลูกมนุษย ใหพูดกับโกก
แทนเราวา ‘นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด ในเวลา นัน
้ พวก เจาจะสังเกตเห็นวา
ประชาชนชาวอิสราเอลของ เราอยูกันอยาง
ปลอดภัย ๑๕ แลวพวก เจาจะลงมาจากบาน
เมืองของ เจาที่อยูทางเหนืออันไกล โพนนัน
้
ทัง้ เจาและชนชาติมากมายที่อยูกับ เจา ทุก
คนลวนขี่ มา เป็ นฝูง ชนมหึมา เป็ นกองทัพที่
ยิ่ง ใหญเกรียง ไกร ๑๖ เจาจะลุยไปขาง หน า
เพื่อสู รบกับประชาชนชาวอิสราเอลของ เรา
เหมือนกับเมฆที่เขาปกคลุมแผน ดินนี้ ไอ
โกก ในอนาคตอันไกล โพนนัน
้
เราจะนํ า
เจามาสู รบกับแผน ดินของ เรา แลวเราจะ
์ ิทธิข
์ อง เรา ดวยการ
ไดแสดงความศักดิส
เอาชนะเจาตอ หน าตอตาชนชาติทัง้ หลาย
เพื่อพวกเขาจะไดรูจักเรา’”
๑๗ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ไอ โกก เจาก็เป็ นคนนัน
้ แหละ ที่เราเคย
พูดถึงกอนหน านี้ ผานทางพวกผู พูด แทน
พระเจาชาวอิสราเอลคน รับ ใชของ เรา ใน
ตอน นัน
้ พวก เขาไดทํานายเป็ นเวลาหลายปี
วา เราจะนํ าเจามาตอสูกับพวกเขา”

*๓๘:๒

ผูนําที่สําคัญที่สุด หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เจาชายแหงโรช”
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ชาวเอธิโอเปี ย หรือ ชาวคูช เป็ นดินแดนที่อยูทางตอนบนของแมน้ํ าไนล
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๑๘ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “นี่ คือสิ่ง
ที่จะเกิด ขึ้นในวัน นัน
้ เมื่อโกกเขาโจมตีแผน
ดินอิสราเอล ความโกรธของเราจะพลุงพลาน
ขึ้น
๑๙ เราขอประกาศดวยความรูสึกอันแรง
กลาและดวยความโกรธที่พลุงขึ้น วาในวัน
นัน
้ จะเกิดแผน ดิน ไหวครัง้ รุนแรงขึ้นในแผน
ดินอิสราเอล ๒๐ ปลาในทะเล นกบนทองฟ า
สัตว ป าในทอง ทุง รวม ทัง้ สัตวเล็กๆทัง้ หมด
ที่เลื้อยคลานอยูบนพื้น ดิน และผูคนทัง้ หมด
บนผืนแผน ดินนี้ จะสัน
่ เทิม
้ อยูตอ หน าเรา
ภูเขาจะถูกควํ่า ลง หน าผาจะแตกกระจาย
และกําแพงทัง้ หมดจะลมลงมาบนดิน”
๒๑ พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตประกาศวา
“เราจะเรียกดาบ *มาตอสูกับโกกบนเทือก
เขาทุกลูกของ เรา แลวพวก โกกก็จะตอสู
กันเองดวยดาบ ๒๒ เราจะตัดสินลงโทษโกก
ดวยโรค ระบาดและการฆา ฟั น เราจะเท
ฝนลงมาอยางบา คลัง่
จะมีลูกเห็บและไฟ
กํามะถัน
ตกลงมาบนเขาและกองทัพของ
เขา รวม ทัง้ ชนชาติมากมายที่มากับ เขาดวย
๒๓ เราจะไดแสดงความยิ่ง
ใหญและความ
์ ิทธิข
์ อง เราผานทางเหตุการณเหลา นี้
ศักดิส
เราจะทําใหตัว เราเป็ นที่รูจักในสายตาของ
ชนชาติทัง้ หลาย แลวพวก เขาจะไดรูวาเรา
คือยาหเวห”

ความตายของโกกกับกองทัพของเขา
๑ เจาลูก

๓๙ แทนเราวา “นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวห
มนุษย ใหพูดตอ ตานโกก

องคเจาชีวิตพูด ‘เราตอ ตานเจา ไอ โกก ผูนํา
ที่สําคัญที่สุด †แหงเม เชคและทู บัล ๒ เราจะ
ทําใหเจาหัน กลับและจะผลักเจาไป เราจะ
นํ าเจามาจากทางเหนืออันไกล โพน และสง
เจาไปยังเทือกเขาของอิสราเอล ๓ แลวเราจะ
ตีใหคัน ธนูหลุดจากมือ ซายของ เจา และทํา
ใหลูก ธนูตกลงจากมือขวาของ เจา ๔ ทัง้ เจา
และกองทัพทัง้ หมดของ เจา รวม ทัง้ ชนชาติ
ทัง้ หลายที่มากับเจา จะลม ลงบนเทือก เขา
แหงอิสราเอล เราจะใหเจาเป็ นอาหารของนก
ที่กินซากและพวกสัตว ป า ๕ เจาจะลมตาย
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กลางทุง เพราะเราไดลัน
่ คําพูดไวแลว’” พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๖ “เราจะสงไฟลงมาบนมา โกก
และบน
พวกที่อาศัยอยูอยางปลอดภัยตามเมือง
ชายฝั ่ งทะเล และพวก เขาจะ ไดรูวาเราคือ
๗ เราจะทําใหช่ อ
์ ิทธิข
์ อง
ยาหเวห
ื อันศักดิส
เราเป็ นที่รูจักในหมูประชาชนชาวอิสราเอล
์ ิทธิ ์
ของ เรา เราจะไมปลอยใหช่ อ
ื อันศักดิส
ของเราถูกลบหลูอีก และชนชาติตางๆจะไดรู
์ ิทธิใ์ นอิสราเอล”
วา เรา ยาหเวหคือผูศักดิส
๘ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตประกาศวา “มัน
กําลังจะมาถึงแลว
มันจะเกิด ขึ้นอยาง
แนนอน วันนี้ก็เป็ นวันที่เราไดพูดถึงแลว”
๙ “แลวคนเหลา นั น
้ ที่อาศัยอยูตามหัว เมือง
ตางๆของอิสราเอลจะออกไปเก็บอาวุธทัง้
หลายมาเป็ นเชื้อ เพลิง และเผาพวกมัน มีทัง้
โลเล็ก โลใหญ คัน ธนู ลูก ธนู กระบอง หรือ
หอก พวก เขาจะใชของพวก นี้เป็ นเชื้อ เพลิง
ไดถึงเจ็ด ปี ๑๐ โดยไมจําเป็ นตองไปหาฟื น
ตามทุง หรือไปตัด ไมในป าเลย เพราะพวก
เขาจะใชอาวุธพวก นี้เป็ นเชื้อ เพลิง พวก เขา
จะหยิบของจากซากศพของคนที่เคยปลน
พวกเขามา และขนเอาสิ่งของจากพวกที่เคย
มาขน ของจากพวก เขา” พระ ยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๑๑ “ในวัน นั น
้ เราจะจัดหลุมฝั ง ศพใหกับ
โกกในอิสราเอล ในแถวหุบเขาของคนเหลา
นัน
้ ที่เดินผานไปมา ซึ่งอยูทางทิศตะวัน ออก
ของทะเลตาย หลุมฝั ง ศพนัน
้ จะไปขวางกัน
้
ทางของพวกที่เดิน ทางผานไปมา เพราะโกก
และฝูง ชนมหึมาทัง้ หมดของ เขาจะถูกฝั งอยู
ที่ นัน
่ ดัง นัน
้ มันจะมีช่ อ
ื วาหุบเขาฝูง ชนของ
โกก ‡๑๒ ครอบครัวชาวอิสราเอลจะใชเวลา
ฝั ง ศพพวก เขาถึงเจ็ดเดือน เพื่อที่จะชําระ
ลางแผนดินนัน
้ ๑๓ ชาวบานทุกคนในแผนดิน
จะตองชวยกันฝั งศพของพวกเขา และมันจะ
นํ าเกียรติมาใหกับคนอิสราเอล ในวันที่เรา
ไดแสดงความยิ่ง ใหญของเรา” พระยาหเวห
องคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๑๔ “พวกผูชายจะถูกจางเต็มเวลาใหออก
ไปเก็บ ศพทัว
่ แผน ดินและฝั งมัน เพื่อชําระ

*๓๘:๒๑

ดาบ คํา นี้มาจากฉบับภาษาฮีบรู ในฉบับแปลกรีกโบราณเขียนวา “ความนาสะพรึง
กลัวทุกประเภท”
†๓๙:๑

ผูนําที่สําคัญที่สุด หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เจาชายแหงโรช”
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ลางแผน ดิน มันจะใชเวลาตัง้ เจ็ดเดือน ที่จะ
๑๕ ในขณะ ที่
คนหาและฝั งกระดูกเหลา นัน
้
พวก เขาคนหาไปทัว
่ แผน ดินนัน
้
เมื่อพบ
โครงกระดูกมนุษย ก็จะทําเครื่องหมายไว
ขางๆและเครื่องหมายนัน
้ จะอยูจนกวาโครง
กระดูกเหลา นัน
้ จะถูกฝั งในหุบเขาฮา โม น
โกก ๑๖ (จะมีเมืองหนึ่งที่ช่ อ
ื ฮาโมนาห *อยูที่
นัน
่ ดวย) นี่ แหละเป็ นวิธีที่พวก เขาจะชําระ
ลางแผนดิน”
๑๗ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เจาลูก มนุษย เรียกนกทุกชนิดและสัตว ป า
ทัง้ หมดออกมา ใหบอกพวกมันวา ‘มาชุมนุม
กันเถอะ มารวม กันจากทัว
่ สารทิศ เพื่อมา
รวมกินกันในงานเซน
ไหวที่เราไดเตรียม
ไวใหกับเจานี้ เป็ นการเซน ไหวเฉลิมฉลอง
อันยิ่ง ใหญบนเทือก เขาของอิสราเอล ที่ นัน
่
เจาจะไดกินเนื้อและดื่มเลือด ๑๘ เจาจะ ได
กินเนื้อของคนที่เกง กลา และดื่มเลือดของ
บรรดาเจา ชายแหงโลก ราวกับวาพวก เขา
เป็ นแกะ ผูและลูก แกะ เป็ นแพะและวัวตัวผู
พวก เขาทัง้ หมดเป็ นสัตวที่ได รับการขุนจน
อวนพีมาจากบา ชาน ๑๙ ในงานเซน ไหวที่เรา
ไดจัดเตรียมใหกับเจานี้ เจาจะ ไดกินไข มัน
จนอิ่ม หนํ าและดื่มเลือดจนเมามาย ๒๐ จาก
โตะของ เรา เจาจะไดกินทัง้ มาและคน ขับ
รถ มา คนที่เกง กลาและทหารทุกประเภท
จนกวาเจาจะอิ่ม หนํ าสําราญ’” พระ ยาหเวห
องคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๒๑ “เราจะแสดงความยิ่ง
ใหญของ เรา
ทามกลางชนชาติทัง้ หลาย และทุกชนชาติ
จะไดเห็นการลงโทษที่เรานํ ามาและเห็นมือที่
เราวางลงบนพวก เขา ๒๒ จากวัน นัน
้ เป็ นตน
ไป ครอบครัวชาวอิสราเอลจะไดรูวา เราคือ
ยาหเวหพระเจาของพวก เขา ๒๓ และชนชาติ
ทัง้ หลายจะรูวา ที่ประชาชนชาวอิสราเอล
ตองถูกเนรเทศนัน
้
เป็ นเพราะบาปของพวก
เขาเอง เราจึงไดหลบหน าของ เราจากพวก
เขา และไดมอบพวก เขาไวกับศัตรูทัง้ หลาย
*๓๙:๑๖
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ของพวก เขา และพวก เขาทัง้ หมดตองลม
ตายดวยดาบ เพราะพวก เขาไมซ่ อ
ื สัตยตอ
เรา ๒๔ เราไดลงโทษพวก เขาอยางสาสมกับ
์ ละการกบฏทัง้ หลายของ
ความไมบริสุทธิแ
พวก เขา และเราไดหลบ หน าไปจากพวก
เขา”
๒๕ ดัง นั น
้
นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด “ตอน นี้เราจะทําใหยา โคบกลับ
†เราจะเมตตา
มาเจริญรุงเรืองเหมือนเดิม
ประชาชนชาวอิสราเอลทัง้ หมด และเราจะ
์ ิทธิข
์ อง
มีใจรอนรนที่จะกูช่ อ
ื อันศักดิส
เรา
๒๖
กลับมา
เมื่อพวก เขาไดใชชีวิตอยูอยาง
ปลอดภัยในแผน ดินของพวก เขา และไม
ตองกลัวใครอีก พวก เขาจะ ไดลืมความ
อับอายและความไมซ่ อ
ื สัตยที่พวก เขาไดทํา
กับ เรา ๒๗ เมื่อเราไดนําพวก เขาออกมาจาก
ชนชาติทงั ้ หลาย และไดรวบรวมพวก เขามา
จากประเทศของศัตรูพวก เขา นี่เป็ นการ
์ ิทธิข
์ อง เราผานทางพวก
แสดงความศักดิส
เขา ตอ หน าตอตาของประชาชนมากมาย
๒๘ แลวพวก เขาจะ ไดรูวา
เราคือยาหเวห
พระเจาของพวก เขา เพราะถึงแมวาเราได
เนรเทศพวก เขาไปอยูทามกลางชาติตางๆ
เราก็จะรวบรวมพวก เขากลับมาสูแผน ดิน
ของพวกเขา เราจะไมทอดทิง้ พวกเขาสักคน
เดียวไวที่นัน
่ ๒๙ เราจะไมหลบหน าของเราไป
จากพวกเขาอีก เพราะเราจะเทพระวิญญาณ
ของเราลงบนครอบครัวชาวอิสราเอล”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
วิหารหลังใหม
๑ ในปี ที่ยี่สิบ

๔๐ ถูกกวาดตอนไปเป็ นเชลย

หาหลังจากที่พวก เรา
‡ในชวง
¶
ตนปี ตรงกับวัน ที่สิบของเดือน ซึ่งเป็ นสิบ สี่
ปี หลังจากที่เมืองเยรูซาเล็มลมสลาย ในวัน
นัน
้ เองมือของพระ ยาหเวหไดมาอยูบนตัว
ผม และพระองคไดพาผมไปที่นัน
่

ฮาโมนาห หมายถึง “ฝูงชน”

†๓๙:๒๕

ตอนนี เ้ รา … เหมือนเดิม หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “นํ าพวกเขากลับมา
จากการเป็ นเชลย”
‡๔๐:๑ ยี่สิบ หาหลัง … ไปเป็ นเชลย กษัตริยเยโฮยาชินและพวกผูดีทัง
้ หลายของยู ดาหถูก
กวาดตอนไปเป็ นเชลยที่บาบิโลน ในปี ๕๙๗ กอนพระเยซูมาเกิด
¶๔๐:๑

วันที่สิบของเดือน คงจะตรงกับวันจัดการกับบาป ในที่นี้คือ วันที่ ๒๘ เมษายน ในปี
๕๗๓ กอนพระเยซูมาเกิด ดูใน เลวีนิติ ๒๕:๙; ๓๖:๒๔
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๒ ในนิ มิตจากพระเจา พระองคไดพาผมไป
ที่แผน ดินอิสราเอล และวางผมลงบนภูเขา
ที่สูงลิบ ลิ่ว มีหมู ตึกตัง้ อยูทางทิศ ใตของ
ภูเขานัน
้ ซึ่งดูเหมือนกับเป็ นเมืองเมืองหนึ่ง
๓ พระองคพาผมไปที่ นั น
่ และผมไดเห็นชาย
ผู หนึ่ง เขาดูเหมือนทองสัมฤทธิ ์ เขายืนอยู
ที่ประตู ในมือถือเชือกลินินไวเสน หนึ่ง กับ
ไมสําหรับวัดความ ยาว ๔ ชายคน นัน
้ พูดกับ
ผมวา “เจาลูกมนุษย ใหมองดูดวยตาของ
เจา ฟั งดวยหูของ เจา และใหความสนใจ
กับทุก สิ่งทุก อยางที่เรากําลังจะแสดงใหเจาดู
นี้ เพราะที่เอาตัว เจามาก็เพื่อใหเห็นสิ่งเหลา
นี้ ใหบอกกับครอบครัวของชาวอิสราเอลทุก
สิ่งทุกอยางที่เจาเห็น”
๕ ผมไดเห็นกําแพงที่ลอมรอบบริเวณวิหาร
ไม วัดในมือของชายผู นัน
้ มีความ ยาวหก
ศอก
แตละศอกยาวเทากับหนึ่ง ศอกกับ อีกหนึ่ง
ฝ ามือ *เขาได วัดกําแพงนัน
้ มันมีความ หนา
เทากับหนึ่งไมวัดและสูงหนึ่งไมวัด †
๖ แลวชายผู นั น
้ ไดไปที่ประตูที่หัน หน าไป
ทางทิศตะวัน ออก เขาขึ้นบันไดและไป วัด
ธรณีประตู มันลึกเขาไปหนึ่งไม วัด ๗ หองทัง้
หลายของยาม มีความ ยาวหนึ่งไม วัดและ
กวางหนึ่งไม วัด และพวกผนังที่กัน
้ ระหวาง
หองยามแตละหองมีความ หนาหา ศอก และ
ธรณีประตูที่อยูถัดจากระเบียงดาน หน า ที่
หัน หน าไปทางวิหาร มีความ ลึกเทากับหนึ่ง
ไม วัด ๘ แลวเขาก็วัดระเบียงหอประตู ‡๙ มัน
ลึกแปดศอก และผนังที่ติดกับประตูมีความ
หนาสอง ศอก ¶ระเบียงดาน หน าของประตู
ทาง เขานัน
้ หัน หน าเขาหาวิหาร ๑๐ ขาง ใน
ประตูดานตะวัน ออก มีหอง ยามอยูสาม หอง
เรียงกันอยูทัง้ สอง ฝั ่ ง ทัง้ สาม หองมีขนาด
เทา กัน และผนังที่กัน
้ แตละหองก็มีขนาด

*๔๐:๕
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เดียวกัน ๑๑ แลวเขาก็วัดความกวางของทาง
เขาประตู มันกวางสิบ ศอก และทางเดินขาง
ในประตูกวางสิบ สามศอก ๑๒ ที่หน าหองยาม
แตละหองนัน
้ มีขอบกัน
้ ลึกเขาไปหนึ่ง ศอก
หองยามเป็ นรูปสี่เหลี่ยมดานเทา ขนาดกวาง
ยาวหกศอก
๑๓ แลวเขาก็วัดระยะจากสวนบน สุดของ
ผนังหลังหอง หนึ่งไปสุดสวนบน สุดของ
ผนัง หลังของอีกหอง หนึ่งที่อยูตรง ขาม
ยาวเทากับยี่สิบ หาศอก ๑๔ เขาวัดไปจนถึง
ระเบียง ไดหา สิบศอก §๑๕ ระยะทางจากทาง
เขาประตูไปจนสุดระเบียงดาน หน ายาวหา
สิบศอก ๑๖ มีหน าตางแคบๆ **อยูตามหอง
ยามแตละหองอยูตรงผนังดานนอก และตรง
ระเบียงดวย ดานกวางของหน าตางอยูดาน
ในของทาง เขา ดาน แคบอยูดานนอก บน
ผนังมีการสลักลายตนปาลมมากมาย
ลานดานนอก
๑๗ แลวเขาก็นําผมออก

มาที่ลานดานนอก
ที่ นัน
่ ผมไดเห็นหองมากมายและพื้น หินที่ทํา
ไวรอบๆลานนัน
้
มีหองอยูสามสิบหองเรียง
รายไปรอบๆพื้นหินนัน
้ ๑๘ พื้นหินนัน
้ เลียบไป
ตามดานขางของพวกประตูและดานกวางกับ
ดานยาวเทา กัน นี่คือพื้น หินดานลาง ๑๙ แลว
ชายผู นัน
้ ก็วัดระยะจากดาน ในของประตู
ดาน ลางไปถึงดานนอกของลานดาน ใน ทาง
ดานตะวัน ออกมีความยาวหนึ่ง รอยศอก ซึ่ง
เทากับทางดานเหนือ
๒๐ แลวเขาก็วัดความยาวและความกวาง
ของประตูที่หัน หน าไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็ น
ทางที่จะไปสูลานดานนอก ๒๑ ที่ประตูนี้ มี
หอง ยามอยูดาน ละสามหอง ผนังกัน
้ หอง
แตละดานและระเบียงนัน
้ มีขนาดเทากับ
ของประตูแรกคือลึกเขาไปหา สิบศอก กวาง

หนึ่ งศอกกับอีกหนึ่ งฝ ามือ เทากับ ๕๒.๕ เซนติเมตร

†๔๐:๕

หนึ่ งไมวัด เทากับ ๖ ศอก หรือ ๓.๑๕ เมตร
ประตู ฉบับแปลภาษากรีกโบราณ ภาษาซีเรียโบราณ และภาษาละตินโบราณ และ
ฉบับฮีบรูบางฉบับเขียนไวแคนี้ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเสริมวา ประตูที่หันไปทางพระวิหาร มัน
ลึกหนึ่งไมวัด แลวเขาก็วัดระเบียงหอประตู
¶๔๐:๙ สองศอก เทากับ ๑ เมตร
‡๔๐:๘

§๔๐:๑๔
**๔๐:๑๖

เขาวัด … หาสิบศอก ภาษาฮีบรูในขอนี้เขาใจยากมาก

หน าตางแคบๆ หน าตางเหลานี้จะมีสวนที่แคบอยูดานนอก เพื่อไมใหศัตรูยิงลูกธนู
เขามาในตึกไดงายๆ แตดานในจะกวางเพื่อคนขางในจะเลือกยิงดานนอกไดงายขึ้น
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ยี่สิบ หาศอก ๒๒ พวกหน าตางของ มัน รวม
ทัง้ ระเบียงของ มัน กับลายตนปาลมนัน
้ มี
ขนาดเดียวกับของประตูดานตะวันออก ดาน
นอกของประตูมีบันไดเจ็ด
ขัน
้ ขึ้นสูประตู
และสุด ทางอีกดาน หนึ่งของบันไดมีระเบียง
อยู ๒๓ ตรง ขามลานดานนอกจากประตูทิศ
เหนือ มีประตูเขาสูลานดาน ใน เหมือนกับ
ประตูดานตะวัน ออก ชายผู นัน
้ วัดระยะ ทาง
จากประตูหนึ่งไปถึงอีกประตูหนึ่งที่ดานตรง
ขามไดหนึ่งรอยศอก
๒๔ แลวเขาไดนําผมไปทางทิศ ใต และผม
ไดเห็นประตูหนึ่งที่หัน หน าไปทางทิศ ใต เขา
วัดขนาดของพวกผนัง กัน
้ และระเบียงของ
ประตูดาน ใตไดขนาดเทากับของสองประตู
ทางดานเหนือกับดานตะวัน ออก ๒๕ ที่ประตู
ทาง
เขากับระเบียงนัน
้ มีหน าตางโดยรอบ
เหมือนกับประตูอ่ น
ื ๆ ประตูลึกเขาไปหา สิบ
ศอกและกวางยี่สิบหาศอก ๒๖ มีบันไดเจ็ดขัน
้
ขึ้นสูประตูนี้ และสุดทางอีกดาน หนึ่งของ
บันไดมีระเบียงอยู พวกผนัง กัน
้ ทัง้ สอง ดาน
ของประตูนัน
้ มีลวดลายตนปาลมประดับอยู
๒๗ ที่ลานดานในก็มีประตูที่หัน หน าไปทางทิศ
ใตเหมือนกัน และชายผู นี้ไดวัดระยะ ทาง
จากประตูดาน ในนี้ไปถึงประตูดานนอกที่อยู
ทางทิศใตมีความยาวหนึ่งรอยศอก
ลานดานใน
๒๘ แลวชายผู นั น
้ ไดพาผมเขาไปที่ลานดาน

ในผานทางประตูทิศ ใต เขาวัดขนาดประตู
ทิศ ใตไดขนาดเดียวกันกับประตูอ่ น
ื ๒๙ หอง
ยามทัง้ หลาย ผนังกําแพง และระเบียงของ
ประตูนี้
ก็มีขนาดเดียวกันกับของประตู
อื่นๆ มีชองหน าตางอยูรอบๆประตู และตรง
ระเบียงดวย ประตูทาง เขาลึกเขาไปหา สิบ
ศอก กวางยี่สิบ หาศอก ๓๐ *๓๑ ระเบียงหันไป
ทางลานดานนอก พวกผนังที่ กัน
้ อยูขาง ใน
ประตูมีลวดลายตนปาลมประดับอยู และที่
ปลายอีกดาน หนึ่งมีบันไดแปด ขัน
้ ขึ้นสูประตู
นี้
๓๒ แลวชายผู นั น
้ ไดนําผมเขาไปที่ลานดาน
ในและเดินไปทางทิศตะวัน ออกของลานนัน
้

58

เอเสเคียล ๔๐:๔๓

เขาวัดขนาดของประตู มันมีขนาดเดียวกัน
๓๓ พวกหอง ยาม
กับประตูของดานอื่นๆ
รวม ทัง้ พวกผนังกัน
้
และระเบียงก็มีขนาด
เดียวกันกับดานอื่นๆ มีชองหน าตางอยูรอบๆ
ประตู และตรงระเบียงดวย ประตูทาง เขานี้
ลึกหา สิบศอก กวางยี่สิบ หาศอก ๓๔ ระเบียง
หันไปทางลานดานนอก
พวกผนังที่กัน
้ อยู
ขาง ในประตูทัง้ สอง ดานมีลวดลายตนปาลม
ประดับอยู และที่ปลายอีกดาน หนึ่งมีบันได
แปดขัน
้ ขึ้นสูประตูนี้
๓๕ แลวชายผู
นัน
้ ไดนําผมไปที่ประตูทาง
ทิศ เหนือ เขาวัดขนาดของประตู มันมีขนาด
เดียวกับประตูอ่ น
ื ๆ ๓๖ หอง ยามทัง้ หลาย
พวกผนัง กัน
้ และระเบียงก็มีขนาดเดียวกัน
กับดานอื่นๆ
และมีชองหน าตางอยูรอบๆ
ประตู และตรงระเบียงดวย ประตูนี้ลึกหาสิบ
ศอก กวางยี่สิบ หาศอก ๓๗ ระเบียงหันไปทาง
ลานดานนอก พวกผนังที่กัน
้ อยูขาง ในประตู
ทัง้ สอง ดานมีลายตนปาลมประดับอยู และที่
ปลายอีกดาน หนึ่งมีบันไดแปด ขัน
้ ขึ้นสูประตู
นี้
หองสําหรับจัดเตรียมเครื่องบูชา
๓๘ ที่ระเบียงของประตู

มีประตูที่นําไปสู
หองๆหนึ่ง ที่ใชสําหรับชําระลางสัตว ที่จะ
เป็ นเครื่องเผาบูชาทัง้ ตัว ๓๙ แตละดานของ
ระเบียง มีโตะตัง้ อยูดาน ละสองตัว เป็ นโตะ
สําหรับฆา สัตวที่เอามาเป็ นเครื่องเผาบูชาทัง้
ตัว เป็ นเครื่องบูชาชําระลาง และเป็ นเครื่อง
บูชาชดเชย ๔๐ ที่ผนังดานนอกของระเบียง
ตรงบันไดที่นําขึ้นไปสูประตูเหนือนัน
้
มีโตะ
ตัง้ อยูขาง ละสอง ตัว ๔๑ รวมเป็ นโตะสี่ ตัวอยู
ที่ดาน ในของประตูทาง เขา และอีกสี่ ตัวอยู
ดานนอก รวมทัง้ หมดแปดตัว โตะพวก นี้ใช
สําหรับฆา สัตวที่เอามาเป็ นเครื่องบูชา ๔๒ ยัง
มีโตะอีกสี่ ตัวที่ทําจากหินที่สกัด แลวที่ใชใน
การเตรียมเครื่องเผาบูชาทัง้ ตัว โตะแตละ
ตัวยาวหนึ่งศอกครึ่ง กวางหนึ่งศอกครึ่ง และ
สูงหนึ่ง ศอก บน นัน
้ มีอุปกรณที่ใชฆาเครื่อง
เผาบูชาทัง้ ตัว และฆา สัตวบูชาอื่นๆ ๔๓ มี
ตะขอสอง งามจํานวนหนึ่งแขวนติดอยูรอบๆ

*๔๐:๓๐ ขอ นี้ สําเนาฮีบรูสวน ใหญเพิ่มขอ นี้ วา “ระเบียงของประตูทาง เขานั น
้ กวางยี่สิบ หา
ศอกลึกหาศอก” แตประโยคนี้จะไมมีในฉบับแปลกรีกโบราณและในสําเนาฮีบรูบางฉบับ

เอเสเคียล ๔๐:๔๔
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กําแพง แตละอันยาวหนึ่งฝ ามือ *โตะเหลา นี้
ใชสําหรับวางเนื้อของเครื่องบูชา
หองนั กบวช
๔๔ หลังจากออกมาจากประตูดานใน

มีหอง
อยูสอง หอง †อยูที่ลานดาน ใน หอง หนึ่งอยู
ฝั ่ งประตูทิศ เหนือหัน หน าไปทาง ใต อีกหอง
หนึ่งอยูฝั่งประตูทิศ ใต ‡หัน หน าไปทางทิศ
เหนือ ๔๕ ชายผู นัน
้ พูดกับผมวา “หองที่หัน
หน าไปทางทิศใตนัน
้ เป็ นหองสําหรับนักบวช
๔๖ สวน
ที่ทําหน าที่เป็ นยามสําหรับวิหาร
หองที่หัน หน าไปทางทิศ เหนือนัน
้ เป็ นหอง
สําหรับนักบวชที่ทํา หน าที่เป็ นยามสําหรับ
แทน บูชา พวกนักบวชเหลา นี้ทุก คนเป็ น
ลูก หลานของศา โดก พวก เขาเป็ นลูก หลาน
ของเลวีเพียงกลุม เดียวที่ได รับอนุญาตให
เขา ใกลพระ ยาหเวห เพื่อรับ ใชอยูตอ หน า
พระองค ¶” ๔๗ แลวชายผูนัน
้ ไดวัดขนาดของ
ลานดาน ใน ลาน นี้เป็ นรูปสี่เหลี่ยมดาน เทา
ยาวหนึ่ง รอยศอก กวางหนึ่ง รอยศอก และมี
แทนบูชาตัง้ อยูดานหน าวิหาร
ระเบียงของวิหาร
๔๘ ชายผู

นัน
้ ไดพาผมไปที่ระเบียงของ
วิหารและเขาไดวัดขนาดของผนังทัง้ สอง
ดานของระเบียงนัน
้ แตละดานหนาหา ศอก
และกวางสาม ศอก ทาง เขากวางสิบ สี่ศอก
๔๙ ระเบียงนี้ กวางยี่สิบศอก มีระยะจากดาน
หน าถึงดาน หลังสิบ สองศอก มีบันไดสิบ ขัน
้
ขึ้นสูระเบียงนี้ และมีเสาสอง ตนตัง้ อยูที่ขาง
ประตูของระเบียงนี้ ดานละตน
หองโถงอันศักดิ์สิทธิ์ของวิหาร
๑ แลวชายผู

๔๑ หองโถงอันศักดิส์ ิทธิ์ และเขาไดวัด

นัน
้ ไดพาผมเขาไปยัง

ขนาดของผนังทัง้ สอง ดานที่ติดกับทางเขา
ออก แตละดานกวางหกศอก

เอเสเคียล ๔๑:๑๑

๒ ทางเขา ออกนี้ กวางสิบ ศอก และผนั ง
แตละดานที่ติดกับทางเขา ออกนี้ กวางหา
ศอก
์ ิทธิน
์ ี้
เขาไดวัดพื้นที่ของหอง โถงอันศักดิส
มันยาวสี่สิบศอก และกวางยี่สิบศอก

หองที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ส
ี ุดในวิหาร
๓ แลวชายผู

์ ิทธิ ์
นี้ไดเขาไปในหองที่ศักดิส
ที่สุด
และเขาไดวัดขนาดของผนังดานที่
ติดกับทางเขา ออก แตละดานหนาสอง ศอก
กวางเจ็ดศอก ทางเขาออกกวางหกศอก
๔ และเขายังไดวัดความยาวของหอง
์ ิทธิท
์ ี่สุดนี้ดวย มันยาวยี่สิบศอก และ
ศักดิส
์ ิทธิ ์
กวางยี่สิบศอก ไปจดกับหองโถงศักดิส
ชายผู นัน
้ พูดกับผมวา
“นี่คือหองที่
์ ิทธิท
์ ี่สุด”
ศักดิส
หองอื่นๆที่อยูรอบวิหาร
๕ ชายผู

นี้ไดวัดผนังของวิหาร มันหนาหก
ศอก และหองแตละหองที่อยูราย รอบวิหาร
นัน
้ กวางสี่ศอก ๖ หองดานขางนี้ มีอยูสามชัน
้
ซอนกันอยู แตละชัน
้ มีสามสิบหอง พวกคาน
ที่ค้าํ หองชัน
้ บนนัน
้ วางอยูบนสวนที่ย่ น
ื ออก
มาจากกําแพงโดยรอบ อยาง นี้ คานเหลา นี้
ไมไดเสียบเขาไปในกําแพงของวิหาร
๗ หองดาน
ขางรอบๆวิหารนี้
พื้นชัน
้
บนกวางกวาชัน
้ ที่อยูถัดลงมา
ลักษณะ
โครงสรางโดย รอบจึงเหมือนกับเวทีที่ยกสูง
ขึ้น ไปเป็ นขัน
้ ทางดาน ขาง หองที่อยูดาน บน
จึงกวางขึ้น มีบันไดทอดยาวจากชัน
้ ลาง สุด
ขึ้นไปจนถึงชัน
้ บน สุดโดยผานชัน
้ สอง ๘ ผม
เห็นวาวิหารมีสวนที่ย่ น
ื ออก มาโดยรอบ ซึ่ง
เป็ นฐานของพวกหองขางๆ วัดความ สูงของ
สวนที่ย่ น
ื ออก มานัน
้ ไดหนึ่งไม วัดซึ่งก็คือหก
ศอก ๙ ผนังดานนอกของหองดาน ขาง หนา
หา ศอก บริเวณที่เปิ ด โลงที่อยูระหวางหอง
ดาน ขางของวิหาร ๑๐ กับหองนักบวชนัน
้
กวางยี่สิบศอก โดยรอบวิหารทุกดาน ๑๑ มี

*๔๐:๔๓

มีตะขอสองงาม … หนึ่ งฝ ามือ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ชัน
้ คูสําหรับวางของ
อยูจํานวนหนึ่งติดอยูบนกําแพง แตละอันกวางหนึ่งฝ ามือ”
†๔๐:๔๔

สอง หอง คํา นี้มาจากสําเนากรีกโบราณ ในฉบับสําเนาฮีบรู เขียนวา “เป็ นหอง
สําหรับพวกนักรอง”
‡๔๐:๔๔ ทิศใต มาจากฉบับแปลกรีกโบราณ-ในฉบับภาษาฮีบรูเขียนวา “ทิศตะวันออก”
¶๔๐:๔๖

ได รับ … ตอ หน าพระองค หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ที่มีสิทธิถือเครื่องบูชาไป
ถวายพระยาหเวหที่แทนบูชาได”

เอเสเคียล ๔๑:๑๒

ทาง เขาสูหองดาน ขางจากบริเวณที่เปิ ด โลง
นัน
้
โดยทางหนึ่งอยูทิศเหนือและอีกทาง
หนึ่งอยูทิศ ใต และสวนที่ย่ น
ื ออก มานัน
้ ที่ติด
กับบริเวณที่เปิ ด โลงนัน
้
กวางหา ศอกโดย
รอบวิหาร
๑๒ ตึกที่หันไปทางลานของวิหารที่อยูทาง
ทิศตะวัน ตก กวางเจ็ด สิบศอก กําแพงของ
ตึกนัน
้ หนาหาศอกโดยรอบ
และลึกเขาไป
เกา สิบศอก ๑๓ แลวชายผู นัน
้ วัดขนาดวิหาร
ไดความลึกหนึ่ง รอยศอก และบริเวณลานใน
เขตหวง หามของวิหารกับตึก รวม ทัง้ พวก
ผนัง ยาวหนึ่ง รอยศอกเหมือนกัน ๑๔ ลาน
ทางตะวัน ออกของวิหาร รวม ทัง้ สวนหน า
ของวิหารกวางหนึ่งรอยศอก
๑๕ *แลวชายผู นั น
้ ไดวัดความยาวของตึก
ที่หันไปทางเขตหวง หามดาน หลัง รวมกับ
ระเบียงทัง้ สอง ขางของ มัน ไดยาวหนึ่ง รอย
์ ิทธิ ์ และระเบียง
ศอก ขาง ในหอง โถงศักดิส
ที่หัน หน าไปที่ลานดาน ใน ๑๖ รวม ทัง้ ธรณี
ประตูกับหน าตางแคบๆและระเบียงที่ลอม
รอบทัง้ สามดาน ตรง ขามธรณีประตู ลวน
ปูไมทับอยู
ตัง้ แตพ้ น
ื
ผนังตลอดแนวไป
จนถึงหน าตาง
และหน าตางก็มีไมปิดทับ
๑๗ และปูข้ น
ดวยเหมือนกัน
ึ ไปถึงดานบน
์ ิทธิ ์ และ
สุดของประตูของหอง โถงศักดิส
ของระเบียงดานนอก และบนผนังทัง้ หมด
ที่อยูรอบขางทัง้ ในและนอก ออกแบบอยาง
ประณีต ๑๘ และถูกแกะ สลักรูปเค รูบและ
ตนปาลมไวมากมาย โดยแกะลายตนปาลม
สลับกับลายเค รูบ เค รูบแตละองคมีสองหน า
๑๙ ใบหน าหนึ่ งเป็ นหน าคนหันไปทางตน
ปาลมดานหนึ่ง และอีกใบหน าหนึ่งเป็ นสิงโต
หันไปทางตนปาลมอีกดานหนึ่ง มีรูปเหลา นี้
แกะ สลักอยูรอบวิหาร ๒๐ มีรูปของเค รูบกับ
ตนปาลมเหลานัน
้
แกะ สลักอยูบนผนังของ
์ ิทธิ ์ ตัง้ แตพ้ น
หอง โถงศักดิส
ื ไปจนถึงบริเวณ
เหนือทางเขา
๒๑ หอง โถงศักดิส
์ ิทธิ ์ มีพวกกรอบประตู
์ ิทธิ ์
รูปสี่เหลี่ยม และตรงดานหน าหองศักดิส
๒๒
ที่สุดนัน
้ มีสิ่งที่ดูเหมือนกับ
แทน บูชาทํา
จากไมอยูแทนหนึ่ง สูงสามศอก กวางและ
ยาวสองศอกเทา กัน ที่มุมทัง้ สี่ มุม รวมทัง้ ที่
ฐานและดานขางของแทนนัน
้ เป็ นไม

*๔๑:๑๕
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ชายคน นัน
้ พูดกับผมวา “นี่คือโตะที่ตัง้ อยู
ตรงหน าของพระยาหเวห”
๒๓ ทัง
์ ิทธิ ์ และหองศักดิส
์ ิทธิ ์
้ หองโถงศักดิส
ที่สุด มีประตูอยูสองบาน
๒๔ แตละประตูมีบานเหวี่ยงสองบาน
๒๕ และบนประตูของหอง
์ ิทธิ ์
โถงศักดิส
แกะ สลักลายเค รูบและตนปาลมเหมือนกับ
ที่แกะไวบนผนัง และมีที่กันแดดยื่นอยูบน
ดานหน าของระเบียง
๒๖ มีหน าตางแคบๆที่มีลายตนปาลมแกะ
สลักอยูบนผนังทัง้ สองขางของระเบียง และ
มีหองตางๆอยูดานขางที่มีที่กันแดดดวย
หองนั กบวช
๑ แลวชายผู

๔๒ เหนือ

นัน
้ ก็นําผมไปทางทิศ

ออกไปที่ลานดานนอก
และนํ าผมไปยัง
พวกหองที่อยูอีกฝากหนึ่งของลานที่อยูหลัง
วิหาร และตรงขามกับตึกทางทิศเหนือ
๒ ตึกที่มีหองพวก นี้
มีประตูออกไปสูทิศ
เหนือนัน
้ ยาวหนึ่งรอยศอก กวางหาสิบศอก
๓ ตึก
นี้สูงสามชัน
้ และมีพวกระเบียงทาง
เดินอยูทงั ้ สามชัน
้ ระหวางตึก นี้กับวิหารนัน
้
มีลานดาน ในขัน
้ อยู กวางยี่สิบศอก อีกฝาก
หนึ่งของตึกนี้ หันไปทางพื้นหินของลานดาน
นอก
๔ ที่ดานหน าหองตางๆที่หัน หน าเขา มาดาน
ใน มีเฉลียงกวางสิบศอก ยาวหนึ่ง รอยศอก
แลวมีประตูอยูทางทิศเหนือ
๕ ตึกนี้ หองขางบนแคบกวาขางลาง
เพราะระเบียงทาง เดินเหลานัน
้ ไปกิน ที่
ของหองชัน
้ บน มากกวาที่ชัน
้ กลางและชัน
้
ลางของตึก
๖ ทัง
้ สามชัน
้ ไมมีเสา หลักเหมือนกับที่มีใน
ลานขางนอก ดัง นัน
้ หองชัน
้ บนพวก นี้จึงมี
พื้นที่วางน อยกวาชัน
้ ลางและชัน
้ กลาง
๗ ดานนอกของตึก นี้ มีกําแพงขนานไปกับ
หองพวก นี้และลานดานนอก กําแพงนี้ทอด
ยาวไปตามดานหน าของหอง มีขนาดยาวหา
สิบศอก
๘ แถวของหองที่ขนานไปกับลานดานนอก
นัน
้ ยาวหาสิบศอก
์ ิทธิน
์ ัน
แถวของหองที่อยูใกลกับหองศักดิส
้
ยาวหนึ่งรอยศอก

ขอ ๑๕-๑๗ ในสําเนาฮีบรู เขาใจยากมาก
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๙ มีทางเขาจากลานดานนอก
เขามายัง
หองพวกนี้จากทางทิศตะวันออก
๑๐ ตรงจุดเริ่ม ตนของกําแพงลานของลาน
วิหาร ทางทิศ ใตเลาะไปตามแนวกําแพงลาน
ดานนอก
มีหองหลายหองติดกับลานของ
วิหารและอยูตรงขามกับตึก
๑๑ มีเฉลียงอยูหน าหองเหลานั น
้
หองทาง
ทิศ ใตพวก นี้เหมือนกับหองตางๆทางทิศ
เหนือ มีความกวางและยาวเทา กัน มีพวก
ทางออกและความลึกเหมือนกันดวย ๑๒ ที่
จุดเริ่ม ตนของเฉลียงที่ขนานไปกับผนัง มี
ทาง
เขาอันหนึ่งที่ผูคนสามารถใชเขาออก
หองตางๆเหลานัน
้ ได จากทางทิศตะวันออก
๑๓ แลวชายผูนัน
้ ไดพูดกับผมวา
“หองทางทิศเหนือและหองทางทิศ ใตที่หัน
หน าไปที่ลานหลังวิหารนัน
้ คือหองของพวก
นักบวช เป็ นหองสําหรับพวกนักบวชที่รับ ใช
อยูใกล ชิดพระ ยาหเวห จะใชกินเครื่องบูชา
์ ิทธิท
์ ี่สุด พวก เขาจะวางเครื่องบูชา
อันศักดิส
เหลา นี้ไวในหองเหลานัน
้ คือเครื่องบูชาจาก
เมล็ดพืช เครื่องบูชาชําระลาง และเครื่องบูชา
์ ิทธิ ์
ชดเชย เพราะหองพวกนัน
้ เป็ นหองศักดิส
๑๔ พวกนั กบวชที่เขาไปในพวกบริเวณที่
์ ิทธิข
์ องวิหารนัน
ศักดิส
้
จะตองไมออกมาที่
ลานดานนอก จนกวาพวก เขาจะไดถอดชุด
ที่ใสรับ ใชพระ ยาหเวหไวในหองทัง้ หลาย
ของนักบวชกอน เพราะชุดเหลานัน
้ เป็ นของ
์ ิทธิ ์
ศักดิส
พวก เขาตองสวมเสื้อผาอื่น กอนที่จะออก
ไปยังบริเวณดานนอกที่คนทัว
่ ไปอยูกัน”

ลานดานนอก
๑๕ เมื่อชายผู

นัน
้ วัดขนาดสิ่งตางๆภายใน
บริเวณวิหารเสร็จแลว เขาไดนําผมออกมา
ทางประตูดานตะวัน ออก
และเขาไดวัด
บริเวณรอบๆวิหารทัง้ หมด
๑๖ เขาเอาไมวัด วัดดานตะวันออกไดขนาด
ความยาวหารอยศอก
๑๗ เขาเอาไม วัด
วัดดานเหนือไดขนาด
ความยาวหารอยศอก
๑๘ เขาเอาไม วัด วัดดานใต ไดขนาดความ
ยาวหารอยศอก
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๑๙ แลวเขาก็หันไปทางดานตะวัน ตกและ
วัดดาน นัน
้ ไดความยาวหา รอยศอกเหมือน
กัน
๒๐ เขาจึงใชไม วัด วัดทัง
้ สี่ดานซึ่งมีกําแพง
ลอม รอบอยู ไดขนาดยาวหา รอยศอก กวาง
์ ิทธิ ์
หา รอยศอก กําแพงนี้แยกบริเวณที่ศักดิส
ออกจากบริเวณทัว
่ ๆไป

สงาราศีของพระยาหเวหกลับ
คืนสูวิหารของพระองค
๑ แลวชายผู

๔๓ ที่หัน

นัน
้ ไดพาผมไปที่ประตู
หน าไปทางทิศตะวัน ออก
๒ และผมไดเห็นรัศมีของพระเจาของชาว
อิสราเอล สองออกมาจากทางทิศตะวัน ออก
นัน
้ เสียงดังเหมือนนํ้ าที่ไหลเชี่ยวกราก และ
พื้น ดินไดสวางจาไปดวยแสงจากรัศมีของ
พระองค
๓ นิ มิตที่ผมเห็นนั น
้ เหมือนกับนิมิตที่ผม
เคยเห็นเมื่อครัง้ ที่พระองคไดมาเพื่อทําลาย
เมือง
และเหมือนกับนิมิตที่ผมเคยเห็นที่
คลองเคบาร และผมก็ซบหน าลงกับดิน
๔ รัศมีของพระ ยาหเวหไดเขาสูวิหารทาง
ประตูที่หันหน าไปทางทิศตะวันออก
๕ แลวพระ วิญญาณ *ไดยกผมขึ้น และ
นํ าผมเขา สูลานดาน ใน และรัศมีของพระ
ยาหเวหไดแผไปทัว
่ วิหาร ๖ ในขณะ ที่ชายผู
นัน
้ ยืนอยูขางๆผม ผมไดยินเสียงของผู หนึ่ง
ดังออกมาจากภายในวิหารพูดกับผม
๗ พระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย
นี่คือที่ ตัง้ บัลลังกของ เรา และเป็ นที่วาง
ฝ าเทาของเรา
นี่คือที่ที่เราจะอาศัยอยูทามกลางชาว
อิสราเอลตลอดไป ทัง้ ครอบครัวชาวอิสราเอล
กับพวกกษัตริยของพวก เขา จะไมทําให
์ ิทธิข
์ อง
ชื่ออันศักดิส
เราตองเสื่อมเสียอีก
ดวยการขายตัว †ของพวก เขา และดวย
การถวายของ ขวัญใหกับพวกวิญญาณของ
กษัตริยทงั ้ หลายของพวก เขาในงาน ศพของ
กษัตริยเหลานัน
้
๘ กษัตริยของพวก เขาสรางธรณีประตูวัง
และเสาประตูวังของพวก เขาติดกับของ เรา
เลย
มีแคผนังกัน
้ ระหวางเรากับพวก เขา
เทานัน
้ ดัง นัน
้ เมื่อพวกเขาทําตัวนา รังเกียจ

*๔๓:๕

พระวิญญาณ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ลม”

†๔๓:๗

การขายตัว สิ่งนี้หมายถึง การหันเหไปจากพระเจาและไมซ่ อ
ื สัตยตอพระองค
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์ ิทธิข
์ อง เรา
พวก เขาก็ไดทําใหช่ อ
ื อันศักดิส
เสื่อมเสียไป เราถึงไดทําลายพวก เขาตอน
ที่เราโกรธ ๙ ใหพวก เขาหยุดขายตัว และ
ใหหยุดถวายของ ขวัญใหกับพวกกษัตริยที่
ตายแลวของพวก เขา แลวเราจะอาศัยอยู
ทามกลางพวกเขาตลอดไป
๑๐ เจาลูกมนุษยเอย ใหบรรยายเรื่องวิหาร
นี้ใหกับประชาชนชาวอิสราเอลฟั ง เพื่อพวก
เขาจะไดอับอายในบาปทัง้ หลายของพวกเขา
และใหพวก เขาพิจารณาถึงแผนผังของวิหาร
นี้ ๑๑ แลวพวก เขาจะไดละอายตอสิ่งทัง้ หมด
ที่พวก เขาไดทําไป ใหพวก เขารูจักรูป แบบ
ของวิหารนี้ ทัง้ การจัด วาง พวกทางออกและ
ทางเขา รวมทัง้ กฎระเบียบและคําสัง่ ทัง้ หมด
ของมัน ใหเขียนสิ่งเหลานี้ไวตอหน าพวกเขา
เพื่อพวก เขาจะไดรักษากฎทัง้ หลายของ เรา
และทําตามกฎเกณฑทัง้ หมดของเรา
๑๒ นี่ คือกฎของวิหาร คือบริเวณรอบๆวิหาร
์ ิทธิ ์
ทัง้ หมดบนยอดเขา จะเป็ นสถานที่ศักดิส
ที่สุด นัน
่ คือกฎของวิหาร
แทน บูชา
๑๓ ตอ ไป นี้ คือขนาดของแทน บูชา

โดยวัด
เป็ นศอก ใหหนึ่งศอกยาวเทากับหนึ่งศอกกับ
อีกหนึ่งฝ ามือ
แทน บูชานี้มีรอง นํ้ าอยูรอบๆฐานของ มัน
ลึกหนึ่งศอก กวางหนึ่งศอก
ตรงริมของรองนํ้ า มีขอบสูงขึ้น มาหนึ่งคืบ
และตอไปนี้คือความสูงของแทนบูชา
๑๔ จากกนของรองนํ้ า ขึ้นมาถึงสวนบนสุด
ของที่ กัน
้ อันตํ่า สูงสองศอก หนาหนึ่งศอก
จากที่กัน
้ อันตํ่า สุดนี้ข้ น
ึ ไปถึงที่ กัน
้ อันสูงสุด
สูงสี่ศอก หนาหนึ่งศอก
๑๕ เตาไฟของแทนบูชาสูงสี่ศอก
และที่มุมทัง้ สี่ของเตาไฟนัน
้ มีเชิง งอนสี่
อันยื่นขึ้นมา
๑๖ เตาไฟของแทน บูชานั น
้ เป็ นรูปสี่เหลี่ยม
ดานเทา กวาง ยาวสิบสองศอก
๑๗ ที่ กัน
้ อันสูงนัน
้ เป็ นรูปสี่เหลี่ยมดานเทา
กวาง ยาวสิบ สี่ศอก มีขอบสูงครึ่งศอก มี
รางนํ้ าขนาดหนึ่งศอกอยูรอบๆฐานของแทน
บันไดของแทน บูชาหัน หน าไปทางทิศตะวัน
ออก”
๑๘ แลวพระองคพูดกับผมวา
“เจาลูก
มนุษย
นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
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นี่คือกฎระเบียบตางๆสําหรับแทน
บูชา
เมื่อเจาสรางมันเสร็จแลว เพื่อเจาจะไดถวาย
พวกเครื่องเผาบูชาบน มัน และซัดเลือดใส
ขางแทนบูชา
๑๙ เจาตองใชวัว หน ุมหนึ่ งตัว เป็ นเครื่อง
บูชาชําระลาง เจาตองนํ ามันมาใหกับนักบวช
ชาวเลวี ซึ่งเป็ นคนในครอบครัวของศา โดก
์ ี่จะเขาใกลเรา เพื่อทําพิธีอยู
พวก เขามีสิทธิท
ตอ หน าเรา” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางนัน
้
๒๐ “เจาตองเอาเลือดของ มันมาสวนหนึ่ ง
มาใสที่เชิง งอนทัง้ สี่ของแทน บูชา และที่มุม
ทัง้ สี่ของที่ กัน
้ ชัน
้ บน สุดที่ถัดจากเตาลงมา
และขอบที่อยูรอบ มัน อยาง นี้เจาจะทําให
์ ละชําระมัน
แทนบูชานัน
้ บริสุทธิแ
๒๑ เจาตองเอาวัว
หนุมที่ถูกถวายเป็ น
เครื่องบูชา และใหเอาไปเผาในที่ที่ไดกําหนด
ไวภายในบริเวณวิหาร
ที่อยูนอกตึกของ
วิหาร
๒๒ ในวันที่สอง เจาตองถวายแพะผูตัวหนึ่ ง
ที่ไมมีตําหนิใดๆเพื่อเป็ นเครื่องบูชาชําระลาง
และเจาตองทําใหแทน บูชาบริสุทธิ ์ อยางที่
ทําตอนถวายวัวหนุมนัน
้
๒๓ เมื่อเจาทําพิธีชําระแทนบูชาเสร็จแลว
เจาตองถวายวัว หนุมตัว หนึ่งกับแกะ ผูตัว
หนึ่งที่มาจากฝูง ทัง้ สอง ตัวตองไมมีตําหนิ
ใดๆ
๒๔ เจาตองถวายพวก
มันตอ หน าพระ
ยาหเวห และพวกนักบวชตองโรยเกลือลง
บนพวก มัน และนํ าพวก มันไปถวายเป็ น
เครื่องเผาบูชาใหแกพระยาหเวห
๒๕ เจาจะตองจัดหาแพะตัวผูตัวหนึ่ งมา
เป็ นเครื่องบูชาชําระลาง ทุกๆ วันเป็ นเวลา
เจ็ด วัน และเจายังตองจัดหาวัว หนุมตัวหนึ่ง
กับแกะ ผูตัวหนึ่งจากฝูง สัตวทัง้ หมดตอง
ไมมีตําหนิใดๆ
๒๖ พวกนั กบวชตองชําระแทน บูชา และทํา
ใหมันบริสุทธิ ์ เป็ นเวลาเจ็ด วัน อยาง นี้พวก
เขาจะไดอุทิศแทน บูชานี้ใหกับพระ ยาหเวห
โดยเฉพาะ ๒๗ เมื่อพวก เขาทําจนครบเจ็ด วัน
แลว ตัง้ แตวันที่แปดเป็ นตน ไป พวกนักบวช
ตองถวายเครื่องเผาบูชาของเจา และเครื่อง
สังสรรคบูชาบนแทน บูชานัน
้
แลวเราจะ
ยอมรับเจา” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางนัน
้
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ประตูดานนอกทางทิศตะวันออก
๑ แลวชายผู

๔๔
ที่ประตูดานนอกของบริเวณวิหาร
์
์

นัน
้ ไดพาผมกลับไป

ศักดิสิทธิ ประตูนี้หัน หน าไปทางทิศตะวัน
ออก และมันก็ปิดอยู
๒ พระ ยาหเวหพูดกับผมวา “ประตู นี้ ตอง
ปิ ดอยูเสมอ ไมมีใครมีสิทธิเ์ ปิ ดมัน ไมมีใคร
ได รับอนุญาตใหเขา ออกทางประตู นี้ มันตอง
ปิ ดอยูเสมอ เพราะพระ ยาหเวหพระเจาแหง
อิสราเอลไดเขามาทางประตูนี้
๓ มีแตผูนําของอิสราเอลเพียงคน
เดียว
เทานัน
้ ที่ได รับอนุญาตใหนัง่ อยูที่ในประตู นี้
เพื่อจะกินอาหารตอ หน าพระ ยาหเวห เขา
ตองเขา มาทางระเบียงของประตูและออกไป
ทางเดียวกัน”
ความศักดิ์สิทธิ์ของวิหาร
๔ แลวชายผู

นัน
้ ไดนําผมผานเขาไปทาง
ประตูทิศเหนือ ไปถึงดานหน าของวิหาร ผม
มอง ดูและเห็นรัศมีของพระ ยาหเวหเต็ม
วิหารของพระองค และผมไดซบ หน าลงกับ
ดิน
๕ พระยาหเวหพูดกับผมวา
“เจาลูกมนุษย สนใจดีๆ ดูดีๆและฟั งดีๆถึง
ทุกสิ่งที่เราบอกกับเจา ที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ
ของวิหารของพระ ยาหเวห ใหสังเกตทาง
เขาและทางออกทัง้ หมดของบริเวณวิหาร
์ ิทธิน
์ ี้ใหดี
ศักดิส
๖ ใหพูดกับครอบครัวอิสราเอลที่ชอบกบฏ
วา ‘นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ครอบครัวอิสราเอล
ใหหยุดการประพฤติ
อันนา รังเกียจทัง้ หมดของพวกเจาซะ ๗ นอก
จากการกระทําที่นา
รังเกียจอยางอื่นของ
พวก เจาแลว พวก เจายังไดนําพวกชาวตาง
ชาติที่ไม ไดขลิบทัง้ ใจและกาย เขา มาใน
์ ิทธิข
์ อง เรา ทําใหวิหาร
บริเวณวิหารศักดิส
ของ เราเสื่อม ไป ในขณะ ที่เจาถวายอาหาร
ใหกับ เราซึ่งก็คือไข มันและเลือดนัน
้ อยาง นี้
พวกเจาไดละเมิดขอตกลงที่มีตอเรา
๘ แทนที่พวก เจาจะทําหน าที่ของ เจา ใน
์ ิทธิ ์ เจากลับใหคน
การเฝ ายามพวกของศักดิส
ตางชาติเขา มาเฝ า ยามแทนในบริเวณวิหาร
์ ิทธิข
์ องเรา”’”
ศักดิส
๙ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
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“หามพวกคนตางชาติที่ยังไม ไดขลิบทัง้
์ ิทธิ ์
ใจและกายเขามาในบริเวณวิหารศักดิส
ของ เรา ถึงจะเป็ นชาวตาง ชาติที่อาศัยอยู
ทามกลางชาวอิสราเอลก็ตาม
๑๐ แตพวกชาวเลวีจะเขามา
คือคนเหลา
นัน
้ ที่ปลีกตัวหางไปจากเราตอนที่ชาว
อิสราเอลหลง ทางไป พวกชาวเลวีที่หันไป
จากเราและไปติดตามพวกรูป เคารพ จะตอง
รับผลกรรมจากบาปที่พวกเขาทําไปนัน
้
๑๑ พวก เขาจะยังทําหน าที่ยามในบริเวณ
์ ิทธิข
์ อง เรา รับ ใชอยูที่ประตู
วิหารศักดิส
วิหาร และฆาเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชา
ตางๆสําหรับประชาชน และยืนอยูตอ หน า
ประชาชนเพื่อรับ ใชพวก เขา ๑๒ แตเราไดยก
มือสาบานไววา พวก เขาตองรับผล กรรม
จากบาปที่พวก เขาทําไปนัน
้
เพราะพวก
เขาเคยไปรับ ใชคนเหลา นัน
้ ตอ หน าพวกรูป
เคารพของพวก เขา และทําใหครอบครัวชาว
อิสราเอลทําบาป” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูดวาอยางนัน
้
๑๓ “อยางนี้ พวกเขาจะตองไมเขาใกลเพื่อ
รับ ใชเราในฐานะนักบวช หรือเขาใกลของ
์ ิทธิใ์ ดๆก็ตาม หรือเขาใกลเครื่องบูชา
ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุดของเรา พวกเขาตองทนรับ
อันศักดิส
ความอับอายจากการทําตัวที่นา รังเกียจของ
พวกเขา
๑๔ แตเราจะตัง
้ ใหพวก เขาทําหน าที่เป็ น
ยาม และจัดการกับภาระทัง้ หลายที่จะตอง
ทําในวิหารนัน
้
๑๕ แตพวกนั กบวชที่เป็ นชาวเลวี
และ
เป็ นลูก หลานของศา โดก ที่เคยทําหน าที่อยู
์ ิทธิข
์ อง เราอยาง
ภายในบริเวณวิหารศักดิส
ซื่อสัตย เมื่อครัง้ ที่ชาวอิสราเอลหันเหไปจาก
เรานัน
้ พวก เขามีสิทธิเ์ ขา มาใกลเพื่อทําพิธี
์ ืนอยูตอ หน า
อยูตอ หน าเรา พวก เขามีสิทธิย
เรา เพื่อถวายเครื่องบูชาที่เป็ นสวนไข มัน
และเลือดนัน
้ ใหกับเรา” พระยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๑๖ “พวก
เขาเทานัน
้ ที่มีสิทธิเ์ ขามาใน
์
์
บริเวณวิหารศักดิสิทธิของ เรา และเขา มา
ใกลโตะของ เรา เพื่อทําพิธีอยูตอ หน าเรา
และพวกเขาจะทําหน าที่เฝ ายามสําหรับเรา
๑๗ เมื่อพวกนั กบวชนี้ เขาสูประตูลานดาน
ใน พวก เขาตองสวมเสื้อลินิน พวก เขาตอง
ไมสวมเสื้อผาที่ทําจากขน แกะ ในขณะ ที่ทํา
พิธีอยูที่ประตูลานดานในหรือภายในวิหาร
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๑๘ พวก เขาตองสวมผาโพก หัวที่ทําจาก
ลินินและใสผาชัน
้ ในที่ทําจากลินินไวรอบเอว
ของพวก เขา พวก เขาตองไมสวมสิ่ง ใดๆก็
ตามที่จะทําใหมีเหงื่อ ๑๙ เมื่อพวกเขาออกไป
สูลานดานนอกที่ประชาชนอยู พวก เขาตอง
ถอดเสื้อผาที่ใสในขณะทําพิธีออก และตอง
์ ิทธิ ์ และ
ทิง้ เสื้อผาชุดนัน
้ ไวในพวกหองศักดิส
สวมเสื้อผาชุด อื่นแทน อยาง นัน
้ จะไดไมมี
์ ิทธิข
์ อง เขา และเป็ น
ใครไปถูกเสื้อผาศักดิส
อันตราย *
๒๐ พวกเขาตองไมโกนหัวหรือปลอยใหผม
ยาว แตพวกเขาตองเล็มผมอยูเป็ นประจํา
๒๑ หามนั กบวชดื่มเหลา องุนเมื่อเขาไปใน
ลานดานใน
๒๒ พวก
เขาตองไมแตงงานกับแมหมาย
หรือกับหญิงที่หยากับสามีมาแลว
พวก
เขาจะตองแตงงานกับหญิง
พรหมจรรยที่เป็ นลูก หลานของชาวอิสราเอล
หรือแตงกับแมหมายของนักบวชเทานัน
้
๒๓ พวก เขาตองสอนประชาชน
ใหรูถึง
์ ิทธิก
์ ับ
ความแตก
ตางระหวางความศักดิส
ของธรรมดาทัว
่ ๆ ไป และสอนใหพวก เขา
์ ละอะไรไม
รูจักวิธีแยกแยะวาอะไรบริสุทธิแ
บริสุทธิ ์
๒๔ เมื่อมีเรื่องทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น
พวกนักบวชตองทําหน าที่เป็ นผูตัดสิน
และตองตัดสินเรื่องนัน
้ ตามกฎระเบียบของ
เรา
พวก เขาตองรักษากฎทุก ขอและขอ บังคับ
ตางๆที่เกี่ยวกับงานเทศกาลตางๆที่เราได
กําหนดขึ้น และพวก เขาจะตองรักษาความ
์ ิทธิข
์ องวันหยุดทางศาสนาของเราไว
ศักดิส
๒๕ พวกนั กบวชตองไมทําตัว
เองใหไม
บริสุทธิ ์ ดวยการเขา ใกลคน ตาย แตถาคน
ตายเป็ นพอหรือแม ลูกชายหรือลูกสาว พี่
ชายหรือน องชาย พี่ สาวหรือน องสาวของเขา
ที่ยังไม ไดแตงงาน เขาจะได รับอนุญาตให
ทําตัว เองใหไมบริสุทธิไ์ ด ๒๖ หลังจากที่เขา
ได รับการชําระ ตัวแลว เขาตองรออยูเจ็ด วัน
กอนที่จะกลับไปทําหน าที่ในวิหาร
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๒๗ ในวัน ที่เขาเขาในบริเวณวิหารศักดิส
์ ิทธิ ์
ถึงลานดาน
ในเพื่อจะรับ
ใชในบริเวณ
์ ิทธิน
์ ัน
ศักดิส
้
เขาจะตองถวายเครื่องบูชา
ชําระลางใหกับตัว เองกอน” พระ ยาหเวห
องคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๒๘ นี่ จะเป็ นมรดกที่พวกนั กบวชจะได รับ
คือเราเองเป็ นมรดกของพวกเขา เจาตองไม
ใหเขาถือกรรมสิทธิใ์ นที่ดินใดๆในอิสราเอล
์ องพวกเขา
เราเองเป็ นกรรมสิทธิข
๒๙ พวก เขาจะกินเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
เครื่องบูชาชําระลาง และเครื่องบูชาชดเชย
และทุก สิ่งทุก อยางที่ชาวอิสราเอลนํ ามา
ถวายใหแกพระยาหเวหจะเป็ นของพวกเขา
๓๐ ผลผลิตชุด แรกของพืชทุกชนิ ด
และ
ของถวายพิเศษทุกชนิด
จะเป็ นของพวก
นักบวช เจาตองใหสวนที่ดีที่สุดของแป ง ดิบ
ของเจากับพวก เขา เพื่อเจากับครอบครัวจะ
ไดรับพร
๓๑ แลวพวกนั กบวชตองไมกินอะไรก็ตาม
ไม วาจะเป็ นนกหรือสัตวอ่ น
ื ๆที่ตาย เองหรือ
ถูกสัตวปาฉีกทึ้งจนตาย

กฎระเบียบเรื่องการแบงที่ดิน
สําหรับใชในงานศักดิ์สิทธิ์
๑ เมื่อเจาแบงที่ดินเพื่อใหเป็ นมรดก

๔๕ นัน้

เจาตองถวายที่ดินสวนหนึ่งใหแกพระ
์ ิทธิ ์
ยาหเวหเพื่อใหเป็ นเขตศักดิส
โดยให
มีขนาดยาวสอง หมื่นหา พันศอก †กวาง
สอง หมื่นศอก ‡พื้นที่ทัง้ หมดนี้จะเป็ นเขต
์ ิทธิ ์ ๒ จากเขตศักดิส
์ ิทธิน
์ ี้ ใหแบงพื้นที่
ศักดิส
ออก มาสวนหนึ่งเป็ นรูปสี่เหลี่ยมดาน เทามี
ขนาดดานละหา รอยศอก เพื่อใหเป็ นสถานที่
์ ิทธิ ์ และใหกันพื้นที่รอบๆสวนนี้ออกมา
ศักดิส
อีกหาสิบศอก เพื่อเป็ นพื้นที่เปิ ดโลง
๓ ในเขตศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่มีขนาดยาวสอง หมื่น
หา พันศอก กวางหนึ่ง หมื่นศอกนี้ จะเป็ น
์ ิทธิ ์ ซึ่งในเขต นี้จะมีสถาน ที่
สถาน ที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุดตัง้ อยู
ศักดิส

*๔๔:๑๙

์ ิทธิ ์ ถาเขา
จะไดไมมีใคร … เป็ นอันตราย คนธรรมดาทัว
่ ไปหามแตะตองของศักดิส
ทําอยางนัน
้ เชื่อวาเขาจะไดรับอันตราย
†๔๕:๑
‡๔๕:๑

สองหมื่นหาพันศอก หรือ ประมาณสิบสามกิโลเมตร

สองหมื่นศอก หรือประมาณสิบกิโลเมตรครึ่ง ขอความนี้มาจากฉบับแปลภาษากรีก
ในภาษาฮีบรูเขียนวา หนึ่งหมื่นศอก (หรือ ประมาณหากิโลเมตร)
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๔ ในที่ดินทัง
้ หมด
เขต นี้จะเป็ นเขต
์ ิทธิส
์ ําหรับพวกนักบวชอยูกัน คือพวก
ศักดิส
์ ิทธิ ์
นักบวชที่รับ ใชอยูในบริเวณวิหารศักดิส
ที่เขาใกลพระ ยาหเวหเพื่อรับ ใชอยูตอ หน า
พระองค มันจะเป็ นที่ตัง้ สําหรับบานของพวก
์ ิทธิด
์ วย
เขา และเป็ นที่ตัง้ ของสถานที่ศักดิส
๕ พื้นที่ขนาดยาวสอง หมื่นหา พันศอก
กวางหนึ่ง หมื่นศอกนี้ จะเป็ นที่ ตัง้ ของพวก
เมืองที่เป็ นสมบัติของพวกชาวเลวีที่รับ ใชอยู
ในวิหาร เพื่อใหพวกเขาใชอยูอาศัย
๖ เจาตองกําหนดบริเวณหนึ่ ง มีขนาดกวาง
หา พันศอก ยาวสอง หมื่นหา พันศอก อยูถัด
์ ิทธิอ
์ อกมา ที่ตรง นี้ใหเป็ นที่
จากสวนที่ศักดิส
อยูของชาวอิสราเอลทัง้ หมด รวม ทัง้ เป็ นที่
ตัง้ ของเมืองเยรูซาเล็มดวย

กฎระเบียบเรื่องการแบงที่ดิน
สําหรับผูนําอิสราเอล
๗ เขตที่ติดกับเขตศักดิส
์ ิทธิ ์
และติดกับ
เมืองเยรูซาเล็มไปทางตะวัน ตกและตะวัน
ออก จะเป็ นของผูนําอิสราเอล
เขตนี้จะทอดยาวไปจากสุดเขตแดนทาง
ทิศตะวัน ตก ไปถึงสุดเขตแดนทิศตะวัน
ออก ขนานไปกับเขตแดนที่เป็ นของแตละ
เผา ๘ ที่ดินนี้จะเป็ นสมบัติของผูนําอิสราเอล
และผูนําของ เราจะไมกดขี่ประชาชนของ เรา
อีกตอ ไป แตจะยินยอมใหชาวอิสราเอลเป็ น
เจาของที่ดินไดตามเผาพันธุของพวกเขา
๙ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“พวกผูนําของอิสราเอล พวก เจาไดปลน
และโกงคนของ เรามานานพอแลว
หยุด
ความรุนแรงและการกดขี่ขมเหงซะ แลวหัน
มาทําในสิ่งที่เที่ยงธรรมและถูก ตอง หยุดขับ
ไลประชาชนของ เราไปจากบานของพวก เขา
ไดแลว”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
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กฎระเบียบเรื่องนํ ้าหนั กและเครื่องตวง
๑๐ “เจาตองใชเครื่อง

ชัง่ ที่เที่ยง ตรง ใชเอ
ฟาห *และใชบัท †ที่เที่ยง ตรง ๑๑ เอ ฟาห
กับบัทนัน
้ ตองมีขนาดเดียวกัน หนึ่งบัทตอง
บรรจุไดหนึ่งสวนสิบโฮ เม อร ‡และหนึ่งเอ
ฟาหตองบรรจุไดหนึ่งสวนสิบโฮ เม อรเหมือน
กัน
โฮ เม อรตองเป็ นเครื่อง วัดที่มาตรฐาน
สําหรับทัง้ เอฟาหและบัท
๑๒ หนึ่ งเชเขล ¶ตองเทากับยี่สิบเกราห
ยี่สิบเชเขลบวกยี่สิบหาเชเขลบวกสิบหาเช
เขลตองเทากับหนึ่งมินา §
กฎระเบียบเรื่องของถวาย
๑๓ ตอ

ไป นี้คือของ ขวัญพิเศษที่เจาตองนํ า
มาถวาย
จากแตละโฮ เม อรของขาวสาลีหรือขาว
บารเลย เจาตองถวายหนึ่งสวนหกเอฟาห
๑๔ ใหถวายนํ้ ามันตามที่ไดกําหนดไวโดยตวง
เป็ นบัท
จากนํ้ ามันแตละโคระ ใหแบงถวายหนึ่งสวน
สิบบัท **
(หนึ่งโคระเทากับสิบบัทหรือหนึ่งโฮเมอร)
๑๕ จากฝูง แกะทุกๆสอง รอยตัวที่ได รับการ
เลีย
้ ง ดูในทุง หญาของอิสราเอลที่มีน้ํ าอุดม
สมบูรณ ใหเลือกออกมาถวายหนึ่งตัว
ของพวก นี้ทัง้ หมด จะเอามาเป็ น เครื่อง
บูชาจากเมล็ด พืช เครื่องเผาบูชา และเครื่อง
สังสรรคบูชา
เพื่อขจัดบาปตางๆใหกับ
ประชาชน” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางนัน
้
๑๖ ประชาชนทัง
้ หมดในแผน ดินตองมอบ
ของถวายตางๆนี้ใหกับผูนําอิสราเอล
๑๗ ผูนําอิสราเอลจะมีหน าที่จัดหาเครื่องเผา
บูชา เครื่องบูชาจากเมล็ด พืช และเครื่อง
ดื่มบูชา
สําหรับงานเทศกาลวันพระจันทร
ใหม วันหยุดทางศาสนา รวมทัง้ งานเทศกาล

*๔๕:๑๐

เอฟาห หนวยการตวงของแหง มีปริมาณเทากับ ๒๒ ลิตร (เหมือนขอ ๒๔)
บัท เป็ นหนวยในการตวงของเหลว
‡๔๕:๑๑ โฮเมอร เป็ นหน วยในการตวงของแหง
†๔๕:๑๐

¶๔๕:๑๒

เชเขล หนึ่งเชเขลมีน้ํ าหนักประมาณ ๑๑.๕ กรัม

§๔๕:๑๒

มินา ในที่นี้ เทากับหกสิบเชเขล แตมินาทัว
่ ๆไปจะเทากับหาสิบเชเขล

**๔๕:๑๔

หนึ่ งสวนสิบบัท เทากับ ๒.๒ ลิตร
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ทัง้
หลายที่ไดกําหนดไวของครอบครัวชาว
อิสราเอล
ผูนําอิสราเอลจะจัดหาเครื่องบูชาชําระลาง
เครื่องบูชาจากเมล็ด พืช เครื่องเผาบูชา และ
เครื่องสังสรรคบูชา
เพื่อใชขจัดบาปตางๆ
สําหรับครอบครัวอิสราเอล
กฎระเบียบเรื่องเทศกาลตางๆ
(อพย. ๑๒:๑-๒๐; ลนต. ๒๓:๓๓-๔๓)
๑๘ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด

ในวัน ที่หนึ่งของเดือนที่ หนึ่ง เจาตองนํ า
วัว หนุมที่ไมมีตําหนิใดๆมา และใชมันทําพิธี
์ ิทธิน
์ ัน
เพื่อทําใหบริเวณวิหารศักดิส
้ บริสุทธิ ์
๑๙ นั กบวชตองเอาเลือดของเครื่องบูชา
ชําระลาง มาใสไวที่เสาประตูของวิหาร และ
ใสตรงขอบดานบนของทัง้ สี่มุมของแทนบูชา
และใสบนเสาประตูของลานดานใน
๒๐ เจาตองทําพิธีนี้เหมือนกัน ในวันที่เจ็ด
ของเดือนนัน
้
สําหรับคนที่ทําบาปไปโดยไม
ไดตัง้ ใจหรือไมรู โดยวิธี นี้เจาจะชําระวิหาร
ใหบริสุทธิ ์
๒๑ ในวัน ที่สิบ สี่ของเดือนนั น
้
เจาตองจัด
งานเทศกาลปลดปลอยขึ้น งานเลีย
้ งจะมี ข้ น
ึ
เป็ นเวลาเจ็ด วัน ในระหวางนี้ เจาจะตอง
กินขนมปั งที่ไม ไดใสเชื้อ ฟู ๒๒ ชวง นี้ ผูนํา
จะจัดหาวัว ผูมาตัวหนึ่ง เอามาเป็ นเครื่อง
บูชาชําระลาง ใหกับทัง้ ตัว เขาและประชาชน
ทัง้ หมดของแผนดิน
๒๓ ตลอดทัง
้ เจ็ดวันของงานเลีย
้ งนี้
ผูนําตองเป็ นผูจัดหาวัวตัวผูเจ็ด ตัว และ
แกะตัวผูเจ็ดตัว
ที่ไมมีตําหนิใดๆมาถวาย
เป็ นเครื่องเผาบูชาใหแกพระยาหเวห
และจัดหาแพะตัวผูมาวัน ละตัว เอามา
ถวายเป็ นเครื่องบูชาชําระลาง
๒๔ เมื่อถวายวัวตัวผูแตละตัว ผูนําจะตอง
ถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชจํานวนหนึ่งเอ
ฟาห *ดวย
และเมื่อถวายแกะตัวผูแตละตัว เขาตอง
ถวายเมล็ด พืชจํานวนหนึ่งเอ ฟาห พรอมกับ
ถวายนํ้ ามันหนึ่งฮิน †สําหรับเมล็ด พืชแตละ
เอฟาห
*๔๕:๒๔
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๒๕ ในวัน ที่สิบ หาของเดือนที่เจ็ด และใน
ชวงเจ็ด วันของเทศกาลอยู เพิง ผูนําตอง
จัดหาเครื่องบูชาเหลา นี้ไวดวย
คือพวก
เครื่องบูชาชําระลาง เครื่องเผาบูชา เครื่อง
บูชาจากเมล็ดพืชและนํ้ ามัน

กฎระเบียบตางๆสําหรับ
ผูครอบครองและประชาชน
๑ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต

๔๖ พูด

“ประตูลานดาน ในที่หัน หน าไปทางทิศ
ตะวัน ออกนัน
้
ใหปิดมันไวตลอดหก วัน
ทํางานนัน
้ แตในวัน หยุดทางศาสนาและวัน
พระจันทรใหม ใหเปิ ดมันไว ๒ ผูครอบครอง
อิสราเอลจะตองเขามาจากดานนอกโดยผาน
ทางระเบียงของประตูทาง เขา และมายืนอยู
ขางเสาประตู
พวกนักบวชตองเอาเครื่อง
เผาบูชาของผูครอบครอง
และพวกเครื่อง
สังสรรคบูชาของ เขา มาถวายใหกับ เรา ผู
ครอบครองตองกราบไหวอยูที่ธรณีประตูทาง
เขา แลวถึงคอยออกไป แตอยาเพิ่งปิ ดประตู
จนกวาจะถึงตอนเย็น ๓ ทุกๆวัน หยุดทาง
ศาสนาและทุกๆวันพระจันทรใหม ประชาชน
ในแผน ดินตองมากราบไหวอยูตอ หน าพระ
ยาหเวห ที่ทางเขาของประตูนัน
้
๔ เครื่องเผาบูชาที่ผูครอบครอง นํ ามาถวาย
ใหกับพระ ยาหเวหในวัน หยุดทางศาสนานัน
้
จะตองประกอบไปดวย ลูกแกะผูหกตัว และ
แกะผูหนึ่งตัว ทุกตัวตองไมมีตําหนิใดๆ
๕ เขาตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด
พืช
หนึ่งเอ ฟาห ‡พรอมกับแกะ ผูตัว นัน
้ และ
ถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชเทา ที่อยากจะ
ถวาย พรอมกับลูก แกะเหลา นัน
้ แตเขาตอง
ถวายนํ้ ามันหนึ่งฮินสําหรับเมล็ด พืชแตละเอ
ฟาห
๖ ในวันพระจันทรใหมนัน
้ เขาตองถวายวัว
หนุมหนึ่งตัว พรอมกับลูก แกะหกตัว และ
แกะผูหนึ่งตัว ทุกตัวตองไมมีตําหนิใดๆ
๗ เขาตองจัดหาเครื่องบูชาจากเมล็ด
พืช
หนึ่งเอ ฟาหถวายพรอมกับวัว ผูตัว นัน
้ และ
ถวายเมล็ด พืชหนึ่งเอ ฟาหไปพรอมกับแกะ ผู
ตัว นัน
้ ดวย และใหถวายเมล็ด พืชเทา ที่เขา

เอฟาห หนวยการตวงของแหง มีปริมาณเทากับ ๒๒ ลิตร
ฮิน หนวยในการตวงของเหลว ๑ ฮิน มีปริมาณเทากับ ๓.๒ ลิตร
‡๔๖:๕ เอฟาห หน วยการตวงของแหง มีปริมาณเทากับ ๒๒ ลิตร
†๔๕:๒๔
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อยากจะถวาย พรอมกับพวกลูก แกะ แตเขา
ตองถวายนํ้ ามันหนึ่งฮิน *สําหรับเมล็ด พืช
แตละเอฟาห
๘ เมื่อผูครอบครองเขามา เขาตองเดินผาน
ระเบียงของประตูทาง เขา และตองออกไป
ทางประตูเดียวกัน
๙ เมื่อประชาชนในแผน ดินนั น
้
มาอยูตอ
หน าพระ ยาหเวห ในงานเทศกาลตางๆที่ได
กําหนดไว
คนที่เขามาทางประตูทิศเหนือ
เพื่อมานมัสการเรา จะตองออกไปทางประตู
ทิศ ใต และคนที่เขามาทางประตูทิศ ใตจะ
ตองออกไปทางประตูทิศเหนือ หามเขา ออก
โดยใชประตูเดียวกัน แตตองเขาออกโดยใช
ประตูที่อยูตรงขามกัน
๑๐ ผูครอบครองจะตองอยูทามกลาง
ประชาชน ประชาชนเขา ออกตอนไหน ผู
ครอบครองก็ตองเขาออกตอนนัน
้ ดวย
๑๑ ทัง
้ งานเทศกาลและงานเลีย
้ งทัง้ หลายที่
ไดกําหนดขึ้น ตองมีเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
หนึ่งเอฟาหถวายพรอมกับวัวผูหนึ่งตัว
และเมล็ด พืชอีกหนึ่งเอ ฟาหถวายพรอม
กับแกะผูหนึ่งตัว
และถวายเมล็ด พืชเทา ที่เขาอยากจะถวาย
พรอมกับพวกลูก แกะ พรอมกับนํ้ ามันหนึ่ง
ฮินสําหรับเมล็ดพืชแตละเอฟาห
๑๒ เมื่อผูครอบครองจัดหาเครื่องบูชาดวย
ความสมัครใจมาใหกับพระยาหเวห ไม วาจะ
เป็ นเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสังสรรคบูชา
ก็ตาม จะตองเปิ ดประตูที่หัน หน าไปทางทิศ
ตะวัน ออกใหกับ เขา เขาจะถวายเครื่องเผา
บูชาหรือเครื่องสังสรรคบูชา เหมือนกับที่เขา
ถวายในวัน หยุดทางศาสนา แลวเขาจะออก
ไป และหลังจากที่เขาออกไปแลว ใหปิด
ประตู
กฎระเบียบเรื่องเครื่องบูชาประจําวัน
๑๓ ทุกๆเชา

ผูครอบครองตองจัดหาลูกแกะ
อายุหนึ่ง ปี ที่ไมมีตําหนิใดๆมาเป็ นเครื่องเผา
บูชาใหแกพระยาหเวห
๑๔ ผูครอบครองยังตองจัดหาเครื่องบูชา
จากเมล็ด พืชหนึ่งสวนหกเอ ฟาห กับนํ้ ามัน
หนึ่งสวนสามฮิน เพื่อทําใหแป งนุม รวม กับ
การถวายเครื่องเผาบูชานี้ การถวายเครื่อง

*๔๖:๗
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บูชาจากเมล็ด พืชใหแกพระ ยาหเวหนัน
้ เป็ น
กฎที่ตองทําตลอดไป
๑๕ เขาจะตองถวายลูก แกะ เครื่องบูชาจาก
เมล็ด พืชและนํ้ ามัน ใหกับ เราในทุกๆเชา นี่
เป็ นกฎสําหรับเครื่องเผาบูชาที่ทํากันตาม
ปกติทุกๆวัน”
กฎระเบียบเรื่องการยกมรดกของ
ผูครอบครองแผนดิน
๑๖ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด

“ถาผูครอบครองมอบของ ขวัญจากกอง
มรดกใหกับลูกชายคน หนึ่งคนใดของ เขา
มรดกนัน
้ จะตกเป็ นของลูก หลานของลูกชาย
คน นัน
้ ดวย มันจะเป็ นสมบัติที่ตกทอดกัน
ตอๆไป
๑๗ แต ถาผูครอบครองมอบของ ขวัญจาก
กองมรดกใหกับคน รับ ใชคน หนึ่งคนใดของ
เขา คน รับ ใชคน นัน
้ จะเก็บของนัน
้ ไว ไดจน
ถึงปี แหงการปลดปลอยแลวของนัน
้ ก็จะกลับ
ไปสูผูครอบครองคน นัน
้ เหมือนเดิม มรดก
ของผูครอบครองจะตกทอดไปสูลูกชายของ
ผูครอบครองเทานัน
้
มันเป็ นสมบัติของลูก
หลานของเขา
๑๘ ผูครอบครองตองไมไปแยง
ชิงมรดก
ของประชาชน
หรือขับ
ไลประชาชนออกจากที่ดินของ
พวกเขา
ผูครอบครองตองยกมรดกที่เป็ นของเขา
เองใหกับพวกลูกชายของเขา เพื่อประชาชน
ของ เราจะ ไดไม ตองถูกไล ออกจากที่ดินของ
พวกเขา”
กฎระเบียบเรื่องครัวของวิหาร
๑๙ แลวชายผู นั น
้ ไดนําผมผานไปที่ทาง เขา

ที่อยูดานขางของประตูที่จะไปสูบรรดาหอง
์ ิทธิซ
์ ่ งึ หัน หน าไปทางทิศเหนือ หอง
ศักดิส
เหลา นัน
้ คือหองของพวกนักบวช เขาไดพา
ผมไปดูสถาน ที่แหงหนึ่ง ที่อยูปลายสุดทาง
ดานทิศตะวัน ตก ๒๐ เขาพูดกับผมวา “นี่คือ
สถาน
ที่ที่พวกนักบวชจะใชตมเครื่องบูชา
ชดเชย และเครื่องบูชาชําระลาง และอบ
เครื่องบูชาจากเมล็ด พืช เพื่อพวก เขาจะ ได
์ ิทธิเ์ หลา นี้ออก
ไม ตองเอาเครื่องบูชาศักดิส

ฮิน หนวยในการตวงของเหลว ๑ ฮิน มีปริมาณเทากับ ๓.๒ ลิตร
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ไปที่ลานดานนอก ซึ่งอาจ จะเป็ นอันตรายตอ
ประชาชนได” *
๒๑ แลวเขาไดนําผมไปที่ลานดานนอก และ
พาผมเดินผานไปทัง้ สีม
่ ุมของลาน และแตละ
มุมก็มีลานเล็กอีกลานหนึ่ง
๒๒ ลานเล็กที่อยูตามมุมทัง
้ สี่ของลาน
ดานนอกนี้ มีขนาดยาวสี่ สิบศอกและกวาง
สามสิบศอก ลานเล็กที่อยูติดกับทัง้ สี่ มุมนี้มี
ขนาดเทากันหมด
๒๓ บริเวณโดยรอบดานในของลานเล็ก
ทัง้ สี่ลานนัน
้
มีสวนที่ย่ น
ื ออกมาจากกําแพง
สวนที่ย่ น
ื ออก มานัน
้ กอขึ้นจากหิน และมีที่
กอไฟอยูดานลางโดยรอบ
๒๔ ชายผู นัน
้ ไดพูดกับผมวา “สถานที่เหลา
นี้คือพวกครัวที่พวกผู ที่รับ ใชอยูในวิหาร ใช
ตมพวกเครื่องบูชาของประชาชน”
แมนํ้าที่ ไหลมาจากวิหาร
๑ ชายผู

๔๗ ทางเขาวิหาร

นัน
้ ไดพาผมกลับมาที่ประตู

และผมไดเห็นนํ้ าไหลออกมาจากใตธรณี
ประตูของวิหาร ไหลไปทางทิศตะวัน ออก
(เพราะวิหารหัน หน าไปทางทิศตะวัน ออก)
นํ้ าไหลลงมาจากทางดานทิศ
ใตของธรณี
ประตูของวิหาร และไหลผานทางดานทิศ ใต
ของแทนบูชา
๒ แลวชายผู นั น
้ ไดนําผมออกมา โดยใช
ประตูทิศเหนือ
และพาผมออมไปทางดาน
นอกไปถึงประตูดานนอกที่หันหน าไปทางทิศ
ตะวัน ออก และนํ้ านัน
้ ไดไหลออกมาจากทาง
ทิศใตของประตูนัน
้
๓ ชายผู นั น
้ เดินไปทางทิศตะวัน ออกพรอม
กับถือสาย วัดเสน หนึ่งในมือ เขาวัดสายนํ้ า
ไดหนึ่ง พันศอก แลวเขาพาผมลุยนํ้ าที่ลึกถึง
ตาตุม
๔ เขาวัดสายนํ้ าไดอีกหนึ่ ง พันศอก และเขา
พาผมเดินลุยนํ้ าที่ลึกถึงหัวเขา
เขาวัดสายนํ้ าไดอีกหนึ่ง พันศอก และเขา
พาผมเดินลุยนํ้ าที่ลึกถึงเอว
๕ เขาวัดสายนํ้ าไดอีกหนึ่ ง พันศอก แตตอน
นี้มันคือแมน้ํ าสาย หนึ่งที่ผมลุยขามไปไม ได
*๔๖:๒๐
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เพราะนํ้ าขึ้นสูงและลึกมากจนไมมีใครลุย
ขามไปไดนอกจากจะวายนํ้ าขามไป
๖ ชายผน
ู ัน
้ ถามผมวา “เจาลูกมนุษย เจาได
สังเกตเรื่องเหลานี้หรือเปลา”
แลวเขาก็พาผมกลับไปที่ริมฝั ่ งแมน้ํ า
๗ เมื่อผมมาถึงที่นัน
้
ผมไดเห็นตนไมจํานวนมากขึ้นอยูริม
แมน้ํ าทัง้ สองฝั ่ ง
๘ ชายผูนัน
้ ไดพูดกับผมวา
“แมน้ํ าสาย นี้ไหลไปที่แควนทางทิศตะวัน
ออกและไหลไปที่อา รา บา †และไหลลงสู
ทะเล ตายและทําใหทะเล ตายกลายเป็ นนํ้ า
จืด
๙ แมน้ํ านี้ ไหลผานที่ไหน ก็จะมีสิ่ง มี ชีวิต
มาอาศัยอยูทน
ี่ ัน
่ จะมีปลาอยูมากมาย เพราะ
เมื่อนํ้ านี้ไหลลงทะเล มันจะทําใหน้ํ า เค็ม
กลายเป็ นนํ้ า จืด ดัง นัน
้ ไม วาแมน้ํ าสาย นี้
จะไหลผานที่ ใด ก็จะมีสิ่ง มี ชีวิตทุก ชนิดมา
อาศัยอยูที่นัน
่
๑๐ ชาวประมงจะยืนอยูตามริม ฝั ่ ง ตัง
้ แต
เอน เก ดีไปจนถึงเอน เอ กลาอิม จะมีที่
มากมายใหทอดแห
จะมีปลามากมาย
หลายชนิดเหมือนกับปลาที่มีอยูในทะเล
เมดิเตอรเรเนียน
๑๑ แตน้ํ าตามหนองตามบึงจะไมเป็ นนํ้ า จืด
มันจะถูกทิง้ ไวใหเป็ นเกลือ ๑๒ ตนไมทุกชนิด
ที่ใหผล จะเจริญเติบโตอยูสองฟากฝั ่ งแมน้ํ า
ใบไมของมันจะไมแหง เหี่ยว และจะออกผล
ไมหยุด หยอน มันจะออกผลใหทุกๆเดือน
์ ิทธิไ์ หลผานพวก
เพราะนํ้ าจากสถาน ที่ศักดิส
มัน ผลของ มันจะใชเป็ นอาหาร และใบของ
มันจะใชเป็ นยารักษา”
การแบงที่ดินใหกับสิบ
สองเผาของอิสราเอล
๑๓ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด

“ตอ ไป นี้คือเขตแดนที่ดินที่เจาตองแบงไว
เป็ นมรดกใหกับสิบ สองเผาของอิสราเอล โย
เซฟจะไดสองสวน
๑๔ เจาตองแบงมันใหกับพวกเขาอยางเทา
เทียมกัน

อาจ จะเป็ นอันตรายตอประชาชนได หมาย ถึง พระเจาจะลงโทษคนที่ไมใช

์ ิทธิพ
์ วกนี้
นักบวชที่มาแตะตองถูกเครื่องบูชาศักดิส
†๔๗:๘ อาราบา คือ หุบเขาจอรแดน
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เพราะเราไดยกมือสาบานไววาจะใหมันกับ
บรรพบุรุษของเจา ที่ดินนี้จะเป็ นมรดกของ
เจา
๑๕ ตอไปนี้ จะเป็ นเขตแดนของที่ดิน
เขตแดนทางทิศเหนือ
เริ่มจากทะเล
เมดิเตอรเรเนียนไปตามถนนเฮ ท โลน ผาน
ทาง เขาเมืองฮามั ทจนถึงเศ ดัด ๑๖ ตอ ไปจน
ถึงเบ โรธ าหและสิ บรา อิม (ซึ่งติดอยูกับเขต
แดนของดามัสกัสกับฮามั ท) ไปจบที่ฮา เซ
อรฮัททิโคน ซึ่งติดกับเขตแดนของเฮาราน
๑๗ ดัง นั น
้ เขตแดนทางทิศเหนือ เริ่มจาก
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนไปจนถึงฮา ซา เร โนน
(ซึ่งอยูเหนือเขตแดนของเมืองดามัสกัส และ
อยูใตเขตแดนของฮามัท)
๑๘ เขตแดนทางทิศตะวัน ออก จะทอดยาว
ไประหวางเฮา รานกับเมืองดามัสกัส และ
เรียบแมน้ํ าจอรแดนลงไปทาง ใต ซึ่งแยก
ระหวางเขตแดนของกิเลอาดกับแผนดินของ
ชาวอิสราเอล และจะเลยทะเล ตายไปทางใต
ไกลถึงเมืองทามาร
๑๙ เขตแดนทางทิศ ใต เสนเขตแดนจะเริ่ม
จากเมืองทา มารทอดยาวไปจนถึงพวกตานํ้ า
แหงเม รี บาห คา เดช แลวเลาะไปตามลําธาร
ของอียิปต ไปจบที่ทะเลเมดิเตอรเรเนียน
๒๐ เขตแดนทางทิศตะวัน ตก จะขนานไป
กับชายฝั ่ งทะเลเมดิเตอรเรเนียนขึ้น ไปทาง
เหนือ ไปจนถึงจุดที่อยูตรง ขามกับทาง เขา
เมืองฮามัท
๒๑ เจาตองแบงที่ดินในหมูพวก เจา
ตาม
๒๒ เจาตองแบงมัน
เผาตางๆของอิสราเอล
ใหเป็ นมรดกกับตัวพวก เจาเอง
และกับ
ชาวตาง
ชาติที่มาตัง้ รกรากอยูในหมูพวก
เจา และมีลูก หลาน เจาตองถือวาพวก เขา
เป็ นชาวอิสราเอลโดยกําเนิด พวก เจาตอง
จัด แบงมรดกให กับพวก เขาในทามกลางชน
เผาของอิสราเอลดวย ๒๓ พวกเจาจะตองแบง
มรดกใหกับ เขา ไม วาพวก เขาจะตัง้ รกราก
อยูทามกลางชนเผาใดของอิสราเอลก็ตาม”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
ที่ดินสําหรับเผาตางๆของอิสราเอล
๑ “ตอ

๔๘ ของอิสราเอลกับที่ดินที่พวก เขาจะ
ไดรับ

ไป นี้คือราย ชื่อของเผาตางๆ
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เริ่มจากทางทิศเหนือ ชน เผาดานจะได รับ
สวนหนึ่ง คือสวนที่เลียบไปตามถนนเฮทโลน
ไปจนถึงทาง เขาเมืองฮามั ท ไปจนถึงฮา ซา
เรโนน (ซึ่งติดกับเขตแดนทางดานเหนือของ
เมืองดามัสกัส ที่อยูถัดจากเมืองฮามั ท) เริ่ม
จากเขตแดนดานตะวันออกยาวไปจนถึงดาน
ตะวันตก
๒ ชนเผาอาเชอรจะไดรับสวนหนึ่ ง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของดาน
ทอดยาวจากทางทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ
ตะวันตก
๓ ชนเผานั ฟทาลีไดรับสวนหนึ่ ง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของอาเชอร
ทอดยาวจากทางทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ
ตะวันตก
๔ ชนเผามนั สเสหจะไดรับสวนหนึ่ ง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของนัฟทาลี
ทอดยาวจากทางทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ
ตะวันตก
๕ ชนเผาเอฟราอิมจะไดรับสวนหนึ่ ง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของมนัสเสห
ทอดยาวจากทางทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ
ตะวันตก
๖ ชนเผารูเบนจะไดรับสวนหนึ่ ง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของเอฟราอิม
ทอดยาวจากทางทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ
ตะวันตก
๗ ชนเผายูดาหจะไดรับสวนหนึ่ ง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของรูเบน
ทอดยาวจากทางทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ
ตะวันตก
เขตพิเศษ
๘ สวนที่ถัดจากเขตแดนของยู

ดาหลงมา
จากทางทิศตะวัน ออกไปถึงทิศตะวัน ตก จะ
เป็ นสวนของแผน ดินที่เจาตองแยกออก มา
เป็ นพิเศษ ซึ่งมีความกวางสอง หมื่นหา พัน
ศอกและมีความยาวจากทางตะวัน ออกไปถึง
ตะวัน ตกเทากับสวนแบงของแตละเผา จะมี
์ ิทธิต
์ งั ้ อยูตรงกลางของที่ดิน
สถาน ที่ศักดิส
แปลงนี้
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๙ เขตพิเศษที่เจาตองถวายใหกับพระ
ยาหเวห จะมีความยาวสอง หมื่นหา พันศอก
และกวางสองหมื่นศอก *
๑๐ สวน แบงที่ศักดิส
์ ิทธิน
์ ี้ที่เจาไดแยกออก
ไวตาง หาก จะถูกจัดสรรใหกับกลุมตอ ไป
นี้ สําหรับพวกนักบวช จะได รับเขตที่ดิน
ที่มีความยาวสอง หมื่นหา พันศอกทางดาน
เหนือและดานใตและกวางหนึ่ง
หมื่นศอก
ทางดานตะวัน ตกและตะวัน ออก และมีที่ ตัง้
์ ิทธิข
์ องพระ ยาหเวหอยู
ของสถาน ที่ศักดิส
ตรงกลาง
๑๑ เฉพาะพวกนั กบวชที่เป็ นลูก
หลาน
ของศา โดกเทานัน
้
ที่จะได รับสวน แบงอัน
์ ิทธิน
์ ี้ เพราะ พวก นี้ได รับการเลือกให
ศักดิส
์ ิทธิ ์ ทําหน าที่เฝ า ยาม
มาเป็ นนักบวชที่ศักดิส
ใหกับ เรา และไม ไดหันเหไปจาก เรา ตอน
ที่พวกชาวเลวีอ่ น
ื ๆและชาวอิสราเอลหลงไป
จากเรา
๑๒ ที่ดินสวนนี้ จะเป็ นของขวัญพิเศษที่มอบ
ใหแกพวกนักบวชนี้ สวนนี้เป็ นสวนหนึ่งของ
์ ิทธิ ์ เป็ นสวนที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุด ที่อยู
เขตศักดิส
ถัดจากเขตของชาวเลวีข้ น
ึ ไป
๑๓ ติดกับเขตแดนของนั กบวชนั น
้ ชาวเลวี
จะได รับสวนแบง ขนาดยาวสองหมื่นหา พัน
ศอกและกวางหนึ่งหมื่นศอก
รวมขนาดทัง้ หมดของเขตแดนนัน
้ ยาว
สองหมื่นหาพันศอก กวางสองหมื่นศอก
๑๔ พวก เขาตองไม ขายหรือเอามันไปแลก
เปลี่ยนไม วาจะเป็ นสวน ใดก็ตาม มันเป็ น
ที่ดินสวนที่ดีที่สุดและตองไมตกไปอยูในมือ
์ ิทธิ ์
ของคนกลุม อื่น เพราะมันเป็ นสวนศักดิส
ของพระยาหเวห

สวนที่เป็ นที่ดินของเมือง
๑๕ พื้นที่สวนที่เหลือที่กวางหาพันศอก

ยาว
สอง หมื่นหา พันศอกนัน
้
จะไวสําหรับใช
ประโยชนทัว
่ ไปของชุมชน คือใชเป็ นที่ อยู
อาศัย และใชเป็ นทุง หญาเลีย
้ งสัตว ตัว เมือง
จะตัง้ อยูตรงกลางของสวน นี้ ๑๖ เมือง นี้จะ
เป็ นสี่เหลี่ยมดาน เทา คือทัง้ ทิศเหนือใตออก
ตก มีความยาวสี่พันหารอยศอกเทากันหมด

*๔๘:๙
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๑๗ ทุง หญาเลีย
้ ง สัตวจะยื่นออกไปจาก
เมืองสอง รอยหา สิบศอกทัง้ ทิศเหนือใตออก
ตก
๑๘ สวนพื้นที่ที่ เหลือทางดานตะวัน ออก
และตะวัน ตกของเมือง ที่ติดกับเขตแดน
์ ิทธิ ์
ของสวนศักดิส
มีขนาดยื่นออกไปหนึ่ง
หมื่นศอกทัง้ สองดาน
พื้นที่สวน นี้จะใชสําหรับปลูกพืช ผลเพื่อ
เป็ นอาหารใหกับพวกคนงานในเมือง
๑๙ พวกคน งานที่อยูในเมือง
จะมาเพาะ
ปลูกในพื้นที่นี้
พวก เขาจะมาจากเผาทัง้
หลายของอิสราเอล
๒๐ ดัง นั น
์ ิทธิน
์ ี้
้ จุดศูนยกลางของเขตศักดิส
จะเป็ นสี่เหลี่ยมดานเทาขนาดสอง หมื่นหา
พันศอก เจาจะตองแยกสวน นี้ออก มาใหกับ
เรา และใหเป็ นที่ตัง้ ของเมืองดวย
๒๑ สวนที่ เหลือทางทิศตะวัน ออกและทิศ
์ ิทธิแ
์ ละที่ดิน
ตะวัน ตก ที่ถัดจากสวนศักดิส
ของเมืองออก ไปนัน
้ จะตกเป็ นของผูนําของ
อิสราเอล มันจะยื่นออกไปสอง หมื่นหา พัน
ศอกทัง้ สองดาน พื้นที่ทัง้ สองแหงนี้ที่ขนาน
กับเขตแดนของเผาอื่น จะตกเป็ นของผูนํา
์ ิทธิก
์ ับวิหาร
อิสราเอล
และจะมีสวนศักดิส
์ ิทธิอ
์ ยูตรงกลางระหวางสองแปลง
ศักดิส
นี้ ๒๒ ดัง นัน
้ ที่ดินของชาวเลวีและที่ดินของ
เมืองจะขัน
้ กลางระหวางที่สอง
แปลงของ
ผูนําอิสราเอล ที่ดินของผูนําอิสราเอลจะตัง้
อยูระหวางเขตแดนของเผายู ดาหและเผา
เบนยามิน
๒๓ สวนชนเผาที่เหลือมีเขตแดนดังนี้ คือ
ชนเผาเบนยามินจะไดรับสวนถัดลงมา
ทอด ยาวจากดานตะวัน ออกไปถึงดาน
ตะวันตก
๒๔ ชนเผาสิเมโอนจะไดรับสวนหนึ่ ง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของเผา เบน ยา
มินลงมา
ทอด ยาวจากทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ ตะวัน
ตก
๒๕ ชนเผาอิสสาคารจะไดรับสวนหนึ่ ง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของเผา สิ เม โอน
ลงมา
ทอด ยาวจากทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ ตะวัน
ตก

สอง หมื่นศอก คํา นี้อยูในฉบับแปลกรีกโบราณฉบับหนึ่ง และมันตรง กับสิ่งที่ฉบับ
แปลกรีกเขียนในบทที่ ๔๕ ขอ ๑ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา หนึ่งหมื่นศอก
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๒๖ ชนเผาเศบูลุนจะไดรับสวนหนึ่ ง

คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของเผา อิส สา
คารลงมา
ทอด ยาวจากทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ ตะวัน
ตก
๒๗ ชนเผากาดจะไดรับสวนหนึ่ ง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของเผา เศบู ลุน
ลงมา
ทอด ยาวจากทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ ตะวัน
ตก
๒๘ พรมแดนทางใตของชนเผา กาดจะทอด
ยาวจากเมืองทา มารไปจนถึงพวกตานํ้ าแหง
เม รี บาห คา เดช แลวเลาะไปตามลําธารแหง
ของอียิปตไปจบที่ทะเลเมดิเตอรเรเนียน
๒๙ นี่ คือที่ดินที่เจาตองจัด แบงเพื่อใหเป็ น
มรดกแกชนเผาตางๆของอิสราเอล และนัน
่
คือสัดสวนที่พวกเขาจะไดรับ”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
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เริ่ม ตนจากทิศเหนือซึ่งยาวสี่ พันหา รอย
ศอก
๓๑ ประตูสามประตูทางทิศเหนื อ ตัง
้ ชื่อตาม
เผาของรูเบน ยูดาหและเลวี
๓๒ ทางทิศตะวัน ออกซึ่งยาวสี่ พันหา รอย
ศอก จะมีสามประตูที่ตัง้ ชื่อตามเผาของโย
เซฟ เบนยามินและดาน
๓๓ ทางทิศ ใตซ่ ง
ึ ยาวสี่ พันหา รอยศอก จะมี
สามประตูที่ตงั ้ ชื่อตามเผาของสิ เมโอน อิส สา
คารและเศบูลุน
๓๔ ทางทิศตะวัน ตกซึ่งยาวสี่ พันหา รอย
ศอก จะมีสามประตูที่ตัง้ ชื่อตามเผา กาด อา
เชอรและนัฟทาลี
๓๕ รวมระยะ ทางโดยรอบของกําแพงเมือง
จะมีความยาวหนึ่ง หมื่นแปด พันศอก และ
นับตัง้ แตเวลานี้เป็ นตน ไป เมืองนี้จะมีช่ อ
ื วา
“พระยาหเวหอยูที่นัน
่ ”*

พวกประตูเมืองของเยรูซาเล็ม
๓๐ ตอ

ไป

นี้จะเป็ นพวกประตูของเมือง

เยรูซาเล็ม

*๔๘:๓๕

พระยาหเวหอยูท่น
ี ่ั น ในภาษาฮีบรูช่ อ
ื นี้ออกเสียงเหมือนกับ “เยรูซาเล็ม”

