
หนา 1866เศคาริยาห
ผูพยากรณเศคาริยาห
ตักเตือนประชาชน

1ในเดือนที่แปด ปที่สองแหง
รัชกาลดาริอัส พระวจนะของ

พระเยโฮวาหมายังเศคาริยาห
บุตรชายของเบเรคิยาห ผู เปน
บุตรชายของอิดโด ผูพยากรณ
วา
2 "พระเยโฮวาห ทรงกริ้ วต อ
บรรพบุรุษของเจาทั้ งหลายเปน
อยางย่ิง
3 เพราะฉะนั้น จงกลาวแกเขา
ทั้ งหลายวา พระเยโฮวาหจอม
โยธาตรัสดังนี้ วา จงกลับมาหา
เรา พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
ดังนี้แหละ และเราจะกลับมาหา
เจา พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
ดังนี้แหละ
4อยาเปนเหมือนบรรพบุรุษของ
เจา ซึ่ งบรรดาผูพยากรณคน
กอนๆรองบอกเขาวา `พระเย-
โฮวาหจอมโยธาตรัสดังนี้วา จง
หันกลับเสียจากทางชั่ วของเจา
และจากการกระทําที่ชั่ วของเจา
เถิด' พระเยโฮวาหตรัสวา แต
เขาไมไดยินและมิไดฟงเรา
5บรรพบุรุษของเจา เขาอยูที่
ไหน พวกผูพยากรณเลา เขามี
ชีวิตอยูเปนนิตยหรือ
6 แต ถ อยคําของ เราและกฎ
เกณฑของเรา ซึ่งเราไดบัญชาแก

ผู พยากรณผู รับใชของเราก็ได
ติดตามบรรพบุรุษของเจาทันมิ
ใชหรือ จนเขากลับใจแลวกลาว
วา `พระเยโฮวาหจอมโยธาทรง
ดําริวาจะทรงกระทําแกเราประ-
การใด ในเรื่ องทางและการ
กระทําของเรา พระองคทรง
กระทําแกเราอยางนั้น'"

ทูตสวรรคของพระเจา
ขี่มาสีแดง

7 เมื่ อวันที่ ย่ีสิบสี่ เดือนที่ สิบ
เอ็ด ซึ่งเปนเดือนเชบัท ในปที่
สองแหงรัชกาลดาริอัส พระ
วจนะของพระเยโฮวาหมายังเศ-
คาริยาห บุตรชายของเบเรคิยาห
ผู เปนบุตรชายของอิดโด ผู
พยากรณวา
8"ณ กลางคืนวันหนึ่ง ขาพเจา
ไดมองดู และดูเถิด มีชายคน
หนึ่งข่ีมาสีแดง ยืนอยูทามกลาง
ตนน้ํามันเขียวที่ ลานหุบเขา ณ
เบ้ื องหลังทานผู นั้ นมีมาสีแดง
สีแสด และสีขาว
9แลวขาพเจาจึงถามวา `โอ นาย
เจาขา เหลานี้ คืออะไร' ทูต
สวรรคที่สนทนากับขาพเจาบอก
ขาพเจาวา `เราจะสําแดงใหเจา
ทราบวา เหลานี้คืออะไร'
10 เหตุฉะนั้นชายที่ยืนอยูทาม-
กลางตนน้ํามันเขียวจึงบอกว า
`เหลานี้ คือผูที่พระเยโฮวาหทรง

(1) ศคย 1:7; มธ 23:35 (2) 2 พกษ 22:16-17 (3) พบญ 4:30-31; 1 พกษ 8:47-48
(4) 2 พศด 29:6-10; อสร 9:7 (5) โยบ 14:10; สดด 90:10 (6) อสย 55:1; มธ 24:35
(7) ศคย 1:1 (8) ปฐก 20:3 (9) ดนล 7:16; วว 7:13-14 (10) ปฐก 32:24; ฮชย 12:3
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หนา 1867
ใชใหไปเที่ยวตรวจตราโลก'
11 และเขาเหลานั้ นไดตอบทูต
สวรรคของพระเยโฮวาห ผู ยืน
อยู ทามกลางตนน้ํามันเขียววา
`เราไดตรวจตราโลกแลว ดูเถิด
ทั้งโลกก็นิ่งสงบอยู'

พระเจาทรงเมตตา
กรุงเยรูซาเล็มหลังจาก

การเปนเชลยเจ็ดสิบปแลว
12 แลวทูตสวรรคของพระเย-
โฮวาหกลาววา `โอ ขาแตพระ
เยโฮวาหจอมโยธา อีกนานเทา
ใดพระองคจะไมทรงเมตตากรุง
เยรูซาเล็ม และหัวเมืองแหง
ยูดาห ซึ่งพระองคก็ทรงกริ้วมา
เจ็ดสิบปแลว พระเจาขา'
13 และพระเยโฮวาหทรงตอบ
ทูตสวรรคผูที่สนทนากับขาพเจา
เป นพระวาทะที่ ประเสริ ฐและ
เลาโลมใจ
14 ทูตสวรรคผูที่สนทนาอยูกับ
ข าพเจ าจึ งกล าวแกข าพเจาว า
`จงรองวา พระเยโฮวาหจอม
โยธาตรัสดังนี้วา เรามีความหวง
แหนกรุงเยรูซาเล็ม คือกรุง
ศิโยนเปนที่ย่ิง
15 เราโกรธประชาชาติมากที่อยู
อยางสบายๆ เพราะเมื่ อเรา
โกรธแตนอย เขาก็กอภัยพิบัติ
เกินขนาด
16 เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาหจึง
ตรัสวา เรากลับมายังกรุงเยรู-

ซาเล็มดวยความกรุณา พระเย-
โฮวาหจอมโยธาตรัสวา จะตอง
สรางนิ เวศของเราขึ้ นไวในนั้ น
และขึงเชือกวัดไวเหนือกรุงเยรู-
ซาเล็ม
17 จงรองอีกวา พระเยโฮวาห
จอมโยธาตรัสดังนี้ วา เมืองทั้ ง
หลายของเราจะไพบูลยทวมทน
ไปดวยความมั่งค่ังอีก และพระ
เยโฮวาหจะปลอบศิโยน และ
เลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้ ง
หนึ่ง'"

นิมิตเรื่องเขาส่ีเขา
กับชางไมส่ีคน

18 ขาพเจาจึงเงยหนาข้ึนแลเห็น
ดูเถิด มีเขาสี่เขา
19 ขาพเจาจึงถามทูตสวรรคที่
สนทนาอยูกับขาพเจาวา "เหลา
นี้คืออะไร" ทานจึงตอบขาพเจา
วา "เหลานี้ คือเขาที่ ขวิดยูดาห
อิสราเอลและเยรูซาเล็ม ให
กระจัดกระจายไป"
20 แลวพระเยโฮวาหจึงทรงสํา-
แดงใหขาพเจาเห็นชางไมสี่คน
21 และขาพเจาจึงถามวา "คน
เหลานี้มาทําอะไรกัน" พระองค
ทรงตอบวา "เขาเหลานี้มาขวิด
ยูดาหใหกระจัดกระจายไป จน
ไมมีผูใดยกศีรษะข้ึนไดอีก และ
ชางเหลานี้มากระทําใหเขาหวาด
กลัว เพ่ือจะเหว่ียงลงซึ่งเขาแหง
ประชาชาติ ที่ ยกเขาของตนมา

เศคาริยาห 1

(11) ศคย 1:8 (12) อพย 23:20 (13) อสย 40:1 (14) ฮชย 11:8; ยอล 2:18; นฮม 1:2
(15) อมส 6:1; วว 18:7-8 (16) โยบ 38:5; อสย 34:11 (17) นหม 11:3; สดด 69:35
(18) ศคย 2:1 (19) วว 7:13-14 (20) พบญ 33:25; วนฉ 11:16 (21) พคค 2:17
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หนา 1868เศคาริยาห 1, 2
ขวิ ดแผ นดิ นยู ดาห กระทําให
กระจัดกระจายไป"

การวัดกรุงเยรูซาเล็ม
แหงอนาคต

2ข าพเจ าเงยหน าข้ึ นอี กแล
เห็น ดูเถิด ชายคนหนึ่งมี

เชือกวัดอยูในมือแนะ
2ขาพเจาจึงถามวา "ทานจะไป
ไหน" เขาจึงบอกขาพเจาวา "จะ
ไปวัดเยรูซาเล็มดูวา กวางเทาใด
ยาวเทาใด"
3และดูเถิด ทูตสวรรคที่ ได
สนทนากับขาพเจาก็กาวออกไป
และทูตสวรรคอีกองคหนึ่งก็กาว
ออกไปพบกับทาน
ในยุคอาณาจักร 1000 ป
เยรูซาเล็มจะรับพระพร

4และบอกทานวา "ว่ิ งซิ บอก
ชายหนุมคนนั้นวา `จะมีคนมา
อาศัยอยู ในเยรูซาเล็มอยางกับ
เมืองที่ ไมมีกําแพงลอม เพราะ
วาประชาชนและสัตวเลี้ยงในนั้น
จะมีมากมาย
5 เพราะวาเราจะเปนเหมือนกํา-
แพงเพลิงลอมเธอไว พระเยโฮ-
วาหตรัสวา และเราจะเปน
สงาราศีในเมืองนั้น
6พระเยโฮวาหตรัสวา เฮ เฮ จง
หนีไปใหพนจากแผนดินเหนือ
พระเยโฮวาหตรัสวา เพราะเรา
ไดแผพวกเจาออกดังลมทั้งสี่ทิศ
ของทองฟา

7 โอ ศิโยนเอย เจาผูที่ อยู กับ
ธิดาของบาบิโลน จงหนีไป
8 เมื่อสงาราศีมาแลว พระองค
ทรงใชเราใหไปยังประชาชาติที่
ปลนเจา เพราะวาผู ใดไดแตะ
ตองเจา ก็ไดแตะตองแกวพระ
เนตรของพระองค พระเยโฮวาห
จอมโยธาจึงตรัสดังนี้วา
9 เพราะ ดูเถิด เราจะสั่นมือของ
เราเหนือเขา และเขาจะเปนของ
ถูกปลนใหแกคนรับใชของเขา
เอง' แลวเจาจะไดทราบวาพระ
เยโฮวาหจอมโยธาใชขาพเจามา
10 โอ บุตรสาวแหงศิโยนเอย
จงร องเพลงและร า เ ริ ง เถิ ด
เพราะดูเถิด เรามาและจะอยู
ทามกลางเจาทั้งหลาย พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้แหละ
11 และประชาชาติ เปนอันมาก
จะสมทบกันเขาเปนฝายพระเย-
โฮวาหในวันนั้น และจะเปน
ประชาชนของเรา และเราจะอยู
ทามกลางเจาทั้ งหลาย และเจา
จะทราบวาพระเยโฮวาหจอมโย-
ธาไดใชขาพเจามายังเจา
12 และพระเยโฮวาหจะทรงรับ
ยูดาหเปนมรดก เปนสวนของ
พระองคในแผนดินบริสุทธิ์ และ
จะเลือกสรรกรุ งเยรูซาเล็มอีก
ครั้งหนึ่ง"
13 โอ บรรดาเนื้อหนังเอย จง
นิ่งสงบอยูตอพระพักตรพระเย-

(1) ศคย 1:18; วว 11:1 (2) ยน 16:5 (3) ศคย 1:9 (4) ยรม 1:6; ดนล 1:17
(5) สดด 46:7-11 (6) นรธ 4:1; อสย 55:1 (7) ปฐก 19:17 (8) อสย 60:7-14
(9) อสย 10:32 (10) สดด 47:1-9 (11) ศคย 8:20 (12) อพย 19:5 (13) สดด 46:10
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หนา 1869 เศคาริยาห 2, 3
โฮวาห เพราะวาพระองคทรงตื่น
และเสด็จจากที่ประทับอันบริ-
สุทธิ์ของพระองคแลว

โยชูวาสวม
เครื่องแตงกาย

แหงความชอบธรรม

3แลวทานไดแสดงใหขาพเจา
เห็นโยชูวามหาปุโรหิต ซึ่ ง

ยืนอยู หน าทูตสวรรคของพระ
เยโฮวาห และซาตานยืนอยูขาง
ขวามือของทาน จะขัดขวางทาน
2และพระเยโฮวาหตรัสกับซา-
ตานวา "โอ ซาตาน พระเยโฮ-
วาหตรัสหามเจาเถอะ พระเย-
โฮวาหผูทรงเลือกสรรกรุงเยรู-
ซาเล็มทรงหามเจาเถิด นี่ไมใช
ดุนฟนที่ฉวยออกมาจากไฟดอก
หรือ"
3ฝายโยชูวานั้นสวมเครื่ องแตง
กายสกปรก ยืนอยูหนาทูต
สวรรค
4และทูตสวรรค จึงบอกผู ที่ ยืน
อยู ขางหนาทานวา "จงเปลื้ อง
เครื่ องแต งกายที่ สกปรกจาก
ทานเสีย" และทูตสวรรคพูดกับ
ทานวา "ดูเถิด เราไดเอาความ
ชั่ วช าออกไปเสี ยจากเจ าแล ว
และเราจะประดับตัวเจาดวยเสื้อ
ผาอันสะอาด"
5และขาพเจาวา "จงใหเขาทั้ ง
หลายเอาผามาลาสะอาดมาโพก
ศีรษะของทาน" เขาจึงเอาผา

มาลาสะอาดมาโพกศี รษะของ
ทาน และสวมเครื่องแตงกาย
ใหทาน และทูตสวรรคของพระ
เยโฮวาหก็ยืนอยู
6และทูตสวรรคของพระเยโฮ-
วาหจึงกลาวแกโยชูวาวา
7 "พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
ดังนี้วา ถาเจาดําเนินในหนทาง
ของเรา และรักษาคํากําชับของ
เรา เจาจะไดปกครองนิเวศของ
เรา และดูแลบริเวณของเรา และ
เราจะให เจ ามีสิ ทธิที่ จะเข าไป
ทามกลางผูเหลานั้นที่ยืนอยูที่นี่

โยชูวาเปรียบไดกับ
พระคริสต

ผูทรงเปนพระอังกูร
8โอ โยชูวามหาปุโรหิต จงฟง
เถิด เจาและสหายของเจาผูที่นั่ง
อยูขางหนาเจา เพราะคนเหลานี้
เปนหมายสําคัญ ดูเถิด เราจะนํา
ผูรับใชของเรามา คือ พระอังกูร
9 เพราะวา พระเยโฮวาหจอม
โยธาตรัสวา จงดูศิลาซึ่งเราตั้งไว
หนาโยชูวา เปนศิลากอนเดียวที่
มีเจ็ดตา ดูเถิด เราจะสลักบน
ศิลานั้น และเราจะเปลื้องความ
ชั่ วชาของแผนดินนี้ ออกไปเสีย
ในวันเดียว
10 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
วา ในวันนั้นเจาทุกคนจะเชิญ
เพ่ือนบานของเจาใหมาใต เถา
องุนและใตตนมะเดื่อ"

(1) ศคย 1:9; ลก 21:36 (2) สดด 109:31; ลก 22:32 (3) 2 พศด 30:18-20
(4) 1 พกษ 22:19; อสย 6:2 (5) อพย 28:2; ฮบ 2:8 (6) ปฐก 22:15; อพย 23:20-21
(7) ปฐก 26:5 (8) สดด 71:7; อสย 8:18 (9) มธ 21:42-44 (10) 1 พกษ 4:25
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หนา 1870เศคาริยาห 4
เชิงเทียนทําดวยทองคํา
กับตนมะกอกเทศสองตน

4และทูตสวรรคที่สนทนากับ
ขาพเจามาอีก และปลุก

ขาพเจาเหมือนคนที่ เพ่ิงตื่นจาก
การนอนของเขา
2และทานถามขาพเจาวา "เจา
เห็นอะไร" ขาพเจาตอบวา "ดู
เถิด ขาพเจาเห็นเชิงเทียนทํา
ดวยทองคําลวนอันหนึ่ง มีชาม
อยูที่ยอด และมีตะเกียงอยูบน
นั้นเจ็ดดวง และมีทอเจ็ดทอนํา
ไปยังตะเกียงซึ่ งอยู บนยอดนั้น
ดวงละทอ
3และมีตนมะกอกเทศสองตน
อยูขางๆ อยูขางขวาชามนั้นตน
หนึ่ง อยูขางซายตนหนึ่ง"
4และขาพเจาถามทูตสวรรคผูที่
สนทนากับขาพเจาวา "เจานาย
เจาขา นี่คืออะไร"
5ทูตสวรรคที่สนทนากับขาพเจา
ตอบขาพเจาวา "นี่คืออะไร เจา
ไมทราบหรือ" ขาพเจาตอบวา
"เจานายเจาขา ขาพเจาไม
ทราบ"
6แลวทานจึงตอบขาพเจาวา "นี่
เปนพระวจนะของพระเยโฮวาห
ที่ ใหไวกับเศรุบบาเบลวา มิใช
ดวยกําลัง มิใชดวยฤทธานุภาพ
แตดวยวิญญาณของเรา พระเย-
โฮวาหจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ
7โอ ภูเขาใหญ เจาเปนอะไรเลา

ตอหนาเศรุบบาเบลเจาจะเปนที่
ราบ และทานจะนําศิลากอนที่
อยูยอดออกมาทามกลางการโห
รองวา `งามจริงพระวิหาร งาม
จริง'"

เศรุบบาเบลจะสราง
พระวิหารใหสําเร็จ

8 ย่ิ งกวานั้ นพระวจนะของพระ
เยโฮวาหมายังขาพเจากลาววา
9 "มื อของเศรุ บบาเบลได วาง
รากฐานของพระนิเวศนี้ และมือ
ของเขาจะสรางใหสําเร็จ แลว
เจาจะทราบวา พระเยโฮวาห
จอมโยธาไดใชขาพเจามาหาเจา
ทั้งหลาย
10 เพราะว าผู ใดที่ ดู หมิ่ นวัน
แหงการเล็กนอย เพราะเขาจะ
เปรมปรีดิ์ และจะไดเห็นสาย
ดิ่ งที่ อยู ในมือของเศรุบบาเบล
พรอมกับสิ่ งทั้ งเจ็ดนี้ ซึ่ งคือ
บรรดาพระเนตรของพระเยโฮ-
วาหซึ่งมองอยูทั่วพิภพ"

พยานสองคน
(วว 11)

11 แลวข าพเจ าจึ งถามท านว า
"ตนมะกอกเทศสองตนที่อยูขาง
ขวาและข างซ ายของเชิ งเที ยน
นั้นคืออะไร"
12 และข าพเจ าถามท านเป น
ครั้งที่สองวา "กิ่งทั้งสองของตน
มะกอกเทศ  ซึ่งอยูขางทอทอง
คําทั้ งสอง ซึ่ งเทน้ํามันออกนั้น

(1) ศคย 1:9; ลก 9:32 (2) ยรม 1:11-13 (3) วนฉ 9:9; รม 11:17 (4) ดนล 7:16-19
(5) มก 4:13 (6) กดว 27:16; 2 พศด 14:11 (7) สดด 114:4; อสย 40:3; มคา 1:4
(9) อสร 3:8; ศคย 6:12 (10) นหม 4:2-4; โยบ 8:7 (11) ศคย 4:3; วว 11:4
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หนา 1871 เศคาริยาห 4, 5
คืออะไร"
13 ทานพูดกับขาพเจาวา "เจา
ไมทราบหรือ เหลานี้ คืออะไร"
ขาพเจาตอบวา "เจานายเจาขา
ขาพเจาไมทราบ"
14 แลวทานจึงกลาววา "ทั้งสอง
นี้คือผูที่ไดรับการเจิม เปนผูยืน
อยู ข างองคพระผู เปนเจ าแห ง
พิภพทั้งสิ้น"
หนังสือมวนหน่ึงท่ีเหาะอยู

เปนคําสาปแชง

5ขาพเจาหันกลับและเงยหนา
ข้ึนอีกก็แลเห็น ดูเถิด หนัง-

สือมวนหนึ่งเหาะอยูนั่น
2ทานจึงถามขาพเจาวา "เจา
เห็นอะไร" ขาพเจาตอบวา
"ข าพเจ าแลเห็ นหนั งสื อม วน
หนึ่ งเหาะอยู มันยาวย่ีสิบศอก
และกวางสิบศอก"
3แลวทานจึงบอกขาพเจาวา "นี่
แหละเปนคําสาปที่ แผออกไป
ทั่วพ้ืนแผนดินทั้งสิ้น ผูที่ทําการ
โจรกรรมทุกคนจะตองถูกขจัด
ออก ตั้ งแตนี้ ไปตามความใน
หนังสือมวนนั้น และทุกคนที่
ปฏิญาณจะตองถูกขจัดออกตั้ ง
แตนี้ไปตามที่กําหนดไว
4พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสวา
เราสงคําสาปนั้นออกไป และคํา
นั้นจะเขาไปในเรือนของโจรและ
ในเรือนของคนที่ ปฏิญาณเท็จ
โดยออกนามของเรา และคํานี้

จะคางคืนอยูในเรือน ผลาญ
เรือนนั้นเสียทั้งตัวไมและศิลา"

เอฟาหท่ีออกไป
5ทูตสวรรคผูที่สนทนากับขาพ-
เจาไดออกมาพูดกับขาพเจาวา
"จงเงยหนาข้ึนดูวา สิ่งที่ออกไป
นั้นคืออะไร"
6ขาพเจาจึงวา "นั่นคืออะไร"
ทานจึงตอบวา "นี่ คือเอฟาหที่
ออกไป" และทานจึงวา "นี่คือ
สิ่งคลายคลึงในแผนดินทั้งสิ้น"
7และ ดูเถิด ตะกั่วหนึ่งตะลันต
ก็ถูกยกข้ึนและมีผูหญิงคนหนึ่ ง
นั่งอยูในเอฟาหนั้น
8และเขากลาววา "นี่ คือความ
ชั่ว" และทานก็ผลักนางนั้นเขา
ไปในเอฟาห แลวก็ผลักลูกน้ํา
หนักที่ทําดวยตะกั่ วนั้ นปดปาก
มันไว
9แลวขาพเจาก็ เงยหนาข้ึ นแล
เห็น ดูเถิด มีผูหญิงสองคนออก
มานั่น มีลมอยูในปกของนาง
นางมี ป ก เหมื อนป กของนก
กระสาดํา และนางก็ยกเอฟาห
ข้ึนระหวางโลกและฟาสวรรค
10 แล วข าพเจ าจึ งพู ดกั บทู ต
สวรรคผูที่สนทนากับขาพเจาวา
"นางเหลานั้ นจะนําเอฟาหไปที่
ไหน"
11 ทานตอบขาพเจาวา "ไปยัง
แผนดินชินารไปสรางเรือนไวให
เอฟาห เมื่อเตรียมอยางนี้เสร็จ

(13) ศคย 4:5; ฮบ 5:11 (14) อพย 29:7 (1) อสย 8:1; ยรม 36:1 (2) ยรม 1:11-14
(3) พบญ 11:28 (4) ลนต 14:34 (5) ศคย 1:9 (6) อสค 44:10-11; อมส 8:5
(7) อสย 13:1; ยรม 3:1 (8) ปฐก 15:16; มธ 23:32 (9) ดนล 9:26 (11) ฮชย 3:4
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หนา 1872เศคาริยาห 5, 6
แลว นางเหลานั้นจะวางเอฟาห
ไวบนฐานของมัน"

รถรบส่ีคัน

6และขาพเจาไดหันกลับ เงย
หนาข้ึนอีกแลเห็น ดูเถิด มี

รถรบสี่ คันออกมาระหวางภูเขา
สองลูก ภูเขาเหลานั้นเปนภูเขา
ทองสัมฤทธิ์
2รถรบคันแรกเทียมมาแดง รถ
รบคันที่สองมาดํา
3รถรบคันที่ สามมาขาว รถรบ
คันที่สี่มาดางสีเทา
4แลวขาพเจาจึงถามทูตสวรรค
ผูที่ สนทนากับขาพเจาวา "เจา
นายเจาขา เหลานี้คืออะไร"
5และทูตสวรรคนั้นตอบขาพเจา
วา "เหลานี้ เปนวิญญาณสี่ดวง
แหงฟาสวรรค ซึ่ งออกมาหลัง
จากที่ ได ยืนอยู ต อพระพักตร
ขององคพระผูเปนเจาแหงพิภพ
ทั้งสิ้นแลว
6มาดําตรงไปยังประเทศเหนือ
ตัวขาวติดตามมาดําไป และตัว
สีดางตรงไปยังประเทศใต"
7และตัวสีเทาออกไป พวกมันก็
รอนใจที่จะออกไปและตรวจตรา
พ้ืนพิภพ และทานกลาววา "ไป
ซิ ไปตรวจตราพิภพ" ดังนั้นมา
เหลานั้นจึงตรวจตราพิภพ
8แลวทานจึงรองบอกขาพเจาวา
"ดูเถิด มาเหลานี้ที่ ไปยังประ-
เทศเหนื อนั้ นได กระทําให จิ ต

วิญญาณของเราสงบนิ่ งในประ-
เทศเหนือนั้น"

การสวมมงกุฎบนศีรษะ
ของโยชูวา

เปรียบไดกับพระคริสต
ผูเปนมหาปุโรหิตและกษัตริย
9และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมายังขาพเจาวา
10 "จงนําเอาเฮลดัย โทบียาห
และเยดายาหไปเสียจากบรรดา
เชลย ผูซึ่งกลับจากบาบิโลน ใน
วันเดียวกันนั้ นไปยังเรือนของ
โยสิยาห บุตรชายเศฟนยาห
11 จงเอาเงินและทองคําทําเปน
มงกุฎหลายมงกุฎ และสวมบน
ศีรษะของโยชูวาบุตรชายเยโฮ-
ซาดัก มหาปุโรหิต
12 และกลาวแกเขาวา `พระเย-
โฮวาหจอมโยธาตรัสดังนี้ วา ดู
เถิด ชายผูที่ มีชื่อวาพระอังกูร
เพราะทานจะไพบูลยในสถานที่
ของทาน และจะสรางพระวิหาร
ของพระเยโฮวาห
13 ทานผูนี้แหละจะเปนผูสราง
พระวิหารของพระเยโฮวาห และ
จะรับเกียรติศักดิ์ และจะประ-
ทับและปกครองอยูบนราชบัล-
ลังกของทาน และทานจะเปน
ปุโรหิ ตอยู บนราชบัลลั งกของ
ทาน และการหารือกันอยาง
สั นติ จะมี อยู ระหว างท านทั้ ง
สอง'

(1) ศคย 5:1; กจ 4:28 (2) วว 6:2-5 (3) วว 19:11; 20:11 (4) ศคย 1:9; 5:5-6
(5) สดด 68:17 (6) ยรม 1:14-15 (7) ปฐก 13:17; 2 พศด 16:9 (8) วนฉ 8:3; 15:7
(9) ศคย 7:1 (10) อสร 7:14 (11) อพย 28:36-38 (12) อสย 32:1 (13) สดด 21:5
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หนา 1873 เศคาริยาห 6, 7
14 และมงกุฎเหลานั้ นจะอยู ใน
พระวิหารของพระเยโฮวาห เพ่ือ
ใหเปนที่ ระลึกถึงเฮเลม โทบี-
ยาห เยดายาห และเฮ็น บุตร
ชายของเศฟนยาห
15 บรรดาผูที่ อยูหางไกลจะมา
ชวยสรางพระวิหารของพระเย-
โฮวาห และทานทั้ งหลายจะ
ทราบวา พระเยโฮวาหจอมโยธา
ทรงใชขาพเจามายังทาน ถา
ทานทั้ งหลายจะเชื่อฟงพระสุร-
เสียงของพระเยโฮวาหพระเจา
ของทานอยางเครงครัด สิ่งนี้จะ
เปนไปดังกลาวนั้น"

ทรงติเตียน
การอดอาหารที่ไมจริงใจ

7ตอมา ในปที่ สี่ ของรัชกาล
กษัตริยดาริอัส พระวจนะ

ของพระเยโฮวาหมายังเศคาริ-
ยาห ณ วันที่สี่เดือนที่เกา ซึ่ง
เปนเดือนคิสลิว
2 เมื่อพวกเขาไดใชใหชาเรเซอร
และเรเกมเมเลค พรอมกับ
พรรคพวกของเขา ไปยังพระ
นิเวศของพระเจา ทูลขอจําเพาะ
พระพักตรพระเยโฮวาห
3และรองขอตอบรรดาปุโรหิตที่
พระนิเวศแหงพระเยโฮวาหจอม
โยธา และตอผูพยากรณวา "ควร
ที่ขาพเจาจะไวทุกขและปลีกตัว
ออกในเดือนที่หา อยางที่ขาพ-
เจาไดกระทํามาแลวเปนหลายป

นั้นหรือไม"
4แลวพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหจอมโยธามายังขาพเจาวา
5 "จงกล าวแกประชาชนทั้ งสิ้ น
แหงแผนดินและแกบรรดาปุโร-
หิตวา เมื่ อเจาทั้ งหลายอด
อาหารและไวทุกขในเดือนที่หา
และในเดือนที่เจ็ด ตั้งเจ็ดสิบป
นั้น เจาไดอดอาหารเพ่ือเราคือ
เราเองหรือ
6และเมื่ อเจ ารับประทานและ
เมื่ อเจาดื่ ม เจาก็รับประทาน
เพ่ือตัวเจาเอง และดื่มเพ่ือตัว
เจาเองมิใชหรือ
7ในเมื่อเยรูซาเล็มมีคนอยูและ
มั่งค่ัง มีหัวเมืองลอมรอบ ภาค
ใตและแดนที่ราบก็มีคนอยู เจา
ควรจะฟงพระวจนะซึ่ งพระเย-
โฮวาหทรงประกาศโดยผูพยา-
กรณรุนกอนๆ มิใชหรือ"

จงแสวงหาพระเจา
ความชอบธรรม
และความปรานี

8และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมาถึงเศคาริยาหวา
9 "พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
ดังนี้ วา จงพิพากษาตามความ
จริง ทุกคนจงแสดงความเมตตา
กรุณาและความสงสารตอพ่ีนอง
ของตน
10 อยาบีบบังคับหญิงมาย ลูก
กําพราพอ คนตางดาวหรือคน

(14) ศคย 6:10; มธ 26:13 (15) อสย 56:6 (1) อสร 6:14 (2) อสร 6:10; อสย 60:7
(3) พบญ 17:9 (5) อสย 58:5; ศคย 8:19; รม 14:6-9 (7) อสย 55:3; ยรม 7:5
(9) ลนต 19:15; พบญ 10:18; สดด 82:2 (10) อพย 22:21; สภษ 22:22; อสค 22:7
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หนา 1874เศคาริยาห 7, 8
ยากจน และอยาคิดอุบายชั่วใน
ใจตอพ่ีนองของตน"
11 แตเขาปฏิเสธไมยอมฟงและ
หันบาดื้ อเขาใส และอุดหูของ
เขาเสียเพ่ือเขาจะไมไดยิน
12 เออ เขาไดกระทําใจของเขา
เหมือนกอนหินแข็ง เกรงวาเขา
จะได ยิ นพระราชบัญญัติ และ
พระวจนะ ซึ่งพระเยโฮวาหจอม
โยธาไดทรงสงไปทางผูพยากรณ
รุ นก อนโดยพระวิ ญญาณของ
พระองค เหตุฉะนั้นพระพิโรธ
อันย่ิงใหญจึงไดมาจากพระเย-
โฮวาหจอมโยธา
13 ดังนั้ นตอมา พระเยโฮวาห
จอมโยธาตรัสวา "เมื่ อเรารอง
เรียก เขาไมฟงฉันใด เมื่อเขา
รองทูล เราก็ไมฟงฉันนั้น
14 และเราก็ใหเขากระจัดกระ-
จายไปด วยลมหมุนท ามกลาง
ประชาชาติทั้ งสิ้ นซึ่ งเขาไมรู จัก
ดังนั้นแผนดินจึงรกรางอยูเบ้ือง
หลังเขา ไมมีใครผานไปหรือ
กลับเขาไป เพราะเขาไดปลอย
ใหแผนดินที่นาพึงพอใจนั้นรก
รางไปเสียแลว"
บรรดาพระสัญญาของพระเจา
ตออิสราเอลไมเปลี่ยนแปลง

8และพระวจนะของพระเย-
โฮวาหจอมโยธามายังขาพ-

เจาอีกวา
2 "พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส

ดังนี้ วา เราหวงแหนศิโยนดวย
ความหวงแหนอันย่ิงใหญ และ
เราหวงแหนเธอดวยความกริ้ ว
มาก
3พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา เรา
กลับไปยังศิโยนและจะอยูทาม-
กลางเยรูซาเล็ม และเขาจะเรียก
เยรูซาเล็มวาเมืองแหงความจริง
และเรียกภูเขาของพระเยโฮวาห
จอมโยธาวาภูเขาบริสุทธิ์
4พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสดัง
นี้ วา ชายชราและหญิงชราจะ
อาศัยอยู ตามถนนในกรุ งเยรู-
ซาเล็มอีก ตางก็มีไมเทาอยู
ในมือเพราะอายุมากทีเดียว
5และถนนทั้ งหลายในเมืองนั้น
ก็จะเต็มไปดวยเด็กผู ชายและ
เด็กผูหญิงว่ิงเลนอยูทั่วไป
6พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสดัง
นี้ วา ถาเร่ืองนี้ เปนเรื่ องประ-
หลาดในสายตาของประชาชนที่
เหลืออยูในสมัยนี้แลว พระเย-
โฮวาหจอมโยธาตรัสวา ก็นาจะ
ประหลาดในสายตาของเราดวย
มิใชหรือ
7พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสดัง
นี้วา ดูเถิด เราจะชวยประชาชน
ของเราใหรอดพนจากประเทศ
ตะวันออกและจากประเทศตะ-
วันตก
8และเราจะพาเขาทั้ งหลายให
มาอาศัยอยูทามกลางเยรูซาเล็ม

(11) ศคย 1:4; กจ 7:51 (12) นหม 9:29 (13) สดด 81:8-12 (14) ลนต 26:33
(2) สดด 78:58; อสย 42:13 (3) ยรม 30:10; ศคย 2:10 (4) 1 ซมอ 2:31; โยบ 5:26
(5) สดด 128:3-4 (6) ปฐก 18:14 (7) อสย 11:11-16 (8) ยรม 3:17; ยอล 3:20
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หนา 1875 เศคาริยาห 8
และเขาทั้ งหลายจะเปนประชา
ชนของเรา และเราจะเปนพระ
เจาของเขาทั้ งหลาย ดวยความ
จริงและความชอบธรรม

ประชาชนจงเชื่อฟง
ถอยคําของพวกผูพยากรณ

9พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสวา
จงใหมื อของเจ าทั้ งหลายแข็ง
แรง คือเจาทั้งหลายผูไดยินถอย
คําเหลานี้ในกาลนี้ซึ่งมาจากปาก
ผูพยากรณทั้งหลาย ซึ่งอยูในวัน
ที่ ไดวางรากฐานพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาหจอมโยธา เพ่ือวา
จะไดกอสรางพระวิหารนั้นข้ึน
10 เพราะว ากอนสมัยนั้ นไมมี
คาจางใหแกคนหรือใหแกสัตว
ทั้ งผู ที่ เขาออกก็ไมมีสันติภาพ
เพราะเหตุภัยพิบัตินั้ น เพราะ
เราปลอยใหคนทั้งหลายตอสูกับ
เพ่ือนบานของตน
11 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
วา แตบัดนี้ เราจะไมกระทําตอ
ประชาชนที่ เหลืออยูนี้ อยางกับ
สมัยกอน
12 เพราะว าเมล็ ดพื ชจะเกิ ด
เจริญงอกงาม เถาองุ นจะมีลูก
และแผนดินจะใหผล และทอง
ฟาจะใหน้ําคาง และเราจะกระ-
ทําใหประชาชนที่ เหลืออยูนี้ถือ
กรรมสิทธิ์สิ่งเหลานี้ทั้งหมด
13 โอ วงศวานยูดาหและวงศ
วานอิสราเอลเอย เจาเคยเปน

ที่ สาปแชงทามกลางประชาชาติ
ทั้งหลายใหเขาแชงฉันใด ตอมา
เราจะชวยเจาใหรอดพนและเจา
จะได เปนแหลงพระพรฉันนั้ น
อยากลัวเลย แตจงใหมือของ
เจาแข็งแรงเถิด
14 เพราะพระเยโฮวาหจอมโย-
ธาตรัสดังนี้ วา เมื่ อบรรพบุรุษ
ของเจ าย่ั วเย าให เราโกรธนั้ น
เราก็ตั้ งใจวาจะลงโทษเจา เรา
มิไดหยอนความตั้ งใจลง พระ
เยโฮวาห จอมโยธาตรั สดั งนี้
แหละ
15 ดังนั้นในวันเหลานี้ เราตั้ งใจ
อีกวา เราจะกระทําดีตอเยรูซา-
เล็มและตอวงศวานยูดาห อยา
กลัวเลย
16 ตอไปนี้เปนสิ่งที่ เจาทั้งหลาย
พึงกระทํา จงตางคนตางพูด
ความจริงกับเพ่ือนบาน จงให
การพิพากษาที่ ประตู เมืองของ
เจาเปนตามความจริงและกระ-
ทําเพ่ือสันติ
17 อย าคิ ดอุ บายชั่ วในใจต อ
เพ่ือนบาน อยารักคําปฏิญาณ
เท็จ สิ่งทั้งปวงเหลานี้เราเกลียด
ชัง" พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
แหละ
18 และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหจอมโยธามายังขาพเจาวา
19 "พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
ดังนี้ วา การอดอาหารในเดือน

(9) ศคย 8:13; อฟ 6:10 (10) ฮกก 1:6-11; มธ 10:34 (11) สดด 103:9; อสย 11:13
(12) ปฐก 26:12; ลนต 26:4 (13) พบญ 28:37 (14) ศคย 1:6 (15) ยรม 29:11-14
(16) พบญ 10:12; มคา 6:8 (17) สภษ 3:29; ยรม 4:14 (19) 2 พกษ 25:3-4
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หนา 1876เศคาริยาห 8, 9
ที่สี่ การอดอาหารในเดือนที่หา
และการอดอาหารในเดือนที่เจ็ด
และการอดอาหารในเดือนที่สิบ
จะเป นที่ ให ความบันเทิ งและ
ความราเริง และเปนการเลี้ยงที่
ใหชื่นชมแกวงศวานยูดาห เหตุ
ฉะนั้ นเจ าจงรั กความจริ งและ
สันติภาพ

เยรูซาเล็มจะเปน
เมืองหลวงของท้ังโลก

20 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
ดังนี้วา ชนชาติทั้งหลายยังจะมา
คือประชาชนที่ ยังอาศัยอยูในหัว
เมืองอันมากมาย
21 ชาวเมื องหนึ่ งจะไปหาชาว
เมืองอีกเมืองหนึ่งกลาววา `ให
เราไปกันทันที ไปทูลขอจําเพาะ
พระพักตรพระเยโฮวาห และ
แสวงหาพระเยโฮวาหจอมโยธา
ขาพเจาก็จะไปดวย'
22 เออ ชนชาติทั้งหลายเปนอัน
มาก และบรรดาประชาชาติที่
เขมแข็งจะมาแสวงหาพระเยโฮ-
วาหจอมโยธาในเยรูซาเล็ม และ
ทูลขอจําเพาะพระพักตรพระเย-
โฮวาห
23 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
ดังนี้วา ตอมาในสมัยนั้นสิบคน
จากประชาชาติทุกๆภาษาจะยึด
ชายเสื้ อคลุมของยิวคนหนึ่ งไว
แลวกลาววา `ขอใหเราไปกับ
ทานเถิด เพราะเราไดยินวาพระ

เจาทรงสถิตกับทาน'"
คําตรัสของพระเจาเรื่อง

ประเทศตางๆท่ีอยูลอมรอบ

9ภาระแห งพระวจนะของ
พระเยโฮวาหที่มีในหัดราก

และเมืองดามัสกัสจะเปนที่ พัก
สงบสําหรับที่นั่น เมื่ อตาของ
มนุษยจะแสวงหาพระเยโฮวาห
แมกระทั่ งอิสราเอลทุกตระกูล
ดวย
2 เมืองฮามัท ซึ่ งมีเขตแดนติด
กันก็รวมอยูดวย ไทระกับ
ไซดอน แมจะเปนเมืองฉลาดก็
ตาม
3 ไทระไดสรางปอมปราการให
แกตนเอง และสะสมเงินไวเปน
กองอยางกองฝุน และทองคํา
เนื้อดีอยางโคลนตามถนน
4ดูเถิด องคพระผู เปนเจาจะ
ทรงปลดเอาขาวของของเมืองนี้
ไปเสีย และเหว่ียงอํานาจของ
เมืองนี้ลงไปในทะเล และเมือง
นี้จะถูกไฟเผาผลาญเสีย
5 เมืองอัชเคโลนจะเห็นและกลัว
เมื องกาซาจะเห็ นและมี ความ
เศราโศกอยางย่ิง เมืองเอโครน
ดวยเหมือนกัน เพราะความหวัง
ของเมืองนี้ จะเปนที่ น าละอาย
กษัตริยจะพินาศจากเมืองกาซา
เมืองอัชเคโลนจะไมมีคนอาศัย
อยู
6ลูกนอกกฎหมายจะมาอยู ใน

(20) ศคย 2:11; มธ 8:11 (21) สดด 122:1; ฮชย 6:3 (22) อสย 25:7; ยรม 4:2
(23) ปฐก 31:7; กดว 14:22 (1) อสย 13:1; ยรม 23:33 (2) กดว 13:21; อมส 6:14
(3) ยชว 19:29; 2 ซมอ 24:7 (4) สภษ 10:2 (5) อสย 14:29-31 (6) ปญจ 2:18-21
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หนา 1877 เศคาริยาห 9
เมืองอัชโดด เราจะตัดความ
หย่ิงผยองของคนฟลิสเตียออก
เสีย
7 เราจะเอาเลือดของเขาออกไป
จากปากของเขา และเอาสิ่ งที่
น าสะอิ ดสะเอี ยนออกไปจาก
ระหวางซี่ฟนของเขาเสีย แตคน
ที่เหลืออยู คือเขาเองจะอยูเพ่ือ
พระเจาของเรา จะเปนเหมือน
ผู ครอบครองคนหนึ่ งในยูดาห
และเอโครนจะเหมือนคนเยบุส
8และเราจะตั้ งค ายรอบนิ เวศ
ของเราเปนกองยาม เพ่ือจะมิให
ผู ใดเดินทัพไปมาได จะไม
มีผู บีบบังคับผานพวกเขาไปอีก
เพราะบัดนี้ เราเห็นกับตาของเรา
เอง
คําพยากรณเรื่องการเสด็จ

เขากรุงเยรูซาเล็ม
อยางผูมีชัยของพระคริสต

9โอ ธิดาแหงศิโยนเอย จงราเริง
อยางย่ิงเถิด โอ บุตรสาวแหง
เยรูซาเล็มเอย จงโหรอง ดูเถิด
กษัตริยของเธอเสด็จมาหาเธอ
ทรงความชอบธรรมและความ
รอด พระองคทรงออนสุภาพ
และทรงลา ทรงลูกลา
10 เ ราจะขจั ดรถรบเสี ยจาก
เอฟราอิม และมาเสียจากเยรู-
ซาเล็ม ธนูสงครามจะถูกขจัด
เสียดวย และทานจะบัญชาสันติ
ใหมีแกประชาชาติทั้งหลาย อา-

ณาจักรของทานจะมีจากทะเลนี้
ไปถึงทะเลโนน และจากแมน้ํา
นั้นไปถึงสุดปลายพิภพ
11 สวนเจาเลา เพราะโลหิตแหง
พันธสัญญาของเราซึ่ งมีตอเจา
เราจะปลดปล อยเชลยในพวก
เจาใหเปนอิสระจากบอแหงนั้น
12 นักโทษที่มีความหวังเอย จง
กลับไปยังที่ กําบังเขมแข็งของ
เจา คือวันนี้ เองเราประกาศวา
เราจะคืนแกเจาสองเทา
13 เพ รา ะ เ ร า ได ดั ด ยู ด าห
เหมือนโคงคันธนู เราไดกระทํา
เอฟราอิมใหเปนลูกธนู โอ
ศิโยนเอย เราปลุกเราบุตรชาย
ทั้งหลายของเจาใหตอสูกับบุตร
ชายทั้งหลายของเจานะ โอ กรีก
เอย และแกวงเจาอยางดาบของ
นักรบ
14 แล วพระเยโฮวาห จะทรง
ปรากฏเหนือเขาทั้ งหลาย และ
ลู กธนู ของพระองค จะออกไป
เหมือนฟาแลบ องคพระผู เปน
เจาพระเจาจะทรงเปาแตร และ
จะเสด็จไปในลมหมุนทิศใต
15พระเยโฮวาหจอมโยธาจะพิ-
ทักษรักษาเขาทั้ งหลายไว และ
เขาทั้ งหลายจะล างผลาญและ
เหยียบลงดวยนักยิงสลิงลง และ
จะดื่ มและทําเสียงอึกทึกเพราะ
เหตุเหลาองุน และจะอิ่มเหมือน
ชามเปยกเหมือนมุมแทนบูชา

(7) 1 ซมอ 17:34; สดด 3:7 (8) ศคย 2:1; วว 20:1 (9) อสย 12:6; ศฟย 3:14-15
(10) ฮชย 1:7; มคา 5:10 (11) พบญ 5:31; 2 ซมอ 13:13 (12) อสย 52:2; ยรม 31:6
(13) มคา 5:4-9; วว 17:14 (14) อพย 14:24 (15) ศคย 10:5
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หนา 1878เศคาริยาห 9, 10
16 ในวันนั้น พระเยโฮวาหพระ
เจาของเขาจะทรงชวยเขาใหรอด
เพราะเขาทั้งหลายเปนประชาชน
ของพระองคดังฝูงแกะ เขาทั้ ง
หลายจะเป นเหมื อนกั บเพชร
พลอยที่ อยู ในมงกุฎ คือถูกยก
ข้ึ นเหมื อนธงในแผ นดิ นของ
พระองค
17 ดวยวาความดีของพระองค
มากมายเพียงใด และความงด
งามของพระองคย่ิงใหญแคไหน
เมล็ดขาวจะกระทําใหคนหนุ ม
ร่ืนเริง และน้ําองุนใหมจะทําให
หญิงสาวชื่นบาน

ในอนาคตยูดาหกับ
 อิสราเอลจะฟนดังเดิม

10จงขอฝนจากพระเยโฮ-
วาห ในฤดูฝนชุกปลาย

ฤดู ดังนั้นพระเยโฮวาหจะทรง
ปนเมฆพายุ จะทรงประทานหา
ฝนแกมนุษย และผักในทุ งนา
แกทุกคน
2 เพราะวา รูปเคารพประจําบาน
พูดไมไดเร่ือง และพวกโหรก็
เห็นสิ่งหลอกลวง และเลาความ
ฝนเท็จ และใหคําเลาโลมที่เปลา
ประโยชน เพราะฉะนั้นประชา
ชนจึงหลงไปอยางฝูงสัตว เขา
ทุกขใจเพราะขาดเมษบาล
3"เราโกรธเมษบาลอยางรุนแรง
และเราลงโทษบรรดาแพะผู
เพราะพระเยโฮวาหจอมโยธาเอา

พระทัยใสฝูงสัตวของพระองค
คือวงศวานยูดาห และทรงกระ-
ทําเขาให เปนเหมือนม าศึกฮึก
เหิมในสงคราม
4 ศิ ลามุ มเอกออกมาจากเขา
หมุ ดขึ งเต็ นท ออกมาจากเขา
คันธนูรบศึกออกมาจากเขา และ
ผู บีบบังคับทุกคนออกมาจาก
เขาดวยกัน
5 เขาจะเปนอยางชายฉกรรจใน
สงคราม เหยียบยํ่าศัตรูไปใน
โคลนตามถนน เขาจะตอสู
เพราะพระเยโฮวาหทรงสถิตกับ
เขา เขาจะกระทําใหผูที่ อยูบน
หลังมายุงเหยิง
6 เราจะหนุนกําลังวงศวานของ
ยูดาห และเราจะชวยวงศวาน
ของโยเซฟใหรอด เราจะนําเขา
กลับมาอีกเพ่ื อให เขาไดอาศัย
อยู เพราะเราสงสารเขา และเขา
จะเปนเหมือนวาเรามิไดทอดทิ้ง
เขา เพราะเราคือพระเยโฮวาห
พระเจาของเขา เราจะฟงเขา
7 แล วคน เอฟราอิ มจะ เป น
เหมือนชายฉกรรจ และจิตใจ
ของเขาทั้ งหลายจะเปรมปรี ดิ์
เหมือนไดดื่มน้ําองุน เออ ลูก
หลานของเขาจะได เห็ นและ
เปรมปรีดิ์ และจิตใจของเขาจะ
ยินดีเหลือลนในพระเยโฮวาห
8 เราจะผิวปากเรียกเขาและรวบ
รวมเขาเขามา เพราะเราไดไถ

(17) สดด 31:19; อสย 63:7 (1) อสค 36:37; มธ 7:7 (2) ปฐก 31:19; วนฉ 18:14
(3) ศคย 11:5; ลก 1:68 (4) กดว 24:17; อสย 41:14 (5) 1 ซมอ 16:18; 2 ซมอ 22:8
(6) สดด 89:21; อสย 41:10 (7) ปฐก 43:1; สดด 104:15 (8) อสย 5:26; มธ 11:28
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หนา 1879 เศคาริยาห 10, 11
เขาไวแลว และเขาจะมีมากมาย
เหมือนกาลกอน
อิสราเอลถูกกระจัดกระจาย

แลวกลับคืนมา
9แม เราจะหว านเขาไปท าม-
กลางชนชาติทั้ งหลาย แตเขา
จะระลึกถึงเราในประเทศที่หาง
ไกลนั้น เขาจะดํารงชีวิตอยูกับ
ลูกหลานของเขาและกลับมา
10 เราจะนําเขากลับจากแผนดิน
อียิปต และรวบรวมเขามาจาก
อัสซีเรีย และเราจะนําเขามายัง
แผนดินกิ เลอาดและเลบานอน
จนจะไมมีที่ใหเขาอยู
11 พระองค จะเสด็ จผ านข าม
ทะเลแหงความระทม และจะ
ทรงทุบคลื่นทะเล และที่ลึกทั้ ง
สิ้ นของแมน้ําจะแหงไป ความ
เหอเหิมของอั สซี เรียจะตกต่ํา
และคทาของอี ยิปตจะพรากไป
เสีย
12 เราจะกระทําใหเขาทั้ งหลาย
เขมแข็งในพระเยโฮวาห และเขา
จะดําเนินในพระนามของพระ
องค" พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
แหละ

การปฏิเสธ
พระเมสสิยาห

11โอ เลบานอนเอย จงเปด
บรรดาประตูของเจา เพ่ือ

ไฟจะได เผาผลาญไมสนสีดาร
ของเจาเสีย

2ตนสนสามใบเอย จงร่ําไหเถิด
เพราะไมสนสีดารล มเสียแล ว
เพราะบรรดาไมที่สงางามพินาศ
ลงไปแลว โอ ตนโอกเมืองบา-
ชานเอย จงร่ําไหเถิด เพราะปา
ทึบถูกโคนเสียแลว
3ฟงซิ เสียงร่ําไหของเมษบาล
เพราะสงาราศีของเขาทั้งหลายก็
ถูกทําลายไปแลว ฟงซิ เสียง
สิงโตหนุมคําราม เพราะวาความ
ภูมิใจแหงแมน้ําจอรแดนก็ราง
เปลา
4 พระเยโฮวาห พระ เจ าของ
ขาพเจาตรัสดังนี้วา "จงเลี้ยงฝูง
แพะแกะที่ตองถูกฆา
5บรรดาผู ที่ ซื้ อมันไปก็ฆ ามัน
เสีย และไมตองมีโทษ และ
บรรดาคนที่ ขายมั นกล าวว า
`สาธุการแดพระเยโฮวาห เพราะ
ขาพเจามั่งมีแลว' และเมษบาล
ของมันทั้ งหลายไม สงสารมั น
เลย
6พระเยโฮวาหตรัสวา เพราะ
เราจะไมสงสารชาวแผนดินนี้อีก
ตอไป ดูเถิด เราก็จะกระทําให
เขาต างคนตกเข าไปในมือของ
เพ่ือนบานของเขา และตางก็ตก
ไปในหัตถของกษัตริย ของเขา
และทานจะบีบแผนดินใหแหลก
และเราจะไมชวยเหลือคนหนึ่ ง
คนใดให พ นมื อของท านทั้ ง
หลายเลย"

(9) อสธ 8:17; ยรม 31:27 (10) อสย 19:23; ศคย 8:7 (11) สดด 66:10; อสย 11:15
(12) ศคย 10:6; อฟ 6:10 (1) ยรม 22:6; ฮบก 2:8 (2) อสย 2:12-17; อสค 31:2-3
(3) ศคย 11:8 (4) อสย 49:4; ยน 20:17 (5) ยรม 23:1 (6) ศคย 11:5; ลก 19:43-44
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หนา 1880เศคาริยาห 11
พระเยซูจะถูกขาย

ดวยเงิน
สามสิบเหรียญ

7ดังนั้น ขาพเจาจึงจะไดเลี้ยงดู
ฝูงแพะแกะที่ ถูกฆา คือตัวเจา
เอง โอ พวกที่นาสงสารแหง
ฝูงแกะเอย ขาพเจาจึงเอาไมเทา
สองอัน อันหนึ่งใหชื่อวา พระ
คุณ อีกอันหนึ่งขาพเจาใหชื่อวา
สหภาพ และขาพเจาก็เลี้ยงดูฝูง
แกะ
8ในเดือนเดียวขาพเจาตัดเมษ-
บาลสามคนนั้นออกเสีย แตจิต
ใจข าพเจ าเกลียดชั งแกะเหล า
นั้ น และจิตใจแกะก็เกลียดชัง
ขาพเจาดวย
9ขาพเจาจึงวา "ขาจะไมเลี้ยงดู
เจา อะไรจะตองตายก็ใหตายไป
อะไรที่ จะตองถูกตัดออกก็ ให
ถูกตัดออกไปเสีย และใหบรร-
ดาที่ เหลืออยู นั้ นกินเนื้ อซึ่ งกัน
และกัน"
10 ข าพเจ าก็ เอาไม เท าที่ ชื่ อ
พระคุณ นั้นมาหัก เพ่ือลมเลิก
พันธสัญญาซึ่ งขาพเจาไดทําไว
กับชนชาติทั้งหลายเสีย
11 จึงเปนอันลมเลิกในวันนั้ น
และพวกที่นาสงสารแหงฝูงแกะ
ผูซึ่งคอยดูขาพเจาอยูก็รูวา นั่น
เปนพระวจนะของพระเยโฮวาห
12 แลวขาพเจาจึงพูดกับเขาวา
"ถาทานเห็นควรก็ขอคาจางแก

เรา ถาไมเห็นควรก็ไมตอง"
แลวเขาก็ชั่ งเงินสามสิบเหรียญ
ออกใหแกขาพเจาเปนคาจาง
13 แล วพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ขาพเจาวา "จงโยนเงินนั้นใหแก
ชางปนหมอ" คือเงินกอนงามที่
เขาจายใหขาพเจา ดังนั้นขาพ-
เจาจึงเอาเงินสามสิบเหรียญโยน
ใหแกชางป นหมอในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห
14 แลวขาพเจาก็หักไมเทาอันที่
สองที่ชื่อ สหภาพ นั้นเสีย ลม
เลิ กภราดรภาพระหว างยูดาห
และอิสราเอล
15 แลวพระเยโฮวาหจึงตรัสกับ
ขาพเจาวา "จงหยิบเครื่ องใช
ของเมษบาลโง เขลาข้ึ นมาอี ก
ครั้งหนึ่ง
16 เพราะดูเถิด เราจะตั้งเมษ-
บาลผูหนึ่ งในแผนดินนี้ ผู
ไมแวะไปหาตัวที่ ถูกตัดออกไป
หรือแสวงหาตัวที่ ยังหนุม หรือ
รักษาตัวที่หักเสียแลว หรือเลี้ยง
ดูตัวที่ เปนปกติ แตกินเนื้อของ
แกะอวนทุกตัว ฉีกกินจนกระ-
ทั่งถึงกีบของมัน
17 วิบัติแกเมษบาลผู ไรคาของ
เรา ผูที่ทอดทิ้งฝูงแพะแกะเสีย
ขอใหดาบฟนแขนของเขาและ
ฟนตาขวาของเขาเถิด ขอให
แขนของเขาลีบไปเสีย และใหตา
ขวาของเขาบอดทีเดียว"

(7) ศคย 11:4; มก 12:37 (8) ฮชย 5:7; มธ 23:34 (9) ยรม 23:33 (10) สดด 50:2
(11) อสย 14:32; ศฟย 3:12 (12) 1 พกษ 21:2 (13) อสย 54:7-10 (14) มธ 24:10
(15) อสย 6:10; ยรม 2:26 (16) ยรม 23:2; อสค 34:2 (17) ยรม 22:1; อสค 13:3
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หนา 1881 เศคาริยาห 12
ยุคแหงความทุกขเวทนา

ครั้งใหญ
พรรคพวกของสัตวราย
ลอมกรุงเยรูซาเล็มไว

12ภาระแหงพระวจนะของ
พระเยโฮวาห เกี่ ยวดวย

เร่ืองอิสราเอล พระเยโฮวาหผู
ทรงขึงทองฟาออก และวางราก
พิภพ และปนจิตวิญญาณใหมี
อยูในมนุษย ตรัสวา
2"ดูเถิด เราจะทํากรุงเยรูซาเล็ม
ใหเปนถวยแหงการสั่นสะเทือน
สําหรับบรรดาชนชาติทั้งหลายที่
อยู ลอมรอบ เมื่อพวกเขาจะ
ลอมทั้งยูดาหและกรุงเยรูซาเล็ม
ไว
3ในวันนั้น เราจะกระทําใหเยรู-
ซาเล็มเปนศิลาหนักแกบรรดา
ชนชาติทั้งหลาย ผูที่พยายามยก
หินนั้นข้ึนจะกระทําใหตัวเองถูก
หั่นเปนชิ้ นๆ ถึงแมวาประชา
ชาติทั้ งสิ้ นในพิภพจะสมทบกัน
สูเยรูซาเล็ม

พระเยซูคริสตจะทรง
ปองกันกรุงเยรูซาเล็ม

และทําลายบรรดากองทัพ
ท่ีลอมกรุงไว

4พระเยโฮวาหตรัสวา ในวันนั้น
เราจะใหมาทุกตัววุนวาย และ
กระทําใหคนข่ีบาคลั่ง แตเราจะ
ลืมตาดูวงศวานยูดาห และเรา
จะกระทําให ม าทุ กตั วของชน

ชาติทั้งหลายตาบอดไป
5แลวหัวหนาคนยูดาหจะรําพึง
ในใจวา `ชาวเยรูซาเล็มจะเปน
กําลังของเรา เนื่ องจากพระ
เยโฮวาหจอมโยธาพระเจาของ
เขา'
6 ในวันนั้ นเราจะกระทําใหหั ว
หนาคนยูดาหทั้ งหลายเหมือน
หมอรอนแดงอยูทามกลางกอง
ฟน เหมือนคบเพลิงสวางอยู
ทามกลางฟอนขาว และเขา
จะเผาผลาญบรรดาชนชาติทั้ ง
หลายที่ อยู ลอมรอบไปทางขวา
และไปทางซายเสีย ฝายเยรู-
ซาเล็มจะมีคนอาศัยอยูในที่ เดิม
นั้นเอง คือเยรูซาเล็ม
7และพระเยโฮวาหจะประทาน
ชัยชนะแกเต็นทของยูดาหกอน
เพ่ือวาสงาราศีแหงราชวงศดา-
วิด และสงาราศีแหงชาวเยรู-
ซาเล็ มจะไม ได เป นที่ ยกย อง
เหนือกวาของยูดาห
8ในวันนั้ นพระเยโฮวาหจะทรง
ปองกันชาวเยรูซาเล็มไว เพ่ือวา
คนที่ออนแอทามกลางเขาในวัน
นั้นจะเปนเหมือนดาวิด และ
ราชวงศของดาวิดจะเปนเหมือน
พระเจา เหมือนทูตสวรรค
ของพระเยโฮวาหนําหนาเขาทั้ ง
หลาย
9ตอมาในวันนั้น เราจะแสวงหา
ที่จะทําลายประชาชาติทั้งสิ้น ซึ่ง

(1) ศคย 9:1; ฮบ 12:9 (2) สดด 75:8; อสย 51:17 (3) อสย 60:12; อสค 38:1-39:29
(4) อสย 24:21; ศคย 10:5 (5) วนฉ 5:9; อสย 1:10 (6) อบด 1:18; วว 20:9
(7) ยรม 9:23-24; มธ 11:25 (8) ยอล 3:16; มคา 5:8 (9) อสย 54:17; ฮกก 2:22
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หนา 1882เศคาริยาห 12, 13
เขามาตอสูเยรูซาเล็ม

อิสราเอล
จะเห็น

พระผูชวยใหรอด
10 และเราจะเทวิญญาณแห ง
พระคุณและการวิงวอนบนราช
วงศ ดาวิ ดและชาวเยรู ซาเล็ ม
เขาทั้งหลายจะมองดูเราผูซึ่งเขา
เองไดแทง เขาจึงจะไวทุกขเพ่ือ
ทานเหมือนคนไวทุกขเพ่ือบุตร
ชายคนเดียวของตน และจะรอง
ไหอยางขมข่ืนเพ่ือทาน เหมือน
อยางคนรองไหอยางขมข่ืนเพ่ือ
บุตรหัวปของตน
11 ในวันนั้น การไวทุกขใน
เยรูซาเล็มจะใหญโตอยางการไว
ทุกขเพ่ือฮาดัดริมโมน ณ ที่ราบ
เมกิดโด
12 แผนดินจะไวทุกข ตาม
ครอบครั วแต ละครอบครั ว
ครอบครัวราชวงศดาวิดตางหาก
และบรรดาภรรยาของทานตาง
หาก ครอบครัวของวงศวาน
นาธันตางหาก และบรรดาภรร-
ยาของเขาตางหาก
13 ครอบครั วของวงศ วานเลวี
ตางหาก และภรรยาของเขาตาง
หาก ครอบครัวชิเมอีตางหาก
และภรรยาของเขาตางหาก
14 และครอบครัวที่ เหลืออยูทั้ ง
สิ้ น แตละครอบครัวตางหาก
และภรรยาของเขาตางหาก"

คนอิสราเอลที่เหลืออยู
จะกลับมาหาพระคริสต

และรับความรอด

13"ในวันนั้น จะมีน้ําพุพลุง
ข้ึ นสําหรับราชวงศของ

ดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม เพ่ือ
จะชําระเขาใหพนจากบาปและ
ความไมสะอาด
การไหวรูปเคารพถูกกําจัด
คนถอมตัวพยายามเปน
ท่ีพอพระทัยพระเจา

2พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสวา
ตอมาในวันนั้น เราจะขจัดชื่ อ
ของรูปเคารพเสียจากแผนดิน
เพ่ือวาเขาจะระลึกถึงอีกไมได
เลย และเราจะไลผูพยากรณและ
วิญญาณที่ ไมสะอาดไปเสียจาก
แผนดินดวย
3ตอมาเมื่ อมี ผู ใดมาพยากรณ
อีก บิดามารดาผู ใหเขาบังเกิด
มานั้นจะพูดกับเขาวา `เจาอยา
มีชีวิตอยูเลย เพราะเจาพูดมุสา
ในพระนามของพระเยโฮวาห '
เมื่อเขาพยากรณ บิดามารดาผู
ใหเขาเกิดมาจะแทงเขาใหทะลุ
4ตอมาในวันนั้น ผูพยากรณทุก
คนจะมีความละอายเพราะนิมิต
ของเขาเมื่อพยากรณ เขาจะไม
สวมผามีขนเพ่ือลอลวงอีกตอไป
5แตเขาจะกลาววา `ขาพเจาไม
ใชผูพยากรณ ขาพเจาเปนชาว
นา เพราะวามีคนสอนขาพเจา

(10) สภษ 1:23; อสย 32:15 (11) 2 พกษ 23:29; 2 พศด 35:24 (12) ยรม 3:21
(13) อพย 6:16; กดว 3:1; มลค 2:4 (14) สภษ 9:12 (1) ศคย 12:3; ยน 1:29
(2) อพย 22:13; พบญ 12:3 (3) มธ 10:37 (4) ยรม 2:26 (5) อมส 7:14; กจ 19:17
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หนา 1883 เศคาริยาห 13, 14
ให เลี้ ยงสัตวตั้ งแตข าพเจ ายัง
หนุมๆ'

พระผูชวยใหรอด
ทรงใหอิสราเอล

ดูแผลของพระองค
6และถาผูใดจะถามเขาวา `ทํา-
ไมทานมีแผลในมือทั้งสอง' เขา
จะตอบวา `ขาพเจาไดแผลนั้น
ในเรื อนของพวกเพื่ อนของ
ขาพเจา'"
7พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสวา
"โอ ดาบเอย จงตื่นข้ึนตอสู
เมษบาลของเรา จงตอสูผูที่สนิท
กับเรา จงตีเมษบาล และฝูงแกะ
นั้นจะกระจัดกระจายไป เราจะ
กลับมือของเราตอสู กับตัวเล็ก
ตัวนอย

อิสราเอลจะถูกพิพากษา
และชําระใหสะอาด

พวกกบฏจะถูกกวาดท้ิงไป
(อสค 20:33-38)

8พระเยโฮวาหตรัสวา ตอมาทั่ว
ทั้ งแผนดินจะต องขจัดเสียให
พินาศสองในสาม และเหลือไว
หนึ่งในสาม
9 เราจะเอาหนึ่ งในสามนี้ ใสใน
ไฟและถลุงเขาเหมือนถลุงเงิน
และลองดู เขาเหมื อนทดลอง
ทองคํา เขาจะรองทูลออกนาม
ของเราและเราจะฟงเขา เราจะ
กลาววา `เขาทั้ งหลายเปนชน
ชาติของเรา' และเขาจะกลาววา

`พระเยโฮวาห คือพระเจ าของ
ขาพเจา'"

สงครามอันบริสุทธ์ิ
ของพระคริสต

ปฏิปกษตอพระคริสตและ
กองทัพของเขาจะถูกทําลาย

(วว 19:11-21)

14ดูเถิด วันแหงพระเย-
โฮวาหมาใกลแลว เมื่อ

ทรัพยสินที่ เขาริบไปจากเจานั้น
เขาจะแบงกันทามกลางเจา
2 เพราะเราจะรวบรวมประชา
ชาติทั้ งสิ้ นใหทําศึกกับเยรูซา-
เล็ม เมืองนั้นจะถูกยึด บาน
เรือนจะถูกปลนสะดม และ
ผูหญิงจะถูกขมขืน พลเมืองครึ่ง
หนึ่ งจะตกไปเปนเชลย ประชา
ชนสวนที่ เหลืออยู จะไมถูกตัด
ออกเสียจากเมือง
3แลวพระเยโฮวาหจะเสด็จออก
ไปตอสู กับประชาชาติเหลานั้ น
เหมือนเมื่อพระองคทรงตอสูใน
วันสงคราม

พระเยซูคริสตจะยืนอยู
ท่ีภูเขามะกอกเทศ

4 ในวั นนั้ นพระบาทของพระ
องคจะยืนอยูที่ภูเขามะกอกเทศ
ซึ่ งอยูหนาเมืองเยรูซาเล็มดาน
ตะวันออก และภูเขามะกอกเทศ
นั้นจะแยกออกตรงกลางจากทิศ
ตะวันออกไปทิศตะวันตก โดยมี
หุบเขากวางมากค่ันอยู ภูเขา

(6) 1 พกษ 18:28; วว 13:16 (7) พบญ 32:41; อสย 27:1 (8) ศคย 11:6-9
(9) สดด 66:10; 1 คร 3:11 (1) อสย 2:12; ยอล 2:31 (2) พบญ 28:9; อสย 5:26
(3) ดนล 2:44; ยอล 3:2; ศคย 2:8 (4) อสค 11:23; มคา 1:3-4; กจ 1:11-12
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หนา 1884เศคาริยาห 14
ครึ่ งหนึ่ งจึงจะถอยไปทางเหนือ
และอีกครึ่ งหนึ่ งจะถอยไปทาง
ใต
5และทานทั้ งหลายจะหนีไปยัง
หุบเขาแหงบรรดาภูเขา เพราะ
วาหุบเขาแหงบรรดาภูเขาจะมา
จดอาซาลและท านทั้ งหลายจะ
ตองหนีไป อยางที่หนีจากแผน
ดิ นไหวสมั ยอุ สซี ยาห กษัตริ ย
ประเทศยูดาห แลวพระเยโฮ-
วาหพระเจาของขาพเจาจะเสด็จ
มา และพวกวิสุทธิชนทั้ งสิ้นจะ
มากับพระองค
6ตอมาในวันนั้นแสงสวางจะไม
แจมใสหรือจะไมมืดมัว
7แตจะเปนวันหนึ่งที่พระเยโฮ-
วาหทรงทราบแลว ไมใชวันหรือ
คืน แตตอมาเวลาเย็นจะมีแสง
สวาง

แมนํ้าสายใหมไหลจาก
เยรูซาเล็มไปถึงทะเลเกลือ
และทะเลเมดิเตอเรเนียน

8ในวันนั้น น้ําแหงชีวิตจะไหล
ออกจากเยรูซาเล็ม ครึ่ งหนึ่ ง
จะไหลไปสูทะเลดานตะวันออก
และครึ่ งหนึ่ งจะไหลไปสู ทะเล
ดานตะวันตก ในฤดูรอนก็จะ
ไหลเร่ือยไปดังในฤดูหนาว

พระเยซูคริสตจะทรงเปน
พระมหากษัตริย
เหนือพิภพท้ังส้ิน

9และพระเยโฮวาหจะทรงเปน

กษัตริยเหนือพิภพทั้งสิ้น ในวัน
นั้นพระเยโฮวาหจะทรงเปนเอก
และพระนามของพระองคก็เปน
เอก
10 แผนดินทั้งสิ้นจะกลายเปนที่
ราบจากเกบาถึงริมโมนใตเยรู-
ซาเล็ม   แตเยรูซาเล็มจะดํารง
สูงเดนอยู ในที่ ตั้ งของเมืองนั้ น
จากประตูเบนยามินถึงสถานที่ที่
เปนประตูเกา ถึงประตูมุมและ
จากหอคอยฮานันเอล ถึงบอยํ่า
องุนของกษัตริย
11 และจะมีผูคนอาศัยอยูเพราะ
ไมมีการทําลายเสียสิ้ นอีกแลว
แต เยรู ซาเล็ มจะอาศั ยอยู ได
อยางปลอดภัย
12 ตอไปนี้ เปนภัยพิบัติซึ่ งพระ
เยโฮวาหจะทรงใชโจมตีบรรดา
ชนชาติทั้งหลายที่ทําสงครามกับ
เยรูซาเล็ม คือเนื้อของเขาจะเนา
ไปเมื่ อเขายังยืนอยู ได ตาของ
เขาจะเนาคาเบาตา และลิ้นของ
เขาจะเนาคาปาก
13 ตอมาในวันนั้น การสับสน
อลหมานอยางใหญโตจากพระ
เยโฮวาหจะอยู ทามกลางเขาทั้ ง
หลาย เพราะฉะนั้นคนหนึ่ งจะ
จับกุมเพ่ือนบานของตน และ
เขาจะยกมือข้ึนตอสูกันและกัน
14 แมวายูดาหก็จะตอสู กันที่
เยรูซาเล็ม ทรัพยสมบัติของ
ประชาชาติทั้ งสิ้นที่อยูลอมรอบ

(5) กดว 16:34; วว 11:13 (6) สดด 97:10; สภษ 4:18 (7) มธ 24:36; วว 21:23
(8) อสค 47:1; ยอล 3:18 (9) ปฐก 49:10; 1 ซมอ 2:10 (10) อสย 40:3; ลก 3:4-6
(11) กดว 21:3; อสย 60:18 (12) ศคย 14:3 (13) วนฉ 7:22 (14) 2 พกษ 7:6-18
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หนา 1885 เศคาริยาห 14
จะถูกเก็บ มีทองคํา เงิน และ
เสื้อผามากมาย
15 และภั ยพิ บั ติ อย างหนึ่ งที่
เหมือนภัยพิบัติอยางนี้ จะบัง-
เกิดแกมา ลอ อูฐ ลา และไม
วาสัตวชนิดใดซึ่ งมีอยู ในเต็นท
เหลานั้น

ท้ังโลกจะอยูใต
การปกครอง
ของพระคริสต

16 และอยูมาบรรดาคนที่ เหลือ
อยู ในประชาชาติทั้ งปวงซึ่ งยก
ข้ึนมาสูรบกับเยรูซาเล็ม จะข้ึน
ไปนมัสการกษัตริยปแลวปเลา
คือพระเยโฮวาหจอมโยธา และ
จะถือเทศกาลอยูเพิง
17 ถาครอบครัวใดในพ้ืนพิภพ
ไมข้ึนไปยังเยรูซาเล็มเพ่ือนมัส-
การกษัตริย คือพระเยโฮวาห
จอมโยธา ฝนก็จะไมตกเหนือ
เขาเหลานั้น
18 และถาครอบครัวแหงอียิปต
ซึ่งขาดฝนแลว ไมข้ึนไปปรากฏ

ตัวที่ นั่ น ก็จะบังเกิดภัยพิบัติ
ดวย ซึ่งพระเยโฮวาหทรงใชโจม
ตีประชาชาติอื่นๆซึ่งไมข้ึนไปถือ
เทศกาลอยูเพิง
19 ที่กลาวนี้จะเปนการลงทัณฑ
อี ยิ ปต และเป นการลงทั ณฑ
ประชาชาติทั้ งสิ้น ซึ่ งไม ข้ึนไป
ถือเทศกาลอยูเพิง
20 และในวันนั้นลูกพรวนที่ ผูก
มาจะมีคําจารึกวา "บริสุทธิ์แด
พระเยโฮวาห" และหมอซึ่ งอยู
ในพระนิเวศของพระเยโฮวาหจะ
เปนเหมือนชามซึ่ งอยูหนาแทน
บูชา
21 เออ และหมอทุกลูกในเยรู-
ซาเล็มและยูดาหจะเปนของบริ-
สุทธิ์ แดพระเยโฮวาหจอมโยธา
เพ่ือวาทุกคนที่มาถวายสัตวบูชา
จะเอาหมอไปบาง และจะตม
เนื้อในหมอเหลานั้น ในวันนั้น
จะไมมีคนคานาอันในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาหจอมโยธาอีก
ตอไป

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