หน้ า 1866
เศคาริ
ยาห์
ผู พ้ ยากรณ์เศคาริ ยาห์
ตักเตื อนประชาชน
ในเดื อนที แปด ปี ที สองแห่ ง
รัชกาลดาริอัส พระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ ม ายั ง เศคาริ ยาห์
บุ ตรชายของเบเรคิ ยาห์ ผู้ เป็ น
บุ ตรชายของอิ ดโด ผู้ พยากรณ์
ว่ า
2 "พระเยโฮวาห์ ทรงกริ1 วต่ อ
บรรพบุ รุ ษของเจ้ าทั1 งหลายเป็ น
อย่ างยิ ง
3เพราะฉะนั1 น จงกล่ าวแก่ เขา
ทั1 งหลายว่ า พระเยโฮวาห์ จอม
โยธาตรั สดั งนี1 ว่ า จงกลั บมาหา
เรา พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัส
ดังนี1 แหละ และเราจะกลับมาหา
เจ้ า พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัส
ดังนี1 แหละ
4อย่ าเป็ นเหมือนบรรพบุรุษของ
เจ้ า ซึ งบรรดาผู้ พยากรณ์ คน
ก่ อนๆร้ องบอกเขาว่ า `พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สดั งนี1 ว่ า จง
หั นกลั บเสี ยจากทางชั วของเจ้ า
และจากการกระทํา ที ชั วของเจ้ า
เถิ ด' พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า แต่
เขาไม่ ได้ ยินและมิได้ ฟังเรา
5บรรพบุ รุ ษของเจ้ า เขาอยู่ ที
ไหน พวกผู้ พยากรณ์เล่ า เขามี
ชี วิตอยู่ เป็ นนิตย์หรือ
6 แต่ ถ้ อยคํา ของเราและกฎ
เกณฑ์ของเรา ซึ งเราได้ บัญชาแก่

1

ผู้ พยากรณ์ ผ้ ู รั บใช้ ของเราก็ ไ ด้
ติ ดตามบรรพบุ รุ ษของเจ้ าทั นมิ
ใช่ หรือ จนเขากลับใจแล้ วกล่ าว
ว่ า `พระเยโฮวาห์ จอมโยธาทรง
ดําริว่าจะทรงกระทําแก่ เราประการใด ในเรื องวิ ถี ทางและการ
กระทํา ของเรา พระองค์ ทรง
กระทําแก่ เราอย่ างนั1 น'"
ทู ตสวรรค์ของพระเจ้า
ขี มา้ สีแดง
7เมื อวั นที ยี สิ บสี เดื อนที สิ บ
เอ็ด ซึ งเป็ นเดือนเชบัท ในปี ที
สองแห่ งรั ชกาลดาริ อั ส พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ มายั งเศคาริยาห์ บุตรชายของเบเรคิยาห์
ผู้ เป็ นบุ ตรชายของอิ ดโด ผู้
พยากรณ์ว่า
8"ณ กลางคืนวันหนึ ง ข้ าพเจ้ า
ได้ มองดู และดู เถิ ด มี ชายคน
หนึ งขี ม้าสีแดง ยืนอยู่ ท่ามกลาง
ต้ นนํา1 มั นเขี ยวที ลานหุ บเขา ณ
เบื1 องหลั งท่ า นผู้ นั1 นมี ม้ าสี แดง
สีแสด และสีขาว
9แล้ วข้ าพเจ้ าจึงถามว่ า `โอ นาย
เจ้ าข้ า เหล่ านี1 คื ออะไร' ทู ต
สวรรค์ที สนทนากั บข้ าพเจ้ าบอก
ข้ าพเจ้ าว่ า `เราจะสําแดงให้ เจ้ า
ทราบว่ า เหล่ านี1 คืออะไร'
10 เหตุฉะนั1 นชายทียืนอยู่ ท่ ามกลางต้ นนํา1 มั น เขี ยวจึ ง บอกว่ า
`เหล่ านี1 คื อผู้ ที พระเยโฮวาห์ ทรง

(I) ศคย I:L; มธ NO:OP (N) N พกษ NN:IQ-IL (O) พบญ R:OS-OI; I พกษ T:RL-RT
(R) N พศด NU:Q-IS; อสร U:L (P) โยบ IR:IS; สดด US:IS (Q) อสย PP:I; มธ NR:OP
(L) ศคย I:I (T) ปฐก NS:O (U) ดนล L:IQ; วว L:IO-IR (IS) ปฐก ON:NR; ฮชย IN:O
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หน้ า 1867
เศคาริยาห์ I
ใช้ ให้ ไปเทียวตรวจตราโลก'
ซาเล็มด้ วยความกรุณา พระเย11 และเขาเหล่ านั1 นได้ ตอบทู ต โฮวาห์ จอมโยธาตรั สว่ า จะต้ อง
สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ผู้ ยื น สร้ างนิ เ วศของเราขึ1 นไว้ ในนั1 น
อยู่ ท่ า มกลางต้ นนํา1 มั นเขี ยวว่ า และขึงเชื อกวัดไว้ เหนือกรุงเยรู`เราได้ ตรวจตราโลกแล้ ว ดูเถิด ซาเล็ม
ทั1งโลกก็นิ งสงบอยู่ '
17 จงร้ องอี กว่ า พระเยโฮวาห์
พระเจ้าทรงเมตตา
จอมโยธาตรั สดั งนี1 ว่ า เมื องทั1 ง
หลายของเราจะไพบู ลย์ ท่ วมท้ น
กรุ งเยรู ซาเล็มหลังจาก
ไปด้ วยความมั งคั งอีก และพระ
การเป็ นเชลยเจ็ ดสิบปี แล้ว
12 แล้ วทู ตสวรรค์ ของพระเย- เยโฮวาห์ จะปลอบศิ โยน และ
โฮวาห์ กล่ าวว่ า `โอ ข้ าแต่ พระ เลื อกสรรกรุ งเยรู ซาเล็มอี กครั1 ง
เยโฮวาห์ จอมโยธา อี กนานเท่ า หนึ ง'"
นิมิตเรื องเขาสีเขา
ใดพระองค์ จะไม่ ทรงเมตตากรุ ง
กับช่ างไม้สีคน
เยรู ซาเล็ม และหั วเมื องแห่ ง
ยูดาห์ ซึ งพระองค์ กท็ รงกริ1 วมา 18 ข้ าพเจ้ าจึงเงยหน้ าขึ1 นแลเห็น
ดูเถิด มีเขาสี เขา
เจ็ดสิบปี แล้ ว พระเจ้ าข้ า'
13 และพระเยโฮวาห์ ท รงตอบ 19 ข้ าพเจ้ าจึ ง ถามทู ตสวรรค์ ที
ทู ตสวรรค์ผ้ ู ที สนทนากับข้ าพเจ้ า สนทนาอยู่ กับข้ าพเจ้ าว่ า "เหล่ า
เป็ นพระวาทะที ประเสริ ฐและ นี1 คืออะไร" ท่านจึงตอบข้ าพเจ้ า
ว่ า "เหล่ านี1 คื อเขาที ขวิ ดยู ดาห์
เล้ าโลมใจ
14 ทู ตสวรรค์ ผ้ ู ที สนทนาอยู่ กั บ อิ สราเอลและเยรู ซาเล็ม ให้
ข้ าพเจ้ าจึ ง กล่ าวแก่ ข้ าพเจ้ าว่ า กระจัดกระจายไป"
`จงร้ องว่ า พระเยโฮวาห์ จอม 20 แล้ วพระเยโฮวาห์ จึ งทรงสําโยธาตรัสดังนี1 ว่า เรามีความหวง แดงให้ ข้าพเจ้ าเห็นช่ างไม้ สี คน
แหนกรุ งเยรู ซาเล็ม คื อกรุ ง 21 และข้ าพเจ้ าจึ งถามว่ า "คน
เหล่ านี1 มาทําอะไรกัน" พระองค์
ศิโยนเป็ นทียิ ง
15 เราโกรธประชาชาติ มากที อยู่ ทรงตอบว่ า "เขาเหล่ านี1 มาขวิ ด
อย่ างสบายๆ เพราะเมื อเรา ยู ดาห์ ให้ กระจั ดกระจายไป จน
โกรธแต่ น้ อย เขาก็ก่ อภั ยพิ บัติ ไม่ มีผ้ ู ใดยกศีรษะขึ1 นได้ อีก และ
ช่ างเหล่ านี1 มากระทําให้ เขาหวาด
เกินขนาด
16 เพราะฉะนั1 นพระเยโฮวาห์ จึ ง กลัว เพื อจะเหวี ยงลงซึ งเขาแห่ ง
ตรั สว่ า เรากลั บมายั งกรุ งเยรู - ประชาชาติ ที ยกเขาของตนมา
(II) ศคย I:T (IN) อพย NO:NS (IO) อสย RS:I (IR) ฮชย II:T; ยอล N:IT; นฮม I:N
(IP) อมส Q:I; วว IT:L-T (IQ) โยบ OT:P; อสย OR:II (IL) นหม II:O; สดด QU:OP
(IT) ศคย N:I (IU) วว L:IO-IR (NS) พบญ OO:NP; วนฉ II:IQ (NI) พคค N:IL
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เศคาริยาห์ I, N
หน้ า 1868
ขวิ ดแผ่ นดิ นยู ดาห์ กระทํา ให้ 7โอ ศิ โยนเอ๋ ย เจ้ าผู้ ที อยู่ กั บ
กระจัดกระจายไป"
ธิดาของบาบิโลน จงหนีไป
การวัดกรุ งเยรู ซาเล็ม
8เมื อสง่ าราศี มาแล้ ว พระองค์
ทรงใช้ เราให้ ไปยั งประชาชาติ ที
แห่ งอนาคต
ข้ าพเจ้ าเงยหน้ าขึ1 นอี ก แล ปล้ นเจ้ า เพราะว่ าผู้ ใดได้ แตะ
เห็น ดู เถิ ด ชายคนหนึ งมี ต้ องเจ้ า ก็ได้ แตะต้ องแก้ วพระ
เนตรของพระองค์ พระเยโฮวาห์
เชื อกวัดอยู่ ในมือแน่ ะ
2ข้ าพเจ้ าจึ งถามว่ า "ท่ านจะไป จอมโยธาจึงตรัสดังนี1 ว่า
ไหน" เขาจึงบอกข้ าพเจ้ าว่ า "จะ 9เพราะ ดูเถิด เราจะสั นมือของ
ไปวัดเยรูซาเล็มดูว่า กว้ างเท่าใด เราเหนือเขา และเขาจะเป็ นของ
ถู กปล้ นให้ แก่ คนรั บใช้ ของเขา
ยาวเท่าใด"
3และดู เถิ ด ทู ตสวรรค์ ที ได้ เอง' แล้ วเจ้ าจะได้ ทราบว่ าพระ
สนทนากั บข้ าพเจ้ าก็ก้ าวออกไป เยโฮวาห์ จอมโยธาใช้ ข้าพเจ้ ามา
และทู ตสวรรค์อีกองค์หนึ งก็ก้าว 10 โอ บุ ตรสาวแห่ งศิ โยนเอ๋ ย
จงร้ องเพลงและร่ าเริ งเถิ ด
ออกไปพบกับท่าน
เพราะดู เถิ ด เรามาและจะอยู่
ในยุคอาณาจักร ,--- ปี
ท่ ามกลางเจ้ าทั1 งหลาย พระเยเยรู ซาเล็มจะรับพระพร
4และบอกท่ านว่ า "วิ งซิ บอก โฮวาห์ ตรัสดังนี1 แหละ
ชายหนุ่ มคนนั1 นว่ า `จะมี คนมา 11 และประชาชาติ เป็ นอั นมาก
อาศั ยอยู่ ในเยรู ซาเล็ม อย่ างกั บ จะสมทบกันเข้ าเป็ นฝ่ ายพระเยเมื องที ไม่ มี กาํ แพงล้ อม เพราะ โฮวาห์ ในวั นนั1 น และจะเป็ น
ว่ าประชาชนและสั ตว์เลี1 ยงในนั1 น ประชาชนของเรา และเราจะอยู่
ท่ ามกลางเจ้ าทั1 งหลาย และเจ้ า
จะมีมากมาย
5เพราะว่ าเราจะเป็ นเหมือนกํา- จะทราบว่ าพระเยโฮวาห์ จอมโยแพงเพลิงล้ อมเธอไว้ พระเยโฮ- ธาได้ ใช้ ข้าพเจ้ ามายังเจ้ า
วาห์ ตรั สว่ า
และเราจะเป็ น 12 และพระเยโฮวาห์ จ ะทรงรั บ
ยู ดาห์ เป็ นมรดก เป็ นส่ วนของ
สง่ าราศีในเมืองนั1 น
6พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า เฮ้ เฮ้ จง พระองค์ในแผ่ นดินบริสุทธิ[ และ
หนี ไปให้ พ้ น จากแผ่ นดิ นเหนื อ จะเลื อ กสรรกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม อี ก
พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เพราะเรา ครั1 งหนึ ง"
ได้ แผ่ พวกเจ้ าออกดังลมทั1งสี ทิศ 13 โอ บรรดาเนื1 อหนังเอ๋ ย จง
นิ งสงบอยู่ ต่อพระพักตร์พระเยของท้ องฟ้ า

2

(I) ศคย I:IT; วว II:I (N) ยน IQ:P (O) ศคย I:U (R) ยรม I:Q; ดนล I:IL
(P) สดด RQ:L-II (Q) นรธ R:I; อสย PP:I (L) ปฐก IU:IL (T) อสย QS:L-IR
(U) อสย IS:ON (IS) สดด RL:I-U (II) ศคย T:NS (IN) อพย IU:P (IO) สดด RQ:IS
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หน้ า 1869
เศคาริยาห์ N, O
โฮวาห์ เพราะว่ าพระองค์ทรงตื น มาลาสะอาดมาโพกศี ร ษะของ
และเสด็จจากที ประทั บอั น บริ - ท่ าน และสวมเครื องแต่ งกาย
สุทธิ[ ของพระองค์แล้ ว
ให้ ท่าน และทู ตสวรรค์ ของพระ
โยชู วาสวม
เยโฮวาห์ กย็ ืนอยู่
6และทู ตสวรรค์ ของพระเยโฮเครื องแต่ งกาย
วาห์ จึงกล่ าวแก่ โยชู วาว่ า
แห่ งความชอบธรรม
แล้ วท่ านได้ แสดงให้ ข้าพเจ้ า 7 "พระเยโฮวาห์ จ อมโยธาตรั ส
เห็ นโยชู วามหาปุ โรหิ ต ซึ ง ดังนี1 ว่า ถ้ าเจ้ าดําเนิ นในหนทาง
ยื น อยู่ หน้ าทู ต สวรรค์ ของพระ ของเรา และรั กษาคํากําชั บของ
เยโฮวาห์ และซาตานยืนอยู่ ข้าง เรา เจ้ าจะได้ ปกครองนิเวศของ
เรา และดูแลบริเวณของเรา และ
ขวามือของท่าน จะขัดขวางท่าน
2และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บซา- เราจะให้ เจ้ ามี สิ ท ธิ ที จะเข้ าไป
ตานว่ า "โอ ซาตาน พระเยโฮ- ท่ามกลางผู้ เหล่ านั1 นทียืนอยู่ ทีนี
โยชู วาเปรี ยบได้กบั
วาห์ ตรั สห้ ามเจ้ าเถอะ พระเยพระคริ สต์
โฮวาห์ ผ้ ู ทรงเลื อกสรรกรุ งเยรู ผู ท้ รงเป็ นพระอังกู ร
ซาเล็มทรงห้ ามเจ้ าเถิ ด นี ไม่ ใช่
ดุ้ นฟื นที ฉวยออกมาจากไฟดอก 8โอ โยชู วามหาปุ โรหิ ต จงฟั ง
หรือ"
เถิด เจ้ าและสหายของเจ้ าผู้ ทีนั ง
3ฝ่ ายโยชู วานั1 นสวมเครื องแต่ ง อยู่ ข้างหน้ าเจ้ า เพราะคนเหล่ านี1
กายสกปรก
ยื นอยู่ หน้ าทู ต เป็ นหมายสําคัญ ดูเถิด เราจะนํา
สวรรค์
ผู้ รับใช้ ของเรามา คือ พระอังกู ร
4และทู ต สวรรค์ จึ งบอกผู้ ที ยื น 9เพราะว่ า พระเยโฮวาห์ จอม
อยู่ ข้ างหน้ าท่ านว่ า "จงเปลื1 อง โยธาตรัสว่ า จงดูศิลาซึ งเราตั1 งไว้
เครื องแต่ งกายที สกปรกจาก หน้ าโยชู วา เป็ นศิลาก้ อนเดียวที
ท่านเสีย" และทู ตสวรรค์พูดกับ มี เจ็ดตา ดู เถิ ด เราจะสลั กบน
ท่านว่ า "ดูเถิด เราได้ เอาความ ศิลานั1 น และเราจะเปลื1 องความ
ชั วช้ าออกไปเสี ย จากเจ้ าแล้ ว ชั วช้ าของแผ่ น ดิ นนี1 ออกไปเสี ย
และเราจะประดับตั วเจ้ าด้ วยเสื1 อ ในวันเดียว
ผ้ าอันสะอาด"
10 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส
5และข้ าพเจ้ าว่ า "จงให้ เขาทั1 ง ว่ า ในวั นนั1 นเจ้ าทุ กคนจะเชิ ญ
หลายเอาผ้ ามาลาสะอาดมาโพก เพื อนบ้ านของเจ้ าให้ มาใต้ เถา
ศี รษะของท่ าน" เขาจึ งเอาผ้ า องุ่ นและใต้ ต้นมะเดื อ"

3

(I) ศคย I:U; ลก NI:OQ (N) สดด ISU:OI; ลก NN:ON (O) N พศด OS:IT-NS
(R) I พกษ NN:IU; อสย Q:N (P) อพย NT:N; ฮบ N:T (Q) ปฐก NN:IP; อพย NO:NS-NI
(L) ปฐก NQ:P (T) สดด LI:L; อสย T:IT (U) มธ NI:RN-RR (IS) I พกษ R:NP
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เศคาริยาห์ R
หน้ า 1870
เชิ งเทียนทําด้วยทองคํา
ต่ อหน้ าเศรุ บบาเบลเจ้ าจะเป็ นที
ราบ และท่ านจะนําศิ ลาก้ อนที
กับต้นมะกอกเทศสองต้น
และทู ตสวรรค์ ที สนทนากั บ อยู่ ยอดออกมาท่ ามกลางการโห่
ข้ าพเจ้ ามาอี ก และปลุ ก ร้ องว่ า `งามจริงพระวิหาร งาม
ข้ าพเจ้ าเหมื อนคนที เพิ งตื นจาก จริง'"
เศรุ บบาเบลจะสร้าง
การนอนของเขา
พระวิหารให้สําเร็ จ
2และท่ านถามข้ าพเจ้ าว่ า "เจ้ า
เห็นอะไร" ข้ าพเจ้ าตอบว่ า "ดู 8ยิ งกว่ านั1 นพระวจนะของพระ
เถิ ด ข้ าพเจ้ าเห็นเชิ งเที ยนทํา เยโฮวาห์ มายังข้ าพเจ้ ากล่ าวว่ า
ด้ วยทองคําล้ วนอั นหนึ ง มี ชาม 9 "มื อ ของเศรุ บบาเบลได้ วาง
อยู่ ที ยอด และมี ตะเกี ยงอยู่ บน รากฐานของพระนิเวศนี1 และมือ
นั1 นเจ็ดดวง และมีท่อเจ็ดท่อนํา ของเขาจะสร้ างให้ สํา เร็จ แล้ ว
ไปยั งตะเกี ยงซึ งอยู่ บนยอดนั1 น เจ้ าจะทราบว่ า พระเยโฮวาห์
ดวงละท่อ
จอมโยธาได้ ใช้ ข้าพเจ้ ามาหาเจ้ า
3 และมี ต้ นมะกอกเทศสองต้ น ทั1งหลาย
อยู่ ข้างๆ อยู่ ข้างขวาชามนั1 นต้ น 10 เพราะว่ าผู้ ใดที ดู ห มิ นวั น
หนึ ง อยู่ ข้างซ้ ายต้ นหนึ ง"
แห่ งการเล็กน้ อย เพราะเขาจะ
4และข้ าพเจ้ าถามทู ตสวรรค์ผ้ ู ที เปรมปรี ด[ ิ และจะได้ เห็ นสาย
สนทนากั บข้ าพเจ้ าว่ า "เจ้ านาย ดิ งที อยู่ ในมื อ ของเศรุ บบาเบล
เจ้ าข้ า นี คืออะไร"
พร้ อมกั บสิ งทั1 งเจ็ดนี1 ซึ งคื อ
5ทู ตสวรรค์ทีสนทนากับข้ าพเจ้ า บรรดาพระเนตรของพระเยโฮตอบข้ าพเจ้ าว่ า "นี คืออะไร เจ้ า วาห์ ซึ งมองอยู่ ทัวพิภพ"
ไม่ ทราบหรื อ" ข้ าพเจ้ าตอบว่ า
พยานสองคน
"เจ้ านายเจ้ าข้ า
ข้ าพเจ้ าไม่
(วว II)
ทราบ"
11 แล้ วข้ าพเจ้ าจึ ง ถามท่ า นว่ า
6แล้ วท่านจึงตอบข้ าพเจ้ าว่ า "นี "ต้ นมะกอกเทศสองต้ นที อยู่ ข้าง
เป็ นพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ขวาและข้ างซ้ ายของเชิ งเที ยน
ที ให้ ไว้ กั บเศรุ บบาเบลว่ า มิ ใช่ นั1 นคืออะไร"
ด้ วยกําลั ง มิใช่ ด้วยฤทธานุ ภาพ 12 และข้ าพเจ้ าถามท่ า นเป็ น
แต่ ด้วยวิญญาณของเรา พระเย- ครั1 งทีสองว่ า "กิ งทั1งสองของต้ น
โฮวาห์ จอมโยธาตรัสดังนี1 แหละ
มะกอกเทศ ซึ งอยู่ ข้างท่อทอง
7โอ ภูเขาใหญ่ เจ้ าเป็ นอะไรเล่ า คําทั1 งสอง ซึ งเทนํา1 มั นออกนั1 น

4

(I) ศคย I:U; ลก U:ON (N) ยรม I:II-IO (O) วนฉ U:U; รม II:IL (R) ดนล L:IQ-IU
(P) มก R:IO (Q) กดว NL:IQ; N พศด IR:II (L) สดด IIR:R; อสย RS:O; มคา I:R
(U) อสร O:T; ศคย Q:IN (IS) นหม R:N-R; โยบ T:L (II) ศคย R:O; วว II:R
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หน้ า 1871
เศคาริยาห์ R, P
คืออะไร"
จะค้ างคื นอยู่ ในเรื อน ผลาญ
13 ท่ านพู ดกั บข้ าพเจ้ าว่ า "เจ้ า เรือนนั1 นเสียทั1งตัวไม้ และศิลา"
ไม่ ทราบหรื อ เหล่ านี1 คื ออะไร"
เอฟาห์ทีออกไป
ข้ าพเจ้ าตอบว่ า "เจ้ านายเจ้ าข้ า 5ทู ตสวรรค์ผ้ ู ที สนทนากับข้ าพข้ าพเจ้ าไม่ ทราบ"
เจ้ า ได้ ออกมาพู ดกั บข้ าพเจ้ าว่ า
14 แล้ วท่านจึงกล่ าวว่ า "ทั1งสอง "จงเงยหน้ าขึ1 นดูว่า สิ งทีออกไป
นี1 คือผู้ ทีได้ รับการเจิม เป็ นผู้ ยืน นั1 นคืออะไร"
อยู่ ข้ างองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าแห่ ง 6ข้ าพเจ้ าจึ งว่ า "นั นคื ออะไร"
พิภพทั1งสิ1 น"
ท่ านจึ งตอบว่ า "นี คื อเอฟาห์ ที
หนังสือม้วนหนึงทีเหาะอยู่
ออกไป" และท่ านจึงว่ า "นี คื อ
เป็ นคําสาปแช่ ง
สิ งคล้ ายคลึงในแผ่ นดินทั1งสิ1 น"
ข้ าพเจ้ าหั นกลับและเงยหน้ า 7และ ดูเถิด ตะกั วหนึ งตะลันต์
ขึ1 นอีกก็แลเห็น ดูเถิด หนัง- ก็ถู กยกขึ1 นและมี ผ้ ู หญิ งคนหนึ ง
นั งอยู่ ในเอฟาห์ น1 ั น
สือม้ วนหนึ งเหาะอยู่ นั น
2ท่ านจึ งถามข้ าพเจ้ าว่ า "เจ้ า 8และเขากล่ าวว่ า "นี คื อความ
เห็ นอะไร"
ข้ าพเจ้ าตอบว่ า ชั ว" และท่ านก็ผลั กนางนั1 นเข้ า
"ข้ าพเจ้ าแลเห็ น หนั งสื อม้ วน ไปในเอฟาห์ แล้ วก็ผลั กลู กนํา1
หนึ งเหาะอยู่ มั นยาวยี สิ บศอก หนั กที ทาํ ด้ วยตะกั วนั1 นปิ ดปาก
มันไว้
และกว้ างสิบศอก"
3แล้ วท่านจึงบอกข้ าพเจ้ าว่ า "นี 9 แล้ วข้ าพเจ้ าก็ เงยหน้ าขึ1 นแล
แหละเป็ นคํา สาปที แผ่ อ อกไป เห็น ดูเถิด มีผ้ ู หญิงสองคนออก
ทัวพื1 นแผ่ นดินทั1งสิ1 น ผู้ ทีทาํ การ มา มีลมอยู่ ในปี กของนาง นาง
โจรกรรมทุ ก คนจะต้ องถู ก ขจั ด มีปีกเหมือนปี กของนกกระสาดํา
ออก ตั1 งแต่ น1 ี ไปตามความใน และนางก็ยกเอฟาห์ ข1 ึ นระหว่ าง
หนั งสื อม้ วนนั1 น และทุ กคนที โลกและฟ้ าสวรรค์
ปฏิ ญาณจะต้ องถู กขจั ดออกตั1 ง 10 แล้ วข้ าพเจ้ าจึ งพู ดกั บ ทู ต
สวรรค์ ผ้ ู ที สนทนากั บข้ าพเจ้ าว่ า
แต่ น1 ี ไปตามทีกาํ หนดไว้
4พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สว่ า "นางเหล่ านั1 นจะนํา เอฟาห์ ไปที
เราส่ งคําสาปนั1 นออกไป และคํา ไหน"
นั1 นจะเข้ าไปในเรือนของโจรและ 11 ท่ านตอบข้ าพเจ้ าว่ า "ไปยั ง
ในเรื อ นของคนที ปฏิ ญาณเท็ จ แผ่ นดินชิ นาร์ไปสร้ างเรือนไว้ ให้
โดยออกนามของเรา และคํา นี1 เอฟาห์ เมื อเตรี ยมอย่ างนี1 เสร็จ

5

(IO) ศคย R:P; ฮบ P:II (IR) อพย NU:L (I) อสย T:I; ยรม OQ:I (N) ยรม I:II-IR
(O) พบญ II:NT (R) ลนต IR:OR (P) ศคย I:U (Q) อสค RR:IS-II; อมส T:P
(L) อสย IO:I; ยรม O:I (T) ปฐก IP:IQ; มธ NO:ON (U) ดนล U:NQ (II) ฮชย O:R
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เศคาริยาห์ P, Q
หน้ า 1872
แล้ ว นางเหล่ านั1 นจะวางเอฟาห์ วิ ญญาณของเราสงบนิ งในประไว้ บนฐานของมัน"
เทศเหนือนั1 น"
รถรบสีคนั
การสวมมงกุฎบนศี รษะ
และข้ าพเจ้ าได้ หันกลับ เงย
ของโยชู วา
หน้ าขึ1 นอีกแลเห็น ดูเถิด มี
เปรี ยบได้กบั พระคริ สต์
รถรบสี คั นออกมาระหว่ างภู เขา
ผู เ้ ป็ นมหาปุโรหิ ตและกษัตริ ย ์
สองลู ก ภูเขาเหล่ านั1 นเป็ นภูเขา 9 และพระวจนะของพระเยโฮทองสัมฤทธิ[
วาห์ มายังข้ าพเจ้ าว่ า
2รถรบคันแรกเทียมม้ าแดง รถ 10 "จงนํา เอาเฮลดั ย โทบี ยาห์
รบคันทีสองม้ าดํา
และเยดายาห์ ไปเสี ยจากบรรดา
3รถรบคั นที สามม้ าขาว รถรบ เชลย ผู้ ซึ งกลับจากบาบิโลน ใน
คันทีสี ม้าด่ างสีเทา
วั น เดี ยวกั น นั1 นไปยั ง เรื อ นของ
4แล้ วข้ าพเจ้ าจึ งถามทู ตสวรรค์ โยสิยาห์ บุตรชายเศฟั นยาห์
ผู้ ที สนทนากั บข้ าพเจ้ าว่ า "เจ้ า 11 จงเอาเงิ นและทองคําทําเป็ น
นายเจ้ าข้ า เหล่ านี1 คืออะไร"
มงกุ ฎหลายมงกุ ฎ และสวมบน
5และทู ตสวรรค์น1 ั นตอบข้ าพเจ้ า ศี รษะของโยชู วาบุ ตรชายเยโฮว่ า "เหล่ านี1 เป็ นวิ ญญาณสี ดวง ซาดัก มหาปุโรหิ ต
แห่ งฟ้ าสวรรค์ ซึ งออกมาหลั ง 12 และกล่ าวแก่ เขาว่ า `พระเยจากที ได้ ยื น อยู่ ต่ อพระพั ก ตร์ โฮวาห์ จอมโยธาตรั สดั งนี1 ว่ า ดู
ขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าแห่ งพิ ภพ เถิ ด ชายผู้ ที มี ชื อว่ าพระอั งกู ร
ทั1งสิ1 นแล้ ว
เพราะท่ านจะไพบู ลย์ ในสถานที
6ม้ าดํา ตรงไปยั งประเทศเหนื อ ของท่าน และจะสร้ างพระวิ หาร
ตั วขาวติ ดตามม้ าดํา ไป และตั ว ของพระเยโฮวาห์
สีด่างตรงไปยังประเทศใต้ "
13 ท่ านผู้ นี1 แหละจะเป็ นผู้ สร้ าง
7และตัวสีเทาออกไป พวกมันก็ พระวิหารของพระเยโฮวาห์ และ
ร้ อนใจทีจะออกไปและตรวจตรา จะรั บเกี ยรติ ศักดิ[ และจะประพื1 นพิภพ และท่านกล่ าวว่ า "ไป ทั บและปกครองอยู่ บนราชบั ลซิ ไปตรวจตราพิภพ" ดังนั1 นม้ า ลั งก์ ของท่ าน และท่ านจะเป็ น
เหล่ านั1 นจึงตรวจตราพิภพ
ปุ โรหิ ตอยู่ บนราชบั ล ลั ง ก์ ของ
8แล้ วท่านจึ งร้ องบอกข้ าพเจ้ าว่ า ท่ าน และการหารื อกั นอย่ าง
"ดู เถิ ด ม้ าเหล่ านี1 ที ไปยั งประ- สั นติ จะมี อยู่ ระหว่ างท่ านทั1 ง
เทศเหนื อ นั1 นได้ กระทํา ให้ จิ ต สอง'

6

(I) ศคย P:I; กจ R:NT (N) วว Q:N-P (O) วว IU:II; NS:II (R) ศคย I:U; P:P-Q
(P) สดด QT:IL (Q) ยรม I:IR-IP (L) ปฐก IO:IL; N พศด IQ:U (T) วนฉ T:O; IP:L
(U) ศคย L:I (IS) อสร L:IR (II) อพย NT:OQ-OT (IN) อสย ON:I (IO) สดด NI:P
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หน้ า 1873
เศคาริยาห์ Q, L
14 และมงกุ ฎเหล่ านั1 นจะอยู่ ใน นั1 นหรือไม่ "
พระวิหารของพระเยโฮวาห์ เพื อ 4แล้ วพระวจนะของพระเยโฮให้ เป็ นที ระลึ กถึ งเฮเลม โทบี - วาห์ จอมโยธามายังข้ าพเจ้ าว่ า
ยาห์ เยดายาห์ และเฮ็น บุตร 5 "จงกล่ าวแก่ ประชาชนทั1 งสิ1 น
ชายของเศฟั นยาห์
แห่ งแผ่ นดิ นและแก่ บรรดาปุ โร15 บรรดาผู้ ที อยู่ ห่ างไกลจะมา หิ ตว่ า
เมื อเจ้ าทั1 งหลายอด
ช่ วยสร้ างพระวิ หารของพระเย- อาหารและไว้ ทุ กข์ ในเดื อนที ห้ า
โฮวาห์ และท่ านทั1 งหลายจะ และในเดื อนที เจ็ด ตั1 งเจ็ดสิบปี
ทราบว่ า พระเยโฮวาห์ จอมโยธา นั1 น เจ้ าได้ อดอาหารเพื อเราคือ
ทรงใช้ ข้ าพเจ้ ามายั งท่ าน ถ้ า เราเองหรือ
ท่ านทั1 งหลายจะเชื อฟั งพระสุ ร- 6 และเมื อเจ้ ารั บประทานและ
เสี ยงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า เมื อเจ้ าดื ม เจ้ าก็รั บประทาน
ของท่านอย่ างเคร่ งครัด สิ งนี1 จะ เพื อตั วเจ้ าเอง และดื มเพื อตั ว
เป็ นไปดังกล่ าวนั1 น"
เจ้ าเองมิใช่ หรือ
ทรงติ เตี ยน
7ในเมื อเยรู ซาเล็มมี คนอยู่ และ
มั งคั ง มีหัวเมืองล้ อมรอบ ภาค
การอดอาหารทีไม่ จริ งใจ
ต่ อมา ในปี ที สี ของรั ชกาล ใต้ และแดนทีราบก็มีคนอยู่ เจ้ า
กษั ตริ ย์ ดาริ อั ส พระวจนะ ควรจะฟั ง พระวจนะซึ งพระเยของพระเยโฮวาห์ มายั งเศคาริ - โฮวาห์ ทรงประกาศโดยผู้ พยายาห์ ณ วันที สี เดือนที เก้ า ซึ ง กรณ์รุ่ นก่ อนๆ มิใช่ หรือ"
จงแสวงหาพระเจ้า
เป็ นเดือนคิสลิว
ความชอบธรรม
2เมื อพวกเขาได้ ใช้ ให้ ชาเรเซอร์
และเรเกมเมเลค พร้ อมกั บ
และความปรานี
พรรคพวกของเขา ไปยั งพระ 8 และพระวจนะของพระเยโฮนิเวศของพระเจ้ า ทู ลขอจําเพาะ วาห์ มาถึงเศคาริยาห์ ว่า
พระพักตร์พระเยโฮวาห์
9 "พระเยโฮวาห์ จ อมโยธาตรั ส
3และร้ องขอต่ อบรรดาปุ โรหิ ตที ดั งนี1 ว่ า จงพิ พากษาตามความ
พระนิ เวศแห่ งพระเยโฮวาห์ จอม จริง ทุ กคนจงแสดงความเมตตา
โยธา และต่ อผู้ พยากรณ์ว่า "ควร กรุ ณาและความสงสารต่ อพี น้ อง
ที ข้ าพเจ้ าจะไว้ ทุ กข์ และปลี กตั ว ของตน
ออกในเดือนทีห้า อย่ างทีข้าพ- 10 อย่ าบี บบั งคั บหญิ งม่ าย ลู ก
เจ้ าได้ กระทํามาแล้ วเป็ นหลายปี กําพร้ าพ่ อ คนต่ างด้ าวหรื อคน

7

(IR) ศคย Q:IS; มธ NQ:IO (IP) อสย PQ:Q (I) อสร Q:IR (N) อสร Q:IS; อสย QS:L
(O) พบญ IL:U (P) อสย PT:P; ศคย T:IU; รม IR:Q-U (L) อสย PP:O; ยรม L:P
(U) ลนต IU:IP; พบญ IS:IT; สดด TN:N (IS) อพย NN:NI; สภษ NN:NN; อสค NN:L
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เศคาริยาห์ L, T
หน้ า 1874
ยากจน และอย่ าคิ ดอุ บายชั วใน ดั งนี1 ว่ า เราหวงแหนศิ โยนด้ วย
ใจต่ อพี น้องของตน"
ความหวงแหนอั นยิ งใหญ่ และ
11 แต่ เขาปฏิเสธไม่ ยอมฟั งและ เราหวงแหนเธอด้ วยความกริ1 ว
หั นบ่ าดื1 อเข้ าใส่ และอุ ดหู ของ มาก
เขาเสียเพื อเขาจะไม่ ได้ ยิน
3พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี1 ว่ า เรา
12 เออ เขาได้ กระทําใจของเขา กลั บไปยั งศิโยนและจะอยู่ ท่ ามเหมือนก้ อนหิ นแข็ง เกรงว่ าเขา กลางเยรูซาเล็ม และเขาจะเรียก
จะได้ ยิ นพระราชบั ญญั ติ และ เยรูซาเล็มว่ าเมื องแห่ งความจริ ง
พระวจนะ ซึ งพระเยโฮวาห์ จอม และเรี ยกภูเขาของพระเยโฮวาห์
โยธาได้ ทรงส่ งไปทางผู้ พยากรณ์ จอมโยธาว่ าภูเขาบริสุทธิ[
รุ่ นก่ อนโดยพระวิ ญญาณของ 4พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สดั ง
พระองค์ เหตุ ฉะนั1 นพระพิ โรธ นี1 ว่ า ชายชราและหญิ งชราจะ
อั นยิ งใหญ่ จึ งได้ มาจากพระเย- อาศั ยอยู่ ตามถนนในกรุ งเยรู โฮวาห์ จอมโยธา
ซาเล็มอี ก ต่ างก็มี ไม้ เท้ าอยู่
13 ดั งนั1 นต่ อมา พระเยโฮวาห์ ในมือเพราะอายุมากทีเดียว
จอมโยธาตรั สว่ า "เมื อเราร้ อง 5และถนนทั1 งหลายในเมื องนั1 น
เรี ยก เขาไม่ ฟังฉั นใด เมื อเขา ก็ จ ะเต็ ม ไปด้ วยเด็ ก ผู้ ชายและ
ร้ องทู ล เราก็ไม่ ฟังฉันนั1 น
เด็กผู้ หญิงวิ งเล่ นอยู่ ทัวไป
14 และเราก็ให้ เขากระจั ดกระ- 6พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สดั ง
จายไปด้ วยลมหมุ นท่ า มกลาง นี1 ว่ า ถ้ าเรื องนี1 เป็ นเรื องประประชาชาติ ท1 ั งสิ1 นซึ งเขาไม่ ร้ ู จั ก หลาดในสายตาของประชาชนที
ดั งนั1 นแผ่ นดิ นจึ งรกร้ างอยู่ เบื1 อง เหลื ออยู่ ในสมั ยนี1 แล้ ว พระเยหลั งเขา ไม่ มี ใครผ่ านไปหรื อ โฮวาห์ จอมโยธาตรัสว่ า ก็น่ าจะ
กลั บเข้ าไป เพราะเขาได้ ปล่ อย ประหลาดในสายตาของเราด้ วย
ให้ แผ่ นดิ นที น่ าพึ งพอใจนั1 นรก มิใช่ หรือ
ร้ างไปเสียแล้ ว"
7พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สดั ง
บรรดาพระสัญญาของพระเจ้า นี1 ว่า ดูเถิด เราจะช่ วยประชาชน
ของเราให้ รอดพ้ นจากประเทศ
ต่ ออิ สราเอลไม่ เปลียนแปลง
และพระวจนะของพระเย- ตะวั นออกและจากประเทศตะโฮวาห์ จอมโยธามายั งข้ าพ- วันตก
8 และเราจะพาเขาทั1 งหลายให้
เจ้ าอีกว่ า
2 "พระเยโฮวาห์ จ อมโยธาตรั ส มาอาศั ยอยู่ ท่ ามกลางเยรู ซาเล็ม

8

(II) ศคย I:R; กจ L:PI (IN) นหม U:NU (IO) สดด TI:T-IN (IR) ลนต NQ:OO
(N) สดด LT:PT; อสย RN:IO (O) ยรม OS:IS; ศคย N:IS (R) I ซมอ N:OI; โยบ P:NQ
(P) สดด INT:O-R (Q) ปฐก IT:IR (L) อสย II:II-IQ (T) ยรม O:IL; ยอล O:NS
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หน้ า 1875
เศคาริยาห์ T
และเขาทั1 งหลายจะเป็ นประชา ที สาปแช่ งท่ ามกลางประชาชาติ
ชนของเรา และเราจะเป็ นพระ ทั1งหลายให้ เขาแช่ งฉันใด ต่ อมา
เจ้ าของเขาทั1 งหลาย ด้ วยความ เราจะช่ วยเจ้ าให้ รอดพ้ นและเจ้ า
จริงและความชอบธรรม
จะได้ เป็ นแหล่ ง พระพรฉั น นั1 น
ประชาชนจงเชื อฟั ง
อย่ ากลั วเลย แต่ จงให้ มื อของ
เจ้ าแข็งแรงเถิด
ถ้อยคําของพวกผู พ้ ยากรณ์
9พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สว่ า 14 เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยจงให้ มื อ ของเจ้ าทั1 งหลายแข็ ง ธาตรั สดั งนี1 ว่ า เมื อบรรพบุ รุ ษ
แรง คือเจ้ าทั1งหลายผู้ ได้ ยินถ้ อย ของเจ้ ายั วเย้ าให้ เราโกรธนั1 น
คําเหล่ านี1 ในกาลนี1 ซึ งมาจากปาก เราก็ต1 ั งใจว่ าจะลงโทษเจ้ า เรา
ผู้ พยากรณ์ท1 ังหลาย ซึ งอยู่ ในวัน มิ ได้ หย่ อนความตั1 งใจลง พระ
ที ได้ วางรากฐานพระนิ เวศของ เยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สดั งนี1
พระเยโฮวาห์ จอมโยธา เพื อว่ า แหละ
15 ดั งนั1 นในวั นเหล่ านี1 เราตั1 งใจ
จะได้ ก่อสร้ างพระวิหารนั1 นขึ1 น
10 เพราะว่ า ก่ อ นสมั ยนั1 นไม่ มี อีกว่ า เราจะกระทําดีต่อเยรูซาค่ าจ้ างให้ แก่ คนหรื อให้ แก่ สั ตว์ เล็มและต่ อวงศ์ วานยู ดาห์ อย่ า
ทั1 งผู้ ที เข้ า ออกก็ ไม่ มี สั นติ ภ าพ กลัวเลย
เพราะเหตุ ภั ยพิ บั ติ น1 ั น เพราะ 16 ต่ อไปนี1 เป็ นสิ งที เจ้ าทั1งหลาย
เราปล่ อยให้ คนทั1งหลายต่ อสู้ กับ พึ งกระทํา จงต่ างคนต่ างพู ด
ความจริ งกั บเพื อนบ้ าน จงให้
เพื อนบ้ านของตน
11 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส การพิ พากษาที ประตู เ มื องของ
ว่ า แต่ บัดนี1 เราจะไม่ กระทําต่ อ เจ้ าเป็ นตามความจริ งและกระประชาชนที เหลื ออยู่ น1 ี อย่ างกั บ ทําเพื อสันติ
17 อย่ าคิ ดอุ บายชั วในใจต่ อ
สมัยก่ อน
12 เพราะว่ าเมล็ ด พื ชจะเกิ ด เพื อนบ้ าน อย่ ารั กคํา ปฏิ ญาณ
เจริ ญงอกงาม เถาองุ่ นจะมี ลู ก เท็จ สิ งทั1งปวงเหล่ านี1 เราเกลียด
และแผ่ นดิ นจะให้ ผล และท้ อง ชั ง" พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี1
ฟ้ าจะให้ นาํ1 ค้ าง และเราจะกระ- แหละ
ทํา ให้ ประชาชนที เหลื ออยู่ น1 ี ถื อ 18 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ จอมโยธามายังข้ าพเจ้ าว่ า
กรรมสิทธิ[ สิ งเหล่ านี1 ท1 ังหมด
13 โอ วงศ์ วานยู ดาห์ และวงศ์ 19 "พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส
วานอิ สราเอลเอ๋ ย เจ้ าเคยเป็ น ดั งนี1 ว่ า การอดอาหารในเดื อน
(U) ศคย T:IO; อฟ Q:IS (IS) ฮกก I:Q-II; มธ IS:OR (II) สดด ISO:U; อสย II:IO
(IN) ปฐก NQ:IN; ลนต NQ:R (IO) พบญ NT:OL (IR) ศคย I:Q (IP) ยรม NU:II-IR
(IQ) พบญ IS:IN; มคา Q:T (IL) สภษ O:NU; ยรม R:IR (IU) N พกษ NP:O-R
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เศคาริยาห์ T, U
หน้ า 1876
ทีสี การอดอาหารในเดือนที ห้า เจ้ าทรงสถิตกับท่าน'"
และการอดอาหารในเดือนทีเจ็ด
คําตรัสของพระเจ้าเรื อง
และการอดอาหารในเดื อนที สิ บ
ประเทศต่ างๆทีอยู่ ลอ้ มรอบ
จะเป็ นที ให้ ความบั น เทิ ง และ
ภาระแห่ งพระวจนะของ
ความร่ าเริง และเป็ นการเลี1 ยงที
พระเยโฮวาห์ ที มี ในหั ดราก
ให้ ชื นชมแก่ วงศ์วานยูดาห์ เหตุ และเมื องดามั สกั สจะเป็ นที พั ก
ฉะนั1 นเจ้ าจงรั ก ความจริ ง และ สงบสํา หรั บที นั น เมื อตาของ
สันติภาพ
มนุ ษย์ จะแสวงหาพระเยโฮวาห์
เยรู ซาเล็มจะเป็ น
แม้ กระทั งอิ ส ราเอลทุ กตระกู ล
เมืองหลวงของทั7งโลก
ด้ วย
20 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส 2เมื องฮามั ท ซึ งมี เขตแดนติ ด
ดังนี1 ว่า ชนชาติท1 ังหลายยังจะมา กั นก็รวมอยู่ ด้ วย
ไทระกั บ
คือประชาชนที ยังอาศัยอยู่ ในหั ว ไซดอน แม้ จะเป็ นเมื องฉลาดก็
เมืองอันมากมาย
ตาม
21 ชาวเมื อ งหนึ งจะไปหาชาว 3ไทระได้ สร้ างป้ อมปราการให้
เมื องอีกเมื องหนึ งกล่ าวว่ า `ให้ แก่ ตนเอง และสะสมเงินไว้ เป็ น
เราไปกันทันที ไปทู ลขอจําเพาะ กองอย่ างกองฝุ่ น และทองคํา
พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ และ เนื1 อดีอย่ างโคลนตามถนน
แสวงหาพระเยโฮวาห์ จอมโยธา 4ดู เถิ ด องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าจะ
ข้ าพเจ้ าก็จะไปด้ วย'
ทรงปลดเอาข้ าวของของเมื องนี1
22 เออ ชนชาติท1 ังหลายเป็ นอัน ไปเสี ย และเหวี ยงอํา นาจของ
มาก และบรรดาประชาชาติ ที เมื องนี1 ลงไปในทะเล และเมื อง
เข้ มแข็งจะมาแสวงหาพระเยโฮ- นี1 จะถู กไฟเผาผลาญเสีย
วาห์ จอมโยธาในเยรูซาเล็ม และ 5เมื องอั ชเคโลนจะเห็นและกลัว
ทู ลขอจําเพาะพระพักตร์พระเย- เมื อ งกาซาจะเห็ น และมี ค วาม
เศร้ าโศกอย่ างยิ ง เมืองเอโครน
โฮวาห์
23 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส ด้ วยเหมือนกัน เพราะความหวัง
ดังนี1 ว่ า ต่ อมาในสมัยนั1 นสิบคน ของเมื อ งนี1 จะเป็ นที น่ า ละอาย
จากประชาชาติ ทุ กๆภาษาจะยึ ด กษั ตริ ย์จะพิ นาศจากเมื องกาซา
ชายเสื1 อคลุ ม ของยิ วคนหนึ งไว้ เมื องอั ชเคโลนจะไม่ มี คนอาศั ย
แล้ วกล่ าวว่ า `ขอให้ เราไปกั บ อยู่
ท่านเถิด เพราะเราได้ ยินว่ าพระ 6 ลู กนอกกฎหมายจะมาอยู่ ใน

9

(NS) ศคย N:II; มธ T:II (NI) สดด INN:I; ฮชย Q:O (NN) อสย NP:L; ยรม R:N
(NO) ปฐก OI:L; กดว IR:NN (I) อสย IO:I; ยรม NO:OO (N) กดว IO:NI; อมส Q:IR
(O) ยชว IU:NU; N ซมอ NR:L (R) สภษ IS:N (P) อสย IR:NU-OI (Q) ปญจ N:IT-NI
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หน้ า 1877
เศคาริยาห์ U
เมื องอั ชโดด เราจะตั ดความ ณาจั กรของท่ านจะมี จากทะเลนี1
หยิ งผยองของคนฟี ลิ สเตี ยออก ไปถึ งทะเลโน้ น และจากแม่ นาํ1
เสีย
นั1 นไปถึงสุดปลายพิภพ
7เราจะเอาเลื อดของเขาออกไป 11 ส่ วนเจ้ าเล่ า เพราะโลหิ ตแห่ ง
จากปากของเขา และเอาสิ งที พั นธสั ญญาของเราซึ งมี ต่ อ เจ้ า
น่ าสะอิ ดสะเอี ยนออกไปจาก เราจะปลดปล่ อยเชลยในพวก
ระหว่ างซี ฟันของเขาเสีย แต่ คน เจ้ าให้ เป็ นอิสระจากบ่ อแห้ งนั1 น
ทีเหลืออยู่ คือเขาเองจะอยู่ เพื อ 12 นักโทษทีมีความหวังเอ๋ย จง
พระเจ้ าของเรา จะเป็ นเหมื อน กลั บไปยั ง ที กํา บั ง เข้ มแข็ ง ของ
ผู้ ครอบครองคนหนึ งในยู ด าห์ เจ้ า คื อวั นนี1 เองเราประกาศว่ า
และเอโครนจะเหมือนคนเยบุส
เราจะคืนแก่ เจ้ าสองเท่า
8 และเราจะตั1 งค่ ายรอบนิ เ วศ 13 เพ ราะ เร าไ ด้ ดั ดยู ด าห์
ของเราเป็ นกองยาม เพื อจะมิให้ เหมือนโค้ งคันธนู เราได้ กระทํา
ผู้ ใดเดิ นทั พไปมาได้
จะไม่ เอฟราอิ มให้ เป็ นลู กธนู
โอ
มี ผ้ ู บี บบั งคั บผ่ านพวกเขาไปอี ก ศิ โยนเอ๋ ย เราปลุ กเร้ าบุ ตรชาย
เพราะบัดนี1 เราเห็นกับตาของเรา ทั1 งหลายของเจ้ าให้ ต่ อสู้ กับบุ ตร
เอง
ชายทั1งหลายของเจ้ านะ โอ กรีก
คําพยากรณ์เรื องการเสด็จ
เอ๋ย และแกว่ งเจ้ าอย่ างดาบของ
นักรบ
เข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม
14 แล้ วพระเยโฮวาห์ จะทรง
อย่ างผู ม้ ีชยั ของพระคริ สต์
9โอ ธิดาแห่ งศิโยนเอ๋ย จงร่ าเริง ปรากฏเหนื อเขาทั1 งหลาย และ
อย่ างยิ งเถิ ด โอ บุ ตรสาวแห่ ง ลู ก ธนู ของพระองค์ จ ะออกไป
เยรูซาเล็มเอ๋ย จงโห่ ร้อง ดูเถิด เหมื อนฟ้ าแลบ องค์ พระผู้ เป็ น
กษั ต ริ ย์ ของเธอเสด็ จมาหาเธอ เจ้ าพระเจ้ าจะทรงเป่ าแตร และ
ทรงความชอบธรรมและความ จะเสด็จไปในลมหมุ นทิศใต้
รอด พระองค์ ทรงอ่ อนสุ ภาพ 15 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาจะพิทั กษ์ รั กษาเขาทั1 งหลายไว้ และ
และทรงลา ทรงลูกลา
10 เราจะขจั ดรถรบเสี ยจาก เขาทั1 งหลายจะล้ างผลาญและ
เอฟราอิ ม และม้ าเสี ยจากเยรู - เหยียบลงด้ วยนักยิงสลิงลง และ
ซาเล็ม ธนู สงครามจะถู กขจั ด จะดื มและทํา เสี ยงอึ กทึ ก เพราะ
เสียด้ วย และท่านจะบัญชาสันติ เหตุเหล้ าองุ่ น และจะอิ มเหมือน
ให้ มีแก่ ประชาชาติท1 ังหลาย อา- ชามเปี ยกเหมือนมุ มแท่นบูชา
(L) I ซมอ IL:OR; สดด O:L (T) ศคย N:I; วว NS:I (U) อสย IN:Q; ศฟย O:IR-IP
(IS) ฮชย I:L; มคา P:IS (II) พบญ P:OI; N ซมอ IO:IO (IN) อสย PN:N; ยรม OI:Q
(IO) มคา P:R-U; วว IL:IR (IR) อพย IR:NR (IP) ศคย IS:P
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เศคาริยาห์ U, IS
หน้ า 1878
16 ในวันนั1 น พระเยโฮวาห์ พระ พระทั ยใส่ ฝู งสั ตว์ ของพระองค์
เจ้ าของเขาจะทรงช่ วยเขาให้ รอด คือวงศ์วานยูดาห์ และทรงกระเพราะเขาทั1งหลายเป็ นประชาชน ทํา เขาให้ เป็ นเหมื อ นม้ าศึ ก ฮึ ก
ของพระองค์ ดั งฝู งแกะ เขาทั1 ง เหิ มในสงคราม
หลายจะเป็ นเหมื อนกั บเพชร 4 ศิ ลามุ มเอกออกมาจากเขา
พลอยที อยู่ ในมงกุ ฎ คื อถู กยก หมุ ดขึ งเต็ น ท์ อ อกมาจากเขา
ขึ1 นเหมื อนธงในแผ่ นดิ นของ คันธนู รบศึกออกมาจากเขา และ
พระองค์
ผู้ บี บบั ง คั บทุ ก คนออกมาจาก
17 ด้ วยว่ าความดี ของพระองค์ เขาด้ วยกัน
มากมายเพี ยงใด และความงด 5เขาจะเป็ นอย่ างชายฉกรรจ์ ใน
งามของพระองค์ ยิ งใหญ่ แค่ ไหน สงคราม เหยี ยบยํา ศั ตรู ไปใน
เมล็ ด ข้ าวจะกระทํา ให้ คนหนุ่ ม โคลนตามถนน
เขาจะต่ อสู้
รื นเริง และนํา1 องุ่ นใหม่ จะทําให้ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ตกั บ
หญิงสาวชื นบาน
เขา เขาจะกระทํา ให้ ผ้ ู ที อยู่ บน
ในอนาคตยู ดาห์กบั
หลังม้ ายุ่ งเหยิง
6เราจะหนุ น กํา ลั ง วงศ์ วานของ
อิ สราเอลจะฟื7 นดังเดิม
จงขอฝนจากพระเยโฮ- ยู ดาห์ และเราจะช่ วยวงศ์ วาน
วาห์ ในฤดู ฝ นชุ ก ปลาย ของโยเซฟให้ รอด เราจะนําเขา
ฤดู ดั งนั1 นพระเยโฮวาห์ จะทรง กลั บมาอี กเพื อให้ เขาได้ อาศั ย
ปั1 นเมฆพายุ จะทรงประทานห่ า อยู่ เพราะเราสงสารเขา และเขา
ฝนแก่ มนุ ษย์ และผั กในทุ่ งนา จะเป็ นเหมือนว่ าเรามิ ได้ ทอดทิ1ง
เขา เพราะเราคื อพระเยโฮวาห์
แก่ ทุกคน
2เพราะว่ า รูปเคารพประจําบ้ าน พระเจ้ าของเขา เราจะฟั งเขา
พู ดไม่ ได้ เรื อง และพวกโหรก็ 7 แล้ วคนเอ ฟราอิ มจะ เป็ น
เห็นสิ งหลอกลวง และเล่ าความ เหมื อนชายฉกรรจ์ และจิ ตใจ
ฝันเท็จ และให้ คาํ เล้ าโลมทีเปล่ า ของเขาทั1 งหลายจะเปรมปรี ด[ ิ
ประโยชน์ เพราะฉะนั1 นประชา เหมื อนได้ ดื มนํา1 องุ่ น เออ ลู ก
ชนจึ งหลงไปอย่ างฝู งสั ตว์ เขา หลานของเขาจะได้ เห็ นและ
เปรมปรี ด[ ิ และจิ ตใจของเขาจะ
ทุ กข์ใจเพราะขาดเมษบาล
3"เราโกรธเมษบาลอย่ างรุ นแรง ยินดีเหลือล้ นในพระเยโฮวาห์
8เราจะผิ วปากเรี ยกเขาและรวบ
และเราลงโทษบรรดาแพะผู้
เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยธาเอา รวมเขาเข้ ามา เพราะเราได้ ไถ่

10

(IL) สดด OI:IU; อสย QO:L (I) อสค OQ:OL; มธ L:L (N) ปฐก OI:IU; วนฉ IT:IR
(O) ศคย II:P; ลก I:QT (R) กดว NR:IL; อสย RI:IR (P) I ซมอ IQ:IT; N ซมอ NN:T
(Q) สดด TU:NI; อสย RI:IS (L) ปฐก RO:I; สดด ISR:IP (T) อสย P:NQ; มธ II:NT
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หน้ า 1879
เศคาริยาห์ IS, II
เขาไว้ แล้ ว และเขาจะมี มากมาย 2ต้ นสนสามใบเอ๋ย จงรําไห้ เถิด
เหมือนกาลก่ อน
เพราะไม้ สนสี ด าร์ ล้ มเสี ย แล้ ว
อิ สราเอลถู กกระจัดกระจาย
เพราะบรรดาไม้ ที สง่ างามพินาศ
ลงไปแล้ ว โอ ต้ นโอ๊กเมืองบาแล้วกลับคืนมา
9 แม้ เราจะหว่ านเขาไปท่ าม- ชานเอ๋ย จงรําไห้ เถิด เพราะป่ า
กลางชนชาติ ท1 ั งหลาย แต่ เขา ทึบถู กโค่ นเสียแล้ ว
จะระลึ กถึ งเราในประเทศที ห่ าง 3ฟั งซิ เสี ยงรํา ไห้ ของเมษบาล
ไกลนั1 น เขาจะดํา รงชี วิ ตอยู่ กั บ เพราะสง่ าราศี ของเขาทั1 งหลายก็
ถู กทํา ลายไปแล้ ว ฟั งซิ เสี ยง
ลูกหลานของเขาและกลับมา
10 เราจะนําเขากลับจากแผ่ นดิน สิงโตหนุ่ มคําราม เพราะว่ าความ
อี ยิ ปต์ และรวบรวมเขามาจาก ภู มิ ใ จแห่ งแม่ นาํ1 จอร์ แดนก็ ร้ าง
อั สซี เรี ย และเราจะนําเขามายั ง เปล่ า
แผ่ น ดิ น กิ เลอาดและเลบานอน 4 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ข้ าพเจ้ าตรัสดังนี1 ว่า "จงเลี1 ยงฝูง
จนจะไม่ มีทีให้ เขาอยู่
11 พระองค์ จ ะเสด็ จ ผ่ านข้ าม แพะแกะทีต้องถู กฆ่ า
ทะเลแห่ งความระทม และจะ 5 บรรดาผู้ ที ซื1 อมั น ไปก็ ฆ่ า มั น
ทรงทุ บคลื นทะเล และที ลึ กทั1 ง เสี ย และไม่ ต้ องมี โทษ และ
สิ1 นของแม่ นาํ1 จะแห้ งไป ความ บรรดาคนที ขายมั นกล่ าวว่ า
เห่ อเหิ ม ของอั ส ซี เ รี ยจะตกตํา `สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ เพราะ
และคทาของอี ยิ ปต์ จะพรากไป ข้ าพเจ้ ามั งมี แล้ ว' และเมษบาล
ของมั น ทั1 งหลายไม่ สงสารมั น
เสีย
12 เราจะกระทํา ให้ เขาทั1 งหลาย เลย
เข้ มแข็งในพระเยโฮวาห์ และเขา 6พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เพราะ
จะดํา เนิ น ในพระนามของพระ เราจะไม่ สงสารชาวแผ่ นดิ นนี1 อีก
องค์ " พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี1 ต่ อไป ดูเถิด เราก็จะกระทําให้
เขาต่ า งคนตกเข้ าไปในมื อ ของ
แหละ
เพื อนบ้ านของเขา และต่ างก็ตก
การปฏิ เสธ
ไปในหั ต ถ์ ของกษั ต ริ ย์ ของเขา
พระเมสสิยาห์
โอ เลบานอนเอ๋ย จงเปิ ด และท่ านจะบี บแผ่ นดิ นให้ แหลก
บรรดาประตูของเจ้ า เพื อ และเราจะไม่ ช่ วยเหลื อคนหนึ ง
ไฟจะได้ เผาผลาญไม้ สนสี ด าร์ คนใดให้ พ้ นมื อของท่ านทั1 ง
หลายเลย"
ของเจ้ าเสีย

11

(U) อสธ T:IL; ยรม OI:NL (IS) อสย IU:NO; ศคย T:L (II) สดด QQ:IS; อสย II:IP
(IN) ศคย IS:Q; อฟ Q:IS (I) ยรม NN:Q; ฮบก N:T (N) อสย N:IN-IL; อสค OI:N-O
(O) ศคย II:T (R) อสย RU:R; ยน NS:IL (P) ยรม NO:I (Q) ศคย II:P; ลก IU:RO-RR
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เศคาริยาห์ II
หน้ า 1880
พระเยซู จะถู กขาย
เรา ถ้ าไม่ เห็ นควรก็ไม่ ต้ อง"
แล้ วเขาก็ ชั งเงิ นสามสิ บเหรี ยญ
ด้วยเงิ น
ออกให้ แก่ ข้าพเจ้ าเป็ นค่ าจ้ าง
สามสิบเหรี ยญ
7ดังนั1 น ข้ าพเจ้ าจึงจะได้ เลี1 ยงดู 13 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรั ส กั บ
ฝู งแพะแกะที ถู กฆ่ า คื อตั วเจ้ า ข้ าพเจ้ าว่ า "จงโยนเงินนั1 นให้ แก่
เอง โอ พวกที น่ าสงสารแห่ ง ช่ างปั1 นหม้ อ" คือเงินก้ อนงามที
ฝูงแกะเอ๋ย ข้ าพเจ้ าจึงเอาไม้ เท้ า เขาจ่ ายให้ ข้าพเจ้ า ดั งนั1 นข้ าพสองอัน อั นหนึ งให้ ชื อว่ า พระ เจ้ าจึงเอาเงิ นสามสิบเหรียญโยน
คุณ อีกอันหนึ งข้ าพเจ้ าให้ ชื อว่ า ให้ แก่ ช่ างปั1 นหม้ อในพระนิ เวศ
สหภาพ และข้ าพเจ้ าก็เลี1 ยงดูฝูง ของพระเยโฮวาห์
14 แล้ วข้ าพเจ้ าก็หักไม้ เท้ าอันที
แกะ
8ในเดือนเดียวข้ าพเจ้ าตัดเมษ- สองทีชื อ สหภาพ นั1 นเสีย ล้ ม
บาลสามคนนั1 นออกเสี ย แต่ จิ ต เลิ ก ภราดรภาพระหว่ างยู ด าห์
ใจข้ าพเจ้ าเกลี ยดชั ง แกะเหล่ า และอิสราเอล
นั1 น และจิ ตใจแกะก็เกลี ยดชั ง 15 แล้ วพระเยโฮวาห์ จึ งตรั สกั บ
ข้ าพเจ้ าว่ า "จงหยิ บเครื องใช้
ข้ าพเจ้ าด้ วย
9ข้ าพเจ้ าจึงว่ า "ข้ าจะไม่ เลี1 ยงดู ของเมษบาลโง่ เขลาขึ1 นมาอี ก
เจ้ า อะไรจะต้ องตายก็ให้ ตายไป ครั1 งหนึ ง
อะไรที จะต้ องถู ก ตั ด ออกก็ ใ ห้ 16 เพราะดูเถิ ด เราจะตั1 งเมษผู้
ถู กตัดออกไปเสีย และให้ บรร- บาลผู้ หนึ งในแผ่ นดิ นนี1
ดาที เหลื ออยู่ นั1 นกิ นเนื1 อซึ ง กั น ไม่ แวะไปหาตั วที ถู กตั ดออกไป
หรื อแสวงหาตั วที ยังหนุ่ ม หรื อ
และกัน"
10 ข้ าพเจ้ าก็ เ อาไม้ เท้ าที ชื อ รักษาตัวทีหักเสียแล้ ว หรือเลี1 ยง
พระคุณ นั1 นมาหั ก เพื อล้ มเลิก ดู ตัวที เป็ นปกติ แต่ กินเนื1 อของ
พั นธสั ญญาซึ งข้ าพเจ้ าได้ ทาํ ไว้ แกะอ้ วนทุ กตั ว ฉี กกินจนกระทังถึงกีบของมัน
กับชนชาติท1 ังหลายเสีย
11 จึ งเป็ นอั น ล้ มเลิ ก ในวั นนั1 น 17 วิ บั ติ แก่ เมษบาลผู้ ไร้ ค่ าของ
และพวกที น่ าสงสารแห่ งฝู งแกะ เรา ผู้ ที ทอดทิ1 งฝู งแพะแกะเสี ย
ผู้ ซึ งคอยดูข้าพเจ้ าอยู่ กร็ ้ ู ว่า นั น ขอให้ ดาบฟั น แขนของเขาและ
ฟั นตาขวาของเขาเถิ ด ขอให้
เป็ นพระวจนะของพระเยโฮวาห์
12 แล้ วข้ าพเจ้ าจึ งพู ดกั บเขาว่ า แขนของเขาลีบไปเสีย และให้ ตา
"ถ้ าท่ านเห็ นควรก็ขอค่ าจ้ างแก่ ขวาของเขาบอดทีเดียว"
(L) ศคย II:R; มก IN:OL (T) ฮชย P:L; มธ NO:OR (U) ยรม NO:OO (IS) สดด PS:N
(II) อสย IR:ON; ศฟย O:IN (IN) I พกษ NI:N (IO) อสย PR:L-IS (IR) มธ NR:IS
(IP) อสย Q:IS; ยรม N:NQ (IQ) ยรม NO:N; อสค OR:N (IL) ยรม NN:I; อสค IO:O
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หน้ า 1881
เศคาริยาห์ IN
ยุคแห่ งความทุกข์เวทนา
ชาติท1 ังหลายตาบอดไป
5แล้ วหั วหน้ าคนยู ดาห์ จะรํา พึ ง
ครั7งใหญ่
ในใจว่ า `ชาวเยรู ซาเล็มจะเป็ น
พรรคพวกของสัตว์รา้ ย
กํา ลั งของเรา เนื องจากพระ
ล้อมกรุ งเยรู ซาเล็มไว้
ภาระแห่ งพระวจนะของ เยโฮวาห์ จ อมโยธาพระเจ้ าของ
พระเยโฮวาห์ เกี ยวด้ วย เขา'
เรื องอิ สราเอล พระเยโฮวาห์ ผ้ ู 6 ในวั น นั1 นเราจะกระทํา ให้ หั ว
ทรงขึงท้ องฟ้ าออก และวางราก หน้ าคนยู ดาห์ ท1 ั งหลายเหมื อ น
พิ ภพ และปั1 นจิ ตวิ ญญาณให้ มี หม้ อร้ อนแดงอยู่ ท่ ามกลางกอง
ฟื น เหมื อนคบเพลิ งสว่ างอยู่
อยู่ ในมนุ ษย์ ตรัสว่ า
2"ดูเถิด เราจะทํากรุงเยรูซาเล็ม ท่ ามกลางฟ่ อนข้ าว และเขา
ให้ เป็ นถ้ วยแห่ งการสั นสะเทือน จะเผาผลาญบรรดาชนชาติ ท1 ั ง
สําหรับบรรดาชนชาติท1 ั งหลายที หลายที อ ยู่ ล้ อมรอบไปทางขวา
อยู่ ล้ อมรอบ เมื อพวกเขาจะ และไปทางซ้ ายเสี ย ฝ่ ายเยรู ล้ อมทั1งยูดาห์ และกรุ งเยรูซาเล็ม ซาเล็มจะมี คนอาศั ยอยู่ ในที เดิ ม
นั1 นเอง คือเยรูซาเล็ม
ไว้
3ในวันนั1 น เราจะกระทําให้ เยรู- 7 และพระเยโฮวาห์ จ ะประทาน
ซาเล็ มเป็ นศิ ลาหนั กแก่ บรรดา ชั ยชนะแก่ เต็นท์ของยู ดาห์ ก่ อน
ชนชาติท1 ังหลาย ผู้ ทีพยายามยก เพื อว่ าสง่ าราศี แห่ งราชวงศ์ ดาหิ นนั1 นขึ1 นจะกระทําให้ ตัวเองถู ก วิ ด และสง่ าราศี แห่ งชาวเยรู หั นเป็ นชิ1 นๆ ถึ งแม้ ว่ าประชา ซาเล็ ม จะไม่ ได้ เป็ นที ยกย่ อง
ชาติ ท1 ั งสิ1 นในพิ ภพจะสมทบกั น เหนือกว่ าของยูดาห์
8ในวั นนั1 นพระเยโฮวาห์ จะทรง
สู้ เยรูซาเล็ม
ป้ องกันชาวเยรูซาเล็มไว้ เพื อว่ า
พระเยซู คริ สต์จะทรง
คนที อ่ อนแอท่ ามกลางเขาในวั น
ป้องกันกรุ งเยรู ซาเล็ม
นั1 นจะเป็ นเหมื อนดาวิ ด และ
และทําลายบรรดากองทัพ
ราชวงศ์ของดาวิดจะเป็ นเหมื อน
ทีลอ้ มกรุ งไว้
เหมื อนทู ตสวรรค์
4พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า ในวันนั1 น พระเจ้ า
เราจะให้ ม้ าทุ กตั ววุ่ นวาย และ ของพระเยโฮวาห์ นาํ หน้ าเขาทั1 ง
กระทําให้ คนขี บ้าคลั ง แต่ เราจะ หลาย
ลื มตาดู วงศ์ วานยู ดาห์ และเรา 9ต่ อมาในวันนั1 น เราจะแสวงหา
จะกระทํา ให้ ม้ าทุ กตั วของชน ทีจะทําลายประชาชาติท1 ังสิ1 น ซึ ง

12

(I) ศคย U:I; ฮบ IN:U (N) สดด LP:T; อสย PI:IL (O) อสย QS:IN; อสค OT:I-OU:NU
(R) อสย NR:NI; ศคย IS:P (P) วนฉ P:U; อสย I:IS (Q) อบด I:IT; วว NS:U
(L) ยรม U:NO-NR; มธ II:NP (T) ยอล O:IQ; มคา P:T (U) อสย PR:IL; ฮกก N:NN
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เศคาริยาห์ IN, IO
หน้ า 1882
เข้ ามาต่ อสู้ เยรูซาเล็ม
คนอิ สราเอลทีเหลืออยู่
อิ สราเอล
จะกลับมาหาพระคริ สต์
จะเห็ น
และรับความรอด
พระผู ช้ ่ วยให้รอด
"ในวันนั1 น จะมีนาํ1 พุพลุ่ ง
ขึ1 นสํา หรั บ ราชวงศ์ ของ
10 และเราจะเทวิ ญญาณแห่ ง
พระคุ ณและการวิ งวอนบนราช ดาวิ ดและชาวเยรู ซาเล็ม เพื อ
วงศ์ ดาวิ ดและชาวเยรู ซาเล็ ม จะชํา ระเขาให้ พ้ นจากบาปและ
เขาทั1 งหลายจะมองดู เราผู้ ซึ งเขา ความไม่ สะอาด
การไหว้รูปเคารพถู กกําจัด
เองได้ แทง เขาจึงจะไว้ ทุกข์เพื อ
ท่ านเหมื อนคนไว้ ทุ กข์ เพื อบุ ตร
คนถ่อมตัวพยายามเป็ น
ชายคนเดียวของตน และจะร้ อง
ทีพอพระทัยพระเจ้า
ไห้ อย่ างขมขื นเพื อท่าน เหมือน 2พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สว่ า
อย่ างคนร้ องไห้ อย่ างขมขื นเพื อ ต่ อมาในวั นนั1 น เราจะขจั ดชื อ
บุตรหั วปี ของตน
ของรู ปเคารพเสี ยจากแผ่ น ดิ น
11 ในวั นนั1 น การไว้ ทุ กข์ ใน เพื อว่ าเขาจะระลึ ก ถึ ง อี กไม่ ได้
เยรูซาเล็มจะใหญ่ โตอย่ างการไว้ เลย และเราจะไล่ ผ้ ู พยากรณ์และ
ทุ กข์เพื อฮาดัดริมโมน ณ ทีราบ วิ ญญาณที ไม่ ส ะอาดไปเสี ยจาก
เมกิดโด
แผ่ นดินด้ วย
12 แผ่ นดิ นจะไว้ ทุ กข์
ตาม 3 ต่ อมาเมื อมี ผ้ ู ใดมาพยากรณ์
ครอบครั วแต่ ละครอบครั ว อี ก บิ ดามารดาผู้ ให้ เขาบั งเกิ ด
ครอบครัวราชวงศ์ดาวิ ดต่ างหาก มานั1 นจะพู ดกั บเขาว่ า `เจ้ าอย่ า
และบรรดาภรรยาของท่ านต่ าง มีชีวิตอยู่ เลย เพราะเจ้ าพูดมุ สา
หาก ครอบครั วของวงศ์ วาน ในพระนามของพระเยโฮวาห์ '
นาธันต่ างหาก และบรรดาภรร- เมื อเขาพยากรณ์ บิ ดามารดาผู้
ยาของเขาต่ างหาก
ให้ เขาเกิดมาจะแทงเขาให้ ทะลุ
13 ครอบครั วของวงศ์ วานเลวี 4ต่ อมาในวันนั1 น ผู้ พยากรณ์ทุก
ต่ างหาก และภรรยาของเขาต่ าง คนจะมี ความละอายเพราะนิ มิ ต
หาก ครอบครั วชิ เมอี ต่ างหาก ของเขาเมื อพยากรณ์ เขาจะไม่
และภรรยาของเขาต่ างหาก
สวมผ้ ามีขนเพื อล่ อลวงอีกต่ อไป
14 และครอบครั วที เหลื ออยู่ ท1 ั ง 5แต่ เขาจะกล่ าวว่ า `ข้ าพเจ้ าไม่
สิ1 น แต่ ละครอบครั วต่ างหาก ใช่ ผ้ ู พยากรณ์ ข้ าพเจ้ าเป็ นชาว
และภรรยาของเขาต่ างหาก"
นา เพราะว่ ามี คนสอนข้ าพเจ้ า

13

(IS) สภษ I:NO; อสย ON:IP (II) N พกษ NO:NU; N พศด OP:NR (IN) ยรม O:NI
(IO) อพย Q:IQ; กดว O:I; มลค N:R (IR) สภษ U:IN (I) ศคย IN:O; ยน I:NU
(N) อพย NN:IO; พบญ IN:O (O) มธ IS:OL (R) ยรม N:NQ (P) อมส L:IR; กจ IU:IL
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หน้ า 1883
เศคาริยาห์ IO, IR
ให้ เลี1 ยงสั ต ว์ ต1 ั งแต่ ข้ าพเจ้ ายั ง `พระเยโฮวาห์ คื อ พระเจ้ าของ
หนุ่ มๆ'
ข้ าพเจ้ า'"
พระผู ช้ ่ วยให้รอด
สงครามอันบริ สุทธิ:
ทรงให้อิสราเอล
ของพระคริ สต์
ดู แผลของพระองค์
ปฏิ ปักษ์ต่อพระคริ สต์และ
6และถ้ าผู้ ใดจะถามเขาว่ า `ทํากองทัพของเขาจะถู กทําลาย
ไมท่านมีแผลในมือทั1งสอง' เขา
(วว IU:II-NI)
จะตอบว่ า `ข้ าพเจ้ าได้ แผลนั1 น
ดู เถิ ด วั นแห่ งพระเยในเรื อนของพวกเพื อนของ
โฮวาห์ มาใกล้ แล้ ว เมื อ
ข้ าพเจ้ า'"
ทรั พย์ สิ นที เขาริ บไปจากเจ้ านั1 น
7พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สว่ า เขาจะแบ่ งกันท่ามกลางเจ้ า
"โอ ดาบเอ๋ ย จงตื นขึ1 นต่ อสู้ 2 เพราะเราจะรวบรวมประชา
เมษบาลของเรา จงต่ อสู้ ผ้ ู ทีสนิท ชาติ ท1 ั งสิ1 นให้ ทํา ศึ ก กั บเยรู ซ ากับเรา จงตีเมษบาล และฝูงแกะ เล็ม เมื องนั1 นจะถู กยึ ด บ้ าน
นั1 นจะกระจั ดกระจายไป เราจะ เรื อนจะถู กปล้ นสะดม และ
กลั บมื อของเราต่ อสู้ กั บตั วเล็ ก ผู้ หญิงจะถู กข่ มขืน พลเมืองครึ ง
ตัวน้ อย
หนึ งจะตกไปเป็ นเชลย ประชา
อิ สราเอลจะถู กพิพากษา
ชนส่ วนที เหลื อ อยู่ จะไม่ ถู ก ตั ด
ออกเสียจากเมือง
และชําระให้สะอาด
3แล้ วพระเยโฮวาห์ จะเสด็จออก
พวกกบฏจะถู กกวาดทิ7 งไป
ไปต่ อสู้ กั บประชาชาติ เ หล่ านั1 น
(อสค NS:OO-OT)
8พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า ต่ อมาทัว เหมือนเมื อพระองค์ ทรงต่ อสู้ ใน
ทั1 งแผ่ น ดิ น จะต้ องขจั ด เสี ยให้ วันสงคราม
พระเยซู คริ สต์จะยืนอยู่
พิ นาศสองในสาม และเหลื อไว้
ทีภูเขามะกอกเทศ
หนึ งในสาม
9 เราจะเอาหนึ งในสามนี1 ใส่ ใ น 4 ในวั นนั1 นพระบาทของพระ
ไฟและถลุ งเขาเหมื อนถลุ ง เงิ น องค์ จะยืนอยู่ ที ภูเขามะกอกเทศ
และลองดู เขาเหมื อนทดลอง ซึ ง อยู่ หน้ า เมื องเยรู ซาเล็ม ด้ าน
ทองคํา เขาจะร้ องทู ลออกนาม ตะวันออก และภูเขามะกอกเทศ
ของเราและเราจะฟั งเขา เราจะ นั1 นจะแยกออกตรงกลางจากทิศ
กล่ าวว่ า `เขาทั1 งหลายเป็ นชน ตะวันออกไปทิศตะวันตก โดยมี
ชาติ ของเรา' และเขาจะกล่ าวว่ า หุ บเขากว้ างมากคั นอยู่ ภู เขา

14

(Q) I พกษ IT:NT; วว IO:IQ (L) พบญ ON:RI; อสย NL:I (T) ศคย II:Q-U
(U) สดด QQ:IS; I คร O:II (I) อสย N:IN; ยอล N:OI (N) พบญ NT:U; อสย P:NQ
(O) ดนล N:RR; ยอล O:N; ศคย N:T (R) อสค II:NO; มคา I:O-R; กจ I:II-IN
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เศคาริยาห์ IR
หน้ า 1884
ครึ งหนึ งจึ งจะถอยไปทางเหนื อ กษัตริย์เหนือพิภพทั1งสิ1 น ในวัน
และอี ก ครึ งหนึ งจะถอยไปทาง นั1 นพระเยโฮวาห์ จะทรงเป็ นเอก
ใต้
และพระนามของพระองค์ ก ็เป็ น
5และท่ านทั1 งหลายจะหนี ไ ปยั ง เอก
หุ บเขาแห่ งบรรดาภูเขา เพราะ 10 แผ่ นดินทั1 งสิ1 นจะกลายเป็ นที
ว่ าหุ บเขาแห่ งบรรดาภูเขาจะมา ราบจากเกบาถึ งริ มโมนใต้ เยรู จดอาซาลและท่ า นทั1 งหลายจะ ซาเล็ม แต่ เยรูซาเล็มจะดํารง
ต้ องหนี ไป อย่ างที หนี จากแผ่ น สู ง เด่ นอยู่ ในที ต1 ั งของเมื องนั1 น
ดิ น ไหวสมั ย อุ ส ซี ยาห์ กษั ต ริ ย์ จากประตูเบนยามิ นถึงสถานที ที
ประเทศยู ดาห์ แล้ วพระเยโฮ- เป็ นประตู เก่ า ถึ งประตู มุ มและ
วาห์ พระเจ้ าของข้ าพเจ้ าจะเสด็จ จากหอคอยฮานันเอล ถึงบ่ อยํา
มา และพวกวิ สุ ทธิ ชนทั1 งสิ1 นจะ องุ่ นของกษัตริย์
มากับพระองค์
11 และจะมีผ้ ู คนอาศัยอยู่ เพราะ
6ต่ อมาในวั นนั1 นแสงสว่ างจะไม่ ไม่ มี ก ารทํา ลายเสี ยสิ1 นอี ก แล้ ว
แจ่ มใสหรือจะไม่ มืดมัว
แต่ เยรู ซาเล็ ม จะอาศั ยอยู่ ได้
7แต่ จะเป็ นวั นหนึ งที พระเยโฮ- อย่ างปลอดภัย
วาห์ ทรงทราบแล้ ว ไม่ ใช่ วันหรือ 12 ต่ อไปนี1 เป็ นภั ยพิ บัติ ซึ งพระ
คื น แต่ ต่ อมาเวลาเย็นจะมี แสง เยโฮวาห์ จะทรงใช้ โจมตี บรรดา
สว่ าง
ชนชาติท1 ังหลายที ทาํ สงครามกับ
แม่ น7 าํ สายใหม่ ไหลจาก
เยรูซาเล็ม คือเนื1 อของเขาจะเน่ า
ไปเมื อเขายั งยื นอยู่ ได้ ตาของ
เยรู ซาเล็มไปถึงทะเลเกลือ
เขาจะเน่ าคาเบ้ าตา และลิ1 นของ
และทะเลเมดิเตอเรเนียน
8ในวั นนั1 น นํา1 แห่ งชี วิ ตจะไหล เขาจะเน่ าคาปาก
ออกจากเยรู ซาเล็ม ครึ งหนึ ง 13 ต่ อมาในวั นนั1 น การสั บสน
จะไหลไปสู่ ทะเลด้ านตะวั นออก อลหม่ า นอย่ างใหญ่ โตจากพระ
และครึ งหนึ งจะไหลไปสู่ ทะเล เยโฮวาห์ จะอยู่ ท่ ามกลางเขาทั1 ง
ด้ านตะวั นตก ในฤดู ร้ อนก็จะ หลาย เพราะฉะนั1 นคนหนึ งจะ
จั บกุ มเพื อนบ้ านของตน และ
ไหลเรื อยไปดังในฤดูหนาว
เขาจะยกมือขึ1 นต่ อสู้ กันและกัน
พระเยซู คริ สต์จะทรงเป็ น
14 แม้ ว่ า ยู ด าห์ ก ็ จ ะต่ อ สู้ กั น ที
พระมหากษัตริ ย ์
เยรู ซาเล็ม ทรั พย์ สมบั ติ ของ
เหนือพิภพทั7งสิ7 น
9 และพระเยโฮวาห์ จ ะทรงเป็ น ประชาชาติ ท1 ั งสิ1 นที อยู่ ล้ อมรอบ
(P) กดว IQ:OR; วว II:IO (Q) สดด UL:IS; สภษ R:IT (L) มธ NR:OQ; วว NI:NO
(T) อสค RL:I; ยอล O:IT (U) ปฐก RU:IS; I ซมอ N:IS (IS) อสย RS:O; ลก O:R-Q
(II) กดว NI:O; อสย QS:IT (IN) ศคย IR:O (IO) วนฉ L:NN (IR) N พกษ L:Q-IT
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หน้ า 1885
เศคาริยาห์ IR
จะถู กเก็บ มีทองคํา เงิน และ ตั วที นั น ก็จะบั งเกิ ดภั ยพิ บั ติ
เสื1 อผ้ ามากมาย
ด้ วย ซึ งพระเยโฮวาห์ ทรงใช้ โจม
15 และภั ยพิ บั ติ อ ย่ างหนึ งที ตีประชาชาติอื นๆซึ งไม่ ข1 ึ นไปถือ
เหมื อนภั ยพิ บั ติ อ ย่ างนี1 จะบั ง- เทศกาลอยู่ เพิง
เกิดแก่ ม้า ล่ อ อูฐ ลา และไม่ 19 ที กล่ าวนี1 จะเป็ นการลงทัณฑ์
ว่ าสั ตว์ ชนิ ดใดซึ งมี อยู่ ในเต็นท์ อี ยิ ปต์ และเป็ นการลงทั ณฑ์
เหล่ านั1 น
ประชาชาติ ท1 ั งสิ1 น ซึ งไม่ ข1 ึ นไป
ทั7งโลกจะอยู่ ใต้
ถือเทศกาลอยู่ เพิง
20 และในวั นนั1 นลู กพรวนที ผู ก
การปกครอง
ม้ าจะมี คาํ จารึ กว่ า "บริ สุ ทธิ[ แด่
ของพระคริ สต์
16 และอยู่ มาบรรดาคนที เหลื อ พระเยโฮวาห์ " และหม้ อซึ งอยู่
อยู่ ในประชาชาติ ท1 ั งปวงซึ งยก ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ จะ
ขึ1 นมาสู้ รบกั บเยรู ซาเล็ม จะขึ1 น เป็ นเหมื อนชามซึ งอยู่ หน้ าแท่ น
ไปนมั สการกษั ตริ ย์ ปี แล้ วปี เล่ า บูชา
คื อพระเยโฮวาห์ จอมโยธา และ 21 เออ และหม้ อทุ กลูกในเยรูซาเล็มและยูดาห์ จะเป็ นของบริจะถือเทศกาลอยู่ เพิง
17 ถ้ าครอบครั วใดในพื1 นพิ ภพ สุ ทธิ[ แด่ พระเยโฮวาห์ จ อมโยธา
ไม่ ข1 ึ นไปยังเยรู ซาเล็มเพื อนมัส- เพื อว่ าทุ กคนที มาถวายสัตวบู ชา
การกษั ตริ ย์ คื อพระเยโฮวาห์ จะเอาหม้ อไปบ้ าง และจะต้ ม
จอมโยธา ฝนก็จะไม่ ตกเหนื อ เนื1 อในหม้ อเหล่ านั1 น ในวั นนั1 น
จะไม่ มี คนคานาอั นในพระนิ เวศ
เขาเหล่ านั1 น
18 และถ้ าครอบครั วแห่ งอี ยิปต์ ของพระเยโฮวาห์ จ อมโยธาอี ก
ซึ งขาดฝนแล้ ว ไม่ ข1 ึ นไปปรากฏ ต่ อไป

(IP) ศคย IR:IN (IQ) อสย QS:Q-U; ยอล N:ON; กจ IP:IL; รม U:NO-NR; วว II:IO
(IL) ปฐก IS:ON; สดด N:T; อสย RP:NO; ยรม IS:NP; รม IR:IS (IT) พบญ II:IS
(IU) ยน O:IU (NS) สภษ NI:O-R; อสย NO:IT; อบด I:IL (NI) พบญ IN:L; รม IR:Q
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