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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เศฟันยาห์

ผู้เขียนหนั งสือเล่มนี้คือ เศฟันยาห์ ที่ได้ประกาศในปีก่อน
ค.ศ. 625 ในสมัยกษั ตริย์โยสียาห์และเยเรมีย์ (1:1; ยรม 1:1)
ผู้พยากรณ์ นี้ ได้บอกเกี่ยวกับ เชื้อ วงศ์ ของตนถึง ชัว่ อายุที่ สี่
เขาคือ “เศฟัน ยาห์บุตรชายคูชี ผู้เป็น บุตรชายเกดาลิ ยาห์
ผู้เป็น บุตรชายอามาริยาห์ ผู้เป็น ราชโอรสของเฮเซคี ยาห์”
และเขาพยากรณ์ “ในรัชกาลโยสิ ยาห์ราชโอรสของอาโมน
กษั ตริยของยู
์
ดาห์” (1:1)
เขากล่าวว่าการทําลายของกรุ ง เยรู ซาเล็ม โดยกรุ ง บาบิ
โลนซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็น “วันแห่งพระเยโฮวาห์” อัน
เล็ก ซึ่ง ได้ เปรียบเทียบกับ “วัน ขององค์พระผู้ เป็น เจ้า ” อัน
แท้ ซึ่งก็ คือ การเสด็จ กลับ มาของพระเยซู และการสงคราม
ที่อารมาเกดโดน
ยูดาห์จะถูกกวาดไปเป็นเชลยในอนาคต

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงมาถึงเศฟันยาห์บุตรชาย

คูชี ผู้เป็น บุตรชายเกดาลิ ยาห์ ผู้เป็น บุตรชายอามาริ ยาห์
ผู้เป็น ราชโอรสของเฮเซคี ยาห์ ในรัชกาลโยสิ ยาห์ราชโอรส
ของอาโมน กษั ตริยของยู
์
ดาห์ 2 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เรา
จะกวาดทุก สิง่ ทุก อย่างให้เกลี้ ยงจากพื้น แผ่น ดิน” 3 พระ
เย โฮ วาห์ตรัสว่า “เรา จะ กวาด มนุษย์ และ สัตว์ เดียรัจฉาน
ไป เสีย เรา จะ กวาด นก ใน อากาศ ไป เสีย ทัง้ ปลา ใน ทะเล
ด้วย เราจะกวาดล้างสิง่ ที่ทําให้สะดุด พร้อมกับ คนชัว่ เรา
จะ ขจัด มนุษยชาติ ออก จาก พื้น แผ่น ดิน 4 เรา จะ เหยียด
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มือ ของเราออกต่อสู้ยูดาห์ และต่อ ชาวเยรู ซาเล็มทั ้ งมวล
เราจะขจัด กากเดนของพระบาอัล เสีย จากสถานที่นี้ และ
กําจัด ชื่อ บรรดาเคมาริม พร้อมกับ พวกปุโรหิต เสีย 5 กําจัด
คนเหล่านั ้นที่ กราบลงบนดาดฟ้า หลังคาตึก เพื่อ ไหว้บริวาร
แห่ง ฟ้า สวรรค์ คน เห ล่านั ้นที่ กราบ ลง ปฏิญาณ ต่อ พระ เย
โฮ วาห์ และ ปฏิญาณ ต่อ พระ มิล โคม 6 คน เห ล่านั ้นที่ หัน
กลับ จากการติด ตามพระเยโฮวาห์ ผู้มิได้แสวงหาพระเย
โฮวาห์ หรือ ทูล ถามพระองค์” 7 จงนิ่ ง สงบอยู่ ต่อ เบื้องพระ
พักตร์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า เพราะ ว่า วัน แห่ง พระ เย
โฮ วาห์ มา ใกล้แล้ว พระ เย โฮ วาห์ ทรง เต รี ยม เครือ
่ ง บูชา
และ ทรง กระทํา แขก ของ พระองค์ให้บริสุทธิ์ 8 และ ต่อ มา
ในวันที่ พระเยโฮวาห์ ทรงฆ่า บูชานัน
้ พระองค์ตรัสว่า “เรา
จะลงโทษบรรดาเจ้านายและโอรสของกษั ตริย์ และบรรดา
ผู้ที่ตกแต่ง ตัว ด้วยเครือ
่ งแต่ง กายต่างด้าว 9 ในวัน นั ้น เรา
จะ ลงโทษ ทุก คน ที่ กระโดด ข้าม ธรณี ประตู คือ ผู้ที่กระทํา
ให้ เรือนของนายเต็ม ไปด้วยความทารุ ณ และการคดโกง”
10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ต่อ มาในวัน นั ้น จะได้ยน
ิ เสียงร้อง
จากประตูปลา และเสียงรํา่ ไห้จากแขวงสอง และเสียงโครม
คราม จาก เนิ น เขา 11 ชาว ตําบล มัก เท ช เอ๋ย จง รํา่ ไห้เถิด
เพราะพ่อค้า ทัง้ ปวงก็ถูกโค่น ลงเสีย แล้ว บรรดาผู้ที่ค้า ขา
ยกับเงินก็ถูก ขจัด เสีย แล้ว 12 ต่อ มา คราว นั ้น เรา จะ เอา
ตะเกียงส่องดูเยรู ซาเล็ม และเราจะลงโทษคนที่ตกตะกอน
ผู้ที่กล่าวในใจของตนว่า ‘พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงกระทําการ
ดี และพระองค์ก็จะไม่ทรงกระทําการชัว่ ’ 13 ฉะนั ้นทรัพย์สิ่ง
ของของเขาจะถูกปล้น และเรือนของเขาจะรกร้าง ถึงเขาจะ
สร้างเรือน เขาก็ จะไม่ได้อยูในเรื
่
อนนั ้น ถึง เขาจะปลูก สวน
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องุน
่ เขาจะไม่ได้ดื่มน้าํ องุน
่ จากสวนนั ้น” 14 วัน สําคัญ แห่ง
พระ เย โฮ วาห์ใกล้เข้า มา ใกล้เข้า มา และ เร่ง มาก ทัง้ เสียง
ของวัน แห่ง พระเยโฮวาห์ ผู้แกล้ว กล้า จะร้องเสียงดัง ที่นั ่น
15 วันนั ้นเป็ นวันแห่งพระพิโรธ เป็ นวันแห่งความทุกข์ใจและ
ความซึม เศร้า เป็นวัน แห่ง การทิง้ ให้ เสีย เปล่า และการทิง้
ให้รกร้าง เป็นวัน แห่ง ความ มืด และ ความ อึ ม ครึม เป็นวัน
แห่งเมฆหมอกและความมืดทึบ 16 เป็นวันที่มีเสียงแตรและ
วัน โห่ รอ
้ งต่อ เมืองทัง้ หลายที่มีสัน ปราการและต่อ ป้อมสูง
17 เราจะนํา ทุกข์ ภัย มาสู่มนุษย์ เขาจะได้ เดิน ไปเหมือนคน
ตาบอด เพราะเขาได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ โลหิตของ
เขาจะถูก เทออกเหมือนฝุ่น และเนื้ อ ของเขาจะถูก เทออก
เหมือนมูล สัตว์ 18 เงิน หรือ ทองคํา ของเขาก็ดีจะไม่ สามารถ
ช่วยเขาให้พ้นได้ในวันแห่งพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ แผ่น
ดิน ทัง้ สิน
้ จะ ถูก เผา ผลาญ ใน ไฟ แห่ง ความ หวงแหน ของ
พระองค์ เพราะพระองค์ จะทรงกําจัด คนทัง้ ปวงที่ อาศัย อยู่
ในแผ่นดินอย่างรวดเร็ว

2

ทุกคนที่ใจถ่อมจงแสวงหาพระเยโฮวาห์
โอ ประชาชาติที่ผู้อื่น ไม่ ปรารถนา เอ๋ย จง มา ชุมนุมกัน
เออ มาชุมนุมกัน 2 ก่อน ที่พระ บัญชา สําเร็จ ก่อน ที่วัน นั ้น
ผ่านไปดัง่ แกลบที่ปลิว ก่อนที่พระพิโรธอันร้ายแรงแห่งพระ
เยโฮวาห์จะลงมาเหนื อเจ้า ก่อนที่วันแห่งพระพิโรธของพระ
เยโฮวาห์ จะลงมาเหนื อ เจ้า 3 ทุกคนที่ ใจถ่อมในแผ่น ดิน นี้
คือผู้ที่กระทําตามคําตัดสินของพระองค์ จงแสวงหาพระเย
โฮวาห์ จงแสวงหาความชอบธรรม แสวงหาความถ่อมใจ
ชะรอยเจ้าจะได้รบ
ั การกําบังในวันแห่งพระพิโรธของพระเย
โฮวาห์
1
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คํา พยากรณ์ เรือ
่ งการพิพากษาต่อ กาซา โมอับ อัม โมน
และเอธิโอเปีย
4

เพราะว่า เมืองกาซาจะถูก ทอดทิง้ และเมือ งอัชเคโลน
จะเป็นที่รกร้าง ชาวเมือ งอัช โดดจะถูก ขับ ไล่ ในเวลาเที่ยง
วัน และเมืองเอโครนจะถูกถอนรากถอนโคน 5 วิบัติแก่เจ้า
ชาวเมืองชายทะเล เจ้าผู้ เป็น ประชาชาติ เคเรธี พระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์มีมากล่าวโทษเจ้า โอ คานาอัน แผ่นดิน
ของคนฟี ลิ ส เตีย เราจะทําลายเจ้า จนไม่มีชาวเมืองเหลือ
6 ชายทะเล นั ้น จะ เป็ นที่อยูอาศั
่
ย และ เป็นก ระ ท่อม สําหรับ
ผู้ เลี้ยงแกะ และเป็น คอกสําหรับ ฝูง แพะแกะ 7 ชายทะเล
นั ้น จะเป็น กรรมสิทธิ์ ของวงศ์ วานยู ดาห์ที่เหลือ อยูนั
่ ้น เขา
จะ หากินที่นั ่น ครัน
้ ถึง เวลา เย็น เขา จะ นอน ลง ที่ ใน เหย้า
เรือนทัง้ หลายของอัชเคโลน เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของ เขา จะ เอา พระทัย ใส่เขา และ ให้ เขา กลับ สู่ สภาพ เดิม
8 “เราได้ยน
ิ คํา ด่า ของโมอับ และคํา ครหาของคนอัม โมน
แล้ว ซึ่งเขาด่าประชาชนของเรา และอวดอ้างเรือ
่ งเขตแดน
9
ของ เขา ทัง้ หลาย” พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา พระเจ้า ของ
อิส ราเอลตรัสว่า “เหตุฉะนี้ เรามีชีวิ ตอยูฉั
่ นใด แน่ ที เดียว
โม อับ จะ กลาย เป็น เห มือ น เมือง โส โดม และ คน อัม โมน
จะ เหมือน เมือง โก โม ราห์ คือ เป็นที่ขยาย พันธุต้
์ น ตําแยแ
ละบ่อ เกลือ และเป็นที่ รกร้างอยูเนื
่ องนิ ตย์ ชนชาติของเรา
ส่วนที่เหลือจะปล้นเขา และชนชาติของเราที่เหลืออยูจะยึ
่
ด
10
เขาเป็น กรรมสิทธิ”์
นี่ จะเป็น ผลตอบแทนความจองหอง
ของเขา เพราะเขาด่า และโอ้อวดต่อ ประชาชนของพระเย
โฮ วาห์ จอม โยธา 11 พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง เป็นที่ เกรง กลัว
ของ เขา ทัง้ หลาย พระองค์จะ ทรง กระทํา ให้ พระ ทัง้ หลาย
ของ โลก ผ่ายผอม และ มนุษย์ ทัง้ ปวง จะ นมัสการ พระองค์
ต่างตามถิน
่ ฐานของตน ร่วมทัง้ เกาะแห่งประชาชาติทัง้ สิน
้
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12 คนเอธิโอเปี ย เอ๋ย

เจ้าด้วยเหมือนกัน จะต้องถูก ประหาร
เสีย ด้วย ดาบ ของ เรา 13 แล้ว พระองค์ จะ เหยียด พระหัตถ์
ของ พระองค์ ต่อ แผ่น ดิน ทาง ทิศ เหนื อ และ ทําลาย อัส
ซีเรีย และจะกระทําให้เมืองนี นะเวห์เป็นที่รกร้าง เป็นที่แห้ง
แล้ง เหมือน ถิน
่ ทุรกัน ดาร 14 ฝูง สัตว์ ทัง้ หลาย จะ นอน อยู่
ท่ามกลาง ที่นั ้น สัตว์ป่า ใน ประชาชาติทัง้ สิน
้ ทัง้ นก กระทุง
และ อีกาบ้าน จะ อาศัย อยูที
่ ่หัว เสา ทัง้ หลาย ของ เมือง นั ้น
เสียง ของ พวก มัน จะ ร้อง อยูที
่ ่หน้าต่าง ความ รกร้าง จะ
อยูที
่ ่ธรณี ประตู เพราะ พระองค์ จะ ทรง กระทํา ให้ งาน ที่ ทํา
ด้วย ไม้ สน สี ดาร์ เปิด โล่ง ออก 15 นี่ เป็น เมือง ที่สนุก สนาน
ที่อยูได้
่ อย่างไร้กังวล เป็น เมือง ที่ คิด ใน ใจ ของ ตน ว่า “ข้า
นี่ แหละ และไม่มีเมืองอื่นใดนอกเหนื อจากข้าอีก” มันกลาย
เป็น เมืองรกร้างเสีย จริงๆ เป็นที่ อาศัย นอนของสัตว์ป่า ทุก
คนที่ผ่านเมืองนี้ ไปจะเย้ยหยันและส่ายมือของเขา

3
ความบาปของพวกผู้พิพากษา ผู้พยากรณ์ และปุโรหิต
แห่งเยรู ซาเล็ม
1

วิบัติแก่เมืองนี้ ที่โสโครกและเป็น มลทิน เป็น เมืองที่ บีบ
บังคับ เขา 2 เธอ ไม่ ยอม เชื่อ ฟัง เสียง ใดๆ และ ไม่ ยอมรับ
การ ตี สอน ใดๆ เธอ ไม่ วางใจ ใน พระ เย โฮ วาห์ และ เธอ
ไม่เข้า มา ใกล้ พระเจ้า ของ เธอ 3 เจ้า นาย ของ เธอ ก็ เหมือน
สิงโตที่คําราม ผู้พิพากษาของเธอก็ เหมือนหมาป่ายามเย็น
ซึ่ง ไม่ แทะ กระดูก จน กระทัง่ ถึง รุ ง่ เช้า 4 ผู้พยากรณ์ ของ
เธอเป็น คนเบาปัญญา เป็น คนทรยศ พวกปุโรหิต ของเธอ
ก็ กระทํา สถาน บริสุทธิ์ให้มัว หมอง เขา ฝ่าฝืน ต่อ พระ ราช
บัญญัติ 5 พระเยโฮวาห์ผู้ทรงดํารงอยู่ในเมืองนั ้นชอบธรรม
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พระองค์จะมิได้ทรงกระทํา ความชัว่ ช้า เลย ทุกเช้า พระองค์
สําแดง คํา ตัดสิน ของ พระองค์ พระองค์มิได้ทรง ขาด เลย
แต่คนอธรรมไม่รู จั
้ กอาย 6 “เราได้ ขจัดประชาชาติ ทัง้ หลาย
ออกเสียแล้ว หอคอยของเขาก็รกร้าง เรากระทําให้ถนนของ
เมืองนั ้น เสีย ไปเปล่าๆ ไม่มีใครผ่านไปมา หัว เมืองของเขา
7 เรากล่าว
ถูก ทําลาย เพื่อ จะไม่มีคน ไม่มีชาวเมืองอยูเลย
่
ว่า ‘แท้จริง เมืองนั ้นจะยําเกรงเรา เธอจะยอมรับคําสัง่ สอน’
เพื่อ ที่ อาศัย ของเขาจะไม่ถูกตัด ออก เราลงโทษเขาอย่างไร
ก็ตาม แต่เขาทัง้ หลายยิง่ กลับร้อนใจที่จะให้การกระทําของ
เขาเสื่อมทราม”
บรรดาศัตรู ของเยรู ซาเล็มจะถูกลงโทษ

พระเยโฮวาห์ จึง ตรัสว่า “เพราะฉะนั ้น จงคอยเรา คอย
วันที่ เราลุก ขึ้น เพื่อ ทําการปล้น เพราะการตกลงใจของเรา
ก็ คือ จะรวมประชาชาติ ให้ราชอาณาจักรชุมนุมกัน เพื่อ เท
ความกริว้ ของเราบนเขาทัง้ หลาย คือ ความร้อนแรงแห่ง
ความโกรธของเรา เพราะว่า พิภพทัง้ สิน
้ จะถูก เผาผลาญ
ใน ไฟ แห่ง ความ หวงแหน ของ เรา 9 ใน คราว นั ้น เรา จะ ให้
ประชาชนนั ้นหันไปใช้ภาษาบริสุทธิ์ เพื่อว่าทุกคนจะร้องทูล
ออก พระ นาม พระ เย โฮ วาห์ และ ปรน นิ บัติพระองค์เป็นใจ
เดียวกัน 10 บุคคลที่ ทูล ขอต่อ เรา คือบุต รสาวแห่ง คนของ
เราที่ถูกกระจัด กระจายไป จะนํา เอาเครือ
่ งบูชาของเรามา
จากฟากข้างโน้ นของแม่น้ําแห่งเอธิโอเปีย 11 ในวันนั ้น เจ้า
จะ ไม่ถูกก ระ ทําให้ อบ
ั อาย ด้วย การก ระ ทํา ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เจ้า ได้
ละเมิดต่อเรา เพราะในเวลานั ้นเราจะคัดผู้โอ้อวดเห่อเหิมนั ้
นออกเสีย จากท่ามกลางเจ้า เจ้าจึง จะไม่ เย่อ หยิง่ จองหอง
เพราะ เหตุภูเขา บริสุทธิ์ ของ เรา อีก ต่อ ไป 12 เพราะ เรา จะ
เหลือแต่คนที่ทุกข์ยากและขัดสนไว้ในท่ามกลางเจ้า เขาจะ
8

เศฟันยาห์ 3:13

7

เศฟันยาห์ 3:20

วางใจ ใน พระนาม แห่ง พระ เย โฮ วาห์ 13 บรรดา คน ที่เหลือ
อยูในอิ
่
สราเอล เขาจะไม่กระทําความชัว่ ช้า และไม่กล่าวคํา
มุสา และในปากของเขานั ้น จะหาลินที
้ ่ ล่อลวงก็ไม่มี เพราะ
เขาทัง้ หลายจะเที่ยวหากินและนอนลง และไม่มีผู้ใดกระทํา
ให้เขากลัวเกรง
อิสราเอลในสมัยราชอาณาจักรของพระคริสต์
โอ บุต รสาว แห่ง ศิ โยน เอ๋ย จง ร้อง เพลง เสียง ดัง โอ
อิสราเอลเอ๋ย จงโห่ รอ
้ งเถิด จงเปรมปรีดิ์ และลิงโลดด้วย
เต็มใจของเจ้า เถิด โอ บุตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม 15 พระเยโฮ
วาห์ ทรงล้ม เลิก การพิพากษาลงโทษเจ้า แล้ว พระองค์ทรง
ขับ ไล่ศัตรู ของ เจ้า ออก ไป แล้ว กษั ตริยแห่
์ งอิส รา เอ ล คือ
พระเยโฮวาห์ ทรงอยู่ ท่ามกลางเจ้า เจ้าจะไม่ พบความชัว่
ร้ายอีก ต่อ ไป 16 ในวัน นั ้น เขาจะพูดกับ เยรู ซาเล็ม ว่า ‘อย่า
กลัว เลย’ และพูดกับศิ โยนว่า ‘อย่า ให้มือ ของเจ้า อ่อนเพลีย
ไป’ 17 พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า ซึ่ง อยู่ ท่ามกลาง เจ้า
ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระองค์จะทรงช่วยให้รอด พระองค์จะทรง
เปรมปรีดิ์ เพราะเจ้า ด้วยความยินดี พระองค์จะทรงพํานั ก
ในความรัก ของพระองค์ พระองค์จะทรงเริง โลดเพราะเจ้า
ด้วย ร้อง เพลง เสียง ดัง 18 เรา จะ รวบรวม คน ที่ เศร้า โศก
ให้มายัง ประ ชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธิ์ คือ คนใน พวก เจ้า ซึ่ง ต้อง ทน
19
ต่อการเยาะเย้ย ดูเถิด ในคราวนั ้นเราจะกวาดล้างผู้ที่บีบ
บังคับ เจ้า ทุก คน เรา จะ ช่วย คน ขา พิการ ให้รอดพ้น และ
รวบรวม คน ที่ กระจัดกระจาย ไป และ เรา จะ เปลี่ยน ความ
อับอายของเขาให้ เป็น ความน่า สรรเสริญ และให้ เป็น เสียง
ลือ ไปทัว่ โลก 20 ในคราวนั ้น เราจะนํา เจ้า กลับ เข้า มา คือ ใน
คราวที่ เรารวบรวมพวกเจ้า เข้า ด้วยกัน เออ เราจะกระทํา
ให้เจ้า มีช่อ
ื เสียง และ เป็นที่ สรรเสริญ ใน ท่ามกลาง บรรดา
14

เศฟันยาห์ 3:20

8

เศฟันยาห์ 3:20

ชนชาติทัง้ หลายของโลก คือเมื่อเราให้เจ้ากลับสู่ สภาพเดิม
ต่อหน้าต่อตาเจ้า” พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
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