
 
พระธรรมเลมนี้เขียนขึ้นโดยเอเสเคียลในศตวรรษที่ 6 
กอนคริสตศักราช 
เอเสเคียลเปนปุโรหิตซ่ึงถูกกวาดตอนไปเปนเชลยในกรุงบาบิโลนเ
ม่ือป 597 กอนค.ศ .และเปนผูเผยพระวจนะของพระเจา ณ ที่นั้น 
ทานประกาศวาผูท่ียังคงอยูในกรุงเยรูซาเล็มจะประสบภัยพิบัติ 
แตเพื่อนเชลยชาวยิวไมยอมรับ 
ครั้นเม่ือเปนจริงตามที่ทานพยากรณไวคือในป 586 กอนค.ศ . 
กรุงเยรูซาเล็มถูกทําลาย (ดู 33:21) 
เหลาประชากรจึงเริ่มรับฟงดวยความกระตือรือรน 
จากจุดนี้เนื้อความที่ทานประกาศเริ่มเบนจากโทษทัณฑมาเปนการ
ปลอบประโลม และความหวังสําหรับอนาคต 
เม่ือถึงท่ีสุดของความเลวรายก็เปนเวลาที่จะวางโครงการเริ่มตนให
ม เอเสเคียลเปนทั้งผูเลี้ยงแกะคือตองปกปองดูแลเหลาประชากร 
และเปนท้ังยามสังเกตการณคือคอยเตือนถึงภัยพิบัติซ่ึงจะมาถึง 
เนื้อหาของพระธรรมเลมนี้เนนท่ีความบริสุทธิ์ไมผันแปรของพระเจ
า นี่เปนท้ังคําม่ันสัญญาและคําเตือน 
เปนสัญญาณเตือนเพราะพระเจาตรัสไวแลววาจะลงโทษความผิดบ
าป ก็จะเปนไปตาม นั้นแนนอน 
สวนท่ีเปนคําม่ันสัญญาก็เพราะพระเจาตรัสวาจะทรงทําตามพระสั
ญญาท่ีใหไว ก็จะเปนไปตามนี้แนนอน 
พระธรรมเอเสเคียลแสดงใหเห็นวาเปนจริงตามที่พระเจาตรัสไว 
คือเยรูซาเล็มยอยยับเพราะบาปของชนยูดาห 
และกรุงนี้จะกลับคืนสูปกติสุขตามพระสัญญาของพระเจา 
เพราะพระเจาตรัสคําไหน ก็เปนไปตามนั้น 
 
โครงเรื่อง 
1. พระเจาทรงเรียกเอเสเคียล  (1:1-3:27) 



2. คําพยากรณเก่ียวกับอิสราเอลและเยรูซาเล็ม (4:1-24:27) 
3. คําพยากรณเก่ียวกับชาติตางๆ  (25:1-32:32) 
4. คําสัญญาวาชาวอิสราเอลจะกลับคืนมาและคืนสูความรุงเรือง
 (33:1-39:29) 
5. พระวิหารที่สรางขึ้นใหมในอาณาจักรของพระเจา 
 (40:1-48:35) 
 
เอเสเคียล 
 
สิ่งมชีีวติทัง้ 4และพระสริิขององคพระผูเปนเจา+ 
1ในวันท่ี 5 เดือน 4 ปท่ี 301 ขณะเมื่อขาพเจาอยูกับเพื่อนเชลย ณ 
ริมแมน้ําเคบาร ฟาสวรรคเบิกออก 
และขาพเจาเห็นนิมิตจากพระเจา 
2ในวันท่ี 5 เดือนนั้นเปนปท่ี 5 ซ่ึงกษัตริยเยโฮยาคีนตกเปนเชลย 
3พระวจนะขององคพระผูเปนเจา+มาถึงปุโรหิตเอเสเคียลบุตรบุซี2 
ณ ริมแมน้ําเคบาร ในดินแดนของชาวบาบิโลน3 
พระหัตถขององคพระผูเปนเจา+อยูเหนือเอเสเคียลที่นั่น 

4ขาพเจามองดูเห็นพายุใหญพัดมาจากทางเหนือ 
มีเมฆมหึมาซ่ึงรายลอมดวยแสง สวางเจิดจา 
และมีฟาแลบแวบวาบอยู ใจกลางไฟนั้นแลดูเหมือนโลหะสุกปลั่ง 
5และในไฟนั้นมีบางสิ่งคลายสิ่งมีชีวิต  4 ตน 
ซ่ึงมีรูปพรรณสัณฐานคลายมนุษย 6แตวาทุกตนตางมี 4 หนา 
และมี 4 ปก 7มีขาเหยียดตรง มีกีบเทาเหมือนกีบลูกวัว 
และสุกปลั่งเหมือนทองสัทฤทธิ์ท่ีขึ้นเงา 8ภายใตปกท้ัง 4 ดาน 

                                      
1 1:1  หรือ เมื่อขาพเจาอายุ 30 ป 
2 1:3 เอเสเคียลบุตรปุโรหิตบุซี 
3 1:3 หรือ ชาวเคลเดีย 



มีมือเปนมือมนุษย สิ่งมีชีวิตท้ัง 4 นี้มีหนาและปก 
9ปกของมันกางออกออกจดปกของกันและกัน 
มุงไปในทิศทางเดียวกัน โดยไมไดหันตัวเลย 
10ท้ัง 4 ลวนมี 4 หนา คือหนาหนึ่งเปนมนุษย 
ดานขวาเปนหนาสิงโต ดานซายเปนหนาวัว 
และดานหลังเปนหนานกอินทรี 11หนาของสิ่งมีชีวิต 4 
ก็เปนเชนนั้น ทั้ง 4คลี่ 2 ปกแผขึ้นขางบน 
ออกไปจดกับปกของกันและกัน สวนอีก 2 ปกปกคลุมลําตัวไว 
12ท้ัง 4 ลวนมุงตรงไปขางหนา ไมวาวิญญาณจะไปทางไหน ทั้ง 4 
ก็มุงหนาตรงไปทางนั้น โดยไมไดหันตัวเลย 
13ลักษณะของสิ่งมีชีวิตท้ัง 4 เหมือนถานคุโชนหรือคบไฟ 
มีไฟท่ีลุกโชติชวงมากเคลื่อนไปมาทามกลางทั้ง 4 นี้ 
และฟาแลบแวบวาบ อ อ ก ม า จ า ก ไ ฟ  14สิ่งมีชีวิตทั้ง 4 
นี้โฉบไปมาดุจสายฟาแลบ 

15ขณะที่ขาพเจาจองดูสิ่งมีชีวิตท้ัง 4 นี้ ก็ 
เห็นวงลอท่ีพ้ืนวงลอแตละวงอยูขางสิ่งมีชีวิตแตละตน 
16วงลอมีรูปรางและโครงสรางดังนี้ 
มันสองประกายคลายพลอยสีเขียวเหลือง วงลอท้ังสี่ 
ก็มีสัณฐานเหมือนกัน 
แตละลอดูเหมือนมีอีกลอหนึ่งซอนขวางอยูขางใน 
17วงลอนี้จะเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับท่ีสิ่งมีชีวิตนั้นมุงหนาไป 
โดยลอไมตองหันไปมา ขณะสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไป 
18ขอบวงลอนั้นสูงและนาหวั่นเกรง ขอบวงลอท้ังสี่ 
มีนัยนตาอยูรอบ 

19เม่ือสิ่งมีชีวิตท้ัง 4 เ คลื่อนที่ วงลอซ่ึงอยูขางๆ 
ก็เคลื่อนตาม และเมื่อท้ัง 4 ลอยขึ้นจากพื้น วงลอก็ลอยขึ้นดวย 
20ไมวาวิญญาณไปท่ีไหน ทั้ง 4 ก็ไปที่นั่น 
และวงลอก็ลอยตามไปดวยเพราะวิญญาณของสิ่งมีชีวิตท้ัง 4 



อยูในวงลอ 21เมื่อท้ัง 4 เคลื่อนที่ วงลอก็เคลื่อนที่ เมื่อทั้ง 4 หยุดนิ่ง 
วงลอก็หยุดนิ่งดวย และเมื่อท้ัง 4 ลอยขึ้นจากพื้น 
วงลอก็ลอยตามขึ้นดวย เพราะวิญญาณของสิ่งมีชีวิตท้ัง 4 
อยูในวงลอ 

22เหนือศีรษะของสิ่งมีชีวิตท้ัง 4 คลายฟากวาง 
สองประกายดังผลึกน้ําแข็ง นาหวั่นเกรงนัก 
23ใตสิ่งท่ีคลายฟากวางนี้ 2 ปกของสิ่งมีชีวิตท้ัง 4 คลี่ออกจดกัน 
สวนอีก 2 ปก คลุมลําตัวไว 24เมื่อท้ัง 4 เคลื่อนไหว 
ขาพเจาไดยินเสียงปกเหมือนเสียงน้ําเชี่ยวกราก 
เหมือนเสียงขององคผูทรงฤทธ์ิ4 เหมือนเสียงชุลมุนของกองทัพ 
เม่ือทั้ง 4 หยุดนิ่งก็ลดปกลง 

25ขณะเมื่อท้ัง 4 ยืนนิ่งลดปกลง 
ก็มีเสียงจากฟากวางเหนือศีรษะของทั้ง 4 ต น  
26เหนือฟากวางเหนือศีรษะสิ่งมีชีวิตทั้ง 4 
นี้คือสิ่งท่ีคลายบัลลังกไพฑูรยและเหนือบัลลังกนั้น 
มีรางหนึ่งแลดูคลายมนุษย 
27ขาพเจาเห็นวาจากสวนท่ีคลายบั้นเอวของผูนั้นขึ้นไปแลดูเหมือ
นโลหะสุกปลั่งราวกับเต็มไปดวยไฟ 
และจากสวนนั้นลงมาแลดูเหมือนไฟ 
และมีแสงสวางเจิดจาอยูรอบผูนั้น 
28แสงสวางเจิดจาท่ีอยูรอบผูนั้นเหมือนรุงในเมฆเมื่อวันฝนตก  

ลักษณะพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ก็เปนเชนนั้น 
เม่ือขาพเจาเห็นแลวก็หมอบกราบซบหนาลงถึงดิน 
และขาพเจาไดยินเสียงผูหนึ่งตรัส 
 
ก า รทรงเรยีกเอเสเคียล 

                                      
4 1:24 ภาษาฮีบรูวา ชัดดาย 



2พระองคตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย จงยืนขึ้นเถิด 
เราจะพูดกับเจา”  
2ขณะพระองคตรัสพระวิญญาณเสด็จเขามาในขาพเจา 
พยุงขาพเจายืนขึ้น และขาพเจาไดยินพระองคตรัสกับขาพเจา 

3พระองคตรัสวา ” บุตรมนุษยเอย 
เราจะสงเจาไปยังชนชาติอิสราเอล ชนชาติกบฏที่ทรยศเรา 
เขากับบรรพบุรุษกบฏตอเราแมตราบเทาทุกวันนี้ 
4ชนชาติท่ีเราจะสงเจาไปนี้เปนพวกที่ด้ือดึง และหัวแข็ง 
จงกลาวกับเขาทั้งหลายวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสดังนี้’  
5และไมวาเขาจะรับฟงหรือไม 
เขาก็จะรูวามีผูเผยพระวจนะในหมูพวกเขา 
เพราะเขาเปนพงศพันธุกบฏ 6สวนเจา บุตรมนุษยเอย 
อยากลัวเขาหรือคําพูดของเขาเลย 
อยากลัวแมวาเจาจะถูกลอมกรอบดวยหนามใหญ หนามยอย 
หรือตกอยูในดงแมงปอง อยาหวาดกลัวคําพูดของเขาห 
รือขวัญผวาเพราะเขา แมวาเขาจะเปนพงศพันธุกบฏ 7เจาจงกลาว 
ถอยคําของเราใหเขาฟง ไมวาเขาจะรับฟงหรือไมก็ตาม 
เพราะพวกเขามักกบฏ 8สวนเจา บุตรมนุษยเอย จงฟงสิ่งท่ีเราบอก 
อยาทรยศเหมือนพงศพันธุมักกบฏ 
จงอาปากกินสิ่งท่ีเรามอบแกเจา”  
9และแลวขาพเจาก็แลดู เห็นมือหนึ่งยื่นมวนหนังสือออกมาให 
10พระองคทรงคลี่หนังสือมวนออกตอหนาขาพเจา 
ในนั้นมีถอยคําคร่ําครวญ คําไวอาลัย และถอยคําวาดวยภัยพิบัติ 
เขียนไวท้ังสองดาน 
 
3พระองคตรัสแกขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
จงกินหนังสือมวนซ่ึงอยูตรงหนาเจานี้ 



แลวไปกลาวแกพงศพันธุอิสราเอล”  2ขาพเจาจึงอาปาก 
พระองคก็ประทานหนังสือมวนใหขาพเจากิน 
3แลวพระองคตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
จงกินหนังสือมวนท่ีเรามอบแกเจานี้ใหหมด”  ขาพเจาก็กิน 
หนังสือนั้นมีรสหวานเหมือนน้ําผึ้ง 

4แลวพระองคตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรแหงมนุษยเอย 
บัดนี้จงไปหาพงศพันธุอิสราเอล และกลาวถอยคําของเราใหเขาฟง 
5เรามิไดสงเจาไปหาชนตางชาติซ่ึงพูดภาษาท่ียากและเจาฟงไมเข
าใจ แตใหไปหาชนชาติอิสราเอล 
6เราไมไดสงเจาไปหาชนชาติตางๆ ซึ่งพูดภาษายากๆ 
และเจาฟงไมเขาใจ แนทีเดียวหากเราสงเจาไปหาคนพวกนั้น 
เขายังจะรับฟง 7สวนพงศพันธุอิสราเอลจะไมยอมรับฟงเจา 
เพราะเขาไมเต็มใจรับฟงเรา 
เนื่องจากพงศพันธุอิสราเอลทั้งสิ้นใจแข็งด้ือดาน 
8แตเราจะทําใหเจาแข็งแกรงและไมลดละเชนเดียวกับพวกเขา 
9เราจะกระทําใหหนาผากของเจาเหมือนหินผาและแข็งแกรงยิ่งกว
าหินเหล็กไฟ อยากลัวหรืออยาขวัญผวาเพราะเขา 
แมวาเขาเปนพงศพันธุกบฏ”  

10แลวพระองคตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
จงตั้งใจฟงใหดีและจงจดจําทุกถอยคําท่ีเรากลาวแกเจาใหขึ้นใจ 
11บัดนี้จงไปหาพี่นองรวมชาติของเจาท่ีตกเปนเชลยอยู 
และจงกลาวกับเขาวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสดังนี้’  
จงพูดกับเขาไมวาเขาจะฟงหรือไมก็ตามบอกเขาวา”  
12แลวพระวิญญาณทรงยกขาพเจาขึ้น 
และขาพเจาไดยินเสียงกระหึ่มเบ้ืองหลังขาพเจาวา 
“ ขอพระสิริแหงองคพระผูเปนเจา+เปนท่ีสรรเสริญยกยองในที่ประ



ทับของพระองค!" 13มีเสียงปกกระทบกันของสิ่งมีชีวิตท้ัง 4 นั้น 
และเสียงวงลอที่อยูขางตัวดังกระหึ่ม 

14พระวิญญาณทรงยกขาพเจาขึ้นอีกและพาไป 
ขาพเจาขมขื่นและโกรธเคืองในจิตใจ 
พระหัตถขององคพระผูเปนเจา+หนักอยูเหนือขาพเจา 
15ขาพเจามาถึงเหลาเชลย ซึ่งอาศัยอยูท่ีเทอาบิบใกลแมน้ําเคบาร 
ณ ที่นั่น ขาพเจานั่งอยูในหมูพวกเขา อัดอั้นตันใจอยูตลอด 7 วัน 
 
คําเตอืนอสิราเอล 

16ครั้นสิ้น 7 วัน 
พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
17” บุตรมนุษยเอย 
เราไดแตงตั้งใหเจาเปนยามสําหรับพงศพันธุอิสราเอล ฉะนั้น 
จงสดับฟงถอยคําท่ีเรากลาว 
แลวแจงคําเตือนของเราแกเขาทั้งหลาย 
18เม่ือเราบอกคนชั่ววาเขาจะตองตาย 
และเจาไมไปเตือนเขาหรือพูดใหสติ 
ดึงเขาออกจากทางชั่วเพื่อชวยชีวิตเขา 
คนชั่วนั้นก็จะตายเพราะ5บาปผิดของตน 
และเราจะใหเจารับผิดชอบที่เขาตองตาย 
19แตหากเจาเตือนคนชั่วนั้นแลว 
และเขาไมยอมหันจากความชั่วหรือเลิกทําผิด 
เขาก็จะตายเพราะบาปของตน แตตัวเจาก็จะพนโทษ 
20และเมื่อคนชอบธรรมหันจากความชอบธรรมไปทําชั่ว 
และเราวางสิ่งท่ีทําใหสะดุดไวตรงหนาเขา ถาเจาไมไดเตือนเขา 
เขาจะตายเพราะบาปของตน 

                                      
5 3:18  หรือ ใน เชนเดียวกับขอ 19 แ ล ะ  20 



เราจะไมจดจําความชอบธรรมของเขา 
และเราจะใหเจารับผิดชอบที่เขาตองตาย 
21แตหากเจาเตือนคนชอบธรรมมิใหทําบาปและเขาก็ไมทําบาป 
เขายอมจะมีชีวิตอยูเพราะ รับฟงคําเตือน 
และเจาก็ไดชวยชีวิตตัวเองไว”  
22พระหัตถขององคพระผูเปนเจา+อยูเหนือขาพเจา ณ ที่นั่น 
และพระองคตรัสกับขาพเจาวา “ จงลุกขึ้นและออกไปยังท่ีราบ 
เราจะพูดกับเจาท่ีนั่น”  

23ขาพเจาจึงลุกขึ้นและออกไปยังที่ราบนั้น 
พระสิริขององคพระผูเปนเจา+อยูท่ีนั่น 
เชนเดียวกับพระสิริซ่ึงขาพเจาแลเห็นท่ีริมแมน้ําเคบาร 
และขาพเจาก็หมอบกราบซบหนาลงถึงดิน  

24แลวพระวิญญาณเสด็จเขามาในตัวขาพเจา 
พยุงขาพเจายืนขึ้น พระองคตรัสกับขาพเจาวา “ ไปเถิด 
จงขังตัวเองอยูในบานของเจา 25แลวเขาจะเอาเชือกมัดเจาไว 
เจาจึงไมสามารถไปไหนมาไหนในหมูประชากรได 
26เราจะทําใหลิ้นของเจาคับติดเพดานปาก เพื่อเจาจะนิ่งเปนเบ้ือ 
ไมอาจวากลาวตักเตือนเขาทั้งหลาย 
เพราะเขาเปนพงศพันธุมักกบฏ 27แตเม่ือเรากลาว กับเจา 
เราจะเปดปากเจาและเจาจะกลาวแกพวกเขาวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสดังนี้’  
ใครที่รับฟงก็ใหรับฟงไป ใครจะปฏิเสธก็ปฏิเสธไป 
ในเมื่อเขาทั้งหลายเปนพงศพันธุมักกบฏ”  
 
สัญลักษณของการลอมกรงุเยรซูาเล็ม 
4” บัดนี้ บุตรมนุษยเอย 
จงเอาดินเหนียวแผนหนึ่งมาวางไวตรงหนาเจา 
และวาดแผนที่กรุงเยรูซาเล็มบนดินนั้น 



2แลวจงลอมรอบดวยอุปกรณลอมเมือง กอเชิงเทิน 
ตั้งคายรอบและวางเครื่องกระทุงโ ด ย ร อ บ  
3แลวเอากะทะเหล็กมาตั้งเปนเสมือนกําแพงเหล็กก้ันระหวางเจากับ
ตัวเมือง จงหันหนาเขาหาเมืองนั้น 
เมืองนั้นเปนอันตกอยูในวงลอมของเจา 
นี่เปนหมายสําคัญแกพงศพันธุอิสราเอล 
4“ จากน้ันจงนอนตะแคงซาย 
รับแบกความบาปแหงพงศพันธุอิสราเอลไวบนเจา6 
ตลอดจํานวนวันท่ีเจานอนตะแคงซาย 
5เรากําหนดวันใหเจาตามจํานวนปแหงบาปผิดของพวกเขา 
ฉะนั้นเจาจะแบกความผิดบาปของพงศพันธุอิสราเอลอยู 390 วัน 

6” เม่ือครบกําหนดแลว เจาตองนอนลงอีก 
คราวนี้นอนตะแคงขวา 
และรับแบกความผิดบาปของพงศพันธุยูดาห เรากําหนดไว 40 วัน 
1 วันสําหรับ 1 ป 7จงหันหนาเขาหาเครื่องลอมกรุงเยรูซาเล็ม 
จงชูแขนอันเปลือยเปลาใสกรุงนั้นแลวพยากรณ 
8เราจะเอาเชือกมัดเจาไว 
เพื่อเจาจะพลิกตัวไมไดจนกวาจะครบกําหนดวันลอมเมือง 

9” จงเอาขาวสาลี ขาวบารเลย ถ่ัวและถ่ัวแดง 
ขาวฟางและขาวสเปลตเก็บไวในโองใชทําขนมปงใหตนเอง 
ซ่ึงเจาจะตองกินระหวางท่ีเจานอนตะแคงตลอด 390 วัน 
10จงตวงอาหารออกมาวันละราว 2 ขีด7 
และกินอาหารนี้ตามม้ือท่ีกําหนดในแตละวัน 11และจงตวงน้ําราว 
1 เหยือก8 ดื่มตามเวลาที่กําหนด 

                                      
6 4:4  หรือ ขาวเจา 
7 4:10 หรือ 20 เ ช เ ข ล  ร า ว  200 กรัม 
8 4:11 ภาษาฮีบรูวา 1/6 ฮิน ราว 0.6 ลิตร 



12จงกินอาหารนี้เหมือนกินขนมขาวบารเลย 
จงปงกินตอหนาผูคนโดยใชอุจจาระเปนเชื้อเพลิง”  
13องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
“ ชนชาติอิสราเอลจะกินอาหารที่เปนมลทินเชนนี้ทามกลางประชา
ช าติตางๆ ซึ่งเราจะขับไลเขาไปนั้น”  
14แลวขาพเจาจึงกราบทูลวา 
“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด อยาใหเปนเชนนั้นเลย 
ขาพระองคไมเคยปลอยตัวเปนมลทินเลย ตั้งแตหนุมมาจนบัดนี้ 
ขาพระองคไมเคยรับประทานสัตวใดท่ีตายเอง 
หรือท่ีถูกสัตวปาขย้ํา ไมเคยมีเนื้อสัตวมลทินใดๆ 
เขาปากขาพระองคเลย”  

15พระองคตรัสวา “ เอาเถิด 
เราอนุญาตใหเจาปงขนมปงโดยใชมูลโคแทนอุจจาระมนุษย”  
16แลวพระองคตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
เราจะตัดแหลงเสบียงในเยรูซาเล็ม 
ผูคนจะกินอาหารปนสวนดวยความหวั่นวิตก 
และด่ืมน้ําปนสวนดวยความสิ้นหวัง 
17เพราะน้ําและอาหารจะหายาก 
เขาทั้งหลายจะมองตากันดวยความอกสั่นขวัญแขวน 
และจะซูบซีดไปเพราะ9บาปชั่วของตน”  
 
5” บัดนี้ บุตรมนุษยเอย 
จงเอาดาบคมกริบมาเลมหนึ่งและใชมันเปนเหมือนมีดโกนของชาง
ตัดผมจงโกนผมและเคราของเจา 
แลวเอาตาชั่งมาชั่งแบงผมออกเปนสวนๆ 
2เม่ือสิ้นสุดวันกําหนดใหลอมกรุงแลว จงเผาผม 1 ใ น  3 

                                      
9 4:17 หรือ ใน 



สวนในกรุงนั้น ผมอีก 1 ใ น  3 ใชดาบฟนกระจายรอบเมือง อีก 1 
ใ น  3 
ที่เหลือโปรยปลิวไปกับลมเพราะเราจะชักดาบออกมารุกไลเขาทั้งห
ล า ย  3แตจงเอาผมกระจุกหนึ่งมาขมวดไวในทบของเสื้อคลุม 
4แลวเอาสองสามเสนออกมาโยนลงในไฟเผาเสียใหหมด 
ดวยวาไฟกองหนึ่งจะลามจากที่นั่นมายังพงศพันธุอิสราเอลทั้งหมด
”  
5องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ นี่คือเยรูซาเล็มซ่ึงเราตั้งไว ณ ใจกลางชนชาติตางๆ 
มีนานาประเทศลอมรอบ 6แตโดยความชั่วราย 
เยรูซาเล็มไดกบฏตอบทบัญญัติและกฎเกณฑของเรามากยิ่งกวาช
นชาติและประเทศตางๆ โดยรอบ 
เยรูซาเล็มไดละท้ิงบทบัญญัติของเรา 
และไมปฏิบัติตามคําบัญชาของเรา”  

7ดังนั้น องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดจึงตรัสวา 
“ เจาด้ือดานยิ่งกวาชนชาติตางๆ 
โดยรอบและมิไดปฏิบัติตามคําบัญชาของเราหรือรักษาบทบัญญัติ
ของเรา มิหนําซํ้ายังช่ัวรายยิ่งกวาชนชาติเพื่อนบานเสียอีก”  

8ดังนั้น องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดจึงตรัสวา 
“ เราเองจะเปนศัตรูกับเจา เยรูซาเล็ม 
และจะลงโทษเจาตอหนาประชาชาติท้ังหลาย 
9เนื่องจากรูปเคารพอันนาชิงชังท้ังปวงของเจา 
เราจะกระทําแกเจาอยางที่เราไมเคยทํามากอน และจะไมทําอีกเลย 
10ดังนั้น ในหมูพวกเจา พอจะกินลูกของตนเอง และลูกจะกินพอ 
เราจะลงโทษเจาและจะใหผูท่ีรอดชีวิตอยูกระเจิงไปตามลม”  
11ดังนั้น องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดจึงประกาศวา 
“ เราดํารงอยูแนฉันใด 
เนื่องจากเจาทําใหสถานบริสุทธิ์ของเราเปนมลทิน 



เพราะรูปเคารพอันชั่วรายและพิธีกรรมอันนาชิงชังของเจา 
เราเองจะเลิกโปรดปรานเจา 
เราจะไมเหลียวแลเจาดวยความสงสารหรือไวชีวิตเจาเลย 12 1 
ใ น  3 ของพวกเจา 
จะตายดวยโรคระบาดหรือการกันดารอาหารในกรุง อีก 1 ใ น  3 
ลมตายดวยคมดาบที่นอกกําแพง และเาจะชักดาบออกไลลา 1 
ใ น  3 ของพวกเขาใหกระเจิงไปตามลม 

13” แลวความโกรธของเราจะมอดลง 
โทสะของเราจะสงบลง และเราจะหายแคน 
และเมื่อเราไดระบายโทสะเหนือเขา 
เขาทั้งหลายจะรูวาเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไวดวยค
ว า ม ห ว ง แ ห น  

14” เราจะกระทําใหเจาเปนซากปรักหักพัง 
เปนท่ีตําหนิติเตียนในหมูประชาชาติโดยรอบตัวเจา 
ตอหนาผูคนที่ผานไปมา 
15เจาจะเปนท่ีตําหนิติเตียนและเปรียบเปรยเยยหยัน 
เปนคําเตือนและเปนท่ีขยะแขยงแกบรรดาประชาชาติโดยรอบ 
เม่ือเราลงโทษเจาดวยความโกรธ ดวยโทสะ 
และดวยการกําหราบอันเจ็บแสบ 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไว 
16เม่ือเรายิงเจาดวยลูกศรมฤตยูแหงการกันดารอาหารเพื่อทําลาย
ลางเจา เราจะนําการกันดารอาหารซึ่งรายแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 
มายังเจา และตัดแหลงเสบียงอาหาร ของเจาเสีย 
17เราจะสงการกันดารอาหารและสัตวปามาเลนงานเจา 
คราชีวิตลูกๆ ของเจาไป 
โรคระบาดและการนองเลือดจะกวาดลางเจา 
และเราจะนําดาบมาฟาดฟนเจา 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไว”  



 
 
คําเผยพระวจนะกลาวโทษภเูขาตางๆ ของอสิราเอล 
6พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
2” บุตรมนุษยเอย 
จงหนาของเจาไปยังภูเขาทั้งหลายของอิสราเอลและเผยพระวจนะ
กลาวโทษเขาทั้งหลาย 3จงกลาววา 
‘ บรรดาภูเขาแหงอิสราเอลเอย 
จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ตรัสแกภูเขาใหญนอย 
ลําหวยและหุบเขาทั้งหลายวา “ เราจะนําดาบมายังเจา 
และเราจะทําลายลางสถานบูชา ณ ที่สูงของเจา 
4แทนบูชาของเจาจะถูกทลายทิ้ง 
แทนเผาเครื่องหอมของเจาจะถูกทุบแหลก 
เราจะประหารคนของเจาตอหนารูปเคารพทั้งหลายของเจา 
5เราจะทิ้งศพชาวอิสราเอลไวหนาบรรดารูปเคารพของพวกเขา 
เราจะโปรยกระดูกของเจารอบแทนบูชาท้ังหลายของเจา 
6ไมวาเจาจะอาศัยอยูท่ีไหน เมืองตางๆ จะถูกท้ิงราง และสถานบูชา 
ณ ที่สูงจะถูกทลายลง แทนบูชาตางๆ 
ของเจาจะเริศรางและถูกทําลาย รูปเคารพทั้งหลายแหลกปนป 
แทนเผาเครื่องหอมพังทลาย สิ่งท่ีเจาสรางขึ้นถูกกวาดลางออกไป 
7คนของเจาจะลมตายลงทามกลางพวกเจาและเจาจะรูวาเราคืออง
คพระผูเปนเจา+ 
8”  ‘ แตเราจะไวชีวิตบางคน 
เพราะจะมีบางคนในพวกเจารอดจากคมดาบเม่ือพวกเจาถูกโจมตีก
ระจัดกระจายไปในดินแดนและชนชาติตางๆ 
9แลวในหมูชนชาติท่ีเขาไดถูกกวาดตอนไปเปนเชลย 
ผูท่ีหนีรอดไปไดจะระลึกถึงเรา วาเราชอกช้ําใจเพียงใด 



เนื่องดวยใจใฝคบชูของเขาซ่ึงหันเหไปจากเรา 
เนื่องดวยตาของเขาซึ่งกระสันหารูปเคารพตางๆ 
เขาจะเกลียดตัวเองเพราะความชั่วที่ไดทําลงไป 
และเพราะความประพฤติอันนารังเกียจของตน (อ .ประชาแกแลว) 
10เขาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ เราไมไดขูเขาแบบลมๆ 
แลงๆ วาจะนําภัยพิบัติมายังเขา”  
11องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา ‘ จงตบมือ กระทืบเทา 
และรองวา “ อนิจจา!”  เนื่องดวยความชั่วราย 
และความประพฤติอันนารังเกียจของพงศพันธุอิสราเอล 
เพราะเขาทั้งหลายจะลมตายดวยดาบ การกันดารอาหาร 
แ ล ะ โ ร ค ร ะ บ า ด  
12ผูที่อยูไกลออกไปจะตายดวยโรคระบาด 
ผูท่ีอยูใกลจะตายดวยดาบ 
ผูท่ีรอดชีวิตอยูจะตายดวยการกันดารอาหาร 
เราจะระบายความโกรธลงเหนือพวกเขาเชนนี้แหละ 
13และเขาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
เม่ือคนของเขาลมตายเกลื่อนกลาดอยูกลางหมูรูปเคารพรอบแทนบู
ชาของเขา บนภูเขาสูงทุกลูกและบนยอดเขาทุกแหง 
ใตตนไมท่ีแผก่ิงกานสาขาและตนโอกใบดกทุกตน 
ซ่ึงเปนสถานที่ท่ีพวกเขาไดเผาเครื่องหอมบูชาแกบรรดารูปเคารพ
ข อ ง ต น  14เราจะยื่นมือออกฟาดฟนเขา 
และกระทําใหดินแดนนั้นเริศรางตั้งแตถ่ินกันดารไปจนจดดิบลาห10 
ไมวาเขาจะอาศัยท่ีไหน 
แลวเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”  
 
จุดจบมาถงึแลว 

                                      
10 6:14 ตนฉบับเกาแกภาษาฮีบรูบางสําเนาวา ริบลาห 



7 พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจา ความวา 
2” บุตรมนุษยเอย องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด 
ตรัสแกดินแดนอิสราเอลวา ‘ จุดจบ! 
จุดจบมาเหนือสี่มุมของแผนดินแลว 3วาระสุดทายมา ถึงเจาแลว 
เราจะระบายความโกรธลงเหนือเจา 
เราจะพิพากษาเจาตามความประพฤติของเจา 
จะตอบแทนการกระทําอันนารังเกียจของเจา 
4เราจะไมเหลียวแลเจาดวยความเอ็นดูสงสารหรือไวชีวิตเจา  
แนทีเดียว 
เราจะตอบแทนใหสาสมแกความประพฤติและการกระทําอันนารังเ
กียจในหมูพวกเจา แลวเจาจะรูวาเราคือ องคพระผูเปนเจา+’  ”  
5องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา “ ภัยพิบัติ! ภัยพิบัติ 
อยางท่ีไมเคยไดยินมากอน11จะมาถึง 6จุดจบมาถึงแลว! 
จุดจบมาถึงแลว! มันกอตัวขึ้นมาเลนงานเจา มันมาถึงแลว! 
7ความพินาศมาเหนือเจาผูอาศัยในดินแดน ถึงเวลาแลว 
วันนั้นใกลเขามาแลว 
บนภูเขาทั้งหลายจะมีแตความโกลาหลอลหมาน มิใชความสุขยินดี 
8เราจะระบายโทสะและความโกรธลงเหนือเจา 
เราจะพิพากษาโทษเจาตามความประพฤติของเจา 
และจะตอบแทนใหสาสมแกการกระทําอันนารังเกียจท้ังสิ้นของเจา 
9เราจะไมเหลียวแลเจาดวยความเอ็นดูสงสารหรือไวชีวิตเจา 
เราจะตอบแทนใหสาสมแกความประพฤติและการกระทําอันนารังเ
กียจในหมูพวกเจา เมื่อนั้นเจาจะรูวา 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+นี่แหละที่ลงโทษเจา 

10” วันนั้นมาถึงแลว! มันมาถึงแลว! 
ถึงเวลาที่หายนะเริ่มขึ้นแลว ไมเรียวผลิดอกแลว 

                                      
11 7:5 ตันฉบับเกาแกภาษาฮีบรูบางฉบับวา ภัยพิบัติซอนภัยพิบัติ 



แ ละความหยิ่งยโสก็เบงบาน! 11ความทารุณก็เติบโตเปน12ไมเรียว 
เพื่อลงโทษความชั่วราย ไมมีใครในชนชาติ 
ไมมีสักคนในฝูงชนนั้น ไมมีทรัพยสมบัติหรือสิ่งมีคาเหลืออยูเลย 
12ถึงเวลาแลว วันนั้นมาถึงแลว อยาใหผูซ้ือลิงโลด 
อยาใหผูขายเศราโศก เพราะพระพิโรธอยูเหนือกลุมชนทั้งหมด 
13ผูขายจะไมไดรับท่ีดินซ่ึงขายไปกลับคืนมาเปนของตนตราบเทา
ที่ท้ังสองฝายยังมีชีวิตอยูเพราะนิมิตเก่ียวกับกลุมชนท้ังหมดจะไมผั
นแปร 
เนื่องจากบาปผิดของพวกเขาจึงไมมีแมสักคนจะรักษาชีวิตของตน
ไวได 14แมพวกเขาเปาแตร และเตรียมทุกสิ่งไวพรอมสรรพ 
ก็จะไมมีใครออกรบเลย 
ดวยวาโทสะของเราตกอยูแกกลุมชนท้ังหมด 
15” นอกกรุงคือคมดาบ 
ในกรุงคือโรคระบาดและการกันดารอาหาร 
ผูอยูในทองทุงก็ตายดวยดาบ 
สวนผูท่ีอยูในกรุงก็ถูกลางผลาญดวยการกันดารอาหารและโรคระ
บ า ด  16คนทั้งปวงที่หนีรอดชีวิตไปไดจะอยูตามภูเขา 
รองครวญครางเหมือนนกพิราบตามหุบเขาเนื่องดวยความผิดบาป
ข อ ง ต น  
17มือทุกมือจะออนเปลี้ยและเขาทุกเขาจะออนปวกเปยก 
18เขาทั้งหลายจะนุงหมผากระสอบ 
รอบตัวมีแตความอกสั่นขวัญแขวน 
เ ข า จ ะ ป ” ดหนาดวยความอัปยศอดสูและจะโกนศีรษะ 
19เขาจะโยนเงินท้ิงตามถนน ทองของเขาจะเหมือนสิ่งโสโครก 
เงินทองที่เขามีจะไมสามารถชวยเขาใหรอดไดในวันแหงพระพิโรธ
ขององคพระผูเปนเจา+ มันจะไมชวยแกหิวหรือใหอิ่มทอง 

                                      
12 7:11 หรือ ผูทารุณไดกลายเปน 



เพราะเงินทองนี่แหละท่ีทําใหเขาสะดุดลมลงในความผิดบาป 
20เขาภูมิใจในเพชร พลอยอันงดงามของตน และใชทํารูปเคารพ 
อันนาชิงชังกับเทวรูปชั่วราย ฉะนั้น 
เราจะแปรเปลี่ยนสิ่งเหลานี้ใหกลายเปนสิ่งมลทินแกเขาทั้งหลาย 
21เราจะยกมันใหเปนของปลนสะดมแกคนตางชาติ 
และเปนของเชลยแกผูช่ัวรายของโลก ผูจะทําใหมันเปนมลทิน 
22เราจะเบือนหนาจากเขา 
และคนเหลานั้นจะย่ํายีสถานที่รักของเรา 
โจรจะเขามาละเมิดลวงล้ํา 
23” จงเตรียมโซตรวนเพราะแผนดินนองเลือดและกรุงนี้เต็มไปดว
ยความทารุณ 24เราจะนําประชาชาติท่ีชั่วรายท่ีสุดมาครอบครอง 
บานเรือนของเขาทั้งหลาย เราจะยุติความยโสของผูมีอํานาจ 
และสถานศักด์ิสิทธิ์ของพวกเขาจะถูกย่ํายี 
25เม่ือความหวาดหวั่นพรั่นพรึงมาถึง 
เขาทั้งหลายจะแสวงหาสันติภาพแตไมพบเลย 
26หายนะโหมกระหน่ําเขามาครั้งแลวครั้งเลา 
ขาวลือระลอกแลวระลอกเลา 
เขาทั้งหลายจะพยายามหานิมิตจากผูเผยพระวจนะ 
คําสอนวาดวยบทบัญญัติจากปุโรหิตจะสูญสิ้นไป 
เชนเดียวกับคําแนะนําปรึกษาของบรรดาผูอาวุโส 
27กษัตริยจะคร่ําครวญ เจานายจะคลุมกายดวยความสิ้นหวัง 
ประชาชนมือไมสั่น 
เราจะจัดการกับพวกเขาตามความประพฤติของเขา 
เราจะพิพากษาเขาตามมาตรฐานของเขา 
เม่ือนั้นเขาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”  
 
การกราบไหวรูปเคารพในพระวหิาร 



8ในวันท่ี 5 เดือน 6 แหงปท่ี 6 ขณะที่ขาพเจานั่งอยูในบาน 
และบรรดาผูอาวุโสแหง ยูดาหนั่งอยูตรงหนาขาพเจา 
พระหัตถขององคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดมาเหนือขาพเจาท่ีนั่น 
2ขาพเจามองดูก็เห็นรางหนึ่งคลายมนุษย13 
จากสวนท่ีดูคลายบั้นเอวของผูนั้นลงมาเปนไฟ 
และจากสวนนั้นขึ้นไปเหมือนโลหะสุกปลั่ง 
3ผูนั้นยื่นสวนท่ีคลายมือออกมาจับผมขาพเจา 
พระวิญญาณทรงยกขาพเจาขึ้นระหวางพิภพโลกและฟาสวรรค 
และในนิมิตของพระเจานั้น 
พระองคทรงพาขาพเจามายังเยรูซาเล็ม 
ตรงทางเขาประตูทิศเหนือของลานชั้นใน เปนท่ีต้ังของรูปเคารพ 
ซ่ึงยั่วยุพระพิโรธของพระเจา 4ณ ที่นั่น 
พระสิริของพระเจาแหงอิสราเอลอยูตรงหนาขาพเจาเหมือนในนิมิต
ซ่ึงขาพเจาเห็น ณ ที่ราบนั้น  
5แลวพระองคตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
จงมองไปทางเหนือ”  ขาพเจาก็มองไป 
และที่ทางเขาดานเหนือของประตูแทนบูชา 
ขาพเจาเห็นรูปเคารพอันยั่วพระพิโรธ 
6แ ล ะ พ ร ะ องคตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
เจาเห็นสิ่งท่ีพวกเขากําลังกระทําอยูหรือไม? 
คือสิ่งนาชิงชังนารังเกียจอยางยิ่ง 
ซ่ึงพงศพันธุอิสราเอลกําลังกระทําอยูท่ีนี่ 
สิ่งซ่ึงจะเสือกไสเราใหไกลหางจากสถานนมัสการของเรา 
แตเจาจะเห็นสิ่งท่ีนารังเกียจยิ่งกวานี้อีก”  
7แลวพระองคทรงนําขาพเจามาท่ีทางเขาลาน ขาพเจามองดู 
เห็นชองชองหนึ่งในกําแพง 8พระองคตรัสกับขาพเจาวา 

                                      
13 8:2 หรือ เห็นรางท่ีลุกเปนไฟรางหนึ่ง 



“ มนุษยเอย จงเจาะเขาไปในกําแพงเด๋ียวนี้”  
ขาพเจาก็เจาะและเห็นเปนทางเขาไป 
9แลวพระองคตรัสวา “ จงเขาไปเถิด ไปดูสิ่งชั่วรายนารังเกียจ 
ที่เขาทั้งหลายกําลังกระทําอยูท่ีนี่”  10ขาพเจาจึงเขาไปดู 
เห็นบนผนังโดยรอบมีภาพวาดสัตวเลื้อยคลาน 
สัตวนาขยะแขยงทุกชนิด 
และบรรดารูปเคารพของพงศพันธุอิสราเอล 
11ผูอาวุโสของพงศพันธุอิสราเอล 70 
คนยืนอยูตรงหนาสิ่งเหลานั้น 
และยาอาซันยาหบุตรชาฟานก็ยืนอยูในหมูพวกเขาดวย 
แตละคนถือกระถางไฟและมีควันจากเครื่องหอมลอยขึ้นไป 
12พระองคตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
เจาเห็นแลวใชไหมวา 
บรรดาผูอาวุโสของพงศพันธุอิสราเอลซุมทําอะไรอยูในความมืด? 
แตละคนอยูท่ีแทนรูปเคารพของตน เขาพูดวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ไมเห็นหรอก 
องคพระผูเปนเจา+ทรงทิ้งดินแดนนี้ไปเสียแลว’  ”  
13แลวพระองคตรัสอีกวา 
“ เจาจะเห็นพวกเขากระทําสิ่งท่ีนารังเกียจยิ่งกวานี้อีก”  
14แลวพระองคทรงนําขาพเจามาท่ีทางเขาประตูทิศเหนือของพระ
วิหารขององคพระผูเปนเจา+ ขาพเจาเห็นพวกผูหญิง 
นั่งรองไหไวอาลัยแกพระทัมมุส 15พระองคตรัสวา 
“ บุตรมนุษยเอย เจาเห็นแลวใชไหม 
เจาจะเห็นสิ่งท่ีนารังเกียจยิ่งกวานี้อีก”  
16แลวพระองคทรงนําขาพเจามายังลานชั้นในของพระวิหารองคพ
ระผูเปนเจา+ และที่ประตูทางเขาพระวิหารระหวางมุขกับแทนบูชา 
มีชายประมาณ 25 คนหันหลังใหพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 



แตหันหนาไปทางตะวันออก 
พวกเขากําลังหมอบกราบดวงอาทิตยทางทิศตะวันออก 
17พระองคตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
เจาเห็นแลวใชไหม? 
พงศพันธุยูดาหเห็นวาการกระทําอันนารังเกียจท่ีพวกเขากําลังทําอ
ยูท่ีนี่เปนเรื่องเล็กนอยหรือ? 
พวกเขาจึงตองทําใหแผนดินเต็มไปดวยความทารุณ 
และยั่วโมโหเราอยูเนืองๆ ดูเถิดพวกเขากําลังเยยหยันเรา! 
18ฉะนั้นเราจะจัดการกับพวกเขาดวยความโกรธ 
เราจะไมเหลียวแลเขาดวยความเอ็นดูสงสารหรือไวชีวิตเขา 
แมเขาจะตะโกนใสหูเรา เราก็จะไมฟง”  
 
ผูไหวรูปเคารพถูกฆา 
9แลวขาพเจาไดยินพระเจาเปลงพระสุรเสียงอันดังวา 
“ จงนําผูรักษาการณประจํากรุงนี้มาท่ีนี่ 
ใหแตละนายถืออาวุธของตนมาดวย”  
2และขาพเจาเห็นชาย 6 
ค น ม า จ า ก ท า ง ประตูดานบนซึ่งหันไปทางทิศเหนือ 
แตละคนถืออาวุธพิษสงรายกาจมาดวย 
พวกเขามาพรอมกับชายคนหนึ่งนุงหมผาลินิน 
มีหีบเครื่องเขียนอยูขางกาย 
เขาทั้งหลายเขามายืนอยูขางแทนบูชาทองสัมฤทธิ์ 

3พระสิริของพระเจาแหงอิสราเอลขึ้นจากเหนือเครูบท่ีเคย 
สถิตมายังธรณีประตูพระวิหาร 
แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสเรียกชายผูนุงหมผาลินิน 
และมีหีบเครื่องเขียนอยูขางกาย  4พระองคตรัสกับเขาวา 
“ จงไปทั่วกรุงเยรูซาเล็ม 



กาเครื่องหมายบนหนาผากของบรรดาผูท่ีเศราโศกและคร่ํา ครวญ 
เนื่องดวยสิ่งนารังเกียจซ่ึงคนท้ังหลายกระทํากันในกรุงนี้”  

5ขณะที่ขาพเจาฟงอยูก็ไดยินพระองคตรัสกับคนอื่นๆ วา 
“ จงตามเขาไปทั่วกรุงและเขนฆาทุกคน 
อยาไดสงสารหรือเมตตาปรานีเลย 6จงฆาท้ังคนแก หนุมสาว 
ผูหญิงและเด็ก แตอยาแตะตองผูท่ีมีเครื่องหมายนั้น 
จงเริ่มตนตั้งแตสถานนมัสการของเรานี้เลย”  
คนเหลานั้นจึงตั้งตนฆาต้ังแตผูอาวุโสซ่ึงอยูท่ีหนาพระวิหาร 

7แลวพระองคตรัสวา “ จงกระทําใหพระวิหารเปนมลทิน 
ทิ้งรางผูท่ีถูกประหารไวเกลื่อนลาน จงไปเถิด!”  
เขาทั้งหลายจึงออกไปและตั้งตนประหารคนทั่วกรุง 
8ขณะที่พวกเขากําลังฆาคนอยูนั้น ขาพเจาก็อยูแตลําพัง 
ขาพเจาก็ซบหนาลงรองทูลวา 
“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด! 
พระองคจะทรงทําลายลางทุกคนที่เหลืออยูในอิสราเอลไปหมดดวย
พระพิโรธท่ีทรงระบายเหนือเยรูซาเล็มครั้งนี้หรือ?”  
9พระองคตรัสตอบวา 
“ บาปผิดของพงศพันธุอิสราเอลและยูดาหใหญหลวงนัก 
แผนดินเต็มไปดวยการนองเลือดและความอยุติธรรม 
พวกเขากลาววา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ทรงละทิ้งดินแดนนี้ไปเสียแลวองคพระผูเปนเ
จา+ ไมทรงเห็น’  
10ฉะนั้นเราจะไมเหลียวแลเขาดวยความเอ็นดูสงสาร 
หรือไวชีวิตเขา 
แตเราจะใหสิ่งท่ีพวกเขาทําไวนั้นยอนกลับมาตกแกพวกเขาเอง”  
11แลวชายผูนุงหมผาลินินซ่ึงมีหีบเครื่องเขียนอยูขางกายก็กลับมา
ทูลรายงานวา 
“ ขาพระองคไดกระทําตามพระบัญชาเรียบรอยแลว”  



 
พระสริิไปจากพระวิหาร 
10ขาพเจามองดู 
แลเห็นบางสิ่งคลายพระที่นั่งพลอยสีน้ําเงินอยูเหนือฟากวางท่ีอยูเห
นือศีรษะเครูบ 
2องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับชายที่นุงหมผาลินินนั้นวา 
“ จงเขาไปทามกลางวงลอใตเหลาเครูบ 
แลวกอบถานไฟคุซ่ึงอยูทามกลางเหลาเครูบมาโปรยทั่วกรุงนี้”  
ชายคนนั้นก็เขาไปขณะขาพเจาเฝาดูอยู 
3เหลาเครูบยืนอยูท่ีดานใตของพระวิหารเมื่อชายผูนั้นเขาไป 
มีเมฆปกคลุมอยูท่ัวลานชั้นใน 
4แลวพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ก็เคลื่อนขึ้นจากเหนือ 
เหลาเครูบมายังธรณีประตูพระวิหาร เมฆปกคลุมพระวิหาร 
และทั่วลานพระวิหารเต็มไปดวยรังสีเจิดจาแหงพระสิริขององคพระ
ผูเปนเจา+ 5เสียงปกของเหลาเครูบไดยินไปไกลถึงลานชั้นนอก 
เหมือนพระสุรเสียงของพระเจาทรงฤทธิ์14 
6เม่ือองคพระผูเปนเจา+ ตรัสสั่งชายผูสวมผาลินินวา 
“ จงไปเอาไฟจากทามกลางวงลอท่ีอยูในหมูเครูบออกมา”  
ชายนั้นก็เขาไปยืนอยูขางวงลอวงหนึ่ง 
7แลวเครูบตนหนึ่งก็ยื่นมือออกไปที่ไฟซ่ึงอยูทามกลางพวกตน 
เอาไฟออกมาสวนหนึ่งใสในมือของชายผูสวมผาลินิน 
เขาก็รับไวและออกมา 
8(เห็นสิ่งหนึ่งคลายมือมนุษยอยูใตปกของเครูบ) 
9ขาพเจามองดูเห็นวงลอ  4 วงอยูขางเหลาเครูบ เครูบ 1 ตน 
มีวงลอ 1 วง วงลอนั้นเปลงประกายคลายพลอยสีเขียวเหลือง 
10วงลอท้ังสี่มีลักษณะเหมือนกัน 

                                      
14 10:5 ภาษาฮีบรูวา เอล-ชัดดาย 



แตละวงดูคลายมีวงลอซอนขวางอยูขางใน 
11วงลอสามารถเคลื่อนไปยังทิศทางหนึ่งทิศทางใดในสี่ทิศทาง 
ตามแตเครูบจะมุงหนาไป ลอนั้นมิไดเลี้ยวเม่ือเครูบเคลื่อนไป 
เหลาเครูบมุงหนาไปทิศทางใดก็ไดโดยไมตองหันตัวเลย 
12ท่ัวรางของเครูบท้ังขางหลัง 
มือและปกลวนมีตาเต็มไปหมดเชนเดียวกับวงลอทั้งสี่ 
13ขาพเจาไดยินเขาเรียกวงลอนั้นวา “ วงลอกังหัน”  
14เครูบแตละตนมี 4 หนา หนาหนึ่งเปนหนาวัว 
หนาท่ีสองเปนหนามนุษย หนาท่ีสามเปนหนาสิงโต 
หนาท่ีสี่เปนหนานกอินทรี 
15แลวเหลาเครูบก็ลอยขึ้นไป 
นี่คือสิ่งมีชีวิตซ่ึงขาพเจาไดเห็นท่ีริมแมน้ําเคบาร 
16เม่ือเหลาเครูบเคลื่อนไป วงลอที่อยูขางๆ ก็เคลื่อนไปดวย 
และเมื่อเครูบกางปกเหาะขึ้นจากพื้น วงลอนั้นก็เคียงขางเครูบไป 
17เม่ือเครูบยืนนิ่งวงลอก็หยุดนิ่ง และเมื่อเครูบลอยขึ้น 
วงลอก็ลอยขึ้นดวย เพราะวิญญาณของสิ่งมีชีวิตนั้นอยูในวงลอ 
18แลวพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ 
ก็ไปจากเหนือธรณีประตูพระวิหารไปหยุดอยูเหนือเหลา เครูบ 
19ขณะที่ขาพเจาเฝาดูอยู เหลาเครูบก็กางปกเหาะขึ้นจากพื้น 
เม่ือเคลื่อนไป วงลอก็เคลื่อนไปดวย 
เครูบและวงลอมาหยุดอยูท่ีทางเขาประตูตะวันออกของพระนิเวศข
ององคพระผูเปนเจา+ 
และพระสิริของพระเจาแหงอิสราเอลอยูเหนือเครูบ 
20ขาพเจาเคยเห็นสิ่งมีชีวิตเหลานี้ใตพระเจาแหงอิสราเอลที่ริมแม
น้ําเคบาร และขาพเจาตระหนักวาพวกมันเปนเครูบ 21แตละตนมี 4 
หนาและ 4 ปก และใตปกมีสิ่งท่ีแลดูเหมือนมือมนุษย 
22ใบหนาของเครูบเหลานี้มีลักษณะเดียวกับท่ีขาพเจาเคยเห็นท่ีริม
แมน้ําเคบาร แตละตนมุงตรงไปขางหนา 



 
การพิพากษาบรรดาผูนําอิสรา เ อ ล  
11แลวพระวิญญาณทรงยกขาพเจาขึ้น 
นํามายังประตูทิศตะวันออกของพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+ 
ตรงทางเขาประตูนั้นมีชาย 25 คน และในหมูพวกเขา 
ขาพเจาเห็นยาอาซันยาหบุตรอัสซูร และเปลาติยาหบุตรเบไนยาห 
ทั้งคูเปนผูนําของเหลาประชากร 
2องคพระผูเปนเจา+ต รัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
คนเหลานี้คือผูคิดการช่ัวและใหคําปรึกษาชั่วรายในกรุงนี้ 
3พวกเขากลาววา ‘ ถึงเวลาที่เราจะสรางบานขึ้นแลวมิใชหรือ? 
กรุงนี้เปนเหมือนหมอและเราเปนเหมือนเนื้อท่ีปลอดภัยอยูในนั้น’  
4ฉะนั้นจงเผยพระวจนะกลาวโทษเขาเถิด บุตรมนุษยเอย 
จ ง เ ผ ย พ ร ะ ว จ น ะ ”  
5แลวพระวิญญาณขององคพระผูเปนเจา+ เสด็จมาเหนือขาพเจา 
พระองคตรัสสั่งใหขาพเจากลาววา “ องคพระผูเปนเจา+ ตรัสวา 
‘ พงศพันธุอิสราเอลเอย เจาพูดเชนนั้น แตเรารูวาเจาคิดอะไรอยู 
6เจาไดฆาคนมากมายในกรุงนี้ 
มีคนตายเกลื่อน ถ น น ไ ป ห ม ด ’  
7ดังนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ ซากศพที่เจาท้ิงเกลื่อนคือเนื้อและกรุงนี้คือหมอ 
แตเราจะขับไลเจาออกไปจากที่นี่ 8เจากลัวดาบ 
เราก็จะนําดาบมายังเจา’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศไวดังนี้ 
9เราจะขับไลเจาออกจากกรุงนี้ มอบเจาใหแกคนตางชาติ 
เราจะนําความเดือดรอนมาลงโทษเจา 10เจาจะลมตายดวยดาบ 
และเราจะลงทัณฑเจาทั่ว15แดนอิสราเอล 
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เม่ือนั้นเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+  
11กรุงนี้จะไมใชหมอสําหรับเจา และเจาก็ไมใชเนื้อในหมอนี้ 
เราจะลงโทษเจาท่ัวแดนอิสราเอล 
12และเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
เพราะเจามิไดปฏิบัติตามกฎเกณฑของเรา 
หรือไมไดรักษาบทบัญญัติของเรา 
แตกลับประพฤติตามแบบอยางของชนชาติท้ังหลายที่อยูรายรอบเจ
า ”  
13ขณะที่ขาพเจาเผยพระวจนะอยู 
เปลาติยาหบุตรเบไนยาหก็สิ้นชีวิตไป 
ขาพเจาจึงซบหนาลงและรองเสียงดังวา “ โอ 
ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด! 
พระองคจะทรงทําลายลางชนอิสราเอลที่เหลืออยูนี้เสียสิ้นเลยหรือ?
”  
14พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 
มาถึงขาพเจาวา15” บุตรมนุษยเอย ผูคนในเยรูซาเล็ม 
ไดกลาวถึงพี่นองผูเปนญาติรวมสายเลือดกับเจา16 
และพงศพันธุอิสราเอลทั้งหมดวา 
‘ พ ว ก เ ข า 17หางไกลจากองคพระผูเปนเจา+ 
ดินแดนนี้จึงตกเปนกรรมสิทธ์ิของพวกเรา’  
พระสัญญาวาอิสราเอลจะกลับคืนมา 
16” ฉะนั้นจงกลาววา องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ ถึงแมเราขับไลเขาทั้งหลายไปหางไกล 
ไปอยูในหมูประชาชาติตางๆ และกระจายเขาไปสูนานาประเทศ 

                                      
16 11:15 หรือ ผูตกเปนเชลยเชนเดียวกับเจา 
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แตเราก็ยังเปนสถานนมัสการของเขาในชั่วขณะหนึ่งในประเทศที่เ
ขาไปนั้น’  
17จงกลาววาองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราจะรวบรวมพวกเจาจากประชาชาติตางๆ 
และนําเจากลับมาจากนานาประเทศที่เรากระจายเจาไปนั้น 
ทั้งเราจะคืนดินแดนอิสราเอลใหเจาอีกครั้ง’   
18” เขาทั้งหลายจะกลับมาและกําจัดเทวรูปอันช่ัวราย 
และรูปเคารพอันนาสะอิดสะเอียนใหสิ้นไป 
19เราจะใหพวกเขามีใจเดียว และมีจิตวิญญาณใหม 
เราจะถอนใจหินของพวกเขาออกเสียและใหใจเนื้อแกเขา 
20แลวเขาก็จะปฏิบัติตามกฎเกณฑของเรา 
และระวังรักษาบทบัญญัติของเรา เขาจะเปนประชากรของเรา 
และเราจะเปนพระเจาของเขา 
21แตสวนผูท่ีมอบใจใหเทวรูปอันช่ัวรายและรูปเคารพอันนาสะอิด
สะเอียน 
เราจะตอบแทนใหสาสมกับท่ีเขากระทําลงไป“ องคพระผูเปนเจา+

ยิ่งใหญสูงสุดประกาศไวดังนี้ 
22จากนั้นเครูบซ่ึงมีวงลออยูขางใตก็กางปกออก 
และพระสิริของพระเจาแหงอิสราเอลอยูเหนือเหลาเครูบ 
23พระสิริขององคพระผูเปนเจา+ เคลื่อนขึ้นจากภายในกรุงนั้น 
และหยุดนิ่งอยูเหนือภูเขาดานตะวันออกของกรุง 
24ในนิมิตซ่ึงพระวิญญาณของพระเจาประทาน 
พระองคทรงยกขาพเจาขึ้น 
แ ล ะ พาขาพเจากลับมายังเหลาเชลยในบาบิโลน18 

                                      
18 11:24 หรือ เคลเดีย 



แลวนิมิตท่ีขาพเจาเห็นก็ขึ้นไปจากขาพเจา 
25และขาพเจาจึงแจงทุกสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ 
ทรงสําแดงแกขาพเจาใหบรรดาเชลยฟง 
 
สัญลักษณแหงการตกเปนเชลย 
12พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจา ความวา 
2” บุตรมนุษยเอย เจาอาศัยอยูทามกลางคนมักกบฏ 
ซ่ึงมีตาดูไดแตไมยอมดู หูฟงไดแตไมยอมฟง 
เพราะพวกเขาเปนคนมักกบฏ 3ฉะนั้น บุตรมนุษยเอย 
จงเก็บขาวของเตรียมตัวอพยพในเวลากลางวัน 
ในขณะท่ีพวกเขาเฝาดูอยู จงออกเดินทางจากท่ีๆ 
เจาอยูไปยังอีกท่ีหนึ่ง เผื่อบางทีเขาทั้งหลายจะเขาใจ 
แมพวกเขาจะเปนพงศพันธุท่ีมักกบฏ 4ในเวลากลางวัน 
ขณะท่ีพวกเขาเฝาดูอยู 
จงนําขาวของที่เจาเก็บหีบหอสัมภาระไวเพื่อการอพยพออกมา 
และในตอนเย็นขณะพวกเขาเฝาดูอยู 
จงออกเดินทางไปเหมือนคนที่ถูกกวาดตอนไปเปนเชลย 
5ขณะที่พวกเขาเฝาดูอยู 
จ ง เ จ า ะ ชองท่ีกําแพงบานและแบกสัมภาระลอดกําแพงไป 
6จงหอบสัมภาระขึ้นบาขณะที่พวกเขากําลังเฝาดูอยู 
และแบกไปยามพลบค่ํา 
จงคลุมหนาเจาไวเพื่อเจาจะมองไมเห็นแผนดิน 
ดวยวาเรากระทําใหเจาเปนหมายสําคัญแกพงศพันธุอิสราเอล”   
7ขาพเจาจงึปฏิบัติตามพระบัญชา 
ในเวลากลางวันขาพเจานําขาวของออกมาจัดหีบหอเตรียมการอพ
ยพ ครั้นตกเย็นขาพเจาเจาะกําแพงบานดวยมือ 
พอพลบค่ําขาพเจาก็หอบสัมภาระใสบาแบกออกไปขณะที่พวกเขาเ
ฝาดูอยู  



8เชาวันรุงขึ้นพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความ
วา 9” บุตรมนุษยเอย พงศพันธุ 
อิสราเอลผูมักกบฏถามเจามิใชหรือวา ‘ เจากําลังทําอะไร?’  
10” จงบอกพวกเขาวา ‘ องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
นี่คือเนื้อความที่พยากรณถึงเจานายคนนั้นในเยรูซาเล็มกับพงศพัน
ธุอิสราเอลทั้งปวงที่นั่น’  11จงกลาวแกพวกเขาวา 
‘ ขาพเจาเปนหมายสําคัญสําหรับทาน’  
“ สิ่งนี้จะตองเกิดขึ้นกับพวกเขาอยางท่ีขาพเจาไดกระทําใหเห็นนั้
น พวกเขาจะตองอพยพไปอยางเชลย 
12” เจานายในหมูพวกเขาจะหอบขาวของใสบายามพลบค่ํา 
ออกเดินทางไปผานชองซ่ึงขุดไวในกําแพง 
เขาจะคลุมหนาไวเพื่อเขาจะมองไมเห็นแผนดิน 
13เราจะกางตาขายดักแลวเขาจะติดกับของเรา 
เราจะนําเขาไปยังบาบิโลนดินแดนแหงชาวเคลเดีย 
แตเขาจะไมไดเห็นมันและเขาจะตายเสียท่ีนั่น 
14เราจะกระจายทุกคนท่ีอยูรอบขางเขา 
คือผูรับใชและทหารทั้งปวงของเขาไปกับลม 
และสงดาบมารุกไลพวกเขา 
15”  
เขาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+เม่ือเราขับไลพวกเขาไปยังชนช
าติตางๆ และกระจายเขาไปยังนานาประเทศ 
16แตเราจะไวชีวิตบางคนในพวกเขาใหรอดจากคมดาบ 
การกันดารอาหาร และโรคระบาด 
เพื่อขณะที่เขาทั้งหลายอยูทามกลางชนชาติตางๆ 
เขาจะสํานึกถึงการกระทําอันนารังเกียจทั้งปวงของตน 
แลวพวกเขาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”  
17พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ มาถึงขาพเจาวา 
18” บุตรมนุษยเอย จงตัวสั่นงันงก ขณะที่เจากินอาหาร 



และสั่นสะทานดวยความกลัวขณะดื่มน้ํา 
19จงกลาวแกประชากรในแผนดินนั้นวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
บรรดาผูอาศัยอยูในเยรูซาเล็มและในแผนดินอิสราเอลจะกินอาหา
รอยางหวั่นวิตกและดื่มน้ําอยางหมดหวัง 
เพราะสิ่งสารพัดในดินแดนของตนจะถูกริบไป 
เนื่องดวยความทารุณอํามหิตของบรรดาผูอาศัยอยูท่ีนั่น 
20เมืองท่ีอยูอาศัยจะถูกทําลายและแผนดินจะถูกท้ิงราง 
เม่ือนั้นเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”   
21พ ร ะ ด ำ รัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจา ความวา 
22” บุตรมนุษยเอย ภาษิตในอิสราเอลที่วา ‘ วันคืนผานไป 
นิมิตทุกเรื่องไมเห็นเปนจริง’  นั้นเจาหมายความวาอะไร? 
23จงกลาวแกคนทั้งหลายวา 
‘ องคพระผูเปนเจา ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา เรากําลังจะยุติภาษิตนี้ 
คนทั้งหลายจะไมอางภาษิตนี้อีกในอิสราเอล’  
จงกลาวแกพวกเขาวา 
‘ วันคืนท่ีนิมิตทุกเรื่องจะเปนจริงใกลเขามาแลว 
24เพราะจะไมมีนิมิตเทียมเท็จหรือคําทํานายประจบประแจงในหมู
ชนชาติอิสราเอลอีกตอไป  25แตเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ 
จะพูดในสิ่งท่ีเราประสงค และจะเปนจริงตามนั้นโดยไมลาชา 
พงศพันธุมักกบฏเอย ในชั่วอายุของเจานี่แหละ 
เราจะกระทําสิ่งท่ีเราพูดไวใหสําเร็จ’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ”  
26พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
27” บุตรมนุษยเอย พงศพันธุอิสราเอลกลาววา 
‘ นิมิตท่ีเขาเห็นเปนเรื่องอีกหลายปขางหนา 
เขาพยากรณถึงเรื่องอนาคตที่ยังอีกนาน’  



28” ฉะนั้นจงบอกพวกเขาวาองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัส
วา ‘ เราจะไมยืดเวลาใหอีกตอไปแลว 
ทุกสิ่งท่ีเราลั่นวาจาไวจะถูกทําใหสําเร็จครบถวน’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ”  
 
คํากลาวโทษผูเผยพระวจนะเทียมเทจ็ 
13พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ มาถึงขาพเจาความวา 
2” บุตรมนุษยเอย 
จงเผยพระวจนะกลาวโทษแกบรรดาผูเผยพระวจนะของอิสราเอลซึ่
งบัดนี้กําลังพยากรณอยู 
จงกลาวแกผูท่ีพยากรณตามความคิดฝนของตนวา 
‘ จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+! 
3องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
วิบัติแกผูเผยพระวจนะโฉดเขลา19 ซ่ึงทําตามอําเภอใจของตนเอง 
และมิไดเห็นนิมิตอะไร! 
4อิสราเอลเอย 
ผูเผยพระวจนะของเจาเหมือนหมาในที่อยูทามกลางกองปรักหักพัง 
5เจาท้ังหลายมิไดปนขึ้นไปซอมรอยแยกในกําแพงเพื่อพงศพันธุอิ
สราเอลจะไดม่ันคงแนนหนา 
พรอมสําหรับการรบในวันขององคพระผูเปนเจา+ 
6นิมิตของพวกเขาเทียมเท็จ และคําทํานายของเขาก็โกหก 
เขาพูดวา “ องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา”  ท้ังๆ 
ที่องคพระผูเปนเจา+ ไมไดใชเขาเลย 
ถึงกระนั้นเขาก็ยังคาดหวังวาจะเปนไปตามถอยคําของตน 
7’ เจามิไดเห็นนิมิตเทียมเท็จและกลาวคําทํานายโกหกพกลมหรือ
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? ในเมื่อเจาพูดวา “ องคพระผูเปนเจา+ป ร ะ ก า ศ ” ทั้งๆ 
ที่เราไมไดพูด 
8” ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราจะจัดการกับเจา 
เนื่องดวยคําโปปดและนิมิตจอมปลอมของเจา 
9มือของเราจะตอสูกับบรรดาผูเผยพระวจนะที่เห็นนิมิตเทียมเท็จแล
ะกลาวคําทํานายโกหก 
พวกเขาจะไมไดเขารวมสภาประชาชนของเราหรือขึ้นทะเบียนใน
สํามะโนพงศพันธุอิสราเอล ทั้งจะไมไดเขาสูดินแดนอิสราเอล 
แลวเจาท้ังหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด 
10” ท้ังนี้เพราะพวกเขาชักจูงประชากรของเราใหหลงเตลิดไปโด
ยกลาววา ‘ สงบสุข’  ทั้งๆ ที่ไมมีความสงบสุข 
และเมื่อกําแพงเปราะบางถูกสรางขึ้น เขาก็ฉาบปูนขาวทับ 
11ฉะนั้นจงบอกผูฉาบปูนขาวเหลานั้นวา 
กําแพงนั้นกําลังจะทลายลง ฝนจะตกลงมาหาใหญ 
และเราจะสงลูกเห็บซัดกระหน่ํา ท้ังพายุกลาพัดโหม 
12เม่ือกําแพงพังครืนลง ประชากรจะไมถามเจาหรือวา “ ไหนละ 
ปูนขาวที่ทานฉาบทับ?”  
13”  ‘ ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดจึงตรัสวา 
“ ดวยความโกรธ เราจะปลอยพายุใหญ 
ดวยโทสะเกรี้ยวกราดของเรา 
ลูกเห็บและหาฝนจะกระหน่ําลงมาอยางรุนแรง 
14เราจะทลายกําแพงซึ่งเจาฉาบปูนขาวทับไว 
และมันจะราบลงกับพื้นเพื่อจะมองเห็นฐานรากของมัน 
เม่ือมัน20ทลายลง เจาจะพินาศอยูในนั้น 
แลวเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
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15เราจะระบายความโกรธแกกําแพง 
และแกคนทั้งหลายที่ฉาบทับมันไวดวยปูนขาว 
เราจะกลาวแกเจาวา “ กําแพงพินาศไปแลว 
และบรรดาผูฉาบปูนขาวก็เชนกัน 
16คือบรรดาผูเผยพระวจนะแหงอิสราเอลซึ่งพยากรณแกเยรูซาเล็
มและเห็นนิมิตแหงความสงบสุขในเยรูซาเล็ม ท้ังๆ 
ที่ไมมีความสงบสุขเลย 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ”  ‘  
17” บัดนี้ บุตรมนุษยเอย 
จงตั้งตนเปนศัตรูกับบรรดาบุตรสาวแหงชนชาติของเจา 
ผูซ่ึงพยากรณตามจินตนาการของตน 
จงเผยพระวจนะตอตานเขาทั้งหลาย 18และกลาววา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
วิบัติแกหญิงท่ีเย็บเครื่องรางของขลังไวรัดขอมือ 
และทําผาคลุมหนาขนาดตางๆ เพื่อดักลอประชาชน 
เจาจะลวงชีวิตประชากรของเราไปติดกับ 
แตสงวนชีวิตของตนเองไวหรือ? 
19เจาลบหลูดูหม่ินเราในหมูประชากร 
โดยเห็นแกขาวบารเลยเพียงสองสามกํามือกับเศษขนมปง 
โดยการโกหกประชากรของเราที่ฟงคําเท็จ 
เจาไดฆาคนที่ไมสมควรตายและไวชีวิตคนที่ไมสมควรอยู’  
20ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราตอตานมนตขลังตางๆ ที่เจาใชดักลอประชากรไวดังดักนก 
เราจะฉีกเครื่องรางของขลังออกจากแขนของเจา 
เราจะปลดปลอยประชากรซึ่งเจาดักไวเหมือนดักนก 
21เราจะฉีกผาคลุมหนาของเจาออก 
และชวยประชากรของเราใหรอดพนจากเง้ือมมือของเจา 
เขาจะไมตกเปนเหยื่อในมือเจาอีก 



แลวเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
22ท้ังนี้เพราะคําโกหกของเจาบ่ันทอนกําลังใจของผูชอบธรรม 
ทั้งๆ ที่เรามิไดยังความเศราโศกแกเขา 
และเพราะเจาสนับสนุนคนชั่วมิใหหันออกจากทางอันชั่วรายซ่ึงจะเ
ปนการรักษาชีวิตของพวกเขาไว 
23ฉะนั้นเจาจะไมไดเห็นนิมิตเทียมเท็จ หรือทํานายไดอีก 
เราจะชวยประชากรของเราใหพนจากเง้ือมมือของเจา 
แลวเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+’  ”  
 
คํากลาวโทษบรรดาผูกราบไหวรูปเคารพ 
14ผูอาวุโสแหงอิสราเอลบางคนมาหาขาพเจา 
แ ล ะมานั่งอยูตรงหนาขาพเจา 
2แลวพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+ มาถึงขาพเจาวา 
3"บุตรมนุษยเอย คนเหลานี้เทิดทูนรูปเคารพอยูในใจ 
และวางสิ่งช่ัวรายซ่ึงทําใหสะดุดไวตรงหนาตน 
ควรหรือท่ีเราจะยอมใหเขามาถามหาอะไรจากเรา? 
4ดังนั้นจงพูดกับพวกเขา และจงบอกพวกเขาเถิดวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เม่ือชาวอิสราเอลคนใดเทิดทูนรูปเคารพตางๆ ไวในใจ 
และวางสิ่งช่ัวรายซ่ึงทําใหสะดุดไวตรงหนา 
แลวยังมาหาผูเผยพระวจนะ 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+จะตอบเขาเอง 
เนื่องดวยการกราบไหวรูปเคารพมากมายของเขา 
5เ ร า จ ะ ทําเชนนั้นเพื่อยึดจิตใจของประชากรอิสราเอลที่ทอด
ทิ้งเราหันไปหารูปเคารพคืนมา’  
6ฉะนั้นจงกลาวแกพงศพันธุอิสราเอลวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา ‘ จงกลับใจเสียใหม! 
หันจากรูปเคารพตางๆ และเลิกการกระทําอันนารังเกียจท้ังปวงเสีย! 



“  ‘ 7เมื่อชาวอิสราเอล 
หรือชาวตางชาติท่ีมาอาศัยอยูในอิสราเอลคนใดแยกตัวจากเรา 
และเทิดทูนรูปเคารพไวในใจ 
ทั้งวางสิ่งชั่วรายซ่ึงทําใหสะดุดไวตรงหนา 
แลวไปหาผูเผยพระวจนะ เพื่อถามหาอะไรจากเรา 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+จ ะ ต อ บ เ ข า เ อ ง  
8เราจะตั้งตนเปนศัตรูกับเขา ทําใหเขาเปนอุทาหรณ 
เปนคําเปรียบเปรย เราจะตัดเขาออกจากประชากรของเรา 
เม่ือนั้นเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
“  
‘ 9และหากผูเผยพระวจนะคนนั้นถูกโนมนาวใหกลาวพยากรณ 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดโนมนาวเขาเขาเอง 
และเราจะเหยียดมือขึ้นจัดการและทําลายลางเขาเสียจากหมูประช
ากรอิสราเอลของเรา 10ทั้งคูตองรับโทษผิดของตน 
คือผูเผยพระวจนะนั้นก็ผิดพอๆ กับคนที่มาปรึกษาเขา 
11แลวประชากรอิสราเอลจะไมหลงเตลิดจากเราอีก 
ทั้งจะไมปลอยตัวใหแปดเปอนมลทินบาปผิดท้ังปวงอีก 
เขาทั้งหลายจะเปนประชากรของเรา และเราจะเปนพระเจาของเขา 
อ ง คพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ ’  ”  
 
คําพิพากษาทีไ่มมีทางเลีย่ง 
12พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา13” บุตร
มนุษยเอย หากดินแดนหนึ่งทําบาปโดยไมซ่ือสัตยตอเรา 
และเราเหยียดมือออกลงโทษโดยตัดแหลงอาหารของเขา 
แลวสงการกันดารอาหารมาคราชีวิตของคนและสัตว 



14แมหากมีคนทั้งสามนี้คือ โนอาห ดาเนียล21 
และโยบอยูในดินแดนนั้นดวย 
พวกเขาก็เพียงแตชวยตนเองใหรอดโดยความชอบธรรมของเขาเท
านั้น”  องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
15” หรือหากเราสงบรรดาสัตวปามาท่ัวดินแดนนั้น คราชีวิตผูคน 
ทําใหกลายเปนถ่ินราง ไมมีใครกลาสัญจรไปมาเพราะสัตวรายนั้น 
16เราดํารงอยูแนฉันใด แมหากคนทั้งสามนั้นอยูดวย 
เขาก็ไมสามารถชวยลูกชายลูกสาวของตนได 
เขาจะชวยไดแตตนเองเทานั้น สวนดินแดนนั้นจะถูกท้ิงรางไป”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ               
17” หรือหากเรานําดาบมาฟาดฟนดินแดนนั้น และกลาววา 
‘ ใหดาบกวัดแกวงไปทั่วดินแดนนั้น’  
และเราจะทําลายชีวิตท้ังคนและสัตว 18เราดํารงอยูแนฉันใด 
แมหากคนทั้งสามนั้นอยูดวย 
เขาก็ไมสามารถชวยลูกชายลูกสาวของตนได 
ตัวเขาเองเทานั้นท่ีรอด”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
19” หรือหากเราสงโรคระบาดมาเลนงานดินแดนนั้น 
และระบายโทสะของเราออกเหนือแผนดินนั้นดวยการนองเลือด  
ทําใหผูคนและสัตวลมตาย 20เราดํารงอยูแนฉันใด แมหากโนอาห 
ดาเนียล22 และโยบอยูท่ีนั่นดวย 
ก็ไมสามารถชวยชีวิตลูกชายลูกสาวของตนได 

                                      
21 14:14 หรือ ดาเนล ตามตัวสะกดภาษาฮีบรู 
อาจหมายถึงคนอื่นท่ีไมใชผูเผยพระวจนะดาเนียล 
22 14:20 หรือ ดาเนล ตามตัวสะกดภาษาฮีบรู 
อาจหมายถึงคนอื่นท่ีไมใชผูเผยพระวจนะดาเนียล 



เขาชวยไดแตตนเองโดยความชอบธรรมของเขา”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
21” เพราะองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
จะเลวรายย่ิงกวานั้นสักเพียงใด 
เม่ือเราสงโทษทัณฑท่ีนาสะพรึงกลัวท้ัง 4 
ป ร ะ ก า ร ของเรามายังเยรูซาเล็มคือ ดาบ การกันดารอาหาร 
สัตวราย และโรคระบาด เพื่อทําลายทั้งคนและสัตว 
22อยางไรก็ตาม จะยังมีผูรอดชีวิตอยู 
คือบุตรชายบุตรสาวท่ีถูกนําตัวออกมา เขาจะมาหาเจา 
เม่ือเจาเห็นความประพฤติ และการกระทําของเขาแลว 
เจาจะใจชื้นขึ้นกับภัยพิบัติท่ีเรานํามาสูเยรูซาเล็ม 
คือภัยพิบัติทุกอยางท่ีเราไดนํามายังกรุงนี้ 
23เจาจะใจชื้นขึ้นเม่ือเห็นความประพฤติ 
และการกระทําของพวกเขา 
เพราะเจาจะรูวาเรามิไดทําลงไปโดยไรเหตุ 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
 
เยรูซาเล็มเถาองุนไรคา 
15พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
2” บุตรมนุษยเอย 
กานของเถาองุนมีอะไรดีกวาก่ิงกานของตนไมใดๆ ในปาหรือ? 
3ก่ิงกานจากเถาองุนจะนํามาใชประโยชนอะไรไดเลา? 
เอามาทําท่ีแขวนสิ่งใดไดหรือ? 
4และเมื่อโยนลงในไฟเปนเชื้อเพลิง ไฟเผาปลายสองขาง 
และลุกโพลงตรงกลางแลว มันจะใชประโยชนอะไรได? 
5เม่ือมันยังดีอยูก็ทําประโยชนอะไรไมได 
เม่ือถูกไฟเผาไหมไปก็ยิ่งแลวใหญ”  



6ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัส วา 
“ เราโยนกิ่งกานเถาองุนซ่ึงอยูทามกลางไมปาตางๆ 
เปนเชื้อไฟฉันใด เราก็จะปฏิบัติ 
ตอผูคนที่อาศัยอยูในเยรูซาเล็มฉันนั้น  
7เราจะตั้งตนเปนศัตรูกับเขาทั้งหลาย 
แมเขาจะตะเกียกตะกายหนีออกมาจากไฟ ไฟก็ยังจะเผาผลาญเขา 
และเมื่อเราตั้งตนเปนศัตรูกับเขา 
เจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
8เราจะทําใหดินแดนนั้นถูกท้ิงราง เพราะเขาทั้งหลายไมซ่ือสัตย”  
อ ง คพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
 
คําอุปมาเรือ่งความไมสัตยซือ่ของกรงุเยรูซาเลม็ 
16พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
2” บุตรมนุษยเอย 
จงประจันหนากับเยรูซาเล็มดวยเรื่องการกระทําอันนาขยะแขยงขอ
ง เ ธ อ  3และจงกลาววา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสแกเยรูซาเล็มวา 
บรรพบุรุษและชาติกําเนิดของเจาอยูในดินแดนคานาอัน 
บิดาของเจาเปนชาวอาโมไรตและมารดาเปนชาวฮิตไทต 
4วันท่ีเจาถือกําเนิดมา ไมมีใครตัดสายสะดือให 
ไมมีใครอาบน้ําใหสะอาด ไมมีใครเอาเกลือถูตัว 
หรือเอาผาออมพันให 5ไมมีใครเหลียวแลสงสารเจา 
หรือเมตตาพอจะทําสิ่งเหลานี้ใหเจา เจาถูกท้ิงไวกลางทุง 
เพราะวันท่ีเกิดมาเจาก็เปนท่ีรังเกียจเดียดฉันท  
6”  ‘ แลวเราผานไปเห็นเจาด้ินไปมาเนื้อตัวโชกเลือด 
เราก็พูดกับเจาซ่ึงนอนจมกองเลือดอยูวา “ จงมีชีวิตอยู!”  
7เรากระทําใหเจาเจริญเติบโตเหมือนตนไมกลางทุง 



เจาเติบใหญกลายเปนเพชรงามน้ําหนึ่ง23 
เจาซ่ึงเนื้อตัวลอนจอนและเปลือยเปลาอยูก็มีทรวงอกเตงตึงขึ้น 
และผมก็ยาว 
8”  ‘ ตอมาเมื่อเราผานไปและแลดูเจา 
ก็เห็นวาเจาโตพอที่จะมีความรักแลว 
เราจึงคลี่มุมชายเสื้อของเราคลุมกายเจา 
ป กปดความเปลือยเปลาของเจาไว 
เราใหคําปฏิญาณและไดทําพันธสัญญากับเจา 
และเจาก็เปนกรรมสิทธิ์ของเรา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
9”  ‘ เราอาบน้ําใหเจา ชําระลางเลือดออกจากเจา 
และเอาน้ํามันชโลมให 10เราเอาชุดปกและรองเทาหนังสวมใหเจา 
ใ หเจาแตงกายดวยผาลินินเนื้อดี 
คลุมกายเจาดวยอาภรณราคาแพง 
11เราตกแตงเจาดวยเพชรนิลจินดา สวมกําไลมือและสรอยคอให 
12ใสหวงจมูก ตุมหู และสวมมงกุฎงามให 
13เจาจึงงดงามดวยทองคําและเงิน 
เสื้อผาอาภรณของเจาทําดวยปานเนื้อดี ผาราคาแพงและผาปก 
อ า ห า ร ข อ ง เ จาคือแปงละเอียด น้ําผึ้ง และน้ํามันมะกอก 
เจากลายเปนคนสวยมากและรุงโรจนขึ้นเปนราชินี 
14และชื่อเสียงของเจาก็เลื่องลือไปในหมูประชาชาติเนื่องดวยควา
มสวยของเจา 
เพราะความโออาตระการที่เรามอบใหนั้นทําใหเจางามเพียบพรอม
’  องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ 
15”  ’ แตเจาวางใจในความงามของตัวเอง และ 
ใชชื่อเสียงของเจาทําตัวเปนหญิงแพศยา 

                                      
23 16:7 หรือ โตเปนสาว 



เจาโปรยเสนหใหทุกคนที่ผานไปมาและทอดกายใหเขา 
16เจาเอาบางสวนจากอาภรณของเจาทําเปนสถานบูชา ณ 
ที่สูงอยางหรูหรา ที่ซ่ึงเจากระทําการแพศยานอกใจ 
สิ่งเหลานี้ไมนาเกิดขึ้นและไมนาเปนไปได 
17เจายังเอาเพชรนิลจินดาดีเลิศซ่ึงเรามอบให เครื่องประดับ 
เงินและทองคําของเราไปสรางรูปเคารพผูชายสําหรับตน 
และทําการแพศยากับรูปเคารพเหลานั้น 
18และเจานําผาปกของเจาไปสวมใหรูปเคารพ 
เอาน้ํามันกับเครื่องหอมของเราไปบูชาตอหนามัน 
19ท้ังอาหารที่เราใหเจาคือแปงละเอียด น้ํามันมะกอก และน้ําผึ้ง 
เจาก็เอาไปถวายเปนเครื่องบูชากลิ่นหอมตอหนาพระเหลานั้น 
นี่คือสิ่งท่ีเปนไปแลว’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
20”  
’ และเจาถึงกับจับลูกชายลูกสาวท่ีเจาคลอดออกมาเพื่อเรานําไปเ
ซนสังเวยเปนอาหารแกเหลารูปเคารพ 
การแพศยานอกใจของเจายังไมจุใจอีกหรืออยางไร? 
21เจาถึงตองเขนฆาลูกๆ ของเรา 
เพื่อเผาบูชายัญพวกเขาแกรูปเคารพ 
22ตลอดการกระทําอันนาขยะแขยง 
และการแพศยานอกใจของเจา  
เจาไมไดระลึกถึงวันคืนอันวัยเยาวของเจา 
เม่ือเจาเปลือยเปลาตัวลอนจอน และดิ้นไปมาอยูในกองเลือดเลย 
23” วิบัติ! วิบัติแกเจา”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ 
‘ นอกเหนือจากความชั่วรายท้ังหลายของเจา 
24เจายังไดสรางเนินสูงใหตัวเองและสรางสถานบูชาท่ีสูงตระหงาน
ไวท่ีลานชุมชนทุกแหง 



25เ จาสรางสถานบูชาอันสูงตระหงานไวท่ีหัวถนนทุกสาย 
และทําใหความงามของตนลดคาลง 
โดยพลีกายใหทุกคนที่ผานไปมาดวยความสําสอนยิ่งๆ ขึ้น 
26เจาแพศยาคบชูกับชาวอียิปตเพื่อนบานผูมากดวยราคะ 
และยั่วยุโทสะของเรา ดวยความสําสอนที่ทวีขึ้นของเจา 
27ฉะนั้นเราจึงเหยียดมือของเราออกตอสูเจา 
และลดพรมแดนของเจา เรายกเจาใหแกความโลภ 
โมโทสันแหงศัตรูของเจา คือบรรดาชาวฟลิสเตีย 
ผูตกตะลึงในความประพฤติอันลามกต่ําทรามของเจา 
28มิหนําซํ้าเจายังแพศยาคบชูกับชาวอัสซีเรียอีกดวย 
เพราะเจาไมอิ่มในกาม และแมหลังจากนั้นเจาก็ยังไมห น ำ ใ จ  
29แลวเจาก็ทวีความสําสอนยิ่งขึ้น 
โดยเลนชูกับบาบิโลน24ดินแดนแหงพอคาวาณิช แตถึงขนาด 
นี้แลว เจาก็ยังไมจุใจ 
30”  ‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศวา 
ทําไมเจาชางออนไหวใจงายจนกระทําสิ่งตางๆ ถึงเพียงนี้ 
ทําตัวเปนหญิงแพศยาหนาดาน! 31เมื่อเจาสรางเนินตางๆ 
ไวท่ีหัวถนน และสถานบูชาท่ีสูงตระหงานในลานชุมชนทุกแหง 
เจาก็ยังตางจากหญิงโสเภณีก็ตรงที่เจาไมแยแสคาจาง 
32”  ‘ เจาคือภรรยาแพศยา 
ผูชื่นชอบคนแปลกหนายิ่งกวาสามีของตนเอง! 
33หญิงโสเภณีทุกคนไดรับคาจาง 
แตเจาใหของกํานัลแกชูรักท้ังปวง 
ใหสินบนจางเขามาหาเจาจากทุกหนทุกแหง 
เพื่อสนองความกําหนัดมักมากของเจา 
34ฉะนั้นในการแพศยาขายตัว เจาจึงแตกตางจากโสเภณี อื่นๆ 
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คือไมมีใครตามจีบเอาใจเจา 
เจาแตกตางมากตรงที่เจายอมจายคาจางแตไมไดอะไรตอบแทน 
35”  ‘ ฉะนั้นหญิงแพศยาเอย 
จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+! 
36องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
เนื่องจากเจาโปรยหวานความกําหนัด25 
และเผยความเปลือยเปลาของตนโดยการสําสอนกับชูรักท้ังหลาย 
และเนื่องจากรูปเคารพอันนาขยะแขยงของเจา 
รวมถึงการเซนสังเวยเลือดลูกๆ ของเจาแกพระเหลานั้น 
37ฉะนั้นเราจะรวบรวมบรรดาชูรักท่ีเจาชื่นชอบ 
ทั้งผูท่ีเจารักและผูท่ีเจาเกลียด 
เราจะรวบรวมเขาจากทุกดานมาเลนงานเจา 
เราจะริบทุกสิ่งจากเจาไปตอหนาเขา 
และเขาทั้งปวงจะเห็นความเปลือยเปลาของเจา 
38เราจะตัดสินลงโทษเจา 
ในฐานะหญิงผูคบชูลวงประเวณีและผูทําลายชีวิต 
เราจะระบายความแคน 
เนื่องดวยผูท่ีตองโลหิตตกและความหึงหวงลงเหนือเจา 
39แลวเราจะมอบเจาแกบรรดาชูรักของเจา 
พวกเขาจะทลายเนินสูง 
และทําลายสถานบูชาที่สูงตระหงานของเจา 
พวกเขาจะกระทําใหเจาลอนจอน และริบเอาเพชรนิลจินดาสวยๆ 
งามๆ และเปลื้องอาภรณของเจาออก ท้ิงเจาไวใหเปลือยเปลา 
40เขาจะยกกําลังพลมาสูกับเจา 
ซ่ึงจะขวางกอนหินใสเจาและจะฟาดฟนเจาออกเปนชิ้นๆ 
ดวยดาบของพวกเขา 41เขาจะเผาเรือนของเจา 
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และลงโทษเจาตอหนาตอตาหญิงท้ังหลาย 
เราจะยุติการแพศยาคบชูของเจา 
และเจาจะไมจายคาจางใหบรรดาชูรักของเจาอีกตอไป 
42เม่ือนั้นโทสะที่เรามีตอเจาจะยุติลง 
และความหึงหวงของเราจะหันเหไปจากเจา 
เราจะสงบอารมณและไมโกรธอีก  
43”  ‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศวา 
เพราะเจาไมไดระลึกถึงวันคืนในวัยเยาวของเจา 
แตยั่วโมโหเราดวยสิ่งเหลานี้ 
แนนอนเราจะตอบแทนเจาใหสาสมกับสิ่งท่ีเจาทําลงไป 
เจามิไดเพิ่มความลามกต่ําทรามเขากับการกระทําอันนารังเกียจท้ัง
หลายของเจาหรอกหรือ? 
44”  ‘ ทุกคนที่ยกภาษิตมากลาว จะกลาวถึงเจาดวยภาษิตท่ีวา 
“ แมเปนอยางไร ลูกสาวก็เปนอยางนั้น”  45เจาเปนลูกแทๆ 
ของแมเจา ผูเกลียดชังสามีกับลูกๆ ของตน และเจาเปนพี่นองแทๆ 
ของพี่นองเจา ผูเกลียดชังสามีกับลูกๆ ของตน 
มารดาของเจาเปนชาวฮิตไทตและบิดาของเจาเปนชาวอาโมไรต 
46พี่สาวของเจาคือสะมาเรียผูอาศัยอยูทางเหนือกับลูกๆ ของนาง 
นองสาวเจาคือโสโดมซึ่งอาศัยอยูทางใตกับลูกๆ ของนาง 
47เจาไมเพียงแตดําเนินในวิถีอันชั่วรายของเขา 
และเลียนแบบการกระทําอันนาสะอิดสะเอียนของเขาเทานั้น 
แตไมนานวิถีท้ังปวงของเจาก็ต่ําทรามยิ่งกวาพวกเขาเสียอีก’  
48องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา เราดํารงอยูแนฉันใด 
โสโดมนองสาวของเจากับลูกๆ 
ของเขายังไมเคยกระทําสิ่งท่ีเจากับลูกๆ ของเจาทําลงไป 49”  ‘  
บัดนี้โสโดมนองสาวของเจามีความผิดบาปคือ นางกับลูกๆ หยิ่งยโส 
ไดรับการบํารุงบําเรอเกินขนาด และไมมีเรื่องทุกขรอนอันใด 
พวกเขาไมชวยเหลือคนยากจนขัดสน 



50เขาจองหองและกระทําสิ่งนารังเกียจตอหนาเรา 
ฉะนั้นเราจึงกําจัดพวกเขาไปดังท่ีเจาไดเห็นแลว 
51สะมาเรียทําบาปไมไดครึ่งหนึ่งของเจา 
เจาทําสิ่งท่ีนารังเกียจยิ่งกวาท่ีพวกเขาทํา 
การกระทําท้ังสิ้นของเจาพลอยทําใหพ่ีนองของเจาดูชอบธรรมขึ้น 
52เจาจงทนรับความอับอายขายหนาไป 
เพราะเจาทําใหพี่สาวนองสาวของเจาดูดีกวา 
เนื่องจากบาปผิดของเจาหนักหนาย่ิงกวาพวกเขา 
พวกเขาจึงดูเปนฝายชอบธรรมมากกวาเจา ฉะนั้นจงละอายแกใจ 
และทนรับความอัปยศอดสูของเจาไปเถิด 
เพราะเจากระทําใหพ่ีสาวนองสาวของเจาดูชอบธรรมกวาเจา 53”  
‘ อยางไรก็ตามเราจะคืนความรุงโรจนใหแก 
โสโดมกับบรรดาลูกสาวของนาง 
คืนใหแกสะมาเรียกับบรรดาลูกสาวของนาง 
และคืนความรุงโรจนแกเจาดวย 
54เพื่อเจาจะทนรับความอับอายขายหนาและละอายใจในสิ่งท้ังปว
งท่ีเจาทําลงไปเปนการปลอบประโลมพวกเขา 
55แลวพี่นองของเจาคือ โสโดมกับลูกๆ และสะมาเรียกับลูกๆ 
จะคืนสูสภาพเดิม และเจากับลูกๆ ก็จะคืนสูสภาพเดิม 
56เจาไมยอมแมแตเอยถึงโสโดมนองสาวของเจา 
ในวันอหังการของเจา 
57กอนหนาความชั่วรายของเจาจะถูกเปดโปง 
กระนั้นบัดนี้เจาก็ถูกดูหม่ินเหยียดหยามโดยธิดาท้ังหลายแหงเอโด
ม 26และเพื่อนบานท้ังปวงของนาง รวมทั้งธิดาท้ัง 
หลายของฟลิสเตีย 
คือคนทั้งปวงรอบตัวเจาก็ดูหม่ินเหยียดหยามเจา 
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58เจาจะตองทนรับผลความลามกต่ําทรามและการกระทําอันนารังเ
กียจของเจา’  องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ  
59องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราจะจัดการกับเจาอยางสาสม 
เพราะเจาลบหลูดูหม่ินคําปฏิญาณของเราโดยละเมิดพันธสัญญา 
60ถึงกระนั้นเราก็จะระลึกถึงพันธสัญญาท่ีเราใหไวกับเจาเม่ือครั้งเ
จายังเยาววัย และเราจะสถาปนาพันธสัญญานิรันดรกับเจา 
61แลวเจาจะระลึกถึงวิถีทางของเจาและละอายใจ 
เม่ือเรายกพี่สาวนองสาวของเจาใหเปนบุตรของเจา 
แตมิใชตามพันธสัญญาท่ีเราใหไวกับเจา 
62ดังนั้นเราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไวกับเจา 
แลวเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
63เม่ือนั้นเราจะลบลางมลทินบาปใหเจาสําหรับทุกสิ่งท่ีเจาทําลงไป 
เจาจะจําไดและละอายใจ ไมกลาปริปากอีกเลย 
เนื่องจากความละอายของเจา’  
องคพระผูเปนเจา +ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ”  
 
 
นกอนิทร ี2 ตัว และเถาองุน 
17พระวจนะขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
2” บุตรมนุษยเอย 
จงยกอุทาหรณและกลาวคําอุปมาแกพงศพันธุอิสราเอล 
3ขอกลาวกับพวกเขาวา ‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
นกอินทรีใหญตัวหนึ่งซ่ึงมีปกทรงพลัง ขนยาวดกหลากสี 
บินมายังเลบานอน มันเกาะที่ยอดตนซีดารตนหนึ่ง 
4มันจิกหนอท่ีสูงท่ีสุด คาบไปยังนครแหงพอคาวาณิชท้ังหลาย 
และปลูกหนอนั้นลงในเมืองแหงพอคา 



5”  
‘ นกอินทรีนั้นคาบเมล็ดพืชจากดินแดนของเจาไปปลูกไวในดินท่ี
อุดมสมบูรณ เหมือนตนหลิว27ริมน้ําอันอุดมสมบูรณ 
6ตนไมนั้นก็งอกงามกลายเปนเถาองุนพุมเตี้ย 
แผกานเลื้อยไปทางนกอินทรี แตรากยังคงอยูขางใต 
มันจึงกลายเปนเถาองุนแผก่ิงกานและใบดกหนา 
7”  ‘ แตมีนกอินทรีใหญอีกตัวหนึ่งบินมา 
มันมีปกทรงพลังและมีขนดก 
เถาองุนก็ชอนรากจากจุดท่ีขึ้นอยูและแผกานมาหามันเพื่อใหมันรด
น้ําให 8ท้ังๆ ที่ตัวเองก็งอกอยูในดินดีมีน้ําอุดมสมบูรณ 
พรอมท่ีจะแผก่ิงกานสาขา 
ออกผลและกลายเปนเถาองุนชั้นเยี่ยมอยูแลว’  
9” จงบอกเขาทั้งหลายเถิดวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
เถาองุนนั้นจะเจริญงอกงามไดหรือ? 
จะไมถูกถอนรากปลิดผลเพื่อใหมันเหี่ยวแหงเสียหรือ? 
ใบออนของมันจะเหี่ยวแหงหมด 
ไมตองใชแขนที่แข็งแรงมากหรือคนหมูใหญในการถอนรากเถาองุ
นนั้นขึ้นมา 10แมหากมันถูกยายไปปลูก 
มันจะเจริญงอกงามไดหรือ? 
มันจะไมเหี่ยวแหงไปเมื่อถูกลมตะวันออกพัดกระหน่ําหรือ? 
มันจะไมเหี่ยวแหงคาที่ท่ีมันงอกขึ้นมาหรือ’  ”  
11แลวพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
12” จงกลาวแกพงศพันธุมักกบฏนี้วา 
‘ เจาไมรูหรือวาสิ่งเหลานี้หมายความวากระไร?’  

                                      
27 17:5 ในภาษาฮีบรูเรียกวา หลิวบาบิโลน 
ตอมาภายหลังอาจเรียกวา ตนปอปลารก็ได 



จงบอกพวกเขาวา ‘ กษัตริยแหงบาบิโลนมายังเยรูซาเล็ม 
กวาดตอนกษัตริย และบรรดาขุนนางของเยรูซาเล็ม 
พาไปยังบาบิโลน 
13แลวพระองคทรงพาเจานายผูหนึ่งมาและไดทําสัญญากับเขา 
ใหเขาถวายสัตยาบันวาจะจงรักภักดี 
แลวพระองคก็ทรงนําคนระดับผูนําของดินแดนนั้นไปดวย 
14เพื่ออาณาจักรนั้นจะตกต่ําลงไมสามารถรุงเรืองขึ้นมาไดอีก 
จะอยูรอดไดก็ตอเมื่อรักษาสัญญา 
15แตกษัตริยนั้นก็กบฏตอพระองค 
โดยสงทูตไปยังอียิปตขอมาและกองทัพใหญมาชวย 
เขาจะทําการสําเร็จหรือ? ผูท่ีทําเชนนั้นจะหนีรอดไปไดหรือ? 
เขาละเมิดสัญญาแลวยังจะหนีรอดไปไดหรือ?’  
16องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา ‘ เราดํารงอยูแนฉันใด 
เขาจะตายในบาบิโลน ดินแดนของกษัตริย’  
ผูต้ังเขาขึ้นครองราชบัลลังก 
ผูซ่ึงเขาลบหลูสัตยาบันและผิดสัญญาท่ีใหไว 
17ฟาโรหพรอมกับทัพหลวงอันเกรียงไกรและกําลังพลมากมาย 
จะชวยอะไรเขาไมไดในสงคราม 
เม่ือเชิงเทินและเครื่องลอมเมืองถูกตั้งขึ้นเพื่อทําลายชีวิตคนเปนอัน
ม า ก  18เขาผิดสัตยาบันโดยละเมิดคําสัญญา 
เพราะเขาถวายสัตยาบันแลวยังกระทําเชนนี้ เขาจะหนีรอดไมได’   
19”  ‘ ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดจึงตรัสวา 
‘ เราดํารงอยูแนฉันใด 
เราจะลงทัณฑแกเขาตามคําปฏิญาณของเราที่เขาลบหลู 
และตามพันธสัญญาของเราที่เขาละเมิด 
20เราจะเหวี่ยงขายของเราคลุมเขา 
และเขาจะติดอยูในกับดักของเรา 
เราจะนําเขาไปยังบาบิโลนและพิพากษาลงอาญาแกเขาที่นั่น 



เพราะเขาไมสัตยซ่ือตอเรา 
21ทหารทั้งปวงของเขาที่หนีไปจะตายดวยดาบ 
และผูรอดชีวิตอยูจะถูกทําใหกระจัดกระจายไปตามลม 
เม่ือนั้นเจาจะรูวา เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไว 
22”  ‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เราเองนี่แหละจะเอาหนอจากยอดสุดของซีดารไปปลูกไว 
เราจะหักหนอออนจากยอดไปปลูกไวบนภูเขาสูง 
23เราจะปลูกมันไวบนยอดเขาแหงอิสรา เอล 
มันจะแผก่ิงกานสาขาและผลิผลกลายเปนตนซีดารชั้นเยี่ยม 
นกทุกชนิดจะมาสรางรังและอาศัยอยูใตรมไมของมัน 
24ตนไมท้ังปวงในทุงนาจะรูวาเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ 
ไดโคนตนไมสูงลงและทําใหตนไมตํ่าสูงขึ้น 
ทําใหตนไมเขียวเหี่ยวเฉา และตนไมแหงผลิงาม “  
‘ เราผูเปนองคพระผูเปนเจา +ไดลั่นวาจาไวและเราจะทําเชนนั้น
”  
 
จติวญิญาณที่ทําบาปจะตาย 
18พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
2” เจาท้ังหลายหมายความวากระไรที่กลาวภาษิตเก่ียวกับดินแดน
อิสราเอลวา “  ‘ พอกินองุนเปรี้ยว ลูกก็เข็ดฟน’ ?  
3องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด  ตรัสวา “ เราดํารงอยูแนฉันใด  
เจาจะไมกลาวภาษิตนี้อีกตอไปในอิสราเอล 
4เพราะจิตวิญญาณทุกดวงเปนของเรา 
ทั้งของพอและของลูกลวนเปนของเรา จิตวิญญาณท่ีทําบาปจะตาย  
 
5” สมมุติวามีคนชอบธรรมคนหนึ่ง 
ซ่ึงกระทําสิ่งท่ีถูกตองและเที่ยงธรรม 
6เขามิไดรับประทานอาหารที่สถานบูชาบนภูเขา 



หรือพึ่งรูปเคารพของพงศพันธุอิสราเอล 
เขามิไดสรางราคีแกภรรยาเพื่อนบาน 
หรือหลับนอนกับหญิงท่ีอยูในชวงมีประจําเดือน 
7เขามิไดขมเหงรังแกผูใด แตคืนของประกันใหแกลูกหนี้ 
เขามิไดปลนชิง แตใหอาหารแกผูหิวโหย 
และใหเครื่องนุงหมแกผูเปลือยกายอยู 
8เขามิไดใหยืมโดยคิดดอกเบ้ียสูงเกินเหตุ 
หรือหากําไรโดยขูดเลือดขูดเนื้อ28 เขายั้งมือจากการทําชั่ว 
และตัดสินเพื่อนมนุษยอยางยุติธรรม 
9เขาปฏิบัติตามกฎเกณฑของเรา 
และรักษาบทบัญญัติของเราอยางสัตยซ่ือ ผูนั้นเปนคนชอบธรรม 
เขาจะดํารงชีวิตอยูแนนอน”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
 
10” สมมุติวาชายคนนั้นมีบุตรชายเหี้ยมโหดซึ่งทําใหโลหิตตกหรื
อกระทําสิ่งตอไปนี้29 11(แมวาผูเปนบิดามิไดกระทําสิ่งเหลานี้เลย)  
“ เขารับประทานอาหารที่สถานบูชาบนภูเขา 
เขาสรางราคีแกภรรยาเพื่อนบาน 
12ขมเหงรังแกคนยากจนและคนขัดสน เขาปลนชิง 
เขาไมยอมคืนของประกัน เขาพึ่งรูปเคารพ 
เขากระทําสิ่งท่ีนารังเกียจ 13เขาใหยืมโดยคิดดอกเบี้ยสูงเกินเหตุ  
และหากําไรโดยขูดเลือดขูดเนื้อ 
 

                                      
28 18:8 หรือ หากําไร เชนเดียวกับขอ 13 แ ล ะ  17  
29 18:10 หรือ สิ่งตอไปนี้กับพี่นอง 



คนเชนนั้นจะดํารงชีวิตอยูไดหรือ? ไมเลย! 
เพราะเขากระทําสิ่งนารังเกียจท้ังปวงนี้ เขาจะตองตายแนนอน 
และโลหิตของเขาจะตกแกศีรษะของเขาเอง 
 
14” แตหากชายคนนี้มีบุตรชายซ่ึงเห็นความ 
ผิดบาปทั้งปวงที่บิดากระทํา และแมเห็นแลวก็มิไดกระทําตาม 
15” เขามิไดรับประทานอาหารที่สถานบูชาบนภูเขาหรือพึ่งรูปเคา
รพของพงศพันธุอิสราเอล เขามิไดสรางราคีแกภรรยาเพื่อนบา น  
16เขามิไดขมเหงรังแกผูใด หรือเรียกรองของประกันในการกูยืม 
เขามิไดปลนชิงแตใหอาหารแกผูหิวโหย 
และใหเครื่องนุงหมแกผูเปลือยกายอยู 17เขายั้งมือจากความบาป30 
และใหยืมโดยไมคิดดอกเบี้ยสูงเกินเหตุ 
หรือหากําไรโดยขูดเลือดขูดเนื้อ 
เขารักษาบทบัญญัติและปฏิบัติตามกฎเกณฑของเรา 
เขาจะไมตายเพราะบาปผิดของบิดา เขาจะดํารงชีวิตอยูแนนอน 
18สวนผูเปนบิดานั้นจะตายเพราะความผิดบาปของตน 
เนื่องจากเขากดขี่ขูดรีด ปลนชิงพ่ีนอง 
และกระทําผิดในหมูประชากรของเขา 
19” กระนั้นเจาก็ยังถามวา 
‘ ทําไมลูกไมตองรวมรับโทษความผิดของพอ?’  
เม่ือลูกไดกระทําสิ่งที่ถูก ตองและเที่ยงธรรม 
และไดเอาใจใสกระทําตามกฎเกณฑของเราอยางถ่ีถวน 
เขาจะดํารงชีวิตอยูแนนอน 20ผูใดท่ีทําบาป ผูนั้นจะตองตาย 
ลูกไมตองรวมรับโทษความผิดของพอ 
พอก็ไมตองรวมรับโทษความผิดของลูก 

                                      
30 18:17 จากตนฉบับภาษากรีก (ดูขอ 8 ดวย; ภาษาฮีบรูวา 
จ า ก ค น จ น ) 



คนชอบธรรมจะจะไดรับผลแหงความชอบธรรมของเขา 
และคนชั่วก็จะไดรับการกลาวโทษจากความชั่วรายของเขา 
(อ .ประชาแกแลว) 
21” แตหากคนชั่วหันหนีจากบาปผิดท้ังปวงท่ีตนกระทํา 
แลวรักษากฎเกณฑท้ังสิ้นของเรา 
และกระทําสิ่งท่ีถูกตองเที่ยงธรรม เขาจะดํารงชีวิตอยูแนนอน 
เขาจะไมตาย 
22ความผิดพลาดทั้งสิ้นท่ีเขาไดทําลงไปจะไมถูกจดจํามาเปนขอก
ลาวโทษเขา 
เขาจะดํารงชีวิตอยูเนื่องดวยสิ่งชอบธรรมที่เขาไดทํานั้น”  
23องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดประกาศวา 
“ เราพึงพอใจในความตายของคนชั่วรายหรือ?   
เราไมยินดีมากกวาเม่ือเขาหันจากทางชั่วของตนและดํารงชีวิตอยู
อยางนั้นหรือ? 
24” แตหากคนชอบธรรมหันหนีจากความชอบธรรมของตนไปกร
ะทําบาป และกระทําสิ่งนารังเกียจเชนเดียวกับคนบาป 
เขาจะดํารงชีวิตอยูไดหรือ? 
ความชอบธรรมทั้งปวงที่เขาไดกระทําจะไมถูกจดจํา 
เขาจะตายโทษฐานไมสัตยซ่ือ และเนื่องดวยบาปชั่วท่ีเขาไดกระทํา 
25ถึงกระนั้นเจาก็ยังกลาววา 
‘ วิธีการขององคพระผูเปนเจาไมเท่ียงธรรม’  
พงศพันธุอิสราเอลเอย จงฟงเถิด เราไมยุติธรรมหรือ 
เจาตางหากไมใชหรือท่ีไมยุติธรรม 
26หากคนชอบธรรมหันหนีจากความชอบธรรมของตนไปทําบาป 
เขาจะตาย เขาจะตายเพราะบาปผิดท่ีเขาไดทําลงไป 
27แตหากคนชั่วหันหนีเสียจากความชั่วท่ีทําไปแลว 
และกลับมากระทําสิ่งท่ีถูกตองเที่ยงธรรม เขาจะชวยชีวิตตนเองไว 
28เพราะเขาใครครวญ 



และหันหนีจากความผิดพลาดทั้งปวงที่ทําไปแลว 
เขาจะดํารงชีวิตอยูแนนอน เขาจะไมตาย  
29ถึงกระนั้นพงศพันธุอิสราเอลก็ยังกลาววา 
‘ วิธีการขององคพระผูเปนเจาไมเท่ียงธรรม’  
ป ร ะ ช า ก ร อิสราเอลเอย เราไมยุติธรรมหรือ 
เจาตางหากไมใชหรือท่ีไมยุติธรรม” ***** 
30องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ ฉะนั้นพงศพันธุอิสราเอลเอย 
เราจะตัดสินโทษเจาแตละคนตามการกระทําของเจา 
จงกลับใจสํานึกผิด! หันหนีจากความผิดท้ังปวงของเจา 
แลวเจาจะไมตองพินาศลมจมเนื่องจากความบาป 
31จงละทิ้งบาปผิดท้ังปวงที่ทําลงไป 
และรับเอาจิตใจใหมและวิญญาณใหมเถิด พงศพันธอิสราเอลเอย 
เจาจะตายเสียทําไมเลา 
32เพราะเรามิไดพึงพอใจในความตายของผูหนึ่งผูใด 
จงกลับใจเสียใหมและมีชีวิตอยูเถิด! 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
 
บทคร่าํครวญแดเจานายของอสิราเอล 
19 ” จงคร่ําครวญอาลัยถึงบรรดาเจานายของอิสราเอล 2วา “  
’ มารดาของเจาชางเหมือนนางสิงหในหมูสิงหเสียนี่กระไร! 
นางเอนกายลงในหมูสิงหหนุมและเลี้ยงดูลูกๆ ของนาง 
3ลูกสิงหตัวหนึ่งของนาง เติบโตเปนสิงหหนุมผูแกรงกลา 
เขาเรียนรูท่ีจะฉีกเหยื่อและขย้ํามนุษย 
4เม่ือประชาชาติท้ังหลายไดยินเรื่องของเขา 
ก็ดักจับเขาไวไดในหลุมพรางของพวกเขา 
และเอาขอเกี่ยวนําเขาไปยังดินแดนอียิปต 
 



5”  ‘ เมื่อนางสิงหเห็นวา ความหวังไมเปนผล 
ความคาดหมายก็สูญสิ้นไป 
จึงเอาลูกสิงหอีกตัวหนึ่งมาเลี้ยงใหเปนสิงหหนุมผูแกรงกลา 
6เขาเที่ยวดอมไปในหมูสิงห เพราะบัดนี้เขาเปนสิงหหนุมแกรงกลา 
เขาเรียนรูท่ีจะฉีกเหยื่อและขย้ํามนุษย 7เ ข า ท ล า ย 31ท่ีม่ัน 
และทําลายลางเมืองตางๆ ของพวกเขา 
ดินแดนนั้นและพลเมืองทุกคนก็ตระหนก ตกใจเมื่อเขาขูคําราม 
8แลวประชาชาติท้ังปวงจากภูมิภาคตางๆ โดยรอบก็มาสูกับเขา 
ชวยกันกางตาขายดักเขา แลวก็จับเขาไวในหลุมพราง 
9เขาถูกลากดวยขอเกี่ยวไปขังไวในกรง 
ถูกนําตัวไปเขาเฝากษัตริยแหงบาบิโลน เขาถูกขังไวในคุก 
จึงไมไดยินเสียงคํารามของเขาบนภูเขาทั้งหลายของอิสราเอลอีกต
อ ไ ป  
10มารดาของเจาเหมือนเถาองุน ปลูกไวริมน้ําในสวนองุน32 
มีผลดกและแผกานดีเพราะมีน้ําทาบริบูรณ 
11ก่ิงกานแข็งแรงเหมาะเปนคทาของผูครอบครอง 
มันชูกานสูงเหนือแขนงอันหนาทึบ 
โดดเดนเพราะชูขึ้นสูงและแผกานงาม 
12แตมันถูกถอนรากขึ้นมาดวยโทสะแรงกลา 
และถูกเหวี่ยงท้ิงลงกับพื้น ลมตะวันออกทําใหมันเหี่ยวเฉา 
ผลของมันถูกปลิดไป 
ก่ิงกานแข็งแรงของมันเหี่ยวเฉาและไฟก็เผาผลาญมันเสีย 
13บัดนี้มันถูกนําไปปลูกไวในถ่ินกันดารซ่ึงพ้ืนดินแหงแลงแตกระแ
ห ง  14มีไฟลามออกมาจากกิ่งไมใหญ33ก่ิงหนึ่ง 

                                      
31 19:7 ภาษาฮีบรูวา เขารู 
32 19:10 ตนฉบับภาษาฮีบรูสวนใหญวา โลหิตของเจา 
33 19:14 หรือ จากใต 



เผาผลของมันวอดวาย 
จึงไมเหลือก่ิงกานท่ีเหมาะจะทําเปนคทาของผูครอบครองอีก’  
นี่คือบทไวอาลัยและใหใชเปนเพลงคร่ําครวญ”  
 
อสิราเอลจอมกบฏ 
20 ในวันท่ี 10 เดือน 5 ของปท่ี 7 
ผูนําแหงอิสราเอลบางคนมารองขอตอองคพระผูเปนเจา+และมานั่ง
อยูตรงหนาขาพเจา 
2พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
3” บุตรมนุษยเอย จงกลาวแกบรรดาผูอาวุโสแหงอิสราเอลวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เจามารองขอจากเราหรือ เราดํารงอยูแนฉันใด 
เราจะไมยอมใหเจารองขออะไรเรา’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหล ะ  
4“ เจาจะพิพากษาเขาทั้งหลายหรือ? 
เจาจะพิพากษาเขาทั้งหลายหรือ บุตรมนุษยเอย?  
จงแจงเขาถึงเรื่องความประพฤติอันนารังเกียจของบรรพบุรุษของเ
ข า  5จงบอกพวกเขาวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ ในวันที่เราเลือกอิสราเอล 
เราชูมือขึ้นกลาวปฏิญาณแกลูกหลานแหงพงศพันธุของยาโคบและ
แสดงตัวแกพวกเขาในอียิปต เราชูมือขึ้นกลาวกับเขาวา 
‘ เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจาทั้งหลาย’  
6ในวันนั้นเราปฏิญาณตอพวกเขาวาจะนําเขาออกจาก 
อียิปตไปสูดินแดนที่เราสรรหาใหเขา 
เปนดินแดนที่อุดมดวยน้ํานมและน้ําผึ้ง ดินแดนอันงดงามท่ีสุด 
7และเรากลาวแกเขาวา ‘ เจาทุกคน 
จงกําจัดรูปเคารพชั่วรายท่ีเจาหมายพึ่ง 



และอยาปลอยตัวเปนมลทินดวยบรรดารูปเคารพของอียิปต 
เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา’  
“  ‘ 8แตเขาทั้งหลายก็กบฏตอเราและไมยอมฟงเรา 
เขามิไดกําจัดเทวรูปช่ัวรายท่ีตนหมายพึ่ง 
ทั้งมิไดละท้ิงรูปเคารพของอียิปต 
ฉะนั้นเราจึงไดลั่นวาจาวาจะระบายโทสะเกรี้ยวกราดลงเหนือพวกเ
ขาในอียิปต 9แตเพื่อเห็นแกนามของเรา 
เรากระทําสิ่งท่ีจะปองกันมิใหนามของเราเปนท่ีลบหลูในสายตาขอ
งชนชาติทั้งหลายที่พวกเขาอาศัยอยูดวย 
และที่ไดเห็นเราแสดงตัวแกอิสราเอลโดยการนําเขาทั้งหลายออกม
าจากอียิปต 10ฉะนั้น 
เราจึงนําอิสราเอลออกมาจากอียิปตพาเขาสูถ่ินทุรกันดาร 
11เรามอบกฎเกณฑแกเขา 
และใหเขาเรียนรูบทบัญญัติของเราซ่ึงผูประพฤติตามจะดํารงชีวิต
อยู โดยบทบัญญัติ เหลานั้น 12และเราไดมอบวันสะบาโตแกเขา 
เ ปนหมายสําคัญระหวางเราทั้งสองฝาย เพื่อเขาจะรูวา 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดกระทําใหพวกเขาบริสุทธ์ิ 
13ถึงกระนั้นชนชาติอิสราเอลก็กบฏตอเราในถ่ินทุรกันดาร 
พวกเขามิไดปฏิบัติตามกฎเกณฑของเรา 
แตละท้ิงบทบัญญัติของเรา 
แมวาผูท่ีประพฤติตามจะดํารงชีวิตอยูโดยบทบัญญัตินั้น 
เขาทั้งหลายลวงละเมิดสะบาโตของเรา 
ฉะนั้นเราจึงลั่นวาจาวาจะระบายโทสะลงเหนือพวกเขา 
และทําลายลางเขาในถ่ินกันดาร 14แตเพื่อเห็นแกนามของเรา 
เราจึงปกปองนามของเราไว 
มิใหเปนท่ีดูหม่ินในสายตาของชนชาติทั้งหลายซึ่งเห็นเรานําอิสราเ
อ ล อ อ ก ม า  
15แ ล ะ ใ นถิ่นกันดารเราชูมือปฏิญาณวาจะไมนําพวกเขาเขาสู



ดินแดนซึ่งเรามอบให ดินแดนอันงดงามที่สุด 
อุดมดวยน้ํานมและน้ําผึ้ง 
16เนื่องจากเขาทั้งหลายละทิ้งบทบัญญัติของเรา 
มิไดปฏิบัติตามกฎเกณฑของเรา และลวงละเมิดสะบาโตของเรา 
เพราะจิตใจของเขาฝกใฝในรูปเคารพ 
17ถึงกระนั้นเราก็เหลียวแลเขาดวยความสงสาร 
มิไดทําลายลางเขา หรือใหเขาถึงจุดจบในถิ่นกันดาร 
18เรากลาวแกลูกหลานของเขาในถิ่นกันดารวา 
“ อยาประพฤติตามแบบอยางบรรพบุรุษของเจา 
หรือทําตามขอบัญญัติของเขา 
หรือทําตัวเปนมลทินดวยรูปเคารพทั้งหลาย 
19เราคือองคพระผูเปนเจา+พ ร ะเจาของเจา 
จงปฏิบัติตามกฎเกณฑของเรา 
และรักษาบทบัญญัติของเราอยางถ่ีถวน 
20จงรักษาสะบาโตของเราใหบริสุทธ์ิ 
เพื่อจะเปนหมายสําคัญระหวางเรากับเจา 
เพื่อเจาจะรูวาเราคือพระเจาองคเจาชีวิตของเจา’  
21”  ‘ แตลูกหลานนั้นก็กบฏตอเรา 
พวกเขามิไดปฏิบัติตามกฎเกณฑของเรา 
มิไดใสใจรักษาบทบัญญัติของเรา 
แมวาผูท่ีปฏิบัติตามจะดํารงชีวิตอยูไดโดยบทบัญญัติเหลานั้น 
เขาลวงละเมิดสะบาโตของเรา 
เราจึงลั่นวาจาไววาจะระบายโทสะเกรี้ยวกราดเหนือเขาทั้งหลายใ
นถ่ินกันดาร 
22แตเราก็ยั้งมือไวเพื่อเห็นแกนามของเรา 
เราจึงปกปองนามของเราไว 
มิใหเปนท่ีดูหม่ินในสายตาของชนชาติทั้งหลายซึ่งเห็นเรานําอิสราเ
อ ล อ อ ก ม า  



23และเราชูมือปฏิญาณตอพวกเขาในถิ่นทุรกันดารวา 
เราจะกระจายเขาไปยังชนชาติและประเทศตางๆ 
24เพราะเขามิไดเชื่อฟงบทบัญญัติของเรา 
แตละท้ิงกฎเกณฑของเรา ลวงละเมิดสะบาโตของเรา 
และมีต า [กระสันหา]รูปเคารพทั้งหลายของบรรพบุรษ 
25เราทิ้งเขาไวกับระบอบธรรมเนียมซ่ึงไมดีและกฏเกณฑ 
ซ่ึงไมชวยใหเขาดํารงชีวิตอยูได 
26เราปลอยใหเขาเปนมลทินโดยการถวายลูกหัวป34แกรูปเคารพ 
เพื่อเราจะทําใหพวกเขาสยดสยอง 
เขาจะไดรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
27” ฉ ะนั้นบุตรมนุษยเอย จงบอกประชากรอิสราเอลวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
ในเรื่องนี้บรรพบุรุษของพวกเจาก็ไดหม่ินประมาทเราดวยโดยการ
ละท้ิงเรา 
28เม่ือเรานําเขาทั้งหลายเขาสูดินแดนที่เราปฏิญาณไววาจะมอบใ
หเขา และเขาเห็นภูเขาสูงหรือตนไมใบดก 
เ ข าก็ถวายเครื่องบูชาเครื่องหอมและเครื่องดื่มบูชา 
พวกเขาเซนเครื่องสังเวยตางๆ ยั่วโทสะเรา 
29เราจึงกลาวแกเขาวา ‘ สถานบูชา ณ 
ที่สูงท่ีพวกเจาไปนั้นอะไรกัน?’  “  
(เขาจึงเรียกกันวาบามาห35ตราบจนทุกวันนี้) 
การพพิากษาและการคืนสูสภาพดี 
30” ฉะนั้นจงกลาวแกพงศพันธุอิสราเอลวาองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใ
หญสูงสุดตรัสวา ‘ เจาจะทําตัวเปนมลทินแบบเดียวกับบรรพบุรุษ 
และกระสันหาเหลาเทวรูปชั่วรายเชนเดียวกับพวกเขาหรือ? 

                                      
34 20:26 หรือ ใหลูกหัวปลุย[ไ ฟ ] 
35 20:29 แปลวา ท่ีสูง 



31เม่ือเจาเซนสังเวยโดยใหลูกชายของเจาเปนเครื่องบูชาใน36กอง
ไฟ เจาก็ยังคงปลอยตัวเปนมลทินดวยรูปเคารพตราบจนทุกวันนี้ 
เราควรยอมใหเจามารองขอเราหรือ พงศพันธุอิสราเอลเอย’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา เราดํารงอยูแนฉันใด 
เราจะไมยอมใหเจามารองขอเรา 
32” เจากลาววา “ เราอยากเปนเหมือนชน ชาติตางๆ 
เหมือนนานาประเทศในโลกที่ปรนนิบัติไมและหิน”  
แตสิ่งท่ีเจาคิดหมายไวในใจจะไมมีวันเปนไปได 
33องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดประกาศวา 
‘ เราดํารงอยูแนฉันใด เราจะปกครองเจาดวยมืออันทรงฤทธิ์ 
ดวยแขนท่ีทรงพลัง และดวยโทสะที่ระบายลงมา 
34เราจะนําเจามาจากชาติตางๆ 
รวบรวมเจาออกมาจากนานาประเทศที่เจาถูกกระจายไป 
ดวยมืออันทรงฤทธิ์ ดวยแขนที่ทรงพลัง 
และดวยโทสะที่ระบายลงมา 
35เราจะนําเจาเขาสูถ่ินกันดารของชนชาติตางๆ และ ณ ที่นั่น 
เราจะพิพากษาลงโทษเจาซ่ึงๆ หนา 
36เราลงโทษบรรพบุรุษของเจาในถ่ินกันดารของอียิปตอยางไร 
เราจะลงโทษเจาอยางนั้น’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ 
37เราจะนับเจา ขณะเจาผานไปใตคทาของเรา 
และจะนําเจาเขาสูพันธะแหงคําม่ันสัญญา 38เราจะ 
ชําระเจาใหปลอดพนจากบรรดาผูกบฏทรยศตอเรา 
แมวาเราจะนําคนเหลานั้นออกมาจากดินแดนที่เขาอาศัยอยู 
แตเขาจะไมไดเขาในแผนดินอิสราเอล 
เม่ือนั้นเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+’  

                                      
36 20:31 หรือ ใหลูกชายของเจาลุยไฟ 



39องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา “  
‘ พงศพันธุอิสราเอลเอย ฝายเจาจงไปปรนนิบัติรูปเคารพตางๆ 
ของเจาเถิด เจาทุกคนนี่แหละ! 
แตภายหลังเจาจะฟงเราอยางแนนอน 
และไมลบหลูนามอันบริสุทธิ์ของเราดวยของถวายและรูปเคารพทั้ง
หลายของเจาอีก’  
40องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดประกาศวา 
เพราะบนภูเขาบริสุทธ์ิของเรา บนภูเขาสูงแหงอิสราเอล 
พงศพันธุอิสราเอลทั้งหมดจะปรนนิบัติเรา ณ ที่นั่น 
เราจะยอมรับเขาทั้งหลายที่นั่น 
เราจะพึงประสงคเครื่องถวายบูชาและเครื่องถวายที่คัดมาอยางดีท่ี
สุด37พรอมท้ังเครื่องบูชาไรมลทินของเจา 
41เราจะรับเจาไวเปนเครื่องหอมเมื่อเรานําเจาออกมาจากชนชาติต
างๆ 
รวบรวมเจาออกมาจากนานาประเทศที่เรากระจายเจาออกไปนั้น 
เราจะแสดงใหเห็นความบริสุทธิ์ของเราในหมูเจาตอหนาประชาชา
ติท้ังหลาย  42เมื่อนั้นเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
เม่ือเรานําเจาเขาสูดินแดนอิสราเอล 
คือดินแดนที่เราไดชูมือขึ้นปฏิญาณไววาจะยกใหแกบรรพบุรุษของ
เจา 43ณ ที่นั่น 
เจาจะหวนระลึกถึงความประพฤติและการกระทําทั้งปวงที่เจาทําให
ตัวเองเปนมลทินไปนั้น 
และเจาจะเกลียดตัวเองเนื่องดวยความบาปชั่วท้ังปวงที่เจาไดทําลง
ไ ป  44วงศวานอิสราเอลเอย เจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
เม่ือเราจัดการกับเจาโดยเห็นแกนามของเรา 

                                      
37 20:40 หรือ และการถวายผลแรกของเจา 



มิใชตามวิถีช่ัวรายและระบอบอันต่ําชาของเจา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ’  ”  
 
คําพยากรณกลาวโทษเมืองทางใต 
45พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา  
46” บุตรมนุษยเอย จงหันหนาไปยังทิศใต ตําหนิเมืองทางใต 
และพยากรณกลาวโทษตอปาไมแหงแดนใต 
47จงกลาวแกปาไมแดนใตวา 
‘ จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา เรากําลังจะจุดไฟเผาเจา 
ซ่ึงจะเผาผลาญตนไมทุกตนของเจา ท้ังท่ีสดเขียวและเหี่ยวแหง 
เปลวไฟลุกจาจะไมดับ 
และทุกดวงหนาจากทิศใตไปถึงทิศเหนือจะถูกไฟนั้นแผดเผา 
48ทุกๆ คนจะเห็นวา เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดจุดไฟนั้น 
มันจะดับลงไมได’  ”   
49แ ลวขาพเจากราบทูลวา 
“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด คนทั้งหลายบอกวา 
ขาพระองคเพียงแตกําลังกลาวคําอุปมาอุปไมยเทานั้นเอง”  
 
บาบโิลนคอืดาบอาญาสิทธิข์องพระเจา 
21 พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
2” บุตรมนุษยเอย 
จงหันหนาไปยังเยรูซาเล็มและตําหนิสถานศักด์ิสิทธิ์ 
จงพยากรณแกดินแดนอิสราเอลวา 3องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
‘ เราเปนศัตรูกับเจา เราจะชักดาบออกจากฝก 
และปลิดชีวิตท้ังคนชอบธรรมและคนอธรรม 
4เพราะเราจะไมไวชีวิตท้ังคนชอบธรรมและคนอธรรม 
เราจะชักดาบออกจากฝกฟาดฟนทุกคนจากเหนือจดใต 



5แลวคนทั้งปวงจะรูวาเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดชักดาบของเร
าออกมาจากฝก และจะไมเก็บมันเขาฝกอีก’  
6ฉะนั้นบุตรมนุษยเอย! 
จงคร่ําครวญตอหนาเขาทั้งหลายดวยหัวใจที่แตกสลายและดวยคว
ามทุกขแสนสาหัส 7และเมื่อพวกเขาถามวา 
‘ เจาครวญครางทําไม?’  จงกลาววา 
‘ เพราะขาวท่ีมาถึงทําใหหัวใจทุกดวงฝอลง มือทุกมือก็ออนเปลี้ย 
วิญญาณทุกดวงหมดแรง เขาทุกเขาออนปวกเปยก’  
สิ่งนั้นมาถึงแลว จะเกิดขึ้นอยางแนนอน 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ”  
8พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจา ความวา 
9” บุตรมนุษยเอย จงพยากรณวาองคพระผูเปนเจาตรัสวา 
‘ ดาบเลมหนึ่ง ดาบเลมหนึ่งลับไวคมกริบ เปลงประกายวับ 
10ลับไวเพื่อการเขนฆา คมกริบเปลงประกายดังสายฟา! “  
‘ ยังจะใหพวกเราชื่นชมคทาแหง[ยูดาห]ลูกของเราหรือ? 
ดาบนั้นรังเกียจไมเทาทุกอันท่ีเปนเชนนั้น 11ดาบถูกลับไวคมกริบ 
กุมไวม่ันกระชับมือ ลับใหขึ้นเงาไวแลว 
เตรียมพรอมอยูในมือเพชฌฆาต’  12บุตรมนุษยเอย 
จงร่ําไหคร่ําครวญเถิด เพราะดาบนั้นฟาดฟนประชากรของเรา 
มันห้ําห่ันบรรดาเจานายแหงอิสราเอล 
เขาทั้งหลายตกเปนเหยื่อคมดาบพรอมกับประชากรของเรา 
ฉะนั้นจงตีอกชกหัวตนเอง 13’ การทดสอบจะมาถึงอยางแนนอน 
จะวาอยางไรหากคทา[แหงยูดาห]ซ่ึงดาบนั้นชิงชังจะไมคงอยูตอไ
ป ’  องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
14ฉะนั้นบุตรมนุษยเอย จงพยากรณ จงปรบมือของเจา 
ใหดาบนั้นฟาดฟน 2 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง มันเปนดาบเพื่อการเขนฆา 
คือการลงดาบเขนฆาครั้งใหญ ฟาดฟนเขาทั้งหลายจากรอบทิศ 
15หัวใจของเขาจึงฝอลงดวยความกลัว และผูคนลมตายเปนเบือ 



เราไดตั้งดาบเขนฆาไวที่ประตูทุกประตู 
ดาบนั้นถูกกวัดแกวงเปลงประกายดังสายฟา 
ถูกกุมไวเพื่อการเขนฆา 16ดาบเอย จงฟนขวับไปทางขวา 
ฟนขวับไปทางซาย ท่ีไหนก็ไดตามแตคมของเจาจะพลิกหันไป 
17เราเองก็จะปรบมือดวย และโทสะของเราจะเบาบางลง 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไว”  
18พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
19” บุตรมนุษยเอย 
จงกาเครื่องหมายบอกทางสองสายไวบนแผนที่ 
เพื่อใหดาบของกษัตริยแหงบาบิโลนติดตามไป 
ทั้งสองสายเริ่มตนจากประเทศเดียวกัน 
ทําปายบอกทางไวท่ีถนนแยกเขากรุง 
20จงขีดบอกทางสายหนึ่งไวใหดาบมาฟาดฟนเมืองรับบาหของชา
วอัมโมน 
และอีกสายหนึ่งไปฟาดฟนยูดาหกับแนวกําแพงของเยรูซาเล็ม 
21ดวยวากษัตริยแหงบาบิโลนจะหยุดอยูท่ีทางแพรง 
ทางแยกของถนนสองสาย เพื่อเสี่ยงทาย 
เขาจะเขยาลูกธนูขอคําตอบจากรูปเคารพของเขา 
จะตรวจดูตับสัตวเสี่ยงทาย 
22สลากของกรุงเยรูซาเล็มอยูในมือขวาของเขา 
เขาจะตั้งเครื่องกระทุงกําแพง ออกคําสั่งใหเขนฆา โหรองออกศึก 
ใชเครื่องกระทุงกําแพงพังประตู กอเชิงเทิน และขุดสนามเพลาะ 
23สําหรับบรรดาผูถวายสัตยาบันเปนพันธมิตรกับเขาจะรูสึกวามันเ
ปนการเสี่ยงทายจอมปลอม 
แตเขาจะทําใหคนเหลานั้นระลึกถึงความผิดของตน 
แลวก็จับคนเหลานั้นไปเปนเชลย 
24”  ‘ ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
เนื่องจากเจาท้ังหลายทําใหนึกถึงความผิดบาปของเจา 



ที่เจาไดทําการทรยศอยางโจงแจง 
เปดเผยบาปผิดของตนออกมาในการกระทําทุกอยาง 
เพราะเจาไดทําเชนนี้ เจาจึงจะตกเปนเชลย 
25”  ’ เจานายแหงอิสราเอลผูช่ัวรายและลบหลูเอย 
วาระกําหนดมาถึงเจาแลว 
วาระแหงโทษทัณฑของเจามาถึงท่ีสุดแลว’  
26องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา ‘ จงปลดผาโพกศีรษะ 
ถอดมงกุฎออก จะไมเหมือนเดิมแลว ผูต่ําตอยจะไดรับเกียรติ 
และผูทรงเกียรติจะตกต่ําลง 27ห า ย น ะ ! ห า ย น ะ ! 
เราจะทําใหถึงแกความยอยยับ! 
จะไมไดกลับคืนสูสภาพดีจนกวาผูมีสิทธิโดยชอบธรรมนั้นจะมา 
ซ่ึงเราจะมอบกรรมสิทธ์ิใหแกผูนั้น’  
28” บุตรมนุษยเอย จงพยากรณ และกลาววา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสเก่ียวกับชาวอัมโมน 
และคําสบประมาทของพวกเขาไววา “  ‘ ดาบเลมหนึ่ง 
ดาบเลมหนึ่ง ถูกชักออกมาเพื่อการเขนฆา 
กวัดแกวงเปลงประกายดังสายฟา ลับไวคมกริบเพื่อคราชีวิต! 
29ท้ังๆ ที่มีนิมิตจอมปลอมและคําทํานายเท็จเรื่องเจา 
ดาบนั้นก็จะบ่ันคอคนชั่วผูถึงท่ีตาย 
ซ่ึงวาระโทษทัณฑของเขามาถึงท่ีสุดแลว 30จงเก็บดาบเขาฝก 
เราจะพิพากษาเจา ณ ที่ซ่ึงเจาถูกสรางขึ้น 
ในดินแดนแหงบรรพบุรุษของเจา 
31เ ร า จ ะ ร ะ บ า ย โ ทสะลงเหนือเจา 
เราจะพนความเกรี้ยวกราดรอนแรงใสเจา 
เราจะมอบเจาไวในมือคนอํามหิตผูช่ําชองในการทําลายลาง 
32เจาจะเปนเชื้อฟนใหไฟ 
เลือดของเจาจะหลั่งชโลมในดินแดนของเจา 



จะไมมีใครนึกถึงเจาอีก 
เพราะเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไว’  ”  
 
บาปผิดของเยรูซาเลม็ 
22 พระดํารัสของพระเจามาถึงขาพ เจาวา  
“ บุตรมนุษยเอย 2เจาจะพิพากษากรุงนี้ไหม 
เจาจะพิพากษานครแหงการนองเลือดนี้หรือไม 
ฉะนั้นจงประณามพฤติ กรรมอันนาชิงชังของมัน 
3และกลาววาองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ กรุงท่ีนําหายนะมาสูตน 
เ อ ง โ ดยทําใหมีการหลั่งเลือดและปลอยตัวแปดเปอนมลทินโด
ยสรางรูปเคารพ 4เจามีมลทินเพราะทําใหหลั่งเลือด 
และเจาโสโครก ดวยรูปเคารพที่ตนสรางขึ้น 
เจานําจุดจบและอวสานมาถึงตัวเอง 
ฉะนั้นเราจะทําใหเจาตกเปนเปาแหงการดูหม่ินแกชาติตางๆ 
และเปนท่ีเยยหยันของนานาประเทศ  
5ท้ังบรรดาผูอยูใกลและผูอยูไกลจะเยาะเยยเจา โอ 
กรุงท่ีเสียชื่อซ่ึงเต็มไปดวยความโกลาหล 
6ดูเถิด 
เจานายแตละองคของอิสราเอลใชอํานาจบาตรใหญทําใหเกิดการ
นองเลือด 7ในกรุงนี้ ผูคนปฏิบัติตอพอแมอยางไมเคารพยําเกรง 
คนตางดาว ลูกกําพราและหญิงมายก็ถูกขม เ ห ง  8เจาดูหม่ิน 
สิ่งบริสุทธ์ิของเรา และละเมิดสะบาโตของเรา 
9ในกรุงนี้มีคนพูดใหราย มุงทําใหโลหิตตก 
มีคนที่กินเลี้ยงในสถานบูชา ณ ท่ีสูง และกระทําสิ่งชั่วชาลามก 
10ในกรุงนี้มีผูลวงประเวณีกับภรรยาของบิดา 
มีคนที่หลับนอนกับผูหญิงขณะที่นางอยูในชวงมีมลทินตามระบอบ
ประเพณี 11ในกรุงนี้มีคนที่ 



กระทําสิ่งต่ําชาสามานยกับภรรยาของเพื่อนบาน ลูกสะใภ 
หรือพี่นองรวมบิดา 
12ในกรุงนี้มีคนที่รับสินบนเพื่อกระทําใหโลหิตตก 
มีเจาหนี้หนาเลือดเรียกดอกเบี้ยอยางขูดรีดขูกรรโชกเอากําไรเพื่อ
นบาน และเจาท้ังหลายละลืมเรา’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ตรัส 
13’ เราจะฟาดกําปนลงเหนือกําไรอธรรมที่ เจาไดมา 
และเหนือเลือดท่ีเจาทําใหหลั่งนองในเจา 14ท่ีเราจัดการกับเจา 
เจาจะฝนใจทนตอไปไดหรือ มือของเจาจะยังเขมแข็ง อยูไดหรือ 
เราผูเปนพระเจาไดลั่นวาจาไวและเราจะกระทําตามนั้น 
15เราจะกระจาย พวกเจาออกไปทามกลางชนชาติตางๆ 
และนานาประเทศ เราจะเผาผลาญความโสมมของเจาเสีย 
16เม่ือเจาเปนท่ีเสื่อมเสียในสายตาของชนชาติท้ังหลาย 
เจาจะรูวาเราคือพระเจา’  ”  
17แลวมีพระดํารัสจากพระเจามาถึงขาพ เจาวา 
18” บุตรมนุษยเอย วงศวานอิสราเอล กลายเปนขี้แรสําหรับเรา 
เขาทั้งปวงเปนทองแดง ดีบุก เหล็ก ตะกั่ว ท่ีเหลืออยูในเตาหลอม 
พวกเขาเปนเพียงขี้โลหะเงินเทา นั้น’  19ฉะนั้น 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา ‘ เนื่อง 
จากเจาท้ังปวงกลายเปนขี้แร เราจะรวบรวมเจาเขาสูเยรูซาเล็ม 
20ดังคนรวบรวมเงิน ทองแดง เหล็ก ตะก่ัว และดีบุกเขาสูเบาหลอม 
เพื่อถลุงดวยไฟรอนแรง 
เราก็จะรวบรวมเจาท้ังหลายดวยโทสะเกรี้ยวกราด 
กักเจาไวในกรุงนั้นแลวถลุง 21เราจะรวบรวม เจา 
และกระพือโทสะรอนแรงของเรากระหน่ําเจา 
แลวเจาจะถูกถลุงอยูในกรุงนั้น 
22เจาจะหลอมเหลวเหมือนแรเงินในไฟรอนแรง 
และเจาจะรูวาเราผูเปนพระเจาไดระบายโทสะลงเหนือเจา’  ”  



23พระดํารัสของพระเจามาถึงขาพเจาอีกวา 
24” บุตรมนุษยเอย จงกลาวแกดินแดนนั้นวา 
‘ เจาเปนดินแดนซึ่งไมไดรับฝนหรือการชะลางในวันแหงพระพิโร
ธ ’  25บรรดา เจานาย*ในดินแดนนั้น 
คบคิดการรายเหมือนสิงโตคํารามตะครุบเหยื่อ เขาเขมือบชีวิตผูคน 
ยึดทรัพยสมบัติและของมีคา 
และทําใหแมมายทวีจํานวนขึ้นในเขตแดน 
26เหลาปุโรหิตของดินแดนนั้นละเมิดบทบัญญัติของเรา 
และลบหลูสิ่งบริสุทธ์ิของเรา เขาสอนวาสิ่งท่ีบริสุทธิ์ 
และสิ่งท่ีสามัญธรรมดาไมมีอะไรตางกัน 
สิ่งท่ีสะอาดและสิ่งท่ีมีมลทินก็ไมแตกตางอะไรกัน 
เขาไมใสใจรักษาสะบาโตของเรา 
ดวยเหตุนี้เราจึงถูกลบหลูดูหม่ินในหมูพวกเขา 
27ขาราชบริพารในดินแดนนั้น เปนเหมือน สุนัขปาขย้ําเหยื่อ 
พวกเขาทําใหเกิดการหลั่งเลือดและฆาคนเพื่อผลประโยชนอธรรม 
28บรรดาผูเผยพระวจนะของดินแดนนั้นกลบ 
เกลื่อนการกระทําใหพวกเขา 
โดยอางนิมิตเทียมเท็จและคําทํานายจอมปลอม 
เขาทั้งหลายกลาววา ‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ตรัสวา’  
ทั้งๆ ที่องคพระผูเปนเจา+ไมไดตรัส 
29ชาวแผนดินนั้นทําการขูเข็ญและปลนชิง 
เขากดขี่ขมเหงผูยากไรและขัดสน 
รังแกและไมใหความเปนธรรมแกคนตางดาว 
30เรามองหาใครสักคนในพวกเขาที่จะสราง 
กําแพงขึ้นและยืนอยูตอหนาเรา อุดชอง โหวเพื่อดินแดนนั้น 
เราจะไดไมทําลายดินแดนนั้นเสีย แตเราก็ไมพบเลย 
31ฉะนั้นเราจะระบายโทสะลงเหนือเขา 
เผาผลาญเขาทั้งหลายดวยพิโรธรอนแรง 



ใหสิ่งท้ังปวงท่ีเขาทําไวหวนกลับมาตกแกเขา”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ตรัส 
 
โสเภณพีีน่องสองสาว 
23 พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา  
2” บุตรมนุษยเอย มีพี่นองสองสาว 
3ซ่ึงกลายเปนโสเภณีอยูในอียิปต 
ทั้งคูเริ่มทําตัวแพศยาตั้งแตรุนสาวในดินแดนนั้น 
ถันของนางทั้งสองถูกเคลนคลึง 
และอกพรหมจารีของนางถูกกอดรัด 
4สาวคนพี่ชื่อโอโฮลาห สาวผูนองคือโอโฮลีบาห 
ทั้งสองเปนกรรมสิทธิ์ของเรา และใหกําเนิดบุตรชายบุตรหญิง 
โอโฮลาหคือ สะมาเรีย สวนโอโฮลีบาหคือเยรูซาเล็ม 
5โอโฮลาหเริ่มทําตัวแพศยา ตั้งแตนางยังเปนของเรา 
นางกระสันหาชูรักของนาง คือเหลานักรบอัสซีเรีย 
6ซ่ึงลวนแลวแตหนุมหลอเหลา แตงกายชุดน้ําเงิน 
มีทั้งผูวาการและแมทัพ ทหารมารูปงาม 
7นางทอดกายเยี่ยงโสเภณีแกบรรดาผูทรงอํานาจของ อัสซีเรีย 
และปลอยตัวเปนมลทินดวยรูปเคารพทั้งปวงของทุกคนที่นางหล
ง ใ ห ล  8นาง มิไดละท้ิงการแพศยาที่นางเริ่มขึ้นในอียิปต 
เม่ือรุนสาวมีคนหลับนอนกับนาง กอดจูบ 
อกพรหมจารีของนางและระบายราคะตัณหา แกนาง 
9ฉะนั้น เราจึงมอบนางแกชาวอัสซีเรียชูรักซ่ึงนางกระสันหา 
10เขาเหลานั้นไดปอก ลอกนางจนลอนจอน 
และฆานางเสียดวยดาบ จับลูกๆ ของนางไป 
นางถูกลงทัณฑและกลายเปนคําเปรียบเปรยในหมูผูหญิง 
11โอโฮลีบาหนองสาวของนางเห็นเชนนี้แลว 
กลับทําตัวเลวทรามยิ่งกวาพ่ีสาวเสียอีก 



ในเรื่องราคะตัณหาและการแพศยา 
12นางก็เชนเดียวกันไปหลงใหลชาวอัสซีเรีย ทั้งผูวาการ แมทัพ 
นักรบในเครื่องแบบ ทหารมาผูโออา 
ลวนแลวแตหนุมฉกรรจหลอเหลา 
13เราเห็นวานางก็แปดเปอนมลทิน ดวย 
ทั้งสองคนเดินตามรอยเดียวกัน 
14แตการแพศยาของโอโฮลีบาห ยิ่งหนัก ขอขึ้นไปอีก 
นางเห็นภาพวาดสีแดงของชาวเคลเดียบนผนัง 
15คาดเข็มขัดคาดผาพลิ้ว สะบัดบนศีรษะ 
มองดูเหมือนพลรถรบบาบิโลนชาวพื้นเมืองของเคลเดีย(หรือบา 
บิโลน) 16ทันทีท่ีนางเห็นก็ลุมหลงพวกเขา 
และถึงกับสงทูตไปหาเขาในเคลเดีย 
17ชาวบาบิโลนจึงมาหานางถึงเตียงรัก 
กระทําใหนางแปดเปอนดวยราคะของเขา 
หลังจากท่ีนางเปนมลทินเพราะพวกเขาแลว 
นางก็เบือนหนาหนีจากเขาดวยความชิงชังรังเกียจ 
18เม่ือนางทําตัวแพศยาตอไปอยางโจงแจง 
และเปดเผยความเปลือยเปลาของนาง 
เราก็เบือนหนาหนีจากนางดวยความเดียดฉันท 
ดังท่ีเราหันหนาหนีจากพี่สาวของนาง 19ถึง 
กระนั้นนางยิ่งสําสอนเหลวแหลก 
เม่ือระลึกถึงวัยสาวขณะเปนหญิงแพศยาอยูในอียิปต20ณ 
ที่นั่นนางหลงใหลชูรักผูซ่ึงอวัยวะเพศ 
เหมือนของลาและอสุจิเหมือนของมา 21ดังนี้แหละ 
เจาจึงกระสันหาความเหลวแหลกในวัยสาวเมื่อครั้งอยูในอียิปตท่ีอ
กของเจาถูกกอดรัดและถันเตงตึงของเจาถูกเคลา คลึง 
22ฉะนั้นโอโฮลีบาหเอย องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราจะเรงเราบรรดาชูรัก 



ซ่ึงเจาเบือนหนาหนีดวยความรังเกียจแลวนั้นมาสูกับเจาจากทุกดา
น  23ชาวบาบิโลน ชาวเคลเดีย ทั้งปวง 
ชาวเพโคดและโชอากับโคอา กับชาวอัสซีเรียท้ังปวง 
ที่เปนหนุมฉกรรจและหลอเหลา ทั้งผูวาการและแมทัพ พลรถรบ 
ชนชั้นสูง ท้ังหมดจะขี่มามา 
24เขาทั้งหลายจะมาสูรบกับเจาโดยมีอาวุธ รถรบ 
ขบวนเกวียนและกองทัพใหญ เขาจะตั้งฐานรบสูกับเจารอบทุกดาน 
โดยมีโลใหญนอยและหมวกเกราะ เราจะมอบเจาใหเขาลงโทษ 
เขาจะลงทัณฑแกเจาตามวิธีการของเขา 
25เราจะนําโทสะหึงหวงของเรามาจัดการกับ เจา 
เขาทั้งหลายจะเลนงานเจาดวยความ เกรี้ยวกราด 
เขาจะตัดหูตัดจมูกของเจา สวนผูท่ีเหลืออยูจะตายดวยคมดาบ 
เขาจะจับตัวลูกชายลูกสาวของเจาไป 
และพวกเจาท่ีเหลืออยูจะถูกเผาผลาญดวยไฟ 
26เขาจะเปลื้องเสื้อผาอาภรณ 
และเพชรนิลจินดางดงามออกจากกายเจา 
27เราจะยุติความลามกต่ําทราม 
และการแพศยาซึ่งเจาเริ่มขึ้นในอียิปตเสีย 
เจาจะไมเหลียวแลสิ่งเหลานี้ ดวยความใฝปรารถนา 
หรือระลึกถึงอียิปตอีกเลย’   
28เพราะองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา ‘ เราจะมอบ 
เจาไวในเงื้อมมือของบรรดาผูท่ีเจาเกลียดชัง 
และเบือนหนาหนีดวยความรังเกียจ 
29เขาจะจัดการกับเจาดวยความเกลียดชัง 
และปลนชิงทุกอยางท่ีเจาลงแรงทําขึ้น 
เขาจะทิ้งเจาไวใหเปลือยเปลาและลอนจอน 
และความอัปยศแหงการลวงประเวณีของเจาจะถูกเปดโปง 



30ความสําสอนและมักมากของเจาไดนําเหตุรายนี้มายังเจา 
เพราะเจาหลงใหลชนชาติ ตางๆ 
และปลอยตัวเปนมลทินเนื่องดวยรูปเคา ร พ ข อ ง เ ข า  
31เจาดําเนินตามรอยพี่สาวของเจา 
ฉะนั้นเราจะมอบถวยท่ีเขาไดรับไวในมือเจา’  
32องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เจาจะดื่มจากถวยของพี่สาวเจา เปนถวยกวางและจุมาก 
ถวยนั้นจะนํามาซ่ึงความอัปยศและการเยยหยัน 
33เจาจะเมามายและเต็มไปดวยความโศกสลด ถวยของสะมาเรีย 
พี่สาวเจา ถวยแหงการเริศรางและสยด สยอง 
34เจาจะด่ืมและดื่มจนเกลี้ยงถวย 
เจาจะฟาดมันแหลกเปนช้ินเล็กชิ้นนอย 
เจาจะตีอกชกหัวและฟูมฟาย เราไดลั่นวาจาไว’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ 
35เหตุฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
‘ เนื่องจากเจาไดลืมเราและเหวี่ยงเราไปขางหลังเจา 
เจาจึงตองรับผลอันเนื่องมาแตความสําสอนและการแพศยาของเจา
’  
36องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
เจาจะพิพากษาโทษโอโฮลาห และโอโฮลีบาหหรือไม 
ฉะนั้นจงประณามพฤติกรรมอันนาชิงชังของทั้งสอง 37เพราะ 
นางไดลวงประเวณีและเลือดเปอนมือนาง 
นางลวงประเวณีโดยเซนไหวรูปเคารพถึงกับจับลูกๆ 
ซ่ึงนางคลอดใหเรานั้นบูชายัญแกพระทั้งหลาย 
38ท้ังไดกระทําแกเราถึงเพียงนี้ 
คือในเวลาเดียวกันก็ทําใหสถานศักด์ิสิทธ์ิของเราเปนมลทิน 
และลบหลูสะบาโตของ เ ร า  39ในวันท่ีนางเซนสังเวยลูกๆ 



แกรูปเคารพ นางก็เขามาในสถานศักด์ิสิทธิ์ของเราและลบหลู 
กระทําเชนนั้นในนิเวศของเรา 
40นางถึงกับสงผูสื่อสารไปเสาะหาผูชายจากแดนไกล 
และเมื่อคนเหลานั้นมาถึง นางก็อาบน้ําชําระกายเพื่อเขา 
ทาตาและสวมเครื่องเพชรนิลจินดา 41นางนั่งบนต่ังอัน งามโออา 
มีโตะอยูตรงหนาซ่ึงใชวางเครื่องหอมและน้ํามันอันเปนของเรา 
42เสียงคนเสเพลดังอยูรอบตัวนาง 
คนซาเบียนถูกนํามาจากถ่ินกันดารพรอมกับคนงาน 
เขาสวมกําไลคลองแขนของหญิงนั้นกับนองสาว 
และสวมมงกุฎงามบนศีรษะนาง 
43เราจึงกลาวถึงนางผูทรุดโทรมไปเพราะการคบชูวา 
‘ ก็ใหเขาทั้งหลายทําแกนางเยี่ยงโสเภณี 
เพราะนางเปนไดแคนี้แหละ’  
44และเขาก็หลับนอนกับนางเหมือนที่หลับนอนกับโสเภณี 
เขาหลับนอนกับโอโฮลาหและโอโฮลีบาหผูสําสอนนี้ 
45แตผูชอบธรรมจะตัดสินนางใหรับโทษทัณฑของหญิงผูลวงประเ
วณี และทําใหโลหิตตก เพราะนางทําตัวแพศยาคบชู 
และมือเปอนเลือด”  
46องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ จงนํากองทัพมาสูกับนาง และมอบนางใหแกความอกสั่น 
ขวัญแขวนและการปลนสะดม 47กองทัพนั้น จะเอา หินขวางนาง 
และฆานางเสียดวยดาบ เขาจะฆาลูกชายลูกสาวของนาง 
เผาบานเรือนของนางเสียสิ้น   
48’ ดังนี้แหละ 
เราจะยุติความสําสอนในดินแดนนี้เพื่อหญิงท้ังปวงจะรับคําเตือน 
และ ไมเอาเย่ียงอยางเจาท้ังสองพี่นอง 
49เจาจะทนรับโทษทัณฑแหงความสําสอน 



และผลลัพธแหงความผิดบาปเรื่องรูปเคารพ 
แลวเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด’  ”  
 
หมอตะกรนัเขรอะ 
24 ในวันท่ีสิบเดือนสิบของปท่ี 9 
พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
2” บุตรมนุษยเอย จงบันทึกวันนี้ลงไว 
เพราะกษัตริยแหงบาบิโลนลอมกรุงเยรูซาเล็มวันนี้แหละ 
3จงกลาวคําอุปมาแกพงศพันธุมักกบฏนี้วาองคพระผูเปนเจา+ตรัส
วา ‘ จงตั้งหมอขึ้น แลวเทน้ําใสหมอ 4ใสชิ้นเนื้อลงไป ชิ้นเนื้อดีๆ 
เชน เนื้อสะโพก เนื้อสันขาหนา 
จงเลือกเอากระดูกช้ินดีท่ีสุดใสใหเต็มหมอ 
5คัดแกะตัวเยี่ยมสุดจากฝูงมา สุมฟนใตหมอเพื่อตมกระดูก 
ตมแกะใหสุกดีและเคี่ยวกระดูกในนั้น’  
6เพราะองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ วิบัติแกกรุงซ่ึงนองเลือด วิบัติแกหมอ ซึ่งบัดนี้ตะกรัน 
เขรอะไมหลุดกระเทาะออกมา จงเอาเนื้อออกมาทีละชิ้นๆ 
โดยไมตองจับฉลากวาจะเอาชิ้นไหนกอน 
7เพราะกรุงนี้ทําใหโลหิตหลั่งนองทั่วไปหมด 
นางเทลงบนหินโลงเตียนมิไดเทลงที่พ้ืนเพื่อใหฝุนกลบไว  
8เพื่อกระตุนโทสะ และการแกแคน 
เราจึงท้ิงโลหิตของนางบนหินโลงเตียน 
เพื่อโลหิตนั้นจะไมถูกกลบ’  
9ดังนี้แหละ องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ วิบัติแกกรุงซ่ึงเลือดหลั่งนอง เราก็เชนกันจะสุมฟนเปนกองสูง 
10ฉะนั้นจงสุมฟนเขาไปและ กระพือไฟ ใสเครื่องเทศตางๆ ลงไป 
จง เคี่ยวเนื้อจนสุกแหง และเคี่ยวจนกระดูกไหม 
11แลววางหมอเปลาบนถาน จนมันรอนและทองแดงสุกปลั่ง 



ตะกอนตางๆ จะไดหลอมละลายและตะกรันหนาเขรอะไหมไปหมด 
12แตก็เสียแรงเปลา แมไฟจะรอน แรง 
ตะกรันหนาเขรอะของมันก็ไมเขยื้อน กระเทาะไป 
13ขี้ตะกรันของเจาคือความสําสอน เพราะเราพยายามชําระเจา 
แตเจาก็ไมสะอาดเอี่ยมจากมลทินขี้ตะกอน 
เจาจะไมสะอาดเอี่ยมอองอีก จนกระทั่งโทสะที่เรามีตอเจาสงบลง 
14เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไว 
ถึงเวลาแลวท่ีเราจะลงมือ เราจะไมยั้งมือ 
ไมเห็นใจหรือเวทนาสงสาร 
เจาจะถูกพิพากษาตามความประพฤติและการกระทําของเจา’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ”  
ภรรยาเอเสเคียลสิ้นชีวิต 
15พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
16” บุตรมนุษยเอย 
เราจะพรากแกวตาขวัญใจของเจาไปเสียในพริบตาเดียว แตอยา 
คร่ําครวญร่ําไหหรือหลั่งน้ําตา 17จงทอดถอนใจอยางเงียบๆ 
อยาไวทุกขแกผูตาย จงโพกผาไวและสวมรองเทา 
อยาเอาผาคลุมหนาหรือกินอาหารตามธรรมเนียมของผูไวทุกข”  
18ขาพเจาจึงแจงแกคนทั้งหลายตามนั้นในตอนเชา 
ครั้นตกเย็นภรรยาของขาพเจาก็สิ้นชีวิต 
เชาวันรุงขึ้นขาพเจาจึงกระทําตามท่ีพระเจาทรงบัญชาไว 
19คนทั้งหลายก็ถามขาพเจาวา 
“ บอกไดไหมวาสิ่งเหลานี้เก่ียวโยงกับพวกเราอยางไร บาง”  
20ขาพเจาจึงกลาวแกพวกเขาวา 
“ พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจา 21ใหกลาวแก 
พงศพันธุอิสราเอลวา องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราจะย่ํายีสถานศักด์ิสิทธิ์ของเรา ที่ม่ันซ่ึงเจาท้ังหลายภาคภูมิใจ 
แกวตาขวัญใจท่ีเจา แสนรักนั้น 



บุตรชายหญิงที่เจาละไวเบื้องหลังจะตายดวยดาบ 
22แลวเจาจะทําเหมือน ที่เอเสเคียลไดทํา เจาจะไมเอาผาคลุมหนา 
หรือกินอาหารตามธรรมเนียมของผูไวทุกข 
23เจาจะโพกผาและสวมรองเทา 
เจาจะไมคร่ําครวญหรือรองไหแตจะทรุดโทรมไปเพราะบาปผิดขอ
งเจาและโอดครวญตอกัน 24เอเสเคียลจะเปนหมายสําคัญแกเจา 
เจา จะกระทําอยางท่ีเขาไดทําเม่ือเหตุการณนี้เกิดขึ้น 
เจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ‘  ”  
25” สําหรับเจา มนุษยเอย ในวันท่ีเราริบท่ีม่ันของเขาไป 
สิ่งท่ีเขาชื่นชมและภาคภูมิ สิ่งชื่นตาชื่นใจใฝปรารถนาของเขา 
พรอมท้ังบุตรชายบุตรสาวของเขา 
26ในวันนั้นผูลี้ภัยจะมาแจงขาวแกเจา 
27ถึงตอนนั้นปากของเจาจะเปดออก 
เจาจะพูดกับเขาและไมสงบนิ่งอีกตอไป ฉะนั้นเจาจะเปนหมายสํา 
คัญแกพวกเขาและเขาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”  
 
 
พยากรณแกอัมโมน 
25 พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
2” บุตรมนุษยเอย จงประจันหนากับชาวอัมโมน 
และกลาวคําพยากรณแกเขา 
3จงบอกเขาใหฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา +ดังนี้ 
‘ เนื่องจากเจาสมน้ําหนาสถานศักด์ิสิทธ์ิของเราที่ถูกยํ่ายี 
และสมน้ําหนาดินแดนอิสราเอลที่ถูกทําใหเริศราง 
และสมน้ําหนาชาวยูดาหเม่ือเขาตกเปนเชลย 4ฉะนั้นเราจะมอบเจา 
ใหเปนกรรมสิทธ์ิของชนชาวตะวันออก พวกเขาจะตั้งคาย 
ตั้งเต็นทในหมูพวกเจา เขาจะกินพืชผลและดื่มนมของเจา 
5เราจะทําใหรับบาหกลายเปนทุงหญาสําหรับอูฐ 



และอัมโมนเปนท่ีพักฝูงแกะ 
แลวเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+’  
6เพราะองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เนื่องจากเจาตบมือกระทืบเทา 
และกระหยิ่มลิงโลดดวยใจคิดรายตอดินแดนอิสราเ อ ล  
7ฉะนั้นเราจะลงมือทําโทษเจา มอบเจาใหชนชาติตางๆ ปลนสะดม 
เราจะทําใหเจาสิ้นชาติไมมีประเทศของเจาอีก 
เราจะทําลายลางเจา แลวเจาจะไดรูวาเราเปนองคพระผูเปนเจา+’  
”  
พยากรณแกโมอับ 
8องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา “ เนื่องจากโมอับและ 
เซอีรกลาววา ‘ ดูเถิด เผาพันธุยูดาหก็กลาย 
เปนเหมือนชนชาติท้ังหลาย’  
9ฉะนั้นเราจะเปดฐานกําลังของโมอับ เริ่มตั้งแตเมืองชายแดนตางๆ 
ไดแก เบธเยชิโมธ บาอัลเม โอน 
และคิริอาเธอิมศักด์ิศรีแหงดินแดนนั้น 
10เราจะมอบโมอับพรอมท้ังชาวอัมโมนใหเปนกรรมสิทธิ์ของชาวต
ะวันออก เพื่อชนชาติท้ังหลายจะไมนึกถึงอัมโมนอีก 11และ 
เราจะลงโทษโมอับ 
เขาทั้งหลายจะไดรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”  
พยากรณแกเอโดม 
12” องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เนื่องจากเอโดมแกแคนพงศพันธุยูดาหอยางเหี้ยมโหด 
และผิดมากท่ีทําเชนนั้น”  
13ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เราจะลงมือทําโทษเอโดม ประหารทั้งผูคนและสัตว 
เราจะทิ้งมันเริศราง และจากเทมานถึงเดดาน 
คนทั้งหลายจะลมตายดวยดาบ 



14เราจะแกแคนเอโดมโดยอาศัยน้ํามืออิสราเอลประชากรของเรา 
ซ่ึงจะจัดการกับเอโดมตามโทสะและความเกรี้ยวกราดของเรา 
เพื่อเขาทั้งหลายจะรูจักการแกแคนของเรา”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ’  ”  
พยากรณแกฟลิสเตีย 
15” องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เนื่องจากชาวฟลิสเตียอาฆาตและแกแคนดวยใจช่ัวราย 
และมุงทําลายยูดาห ดวยความเปนศัตรูกันมาตั้งแตโบราณ”  
16ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
เราจะลงมือทําโทษฟลิสเตีย และกําจัดชาวเคเรไธต 
และทําลายลางคนทั้งหลายที่เหลืออยูตามชายฝง 
17เราจะแกแคนเขาครั้งใหญ และลงโทษเขาดวยความเกรี้ยวกราด 
แลวเขาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา + เมื่อเราลงโทษเขา’  ”  
 
 
พยากรณแกไทระ 
26 ในวันท่ีหนึ่งของเดือนนั้นในปท่ี 11 
พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาความวา 
2” บุตรมนุษยเอย เนื่องจากไทระกลาวถึงเยรูซาเล็มวา ‘ อะฮา! 
ประตูสูชน ชาติตางๆ ทลายลงเสียแลว มันเปดกวางใหขา 
มันพังทลาย สวนขาจะรุงเรือง’  ”   
3ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา “ ไทระเอย 
เราเปนศัตรูกับเจา 
และเราจะนําหลายชนชาติมาสูกับเจาเหมือนทะเลซัดคลื่นซา 
4ชนชาติเหลานั้นจะทลายกําแพงเมืองของไทระและพังหอคอยตาง
ๆ แลวเราจะปดเศษอิฐหินของมัน ออกไปทําใหมันเปนหินโลงเตียน 
5มันจะกลายเปนท่ีขึงแหตากอวนกลางทะเล เราลั่นวาจาไวแลว”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้แหละ 



“ มันจะกลายเปนสถานที่ใหชนชาติตางๆ ปลนสะดม 
6และถ่ินฐานอาคารตางๆ บนแผนดินใหญ จะถูกทําลายดวยดาบ 
เม่ือนั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”  
7เพราะองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เราจะนํากษัตริยเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลน 
จอมราชันจากทางเหนือมาสูกับไทระ พรอมดวยมาและรถรบ 
พลมาและกองทัพใหญ 8เขาจะทําลายลางถ่ินฐานอาคารตางๆ 
บนแผน ดินใหญเสียดวยดาบ เขาจะขุดสนามเพลาะ 
สรางเชิงเทินตอกับกําแพงทั้งหลายของเจาและตั้งปราการขึ้นเพื่อสู
กับเจา 9เขาจะออกคําสั่งใหกระทุงกําแพงของเจาและทลาย 
หอรบตางๆ ของเจาดวยอาวุธ 
10มาของเขามีมากมายจนฝุนตลบทั่วเมือง เสียงมาศึก 
ขบวนเกวียนและรถรบดังสนั่นจนกําแพงสะเทือน 
เม่ือเขายกทัพเขาประตูเมืองของเจา 
เหมือนผูคนทะลักเขาสูกรุงซ่ึงกําแพงทลาย 
11กีบมาของเขาจะย่ําลงบนถนนทุกสายของเจา 
เขาจะฆาประชากรของเจาดวยดาบ 
และโคนเสาแข็งแกรงของเจาลงราบกับพื้น 
12เขาจะปลนสะดมทรัพยสมบัติของเจา ริบขาวของของเจาไป 
เขาจะทลายกําแพงและบานเรือนดีๆ ของเจา 
พรอมท้ังเหวี่ยงกอนหิน ไม และเศษอิฐเศษปูนท้ิงทะเล 
13เราจะยุติเสียงเพลงอึกทึกของเจา และ 
จะไมมีใครไดยินเสียงพิณของเจาอีกตอไป 
14เราจะทําใหเจาเปนศิลาโลงเตียน 
และเจาจะกลายเปนสถานที่ขึงแหตากอวน 
เจาจะไมไดรับการปฏิสังขรณอีก 
เพราะเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไว”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ 



15องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุด ตรัสแกไทระวา 
“ ชายฝงทะเลทั้งหลายจะไมสะทานหวั่นไหวตอเสียงลมจมของเจา
หรือ เมื่อผูบาดเจ็บรองครวญคราง 
และมีการเขนฆาครั้งใหญในเจา 
16เม่ือนั้น 
บรรดาเจานายแหงชายฝงทะเลจะกาวลงจากบัลลังกของเขา 
เปลื้องเครื่องทรงถอดชุดป’ กออก 
เอาความอกสั่นขวัญแขวนคลุมกาย 
นั่งลงที่พ้ืนสั่นสะทานหวาดกลัวอยูทุกขณะเพราะเจา 17แลวเขาทั้ง 
หลายจะคร่ําครวญเรื่องเจาและกลาวแกเจาวา ‘ อนิจจา 
นครอันเลื่องชื่อคับคั่งดวยชาวทะเล ถูกทําลายลงถึงเพียงนี้ 
เจากับพลเมืองเรืองอํานาจอยูในทะเล 
เจาทําใหบรรดาผูอาศัยอยูท่ีนั่นครามกลัว 
18บัดนี้ชายฝงท้ังหลายสะเทือนสะทานในวันท่ีเจาลมจม เกาะตางๆ 
ในทะเลขวัญหนีดีฝอท่ีเจาลมครืน’  ”  
19องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เม่ือเรากระทําใหเจาเปนเมืองรางเหมือนกรุงตางๆ 
ซ่ึงไมมีใครอยูอาศัยอีกแลว 
และเมื่อเรานําหวงสมุทรซัดโถมเจาและกระแสน้ําเชี่ยวกรากก็ไหล
ทวมเจา 20เมื่อนั้นเราจะผลักเจาลงไปพรอมกับบรรดาผูลงสูเหวลึก 
ลงไปหาคนสมัยโบราณ เราจะทําใหเจาอาศัยอยูในโลกบาดาล 
อ ยูกับซากดึกดําบรรพรวมกับ บรรดาผูลงสูเหวลึก 
เจาจะไมไดกลับมาหรืออาศัยอยูในดินแดนผูมีชีวิตอีกตอไป 
21เราจะนําเจาสูจุดจบอันนาขนพองสยองเกลา 
และจะไมมีเจาอีกแลว ผูคนจะเสาะหาเจา แตไมพบเจาอีกเลย”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
 
 



คําไวอาลยัแดไทระ 
27 พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
2” บุตรมนุษยเอย จงคร่ําครวญเก่ียว กับไทระ 
3จงกลาวแกไทระซ่ึงตั้งอยูท่ีทางออกสูทะเล 
นครวาณิชแหงชนชาติท้ังหลาย 
ตามแผนดินชายฝงวาองคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุด ตรัสดังนี้ 
‘ ไ ท ร ะ เ อย เจากลาววา “ เราเพียบพรอมดานความงาม”  
4อาณาจักรของเจาอยูเหนือทองทะเล 
ผูกอสรางทําใหเจางามสมบูรณแบบ 
5ไมกระดานทั้งสิ้นของเจาไดจากตนสนแหงเซนีร 
เขานําไมซีดารจากเลบานอน ทําเปนเสากระโดงใหเจา 
6กรรเชียงทําจากไมโอกแหงบาชาน 
เขานําไมไซเปรสจากชายฝงทะเลไซปรัสมาทําดาดฟาเรือของเจา 
แลวฝงดวยงาชาง 7ใบเรือของเจาทําดวยผาลินินปกจากอียิปต 
และใชเปนธงของเจาดวย กันสาดของเจาเปนผาสีน้ําเงินสีมวง 
จากชายฝงแหงเอลีชาห 
8ชาวไซดอนและชาวอารวัด เปนฝกรร เชียงใหเจา ไทระเอย 
ผูชํานาญการเดิน เรือมาเปนลูกเรือใหเจา 
9ชางฝมือผูจัดเจนจากเกบัล มาเปนชางประจําคอยดูแลรักษาเรือ 
บรรดาเรือเดินทะเลและลูกเรือมาคาขายแลกเปลี่ยนสินคากับเจา 
10ชาวเปอรเซีย ลิเดียและพูต เปนทหารในกองทัพของเจา 
เขาแขวนโลและหมวกเกราะที่กําแพงของเจา ทําใหเจาโออา 
11ชาว อารวัดและชาวเฮเลค ประจําการท่ีกําแพง ของเจาทุกดาน 
ชาวกัมมาดอยูในหอรบของเจา 
พวกเขาแขวนโลไวรอบกําแพงของเจา 
ทําใหเจาสงางามสมบูรณแบบ 
12ทารชิชไปมาคาขายกับเจา 
เพราะเจามีสินคามากมายหลายหลาก เขานําเงิน เหล็ก ดีบุก 



และตะกั่ว มาแลกกับสินคาของเจา 13กรีซ ทูบัล 
และเมเชคคาขายกับเจา เขาเอาทาสและเครื่องทองสัมฤทธ์ิ 
มาแลกกับผลิตผลของเจา 14ชาวเบธโทการมาห เอามา 
มาศึกและลอ มาแลกกับสินคาของเจา 
15ชาวโรดสคาขายกับเจา 
และดินแดนชายฝงทะเลทั้งหลายเปนลูกคาของเจา 
นํางาชางและไมมะเกลือมาเปนคาสินคา 16อารัม 
ติดตอคาขายกับเจา เพราะเจามีสินคาหลาก ชนิด เขานํามรกต 
ผาสีมวง ผาปก ปานเนื้อดี 
ปะการังและทับทิมมาแลกกับสินคาของเจา 
17ยูดาหและอิสราเอลคาขายกับเจา นําขาวสาลีจากมินนิธ ขนม 
น้ําผึ้ง น้ํามัน (ม ะ ก อ ก ) และขี้ผึ้งมาแลกกับสินคาของเจา 
18เจามีผลผลิตและสินคาหลากชนิด ดามัส 
กัสจึงติดตอซ้ือขายเหลาองุนเฮลโบนและ ขนแกะซาฮารกับเจา 
19ชาวดานและกรีกจาก อูซาลซ้ือขายกับเจา เขานําเหล็ก 
การบูรและเครื่องเทศ มาแลกกับสินคาของเจา 
20เดดานซ้ือขายผาคลุมอานกับเจา 
21อาระเบียและบรรดาเจานายแหงเคดารเปนลูกคาของเจา 
เ ข า ซื้อขายลูกแกะ แกะผูและแพะกับเจา 
22พอคาแหงเชบาและ  ราอามาหคาขายกับเจา 
เขานําเครื่องเทศชั้นเยี่ยมทุกชนิดและอัญมณีกับทองคํา 
มาแลกสินคาของเจา 23ฮาราน 
คานเนหและเอเดนกับพอคาแหงเชบา 
อัสชูรและคิลมัดคาขายกับเจา 24เขาทําการคาในตลาดของเจา 
โดยมีเสื้อผาสวยงาม ผาสีน้ําเงิน ผาปก 
พรมหลากสีซ่ึงดายฟนและขมวดไวแนนหนา 
25บรรดาเรือแหงทารชิช เปนพาหนะบรรทุกสินคาของเจา 
มีสินคาเก็บไวเพียบ ณ คลังของเจาท่ีใจกลางทะเล 



26พลกรรเชียงพาเจาออกไปเหนือทอง ทะเล 
แตลมตะวันออกจะซัดเจาอับปาง ณ ใจกลางทะเล 27ทรัพยสมบัติ 
สินคา ผล ผลิต นักเดินเรือ กะลาสี ชางประจําเรือ นายวาณิช 
ทหารทั้งปวงของเจา ตลอดจน ทุกคนที่อยูในเรือ 
จะจมดิ่งลงสูใจกลางทะเลในวันท่ีเจาอับปาง 
28ชายฝงทะเลจะสั่นสะทาน เมื่อลูกเรือของเจาสงเสียงรอง 
29บรรดาผูถือกรรเชียงจะสละเรือ นักเดินเรือและลูกเรือท้ังหลาย 
จะยืนอยูท่ีชายฝง 30เขาทั้งหลายจะสงเสียงร่ําไหขมขื่นอาลัยเจา 
เขาจะโปรยฝุนใสศีรษะ และกลิ้งเกลือกในกองขี้เถา 
31เขาจะโกนผมไวทุกขใหเจาและสวมเสื้อผากระ สอบ 
จะร่ําไหใหเจาดวยความทุกขเทวษในวิญญาณ และรันทดขมขื่น 
32ขณะร่ําไหและรําพันพิลาปเรื่องเจา 
เขาจะรองคร่ําครวญถึงเจาวา “ ใครหนอถูกปราบราบคาบดังไทระ 
ซ่ึงถูกทะเลทวมทําลาย”  
33เม่ือสินคาของเจาออกสูทะเลก็ทําใหหลายชาติจุใจ 
ทรัพยสมบัติอุดม และ สินคาของเจา 
ทําใหบรรดากษัตริยของโลกร่ํารวย 
34บัดนี้เจาอับปางอยูในทะเลลึก สิน คาและลูกเรือท้ังหลายของเจา 
จมลงไปพรอมกับเจา 
35ชาวดินแดนชายฝงทะเลตกตะลึงเพราะเจา 
กษัตริยท้ังหลายสั่นสะทานดวยความสยดสยอง 
ใบหนาซีดเซียวดวยความหวาด กลัว 
36นายวาณิชของชนชาติตางๆ เปลงเสียงอุทานดวยเรื่องเจา 
เจามาถึงจุดจบอยางนาสยดสยองและไมมีเจาอีกตอไป”  
 
พ ย า กรณแกกษตัริยแหงไ ท ร ะ  
28 พระดํารัสของอ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+มาถึงขาพ เจาวา 2 
“ บุตรแหงมนุษยเอย  



จงกลาวแกเจาแหงไ ท ร ะ วาอ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+ยิ่งใหญ
สูงสุดตรัสวา ‘ ดวยความอหังการในดวงจิต เจากลาววา 
‘ ขาคือเทพเจา ขานั่งเหนือบัลลังกแหงเทพเจา ณ ใจกลางทะเล’  
แตเจาเปนเพียงมนุษย  มิใชเทพเจา  
แมเจาจะคิดวาตนเองเฉลียวฉลาดเสมอเทพเจา   
3เจาฉลาดกวาดาเนียล* หรือ ไมมีความลับใดซอนเรนจากเจาหรือ  
4โดยสติปญญาและความเขาใจ  เจาหาทรัพยสมบัติมาใหตนเอง 
และสะสมเงินทองไวในคลังของเจา  
5โดยความช่ําชองในการคาขาย  
เจาทําใหทรัพยสมบัติของตนพูนทวีขึ้น   
และเนื่องจากความมั่งค่ังจิตใจของเจาก็หยิ่งผยอง”  
6ฉะนั้นอ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เนื่องจากเจา คิดวาตัวฉลาด มีสติปญญาเสมอเทพเจา 
7เราจะนําคนตางชาติ    
ผูอํามหิตท่ีสุดในหมูประชาชาติมาสูรบกับเจา  
เขาจะชักดาบห้ําห่ันความงามและสติปญญาของเจา  
และทําลายความโออาตระการตาของเจา  
8คนเหลานั้นจะผลักเจาลงสูเหวลึก   และเจาจะ ถูกสังหาร ณ 
ใ จ ก ล า ง ท ะ เ ล   9ถึงตอนนั้น เจาจะพูดไหมวา 
‘ ขาคือเทพเจา’  ตอหนาบรรดาผูสังหารเจา  
เจาเปนแตเพียงมนุษยมิใชเทพเจา ในเงื้อมมือของผูท่ีปลิดชีวิตเจา  
10เจาจะตายอยางคนที่ไมไดรับสุหนัต  โดยน้ํามือของชาวตางชาติ  
เราไดลั่นวาจาไว’  ”  
อ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+ยิ่ง ใ ห ญสูงสุดป ร ะ ก า ศ ดังนั้นแ
ห ล ะ  

11พระดํารัสจากอ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+มาถึงขาพเจาวา 
12“ บุตรแหงมนุษยเอย  จงเปลงรําพันพิลาป 
ถึงเจาแหงไ ท ร ะ และกลาวแกเขาวา  



อ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+ยิ่ง ใ ห ญสูงสุดตรัสวา 
‘ เจาเปนแบบฉบับของความสมบูรณแบบเปยมดวยสติปญญาและ
ความงามอันเพียบพรอม  13เจาอยูในเอเดนอุทยานของพระเจา 
มีอัญมณีล้ําคาประดับประดา ไดแก  ทับทิม บุษราคัม  มรกต  เพชร  
เพทาย  โกเมน มณีโชติ  ไพฑูรยและเบริล  
ทั้งเรือนและหนามเตยลวนเปนทองคํา  
สิ่งเหลานี้จัดเตรียมไวพรอมสรรพในวันที่สรางเจาขึ้นมา   
14เจาไดรับแตงตั้งใหเปนเครูบผูพิทักษ  
เพราะเราไดกําหนดเจาไวเชนนั้น  
เจาอยูบนภูเขาศักด์ิสิทธิ์ของพระเจา  
และดําเนินอยูทามกลางอัญมณี  อันสองประกายโชติชวงดุจไฟ  
15ตั้งแตวันท่ีเจาถูกสรางขึ้นความประพฤติ ของเจาก็ปราศจากที่ติ 
จนกระทั่งพบความบาปชั่วในตัวเจา 16การทํามาคาขึ้นทําใหเจา 
เต็มไปดวยความอํามหิตและเจาก็กระทําบาป  ฉะนั้น  
เราจึงขับไลเจาไปจากภูเขาของพระเจาดวยความอดสู   
เครูบผูพิทักษเอย  
เราจึงอเปหิเจาจากทามกลางอัญมณีอันโชติชวงดุจไฟ   
17จิตใจเจาหยิ่งผยองเพราะความงามของเจา 
และเจากระทําใหสติปญญาของตนเสื่อมเสียไป 
เพราะความโออาตระการของตน  ฉะนั้นเราจึงเหวี่ยงเจาลงถึงดิน  
เปดโปงเจาตอหนากษัตริยท้ังหลาย 
18เจาไดกระทําใหสถานนมัสการทั้งหลายของเจา  
ต่ําชาไปดวยความบาปหนา และการคาทุจริตของเจา 
ฉะนั้นเราจึงบันดาลไฟออกมาจากเจา  
เผาผลาญเจาและกระทําใหเจาเหลือแตเถาถาน  
กองอยูท่ีพ้ืนตอหนาผูพบเห็น  
19มวลประชาชาติท่ีรูจักเจาก็ตกตะลึงเพราะเจา  เจามาถึงจุดจบ 
อันนาสยดสยอง  และไมมีเจาอีกตอไป’ ”  



 
พยากรณแกไซดอน 
20พระดํารัสของอ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+มาถึงขาพเจาวา 21 
“ บุตรแหงมนุษยเอย  จงประณามไซดอน  
กลาวพยากรณแกเมืองนั้นวา  
22อ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ นี่แนะไ ซดอน  เราเปนศัตรูกับเจา  
และเราจะไดรับเกียรติสิริในเจา’  
คนทั้งหลายจะรูวาเราคืออ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+  
เม่ือเราลงอาญาแกไซดอนและแสดงความบริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ์ในไซด
อ น  23เ ร าจะสงภัยพิบัติมายังไซดอน  
และกระทําใหเลือดหลั่งนองถนนตางๆ  
ผูถูกฆาลมตายในไซดอนโดยดาบซึ่งฟาดฟนอยูรอบดาน  
เม่ือนั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคืออ ง คพร ะ ผูเ ปน เ จา+  
24ประชากรอิสราเอลไมตองพบกับเพื่อนบานชั่วรายซ่ึงเปนหนามแ
หลมทิ่มแทงอีกตอไปแลว  
เม่ือนั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคืออ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+ย่ิง ใ
ห ญสูงสุด’ ”  
25อ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา  
“ เม่ือเรารวบรวมชนชาติอิสราเอลออกมาจากชาติตางๆท่ีเขากระจั
ดกระจายไปนั้น  
เราจะแสดงความบริสุทธิ์สูงสงของเราทามกลางเขาตอหนาชนชาติ
ทั้งหลาย  เมื่อนั้นพวกเขาจะอาศัยอยูในดินแดนของตน  
ซ่ึงเรามอบใหแกยาโคบผูรับใชของเรา 
26เขาทั้งหลายจะอาศัยอยูท่ีนั่นดวยความปลอดภัย  
จะสรางบานเรือน  ทําสวนองุน  จะอาศัยอยูอยางสงบสุข  
เม่ือเราลงทัณฑแกบรรดาประเทศเพื่อนบาน ผูประทุษรายตอเขา  



เม่ือนั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคืออ ง คพร ะ ผูเปน เ จา+พระเจา
ข อ ง เ ข า ’  ”  
 
พยากรณแกอียิปต 
29 ในวันท่ีสิบสองเดือนสิบแหงปท่ี 10 
พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจา ความวา 
2” บุตรมนุษยเอย จงมุงหนาไปทางฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต 
และพยากรณแกเขาและ อียิปตท้ังปวงวา 
3องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ตรัสวา 
‘ ฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต เราเปนศัตรูกับเจา 
เจาผูเปนสัตวรายมหึมา กบดานอยูในหวงน้ําของเจา เจากลาววา 
“ แมน้ําไนลเปนของขา ขาสรางมันขึ้นมาเพื่อตัวขาเอง”  
4แตเราจะเอาเบ็ดเก่ียวขากรรไกรของเจา 
และกระทําใหปลาแหงลําน้ําของเจาติดกับเกล็ดของเจา 
เราจะดึงเจาขึ้นจากหวงน้ําพรอมกับปลาทั้งปวงซึ่งติดอยูท่ีเกล็ดขอ
งเจา 5เราจะทิ้งเจาไวในถ่ินทุรกันดาร 
ทั้งตัวเจาและปลาทั้งปวงจากลําน้ําของเจา เจาจะตกอยูกลางทุง 
ไมมีใครหอบหรือเก็บเจาขึ้นมา 
เราจะยกเจาใหเปนอาหารของสัตวบกและนกในอากาศ 
6เม่ือนั้น คนทั้งปวงที่อยูในอียิปตจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
เจาเปนไมออสําหรับพงศพันธุอิสราเอล 7เมื่อเขาฉวยเจาไวในมือ 
เจาก็แตกปริและบาดไหลของเขา เมื่อเขาพิงเจา 
เจาก็หักเปราะและทําใหหลังของเขาเคล็ด’  
8ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราจะนําดาบมาห้ําห่ันเจา และสังหารคนและสัตวของเจา 
9อียิปตจะกลายเปนแดนราง 
เม่ือนั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 



เนื่องจากเจากลาววา “ แมน้ําไนลเปนของ ขา 
ขาสรางมันขึ้นมา”  
10เราจึงเปนศัตรูกับเจาและกับหวงน้ําท้ังหลายของเจา เราจะ 
กระทําใหดินแดนอียิปต กลายเปนซากปรัก 
หักพังและเปนท่ีถูกท้ิงราง จากมิกดลถึง 
อัสวานไปจดพรมแดนของคูช 11ไมมีเทา 
คนหรือเทาสัตวยางกรายผาน จะไมมีใครอาศัยที่นั่นตลอดสี่สิบป 
12เราจะกระทําใหอียิปตเริศรางในทามกลางดินแดนตางๆ ที่ 
เริศราง และเมืองตางๆ ของอียิปตจะถูก 
ทิ้งรางอยูตลอดสี่สิบปทามกลางนครที่ถูกทําลาย 
เราจะกระจายชาวอยีิปตไปทาม กลางชนชาติตางๆ 
ไปยังนานาประเทศ’  
13ถึงกระนั้น องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เม่ือครบสี่สิบป เราจะรวบรวมชาวอียิปตกลับมาจากชาติตางๆ 
ที่เขากระจัดกระจายไปนั้น 
14เ ร า จ ะ น ำ เ ข า อ อ ก ม า จ า ก ก า ร เปนเชลย 
คืนสูพัธโรส(หรืออียิปตบน)ดินแดนแหง บรรพบุรุษของเขา ณ 
ที่นั้นเขาจะเปนอาณา จักรตํ่าตอย 15ต่ําตอยที่สุด ไมมีวันเผยอตัว 
ขึ้นเหนือชนชาติอื่นๆ ไดอีกเลย เราจะกระทํา 
ใหอียิปตออนแอจนไมไดขึ้นปกครองชน ชาติตางๆ อีกเลย 
16อียิปตจะไมไดเปนแหลง พักพิงใหชนชาติอิสราเอลอีกตอไป 
แตจะเปนเครื่องเตือนใจใหสํานึกถึงความผิดพลาด 
ที่หันไปพ่ึงอียิปต 
เม่ือนั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุด 
‘  ”  
17ในวันท่ีหนึ่งเดือนตนแหงปท่ี 27 
พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
18” บุตรแหงมนุษยเอย เนบูคัดเนสซารกษัตริยแหง บาบิโลน 



ยกทัพมาสูรบขับเคี่ยวกับไทระอยางหนัก 
ทุกศีรษะถูกเสียดสีจนลานเลี่ยน และไหลทุกไหลถลอก 
ถึงกระนั้นเขากับกองทัพก็ไมไดอะไรจากการรบกับไทระ”  
19ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เราจะมอบอียิปตแกเนบูคัดเนสซารกษัตริยบาบิโลน 
และเขาจะริบทรัพยสมบัติไป 
เขาจะปลนสะดมขนขาวของในแดนนั้นไปเปนคาจางใหกองทัพขอ
ง เ ข า  20เรายกอียิปตใหเปนรางวัลการบากบ่ันลงแรงของเขา 
เพราะเขา กับกองทัพกระทําการเพื่อเรา”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
21” ในวันนั้นเราจะกระทําใหมีเขางอก*ขึ้นมาเพื่อพงศพันธุอิสราเ
อล และเราจะเปดปากของเจาในหมูพวกเขา 
เม่ือนั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”  
 
 
คร่ําครวญอาลัยแดอียิปต 
30พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
2” บุตรมนุษยเอย 
จงกลาวพยากรณวาองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ จงร่ําไหและกลาววา “ อนิจจา วันนั้นเอย”  
3เพราะวาวันนั้นใกลเขามาแลว 
วันขององคพระผูเปนเจา+ใกลเขามาเปนวันแหงเมฆครึ้ม 
วาระแหงความพินาศของบรรดาประชาชาติ 
4ดาบหนึ่งจะมาฟาดฟนอียิปตและความทุกขทรมานมากระหน่ําคูช 
เม่ือผูถูกสังหารลมตายในอียิปต ทรัพยสมบัติของอียิปตจะถูกริบไป 
และรากฐานของมันก็พังครืน 5คูชและพูต 
ลิเดียและอาระเบียท้ังหมด ลิเบียและประชาชนแหง 
ดินแดนพระสัญญาจะตายดวยดาบพรอมอียิปต’  ”  



6องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา “ บรรดาพันธมิตรของ 
อียิปตจะลมตาย และพลังอันภาคภูมิของมันก็ฝอแฟบ 
จากมิกดลถึงอัสวาน ผูคนในอียิปตจะลมตายดวยดาบ”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด  ประกาศดังนั้นแหละ  
7” เขาทั้งหลายจะโดดเด่ียวอยูในแดนราง นครตางๆ 
ของเขาจะนอนเคเกอยูทาม กลางนครอันปรักหักพัง 
8แลวพวกเขาจะรูวาเราเปนองคพระผูเปนเจา+เมื่อเราจุดไฟเผาอียิ
ปต และบรรดาผูชวยเหลืออียิปตจะถูกบดขยี้ 
9ในวันนั้นผูสื่อสารจะลงเรือออกไปจากเรา  
เพื่อเขยาขวัญคูชซ่ึงเอกเขนกอยูความ 
ทุกขเทวษจะเกาะกินใจเขาทั้งหลาย ในวันหายนะของอียิปต 
เพราะวันนั้นจะมาถึงแนนอน 
10องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา “ เราจะยุติกองกําลัง 
ทั้งหลายของอียิปต โดยน้ํามือของเนบูคัดเนสซารกษัตริยบาบิโลน 
11เขากับกองทัพ ซ่ึงเปนผูอํามหิตท่ีสุดในหมูประชาชาติ 
จะถูกนํามาทําลายลางดินแดนแหงนี้ 
เขาจะชักดาบออกห้ําห่ันอียิปต และทําใหคนตายเกลื่อนแผนดิน 
12เราจะกระทําใหแควตางๆ ของลําน้ําไนลเหือดแหง 
และขายดินแดน อียิปตใหแกคนชั่ว 
เราจะกระทําใหทุกสิ่งทุกอยางในดินแดนนั้นเริศราง โดยน้ํามือ 
ของชาวตางชาติ เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไว”  
13องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เราจะทําลายลางบรรดารูปเคารพ และทําใหเทวรูปตางๆ 
ใ น เ ม ม ฟ ” สถึงกาลอวสาน ในอียิปตจะไมมีเจานายอีกตอไป 
เราจะบันดาลใหความหวาดหวั่นแพรสะพัดไปท่ัวดินแดนนั้น 
14เราจะทําใหพัธโรส(หรืออียิปตบน)เริศ ราง 
จะจุดไฟเผาโซอันและลงโทษเธเบส 
15เราจะระบายโทสะแกเพลูเซียม ซ่ึงเปนท่ีม่ันของอียิปต 



และทําลายกองกําลังตางๆ ของเธเบสเสีย 16เราจะจุดไฟเผาอียิปต 
เพลูเซียมจะทุรนทุรายดวยความทุกขทรมาน 
เธเบสจะถูกพายุซัดกระหน่ํา เมมฟสจะทุกขเทวษอยูตลอดเวลา 
17หนุมฉกรรจ 
แหงเมืองเฮลิโอโปลสิและบูบาสทิสจะลมตายดวยดาบ 
และนครตางๆ จะตกเปนเชลย 18ที่ทาฟาเนสกลางวันแสกๆ 
จะมืดครึ้ม  เมื่อเราทําลายแอกของอียิปต ณ 
ที่นั่นพละกําลังอันผยองของมันจะถึงกาลอวสาน 
จะมีเมฆปกคลุมท่ัวเมืองนั้น และหมูบาน ทั้งหลายจะตกเปนเชลย 
19เราจะลงโทษ อียิปตเชนนี้แหละ 
แลวเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”  
20ในวันท่ี7เดือนตนปท่ี 11 
พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
21” บุตรมนุษยเอย เราไดหักแขนของฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต 
ไมมีการพันผาหรือเขาเฝอกเพื่อใหเขาท่ีและกลับแข็งแรงพอจะจับ
ดาบไดอีก”  22ดังนี้แหละองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เราเปนศัตรูกับฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต 
เราจะหักแขนของเขาเสีย ทั้งขางท่ียังดีและขางท่ีหัก 
เราจะทําใหดาบรวงจากมือของเขา 
23เราจะกระจายชาวอียิปตออกไปทามกลาง ชนชาติตางๆ 
และไปยังนานาประเทศ 24เราจะเสริมกําลังใหกษัตริยแหงบาบิโลน 
เอาดาบของเราใสมือเขา แตเราจะหักแขนของฟาโรห 
และเขาจะรองครวญครางตอหนากษัตริยแหงบาบิโลนเหมือนคนบ
าดเจ็บใกลตาย 25เราจะเสริมกําลังแขนของกษัตริยแหงบาบิโลน 
สวนแขนของฟาโรหจะกะปลกกะเปลี้ย 
แลวเขาทั้งหลายจะรูวาเราเปนองคพระผูเปนเจา+ 
เม่ือเราเอาดาบใสมือกษัตริยแหงบาบิโลน 
แลวเขาก็กวัดแกวงมันฟาดฟนอียิปต 26เราจะกระจายชาวอียิปต 



ออกไปทามกลางชนชาติตางๆ ไปยังนานาประเทศ 
แลวเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”  
 
 
ซีดารแหงเลบานอน 
31ในวันท่ีหนึ่งเดือนสามปท่ี 
11พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
2” บุตรมนุษยเอย จงกลาวแกฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต 
และกองกําลังตางๆ ของเขาวา ‘ ใครเลาเปรียบเจาไดในเรื่องแสน  
ยานุภาพ 3จงพิจารณาอัสซีเรีย ครั้งหนึ่ง 
เคยเปนตนซีดารในเลบานอน กิ่งกานงอกงามแผรมเงาในปา 
มันสูงเสียดฟาและชูยอดสงาเหนือพุมหนา 4สายน้ําหลอเลี้ยงมัน 
น้ําบาดาลทําใหมันงอกสูง 
ทางน้ําไหลรอบที่ซ่ึงมันงอกขึ้นและสงน้ําไปหลอเลี้ยงบรรดา 
ตนไมในทง 5มันจึงงอกสูงเหนือบรรดาตนไม ในทุง 
มันแตกแขนงมากมาย กิ่งกานก็ทอด ยาว 
มันงอกงามเพราะน้ําทาอุดม 6มวลนก ในอากาศมาทํารังท่ีคบไม 
บรรดาสัตวในทุงมาคลอดลูกภายใตก่ิงกานของมัน 
มวลประชาชาติใหญมาอาศัยในรมเงาของมัน 
7มันโออาดวยความงามโดยกิ่งกานท่ีแตกแขนงทอดไกล 
เพราะรากของมันหยั่งลึกสูน้ําอันบริบูรณ 
8ตนซีดารท้ังหลายในอุทยานของพระเจาไมอาจแขงกับมัน 
ตนสนทั้งหลายไมอาจสูสีกับมัน เรื่องก่ิงกานสาขา 
ตนเพลนก็ไมอาจเทียบเคียงมันได ไมมีตนไมใดๆ 
ในอุทยานของพระเจาทัดเทียมความ งามของมันไดเลย 
9เรากระทําใหมันงดงามมีก่ิงกานมากมาย 
เปนท่ีอิจฉาริษยาของตนไมท้ังปวงในเอเดนอุทยานของพระเจา 



10ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เนื่องจากมันสูงเสียดฟา ชูยอดเหนือพุมหนา 
แลวมันก็หยิ่งผยองเพราะความสูงของตน 
11เราจึงมอบมันใหแกผูครอบครองประชาชาติท้ังหลายใหจัดการ
กับมันอยางสาสมแกความชั่วราย เราเหวี่ยงมันท้ิงไป 
12และผูอํามหิตท่ีสุดในหมูนานาชาติก็โคนมันลงทิ้งไว 
ก่ิงกานของมันตกลงบนภูเขาและหุบเขาตางๆ 
ก่ิงหักของมันคาอยูในลําหวยท้ังหลายของดินแดน 
มวลประชาชาติในโลกออกจากรมเงาของมัน และทิ้งมันไป 
13มวลนกในอากาศอยูท่ีลําตนซ่ึงหักโคน 
และส่ําสัตวในทุงอยูทามกลางก่ิงกานสาขาของมัน 14ฉะนั้น 
ไมมีตนไม อื่นริมน้ําที่จะสูงเสียดฟา ชูยอดเหนือพุมหนาเหมือนมัน 
แมจะมีน้ําทาบริบูรณ มันท้ังหลายถูกกําหนดไวใหถึงฆาต 
ใหลงสูโลกเบื้องลางรวมกับมนุษย อนิจจัง 
และรวมกับบรรดาผูลงสูเหว 
15องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ ในวันที่มันถูกนําลงหลุม เรากั้นธารน้ําลึกเปนการไวอาลัยแกมัน 
เราระงับธารน้ําและน้ําทาอันบริบูรณ ก็ถูกยั้งไว 
เ พราะเราเอาความหมนหมองหอหุมเลบานอนไว 
และบรรดาตนไมในทุงก็เหี่ยวเฉาไป 
16เรากระทําใหบรรดาประชาชาติสั่นสะทาน 
เม่ือไดยินเสียงความลมจมของมัน 
เม่ือเรานํามันลงหลุมศพรวมกับบรรดาผูลงเหว 
แลวมวลตนไมในสวนเอเดน 
พรอมกับตนไมชั้นเยี่ยมท่ีสุดของเลบานอน 
มวลตนไมท่ีไดรับการหลอเลี้ยงอยางดีก็ไดรับการปลอบประโลมใน
โ ล ก บ า ด า ล  17บรรดาผูอาศัยอยูในรมเงาของมัน 



ซ่ึงเปนพันธ มิตรของมันในหมูชาติตางๆ ก็ไดลงหลุมไปกับมัน 
พรอมท้ังบรรดาผูท่ีถูกฆาดวยดาบ 
18ตนไมตนใดในเอเดน 
อาจเทียบเทียมเจาไดในความโออาและแสนยานุภาพ 
ถึงกระนั้นเจาก็จะถูกนําลงสูโลกบาดาลรวมกับ 
บรรดาตนไมแหงสวนเอเดนเชนกัน 
เจาจะนอนอยูทามกลางผูไมไดรับสุหนัต 
กับบรรดาผูท่ีถูกฆาดวยดาบ “  ‘ นี่คือฟาโรหกับกองกําลังตางๆ 
ของเขา องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ’  “  
 
 
ไวอาลัยแดฟาโรห 
32ในวันท่ีหนึ่งเดือนสิบสองปท่ี 12 
พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
2” บุตรมนุษยเอย จงเปลงบทคร่ํา 
ครวญเกี่ยวกับฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต และกลาวแกเขาวา 
‘ เจาเปนเชนสิงโตในหมูประชาชาติ 
เหมือนสัตวรายในทะเลที่ฟาดหางไปมาอยูในหวงน้ํา 
เ จาเอาเทากวนน้ําใหกระเพื่อมและทําใหลําธารตางๆ ขุน’  ”  
3องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา “ โดยกลุมชนหมูใหญ 
เราจะกางตาขายของเราคลุมเจา 
เขาทั้งหลายจะลากเจาขึ้นมาดวยอวนของเรา 4เรา 
จะเหวี่ยงเจาลงบนดิน จับเจาฟาดลงบนทุงกวาง 
เราจะใหมวลนกในอากาศมาอาศัย อยูบนเจา 
และสัตวโลกท้ังปวงจะเขมือบเจาจนอิ่ม 
5เราจะโปรยเนื้อของเจากระจายบนภูเขาตางๆ 
และถมหุบเขาทั้งหลายดวยซากของเจา 
6เราจะทําใหแผนดินชุมโชกดวยเลือดหลั่งนองของเจา 



ตลอดทางสูภูเขาตางๆ 
และลําหวยทั้งหลายจะเต็มไปดวยเนื้อของเจา 
7เม่ือเราทําใหเจาแตกดับ เราจะปกคลุมฟาสวรรค และใหดวงดาว 
ทั้งหลายมืดมน เราจะคลุมดวงอาทิตยดวย 
เมฆและดวงจันทรจะไมสองแสง 
8แสงสวางสุกใสท้ังปวงในฟาสวรรคนั้น 
เราจะทําใหมืดมิดเหนือเจา 
เราจะนําความมืดมนมาเหนือดินแดนของเจา”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ประกาศดังนั้นแหละ 
9” เราจะยังความทุกขรอนแกจิตใจของหลายชาติ 
เม่ือเรานํามาซ่ึงหายนะของเจาในหมูชนชาติตางๆ 
ทามกลางดินแดนทั้งหลาย ซ่ึงเจาไมรูจัก 10เราจะทําใหชนหลาย 
ชาติตกตะลึงดวยเรื่องเจา และบรรดากษัตริย 
ของพวกเขาสั่นสะทานดวยความสยดสยองเนื่องจากเจา 
เม่ือเรากวัดแกวงดาบของเราตอหนาเขาทั้งหลายในวันท่ีเจาลมจม 
เขาแตละคนจะสั่นสะทานทุกขณะจิตเพราะหวงชีวิตของตน”  
11เพราะองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ ดาบของกษัตริยแหงบาบิโลนจะมาห้ําห่ันเจา 
12เราจะทําใหกองกําลังตางๆ 
ของเจาลมลงโดยดาบของผูเกรียงไกร 
ผูอํามหิตท่ีสุดในมวลประชาชาติ 
คนเหลานั้นจะเหยียบย่ําศักด์ิศรีแหงอียิปตและกองกําลังท้ังปวงของ
อียิปตจะถูกลมลาง 
13เราจะทําลายลางฝูงสัตวท้ังปวงของอียิปตจากริมน้ําอุดมสมบูรณ 
ซ่ึงจะไมถูกกวนขุนเพราะเทามนุษย หรือมีขุนโคลนโดยกีบเทาสัตว 
14เม่ือนั้นเราจะทําใหหวงน้ําท้ังหลายใสสงบ 
และทําใหลําธารสายตางๆ ไหลรินเหมือนน้ํามัน”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  



15” เม่ือเรากระทําใหอียิปตเริศราง 
และริบทุกสิ่งท่ีมีไปจากดินแดนนั้น 
เม่ือเราทําลายลางคนทั้งปวงซ่ึงอาศัยอยูท่ีนั่น เม่ือ 
นั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+16นี่คือบทคร่ําครว
ญซ่ึงคนทั้งหลายจะรองเพื่ออียิปต ธิดาแหงชาติตางๆ 
จะรองใหอียิปตและกองกําลังตางๆ ของมัน”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ประกาศดังนั้นแหละ 
17ในวันท่ีสิบหาของเดือนนั้นในปท่ี 
12พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา  
18” บุตรมนุษยเอย จงร่ําไหใหแกกอง กําลังตางๆ ของอียิปต 
และสงอียิปตกับบรรดาธิดาแหงประชาชาติอันเกรียงไกร 
ลงสูโลกเบื้องลางพรอมกับผูลงเหว 19จงกลาว แกพวกเขาวา 
‘ เจาเปนท่ีโปรดปรานยิ่งกวาคนอื่นๆ หรือ ลงไป 
ไปนอนอยูกับบรรดาผูไมไดรับสุหนัต’  
20เขาทั้งหลายจะลมลงในหมู ผูตายดวยดาบ 
ดาบถูกชักออกจากฝกแลว 
จงลากอียิปตลงไปพรอมกองกําลังท้ังสิ้นของมัน 
21จากในหลุมฝ’ งศพ 
บรรดาผูนําท่ีเกรียงไกรจะกลาวถึงอียิปตและเหลาพันธ มิตรวา 
‘ เขามากันแลว มานอนอยูกับผูไมไดรับสุหนัต 
กับผูท่ีถูกฆาดวยดาบ’  
22อัสซีเรียอยูท่ีนั่นแลวพรอมกับกองทัพท้ังหมด 
รายลอมดวยหลุมฝ’ งศพพลเมืองของมัน ซ่ึงถูกฆาดวยดาบ 
23หลุมฝ’ งศพของเขาทั้งหลายอยูในหวงลึกของเหว ลอม 
รอบดวยกองทัพของเขา 
บรรดาผูซ่ึงครั้งหนึ่งเคยทําใหผูคนอกสั่นขวัญแขวน 
บัดนี้นอนตายเพราะ ด า บ   



24เอลามอยูท่ีนั่น โดยมีหลุมศพเหลาทหารอยูรายรอบ 
เขาทั้งหมดถูกฆาดวย ดาบ 
บรรดาผูขมขวัญในแดนผูมีชีวิตลวนลงสูโลกบาดาลโดยไมไดรับสุ
หนัต รับความอัปยศรวมกับบรรดาผูลงสูเหว 
25เขานอนอยูในหมูผูถูกฆา 
กองกําลังท้ังสิ้นของเขารายรอบหลุมฝ’ งศพเขา 
ลวนแลวแตผูไมไดรับสุหนัต และถูกฆาดวยดาบ 
เพราะการขมขวัญซ่ึงเขาแพรกระจายในแดนผูมีชีวิต 
เขาจึงตองอัปยศอดสูรวมกับบรรดาผูลงสูเหว 
และนอนอยูในหมูผูถูกสังหาร 
26เมเชคและทูบัลอยูท่ีนั่น 
กองกําลังท้ังสิ้นของเขารายรอบหลุมศพเขา ลวนไมไดรับสุหนัต 
ถูกฆาดวยดาบ เพราะขมขวัญไปทั่วในแดนผูมีชีวิต 
27เขาทั้งหลายมิไดนอนลงกับนักรบอื่นๆ ผูไมไดรับสุหนัต 
ซ่ึงตายแลวหรอกหรือ ซ่ึงลงสูหลุมฝ’ งศพพรอมท้ังอาวุธของเขา 
ดาบวางอยูใตศีรษะโทษทัณฑแหงบาปของพวกเขาตกอยูแกกระดู
กของเขา 
แมความครามกลัวนักรบเหลานี้เคยแพรสะพัดไปทั่วแดนผูมีชีวิต 
28ฟาโรหเอย เจาก็เชนกัน 
จะแหลกลาญนอนตายอยูในหมูผูไมไดรับพิธีสุหนัตซ่ึงถูกฆาดวยด
า บ  
29เอโดมอยูท่ีนั่น ทั้งๆ ที่เกงกลา 
กษัตริยและเจานายทั้งปวงของเอโดม 
ก็นอนตายอยูกับบรรดาผูไมไดรับสุหนัต 
ซ่ึงตายดวยดาบและกับบรรดาผูลงสูเหว 
30บรรดาเจานายของฝายเหนือและชาวไซดอนทั้งปวงอยูท่ีนั่น 
เคยเปนท่ีครั่นคราม 



ก็ตองลงไปอยูรวมกับผูท่ีตายดวยดาบและไมไดรับ สุหนัต 
รับความอัปยศอดสูรวมกับบรรดา ผูลงสูเหว 
31ฟาโรหกับกองทัพทั้งปวง 
จะเห็นคนเหลานั้นและไดรับการปลอบประโลม 
เนื่องดวยกองกําลังของเขาถูกฆาดวยดาบ”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศวา 
32” แมเราเคยทําใหเขาเปนท่ีครั่นครามของผูคน 
แตฟาโรหกับกองกําลังของเขา 
ก็จะถูกท้ิงนอนตายอยูทามกลางผูไมไดรับสุหนัต 
ผูถูกฆาดวยดาบ”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ”  
 
 
เอเสเคียลเปนยามรักษาการณ 
33พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจา ความวา 
2” บุตรมนุษยเอย จงกลาวแกพ่ีนองรวมชาติของเจาวา 
เม่ือเรานําดาบมาสูกับดินแดนหนึ่ง 
และชาวดินแดนนั้นไดเลือกชายคนหนึ่งขึ้นมาเปนยามรักษาการณ 
3ครั้นเขาเห็นขาศึกมาก็เปาแตรเพื่อเตือนประชา ชน 
4หากผูหนึ่งผูใดไดยินเสียงแตร 
แตไมใสใจรับคําเตือนและขาศึกปลิดชีวิตเขาไป ที่ 
เขาตายก็เปนความผิดของเขาเอง 5เนื่อง 
จากเขาไดยินเสียงแตรแตไมใสใจรับคําเตือน 
ที่เขาตายเปนความผิดของเขาเอง 
หากเขาเชื่อคําเตือนก็คงจะรักษาชีวิตตัวเองไวได 
6แตหากยามรักษาการณเห็นศัตรูมา 
แลวมิไดเปาแตรเตือนประชาชน และศัตรูมาปลิด 
ชีวิตคนหนึ่งคนใดไป 



คนนั้นจะถูกคราชีวิตไปเนื่องจากบาปผิดของตน 
แตเราจะใหยามนั้นรับผิดชอบความตายของคนนั้น 
7เชนนี้แหละบุตรมนุษยเอย 
เราต้ังใหเจาเปนยามรักษาการณสําหรับพงศพันธุอิสราเอล ฉะนั้น 
จงฟงถอยคําของเราและแจงคําเตือนของเราแกเขาทั้งหลาย 
8เม่ือเรา กลาวแกคนชั่วรายวา ‘ คนชั่วเอย เจาจะตายแนนอน’  
แลวเจาไมไดพูดตักเตือนเขาใหหันจากวิถีความประพฤติ 
คนชั่วนั้นจะตายเนื่องดวยบาปผิดของตน 
และเราจะใหเจารับผิดชอบความตายของคนนั้น 9แตหาก 
เจาเตือนคนชั่วนั้นใหหันจากวิถีทางของตน แลวเขาไมยอมทําตาม 
เขาจะตายเพราะบาปผิดของตน สวนเจาจะรักษาชีวิตของตนไวได 
10” บุตรมนุษยเอย จงกลาวแกพงศพันธุอิสราเอลวา 
‘ เจาท้ังหลายกลาววา “ ความ 
บาปผิดและการลวงละเมิดของเราก็หนักอึ้งทับถมเรา 
เรากําลังยอยยับไปเพราะบาปผิดนั้น 
เราจะมีชีวิตอยูไดอยางไร” ’  
11จงบอกเขาวาองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศวา 
‘ เราดํารงอยูแนฉันใด เรามิไดพึงใจในความตายของคนชั่วเลย 
แตอยากใหเขาเลิกทําบาปและมีชีวิตอยู จงหันเสียจากทางชั่วเถิด 
จะตายเสียทําไมเลา พงศพันธุอิสราเอลเอย’   12บุตรมนุษยเอย 
จงกลาวแกพี่นองรวมชาติของเจาวา 
‘ ความชอบธรรมของคนชอบธรรม 
จะไมชวยเขาหากเขาไมเชื่อฟง 
และความชั่วของคนชั่วจะไมทําใหเขาลมลง 
หากเขาหันเสียจากความชั่วนั้น 
คนชอบธรรมหากทําบาปจะไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยอาศัยค
วามชอบธรรมแตเดิม’  13หากเราบอกคนชอบธรรมวา 
เขาจะมีชีวิต อยูแนนอน 



แตแลวเขาก็วางใจในความชอบธรรมของตนและกระทําชั่ว การ 
ประพฤติชอบธรรมใดๆ ของเขา จะไมอยูในความทรงจําอีก 
เขาจะตายเพราะความชั่วท่ีเขาไดทํา 14และหากเราบอกคนชั่ววา 
เขาจะตายแนนอน แตเขาก็หันจากความชั่ว 
กระทําสิ่งท่ีถูกตองและยุติธรรม 
15หากเขาคืนของที่ยึดมาคํ้าประกัน หรือสิ่งท่ีตนขโมย มา 
กระทําตามคําบัญชาตางๆ ซึ่งทําใหมีชีวิตอยู ไมกระทําชั่ว 
เขาจะมีชีวิตอยูแนนอน เขาจะไมตาย 16จะไมจดจําความบาป ใดๆ 
ที่เขาทําไปแลวมาปรับโทษเขาเลย เขา 
กระทําสิ่งท่ีถูกตองและยุติธรรม เขาจะมีชีวิตอยูแนนอน 
17ถึงกระนั้นพี่นองรวมชาติของเจาก็ยังกลาววา 
‘ วิธีการขององคพระผูเปนเจาไมยุติธรรม’  
วิธีการของพวกเขาตางหากท่ีไมยุติธรรม 
18หากคนชอบธรรมหันจากความชอบธรรมไปทําชั่ว 
เขาจะตายเพราะความชั่ว 19และหากคนชั่วหันจากความช่ัว 
ไปกระทําสิ่งท่ีถูกตองและยุติธรรม เขาจะมีชีวิตอยูเนื่องดวยเหตุนั้น 
20’ ถึงกระนั้นพงศพันธุอิสราเอล เอย เจาก็กลาววา 
“ วิธีการขององคพระผูเปนเจาไมยุติธรรม”  
แตเราจะพิพากษาเจาแตละคนตามวิถีการประพฤติของเจา’  ”  
เยรูซาเล็มแตก 
21ในวันท่ีหาเดือนสิบของปท่ี 12 แหงการตกเปนเชลย 
ชายคนหนึ่งซ่ึงหนีมาจากเยรูซาเล็มมาบอกขาพเจาวา 
“ กรุงนั้นแตกเสียแลว”  22เย็นวันกอนที่ชายคนนั้นจะมาถึง 
พระหัตถขององคพระผูเปนเจา+อยูเหนือขาพเจา 
และทรงรักษาขาพเจา ขาพเจาจึงหายใบกลับพูดไดอีก 
23แลวพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
24” บุตรมนุษยเอย 
ประชาชนที่อาศัยอยูในซากปรักหักพังของดินแดนอิสราเอล 



กลาววา ‘ อับราฮัมตัวคนเดียวแตก็ยังไดครอบครองดินแดน 
สวนเรามีหลายคนดวยกันยอมไดรับดินแดนนี้เปนกรรมสิทธิ์’  
25ฉะนั้น จงกลาวแกพวกเขาวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เนื่องจากเจากินเนื้อซ่ึงยังมีเลือดคางอยู 
และหมายพึ่งบรรดารูปเคารพของเจา กับทําใหโลหิตตก 
เชนนี้แลวควรหรือท่ีเจาจะไดครอบครองดินแดน 26เจาพ่ึงดาบ 
เจากระทําสิ่งท่ีนาสะอิดสะเอียน 
และย่ํายีภรรยาของเพื่อนบานเชนนี้แลวควรหรือท่ีเจาจะไดครอบค
รองดินแดน’  
27จงกลาวแกพวกเขาวา องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ตรัสวา 
‘ เราดํารงอยูแนฉันใด 
บรรดาผูหลงเหลืออยูตามซากปรักหักพังจะตายดวยดาบ 
สวนคนที่อยูตามทองทุงเราจะมอบใหสัตวปาเขมือบกิน 
และบรรดาผูอยูตามที่กําบัง และถํ้าจะตายดวยโรคระบ า ด  
28เราจะกระทําใหดินแดนนั้นวางเปลา พละ 
กําลังอันภาคภูมิของมันจะถึงจุดจบ และภูเขาตางๆ 
ของอิสราเอลจะเริศรางจนไมมีใครเดินผาน 
29แลวเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
เม่ือเรากระทําใหดินแดนนั้นเริศ รางวางเปลา 
เนื่องดวยสิ่งนาชิงชังท้ังปวงที่เขาทั้งหลายไดกระทํา 
30สวนเจา บุตรมนุษยเอย พี่นองรวม 
ชาติของเจาพูดคุยกันถึงเจาอยูขางกําแพงและที่ประตูบาน 
เขาพูดกันวา ‘ มาเถิด 
มาฟงพระดํารัสซ่ึงมาจากองคพระผูเปนเจา+’  
31ประชากรของเรามาหาเจาอยางท่ีมักทํา 
มานั่งอยูตรงหนาเพื่อฟงคําพูดของเจาแตไมเคยนําไปปฏิบัติ 
เขาแสดงความจงรักภักดีดวยริมฝปาก 



แตจิตใจโลภหวังผลกําไรอธรรม 32แทจริง 
สําหรับเขาเจาก็เปนแคคนที่รองเพลงรักดวยเสียงไพเราะและเลนด
นตรีเกงเทานั้น เพราะเขาฟงคําพูดของเจา แตไมยอมนําไปปฏิบัติ 
33เม่ือเหตุการณท้ังหมด นี้เปนจริง 
ซ่ึงจะเปนเชนนั้นแนนอนเมื่อนั้นเขาทั้งหลายจะรูวามีผูเผยพระวจน
ะในหมูเขา”  
 
 
ผูเลี้ยงแกะและลูกแกะ 
34พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพ เจาวา 
2” บุตรมนุษยเอย จงพยากรณ ประณามบรรดา 
ผูเลี้ยงแกะแหงอิสราเอล (คือผูดูแลประชาชน) 
จงกลาวแกพวกเขาวา องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ วิบัติแกผูเลี้ยงแกะแหงอิสราเอล ผูเลี้ยงดูแตตนเอง 
ไมควรหรือท่ีผูเลี้ยงแกะจะเลี้ยงดูฝูงแกะ 3เจากินครีมขน 
เอาขนแกะหมกาย และฆาสัตวตัวท่ีอวนพี แตเจาไมดูแลฝูงแกะ 
4ตัวท่ีออนแอเจามิไดชูกําลัง ตัวท่ีปวยเจาไมรักษา 
ตัวท่ีบาดเจ็บเจาไมไดเอาผาพันแผลให ตัวท่ีหลงหายหรือเตลิดไป 
เจาก็มิไดตามกลับคืนมา เจาปกครองแกะอยางทารุณโหดเห้ียม 
5แกะทั้งหลายจึงกระจัดกระจายไปเพราะไมมีผูเลี้ยง 
และเมื่อพลัดฝูงไปก็ตกเปนอาหาร ของบรรดาสัตวปา 
6แกะของเราระเหเรรอน ไปตามภูเขาตางๆ และเนินเขาสูงทุกลูก 
กระจัดกระจายไปทั่วโลกโดยไมมีใครเสาะหาหรือเหลียวแล 
7ฉะนั้นบรรดาผูเลี้ยงแกะ 
จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+’  
8องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เราดํารงอยูแนนอนฉันใด 
เนื่องจากฝูงแกะของเราขาดผูเลี้ยงจึงถูกปลนสะดม 



แ ล ะ ต ก เ ปนอาหารของสัตวปาท้ังหลาย 
และเนื่องจากผูเลี้ยงแกะของเราไมเสาะหาฝูงแกะ เอาแต 
เลี้ยงดูตนเองแทนที่จะเลี้ยงแกะ 9ฉะนั้นบรรดาผูเลี้ยงแกะ 
จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+”  
10องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เราเปนศัตรูกับบรรดาผูเลี้ยงแกะ 
เ ร า จ ะ เอาโทษเขาเนื่องดวยฝูงแกะ 
เราจะปลดเขาจากการดูแลฝูงแกะ เขาจะไมไดเลี้ยงตัวเองอีกตอไป 
เราจะชวยฝูงแกะของเราจากปากของเขา 
เพื่อมิใหแกะเปนอาหารของเขาอีก”  
11เพราะองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เราเองจะเสาะหาแกะของเราและเลี้ยงดูมัน 12ดังผูเลี้ยงแกะ 
ดูแลฝูงแกะที่กระจัดกระจายไปเมื่อเขาอยูดวย 
เราจะดูแลแกะของเรา เราจะชวยแกะออกมาจากที่ตางๆ ซ่ึงกระจัด 
กระจายไปในวันท่ีเมฆหมนและฟาหมอง 
13เราจะนําแกะท้ังหลายออกมาจากชนชาติตางๆ 
รวบรวมมาจากนานาประเทศ แลวนําเขาเขาสูดินแดนของเขา 
เราจะเลี้ยงดูแกะบนภูเขาตางๆ ของอิสราเอล 
ตามลําหวยและในทองถ่ินท้ังปวงของดินแดนนั้น 
14เราจะฟูมฟกเขาทั้งหลายในทุงหญาอุดม ภูเขาสูงตางๆ 
ของอิสราเอลจะเปนแหลงหญา ของเขา 
ที่นั่นเขาจะนอนลงกลางแหลงหญา อุดม 
และจะยังชีพอยูท่ีทุงหญาเขียวขจี บนภูเขาตางๆ ของอิสราเอล 
15เราเองจะเลี้ยงดูฝูงแกะของเราและใหเขาทั้งหลายนอนลง”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศวา 
16” เราจะคนหาตัวท่ีหลงหายและนําตัวท่ีเตลิดไปกลับคืนมา 
เราจะพันแผลใหตัวท่ีบาดเจ็บ และชูกําลังตัวท่ีออนแอ 



แตตัวท่ีแข็งแรงอวนพีเราจะทําลายเสีย 
เราจะเลี้ยงดูฝูงแกะดวยความยุติธรร ม  
17’ สวนเจาท้ังหลายที่เปนฝูงแกะ’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราจะตัดสินแยกแกะดีจากแกะ เลวแยกแกะจากแพะ 
18เจาเลี้ยงชีพในทุงหญาอันอุดมแลวยังไมหนําใจหรือ 
ถึงตองใชเทาเหยียบย่ําทุงหญาท่ีเหลือ 
เจาด่ืมน้ําใสสะอาดแลวยังไมเพียงพอหรือ ถึงตอง 
เอาเทากวนน้ําท่ีเหลือใหขุน 19ฝูงแกะของเรา 
ตองเลี้ยงชีพดวยสิ่งท่ีถูกเจาเหยียบย่ํา และ 
ด่ืมน้ําท่ีเจาเอาเทากวนใหขุนหรือ’  
20ฉะนั้น องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ตรัสแกพวกเขาวา 
‘ ดูเถิด เราเองจะพิพากษาระหวางแกะอวนพีกับแกะผอม 
21เนื่องจากเจาเอาไหลกับสีขางดัน 
และเอาเขาขวิดไลแกะออนแอไป22ฉะนั้นเราจะชวยฝูงแกะของเรา
มิใหถูกรังแกอีก เราจะตัดสินแยกแกะดีจากแกะเลว’  
23” เราจะต้ังดาวิดผูรับใชของเรา ใหเปนผูเลี้ยงแกะดูแลพวกเขา 
เขาจะเลี้ยงดูทําหนา ท่ีผูเลี้ยงแกะ 
24เราจะเปนองคพระผูเปนเจา+ข อ ง เ ข า 
และดาวิดผูรับใชของเราจะเปนเจานายในหมูเขา 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไว 
25”  ‘ เราจะทําสัญญาสงบสุขกับเขาทั้งหลาย 
และกําจัดสัตวรายเสียจากแผนดิน 
เพื่อวาเขาจะอาศัยอยูในถ่ินทุรกันดารและนอนหลับ 
อยูในปาอยางปลอดภัย 26เ ร า จ ะ อ ว ย พ ร พ ว ก  
เ ข า แ ล ะ ส ถ านที่ตางๆ รอบเนินเขาของเรา 
เราจะใหฝนตกตองตามฤดูกาล จะมีพระพร หลั่งลงมาดั่งสายฝน 
27ตนไมในทุงจะเกิดผล 



และผืนแผนดินอํานวยพืชผลผูคนจะอยูอยางปลอดภัยในดินแดน 
เขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
เม่ือเราหักคานแอกของเขาและชวยเขาพนจากเง้ือมมือของผูกดขี่เ
ขาเปนทาส 28เขาจะไมตกเปนเหยื่อปลนสะดมของชาติตางๆ 
อีกตอไป สัตวปาท้ังหลายจะไมลางผลาญเขา 
เขาจะยังชีพอยูดวยความสงบสุขจะไมมีใครทําใหเขาหวาดกลัว 
29เราจะจัดเตรียมผืนแผนดิน ซึ่งเลื่องลือดานพืชผลใหแกเขา 
และเขาจะไมตก เปนเหยื่อของการกันดารอาหารในดินแดน 
หรือทนความดูหม่ินจากชนชาติท้ังหลายอีก 
30เม่ือนั้นพวกเขาจะรูวา 
เราองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเขาอยูกับเขา 
และเขาซ่ึงเปนพงศพันธุแหงอิสราเอลคือประชากรของเรา”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศไว 
31เจาทั้งหลายผูเปนลูกแกะแหงทุงหญาของเราคือประชากร 
และเราคือพระเจาของเจา”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ’  “  
 
 
พยากรณแกเซอีร 
35พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ มาถึงขาพเจาวา 
2” บุตรมนุษยเอย จงหันหนาไปยังภูเขาเซอีรและพยากรณแกมัน 
3จงกลาววาองคพระผูเปนเจา +ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ ภูเขาเซอีรเอย เราเปนศัตรูกับเจา 
เราจะเหยียดมือออกสูกับเจาและทําใหเจาเปนแดนรางวางเปลา 
4เราจะทําใหเมืองตางๆ 
ของเจากลายเปนซากปรักหักพังและเจาจะเริศราง 
เม่ือนั้นเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
5เนื่องจากเจาอาฆาตคุมแคนมาตั้งแตหนหลัง 



และมอบชนชาติอิสราเอลเปนเหยื่อดาบในคราวหายนะของเขา 
ในคราวเม่ือโทษทัณฑของ เขาถึงขีดสุด’  6ฉะนั้น 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศวา ‘ เราดํารงอยูแนฉันใด 
เราจะมอบเจาใหแกการหลั่งเลือดซ่ึงจะตามลางเจา 
เจามิไดเกลียดชังการหลั่งเลือด ดังนั้นการหลั่งเลือดจะตามลางเจา 
7เราจะกระทําใหภูเขาเซอีร เปนท่ีเริศรางวางเปลา และตัดขาด 
มันจากผูท่ีสัญจรไปมา 8เราจะทําใหภูเขาตางๆ 
ของเจาเต็มไปดวยเหยื่อสังหาร 
ผูท่ีตายดวยดาบจะลมลงบนเนินเขาทั้งปวงของ เจา 
และในหุบเขาตางๆ กับลําหวยท้ังหลาย ของเจา 
9เราจะกระทําใหเจาเริศรางเปนนิตย เมืองตางๆ 
ของเจาจะไมมีผูอยูอาศัย 
เม่ือนั้นเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
10เนื่องจากเจากลาววา 
“ ชนชาติและประเทศทั้งสองนี้จะเปนของเรา 
เราจะถือสิทธ์ิครอบครอง”  ทั้งๆ 
ที่เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+สถิตท่ีนั่น’  
11ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสูดประกาศวา 
‘ เราดํารงอยูแนนอนฉันใด 
เราจะปฏิบัติตอเจาตามความโกรธและอิจฉาซ่ึงเจาแสดงออกโดยค
วามเกลียดชังตอเขา 
และเราจะแสดงตัวใหเปนท่ีรูจักในหมูเขาทั้งหลาย เมื่อเรา 
ลงโทษเจา 
12แลวเจาจะรูวาเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดยินถึงคําพูดดูหม่ิน
นานา ที่เจาวาแกภูเขาตางๆ ของอิสราเอล เจากลาววา 
“ มันถูกท้ิงรางและมอบใหเราเขมือบกิน”  
13เจาคุยโออวดทับถมเรา และพูดวาเราโดยไมมียับย้ัง 
เราไดยินแลว’  



14องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ ในขณะที่ท่ัวโลกชื่นชมยินดี เราจะทําใหเจาเริศราง 
15เนื่องจากเจากระหยิ่มยิ้มยอง 
เม่ือกรรมสิทธ์ิของพงศพันธุแหงอิสราเอลเริศราง เราจึงปฏิบัติ 
ตอเจาเชนนั้นเหมือนกัน เจาตองเริศราง ภูเขาเซอีรเอย 
ทั้งเจาและเอโดมทั้งปวง 
เม่ือนั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+’  ”  
 
 
อนาคตอันรุงโรจนของอิสราเอล 
36” บุตรมนุษยเอย จงพยากรณ แกภูเขาตางๆ ของอิสราเอลวา 
‘ บรรดาภูเขา แหงอิสราเอล 
จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+’  
2องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา ‘ ศัตรูกลาวถึงเจาวา 
“ อะฮา ท่ีสูงโบราณทั้งหลายตกเปนกรรม สิทธิ์ของเราแลว”  
3ฉะนั้น จงพยากรณวาองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เนื่องจากเขาทั้งหลาย ทําลายลางและตามลาเจาจากทุกดาน 
จนเจาตกเปนกรรมสิทธิ์ของประชาชาติท้ังหลาย 
และเปนเปาแหงการนินทาวารายของผูคน 4ฉะนั้น 
บรรดาภูเขาแหงอิสราเอล 
จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด  
พระองคตรัสแกภูเขาใหญนอย 
ลําหวยและหุบเขาทั้งหลายแกซากปรักหักพังอันเริศรางและหัวเมือ
งตางๆ อันเริศราง ซ่ึงถูกปลนสะดมและ เยยหยันโดยชาติตางๆ 
โ ด ย ร อ บ ’  5องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ โ ดยอารมณเดือดดาล เรากลาว 
ประณามชนชาติท้ังหลายและเอโดมทั้งปวง 
เพราะดวยความลิงโลดและความชั่วรายใน ใจ 



เขาทั้งหลายยึดดินแดนของเราเปนกรรมสิทธ์ิ 
จะไดปลนสะดมทุงหญานั้น’  
6ฉะนั้น 
จงพยากรณเก่ียวกับดินแดนอิสราเอลและกลาวแกภูเขาใหญนอย 
ลําหวย และหุบเขาทั้งหลายวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราพูดดวยอารมณเดือดดาล 
เนื่องจากเจาท้ังหลายทนการดูหม่ินดูแคลนจากชนชาติตางๆ ’  
7ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราชูมือขึ้นปฏิญาณวา บรรดาชนชาติลอมรอบเจา 
ก็จะทนรับการดูหม่ินดูแคลนเชนเดียวกัน 8สวนเจา 
บรรดาภูเขาแหงอิสราเอลเอย เจา 
จะผลิก่ิงกานและออกผลเพื่ออิสราเอลประชากรของเรา 
เพราะไมชาพวกเขาจะคืนถ่ิน 
9เราหวงใยอาทรเจาและจะเหลียวแลเจาดวยความโปรดปราน 
เจาจะไดรับการไถพรวนและหวานพืช 10เราจะทวีจํานวน 
ประชากรของเจา คือพงศพันธุอิสราเอลทั้งหมด เมืองตางๆ 
จะมีผูอยูอาศัยและซากปรักหักพังจะไดรับการปฏิสังขรณ 
11เราจะทวีจํานวนคนและสัตวเหนือเจา 
เขาทั้งหลายจะเกิดผลและมีจํานวนมากมาย 
เราจะใหผูคนมาตั้งรกรากอยูเหมือนในอดีต  
และจะทําใหเจารุงเรืองยิ่งกวาแตกอน 
เม่ือนั้นเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
12เราจะใหชนชาติอิสราเอลประชากรของเราดําเนินบนเจา 
เขาจะครอบครองเจา และเจาจะเปนกรรมสิทธ์ิของเขา 
เจาจะไมพรากลูกหลานของเขาไปอีก 
13”  ‘ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
เนื่องจากผูคนพูดกับเจาวา 



เจากลืนชีวิตผูคนและพรากลูกหลานไปจากชนชาติของเจา 
14ฉะนั้นเจาจะไมกลืนชีวิตผูคน 
หรือพรากลูกหลานไปจากชนชาติของเจาอีกเลย 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศวา 
15เราจะไมใหเจาไดยินคําเยาะเยยถากถางของชนชาติตางๆ อีก 
เจาจะไมตองทนการดูหม่ินของชาวชนทั้งหลายอีก 
และเราจะไมใหชนชาติของเจาลมจมอีก’  ”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ’  “   
16อีกคราวหนึ่ง พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
17” บุตรมนุษยเอย 
เม่ือประชากรอิสราเอลอาศัยอยูในดินแดนของตน 
เขาก็ทําใหแผนดินมัวหมองโดยความประพฤติและการกระทําของเ
ข า  
ค ว ามประพฤติของเขาเหมือนชวงมลทินประจําเดือนของผูหญิงใ
น ส า ย ต า เ ร า  18ฉะนั้นเราจึงระบายโทสะแกเขา 
เพราะเขากระทําใหเกิดการหลั่งเลือดในดินแดนนั้น 
และทําใหแผนดินเปนมลทิน ดวยรูปเคารพทั้งหลาย 
19เรากระจายพวกเขาทามกลางชนชาติตางๆ 
และไปยังนานาประเทศ 
เ ร า ล ง โ ท ษ เ ข า ต า ม ค ว า มประพฤติและการกระ
ท ำ ข อ ง เ ข า  
20และไมวาเขาไปที่ไหนในทามกลางประชาชาติตางๆ 
เขาก็ทําใหนามศักด์ิสิทธิ์ของเราเสื่อมเสีย 
เพราะผูคนกลาวถึงเขาวา 
‘ คนเหลานี้เปนประชากรขององคพระผูเปนเจา+ 
ถึงกระนั้นก็ยังตองจากประเทศของตนมา’  
21เราหวงใยนามอันบริสุทธิ์สูงสงของเรา ซึ่ง 



วงศวานอิสราเอลกระทําใหเสื่อมเสีย ทาม กลางชนชาติตางๆ 
ที่เขาไปอยู 
22ฉะนั้นจงกลาวแกพงศพันธุอิสราเอลวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา ‘ พงศพันธุอิสราเอลเอย 
ไมใชเพราะเห็นแกเจาหรอกที่เราจะกระทําสิ่งเหลานี้ 
แตเพราะเห็นแกนามอันบริสุทธิ์สูงสงของเรา 
ซ่ึงเจาทําใหเสื่อมเสียทาม กลางชนชาติตางๆ ที่เจาไปถึง 
23เราจะสําแดงความบริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ์แหงนามยิ่งใหญของเรา 
ซ่ึงตองเสื่อมเสียทามกลางชนชาติท้ังหลาย 
นามซ่ึงเจาทําใหมัวหมองในหมูเขาทั้งหลาย แลวชนชาติตางๆ 
จะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+เมื่อเราสําแดงความบริสุทธิ์ของเรา
ทางเจาตอหนาเขาทั้งหลาย’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ 
24’ ดวยวาเราจะพาเจาออกจากชาติตางๆ 
เราจะรวบรวมเจาจากนานาประเทศและนํากลับคืนสูดินแดนของเจ
า  25เราจะประพรมน้ําชําระลงบนเจา แลวเจาจะสะอาด เราจะ 
ชําระลางเจาจากมลทินโสโครกทั้งปวง และ จากรูปเคารพ 
26เราจะใหจิตใจใหมแกเจา และใสวิญญาณใหมในเจา 
เราจะขจัดใจหินจากเจาและใหเจามีใจเนื้อ 27เราจะใสวิญ 
ญาณของเราไวในเจา โนมนําเจาใหปฏิบัติตามคําบัญชาของเรา 
และใสใจรักษาบทบัญญัติของเรา 
28เจาจะเลี้ยงชีพอยูในดินแดนซ่ึงเรายกใหแกบรรพบุรุษของเจา 
เจาจะเปนประชากรของเรา และเราจะเปนพระเจาของเจา 
29เราจะชวยเจาใหพนจากมลทินผิดบาปทั้งปวง 
เราจะระดมเมล็ดขาว 
กระทําใหมันอุดมสมบูรณและจะไมนําการกันดารอาหารมายังเจา 
30เราจะทวีผลแหง ตนหมากรากไม และพืชพันธุธัญญาหาร 
เพื่อเจาจะไมตองทนความอับอายในหมูประชาชาติเพราะความอด



อยากแหงแลงอีกตอไป 31เมื่อนั้นเจาจะสํานึกในวิถีบาป 
และการประพฤติชั่วรายของตน 
เจาจะชิงชังตัวเองเนื่องดวยบาปผิด และการกระทําอันนาสะอิด 
สะเอียนตางๆ 32เราประสงคใหเจารูวา 
เ รากระทําการนี้มิใชเพราะเห็นแกเจา’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้แหละ 
พงศพันธุอิสราเอลเอย! 
จงอัปยศอดสูและละอายแกใจในความประพฤติ ของเจา 
33องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ ในวันที่เราชําระเจาจากความผิดบาปทั้งปวง 
เราจะใหเมืองของเจามีผูอยูอาศัย และที่ปรักหักพังตางๆ 
ไดรับการปฎิสังขรณ 34ดินแดนอันเริศ 
รางจะเปนท่ีไถหวานและเพาะปลูก 
แทนที่จะถูกท้ิงรางตอหนาคนทั้งปวงที่ผานไปมา 
35คนทั้งหลายจะกลาววา 
“ ดินแดนแหงนี้ซ่ึงถูกท้ิงรางกลับกลายเปนดังสวนเอเดน 
เมืองตางๆ ซึ่งปรักหักพังถูกท้ิงรางและยอยยับปนป บัดนี้ 
มีปราการเขมแข็งและมีผูคนอยูอาศัย”  36เมื่อนั้นชนชาติตางๆ 
ที่ยัง เหลืออยูรอบเจา จะรูวาเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ 
ไดปฏิสังขรณสิ่งท่ีถูกทําลายยอยยับ 
และกระทําใหดินแดนที่ถูกท้ิงรางมีพืชพันธุงอกขึ้น 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไวและเราจะกระทําตามนั้น
’  ”  
37องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ เราจะยอมตามคําออนวอนของพงศพันธุอิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง 
และกระทําใหประชากรของเขามีมากมายเหมือนฝูงแกะ 
38มีอยางเหลือเฟอเหมือนฝูงแพะแกะ 
สําหรับถวายบูชาท่ีเยรูซาเล็มในชวงเทศกาล 



เมืองปรักหักพังท้ังหลายจะกลับมีฝูงชนเนืองแนนเชนนั้นแหละ 
เม่ือนั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+”  
 
 
หุบเขากระดูกแหง 
37พระหัตถขององคพระผูเปนเจา+อยูเหนือ ขาพเจา 
และทรงนําขาพเจาออกมาโดยพระวิญญาณขององคพระผูเปนเจา
+ ทรงวางขาพเจาไวท่ีกลางหุบเขาแหงหนึ่งซ่ึงเต็มไปดวยกระดูก 
2พระองคทรงพาขาพเจาทองไปในหมูกระดูก 
และขาพเจาเห็นกระดูกกลาดเกลื่อนทั่วพ้ืนหุบเขา 
เปนกระดูกท่ีแหงยิ่งนัก 3พระองคตรัสถามขาพเจาวา 
“ บุตรมนุษยเอย กระดูกเหลานี้จะกลับมีชีวิตไดไหม?”  
ขาพเจากราบทูลวา “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด  
พระองคแตผูเดียวท่ีทรงทราบ”  
4แลวพระองคตรัสกับขาพเจาวา 
“ จงเผยพระวจนะแกกระดูกเหลานี้วา ‘ กระดูกแหงเอย 
จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+! 
5องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ตรัสแกกระดูกเหลานี้วา 
‘ เราจะใหลมปราณเขาสูเจาแลวเจาจะกลับมีชีวิต 
6เราจะรอยเอ็นเจาและใหเจามีเลือดเนื้อ แลวเอาผิวหนังคลุมเจา 
เราจะใสลมปราณในเจา และเจาจะมีชีวิต 
แลวเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+’  ”  
7ขาพเจาจงึเผยพระวจนะตามที่พระองคตรัสสั่ง 
ขณะท่ีขาพเจาเผยพระวจนะอยู มีเสียงดังเกรียวกราว 
และกระดูกตางๆ มาประสานตอติดเขาดวยกัน 
8ขาพเจามองดูก็เห็นเอ็นและเลือดเนื้อกอตัวขึ้นเหนือกระดูก 
และผิวหนังคลุมท้ังหมดไว แตรางเหลานั้นยังปราศจากลมปราณ  
9และแลวพระองค ตรัสแกขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 



จ ง เ ผ ย พระวจนะแกลมปราณเถิดวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา ‘ ลมปราณเอย 
จงมาจากลมท้ัง 4ทิศและเขาสูรางเหลานี้เพื่อเขาจะมีชีวิต’  ”  
10ขาพเจาจึงเผยพระวจนะตามที่พระองคตรัสสั่ง 
แลวลมปราณก็เขาสูรางเหลานั้น 
เขาทั้งหลายจึงมีชีวิตลุกยืนขึ้นและกลายเปนกองทัพใหญ 
11แลวพระองคตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
กระดูกเหลานี้คือพงศพันธุอิสราเอลทั้งหมด เขาทั้งหลายกลาววา 
‘ กระดูกของเราแหงกรัง ความหวังของเราสูญสิ้น 
เราถูกทําลายแลว’  12ฉะนั้นจงเผยพระวจนะแกเขาวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา ‘ ประชากรของเราเอย 
เราจะเปดหลุมฝ’ งศพของเจาและนําเจาออกมา 
เราจะพาเจากลับคืนสูดินแดนอิสราเอล 13เมื่อนั้นแหละ 
ประชากรของเราเอย เจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
เม่ือเราเปดหลุมฝงศพของเจาและนําเจาออกมา 
14เราจะใสวิญญาณของเราไวในเจาและเจาจะมีชีวิตอยู 
เราจะใหเจาต้ังรกรากในดินแดนของตน 
เม่ือนั้นเจาจะรูวาเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดลั่นวาจาไว 
และเราก็กระทําตามนั้น’  
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ’  ”  
ชาติเดียวกษัตริยเดียว 
15พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพเจาวา 
16” บุตรมนุษยเอย จงเอาไมอันหนึ่งมา และเขียนลงวา 
‘ ของยูดาหกับอิสราเอลพวกพอง’  
และเอาไมอีกอันหนึ่งมาเขียนลงวา ‘ ของเอฟราอิม 
ของโยเซฟและวงศวานอิสราเอลทั้งหมด ซ่ึงเปนพวกพอง’  
17จงตอไมท้ังสองเขาดวยกัน ใหเปนไมอันเดียวอยูในมือเจา 
18เม่ือพี่นองรวมชาติของเจาถาม 



เจาวาทําเชนนั้นหมายความวากระไร 19จง 
บอกพวกเขาวาองคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา ‘ เราจะ 
เอาไมอันของโยเซฟซ่ึงอยูในมือเอฟราอิมและของอิสราเอลผูเปนพ
วกพอง ตอเขากับไมของยูดาหใหเปนไมอันเดียวกันอยูในมือเรา’  
20จงชูไมท้ังสองอันท่ีเจาเขียนไวตอหนาเขาทั้งหลาย 
21และบอกเขาวาองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เราจะนําชนชาติอิสราเอล ออกมาจากชาติตางๆ ที่เขาไปนั้น 
เราจะรวบรวมเขามาจากรอบทิศพากลับสูดินแดนของเขา 
22เราจะกระทําใหเขาเปนชนชาติเดียวในดินแดนนั้น 
อยูบนภูเขาตางๆ ของอิสราเอล จะมีกษัตริยองคเดียว 
ปกครองเหนือเขาทั้งหมด 
เขาจะไมแยกเปนสองชาติหรือสองอาณาจักรอีกตอไป 
23เขาจะไมทําตัวใหเปนมลทิน ดวยรูป  เคารพตางๆ 
หรือเทวรูปชั่วราย หรือดวยความพลั้งผิดใดๆ ของเขา 
เพราะเราจะชวยเขามิใหถลําเขาสูความผิดบาป 
เราจะชําระลางพวกเขา 
เขาจะเปนประชากรของเราและเราจะเปนพระเจาของเขา 
24ดาวิดผูรับใชของเราจะเปนกษัตริยปกครองเขา 
เขาจะมีผูเลี้ยงผูเดียว เขาจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา 
และใสใจทําตามคําบัญชาของเรา 
25เขาจะอาศัยในดินแดนซ่ึงเรามอบใหแกยาโคบผูรับใชของเรา 
ดินแดนซึ่งบรรพบุรุษของเจาท้ังหลายอาศัยอยู 
เขากับลูกหลานเหลนจะอาศัยอยูท่ีนั่นตลอดไป 
และดาวิดผูรับใชของเราจะเปนเจานายของเขาตลอดไป 
26เราจะทําสัญญาสงบสุขกับเขา เปนสัญญานิรันดร 
เราจะสถาปนาเขาไวและทวีจํานวนของเขา 
เราจะตั้งสถานบริสุทธ์ิของเราไวทามกลางเขาทั้ง หลายตลอดไป 
27เราจะพํานักอยูรวมกับเขา เราจะเปนพระเจาของเขา 



และเขาจะเปนประชากรของเรา 28เมื่อนั้นชนชาติทั้งหลายจะรูวา 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+กระทําใหอิสราเอลเปนชนชาติบริสุทธ์ิ 
เม่ือสถานบริสุทธิ์ของเราอยูทามกลางเขาทั้งหลายตลอดไปเปนนิต
ย’  ”  
 
 
พยากรณแกโกก 
38พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงขาพ เจาวา  
2” บุตรมนุษยเอย จงมุงหนาประณามโกกแหงดินแดนมาโกก 
เจานายคนสําคัญแหงเมเชค และทูบัล จงพยากรณแกเขาวา 
3องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ โกกเจานายคนสําคัญแหงเมเชคและทูบัลเอย เราเปนศัตรูกับเจา 
4เราจะหมุนเจาไปรอบๆ  
เอาเบ็ดเก่ียวขากรรไกรของเจาและลากเจาออกไป 
พรอมกองทัพท้ังปวงของเจาคือมาและพลมาอาวุธครบครัน 
ทั้งกองกําลังมหึมาท่ีถือโลใหญนอย ซึ่งทุกคนกวัดแกวง ดาบ 
5เปอรเซีย คูช และพูตจะไปดวย 
ทุกคนลวนแลวแตถือโลและสวมหมวกเกราะ 
6พรอมทั้งโกเมอรกับทหารท้ังปวง และจาก เบธโทการมา 
จากภาคเหนืออันไกลโพนกับทหารทั้งปวง 
คือมีหลายประชาชาติรวมกับเจา 
7เจากับกองกําลังท้ังปวงท่ีชุมนุมกันรอบเจา จงเตรียมพรอม 
และรับคําสั่งเก่ียวกับพวกเขา 8หลายวันผานไปเจาจะถูกเรียก 
ใหมารบ อีกหลายปขางหนา 
เจาจะบุกดินแดนซึ่งวางเวนจากสงคราม ซึ่งประชากรดินแดนนั้น 
ถูกรวบรวมมาจากหลายชาติสูภูเขาตางๆ ของอิสราเอล 
ซ่ึงถูกท้ิงรางมานาน พวกเขาถูกพามาจากชาติตางๆ บัดนี้ 
เขาทั้งหมดอาศัยอยูอยางปลอดภัย 9เจากับ 



กองทหารทั้งปวงและชนหลายชาติท่ีรวมกับเจาจะยกพลขึ้นไป 
รุกกระหน่ําอยาง พายุ เจาจะเปนเชนเมฆปกคลุมดินแดนนั้น’   
10องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา ‘ ในวันนั้นความคิด 
จะแวบเขามาในใจของเจา และเจาจะคิดกอการราย 
11เจาจะกลาววา “ เราจะบุกดินแดนซึ่งหมูบานตางๆ ไมมีปราการ 
เราจะ โจมตีชนชาติซ่ึงรักสงบและไมระแวงภัย 
เขาทั้งปวงอาศัยอยูโดยปราศจากกําแพงประตูหรือดาล 
12เราจะปลนสะดม ริบขาวของและรบกับท่ีปรักหักพังซ่ึงบัดนี้ 
มีผูอยูอาศัยและสูกับประชากรที่รวบรวมมาจากชาติตางๆ 
ซ่ึงร่ํารวยดวยฝูงสัตวและผลผลิตตางๆ 
ที่อาศัยอยูใจกลางดินแดนนั้น”  
13เชบากับเดดาน 
และบรรดานายวาณิชแหงทารชิชกับสิงหหนุมของที่นั่น 
จะกลาวแกเจาวา “ ทานมาปลนสะดมหรือ 
ทานระดมพลมาริบขาวของหรือ มาขนเงินทอง ริบฝูงสัตว 
ผลผลิตตางๆ และยึดของ เชลยไปมากมายหรือ” ’  
14ฉะนั้นบุตรมนุษยเอย จงพยากรณและกลาวแกโกกวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ ในวันนั้นเมื่ออิสราเอลประชากรของเราอาศัยอยูอยางสงบ 
เจาจะไมสังเกตเห็นหรือ 
15เจาจะมาจากถ่ินของเจาในภาคเหนือไกลโพน 
ทั้งเจาและชาติตางๆ ที่รวมกับเจา 
ลวนขี่มามาเปนกองกําลังยิ่งใหญ และ เปนทัพเขมแข็งย่ิงนัก 
16เจาจะบุกมาสูกับอิสราเอลประชากรของเราเหมือนเมฆปก 
คลุมดินแดน โกกเอย ในกาลขางหนา 
เราจะนําเจามาสูรบกับดินแดนของเรา เพื่อ 
ชนชาติท้ังหลายจะรูจักเรา 
เม่ือเราสําแดงความบริสุทธิ์สูงสงของเราโดยทางเจาตอหนาตอตาเ



ขาท้ังหลาย’  17องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ เจาเปนผูนั้นมิใชหรือท่ีเรากลาวถึงในสมัยกอนโดยทางผูรับใชข
องเรา คือบรรดาผูเผยพระวจนะแหงอิสราเอล 
ซ่ึงพยากรณเม่ือหลายปกอนหนานั้น 
วาเราจะนําเจามาสูกับเขาทั้งหลาย 
18ในวันนั้นจะเกิดเหตุการณดังนี้คือ 
เม่ือโกกโจมตีดินแดนอิสราเอล เราจะบันดาลโทสะรายแรง’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด  
19โดยความกระตือรือรนและเดือดดาล เราขอประกาศวา 
ในครั้งนั้นจะเกิดแผนดินไหวอยางรายแรงในดินแดนอิสราเอล  
20ปลาในทะเล นกในอากาศ สัตวบก 
สัตวเลื้อยคลานทุกชนิดและมนุษยบนพื้นผิวโลกจะสั่นสะทานตอหน
าเรา ภูเขา ทั้งหลายจะคว่ําทลาย หนาผาแตกเปนเสี่ยงๆ 
แ ล ะ ก ำ แ พ งทุกแหงทลายราบกับพื้น 21เราจะ 
เกณฑดาบหนึ่งมาสูกับโกกบนภูเขาทุกแหงของเรา’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้ 
‘ ดาบของทุกคนจะรบกับพี่นองของตน 
22เราจะลงโทษเขาดวยโรคระบาด และการหลั่งเลือด 
เราจะเทฝนหาใหญ ลูกเห็บ และกํามะถันรอนแรง 
ลงใสโกกและกองทหารของเขาตลอดจนชนชาติตางๆ 
ที่รวมกับเขา 
23เราจะแสดงความยิ่งใหญและบริสุทธ์ิสูงสงของเราเชนนี้แหละ 
และเราจะสําแดงตนใหเปนท่ีรูจักตอหนาตอตาชนชาติท้ังหลาย 
เม่ือนั้นเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+’   
 
 
 



39” บุตรมนุษยเอย จงเผยพระวจนะประณามโกกวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา ‘ โกกเอย 
เราเปนศัตรูกับเจา ผูเปนเจานายคนสําคัญ แหงเมเชคและทูบัล 
2เราจะหมุนเจาไปรอบๆ และลากเจาไป 
เราจะนําเจามาจากเหนือสุด และสงเจามารบกับภูเขาตางๆ 
ของอิสราเอล 3แลวเราจะฟาดให คันธนูหลุดจากมือซายของเจา 
และทําใหลูกธนูรวงจากมือขวาของเจา 4เจาและทหาร 
ทั้งหมดกับชนชาติตางๆ 
ที่รวมกับเจาจะลมลงบนภูเขาทั้งหลายของอิสราเอล 
เราจะยกเจาใหเปนอาหารของแรงกาและสัตวปาท้ังปวง 
5เจาจะลมลงในทุงกวาง เพราะเราไดลั่นวาจาไวแลว’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้  
6เราจะสงไฟลงมาเหนือมาโกก 
และบรรดาผูอาศัยอยูอยางปลอดภัยตามดินแดนชายฝงทะเล 
และเขาทั้งหลายจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
7เราจะกระทําใหนามบริสุทธ์ิของเราเปนท่ีรูจัก 
ในทามกลางอิสราเอลประชากรของเรา 
เราจะไมปลอยใหนามอันบริสุทธิ์ของเราถูกลบหลูอีกตอไป 
และประชาชาติท้ังหลายจะรูวาเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+คือองค
บริสุทธิ์แหงอิสราเอล  8วันนั้นกําลังมาแลว 
เหตุการณเหลานี้จะเกิดขึ้นอยางแนนอน”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้แหละ 
“ เปนวันท่ีเราไดลั่นวาจาไว 
9แลวบรรดาผูอาศัยในเมืองตางๆ ของ 
อิสราเอลจะออกไปเก็บอาวุธท้ังปวงเปนเช้ือ เพลิงเผาเสียใหหมด 
ทั้งโลใหญเล็ก คันธนู ลูกธนู กระบองศึกและหอก 
เขาจะใชอาวุธเหลานี้เปนเชื้อเพลิงตลอด7ป 
10เขาไมจําเปนตองเก็บฟนจากทุงหรือตัดฟนจากปา 



เพราะจะใชอาวุธท้ังหลายเปนเชื้อเพลิง 
และเขาจะปลนสะดมผูท่ีปลนสะดมตน 
และจะแยงชิงผูท่ีแยงชิงตน”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ  
11” ในวันนั้น เราจะจัดสุสานใหโกก ในอิสราเอล 
เปนหุบเขาแหงผูสัญจร ซึ่งอยูทางตะวันออกของทะเล 
มันจะกีดขวางทางของผูสัญจรไปมา 
เ พ ร า ะ โ ก ก แ ล ะ ก องกําลังท้ังหมดของเขาจะถูกฝงไว
ที่นั่น ผูคนจะเรียกท่ีนั้นวาหุบเขาฮาโมนโกก(หมาย 
ความวากองกําลังของโกก)  
12ต ล อ ด 7เดือนพงศพันธุอิสราเอล 
จะฝงศพเขาทั้งหลายเพื่อชําระแผนดินใหสะอาด”  
13องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ ประชาชนทุกคนจะชวยกันฝงศพเขาทั้งหลายและวันท่ีเราไดรับ
การเทิดทูนเกียรติสิรินั้น จะเปนวันรําลึกสําหรับพวกเขา 
14จะมีการวาจางคนใหชําระดินแดนนั้นสมํ่าเสมอ 
บางก็จะไปทั่วแดน บางก็ฝ’ งศพผูท่ียังนอนอยูตามพื้นดิน เม่ือสิ้น 
7 เดือนแลว เขาทั้งหลายจะเริ่มออกคนหา 
15ขณะไปทั่วดินแดนใครเห็นกระดูกคนเขา 
ก็จะเอาเครื่องหมายปกไวขางๆ 
รอจนคนขุดหลุมมาฝงกระดูกนั้นในหุบเขาฮาโมนโกก 
16(ที่นั่นจะมีเมืองหนึ่งช่ือฮาโมนาหแปลวากองกําลัง) 
เขาทั้งหลายจะชําระแผนดินใหสะอาดเชนนี้แหละ”   
17องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา “ บุตรมนุษยเอย 
จงรองเรียกนกและสัตวปาทุกชนิดวา 
‘ จงมาชุมนุมกันพรอมหนาจากทุกทิศเถิด 
มากินของสังเวยที่เราเตรียมไวให 
เปนการสังเวยครั้งใหญบนภูเขาตางๆ ของอิสราเอล 



ที่นั่นเจาจะไดกินเนื้อและดื่มเลือด 18เจาจะกินเนื้อของผูเกรียงไกร 
และด่ืมเลือดของบรรดาคนสําคัญของโลก 
ราวกับเขาเหลานั้นเปนแกะผู ลูกแกะ แพะ และวัว 
ลวนแตสัตวอวนพีจากบาชาน 19จากเครื่องสังเวย 
ที่เราเตรียมไวใหเจา เจาจะกินไขมันจนอิ่มแปล และด่ืมเลือดจนเมา 
20ท่ีโตะของเรา เจาจะกินมา พลมา ผูเกรียงไกร 
และนักรบทุกประเภทจนอิ่มหนํา”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดหประกาศดังนี้แหละ  
21” เราจะสําแดงเกียรติสิริของเราทามกลางชนชาติตางๆ 
และมวลประชาชาติจะเห็นโทษทัณฑซ่ึงเราบันดาล 
และเห็นมือเราซ่ึงฟาดเขาทั้งหลาย 
22ตั้งแตวันนั้นเปนตนไป 
พงศพันธุอิสราเอลจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเขา 
23และประชาชาติท้ังหลายจะรูวา 
ประชากรอิสราเอลตกเปนเชลยเนื่องจากบาปผิดของตน 
เพราะพวกเขาไมซ่ือสัตยตอเรา เราจึงเมินหนาจากเขา 
และมอบเขาไวแกศัตรูแลวเขาทั้งหมดก็ลมตายดวยดาบ 24เรา 
จัดการกับเขาตามความผิดบาปและมลทินของเขา 
และเราเบือนหนาเสียจากเขา”  
25ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ บัดนี้เราจะนํายาโคบกลับคืนมา 
และเราจะเวทนาสงสารประชากรอิสราเอล 
เราจะอาทรนามบริสุทธิ์ของเรา 
26เขาทั้งหลายจะลืมความอัปยศอดสู 
และความไมซ่ือตรงทั้งปวงที่เขาแสดงตอเรา เมื่อเขาอาศัยอยูอยาง 
ปลอดภัยในดินแดนของตน โดยไมมีใครทําใหเขาหวั่นกลัว 
27เ ม่ือเรานําพวกเขากลับ มาจากชาติตางๆ รวบรวมมาจากนานา 
ประเทศของฝายศัตรู เราจะสําแดงความ 



บริสุทธิ์สูงสงของเราโดยทางเขาตอหนาประชาชาติท้ังหลาย 
28เม่ือนั้นเขาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเขา 
เพราะถึงแมเราสงเขาไปเปนเชลยทามกลางชนชาติตางๆ 
เ ร า จ ะ รวบรวมเขากลับมายังดินแดนของตนโดยไมปลอยทิ้ง
ไวสักคนเดียว 29เราจะไมเบือนหนาจากเขาอีกแลว 
เพราะเราจะเทวิญญาณ ของเราเหนือพงศพันธุอิสราเอล”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ”  
 
พระวิหารใหม 
40ในวันท่ีสิบตนปท่ี 25 ซ่ึงเราตกเปนเชลย หรือปท่ี 14 
หลังจากกรุงแตก 
ในวันนั้นพระหัตถขององคพระผูเปนเจา+อยูเหนือขาพเจาและทรง
นําขาพเจาไป  
2ในนิมิตแหงพระเจานั้นทรงนําขาพเจามายังดินแดนอิสราเอล 
และทรงวางขาพเจาไวบนภูเขาที่สูงมาก 
ทางดานทิศใตมีอาคารบานเรือนซึ่งแลดูเหมือนเปนเมืองหนึ่ง 
3พระองคทรงนําขาพเจาไปท่ีนั่น 
และขาพเจาพบชายคนหนึ่งซ่ึงมีรูปลักษณคลายทองสัมฤทธิ์ยืนอยู
ที่ทางเขา มือถือเชือกปานเสนหนึ่งและไมวัดอันหนึ่ง 
4ชายผูนั้นกลาวแกขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย ตาเจาจงมอง 
หูเจาจงฟง และจงเอาใจใสทุกสิ่งทุกอยางท่ีเราจะแสดงแกเจา 
เพราะพาเจามาท่ีนี่ก็เพื่อการนี้ 
จงแจงทุกสิ่งท่ีเจาเห็นนั้นแกพงศพันธุอิสราเอล”  
ประตูดานตะวันออกสูลานชั้นนอก  
5ขาพเจาเห็นกําแพงลอมรอบบริเวณพระวิหาร 
ไมวัดในมือทานผูนั้นยาว 6 หนวย แตละหนวยราวครึ่งเมตรเศษ 
ทานวัดกําแพงไดหนาหนึ่งไมวัดและสูงหนึ่งไมวัด6แลวทานไปยังป
ระตูดานตะวันออก และขึ้นบันไดไป ธรณีประตูลึกหนึ่งไมวัด   7-



12สองฟากทางเดิน มีหองยามฟากละ 3 หอง 
แตละหองเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสกวางยาวหองละหนึ่งไมวัด 
แผงก้ันระหวางหองยาม แตละหองสูงหนึ่งไมวัด กวาง 5 หนวย 
ทางเขาตอมาติดกับมุขหนาลานวิหารลึกหนึ่งไมวัด 
มุขหนาลานวิหารลึก 8 หนวย มีเสาซ่ึงหนา 2 หนวย 
วัดความกวางของ มุขหนาลานวิหารได 10 หนวย และความยาว 
13 หนวย 13วัดขนาดทางเขา จากริมสุดของผนังดานหลังของหอง 
ไปจดริมสุดของผนังดานหลังของหองตรงกันขาม เปนระยะ 25 
หนวย 14วัดระยะตามขวางของแผงกั้นหอง 
ตลอดดานในของทางเขา จนถึงมุขหนาลานพระวิหาร วัดได 60 
หนวย 15จากทางเขาถึงริมสุดของมุขวัดได 50 หนวย 
16มีหนาตางซ่ึงแคบเขามาขางในตลอดผนังสองขางของทางเดิน 
และตลอดผนังหองยาม มีหนาตางตรงทางเขาออก และที่มุขดวย 
ผนังดานในซึ่งหันหนาสูชองทางเดิน สลักลวดลายตนปาลม 
ลานชั้นนอก 
17แลวทานผูนั้นนําขาพเจามายังลานช้ันนอก 
ที่นั่นขาพเจาเห็นหองตางๆ 
และทางเทาสรางขึ้นรอบลานนับตลอดทางเทามี 30 หอง 
18ทางเทานี้ ทอดตลอดความยาวของทางเขา 
นี่เปนทางเทาตอนลาง 19แลวทาน วัดระยะ 
จ า กดานในของทางเขาตอนลาง 
ถึงดานนอกของลานช้ันในวัดได 100 หนวย 
ทั้งดานตะวันออกและดานเหนือ 
ประตูดานเหนือ 
20แลวทานวัดความกวางและความยาวของประตูดานเหนือ 
ซ่ึงนําไปสูลานชั้นนอก 21หองยามซึ่งมีดานละ 3 หอง แผงก้ันหอง 
และมุข ลวนมีขนาดเดียวกับประตูแรกยาว  50 หนวยและกวาง 25 
หนวย 22หนาตาง มุข และลวดลายตนปาลม 



ลวนมีขนาดเดียวกับท่ีประตูดานตะวันออก บันไดท่ีทอดขึ้นไปนั้น มี 
7 ชั้น ซึ่งมีมุขอยูตรงกันขาม 
23ประตูสูลานชั้นในถัดจากประตูทิศเหนือ 
มีลักษณะเดียวกับประตูตะวันออก 
ทานวัดจากประตูหนึ่งไปยังอีกประตูหนึ่งได 100 หนวย 
 ประตูดานใต 
24แลวทานนําขาพเจาไปยังดานใต ขาพ เจาเห็นประตูอีก 
ทานวัดเสาประตูและมุข มีขนาดเดียวกับท่ีอื่นๆ 25ทางเขาและมุข 
มีหนาตางแคบเขาไปดานในเหมือนหนาตางท่ีประตูอื่นๆ และยาว 
50 หนวย กวาง 25 หนวย 26บันไดที่ทอดขึ้นไปมี 7 ขั้น 
ตรงกันขามกันคือมุข ผนังก้ันแตละดานมีลวดลายตนปาลม 
27ท่ีนี่ก็เชนกันมีประตูสูลานชั้นใน 
ทานวัดจากประตูนี้ไปยังประตูถัดไปทางดานใตเปนระยะ 100 
หนวย 
ประตูสูลานชั้นใน 
28แลวทานพาขาพเจา ผานประตูทิศใตไปยังลานชั้นใน 
ทานวัดประตูทิศใตมีขนาด เดียวกับประตูอื่นๆ 29หองยาม 
แผงก้ันหอง และมุข มีขนาดเดียวกับท่ีประตูอื่นๆ ทาง 
เขาและมุขลวนมีหนาตางโดยรอบ วัดระยะไดยาว 50 
หนวยและกวาง 25 หนวย 30มุข รอบลานชั้นในกวาง 25 หนวย 
และลึก 5 หนวย 31มุขหันออกลานชั้นนอก 
เสามีลวดลายตนปาลมและมีบันได 8 ขั้นทอดขึ้นถึง 
32จากนั้นทานนําขาพเจาสูลานชั้นในทาง ดานตะวันออก 
และทานวัดทางเขามีขนาดเดียวกับท่ีทางเขาอื่นๆ 33หองยาม 
แผงก้ันหอง และมุข มีขนาดเดียวกับท่ีอื่นๆ ทางเขาและมุข 
มีหนาตางโดยรอบ วัดระยะไดยาว 50 หนวยและกวาง 25 หนวย 
34มุขหันหนาออกลานชั้นนอก 
เสาท้ังสองดานมีลวดลายตนปาลมและมีบันได 8 ขั้นทอดขึ้นถึง 



35แลวทานพาขาพเจาไปยังประตูทิศเหนือ และวัดขนาด 
ซ่ึงก็เทากับท่ีอื่นๆ 36หองยาม แผงก้ันหอง 
มุขก็มีขนาดเดียวกันและมีหนาตางโดยรอบ วัดระยะไดยาว 50 
หนวย กวาง 25 หนวย 37มุขหันหนาออกลานชั้นนอก 
เสาท้ังสองดาน มีลวดลายตนปาลมและมีบันได 8 ขั้นทอดขึ้นถึง 
หองจัดเตรียมเครื่องบูชา 
38ใกลมุขตรงทางเขาชั้นในแตละดานมีหองหนึ่งซ่ึงเปนท่ีชําระลาง
เครื่องเผาบูชา  39 ในมุขตรงทางเขา มีโตะ 2 ตัวต้ังอยูแตละดาน 
เปนท่ีสําหรับฆาสัตวเผาบูชา เครื่องบูชาไถบาป 
และเครื่องบูชาลบมลทิน 40ดาน นอกของมุขทางเขา 
ใกลบันไดปากทางเขาสูประตูทิศเหนือมีโตะ 2 ตัว 
และอีกฟากหนึ่งของบันไดมีโตะ 2 ตัว 
41ฉะนั้นแตละฟากของทางเขามีโตะดานละ 4 ตัวรวมเปน 8 ตัว 
เปนท่ีสําหรับฆาเครื่องบูชา 42และมีโตะอีก 4 ตัวทําดวยหินสกัด 
แ ตละตัวยาว 1 หนวยครึ่ง กวาง 1 หนวยครึ่งและสูง 1 หนวย 
บนโตะใชวางภาชนะ เครื่องใชตางๆ 
ในการฆาเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆ 
43และที่ผนังรอบดานมีตะขอ 2 ปลาย ยาวอันละราว 8 
ซ .ม .ติดอยู โตะเหลานี้สําหรับวางเนื้อเครื่องบูชา 
หองสําหรับปุโรหิต 
44ดานนอกของประตูชั้นใน ภายในลานชั้นในมีหอง 2 หอง 
หองหนึ่งอยูท่ีขางประตูทิศเหนือและหันหนาไปทางใต 
อีกหองหนึ่งอยูท่ีขางประตูทิศใตและหันหนาไป ทางเหนือ 
45ทานบอกขาพเจาวา 
“ หองท่ีหันไปทางใตสําหรับปุโรหิตผูดูแลพระวิหาร 
46สวนหองท่ีหันไปทางเหนือสําหรับปุโรหิตผูดูแลแทนบูชา 
คนเหลานี้เปนพงศพันธุของซาโดค ซ่ึงเปนคนตระกูลเลวีพวกเดียว 
ที่สามารถเขามาใกลองคพระผูเปนเจา+เพื่อปฏิบัติงานเบ้ืองพระพัก



ตร”  47แลวทานวัดลานนั้น ซ่ึงเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
กวางยาวดานละ 100 หนวย และแทนบูชาอยูหนาพระวิหาร 
พระวิหาร 
48ทานพาขาพเจามายังมุขพระวิหาร และ วัดเสาแตละดานกวาง 5 
หนวย ทางเขากวาง 14 หนวย และแผงกั้นหองแตละดานกวาง 3 
หนวย 49มุขนั้นกวาง 20 หนวย และวัดจากขางหนาไปขางหลัง 
12 หนวย มีบันได 10 ขั้น ทอดขึ้นถึง 
และแตละดานของเสาทางเขามีเสาหานอยู 
 
 
41แลวทานผูนั้นพาขาพเจามายัง วิสุทธิสถานดานนอก 
และวัดเสาแตละดานกวาง 6 หนวย 2ทางเขานั้นกวาง 10 หนวย 
และผนังก้ันของแตละฟากกวาง 5 หนวย 
ทานวัดวิสุทธิสถานดานนอกดวย ยาว 40 หนวยและกวาง 20 
หนวย 
3แลวทานเขาสูวิสุทธิสถานชั้นใน และวัด 
เ ส าทางเขาแตละตนวัดได 2 หนวย ทางเขานั้นกวาง 6 หนวย 
และผนังก้ันของทางเขากวาง 7 หนวย 4ทานวัดความยาวของ 
วิสุทธิสถานชั้นในได 20 หนวย ความ กวางก็ 20 หนวย 
ทานบอกขาพเจาวา “ นี่เปน อภิสุทธิสถาน”  
5แลวทานวัดผนังพระวิหาร หนา 6 หนวย 
และหองระเบียงรอบพระวิหาร แตละหองกวาง 4 หนวย 
6หองระเบียงมี 3 ชั้น ชั้นละ 30 หอง 
รอบผนังพระวิหารมีสันเพื่อรองรับ หองระเบียง มิใชกอติดกับผนัง 
พระวิหาร เปนท่ียึด 7หองระเบียงรอบพระวิหารนั้น 
ยิ่งอยูชั้นสูงขึ้นก็ยิ่งกวางขึ้น รับกับผนังพระวิหารที่เปนช้ันขึ้นไป 
มีบันไดทอดจากชั้นลางสุดขึ้นไปถึงชั้นบนสุดโดยผานชั้นกลาง 



8ขาพเจาเห็นวาพระวิหารมียกพื้นโดยรอบ 
เปนฐานรองรับหองระเบียง วัดได 1 ไมวัด คือ 6 หนวย 
9,10ผนังรอบนอกของระเบียงหนา 5 หนวย 
ที่โลงระหวางหองระเบียงของพระวิหารและหอง(ปุโรหิต) กวาง 20 
หนวย โดยรอบพระวิหาร 11จากที่โลงนั้นมีทางเขาสูหองระเบียง 2 
ทางคือดานเหนือและดานใต ยกพื้นตอกับท่ีโลงนั้นกวาง 5 
หนวยโดยรอบ 
วัดระยะตางๆ ทั้งหมด 
12ตึกท่ีหันไปยังลานพระวิหารทางดานตะ วันตกนั้นกวาง 70 
หนวย ผนังตึกหนา 5 หนวยโดยรอบ และยาว 90 หนวย 13แลว 
ทานวัดพระวิหารไดยาว 100 หนวย ลานกับตึกและผนังก็ยาว 100 
หนวย 14ความ กวางของลานพระวิหารทางฟากตะวันออก 
รวมท้ังดานหนาของพระวิหารคือ 100 หนวย 
15แลวทานวัดความยาวของตึก 
ซ่ึงหันหนาไปสูลานดานหลังของพระวิหาร รวมทั้งเฉลียงแตละดาน 
วัดได 100 หนวย 
วิสุทธิสถานดานนอก วิสุทธิสถานดานใน และมุขหันหนาออกลาน 
16ท้ังธรณีประตูและหนาตางแคบเขาไปกับเฉลียงรอบทางเขาท้ังส
าม คือทุกสวนเหนือขึ้นไปรวมทั้งธรณีประตูลวนกรุดวยไม พื้น 
ผนังขึ้นไปถึงหนาตาง และหนาตางกรุดวยไมตลอด 17ณ 
ที่วางเหนือดานนอกของทางเขาสูวิสุทธิ สถานชั้นในและที่ผนัง 
เปนระยะสม่ําเสมอรอบวิสุทธิสถานทั้งดานในและดานนอกนั้น 
18คือเครูบ(หรือรูปจําลองทูตสวรรค)และตนปาลมแกะสลักสลับกัน 
เครูบแตละองคมี 2 หนา 19หนาหนึ่งเปนรูปมนุษย 
หันหนาไปหาตนปาลมดานหนึ่ง 
อีกหนาหนึ่งเปนหนาสิงโตหันไปหาตนปาลมอีกดานหนึ่ง 
สลักเปนลวดลายอยางนี้รอบพระวิหารทั้ง หมด 



20ท่ีผนังของวิสุทธิสถานชั้นนอกจากพื้นถึงบริเวณเหนือทางเขาสลั
กเปนรูปเครูบ และตนปาลม 
21วิสุทธิสถานช้ันนอกมีกรอบประตูรูปสี่ เหลี่ยมผืนผา 
บานที่อยูหนาอภิสุทธิสถานก็ คลายกัน 22มีแทนบูชาทําดวยไม สูง 
3 หนวย และกวางยาวดานละ 2 หนวย มุม 
ฐานและดานขางทําดวยไม ทานผูนั้นบอกขาพ เจาวา 
“ นี่คือโตะเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+”  
23ท้ังวิสุทธิสถานดานนอกและอภิสุทธิสถานมีประตูทบ 
24แตละประตูมีบานพับ 2 บ า น  
25ท่ีประตูวิสุทธิสถานดานนอกมีลวด ลายแกะสลักรูปเครูบ 
และรูปตนปาลม เหมือนที่สลักไวท่ีผนัง และมีปะรําไมหนามุข 
26ท่ีผนังขางของมุข มีหนาตางแคบเขาไป 
และมีลวดลายตนปาลมสลักอยูท่ีแตละดาน 
หองระเบียงของพระวิหารก็มีปะรํา 
 
 
หองสําหรับปุโรหิต 
42แลวทานพาขาพเจามายังลานชั้นนอกตรงทิศเหนือ 
และพามายังหองตางๆ 
ตรงขามกับลานพระวิหารและตรงขามกับผนังดานนอก 
ทางทิศเหนือ 2ตึกซ่ึงมีประตูหันหนาไปทางเหนือ ยาว 100 หนวย 
และกวาง 50 หนวย 3ทั้งในสวนท่ีเปนระยะ 20 หนวย 
จากลานชั้นในและในสวนตรงกัน ขามกับทางเทาของลานชั้นนอก 
มีระเบียง ซึ่งหันหนาเขาหากัน 3 ชั้น 4หนาหองตางๆ 
เปนทางเดินภายในกวาง 10 หนวย และยาว 100 หนวย 
ประตูหองเหลานี้อยูทางเหนือ 5หองชั้นบนแคบกวา 
เพราะระเบียงกินเนื้อท่ีมากกวาระเบียงของหองชั้นลางและชั้นกลา
งของตึก 6หองตางๆ บนชั้นสามไมมีเสาหานเหมือนที่ลาน 



เนื้อท่ีพ้ืนหองจึงแคบกวาท่ีช้ันลางและชั้นกลาง 
7มีผนังดานนอกขนานกับหองตางๆ และลานชั้นนอก ยาว 50 
หนวย 8ในขณะที่หองแถวดานขางถัดจากลานชั้นนอกยาว 50 
หนวย หองแถวที่ดานขางใกลวิสุทธิสถานท่ีสุดยาว 100 หนวย 
9หองช้ันลางมีทางเขาดานตะวันออกเมื่อเขามาจากลานชั้นนอก  
10ทางดานใตตลอดความยาวของผนังลาน ชั้นนอก มีหองตางๆ 
ติดกับลานพระวิหารและตรงกันขามกับผนังชั้นนอก คือหองตางๆ 
11ซ่ึงมีทางเดินตรงหนาหอง เหมือน 
หองทางทิศเหนือกวางยาวเทากัน มีทางออกและแผนผังเดียวกัน 
ประตูหองตางๆ ทางใตเหมือนกับของทางเหนือ 
มีทางเขาจากลานชั้นนอกที่ทางตะวันออก  
13แลวทานบอกขาพเจาวา “ หองทางเหนือ และทางใต 
ซ่ึงหันหนาไปหาลานพระวิหารคือหองท่ีปุโรหิตผูเขาเฝาองคพระผูเ
ปนเจา+ จะรับประทานเครื่องบูชาอันบริสุทธ์ิท่ีสุด 
ที่นั้นเปนท่ีวางเครื่องบูชาบริสุทธิ์ท่ีสุด ท้ังธัญบูชา 
เครื่องบูชาไถบาป และเครื่องบูชาลบมลทิน 
เพราะสถานที่นั้นบริสุทธ์ิ 14เมื่อปุโรหิตเขาสูท่ีบริสุทธ์ิ 
จะไมออกไปสูลานชั้นนอก จน กวาไดถอดเครื่องแตงกาย 
ซ่ึงสวมขณะปฏิบัติหนาท่ีออกเสียกอน เพราะสิ่งเหลานี้ลวนบริสุทธิ์ 
ปุโรหิตจะสวมเครื่องแตงกายอื่นๆ 
กอนจะเขาไปยังสวนท่ีมีไวสําหรับประชาชน”  
15เม่ือทานวัดขางในบริเวณพระวิหารเสร็จ แลว 
ทานพาขาพเจาออกมาทางประตูตะวัน 
ออกและวัดอาณาบริเวณโดยรอบ 16ทานใชไมวัด 
วัดดานตะวันออกได 500 หนวย 17วัดดานเหนือได 500 หนวย 
18ทาน ใชไมวัด วัดดานใตได 500 
หนวย19แลวทานหันไปวัดดานตะวันตกโดยใชไมวัดก็วัดได 500 
หนวย 20ทานวัดอาณาบริเวณ ทั้ง 4 ดาน มีกําแพงลอมรอบ 



ทานวัดไดยาว 500 หนวย กวาง 500 
หนวยเพ่ือแยกที่บริสุทธิ์จากท่ีสาธารณะ 
 
 
พระสิริปกคลุมพระวิหาร 
43แลวทานผูนั้นนําขาพเจามายัง ประตูซ่ึงหันไปทางตะวันออก 
2และขาพเจาเห็นพระสิริของพระเจาแหงอิสราเอลมาจาก 
ทางตะวันออก 
พระสุรเสียงของพระองคเหมือนเสียงกระแสน้ําท่ีเช่ียวกราก 
และแผนดินก็เจิดจาดวยพระสิริของพระองค 3นิมิตท่ีขาพเจาเห็นนี้ 
เหมือนกับนิมิตที่ขาพเจาเห็นในคราวที่พระองคเสด็จมาทํา 
ลายกรุงนั้น และเหมือนนิมิตท่ีขาพเจาเห็นริมแมน้ําเคบาร 
ขาพเจาจึงสยบกายลงซบหนาลงกับพื้น 
4พระสิริขององคพระผูเปนเจา+เขาสูพระวิหารทางประตูดานตะวัน
อ อ ก   5แลวพระวิญญาณทรงยกขาพเจาขึ้น 
นําขาพเจามาท่ีลานชั้นใน 
และพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ปกคลุมท่ัวพระวิหาร  
6ขณะที่ทานผูนั้นยืนอยูขางขาพเจา 
ขาพเจาไดยินผูหนึ่งตรัสกับขาพเจาดังมาจาก ภายในพระวิหาร 
7พระองคตรัสวา “ บุตรแหง มนุษยเอย 
บัลลังกและแทนวางเทาของเรา อยูท่ีนี่ 
นี่คือท่ีซ่ึงเราจะสถิตอยูทามกลางชนชาติอิสราเอลตลอดไป 
พงศพันธุอิสราเอล 
ไมวาประชาชนหรือกษัตริยจะไมลบหลูนามบริสุทธิ์ของเราอีก 
โดยการนอกใจและกราบไหวรูปเคารพอันไรชีวิตของกษัตริยของเ
ขาท่ีสถานบูชา ณ ท่ีสูงท้ังหลาย 
8เม่ือพวกเขาวางธรณีประตูถัดจากธรณีประตูของเรา 
และประตูถัดจากประตูของเรา มีเพียงผนังซ่ึงก้ันระหวางเรากับเขา 



เขาก็ลบ หลูนามบริสุทธิ์ของเราโดยการกระทําอันนาสะอิดสะเอียน 
ฉะนั้นเราจึงทําลายลางเขาดวยความโกรธ 
9บัดนี้ใหเขากําจัดการนอกใจ 
และรูปเคารพอันไรชีวิตแหงกษัตริยของเขาเสียจากเรา 
แลวเราจะอยูทามกลางพวกเขาตลอดไป 
10บุตรมนุษยเอย จงกลาวถึงพระวิหารใหประชาชนอิสราเอลฟง 
เพื่อเขาจะละอายแกใจในความผิดบาปของตน 
ใหเขาพิจารณาแผนผังของพระวิหาร 
11และหากเขาละอายใจในสิ่งท้ังปวงที่ทําไปแลว 
ก็จงแจงแผนผังพระวิหาร การจัดเตรียม ทางเขาออก 
แผนผังท้ังหมดตลอดจนกฎเกณฑ และบทบัญญัติตางๆ 
จงบันทึกสิ่งเหลานี้ไวตอหนาเขา 
เพื่อเขาจะแนวแนในแผนผังและปฏิบัติตามกฎเกณฑท้ังปวง  
12นี่เปนกฎวาดวยพระวิหาร 
คืออาณาบริเวณโดยรอบบนยอดเขาจะเปนที่บริสุทธิ์ท่ีสุด 
 แทนบูชา 
13นี่เปนขนาดของแทนบูชา วัดเปนหนวย 
(หนวยหนึ่งราวครึ่งเมตรเศษ) ฐานสูง 1 หนวย และกวาง 1 หนวย 
ที่ขอบมีริมราว 22 ซ ม . ความสูงของแทนมีดังนี้ 
14จ า ก ฐ า นที่พื้นมาถึงคิ้วลางของแทนสูง 2 หนวย กวาง 1 
หนวย และจากคิ้วท่ีเล็กกวาขึ้นถึงคิ้วท่ีใหญกวา สูง 4 หนวย กวาง 
1 หนวย 15เตาของแทนบูชาสูง 4 หนวย และเชิงงอนทั้ง 
4ยื่นขึ้นมาจากเตา 16เตาของแทนบูชา เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
กวางยาวดานละ 12 หนวย 17คิ้วบนก็เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
กวางยาวดานละ 4 หนวย ยกริมรอบหนา 1/2 
หนวยและมีฐานขนาด 1 หนวยโดยรอบ 
บันไดแทนบูชาหันไปทางตะวันออก”  



18แลวทานกลาวแกขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
‘ ตอไปนี้คือกฎเกณฑวาดวยการถวายเครื่องเผาบูชาและการประ
พรมเลือดเหนือแทนในวันท่ีสรางเสร็จ 
19คือจงมอบวัวหนุมเปนเครื่องบูชาไถบาปใหแกปุโรหิต 
ซ่ึงเปนชนเลวีครอบครัวของซาโดคผูเขามาปฏิบัติงานใกล 
ชิดตอหนาเรา’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้แหละ  
20เจาจงเอาเลือดบางสวนทาที่เชิงงอนทั้ง 4ของแทนบูชา 
และที่มุมทั้ง 4ของคิ้วบนและรอบๆ 
เปนการชําระแทนบูชาและลบมลทินแทนนั้น 
21เจาจงใชวัวหนุมเปนเครื่องบูชาไถบาป 
และเผาในที่ซ่ึงกําหนดไวในบริเวณพระวิหารนอกวิสุทธิสถาน 
22ในวันท่ีสอง 
เจาจงถวายแพะผูซ่ึงไมมีตําหนิเพื่อเปนเครื่องบูชาไถบาป 
แ ละจงชําระแทนเหมือนเมื่อชําระโดยใชวัวผู 23เมื่อ 
เจาชําระเสร็จแลว จงถวายวัวหนุมหนึ่งตัวและแกะผู 
คัดจากฝูงหนึ่งตัว ท้ังวัวและแกะตองไมมีตําหนิเลย 
24เจาจงถวายเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
และปุโรหิตจะเหยาะเกลือบนวัวและแกะถวายเปนเครื่องเผาบูชาแด
องคพระผูเปนเจา+ 
25ต ล อ ด 7วัน 
เจาจงถวายแพะผูวันละตัวเพื่อเปนเครื่องบูชาไถบาป 
และจงเตรียมวัวหนุมตัวหนึ่งและแกะผูคัดจากฝูงหนึ่งตัวดวย 
สัตวเหลานี้ตองไมมีตําหนิเลย 
26ต ล อ ด 7วันจะใชลบมลทินแทนนั้น 
และชําระใหสะอาดเปนการถวายแทนนั้น 27เม่ือครบ7วันแลว 
ตั้งแตวันท่ีแปดเปนตนไป 



ปุโรหิตจะนําเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาของเจา 
มาถวายบนแทนบูชา แลวเราจะยอมรับเจาท้ังหลาย’  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ”  
 
 
เจานาย ชนเลวี ปุโรหิต 
44แลวทานผูนั้นพาขาพเจามาท่ีประตู ชั้นนอก 
ทางดานตะวันออกของสถานนมัสการประตูนั้นป” ดอยู 
2องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา “ ใหประตูปดอยูอยางนี้ 
อยาเปด อยาให ใครเขาไปทางนี้ ใหประตูปดอยูตลอดเวลา 
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลไดเสด็จเขาไปทางนี้ 
3เจานายองคนั้นองคเดียว ที่สามารถประทับอยู ณ ทางเขา 
เพื่อรับประทานอาหารเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
ทานจะเขาทางมุขหนาและออกไปทางเดียวกัน”  
4แลวทานผูนั้นพาขาพเจาผานประตูทิศเหนือมายังหนาพระวิหาร 
ขาพเจามองดูเห็นพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ปกคลุมท่ัวพระวิห
ารของพระองค ขาพเจาก็สยบกายลงซบหนากับพื้น 
5องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย 
จงมองอยางพิเคราะห 
จงฟงอยางใครครวญและเอาใจใสทุกสิ่งท่ีเราบอกเจา 
วาดวยกฎเกณฑเก่ียวกับพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
จงใสใจเรื่องทางเขาพระวิหาร 
และทางเขาออกทุกทางของสถานนมัสการ  
6จงกลาวแกพงศพันธุอิสราเอลผูมักกบฏวา 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา ‘ พงศพันธุอิสราเอลเอย! 
จบสิ้นเสียทีกับการกระทําอันนาสะอิดสะ 
เอียนทั้งหลายแหลของเจา 
7นอกเหนือจากความประพฤติอันนาชิงชังอื่นๆ แลว 



เจายังพาชาวตางชาติผูไมไดรับสุหนัตท้ังกายและใจ 
เขามายังสถานบริสุทธ์ิของเรา เปนการลบหลูวิหารของเรา 
ในขณะเดียวกับท่ีเจาถวายอาหาร ไขมันและเลือดแกเรา 
เจาก็ละเมิดพันธสัญญาของเรา 
8แทนที่จะปฏิบัติหนาที่ของเจาเก่ียวกับสิ่งบริสุทธ์ิของเรา 
เจาก็ใหคนอื่นมารับผิดชอบดูแลสถาน บริสุทธ์ิของเรา’  ”  
9องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
“ อยาใหชาวตางชาติคนใด ที่มิไดรับสุหนัตท้ังกายและใจ 
เขามาในสถานบริสุทธิ์ของเรา 
หามแมกระทั่งชาวตางชาติท่ีอาศัยอยูในหมูชาวอิสราเอล”  
10” ชาวตระกูลเลวีท่ีไกลหางจากเรา เมื่อครั้งอิสราเอลหลงผิดไป 
และที่เตลิดจากเราไปติดตามรูปเคารพตางๆ จะตองรับโทษ 
ผิดของตน 11เขาอาจจะทํางานรับใชในสถาน บริสุทธ์ิของเรา 
ดูแลประตูพระวิหารและปฏิบัติงานท่ีนั่น 
เขาอาจฆาสัตวเครื่องบูชาหรือเครื่องถวายอื่นๆ ใหประชาชน 
และอยูรับใชประชาชน 12แตเนื่องจากเขาเคยรับใช 
ประชาชนตอหนารูปเคารพตางๆ และกระทํา 
ใหพงศพันธุอิสราเอลทําผิดทําบาป ฉะนั้นเราขอชูมือปฏิญาณวา 
เขาตองรับโทษผิดของตน”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้แหละ 
13” อยาใหเขาเขามารับใชเราอยางใกลชิด ในฐานะปุโรหิต 
หรือเขามาใกลเครื่องบูชา บริสุทธิ์ท่ีสุด หรือสิ่งบริสุทธ์ิใดๆ ของเรา 
เขาตองรับความอัปยศอดสูอันเนื่องมาแตการกระทําท่ีนาชิงชังของ
ต น  14ถึงกระนั้น เราจะตั้งใหเขารับผิดชอบหนาท่ีตางๆ 
และงานทั้งปวงในพระวิหาร”  
15” สวนปุโรหิตคนเลวีวงศวานของซาโดค 
ผูซ่ึงยังปฏิบัติหนาท่ีอยางสัตยซ่ือ ในสถานบริสุทธ์ิของเรา 
เม่ือชาวอิสราเอลหลงไปจากเรานั้น 



ใหเขามารับใชใกลชิดยืนอยูตรงหนาเรา 
ถวายเครื่องบูชาคือไขมันและเลือด”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้แหละ 
16” พวกเขาเทา นั้น ที่เขามาในสถานบริสุทธ์ิของเราได เรา  
อนุญาตใหพวกเขาเทานั้น 
เขามาใกลโตะของเราเพื่อรับใชตอหนาเราและปฏิบัติหนาที่เพื่อเรา 
17เม่ือเขาจะเขาประตูลานช้ันใน ตองสวมเครื่องแตงกายผาลินิน 
อยาสวมเครื่องแตงกายขนสัตวใดๆ ขณะปฏิบัติหนาท่ีท่ีประตูตางๆ 
ของลานชั้นในหรือภายในวิหาร 18ใหเขาโพกผาลินินไวที่ศีรษะ 
และสวมกางเกงชั้นในผาลินิน มิใหสวมสิ่งใดที่จะทํา ใหเหง่ือออก 
19เม่ือเขาจะออกมาสูลานชั้นนอกที่ประชาชนอยู 
ใหถอดเครื่องแตงกายชุดปฏิบัติหนาท่ีออกวางไวในหองบริสุทธิ์ 
และสวมเครื่องแตงกายอื่นๆ จะไดไมเปน 
การทําใหประชาชนศักด์ิสิทธิ์ โดยอาศัยเครื่องแตงกายของตน 
20ปุโรหิตอยาโกนผมหรือปลอยผมยาว แตจงตัดผมใหเรียบรอย 
21อยาใหปุโรหิตคนใดดื่มเหลาองุนเมื่อเขาไปยังลานชั้นใน 
22หามเขาแตงงานกับแมมายหรือหญิงท่ีหยา ราง 
แตใหแตงงานกับหญิงพรหมจารี 
เชื้อสายอิสราเอลหรือภรรยามายของปุโรหิต เทานั้น 
23ใหเขาสั่งสอนประชากรของเรา 
ถึงขอแตกตางระหวางสิ่งท่ีบริสุทธ์ิ และสิ่งท่ีสามัญธรรมดา 
และสอนใหประชากรรูจักแยกแยะระหวางสิ่งท่ีเปนมลทินและสิ่งท่ีไ
มเปนมลทิน 
24เม่ือมีคดีความใหปุโรหิตทําหนาท่ีพิพาก 
ษาตัดสินความตามขอกําหนดของเรา ให เขารักษาบทบัญญัติ 
และคําบัญชาของเราวาดวยเทศกาลตางๆ ตามกําหนด เขาจะตอง 
รักษาสะบาโตของเราใหบริสุทธ์ิ  



25ปุโรหิตอยาทําตัวใหเปนมลทิน โดยเขาไปใกลคนตาย 
เวนแตเปนบิดามารดาบุตรชายบุตรหญิง พี่นองชาย 
หรือพี่นองหญิงท่ียังไมมีสามี จึงยอมใหตนเปนมลทินได 
26หลังจากท่ีชําระตัวแลว ใหคอยไปอีก7วัน 
27ในวันท่ีจะเขาไปสูลานชั้นในของสถานบริสุทธิ์เพื่อปฏิบัติหนาที่
อีก ใหเขาถวายเครื่องบูชาไถบาปเพื่อตัวเอง”  
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
28” เราจะเปนทรัพยสมบัติอยางเดียวของปุโรหิต 
เขาไมตองถือกรรมสิทธ์ิใดๆ ในอิสราเอล 
เพราะเราคือกรรมสิทธ์ิของเขา 29ใหเขารับประทานธัญบูชา 
เครื่องบูชาไถบาป เครื่องบูชาลบมลทิน ทุกสิ่งทุกอยาง 
ในอิสราเอลที่ถวายแดองคพระผูเปนเจา+จงยกใหเปนของปุโรหิต 
30สวนท่ีดีท่ีสุดของผลแรกและของเครื่องถวายพิเศษทั้งปวงของเจ
า จงยกใหปุโรหิต 
เจาจงมอบสวนแรกจากอาหารหลักของเจาแกเขา 
เพื่อพระพรจะมีแกครัวเรือนของเจา 
31ปุโรหิตอยารับประทานสัตวท่ีตายเองหรือ ถูกสัตวรายฉีกกัด 
ไมวาจะเปนนกหรือสัตวอื่น 
 
การแบงสรรที่ดิน 
45” เม่ือเจาแบงสรรดินแดนกรรมสิทธ์ิ 
จงถวายท่ีดินสวนหนึ่งแดองคพระผูเปนเจา+เปนเขตศักด์ิสิทธิ์ยาว 
25,000 หนวย(หรือราว 12 ก ม .) และกวาง 20,000 
หนวย(หรือราว 10ก ม .)ทั้งเขตแดนเปนท่ีบริสุทธ์ิ 2ในบริเวณนี้ 
ใหมีท่ีสี่เหลี่ยมจัตุรัส กวางยาวดานละ 500 หนวย 
เพื่อเปนสถานบริสุทธิ์และมีท่ีวางโดยรอบ เปนระยะ 50หนวย 
3ในเขตศักด์ิสิทธ์ินี้ จงวัดแบงออกมาเปนท่ีขนาดยาว 25,000 
หนวย(หรือราว 12 ก ม .) กวาง 10,000 หนวย(หรือราว 5 ก ม .) 



ในบริเวณนี้จะเปนสถานบริสุทธ์ิคืออภิสุทธิสถาน 
4จะเปนเขตแดนบริสุทธ์ิ สําหรับบรรดาปุโรหิต 
ผูปฏิบัติหนาท่ีในสถานบริสุทธิ์ 
และเขาปรนนิบัติรับใชเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ใชเปนท่ี
สําหรับบานเรือนของปุโรหิตและอภิสุทธิสถานของสถาน นมัสการ 
5อีกสวนซ่ึงยาว 25,000 หนวยและกวาง 10,000 หนวย 
เปนของคนตระกูลเลวีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในพระวิหาร 
มอบใหเปนกรรมสิทธ์ิของเขาที่จะสรางบานเมืองเพื่ออยูอาศัย  
 6เจาจงมอบที่กวาง 5,000 หนวย ยาว 25,000 หนวย 
ตอจากเขตศักด์ิสิทธ์ิใหเปนสวนของเมืองนั้น 
ที่นี้จะเปนของชุมชนอิสราเอลทั้งหมด 
7ท่ีดินเคียงขางเนื้อท่ีของเขตศักด์ิสิทธ์ิและ สวนท่ีตอออกมานั้น 
ยกใหเปนของเจานายทอดออกไปทางตะวันตกและตะวันออก 
ตลอดความยาวของพรมแดนตะวันตกจดตะ 
วันออกเทียบเทากับสวนท่ียกใหตระกูลหนึ่ง  
8ท่ีดินนี้จะเปนกรรมสิทธิ์ของเจานายในอิสรา เอล 
และเจานายเหลานั้นจะไดไมกดขี่ขมเหงประชากรของเราอีกตอไป 
แตจะ ยอมใหพงศพันธุอิสราเอลครอบครองดินแดน 
ตามตระกูลตางๆ ”   
9องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา “ บรรดาเจานายแหง 
อิสราเอลเอย เจาทําเกินเลยไปมาก เลิกกดขี่ขมเหงและทารุณเถิด 
จงกระทําสิ่งท่ีถูกตองยุติธรรม 
และเลิกเสือกไสไลสงประชากรของเราจากกรรมสิทธิของเขาเสีย
”  องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้แหละ 
10” จงใชเครื่องชั่งตวงวัดท่ี เที่ยงตรง 
11เอฟาห(ซ่ึงใชตวงของแหง)จะเทากับบัธ(ซ่ึงใชตวงของเหลว) 
คือเอฟาหและบัธลวนเทากับ 1/10 โฮเมอร 
โฮเมอรเปนหนวยมาตรฐาน 1 โฮเมอรเทากับ 10 เอฟาห 10 



เอฟาหเทากับ 10 บัธ 12เ ช เ ค ล (ซ่ึงเปนหนวยชั่งน้ําหนัก) 1 
เชเคลเทากับ 20 เกราห 60 เชเคลเทากับ 1 มินา”  
ของถวายและวันบริสุทธ์ิ 
13” ของถวายพิเศษ ที่เจาจะตองนํามามอบ ให คือ ขาวสาล ี1/6 
เอฟาหจากทุกๆ 1 โฮเมอร ขาวบารเลยก็ 1/6 เอฟาหจากทุกๆ 1 
โฮเมอร (หรือ 1/60 ของพืชผลที่เก็บเก่ียวได) 
14สวนน้ํามันตวงดวยหนวยบัธ คือ 1/10 บัธจากทุก 1 โคร 
(ซ่ึงเทากับ 1 โฮเมอรหรือ 10 บัธ) 15พรอมท้ังแกะ 1 ตัวจากทุก 
200 ตัว จากทุงหญาอันอุดมของ อิสราเอล 
สิ่งเหลานี้จะใชเปนธัญบูชา เครื่อง 
เผาบูชาและเครื่องสันติบูชาเพื่อขออภัย โทษ 
บาปสําหรับประชากร”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนี้แหละ 
16” ประชากรทั้งหมดจะรวมกันนําของถวายพิเศษนี้มาสําหรับเจา
นายแหงอิสรา เ อ ล   17เปนหนาท่ีของเจานาย 
ที่จะจัดเตรียมเครื่องเผาบูชา ธัญบูชา 
และเครื่องด่ืมบูชาซ่ึงใชในเทศกาลตางๆ 
วันขึ้นหนึ่งคํ่าและสะบาโตทั้งหลาย 
คือทุกเทศกาลของพงศพันธุอิสราเอล เขาจะจัดเครื่องบูชาไถบาป 
ธัญบูชา เครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชา 
เพื่อการขออภัยโทษบาปของพงศพันธุ อิสราเอล”   
18องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ ในวันที่หนึ่งเดือนหนึ่ง 
เจาจงเอาวัวหนุมปราศจากตําหนิมาเพื่อการชําระสถานบริสุทธิ์ 
19ใหปุโรหิตเอาเลือดของเครื่องบูชาไถบาป 
ทาไวท่ีเสาประตูพระวิหาร ที่เชิงงอนทั้ง 4ของแทนบูชา 
และที่เสาประตูของลานชั้นใน 20จงทําอยาง 
นี้อีกในวันท่ี7ของเดือนนั้น 



เปนการขออภัยโทษบาปสําหรับพระวิหาร 
เพื่อผูหนึ่งผูใดซ่ึงทําบาปโดยไมเจตนาหรือรูเทาไมถึงการณ 
21ในวันท่ีสิบสี่เดือนตน จงถือเทศกาลป’ ศ ค า  
ต ล อ ด 7วันของเทศกาลเจาจะกิน ขนมปงไมใสเชื้อ 
22ในวันนั้นเจานายจะถวาย 
วัวหนุมเปนเครื่องบูชาไถบาปสําหรับตนเอง 
และสําหรับประชาชนทั้งหมด 23ทุกวันตลอด 7วันแหงเทศกาล 
เขาจะถวายวัวหนุม7ตัวและแกะผู7ตัวซ่ึงปราศจากตําหนิ 
เปนเครื่องเผาบูชาแดองคพระผูเปนเจา+ 
และถวายแพะผูหนึ่งตัวเปนเครื่องบูชาไถบาป 
24เขาจะจัดธัญบูชาควบคู โดยแปงหนึ่งเอฟาห ตอวัวหนุมหนึ่งตัว 
และหนึ่งเอฟาหตอแกะผูหนึ่งตัว พรอมท้ังน้ํามันหนึ่งฮิน (หรือราว 4 
ลิตร)ตอแปงหนึ่งเอฟาห 
25ต ล อ ด 7วันของเทศกาลฉลองเก็บเก่ียว พืชผล 
ซ่ึงเริ่มในวันท่ีสิบหาของเดือนที่7 
ใหเขาจัดเตรียมเครื่องบูชาไถบาป เครื่องเผาบูชา 
ธัญบูชาและน้ํามันแบบเดียวกัน”  
 
 
46องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ ประตูดานตะวันออกสูลานชั้นใน ใหปดตลอดวันทํางานหกวัน 
แตใหเปดในวันสะบาโตและวันขึ้นหนึ่งคํ่า  
2เจานายจะเขามาจากดานนอกผานมุขตรงทางเขา 
และยืนอยูขางเสาประตู 
ใหปุโรหิตท้ังหลายถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชา 
ใหเจานายนมัสการพระเจาท่ีธรณีประตูนั้นแลวออกไป 
แตไมตองปดประตูจนกวาจะถึงเวลาเย็น 3ในวันสะบา 
โตและวันขึ้นหนึ่งค่ํา 



ใหประชาชนทั้งปวงนมัสการองคพระผูเปนเจา+ท่ีทางเขากอนถึงป
ระตูนั้น 
4เครื่องเผาบูชาท่ีเจานายนํามาถวายแด 
องคพระผูเปนเจา+ในวันสะบาโต ไดแกลูกแกะตัวผู 6 ตัว 
และแกะผู 1 ตัว ลวนไมมีตําหนิ   5ธัญบูชาควบคูแกะผู คือ 1 
เอฟาห(หรือราว 22 ลิตร) สวนธัญบูชาควบคูลูกแกะ 
แลวแตเจานายเห็นชอบ และถวายน้ํามันมะกอก 1 ฮิน(ร า ว  4 
ลิตร) ควบคูธัญบูชาแตละ 1 เอฟาห 6ในวันขึ้นหนึ่งคํ่า 
ใหเจานายถวายวัวหนุม 1 ตัว ลูกแกะตัวผู 6 ตัวและแกะผู 1 ตัว 
ลวนไมมีตําหนิ 7ใหเขาเตรียมธัญบูชา 1 เอฟาห ควบคูกับวัวผู 1 
เอฟาหควบคูกับแกะผู 
และตามที่เห็นชอบควบคูกับลูกแกะพรอมท้ังน้ํามัน 1 ฮินตอธัญบูชา 
1 เอฟาห 8เมื่อเจานายเขามา ใหเขาทางมุขตรงทางเขา 
และออกไปทางเดียวกันนั้น 
9เม่ือประชาชนมาเขาเฝาองคพระผูเปนเจา+ตามเทศกาลที่กําหนด 
ใครที่เขาทางประตูทิศเหนือเพื่อนมัสการ ใหออกทางประตูทิศใต 
ใครที่เขาทางประตูทิศใตใหออกทางประตูทิศเหนือ 
มิใหผูใดกลับออกไปทางเดียวกับท่ีตนเขามา 
แตใหกลับออกไปทางประตูตรงกันขาม 
10เม่ือประชาชนเขาไปเจานายก็เขาไปดวยและเมื่อประชาชนออก
มาเขาก็ออกมา 
11ในเทศกาลกําหนด และงานเลี้ยงวาระตางๆ ใหใชธัญบูชา 1 
เอฟาห ควบคูกับวัวผู 1 ตัว 1 เอฟาหควบคูกับแกะผู 1 ตัว 
สวนท่ีควบคูกับลูกแกะจะเทาไรก็ไดแลวแตเห็นชอบ 
พรอมท้ังน้ํามันมะกอก 1 ฮิน ควบคูกับธัญบูชาแตละเอฟาห 
12เม่ือเจานายถวาย 
เครื่องบูชาโดยสมัครใจแดองคพระผูเปนเจา+จะเปนเครื่องเผาบูชา
หรือสันติบูชาก็ตาม จงเปดประตูใหญดานตะวันออกสูลานชั้นใน 



เขาจะถวายเครื่องเผาบูชาหรือสันติบูชาเหมือนในวันสะบาโต 
แลวเขาจะออกไป เมื่อเขาออกไปแลวก็จงปดประตู 
13ทุกเชาจงถวายลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 
ซ่ึงไมมีตําหนิเปนเครื่องเผาบูชาแดองคพระผูเปนเจา+ 
14และทุกเชาจงถวายธัญบูชาควบคู 1/6 เอฟาห และน้ํามันมะกอก 
1/3 ฮินเพื่อคลุกเคลาแปง 
การถวายธัญบูชาแดองคพระผูเปนเจา+นี้ใหถือปฏิบัติตลอดไป 
15ฉะนั้นใหจัดเตรียมลูกแกะ 
และธัญบูชากับน้ํามันมะกอกเปนเครื่องเผาบูชาเปนประจําทุกเชา”  
16องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ หากเจานายมอบทรัพยสินอะไรแกบุตรชาย 
สิ่งนั้นก็จะเปนมรดกตกทอดแกลูกหลานสืบตอไป  
17แตหากเจานายมอบทรัพยสินอะไรแกคนใช 
คนใชนั้นจะครอบครองจนถึงปแหงการปลดปลอย 
แลวสิ่งนั้นจะกลับคืนเปนของเจานายตามเดิม 
มรดกตกทอดจะเปนเฉพาะของลูกๆ เจานายเทานั้น 
18เจานายตองไมริบสิ่งหนึ่งสิ่งใดของประชาชนมาเปนมรดกตกทอ
ด หรือ ผลักไสไลสงประชาชนออกจากทรัพยสินท่ีดินของเขา 
แตใหมอบทรัพยสินท่ีเปนของตนใหเปนมรดกตกทอดแกลูกหลาน 
เพื่อ มิใหประชากรคนหนึ่งคนใดของเรา 
ถูกพรากจากกรรมสิทธ์ิของตน”  
19แลวทานผูนั้นพาขาพเจาผานทางเขาท่ีขางประตูสูหองบริสุทธ์ิต
างๆ ซึ่งหันหนาไปทางเหนืออันเปนหองของปุโรหิต 
และชี้ใหขาพเจาดูท่ีแหงหนึ่งซ่ึงอยูริมสุดดานตะวันตก  
20ทานบอกขาพเจาวา 
“ นี่เปนท่ีสําหรับปุโรหิตตมเครื่องบูชาลบมลทินและ 
เครื่องบูชาไถบาปและปงธัญบูชาไมใหนําออกไปสูลานชั้นนอกไป
ปนเปกับประชาชน”  



21แลวทานพาขาพเจามาท่ีลานชั้นนอก พาไปดูท่ัวมุมท้ัง 4 
ที่แตละมุมมีลานเล็กๆ อีกลานหนึ่ง 22ลานเล็กๆ ที่มุมท้ัง 
4ของลานชั้นนอกนี้มีผนังลอมรอบ ยาว 40 หนวย กวาง 30 หนวย 
แตละลานที่มุมทั้ง 4ลวนมีขนาดเทากัน 23ภายในรอบลานทั้ง 
4มีแนวหินและมีเตาสรางขึ้นภายใตแนวหินนี้ 
24ทานบอกขาพเจาวา “ นี่เปนท่ีให 
ผูปฏิบัติหนาท่ีในพระวิหารใชตมเครื่องบูชาของประชาชน”  
 
 
น้ําซ่ึงไหลจากพระวิหาร 
47ทานผูนั้นพาขาพเจากลับมาท่ีทางเขาพระวิหาร 
ขาพเจาเห็นสายน้ําไหล ออกมาจากใตธรณีประตูพระวิหารไปทาง 
ตะวันออก(เพราะพระวิหารหันหนาไปทาง ตะวันออก) 
น้ํานั้นไหลมาจากดานใตของพระวิหารทางใตของแทนบูชา 
2แลวทานพา ขาพเจาออกมาทางประตูทิศเหนือ พาออม 
ดานนอกไปยังประตูชั้นนอก ซึ่งหันหนา ไปทางตะวันออก 
น้ํานั้นไหลออกมาจากดานทิศใต  
3ขณะที่ทานผูนั้นไปทางตะวันออก มีสายวัดอยูในมือ วัดได 1,000 
หนวย (หรือราว 450 เ ม ต ร ) 
ก็พาขาพเจาลุยน้ําไปซ่ึงลึกระดับตาตุม 4ทานวัดไปอีก 1,000 
หนวย แลวพาขาพเจาลุยน้ําซ่ึงลึกระดับหัวเขา ทานวัดอีก 1,000 
หนวย และพาขาพเจาขามน้ําซ่ึงสูงขึ้นถึงระดับเอว 5ทานวัดอีก 
1,000 หนวย คราวนี้เปนแมน้ําซ่ึงขาพเจาไมอาจขามได 
เพราะน้ําลึกพอที่จะวายไปแตเดินลุยขามไมได 
6ทานถามขาพเจาวา “ บุตรมนุษยเอย เจาเห็นหรือไม”  
แลวทานพาขาพเจากลับมาท่ีริมฝงน้ํา 
7เม่ือขาพเจามาถึงท่ีนั้นก็เห็น ตนไมมากมายที่ตลิ่งท้ังสองฟาก 
8ทานกลาว แกขาพเจาวา “ น้ํานี้ไหลไปยังภูมิภาคตะวัน ออก 



ลงไปสูอาราบาหและไหลสูทะเลตาย เมื่อไหลลงทะเลตายก็ทํา 
ใหน้ํานั้นเปนน้ําจืด 9น้ํานั้นไหลไปที่ไหนท่ีนั่นสิ่งมีชีวิตก็ดํารงอยู 
ได จะมีปลาอุดมสมบูรณเพราะน้ํานี้ไหลไป 
ทําใหน้ําเค็มกลายเปนน้ําจืด 
ฉะนั้นท่ีซ่ึงน้ํานี้ไหลไปจึงมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู 
10ชาวประมงจะยืนอยูตามชายฝงทะเล จากเอน 
เกดีถึงเอนเอกเลอิม จะมีท่ีสําหรับตากอวน 
จะมีปลาหลากชนิดเหมือนในทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
11แตตามหวยตามหนอง น้ําไมเปนน้ําจืดจะไดมีแหลงเกลือ 
12ไมผลทุกชนิดจะขึ้นท่ีสองฝงแมน้ํา 
ใบของมันไมมีเหี่ยวเฉาและผลของมันมีมาตามฤดูกาล 
มันจะออกผลทุกเดือนเพราะน้ําจากสถานบริสุทธิ์ไหลมาถึง 
ผลของมันจะใชเปนอาหาร และใบของมันใชรักษาโรค”  
เ ข ต แ ด น  
13องคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสุดตรัสวา 
“ ใหเจาแบงเขตดินแดนสําหรับเปนกรรมสิทธ์ิของสิบสองตระกูลแ
หงอิสราเอลดังนี้ เชื้อสายโยเซฟไดรับสองสวน 
14เจาจงแบงใหเขาทั้งหลายเทาๆ 
กันดินแดนนี้จะเปนมรดกตกทอดสําหรับเจาท้ังหลาย 
เพราะเราชูมือปฏิญาณยกใหบรรพบุรุษของเจา 
15อาณาเขตดินแดนมีดังนี้ “ ดานเหนือจากทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
ไปทางเฮธโลนผานเลโบฮามัธไปยังเซดัด 16เบโรธาหและ 
ซิบราอิม(ซ่ึงต้ังอยูท่ีพรมแดนระหวางดามัส กัสและฮามัธ) 
ไปถึงฮาเซอรฮัททิโคนซึ่งอยูที่เขตแดนของฮาอูรัน 
17ฉะนั้นพรมแดนทิศเหนือจะเริ่มจากทะเลถึงฮาซารเอนัน 
ไปตามพรมแดนดานเหนือของดามัสกัส 
กับเขตแดนของฮามัธไปทางเหนือ นี่เปนอาณาเขตดานเหนือ 



18อาณาเขตดานตะวันออก จะเริ่มจากระหวางฮาอูรันและดามัสกัส 
ไปตามแมน้ําจอรแดนระหวางกิเลอาดกับเขตแดนอิสรา 
เอลไปยังทะเลตะวันออกถึงทามาร 
19อาณาเขตดานใตจากทามารถึงแหลงน้ํา ของเมรีบาหคาเดช 
แลวไปตามแมน้ําวาดิแหงอียิปตถึงทะเลเมดิเตอรเรเนียน  
20อาณาเขตตะวันตก มีทะเลเมดิเตอรเรเนียนเปนพรมแดน 
ถึงจุดหนึ่งตรงกันขามกับเลโบฮามัธ 
21ดินแดนเหลานี้ เจาจงแบงกันในหมูตระกูลตางๆ ของอิสราเอล 
22จงแบงสรรปนสวนเพ่ือเปนมรดกตกทอดสําหรับเจา 
ชาวตางชาติท่ีมาตั้งรกรากในหมูพวกเจาและมีลูกหลาน 
เจาจงนับเขาเปนพลเมืองอิสราเอลดวย 
ใหเขาไดรับท่ีดินมรดกตกทอดรวมกับชนตระกูลตางๆ 
ของอิสราเอล 
23ชาวตางชาติตั้งรกรากอยูในตระกูลไหนก็ใหแบงท่ีดินมรดกใหเ
ขาดวย”  องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด ประกาศดังนั้นแหละ 
 
 
การแบงเขต 
48” อาณาเขตดานเหนือของดินแดน ไปทางตะวันออก 
จากทะเลเมดิเตอรเรเนียนไปตามเสนทางเฮธโลนถึงเลโบฮามัธ 
ฮาซารเอนัน และพรมแดนดานเหนือของ ดามัสกัสถัดจากฮามัธ 
ตระกูลตางๆ ตอไปนี้จะไดรับดินแดนสวนหนึ่ง 
ถัดตอกันไปตามลําดับจากเหนือลงไปทางใต โดยมีเสน 
พรมแดนเดียวกันท้ังทางตะวันออกและตะวัน ตก ไดแกตระกูล ดาน 
อาเชอร นัฟทาลี มนัสเซห เอฟราอิม รูเบ็น ยูดาห 
8ถัดจากเขตของยูดาหลงมา จะเปนสวนพิเศษ 
ความกวางจากเหนือลงมาใต 25,000 หนวย(หรือราว 12 ก ม .) 



จาก ตะวันออกถึงตะวันตก จะยาวเทียบเทากับของแตละตระกูล 
สถานบริสุทธิ์จะอยูท่ีศูนย กลางของสวนนี้  
9สวนพิเศษซ่ึงจะถวายแดองคพระผูเปนเจา+ย า ว  25,000 
หนวย(หรือราว 12 ก ม .) และกวาง 10,000 หนวย(หรือราว 5 
ก ม .) 10เปนเขตศักด์ิสิทธ์ิสําหรับบรรดาปุโรหิต 
ความยาววัดขึ้นไปทางเหนือ หรือวัดลงมาทางใตคือ 25,000 
หนวย ความกวางวัดจากตะวันออกไปหรือวัดจากตะวันตกมาคือ 
10,000 หนวย โดยมีสถานบริสุทธิ์ขององคพระผูเปนเจา+ 
เปนศูนยกลาง 11ที่สวนนี้สําหรับปุโรหิตบริสุทธิ์เชื้อสายซาโดค 
ซ่ึงสัตยซ่ือในการปรนนิบัติรับใชเรา 
มิไดหลงผิดไปเหมือนชนเลวีอื่นๆ เมื่อครั้งชนชาติอิสรา 
เอลหลงไปจากพระเจา 
12ท่ีสวนนี้เปนของขวัญพิเศษยกใหแกพวกเขา 
เปนสวนท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด 
ในเขตศักด์ิสิทธิ์ติดกับเขตแดนของชนตระกูลเลวี  
13ใกลกับเขตปุโรหิตนั้น เปนท่ีดินสวนของตระกูลเลวี ยาว 25,000 
หนวย และกวาง 10,000 หนวย 
14ท่ีดินนั้นหามซ้ือขายหรือแลกเปลี่ยน เปนผืนดินท่ีดีเยี่ยม 
อยาใหตกไปอยูในมือของผูอื่นเลย 
เพราะเปนท่ีบริสุทธิ์แดองคพระผูเปนเจา+ 
15สวนท่ีเหลือซ่ึงกวาง 5,000 หนวย ยาว 25,000 หนวย 
เปนท่ีสาธารณประโยชน ของเมืองนั้น 
เปนท่ีสําหรับบานเรือนและทุงหญา ตัวเมืองอยูใจกลางนั้น 
16เมืองเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือกวางยาวดานละ 4,500 หนวย 
17ท่ีโลงสําหรับเปนทุงหญาอยูรอบเมือง แตละดานท้ัง 
4ทิศมีระยะดานละ 250 หนวย 18เนื้อท่ีท่ีเหลือติดกับเขตศักด์ิสิทธ์ิ 
ความยาวคูขนานกัน วัดทาง ตะวันออกได 10,000 หนวย 
วัดทางตะ วันตกได 10,000 หนวย ผลผลิตท่ีไดจากแผนดินนี้ 



ใชเปนอาหารสําหรับผูทํางานในตัวเมือง 
19คนงานจากตัวเมืองท่ีทําไรไถนา 
บนที่ดินผืนนี้มาจากตระกูลตางๆ ทั้งปวงของ 
อิสราเอล20สังเขปบริเวณในใจกลางของตอนนี้ ซ่ึง กันไวพิเศษ 
จะเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสกวางยาวดานละ 25,000 หนวย 
รวมบริเวณที่เปนตัวเมืองดวย 
21สวนท่ีเหลืออยูสองดานของเขตศักด์ิสิทธ์ิ 
และบริเวณของตัวเมือง จะเปนของเจานาย 
กินเนื้อท่ีทางตะวันตกจากระยะ 25,000 
หนวยของเขตศักด์ิสิทธ์ิไปถึงเขตแดนตะวันออกและ 25,000 
หนวยไปยังเขตแดนดาน ตะวันตก 
ทั้งสองบริเวณนี้ซ่ึงความยาวคูขนานกับของตระกูลตางๆ 
เปนของเจานาย โดยมีเขตศักด์ิสิทธิ์กับสถานบริสุทธ์ิของพระ 
วิหารอยู ณ ใจกลาง 22ฉะนั้นท่ีดินของชนตระกูลเลวี 
และบริเวณของตัวเมืองจะอยูตรงกลางพื้นท่ีซ่ึงเปนของเจานาย 
ซ่ึงต้ังอยู ระหวางเขตแดนของยูดาหกับของเบนยามิน  23-
27ดินแดนถัดตอมา ยกใหตระกูลตางๆ ที่เหลือตระกูลละสวน 
ถัดตอกันไปตามลําดับจากเหนือลงไปทางใต 
จากพรมแดนตะวันออกไปจดตะวันตก ดังนี้ เบนยามิน ซิเมโอน 
อิสซาคาร เซบูลุน กาด 28อาณา 
เขตดานใตของกาดคือจากทามาร ถึงหวงน้ําเมรีบาหคาเดช 
แลวไปตามแมน้ําวาดิ แหงอียิปตถึงทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
29จงแบง สรรปนสวนดินแดนตามนี้แกตระกูลตางๆ ของอิสราเอล 
เพื่อเปนมรดกตกทอดของเขา”  
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ 
ประตูเมือง 
30,31ตอไปนี้เปนประตูเมืองของนครนั้น 
เริ่มจาก(ก ำ แ พ ง )ทางเหนือซ่ึงยาว 4,500 หนวย มี 3 ประตู 



ตั้งตามชื่อตระกูลของ อิสราเอลไดแก ประตูรูเบ็น 
ประตูยูดาหและประตูเลวี 32ดานตะวันออกซึ่งยาว 4,500 หนวย มี 
3 ประตู คือ ประตูโยเซฟ ประตูเบนยามินและประตูดาน 
33ดานใตซ่ึงยาว 4,500 หนวย มี 3 ประตู คือประตู ซิเมโอน 
ประตูอีสซาคารและประตูเซบูลุน 34ดานตะวันตกซ่ึงยาว 4,500 
หนวย มี 3 ประตู คือประตูกาด ประตูอาเชอรและ ประตูนัฟทาลี 
35วัดระยะโดยรอบได 18,000 หนวย 
และนับแตนี้ไปนครนั้นจะไดชื่อวา ‘ องคพระผูเปนเจา+ 
ประทับท่ีนี่’  ”  


