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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
เศฟนัยาห์

 ผู้  เข ียนหนังสือเล่ มน ี้ คือ เศฟันยาห์  ท่ี  ได้ ประกาศในปีก่อน
ค .  ศ� 625 ในสมัยกษั ตร ิย์โยสียาห์และเยเรมีย์ (1:1; ยรม
1:1)  ผู้  พยากรณ์  น้ี  ได้ บอกเก่ียวกับเชื้อวงศ์ของตนถึงชัว่อายุ 
ท่ีส่ี เขาคือ �เศฟันยาห ์บุ ตรชายคู ช ี ผู้ เป็นบุตรชายเกดาลิ
ยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอามารยิาห์  ผู้ เป็นราชโอรสของเฮเซคี
ยาห�์ และเขาพยากรณ์ �ในรชักาลโยสิยาห์ราชโอรสของ
อาโมน  กษัตรยิ ์ของยูดาห�์ (1:1)

เขากล่าววา่การทําลายของกรุงเยรูซาเล็มโดยกรุงบาบิ
โลนซ่ึงจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็น �วนัแหง่พระเยโฮวาห�์ อนั
เล็ก ซ่ึงได้เปรยีบเทียบกับ �วนัขององค์ พระผู้เป็นเจ้า � อนั
แท้ ซ่ึ งก ็คือการเสด็จกลับมาของพระเยซูและการสงคราม
ท่ีอารมาเกดโดน

 ยู ดาหจ์ะถูกกวาดไปเป็นเชลยในอนาคต
1 พระวจนะของพระเยโฮวาหซ่ึ์งมาถึงเศฟันยาห ์บุ ตรชาย

คู ช ี ผู้ เป็นบุตรชายเกดาลิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอามารยิาห์  
ผู้ เป็นราชโอรสของเฮเซคียาห์ ในรชักาลโยสิยาห์ราชโอรส
ของอาโมน  กษัตรยิ ์ของยูดาห์ 2 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เรา
จะกวาดทุกสิง่ทุกอยา่งให ้เกล ้ียงจากพื้นแผ่นดิน� 3 พระ
เยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เราจะกวาดมนษุย์และสัตว์เดียรจัฉาน
ไปเสีย เราจะกวาดนกในอากาศไปเสียทัง้ปลาในทะเลด้วย
เราจะกวาดล้างสิง่ท่ี ทําให ้สะดุดพรอ้มกับคนชัว่ เราจะขจัด
มนษุยชาติออกจากพื้นแผ่นดิน 4 เราจะเหยยีดมือของเรา
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ออกต่อสู้ ยู ดาห์ และต่อชาวเยรูซาเล็ มท ้ังมวล เราจะขจัด
กากเดนของพระบาอลัเสียจากสถานท่ี น้ี และกําจัดชื่อบร
รดาเคมารมิพรอ้มกับพวกปุโรหติเสีย 5 กําจัดคนเหล่าน้ั 
นที ่กราบลงบนดาดฟ้าหลังคาตึกเพื่อ ไหว้บรวิารแหง่ ฟ้า
สวรรค์ คนเหล่าน้ั นที ่กราบลงปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์
และปฏิญาณต่อพระมิลโคม 6 คนเหล่าน้ั นที ่หนักลับจาก
การติดตามพระเยโฮวาห์  ผู้  มิได้ แสวงหาพระเยโฮวาห์หรอื
ทูลถามพระองค์� 7 จงน่ิงสงบอยู่ต่อเบื้องพระพักตร ์องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เพราะวา่วนัแหง่พระเยโฮวาหม์าใกล้ 
แล้ว พระเยโฮวาห์ทรงเตรียมเครือ่งบู ชา และทรงกระทํา
แขกของพระองค์ ให ้ บรสุิทธิ ์8 และต่อมาในว ันที ่พระเยโฮ
วาห์ทรงฆ่าบู ชาน ้ัน  พระองค์ ตร ัสว ่า �เราจะลงโทษบรรดา
เจ้านายและโอรสของกษั ตร ิย์ และบรรดาผู้ ท่ี ตกแต่งตัว
ด้วยเครือ่งแต่งกายต่างด้าว 9 ในวนัน้ัน เราจะลงโทษทุกคน
ท่ีกระโดดข้ามธรณี ประตู คือผู้ ท่ี กระทําใหเ้รอืนของนายเต็ม
ไปด้วยความทารุณและการคดโกง� 10 พระเยโฮวาหต์ร ัสว 
่า �ต่อมาในวนัน้ัน จะได้ยนิเสียงรอ้งจากประตู ปลา และ
เสียงรํา่ไห้จากแขวงสอง และเสียงโครมครามจากเนินเขา
11 ชาวตําบลมักเทชเอย๋ จงรํา่ไห ้เถิด เพราะพ่อค้าทัง้ปวงก็ 
ถู กโค่นลงเสียแล้ว บรรดาผู้ ท่ี ค้าขายกับเง ินก ็ ถู กขจัดเสีย
แล้ว 12 ต่อมาคราวน้ันเราจะเอาตะเกียงส่องดู เยรูซาเล็ม 
และเราจะลงโทษคนท่ี ตกตะกอน  ผู้  ท่ี  กล ่าวในใจของตนวา่
�พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงกระทําการดี และพระองค์ ก็ จะไม่
ทรงกระทําการชัว่� 13 ฉะน้ันทรพัย ์สิ ่งของของเขาจะถูก
ปล้น และเรอืนของเขาจะรกรา้ง ถึงเขาจะสรา้งเรอืน เขา
ก็จะไม่ ได้  อยู ่ในเรอืนน้ัน ถึงเขาจะปลูกสวนองุน่ เขาจะไม่ 
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ได้ ด่ื มน ้ําองุน่จากสวนน้ัน� 14 วนัสําคัญแหง่พระเยโฮวาห ์
ใกล้  เข้ามา  ใกล้  เข ้ามาและเรง่มาก ทัง้เสียงของวนัแหง่พระ
เยโฮวาห์  ผู้ แกล้วกล้าจะรอ้งเสียงดังท่ี น่ัน 15 วนัน้ันเป็ นว ัน
แหง่พระพิโรธ เป็ นว ันแหง่ความทุกข์ใจและความซึมเศรา้
เป็ นว ันแหง่การทิง้ให้เสียเปล่าและการทิง้ให ้รกรา้ง เป็ นว ัน
แหง่ความมืดและความอึมครมึ เป็ นว ันแหง่เมฆหมอกและ
ความมืดทึบ 16 เป็ นว ั นที ่ มี เสียงแตรและวนัโห่รอ้งต่อเมือง
ทัง้หลายท่ี มี สันปราการและต่อป้อมสูง 17 เราจะนําทุกข์ภัย
มาสู่ มนษุย ์ เขาจะได้เดินไปเหมือนคนตาบอด เพราะเขา
ได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ โลหติของเขาจะถูกเทออก
เหมือนฝุ่น และเน้ือของเขาจะถูกเทออกเหมือนมูลสัตว์
18 เงนิหรอืทองคําของเขาก็ ดี จะไม่สามารถชว่ยเขาให้พ้น
ได้ในวนัแหง่พระพิโรธของพระเยโฮวาห์  แผ่ นดินทัง้สิน้จะ
ถูกเผาผลาญในไฟแหง่ความหวงแหนของพระองค์ เพราะ
พระองค์จะทรงกําจัดคนทัง้ปวงท่ีอาศัยอยู่ในแผ่นดินอยา่ง
รวดเรว็

2
 ทุ กคนท่ีใจถ่อมจงแสวงหาพระเยโฮวาห์

1  โอ  ประชาชาติ  ท่ี  ผู้ อื่นไม่ปรารถนาเอย๋ จงมาชุ มน ุมกัน
 เออ มาชุ มน ุมกัน 2  ก่อนท่ี พระบัญชาสําเรจ็  ก่อนท่ี วนัน้ัน
ผ่านไปดัง่แกลบท่ี ปลิว  ก่อนท่ี พระพิโรธอ ันร ้ายแรงแหง่พระ
เยโฮวาหจ์ะลงมาเหนือเจ้า  ก่อนท่ี วนัแหง่พระพิโรธของพระ
เยโฮวาห์จะลงมาเหนือเจ้า 3  ทุ กคนท่ีใจถ่อมในแผ่นดินน้ี
คือผู้ ท่ี กระทําตามคําตัดสินของพระองค์ จงแสวงหาพระเย
โฮวาห์ จงแสวงหาความชอบธรรม แสวงหาความถ่อมใจ
ชะรอยเจ้าจะได้รบัการกําบังในวนัแหง่พระพิโรธของพระเย
โฮวาห์
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 คําพยากรณ์ เรือ่งการพิพากษาต่อกาซา โมอบั อมัโมน
และเอธโิอเปีย

4 เพราะวา่เมืองกาซาจะถูกทอดทิง้ และเมืองอชัเคโลน
จะเป็ นที ่ รกรา้ง ชาวเมืองอชัโดดจะถูกขับไล่ในเวลาเท่ียง
วนั และเมืองเอโครนจะถูกถอนรากถอนโคน 5  วบิัติ  แก่  เจ้า 
ชาวเมืองชายทะเล  เจ้ าผู้เป็นประชาชาติเคเรธี พระวจนะ
ของพระเยโฮวาห ์มี มากล่าวโทษเจ้า  โอ คานาอนั  แผ่ นดิน
ของคนฟีลิสเตีย เราจะทําลายเจ้า จนไม่ มี ชาวเมืองเหลือ
6 ชายทะเลน้ันจะเป็ นที ่ อยู ่อาศัยและเป็นกระท่อมสําหรบั
ผู้ เล้ียงแกะ และเป็นคอกสําหรบัฝูงแพะแกะ 7 ชายทะเล
น้ันจะเป็นกรรมสิทธิ์ของวงศ์วานยูดาห ์ท่ี  เหลืออยู ่ น้ัน เขา
จะหากิ นที ่ น่ัน ครัน้ ถึงเวลาเยน็ เขาจะนอนลงท่ีในเหยา้
เรอืนทัง้หลายของอชัเคโลน เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเขาจะเอาพระทัยใส่ เขา และให้ เขากลับ สู่สภาพเดิม
8 �เราได้ยนิคําด่าของโมอบั และคําครหาของคนอมัโมน
แล้ว ซ่ึงเขาด่าประชาชนของเรา และอวดอา้งเรือ่งเขตแดน
ของเขาทัง้หลาย� 9 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าของ
อสิราเอลตร ัสว ่า � เหตุ  ฉะน้ี เรามี ช ีวิตอยู ่ฉันใด  แน่  ทีเดียว 
โมอบัจะกลายเป็นเหมือนเมืองโสโดม และคนอมัโมนจะ
เหมือนเมืองโกโมราห์ คือเป็ นที ่ ขยายพันธุ ์ต้นตําแยและ
บ่อ เกลือ และเป็ นที ่รกรา้งอยู ่เนืองนิตย ์  ชนชาติ ของเรา
ส่วนท่ีเหลือจะปล้นเขา และชนชาติของเราท่ี เหลืออยู ่จะยดึ
เขาเป็นกรรมสิทธิ�์ 10  น่ี จะเป็นผลตอบแทนความจองหอง
ของเขา เพราะเขาด่าและโออ้วดต่อประชาชนของพระเย
โฮวาห์จอมโยธา 11 พระเยโฮวาห์จะทรงเป็ นที ่เกรงกลัว
ของเขาทัง้หลาย  พระองค์ จะทรงกระทําให้พระทัง้หลาย
ของโลกผ่ายผอม และมนษุย์ ทัง้ปวงจะนมัสการพระองค์
ต่างตามถิน่ฐานของตน รว่มทัง้เกาะแหง่ประชาชาติ ทัง้สิน้ 
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12 คนเอธโิอเปียเอย๋  เจ้ าด้วยเหมือนกัน จะต้องถูกประหาร
เสียด้วยดาบของเรา 13  แล ้วพระองค์จะเหยยีดพระหตัถ์
ของพระองค์ต่อแผ่นดินทางทิศเหนือ และทําลายอสัซีเรยี
และ จะ กระทํา ให้ เมือง นี นะ เวหเ์ป็ นที ่ รกรา้ง เป็ นที ่ แห ้ง
แล้งเหมือนถิน่ทุ รก ันดาร 14 ฝูงสัตว์ทัง้หลายจะนอนอยู่
ท่ามกลางท่ี น้ัน  สัตว ์ป่าในประชาชาติ ทัง้สิน้ ทัง้นกกระทุง
และอ ีกาบ ้านจะอาศัยอยู ่ท่ี หวั เสา ทัง้หลายของเมือง น้ัน
เสียงของพวกมันจะรอ้งอยู ่ท่ี  หน้าต่าง ความรกรา้งจะอยู ่ท่ี  
ธรณีประตู เพราะพระองค์จะทรงกระทําให้งานท่ีทําด้วยไม้
สนสีดาร์เปิดโล่งออก 15  น่ี เป็นเมืองท่ี สน ุกสนานท่ี อยู ่ ได้  
อยา่งไร ้ กังวล เป็นเมืองท่ีคิดในใจของตนวา่ �ข้าน่ี แหละ 
และไม่ มี เมืองอื่นใดนอกเหนือจากข้าอกี� มันกลายเป็น
เมืองรกรา้งเสียจรงิๆ เป็ นที ่อาศัยนอนของสัตว ์ป่า  ทุ กคน
ท่ีผ่านเมืองน้ีไปจะเยย้หยนัและส่ายมือของเขา

3
ความบาปของพวกผู้ พิพากษา  ผู้  พยากรณ์ และปุโรหติ

แหง่เยรูซาเล็ม
1  วบิัติ  แก่ เมืองน้ี ท่ี โสโครกและเป็นมลทิน เป็นเมืองท่ีบีบ

บังคับเขา 2 เธอไม่ยอมเชื่อฟังเสียงใดๆ และไม่ยอมรบัการตี
สอนใดๆ เธอไม่วางใจในพระเยโฮวาห์ และเธอไม่ เข ้ามาใกล้
พระเจ้าของเธอ 3  เจ้ านายของเธอก็เหมือนสิงโตท่ี คําราม 
 ผู้ พิพากษา ของ เธอ ก็ เหมือน หมาป่า ยาม เยน็ ซ่ึง ไม่ แทะ
กระดูกจนกระทัง่ถึงรุง่เชา้ 4  ผู้  พยากรณ์ ของเธอเป็นคนเบา
ปัญญา เป็นคนทรยศ พวกปุโรหติของเธอก็กระทําสถานบร ิ
สุทธ ์ิ ให ้ มัวหมอง เขาฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญั ติ 5 พระเยโฮ
วาห ์ผู้ ทรงดํารงอยู่ ในเมืองน้ันชอบธรรม  พระองค์ จะมิ ได้ 
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ทรงกระทําความชัว่ชา้เลย  ทุ กเชา้พระองค์สําแดงคําตัดสิน
ของพระองค์  พระองค์  มิได้ ทรงขาดเลย  แต่ คนอธรรมไม่ 
รู ้จักอาย 6 �เราได้ขจัดประชาชาติทัง้หลายออกเสียแล้ว
หอคอยของเขาก็ รกรา้ง เรากระทําให้ถนนของเมืองน้ันเสีย
ไปเปล่าๆ  ไม่มี ใครผ่านไปมา หวัเมืองของเขาถูกทําลาย เพื่อ
จะไม่ มี  คน  ไม่มี ชาวเมืองอยู ่เลย 7 เรากล่าววา่ � แท้จรงิ 
เมือง น้ันจะยาํเกรงเรา เธอจะยอมรบัคําสัง่สอน� เพื่อ ท่ี
อาศัยของเขาจะไม่ ถู กตัดออก เราลงโทษเขาอยา่งไรก็ ตาม 
 แต่ เขาทัง้หลายยิง่กลับรอ้นใจท่ีจะใหก้ารกระทําของเขา
เส่ือมทราม�

บรรดาศั ตรู ของเยรูซาเล็มจะถูกลงโทษ
8 พระเยโฮวาห์จึงตร ัสว ่า �เพราะฉะน้ันจงคอยเรา คอย

ว ันที ่เราลุกขึ้นเพื่อทําการปล้น เพราะการตกลงใจของเรา
ก็คือจะรวมประชาชาติ  ให ้ราชอาณาจักรชุ มน ุมกัน เพื่อเท
ความกริว้ของเราบนเขาทัง้หลาย คือความรอ้นแรงแหง่
ความโกรธของเรา เพราะวา่พิภพทัง้สิน้จะถูกเผาผลาญ
ในไฟแหง่ความหวงแหนของเรา 9 ในคราวน้ัน เราจะให้
ประชาชนน้ันหนัไปใช้ภาษาบร ิสุทธ ์ิเพื่อวา่ทุกคนจะรอ้งทูล
ออกพระนามพระเยโฮวาห์ และปรนนิบั ติ  พระองค์ เป็นใจ
เดียวกัน 10  บุ คคลท่ีทูลขอต่อเรา คื อบ ุตรสาวแหง่คนของ
เราท่ี ถู กกระจัดกระจายไป จะนําเอาเครือ่งบูชาของเรามา
จากฟากข้างโน้นของแม่น้ําแหง่เอธโิอเปีย 11 ในวนัน้ัน  เจ้ 
าจะไม่ ถู กกระทําให้อบัอายด้วยการกระทําทัง้สิน้ซ่ึงเจ้าได้
ละเมิดต่อเรา เพราะในเวลาน้ันเราจะคัดผู้ โอ ้อวดเหอ่เห ิมน 
ั ้นออกเสียจากท่ามกลางเจ้า  เจ้ าจึงจะไม่เยอ่หยิง่จองหอง
เพราะเหตุ ภู เขาบร ิสุทธ ์ิของเราอกีต่อไป 12 เพราะเราจะ
เหลือแต่ คนที ่ ทุกข์ ยากและขัดสนไว้ในท่ามกลางเจ้า เขา
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จะวางใจในพระนามแหง่พระเยโฮวาห์ 13 บรรดาคนท่ี เหลือ
อยู ่ในอสิราเอล เขาจะไม่กระทําความชัว่ชา้ และไม่ กล ่าวคํา
มุสา และในปากของเขาน้ันจะหาลิ ้นที ่ล่อลวงก็ ไม่มี เพราะ
เขาทัง้หลายจะเท่ียวหากินและนอนลง และไม่ มี  ผู้ ใดกระทํา
ใหเ้ขากลัวเกรง

อสิราเอลในสมัยราชอาณาจักรของพระครสิต์
14  โอ  บุ ตรสาวแหง่ศิโยนเอย๋ จงรอ้งเพลงเสียงดัง  โอ 

อสิราเอลเอย๋ จงโห่รอ้งเถิด จงเปรมปร ีดิ ์และลิงโลดด้วย
เต็มใจของเจ้าเถิด  โอ  บุ ตรสาวแหง่เยรูซาเล็ม 15 พระเยโฮ
วาห์ทรงล้มเลิกการพิพากษาลงโทษเจ้าแล้ว  พระองค์ ทรง
ขับไล่ ศัตรู ของเจ้าออกไปแล้ว  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลคือพระ
เยโฮวาห์ทรงอยู่ท่ามกลางเจ้า  เจ้ าจะไม่พบความชัว่รา้ยอกี
ต่อไป 16 ในวนั น้ัน เขาจะพู ดก ับเยรูซาเล็มวา่ �อยา่กลัว
เลย� และพู ดก ับศิโยนวา่ �อยา่ให้ มือของเจ้าออ่นเพลีย
ไป� 17 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ซ่ึงอยู่ ท่ามกลางเจ้า
ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ พระองค์ จะทรงชว่ยให ้รอด  พระองค์ จะทรง
เปรมปร ีดิ ์เพราะเจ้าด้วยความยนิดี  พระองค์ จะทรงพํานัก
ในความรกัของพระองค์  พระองค์ จะทรงเรงิโลดเพราะเจ้า
ด้วยรอ้งเพลงเสียงดัง 18 เราจะรวบรวมคนท่ีเศรา้โศกให ้
มาย ังประ ชุ มอ ันศั กด ์ิ สิทธิ ์ คือคนในพวกเจ้า ซ่ึง ต้องทน
ต่อการเยาะเยย้ 19  ดู  เถิด ในคราวน้ันเราจะกวาดล้างผู้ ท่ี 
บีบบังคับเจ้าทุกคน เราจะชว่ยคนขาพิการให ้รอดพ้น และ
รวบรวม คน ท่ี กระจัดกระจาย ไป และ เรา จะ เปล่ียน ความ
อบัอายของเขาให้เป็นความน่าสรรเสรญิ และให้เป็นเสียง
ลือไปทัว่โลก 20 ในคราวน้ันเราจะนําเจ้ากลับเข้ามา คือใน
คราวท่ีเรารวบรวมพวกเจ้าเข้าด้วยกัน  เออ เราจะกระทํา
ให ้เจ้ ามีชื่อ เสียงและเป็ นที ่สรรเสรญิในท่ามกลางบรรดา
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ชนชาติทัง้หลายของโลก คือเม่ือเราให ้เจ้ ากลับสู่สภาพเดิม
ต่อหน้าต่อตาเจ้า� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 
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