
หน้า 1866เศคาริยาห์
ผูพ้ยากรณเ์ศคาริยาห์

ตกัเตือนประชาชน

1
ในเดือนที�แปด ปีที�สองแห่ง
รัชกาลดาริอัส พระวจนะของ

พระเยโฮวาห์มายังเศคาริยาห์
บุตรชายของเบเรคิยาห์ ผู้ เป็น
บุตรชายของอิดโด ผู้พยากรณ์
ว่า
2 "พระเยโฮวาห์ ทรงกริ1 วต่ อ
บรรพบุรุษของเจ้าทั1 งหลายเป็น
อย่างยิ�ง
3 เพราะฉะนั1 น จงกล่าวแก่เขา
ทั1 งหลายว่า พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสดังนี1 ว่า จงกลับมาหา
เรา พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ดังนี1 แหละ และเราจะกลับมาหา
เจ้า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ดังนี1 แหละ
4อย่าเป็นเหมือนบรรพบุรุษของ
เจ้า ซึ� งบรรดาผู้พยากรณ์คน
ก่อนๆร้องบอกเขาว่า `พระเย-
โฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี1 ว่า จง
หันกลับเสียจากทางชั� วของเจ้า
และจากการกระทาํที� ชั� วของเจ้า
เถิด' พระเยโฮวาห์ตรัสว่า แต่
เขาไม่ได้ยินและมิได้ฟังเรา
5บรรพบุรุษของเจ้า เขาอยู่ที�
ไหน พวกผู้พยากรณ์เล่า เขามี
ชีวิตอยู่เป็นนิตย์หรือ
6 แต่ ถ้ อยคาํ ของ เราและกฎ
เกณฑ์ของเรา ซึ�งเราได้บัญชาแก่

ผู้พยากรณ์ผู้ รับใช้ของเราก็ได้
ติดตามบรรพบุรุษของเจ้าทันมิ
ใช่หรือ จนเขากลับใจแล้วกล่าว
ว่า `พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรง
ดาํริว่าจะทรงกระทาํแก่เราประ-
การใด ในเรื� องวิถีทางและการ
กระทาํของเรา พระองค์ทรง
กระทาํแก่เราอย่างนั1น'"

ทูตสวรรคข์องพระเจ้า
ขี�มา้สีแดง

7เมื� อวันที� ยี� สิบสี�  เดือนที� สิบ
เอด็ ซึ�งเป็นเดือนเชบัท ในปีที�
สองแห่งรัชกาลดาริอัส พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์มายังเศ-
คาริยาห์ บุตรชายของเบเรคิยาห์
ผู้ เป็นบุตรชายของอิดโด ผู้
พยากรณ์ว่า
8"ณ กลางคืนวันหนึ�ง ข้าพเจ้า
ได้มองดู และดูเถิด มีชายคน
หนึ�งขี� ม้าสีแดง ยืนอยู่ท่ามกลาง
ต้นนํ1ามันเขียวที� ลานหุบเขา ณ
เบื1 องหลังท่านผู้นั1 นมี ม้าสีแดง
สีแสด และสีขาว
9แล้วข้าพเจ้าจึงถามว่า `โอ นาย
เจ้าข้า เหล่านี1 คืออะไร' ทูต
สวรรค์ที�สนทนากับข้าพเจ้าบอก
ข้าพเจ้าว่า `เราจะสาํแดงให้เจ้า
ทราบว่า เหล่านี1 คืออะไร'
10 เหตุฉะนั1นชายที�ยืนอยู่ท่าม-
กลางต้นนํ1า มันเขียวจึงบอกว่า
`เหล่านี1 คือผู้ที�พระเยโฮวาห์ทรง

(I) ศคย I:L; มธ NO:OP (N) N พกษ NN:IQ-IL (O) พบญ R:OS-OI; I พกษ T:RL-RT
(R) N พศด NU:Q-IS; อสร U:L (P) โยบ IR:IS; สดด US:IS (Q) อสย PP:I; มธ NR:OP
(L) ศคย I:I (T) ปฐก NS:O (U) ดนล L:IQ; วว L:IO-IR (IS) ปฐก ON:NR; ฮชย IN:O

 38_zec.pub 
 page 1

 Saturday, February 27, 2016 22:38 



หน้า 1867

ใช้ให้ไปเที�ยวตรวจตราโลก'
11 และเขาเหล่านั1 นได้ตอบทูต
สวรรค์ของพระเยโฮวาห์ ผู้ ยืน
อยู่ท่ามกลางต้นนํ1า มันเขียวว่า
`เราได้ตรวจตราโลกแล้ว ดูเถิด
ทั1งโลกกน็ิ�งสงบอยู่'

พระเจ้าทรงเมตตา
กรุงเยรูซาเล็มหลงัจาก

การเป็นเชลยเจ็ดสิบปีแลว้
12 แล้วทูตสวรรค์ของพระเย-
โฮวาห์กล่าวว่า `โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์จอมโยธา อีกนานเท่า
ใดพระองค์จะไม่ทรงเมตตากรุง
เยรูซาเล็ม และหัวเมืองแห่ง
ยูดาห์ ซึ� งพระองค์กท็รงกริ1 วมา
เจด็สิบปีแล้ว พระเจ้าข้า'
13 และพระเยโฮวาห์ทรงตอบ
ทูตสวรรค์ผู้ที�สนทนากับข้าพเจ้า
เป็นพระวาทะที� ประเสริ ฐและ
เล้าโลมใจ
14 ทูตสวรรค์ผู้ที�สนทนาอยู่กับ
ข้าพเจ้าจึงกล่าวแก่ ข้าพเจ้าว่า
`จงร้องว่า พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสดังนี1 ว่า เรามีความหวง
แหนกรุงเยรูซาเล็ม คือกรุง
ศิโยนเป็นที�ยิ�ง
15 เราโกรธประชาชาติมากที�อยู่
อย่างสบายๆ เพราะเมื� อเรา
โกรธแต่น้อย เขาก็ก่อภัยพิบัติ
เกินขนาด
16 เพราะฉะนั1นพระเยโฮวาห์จึง
ตรัสว่า เรากลับมายังกรุงเยรู-

ซาเลม็ด้วยความกรุณา พระเย-
โฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า จะต้อง
สร้างนิ เวศของเราขึ1 นไว้ในนั1 น
และขึงเชือกวัดไว้เหนือกรุงเยรู-
ซาเลม็
17 จงร้องอีกว่า พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสดังนี1 ว่า เมืองทั1 ง
หลายของเราจะไพบูลย์ท่วมท้น
ไปด้วยความมั�งคั� งอีก และพระ
เยโฮวาห์จะปลอบศิโยน และ
เลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มอีกครั1 ง
หนึ�ง'"

นิมิตเรื�องเขาสี�เขา
กบัช่างไมสี้�คน

18 ข้าพเจ้าจึงเงยหน้าขึ1 นแลเห็น
ดูเถิด มีเขาสี� เขา
19 ข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ที�
สนทนาอยู่กับข้าพเจ้าว่า "เหล่า
นี1 คืออะไร" ท่านจึงตอบข้าพเจ้า
ว่า "เหล่านี1 คือเขาที� ขวิดยูดาห์
อิสราเอลและเยรูซาเล็ม ให้
กระจัดกระจายไป"
20 แล้วพระเยโฮวาห์จึงทรงสาํ-
แดงให้ข้าพเจ้าเห็นช่างไม้สี�คน
21 และข้าพเจ้าจึงถามว่า "คน
เหล่านี1 มาทาํอะไรกัน" พระองค์
ทรงตอบว่า "เขาเหล่านี1 มาขวิด
ยูดาห์ให้กระจัดกระจายไป จน
ไม่มีผู้ใดยกศีรษะขึ1 นได้อีก และ
ช่างเหล่านี1 มากระทาํให้เขาหวาด
กลัว เพื�อจะเหวี�ยงลงซึ�งเขาแห่ง
ประชาชาติ ที� ยกเขาของตนมา

เศคาริยาห์ I
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หน้า 1868เศคาริยาห์ I, N

ขวิ ดแผ่ นดิ นยู ดาห์ กระทาํ ให้
กระจัดกระจายไป"

การวดักรุงเยรูซาเล็ม
แห่งอนาคต

2
ข้ าพเจ้ าเงยหน้าขึ1 นอี กแล
เห็น ดูเถิด ชายคนหนึ� งมี

เชือกวัดอยู่ในมือแน่ะ
2 ข้าพเจ้าจึงถามว่า "ท่านจะไป
ไหน" เขาจึงบอกข้าพเจ้าว่า "จะ
ไปวัดเยรูซาเลม็ดูว่า กว้างเท่าใด
ยาวเท่าใด"
3และดูเถิด ทูตสวรรค์ที� ได้
สนทนากับข้าพเจ้าก็ก้าวออกไป
และทูตสวรรค์อีกองค์หนึ�งก็ก้าว
ออกไปพบกับท่าน

ในยุคอาณาจักร ,--- ปี
เยรูซาเล็มจะรบัพระพร

4และบอกท่านว่า "วิ� งซิ บอก
ชายหนุ่มคนนั1 นว่า `จะมีคนมา
อาศัยอยู่ ในเยรูซาเล็มอย่างกับ
เมืองที� ไม่มีกาํแพงล้อม เพราะ
ว่าประชาชนและสัตว์เลี1 ยงในนั1น
จะมีมากมาย
5เพราะว่าเราจะเป็นเหมือนกาํ-
แพงเพลิงล้อมเธอไว้ พระเยโฮ-
วาห์ตรัสว่า และเราจะเป็น
สง่าราศีในเมืองนั1น
6พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เฮ้ เฮ้ จง
หนีไปให้พ้นจากแผ่นดินเหนือ
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะเรา
ได้แผ่พวกเจ้าออกดังลมทั1งสี�ทิศ
ของท้องฟ้า

7โอ ศิโยนเอ๋ย เจ้าผู้ที� อยู่กับ
ธิดาของบาบิโลน จงหนีไป
8เมื� อสง่าราศีมาแล้ว พระองค์
ทรงใช้เราให้ไปยังประชาชาติที�
ปล้นเจ้า เพราะว่าผู้ ใดได้แตะ
ต้องเจ้า ก็ได้แตะต้องแก้วพระ
เนตรของพระองค์ พระเยโฮวาห์
จอมโยธาจึงตรัสดังนี1 ว่า
9เพราะ ดูเถิด เราจะสั�นมือของ
เราเหนือเขา และเขาจะเป็นของ
ถูกปล้นให้แก่คนรับใช้ของเขา
เอง' แล้วเจ้าจะได้ทราบว่าพระ
เยโฮวาห์จอมโยธาใช้ข้าพเจ้ามา
10 โอ บุตรสาวแห่งศิโยนเอ๋ย
จงร้ องเพลงและ ร่ า เ ริ ง เถิ ด
เพราะดูเถิด เรามาและจะอยู่
ท่ามกลางเจ้าทั1 งหลาย พระเย-
โฮวาห์ตรัสดังนี1 แหละ
11 และประชาชาติ เป็นอันมาก
จะสมทบกันเข้าเป็นฝ่ายพระเย-
โฮวาห์ในวันนั1 น และจะเป็น
ประชาชนของเรา และเราจะอยู่
ท่ามกลางเจ้าทั1 งหลาย และเจ้า
จะทราบว่าพระเยโฮวาห์จอมโย-
ธาได้ใช้ข้าพเจ้ามายังเจ้า
12 และพระเยโฮวาห์จะทรงรับ
ยูดาห์เป็นมรดก เป็นส่วนของ
พระองค์ในแผ่นดินบริสุทธิ[  และ
จะเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มอีก
ครั1งหนึ�ง"
13 โอ บรรดาเนื1 อหนังเอ๋ย จง
นิ�งสงบอยู่ต่อพระพักตร์พระเย-
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หน้า 1869 เศคาริยาห์ N, O

โฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ทรงตื�น
และเสด็จจากที�ประทับอันบริ-
สุทธิ[ของพระองค์แล้ว

โยชูวาสวม
เครื�องแต่งกาย

แห่งความชอบธรรม

3
แล้วท่านได้แสดงให้ข้าพเจ้า
เห็นโยชูวามหาปุโรหิต ซึ� ง

ยืนอยู่ หน้าทูตสวรรค์ของพระ
เยโฮวาห์ และซาตานยืนอยู่ข้าง
ขวามือของท่าน จะขัดขวางท่าน
2และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซา-
ตานว่า "โอ ซาตาน พระเยโฮ-
วาห์ตรัสห้ามเจ้าเถอะ พระเย-
โฮวาห์ผู้ทรงเลือกสรรกรุงเยรู-
ซาเล็มทรงห้ามเจ้าเถิด นี� ไม่ใช่
ดุ้ นฟืนที�ฉวยออกมาจากไฟดอก
หรือ"
3 ฝ่ายโยชูวานั1 นสวมเครื� องแต่ง
กายสกปรก ยืนอยู่หน้าทูต
สวรรค์
4และทูตสวรรค์จึงบอกผู้ที� ยืน
อยู่ ข้างหน้าท่านว่า "จงเปลื1 อง
เครื� องแต่ งกายที� สกปรกจาก
ท่านเสีย" และทูตสวรรค์พูดกับ
ท่านว่า "ดูเถิด เราได้เอาความ
ชั� วช้ าออกไปเสี ยจากเจ้ าแล้ ว
และเราจะประดับตัวเจ้าด้วยเสื1 อ
ผ้าอันสะอาด"
5และข้าพเจ้าว่า "จงให้เขาทั1 ง
หลายเอาผ้ามาลาสะอาดมาโพก
ศีรษะของท่าน" เขาจึงเอาผ้า

มาลาสะอาดมาโพกศีรษะของ
ท่าน และสวมเครื�องแต่งกาย
ให้ท่าน และทูตสวรรค์ของพระ
เยโฮวาห์กยื็นอยู่
6และทูตสวรรค์ของพระเยโฮ-
วาห์จึงกล่าวแก่โยชูวาว่า
7 "พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ดังนี1 ว่า ถ้าเจ้าดาํเนินในหนทาง
ของเรา และรักษาคาํกาํชับของ
เรา เจ้าจะได้ปกครองนิเวศของ
เรา และดูแลบริเวณของเรา และ
เราจะให้ เจ้ ามีสิ ทธิที� จะเข้าไป
ท่ามกลางผู้เหล่านั1นที�ยืนอยู่ที�นี�

โยชูวาเปรียบไดก้บั
พระคริสต์

ผูท้รงเป็นพระองักูร
8โอ โยชูวามหาปุโรหิต จงฟัง
เถิด เจ้าและสหายของเจ้าผู้ที�นั�ง
อยู่ข้างหน้าเจ้า เพราะคนเหล่านี1
เป็นหมายสาํคัญ ดูเถิด เราจะนาํ
ผู้รับใช้ของเรามา คือ พระอังกูร
9 เพราะว่า พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสว่า จงดูศิลาซึ�งเราตั1 งไว้
หน้าโยชูวา เป็นศิลาก้อนเดียวที�
มีเจ็ดตา ดูเถิด เราจะสลักบน
ศิลานั1น และเราจะเปลื1 องความ
ชั� วช้าของแผ่นดินนี1 ออกไปเสีย
ในวันเดียว
10 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า ในวันนั1 นเจ้าทุกคนจะเชิญ
เพื� อนบ้านของเจ้าให้มาใต้เถา
องุ่นและใต้ต้นมะเดื�อ"

(I) ศคย I:U; ลก NI:OQ (N) สดด ISU:OI; ลก NN:ON (O) N พศด OS:IT-NS
(R) I พกษ NN:IU; อสย Q:N (P) อพย NT:N; ฮบ N:T (Q) ปฐก NN:IP; อพย NO:NS-NI
(L) ปฐก NQ:P (T) สดด LI:L; อสย T:IT (U) มธ NI:RN-RR (IS) I พกษ R:NP
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หน้า 1870เศคาริยาห์ R

เชิงเทียนทําดว้ยทองคํา
กบัตน้มะกอกเทศสองตน้

4
และทูตสวรรค์ที�สนทนากับ
ข้าพเจ้ามาอีก และปลุก

ข้าพเจ้าเหมือนคนที� เพิ� งตื�นจาก
การนอนของเขา
2และท่านถามข้าพเจ้าว่า "เจ้า
เห็นอะไร" ข้าพเจ้าตอบว่า "ดู
เถิด ข้าพเจ้าเห็นเชิงเทียนทาํ
ด้วยทองคาํล้วนอันหนึ� ง มีชาม
อยู่ที�ยอด และมีตะเกียงอยู่บน
นั1นเจด็ดวง และมีท่อเจด็ท่อนาํ
ไปยังตะเกียงซึ� งอยู่บนยอดนั1 น
ดวงละท่อ
3และมี ต้นมะกอกเทศสองต้น
อยู่ข้างๆ อยู่ข้างขวาชามนั1นต้น
หนึ�ง อยู่ข้างซ้ายต้นหนึ�ง"
4และข้าพเจ้าถามทูตสวรรค์ผู้ที�
สนทนากับข้าพเจ้าว่า "เจ้านาย
เจ้าข้า นี� คืออะไร"
5ทูตสวรรค์ที�สนทนากับข้าพเจ้า
ตอบข้าพเจ้าว่า "นี� คืออะไร เจ้า
ไม่ทราบหรือ" ข้าพเจ้าตอบว่า
"เจ้านายเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่
ทราบ"
6แล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่า "นี�
เป็นพระวจนะของพระเยโฮวาห์
ที� ให้ไว้กับเศรุบบาเบลว่า มิใช่
ด้วยกาํลัง มิใช่ด้วยฤทธานุภาพ
แต่ด้วยวิญญาณของเรา พระเย-
โฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี1 แหละ
7โอ ภูเขาใหญ่ เจ้าเป็นอะไรเล่า

ต่อหน้าเศรุบบาเบลเจ้าจะเป็นที�
ราบ และท่านจะนาํศิลาก้อนที�
อยู่ยอดออกมาท่ามกลางการโห่
ร้องว่า `งามจริงพระวิหาร งาม
จริง'"

เศรุบบาเบลจะสรา้ง
พระวิหารใหสํ้าเร็จ

8ยิ� งกว่านั1 นพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์มายังข้าพเจ้ากล่าวว่า
9 "มื อของเศรุ บบาเบลได้ วาง
รากฐานของพระนิเวศนี1  และมือ
ของเขาจะสร้างให้สาํเร็จ แล้ว
เจ้าจะทราบว่า พระเยโฮวาห์
จอมโยธาได้ใช้ข้าพเจ้ามาหาเจ้า
ทั1งหลาย
10 เพราะว่ าผู้ ใดที� ดู หมิ� นวัน
แห่งการเล็กน้อย เพราะเขาจะ
เปรมปรีดิ[  และจะได้เห็นสาย
ดิ� งที� อยู่ ในมือของเศรุบบาเบล
พร้อมกับสิ� งทั1 งเจ็ดนี1  ซึ� งคือ
บรรดาพระเนตรของพระเยโฮ-
วาห์ซึ�งมองอยู่ทั�วพิภพ"

พยานสองคน
(วว II)

11 แล้วข้าพเจ้าจึงถามท่ านว่า
"ต้นมะกอกเทศสองต้นที�อยู่ข้าง
ขวาและข้างซ้ ายของเชิ งเทียน
นั1นคืออะไร"
12 และข้ าพเจ้ าถามท่ านเป็ น
ครั1งที�สองว่า "กิ�งทั1งสองของต้น
มะกอกเทศ  ซึ�งอยู่ข้างท่อทอง
คาํทั1 งสอง ซึ� งเทนํ1ามันออกนั1 น

(I) ศคย I:U; ลก U:ON (N) ยรม I:II-IO (O) วนฉ U:U; รม II:IL (R) ดนล L:IQ-IU
(P) มก R:IO (Q) กดว NL:IQ; N พศด IR:II (L) สดด IIR:R; อสย RS:O; มคา I:R
(U) อสร O:T; ศคย Q:IN (IS) นหม R:N-R; โยบ T:L (II) ศคย R:O; วว II:R
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หน้า 1871 เศคาริยาห์ R, P

คืออะไร"
13 ท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า "เจ้า
ไม่ทราบหรือ เหล่านี1 คืออะไร"
ข้าพเจ้าตอบว่า "เจ้านายเจ้าข้า
ข้าพเจ้าไม่ทราบ"
14 แล้วท่านจึงกล่าวว่า "ทั1งสอง
นี1 คือผู้ที�ได้รับการเจิม เป็นผู้ยืน
อยู่ ข้างองค์พระผู้ เป็นเจ้าแห่ง
พิภพทั1งสิ1 น"

หนงัสือมว้นหนึ�งที�เหาะอยู่
เป็นคําสาปแช่ง

5
ข้าพเจ้าหันกลับและเงยหน้า
ขึ1 นอีกกแ็ลเห็น ดูเถิด หนัง-

สือม้วนหนึ�งเหาะอยู่นั�น
2ท่านจึงถามข้าพเจ้าว่า "เจ้า
เห็นอะไร" ข้าพเจ้าตอบว่า
"ข้ าพเจ้ าแลเห็ นหนั งสื อม้ วน
หนึ� งเหาะอยู่ มันยาวยี� สิบศอก
และกว้างสิบศอก"
3แล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่า "นี�
แหละเป็นคาํสาปที� แผ่ออกไป
ทั�วพื1 นแผ่นดินทั1งสิ1 น ผู้ที�ทาํการ
โจรกรรมทุกคนจะต้องถูกขจัด
ออก ตั1 งแต่นี1 ไปตามความใน
หนังสือม้วนนั1 น และทุกคนที�
ปฏิญาณจะต้องถูกขจัดออกตั1 ง
แต่นี1 ไปตามที�กาํหนดไว้
4พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า
เราส่งคาํสาปนั1นออกไป และคาํ
นั1 นจะเข้าไปในเรือนของโจรและ
ในเรือนของคนที� ปฏิญาณเท็จ
โดยออกนามของเรา และคาํนี1

จะค้างคืนอยู่ในเรือน ผลาญ
เรือนนั1นเสียทั1งตัวไม้และศิลา"

เอฟาหที์�ออกไป
5ทูตสวรรค์ผู้ที�สนทนากับข้าพ-
เจ้าได้ออกมาพูดกับข้าพเจ้าว่า
"จงเงยหน้าขึ1 นดูว่า สิ�งที�ออกไป
นั1นคืออะไร"
6 ข้าพเจ้าจึงว่า "นั� นคืออะไร"
ท่านจึงตอบว่า "นี� คือเอฟาห์ที�
ออกไป" และท่านจึงว่า "นี� คือ
สิ�งคล้ายคลึงในแผ่นดินทั1งสิ1 น"
7และ ดูเถิด ตะกั�วหนึ�งตะลันต์
ก็ถูกยกขึ1 นและมีผู้หญิงคนหนึ� ง
นั�งอยู่ในเอฟาห์นั1น
8และเขากล่าวว่า "นี� คือความ
ชั� ว" และท่านก็ผลักนางนั1 นเข้า
ไปในเอฟาห์ แล้วก็ผลักลูกนํ1า
หนักที� ทาํด้วยตะกั� วนั1 นปิดปาก
มันไว้
9แล้วข้าพเจ้าก็เงยหน้าขึ1 นแล
เห็น ดูเถิด มีผู้หญิงสองคนออก
มา มีลมอยู่ในปีกของนาง นาง
มีปีกเหมือนปีกของนกกระสาดาํ
และนางก็ยกเอฟาห์ขึ1 นระหว่าง
โลกและฟ้าสวรรค์
10 แล้ วข้ าพเจ้ าจึ งพู ดกั บทู ต
สวรรค์ผู้ที�สนทนากับข้าพเจ้าว่า
"นางเหล่านั1 นจะนาํเอฟาห์ไปที�
ไหน"
11 ท่านตอบข้าพเจ้าว่า "ไปยัง
แผ่นดินชินาร์ไปสร้างเรือนไว้ให้
เอฟาห์ เมื�อเตรียมอย่างนี1 เสรจ็

(IO) ศคย R:P; ฮบ P:II (IR) อพย NU:L (I) อสย T:I; ยรม OQ:I (N) ยรม I:II-IR
(O) พบญ II:NT (R) ลนต IR:OR (P) ศคย I:U (Q) อสค RR:IS-II; อมส T:P
(L) อสย IO:I; ยรม O:I (T) ปฐก IP:IQ; มธ NO:ON (U) ดนล U:NQ (II) ฮชย O:R
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หน้า 1872เศคาริยาห์ P, Q

แล้ว นางเหล่านั1นจะวางเอฟาห์
ไว้บนฐานของมัน"

รถรบสี�คนั

6
และข้าพเจ้าได้หันกลับ เงย
หน้าขึ1 นอีกแลเห็น ดูเถิด มี

รถรบสี� คันออกมาระหว่างภูเขา
สองลูก ภูเขาเหล่านั1นเป็นภูเขา
ทองสัมฤทธิ[
2รถรบคันแรกเทียมม้าแดง รถ
รบคันที�สองม้าดาํ
3รถรบคันที� สามม้าขาว รถรบ
คันที�สี� ม้าด่างสีเทา
4แล้วข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์
ผู้ที� สนทนากับข้าพเจ้าว่า "เจ้า
นายเจ้าข้า เหล่านี1 คืออะไร"
5และทูตสวรรค์นั1 นตอบข้าพเจ้า
ว่า "เหล่านี1 เป็นวิญญาณสี� ดวง
แห่งฟ้าสวรรค์ ซึ� งออกมาหลัง
จากที� ได้ ยืนอยู่ ต่ อพระพักตร์
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพิภพ
ทั1งสิ1 นแล้ว
6 ม้าดาํตรงไปยังประเทศเหนือ
ตัวขาวติดตามม้าดาํไป และตัว
สีด่างตรงไปยังประเทศใต้"
7และตัวสีเทาออกไป พวกมันก็
ร้อนใจที�จะออกไปและตรวจตรา
พื1 นพิภพ และท่านกล่าวว่า "ไป
ซิ ไปตรวจตราพิภพ" ดังนั1นม้า
เหล่านั1นจึงตรวจตราพิภพ
8แล้วท่านจึงร้องบอกข้าพเจ้าว่า
"ดูเถิด ม้าเหล่านี1 ที� ไปยังประ-
เทศเหนื อนั1 นได้กระทาํ ให้ จิต

วิญญาณของเราสงบนิ� งในประ-
เทศเหนือนั1น"

การสวมมงกุฎบนศีรษะ
ของโยชูวา

เปรียบไดก้บัพระคริสต์
ผูเ้ป็นมหาปุโรหิตและกษตัริย์
9และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มายังข้าพเจ้าว่า
10 "จงนาํเอาเฮลดัย โทบียาห์
และเยดายาห์ไปเสียจากบรรดา
เชลย ผู้ซึ�งกลับจากบาบิโลน ใน
วันเดียวกันนั1 นไปยังเรือนของ
โยสิยาห์ บุตรชายเศฟันยาห์
11 จงเอาเงินและทองคาํทาํเป็น
มงกุฎหลายมงกุฎ และสวมบน
ศีรษะของโยชูวาบุตรชายเยโฮ-
ซาดัก มหาปุโรหิต
12 และกล่าวแก่เขาว่า `พระเย-
โฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี1 ว่า ดู
เถิด ชายผู้ที� มี ชื� อว่าพระอังกูร
เพราะท่านจะไพบูลย์ในสถานที�
ของท่าน และจะสร้างพระวิหาร
ของพระเยโฮวาห์
13 ท่านผู้นี1 แหละจะเป็นผู้สร้าง
พระวิหารของพระเยโฮวาห์ และ
จะรับเกียรติศักดิ[  และจะประ-
ทับและปกครองอยู่บนราชบัล-
ลังก์ของท่าน และท่านจะเป็น
ปุโรหิตอยู่ บนราชบัลลั งก์ของ
ท่าน และการหารือกันอย่าง
สั นติ จะมี อยู่ ระหว่ างท่ านทั1 ง
สอง'

(I) ศคย P:I; กจ R:NT (N) วว Q:N-P (O) วว IU:II; NS:II (R) ศคย I:U; P:P-Q
(P) สดด QT:IL (Q) ยรม I:IR-IP (L) ปฐก IO:IL; N พศด IQ:U (T) วนฉ T:O; IP:L
(U) ศคย L:I (IS) อสร L:IR (II) อพย NT:OQ-OT (IN) อสย ON:I (IO) สดด NI:P
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หน้า 1873 เศคาริยาห์ Q, L

14 และมงกุฎเหล่านั1 นจะอยู่ใน
พระวิหารของพระเยโฮวาห์ เพื�อ
ให้เป็นที� ระลึกถึงเฮเลม โทบี-
ยาห์ เยดายาห์ และเฮ็น บุตร
ชายของเศฟันยาห์
15 บรรดาผู้ที� อยู่ ห่างไกลจะมา
ช่วยสร้างพระวิหารของพระเย-
โฮวาห์ และท่านทั1 งหลายจะ
ทราบว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ทรงใช้ข้าพเจ้ามายังท่าน ถ้า
ท่านทั1 งหลายจะเชื� อฟังพระสุร-
เสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านอย่างเคร่งครัด สิ�งนี1 จะ
เป็นไปดังกล่าวนั1น"

ทรงติเตียน
การอดอาหารที�ไม่จริงใจ

7
ต่อมา ในปีที� สี� ของรัชกาล
กษัตริย์ดาริอัส พระวจนะ

ของพระเยโฮวาห์มายังเศคาริ-
ยาห์ ณ วันที�สี� เดือนที� เก้า ซึ�ง
เป็นเดือนคิสลิว
2เมื�อพวกเขาได้ใช้ให้ชาเรเซอร์
และเรเกมเมเลค พร้อมกับ
พรรคพวกของเขา ไปยังพระ
นิเวศของพระเจ้า ทูลขอจาํเพาะ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์
3และร้องขอต่อบรรดาปุโรหิตที�
พระนิเวศแห่งพระเยโฮวาห์จอม
โยธา และต่อผู้พยากรณ์ว่า "ควร
ที� ข้าพเจ้าจะไว้ทุกข์และปลีกตัว
ออกในเดือนที�ห้า อย่างที�ข้าพ-
เจ้าได้กระทาํมาแล้วเป็นหลายปี

นั1นหรือไม่"
4แล้วพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์จอมโยธามายังข้าพเจ้าว่า
5 "จงกล่าวแก่ประชาชนทั1 งสิ1 น
แห่งแผ่นดินและแก่บรรดาปุโร-
หิตว่า เมื� อเจ้าทั1 งหลายอด
อาหารและไว้ทุกข์ในเดือนที� ห้า
และในเดือนที� เจด็ ตั1 งเจด็สิบปี
นั1 น เจ้าได้อดอาหารเพื�อเราคือ
เราเองหรือ
6และเมื� อเจ้ ารับประทานและ
เมื� อเจ้าดื� ม เจ้าก็รับประทาน
เพื� อตัวเจ้าเอง และดื� มเพื� อตัว
เจ้าเองมิใช่หรือ
7ในเมื� อเยรูซาเล็มมีคนอยู่และ
มั�งคั�ง มีหัวเมืองล้อมรอบ ภาค
ใต้และแดนที�ราบกม็ีคนอยู่ เจ้า
ควรจะฟังพระวจนะซึ� งพระเย-
โฮวาห์ทรงประกาศโดยผู้พยา-
กรณ์รุ่นก่อนๆ มิใช่หรือ"

จงแสวงหาพระเจ้า
ความชอบธรรม
และความปรานี

8และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มาถึงเศคาริยาห์ว่า
9 "พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ดังนี1 ว่า จงพิพากษาตามความ
จริง ทุกคนจงแสดงความเมตตา
กรุณาและความสงสารต่อพี� น้อง
ของตน
10 อย่าบีบบังคับหญิงม่าย ลูก
กาํพร้าพ่อ คนต่างด้าวหรือคน

(IR) ศคย Q:IS; มธ NQ:IO (IP) อสย PQ:Q (I) อสร Q:IR (N) อสร Q:IS; อสย QS:L
(O) พบญ IL:U (P) อสย PT:P; ศคย T:IU; รม IR:Q-U (L) อสย PP:O; ยรม L:P
(U) ลนต IU:IP; พบญ IS:IT; สดด TN:N (IS) อพย NN:NI; สภษ NN:NN; อสค NN:L
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ยากจน และอย่าคิดอุบายชั�วใน
ใจต่อพี�น้องของตน"
11 แต่เขาปฏิเสธไม่ยอมฟังและ
หันบ่าดื1 อเข้าใส่ และอุดหูของ
เขาเสียเพื�อเขาจะไม่ได้ยิน
12 เออ เขาได้กระทาํใจของเขา
เหมือนก้อนหินแขง็ เกรงว่าเขา
จะได้ ยิ นพระราชบัญญัติ และ
พระวจนะ ซึ�งพระเยโฮวาห์จอม
โยธาได้ทรงส่งไปทางผู้พยากรณ์
รุ่ นก่ อนโดยพระวิญญาณของ
พระองค์ เหตุฉะนั1 นพระพิโรธ
อันยิ� งใหญ่จึงได้มาจากพระเย-
โฮวาห์จอมโยธา
13 ดังนั1 นต่อมา พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสว่า "เมื� อเราร้อง
เรียก เขาไม่ฟังฉันใด เมื�อเขา
ร้องทูล เรากไ็ม่ฟังฉันนั1น
14 และเราก็ให้เขากระจัดกระ-
จายไปด้ วยลมหมุนท่ ามกลาง
ประชาชาติทั1 งสิ1 นซึ� งเขาไม่รู้ จัก
ดังนั1 นแผ่นดินจึงรกร้างอยู่เบื1 อง
หลังเขา ไม่มีใครผ่านไปหรือ
กลับเข้าไป เพราะเขาได้ปล่อย
ให้แผ่นดินที� น่าพึงพอใจนั1 นรก
ร้างไปเสียแล้ว"
บรรดาพระสญัญาของพระเจ้า
ต่ออิสราเอลไม่เปลี�ยนแปลง

8
และพระวจนะของพระเย-
โฮวาห์จอมโยธามายังข้าพ-

เจ้าอีกว่า
2 "พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส

ดังนี1 ว่า เราหวงแหนศิโยนด้วย
ความหวงแหนอันยิ�งใหญ่ และ
เราหวงแหนเธอด้วยความกริ1 ว
มาก
3พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี1 ว่า เรา
กลับไปยังศิโยนและจะอยู่ท่าม-
กลางเยรูซาเลม็ และเขาจะเรียก
เยรูซาเล็มว่าเมืองแห่งความจริง
และเรียกภูเขาของพระเยโฮวาห์
จอมโยธาว่าภูเขาบริสุทธิ[
4พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดัง
นี1 ว่า ชายชราและหญิงชราจะ
อาศัยอยู่ ตามถนนในกรุงเยรู-
ซาเล็มอีก ต่างก็มีไม้เท้าอยู่
ในมือเพราะอายุมากทีเดียว
5และถนนทั1 งหลายในเมืองนั1 น
ก็จะเต็มไปด้วยเด็กผู้ ชายและ
เดก็ผู้หญิงวิ�งเล่นอยู่ทั�วไป
6พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดัง
นี1 ว่า ถ้าเรื� องนี1 เป็นเรื� องประ-
หลาดในสายตาของประชาชนที�
เหลืออยู่ในสมัยนี1 แล้ว พระเย-
โฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า กน่็าจะ
ประหลาดในสายตาของเราด้วย
มิใช่หรือ
7พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดัง
นี1 ว่า ดูเถิด เราจะช่วยประชาชน
ของเราให้รอดพ้นจากประเทศ
ตะวันออกและจากประเทศตะ-
วันตก
8และเราจะพาเขาทั1 งหลายให้
มาอาศัยอยู่ท่ามกลางเยรูซาเล็ม

(II) ศคย I:R; กจ L:PI (IN) นหม U:NU (IO) สดด TI:T-IN (IR) ลนต NQ:OO
(N) สดด LT:PT; อสย RN:IO (O) ยรม OS:IS; ศคย N:IS (R) I ซมอ N:OI; โยบ P:NQ
(P) สดด INT:O-R (Q) ปฐก IT:IR (L) อสย II:II-IQ (T) ยรม O:IL; ยอล O:NS

 38_zec.pub 
 page 9

 Saturday, February 27, 2016 22:38 



หน้า 1875 เศคาริยาห์ T

และเขาทั1 งหลายจะเป็นประชา
ชนของเรา และเราจะเป็นพระ
เจ้าของเขาทั1 งหลาย ด้วยความ
จริงและความชอบธรรม

ประชาชนจงเชื�อฟัง
ถอ้ยคําของพวกผูพ้ยากรณ์

9พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า
จงให้มื อของเจ้าทั1 งหลายแข็ง
แรง คือเจ้าทั1งหลายผู้ได้ยินถ้อย
คาํเหล่านี1 ในกาลนี1 ซึ�งมาจากปาก
ผู้พยากรณ์ทั1งหลาย ซึ�งอยู่ในวัน
ที� ได้วางรากฐานพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์จอมโยธา เพื� อว่า
จะได้ก่อสร้างพระวิหารนั1นขึ1 น
10 เพราะว่าก่อนสมัยนั1 นไม่มี
ค่าจ้างให้แก่คนหรือให้แก่สัตว์
ทั1 งผู้ ที� เข้าออกก็ไม่มีสันติภาพ
เพราะเหตุภัยพิบัตินั1 น เพราะ
เราปล่อยให้คนทั1งหลายต่อสู้ กับ
เพื�อนบ้านของตน
11 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า แต่บัดนี1 เราจะไม่กระทาํต่อ
ประชาชนที� เหลืออยู่นี1 อย่างกับ
สมัยก่อน
12 เพราะว่ าเมล็ ดพื ชจะเกิ ด
เจริญงอกงาม เถาองุ่ นจะมีลูก
และแผ่นดินจะให้ผล และท้อง
ฟ้าจะให้นํ1าค้าง และเราจะกระ-
ทาํให้ประชาชนที� เหลืออยู่นี1 ถือ
กรรมสิทธิ[สิ�งเหล่านี1 ทั1งหมด
13 โอ วงศ์วานยูดาห์และวงศ์
วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้าเคยเป็น

ที� สาปแช่งท่ามกลางประชาชาติ
ทั1งหลายให้เขาแช่งฉันใด ต่อมา
เราจะช่วยเจ้าให้รอดพ้นและเจ้า
จะได้เป็นแหล่งพระพรฉันนั1 น
อย่ากลัวเลย แต่จงให้มือของ
เจ้าแขง็แรงเถิด
14 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโย-
ธาตรัสดังนี1 ว่า เมื� อบรรพบุรุษ
ของเจ้ ายั� วเย้ าให้ เราโกรธนั1 น
เราก็ตั1 งใจว่าจะลงโทษเจ้า เรา
มิได้หย่อนความตั1 งใจลง พระ
เยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สดั งนี1
แหละ
15 ดังนั1 นในวันเหล่านี1 เราตั1 งใจ
อีกว่า เราจะกระทาํดีต่อเยรูซา-
เล็มและต่อวงศ์วานยูดาห์ อย่า
กลัวเลย
16 ต่อไปนี1 เป็นสิ�งที� เจ้าทั1งหลาย
พึงกระทาํ จงต่างคนต่างพูด
ความจริงกับเพื�อนบ้าน จงให้
การพิพากษาที� ประตู เมืองของ
เจ้าเป็นตามความจริงและกระ-
ทาํเพื�อสันติ
17 อย่ าคิ ดอุ บายชั� วในใจต่ อ
เพื� อนบ้าน อย่ารักคาํปฏิญาณ
เทจ็ สิ�งทั1งปวงเหล่านี1 เราเกลียด
ชัง" พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี1
แหละ
18 และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์จอมโยธามายังข้าพเจ้าว่า
19 "พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ดังนี1 ว่า การอดอาหารในเดือน

(U) ศคย T:IO; อฟ Q:IS (IS) ฮกก I:Q-II; มธ IS:OR (II) สดด ISO:U; อสย II:IO
(IN) ปฐก NQ:IN; ลนต NQ:R (IO) พบญ NT:OL (IR) ศคย I:Q (IP) ยรม NU:II-IR
(IQ) พบญ IS:IN; มคา Q:T (IL) สภษ O:NU; ยรม R:IR (IU) N พกษ NP:O-R
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ที�สี�  การอดอาหารในเดือนที�ห้า
และการอดอาหารในเดือนที�เจด็
และการอดอาหารในเดือนที�สิบ
จะเป็นที� ให้ ความบันเทิ งและ
ความร่าเริง และเป็นการเลี1 ยงที�
ให้ชื�นชมแก่วงศ์วานยูดาห์ เหตุ
ฉะนั1 นเจ้ าจงรักความจริ งและ
สันติภาพ

เยรูซาเล็มจะเป็น
เมืองหลวงของทั7งโลก

20 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ดังนี1 ว่า ชนชาติทั1งหลายยังจะมา
คือประชาชนที� ยังอาศัยอยู่ในหัว
เมืองอันมากมาย
21 ชาวเมื องหนึ� งจะไปหาชาว
เมืองอีกเมืองหนึ�งกล่าวว่า `ให้
เราไปกันทันที ไปทูลขอจาํเพาะ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และ
แสวงหาพระเยโฮวาห์จอมโยธา
ข้าพเจ้ากจ็ะไปด้วย'
22 เออ ชนชาติทั1งหลายเป็นอัน
มาก และบรรดาประชาชาติที�
เข้มแขง็จะมาแสวงหาพระเยโฮ-
วาห์จอมโยธาในเยรูซาเลม็ และ
ทูลขอจาํเพาะพระพักตร์พระเย-
โฮวาห์
23 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ดังนี1 ว่า ต่อมาในสมัยนั1นสิบคน
จากประชาชาติทุกๆภาษาจะยึด
ชายเสื1 อคลุมของยิวคนหนึ� งไว้
แล้วกล่าวว่า `ขอให้เราไปกับ
ท่านเถิด เพราะเราได้ยินว่าพระ

เจ้าทรงสถิตกับท่าน'"
คําตรสัของพระเจ้าเรื�อง

ประเทศต่างๆที�อยู่ลอ้มรอบ

9
ภาระแห่ งพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ที�มีในหัดราก

และเมืองดามัสกัสจะเป็นที� พัก
สงบสาํหรับที�นั� น เมื� อตาของ
มนุษย์จะแสวงหาพระเยโฮวาห์
แม้กระทั� งอิสราเอลทุกตระกูล
ด้วย
2เมืองฮามัท ซึ� งมีเขตแดนติด
กันก็รวมอยู่ด้วย ไทระกับ
ไซดอน แม้จะเป็นเมืองฉลาดก็
ตาม
3ไทระได้สร้างป้อมปราการให้
แก่ตนเอง และสะสมเงินไว้เป็น
กองอย่างกองฝุ่ น และทองคาํ
เนื1 อดีอย่างโคลนตามถนน
4ดูเถิด องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะ
ทรงปลดเอาข้าวของของเมืองนี1
ไปเสีย และเหวี� ยงอาํนาจของ
เมืองนี1 ลงไปในทะเล และเมือง
นี1 จะถูกไฟเผาผลาญเสีย
5เมืองอัชเคโลนจะเห็นและกลัว
เมื องกาซาจะเห็นและมี ความ
เศร้าโศกอย่างยิ�ง เมืองเอโครน
ด้วยเหมือนกัน เพราะความหวัง
ของเมืองนี1 จะเป็นที� น่ าละอาย
กษัตริย์จะพินาศจากเมืองกาซา
เมืองอัชเคโลนจะไม่มีคนอาศัย
อยู่
6ลูกนอกกฎหมายจะมาอยู่ ใน

(NS) ศคย N:II; มธ T:II (NI) สดด INN:I; ฮชย Q:O (NN) อสย NP:L; ยรม R:N
(NO) ปฐก OI:L; กดว IR:NN (I) อสย IO:I; ยรม NO:OO (N) กดว IO:NI; อมส Q:IR
(O) ยชว IU:NU; N ซมอ NR:L (R) สภษ IS:N (P) อสย IR:NU-OI (Q) ปญจ N:IT-NI
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เมืองอัชโดด เราจะตัดความ
หยิ� งผยองของคนฟีลิสเตียออก
เสีย
7 เราจะเอาเลือดของเขาออกไป
จากปากของเขา และเอาสิ� งที�
น่ าสะอิ ดสะเอี ยนออกไปจาก
ระหว่างซี�ฟันของเขาเสีย แต่คน
ที�เหลืออยู่ คือเขาเองจะอยู่เพื�อ
พระเจ้าของเรา จะเป็นเหมือน
ผู้ ครอบครองคนหนึ� งในยูดาห์
และเอโครนจะเหมือนคนเยบุส
8 และเราจะตั1 งค่ ายรอบนิ เวศ
ของเราเป็นกองยาม เพื�อจะมิให้
ผู้ ใดเดินทัพไปมาได้ จะไม่
มีผู้ บีบบังคับผ่านพวกเขาไปอีก
เพราะบัดนี1 เราเห็นกับตาของเรา
เอง

คําพยากรณเ์รื�องการเสด็จ
เขา้กรุงเยรูซาเล็ม

อย่างผูม้ีชยัของพระคริสต์
9โอ ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงร่าเริง
อย่างยิ� งเถิด โอ บุตรสาวแห่ง
เยรูซาเลม็เอ๋ย จงโห่ร้อง ดูเถิด
กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอ
ทรงความชอบธรรมและความ
รอด พระองค์ทรงอ่อนสุภาพ
และทรงลา ทรงลูกลา
10 เราจะขจั ดรถรบเสี ยจาก
เอฟราอิม และม้าเสียจากเยรู-
ซาเล็ม ธนูสงครามจะถูกขจัด
เสียด้วย และท่านจะบัญชาสันติ
ให้มีแก่ประชาชาติทั1งหลาย อา-

ณาจักรของท่านจะมีจากทะเลนี1
ไปถึงทะเลโน้น และจากแม่นํ1า
นั1นไปถึงสุดปลายพิภพ
11 ส่วนเจ้าเล่า เพราะโลหิตแห่ง
พันธสัญญาของเราซึ� งมี ต่อเจ้า
เราจะปลดปล่อยเชลยในพวก
เจ้าให้เป็นอิสระจากบ่อแห้งนั1น
12 นักโทษที�มีความหวังเอ๋ย จง
กลับไปยังที� กาํบังเข้มแข็งของ
เจ้า คือวันนี1 เองเราประกาศว่า
เราจะคืนแก่เจ้าสองเท่า
13 เพ รา ะ เ ร า ไ ด้ ดั ด ยู ด า ห์
เหมือนโค้งคันธนู เราได้กระทาํ
เอฟราอิมให้เป็นลูกธนู โอ
ศิโยนเอ๋ย เราปลุกเร้าบุตรชาย
ทั1 งหลายของเจ้าให้ต่อสู้ กับบุตร
ชายทั1งหลายของเจ้านะ โอ กรีก
เอ๋ย และแกว่งเจ้าอย่างดาบของ
นักรบ
14 แล้ วพระเยโฮวาห์ จะทรง
ปรากฏเหนือเขาทั1 งหลาย และ
ลู กธนู ของพระองค์จะออกไป
เหมือนฟ้าแลบ องค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าจะทรงเป่าแตร และ
จะเสดจ็ไปในลมหมุนทิศใต้
15 พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะพิ-
ทักษ์รักษาเขาทั1 งหลายไว้ และ
เขาทั1 งหลายจะล้ างผลาญและ
เหยียบลงด้วยนักยิงสลิงลง และ
จะดื� มและทาํเสียงอึกทึกเพราะ
เหตุเหล้าองุ่น และจะอิ�มเหมือน
ชามเปียกเหมือนมุมแท่นบูชา

(L) I ซมอ IL:OR; สดด O:L (T) ศคย N:I; วว NS:I (U) อสย IN:Q; ศฟย O:IR-IP
(IS) ฮชย I:L; มคา P:IS (II) พบญ P:OI; N ซมอ IO:IO (IN) อสย PN:N; ยรม OI:Q
(IO) มคา P:R-U; วว IL:IR (IR) อพย IR:NR (IP) ศคย IS:P
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16 ในวันนั1น พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเขาจะทรงช่วยเขาให้รอด
เพราะเขาทั1งหลายเป็นประชาชน
ของพระองค์ดังฝูงแกะ เขาทั1 ง
หลายจะเป็ นเหมื อนกั บเพชร
พลอยที� อยู่ในมงกุฎ คือถูกยก
ขึ1 นเหมื อนธงในแผ่ นดิ นของ
พระองค์
17 ด้วยว่าความดีของพระองค์
มากมายเพียงใด และความงด
งามของพระองค์ยิ�งใหญ่แค่ไหน
เมล็ดข้าวจะกระทาํให้คนหนุ่ ม
รื�นเริง และนํ1าองุ่นใหม่จะทาํให้
หญิงสาวชื�นบาน

ในอนาคตยูดาหก์บั
 อิสราเอลจะฟื7 นดงัเดิม

10
จงขอฝนจากพระเยโฮ-
วาห์ ในฤดูฝนชุกปลาย

ฤดู ดังนั1 นพระเยโฮวาห์จะทรง
ปั1 นเมฆพายุ จะทรงประทานห่า
ฝนแก่มนุษย์ และผักในทุ่ งนา
แก่ทุกคน
2เพราะว่า รูปเคารพประจาํบ้าน
พูดไม่ได้เรื� อง และพวกโหรก็
เห็นสิ�งหลอกลวง และเล่าความ
ฝันเทจ็ และให้คาํเล้าโลมที�เปล่า
ประโยชน์ เพราะฉะนั1 นประชา
ชนจึงหลงไปอย่างฝูงสัตว์ เขา
ทุกข์ใจเพราะขาดเมษบาล
3"เราโกรธเมษบาลอย่างรุนแรง
และเราลงโทษบรรดาแพะผู้
เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาเอา

พระทัยใส่ฝูงสัตว์ของพระองค์
คือวงศ์วานยูดาห์ และทรงกระ-
ทาํเขาให้ เป็นเหมือนม้าศึกฮึก
เหิมในสงคราม
4 ศิ ลามุ มเอกออกมาจากเขา
หมุ ดขึ งเต็นท์ ออกมาจากเขา
คันธนูรบศึกออกมาจากเขา และ
ผู้ บีบบังคับทุกคนออกมาจาก
เขาด้วยกัน
5 เขาจะเป็นอย่างชายฉกรรจ์ใน
สงคราม เหยียบยํ�าศัตรูไปใน
โคลนตามถนน เขาจะต่อสู้
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับ
เขา เขาจะกระทาํให้ผู้ที� อยู่บน
หลังม้ายุ่งเหยิง
6 เราจะหนุนกาํลังวงศ์วานของ
ยูดาห์ และเราจะช่วยวงศ์วาน
ของโยเซฟให้รอด เราจะนาํเขา
กลับมาอีกเพื� อให้ เขาได้อาศัย
อยู่เพราะเราสงสารเขา และเขา
จะเป็นเหมือนว่าเรามิได้ทอดทิ1 ง
เขา เพราะเราคือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขา เราจะฟังเขา
7 แ ล้ วคน เอฟราอิ มจะ เ ป็ น
เหมือนชายฉกรรจ์ และจิตใจ
ของเขาทั1 งหลายจะเปรมปรีดิ[
เหมือนได้ดื�มนํ1าองุ่น เออ ลูก
หลานของเขาจะได้ เห็ นและ
เปรมปรีดิ[  และจิตใจของเขาจะ
ยินดีเหลือล้นในพระเยโฮวาห์
8 เราจะผิวปากเรียกเขาและรวบ
รวมเขาเข้ามา เพราะเราได้ไถ่

(IL) สดด OI:IU; อสย QO:L (I) อสค OQ:OL; มธ L:L (N) ปฐก OI:IU; วนฉ IT:IR
(O) ศคย II:P; ลก I:QT (R) กดว NR:IL; อสย RI:IR (P) I ซมอ IQ:IT; N ซมอ NN:T
(Q) สดด TU:NI; อสย RI:IS (L) ปฐก RO:I; สดด ISR:IP (T) อสย P:NQ; มธ II:NT
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เขาไว้แล้ว และเขาจะมีมากมาย
เหมือนกาลก่อน

อิสราเอลถูกกระจัดกระจาย
แลว้กลบัคืนมา

9 แม้ เราจะหว่ านเขาไปท่ าม-
กลางชนชาติทั1 งหลาย แต่เขา
จะระลึกถึงเราในประเทศที� ห่าง
ไกลนั1 น เขาจะดาํรงชีวิตอยู่กับ
ลูกหลานของเขาและกลับมา
10 เราจะนาํเขากลับจากแผ่นดิน
อียิปต์ และรวบรวมเขามาจาก
อัสซีเรีย และเราจะนาํเขามายัง
แผ่นดินกิ เลอาดและเลบานอน
จนจะไม่มีที�ให้เขาอยู่
11 พระองค์จะเสด็จผ่ านข้ าม
ทะเลแห่งความระทม และจะ
ทรงทุบคลื�นทะเล และที�ลึกทั1 ง
สิ1 นของแม่นํ1าจะแห้งไป ความ
เห่อเหิมของอั สซี เรียจะตกตํ�า
และคทาของอี ยิปต์จะพรากไป
เสีย
12 เราจะกระทาํให้เขาทั1 งหลาย
เข้มแขง็ในพระเยโฮวาห์ และเขา
จะดาํเนินในพระนามของพระ
องค์" พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี1
แหละ

การปฏิเสธ
พระเมสสิยาห์

11
โอ เลบานอนเอ๋ย จงเปิด
บรรดาประตูของเจ้า เพื�อ

ไฟจะได้ เผาผลาญไม้สนสีดาร์
ของเจ้าเสีย

2ต้นสนสามใบเอ๋ย จงรํ�าไห้เถิด
เพราะไม้สนสีดาร์ ล้ มเสียแล้ว
เพราะบรรดาไม้ที�สง่างามพินาศ
ลงไปแล้ว โอ ต้นโอ๊กเมืองบา-
ชานเอ๋ย จงรํ�าไห้เถิด เพราะป่า
ทึบถูกโค่นเสียแล้ว
3ฟังซิ เสียงรํ�าไห้ของเมษบาล
เพราะสง่าราศีของเขาทั1 งหลายก็
ถูกทาํลายไปแล้ว ฟังซิ เสียง
สิงโตหนุ่มคาํราม เพราะว่าความ
ภูมิใจแห่งแม่นํ1าจอร์แดนก็ร้าง
เปล่า
4 พระเยโฮวาห์ พระ เจ้ าของ
ข้าพเจ้าตรัสดังนี1 ว่า "จงเลี1 ยงฝูง
แพะแกะที�ต้องถูกฆ่า
5บรรดาผู้ ที� ซื1 อมันไปก็ฆ่ ามัน
เสีย และไม่ต้องมีโทษ และ
บรรดาคนที� ขายมั นกล่ าวว่ า
`สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ เพราะ
ข้าพเจ้ามั� งมีแล้ว' และเมษบาล
ของมันทั1 งหลายไม่ สงสารมั น
เลย
6พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะ
เราจะไม่สงสารชาวแผ่นดินนี1 อีก
ต่อไป ดูเถิด เรากจ็ะกระทาํให้
เขาต่างคนตกเข้าไปในมือของ
เพื�อนบ้านของเขา และต่างกต็ก
ไปในหัตถ์ของกษัตริ ย์ของเขา
และท่านจะบีบแผ่นดินให้แหลก
และเราจะไม่ช่วยเหลือคนหนึ� ง
คนใดให้ พ้ นมื อของท่ านทั1 ง
หลายเลย"

(U) อสธ T:IL; ยรม OI:NL (IS) อสย IU:NO; ศคย T:L (II) สดด QQ:IS; อสย II:IP
(IN) ศคย IS:Q; อฟ Q:IS (I) ยรม NN:Q; ฮบก N:T (N) อสย N:IN-IL; อสค OI:N-O
(O) ศคย II:T (R) อสย RU:R; ยน NS:IL (P) ยรม NO:I (Q) ศคย II:P; ลก IU:RO-RR
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พระเยซูจะถูกขาย
ดว้ยเงิน

สามสิบเหรียญ
7ดังนั1น ข้าพเจ้าจึงจะได้เลี1 ยงดู
ฝูงแพะแกะที� ถูกฆ่า คือตัวเจ้า
เอง โอ พวกที� น่าสงสารแห่ง
ฝูงแกะเอ๋ย ข้าพเจ้าจึงเอาไม้เท้า
สองอัน อันหนึ� งให้ชื� อว่า พระ
คุณ อีกอันหนึ�งข้าพเจ้าให้ชื�อว่า
สหภาพ และข้าพเจ้ากเ็ลี1 ยงดูฝูง
แกะ
8ในเดือนเดียวข้าพเจ้าตัดเมษ-
บาลสามคนนั1นออกเสีย แต่จิต
ใจข้าพเจ้าเกลียดชังแกะเหล่า
นั1 น และจิตใจแกะก็เกลียดชัง
ข้าพเจ้าด้วย
9ข้าพเจ้าจึงว่า "ข้าจะไม่เลี1 ยงดู
เจ้า อะไรจะต้องตายกใ็ห้ตายไป
อะไรที� จะต้องถูกตัดออกก็ให้
ถูกตัดออกไปเสีย และให้บรร-
ดาที� เหลืออยู่นั1 นกินเนื1 อซึ� งกัน
และกัน"
10 ข้ าพเจ้ าก็ เอาไม้ เท้ าที� ชื� อ
พระคุณ นั1นมาหัก เพื�อล้มเลิก
พันธสัญญาซึ� งข้าพเจ้าได้ทาํไว้
กับชนชาติทั1งหลายเสีย
11 จึงเป็นอันล้มเลิกในวันนั1 น
และพวกที� น่าสงสารแห่งฝูงแกะ
ผู้ซึ�งคอยดูข้าพเจ้าอยู่กรู้็ว่า นั�น
เป็นพระวจนะของพระเยโฮวาห์
12 แล้วข้าพเจ้าจึงพูดกับเขาว่า
"ถ้าท่านเห็นควรก็ขอค่าจ้างแก่

เรา ถ้าไม่เห็นควรก็ไม่ต้อง"
แล้วเขาก็ชั� งเงินสามสิบเหรียญ
ออกให้แก่ข้าพเจ้าเป็นค่าจ้าง
13 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรัสกั บ
ข้าพเจ้าว่า "จงโยนเงินนั1นให้แก่
ช่างปั1นหม้อ" คือเงินก้อนงามที�
เขาจ่ายให้ข้าพเจ้า ดังนั1 นข้าพ-
เจ้าจึงเอาเงินสามสิบเหรียญโยน
ให้แก่ ช่างปั1 นหม้อในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์
14 แล้วข้าพเจ้ากหั็กไม้เท้าอันที�
สองที�ชื�อ สหภาพ นั1นเสีย ล้ม
เลิ กภราดรภาพระหว่ างยูดาห์
และอิสราเอล
15 แล้วพระเยโฮวาห์จึงตรัสกับ
ข้าพเจ้าว่า "จงหยิบเครื� องใช้
ของเมษบาลโง่ เขลาขึ1 นมาอี ก
ครั1งหนึ�ง
16 เพราะดูเถิด เราจะตั1 งเมษ-
บาลผู้หนึ� งในแผ่นดินนี1  ผู้
ไม่แวะไปหาตัวที� ถูกตัดออกไป
หรือแสวงหาตัวที� ยังหนุ่ม หรือ
รักษาตัวที�หักเสียแล้ว หรือเลี1 ยง
ดูตัวที� เป็นปกติ แต่กินเนื1 อของ
แกะอ้วนทุกตัว ฉีกกินจนกระ-
ทั�งถึงกีบของมัน
17 วิบัติแก่เมษบาลผู้ไร้ค่าของ
เรา ผู้ที�ทอดทิ1 งฝูงแพะแกะเสีย
ขอให้ดาบฟันแขนของเขาและ
ฟันตาขวาของเขาเถิด ขอให้
แขนของเขาลีบไปเสีย และให้ตา
ขวาของเขาบอดทีเดียว"

(L) ศคย II:R; มก IN:OL (T) ฮชย P:L; มธ NO:OR (U) ยรม NO:OO (IS) สดด PS:N
(II) อสย IR:ON; ศฟย O:IN (IN) I พกษ NI:N (IO) อสย PR:L-IS (IR) มธ NR:IS
(IP) อสย Q:IS; ยรม N:NQ (IQ) ยรม NO:N; อสค OR:N (IL) ยรม NN:I; อสค IO:O
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หน้า 1881 เศคาริยาห์ IN

ยุคแห่งความทุกขเ์วทนา
ครั7 งใหญ่

พรรคพวกของสตัวร์า้ย
ลอ้มกรุงเยรูซาเล็มไว้

12
ภาระแห่งพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์เกี� ยวด้วย

เรื� องอิสราเอล พระเยโฮวาห์ผู้
ทรงขึงท้องฟ้าออก และวางราก
พิภพ และปั1 นจิตวิญญาณให้มี
อยู่ในมนุษย์ ตรัสว่า
2"ดูเถิด เราจะทาํกรุงเยรูซาเลม็
ให้เป็นถ้วยแห่งการสั� นสะเทือน
สาํหรับบรรดาชนชาติทั1 งหลายที�
อยู่ ล้อมรอบ เมื� อพวกเขาจะ
ล้อมทั1งยูดาห์และกรุงเยรูซาเลม็
ไว้
3ในวันนั1น เราจะกระทาํให้เยรู-
ซาเล็มเป็นศิลาหนักแก่บรรดา
ชนชาติทั1งหลาย ผู้ที�พยายามยก
หินนั1นขึ1 นจะกระทาํให้ตัวเองถูก
หั� นเป็นชิ1 นๆ ถึงแม้ว่าประชา
ชาติทั1 งสิ1 นในพิภพจะสมทบกัน
สู้ เยรูซาเลม็

พระเยซูคริสตจ์ะทรง
ป้องกนักรุงเยรูซาเล็ม

และทําลายบรรดากองทพั
ที�ลอ้มกรุงไว้

4พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในวันนั1น
เราจะให้ม้าทุกตัววุ่นวาย และ
กระทาํให้คนขี�บ้าคลั�ง แต่เราจะ
ลืมตาดูวงศ์วานยูดาห์ และเรา
จะกระทาํ ให้ ม้ าทุ กตั วของชน

ชาติทั1งหลายตาบอดไป
5แล้วหัวหน้าคนยูดาห์จะราํพึง
ในใจว่า `ชาวเยรูซาเล็มจะเป็น
กาํลังของเรา เนื� องจากพระ
เยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าของ
เขา'
6 ในวันนั1 นเราจะกระทาํให้ หัว
หน้าคนยูดาห์ทั1 งหลายเหมือน
หม้อร้อนแดงอยู่ท่ามกลางกอง
ฟืน เหมือนคบเพลิงสว่างอยู่
ท่ามกลางฟ่อนข้าว และเขา
จะเผาผลาญบรรดาชนชาติทั1 ง
หลายที� อยู่ ล้อมรอบไปทางขวา
และไปทางซ้ายเสีย ฝ่ายเยรู-
ซาเล็มจะมีคนอาศัยอยู่ในที� เดิม
นั1นเอง คือเยรูซาเลม็
7และพระเยโฮวาห์จะประทาน
ชัยชนะแก่เต็นท์ของยูดาห์ก่อน
เพื�อว่าสง่าราศีแห่งราชวงศ์ดา-
วิด และสง่าราศีแห่งชาวเยรู-
ซาเล็มจะไม่ ได้ เป็ นที� ยกย่ อง
เหนือกว่าของยูดาห์
8ในวันนั1 นพระเยโฮวาห์จะทรง
ป้องกันชาวเยรูซาเลม็ไว้ เพื�อว่า
คนที� อ่อนแอท่ามกลางเขาในวัน
นั1 นจะเป็นเหมือนดาวิด และ
ราชวงศ์ของดาวิดจะเป็นเหมือน
พระเจ้า เหมือนทูตสวรรค์
ของพระเยโฮวาห์นาํหน้าเขาทั1 ง
หลาย
9ต่อมาในวันนั1น เราจะแสวงหา
ที�จะทาํลายประชาชาติทั1งสิ1 น ซึ�ง

(I) ศคย U:I; ฮบ IN:U (N) สดด LP:T; อสย PI:IL (O) อสย QS:IN; อสค OT:I-OU:NU
(R) อสย NR:NI; ศคย IS:P (P) วนฉ P:U; อสย I:IS (Q) อบด I:IT; วว NS:U
(L) ยรม U:NO-NR; มธ II:NP (T) ยอล O:IQ; มคา P:T (U) อสย PR:IL; ฮกก N:NN
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หน้า 1882เศคาริยาห์ IN, IO

เข้ามาต่อสู้ เยรูซาเลม็
อิสราเอล
จะเห็น

พระผูช่้วยใหร้อด
10 และเราจะเทวิญญาณแห่ ง
พระคุณและการวิงวอนบนราช
วงศ์ ดาวิ ดและชาวเยรู ซาเล็ม
เขาทั1 งหลายจะมองดูเราผู้ซึ� งเขา
เองได้แทง เขาจึงจะไว้ทุกข์เพื�อ
ท่านเหมือนคนไว้ทุกข์เพื� อบุตร
ชายคนเดียวของตน และจะร้อง
ไห้อย่างขมขื�นเพื�อท่าน เหมือน
อย่างคนร้องไห้อย่างขมขื�นเพื� อ
บุตรหัวปีของตน
11 ในวันนั1 น การไว้ทุกข์ใน
เยรูซาเล็มจะใหญ่โตอย่างการไว้
ทุกข์เพื�อฮาดัดริมโมน ณ ที�ราบ
เมกิดโด
12 แผ่นดินจะไว้ทุกข์ ตาม
ครอบครั วแต่ ละครอบครั ว
ครอบครัวราชวงศ์ดาวิดต่างหาก
และบรรดาภรรยาของท่านต่าง
หาก ครอบครัวของวงศ์วาน
นาธันต่างหาก และบรรดาภรร-
ยาของเขาต่างหาก
13 ครอบครัวของวงศ์วานเลวี
ต่างหาก และภรรยาของเขาต่าง
หาก ครอบครัวชิเมอีต่างหาก
และภรรยาของเขาต่างหาก
14 และครอบครัวที� เหลืออยู่ทั1 ง
สิ1 น แต่ละครอบครัวต่างหาก
และภรรยาของเขาต่างหาก"

คนอิสราเอลที�เหลืออยู่
จะกลบัมาหาพระคริสต์

และรบัความรอด

13
"ในวันนั1น จะมีนํ1าพุพลุ่ง
ขึ1 นสาํหรับราชวงศ์ของ

ดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม เพื� อ
จะชาํระเขาให้พ้นจากบาปและ
ความไม่สะอาด

การไหวรู้ปเคารพถูกกําจัด
คนถ่อมตวัพยายามเป็น

ที�พอพระทยัพระเจ้า
2พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า
ต่อมาในวันนั1 น เราจะขจัดชื� อ
ของรูปเคารพเสียจากแผ่นดิน
เพื� อว่าเขาจะระลึกถึงอีกไม่ได้
เลย และเราจะไล่ผู้พยากรณ์และ
วิญญาณที� ไม่สะอาดไปเสียจาก
แผ่นดินด้วย
3 ต่อมาเมื� อมี ผู้ ใดมาพยากรณ์
อีก บิดามารดาผู้ให้เขาบังเกิด
มานั1นจะพูดกับเขาว่า `เจ้าอย่า
มีชีวิตอยู่เลย เพราะเจ้าพูดมุสา
ในพระนามของพระเยโฮวาห์ '
เมื�อเขาพยากรณ์ บิดามารดาผู้
ให้เขาเกิดมาจะแทงเขาให้ทะลุ
4ต่อมาในวันนั1น ผู้พยากรณ์ทุก
คนจะมีความละอายเพราะนิมิต
ของเขาเมื� อพยากรณ์ เขาจะไม่
สวมผ้ามีขนเพื�อล่อลวงอีกต่อไป
5แต่เขาจะกล่าวว่า `ข้าพเจ้าไม่
ใช่ผู้พยากรณ์ ข้าพเจ้าเป็นชาว
นา เพราะว่ามีคนสอนข้าพเจ้า

(IS) สภษ I:NO; อสย ON:IP (II) N พกษ NO:NU; N พศด OP:NR (IN) ยรม O:NI
(IO) อพย Q:IQ; กดว O:I; มลค N:R (IR) สภษ U:IN (I) ศคย IN:O; ยน I:NU
(N) อพย NN:IO; พบญ IN:O (O) มธ IS:OL (R) ยรม N:NQ (P) อมส L:IR; กจ IU:IL
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หน้า 1883 เศคาริยาห์ IO, IR

ให้ เลี1 ยงสัตว์ตั1 งแต่ ข้าพเจ้ายัง
หนุ่มๆ'

พระผูช่้วยใหร้อด
ทรงใหอิ้สราเอล

ดูแผลของพระองค์
6และถ้าผู้ใดจะถามเขาว่า `ทาํ-
ไมท่านมีแผลในมือทั1งสอง' เขา
จะตอบว่า `ข้าพเจ้าได้แผลนั1 น
ในเรื อนของพวกเพื� อนของ
ข้าพเจ้า'"
7พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า
"โอ ดาบเอ๋ย จงตื�นขึ1 นต่อสู้
เมษบาลของเรา จงต่อสู้ ผู้ที�สนิท
กับเรา จงตีเมษบาล และฝูงแกะ
นั1 นจะกระจัดกระจายไป เราจะ
กลับมือของเราต่อสู้ กับตัวเล็ก
ตัวน้อย

อิสราเอลจะถูกพิพากษา
และชําระใหส้ะอาด

พวกกบฏจะถูกกวาดทิ7 งไป
(อสค NS:OO-OT)

8พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ต่อมาทั�ว
ทั1 งแผ่นดินจะต้องขจัดเสียให้
พินาศสองในสาม และเหลือไว้
หนึ�งในสาม
9 เราจะเอาหนึ� งในสามนี1 ใส่ใน
ไฟและถลุงเขาเหมือนถลุงเงิน
และลองดู เขาเหมื อนทดลอง
ทองคาํ เขาจะร้องทูลออกนาม
ของเราและเราจะฟังเขา เราจะ
กล่าวว่า `เขาทั1 งหลายเป็นชน
ชาติของเรา' และเขาจะกล่าวว่า

`พระเยโฮวาห์ คือพระเจ้ าของ
ข้าพเจ้า'"

สงครามอนับริสุทธิ:
ของพระคริสต์

ปฏิปักษต่์อพระคริสตแ์ละ
กองทพัของเขาจะถูกทําลาย

(วว IU:II-NI)

14
ดูเถิด วันแห่งพระเย-
โฮวาห์มาใกล้แล้ว เมื�อ

ทรัพย์สินที� เขาริบไปจากเจ้านั1 น
เขาจะแบ่งกันท่ามกลางเจ้า
2 เพราะเราจะรวบรวมประชา
ชาติทั1 งสิ1 นให้ทาํศึกกับเยรูซา-
เล็ม เมืองนั1 นจะถูกยึด บ้าน
เรือนจะถูกปล้นสะดม และ
ผู้หญิงจะถูกข่มขืน พลเมืองครึ�ง
หนึ� งจะตกไปเป็นเชลย ประชา
ชนส่วนที� เหลืออยู่ จะไม่ ถูกตัด
ออกเสียจากเมือง
3แล้วพระเยโฮวาห์จะเสด็จออก
ไปต่อสู้ กับประชาชาติเหล่านั1 น
เหมือนเมื�อพระองค์ทรงต่อสู้ ใน
วันสงคราม

พระเยซูคริสตจ์ะยืนอยู่
ที�ภูเขามะกอกเทศ

4 ในวั นนั1 นพระบาทของพระ
องค์จะยืนอยู่ที�ภูเขามะกอกเทศ
ซึ� งอยู่หน้าเมืองเยรูซาเล็มด้าน
ตะวันออก และภูเขามะกอกเทศ
นั1นจะแยกออกตรงกลางจากทิศ
ตะวันออกไปทิศตะวันตก โดยมี
หุบเขากว้างมากคั� นอยู่ ภูเขา

(Q) I พกษ IT:NT; วว IO:IQ (L) พบญ ON:RI; อสย NL:I (T) ศคย II:Q-U
(U) สดด QQ:IS; I คร O:II (I) อสย N:IN; ยอล N:OI (N) พบญ NT:U; อสย P:NQ
(O) ดนล N:RR; ยอล O:N; ศคย N:T (R) อสค II:NO; มคา I:O-R; กจ I:II-IN
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หน้า 1884เศคาริยาห์ IR

ครึ� งหนึ� งจึงจะถอยไปทางเหนือ
และอีกครึ� งหนึ� งจะถอยไปทาง
ใต้
5และท่านทั1 งหลายจะหนีไปยัง
หุบเขาแห่งบรรดาภูเขา เพราะ
ว่าหุบเขาแห่งบรรดาภูเขาจะมา
จดอาซาลและท่ านทั1 งหลายจะ
ต้องหนีไป อย่างที�หนีจากแผ่น
ดินไหวสมั ยอุ สซี ยาห์ กษัตริ ย์
ประเทศยูดาห์ แล้วพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าจะเสด็จ
มา และพวกวิสุทธิชนทั1 งสิ1 นจะ
มากับพระองค์
6 ต่อมาในวันนั1นแสงสว่างจะไม่
แจ่มใสหรือจะไม่มืดมัว
7แต่จะเป็นวันหนึ� งที�พระเยโฮ-
วาห์ทรงทราบแล้ว ไม่ใช่วันหรือ
คืน แต่ต่อมาเวลาเย็นจะมีแสง
สว่าง

แม่นํ7าสายใหม่ไหลจาก
เยรูซาเล็มไปถึงทะเลเกลือ
และทะเลเมดิเตอเรเนียน

8ในวันนั1 น นํ1าแห่งชีวิตจะไหล
ออกจากเยรูซาเล็ม ครึ� งหนึ� ง
จะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันออก
และครึ� งหนึ� งจะไหลไปสู่ ทะเล
ด้านตะวันตก ในฤดูร้อนก็จะ
ไหลเรื�อยไปดังในฤดูหนาว

พระเยซูคริสตจ์ะทรงเป็น
พระมหากษตัริย์
เหนือพิภพทั7งสิ7 น

9และพระเยโฮวาห์จะทรงเป็น

กษัตริย์เหนือพิภพทั1งสิ1 น ในวัน
นั1 นพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นเอก
และพระนามของพระองค์ก็เป็น
เอก
10 แผ่นดินทั1 งสิ1 นจะกลายเป็นที�
ราบจากเกบาถึงริมโมนใต้เยรู-
ซาเลม็   แต่เยรูซาเลม็จะดาํรง
สูงเด่นอยู่ในที� ตั1 งของเมืองนั1 น
จากประตูเบนยามินถึงสถานที�ที�
เป็นประตูเก่า ถึงประตูมุมและ
จากหอคอยฮานันเอล ถึงบ่อยํ�า
องุ่นของกษัตริย์
11 และจะมีผู้คนอาศัยอยู่เพราะ
ไม่มีการทาํลายเสียสิ1 นอีกแล้ว
แต่ เยรู ซาเล็มจะอาศั ยอยู่ ได้
อย่างปลอดภัย
12 ต่อไปนี1 เป็นภัยพิบัติซึ� งพระ
เยโฮวาห์จะทรงใช้โจมตีบรรดา
ชนชาติทั1งหลายที�ทาํสงครามกับ
เยรูซาเลม็ คือเนื1 อของเขาจะเน่า
ไปเมื� อเขายังยืนอยู่ได้ ตาของ
เขาจะเน่าคาเบ้าตา และลิ1 นของ
เขาจะเน่าคาปาก
13 ต่อมาในวันนั1 น การสับสน
อลหม่านอย่างใหญ่โตจากพระ
เยโฮวาห์จะอยู่ท่ามกลางเขาทั1 ง
หลาย เพราะฉะนั1 นคนหนึ� งจะ
จับกุมเพื� อนบ้านของตน และ
เขาจะยกมือขึ1 นต่อสู้ กันและกัน
14 แม้ ว่ายูดาห์ก็จะต่อสู้ กันที�
เยรูซาเล็ม ทรัพย์สมบัติของ
ประชาชาติทั1 งสิ1 นที�อยู่ ล้อมรอบ

(P) กดว IQ:OR; วว II:IO (Q) สดด UL:IS; สภษ R:IT (L) มธ NR:OQ; วว NI:NO
(T) อสค RL:I; ยอล O:IT (U) ปฐก RU:IS; I ซมอ N:IS (IS) อสย RS:O; ลก O:R-Q
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จะถูกเกบ็ มีทองคาํ เงิน และ
เสื1 อผ้ามากมาย
15 และภั ยพิ บั ติ อย่ างหนึ� งที�
เหมือนภัยพิบัติอย่างนี1 จะบัง-
เกิดแก่ม้า ล่อ อูฐ ลา และไม่
ว่าสัตว์ชนิดใดซึ� งมีอยู่ ในเต็นท์
เหล่านั1น

ทั7งโลกจะอยู่ใต้
การปกครอง

ของพระคริสต์
16 และอยู่มาบรรดาคนที� เหลือ
อยู่ ในประชาชาติทั1 งปวงซึ� งยก
ขึ1 นมาสู้ รบกับเยรูซาเล็ม จะขึ1 น
ไปนมัสการกษัตริย์ปีแล้วปีเล่า
คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา และ
จะถือเทศกาลอยู่เพิง
17 ถ้าครอบครัวใดในพื1 นพิภพ
ไม่ขึ1 นไปยังเยรูซาเลม็เพื�อนมัส-
การกษัตริย์ คือพระเยโฮวาห์
จอมโยธา ฝนก็จะไม่ตกเหนือ
เขาเหล่านั1น
18 และถ้าครอบครัวแห่งอียิปต์
ซึ�งขาดฝนแล้ว ไม่ขึ1 นไปปรากฏ

ตัวที� นั� น ก็จะบังเกิดภัยพิบัติ
ด้วย ซึ�งพระเยโฮวาห์ทรงใช้โจม
ตีประชาชาติอื�นๆซึ�งไม่ขึ1 นไปถือ
เทศกาลอยู่เพิง
19 ที�กล่าวนี1 จะเป็นการลงทัณฑ์
อี ยิ ปต์ และเป็ นการลงทั ณฑ์
ประชาชาติทั1 งสิ1 น ซึ� งไม่ขึ1 นไป
ถือเทศกาลอยู่เพิง
20 และในวันนั1 นลูกพรวนที� ผูก
ม้าจะมีคาํจารึกว่า "บริสุทธิ[ แด่
พระเยโฮวาห์" และหม้อซึ� งอยู่
ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะ
เป็นเหมือนชามซึ� งอยู่หน้าแท่น
บูชา
21 เออ และหม้อทุกลูกในเยรู-
ซาเล็มและยูดาห์จะเป็นของบริ-
สุทธิ[ แด่พระเยโฮวาห์จอมโยธา
เพื�อว่าทุกคนที�มาถวายสัตวบูชา
จะเอาหม้อไปบ้าง และจะต้ม
เนื1 อในหม้อเหล่านั1 น ในวันนั1 น
จะไม่มีคนคานาอันในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาอีก
ต่อไป

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

 38_zec.pub 
 page 20

 Saturday, February 27, 2016 22:38 


