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หนนังสสือเศคารริยาหห
บทนนนำสสสู่เศคนำรริยนำหห : คคคำพยคำกรณณ์ของเศคคำรริยคำหณ์ถถูกเขขียนถถึงพวกยริวสมมัยฟฟฟื้นฟถูโดยเรริริ่มตต้น

ในประมคำณปขี 520 กก่อน ค.ศ. แมต้มขีเศคคำรริยคำหณ์คนอฟริ่นๆอขีกทขีริ่ถถูกกลก่คำวถถึงในพระคมัมภขีรณ์เดริมและพระ
คมัมภขีรณ์ใหมก่ ผถูต้เขขียนคคคำพยคำกรณณ์นขีฟื้กก็ไมก่ไดต้ตรงกมับเศคคำรริยคำหณ์คนไหนอขีกทขีริ่ถถูกกลก่คำวถถึงใน
ประวมัตริศคำสตรณ์พระคมัมภขีรณ์เดริมและมริใชก่ในสมมัยพระคมัมภขีรณ์ใหมก่อยก่คำงแนก่นอน ชฟริ่อ ‘เศคคำรริยคำหณ์’ ใน
ภคำษคำฮขีบรถูมขีควคำมหมคำยตรงตมัววก่คำ ‘พระเยโฮวคำหณ์ทรงระลถึกถถึง’ ดมังทขีริ่จะถถูกหมคำยเหตตุไวต้ในบทแรก
ของคคคำพยคำกรณณ์นขีฟื้ พระเยโฮวคำหณ์พระเจต้คำทรงระลถึกถถึงประชคำชนของพระองคณ์ ควคำมบคำปของพวก
เขคำ และพระสมัญญคำตก่คำงๆของพระองคณ์ทขีริ่มขีตก่อพวกเขคำ

เศคคำรริยคำหณ์อยถูก่ในสมมัยเดขียวกมับฮมักกมัย อมันทขีริ่จรริงเขคำทมัฟื้งคถูก่อคำศมัยอยถูก่ในเยรถูซคำเลก็มตอนทขีริ่พวกยริว
กลมับมคำเพฟริ่อสรต้คำงพระวริหคำรขถึฟื้นใหมก่และพวกเขคำทมัฟื้งคถูก่กลก่คำวคคคำพยคำกรณณ์เกฟอบในเวลคำเดขียวกมัน 
อยก่คำงไรกก็ตคำม เศคคำรริยคำหณ์กก็มขีกคำรรมับใชต้ทขีริ่ยคำวนคำนกวก่คำกคำรรมับใชต้ทขีริ่ถถูกบมันทถึกไวต้ของฮมักกมัย คคคำ
พยคำกรณณ์ของเขคำถถูกนคคำเสนอในชก่วงเวลคำประมคำณสคำมสริบหต้คำปขี ผถูต้พยคำกรณณ์ทมัฟื้งสองพยคำยคำมทขีริ่จะ
หนตุนใจพวกยริวทขีริ่กลมับมคำในควคำมพยคำยคำมทขีริ่จะสรต้คำงพระวริหคำรขถึฟื้นใหมก่ทก่คำมกลคำงกคำรถถูกตก่อตต้คำน 
กคำรรมับใชต้ของเศคคำรริยคำหณ์ยมังอยถูก่ในสมมัยเดขียวกมับเหตตุกคำรณณ์เหลก่คำนมัฟื้นทขีริ่ถถูกหมคำยเหตตุไวต้ในเอสรคำ 1-6 
เขคำถถึงกลก่คำวถถึงในเอสรคำ 6:14 ดต้วยซคฟื้คำ

คคคำพยคำกรณณ์ของเศคคำรริยคำหณ์แบก่งออกเปก็นสคำมสก่วน สก่วนแรก (บททขีริ่ 1-6) กลก่คำวถถึงกคำรทขีริ่
อริสรคำเอลจะไมก่เพขียงถถูกทคคำใหต้กลมับสถูก่สภคำพเดริมเทก่คำนมัฟื้น แตก่จะรตุก่งเรฟองเปก็นประชคำชคำตริทขีริ่ใหญก่โตดต้วย 
แมต้ควคำมยคำกลคคำบคำกตก่คำงๆในขณะนมัฟื้นถถูกกลก่คำวถถึง พระเจต้คำโดยทคำงผถูต้พยคำกรณณ์ทก่คำนนขีฟื้กก็ทรงมองลก่วง
หนต้คำไปถถึงอนคำคต โดยเหก็นวมันแหก่งพระเยโฮวคำหณ์ ยตุคพมันปขีและพระเมสสริยคำหณ์บนบมัลลมังกณ์ของ
พระองคณ์ ในเนฟฟื้อหคำสก่วนนขีฟื้ นริมริตสริบเรฟริ่องถถูกนคคำเสนอโดยมขีคคคำเตฟอนถถึงพวกยริวในแผก่นดรินนมัฟื้นมริใหต้
กลมับสมัตยณ์ ไปจนถถึงนริมริตตก่คำงๆเกขีริ่ยวกมับพระเมสสริยคำหณ์บนบมัลลมังกณ์ของพระองคณ์ เนฟฟื้อหคำสก่วนทขีริ่สอง (
บททขีริ่ 7-8) กลก่คำวถถึงควคำมจคคำเปก็นของพวกยริวทขีริ่ไดต้กลมับมคำยมังแผก่นดรินนมัฟื้นทขีริ่จะตต้องตมัฟื้งใจฟมังพวกผถูต้



พยคำกรณณ์ทขีริ่พระเจต้คำไดต้ทรงใชต้มคำและทขีริ่จะสรต้คำงพระวริหคำรขถึฟื้นใหมก่ เนฟฟื้อหคำสก่วนนขีฟื้นคคำเสนอคคคำเตฟอน
สตริเชริงปฏริบมัตริและเชริงจรริยธรรมสคคำหรมับคนสก่วนทขีริ่เหลฟอในสมมัยฟฟฟื้นฟถู เนฟฟื้อหคำสก่วนทขีริ่สคำม (บททขีริ่ 9-
14) มองลก่วงหนต้คำไปยมังพระเมสสริยคำหณ์ในกคำรถถูกปฏริเสธของพระองคณ์และกคำรเสดก็จมคำของ
พระองคณ์ในฤทธคำนตุภคำพใหญก่ยริริ่งเพฟริ่อปกครองและครอบครอง กคำรเสดก็จมคำครมัฟื้งแรกและครมัฟื้งทขีริ่สอง
ของพระครริสตณ์ถถูกนคคำเสนออยก่คำงชมัดเจนในเศคคำรริยคำหณ์ คคคำพยคำกรณณ์ของเศคคำรริยคำหณ์นคคำเสนอคคคำ
พยคำกรณณ์ทขีริ่ชมัดเจนทขีริ่สตุดเกขีริ่ยวกมับพระครริสตณ์ในกคำรทนทตุกขณ์และกคำรรมับสงก่คำรคำศขีของพระองคณ์

*****

ภนำพรวมของเศคนำรริยนำหห 1: บททขีริ่ 1 ของเศคคำรริยคำหณ์นคคำเสนอขต้อควคำมงก่คำยๆถถึงพวกยริวใน
สมมัยฟฟฟื้นฟถูใหต้หมันมคำหคำพระเจต้คำของพวกเขคำและพระองคณ์จะทรงโปรดปรคำนพวกเขคำเปก็นกคำร
ตอบแทน นอกจคำกนขีฟื้นริมริตสขีริ่เรฟริ่องแรกจคำกทมัฟื้งสริบเรฟริ่องยมังถถูกนคคำเสนอซถึริ่งในนริมริตเหลก่คำนขีฟื้พระเจต้คำทรง
บอกประชคำชนของพระองคณ์วก่คำพระองคณ์จะทรง: (1) นคคำกคำรหยตุดพมัก (สมันตริสตุข) มคำ และ (2) 
จมัดกคำรกมับประชคำชคำตริเหลก่คำนมัฟื้นทขีริ่ไดต้ตขีสอนอริสรคำเอล

ศคย 1:1 ในเดดือนททที่แปด ปทททที่สองแหห่งรรัชกาลดารริอรัส พระวจนะของพระเย
โฮวาหห์มายรังเศคารริยาหห์ บบตรชายของเบเรคริยาหห์ ผผผู้เปป็นบบตรชายของอริดโด ผผผู้พยากรณห์วห่า

ขอบเขตเวลาของจรุดเรริที่มตข้นของคทาพยากรณหตตางๆของเศคารริยาหหถถูกนทาเสนอ มนันเปป็นใน
เดสือนทภีที่แปด (นนัที่นคสือ เดสือนพฤศจริกายน) ของรนัชกาลดารริอนัส ดารริอนัสทภีที่วตานภีร เปป็นคนเดภียวกนับในเอสรา
6 และฮนักกนัย 1:1 เขาเปป็นกษนัตรริยหผถูข้ปกครองเหนสือจนักรวรรดริเปอรหเซภียซซที่งขณะนนัรนไดข้พริชริตและมภี
อทานาจเหนสือบาบริโลนไปแลข้วในฐานะมหาอทานาจของโลก (เขาจะตข้องไมตถถูกสนับสนกนับดารริอนัสคน
มภีเดภียของดาเนภียล 6) เราควรหมายเหตรุไวข้วตาคทาพยากรณหแรกของเศคารริยาหหมภีมาสองเดสือนหลนังจาก
ฮนักกนัยไดข้กลตาวคทาพยากรณหแรกของเขา (ฮนักกนัย 1:1) ตนัวตนของเศคารริยาหหถถูกใหข้คทานริยามไวข้ซซที่งตตาง
จากเศคารริยาหหคนอสืที่นๆทภีที่ถถูกกลตาวถซงในพระคนัมภภีรหวตาเปป็นบรุตรชายของเบเรคริยาหหและเปป็นหลาน
ชายของอริดโด



ศคย 1:2-3 "พระเยโฮวาหห์ทรงกรริริ้วตห่อบรรพบบรบษของเจผู้าทรัริ้งหลายเปป็นอยห่างยริที่ง
ขข้อความแรกของเศคารริยาหหคสือ คทาเตสือนหนซที่งทภีที่มภีถซงพวกยริวทภีที่กลนับจากการเปป็นเชลยแลข้วใน
เยรถูซาเลป็ม ความเขข้าใจเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับบรริบททางประวนัตริศาสตรหของชตวงเวลานนัรนอาจถถูกพบในเอ
สรา 5-6 และฮนักกนัย 1-2 พวกยริวไดข้กลนับมาในแผตนดรินของตนแลข้ว พวกเขาไดข้พยายามทภีที่จะสรข้าง
พระวริหารของพวกเขาขซรนใหมต เจอกนับการขนัดขวาง เรริที่มทข้อใจและลข้มเลริกเสภีย พวกเขาไดข้หนันไปไลต
ตามการหาเงริน การสรข้างบข้านเรสือน และการททาสริที่งตตางๆทภีที่ไมตใชตการปรนนริบนัตริพระเจข้า ในบรริบท
นนัรน เศคารริยาหหเตสือนความจทาพวกเขาวตาพระเจข้าทรง “กรริรวตตอบรรพบรุรรุษของเจข้าทนัรงหลายเปป็นอยตาง
ยริที่ง” นภีที่หมายถซงคนอริสราเอลทภีที่กลนับสนัตยหกตอนการตกไปเปป็นเชลย ในความหมายโดยนนัยแลข้ว เศคารริ
ยาหหเตสือนความจทาพวกเขาวตาพระเจข้าไดข้ทรงจนัดการกนับความบาปของบรรพบรุรรุษของพวกเขาแลข้ว 
พวกเขาเกภีที่ยวผลอนันขมขสืที่นของการตภีสอนนนัรนจนถซงวนันนนัรนเลย

เศคารริยาหหจซงเอตยคทาก ทาชนับแรกของเขาจากองคหพระผถูข้เปป็นเจข้า 3 เพราะฉะนรัริ้น จงกลห่าวแกห่เขา
ทรัริ้งหลายวห่า พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนทริ้วห่า จงกลรับมาหาเรา พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนทริ้
แหละ และเราจะกลรับมาหาเจผู้า พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนทริ้แหละ

คทาทภีที่แปลวตา หรัน (ชถูบ) สตวนใหญตแลข้วถถูกแปลเปป็น ‘กลนับมา’ ความคริดตรงนภีรกป็คสือวตาพระเจข้า
ตรนัสวตา ‘จงกลนับมาหาเรา และเราจะกลนับมาหาพวกเจข้า’ หรสือจงกลนับใจใหมตในการคสืนดภีกนับเรา 
และเราจะคสืนพรของเราใหข้แกตพวกเจข้า สริที่งทภีที่ปรากฏชนัดเจนโดยความหมายโดยนนัยกป็คสือวตา แมข้คน
สตวนทภีที่เหลสือทภีที่ไดข้กลนับสถูตสภาพเดริมอาจไมตไดข้กลนับไปหาการนนับถสือรถูปเคารพ พวกเขากป็มริไดข้มภี
สามนัคคภีธรรมอนันถถูกตข้องกนับพระเจข้า ยนังมภีปนัญหาตตางๆของใจทภีที่กลนับสนัตยหอยถูต มภีความคลข้ายคลซงกนัน
อยตางมากกนับยากอบ 4:8 มนันอาจเปป็นไปไดข้วตายากอบกทาลนังอข้างอริงถซงเศคารริยาหห 1:3 ในคทาเตสือนสตริ
ของเขา จงหมายเหตรุดข้วยวตาวลภี “พระเยโฮวาหหจอมโยธา” ถถูกกลตาวถซงสามครนัร งในขข้อเดภียวนภีร

ศคย 1:4-6 อยห่าเปป็นเหมดือนบรรพบบรบษของเจผู้า ซซที่งบรรดาผผผู้พยากรณห์คนกห่อนๆ
รผู้องบอกเขาวห่า `พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนทริ้วห่า จงหรันกลรับเสทยจากทางชรัที่วของเจผู้า และจาก
การกระททาททที่ชรัที่วของเจผู้าเถริด' พระเยโฮวาหห์ตรรัสวห่า แตห่เขาไมห่ไดผู้ยรินและมริไดผู้ฟรังเรา



กลตาวตตอในรถูปแบบเดภียวกนัน เศคารริยาหหเตสือนสตริอริสราเอลในสมนัยของเขาวตา “อยตาเปป็น
เหมสือนบรรพบรุรรุษของเจข้า” อภีกครนัร งทภีที่เขาหมายถซงบรรพบรุรรุษของพวกเขาทภีที่ไดข้นทาการพริพากษาของ
ทนัรงคนอนัสซภีเรภียและคนบาบริโลนตกลงบนพวกเขา เขาเตสือนความจทาเหลตาคนรตวมสมนัยของเขาวตา
พระเจข้าไดข้ทรงเตสือนบรรพบรุรรุษของพวกเขาแลข้วใหข้หนันจากทางชนั ที่วตตางๆของพวกเขา กระนนัรนพวก
เขากป็เมรินพระองคห

5 บรรพบบรบษของเจผู้า เขาอยผห่ททที่ไหน พวกผผผู้พยากรณห์เลห่า เขามทชทวริตอยผห่เปป็นนริตยห์หรดือ ดข้วยคทา
พถูดเสภียดสภีแบบมภีพลนัง เศคารริยาหหถามคทาถามทภีที่วตา “บรรพบรุรรุษของเจข้า เขาอยถูตทภีที่ไหน” คทาตอบนนัรน
ชนัดเจนอยถูตแลข้ว คนเหลตานนัรนตายไปแลข้วและถถูกฝนังไวข้ในดรินแดนตก่คำงถริริ่น พวกเขาไดข้ถถูกพริพากษา
โดยพระเจข้าแลข้วและคนในสมนัยเศคารริยาหหกป็ทราบเรสืที่องนภีรดภี เขาถามตตอไปวตา “พวกผถูข้พยากรณหเลตา 
เขามภีชภีวริตอยถูตเปป็นนริตยหหรสือ” แมข้คทาตอบจะคลข้ายๆกนันมนันกป็มภีความหมายโดยนนัยอนันลซกซซร งยริที่งกวตา แนต
ทภีเดภียวผถูข้พยากรณหเหลตานนัรน (ไลตตนัรงแตตโอบาดภียห โยเอล โฮเชยา อริสยาหหและเยเรมภียหไปจนถซงเอเสเคภี
ยลและดาเนภียล) ลข้วนตายไปหมดแลข้วตอนนภีร  แตตดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในขข้อ 6 คทาพยากรณหตตางๆของ
พวกเขา นนัที่นคสือพระวจนะของพระเจข้ายนังมภีอยถู ตจนถซงวนันนนัรนเลย เกลสือกวตาบางคนจะไมตประทนับใจ
กนับผถูข้พยากรณหเหลตานนัรน พระเจข้าโดยทางเศคารริยาหหกป็เตสือนความจทาพวกเขาวตาพระวจนะของ
พระองคหไดข้ไลตตามทนันเหลตาบรรพบรุรรุษทภีที่มนักกบฏของพวกเขาแลข้ว 

6 แตห่ถผู้อยคทาของเราและกฎเกณฑห์ของเรา ซซที่งเราไดผู้บรัญชาแกห่ผผผู้พยากรณห์ผผผู้รรับใชผู้ของเรา
กป็ไดผู้ตริดตามบรรพบบรบษของเจผู้าทรันมริใชห่หรดือ จนเขากลรับใจแลผู้วกลห่าววห่า `พระเยโฮวาหห์จอมโยธา
ทรงดทารริวห่าจะทรงกระททาแกห่เราประการใด ในเรดืที่องทางและการกระททาของเรา พระองคห์ทรง
กระททาแกห่เราอยห่างนรัริ้น'" วลภีทภีที่วตา “กป็ไดข้ตริดตามบรรพบรุรรุษของเจข้าทนันมริใชตหรสือ” (ซซที่งหมายถซงคทา
พยากรณหเหลตานนัรนทภีที่ไดข้ถถูกกลตาวเมสืที่อกตอนหนข้านนัรนนานแลข้ว) อาจแปลไดข้ดข้วยวตา ‘พวกมนันมริไดข้ตาม
ทนันบรรพบรุรรุษของพวกเจข้าหรสือ’ วลภีทภีที่วตา ตริดตาม ถถูกแปลมาจากคทาฮภีบรถู (นอวณ์แซก) และมภีความ
หมายวตา ‘แซงหนข้า’ หรสือ ‘ไลตทนัน’ แนตทภีเดภียวพระสนัญญาของพระเจข้าเรสืที่องการพริพากษาทภีที่มภีตตอ
ประชาชนของพระองคหซซที่งไดข้กบฏและกลนับสนัตยหตตอพระองคหมานานกป็ไลตตามทนันพวกเขาแลข้ว การ
พริพากษาทภีที่ถถูกกลตาวพยากรณหไวข้ ‘แซงหนข้า’พวกเขาแลข้ว



สรุดทข้ายในการตกเปป็นเชลยในบาบริโลนและตตอมาในเปอรหเซภีย หลายคนในพวกยริวทภีที่
กระจนัดกระจายไปเหลตานนัรนกป็หนันกลนับมาหาองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจรริงๆ หลายคนซซที่งรวมถซงดาเนภียล เอ
สรา เอเสเคภียลและคนอสืที่นๆตระหนนักอยตางเจป็บปวดวตาททาไมพวกเขาถซงอยถูตในบาบริโลน พวกเขา
ตระหนนักวตาพระเจข้าไดข้ทรงจนัดการกนับพวกเขาแลข้ว

ศคย 1:7-11 เมดืที่อวรันททที่ยทที่สริบสทที่ เดดือนททที่สริบเอป็ด ซซที่งเปป็นเดดือนเชบรัท ในปทททที่สองแหห่ง
รรัชกาลดารริอรัส พระวจนะของพระเยโฮวาหห์มายรังเศคารริยาหห์ บบตรชายของเบเรคริยาหห์ ผผผู้เปป็นบบตร
ชายของอริดโด ผผผู้พยากรณห์วห่า 8 "ณ กลางคดืนวรันหนซที่ง ขผู้าพเจผู้าไดผู้มองดผ และดผเถริด มทชายคนหนซที่งขทที่
มผู้าสทแดง ยดืนอยผห่ทห่ามกลางตผู้นนทริ้ามรันเขทยวททที่ลานหบบเขา ณ เบดืริ้องหลรังทห่านผผผู้นรัริ้นมทมผู้าสทแดง สทแสด 
และสทขาว นริมริตแรกจากนริมริตสริบเรสืที่องนนัรนของเนสืรอหาสตวนแรกของหนนังสสือเลตมนภีรถถูกนทาเสนอ (เวลา
นนัรนคสือปภีเดภียวกนันและเกรินหนซที่งเดสือนเลป็กนข้อยหลนังจากคทาพยากรณหสรุดทข้ายของฮนักก นัย) เศคารริยาหห
พรรณนาวตาในตอนกลางคสืน (อาจเปป็นนริมริตหนซที่งผตานทางความฝนันหนซที่ง) เขาเหป็นชายคนหนซที่งขภีที่มข้า
สภีแดงพรข้อมกนับมข้าตนัวอสืที่นๆในลานหรุบเขาหนซที่งของหมถูตตข้นนทรามนันเขภียว มภีผถูข้เสนอหลายทรรศนะเกภีที่ยว
กนับวตาอะไรเปป็นความหมายของรายละเอภียดตตางๆเหลตานภีรทภีที่ถถูกกลตาวถซง เศคารริยาหหกป็ไมตรถูข้เหมสือนกนัน

9 แลผู้วขผู้าพเจผู้าจซงถามวห่า `โอ นายเจผู้าขผู้า เหลห่านทริ้คดืออะไร' ทผตสวรรคห์ททที่สนทนากรับขผู้าพเจผู้า
บอกขผู้าพเจผู้าวห่า `เราจะสทาแดงใหผู้เจผู้าทราบวห่า เหลห่านทริ้คดืออะไร' 10 เหตบฉะนรัริ้นชายททที่ยดืนอยผห่ทห่ามกลาง
ตผู้นนทริ้ามรันเขทยวจซงบอกวห่า `เหลห่านทริ้คดือผผผู้ททที่พระเยโฮวาหห์ทรงใชผู้ใหผู้ไปเททที่ยวตรวจตราโลก' ดนังนนัรนเศคา
รริยาหหจซงถามทถูตสวรรคหผถูข้ทภีที่เหป็นไดข้ชนัดวตาไดข้เปริดเผยนริมริตนภีร แกตเขา ทถูตสวรรคหองคหนภีรบอกเขาวตาผถูข้ขภีที่มข้า
ไดข้ไปมาทนั ที่วแผตนดรินโลก (คทาบรรยายทภีที่คลข้ายๆกนันกป็ถถูกใชข้กนับซาตานในโยบ 1:7) สริที่งทภีที่อาจถถูกบอก
เปป็นนนัยกป็คสือ โลกวริญญาณหรสืออาณาจนักรของพวกทถูตสวรรคห

11 และเขาเหลห่านรัริ้นไดผู้ตอบทผตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์ ผผผู้ยดืนอยผห่ทห่ามกลางตผู้นนทริ้ามรันเขทยว
วห่า `เราไดผู้ตรวจตราโลกแลผู้ว ดผเถริด ทรัริ้งโลกกป็นริที่งสงบอยผห่' คทารายงานของผถูข้ขภีที่มข้าผถูข้นภีร คสือสริที่งทภีที่เกภีที่ยวขข้อง
กนัน เขารายงานวตา “ดถูเถริด ทนัรงโลกกป็นริที่งสงบอยถูต” ความหมายของคทาทภีที่แปลวตา โลก คสือกรุญแจทภีที่ไขสถูต
ความหมายของมนัน มนันคสือคทาฮภีบรถู (เอเรทซณ์) ซซที่งแปลวตา ‘แผตนดริน’ ซซที่งตตางจาก ‘พริภพโลก’ พวกยริว



จนทรุกวนันนภีร เรภียกแผตนดรินอริสราแอลวตา ฮคำ เอเรทซณ์ (นนัที่นคสือ แผตนดรินนนัรน) หากเปป็นเชตนนนัรนจรริง ความ
หมายของนริมริตนภีรกป็คสือ ความสงบสรุขในแผตนดรินนนัรน หากความหมายของ ‘พริภพโลก’ เปป็นสริที่งทภีที่
ตข้องการจะสสืที่อ ความสงบสรุขทนั ที่วโลกกป็ถถูกบอกเปป็นนนัย ไมตวตาจะแบบไหน การประยรุกตหใชข้ของนริมริต
นภีรกป็อาจเปป็นความสงบสรุขในแผตนดรินนนัรน (และพริภพโลก) เมสืที่อพระเมสสริยาหหเสดป็จกลนับมา ความคริด
ทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ คทาพยากรณหเรสืที่องสนันตริสรุขสทาหรนับพวกยริวในสมนัยฟสืร นฟถูซซที่งถถูกปนัญหารรุมลข้อม (ขณะ
นนัรนพวกเขากทาลนังเผชริญกนับความเปป็นปฏริปนักษหของบรรดาเพสืที่อนบข้านของตนทภีที่เปป็นคนตตางชาตริตามทภีที่
หมายเหตรุไวข้ในเอสรา 4-5) แนตนอนวตาการประยรุกตหใชข้ในทข้ายทภีที่สรุดกป็หมายถซงพระครริสตหใน
อาณาจนักรของพระองคห

ศคย 1:12-17 แลผู้วทผตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์กลห่าววห่า `โอ ขผู้าแตห่พระเยโฮวาหห์
จอมโยธา อทกนานเทห่าใดพระองคห์จะไมห่ทรงเมตตากรบงเยรผซาเลป็ม และหรัวเมดืองแหห่งยผดาหห์ ซซที่ง
พระองคห์กป็ทรงกรริริ้วมาเจป็ดสริบปทแลผู้ว พระเจผู้าขผู้า' 13 และพระเยโฮวาหห์ทรงตอบทผตสวรรคห์ผผผู้ททที่
สนทนากรับขผู้าพเจผู้า เปป็นพระวาทะททที่ประเสรริฐและเลผู้าโลมใจ 14 ทผตสวรรคห์ผผผู้ททที่สนทนาอยผห่กรับ
ขผู้าพเจผู้าจซงกลห่าวแกห่ขผู้าพเจผู้าวห่า `จงรผู้องวห่า พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนทริ้วห่า เรามทความหวงแหน
กรบงเยรผซาเลป็ม คดือกรบงศริโยนเปป็นททที่ยริที่ง 15 เราโกรธประชาชาตริมากททที่อยผห่อยห่างสบายๆ เพราะเมดืที่อเรา
โกรธแตห่นผู้อย เขากป็กห่อภรัยพริบรัตริเกรินขนาด 

เศคารริยาหหกลตาวตตอไปถซงสตวนสรุดทข้ายของนริมริตแรกของตนและบทสนทนนานนัรนกนับทถูต
สวรรคหองคหนนัรน ทถูตสวรรคหองคหนนัรนถามองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าวตาอภีกนานเทตาใดกตอนทภีที่พระองคหจะทรงมภี
พระเมตตาตตอเยรถูซาเลป็มและยถูดาหหซซที่งไดข้ทนทรุกขหพระพริโรธของพระองคหมาเปป็นเวลาเจป็ดสริบปภีของ
การตกเปป็นเชลยอยตางเปป็นทางการ องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าทรงตอบดข้วย “พระวาทะทภีที่ประเสรริฐและ
เลข้าโลมใจ” (นนัที่นคสือ ดภีและปลอบประโลม) ทถูตสวรรคหองคหนภีรบอกเศคารริยาหหวตาพระเยโฮวาหห
พระเจข้ายนังคง “มภีความหวงแหนกรรุงเยรถูซาเลป็ม คสือกรรุงศริโยนเปป็นทภีที่ยริ ที่ง” นนัที่นคสือพระองคหยนังทรงมภี
ความรนักทภีที่รข้อนรนใหข้แกตเยรถูซาเลป็มอยถูตเหมสือนเดริม นอกจากนภีร  พระองคหทรง “โกรธประชาชาตริมาก
ทภีที่อยถูตอยตางสบายๆ” แมข้พระเจข้าไดข้ทรงใชข้ประชาชาตริตตางๆเพสืที่อตภีสอนประชาชนของพระองคห 
พระองคหกป็ไมตทรงพอพระทนัยอยตางมากกนับการทภีที่พวกเขากทาลนังเจรริญขซรนในขณะนนัรนและประชาชน



ของพระองคหเองกทาลนังดริรนรนกระเสสือกกระสนอยถูต แมข้พระเจข้าทรง “โกรธแตตนข้อย” กนับประชาชน
ของพระองคหเอง ประชาชาตริตตางๆกป็ซทร าเตริมพวกเขาหนนักกวตาทภีที่ควร ดนังนนัรนพระเจข้าจะทรงพริพากษา
พวกเขา

มนันคงเปป็นเสภียงอนันไพเราะดรุจเสภียงดนตรภีสทาหรนับพวกยริวทภีที่ถถูกปนัญหารรุมเรข้าซซที่งไดข้กลนับมาอยถู ต
ในเยรถูซาเลป็มแลข้ว (ดถู เอสรา 4-5) พระเจข้าโดยทางผถูข้พยากรณหทตานนภีรตรนัสตอบวตา 16 เพราะฉะนรัริ้น
พระเยโฮวาหห์จซงตรรัสวห่า เรากลรับมายรังกรบงเยรผซาเลป็มดผู้วยความกรบณา พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัส
วห่า จะตผู้องสรผู้างนริเวศของเราขซริ้นไวผู้ในนรัริ้น และขซงเชดือกวรัดไวผู้เหนดือกรบงเยรผซาเลป็ม เพสืที่อตอบคทาถาม
กตอนหนข้านนัรนในขข้อ 12 เกภีที่ยวกนับวตาอภีกนานเทตาใดกตอนทภีที่พระเจข้าจะทรงคสืนความเมตตาของ
พระองคหแกตเยรถูซาเลป็ม พระองคหจซงตรนัสตอบไปวตา ‘เราคสืนใหข้แลข้ว’ แมข้มภีการตตอตข้าน พระเจข้ากป็ทรง
บอกประชาชนทภีที่ทข้อใจของพระองคหวตาพระวริหารจะถถูกสรข้างขซรนใหมตจรริงๆ

คทาพถูดทภีที่วตาเชสือกวนัดถถูกขซงไวข้เหนสือกรรุงเยรถูซาเลป็มเปป็นเรสืที่องนตาสนใจ มนันหมายถซงการสทารวจ
ทภีที่ดริน มนันบตงบอกถซงการพนัฒนาขซรนใหมตและการสรข้างขซรนใหมตของนครนนัรน (ทนัรงในระยะสนัรนและใน
ระยะยาวแบบเปป็นคทาพยากรณห) กระทนั ที่งในปนัจจรุบนัน เมสืที่อทภีที่ดรินผสืนหนซที่งก ทาลนังจะถถูกพนัฒนา อยตางแรก
ทภีที่ถถูกกระททาคสือ พวกนนักสทารวจจะลงหมรุดและรนังวนัดปนักเขต ความหมายโดยนนัยกป็คสือวตานครนนัรนจะ
ถถูกสรข้างขซรนใหมตจากความรกรข้างวตางเปลตาของมนันในขณะนนัรน

17 จงรผู้องอทกวห่า พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนทริ้วห่า เมดืองทรัริ้งหลายของเราจะไพบผลยห์
ทห่วมทผู้นไปดผู้วยความมรัที่งครัที่งอทก และพระเยโฮวาหห์จะปลอบศริโยน และเลดือกสรรกรบงเยรผซาเลป็มอทก
ครรัริ้งหนซที่ง'" นอกจากนภีร  องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าทรงหมายเหตรุวตา “เมสืองทนัรงหลายของเราจะไพบถูลยห
ทตวมทข้นไปดข้วยความมนั ที่งคนั ที่งอภีก” คนัมภภีรหทารกรุมของยริวยซดถสือทรรศนะทภีที่วตาวลภีนภีรมภีความหมายวตา
 ‘นครตตางๆของเราจะไหลลข้นไปดข้วยสริที่งตตางๆทภีที่ดภี’ กลตาวอภีกนนัยหนซที่ง สริที่งดภๆี ก ทาลนังจะมาสทาหรนับนคร
ตตางๆของยถูดาหห พระเจข้าจะทรง “ปลอบศริโยน และเลสือกสรรกรรุงเยรถูซาเลป็มอภีกครนัร งหนซที่ง” นนัที่นคง
เปป็นคทาหนรุนใจหนซที่งสทาหรนับพวกยริวในสมนัยฟสืร นฟถูซซที่งไดข้เหป็นพระวริหารทภีที่ยนังสรข้างไมตเสรป็จและนคร
ตตางๆทภีที่ถถูกททาลายของยถูดาหหซซที่งรวมถซงกรรุงเยรถูซาเลป็มดข้วย



ศคย 1:18-19 ขผู้าพเจผู้าจซงเงยหนผู้าขซริ้นแลเหป็น ดผเถริด มทเขาสทที่เขา อภีกนริมริตหนซที่งถถูก
หมายเหตรุไวข้โดยเศคารริยาหห เขาเขภียนวตาเขาเหป็นเขาสภีที่เขา (นภีที่หมายถซงเขาสนัตวห อาจเปป็นเขาของแกะผถูข้
หรสือของวนัวผถูข้) สทาหรนับคนสมนัยโบราณ เขาสนัตวหเปป็นสนัญลนักษณหอยตางหนซที่งทภีที่แสดงถซงฤทธริธ เดชและ
สริทธริอทานาจ

19 ขผู้าพเจผู้าจซงถามทผตสวรรคห์ททที่สนทนาอยผห่กรับขผู้าพเจผู้าวห่า "เหลห่านทริ้คดืออะไร" ทห่านจซงตอบ
ขผู้าพเจผู้าวห่า "เหลห่านทริ้คดือเขาททที่ขวริดยผดาหห์ อริสราเอลและเยรผซาเลป็ม ใหผู้กระจรัดกระจายไป" เศคารริยาหห
จซงถามวตา “เหลตานภีรคสืออะไร” ทถูตสวรรคหองคหนนัรนตอบกลนับไปวตา “เหลตานภีรคสือเขาทภีที่ขวริดยถูดาหห 
อริสราเอลและเยรถูซาเลป็ม ใหข้กระจนัดกระจายไป” นภีที่อาจหมายถซงประชาชาตริเหลตานนัรนทภีที่พระเจข้าทรง
อนรุญาตใหข้ตภีสอนประชาชนของพระองคหในประวนัตริศาสตรห มนันอาจตรงก นับอาณาจนักรใหญตทนัรงสภีที่
นนัรนทภีที่ถถูกพรรณนาไวข้โดยดาเนภียล (บาบริโลน, มภีเดภีย- เปอรหเซภีย, กรภีซและโรม) มนันอาจหมายถซง
ประชาชาตริอสืที่นๆ เชตน อนัสซภีเรภีย หรสือเพสืที่อนบข้านทนัรงหลายทภีที่เปป็นศนัตรถูในทข้องถริที่น เชตน โมอนับ, อนัมโมน 
และสะมาเรภียซซที่งเปป็นเหลตาปฏริปนักษหขณะนนัรนในสมนัยของเศคารริยาหห อยตางไรกป็ตาม เขาทนัรงสภีที่นภีรนตาจะ
เปป็นตนัวแทนของพวกหลนังเนสืที่องจากรถูปกาลสมบถูรณหถถูกใชข้ซซที่งบอกเปป็นนนัยถซงการกระททาทภีที่เสรป็จ
สมบถูรณหแลข้ว อยตางไรกป็ตาม อาณาจนักรทนัรงสภีที่ของหนนังสสือดาเนภียลเปป็นตนัวแทนของการททาใหข้
อริสราเอลกระจนัดกระจายไป

ศคย 1:20-21 แลผู้วพระเยโฮวาหห์จซงทรงสทาแดงใหผู้ขผู้าพเจผู้าเหป็นชห่างไมผู้สทที่คน 
21 และขผู้าพเจผู้าจซงถามวห่า "คนเหลห่านทริ้มาททาอะไรกรัน" พระองคห์ทรงตอบวห่า "เขาเหลห่านทริ้มาขวริดยผ
ดาหห์ใหผู้กระจรัดกระจายไป จนไมห่มทผผผู้ใดยกศทรษะขซริ้นไดผู้อทก และชห่างเหลห่านทริ้มากระททาใหผู้เขาหวาด
กลรัว เพดืที่อจะเหวทที่ยงลงซซที่งเขาแหห่งประชาชาตริ ททที่ยกเขาของตนมาขวริดแผห่นดรินยผดาหห์กระททาใหผู้
กระจรัดกระจายไป" เศคารริยาหหถถูกแสดงใหข้เหป็นนริมริตอภีกเรสืที่องเกภีที่ยวกนับ “ชตางไมข้สภีที่คน” มนันเชสืที่อมโยง
อยตางใกลข้ชริดกนับนริมริตกตอนหนข้านภีร  คทาทภีที่แปลวตา ชห่างไมผู้ (คอวณ์รอวณ์ช) มภีความหมายวตาชตางฝภีมสือ เชตน 
ชตางไมข้ทภีที่ตนัด ททาใหข้เรภียบและสรข้าง (หรสือถอดชริรนสตวน) ถซงอยตางไรแลข้ว ไมตวตา ‘ชตางไมข้’ เหลตานภีร จะ
เปป็นใคร พวกเขากป็จะ ขวริด (นนัที่นคสือ ททาใหข้หวาดกลนัว) และเหวภีที่ยงประชาชาตริเหลตานนัรนทภีที่ไดข้ททาใหข้ยถู
ดาหห (และอริสราเอล) กระจนัดกระจายไป กลตาวอภีกนนัยหนซที่งวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อประชาชาตริเหลตา



นนัรนทภีที่ไดข้ททาใหข้อริสราเอลหวาดกลนัวจะถถูกพระเจข้าททาใหข้หวาดกลนัวอภีกทภี แมข้แนตนอนวตามภีการททาใหข้
เรสืที่องนนัรนสทาเรป็จจรริงในอนาคตอนันใกลข้ การสทาเรป็จจรริงในระยะยาวยตอมจะเกริดขซรนในวนันแหตงพระเย
โฮวาหห

*****

ภนำพรวมของเศคนำรริยนำหห 2: บททขีริ่ 2 มองเขต้คำไปในยตุคพมันปขีและสงก่คำรคำศขีทมัฟื้งหลคำยของ
อคำณคำจมักรนมัฟื้น เรฟริ่องนขีฟื้ถถูกทคคำใหต้สคคำเรก็จผก่คำนทคำงนริมริตทขีริ่สขีริ่ของหนมังสฟอเลก่มนขีฟื้: ชคำยผถูต้ถฟอเชฟอกวมัด

ศคย 2:1-3 ขผู้าพเจผู้าเงยหนผู้าขซริ้นอทกแลเหป็น ดผเถริด ชายคนหนซที่งมทเชดือกวรัดอยผห่ใน
มดือแนห่ะ 2 ขผู้าพเจผู้าจซงถามวห่า "ทห่านจะไปไหน" เขาจซงบอกขผู้าพเจผู้าวห่า "จะไปวรัดเยรผซาเลป็มดผวห่า 
กวผู้างเทห่าใด ยาวเทห่าใด" 3 และดผเถริด ทผตสวรรคห์ททที่ไดผู้สนทนากรับขผู้าพเจผู้ากป็กผู้าวออกไป และทผต
สวรรคห์อทกองคห์หนซที่งกป็กผู้าวออกไปพบกรับทห่าน

เศคารริยาหหบนันทซกนริมริตเรสืที่องทภีที่สภีที่ของตน เหมสือนกนับทภีที่ถถูกกลตาวถซงใน 1:16 เรสืที่องเชสือกวนัดถถูก
ขซงไวข้เหนสือเยรถูซาเลป็ม เศคารริยาหหเหป็นชายอภีกคนหนซที่งถสือเชสือกวนัดอภีกครนัร ง เขาถถูกบอกวตาชายผถูข้นภีร จะ 
“วนัดเยรถูซาเลป็ม” ความหมายโดยนนัยกป็คสือ เยรถูซาเลป็มจะถถูกสทารวจสทาหรนับการถถูกสรข้างใหมต (จงระลซก
วตาเยรถูซาเลป็มในขณะนนัรนยนังอยถูตในสภาพปรนักหนักพนังจากการถถูกททาลายโดยคนบาบริโลน ก ทาแพงและ
นครนภีรจะถถูกสรข้างขซรนใหมตในสมนัยของเนหะมภียหในอภีกมากกวตาเจป็ดสริบหข้าปภีตตอมา) อยตางไรกป็ตาม ดนัง
ทภีที่บรริบททภีที่ตามมาแสดงใหข้เหป็น มภีคทาพยากรณหระยะยาวเกภีที่ยวกนับเยรถูซาเลป็มในยรุคพนันปภี การเอตยถซงทถูต
สวรรคหเหลตานนัรนและชตางสทารวจทภีที่ครุยกนันกป็บตงบอกวตาพวกเขากทาลนังหารสือกนันเกภีที่ยวกนับการททาใหข้
เยรถูซาเลป็มกลนับสถูตสภาพเดริมในอนาคต

ศคย 2:4-5 และบอกทห่านวห่า "วริที่งซริ บอกชายหนบห่มคนนรัริ้นวห่า `จะมทคนมาอาศรัย
อยผห่ในเยรผซาเลป็มอยห่างกรับเมดืองททที่ไมห่มทกทาแพงลผู้อม เพราะวห่าประชาชนและสรัตวห์เลทริ้ยงในนรัริ้นจะมท
มากมาย 5 เพราะวห่าเราจะเปป็นเหมดือนกทาแพงเพลริงลผู้อมเธอไวผู้ พระเยโฮวาหห์ตรรัสวห่า และเราจะเปป็น
สงห่าราศทในเมดืองนรัริ้น ขข้อความนภีรกป็ชนัดเจน “จะมภีคนมาอาศนัยอยถูตในเยรถูซาเลป็มอยตางกนับเมสืองทภีที่ไมตมภี
ก ทาแพงลข้อม เพราะวตาประชาชนและสนัตวหเลภีรยงในนนัรนจะมภีมากมาย” วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อ



เยรถูซาเลป็มจะไหลลข้นไปดข้วยผถูข้คนในความสงบสรุข โดยไมตตข้องการกทาแพงเปป็นทภีที่ก ทาบนังทางทหาร
แลข้ว พระเจข้าเอง “จะเปป็นเหมสือนกทาแพงเพลริงลข้อมเธอไวข้ พระเยโฮวาหหตรนัสวตา และเราจะเปป็นสงตา
ราศภีในเมสืองนนัรน” แมข้เยรถูซาเลป็มไดข้ถถูกสรข้างขซรนใหมตเปป็นนครสทาคนัญนครหนซที่งแลข้วในทภีที่สรุด การ
สทาเรป็จจรริงของมนันในทข้ายทภีที่สรุดกป็ยนังมาไมตถซง นนัที่นเปป็นตอนทภีที่พระมหากษนัตรริยหจะทรงประทนับนนั ที่งบน
บนัลลนังกหของพระองคหในเยรถูซาเลป็มและทรงปกครองและครอบครองทนัรงพริภพจากทภีที่นนั ที่น

ศคย 2:6-7 พระเยโฮวาหห์ตรรัสวห่า เฮผู้ เฮผู้ จงหนทไปใหผู้พผู้นจากแผห่นดรินเหนดือ พระ
เยโฮวาหห์ตรรัสวห่า เพราะเราไดผู้แผห่พวกเจผู้าออกดรังลมทรัริ้งสทที่ทริศของทผู้องฟผู้า 7 โอ ศริโยนเออ๋ย เจผู้าผผผู้ททที่อยผห่
กรับธริดาของบาบริโลน จงหนทไป มภีเสภียงรข้องเรภียกเชริงพยากรณหใหข้อริสราเอลทภีที่กระจนัดกระจายไปนนัรน
กลนับมายนังแผตนดรินของพวกเขา แมข้พวกเขาไดข้ถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไปยนังลมทนัรงสภีที่ทริศแลข้ว 
พระเจข้ากป็ก ทาลนังเรภียกพวกเขาใหข้กลนับมายนังแผตนดรินของพวกเขาในตอนนนัรนและอยตางเปป็นคทา
พยากรณหในอนาคต อนัสซภีเรภียตนัรงอยถูตทางทริศเหนสือ บาบริโลนอยถูตทางทริศตะวนันออก (แมข้คตอนไปทาง
ทริศเหนสือเลป็กนข้อย) อาจมภีคทาพยากรณหระยะยาวเรสืที่องทภีที่วตาพวกยริวจทานวนมากยนังอยถูตในยรุโรปเหนสือ
และรนัสเซภีย แนตทภีเดภียวในชตวงครซที่งหลนังของศตวรรษทภีที่ยภีที่สริบ พวกยริวจทานวนหลายพนันคนไดข้กลนับไป
ยนังแผตนดรินแหตงพระสนัญญาของตนแลข้ว การสทาเรป็จจรริงในทข้ายทภีที่สรุดจะเกริดขซรนในตอนเรริที่มตข้นของยรุค
พนันปภีเมสืที่อพระครริสตหเสดป็จกลนับมา

ศคย 2:8-9 เมดืที่อสงห่าราศทมาแลผู้ว พระองคห์ทรงใชผู้เราใหผู้ไปยรังประชาชาตริททที่ปลผู้น
เจผู้า เพราะวห่าผผผู้ใดไดผู้แตะตผู้องเจผู้า กป็ไดผู้แตะตผู้องแกผู้วพระเนตรของพระองคห์ พระเยโฮวาหห์จอมโยธา
จซงตรรัสดรังนทริ้วห่า 9 เพราะ ดผเถริด เราจะสรัที่นมดือของเราเหนดือเขา และเขาจะเปป็นของถผกปลผู้นใหผู้แกห่คน
รรับใชผู้ของเขาเอง' แลผู้วเจผู้าจะไดผู้ทราบวห่าพระเยโฮวาหห์จอมโยธาใชผู้ขผู้าพเจผู้ามา

พระเจข้าตรนัสตตอไปผตานทางผถูข้พยากรณหทตานนภีร วตาหลนังจากสงตาราศภีของพระองคหๆ ทรงใชข้เศ
คารริยาหหและขข้อความของพระองคหไปยนังประชาชาตริเหลตานนัรนซซที่งไดข้บภีบบนังคนับอริสราเอล เชสืที่อก นันวตา
แกต้วพระเนตรของพระองคหหมายถซง รถูมตานตา การแตะตข้องรถูมตานตายตอมนทามาซซที่งการหดตนัวและ
การปกปข้องทนันทภี ภาพเปรภียบตรงนภีรกป็คสือวตาพระเจข้าจะทรงปกปข้องประชาชนของพระองคหเชตนนนัรน



จากศนัตรถูใดๆในอนาคต อภีกครนัร งทภีที่การสทาเรป็จจรริงของมนันจะเกริดขซรนในวนันแหตงพระเยโฮวาหห พระเจข้า
จะทรงสนัที่นพระหนัตถหของพระองคหตตอเหลตาศนัตรถูของพวกเขาและคนเหลตานนัรนจะกลายเปป็น “ของถถูก
ปลข้นใหข้แกตคนรนับใชข้ของเขาเอง” นนั ที่นกป็คสือ บรรดาศนัตรถูของประชาชนของพระเจข้าสรุดทข้ายแลข้วจะ
ถถูกโคตนลข้มโดยเหลตาผถูข้รนับใชข้ของพวกเขาเอง

ศคย 2:10-13 โอ บบตรสาวแหห่งศริโยนเออ๋ย จงรผู้องเพลงและรห่าเรริงเถริด เพราะดผเถริด 
เรามาและจะอยผห่ทห่ามกลางเจผู้าทรัริ้งหลาย พระเยโฮวาหห์ตรรัสดรังนทริ้แหละ 11 และประชาชาตริเปป็นอรัน
มากจะสมทบกรันเขผู้าเปป็นฝห่ายพระเยโฮวาหห์ในวรันนรัริ้น และจะเปป็นประชาชนของเรา และเราจะอยผห่
ทห่ามกลางเจผู้าทรัริ้งหลาย และเจผู้าจะทราบวห่าพระเยโฮวาหห์จอมโยธาไดผู้ใชผู้ขผู้าพเจผู้ามายรังเจผู้า 12 และ
พระเยโฮวาหห์จะทรงรรับยผดาหห์เปป็นมรดก เปป็นสห่วนของพระองคห์ในแผห่นดรินบรริสบทธริธิ์ และจะ
เลดือกสรรกรบงเยรผซาเลป็มอทกครรัริ้งหนซที่ง" 13 โอ บรรดาเนดืริ้อหนรังเออ๋ย จงนริที่งสงบอยผห่ตห่อพระพรักตรห์พระ
เยโฮวาหห์ เพราะวห่าพระองคห์ทรงตดืที่นและเสดป็จจากททที่ประทรับอรันบรริสบทธริธิ์ของพระองคห์แลผู้ว

นริมริตนภีรมองลตวงหนข้าไปถซงยรุคพนันปภีเมสืที่อพระเยซถูครริสตหประทนับบนบนัลลนังกหของพระองคหใน
เยรถูซาเลป็ม อริสราเอลจะไมตเพภียงเปป็นประชาชนของพระองคหเทตานนัรน แตตหลายประชาชาตริจะกลาย
เปป็นประชาชนของพระองคหดข้วย นภีที่เปป็นภาพของสงตาราศภีตตางๆของอาณาจนักรของพระเจข้า นนั ที่นคสือ 
ยรุคพนันปภีเมสืที่อพระมหากษนัตรริยหทรงททาใหข้เยรถูซาเลป็มและยถูดาหหเปป็นนครหลวงของโลก บทนภีรปริดทข้าย
ดข้วยคทาวริงวอนใหข้นมนัสการพระมหากษนัตรริยหในทภีที่ประทนับอนันบรริสรุทธริธ ของพระองคหในพระวริหารทภีที่
เยรถูซาเลป็มสนักวนันหนซที่ง ในลนักษณะทภีที่เปป็นสรรุปยตอ ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจซงยตอคทาพยากรณหสทาคนัญๆของอริส
ยาหห, เยเรมภียห, เอเสเคภียล, ดาเนภียลและคทาพยากรณหอสืที่นๆเกภีที่ยวกนับสงตาราศภีตตางๆของอาณาจนักรของ
พระเจข้าทภีที่จะมานนัรนในยรุคพนันปภี

*****

ภนำพรวมของเศคนำรริยนำหห 3: นริมริตทมัฟื้งสริบของเนฟฟื้อหคำสก่วนแรกของเศคคำรริยคำหณ์ดคคำเนรินตก่อไป 
นริมริตทขีริ่หต้คำถถึงเจก็ดถถูกนคคำเสนอในบทนขีฟื้ มขีกคำรผสมกมันอมันนก่คำสนใจของคคคำพยคำกรณณ์ซถึริ่งกคำรประยตุกตณ์
ใชต้ของมมันไลก่ตมัฟื้งแตก่ประวมัตริศคำสตรณ์ในสมมัยนมัฟื้นไปจนถถึงวมันแหก่งพระเยโฮวคำหณ์และกคำรเสดก็จมคำครมัฟื้ง



สตุดทต้คำยของพระครริสตณ์ ในบทนขีฟื้นริมริตทขีริ่หต้คำถถูกนคคำเสนอเกขีริ่ยวกมับโยชถูวคำมหคำปตุโรหริต นริมริตทขีริ่หกคฟอ
เรฟริ่องของผถูต้รมับใชต้พระอมังกถูรของพระเยโฮวคำหณ์

ศคย 3:1-2 แลผู้วทห่านไดผู้แสดงใหผู้ขผู้าพเจผู้าเหป็นโยชผวามหาปบโรหริต ซซที่งยดืนอยผห่หนผู้า
ทผตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์ และซาตานยดืนอยผห่ขผู้างขวามดือของทห่าน จะขรัดขวางทห่าน เศคารริยาหห
บนันทซกวตาในนริมริตทภีที่มาอยตางตตอเนสืที่องจากทถูตสวรรคหของพระเยโฮวาหห เขาเหป็นโยชถูวามหาปรุโรหริต 
“ซซที่งยสืนอยถูตหนข้าทถูตสวรรคหของพระเยโฮวาหห และซาตานยสืนอยถู ตขข้างขวามสือของทตาน จะขนัดขวาง
ทตาน” เวลาขณะนนัรนเปป็นสมนัยเดภียวกนับเอสรา 5-6 และการดทาเนรินการกตอสรข้างพระวริหารขซรนใหมตตตอ
ไป

การประยรุกตหใชข้ในทนันทภีนตาจะบตงบอกถซงความพยายามของซาตานทภีที่จะขนัดขวางการ
กตอสรข้างพระวริหารขซรนใหมตผตานทางการขนัดขวางทภีที่มนันยรุยงใหข้เกริดขซรน ดถู เอสรา 5 การประยรุกตหใชข้ทภีที่
ยริที่งใหญตกวตากป็คสือวตา ซาตานพยายามขนัดขวางงานของพระเจข้าอยตางแขป็งขนันจนทรุกวนันนภีร  มนันคสือผถูข้รริเรริที่ม
การขนัดขวางและความยรุตงยากในงานของพระเจข้า ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในโยบ 1:6 และวริวรณห 12:10 
มนันคสือผถูข้กลตาวโทษพวกพภีที่นข้อง การขนัดขวางทภีที่โยชถูวาและเศรรุบบาเบลเผชริญสรุดทข้ายแลข้วกป็คสือ การตตอ
ตข้านของซาตาน เศคารริยาหหจซงถถูกดลใจใหข้เปริดเผยเรสืที่องนภีร แกตพวกยริวทภีที่ถถูกปนัญหารรุมเรข้าในความ
พยายามทภีที่จะสรข้างพระวริหารขซรนใหมต เมสืที่อรถูข้วตาศนัตรถูจรริงๆคสือผถูข้ใด พวกเขากป็จะไดข้มภีแรงจถูงใจทภีที่จะ
ททางาน 

2 และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับซาตานวห่า "โอ ซาตาน พระเยโฮวาหห์ตรรัสหผู้ามเจผู้าเถอะ พระเย
โฮวาหห์ผผผู้ทรงเลดือกสรรกรบงเยรผซาเลป็มทรงหผู้ามเจผู้าเถริด นทที่ไมห่ใชห่ดบผู้นฟดืนททที่ฉวยออกมาจากไฟดอก
หรดือ" เศคารริยาหหบนันทซกวตาเขาไดข้ยรินองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าทรงตทาหนริซาตาน นอกจากนภีร  เขาหมายเหตรุ
วตาองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงเลสือกสรรกรรุงเยรถูซาเลป็มไวข้แลข้ว สทาหรนับพวกยริวทภีที่เหนสืที่อยลข้าในการ
พยายามทภีที่จะสรข้างพระวริหารทภีที่ถถูกททาลายแลข้วของตนขซรนใหมตทตามกลางการถถูกขนัดขวางอยตางหนนัก 
นภีที่คงเปป็นคทาหนรุนใจอยตางแนตนอน วลภีทภีที่กลตาวถซง “ดรุข้นฟสืนทภีที่ฉวยออกมาจากไฟ” นตาจะหมายถซง
ซาตานมากทภีที่สรุดแมข้บางคนไดข้พยายามทภีที่จะประยรุกตหใชข้มนันก นับโยชถูวามหาปรุโรหริตกป็ตาม อยตางไร



กป็ตาม ลทาดนับของคทาในประโยคของบรริบทตรงนภีรกป็อข้างอริงอยตางชนัดเจนถซงซาตานและไมตใชตโยชถูวา 
ความหมายตรงนภีรมภีลนักษณะเปป็นคทาพยากรณหเกภีที่ยวกนับวตาสนักวนันหนซที่งซาตานจะมอดไหมข้ในบซงไฟ 
ความคริดทภีที่วตามนันเปป็นเหมสือนดรุข้นฟสืนทภีที่ฉวยออกมาจากไฟกป็หมายถซงจรุดจบของมนันและการพริพากษา
ของพระเจข้าใกลข้จะเกริดกนับมนัน ในไมตชข้ามนันจะถถูกโยนลงไปในไฟนนัรนเปป็นนริตยห

ศคย 3:3-7 ฝห่ายโยชผวานรัริ้นสวมเครดืที่องแตห่งกายสกปรก ยดืนอยผห่หนผู้าทผตสวรรคห์ 
ขณะทภีที่นริมริตนนัรนโดยทถูตสวรรคหองคหนนัรนดทาเนรินตตอไป เศคารริยาหหกป็หมายเหตรุวตาโยชถูวาซซที่งเปป็นมหา
ปรุโรหริตอยถูตในขณะนนัรน “สวมเครสืที่องแตตงกายสกปรก” นภีที่เปป็นภาพเปรภียบของความบาปดนังทภีที่
หมายเหตรุไวข้ในขข้อ 4 การประยรุกตหใชข้หลายประการของความบาปทภีที่วตานภีร ไดข้ถถูกนทาเสนอ ไลตตนัรงแตต
ความบาปสตวนบรุคคลในเศคารริยาหหไปจนถซงความบาปของปรุโรหริตและพวกคนเลวภี ไปจนถซง
ความบาปของชนสตวนทภีที่เหลสือซซที่งไดข้กลนับมานนัรน นตาจะมภีความจรริงในทรุกทรรศนะดข้านบนนภีร  ในเอส
รา 10 บรุตรชายทนัรงหลายของเศคารริยาหหถถูกหมายเหตรุวตาไดข้ฝตาฝสืนคทาก ทาชนับตามพระคนัมภภีรหเรสืที่องการ
แยกออกในผถูข้ทภีที่พวกเขาแตตงงานดข้วย บางคนไดข้คริดเอาเองวตาเศคารริยาหหไดข้กระททาเรสืที่องนภีรดข้วย คทา
เทศนาของฮนักกนัยในขณะนนัรนเปริดเผยจริตใจทภีที่เมรินเฉยและสภาพทภีที่กลนับสนัตยหของประชาชนโดย
ทนั ที่วไป และเปป็นไปไดข้อยตางยริที่งวตาพวกปรุโรหริตกป็ไมตไดข้ททาตนัวเปป็นแบบอยตางทภีที่ดภีในสภาพฝตายวริญญาณ
ของตน

4 และทผตสวรรคห์จซงบอกผผผู้ททที่ยดืนอยผห่ขผู้างหนผู้าทห่านวห่า "จงเปลดืริ้องเครดืที่องแตห่งกายททที่สกปรกจาก
ทห่านเสทย" และทผตสวรรคห์พผดกรับทห่านวห่า "ดผเถริด เราไดผู้เอาความชรัที่วชผู้าออกไปเสทยจากเจผู้าแลผู้ว และ
เราจะประดรับตรัวเจผู้าดผู้วยเสดืริ้อผผู้าอรันสะอาด"

การประยรุกตหใชข้ในทนันทภีในการเอาเสสืรอผข้าทภีที่สกปรกออกไปอาจเปป็นภาพเปรภียบถซงการกลนับ
ใจใหมตจากความบาปทภีที่พวกเขาถถูกตนัดสรินวตามภีความผริด การประยรุกตหใชข้ทภีที่สทาคนัญกวตายตอมเปป็นเครสืที่อง
แตตงกายแหตงความรอด (อริสยาหห 61:10) และผข้าปตานเนสืรอละเอภียด สะอาดและขาวซซที่งเปป็นความชอบ
ธรรมของพวกวริสรุทธริชน (วริวรณห 19:8, 14) ในลนักษณะคลข้ายๆกนัน ยอหหนเขภียนไวข้ในวริวรณห 7:14 วตา



คนเหลตานนัรนทภีที่พลภีชภีพในชตวงยรุคเจป็ดปภีไดข้ “ชทาระลข้างเสสืรอผข้าของเขาในพระโลหริตของพระเมษโปดก
จนเสสืรอผข้านนัรนขาวสะอาด”

5 และขผู้าพเจผู้าวห่า "จงใหผู้เขาทรัริ้งหลายเอาผผู้ามาลาสะอาดมาโพกศทรษะของทห่าน" เขาจซงเอา
ผผู้ามาลาสะอาดมาโพกศทรษะของทห่าน และสวมเครดืที่องแตห่งกายใหผู้ทห่าน และทผตสวรรคห์ของพระเย
โฮวาหห์กป็ยดืนอยผห่ คทาทภีที่แปลวตา สะอาด (ทอวณ์ฮอรณ์) ในขข้อ 5 มภีความหมายวตา ‘สะอาด’ หรสือ ‘บรริสรุทธริธ ’ 
คทาสนัที่งทภีที่มายนังโยชถูวาจรริงๆแลข้วกป็คสือ จงสารภาพและกลนับใจใหมต 1 ยอหหน 1:9 หมายเหตรุวตาเมสืที่อเรา
สารภาพความบาปทนัรงหลายของเรา “พระองคหทรงสนัตยหซสืที่อและเทภีที่ยงธรรม กป็จะทรงโปรดยกบาป
ของเรา และจะทรงชทาระเราใหข้พข้นจากการอธรรมทนัรงสริรน”

6 และทผตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์จซงกลห่าวแกห่โยชผวาวห่า 7 "พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัส
ดรังนทริ้วห่า ถผู้าเจผู้าดทาเนรินในหนทางของเรา และรรักษาคทากทาชรับของเรา เจผู้าจะไดผู้ปกครองนริเวศของเรา 
และดผแลบรริเวณของเรา และเราจะใหผู้เจผู้ามทสริทธริททที่จะเขผู้าไปทห่ามกลางผผผู้เหลห่านรัริ้นททที่ยดืนอยผห่ททที่นทที่ แงตมรุม
เฉพาะของนริมริตนภีรถถูกปริดทข้ายดข้วยคทาก ทาชนับนภีร  หากโยชถูวาจะททาอยตางทภีที่พระเจข้าทรงใหข้เขากระททา 
พระเจข้าจะทรงใหข้เขามภีสริทธริธ เปป็นผถูข้นทาตตอไปทภีที่พระวริหารนนัรน

ศคย 3:8-10 โอ โยชผวามหาปบโรหริต จงฟรังเถริด เจผู้าและสหายของเจผู้าผผผู้ททที่นรัที่งอยผห่
ขผู้างหนผู้าเจผู้า เพราะคนเหลห่านทริ้เปป็นหมายสทาครัญ ดผเถริด เราจะนทาผผผู้รรับใชผู้ของเรามา คดือ พระอรังกผร 
สตวนทภีที่หกของนริมริตทนัรงสริบนนัรนถถูกนทาเสนอ แมข้การประยรุกตหใชข้ในทนันทภีเปป็นเรสืที่องในสมนัยนนัรน คทา
พยากรณหทภีที่มองลตวงหนข้าไปยนังการเสดป็จมาครนัร งสรุดทข้ายของพระครริสตหและอาณาจนักรของพระองคหกป็
ปรากฏชนัดเจน จรุดประสงคหกป็คสือ เพสืที่อหนรุนใจประชาชนของพระเจข้าวตาพระเมสสริยาหหทภีที่พวกเขารอ
คอยมานานยนังถถูกสนัญญาไวข้อยถู ตและจะเสดป็จมาเหมสือนเดริม คทาพยากรณหนภีร ถถูกกลตาวแกต “โยชถูวามหา
ปรุโรหริต... เจข้าและสหายของเจข้าผถูข้ทภีที่นนั ที่งอยถูตขข้างหนข้าเจข้า” สหายเหลตานภีร อาจเปป็นปรุโรหริตและพวกคน
เลวภีทภีที่เหลสือ (นนัที่นคสือ คนเหลตานนัรนทภีที่ดทารงตทาแหนตงผถูข้นทา) และคนอสืที่นๆทภีที่เกภีที่ยวขข้องในการสรข้างพระ
วริหารขซรนใหมต



วลภีทภีที่กลตาวถซง “ผถูข้รนับใชข้ของเรา คสือ พระอนังกถูร” เปป็นคทาพยากรณหทภีที่ชนัดเจนทภีที่กลตาวถซงการ
เสดป็จมาของพระเยซถูครริสตห บรริบทตรงนภีรกลตาวถซงการเสดป็จมาครนัร งสรุดทข้ายของพระองคหเพสืที่อ
สถาปนาอาณาจนักรของพระองคห พระเยซถูครริสตหผถูข้ทรงเปป็นพระเมสสริยาหหถถูกกลตาวถซงในคทา
พยากรณหวตาทรงเปป็นพระอนังกถูรในอริสยาหห 4:2, 11:1, เยเรมภียห 23:5, 33:15, ดาเนภียล 11:7 และในเศ
คารริยาหห 6:12 ขข้อพระคนัมภภีรหตอนอสืที่นทภีที่พรรณนาพระครริสตหวตาทรงเปป็นพระอนังกถูรอยตางชนัดเจนคสือ 
อริสยาหห 11:1-2

9 เพราะวห่า พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า จงดผศริลาซซที่งเราตรัริ้งไวผู้หนผู้าโยชผวา เปป็นศริลากผู้อน
เดทยวททที่มทเจป็ดตา ดผเถริด เราจะสลรักบนศริลานรัริ้น และเราจะเปลดืริ้องความชรัที่วชผู้าของแผห่นดรินนทริ้ออกไป
เสทยในวรันเดทยว ขณะทภีที่โยชถูวาในฐานะมหาปรุโรหริตมภีสตวนเกภีที่ยวขข้องในการสรข้างพระวริหารขซรนใหมต 
องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าทรงกลตาวถซง “ศริลาซซที่งเราตนัรงไวข้หนข้าโยชถูวา” การประยรุกตหใชข้ในทนันทภีอาจหมาย
ถซงการวางรากลงใหมตและอาจหมายถซงการวางศริลามรุมเอกของพระวริหารตามทภีที่บนันทซกไวข้ในเอสรา
3 การประยรุกตหใชข้เชริงคทาพยากรณหยตอมหมายถซงพระครริสตหในฐานะศริลามรุมเอกนนัรน ดถู อริสยาหห 
28:16, มนัทธริว 16:18, กริจการ 4:11, เอเฟซนัส 2:20 และ 1 เปโตร 2:6

การกลตาวถซงเจป็ดตาทภีที่ถถูกสลนักไวข้บนศริลากข้อนเดภียวกป็ (1) หมายความวตาในพระวริหารยรุคพนันปภี
(หากไมตใชตพระวริหารทภีที่ถถูกสรข้างขซรนใหมต) ศริลากข้อนหนซที่งถถูกสลนักดข้วยเจป็ดตา (2) เศคารริยาหห 4:10 
หมายเหตรุวตานภีที่หมายถซงพระเนตรทนัรงเจป็ดขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้า ซซที่งบอกเปป็นนนัยถซงการทรงทราบทรุก
สริที่งของพระองคห ทภีที่วตามนันหมายถซงวนันแหตงพระเยโฮวาหหกป็ถถูกหมายเหตรุไวข้ในการทภีที่วตาพระองคหจะ
ทรง “เปลสืรองความชนั ที่วชข้าของแผตนดรินนภีรออกไปเสภียในวนันเดภียว” ครนัร งเดภียวในประวนัตริศาสตรหโลกทภีที่
เหตรุการณหนนัรนจะเกริดขซรนคสือ ตอนทภีที่พระเยซถูครริสตหเสดป็จมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญตยริที่ง

นอกจากนภีร  เรายนังไดข้รนับทราบขข้อมถูลเพริที่มเตริมในการทภีที่วตา  10 พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า
ในวรันนรัริ้นเจผู้าทบกคนจะเชริญเพดืที่อนบผู้านของเจผู้าใหผู้มาใตผู้เถาองบห่นและใตผู้ตผู้นมะเดดืที่อ" ความคริดตรงนภีรกป็
คสือวตาใน “วนันนนัรน” – วนันแหตงพระเยโฮวาหหเมสืที่อพระครริสตหเสดป็จกลนับมา – จะมภีสนันตริภาพและความ
เจรริญรรุตงเรสืองโดยสมบถูรณห สภาพเหลตานภีร จะถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรริงในยรุคพนันปภี



*****

ภนำพรวมของเศคนำรริยนำหห 4: บททขีริ่เจก็ดของนริมริตทมัฟื้งสริบนมัฟื้นถถูกนคคำเสนอ – เชริงเทขียนทองคคคำ
และตต้นมะกอกเทศสองตต้นนมัฟื้นพรต้อมกมับคคคำอธริบคำยของมมัน ทขีริ่ถถูกแทรกเขต้คำมคำตรงกลคำงบทนขีฟื้คฟอ คคคำ
เตฟอนสตริเศรตุบบคำเบลใหต้ทคคำงคำนกก่อสรต้คำงพระวริหคำรขถึฟื้นใหมก่จนเสรก็จสมบถูรณณ์

ศคย 4:1-3 และทผตสวรรคห์ททที่สนทนากรับขผู้าพเจผู้ามาอทก และปลบกขผู้าพเจผู้า
เหมดือนคนททที่เพริที่งตดืที่นจากการนอนของเขา 2 และทห่านถามขผู้าพเจผู้าวห่า "เจผู้าเหป็นอะไร" ขผู้าพเจผู้าตอบ
วห่า "ดผเถริด ขผู้าพเจผู้าเหป็นเชริงเททยนททาดผู้วยทองคทาลผู้วนอรันหนซที่ง มทชามอยผห่ททที่ยอด และมทตะเกทยงอยผห่บน
นรัริ้นเจป็ดดวง และมททห่อเจป็ดทห่อนทาไปยรังตะเกทยงซซที่งอยผห่บนยอดนรัริ้นดวงละทห่อ 3 และมทตผู้นมะกอกเทศ
สองตผู้นอยผห่ขผู้างๆ อยผห่ขผู้างขวาชามนรัริ้นตผู้นหนซที่ง อยผห่ขผู้างซผู้ายตผู้นหนซที่ง" 

เศคารริยาหหบนันทซกวตาทถูตสวรรคหขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้ามาหาเขาอภีกครนัร งและเปริดเผยสตวนทภีที่
เจป็ดของนริมริตทนัรงสริบนนัรน เขาถถูกแสดงใหข้เหป็น “เชริงเทภียนททาดข้วยทองคทาลข้วนอนันหนซที่ง” (คทาฮภีบรถูทภีที่แปล
เปป็น เชริงเททยน คสือ เมโนรคำหณ์ เชริงเทภียนนภีรถถูกพรรณนาวตาเปป็นเมโนราหหแบบดนัรงเดริมซซที่งมภีตะเกภียงอยถูต
บนนนัรนเจป็ดดวงและทตอเจป็ดทตอ เมโนราหหเชตนนนัรนใชข้นทร ามนันมะกอกเปป็นเชสืรอเพลริงและทตอและชามทภีที่
วตานภีร กป็หมายถซง ‘ระบบทตอ’ ของเชริงเทภียนนนัรน (นนัที่นคสือ เมโนราหห) เหป็นไดข้ชนัดวตามภีอตางเกป็บนทรามนัน (นนัที่น
คสือ ชาม) หลนักอยถูตอนันเดภียวซซที่งปข้อนนทรามนันมะกอกไปยนังตะเกภียงทนัรงเจป็ดอนันนนัรน นอกจากนภีรตข้นมะกอก
เทศสองตข้นกป็ถถูกพรรณนาวตาอยถูตดข้านซข้ายและขวาของเชริงเทภียนนนัรนดข้วย นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาพวกมนัน
เปป็นแหลตงของนทรามนันสทาหรนับตะเกภียงเหลตานนัรน

ศคย 4:4-7 และขผู้าพเจผู้าถามทผตสวรรคห์ผผผู้ททที่สนทนากรับขผู้าพเจผู้าวห่า "เจผู้านาย
เจผู้าขผู้า นทที่คดืออะไร" 5 ทผตสวรรคห์ททที่สนทนากรับขผู้าพเจผู้าตอบขผู้าพเจผู้าวห่า "นทที่คดืออะไร เจผู้าไมห่ทราบ
หรดือ" ขผู้าพเจผู้าตอบวห่า "เจผู้านายเจผู้าขผู้า ขผู้าพเจผู้าไมห่ทราบ" 6 แลผู้วทห่านจซงตอบขผู้าพเจผู้าวห่า "นทที่เปป็น
พระวจนะของพระเยโฮวาหห์ททที่ใหผู้ไวผู้กรับเศรบบบาเบลวห่า มริใชห่ดผู้วยกทาลรัง มริใชห่ดผู้วยฤทธานบภาพ แตห่ดผู้วย
วริญญาณของเรา พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนทริ้แหละ



เศคารริยาหหถามทถูตสวรรคหองคหนภีร วตา “เจข้านายเจข้าขข้า นภีที่คสืออะไร” คทาตอบของทถูตสวรรคหองคห
นนัรนกป็คสือ “นภีที่เปป็นพระวจนะของพระเยโฮวาหหทภีที่ใหข้ไวข้ก นับเศรรุบบาเบลวตา มริใชตดข้วยกทาลนัง มริใชตดข้วย
ฤทธานรุภาพ แตตดข้วยวริญญาณของเรา พระเยโฮวาหหจอมโยธาตรนัสดนังนภีร แหละ” จงระลซกวตาเศรรุบบา
เบลคสือ ผถูข้นทาอภีกคนหนซที่งของคนอริสราเอลในสมนัยฟสืร นฟถู ขณะทภีที่โยชถูวาเปป็นมหาปรุโรหริต เศรรุบบาเบล
กป็เปป็นผถูข้ถถูกแตตงตนัรงทางการเมสือง (เปป็นเชสืรอพระวงศหของยถูดาหห) โยชถูวาเปป็นผถูข้นทาทางศาสนา เศรรุบบา
เบลเปป็นผถูข้นทาทางการเมสือง เขาพรข้อมกนับโยชถูวาเปป็นผถูข้นทาในการสรข้างพระวริหารขซรนใหมตดนังทภีที่
หมายเหตรุไวข้ในเอสรา 1-6

ประวนัตริศาสตรหแบบยตอๆกป็คสือวตา พวกยริวไดข้กลนับมาและพยายามเรริที่มสรข้างพระวริหารขซรนใหมต
ถถูกขนัดขวางและไดข้ลข้มเลริกไป บนัดนภีรอภีกประมาณสริบหกปภีตตอมาภายใตข้คทาเทศนาของฮนักกนัยและเศคา
รริยาหห พวกเขาถถูกคะยนัรนคะยอใหข้ททางานนนัรนตตอ แมข้การขนัดขวางจะมาและมาจรริงๆกป็ตาม ในบรริบท
นนัรนพระเจข้าโดยทางเศคารริยาหหทรงพยายามทภีที่จะหนรุนใจเศรรุบบาเบล พละก ทาลนังสทาหรนับงานทภีที่รออยถูต
นนัรนมริใชตโดยกทาลนังของมนรุษยห แตตโดยพระวริญญาณของพระเจข้า กลตาวอภีกนนัยหนซที่ง ขข้อความทภีที่มาถซงเศ
รรุบบาเบลกป็คสือวตา ฤทธริธ เดชทภีที่จะททาสริที่งทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงเรภียกเจข้าใหข้กระททาจะมริไดข้อยถู ตในพละกทาลนัง
ของเจข้า แตตอยถูตในพระวริญญาณของพระเจข้า ความจรริงนนัรนยนังคงอยถูตจนทรุกวนันนภีร

สรุดทข้ายมภีคทาหนรุนใจเพริที่มเตริมสทาหรนับเศรรุบบาเบล จงระลซกวตาตามประวนัตริศาสตรหแลข้ว (ในเอ
สรา 4) มภีการขนัดขวางอยตางรรุนแรงตตอการสรข้างพระวริหารขซรนใหมต บรรดาผถูข้อาศนัยของแผตนดรินนนัรน
กตอนการกลนับมาของพวกยริว (คนสะมาเรภีย) ขนัดขวางงานกตอสรข้างนนัรนทนันทภี พวกเขาสตงจดหมาย
ฉบนับหนซที่งทภีที่มภีอคตริอยตางรรุนแรงไปถซงกษนัตรริยหเปอรหเซภียองคหใหมตโดยกลตาวรข้ายตตองานกตอสรข้างพระ
วริหารนนัรน อารทาเซอรหซภีสกษนัตรริยหเปอรหเซภียจซงมภีพระราชโองการสนัที่งพวกยริวในเยรถูซาเลป็มใหข้หยรุด
งานกตอสรข้างนนัรนเสภีย พอไดข้รนับพระราชโองการนนัรนคนสะมาเรภียกป็ใชข้ก ทาลนังบนังคนับททาใหข้งานกตอสรข้าง
นนัรนหยรุดเสภีย บนัดนภีรอภีกประมาณสริบหกปภีตตอมา งานกตอสรข้างนนัรนกทาลนังจะเรริที่มอภีกครนัร งภายใตข้การนทา
ของเศรรุบบาเบล 



7 โอ ภผเขาใหญห่ เจผู้าเปป็นอะไรเลห่า ตห่อหนผู้าเศรบบบาเบลเจผู้าจะเปป็นททที่ราบ และทห่านจะนทาศริลา
กผู้อนททที่อยผห่ยอดออกมาทห่ามกลางการโหห่รผู้องวห่า `งามจรริงพระวริหาร งามจรริง'" “ภถูเขาใหญต” นนัรนอาจ
หมายถซง บรรดาผถูข้ขนัดขวางงานกตอสรข้างพระวริหารนนัรน มนันอาจหมายถซงภถูเขาเกรริซริมซซที่งเปป็น
นครหลวงของสะมาเรภียกป็ไดข้ หรสือมนันอาจเปป็นการอข้างอริงเชริงสนัญลนักษณหทภีที่หมายถซงเปอรหเซภีย อยตาง
แรกนตาจะใชตทภีที่สรุด ไมตวตากรณภีใด “ตตอหนข้าเศรรุบบาเบลเจข้าจะเปป็นทภีที่ราบ” กลตาวอภีกนนัยหนซที่ง บรรดาผถูข้
ทภีที่ขนัดขวางงานของพระเจข้าจะถถูกททาใหข้ราบเปป็นหนข้ากลองภายใตข้การนทาของเศรรุบบาเบล นอกจาก
นภีร  เขาจะ “นทาศริลากข้อนทภีที่อยถูตยอดออกมาทตามกลางการโหตรข้องวตา `งามจรริงพระวริหาร งามจรริง'”

คทาทภีที่แปลวตา ศริลากผู้อนททที่อยผห่ยอด (เอเบน) มภีความหมายวตา ‘หรินชนัรนยอด’ หรสือ ‘หรินยอดบน
สรุด’ กลตาวอภีกนนัยหนซที่ง เศรรุบบาเบลจะสรข้างพระวริหารนนัรนจนเสรป็จและจะมภีการเฉลริมฉลองยริที่งใหญต 
คทาทภีที่แปลวตา งามจรริง (เคน) เปป็นคทากลตาวสรรเสรริญ

ศคย 4:8-10 ยริที่งกวห่านรัริ้นพระวจนะของพระเยโฮวาหห์มายรังขผู้าพเจผู้ากลห่าววห่า 9 
"มดือของเศรบบบาเบลไดผู้วางรากฐานของพระนริเวศนทริ้ และมดือของเขาจะสรผู้างใหผู้สทาเรป็จ แลผู้วเจผู้าจะ
ทราบวห่า พระเยโฮวาหห์จอมโยธาไดผู้ใชผู้ขผู้าพเจผู้ามาหาเจผู้าทรัริ้งหลาย 10 เพราะวห่าผผผู้ใดททที่ดผหมริที่นวรันแหห่ง
การเลป็กนผู้อย เพราะเขาจะเปรมปรทดริธิ์ และจะไดผู้เหป็นสายดริที่งททที่อยผห่ในมดือของเศรบบบาเบลพรผู้อมกรับสริที่ง
ทรัริ้งเจป็ดนทริ้ ซซที่งคดือบรรดาพระเนตรของพระเยโฮวาหห์ซซที่งมองอยผห่ทรัที่วพริภพ"

มภีหมายเหตรุไวข้วตาเศรรุบบาเบลเปป็นผถูข้นทาทภีที่การสรข้างพระวริหารขซรนใหมตไดข้เรริที่มตข้นขซรนภายใตข้
เขาเมสืที่อสริบหกปภีกตอนหนข้านนัรน แมข้ถถูกขนัดขวางในตอนแรก เศคารริยาหหกป็พยากรณหในตอนนภีร วตา “มสือ
ของเขาจะสรข้างใหข้สทาเรป็จ” การสทาเรป็จจรริงของคทาพยากรณหนภีร จะยสืนยนันวตาพระเจข้าไดข้ทรงใชข้เศคารริ
ยาหหมา

เมสืที่อการกตอสรข้างพระวริหารนนัรนขซรนใหมตไดข้เรริที่มตข้นขซรนเมสืที่อสริบหกปภีกตอนหนข้านนัรน มภีความผริด
หวนังอยตางหนนักโดยบางคนทภีที่ไดข้เหป็นความยริที่งใหญตของพระวริหารหลนังเดริมของซาโลมอน เศคารริยาหห
กลตาวถซงความทข้อใจนนัรนดข้วยคทาสรุภาษริตทภีที่วตา “เพราะวตาผถูข้ใดเลตาทภีที่ดถูหมริที่นวนันแหตงการเลป็กนข้อย” พวก
เขาจะเปรมปรภีดริธ ในไมตชข้าเมสืที่อพวกเขาไดข้เหป็น “สายดริที่งทภีที่อยถูตในมสือของเศรรุบบาเบลพรข้อมกนับสริที่งทนัรง



เจป็ดนภีร ” สคำยดริริ่งคสือ เครสืที่องมสือแบบงตายๆทภีที่ถถูกใชข้เปป็นพริเศษโดยพวกชตางกตอหรินเพสืที่อวนัดความตนัรงฉาก
ของกทาแพง มนันเปป็นสนัญลนักษณหหนซที่งทภีที่แสดงถซงงานกตอสรข้างและตรงนภีรคสือการดทาเนรินงานกตอสรข้าง
พระวริหารตตอไป

แมข้ขนาดของพระวริหารทภีที่ถถูกสรข้างขซรนใหมตนนัรนไมตใหญตโต จะมภีความเปรมปรภีดริธ เมสืที่อมนันถถูก
สรข้างจนสทาเรป็จ “สริที่งทนัรงเจป็ด” ทภีที่วตานภีร คสือ พระเนตรทนัรงเจป็ดของพระเจข้าเหมสือนเดริมซซที่งสสืที่อถซงการทรง
ทราบทรุกสริที่งของพระองคห ความหมายทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา พระเนตรของพระเจข้าจะจนับจข้องอยถูตบน
งานนนัรนและพระองคหจะทรงชสืที่นชมยรินดภีเมสืที่อพระวริหารนนัรนถถูกสรข้างเสรป็จสมบถูรณห

ศคย 4:11-14 สรุดทข้าย เศคารริยาหหถามทถูตสวรรคหองคหนนัรนวตา "ตผู้นมะกอกเทศสอง
ตผู้นททที่อยผห่ขผู้างขวาและขผู้างซผู้ายของเชริงเททยนนรัริ้นคดืออะไร" สริที่งทภีที่ดถูเหมสือนถถูกบอกเปป็นนนัยกป็คสือวตา ทตอ
ทองคทาอนันหนซที่งตริดอยถูตกนับแตตละตข้นของตข้นมะกอกเทศสองตข้นนนัรนเพสืที่อสตงนทรามนันมะกอกเปป็นเชสืรอ
เพลริงแกตตะเกภียงเหลตานนัรน

12 และขผู้าพเจผู้าถามทห่านเปป็นครรัริ้งททที่สองวห่า "กริที่งทรัริ้งสองของตผู้นมะกอกเทศ ซซที่งอยผห่ขผู้างทห่อ
ทองคทาทรัริ้งสอง ซซที่งเทนทริ้ามรันออกนรัริ้นคดืออะไร" 13 ทห่านพผดกรับขผู้าพเจผู้าวห่า "เจผู้าไมห่ทราบหรดือ เหลห่านทริ้
คดืออะไร" ขผู้าพเจผู้าตอบวห่า "เจผู้านายเจผู้าขผู้า ขผู้าพเจผู้าไมห่ทราบ" 14 แลผู้วทห่านจซงกลห่าววห่า "ทรัริ้งสองนทริ้
คดือผผผู้ททที่ไดผู้รรับการเจริม เปป็นผผผู้ยดืนอยผห่ขผู้างองคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้าแหห่งพริภพทรัริ้งสริริ้น"

คทาตอบทภีที่มภีแกตคทาถามของเศคารริยาหหมภีลนักษณะเปป็นปรริศนา: “ทนัรงสองนภีรคสือผถูข้ทภีที่ไดข้รนับการเจริม 
เปป็นผถูข้ยสืนอยถูตขข้างองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าแหตงพริภพทนัรงสริรน” ถซงกระนนัรนมภีผถูข้เสนอหลายความเหป็น (1) สริที่งทภีที่ดถู
เหมสือนถถูกบอกเปป็นนนัยกป็คสือวตา เศรรุบบาเบลและโยชถูวาเปป็นผถูข้นทาทนัรงสอง (ผถูข้ทภีที่ไดข้รนับการเจริม) ทภีที่
พระเจข้ากทาลนังทรงใชข้เพสืที่อนทางานของพระองคหในขณะนนัรน (2) อภีกทรรศนะหนซที่งทภีที่เปป็นไปไดข้มากๆกป็
คสือวตา เศคารริยาหหและฮนักกนัย (เพสืที่อนรตวมงานและผถูข้พยากรณหทภีที่อยถู ตสมนัยเดภียวกนัน) คสือผถูข้ทภีที่ไดข้รนับการเจริม
สองคนนนัรนทภีที่โดยการเทศนาและการพยากรณหของพวกเขาไดข้กระตรุข้นพวกยริวใหข้สรข้างพระวริหาร
ของตนขซรนใหมต ดถู เอสรา 6:14 (3) ฤทธริธ เดช (นทรามนัน) สทาหรนับงานหนนักของพวกเขาเปป็นมาจากพระ
วริญญาณของพระเจข้าซซที่งเปป็นเหมสือนตข้นมะกอกเทศทภีที่ใหข้ฤทธริธ เดชและพละกทาลนังอนันไมตรถูข้จบสริรน ดถู 



ขข้อ 3-6 พระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะเจริมพวกเขาดข้วยนทรามนันแหตงพระวริญญาณของพระองคหเพสืที่อใหข้พละ
กทาลนังสทาหรนับงานหนนักทภีที่ยากลทาบากในขณะนนัรน – การสรข้างพระวริหารขซรนใหมตใหข้เสรป็จสมบถูรณห

(4) มภีคทาพยากรณหระยะยาวดข้วยซซที่งจะถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรริงในวริวรณห 11:3-4 ในชตวงยรุคเจป็ดปภี 
พระเจข้าจะทรงตนัรงผถูข้พยากรณหสองคนขซรนซซที่งจะถถูกพรรณนาวตาเปป็นเหมสือนตข้นมะกอกเทศสองตข้น
และคนันประทภีปสองคนัน ขข้อเทป็จจรริงทภีที่วตาการสทาเรป็จจรริงในทข้ายทภีที่สรุดของผถูข้ไดข้รนับการเจริมสองคนนภีร
คสือ ผถูข้พยากรณหตามทภีที่หมายเหตรุไวข้ในวริวรณห 11 กป็สนนับสนรุนทรรศนะทภีที่วตาการประยรุกตหใชข้ในทนันทภี
หมายถซงผถูข้พยากรณหเศคารริยาหหและฮนักกนัย

*****

ภนำพรวมของเศคนำรริยนำหห 5: ในบทนขีฟื้คฟอ คคคำพยคำกรณณ์ทขีริ่เปก็นปรริศนคำสองเรฟริ่อง กลก่คำวถถึงสภคำพ
ตก่คำงๆทมัฟื้งทขีริ่เปก็นฝก่คำยวริญญคำณและกคำรเมฟองของสมมัยนมัฟื้น นริมริตทขีริ่แปดกลก่คำวถถึงหนมังสฟอมต้วนทขีริ่เหคำะอยถูก่
นมัฟื้นและนริมริตทขีริ่เกต้คำกลก่คำวถถึงเอฟคำหณ์นมัฟื้น

ศคย 5:1-2 ขผู้าพเจผู้าหรันกลรับและเงยหนผู้าขซริ้นอทกกป็แลเหป็น ดผเถริด หนรังสดือมผู้วน
หนซที่งเหาะอยผห่นรัที่น 2 ทห่านจซงถามขผู้าพเจผู้าวห่า "เจผู้าเหป็นอะไร" ขผู้าพเจผู้าตอบวห่า "ขผู้าพเจผู้าแลเหป็น
หนรังสดือมผู้วนหนซที่งเหาะอยผห่ มรันยาวยทที่สริบศอก และกวผู้างสริบศอก" เศคารริยาหหบนันทซกวตาเขาในนริมริต
เหลตานนัรนทภีที่ตตอเนสืที่อง (นริมริตทภีที่แปด) เหป็น “หนนังสสือมข้วนหนซที่งทภีที่เหาะอยถูต” ความหมายกป็คสือเอกสารหนซที่ง
ทภีที่เปป็นมข้วนหนนังสสือซซที่งใชข้แพรตหลายในงานเขภียนของพวกยริวในสมนัยนนัรน ในนริมริตนนัรน เขาเหป็นมนัน
เหาะอยถูตในอากาศ นอกจากนภีร เขาพรรณนาวตามนันมภีขนาดใหญตนนัที่นคสือ ยาวยภีที่สริบศอก (สามสริบฟรุต) 
และกวข้างสริบศอก (สริบหข้าฟรุต)

ศคย 5:3-4 แลผู้วทห่านจซงบอกขผู้าพเจผู้าวห่า "นทที่แหละเปป็นคทาสาปททที่แผห่ออกไปทรัที่ว
พดืริ้นแผห่นดรินทรัริ้งสริริ้น ผผผู้ททที่ททาการโจรกรรมทบกคนจะตผู้องถผกขจรัดออก ตรัริ้งแตห่นทริ้ไปตามความในหนรังสดือ
มผู้วนนรัริ้น และทบกคนททที่ปฏริญาณจะตผู้องถผกขจรัดออกตรัริ้งแตห่นทริ้ไปตามททที่กทาหนดไวผู้ 4 พระเยโฮวาหห์
จอมโยธาตรรัสวห่า เราสห่งคทาสาปนรัริ้นออกไป และคทานรัริ้นจะเขผู้าไปในเรดือนของโจร และในเรดือนของ



คนททที่ปฏริญาณเทป็จโดยออกนามของเรา และคทานทริ้จะคผู้างคดืนอยผห่ในเรดือน ผลาญเรดือนนรัริ้นเสทยทรัริ้งตรัวไมผู้
และศริลา"

เหป็นไดข้ชนัดวตาเนสืรอหาของหนนังสสือมข้วนนนัรนคสือ “คทาสาปทภีที่แผตออกไปทนั ที่วพสืรนแผตนดรินทนัรงสริรน” 
ในหนนังสสือมข้วนนนัรนมภีบอกเปป็นนนัยถซงการพริพากษาทภีที่ถถูกบอกลตวงหนข้าสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่มภีความ
ผริดในเรสืที่องความบาปทภีที่จะถถูกพรรณนาถซงในไมตชข้า ตลอดทนัรงสองบทนภีร  คทาฮภีบรถู (เอเรทซณ์) ถถูกแปล
เปป็นคทาตตางๆ เชตน ‘พริภพ’, ‘แผตนดริน’ และ ‘ประเทศ’ ในพระคนัมภภีรหเดริมตลอดทนัรงเลตม มนันถถูกแปล
หลายครนัร งเปป็น ‘แผตนดริน’ ซซที่งหมายถซง ‘แผตนดรินอริสราเอล’ คทาถามจซงมภีขซรนมาวตา เศคารริยาหหก ทาลนัง
หมายถซงแผตนดรินอริสราเอลหรสือทนัรงพริภพโลก บรริบทตรงนภีร จะเอนเอภียงไปทางอยตางแรกมากกวตา นนัที่น
คสือ แผตนดรินอริสราเอล

เศคารริยาหหททาการประยรุกตหใชข้สองประการเกภีที่ยวกนับคทาสาปแชตงนภีร  ซซที่งเหป็นไดข้ชนัดวตามภีตตอพวก
ยริวทภีที่ไดข้กลนับมายนัง ‘แผตนดริน’ นนัรน ความบาปทภีที่อริสราเอลกระททาผริดบตอยๆกตอนพวกเขาตกไปเปป็น
เชลยในบาบริโลนกป็คสือ การเลตนชถูข้ฝตายวริญญาณในเรสืที่องการนนับถสือรถูปเคารพ พวกเขาถถูกรนักษาใหข้หาย
จากเรสืที่องนนัรนแลข้ว อยตางไรกป็ตาม พวกเขาไดข้ความบาปใหมตมาจากบาบริโลน มนันคสือความไมตซสืที่อตรง
ในการททาธรุรกริจ ทนัรงในการกระททาและโดยการหลอกลวง นริมริตนภีรกลตาวถซงการลนักขโมยโดยตรง 
การสาบานทภีที่วตานภีร เหป็นไดข้ชนัด (และจากขข้อ 4) วตาหมายถซงการสาบานเทป็จ (นนัที่นคสือการหลอกลวง) 
เหป็นไดข้ชนัดวตามภีการฉข้อโกงทภีที่แพรตหลายและวริธภีปฏริบนัตริอสืที่นๆทภีที่หลอกลวงเกริดขซรนทตามกลางพวกยริวใน
สมนัยฟสืร นฟถู

ไมตมภีสริที่งใดทภีที่อธรรมมากไปกวตาความไมตซสืที่อตรง ไมตวตาจะเปป็นการขโมยซซที่งๆหนข้าหรสือการ
หลอกลวงซซที่งแยบยลกวตา พระเจข้าทรงเตสือนพวกยริวเหลตานนัรนทภีที่มภีความผริดผตานทางนริมริตนภีร วตา
พระองคหจะทรงสาปแชตงพวกเขาและททาลายเรสือนของพวกเขาเสภีย ไมตวตาการพริพากษานภีร จะเปป็นการ
ททาลายเรสือนของพวกเขาจรริงๆหรสือเปป็นคทาเปรภียบเปรยวตาพระเจข้าจะทรงเลตนงานพวกเขา มนันกป็ไมต
ชนัดเจน อยตางไรกป็ตาม สริที่งทภีที่ชนัดเจนกป็คสือ การพริพากษาของพระเจข้าทภีที่มภีตตอความไมตซสืที่อตรงเชตนนนัรน



ศคย 5:5-6 ทผตสวรรคห์ผผผู้ททที่สนทนากรับขผู้าพเจผู้าไดผู้ออกมาพผดกรับขผู้าพเจผู้าวห่า "จง
เงยหนผู้าขซริ้นดผวห่า สริที่งททที่ออกไปนรัริ้นคดืออะไร" 6 ขผู้าพเจผู้าจซงวห่า "นรัที่นคดืออะไร" ทห่านจซงตอบวห่า "นทที่คดือ
เอฟาหห์ททที่ออกไป" และทห่านจซงวห่า "นทที่คดือสริที่งคลผู้ายคลซงในแผห่นดรินทรัริ้งสริริ้น"

ทถูตสวรรคหทภีที่นทาเสนอนริมริตเหลตานภีร แกตเศคารริยาหหบนัดนภีรกป็เรริที่มนทาเสนอนริมริตลทาดนับตตอไป (ทภีที่เกข้า)
ในนริมริตนภีร เศคารริยาหหเหป็นเอฟคำหณ์หนซที่ง เอฟาหหคสือ เครสืที่องตวงสมนัยโบราณและเปป็นภาชนะใชข้บรรจรุ
ดข้วย บางคนคริดวตามนันคลข้ายกนับทะนานหนซที่ง คนอสืที่นๆกป็คริดวตามนันมภีขนาดใหญตกวตา จากนนัรนเขากป็
หมายเหตรุวตา “นภีที่คสือสริที่งคลข้ายคลซงในแผตนดรินทนัรงสริรน” อภีกครนัร งทภีที่คทาวตา แผก่นดริน (พริภพโลก) อาจมภี
ความหมายวตา ‘แผตนดริน’ ซซที่งหมายถซงแผตนดรินอริสราเอล คทาทภีที่แปลวตา สริที่งคลผู้ายคลซง (อคำยริน) มนักถถูก
แปลเปป็น ‘ดวงตา’ หรสือ ‘ภาพทภีที่ปรากฏ’ ความหมายนตาจะเปป็นวตา นภีที่คสือพระเนตร (ของพระเจข้า) ทภีที่
ไปทนั ที่วแผตนดรินนนัรนและเหป็นความบาปของพวกเขา กลตาวอภีกนนัยหนซที่ง พระเจข้าทรงเหป็นความไมต
ซสืที่อตรงของพวกเขา

ศคย 5:7-8 และ ดผเถริด ตะกรัที่วหนซที่งตะลรันตห์กป็ถผกยกขซริ้น และมทผผผู้หญริงคนหนซที่งนรัที่ง
อยผห่ในเอฟาหห์นรัริ้น 8 และเขากลห่าววห่า "นทที่คดือความชรัที่ว" และทห่านกป็ผลรักนางนรัริ้นเขผู้าไปในเอฟาหห์ แลผู้วกป็
ผลรักลผกนทริ้าหนรักททที่ททาดผู้วยตะกรัที่วนรัริ้นปริดปากมรันไวผู้

ยริที่งกวตานนัรน เศคารริยาหหมองเหป็นผถูข้หญริงคนหนซที่งนนั ที่งอยถูตในภาชนะเอฟาหหนนัรน คทาวตา ‘ตะกนัที่ว’ 
หมายถซงสริที่งใดกนันแนตกป็ไมตปรากฏชนัดเจน หากภาชนะเอฟาหหนภีร เปป็นโอตงดรินเผาลถูกหนซที่ง ซซที่งใชข้แพรต
หลายในสตวนนนัรนของโลกในสมนัยนนัรน มนันกป็อาจหมายถซงวนัสดรุทภีที่ถถูกใชข้เพสืที่อปริดปากภาชนะเชตนนนัรน 
ไมตวตากรณภีใด ความคริดทภีที่สทาคนัญกวตา (หญริงนนัรนทภีที่นนัที่งอยถูตในเอฟาหหนนัรน) กป็ถถูกพรรณนาวตาเปป็นควคำมชมัริ่ว 
มภีการอข้างอริงทภีที่ชนัดเจนวตาเหตรุการณหเหลตานนัรนทภีที่ถถูกแสดงเปป็นสนัญลนักษณหโดยหญริงผถูข้นนัรน เอฟาหหนนัรน
และตะกนัที่วนนัรนเปป็นสริที่งทภีที่ผริด มนันอาจถถูกบอกเปป็นนนัยวตาหญริงผถูข้นนัรนเปป็นคนททาผริดศภีลธรรมและการททา
ผริดศภีลธรรมบางอยตางจซงเขข้ามาเกภีที่ยวขข้องดข้วย

อยตางไรกป็ตาม ไมตมภีการอข้างอริงถซงความบาปเชตนนนัรนในหนนังสสือเลตมอสืที่นๆทภีที่พถูดถซงพวกยริวใน
สมนัยฟสืร นฟถู (ทางประวนัตริศาสตรหหรสือทางคทาพยากรณห) ทวตาบรริบทกตอนหนข้านนัรนในทนันทภี (รวมถซงใน



หนนังสสือเลตมอสืที่นๆทภีที่พถูดถซงพวกยริวทภีที่กลนับจากการเปป็นเชลยดข้วย) กป็กลตาวถซงความไมตซสืที่อตรง ดนังนนัรน
เราจซงสนันนริษฐานไดข้วตาเอฟาหหนนัรนและตะกนัที่วนนัรนบอกเปป็นนนัยถซงการททาธรุรกริจบางอยตางทภีที่หลอกลวง 
มนันอาจเกภีที่ยวขข้องกนับการโกงผถูข้อสืที่นในการพาณริชยห เชตน การใสตผลริตภนัณฑหนข้อยลงในภาชนะหนซที่งๆ
และการปริดภาชนะนนัรนดข้วยตะกนัที่วหรสือการเตริมตะกนัที่วลงไปบนกข้นภาชนะนนัรนอยตางหลอกลวง ไมตวตา
จะอนันไหนมนันกป็เปป็นการททาธรุรกริจทภีที่หลอกลวงและไมตซสืที่อตรง

ศคย 5:9-11 แลผู้วขผู้าพเจผู้ากป็เงยหนผู้าขซริ้นแลเหป็น ดผเถริด มทผผผู้หญริงสองคนออกมานรัที่น
มทลมอยผห่ในปทกของนาง นางมทปทกเหมดือนปทกของนกกระสาดทา และนางกป็ยกเอฟาหห์ขซริ้นระหวห่างโลก
และฟผู้าสวรรคห์ 10 แลผู้วขผู้าพเจผู้าจซงพผดกรับทผตสวรรคห์ผผผู้ททที่สนทนากรับขผู้าพเจผู้าวห่า "นางเหลห่านรัริ้นจะนทา
เอฟาหห์ไปททที่ไหน" 11 ทห่านตอบขผู้าพเจผู้าวห่า "ไปยรังแผห่นดรินชรินารห์ไปสรผู้างเรดือนไวผู้ใหผู้เอฟาหห์ เมดืที่อ
เตรทยมอยห่างนทริ้เสรป็จแลผู้ว นางเหลห่านรัริ้นจะวางเอฟาหห์ไวผู้บนฐานของมรัน"

ขณะทภีที่นริมริตนภีรสริรนสรุดลง เศคารริยาหหกป็เหป็นสริที่งมภีชภีวริตคลข้ายผถูข้หญริงสองคนซซที่งมภีปภีก “เหมสือนปภีก
ของนกกระสาดทา” สริที่งมภีชภีวริตเหลตานนัรนแบกเอฟาหหทภีที่ถถูกกลตาวถซงขข้างบน “ไปยนังแผตนดรินชรินารห” ชริ
นารหเปป็นชสืที่อสมนัยโบราณของบาบริโลน เมสืที่อถถูกถามวตาเอฟาหหนนัรนกทาลนังถถูกนทาไปทภีที่ไหน ทถูตสวรรคห
องคหนนัรนกป็บอกเขาวตามนันจะถถูกใชข้เพสืที่อ “สรข้างเรสือนไวข้ใหข้เอฟาหห” ในแผตนดรินชรินารห ความเขข้าใจตรง
นภีร ไมตชนัดเจน แมข้วตามนันชนัดเจนพอสมควรตตอพวกยริวสมนัยฟสืร นฟถูในแผตนดรินนนัรน มนันอาจเปป็นไดข้วตา
เอฟาหหทภีที่ถถูกยกไปยนังบาบริโลนนนัรนหมายถซงผลกทาไรทภีที่ไมตซสืที่อตรงซซที่งถถูกสตงกลนับไปยนังบาบริโลนโดย
พวกยริวทภีที่ไรข้ยางอายซซที่งมภีแผนจะกลนับไปอาศนัยอยถู ตทภีที่นนัที่นโดยอาศนัยผลกทาไรของตนทภีที่ไดข้มาโดยวริธภีมริ
ชอบ หรสือมนันอาจเปป็นคทาเตสือนหนซที่งจากพระเจข้าวตาความบาปอาจททาใหข้พวกยริวสมนัยฟสืร นฟถูตข้องกลนับ
ไปเปป็นทาสในบาบริโลนอภีกซซที่งเปป็นทภีที่ๆพวกเขาไดข้จากมาแลข้ว ไมตวตากรณภีใด คทาพยากรณหนภีร กป็เหป็นไดข้
ชนัดวตาเปป็นคทาเตสือนหนซที่งทภีที่มภีตตอพวกยริวสมนัยฟสืร นฟถูซซที่งก ทาลนังเกลสือกกลนัรวอยถูตในวริธภีปฏริบนัตริตตางๆอนัน
บาปหนาและหลอกลวงในแผตนดรินนนัรน

*****



ภนำพรวมของเศคนำรริยนำหห 6: นริมริตสตุดทต้คำย (จคำกทมัฟื้งสริบนริมริต) เหก็นไดต้ชมัดวก่คำพถูดถถึงระยะยคำว
โดยมขีเนฟฟื้อหคำเกขีริ่ยวกมับพระเมสสริยคำหณ์และกคำรรมับใชต้ในทขีริ่สตุดของพระองคณ์ในอคำณคำจมักรนมัฟื้น ในบทนขีฟื้
นริมริตหนถึริ่งเรฟริ่องรถรบสขีริ่คมันถถูกพรรณนคำไวต้ตคำมมคำดต้วยกคำรสวมมงกตุฎเชริงสมัญลมักษณณ์แกก่โยชถูวคำมหคำ
ปตุโรหริต หลคำยบทตก่อไปนขีฟื้ปริดทต้คำยเนฟฟื้อหคำสก่วนแรกของเศคคำรริยคำหณ์และนริมริตสตุดทต้คำยของนริมริตทมัฟื้งสริบ
นมัฟื้นทขีริ่มขีอยถูก่ในหนมังสฟอเลก่มนขีฟื้

ศคย 6:1-4 และขผู้าพเจผู้าไดผู้หรันกลรับ เงยหนผู้าขซริ้นอทกแลเหป็น ดผเถริด มทรถรบสทที่ครัน
ออกมาระหวห่างภผเขาสองลผก ภผเขาเหลห่านรัริ้นเปป็นภผเขาทองสรัมฤทธริธิ์ 2 รถรบครันแรกเททยมมผู้าแดง รถ
รบครันททที่สองมผู้าดทา 3 รถรบครันททที่สามมผู้าขาว รถรบครันททที่สทที่มผู้าดห่างสทเทา 4 แลผู้วขผู้าพเจผู้าจซงถามทผต
สวรรคห์ผผผู้ททที่สนทนากรับขผู้าพเจผู้าวห่า "เจผู้านายเจผู้าขผู้า เหลห่านทริ้คดืออะไร"

นริมริตทภีที่สริบและเปป็นนริมริตสรุดทข้ายของเนสืรอหาสตวนแรกของหนนังสสือเลตมนภีรถถูกนทาเสนอ ใน
นริมริตนภีร  เศคารริยาหหมองเหป็นรถรบสภีที่คนันมาจากระหวตางภถูเขาทองเหลสืองสองลถูก รถรบทนัรงสภีที่คนันนภีร
เทภียมมข้าสภีแดง สภีดทา สภีขาวและสภีดตาง (“มข้าดตางสภีเทา” จรริงๆแลข้วหมายถซงมข้าลายจรุดและเปป็นแตข้ม) เศ
คารริยาหหจซงถามวตา “เจข้านายเจข้าขข้า เหลตานภีรคสืออะไร” แมข้การประยรุกตหใชข้นริมริตสรุดทข้ายนภีร ไมตไดข้ถถูก
อธริบายทนัรงหมด ความเหป็นหลายประการกป็จะชตวยใหข้ความกระจตางแกตเรสืที่องนภีร  (1) รถรบ ภถูเขาและ
ทองเหลสืองถถูกใชข้ทนั ที่วพระคนัมภภีรหเปป็นสนัญลนักษณหทภีที่หมายถซงการพริพากษาหรสืออทานาจ นนั ที่นอาจเปป็นนทรา
เสภียงของนริมริตนภีร  (2) อภีกครนัร งทภีที่คทาฮภีบรถู เอเรทซณ์ ถถูกแปลหลายแบบตรงนภีร วตาเปป็น ‘พริภพ’ หรสือ 
‘ประเทศ’ เปป็นไปไดข้อยตางมากทภีที่ความหมายหลนักตรงนภีรคสือ ‘แผตนดรินนนัรน’ (แผตนดรินอริสราเอล)

ศคย 6:5-6 และทผตสวรรคห์นรัริ้นตอบขผู้าพเจผู้าวห่า "เหลห่านทริ้เปป็นวริญญาณสทที่ดวงแหห่ง
ฟผู้าสวรรคห์ ซซที่งออกมาหลรังจากททที่ไดผู้ยดืนอยผห่ตห่อพระพรักตรห์ขององคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้าแหห่งพริภพทรัริ้งสริริ้น
แลผู้ว 6 มผู้าดทาตรงไปยรังประเทศเหนดือ ตรัวขาวตริดตามมผู้าดทาไป และตรัวสทดห่างตรงไปยรังประเทศใตผู้"

รถรบเทภียมมข้าทนัรงสภีที่คนันนนัรนถถูกพรรณนาอยตางชนัดเจนวตาเปป็น “วริญญาณสภีที่ดวงแหตงฟข้าสวรรคห 
ซซที่งออกมาหลนังจากทภีที่ไดข้ยสืนอยถูตตตอพระพนักตรหขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าแหตงพริภพทนัรงสริรนแลข้ว” ความ
หมายอาจเปป็นไดข้วตาพระเจข้าทรงใชข้วริญญาณสภีที่ดวง (อาจเปป็นทถูตสวรรคหทภีที่คลข้ายกนับสริที่งมภีชภีวริตทนัรงสภีที่ทภีที่



อยถูตหนข้าบนัลลนังกหนนัรนตามทภีที่หมายเหตรุไวข้ในวริวรณห 4-5) เพสืที่อไปดถู (ดถู 5:6) วตากทาลนังเกริดอะไรขซรนใน
แผตนดรินนนัรน (แนตนอนวตาพวกเขาสามารถตรวจตราดถูไดข้วตากทาลนังเกริดอะไรขซรนทนั ที่วพริภพโลก อยตางไร
กป็ตาม จรุดสนใจหลนักกป็ดถูเหมสือนอยถูตทภีที่อริสราเอลสมนัยฟสืร นฟถูในแผก่นดรินของพวกเขา ดถู ความเหป็น
สทาหรนับ 6:1-4) สริที่งทภีที่อาจถถูกบอกเปป็นนนัยกป็คสือวตาวริญญาณทนัรงสภีที่นภีรซซที่งถถูกเปรภียบวตาเปป็นเหมสือนรถรบจะ
รายงานกลนับไปยนังพระเจข้ากตอนการพริพากษาทภีที่จะมานนัรน

ศคย 6:7-8 และตรัวสทเทาออกไป พวกมรันกป็รผู้อนใจททที่จะออกไปและตรวจตรา
พดืริ้นพริภพ และทห่านกลห่าววห่า "ไปซริ ไปตรวจตราพริภพ" ดรังนรัริ้นมผู้าเหลห่านรัริ้นจซงตรวจตราพริภพ นตา
แปลกทภีที่วตาแมข้ทริศของมข้าดทา มข้าขาว และมข้าสภีดตางถถูกกลตาวถซง ไมตมภีการกลตาวเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับมข้าแดง
และรถรบทภีที่ถถูกกลตาวถซงในขข้อ 2 (ตนัวแรกในสภีที่ตนัวนนัรน) ในแตตละกรณภีทภีที่คทาวตาประเทศถถูกใชข้ เราควร
หมายเหตรุไวข้วตามนันถถูกแปลมาจากคทาวตา เอเรทซณ์ และแปลไดข้วตาเปป็น ‘แผตนดริน’ จรุดสนใจหลนักของ
เรสืที่องนภีรทนัรงหมดกป็คสือแผตนดรินอริสราเอล มข้าสภีขาวและรถรบออกไปสทารวจประเทศ/แผตนดรินใตข้ มข้าดทา
ไปยนังประเทศ/แผตนดรินเหนสือ มข้าสภีเทาและรถรบถถูกสตงไปเพสืที่อ “ตรวจตราพสืรนพริภพ” อภีกครนัร งทภีที่คทาทภีที่
แปลเปป็น พริภพ คสือ เอเรทซณ์ และอาจหมายถซงแผตนดรินนนัรน (แผตนดรินอริสราเอล)

8 แลผู้วทห่านจซงรผู้องบอกขผู้าพเจผู้าวห่า "ดผเถริด มผู้าเหลห่านทริ้ททที่ไปยรังประเทศเหนดือนรัริ้นไดผู้กระททาใหผู้
จริตวริญญาณของเราสงบนริที่งในประเทศเหนดือนรัริ้น" ขข้ออข้างอริงทภีที่วตารถรบ (วริญญาณ) ทภีที่ไปยนังทริศ
เหนสือมภีจริตวริญญาณทภีที่สงบกป็เปป็นเรสืที่องนตาสนใจ แมข้บาบริโลนเองอยถูตไปทางทริศตะวนันออกมากกวตาทริศ
เหนสือจากอริสราเอล มนันกป็รวมถซงอนัสซภีเรภียทภีที่ถถูกพริชริตแลข้วดข้วยซซที่งอยถู ตขซรนไปทางเหนสืออภีก นอกจากนภีร
เมสืที่อกองทนัพตตางๆทภีที่รรุกรานไดข้ยกมาบนอริสราเอลในอดภีตจากบาบริโลน (อนัสซภีเรภียกตอนหนข้านนัรน) 
พวกเขากป็ลงมาจากทริศเหนสือและไมตไดข้ขข้ามทะเลทรายเหลตานนัรนทภีที่อยถูตทางทริศตะวนันออกโดยตรง วลภี
ทภีที่กลตาวถซงประเทศเหนสืออาจหมายถซงบาบริโลน (ขณะนนัรนคสือจนักรวรรดริมภีเดภียเปอรหเซภียแลข้ว)

ชตวงเวลาของคทาพยากรณหนภีร เปป็นสริที่งสทาคนัญยริที่ง ชตวงเวลารวมๆคสือ การเรริที่มกตอสรข้างพระวริหาร
ตตอไปทภีที่เยรถูซาเลป็ม มภีการขนัดขวางจากชาวสะมาเรภียในพสืรนทภีที่และพวกขข้าราชการชาวเปอรหเซภีย
ประจทาทข้องถริที่นเหมสือนเดริม อยตางไรกป็ตาม กษนัตรริยหองคหใหมตของเปอรหเซภีย (ดารริอนัส ฮภีสตาเปส) กป็มภี



ทตาทภีทภีที่กรรุณาตตอการสรข้างพระวริหารขซรนใหมตและมภีรนับสนัที่งใหข้พวกยริวสรข้างพระวริหารขซรนใหมตไดข้อยตาง
เสรภี ดถู เอสรา 6 นนัที่นอาจเปป็นเหตรุวตาททาไมวริญญาณนนัรนถซงรายงานวตาเขาถซงสงบแลข้วในประเทศเหนสือ
อภีกทรรศนะหนซที่งอาจเปป็นไดข้วตาบาบริโลน (หรสือเปอรหเซภีย) จะถถูกพริพากษาในอนาคต (โดยกรภีซ) 
และดข้วยเหตรุนภีร เอง ทถูตสวรรคหองคหนภีร จซงมภีใจสงบเพราะเหตรุนนัรน หากเปป็นเชตนนนัรนจรริง จรุดประสงคห
ของคทาพยากรณหนภีร กป็อาจเพสืที่อหนรุนใจพวกยริวทภีที่ถถูกปนัญหารรุมลข้อมในการพยายามทภีที่จะสรข้างพระวริหาร
ของตนขซรนใหมต

ศคย 6:9-11 และพระวจนะของพระเยโฮวาหห์มายรังขผู้าพเจผู้าวห่า 10 "จงนทาเอาเฮ
ลดรัย โทบทยาหห์ และเยดายาหห์ไปเสทยจากบรรดาเชลย ผผผู้ซซที่งกลรับจากบาบริโลน ในวรันเดทยวกรันนรัริ้นไป
ยรังเรดือนของโยสริยาหห์ บบตรชายเศฟรันยาหห์ 11 จงเอาเงรินและทองคทาททาเปป็นมงกบฎหลายมงกบฎ และ
สวมบนศทรษะของโยชผวาบบตรชายเยโฮซาดรัก มหาปบโรหริต

มภีบนันทซกโดยเศคารริยาหหวตาในขณะเดภียวกนัน เขาไดข้รนับสนัที่งใหข้รวบรวมผถูข้นทาหลายคนของชน
สตวนทภีที่เหลสือในสมนัยฟสืร นฟถูนนัรน: “เฮลดนัย โทบภียาหห และเยดายาหห... ผถูข้ซซที่งกลนับจากบาบริโลน” พวกเขา
จะตข้องไปยนัง “เรสือนของโยสริยาหห บรุตรชายเศฟนันยาหห จงเอาเงรินและทองคทาททาเปป็นมงกรุฎหลาย
มงกรุฎ และสวมบนศภีรษะของโยชถูวา... มหาปรุโรหริต” เหป็นไดข้ชนัดวตาโยสริยาหหเปป็นชตางทองหรสือไมตกป็
มภีหนข้าทภีที่ดถูแลทองคทาสทาหรนับพระวริหาร ไมตวตากรณภีใด พวกเขากป็ไดข้รนับคทาสนัที่งใหข้ททามงกรุฎทองคทา
หลายมงกรุฎใหข้แกตโยชถูวามหาปรุโรหริต

อภีกครนัร งทภีที่ลทาดนับเหตรุการณหถถูกหมายเหตรุไวข้ เวลาขณะนนัรนตรงกนับเอสรา 6 และการสรข้างพระ
วริหารจนเสรป็จสมบถูรณห เหป็นไดข้ชนัดวตามงกรุฎเหลตานนัรนสทาหรนับโยชถูวามภีไวข้สทาหรนับการมอบถวายพระ
วริหารทภีที่ถถูกสรข้างขซรนใหมตนนัรนดนังทภีที่จะถถูกหมายเหตรุไวข้ในขข้อ 14

ศคย 6:12-13 และกลห่าวแกห่เขาวห่า `พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนทริ้วห่า ดผเถริด ชาย
ผผผู้ททที่มทชดืที่อวห่าพระอรังกผร เพราะทห่านจะไพบผลยห์ในสถานททที่ของทห่าน และจะสรผู้างพระวริหารของพระเย
โฮวาหห์ 13 ทห่านผผผู้นทริ้แหละจะเปป็นผผผู้สรผู้างพระวริหารของพระเยโฮวาหห์ และจะรรับเกทยรตริศรักดริธิ์ และจะ
ประทรับและปกครองอยผห่บนราชบรัลลรังกห์ของทห่าน และทห่านจะเปป็นปบโรหริตอยผห่บนราชบรัลลรังกห์ของ



ทห่าน และการหารดือกรันอยห่างสรันตริจะมทอยผห่ระหวห่างทห่านทรัริ้งสอง' จากฉากหลนังนภีร  คทาพยากรณหของเศ
คารริยาหหกระโดดขข้ามไปยนังการปรากฏตนัวของพระครริสตหและอาณาจนักรของพระองคห โยชถูวาคสือ
มหาปรุโรหริตในขณะนนัรนและเปป็นผถูข้นทารตวมกนับเศรรุบบาเบลในการกทากนับดถูแลการสรข้างพระวริหารใน
สมนัยฟสืร นฟถูขซรนใหมต

อยตางไรกป็ตาม วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อ “พระอนังกถูร” จะทรงสรข้างพระวริหารขซรนใหมต หนซที่งใน
ชสืที่อเรภียกตตางๆทภีที่เปป็นคทาพยากรณหทภีที่ชนัดเจนเกภีที่ยวกนับพระครริสตหกป็คสือ พระอนังกถูร มนันถถูกหมายเหตรุไวข้ใน
อริสยาหห 4:2, เยเรมภียห 33:15 และเศคารริยาหห 3:8 พระวริหารทภีที่พระองคหจะทรงสรข้างขซรนใหมตเหป็นไดข้
ชนัดวตาเปป็นพระวริหารในยรุคพนันปภี ซซที่งถถูกพรรณนาไวข้ในเอเสเคภียล 40-46 นอกจากนภีร  พระองคหจะทรง
“รนับเกภียรตริศนักดริธ  และจะประทนับและปกครองอยถูตบนราชบนัลลนังกหของทตาน และทตานจะเปป็นปรุโรหริต
อยถูตบนราชบนัลลนังกหของทตาน และการหารสือกนันอยตางสนันตริจะมภีอยถูตระหวตางทตานทนัรงสอง” ไมตตข้อง
สงสนัยเลยวตาคทาพยากรณหนภีร เลป็งถซงพระครริสตหเมสืที่อพระองคหทรงปกครองและครอบครองจากบนัลลนังกห
ของพระองคหในเยรถูซาเลป็มยรุคพนันปภี ในฐานะทนัรงกษนัตรริยหและปรุโรหริต คทาปรซกษาของพระองคหจะนทา
มาซซที่งสนันตริสรุข

ศคย 6:14 และมงกบฎเหลห่านรัริ้นจะอยผห่ในพระวริหารของพระเยโฮวาหห์ เพดืที่อใหผู้
เปป็นททที่ระลซกถซงเฮเลม โทบทยาหห์ เยดายาหห์ และเฮป็น บบตรชายของเศฟรันยาหห์ จรุดสนใจตรงนภีรดถูเหมสือน
จะวกกลนับชนั ที่วครถูตมายนังมงกรุฎทองคทาเหลตานนัรนทภีที่เศคารริยาหหไดข้รนับสนัที่งใหข้ททาขซรน เหป็นไดข้ชนัดวตาพวกมนัน
ถถูกสนัที่งใหข้เปป็นทภีที่ระลซกถซงในพระวริหาร (สมนัยฟสืร นฟถู) ขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้า ชายเหลตานภีรทภีที่ถถูก
หมายเหตรุไวข้อาจมภีสตวนสทาคนัญ (ในการถวายทรนัพยหของตนหรสือโดยความพยายามของตน) ในการ
สรข้างพระวริหารสมนัยฟสืร นฟถูขซรนใหมต

ศคย 6:15 บรรดาผผผู้ททที่อยผห่หห่างไกลจะมาชห่วยสรผู้างพระวริหารของพระเยโฮวาหห์ 
และทห่านทรัริ้งหลายจะทราบวห่า พระเยโฮวาหห์จอมโยธาทรงใชผู้ขผู้าพเจผู้ามายรังทห่าน ถผู้าทห่านทรัริ้งหลายจะ
เชดืที่อฟรังพระสบรเสทยงของพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของทห่านอยห่างเครห่งครรัด สริที่งนทริ้จะเปป็นไปดรังกลห่าว
นรัริ้น" คทาพยากรณหนภีรดถูเหมสือนจะกระโดดขข้ามไปยนังพระวริหารในยรุคพนันปภีอภีกครนัร งและการทภีที่ “บรรดา



ผถูข้ทภีที่อยถูตหตางไกลจะมาชตวยสรข้างพระวริหารของพระเยโฮวาหห” เหป็นไดข้ชนัดวตาเหตรุการณหนนัรนไมตไดข้เกริด
ขซรนในพระวริหารสมนัยฟสืร นฟถูซซที่งพอถซงตอนนภีรกป็ถถูกสรข้างเสรป็จไปแลข้ว มนันแคตอข้างอริงไดข้ถซงวนันแหตงพระ
วริหารของพระครริสตหในยรุคพนันปภีเทตานนัรน

วลภีทข้ายๆเมสืที่อรวมกนันมภีความหมายไดข้วตาเมสืที่อคนอริสราเอลสมนัยฟสืร นฟถูจะเชสืที่อฟนังพระสรุรเสภียง
ขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าพระเจข้าของพวกเขา พวกเขากป็จะรถูข้และเขข้าใจวตาองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงใชข้
เศคารริยาหหมา แนตทภีเดภียวจนกระทนั ที่งทรุกวนันนภีร เมสืที่อครริสเตภียนทนัรงหลายเชสืที่อฟนังพระเจข้า พวกเขากป็เปริดรนับ
ตตอบรรดาผถูข้สสืที่อสารของพระเจข้า

*****

ภนำพรวมของเศคนำรริยนำหห 7: บททขีริ่ 7 เรริริ่มตต้นเนฟฟื้อหคำสก่วนทขีริ่สองของเศคคำรริยคำหณ์ ชก่วงเวลคำ
ขณะนมัฟื้นคฟอ ตอนกลคำงของกคำรสรต้คำงพระวริหคำรขถึฟื้นใหมก่ทขีริ่เยรถูซคำเลก็มและตรงกมับเอสรคำ 5-6 และฮมัก
กมัย วโรกคำสในขณะนมัฟื้นคฟอ คณะผถูต้แทนชคำวยริวจคำกพวกทขีริ่กระจมัดกระจคำยไปในบคำบริโลนซถึริ่งไดต้ถถูก
สก่งมคำยมังเยรถูซคำเลก็มเพฟริ่ออธริษฐคำนทขีริ่พระวริหคำรซถึริ่งยมังสรต้คำงไมก่เสรก็จ คคคำถคำมของพวกเขคำกก็คฟอวก่คำเพรคำะ
เหตตุใดพระเจต้คำถถึงไมก่ทรงใหต้เกขียรตริกคำรอดอคำหคำรหลคำยครมัฟื้งทขีริ่พวกยริวในกคำรตกเปก็นเชลยไดต้กระทคคำ
ในกคำรตอบคคคำอธริษฐคำนของพวกเขคำ

ปมัญหคำกก็คฟอวก่คำ กคำรอดอคำหคำรเหลก่คำนมัฟื้นมริไดต้ถถูกบมัญญมัตริไวต้โดยพระเจต้คำ พวกมมันถถูกคริดคต้นขถึฟื้น
โดยพวกยริวเพฟริ่อระลถึกถถึงกคำรพก่คำยแพต้ของเยรถูซคำเลก็มและภมัยพริบมัตริอฟริ่นๆในประวมัตริศคำสตรณ์ยริวเมฟริ่อเรก็วๆ
นขีฟื้ เชก่นเดขียวกมับหลคำยศคำสนคำ พวกมมันเปก็นกคำรถฟอปฏริบมัตริและพริธขีกรรมตก่คำงๆทขีริ่มนตุษยณ์สรต้คำงขถึฟื้นซถึริ่ง
มริไดต้ถถูกบมัญญมัตริไวต้โดยพระเจต้คำ ขต้อควคำมพฟฟื้นๆทขีริ่พระเจต้คำทรงสก่งผก่คำนเศคคำรริยคำหณ์นมัฟื้นกก็เขต้คำใจงก่คำย 
แทนทขีริ่จะถฟอพริธขีกคำรและพริธขีกรรมตก่คำงๆ จงกลมับมคำสถูก่ควคำมชอบธรรมขมัฟื้นพฟฟื้นฐคำน

ศคย 7:1-3 ตห่อมาในปทททที่สทที่ของรรัชกาลกษรัตรริยห์ดารริอรัส พระวจนะของพระเยโฮ
วาหห์มายรังเศคารริยาหห์ ณ วรันททที่สทที่เดดือนททที่เกผู้า ซซที่งเปป็นเดดือนคริสลริว 2 เมดืที่อพวกเขาไดผู้ใชผู้ใหผู้ชาเรเซอรห์และ
เรเกมเมเลค พรผู้อมกรับพรรคพวกของเขา ไปยรังพระนริเวศของพระเจผู้า ทผลขอจทาเพาะพระพรักตรห์
พระเยโฮวาหห์ 3 และรผู้องขอตห่อบรรดาปบโรหริตททที่พระนริเวศแหห่งพระเยโฮวาหห์จอมโยธา และตห่อผผผู้



พยากรณห์วห่า "ควรททที่ขผู้าพเจผู้าจะไวผู้ทบกขห์และปลทกตรัวออกในเดดือนททที่หผู้า อยห่างททที่ขผู้าพเจผู้าไดผู้กระททามา
แลผู้วเปป็นหลายปทนรัริ้นหรดือไมห่"

เวลาทภีที่ถถูกหมายเหตรุไวข้คสือ หลนังจากทภีที่การสรข้างพระวริหารขซรนใหมตไดข้ดทาเนรินตตอแลข้วดนังทภีที่ถถูก
หมายเหตรุไวข้ในเอสรา 5 และฮนักกนัย 1 เดสือนคริสลริวตรงกนับเดสือนพฤศจริกายน/เดสือนธนันวาคม คณะผถูข้
แทนกลรุตมหนซที่งไดข้มาถซงจากพวกยริวทภีที่ยนังอยถู ตในบาบริโลน/เปอรหเซภีย พวกเขคำทภีที่วตานภีรหมายถซงคนเหลตา
นนัรนทภีที่ยนังอยถูตในบาบริโลนซซที่งไดข้ใชข้คนเหลตานนัรนมา ผถูข้นทาของคณะผถูข้แทนนภีรคสือ ชคำเรเซอรณ์และเรเกมเม
เลคพรข้อมกนับเหลตาผถูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาของพวกเขา

ภารกริจของพวกเขากป็คสือ “ทถูลขอจทาเพาะพระพนักตรหพระเยโฮวาหห และรข้องขอตตอบรรดา
ปรุโรหริตทภีที่พระนริเวศแหตงพระเยโฮวาหหจอมโยธา และตตอผถูข้พยากรณห” พวกเขามาเพสืที่อทถูลถามวตาพวก
ยริวทภีที่อยถูตในบาบริโลนควรอดอาหารตตอไปและ “ควรทภีที่ขข้าพเจข้าจะไวข้ทรุกขหและปลภีกตนัวออกในเดสือนทภีที่
หข้า อยตางทภีที่ขข้าพเจข้าไดข้กระททามาแลข้วเปป็นหลายปภีนนัรนหรสือไมต” ปนัญหานนัรนมภีหลายประการ วนันแหตง
การอดอาหารเหลตานนัรนเกภีที่ยวขข้องกนับการททาลายกรรุงเยรถูซาเลป็มโดยบาบริโลน พระเจข้ามริไดข้ทรงออก
คทาสนัที่งใหข้กระททาเชตนนนัรนเลย พวกมนันเปป็นพริธภีการและพริธภีกรรมทภีที่ถถูกคริดคข้นขซรนโดยมนรุษยหเทตานนัรน

ศคย 7:4-6 แลผู้วพระวจนะของพระเยโฮวาหห์จอมโยธามายรังขผู้าพเจผู้าวห่า 5 "จง
กลห่าวแกห่ประชาชนทรัริ้งสริริ้นแหห่งแผห่นดรินและแกห่บรรดาปบโรหริตวห่า เมดืที่อเจผู้าทรัริ้งหลายอดอาหารและไวผู้
ทบกขห์ในเดดือนททที่หผู้าและในเดดือนททที่เจป็ด ตรัริ้งเจป็ดสริบปทนรัริ้น เจผู้าไดผู้อดอาหารเพดืที่อเราคดือเราเองหรดือ 6 และ
เมดืที่อเจผู้ารรับประทานและเมดืที่อเจผู้าดดืที่ม เจผู้ากป็รรับประทานเพดืที่อตรัวเจผู้าเอง และดดืที่มเพดืที่อตรัวเจผู้าเองมริใชห่หรดือ

พระเจข้าทรงตอบขข้อซนักถามของพวกเขาผตานทางเศคารริยาหหผถูข้พยากรณหนนัรน คทาตอบของ
พระองคหอยถูตในรถูปของคทาถามหนซที่ง พระองคหทรงถามวตาเมสืที่อพวกเขาอดอาหารในเดสือนทภีที่หข้าและ
เดสือนทภีที่เจป็ดตลอดระยะเวลาเจป็ดสริบกวตาปภีนนัรน พวกเขาไดข้กระททาเชตนนนัรนแกตเรา (นนัที่นคสือ องคหพระผถูข้
เปป็นเจข้า) หรสือไมต เหป็นไดข้ชนัดวตาคทาตอบคสือไมต พวกเขาไดข้ถสือวนันหนซที่งเพสืที่อระลซกถซงความทรุกขหยาก
ตตางๆของตน แตตไมตไดข้มองไปยนังองคหพระผถูข้เปป็นเจข้า เชตนเดภียวกนัน ในการถสือวนันเทศกาลเลภีรยงตตางๆ 
จรุดสนใจของพวกเขากป็มริไดข้อยถูตทภีที่องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าแตตอยถูตทภีที่ประโยชนหตตางๆของพวกเขาเอง



ศคย 7:7 ในเมดืที่อเยรผซาเลป็มมทคนอยผห่และมรัที่งครัที่ง มทหรัวเมดืองลผู้อมรอบ ภาคใตผู้
และแดนททที่ราบกป็มทคนอยผห่ เจผู้าควรจะฟรังพระวจนะซซที่งพระเยโฮวาหห์ทรงประกาศโดยผผผู้พยากรณห์รบห่น
กห่อนๆ มริใชห่หรดือ"

ใจความสทาคนัญของคทาตอบของพระเจข้ากป็คสือวตา พวกเขาควรใสตใจตตอพระวจนะของ
พระองคห “ในเมสืที่อเยรถูซาเลป็มมภีคนอยถู ตและมนั ที่งคนั ที่ง มภีหนัวเมสืองลข้อมรอบ ภาคใตข้และแดนทภีที่ราบกป็มภีคนอยถูต
เจข้าควรจะฟนังพระวจนะซซที่งพระเยโฮวาหหทรงประกาศโดยผถูข้พยากรณหรรุตนกตอนๆ มริใชตหรสือ” (คทาวตา 
ภคำคใตต้ ในภาษาฮภีบรถู ‘เนเกฟ’ และทขีริ่รคำบ คสือ ‘เชพาลาหห’ ทนัรงสองคทาเปป็นชสืที่อเรภียกสทาหรนับเขตแดน
ภาคใตข้และภาคตะวนันตกของเยรถูซาเลป็มในอริสราเอลสมนัยปนัจจรุบนัน) นภีที่เทตากนับพระเจข้าตรนัสวตา แทนทภีที่
จะสาละวนอยถูตกนับวนันสทาคนัญตตางๆทภีที่มนรุษยหสรข้างขซรนของพวกเจข้า พวกเจข้าควรตนัรงใจฟนังพระวจนะ
ของเราทภีที่กลตาวผตานพวกผถูข้พยากรณห (เยเรมภียห, อริสยาหห และคนอสืที่นๆ) มากกวตามริใชตหรสือ ปนัญหากป็คสือ
วตาพวกเขาสาละวนอยถูตกนับพริธภีการและพริธภีกรรมตตางๆและไมตสนใจพระวจนะของพระเจข้า

ศคย 7:8-12 และพระวจนะของพระเยโฮวาหห์มาถซงเศคารริยาหห์วห่า 9 "พระเยโฮ
วาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนทริ้วห่า จงพริพากษาตามความจรริง ทบกคนจงแสดงความเมตตากรบณาและความ
สงสารตห่อพทที่นผู้องของตน 10 อยห่าบทบบรังครับหญริงมห่าย ลผกกทาพรผู้าพห่อ คนตห่างดผู้าวหรดือคนยากจน 
และอยห่าคริดอบบายชรัที่วในใจตห่อพทที่นผู้องของตน"

พระเจข้าทรงตอบขข้อซนักถามของพวกเขาตตอไปผตานทางเศคารริยาหหและทรงหมายเหตรุวตา
เพราะเหตรุใดคทาอธริษฐานและพริธภีกรรมของพวกเขาถซงถถูกเมรินเฉย พระเจข้าทรงสรรุปยตอวตาโดยทาง
พระราชบนัญญนัตริและพวกผถูข้พยากรณห พระองคหไดข้ทรงนทาเสนอความชอบธรรมขนัรนพสืรนฐานแกตพวก
เขาแลข้ว นนัที่นคสือ “จงพริพากษาตามความจรริง ทรุกคนจงแสดงความเมตตากรรุณาและความสงสารตตอ
พภีที่นข้องของตน อยตาบภีบบนังคนับหญริงมตาย ลถูกกทาพรข้าพตอ คนตตางดข้าวหรสือคนยากจน และอยตาคริดอรุบาย
ชนั ที่วในใจตตอพภีที่นข้องของตน” ความชอบธรรมยตอมกระททากริจออกมาเปป็นการททาสริที่งทภีที่ถถูกตข้องตตอคน
เหลตานนัรนทภีที่อยถูตรอบตนัวเรา โดยเฉพาะคนเหลตานนัรนทภีที่ขนัดสน มนันปข้องกนันการหาทางแกข้แคข้นตตอเหลตา
ปฏริปนักษห



11 แตห่เขาปฏริเสธไมห่ยอมฟรังและหรันบห่าดดืริ้อเขผู้าใสห่ และอบดหผของเขาเสทยเพดืที่อเขาจะไมห่ไดผู้ยริน 
12 เออ เขาไดผู้กระททาใจของเขาเหมดือนกผู้อนหรินแขป็ง เกรงวห่าเขาจะไดผู้ยรินพระราชบรัญญรัตริและพระ
วจนะ ซซที่งพระเยโฮวาหห์จอมโยธาไดผู้ทรงสห่งไปทางผผผู้พยากรณห์รบห่นกห่อนโดยพระวริญญาณของ
พระองคห์ เหตบฉะนรัริ้นพระพริโรธอรันยริที่งใหญห่จซงไดผู้มาจากพระเยโฮวาหห์จอมโยธา

นตาเศรข้าทภีที่วตาอริสราเอลตลอดระยะเวลาหลายปภีไดข้ททาสริที่งทภีที่ตรงกนันขข้าม “เขาปฏริเสธไมตยอม
ฟนังและหนันบตาดสืรอเขข้าใสต และอรุดหถูของเขาเสภียเพสืที่อเขาจะไมตไดข้ยริน” ความดสืรอรนัรนปรากฏชนัดเจน พวก
เขาไดข้ “กระททาใจของเขาเหมสือนกข้อนหรินแขป็ง” คทาทภีที่แปลวตา กผู้อนหรินแขป็ง (ชคำมริยรณ์) มภีความหมาย
วตาแขป็งหรสือคมเหมสือนหรินเหลป็กไฟหรสือเพชร ประเดป็นกป็คสือวตา คนอริสราเอลในอดภีตไมตไกลนนักไดข้
ททาใจของตนใหข้แขป็งกระดข้าง นอกจากนภีร  การทภีที่พวกเขาททาใจของตนใหข้แขป็งกระดข้างกป็ “เกรงวตาเขา
จะไดข้ยรินพระราชบนัญญนัตริและพระวจนะ ซซที่งพระเยโฮวาหหจอมโยธาไดข้ทรงสตงไปทางผถูข้พยากรณห
รรุตนกตอนโดยพระวริญญาณของพระองคห” กลตาวโดยสรรุป พระเจข้าทรงเลตายข้อนวตาบรรพบรุรรุษของ
พวกเขาเมสืที่อไมตนานมานภีร ไดข้ททาใจของตนใหข้แขป็งกระดข้างตตอพระวจนะของพระองคหผตานทางผถูข้
พยากรณหเหลตานนัรนทภีที่พระองคหไดข้ทรงใชข้มา

ศคย 7:13-14 ดรังนรัริ้นตห่อมาพระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า "เมดืที่อเรารผู้องเรทยก เขา
ไมห่ฟรังฉรันใด เมดืที่อเขารผู้องทผล เรากป็ไมห่ฟรังฉรันนรัริ้น 14 และเรากป็ใหผู้เขากระจรัดกระจายไปดผู้วยลมหมบน
ทห่ามกลางประชาชาตริทรัริ้งสริริ้นซซที่งเขาไมห่รผผู้จรัก ดรังนรัริ้นแผห่นดรินจซงรกรผู้างอย ผห่เบดืริ้องหลรังเขา ไมห่มทใครผห่าน
ไปหรดือกลรับเขผู้าไป เพราะเขาไดผู้ปลห่อยใหผู้แผห่นดรินททที่นห่าพซงพอใจนรัริ้นรกรผู้างไปเสทยแลผู้ว" คทาตอบกป็
ชนัดเจนวตาเพราะเหตรุใดพระเจข้าถซงทรงเมรินคทาอธริษฐานของพวกเขา “เมสืที่อเรารข้องเรภียก เขาไมตฟนัง
ฉนันใด เมสืที่อเขารข้องทถูล เรากป็ไมตฟนังฉนันนนัรน” พระองคหจซงทรงททาใหข้พวกเขากระจนัดกระจายไปเหมสือน
ดข้วยลมหมรุนทตามกลางประชาชาตริตตางๆทภีที่พวกเขาไมตรถูข้จนัก (อนัสซภีเรภีย, บาบริโลน, มภีเดภีย/เปอรหเซภีย) 
ดข้วยเหตรุนภีร แผตนดรินเกริดของพวกเขาจซงรกรข้างไป เมสืที่อคนบาบริโลนจนัดการยถูดาหหเสรป็จแลข้ว พวกเขากป็ 
“ไดข้ปลตอยใหข้แผตนดรินทภีที่นตาพซงพอใจนนัรนรกรข้างไปเสภียแลข้ว”

*****



ภนำพรวมของเศคนำรริยนำหห 8: บททขีริ่ 8 โดยเฉพคำะมองลก่วงหนต้คำไปยมังยตุคพมันปขีเมฟริ่อพระพรเตก็ม
เปขีริ่ยมของพระเจต้คำจะถถูกคฟนใหต้แกก่อริสรคำเอลทมัฟื้งหมด พระเจต้คำทรงเตฟอนควคำมจคคำอริสรคำเอลถถึงพระ
ประสงคณ์อมันไมก่เปลขีริ่ยนแปลงของพระองคณ์ทขีริ่จะอวยพรพวกเขคำ ขณะเดขียวกมันประชคำชนเหลก่คำนมัฟื้นกก็
ตต้องตมัฟื้งใจฟมังฮมักกมัยและเศคคำรริยคำหณ์ สตุดทต้คำยเยรถูซคำเลก็มจะกลคำยเปก็นนครหลวงแหก่งแผก่นดรินโลกสมัก
วมันหนถึริ่ง

ศคย 8:1-3 และพระวจนะของพระเยโฮวาหห์จอมโยธามายรังขผู้าพเจผู้าอทกวห่า 2 
"พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนทริ้วห่า เราหวงแหนศริโยนดผู้วยความหวงแหนอรันยริที่งใหญห่ และเรา
หวงแหนเธอดผู้วยความกรริริ้วมาก 3 พระเยโฮวาหห์ตรรัสดรังนทริ้วห่า เรากลรับไปยรังศริโยน และจะอยผห่
ทห่ามกลางเยรผซาเลป็ม และเขาจะเรทยกเยรผซาเลป็มวห่าเมดืองแหห่งความจรริง และเรทยกภผเขาของพระเยโฮ
วาหห์จอมโยธาวห่าภผเขาบรริสบทธริธิ์

หลนังจากกลตาวถซงความบาปเมสืที่อไมตนานมานภีรของอริสราเอลอยตางเขข้มงวด พระเจข้ากป็ทรง
เปลภีที่ยนนทราเสภียงของขข้อความของพระองคหทภีที่สตงผตานเศคารริยาหหไปถซงคณะผถูข้แทนนนัรนจากบาบริโลน 
ในขข้อ 2 พระองคหทรงหมายเหตรุ (ในคทากรริยารถูปอดภีตกาล) วตาพระองคหทรง “หวงแหนศริโยนดข้วย
ความหวงแหนอนันยริที่งใหญต” คทาวตา หวงแหน และความหวงแหน (คคำนคำหณ์/ครินคำหณ์) ทนัรงคถูตมภีความ
หมายวตาสามภีทภีที่หซงหวงภรรยาของตน จงสนังเกตวตาศริโยนถถูกเรภียกวตา เธอ ดนังนนัรนพระเจข้าทรงบอก
พวกเขาวตาบนัดนภีร  (คทากรริยารถูปปนัจจรุบนันกาล) “เรากลนับไปยนังศริโยน และจะอยถูตทตามกลางเยรถูซาเลป็ม 
และเขาจะเรภียกเยรถูซาเลป็มวตาเมสืองแหตงความจรริง และเรภียกภถูเขาของพระเยโฮวาหหจอมโยธาวตาภถูเขา
บรริสรุทธริธ ” ทภีที่นตาสนใจกป็คสือคทาฮภีบรถูทภีที่แปลวตาอยผห่ มนันคสือ ชคำคคำน ซซที่งเปป็นรถูปกรริยาทภีที่แตกออกมาจากคทา
วตา ‘เชครินคำหณ์’ การเลตนคทาปรากฏชนัดเจน พระเจข้าทรงบอกลตวงหนข้าวตาวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อสงตาราศภี
เชครินาหหของพระองคหจะประทนับในพระวริหารทภีที่เยรถูซาเลป็มอภีกครนัร ง

ตรงกลางขข้อ 3 บรริบทดถูเหมสือนจะกระโดดขข้ามไปยนังวนันแหตงพระเยโฮวาหหและยรุคพนันปภี
เมสืที่อคทาพยากรณหนภีร จะถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรริงอยตางเตป็มเปภีที่ยม เยรถูซาเลป็มจะเปป็นทภีที่รถูข้จนักทนั ที่วไปในฐานะเมสือง



แหตงความจรริงและ “ภถูเขาของพระเยโฮวาหหจอมโยธา” นนั ที่นไมตเคยถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรริงกตอนสมนัย
พระคนัมภภีรหใหมตเลย และแนตนอนวตามนันมริไดข้เปป็นเชตนนนัรนในสมนัยของพระเยซถู

ศคย 8:4-8 พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนทริ้วห่า ชายชราและหญริงชราจะอาศรัย
อยผห่ตามถนนในกรบงเยรผซาเลป็มอทก ตห่างกป็มทไมผู้เทผู้าอยผห่ในมดือเพราะอายบมากททเดทยว 5 และถนนทรัริ้ง
หลายในเมดืองนรัริ้นกป็จะเตป็มไปดผู้วยเดป็กผผผู้ชายและเดป็กผผผู้หญริงวริที่งเลห่นอยผห่ทรัที่วไป พระเจข้าโดยทางผถูข้
พยากรณหทตานนภีรทรงมองลตวงหนข้าไปยนังเยรถูซาเลป็มในยรุคพนันปภีทภีที่มภีคนเฒตาคนแกตอาศนัยอยถูตอยตางสงบ
สรุขและเดป็กๆเลตนกนันตามทข้องถนน แมข้เรสืที่องนภีรสทาเรป็จจรริงไปบข้างแลข้วกป็ตาม สตวนทภีที่เหลสือของยตอหนข้า
นภีรกป็บตงบอกการสทาเรป็จจรริงในอนาคต ถซงกระนนัรน สทาหรนับพวกยริวสมนัยฟสืร นฟถูทภีที่เยรถูซาเลป็มซซที่งก ทาลนัง
พยายามสรข้างพระวริหารหลนังเลป็กๆขซรนใหมตทตามกลางความรกรข้างวตางเปลตาเหลสือเกรินทภีที่อยถูตลข้อมรอบ
พวกเขา คทาพยากรณหนภีร กป็คงเปป็นทภีที่หนรุนใจจรริงๆ แมข้การกตอสรข้างพระวริหารขซรนใหมตกทาลนังเกริดขซรนอยถูต 
สตวนทภีที่เหลสือของเยรถูซาเลป็มกป็ยนังรกรข้างวตางเปลตาอยถูตโดยไมตมภีผถูข้ใดอาศนัยอยถูตขข้างใน

6 พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนทริ้วห่า ถผู้าเรดืที่องนทริ้เปป็นเรดืที่องประหลาดในสายตาของ
ประชาชนททที่เหลดืออยผห่ในสมรัยนทริ้แลผู้ว พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า กป็นห่าจะประหลาดในสายตาของ
เราดผู้วยมริใชห่หรดือ พระองคหทรงหมายเหตรุเพริที่มเตริมวตาหากเรสืที่องนภีร เปป็นเรสืที่องประหลคำด (นนัที่นคสือ แสน
วริเศษ) ทภีที่พวกเขาไดข้เหป็น “พระเยโฮวาหหจอมโยธาตรนัสวตา กป็นตาจะประหลาดในสายตาของเราดข้วย
มริใชตหรสือ” พระเจข้าทรงตนัรงตารอคอยเรสืที่องนภีร เหมสือนกนับทภีที่พวกเขารอคอย

7 พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนทริ้วห่า ดผเถริด เราจะชห่วยประชาชนของเราใหผู้รอดพผู้นจาก
ประเทศตะวรันออกและจากประเทศตะวรันตก 8 และเราจะพาเขาทรัริ้งหลายใหผู้มาอาศรัยอยผห่ทห่ามกลาง
เยรผซาเลป็ม และเขาทรัริ้งหลายจะเปป็นประชาชนของเรา และเราจะเปป็นพระเจผู้าของเขาทรัริ้งหลาย ดผู้วย
ความจรริงและความชอบธรรม วลภีทภีที่กลตาววตาพระเจข้าทรงชตวยประชาชนของพระองคหจากประเทศ
ตะวนันออกและจากประเทศตะวนันตกอาจหมายถซงการพาพวกยริวกลนับมายนังแผตนดรินของพวกเขาใน
วนันแหตงพระเยโฮวาหห ในเวลาขณะนนัรน ไมตมภียริวทภีที่ถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไปยนังทริศตะวนันตกเลย 
นนัที่นเกริดขซรนในเวลาตตอมาเมสืที่อพวกกรภีกและพวกโรมพนัฒนาโลกแถบเมดริเตอรหเรเนภียนตตอไปอภีกและ



ปกครองเหนสืออริสราเอล นอกจากนภีร  วลภีทภีที่กลตาววตาพวกเขากลนับมาในฐานะประชาชนของพระองคห
โดยทภีที่พระองคหเปป็นพระเจข้าของพวกเขา “ดข้วยความจรริงและความชอบธรรม” แนตนอนวตายนังมริไดข้
ถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรริง การกลนับมาของพวกยริวยนังอริสราเอลในศตวรรษทภีที่ยภีที่สริบมภีลนักษณะเฉพาะตนัว
แบบทางโลกเสภียสตวนใหญต อยตางไรกป็ตาม เวลานนัรนกทาลนังจะมา ‘ในวนันนนัรน’ เมสืที่ออริสราเอลจะกลนับมา
ดข้วยความเชสืที่อ

ศคย 8:9-10 พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า จงใหผู้มดือของเจผู้าทรัริ้งหลายแขป็งแรง 
คดือเจผู้าทรัริ้งหลายผผผู้ไดผู้ยรินถผู้อยคทาเหลห่านทริ้ในกาลนทริ้ซซที่งมาจากปากผผผู้พยากรณห์ทรัริ้งหลาย ซซที่งอยผห่ในวรันททที่ไดผู้
วางรากฐานพระนริเวศของพระเยโฮวาหห์จอมโยธา เพดืที่อวห่าจะไดผู้กห่อสรผู้างพระวริหารนรัริ้นขซริ้น 
10 เพราะวห่ากห่อนสมรัยนรัริ้นไมห่มทคห่าจผู้างใหผู้แกห่คนหรดือใหผู้แกห่สรัตวห์ ทรัริ้งผผผู้ททที่เขผู้าออกกป็ไมห่มทสรันตริภาพเพราะ
เหตบภรัยพริบรัตรินรัริ้น เพราะเราปลห่อยใหผู้คนทรัริ้งหลายตห่อสผผู้กรับเพดืที่อนบผู้านของตน

จรุดสนใจของคทาพยากรณหนภีร วกกลนับมายนังเวลาในขณะนนัรนและงานหนนักทภีที่อยถูตตรงหนข้าพวก
เขา – การสรข้างพระวริหารนนัรนขซรนใหมต ในลนักษณะทภีที่คลข้ายกนับฮนักกนัย 2:4 พระเจข้าทรงกทาชนับผตา
นทางเศคารริยาหหวตา “จงใหข้มสือของเจข้าทนัรงหลายแขป็งแรง” เหมสือนกนับทภีที่ผถูข้พยากรณหคนอสืที่นๆทภีที่ไมต
ปรากฏชสืที่อไดข้หนรุนใจพวกเขาตอนทภีที่รากของพระวริหารไดข้ถถูกวาง ดถู เอสรา 3:8 พระองคหทรงรทาลซก
ยตอๆถซงสมนัยทภีที่ยากลทาบากกตอนการเรริที่มตข้นงานกตอสรข้างพระวริหารตามทภีที่บนันทซกไวข้ในเอสรา 3

ศคย 8:11-12 พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า แตห่บรัดนทริ้เราจะไมห่กระททาตห่อ
ประชาชนททที่เหลดืออยผห่นทริ้อยห่างกรับสมรัยกห่อน 12 เพราะวห่าเมลป็ดพดืชจะเกริดเจรริญงอกงาม เถาองบห่นจะมท
ลผกและแผห่นดรินจะใหผู้ผล และทผู้องฟผู้าจะใหผู้นทริ้าคผู้าง และเราจะกระททาใหผู้ประชาชนททที่เหลดืออยผห่นทริ้ถดือ
กรรมสริทธริธิ์สริที่งเหลห่านทริ้ทรัริ้งหมด เหมสือนกนับทภีที่พระเจข้าทรงใชข้พระวจนะผตานมาทางฮนักกนัย บนัดนภีร
พระองคหทรงสนัญญาวตาพระองคหจะทรงอวยพรประชาชนของพระองคหในแผตนดรินนนัรนอภีก ดถู ฮนักกนัย 
2:18-19 พวกเขาเชสืที่อฟนังในการเรริที่มงานนนัรนอภีกครนัร ง พระเจข้าจซงทรงสนัญญาทภีที่จะนทาพระพรของ
พระองคหกลนับคสืนมา



ศคย 8:13-15 โอ วงศห์วานยผดาหห์และวงศห์วานอริสราเอลเออ๋ย เจผู้าเคยเปป็นททที่สาปแชห่ง
ทห่ามกลางประชาชาตริทรัริ้งหลายใหผู้เขาแชห่งฉรันใด ตห่อมาเราจะชห่วยเจผู้าใหผู้รอดพผู้นและเจผู้าจะไดผู้เปป็น
แหลห่งพระพรฉรันนรัริ้น อยห่ากลรัวเลย แตห่จงใหผู้มดือของเจผู้าแขป็งแรงเถริด 14 เพราะพระเยโฮวาหห์จอม
โยธาตรรัสดรังนทริ้วห่า เมดืที่อบรรพบบรบษของเจผู้ายรัที่วเยผู้าใหผู้เราโกรธนรัริ้น เรากป็ตรัริ้งใจวห่าจะลงโทษเจผู้า เรามริไดผู้
หยห่อนความตรัริ้งใจลง พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนทริ้แหละ 15 ดรังนรัริ้นในวรันเหลห่านทริ้เราตรัริ้งใจอทกวห่า 
เราจะกระททาดทตห่อเยรผซาเลป็มและตห่อวงศห์วานยผดาหห์ อยห่ากลรัวเลย

พระเจข้าทรงหมายเหตรุวตาในอดภีตยถูดาหหเปป็นคทาสาปแชตงทตามกลางพวกคนตตางชาตริ แตตบนัดนภีร
พระองคหจะทรงชตวยพวกเขาใหข้พข้นและพวกเขาจะเปก็นพระพรแกตประชาชาตริอสืที่นๆ การสทาเรป็จจรริง
ในทข้ายทภีที่สรุดของเรสืที่องนนัรนอาจเปป็นอนาคตในอาณาจนักรของพระเจข้า

ดนังนนัรน พระเจข้าจซงทรงพยายามหนรุนใจพวกเขาใหข้เขข้มแขป็งในการตตอสถูข้ดริรนรนของพวกเขา
ในการสรข้างพระวริหารขซรนใหมต พระองคหทรงเตสือนความจทาพวกเขาวตาในอดภีตเมสืที่อไมตนานมานภีร  
พระองคหทรงพยายามลงโทษพวกเขาเพราะความบาปของบรรพบรุรรุษของพวกเขา (และพระองคห
มริไดข้ทรงหนันการลงโทษนนัรนออกไป) อยตางไรกป็ตาม บนัดนภีรพระเจข้า “ตนัรงใจอภีกวตา เราจะกระททาดภีตตอ
เยรถูซาเลป็มและตตอวงศหวานยถูดาหห อยตากลนัวเลย” อภีกครนัร งทภีที่พระเจข้าทรงใชข้ถข้อยคทาหนรุนใจมาสทาหรนับ
ประชาชนของพระองคหทภีที่ถถูกปนัญหารรุมลข้อม

ศคย 8:16-17 ตห่อไปนทริ้เปป็นสริที่งททที่เจผู้าทรัริ้งหลายพซงกระททา จงตห่างคนตห่างพผดความ
จรริงกรับเพดืที่อนบผู้าน จงใหผู้การพริพากษาททที่ประตผเมดืองของเจผู้าเปป็นตามความจรริงและกระททาเพดืที่อสรันตริ 
17 อยห่าคริดอบบายชรัที่วในใจตห่อเพดืที่อนบผู้าน อยห่ารรักคทาปฏริญาณเทป็จ สริที่งทรัริ้งปวงเหลห่านทริ้เราเกลทยดชรัง" 
พระเยโฮวาหห์ตรรัสดรังนทริ้แหละ ถซงกระนนัรนพระเจข้าทรงกลตาวคทาเตสือนของพระองคหอภีกครนัร งใหข้พวกเขา
กระททาอยตางชอบธรรมในทรุกดข้านของชภีวริต การททานข้อยกวตานภีร กป็เปป็นสริที่งทภีที่พระเจข้าทรงเกลภียด

ศคย 8:18-19 และพระวจนะของพระเยโฮวาหห์จอมโยธามายรังขผู้าพเจผู้าวห่า 19 
"พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนทริ้วห่า การอดอาหารในเดดือนททที่สทที่ การอดอาหารในเดดือนททที่หผู้าและ



การอดอาหารในเดดือนททที่เจป็ด และการอดอาหารในเดดือนททที่สริบ จะเปป็นททที่ใหผู้ความบรันเทริงและความ
รห่าเรริง และเปป็นการเลทริ้ยงททที่ใหผู้ชดืที่นชมแกห่วงศห์วานยผดาหห์ เหตบฉะนรัริ้นเจผู้าจงรรักความจรริงและสรันตริภาพ

ขณะทภีที่พระเจข้าตรนัสแกตเศคารริยาหห พระองคหกป็ทรงกลตาวถซงคทาถามเรสืที่องการอดอาหารเหลตา
นนัรนทภีที่พวกอริสราเอลทภีที่ไดข้กระจนัดกระจายไปไดข้รริเรริที่มขซรน พวกเขาแตตละคนระลซกถซงสมนัยแหตงภนัยพริบนัตริ
ในประวนัตริศาสตรหเมสืที่อเรป็วๆนภีรของตน การอดอาหารของเดสือนทภีที่สภีที่เปป็นทภีที่ระลซกถซงการททาใหข้กรรุง
เยรถูซาเลป็มแตกโดยคนบาบริโลน (2 พงศหกษนัตรริยห 25:3-4) การอดอาหารของเดสือนทภีที่หข้าเปป็นทภีที่ระลซก
ถซงวนันทภีที่พระวริหารนนัรนถถูกททาลาย การอดอาหารของเดสือนทภีที่เจป็ดเปป็นทภีที่ระลซกถซงตอนทภีที่เกดาลริยาหหถถูก
ฆตาตาย (2 พงศหกษนัตรริยห 25:25)

ในการตกเปป็นเชลยตลอดเจป็ดสริบปภีนนัรน ยถูดาหหทภีที่ถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไปไดข้สถาปนาและ
ถสือการอดอาหารหลายแบบเหลตานภีร เพสืที่อเปป็นทภีที่ระลซกถซงความทรุกขหยากตตางๆของพวกเขา อยตางไร
กป็ตาม พระเจข้ามริไดข้ทรงสนัที่งพวกเขาเชตนนนัรนเลย นอกจากนภีร และทภีที่สทาคนัญยริที่งกวตานนัรนกป็คสือวตา จรุดสนใจ
ของพวกเขากป็อยถูตทภีที่ความยากลทาบากตตางๆของตน และไมตไดข้อยถูตทภีที่เพรคำะเหตตุใดพวกเขาจซงถถูกตภีสอน
พวกเขามองขข้ามพระหนัตถหแหตงการพริพากษาของพระเจข้าทภีที่มภีตตอพวกเขา อยตางไรกป็ตาม บนัดนภีร
พระเจข้าทรงสนัที่งวตาการอดอาหารหลายแบบแหตงความเศรข้าสลดเหลตานภีร จะถถูกเปลภีที่ยนใหข้กลาย
เปป็นการอดอาหารแหตง “ความบนันเทริงและความรตาเรริง และเปป็นการเลภีรยงทภีที่ใหข้ชสืที่นชมแกตวงศหวานยถู
ดาหห เหตรุฉะนนัรนเจข้าจงรนักความจรริงและสนันตริภาพ” พระหนัตถหของพระเจข้าไดข้เปลภีที่ยนจากการ
พริพากษาเปป็นพระพรแลข้ว พวกเขาจซงถถูกก ทาชนับใหข้เฉลริมฉลองและมริใหข้ไวข้ทรุกขห พวกเขายนังถถูกก ทาชนับ
ใหข้แสวงหาความจรริงและสนันตริภาพดข้วย

ศคย 8:20-23 พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนทริ้วห่า ชนชาตริทรัริ้งหลายยรังจะมา คดือ
ประชาชนททที่ยรังอาศรัยอยผห่ในหรัวเมดืองอรันมากมาย คทาพยากรณหทภีที่ปริดทข้ายเนสืรอหาสตวนนภีร เหป็นไดข้ชนัดวตา
เลป็งถซงวนันแหตงพระเยโฮวาหหและอาณาจนักรยรุคพนันปภี ทภีที่นนั ที่นเยรถูซาเลป็มและอริสราเอลจะเปป็นนครหลวง
ของประชาชาตริทนัรงหลาย การเปป็นคนยริวจะเปป็นสริทธริพริเศษอนันยริที่งใหญตและมนันจะไมตเปป็นความ
เหยภียดหยามในวนันนนัรน



21 ชาวเมดืองหนซที่งจะไปหาชาวเมดืองอทกเมดืองหนซที่ง กลห่าววห่า `ใหผู้เราไปกรันทรันทท ไปทผลขอ
จทาเพาะพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ และแสวงหาพระเยโฮวาหห์จอมโยธา ขผู้าพเจผู้ากป็จะไปดผู้วย' 22 เออ
ชนชาตริทรัริ้งหลายเปป็นอรันมาก และบรรดาประชาชาตริททที่เขผู้มแขป็งจะมาแสวงหาพระเยโฮวาหห์จอม
โยธาในเยรผซาเลป็ม และทผลขอจทาเพาะพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์

‘ในวนันนนัรน’ หมถูตชนตตางๆและบรรดาผถูข้อยถูตอาศนัยของนครมากมายจะพยายามทภีที่จะ “ไปกนัน
ทนันทภี ไปทถูลขอจทาเพาะพระพนักตรหพระเยโฮวาหห และแสวงหาพระเยโฮวาหหจอมโยธา” เมสืที่อถซงเวลา
นนัรนผถูข้คนมากมายและประชาชาตริตตางๆทภีที่เขข้มแขป็งจะมาแสวงหาองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าแหตงอริสราเอล
และอธริษฐานตตอพระพนักตรหพระองคห

23 พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนทริ้วห่า ตห่อมาในสมรัยนรัริ้นสริบคนจากประชาชาตริทบกๆภาษา
จะยซดชายเสดืริ้อคลบมของยริวคนหนซที่งไวผู้แลผู้วกลห่าววห่า `ขอใหผู้เราไปกรับทห่านเถริด เพราะเราไดผู้ยรินวห่า
พระเจผู้าทรงสถริตกรับทห่าน'"

ในวนันเหลตานนัรน (นนัที่นคสือยรุคพนันปภี) ผถูข้คนจากทรุกประชาชาตริและทรุกภาษาจะ “ยซดชายเสสืรอคลรุม
ของยริวคนหนซที่งไวข้แลข้วกลตาววตา `ขอใหข้เราไปกนับทตานเถริด เพราะเราไดข้ยรินวตาพระเจข้าทรงสถริตกนับ
ทตาน'” ความหมายกป็คสือวตาในยรุคพนันปภีการเปป็นยริวคสืออภริสริทธริธ อนันสถูงสตง ประชาชาตริทนัรงปวงจะ
แสวงหาอภริสริทธริธ ของการไปยนังเยรถูซาเลป็มเพสืที่ออธริษฐานตตอพระเจข้าในนครหลวงของพระองคห ใน
วนันนนัรนเยรถูซาเลป็มจะปกครองแผตนดรินโลกและอริสราเอลจะเปป็นประชาชาตริของกษนัตรริยห

*****

ภนำพรวมของเศคนำรริยนำหห 9: บททขีริ่เกต้คำเรริริ่มตต้นเนฟฟื้อหคำสก่วนทขีริ่สคำมของเศคคำรริยคำหณ์ซถึริ่งมองลก่วง
หนต้คำไปยมังวมันแหก่งพระเยโฮวคำหณ์เมฟริ่ออริสรคำเอลในฐคำนะหมถูก่ชนหนถึริ่งถถูกทคคำใหต้กลมับสถูก่สภคำพเดริม ถถูก
เปลขีริ่ยนแปลงและถถูกยกชถูโดยพระเจต้คำในแผก่นดรินของพวกเขคำ แมต้อคำจมขีกคำรประยตุกตณ์ใชต้สก่วนนต้อย
กมับเหตตุกคำรณณ์ตก่คำงๆในระยะสมัฟื้นตคำมประวมัตริศคำสตรณ์กก็ตคำม ภคำพใหญก่กก็มองลก่วงหนต้คำไปยมังวมันนมัฟื้นเมฟริ่อ
(1) พระเมสสริยคำหณ์ทรงปรคำกฏ, (2) อริสรคำเอลถถูกทคคำใหต้กลมับคฟนสถูก่แผก่นดรินของตนและ (3) พระเจต้คำ
ทรงอวยพรพวกเขคำ โดยยกชถูพวกเขคำเหนฟอบรรดคำเพฟริ่อนบต้คำนของพวกเขคำทขีริ่เปก็นคนตก่คำงชคำตริ



ศคย 9:1-5 ภาระแหห่งพระวจนะของพระเยโฮวาหห์ททที่มทในหรัดราก และเมดือง
ดามรัสกรัสจะเปป็นททที่พรักสงบสทาหรรับททที่นรัที่น เมดืที่อตาของมนบษยห์จะแสวงหาพระเยโฮวาหห์ แมผู้กระทรัที่ง
อริสราเอลทบกตระกผลดผู้วย คทาทภีที่แปลวตา ภาระ (มมัซซคำหณ์) มภีความหมายวตา ‘ขข้อความทภีที่หนนักมาก’ ตรง
นภีรขข้อความนนัรนกป็คสือวตาบรรดาประชาชาตริเพสืที่อนบข้านทภีที่เปป็นคนตตางชาตริ (ซซที่งตามประวนัตริศาสตรหแลข้ว
เปป็นศนัตรถูของอริสราเอล) จะถถูกกทาราบและมองมายนังอริสราเอลในฐานะผถูข้นทาของพวกเขา หมัดรคำก
เหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นเขตแดนหนซที่งของซภีเรภียเชตนเดภียวกนับเมสืองดคำมมัสกมัส ในวนันแหตงการสทาเรป็จจรริงนนัรน
พสืรนทภีที่เหลตานภีร จะเปป็น “ทภีที่พนักสงบสทาหรนับทภีที่นนั ที่น” ความหมายกป็คสือ สนันตริสรุขและความเงภียบสงบซซที่ง
แตกตตางจากทตาทภีในอดภีตทภีที่ผตานมาของพวกเขาซซที่งชอบทะเลาะและชอบกตอสงครามกนับอริสราเอล 
ในวนันนนัรนตาของพวกเขาจะจนับจข้ององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าเชตนเดภียวกนับ “อริสราเอลทรุกตระกถูลดข้วย” สริที่งนภีร
จะสทาเรป็จจรริงในวนันแหตงพระเยโฮวาหห (นนัที่นคสือยรุคพนันปภี)

2 เมดืองฮามรัทซซที่งมทเขตแดนตริดกรันกป็รวมอยผห่ดผู้วย ไทระกรับไซดอน แมผู้จะเปป็นเมดืองฉลาด
กป็ตาม 3 ไทระไดผู้สรผู้างปผู้อมปราการใหผู้แกห่ตนเอง และสะสมเงรินไวผู้เปป็นกองอยห่างกองฝบห่น และ
ทองคทาเนดืริ้อดทอยห่างโคลนตามถนน 4 ดผเถริด องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้าจะทรงปลดเอาขผู้าวของของเมดืองนทริ้
ไปเสทย และเหวทที่ยงอทานาจของเมดืองนทริ้ลงไปในทะเล และเมดืองนทริ้จะถผกไฟเผาผลาญเสทย 5 เมดืองอรัชเค
โลนจะเหป็นและกลรัว เมดืองกาซาจะเหป็น และมทความเศรผู้าโศกอยห่างยริที่ง เมดืองเอโครนดผู้วยเหมดือนกรัน 
เพราะความหวรังของเมดืองนทริ้จะเปป็นททที่นห่าละอาย กษรัตรริยห์จะพรินาศจากเมดืองกาซา เมดืองอรัชเคโลนจะ
ไมห่มทคนอาศรัยอยผห่

นอกจากนภีร  ฮคำมมัท (อภีกเขตแดนหนซที่งภายในซภีเรภีย) พรข้อมกนับไทระและไซดอน (นครทนัรง
สองของเลบานอน) จะเปป็นสตวนหนซที่งของการอยถูตรตวมกนันอยตางสนันตริกนับอริสราเอล เหมสือนกนับทภีที่ไท
ระไดข้มนั ที่งมภี เปภีที่ยมดข้วยอทานาจและเจนจนัด พระเจข้ากป็จะทรง “ปลดเอาขข้าวของของเมสืองนภีร ไปเสภีย และ
เหวภีที่ยงอทานาจของเมสืองนภีรลงไปในทะเล และเมสืองนภีรจะถถูกไฟเผาผลาญเสภีย” ในเวลาทภีที่นทาไปสถูตการ
ครอบครองแหตงสนันตริสรุข พระเจข้าจะทรงพริพากษาบรรดาเพสืที่อนบข้านทภีที่เปป็นศนัตรถูของอริสราเอลซซที่งอยถู ต
ทางเหนสืออยตางรรุนแรง เหตรุไดข้ชนัดวตานภีที่จะเกริดขซรนในชตวงยรุคเจป็ดปภี อนัชเคโลน กาซาและเอโครนลข้วน
เปป็นนครของคนฟภีลริสเตภีย ชสืที่อเรภียกในปนัจจรุบนันคสือ ชคำวปคำเลสไตนณ์ เมสืที่อพระเจข้าทรงจนัดการกนับนคร



เหลตานนัรนของเลบานอนทภีที่อยถูตทางเหนสือ บรรดาเพสืที่อนบข้านชาวปาเลสไตนหของพวกเขากป็จะเขข้าใจ
สารนนัรนและยอมเชสืที่อฟนังองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าและอริสราเอลประชาชนของพระองคห เหป็นไดข้ชนัดวตาเรสืที่อง
นภีรจะถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรริงในวนันเหลตานนัรนระหวตางตอนทข้ายของยรุคเจป็ดปภีก นับตอนตข้นของยรุคพนันปภี

ศคย 9:6-8 คนททที่ไมห่มทพห่อจะมาอยผห่ในเมดืองอรัชโดด เราจะตรัดความหยริที่งผยอง
ของคนฟทลริสเตทยออกเสทย 7 เราจะเอาเลดือดของเขาออกไปจากปากของเขา และเอาสริที่งททที่นห่า
สะอริดสะเอทยนออกไปจากระหวห่างซทที่ฟรันของเขาเสทย แตห่คนททที่เหลดืออยผห่ คดือเขาเองจะอยผห่เพดืที่อพระเจผู้า
ของเรา จะเปป็นเหมดือนผผผู้ครอบครองคนหนซที่งในยผดาหห์ และเอโครนจะเหมดือนคนเยบบส 8 และเรา
จะตรัริ้งคห่ายรอบนริเวศของเราเปป็นกองยาม เพดืที่อจะมริใหผู้ผผผู้ใดเดรินทรัพไปมาไดผู้ จะไมห่มทผผผู้บทบบรังครับผห่าน
พวกเขาไปอทก เพราะบรัดนทริ้เราเหป็นกรับตาของเราเอง

วลภีทภีที่กลตาวถซง ลผกนอกกฎหมายทภีที่อาศนัยอยถูตในเมสืองอนัชโดดอาจมภีความหมายในเชริงชาตริพนันธรุห
มากกวตาเชริงศภีลธรรม พวกยริวใชข้คทาเรภียกนภีร  (มมัมเซอรณ์) ในความหมายทนัรงเชริงศภีลธรรมและเชริง
ชาตริพนันธรุห ในความหมายเชริงชาตริพนันธรุหของมนัน มนันหมายถซงสริที่งทภีที่พวกเขาคริดวตาเปป็นชาตริพนันธรุหแบบ
ผสม นนัที่นอาจใชตความหมายตรงนภีร  อยตางไรกป็ตาม ไมตวตากรณภีใด ในวนันนนัรนพระเจข้า “จะตนัดความหยริที่ง
ผยองของคนฟภีลริสเตภียออกเสภีย” การเอาเลสือดและสริที่งทภีที่นตาสะอริดสะเอภียนตตางๆออกไปจากปากของ
พวกเขาอาจหมายถซงความกระหายเลสือดและความนตาสะพรซงกลนัวซซที่งมภีอยถูตในตนัวพวกเขามากเหลสือ
เกริน คนเหลตานนัรนทภีที่เหลสืออยถูต “จะอยถูตเพสืที่อพระเจข้าของงเรา” พวกเขาจะเปป็นเหมสือนพวกเจข้านายในยถู
ดาหหและเหมสือนผถูข้อยถูตอาศนัยแหตงเยรถูซาเลป็ม (คนเยบรุส) กลตาวอภีกนนัยหนซที่ง กระทนั ที่งคนเหลตานนัรนทภีที่เปป็น
ศนัตรถูของประชาชนของพระเจข้าในวนันนนัรนกป็จะกลายเปป็นมริตรสหายและเปป็นเหมสือนพภีที่นข้องเลยดข้วย 
ในวนันนนัรนพระเจข้าเองจะทรงปกปข้องเยรถูซาเลป็มและจะไมตมภีบรรดาผถูข้ทภีที่รรุกรานมนันอภีกตตอไปเลย

ศคย 9:9 โอ ธริดาแหห่งศริโยนเออ๋ย จงรห่าเรริงอยห่างยริที่งเถริด โอ บบตรสาวแหห่ง
เยรผซาเลป็มเออ๋ย จงโหห่รผู้อง ดผเถริด กษรัตรริยห์ของเธอเสดป็จมาหาเธอ ทรงความชอบธรรมและความรอด
พระองคห์ทรงอห่อนสบภาพและทรงลา ทรงลผกลา หนซที่งในคทาพยากรณหตตางๆทภีที่ยริที่งใหญตเกภีที่ยวกนับการ
เสดป็จมาครนัร งแรกของพระครริสตหถถูกหมายเหตรุไวข้ มนันถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรริงอยตางชนัดเจนในมนัทธริว 21:5 



กรุญแจทภีที่ไขสถูตสนันตริสรุขทภีที่จะมานนัรนกป็คสือ องคหสนันตริราชผถูข้จะทรงนทามนันมา การเสดป็จมาของพระองคหจะ
เปป็นมาดข้วยสนันตริสรุขดนังทภีที่เหป็นไดข้จากการเสดป็จเขข้ากรรุงเยรถูซาเลป็มของพระองคหบนลาตนัวหนซที่ง – 
สนัญลนักษณหหนซที่งทภีที่แสดงถซงความถตอมใจและสนันตริสรุข – ซซที่งตตางจากการขภีที่มข้าขาวมาททาสงคราม

เกสือบหข้ารข้อยปภีกตอนการเสดป็จเขข้ากรรุงเยรถูซาเลป็มอยตางผถูข้มภีชนัยของพระครริสตห ในสนัปดาหห
สรุดทข้ายแหตงพระชนมหชภีพของพระองคหบนแผตนดรินโลก พระเจข้าโดยผถูข้พยากรณหเศคารริยาหหทรงบอก
ลตวงหนข้าวตาพระองคหจะเสดป็จเขข้ามาในกรรุงเยรถูซาเลป็มทภีที่ชสืที่นชมยรินดภีในฐานะกษมัตรริยณ์ พระองคหทรงถถูก
กลตาวถซงลตวงหนข้าวตา ชอบธรรม วลภีทภีที่แปลวตา “ทรง...ความรอด” (ยคำชคำ) แปลไดข้ดข้วยวตา ‘นทามาซซที่ง
ความรอด’ ซซที่งพระองคหทรงททาเชตนนนัรนจรริงๆ เหมสือนทภีที่พระเยซถูทรงเปป็นพยานในมนัทธริว 11:29 
พระองคหทรงถตอมพระองคหลงจรริงๆ – มภีใจถตอม

ขข้อบตงชภีรทภีที่ชนัดเจนวตาพระเยซถูทรงททาใหข้คทาพยากรณหนภีรสทาเรป็จกป็คสือวตา พระองคหทรงเขข้ากรรุง
เยรถูซาเลป็มโดย “ทรงลา ทรงลถูกลา” นภีที่ถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรริงในมนัทธริว 21:2-11 พระเยซถูในฐานะองคห
สนันตริราชทรงนทาเสนอพระองคหเองในฐานะกษนัตรริยหแกตเยรถูซาเลป็มทภีที่เหลาะแหละซซที่งกตอนสริรนสนัปดาหห
นนัรนไดข้ปฏริเสธพระองคหอยตางสริรนเชริงเสภียแลข้ว ถซงกระนนัรน เมสืที่อเศคารริยาหหมองดถูผตานแวตนขยายแหตงคทา
พยากรณห เขากป็เหป็นลตวงหนข้าวตาพระเมสสริยาหหจะทรงเปป็นองคหสนันตริราชสทาหรนับอริสราเอลในวนันนนัรน

ศคย 9:10 เราจะขจรัดรถรบเสทยจากเอฟราอริม และมผู้าเสทยจากเยรผซาเลป็ม ธนผ
สงครามจะถผกขจรัดเสทยดผู้วย และทห่านจะบรัญชาสรันตริใหผู้มทแกห่ประชาชาตริทรัริ้งหลาย อาณาจรักรของ
ทห่านจะมทจากทะเลนทริ้ไปถซงทะเลโนผู้น และจากแมห่นทริ้านรัริ้นไปถซงสบดปลายพริภพ

ขณะทภีที่เศคารริยาหหมองลตวงหนข้าไปยนังวนันนนัรนตตอไปอยถูตนนัรน พระเจข้ากป็ทรงบอกลตวงหนข้าผตาน
ทางเขาวตาพระองคหจะทรง “ขจนัดรถรบเสภียจากเอฟราอริม และมข้าเสภียจากเยรถูซาเลป็ม” เอฟราอริมเปป็น
ชสืที่อเรภียกทนั ที่วไปอยตางหนซที่งสทาหรนับสริบตระกถูลทภีที่อยถูตทางเหนสือนนัรนซซที่งไดข้ถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไป
แลข้วโดยคนอนัสซภีเรภียในปภี 722 กตอน ค.ศ. แมข้พวกเขาไมตเคยถถูกพากลนับมาอยตางเปป็นทางการเลย มนัน
กป็มภีพยากรณหไวข้วตาในวนันนนัรนพวกเขาจะถถูกชตวยใหข้พข้นพรข้อมกนับเยรถูซาเลป็มดข้วย (นนัที่นคสืออาณาจนักร
ฝตายใตข้) นภีที่เทตากนับวตามนันถถูกพยากรณหไวข้วตาอริสราเอลทมัฟื้งหมดจะถถูกททาใหข้กลนับคสืนสถูตสภาพเดริมใน



สนันตริภาพในวนันนนัรน (เศคารริยาหหเปป็นผถูข้พยากรณหคนหนซที่งแกตยถูดาหหในสมนัยฟสืร นฟถู อยตางไรกป็ตาม เขา
เหป็นลตวงหนข้าวตาสนักวนันหนซที่งอริสราเอลทมัฟื้งหมดจะไดข้พระพรของพระเจข้ากลนับคสืนมา) 

ศคย 9:11-12 สห่วนเจผู้าเลห่า เพราะโลหริตแหห่งพรันธสรัญญาของเราซซที่งมทตห่อเจผู้า เราจะ
ปลดปลห่อยเชลยในพวกเจผู้าใหผู้เปป็นอริสระจากบห่อแหผู้งนรัริ้น 12 นรักโทษททที่มทความหวรังเออ๋ย จงกลรับไปยรัง
ททที่กทาบรังเขผู้มแขป็งของเจผู้า คดือวรันนทริ้เองเราประกาศวห่า เราจะคดืนแกห่เจผู้าสองเทห่า มนันเปป็นธรรมเนภียม
หนซที่งในตะวนันออกกลางสมนัยโบราณทภีที่จะขนังพวกนนักโทษไวข้ชนั ที่วคราวในบตอนทราแหข้ง ความหมายกป็
คสือวตาแมข้อริสราเอลไดข้ตกเปป็นเชลยมาตลอดหลายศตวรรษ ในวนันนนัรนมนันกป็จะเปป็นอริสระ ดนังนนัรนพวก
เขาจซงถถูกตนักเตสือนใหข้กลนับไปยนัง “ทภีที่ก ทาบนังเขข้มแขป็งของเจข้า นนักโทษทภีที่มภีความหวนังเออ๋ย” ทภีที่ก ทาบนังเขข้ม
แขป็งนนัรนแนตนอนวตาคสือพระเจข้าของพวกเขา พระองคหตรนัสบอกลตวงหนข้าวตาในวนันนนัรนพระองคหจะ
ทรงอวยพรพวกเขาเปป็นสองเทตา พระองคหทรงเปป็นความหวนังของพวกเขา!

ศคย 9:13-15 เพราะเราไดผู้ดรัดยผดาหห์เหมดือนโคผู้งครันธนผ เราไดผู้กระททาเอฟราอริมใหผู้
เปป็นลผกธนผ โอ ศริโยนเออ๋ย เราปลบกเรผู้าบบตรชายทรัริ้งหลายของเจผู้าใหผู้ตห่อสผผู้กรับบ บตรชายทรัริ้งหลายของเจผู้า
นะ โอ กรทกเออ๋ย และแกวห่งเจผู้าอยห่างดาบของนรักรบ เศคารริยาหหหมายเหตรุตตอไปวตาในวนันนนัรน
อริสราเอลและเอฟราอริม (อริสราเอลทภีที่ถถูกรวมเขข้าดข้วยกนันและถถูกททาใหข้กลนับคสืนสถูตสภาพเดริม) จะกลาย
เปป็นอาวรุธของพระองคหเพสืที่อแกข้แคข้นเหลตาศนัตรถูของพวกเขา การกลตาวถซงกรภีกตรงนภีรอาจหมายถซง
ประชาชาตริตตางๆทภีที่เปป็นคนตตางชาตริโดยทนั ที่วไปในวนันนนัรน แมข้บางคนไดข้ประยรุกตหใชข้มนันกนับการกบฏ
ของมนัคคาบภีในสมนัยระหวตางเศคารริยาหหกนับพระครริสตหกป็ตาม

14 แลผู้วพระเยโฮวาหห์จะทรงปรากฏเหนดือเขาทรัริ้งหลาย และลผกธนผของพระองคห์จะออกไป
เหมดือนฟผู้าแลบ องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้าพระเจผู้าจะทรงเปห่าแตร และจะเสดป็จไปในลมหมบนทริศใตผู้ 
15 พระเยโฮวาหห์จอมโยธาจะพริทรักษห์รรักษาเขาทรัริ้งหลายไวผู้ และเขาทรัริ้งหลายจะลผู้างผลาญและ
เหยทยบลงดผู้วยนรักยริงสลริงลง และจะดดืที่มและททาเสทยงอซกทซกเพราะเหตบเหลผู้าองบห่น และจะอริที่มเหมดือน
ชามเปทยกเหมดือนมบมแทห่นบผชา ความคริดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ในวนันนนัรน “พระเยโฮวาหหจะทรง
ปรากฏเหนสือเขาทนัรงหลาย...จะพริทนักษหรนักษาเขาทนัรงหลายไวข้” แมข้ยถูดาหหในสมนัยฟสืร นฟถูเปป็นประชาชนทภีที่



ถถูกปนัญหารรุมลข้อม เวลานนัรนกป็ก ทาลนังจะมาเมสืที่อพวกเขาจะมภีชนัยเหนสือเหลตาศนัตรถูของตนอยตางมภีพลนัง 
แนตนอนวตานนัที่นจะเกริดขซรนเมสืที่อพระเมสสริยาหหของพวกเขาเสดป็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภี
ใหญตยริที่ง

ศคย 9:16-17 ในวรันนรัริ้น พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของเขาจะทรงชห่วยเขาใหผู้รอด 
เพราะเขาทรัริ้งหลายเปป็นประชาชนของพระองคห์ดรังฝผงแกะ เขาทรัริ้งหลายจะเปป็นเหมดือนกรับเพชร
พลอยททที่อยผห่ในมงกบฎ คดือถผกยกขซริ้นเหมดือนธงในแผห่นดรินของพระองคห์ 17 ดผู้วยวห่าความดทของ
พระองคห์มากมายเพทยงใด และความงดงามของพระองคห์ยริที่งใหญห่แคห่ไหน  เมลป็ดขผู้าวจะกระททาใหผู้
คนหนบห่มรดืที่นเรริง และนทริ้าอง บห่นใหมห่จะททาใหผู้หญริงสาวชดืที่นบาน เมสืที่อถซงตอนนนัรน “พระเยโฮวาหหพระเจข้า
ของเขาจะทรงชตวยเขาใหข้รอด เพราะเขาทนัรงหลายเปป็นประชาชนของพระองคหดนังฝถูงแกะ” ความ
รอดทภีที่ถถูกพยากรณหไวข้นภีร ยตอมเปป็นเรสืที่องฝตายวริญญาณและเปป็นเรสืที่องการเมสืองดข้วย วลภีทภีที่กลตาววตาพวกเขา
เปป็น “เพชรพลอยทภีที่อยถู ตในมงกรุฎ” อาจเชสืที่อมโยงกนับมาลาคภี 3:17 หรสือฮนักกนัย 2:23 ทภีที่พระเจข้าทรง
หมายถซงเพชรพลอยของพระองคห – กรรมสริทธริธ อนันมภีคตายริที่งของพระองคห บทนภีรปริดทข้ายดข้วยคทากลตาว
สรรเสรริญ “ดข้วยวตาความดภีของพระองคหมากมายเพภียงใด และความงดงามของพระองคหยริ ที่งใหญตแคต
ไหน” เหมสือนกนับทภีที่อาหารและเครสืที่องดสืที่มดภๆี ยตอมททาใหข้ใจรตาเรริงและเปป็นพรอยตางหนซที่ง พระมหา
กษนัตรริยหกป็ทรงเปป็นเชตนนนัรนดข้วย!

*****

ภนำพรวมของเศคนำรริยนำหห 10: พระพรในอนคำคตทขีริ่จะมขีแกก่อริสรคำเอลทขีริ่ถถูกรวมเขต้คำดต้วยกมันใน
วมันแหก่งพระเยโฮวคำหณ์ถถูกกลก่คำวถถึง ควคำมคริดสองประกคำรจถึงถถูกพบในบทนขีฟื้: พละกคคำลมังและพระพร
จคำกองคณ์พระผถูต้เปก็นเจต้คำ; และพระเจต้คำจะทรงทคคำใหต้ประชคำชนของพระองคณ์กลมับสถูก่สภคำพเดริม 

ศคย 10:1 จงขอฝนจากพระเยโฮวาหห์ในฤดผฝนชบกปลายฤดผ ดรังนรัริ้นพระเยโฮ
วาหห์จะทรงปรัริ้นเมฆพายบ จะทรงประทานหห่าฝนแกห่มนบษยห์ และผรักในทบห่งนาแกห่ทบกคน คทาพยากรณหนภีร
เลป็งถซงวนันแหตงพระเยโฮวาหหตตอไปเมสืที่อพระครริสตหเสดป็จกลนับมาในฤทธานรุภาพ: เพสืที่ออวยพร 
รวบรวมและเสรริมกทาลนังอริสราเอล อริสราเอลถถูกสนัที่งใหข้ขอฝนปลายฤดถู (นนัที่นคสือ ฝนฤดถูใบไมข้ผลริซซที่ง



ททาใหข้พสืชผลของพวกเขาโตเตป็มวนัยและเจรริญรรุตงเรสือง) พระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะตอบเชตนนนัรน การ
กลตาวถซง “เมฆพายรุ” (เมฆสวตางจข้า) หมายถซงหตาฝนทภีที่มาพรข้อมฟข้ารข้องฟข้าผตา – หมถูตเมฆทภีที่มาพรข้อม
ฟข้าแลบ ความหมายกป็คสือวตาในวนันนนัรนพระองคหจะประทานฝนอนันเหมาะสมแกตประชาชนของ
พระองคหอยตางถถูกเวลา

ศคย 10:2-3 เพราะวห่ารผปเคารพประจทาบผู้านพผดไมห่ไดผู้เรดืที่อง และพวกโหรกป็เหป็น
สริที่งหลอกลวง และเลห่าความฝรันเทป็จ และใหผู้คทาเลผู้าโลมททที่เปลห่าประโยชนห์ เพราะฉะนรัริ้นประชาชนจซง
หลงไปอยห่างฝผงสรัตวห์ เขาทบกขห์ใจเพราะขาดเมษบาล 3 "เราโกรธเมษบาลอยห่างรบนแรง และเรา
ลงโทษบรรดาแพะผผผู้ เพราะพระเยโฮวาหห์จอมโยธาเอาพระทรัยใสห่ฝผงสรัตวห์ของพระองคห์คดือวงศห์วาน
ยผดาหห์ และทรงกระททาเขาใหผู้เปป็นเหมดือนมผู้าศซกฮซกเหริมในสงคราม

มภีการกลตาวถซงพวกผถูข้พยากรณหเทป็จและคนเหลตานนัรนทภีที่มภีแนวโนข้มทภีที่จะนนับถสือรถูปเคารพ คทา
ปรซกษาของพวกเขาเปป็นเรสืที่องไรข้สาระและความชตวยเหลสือของพวกเขากป็เปลตาประโยชนห ดข้วยเหตรุนภีร
เอง คนเหลตานนัรนในพวกอริสราเอลเองในอดภีตทภีที่ไดข้ไปขอคทาปรซกษากป็เปป็นเหมสือนฝถูงแกะทภีที่ไมตมภีผถูข้
เลภีรยง การอข้างอริงนภีร อาจเปป็นไดข้วตาทนัรงยถูดาหหและอริสราเอลไดข้ถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไปโดยพระเจข้า
ในอดภีตอนันไมตไกลนนักเพราะความโนข้มเอภียงของพวกเขาไปทางการนนับถสือรถูปเคารพ พระเจข้าจซง
ทรงลงโทษพวกเขาเพราะเหตรุนนัรน อาจมภีความสนัมพนันธหระหวตางขข้อ 3 ตรงนภีรกนับมนัทธริว 25:32 และ
การพริพากษาประชาชาตริแพะเหลตานนัรนเมสืที่อพระครริสตหเสดป็จกลนับมา กระนนัรนเมสืที่อพระเมสสริยาหหเสดป็จ
กลนับมา พระองคหกป็จะทรงเยภีที่ยมเยภียนฝถูงแกะของพระองคหและทรงเลสือกพวกเขาอภีกครนัร งหนซที่งเหมสือน
กนับทภีที่นนักรบคนหนซที่งเลสือกมข้าศซกทภีที่งามสงตาเพสืที่อททาศซก อาจมภีการอข้างอริงโดยอข้อมตรงนภีรถซงอารมาเกด
โดน

ศคย 10:4 ศริลามบมเอกออกมาจากเขา หมบดขซงเตป็นทห์ออกมาจากเขา ครันธนผรบ
ศซกออกมาจากเขา และผผผู้บทบบรังครับทบกคนออกมาจากเขาดผู้วยกรัน ในวนันนนัรนจากยถูดาหหจะมภี “ศริลามรุม
เอก” ออกมา การประยรุกตหใชข้ก นับพระเยซถูครริสตหกป็ชนัดเจนมากๆ ดถู เอเฟซนัส 2:20-21, กริจการ 4:11, 
เพลงสดรุดภี 118:22 และอริสยาหห 28:16 นอกจากนภีรพระองคหยนังทรงถถูกเรภียกวตา “หมรุดขซงเตป็นทห” อริส



ยาหห 22:22-23 กลตาวชนัดเจนวตาหมรุดขซงเตป็นทหนนัรนหาใชตใครอสืที่นนอกจากพระเยซถูครริสตห พระองคหทรง
ถถูกเปรภียบวตาเปป็น “คนันธนถูรบศซก” และ “ผถูข้บภีบบนังคนับ” อภีกดข้วย ความหมายของอนันหลนังนภีรกป็สสืที่อถซงผถูข้
พริชริตซซที่งพระครริสตหจะทรงททาจรริงๆในการเสดป็จกลนับมาของพระองคห เมสืที่อพระองคหเสดป็จกลนับมาทภีที่
อามารเกดโดน พระองคหจะทรงเปป็นคนันธนถูรบศซกทภีที่ตตอสถูข้เหลตาศนัตรถูของพระเจข้าจรริงๆ

ศคย 10:5-6 เขาจะเปป็นอยห่างชายฉกรรจห์ในสงคราม เหยทยบยทที่าศรัตรผไปในโคลน
ตามถนน เขาจะตห่อสผผู้เพราะพระเยโฮวาหห์ทรงสถริตกรับเขา เขาจะกระททาใหผู้ผ ผผู้ททที่อยผห่บนหลรังมผู้า
ยบห่งเหยริง 6 เราจะหนบนกทาลรังวงศห์วานของยผดาหห์ และเราจะชห่วยวงศห์วานของโยเซฟใหผู้รอด เราจะ
นทาเขากลรับมาอทกเพดืที่อใหผู้เขาไดผู้อาศรัยอยผห่เพราะเราสงสารเขา และเขาจะเปป็นเหมดือนอยห่างวห่าเรามริไดผู้
ทอดทริริ้งเขา เพราะเราคดือพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของเขา เราจะฟรังเขา

ในวนันนนัรนอริสราเอลจะเปป็นผถูข้ชนะ พระเจข้าจะทรงเสรริมก ทาลนังและชตวยอริสราเอลทภีที่ถถูกรวมเขข้า
ดข้วยกนันใหข้รอด – วงศหวานของยถูดาหหและวงศหวานของโยเซฟ (ฝตายหลนังหมายถซงสริบตระกถูลฝตาย
เหนสือนนัรนซซที่งถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไปนานแลข้ว) พวกเขาจะถถูกพากลนับมายนังแผตนดรินของตนใน
ความเมตตา แมข้มภีการสตอใหข้เหป็นลตวงหนข้าถซงเรสืที่องนนัรนในครซที่งหลนังของศตวรรษทภีที่ยภีที่สริบแลข้วกป็ตาม 
การกลนับมาอยตางครบถข้วนของอริสราเอลกป็จะเกริดขซรนในอนาคตเมสืที่อพระมหากษนัตรริยหของพวกเขา
เสดป็จกลนับมาในฤทธานรุภาพและสงตาราศภี เมสืที่อถซงตอนนนัรน “เขาจะเปป็นเหมสือนวตาเรามริไดข้ทอดทริรง
เขา” เมสืที่อถซงตอนนนัรนองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าพระเจข้าของพวกเขาจะทรงฟนังพวกเขา

ศคย 10:7-8 แลผู้วคนเอฟราอริมจะเปป็นเหมดือนชายฉกรรจห์ และจริตใจของเขาทรัริ้ง
หลายจะเปรมปรทดริธิ์เหมดือนไดผู้ดดืที่มนทริ้าองบห่น เออ ลผกหลานของเขาจะไดผู้เหป็นและเปรมปรทดริธิ์ และจริตใจ
ของเขาจะยรินดทเหลดือลผู้นในพระเยโฮวาหห์ 8 เราจะผริวปากเรทยกเขาและรวบรวมเขาเขผู้ามา เพราะ
เราไดผู้ไถห่เขาไวผู้แลผู้ว และเขาจะมทมากมายเหมดือนกาลกห่อน

เมสืที่อถซงตอนนนัรน แมข้แตตสริบตระกถูลฝตายเหนสือนนัรนทภีที่ถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไปนานแลข้วจะ
ถถูกเสรริมกทาลนังและชสืที่นชมยรินดภีในองคหพระผถูข้เปป็นเจข้า วลภีทภีที่กลตาววตาพระเจข้าทรง ‘ผริวปากเรภียก’ พวก
เขากป็มภีความหมายวตาพระองคหทรงผริวปากเรภียกพวกเขาเพสืที่อรวบรวมพวกเขาเขข้าดข้วยก นัน ในวนันนนัรน 



“เขาจะมภีมากมายเหมสือนกาลกตอน” เวลานนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่ออริสราเอลจะมภีจทานวนมากมายเหมสือน
เมป็ดทรายบนชายฝนัที่งทะเล

ศคย 10:9-10 แมผู้เราจะหวห่านเขาไปทห่ามกลางชนชาตริทรัริ้งหลาย แตห่เขาจะระลซกถซง
เราในประเทศททที่หห่างไกลนรัริ้น เขาจะดทารงชทวริตอยผห่กรับลผกหลานของเขาและกลรับมา 10 เราจะนทาเขา
กลรับจากแผห่นดรินอทยริปตห์ และรวบรวมเขามาจากอรัสซทเรทย และเราจะนทาเขามายรังแผห่นดรินกริเลอาด
และเลบานอนจนจะไมห่มทททที่ใหผู้เขาอยผห่

ทนัรงการถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไปและการรวบรวมเขข้ามาของอริสราเอลถถูกนทาเสนอใน
ทรรศนะเดภียว แมข้อริสราเอลจนทรุกวนันนภีรถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไป “ในประเทศทภีที่หตางไกล” พวก
เขากป็ไมตไดข้ลสืมพระเจข้าของตนไปเสภียหมดและเวลานนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพวกเขาจะกลนับมา ในการ
รวบรวมเขข้ามาอภีกครนัร งสรุดทข้ายนนัรน พระเจข้าจะทรงพาพวกเขาออกมาจากประชาชาตริเหลตานนัรนทภีที่พวก
เขาไดข้ถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไปอยถู ตนนัรนและจะทรง “นทาเขามายนังแผตนดรินกริเลอาดและเลบานอน” 
ทภีที่วตาเรสืที่องนภีร ยนังไมตถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรริงนนัรนกป็ชนัดเจนอยถูตแลข้ว กริเลอาดคสือจอรหแดนในปนัจจรุบนันและ
เลบานอนยนังเปป็นแผตนดรินของคนตตางชาตริสทาหรนับพวกยริวอยถูตเหมสือนเดริม อยตางไรกป็ตาม ในวนันแหตง
การรวบรวมเขข้ามาโดยสมบถูรณหของอริสราเอล พวกเขาจะครอบครองแผตนดรินทภีที่พระเจข้าทรงสนัญญา
ไวข้แกตอนับราฮนัมโดยสมบถูรณห มนันถถูกครอบครองโดยสมบถูรณหเพภียงชตวงสนัรนๆในสมนัยของดาวริดและ
ซาโลมอน กระนนัรนในวนันนนัรนทภีที่จะมา จะแทบไมตมภีทภีที่สทาหรนับพวกยริวทนัรงหมดในแผตนดรินของพวกเขา
ทภีที่ถถูกขยายออกอยตางมหาศาล ความคริดตรงนภีร เหป็นไดข้ชนัดวตาหมายถซงพระพรและความเจรริญรรุตงเรสือง
ใหญตยริที่ง

ศคย 10:11-12 พระองคห์จะเสดป็จผห่านขผู้ามทะเลแหห่งความระทม และจะทรงทบบ
คลดืที่นทะเล และททที่ลซกทรัริ้งสริริ้นของแมห่นทริ้าจะแหผู้งไป ความเหห่อเหริมของอรัสซทเรทยจะตกตทที่า และคทาของ
อทยริปตห์จะพรากไปเสทย 12 เราจะกระททาใหผู้เขาทรัริ้งหลายเขผู้มแขป็งในพระเยโฮวาหห์ และเขาจะดทาเนริน
ในพระนามของพระองคห์" พระเยโฮวาหห์ตรรัสดรังนทริ้แหละ



ไมตชนัดเจนวตา พระองคณ์ (เขคำ) ในขข้อ 11 หมายถซงใคร มนันอาจหมายถซงอริสราเอลและความ
ระทมในการขข้ามทะเลแดงของพวกเขาและความระทมทภีที่คลข้ายๆก นันในการกลนับมา เชตน ในการ
อพยพหลนังสงครามโลกครนัร งทภีที่สอง แมข้นตาจะใชตเชตนนนัรน มนันกป็อาจหมายถซงการกทาราบประชาชาตริ
เหลตานนัรนทภีที่อยถูตลข้อมรอบอริสราเอลและการมาอยตางสนันตริของพวกเขาเพสืที่อนมนัสการทภีที่เยรถูซาเลป็ม หาก
เปป็นเชตนนนัรนจรริง ขข้อ 12 กป็พยากรณหวตาแมข้แตตประชาชาตริเหลตานนัรนทภีที่เปป็นคนตตางชาตริกป็จะถถูกเสรริม
กทาลนังขซรนในองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าในวนันนนัรน “และเขาจะดทาเนรินในพระนามของพระองคห" พระเยโฮ
วาหหตรนัสดนังนภีร แหละ” แนตทภีเดภียว วนันนนัรนจะเปป็นเวลาแหตงการนมนัสการสากล ความสนัตยหซสืที่อและการ
ปรนนริบนัตริพระมหากษนัตรริยหองคหนนัรน

*****

ภนำพรวมของเศคนำรริยนำหห 11: เนฟฟื้อหคำสก่วนตก่อไปของเศคคำรริยคำหณ์ตมัฟื้งตคำคอยกคำรเสดก็จมคำครมัฟื้ง
แรกของพระครริสตณ์และกคำรปฏริเสธพระองคณ์ จคำกนมัฟื้นคคคำพยคำกรณณ์นขีฟื้ซถูมลก่วงหนต้คำไปยมังปฏริปมักษณ์ตก่อ
พระครริสตณ์ในชก่วงยตุคเจก็ดปขี

ศคย 11:1-6 โอ เลบานอนเออ๋ย จงเปริดบรรดาประตผของเจผู้า เพดืที่อไฟจะไดผู้เผา
ผลาญไมผู้สนสทดารห์ของเจผู้าเสทย 2 ตผู้นสนสามใบเออ๋ย จงรทที่าไหผู้เถริด เพราะไมผู้สนสทดารห์ลผู้มเสทยแลผู้ว 
เพราะบรรดาไมผู้ททที่สงห่างามพรินาศลงไปแลผู้ว โอ ตผู้นโออ๊กเมดืองบาชานเออ๋ย จงรทที่าไหผู้เถริด เพราะปห่าทซบ
ถผกโคห่นเสทยแลผู้ว 3 ฟรังซริ เสทยงรทที่าไหผู้ของเมษบาล เพราะสงห่าราศทของเขาทรัริ้งหลายกป็ถผกททาลายไปแลผู้ว
ฟรังซริ เสทยงสริงโตหนบห่มคทาราม เพราะวห่าความภผมริใจแหห่งแมห่นทริ้าจอรห์แดนกป็รผู้างเปลห่า 4 พระเยโฮวาหห์
พระเจผู้าของขผู้าพเจผู้าตรรัสดรังนทริ้วห่า "จงเลทริ้ยงฝผงแพะแกะททที่ตผู้องถผกฆห่า 5 บรรดาผผผู้ททที่ซดืริ้อมรันไปกป็ฆห่ามรัน
เสทย และไมห่ตผู้องมทโทษ และบรรดาคนททที่ขายมรันกลห่าววห่า `สาธบการแดห่พระเยโฮวาหห์ เพราะขผู้าพเจผู้า
มรัที่งมทแลผู้ว' และเมษบาลของมรันทรัริ้งหลายไมห่สงสารมรันเลย 6 พระเยโฮวาหห์ตรรัสวห่า เพราะเราจะไมห่
สงสารชาวแผห่นดรินนทริ้อทกตห่อไป ดผเถริด เรากป็จะกระททาใหผู้เขาตห่างคนตกเขผู้าไปในมดือของเพดืที่อนบผู้าน
ของเขา และตห่างกป็ตกไปในหรัตถห์ของกษรัตรริยห์ของเขา และทห่านจะบทบแผห่นดรินใหผู้แหลก และเราจะ
ไมห่ชห่วยเหลดือคนหนซที่งคนใดใหผู้พผู้นมดือของทห่านทรัริ้งหลายเลย"



ยตอหนข้านภีร โดยการใชข้เรสืที่องราวเปรภียบเทภียบมองลตวงหนข้าไปยนังการพริพากษาของพระเจข้าทภีที่จะ
มภีแกตอริสราเอลเพราะการปฏริเสธพระครริสตหของพวกเขา มนันมองอริสราเอลวตาเปป็น “ฝถูงแพะแกะทภีที่
ตข้องถถูกฆตา” พวกเขาไดข้ขอใหข้โลหริตของพระครริสตหตกลงบนพวกเขาและลถูกหลานของพวกเขา 
(มนัทธริว 27:25) พระเจข้าทรงรนับประกนันวตามนันเกริดขซรนตามนนัรนจรริงๆ โดยการใชข้เรสืที่องราวเปรภียบเทภียบ
สนัรนๆ ผถูข้พยากรณหทตานนภีร เหป็นพระพริโรธของพระเจข้ากลริรงลงออกมาจากเลบานอน นนั ที่นเปป็นสริที่งทภีที่เกริด
ขซรนจรริงเมสืที่อตริตนัสยกทนัพมรุตงลงใตข้อยตางไมตลดละออกจากเลบานอนในปภี ค.ศ. 68 ซซที่งลงเอยเปป็นการ
ลข้อมและการททาลายเยรถูซาเลป็มในอภีกสองปภีตตอมา

ตข้นสนสภีดารหทภีที่วตานภีร อาจเปป็นภาพเปรภียบของตข้นสนสภีดารหนนัรนของพระวริหารทภีที่เยรถูซาเลป็มซซที่ง
ถถูกททาลายโดยตริตนัสในปภี ค.ศ. 70 สงตาราศภีของอริสราเอลทภีที่แขป็งกระดข้างฝตายวริญญาณในสมนัยนนัรนคสือ 
พระวริหารของพวกเขาและมริใชตพระเจข้าแหตงพระวริหารนนัรน สงตาราศภีของพวกเขาจซงถถูกททาลายจาก
บนัดนนัรนมาจนทรุกวนันนภีร  บรรดาเมษบาลทภีที่รทที่าไหข้ (นนัที่นคสือ ครทที่าครวญ) อาจเปป็นบรรดาผถูข้นทาฝตายวริญญาณ
ทภีที่ละทริรงความจรริงของอริสราเอลในปภีเหลตานนัรนหลนังจากการตรซงพระเยซถูทภีที่กางเขน นครอนันเปป็นทภีที่รนัก
และพระวริหารของพวกเขาไมตเพภียงถถูกททาลายเทตานนัรน แตตพวกเขายนังพรินาศในการเผาผลาญครนัร ง
ใหญตนนัรนหรสือไมตกป็ถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไปเปป็นทาสโดยพวกโรมดข้วย บรรดคำผถูต้ทขีริ่ซฟฟื้อมมันอาจ
หมายถซงพวกโรมและการลข้อมกรรุงอนันทารรุณของพวกเขา คทาพยากรณหนภีรซซที่งใชข้การเลตาเรสืที่องเปรภียบ
เทภียบกป็มองลตวงหนข้าไปยนังความหนข้าดข้านของพวกโรมในการถวายสาธรุการองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าอยตาง
เยข้ยหยนันโดยกลตาววตาบรรดาเมษบาลของอริสราเอล (นนัที่นคสือ พวกผถูข้นทาของมนัน) “ไมตสงสารมนันเลย”

พระเยโฮวาหหเองจซงทรงหมายเหตรุวตา “เพราะเราจะไมตสงสารชาวแผตนดรินนภีรอภีกตตอไป” การ
กลตาวถซงการ “กระททาใหข้เขาตตางคนตกเขข้าไปในมสือของเพสืที่อนบข้านของเขา และตตางกป็ตกไปในหนัตถห
ของกษนัตรริยหของเขา” อาจหมายถซงการตตอสถูข้ทภีที่เกริดขซรนภายในและความปนัที่นปตวนซซที่งเกริดขซรนใน
ระหวตางการปริดลข้อมกรรุงเยรถูซาเลป็มโดยตริตนัส เมสืที่อทรุกอยตางจบสริรนลง พวกโรมกป็บภีบแผตนดรินนนัรนใหข้
แหลกจรริงๆ และพระเจข้ามริไดข้ทรงททาอะไรเพสืที่อชตวยพวกยริวใหข้พข้นในวนันนนัรนเลย พวกเขาไดข้ปฏริเสธ
และตรซงพระเมสสริยาหหของตนทภีที่กางเขน บนัดนภีรพระเจข้าจะทรงอนรุญาตใหข้ความพริโรธของพวกโรม
ลงโทษพวกเขา  



ศคย 11:7 ดรังนรัริ้น ขผู้าพเจผู้าจซงจะไดผู้เลทริ้ยงดผฝผงแพะแกะททที่ถผกฆห่า คดือตรัวเจผู้าเอง โอ
พวกททที่นห่าสงสารแหห่งฝผงแกะเออ๋ย ขผู้าพเจผู้าจซงเอาไมผู้เทผู้าสองอรัน อรันหนซที่งใหผู้ชดืที่อวห่า พระคบณ อทกอผู้น
หนซที่งขผู้าพเจผู้าใหผู้ชดืที่อวห่า สหภาพ และขผู้าพเจผู้ากป็เลทริ้ยงดผฝผงแกะ เหตรุผลและฉากหลนังของพระพริโรธอนัน
รรุนแรงของพระเจข้าทภีที่มภีตตอประชาชนของพระองคหถถูกขยายความเพริที่มเตริม ความคริดยตอยหลาย
ประการถถูกนทาเสนอ (1) “พวกทภีที่นตาสงสารแหตงฝถูงแกะ” ในบรริบทนภีรอาจเปป็นพวกยริวเหลตานนัรนทภีที่ไดข้
ตข้อนรนับพระครริสตหและกลายเปป็นสาวกของพระองคห พวกเขากลายเปป็นแกตนกลางของครริสตจนักร 
คทาทภีที่แปลวตา ททที่นห่าสงสาร (ออวณ์นขี) มภีความหมายวตา ‘ทภีที่ถถูกททาใหข้เจป็บปวด’ แนตทภีเดภียวครริสตจนักรยรุคตข้น
ถถูกททาใหข้เจป็บปวดโดยบรรดาผถูข้นทาทภีที่ใจแขป็งกระดข้างแหตงอริสราเอล พระเจข้าทรงสนัญญากตอนหนข้านนัรน
วตาพระองคหจะทรงเลภีรยงดถูพวกเขา ยริที่งกวตานนัรนมนันถถูกหมายเหตรุไวข้ในขข้อ 11 วตาเมสืที่อพระเจข้าทรง
จนัดการกนับคนอริสราเอลสตวนใหญตในและประมาณปภี ค.ศ. 70 “พวกทภีที่นตาสงสารแหตงฝถูงแกะ ผถูข้ซซที่ง
คอยดถูขข้าพเจข้าอยถูตกป็รถูข้วตา นนัที่นเปป็นพระวจนะของพระเยโฮวาหห” (11:11) ความคริดกป็คสือวตาเมสืที่อ
พระพริโรธของพระเจข้าตกลงบนอริสราเอลในเวลานนัรน คนสตวนทภีที่เหลสืออยถูตซซที่งเปป็นอริสราเอลทภีที่เชสืที่อใน
ครริสตจนักรยรุคตข้นกป็ตระหนนักวตามนันเปป็นการพริพากษาของพระเจข้าทภีที่เกริดแกตพวกพภีที่นข้องของพวกเขาทภีที่
มภีใจแขป็งกระดข้าง

(2) เรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบอภีกเรสืที่องถถูกนทาเสนอ พระเยโฮวาหหทรงหมายเหตรุวตาพระองคหทรง
เอา “ไมข้เทข้าสองอนัน” (นนัที่นคสือ ไมข้ตะบองทภีที่คนเลภีรยงแกะถสือ) อนันแรกพระองคหทรงเรภียกวตา พระครุณ 
และอภีกอนันทรงเรภียกวตา สหภาพ คทาทภีที่แปลวตา พระคบณ (โนอมัม) มภีความหมายวตา ‘ความนตาอภริรมยห’ 
หรสือ ‘ความสงตางาม’ ดนังทภีที่เรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบนภีรคตอยๆเผยใหข้เหป็น ดถูเหมสือนวตานภีที่อาจหมายถซงความ
นตาอภริรมยหของพระเจข้าทภีที่มภีตตอประชาชนของพระองคห โดยอาจผตานทางพระเยซถู คทาทภีที่แปลวตา 
สหภาพ (คคำบมัล) มภีความหมายวตา ถถูกมนัดเขข้าไวข้ดข้วยกนัน มนันจะคตอยๆถถูกเผยใหข้เหป็นวตานภีที่อาจเปป็น
แผนการของพระเจข้าทภีที่จะรวมสริบตระกถูลฝตายเหนสือทภีที่ถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไปนานแลข้วเขข้าก นับยถู
ดาหหอภีกครนัร งอยตางเปป็นทางการ – ซซที่งเปป็นตระกถูลยถูดาหหและตระกถูลเบนยามรินทภีที่ถถูกททาใหข้กลนับสถูตสภาพ
เดริมบางสตวนแลข้ว (เดป็กสาวชาวยริวจนทรุกวนันนภีรกป็ถถูกตนัรงชสืที่อวตา โนอมัม (นนัที่นคสือ สวย))



ศคย 11:8-9 ในเดดือนเดทยวขผู้าพเจผู้าตรัดเมษบาลสามคนนรัริ้นออกเสทย แตห่จริตใจ
ขผู้าพเจผู้าเกลทยดชรังแกะเหลห่านรัริ้น และจริตใจแกะกป็เกลทยดชรังขผู้าพเจผู้าดผู้วย 9 ขผู้าพเจผู้าจซงวห่า "ขผู้าจะไมห่
เลทริ้ยงดผเจผู้า อะไรจะตผู้องตายกป็ใหผู้ตายไป อะไรททที่จะตผู้องถผกตรัดออกกป็ใหผู้ถผกตรัดออกไปเสทย และใหผู้
บรรดาททที่เหลดืออยผห่นรัริ้นกรินเนดืริ้อซซที่งกรันและกรัน"

“เมษบาลสามคนนนัรน” ทภีที่ถถูกตนัดออกโดยพระเยโฮวาหหในเดสือนเดภียวกป็ถถูกเขข้าใจไดข้ดภีทภีที่สรุดใน
บรริบทของการพริพากษาของพระเจข้าทภีที่มภีตตออริสราเอลเพราะการปฏริเสธพระเมสสริยาหหของพวกเขา 
เมษบาลทนัรงสามคนนนัรนยตอมหมายถซงพวกผถูข้นทาของอริสราเอลในขณะนนัรน มนันอาจหมายถซงพวกฟารริ
สภี พวกสะดถูสภี และพวกเฮโรด หรสือมนันอาจหมายถซงพวกมหาปรุโรหริต พวกธรรมาจารยหและสภา
ซานเฮดรริน ไมตวตากรณภีใดพระเจข้ากป็ทรงเกลภียดชนังและรนังเกภียจบรรดาผถูข้นทาฝตายวริญญาณของ
อริสราเอลในปภีเหลตานนัรน เมสืที่อการพริพากษาของตริตนัสมาถซงจรุดสถูงสรุดของมนันในปภี ค.ศ. 70 บรรดาผถูข้นทา
ฝตายวริญญาณของอริสราเอลกป็ถถูกตนัดออกเสภียในเดสือนเดภียว พระเจข้าทรงบอกลตวงหนข้าวตาพระองคหจะ
ไมตทรงเลภีรยง (นนัที่นคสือชตวยเหลสือ) พวกเขา คนเหลตานนัรนทภีที่ก ทาลนังจะตายในขณะนนัรน พระองคหกป็จะทรง
ปลตอยใหข้ตาย วลภีสรุดทข้ายดถูเหมสือนใหข้ความเขข้าใจเชริงลซกเกภีที่ยวกนับความสยดสยองของวนันทข้ายๆแหตง
การปริดลข้อมกรรุงเยรถูซาเลป็มโดยตริตนัส “และใหข้บรรดาทภีที่เหลสืออยถู ตนนัรนกรินเนสืรอซซที่งกนันและกนัน” เหป็นไดข้
ชนัดวตาเมสืที่อการปริดลข้อมกรรุงเยรถูซาเลป็มมาถซงจรุดแตกหนัก ความหริวทภีที่อยถู ตภายในเยรถูซาเลป็มกป็รรุนแรงเสภีย
จนชาวกรรุงนนัรนหนันไปสถูตการกรินเนสืรอคน

ศคย 11:10-11 ขผู้าพเจผู้ากป็เอาไมผู้เทผู้าททที่ชดืที่อ พระคบณ นรัริ้นมาหรัก เพดืที่อลผู้มเลริกพรันธ
สรัญญาซซที่งขผู้าพเจผู้าไดผู้ททาไวผู้กรับชนชาตริทรัริ้งหลายเสทย 11 จซงเปป็นอรันลผู้มเลริกในวรันนรัริ้น และพวกททที่นห่า
สงสารแหห่งฝผงแกะ ผผผู้ซซที่งคอยดผขผู้าพเจผู้าอยผห่กป็รผผู้วห่า นรัที่นเปป็นพระวจนะของพระเยโฮวาหห์ อาจเปป็นไดข้วตา
คทาพยากรณหทภีที่วตาพระเจข้าจะทรงเอาไมข้เทข้าของพระองคห “ทภีที่ชสืที่อ พระครุณ นนัรนมาหนัก” หมายถซงการทภีที่
พระหนัตถหแหตงพระพรของพระเจข้าทภีที่มภีตตออริสราเอลถถูกเอาออกไปเสภีย เมสืที่ออริสราเอลททาใหข้พระเมสสริ
ยาหหของพวกเขาถถูกตนัดออกเสภีย พระเจข้ากป็ทรงตนัดพระหนัตถหแหตงความนตาอภริรมยหของพระองคหทภีที่มภี
ตตอพวกเขาออกไปเสภีย นอกจากนภีร ในการททาเชตนนนัรนพระเจข้ากป็ทรงหนักพนันธสนัญญาของพระองคหก นับ
อริสราเอลดข้วย นภีที่ไมตไดข้หมายถซงพนันธสนัญญาของพระองคหก นับอนับราฮนัม อริสอนัคหรสือยาโคบ แตตหมาย



ถซงพนันธสนัญญาทภีที่ทรงกระททาผตานทางโมเสส (นนัที่นคสือ พนันธสนัญญาเดริม) แนตนอนวตามนันถถูกแทนทภีที่
แลข้วโดยพนันธสนัญญาใหมตซซที่งหนนังสสือฮภีบรถูขยายความแนวคริดนภีร

ศคย 11:12-13 แลผู้วขผู้าพเจผู้าจซงพผดกรับเขาวห่า "ถผู้าทห่านเหป็นควรกป็ขอคห่าจผู้างแกห่เรา ถผู้า
ไมห่เหป็นควรกป็ไมห่ตผู้อง" แลผู้วเขากป็ชรัที่งเงรินสามสริบเหรทยญออกใหผู้แกห่ขผู้าพเจผู้าเปป็นคห่าจผู้าง 13 แลผู้วพระเย
โฮวาหห์ตรรัสกรับขผู้าพเจผู้าวห่า "จงโยนเงรินนรัริ้นใหผู้แกห่ชห่างปรัริ้นหมผู้อ" คดือเงรินกผู้อนงามททที่เขาจห่ายใหผู้ขผู้าพเจผู้า 
ดรังนรัริ้นขผู้าพเจผู้าจซงเอาเงรินสามสริบเหรทยญโยนใหผู้แกห่ชห่างปรัริ้นหมผู้อในพระนริเวศของพระเยโฮวาหห์ 
คราวนภีรคทาพยากรณหนภีรพรุตงเปข้าไปทภีที่การทรยศองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าโดยประชาชนของพระองคหเอง การ
สทาเรป็จจรริงของมนันถถูกพบอยตางชนัดเจนในมนัทธริว 26:15 พรข้อมกนับ 27:9-10 ตามทภีที่อพยพ 21:32 ไดข้
กลตาวไวข้ มถูลคตาของผถูข้รนับใชข้คนหนซที่งภายใตข้พระราชบนัญญนัตริคสือ “เงรินเหรภียญสามสริบเชเขล” นนั ที่นเปป็น
จทานวนเงรินทภีที่ยถูดาสทรยศพระเยซถูใหข้แกตสภาซานเฮดรรินพอดภี มภีการเสภียดสภีอนันเจป็บแสบในการทภีที่วตา
พระเยโฮวาหหทรงพยากรณหไวข้มากกวตาหข้ารข้อยปภีกตอนหนข้านนัรนวตา ประชาชนของพระองคหเองจะตภีคตา
พระองคหไมตมากกวตาคตาของทาสคนหนซที่ง นอกจากนภีรมนันถถูกพยากรณหไวข้ดข้วยวตาเงรินคตาโลหริตของการ
ทรยศพระเยซถูจะถถูกโยนกลนับเขข้าไปในพระวริหารในทภีที่สรุดเพสืที่อใชข้ซสืรอทรุตงของชตางหมข้อสทาหรนับเปป็นทภีที่
ฝนังศพพวกคนขนัดสน นภีที่ถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรริงในทรุกรายละเอภียดตามทภีที่บนันทซกไวข้ในมนัทธริว 27:3-10

ศคย 11:14 แลผู้วขผู้าพเจผู้ากป็หรักไมผู้เทผู้าอรันททที่สองททที่ชดืที่อ สหภาพ นรัริ้นเสทย ลผู้มเลริก
ภราดรภาพระหวห่างยผดาหห์และอริสราเอล เมสืที่ออริสราเอลโดยรวมปฏริเสธและประหารชภีวริตพระเมสสริ
ยาหหของพวกเขา พระเจข้าจซงทรงหนักไมข้เทข้าอภีกอนันของพระองคห “สหภาพ นนัรนเสภีย ลข้มเลริก
ภราดรภาพระหวตางยถูดาหหและอริสราเอล” จงระลซกในเศคารริยาหห 10 วตามนันถถูกบอกไวข้ลตวงหนข้าแลข้ว
วตาทนัรงเอฟราอริม (นนัที่นคสือ สริบตระกถูลฝตายเหนสือนนัรน) จะถถูกรวมเขข้ากนับยถูดาหหอภีกครนัร ง นนัที่นไมตเคยเกริดขซรน
อยตางเปป็นทางการเลยจนทรุกวนันนภีร  เพราะอริสราเอลไดข้ปฏริเสธพระครริสตห พระเจข้าจซงทรงเอาแผนการ
ของพระองคหไวข้ตตางหาก นนัที่นคสือ ทภีที่จะอวยพรอริสราเอลโดยรวมพวกเขาใหข้เปป็นหนซที่งเดภียวก นันอภีก
อยตางเปป็นทางการ นนัที่นจะไมตเกริดขซรนจนกวตาอริสราเอลหนันมาหาพระเมสสริยาหหผถูข้ทรงถถูกปฏริเสธของ
พวกเขาดข้วยการกลนับใจใหมต



ศคย 11:15-17 แลผู้วพระเยโฮวาหห์จซงตรรัสกรับขผู้าพเจผู้าวห่า "จงหยริบเครดืที่องใชผู้ของเมษ
บาลโงห่เขลาขซริ้นมาอทกครรัริ้งหนซที่ง 16 เพราะดผเถริด เราจะตรัริ้งเมษบาลผผผู้หนซที่งในแผห่นดรินนทริ้ ผ ผผู้ไมห่แวะไปหา
ตรัวททที่ถผกตรัดออกไป หรดือแสวงหาตรัวททที่ยรังหนบห่ม หรดือรรักษาตรัวททที่หรักเสทยแลผู้ว หรดือเลทริ้ยงด ผตรัวททที่เปป็นปกตริ
แตห่กรินเนดืริ้อของแกะอผู้วนทบกตรัว ฉทกกรินจนกระทรัที่งถซงกทบของมรัน 17 วริบรัตริแกห่เมษบาลผผผู้ไรผู้คห่าของเรา 
ผผผู้ททที่ทอดทริริ้งฝผงแพะแกะเสทย ขอใหผู้ดาบฟรันแขนของเขาและฟรันตาขวาของเขาเถริด ขอใหผู้แขนของ
เขาลทบไปเสทย และใหผู้ตาขวาของเขาบอดททเดทยว"

คราวนภีรจรุดสนใจของคทาพยากรณหนภีร เปลภีที่ยนชนั ที่วครถูตไปยนังปฏริปนักษหตตอพระครริสตหและการ
ปฏริบนัตริของเขาตตออริสราเอลในวนันนนัรน บรุคคลผถูข้นภีร ถถูกเรภียกวตาเปป็นทนัรง “เมษบาลโงตเขลา” และ “เมษ
บาลผถูข้ไรข้คตา (รถูปเคารพ)” คทาหลนังนภีรหมายถซงผถูข้เลภีรยงแกะทภีที่ ‘ไรข้คตา’ เขาถถูกพรรณนาวตาเปป็นคนโหด
รข้ายทารรุณและปรนนริบนัตริตนัวเองในความสนัมพนันธหของเขาก นับอริสราเอล จรุดจบของเขาถถูกก ทาหนดไวข้
แลข้วดข้วยดาบเลตมหนซที่ง นภีที่อข้างอริงถซงวริวรณห 19:15-21 ไดข้หรสือไมต

*****

ภนำพรวมของเศคนำรริยนำหห 12: ครคำวนขีฟื้จตุดสนใจของคคคำพยคำกรณณ์นขีฟื้เปลขีริ่ยนไปยมังศถึกแหก่งอคำ
รมคำเกดโดนในตอนสริฟื้นยตุคเจก็ดปขี กคำรรวบรวมประชคำชคำตริทมัฟื้งปวงเขต้คำมคำตก่อสถูต้เยรถูซคำเลก็มถถูกบอกไวต้
ลก่วงหนต้คำ สตุดทต้คำยเลนสณ์แหก่งคคคำพยคำกรณณ์กก็พตุก่งเปต้คำไปทขีริ่กคำรไวต้ทตุกขณ์ของอริสรคำเอลในวมันนมัฟื้นเมฟริ่อพวก
เขคำรถูต้ตมัววก่คำจรริงๆแลต้วพวกเขคำไดต้ตรถึงพระเมสสริยคำหณ์ของพวกเขคำทขีริ่กคำงเขนเมฟริ่อนคำนมคำแลต้ว

ศคย 12:1 ภาระแหห่งพระวจนะของพระเยโฮวาหห์เกทที่ยวดผู้วยเรดืที่องอริสราเอล 
พระเยโฮวาหห์ผผผู้ทรงขซงทผู้องฟผู้าออก และวางรากพริภพ และปรัริ้นจริตวริญญาณใหผู้มทอย ผห่ในมนบษยห์ ตรรัสวห่า
เหตรุการณหสทาคนัญตตางๆทภีที่ถถูกพยากรณหไวข้ในบทนภีรถถูกเกรริที่นนทาโดยการหมายเหตรุวตาองคหพระผถูข้เปป็นเจข้า
(1) ทรงขซงทข้องฟข้าออก, (2) ทรงวางรากพริภพและ (3) ทรงปนัร นจริตวริญญาณใหข้มภีอยถูตในมนรุษยห พระ
อนัจฉรริยภาพในการสรข้างสรรคหของพระองคหไลตตนัรงแตตสริที่งใหญตโตอยตางจนักรวาลไปจนถซงสริที่งเลป็กๆ
อยตางจริตวริญญาณมนรุษยห ทภีที่ควรหมายเหตรุไวข้เปป็นพริเศษกป็คสือวตา พระเจข้าทรงเปป็นผถูข้เนรมริตสรข้างกระทนั ที่ง
จริตวริญญาณของเราเองซซที่งอยถูตภายในเรา



ศคย 12:2-3 "ดผเถริด เราจะททากรบงเยรผซาเลป็มใหผู้เปป็นถผู้วยแหห่งการสรัที่นสะเทดือน
สทาหรรับบรรดาชนชาตริทรัริ้งหลายททที่อยผห่ลผู้อมรอบ เมดืที่อพวกเขาจะลผู้อมทรัริ้งยผดาหห์และกรบงเยรผซาเลป็มไวผู้ 3
ในวรันนรัริ้น เราจะกระททาใหผู้เยรผซาเลป็มเปป็นศริลาหนรักแกห่บรรดาชนชาตริทรัริ้งหลาย ผผผู้ททที่พยายามยกหริน
นรัริ้นขซริ้นจะกระททาใหผู้ตรัวเองถผกหรัที่นเปป็นชริริ้นๆ ถซงแมผู้วห่าประชาชาตริทรัริ้งสริริ้นในพริภพจะสมทบกรันสผผู้
เยรผซาเลป็ม

จรุดสนใจของคทาพยากรณหนภีร เปลภีที่ยนไปยนังเหตรุการณหตตางๆทภีที่เกริดขซรนรอบๆเยรถูซาเลป็มในวนัน
ทข้ายๆของยรุคเจป็ดปภี ผตานทางวริธภีหนซที่งทภีที่ไมตระบรุชนัด พระเจข้าทรงททาใหข้เยรถูซาเลป็มเปป็นเปข้าแหตงความจง
เกลภียดจงชนังของคนทนั ที่วโลก ความคริดทภีที่ตตอตข้านยริวจะพรุตงขซรนถซงขภีดสรุดในวนันนนัรน ไมตวตามนันเปป็นความ
เกลภียดชนังทภีที่มภีตตออริสราเอลเพราะคนทภีที่พวกเขาเปป็นประชาชนของพระเจข้าหรสือวตาพระเจข้าทรงยอม
ใหข้การกระททาตตางๆของอริสราเอลในเวลานนัรนททาใหข้ชาวโลกเดสือดดาลตตอตนกป็ไมตถถูกหมายเหตรุไวข้ 
อาจเปป็นไดข้วตาอริสราเอลในตอนนนัรนจะกลนับใจมาหาพระครริสตหแลข้วและชาวโลกทภีที่ปฏริเสธพระ
ครริสตหจะหาทางกทาจนัดพวกเขาทริรงเสภีย หรสืออาจเปป็นไดข้วตาพวกเขาถถูกตทาหนริวตาเปป็นตข้นเหตรุของการ
สงครามแหตงยรุคเจป็ดปภี พวกเขาอาจใชข้อาวรุธนริวเคลภียรหตตอสถูข้รนัฐเพสืที่อนบข้านตตางๆและชาวโลกในความ
กรริรวโกรธแบบชอบธรรมของตนัวเองกป็ตนัรงใจทภีที่จะกทาจนัดพวกเขาทริรงเสภีย

ไมตวตาในกรณภีใดพระเจข้ากป็ทรงททาใหข้อริสราเอลกลายเปป็นเปข้าหมายของยรุทธการทางทหาร
ทนั ที่วโลกโดยนทากองทนัพตตางๆทภีที่เหลสือของโลกมาตตอสถูข้อริสราเอลในตอนสริรนยรุคเจป็ดปภี (ดถู วริวรณห 
16:12-16) เวลานนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตาคสือศซกแหตงอารมาเกดโดน มนันบอกเปป็นนนัยเพริที่มเตริมวตาจะมภีการลข้อม
กรรุงเยรถูซาเลป็มในตอนนนัรน ถซงกระนนัรนบรรดากองทนัพของโลกจะ “ถถูกหนัที่นเปป็นชริรนๆ ถซงแมข้วตา
ประชาชาตริทนัรงสริรนในพริภพจะสมทบกนันสถูข้เยรถูซาเลป็ม”

ศคย 12:4-8 พระเยโฮวาหห์ตรรัสวห่า ในวรันนรัริ้น เราจะใหผู้มผู้าทบกตรัววบห่นวาย และ
กระททาใหผู้คนขทที่บผู้าคลรัที่ง แตห่เราจะลดืมตาดผวงศห์วานยผดาหห์ และเราจะกระททาใหผู้มผู้าทบกตรัวของชนชาตริ
ทรัริ้งหลายตาบอดไป 5 แลผู้วหรัวหนผู้าคนยผดาหห์จะรทาพซงในใจวห่า `ชาวเยรผซาเลป็มจะเปป็นกทาลรังของเรา 
เนดืที่องจากพระเยโฮวาหห์จอมโยธาพระเจผู้าของเขา' 6 ในวรันนรัริ้นเราจะกระททาใหผู้หรัวหนผู้าคนยผดาหห์ทรัริ้ง



หลายเหมดือนหมผู้อรผู้อนแดงอยผห่ทห่ามกลางกองฟดืน เหมดือนคบเพลริงสวห่างอยผห่ทห่ามกลางฟห่อนขผู้าว และ
เขาจะเผาผลาญบรรดาชนชาตริทรัริ้งหลายททที่อยผห่ลผู้อมรอบไปทางขวาและไปทางซผู้ายเสทย ฝห่าย
เยรผซาเลป็มจะมทคนอาศรัยอยผห่ในททที่เดริมนรัริ้นเอง คดือเยรผซาเลป็ม 7 และพระเยโฮวาหห์จะประทานชรัยชนะ
แกห่เตป็นทห์ของยผดาหห์กห่อน เพดืที่อวห่าสงห่าราศทแหห่งราชวงศห์ดาวริด และสงห่าราศทแหห่งชาวเยรผซาเลป็มจะไมห่
ไดผู้เปป็นททที่ยกยห่องเหนดือกวห่าของยผดาหห์ 8 ในวรันนรัริ้นพระเยโฮวาหห์จะทรงปผู้องกรันชาวเยรผซาเลป็มไวผู้ 
เพดืที่อวห่าคนททที่อห่อนแอทห่ามกลางเขาในวรันนรัริ้นจะเปป็นเหมดือนดาวริด และราชวงศห์ของดาวริดจะเปป็น
เหมดือนพระเจผู้า เหมดือนทผตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์นทาหนผู้าเขาทรัริ้งหลาย

คทาพยากรณหนภีร กลตาวตตอไปวตาในเวลานนัรนพระเจข้าจะทรงเขข้าแทรกแซง (ดถู วริวรณห 19:11-21) 
มนันถถูกบอกลตวงหนข้าเพริที่มเตริมอภีกวตายถูดาหห (นนัที่นคสือ อริสราเอล) ในวนันนนัรนจะหนันมาหาพระเจข้าของ
พวกเขา พระเจข้าจะประทานชนัยชนะแกตพวกเขาเหนสือเหลตาศนัตรถูของพวกเขาทภีที่รตวมเปป็นพนันธมริตร
กนัน เยรถูซาเลป็มจะถถูกททาใหข้กลนับคสืนสถูตทภีที่ของมนันอภีกครนัร ง พระเจข้าจะทรงปข้องกนันอริสราเอลในวนันนนัรน 
กระทนั ที่งคนทภีที่อตอนแอของแผตนดรินนนัรนกป็จะเปป็นเหมสือนดาวริดผถูข้พริชริต พวกเขาจะมภีชนัยชนะ มนันจะ
ลงเอยดข้วยการทภีที่พระเจข้าทรงททาลาย “ประชาชาตริทนัรงสริรนซซที่งเขข้ามาตตอสถูข้เยรถูซาเลป็ม” ศซกแหตงอารมา
เกดโดนจะลงเอยดข้วยการทภีที่กองทนัพตตางๆของปฏริปนักษหตตอพระครริสตหและประชาชาตริตตางๆของโลก
ทภีที่รวมตนัวกนันถถูกททาลายตตอพระพนักตรหพระเยซถูครริสตหเมสืที่อพระองคหเสดป็จกลนับมาโดยทรงชตวย
อริสราเอลใหข้พข้นครนัร งเดภียวจบ จงสนังเกตวตาวลภี “ในวนันนนัรน” ถถูกใชข้สามครนัร งในเนสืรอหาสตวนนภีร  มนัน
หมายถซงสตวนนนัรนของวนันแหตงพระเยโฮวาหหเมสืที่อพระครริสตหเสดป็จกลนับมาในเปลวเพลริงและทรงแกข้
แคข้นคนทนัรงหลายทภีที่ไมตรถูข้จนักพระเจข้า

ศคย 12:9-10 ตห่อมาในวรันนรัริ้น เราจะแสวงททที่จะททาลายประชาชาตริทรัริ้งสริริ้นซซที่งเขผู้ามา
ตห่อสผผู้เยร ผซาเลป็ม 10 และเราจะเทวริญญาณแหห่งพระคบณและการวริงวอนบนราชวงศห์ดาวริดและชาว
เยรผซาเลป็ม เขาทรัริ้งหลายจะมองดผเราผผผู้ซซที่งเขาเองไดผู้แทง เขาจซงจะไวผู้ทบกขห์เพดืที่อทห่านเหมดือนคนไวผู้
ทบกขห์เพดืที่อบบตรชายคนเดทยวของตน และจะรผู้องไหผู้อยห่างขมขดืที่นเพดืที่อทห่าน เหมดือนอยห่างคนรผู้องไหผู้
อยห่างขมขดืที่นเพดืที่อบบตรหรัวปทของตน



ในวนันนนัรนพระเจข้าจะทรงเท “วริญญาณแหตงพระครุณและการวริงวอน” ลงบนอริสราเอล 
พระเจข้าจะทรงคสืนพระพรอนันเตป็มเปภีที่ยมของพระองคหใหข้แกตอริสราเอล พวกเขาจะถถูกยกชถูขซรนอยตางทภีที่
พวกเขาไมตเคยถถูกยกชถูมากตอนเลย ความบรริบถูรณหแหตงพระสนัญญาเหลตานนัรนทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททา
ไวข้จะถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรริงในวนันนนัรน นอกจากนภีรพวกเขาจะตระหนนักอยตางถตองแทข้วตาบรรพบรุรรุษของ
พวกเขาไดข้แทงพระเมสสริยาหหของพวกเขาเองในการปฏริเสธพระเยซถู “เขาจซงจะไวข้ทรุกขหเพสืที่อทตาน
เหมสือนคนไวข้ทรุกขหเพสืที่อบรุตรชายคนเดภียวของตน และจะรข้องไหข้อยตางขมขสืที่นเพสืที่อทตาน เหมสือนอยตาง
คนรข้องไหข้อยตางขมขสืที่นเพสืที่อบรุตรหนัวปภีของตน” อริสยาหห 53 อาจเปป็นเพลงครทที่าครวญของงอริสราเอลทภีที่
ถถูกไถตแลข้วในวนันนนัรนเมสืที่อพวกเขารถูข้ตนัววตาตนในฐานะประชาชาตริหนซที่งไดข้ททาอะไรตตอพระเมสสริยาหห
ของพวกเขาบนกลโกธา

ในวนันนนัรนพวกเขาจซงจะไวข้ทรุกขหและมภีความขมขสืที่นเพราะพระองคหเมสืที่อพวกเขารนับรถูข้การ
ปฏริเสธอนันชนั ที่วชข้าของตนทภีที่มภีตตอพระผถูข้ชตวยใหข้รอดมาตลอดหลายศตวรรษ แตตจงสรรเสรริญพระเจข้าทภีที่
ในวนันนนัรนตาของพวกเขาจะถถูกเปริดออกและพวกเขาในความเชสืที่อและการกลนับใจใหมตมองดถู
พระองคหผถูข้ทภีที่พวกเขาไดข้แทง จงสนังเกตดข้วยวตาเสภียงของผถูข้พถูดเปลภีที่ยนมาเปป็นบรุรรุษทภีที่หนซที่งในคทาวตา เรคำ 
ในตอนกลางของขข้อนภีร  เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่คสือพระเยซถูครริสตหเองทภีที่ก ทาลนังตรนัส จากนนัรนขข้อความกป็เปลภีที่ยน
เปป็นเสภียงของบรุรรุษทภีที่สอง

ศคย 12:11-14 ในวรันนรัริ้น การไวผู้ทบกขห์ในเยรผซาเลป็มจะใหญห่โตอยห่างการไวผู้ทบกขห์เพดืที่อ
ฮาดรัดรริมโมน ณ ททที่ราบเมกริดโด 12 แผห่นดรินจะไวผู้ทบกขห์ ตามครอบครรัวแตห่ละครอบครรัว ครอบครรัว
ราชวงศห์ดาวริดตห่างหากและบรรดาภรรยาของทห่านตห่างหาก ครอบครรัวของวงศห์วานนาธรันตห่างหาก 
และบรรดาภรรยาของเขาตห่างหาก 13 ครอบครรัวของวงศห์วานเลวทตห่างหาก และภรรยาของเขาตห่าง
หาก ครอบครรัวชริเมอทตห่างหาก และภรรยาของเขาตห่างหาก 14 และครอบครรัวททที่เหลดืออยผห่ทรัริ้งสริริ้น 
แตห่ละครอบครรัวตห่างหาก และภรรยาของเขาตห่างหาก"

เมสืที่อความใหญตโตของความบาปของพวกเขาในการปฏริเสธพระครริสตหจมเขข้าไป จะมภีการ
ไวข้ทรุกขหครนัร งใหญตทนั ที่วแผตนดรินอริสราเอล วลภีทภีที่กลตาวถซง “ฮาดนัดรริมโมน ณ ทภีที่ราบเมกริดโด” อาจหมาย



ถซง ชตวงเวลาตตางๆของการไวข้ทรุกขหใหญตโตในอริสราเอลสมนัยโบราณ เชตน การไวข้ทรุกขหใหข้แกตการ
เกสือบสถูญสริรนของตระกถูลเบนยามริน (ผถูข้วรินริจฉนัย 20:47) และการไวข้ทรุกขหใหข้แกตการสริรนชภีพของโยสริ
ยาหหทภีที่เมกริดโด (2 พงศาวดาร 35:22-25) การไวข้ทรุกขหเชตนนนัรนจะมภีขซรนทนั ที่วแผตนดรินอริสราเอลในคราว
การเสดป็จกลนับมาของพระครริสตหเมสืที่อพวกเขาเขข้าใจอยตางถตองแทข้ถซงความโงตเขลาของตนในการ
ปฏริเสธพระองคหและตรซงพระองคหทภีที่กางเขนอยตางโหดเหภีร ยม แมข้ในวนันทข้ายๆของยรุคเจป็ดปภีอริสราเอล
จะคริดถซงการเอาชภีวริตตนัวเองใหข้รอดเปป็นหลนัก เมสืที่ออารมาเกดโดนสริรนสรุดลงและพระครริสตหเสดป็จ
กลนับมาแลข้ว คทาพยากรณหตรงนภีรกป็ดถูเหมสือนจะบตงบอกวตาจะมภีชตวงเวลาหนซที่งของการไวข้ทรุกขหของคน
ทนัรงชาตริในอริสราเอลเมสืที่อพวกเขาในฐานะยริวทภีที่ถถูกไถตแลข้วตระหนนักถซงความผริดของตนในการ
ปฏริเสธพระครริสตหเมสืที่อนานมาแลข้ว ขข้อความตรงนภีรบตงบอกอยตางชนัดเจนวตาทนัรงประชาชาตรินนัรนจะไวข้
ทรุกขหในวนันนนัรน

*****

ภนำพรวมของเศคนำรริยนำหห 13: บททขีริ่ 13 ของเศคคำรริยคำหณ์มองลก่วงหนต้คำไปยมังวมันแหก่งพระเยโฮ
วคำหณ์เมฟริ่อพระครริสตณ์จะเสดก็จกลมับมคำแลต้วในฤทธคำนตุภคำพและพลคำนตุภคำพเพฟริ่อสถคำปนคำอคำณคำจมักรของ
พระองคณ์ มขีกคำรมตุก่งเนต้นเปก็นพริเศษในเรฟริ่องเหตตุกคำรณณ์เหลก่คำนมัฟื้นทขีริ่เกริดขถึฟื้นในอริสรคำเอลกก่อนกคำรเสดก็จ
กลมับมคำของพระครริสตณ์นริดเดขียวและหลมังจคำกนมัฟื้นทมันทขี

ศคย 13:1 "ในวรันนรัริ้น จะมทนทริ้าพบพลบห่งขซริ้นสทาหรรับราชวงศห์ของดาวริดและชาว
เยรผซาเลป็ม เพดืที่อจะชทาระเขาใหผู้พผู้นจากบาปและความไมห่สะอาด วลภีทภีที่วตา “ในวนันนนัรน” ถถูกใชข้บตอยใน
หนนังสสือผถูข้พยากรณหหลายเลตมในพระคนัมภภีรหเดริมโดยอข้างอริงถซงวนันแหตงพระเยโฮวาหห (ดถูเหมสือนวตา
เกสือบหนซที่งรข้อยครนัร งในหนนังสสือผถูข้พยากรณหตตางๆ) ซซที่งเปป็นตอนทภีที่พระครริสตหทรงเขข้าควบครุมเหตรุการณห
ตตางๆของมนรุษยห โดยเรริที่มตข้นพรข้อมกนับยรุคเจป็ดปภีและถซงจรุดสถูงสรุดในอาณาจนักรของพระเจข้าในยรุค
พนันปภี “นทราพรุพลรุตงขซรนสทาหรนับราชวงศหของดาวริดและชาวเยรถูซาเลป็ม เพสืที่อจะชทาระเขาใหข้พข้นจากบาป
และความไมตสะอาด” อาจเปป็นพระโลหริตของพระครริสตห ในวนันนนัรนจะมภีนทร าพรุหนซที่งซซที่งเตป็มไปดข้วย
พระโลหริตทภีที่ไหลมาจากเสข้นโลหริตของอริมมานถูเอลจรริงๆ สริที่งทภีที่ดถูเหมสือนถถูกบอกเปป็นนนัยกป็คสือวตาใน



เยรถูซาเลป็มยรุคพนันปภี นทร าพรุเชตนนนัรนจะมภีอยถูตจรริงสทาหรนับการชทาระใหข้สะอาดจากความบาป ขณะนภีรมนัน
อยถูตในสวรรคห เมสืที่อถซงตอนนนัรนมนันจะอยถูตในเยรถูซาเลป็มยรุคพนันปภี โดยอาจอยถูตทภีที่พระวริหารนนัรน

ศคย 13:2-5 พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า ตห่อมาในวรันนรัริ้น เราจะขจรัดชดืที่อของ
รผปเคารพเสทยจากแผห่นดริน เพดืที่อวห่าเขาจะระลซกถซงอทกไมห่ไดผู้เลย และเราจะไลห่ผผผู้พยากรณห์และวริญญาณ
ททที่ไมห่สะอาดไปเสทยจากแผห่นดรินดผู้วย 3 ตห่อมาเมดืที่อมทผผผู้ใดมาพยากรณห์อทก บริดามารดาผผผู้ใหผู้เขาบรังเกริด
มานรัริ้นจะพผดกรับเขาวห่า `เจผู้าอยห่ามทชทวริตอยผห่เลย เพราะเจผู้าพผดมบสาในพระนามของพระเยโฮวาหห์' เมดืที่อ
เขาพยากรณห์ บริดามารดาผผผู้ใหผู้เขาเกริดมาจะแทงเขาใหผู้ทะลบ 4 ตห่อมาในวรันนรัริ้น ผผผู้พยากรณห์ทบกคนจะ
มทความละอายเพราะนริมริตของเขาเมดืที่อพยากรณห์ เขาจะไมห่สวมผผู้ามทขนเพดืที่อลห่อลวงอทกตห่อไป 5 แตห่
เขาจะกลห่าววห่า `ขผู้าพเจผู้าไมห่ใชห่ผผผู้พยากรณห์ ขผู้าพเจผู้าเปป็นชาวนา เพราะวห่ามทคนสอนขผู้าพเจผู้าใหผู้เลทริ้ยง
สรัตวห์ตรัริ้งแตห่ขผู้าพเจผู้ายรังหนบห่มๆ'

อภีกครนัร งทภีที่ “ในวนันนนัรน” (1) การนนับถสือรถูปเคารพและ (2) บรรดาผถูข้พยากรณหเทป็จจะถถูกก ทาจนัด
ทริรงไปจากแผตนดรินโลก จะไมตมภีศาสนาเทภียมเทป็จอภีกตตอไป ซาตานผถูข้รริเรริที่มสริที่งเหลตานนัรนจะถถูกมนัดไวข้ใน
เหวไมตมภีกข้นนนัรน ผถูข้ใดกป็ตามทภีที่มรุตงสตงเสรริมความเทภียมเทป็จจะถถูกเลตนงานกระทนั ที่งโดยครอบครนัวของ
พวกเขาเอง นตาสนใจทภีที่วตาพวกนนักศาสนาเทภียมเทป็จเขข้าใจวตาในการสวมเสสืรอคลรุมของนนักบวช พวก
เขาอาจเปป็นนนักบวชไดข้ นนั ที่นอาจเปป็นความหมายของวลภีทภีที่วตา “สวมผข้ามภีขนเพสืที่อลตอลวง” เชสืที่อกนันวตา
พวกผถูข้พยากรณหสวมเครสืที่องแตตงกายเชตนนนัรนเหมสือนทภีที่เอลภียาหหสวม เมสืที่อพระครริสตหเสดป็จมา ศาสนา
เทภียมเทป็จจะถถูกกทาจนัดออกไป

ศคย 13:6-7 และถผู้าผผผู้ใดจะถามเขาวห่า `ททาไมทห่านมทแผลในมดือทรัริ้งสอง' เขาจะ
ตอบวห่า `ขผู้าพเจผู้าไดผู้แผลนรัริ้นในเรดือนของพวกเพดืที่อนของขผู้าพเจผู้า'" บรริบทเปลภีที่ยนไปแลข้วตรงนภีร  
เวลาดถูเหมสือนจะเปป็นหลนังจากการเสดป็จกลนับมาของพระครริสตห ใครสนักคนในวนันนนัรนถามพระองคห
วตา “ททาไมทตานมภีแผลในมสือทนัรงสอง” การเสภียดสภีอนันนตาเศรข้ากป็คสือวตาพระองคหทรงไดข้รนับบาดแผล
เหลตานนัรน “ในเรสือนของพวกเพสืที่อนของขข้าพเจข้า” คทาทภีที่แปลวตา พวกเพดืที่อน (ออวณ์หมับ) บตอยครนัร งถถูกใชข้
ในความหมายเกภีที่ยวกนับคนรนักหรสือคนทนัรงหลายผถูข้เปป็นทภีที่รนัก ในบรริบทนภีร  ความหมายอาจสสืที่อถซง



ครอบครนัว แนตทภีเดภียว พระองคหไดข้เสดป็จมายนังพวกของพระองคห และพวกของพระองคหนนัรนหาไดข้
ตข้อนรนับพระองคหไมต

7 พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า "โอ ดาบเออ๋ย จงตดืที่นขซริ้นตห่อสผผู้เมษบาลของเรา จงตห่อสผผู้ผ ผผู้ททที่
สนริทกรับเรา จงตทเมษบาล และฝผงแกะนรัริ้นจะกระจรัดกระจายไป เราจะกลรับมดือของเราตห่อสผผู้กรับตรัว
เลป็กตรัวนผู้อย ความเขข้าใจเกภีที่ยวกนับขข้อเจป็ดนภีร ไมตชนัดเจน บางคนยซดทรรศนะทภีที่วตาการตภีเมษบาลนภีรหมาย
ถซงพระครริสตหผถูข้ทรงถถูกตนัดออกและพวกสาวกของพระองคหทภีที่ถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไป คนอสืที่นๆ
กป็ถสือทรรศนะทภีที่วตามนันหมายถซงพวกเมษบาลแหตงอริสราเอล (นนัที่นคสือ พวกผถูข้นทาแหตงอริสราเอล) และ
ประชาชนนนัรนทภีที่ถถูกตภีโดยพระเจข้าเพราะสริที่งทภีที่พวกเขากระททาตตอพระครริสตห ทรรศนะหลนังดถูเหมสือน
นตาจะใชตมากกวตา

วลภีสรุดทข้าย “เราจะกลนับมสือของเราตตอสถูข้กนับตนัวเลป็กตนัวนข้อย” อาจแปลไดข้วตา ‘และเราจะกลนับ
มสือของเรามาสถูตบรรดาคนตทที่าตข้อย’ ความคริดกป็คสือวตาแมข้พระเจข้าทรงพริพากษาคนเหลตานนัรนทภีที่ตรซงพระ
ครริสตหทภีที่กางเขนแลข้ว กระนนัรนพระหนัตถหแหตงความเมตตาและความชตวยเหลสือของพระองคหกป็ยนังอยถูต
เพสืที่อบรรดาคนถตอมใจ ไมตชนัดเจนวตานภีที่หมายถซงครริสตจนักรหรสือหมายถซงอริสราเอลทภีที่กลนับใจใหมต 
แนตนอนวตาอริสราเอลถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไปใน ค.ศ. 70

ศคย 13:8-9 พระเยโฮวาหห์ตรรัสวห่า ตห่อมาทรัที่วทรัริ้งแผห่นดรินจะตผู้องขจรัดเสทยใหผู้พรินาศ
สองในสาม และเหลดือไวผู้หนซที่งในสาม 9 เราจะเอาหนซที่งในสามนทริ้ใสห่ในไฟและถลบงเขาเหมดือนถลบง
เงริน และลองดผเขาเหมดือนทดลองทองคทา เขาจะรผู้องทผลออกนามของเราและเราจะฟรังเขา เราจะ
กลห่าววห่า `เขาทรัริ้งหลายเปป็นชนชาตริของเรา' และเขาจะกลห่าววห่า `พระเยโฮวาหห์คดือพระเจผู้าของ
ขผู้าพเจผู้า'" ขข้อความนภีรดถูเหมสือนวตามรุตงเนข้นทภีที่ชะตากรรมของอริสราเอลในแผตนดรินนนัรนในชตวงครซที่งหลนัง
ของยรุคเจป็ดปภี สริที่งทภีที่ดถูเหมสือนถถูกบอกเปป็นนนัยกป็คสือวตาสองในสามของพวกยริวในแผก่นดรินนมัฟื้นจะพรินาศ
ในชตวงยรุคเจป็ดปภี นภีที่อาจเปป็นสริที่งทภีที่พระเยซถูทรงหมายถซงตอนทภีที่พระองคหตรนัสวตา “แตตผถูข้ทภีที่ทนไดข้จนถซง
ทภีที่สรุด ผถูข้นนัรนจะรอด” (มนัทธริว 24:13) ในการเทศนาสนัที่งสอนบนภถูเขามะกอกเทศนนัรนซซที่งมภีเนสืรอหาเกภีที่ยว



กนับคนอริสราเอลในยรุคเจป็ดปภี พระเยซถูตรนัสวตา “ดข้วยวตาในคราวนนัรนจะเกริดความทรุกขหลทาบากใหญตยริที่ง 
อยตางทภีที่ไมตเคยมภีตนัรงแตตเรริที่มโลกมาจนถซงเวลานภีร  และจะไมตมภีตตอไปอภีกเลย” (มนัทธริว 24:21)

ดถูเหมสือนวตาจรุดสนใจหลนักของยรุคเจป็ดปภีในชตวงครซที่งหลนังจะอยถูตทภีที่อริสราเอล เมสืที่อถซงตอนนนัรนมนัน
จะกลายเปป็นเวลาทรุกขหใจของยาโคบอยตางแทข้จรริง เหป็นไดข้ชนัดวตามนันเปป็นสริที่งทภีที่วริวรณห 12:13 อข้างอริง
ถซงวตาเปป็นการทภีที่พญานาคนนัรน (ซาตาน) ขตมเหงหญริงนนัรน (อริสราเอล) และปฏริปนักษหตตอพระครริสตหหนัก
พนันธสนัญญาของตนทภีที่ททาไวข้ก นับพวกยริว อาจเปป็นไดข้วตาหนซที่งในสามของคนอริสราเอลทภีที่ไดข้รนับการไวข้
ชภีวริตคสือ คนเหลตานนัรนทภีที่ถถูกกลตาวถซงในวริวรณห 12:17 วตาเปป็น “ผถูข้ทภีที่รนักษาพระบนัญญนัตริของพระเจข้า และ
ยซดถสือคทาพยานของพระเยซถูครริสตห” คนเหลตานภีรปฏริเสธการหลอกลวงของสนัตวหรข้ายนนัรน แตตหนันไปหา
พระเยซถูในฐานะพระเมสสริยาหหของตนและททาใหข้ปฏริปนักษหตตอพระครริสตหเดสือดดาล คนเหลตานภีรคสือผถูข้
ทภีที่ถถูกพาผตานเขข้าในไฟและถถูกถลรุง พวกเขารข้องทถูลองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าและพระองคหทรงยอมรนับพวก
เขาเปป็นประชาชนของพระองคหอยตางแทข้จรริง

*****

ภนำพรวมของเศคนำรริยนำหห 14: บทสตุดทต้คำยของเศคคำรริยคำหณ์มขีเนฟฟื้อหคำเกขีริ่ยวกมับวมันแหก่งพระเยโฮ
วคำหณ์ทมัฟื้งบท บทนขีฟื้เรริริ่มตต้นดต้วยระยะสตุดทต้คำยของศถึกแหก่งอคำรมคำเกดโดนและกคำรเสดก็จกลมับมคำของ
พระครริสตณ์ดต้วยฤทธคำนตุภคำพบนภถูเขคำมะกอกเทศ จคำกนมัฟื้นคคคำบรรยคำยเกขีริ่ยวกมับอคำณคำจมักรยตุคพมันปขีถถูก
นคคำเสนอ มมันเปก็นหนถึริ่งในบททขีริ่มขีเนฟฟื้อหคำเกขีริ่ยวกมับอวสคำนกคำลทขีริ่ชมัดเจนทขีริ่สตุดในพระคมัมภขีรณ์เดริม  

ศคย 14:1-3 ดผเถริด วรันแหห่งพระเยโฮวาหห์มาใกลผู้แลผู้ว เมดืที่อทรรัพยห์สรินททที่เขารริบไป
จากเจผู้านรัริ้น เขาจะแบห่งกรันทห่ามกลางเจผู้า 2 เพราะเราจะรวบรวมประชาชาตริทรัริ้งสริริ้นใหผู้ททาศซกกรับ
เยรผซาเลป็ม เมดืองนรัริ้นจะถผกยซด บผู้านเรดือนจะถผกปลผู้นสะดมและผผผู้หญริงจะถผกขห่มขดืน พลเมดืองครซที่ง
หนซที่งจะตกไปเปป็นเชลย ประชาชนสห่วนททที่เหลดืออยผห่จะไมห่ถผกตรัดออกเสทยจากเมดือง 3 แลผู้วพระเยโฮ
วาหห์จะเสดป็จออกไปตห่อสผผู้กรับประชาชาตริเหลห่านรัริ้น เหมดือนเมดืที่อพระองคห์ทรงตห่อสผผู้ในวรันสงคราม

คราวนภีรจรุดสนใจหลนักเปลภีที่ยนไปทภีที่ศซกแหตงอารมาเกดโดน ดนังทภีที่ถถูกบอกไวข้ลตวงหนข้าในเศคารริ
ยาหห 12:3 และ 9 แลข้วกตอนหนข้านภีร  บรรดากองทนัพของประชาชาตริตตางๆทภีที่รวมตนัวกนันของปฏริปนักษห
ตตอพระครริสตหจะถถูกรวบรวมมาตตอสถูข้อริสราเอลในตอนทข้ายของยรุคเจป็ดปภี (ดถู วริวรณห 16:14-15) ตรงนภีร
มภีการใหข้รายละเอภียดเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับเยรถูซาเลป็ม (และสตวนทภีที่เหลสือของประชาชาตริอริสราเอลดข้วย) 



ในชตวงเวลานนัรนกตอนการเสดป็จกลนับมาของพระครริสตห นครนนัรนจะถถูกพริชริต ถถูกปลข้นสะดมและถถูก
ขตมขสืน เหป็นไดข้ชนัดวตาประชากรครซที่งหนซที่งของเยรถูซาเลป็มจะถถูกจนับเปป็นนนักโทษและอภีกครซที่งทภีที่เหลสือจะ
ไมตถถูกททาลาย นภีที่อาจเปป็นจรุดสถูงสรุดของยรุทธการนนัรนทภีที่ถถูกปลรุกปนัที่นโดยปฏริปนักษหตตอพระครริสตห (และ
โดยซาตานดข้วย) ซซที่งกระททาตตอพวกยริวในชตวงวนันทข้ายๆของยรุคเจป็ดปภีนนัรน

ในเวลานนัรนเององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจะ “เสดป็จออกไปตตอสถูข้กนับประชาชาตริเหลตานนัรน เหมสือน
เมสืที่อพระองคหทรงตตอสถูข้ในวนันสงคราม” รายละเอภียดเพริที่มเตริมถถูกใหข้ไวข้ในวริวรณห 19:11-21 พระองคห
เสดป็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญตยริที่งโดยยซดอทานาจควบครุมกริจการทรุกอยตางบนแผตน
ดรินโลกนภีร และโดยเฉพาะอยตางยริที่งเมสืที่อกริจการเหลตานนัรนเกภีที่ยวขข้องกนับอริสราเอล

ศคย 14:4 ในวรันนรัริ้นพระบาทของพระองคห์จะยดืนอยผห่ททที่ภผเขามะกอกเทศ ซซที่งอยผห่
หนผู้าเมดืองเยรผซาเลป็มดผู้านตะวรันออก และภผเขามะกอกเทศนรัริ้นจะแยกออกตรงกลางจากทริศตะวรัน
ออกไปทริศตะวรันตก โดยมทหบบเขากวผู้างมากครัที่นอยผห่ ภผเขาครซที่งหนซที่งจซงจะถอยไปทางเหนดือ และอทก
ครซที่งหนซที่งจะถอยไปทางใตผู้ สถานทภีที่เฉพาะเจาะจงทภีที่พระครริสตหจะเสดป็จมาถถูกหมายเหตรุไวข้วตาเปป็น
ภถูเขามะกอกเทศทางทริศตะวนันออกของเยรถูซาเลป็ม ในเวลานนัรนจะเกริดการเปลภีที่ยนแปลงทาง
ภถูมริประเทศอยตางใหญตโตหลายประการในอริสราเอล ภถูเขามะกอกเทศจะแยกออกบนแกนทริศ
ตะวนันออก- ทริศตะวนันตก โดยแยกออกไปทางทริศเหนสือและทริศใตข้พรข้อมกนับหรุบเขาหนซที่งซซที่งมภีขนาด
ใหญตอยถูตตรงกลาง แนตนอนวตานนัที่นจะกตอใหข้เกริดแผตนดรินไหวครนัร งใหญต โดยอาจเปป็นอนันทภีที่ถถูกกลตาวถซง
ในวริวรณห 16:18-19

ศคย 14:5-7 และทห่านทรัริ้งหลายจะหนทไปยรังหบบเขาแหห่งบรรดาภผเขา เพราะวห่า
หบบเขาแหห่งบรรดาภผเขาจะมาจดอาซาลและทห่านทรัริ้งหลายจะตผู้องหนทไป อยห่างททที่หนทจากแผห่นดริน
ไหวสมรัยอบสซทยาหห์กษรัตรริยห์ประเทศยผดาหห์ แลผู้วพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของขผู้าพเจผู้าจะเสดป็จมา และ
พวกวริสบทธริชนทรัริ้งสริริ้นจะมากรับพระองคห์ 6 ตห่อมาในวรันนรัริ้นแสงสวห่างจะไมห่แจห่มใสหรดือจะไมห่มดืดมรัว 
7 แตห่จะเปป็นวรันหนซที่งททที่พระเยโฮวาหห์ทรงทราบแลผู้ว ไมห่ใชห่วรันหรดือคดืน แตห่ตห่อมาเวลาเยป็นจะมทแสง
สวห่าง

แผตนดรินไหวเชตนนนัรนซซที่งถถูกพรรณนาถซงในวริวรณห 16:18-19 ถถูกกลตาวถซงตรงนภีร  เหมสือนกนับ
ในสมนัยของอรุสซภียาหห (อาโมส 1:1) การหลบหนภีของคนอริสราเอลทภีที่เชสืที่อในเวลานนัรนถถูกพรรณนา
ตรงนภีร  นภีที่อาจสอดคลข้องกนับวริวรณห 12:14-16 โดยพระเจข้าทรงปกปข้องอริสราเอลทภีที่เชสืที่อในชตวงครซที่ง
หลนังของยรุคเจป็ดปภี มนันอาจเปป็นสริที่งทภีที่พระเยซถูทรงหมายถซงในลถูกา 21:21-22 เมสืที่อพระองคหทรงเตสือน



คนเหลตานนัรนในยถูเดภียใหข้ “หนภีไปยนังภถูเขาและผถูข้ทภีที่อยถู ตในกรรุงใหข้ออกไป และผถูข้ทภีที่อยถู ตบข้านนอกอยตาใหข้
เขข้ามาในกรรุง เพราะวตาเวลานนัรนเปป็นวนันแหตงการแกข้แคข้นเพสืที่อจะใหข้สริที่งสารพนัดทภีที่เขภียนไวข้นนัรนสทาเรป็จ” 
พระเยซถูทรงใหข้รายละเอภียดเพริที่มเตริมในมาระโก 13:14 โดยทรงเตสือนวตาเมสืที่อสริที่งทภีที่นตาสะอริดสะเอภียน
ซซที่งกระททาใหข้เกริดการรกรข้างวตางเปลตาตนัรงอยถูตในสถานบรริสรุทธริธ  พวกยริวทภีที่เชสืที่อกป็ควรหนภีไปยนังภถูเขา นนั ที่น
อาจเปป็นตอนทภีที่ปฏริปนักษหตตอพระครริสตหตนัรงตนัวขซรนเปป็นพระเจข้าในพระวริหารทภีที่ถถูกสรข้างขซรนใหมตแลข้วทภีที่
เยรถูซาเลป็ม

“หรุบเขาแหตงบรรดาภถูเขา” และอาซาลอยถูตทภีที่ไหนกนันแนตกป็ไมตชนัดเจน อยตางไรกป็ตาม ทภีที่นนัที่นกป็
เปป็นทภีทๆี่ พระเจข้าจะทรงจนัดหาทภีที่หลบภนัยและการปกปข้องใหข้แกตประชาชนทภีที่ถถูกขตมเหงของพระองคห
ในชตวงครซที่งหลนังของยรุคเจป็ดปภี ดถูวริวรณห 12:14-16 บางคนไดข้คาดเดาวตานภีที่จะเปป็นทภีที่เปตราในจอรหแดน 
อยตางไรกป็ตาม ไมตมภีขข้อสนนับสนรุนเรสืที่องนภีรจากพระคนัมภภีรหอยตางแทข้จรริง

เหป็นไดข้ชนัดวตาจะมภีหมายสทาคนัญตตางๆทภีที่ผริดธรรมดาและถซงขนาดสรข้างความเปลภีที่ยนแปลงครนัร ง
ใหญตในทข้องฟข้าในเวลานนัรน นภีที่ถถูกหมายเหตรุอยตางเจาะจงยริที่งขซรนในลถูกา 21:25-28

ศคย 14:8 ในวรันนรัริ้นนทริ้าแหห่งชทวริตจะไหลออกจากเยรผซาเลป็ม ครซที่งหนซที่งจะไหล
ไปสผห่ทะเลดผู้านตะวรันออก และครซที่งหนซที่งจะไหลไปสผห่ทะเลดผู้านตะวรันตก ในฤด ผรผู้อนกป็จะไหลเรดืที่อยไป
ดรังในฤดผหนาว คราวนภีรจรุดสนใจหลนักเปลภีที่ยนไปยนังสภาพตตางๆซซที่งจะถถูกสถาปนาขซรนในอาณาจนักร
นนัรนหลนังจากการเสดป็จกลนับมาของพระครริสตห แมตนทร าสายสทาคนัญสายหนซที่งจะไหลออกมาจาก
เยรถูซาเลป็มโดยไหลไปยนังทริศตะวนันออกและทริศตะวนันตก โดยอาจไหลไปในหรุบเขาใหมตนนัรนซซที่งถถูก
เปริดออกพรข้อมกนับการแยกออกของภถูเขามะกอกเทศ พวกยริวมองวตา “ทะเลดข้านตะวนันออก” เปป็น
อตาวเปอรหเซภียหรสือมหาสมรุทรอรินเดภีย คนอสืที่นๆกป็คริดวตานภีที่หมายถซงทะเลแดง การกลตาวถซงแมตนทร าในยรุค
พนันปภีสายนนัรนในเอเสเคภียล 47 สนนับสนรุนทรรศนะทภีที่วตานภีที่คสือทะเลแดง พวกยริวมองวตา “ทะเลดข้าน
ตะวนันตก” คสือทะเลเมดริเตอรหเรเนภียน ในสมนัยพระคนัมภภีรหเชตนเดภียวกนับปนัจจรุบนัน แมตนทร าหลายสายใน
อริสราเอลกป็เหสือดแหข้งไปจรริงๆในฤดถูรข้อน นนั ที่นจะไมตเกริดขซรนเมสืที่อแมตนทร าสายใหมตนนัรนถถูกสรข้างขซรน นภีที่
อาจเปป็นแมตนทร าใหญตสายนนัรนทภีที่ถถูกพรรณนาถซงในเอเสเคภียล 47 แมตนทร านนัรนจะมภีความกวข้างประมาณ
สองไมลห แนตนอนวตาจะเกริดความเปลภีที่ยนแปลงใหญตหลวงในดข้านภถูมริศาสตรหและภถูมริประเทศหลาย
ประการในภถูมริภาคนนัรนเมสืที่อพระครริสตหเสดป็จกลนับมา

ศคย 14:9 และพระเยโฮวาหห์จะทรงเปป็นกษรัตรริยห์เหนดือพริภพทรัริ้งสริริ้น ในวรันนรัริ้น
พระเยโฮวาหห์จะทรงเปป็นเอก และพระนามของพระองคห์กป็เปป็นเอก “ในวนันนนัรน” พระเยซถูครริสตหเจข้า



จะทรงเปป็นพระมหากษนัตรริยหเหนสือพริภพทนัรงสริรน พระองคหจะทรงเปป็นจอมกษนัตรริยหและจอมเจข้านาย 
พระองคหจะทรงเปป็นองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าสทาหรนับคนทนัรงปวง ทนัรงยริวและคนตตางชาตริ

ศคย 14:10-11 แผห่นดรินทรัริ้งสริริ้นจะกลายเปป็นททที่ราบจากเกบาถซงรริมโมนใตผู้เยรผซาเลป็ม 
แตห่เยรผซาเลป็มจะดทารงสผงเดห่นอยผห่ในททที่ตรัริ้งของเมดืองนรัริ้น จากประตผเบนยามรินถซงสถานททที่ททที่เปป็นประตผ
เกห่า ถซงประตผมบมและจากหอคอยฮานรันเอล ถซงบห่อยทที่าองบห่นของกษรัตรริยห์ 11 และจะมทผผผู้คนอาศรัยอยผห่
เพราะไมห่มทการททาลายเสทยสริริ้นอทกแลผู้ว แตห่เยรผซาเลป็มจะอาศรัยอยผห่ไดผู้อยห่างปลอดภรัย คทาพรรณนาตตางๆ
ถถูกใหข้ไวข้เกภีที่ยวกนับความเปลภีที่ยนแปลงตตางๆดข้านภถูมริประเทศซซที่งเกริดขซรนเพริที่มเตริมเมสืที่อพระครริสตหเสดป็จ
กลนับมา เขตแดนทางทริศใตข้ของเยรถูซาเลป็มซซที่งปนัจจรุบนันคสือ แผตนดรินรกรข้างวตางเปลตาซซที่งเตป็มไปดข้วย
สนันเขาและหรุบเขาตตางๆจะกลายเปป็นทภีที่ราบกวข้างใหญตทภีที่มภีคนอาศนัยอยถูตเตป็ม และเยรถูซาเลป็มจะมภีคน
อาศนัยอยถูตอยตางปลอดภนัย

ศคย 14:12-15 ตห่อไปนทริ้เปป็นภรัยพริบรัตริซซที่งพระเยโฮวาหห์จะทรงใชผู้โจมตทบรรดา
ชนชาตริทรัริ้งหลายททที่ททาสงครามกรับเยรผซาเลป็ม คดือเนดืริ้อของเขาจะเนห่าไปเมดืที่อเขายรังยดืนอยผห่ไดผู้ ตาของ
เขาจะเนห่าคาเบผู้าตา และลริริ้นของเขาจะเนห่าคาปาก

จรุดสนใจหลนักวกกลนับมายนังชะตากรรมของกองทนัพเหลตานนัรนของประชาชาตริเหลตานนัรนทภีที่รวม
ตนัวกนันเปป็นหนซที่งภายใตข้สนัตวหรข้ายนนัรนเมสืที่อพระครริสตหเสดป็จกลนับมา สริที่งทภีที่ถถูกบอกเปป็นนนัยกป็คสือวตาเมสืที่อพระ
ครริสตหทรงประหารพวกเขาดข้วยลมแหตงฝภีพระโอษฐหของพระองคห (อริสยาหห 11:4) เนสืรอหนนังของ
พวกเขากป็จะเนตาไป เหป็นไดข้ชนัดวตาพวกนกกรินซากศพมาเกป็บกวาดสตวนทภีที่เหลสือ (วริวรณห 19:17-18)

13 ตห่อมาในวรันนรัริ้นการสรับสนอลหมห่านอยห่างใหญห่โตจากพระเยโฮวาหห์จะอยผห่ทห่ามกลางเขา
ทรัริ้งหลาย เพราะฉะนรัริ้นคนหนซที่งจะจรับกบมเพดืที่อนบผู้านของตน และเขาจะยกมดือขซริ้นตห่อสผผู้กรันและกรัน 
ความเขข้าใจเชริงลซกเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับความโกลาหลและภนัยพริบนัตริของอารมาเกดโดนถถูกนทาเสนอ ใน
ศซกทภีที่เกริดขซรนตามมานนัรน พระเยซถูครริสตหจะไมตเพภียงทรงประหารเหลตาคนชนั ที่วเทตานนัรน แตตกองทนัพเหลตา
นนัรนทภีที่รวมตนัวกนันของแผตนดรินโลกจะเรริที่มตข้นสถูข้กนันเองดข้วย ภาพทภีที่คลข้ายๆกนันกป็อาจพบไดข้ในศซกแหตง
เทโคอาเมสืที่อกองทนัพเหลตานนัรนของโมอนับ อนัมโมนและเอโดมรรุกรานยถูดาหหในรนัชสมนัยของเฮเซคภียาหห 
พระเจข้าจซงทรงเขข้าแทรกแซงโดยททาใหข้พวกเขาตตอสถูข้กนันเองและททาลายกนันเอง ดถู 2 พงศาวดาร 
20:20

14 แมผู้วห่ายผดาหห์กป็จะตห่อสผผู้กรันททที่เยร ผซาเลป็ม ทรรัพยห์สมบรัตริของประชาชาตริทรัริ้งสริริ้นททที่อยผห่ลผู้อมรอบ
จะถผกเกป็บ มททองคทา เงริน และเสดืริ้อผผู้ามากมาย 15 และภรัยพริบรัตริอยห่างหนซที่งททที่เหมดือนภรัยพริบรัตริอยห่างนทริ้



จะบรังเกริดแกห่มผู้า ลห่อ อผฐ ลา และไมห่วห่าสรัตวห์ชนริดใดซซที่งมทอยผห่ในเตป็นทห์เหลห่านรัริ้น เชตนเดภียวกนับในศซกแหตง
เทโคอาซซที่งถถูกกลตาวถซงขข้างบน ยถูดาหหจะไดข้ประโยชนหจากทรนัพยหสริที่งของทภีที่ถถูกทริรงไวข้โดยประชาชาตริ
เหลตานนัรนของปฏริปนักษหตตอพระครริสตหทภีที่รรุกรานทภีที่อารมาเกดโดนเมสืที่อพระเจข้าทรงททาลายพวกเขาเสภีย 
นอกจากนภีรความมนั ที่งคนั ที่งของประชาชาตริเพสืที่อนบข้านเหลตานนัรนของอริสราเอลจะหลนั ที่งไหลมาสถูตเยรถูซาเลป็ม
ในวนันนนัรนดข้วย พระเจข้าจะทรงอวยพรอริสราเอลอยตางบรริบถูรณหในวนันนนัรน

ศคย 14:16 และอยผห่มาบรรดาคนททที่เหลดืออยผห่ในประชาชาตริทรัริ้งปวงซซที่งยกขซริ้นมาสผผู้
รบกรับเยรผซาเลป็ม จะขซริ้นไปนมรัสการกษรัตรริยห์ปทแลผู้วปทเลห่า คดือพระเยโฮวาหห์จอมโยธา และจะถดือ
เทศกาลอยผห่เพริง เมสืที่ออาณาจนักรยรุคพนันปภีของพระเยซถูครริสตหถถูกสถาปนา ประชาชาตริเหลตานนัรนทภีที่เหลสือ
อยถูตซซที่งไดข้รนับอนรุญาตใหข้เปป็นสตวนหนซที่งของอาณาจนักรนนัรนจะมายนังเยรถูซาเลป็มทรุกปภีเพสืที่อ “นมนัสการ
กษนัตรริยหปภีแลข้วปภีเลตา คสือพระเยโฮวาหหจอมโยธา และจะถสือเทศกาลอยถู ตเพริง” คนตตางชาตริทนัรงหลายซซที่ง
ในชตวงยรุคเจป็ดปภีไดข้หนันมาหาพระครริสตหกป็จะไดข้รนับอนรุญาตใหข้เจรริญขซรนเปป็นประชาชาตริตตางๆทนั ที่วแผตน
ดรินโลก อยตางไรกป็ตาม พวกเขาจะถถูกขอใหข้สตงคณะผถูข้แทนหนซที่งไปนมนัสการพระมหากษนัตรริยหทภีที่
เยรถูซาเลป็มทรุกปภี เราควรหมายเหตรุเรสืที่องขข้อก ทาหนดทภีที่ใหข้ประชาชาตริทนัรงหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตริถสือ
เทศกาลอยถูตเพริงในวนันนนัรน บางทภีมนันจะมภีความหมายตตางไปจากเดริมในตอนนนัรนซซที่งมริใชตเพสืที่ออริสราเอล
เทตานนัรน

ศคย 14:17-19 ถผู้าครอบครรัวใดในพดืริ้นพริภพไมห่ขซริ้นไปยรังเยรผซาเลป็มเพดืที่อนมรัสการ
กษรัตรริยห์ คดือพระเยโฮวาหห์จอมโยธา ฝนกป็จะไมห่ตกเหนดือเขาเหลห่านรัริ้น 18 และถผู้าครอบครรัวแหห่ง
อทยริปตห์ ซซที่งขาดฝนแลผู้ว ไมห่ขซริ้นไปปรากฏตรัวททที่นรัที่น กป็จะบรังเกริดภรัยพริบรัตริดผู้วย ซซที่งพระเยโฮวาหห์ทรงใชผู้
โจมตทประชาชาตริอดืที่นๆซซที่งไมห่ขซริ้นไปถดือเทศกาลอยผห่เพริง 19 ททที่กลห่าวนทริ้จะเปป็นการลงทรัณฑห์อทยริปตห์และ
เปป็นการลงทรัณฑห์ประชาชาตริทรัริ้งสริริ้น ซซที่งไมห่ขซริ้นไปถดือเทศกาลอยผห่เพริง

นอกจากนภีรหากประชาชาตริใดไมตยอมมานมนัสการทภีที่เยรถูซาเลป็ม พระเจข้าจะทรงททาใหข้ฝนไมต
ตกทภีที่นนัที่น อาจเปป็นไดข้วตาคทาเตสือนนภีร เปป็นเชริงสมมตริฐานของสริที่งทภีที่จะเกริดขซรนสทาหรนับประชาชาตริทภีที่มนัก
กบฏเชตนนนัรน ดถูเหมสือนวตาในวนันนนัรนเมสืที่อความชอบธรรมมภีชนัย จะไมตมภีประชาชาตริใดทภีที่โงตเขลาถซง
ขนาดทภีที่เพริกเฉยพระมหากษนัตรริยหองคหนภีร  ถซงกระนนัรนจะมภีคทาเตสือนทภีที่ชนัดเจนสทาหรนับประชาชาตริทภีที่ไมต
ยอมนบนอบเชสืที่อฟนังตตอพระเยซถูครริสตหในวนันนนัรน

ศคย 14:20-21 และในวรันนรัริ้นลผกพรวนททที่ผผกมผู้าจะมทคทาจารซกวห่า "บรริสบทธริธิ์แดห่พระเย
โฮวาหห์" และหมผู้อซซที่งอยผห่ในพระนริเวศของพระเยโฮวาหห์จะเปป็นเหมดือนชามซซที่งอยผห่หนผู้าแทห่นบผชา 21



เออ และหมผู้อทบกลผกในเยรผซาเลป็มและยผดาหห์จะเปป็นของบรริสบทธริธิ์แดห่พระเยโฮวาหห์จอมโยธา เพดืที่อวห่า
ทบกคนททที่มาถวายสรัตวบผชาจะเอาหมผู้อไปบผู้าง และจะตผู้มเนดืริ้อในหมผู้อเหลห่านรัริ้น ในวรันนรัริ้นจะไมห่มทคน
คานาอรันในพระนริเวศของพระเยโฮวาหห์จอมโยธาอทกตห่อไป ยริที่งกวตานนัรนเครสืที่องประดนับของพวกมข้า
ในวนันนนัรนจะถถูกจารซกไวข้วตา “บรริสรุทธริธ แดตพระเยโฮวาหห” มนันเปป็นเรสืที่องทภีที่ถกเถภียงกนันวตานภีที่หมายถซงมข้า
จรริงๆและปข้ายตริดคอพวกมนันหรสือเปป็นคทาเปรภียบเปรยถซงยานพาหนะตตางๆทภีที่ใชข้ในการคมนาคม ไมต
วตากรณภีใด ความบรริสรุทธริธ ขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจะถถูกแสดงอยตางเดตนชนัดทรุกหนทรุกแหตง ภาชนะ
ตตางๆของพระวริหารยรุคพนันปภีจะไมตเพภียงถถูกจารซกเชตนนนัรนเทตานนัรน แตตภาชนะทรุกชริรนในเยรถูซาเลป็มจะ
ถวายเกภียรตริองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าเชตนนนัรนดข้วย การอข้างอริงปริดทข้ายทภีที่วตา “ไมตมภีคนคานาอนันในพระนริเวศ
ของพระเยโฮวาหหจอมโยธาอภีกตตอไป” อาจมภีความหมายดนังนภีร  คทาวตา คนคคำนคำอมัน มภีความหมายไดข้
ดข้วยวตา ‘พตอคข้า’ ในสมนัยพระเยซถู มภีพวกพตอคข้าทภีที่พระวริหารซซที่งขายและแลกเปลภีที่ยนดข้วยวริธภีปฏริบนัตริ
ตตางๆทางธรุรกริจทภีที่ฉข้อโกง อยตางไรกป็ตาม มนันจะไมตเปป็นเชตนนนัรนเมสืที่อพระครริสตหเสดป็จกลนับมาและ
สถาปนาอาณาจนักรของพระองคห


