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บทที่ 27
เอเสเคียล

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูแตงหนังสือเอเสเคียล
-  บอกวาหนังสือเอเสเคียลเขียนถึงใคร
-  บอกจุดประสงคของหนังสือเอเสเคียล
-  เขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
-  บอกหลักการของชีวิตและการรับใชจากหนังสือเอเสเคียล

คํ านํ า

ผูเขียน เอเสเคียล
เขียนถึงใคร ยูดาห
จุดประสงค เอเสเคยีลเตือนใหรูวาอิสราเอลจะตองเปนเชลยและพยากรณแกเชลยหลังจากที่เหตุ

การณเกิดขึ้นแลว
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“และเราก็แสวงหาคนสักคนหนึ่งในพวกเขา ซึ่งจะสรางกํ าแพงและยืนอยู
ในชองโหวตอหนาเราเพื่อแผนดิน เพื่อเราจะมิไดทํ าลายมันเสีย  แตก็หาไมได
สักคนเดียว”  เอเสเคียล  22:30

หลกัการของชีวิตและการรับใช พระเจาทรงบัญชาใหเกิดเหตุการณตางๆ ในประวัติศาสตร เพ่ือที่ชาติ
ตางๆ จะไดรูจักพระเจา

บุคคลสํ าคัญ เอเสเคียล

โครงราง



การสํ ารวจพระคัมภีรข้ันพื้นฐานภาคที่ 1  บทที่ 27                - 175 -

ภาคที่ 1 คํ าพยากรณกอนกรุงเยรูซาเล็มจะถูกยึดครอง

6 ปกอนที่กรุงเยรูซาเล็มจะถูกทํ าลาย เอเสเคียลเริ่มคํ าพยากรณเตือนชาวยูดาห
I. การทรงเรียกผูพยากรณและมอบพันธกิจ  1:1-3:27

A. นิมิต  1:1-28
B. การทรงเรียก  2:1-3:27

II. คํ าพยากรณตอสูยูดาหและเยรูซาเล็ม  4:1-24:27
A. ทํ านายถึงการทํ าลาย  4:1-7:27

1. โดยหมายสํ าคัญและสัญลักษณ  4:1-5:17
2. โดยการพยากรณ  6:1-7:27

B. ความบาปและการลงโทษเยรูซาเล็ม  8:1-11:25
1. นิมิตของความบาป  8:1-18
2. การลงโทษ  9:1-11:25

C. ความจํ าเปนที่ตองลงโทษ  12:1-19:14
D. การเตือนครั้งสุดทายกอนที่เยรูซาเล็มจะลมสลาย  20:1-24:27

ภาคที่ 2 คํ าพยากรณระหวางการที่เยรูซาเล็มถูกยึดครอง
บทที่ 25-32

คํ าพยากรณเหลานี้มุงตรงไปที่ศัตรูของยูดาห

I. คํ าพยากรณตอสูชาติตางๆ ที่อยูรอบๆ  25:132:32
A. ตอสูกับอัมโมน  25:1-7
B. ตอสูกับโมอับ  25:8-11
C. ตอสูกับเอโดม  25:12-14
D. ตอสูฟลิสเตีย  25:15-17
E. ตอสูไทระ  26:1-28:19
F. ตอูสูไซดอน  28:20-26
G. ตอสูอียิปต  29:1-32:32

ภาคที่ 3 คํ าพยากรณหลังจากการท่ีเยรูซาเล็มถูกยึด
บทที่ 33-48
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คํ าพยากรณเหลานี้เกี่ยวกับการที่ยูดาหกลับสูสภาพดี
I. เหตุการณที่มากอนการกอตั้งราชอาณาจักร  33:1-39:29

A. การชํ าระที่โหดราย  33:1-33
B. ผูเลี้ยงแกะเทียมเท็จหลีกทางใหแกผูเลี้ยงแกะที่ดี  34:1-31
C. แผนดินกลับสูสภาพดี  36:1-15
D. ประชาชนกลับสูสภาพดี  36:16-37:28
E. การพิพากษาศัตรูของอิสราเอล  38:1-39:24
F. ชนชาติกลับสูสภาพดี  39:25-29

II. อาณาจักรในยุคพันปที่พระเยซูคริสตทรงครองโลก  40:1-48:35
A. พระวิหาร  40:1-43:27
B. การนมัสการ  44:1-46:24
C. แผนดิน  47:1-48:35

ชื่อ                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 27

1. ใครเปนผูเขียนหนังสือเอเสเคียล
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2. จงบอกวัตถุประสงคของหนังสือเอเสเคียล

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือน้ีเขียนถึงผูใด
                                                                                                                         

4. จงบอกถึงหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือเอเสเคียล
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 27

1. เอเสเคียล
2. เอเสเคยีลเตือนถึงการที่อิสราเอลตองเปนเชลยและพยากรณแกเชลยหลังจากที่เหตุการณเกิด

ขึ้นแลว
3. ยูดาห
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4. พระเจาทรงบัญชาใหเกิดเหตุการณในประวัติศาสตร เพ่ือที่ชนชาติตางๆ จะไดรูวาพระองคเปน
พระเจา

5. “และเราก็แสวงหาคนสักคนหนึ่งในพวกเขา ซ่ึงจะสรางกํ าแพงและยืนอยูในชองโหวตอหนาเรา
เพ่ือแผนดิน เพ่ือเราจะมิไดทํ าลายมันเสีย  แตก็หาไมไดสักคนเดียว”  เอเสเคียล  22:30

เพื่อศึกษาตอไป

1. เปรียบเทียบเอเสเคียลบทที่ 16  และหนังสือโฮเชยา
2. นิมิตที่สดใสมีชีวิตชีวาที่สุดในพันธสญัญาเดิมคือ หุบเขาแหงกระดูกแหงที่พบในเอเสเคียล 37

จงศึกษาบทนี้
3. หนังสือน้ีอธิบายพระวิหารหนึ่งในเจ็ดในพระคัมภีรคือ พระวิหารในยุคพันป ดูเอเสเคียลบทที่
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40-48
จงอานเกี่ยวกับพระวิหารอ่ืนๆ ในพระคัมภีรในบทเหลานี้

-  พลับพลาของโมเสส อพยพ 40
-  พระวิหารของโซโลมอน  1 พงศกษัตริย  6
-  พระวิหารของเศรบูบาเบลและเฮโรด  เอสรา 6  และยอหน 2
-  พระวิหารของพระกายของพระคริสต  ยอหน 2
-  พระวิหารฝายวิญญาณของคริสตจักร  กิจการ 2
-  พระวิหารแหงกลียุค  วิวรณ  11

4. เปนสิ่งสํ าคัญที่คุณจะตองรูวาพระเจาทรงบัญชาใหเกิดเหตุการณในประวัติศาสตรโดยมี
วตัถปุระสงคหน่ึงในใจคือ ที่ชาติตางๆ จะไดรูวาพระองคทรงเปนพระเจาเที่ยงแท
วลทีีว่า “เขาจะไดรูวาเราคือ พระยะโฮวาห”  ปรากฏ 70 ครั้งในหนังสือน้ี  จงขีดเสนขอความ
เหลานี้ขณะที่คุณศึกษาเอเสเคียลซึ่งขอความเหลานี้จะชวยใหคุณเขาใจถึงจุดประสงคของสวรรค
ในการกระทํ าตางๆ ของพระเจา

5. เอเสเคยีลเปนผูพยากรณแหงนิมิต  เขาเขียนวาในขณะที่เขาอยูทามกลางเชลยนั้น
“ทองฟาเบิกออก” และขาพเจาไดเห็นพระเจาในนิมิต”  นิมิตที่เขาเห็นมีดังน้ี

-  นิมิตของเชรูบิม  เอเสเคียล  1:1-3:13
-  นิมิตเห็นพระสิริของพระเจาและความไมมีพระเจา  เอเสเคียล  8:1-11:25
-  นิมิตของเถาองุนที่ถูกเผาไหม  เอเสเคียล  15:1-8
-  นิมิตของกระดูกแหง  เอเสเคียล  37:1-28

6. คํ าอุปมาและหมายสํ าคัญในเอเสเคียล
-  คํ าอุปมาของนกอินทรี 2 ตวั  แสดงใหเห็นถึงกษัตริยแหงบาบิโลนและกษัตริยแหงอียิปต ยอด

ตนสนที่สูงสุดเกี่ยวของกับเยโฮยาคิน เมล็ดของแผนดินคือเศคาริยาห  กิ่งออนน้ันหมายถึง
พระเมสิยาห  เอเสเคียล บทที่ 17

-  บทที่ 20-23  มีคํ าอุปมาหลายอยาง  คํ าอุปมาหนึ่งที่สํ าคัญที่สุดคือ  เรื่องของพี่นองสองสาว
คือ โอโฮลาหและโอโฮลีบาห  ซ่ึงเปนตัวแทนของความเสื่อมทรามของอิสราเอลและยูดาห
ซ่ึงหลงไปไหวรูปเคารพ

-  คํ าอุปมาเรื่องหมอตมเน้ือที่เดือดอยู เปนสัญลักษณแสดงถึงสภาวะของเยรูซาเล็มเม่ือถูกนคร
บาบิโลนรุกราน  เอเสเคียล 11:1-13

-  ไม 2 อัน อันหนึ่งคืออิสราเอล อีกอันหนึ่งคือยูดาห  แสดงใหเห็นวาไดเขามารวมกันเปนหนึ่ง
เดียวอยางสูงสุดภายใตกษัตริยพระเมษโปดก  เอเสเคียล  37:1-28


