หนา 1866
เศคาริ
ยาห
ผู พยากรณเศคาริยาห
ตักเตือนประชาชน
ในเดื อนที่ แปด ปที่ สองแห ง
รัชกาลดาริอัส พระวจนะของ
พระเยโฮวาห ม ายั ง เศคาริ ยาห
บุ ตรชายของเบเรคิ ยาห ผู เป น
บุ ตรชายของอิ ดโด ผู พยากรณ
วา
2 "พระเยโฮวาห ทรงกริ้ วต อ
บรรพบุ รุ ษของเจ าทั้ งหลายเป น
อยางยิ่ ง
3เพราะฉะนั้ น จงกล าวแก เขา
ทั้ งหลายว า พระเยโฮวาห จอม
โยธาตรั สดั งนี้ วา จงกลั บมาหา
เรา พระเยโฮวาห จอมโยธาตรัส
ดังนี้ แหละ และเราจะกลับมาหา
เจา พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
ดังนี้ แหละ
4อยาเปนเหมือนบรรพบุรุษของ
เจ า ซึ่ งบรรดาผู พยากรณ คน
ก อนๆร องบอกเขาวา `พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั สดั งนี้ วา จง
หั นกลั บเสี ยจากทางชั่ วของเจ า
และจากการกระทําที่ ชั่ วของเจ า
เถิ ด' พระเยโฮวาห ตรั สว า แต
เขาไมไดยินและมิไดฟงเรา
5บรรพบุ รุ ษของเจ า เขาอยู ที่
ไหน พวกผู พยากรณเลา เขามี
ชีวิตอยู เปนนิตยหรือ
6 แต ถ อยคํ า ของเราและกฎ
เกณฑของเรา ซึ่ งเราไดบัญชาแก

1

ผู พยากรณ ผู รั บใช ของเราก็ ไ ด
ติ ดตามบรรพบุ รุ ษของเจ าทั นมิ
ใชหรือ จนเขากลับใจแล วกลาว
ว า `พระเยโฮวาหจอมโยธาทรง
ดําริวาจะทรงกระทําแกเราประการใด ในเรื่ องทางและการ
กระทําของเรา พระองค ทรง
กระทําแกเราอยางนั้ น'"
ทูตสวรรคของพระเจา
ขี่ มาสีแดง
7เมื่ อวั นที่ ยี่ สิ บสี่ เดื อนที่ สิ บ
เอ็ด ซึ่ งเปนเดือนเชบัท ในปที่
สองแห งรั ชกาลดาริ อั ส พระ
วจนะของพระเยโฮวาหมายั งเศคาริยาห บุตรชายของเบเรคิยาห
ผู เป นบุ ตรชายของอิ ดโด ผู
พยากรณวา
8"ณ กลางคืนวันหนึ่ ง ขาพเจา
ได มองดู และดู เถิ ด มี ชายคน
หนึ่ งขี่ มาสีแดง ยืนอยู ทามกลาง
ต นน้ํ า มั นเขี ยวที่ ลานหุ บเขา ณ
เบื้ องหลั งท า นผู นั้ นมี ม าสี แดง
สีแสด และสีขาว
9แลวขาพเจาจึงถามวา `โอ นาย
เจ าข า เหล านี้ คื ออะไร' ทู ต
สวรรคที่ สนทนากั บขาพเจาบอก
ข าพเจาวา `เราจะสําแดงให เจ า
ทราบวา เหลานี้ คืออะไร'
10 เหตุฉะนั้ นชายที่ ยืนอยู ท ามกลางต น น้ํ า มั น เขี ยวจึ ง บอกว า
`เหล านี้ คื อผู ที่ พระเยโฮวาหทรง

(1) ศคย 1:7; มธ 23:35 (2) 2 พกษ 22:16-17 (3) พบญ 4:30-31; 1 พกษ 8:47-48
(4) 2 พศด 29:6-10; อสร 9:7 (5) โยบ 14:10; สดด 90:10 (6) อสย 55:1; มธ 24:35
(7) ศคย 1:1 (8) ปฐก 20:3 (9) ดนล 7:16; วว 7:13-14 (10) ปฐก 32:24; ฮชย 12:3
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หนา 1867
เศคาริยาห 1
ใชใหไปเที่ ยวตรวจตราโลก'
ซาเล็มดวยความกรุณา พระเย11 และเขาเหล านั้ นได ตอบทู ต โฮวาห จอมโยธาตรั สว า จะต อง
สวรรค ของพระเยโฮวาห ผู ยื น สร า งนิ เ วศของเราขึ้ นไว ใ นนั้ น
อยู ท า มกลางต นน้ํ า มั นเขี ยวว า และขึงเชือกวัดไวเหนือกรุงเยรู`เราได ตรวจตราโลกแล ว ดูเถิด ซาเล็ม
ทั้ งโลกก็นิ่ งสงบอยู '
17 จงร องอี กว า พระเยโฮวาห
พระเจาทรงเมตตา
จอมโยธาตรั สดั งนี้ ว า เมื องทั้ ง
หลายของเราจะไพบู ลย ท วมท น
กรุงเยรูซาเล็มหลังจาก
ไปด วยความมั่ งคั่ งอีก และพระ
การเปนเชลยเจ็ดสิบปแลว
12 แล วทู ตสวรรค ของพระเย- เยโฮวาห จะปลอบศิ โยน และ
โฮวาห กล าวว า `โอ ข าแต พระ เลื อกสรรกรุ งเยรู ซาเล็ มอี กครั้ ง
เยโฮวาห จอมโยธา อี กนานเท า หนึ่ ง'"
นิมิตเรื่ องเขาสี่ เขา
ใดพระองค จะไม ทรงเมตตากรุ ง
กับชางไมสี่คน
เยรู ซาเล็ ม และหั วเมื องแห ง
ยูดาห ซึ่ งพระองค ก็ทรงกริ้ วมา 18 ขาพเจาจึงเงยหนาขึ้ นแลเห็น
ดูเถิด มีเขาสี่ เขา
เจ็ดสิบปแลว พระเจาขา'
13 และพระเยโฮวาห ท รงตอบ 19 ข า พเจ าจึ ง ถามทู ตสวรรค ที่
ทูตสวรรคผู ที่ สนทนากับขาพเจา สนทนาอยู กับข าพเจาวา "เหลา
เป น พระวาทะที่ ประเสริ ฐและ นี้ คืออะไร" ทานจึงตอบขาพเจา
ว า "เหล านี้ คื อเขาที่ ขวิ ดยู ดาห
เลาโลมใจ
14 ทู ตสวรรค ผู ที่ สนทนาอยู กั บ อิ สราเอลและเยรู ซาเล็ ม ให
ข า พเจ า จึ ง กล าวแก ข า พเจ า ว า กระจัดกระจายไป"
`จงร องว า พระเยโฮวาห จอม 20 แล วพระเยโฮวาห จึ งทรงสําโยธาตรัสดังนี้ วา เรามีความหวง แดงใหขาพเจาเห็นชางไมสี่ คน
แหนกรุ งเยรู ซาเล็ ม คื อกรุ ง 21 และข าพเจ าจึ งถามว า "คน
เหลานี้ มาทําอะไรกัน" พระองค
ศิโยนเปนที่ ยิ่ง
15 เราโกรธประชาชาติ มากที่ อยู ทรงตอบว า "เขาเหล านี้ มาขวิ ด
อย างสบายๆ เพราะเมื่ อเรา ยู ดาห ให กระจั ดกระจายไป จน
โกรธแต น อย เขาก็ ก อภั ยพิ บัติ ไมมีผู ใดยกศีรษะขึ้ นไดอีก และ
ชางเหล านี้ มากระทําให เขาหวาด
เกินขนาด
16 เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาหจึ ง กลัว เพื่ อจะเหวี่ ยงลงซึ่ งเขาแหง
ตรั สว า เรากลั บมายั งกรุ งเยรู - ประชาชาติ ที่ ยกเขาของตนมา
(11) ศคย 1:8 (12) อพย 23:20 (13) อสย 40:1 (14) ฮชย 11:8; ยอล 2:18; นฮม 1:2
(15) อมส 6:1; วว 18:7-8 (16) โยบ 38:5; อสย 34:11 (17) นหม 11:3; สดด 69:35
(18) ศคย 2:1 (19) วว 7:13-14 (20) พบญ 33:25; วนฉ 11:16 (21) พคค 2:17
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เศคาริยาห 1, 2
หนา 1868
ขวิ ดแผ นดิ นยู ดาห กระทํ า ให 7โอ ศิ โยนเอ ย เจ าผู ที่ อยู กั บ
กระจัดกระจายไป"
ธิดาของบาบิโลน จงหนีไป
การวัดกรุงเยรูซาเล็ม
8เมื่ อสง าราศี มาแล ว พระองค
ทรงใช เราให ไปยั งประชาชาติ ที่
แหงอนาคต
ข า พเจ า เงยหน า ขึ้ นอี ก แล ปล นเจ า เพราะว าผู ใดได แตะ
เห็ น ดู เถิ ด ชายคนหนึ่ งมี ต องเจ า ก็ ได แตะต องแก วพระ
เนตรของพระองค พระเยโฮวาห
เชือกวัดอยู ในมือแนะ
2ข าพเจ าจึ งถามว า "ท านจะไป จอมโยธาจึงตรัสดังนี้ วา
ไหน" เขาจึงบอกขาพเจาวา "จะ 9เพราะ ดูเถิด เราจะสั่ นมือของ
ไปวัดเยรูซาเล็มดูวา กวางเทาใด เราเหนือเขา และเขาจะเปนของ
ถู กปล นให แก คนรั บใช ของเขา
ยาวเทาใด"
3และดู เถิ ด ทู ตสวรรค ที่ ได เอง' แล วเจ าจะได ทราบว าพระ
สนทนากั บข าพเจ าก็ ก าวออกไป เยโฮวาหจอมโยธาใชขาพเจามา
และทู ตสวรรคอีกองคหนึ่ งก็ กาว 10 โอ บุ ตรสาวแห งศิ โยนเอ ย
จงร องเพลงและร าเริ งเถิ ด
ออกไปพบกับทาน
เพราะดู เถิ ด เรามาและจะอยู
ในยุคอาณาจักร 1000 ป
ท ามกลางเจ าทั้ งหลาย พระเยเยรูซาเล็มจะรับพระพร
4และบอกท านว า "วิ่ งซิ บอก โฮวาหตรัสดังนี้ แหละ
ชายหนุ มคนนั้ นว า `จะมี คนมา 11 และประชาชาติ เป น อั นมาก
อาศั ยอยู ในเยรู ซาเล็ ม อย างกั บ จะสมทบกันเขาเปนฝายพระเยเมื องที่ ไม มี กําแพงล อม เพราะ โฮวาห ในวั นนั้ น และจะเป น
วาประชาชนและสั ตวเลี้ ยงในนั้ น ประชาชนของเรา และเราจะอยู
ท ามกลางเจ าทั้ งหลาย และเจ า
จะมีมากมาย
5เพราะวาเราจะเป นเหมือนกํา- จะทราบวาพระเยโฮวาหจอมโยแพงเพลิงลอมเธอไว พระเยโฮ- ธาไดใชขาพเจามายังเจา
วาห ตรั สว า
และเราจะเป น 12 และพระเยโฮวาห จะทรงรั บ
ยู ดาห เป นมรดก เป นส วนของ
สงาราศีในเมืองนั้ น
พระองค
ในแผนดินบริสุทธิ์ และ
6พระเยโฮวาหตรัสวา เฮ เฮ จง
หนี ไปให พ น จากแผ นดิ นเหนื อ จะเลื อ กสรรกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม อี ก
พระเยโฮวาห ตรั สว า เพราะเรา ครั้ งหนึ่ ง"
ไดแผพวกเจาออกดังลมทั้ งสี่ ทิศ 13 โอ บรรดาเนื้ อหนังเอ ย จง
นิ่ งสงบอยู ตอพระพักตรพระเยของทองฟา

2

(1) ศคย 1:18; วว 11:1 (2) ยน 16:5 (3) ศคย 1:9 (4) ยรม 1:6; ดนล 1:17
(5) สดด 46:7-11 (6) นรธ 4:1; อสย 55:1 (7) ปฐก 19:17 (8) อสย 60:7-14
(9) อสย 10:32 (10) สดด 47:1-9 (11) ศคย 8:20 (12) อพย 19:5 (13) สดด 46:10
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หนา 1869
เศคาริยาห 2, 3
โฮวาห เพราะวาพระองคทรงตื่ น มาลาสะอาดมาโพกศี ร ษะของ
และเสด็ จจากที่ ประทั บอั น บริ - ท าน และสวมเครื่ องแต งกาย
สุทธิ์ ของพระองคแลว
ให ทาน และทูตสวรรค ของพระ
โยชูวาสวม
เยโฮวาหก็ยืนอยู
6และทู ตสวรรค ของพระเยโฮเครื่ องแตงกาย
วาหจึงกลาวแกโยชูวาวา
แหงความชอบธรรม
แล วท านได แสดงให ขาพเจ า 7 "พระเยโฮวาห จ อมโยธาตรั ส
เห็ นโยชู วามหาปุ โรหิ ต ซึ่ ง ดังนี้ วา ถ าเจ าดําเนิ นในหนทาง
ยื น อยู หน า ทู ต สวรรค ของพระ ของเรา และรั กษาคํากําชั บของ
เยโฮวาห และซาตานยืนอยู ขาง เรา เจาจะไดปกครองนิเวศของ
เรา และดูแลบริเวณของเรา และ
ขวามือของทาน จะขัดขวางทาน
2และพระเยโฮวาห ตรั สกั บซา- เราจะให เ จ า มี สิ ท ธิ ที่ จะเข า ไป
ตานวา "โอ ซาตาน พระเยโฮ- ทามกลางผู เหลานั้ นที่ ยืนอยู ที่ นี่
โยชูวาเปรียบไดกับ
วาห ตรั สห ามเจ าเถอะ พระเยพระคริสต
โฮวาห ผู ทรงเลื อกสรรกรุ งเยรู ผู ทรงเปนพระอังกูร
ซาเล็ มทรงหามเจาเถิ ด นี่ ไม ใช
ดุ นฟ นที่ ฉวยออกมาจากไฟดอก 8โอ โยชู วามหาปุ โรหิ ต จงฟ ง
หรือ"
เถิด เจาและสหายของเจาผู ที่ นั่ ง
3ฝ ายโยชู วานั้ นสวมเครื่ องแต ง อยู ขางหนาเจา เพราะคนเหลานี้
กายสกปรก
ยื นอยู หน าทู ต เปนหมายสําคัญ ดูเถิด เราจะนํา
สวรรค
ผู รับใชของเรามา คือ พระอังกูร
4และทู ต สวรรค จึ งบอกผู ที่ ยื น 9เพราะว า พระเยโฮวาห จอม
อยู ข างหน าท านว า "จงเปลื้ อง โยธาตรัสวา จงดูศิลาซึ่ งเราตั้ งไว
เครื่ องแต งกายที่ สกปรกจาก หนาโยชูวา เปนศิลากอนเดียวที่
ทานเสีย" และทู ตสวรรคพูดกับ มี เจ็ ดตา ดู เถิ ด เราจะสลั กบน
ทานวา "ดูเถิด เราไดเอาความ ศิลานั้ น และเราจะเปลื้ องความ
ชั่ วช า ออกไปเสี ย จากเจ า แล ว ชั่ วช าของแผ น ดิ นนี้ ออกไปเสี ย
และเราจะประดับตั วเจาดวยเสื้ อ ในวันเดียว
ผาอันสะอาด"
10 พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส
5และข าพเจ าว า "จงให เขาทั้ ง ว า ในวั นนั้ นเจ าทุ กคนจะเชิ ญ
หลายเอาผ ามาลาสะอาดมาโพก เพื่ อ นบ านของเจ า ให มาใต เถา
ศี รษะของท าน" เขาจึ งเอาผ า องุ นและใตตนมะเดื่ อ"

3

(1) ศคย 1:9; ลก 21:36 (2) สดด 109:31; ลก 22:32 (3) 2 พศด 30:18-20
(4) 1 พกษ 22:19; อสย 6:2 (5) อพย 28:2; ฮบ 2:8 (6) ปฐก 22:15; อพย 23:20-21
(7) ปฐก 26:5 (8) สดด 71:7; อสย 8:18 (9) มธ 21:42-44 (10) 1 พกษ 4:25
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เศคาริยาห 4
หนา 1870
เชิงเทียนทําดวยทองคํา
ต อหน าเศรุ บบาเบลเจ าจะเปนที่
ราบ และท านจะนําศิ ลาก อนที่
กับตนมะกอกเทศสองตน
และทู ตสวรรค ที่ สนทนากั บ อยู ยอดออกมาท ามกลางการโห
ข าพเจ ามาอี ก และปลุ ก รองวา `งามจริงพระวิหาร งาม
ข าพเจ าเหมื อนคนที่ เพิ่ งตื่ นจาก จริง'"
เศรุบบาเบลจะสราง
การนอนของเขา
พระวิหารใหสําเร็จ
2และท านถามข าพเจ าว า "เจ า
เห็ นอะไร" ข าพเจ าตอบว า "ดู 8ยิ่ งกว านั้ นพระวจนะของพระ
เถิ ด ข าพเจ าเห็ นเชิ งเที ยนทํา เยโฮวาหมายังขาพเจากลาววา
ด วยทองคําล วนอั นหนึ่ ง มี ชาม 9 "มื อ ของเศรุ บบาเบลได ว าง
อยู ที่ ยอด และมี ตะเกี ยงอยู บน รากฐานของพระนิเวศนี้ และมือ
นั้ นเจ็ดดวง และมีทอเจ็ดทอนํา ของเขาจะสร างให สําเร็ จ แล ว
ไปยั งตะเกี ยงซึ่ งอยู บนยอดนั้ น เจ าจะทราบว า พระเยโฮวาห
จอมโยธาได ใช ขาพเจ ามาหาเจ า
ดวงละทอ
3 และมี ต น มะกอกเทศสองต น ทั้ งหลาย
อยู ขางๆ อยู ขางขวาชามนั้ นตน 10 เพราะว าผู ใดที่ ดู ห มิ่ นวั น
แห งการเล็ กน อย เพราะเขาจะ
หนึ่ ง อยู ขางซายตนหนึ่ ง"
4และข าพเจ าถามทู ตสวรรคผู ที่ เปรมปรี ดิ์ และจะได เห็ นสาย
สนทนากั บข าพเจ าว า "เจ านาย ดิ่ ง ที่ อยู ในมื อ ของเศรุ บบาเบล
พร อมกั บสิ่ งทั้ งเจ็ ดนี้ ซึ่ งคื อ
เจาขา นี่ คืออะไร"
5ทูตสวรรคที่ สนทนากับขาพเจา บรรดาพระเนตรของพระเยโฮตอบขาพเจาวา "นี่ คืออะไร เจา วาหซึ่ งมองอยู ทั่ วพิภพ"
พยานสองคน
ไม ทราบหรื อ" ข าพเจ าตอบว า
"เจ านายเจ าข า
ข าพเจ าไม
(วว 11)
ทราบ"
11 แล วข า พเจ าจึ ง ถามท า นว า
6แลวทานจึงตอบขาพเจาวา "นี่ "ต นมะกอกเทศสองต นที่ อยู ขาง
เป นพระวจนะของพระเยโฮวาห ขวาและข า งซ า ยของเชิ ง เที ยน
ที่ ให ไว กั บเศรุ บบาเบลว า มิ ใช นั้ นคืออะไร"
ดวยกําลั ง มิใชดวยฤทธานุภาพ 12 และข า พเจ าถามท า นเป น
แตดวยวิญญาณของเรา พระเย- ครั้ งที่ สองวา "กิ่ งทั้ งสองของตน
โฮวาหจอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ
มะกอกเทศ ซึ่ งอยู ขางทอทอง
7โอ ภูเขาใหญ เจาเปนอะไรเลา คําทั้ งสอง ซึ่ งเทน้ํา มั นออกนั้ น

4

(1) ศคย 1:9; ลก 9:32 (2) ยรม 1:11-13 (3) วนฉ 9:9; รม 11:17 (4) ดนล 7:16-19
(5) มก 4:13 (6) กดว 27:16; 2 พศด 14:11 (7) สดด 114:4; อสย 40:3; มคา 1:4
(9) อสร 3:8; ศคย 6:12 (10) นหม 4:2-4; โยบ 8:7 (11) ศคย 4:3; วว 11:4
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หนา 1871
เศคาริยาห 4, 5
คืออะไร"
จะค างคื นอยู ในเรื อน ผลาญ
13 ท านพู ดกั บข าพเจ าว า "เจ า เรือนนั้ นเสียทั้ งตัวไมและศิลา"
ไม ทราบหรื อ เหล านี้ คื ออะไร"
เอฟาหที่ออกไป
ข าพเจ าตอบว า "เจ านายเจ าข า 5ทูตสวรรคผู ที่ สนทนากับขาพขาพเจาไมทราบ"
เจ า ได ออกมาพู ดกั บข าพเจ าว า
14 แลวทานจึงกลาววา "ทั้ งสอง "จงเงยหนาขึ้ นดูวา สิ่ งที่ ออกไป
นี้ คือผู ที่ ไดรับการเจิม เปนผู ยืน นั้ นคืออะไร"
อยู ข า งองค พระผู เป นเจ า แห ง 6ข าพเจ าจึ งว า "นั่ นคื ออะไร"
พิภพทั้ งสิ้ น"
ท านจึ งตอบว า "นี่ คื อเอฟาห ที่
หนังสือมวนหนึ่ งที่ เหาะอยู
ออกไป" และท านจึงว า "นี่ คื อ
สิ่ งคลายคลึงในแผนดินทั้ งสิ้ น"
เปนคําสาปแชง
ข าพเจ าหั นกลับและเงยหน า 7และ ดูเถิด ตะกั่ วหนึ่ งตะลันต
ขึ้ นอีกก็แลเห็น ดูเถิด หนัง- ก็ ถู กยกขึ้ นและมี ผู หญิ งคนหนึ่ ง
นั่ งอยู ในเอฟาหนั้ น
สือมวนหนึ่ งเหาะอยู นั่ น
2ท านจึ งถามข าพเจ าว า "เจ า 8และเขากล าวว า "นี่ คื อความ
เห็ นอะไร"
ข าพเจ าตอบว า ชั่ ว" และท านก็ ผลั กนางนั้ นเข า
"ข า พเจ า แลเห็ นหนั งสื อม ว น ไปในเอฟาห แล วก็ ผลั กลู กน้ํา
หนึ่ งเหาะอยู มั นยาวยี่ สิ บศอก หนั กที่ ทําด วยตะกั่ วนั้ นป ดปาก
มันไว
และกวางสิบศอก"
3แลวทานจึงบอกขาพเจาวา "นี่ 9 แล วข า พเจ า ก็ เงยหน า ขึ้ นแล
แหละเป น คํ า สาปที่ แผ อ อกไป เห็น ดูเถิด มีผู หญิงสองคนออก
ทั่ วพื้ นแผนดินทั้ งสิ้ น ผู ที่ ทําการ มานั่ น มี ลมอยู ในป กของนาง
โจรกรรมทุ ก คนจะต อ งถู ก ขจั ด นางมี ป กเหมื อนป กของนก
ออก ตั้ งแต นี้ ไปตามความใน กระสาดํา และนางก็ ยกเอฟาห
หนั งสื อม วนนั้ น และทุ กคนที่ ขึ้ นระหวางโลกและฟาสวรรค
ปฏิ ญาณจะต องถู กขจั ดออกตั้ ง 10 แล วข าพเจ าจึ งพู ดกั บ ทู ต
สวรรค ผู ที่ สนทนากั บข าพเจ าว า
แตนี้ ไปตามที่ กําหนดไว
4พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั สว า "นางเหล านั้ นจะนําเอฟาห ไปที่
เราสงคําสาปนั้ นออกไป และคํา ไหน"
นั้ นจะเข าไปในเรือนของโจรและ 11 ท านตอบข าพเจ าว า "ไปยั ง
ในเรื อ นของคนที่ ปฏิ ญาณเท็ จ แผ นดินชิ นารไปสรางเรือนไว ให
โดยออกนามของเรา และคํานี้ เอฟาห เมื่ อเตรี ยมอยางนี้ เสร็จ

5

(13) ศคย 4:5; ฮบ 5:11 (14) อพย 29:7 (1) อสย 8:1; ยรม 36:1 (2) ยรม 1:11-14
(3) พบญ 11:28 (4) ลนต 14:34 (5) ศคย 1:9 (6) อสค 44:10-11; อมส 8:5
(7) อสย 13:1; ยรม 3:1 (8) ปฐก 15:16; มธ 23:32 (9) ดนล 9:26 (11) ฮชย 3:4
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เศคาริยาห 5, 6
หนา 1872
แล ว นางเหลานั้ นจะวางเอฟาห วิ ญญาณของเราสงบนิ่ งในประไวบนฐานของมัน"
เทศเหนือนั้ น"
รถรบสี่ คัน
การสวมมงกุฎบนศีรษะ
และขาพเจาไดหันกลับ เงย
ของโยชูวา
หนาขึ้ นอีกแลเห็น ดูเถิด มี
เปรียบไดกับพระคริสต
รถรบสี่ คั นออกมาระหว างภู เขา
ผู เปนมหาปุโรหิตและกษัตริย
สองลู ก ภูเขาเหลานั้ นเปนภู เขา 9 และพระวจนะของพระเยโฮทองสัมฤทธิ์
วาหมายังขาพเจาวา
2รถรบคันแรกเทียมมาแดง รถ 10 "จงนําเอาเฮลดั ย โทบี ยาห
รบคันที่ สองมาดํา
และเยดายาห ไปเสี ยจากบรรดา
3รถรบคั นที่ สามม าขาว รถรบ เชลย ผู ซึ่ งกลับจากบาบิโลน ใน
คันที่ สี่ มาดางสีเทา
วั น เดี ยวกั น นั้ นไปยั ง เรื อ นของ
4แล วข าพเจ าจึ งถามทู ตสวรรค โยสิยาห บุตรชายเศฟนยาห
ผู ที่ สนทนากั บข าพเจ าว า "เจ า 11 จงเอาเงิ นและทองคําทําเป น
นายเจาขา เหลานี้ คืออะไร"
มงกุ ฎหลายมงกุ ฎ และสวมบน
5และทู ตสวรรคนั้ นตอบขาพเจา ศี รษะของโยชู วาบุ ตรชายเยโฮว า "เหล านี้ เป นวิ ญญาณสี่ ดวง ซาดัก มหาปุโรหิต
แห งฟ าสวรรค ซึ่ งออกมาหลั ง 12 และกลาวแกเขาวา `พระเยจากที่ ได ยื น อยู ต อ พระพั ก ตร โฮวาห จอมโยธาตรั สดั งนี้ ว า ดู
ขององค พระผู เปนเจาแหงพิ ภพ เถิ ด ชายผู ที่ มี ชื่ อว าพระอั งกู ร
ทั้ งสิ้ นแลว
เพราะท านจะไพบู ลย ในสถานที่
6ม าดํา ตรงไปยั งประเทศเหนื อ ของทาน และจะสรางพระวิ หาร
ตั วขาวติ ดตามม าดําไป และตั ว ของพระเยโฮวาห
สีดางตรงไปยังประเทศใต"
13 ท านผู นี้ แหละจะเป นผู สร าง
7และตัวสีเทาออกไป พวกมันก็ พระวิหารของพระเยโฮวาห และ
รอนใจที่ จะออกไปและตรวจตรา จะรั บเกี ยรติ ศักดิ์ และจะประพื้ นพิภพ และทานกลาววา "ไป ทั บและปกครองอยู บนราชบั ลซิ ไปตรวจตราพิภพ" ดังนั้ นมา ลั งก ของท าน และท านจะเป น
เหลานั้ นจึงตรวจตราพิภพ
ปุ โรหิ ต อยู บนราชบั ล ลั ง ก ของ
8แล วทานจึ งรองบอกขาพเจ าวา ท าน และการหารื อกั นอย าง
"ดู เถิ ด ม าเหล านี้ ที่ ไปยั งประ- สั นติ จะมี อยู ระหว างท านทั้ ง
เทศเหนื อ นั้ นได ก ระทํ า ให จิ ต สอง'

6

(1) ศคย 5:1; กจ 4:28 (2) วว 6:2-5 (3) วว 19:11; 20:11 (4) ศคย 1:9; 5:5-6
(5) สดด 68:17 (6) ยรม 1:14-15 (7) ปฐก 13:17; 2 พศด 16:9 (8) วนฉ 8:3; 15:7
(9) ศคย 7:1 (10) อสร 7:14 (11) อพย 28:36-38 (12) อสย 32:1 (13) สดด 21:5
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หนา 1873
เศคาริยาห 6, 7
14 และมงกุ ฎเหล านั้ นจะอยู ใน นั้ นหรือไม"
พระวิหารของพระเยโฮวาห เพื่ อ 4แล วพระวจนะของพระเยโฮให เป นที่ ระลึ กถึ งเฮเลม โทบี - วาหจอมโยธามายังขาพเจาวา
ยาห เยดายาห และเฮ็ น บุตร 5 "จงกล าวแก ประชาชนทั้ งสิ้ น
ชายของเศฟนยาห
แหงแผนดิ นและแก บรรดาปุ โร15 บรรดาผู ที่ อยู ห างไกลจะมา หิ ตว า
เมื่ อเจ าทั้ งหลายอด
ช วยสร างพระวิ หารของพระเย- อาหารและไว ทุ กข ในเดื อนที่ ห า
โฮวาห และท านทั้ งหลายจะ และในเดื อนที่ เจ็ด ตั้ งเจ็ดสิบป
ทราบวา พระเยโฮวาหจอมโยธา นั้ น เจาได อดอาหารเพื่ อเราคือ
ทรงใช ข าพเจ ามายั งท าน ถ า เราเองหรือ
ท านทั้ งหลายจะเชื่ อฟ งพระสุ ร- 6 และเมื่ อเจ า รั บประทานและ
เสี ยงของพระเยโฮวาห พระเจ า เมื่ อเจ าดื่ ม เจ าก็ รั บประทาน
ของทานอยางเครงครัด สิ่ งนี้ จะ เพื่ อตั วเจ าเอง และดื่ มเพื่ อตั ว
เปนไปดังกลาวนั้ น"
เจาเองมิใชหรือ
ทรงติเตียน
7ในเมื่ อเยรู ซาเล็ มมี คนอยู และ
มั่ งคั่ ง มีหัวเมืองลอมรอบ ภาค
การอดอาหารที่ ไมจริงใจ
ต อมา ในป ที่ สี่ ของรั ชกาล ใตและแดนที่ ราบก็มีคนอยู เจา
กษั ตริ ย ดาริ อั ส พระวจนะ ควรจะฟ ง พระวจนะซึ่ งพระเยของพระเยโฮวาห มายั งเศคาริ - โฮวาห ทรงประกาศโดยผู พยายาห ณ วันที่ สี่ เดือนที่ เกา ซึ่ ง กรณรุ นกอนๆ มิใชหรือ"
จงแสวงหาพระเจา
เปนเดือนคิสลิว
ความชอบธรรม
2เมื่ อพวกเขาได ใชใหชาเรเซอร
และเรเกมเมเลค พร อมกั บ
และความปรานี
พรรคพวกของเขา ไปยั งพระ 8 และพระวจนะของพระเยโฮนิเวศของพระเจา ทูลขอจําเพาะ วาหมาถึงเศคาริยาหวา
พระพักตรพระเยโฮวาห
9 "พระเยโฮวาห จ อมโยธาตรั ส
3และรองขอตอบรรดาปุ โรหิตที่ ดั งนี้ ว า จงพิ พากษาตามความ
พระนิ เวศแห งพระเยโฮวาหจอม จริง ทุกคนจงแสดงความเมตตา
โยธา และตอผู พยากรณวา "ควร กรุ ณาและความสงสารตอพี่ น อง
ที่ ข าพเจ าจะไว ทุ กข และปลี กตั ว ของตน
ออกในเดือนที่ หา อยางที่ ขาพ- 10 อย าบี บบั งคั บหญิ งม าย ลู ก
เจ าได กระทํามาแล วเป นหลายป กําพร าพ อ คนต างด าวหรื อคน

7

(14) ศคย 6:10; มธ 26:13 (15) อสย 56:6 (1) อสร 6:14 (2) อสร 6:10; อสย 60:7
(3) พบญ 17:9 (5) อสย 58:5; ศคย 8:19; รม 14:6-9 (7) อสย 55:3; ยรม 7:5
(9) ลนต 19:15; พบญ 10:18; สดด 82:2 (10) อพย 22:21; สภษ 22:22; อสค 22:7
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เศคาริยาห 7, 8
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ยากจน และอย าคิ ดอุ บายชั่ วใน ดั งนี้ วา เราหวงแหนศิ โยนด วย
ใจตอพี่ นองของตน"
ความหวงแหนอั นยิ่ งใหญ และ
11 แต เขาปฏิ เสธไม ยอมฟ งและ เราหวงแหนเธอด วยความกริ้ ว
หั นบ าดื้ อเข าใส และอุ ดหู ของ มาก
เขาเสียเพื่ อเขาจะไมไดยิน
3พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ วา เรา
12 เออ เขาไดกระทําใจของเขา กลั บไปยั งศิโยนและจะอยู ท ามเหมือนก อนหินแข็ง เกรงวาเขา กลางเยรูซาเล็ม และเขาจะเรียก
จะได ยิ นพระราชบั ญญั ติ และ เยรูซาเล็ มว าเมื องแห งความจริ ง
พระวจนะ ซึ่ งพระเยโฮวาหจอม และเรี ยกภู เขาของพระเยโฮวาห
โยธาไดทรงสงไปทางผู พยากรณ จอมโยธาวาภูเขาบริสุทธิ์
รุ นก อนโดยพระวิ ญญาณของ 4พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั สดั ง
พระองค เหตุ ฉะนั้ นพระพิ โรธ นี้ ว า ชายชราและหญิ งชราจะ
อั นยิ่ งใหญ จึ งได มาจากพระเย- อาศั ยอยู ตามถนนในกรุ งเยรู โฮวาหจอมโยธา
ซาเล็ มอี ก ต างก็ มี ไม เท าอยู
13 ดั งนั้ นต อมา พระเยโฮวาห ในมือเพราะอายุมากทีเดียว
จอมโยธาตรั สว า "เมื่ อเราร อง 5และถนนทั้ งหลายในเมื องนั้ น
เรี ยก เขาไม ฟงฉั นใด เมื่ อเขา ก็ จะเต็ ม ไปด วยเด็ ก ผู ชายและ
รองทูล เราก็ไมฟงฉันนั้ น
เด็กผู หญิงวิ่ งเลนอยู ทั่ วไป
14 และเราก็ ให เขากระจั ดกระ- 6พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั สดั ง
จายไปด วยลมหมุ น ท า มกลาง นี้ ว า ถ าเรื่ องนี้ เป นเรื่ องประประชาชาติ ทั้ งสิ้ นซึ่ งเขาไม รู จั ก หลาดในสายตาของประชาชนที่
ดั งนั้ นแผ นดิ นจึ งรกร างอยู เบื้ อง เหลื ออยู ในสมั ยนี้ แลว พระเยหลั งเขา ไม มี ใครผ านไปหรื อ โฮวาหจอมโยธาตรัสว า ก็น าจะ
กลั บเข าไป เพราะเขาได ปล อย ประหลาดในสายตาของเราด วย
ให แผ นดิ นที่ น าพึ งพอใจนั้ นรก มิใชหรือ
รางไปเสียแลว"
7พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั สดั ง
บรรดาพระสัญญาของพระเจา นี้ วา ดูเถิด เราจะชวยประชาชน
ของเราให ร อดพ นจากประเทศ
ตออิสราเอลไมเปลี่ ยนแปลง
และพระวจนะของพระเย- ตะวั นออกและจากประเทศตะโฮวาห จอมโยธามายั งข าพ- วันตก
8 และเราจะพาเขาทั้ งหลายให
เจาอีกวา
2 "พระเยโฮวาห จ อมโยธาตรั ส มาอาศั ยอยู ท ามกลางเยรู ซาเล็ ม

8

(11) ศคย 1:4; กจ 7:51 (12) นหม 9:29 (13) สดด 81:8-12 (14) ลนต 26:33
(2) สดด 78:58; อสย 42:13 (3) ยรม 30:10; ศคย 2:10 (4) 1 ซมอ 2:31; โยบ 5:26
(5) สดด 128:3-4 (6) ปฐก 18:14 (7) อสย 11:11-16 (8) ยรม 3:17; ยอล 3:20

38_zec.pub
page 9

Friday, December 09, 2005 13:57
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เศคาริยาห 8
และเขาทั้ งหลายจะเป น ประชา ที่ สาปแช งท ามกลางประชาชาติ
ชนของเรา และเราจะเป นพระ ทั้ งหลายใหเขาแชงฉันใด ตอมา
เจ าของเขาทั้ งหลาย ด วยความ เราจะช วยเจ าใหรอดพ นและเจ า
จริงและความชอบธรรม
จะได เ ป น แหล ง พระพรฉั น นั้ น
ประชาชนจงเชื่ อฟง
อย ากลั วเลย แต จงให มื อของ
เจาแข็งแรงเถิด
ถอยคําของพวกผู พยากรณ
9พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั สว า 14 เพราะพระเยโฮวาห จอมโยจงให มื อ ของเจ า ทั้ งหลายแข็ ง ธาตรั สดั งนี้ วา เมื่ อบรรพบุ รุ ษ
แรง คือเจาทั้ งหลายผู ไดยินถอย ของเจ า ยั่ วเย า ให เ ราโกรธนั้ น
คําเหลานี้ ในกาลนี้ ซึ่ งมาจากปาก เราก็ ตั้ งใจว าจะลงโทษเจ า เรา
ผู พยากรณทั้ งหลาย ซึ่ งอยู ในวัน มิ ได หย อนความตั้ งใจลง พระ
ที่ ได วางรากฐานพระนิ เวศของ เยโฮวาห จอมโยธาตรั สดั งนี้
พระเยโฮวาห จอมโยธา เพื่ อว า แหละ
15 ดั งนั้ นในวั นเหล านี้ เราตั้ งใจ
จะไดกอสรางพระวิหารนั้ นขึ้ น
10 เพราะว า ก อ นสมั ยนั้ นไม มี อีกวา เราจะกระทําดีตอเยรูซาค าจ างให แก คนหรื อให แก สั ตว เล็ มและต อวงศ วานยู ดาห อย า
ทั้ งผู ที่ เข า ออกก็ ไม มี สั นติ ภ าพ กลัวเลย
เพราะเหตุ ภั ยพิ บั ติ นั้ น เพราะ 16 ตอไปนี้ เป นสิ่ งที่ เจาทั้ งหลาย
เราปลอยใหคนทั้ งหลายต อสู กับ พึ งกระทํา จงต างคนต างพู ด
ความจริ งกั บเพื่ อนบ าน จงให
เพื่ อนบานของตน
11 พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส การพิ พากษาที่ ประตู เ มื องของ
ว า แต บัดนี้ เราจะไม กระทําต อ เจ าเป นตามความจริ งและกระประชาชนที่ เหลื ออยู นี้ อย างกั บ ทําเพื่ อสันติ
17 อย าคิ ดอุ บายชั่ วในใจต อ
สมัยกอน
12 เพราะว าเมล็ ดพื ชจะเกิ ด เพื่ อนบ าน อย ารั กคําปฏิ ญาณ
เจริ ญงอกงาม เถาองุ นจะมี ลู ก เท็จ สิ่ งทั้ งปวงเหลานี้ เราเกลียด
และแผ นดิ นจะให ผล และท อง ชั ง" พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้
ฟาจะใหน้ําคาง และเราจะกระ- แหละ
ทําให ประชาชนที่ เหลื ออยู นี้ ถื อ 18 และพระวจนะของพระเยโฮวาหจอมโยธามายังขาพเจาวา
กรรมสิทธิ์ สิ่ งเหลานี้ ทั้ งหมด
13 โอ วงศ วานยู ดาห และวงศ 19 "พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส
วานอิ สราเอลเอ ย เจ าเคยเป น ดั งนี้ ว า การอดอาหารในเดื อน
(9) ศคย 8:13; อฟ 6:10 (10) ฮกก 1:6-11; มธ 10:34 (11) สดด 103:9; อสย 11:13
(12) ปฐก 26:12; ลนต 26:4 (13) พบญ 28:37 (14) ศคย 1:6 (15) ยรม 29:11-14
(16) พบญ 10:12; มคา 6:8 (17) สภษ 3:29; ยรม 4:14 (19) 2 พกษ 25:3-4
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เศคาริยาห 8, 9
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ที่ สี่ การอดอาหารในเดือนที่ หา เจาทรงสถิตกับทาน'"
และการอดอาหารในเดือนที่ เจ็ด
คําตรัสของพระเจาเรื่ อง
และการอดอาหารในเดื อนที่ สิ บ
ประเทศตางๆที่ อยู ลอมรอบ
จะเป น ที่ ให ค วามบั น เทิ ง และ
ภาระแห งพระวจนะของ
ความราเริง และเปนการเลี้ ยงที่
พระเยโฮวาห ที่ มี ในหั ดราก
ใหชื่ นชมแกวงศวานยูดาห เหตุ และเมื องดามั สกั สจะเป นที่ พั ก
ฉะนั้ นเจ า จงรั ก ความจริ ง และ สงบสําหรั บที่ นั่ น เมื่ อตาของ
สันติภาพ
มนุ ษย จะแสวงหาพระเยโฮวาห
เยรูซาเล็มจะเปน
แม กระทั่ งอิ ส ราเอลทุ กตระกู ล
เมืองหลวงของทั้ งโลก
ดวย
20 พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส 2เมื องฮามั ท ซึ่ งมี เขตแดนติ ด
ดังนี้ วา ชนชาติทั้ งหลายยังจะมา กั นก็ รวมอยู ด วย
ไทระกั บ
คือประชาชนที่ ยังอาศัยอยู ในหัว ไซดอน แมจะเป นเมื องฉลาดก็
เมืองอันมากมาย
ตาม
21 ชาวเมื อ งหนึ่ งจะไปหาชาว 3ไทระได สร างป อมปราการให
เมื องอีกเมื องหนึ่ งกล าวว า `ให แกตนเอง และสะสมเงินไว เปน
เราไปกันทันที ไปทูลขอจําเพาะ กองอย างกองฝุ น และทองคํา
พระพั กตร พระเยโฮวาห และ เนื้ อดีอยางโคลนตามถนน
แสวงหาพระเยโฮวาห จอมโยธา 4ดู เถิ ด องค พระผู เป นเจ าจะ
ขาพเจาก็จะไปดวย'
ทรงปลดเอาข าวของของเมื องนี้
22 เออ ชนชาติทั้ งหลายเปนอัน ไปเสี ย และเหวี่ ยงอํานาจของ
มาก และบรรดาประชาชาติ ที่ เมื องนี้ ลงไปในทะเล และเมื อง
เขมแข็งจะมาแสวงหาพระเยโฮ- นี้ จะถูกไฟเผาผลาญเสีย
วาหจอมโยธาในเยรูซาเล็ม และ 5เมื องอั ชเคโลนจะเห็นและกลัว
ทูลขอจําเพาะพระพักตรพระเย- เมื อ งกาซาจะเห็ น และมี ค วาม
โฮวาห
เศร าโศกอย างยิ่ ง เมืองเอโครน
23 พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส ดวยเหมือนกัน เพราะความหวัง
ดังนี้ วา ตอมาในสมัยนั้ นสิบคน ของเมื อ งนี้ จะเป นที่ น า ละอาย
จากประชาชาติ ทุ กๆภาษาจะยึ ด กษั ตริ ยจะพิ นาศจากเมื องกาซา
ชายเสื้ อคลุ ม ของยิ วคนหนึ่ ง ไว เมื องอั ชเคโลนจะไม มี คนอาศั ย
แล วกล าวว า `ขอให เราไปกั บ อยู
ทานเถิด เพราะเราไดยินวาพระ 6 ลู กนอกกฎหมายจะมาอยู ใน

9

(20) ศคย 2:11; มธ 8:11 (21) สดด 122:1; ฮชย 6:3 (22) อสย 25:7; ยรม 4:2
(23) ปฐก 31:7; กดว 14:22 (1) อสย 13:1; ยรม 23:33 (2) กดว 13:21; อมส 6:14
(3) ยชว 19:29; 2 ซมอ 24:7 (4) สภษ 10:2 (5) อสย 14:29-31 (6) ปญจ 2:18-21
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เมื องอั ชโดด เราจะตั ดความ ณาจั กรของท านจะมี จากทะเลนี้
หยิ่ งผยองของคนฟ ลิ สเตี ยออก ไปถึ งทะเลโน น และจากแม น้ํา
เสีย
นั้ นไปถึงสุดปลายพิภพ
7เราจะเอาเลื อดของเขาออกไป 11 สวนเจาเลา เพราะโลหิตแหง
จากปากของเขา และเอาสิ่ งที่ พั นธสั ญญาของเราซึ่ งมี ต อ เจ า
น าสะอิ ดสะเอี ยนออกไปจาก เราจะปลดปล อ ยเชลยในพวก
ระหวางซี่ ฟนของเขาเสีย แตคน เจาใหเปนอิสระจากบอแหงนั้ น
ที่ เหลืออยู คือเขาเองจะอยู เพื่ อ 12 นักโทษที่ มีความหวังเอย จง
พระเจ าของเรา จะเป นเหมื อน กลั บไปยั ง ที่ กํา บั ง เข ม แข็ ง ของ
ผู ครอบครองคนหนึ่ งในยู ด าห เจ า คื อวั นนี้ เองเราประกาศว า
และเอโครนจะเหมือนคนเยบุส
เราจะคืนแกเจาสองเทา
8 และเราจะตั้ งค า ยรอบนิ เ วศ 13 เ พ ราะ เ ร าไ ด ดั ดยู ด าห
ของเราเปนกองยาม เพื่ อจะมิให เหมือนโคงคันธนู เราไดกระทํา
ผู ใดเดิ นทั พไปมาได จะไม เอฟราอิ มให เป นลู กธนู
โอ
มี ผู บี บบั งคั บผ านพวกเขาไปอี ก ศิ โยนเอ ย เราปลุ กเร าบุ ตรชาย
เพราะบัดนี้ เราเห็นกับตาของเรา ทั้ งหลายของเจ าให ต อสู กับบุ ตร
เอง
ชายทั้ งหลายของเจานะ โอ กรีก
คําพยากรณเรื่ องการเสด็จ
เอย และแกวงเจาอยางดาบของ
นักรบ
เขากรุงเยรูซาเล็ม
14 แล วพระเยโฮวาห จะทรง
อยางผู มีชัยของพระคริสต
9โอ ธิดาแหงศิโยนเอย จงราเริง ปรากฏเหนื อเขาทั้ งหลาย และ
อย างยิ่ งเถิ ด โอ บุ ตรสาวแห ง ลู ก ธนู ของพระองค จ ะออกไป
เยรูซาเล็มเอย จงโหรอง ดูเถิด เหมื อนฟ าแลบ องค พระผู เป น
กษั ต ริ ย ของเธอเสด็ จมาหาเธอ เจ าพระเจาจะทรงเปาแตร และ
ทรงความชอบธรรมและความ จะเสด็จไปในลมหมุนทิศใต
รอด พระองค ทรงอ อนสุ ภาพ 15 พระเยโฮวาหจอมโยธาจะพิทั กษ รั กษาเขาทั้ งหลายไว และ
และทรงลา ทรงลูกลา
10 เราจะขจั ดรถรบเสี ยจาก เขาทั้ งหลายจะล า งผลาญและ
เอฟราอิ ม และม าเสี ยจากเยรู - เหยียบลงดวยนักยิงสลิงลง และ
ซาเล็ ม ธนู สงครามจะถู กขจั ด จะดื่ มและทําเสี ยงอึ กทึ ก เพราะ
เสียดวย และทานจะบัญชาสันติ เหตุเหลาองุ น และจะอิ่ มเหมือน
ใหมีแกประชาชาติทั้ งหลาย อา- ชามเปยกเหมือนมุมแทนบูชา
(7) 1 ซมอ 17:34; สดด 3:7 (8) ศคย 2:1; วว 20:1 (9) อสย 12:6; ศฟย 3:14-15
(10) ฮชย 1:7; มคา 5:10 (11) พบญ 5:31; 2 ซมอ 13:13 (12) อสย 52:2; ยรม 31:6
(13) มคา 5:4-9; วว 17:14 (14) อพย 14:24 (15) ศคย 10:5
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เศคาริยาห 9, 10
หนา 1878
16 ในวันนั้ น พระเยโฮวาห พระ พระทั ยใส ฝู งสั ตว ของพระองค
เจาของเขาจะทรงชวยเขาใหรอด คือวงศวานยูดาห และทรงกระเพราะเขาทั้ งหลายเปนประชาชน ทํา เขาให เป นเหมื อ นม า ศึ ก ฮึ ก
ของพระองค ดั งฝู งแกะ เขาทั้ ง เหิมในสงคราม
หลายจะเป นเหมื อนกั บเพชร 4 ศิ ลามุ มเอกออกมาจากเขา
พลอยที่ อยู ในมงกุ ฎ คื อถู กยก หมุ ดขึ งเต็ นท ออกมาจากเขา
ขึ้ นเหมื อนธงในแผ นดิ นของ คันธนูรบศึกออกมาจากเขา และ
พระองค
ผู บี บบั ง คั บทุ ก คนออกมาจาก
17 ด วยว าความดี ของพระองค เขาดวยกัน
มากมายเพี ยงใด และความงด 5เขาจะเป นอย างชายฉกรรจ ใน
งามของพระองค ยิ่งใหญ แคไหน สงคราม เหยี ยบย่ํา ศั ตรู ไปใน
เมล็ ด ข าวจะกระทํา ให คนหนุ ม โคลนตามถนน
เขาจะต อสู
รื่ นเริง และน้ําองุ นใหมจะทําให เพราะพระเยโฮวาห ทรงสถิ ตกั บ
หญิงสาวชื่ นบาน
เขา เขาจะกระทําให ผู ที่ อยู บน
ในอนาคตยูดาหกับ
หลังมายุ งเหยิง
6เราจะหนุ น กํา ลั ง วงศ วานของ
อิสราเอลจะฟ นดังเดิม
จงขอฝนจากพระเยโฮ- ยู ดาห และเราจะช วยวงศ วาน
วาห ใ นฤดู ฝ นชุ ก ปลาย ของโยเซฟให รอด เราจะนําเขา
ฤดู ดั งนั้ นพระเยโฮวาห จะทรง กลั บมาอี กเพื่ อให เ ขาได อ าศั ย
ป นเมฆพายุ จะทรงประทานหา อยู เพราะเราสงสารเขา และเขา
ฝนแก มนุ ษย และผั กในทุ งนา จะเป นเหมือนวาเรามิ ไดทอดทิ้ ง
เขา เพราะเราคื อพระเยโฮวาห
แกทุกคน
2เพราะวา รูปเคารพประจําบาน พระเจาของเขา เราจะฟงเขา
พู ดไม ได เรื่ อง และพวกโหรก็ 7 แล วคนเอ ฟราอิ มจะเป น
เห็นสิ่ งหลอกลวง และเลาความ เหมื อนชายฉกรรจ และจิ ตใจ
ฝนเท็จ และใหคําเลาโลมที่ เปลา ของเขาทั้ งหลายจะเปรมปรี ดิ์
ประโยชน เพราะฉะนั้ นประชา เหมื อนได ดื่ มน้ํา องุ น เออ ลู ก
ชนจึ งหลงไปอย างฝู งสั ตว เขา หลานของเขาจะได เห็ นและ
เปรมปรี ดิ์ และจิ ตใจของเขาจะ
ทุกขใจเพราะขาดเมษบาล
3"เราโกรธเมษบาลอย างรุ นแรง ยินดีเหลือลนในพระเยโฮวาห
และเราลงโทษบรรดาแพะผู 8เราจะผิ วปากเรี ยกเขาและรวบ
เพราะพระเยโฮวาหจอมโยธาเอา รวมเขาเข ามา เพราะเราได ไถ

10

(17) สดด 31:19; อสย 63:7 (1) อสค 36:37; มธ 7:7 (2) ปฐก 31:19; วนฉ 18:14
(3) ศคย 11:5; ลก 1:68 (4) กดว 24:17; อสย 41:14 (5) 1 ซมอ 16:18; 2 ซมอ 22:8
(6) สดด 89:21; อสย 41:10 (7) ปฐก 43:1; สดด 104:15 (8) อสย 5:26; มธ 11:28
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หนา 1879
เศคาริยาห 10, 11
เขาไว แลว และเขาจะมี มากมาย 2ตนสนสามใบเอย จงร่ําไหเถิด
เหมือนกาลกอน
เพราะไม ส นสี ด าร ล ม เสี ย แล ว
อิสราเอลถูกกระจัดกระจาย
เพราะบรรดาไมที่ สงางามพินาศ
ลงไปแลว โอ ตนโอกเมืองบาแลวกลับคืนมา
9 แม เราจะหว านเขาไปท าม- ชานเอย จงร่ําไหเถิด เพราะปา
กลางชนชาติ ทั้ งหลาย แต เขา ทึบถูกโคนเสียแลว
จะระลึ กถึ งเราในประเทศที่ ห าง 3ฟ งซิ เสี ยงร่ํ า ไห ของเมษบาล
ไกลนั้ น เขาจะดํารงชี วิ ตอยู กั บ เพราะสงาราศี ของเขาทั้ งหลายก็
ถู กทําลายไปแล ว ฟ งซิ เสี ยง
ลูกหลานของเขาและกลับมา
10 เราจะนําเขากลับจากแผนดิน สิงโตหนุ มคําราม เพราะวาความ
อี ยิ ปต และรวบรวมเขามาจาก ภู มิ ใ จแห งแม น้ํ า จอร แดนก็ ร าง
อั สซี เรี ย และเราจะนําเขามายั ง เปลา
แผ น ดิ น กิ เลอาดและเลบานอน 4 พระเยโฮวาห พระเจ าของ
ขาพเจาตรัสดังนี้ วา "จงเลี้ ยงฝูง
จนจะไมมีที่ ใหเขาอยู
11 พระองค จ ะเสด็ จผ านข า ม แพะแกะที่ ตองถูกฆา
ทะเลแห งความระทม และจะ 5 บรรดาผู ที่ ซื้ อมั น ไปก็ ฆ า มั น
ทรงทุ บคลื่ นทะเล และที่ ลึ กทั้ ง เสี ย และไม ต องมี โทษ และ
สิ้ นของแม น้ํา จะแห งไป ความ บรรดาคนที่ ขายมั นกล าวว า
เห อ เหิ ม ของอั ส ซี เ รี ยจะตกต่ํ า `สาธุการแดพระเยโฮวาห เพราะ
และคทาของอี ยิ ปต จะพรากไป ข าพเจ ามั่ งมี แล ว' และเมษบาล
ของมั น ทั้ งหลายไม ส งสารมั น
เสีย
12 เราจะกระทําให เขาทั้ งหลาย เลย
เขมแข็งในพระเยโฮวาห และเขา 6พระเยโฮวาห ตรั สว า เพราะ
จะดํ า เนิ น ในพระนามของพระ เราจะไมสงสารชาวแผ นดิ นนี้ อีก
องค " พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ตอไป ดูเถิด เราก็จะกระทําให
เขาต า งคนตกเข าไปในมื อ ของ
แหละ
เพื่ อนบานของเขา และตางก็ตก
การปฏิเสธ
ไปในหั ต ถ ของกษั ต ริ ย ของเขา
พระเมสสิยาห
โอ เลบานอนเอย จงเปด และท านจะบี บแผ นดิ นให แหลก
บรรดาประตูของเจา เพื่ อ และเราจะไม ช วยเหลื อคนหนึ่ ง
ไฟจะได เ ผาผลาญไม ส นสี ด าร คนใดให พ นมื อของท านทั้ ง
หลายเลย"
ของเจาเสีย

11

(9) อสธ 8:17; ยรม 31:27 (10) อสย 19:23; ศคย 8:7 (11) สดด 66:10; อสย 11:15
(12) ศคย 10:6; อฟ 6:10 (1) ยรม 22:6; ฮบก 2:8 (2) อสย 2:12-17; อสค 31:2-3
(3) ศคย 11:8 (4) อสย 49:4; ยน 20:17 (5) ยรม 23:1 (6) ศคย 11:5; ลก 19:43-44
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เศคาริยาห 11
หนา 1880
พระเยซูจะถูกขาย
เรา ถ าไม เห็ นควรก็ ไม ต อง"
แล วเขาก็ ชั่ งเงิ นสามสิ บเหรี ยญ
ดวยเงิน
ออกใหแกขาพเจาเปนคาจาง
สามสิบเหรียญ
7ดังนั้ น ขาพเจาจึงจะไดเลี้ ยงดู 13 แล ว พระเยโฮวาห ตรั ส กั บ
ฝู งแพะแกะที่ ถู กฆ า คื อตั วเจ า ขาพเจาวา "จงโยนเงินนั้ นใหแก
เอง โอ พวกที่ น าสงสารแห ง ชางป นหมอ" คือเงินกอนงามที่
ฝูงแกะเอย ขาพเจาจึงเอาไมเทา เขาจายให ขาพเจา ดั งนั้ นข าพสองอัน อั นหนึ่ งให ชื่ อวา พระ เจ าจึงเอาเงิ นสามสิบเหรียญโยน
คุณ อีกอันหนึ่ งขาพเจาใหชื่ อวา ให แก ช างป น หม อในพระนิ เวศ
สหภาพ และขาพเจาก็เลี้ ยงดูฝูง ของพระเยโฮวาห
14 แล วขาพเจาก็หักไมเท าอันที่
แกะ
8ในเดือนเดียวขาพเจาตัดเมษ- สองที่ ชื่ อ สหภาพ นั้ นเสีย ลม
บาลสามคนนั้ นออกเสี ย แต จิ ต เลิ ก ภราดรภาพระหว า งยู ด าห
ใจข า พเจ า เกลี ยดชั ง แกะเหล า และอิสราเอล
นั้ น และจิ ตใจแกะก็ เกลี ยดชั ง 15 แล วพระเยโฮวาห จึ งตรั สกั บ
ข าพเจ าว า "จงหยิ บเครื่ องใช
ขาพเจาดวย
9ข าพเจาจึงวา "ขาจะไมเลี้ ยงดู ของเมษบาลโง เ ขลาขึ้ นมาอี ก
เจา อะไรจะตองตายก็ใหตายไป ครั้ งหนึ่ ง
อะไรที่ จะต อ งถู ก ตั ด ออกก็ ใ ห 16 เพราะดูเถิ ด เราจะตั้ งเมษผู
ถูกตัดออกไปเสีย และใหบรร- บาลผู หนึ่ งในแผ นดิ นนี้
ไม
แ
วะไปหาตั
ว
ที
่
ถ
ู
ก
ตั
ด
ออกไป
ดาที่ เหลื ออยู นั้ นกิ นเนื้ อซึ่ ง กั น
หรื อแสวงหาตั วที่ ยังหนุ ม หรื อ
และกัน"
10 ข าพเจ าก็ เอาไม เท าที่ ชื่ อ รักษาตัวที่ หักเสียแลว หรือเลี้ ยง
พระคุณ นั้ นมาหัก เพื่ อลมเลิก ดู ตัวที่ เป นปกติ แต กินเนื้ อของ
พั นธสั ญญาซึ่ งข าพเจ าได ทํา ไว แกะอ วนทุ กตั ว ฉี กกินจนกระทั่ งถึงกีบของมัน
กับชนชาติทั้ งหลายเสีย
11 จึ งเป น อั น ล ม เลิ ก ในวั นนั้ น 17 วิ บั ติ แก เมษบาลผู ไร ค าของ
และพวกที่ น าสงสารแห งฝู งแกะ เรา ผู ที่ ทอดทิ้ งฝู งแพะแกะเสี ย
ผู ซึ่ งคอยดูขาพเจาอยู ก็รู วา นั่ น ขอให ด าบฟ น แขนของเขาและ
ฟ นตาขวาของเขาเถิ ด ขอให
เปนพระวจนะของพระเยโฮวาห
12 แล วข าพเจ าจึ งพู ดกั บเขาว า แขนของเขาลีบไปเสีย และใหตา
"ถ าท านเห็ นควรก็ ขอค าจ างแก ขวาของเขาบอดทีเดียว"
(7) ศคย 11:4; มก 12:37 (8) ฮชย 5:7; มธ 23:34 (9) ยรม 23:33 (10) สดด 50:2
(11) อสย 14:32; ศฟย 3:12 (12) 1 พกษ 21:2 (13) อสย 54:7-10 (14) มธ 24:10
(15) อสย 6:10; ยรม 2:26 (16) ยรม 23:2; อสค 34:2 (17) ยรม 22:1; อสค 13:3
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หนา 1881
เศคาริยาห 12
ยุคแหงความทุกขเวทนา
ชาติทั้ งหลายตาบอดไป
5แล วหั วหน าคนยู ดาห จะรําพึ ง
ครั้ งใหญ
ในใจว า `ชาวเยรู ซาเล็ มจะเป น
พรรคพวกของสัตวราย
กําลั งของเรา เนื่ องจากพระ
ลอมกรุงเยรูซาเล็มไว
ภาระแห งพระวจนะของ เยโฮวาห จอมโยธาพระเจ า ของ
พระเยโฮวาห เกี่ ยวด วย เขา'
เรื่ องอิ สราเอล พระเยโฮวาห ผู 6 ในวั น นั้ นเราจะกระทํ า ให หั ว
ทรงขึงทองฟาออก และวางราก หน าคนยู ดาห ทั้ งหลายเหมื อ น
พิ ภพ และป นจิ ตวิ ญญาณให มี หม อร อนแดงอยู ท ามกลางกอง
ฟ น เหมื อนคบเพลิ งสว างอยู
อยู ในมนุษย ตรัสวา
2"ดูเถิด เราจะทํากรุงเยรูซาเล็ม ท ามกลางฟ อนข าว และเขา
ให เป นถ วยแห งการสั่ นสะเทื อน จะเผาผลาญบรรดาชนชาติ ทั้ ง
สําหรับบรรดาชนชาติทั้ งหลายที่ หลายที่ อ ยู ล อมรอบไปทางขวา
อยู ล อมรอบ เมื่ อพวกเขาจะ และไปทางซ ายเสี ย ฝ ายเยรู ลอมทั้ งยูดาหและกรุ งเยรูซาเล็ม ซาเล็ มจะมี คนอาศั ยอยู ในที่ เดิ ม
นั้ นเอง คือเยรูซาเล็ม
ไว
3ในวันนั้ น เราจะกระทําใหเยรู- 7 และพระเยโฮวาห จะประทาน
ซาเล็ มเป น ศิ ลาหนั กแก บรรดา ชั ยชนะแก เต็ นท ของยู ดาห ก อน
ชนชาติทั้ งหลาย ผู ที่ พยายามยก เพื่ อว าสง าราศี แห งราชวงศ ดาหิ นนั้ นขึ้ นจะกระทําให ตัวเองถู ก วิ ด และสง าราศี แห งชาวเยรู หั่ นเป นชิ้ นๆ ถึ งแม ว าประชา ซาเล็ ม จะไม ได เ ป นที่ ยกย อง
ชาติ ทั้ งสิ้ นในพิ ภพจะสมทบกั น เหนือกวาของยูดาห
8ในวั นนั้ นพระเยโฮวาห จะทรง
สู เยรูซาเล็ม
ปองกันชาวเยรูซาเล็มไว เพื่ อวา
พระเยซูคริสตจะทรง
คนที่ อ อนแอท ามกลางเขาในวั น
ปองกันกรุงเยรูซาเล็ม
นั
้ นจะเป นเหมื อนดาวิ ด และ
และทําลายบรรดากองทัพ
ราชวงศของดาวิดจะเปนเหมื อน
ที่ ลอมกรุงไว
เหมื อนทู ตสวรรค
4พระเยโฮวาหตรัสวา ในวันนั้ น พระเจ า
เราจะให ม าทุ กตั ววุ นวาย และ ของพระเยโฮวาห นําหน าเขาทั้ ง
กระทําใหคนขี่ บาคลั่ ง แตเราจะ หลาย
ลื มตาดู วงศ วานยู ดาห และเรา 9ตอมาในวันนั้ น เราจะแสวงหา
จะกระทํ า ให ม า ทุ กตั วของชน ที่ จะทําลายประชาชาติทั้ งสิ้ น ซึ่ ง

12

(1) ศคย 9:1; ฮบ 12:9 (2) สดด 75:8; อสย 51:17 (3) อสย 60:12; อสค 38:1-39:29
(4) อสย 24:21; ศคย 10:5 (5) วนฉ 5:9; อสย 1:10 (6) อบด 1:18; วว 20:9
(7) ยรม 9:23-24; มธ 11:25 (8) ยอล 3:16; มคา 5:8 (9) อสย 54:17; ฮกก 2:22
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เศคาริยาห 12, 13
หนา 1882
เขามาตอสู เยรูซาเล็ม
คนอิสราเอลที่ เหลืออยู
อิสราเอล
จะกลับมาหาพระคริสต
จะเห็น
และรับความรอด
พระผู ชวยใหรอด
"ในวันนั้ น จะมีน้ําพุพลุ ง
10 และเราจะเทวิ ญญาณแห ง
ขึ้ นสํ า หรั บ ราชวงศ ของ
พระคุ ณและการวิ งวอนบนราช ดาวิ ดและชาวเยรู ซาเล็ ม เพื่ อ
วงศ ดาวิ ดและชาวเยรู ซาเล็ ม จะชํ า ระเขาให พ นจากบาปและ
เขาทั้ งหลายจะมองดู เราผู ซึ่ งเขา ความไมสะอาด
เองไดแทง เขาจึงจะไวทุกขเพื่ อ
การไหวรูปเคารพถูกกําจัด
ท านเหมื อนคนไว ทุ กข เพื่ อบุ ตร
คนถอมตัวพยายามเปน
ชายคนเดียวของตน และจะรอง
ที่ พอพระทัยพระเจา
ไหอยางขมขื่ นเพื่ อทาน เหมือน 2พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั สว า
อย างคนร องไห อย างขมขื่ นเพื่ อ ต อมาในวั นนั้ น เราจะขจั ดชื่ อ
บุตรหัวปของตน
ของรู ปเคารพเสี ยจากแผ น ดิ น
11 ในวั นนั้ น การไว ทุ กข ใน เพื่ อ ว าเขาจะระลึ ก ถึ ง อี กไม ได
เยรูซาเล็ มจะใหญโตอย างการไว เลย และเราจะไลผู พยากรณและ
ทุกขเพื่ อฮาดัดริมโมน ณ ที่ ราบ วิ ญญาณที่ ไม ส ะอาดไปเสี ยจาก
เมกิดโด
แผนดินดวย
12 แผ นดิ นจะไว ทุ กข
ตาม 3 ต อมาเมื่ อ มี ผู ใ ดมาพยากรณ
ครอบครั วแต ละครอบครั ว อี ก บิ ดามารดาผู ให เขาบั งเกิ ด
ครอบครัวราชวงศดาวิ ดตางหาก มานั้ นจะพู ดกั บเขาว า `เจ าอย า
และบรรดาภรรยาของท านต าง มีชีวิตอยู เลย เพราะเจาพูดมุสา
หาก ครอบครั วของวงศ วาน ในพระนามของพระเยโฮวาห '
นาธันตางหาก และบรรดาภรร- เมื่ อเขาพยากรณ บิ ดามารดาผู
ยาของเขาตางหาก
ใหเขาเกิดมาจะแทงเขาใหทะลุ
13 ครอบครั วของวงศ วานเลวี 4ตอมาในวันนั้ น ผู พยากรณทุก
ตางหาก และภรรยาของเขาตาง คนจะมี ความละอายเพราะนิ มิ ต
หาก ครอบครั วชิ เมอี ต างหาก ของเขาเมื่ อพยากรณ เขาจะไม
และภรรยาของเขาตางหาก
สวมผามีขนเพื่ อลอลวงอีกตอไป
14 และครอบครั วที่ เหลื ออยู ทั้ ง 5แต เขาจะกล าวว า `ขาพเจาไม
สิ้ น แต ละครอบครั วต างหาก ใช ผู พยากรณ ข าพเจ าเป นชาว
และภรรยาของเขาตางหาก"
นา เพราะว ามี คนสอนข าพเจ า

13

(10) สภษ 1:23; อสย 32:15 (11) 2 พกษ 23:29; 2 พศด 35:24 (12) ยรม 3:21
(13) อพย 6:16; กดว 3:1; มลค 2:4 (14) สภษ 9:12 (1) ศคย 12:3; ยน 1:29
(2) อพย 22:13; พบญ 12:3 (3) มธ 10:37 (4) ยรม 2:26 (5) อมส 7:14; กจ 19:17
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หนา 1883
เศคาริยาห 13, 14
ให เ ลี้ ยงสั ต ว ตั้ งแต ข าพเจ า ยั ง `พระเยโฮวาห คื อ พระเจ า ของ
หนุ มๆ'
ขาพเจา'"
พระผู ชวยใหรอด
สงครามอันบริสุทธิ์
ทรงใหอิสราเอล
ของพระคริสต
ดูแผลของพระองค
ปฏิปกษตอพระคริสตและ
6และถาผู ใดจะถามเขาวา `ทํากองทัพของเขาจะถูกทําลาย
ไมทานมีแผลในมือทั้ งสอง' เขา
(วว 19:11-21)
จะตอบว า `ข าพเจ าได แผลนั้ น
ดู เถิ ด วั นแห งพระเยในเรื อนของพวกเพื่ อนของ
โฮวาหมาใกล แลว เมื่ อ
ขาพเจา'"
ทรั พย สิ นที่ เขาริ บไปจากเจ านั้ น
7พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั สว า เขาจะแบงกันทามกลางเจา
"โอ ดาบเอ ย จงตื่ นขึ้ นต อสู 2 เพราะเราจะรวบรวมประชา
เมษบาลของเรา จงตอสู ผู ที่ สนิท ชาติ ทั้ งสิ้ นให ทํา ศึ ก กั บเยรู ซ ากับเรา จงตีเมษบาล และฝูงแกะ เล็ ม เมื องนั้ นจะถู กยึ ด บ าน
นั้ นจะกระจั ดกระจายไป เราจะ เรื อนจะถู กปล นสะดม และ
กลั บมื อของเราต อสู กั บตั วเล็ ก ผู หญิงจะถูกขมขืน พลเมืองครึ่ ง
ตัวนอย
หนึ่ งจะตกไปเป นเชลย ประชา
อิสราเอลจะถูกพิพากษา
ชนส วนที่ เหลื อ อยู จะไม ถู ก ตั ด
และชําระใหสะอาด
ออกเสียจากเมือง
3แล วพระเยโฮวาหจะเสด็ จออก
พวกกบฏจะถูกกวาดทิ้ งไป
ไปต อสู กั บประชาชาติ เ หล านั้ น
(อสค 20:33-38)
8พระเยโฮวาหตรัสวา ตอมาทั่ ว เหมือนเมื่ อพระองค ทรงต อสู ใน
ทั้ งแผ น ดิ น จะต อ งขจั ด เสี ยให วันสงคราม
พระเยซูคริสตจะยืนอยู
พิ นาศสองในสาม และเหลื อไว
ที่ ภูเขามะกอกเทศ
หนึ่ งในสาม
9 เราจะเอาหนึ่ งในสามนี้ ใส ใ น 4 ในวั นนั้ นพระบาทของพระ
ไฟและถลุ งเขาเหมื อนถลุ ง เงิ น องค จะยืนอยู ที่ ภู เขามะกอกเทศ
และลองดู เขาเหมื อนทดลอง ซึ่ ง อยู หน า เมื องเยรู ซาเล็ ม ด าน
ทองคํา เขาจะร องทู ลออกนาม ตะวันออก และภูเขามะกอกเทศ
ของเราและเราจะฟ งเขา เราจะ นั้ นจะแยกออกตรงกลางจากทิ ศ
กล าวว า `เขาทั้ งหลายเป นชน ตะวันออกไปทิศตะวันตก โดยมี
ชาติ ของเรา' และเขาจะกลาววา หุ บเขากว างมากคั่ นอยู ภู เขา

14

(6) 1 พกษ 18:28; วว 13:16 (7) พบญ 32:41; อสย 27:1 (8) ศคย 11:6-9
(9) สดด 66:10; 1 คร 3:11 (1) อสย 2:12; ยอล 2:31 (2) พบญ 28:9; อสย 5:26
(3) ดนล 2:44; ยอล 3:2; ศคย 2:8 (4) อสค 11:23; มคา 1:3-4; กจ 1:11-12
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เศคาริยาห 14
หนา 1884
ครึ่ งหนึ่ งจึ งจะถอยไปทางเหนื อ กษัตริยเหนือพิภพทั้ งสิ้ น ในวัน
และอี ก ครึ่ งหนึ่ งจะถอยไปทาง นั้ นพระเยโฮวาห จะทรงเป นเอก
ใต
และพระนามของพระองค ก็ เป น
5และท านทั้ งหลายจะหนี ไ ปยั ง เอก
หุ บเขาแห งบรรดาภู เขา เพราะ 10 แผ นดินทั้ งสิ้ นจะกลายเปนที่
ว าหุ บเขาแห งบรรดาภู เขาจะมา ราบจากเกบาถึ งริ มโมนใต เยรู จดอาซาลและท า นทั้ งหลายจะ ซาเล็ม แตเยรูซาเล็มจะดํารง
ต องหนี ไป อย างที่ หนี จากแผ น สู ง เด นอยู ในที่ ตั้ งของเมื องนั้ น
ดิ น ไหวสมั ย อุ ส ซี ยาห ก ษั ต ริ ย จากประตูเบนยามิ นถึงสถานที่ ที่
ประเทศยู ดาห แล วพระเยโฮ- เป นประตู เก า ถึ งประตู มุ มและ
วาห พระเจ าของข าพเจ าจะเสด็ จ จากหอคอยฮานันเอล ถึงบอย่ํา
มา และพวกวิ สุ ทธิ ชนทั้ งสิ้ นจะ องุ นของกษัตริย
มากับพระองค
11 และจะมีผู คนอาศัยอยู เพราะ
6ต อมาในวั นนั้ นแสงสว างจะไม ไม มี ก ารทํ า ลายเสี ยสิ้ นอี ก แล ว
แจมใสหรือจะไมมืดมัว
แต เยรู ซาเล็ มจะอาศั ยอยู ได
7แต จะเป นวั นหนึ่ งที่ พระเยโฮ- อยางปลอดภัย
วาหทรงทราบแลว ไมใชวันหรือ 12 ต อไปนี้ เป นภั ยพิ บัติ ซึ่ งพระ
คื น แต ต อมาเวลาเย็ นจะมี แสง เยโฮวาห จะทรงใช โจมตี บรรดา
สวาง
ชนชาติทั้ งหลายที่ ทําสงครามกับ
แมน้ําสายใหมไหลจาก
เยรูซาเล็ม คือเนื้ อของเขาจะเนา
ไปเมื่ อเขายั งยื นอยู ได ตาของ
เยรูซาเล็มไปถึงทะเลเกลือ
เขาจะเนาคาเบ าตา และลิ้ นของ
และทะเลเมดิเตอเรเนียน
8ในวั นนั้ น น้ํา แห งชี วิ ตจะไหล เขาจะเนาคาปาก
ออกจากเยรู ซาเล็ ม ครึ่ งหนึ่ ง 13 ต อมาในวั นนั้ น การสั บสน
จะไหลไปสู ทะเลด านตะวั นออก อลหม า นอย างใหญ โตจากพระ
และครึ่ งหนึ่ งจะไหลไปสู ทะเล เยโฮวาห จะอยู ท ามกลางเขาทั้ ง
ด านตะวั นตก ในฤดู ร อนก็ จะ หลาย เพราะฉะนั้ นคนหนึ่ งจะ
จั บกุ มเพื่ อนบ านของตน และ
ไหลเรื่ อยไปดังในฤดูหนาว
เขาจะยกมือขึ้ นตอสู กันและกัน
พระเยซูคริสตจะทรงเปน
14 แม ว า ยู ด าห ก็ จะต อ สู กั น ที่
พระมหากษัตริย
เยรู ซาเล็ ม ทรั พย สมบั ติ ของ
เหนือพิภพทั้ งสิ้ น
9 และพระเยโฮวาห จะทรงเป น ประชาชาติ ทั้ งสิ้ นที่ อยู ล อมรอบ
(5) กดว 16:34; วว 11:13 (6) สดด 97:10; สภษ 4:18 (7) มธ 24:36; วว 21:23
(8) อสค 47:1; ยอล 3:18 (9) ปฐก 49:10; 1 ซมอ 2:10 (10) อสย 40:3; ลก 3:4-6
(11) กดว 21:3; อสย 60:18 (12) ศคย 14:3 (13) วนฉ 7:22 (14) 2 พกษ 7:6-18
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หนา 1885
เศคาริยาห 14
จะถูกเก็บ มีทองคํา เงิน และ ตั วที่ นั่ น ก็ จะบั งเกิ ดภั ยพิ บั ติ
เสื้ อผามากมาย
ดวย ซึ่ งพระเยโฮวาหทรงใชโจม
15 และภั ยพิ บั ติ อ ย างหนึ่ งที่ ตีประชาชาติอื่ นๆซึ่ งไมขึ้นไปถือ
เหมื อนภั ยพิ บั ติ อ ย างนี้ จะบั ง- เทศกาลอยู เพิง
เกิดแกมา ลอ อูฐ ลา และไม 19 ที่ กล าวนี้ จะเป นการลงทั ณฑ
ว าสั ตว ชนิ ดใดซึ่ งมี อยู ในเต็ นท อี ยิ ปต และเป นการลงทั ณฑ
เหลานั้ น
ประชาชาติ ทั้ งสิ้ น ซึ่ งไม ขึ้ นไป
ทั้ งโลกจะอยู ใต
ถือเทศกาลอยู เพิง
20 และในวั นนั้ นลู กพรวนที่ ผู ก
การปกครอง
ม าจะมี คําจารึ กว า "บริ สุ ทธิ์ แด
ของพระคริสต
16 และอยู มาบรรดาคนที่ เหลื อ พระเยโฮวาห " และหม อซึ่ งอยู
อยู ในประชาชาติ ทั้ งปวงซึ่ งยก ในพระนิเวศของพระเยโฮวาหจะ
ขึ้ นมาสู รบกั บเยรู ซาเล็ ม จะขึ้ น เป นเหมื อนชามซึ่ งอยู หน าแท น
ไปนมั สการกษั ตริ ย ป แล วป เ ล า บูชา
คื อพระเยโฮวาห จอมโยธา และ 21 เออ และหมอทุกลูกในเยรูซาเล็ มและยูดาห จะเปนของบริจะถือเทศกาลอยู เพิง
17 ถ าครอบครั วใดในพื้ นพิ ภพ สุ ทธิ์ แด พระเยโฮวาห จอมโยธา
ไมขึ้ นไปยังเยรู ซาเล็มเพื่ อนมัส- เพื่ อวาทุ กคนที่ มาถวายสัตวบู ชา
การกษั ตริ ย คื อพระเยโฮวาห จะเอาหม อไปบ าง และจะต ม
จอมโยธา ฝนก็ จะไม ตกเหนื อ เนื้ อในหม อเหล านั้ น ในวั นนั้ น
จะไม มี คนคานาอั นในพระนิ เวศ
เขาเหลานั้ น
18 และถ าครอบครั วแห งอี ยิปต ของพระเยโฮวาห จอมโยธาอี ก
ซึ่ งขาดฝนแลว ไมขึ้นไปปรากฏ ตอไป

(15) ศคย 14:12 (16) อสย 60:6-9; ยอล 2:32; กจ 15:17; รม 9:23-24; วว 11:13
(17) ปฐก 10:32; สดด 2:8; อสย 45:23; ยรม 10:25; รม 14:10 (18) พบญ 11:10
(19) ยน 3:19 (20) สภษ 21:3-4; อสย 23:18; อบด 1:17 (21) พบญ 12:7; รม 14:6
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