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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมาย ความสำคัญของวลี “เพื่อเจ้าจะรู้ว่า

เราคือยาห์เวห์” ในพระธรรมเอเสเคียลท่ีมีต่อการดำเนินชีวิตของชนชาติอิสราเอล เนื่องจากพระธรรม

เอเสเคียลเป็นช่วงเวลาท่ีอิสราเอลเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก ถือว่าเป็นอีกครั้งท่ีชนชาติอิสราเอล

จะต้องตกไปเป็นทาส และในช่วงเวลาที่ทุกข์ยากลำบากนี้ พระวจนะของพระเจ้าที่ตรัสมาถึงชนชาติ

อิสราเอลบ่อยครั้งว่า “เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์”  

ดังนั้นงานวิจัยนี้มุ่งหาความหมายและความสำคัญของวลีนี้ที่มีต่อการดำเนินชีวิตอิสราเอล 

โดยรวบรวมวลีนี้ ศึกษาความหมายต้นฉบับจากภาษาฮีบรู (WLC) วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการรู้จัก 

พระนามของพระเจ้า “ยาห์เวห์” ศึกษาบริบทสังคม วัฒนธรรม ความเช่ือ และสภาพชีวิตของชนชาติ

อิสราเอลในช่วงแรกของการกำเนิดชนชาติอิสราเอลกับในพระธรรมเอเสเคียล นำมาวิเคราะห์เพื่อ

ค้นหาความหมาย และความสำคัญท่ีพระเจ้ามีพระประสงค์ให้อิสราเอลรู้จักพระยาห์เวห์ 

จากการศึกษาพบว่าสภาพของอิสราเอลแตกต่างจากจุดเริ่มต้นของชนชาติอิสราเอลอย่าง

มากและดำเนินไปในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนไปของ

อิสราเอลมาจากการรู้จักพระเจ้าท่ีถูกต้องไม่ชัดเจนอย่างท่ีควรจะเป็น นำไปสู่การดำเนินชีวิตท่ีขัดต่อ

น้ำพระทัยของพระเจ้า และทรงลงโทษอิสราเอลตามพระสัญญาของพระองค์ เพื่อจะทำให้อิสราเอล

กลับมารู้จัก มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง และดำเนินชีวิตให้สมกับชนชาติของพระยาห์เวห์ 
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ABSTRACT 

This independent study has the objective of studying the meaning and the 
importance of the phrase ‘that you may know that I am the Lord’ towards the lives 
of the Israelites in the Book of Ezekiel. As the time of Ezekiel was a time of hardship 
for the Israelites, they thought that they had to go into slavery once again. In this 
difficult time the word of God often spoke to them: “for that you to know that I am 
Yahweh”. This research therefore focuses on the meaning and significance of this 
phrase for the lives of the Israelites by compiling all occurrences of the phrase, 
studying the original meaning in the Hebrew Language (WLC) and in related literature. 
Besides that, the divine name “Yahweh”, the context in society, culture, beliefs, and 
life conditions of the Israelites during the early days of the Israelites and in Ezekiel will 
also be investigated. This study will then analyze the findings to discover why God 
intended Israel to know him. This study shows that the spiritual situation of the 
Israelites in Ezekiel’s’ time is very different from the beginnings of the Israelites – they 
do not follow the will of God. The reason for Israel's decline comes from not knowing 
God in the right way, not as clear as it should have been. God did this to make himself 
known to Israel, so that they have a right relationship with him and live a life that is 
appropriate to the people of the Lord. 
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บทที่ 1 

 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย 
เนื่องจากสถานการณ์คริสเตียนในปัจจุบันมีความหลากหลายในกลุ่มคณะนิกายมากขึ้น ซึ่ง

หนึ่งในปัจจัยหลักของการแยกหรือก่อเกิดคณะนิกายต่างๆ นั้นคือ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้า หรือ

ความเช่ือเกี่ยวกับพระเจ้า โดยเมื่อเกิดความเข้าใจในพระลักษณะของพระเจ้าจะก่อเกิดการตอบสนอง

เป็นรูปแบบการกระทำขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการนมัสการ การแต่งกาย สถาปัตยกรรมของคริสตจักร 

รวมไปถึงการดำเนินชีวิตที่จะสอดคล้องกับความเข้าใจในพระลักษณะของพระเจ้านั้น และเกิดเป็น

ลักษณะพื้นฐานชีวิตคริสเตียน หรือเรียกได้ว่าเป็น “วิถีชีวิตคริสเตียน” กอร์ดอน ดี. ฟี  และดักลาส 

สตวร์ท. (2017) กล่าวไว้ว่า “Orthodoxy คือความเชื่อที่ถูกต้อง Orthopraxy คือการปฏิบัติท่ี

ถูกต้อง” ท้ังสองจะเป็นส่ิงท่ีสอดคล้องกันอย่างเล่ียงไม่ได้   

ข้าพเจ้าเป็นศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรฯ ได้เห็นถึงวิถีชีวิตคริสเตียนของสมาชิกต่อการรับ

ใช้และตอบสนองต่อพระเจ้าในชีวิตท่ีแตกต่างกันออกไปของแต่ละคน ซึ่งวิถีชีวิตคริสเตียนดังกล่าวนั้น

เป็นผลมาจากความเข้าใจในพระลักษณะของพระเจ้าที่เขาเข้าใจ และออกมาเป็นรูปแบบของการ

ดำเนินชีวิต  

กอร์ดอน ดี. ฟี และดักลาส สตวร์ท. (2017) ได้อธิบายให้เห็นว่า “ส่ือท่ีประกอบด้วยตา” มี

พลังในการเพิ่มการจดจำต่อสิ่งที ่พูดออกมา บางครั้งพระเจ้าตรัสให้ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าให้

กล่าวถ้อยคำพร้อมทั้งกระทำเชิงสัญลักษณ์ด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อช่วยตอกย้ำให้เห็นภาพ จากศึกษา

พระธรรมเอเสเคียลได้เห็นถึงประเด็นดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเสเคียล คือ ชีวิตเอเสเคียล

ทำตามส่ิงท่ีพระเจ้าทรงตรัสแก่เขาให้กระทำมากมาย และบางอย่างท่ีเขากระทำก็เป็นส่ิงท่ีขัดต่อความ

เข้าใจ แต่เอเสเคียลก็กระทำส่ิงเหล่านั้นตามท่ีพระเจ้าทรงตรัสแก่เขา ส่ิงต่างท่ีเอเสเคียลได้กระทำไป

นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เอเสเคียลทำขึ้นด้วยความคิดของตนเอง แต่เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าที่กำลังตอกย้ำ

บางส่ิงให้กับอิสราเอลให้เข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้าท่ีมีต่อชนชาติอิสราเอล 
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ในพระธรรมเอเสเคียลมีวลีหนึ่งท่ีปรากฎบ่อยครั้งคือ “เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ซึ่งพระ

เจ้ากำลังส่ือสารบางอย่างกับชนชาติอิสราเอลในวลีนี้ จากการศึกษาจากการอรรถาธิบายจากคู่มือการ

ตีความพระคัมภีร์ หรือการอธิบายความหมายท่ีสำคัญของประโยคท่ีน่าสนใจนี้ พบว่าหนังสือท่ัวไปใน

ภาษาไทยได้ให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยมาก และไม่มีการศึกษาความหมายของประโยคนี้ใน

ระดับเชิงลึก ซึ่งบริบทเบื้องหลังของอิสราเอลในเวลานั้นมีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกับบริบทท่ี

เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในเรื่องความเข้าใจในพระลักษณะของพระเจ้าส่งผลต่อวิถีชีวิตคริสเตียน ซึ่งใน

บริบทของเอเสเคียลนั้นได้เน้นย้ำวลี “เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” เพื่อให้อิสราเอลเข้าใจถึงพระ

ลักษณะของพระเจ้าอย่างแท้จริง ซึ่งอิทธิพลนั้นจะทำให้อิสราเอลมีวิถีชีวิตตามพระประสงค์ของพระ

เจ้าอย่างแท้จริง จึงนำมาสู่การศึกษาว่าความเข้าใจพระลักษณะ หรือความเชื่อที่ถูกต้องในพระเจ้ามี

อิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชนชาติอิสราเอล  

จากประเด็นดังกล่าวนี้จึงส่งผลให้ผู้ศึกษามีความสนใจและต้องการศึกษา “ความสำคัญของ

วลี ‘เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์’ ในพระธรรมเอเสเคียลท่ีมีต่อการดำเนินชีวิตของชนชาติอิสราเอล” 

 

1.2 โจทย์หรือคำถามการวิจัย 
จากการศึกษาความหมาย ความสำคัญของวลี “เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ในพระธรรม

เอเสเคียลท่ีมีต่อการดำเนินชีวิตของชนชาติอิสราเอลอย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
การศึกษาหัวข้อ “ความสำคัญของวลี ‘เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์’ ในพระธรรมเอเสเคียล

ท่ีมีต่อการดำเนินชีวิตของชนชาติอิสราเอล” มีจุดประสงค์การศึกษาวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาความหมายของวลี “เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ในพระธรรมเอเสเคียล 
2. เพื่อศึกษาบริบทของวลี “เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ในพระธรรมเอเสเคียล 
3. เพื่อศึกษาความสำคัญของวลี “เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ในพระธรรมเอเสเคียลท่ีมีต่อ

การดำเนินชีวิตของชนชาติอิสราเอล  
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเอกสารที่เน้นการศึกษาจากพระคัมภีร์  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น 

คู่มืออธิบายพระคัมภีร์ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาวลี “เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห์” 

ในพระธรรมเอเสเคียลท้ังหมด และในการวิจัยครั้งนี้ใช่พระคัมภีร์ท้ังหมด 2 ฉบับได้แก่  

1. ภาษาฮีบรูฉบับ Westminster Leningrad Codex (WLC)  

2. ภาษาไทยฉบับ พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011 (THSV) 

ซึ่งตลอดการใช้ข้อพระคัมภีร์ในการวิจัยครั้งนี้ไม่ระบุท่ีมา หากมีการใช้พระคัมภีร์เพิ่มเติมจะ

ทำการระบุท่ีมาของพระคัมภีร์ท่ีท้ายข้อพระคัมภีร์นั้น 

 

1.5  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
1. เข้าใจความหมายของวลี “เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ในพระธรรมเอเสเคียล 

2. ทราบถึงความสำคัญของวลี “เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ในพระธรรมเอเสเคียล 

3. เกิดแนวทางพื้นฐานของการดำเนินชีวิตผู้เชื่อที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องนำไปสู่การ

ตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างเหมาะสม 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 รู้จัก 

คำว่ารู้จักในพระคัมภีร์ใช้คำว่า “ญาดา” ซึ่งมีความหมายที่มากกว่าการรู้จักแบบทั่วไป แต่
แสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อกันและกันอย่างลึกซึ้ง และในการศึกษาครั้งนี้จะมีการศึกษาความหมาย
ของคำนี้ 

1.6.2 เอเสเคียล  

เป็นช่ือบุคคลผู้เขียนพระธรรมเอเสเคียลขึ้น และเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าในช่วงเวลา
ท่ีบาบิโลนเรืองอำนาจ และยูดาห์ (อิสราเอลท่ีเหลืออยู่) ถูกจับไปเป็นเชลยท่ีบาบิโลน เอเสเคียลเป็นผู้
เผยพระวจนะของพระเจ้าในบาบิโลน 

1.6.3 ชนชาติอิสราเอล 

เป็นชนชาติอิสราเอลในสมัยที่ตกเป็นเชลยที่บาบิโลน และอาศัยอยู่ที่บาบิโลนเท่านั้น ซึ่งไม่
รวมอิสราเอลท้ังหมด หรือตลอดประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลท้ังหมด 
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1.6.4 พระยาห์เวห์ 

พระนานอย่าเฉพาะเจาะจงของพระเจ้าท่ีเปิดเผยต่อชนชาติอิสราเอลให้ได้รู้จัก เป็นพระเจ้า
องค์เดียวที่ทรงสร้างทุกส่ิงทุกอย่าง เมื่อใช้พระนามยาห์เวห์จะรู้ทันท่ีว่าทรงเป็นพระเจ้าของอิสราเอล
ท่ีทรงสำแดงพระองค์เองในตลอดประวัติศาสตร์ 
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บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา “ความสำคัญของวลี ‘เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์’ 

ในพระธรรมเอเสเคียลท่ีมีต่อการดำเนินชีวิตของชนชาติอิสราเอล” โดยท่ีผู้ศึกษาได้ศึกษาจากเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องซึ่งแยกออกมาได้เป็นประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ 

1. พระธรรมเอเสเคียล งานเขียนส่วนใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องกับพระธรรมเอเสเคียล คือ เรื่อง

ข้อมูลผู้เขียน บริบทเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะสำคัญของพระธรรมเอเสเคียล และ

โครงร่างของพระธรรมเอเสเคียล 

2. ชนชาติอิสราเอล ประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอล และชีวิตของชนชาติอิสราเอลใน

สมัยเอเสเคียล 

3. ความหมายของคำสำคัญ ได้แก่คำว่า “รู้จัก” “ยาห์เวห์” โดยศึกษาจากความหมาย
จากภาษาฮีบรู (ภาษาเดิมของพระคัมภีร์)  

4. รูปแบบการตีความพระคัมภีร์ การตีความพระคัมภีร์ในรูปแบบ ท่ีเน้นการตีความ
จากคำสำคัญ บริบททางประวัติศาสตร์ และเชิงนัยสำคัญ 
 

 2.1 บริบทพระธรรมเอเสเคียล 

2.1.1 ผู้เขียนพระธรรมเอเสเคียล 

ชาลส์ เอช. ไดเออร์. (2009.) ได้ให้ความหมายของช่ือเอเสเคียลว่า “พระเจ้าทรงเสริมกำลัง” 

หรือ “พระเจ้าทรงทำให้แข็ง” เบนแวร์, พอล. (2551. น. 249) เสนออีกว่า ช่ือเอเสเคียลมีความหมาย

ว่า “เข้มแข็งโดยพระเจ้า” เขาเกิดในดินแดนยูดาห์ ประมาณปี 629 ก.ค.ศ. ขณะที่เขาถูกจับไปเป็น

เชลยท่ีบาบิโลนในการกวาดล้างครั้งท่ีสอง เขามีอายุประมาณ 25 ปี การเริ่มต้นของเอเสเคียลก็คล้าย

กับเยเรมีย์ท่ีเขาเป็นตระกูลปุโรหิตแล้วพระเจ้าทรงเรียกให้เป็นผู้เผยพระวจนะ (อสค. 1:1-3) 

หนังสือคู่มือพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 2 (1992) ได้อธิบายว่า เอเสเคียลถูกจับไปเป็นเชลย

ในปี 597 ก.ค.ศ. กษัตริย์เยโฮยาคีนแห่งเยรูซาเล็ม ยอมแพ้ต่อกองทหารบาบิโลนและถูกนำไปเป็น
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เชลย คนท่ีไปกับท่านท้ังหมด 10,000 คน มีท้ังผู้นำ ทหาร ช่างฝีมือ (2 พกษ.24:14) และมีชายหนุ่ม

วัย 25 ปี ช่ือเอเสเคียลซึ่งเป็นรุ่นน้องของเยเรมีย์รวมอยู่ด้วย เอเสเคียลอยู่ในระหว่างฝึกอบรมเพื่อจะ

เป็นปุโรหิต กำลังตั้งหน้าตั้งตาจะทำหน้าที่ในพระวิหารเช่นเดียวกับที่พ่อเคยทำ การถูกต้อนไปเป็น

เชลยท่ีบาบิโลน ซึ่งห่างไกลจากเยรูซาเล็มก็เป็นเหมือนกับจุดจบแห่งความหวังท้ังส้ินของเขา 

5 ปีต่อมา เมื่อเขาอายุ 30 ปี เป็นวัยที่เหมาะจะรับหน้าที่เป็นปุโรหิต (กดว. 4:3) พระเจ้า

เรียกให้เขาเป็นผู้เผยพระวจนะพร้อมประทานนิมิตซึ่งได้ทำให้เขามีกําลังในการรับใช้ (เหมือนที่อิส

ยาห์ได้เห็นก่อนหน้านี้เกือบ 150 ปี ในพระธรรมอิสยาห์บทท่ี 6) เขาได้เห็นพระเจ้าผู้ทรงสัพพญัญูท่ี

เต็มไปด้วยสง่าราศีอยู่ท่ีสูง และเหนือโลกของมนุษย์เป็นนิมิตแห่งไฟและสง่าราศี และตรงกันข้ามกับ

ภาพนั้น เอเสเคียลได้เห็นความบาปมืดของอิสราเอลซึ่งหลีกหนีการพิพากษาไม่พ้น เขาเทศนาข่าว

เรื่องนี้ตลอด 6 ปี เมื่อกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารถูกทำลายในปี 587 ก.ค.ศ. เขาก็เริ่มเน้นพระ

ประสงค์ของพระเจ้าเรื่อง “การฟื้นฟู” (อสค. 37) และรวมตัวใหม่อีกครั้งของอิสราเอล เขาเทศนาให้

อิสราเอลต้ังหน้าต้ังตาคอยช่วงเวลาแห่งเสรีภาพและคอยพระวิหารใหม่ท่ีคนของพระเจ้า จะนมัสการ

พระองค์อย่างสมบูรณ์แบบ (อสค. 40-48) ขณะที่เอเสเคียลประกาศข่าวนี้แก่พวกเชลย เขาทำตัว

เหมือนยามที่คอยเตือนประชาชนให้รู ้อันตราย หัวข้อหลักของเอเสเคียลคือ ทุกคนต้องมีความ

รับผิดชอบส่วนตัวต่อพระเจ้า เอเสเคียลเป็นคนพิเศษ มีนิมิต มีจินตนาการ ได้รับการอบรมให้เข้าใจ

และช่ืนชมกับพิธีกรรมและสัญลักษณ์ต่างๆ  เป็นคนมีความรักท่ีลึกซึ้ง ทุ่มเทสุดตัวและเช่ือฟังพระเจ้า

สุดหัวใจ แม้แต่คนใจแข็งที่สุดเมื่อเห็นเอเสเคียล ประกาศโดยใช้ท่าทางประกอบในเรื่องที่ชวนให้ขบ

คิดก็อดไม่ได้ท่ีจะประทับใจ 

2.1.2 บริบทเบื้องหลังพระธรรมเอเสเคียล 

ดอน เฟล็มมิ่ง (2003) ได้เสนอสภาพเบื้องหลังในสมัยของเอเสเคียล สถานการณ์ในประเทศ

ต่างๆ มีการผันแปรอยู่เสมอ เอเสเคียลได้เห็นการเรืองอำนาจของประเทศบาบิโลน จนกระทั่งกรุง

เยรูซาเล็มตกอยู่ในอำนาจของบาบิโลน ประชาชนอิสราเอลและเอเสเคียลถูกนําไปเป็นเชลยในบาบิ

โลน ซึ่งเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นไม่ได้ถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลน 

แต่ได้ทำพันธกิจท่ีเยรูซาเล็ม เหตุการณ์ท้ังหมดนี้มีบทบาทสำคัญในภารกิจท่ีพระเจ้าทรงมอบหมายให้

เอเสเคียลทำในฐานะผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าท่ีอยู่ในดินแดนบาบิโลน  

ก่อนสมัยเอเสเคียลประมาณหนึ่งร้อยปี กองทัพของอัสซีเร ียได้มีชั ยเหนืออิสราเอลใน

ภาคเหนือ อัสซีเรียจับประชาชนไปเป็นเชลย ทำให้ชาวภาคเหนือเหล่านี้กระจัดกระจายไปในต่างแดน 
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หลังจากนั้นในเวลาท่ีเอเสเคียลเป็นเด็ก อัสซีเรียค่อยๆ เส่ือมอำนาจลง จนกระท่ังถูกบาบิโลนรบชนะ

ในราวปี 612 ก.ค.ศ. อียิปต์ยกกองทัพไปช่วยอัสซีเรีย มุ่งหวังจะคว่ำอำนาจบาบิโลน แต่ในท่ีสุดก็พ่าย

แพ้ต่อบาบิโลนท่ีเมืองคารเคมิช (ก.ค.ศ. 605; 2 พกษ. 24:1,7; ยรม. 46:2) เมื่อบาบิโลนชนะอัสซีเรีย

กับอียิปต์ได้แล้วจึงกลายเป็นมหาอํานาจในแถบนั้น ทุกประเทศรวมทั้งยูดาห์ตกอยู่ใต้อำนาจบาบิโลน 

และบาบิโลนยังยอมให้เยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาห์ปกครองต่อไป แต่บังคับให้ส่งเงินบรรณาการให้บา

บิโลน เมื่อบาบิโลนยกทัพกลับได้นําเอาพวกคนหนุ่มลักษณะดีๆ จากกรุงเยรูซาเล็มไปด้วย เพื่อฝึกฝน

ให้เป็นเจ้าหน้าท่ีปกครอง หนึ่งในบรรดาคนหนุ่มเหล่านี้คือ ดาเนียล (ดนล. 1:1-6 ช่ือเดิมของบาบิโลน

คือ เคลเดีย) 

ในปีต่อๆ มายูดาห์ยอมต่อบาบิโลนบ้าง กบฏบ้าง จนถึงราวปี 597 ก.ค.ศ. บาบิโลนยกทัพ

มาตีกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่ง เวลานั้นเยโฮยาคิมได้ส้ินชีวิตลง และโอรสช่ือเยโฮยาคีนขึ้นครองแทน 

กษัตริย์องค์ใหม่นี้อยู่ได้เพียงสามเดือนก็เห็นว่าจะต้านทานบาบิโลนไม่ไหวจึงยอมแพ้ บาบิโลนจึงยึด

ทรัพย์สินเงินทองแทบทั้งหมด และจับประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้งานได้นําไปเป็นเชลยในบาบิโลน คน

หนึ่งในพวกนี้คือเอเสเคียล ส่วนคนท่ีเหลืออยู่ในยูดาห์ล้วนเป็นคนท่ีบาบิโลนไม่เอา บาบิโลนต้ังเศเดคี

ยาห์เป็นกษัตริย์ปกครองประชาชนท่ีเหลือนั้น (2 พกษ. 24:8-17) 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เชี่ยวชาญการบริหารงานและราชการต่างๆ ถูกนําไปบาบิโลนเกอืบ

ทั้งหมด เจ้าหน้าที่ซึ่งเหลืออยู่ในยูดาห์ไม่ค่อยชำนาญการเมือง จึงแนะนําเศเดคียาห์ ได้ไม่ดีนัก เช่น

ชักชวนให้ไปขอความร่วมมือจากอียิปต์เพื ่อแข็งข้อต่อบาบิโลนอีก ซึ ่งเป็นคำแนะนําที่จะไม่พบ

ความสำเร็จแน่ ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ยังอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม และคัดค้านการพึ่งพาอียิปต์ เพราะเห็น

ว่าบาบิโลนจะทนคนหัวรั้นไม่ไหวจะมากวาดล้างประชาชน และทำลายกรุงเยรูซาเล็ม เยเรมีย์แนะนํา

ว่าควรยอมอยู่ใต้บังคับของบาบิโลน เพราะเป็นโทษท่ีพระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้ว (2 พกษ. 24:18-20; 

ยรม. 21:1 – 10; 27:12-22; 37:6-10) แต่แล้วเศเดคียาห์ก็ขออียิปต์ให้มาช่วยก่อกบฏ เนบูคัดเนส

ซาร์กษัตริย์ของบาบิโลน จึงนํากองทัพกลับมารุกรานทำลาย นับเป็นอวสานของกรุงเยรูซาเล็ม (587 

ก. ค.ศ.) ตึกรามบ้านช่องตลอดจนพระนิเวศของพระเจ้า (หรือท่ีเรียกว่าพระวิหาร) ได้ถูกทำลายและ

เผาไฟจนหมดสิ้น ประชาชนจำนวนมากถูกนําไปเป็นเชลยในบาบิโลน เหลือเพียงคนยากจนและคน

อื่นๆ ท่ีพวกบาบิโลนรังเกียจ ไม่เอาไปบาบิโลน ท้ิงไว้ให้อยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม (2 พกษ. 25:1-12) 
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2.2.3 ลักษณะสำคัญของพระธรรมเอเสเคียล 

ดอน เฟล็มมิ่ง (2003) อธิบายว่า ถึงแม้ว่าเอเสเคียลไม่มีทางกลับไปรับใช้พระเจ้าในพระนิเวศ

ที่กรุงเยรูซาเล็ม แต่เขายังปรารถนาที่จะเห็นประชาชนปฏิบัติศาสนากิจให้ถูกต้อง เขาเคยได้รับการ

อบรมฝึกฝนให้เป็นปุโรหิต และเขาสนใจรายละเอียดของพิธีกรรมและกฎเกณฑ์ทางศาสนา ความ

ละเอียดของเอเสเคียลแสดงออกให้เห็นอีกทางหนึ่งคือ เขาลงวันที่ไว้แทบทุกครั้งในตอนต้นของคำ

ประกาศ เพื่อความเป็นระเบียบในการเขียนเขานับวันเวลาตามรัชกาลของกษัตริย์เยโฮยาคีน ซึ่งเอเส

เคียลยังถือว่าเป็นกษัตริย์ของยูดาห์ท้ังๆ ท่ีเยโฮยาคีนเป็นเชลยในบาบิโลนด้วย ส่วนเศเดคียาห์นั้น เอ

เสเคียลไม่ถือว่าเป็นกษัตริย์เลย และเรียกเพียงว่า “เจ้านาย” เท่านั้น 

เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเอเสเคียลให้รับใช้ในฐานะผู้เผยพระวจนะ (อสค. 2:1-3:21) พระองค์

ตรัสว่าจะส่งเขาออกไปยังชนชาติท่ีหัวแข็งด้ือดึง และมักกบฏ งานรับใช้ของเขาจะไม่ได้รับการต้อนรับ

ท่ีดีเมื่อเขาพูดเรื่องการพิพากษา แต่เอเสเคียลต้องมองดูตนเองในฐานะผู้เฝ้าระวัง ซึ่งมีหน้าท่ีพื้นฐาน

อย่างหนึ่งคือ เปิดเสียงสัญญาณเตือนภัย แต่เขาไม่ต้องรับผิดชอบต่อการตอบสนองสัญญาณเตือนภัย

นั้น 

ลักษณะพิเศษของหนังสือเอเสเคียลคือ การใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีทำให้ผู้อ่าน

งุนงง ไม่รู้จะตีความหมายอย่างไรถูก เมื่ออ่านหนังสือเอเสเคียลก็เห็นว่าเขาเป็นคนแปลกจริงๆ รู้ในส่ิง

ท่ีมองไม่เห็น เขาเห็นนิมิตบ่อยๆ เช่น เอเสเคียล 1:1 “ในวันท่ี 5 เดือนท่ี 4 ปท่ีี 30 ขณะเมื่อข้าพเจ้า

อยู่ท่ามกลางพวกเชลยท่ีริมแมน่้ำเคบาร์ ท้องฟ้าเปิดออก และข้าพเจ้าได้เห็นพระเจ้าในนิมิต”, และเอ

เสเคียล 37:1 “พระหัตถข์องพระยาหเ์วหม์าอยูเ่หนือข้าพเจ้า แล้วพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมาด้วย

พระวิญญาณของพระยาห์เวห์ แล้ววางข้าพเจ้าไว้กลางหุบเขาท่ีมีกระดูกเต็มไปหมด” (อสค. 40:1) 

และนึกฝันภาพแปลกประหลาด มีจินตนาการผิดสามัญชน แล้วบางครั้งเขาก็กระทำสิ่งที่คนธรรมดา

ต้องมองด้วยความฉงนสนเท่ห์ เช่น เอเสเคียล 12:3 “เพราะฉะนั้น บุตรมนุษย์เอ๋ย เจ้าจงจัดเตรียม

ข้าวของสำหรับการเป็นเชลยใหต้ัวเอง และจงไปเป็นเชลยในเวลากลางวันต่อหน้าต่อตาเขาทั้งหลาย 

เจ้าจะต้องจากสถานท่ีของเจ้าไปเป็นเชลยยังอีกท่ีหนึ่งต่อหน้าต่อตาพวกเขา บางทีพวกเขาจะเข้าใจ

แมว้่าเขาเป็นพงศ์พันธุ์มักกบฏ 4 เจ้าจงนำข้าวของของเจ้า คือข้าวของสำหรับการเป็นเชลยออกมาใน

เวลากลางวันต่อหน้าต่อตาเขาทั้งหลาย และในเวลาเย็นเจ้าจงออกไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาเหมือน

อย่างออกไปเป็นเชลย 5 จงเจาะกำแพงต่อหน้าต่อตาพวกเขา แล้วนำข้าวของออกไปตามช่องกำแพง

นั้น 6 จงยกข้าวของใส่บ่าของเจ้าต่อหน้าต่อตาพวกเขา แล้วแบกออกไปในเวลามืด เจ้าจงคลุมหน้าไม่
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ให้เห็นแผ่นดิน เพราะเราจะทำให้เจ้าเป็นหมายสำคัญแก่พงศ์พันธุ์อิสราเอล” ทั้งหมดนี้ทำให้เรา

ตีความหมายหนังสือเอเสเคียลได้ยาก บางครั้งนักวิชาการพระคัมภีร์ก็มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน จึง

สมควรท่ีเราจะระวังและไม่ตำหนิอย่างรุนแรง เมื่อพบคนท่ีมีความคิดเห็นไม่เหมือนเรา  

งานรับใช้ของเอเสเคียลอย่างหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ คือ การใช้สื่อการสอนในการเทศนา ซึ่ง

ดึงดูดให้ประชาชนสนใจ เนื่องจากประชาชนเริ่มเบ่ือหน่ายการรับฟังจากผู้พยากรณ์ของพระเจ้า แม้ว่า

มีหรือไม่มีสื ่อการสอนแต่ข่าวสารนั้นคล้ายคลึงกันคือ จะมีการพิพากษายูดาห์เนื่องจากพวกเขา

ท้ังหลายทำบาป ประชาชนรู้อยู่แก่ใจว่าจะมีการพิพากษา แต่คนยิวที่อาศัยอยู่ในยูดาห์ทึกทักเอาเอง

ว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะ แต่ชาวยิวท่ีช่ัวร้ายท่ีพระเจ้าส่งไปยังบาบิโลน เขาท้ังหลายปฏิเสธที่จะรับรู้ว่า พวก

เขาเป็นคนบาปท่ีหักพันธสัญญา 

คณะผู้เชี่ยวชาญของไลออนส์ (1992) ได้เสนอไว้ว่า เอเสเคียลทั้งเล่มเขียนโดยใช้สรรพนาม

บุรุษท่ีหนึ่ง ยกเว้น เอเสเคียล 1:2-3 ท่ีเป็นการอธิบายว่าเอเสเคียลเป็นใคร พระธรรมเอเสเคียลบันทึก

เรียงลำดับตามวันเวลาของเหตุการณ์อย่างละเอียด ตลอดทั้งเล่มเน้นย้ำเสมอถึงหัวข้อหลักที่เอเส

เคียลประกาศ ลีลาการเขียนก็สอดคล้องกัน นักวิชาการบางคนสงสัยเรื่องผู้เขียนและเบื้องหลังของ

พระธรรมเล่มนี้ แต่เมื ่ออภิปรายกันปัญหาต่างๆ ก็ค่อยๆ หมดไป เรื ่องที่เอเสเคียลประกาศนั้น

คล้ายคลึงกับการประกาศของเยเรมีย์ (คือเป็นผู้พยากรณ์อีกคนหนึ่งท่ีประกาศโดยใช้ท่าทางประกอบ) 

เอเสเคียลคงเคยได้ยินส่ิงท่ีเยเรมีย์ประกาศต้ังแต่เป็นหนุ่มในเยรูซาเล็ม กมล อารยประทีป (2540) ได้

ให้สภาพท่ีแตกต่างกันระหว่างเอเสเคียลกับเยเรมีย์ว่า แม้เอเสเคียลและเยเรมีย์จะเป็นผู้เผยพระวจนะ

ร่วมสมัยกัน เพียงทำหน้าท่ีคนละสถานท่ี แต่เยเรมีย์ต้องเผยพระวจนะในเยรูซาเล็มต้องเผชิญกับการ

ต่อต้านอย่างทารุณโหดร้าย ถูกหมายเอาชีวิต ถูกตี ถูกใส่คา ถูกขังคุก แต่ไม่มีปรากฏว่าเอเสเคียล

จะต้องเผชิญเหมือนกับเยเรมีย์เลย 

คณะผู้เช่ียวชาญของไลออนส์ (1994) ได้กล่าวไว้ว่า “ใจความสำคัญ เล่มนี้เปิดฉากด้วยนิมิต

ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพระเจ้า ณ ที่ราบแห่งบาบิโลน เอเสเคียลกล่าวประณามความบาปและประกาศว่า

พระเจ้าเป็นผู้พิพากษา เนื่องจากเขาได้เห็นพระสิริอันเปี่ยมล้นด้วยสง่าราศีของพระเจ้า จึงทนความ

บาปและการไหว้รูปเคารพไม่ได้แม้แต่นิดเดียว เขารู้ว่าไม่มีหวังสำหรับเยรูซาเล็ม และทำนายว่าจะ

พินาศ ซึ่งก็ได้เป็นความจริงใน 586 ก.ค.ศ.  แต่เมื่อเยรูซาเล็มถูกทำลายแล้ว เขาเริ่มพยากรณ์ถึง

อนาคตท่ีเป่ียมไปด้วยความหวัง พระเจ้าจะสำแดงความยิ่งใหญ่โดยนำเชลยกลับบ้าน และจะประทาน
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จิตใจใหม่และการนมัสการใหม่ คําพยากรณ์ของเอเสเคียลมักจะจบด้วยวลีท่ีว่า ‘...และเจ้าจะทราบว่า

เราคือพระเจ้า’” 

2.1.4 โครงร่างพระธรรมเอเสเคียล  

พระธรรมเอเสเคียลมีเนื้อหาท้ังหมด 48 บท เพื่อทำความเข้าใจจึงได้มีการแบ่งโครงร่างของ

พระธรรมเอเสเคียลขึ้น แยกเป็นหัวข้อต่างๆ ตามบริบทเนื้อหาของพระธรรมเอเสเคียล 5 ตอน ดังนี้ 

ตอน 1 : เอเสเคียลเห็นนิมิตท่ีพระเจ้าทรงเรียกเขาให้เป็นผู้พยากรณ์ 1-3 

ตอน 2 : พยากรณ์ถึงกรุงเยรูซาเล็ม 4-24 

บทละครท่ีเล็งถึงเยรูซาเล็มแตก 4-5  

จุดจบมาถึงแล้ว 6-7  

ความบาปของเยรูซาเล็ม 8-11  

อุปมาและคําพยากรณ์ 12-17  

ความรับผิดชอบส่วนตัว 18  

ความด้ือดึงของอิสราเอล 19:1-20:44  

ไฟและดาบ 20:45-21:32  

เยรูซาเล็มและอิสราเอลจะพินาศ 22-24  

ตอน 3 : พยากรณ์ถึงประชาชาติ 25-32  

 อัมโมน โมอับ เอโดม ฟีลิสเตีย 25 

 ไทระ 26-28:19 

 ไซดอน 28:20-26 

 อียิปต์ 29-32   

ตอน 4 : ความหวังสำหรับอนาคต 33-39  

ผู้พยากรณ์เป็นยาม 33:1-20  

เชลยได้ยินข่าวเยรูซาเล็มแตก 33:21-33  

ความบาปของผู้นําและประชาชน 34  

กล่าวโทษเอโดม 35  

สัญญาว่าจะได้กลับคืนถิ่นและมีใจใหม่ 36  

หุบเขากระดูกแห้ง 37  
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กล่าวโทษมาโกก 38-39  

ตอน 5 : นิมิตเรื่องพระวิหารใหม่ 40-48  

แผนผังพระวิหารและการนมัสการ 40-42  

พระสิริพระเจ้ากลับสู่พระวิหาร 43:1-12  

กฎสำหรับวิหารและปุโรหิต 43:13-44:31  

กฎเรื่องท่ีดิน เจ้านายและเทศกาล 45-46  

ลำธารไหลออกจากพระวิหาร 47:1-12  

แผ่นดินและเผ่าพันธุ์ 47:13-48:35 

 

 2.2 ชนชาติอิสราเอล 

2.2.1 ประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอล 

ประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอลมีจุดเริ่มต้นประมาณ 2000 ก.ค.ศ. และถึงช่วงสมัยของเอเส

เคียลเท่านั้น เดวิด เอฟ. ฮินสัน (1996) ได้เสนอประวัติของอิสราเอล 

1. ประวัติศาสตร์ช่วงนี้ประชาชนท่ีเร่ร่อนเล้ียงสัตว์ (nomadic peoples) ประมาณ. 2000-

1550 ก.ค.ศ กําลังแสวงหาที่ตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในภูมิภาคที่อุดมสมบูรณ์แห่งเมโสโปเตเมียและ

อียิปต์ เพื่อร่วมมีส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการทำเกษตรกรรม ในคนพวกนี้มีอับราฮัมและเชื้อสาย

ของท่านคือ อิสอัค เอชาว ยาโคบ และบุตรชายสิบสองคนของยาโคบซึ่งมีโยเซฟรวมอยู่ด้วย พวกเขา 

อพยพจากเมโสโปเตเมียมายังปาเลสไตน์ แล้วต่อไปยังประเทศอียิปต์ หลังจาก 1550 ก.ค.ศ. อียิปต์

สามารถกอบกู้เอกราชกลับคืนมาจากชนชาติเร่ร่อนท่ีเข้ามาต้ังถิ่นฐาน พวกอิสราเอลจึงกลายเป็นทาส

ในประเทศอียิปต์ 

2. ประวัติศาสตร์ช่วงนี้อียิปต์เป็นชาติท่ีมีอำนาจมาก ประมาณ 1550-1250 ก.ค.ศ. สามารถ

ควบคุมแผ่นดินปาเลสไตน์ไว้ได้ตลอดเวลา ส่วนชนชาติท่ีเป็นเช้ือสายของอับราฮัมต้องตกเป็นทาสอยู่

ในประเทศอียิปต์ ต่อมาโมเสสได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้า ให้นําพวกอิสราเอลออกจากอียิปต์ไปท่ี

ภูเขาชีนาย ที่นั่นพวกเขาได้เข้าร่วมพันธสัญญาหรือข้อตกลงกับพระเจ้า และได้รับพระบัญญัติสิบ

ประการเป็นแนวทางสำหรับการรับใช้พระเจ้าและปฏิบัติต่อกันและกัน ประสบการณ์ท้ังหมดนี้รู้จักกัน

ดีว่าเป็นเรื่องการ “อพยพ” (the Exodus) 
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3. ช่วงนี้ประเทศอียิปต์อ่อนแอลงแล้วจนแทบไม่มีอำนาจ ประมาณ 1250-1000 ก.ค.ศ. คน

เผ่าเร่ร่อนหลายเผ่ารวมท้ังอิสราเอลกำลัง ต่อสู้กันเพื่อช่วงชิงอำนาจปกครองแผ่นดินปาเลสไตน์ โยชู

วานำพวกอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินปาเลสไตน์ มีผู้วินิจฉัยจำนวนหนึ่งท่ีพระเจ้าทรงเรียกให้เป็นผู้นํา ทำ

หน้าท่ีช่วยพวกเขาเมื่อเกิดการขัดแย้งกับคนต่างชาติ ซึ่งมีพวกฟ ิลิสเตียเป็นคู่อริท่ีอันตรายท่ีสุด 

4. อิสราเอลมีกษัตริย์ ประมาณ 1000-922 ก.ค.ศ. ช่วงนี้พวกฟ ิลิสเตียเป็นเผ่าที่คุกคาม

อิสราเอลอย่างหนัก จนอิสราเอลจำเป็นต้องมีผู้นำแบบใหม่ท่ีมีอำนาจมากขึ้นกว่าเดิม ไม่มีผู้วินิจฉัยคน

ใดสามารถยับยั้งพวกฟิลิสเตียที่กำลังแผ่อำนาจเข้าควบคุมดินแดนของอิสราเอลมากขึ้นเรื ่อยๆ       

ซามูเอลจึงเลือกซาอูลและดาวิดให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล โดยให้กษัตริย์เป็นผู้สร้างกองทัพถาวร

เพื่อพิชิตดินแดนปาเลสไตน์ กษัตริย์ซาอูลทำไม่สำเร็จ แตกต่างกับดาวิดซึ่งประสบความสำเร็จอย่าง

ใหญ่หลวง ไม่เพียงแต่จะเอาชนะพวกฟิลิสเตียได้เท่านั้น แต่สามารถเอาชนะราชอาณาจักรต่างๆ ท่ีอยู่

ใกล้เคียงได้อีกด้วย ยุคนี้เป็นยุคที่อิสราเอลมีอำนาจสูงสุด กษัตริย์ซาโลมอน โอรสของดาวิดได้สร้าง

พระวิหารและอาคารต่างๆ อีกมากมายข้ึนท่ีกรุงเยรูซาเล็ม แต่ก็เก็บภาษีประชาชนอย่างหนัก 

5. อิสราเอลแยก 2 แผ่นดิน ประมาณ 922-802 ก.ค.ศ. หลังจากท่ีซาโลมอนส้ินพระชนม์แล้ว

ก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในอิสราเอล ทำให้ราชอาณาจักรถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ราชอาณาจักรยู

ดาห์อยู่ด้านใต้ปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์ดาวิด ราชอาณาจักอิสราเอลอยู่ด้านเหนือปกครองโดย

กษัตริย์ท่ีพวกผู้เผยพระวจนะเป็นผู้เลือกสรร หรือผู้ท่ีสามารถก่อการกบฏยึดอำนาจได้ ผลท่ีตามมาก็

คือ อิสราเอลสูญเสียอำนาจในการควบคุมชาติต่างๆ ในปาเลสไตน์และดินแดนฟากข้างโน้นของแม่น้ำ

จอร์แดน มีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งเกิดการขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ทำให้ซีเรียซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาชาติเล็กๆ ใน

สมัยนั้นมีอำนาจเข้มแข็งขึ้น ท้ังอียิปต์และอัสซีเรียบุกเข้าโจมตีปาเลสไตน์โดยกระทันหัน แต่ก็ไม่มีชาติ

ใดครอบครองประเทศต่างๆ ท่ีตนยึดไว้ได้นาน 

6. แผ่นดินอิสราเอลเหนือแตก ประมาณ 802-610 ก.ค.ศ. ต้นช่วงนี้ไม่มีชาติใดมีอำนาจมาก

พอที่จะเอาชนะและควบคุมอิสราเอลได้ ทั ้งราชอาณาจักรยูดาห์และอิสราเอลจึงมีสันติสุขและ

เจริญรุ่งเรือง แต่ผู ้เผยพระวจนะอาโมสและโฮเชยาประณามความไม่ยุติธรรมในสังคมและการ 

นมัสการจอมปลอมซึ่งเป็นลักษณะเด่นของชีวิตอิสราเอลสมัยนั้น ท่านท้ังสองเตือนให้ระวังความ

เดือดร้อนที่จะมาถึง กษัตริย์องค์ใหม่ผู้เกรียงไกรขึ้นครองราชย์ที่อัสซีเรียและพิชิตอิสราเอลได้เมื่อ 

721 ก.ค.ศ. ประชาชนถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย นี่คือกาลอวสานของราชอาณาจักรฝ่ายเหนือ ส่วน 

ราชอาณาจักรยูดาห์ยอมจำนนอัสซีเรีย แต่ก็ก่อการกบฏขึ้นหลายครั้งโดยความช่วยเหลือของอียปิต์ 
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แต่อัสซีเรียก็กลับมามีอำนาจควบคุมได้อีกและลงโทษยูดาห์ทุกครั้งไป โดยที่อียิปต์ไม่ได้ให้ความ

ช่วยเหลือเลยผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ขอร้องให้กษัตริย์และประชาชนไว้วางใจในพระเจ้า ไม่ใช่ไว้วางใจ

บรรดาพันธมิตรต่างชาติ 

7. อิสราเอลฝ่ายใต้ (ยูดาห์) ตกเป็นทาสบาบิโลน ประมาณ 610-539 ก.ค.ศ. หลังจากนั้นอัส

ซีเรียก็พบว่าตนไม่สามารถควบคุมจักรวรรดิที่กว้างใหญ่ไพศาลที่ตนสร้างขึ้น มีสามประเทศที่ลุกขึ้น

ต่อสู้อัสซีเรีย คือ อียิปต์ มีเดีย และบาบิโลน อัสซีเรียประสบความปราชัย จักรวรรดิจึงถูกชาติท่ีชนะ

สงคราม แบ่งปันกัน อียิปต์พยายามจะกลับมาควบคุมปาเลสไตน์อีก แต่ก็ทำสงครามแพ้ บาบิโลนท่ี

คาร์เคมิชเมื่อ 605 ก.ค.ศ. ประชาชนชาวยูดาห์พยายามเรียกร้อง เอกราชของตน แต่ก็พ่ายแพ้แก่บาบิ

โลนในปี 597 ก.ค.ศ. หลังท่ียูดาห์เป็นกบฏ บาบิโลนจึงยกทัพเข้าโจมตียูดาห์อีกเมื่อ 586 ก.ค.ศ. และ

ทำลายกรุงเยรูซาเล็ม พร้อมกับพระวิหารพังพินาศ แล้วก็กวาดต้อนพวกผู้นําประเทศยูดาห์ไปเป็น

เชลยท่ีบาบิโลน 

2.2.2 ประวัติศาสตร์ความเชื่ออิสราเอล 

สมัยอับราฮัม (ชื่อเดิม คือ อับราม) ถือว่าเป็นต้นตระกูลของอิสราเอล ซึ่งเดิมทีนั้นอับราฮัม

อาศัยอยู่ดินแดนเมโสโปเตเมีย คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส (2529, น. 55, 60-61) เสนอว่า ดินแดนเมโส

โปเตเมียเป็นดินแดนท่ีอยู่ระหว่างแม่น้ำไทกริส และยูเฟรติส อาศัยอยู่มาประมาณ 3,000 ก.ค.ศ. และ

ดูเหมือนว่าหลักฐานต้นกำเนิดอารยธรรมของมนุษยชาติก็ได้พบในบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก อับราฮัม

เป็นบุตรของเทราห์ (ปฐก. 11) เดิมทีอาศัยอยู่ที่เมืองเออร์ และย้ายไปสู่คานาอัน คณะผู้เชี่ยวชาญ

ของไลออนส์ (1994) ได้นำเสนอไว้ เมืองเออร์ซึ่งเป็นเมืองเดิมของอับราฮัมนั้นเป็นเมืองท่ีรุ่งเรืองมาก 

และในเมืองนั้นยังมีวิหารของเทพเจ้าจันทรา (ช่ือนันนาร์ หรือสิน) ซึ่งยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน ต่อมา

ครอบครัวของอับราฮัมย้ายออกไปยังฮาราน และฮารานเป็นศูนย์กลางของการบูชาเทพจันทรา เท

ราห์บิดาของอับราฮัมก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบูชาเทพเจ้านี้ด้วย 

ชนชาติอิสราเอลเริ่มขึ้นในวันที่พระเจ้า (พระยาห์เวห์) ตรัสกับอับราฮัมให้ออกจากบ้านเกิด

เมืองนอนไปยังดินแดนใหม่ วันนั้นพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่าเขาจะเป็นผู้ก่อตั้งชนชาติใหญ่  และ

พระเจ้าทรงมีพระสัญญาต่ออับราฮัม เมื่ออับราฮัมทำตามที่พระเจ้าตรัสไว้ (ปฐก. 12 :1-3) อับราฮัม

เชื่อตามที่พระเจ้าตรัส โดยย้ายไปที่คานาอัน และสร้างแท่นบูชาพระเจ้าในทุกหนทุกแห่ง ที่เขาต้ัง

เต็นท์อาศัยอยู่ แม้บางทีความเชื่อของอับราฮัมสันคลอนแต่เขารู้แน่ว่าพระเจ้าได้ลั่นวาจากับเขาและ

ครอบครัวแล้ว นั่นคือพงศ์พันธุ์ของเขาจะกลายเป็นชนชาติใหญ่ (ปฐก. 15:6) 
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สมัยยาโคบ ความเป็นชาติอิสราเอลเริ่มจากชีวิตหลาน อับราฮัมคือยาโคบ ซึ่งพระเจ้าเปล่ียน

ช่ือ เป็นอิสราเอลลูกชาย 12 คนของยาโคบ เป็นต้นตระกูลของ 12 เผ่าของอิสราเอล พระเจ้าตรัสกับ

ยาโคบ (ปฐก. 28:13-15) 

เมื่อเกิดการกันดารอาหาร ยาโคบกับลูกๆ ไปหาโยเซฟท่ีอียิปต์ ลูกหลานของพวกเขาอยู่ท่ีนั่น

นับร้อยๆ ปี แต่พระเจ้ายังทรงรักษาพระสัญญาที่ว่าครอบครัวนี้ และชนชาตินี้เป็นประชากรของ

พระองค์ ฉะนั้นเมื ่อคนอิสราเอลร้องทูลต่อพระเจ้า ขณะถูกชาวอียิปต์กดขี่ข่มเหง  อิสราเอลได้

กลายเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ ประสบความทุกข์ยากลำบากมากมาย พระองค์ก็ทรงสดับฟัง 

จนกระท่ังสมัยโมเสส วันหนึ่งในทะเลทรายพระเจ้าตรัสกับ โมเสสว่า “เราส่งเจ้าไปหากษัตริย์

ของอียิปต์ เพื่อเจ้าจะนําประชากรของเราให้ออกจากอียิปต์” โมเสสต้องการรู้ว่าเขาจะบอกประชาชน

เรื่องพระเจ้าได้อย่างไร พระเจ้าจึงเปิดเผยพระนามจริงของพระองค์คือ “ยาห์เวห์” กับพระนามอันล้ี

ลับอีก นามหนึ่ง “เราเป็น” หรือ “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น” พระนามนี้ชี้ถึงสองสิ่ง คือพระเจ้าไม่เคย

เปลี่ยนแปลงเป็นที่พึ่งที่ไว้วางใจได้อย่างเต็มเปี่ยม และพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ทรงกระทำกิจอย่าง

สร้างสรรค์ตลอดเวลา โมเสสได้นําความรู้นี้ไปช้ีแจงแถลงไขกับประชาชน พระเจ้าไม่เพียงแต่ให้ข้อมูล 

เกี่ยวกับตัวพระองค์เองเท่านั้น แต่ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแบบใดด้วยพระราชกิจ

ของพระองค์ 

เมื่อพระเจ้าช่วยกู้คนอิสราเอล ออกจากอียิปต์ตามที่สัญญาไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขา 

พระองค์ก็แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือในตัวพระองค์ ขณะพระองค์ทรงนําประชาชนเดินทางผา่น

ถิ่นทุรกันดารที่ชาวยิวไม่คุ้นเคย พระองค์ทรงประทานอาหารกับน้ำดื่ม และดูแลพวกเขาอย่างดีแม้

พวกเขาจะกบฏต่อพระองค์บ่อยๆ พระเจ้าองค์นี้ทรงพระชนม์อยู่และทรงทำพระราชกิจอย่างไม่

หยุดยั้ง  

ในสมัยโมเสสพระเจ้าได้สำแดงพระองค์เองว่า เป็นพระเจ้าที่กระทำกิจและตรัสอยู่เสมอ 

ในช่วงท่ีชาวยิวอพยพออกจากอียิปต์ พระเจ้าพิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์ทรงปกป้องผู้ถูกกดขี่และคนท่ี

ต่อสู้การอธรรม ส่ิงนี้ช้ีให้เห็นถึงพระลักษณะบางประการของพระเจ้า ณ ภูเขาซีนาย พระเจ้าเปิดเผย

ถึงพระองค์เองเพิ่มเติมอีก โดยตรัสกับโมเสสใน (อพย. 34:6-7)  

พระองค์ยังทรงเปิดเผย ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ผ่านทางพระบัญญัติ ชาวอิสราเอลจึง

สามารถล่วงรู้ถึงพระลักษณะของพระเจ้า และพระประสงค์ของพระองค์ได้  
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วิลเลม เจ. เจ. กลาสฮาวเออร์ (2013) ได้เสนอว่า ต้นกำเนิด คือ พันธสัญญาของพระเจ้ากับ

อับราฮัมและกับอิสราเอล เป็นการเปิดเผยถึงพระนามของพระองค์ คือ ยาห์เวห์ ซึ่งเป็นพระนามท่ี 

พระองค์สัมพันธ์กับพวกเขา และเป็นพันธมิตรด้วย (ปฐก. 12:1-3 อพย. 4:13-15) ยาห์เวห์ใช้แทน

พระเจ้าในความสัมพันธ์แห่งพันธสัญญาของพระองค์ และด้วยเหตุนี้จึงเป็นการสำแดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ของพระเจ้าแก่มวลมนุษย์ โทราห์นิรันดร์ หรือพระวาทะแห่งการทรงสร้างที่ดำรงอยู่ชั่วกัปชั่วกัลป์

นี่เองที่อยู่ก่อนการทรงสร้าง และมาจากพระบิดาเป็นพระวาทะที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ (ยน. 1:1 -18) 

ต้นกำเนิดของอิสราเอล คือ พระวาทะของพระเจ้า พระวาทะแห่งการทรงสร้าง ซึ่งคือยาห์เวห์ในพันธ

สัญญาเดิม พระวาทะที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระเมษโปดกของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ นี ้คือ

พระองค์ผู้ได้รับการเจิม พระเมสสิยาห์ และองค์จอมกษัตริย์ “เราเป็นรากเหง้าและเชื่อสายของดา

วิด” (วว. 22:16ข, วว. 5:5, รม. 15:12) 

2.2.3   ชนชาติอิสราเอลในพระธรรมเอเสเคียล 

ดอน เฟล็มมิ่ง (2003) ได้เสนอว่า พวกเชลยชาวยูดาห์ท่ีถูกนําไปบาบิโลน มิได้ถูกขังในค่ายมี

ลวดหนาม เหมือนทหารท่ีเป็นเชลยศึก แต่อยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านๆ ต้องทำงานเป็นกรรมกรก่อสร้างให้

บาบิโลน รวมทั้งต้องทำไร่ทำนาและการงานอื่นๆ โดยไม่มีรายได้ พวกเขาอยู่ภายใต้การควบคุมของ

เจ้าหน้าท่ีชาวบาบิโลน ซึ่งมักกดขี่ข่มเหง แต่นอกเวลาทำงานพวกเชลยมีอิสระบ้างพอท่ีจะดำเนินชีวิต

ในครอบครัวตามท่ีตนต้องการ (ยรม. 29:4-7; อสค. 3:15; สดด. 137:1-6)  

สภาพของชนชาติอิสราเอลหลังจากที่กรุงเยรูซาเล็มแตก เดวิด เอฟ. ฮินสัน (1996) ได้

บรรยายถึงอิสราเอลไว้ พวกเขาไม่มีทางทำตามประเพณีทางศาสนาหลายอย่างที่เคยทำสืบตอ่กันมา 

เพราะกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายลงแล้ว ไม่มีดินแดน อิสระซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานท่ีพระเจ้าทรงปกครอง

อีกต่อไป กษัตริย์เยโฮยาคีนก็เป็นนักโทษอยู่ในบาบิโลนนานหลายปี แม้ว่าภายหลังจะถูกปลดปลอ่ย

ให้เป็นอิสระ แต่จะทำอะไรก็ต้องได้รับอนุญาตจากกษัตริย์บาบิโลนก่อนจึงจะทำได้ พระองค์มิได้

ปกครองประชาชนอิสราเอลอย่างแท้จริง 

นับต้ังแต่สมัยกษัตริย์โยสิยาห์เป็นต้นมา มีแต่พระวิหารแห่งเดียวเท่านั้นท่ีประชาชนจะถวาย

เครื่องบูชาแด่พระเจ้าได้อย่างถูกต้อง บัดนี้พระวิหารถูกทำลายแล้ว ดังนั้นการถวายเครื่องบูชาอย่าง

เต็มรูปแบบจึงไม่มีทางทำได้ ปุโรหิตไม่มีงานทำ แม้แต่บรรดาผู้เผยพระวจนะเองก็น่าสงสัย เพราะเมื่อ

ตอนท่ีบาบิโลนยกทัพมาโจมตียูดาห์นั้น ผู้เผยพระวจนะหลายคนประกาศเรื่องความหวังสำหรับพวกยู

ดาห์ แต่พอถึงตอนนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าคำพูดของพวกเขาไม่เป็นความจริง 
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Scharrer (1993) ได้เสนอจุดกำเนิดของศาสนายิว เกิดขึ้นในสมัยของการตกเป็นทาสท่ีบาบิ

โลน เนื่องจากที่บาบิโลนไม่มีสถานที่สำหรับกระทำสิ่งต่างๆ ตามความคิดเห็นซึ่งแต่ก่อนเคยถือว่ามี

คุณค่าและมีความสำคัญยิ่ง จึงต้องค้นหาวิธีนมัสการพระเจ้าและวิธีแสดงความเชื่อฟังพระองค์แบบ

ใหม่ๆ มาใช้ และเริ่มต้นเรียกตนเองด้วยชื่อใหม่ว่า “ยิว”  

เดวิด เอฟ. ฮินสัน (1996, น. 242-243) ได้กล่าวถึง พิธีกรรมตามประเพณีและสิ่งที่เป็น

มรดกตกทอดกันมาช้านานซึ่งพวกยิวยังรักษาไว้ได้ มีดังนี้ 

1. การเข้าสุหนัต ประเพณีนี้สืบย้อนหลังไปได้ไกลถึงเมื่อครั้ง อับราฮัมทำพันธสัญญากับพระ

เจ้า การเข้าสุหนัตเป็นการจำแนกแยกแยะพวกยิวออกจากชนชาติอื่นๆ ที่ต่างก็เป็นเชลยเหมือนกัน 

พวก บาบิโลนไม่มีการเข้าสุหนัต การที่เยเรมีย์เตือนพวกอิสราเอลมิให้พึ่งการเข้าสุหนัตซึ่ง เป็นหมาย

สำคัญภายนอกนี้ แสดงให้เห็นได้ชัดว่าในสมัยของเยเรมีย์และเอเสเคียล ประชาชนในกรุงเยรูซาเล็ม

สนใจเรื่องการเข้าสุหนัตกันมาก (เยเรมีย์ 4:4, 9:25, 26) 

2. วันสะบาโต การรักษาวันสะบาโตมีอยู่ในพระบัญญัติสิบประการมาตั้งแต่สมัยของโมเสส 

เยเรมีย์เองสนับสนุนประเพณีปฏิบัตินี้ด้วย พระธรรมเอเสเคียลก็พูดถึงเรื่องนี้บ่อยครั้ง การที่พวก

อิสราเอลไม่ทำตามพระบัญญัติข้อนี้ถือว่าเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้พระเจ้าทรงพิพากษาพวกเขา 

(ยรม. 17:19-27, อสค. 20:12, 20, 23-24) 

3. เพลงสดุดี ไม่ใช่ว่าเพลงสดุดีทุกบทในพระคัมภีร์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันจะแต่งขึ้นในสมัยท่ี

อิสราเอลเป็นเชลยในบาบิโลน ตอนนั้นพวกยิวรู้จักเพลงสดุดีหลายบทแล้ว บางทีการรวบรวมเพลง

สดุดีขึ้นเป็นเล่มขนาดเล็กอาจจะทำกันในช่วงนี้ เพลงสดุดี 137 เป็นเพลงที่ระบายความรู้สึกของ

พวกยิวที่เป็นเชลยในบาบิโลน เมื่อชาวบาบิโลนขอร้องให้พวกเขาใช้เพลงสดุดีร้องเพื่อความสนุก

เพลิดเพลิน พวกยิวคงจะใช้เพลงสดุดีในการนมัสการมานานแล้ว และเมื่อเป็นเชลยก็ยังใช้อยู่  

4. ธรรมบัญญัติ อิสราเอลรวบรวมกฎหมายต่างๆ มาเป็นเวลาหลายศตวรรษ ท่ีเยเรมีย์ต่อว่า

ประชาชนอิสราเอลไม่เช่ือฟังพระเจ้านั้น ท่านใช้กฎหมายหรือธรรมบัญญัติเป็นหลัก (ยรม. 2:28, 8:8, 

9:13, 26:4) พวกยิวที่เป็นเชลยคงต้องยกย่องนับถือพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ ตอนนั้นอาจจะ เป็น

ฉบับร่างครั้งแรกสุด พระธรรมเล่มนี้ทำให้ประชาชนอิสราเอลเชื่อว่าการถวายเครื่องบูชาควรจะทำท่ี

กรุงเยรูซาเล็มแห่งเดียวเท่านั้น จึงเป็นเหตุให้พวกเชลยชาวยิวเลิกการถวายเครื่องบูชาในการนมัสการ

พระเจ้า คำสอนเรื่องพระเจ้าและวิถีทางต่างๆ ของพระองค์ซึ่งมีอยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติคง
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จะให้กําลังใจแก่เชลยชาวยิวท่ีบาบิโลน พระบัญชาท่ีปรากฏในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทท่ี 6,4,9 

ต้องมีความสำคัญมากสำหรับพวกยิวท่ีอยู่ในบาบิโลน 

5. ประวัติศาสตร์ บางท่ีประวัติศาสตร์เหล่านั้นอาจจะยังไม่บันทึกไว้ ในรูปแบบปัจจุบันท่ีเรา

เห็นในพระคัมภีร์ ประชาชนคงจะสะสมประวัติต่างๆ เช่นท่ีกลุ่ม ย. (J) อนุรักษ์ไว้ก่อน และท่ีกลุ่ม อ. 

(E) อนุรักษ์ไว้ ในเวลาต่อมานอกจากนี้แล้วยังมีประวัติบางเรื่องท่ีมีผู้บันทึกไว้และนำมาใช้เป็นพื้นฐาน

สำหรับเขียนพระธรรม 1-2 ซามูเอล และ 1-2 พงศ์กษัตริย์ เรื่องเหล่านี้พวกยิวที่บาบิโลนคงรู้จักดีและ

ศึกษากันอย่างละเอียด 

อันที่จริงแล้วมีตำนานจำนวนมากที่จำเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ เพราะตำนานเหล่านั้นช่วยหล่อ

เลี้ยงความเชื่อของพวกยิวที่เป็นเชลยให้แข็งแรง เห็นได้ชัดว่าระหว่างหลายปีที่อยู่ในบาบิโลนพวกยิ

วสะสมเรื่องราวในยุคก่อนๆ ท่ีชุมชนเห็นว่ามีคุณค่าไว้เป็นจำนวนมากและถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังๆ 

ฟังพวกเขากําลังเขียนประวัติศาสตร์โดยบันทึกชีวประวัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะ

ใหญ่ รวบรวมธรรมบัญญัติต่างๆ และทำเป็นประมวลกฎหมายท่ีเรียงลำดับให้เห็นชัดขึ้นกว่าของเดิม 

และจัดเพลงสดุดีเป็นหมวดหมู่สำหรับใช้ในการนมัสการ ดังนั้นเองพวกเขาจำเป็นต้องมีศูนย์กลาง

หลายๆ แห่งเพื่ออภิปรายตำนานต่างๆ ของชนชาติอิสราเอล เพื่อบันทึกและอนุรักษ์ไว้ ธรรมศาลา

แห่งแรก อาจจะสร้างขึ้นในสมัยนี้เอง และพวกยิวมาชุมนุมกันในวันสะบาโตเป็นครั้งแรก ท่ีธรรมศาลา

แห่งนี้ นี่คือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในชีวิตด้านศาสนาของอิสราเอล และต่อมาธรรมศาลาก็มีบทบาทมากใน

ชีวิตของพวกยิวในสมัยพระคริสต์ 

 

2.3 ความหมายของคำท่ีสำคัญ 

2.3.1 ญาดา  

yada` - “ทำให้เป็นที่รู้จัก” หรือ “ประกาศให้รู้” ยังมีความหมายได้ในอีกหลากหลาย - ָיַדע

รูปแบบ ได้แก่ ทราบ รู้ เรียนเพื่อให้รู้ ความดีความช่ัว (ปฐก. 3:22) ความรู้ โดยพระเจ้า เส้นทางแห่ง

ปัญญา (โยบ 28:23) (สดด. 50:11) สัมผัสรู้ รับรู้ เข้าใจ โดยการเพิ่มความคิดจากการสังเกต จด

บันทึก (ปฐก. 19:33) รู้ โดยประสบการณ์ รับรู้จากท้ังหมดของหัวใจ สุดจิตวิญญาณ  

1. รู้จัก (บุคคล) คุ้นเคย คุ้นชิน เคยชิน (acquainted with) เป็นท่ีรู้จัก (พระเจ้า) (ฮชย. 5:3) 

เราเองรู้จักเอฟราอิม และอิสราเอลก็มิได้ปิดซ่อนไว้จากเรา… พระเจ้าที่รู้ หรือ ทราบเข้าไปถึงจิตใจ



18 

 

ของมนุษย์ พระองค์ทรงรู ้จักผู ้รับใช้ที ่แท้จริงของพระองค์ คือ recognizing สังเกตจดจำ  และ 

acknowledging มีความรู้ มีข้อมูล them  

2. พิจารณา ค้นพบ มอบ มีความสัมพันธ์ ส่ังสอน แสดง ชำนาญ บอก เข้าใจ รู้จักกัน โดยมี

ความสัมพันธ์ทางเนื้อหนัง (มนุษย์) สัมพันธ์ลึกซึ้ง (การแต่งงาน) 

3. รับทราบ มีประสบการณ์ มี แจ้ง  ทราบ ความรู้ ทำให้เป็นที่รู้จัก (know how to do a 

thing, be able to do it: skilled รู้วิธีการทำส่ิงต่าง ๆ สามารถทำได้ : ทักษะ ความรู้ ข้อมูลความรู้) 

4. คนรู้จัก หา รู้ รับรู้ (absolute have knowledge, be wise ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า และ

หน้าท่ีหรือในการปฏิบัติ ปัญญาจากพระเจ้า) 

2.3.2 ยาห์เวห์  

มี  יהוה   YHWH - ยาห์เวห์ ในภาษาเดิมนั้น เราเป็น และพระนามยาห์เวห์ – ְיהָוה 

ความหมายว่า “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น” หรือ “เราเป็นผู้ท่ีดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง” พระคัมภีร์เดิมได้ออก

พระนามนี้มากถึง 6,828 ครั้งเลยทีเดียว ในพระคัมภีร์ด้ังเดิมเขียนด้วยอักษร 4 ตัว แต่เนื่องจากอักษร 

4 ตัว (ยฮวฮ YHWH) เมื่อเขียนเป็นอักษรโรมัน 4 ตัวได้เป็น YHWH แล้วผสมสระจึงได้การออกเสียง

เป็น “เยโฮวาห์” เมื่อเราเห็นคำว่า “Lord”  ในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ขนาด

เล็กว่า “LORD” ก็แสดงว่าคำเดิมในต้นฉบับภาษาฮีบรูคือ YHWH (ยหวห) หรือ Yahweh (ยาห์เวห์) 

ซึ่งเป็นชื่อเฉพาะของพระเจ้า  ตัวอย่างเช่นวลีที่คุ้นเคย “the word of the LORD” นั้นในต้นฉบับ

ภาษาฮีบรูคือ “the word of Yahweh” 

คู่มือพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 2 (1992) ได้ให้มุมมองของพระนามพระเจ้าไว้ว่า มี

คำศัพท์ฮีบรู 2 คำที่แปลว่าพระเจ้า คือคำว่า “เอล” หมายความว่า พระเจ้ามีฤทธานุภาพและมีพระ

ลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษ และคำว่า “เอโลฮิม” รูปพหูพจน์ ไม่ได้หมายความว่ามีพระเจ้าหลายองค์ 

แต่หมายถึงพระเจ้าองค์เดียวท่ีมีพระลักษณะทุกอย่างท่ีสมบูรณ์ “อาโดน” แปลว่าสูงสุด หรือนายมัก

ใช้ว่า “อาโดนาย” แปลว่าสูงสุดหรือนายเหนือหัว ซึ่งหมายถึงพระเจ้า แต่พระนามจริงของพระเจ้าคือ 

“ยาเวห์” เมื่ออ่านพระคัมภีร์ ในท่ีสาธารณะ ชาวผิวมักเล่ียงการออกเสียงคำว่า “ยาเวห์” ด้วยความ

เกรงกลัวและจะใช้คำว่า “อาโดนาย” แทน 

เมื่อพระเจ้าบอกช่ือของพระองค์แก่มนุษย์ พระองค์ต้องการสำแดงพระลักษณะท่ีแท้จริงของ

พระองค์ คำว่า “ยาเวห์” ในภาษาฮีบรูมีความเกี่ยวข้องกับกริยา “เป็น อยู่” กริยานี้มีความหมาย

กว้างกว่าคำว่า “ดำรงอยู่” โดยมีความหมายว่า “คงอยู่ในปัจจุบันอย่างมีบทบาทที่ชัดเจน” รวมอยู่
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ด้วย “ยาเวห์” (อพย. 3:13-16) คือพระเจ้าท่ีร่วมทุกข์ร่วมสุข อยู่กับคนของพระองค์ พระองค์เปิดเผย

พระนามนี้ในเวลา ท่ีพวกเขาเป็นทาสท่ีน่าสังเวชและปรารถนาอิสรภาพอย่างยิ่ง 

ความคิดที่ว่า “คงอยู่อย่างมีบทบาทที่ชัดเจน” นั้นบอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา แต่

คำนี้ไม่ได้พูดถึงพระลักษณะของพระองค์ เหตุที ่พระองค์เลือกเปิดเผยความหมายพระนามของ

พระองค์ ในสมัยอพยพก็เพื่อสำแดงพระองค์ให้รู้ว่าพระองค์คือพระเจ้าที่ช่วยให้พวกเขารอดและ

ทำลายศัตรูของพวกเขา 

การสำแดงพระเจ้าในฐานะ “ยาเวห์” นั้น เงื่อนไขแรกคือ ความบริสุทธิ์ (อพย. 3:5) พระองค์

สำแดงความบริสุทธิ์ของ พระองค์ในการไถ่ท่ีบริสุทธิ์และพระพิโรธที่บริสุทธิ์ในพิธีปัสกา (อพย. 12) 

พระลักษณะของพระเจ้าตามพระนามของพระองค์นั้น ปรากฏในพระคัมภีร์เดิมหลายตอน 

เช่น อพยพ 34.6-; สดุดี 103; 111; 146; มีคาห์ 7:18-19 การสำแดงพระองค์ที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น พระ

นาม “ยาเวห์” ปรากฏในพระคัมภีร์ตั้งแต่สมัยแรก (ปฐก. 4:1) และมนุษย์ก็รู้จักและใช้พระนามนั้น 

(ปฐก. 4:26; 14:22) แต่ทําไมพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสส (อพย. 6:2-3) “ด้วยนามว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ 

แต่เรามิได้สำแดงให้เขา (อับราฮัม ฯลฯ) รู้จักเราในนามพระเยโฮวาห์” 

ดอน เฟล็มมิ่ง (1980) เสนอว่า ชาวอิสราเอลถือว่าพระนาม “พระยาห์เวห์” เป็นพระนามท่ี

ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นพระนามของพระเจ้าของเขา ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียว (อพย. 32:27 , 

ฉธบ. 6:4) บรรพบุรุษของอิสราเอล คืออับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ไม่ค่อยได้เข้าใจความหมายของ

พระนามนี้ เพียงแต่ทราบว่าพระยาห์เวห์ทรงกระทำพันธสัญญากับเขาว่าจะทำให้ลูกหลานของเขาทวี

เป็นประชาชาติใหญ่ และจะประทานแผ่นดินคานาอันให้แก่ประชาชาตินั้น หลายร้อยปีต่อมาลูกหลาน

เหล่านั้นได้เป็นประชาชาติอิสราเอล แต่พวกเขาตกเป็นทาสของชาวอียิปต์ อย่างไรก็ตามพระยาห์เวห์

ไม่ได้ลืมพันธสัญญาที่ได้ทรงกระทำไว้กับบรรพบุรุษ จึงไถ่พวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาส ทำให้พวก

เขาเข้าใจว่า ลักษณะเด่นของพระยาห์เวห์คือ พระองค์เป็นพระผู้ไถ่ (ปฐก. 15.5-6, 1315, 18, อพย. 

2:24, 3:16) 

ผู้เชี่ยวชาญทางพระคัมภีร์เดิมได้พยายามศึกษาเพื่อหาคําตอบมาเป็นเวลานาน คําตอบของ

พวกเขามี 2 แนว 1.พระนามของพระเจ้าเป็นที่รู้จักกันตั้งแต่ยุคแรก 2.พระนามของพระเจ้าเปิดเผย

ครั้งแรกสมัยโมเสส 

แม้ว่าแนวคิดท้ังสองนี้จะมีอิทธิพลมาก แต่ไม่จําเป็นว่าจะถูกต้อง คําว่า “ให้เขารู้จัก” ในพระ

คัมภีร์เดิมมีความหมายมากกว่าการรู้ข้อมูลของคนๆ นั้น ซึ่งหมายถึงรู้อุปนิสัยใจคอของคนนั้นด้วย 
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เช่น ลูกชายของเอลีรู้จักพระนามของพระเจ้า แต่ไม่ใส่ใจเรื่องของพระเจ้า (อาจเรียกได้ว่า “ไม่รู้จัก”) 

(1 ซมอ. 2:12 เทียบกับ 3:7; อพย.33:12-13) ดังนั้น อพยพ 6:2-3 บอกเราว่า พระนามของพระเจ้า

ซึ่งเดิมเขาเรียกอย่างไม่รู้ความหมายนั้น บัดนี้พวกเขาได้รู้ถึงพระลักษณะของพระองค์ ตามพระนาม

นั้นแล้ว คือพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเป็นผู้พิพากษาที่บริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่กับคนของพระองค์

เสมอ เมื ่อโมเสสถามพระเจ้าว่า พระนาม “พระยาห์เวห์” หมายความว่าอะไร พระองค์ประทาน

คําตอบสั้นๆ ว่า “เราเป็น” พระองค์ไม่ได้อธิบายคําว่า เราเป็น หมายความว่าอะไร เพราะพระองค์

ประสงค์ให้ชาวอิสราเอลรู้ว่าพระเจ้าของเขาทรงเป็นทรงอยู่ต้ังแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล พระองค์ 

ทรงเป็นองค์อมตะ ไม่แปรเปล่ียน ไม่เกิด ไม่ตาย ชาวอิสราเอลไม่สามารถจะเข้าใจเรื่องพระเจ้าผู้นี้ได้ 

พระองค์จึงเพียงแต่ขอให้พวกเขาพึ่งพาไว้วางใจพระองค์ โดยรู้ว่าพระองค์ทรงเป็น พระองค์จะไม่ลืม

พวกเขา จะไม่ท้ิงพวกเขา แต่จะทรงปกปักษ์รักษาอยู่ตลอดเวลา และจะทรงอํานวยเหตุการณ์เกี่ยวกับ

เขา ตามพระปัญญาอันเลิศประเสริฐของพระองค์ (อพยพ 3:13-14) 

จอห์น อาร์. ครอส (2012) ได้เสนอว่า ในภาษาเดิมนั้น คำที่ว่า “เราเป็น” และพระนาม 

“ยาห์เวห์” มีความหมายแบบเดียวกัน ท้ังสองคํานี้มีความหมายว่า “เราเป็นผู้ท่ีเป็นอยู่เช่นกัน” หรือ 

“เราเป็นผู้ท่ีดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง” 

จากพระนามนี้พระเจ้าของพวกทาสกําลังอ้างว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ได้โดยฤทธิ์เดชของ

พระองค์เอง ในขณะท่ีมนุษย์เราต้องการอาหาร น้ำ อากาศ การนอนหลับ ความสว่าง และท่ีพักอาศัย 

รวมทั้งปัจจัยจําเป็นอีกหลายอย่างเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ แต่พระเจ้าองค์นี้ตรัสว่า “พระองค์ไม่ต้อง

อาศัยปัจจัยใดๆ เลย” นี่เป็นความหมายที่แฝงชัดอยู่ในพระนามนี้ พระองค์ทรงเป็น ผู้ที่ดำรงอยู่ได้

ด้วยพระองค์เอง องค์ผู้เป็น “ยาห์เวห์” ไม่มีเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดของอียิปต์ ที่อ้างแบบนี้เลยจาก

พระนามยิ่งใหญ่นี้ให้เห็นว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ได้โดยฤทธิ์เดชของพระองค์เอง ชาวอิสราเอลโบราญ

นั้นเกรงกลัวองค์ยาห์เวห์มาก ตลอดอีกหลายศตวรรษต่อมาพวกเขาไม่ยอมออกพระนามของพระเจ้า

เลย เมื่อพบเจอคำว่า “ยาห์เวห์” นั้นพวกเขาจะเล่ียงไปเป็นคำว่า “พระผู้เป็นเจ้า” หรือ “พระนาม” 

แทน และทุกคนเข้าใจดีว่านั่นหมายถึง “ยาห์เวห์” นั่นเอง จนถึงทุกวันนี้ เช่น เมื่อใดท่ีอ่านคำท่ีพระ

เจ้าตรัสตอบโมเสสก็จะใช้คำว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า”  แทนคำว่า “ยาห์เวห์” (อพย. 3:15; ยรม. 10:6)  
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2.4  หลักการตีความพระคัมภีร์ 

2.4.1 Historical Method การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ 

เฮนรี่ เอ. เวิร์คเลอร์ (2009) เสนอว่า การตีความพระคัมภีร์ด้วยวิธีการนี้จะเป็นการพิจารณา

ถึง สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นและวัฒนธรรมที่ผู้เขียนกําลังเขียนอยู่ 

เพื่อจะสามารถเข้าถึงส่ิงท่ีกล่าวตามหลักฐานท่ีปรากฏ และสามารถเข้าใจความมุ่งหมายของผู้เขียนซึ่ง

อาจจะมีข้อมูลท่ีจํากัด 

การศึกษาในส่วนนี้จะทำการศึกษาเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ผู้เขียน 

ผู้รับ สภาพทางสังคมชุมชน สถานการณ์ที่สำคัญในเวลานั้น วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ เป็นต้น โดยมี

วรรณกรรมของนักวิชาการท่ีมีช่ือเสียงมากมายท่ีได้ศึกษา โดยสามารถใช้วรรณกรรมจากนักวิชาการ

เหล่านี้ใน การศึกษาค้นคว้าได้ อาทิ Hans Dieter Betz หรือ Friedrich Schleiermacher ผู้ท่ีได้รับ

การยอมรับ ว่าเป็นบิดาแห่งการตีความพระคัมภีร์สมัยใหม่ วิธีการศึกษาของ Schleiermacher คือ

การกลับไปศึกษาถึงผู ้เขียน เพราะมีความคิดว่าปัญหาของการตีความหมายคือความไม่เข้าใจ

จุดประสงค์ของผู้เขียน หลักสำคัญคือการกลับไปศึกษาถึงผู ้เขียนเพื่อที่จะเข้าใจจุดประสงค์ของ

ข้อความที่ผู้เขียน พร้อมทั้งองค์ประกอบต่างๆ ที่ผู้เขียนตั้งใจจะสื่อความหมายออกมา ทั้งคําและรูป

ประโยค เพื่อที่จะบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว Schleiermacher จึงกล่าวว่าต้องทำความเข้าใจในตัว

หรือชีวิตของผู้เขียนก่อน และจะต้องทำความเข้าใจเรื ่องของวันเวลาของผู้เขียน และบริบททาง

ประวัติศาสตร์ เพราะส่ิงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการตีความท้ังส้ิน 

2.4.2 Literary Method การศึกษารูปแบบวรรณกรรม 

การวิเคราะห์วรรณกรรมไม่สนับสนุนให้ตีความตามตัวอักษรโดยไม่ศึกษาบริบทก่อน ควรจะ

หาว่าเมื่อไรที่ผู้เขียนประสงค์จะใช้ความหมายตามตัวอักษร เมื่อไรใช้ความหมายเปรียบเทียบหรือ

ภาพพจน์ (figurative) และเมื่อไรใช้ความหมายแบบสัญลักษณ์ (Symbolical) แล้วหลังจากนั้นก็แปล

ความตาม ความหมายที่ใช้ ดังนั้น เมื่อพระเยซูตรัสว่า “เราเป็นประตู” “เราเป็นเถาองุ่นแท้” และ 

“เราเป็นอาหารแห่งชีวิต” เราจึงเข้าใจได้ว่าถ้อยคําเหล่านี้เป็นคําอุปมาตามท่ีพระองค์ทรงมุ่งหมาย  

การวิเคราะห์ทางโครงสร้างภาได้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่า ถึงแม้ว่าคำๆ หนึ่ง จะมีความหมาย

ได้หลายหลากตามบริบทที่หลากหลาย แต่ในบริบทหนึ่งๆ คํานั้นมีความหมายที่ (ผู้เขียน) มุ่งหมาย

เพียงความหมายเดียวเท่านั้น บริบทมักจะช่วยชี้ว่าความหมายไหนที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะถ่ายทอด
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ให้รู้ การวิเคราะห์ทางโครงสร้างภาษาจะช่วยให้ผู้แปลความหาได้ว่า จะมีความหมายใดบ้างท่ีเป็นไป

ได้ สำหรับคำหรือกลุ่มของคำ และหลังจากนั้นก็สร้างประโยคที่น่าจะเป็นไปว่าความหมาย ก. น่าจะ

ถูกต้องกว่าความหมาย ข. หรือ ค. ในการเป็นความหมายท่ีผู้เขียนต้อง ประสงค์ในเนื้อหาเฉพาะตอน 

ความจําเป็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ประเภทนี้ได้นํามาชี้แจงให้ทราบโดยใช้คํากล่าวของนักศา

สนศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงมากสองท่าน อเล็กซานเดอร์ คาร์สัน (Alexander Carson) ได้พูดไว้อย่างน่าฟัง

ว่า “ไม่มีใครจะมีสิทธิ์พูด (ตามที่บางคนมีนิสัยชอบพูดบ่อยๆ) ว่า ‘พระวิญญาณ’ ได้บอกข้าพเจ้าว่า

ความหมายของพระคําตอนนี้คืออย่างนี้คืออย่างนั้น” เขาจะมั่นใจได้อย่างไรว่า วิญญาณนั้นคือ พระ

วิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่ วิญญาณแห่งการหลอกลวง เว้นแต่จะมีหลักฐานยืนยันว่าการแปลความหมาย

นั้นให้ความหมายท่ีน่าจะถูกต้องของคําเหล่านั้น  

รูปแบบทางวรรณกรรมของข้อเขียนหนึ่งๆ มีอิทธิพลต่อการแปลความหมาย ให้ตรงกับท่ี

ผู้เขียนต้องการ เมื่อเวลาผู้เขียนเรียบเรียงร้อยกรองเขาจะเลือกใช้คําแตกต่างไปจากเวลาเขาเขียน

เรื่องเป็นร้อยแก้ว ความจริงข้อนี้สำคัญ เพราะเรารู้ว่าหนึ่งในสามของพระคัมภีร์เดิมอยู่ในรูปของร้อย

กรองฮีบรู การแปลความเนื้อหาเหล่านี้แบบการแปลความร้อยแก้วท่ีส่วนมากมักจะกระทำกัน ทำให้

เราตีความหมายผิดพลาดไป 

เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของจุดนี้ ให้เรามาพิจารณารูปแบบวรรณกรรม 3 ชนิดท่ีสำคัญ 

คือ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง และข้อเขียนแบบวิวรณ์ธรรม (Apocalypse) ส่วนในร้อยแก้วและร้อยกรอง

จะใช้คําโดยมีความหมายตรงๆ หรือความหมายเปรียบเทียบคือ ในร้อยแก้วมักจะเป็นความหมายตรง

ในขณะท่ีร้อยกรองมักจะเป็นความหมายเปรียบเทียบ เป็นการยากสำหรับผู้อ่านในภาษาท่ีจะแยกว่า

อะไรเป็นร้อยแก้วฮีบรู อะไรเป็นร้อยกรองฮีบรู เพราะว่าร้อยกรองฮีบรูมีเอกลักษณ์อยู่ท่ีมี จังหวะของ

ความคิด ไม่ใช่มีจังหวะของเสียง (จะกล่าวถึงความละเอียดของเรื่องนี้ในตอนท้ายบท) ด้วยเหตุนี้เอง

ในพระคัมภีร์ฉบับท่ีแปลครั้งหลังๆ จะวางรูปของ เนื้อหาส่วนท่ีเป็นร้อยกรองไว้ในรูปร้อยกรอง เพื่อว่า

จะแยกได้ชัดเจนจากส่วนที่เป็นร้อยแก้ว ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดเรียงที่ดีกว่าพระคัมภีร์ฉบับแปลสมัย

เก่าๆ  

คําที ่ใช้กันมานานๆ ในแต่ละภาษามักจะมีได้ทั ้งความหมายตรงๆ (denotation) และ

ความหมายที่แอบแฝง (connotation) หลายๆ ความหมายนอกจาก ความหมายตรงๆ แล้วคําต่างๆ 

มักมีความหมายเพิ่มเข้ามาตามสมัยนิยมคือ การใช้แบบที่พบกันในการสนทนาทั่วๆ ไป ลองมาดู

ความหมายท่ีคนนิยมใช้กัน 
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บทที่ 3 
 

วิธีดำเนินการวิจยั 

การค้นคว้าอิสระบนหัวข้อว่า “การศึกษาความสำคัญของวลี ‘เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์’  

ในพระธรรมเอเสเคียลที่มีต่อการดำเนินชีวิตของชนชาติอิสราเอล” เล่มนี้เป็นการศึกษาเอกสาร 

(Documentary Research) โดยทำการศึกษาผ่านทางแนวคิด ทฤษฎีบทความ หนังสือ และสืบค้น

จากฐานข้อมูลออนไลน์ ที ่มีเนื ้อหาอันเกี ่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว จากนั้นจึงน ำข้อมูลที่ได้รับจาก

การศึกษาค้นคว้านั้นมาเข้าสู่กระบวนการตีความและปรับใช้โดยผ่านทางข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อดัง

ต่อไปนี 

 

3.1 ศึกษาพระธรรมเอเสเคียล 
อ่านพระธรรมเอเสเคียลทั้งหมด 48 บท เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างโดยรวมของพระธรรมเอเส

เคียล โดยเน้นย้ำในตอนที่มีวลี “เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ปรากฏอยู่ และศึกษารูปแบบการ

เขียนของพระธรรมเอเสเคียลแล้วเข้าสู่การวิเคราะห์บริบท 

 

3.2 ศึกษาวลี “เพ่ือเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” 
รวบรวมวลีนี้ท่ีปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเสเคียลท้ังหมด เพื่อทำการศึกษาความหมายของวลี

นี้โดยละเอียดถึงการใช้ และความหมายเชิงลึก พร้อมทั้งแยกวิเคราะห์วลีนี้ตามบริบทต่างๆ ที่วลีนี้

ปรากฏอยู่ ศึกษาถึงรูปแบบของวลี การใช้ขึ้นต้นหรือจบประโยค ความหมายของวลีนี้ที่กำลังสื่อสาร

ถึงผู้คนกลุ่มไหน พร้อมท้ังศึกษาถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในตอนนั้นๆ ของวลีนี้ 

 

3.3 ศึกษาบริบทเบื้องหลัง 
ศึกษาข้อมูลบริบทเบ้ืองหลังพระธรรมเอเสเคียลท้ังหมด เพื่อเข้าใจถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน

พระธรรมเอเสเคียล โดยใช้คู ่มืออธิบายพระคัมภีร์ เอกสารต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องพระธรรมเอเสเคียล 

พร้อมท้ังศึกษาความเป็นมาของชนชาติอิสราเอล พื้นฐาน วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของชนชาติอิสราเอล 

เปรียบเทียบกับสภาพของชนชาติอิสราเอลในสมัยของเอเสเคียล  
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบของการวิเคราะห์บริบททางประวัติศสตร์และการศึกษา

ความหมายของคำ และรูปประโยคท่ีวลีนี้ปรากฏ เพื่อค้นหาความหมาย ความสำคัญ หรือจุดประสงค์

ของวลีนี้ท่ีปรากฏอยู่ และนำข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ ประยุกต์สู่บริบทปัจจุบัน 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 

การศึกษาในบทนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดประสงค์ของงานวิจัยท่ีจะทำการวิเคราะห์

ท้ังหมด 3 ข้ันตอนดังนี้ 

4.1 ศึกษาความหมายของวลี 

4.1.1 รวบรวมวลี “เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” 

พระธรรมเอเสเคียลปรากฎวลี “เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ทั้งหมด 72 ครั้ง ซึ ่งจะ

ปรากฏอยู่ในรูปต่างๆ อาจไม่ได้เป็นเพียงแค่ “เพื่อเจ้า” เท่านั้น มีการบันทึกไว้แตกต่างกันไป แต่ยังคง

รูปแบบและเนื้อหาของวลีไว้ ซึ ่งการรวบรวมครั้งนี้จะใช้การแปลจากภาษาฮีบรู  เป็นรูปแบบการ

ตีความแบบ Literary Method การศึกษารูปแบบวรรณกรรม เพื่อจะสามารถเข้าใจถึงความหมายท่ี

แท้จริงได้ ในภาษาฮีบรูได้ใช้ท้ังหมด 11 รูปแบบ จำแนกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. รูปพหูพจน์ บุรุษที่ 3 (พวกเขา,เขาทั้งหลาย,ประชาชาติทั้งหลาย) ทั้ง 4 คำในภาษาฮีบรู

มีความหมายเดียวกัน พบทั้งหมด 39 คร้ัง 

ָיְדעּו .1 ְָֽדעּו / ְוָיְדעּו / ְוְֽ  พวกเขาจะรู้จัก พบ 38 ครั้ง (และ) ְוָיְֽ

ְָֽדעּו .2 ְֽ  พวกเขาจะรู้จัก พบ 1 ครั้ง  י 

ตัวอย่างเช่น 

อสค. 5:13   י ְיהָוה י־ֲאנִּ ָיְדעּו  כִּ י  ְוְֽ ָחְמתִּ נֶּ י ָבם ְוהִּ י ֲחָמתִּ ֹחותִּ י ַוֲהנִּ ְוָכָלה ַאפִּ

ם׃ י ָבְֽ י ֲחָמתִּ י ְבַכֹּלותִּ ְנָאתִּ י ְבקִּ ַבְרתִּ  דִּ

เอเสเคียล 5:13 “เช่นนี้แหละ ความกริ้วของเราจึงระบายออกได้หมด และความโกรธของเรา

ต่อพวกเขาจึงจะสงบ เราจึงจะหายจากความเคืองใจ แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์ผู้กล่าวดว้ย

ความหวงแหน เมื่อความโกรธของเราต่อพวกเขาถูกระบายออกหมด” 

เอเสเคียล 28:23   ב רֶּ ְפַלל ָחָלל ְבֹתוָכּה ְבחֶּ יָה ְונִּ ר ָוָדם ְבחּוֹצותֶּ בֶּ י־ָבּה דֶּ ַלְחתִּ ְושִּ

ה׃ י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ יב  ְוָיְדעו כִּ ָסבִּ יָה מִּ  ָעלֶּ
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เอเสเคียล 28:23 “และเราจะส่งโรคระบาดมาในเมืองนั้น และส่งโลหิตเข้ามาในถนนของ

เมืองนั้น คนที่ถูกฆ่าจะล้มลงในเมืองนั้น ด้วยดาบที่ต่อสู้เมืองนั้นจากทุกด้าน แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเรา

คือยาห์เวห”์ 

เอเสเคียล 20:26   ר ָרַחם ְלַמַען טֶּ יר ָכל־פֶּ א ֹאוָתם ְבַמְתֹנוָתם ְבַהֲעבִּ ָוֲאַטמ 

ה׃ ס י ְיהָוְֽ ר ֲאנִּ ְֵֽדעו ֲאשֶּ ְֽ ר י  ם ְלַמַען ֲאשֶּ מ   ֲאשִּ
เอเสเคียล 20:26 “แล้วเราให้พวกเขาเป็นมลทินด้วยของถวายของเขาเอง และด้วยบุตรหัวปี

ท้ังหมด เพื่อเราจะทำให้พวกเขาคร้ามกลัว เพื่อให้เขาทั้งหลายรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” 

2. รูปพหูพจน์ บุรุษที่ 2 (พวกเจ้า,เจ้าทั้งหลาย) พบทั้งหมด 26 คร้ัง 

ם .1 יַדְעתֶּ ְֽ ם / וִּ יַדְעתֶּ  พวกเจ้า / พวกคุณจะรู้จัก พบ 24 ครั้ง (และ) וִּ

ן .2 יַדְעתֶּ ְֽ  พวกเจ้า / พวกคุณ (ผู้หญิง) จะรู้จัก พบ 2 ครั้ง (และ) וִּ

ตัวอย่างเช่น  

เอเสเคียล 6:13   ם יהֶּ לּול  ם ְבֹתוְך גִּ יהֶּ ְהֹיות ַחְלל  ְֽ י ְיהָוה בִּ י־ֲאנִּ ְֽ ּם כִּ יַדְעתֶּ ְֽ ו 

ים וְ  ָהרִּ י הֶּ ְבָעה ָרָמה ְבֹכל ׀ ָראש  ל ָכל־גִּ ם אֶּ יהֶּ ות  ְזְבֹחְֽ יֹבות מִּ ֲעָנן ְסבִּ ץ ַרְֽ ַתַחת ָכל־ע 

יחַ  ְתנּו־ָשם ר  ר ָנְֽ ָלה ֲעֻבָתה ְמֹקום ֲאשֶּ ם׃ְוַתַחת ָכל־א  ְֽ יהֶּ לּול  יֹחַח ְלֹכל גִּ   נִּ
เอเสเคียล 6:13 “แล้วเจ้าทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์ เมื่อพวกที่ถูกฆ่าอยู่ท่ามกลางรูป

เคารพของเขา รอบแท่นบูชาของเขา บนเนินเขาสูงทุกแห่ง บนยอดเขาท้ังหมด ท่ีใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น 

และใต้ต้นโอ๊กใบดกทุกต้น คือสถานท่ีซึ่งเขาถวายกล่ินท่ีพึงใจแก่รูปเคารพท้ังหมดของพวกเขา” 

เอเสเคียล 37:6  ם ֹעור יכֶּ י ֲעל  ם ָבָשר ְוָקַרְמתִּ יכֶּ י ֲעל  תִּ ַהֲעל  ים ְוְֽ דִּ ם גִּ יכֶּ י ֲעל  ְוָנַתתִּ

ה׃ י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ם כִּ יַדְעתֶּ ם ו  יתֶּ ְחיִּ ם רּוַח וִּ י ָבכֶּ  ְוָנַתתִּ
เอเสเคียล 37:6 “เราจะใส่เส้นเอ็นไว้บนพวกเจ้าและจะทำให้มีเนื้อขึ้นมาบนเจ้า และเอาหนัง

หุ้มเจ้า และบรรจุลมหายใจในเจ้า แล้วเจ้าจะมีชีวิต แล้วพวกเจ้าจะรู้ว่า เราคือยาห์เวห์” 

เอเสเคียล 13:21   ְהיּו א־יִּ ְֹֽ ן ְול יְֶּדכֶּ י מִּ ת־ַעמִּ י אֶּ ַצְלתִּ ם ְוהִּ יכֶּ ת  ְסְפֹחְֽ ת־מִּ י אֶּ ְוָקַרְעתִּ

ה׃ י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ן כִּ יַדעְּתֶּ ְֽ ְמצּוָדה ו  ן לִּ  ֹעוד ְביְֶּדכֶּ
เอเสเคียล 13:21 “เราจะฉีกผ้าคลุมท้ังหลายของพวกเจ้า และช่วยกู้ประชากรของเราให้พ้น

จากมือของเจ้า และเขาท้ังหลายจะไม่เป็นเหยื่อในมือของเจ้าอีกต่อไป แล้วพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์

เวห”์ 
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3. รูปเอกพจน์ บุรุษที่ 2 (เจ้า,คุณ) พบทั้งหมด 7 คร้ัง 

 เจ้า / คุณ (ผู้หญิง) จะรู้จัก พบ 2 ครั้ง (และ) ְוָיַדַעתְ  .1

 เพื่อท่ีจะรู้จัก” พบ 2 ครั้ง“ ל + (Infinitiv ַדַעת) ָלַדַעת .2

ָיַדְעתָ  / ְוָיַדְעתָ  .3  เจ้า / คุณ (ผู้ชาย) จะรู้จัก พบ 3 ครั้ง (และ) ְוְֽ

 ตัวอย่างเช่น 

เอเสเคียล 22:16 ה׃ פ י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ם ְוָיַדַעְתּ כִּ ינ י ֹגויִּ ַחְלְת ָבְך ְלע   ְונִּ

เอเสเคียล 22:16 “ในสายตาของประชาชาติต่างๆ เจ้าเป็นมลทินไปเพราะตัวเจ้าเอง แล้วเจ้า

จะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” 

เอเสเคียล 20:20   י י ֲאנִּ ם  ָלַדַעת  כִּ ינ יכֶּ ְֽ י ּוב  ינִּ שּו ְוָהיּו ְלֹאות ב  ת־ַשְבֹתוַתי ַקד  ְואֶּ

ם׃ ְֽ יכֶּ   ְיהָוה ֱאֹלה 
เอเสเคียล 20:20 “และรักษาบรรดาสะบาโตของเราให้บริสุทธิ ์ เพื ่อจะเป็นหมายสำคัญ

ระหว่างเรากับเจ้า เพื่อเจ้าจะทราบว่าเราคือยาห์เวห์เป็นพระเจ้าของเจ้าท้ังหลาย’” 

เอเสเคียล 25:7   )יָך־ ]ְלַבג כ[ )ְלַבז ק יָך ּוְנַתתִּ י ָעלֶּ ת־ָידִּ י אֶּ יתִּ י ָנטִּ ְננִּ ן הִּ ָלכ 

ה׃ י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ יְדָך ְוָיַדְעתָּ כִּ ן־ָהֲאָרֹצות ַאְשמִּ יָך מִּ ים ְוַהֲאַבְדתִּ ן־ָהַעמִּ יָך מִּ ם ְוהִּ ְכַרתִּ  ַלֹגויִּ
เอเสเคียล 25:7 “เพราะฉะนั้น ดูสิ เราได้ยื่นมือของเราออกต่อสู้เจ้า และจะมอบเจ้าแก่

ประชาชาติท้ังหลายให้เป็นของริบ เราจะตัดเจ้าออกจากชนชาติท้ังหลายและเราจะทำให้เจ้าพินาศไป

จากประเทศท้ังหลาย เราจะทำลายเจ้า แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” 

จากการรวบรวมจะเห็นได้ว่า วลีนี้ท่ีปรากฏในพระธรรมเอเสเคียล 72 ครั้ง เป็นวลีท่ีตรัสกับ

บุคคลทั้งหมด และมักจะหมายถึงกลุ่มคนมากกว่าเป็นบุคคลเดียว ซึ่งกำลังแสดงให้เห็นว่า พระเจ้า

ทรงตรัสกับมนุษย์ ให้เขาได้รู้จักพระเจ้า  

สาเหตุท่ีต้องแปลจากภาษาฮีบรูเนื่องจากวลีนี้ 72 ครั้งในภาษาไทยจะรวบรวมออกมาได้ดังนี้  

1. “เจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ปรากฏท้ังหมด 21 ครั้ง 

2. “พวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ปรากฏท้ังหมด 11 ครั้ง 

3. “พวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ปรากฏท้ังหมด 28 ครั้ง 

4. “เขาจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ปรากฏท้ังหมด 4 ครั้ง 

5. “พงศ์พันธุ์อิสราเอลจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ปรากฏท้ังหมด 1 ครั้ง 

6. “ประชาชาติท้ังหลายจะรู้ว่าเรา ยาห์เวห์” ปรากฏท้ังหมด 4 ครั้ง 
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7. “คนท่ีอยู่ในอียิปต์ท้ังหมดจะรู้ว่า เราคือยาห์เวห์” ปรากฏท้ังหมด 1 ครั้ง 

8. “มนุษย์ทุกคนจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ปรากฏท้ังหมด 1 ครั้ง 

9. “ต้นไม้ทุกต้นในทุ่งจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ปรากฏท้ังหมด 1 ครั้ง 

และเมื่อได้เทียบภาษาเดิมกับฉบับแปลไทยแล้ว พบการแปลที่ไม่ชัดเจนตามภาษาเดิม 19 

ครั้ง คือ ภาษาเดิมใช้รูปของพหูพจน์ (พวกเจ้า) แต่ในภาษาไทยแปลเป็นเอกพจน์ (เจ้า) และภาษาเดิม

ใช้รูปของสรรพนามบุรุษท่ี 2 (คุณ,เจ้า)  แต่ในภาษาไทยแปลเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 3 (เขา) เช่น 

เอเสเคียล 6:7  ה׃ י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ּם כִּ יַדְעתֶּ ְֽ ם ו  וְככֶּ  ְוָנַפל ָחָלל ְבֹתְֽ

เอเสเคียล 6:7 “คนท่ีถูกฆ่าจะล้มลงท่ามกลางพวกเจ้า และเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห”์ 

(ซึ่งจะต้องแปลเป็น “พวกเจ้า/พวกคุณ” เพราะภาษาเดิมเป็นรูปพหูพจน์ บุรุษท่ี 2) 

เอเสเคียล 30:8  יָה׃ ְֽ ְשְברּו ָכל־ֹעְזרֶּ ם ְונִּ ְצַריִּ ש ְבמִּ י־א  תִּ י ְיהָוה ְבתִּ י־ֲאנִּ ְֽ  ְוָיְדעו כִּ

เอเสเคียล 30:8 “แล้วเขาจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห์ เมื่อเราใหไ้ฟเผาอียิปต์ และผู้สนับสนุนท้ังหมดของ

มันก็จะแตกกระจายไป” 

  (ซึ่งจะต้องแปลเป็น “พวกเขา/เขาท้ังหลาย” เพราะภาษาเดิมเป็นรูปพหูพจน์ บุรุษท่ี 3) 

เอเสเคียล 20:12  י ם ָלַדַעת כִּ יהֶּ ינ  ְֽ י ּוב  ינִּ ְהֹיות ְלֹאות ב  ם לִּ י ָלהֶּ ת־ַשְבֹתוַתי ָנַתתִּ ְוַגם אֶּ

ם׃  י ְיהָוה ְמַקְדָשְֽ  ֲאנִּ
เอเสเคียล 20:12 “ยิ่งกว่านั้นอีก เราให้สะบาโตของเราแก่เขาท้ังหลาย เป็นหมายสำคัญ

ระหว่างเราและเขา เพื่อเขาจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์ เป็นผู้ทำให้พวกเขาบริสุทธิ์” 

 (ซึ่งจะต้องแปลเป็น “เจ้า/คุณ” เพราะภาษาเดิมเป็นรูปเอกพจน์ บุรุษท่ี 2) 

สรุปได้ว่า หากแปลมาจากภาษาเดิมแม้จะมีทั้งหมด 11 รูปแบบ แต่ความหมายยังอยู่ใน 3 

แบบท้ัง 72 ครั้ง คือ  

1. รูปพหูพจน์ บุรุษท่ี 3 (พวกเขา,เขาท้ังหลาย,ประชาชาติท้ังหลาย) ท้ังหมด 39 ครั้ง 

2. รูปพหูพจน์ บุรุษท่ี 2 (พวกเจ้า,เจ้าท้ังหลาย) ท้ังหมด 26 ครั้ง 

3. รูปเอกพจน์ บุรุษท่ี 2 (เจ้า,คุณ) ท้ังหมด 7 ครั้ง 

จากการรวบรวมวลีนี้ที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆ ในพระธรรมเอเสเคียลทั้งหมด 72 ครั้ง ด้วย

ความหมายของคำสำคัญในวลีที่ประกอบด้วยคำว่า “ ָיַדע” (ญาดา) “รู้จัก” ท่ีไม่ได้เป็นเพียงแค่การ

รู้จักเพียงแค่ช่ือ หรือรู้ในระดับของความรู้ แต่เป็นการรู้จักในระดับของการมีความสัมพันธ์ สนิทสนม

ใกล้ชิดกัน และอีกคำคือ “ְיהָוה” (ยาห์เวห์) “พระนามของเฉพาะของพระเจ้า” ซึ่งเป็นพระเจ้าท่ีทรง
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สร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก เป็นผู้ให้กำเนิดทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และทรง

เปิดเผยพระองค์เองต่ออับราฮัม อิสอัค ยาโคบ และชนชาติอิสราเอล ผู้เป็นพระเจ้าท่ีทรงเลือกชนชาติ

อิสราเอลให้เป็นชนชาติของพระเจ้าองค์นี้อีกด้วย ทำให้ชนชาติอิสราเอลเป็นชนชาติของพระเจ้า พระ

ยาห์เวห์ 

เมื่อเข้าใจถึงคำท่ีสำคัญของวลีนี้ นำให้เข้าใจว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เกิดการรู้จักพระ

เจ้า พระยาห์เวห์ เป็นความสัมพันธ์ที่ผูกพันธ์กับพระเจ้าอย่างแท้จริง ไม่ได้เป็นเพียงรู้จักพระเจ้าเพียง

ผิวเผินเท่านั้น ซึ่งจะศึกษาต่อไปว่าการรู้จักพระเจ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร ใครท่ีจะรู้จักพระยาห์เวห์ และมี

การรู้จักพระยาห์เวห์ความสำคัญอย่างไร 

 

4.2 ศึกษาบริบทของวลี 
การจำแนกข้อมูลจะใช้รูปแบบการตีความพระคัมภีร์แบบ Historical Method การศึกษา

เชิงประวัติศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์หาความหมาย และความสำคัญของวลีนี้ เฮนรี่ เอ. เวิร์คเลอร์ (2009) 

ได้กล่าวว่า “การตีความพระคัมภีร์ด้วยวิธีการ Historical Method การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ จะ

เป็นการพิจารณาถึง สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในประวัติศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นและวัฒนธรรมท่ีผู้เขียน

กําลังเขียนอยู่ เพื่อจะสามารถเข้าถึงสิ ่งที่กล่าวตามหลักฐานที่ปรากฏ และสามารถเข้าใจความมุ่ง

หมายของผู้เขียนซึ่งอาจจะมีข้อมูลที่จํากัด” จึงต้องมีการศึกษาบริบทโดยรวม ประวัติศาสตร์ และ

สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นของพระธรรมเอเสเคียลอีกด้วย ไม่ได้ตีความจากข้อท่ีมีวลีนี้อย่างเดียวเท่านั้น 

4.2.1 จำแนกวลีตามโครงสร้างพระธรรมเอเสเคียล 

จำแนกวลีออกเป็นตามบท ตามเนื้อเรื่อง หรือตามโครงสร้างของพระธรรมเอเสเคียล เพื่อ

ศึกษาบริบท เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ที ่เกิดขึ ้นในตอนนั้นๆ ซึ่งเป็นรูปแบบการตีความแบบ 

Historical Method การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ 

พระธรรมเอเสเคียลแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

1. ตอน 1 : เอเสเคียลเห็นนิมิตท่ีพระเจ้าทรงเรียกเขาให้เป็นผู้พยากรณ์ 1-3 

2. ตอน 2 : พยากรณ์ถึงกรุงเยรูซาเล็ม 4-24 

3. ตอน 3 : พยากรณ์ถึงประชาชาติ 25-32  

4. ตอน 4 : ความหวังสำหรับอนาคต 33-39  

5. ตอน 5 : นิมิตเรื่องพระวิหารใหม่ 40-48  
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ซึ่งการปรากฏขอวลีนี้ จะอยู่ในส่วนท่ี 2-4 เท่านั้น ซึ่งบทนำ (1-3) และส่วนสุดท้าย นิมิตเรื่อง

พระวิหารใหม่ (40-48) ไม่มีวลีนี้ปรากฏอยู่เลย และในแต่ละส่วนมีการแบ่งเรื่องราวออกตามโครง

เรื่องพระธรรมเอเสเคียล โดยจะรวบรวมวลีตามโครงเรื่อง ดังนี้ 

ภาค 1 : พยากรณ์ถึงกรุงเยรูซาเล็ม 4-24 ปรากฏทั้งหมด 34 คร้ัง 

บทละครท่ีเล็งถึงเยรูซาเล็มแตก 4-5 ปรากฏ 1 ครั้ง 

จุดจบมาถึงแล้ว 6-7 ปรากฏ 7 ครั้ง 

ความบาปของเยรูซาเล็ม 8-11 ปรากฏ 2 ครั้ง 

อุปมาและคําพยากรณ์ 12-17 ปรากฏ 12 ครั้ง 

ความรับผิดชอบส่วนตัว 18 ไม่ปรากฏ 

ความด้ือดึงของอิสราเอล 19:1-20:44 ปรากฏ 6 ครั้ง 

ไฟและดาบ 20:45-21:32 ปรากฏ 1 ครั้ง 

เยรูซาเล็มและอิสราเอลจะพินาศ 22-24 ปรากฏ 5 ครั้ง 

ภาค 2 : พยากรณ์ถึงประชาชาติ 25-32 ปรากฏทั้งหมด 18 คร้ัง 

อัมโมน โมอับ เอโดม ฟิลิสเตีย 25 ปรากฏ 4 ครั้ง 

ไทระ 26-28:19 ปรากฏ 1 ครั้ง 

ไซดอน 28:20-26 ปรากฏ 4 ครั้ง 

อียิปต์ 29-32  ปรากฏ 9 ครั้ง 

ภาค 3 : ความหวังสำหรับอนาคต 33-39 ปรากฏทั้งหมด 20 คร้ัง 

ผู้พยากรณ์เป็นยาม 33:1-20 ไม่ปรากฏ 

เชลยได้ยินข่าวเยรูซาเล็มแตก 33:21-33 ปรากฏ 1 ครั้ง 

ความบาปของผู้นําและประชาชน 34 ปรากฏ 2 ครั้ง 

กล่าวโทษเอโดม 35 ปรากฏ 4 ครั้ง 

สัญญาว่าจะได้กลับคืนถิ่นและมีใจใหม่ 36 ปรากฏ 4 ครั้ง 

หุบเขากระดูกแห้ง 37 ปรากฏ 4 ครั้ง 

กล่าวโทษมาโกก 38-39 ปรากฏ 5 ครั้ง 

เมื่อได้จำแนกวลีออกตามโครงสร้างของพระธรรมเอเสเคียลจะเห็นได้ว่า วลีนี้จะปรากฏอยู่ใน

ส่วนของ 1.พยากรณ์ถึงกรุงเยรูซาเล็ม หรือการพิพากษาชนชาติอิสราเอล 2.พยากรณ์ถึงประชาชาติ 
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หรือการพิพากษาชนชาติอื่น 3.ความหวังสำหรับอนาคต หรือพระสัญญาแห่งความหวังสำหรับอนาคต

ของชนชาติอิสราเอล ปรากฏ 3 ส่วนนี้เท่านั้น และไม่พบท่ีอื่นอีกเลยในพระธรรมเอเสเคียล  

4.2.2 วลีนี้กล่าวถึงใคร 

ซึ่งในวลีนั้นๆ ไม่ได้ระบุชัดเจนว่ากล่าวถึงใคร แต่การกล่าวถึงบุคคลท่ีได้รับวลีนี้ได้ปรากฏอยู่

ในข้ออื่นในบทนั้นๆ ซึ่งเป็นบริบทเดียวกันกับท่ีวลีนี้ปรากฏอยู่ หรือเป็นบริบทใกล้ของวลีนั้น  

1. ชนชาติอิสราเอล ทั้งหมด 34 คร้ัง เช่น  

เอเสเคียล 6:7 “คนท่ีถูกฆ่าจะล้มลงท่ามกลางพวกเจ้า และเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห”์   

เอเสเคียล 6 ได้ระบุไว้ในข้อท่ี 2-3 “บุตรมนุษย์เอ๋ย จงมุ่งหน้าตรงไปยังภูเขาท้ังหลายของอิส

ราเอล และจงเผยพระวจนะกล่าวโทษภูเขาเหล่านั้น และกล่าวว่า ภูเขาท้ังหลายของอิสราเอลเอย๋...”  

เอเสเคียล 24:27 “ในวันนั้น ปากเจ้าจะถูกเปิดต่อหน้าผู้ล้ีภัย แล้วเจ้าจะพูดและจะไม่เป็นใบ้

อีกต่อไป ดังนั้นเจ้าเป็นเครื่องหมายสำหรับเขา และเขาท้ังหลายจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์”  

เอเสเคียล 24 ได้ระบุไว้ในข้อที่ 3 “และจงกล่าวอุปมาแก่พงศ์พันธุ์มักกบฏ และพูดกับพวก

เขาว่า พระยาหเ์วหอ์งค์เจ้านายตรัสดังนี้วา่...” 

เอเสเคียล 33:29 “แล้วพวกเขาจะรู้ว่า เราคือยาห์เวห์ ในเมื่อเราได้ทำให้แผ่นดินนั ้นร้าง

เปล่าและถูกท้ิงร้าง เพราะส่ิงน่าสะอิดสะเอียนท้ังหมดท่ีเขาท้ังหลายได้ทำนั้น” 

เอเสเคียล 33 ได้ระบุไว้ในข้อที่ 25 “เพราะฉะนั้น จงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า พระยาห์เวห์

องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า..”  

2. ผู้อาวุโส/เจ้านาย/ผู้นำ/กษัตริย์ของอิสราเอล ทั้งหมด 6 คร้ัง เช่น 

เอเสเคียล 11:10 “พวกเจ้าจะล้มลงด้วยดาบ เราจะพิพากษาโทษเจ้าที่พรมแดนอิสราเอล 

แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” 

เอเสเคียล 11 ได้ระบุไว้ในข้อท่ี 1-2 “แล้วพระวิญญาณทรงยกข้าพเจ้าขึ้น และนำข้าพเจ้ามา

ยังประตูด้านตะวันออกของพระนิเวศของพระยาห์เวห์ ซึ่งหันหน้าไปทิศตะวันออก ดูสิ ตรงทางเข้า

ประตูมีผู้ชายอยู ่25 คน และท่ามกลางพวกนั้น ข้าพเจ้าเห็นยาอาซันยาหบ์ุตรอัสซูร์ และเป-ลาทียาห์

บุตรเปไนยาห ์เจ้านายของประชาชน แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘บุตรมนุษย์เอ๋ย คนพวกนี้คือผู้

วางแผนทำความผิดบาป และเป็นผู้ให้คำปรึกษาช่ัวร้ายในนครนี้...’” 

เอเสเคียล 14:8 “และเราจะมุ่งหน้าของเราต่อสู้คนนั้น เราจะทำให้เขาเป็นสัญลักษณ์และ

เป็นขี้ปาก และเราจะกำจัดเขาเสียจากท่ามกลางประชากรของเรา แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” 
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เอเสเคียล 14 ได้ระบุไว้ในข้อท่ี 1-2 “พวกผู้อาวโุสของอิสราเอลบางคนมาหาข้าพเจ้า และมา

นั่งอยูต่่อหน้าข้าพเจ้า แล้วพระวจนะของพระยาหเ์วหม์าถึงข้าพเจ้าวา่…” 

เอเสเคียล 34:27 “ต้นไม้ในทุ่งจะเกิดผล และพื้นดินจะเกิดผลผลิต พวกเขาจะอยู่อย่าง

ปลอดภัยในแผ่นดินของเขา ทั้งจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์เมื่อเราหักคานแอกของเขาเสีย และช่วยกู้เขา

จากมือของผู้กักเขาให้เป็นทาส” 

เอเสเคียล 34 ได้ระบุไว้ในข้อที่ 1-2 “พระวจนะของพระยาห์เวห์มายังข้าพเจ้าว่า ‘บุตร

มนุษย์เอ๋ย จงเผยพระวจนะกล่าวโทษพวกผู้เล้ียงแกะของอิสราเอล จงเผยพระวจนะ จงกล่าวกับพวก

เขา คือพวกผู้เล้ียงแกะว่า…’” 

3. ผู้เผยพระวจนะเท็จ ทั้งหมด 4 คร้ัง เช่น  

เอเสเคียล 13:9 “มือของเราจะต่อสู้ผู้เผยพระวจนะที่เห็นนิมิตปลอมและทำนายเท็จ พวก

เขาจะไม่ได้เข้าไปในสภาประชาชนของเรา หรือขึ้นทะเบียนอยู่ในทะเบียนของพงศ์พันธุ์อิสราเอล และ

พวกเขาจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินอิสราเอล แล้วพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์องค์เจ้านาย” 

เอเสเคียล 13:23 “เพราะฉะนั้น เจ้าจะไม่ได้เห็นนิมิตปลอมหรือทำการทำนายอีก เราจะ

ช่วยกู้ประชากรของเราให้พ้นจากมือของพวกเจ้า แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” 

เอเสเคียล 13 ได้ระบุไว้ในข้อที่ 2 “บุตรมนุษย์เอ๋ย เจ้าจงเผยพระวจนะกล่าวโทษผู้เผยพระ

วจนะของอิสราเอลท่ีเผยพระวจนะอยู ่จงกล่าวกับพวกท่ีเผยพระวจนะตามอำเภอใจของตนว่า...” 

4. ชนชาติอื่นๆ ทั้งหมด 27 คร้ัง เช่น 

เอเสเคียล 25:5 “เราจะทำให้เมืองรับบาห์เป็นทุ่งหญ้าสำหรับอูฐ และทำให้ท่ีของคนอัมโมน

เป็นคอกสำหรับฝูงแพะแกะ แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” 

เอเสเคียล 25 ได้ระบุไว้ในข้อท่ี 2 “บุตรมนุษย์เอ๋ย จงมุ่งหน้าต่อสู้คนอัมโมน และจงเผยพระ

วจนะกล่าวโทษพวกเขา...” 

เอเสเคียล 29:6 “แล้วคนที่อยู่ในอียิปต์ทั้งหมดจะรู้ว่า เราคือยาห์เวห์ เพราะเจ้าเป็นไม้เท้า

จากต้นอ้อ สำหรับพงศ์พันธุ์อิสราเอล” 

เอเสเคียล 29 ได้ระบุไว้ในข้อที่ 2 “บุตรมนุษย์เอ๋ย จงมุ่งหน้าต่อสู้ฟาโรห์กษัตริย์แห่งอยีปิต์ 

จงเผยพระวจนะต่อสู้กษัตริย์และต่อสู้อยีิปต์ท้ังหมด...” 
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5. มนุษย์ทั้งปวง ทั้งหมด 1 คร้ัง เช่น 

เอเสเคียล 21:5 “แล้วมนุษย์ทุกคนจะรู้ว่า เราคือยาห์เวห์และเราได้ชักดาบของเราออกจาก

ฝักแล้ว และจะไม่คืนใส่ฝักอีก” 

เอเสเคียล 21 แม้จะเป็นการกล่าวถึงชนชาติอิสราเอลในบทนี้ แต่สะท้อนถึงมนุษย์ทุกคนท่ี

ไม่ใช่เพียงชนชาติอิสราเอลเท่านั้น 

เมื่อได้จำแนกวลีนี้ออกว่ากล่าวถึงบุคคลใด จากท้ังหมด 72 ครั้ง วลีนี้ตรัสกับชนชาติอิสราเอล

มากท่ีสุด 34 ครั้ง ยังสามารถรวม ผู้อาวุโส ผู้นำ หรือเจ้านายของอิสราเอลอีก 6 ครั้ง และพวกผู้เผย

เท็จอีก 4 ครั้ง เพราะบุคคลเหล่านี้ก็เป็นชนชาติอิสราเอลเช่นกัน ดังนั้นวลีนี้ตรัสกับอิสราเอลมากถึง 

44 ครั้ง ตรัสกับชนชาติอื่น 27 ครั้ง ซึ่งสามารถรวมกับมนุษย์ทุกคนอีก 1 ครั้งเข้าไปในชนชาติอื่น

นอกเหนืออิสราเอล  

ดังนั้นวลีนี้ไม่ได้เพียงสื่อสารกับชนชาติอิสราเอล ชนชาติที่เชื ่อในพระเจ้า (พระยาห์เวห์) 

เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงชนชาติอื่น ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า (พระยาห์เวห์) ด้วย พระเจ้ามีพระประสงคใ์ห้

ชนชาติอิสราเอล และไม่ใช่ชนชาติอิสราเอลมารู้จักพระเจ้า (พระยาห์เวห์) ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่รู้จกัพระ

นามของพระองค์เพียงเท่านั้น แต่เข้าใจ และรับรู้ถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า (พระยาห์เวห์) อย่าง

แท้จริง พร้อมมีการตอบสนองอย่างถูกต้องตามการรู้จักพระเจ้าด้วย 

4.2.3 วลีนี้ทำหน้าที่ใดรูปประโยค 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของวลีนี้ จะพบได้ว่าวลีนี้ทำหน้าท่ีอยู่ 2 แบบในรูปประโยคท่ีวลีนี้ปรากฏ

อยู่ 1.สรุปเรื่องท้ังหมด 2.สรุปและเช่ือมไปสู่ประโยคต่อไป ดังนี้ 

1. สรุปเร่ืองทั้งหมด จะเป็นการจบประโยคหรือเรื่องท่ีกำลังส่ือสารด้วยวลีนี้ ซึ่งทำให้เข้าใจ

ได้ว่า วลีนี้เป็นการสรุปถึงความสำคัญของเรื่องท่ีเกิดขึ้น วลีนี้จะวางอยู่ท้ายประโยค เช่น 

เอเสเคียล 5:13 “เช่นนี้แหละ ความกริ้วของเราจึงระบายออกได้หมด และความโกรธของ

เราต่อพวกเขาจึงจะสงบ เราจึงจะหายจากความเคืองใจ แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์ผู้กล่าวด้วย

ความหวงแหน เมื่อความโกรธของเราต่อพวกเขาถูกระบายออกหมด 

เอเสเคียล 13:21 “เราจะฉีกผ้าคลุมท้ังหลายของพวกเจ้า และช่วยกู้ประชากรของเราให้พ้น

จากมือของเจ้า และเขาท้ังหลายจะไม่เป็นเหยื่อในมือของเจ้าอีกต่อไป แล้วพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์

เวห”์ 
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เอเสเคียล 37:6 “เราจะใส่เส้นเอ็นไว้บนพวกเจ้าและจะทำให้มีเนื้อขึ้นมาบนเจ้า และเอา

หนังหุ้มเจ้า และบรรจุลมหายใจในเจ้า แล้วเจ้าจะมีชีวิต แล้วพวกเจ้าจะรู้ว่า เราคือยาห์เวห์” 

2. สรุปและเชื่อมไปสู่ประโยคต่อไป เป็นการจบประโยคท่ียังคงจะมีเนื้อหาต่อไป วลีนี้จะวาง

อยู่ต้นประโยค ซึ่งจะตามด้วยบางอย่างที่จะเกิดขึ้น เป็นรูปแบบของการกระทำที่ต่อมาหลังจากวลีนี้

ปรากฏ แต่ก็ยังเป็นการสรุปเนื้อหาของเรื่องท่ีเกิดขึ้น เช่น 

เอเสเคียล 6:13 “แล้วเจ้าทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์ เมื่อพวกที่ถูกฆ่าอยู่ท่ามกลางรูป

เคารพของเขา รอบแท่นบูชาของเขา บนเนินเขาสูงทุกแห่ง บนยอดเขาท้ังหมด ท่ีใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น 

และใต้ต้นโอ๊กใบดกทุกต้น คือสถานท่ีซึ่งเขาถวายกล่ินท่ีพึงใจแก่รูปเคารพท้ังหมดของพวกเขา” 

เอเสเคียล 20:42 “แล้วพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์ เมื่อเรานำเจ้าเข้าในแผ่นดินอิสราเอล 

อันเป็นดินแดนซึ่งเราปฏิญาณไว้ว่าจะให้แก่บรรพบุรุษของเจ้า” 

เอเสเคียล 39:28 “แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเขา เพราะแม้เราได้ส่งเขา

ไปเป็นเชลยยังบรรดาประชาชาติ เราก็จะรวบรวมเขาเข้ามาในแผ่นดินของเขา และจะไม่ปล่อยให้สัก

คนหนึ่งในพวกเขาหลงเหลืออยู่ท่ีนั่นอีกเลย” 

แม้ว่าวลีนี้จะอยู่ต้นประโยคหรืออยู่ท้ายประโยค แต่ยังคงทำให้ที่ในการสรุปใจความสำคัญ

ของเนื้อหาทั้งหมด Green, David E and others (1986, น. 471) ได้กล่าวไว้ว่า การใช้วลีนี้มักจะ

เป็นการสำแดงตนของพระเจ้า และมักอยู่หน้าการกระทำของพระเจ้าเพื่อให้รู้ว่าจะมีบางสิ่งเกิดขึ้น 

หรือเมื่อบางส่ิงเกิดขึ้นกับเขาแล้ว จุดประสงค์ของส่ิงเหล่านั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดการ “รู้จัก” กับพระเจ้า 

(พระยาห์เวห์) หรือมีความหมายอีกว่า “ทำให้เป็นท่ีรู้จัก” หรือ “ประกาศให้รู้” ผ่านเหตุการณ์นั้นๆ 

และเหตุการณ์เหล่านั้นจะเป็นพระเจ้าเองที ่เป็นผู้กระทำให้บุ คคลนั้นได้รู ้จักพระเจ้า Walther 

Zimmerli (1907) ได้ให้แนวคิดไว้ว ่า ความรู้ การรู ้จัก หรือการยอมรับในพระยาห์เวห์จะเป็น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อได้เผชิญหน้ากับการกระทำของพระยาห์เวห์ จึงเป็นรูปแบบของการปรากฏ

ของวลีนี ้ เพื ่อทำให้สนใจในการกระทำของพระเจ้า ที่ไม่ได้เน้นเพียงแค่ความรู้เรื ่องศาสนศาสตร์

เท่านั้น แต่เน้นถึงการกระทำของพระเจ้า วลีนี้จึงเป็นจุดประสงค์ท่ีสำคัญของการกระทำท่ีพระเจ้าทรง

กระทำไป โดยมุ่งเน้นไปท่ีมนุษย์ และบทสรุปสุดท้ายของการกระทำต่างๆ นั้น ก็เพื่อให้เกิดการสนใจ

ในพระเจ้า และการยอมรับพระเจ้าในหมู่มนุษย์ 
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4.3 ศึกษาความสำคัญของวลี 
เมื่อได้รวบรวม จำแนก และจัดกลุ่มวลีนี้แล้ว ได้นำวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแบ่งลักษณะ

ความสำคัญของวลีนี้ออกได้ 3 แบบ คือ 1.การพิพากษาลงโทษอิสราเอล 2.การพิพากษาลงโทษชน

ชาติอื่น 3.พระสัญญาของพระเจ้าท่ีมีต่ออิสราเอล  

4.3.1 การพิพากษาลงโทษอิสราเอล 

 ลักษณะในแบบนี้จะมีการกล่าวถึงความผิดบาปของอิสราเอลท่ีได้กระทำ และด้วยความผิด

นั้นทำให้เขาได้รับการลงโทษจากพระเจ้า หรือจะเป็นการกล่าวถึงการลงโทษที่พระเจ้าจะทำกับ

อิสราเอลก่อน และตามด้วยการกล่าวถึงความผิดบาปที่เขาได้กระทำ ซึ่งจะเป็นในรูปแบบนี้ 37 ครั้ง 

เช่น 

เอเสเคียลบทที่ 6  

 ความผิดของอิสราเอล : หันจากพระเจ้าไปนมัสการรูปเคารพ เอเสเคียล 6:4 

“แท่นบูชาของพวกเจ้าจะร้างเปล่า และแท่นเผาเครื่องหอมของเจ้าจะถูกพังลง และคนของเจ้าท่ีถูก

ฆ่านั้น เราจะเหวี่ยงลงต่อหน้ารูปเคารพของพวกเจ้า 5 และเราจะวางศพคนอิสราเอลไว้หน้ารูปเคารพ

ของพวกเขา และเราจะกระจายกระดูกของเจ้าท้ังหลายรอบแท่นบูชาของเจ้า” 

 การลงโทษของพระเจ้า : พระเจ้าจะทำลายรูปเคารพ ทำลายอิสราเอล และทำให้

พวกเขาเป็นเชลย เอเสเคียล 6:6-12 “ในท่ีอาศัยทุกแห่งของพวกเจ้า เมืองต่างๆ จะร้างเปล่าและ   

ปูชนียสถานสูงจะพัง ดังนั้นแหละ แท่นบูชาของเจ้าจะถูกท้ิงร้างและถูกลงโทษ รูปเคารพของพวกเจ้า

จะหักและสูญส้ิน แท่นเผาเครื่องหอมของเจ้าจะถูกโค่นลง และส่ิงท่ีเจ้าทำขึ้นจะถูกกวาดท้ิงไปหมด... 

เขาท้ังหลายจึงล้มลงด้วยดาบ ด้วยความอดอยากและด้วยโรคระบาด ผู้ท่ีอยูห่่างไกลจะตายด้วยโรคระ

บาด ผู้ท่ีอยูใ่กล้ก็จะตายด้วยดาบ และผู้ท่ีเหลืออยู่และได้รับการปกป้องจะตายด้วยความอดอยาก ดัง

นี้แหละ เราจึงระบายความโกรธของเราต่อพวกเขาได้หมดส้ิน” 

 บทสรุป : เมื่อความทุกข์ยากเกิดขึ้นอิสราเอลจะรู้จักพระเจ้า เอเสเคียล 6:7 “คนท่ี

ถูกฆ่าจะล้มลงท่ามกลางพวกเจ้า และเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห์” ข้อท่ี 10 “แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือ

ยาหเ์วห ์เราไม่ได้พูดพล่อยๆ ว่าเราจะนำความวิบัติมายังพวกเขา” ข้อท่ี 13 “แล้วเจ้าท้ังหลายจะรู้ว่า

เราคือยาหเ์วห ์เมื่อพวกท่ีถูกฆ่าอยูท่่ามกลางรูปเคารพของเขา รอบแท่นบูชาของเขา บนเนินเขาสูงทุก

แห่ง บนยอดเขาท้ังหมด ท่ีใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น และใต้ต้นโอ๊กใบดกทุกต้น คือสถานท่ีซึ่งเขาถวายกล่ิน

ท่ีพึงใจแกรู่ปเคารพท้ังหมดของพวกเขา 14 และเราจะยื่นมือของเราออกต่อสู้พวกเขา แล้วทำให้แผ่น
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ดินท่ีเขาอาศัยทุกแห่งร้างเปล่าและถูกท้ิงร้าง คือต้ังแต่ถิ่นทุรกันดารถึงริบลาห ์แล้วเขาท้ังหลายจะรู้ว่า 

เราคือยาหเ์วห”์ 

เอเสเคียลบทที่ 13 

 ความผิดของอิสราเอล : ในบทท่ี 13 นี้ เป็นความผิดของผู้เผยพระวจนะเท็จ ท่ีเผย

พระวจนะตามใจของตนเอง อสค. 13:2 “บุตรมนุษย์เอ๋ย เจ้าจงเผยพระวจนะกล่าวโทษผู้เผยพระ

วจนะของอิสราเอลท่ีเผยพระวจนะอยู่ จงกล่าวกับพวกท่ีเผยพระวจนะตามอำเภอใจของตนว่า จงฟัง

พระวจนะของพระยาห์เวห”์ และข้อท่ี 19 “พวกเจ้าได้ลบหลู่เราท่ามกลางประชากรของเรา ด้วยเห็น

แก่ข้าวบาร์เลย์ไม่กี่กำมือ และขนมปังไม่กี่ชิ้น คนท่ีไม่ควรจะตาย เจ้าก็ทำให้ตายเสีย คนท่ีไม่ควรไว้

ชีวิต เจ้าก็ไว้ชีวิตโดยท่ีเจ้าพูดเท็จต่อประชากรของเราท่ีฟังคำเท็จ” 

 การลงโทษของพระเจ้า : พระเจ้าจะทรงตัดพวกเขาออกจากพงศ์พันธุ์อิสราเอล 

ต่อสู้กับพวกเขา และพระเจ้าจะทรงดูแลอิสราเอลเอง เอเสเคียล 13:13 “เพราะฉะนั้น พระยาห์เวห์

องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า เราจะทำใหล้มพายุเกิดขึ้นด้วยความโกรธของเราและใหฝ้นท่วมท้นด้วยความ

กริ้วของเรา และจะมีลูกเห็บใหญ่แห่งการทำลายด้วยความโกรธของเรา” และข้อท่ี 21 “เราจะฉีกผ้า

คลุมทั้งหลายของพวกเจ้า และช่วยกู้ประชากรของเราให้พ้นจากมือของเจ้า และเขาทั้งหลายจะไม่

เป็นเหยื่อในมือของเจ้าอีกต่อไป แล้วพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห”์ 

 บทสรุป : เมื่อพวกผู้เผยพระวจนะเท็จล้มลง พินาศไป เขาจะรู้จักพระเจ้า เอเสเคียล 

13:9 “มือของเราจะต่อสู้ผู้เผยพระวจนะท่ีเห็นนิมิตปลอมและทำนายเท็จ พวกเขาจะไม่ได้เข้าไปใน

สภาประชาชนของเรา หรือขึ้นทะเบียนอยู่ในทะเบียนของพงศ์พันธุ์อิสราเอล และพวกเขาจะไม่ได้เข้า

ในแผ่นดินอิสราเอล แล้วพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วหอ์งค์เจ้านาย” และข้อท่ี 23 “เพราะฉะนั้น เจ้า

จะไม่ได้เห็นนิมิตปลอมหรือทำการทำนายอีก เราจะช่วยกู้ประชากรของเราใหพ้้นจากมือของพวกเจ้า 

แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห”์ 

เอเสเคียลบทที่ 23 

 ความผิดของอิสราเอล : อิสราเอลทำผิดพระบัญญัติของพระเจ้ามากมาย ทั้งผู้นำ

และประชาชนอิสราเอล เอเสเคียล 22:6 “นี่แน่ะ เจ้านายของอิสราเอลซึ่งอยูใ่นเจ้า แต่ละคนก็โน้มไป

ในทางท่ีทำใหโ้ลหิตตกด้วยอำนาจของเขา 7 บิดามารดาถูกเหยียดหยามอยู่ในเจ้า คนต่างด้าวท่ีอาศัย

อยู่ก็ถูกเบียดเบียนอยู่ท่ามกลางเจ้า ลูกกำพร้าและหญิงม่ายก็ถูกข่มเหงอยู่ในเจ้า 8 เจ้าได้ดูหมิ่นของ

บริสุทธิ์ของเรา และทำให้สะบาโตของเราถูกลบหลู่ 9 มีคนกล่าวร้ายเพื่อจะทำให้โลหิตตกอยู่ในเจ้า 
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และในเจ้ามีคนท่ีกินบนภูเขา และมีคนทำตัวมักมากในกามท่ามกลางเจ้า 10 อยู่ในเจ้ามีชายบางคน

ล่วงประเวณีกับภรรยาบิดาเขา ในเจ้ามีคนท่ีข่มขืนผู้หญิงท่ียังมีมลทินประจำเดือน 11 คนหนึ่งทำการ

น่าสะอิดสะเอียนกับภรรยาเพื่อนบ้าน อีกคนหนึ่งทำใหลู้กสะใภ้ของตนเป็นมลทินอย่างน่าอุจาด และ

ในเจ้ามีอีกคนหนึ่งข่มขืนน้องสาวคือลูกบิดาของตน 12 มีคนรับสินบนเพื่อทำใหโ้ลหิตตกอยูใ่นเจ้า เจ้า

เอาดอกเบ้ียและเอาเงินเพิ่ม ท้ังเอากำไรอธรรมจากเพื่อนบ้านของเจ้าด้วยการบีบบังคับ และเจ้าได้ลืม

เราเสีย” 

 การลงโทษของพระเจ้า : พระเจ้าจะนำความยากลำบากมายังเขา และทำให้เขา

กระจัดการจายไป เอเสเคียล 22:15 “เราจะกระจายเจ้าไปในหมู่ประชาชาติ และให้เจ้ากระจัดพลัด

พรากไปตามประเทศต่างๆ และเราจะขจัดมลทินออกจากเจ้าจนหมดส้ิน” และข้อท่ี 31 “ฉะนั้นเราจึง

เทความเกรี้ยวกราดของเราลงเหนือเขา เราทำให้พวกเขาหมดสิ้นไปด้วยไฟพิโรธของเรา เราจะลง

ทัณฑ์ตามการประพฤติของพวกเขาเหนือศีรษะเขา” พระยาหเ์วหอ์งค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ” 

 บทสรุป : ความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นการชำระเขา และเขาจะรู้จัก

พระเจ้าในท่ีสุด เอเสเคียล 22:22 “เงินละลายอยูใ่นเตาหลอมอย่างไร เจ้าท้ังหลายจะละลายอยู่ในไฟ

อย่างนั้น แล้วเจ้าจะรู้ว่า เราคือยาหเ์วหไ์ด้ระบายความโกรธของเราออกเหนือพวกเจ้า” 

เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลตัวอย่างในรูปแบบแรกนี้ จะมีการกล่าวถึงความผิดของอิสราเอลท้ัง

ประชาชนทั่วไป ผู้นำ ผู้อาวุโส เจ้านายของอิสราเอล และพวกผู้เผยพระวจนะเท็จ ซึ่งเห็นได้ว่าเป็น

ความผิดของชนชาติอิสราเอลทั้งชาติ กลุ่มคนทุกระดับ เมื ่อวิเคราะห์จะเห็นความผิดอยู่ 2 ด้าน        

1.ด้านความเช่ือ 2.ด้านวิถีชีวิต  

1. ด้านความเชื่อ ประกอบด้วย การนมัสการพระอื่น ทำรูปเคารพ ด้านความเช่ือจะเป็นเรื่อง

ของชนชาติอิสราเอลกับพระเจ้าโดยตรง ซึ่งในบริบทนี้ทำให้เห็นว่าชนชาติอิสราเอลมีความสัมพันธ์กับ

พระเจ้าท่ีไม่ถูกต้อง ละท้ิงความเช่ือในองค์พระผู้เป็นเจ้า และหันไปหาพระอื่น ความผิดในด้านนี้ทำให้

อิสราเอลมีวิถีชีวิตที่ไม่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพราะในเวลานั้นอิสราเอลมีความเชื่อท่ี

ผสมผสานกับความเช่ือของพระอื่นและรูปเคารพจากชาติอื่นๆ อีกด้วย 

2. ด้านวิถีชีวิต ประกอบด้วย การดูแลคนยากจน เด็กกำพร้า หญิงหม่าย ความสัมพันธ์ของ

ผู้คนในชุมชนสังคมของอิสราเอล การมีชีวิตสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างตามพระบัญญัติของพระเจ้า จะ

เห็นได้ว่าอิสราเอลมีวิถีชีวิตท่ีไม่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากความ

เช่ือท่ีไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้านำไปสู่วิถีชีวิตท่ีไม่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า  
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ดังนั้นความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้านำไปสู่การมีวิถีชีวิตที่ถูกต้องด้วย และในเวลานั้น

อิสราเอลได้ทำผิดต่อพระเจ้ามากมาย เพราะความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าไปถูกต้อง เขาได้เอาทัศนะคติ

ของความเช่ือต่างชาติเข้ามาผสมกับความเช่ือในพระยาห์เวห์ ด้วยความเช่ือนั้นนำให้เขามีพฤติกรรม 

และวิถีชีวิตท่ีไเป็นไปตามส่ิงท่ีเขาเช่ือ เพราะท้ัง 2 ส่ิงนี้สอดคล้องกัน เอเสเคียล 16:20 “ยิ่งกว่านั้นอีก 

เจ้านำลูกชายของเจ้าและลูกสาวของเจ้า ซึ่งเจ้าคลอดให้เรานั้นไปถวายบูชาแก่พวกมันเพื่อให้มันเผา

ผลาญ การเล่นชู้ของเจ้าเป็นส่ิงเล็กน้อยอยู่หรือ? 21 เจ้าฆ่าลูกของเราแล้วถวายพวกเขาใหแ้ก่รูปเหล่า

นั้น 22 และในการน่าสะอิดสะเอียนของเจ้าและในการเล่นชู้ของเจ้านั้น เจ้าไม่ได้จดจำเวลาท่ีเจ้ายัง

เป็นเด็กอยู ่ครั้งเมื่อเจ้าเปลือยเปล่าและล่อนจ้อนและด้ินกระแด่วๆ อยูใ่นกองเลือดของเจ้า” พระเจ้า

จึงกล่าวโทษถึงความผิดบาปของอิสราเองท้ังด้านความเช่ือและวิถีชีวิต ซึ่งพระเจ้าจะทรงพิพากษาเขา

ให้เกิดความทุกข์ยากลำบากต่างๆ เพราะเมื่อส่ิงเหล่านั้นเกิดขึ้นจะนำให้อิสราเอลมีความเช่ือท่ีถูกต้อง 

คือ รู้จักพระยาห์เวห์ ผู้เป็นพระเจ้าของเขาและไม่เหมือนกับพระอื่นเลย 

เมื่ออิสราเอลละท้ิงพระเจ้า ไม่เช่ือฟังพระองค์ และหันจะทางของพระเจ้า ละเมิดบัญญัติของ

พระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตั้งไว้กับอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร เมื่อเขาออกจากอียิปต์มาพบกับพระเจ้าท่ี

ภูเขาซีนาย พระเจ้าทรงบัญชาพระบัญญัติของพระองค์ และประกาศการครอบครองของพระองค์ต่อ

ชนชาติอิสราเอลในเวลานั้น พระธรรมอพยพ 20:2 “เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออก

จากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาส” พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองต่อชนชาติอิสราเอล ด้วยพระ

นามเฉพาะของพระองค์ในที่นั่น และพระเจ้าทรงกำชับเขาให้เชื่อในพระเจ้า (พระยาห์เวห์) เพียงผู้

เดียว ห้ามทำรูปเคารพ (บัญญัติ 10 ประการ) เพื่ออิสราเอลจะเชื่อและยำเกรงพระยาห์เวห์เพียงผู้

เดียว ยอมรับพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าของเขา เมื่ออิสราเอลเข้ามาเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว 

พระองค์จึงมีพระบัญญัติของพระเจ้าท่ีจะเป็นข้อตกลงของอิสราเอลกับพระเจ้าตลอดไป เพื่อเขาจะ

เป็นชนชาติของพระเจ้า และดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์เหมือนกับพระเจ้าของเข้า พระธรรมเลวีนิติ 

20:26 “เจ้าต้องบริสุทธิ์สำหรับเรา เพราะเรายาหเ์วหเ์ป็นผู้บริสุทธิ์ และได้แยกเจ้าออกจากชนชาติท้ัง

หลายเพื่อเจ้าจะเป็นของเรา” แต่แล้วอิสราเอลก็ได้ละเมิดทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาเขาไว้ ทั้งความ

เชื่อที่หันจากพระเจ้าไปหาพระอื่น และทำรูปเคารพสำหรับตัวเขาเอง ที่เอเสเคียลกำลังประกาศถึง

ความผิดของเขา และการดำเนินชีวิต วิถีชีวิตของเขาก็ห่างจากพระเจ้า ไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยความ

บริสุทธิ์ให้สมกับพระเจ้าของเขา เมื่อเขาทำเช่นนี้กับพระเจ้า การลงโทษจึงเกิดขึ้นกับเขา เพราะพระ

เจ้าทรงบัญชากับเขาไว้ชัดเจน เมื่อพระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับเขาท่ีภูเขาซีนาย (ลนต. 26:14-45)  
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กมล อารยประทีป (2535) ได้อธิบายถึงการลงโทษของพระเจ้าว่า เมื่ออิสราเอลได้ทำผิดต่อ

พันธสัญญา ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ไปกราบไหว้รูปเคารพที่ไม่ใช่พระเจ้า พระยาห์เวห์ และได้กระทำ

ผิดต่อเพื่อนมนุษย์ การลงโทษของพระเจ้ามาถึงอิสราเอล พระเจ้าจึงได้ลงโทษตามที่พระองค์ได้ทำ

พันธสัญญาไว้ในพระธรรมเลวีนิติบทท่ี 26 เรื่องโทษของการไม่เช่ือฟัง ซึ่งในความทุกข์ยากท่ีเกิดนั้นก็

เป็นไปตามท่ีพระเจ้าทรงตรัสไว้กับเขาก่อนแล้ว บาบิโลนเป็นเครื่องมือท่ีพระเจ้าทรงใช้เข้ามา เพื่อจะ

ทำให้อิสราเอลระลึกถึงพันธสัญญาระหว่างเขากับพระยาห์เวห์ กลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้า 

สำนึกในพระลักษณะของพระเจ้าผู้นี ้ที ่ทรงสัตย์จริง ทรงยุติธรรมตามพระสัญญา และทรงมีพระ

ประสงค์ในชีวิตของชนชาติอิสราเอลที่จะเป็นชนชาติของพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น โดยมีความ

เชื่อในพระเจ้า พระยาห์เวห์ผู้นี้ที่เขาได้ละทิ้งไป และยังประสงค์ให้เขาที่จะต้องดำเนินชีวิตให้สมกับ

การเป็นประชากรของพระเจ้าท่ีบริสุทธิ์ คือ เขาต้องมีชีวิตท่ีบริสุทธิ์ และทำตามพระบัญญัติท่ีพระองค์

ทรงมอบให้กับเขา เพื่อจะเป็นวิถีชีวิตที่แตกต่างจากประชาชาติทั่วไป การลงโทษของพระเจ้าจึงมี

จุดประสงค์เดียวเท่านั้น คือ เพื่อให้อิสราเอลรู้จักพระยาห์เวห์ 

4.3.2 การพิพากษาชนชาติอื่น  

ลักษณะนี้เป็นการกล่าวโทษบรรดาประชาชาติอื่นท่ีพระเจ้าจะทรงลงโทษเขา ซึ่งจะมีรูปแบบ

คล้ายกับการกล่าวโทษชนชาติอิสราเอล คือ มีการกล่าวถึงความผิดของชนชาตินั้นๆ พระเจ้าจะทรง

ลงโทษเขา และจบด้วยการสรุปว่าเขาจะรู้จักพระเจ้าด้วยส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นนี้ เช่น  

ชนชาติอัมโมน (เอเสเคียลบทที่ 25) 

 ความผิดของอัมโมน : ชาวอัมโมนได้หลบหลู่ ดูหมิ่น เยาะเย้ยชนชาติอิสราเอล เอ

เสเคียล 25:3 “จงพูดกับคนอัมโมนว่า จงฟังพระวจนะของพระยาหเ์วห ์พระยาหเ์วหอ์งค์เจ้านายตรัส

ดังนี้ว่า เพราะเจ้ากล่าวว่า ‘ดีแล้ว’ ต่อสถานนมัสการของเราเมื่อท่ีนั้นถูกลบหลู่ และต่อแผ่นดินอิสรา

เอลเมื่อท่ีนั่นถูกทำใหร้้างเปล่า และต่อพงศ์พันธุ์ยูดาห์เมื่อพวกเขาถูกกวาดไปเป็นเชลย” , เอเสเคียล 

25:6 “เพราะพระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า เจ้าได้ตบมือและกระทืบเท้าทั้งปีติยินดีด้วยใจมุ่ง

ร้ายทุกอย่างต่อแผ่นดินอิสราเอล” 

 การลงโทษของพระเจ้า : อัมโมนจะต้องถูกทำลาย เอเสเคียล 25:4 “เพราะฉะนั้น 

ดูสิ เราจะมอบเจ้าใหเ้ป็นกรรมสิทธิ์ของชนชาติทางทิศตะวันออก พวกเขาจะตั้งค่ายอยู่ท่ามกลางเจ้า 

และจะสร้างท่ีอาศัยของเขาในท่ีของเจ้า เขาท้ังหลายจะกินผลไม้ของเจ้า และจะด่ืมน้ำนมของเจ้า” 
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 บทสรุป : เมื่ออัมโมนล่มสะลาย แล้วเขาจะรู้จักพระเจ้า เอเสเคียล 25:7 “เพราะ

ฉะนั้น ดูสิ เราได้ยื่นมือของเราออกต่อสู้เจ้า และจะมอบเจ้าแก่ประชาชาติท้ังหลายใหเ้ป็นของริบ เรา

จะตัดเจ้าออกจากชนชาติท้ังหลายและเราจะทำใหเ้จ้าพินาศไปจากประเทศท้ังหลาย เราจะทำลายเจ้า 

แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห์” 

ชาวโมอับ (เอเสเคียลบทที่ 25) 

 ความผิดของโมอับ : โมอับได้กล่าวต่ออิสราเอลด้วยความดูหมิ่น เอเสเคียล 25:8 

“พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า “เพราะโมอับ และเสอีร์กล่าวว่า ‘ดูสิ พงศ์พันธุ์ยูดาห์กไ็ม่ต่าง

กับประชาชาติอื่นๆ’”” 

 การลงโทษของพระเจ้า : พระเจ้าจะมอบเขาให้แก่ชาติอื่น เอเสเคียล 25:10 “แล้ว

เราจะมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของชนชาติทางทิศตะวันออก พร้อมกับคนอัมโมน เพื่อว่าจะไม่มีใครนึก

ถึงคนอัมโมนอีกในบรรดาประชาชาติ” 

 บทสรุป : เมื่อการพิพากษามาถึงชาวโมอับ เขาจะรู้จักพระเจ้า เอเสเคียล 25:11 

“และเราจะทำการพิพากษาโทษโมอับ แล้วเขาท้ังหลายจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห”์ 

ชาวฟีลิสเตีย (เอเสเคียลบทที่ 25) 

ชาวไทระ (เอเสเคียลบทที่ 26) 

ชาวไซดอน (เอเสเคียลบทที่ 28) 

ชาวอียิปต์ (เอเสเคียลบทที่ 29-32) 

 ความผิดของอียิปต์ : อียิปต์เขามีความหยิ่งยโส ยกตัวเองขึ้น เอเสเคียล 29:3 “พูด

ไปเถิดและกล่าวว่า พระยาหเ์วหอ์งค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า นี่แน่ะ เราเป็นปฏิปักษก์ับเจ้า ฟาโรหก์ษัตริย์

แห่งอียิปต์ ผู้เป็นจระเข้ยักษ์ท่ียิ่งใหญ่ นอนอยูก่ลางลำธารท้ังหลายของมัน ผู้กล่าวว่า ‘แมน่้ำไนล์ของ

ข้าก็เป็นของข้าเอง ข้าสร้างมันขึ้นเพื่อตัวเอง’” , เอเสเคียล 32:2 “บุตรมนุษย์เอ๋ย จงกล่าวบทคร่ำ

ครวญเรื่องฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ และกล่าวให้เขาฟังดังนี้ว่า เจ้าเป็นเหมือนสิงห์หนุ่มท่ามกลาง

ประชาชาติ แต่เจ้าเป็นเหมือนจระเข้ยักษ์ในน้ำทั้งหลาย เจ้าแกว่งน้ำในแม่น้ำทั้งหลายของเจ้า เจ้า

กวนน้ำใหขุ้่นด้วยเท้าของเจ้า และทำใหแ้มน่้ำของเจ้าสกปรก” 

 การลงโทษของพระเจ้า : พระเจ้าจะกดเขาให้ต่ำลง และมอบเขาแก่บาบิโลน เขา

จะพบกับความทุกข์ยากลำบาก เอเสเคียล 29:5 “เราจะเหวี่ยงเจ้าเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร ทั้งตัวเจ้า

และปลาในลำธารท้ังหลายของเจ้า เจ้าจะตกลงไปบนพื้นทุ่ง เจ้าจะไม่ถูกเก็บหรือรวบรวมไว้ เรามอบ
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เจ้าไว้ใหเ้ป็นอาหาร ของสัตว์บนดินและนกในอากาศ” และข้อท่ี 19 “เพราะฉะนั้น พระยาห์เวห์องค์

เจ้านายตรัสดังนี้ว่า นี่แน่ะ เราจะมอบแผ่นดินอยีิปต์แกเ่นบูคัดเนสซาร์กษัตริย์บาบิโลน แล้วเขาจะขน

ทรัพย์สมบัติไป ปล้นของปล้น และริบเอาของริบไป และสิ่งเหล่านี้จะเป็นค่าแรงกองทัพของเขา 20 

เราได้มอบแผ่นดินอียิปต์แกเ่ขาเพื่อเป็นค่าจ้างในการต่อสู้ซึ่งเขาท้ังหลายได้ทำใหเ้รา พระยาหเ์วห์องค์

เจ้านายตรัสดังนี้แหละ” , เอเสเคียล 32:6 “เราจะทำให้แผ่นดินจนถึงภูเขา ชุ่มด้วยเลือดของเจ้าท่ี

ไหลอาบ และห้วยต่างๆ จะถูกถมใหเ้ต็มด้วยตัวเจ้า” 

 บทสรุป : เมื่อเขาล้มลง และได้รับความทุกข์ยากตามท่ีพระเจ้าได้กล่าวไว้นั้น เขาจะ

รู้จักพระเจ้า เอเสเคียล 29:6 “แล้วคนท่ีอยู่ในอียิปต์ทั้งหมดจะรู้ว่า เราคือยาห์เวห์ เพราะเจ้าเป็นไม้

เท้าจากต้นอ้อ สำหรับพงศ์พันธุ์อิสราเอล” และข้อท่ี 9 “แผ่นดินอียิปต์จะเป็นท่ีร้างเปล่าและเป็นซาก

ปรักหักพัง แล้วเขาท้ังหลายจะทราบว่า เราคือยาหเ์วห ์เพราะเจ้ากล่าวว่า ‘แมน่้ำไนล์เป็นของข้า และ

ข้าสร้างมัน’” , เอเสเคียล 32:15 “เมื่อเราทำใหแ้ผ่นดินอียิปต์ร้างเปล่า เมื่อแผ่นดินถูกริบเอาข้าวของ

ท่ีมีอยู่ในนั้นไปหมด และเมื่อเราทำลายทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในเมืองนั้น แล้วเขาทั้งหลายจะรู้ว่า เราคือ

ยาหเ์วห”์ 

ชาวเอโดม (เอเสเคียลบทที่ 35) 

ชาวโกกหรือมาโกก (เอเสเคียลบทที่ 38) 

 กรณีของโกก : การกล่าวโทษโกกนั้น มีรูปแบบที่แตกต่าง เพราะไม่ได้ระบุถึง

ความผิดของโกกไว้ แต่จะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะยกโกกขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับอิสราเอล คือ 

เขาจะมีกองกำลังรบมากมาย และเขาจะเข้ามาต่อสู้กับอิสราเอล หลังจากท่ีพระเจ้าทรงฟื้นฟูอิสราเอล

แล้ว เอเสเคียล 38:7 “เจ้าและพลพรรคทั้งหมดซึ่งชุมนุมอยู่กับเจ้า จงเตรียมพร้อมและให้พร้อมไว้

เสมอ และจงเป็นยามเฝ้าพวกเขาไว้” 

 บทสรุป : เมื่อโกกเข้ามารุกรานอิสราเอล พระเจ้าจะทรงต่อสู้กับเขา อิสราเอลจะ

ปลอดภัย ส่วนโกกจะต้องพ่ายแพ้ไปพบเจอกับความทุกข์ยาก และไม่เพียงแค่อิสราเอลเท่านั้น แต่

ประชาชาติต่างๆ จะรู้จักพระเจ้า เอเสเคียล 38:16 “เจ้าจะขึ้นมาต่อสู้อิสราเอลประชากรของเรา 

เหมือนอย่างเมฆคลุมแผ่นดิน โอ้ โกก ในเวลาภายหน้า เราจะนำเจ้ามาต่อสู้กับแผ่นดินของเรา เพื่อ

ประชาชาติท้ังหลายจะรู้จักเรา เมื่อเราสำแดงความบริสุทธิ์ของเราต่อหน้าต่อตาพวกเขาผ่านตัวเจ้า...

22 เราจะพิพากษาโทษเขาด้วยโรคระบาดและด้วยโลหิตตก เราจะให้ฝนท่ีตกหนัก ก้อนลูกเห็บ ไฟ 

และกำมะถันถูกเทลงใส่เขาและกองทัพของเขา รวมทั้งบรรดาชนชาติจำนวนมากท่ีอยู่กับเขา 23 ดัง



42 

 

นั้นเราจะสำแดงความยิ่งใหญ่และความบริสุทธิ์ของเรา และทำให้เราเป็นท่ีรู้จักในสายตาของประชา

ชาติมากมาย แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห”์ 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากลักษณะของการพิพากษาชนชาติต่างๆ นั้น จะมีข้อท่ีน่าสนใจคือ ชน

ชาติต่างๆ เหล่านั้น ไม่ได้ถูกกล่าวโทษเหมือนกับชนชาติอิสราเอล ท่ีเขากระทำผิดนั้นก็คือ เขาหันจาก

พระเจ้าไปหารูปเคารพหรือพระอื่น หรือเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ได้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า 

ดำเนินชีวิตด้วยการละเมิดบทบัญญัติของพระเจ้า แต่เป็นความผิดที่ชนชาติต่างๆ เหล่านั้นได้กระทำ

ต่ออิสราเอลท้ังความคิด คำพูด และการกระทำ เช่น คิดแก้แค้นอิสราเอล (เอโดม,ฟีลิสเตีย) พูดดูหมิ่น 

ดูถูก ยินดีกับความทุกข์ยากลำบาก การตกต่ำของอิสราเอล (อัมโมน,โมอับ,ไทระ,ไซดอน) และยังเขา

มารุกราน หรือชักนำอิสราเอลไปเป็นพวกเดียวกันกับเขา (อียิปต์,โกก) ซึ่งพระเจ้ากำลังประกาศถึง

สิทธิอำนาจเหนืออิสราเอล แม้ชนชาติอิสราเอลจะทำความผิดบาป หันจากพระเจ้า และดำเนินชวีิต

ด้วยความช่ัวช้าขัดแย้งกับพระประสงค์ของพระเจ้า จนทำให้เขาเองต้องได้รับการลงโทษจากพระเจ้า

ด้วยความทุกข์ยากมากมาย แต่ชนชาติอื ่นก็ไม่มีสามารถที่จะมาดูหมิ่น เยาะเย้ย หรือมาทำร้าย

อิสราเอลให้เส่ือมเสียไปได้ถ้าพระเจ้าไม่ทรงอนุญาต ไม่เช่นนั้นพระเจ้าจะทรงลงโทษแก่ชนชาติต่างๆ 

ท่ีเข้ามาทำให้อิสราเอลเส่ือมเสียไม่ว่าจะด้วยความคิด คำพูด หรือการกระทำ เพราะในสายพระเนตร

ของพระเจ้า อิสราเอลยังคงเป็นประชากรของพระเจ้าอยู่เสมอแม้เขาจะทำตัวไม่ดีอย่างไรก็ตาม ซึ่ง

เป็นไปตามพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้มีต่ออับราฮัม บรรพบุรุษของอิสราเอลในวันที่พระเจ้าเรียกก

อับราฮัม พระธรรมปฐมกาล 12:3 “เราจะอวยพรคนท่ีอวยพรเจ้า เราจะสาปคนท่ีแช่งเจ้า บรรดาเผ่า

พันธุ์ท่ัวโลกจะได้พรเพราะเจ้า” และพระเจ้าได้ทรงต้ังพันธสัญญากับอับราอัมในเรื่องชนชาติอิสราเอล 

และพระเจ้าทรงตรัสชัดเจนว่า พระเจ้าจะทรงเป็นพระเจ้าของชนชาติอิสราเอล เป็นการประกาศถึง

สิทธิอำนาจสูงสุดเหนือชนชาติอิสราเอล พระธรรมปฐมกาล 17:7 “เราจะสถาปนาพันธสัญญาของเรา

ไว้ระหว่างเรากับเจ้า และเชื้อสายต่อมาของเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์ 

คือเป็นพระเจ้าแกเ่จ้า และแก่เช้ือสายต่อมาของเจ้า 8 เราจะใหดิ้นแดนท่ีเจ้าอาศัยอยูอ่ย่างคนต่างด้าว

นี้ คือแผ่นดินคานาอันท้ังส้ินแก่เจ้าและแก่เช้ือสายต่อมาของเจ้า ใหเ้ป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์ และเราจะ

เป็นพระเจ้าของพวกเขา” ด้วยพระสัญญาที่พระเจ้าทรงมีต่ออับราฮัม บรรพบุรุษของอิสราเอลนั้น 

พระองค์ยังคงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาเสมอแม้อิสราเอลจะละเมิดพระสัญญาของพระเจ้าไปแล้วก็ตาม  

Keith W Carley. (1975) ได้เสนอว่า ชนชาติอื่นๆ มักจะเข้าใจว่าพระยาห์เวห์ พระเจ้าของ

อิสราเอลนั้น เป็นพระเจ้าแห่งภูเขาหรือเนินเขา ดังนั้นการประกาศ “เพื่อเขาจะรู้ว่าเราคือยาห์ เวห์” 
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สำหรับชนชาติอื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า “พระยาห์เวห์” ไม่ได้เป็นเทพเจ้า พระเจ้าแห่งภูเขาหรือเนิน

เขาอย่างท่ีชนชาติต่างๆ นั้นเข้าใจอยู่ พระองค์จึงสำแดงความยิ่งใหญ่เกินกว่าท่ีชนชาติต่างๆ เหล่านั้น

จะคิดได้ Stalker. (1971) ได้ให้ประเด็นท่ีน่าสนใจว่า คำพยากรณ์กล่าวโทษชนชาติอื่นมีปรากฏอยู่ท่ี

อื่นนอกจากพระธรรมเอเสเคียลด้วย เช่น อิสยาห์บทท่ี 13-22 เยเรมีย์บทท่ี 46-51 และเศฟันยาห์บท

ท่ี 2 ซึ่งการกล่าวโทษท่ีปรากฏอยู่ในพระธรรมอื่นๆ นั้นจะกล่าวถึงจุดประสงค์ท่ัวไปของการกล่าวโทษ

ไว้ คือ เพราะเขาทำให้อิสราเอลต้องอับอาย และเพื่อจะให้อิสราเอลได้รับการปลอดภัยจากศัตรู มี

จุดประสงค์เดียวที่เอเสเคียลได้กล่าวไว้แตกต่างจากที่อื่น ปรากฏเฉพาะพระธรรมเอเสเคียลเท่านั้น 

คือ เพื่อเขา (ชนชาติอื่น) จะรู้จักพระยาห์เวห์ ซึ่งเป็นการรู้จักอย่างแท้จริงตามท่ีพระองค์ทรงเป็น  

4.3.3 พระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอล  

ลักษณะนี้จะไม่ได้กล่าวถึงความผิดบาปของอิสราเอล แต่จะพูดถึงพระสัญญาของพระเจ้าท่ี

จะมีกับอิสราเอล เป็นพระสัญญาแห่งความหวังที่พระเจ้าสัญญากับอิสราเอล และด้วยพระสัญญา 

ความหวังใจ หรือพระพรนั้น จะนำให้เขารู้จักพระเจ้า เช่น  

เอเสเคียลบทที่ 36 

 พระสัญญาของพระเจ้า : พระเจ้าจะทรงเรียกอิสราเอลกลับมา ฟื้นฟูขึ้น และทวี

จำนวนขึ้นอีกครั้ง เอเสเคียล 36:8 “แต่เจ้า ภูเขาท้ังหลายของอิสราเอลเอ๋ย เจ้าจะแตกกิ่งก้านของเจ้า

ออกมา และจะออกผลใหแ้ก่อิสราเอลประชากรของเรา เพราะว่าพวกเขาจะกลับมาในไม่ช้า 9 เพราะ

ดูสิ เราอยู่กับเจ้า เราจะหันมาหาเจ้า และเจ้าจะได้รับการไถและการหว่าน 10 และเราจะทวีจำนวน

คนให้แก่เจ้า คือแก่พงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งหมด เมืองทั้งหลายจะมคีนอาศัยอยู่ และซากปรักหักพงัจะ

ถูกสร้างขึ้นใหม่ 11 เราจะทวีจำนวนทั้งคนและสัตว์แก่เจ้า จะเพิ่มพูนขึ้นและจะมีลูกดก เราจะทำให้

เจ้ามีคนอาศัยอยู่อย่างในกาลก่อน และจะใหเ้จ้ารุ่งเรืองมากกว่าก่อน แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์”, 

เอเสเคียล 36:23 “และเราจะสำแดงความศักดิสิ์ทธิ์ของนามยิ่งใหญ่ของเราซึ่งถูกลบหลู่ท่ามกลางประ

ชาชาติ คือนามท่ีเจ้าทำให้เส่ือมเกียรติท่ามกลางพวกเขา แล้วประชาชาติท้ังหลายจะรู้ว่า เราคือยาห์

เวห์ พระยาหเ์วหอ์งค์เจ้านายตรัสดังนี้ เมื่อเราสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ของเราท่ามกลางพวกเจ้าต่อหน้า

ต่อตาเขาทั้งหลาย”, เอเสเคียล 36:36 “แล้วบรรดาประชาชาติท่ีเหลือซึ่งอยู่รอบๆ เจ้าจะรู้ว่า เรา 

ยาห์เวห์ ได้สร้างเมืองหักพังเหล่านี้ขึ้นใหม่ และปลูกพืชในท่ีรกร้างนั้น เรา ยาห์เวห์ ได้ลั่นวาจาแล้ว 

และเราจะทำเช่นนั้น”, เอเสเคียล 36:38 “ฝูงแพะแกะสำหรับการถวายบูชา และฝูงแพะแกะในกรุง
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เยรูซาเล็มระหว่างเทศกาลของเธอเป็นอย่างไร เมืองทั้งหลายท่ีร้างเปล่าก็จะเต็มด้วยฝูงคนอย่างนั้น 

แล้วเขาท้ังหลายจะรู้ว่า เราคือยาหเ์วห์” 

เอเสเคียลบทที่ 37 

 พระสัญญาของพระเจ้า : พระเจ้าจะทรงฟื้นฟูอิสราเอลให้กลับมามีชีวิต และเป็น

ชนชาติอีกครั้ง เอเสเคียล 37:6 “เราจะใส่เส้นเอ็นไว้บนพวกเจ้าและจะทำใหม้ีเนื้อขึ้นมาบนเจ้า และ

เอาหนังหุ้มเจ้า และบรรจุลมหายใจในเจ้า แล้วเจ้าจะมีชีวิต แล้วพวกเจ้าจะรู้ว่า เราคือยาหเ์วห์” และ

ข้อที่ 13 “โอ ประชากรของเราเอ๋ย เจ้าทั้งหลายจะรู้ว่า เราคือยาห์เวห์ เมื่อเราเปิดหลุมศพของเจ้า 

และเอาเจ้าออกมาจากหลุมศพของเจ้า 14 และเราจะใส่วิญญาณของเราไวใ้นเจ้า แล้วเจ้าท้ังหลายจะ

มีชีวิต และเราจะวางเจ้าไว้ในแผ่นดินของเจ้า แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วหไ์ด้ล่ันวาจาแล้ว และเราจะ

ลงมือทำ” พระยาหเ์วหต์รัสดังนี้แหละ” 

เอเสเคียลบทที่ 39 

 พระสัญญาของพระเจ้า : เป็นบทสรุปแห่งพระสัญญาของพระเจ้าท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด

ต้ังแต่แรกจนสุดท้าย ทุกส่ิงเกิดขึ้นมาด้วยความผิดของอิสราเอล พระเจ้าจึงลงโทษเขาด้วยเรื่องร้ายมา

มากมาย และจบลงด้วยพระสัญญาท่ีพระเจ้าจะนำเขากลับมาอีกครั้ง และเมื่อท้ังหมดสำเร็จอิสราเอล

จะรู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้อง แล้วพระเจ้าจะปกครองอิสราเอลตลอดไป เอเสเคียล 39:13 “โอ ประชา

กรของเราเอ๋ย เจ้าท้ังหลายจะรู้ว่า เราคือยาหเ์วห ์เมื่อเราเปิดหลุมศพของเจ้า และเอาเจ้าออกมาจาก

หลุมศพของเจ้า 14 และเราจะใส่วิญญาณของเราไว้ในเจ้า แล้วเจ้าทั้งหลายจะมีชีวิต และเราจะวาง

เจ้าไว้ในแผ่นดินของเจ้า แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวหไ์ด้ล่ันวาจาแล้ว และเราจะลงมือทำ” พระยาห์

เวหต์รัสดังนี้แหละ” และข้อท่ี 28 “แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วหพ์ระเจ้าของเขา เพราะแมเ้ราได้

ส่งเขาไปเป็นเชลยยังบรรดาประชาชาติ เรากจ็ะรวบรวมเขาเข้ามาในแผ่นดินของเขา และจะไม่ปล่อย

ให้สักคนหนึ่งในพวกเขาหลงเหลืออยู่ท่ีนั่นอีกเลย 29 และเราจะไม่ซ่อนหน้าของเราจากเขาอีกเลย 

เนื่องจากเราจะเทวิญญาณของเราเหนือพงศ์พันธุ์อิสราเอล” พระยาหเ์วหอ์งค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ”  

เมื ่อได้วิเคราะห์ถึงลักษณะของพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติอิสราเอล เริ ่มขึ้น

หลังจากกรุงเยรูซาเล็มแตก (อสค. 33:21-22) ซึ่งก่อนหน้านั้นลักษณะของการปรากฏของวลีนี้จะอยู่

ในรูปแบบของการกล่าวโทษ ระบุความผิดของอิสราเอลที่เขาได้ทำผิดต่อพระเจ้า และต่อสังคม แต่

หลังจากกรุงเยรูซาเล็มแตก รูปแบบท่ีปรากฏของวลีนี้ก็เปล่ียนไป ไม่ได้กล่าวถึงความผิดของอิสราเอล

อย่างรุนแรกเหมือนตอนแรก กลายเป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติอิสราเอล กล่าวถึงการ
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ปลอบโยน การฟื้นฟู ความหวัง และอนาคตท่ีปลอดภัยจะมาจากพระเจ้าของเขา และเขาจะรู้จักพระ

เจ้าอย่างแท้จริง ซึ่งทำให้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าแห่งการปลอบโยน พระเจ้า

แห่งความหวังใจ (สดด. 119: 49-50, อสย. 66:12-13)  พระเจ้าแห่งการเล้าโลม (อสย. 42:3) 

ดังนั้นรูปแบบของการเผยพระวจนะในลักษณะนี้จึงสอดคล้องกับพระลักษณะของพระเจ้าท่ี

พระองค์ประสงค์อิสราเอลได้รู ้จัก พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ ์ ต้องการความบริสุทธิ ์จาก

อิสราเอล พระธรรมเลวีนิติ 20:26 “เจ้าต้องบริสุทธิ์สำหรับเรา เพราะเรายาหเ์วหเ์ป็นผู้บริสุทธิ์ และได้

แยกเจ้าออกจากชนชาติท้ังหลายเพื่อเจ้าจะเป็นของเรา” แต่พระเจ้าก็ไม่ทรงกริ้วอิสราเอลเป็นนิตย์

เมื่ออิสราเอลไม่ได้เป็นไปตามพระทัยของพระเจ้า พระธรรมสดุดี 103:9 “พระองค์จะไม่ทรงตำหนิ

เสมอ หรือทรงเก็บความกริ้วไว้เป็นนิตย”์ 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เห็นได้ชัดเจนถึงสิ่งที่พระเจ้าจะทรงกระทำทั้งหมดนั้นทรงเป็น

พระลักษณะของพระองค์ที่โมเสสได้กล่าวไว้ (ฉธบ. 28:39-43) และวลี “เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์

เวห์” มีความสัมพันธ์กับเรื่องท่ีพระเจ้าจะทรงลงโทษเมื่ออิสราเอลละเมิดพันธสัญญา จะแก้แค้นศัตรูท่ี

กระทำต่ออิสราเอล และจะช่วยกู้เขากลับสู่สภาพดี ลบมลทินประชากรของพระองค์ โดยเป็นการย้ำ

ถึงจุดประสงค์ของการกระทำของพระเจ้าท่ีจะทรงกระทำโดยมีเหตผลของการกระทำนั้นว่า “เพื่อเจ้า

จะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์”   

1. พระเจ้าทรงลงโทษอิสราเอล เพราะความผิดของชนชาติอิสราเอลเองท่ีหันจากพระเจ้าไป 

นมัสการพระอื่น สร้างรูปเคารพ ดำเนินชีวิตละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ และทำผิดต่อเพื่อนบ้าน 

ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจาท่ีทรงมีต่อเขา เมื่อเขาเข้ามาเป็นประชากรของพระเจ้า 

ตามพันธสัญญาท่ีทรงมีกับบรรดาบรรพบุรุษของอิสราเอล และอิสราเอลในสมัยเอเสเคียลได้ทำผิดต่อ

พันธสัญญาของพระเจ้า พระองค์จึงทรงลงโทษตามพันธสัญญา แต่การลงโทษของพระเจ้าทรงมีพระ

ประสงค์ต่อชนชาติอิสราเอล ซึ่งปรากฏในพระธรรมเอเสเคียลว่า “เพื่ออิสราเอลจะรู้ว่าเรา (ผู้ทรง

ลงโทษเขา) คือยาห์เวห์ (องค์พระผู้เป็นเจ้าท่ีทรงสำแดงต่อบรรพบุรุษของเขา)” 

2. พระเจ้าทรงแก้แค้นศัตรูของอิสราเอล เพราะเขาทำให้อิสราเอลเสื่อมเสีย แม้อิสราเอล

จะดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้า ทำตัวไม่ดีท่ามกลางประชาชาติ  อิสราเอล

ยังคงเป็นชนชาติของพระเจ้า เพราะพระสัญญาของพระองค์ท่ีทรงมีต่อบรรพบุรุษของอิสราเอล และ

พระองค์ยังคงมั่นคงตามพระสัญญาของพระองค์กับอิสราเอล ถ้าอิสราเอลทำผิดต่อพันธสัญญาท่ีพระ

เจ้ามีกับอิสราเอล พระเจ้าจะทรงลงโทษเขาด้วยพระองค์เอง แต่การที่ชนชาติอื่นเข้ามากระทำต่อ
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อิสราเอลด้วยความคิด คำพูด การกระทำ ที่เป็นการดูหมิ่น เยาะเย้ย ทำให้อิสราเอลได้รับความอับ

อาย หรือนำอิสราเอลหันจากพระเจ้าไป พระเจ้าจะทรงกระทำกับเขา (ชนชาติอื่น) เช่นเดียวกับท่ีเขา

กระทำต่ออิสราเอล เพราะชนชาติอิสราเอลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า สิ่งที่จะเกิดกับอิสราเอล

พระเจ้าทรงเป็นผู้ตัดสินเพียงผู้เดียวเท่านั้น โดยสิ่งนี้ทำโดยมีจุดประสงค์คือ “เพื่ออิสราเอลและชน

ชาตินั ้นๆ หรือบรรดาชนชาติทั ่วโลกจะรู้ว่าเรา (ผู ้ทรงกระทำกับเขา) คือยาห์เวห์ (พระเจ้าของ

อิสราเอล)” 

3. พระเจ้าทรงมีพระสัญญาแห่งการรักษา ฟื้นฟู ช่วยกู้ และลบมลทินให้กับอิสราเอล เมือ่

ถึงเวลาท่ีอิสราเอลต้องเผชิญกับการลงโทษของพระเจ้า และรับการลงโทษไว้แล้ว พระเจ้าทรงเปล่ียน

การกล่าวโทษมาสู่ความหวัง การฟื้นฟู การช่วยกู้ และการชำระให้สะอาดจากมลทิน เป็นพระสัญญา

ที่พระเจ้าทรงมีต่ออิสราเอลในช่วงเวลาแห่งความหมดหวัง ตกอยู่ในความทุกข์กายและทุกข์ใจ พระ

เจ้าทรงอยู่ท่ีนั่น และส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นเกิดเพราะความผิดบาป มลทินของอิสราเอล แต่ต่อจากนี้ไปพระ

เจ้าจะทรงนำอิสราเอลกลับมาอีกครั้ง และพระองค์จะปกป้อง ดูแล ปกครองอิสราเอล เป็นพระ

สัญญาถึงอนาคตท่ีมั่นคงของอิสราเอล อิสราเอลจะอยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้าตลอดไป และพระ

เจ้าจะทรงสำแดงพระองค์เองต่ออิสราเอล แล้วเมื ่อทุกสิ่งเกิดขึ้นตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้น 

อิสราเอลจะรู้ว่า “เรา” (ผู้ฟื้นฟู ช่วยกู้ และทรงมีพระเมตตาต่ออิสราเอล) คือ “ยาห์เวห์” (พระเจ้าท่ี

ทรงสำแดงต่อบรรพบุรุษของอิสราเอลมาโดยตลอด)   

จากบทที่ 4 นี้ได้ทำการรวบรวมวลี “เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ในพระธรรมเอเสเคียล

ทั้งหมด 72 ครั้ง ศึกษาความหมายของวลีนี้ ศึกษาบริบทของวลีนี้ในพระธรรมเอเสเคียล และศึกษา

ความสำคัญของวลีนี้  

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดได้เห็นความหมายและความสำคัญของวลี “เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือ

ยาห์เวห์” ในพระธรรมเอเสเคียลที่มีต่อการดำเนินชีวิตอิสราเอล โดยที่เริ่มจากการรวบรวมวลีที่โดด

เด่นนี้ ที่ปรากฏ 72 ครั้งในพระธรรมเอเสเคียล ศึกษาความหมายเชิงลึกของคำที่สำคัญในวลีนี้คือ 

“รู้จัก” และ “ยาห์เวห์” และนำเข้าสู่การศึกษาบริบทของพระธรรมเอเสเคียลที่ได้ปรากฏวลีนี้เพื่อ

เข้าใจถึงความหมายและจุดประสงค์ของวลีนี้ที่ไม่ได้กล่าวกับชนชาติอิสราเอลเท่านั้น แต่ยังกล่าวถึง

ชนชาติอื่นอีกด้วย ซึ่งจุดประสงค์ก็เพื่อให้ชนชาติอิสราเอลรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง มีความสัมพันธ์กับ

พระเจ้า ยอมรับพระเจ้าตามท่ีพระองค์ทรงเปิดเผยกับบรรพบุรุษของเขาท่ีได้มีความสัมพันธ์กับพระ

เจ้า พระยาห์เวห์ผู ้น ี ้ ตั ้งแต่อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ที ่หนังสือโทราห์ได้บันทึกเรื ่องราว
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ประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลให้เขาเข้าใจว่าชนชาติอิสราเอลเริ่มต้นโดยพระเจ้าผู้ทรงกระทำ

การยิ่งใหญ่กับบรรพบุรุษของเขา เพื่อว่าอิสราเอลจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า รู้จักพระเจ้าอย่าง

แท้จริงตามที่พระองค์ทรงเป็น และพวกเขาจะมีพระเจ้าพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าของเขาเพียงองค์

เดียว อีกท้ังอิสราเอลต้องดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้าท่ีมีต่อเขาตามท่ีโมเสสได้ทรงบัญชา

กับเขาที ่ภูเขาซีนาย และการรู ้จักพระเจ้าโดยมีความสัมพันธ์ที ่ถ ูกต้องกับพระเจ้านั ้น สิ ่งนี้มี

ความสำคัญอย่างมาก เพราะจะทำให้อิสราเอลดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้าได้อย่างถูกต้อง 

แต่หากอิสราเอลได้ละเลย และละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าไป ด้วยการเป็นชนชาติของพระเจ้านั้น

พระองค์จะทรงลงโทษเขาตามพระสัญญา แม้ชนชาติอื่นจะกระทำการใดต่ออิสราเอล พระเจ้าก็จะ

ทรงสำแดงความเป็นพระเจ้าเหนือชนชาติอิสราเอลให้ชนชาติอื่นนั้นรู้จักพระเจ้า พระยาห์เวห์องค์นี้

ด้วย ท่ีเป็นพระเจ้าและมีสิทธิอำนาจสูงสุดเหนืออิสราเอลเพียงผู้เดียว ด้วยการกระทำของเขาท่ีทำกับ

ชนชาติอิสราเอล พระเจ้าจะทรงลงโทษชนชาติอื ่นๆ ด้วย เมื ่อพระองค์ทรงลงโทษอิสราเอลและ

กล่าวโทษชนชาติอื ่นแล้ว สุดท้ายพระองค์ทรงมีพระสัญญาแห่งการช่วยกู้อิสราเอลเอาไว้เพื ่อให้

อิสราเอลกลับมาเป็นชนชาติอีกครั้ง แม้เขาจะละเมิดพระองค์ไปด้วยการดำเนินชีวิตท่ีขาดจากพระเจ้า

ก็ตาม แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักมั่นคงท่ีพร้อมอภัยในความผิดบาปและช่วยกู้เขาเมื่อเขากลับมา

เมื่อเขารู้จักกับพระเจ้าอย่างแท้จริง พระเจ้าทรงเมตตาเขาเสมอ 
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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ส่วนสุดท้ายนี ้ผู ้ทำการวิจัยได้รวบรวมข้อมูล สิ ่งที ่ได้ค้นพบตลอดการทำการวิจัย ท้ัง

ความหมายและความสำคัญของวลี “เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ในพระธรรมเอเสเคียลท่ีมีต่อการ

ดำเนินชีวิตของชนชาติอิสราเอล และได้สะท้อนเข้าสู่บริบทปัจจุบันที่ผู้ทำการวิจัยได้มองเห็น  

5.1 สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษา ความหมายและความสำคัญของวลี ‘เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์’ ในพระ

ธรรมเอเสเคียล การรู้จักพระเจ้า (พระยาห์เวห์) อย่างแท้จริงจะส่งผลให้อิสราเอลมีวิถีชีวิตตามพระ

ประสงค์ของพระเจ้าอย่างไร ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

5.1.1 ความหมายของการรู้จักพระยาห์เวห์ 

เมื ่อศึกษาแล้วจะพบความหมายของการรู้จักพระยาห์เวห์นั้น มีความหมายที่ลึกซึ้งไปใน

ระดับของความสัมพันธ์ส่วนบุคคล โดยคำว่า “ ָיַדע” (ญาดา) “รู้จัก” ไม่ได้เป็นเพียงแค่การรู้จักช่ือ 

หรือรู้ในระดับของความรู้ แต่เป็นการรู้จักในระดับของความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดสนิทสนมกัน เสมือน

ความสัมพันธ์ของสามีภรรยาท่ีใกล้ชิดกัน หลายครั้งพระคัมภีร์มักเรียกว่า “เนื้อเดียวกัน” และอีกคำ 

พระนามของเฉพาะของพระเจ้า” ซึ่งเป็นพระเจ้าท่ีทรงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดิน“ (ยาห์เวห์) ”ְיהָוה“

โลก เป็นผู้ให้กำเนิดทุกส่ิงทุกอย่าง เป็นพระเจ้าเท่ียงแท้องค์เดียว สูงสุดไม่มีผู้ใดจะเปรียบได้ และทรง

เปิดเผยพระองค์เองต่อบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอล อีกท้ังยังทำพันธสัญญาต่ออิสราเอล  

ดังนั้นเมื่อ “ָיַדע” (ญาดา) และ “ְיהָוה” (ยาห์เวห์) เป็นคำท่ีสำคัญของวลีนี้ จึงมีความหมาย

ได้ว่า การรู้จักพระยาห์เวห์ และไม่ใช่การรู้จักเพียงพระนามของพระองค์คือ “ยาห์เวห์” เท่านั้น แต่

เป็นการรู้จักในระดับของความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด สนิทสนมกันอย่างมาก เสมือนความสัมพันธ์ของสามี

ภรรยา ท่ีรู้จักถึงหัวใจ ความต้องการของกันและกัน ว่าส่ิงใดเป็นสิ่งที ่ทั้งสองชอบไม่ชอบ รังเกียจ

หรือไม่รังเกียจ และทำให้เป็นที่พอใจซึ่งกันและกันอยู่เสมอ ดำรงความสัมพันธ์ต่อกันและกันด้วย

ความรัก ในพระธรรมเอเสเคียลจึงมุ ่งให้ 2 กลุ่ม เข้าใจถึงความหมายของการรู้จักพระยาห์เวห์          

1.อิสราเอลรู้จักพระยาห์เวห์ 2.ชนชาติต่างๆ รู้จักพระยาห์เวห์ 
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1. อิสราเอลรู้จักพระเจ้า 

ประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลท่ีรู ้จักพระยาห์เวห์ และการรู้จักพระยาห์เวห์ของ

อิสราเอลไม่ใช่แค่การรู้ว่าพระยาห์เวห์เป็นผู้ใด แต่มีประสบการณ์กับพระยาห์เวห์อย่างไร ในจุดเริ่มต้น

ของชนชาติอิสราเอลนั้น ชาวอิสราเอลเช่ือมั่นและยกย่องอับราฮัมเป็นบิดาแห่งชนชาติ เนื่องจากพระ

สัญญาของพระเจ้า (พระยาห์เวห์) เริ่มต้นขึ้นกับอับราฮัม (ปฐก. 12) เดิมทีนั้นอับราฮัมยังไม่รู้จักพระ

ยาห์เวห์ ยังเป็นคนเร่ร่อนในดินแดนเมโสโปเตเมีย และเท-ราห์ผู้เป็นพ่อยังคงบูชาเทพจันทรา และใน

เวลานั้นพระยาห์เวห์ทรงปรากฏแก่อับราฮัม ตรัสแก่อับราฮัมในพระธรรมปฐมกาล 12:1 ให้อับราฮัม

ออกมาจากดินแดนของเจ้า คือ ดินแดนเมโสโปเตเมีย ออกจากญาติพี่น้องของเจ้า คือ ประเพณี 

วัฒนธรรมของชุมชนเมโสโปเตเมีย จากบ้านบิดา คือ ความเชื่อในพระของบิดา เทพจันทราของเท-

ราห์ ผู้เป็นบิดา และไปยังดินแดนท่ีเราจะสำแดงแก่เจ้า คือไปยังท่ีท่ีพระเจ้าจะเปิดเผยพระองค์เองแก่

อับราฮัม เพราะพระเจ้านามว่า “ยาห์เวห์” นี้ยังไม่ปรากฏแก่มนุษย์คนใดมาก่อนในช่วงเวลานั้น อับ

ราฮัมจึงเป็นบุคคลแรกท่ีได้รับการทรงเลือกจากพระเจ้าท่ีเท่ียงแท้องค์นี้ พระนามว่า “ยาห์เวห์” แต่

ในเวลานั้น พระนามนี้ยังไม่ได้ถูกเปิดเผย ซึ่งในที่สุดอับราฮัมก็ได้ไปในดินแดนคานาอันและอยู ่ใน

ดินแดนนั้นตามท่ีพระเจ้าทรงสัญญาไว้ (ปฐก. 13:12-18)   

ตั้งแต่สมัยของอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ โมเสส และตลอดประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอล มี

พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ปกครองอิสราเอล ในประวัติของอิสราเอลที่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์

เหตุการณ์มากมายของบรรพบุรุษของอิสราเอลที่ได้มีการรู้จักพระยาห์เวห์ ทั้งเป็นเหตุการณ์ส่วนตัว 

ในแต่ละบุคคล และเป็นเหตุการณ์สำหรับส่วนรวม คือเหตุการณ์ของท้ังชนชาติด้วย 

เมื่อชนชาติอิสราเอลได้รู้จักพระยาห์เวห์ผ่านประสบการณ์มากมายที่ทำให้ความสัมพันธ์

ระหว่างพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอลใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น เหตุการณ์ท่ีสำคัญของชนชาติอิสราเอล ท่ีเปล่ียน

ชีวิตของเขาไปเลย นั่นคือเหตุการณ์ท่ีอิสราเอลพบกับพระเจ้าท่ีภูเขาซีนาย ณ ท่ีนั่นพระเจ้าทรงพันธ

สัญญาระหว่างพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอล ต่อจากนี้ไปอิสราเอลจะเป็นประชากรของพระเจ้า (พระ

ยาห์เวห์) และพระยาห์เวห์จะเป็นพระเจ้าของอิสราเอล แม้พระเจ้าจะประกาศเช่นนี้กับบรรพบุรุษ

ของเขามาแล้วก็ตาม แต่ในตอนนี้พระเจ้าทรงประกาศให้เขารู้โดยท่ัวกัน และท่ีภูเขาซีนายพระเจ้าทรง

ตั้งมาตรฐานของความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติอิสราเอลกับพระเจ้า เพื่อให้การรู้จักพระเจ้าไม่เป็น

นามธรรมอีกต่อไป แต่จะมีการแสดงออกเป็นรูปธรรม ผ่านทางบทบัญญัติ ศาสนพิธี กฎหมาย 

กฎเกณฑ์ และเทศกาล เพื่อจะให้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวชี ้วัดของการเป็นประชากรของพระเจ้า และย้ำ
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อิสราเอลให้มีความสัมพันธ์ (รู้จัก) กับพระเจ้าโดยผ่านทางการทำตามสิ่งเหล่านี้อย่างสัตย์ซื่อ และ

จริงใจต่อพระเจ้าในวิถีชีวิตประจำวัน 

 

2. ประชาชาติต่างๆ รู้จักพระยาห์เวห์ 

เมื่ออิสราเอลเป็นประชากรของพระเจ้า พระประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ชน

ชาติอิสราเอล แต่พระเจ้ายังคงประสงค์ให้ชนชาติอิสราเอลเป็นเครื่องบ่งช้ีแก่บรรดาประชาชาติให้เข้า

มารู้จักพระยาห์เวห์ด้วย และในประวัติศาสตร์ของอิสราเอล มีเหตุการณ์หลายครั้งที่พระเจ้าสำแดง

ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ไม่ใช่เพื่อให้อิสราเอลได้เข้าใจเท่านั้น แต่เพื่อให้ชนชาติอื่นได้รับรู้ถึงความ

ยิ่งใหญ่ของพระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลอีกด้วย เช่น  

ดาวิดสู้กับโกลิอัท (1 ซมอ. 17) ดาวิดได้พูดไว้กับโกลิอัทชัดเจนในพระธรรม 1 ซามูเอล 

17:46 ว่า “ในวันนี้พระยาห์เวห์จะทรงมอบท่านไว้ในมือข้า และข้าจะฆ่าท่านและตัดศีรษะของท่าน 

ในวันนี้ข้าจะให้ศพของกองทัพฟีลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่า เพื่อท้ังโลกนี้จะทราบว่ามีพระ

เจ้าองค์หนึ่งในอิสราเอล”   

คำอธิษฐานของเฮเซคียาห์ (2 พกษ. 19:8-19) เป็นเหตุการณ์ที ่กษัตริย์เซนนาเคอริบ 

พระราชาแห่งอัสซีเรียส่งจดหมายมาเยาะเย้ยพระเจ้า (พระยาห์เวห์) และกษัตริย์เฮเซคียาห์ทรง

อธิษฐานต่อพระยาห์เวห์ให้ทรงช่วยอิสราเอลให้รอดพ้นจากอัสซีเรีย เพื่อให้อาณาจักรทั้งสิ้นในโลกรู้

ว่า “พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าของอิสราเอล”  

และยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงกระทำการบางอย่างผ่านชนชาติอิสราเอล เพื่อให้

คนอื่นได้รู้จักพระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอล หญิงหม่ายชาวศาเรฟัท (1 พกษ. 17:24) นาอามาน 

(2 พกษ. 5:15) เยโธรพ่อตาของโมเสส (อพย. 18:11) จากการวิเคราะห์ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า 

อิสราเอลจะเป็นชนชาติท่ีจะสะท้อนถึงพระยาห์เวห์ให้กับบรรดาประชาชาติให้ได้เข้ามารู้จักพระยาห์

เวห ์

 

5.1.2 ความสำคัญของการรู้จักพระยาห์เวห์ 

เมื ่อมาถึงจุดนี้ ความสำคัญของวลี “เพื่อ...รู ้จักพระยาห์เวห์” คือ เมื ่อรู ้จักในระดับของ

ความหมายที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ความสัมพันธ์นั้นจะส่งผลต่อการกระทำที่แสดงออกมา เฮนรี่ 

แบล็คคาบี (2005) ได้ให้มุมมองความสัมพันธ์ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ จะช่วยให้ดำเนินชีวิตได้ตาม
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น้ำพระทัยของพระเจ้าได้ เพราะสัมพันธภาพของมนุษย์กับพระเจ้าจะสำแดงออกมาเป็นรูปธรรมใน

การดำเนินชีวิต ตัดสินใจเลือกกระทำสิ่งต่างๆ โดยท่ีความสัมพันธ์นั้นเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง 

ซึ่งในพระธรรมเอเสเคียลวลีนี้ส่ือความสำคัญของการรู้จักพระยาห์เวห์ไปถึงคน 2 กลุ่มใหญ่ 1.ชนชาติ

อิสราเอล 2.ชนชาติต่างๆ  

 

1. ชนชาติอิสราเอล  

วลีนี้สื่อสารไปถึงชนชาติอิสราเอลให้มารู้จักพระเจ้า ผ่านการกระทำบางอย่างที่พระเจ้าจะ

ทรงกระทำ และการกระทำของพระเจ้านั้นจะเป็นการย้ำถึงความสัมพันธ์ ท่ีนำให้อิสราเอลกลับมา

รู้จักพระเจ้า มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้ง เมื่อพิจารณาถึงการกระทำท่ีพระเจ้าทรงกระทำเพื่อให้

อิสราเอลมารู้จักพระเจ้า จะมีความสอดคล้องกับพระลักษณะของพระเจ้าที่ได้ทรงสำแดงกับบรรพ

บุรุษของชนชาติอิสราเอลไว้ ซึ ่งพระลักษณะของพระเจ้านั้นได้บันทึกไว้ ในโทราห์ 5 เล่ม และใน

ประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลตั้งแต่อับราฮัม อิสอัค ยาโคบ และโมเสส จนกระทั่งชนชาติ

อิสราเอลได้รับแผ่นดินตามพระสัญญาของพระเจ้า ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับอิสราเอลตามพระสัญญาของ

พระเจ้านั้น ย้ำเตือนให้เห็นว่าอิสราเอลเกิดขึ้นมาจากบุคคลเพียงคนเดียวท่ีมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า

เป็นการส่วนตัว คือ อับราฮัมได้รู้จักพระเจ้า พระยาห์เวห์ที่สำแดงพระองค์เองต่ออับราฮัม และอับ

ราฮัมได้เริ่มมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นในเส้นทางแห่งชีวิตของเขา จนกระทั่งอับราฮัมได้รับ

พระสัญญาจากพระเจ้าตามที่พระองค์ได้สัญญาต่ออับราฮัมเอาไว้ แต่ไม่เป็นเพียงแค่การได้รับพระ

สัญญาจากพระเจ้าเท่านั้น ยังมีเรื่องของพันธสัญญาของพระเจ้ากับอิสราเอล ที่พระเจ้ามอบไว้กับ

อิสราเอลว่า “อิสราเอลต้องบริสุทธิ์ เพราะพระยาห์เวห์ทรงบริสุทธิ์” (ลนต. 20:26) อีกท่ังพระบัญญัติ

ที ่พระเจ้าทรงบัญชาแก่อิสราเอลให้เขาได้กระทำตาม เพื่อเป็นบรรทัดฐานของการเป็นประชากร

บริสุทธิ์ของพระเจ้า หากอิสราเอลกระทำตามพระบัญญัติของพระเจ้า พระองค์จะทรงอวยพระพร แต่

หากละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า พระองค์จะทรงกระทำการลงโทษอิสราเอล (ลนต. 26, ฉธบ. 28)  

ซึ่งชนชาติอิสราเอลในพระธรรมเอเสเคียลนี้ เห็นถึงสภาพความเชื่อและการดำเนินชีวิตของ

ชนชาติอิสราเอลที่ ไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างชัดเจน และหากมองย้อนในอดีตอิสราเอลก็ได้กระทำการ

ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้ามาตั้งแต่สมัยของกษัตริย์ซาโลมอน (1 พกษ. 11) เมื่ออิสราเอลได้

ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า พระองค์จำกระทำตามพระสัญญาท่ีพระองค์ได้ตรัสไว้ ดังนั้นจึงเห็นส่ิง
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ที่พระเจ้าทรงกระทำกับอิสราเอลในพระธรรมเอเสเคียลที่เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าหาก

อิสราเอลละเมิดพระสัญญากับพระเจ้า พระเจ้าจะทรงกระทำส่ิงใด  

ดังนั้นการกระทำของพระเจ้าที่กระทำต่อชนชาติอิสราเอลในพระธรรมเอเสเคียลนั้น แม้จะ

เป็นการลงโทษอิสราเอล แต่ไม่ได้เป็นการลงโทษอย่างเดียว ในการลงโทษของพระเจ้านั้น มี

จุดประสงค์ที ่สำคัญต่อชนชาติอิสราเอลอยู่ คือ เพื่อให้ชนชาติอิสราเอลกลับมารู ้จักพระเจ้า มี

ความสัมพันธ์พระยาห์เวห์อย่างถูกต้อง เพราะชนชาติอิสราเอลในตอนนี้ ไม่ได้รู้จักพระยาห์เวห์อย่าง

แท้จริงตามที่พระองค์ทรงสำแดงแก่เขามาทั้งตลอดประวัติศาสตร์ ความสำคัญของวลีนี้จึง เน้นไป

ความสัมพันธ์ส่วนตัว ที่เขาจะต้องได้เผชิญหน้ากับพระเจ้า และรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง เพราะเมื่อ

อิสราเอลได้รู้จักพระเจ้าคือ เมื่อมีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด เปรียบความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดด่ังสามีภรรยา

แล้ว อิสราเอลจะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า และรู้ว่าส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีพระเจ้าทรงพอพระทัย  ส่ิงใดเป็น

ส่ิงท่ีพระเจ้าทรงเกลียดชัง ด้วยการรู้จักนั้นจะส่ิงผลให้อิสราเอลดำเนินชีวิตท่ีเป็นท่ีพอพระทัยของพระ

เจ้า คือ เช่ือฟังพระเจ้าและทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างเข้าใจว่าแท้จริงแล้ว ส่ิงท่ีพระเจ้าทรง

บัญชาไว้นั้น คือ ชีวิตท่ีเป็นพระประสงค์ และเป็นชีวิตท่ีมีคุณค่าสูงสุด  

 

2.ชนชาติต่างอื่นๆ  

พระเจ้าไม่ได้ประสงค์ให้อิสราเอลรู้จักพระเจ้า พระยาห์เวห์เท่านั้น แต่พระเจ้าประสงค์ท่ีจะ

สำแดงพระองค์เองต่อบรรดาประชาชาติทั่วโลกเช่นกัน แต่พระองค์จะทรงสำแดงผ่านทางชนชาติ

อิสราเอล ชนชาติท่ีถือว่าเป็นประชากรของพระเจ้าสูงสุด และนี่เป็นส่ิงแรกที่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัม 

ต้นตระกูลของอิสราเอล (ปฐก. 12:2-3) ชนชาติอิสราเอลจะเป็นพร และบรรดาประชาชาติท่ัวโลกจะ

ได้รับพรเพราะชนชาติอิสราเอล ตลอดประวัติศาสตร์ของอิสราเอลมีการสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระ

เจ้าในชนชาติอิสราเอลเสมอมา ท้ังเรื่องหญิงหม่ายชาวศาเรฟัท (1 พกษ. 17:24) นาอามาน (2 พกษ. 

5:15) เยโธรพ่อตาของโมเสส (อพย. 18:11) เมื่อพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองกับอิสราเอล และ

อิสราเอลยอมรับพระยาห์เวห์ ชนชาติอิสราเอลจะเป็น เหมือนแสงสว่างของพระยาห์เวห์กับ

ประชาชาติอื่นให้เขามาพบกับความสว่างของพระเจ้าสูงสุดองค์นี้ด้วย  

การสำแดงของพระยาห์เวห์ท่ีทรงสำแดงต่อชนชาติอื่นในพระธรรมเอเสเคียลนี้ จะเน้นไปใน

เรื ่องกรรมสิทธิ์ของการเป็นประชากรของพระยาห์เวห์ ที ่พระยาห์เวห์เท่านั้นที่มีกรรมสิทธิ ์ต่อ

อิสราเอล คือ พระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้เดียวท่ีมีสิทธิ์ในการตัดสินลงโทษ กล่าวโทษ หรืออนุญาตให้เกิด
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ส่ิงใดก็ตามกับอิสราเอล เพราะอิสราเอลเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า ชนชาติอื่น หรือพระอื่นไม่มีสิทธิ์

จะกระทำส่ิงใดกับอิสราเอล ถ้าพระยาห์เวห์ผู้นี้ไม่อนุญาต เช่นเดียวกับเรื่องของบาลาอัม (กดว. 23) 

ดังนั้นชนชาติต่างๆ ที่ถูกกล่าวถึงในพระธรรมเอเสเคียล เป็นประเทศที่มีส่วนกระทำต่อ

อิสราเอลด้วย ความคิด คำพูด และการกระทำ ซึ่งจากพระสัญญาท่ีพระเจ้าทรงมีต่ออิสราเอล (ปฐก. 

12:3) ท่ีพระเจ้าตรัสว่า “เราจะสาปคนท่ีแช่งเจ้า” พระเจ้าจึงได้กระทำตามพระสัญญาท่ีพระเจ้ามีไว้

กับอิสราเอล และยิ่งกว่านั้นชนชาติท้ังหลายจะได้รู้จักพระยาห์เวห์เช่นกัน และเมื่อเขาเข้ามารู้จักพระ

ยาห์เวห์แล้ว เขายังสามารถเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้เช่นเดียวกับชนชาติอิสราเอลได้ด้วย ซึ่งพระ

เจ้าไม่ได้กีดกัน ซึ่งมีวิธีการและตัวอย่างในพระคัมภีร์ท่ีคนนอกชนชาติอิสราเอลสามารถเข้ามาเป็นคน

ในชนชาติอิสราเอล เช่น นางรูธ (นรธ. 1:16-17) การเข้าสุหนัต (ปฐก. 17:9-14) เมื่อพระเจ้าประสงค์

ให้ชนชาติอื่นรู้จักพระองค์ ชนชาติเหล่านั้นสามารถเข้ามามีความสัมพันธ์กับพระยาห์เวห์ได้ โดยท่ีต้อง

อยู่ภายใต้เงื่อนไขพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงตั้งไว้กับอิสราเอล คือ ต้องเชื่อในพระยาห์เวห์ ยอมรับว่า 

“พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าเดียว” ยอมรับรู้พระยาห์เวห์ หรือรักพระยาห์เวห์สุดใจและสุดกำลัง 

พร้อมทั้งรับพระบัญญัติของพระองค์มาสู่การดำเนินชีวิต (ฉธบ. 6 :5-9) เพราะเมื่อมีความสัมพันธ์กับ

พระเจ้าอย่างถูกต้อง ความเข้าใจในพระองค์จะทำให้รู้ว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระยาห์เวห์ที่มีต่อ

ชีวิต และนั่นคือพระบัญญัติที่พระองค์ทรงบัญชาไว้กับอิสราเอล แล้วพระสัญญาที่พระเจ้าทรงมีกับ

อิสราเอลจะมีผลต่อคนนั้นด้วยเช่นกัน  

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย  
เมื่อผู้ทำวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยได้เป็นประเด็นต่างๆ 7 ประเด็นดังนี้    

1. การรู้จักพระยาห์เวห์อย่างที่ควรเป็น ไม่ได้เป็นเพียงการรู้จักแค่ชื่อ หรือรู้จักเพียงความรู้

เท่านั้น แต่การรู้จักนี้ เป็นการรู้ในระดับที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เปรียบได้กับความสัมพันธ์ของสามี

ภรรยา ท่ีมีการรู้จักกันในภาพแห่งความสัมพันธ์ เข้าอกเข้าใจ และสามารถกล่าวได้ว่าเป็นเนื้อเดียวกัน 

ซึ่งจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้ โดยการรู้จักอย่างแท้จริงในพระยาห์เวห์ ผู้เป็นพระเจ้าที่สำแดง

พระองค์เองแก่ชนชาติอิสราเอล และยังมีพระราชกิจมากมายตลอดประวัติศาสตร์ ท้ังยังทรงเป็นพระ

เจ้าเดียว พระเจ้าท่ีแท้จริง นอกจากพระองค์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลย และพระเจ้าผู้นั้นทรงมีพระนาม

เฉพาะว่า “ยาห์เวห์” ผู้ท่ีทรงสำแดงพระองค์เองให้มนุษย์ได้รู้จักพระองค์ได้ 
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2. ความสำคัญเมื่อรู้จักพระยาห์เวห์ เมื่อได้ทำการศึกษาได้เห็นความสำคัญของการรู้จักพระ

ยาห์เวห์ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของชนชาติอิสราเอลอย่างมาก ซึ่งการรู้จักพระเจ้านั้น คือ ความเช่ือ 

ความเข้าใจที่มีต่อพระเจ้า หากสิ่งนี้มีความไม่ชัดเจนหรือเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น สิ่งนั้นจะนำไปสู่

การกระทำที่แสดงออกมาตามความเช่ือ ความเข้าใจที่มี เพราะความเชื่อที่มีส่งผลโดยตรงต่อการ

ปฏิบัติ เห็นได้จากอิสราเอลท่ีมีความเช่ือหันไปหารูปเคารพและพระอื่น จึงมีการถวายบูชาแด่พระนั้น 

และจะพัฒนาไปสู่วิถีการดำเนินชีวิตที่ผิดจากพระประสงค์ของพระเจ้า เนื่องมาจากความเชื่อ ความ

เข้าใจที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจนตามน้ำพระทัยของพระยาห์เวห์ ในพระธรรมเอเสเคียลจึงมีการ

กล่าวโทษถึงพวกผู้เผยเท็จ เพราะกลุ่มนี้ก็ได้บิดเบือนน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อประชาชนไปด้วย 

ทำให้ประชาชนไม่สามารถรู้ถึงความจริงในพระเจ้าได้ และก็ดำเนินชีวิตผิดๆ ต่อไป ดังนั้นจึงเห็น

ความสำคัญของการรู้จักพระยาห์เวห์ท่ีปรากฏในพระธรรมเอเสเคียล จุดประสงค์ท่ีแท้จริงของพระเจ้า 

คือ ประสงค์ให้อิสราเอลดำเนินชีวิตพระบัญญัติที ่พระเจ้าทรงบัญชาเขาไว้ ให้เชื ่อฟัง รักษาพระ

บัญญัติ และดำเนินตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ่งไม่พบส่ิงเหล่านี้ในชีวิตของอิสราเอลในช่วงเวลาของ

เอเสเคียลเลย พระเจ้าประสงค์การเปล่ียนแปลงการดำเนินชีวิตของอิสราเอล แต่พระองค์ทรงเริ่มต้น

จากภายในคือ การท่ีอิสราเอลจะต้องกลับมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง โดยรู้จักพระยาห์เวห์ว่าพระองค์

ทรงเป็นผู้ใด และเมื่อเขารู้จักพระยาห์เวห์แล้ว การดำเนินชีวิตของชนชาติอิสราเอลจะเปล่ียนแปลงไป  

3. วิธีการทำให้รู้จักพระยาห์เวห์ วิธีการเป็นอีกส่ิงหนึ่งท่ีสำคัญ เพราะหลายครั้งจุดประสงค์ดี 

แต่วิธีการอาจไม่เหมาะสม สำหรับพระเจ้าท่ีประสงค์ให้อิสราเอลรู้จักพระองค์ พระเจ้าเลือกการ

กระทำตามพันธสัญญาท่ีพระองค์ทรงตรัสไว้ แม้พระองค์มีความต้องการให้อิสราเอลมีการดำเนินชีวิต

ท่ีสอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้ามากแค่ไหน แต่พระองค์ก็ไม่ต้องการบังคับเขา เพราะพระเจ้าทรง

ยุติธรรมเสมอ ให้อิสราเอลได้เลือกเส้นทางของตนเอง หากเส้นทางนั้นจะนำไปสู่ความพินาศก็ตาม 

พระองค์ได้ส่งผู้เผยพระวจนะตักเตือนเขาเสมอ แต่การกลับใจเป็นการเลือกของอิสราเอล หากเขาทำ

ผิดตามพันธสัญญาท่ีได้มีไว้ต่อกัน พระองค์ก็ทรงกระทำตามพันธสัญญาท่ีมีไว้ ซึ่งพระองค์ไม่ได้กระทำ

ในสิ่งที่นอกเหนือจากที่ได้ทรงสัญญาไว้กับบรรพบุรุษของอิสราเอลไว้เลย ดังนั้นชัดเจนว่าพระเจ้า 

พระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองให้อิสราเอลได้รู้จักพระองค์ วิธีการของพระองค์นั้นเป็นไปตามพระ

สัญญาของพระองค์ ไม่ได้กระทำส่ิงใดท่ีนอกเหนือไปจากส่ิงท่ีพระองค์เคยตรัสไว้เลยในพันธสัญญา  

4. ชนชาติแห่งกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า ชนชาติอิสราเอลทรงเป็นชนชาติท่ีพระเจ้าได้ทรงเลือก

ไว้ให้เป็นชนชาติของพระองค์ ซึ่งปรากฏในพันธสัญญาของพระเจ้า (ลนต. 26:12) ตามท่ีพระเจ้าทรง
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เรียกอับราฮัมเพื่อให้เป็นบรรพบุรุษของชนชาติใหญ่ ชนชาติอิสราเอล การท่ีอิสราเอลทรงเป็นชนชาติ

ของพระเจ้านั้น ทำให้เห็นถึงสิทธิ์อำนาจสูงสุดของพระเจ้าท่ีทรงมีต่อชนชาติอิสราเอล พระเจ้าทรงมี

บัญชาต่ออิสราเอลให้เขามีชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า และเขาต้องมีชีวิตอย่างที่พระเจ้าทรง

บัญชาไว้นั้น หากเขาทำตามเขาจะได้รับพระพรจากพระเจ้าตามพระสัญญา แต่หากเขาไม่ทำตาม

พระองค์ก็จะทรงลงโทษเขาตามพระสัญญาท่ีพระองค์ทรงให้ไว้เช่นกัน (ลนต. 26) และการกระทำอื่น

ท่ีไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าท่ีมนุษย์ได้กระทำต่อชนชาตินี้ พระองค์จะทรงตอบแทนตามพระสัญญา

ที่ให้ไว้กับอับราฮัม คือ จะทรงอวยพรคนที่อวยพรอิสราเอล และจะสาปคนที่แช่งอิสราเอล (ปฐก. 

12:3) ฉะนั้นแม้อิสราเอลจะดำเนินชีวิตท่ีไม่ถูกต้องสิทธิ์ในการลงโทษและพิพากษานั้นเป็นของพระ

เจ้า หากชนชาติอื่นได้กระทำกับชนชาติอิสราเอลด้วยคำพูด การกระทำ หรือแม้กระท่ังความคิดในใจ 

พระเจ้าจะทรงลงโทษเขาด้วย เพราะกรรมสิทธิ์แห่งการพิพากษาอิสราเอลนั้นเป็นของพระเจ้าเพียงผู้

เดียวเท่านั้น  

5. พระลักษณะของพระยาห์เวห์ การสำแดงของพระองค์เพื่อให้เป็นที่รู้จักนั้น พระองคท์รง

สำแดงตามพระลักษณะของพระองค์ท่ีพระองค์ได้เคยเปิดเผยต่ออิสราเอล ความบริสุทธิ์ของพระองค์ 

(ลนต. 20:26) ความยุติธรรม สัตย์จริง และเปี่ยมด้วยความรักมั่นคง ไม่ทรงกริ้วเป็นนิตย์  เมื่อ

อิสราเอลได้ละเมิดพระเจ้าไปทำความผิดบาปในสายพระเนตรของพระเจ้า ความบริสุทธิ์ของพระองค์

จึงขาดไปจากชนชาติอิสราเอล และพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธโดยการพิพากษาลงโทษอาราเอล 

เพราะความผิดบาปท่ีเขาได้กระทำต่อพระเจ้า (อสค. 4-33) แต่เมื่ออิสราเอลได้รับโทษตามท่ีพระเจ้า

ทรงลงโทษแล้ว พระองค์ก็ทรงสำแดงพระลักษณะแห่งพระเจ้าผู้ปลอบโยน และพระเจ้าแห่งการช่วยกู้ 

(อสค. 34-48) คือ พระวจนะแห่งพระสัญญาและการช่วยกู้อิสราเอล พระองค์ไม่ทรงกล่าวโทษเขาอีก

ต่อไป เพราะพระลักษณะของพระเจ้าคือ พระองค์ทรงบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีพระพิโรธ แต่ไม่ทรงกริ้ว

เป็นนิตย์ เป่ียมด้วยความรัก และพระเมตตา 

6. หนทางสู่การรู้จักพระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเลือกความทุกข์ยากลำบากท่ีจะเข้ามาและทำ

ให้เขารู้จักพระยาห์เวห์ เพราะในประวัติศาสตร์ของอิสราเอล เมื่อมีความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับเขาโดยท่ี

เขาไม่สามารถจัดการกับความทุกข์ยากนั้นด้วยตัวเอง เขาจะหาที่พึ่งให้กับตัวเองเพื่อจะหลุดพ้นจาก

ความทุกข์ยากนั้น และนั่นเขาจึงกลับมาหาพระเจ้า พระยาห์เวห์ช่วยเขาให้รอดพ้นจะสถานการณ์

ความทุกข์ยากนั้น เช่น การรุกรานและความทุกข์ยากในสมัยผู้วินิจฉัย การตกเป็นทาสในอียิปต์ และ
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อิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งความทุกข์ยากนั้นก็นำเขากลับมาหาพระเจ้าได้เสมอเมื่อเขาต้องเผชิญกับ

ความทุกข์ยากลำบาก  

7. การรู้จักพระยาห์เวห์ที่สมบูรณ์ ภายหลังจะเกิดการรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง พระเจ้าจะ

ทรงให้ความรู้เรื่องราวของพระองค์เต็มอยู่ในแผ่นดินโลก ฮาบากุก 2:14 “เพราะว่าพิภพจะเต็มไป

ด้วย ความรู้ในเรื่องพระสิริของพระยาห์เวห์ ดังน้ำท่ีเต็มทะเล” และอิสยาห์ 11:9 “จะไม่มีการทำให้

เจ็บปวดหรือการทำลาย ท่ัวภูเขาศักดิสิ์ทธิ์ของเรา เพราะว่าแผ่นดินโลกจะเต็มด้วยความรู้ในเรื่องของ

พระยาห์เวห์ เหมือนน้ำปกคลุมทะเลอยู่นั้น” ซึ่งเป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่จะทรงประทานให้

มนุษย์มีความรู้ในเรื่องของพระเจ้า พระยาห์เวห์ ทรงเป็นพระเจ้าเท่ียงแท้แต่องค์เดียว เหมือนอย่างท่ี

พระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์ต่อบรรดาชนชาติอิสราเอล 

 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากการวิจัยหัวข้อ “ความสำคัญของวลี ‘เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์’ ในพระธรรมเอเส

เคียล ที่มีต่อชนชาติอิสราเอล” ผู้ทำวิจัยได้เห็นถึงความหมายและความสำคัญของงานวิจัยครั้งนี้ที่มี

ต่อชีวิตคริสเตียนในปัจจุบันได้ 7 ประเด็นดังนี้  

1. รู้จักพระเจ้าอย่างที่มีความสัมพันธ์อย่างแท้จริง การรู้จักพระเจ้าของคริสเตียน ไม่ใช่เป็น

เพียงการอยู่ในศาสนาคริสต์ หรือเกิดในครอบครัวคริสเตียนเท่านั้น แต่เป็นการที่มีความสัมพันธ์กับ

พระเจ้าเป็นการส่วนตัว การทำความรู้จักพระเจ้าในชีวิตประจำวันผ่านการนมัสการ เฝ้ าเดี ่ยว 

อธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ และเรียนรู้กับพระเจ้าในทุกทาง เพื่อจะมีความสัมพันธ์ รู้จักพระเจ้ามากขึ้น 

ไม่กระทำโดยที่ไร้ความเข้าใจว่าสิ ่งที่กำลังจะกระทำนี้ นำให้เรารู้จักกับพระเจ้าอย่างไร หรือทำไป

เพราะนั้นเป็นส่ิงท่ีคริสเตียนต้องทำ แต่กลับไม่รู้และเข้าใจถึงความหมายของการกระทำนั้นเลย  

2. ความสำคัญของการรู้จักพระยาห์เวห์ จากการทำวิจัย ได้เห็นถึงความสำคัญของการรู้จัก

พระยาห์เวห์ของชนชาติอิสราเอล และความสำคัญนั ้นก็เป็นความสำคัญของชีว ิตคริสเตียน

เช่นเดียวกัน การรู้จักพระยาห์เวห์คือความเช่ือท่ีมีต่อพระเจ้า เพราะเป็นความสัมพันธ์ที่ผู้เช่ือมีต่อพระ

เจ้า หากสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างไม่ถูกต้องในชีวิตของผู้เชื่อ ก็จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของผู้

เช่ือด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นผู้เช่ือควรจะต้องรู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้อง และการรู้จักพระเจ้านั้น ไม่ใช่

เพียงแค่รู้จักพระนาม หรือเป็นเพียงความรู้เท่านั้น แต่เป็นการรู้จักพระเจ้าในระดับท่ีมีความสัมพันธ์ท่ี

ใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างถูกต้อง โดยให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตท้ังความเช่ือและนำไปสู่การดำเนิน



57 

 

ชีวิตท่ีสอดคล้องกับความเช่ือท่ีมีต่อพระเจ้าอย่างเหมาะสม เพื่อการรู้จักพระเจ้าท่ีมีความสัมพันธ์อย่าง

ถูกต้อง จะนำให้ผู้เช่ือมีความเข้าใจในพระเจ้าอย่างถูกต้องซึ่งเป็นความจริงของพระเจ้าท่ีทรงเปิดเผย

ไว้ในพระลักษณะของพระองค์ และทำให้ผู้เชื่อดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความเข้าใจในความจริงของ

พระเจ้านั้นด้วย คือการเป็นประชากรท่ีบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้า ท่ีพระยาห์เวห์ทรงครอบครอง

ชีวิต การท่ีชีวิตคริสเตียนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวอย่างใกล้ชิด มีความสำคัญมากใน

ชีวิตคริสเตียนไม่สามารถลดความสำคัญในจุดนี้ลงได้เลย เพราะเมื่อคริสเตียนมีความสัมพันธ์ที่ห่าง

จากพระเจ้าแล้ว จะทำให้คริสเตียนขาดความเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่เป็นไปตามพระประสงค์ของ

พระเจ้า 

3. วิธีการทรงสำแดงพระองค์ให้กับมนุษย์ได้รู้จัก การรู้จักพระเจ้ามีความสำคัญอย่างมากต่อ

ชีวิตของผู้เช่ือ และการรู้จักพระเจ้านั้น สามารถเกิดข้ึนได้โดยการเปิดเผยของพระเจ้า มิลลาร์ด เจ. อี

ริคสัน (2009) ได้ให้แนวความคิดของการเปิดเผยของพระเจ้าอยู่ 2 ทาง 1.การเปิดเผยแบบทั่วไป 2.

การเปิดเผยแบบพิเศษ ซึ่งการเปิดเผยแบบทั่วไปนั้น พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ในสิ่งทรงสร้างและ

ด้วยการธรรมรงค์รักษาไว้ซึ่งส่ิงเหล่านั้น เพื่อมนุษย์จะรับรู้ถึงการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าได้ ธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อม ล้วนแต่สำแดงพระสิริของพระเจ้าให้กับมนุษย์ได้รับรู้ แต่ในทางนี้ความบาปอาจเข้ามามี

ส่วนบิดเบือนการรับรู้ของมนุษย์ไป ทำให้ไม่สามารถสัมผัสถึงการสำแดงของพระเจ้าสูงสุดได้ และใน

การเปิดเผยแบบพิเศษนั้นพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าและการทรง

สำแดงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงสำแดงกับบุคคลในพระคัมภีร์ พระราชกิจของ

พระองค์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ โดยการศึกษาพระ

วจนะของพระเจ้า ทำให้มนุษย์ได้รับการทรงสำแดงน้ำพระทัยของพระเจ้าท่ีทรงประสงค์ให้มนุษย์ได้

เรียนรู้ เข้าใจ และนำไปสู่การดำเนินชีวิตท่ีถูกต้องด้วย  

ดังนั้นมนุษย์สามารถพบกับการสำแดงพระองค์ได้ท้ังใน 2 ทางท่ีพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์

เอง การศึกษาความจริงของพระเจ้าในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สาขาวิชาต่างๆ ได้เปิดเผยความจริง 

ความยิ่งใหญ่ และพระราชกิจท่ีน่าอัศจรรย์ของพระเจ้า ที่ทรงปรากฏแก่ตาของมนุษย์ให้ได้ศึกษา 

ค้นคว้า พบกับการสำของพระเจ้าแบบทั่วไปได้ และการศึกษาพระวจนะ อ่านพระคัมภีร์ ใคร่ครวญ

พระคำของพระเจ้าที ่เป็นการสำแดงแบบพิเศษ แล้วการสำแดงของพระเจ้าจำนำให้ผู ้เช ื ่อมี

ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์ได้ 
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4. ชนชาติแห่งกรรมสิทธิ์ จากการวิจัยเราได้เห็นถึงกรรมสิทธิ์ของพระยาห์เวห์เหนือชนชาติ

อิสราเอล ที่แม้อิสราเอลจะดำเนินชีวิตขาดจากพันธสัญญาของพระเจ้า แต่กรรมสิทธิ์แห่งการ

พิพากษาความผิดนั้นยังคงเป็นของพระเจ้า เพราะชนชาติอิสราเอลนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า พระ

ยาห์เวห์ผู้สูงสุด เมื่อมีการแช่งสาป การเยาะเย้ย ดูหมิ่นจากชนชาติอื่น พระเจ้าจะเป็นผู้ตอบแทนการ

กระทำนั้นแทนชนชาติอสราเอล  

ดังนั้นผู้เชื่อในพระเจ้า ผู้ที่เป็นชนชาติของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ความ

จริงนี้สะท้อนถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าท่ีมีต่อผู้เช่ือท่ีจะไม่ตอบโต้เมื่อได้รับการข่มเห่ง ไม่ว่าจะด้วยทาง

ใด เหมือนกับพระเยซูคริสต์ท่ีทรงเป็นแบบอย่าง เพราะในท่ีสุดผู้เช่ือทรงเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าผู้

สูงสุด การกระทำใดท่ีได้กระทำต่อผู้เช่ือ พระเจ้าจะทรงเป็นผู้ตอบแทนการนั้นด้วยพระองค์เอง ตามท่ี

พระสัญญาของพระองค์ได้ให้ไว้ พระธรรมโรม 12:19 “นี่แน่ะ ท่านผู้เป็นท่ีรักของข้าพเจ้า อย่าแก้

แค้น แต่จงมอบการนั้นไว้ แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษ เพราะมคีำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า องค์พระผู้

เป็นเจ้าตรัสว่า ‘การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบแทน’” และสดุดี 46:10 “จงนิ่งเสีย และรู้เถิด

ว่า เราคือพระเจ้า เราเป็นท่ียกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติ เราเป็นท่ียกย่องในแผ่นดินโลก” และ

พระเจ้าจะทรงเป็นผู้ตอบสนองการกระทำนั้นแทนผู้เช่ือ และย้ำเตือนผู้เช่ือเองท่ีจะไม่กระทำการใดใน

ทำนองเดียวกันกับผู้อื่น เพื่อท่ีการลงโทษนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับคนๆ นั้น 

5. การรู้จักพระลักษณะของพระยาห์เวห์อย่างถูกต้อง กลุ่มคริสเตียนมีคณะนิกาย สังกัด และ

องค์กรมากมายที่แยกกันออกไป ซึ่งสาเหตุของการแยกตัวออกไปเป็นนิกาย สังกัด หรือองค์กรตา่งๆ 

ก็อันเนื่องมาจากรูปแบบการปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน และไม่สามารถรวมกันได้ จึงก่อให้เกิดกลุ่มคริสเตียน

มากมาย ด้วยประเด็นนี้คริสเตียนกลุ่มต่างๆ จึงมีการไม่ยอมรับและปฏิเสธรูปแบบปฏิบัติของกลุ่ม

อื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากของตนเอง แต่เมื่อพิจารณาดูรูปแบบปฏิบัติของกลุ่มต่างๆ ก็เกิดมาจากการรู้จัก

พระลักษณะของพระเจ้า การทำวิจัยครั้งนี้ได้เห็นถึงความเช่ือ (การรู้จักพระเจ้า) ส่งผลต่อการดำเนิน

ชีวิตของชนชาติอิสราเอลอย่างเล่ียงไม่ได้ การท่ีคริสเตียนมีรูปแบบปฏิบัติท่ีต่างกันนั้น อาจไม่ใช่ส่ิงท่ี

ผิดแต่อย่างใด เพราะรูปแบบการปฏิบัตินั้นมาจากความเข้าใจในพระลักษณะของพระเจ้าท่ีกลุ่มนั้นได้

รู้จักและยอมรับออกมาเป็นรูปแบบของการกระทำ และตลอดประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าทรงเปิดเผย

พระองค์เองต่อมนุษย์นั้น พระองค์ทรงเปิดเผยพระลักษณะของพระองค์มากมาย ท่ีไม่ได้มีเพียงอย่าง

เดียวเท่านั้น พระลักษณะที่หลากหลายของพระเจ้า ในงานวิจัยได้พบกับพระลักษณะของพระเจ้าท่ี

ทรงสำแดงแก่อิสราเอลมากมาย ซึ่งพระลักษณะของพระเจ้านั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่แบบใดแบบหนึ่ง
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เท่านั้น ในพระธรรมเอเสเคียลบทท่ี 4-33 เราพบการลงโทษของพระเจ้าท่ีมีต่ออิสราเอล ซึ่งเป็นพระ

พิโรธที่มีต่อความผิดบาปของชนชาติอิสราเอล แต่เมื่ออิสราเอลได้พบกับความส้ินหวัง และความทุกข์

ยากตามท่ีพระเจ้าทรงตรัสแล้ว หลังจากนั้นเราเห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าแห่งการปลอบโยนและ

พร้อมอภัยให้อิสราเอล ซึ่งในพระธรรมเอเสเคียลบทท่ี 34-39 เป็นพระสัญญาแห่งการฟื้นฟูอิสราเอล 

และความหวังจากพระเจ้าท่ีมีต่ออิสราเอล ตามพระลักษณะของพระเจ้าท่ีทรงเป็นพระเจ้าแห่งความ

บริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีพระพิโรธ ทรงลงโทษอิสราเอลเมื่อละเมิดต่อพันธสัญญา แต่ก็ทรงเปี่ยมด้วย

พระคุณ ความรัก และสัตย์จริง ท่ีพร้อมอภัย และรักษาพระสัญญาแห่งการช่วยกู้ท่ีได้มีไว้กับอิสราเอล  

ดังนั้นการรู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นนั้นถือเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ควรจะเข้าใจใน

ความหลากหลายในพระลักษณะของพระเจ้า จะเหมาะสมกว่าหากได้มีการสมดุลในพระลักษณะ

ต่างๆ ของพระเจ้า เพื่อให้ผู้เช่ือได้รู้จักพระเจ้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พระองค์ทรงบริสุทธิ์ และยังทรง

พระเมตตา ทรงยุติธรรม และทรงสัตย์จริง ทรงเปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และทรงมีพระพิโรธเช่นกัน 

เมื่อกลุ่มคริสเตียนมีความรู้ในพระเจ้าอย่างถูกต้องตามที่พระองค์ทรงเป็นอย่างครบถ้วน จะนำไปสู่

การปฏิบัติอย่างเหมาะสมเช่นกัน และเมื่อเราได้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

เราเองก็ความมีท่าทีที่ถูกต้องต่อพระลักษณะของพระเจ้าด้วยเช่นกัน พระเจ้าทรงพร้อมอภัย เปี่ยม

ด้วยความรัก แต่ก็มีความบริสุทธิ์ และมีพระพิโรธเมื่อเรากระทำความผิดบาปในสายพระเนตรของ

พระองค์ แม้เราจะผิดบาปมากมาย ดำเนินชีวิตที่ไม่สอดคล้องต่อพระทัยของพระเจ้า แต่พระองค์ก็

พร้อมอภัยความผิดบาป และชำระให้เรากลับมาสู่ความรัก และให้เราดำเนินชีวิตท่ีบริสุทธิ์เสมอ  

6. ความทุกข์ยากเป็นหนทางหนึ่งที่นำให้รู้จักพระเจ้าได้ดี จากการศึกษาเราจะพบว่า พระ

เจ้ามักจะทำให้ความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลบ่อยครั้ง และเมื่อความทุกข์ยากนั้นเกิด

ขึ้นกับอิสราเอล พระองค์ทรงสำแดงหนทางแห่งการช่วยกู้ของพระองค์ไว้ เพื่อให้อิสราเอลได้รู้จักพระ

เจ้า ผ่านเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับเขา เช่น การตกเป็นทาสท่ีอียิปต์ การรุกรานในสมัยผู้วินิจฉัย และการ

ลงโทษของพระเจ้าในพระธรรมเอเสเคียล การทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นนั้น พระเจ้าทรงมีพระ

ประสงค์ให้มนุษย์ได้พบเจอ และรับการช่วยกู้จากพระเจ้าในสถานการณ์ทุกข์ยากนั้น แล้วเขาจะรู้จัก

พระเจ้าสูงสุด คือ พระยาห์เวห์ พระเจ้าเท่ียงแท้องค์เดียว 

Henry Cloud, John Townsend (2009) ได้ให้มุมมองของการเติบโตในชีวิตแห่งความเช่ือ 

เป็นเรื่องธรรมดาท่ีจะเกิดความทุกข์ยากในชีวิต เพราะเมื่อเกิดความทุกข์ยากในชีวิตของผู้เช่ือและเขา

ได้พบกับการช่วยเหลือจากพระเจ้า ความทุกข์ยากนั้นจะนำให้ผู้เชื่อเติบโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง เมื่อ
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ความทุกข์ยากนั้นผ่านพ้นไป John M. Warlow (2018) ได้ในแนวความคิดว่า ชีวิตของมนุษย์ที่ไมม่ี

พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิต ความทุกข์ยากที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนั้น จะช่วยให้เขาค้นหาหนทางออก

จากความทุกข์ยาก และเมื่อเขาได้ยินเรื่องราวการช่วยกู้จากพระเจ้า ความทุกข์ยากนั้นจะนำให้เขาได้

เข้ามาหาพระเจ้า เมื่อความทุกข์ยากนั้นผ่านพ้นไปแล้ว คนๆ นั้นจะกลายเป็นบุคคลท่ีมีพระเจ้าอยู่ใน

ชีวิต เพราะความทุกข์ยากนั้นนำให้เขาได้เข้ามารู้จักพระเจ้า และยอมรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิต จึง

ไม่ใช่เรื่องแปลกหากจะมีความทุกข์ยากในชีวิตแห่งความเชื่อ แต่ในความทุกข์ยากนั้นเราได้รู้จกัพระ

เจ้ามากขึ้นหรือไม่ และความทุกข์ยากลำบากนั้นนำให้เราได้ไว้วางใจพระเจ้า มีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด

กับพระองค์ ถ้าหากเป็นเช่นนั้น ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นก็ประสบกับผลสำเร็จของมันแล้ว แต่หากยัง

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของความทุกข์ยากนั้น ความทุกข์ยากก็จะเกิดขึ้นได้อีก จนกว่าวันหนึ่งมันจะ

บรรลุผลสำเร็จ คือ เพื่อคนๆ นั้น จะได้รู้จักพระเจ้า ผ่านทางความทุกข์ยากลำบากท่ีเกิดขึ้น 

7. การทรงสำแดงท่ีสมบูรณ์ของพระเจ้า จากการศึกษาเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงกระทำส่ิงต่างๆ 

เพื่อจะให้มนุษย์ได้รู้จักพระเจ้าผ่านทางชนชาติอิสราเอล ตามท่ีพระองค์ได้ทรงสัญญาเอาไว้ ไรต์, คริส

โตเฟอร์ เจ. เอช. (2020) ได้ให้มุมมองไว้ว่า พระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมและครอบครัวของเขาให้เป็น

จุดเริ่มต้นแห่งแผนการทรงไถ่ของพระเจ้า จากนั้นเข้าสู่ชนชาติอิสราเอลที่นำพระพรไปสู่ประชาชาติ

ท่ัวโลก เราจะสามารถเข้าใจถึงพันธสัญญาใหม่ได้อย่างครบบริบูรณ์ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจพันธสัญญาเดิม 

ซึ่งพันธสัญญาเดิมพระสัญญาที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ถึงความรู้ในเรื่องของพระยาห์เวห์ที่จะเต็มทั่วโลก

ด้วย ไมค์ สตีเฟน. (2004) ให้แนวคิดว่า พระสิริของพระเจ้าจะเต็มขนาดเมื่อพระคริสต์ถูกยกขึ้นเหนือ

ทุกส่ิง และโดยพระเยซูคริสต์ความรู้ในเรื่องของพระเจ้าจะเต็มเป่ียม พระธรรมฮาบากุก 2:14 “เพราะ

ว่าพิภพจะเต็มไปด้วย ความรู้ในเรื่องพระสิริของพระยาห์เวห์ ดังน้ำท่ีเต็มทะเล” และเยรเมีย์ 31:33 

“แต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะทำกับเช้ือสายของอิสราเอลภายหลังสมัยนั้น” พระยาหเ์วหต์รัสดังนี้

แหละ “เราจะบรรจุธรรมบัญญัติไว้ในเขาท้ังหลาย และเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขา และเราจะ

เป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา 34 และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้อง

ของตนแต่ละคนอีกว่า ‘จงรู้จักพระยาหเ์วห์’ เพราะเขาทุกคนจะรู้จักเราต้ังแต่คนเล็กน้อยท่ีสุดถึงคน

ใหญ่โตท่ีสุด” พระยาหเ์วหต์รัสดังนี้แหละ “เพราะเราจะใหอ้ภัยความผิดบาปของเขา และจะไม่จดจำ

บาปของเขาอีกต่อไป” เมื่อวันหนึ่งท่ีพระเจ้าทรงทรงสำแดงพระองค์เอง จะไม่มีการสอนเรื่องของพระ

ยาห์เวห์ให้เป็นที่รู้จักอีก เพราะพระเจ้าจะทรงอภัยความผิดบาปของเขา และไม่จดจำความผิดบาปอีก

ต่อไป ซึ่งในพระสัญญานี้ เราได้เห็นถึงพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ ท่ีพระองค์ทรงกระทำตลอดการ
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เสด็จมาในโลกนี้ของพระองค์ พระเยซูคริสต์ทรงสอนบัญญัติให้กับบรรดาผู้คน (มธ. 5-7) ทรงรักษา

คนง่อยด้วยการอภัยบาป (มก. 2:5) หญิงที่เคยทำบาปได้รับการยกบาป (ลก. 7:48) หญิงถูกจับฐาน

ล่วงประเวณี (ยน. 8:11) และการอภัยบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ การที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่กางเขน 

เพื่อรับความผิดบาปของมนุษย์ และด้วยการตายของพระเยซูคริสต์ มนุษย์จึงได้รับการอภัยบาป พระ

ธรรมโรม 6:10 “ด้วยว่าซึ่งพระองค์ได้ทรงตายนั้นพระองค์ได้ทรงตายต่อบาปครั้งเดียวเป็นพอ แต่ซึ่ง

พระองค์ทรงชีวิตอยู่นั้น พระองค์ทรงชีวิตสนิทกับพระเจ้า 11 ในทำนองเดียวกัน พวกท่านจงถือว่า

ท่านได้ตายต่อบาป และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์” และโดยทางพระเยซูคริสตม์นุษย์

ยังสามารถเข้าสนิทกับพระเจ้าได้อีกครั้ง คือ กลับมามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า และโดยพระ

เยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ท่ีทรงสำแดงพระเจ้า ยอห์น 1:18 “ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย แต่พระบุตรองค์

เดียวผู้สถิตในพระทรวงของพระบิดา ทรงสำแดงพระเจ้าแล้ว” และเมื่อเรารู้จักพระเยซูคริสต์ เราก็

รู้จักพระบิดา ยอห์น 14:7 “ถ้าพวกท่านรู้จักเราแล้ว ท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วย ตั้งแต่นี้ไป

ท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์” และพระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ให้เราเข้าสนิทในพระองค์ 

คือการที่เข้ามามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์ และนั่นจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราก็จะเข้า

ใกล้ชิดกับพระเจ้าเช่นกัน (ยน. 15)  

ดังนั้นความรู้ในเรื่องของพระเจ้าทรงเต็มล้นอยู่ในชีวิตของพระเยซูคริสต์ โรเบิร์ต อี. โคลแมน 

(2001) ได้ให้ความคิดเรื่องท่ีพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระวจนะของพระเจ้าท่ีมีชีวิต พระองค์ทรงสำแดง

พระวจนะของพระเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตของพระองค์ และทำให้สาวกหรือแม้กระท่ังผู้คนสัมผัสได้ถึง

พระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงในชีวิตของพระเยซูคริสต์ เมื่อเราติดตามพระเจ้าใกล้ๆ เราก็จะเห็น

พระเจ้าใกล้ๆ และสัมผัสถึงความจริงของพระองค์ได้เสมอ ท้ังพระวจนะของพระเจ้า (พระคริสตธรรม

คัมภีร์) และชีวิตของพระเยซูคริสต์ด้วย เพราะพระเยซูคริสต์ก็คือการสำแดงของพระเจ้าท่ีทรงสัญญา

ไว้เช่นกัน (อสย. 7, 9, 11, 52-53) และเมื่อพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างชัดเจนในองค์พระเยซู

คริสต์ ซึ่งพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองตามพระสัญญาท่ีพระองค์ทรงให้ไว้เสมอ และพระเจ้าไม่เคย

สำแดงพระองค์เองนอกเหนือจากที่พระเจ้าทรงสำแดงเอาไว้เลย และการสำแดงต่อไปทางพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเป็นไปตามพระสัญญาท่ีพระเจ้าทรงสัญญาไว้ผ่านทางพระเยซูคริสต์ (ยน. 16:13) 

ฉะนั้นเมื่อมีการกล่าวอ้างถึงการทรงสำแดงของพระเจ้าอีกครั้ง จะต้องอยู่ภายใต้ของพระสัญญาของ

พระเจ้าท่ีทรงมีไว้โดยทางพระเยซูคริสต์ ผู้ท่ีทรงสำแดงพระเจ้าอย่างชัดเจนท่ีสุดในประวัติศาสตร์ของ

การทรงสำแดงของพระเจ้า และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงรับรองการทรงสำแดงนั้นท่ีจะสอดคล้อง
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การพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ (1 ยน. 4:1-3) หากการสำแดงนั้นขัดแย้งกับพระสัญญาของพระเจ้า

ท่ีพระองค์ทรงให้ไว้ ขอให้เราท่ีจะพิจารณาวิญญาณนั้น และการทรงสำแดงนั้นว่ามาจากพระเจ้าจริง

หรือไม่ เพื่อไม่ให้ผู้เช่ือจะได้รับความเช่ือท่ีไม่ถูกต้อง จนนำไปสู่การดำเนินชีวิตท่ีไม่สอดคล้องกับความ

จริงของพระเจ้า “พระยาห์เวห์” พระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว พระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่เสมอมา และ

ทรงดำรงค์อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์  

 

5.4 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
เมื่อผู้ทำวิจัยครั้งได้ทำวิจัยแล้ว ได้เห็นถึงสิ่งที่น่าสนใจ ที่สามารถจะนำไปศึกษาต่อในครั้ง

ต่อไป เพื่อเป็นงานวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยครั้งนี้ต่อไป ดังนี้ 

5.4.1 “เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ในและพนัธสัญญาเดิม  

 นอกจากวลีนี้จะปรากฏอยู่บ่อยครั้งในพระธรรมเอเสเคียลแล้ว ยังคงปรากฏอยู่ใน
พันธสัญญาเดิมอีกหลายครั้ง นอกจากรายละเอียดท่ีปรากฏในพระธรรมเอเสเคียลแล้ว พระเจ้ายังคง
กระทำสิ่งใด หรือมีความหมาย ความสำคัญ ที่พระเจ้าประสงค์ให้รู้จักพระองค์ในตอนอื่น หรือมี
ทิศทางอย่างไรต่อไปในวลี “เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ในพรันธสัญญาเดิมตอนอื่น 

5.4.2 การประกาศ “เราคือยาห์เวห์” ในหมวดโทราห์  

 เมื่อศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ประโยคสำคัญท่ีพบบ่อยครั้งคือ “เราคือยาห์เวห์” และจะ
พบบ่อยครั้งในหนังสือ 5 เล่มแรก (ปฐก. - ฉธบ.) พระเจ้าทรงประกาศพระองค์คือด้วยพระนามนี้ โดย
ท่ีมีวัตถุประสงค์ใดพิเศษท่ีซ่อนอยู่ เพื่อจะต้องการย้ำถึงพระราชกิจ หรือความหมายท่ีลึกซึ้งใดต่อผู้ท่ี
ฟัง โดยเฉพาะเหตุการณ์หลังจากออกมาจากอียิปต์ 

5.4.3 ความรู้เก่ียวกับพระเจ้าในคณะนิกายต่างๆ มีความเก่ียวข้องกับรูปแบบปฏบิัติของ
คณะนิกายนั้นๆ  

 การวิจัยครั้งนี้นำให้เห็นถึง ความสำคัญของการรู้จักพระยาห์เวห์ส่งผลต่อการดำเนิน
ชีวิตของชนชาติอิสราเอล จึงควรมีการศึกษาต่อยอดในเรื่องของการรู้จัก หรือความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า 
หลักข้อเช่ือ นำไปสู่การปฏิบัติของกลุ่ม นิกาย และสังกัดนั้นๆ อย่างไร เพื่อสามารถเข้าใจถึงแนวการ
ปฏิบัติท่ีแตกต่างกันนั้น มาจากความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าของคณะนิกายนั้นๆ 
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ภาคผนวก ก 
วลี “เพ่ือเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” ในพระธรรมเอเสเคียล 72 ครั้ง 

1. เอเสเคียล 5:13   י ְיהָוה י־ֲאנִּ ָיְדעּו כִּ י ְוְֽ נֶָּחְמתִּ י ָבם ְוהִּ י ֲחָמתִּ ֹחותִּ י ַוֲהנִּ ְוָכָלה ַאפִּ

ם׃  י ָבְֽ י ֲחָמתִּ י ְבַכֹּלותִּ ְנָאתִּ י ְבקִּ ַבְרתִּ  דִּ
เอเสเคียล 5:13 “เช่นนี้แหละ ความกริ้วของเราจึงระบายออกได้หมด และความโกรธของเราต่อ
พวกเขาจึงจะสงบ เราจึงจะหายจากความเคืองใจ แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาห์เวหผู้์กล่าวด้วย
ความหวงแหน เมื่อความโกรธของเราต่อพวกเขาถูกระบายออกหมด 

2. เอเสเคียล 6:7  ה׃ י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ם כִּ יַדְעתֶּ ְֽ ם וִּ וְככֶּ  ְוָנַפל ָחָלל ְבֹתְֽ

เอเสเคียล 6:7 คนท่ีถูกฆ่าจะล้มลงท่ามกลางพวกเจ้า และเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์ 

3. เอเสเคียล 6:10  י ַבְרתִּ ָנם דִּ ל־חִּ י ְיהָוה לֹא אֶּ י־ֲאנִּ ְֽ ם ָהָרָעה  ְוָיְדעּו כִּ ַלֲעֹשות ָלהֶּ

את׃ פ  ְֹֽ  ַהז
เอเสเคียล 6:10 แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห ์เราไม่ได้พูดพล่อยๆ ว่าเราจะนำความวิบัติมา
ยังพวกเขา” 

4. เอเสเคียล 6:13  ם ְבֹתוְך יהֶּ ְהֹיות ַחְלל  ְֽ י ְיהָוה בִּ י־ֲאנִּ ְֽ ם כִּ יַדְעתֶּ ְֽ יֹבות  וִּ ם ְסבִּ יהֶּ לּול  גִּ

ְזְבֹחְֽ  ֲעָנן ְוַתַחת מִּ ץ ַרְֽ ים ְוַתַחת ָכל־ע  ָהרִּ י הֶּ ְבָעה ָרָמה ְבֹכל ׀ ָראש  ל ָכל־גִּ ם אֶּ יהֶּ ות 

ם׃  ְֽ יהֶּ לּול  יֹחַח ְלֹכל גִּ יַח נִּ ְתנּו־ָשם ר  ר ָנְֽ ָלה ֲעֻבָתה ְמֹקום ֲאשֶּ  ָכל־א 
เอเสเคียล 6:13 แล้วเจ้าท้ังหลายจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห ์เมื่อพวกท่ีถูกฆ่าอยูท่่ามกลางรูปเคารพ
ของเขา รอบแท่นบูชาของเขา บนเนินเขาสูงทุกแห่ง บนยอดเขาท้ังหมด ท่ีใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น 
และใต้ต้นโอ๊กใบดกทุกต้น คือสถานท่ีซึ่งเขาถวายกล่ินท่ีพึงใจแกรู่ปเคารพท้ังหมดของพวกเขา 

5. เอเสเคียล 6:14   ְדַבר מִּ ץ ְשָמָמה ּוְמַשָמה מִּ ת־ָהָארֶּ י אֶּ ם ְוָנַתתִּ יהֶּ י ֲעל  ת־ָידִּ י אֶּ יתִּ ְוָנטִּ

ם וְ  יהֶּ ות  ְבָלָתה ְבֹכל ֹמוְשֹבְֽ ה׃ פדִּ י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ָיְדעּו כִּ  
เอเสเคียล 6:14 และเราจะยื่นมือของเราออกต่อสู้พวกเขา แล้วทำใหแ้ผ่นดินท่ีเขาอาศัยทุกแห่ง
ร้างเปล่าและถูกท้ิงร้าง คือต้ังแต่ถิ่นทุรกันดารถึงริบลาห ์แล้วเขาท้ังหลายจะรู้ว่า เราคือยาหเ์วห”์ 

6. เอเสเคียล 7:4  י ְחֹמול כִּ ְך ְולֹא אֶּ י ָעַליִּ ינִּ ן ְולֹא־ָתֹחוס ע  ת  ְך אֶּ ְך ָעַליִּ ְדָרַכיִּ

ה׃ פ  י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ם כִּ יַדְעתֶּ ְהיֶּיןָ וִּ ְֽ ְך תִּ ְך ְבֹתוכ   ְוֹתוֲעֹבוַתיִּ

เอเสเคียล 7:4 นัยน์ตาของเราจะไม่ปรานีเจ้า และเราก็จะไม่กรุณา แต่เราจะลงทัณฑ์เจ้าตามวิถี
ชีวิตเจ้า ขณะเมื่อส่ิงน่าสะอิดสะเอียนยังอยูท่่ามกลางเจ้า แล้วเจ้าจะรู้ว่า เราคือยาหเ์วห์ 
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7. เอเสเคียล 7:9   ְך ן ְוֹתוֲעֹבוַתיִּ ת  ְך אֶּ ְך ָעַליִּ ְדָרַכיִּ ְחֹמול כִּ י ְולֹא אֶּ ינִּ ְולֹא־ָתֹחוס ע 

י ְיה י ֲאנִּ ם כִּ יַדְעתֶּ ְֽ ְהיֶּיןָ וִּ ְֽ ְך תִּ ה׃ְבֹתוכ  ְֽ ָוה ַמכֶּ  

เอเสเคียล 7:9 นัยน์ตาของเราจะไม่ปรานี และเราก็จะไม่กรุณา แต่เราจะลงทัณฑ์เจ้าตามวิถีชีวิต
เจ้า ขณะเมื่อส่ิงน่าสะอิดสะเอียนยังอยู่ท่ามกลางเจ้า แล้วเจ้าจะรู้ว่า เราคือยาหเ์วห์ผู้โบยตี 

8. เอเสเคียล 7:27  יא ְתַאָבל ְוָנשִּ ְך יִּ לֶּ ָבַהְלָנה  ַהמֶּ ץ תִּ י ַעם־ָהָארֶּ יד  ְלַבש ְשָמָמה וִּ יִּ

ה׃ פ  י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ם ְוָיְדעּו כִּ ְשְפט  ם אֶּ יהֶּ ְשְפט  ה ֹאוָתם ּוְבמִּ ֱעשֶּ ַדְרָכם אֶּ  מִּ

เอเสเคียล 7:27 พระราชาก็ทรงทุกข์โศก และเจ้านายกค็ลุมกายด้วยความส้ินหวัง และมือของ
ราษฎก็ส่ันเทา เราจะจัดการกับพวกเขาตามวิถทีางของเขา และเราจะพิพากษาเขาตามหลักการ
พิพากษาของเขา แล้วเขาท้ังหลายจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห”์ 

9. เอเสเคียล 11:10  ם ְתכֶּ ְשֹפוט אֶּ ל אֶּ ְשָרא  ֹפלּו ַעל־ְגבּול יִּ ב תִּ רֶּ י ַבחֶּ י־ֲאנִּ ְֽ ם כִּ יַדְעתֶּ ְֽ וִּ

ה׃  ְיהָוְֽ

เอเสเคียล 11:10 พวกเจ้าจะล้มลงด้วยดาบ เราจะพิพากษาโทษเจ้าท่ีพรมแดนอิสราเอล แล้วเจ้า
จะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห์ 

10. เอเสเคียล 11:12  ם ר ְבֻחַקי לֹא ֲהַלְכתֶּ י ְיהָוה ֲאשֶּ י־ֲאנִּ ְֽ ם כִּ יַדְעתֶּ ְֽ ְשָפַטי לֹא  וִּ ּומִּ

ם׃  ְֽ יתֶּ ם ֲעשִּ יכֶּ יֹבות  ר ְסבִּ ם ֲאשֶּ י ַהֹגויִּ ְשְפט  ְכמִּ ם ּוְֽ יתֶּ  ֲעשִּ
เอเสเคียล 11:12 และพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์ พวกเจ้าไม่ได้ดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา 
หรือทำตามกฎหมายของเรา แต่ได้ทำตามกฎหมายของประชาชาติท้ังหลายท่ีอยูร่อบๆ เจ้า” 

11. เอเสเคียล 12:15 ות׃ י ֹאוָתם ָבֲאָרֹצְֽ יתִּ ם ְוז רִּ י ֹאוָתם ַבֹגויִּ יצִּ י ְיהָוה ַבֲהפִּ י־ֲאנִּ ְֽ  ְוָיְדעּו כִּ
เอเสเคียล 12:15 และเมื่อเราใหเ้ขาแตกกระเจิงไปอยูท่่ามกลางประชาชาติ และกระจายเขาไป
ตามประเทศต่างๆ พวกเขาก็จะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห์ 

12. เอเสเคียล 12:16  ר ְלַמַען ְיַסְפרּו ָדבֶּ ָרָעב ּומִּ ב מ  רֶּ חֶּ ְסָפר מ  י מִּ ם ַאְנש  הֶּ י מ  ְוֹהוַתְרתִּ

ה׃ פ  י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ר־ָבאּו ָשם ְוָיְדעּו כִּ ם ֲאשֶּ ם ַבֹגויִּ יהֶּ ות  ת־ָכל־ֹתוֲעֹבְֽ  אֶּ
เอเสเคียล 12:16 แต่เราจะใหพ้วกเขาบางคนเหลือรอดจากดาบ จากการอดอยากและจากโรค
ระบาดเพื่อพวกเขาจะเล่าถึงส่ิงน่าสะอิดสะเอียนท้ังหมดของเขา ในท่ามกลางประชาชาติซึ่งเขา
ไปอยูน่ั้น แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห”์ 

13. เอเสเคียล 12:20  י־ ְֽ ם כִּ יַדְעתֶּ ְֽ ְהיֶּה וִּ ְֽ ץ ְשָמָמה תִּ ֱחַרְבָנה ְוָהָארֶּ וָשֹבות תֶּ ים ַהֹנְֽ ָערִּ ְוהֶּ

ה׃ פ  י ְיהָוְֽ  ֲאנִּ
เอเสเคียล 12:20 และเมืองท่ีมคีนอาศัยอยูจ่ะเป็นท่ีร้าง และแผ่นดินนั้นกจ็ะร้างเปล่า แล้วพวก
เจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห”์ 
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14. เอเสเคียล 13:9  י ים ָכָזב ְבֹסוד ַעמִּ ים ָשְוא ְוַהֹקְסמִּ ים ַהֹחזִּ יאִּ ל־ַהְנבִּ ְֽ י אֶּ ְוָהְיָתה ָידִּ

ם  יַדְעתֶּ ל לֹא ָיֹבאּו וִּ ְשָרא  ל־ַאְדַמת יִּ בּו ְואֶּ ָכת  ל לֹא יִּ ְשָרא  ית־יִּ ְֽ ְכָתב ב  ְהיּו ּובִּ א־יִּ ְֹֽ ל

ה׃ ְֽ י ֲאֹדָני ְיהוִּ י ֲאנִּ  כִּ
เอเสเคียล 13:9 มือของเราจะต่อสู้ผู้เผยพระวจนะท่ีเห็นนิมิตปลอมและทำนายเท็จ พวกเขาจะ
ไม่ได้เข้าไปในสภาประชาชนของเรา หรือขึ้นทะเบียนอยูใ่นทะเบียนของพงศ์พนัธุ์อิสราเอล และ
พวกเขาจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินอิสราเอล แล้วพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วหอ์งค์เจ้านาย 

15. เอเสเคียล 13:14   ץ ל־ָהָארֶּ יהּו אֶּ ַגְעתִּ ל ְוהִּ ם ָתפ  ר־ַטְחתֶּ יר ֲאשֶּ ת־ַהקִּ י אֶּ ְוָהַרְסתִּ

ְגָלה יְ  ה׃ְונִּ י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ם כִּ יַדְעתֶּ ְֽ ם ְבֹתוָכּה וִּ יתֶּ ְפָלה ּוְכלִּ ֹסֹדו ְוָנְֽ  
เอเสเคียล 13:14 และเราจะพังกำแพงซึง่เจ้าฉาบด้วยปูนขาวนั้น และจะใหม้ันพังลงถึงดิน แล้ว
ฐานรากของกำแพงนั้นจะปรากฏ และเมื่อกำแพงนั้นพงั เจ้าท้ังหลายจะพินาศอยูท่่ามกลางกำ
แพง แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วหอ์งค์เจ้านาย 

16. เอเสเคียล 13:21  ְהיּו ֹעוד א־יִּ ְֹֽ ן ְול יְֶּדכֶּ י מִּ ת־ַעמִּ י אֶּ ַצְלתִּ ם ְוהִּ יכֶּ ת  ְסְפֹחְֽ ת־מִּ י אֶּ ְוָקַרְעתִּ

ה׃  י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ן כִּ יַדְעתֶּ ְֽ ְמצּוָדה וִּ ן לִּ  ְביְֶּדכֶּ
เอเสเคียล 13:21 เราจะฉีกผ้าคลุมท้ังหลายของพวกเจ้า และช่วยกู้ประชากรของเราใหพ้้นจาก
มือของเจ้า และเขาท้ังหลายจะไม่เป็นเหยื่อในมือของเจ้าอีกต่อไป แล้วพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์
เวห ์

17. เอเสเคียล 13:23  י ת־ַעמִּ י אֶּ ַצְלתִּ ְקַסְמָנה ֹעוד ְוהִּ ם לֹא־תִּ סֶּ ֱחזֶּיָנה ְוקֶּ ן ְוא לֹא תֶּ ָלכ 

ן  יַדְעתֶּ ְֽ ן וִּ יְֶּדכֶּ ה׃ מִּ י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ כִּ  
เอเสเคียล 13:23 เพราะฉะนั้น เจ้าจะไม่ได้เห็นนมิิตปลอมหรือทำการทำนายอีก เราจะช่วยกู้
ประชากรของเราใหพ้้นจากมือของพวกเจ้า แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห”์ 

18. เอเสเคียล 14:8  יש י ָפַני ָבאִּ יו ְוָנַתתִּ ְכַרתִּ ים ְוהִּ ְמָשלִּ יהּו ְלֹאות ְולִּ ֹמתִּ ְֽ ַההּוא ַוֲהשִּ

ה׃ ס  י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ם כִּ יַדְעתֶּ ְֽ י וִּ ֹתוְך ַעמִּ  מִּ
เอเสเคียล 14:8 และเราจะมุ่งหน้าของเราต่อสู้คนนั้น เราจะทำใหเ้ขาเป็นสัญลักษณ์และเป็นขี้
ปาก และเราจะกำจัดเขาเสียจากท่ามกลางประชากรของเรา แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห์ 

19. เอเสเคียล 15:7  י י־ֲאנִּ ְֽ ם כִּ יַדְעתֶּ ְֽ ם וִּ אְכל  ש תְֹֽ ש ָיָצאּו ְוָהא  ָהא  ם מ  ת־ָפַני ָבהֶּ י אֶּ ְוָנַתתִּ

ם׃  ְֽ ת־ָפַני ָבהֶּ י אֶּ  ְיהָוה ְבשּומִּ
เอเสเคียล 15:7 เราจะมุ่งหน้าต่อสู้เขาท้ังหลาย แม้พวกเขาจะหนีออกจากไฟ ไฟก็ยงัจะเผา
ผลาญเขา และเมื่อเรามุ่งหน้าต่อสู้เขา เจ้าจะทราบว่า เราคือยาหเ์วห์ 

20. เอเสเคียล 16:62  ה׃ י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ָתְך ְוָיַדַעְת כִּ י אִּ יתִּ ת־ְברִּ י אֶּ י ֲאנִּ יֹמותִּ  ַוֲהקִּ
เอเสเคียล 16:62 เราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้กับเจ้า แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือยาหเ์วห์ 
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21. เอเสเคียล 17:21   ֹפלּו ב יִּ רֶּ ְבָרָחיו ק( ְבָכל־ֲאַגָפיו ַבחֶּ ְבָרֹחו כ[ )מִּ ת ָכל־ ]מִּ ְוא 

ש ָפר  ים ְלָכל־רּוַח יִּ ְשָארִּ י ְיהָוה ְוַהנִּ י ֲאנִּ ם כִּ יַדְעתֶּ י׃ סּו וִּ ְרתִּ ַבְֽ דִּ  
เอเสเคียล 17:21 ส่วนพวกท่ีพ่ายหนีท้ังหมดของกองทัพจะล้มลงด้วยดาบ และพวกท่ีรอดตายจะ
กระจายไปในทุกทิศทางลม แล้วพวกเจ้าจะรู้ว่า เราคือยาหเ์วห์ผู้ได้ล่ันวาจาไว้แล้ว” 

22. เอเสเคียล 17:24  ָיְדעּו י ְוְֽ ְגַבְהתִּ ץ ָגֹבַה הִּ י ׀ ע  ְשַפְלתִּ י ְיהָוה הִּ י ֲאנִּ ה כִּ י ַהָשדֶּ ָכל־ֲעצ 

י׃ פ  יתִּ ְֽ י ְוָעשִּ ַבְרתִּ י ְיהָוה דִּ ש ֲאנִּ ץ ָיב  י ע  ְפַרְחתִּ ץ ָלח ְוהִּ י ע  ץ ָשָפל ֹהוַבְשתִּ  ע 
เอเสเคียล 17:24 และต้นไม้ทุกต้นในทุ่งจะรู้ว่า เราคือยาหเ์วห ์เราทำต้นไม้สูงใหเ้ต้ียลง และทำ
ต้นไม้เต้ียใหสู้งขึ้น ทำต้นไม้เขียวใหแ้ห้งไป และทำต้นไม้แห้งใหง้ามสดช่ืน เราคือยาหเ์วหไ์ด้ล่ันวา
จาแล้ว และเราจะทำเช่นนั้น” 

23. เอเสเคียล 20:12  י ת־ַשְבֹתוַתי ָנַתתִּ ם ָלַדַעת  ְוַגם אֶּ יהֶּ ינ  ְֽ י ּוב  ינִּ ְהֹיות ְלֹאות ב  ם לִּ ָלהֶּ

ם׃  י ְיהָוה ְמַקְדָשְֽ י ֲאנִּ  כִּ
เอเสเคียล 20:12 ยิ่งกว่านั้นอีก เราใหส้ะบาโตของเราแกเ่ขาท้ังหลาย เป็นหมายสำคัญระหว่าง
เราและเขา เพื่อเขาจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห ์เป็นผู้ทำใหพ้วกเขาบริสุทธิ์ 

24. เอเสเคียล 20:20   י י ֲאנִּ ם ָלַדַעת כִּ יכֶּ ינ  ְֽ י ּוב  ינִּ שּו ְוָהיּו ְלֹאות ב  ת־ַשְבֹתוַתי ַקד  ְואֶּ

ם׃ ְֽ יכֶּ   ְיהָוה ֱאֹלה 
เอเสเคียล 20:20 และรักษาบรรดาสะบาโตของเราให้บริสุทธิ์ เพื่อจะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรา
กับเจ้า เพื่อเจ้าจะทราบว่าเราคือยาหเ์วหเ์ป็นพระเจ้าของเจ้าท้ังหลาย’ 

25. เอเสเคียล 20:26   ם מ  ר ָרַחם ְלַמַען ֲאשִּ טֶּ יר ָכל־פֶּ א ֹאוָתם ְבַמְתֹנוָתם ְבַהֲעבִּ ָוֲאַטמ 

ה׃ ס י ְיהָוְֽ ר ֲאנִּ ְָֽדעּו ֲאשֶּ ְֽ ר י   ְלַמַען ֲאשֶּ
เอเสเคียล 20:26 แล้วเราใหพ้วกเขาเป็นมลทินด้วยของถวายของเขาเอง และด้วยบุตรหัวปีท้ัง
หมด เพื่อเราจะทำใหพ้วกเขาคร้ามกลัว เพื่อใหเ้ขาท้ังหลายรู้ว่าเราคือยาหเ์วห์ 

26. เอเสเคียล 20:38  ץ רֶּ אֶּ י מ  ים בִּ וְשעִּ ים ְוַהֹפְֽ ם ַהֹמְרדִּ כֶּ י מִּ יא  ּוָבֹרותִּ ם ֹאוצִּ יהֶּ ּור  ְמגְֽ

ה׃ י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ם כִּ יַדְעתֶּ ְֽ ל לֹא ָיֹבוא וִּ ְשָרא  ל־ַאְדַמת יִּ  ֹאוָתם ְואֶּ
เอเสเคียล 20:38 เราจะชำระพวกกบฏเสียจากท่ามกลางเจ้า รวมท้ังพวกท่ีละเมิดต่อเรา เราจะ
นำพวกเขาออกจากแผ่นดินท่ีเขาไปอาศัยอยูช่ั่วคราวนั้น แต่เขาจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินอิสราเอล 
แล้วเจ้าจะทราบว่า เราเองคือยาหเ์วห์ 

27. เอเสเคียล 20:42  ל־ ל אֶּ ְשָרא  ל־ַאְדַמת יִּ ם אֶּ ְתכֶּ י אֶּ יאִּ י ְיהָוה ַבֲהבִּ י־ֲאנִּ ְֽ ם כִּ יַדְעתֶּ ְֽ וִּ

ת   י ָלת  ת־ָידִּ י אֶּ ר ָנָשאתִּ ץ ֲאשֶּ ם׃ָהָארֶּ ְֽ יכֶּ ות  ֹאוָתּה ַלֲאֹבְֽ  
เอเสเคียล 20:42 แล้วพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห ์เมื่อเรานำเจ้าเข้าในแผ่นดินอิสราเอล อัน
เป็นดินแดนซึ่งเราปฏิญาณไว้ว่าจะใหแ้ก่บรรพบุรษุของเจ้า 
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28. เอเสเคียล 20:44  י י־ֲאנִּ ְֽ ם כִּ יַדְעתֶּ ְֽ ם  וִּ יכֶּ י לֹא ְכַדְרכ  ם ְלַמַען ְשמִּ ְתכֶּ י אִּ ְיהָוה ַבֲעֹשותִּ

ה׃ פ ְֽ ל ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהוִּ ְשָרא  ית יִּ ְשָחֹתות ב  ם ַהנִּ יכֶּ ות  יֹלְֽ ים ְוַכֲעלִּ  ָהָרעִּ
เอเสเคียล 20:44 แล้วพวกเจ้าจะรู้ว่า เราคือยาหเ์วห์ โอ พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย เมื่อเราได้ทำกับ
เจ้าด้วยเห็นแกน่ามของเรา ไม่ใช่ตามวิถีทางอันช่ัวร้ายของเจ้า หรือตามการกระทำท่ีเส่ือมทราม
ของเจ้า” พระยาหเ์วหอ์งค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ 

29. เอเสเคียล 21:10  ַתְעָרּה לֹא ָתשּוב י מִּ י ַחְרבִּ אתִּ י ְיהָוה ֹהוצ  י ֲאנִּ ְָֽדעּו ָכל־ָבָשר כִּ ְוָיְֽ

וד׃   ֹעְֽ
เอเสเคียล 21:5 แล้วมนุษย์ทุกคนจะรู้ว่า เราคือยาหเ์วหแ์ละเราได้ชักดาบของเราออกจากฝัก
แล้ว และจะไม่คืนใส่ฝักอีก 

30. เอเสเคียล 22:16  ה׃ פ י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ם ְוָיַדַעְת כִּ ינ י ֹגויִּ ַחְלְת ָבְך ְלע   ְונִּ
เอเสเคียล 22:16 ในสายตาของประชาชาติต่างๆ เจ้าเป็นมลทินไปเพราะตัวเจ้าเอง แล้วเจ้าจะรู้
ว่าเราคือยาหเ์วห”์ 

31. เอเสเคียล 22:22  ן ף ְבֹתוְך כּור כ  סֶּ תּוְך כֶּ י ְיהָוה  ְכהִּ י־ֲאנִּ ְֽ ם כִּ יַדְעתֶּ ְֽ ֻתְתכּו ְבֹתוָכּה וִּ

ם׃ פ ְֽ יכֶּ י ֲעל  י ֲחָמתִּ  ָשַפְכתִּ
เอเสเคียล 22:22 เงินละลายอยูใ่นเตาหลอมอย่างไร เจ้าท้ังหลายจะละลายอยู่ในไฟอย่างนั้น 
แล้วเจ้าจะรู้ว่า เราคือยาห์เวหไ์ด้ระบายความโกรธของเราออกเหนือพวกเจ้า” 

32. เอเสเคียล 23:49  י י ֲאנִּ ם כִּ יַדְעתֶּ איָנה וִּ שֶּ ן תִּ יכֶּ לּול  י גִּ ן ַוֲחָטא  יכֶּ ָנה ֲעל  ַמְתכֶּ ְוָנְתנּו זִּ

ה׃ פ ְֽ  ֲאֹדָני ְיהוִּ
เอเสเคียล 23:49 และคนจะลงโทษการมักมากในกามของเจ้าและเจ้าต้องแบกรับบาปเรื่องการ
บูชารูปเคารพ แล้วเจ้าจะรู้ว่า เราคือยาห์เวหอ์งค์เจ้านาย” 

33. เอเสเคียล 24:24   ר־ָעָשה ַתֲעשּו ְבֹבָאּה ת ְכֹכל ֲאשֶּ ם ְלֹמופ  אל ָלכֶּ ְזק  ְוָהָיה ְיחֶּ

ה׃ ס ְֽ י ֲאֹדָני ְיהוִּ י ֲאנִּ ם כִּ יַדְעתֶּ ְֽ  וִּ
เอเสเคียล 24:24 เอเสเคียลจะเป็นหมายสำคัญแกเ่จ้าท้ังหลาย เขาทำอย่างไร พวกเจ้าจะทำ
อย่างนั้น และเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้มาถึง พวกเจ้าจะได้รู้ว่า เราคือยาหเ์วหอ์งค์เจ้านาย” 

34. เอเสเคียล 24:27   ם ֹעוד ָאל  ְֽ ר ְולֹא ת  יט ּוְתַדב  ת־ַהָפלִּ יָך אֶּ ָפַתח פִּ ַבֹיום ַההּוא יִּ

ה׃ ס י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ת ְוָיְדעּו כִּ ם ְלֹמופ  יָת ָלהֶּ  ְוָהיִּ
เอเสเคียล 24:27 ในวันนั้น ปากเจ้าจะถูกเปิดต่อหน้าผู้ล้ีภัย แล้วเจ้าจะพูดและจะไม่เป็นใบอ้ีก
ต่อไป ดังนั้นเจ้าเป็นเครื่องหมายสำหรับเขา และเขาท้ังหลายจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห”์ 
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35. เอเสเคียล 25:5  ְרַבץ־צֹאן ת־ְבנ י ַעֹמון ְלמִּ ים ְואֶּ ה ְגַמלִּ ְנו  ת־ַרָבה לִּ י אֶּ ְוָנַתתִּ

ה׃ ס  י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ם כִּ יַדְעתֶּ ְֽ  וִּ
เอเสเคียล 25:5 เราจะทำใหเ้มืองรับบาห์เป็นทุ่งหญ้าสำหรับอูฐ และทำใหท่ี้ของคนอัมโมนเป็น
คอกสำหรับฝูงแพะแกะ แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห ์

36. เอเสเคียล 25:7   ם יָך־ ]ְלַבג כ[ )ְלַבז ק( ַלֹגויִּ יָך ּוְנַתתִּ י ָעלֶּ ת־ָידִּ י אֶּ יתִּ י ָנטִּ ְננִּ ן הִּ ָלכ 

ן־ָהעַ  יָך מִּ ְכַרתִּ יְדָך ְוהִּ ן־ָהֲאָרֹצות ַאְשמִּ יָך מִּ ים ְוַהֲאַבְדתִּ ה׃ ס מִּ י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ְוָיַדְעָת כִּ  
เอเสเคียล 25:7 เพราะฉะนั้น ดูสิ เราได้ยื่นมือของเราออกต่อสู้เจ้า และจะมอบเจ้าแกป่ระชา
ชาติท้ังหลายให้เป็นของริบ เราจะตัดเจ้าออกจากชนชาติท้ังหลายและเราจะทำให้เจ้าพินาศไป
จากประเทศท้ังหลาย เราจะทำลายเจ้า แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห”์ 

37. เอเสเคียล 25:11  ה׃ ס י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ים ְוָיְדעּו כִּ ה ְשָפטִּ ֱעשֶּ  ּוְבֹמוָאב אֶּ

เอเสเคียล 25:11 และเราจะทำการพิพากษาโทษโมอับ แล้วเขาท้ังหลายจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห”์ 

38. เอเสเคียล 25:17   י ְיהָוה י־ֲאנִּ ְֽ ְָֽדעּו כִּ ָמה ְוָיְֽ י ָבם ְנָקֹמות ְגֹדֹלות ְבֹתוְכֹחות ח  יתִּ ְוָעשִּ

ם׃ ס י ָבְֽ ְקָמתִּ ת־נִּ י אֶּ תִּ  ְבתִּ
เอเสเคียล 25:17 เราจะทำการแกแ้ค้นท่ียิ่งใหญ่ต่อพวกเขาและลงโทษเขาด้วยความโกรธ แล้ว
พวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห์ 

39. เอเสเคียล 26:6  ה׃ פ י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ָהַרְגָנה ְוָיְדעּו כִּ ב ת  רֶּ ה ַבחֶּ ר ַבָשדֶּ יָה ֲאשֶּ  ּוְבֹנותֶּ

เอเสเคียล 26:6 และคนในเมืองต่างๆ ของมันท่ีอยูบ่นแผ่นดินใหญ่ จะต้องถูกฆ่าเสียด้วยดาบ 
แล้วเขาท้ังหลายจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห์ 

40. เอเสเคียล 28:22   ְך י ְבֹתוכ  ְכַבְדתִּ יֹדון ְונִּ ְך צִּ י ָעַליִּ ְננִּ ה הִּ ְוָאַמְרָת ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהוִּ

יָ  ּה׃ ְוְֽ י ָבְֽ ְקַדְשתִּ ים ְונִּ י ָבּה ְשָפטִּ י ְיהָוה ַבֲעֹשותִּ י־ֲאנִּ ְֽ ְדעּו כִּ  
เอเสเคียล 28:22 และกล่าวว่า พระยาหเ์วหอ์งค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า นี่แน่ะ ไซดอน เราเป็นปฏิ
ปักษก์ับเจ้า เราจะรับเกียรตท่ิามกลางเจ้า และพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห ์เมื่อเรานำการ
พิพากษามายังเมืองนั้น และสำแดงความบริสุทธิ์ของเราในเมืองนั้น 

41. เอเสเคียล 28:23  ב רֶּ ְפַלל ָחָלל ְבֹתוָכּה ְבחֶּ יָה ְונִּ ר ָוָדם ְבחּוֹצותֶּ בֶּ י־ָבּה דֶּ ַלְחתִּ ְושִּ

ה׃  י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ יב ְוָיְדעּו כִּ ָסבִּ יָה מִּ  ָעלֶּ
เอเสเคียล 28:23 และเราจะส่งโรคระบาดมาในเมืองนั้น และส่งโลหิตเข้ามาในถนนของเมืองนั้น 
คนท่ีถูกฆ่าจะล้มลงในเมืองนั้น ด้วยดาบท่ีต่อสู้เมืองนั้นจากทุกด้าน แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือ
ยาหเ์วห์ 
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42. เอเสเคียล 28:24   ֹכל ב מִּ יר ְוֹקוץ ַמְכאִּ ֹּלון ַמְמאִּ ל סִּ ְשָרא  ית יִּ ְהיֶּה ֹעוד ְלב  א־יִּ ְֹֽ ְול

ים ֹאוָתם  יֹבָתם ַהָשאטִּ ה׃ סְסבִּ ְֽ י ֲאֹדָני ְיהוִּ י ֲאנִּ ְוָיְדעּו כִּ  
เอเสเคียล 28:24 “ส่วนพงศ์พันธุ์อิสราเอลนั้น จะไม่มีหนามท่ีแทง หรือหนามใหญ่ท่ีท่ิมให้ปวด
อีก ซึ่งมาจากพวกท่ีอยู่รอบๆ พวกเขาท้ังหมดซึ่งเคยดูหมิ่นเขา แล้วพวกเขาจะรู้ว่า เราคือยาห์
เวหอ์งค์เจ้านาย” 

43. เอเสเคียล 28:26   ַטח ים ְוָיְשבּו ָלבֶּ ים ְוָנְטעּו ְכָרמִּ ַטח ּוָבנּו ָבתִּ יָה ָלבֶּ ְוָיְשבּו ָעלֶּ

ם׃  ְֽ יהֶּ י ְיהָוה ֱאֹלה  י ֲאנִּ יֹבוָתם ְוָיְדעּו כִּ ְסבִּ ים ֹאָתם מִּ ים ְבֹכל ַהָשאטִּ י ְשָפטִּ ַבֲעֹשותִּ

 ס
เอเสเคียล 28:26 เขาท้ังหลายจะอาศัยอยู่ท่ีนั่นอย่างปลอดภัย เออ เขาจะสร้างบ้านเรือนและ
ปลูกสวนองุ่น พวกเขาจะอาศัยอยูอ่ย่างปลอดภัยเมื่อเราทำการพิพากษาทุกคนท่ีอยูร่อบๆ เขา
และได้ดูหมิ่นเขา แล้วเขาท้ังหลายจะรู้ว่า เราคือยาหเ์วหพ์ระเจ้าของเขา” 

44. เอเสเคียล 29:6   נֶּת ָקנֶּה ְשעֶּ י ְיהָוה ַיַען ֱהֹיוָתם מִּ י ֲאנִּ ם כִּ ְצַריִּ י מִּ ְָֽדעּו ָכל־ֹיְשב  ְוָיְֽ

ל׃  ְֽ ְשָרא  ית יִּ  ְלב 
เอเสเคียล 29:6 แล้วคนท่ีอยูใ่นอียิปต์ท้ังหมดจะรู้ว่า เราคือยาห์เวห ์เพราะเจ้าเป็นไม้เท้าจากต้น
อ้อ สำหรับพงศ์พันธุ์อิสราเอล 

45. เอเสเคียล 29:9   י ְיהָוה ַיַען י־ֲאנִּ ְֽ ְשָמָמה ְוָחְרָבה ְוָיְדעּו כִּ ם לִּ ְצַריִּ ץ־מִּ רֶּ ְֽ ְוָהְיָתה אֶּ

י׃  יתִּ ְֽ י ָעשִּ י ַוֲאנִּ  ָאַמר ְיֹאר לִּ
เอเสเคียล 29:9 แผ่นดินอียิปต์จะเป็นท่ีร้างเปล่าและเป็นซากปรักหักพัง แล้วเขาท้ังหลายจะ
ทราบว่า เราคือยาหเ์วห ์เพราะเจ้ากล่าวว่า ‘แมน่้ำไนล์เป็นของข้า และข้าสร้างมัน’ 

46. เอเสเคียล 29:16   ְפֹנוָתם יר ָעֹון בִּ ְבָטח ַמְזכִּ ל ְלמִּ ְשָרא  ית יִּ ְהיֶּה־ֹעוד ְלב  ְֽ ְולֹא יִּ

ה׃ פ ְֽ י ֲאֹדָני ְיהוִּ י ֲאנִּ ם ְוָיְדעּו כִּ יהֶּ  ַאֲחר 
เอเสเคียล 29:16 และจะไม่เป็นท่ีวางใจของพงศ์พันธุ์อิสราเอลอีก ซึ่งจะทำใหส้ำนึกถึงความผิด
บาปของพวกเขาท่ีหันไปพึ่งพาอยีิปต์ แล้วพวกเขาจะรู้ว่า เราคือยาหเ์วหอ์งค์เจ้านาย” 

47. เอเสเคียล 29:21  ה ַבֹיום ַההּוא ון־פֶּ ְתֹחְֽ ן פִּ ת  ל ּוְלָך אֶּ ְשָרא  ית יִּ ן ְלב  רֶּ יַח קֶּ ַאְצמִּ

ה׃ פ  י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ  ְבֹתוָכם ְוָיְדעּו כִּ
เอเสเคียล 29:21 “ในวันนั้นเราจะทำใหเ้ขาสัตว์งอกขึ้นมาแก่พงศ์พันธุ์อิสราเอล และเราจะให้
เจ้าอ้าปากพูดท่ามกลางเขาท้ังหลาย แล้วเขาจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห”์ 

48. เอเสเคียล 30:8  יָה׃ ְֽ ְשְברּו ָכל־ֹעְזרֶּ ם ְונִּ ְצַריִּ ש ְבמִּ י־א  תִּ י ְיהָוה ְבתִּ י־ֲאנִּ ְֽ  ְוָיְדעּו כִּ

เอเสเคียล 30:8 แล้วเขาจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห ์เมื่อเราใหไ้ฟเผาอียิปต์ และผู้สนับสนุนท้ังหมด
ของมันก็จะแตกกระจายไป 
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49. เอเสเคียล 30:19  ה׃ פ י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ם ְוָיְדעּו כִּ ְצָריִּ ים ְבמִּ י ְשָפטִּ יתִּ  ְוָעשִּ

เอเสเคียล 30:19 เมื่อเราทำการพิพากษาอียิปต์ พวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห”์ 

50. เอเสเคียล 30:25  י י־ְוַהֲחַזְקתִּ ְֽ ָיְדעּו כִּ ֹפְלָנה ְוְֽ ל ּוְזֹרֹעות ַפְרֹעה תִּ ְך ָבבֶּ לֶּ ת־ְזֹרֹעות מֶּ אֶּ

ם׃ יִּ ְצָרְֽ ץ מִּ רֶּ ל־אֶּ ל ְוָנָטה ֹאוָתּה אֶּ ְך־ָבבֶּ לֶּ ְֽ י ְבַיד מֶּ י ַחְרבִּ תִּ י ְיהָוה ְבתִּ  ֲאנִּ
เอเสเคียล 30:25 เราจะเสริมกำลังแขนของกษัตริย์แห่งบาบิโลน แต่แขนของฟาโรหจ์ะตก แล้ว
เขาท้ังหลายจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห ์เมื่อเราเอาดาบของเราใส่มือของกษัตริย์แห่งบาบิโลน เขาจะ
ยื่นมันออกต่อสู้แผ่นดินอียิปต์ 

51. เอเสเคียล 30:26  י ֹאוָתם יתִּ ם ְוז רִּ ם ַבֹגויִּ ְצַריִּ ת־מִּ י אֶּ ֹצותִּ י־ ַוֲהפִּ ְֽ ָבֲאָרֹצות ְוָיְדעּו כִּ

ה׃ ס י ְיהָוְֽ  ֲאנִּ
เอเสเคียล 30:26 และเราจะใหค้นอยีิปต์กระจัดกระจายอยู่ท่ามกลางประชาชาติท้ังหลาย และ
กระจายพวกเขาไปยังประเทศต่างๆ แล้วเขาจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห”์ 

52. เอเสเคียล 32:15  י תִּ י ְבתִּ ְמֹלָאּה ְבַהֹכותִּ ץ מִּ רֶּ ם ְשָמָמה ּוְנַשָמה אֶּ ְצַריִּ ץ מִּ רֶּ ת־אֶּ אֶּ

ה׃  י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ י ָבּה ְוָיְדעּו כִּ ת־ָכל־ֹיוְשב   אֶּ
เอเสเคียล 32:15 เมื่อเราทำใหแ้ผ่นดินอียิปต์ร้างเปล่า เมื่อแผ่นดินถูกริบเอาข้าวของท่ีมีอยูใ่นนั้น
ไปหมด และเมื่อเราทำลายทุกคนท่ีอาศัยอยูใ่นเมืองนั้น แล้วเขาท้ังหลายจะรู้ว่า เราคือยาหเ์วห์ 

53. เอเสเคียล 33:29  ץ ְשָמָמה ּוְמַשָמה ַעל ָכל־ ת־ָהָארֶּ י אֶּ תִּ י ְיהָוה ְבתִּ י־ֲאנִּ ְֽ ְוָיְדעּו כִּ

ּו׃ ס ר ָעשְֽ  ֹתוֲעֹבָתם ֲאשֶּ
เอเสเคียล 33:29 แล้วพวกเขาจะรู้ว่า เราคือยาหเ์วห์ ในเมื่อเราได้ทำให้แผ่นดินนั้นร้างเปล่าและ
ถูกท้ิงร้าง เพราะส่ิงน่าสะอิดสะเอียนท้ังหมดท่ีเขาท้ังหลายได้ทำนั้น’ 

54. เอเสเคียล 34:27  ן ת  ץ תִּ ְרֹיו ְוָהָארֶּ ת־פִּ ה אֶּ ץ ַהָשדֶּ ְיבּוָלּה ְוָהיּו ַעל־ַאְדָמָתם  ְוָנַתן ע 

ַיד ָהֹעבְ  ים מִּ ַצְלתִּ ת־ֹמֹטות ֻעָלם ְוהִּ י אֶּ ְברִּ י ְיהָוה ְבשִּ י־ֲאנִּ ָיְדעּו כִּ ַטח ְוְֽ ים ָלבֶּ דִּ

ם׃ ְֽ  ָבהֶּ
เอเสเคียล 34:27 ต้นไม้ในทุ่งจะเกิดผล และพื้นดินจะเกิดผลผลิต พวกเขาจะอยูอ่ย่างปลอดภัย
ในแผ่นดินของเขา ท้ังจะรู้ว่าเราคือยาห์เวหเ์มื่อเราหักคานแอกของเขาเสีย และช่วยกู้เขาจากมือ
ของผู้กักเขาใหเ้ป็นทาส 

55. เอเสเคียล 34:30   ל ְנֻאם ְשָרא  ית יִּ י ב  ָמה ַעמִּ ָתם ְוה  ם אִּ יהֶּ י ְיהָוה ֱאֹלה  י ֲאנִּ ְוָיְדעּו כִּ

ה׃ֲאֹדָני  ְֽ ְיהוִּ  
เอเสเคียล 34:30 แล้วพวกเขาจะรู้ว่า เรา ยาห์เวห์พระเจ้าของเขาสถิตกับเขา และเขาคือพงศ์
พันธุ์อิสราเอล เป็นประชากรของเรา พระยาหเ์วห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ 
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56. เอเสเคียล 35:4  ים ְוַאָתה יָך ָחְרָבה ָאשִּ ה׃ָערֶּ י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ְהיֶּה ְוָיַדְעָת כִּ ְֽ ְשָמָמה תִּ  
เอเสเคียล 35:4 เราจะให้เมืองท้ังหลายของเจ้าเป็นซากปรักหักพัง และเจ้าจะเป็นท่ีร้างเปล่า 
แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห์ 

57. เอเสเคียล 35:9  יָך לֹא ְנָך ְוָערֶּ תֶּ ְמֹמות ֹעוָלם אֶּ ְֽ יַשְבָנה כ[ )ָתֹשְבָנה ק(  שִּ ]ת 

ה׃  י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ם כִּ יַדְעתֶּ ְֽ  וִּ
เอเสเคียล 35:9 เราจะทำให้เจ้าเป็นท่ีร้างเปล่าตลอดไป และจะไม่มีคนอาศัยตามเมืองท้ังหลาย
ของเจ้า แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห์ 

58. เอเสเคียล 35:12   ר ָאַמְרָת יָך ֲאשֶּ ֹצותֶּ ת־ָכל־ָנָאְֽ י ׀ אֶּ י ְיהָוה ָשַמְעתִּ י־ֲאנִּ ְֽ ָיַדְעָת כִּ ְוְֽ

ה׃ ַעל־הָ  ְתנּו ְלָאְכָלְֽ מּו ק( ָלנּו נִּ ָמה כ[ )ָשמ  אֹמר ׀ ]ָשמ  ל ל  ְשָרא  י יִּ ר   
เอเสเคียล 35:12 แล้วเจ้าจะรู้ว่า เรา ยาหเ์วหไ์ด้ยินคำเหยียดหยามท้ังหมดของเจ้า ซึ่งเจ้าได้พูด
ต่อสู้ภูเขาท้ังหลายแห่งอิสราเอลว่า ‘มันถูกท้ิงใหร้้างเปล่า มันถูกมอบไว้ใหเ้รากัดกิน’ 

59. เอเสเคียล 35:15   ה־ָלְך ֱעשֶּ ן אֶּ ָמה כ  ר־ָשמ  ל ַעל ֲאשֶּ ְשָרא  ית־יִּ ְֽ ְמָחְתָך ְלַנְחַלת ב  ְכשִּ

ה׃ פ ְשָמָמה  י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ יר ְוָכל־ֱאֹדום ֻכָלּה ְוָיְדעּו כִּ עִּ ְהיֶּה ַהר־ש  ְֽ תִּ  
เอเสเคียล 35:15 เช่นเดียวกับท่ีเจ้าร่าเริงเมื่อมรดกของพงศ์พันธุ์อิสราเอลนั้น ต้องถูกทำใหร้้าง
เปล่าไป เราก็จะทำเช่นนั้นกับเจ้า โอ ภูเขาเสอีร์และเอโดมท้ังหมด คือท้ังหมดของมันจะเป็นท่ี
ร้างเปล่า แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห”์ 

60. เอเสเคียล 36:11  ם ְתכֶּ י אֶּ ָמה ְוָרבּו ּוָפרּו ְוֹהוַשְבתִּ ם ָאָדם ּוְבה  יכֶּ י ֲעל  יתִּ ְרב  ְוהִּ

ם  יכֶּ אֹשת  רִּ י מ  ֹבתִּ ְֽ טִּ ם ְוה  יכֶּ ות  ה׃ְכַקְדֹמְֽ י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ם כִּ יַדְעתֶּ ְֽ וִּ  
เอเสเคียล 36:11 เราจะทวีจำนวนท้ังคนและสัตว์แกเ่จ้า จะเพิ่มพูนขึ้นและจะมีลูกดก เราจะทำ
ใหเ้จ้ามีคนอาศัยอยู่อย่างในกาลก่อน และจะใหเ้จ้ารุ่งเรืองมากกว่าก่อน แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือ
ยาหเ์วห์ 

61. เอเสเคียล 36:23   ם ְבֹתוָכם ַלְלתֶּ ר חִּ ם ֲאשֶּ ְמֻחָלל ַבֹגויִּ י ַהָגֹדול ַהְֽ ת־ְשמִּ י אֶּ ַדְשתִּ ְוקִּ

ם׃ ְֽ ינ יהֶּ ם ְלע  י ָבכֶּ ָקְדשִּ ה ְבהִּ י ְיהָוה ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהוִּ י־ֲאנִּ ם כִּ  ְוָיְדעּו ַהֹגויִּ
เอเสเคียล 36:23 และเราจะสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ของนามยิ่งใหญ่ของเราซึง่ถูกลบหลู่ท่ามกลาง
ประชาชาติ คือนามท่ีเจ้าทำใหเ้ส่ือมเกียรตท่ิามกลางพวกเขา แล้วประชาชาติท้ังหลายจะรู้ว่า เรา
คือยาหเ์วห ์พระยาหเ์วหอ์งค์เจ้านายตรัสดังนี้ เมื่อเราสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ของเราท่ามกลาง
พวกเจ้าต่อหน้าต่อตาเขาท้ังหลาย 
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62. เอเสเคียล 36:36   י יתִּ י ְיהָוה ָבנִּ י ׀ ֲאנִּ ם כִּ יכֶּ יֹבות  ָשֲארּו ְסבִּ ְֽ ר יִּ ם ֲאשֶּ ְוָיְדעּו ַהֹגויִּ

י י ַהְנַשָמה ֲאנִּ ֱהָרֹסות ָנַטְעתִּ י  ַהנֶּ ַבְרתִּ י׃ ס ְיהָוה דִּ יתִּ ְֽ ְוָעשִּ  
เอเสเคียล 36:36 แล้วบรรดาประชาชาติท่ีเหลือซึ่งอยูร่อบๆ เจ้าจะรู้ว่า เรา ยาห์เวห ์ได้สร้าง
เมืองหักพังเหล่านี้ขึ้นใหม่ และปลูกพืชในท่ีรกร้างนั้น เรา ยาหเ์วห์ ได้ล่ันวาจาแล้ว และเราจะทำ
เช่นนั้น 

63. เอเสเคียล 36:38   ים ָערִּ ְהיֶּיָנה הֶּ ן תִּ יָה כ  ִּם ְבֹמוֲעדֶּ ים ְכצֹאן ְירּוָשַל ָדשִּ ְכצֹאן ָקְֽ

י־ֲאנִּ  ְֽ ֹאות צֹאן ָאָדם ְוָיְדעּו כִּ ֹבות ְמל  ֳחר  ה׃ סהֶּ י ְיהָוְֽ  
เอเสเคียล 36:38 ฝูงแพะแกะสำหรับการถวายบูชา และฝูงแพะแกะในกรุงเยรซูาเล็มระหว่าง
เทศกาลของเธอเป็นอย่างไร เมืองท้ังหลายท่ีร้างเปล่าก็จะเต็มด้วยฝูงคนอย่างนั้น แล้วเขาท้ัง
หลายจะรู้ว่า เราคือยาหเ์วห”์ 

64. เอเสเคียล 37:6   ם ֹעור יכֶּ י ֲעל  ם ָבָשר ְוָקַרְמתִּ יכֶּ י ֲעל  תִּ ַהֲעל  ים ְוְֽ דִּ ם גִּ יכֶּ י ֲעל  ְוָנַתתִּ

ה׃ י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ְֽ ם כִּ יַדְעתֶּ ם וִּ יתֶּ ְחיִּ ם רּוַח וִּ י ָבכֶּ  ְוָנַתתִּ
เอเสเคียล 37:6 เราจะใส่เส้นเอ็นไว้บนพวกเจ้าและจะทำใหม้ีเนื้อขึ้นมาบนเจ้า และเอาหนังหุ้ม
เจ้า และบรรจุลมหายใจในเจ้า แล้วเจ้าจะมีชีวิต แล้วพวกเจ้าจะรู้ว่า เราคือยาห์เวห”์ 

65. เอเสเคียล 37:13  ם ְתכֶּ י אֶּ ם ּוְבַהֲעֹלותִּ יכֶּ ות  ְבֹרְֽ ת־קִּ י אֶּ ְתחִּ י ְיהָוה ְבפִּ י־ֲאנִּ ְֽ ם כִּ יַדְעתֶּ ְֽ וִּ

י׃ ְֽ ם ַעמִּ יכֶּ ְבֹרות  קִּ  מִּ
เอเสเคียล 37:13 โอ ประชากรของเราเอ๋ย เจ้าท้ังหลายจะรู้ว่า เราคือยาหเ์วห ์เมื่อเราเปิดหลุม
ศพของเจ้า และเอาเจ้าออกมาจากหลุมศพของเจ้า 

66. เอเสเคียล 37:14   ם יַדְעתֶּ ם וִּ ם ַעל־ַאְדַמְתכֶּ ְתכֶּ י אֶּ ַנְחתִּ ם ְוהִּ יתֶּ ְחיִּ ם וִּ י ָבכֶּ י רּוחִּ ְוָנַתתִּ

י ְנֻאם־ְיהָוְֽ  יתִּ י ְוָעשִּ ַבְרתִּ י ְיהָוה דִּ י־ֲאנִּ ה׃ פכִּ  
เอเสเคียล 37:14 และเราจะใส่วิญญาณของเราไว้ในเจ้า แล้วเจ้าท้ังหลายจะมีชีวิต และเราจะ
วางเจ้าไว้ในแผ่นดินของเจ้า แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วหไ์ด้ล่ันวาจาแล้ว และเราจะลงมือทำ” 
พระยาหเ์วหต์รัสดังนี้แหละ 

67. เอเสเคียล 37:28  י ם כִּ ְָֽדעּו ַהֹגויִּ י  ְוָיְֽ ְקָדשִּ ְהֹיות מִּ ל בִּ ְשָרא  ת־יִּ ש אֶּ י ְיהָוה ְמַקד  ֲאנִּ

ם׃ ס   ְבֹתוָכם ְלֹעוָלְֽ
เอเสเคียล 37:28 แล้วประชาชาติท้ังหลายจะรู้ว่าเรา ยาห์เวหไ์ด้ทำใหอ้ิสราเอลบริสุทธิ์ เมื่อสถาน
นมัสการของเราอยู่ท่ามกลางเขาเป็นนิตย์” 

68. เอเสเคียล 38:23   י י־ֲאנִּ ְֽ ים ְוָיְדעּו כִּ ם ַרבִּ ינ י ֹגויִּ י ְלע  י ְוֹנוַדְעתִּ ְשתִּ ְתַקדִּ י ְוהִּ ְלתִּ ְתַגדִּ ְוהִּ

ה׃ ס  ְיהָוְֽ
เอเสเคียล 38:23 ดังนั้นเราจะสำแดงความยิ่งใหญ่และความบรสุิทธิ์ของเรา และทำให้เราเป็นท่ีรู้
จักในสายตาของประชาชาติมากมาย แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วห”์ 
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69. เอเสเคียล 39:6  ה׃ י ְיהָוְֽ י־ֲאנִּ ַטח ְוָיְדעּו כִּ ים ָלבֶּ יִּ י ָהאִּ ש ְבָמֹגוג ּוְבֹיְשב  י־א  ַלְחתִּ  ְושִּ

เอเสเคียล 39:6 เราจะส่งไฟมาเหนือมาโกก และเหนือพวกท่ีอาศัยอยูอ่ย่างปลอดภัยตามแผ่นดิน
ชายทะเล แล้วเขาท้ังหลายจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์ 

70. เอเสเคียล 39:7  ם־ ת־ש  ל אֶּ א־ַאח  ְֹֽ ל ְול ְשָרא  י יִּ יַע ְבֹתוְך ַעמִּ י ֹאודִּ ם ָקְדשִּ ת־ש  ְואֶּ

י ְיהָוה ָקֹדוש י־ֲאנִּ ם כִּ י ֹעוד ְוָיְדעּו ַהֹגויִּ ל׃  ָקְדשִּ ְֽ ְשָרא  ְביִּ  
เอเสเคียล 39:7 “และเราจะทำใหน้ามบริสุทธิ์ของเราเป็นท่ีรู้จักท่ามกลางอิสราเอลประชากร
ของเรา เราจะไม่ยอมใหน้ามบริสุทธิ์ของเราถูกลบหลู่อีกต่อไป และประชาชาติท้ังหลายจะรู้ว่า 
เราคือยาหเ์วห ์องค์บริสุทธิ์ในอิสราเอล 

71. เอเสเคียล 39:22   ן־ַהֹיום ַההּוא ם מִּ יהֶּ ה  י ְיהָוה ֱאֹלְֽ י ֲאנִּ ל כִּ ְשָרא  ית יִּ ְָֽדעּו ב  ְוָיְֽ

ְלָאה׃   ָוָהְֽ
เอเสเคียล 39:22 แล้วพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะรู้ว่าเราคือยาหเ์วหพ์ระเจ้าของเขาท้ังหลาย ต้ังแต่วัน
นั้นเป็นต้นไป 

72. เอเสเคียล 39:28   ים ַנְסתִּ ם ְוכִּ ל־ַהֹגויִּ י ֹאָתם אֶּ ם ְבַהְגֹלותִּ יהֶּ י ְיהָוה ֱאֹלה  י ֲאנִּ ְוָיְדעּו כִּ

ם׃  ם ָשְֽ הֶּ יר ֹעוד מ  א־ֹאותִּ ְֹֽ  ַעל־ַאְדָמָתם ְול
เอเสเคียล 39:28 แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาห์เวหพ์ระเจ้าของเขา เพราะแมเ้ราได้ส่งเขาไปเป็น
เชลยยังบรรดาประชาชาติ เรากจ็ะรวบรวมเขาเข้ามาในแผ่นดินของเขา และจะไม่ปล่อยใหสั้กคน
หนึ่งในพวกเขาหลงเหลืออยูท่ี่นั่นอีกเลย 
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ภาคผนวก ข  

เอกสารรับรองการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย  
(Certificate of Exemption) 
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ประวัตินักวิจัย 
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