หน้ า 1856
เศฟั
นยาห์
ยู ดาห์จะถู กกวาดไป
เป็ นเชลยในอนาคต
พระวจนะของพระเยโฮวาห์
ซึ งมาถึ ง เศฟั นยาห์ บุ ต รชาย
คูชี ผู้ เป็ นบุตรชายเกดาลิยาห์ ผู้
เป็ นบุ ตรชายอามาริ ยาห์ ผู้ เป็ น
ราชโอรสของเฮเซคี ยาห์ ในรั ช
กาลโยสิ ยาห์ ร าชโอรสของอาโมน กษัตริย์ของยูดาห์
2พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "เราจะ
กวาดทุ ก สิ งทุ ก อย่ างให้ เกลี5 ยง
จากพื5 นแผ่ นดิน"
3พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "เราจะ
กวาดมนุ ษย์ และสั ตว์ เดี ยรั จฉาน
ไปเสีย เราจะกวาดนกในอากาศ
ไปเสี ยทั5 งปลาในทะเลด้ วย เรา
จะกวาดล้ างสิ งที ทํา ให้ สะดุ ด
พร้ อมกั บคนชั ว เราจะขจั ด
มนุ ษยชาติออกจากพื5 นแผ่ นดิน
4 เราจะเหยี ยดมื อ ของเราออก
ต่ อ สู้ ยู ดาห์ และต่ อ ชาวเยรู ซาเล็มทั5 งมวล เราจะขจั ดกากเดน
ของพระบาอั ลเสี ยจากสถานที น5 ี
และกํา จั ดชื อบรรดาเคมาริ ม
พร้ อมกับพวกปุโรหิ ตเสีย
5 กํา จั ด คนเหล่ า นั5 นที กราบลง
บนดาดฟ้ าหลั ง คาตึ ก เพื อไหว้
บริ วารแห่ งฟ้ าสวรรค์ คนเหล่ า
นั5 นที กราบลงปฏิ ญาณต่ อ พระ
เยโฮวาห์ และปฏิ ญ าณต่ อพระ
มิลโคม

1

6คนเหล่ านั5 นที หั นกลั บจากการ
ติ ดตามพระเยโฮวาห์ ผู้ มิ ได้
แสวงหาพระเยโฮวาห์ หรื อทู ล
ถามพระองค์"
7 จงนิ งสงบอยู่ ต่ อเบื5 องพระ
พักตร์องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
เพราะว่ าวั นแห่ งพระเยโฮวาห์ มา
ใกล้ แล้ ว พระเยโฮวาห์ ทรง
เตรียมเครื องบูชา และทรงกระทําแขกของพระองค์ให้ บริสุทธิB
8และต่ อมา ในวั นที พระเยโฮวาห์ ทรงฆ่ าบู ชานั5 น พระองค์
ตรัสว่ า "เราจะลงโทษบรรดาเจ้ า
นายและโอรสของกษั ตริ ย์ และ
บรรดาผู้ ที ตกแต่ งตั วด้ วยเครื อง
แต่ งกายต่ างด้ าว
9ในวันนั5 น เราจะลงโทษทุ กคน
ที กระโดดข้ ามธรณีประตู คื อผู้
ที กระทําให้ เรื อนของนายเต็มไป
ด้ วยความทารุณและการคดโกง"
10 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "ต่ อมา
ในวันนั5 น จะได้ ยินเสียงร้ องจาก
ประตู ปลา และเสี ยงรํา ไห้ จาก
แขวงสอง และเสี ยงโครมคราม
จากเนินเขา
11 ชาวตํา บลมั กเทชเอ๋ ย จงรํา
ไห้ เถิด เพราะพ่ อค้ าทั5งปวงก็ถูก
โค่ นลงเสี ยแล้ ว บรรดาผู้ ที ค้ า
ขายกับเงินก็ถูกขจัดเสียแล้ ว
12 ต่ อมาคราวนั5 นเราจะเอาตะเกียงส่ องดูเยรูซาเล็ม และเราจะ

(H) อสค H:K (L) L พกษ LL:HM-HN (K) ยรม O:LK-LP (O) อพย HQ:HL; ฮชย HS:Q
(Q) L พกษ LK:HL (M) H ซมอ HQ:HH (N) โยบ OS:O-Q (T) อสย HS:HL; ยรม LL:HH
(P) H ซมอ Q:Q; กจ HM:HP (HS) ศฟย H:N (HH) ยรม O:T (HL) อมส P:H-K; อบด H:M
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ลงโทษคนที ตกตะกอน ผู้ ที มู ลสัตว์
กล่ าวในใจของตนว่ า
`พระ 18 เงินหรื อทองคําของเขาก็ดีจะ
เยโฮวาห์ จะไม่ ทรงกระทํา การดี ไม่ สามารถช่ วยเขาให้ พ้ น ได้ ใน
และพระองค์ ก ็จะไม่ ท รงกระทํา วั นแห่ งพระพิ โรธของพระเยโฮการชั ว'
วาห์ แผ่ นดิ นทั5 งสิ5 นจะถู กเผา
13 ฉะนั5 นทรั พย์ สิ งของของเขา ผลาญในไฟแห่ งความหวงแหน
จะถู กปล้ น และเรือนของเขาจะ ของพระองค์ เพราะพระองค์จะ
รกร้ าง ถึงเขาจะสร้ างเรือน เขา ทรงกํา จั ดคนทั5 งปวงที อาศั ยอยู่
ก็จะไม่ ได้ อยู่ ในเรือนนั5 น ถึงเขา ในแผ่ นดินอย่ างรวดเร็ว
จะปลูกสวนองุ่ น เขาจะไม่ ได้ ดื ม
ทุกคนทีใจถ่อม
นํา5 องุ่ นจากสวนนั5 น"
จงแสวงหาพระเยโฮวาห์
14 วั น สํา คั ญแห่ ง พระเยโฮวาห์
โอ ประชาชาติ ที ผ้ ู อื นไม่
ใกล้ เข้ ามา ใกล้ เข้ ามาและเร่ ง
ปรารถนาเอ๋ ย จงมาชุ มนุ ม
มาก ทั5 งเสี ยงของวั นแห่ งพระ กัน เออ มาชุ มนุ มกัน
เยโฮวาห์ ผู้ แกล้ วกล้ าจะร้ อง 2ก่ อนที พระบัญชาสําเร็จ ก่ อน
เสียงดังทีนั น
ที วั นนั5 นผ่ านไปดั งแกลบที ปลิ ว
15 วั นนั5 นเป็ นวั นแห่ งพระพิ โรธ ก่ อนที พระพิ โรธอันร้ ายแรงแห่ ง
เป็ นวั น แห่ งความทุ กข์ ใ จและ พระเยโฮวาห์ จะลงมาเหนื อเจ้ า
ความซึ มเศร้ า เป็ นวั นแห่ งการ ก่ อนที วันแห่ งพระพิโรธของพระ
ทิ5 งให้ เสี ยเปล่ าและการทิ5 งให้ รก เยโฮวาห์ จะลงมาเหนือเจ้ า
ร้ าง เป็ นวั นแห่ งความมื ดและ 3 ทุ กคนที ใจถ่ อมในแผ่ นดิ น นี5
ความอึ มครึ ม เป็ นวั นแห่ งเมฆ คื อผู้ ที กระทําตามคําตั ดสิ นของ
หมอกและความมืดทึบ
พระองค์ จงแสวงหาพระเยโฮ16 เป็ นวั นที มี เสี ยงแตรและวั น วาห์ จงแสวงหาความชอบธรรม
โห่ ร้ องต่ อเมื องทั5 งหลายที มี สั น แสวงหาความถ่ อมใจ ชะรอยเจ้ า
ปราการและต่ อป้ อมสูง
จะได้ รั บการกําบังในวันแห่ งพระ
17 เราจะนํา ทุ กข์ ภั ยมาสู่ มนุ ษย์ พิโรธของพระเยโฮวาห์
เขาจะได้ เดิ น ไปเหมื อ นคนตา
คําพยากรณ์เรื อง
บอด เพราะเขาได้ กระทํา บาป
การพิพากษาต่ อกาซา โมอับ
ต่ อพระเยโฮวาห์ โลหิ ตของเขา
อัมโมนและเอธิโอเปี ย
จะถู กเทออกเหมื อนฝุ่ น และ 4เพราะว่ าเมื องกาซาจะถู กทอด
เนื5 อของเขาจะถู กเทออกเหมื อน ทิ5ง และเมืองอัชเคโลนจะเป็ นที

2

(HK) อสย M:HH; ยรม O:N (HO) ศฟย H:N; มลค O:Q (HQ) อมส Q:HT-LS; ลก LH:LL
(HM) สดด OT:HL; อสย L:HL (HN) พบญ LT:LT; สดด NP:K (HT) สดด OP:M-P
(H) L พศด LS:O; นหม T:H (L) ศฟย K:T (K) สดด HSQ:O (O) ยรม LQ:LS; อสค LQ:HQ
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รกร้ าง ชาวเมืองอัชโดดจะถู กขับ เหมื อนเมื องโกโมราห์ คื อเป็ น
ไล่ ในเวลาเที ยงวั น และเมื อง ที ขยายพั น ธุ์ ต้ นตํา แยและบ่ อ
เอโครนจะถู กถอนรากถอนโคน
เกลือ และเป็ นที รกร้ างอยู่ เนือง
5วิบัติแก่ เจ้ า ชาวเมืองชายทะเล นิ ตย์
ชนชาติ ของเราส่ วนที
เจ้ าผู้ เป็ นประชาชาติเคเรธี พระ เหลื อจะปล้ นเขา และชนชาติ
วจนะของพระเยโฮวาห์ มี มา ของเราที เหลื ออยู่ จะยึ ดเขาเป็ น
กล่ าวโทษเจ้ า โอ คานาอั น กรรมสิทธิB "
แผ่ นดิ นของคนฟี ลิสเตีย เราจะ 10 นี จะเป็ นผลตอบแทนความ
ทํา ลายเจ้ า จนไม่ มี ชาวเมื อง จองหองของเขา เพราะเขาด่ า
เหลือ
และโอ้ อวดต่ อประชาชนของ
6ชายทะเลนั5 นจะเป็ นที อยู่ อาศั ย พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
และเป็ นกระท่ อมสําหรั บผู้ เลี5 ยง 11 พระเยโฮวาห์ จ ะทรงเป็ นที
แกะ และเป็ นคอกสํา หรั บฝู ง เกรงกลั วของเขาทั5 งหลาย พระ
แพะแกะ
องค์ จะทรงกระทํา ให้ พระทั5 ง
7ชายทะเลนั5 นจะเป็ นกรรมสิ ทธิB หลายของโลกผ่ ายผอม และ
ของวงศ์วานยู ดาห์ ทีเหลืออยู่ น5 ั น มนุ ษย์ ท5 ั งปวงจะนมั ส การพระ
เขาจะหากิ นที นั น ครั5 นถึ งเวลา องค์ ตามถิ นฐานของตนทุ กคน
เย็น เขาจะนอนลงที ในเหย้ า ร่ วมทั5 งเกาะแห่ ง ประชาชาติ ท5 ั ง
เรื อนทั5 งหลายของอั ชเคโลน สิ5 น
เพราะว่ า พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า 12 คนเอธิ โอเปี ยเอ๋ ย เจ้ าด้ วย
ของเขาจะเอาพระทัยใส่ เขา และ เหมื อนกั น จะต้ องถู กประหาร
ให้ เขากลับสู่ สภาพเดิม
เสียด้ วยดาบของเรา
8"เราได้ ยินคําด่ าของโมอับ และ 13 แล้ วพระองค์ จะเหยี ยดพระ
คําครหาของคนอัมโมนแล้ ว ซึ ง หั ตถ์ ข องพระองค์ ต่ อแผ่ น ดิ น
เขาด่ าประชาชนของเรา และ ทางทิศเหนื อ และทําลายอัสซีอวดอ้ างเรื องเขตแดนของเขาทั5ง เรีย และจะกระทําให้ เมืองนีนะหลาย"
เวห์ เป็ นทีรกร้ าง เป็ นทีแห้ งแล้ ง
9พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระ เหมือนถิ นทุ รกันดาร
เจ้ าของอิ สราเอลตรั สว่ า "เหตุ 14 ฝู งสั ต ว์ ท5 ั งหลายจะนอนอยู่
ฉะนี5 เรามี ชี วิตอยู่ ฉันใด แน่ ที ท่ามกลางทีน5 ั น สัตว์ป่าในประเดียว โมอับจะกลายเป็ นเหมือน ชาชาติ ท5 ังสิ5 น ทั5 งนกกระทุ งและ
เมื องโสโดม และคนอั มโมนจะ อี กาบ้ านจะอาศั ยอยู่ ที หั วเสาทั5 ง
(Q) ยรม ON:N; อสค LQ:HM (M) ศฟย L:HO-HQ (N) อสย HO:LP-KL; อบด H:HP
(T) ยรม OT:LN; อสค LQ:T (P) กดว HO:LH; รม HO:HH (HS) ศฟย L:T; H ปต Q:Q
(HH) พบญ KL:KT (HL) อสย HT:H (HK) สดด TK:T-P (HO) ศฟย L:M; วว HT:L
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หลายของเมื องนั5 น เสี ยงของ บริ สุ ทธิB ให้ มั วหมอง เขาฝ่ าฝื น
พวกมั นจะร้ องอยู่ ที หน้ าต่ าง ต่ อพระราชบัญญัติ
ความรกร้ างจะอยู่ ที ธ รณี ประตู 5พระเยโฮวาห์ ผ้ ู ทรงดํารงอยู่ ใน
เพราะพระองค์ จะทรงกระทํา ให้ เมื องนั5 นชอบธรรม พระองค์ จะ
งานที ทาํ ด้ วยไม้ สนสีดาร์เปิ ดโล่ ง มิ ได้ ทรงกระทํา ความชั วช้ าเลย
ออก
ทุ กเช้ าพระองค์ สาํ แดงคําตั ดสิ น
15 นี เป็ นเมืองทีสนุ กสนานที อยู่ ของพระองค์ พระองค์ มิได้ ทรง
ได้ อย่ างไร้ กังวล เป็ นเมืองทีคิด ขาดเลย แต่ คนอธรรมไม่ ร้ ู จั ก
ในใจของตนว่ า "ข้ านี แหละ และ อาย
ไม่ มี เมื อ งอื นใดนอกเหนื อจาก 6 "เราได้ ขจั ดประชาชาติ ทั5 ง
ข้ าอีก" มันกลายเป็ นเมืองรกร้ าง หลายออกเสียแล้ ว หอคอยของ
เสียจริงๆ เป็ นทีอาศัยนอนของ เขาก็รกร้ าง เรากระทํา ให้ ถนน
สั ตว์ ป่า ทุ กคนที ผ่ านเมื องนี5 ไป ของเมืองนั5 นเสียไปเปล่ าๆ ไม่ มี
จะเย้ ยหยันและส่ ายมือของเขา
ใครผ่ านไปมา หั วเมื องของเขา
ความบาปของพวกผู พ้ ิพากษา ถู กทําลาย เพื อจะไม่ มีคน ไม่ มี
ชาวเมืองอยู่ เลย
ผู พ้ ยากรณ์และปุโรหิ ต
7เรากล่ าวว่ า `แท้ จริง เมืองนั5 น
แห่ งเยรู ซาเล็ม
วิบัติแก่ เมืองนี5 ทีโสโครกและ จะยําเกรงเรา เธอจะยอมรั บคํา
เป็ นมลทิ น เป็ นเมื องที บี บ สั งสอน' เพื อที อาศั ยของเขาจะ
ไม่ ถู กตั ดออก เราลงโทษเขา
บังคับเขา
2 เธอไม่ ยอมเชื อฟั ง เสี ยงใดๆ อย่ างไรก็ตาม แต่ เขาทั5งหลายยิ ง
และไม่ ยอมรั บการตี ส อนใดๆ กลั บร้ อนใจที จะให้ การกระทํา
เธอไม่ วางใจในพระเยโฮวาห์ ของเขาเสื อมทราม"
บรรดาศัตรู ของเยรู ซาเล็ม
และเธอไม่ เข้ ามาใกล้ พระเจ้ า
จะถู กลงโทษ
ของเธอ
3เจ้ านายของเธอก็เหมื อนสิ งโต 8 พ ระ เย โฮว าห์ จึ ง ต รั สว่ า
ที คาํ ราม ผู้ พิ พากษาของเธอก็ "เพราะฉะนั5 นจงคอยเรา คอย
เหมื อนหมาป่ ายามเย็น ซึ งไม่ วั นที เราลุ กขึ5 นเพื อทํา การปล้ น
เพราะการตกลงใจของเราก็คื อ
แทะกระดูกจนกระทังถึงรุ่ งเช้ า
4ผู้ พยากรณ์ของเธอเป็ นคนเบา จะรวมประชาชาติ ให้ ราชอาปั ญญา เป็ นคนทรยศ พวก ณาจั กรชุ มนุ มกั น เพื อเทความ
ปุ โ รหิ ต ของเธอก็ ก ระทํา สถาน กริ5 วของเราบนเขาทั5 งหลาย คื อ

3

(HQ) อสย HS:HL; วว HT:N (H) ลนต H:HM; อสย Q:N (L) พบญ LT:HQ; นหม P:LM
(K) โยบ O:T; สดด HS:T (O) อสย P:HQ; ยรม Q:KH (Q) พบญ KL:O; สดด PP:K-O
(M) อสย HS:H; นฮม L:H (N) ศฟย K:L; ลก HP:OL (T) สดด LN:HO; สภษ LS:LL
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เศฟั นยาห์ K
หน้ า 1860
ความร้ อนแรงแห่ งความโกรธ เที ยวหากิ นและนอนลง และไม่
ของเรา เพราะว่ าพิภพทั5งสิ5 นจะ มีผ้ ู ใดกระทําให้ เขากลัวเกรง
ถู กเผาผลาญในไฟแห่ งความ
อิ สราเอลในสมัย
หวงแหนของเรา
ราชอาณาจักรของพระคริ สต์
9ในคราวนั5 น เราจะให้ ประ- 14 โอ บุ ตรสาวแห่ งศิ โยนเอ๋ ย
ชาชนนั5 นหั นไปใช้ ภาษาบริ สุ ทธิB จงร้ องเพลงเสียงดัง โอ อิสราเพื อว่ าทุ กคนจะร้ องทู ลออกพระ เอลเอ๋ย จงโห่ ร้องเถิด จงเปรม
นามพระเยโฮวาห์ และปรนนิบัติ ปรี ดB ิ และลิ งโลดด้ วยเต็ มใจของ
พระองค์เป็ นใจเดียวกัน
เจ้ าเถิด โอ บุตรสาวแห่ งเยรูซา10 บุ คคลที ทู ลขอต่ อเรา คื อ เล็ม
บุ ตรสาวแห่ งคนของเราที ถู ก 15 พระเยโฮวาห์ ทรงล้ มเลิ กการ
กระจั ดกระจายไป จะนํา เอา พิ พากษาลงโทษเจ้ าแล้ ว พระ
เครื องบู ช าของเรามาจากฟาก องค์ ทรงขั บไล่ ศัตรู ของเจ้ าออก
ข้ า งโน้ นของแม่ นาํ5 แห่ ง เอธิ โอ- ไปแล้ ว กษั ตริ ย์แห่ งอิ สราเอล
เปี ย
คื อ พระเยโฮวาห์ ท รงอยู่ ท่ า ม11 ในวันนั5 น เจ้ าจะไม่ ถูกกระทํา กลางเจ้ า เจ้ าจะไม่ พบความชั ว
ให้ อั บอายด้ วยการกระทําทั5 งสิ5 น ร้ ายอีกต่ อไป
ซึ งเจ้ าได้ ละเมิดต่ อเรา เพราะใน 16 ในวันนั5 น เขาจะพูดกับเยรูเวลานั5 นเราจะคั ด ผู้ โอ้ อ วดเห่ อ ซาเล็มว่ า `อย่ ากลัวเลย' และพูด
เหิ มนั5 นออกเสี ยจากท่ า มกลาง กั บศิ โยนว่ า `อย่ าให้ มื อของเจ้ า
เจ้ า เจ้ าจึ งจะไม่ เย่ อหยิ งจอง อ่ อนเพลียไป'
หองเพราะเหตุ ภูเขาบริ สุ ทธิB ของ 17 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า
เราอีกต่ อไป
ซึ งอยู่ ท่ ามกลางเจ้ าทรงมหิ ทธิ 12 เพราะเราจะเหลื อ แต่ ค นที ฤทธิB พระองค์จะทรงช่ วยให้ รอด
ทุ กข์ ยากและขั ดสนไว้ ในท่ า ม- พระองค์ จะทรงเปรมปรีดB ิ เพราะ
กลางเจ้ า เขาจะวางใจในพระ เจ้ าด้ วยความยิ นดี พระองค์ จะ
นามแห่ งพระเยโฮวาห์
ทรงพํา นั ก ในความรั ก ของพระ
13 บรรดาคนที เหลื ออยู่ ในอิ ส- องค์ พระองค์ จะทรงเริ งโลด
ราเอล เขาจะไม่ กระทําความชั ว เพราะเจ้ าด้ วยร้ องเพลงเสียงดัง
ช้ า และไม่ กล่ าวคํามุ สา และใน 18 เราจะรวบรวมคนที เศร้ าโศก
ปากของเขานั5 นจะหาลิ5 นที ล่ อ ให้ มายั งที ประชุ มอั นศั กดิB สิ ทธิB
ลวงก็ไม่ มี เพราะเขาทั5งหลายจะ คื อคนในพวกเจ้ าซึ งต้ องทนต่ อ
(P) อสย HP:HT; มธ HL:KQ (HS) สดด MT:KH; อสย HH:HH (HH) ศฟย K:HP-LS
(HL) อสย HO:KL; ศคย HH:HH (HK) ศฟย L:N; รม HH:O (HO) อสร K:HH-HK
(HQ) ปฐก KS:LK (HM) อสย KQ:K-O (HN) ศฟย K:Q (HT) พคค L:M-N; ศฟย K:LS
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หน้ า 1861
เศฟั นยาห์ K
การเยาะเย้ ย
20 ในคราวนั5 นเราจะนําเจ้ ากลั บ
19 ดู เถิ ด ในคราวนั5 นเราจะ เข้ ามา คือในคราวทีเรารวบรวม
กวาดล้ างผู้ ทีบีบบังคับเจ้ าทุ กคน พวกเจ้ าเข้ าด้ วยกัน เออ เราจะ
เราจะช่ วยคนขาพิการให้ รอดพ้ น กระทําให้ เจ้ ามี ชื อเสี ยงและเป็ น
และรวบรวมคนที กระจั ด กระ- ที สรรเสริ ญในท่ ามกลางบรรดา
จายไป และเราจะเปลี ยนความ ชนชาติท5 ังหลายของโลก คือเมื อ
อั บอายของเขาให้ เป็ นความน่ า เราให้ เจ้ ากลั บสู่ สภาพเดิ ม ต่ อ
สรรเสริ ญ และให้ เป็ นเสี ยงลื อ หน้ าต่ อตาเจ้ า" พระเยโฮวาห์
ไปทัวโลก
ตรัสดังนี5 แหละ

(HP) อสย LQ:P-HL; ยรม KS:HM; อสค KP:HN-LL; ยอล K:L-P; มคา N:HS;
นฮม H:HH-HO; ศฟย K:HQ; ฮบ HL:HK; วว HP:HN-LH (LS) อสย HH:HH-HL;
อสค LT:LQ; อมส P:HO; ศฟย K:HP; มลค K:HL
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