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เศคาริ ยาห
คํานํ า
เศ คา ริ ยาห แปล วา “พระ ยาหเวห
ระลึกถึง”
บทที่ ๑-๘ เศคาริยาหเลาถึงนิมิตแปด
อยาง และเขาไดถามทูตสวรรคถึงความ
หมายของนิมิตเหลา นัน
้ แลวทูต สวรรค
ก็ตอบเขาเกี่ยวกับนิมิตแตละอยาง
เศ คา ริ ยาหปลอบ ใจชาวเยรูซาเล็ม
วา ในอนาคตกษัตริยที่พระ ยาหเวหได
เลือกไวจะมาปกครองเมืองเยรูซาเล็ม
และชนชาติทัง้
หลายจะหันกลับมาหา
พระ
ยาหเวหและกลายเป็ นคนของ
พระองค
แตในชวงนี้พระยาหเวหไดเลือกเศรุบ
บา เบลมาเป็ นเจา เมือง และโย ชู วามา
เป็ นนักบวช สูงสุด และเขาทัง้ สองจะ
ดูแลคนของพระองคไปกอน
บทที่ ๙-๑๑ พระยาหเวหสัญญาวาจะ
ลงโทษชนชาติตางๆรอบขางยู ดาห รวม
ถึงพวก ผูนําของยู ดาหที่ไม สัตย ซื่อตอ
พระองค
บท ที่ ๑๒-๑๔ พระ ยาหเวหใหถอยคํา
กับเศคาริ ยาหวาในอนาคตชนชาติตางๆ
จะมาโจมตีเมืองเยรูซาเล็มและยูดาห
คน ยู ดาหจะถูกฆา ตายเป็ นจํานวน
มาก แตพระ ยาหเวหจะมาชวย กูคน
ของพระองค พวก เขาจะหันกลับมาหา
พระองค พระองคก็จะอภัยใหกับพวก
เขา พระ ยาหเวหใหภาพเปรียบ เทียบ
วาภูเขารอบๆเมืองเยรูซาเล็มจะถูก
ทําใหราบ เรียบ
แตเยรูซาเล็มจะยัง
คงตัง้ ตระหงานอยูเหนือยอด
เขาสูง
ลําธารแหงชีวิตจะไหลออกมาจากเมือง
เยรูซาเล็ม และคนทัว
่ โลกจะนมัสการ
พระยาหเวห

เศคาริยาห ๑:๗

พระยาหเวหตองการใหคนของ
พระองคกลับมาหาพระองค
๑ ในเดือนที่

๑ อัส

แปดของปี ที่ สอง

*ที่ดา

ริ
ถอยคํา
ของพระ ยาหเวหมาถึงเศ คา ริ ยาห ผู พูด
แทน พระเจา ที่เป็ นลูกของเบเรคิ ยาหที่เป็ น
ลูกของอิดโด ขอความนัน
้ พูดวา
๒ เรายาหเวหโกรธพวกบรรพบุรุษของ
พวกเจามาก ๓ ดัง นัน
้ เจาควรจะบอกคนของ
เจาวา “นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ทงั ้ สิน
้
พูด ‘กลับมาหาเรา ซะ แลวเราจะกลับมาหา
เจา’
๔ อยาเป็ นเหมือนกับพวกบรรพบุรุษของ
พวก เจา ที่พวกผู พูด แทน พระเจารุนกอน
หน านี้ไดพูดกับพวก เขาวา ‘นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ทัง้ สิน
้ พูด “หันกลับจากทาง
ชัว
่ และการ ทํา ชัว
่ พวก นัน
้ ของ เจาซะ” แต
พวกเขาก็ไม ยอมฟั ง และไม สนใจเราดวย’”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๕ “สวนพวกบรรพบุรุษของเจา ตอนนี้ พวก
เขาอยูที่ไหนแลว แลวพวกผูพูดแทนพระเจา
ละ พวก เขาอยูค้าํ ฟ าหรือ ยัง ไง ๖ แตพวก
คําเตือนและกฎตางๆของเรา ที่เราไดสัง่ ผาน
มาทางพวกผู พูด แทน พระเจา ซึ่งเป็ นพวก
ผูรับ ใชของ เรานัน
้
ก็ไลทันพวกบรรพบุรุษ
ของพวกเจาไมใชหรือ พวกเขาถึงไดกลับ ใจ
เสีย ใหม และพูด วา ‘พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์
ทัง้ สิน
้ วางแผนไววาจะทําอยางไรกับพวกเรา
เพื่อใหสาสมกับวิถี ทางและการก ระ ทําตางๆ
ของพวกเรา และพระองคก็ไดทําอยางนัน
้ กับ
พวกเราแลว’”
†เป็ นกษัตริยของเปอรเซีย

นิ มิตที่หนึ่ ง: มาสี่ตัว
๗ ในวัน

ที่ยี่สิบ สี่ของเดือนที่สิบ เอ็ด ซึ่ง
เป็ นเดือนเชบัท ‡ในปี ที่ สองที่กษัตริยดาริ อัส
ครอง ราชย ¶ถอยคําของพระ ยาหเวหมา ถึง
เศ คา ริ ยาห ผู พูด แทน พระเจา ที่เป็ นลูก

*๑:๑

เดือนที่ แปดของปี ที่ สอง ปลายเดือนตุลาคม หรือตนเดือนพฤศจิกายน ปี ๕๒๐ กอน
พระเยซูมาเกิด
†๑:๑ ดาริอัส ครองราชยในปี ๕๒๒-๔๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด
‡๑:๗

เชบัท ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ปี ๕๑๙ กอนพระเยซูมาเกิด

¶๑:๗

ในปี ที่สอง … ดาริอัสครองราชย ประมาณ ๕๒๐ ปี กอนพระเยซูมาเกิด

เศคาริยาห ๑:๘

ของเบเรคิ ยาหที่เป็ นลูกของอิด โด ขอความ
นัน
้ พูดวา
๘ ในชวงกลาง คืน ผมเห็นนิ มิต ผมเห็น
ชายคน หนึ่งขี่ มาสีดําแดง ยืนอยูทามกลาง
พุมไม ดอกในหุบเขาลึก และขางหลังเขาก็มี
มาสีดําแดง มาสีน้ํ าตาล แดง และมาสี ขาว
๙ ผมถาม วา “ทาน ครับ มาพวก นี้ เอาไวทํา
อะไรหรือครับ”
ทูต สวรรคพูดกับผมวา “เราจะใหเจาเห็น
วามาพวกนี้มีไวทําอะไร”
๑๐ ชายคนที่ยืนอยูทามกลางพุม
ไมนัน
้
ตอบ วา “พวกมานี้คือพวกที่พระ ยาหเวหสง
มาเพื่อทองตรวจตราไปในโลกนี้”
๑๑ พวกคน ขี่ มาเหลา นั น
้ ไดรายงานใหกับ
ทูตของพระ ยาหเวหที่ยืนอยูใตตนไมนัน
้ วา
“พวก เราไดทองตรวจ ตราไปในโลกนี้ และ
โลกทัง้ โลกก็อยูในความสงบเรียบรอยดี”
๑๒ ทูตของพระ ยาหเวหพูด วา “ขา แตพระ
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ อีกนานแค ไหนที่
พระองคจะยับยัง้ ความ เมตตา สงสารไปจาก
เยรูซาเล็มและพวกเมืองตางๆของยู ดาห ที่
พระองคโกรธมาเป็ นเวลาถึงเจ็ดสิบปี แลว *”
๑๓ พระ ยาหเวหตอบกับทูต สวรรคที่พูดกับ
ผม พระยาหเวหใชคํา พูดที่เต็มไปดวยความ
เมตตาและการปลอบโยน ๑๔ ทูตสวรรคที่พูด
กับผม บอกใหผมไปประกาศเรื่องนี้ คือ
์ งั ้ สิน
พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดวา
“เราหึงหวงเยรูซาเล็มและภูเขาศิโยนมาก
๑๕ เราโกรธชนชาติที่เยอ หยิ่งจองหองเหลา
นัน
้ มาก คือชนชาติเหลา นัน
้ ที่คิด วาตัว
เองมัน
่ คงปลอดภัย
ตอนนัน
้ เราโกรธคนอิสราเอลไมมาก
เราจึงใชคนพวกนี้ไปลงโทษคนของเรา
แตพวกเขาก็ทําเกินไป”
๑๖ ดังนั น
้ พระยาหเวหพูดอยางนี้วา
“เราจะกลับมาเยรูซาเล็มดวยความสงสาร
วิหารของเราจะถูกสรางขึ้นใหมในเมืองนัน
้
จะมีการ ขึงเชือก วัดไปทัว
่ ทัง้ เมืองเยรูซาเล็ม
เพื่อสรางเมืองขึ้นมาใหม”
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๑๗ ทูต

สวรรคยังบอกผมใหประกาศเรื่อง นี้
ดวย
์ ัง้ สิน
“พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดวา
‘เมือง ตางๆของ เราจะเต็ม ลนไป ดวยความ
มัง่ คัง่ อีก
เราจะปลอบโยนศิโยนอีกครัง้
และเราจะเลือกเมืองเยรูซาเล็มเป็ นเมือง
พิเศษของเราอีกครัง้ หนึ่ง’”
นิ มิตที่สอง: เขาสัตวส่ีอันกับชางสี่คน
๑๘ ผมเงย

หน าขึ้น มาเห็นเขา สัตวสี่ อัน
“เขา
สัตวพวกนี้หมายถึงอะไรครับ”
ทานตอบ วา “เขา สัตวพวก นี้คือชนชาติ
ตางๆที่ทําใหยู ดาห อิสราเอล และเยรูซาเล็ม
ตองกระจัดกระจายไป”
๒๐ พระ ยาหเวหใหผมเห็นชางสี่ คน ๒๑ ผม
ถามวา “ชางพวกนี้จะมาทําอะไรหรือครับ”
พระองคตอบ วา “เขา สัตวเหลา นัน
้
คือชนชาติตางๆที่ทําใหยู
ดาหตองกระจัด
กระจายไป ทําใหไมมใี ครโงหัวขึ้นมาได และ
ชางพวก นี้ †ก็มาเพื่อทําใหเขา สัตวทัง้ สี่นัน
้
กลัว พวก เขามาตัดและโยนเขา สัตวนัน
้ ทิง้
ไป ซึ่งก็คือชนชาติเหลา นัน
้ ชนชาติที่ไดยก
เขาขึ้น ‡ตอ ตานแผน ดินยู ดาห และทําให
พวกเขาตองกระจัดกระจายไป”
๑๙ ผมถามทูต สวรรคที่พูดอยูกับผมวา

นิ มิตที่สาม: เอาเชือกวัดเยรูซาเล็ม
๑ ผมเงยหน าขึ้นมองเห็นชายคนหนึ่ งถือ

๒ สายวัดอยูในมือ

๒ ผมถามเขาวา “จะไป
ไหนหรือครับ”
เขาตอบผมวา
“เรากําลังจะไปวัดเมือง
เยรูซาเล็ม เพื่อดูวามันมีขนาดกวาง ยาวเทา
ไหร”
๓ แลวทูต สวรรคที่พูดอยูกับผมก็เดินออก
ไปตอนรับทูต สวรรคอีกองค หนึ่งที่กําลังเดิน
เขามาหาเขา ๔ ทูต สวรรคองค แรกบอกกับ
ทูต สวรรคองคที่ สองวา “ใหวิ่งไปบอกกับ
ชายหนุมคนนัน
้ ที่ถือสายวัดวา

*๑:๑๒

เป็ นเวลาถึงเจ็ดสิบปี แลว เยเรมียาหเคยบอกวา พระเจาจะลงโทษพวกเขาเป็ นเวลา
เจ็ดสิบปี เรื่องนี้เกิดขึ้นราวๆปี ๕๘๖-๕๑๖ กอนพระเยซูมาเกิด
†๑:๒๑

ชางพวกนี ้ หมายถึงชาวเปอรเซีย กษัตริยไซรัสนํ าพวกเขาชนะบาบิ ลอนในปี ๕๓๙
กอนพระเยซูมาเกิด
‡๑:๒๑ ยกเขาขึน
้ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พวกเขาไดเขาโจมตีแผน ดินยู ดาห และไล
ตอนพวกเขาอยางกับวัว”

เศคาริยาห ๒:๕

‘เยรูซาเล็มจะเป็ นเหมือนกับหมูบานตางๆใน
ชนบทที่ไมมีกําแพง
เพราะเยรูซาเล็มจะมีคนกับสัตวอาศัยอยู
อยางลนเหลือ’
๕ พระยาหเวหพูดวา
‘แตเราจะเป็ นกําแพงเพลิงที่ลอมรอบปกป อง
เมืองนัน
้ ไว
และเราก็จะเป็ นสงาราศีใหกับเมืองนัน
้ ’”
พระเจาเรียกคนของพระองคกลับมา
๖ พระยาหเวหพูดวา

“นี่ พวกเจา รีบหนีออกจากแผนดินที่อยูทาง
เหนือไดแลว
เพราะเราทําใหเจากระจัดกระจายไปทัว
่ ทุก
สารทิศ
๗ นี่ พวก เจาคนศิ โยน ที่ตอน นี้ อาศัยอยูใน
เมืองบาบิโลน
ใหรีบหนีไปจากเมืองนัน
้ ซะ”
๘ หลัง จากที่สงา ราศีของพระองคไดปรากฏ
ใหผมเห็นแลว
แลวพระองคสงผมไป
์ งั ้ สิน
นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดเกี่ยว
กับชนชาติตางๆพวกนัน
้ ที่ปลนพวกเจา
“ใครทํารายเจาก็คือทํารายแกวตาดวงใจของ
เรานัน
่ เอง
๙ เพราะเราจะยกมือขึ้นเตรียมฟาดขับ
ไล
ชนชาติเหลานัน
้ ไป
ชนชาติเหลานัน
้ จะกลายเป็ นของที่โดนปลน
สําหรับคนเหลา นัน
้ ที่เคยเป็ นทาสของพวก
มัน
แลวพวก เจาจะไดรูวาพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์
ทัง้ สิน
้ เป็ นผูที่สงผมมา”
๑๐ พระยาหเวหพูดวา
“นางสาวศิโยนเอย รองเพลงและเฉลิมฉลอง
กันเถอะ
เพราะเรากําลังมาอาศัยอยูในเจา
๑๑ ในวัน นั น
้
ชนชาติเป็ นจํานวนมากจะมา
รวมกับเรา
พวก เขาจะกลายเป็ นคนของ เรา แลวศิ โยน
เราจะอาศัยอยูกับเจา”

*๓:๑
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แลวเจาจะไดรูวาพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
ไดสงผมมาหาพวกเจาชาวศิโยน
๑๒ พระยาหเวหจะรับยู ดาหเป็ นสวนแบงของ
์ ิทธิ ์
พระองคในแผนดินอันศักดิส
และพระองคจะเลือกเยรูซาเล็มเป็ นเมือง
พิเศษของพระองคอีกครัง้
๑๓ มนุษยทุก คน ใหเงียบๆไวตอ หน าพระ
ยาหเวห
เพราะพระองคกําลังลุกขึ้นมาจากที่พักอัน
์ ิทธิข
์ องพระองค
ศักดิส
นิ มิตที่ส่:ี เรื่องนั กบวชสูงสุด
๑ ทูต สวรรคทําใหผมเห็นโยชู วานั กบวช

๓ สูงสุดยืนอยูตอหน าทูตของพระยาหเวห

และซาตาน *ก็ยืนอยูทางขวา มือของโย ชู วา
กําลังกลาวหาทานอยู ๒ ทูตของพระยาหเวห
บอกกับซาตานวา
“ขอ ใหพระ ยาหเวห
ประณามเจา ไอซาตาน ขอใหพระยาหเวห ผู
ที่เลือกเมืองเยรูซาเล็มมาเป็ นสถาน ที่พิเศษ
สําหรับพระองค ประณามเจา โย ชู วาคน นี้
เป็ นเหมือนทอน ฟื นที่ถูกดึงออกมาจากกอง
ไฟ ไมใชหรือ”
๓ โย ชู วาใสเสื้อผาสกปรกเลอะเทอะยืนอยู
ตอ หน าทูต สวรรค ๔ ทูต สวรรคองคนัน
้ บอก
กับพวกทูต สวรรคเหลา นัน
้ ที่ยืนอยูตรง หน า
วา “ถอดเสื้อผาที่สกปรกเลอะเทอะพวก นัน
้
ใหเขา” ทูต สวรรคองค นัน
้ พูดกับโย ชู วา
วา “เห็น ไหม เราทําใหความ ผิด บาปของ
เจาหมด ไปจาก เจาแลว และเราก็จะสวม ใส
เสื้อผาที่สวยงามของนักบวชใหกับเจา”
๕ ผมพูด วา “ใหพวก เขาเอาผา โพก หัวที่
สะอาดมาโพก หัวใหกับเขาดวย สิ” พวก เขา
จึงเอาผาที่สะอาดมาโพกหัวของโยชู วา และ
เอาเสื้อผาใหมนัน
้ มาสวมใสใหกับโยชู วาดวย
และทูต สวรรคของพระยาหเวหก็ยืนอยูที่ นัน
่
๖ ทูตสวรรคของพระยาหเวหกําชับโยชูวาวา
๗ “พระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ งั ้ สิน
้ พูดวา
ถาเจาจะเดินในทางตางๆของ เราและเชื่อ ฟั ง
ขอเรียกรองตางๆของเรา
เจาก็จะไดเป็ นคนจัดการอยูในวิหารของเรา
เจาจะไดดูแลบริเวณลานวิหาร

ซาตาน ในขอนี้ใชคําวา “ผูกลาวหา” หรือ “คูตอสู” ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือโยบบทที่
๑-๒ และหนังสือวิวรณ ๑๒:๑๐ เราจะเห็นวา งานของซาตาน คือพยายามหาขอผิดพลาดของ
มนุษย แลวมากลาวหามนุษยคนนัน
้ ตอหน าพระเจา เพื่อพระเจาจะไดจัดการกับมนุษยคนนัน
้
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และเราจะใหเจาเขามาหาเราอยางอิสระ
เหมือนทูตสวรรคที่ยืนอยูที่นี่
๘ ฟั งใหดี โยชูวา นั กบวชสูงสุด เจาและเพื่อน
นักบวชที่นัง่ อยูตรงหน าเจา
พวกเจาเป็ นลางบอกเหตุลวงหน า
เพราะเรากําลังจะนํ าผูรับใชของเรามา
เขามีช่ อ
ื วา ‘กิ่ง’
๙ ดูหินที่เราวางไวตรงหน าโยชูวาสิ
บนหินกอนเดียวนี้มีเจ็ดดาน *
ดูสิ เรากําลังจะสลักขอความลงบนมัน
และเราจะกําจัดความ ผิดของแผน ดินนี้ให
หมดสิน
้ ไปในวันเดียว”
๑๐ พระยาหเวหพูดวา
“ในวัน นัน
้ พวก เจาจะเชื้อ เชิญเพื่อนบานของ
ตน
มานัง่ กันอยูใตตน องุนและใตตน มะเดื่อของ
เจา”
นิ มิตที่หา: ขาตัง้ ตะเกียง
และตนมะกอกสองตน
๑ ทูต

๔ และมาเขยาตัว ผมเหมือนกับปลุกคนให

สวรรคที่เคยพูดกับผมกลับ มา

ตื่น ๒ ทานพูดกับผมวา “เจาเห็นอะไร”
ผมตอบ วา “ผมเห็นตะเกียง ไฟ ยืนที่ทํา
จากทองคําลวนๆ
ที่มีชามใสน้ํ ามันอยูบน
ยอดของมัน และยังมีตะเกียงไฟเจ็ด ดวงอยู
บนมัน และตะเกียงแตละดวงก็มีปากที่ย่ น
ื
ออก มาไววางไส ตะเกียง ๓ และผมเห็นตน
มะกอกสอง ตนอยูขางๆถวยใสน้ํ ามัน ทาง
ขวาตน หนึ่งและทางซายตน หนึ่ง” ๔ จากนัน
้
ผมพูดกับทูต สวรรคที่พูดอยูกับผมวา “ทาน
ครับ พวกนี้มันอะไรกันครับ”
๕ ทูต สวรรคที่พูดอยูกับผม
ตอบผมวา
“เจาไมรูหรือวาสิ่งเหลานี้คืออะไร”
ผมตอบวา “ไมรูครับทาน”
๖ ทานตอบวา
“นี่คือขาวสารของพระ
ยาหเวหที่มีมาถึงเศ รุบ บา เบลวา ‘ความ
สําเร็จ †ไม ไดมาจากพละ กําลังและฤทธิ ์
อํานาจของมนุษย แตมาจากพระ วิญญาณ
ของ เรา’ พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูด วา
อยาง นัน
้ ๗ เจาภูเขาที่ยิ่ง ใหญ เจาคืออะไร
ตอ หน าเศรุบ บาเบล เจาจะกลายเป็ นพื้น ราบ
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ทานจะวางหินบนยอดสูงสุดของวิหาร และ
ผูคนจะรองวา ‘สวย มาก วิหาร นี้ ชางสวย
จริงๆ’”
๘ ผมได รับขาวสารของพระ ยาหเวหวา
๙ “เศ รุบ บา เบลไดวางรากฐานของวิหารนี้
แลว และเขาจะสรางมันจนเสร็จดวย” เจา
จะไดรูวาพระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ เป็ นผู ที่
สงผมมาหาพวก เจา ๑๐ คนที่เห็นวาตอนเริ่ม
ตนนัน
้ กระจอกงอก งอย จะไดเฉลิมฉลอง
เมื่อพวก เขาเห็นแผนดีบุกคํา จารึกอยูในมือ
ของเศ รุบ บา เบล ทูต สวรรคพูดกับผมวา
“ตะเกียงทัง้ เจ็ด อันนี้ เป็ นดวงตาของพระ
ยาหเวห ที่มองสาดสายไปมาทัว
่ โลก”
๑๑ เมื่อผมถามทานวา
“แลวตน มะกอก
สอง ตนที่อยูทางซาย ขวาของขา ตัง้ ตะเกียง
นัน
้ ละ หมาย ถึงอะไรครับ” ๑๒ ผมถามเขา
อีกเป็ นครัง้ ที่ สองวา “แลวกิ่งของตน มะกอก
สอง กิ่ง ที่เทนํ้ ามันสี ทองผานทางทอทองคํา
สองทอนัน
้ มันหมายถึงอะไรครับ”
๑๓ ทานตอบผมวา
“เจาไมรูหรือวาของ
พวกนี้หมายถึงอะไร”
ผมตอบวา “ไมรูครับทาน”
๑๔ ทานก็บอกวา “ของพวกนี้ หมายถึงผูนํา
สองคน ‡ที่ได รับการเจิมดวยนํ้ ามัน ทัง้ สอง
ยืนอยูขางๆพระ ยาหเวหผูเป็ นเจา นายของ
โลกทัง้ ใบ”
นิ มิตที่หก: แผนมวน
หนั งที่ลอยในอากาศ
๑ ผมเงยหน าขึ้นอีกครัง
้

๕ เห็นแผน มวน หนังมวน หนึ่งลอยอยู

ในอากาศ ๒ ทูต สวรรคถามผมวา “เจาเห็น
อะไร”
ผมตอบวา “ผมเห็นแผน มวน หนังมวน
หนึ่งลอยอยูในอากาศ แผน มวน หนังนี้ยาว
ยี่สิบศอก และกวางสิบศอก”
๓ ทูต สวรรคพูดกับผมวา “มีคํา สาป แชง
เขียนอยูบนแผน มวน หนังนัน
้ เป็ นคํา สาป
แชงที่แพรกระจายไปทัว
่ แผน ดินนี้ เพราะที่
ผานมา ทุกคนที่ขโมย ไมไดถูกลงโทษ และ
ทุก คนที่สาบานวาจะพูดความ จริงแตกลับ
เป็ นพยาน เท็จ ก็ไม ไดถูกลงโทษ” ๔ พระ

*๓:๙

ดาน หรือ อาจจะแปลตรงๆไดวา “เจ็ดตา”

†๔:๖

ความสําเร็จ ในที่นี้ คงหมายถึง ความสําเร็จในการสรางวิหาร

‡๔:๑๔

หนึ่ง และมอง

ผูนําสองคน ในที่นี้หมายถึง “โยชูวา นักบวชสูงสุด และเศรุบบาเบล”
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ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูด วา “เราจะสงคํา
สาป แชงนัน
้ เขาไปในบานของพวก ขโมย
และเขาไปในบานของคนที่สาบานวาจะพูด
ความจริงแตกลับเป็ นพยานเท็จ คํา สาปแชง
นัน
้ จะอยูในบานของพวก เขา
และมันจะ
ทําลายบานของพวกเขา รวมทัง้ พวกทอนไม
และกอนหินของมัน”
นิ มิตที่เจ็ด: ผูหญิงในถังตวง
๕ ทูต

สวรรคที่เคยพูดอยูกับผมก็ออก มา
และพูดกับผมวา “เงย หน าดูสิ่งที่กําลังมา
ทางนี้”
๖ ผมพูดวา “นั น
่ อะไรครับ”
ทานบอกวา “สิ่งที่กําลังมานัน
้ คือถังตวง”
ทานบอก วา “ถัง ตวงนี้หมาย ถึงความ ผิด
บาปของคนทัง้ แผนดิน”
๗ ฝา ตะกัว
่ ของถังนัน
้ ถูกยก ขึ้น และมีผู
หญิงคนหนึ่งนัง่ อยูในถังนัน
้ ๘ ทูตสวรรคบอก
วา “ผู หญิงคน นี้หมาย ถึงความ ชัว
่ ราย”
ทูต สวรรคผลักเธอกลับเขาไปในถังนัน
้ แลว
เลื่อนฝา ตะกัว
่ มาปิ ดปากถังไว ๙ ผมเงย หน า
ขึ้น มา เห็นผู หญิงสอง คนบินตรงมาหาเรา
พวก นางมีปีกเหมือนปี กนก กระสา และปี ก
ของพวกนางก็กางออกรับลม พวกนางมายก
ถังตวงนัน
้ แลวบินไป ๑๐ ผมพูดกับทูตสวรรค
ที่พูดอยูกับผมวา “พวก นางจะเอาถังนัน
้ ไป
ไหนหรือครับ”
๑๑ ทูตสวรรคบอกผมวา “พวกนางกําลังจะ
ไปสรางบานใหกับถังนัน
้
ในแผน ดินชิ นาร
*และหลัง จากที่พวก นางสรางบานนั น
้ แลว
พวกนางก็จะวางถังนัน
้ ไวที่นัน
่ ”
นิ มิตที่แปด: รถมาสี่คัน
๑ ผมเงยหน าขึ้น มามองอีกครัง
้ หนึ่ง

๖ เห็นรถรบสี
่ คันออกมาจากระหวางภูเขา
์

ผม

ทองสัมฤทธิสองลูก ๒ รถรบคันแรกมีพวกมา
สี แดงลาก รถรบคันที่ สองมีพวก มาสีดําลาก
๓ รถรบคันที่ สามมีพวก มาสี ขาวลาก และ
รถรบคันที่ สี่มีพวก มาที่เป็ นจุด ดางๆลาก มา
ทุกตัวเป็ นมาที่แข็งแรง

*๕:๑๑
†๖:๖
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๔ จาก นั น
้ ผมถามทูต สวรรคที่พูดอยูกับผม
วา “พวกนี้หมายถึงอะไรกันครับทาน”
๕ ทูตสวรรคตอบวา “พวกนี้ คือลมสีท
่ ิศจาก
ฟ า สวรรคที่กําลังออก ไป หลัง จากยืนประจํา
การอยูตอ หน าพระ ยาหเวหเจาของโลก นี้
๖ พวกมาสีดํากําลังออกไปทางทิศ เหนื อ พวก
มาสี ขาวกําลังออก ไปทางทิศ ตะวัน ตก และ
พวกมาจุดดางกําลังออกไปทางทิศใต” †
๗ พวก มาที่แข็ง แรงพวก นี้ ออก มา พวก
มันอยากจะทองตรวจ ตราไปในโลกนี้ พระ
ยาหเวหจึงพูด วา “ไป เลย ไปทองตรวจ ตรา
โลก” พวกมันจึงทองตรวจตราไปในโลกนี้
๘ พระองคเรียก ผมเขาไปหาและพูดกับผม
วา “ดู มาพวก นัน
้ ที่เดิน ทางไปทาง เหนือสิ
พวก มันไดทําใหความ โกรธของ เราสงบ ลงที่
นัน
่ ”

โยชูวานั กบวชสูงสุดไดรับมงกุฎ
๙ พระคําของพระยาหเวหที่มาถึงผมพูด วา
๑๐ “เฮลดัย

โทบียาห และเยดายาห เพิ่งกลับ
มาจากการถูกเนรเทศไปบาบิ โลน ไปเอาเงิน
และทองจากพวก เขาสิ และในวันเดียวกัน
นัน
้ ใหเจาไปบานของโย สิ ยาหลูกชายของเศ
ฟั น ยาห ๑๑ ใหเอาเงินและทองนัน
้ มาทําเป็ น
มงกุฎสอง อัน และใหเอามงกุฎอัน หนึ่งไป
สวมหัวของโยชูวานักบวชสูงสุด ลูกชายของ
เยโฮซาดัก ๑๒ และใหบอกกับโยชูวาวา
์ ัง้ สิน
พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดวา
‘ดูสิ นี่คือชายชื่อ “กิ่ง”
เขาจะแผกิ่งของเขาออกมาในที่ที่เขาอยู
และเขาจะสรางวิหารของพระยาหเวห
๑๓ คน นี้ แหละจะเป็ นคนสรางวิหารของพระ
ยาหเวห
คนนี้แหละจะเป็ นคนไดรับเกียรติ
เขาจะนัง่ และปกครองอยูบนบัลลังกของเขา
และจะมีนักบวชคน หนึ่งอยูขางๆบัลลังกของ
เขา
ชายทัง้ สอง คนนี้จะทํางานรวม กันอยางกลม
เกลียว’
๑๔ และมงกุฎอีกอัน หนึ่ งจะเป็ นเครื่องเตือน
ใจในวิหารของพระยาหเวหใหกับ เฮลดัย โท

ชินาร เป็ นเขตแดนที่อยูรอบๆบาบิโลน ดูไดจากหนังสือปฐมกาล ๑๑:๒

ขอหกนี้ในภาษาฮีบรูไมไดพูดถึงพวกมาสีแดง และไมไดบอกดวยวาพวกมาสีไหนกําลัง
เดินทางไปทางตะวันออก เป็ นไปไดวาประโยคนี้อาจจะตกหลนไปโดยไมไดตงั ้ ใจตอนคัดลอก

เศคาริยาห ๖:๑๕

บี ยาห เยดายาห และโยสิ ยาหลูกของเศฟั น
ยาห
๑๕ คนที่อยูไกลๆจะไดมาชวย
กันสราง
วิหารของพระ ยาหเวห แลวพวก เจาจะ ไดรู
วาพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ ไดสงผมมาหา
เจา และสิ่งนี้จะเกิด ขึ้น ถาพวกเจาจะเชื่อ ฟั ง
เสียงของพระ ยาหเวหพระเจาของ เจาอยาง
เต็มที่”
พระยาหเวหอยากใหคนของ
พระองคมีความเมตตาปรานี
๑ ในปี ที่

๗ เปอรเซีย ถอยคําของพระยาหเวหมาถึง

สี่ที่ดา ริ อัสเป็ นกษัตริยของ

เศ คา ริ ยาห ในวัน ที่สี่ของเดือนเกา ซึ่งเป็ น
เดือนคิสเลฟ *๒ เมืองเบธ เอลสงชา เร เซอร
และเร เกมเม เลค มาขอใหพระ ยาหเวห
๓ พวก เขาพูดกับพวก
อวยพรพวก เขา
นักบวชที่วิหารของพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้
สิน
้ และพูดกับพวกผู พูด แทน พระเจาวา “ใน
ชวงเดือนที่ หาของทุก ปี †พวกเรารองไหและ
อด อาหาร ไว ทุกขใหกับวิหารที่ถูกทําลายไป
เราทําอยาง นี้มาเป็ นเวลาหลาย ปี แลว จะให
เราทําตอไปอีกหรือเปลา”
๔ ถอยคําของพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้
มาถึงผมวา ๕ “ใหบอกกับทุกคนในแผนดินนี้
และใหบอกกับพวก นักบวชดวยวา ‘ที่พวก
เจาอด อาหารและไว ทุกขในเดือนที่ หาและ
ในเดือนที่ เจ็ดเป็ นเวลาถึงเจ็ด สิบปี แลวนัน
้
พวก เจาแนใจหรือวาไดอด อาหารใหกับเรา
จริงๆ ๖ แลวเวลาที่เจากินและดื่มนัน
้
พวก
เจาไมใชกินและดื่มเพื่อประโยชน สุขของตัว
เองหรอกหรือ ๗ คําพูดอยางนี้ พระยาหเวหก็
เคยพูดไป แลวไมใช หรือผานทางพวกผู พูด
แทนพระเจาในสมัยกอน เรื่องนี้พระองคเคย
พูดไป แลวไมใช หรือ ตอน ที่เยรูซาเล็มและ
หมูบานรอบ ขางมัน
่ คงปลอดภัยและมีผูคน
อาศัยอยูมากมาย และเรื่อง นี้พระองคเคย
พูดไป แลวไมใช หรือตอน ที่ดิน แดนเน เกบ
และเชเฟลาห ‡ยังมีผูคนอาศัยอยู’”
๘ ถอยคําของพระ ยาหเวหมาถึงเศ คา ริ ยาห
พูดอยางนี้วา
*๗:๑
†๗:๓
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๙ “นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ ัง้ สิน
้ พูด
‘ใหตัดสินอยางยุติธรรม
ใหมีน้ํ าใจตอกันและเห็นอกเห็นใจกัน
๑๐ อยากดขี่ขมเหงแมหมาย เด็กกําพรา คน
ตางชาติ หรือคนจน
อยาวางแผนชัว
่ ในใจตอกัน’
๑๑ แตคนพวกนั น
้ ก็ไมยอมฟั ง
พวกเขาทําเป็ นเมิน ดื้อดึง
และยังอุดหูไมยอมฟั ง
๑๒ เขาทําใหใจตัว เองแข็งเหมือนเพชรเพื่อจะ
ไมไดยินกฎและคําสัง่ ตางๆ
ที่พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ สงผานมาทาง
พระวิญญาณของพระองค
โดยพวกผูพูดแทนพระเจาในสมัยกอน
พระยาหเวหจึงโกรธแคนมาก
๑๓ ดังนั น
์ งั ้ สิน
้ พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดวา
‘ตอน ที่เราเรียกพวก เขา พวก เขาก็ไม ยอม
ฟั งเรา
ดังนัน
้ ตอนนี้พวกเขาขอความชวยเหลือจาก
เรา
เราก็จะไมยอมฟั งพวกเขาเหมือนกัน
๑๔ แลวเราไดพัดพวก เขาใหกระจัดกระจาย
ไปอยูทามกลางชนชาติที่พวก เขาไมรู
จัก
จนแผน ดินรกรางวาง เปลาจนไมมีใครเดิน
ผานไปมา
เมื่อชนชาติตางๆเหลานัน
้ บุกเขามา
และแผนดินที่นาอยูก็ถูกทําลายไป’”

พระเจาสัญญาวาจะอวยพรเยรูซาเล็ม
๑ ถอยคําของพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้
สิน
้ ที่มาถึงผมพูด วา ๒ “นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูด ‘เราหึง หวงศิ
โยน ดวยความ หึง หวงมาก เราหึง หวงเธอ
อยางแรงกลา’ ๓ พระยาหเวหพูดอยางนี้ คือ
‘เราไดกลับมายังศิ โยน และเราจะอาศัยอยู
ทามกลางเยรูซาเล็ม ดัง นัน
้ เยรูซาเล็มจะมี
ชื่อเรียก วา “เมืองแหงความ สัตย ซื่อ” และ
์ งั ้ สิน
ภูเขาของพระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ จะมีช่ อ
ื
์ ิทธิ”์ ’”
เรียกวา “ภูเขาอันศักดิส

๘

คิสเลฟ ตรงกับวันที่ ๗ ธันวาคม ปี ๕๑๘ กอนพระเยซูมาเกิด

เดือนที่ หาของทุก ปี พระวิหารถูกทําลายในเดือนที่ หาปี ๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด ดู
เพิ่มเติมไดจาก ๒ พงศกษัตริย ๒๕:๘
‡๗:๗ เนเกบและเชเฟลาห เป็ นดินแดนทางตอนใตและทางตะวันตกของเมืองเยรูซาเล็ม

เศคาริยาห ๘:๔

๔ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้
พูดคือ
“คน แกทัง้ ชายและหญิงจะไดมา
นัง่ พัก ผอนกันตามลาน เมืองทัง้ หลายของ
เยรูซาเล็มอีก ผูชายแตละ คนจะถือไม เทา
อยูในมือเพราะแกแลว ๕ ตามลาน เมืองทัง้
หลายจะเต็มไปดวยเด็กๆทัง้ ชายและหญิงวิ่ง
เลนกัน” ๖ นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้
สิน
้ ถามคือ “ถึง แมมันจะดูเหมือนเป็ น ไปไม
ไดในสายตาของคนที่ยังเหลือ อยูในปั จจุบัน
นี้ นัน
่ หมายความวามันจะเป็ น ไปไม ไดใน
สายตาของ เราดวย หรือ” พระ ยาหเวหผู มี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้ ถาม
๗ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้
พูด คือ “เรากําลังจะชวย กูคนของ เราจาก
แผนดินทางทิศตะวันออก และทางทิศตะวัน
ตก ๘ เราจะนํ าพวก เขามาอาศัยอยูในเมือง
เยรูซาเล็มนี้ พวกเขาจะเป็ นคนของเรา และ
เราก็จะเป็ นพระเจาของพวก เขา ที่สัตย ซื่อ
และชอบธรรม”
๙ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทง
ั ้ สิน
้ พูด
คือ “กลาหาญไว พวกเจาที่เพิ่งไดยินคําเหลา
นี้จากปากของพวกผู พูด แทน พระเจา ตอน
วางรากฐานสรางวิหารของพระ ยาหเวหผู มี
ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ ขึ้นมาใหม ๑๐ กอนหน าที่จะสราง
วิหารนัน
้ ไมมีเงินพอที่จะจางคน งานแมแต
คนเดียว ไมมีเงินพอที่จะเชาสัตวสักตัวมาใช
งาน คนที่เดิน ทางก็ไมมีความ ปลอดภัยจาก
ศัตรู และเราก็ไดทําใหแตละ คนเป็ นศัตรูกัน
๑๑ แตตอน นี้ จะไม เหมือนตอน นั น
้ อีก แลว
เราจะเป็ นพระเจาของคนที่ยังเหลือ อยูพวก
นี้” พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูด วาอยาง
นัน
้
๑๒ “พวก เขาจะหวานเมล็ด พืชในเวลาที่
สงบศึก ตน องุนจะออกผลของมัน ผืน ดินจะ
ใหผลผลิต ทองฟ าจะใหฝน และเราจะยกสิ่ง
เหลา นี้ทัง้ หมดใหเป็ นสมบัติของ คนของ เรา
ที่ยังเหลือ อยู ๑๓ คน ยู ดาหและคนอิสราเอล
เอย ชนชาติทัง้ หลายเคยพูด วา พวกเจาเป็ น
ตัวอยางของคนที่ถูกสาป แชง แตอีกไม ชา
เราจะชวย กูพวก เจา และคนก็จะพูดถึงพวก
เจาวา เป็ นตัวอยางของคนที่ได รับพระพร
ไมตองกลัว กลาหาญไว”
๑๔ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้
พูด คือ “เราเคยตัง้ ใจจะทําใหเกิดความ
หายนะขึ้นกับ เจา ตอนที่บรรพบุรุษของ เจา
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ทําใหเราโกรธ และเราก็ไม ไดเปลี่ยน ใจ”
พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูด วาอยาง นัน
้
๑๕ “แลวใน วัน นี้
เราตัง้ ใจที่จะทําดีตอคน
เยรูซาเล็มและคน ยู ดาห ดัง นัน
้ อยาไดกลัว
เลย ๑๖ พวก เจาจะตองทําสิ่งเหลา นี้ คือ ให
พูดแตความ จริงเทานัน
้ ตอเพื่อนบานของ ตน
ใหตัดสินอยางยุติธรรมในศาลเพื่อกอให เกิด
สันติภาพ ๑๗ พวก เจาจะ ตองไมวางแผนชัว
่
รายในใจตอเพื่อนบานของ ตน เจาตองไม
เป็ นพยาน เท็จ เพราะทัง้ หมดนี้เป็ นสิ่งที่เรา
เกลียด” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๘ ถอยคําของพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้
ไดมาถึงผมวา ๑๙ “นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหผู มี
์ งั ้ สิน
ฤทธิท
้ พูด ‘วันอดอาหารในเดือนสี่ เดือน
หา เดือนเจ็ดและเดือนสิบ จะกลายเป็ นเวลา
ชื่นชมยินดีและเฉลิมฉลองกัน เป็ นเทศกาล
แหงความสุขสําหรับคนยู ดาห แตพวกเจาจะ
ตองรักความจริงและรักสันติภาพ’”
๒๐ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ พูด
คือ
“ในอนาคตผูคนและพลเมืองจากหลายๆ
เมืองจะมาที่เยรูซาเล็ม
๒๑ คนของเมือง
หนึ่งจะพูดกับคนของอีก
เมืองหนึ่งวา
‘พวก เราไปขอความ ชวย เหลือจากพระ
ยาหเวหกันเถอะ
ไปนมัสการพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ กัน
เถอะ ผมเองกําลังจะไป’”
๒๒ คนเป็ นจํานวนมาก และชนชาติตางๆที่
มีอํานาจ จะมานมัสการพระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์
ทัง้ สิน
้ ในเยรูซาเล็ม และมาแสวงหาความ
ชวย เหลือจากพระ ยาหเวห ๒๓ นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ พูด คือ “ในวันเหลา
นัน
้ ชาว ยิวแตละ คน จะโดนคนตางชาติสิบ
คนที่พูดคนละภาษา เขามาจับ ใช แลวคือมา
จับชายเสื้อ คลุมของพวกเขา และพูด วา ‘ขอ
พวก เราไปกับพวก ทานดวย เถิด เพราะเรา
ไดยินวาพระเจาสถิตกับพวกทาน’”
การตัดสินชนชาติอ่ น
ื ๆ
๑ ถอยคําของพระ ยาหเวห

๙ ดินหัด รากและเพง เล็งเมืองดามัสกัส
ตอ ตานแผน

เพราะพระยาหเวหเฝ าดูวาคนเขาทําอะไรกัน
ในอารัม เหมือนกับที่พระองคเฝ าดูเผาตางๆ
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ของอิสราเอล *๒ ถอยคํานี้ไดตอ ตานเมือง
ฮามั ทซึ่งมีพรมแดนติดกับดามัสกัสและยัง
ตอ ตานเมืองไทระกับเมืองไซ ดอนดวย ทัง้ ๆ
๓ เมืองไทระ
ที่พวก เขาเฉลียวฉลาดมาก
สรางป อมปราการสําหรับตัว เอง มันสะสม
เงินไวเป็ นกองพะเนินเหมือนฝ ุนและสะสม
ทองไวเป็ นกองพะเนินเหมือนผง
ดินที่อยู
ตามถนนตางๆ ๔ องคเจา ชีวิตจะขับ ไลเธอ
ออก ไป พระองคจะซัดป อมปราการของ เธอ
†และไทระจะถูกไฟเผาเป็ น
ลงไปในทะเล
เถาถานไป
๕ เมืองอัชเค โลน ‡จะเห็นสิ่งที่เกิด ขึ้นกับ
ไทระและจะกลัว เมืองกาซาก็เห็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นนี้เหมือน กัน และจะดิน
้ ทุรนทุรายดวย
ความเจ็บ ปวดอยางแสนสาหัส เมืองเอโครน
ก็จะดิน
้ ทุรนทุรายเหมือน กัน เพราะความ
คาด หวังของ เธอเหือดแหงไปเสีย แลว จะ
ไมมีกษัตริยในกาซาอีก แลว และอัชเคโลนก็
จะไมมีผูคนอาศัยอีก ตอ ไป ๖ พวกลูกผสม
จะมาอาศัยอยูในอัช โดด และเราจะทําลาย
ความ เยอ หยิ่งจองหองของคนฟี ลิ ส เตียให
หมด ไป ๗ เราจะเอาเนื้อที่ยังมีเลือดติด อยู
ออกจากปากของ เขา
เราจะเอาของที่นา
ขยะแขยงออกจากซี่ ฟันของเขา และคนฟี ลิ
ส เตียที่ยังเหลือ อยูจะเป็ นของพระเจาของ
เรา ¶พวก เขาจะมีฐานะเหมือนกับตระกูล
หนึ่งของยู ดาหและชาวเอ โค รนจะเป็ น
เหมือนคนเย บุส §๘ เราจะตัง้ คายที่วิหารของ
เราเหมือนเป็ นเมืองหน า ดาน
เราจะคอย
ป องกันไม ใหคนบุกรุกเขา มา และผู กดขี่จะ
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ไมมีวันไดเขา มาขมเหงพวก เขาอีก ตอ ไป
เพราะตอนนี้เรากําลังเฝ าดูอยูดวยตาของเรา
เอง
กษัตริยในอนาคต
๙ ศิโยน

ลูกสาวเอย ใหช่ น
ื ชมยินดีอยางสุดใจ
เถิด
เยรูซาเล็ม ลูกสาวเอย โหรองดวยความยินดี
เถิด
ดูสิ กษัตริยของเธอมาหาเธอแลว
พระองคใหความเป็ นธรรมและมีชัยชนะ
พระองคนัน
้ ถอมสุภาพและขี่อยูบนหลัง ลา ขี่
บนลาหนุม ลูกของแมลา
๑๐ เราจะกําจัดพวกรถรบไปจากเอฟราอิม
เราจะกําจัดพวกมาศึกไปจากเยรูซาเล็ม
ธนูสงครามจะถูกกําจัดใหหมดไป
กษัตริยองค นัน
้ จะเจรจาสงบ ศึกระหวาง
ประชาชาติทงั ้ หลาย
ทานจะปกครองจากทะเลฟาก
หนึ่งไปถึง
ทะเลอีกฟากหนึ่ง
และจากแมน้ํ ายูเฟสติสไปถึงสุดปลายโลก
พระยาหเวหจะชวยกูคนของพระองค
๑๑ สวน

เจา เยรูซาเล็ม เราไดใชเลือดเพื่อ
ยืนยันขอตกลงกับเจา **
เราจะปลดปลอยคนของเจาที่เป็ นนักโทษนัน
้
ออกจากบอที่ไมมีน้ํ า
๑๒ พวก เจา
นักโทษเอย กลับไปยังป อม
ปราการของเจาซะ
ตอนนี้พวกเจามีความหวังแลว

*๙:๑

เพราะพระยาหเวห … ของอิสราเอล หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เพราะสายตาของ
มนุษยทุกคน รวมทัง้ สายตาของคนอิสราเอล ตางก็มองไปที่พระยาหเวห” หรืออาจจะแปลได
วา “พระยาหเวหเฝ าดูมนุษยทุกคนเหมือนกับที่พระองคทํากับเผาตางๆของอิสราเอล”
†๙:๔ ซัดป อมปราการ … ในทะเล ในปี ๓๓๒ ปี กอนพระเยซูมาเกิด อเล็กซานเดอรมหาราช
ไดทําลายเมืองไทระและเอาซาก หินของ มันไปถมทะเลเพื่อเป็ นทางไปสูปอมปราการที่อยูบน
เกาะ
‡๙:๕

เมืองอัชเคโลน เมืองตางๆที่พูดถึงในขอ ๕-๗ นี้ เป็ นเมืองสําคัญๆของคนฟี ลิสเตีย ที่
อาศัยอยูแถบชายฝั ่ งทะเลเมดิเตอรเรเนียน ไปทางทิศตะวันตกของยูดาห
¶๙:๗ คนฟี ลิสเตีย … พระเจาของเรา เศคาริยาหพยากรณวา ชาวฟี ลส
ิ เตียจะมารวมกับชาว
ยิว และทําตามกฎของโมเสส รวมทัง้ ขอหามกินเนื้อของสัตวบางชนิดและเลือด
§๙:๗ คนเย บุส คนเย บุสเคยอาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม จนถึงสมัยของกษัตริยดา วิด
กษัตริยดาวิดไดรบชนะคนเยบุส และยึดเอาเมืองเยรูซาเล็มมาเป็ นเมืองหลวงของเขา (ดูได
จากหนังสือ ๒ ซามูเอลบทที่ ๕)
**๙:๑๑

ใชเลือด … กับเจา พระเจาใชเลือดของสัตวบูชา เพื่อยืนยันขอ ตกลงกับอับ รา ฮัม
(ปฐมกาล ๑๕:๙-๑๑) กับโมเสส (อพยพ ๒๔:๕-๘) และผานทางเครื่องบูชาประจํา วันในวิหาร
(อพยพ ๒๙:๓๘-๔๖) และผานทางพระเยซู (มาระโก ๑๔:๒๔)

เศคาริยาห ๙:๑๓

วันนี้ เราขอประกาศวา
เราจะคืนใหกับเจาเป็ นสอง เทาสําหรับสิ่งที่
ถูกยึดไปนัน
้
๑๓ เพราะเราไดโกงยูดาหเหมือนคันธนู
เราไดใสเอฟราอิมเป็ นลูกธนู
ศิ โยนเอย เราจะแกวงลูกๆของ เจาไปรอบๆ
เหมือนดาบของนักรบผู กลาเพื่อตอสูกับ
พวกเจาชาวกรีซ
๑๔ พระยาหเวหจะมาปรากฏเหนื อพวกเขา
ลูก ธนูของพระองคจะพุงออก มาเหมือน
ฟ าแลบ
พระ ยาหเวห องคเจาชีวิต จะเป า แตร
ประจัญบาน
และพระองคจะลุยไปขาง
หน าอยางพายุ
ทะเลทรายจากทิศใต
๑๕ พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ท
์ ัง้ สิน
้ จะปกป องพวก
เขา
แลวคนของพระ ยาหเวหจะชนะพวก ศัตรู
อยางราบคาบดวยหินที่เหวี่ยงจากเชือก
หนัง
พวก เขาจะดื่มและรองตะโกนเหมือนพวก
เมาเหลาองุน
และเต็ม อิ่มเหมือนชามเลือดจากการ ถวาย
สัตวบูชา
พวก เขาจะโชกไป ดวยเลือดเหมือนตามมุม
ของแทนบูชา
๑๖ ในวัน นั น
้ พระ ยาหเวห พระเจาของพวก
เขา จะชวยกูคนของพระองค
เหมือนคนเลีย
้ ง แกะชวยแกะของ เขาให
รอดพน
พวกเขาเป็ นเหมือนเพชรพลอยบนมงกุฎ
สองแสงระยิบระยับบนแผนดินของพระองค
๑๗ คนของพระ ยาหเวหนัน
้ ชางมี เสนหและ
สวยงามเสียจริงๆ
คน หนุมและหญิง สาวจะแข็ง แรงและมี
สุขภาพดี
เพราะมีขาวและเหลา
องุนใหมอยาง
เหลือเฟื อ
คําสัญญาของพระยาหเวห
๑ ใหขอฝนจากพระ

๑๐ ที่พืช ผลตองการฝน

ยาหเวหในชวง
พระ ยาหเวห
เป็ นผูทําใหเกิดพายุ ฝนฟ า คะนอง พระองค
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ใชพวก มันรดนํ้ าใหพืช ผลในไร นาเจริญ
เติบโต
๒ พวกรูปเคารพ *ประจําบานใหคําทํานายที่
ผิดๆ ไป และพวกเลนเวทมนตรก็เห็นนิมิตที่
ผิดๆ พวกทํานาย ฝั นก็ทํานายไมไดเรื่อง ดัง
นัน
้ คน ยู ดาหจึงเรรอนไปเหมือนแกะ และ
พวกเขาก็ตองลําบากเพราะไมมีผูเลีย
้ ง
๓ พระยาหเวหพูด วา “เราโกรธพวกผู เลีย
้ ง
นี้มาก และเราจะลงโทษพวก ผูนํานี้” เพราะ
พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
เฝ าดูแลฝูง
สัตวของพระองคซ่ งึ ก็คือคน ยู ดาห พระองค
จะเปลี่ยนคน ยู ดาหใหกลายเป็ นมา ศึกที่สงา
ผาเผยของพระองค
๔ จะมีผูนําทุกประเภทออกมาจากยู
ดาห
พวก เขาจะแข็ง แรงอยางกับหินมุม ตึก
จะมัน
่ คงอยางกับหมุดปั กเต็นท
จะทรง
๕ เมื่อรวม
อานุภาพอยางกับธนูสงคราม
ทัง้ หมดเขาดวย กัน พวก เขาจะเป็ นเหมือน
พวก นักรบในสงครามที่เหยียบ ยํ่าศัตรูอยาง
ขี้ โคลนบนถนน พวก เขาจะสู รบในสงคราม
เพราะพระ ยาหเวหสถิตอยูกับพวก เขา และ
พวก เขาจะทําใหทหาร มาพวก นัน
้ อับอาย
๖ เราจะทําใหคน ยู ดาหเขม แข็งขึ้น เราจะ
ชวย กูคนของโย เซฟ เราจะนํ าพวก เขากลับ
มา เพราะเราสงสารพวก เขา เราจะทํากับ
พวก เขาเหมือนกับวาเราไม เคยปฏิเสธพวก
เขามากอน เพราะเราคือยาหเวหพระเจาของ
พวกเขา และเราจะตอบคําอธิษฐานของพวก
เขา ๗ คนเอฟราอิมจะเป็ นเหมือนพวกนักรบ
และจิตใจของ เขาจะมีความ สุขเหมือนไดด่ ม
ื
เหลา องุน คนของพวก เขาจะเห็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นและชื่นบาน และจิตใจของ เขาจะชื่นชม
ยินดีในพระยาหเวห
๘ พระยาหเวหพูดวา “เราจะผิวปากเหมือน
ผู เลีย
้ ง แกะเรียกพวก เขาเขา มารวม กัน
เพราะเราไถพวก เขาแลว และพวก เขาจะมี
จํานวนมากมายเหมือน กับแต กอน ๙ เรา
หวานพวก เขาไป ทัว
่ อยางกับเมล็ด พืช แต
พวก เขาจะระลึกถึงเราในที่หาง ไกลเหลา นัน
้
พวกเขาและลูกๆจะมีชีวิตรอดกลับมา ๑๐ เรา
จะนํ าพวก เขากลับมาจากแผน ดินอียิปต เรา
จะรวบรวมพวกเขามาจากอัส ซีเรีย เราจะนํ า
พวกเขามายังแผน ดินกิ เลอาดและเลบานอน

*๑๐:๒ รูป เคารพ ในขอ นี้ คือ “พวกเทราฟิ ม” เป็ นรูป เคารพประจํา บาน ที่บางครัง
้ คนนํ าไป
ทํานายอนาคต ดูเพิ่มเติมไดจากปฐมกาล ๓๑:๑๙ ผูวินิจฉัย ๑๗:๕; ๑๘:๕

เศคาริยาห ๑๐:๑๑
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เพราะแผน ดินอิสราเอลของพวก นัน
้ จะมี
คนเต็มไป หมดจนไมมีที่เพียง พอสําหรับ
พวก เขาแลว ๑๑ พวก เขาจะเดินลอดทะเล
แหงความ ทุกข พวก เขาจะตีคลื่นในทะเล
นัน
้ สวนที่ลึกที่สุดของแมน้ํ า ไนลจะแหง ไป
ความ เยอ หยิ่งจองหองของอัส ซีเรียจะตกตํ่า
ลง และคทาแหงอํานาจของอียิปตจะถูกเอา
ไป ๑๒ เราจะทําใหคนของ เราเขม แข็งขึ้นใน
พระ ยาหเวห และพวก เขาจะเดินลุยออก ไป
ในนามของเรา” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
พระเจาจะลงโทษชนชาติอ่ น
ื ๆ
๑ เลบานอน

๑๑ เพื่อไฟจะไดเผาผลาญพวกสนซีดาร
เปิ ดพวกประตูของเจา

*ของเจา

๒ ตนสนจูนิเปอร

รองโหยหวนซะ
เพราะตนสนซีดารไดลมลงแลว
เพราะพวกตนไมที่โออาสูงใหญถูกทําลายลง
แลว
พวกตน โอกของบา ชานรองโหยหวนซะ
เพราะป าดงดิบถูกโคนลงแลว
๓ ฟั งเสียงรองไหครํ่าครวญของพวกผูเลีย
้ งสิ
เพราะทุง หญาอันรุงโรจนทัง้ หลายของพวก
เขาถูกทําลายไปแลว
ฟั งเสียงรองคํารามของพวกสิงโตสิ
เพราะพุม
ไมหนาของแมน้ํ าจอรแดนถูก
ทําลายไปแลว
ผูเลี ้ยงที่เลวกับผูเลี ้ยงที่ดี
๔ นี่ คือสิ่งที่พระ

ยาหเวหพระเจาของ เรา
พูด คือ “ใหเลีย
้ ง ดูแกะที่จะเอาไปฆานัน
้ ให
ดี ๕ คนที่ซ้ อ
ื พวก เขาไปก็ฆาพวก เขาโดยไม
รูสึกเสียใจ สวนคนที่ขายพวก แกะก็พูด วา
‘สรรเสริญพระยาหเวห เพราะขาพเจารํ่ารวย
แลว’ และพวกคนที่เลีย
้ ง แกะนัน
้ ก็ไมรูสึก
สงสารแกะที่พวกเขาเลีย
้ งมา †๖ ดังนัน
้ เราจะ
ไมสงสารคนพวก นัน
้ ที่อาศัยอยูในแผน ดิน
ยู ดาหอีก ตอ ไป เราจะหันประชาชนทัง้ หมด
ใหตอ ตานกันเอง แลวจะมอบพวก เขาไว

เศคาริยาห ๑๑:๑๖

ใตอํานาจของพวกผู ครอบครองเขา พวกผู
ครอบครองนี้จะบดขยีแ
้ ผน ดินนี้ และเราจะ
ไม ชวยใหใครรอดพนจากเงื้อม มือของพวก
นัน
้ เลย” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๗ แกะที่จะเอาไปฆานั น
้
ผมไดเลีย
้ งพวก
เขาแทนพวกพอคาแกะ ผมเอาไม เทามาสอง
อัน เรียกอัน หนึ่งวา “ความ เมตตา ปรานี”
และเรียกอีก อันวา “ความ เป็ นหนึ่ง เดียว”
และผมไดเลีย
้ ง ดูแกะเหลา นัน
้ ดวยไม เทาทัง้
สองนี้ ๘ ผมกําจัดผู เลีย
้ งไปสาม คนในเดือน
เดียว ผมเริ่มหมดความ อดทนตอแกะ และ
พวก เขาก็ดู หมิ่นผมดวย ๙ แลวผมพูดวา
“เราจะไมเลีย
้ ง ดูพวกเจาอีกแลว ปลอยให
แกะที่กําลังจะตาย ตายไปซะ และปลอยตัว
ที่กําลังจะถูกทําลาย ถูกทําลายไปซะ และให
ตัวที่ยังเหลือ อยูนัน
้ กินเนื้อของกัน และ กัน”
๑๐ แลวผมก็เอาไม เทาอันที่มีช่ อ
ื วา “ความ
เมตตาปรานี” และหักมันเป็ นสองทอน เพื่อ
แสดงใหเห็นวาเรายกเลิกขอ ตกลงที่เราได
๑๑ ดัง นั น
ทําไวกับประชาชนทัง้ หมด
้ ขอ
ตกลงจึงถูกยกเลิกในวัน นัน
้ และพวกพอคา
สัตวที่กําลังมองผมอยู ก็รู วา นี่คือถอยคํา
ของพระยาหเวห
๑๒ ผมพูดกับพวกเขาวา “ถาพวกเจาอยาก
จายคาแรงใหกับ ผม ก็จาย มา แตถาไม
อยากจายก็ไม ตองจาย” แลวพวก เขาก็จาย
คาแรงใหกับผมเป็ นเงินสามสิบแผน ๑๓ พระ
ยาหเวหพูดกับผมวา “โยนเงินนัน
้ ลงไปใน
กลอง ถวายซะ เพราะนัน
่ แหละเป็ นคาตัวที่
เขาตีใหกับ เรา มันแสนจะมากมายเสียเหลือ
เกิน” ‡ผมจึงเอาเงินสามสิบแผนนัน
้ ไปโยน
ลงในกลอง ถวายในวิหารของพระ ยาหเวห
๑๔ จากนั น
้ ผมไดหักไม เทาอันที่ สองที่มีช่ อ
ื วา
“ความ เป็ นหนึ่ง เดียว” เพื่อใหเห็นวาผมได
ทําลายความเป็ น พี่ นองกันระหวางชาวยู ดาห
กับชาวอิสราเอลแลว
๑๕ พระยาหเวหพูดกับผมวา “ใหเอาเครื่อง
มือของผูเลีย
้ งที่โงเขลามา ๑๖ เพราะเรากําลัง
จะแตง ตัง้ ผู เลีย
้ ง แกะคน ใหมในแผน ดินนี้

*๑๑:๑

สนซี ดาร ตนไมนี้และตนอื่นๆที่กลาวถึงในขอตางๆนี้ เปรียบเทียบถึงพวกผูนําทาง
การเมืองของประเทศเพื่อนบานของอิสราเอล

†๑๑:๕ คนที่เลี ้ยง … เขาเลี ้ยงมา สวนนี้ ที่พูดเกี่ยวกับผู เลีย
้ งแกะ เป็ นการพูดเหน็บแนม
พวกผูนําของยูดาหเปรียบเหมือนผูเลีย
้ งแกะ สวนพวกแกะก็คือประชาชนของเขา แตผูเลีย
้ ง
ชุดนี้สนใจแตจะขุนแกะใหอวนพี เพื่อเอาไปฆากิน
‡๑๑:๑๓ มันแสนจะมากมายเสียเหลือเกิน พระยาหเวหกําลังพูดประชดพวกเขา

เศคาริยาห ๑๑:๑๗
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ผู เลีย
้ งคน ใหมนี้จะไม สนใจพวก แกะที่กําลัง
จะตาย จะไมไปตาม หาตัวที่หลง หาย จะไม
เยียวยารักษาตัวที่บาด เจ็บ จะไมเลีย
้ ง ดูตัว
ที่แข็ง แรง แตจะกินเนื้อของตัวที่อวนพีเหลา
นัน
้
และฉีก กินแมแตกีบ เทาของแกะพวก
นัน
้ ”
๑๗ เฮย เจาผูเลีย
้ งแกะที่ไรคา
ผูที่ทอดทิง้ ฝูงแกะ
ขอใหดาบตีแขนของเจา
แทงตาขางขวาของเจา
ขอใหแขนของเจาลีบไปอยางสิน
้ เชิง
ขอใหตาขางขวาของเจาบอดสนิท

๗ พระ ยาหเวหจะใหชัยชนะกับตระกูลของ
ยู ดาหกอน เพื่อเกียรติยศของครอบครัวดา
วิดและความ รุงโรจนของชาวเยรูซาเล็ม จะ
ไมเกิน หน าเกิน ตาเผาของยู ดาหไป ๘ ใน
วัน นัน
้
พระ ยาหเวหจะเป็ นโลใหกับชาว
เยรูซาเล็ม คนที่ออนแอที่สุดของพวก เขาก็
จะเขม แข็งเทาดา วิด และครอบครัวของดา
วิดก็จะเป็ นเหมือนพระเจา เป็ นเหมือนทูต
สวรรคของพระยาหเวหที่นําหน าพวกเขา
๙ พระ ยาหเวหพูด วา “ในวัน นั น
้ เราจะ
ทําลายทุกชนชาติที่มาตอตานเยรูซาเล็ม

ชาวเยรูซาเล็มจะเฉลิมฉลองกัน

๑๐ เราจะเทวิญญาณแหงความ
เมตตา
สงสารและการ วิงวอนลงบนครอบครัวของ
ดา วิดและลงบนชาวเยรูซาเล็ม พวก เขาจะ
แสวงหาการ อภัยโทษจากเราผูที่พวก เขา
แทง และพวก เขาจะรองไหเสียใจใหกับเรา
เหมือนกับรองไหใหกับลูกโทนที่ตายไป และ
พวกเขาจะรองอยางขมขื่นเหมือนกับรองให
กับลูก หัวปี ที่ตาย ไป ๑๑ ในวัน นัน
้ จะมีการ ไว
ทุกขที่ยิ่ง ใหญในเยรูซาเล็มเหมือนกับการไว
ทุกขใหกับฮา ดัด ริม โมน *ในที่ราบเม กิด โด
๑๒–๑๔ แตละตระกูลในแผน ดินยู ดาห ตางคน
ตางก็แยกกันไว ทุกข ไม วาจะเป็ นตระกูลดา
วิด ตระกูลนา ธัน ตระกูลเลวี หรือตระกูลซี
เม โอน รวม ทัง้ ตระกูลอื่นๆที่ เหลือทัง้ หมด
พวก ผูชายและพวก เมียๆของ เขา ตาง คน
ตางแยกกันไวทุกข ไมรวมกัน”
๑ ในวัน นั น
้ จะมีตานํ้ าเกิด ขึ้นมาให
กับครอบครัวของดา
วิดและชาว
เยรูซาเล็ม เป็ นนํ้ าพุสําหรับชําระลางความ
บาปและความไมบริสุทธิ ์

๑๒

๑ ถอยคําของพระ

ยาหเวหที่เกี่ยว
กับอิสราเอล
พระ ยาหเวหผูขึง
แผน ฟ าและตัง้ รกรากแผน ดินโลก ผู ที่สราง
วิญญาณที่อยูในมนุษย พระองคพูดวา ๒ “เรา
กําลังจะทําใหเยรูซาเล็มกลายเป็ นถวยเหลา
องุน ที่ทําใหชนชาติตางๆที่อยูลอม รอบเมา
โซเซ และความทุกข ทรมานนี้จะตกกับยู
ดาหดวย เมื่อเยรูซาเล็มถูกลอม ไว ๓ ในวัน
นัน
้ เราจะทําใหเยรูซาเล็มกลายเป็ นหินที่
หนัก อึ้งที่ไมมีใครยก ไหว ทุก คนที่พยายาม
จะยก มันจะบาด เจ็บสาหัส และทุกๆชนชาติ
ในโลกนี้จะรวมตัวกันมาตอตานมัน”
๔ พระยาหเวหพูด วา “แตในวัน นั น
้ เราจะ
ทําใหมาทุก ตัวตกใจกลัว เราจะทําใหทหารที่
ขี่ทุก คนบา คลัง่ แตเราจะคอยเฝ าดูคนยู ดาห
และเราจะทําใหมาทุก
ตัวของศัตรูตาบอด
ไป ๕ พวก ผูนําตระกูลตางๆของยู ดาหจะคิด
ในใจวา ‘ที่พลเมืองของเยรูซาเล็มเขม แข็ง
ก็เพราะพวก เขามีพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้
สิน
้ เป็ นพระเจานัน
่ เอง’” ๖ พระ ยาหเวหพูด
วา “ในวัน นัน
้ เราจะทําใหพวก ผูนําตระกูล
ตางๆของยู ดาหเป็ นเหมือนถาดใสถานรอน
แดง เป็ นเหมือนคบ เพลิงทามกลางมัด ฟาง
พวก ผูนํานัน
้ จะเผา ผลาญชนชาติทัง้ หลายที่
อยูรอบๆทัง้ ซายขวา และคนเยรูซาเล็มจะอยู
อยางปลอดภัยตอ ไปในที่ของ เขาคือในเมือง
เยรูซาเล็ม”

*๑๒:๑๑

ชาวเยรูซาเล็มจะไวทุกขใหกับผูท่ถ
ี ูกแทง

๑๓

พวกรูปเคารพและผูพูดแทน
พระเจาจอมปลอมจะหมดไป
๒ พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ พูด วา “ใน
วัน นัน
้ เราจะลบชื่อตางๆของพวกรูป เคารพ
ทัง้ หมดไปจากแผน ดินนี้ และจะไมมีใคร
ระลึก ถึงพวก มันอีกตอ ไปแลว พวกผู พูด
แทน
พระเจาจอมปลอมและวิญญาณที่ไม
บริสุทธิ ์ เราจะไลใหพนไปจากแผน ดิน ๓ ถา

ฮาดัดริมโมน อาจจะเป็ นพระเจาแหงพายุของคนคานาอัน พวกคานาอันจะทําพิธีไว
ทุกขในชวงที่แหงแลงเหมือนกับพระองคนี้ไดตายไป หรือคํานี้อาจจะเป็ นชื่อของหมูบานหนึ่ง
ในที่ราบเมกิดโด

เศคาริยาห ๑๓:๔

มีใครที่ยังไม ยอมหยุดพูดแทนพระเจาแบบ
ผิดๆ พอ แมที่ใหเขาเกิดมาจะพูด วา ‘เจาจะ
ตองตาย เพราะเจาพูดผิดๆในนามของพระ
ยาหเวห’ แลวพอ แมที่ใหเขาเกิดมาจะแทง
๔ ใน
เขาหากเขายังขืนพูดแทนพระเจาอีก
วันนัน
้ ผูพูดแทนพระเจาจอมปลอมแตละคน
จะละอายที่จะบอกคน อื่นวาเขาเห็นอะไรใน
นิมิต และพวกเขาจะไมใสเสื้อ คลุมของผู พูด
แทน พระเจาที่ทําจากขน เพื่อหลอก ลวงคน
อื่นอีก ๕ ผู พูด แทน พระเจาแตละ คนจะพูด
วา ‘ผมไมใชผู พูด แทน พระเจา ผมเป็ นแค
ชาวนา เพราะที่ดินนี้เป็ นของ ผมตัง้ แตหนุม
แลว’ ๖ และถามีคนถามเขาวา ‘แลวแผลเป็ น
ที่หน าอก *พวก นี้เกิดจากอะไร’ เขาจะตอบ
วา ‘ผมไดรับบาดเจ็บที่บานเพื่อน’”
พระยาหเวหจะหลอมคน
ของพระองคใหบริสุทธิ์
๗ พระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ ัง้ สิน
้ พูดวา
“ดาบ เอยลุกขึ้น มา ตอสูกับผู เลีย
้ งของ เรา
ตอสูกับเพื่อนรักของเรา
ตีผูเลีย
้ ง เพื่อแกะจะไดกระจัดกระจายไป
และเราจะลงโทษแกะตัวเล็กตัวน อยเหลานี้”
๘ พระ ยาหเวหพูด วา “คนสองใน สามของ
แผนดินนี้จะถูกกําจัดและตายไป
และจะเหลือหนึ่งในสามในแผนดิน
๙ เราจะเอาที่เหลือหนึ่ งใน
สามนัน
้ ใสเขาไป
ในไฟ เราจะหลอมพวก เขาเหมือน กับ
หลอมเงิน
เราจะทดสอบพวก เขาเหมือน กับทดสอบ
ทองคําเพื่อใหมันบริสุทธิ”์
แลวพวกเขาจะรองขอใหเราชวย
และเราจะตอบพวก เขาวา “พวก เจาเป็ นคน
ของเรา”
พวก เขาจะพูด วา “พระ ยาหเวหเป็ นพระเจา
ของเรา”
พระยาหเวหจะเป็ นกษัตริยของโลกนี ้
๑ ดูสิ

๑๔ กําลังมา

วัน เวลาของพระ ยาหเวห
และของที่มี คาของ เจา
ที่ถูกปลนไปจะถูกแบงตรง หน าของ เจา
*๑๓:๖
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๒ เราจะรวบรวมชนชาติทัง
้ หมดมาตอสูกับ

เมืองเยรูซาเล็ม เมืองจะถูกยึด บานตางๆ
จะถูก ปลน และผู หญิงจะถูกขมขืน ครึ่ง
หนึ่งของเมืองจะถูกจับไปเป็ น เชลย แตคนที่
เหลือจะไม ถูกกําจัดไปจากเมือง ๓ แลวพระ
ยาหเวหก็จะออกไปสู
รบกับชนชาติตางๆ
เหลา นัน
้ เหมือน กับที่พระองคทําประจําใน
ชวงสงคราม ๔ ในวัน นัน
้ เทาของพระองค
จะเหยียบอยูบนภูเขามะกอก เทศ ที่อยูทาง
ทิศ ตะวัน ออกของเมืองเยรูซาเล็ม และภูเขา
มะกอก เทศจะถูกแบงออกเป็ นสอง สวน
จากทิศ ตะวัน ออกไปทิศ ตะวัน ตก และจะ
มีหุบเขาที่กวางมากเกิด
ขึ้นระหวางกลาง
ภูเขาซีก หนึ่งจะแยกไปทาง เหนือ อีกซีก
หนึ่งจะแยกไปทาง ใต ๕ แลวพวก เจาจะได
หนีไปในระหวางหุบเขานี้ในภูเขาของพระ
ยาหเวห ซึ่งจะไปไกลถึงอา ซาล †พวก เจา
จะหนีเหมือนตอนที่หนีแผน ดินไหวในชวง
ที่อุส ซี ยาหเป็ นกษัตริยของยู ดาห แลวพระ
ยาหเวหพระเจาของ ผมจะมาพรอมกับพวก
์ ิทธิข
์ องพระองค
ทูตสวรรคที่ศักดิส
๖–๗ ในวัน นั น
้ จะไม รอนไม หนาว ไมมี
นํ้ าคางแข็ง ตัว แตมันจะเป็ นกลาง วันตลอด
เวลา (มีแตพระ ยาหเวหเทานัน
้ ที่รูวามันจะ
เกิด ขึ้นเมื่อ ไหร) จะไมมีกลาง วันหรือกลาง
คืน แตจะมีแสง สวางตลอดแมแตในกลาง
คืน ๘ ในวัน นัน
้ นํ้ าจะไหลออก ไปจากเมือง
เยรูซาเล็ม นํ้ าครึ่ง หนึ่งจะไหลไปลงทะเล
ตายทางทิศตะวัน ออก นํ้ าอีกครึ่ง หนึ่งจะไหล
ไปลงทะเลเมดิเตอรเรเนียนทางทิศตะวัน ตก
มันจะไหลทัง้ หน ารอนและหน าหนาวไมหยุด
หยอน ๙ พระยาหเวหจะเป็ นกษัตริยของโลก
นี้ และในวัน นัน
้ พระ ยาหเวหจะเป็ นพระเจา
เพียงองค เดียวที่ผูคนกราบ ไหว ๑๐ แผน ดิน
ทัง้ หมดรอบๆเมืองเยรูซาเล็ม จะกลาย เป็ น
ที่ราบจากเกบาถึงริม โมนทางตอน ใตของ
เยรูซาเล็ม แตเมืองเยรูซาเล็มยังจะสูง เดน
และตัง้ อยูในที่ เดิมของมัน คือจากประตูเบน
ยามินไปถึงประตูตรงหัวมุม ที่เคยมีประตูมา
กอน และจากหอคอยฮา นัน เอลไปจนถึงบอ
ยํ่า องุนทัง้ หลายของกษัตริย ๑๑ ประชาชนจะ

แผล เป็ นที่หน าอก อาจ จะเป็ นแผลรอยถูกเฆี่ยนเพราะหลอกวาเป็ นผู พูด แทน
พระเจา หรือ อาจจะเป็ นแผลที่เกิดจากการตีตัว เองตอนพูดแทนพระเจาทัง้ หลายของคนตาง
ชาติ ดูเพิ่มเติมไดจาก ๑ พงศกษัตริย ๑๘:๒๘
†๑๔:๕ ไปไกลถึงอาซาล ความหมายในภาษาฮีบรูยังไมแน ชัด

เศคาริยาห ๑๔:๑๒

อาศัยอยูที่ นัน
่ และมันจะไมถูกสาป แชงให
โดนทําลายอีก ตอ ไป และเยรูซาเล็มก็จะอยู
อยางปลอดภัย
๑๒ ตอไปนี้ จะเป็ นภัยพิบัติที่พระยาหเวหจะ
ทําใหเกิด ขึ้นกับทุก คนที่มาทําสงครามกับ
เยรูซาเล็ม คือ พระองคจะทําใหรางของศัตรู
เนาคาขาที่ยังยืนอยู ดวงตาของศัตรูก็จะเนา
คาเบา ลิน
้ ก็จะเนาคาปาก ๑๓ ในวัน นัน
้ พระ
ยาหเวหจะทําใหพวก เขาสับสนวุนวาย พวก
เขาจะสู รบกันอยางประชิดตัว ๑๔ แมแตคน
ยู ดาหจะมาตอสูกับเมืองเยรูซาเล็ม
และ
ทรัพยสมบัติของชนชาติทัง้ หมดรอบ ขางก็
จะถูกรวบรวมมา
มันจะมีจํานวนมหาศาล
ทัง้ ทองคํา เงิน และเสื้อผา ๑๕ ภัย พิบัติอยาง
เดียวกัน นี้จะเกิด ขึ้นกับมา ลอ อูฐและลา
รวม ทัง้ สัตวทุก ตัวที่อยูในคายพวก นัน
้ ก็จะ
เจอภัยพิบัติแบบเดียวกัน
๑๖ ทุก
คนจากทุกชนชาติที่เคยโจมตี
เยรูซาเล็ม ที่รอดจากภัย พิบัติ จะขึ้นมา
เยรูซาเล็มทุกๆ ปี เพื่อนมัสการกษัตริยคือ
์ ัง้ สิน
พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ และจะรวมเฉลิม
ฉลองเทศกาล อยู เพิง ๑๗ ถามีเผาไหนในโลก
นี้ ไม ยอมขึ้น มาเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการ
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กษัตริยคือพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ ก็
๑๘ ถา
จะไมมีฝนตกลงมาใหกับพวก เขา
ประชาชนของอียิปตไม ยอมขึ้น มาเมือง
เยรูซาเล็ม พระ ยาหเวหก็จะใหภัย พิบัติที่
เคยเกิดกับชนชาติอ่ น
ื ๆที่ไม ยอมขึ้น มารวม
เฉลิมฉลองเทศกาลอยู เพิง เกิด ขึ้นกับคน
อียิปตพวก นัน
้ ดวย ๑๙ นี่จะเป็ นโทษของคน
อียิปต และชนทุก ชาติที่ไม ยอมขึ้น มารวม
เฉลิมฉลองเทศกาลอยูเพิง
๒๐ ในวันนั น
้ แมแตกระพรวนที่ติดมา จะมี
์ ิทธิส
์ ําหรับพระ
คําจารึกวา
“เป็ นของศักดิส
ยาหเวห” และพวกหมอ หุง ตมในวิหารของ
์ ิทธิ ์ เหมือน
พระ ยาหเวห จะตองถือวาศักดิส
กับชามประพรมตางๆที่ตงั ้ อยูตอ หน าแทน
บูชา ๒๑ หมอ หุง ตมทุกๆใบในเยรูซาเล็มและ
์ ิทธิใ์ หกับพระ ยาหเวห
ในยู ดาหจะตองศักดิส
์ ัง้ สิน
ผู มี ฤทธิ ท
้ คนทัง้ หมดที่เอาสัตวมาถวาย
เป็ นเครื่องบูชา จะสามารถมาใชหมอ หุง ตม
เหลา นี้ไปตมเนื้อจากเครื่องบูชาที่พวก เขา
นํ ามาถวาย ในวัน นัน
้ จะไมมีพวกพอคามา
์ ิทธิใ์ นวิหารของพระ
ขายหมอ หุง ตมศักดิส
์ งั ้ สิน
ยาหเวหผูมีฤทธิท
้ อีกตอไป

