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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
เศคาร ิยา 

 หน ังสือเล่ มน ี้ ได้ ชื่อจากผู้ เข ียนคือ เศคารยิาห์ ซ่ึงเป็นบุตร
เบเรคิยาห์ ซ่ึงเป็นบุตรอดิโด (1:1) เขาอยู่ในเชื้อวงศ์ของ
ปุโรหติ ตามหนังสือเอสรา 5:1  และ 6:14 เศคารยิาห ์ได้  รบั
ใช ้ พร ้อมกับฮ ักก ัยในการฟ้ืนฟู แห ่งการสรา้งพระว ิหาร และ
เขาได้ พยากรณ์ ในปี ก่อน  ค�ศ� 520  และ 518 (1:1, 7;
7:1) ทัง้เขากับฮ ักก ัยได้ประกาศถึงเรือ่งการนมัสการและ
ความบาปทัง้หลายแหง่ชาติ อสิราเอล 

เครือ่งหมายต่างๆ ซ่ึง เศคาริยาห ์ได้  ใช ้ในการพยากรณ์ 
มี คําอธิบายในเล่ มอ ่ืนๆในพระคัมภีร์ เขาได้ พยากรณ์ ถึง
ตอนท่ี พระเยซู ทรงลูกลาเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็ม (9:9) การ
ท่ี พระเยซู ทรงเป็น � กิง่ �  แห ่งราชวงศ์ของดาวดิ (อสย
11:1-5) และการปรากฏของพระเยซูต่อพวกยวิในตอนท่ี
พวกย ิวน ้ันจะได้รบัความรอด เขาได้ พยากรณ์ ถึงรอยตะปู
ในพระหตัถ์ของพระเยซู การรวบรวมของอสิราเอล การท่ี 
ผู้ ทรยศต่อพระครสิต์จะสู้รบกับกรุงเยรูซาเล็ม การท่ี พระ
เยซู จะทรงชว่ยกรุงเยรูซาเล็มให้พ้นจากการสู้รบน้ัน และ
ถึงอาณาจั กร 1000  ปี ของพระเยซู

 ผู้  พยากรณ์ เศคารยิาหตั์กเตือนประชาชน
1 ในเดือนท่ี แปด  ปี  ท่ี สองแหง่รชักาลดาริอสั พระวจนะ

ของพระเยโฮวาห ์มาย ังเศคารยิาห์  บุ ตรชายของเบเรคิยาห์
 ผู้ เป็นบุตรชายของอดิโด  ผู้  พยากรณ์  วา่ 2 �พระเยโฮวาห์
ทรงกริว้ต่อบรรพบุรุษของเจ้าทัง้หลายเป็นอยา่งยิง่ 3  เพราะ
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ฉะน้ัน จงกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตร ัสด ังน้ี วา่ จงกลับมาหาเรา พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ั
สด ังน้ี แหละ และเราจะกลับมาหาเจ้า พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 4 อยา่เป็นเหมือนบรรพบุรุษของเจ้า
ซ่ึงบรรดาผู้ พยากรณ์ คนก่อนๆรอ้งบอกเขาวา่ �พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ จงหนักลับเสียจากทางชัว่ของ
เจ้า และจากการกระทําท่ีชัว่ของเจ้าเถิด� พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า  แต่ เขาไม่ ได้ ยนิและมิ ได้ ฟังเรา 5 บรรพบุรุษของเจ้า
เขาอยู ่ท่ีไหน พวกผู้ พยากรณ์  เล่า เขามี ช ีวิตอยู ่เป็นนิตย ์ 
หรอื 6  แต่ ถ้อยคําของเราและกฎเกณฑ์ของเรา ซ่ึงเราได้
บัญชาแก่ ผู้  พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของเราก็ ได้  ติ ดตามบรรพบุรุษ
ของเจ้าทั นม ิ ใช ่ หรอื จนเขากลับใจแล้วกล่าววา่ �พระเยโฮ
วาหจ์อมโยธาทรงดํารวิา่จะทรงกระทําแก่เราประการใด ใน
เรือ่งทางและการกระทําของเรา  พระองค์ ทรงกระทําแก่เรา
อยา่งน้ัน� �

 ทูตสวรรค์ ของพระเจ้าขีม้่าสี แดง 
7 เม่ือว ันที ่ ย ่ี สิ บส่ี เดือนท่ี สิบเอด็ ซ่ึงเป็นเดือนเชบัท ในปี 

ท่ี สองแหง่รชักาลดารอิสั พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย 
ังเศคาริยาห์  บุ ตรชายของเบเรคิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายของ
อดิโด  ผู้  พยากรณ์  วา่ 8 � ณ กลางคื นว ันหน่ึง ข้าพเจ้าได้ 
มองดู และดู เถิด  มี ชายคนหน่ึงขี่ม้าสี แดง ยนือยู่ท่ามกลาง
ต้นน้ํามันเขียวท่ีลานหุบเขา  ณ เบื้องหลังท่านผู้น้ั นม ีม้าสี 
แดง  สีแสด และสี ขาว 9  แล ้วข้าพเจ้าจึงถามวา่ � โอ นาย
เจ้าข้า  เหล่าน้ี คืออะไร�  ทูตสวรรค์  ท่ี สนทนากับข้าพเจ้าบอก
ข้าพเจ้าวา่ �เราจะสําแดงให ้เจ้ าทราบวา่  เหล่าน้ี คืออะไร�
10  เหตุ ฉะน้ันชายท่ียนือยู่ท่ามกลางต้นน้ํามันเขียวจึงบอก
วา่ � เหล่าน้ี คือผู้ ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงใช ้ให ้ไปเท่ียวตรวจตรา
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โลก� 11 และเขาเหล่าน้ันได้ตอบทูตสวรรค์ของพระเยโฮ
วาห์  ผู้ ยนือยู่ท่ามกลางต้นน้ํามันเขียววา่ �เราได้ตรวจตรา
โลกแล้ว  ดู  เถิด ทัง้โลกก็น่ิงสงบอยู�่

พระเจ้า ทรง เมตตา กรุง เยรูซาเล็ม หลัง จาก การ เป็น
เชลยเจ็ดสิบปี แล้ว 

12  แล ้ วท ูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์กล่าววา่ � โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์จอมโยธา  อ ีกนานเท่าใดพระองค์จะไม่ทรง
เมตตากรุงเยรูซาเล็ม และหวัเมืองแหง่ยูดาห์ ซ่ึงพระองค์ 
ก็ ทรงกริว้มาเจ็ดสิบปี แล้ว พระเจ้าข้า� 13 และพระเยโฮ
วาห์ทรงตอบทูตสวรรค์ ผู้  ท่ี สนทนากับข้าพเจ้า เป็นพระวา
ทะท่ีประเสรฐิและเล้าโลมใจ 14  ทูตสวรรค์  ผู้  ท่ี สนทนาอยู่
กับข้าพเจ้าจึงกล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ �จงรอ้งวา่ พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ เรามีความหวงแหนกรุงเยรูซาเล็ม
คือกรุงศิโยนเป็ นที ่ ยิง่ 15 เราโกรธประชาชาติมากท่ี อยู ่อยา่ง
สบายๆ เพราะเม่ือเราโกรธแต่ น้อย เขาก็ก่อภัยพิบั ติ  เกิน
ขนาด 16 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาหจึ์งตร ัสว ่า เรากลับมายงั
กรุงเยรูซาเล็ มด ้วยความกรุณา พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ั
สว ่า จะต้องสรา้งนิเวศของเราขึ้นไวใ้นน้ัน และขึงเชอืกวดัไว้
เหนือกรุงเยรูซาเล็ม 17จงรอ้งอ ีกวา่ พระเยโฮวาหจ์อมโยธา
ตร ัสด ังน้ี วา่ เมืองทัง้หลายของเราจะไพบูลย์ท่วมท้นไปด้วย
ความมัง่คั ่งอ ีก และพระเยโฮวาห์จะปลอบศิ โยน และเลือก
สรรกรุงเยรูซาเล็ มอ ีกครัง้หน่ึง� �

นิ มิ ตเรือ่งเขาส่ีเขากับชา่งไม้ สี ่ คน 
18 ข้าพเจ้า จึง เงย หน้า ขึ้น แล เหน็  ดู  เถิด  มี เขา ส่ี เขา 

19 ข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ ท่ี สนทนาอยู่กับข้าพเจ้าวา่ � 
เหล่า น้ี คืออะไร� ท่านจึงตอบข้าพเจ้าวา่ � เหล่า น้ี คือเขา
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ท่ี ขวดิ ยู ดาห์ อสิราเอล และ เยรูซาเล็ม  ให ้กระจัดกระจาย
ไป� 20  แล ้ว พระ เย โฮ วาห์ จึง ทรง สําแดง ให้ข้าพเจ้า เหน็
ชา่งไม้ สี ่ คน 21 และข้าพเจ้าจึงถามวา่ �คนเหล่า น้ีมาทํา
อะไรกัน�  พระองค์ ทรงตอบวา่ �เขาเหล่าน้ีมาขวดิยูดาห ์
ให ้กระจัดกระจายไป จนไม่ มี  ผู้ ใดยกศีรษะขึ้นได้ อกี และ
ชา่งเหล่าน้ีมากระทําให้เขาหวาดกลัว เพื่อจะเหวีย่งลงซ่ึง
เขาแหง่ประชาชาติ  ท่ี ยกเขาของตนมาขวดิแผ่นดินยูดาห์
กระทําใหก้ระจัดกระจายไป�

2
การวดักรุงเยรูซาเล็มแหง่อนาคต

1ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้ นอ ีกแลเหน็  ดู  เถิด ชายคนหน่ึ งม เีชอืก
ว ัดอย ู่ในมือแน่ะ 2 ข้าพเจ้าจึงถามวา่ �ท่านจะไปไหน� เขา
จึงบอกข้าพเจ้าวา่ �จะไปวดัเยรูซาเล็ มด ู วา่ กวา้งเท่าใด
ยาวเท่าใด� 3 และดู เถิด  ทูตสวรรค์  ท่ี  ได้ สนทนากับข้าพเจ้า
ก็ก้าวออกไป และทูตสวรรค์ อ ีกองค์ หน ่ึ งก ็ก้าวออกไปพบกั 
บท ่าน

ในยุคอาณาจั กร 1000  ปี เยรูซาเล็มจะรบัพระพร
4 และบอกท่านวา่ �วิง่ ซิ บอกชายหนุ่มคนน้ั นว ่า �จะ

มีคนมาอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มอยา่งกับเมืองท่ี ไม่มี กําแพง
ล้ อม เพราะวา่ประชาชนและสัตว์เล้ียงในน้ันจะมี มากมาย 
5 เพราะวา่เราจะเป็นเหมือนกําแพงเพลิงล้อมเธอไว้ พระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า และเราจะเป็นสงา่ราศีในเมืองน้ัน 6 พระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า  เฮ ้ เฮ ้จงหนีไปให้พ้นจากแผ่นดินเหนือ พระ
เยโฮวาหต์ร ัสว ่า เพราะเราได้ แผ่ พวกเจ้าออกดังลมทัง้ส่ีทิศ
ของท้องฟ้า 7  โอ ศิโยนเอย๋  เจ้ าผู้ ท่ีอยู ่กับธดิาของบาบิ โลน 
จงหนี ไป 8 เม่ือสงา่ราศีมาแล้ว  พระองค์ ทรงใช้เราให้ไปยงั
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ประชาชาติ ท่ี ปล้นเจ้า เพราะวา่ผู้ใดได้แตะต้องเจ้า  ก็ได้ แตะ
ต้องแก้วพระเนตรของพระองค์ พระเยโฮวาห์จอมโยธาจึง
ตร ัสด ังน้ี วา่ 9  เพราะ  ดู  เถิด เราจะสั ่นม ือของเราเหนือเขา
และเขาจะเป็นของถูกปล้นให ้แก่  คนรบัใช ้ของเขาเอง�  
แล ้วเจ้าจะได้ทราบวา่พระเยโฮวาห์จอมโยธาใช้ข้าพเจ้ามา
10  โอ  บุ ตรสาวแหง่ศิโยนเอย๋ จงรอ้งเพลงและรา่เรงิเถิด
เพราะดู เถิด เรามาและจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทัง้หลาย พระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 11 และประชาชาติเป็ นอ ันมากจะ
สมทบกันเข้าเป็นฝ่ายพระเยโฮวาห์ในวนัน้ัน และจะเป็น
ประชาชนของเรา และเราจะอยูท่่ามกลางเจ้าทัง้หลาย และ
เจ้าจะทราบวา่พระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ ใช ้ข้าพเจ้ามายงั
เจ้า 12และพระเยโฮวาหจ์ะทรงรบัยูดาหเ์ป็นมรดก เป็นส่วน
ของพระองค์ในแผ่นดินบร ิสุทธ ์ิและจะเลือกสรรกรุงเยรูซา
เล็ มอ ีกครัง้หน่ึง� 13  โอ บรรดาเน้ือหนังเอย๋ จงน่ิงสงบอยู่
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะวา่พระองค์ทรงต่ืนและ
เสด็จจากท่ีประทับอนับร ิสุทธ ิ์ของพระองค์ แล้ว 

3
โยชูวาสวมเครือ่งแต่งกายแหง่ความชอบธรรม

1  แล ้ วท ่านได้แสดงให้ข้าพเจ้า เหน็โยชูวามหาปุโรหติ
ซ่ึงยนือยู ่หน ้าทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ และซาตานยนื
อยู่ข้างขวามือของท่าน จะขัดขวางท่าน 2 และพระเยโฮ
วาห์ตรสักับซาตานวา่ � โอ  ซาตาน พระเยโฮวาห์ตรสัหา้ม
เจ้าเถอะ พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มทรง
หา้มเจ้าเถิด  น่ี  ไม่ใช ่ ดุ ้นฟื นที ่ฉวยออกมาจากไฟดอกหรอื�
3 ฝ่ายโยชู วาน ้ันสวมเครือ่งแต่งกายสกปรก ยนือยู ่หน ้าทูต
สวรรค์ 4 และทูตสวรรค์จึงบอกผู้ ท่ี ยนือยู่ข้างหน้าท่านวา่
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�จงเปล้ืองเครือ่งแต่งกายท่ีสกปรกจากท่านเสีย� และทูต
สวรรค์ พู  ดก ั บท ่านวา่ � ดู  เถิด เราได้เอาความชัว่ชา้ออกไป
เสียจากเจ้าแล้ว และเราจะประดับตัวเจ้าด้วยเส้ือผ้าอนั
สะอาด� 5 และข้าพเจ้าวา่ �จงให้เขาทัง้หลายเอาผ้ามาลา
สะอาดมาโพกศีรษะของท่าน� เขาจึงเอาผ้ามาลาสะอาด
มาโพกศีรษะของท่าน และสวมเครือ่งแต่งกายให ้ท่าน และ
ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์ก็ ยนือยู่ 6 และทูตสวรรค์ของ
พระเยโฮวาห์จึงกล่าวแก่โยชู วาว ่า 7 �พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตร ัสด ังน้ี วา่ ถ้าเจ้าดําเนินในหนทางของเรา และรกัษา
คํากําชบัของเรา  เจ้ าจะได้ปกครองนิเวศของเรา และดูแล
บรเิวณของเรา และเราจะให ้เจ้ ามี สิทธ ิ ท่ี  จะเข้ าไปท่ามกลาง
ผู้ เหล่ าน้ั นที ่ยนือยู ่ท่ีน่ี 

โยชูวาเปรยีบได้กับพระครสิต์ ผู้ ทรงเป็นพระอ ังก ูร
8  โอ โยชูวามหาปุโรหติ จงฟังเถิด  เจ้ าและสหายของเจ้า

ผู้ ท่ี น่ังอยู่ข้างหน้าเจ้า เพราะคนเหล่าน้ีเป็นหมายสําคัญ  ดู  
เถิด เราจะนําผู้ รบัใช ้ของเรามา  คือ พระอ ังก ูร 9  เพราะวา่ 
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า  จงดู ศิลาซ่ึงเราตัง้ไว ้หน ้าโย
ชูวา เป็นศิ ลาก ้อนเดียวท่ี มี  เจ ็ดตา  ดู  เถิด เราจะสลักบนศิ 
ลาน ้ัน และเราจะเปล้ืองความชัว่ชา้ของแผ่นดินน้ีออกไป
เสียในวนัเดียว 10 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า ในวนัน้ัน
เจ้าทุกคนจะเชญิเพื่อนบ้านของเจ้าให้มาใต้เถาองุน่และใต้
ต้นมะเด่ือ�

4
คันประทีปทําด้วยทองคํากับต้นมะกอกเทศสองต้น

1 และ ทูต สวรรค์ ท่ี สนทนา กับ ข้าพเจ้า มา อกี และ ปลุก
ข้าพเจ้า เหมือนคนท่ี เพิง่ ต่ืนจากการนอนของเขา 2 และ
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ท่านถามข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าเหน็อะไร� ข้าพเจ้าตอบวา่ � ดู  เถิด 
ข้าพเจ้าเหน็เชงิเทียนทําด้วยทองคําล้วนอนัหน่ึง  มี ชามอยู ่
ท่ี  ยอด และมีตะเกียงอยู่บนน้ันเจ็ดดวง และมีท่อเจ็ดท่อ
นําไปยงัตะเกียง ซ่ึงอยู่บนยอดน้ันดวงละท่อ 3 และมีต้น
มะกอกเทศสองต้นอยู ่ข้างๆ  อยู ่ข้างขวาชามน้ันต้นหน่ึง  อยู ่
ข้างซ้ายต้นหน่ึง� 4 และข้าพเจ้าถามทูตสวรรค์ ผู้  ท่ี สนทนา
กับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ านายเจ้าข้า  น่ี คืออะไร� 5  ทูตสวรรค์  ท่ี 
สนทนากับข้าพเจ้าตอบข้าพเจ้าวา่ � น่ี คืออะไร  เจ้ าไม่ทราบ
หรอื� ข้าพเจ้าตอบวา่ � เจ้ านายเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่ ทราบ � 6  
แล ้ วท ่านจึงตอบข้าพเจ้าวา่ � น่ี เป็นพระวจนะของพระเย
โฮวาห ์ท่ี  ให ้ ไว ้กับเศรุบบาเบลวา่  มิใช ่ด้วยกําลัง  มิใช ่ด้วย
ฤทธาน ุภาพ  แต่ ด้วยวญิญาณของเรา พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 7  โอ  ภู  เขาใหญ่  เจ้ าเป็นอะไรเล่า ต่อ
หน้าเศรุบบาเบลเจ้าจะเป็ นที ่ ราบ และท่านจะนําศิ ลาก ้อนท่ี 
อยู ่ยอดออกมาท่ามกลางการโห่รอ้งวา่ �งามจรงิพระว ิหาร 
งามจรงิ� �

เศรุบบาเบลจะสรา้งพระวหิารให ้สําเรจ็ 
8 ยิง่กวา่ น้ันพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้า

กล่าววา่ 9 �มือของเศ รุบบาเบลได้วางรากฐานของพระ
นิเวศน้ี และมือของเขาจะสรา้งให ้สําเรจ็  แล ้วเจ้าจะทราบ
วา่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ ใช ้ข้าพเจ้ามาหาเจ้าทัง้หลาย
10 เพราะวา่ผู้ใดท่ี ดู หมิ ่นว ันแหง่การเล็กน้อย เพราะเขาจะ
เปรมปร ีดิ ์และจะได้ เห ็นสายดิง่ท่ี อยู ่ในมือของเศรุบบาเบล
พรอ้มกับสิง่ทัง้เจ็ดน้ี ซ่ึงคือบรรดาพระเนตรของพระเยโฮ
วาหซ่ึ์งมองอยูทั่ว่พิ ภพ �

พยานสองคน ( วว 11)
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11  แล ้วข้าพเจ้าจึงถามท่านวา่ �ต้นมะกอกเทศสองต้ นที 
่ อยู ่ข้างขวาและข้างซ้ายของเชงิเทียนน้ันคืออะไร� 12 และ
ข้าพเจ้า ถาม ท่าน เป็ นคร ้ัง ท่ี สอง วา่ �กิง่ ทัง้ สอง ของ ต้น
มะกอกเทศ ซ่ึงอยู่ข้างท่อทองคําทัง้สอง ซ่ึงเทน้ํามันออก
น้ันคืออะไร� 13 ท่านพู ดก ับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าไม่ทราบหรอื  
เหล่าน้ี คืออะไร� ข้าพเจ้าตอบวา่ � เจ้ านายเจ้าข้า ข้าพเจ้า
ไม่ ทราบ � 14  แล ้ วท ่านจึงกล่าววา่ �ทัง้สองน้ีคือผู้ ท่ี  ได้ รบั
การเจิม เป็นผู้ยนือยู่ข้างองค์พระผู้เป็นเจ้าแหง่พิภพทัง้
สิน้�

5
 หน ังสื อม ้วนหน่ึงท่ีเหาะอยู่ เป็นคําสาปแชง่

1 ข้าพเจ้าหนักลับและเงยหน้าขึ้ นอ ี กก ็ แลเหน็  ดู  เถิด  หน 
ังสื อม ว้นหน่ึงเหาะอยู ่น่ัน 2 ท่านจึงถามข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าเหน็
อะไร� ข้าพเจ้าตอบวา่ �ข้าพเจ้าแลเหน็หนังสื อม ้วนหน่ึง
เหาะอยู่ มันยาวยี ่สิ บศอก และกวา้งสิบศอก� 3  แล ้ วท ่าน
จึงบอกข้าพเจ้าวา่ � น่ี แหละเป็นคําสาปท่ี แผ่ ออกไปทัว่พื้น
แผ่นดินทัง้สิน้  ผู้  ท่ี ทําการโจรกรรมทุกคนจะต้องถูกขจัด
ออก  ตัง้แต่  น้ี ไปตามความในหนังสื อม ้วนน้ัน และทุกคน
ท่ีปฏิญาณจะต้องถูกขจัดออกตัง้แต่ น้ี ไปตามท่ีกําหนดไว้
4 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า เราส่งคําสาปน้ันออกไป
และคําน้ันจะเข้าไปในเรอืนของโจร และในเรอืนของคนท่ี
ปฏิญาณเท็จโดยออกนามของเรา และคําน้ีจะค้างคืนอยูใ่น
เรอืน ผลาญเรอืนน้ันเสียทัง้ตัวไม้และศิ ลา �

เอฟาห ์ท่ี ออกไป
5  ทูต สวรรค์  ผู้  ท่ี สนทนา กับ ข้าพเจ้า ได้ ออก มา พู ดก ับ

ข้าพเจ้าวา่ �จงเงยหน้าขึ้นดู วา่  สิ ่งท่ีออกไปน้ันคืออะไร�
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6 ข้าพเจ้าจึงวา่ �น่ันคืออะไร� ท่านจึงตอบวา่ � น่ี คือเอฟาห ์
ท่ี ออกไป� และท่านจึงวา่ � น่ี คือสิง่คล้ายคลึงในแผ่นดินทัง้
สิน้� 7  และ  ดู  เถิด ตะกัว่หน่ึงตะลันต์ ก็  ถู กยกขึ้น และมี ผู้ 
หญิงคนหน่ึงน่ังอยู่ในเอฟาห ์น้ัน 8 และเขากล่าววา่ � น่ี คือ
ความชัว่� และท่านก็ ผล ักนางน้ันเข้าไปในเอฟาห์  แล้วก็  ผล ั 
กล ูกน้ําหนักท่ีทําด้วยตะกั ่วน ้ันปิดปากมันไว้ 9  แล ้วข้าพเจ้า
ก็เงยหน้าขึ้นแลเหน็  ดู  เถิด  มี  ผู้ หญิงสองคนออกมาน่ัน  มี 
ลมอยู่ในปีกของนาง นางมี ปี กเหมือนปีกของนกกระสาดํา
และนางก็ยกเอฟาห์ขึ้นระหวา่งโลกและฟ้าสวรรค์ 10  แล ้ว
ข้าพเจ้าจึงพู ดก ั บท ูตสวรรค์ ผู้  ท่ี สนทนากับข้าพเจ้าวา่ �นาง
เหล่าน้ันจะนําเอฟาหไ์ปท่ี ไหน � 11 ท่านตอบข้าพเจ้าวา่ �ไป
ยงัแผ่นดินชินารไ์ปสรา้งเรอืนไว ้ให ้เอฟาห์ เม่ือเตรยีมอยา่ง
น้ีเสรจ็แล้ว นางเหล่าน้ันจะวางเอฟาห ์ไว ้บนฐานของมัน�

6
รถรบส่ี คัน 

1 และข้าพเจ้าได้ หนักลับ เงยหน้าขึ้ นอ ีกแลเหน็  ดู  เถิด  มี 
รถรบส่ีคันออกมาระหวา่งภูเขาสองลูก  ภู เขาเหล่าน้ันเป็น
ภูเขาทองสัมฤทธิ์ 2 รถรบคันแรกเทียมม้าแดง รถรบคั นที 
่สองม้าดํา 3 รถรบคั นที ่สามม้าขาว รถรบคั นที ่ สี ่ม้าด่างสี 
เทา 4  แล ้วข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ ผู้  ท่ี สนทนากับข้าพเจ้า
วา่ � เจ้ านายเจ้าข้า  เหล่าน้ี คืออะไร� 5 และทูตสวรรค์น้ัน
ตอบข้าพเจ้าวา่ � เหล่าน้ี เป็ นว ิญญาณส่ีดวงแหง่ฟ้าสวรรค์
ซ่ึงออกมาหลังจากท่ี ได้ ยนือยู่ต่อพระพักตรข์ององค์พระผู้
เป็นเจ้าแหง่พิภพทัง้สิน้แล้ว 6 ม้าดําตรงไปยงัประเทศเหนือ
ตัวขาวติดตามม้าดําไป และตัวสีด่างตรงไปยงัประเทศใต้�
7และตัวสีเทาออกไป พวกมั นก ร็อ้นใจท่ีจะออกไปและตรวจ
ตราพื้นพิ ภพ และท่านกล่าววา่ �ไปซิ ไปตรวจตราพิ ภพ �
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ดังน้ั นม ้าเหล่าน้ันจึงตรวจตราพิ ภพ 8  แล ้ วท ่านจึงรอ้งบอก
ข้าพเจ้าวา่ � ดู  เถิด ม้าเหล่าน้ี ท่ี ไปยงัประเทศเหนือน้ันได้
กระทําให ้จิ ตวญิญาณของเราสงบน่ิงในประเทศเหนือน้ัน�

การสวมมงกุฎบนศีรษะของโยชูวา เปรยีบได้กับพระ
ครสิต์  ผู้ เป็นมหาปุโรหติและกษั ตร ิย์

9 และ พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห ์มาย ัง ข้าพเจ้า วา่
10 �จงนําเอาเฮลดัย โทบียาห์ และเยดายาห์ไปเสียจาก
บรรดาเชลย  ผู้ ซ่ึงกลับจากบาบิ โลน ในวนัเดียวกันน้ันไปยงั
เรอืนของโยสิยาห์  บุ ตรชายเศฟันยาห์ 11 จงเอาเงนิและ
ทองคําทําเป็นมงกุฎหลายมงกุฎ และสวมบนศีรษะของโย
ชู วาบ ุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหติ 12 และกล่าวแก่เขาวา่
�พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด ชายผู้ ท่ี  มี ชื่อวา่
พระอ ังก ูร เพราะท่านจะไพบูลย์ในสถานท่ีของท่าน และจะ
สรา้งพระวหิารของพระเยโฮวาห์ 13 ท่านผู้ น้ี แหละจะเป็น
ผู้สรา้งพระวหิารของพระเยโฮวาห์ และจะรบัเกียรติ ศักดิ ์
และจะประทับและปกครองอยูบ่นราชบัลลั งก ข์องท่าน และ
ท่านจะเป็นปุโรหติอยู่บนราชบัลลั งก ์ของท่าน และการหาร ื
อก ันอยา่งสันติจะมี อยู ่ระหวา่งท่านทัง้สอง� 14 และมงกุฎ
เหล่าน้ันจะอยู่ในพระวหิารของพระเยโฮวาห์  เพื่อให ้เป็ นที ่
ระลึกถึงเฮเลม โทบยีาห์ เยดายาห์ และเฮน็  บุ ตรชายของเศ
ฟันยาห์ 15 บรรดาผู้ ท่ีอยู ่หา่งไกลจะมาชว่ยสรา้งพระวหิาร
ของพระเยโฮวาห์ และท่านทัง้หลายจะทราบวา่ พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาทรงใช้ข้าพเจ้ามายงัท่าน ถ้าท่านทัง้หลายจะ
เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านอยา่ง
เครง่ครดั  สิ ่งน้ีจะเป็นไปดังกล่าวน้ัน�
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7
ทรงติเตียนการอดอาหารท่ี ไม่จรงิใจ 

1 ต่อมาในปี ท่ี ส่ี ของรชักาลกษั ตร ิย์ดาริอสั พระวจนะ
ของพระเยโฮวาห ์มาย ังเศคาริยาห์  ณ  วนัท่ี  สี ่เดือนท่ี เก้า 
ซ่ึงเป็นเดือนคิสลิว 2 เม่ือพวกเขาได้ ใช ้ ให ้ชาเรเซอร์และ
เรเกมเมเลค  พร ้อมกับพรรคพวกของเขา ไปยงัพระนิเวศ
ของพระเจ้า ทูลขอจําเพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 3 และ
รอ้งขอต่อบรรดาปุโรหติท่ีพระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห์จอม
โยธา และต่อผู้ พยากรณ์  วา่ �ควรท่ีข้าพเจ้าจะไว ้ทุกข์ และ
ปลีกตัวออกในเดือนท่ี หา้ อยา่งท่ีข้าพเจ้าได้กระทํามาแล้ว
เป็นหลายปีน้ันหรอืไม่� 4  แล ้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์
จอมโยธามายงัข้าพเจ้าวา่ 5 �จงกล่าวแก่ประชาชนทัง้สิน้
แหง่แผ่นดินและแก่บรรดาปุโรหติวา่ เม่ือเจ้าทัง้หลายอด
อาหารและไว ้ทุกข์ ในเดือนท่ีหา้และในเดือนท่ี เจ็ด ตัง้เจ็ด
สิบปี น้ัน  เจ้ าได้อดอาหารเพื่อเราคือเราเองหรอื 6 และเม่ือ
เจ้ารบัประทานและเม่ือเจ้าด่ืม  เจ้ าก็รบัประทานเพื่อตัวเจ้า
เอง และด่ืมเพื่อตัวเจ้าเองมิ ใช ่ หรอื 7 ในเม่ือเยรูซาเล็มมีคน
อยู่และมัง่คัง่  มี หวัเมืองล้อมรอบ  ภาคใต้ และแดนท่ีราบก็ มี 
คนอยู่  เจ้ าควรจะฟังพระวจนะซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงประกาศ
โดยผู้ พยากรณ์ รุ ่นก ่อนๆ  มิใช ่ หรอื �

จงแสวงหาพระเจ้า ความชอบธรรมและความปรานี
8 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเศคาริยาห ์วา่ 

9 �พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ัง น้ี วา่ จงพิพากษาตาม
ความจรงิ  ทุ กคนจงแสดงความเมตตากรุณาและความ
สงสาร ต่อ พี่ น้อง ของ ตน 10 อยา่ บีบ บัง คับ หญิ งม ่าย ลูก
กําพรา้พ่อ คนต่างด้าวหรอืคนยากจน และอยา่คิดอุบายชัว่
ในใจต่อพี่น้องของตน� 11  แต่ เขาปฏิเสธไม่ยอมฟังและหนั
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บ่าด้ือเข้าใส่ และอุดหขูองเขาเสียเพื่อเขาจะไม่ ได้ยนิ 12  เออ 
เขาได้กระทําใจของเขาเหมือนก้อนหนิแข็ง เกรงวา่เขาจะ
ได้ยนิพระราชบัญญั ติ และพระวจนะ ซ่ึงพระเยโฮวาห์จอม
โยธาได้ทรงส่งไปทางผู้ พยากรณ์ รุ ่นก ่อนโดยพระวญิญาณ
ของพระองค์  เหตุ ฉะน้ันพระพิโรธอนัยิง่ใหญ่จึงได้มาจาก
พระเยโฮวาห์จอมโยธา 13 ดังน้ันต่อมาพระเยโฮวาห์จอม
โยธาตร ัสว ่า �เม่ือเรารอ้งเร ียก เขาไม่ฟังฉันใด เม่ือเขารอ้ง
ทูล เราก็ ไม่ ฟังฉันน้ัน 14 และเราก็ ให ้เขากระจัดกระจายไป
ด้วยลมหมุนท่ามกลางประชาชาติทัง้สิน้ซ่ึงเขาไม่ รูจั้ก ดัง
น้ันแผ่นดินจึงรกรา้งอยู่เบื้องหลังเขา  ไม่มี ใครผ่านไปหรอื
กลับเข้าไป เพราะเขาได้ปล่อยให ้แผ่ นดิ นที ่น่าพึงพอใจน้ัน
รกรา้งไปเสียแล้ว�

8
บรรดา พระ สัญญา ของ พระ เจ้า ต่ ออ ิส รา เอล ไม่ 

เปล่ียนแปลง 
1 และ พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา มายงั

ข้าพเจ้า อ ีกวา่ 2 �พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตร ัสด ัง น้ี วา่ 
เราหวงแหนศิโยนด้วยความหวงแหนอนัยิง่ใหญ่ และเรา
หวงแหนเธอด้วยความกริว้มาก 3 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ 
เรากลับไปยงัศิ โยน และจะอยูท่่ามกลางเยรูซาเล็ม และเขา
จะเรยีกเยรูซาเล็มวา่ เมืองแหง่ความจรงิ และเรยีกภูเขา
ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาวา่ภูเขาบร ิสุทธ ์ิ4 พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตร ัสด ัง น้ี วา่ ชายชราและหญิงชราจะอาศัยอยู่
ตามถนนในกรุงเยรูซาเล็ มอ ีก ต่างก็ มี  ไม้  เท ้าอยูใ่นมือเพราะ
อายุมากที เดียว 5 และถนนทัง้หลายในเมืองน้ั นก ็จะเต็มไป
ด้วยเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงวิง่เล่นอยู ่ทัว่ไป 6 พระเยโฮ
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วาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ ถ้าเรือ่งน้ีเป็นเรือ่งประหลาดใน
สายตาของประชาชนท่ี เหลืออยู ่ในสมัยน้ี แล้ว พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตร ัสว ่า  ก็ น่าจะประหลาดในสายตาของเราด้วย
มิ ใช ่ หรอื 7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เรา
จะชว่ยประชาชนของเราให้รอดพ้นจากประเทศตะวนัออก
และจากประเทศตะวนัตก 8 และเราจะพาเขาทัง้หลายให้
มาอาศัยอยู่ ท่ามกลางเยรูซาเล็ม และเขาทัง้หลายจะเป็น
ประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขาทัง้หลาย
ด้วยความจรงิและความชอบธรรม

ประชาชนจงเชื่อฟังถ้อยคําของพวกผู้ พยากรณ์ 
9 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า จง ให้ มือ ของเจ้า ทัง้

หลายแข็งแรง คือเจ้าทัง้หลายผู้ ได้ ยนิถ้อยคําเหล่าน้ีในกาล
น้ีซ่ึงมาจากปากผู้ พยากรณ์  ทัง้หลาย ซ่ึงอยู่ในว ันที ่ ได้ วาง
รากฐานพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จอมโยธา เพื่อวา่จะได้
ก่อสรา้งพระวหิารน้ันขึ้น 10 เพราะวา่ก่อนสมัยน้ันไม่ มี ค่า
จ้างให ้แก่ คนหรอืให ้แก่  สัตว ์ทัง้ผู้ ท่ี  เข ้าออกก็ ไม่มี  สันติ ภาพ
เพราะเหตุ ภัยพิบัติ  น้ัน เพราะเราปล่อยให้คนทัง้หลายต่อสู้
กับเพื่อนบ้านของตน 11 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า  
แต่  บัดน้ี เราจะไม่กระทําต่อประชาชนท่ี เหลืออยู ่ น้ี อยา่งกับ
สมั ยก ่อน 12 เพราะวา่เมล็ดพืชจะเกิดเจรญิงอกงาม เถา
องุน่จะมีลูกและแผ่นดินจะให ้ผล และท้องฟ้าจะให ้น้ําค้าง 
และเราจะกระทําให้ประชาชนท่ี เหลืออยู ่ น้ี ถือกรรมสิทธิ ์สิ ่ง
เหล่าน้ี ทัง้หมด 13  โอ  วงศ์ วานยูดาห์และวงศ์วานอสิราเอล
เอย๋  เจ้ าเคยเป็ นที ส่าปแชง่ท่ามกลางประชาชาติทัง้หลายให้
เขาแชง่ฉันใด ต่อมาเราจะชว่ยเจ้าให้รอดพ้นและเจ้าจะได้
เป็นแหล่งพระพรฉันน้ัน อยา่กลัวเลย  แต่ จงให้มือของเจ้า
แข็งแรงเถิด 14 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ 
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เม่ือบรรพบุรุษของเจ้ายัว่เยา้ใหเ้ราโกรธน้ัน เราก็ตัง้ใจวา่จะ
ลงโทษเจ้า เรามิ ได้ หยอ่นความตัง้ใจลง พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 15 ดังน้ันในวนัเหล่าน้ีเราตัง้ใจอ ีกวา่ 
เราจะกระทําดีต่อเยรูซาเล็มและต่อวงศ์วานยูดาห์ อยา่กลัว
เลย 16  ต่อไปน้ี เป็นสิง่ท่ี เจ้ าทัง้หลายพึงกระทํา จงต่างคน
ต่างพูดความจร ิงก ับเพื่อนบ้าน จงใหก้ารพิพากษาท่ี ประตู 
เมืองของเจ้าเป็นตามความจรงิและกระทําเพื่อสันติ 17อยา่
คิดอุบายชัว่ในใจต่อเพื่อนบ้าน อยา่รกัคําปฏิญาณเท็จ  สิ ่ง
ทัง้ปวงเหล่าน้ีเราเกลียดชงั� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 
18 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์จอมโยธามายงัข้าพเจ้า
วา่ 19 �พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ การอดอาหาร
ในเดือนท่ี สี ่การอดอาหารในเดือนท่ีหา้และการอดอาหาร
ในเดือนท่ี เจ็ด และการอดอาหารในเดือนท่ี สิบ จะเป็ นที ่ ให ้
ความบันเทิงและความรา่เรงิ และเป็นการเล้ียงท่ี ให ้ชื่นชม
แก่ วงศ์ วานยูดาห์  เหตุ ฉะน้ันเจ้าจงรกัความจรงิและสันติ 
ภาพ 

เยรูซาเล็มจะเป็นเมืองหลวงของทัง้โลก
20 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่  ชนชาติ ทัง้หลาย

ยงัจะมา คือประชาชนท่ียงัอาศัยอยู่ในหวัเมืองอนัมากมาย
21 ชาวเมืองหน่ึงจะไปหาชาวเมืองอกีเมืองหน่ึง  กล่าววา่ 
� ให ้เราไปกันทั นที ไปทูลขอจําเพาะพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ และแสวงหาพระเยโฮวาห์จอมโยธา ข้าพเจ้าก็จะไป
ด้วย� 22  เออ  ชนชาติ ทัง้ หลาย เป็ นอ ัน มาก และ บรรดา
ประชาชาติ ท่ี  เข ้มแข็งจะมาแสวงหาพระเยโฮวาห์จอมโยธา
ในเยรูซาเล็ม และทูลขอจําเพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์
23 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ ต่อมาในสมัยน้ันสิบ
คนจากประชาชาติ ทุ กๆภาษาจะยดึชายเส้ือคลุมของยวิคน
หน่ึงไว ้แล ว้กล่าววา่ � ขอให ้เราไปกั บท ่านเถิด เพราะเราได้ย ิ
นว ่าพระเจ้าทรงสถิ ตก ั บท ่าน� �
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9
คําตรสัของพระเจ้าเรือ่งประเทศต่างๆท่ี อยู ่ ล้อมรอบ 

1ภาระแหง่พระวจนะของพระเยโฮวาห ์ท่ี  มี ในหดัราก และ
เมืองดามัสกัสจะเป็ นที ่พักสงบสําหร ับท ่ี น่ัน เม่ือตาของม
นษุย์จะแสวงหาพระเยโฮวาห์  แม้ กระทั ่งอ ิสราเอลทุกตระ
กู ลด ้วย 2 เมืองฮามัทซ่ึ งม ีเขตแดนติ ดก ั นก ็รวมอยู ่ด้วย ไท
ระกับไซดอน  แม้ จะเป็นเมืองฉลาดก็ ตาม 3 ไทระได้สรา้ง
ป้อมปราการให ้แก่  ตนเอง และสะสมเงนิไว้เป็นกองอยา่ง
กองฝุ่น และทองคําเน้ื อด ีอยา่งโคลนตามถนน 4  ดู  เถิด  
องค์ พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงปลดเอาข้าวของของเมือง น้ี ไป
เสีย และเหวีย่งอาํนาจของเมืองน้ีลงไปในทะเล และเมือง
น้ีจะถูกไฟเผาผลาญเสีย 5 เมืองอชัเคโลนจะเหน็และกลัว
เมืองกาซาจะเหน็ และมีความเศรา้โศกอยา่งยิง่ เมืองเอโค
รนด้วยเหมือนกัน เพราะความหวงัของเมืองน้ีจะเป็ นที ่ น่า
ละอาย  กษัตรยิ ์จะพินาศจากเมืองกาซา เมืองอชัเคโลนจะ
ไม่ มี คนอาศัยอยู่ 6 ลูกนอกกฎหมายจะมาอยูใ่นเมืองอชัโดด
เราจะตัดความหยิง่ผยองของคนฟีลิสเตียออกเสีย 7 เรา
จะเอาเลือดของเขาออกไปจากปากของเขา และเอาสิง่ท่ีน่า
สะอดิสะเอยีนออกไปจากระหวา่งซ่ีฟันของเขาเสีย  แต่  คนที 
่ เหลืออยู ่คือเขาเองจะอยูเ่พื่อพระเจ้าของเรา จะเป็นเหมือน
ผู้ครอบครองคนหน่ึงในยูดาห์ และเอโครนจะเหมือนคนเย
บุส 8 และเราจะตัง้ค่ายรอบนิเวศของเราเป็นกองยาม เพื่อ
จะมิ ให ้ ผู้ ใดเดินทัพไปมาได้ จะไม่ มี  ผู้ บีบบังคับผ่านพวกเขา
ไปอกี เพราะบัดน้ีเราเห ็นก ับตาของเราเอง

 คําพยากรณ์ เรือ่งการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอยา่งผู้ มี 
ชยัของพระครสิต์
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9  โอ ธดิาแหง่ศิโยนเอย๋ จงรา่เรงิอยา่งยิง่เถิด  โอ  บุ ตรสาว
แหง่เยรูซาเล็มเอย๋ จงโห ่รอ้ง  ดู  เถิด  กษัตรยิ ์ของเธอเสด็จ
มาหาเธอ ทรงความชอบธรรมและความรอด  พระองค์ ทรง
ออ่นสุภาพและทรงลา ทรงลูกลา 10 เราจะขจัดรถรบเสีย
จากเอฟราอมิ และม้าเสียจากเยรูซาเล็ม  ธน ูสงครามจะ
ถูกขจัดเสียด้วย และท่านจะบัญชาสันติ ให ้ มี  แก่  ประชาชาติ  
ทัง้หลาย อาณาจักรของ ท่านจะ มีจากทะเล น้ี ไป ถึง ทะเล
โน้น และ จาก แม่น้ํา น้ัน ไป ถึง สุด ปลาย พิ ภพ 11 ส่วน เจ้า
เล่า เพราะโลหติแหง่พันธสัญญาของเราซ่ึ งม ีต่อเจ้า เรา
จะปลดปล่อยเชลยในพวกเจ้าให้เป็ นอ ิสระจากบ่อแหง้น้ัน
12 นักโทษท่ี มี ความหวงัเอย๋ จงกลับไปยงัท่ีกําบังเข้มแข็ง
ของเจ้า คือวนัน้ีเองเราประกาศวา่ เราจะคืนแก่ เจ้ าสอง
เท่า 13 เพราะเราได้ดัดยูดาห์เหมือนโค้งคันธนู เราได้กระ
ทําเอฟราอมิให้เป็นลูกธนู  โอ ศิโยนเอย๋ เราปลุกเรา้บุตร
ชายทัง้หลายของเจ้าให ้ต่อสู้ กับบุตรชายทัง้หลายของเจ้า
นะ  โอ  กร ีกเอย๋ และแกวง่เจ้าอยา่งดาบของนักรบ 14  แล 
้วพระเยโฮวาห์จะทรงปรากฏเหนือเขาทัง้หลาย และลูกธนู
ของพระองค์จะออกไปเหมือนฟ้าแลบ  องค์ พระผู้ เป็นเจ้า
พระเจ้าจะทรงเป่าแตร และจะเสด็จไปในลมหมุนทิศใต้
15 พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะพิทั กษ ์รกัษาเขาทัง้หลายไว้
และเขาทัง้หลายจะล้างผลาญและเหยยีบลงด้วยนักยงิสลิง
ลง และจะด่ืมและทําเสียงอกึทึกเพราะเหตุ เหล้าองุน่ และ
จะอิม่เหมือนชาม เปียกเหมือนมุมแท่นบู ชา 16 ในวนัน้ัน
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาจะทรงชว่ยเขาให ้รอด เพราะ
เขาทัง้หลายเป็นประชาชนของพระองค์ดังฝูงแกะ เขาทัง้
หลายจะเป็นเหมือนกับเพชรพลอยท่ี อยู ่ในมงกุฎ คือถูกยก
ขึ้นเหมือนธงในแผ่นดินของพระองค์ 17 ด้วยวา่ความดีของ
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พระองค์มากมายเพียงใด และความงดงามของพระองค์ ยิง่
ใหญ่  แค่  ไหน เมล็ดข้าวจะกระทําให้คนหนุ่มรืน่เรงิ และน้ํา
องุน่ใหม่จะทําใหห้ญิงสาวชื่นบาน

10
ในอนาคตยูดาหกั์บอสิราเอลจะฟ้ืนดังเดิม

1 จงขอฝนจากพระเยโฮวาห์ในฤดูฝนชุกปลายฤดู ดัง
น้ันพระเยโฮวาห์จะทรงป้ันเมฆพายุ จะทรงประทานหา่ฝน
แก่ มนษุย ์และผักในทุ่งนาแก่ ทุกคน 2 เพราะวา่รูปเคารพ
ประจําบ้านพูดไม่ ได้เรือ่ง และพวกโหรก็ เห ็นสิง่หลอกลวง
และเล่าความฝันเท็จ และให้ คําเล้าโลมท่ี เปล่าประโยชน์ 
เพราะฉะน้ันประชาชนจึงหลงไปอยา่งฝูงสัตว์ เขาทุกข์ใจ
เพราะขาดเมษบาล 3 �เราโกรธเมษบาลอยา่งรุนแรง และ
เราลงโทษบรรดาแพะผู้ เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาเอา
พระทัยใส่ฝูงสัตว์ของพระองค์คือวงศ์วานยูดาห์ และทรง
กระทําเขาให้เป็นเหมือนม้าศึกฮกึเหมิในสงคราม 4 ศิ ลาม 
ุมเอกออกมาจากเขา หมุดขึงเต็นท์ออกมาจากเขา  คันธน ู
รบศึกออกมาจากเขา และผู้บีบบังคั บท ุกคนออกมาจากเขา
ด้วยกัน 5 เขาจะเป็นอยา่งชายฉกรรจ์ในสงคราม  เหย ียบยํ่า
ศั ตรู ไปในโคลนตามถนน เขาจะต่อสู้เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงสถิ ตก ับเขา เขาจะกระทําให ้ผู้  ท่ีอยู ่บนหลั งม ้ายุง่เหยงิ
6 เราจะหนนุกําลังวงศ์วานของยูดาห์ และเราจะชว่ยวงศ์
วานของโยเซฟให ้รอด เราจะนําเขากลับมาอกีเพื่อให้เขาได้
อาศัยอยู่เพราะเราสงสารเขา และเขาจะเป็นเหมือนวา่เรา
มิ ได้ ทอดทิง้เขา เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา
เราจะฟังเขา 7  แล ้วคนเอฟราอมิจะเป็นเหมือนชายฉกรรจ์
และจิตใจของเขาทัง้หลายจะเปรมปร ีดิ เ์หมือนได้ด่ื มน ํ้าองุน่
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 เออ ลูกหลานของเขาจะได้ เห ็นและเปรมปร ีดิ ์ และจิตใจของ
เขาจะยนิดีเหลือล้นในพระเยโฮวาห์ 8 เราจะผิวปากเรยีก
เขาและรวบรวมเขาเข้ามา เพราะเราได้ ไถ่ เขาไว ้แล้ว และ
เขาจะมีมากมายเหมือนกาลก่อน

อสิราเอลถูกกระจัดกระจายแล้วกลับคืนมา
9  แม้ เราจะหวา่นเขาไปท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย  แต่ เขา

จะระลึกถึงเราในประเทศท่ีหา่งไกลน้ัน เขาจะดํารงชีวติอยู่
กั บลู กหลานของเขาและกลับมา 10 เราจะนําเขากลับจาก
แผ่นดิ นอ ียปิต์ และรวบรวมเขามาจากอสัซีเรยี และเราจะ
นําเขามายงัแผ่นดิ นก ิเลอาดและเลบานอนจนจะไม่ มี  ท่ี  ให ้
เขาอยู่ 11  พระองค์ จะเสด็จผ่านข้ามทะเลแหง่ความระทม
และจะทรงทุบคล่ืนทะเล และท่ีลึกทัง้สิน้ของแม่น้ําจะแหง้
ไป ความเหอ่เหมิของอสัซีเรยีจะตกต่ํา และคทาของอยีปิต์
จะพรากไปเสีย 12 เราจะกระทําให้เขาทัง้หลายเข้มแข็งใน
พระเยโฮวาห์ และเขาจะดําเนินในพระนามของพระองค์�
พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 

11
การปฏิเสธพระเมสสิยาห์

1  โอ เลบานอนเอย๋ จงเปิดบรรดาประตูของเจ้า เพื่อไฟ
จะได้เผาผลาญไม้สนสีดารข์องเจ้าเสีย 2 ต้นสนสามใบเอย๋
จงรํา่ไห ้เถิด เพราะไม้สนสีดารล้์มเสียแล้ว เพราะบรรดาไม้ 
ท่ี สงา่งามพินาศลงไปแล้ว  โอ ต้นโอก๊เมืองบาชานเอย๋ จง
รํา่ไห ้เถิด เพราะป่าทึบถูกโค่นเสียแล้ว 3 ฟังซิ เสียงรํา่ไหข้อง
เมษบาล เพราะสงา่ราศีของเขาทัง้หลายก็ ถู กทําลายไปแล้ว
ฟังซิ เสียงสิงโตหนุ่มคําราม เพราะวา่ความภู มิ ใจแหง่แม่น้ํา
จอรแ์ดนก็รา้งเปล่า 4 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าตร ั
สด ังน้ี วา่ �จงเล้ียงฝูงแพะแกะท่ีต้องถูกฆ่า 5 บรรดาผู้ ท่ี ซ้ื 
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อม ันไปก็ฆ่ามันเสีย และไม่ต้องมี โทษ และบรรดาคนท่ีขาย
มันกล่าววา่ � สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์ เพราะข้าพเจ้ามั ่งม ี 
แล้ว � และเมษบาลของมันทัง้หลายไม่สงสารมันเลย 6 พระ
เยโฮวาหต์ร ัสว ่า เพราะเราจะไม่สงสารชาวแผ่นดินน้ี อกีต่อ
ไป  ดู  เถิด เราก็จะกระทําให้เขาต่างคนตกเข้าไปในมือของ
เพื่อนบ้านของเขา และต่างก็ตกไปในหตัถ์ของกษั ตร ิย์ของ
เขา และท่านจะบีบแผ่นดินให ้แหลก และเราจะไม่ชว่ยเหลือ
คนหน่ึงคนใดใหพ้้ นม ือของท่านทัง้หลายเลย�

 พระเยซู จะถูกขายด้วยเงนิสามสิบเหรยีญ
7  ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงจะได้ เล้ียงดู ฝูงแพะแกะท่ี ถู กฆ่า คือ

ตัวเจ้าเอง  โอ พวกท่ีน่าสงสารแหง่ฝูงแกะเอย๋ ข้าพเจ้าจึง
เอาไม้ เท ้าสองอนั อนัหน่ึงให ้ชื่อวา่  พระคุณ  อ ี กอ ันหน่ึง
ข้าพเจ้าให ้ชื่อวา่  สหภาพ และข้าพเจ้าก็ เล้ียงดู ฝูงแกะ 8 ใน
เดือนเดียวข้าพเจ้าตัดเมษบาลสามคนน้ันออกเสีย  แต่  จิ ต
ใจข้าพเจ้าเกลียดชงัแกะเหล่าน้ัน และจิตใจแกะก็ เกล ียด
ชงัข้าพเจ้าด้วย 9 ข้าพเจ้าจึงวา่ �ข้าจะไม่ เล้ียงดู  เจ้า อะไร
จะต้องตายก็ ให ้ตายไป อะไรท่ีจะต้องถูกตัดออกก็ ให ้ ถู กตัด
ออกไปเสีย และให้บรรดาท่ี เหลืออยู ่น้ั นก ินเน้ือซ่ึ งก ันและ
กัน� 10 ข้าพเจ้าก็เอาไม้ เท ้าท่ี ชื่อ  พระคุณ น้ันมาหกั เพื่อ
ล้มเลิกพันธสัญญาซ่ึงข้าพเจ้าได้ทําไว้กับชนชาติทัง้หลาย
เสีย 11 จึงเป็ นอ ันล้มเลิกในวนัน้ัน และพวกท่ีน่าสงสารแหง่
ฝูงแกะ  ผู้ ซ่ึงคอยดูข้าพเจ้าอยู ่ก็  รู ้ วา่ น่ันเป็นพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ 12  แล ้วข้าพเจ้าจึงพู ดก ับเขาวา่ �ถ้าท่านเหน็
ควรก็ขอค่าจ้างแก่ เรา ถ้าไม่ เห ็นควรก็ ไม่ต้อง �  แล ้วเขา
ก็ชัง่ เงนิสามสิบเหรยีญออกให ้แก่ ข้าพเจ้าเป็นค่าจ้าง 13  
แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จงโยนเงนิน้ันให ้แก่ 
ชา่งป้ันหม้อ� คือเง ินก ้อนงามท่ีเขาจ่ายให ้ข้าพเจ้า ดังน้ัน
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ข้าพเจ้าจึงเอาเงนิสามสิบเหรยีญโยนให ้แก่ ชา่งป้ันหม้อใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 14  แล ้วข้าพเจ้าก็หกัไม้ เท ้าอ ั
นที ่สองท่ี ชื่อ  สหภาพ น้ันเสีย ล้มเลิกภราดรภาพระหวา่งยู
ดาห์และอสิราเอล 15  แล ้วพระเยโฮวาห์จึงตรสักับข้าพเจ้า
วา่ �จงหยบิเครือ่งใช้ของเมษบาลโงเ่ขลาขึ้นมาอกีครัง้หน่ึง
16 เพราะดู เถิด เราจะตัง้เมษบาลผู้ หน ่ึงในแผ่นดินน้ี  ผู้  ไม่ 
แวะไปหาตั วท ่ี ถู กตัดออกไป หรอืแสวงหาตั วท ่ียงัหนุ่ม หรอื
รกัษาตั วท ่ีหกัเสียแล้ว หรอืเล้ียงดูตั วท ่ี เป็นปกติ  แต่ กินเน้ือ
ของแกะอว้นทุกตัว ฉี กก ินจนกระทัง่ถึ งก ีบของมัน 17  วบิัติ  
แก่ เมษบาลผู้ ไร ้ค่าของเรา  ผู้  ท่ี ทอดทิง้ฝูงแพะแกะเสีย  ขอให ้
ดาบฟันแขนของเขาและฟันตาขวาของเขาเถิด  ขอให ้แขน
ของเขาลีบไปเสีย และใหต้าขวาของเขาบอดที เดียว �

12
 ยุ คแหง่ความทุกข์เวทนาครัง้ใหญ่ พรรคพวกของสัตว์

รา้ยล้อมกรุงเยรูซาเล็มไว้
1 ภาระแหง่พระวจนะของพระเยโฮวาห ์เก ่ี ยวด ้วยเรือ่ง

อสิราเอล พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงขึงท้องฟ้าออก และวางราก
พิ ภพ และป้ันจิตวญิญาณให ้มี  อยู ่ในมนษุย์ ตร ัสว ่า 2 � ดู  เถิด 
เรา จะ ทํา กรุง เยรูซาเล็ม ให้ เป็น ถ้วย แหง่ การ สัน่ สะเทือน
สําหรบับรรดาชนชาติทัง้หลายท่ี อยู ่ ล้อมรอบ เม่ือพวกเขา
จะ ล้อม ทัง้ ยู ดาห์ และ กรุง เยรูซาเล็ม ไว้ 3 ใน วนั น้ัน เรา
จะกระทําให้เยรูซาเล็มเป็นศิลาหนักแก่บรรดาชนชาติ ทัง้
หลาย  ผู้  ท่ี พยายามยกหนิน้ันขึ้นจะกระทําให้ตัวเองถู กห ่ัน
เป็นชิน้ๆ  ถึงแม้ วา่ประชาชาติทัง้สิน้ในพิภพจะสมทบกันสู้ 
เยรูซาเล็ม 
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 พระเยซู  ครสิต์ จะทรงป้องกันกรุงเยรูซาเล็ม และทําลาย
บรรดากองทัพท่ีล้อมกรุงไว้

4 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ในวนั น้ัน เราจะให้ ม้า ทุกตั วว ุ่
นวาย และกระทําให้คนขี่ บ้าคลัง่  แต่ เราจะลืมตาดู วงศ์ วาน
ยูดาห์ และเราจะกระทําให้ม้าทุกตัวของชนชาติทัง้หลาย
ตาบอดไป 5  แล ้วหวัหน้าคนยูดาห์จะราํพึงในใจวา่ �ชาว
เยรูซาเล็มจะเป็นกําลังของเรา เน่ืองจากพระเยโฮวาห์จอม
โยธาพระเจ้าของเขา� 6 ในวนัน้ันเราจะกระทําใหห้วัหน้าคน
ยูดาห์ทัง้หลายเหมือนหม้อรอ้นแดงอยู่ท่ามกลางกองฟืน
เหมือนคบเพลิงสวา่งอยู่ท่ามกลางฟ่อนข้าว และเขาจะเผา
ผลาญบรรดาชนชาติทัง้หลายท่ี อยู ่ล้อมรอบไปทางขวาและ
ไปทางซ้ายเสีย ฝ่ายเยรูซาเล็มจะมีคนอาศัยอยู่ในท่ีเดิ มน ้ัน
เอง คือเยรูซาเล็ม 7 และพระเยโฮวาห์จะประทานชยัชนะ
แก่ เต็นท์ ของยูดาห ์ก่อน เพื่อวา่สงา่ราศี แห ่งราชวงศ์ ดา
วดิ และสงา่ราศี แห ่งชาวเยรูซาเล็มจะไม่ ได้ เป็ นที ่ยกยอ่ง
เหนือกวา่ของยูดาห์ 8 ในวนัน้ันพระเยโฮวาหจ์ะทรงป้องกัน
ชาวเยรูซาเล็มไว้ เพื่อวา่คนท่ีออ่นแอท่ามกลางเขาในวนั
น้ัน จะ เป็น เหมือน ดา วดิ และ ราชวงศ์ ของ ดา วดิ จะ เป็น
เหมือนพระเจ้า เหมือนทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์นําหน้า
เขาทัง้หลาย 9 ต่อมาในวนัน้ัน เราจะแสวงหาท่ีจะทําลาย
ประชาชาติทัง้สิน้ซ่ึงเข้ามาต่อสู้ เยรูซาเล็ม 

อสิราเอลจะเหน็พระผู้ชว่ยให ้รอด 
10 และเราจะเทวญิญาณแหง่พระคุณและการวงิวอน

บนราชวงศ์ ดาว ิดและชาวเยรูซาเล็ม เขาทัง้หลายจะมอง
ดูเราผู้ซ่ึงเขาเองได้ แทง เขาจึงจะไว ้ทุกข์ เพื่อท่านเหมือน
คนไว ้ทุกข์ เพื่ อบ ุตรชายคนเดียวของตน และจะรอ้งไหอ้ยา่ง
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ขมขื่นเพื่อท่าน เหมือนอยา่งคนรอ้งไห้อยา่งขมขื่นเพื่ อบ ุตร
หวัปีของตน 11 ในวนัน้ัน การไว ้ทุกข์ ในเยรูซาเล็มจะใหญ่โต
อยา่งการไว ้ทุกข์ เพื่อฮาดัดรมิโมน  ณ  ท่ี ราบเมกิดโด 12  แผ่ 
นดินจะไว ้ทุกข์ ตามครอบครวัแต่ละครอบครวั ครอบครวั
ราชวงศ์ ดาว ิดต่างหากและบรรดาภรรยาของท่านต่างหาก
ครอบครวัของวงศ์วานนาธนัต่างหาก และบรรดาภรรยา
ของ เขา ต่าง หาก 13 ครอบครวั ของ วงศ์ วาน เลว ีต่าง หาก 
และภรรยาของเขาต่างหาก ครอบครวัชิเมอ ีต่างหาก และ
ภรรยาของเขาต่างหาก 14 และครอบคร ัวท ่ี เหลืออยู ่ ทัง้สิน้  
แต่ ละครอบครวัต่างหาก และภรรยาของเขาต่างหาก�

13
คนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่จะกลับมาหาพระครสิต์และรบั

ความรอด
1 �ใน วนั น้ัน จะมี น้ําพุ  พลุ ่ง ขึ้น สําหรบั ราชวงศ์ ของ ดา

วดิและชาวเยรูซาเล็ม เพื่อจะชาํระเขาให้พ้นจากบาปและ
ความไม่ สะอาด 

การไหว ้รู ปเคารพถูกกําจัด คนถ่อมตัวพยายามเป็ นที ่
พอพระทัยพระเจ้า

2 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า ต่อมาในวนัน้ัน เราจะ
ขจัดชื่อของรูปเคารพเสียจากแผ่นดิน เพื่อวา่เขาจะระลึก
ถึ งอ ีกไม่ ได้  เลย และเราจะไล่ ผู้  พยากรณ์ และวญิญาณท่ี 
ไม่ สะอาดไปเสียจากแผ่นดินด้วย 3 ต่อมาเม่ื อม ี ผู้ ใดมา
พยากรณ์ อกี  บิ ดามารดาผู้ ให ้เขาบังเกิดมาน้ันจะพู ดก ับเขา
วา่ � เจ้ าอยา่มี ช ีวิตอยู ่เลย เพราะเจ้าพู ดม ุสาในพระนาม
ของพระเยโฮวาห�์ เม่ือเขาพยากรณ์  บิ ดามารดาผู้ ให ้เขา
เกิดมาจะแทงเขาให ้ทะลุ 4 ต่อมาในวนัน้ัน  ผู้  พยากรณ์  ทุ ก
คนจะมีความละอายเพราะนิ มิ ตของเขาเม่ือพยากรณ์ เขา



เศคาร ิยา 13:5 xxiii เศคาร ิยา 14:2

จะไม่สวมผ้ามีขนเพื่อล่อลวงอกีต่อไป 5  แต่ เขาจะกล่าววา่
�ข้าพเจ้าไม่ ใช ่ ผู้  พยากรณ์ ข้าพเจ้าเป็นชาวนา เพราะวา่มี
คนสอนข้าพเจ้าให ้เล้ียงสัตว ์ ตัง้แต่ ข้าพเจ้ายงัหนุ่มๆ�

พระผู้ชว่ยใหร้อดทรงใหอ้สิราเอลดูแผลของพระองค์
6 และถ้าผู้ใดจะถามเขาวา่ �ทําไมท่านมีแผลในมือทัง้

สอง� เขาจะตอบวา่ �ข้าพเจ้าได้แผลน้ันในเรอืนของพวก
เพื่อนของข้าพเจ้า� � 7 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า � โอ 
ดาบเอย๋ จงต่ืนขึ้นต่อสู้เมษบาลของเรา จงต่อสู้ ผู้  ท่ี  สน ิทกับ
เรา จงตีเมษบาล และฝูงแกะน้ันจะกระจัดกระจายไป เรา
จะกลับมือของเราต่อสู้กับตัวเล็กตั วน ้อย

อสิราเอลจะถูกพิพากษาและชาํระให ้สะอาด พวกกบฏ
จะถูกกวาดทิง้ไป (อสค 20:33-38)

8 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ต่อมาทั ่วท ้ังแผ่นดินจะต้องขจัด
เสียให้พินาศสองในสาม และเหลือไว ้หน ่ึงในสาม 9 เราจะ
เอาหน่ึงในสามน้ี ใส่ ในไฟและถลุงเขาเหมือนถลุงเงนิ และ
ลองดูเขาเหมือนทดลองทองคํา เขาจะรอ้งทูลออกนามของ
เรา และ เรา จะ ฟัง เขา เรา จะ กล่าว วา่ �เขา ทัง้ หลาย เป็น
ชนชาติ ของ เรา� และ เขา จะ กล่าว วา่ �พระ เย โฮ วาห์ คือ
พระเจ้าของข้าพเจ้า� �

14
สงคราม อนั บร ิสุทธ ์ิของ พระ ครสิต์  ปฏิปักษ์ ต่อ พระ

ครสิต์และกองทัพของเขาจะถูกทําลาย ( วว 19:11-21)
1  ดู  เถิด วนัแหง่พระเยโฮวาห์มาใกล้ แล้ว เม่ือทรพัย ์สิ  นที 

่เขารบิไปจากเจ้าน้ัน เขาจะแบ่ งก ันท่ามกลางเจ้า 2 เพราะ
เรา จะ รวบรวม ประชาชาติ ทัง้ สิน้ ให้ ทําศึ กก ับ เยรูซาเล็ม
เมืองน้ันจะถูกยดึ บ้านเรอืนจะถูกปล้นสะดมและผู้หญิง
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จะถูกข่มขืน พลเมืองครึง่หน่ึงจะตกไปเป็นเชลย ประชาชน
ส่วนท่ี เหลืออยู ่จะไม่ ถู กตัดออกเสียจากเมือง 3  แล ้วพระเย
โฮวาห์จะเสด็จออกไปต่อสู้กับประชาชาติ เหล่าน้ัน เหมือน
เม่ือพระองค์ทรงต่อสู้ในวนัสงคราม

 พระเยซู  ครสิต์ จะยนือยู ่ท่ี  ภู เขามะกอกเทศ (กจ 1:10-
11)

4 ในวนัน้ันพระบาทของพระองค์จะยนือยู ่ท่ี  ภู เขามะกอก
เทศ ซ่ึงอยู ่หน ้าเมืองเยรูซาเล็ มด ้านตะวนัออก และภูเขา
มะกอกเทศน้ันจะแยกออกตรงกลางจากทิศตะวนัออกไป
ทิศตะวนัตก โดยมีหุบเขากวา้งมากคัน่อยู่  ภู เขาครึง่หน่ึง
จึงจะถอยไปทางเหนือ และอกีครึง่หน่ึงจะถอยไปทางใต้
5 และ ท่าน ทัง้ หลาย จะ หนี ไป ยงั หุบเขา แหง่ บรรดา ภู เขา 
เพราะวา่หุบเขาแหง่บรรดาภูเขาจะมาจดอาซาลและท่าน
ทัง้หลายจะต้องหนี ไป อยา่ง ท่ี หนี จากแผ่นดินไหวสมั ยอ 
ุสซียาห ์กษัตรยิ ์ประเทศยูดาห์  แล ้วพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพเจ้าจะเสด็จมา และพวกว ิสุทธ ิชนทัง้สิน้จะมากับ
พระองค์ 6 ต่อมาในวนัน้ันแสงสวา่งจะไม่ แจ ่มใสหรอืจะไม่ 
มืดมัว 7  แต่ จะเป็ นว ันหน่ึงท่ีพระเยโฮวาห์ทรงทราบแล้ว  
ไม่ใช ่วนัหรอืคืน  แต่ ต่อมาเวลาเยน็จะมี แสงสวา่ง 

 แม่น ้ําสายใหม่ไหลจากเยรูซาเล็มไปถึงทะเลเกลือและ
ทะเลเมดิเตอเรเนียน (อสค 47:1-12)

8 ในวนัน้ันน้ําแหง่ชวีติจะไหลออกจากเยรูซาเล็ม  คร ่ึง
หน่ึงจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวนัออก และครึง่หน่ึงจะไหล
ไปสู่ทะเลด้านตะวนัตก ในฤดูรอ้นก็จะไหลเรือ่ยไปดังในฤดู 
หนาว 
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 พระเยซู  ครสิต์ จะทรงเป็นพระมหากษั ตร ิย์เหนือพิภพ
ทัง้สิน้

9 และพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นกษั ตร ิย์เหนือพิภพทัง้สิน้
ในวนั น้ันพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นเอก และพระนามของ
พระองค์ ก็ เป็นเอก 10  แผ่ นดินทัง้ สิน้จะกลายเป็ นที ่ราบ
จากเกบาถึงรมิโมนใต้ เยรูซาเล็ม  แต่ เยรูซาเล็มจะดํารงสูง
เด่นอยู่ในท่ีตัง้ของเมืองน้ัน จากประตูเบนยามินถึงสถาน
ท่ี ท่ี เป็นประตู เก่า ถึงประตู มุ มและจากหอคอยฮานันเอล ถึ 
งบ ่อยํ่าองุน่ของกษั ตร ิย์ 11 และจะมี ผู้ คนอาศัยอยู่ เพราะ
ไม่ มี การทําลายเสียสิ ้นอ ีกแล้ว  แต่ เยรูซาเล็มจะอาศัยอยู ่
ได้  อยา่งปลอดภัย 12  ต่อไปน้ี เป็นภัยพิบั ติ ซ่ึงพระเยโฮวาห์
จะ ทรง ใช ้โจมตี บรรดา ชนชาติ ทัง้ หลาย ท่ี ทํา สงคราม กับ
เยรูซาเล็ม คือเน้ือของเขาจะเน่าไปเม่ือเขายงัยนือยู ่ได้ ตา
ของเขาจะเน่าคาเบ้าตา และลิน้ของเขาจะเน่าคาปาก 13 ต่อ
มาในวนัน้ันการสับสนอลหม่านอยา่งใหญ่โตจากพระเยโฮ
วาห์จะอยู่ท่ามกลางเขาทัง้หลาย เพราะฉะน้ันคนหน่ึงจะจั 
บก ุมเพื่อนบ้านของตน และเขาจะยกมือขึ้นต่อสู้ กันและกัน 
14  แม้ว ่ายูดาห ์ก็ จะต่อสู้ กันท่ี  เยรูซาเล็ม  ทรพัย์สมบัติ ของ
ประชาชาติทัง้สิ ้นที ่ อยู ่ล้อมรอบจะถูกเก็บ  มี  ทองคํา  เงนิ และ
เส้ือผ้ามากมาย 15 และภัยพิบั ติ อยา่งหน่ึงท่ีเหมือนภัยพิบั ติ  
อยา่งน้ี จะบังเกิดแก่ ม้า  ล่อ  อูฐ  ลา และไม่วา่สัตว ์ชน ิดใดซ่ึ 
งม ี อยู ่ในเต็นท์ เหล่าน้ัน 

ทัง้โลกจะอยู ่ใต้ การปกครองของพระครสิต์
16 และอยู่มาบรรดาคนท่ี เหลืออยู ่ในประชาชาติทัง้ปวง

ซ่ึงยกขึ้นมาสู้รบกับเยรูซาเล็ม จะขึ้นไปนมัสการกษั ตร ิย ์ปี
แล้วปีเล่า คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา และจะถือเทศกาล
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อยู ่เพิง 17 ถ้าครอบครวัใดในพื้นพิภพไม่ขึ้นไปยงัเยรูซาเล็ม
เพื่อนมัสการกษั ตร ิย์ คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา ฝนก็จะ
ไม่ตกเหนือเขาเหล่าน้ัน 18 และถ้าครอบครวัแห ่งอ ียปิต์ ซ่ึง
ขาดฝนแล้ว  ไม่ ขึ้นไปปรากฏตั วท ่ี น่ัน  ก็ จะบังเกิดภัยพิบั 
ติด ้วย ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงใช ้โจมตี  ประชาชาติ อื่นๆซ่ึงไม่
ขึ้นไปถือเทศกาลอยู ่เพิง 19  ท่ี  กล ่าวน้ีจะเป็นการลงทัณฑ์ 
อยีปิต์ และเป็นการลงทัณฑ์ ประชาชาติ  ทัง้สิน้ ซ่ึงไม่ขึ้นไปถือ
เทศกาลอยู ่เพิง 20 และในวนัน้ันลูกพรวนท่ีผูกม้าจะมีคํา
จาร ึกวา่ � บรสุิทธิ ์ แด่ พระเยโฮวาห�์ และหม้อซ่ึงอยู่ในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์จะเป็นเหมือนชามซ่ึงอยู ่หน ้าแท่นบู 
ชา 21  เออ และหม้อทุ กล ูกในเยรูซาเล็มและยูดาหจ์ะเป็นขอ
งบร ิสุทธ ิ์ แด่ พระเยโฮวาหจ์อมโยธา เพื่อวา่ทุกคนท่ีมาถวาย
สัตวบูชาจะเอาหม้อไปบ้าง และจะต้มเน้ือในหม้อเหล่าน้ัน
ในวนัน้ันจะไม่ มี คนคานาอนัในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
จอมโยธาอกีต่อไป
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