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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เศคาริยา

หนังสือเล่มนี้ได้ชื่อจากผู้เขียนคือ เศคาริยาห์ ซึ่งเป็นบุตร
เบเรคิ ยาห์ ซึ่ง เป็น บุตรอิด โด (1:1) เขาอยู่ ในเชื้อ วงศ์ ของ
ปุโรหิต ตามหนั งสือ เอสรา 5:1 และ 6:14 เศคาริยาห์ได้รับ
ใช้พร้อมกับฮักกัยในการฟื้ นฟูแห่งการสร้างพระวิหาร และ
เขาได้พยากรณ์ ในปีก่อน ค.ศ. 520 และ 518 (1:1, 7; 7:1) ทัง้
เขากับฮักกัยได้ประกาศถึงเรือ
่ งการนมัสการและความบาป
ทัง้ หลายแห่งชาติอิสราเอล
เครือ
่ งหมาย ต่างๆ ซึ่ง เศ คา ริ ยาห์ได้ใช้ใน การ
พยากรณ์ มีคํา อธิ บาย ใน เล่มอ่น
ื ๆ ใน พระ คัมภีร ์ เขา
ได้พยากรณ์ ถึง ตอน ที่พระ เยซูทรง ลูก ลา เข้าไป ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม (9:9) การที่พระเยซูทรงเป็น “กิง่ ” แห่งราชวงศ์
ของ ดา วิด (อสย 11:1-5) และ การ ปรากฏ ของ พระ เยซู
ต่อ พวก ยิว ใน ตอน ที่ พวก ยิวนน
ั ้ จะ ได้ รับ ความ รอด เขา
ได้พยากรณ์ ถึง รอย ตะปู ใน พระหัตถ์ ของ พระ เยซู การ
รวบรวมของอิสราเอล การที่ผู้ทรยศต่อ พระคริสต์ จะสู้ รบ
กับ กรุ ง เยรู ซาเล็ม การที่พระเยซูจะทรงช่วยกรุ ง เยรู ซาเล็ม
ให้ พ้น จากการสู้ รบนั ้น และถึง อาณาจักร 1000 ปีของพระ
เยซู

1

ผู้พยากรณ์ เศคาริยาห์ตักเตือนประชาชน

ในเดือนที่แปด ปีที่สองแห่ง รัชกาลดาริ อส
ั พระวจนะ
ของ พระ เย โฮ วาห์มายังเศ คา ริ ยาห์ บุตร ชาย ของ เบเรคิ
ยาห์ ผู้เป็น บุตรชายของอิด โด ผู้พยากรณ์ ว่า 2 “พระเยโฮ
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วาห์ ทรง กริว้ ต่อ บรรพบุรุษ ของ เจ้า ทัง้ หลาย เป็น อย่าง ยิง่
3 เพราะฉะนั ้น จงกล่าวแก่เขาทัง
้ หลายว่า พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสดัง นี้ ว่า จงกลับ มาหาเรา พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
ตรัสดังนี้ แหละ และเราจะกลับมาหาเจ้า พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสดังนี้ แหละ 4 อย่าเป็นเหมือนบรรพบุรุษของเจ้า ซึ่ง
บรรดาผู้พยากรณ์ คนก่อนๆร้องบอกเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์
จอม โยธา ตรัสดัง นี้ ว่า จง หัน กลับ เสีย จาก ทาง ชัว่ ของ เจ้า
และจากการกระทํา ที่ ชว
ั ่ ของเจ้า เถิด’ พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
แต่เขา ไม่ได้ยิน และ มิได้ฟัง เรา 5 บรรพบุรุษ ของ เจ้า เขา
อยูที
่ ่ไหน พวก ผู้พยากรณ์ เล่า เขา มีชีวิ ตอ ยูเป็
่ น นิ ตย์หรือ
6 แต่ถ้อยคํา ของเราและกฎเกณฑ์ ของเรา ซึ่ง เราได้ บัญชา
แก่ผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของ เรา ก็ได้ติด ตาม บรรพบุรุษ ของ
เจ้า ทันมิใช่หรือ จนเขากลับ ใจแล้ว กล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์
จอม โยธา ทรง ดําริ วา่ จะ ทรง กระทํา แก่ เรา ประการ ใด ใน
เรือ
่ งทางและการกระทําของเรา พระองค์ทรงกระทําแก่เรา
อย่างนั ้น’ ”
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าขีม
่ ้าสีแดง
7

เมื่อ วันที่ยี่สิบสี่ เดือน ที่สิบ เอ็ด ซึ่ง เป็น เดือน เชบัท
ในปีที่สอง แห่ง รัชกาล ดา ริ อัส พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ
วาห์มายังเศ คา ริ ยาห์ บุตร ชาย ของ เบเรคิ ยาห์ ผู้เป็น บุตร
ชายของอิดโด ผู้พยากรณ์ ว่า 8 “ณ กลางคืนวันหนึ่ ง ข้าพเจ้า
ได้มอง ดู และ ดูเถิด มีชาย คน หนึ่ ง ขี่ ม้า สีแดง ยืน อยู่
ท่ามกลางต้นนํ้า มัน เขียวที่ ลานหุบเขา ณ เบื้องหลัง ท่านผู้
นั ้นมม
ี ้าสีแดง สีแสด และสีขาว 9 แล้วข้าพเจ้าจึงถามว่า ‘โอ
นายเจ้าข้า เหล่า นี้ คือ อะไร’ ทูต สวรรค์ที่สนทนากับ ข้าพเจ้า
บอก ข้าพเจ้า ว่า ‘เรา จะ สําแดง ให้เจ้า ทราบ ว่า เหล่า นี้ คือ
อะไร’ 10 เหตุฉะนั ้น ชายที่ ยน
ื อยู่ท่ามกลางต้นนํ้า มัน เขียวจึง
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บอกว่า ‘เหล่า นี้ คือ ผู้ที่พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ให้ไปเที่ยวตรวจ
ตราโลก’ 11 และเขาเหล่านั ้นได้ตอบทูตสวรรค์ของพระเยโฮ
วาห์ ผู้ยืน อยู่ ท่ามกลางต้นนํ้า มัน เขียวว่า ‘เราได้ ตรวจตรา
โลกแล้ว ดูเถิด ทัง้ โลกก็นิ่งสงบอยู’่
พระเจ้า ทรง เมตตา กรุ ง เยรู ซาเล็ม หลัง จาก การ เป็น
เชลยเจ็ดสิบปีแล้ว
12 แล้วทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวว่า ‘โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์จอมโยธา อีกนานเท่าใดพระองค์ จะไม่ทรงเมตตา
กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ หัว เมือง แห่ง ยู ดาห์ ซึ่ง พระองค์ก็ทรง
กริว้ มา เจ็ด สิบ ปีแล้ว พระเจ้า ข้า’ 13 และ พระ เย โฮ วาห์
ทรง ตอบ ทูต สวรรค์ผู้ที่สนทนา กับ ข้าพเจ้า เป็น พระ วา ทะ
ที่ ประเสริฐ และ เล้าโลม ใจ 14 ทูต สวรรค์ผู้ที่สนทนา อยู่ กับ
ข้าพเจ้า จึง กล่าว แก่ ข้าพเจ้า ว่า ‘จง ร้อง ว่า พระ เย โฮ วาห์
จอม โยธา ตรัสดัง นี้ ว่า เรา มี ความ หวงแหน กรุ ง เยรู ซาเล็ม
คือกรุ งศิโยนเป็นที่ยิง่ 15 เราโกรธประชาชาติมากที่อยูอย่
่ าง
สบายๆ เพราะ เมื่อ เรา โกรธ แต่น้ อย เขา ก็ ก่อ ภัย พิบติ
ั เกิน
16
ขนาด เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ตรัสว่า เรากลับ มา
ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็มด้วยความกรุ ณา พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสว่า จะต้องสร้างนิ เวศของเราขึ้น ไว้ในนั ้น และขึง เชือก
วัดไว้เหนื อกรุ งเยรู ซาเล็ม 17 จงร้องอีกว่า พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสดังนี้ ว่า เมืองทัง้ หลายของเราจะไพบูลย์ท่วมท้นไป
ด้วยความมัง่ คังอ
่ ีก และพระเยโฮวาห์ จะปลอบศิโยน และ
เลือกสรรกรุ งเยรู ซาเล็มอีกครัง้ หนึ่ ง’ ”
นิ มิตเรือ
่ งเขาสี่เขากับช่างไม้สี่คน
ข้าพเจ้า จึง เงย หน้า ขึ้น แล เห็น ดูเถิด มีเขา สี่เขา
ข้าพเจ้า จึง ถาม ทูต สวรรค์ที่สนทนา อยู่ กับ ข้าพเจ้า ว่า
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“เหล่า นี้ คือ อะไร” ท่าน จึง ตอบ ข้าพเจ้า ว่า “เหล่า นี้ คือ เขา
ที่ ขวิด ยู ดาห์ อิสราเอล และ เยรู ซาเล็ม ให้กระจัดกระจาย
ไป” 20 แล้ว พระ เย โฮ วาห์ จึง ทรง สําแดง ให้ ข้าพเจ้า เห็น
ช่างไม้สี่คน 21 และ ข้าพเจ้า จึง ถาม ว่า “คน เหล่า นี้ มา
ทํา อะไร กัน” พระองค์ทรง ตอบ ว่า “เขา เหล่า นี้ มา ขวิด ยู
ดาห์ให้กระจัดกระจายไป จนไม่มีผู้ใดยกศีรษะขึ้นได้อีก และ
ช่างเหล่า นี้ มากระทําให้ เขาหวาดกลัว เพื่อ จะเหวีย
่ งลงซึ่ง
เขาแห่ง ประชาชาติ ที่ยกเขาของตนมาขวิด แผ่น ดิน ยู ดาห์
กระทําให้กระจัดกระจายไป”

2

การวัดกรุ งเยรู ซาเล็มแห่งอนาคต

1 ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นอีกแลเห็น ดูเถิด ชายคนหนึ่ งมเี ชือก

วัดอยใู่ นมือแน่ ะ 2 ข้าพเจ้าจึงถามว่า “ท่านจะไปไหน” เขาจึง
บอกข้าพเจ้า ว่า “จะไปวัด เยรู ซาเล็มดูว่า กว้างเท่าใด ยาว
เท่าใด” 3 และดูเถิด ทูตสวรรค์ที่ได้สนทนากับข้าพเจ้าก็ก้าว
ออกไป และทูตสวรรค์อีกองค์หน่งก
ึ ็ก้าวออกไปพบกับท่าน
ในยุคอาณาจักร 1000 ปี เยรู ซาเล็มจะรับพระพร

และ บอก ท่าน ว่า “วิง่ ซิ บอก ชาย หนุ่ม คน นั ้นว่า ‘จะ มี
คน มา อาศัย อยู่ ใน เยรู ซาเล็ม อย่าง กับ เมือง ที่ไม่มีกํา แพง
ล้อม เพราะว่า ประชาชนและสัตว์ เลี้ยงในนั ้น จะมีมากมาย
5 เพราะว่าเราจะเป็ นเหมือนกําแพงเพลิงล้อมเธอไว้ พระเย
โฮวาห์ตรัสว่า และเราจะเป็น สง่า ราศี ในเมืองนั ้น 6 พระเย
โฮวาห์ตรัสว่า เฮ้ เฮ้ จงหนี ไปให้พ้นจากแผ่นดินเหนื อ พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะเราได้แผ่พวกเจ้าออกดังลมทัง้ สี่ทิศ
ของท้องฟ้า 7 โอ ศิ โยนเอ๋ย เจ้าผู้ที่ อยูกั
่ บ ธิดาของบาบิโลน
จงหนี ไป 8 เมื่อ สง่า ราศี มาแล้ว พระองค์ทรงใช้ เราให้ ไปยัง
4
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ประชาชาติที่ปล้นเจ้า เพราะว่าผูใ้ ดได้แตะต้องเจ้า ก็ได้แตะ
ต้อง แก้ว พระเนตร ของ พระองค์ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา
จึง ตรัสดัง นี้ ว่า 9 เพราะ ดูเถิด เรา จะ สันม
่ ือ ของ เรา เหนื อ
เขา และเขาจะเป็น ของถูก ปล้น ให้แก่คนรับ ใช้ของเขาเอง’
แล้วเจ้าจะได้ ทราบว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธาใช้ข้าพเจ้ามา
10 โอ บุต รสาว แห่ง ศิ โยน เอ๋ย จง ร้อง เพลง และ ร่าเริง เถิด
เพราะดูเถิด เรามาและจะอยู่ ท่ามกลางเจ้า ทัง้ หลาย พระ
เยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 11 และประชาชาติ เป็นอัน มากจะ
สมทบกัน เข้า เป็น ฝ่ายพระเยโฮวาห์ ในวัน นั ้น และจะเป็น
ประชาชนของเรา และเราจะอยูท
่ ่ามกลางเจ้าทัง้ หลาย และ
เจ้า จะทราบว่า พระเยโฮวาห์ จอมโยธาได้ใช้ข้าพเจ้า มายัง
เจ้า 12 และพระเยโฮวาห์จะทรงรับยูดาห์เป็นมรดก เป็นส่วน
ของพระองค์ ในแผ่น ดิน บริสุทธิ์ และจะเลือกสรรกรุ ง เยรู
ซาเล็มอีกครัง้ หนึ่ ง” 13 โอ บรรดาเนื้ อหนั งเอ๋ย จงนิ่ งสงบอยู่
ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะว่า พระองค์ ทรงตื่น และ
เสด็จจากที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์แล้ว

3
โยชูวาสวมเครือ
่ งแต่งกายแห่งความชอบธรรม
1 แล้วท่าน ได้ แสดง ให้ ข้าพเจ้า เห็น โย ชู วาม หา ปุโรหิต
ซึ่ง ยืน อยูหน
่ ้า ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ และซาตานยืน
อยู่ ข้าง ขวา มือ ของ ท่าน จะ ขัด ขวาง ท่าน 2 และ พระ เย โฮ
วาห์ ตรัส กับ ซาตานว่า “โอ ซาตาน พระเยโฮวาห์ ตรัส ห้าม
เจ้า เถอะ พระเยโฮวาห์ผู้ทรงเลือกสรรกรุ ง เยรู ซาเล็ม ทรง
ห้ามเจ้า เถิด นี่ ไม่ใช่ดุ้นฟืนที่ ฉวยออกมาจากไฟดอกหรือ”
3 ฝ่ายโยชูวานน
ั ้ สวมเครือ
่ งแต่ง กายสกปรก ยืน อยูหน
่ ้า ทูต
สวรรค์ 4 และทูต สวรรค์ จึง บอกผู้ที่ยืน อยู่ ข้างหน้า ท่านว่า
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“จงเปลื้องเครือ
่ งแต่ง กายที่ สกปรกจากท่านเสีย” และทูต
สวรรค์พูดกับท่า นว่า “ดูเถิด เราได้ เอาความชัว่ ช้า ออกไป
เสีย จาก เจ้า แล้ว และ เรา จะ ประดับ ตัว เจ้า ด้วย เสื้อผ้า อัน
สะอาด” 5 และข้าพเจ้า ว่า “จงให้ เขาทัง้ หลายเอาผ้า มาลา
สะอาดมาโพกศีรษะของท่าน” เขาจึง เอาผ้า มาลาสะอาด
มาโพกศีรษะของท่าน และสวมเครือ
่ งแต่งกายให้ท่าน และ
ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ก็ยืน อยู่ 6 และทูต สวรรค์ ของ
พระ เย โฮ วาห์ จึง กล่าว แก่ โย ชูวาว่า 7 “พระ เย โฮ วาห์ จอม
โยธาตรัสดังนี้ ว่า ถ้าเจ้าดําเนิ นในหนทางของเรา และรักษา
คํา กําชับ ของเรา เจ้าจะได้ ปกครองนิ เวศของเรา และดูแล
บริเวณของเรา และเราจะให้เจ้ามีสิทธิที่จะเข้าไปท่ามกลาง
ผู้เหล่านั ้นที่ยน
ื อยูที
่ ่นี่
โยชูวาเปรียบได้กับพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระอังกูร
โอ โยชู วามหาปุโรหิต จงฟัง เถิด เจ้าและสหายของเจ้า
ผู้ที่นั ่ง อยู่ ข้าง หน้า เจ้า เพราะ คน เหล่า นี้ เป็น หมาย สําคัญ
ดูเถิด เรา จะ นํา ผู้รับ ใช้ของ เรา มา คือ พระ อังกูร 9 เพราะ
ว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า จงดูศิลาซึ่งเราตัง้ ไว้หน้า
โย ชู วา เป็น ศิลาก้อน เดียว ที่มีเจ็ดตา ดูเถิด เรา จะ สลัก
บนศิลานน
ั ้ และเราจะเปลื้องความชัว่ ช้าของแผ่นดินนี้ ออก
ไปเสีย ในวัน เดียว 10 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว่า ในวัน
นั ้นเจ้าทุกคนจะเชิญเพื่อนบ้านของเจ้าให้มาใต้เถาองุน
่ และ
ใต้ต้นมะเดื่อ”
8

4

คันประทีปทําด้วยทองคํากับต้นมะกอกเทศสองต้น
และ ทูต สวรรค์ที่สนทนา กับ ข้าพเจ้า มา อีก และ ปลุก
ข้าพเจ้า เหมือน คน ที่ เพิง่ ตื่น จาก การ นอน ของ เขา 2 และ
1
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ท่านถามข้าพเจ้าว่า “เจ้าเห็นอะไร” ข้าพเจ้าตอบว่า “ดูเถิด
ข้าพเจ้า เห็น เชิง เทียน ทํา ด้วย ทองคํา ล้วน อัน หนึ่ ง มีชาม
อยูที
่ ่ยอด และ มี ตะเกียง อยู่ บน นั ้น เจ็ด ดวง และ มี ท่อ
เจ็ด ท่อ นํา ไป ยัง ตะเกียง ซึ่ง อยู่ บน ยอด นั ้น ดวง ละ ท่อ
3 และ มี ต้น มะกอก เทศ สอง ต้น อยูข้
่ างๆ อยูข้
่ าง ขวา ชาม
4
นั ้น ต้น หนึ่ ง อยูข้
่ าง ซ้าย ต้น หนึ่ ง” และ ข้าพเจ้า ถาม ทูต
สวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่า “เจ้านายเจ้าข้า นี่ คืออะไร”
5 ทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าตอบข้าพเจ้าว่า “นี่ คืออะไร
เจ้าไม่ ทราบหรือ” ข้าพเจ้า ตอบว่า “เจ้านายเจ้าข้า ข้าพเจ้า
ไม่ทราบ ” 6 แล้วท่าน จึง ตอบ ข้าพเจ้า ว่า “นี่ เป็น พระ วจนะ
ของพระเยโฮวาห์ที่ให้ไว้กับ เศรุ บ บาเบลว่า มิใช่ด้วยกําลัง
มิใช่ด้วย ฤทธา นุภาพ แต่ด้วย วิญญาณ ของ เรา พระ เย โฮ
วาห์ จอมโยธาตรัสดัง นี้ แหละ 7 โอ ภูเขาใหญ่ เจ้าเป็น อะไร
เล่า ต่อ หน้า เศ รุ บ บา เบล เจ้า จะ เป็นที่ราบ และ ท่าน จะ
นําศิลาก้อ นที่อยูยอดออกมาท่
่
ามกลางการโห่ รอ
้ งว่า ‘งาม
จริงพระวิหาร งามจริง’ ”
8

เศรุ บบาเบลจะสร้างพระวิหารให้สําเร็จ

ยิง่ กว่า นั ้น พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า
กล่าวว่า 9 “มือของเศรุ บบาเบลได้วางรากฐานของพระนิ เวศ
นี้ และมือของเขาจะสร้างให้สําเร็จ แล้วเจ้าจะทราบว่า พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาได้ใช้ข้าพเจ้ามาหาเจ้าทัง้ หลาย 10 เพราะ
ว่าผู้ใดที่ดูหมินว
่ ันแห่งการเล็กน้ อย เพราะเขาจะเปรมปรีดิ์
และจะได้เห็น สายดิง่ ที่อยูในมื
่
อ ของเศรุ บ บาเบลพร้อมกับ
สิง่ ทัง้ เจ็ดนี้ ซึ่งคือบรรดาพระเนตรของพระเยโฮวาห์ซ่ึงมอง
อยูท
่ ัว่ พิภพ”
พยานสองคน (วว 11)
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แล้ว ข้าพเจ้า จึง ถาม ท่าน ว่า “ต้น มะกอก เทศ สอง
ต้นที่อยูข้
่ าง ขวา และ ข้าง ซ้าย ของ เชิง เทียน นั ้น คือ อะไร”
12 และข้าพเจ้า ถามท่านเป็ นครัง
้ ที่ สองว่า “กิง่ ทัง้ สองของ
ต้น มะกอก เทศ ซึ่ง อยู่ ข้าง ท่อ ทองคํา ทัง้ สอง ซึ่ง เท นํ้ามัน
ออกนั ้นคืออะไร” 13 ท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า “เจ้าไม่ทราบหรือ
เหล่า นี้ คือ อะไร” ข้าพเจ้า ตอบว่า “เจ้านายเจ้าข้า ข้าพเจ้า
ไม่ทราบ” 14 แล้วท่านจึงกล่าวว่า “ทัง้ สองนี้ คือผู้ที่ได้รับการ
เจิม เป็นผู้ยน
ื อยูข
่ ้างองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพิภพทัง้ สิน
้ ”
11

5

หนังสือม้วนหนึ่ งที่เหาะอยู่ เป็นคําสาปแช่ง
1 ข้าพเจ้า หัน กลับ และ เงย หน้า ขึ้นอีกก็แล เห็น ดูเถิด
หนังสือม้ วน หนึ่ ง เหาะ อยูนั
่ ่น 2 ท่าน จึง ถาม ข้าพเจ้า ว่า
“เจ้าเห็น อะไร” ข้าพเจ้า ตอบว่า “ข้าพเจ้า แลเห็น หนั ง สือม้
วน หนึ่ ง เหาะ อยู่ มัน ยาว ยีสิ
่ บศอก และ กว้าง สิบ ศอก”
3 แล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่า “นี่ แหละเป็ นคําสาปที่แผ่ออก
ไป ทัว่ พื้น แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ผู้ที่ทําการ โจรกรรม ทุก คน จะ
ต้อง ถูก ขจัด ออก ตัง้ แต่นี้ ไป ตาม ความ ใน หนั ง สือม้ วน นั ้น
และทุก คนที่ ปฏิญาณจะต้องถูก ขจัด ออกตัง้ แต่นี้ ไปตามที่
กําหนดไว้ 4 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว่า เราส่ง คํา สาป
นั ้นออกไป และคํานั ้นจะเข้าไปในเรือนของโจร และในเรือน
ของคนที่ปฏิญาณเท็จโดยออกนามของเรา และคํานี้ จะค้าง
คืนอยูใ่ นเรือน ผลาญเรือนนั ้นเสียทัง้ ตัวไม้และศิลา”
เอฟาห์ที่ออกไป
ทูต สวรรค์ผู้ที่สนทนา กับ ข้าพเจ้า ได้ ออก มา พูดกับ
ข้าพเจ้า ว่า “จง เงย หน้า ขึ้น ดูว่า สิ่ง ที่ ออก ไป นั ้น คือ อะไร”
6 ข้าพเจ้า จึง ว่า “นั ่น คือ อะไร” ท่าน จึง ตอบ ว่า “นี่ คือ เอ
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ฟาห์ที่ออกไป” และท่านจึง ว่า “นี่ คือ สิง่ คล้ายคลึง ในแผ่น
ดิน ทัง้ สิน
้ ” 7 และ ดูเถิด ตะกัว่ หนึ่ ง ตะลัน ต์ก็ถูกยกขึ้น และ
มีผู้หญิงคนหนึ่ งนั ่งอยูใ่ นเอฟาห์นั ้น 8 และเขากล่าวว่า “นี่ คือ
ความ ชัว่ ” และ ท่าน ก็ผลัก นาง นั ้น เข้าไป ใน เอ ฟาห์ แล้ว
ก็ผลักลู กนํ้า หนั ก ที่ ทํา ด้วย ตะ กัวน
่ ัน
้ ปิดปาก มัน ไว้ 9 แล้ว
ข้าพเจ้า ก็ เงย หน้า ขึ้น แล เห็น ดูเถิด มีผู้หญิง สอง คน ออก
มา นั ่น มีลม อยู่ ใน ปีก ของ นาง นาง มีปีก เหมือน ปีก ของ
นกกระสาดํา และนางก็ ยกเอฟาห์ ข้น
ึ ระหว่างโลกและฟ้า
สวรรค์ 10 แล้ว ข้าพเจ้า จึง พูดกับทูต สวรรค์ผู้ที่สนทนา กับ
ข้าพเจ้า ว่า “นาง เหล่า นั ้น จะ นํา เอ ฟาห์ ไป ที่ไหน ” 11 ท่าน
ตอบข้าพเจ้า ว่า “ไปยัง แผ่น ดิน ชิ นาร์ไปสร้างเรือนไว้ให้เอ
ฟาห์ เมื่อ เตรียม อย่าง นี้ เสร็จ แล้ว นาง เหล่า นั ้น จะ วาง เอ
ฟาห์ไว้บนฐานของมัน”

6

รถรบสี่คัน
และ ข้าพเจ้า ได้หัน กลับ เงย หน้า ขึ้นอีก แล เห็น ดูเถิด
มีรถรบสี่คันออกมาระหว่างภูเขาสองลูก ภูเขาเหล่านั ้นเป็น
ภูเขาทองสัมฤทธิ์ 2 รถรบคัน แรกเทียมม้า แดง รถรบคันที่
สองม้าดํา 3 รถรบคันทีส
่ ามม้าขาว รถรบคันที่สีม
่ ้าด่างสีเทา
4 แล้ว ข้าพเจ้า จึง ถาม ทูต สวรรค์ผู้ที่สนทนา กับ ข้าพเจ้า ว่า
“เจ้านายเจ้าข้า เหล่า นี้ คือ อะไร” 5 และทูต สวรรค์ นั้น ตอบ
ข้าพเจ้า ว่า “เหล่า นี้ เป็นวิญ ญาณสี่ ดวงแห่ง ฟ้า สวรรค์ ซึ่ง
ออกมาหลังจากที่ได้ยืนอยู่ต่อพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็น
เจ้า แห่ง พิภพ ทัง้ สิน
้ แล้ว 6 ม้า ดํา ตรง ไป ยัง ประเทศ เหนื อ
ตัวขาวติดตามม้าดําไป และตัวสี ด่างตรงไปยังประเทศใต้”
7 และตัวสีเทาออกไป พวกมันกร
็ อ
้ นใจที่จะออกไปและตรวจ
ตราพื้น พิภพ และท่านกล่าวว่า “ไปซิ ไปตรวจตราพิภพ ”
1
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ดัง นั ้นม้า เหล่า นั ้น จึง ตรวจตราพิภพ 8 แล้วท่านจึง ร้องบอก
ข้าพเจ้า ว่า “ดูเถิด ม้า เหล่า นี้ ที่ไป ยัง ประเทศ เหนื อ นั ้น ได้
กระทําให้จิตวิญญาณของเราสงบนิ่ งในประเทศเหนื อนั ้น”
การ สวม มงกุฎ บน ศีรษะ ของ โย ชู วา เปรียบ ได้ กับ พระ
คริสต์ ผู้เป็นมหาปุโรหิตและกษั ตริย์
9 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 10 “จง

นํา เอา เฮ ลดัย โท บี ยาห์ และ เย ดา ยาห์ ไป เสีย จาก บรรดา
เชลย ผู้ซึ่ง กลับ จากบาบิโลน ในวัน เดียวกัน นั ้น ไปยัง เรือน
ของโยสิ ยาห์ บุตรชายเศฟัน ยาห์ 11 จงเอาเงิน และทองคํา
ทําเป็นมงกุฎหลายมงกุฎ และสวมบนศีรษะของโยชูวาบุตร
ชาย เย โฮ ซา ดัก มหา ปุโรหิต 12 และ กล่าว แก่ เขา ว่า ‘พระ
เยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด ชายผู้ที่มีชื่อ ว่า พระ
อังกูร เพราะท่านจะไพบูลย์ในสถานที่ของท่าน และจะสร้าง
พระวิหารของพระเยโฮวาห์ 13 ท่านผู้นี้ แหละจะเป็น ผู้ สร้าง
พระวิหารของพระเยโฮวาห์ และจะรับ เกียรติศักดิ์ และจะ
ประทับ และปกครองอยู่ บนราชบัล ลังก์ ของท่าน และท่าน
จะเป็นปุโรหิตอยู่บนราชบัลลังก์ของท่าน และการหารือกัน
อย่างสันติ จะมีอยูระหว่
่
างท่านทัง้ สอง’ 14 และมงกุฎ เหล่า
นั ้น จะอยู่ ในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ เพื่อ ให้เป็นที่ ระลึก
ถึง เฮ เลม โท บี ยาห์ เย ดา ยาห์ และ เฮ็น บุตร ชาย ของ เศ
ฟัน ยาห์ 15 บรรดาผู้ที่ อยูห่
่ างไกลจะมาช่วยสร้างพระวิหาร
ของพระเยโฮวาห์ และท่านทัง้ หลายจะทราบว่า พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาทรงใช้ข้าพเจ้ามายังท่าน ถ้าท่านทัง้ หลายจะ
เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอย่าง
เคร่งครัด สิ่งนี้ จะเป็นไปดังกล่าวนั ้น”
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ทรงติเตียนการอดอาหารที่ไม่จริงใจ
ต่อ มา ใน ปีที่ สี่ของ รัช กาล กษั ตริย์ ดา ริ อส
ั พระ วจนะ
ของ พระ เย โฮ วาห์มายังเศ คา ริ ยาห์ ณ วัน ที่สี่ เดือน ที่เก้า
ซึ่ง เป็น เดือนคิ สลิว 2 เมื่อ พวกเขาได้ใช้ให้ชาเรเซอร์และเร
เกม เม เลค พร้ อม กับ พรรค พวก ของ เขา ไป ยัง พระ นิ เวศ
ของพระเจ้า ทูล ขอจําเพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 3 และ
ร้องขอต่อ บรรดาปุโรหิต ที่ พระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์จอม
โยธา และต่อ ผู้พยากรณ์ ว่า “ควรที่ ข้าพเจ้า จะไว้ทุกข์และ
ปลีก ตัว ออกในเดือนที่ห้า อย่างที่ ข้าพเจ้า ได้ กระทํา มาแล้ว
เป็น หลายปี นั้น หรือ ไม่” 4 แล้ว พระวจนะของพระเยโฮวาห์
จอมโยธามายัง ข้าพเจ้า ว่า 5 “จงกล่าวแก่ ประชาชนทัง้ สิน
้
แห่ง แผ่น ดิน และแก่ บรรดาปุโรหิต ว่า เมื่อ เจ้า ทัง้ หลายอด
อาหารและไว้ทุกข์ในเดือนที่ ห้า และในเดือนที่เจ็ด ตัง้ เจ็ด
สิบ ปีนั ้น เจ้าได้ อดอาหารเพื่อ เราคือ เราเองหรือ 6 และเมื่อ
เจ้ารับประทานและเมื่อเจ้าดื่ม เจ้าก็รบ
ั ประทานเพื่อตัวเจ้า
7
เอง และ ดื่ม เพื่อ ตัว เจ้า เอง มิใช่หรือ ใน เมื่อ เยรู ซาเล็ม มี
คนอยู่และมัง่ คัง่ มีหัวเมืองล้อมรอบ ภาคใต้และแดนที่ราบ
ก็มีคน อยู่ เจ้า ควร จะ ฟัง พระ วจนะ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง
ประกาศโดยผู้พยากรณ์ รุ นก
่ ่อนๆ มิใช่หรือ”
1

จงแสวงหาพระเจ้า ความชอบธรรมและความปรานี
และ พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มา ถึง เศ คา ริ ยาห์ว่า
9 “พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสดัง นี้ ว่า จง พิพากษา ตาม
ความ จริง ทุก คน จง แสดง ความ เมตตา กรุ ณา และ ความ
สงสาร ต่อ พี่ น้ อง ของ ตน 10 อย่า บีบ บัง คับ หญิงม่าย ลูก
กําพร้าพ่อ คนต่างด้าวหรือคนยากจน และอย่าคิดอุบายชัว่
ในใจต่อ พี่ น้องของตน” 11 แต่เขาปฏิเสธไม่ ยอมฟัง และหัน
8
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บ่าดื้อเข้าใส่ และอุดหูของเขาเสียเพื่อเขาจะไม่ได้ยน
ิ 12 เออ
เขาได้ กระทํา ใจของเขาเหมือนก้อนหิน แข็ง เกรงว่า เขาจะ
ได้ยน
ิ พระราชบัญญัติและพระวจนะ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ จอม
โยธาได้ ทรงส่ง ไปทางผู้พยากรณ์ รุ นก
่ ่อนโดยพระวิญญาณ
ของพระองค์ เหตุฉะนั ้น พระพิโรธอัน ยิง่ ใหญ่ จึง ได้ มาจาก
พระเยโฮวาห์ จอมโยธา 13 ดัง นั ้น ต่อ มาพระเยโฮวาห์ จอม
โยธาตรัสว่า “เมื่อเราร้องเรียก เขาไม่ฟังฉั นใด เมื่อเขาร้อง
ทูล เราก็ไม่ฟัง ฉั น นั ้น 14 และเราก็ให้เขากระจัดกระจายไป
ด้วยลมหมุน ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ัก ดัง
้ ซึ่ง เขาไม่รู จ
นั ้น แผ่น ดิน จึง รกร้างอยู่ เบื้องหลัง เขา ไม่มีใครผ่านไปหรือ
กลับ เข้าไป เพราะเขาได้ ปล่อยให้แผ่นดินที่ น่า พึง พอใจนั ้น
รกร้างไปเสียแล้ว”

8

บรรดา พระ สัญญา ของ พระ เจ้า ต่ออิส รา เอล
ไม่เปลี่ยนแปลง
1 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์จอมโยธามายังข้าพเจ้า
อีกว่า 2 “พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสดัง นี้ ว่า เราหวงแหน
ศิ โยนด้วยความหวงแหนอัน ยิง่ ใหญ่ และเราหวงแหนเธอ
ด้วยความกริว้ มาก 3 พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า เรากลับ ไป
ยัง ศิโยน และจะอยู่ ท่ามกลางเยรู ซาเล็ม และเขาจะเรียก
เยรู ซาเล็ม ว่า เมืองแห่ง ความจริง และเรียกภูเขาของพระ
เย โฮ วาห์ จอม โยธา ว่า ภู เขา บริสุทธิ์ 4 พระ เย โฮ วาห์ จอม
โยธา ตรัสดัง นี้ ว่า ชาย ชรา และ หญิง ชรา จะ อาศัย อยู่ ตาม
ถนน ใน กรุ ง เย รู ซา เล็มอีก ต่าง ก็มีไม้เท้า อยู่ ใน มือ เพราะ
อายุ มาก ทีเดียว 5 และ ถนน ทัง้ หลาย ใน เมือง นั ้นก็ จะ เต็ม
ไปด้วยเด็ก ผู้ชายและเด็ก ผู้ หญิง วิง่ เล่น อยูทั
่ ว่ ไป 6 พระเย
โฮวาห์ จอมโยธาตรัสดัง นี้ ว่า ถ้า เรือ
่ งนี้ เป็น เรือ
่ งประหลาด
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ในสายตาของประชาชนที่เหลือ อยูในสมั
่
ย นี้ แล้ว พระเยโฮ
วาห์ จอม โยธา ตรัสว่า ก็น่า จะ ประหลาด ใน สายตา ของ เรา
ด้วยมิใช่หรือ 7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เรา
จะช่วยประชาชนของเราให้ รอดพ้น จากประเทศตะวัน ออก
และจากประเทศตะวัน ตก 8 และเราจะพาเขาทัง้ หลายให้
มาอาศัย อยู่ ท่ามกลางเยรู ซาเล็ม และเขาทัง้ หลายจะเป็น
ประชาชนของเรา และเราจะเป็น พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย
ด้วยความจริงและความชอบธรรม
ประชาชนจงเชื่อฟังถ้อยคําของพวกผู้พยากรณ์
9

พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสว่า จง ให้ มือ ของ เจ้า ทัง้
หลายแข็งแรง คือเจ้าทัง้ หลายผู้ได้ยินถ้อยคําเหล่านี้ ในกาล
นี้ ซึ่ง มา จาก ปาก ผู้พยากรณ์ ทัง้ หลาย ซึ่ง อยู่ ในวันที่ได้วาง
รากฐานพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จอมโยธา เพื่อว่าจะได้
ก่อสร้างพระวิหารนั ้น ขึ้น 10 เพราะว่า ก่อนสมัย นั ้น ไม่มีค่า
จ้างให้แก่คนหรือ ให้แก่สัตว์ ทัง้ ผู้ที่เข้า ออกก็ไม่มีสันติภาพ
เพราะเหตุภัย พิบัตินั ้น เพราะเราปล่อยให้ คนทัง้ หลายต่อสู้
กับ เพื่อน บ้าน ของ ตน 11 พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสว่า
แต่บัดนี้ เราจะไม่ กระทํา ต่อ ประชาชนที่เหลือ อยูนี
่ ้ อย่างกับ
12
สมัยก่อน เพราะ ว่า เมล็ด พืช จะ เกิด เจริญ งอกงาม เถา
องุน
่ จะมี ลูก และแผ่น ดิน จะให้ผล และท้องฟ้า จะให้นํ้าค้าง
และเราจะกระทํา ให้ ประชาชนที่เหลือ อยูนี
่ ้ ถือ กรรมสิทธิสิ
์ ่ง
13
เหล่า นี้ ทัง้ หมด โอ วงศ์วานยู ดาห์ และวงศ์ วานอิสราเอล
เอ๋ย เจ้าเคยเป็นที่ สาปแช่ง ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลาย
ให้เขาแช่งฉั นใด ต่อ มาเราจะช่วยเจ้า ให้รอดพ้นและเจ้า จะ
ได้ เป็น แหล่ง พระพรฉั น นั ้น อย่า กลัว เลย แต่จงให้ มือ ของ
เจ้า แข็ง แรงเถิด 14 เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสดัง
นี้ ว่า เมื่อบรรพบุรุษของเจ้ายัว่ เย้าให้เราโกรธนั ้น เราก็ตัง้ ใจ
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ว่าจะลงโทษเจ้า เรามิได้หย่อนความตัง้ ใจลง พระเยโฮวาห์
จอม โยธา ตรัสดัง นี้ แหละ 15 ดัง นั ้น ใน วัน เหล่า นี้ เรา ตัง้ ใจ
อีกว่า เราจะกระทํา ดี ต่อ เยรู ซาเล็ม และต่อ วงศ์ วานยู ดาห์
อย่า กลัว เลย 16 ต่อ ไปนี้ เป็น สิง่ ที่เจ้าทัง้ หลายพึง กระทํา จง
ต่างคนต่างพูด ความจริงกับ เพื่อนบ้าน จงให้การพิพากษา
ที่ประตูเมือง ของ เจ้า เป็น ตาม ความ จริง และ กระทํา เพื่อ
สันติ 17 อย่า คิด อุบาย ชัว่ ใน ใจ ต่อ เพื่อน บ้าน อย่า รัก คํา
ปฏิญาณ เท็จ สิ่ง ทัง้ ปวง เหล่า นี้ เรา เกลียด ชัง” พระ เย โฮ
วาห์ตรัสดังนี้ แหละ 18 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์จอม
โยธา มายัง ข้าพเจ้า ว่า 19 “พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสดัง
นี้ ว่า การอดอาหารในเดือนที่สี่ การอดอาหารในเดือนที่ หา้
และการอดอาหารในเดือนที่เจ็ด และการอดอาหารในเดือน
ที่สิบ จะเป็นที่ให้ความบันเทิงและความร่าเริง และเป็นการ
เลี้ยงที่ให้ชื่นชมแก่วงศ์วานยูดาห์ เหตุฉะนั ้นเจ้าจงรักความ
จริงและสันติภาพ
เยรู ซาเล็มจะเป็นเมืองหลวงของทัง้ โลก
20

พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสดัง นี้ ว่า ชนชาติทัง้ หลาย
ยังจะมา คือประชาชนที่ ยงั อาศัยอยู่ในหัวเมืองอันมากมาย
21 ชาว เมือง หนึ่ ง จะ ไป หา ชาว เมือง อีก เมือง หนึ่ ง กล่าว ว่า
‘ให้เรา ไป กัน ทันที ไป ทูล ขอ จําเพาะ พระ พักตร์ พระ เย โฮ
วาห์ และ แสวง หา พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ข้าพเจ้า ก็ จะ
ไป ด้วย’ 22 เออ ชนชาติทัง้ หลาย เป็นอัน มาก และ บรรดา
ประชาชาติที่เข้มแข็งจะมาแสวงหาพระเยโฮวาห์จอมโยธา
ใน เยรู ซาเล็ม และ ทูล ขอ จําเพาะ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์
23 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสดัง นี้ ว่า ต่อ มาในสมัย นั ้น สิบ
คนจากประชาชาติทุกๆภาษาจะยึด ชายเสื้อ คลุม ของยิว คน
หนึ่ ง ไว้แล้ วกล่า วว่า ‘ขอให้เราไปกับท่านเถิด เพราะเราได้
ยินว่าพระเจ้าทรงสถิตกับท่าน’ ”
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คําตรัสของพระเจ้าเรือ
่ งประเทศต่างๆที่อยูล้
่ อมรอบ
1 ภาระแห่งพระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่มีในหัดราก และ

เมือง ดามัสกัส จะ เป็นที่ พัก สงบ สํา หรับที่นั ่น เมื่อ ตาขอ งม
นุษย์ จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ แม้กระทังอ
่ ิส ราเอลทุก ตระ
2
กูลด้วย เมืองฮามั ทซึ่งมี เขตแดนติดกันก็ รวมอยูด้
่ วย ไท
ระกับ ไซดอน แม้จะเป็น เมืองฉลาดก็ตาม 3 ไทระได้ สร้าง
ป้อม ปราการ ให้แก่ตนเอง และ สะสม เงิน ไว้ เป็นก อง อย่าง
กอง ฝุ่น และ ทอง คํา เนื้ อดี อย่าง โคลน ตาม ถนน 4 ดูเถิด
องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า จะ ทรง ปลด เอา ข้าว ของ ของ เมือง นี้ ไป
เสีย และเหวีย
่ งอํานาจของเมืองนี้ ลงไปในทะเล และเมือง
นี้ จะถูก ไฟเผาผลาญเสีย 5 เมือ งอัชเคโลนจะเห็น และกลัว
เมืองกาซาจะเห็น และมีความเศร้าโศกอย่างยิง่ เมืองเอโค
รนด้วยเหมือนกัน เพราะความหวัง ของเมืองนี้ จะเป็นที่น่า
ละอาย กษั ตริยจะพิ
์
นาศจากเมืองกาซา เมือ งอัชเคโลนจะ
ไม่มีคน อาศัย อยู่ 6 ลูก นอก กฎหมาย จะ มา อยู่ ใน เมือ งอัช
โดด เราจะตัด ความหยิง่ ผยองของคนฟี ลิ สเตี ยออกเสีย
7 เราจะเอาเลือดของเขาออกไปจากปากของเขา และเอา
สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนออกไปจากระหว่างซี่ ฟัน ของเขาเสีย
แต่คนที่เหลือ อยู่ คือ เขาเองจะอยู่ เพื่อ พระเจ้า ของเรา จะ
เป็น เหมือนผู้ ครอบครองคนหนึ่ ง ในยู ดาห์ และเอโครนจะ
เหมือนคนเยบุส 8 และเราจะตัง้ ค่ายรอบนิ เวศของเราเป็นก
องยาม เพื่อ จะมิให้ผู้ใดเดิน ทัพ ไปมาได้ จะไม่มีผู้บีบ บังคับ
ผ่านพวกเขาไปอีก เพราะบัดนี้ เราเห็นกับตาของเราเอง
คํา พยากรณ์ เรือ
่ ง การ เสด็จ เข้า กรุ ง เยรู ซาเล็ม อย่าง
ผู้มีชัยของพระคริสต์
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จงร่าเริงอย่างยิง่ เถิด โอ บุตรสาว
แห่ง เยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงโห่ร้อง ดูเถิด กษั ตริยของเธอเสด็
์
จ
มาหาเธอ ทรงความชอบธรรมและความรอด พระองค์ทรง
อ่อนสุภาพและทรงลา ทรงลูก ลา 10 เราจะขจัด รถรบเสีย
จากเอฟราอิม และม้าเสียจากเยรู ซาเล็ม ธนูสงครามจะถูก
ขจัด เสีย ด้วย และท่านจะบัญชาสันติให้มีแก่ประชาชาติทัง้
หลาย อาณาจักรของท่านจะมี จากทะเลนี้ ไปถึง ทะเลโน้ น
และจากแม่น้ํานั ้นไปถึงสุดปลายพิภพ 11 ส่วนเจ้าเล่า เพราะ
โลหิตแห่งพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อเจ้า เราจะปลดปล่อย
เชลย ใน พวก เจ้า ให้ เป็นอิ สระ จาก บ่อ แห้ง นั ้น 12 นั กโทษ
ที่มีความหวัง เอ๋ย จงกลับ ไปยัง ที่ กําบัง เข้ม แข็ง ของเจ้า คือ
วัน นี้ เองเราประกาศว่า เราจะคืน แก่เจ้าสองเท่า 13 เพราะ
เราได้ ดัด ยู ดาห์ เหมือนโค้ง คัน ธนู เราได้ กระทํา เอฟราอิม
ให้ เป็น ลูก ธนู โอ ศิ โยนเอ๋ย เราปลุก เร้า บุตรชายทัง้ หลาย
ของเจ้าให้ต่อสู้กับบุตรชายทัง้ หลายของเจ้านะ โอ กรีกเอ๋ย
และแกว่ง เจ้า อย่างดาบของนั กรบ 14 แล้ว พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงปรากฏเหนื อ เขาทัง้ หลาย และลูก ธนู ของพระองค์ จะ
ออก ไป เหมือน ฟ้าแลบ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จะ ทรง
เป่า แตร และ จะ เสด็จ ไป ใน ลม หมุน ทิศ ใต้ 15 พระ เย โฮ
วาห์ จอม โยธา จะ พิทักษ์ รักษา เขา ทัง้ หลาย ไว้ และ เขา ทัง้
หลายจะล้างผลาญและเหยียบลงด้วยนั ก ยิง สลิง ลง และ
จะ ดื่ม และ ทํา เสียง อึกทึก เพราะ เหตุเหล้า องุน
่ และ จะ อิม
่
16
เหมือนชาม เปียกเหมือนมุม แท่ นบูชา ในวัน นั ้น พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของเขาจะทรงช่วยเขาให้รอด เพราะเขาทัง้
หลาย เป็น ประชาชน ของ พระองค์ ดัง ฝูง แกะ เขา ทัง้ หลาย
จะ เป็น เหมือน กับ เพชร พลอย ที่อยูใน
่ มงกุฎ คือ ถูก ยก ขึ้น
เหมือน ธง ใน แผ่น ดิน ของ พระองค์ 17 ด้วย ว่า ความ ดี ของ
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พระองค์มากมายเพียงใด และความงดงามของพระองค์ยิง่
ใหญ่แค่ไหน เมล็ด ข้าวจะกระทํา ให้ คนหนุ่ม รืน
่ เริง และนํ้า
องุน
่ ใหม่จะทําให้หญิงสาวชื่นบาน

10
1

ในอนาคตยูดาห์กับอิสราเอลจะฟื้ นดังเดิม

จงขอฝนจากพระเยโฮวาห์ ในฤดู ฝนชุก ปลายฤดู ดัง
นั ้นพระเยโฮวาห์จะทรงปั้ นเมฆพายุ จะทรงประทานห่าฝน
แก่มนุษย์ และผัก ในทุ่ง นาแก่ทุก คน 2 เพราะว่า รู ป เคารพ
ประจํา บ้านพูด ไม่ได้ เรือ
่ ง และพวกโหรก็เห็น สิง่ หลอกลวง
และ เล่า ความ ฝัน เท็จ และ ให้ คํา เล้าโลม ที่เปล่า ประโยชน์
เพราะฉะนั ้น ประชาชนจึง หลงไปอย่างฝูง สัตว์ เขาทุกข์ ใจ
เพราะขาดเมษบาล 3 “เราโกรธเมษบาลอย่างรุ นแรง และ
เราลงโทษบรรดาแพะผู้ เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยธาเอา
พระทัย ใส่ ฝูง สัตว์ ของพระองค์ คือ วงศ์ วานยู ดาห์ และทรง
กระทําเขาให้เป็นเหมือนม้าศึกฮึกเหิมในสงคราม 4 ศิลามุม
เอกออกมาจากเขา หมุดขึงเต็นท์ ออกมาจากเขา คันธนูรบ
ศึก ออกมาจากเขา และผู้ บีบ บัง คับทุก คนออกมาจากเขา
ด้วยกัน 5 เขาจะเป็นอย่างชายฉกรรจ์ในสงคราม เหยียบยํ่า
ศัตรู ไปในโคลนตามถนน เขาจะต่อสู้ เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงสถิตกับ เขา เขาจะกระทํา ให้ผู้ที่ อยูบนหลั
่
งม้า ยุง่ เหยิง
6 เราจะหนุน กําลัง วงศ์ วานของยู ดาห์ และเราจะช่วยวงศ์
วานของโยเซฟให้รอด เราจะนํา เขากลับ มาอีก เพื่อ ให้ เขา
ได้ อาศัย อยู่ เพราะเราสงสารเขา และเขาจะเป็น เหมือนว่า
เรามิได้ทอดทิง้ เขา เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
เขา เราจะฟัง เขา 7 แล้ว คนเอฟราอิม จะเป็น เหมือนชาย
ฉกรรจ์ และจิตใจของเขาทัง้ หลายจะเปรมปรีดิ์ เหมือ นได้
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ดื่มน้าํ องุน
่ เออ ลูก หลานของเขาจะได้เห็น และเปรมปรีดิ์
และจิตใจของเขาจะยินดี เหลือ ล้น ในพระเยโฮวาห์ 8 เราจะ
ผิวปากเรียกเขาและรวบรวมเขาเข้า มา เพราะเราได้ไถ่เขา
ไว้แล้ว และเขาจะมีมากมายเหมือนกาลก่อน
อิสราเอลถูกกระจัดกระจายแล้วกลับคืนมา
9 แม้เราจะหว่านเขาไปท่ามกลางชนชาติทัง
้ หลาย แต่เขา
จะ ระลึก ถึง เรา ใน ประเทศ ที่ ห่าง ไกล นั ้น เขา จะ ดํารง ชี วิ
ตอยู่ กับลูกหลานของเขาและกลับ มา 10 เราจะนํา เขากลับ
จาก แผ่นดินอียป
ิ ต์ และ รวบรวม เขา มา จาก อัส ซีเรีย และ
เรา จะ นํา เขา มา ยัง แผ่นดินกิ เลอ าด และ เลบานอน จน จะ
ไม่มีที่ให้เขาอยู่ 11 พระองค์จะเสด็จผ่านข้ามทะเลแห่งความ
ระทม และจะทรงทุบ คลื่น ทะเล และที่ ลึก ทัง้ สิน
้ ของแม่น้ํา
จะ แห้ง ไป ความ เห่อเหิม ของ อัส ซีเรีย จะ ตกตํ่า และ คทา
ของอียป
ิ ต์ จะพรากไปเสีย 12 เราจะกระทํา ให้ เขาทัง้ หลาย
เข้มแข็งในพระเยโฮวาห์ และเขาจะดําเนิ นในพระนามของ
พระองค์” พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

11

การปฏิเสธพระเมสสิยาห์
โอ เลบานอนเอ๋ย จงเปิด บรรดาประตู ของเจ้า เพื่อ ไฟ
จะ ได้ เผา ผลาญ ไม้ สน สี ดาร์ ของ เจ้า เสีย 2 ต้นสน สาม ใบ
เอ๋ย จง รํา่ ไห้เถิด เพราะ ไม้ สน สี ดาร์ ล้ม เสีย แล้ว เพราะ
บรรดา ไม้ที่สง่า งาม พินาศ ลง ไป แล้ว โอ ต้น โอ๊ก เมือง บา
ชาน เอ๋ย จง รํา่ ไห้เถิด เพราะ ป่า ทึบ ถูก โค่น เสีย แล้ว 3 ฟัง
ซิ เสียงรํา่ ไห้ ของเมษบาล เพราะสง่า ราศี ของเขาทัง้ หลาย
ก็ถูกทําลายไปแล้ว ฟัง ซิ เสียงสิงโตหนุ่ม คําราม เพราะว่า
ความภูมิใจแห่ง แม่น้ํา จอร์แดนก็ รา้ งเปล่า 4 พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสดังนี้ ว่า “จงเลี้ยงฝูงแพะแกะที่ต้อง
ถูก ฆ่า 5 บรรดาผู้ที่ซื้อมัน ไปก็ ฆ่า มัน เสีย และไม่ ต้องมีโทษ
1

เศคาริยา 11:6

19

เศคาริยา 11:13

และบรรดาคนที่ ขายมันกล่าวว่า ‘สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์
เพราะข้าพเจ้า มังม
่ ีแล้ว ’ และเมษบาลของมัน ทัง้ หลายไม่
สงสารมันเลย 6 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะเราจะไม่สงสาร
ชาวแผ่น ดิน นี้ อีก ต่อ ไป ดูเถิด เราก็ จะกระทํา ให้ เขาต่างคน
ตกเข้าไปในมือ ของเพื่อนบ้านของเขา และต่างก็ ตกไปใน
หัตถ์ ของกษั ตริย์ ของเขา และท่านจะบีบ แผ่น ดิน ให้แหลก
และเราจะไม่ ชว
่ ยเหลือ คนหนึ่ ง คนใดให้ พ้นมือ ของท่านทัง้
หลายเลย”
พระเยซูจะถูกขายด้วยเงินสามสิบเหรียญ
7

ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง จะได้เลี้ยงดูฝูง แพะแกะที่ถูกฆ่า คือ
ตัว เจ้า เอง โอ พวก ที่ น่า สงสาร แห่ง ฝูง แกะ เอ๋ย ข้าพเจ้า
จึง เอาไม้เท้า สองอัน อัน หนึ่ ง ให้ชื่อ ว่า พระคุณ อีกอัน หนึ่ ง
ข้าพเจ้า ให้ชื่อ ว่า สหภาพ และข้าพเจ้า ก็เลี้ยงดูฝูง แกะ 8 ใน
เดือนเดียวข้าพเจ้า ตัด เมษบาลสามคนนั ้น ออกเสีย แต่จิต
ใจข้าพเจ้า เกลียดชัง แกะเหล่า นั ้น และจิตใจแกะก็เกลียด
ชัง ข้าพเจ้า ด้วย 9 ข้าพเจ้า จึง ว่า “ข้า จะไม่เลี้ยงดูเจ้า อะไร
จะต้องตายก็ให้ตายไป อะไรที่ จะต้องถูก ตัด ออกก็ให้ถูกตัด
ออกไปเสีย และให้ บรรดาที่เหลือ อยูนั
่ ้นกิน เนื้ อ ซึ่งกัน และ
กัน” 10 ข้าพเจ้า ก็ เอา ไม้เท้า ที่ชื่อ พระคุณ นั ้น มา หัก เพื่อ
ล้ม เลิก พันธสัญญาซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ทํา ไว้กับ ชนชาติ ทัง้ หลาย
เสีย 11 จึง เป็นอัน ล้ม เลิก ใน วัน นั ้น และ พวก ที่ น่า สงสาร
แห่ง ฝูง แกะ ผู้ซึ่ง คอยดู ข้าพเจ้า อยูก็
่ รู ว่้ า นั ่น เป็น พระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ 12 แล้ว ข้าพเจ้า จึง พูดกับ เขาว่า “ถ้า ท่าน
เห็น ควร ก็ ขอ ค่า จ้าง แก่เรา ถ้า ไม่เห็น ควร ก็ไม่ ต้อง ” แล้ว
เขา ก็ ชัง่ เงิน สามสิบ เหรียญ ออก ให้แก่ข้าพเจ้า เป็น ค่า จ้าง
13 แล้ว พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “จง โยน เงิน นั ้น
ให้แก่ช่าง ปั้ น หม้อ” คือ เงินก้อ นงาม ที่ เขา จ่าย ให้ข้าพเจ้า
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ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง เอาเงิน สามสิบ เหรียญโยนให้แก่ช่างปั้ น
หม้อ ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ 14 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หัก
ไม้เท้าอันที่ สอง ที่ชื่อ สหภาพ นั ้น เสีย ล้ม เลิก ภราดรภาพ
ระหว่าง ยู ดาห์ และ อิสราเอล 15 แล้ว พระ เย โฮ วาห์ จึง ตรัส
กับ ข้าพเจ้า ว่า “จงหยิบ เครือ
่ งใช้ของเมษบาลโง่เขลาขึ้น มา
16
อีกครัง้ หนึ่ ง เพราะดูเถิด เราจะตัง้ เมษบาลผู้หน่งึ ในแผ่น
ดินนี้ ผู้ไม่แวะไปหาตัวที่ถูกตัดออกไป หรือแสวงหาตัวที่ยงั
หนุ่ม หรือ รักษาตัวที่ หก
ั เสีย แล้ว หรือ เลี้ยงดูตัวที่เป็น ปกติ
แต่กิน เนื้ อ ของแกะอ้วนทุก ตัว ฉี กกิน จนกระทัง่ ถึงกีบ ของ
มัน 17 วิบัติแก่เมษบาลผู้ไร้ค่า ของเรา ผู้ที่ทอดทิง้ ฝูง แพะ
แกะเสีย ขอให้ดาบฟัน แขนของเขาและฟัน ตาขวาของเขา
เถิด ขอให้แขนของเขาลีบไปเสีย และให้ตาขวาของเขาบอด
ทีเดียว”

12

ยุคแห่ง ความทุกข์ เวทนาครัง้ ใหญ่ พรรคพวกของสัตว์
ร้ายล้อมกรุ งเยรู ซาเล็มไว้
1

ภาระ แห่ง พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์เกี่ยวด้วย เรือ
่ ง
อิสราเอล พระเยโฮวาห์ผู้ทรงขึง ท้องฟ้า ออก และวางราก
พิภพ และปั้ นจิตวิญญาณให้มีอยูในมนุ
่
ษย์ ตรัสว่า 2 “ดูเถิด
เรา จะ ทํา กรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้ เป็น ถ้วย แห่ง การ สัน
่ สะเทือน
สําหรับ บรรดาชนชาติ ทัง้ หลายที่อยูล้
่ อมรอบ เมื่อ พวกเขา
จะ ล้อม ทัง้ ยู ดาห์ และ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ไว้ 3 ใน วัน นั ้น เรา
จะ กระทํา ให้ เยรู ซาเล็ม เป็น ศิลา หนั ก แก่ บรรดา ชนชาติทัง้
หลาย ผู้ที่พยายามยกหิน นั ้น ขึ้น จะกระทํา ให้ ตัว เองถูกหัน
่
เป็น ชิน
้ ใน พิภพ จะ สมทบ กัน
้ ๆ ถึง แม้ว่า ประชาชาติ ทัง้ สิน
สู้เยรู ซาเล็ม
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พระเยซูคริสต์จะทรงป้องกันกรุ งเยรู ซาเล็ม และทําลาย
บรรดากองทัพที่ล้อมกรุ งไว้
4 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า ใน วัน นั ้น เรา จะ ให้ ม้า ทุก ตัววุ่
นวาย และกระทํา ให้คนขี่บ้า คลัง่ แต่เราจะลืมตาดูวงศ์วาน
ยู ดาห์ และเราจะกระทํา ให้ ม้า ทุก ตัว ของชนชาติ ทัง้ หลาย
ตาบอด ไป 5 แล้ว หัวหน้า คน ยู ดาห์ จะ รําพึง ใน ใจ ว่า ‘ชาว
เยรู ซาเล็มจะเป็นกําลังของเรา เนื่ องจากพระเยโฮวาห์จอม
โยธาพระเจ้าของเขา’ 6 ในวันนั ้นเราจะกระทําให้หว
ั หน้าคน
ยู ดาห์ ทัง้ หลายเหมือนหม้อ ร้อนแดงอยู่ ท่ามกลางกองฟืน
เหมือนคบเพลิงสว่างอยู่ท่ามกลางฟ่อนข้าว และเขาจะเผา
ผลาญบรรดาชนชาติทัง้ หลายที่อยูล้
่ อมรอบไปทางขวาและ
ไปทางซ้ายเสีย ฝ่ายเยรู ซาเล็มจะมีคนอาศัยอยู่ในที่เดิมนัน
้
7
เอง คือ เยรู ซาเล็ม และพระเยโฮวาห์ จะประทานชัยชนะ
แก่เต็นท์ของยู ดาห์ก่อน เพื่อ ว่า สง่า ราศีแห่งราชวงศ์ดาวิด
และสง่า ราศีแห่งชาวเยรู ซาเล็ม จะไม่ได้เป็นที่ ยกย่องเหนื อ
กว่า ของยู ดาห์ 8 ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์ จะทรงป้องกัน ชาว
เยรู ซาเล็ม ไว้ เพื่อ ว่า คน ที่ อ่อนแอ ท่ามกลาง เขา ใน วัน นั ้น
จะเป็น เหมือนดาวิด และราชวงศ์ ของดาวิด จะเป็น เหมือน
พระเจ้า เหมือน ทูต สวรรค์ ของ พระ เย โฮ วาห์ นํา หน้า เขา
ทัง้ หลาย 9 ต่อ มา ใน วัน นั ้น เรา จะ แสวงหา ที่ จะ ทําลาย
ประชาชาติทัง้ สิน
้ ซึ่งเข้ามาต่อสู้เยรู ซาเล็ม
อิสราเอลจะเห็นพระผู้ชว
่ ยให้รอด
และ เรา จะ เท วิญญาณ แห่ง พระคุณ และ การ วิงวอน
บน ราชวงศ์ดาวิด และ ชาว เยรู ซาเล็ม เขา ทัง้ หลาย จะ มอง
ดู เราผู้ ซ่ึง เขาเองได้แทง เขาจึง จะไว้ทุกข์เพื่อ ท่านเหมือน
คนไว้ทุกข์เพื่อบุตรชายคนเดียวของตน และจะร้องไห้อย่าง
10
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ขมขื่นเพื่อท่าน เหมือนอย่างคนร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อบุตร
หัวปี ของตน 11 ในวันนั ้น การไว้ทุกข์ในเยรู ซาเล็มจะใหญ่โต
อย่างการไว้ทุกข์เพื่อฮาดัดริมโมน ณ ที่ราบเมกิดโด 12 แผ่น
ดิน จะ ไว้ทุกข์ ตาม ครอบครัว แต่ละ ครอบครัว ครอบครัว
ราชวงศ์ดาวิด ต่างหากและบรรดาภรรยาของท่านต่างหาก
ครอบครัว ของ วงศ์ วาน นา ธัน ต่าง หาก และ บรรดา ภรรยา
ของ เขา ต่าง หาก 13 ครอบครัว ของ วงศ์ วาน เลวีต่าง หาก
และภรรยาของเขาต่างหาก ครอบครัว ชิ เมอีต่างหาก และ
ภรรยาของเขาต่างหาก 14 และครอบครัวที่เหลือ อยูทั
่ ง้ สิน
้
แต่ละครอบครัวต่างหาก และภรรยาของเขาต่างหาก”

13

คนอิสราเอลที่เหลือ อยูจะกลั
่
บ มาหาพระคริสต์ และรับ
ความรอด
1 “ในวัน นั ้น จะมีนํ้าพุพลุ่ง ขึ้น สําหรับ ราชวงศ์ ของดาวิด
และ ชาว เยรู ซาเล็ม เพื่อ จะ ชําระ เขา ให้ พ้น จาก บาป และ
ความไม่สะอาด
การไหว้รู ปเคารพถูก กําจัด คนถ่อมตัว พยายามเป็นที่
พอพระทัยพระเจ้า
2 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว่า ต่อ มาในวัน นั ้น เราจะ
ขจัด ชื่อ ของ รู ป เคารพ เสีย จาก แผ่น ดิน เพื่อ ว่า เขา จะ ระ
ลึก ถึงอีก ไม่ได้เลย และ เรา จะ ไล่ผู้พยากรณ์ และ วิญญาณ
ที่ไม่สะอาด ไป เสีย จาก แผ่น ดิน ด้วย 3 ต่อ มา เมื่อมีผู้ใด มา
พยากรณ์ อีก บิดามารดาผู้ให้เขาบังเกิดมานั ้นจะพูดกับเขา
ว่า ‘เจ้าอย่ามีชีวิตอยูเลย
่
เพราะเจ้าพูดมุสาในพระนามของ
พระ เย โฮ วาห์’ เมื่อ เขา พยากรณ์ บิดา มารดา ผู้ให้เขา เกิด
มาจะแทงเขาให้ทะลุ 4 ต่อ มาในวัน นั ้น ผู้พยากรณ์ ทุกคน
จะมี ความละอายเพราะนิ มิตของเขาเมื่อ พยากรณ์ เขาจะ
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ไม่ สวม ผ้า มี ขน เพื่อ ล่อลวง อีก ต่อ ไป 5 แต่เขา จะ กล่าว ว่า
‘ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้พยากรณ์ ข้าพเจ้าเป็นชาวนา เพราะว่ามีคน
สอนข้าพเจ้าให้เลี้ยงสัตว์ตัง้ แต่ข้าพเจ้ายังหนุ่มๆ’
พระผู้ชว
ิ ราเอลดูแผลของพระองค์
่ ยให้รอดทรงให้อส
6 และ ถ้า ผู้ ใด จะ ถาม เขา ว่า ‘ทําไม ท่าน มี แผล ใน มือ ทัง
้
สอง’ เขา จะ ตอบ ว่า ‘ข้าพเจ้า ได้ แผล นั ้น ใน เรือน ของ พวก
เพื่อนของข้าพเจ้า’ ” 7 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว่า “โอ
ดาบเอ๋ย จงตื่นขึ้นต่อสู้ เมษบาลของเรา จงต่อสู้ผู้ที่สนิทกับ
เรา จงตี เมษบาล และฝูง แกะนั ้น จะกระจัดกระจายไป เรา
จะกลับมือของเราต่อสู้กับตัวเล็กตัวน้อย
อิสราเอลจะถูก พิพากษาและชําระให้สะอาด พวกกบฏ
จะถูกกวาดทิง้ ไป (อสค 20:33-38)
8 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ต่อ มาทัวท
่ งั ้ แผ่น ดิน จะต้องขจัด
เสีย ให้ พินาศสองในสาม และเหลือ ไว้หน่งึ ในสาม 9 เราจะ
เอาหนึ่ ง ในสามนี้ ใส่ในไฟและถลุง เขาเหมือนถลุง เงิน และ
ลอง ดู เขา เหมือน ทดลอง ทองคํา เขา จะ ร้อง ทูล ออก นาม
ของ เรา และ เรา จะ ฟัง เขา เรา จะ กล่าว ว่า ‘เขา ทัง้ หลาย
เป็น ชนชาติ ของเรา’ และเขาจะกล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ คือ
พระเจ้าของข้าพเจ้า’ ”

14

สงคราม อัน บริสุทธิ์ ของ พระ คริสต์ ปฏิปักษ์ ต่อ พระ
คริสต์และกองทัพของเขาจะถูกทําลาย (วว 19:11-21)
1 ดูเถิด วัน แห่ง พระเยโฮวาห์ มาใกล้แล้ว เมื่อ ทรัพย์สินที่
เขาริบ ไปจากเจ้า นั ้น เขาจะแบ่งกัน ท่ามกลางเจ้า 2 เพราะ
เรา จะ รวบรวม ประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ให้ ทําศึกกับ เยรู ซาเล็ม
เมืองนั ้น จะถูก ยึด บ้านเรือนจะถูก ปล้น สะดมและผู้ หญิง
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จะถูกข่มขืน พลเมืองครึง่ หนึ่ งจะตกไปเป็นเชลย ประชาชน
ส่วนที่เหลือ อยูจะไม่
่
ถูกตัด ออกเสีย จากเมือง 3 แล้ว พระเย
โฮวาห์ จะเสด็จ ออกไปต่อสู้ กับ ประชาชาติเหล่า นั ้น เหมือน
เมื่อพระองค์ทรงต่อสู้ในวันสงคราม
พระเยซูคริสต์จะยืนอยูที
่ ่ภูเขามะกอกเทศ (กจ 1:10-11)
4 ในวัน นั ้น พระบาทของพระองค์ จะยืน อยูที
่ ่ภูเขามะกอก
เทศ ซึ่ง อยูหน
่ ้า เมืองเยรู ซาเล็มด้านตะวัน ออก และภูเขา
มะกอกเทศนั ้น จะแยกออกตรงกลางจากทิศ ตะวัน ออกไป
ทิศ ตะวัน ตก โดยมี หุบเขากว้างมากคัน
่ อยู่ ภูเขาครึง่ หนึ่ ง
จึง จะถอยไปทางเหนื อ และอีก ครึง่ หนึ่ ง จะถอยไปทางใต้
5 และ ท่าน ทัง
้ หลาย จะ หนี ไป ยัง หุบเขา แห่ง บรรดา ภูเขา
เพราะว่า หุบเขาแห่ง บรรดาภูเขาจะมาจดอาซาลและท่าน
ทัง้ หลายจะต้องหนี ไป อย่างที่หนี จากแผ่น ดิน ไหวสมัยอุส
ซี ยาห์กษั ตริยประเทศ
์
ยู ดาห์ แล้ว พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
ของข้าพเจ้า จะเสด็จ มา และพวกวิสุทธิชนทัง้ สิน
้ จะมากับ
6
พระองค์ ต่อ มา ใน วัน นั ้น แสง สว่าง จะ ไม่แจ่ม ใส หรือ จะ
ไม่มืดมัว 7 แต่จะเป็นวัน หนึ่ ง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงทราบแล้ว
ไม่ใช่วันหรือคืน แต่ต่อมาเวลาเย็นจะมีแสงสว่าง
แม่น้าํ สายใหม่ ไหลจากเยรู ซาเล็ม ไปถึง ทะเลเกลือ และ
ทะเลเมดิเตอเรเนี ยน (อสค 47:1-12)
8 ใน วัน นั ้น นํ้า แห่ง ชีวต
ิ จะ ไหล ออก จาก เยรู ซาเล็ม ครึ่ง
หนึ่ ง จะไหลไปสู่ ทะเลด้านตะวัน ออก และครึง่ หนึ่ ง จะไหล
ไป สู่ ทะเล ด้าน ตะวัน ตก ใน ฤดู ร้อน ก็ จะ ไหล เรือ
่ ย ไป ดัง ใน
ฤดูหนาว
พระ เยซูคริสต์จะ ทรง เป็น พระ มหา กษั ตริย์ เหนื อ พิภพ
ทัง้ สิน
้
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และ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง เป็นก ษั ตริย์ เหนื อ พิภพ ทัง้
สิน
้ ใน วัน นั ้น พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง เป็น เอก และ พระนาม
ของพระองค์ก็เป็นเอก 10 แผ่นดินทัง้ สิน
้ จะกลายเป็นที่ราบ
จาก เก บา ถึง ริม โมน ใต้เยรู ซาเล็ม แต่เยรู ซาเล็ม จะ ดํารง
สูง เด่น อยู่ ใน ที่ ตัง้ ของ เมือง นั ้น จาก ประตู เบน ยา มิน ถึง
สถาน ที่ที่เป็น ประตูเก่า ถึง ประตูมุม และ จาก หอ คอย ฮา
นั น เอล ถึงบ่อ ยํ่า องุน
่ ขอ งกษั ตริย์ 11 และ จะ มีผู้คน อาศัย
อยู่ เพราะไม่มีการทําลายเสีย สินอ
้ ีก แล้ว แต่เยรู ซาเล็ม จะ
12
อาศัย อยูได้
่ อย่างปลอดภัย ต่อ ไปนี้ เป็น ภัย พิบัติซึ่ง พระเย
โฮวาห์ จะทรงใช้โจมตีบรรดาชนชาติ ทัง้ หลายที่ ทํา สงคราม
กับ เยรู ซาเล็ม คือ เนื้ อ ของเขาจะเน่า ไปเมื่อ เขายัง ยืน อยูได้
่
ตาของเขาจะเน่า คาเบ้าตา และลิน
้ ของเขาจะเน่า คาปาก
13 ต่อ มา ใน วัน นั ้น การ สับสน อลหม่าน อย่าง ใหญ่ โต จาก
พระ เย โฮ วาห์ จะ อยู่ ท่ามกลาง เขา ทัง้ หลาย เพราะ ฉะนั ้น
คน หนึ่ ง จะจับกุม เพื่อน บ้าน ของ ตน และ เขา จะ ยกมือ ขึ้น
ต่อสู้กัน และ กัน 14 แม้ว่า ยู ดาห์ก็จะ ต่อสู้กัน ที่เยรู ซาเล็ม
ทรัพย์ สมบัติของประชาชาติ ทัง้ สินที
่ อมรอบจะถูก เก็บ
้ ่อยูล้
มีทองคํา เงิน และเสื้อผ้ามากมาย 15 และภัยพิบติ
ั อย่างหนึ่ ง
ที่ เหมือ นภัยพิบัติอย่างนี้ จะบังเกิด แก่ม้า ล่อ อูฐ ลา และไม่
ว่าสัตว์ชนิดใดซึ่งมีอยูในเต็
่
นท์เหล่านั ้น
ทัง้ โลกจะอยูใต้
่ การปกครองของพระคริสต์

16

และ อยู่ มา บรรดา คน ที่เหลือ อยูใน
่ ประชาชาติ ทัง้ ปวง
ซึ่ง ยกขึ้น มาสู้ รบกับ เยรู ซาเล็ม จะขึ้น ไปนมัสการกษั ตริย์ปี
แล้ว ปี เล่า คือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา และจะถือ เทศกาล
อยูเพิ
่ ง 17 ถ้า ครอบครัว ใดในพื้น พิภพไม่ ข้น
ึ ไปยัง เยรู ซาเล็ม
เพื่อนมัสการกษั ตริย์ คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา ฝนก็จะไม่

เศคาริยา 14:18
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ตกเหนื อเขาเหล่านั ้น 18 และถ้าครอบครัวแห่งอียป
ิ ต์ ซึ่งขาด
ฝน แล้ว ไม่ขึ้น ไป ปรากฏ ตัวที่นั ่น ก็จะ บัง เกิด ภัย พิบัติด้วย
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงใช้โจมตีประชาชาติอื่นๆซึ่ง ไม่ ข้น
ึ ไปถือ
19
เทศกาลอยูเพิ
่ ง ที่กล่า วนี้ จะเป็นการลงทัณฑ์อียป
ิ ต์และ
เป็นการลงทัณฑ์ประชาชาติทัง้ สิน
ึ ไปถือ เทศกาล
้ ซึ่ง ไม่ ข้น
20
อยูเพิ
่ ง และ ใน วัน นั ้น ลูก พรวน ที่ ผูก ม้า จะ มี คํา จารึกว่า
“บริสุทธิแด่
์ พระ เย โฮ วาห์” และ หม้อ ซึ่ง อยู่ ใน พระ นิ เวศ
ของ พระ เย โฮ วาห์ จะ เป็น เหมือน ชาม ซึ่ง อยูหน
่ ้า แท่ นบูชา
21 เออ และหม้อ ทุกลูก ในเยรู ซาเล็ม และยู ดาห์จะเป็ น ของบ
ริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ จอมโยธา เพื่อ ว่า ทุก คนที่มาถวาย
สัตวบูชาจะเอาหม้อ ไปบ้าง และจะต้ม เนื้ อ ในหม้อ เหล่า นั ้น
ในวัน นั ้น จะไม่มีคนคานาอัน ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
จอมโยธาอีกต่อไป
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