
หนา 1856เศฟนยาห
ยูดาหจะถูกกวาดไป
เปนเชลยในอนาคต

1พระวจนะของพระเยโฮวาห
ซึ่ งมาถึงเศฟนยาห บุตรชาย

คูชี ผูเปนบุตรชายเกดาลิยาห ผู
เปนบุตรชายอามาริยาห ผู เปน
ราชโอรสของเฮเซคียาห ในรัช
กาลโยสิยาห ราชโอรสของอา-
โมน กษัตริยของยูดาห
2พระเยโฮวาหตรัสวา "เราจะ
กวาดทุกสิ่ งทุกอย างให เกลี้ ยง
จากพ้ืนแผนดิน"
3พระเยโฮวาหตรัสวา "เราจะ
กวาดมนุษยและสัตวเดียรัจฉาน
ไปเสีย เราจะกวาดนกในอากาศ
ไปเสียทั้ งปลาในทะเลดวย เรา
จะกวาดล างสิ่ งที่ ทําให สะดุ ด
พรอมกับคนชั่ว เราจะขจัด
มนุษยชาติออกจากพ้ืนแผนดิน
4 เราจะเหยียดมือของเราออก
ตอสู ยูดาหและตอชาวเยรูซา-
เล็มทั้งมวล เราจะขจัดกากเดน
ของพระบาอัลเสียจากสถานที่นี้
และกําจั ดชื่ อบรรดาเคมาริ ม
พรอมกับพวกปุโรหิตเสีย
5กําจัดคนเหล านั้ นที่ กราบลง
บนดาดฟ าหลั งคาตึกเพ่ื อไหว
บริวารแหงฟาสวรรค คนเหลา
นั้ นที่ กราบลงปฏิญาณตอพระ
เยโฮวาห และปฏิญาณต อพระ
มิลโคม

6คนเหลานั้นที่หันกลับจากการ
ติดตามพระเยโฮวาห ผูมิได
แสวงหาพระเยโฮวาห หรือทูล
ถามพระองค"
7 จงนิ่ งสงบอยู ต อเบ้ื องพระ
พักตรองคพระผู เปนเจาพระเจา
เพราะวาวันแหงพระเยโฮวาหมา
ใกลแลว พระเยโฮวาหทรง
เตรียมเครื่องบูชา และทรงกระ-
ทําแขกของพระองคใหบริสุทธิ์
8และตอมา ในวันที่พระเยโฮ-
วาหทรงฆาบูชานั้น พระองค
ตรัสวา "เราจะลงโทษบรรดาเจา
นายและโอรสของกษัตริย และ
บรรดาผูที่ตกแตงตัวดวยเครื่อง
แตงกายตางดาว
9ในวันนั้น เราจะลงโทษทุกคน
ที่กระโดดขามธรณีประตู คือผู
ที่กระทําใหเรือนของนายเต็มไป
ดวยความทารุณและการคดโกง"
10พระเยโฮวาหตรัสวา "ตอมา
ในวันนั้น จะไดยินเสียงรองจาก
ประตูปลา และเสียงร่ําไหจาก
แขวงสอง และเสียงโครมคราม
จากเนินเขา
11 ชาวตําบลมักเทชเอย จงร่ํา
ไหเถิด เพราะพอคาทั้งปวงก็ถูก
โคนลงเสียแลว บรรดาผูที่ คา
ขายกับเงินก็ถูกขจัดเสียแลว
12 ตอมาคราวนั้นเราจะเอาตะ-
เกียงสองดูเยรูซาเล็ม และเราจะ

(1) อสค 1:3 (2) 2 พกษ 22:16-17 (3) ยรม 4:23-29 (4) อพย 15:12; ฮชย 10:5
(5) 2 พกษ 23:12 (6) 1 ซมอ 15:11 (7) โยบ 40:4-5 (8) อสย 10:12; ยรม 22:11
(9) 1 ซมอ 5:5; กจ 16:19 (10) ศฟย 1:7 (11) ยรม 4:8 (12) อมส 9:1-3; อบด 1:6
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หนา 1857
ลงโทษคนที่ตกตะกอน ผูที่
กลาวในใจของตนวา `พระ
เยโฮวาหจะไมทรงกระทําการดี
และพระองคก็จะไมทรงกระทํา
การชั่ว'
13 ฉะนั้ นทรัพยสิ่ งของของเขา
จะถูกปลน และเรือนของเขาจะ
รกราง ถึงเขาจะสรางเรือน เขา
ก็จะไมไดอยูในเรือนนั้น ถึงเขา
จะปลูกสวนองุน เขาจะไมไดดื่ม
น้ําองุนจากสวนนั้น"
14 วันสําคัญแหงพระเยโฮวาห
ใกลเขามา ใกลเขามาและเรง
มาก ทั้ งเสียงของวันแหงพระ
เยโฮวาห ผู แกลวกลาจะรอง
เสียงดังที่นั่น
15 วันนั้นเปนวันแหงพระพิโรธ
เป นวันแห งความทุ กข ใจและ
ความซึมเศรา เปนวันแหงการ
ทิ้ งใหเสียเปลาและการทิ้ งใหรก
ราง เปนวันแหงความมืดและ
ความอึมครึม เปนวันแหงเมฆ
หมอกและความมืดทึบ
16 เปนวันที่มีเสียงแตรและวัน
โหรองตอเมืองทั้ งหลายที่มีสัน
ปราการและตอปอมสูง
17 เราจะนําทุกขภัยมาสู มนุษย
เขาจะได เดิ นไปเหมื อนคนตา
บอด เพราะเขาไดกระทําบาป
ตอพระเยโฮวาห โลหิตของเขา
จะถูกเทออกเหมือนฝุน และ
เนื้อของเขาจะถูกเทออกเหมือน

มูลสัตว
18 เงินหรือทองคําของเขาก็ดีจะ
ไมสามารถชวยเขาใหพนไดใน
วันแหงพระพิโรธของพระเยโฮ-
วาห แผนดินทั้ งสิ้ นจะถูกเผา
ผลาญในไฟแหงความหวงแหน
ของพระองค เพราะพระองคจะ
ทรงกําจัดคนทั้ งปวงที่ อาศัยอยู
ในแผนดินอยางรวดเร็ว

ทุกคนท่ีใจถอม
จงแสวงหาพระเยโฮวาห

2โอ ประชาชาติที่ ผู อื่ นไม
ปรารถนาเอย จงมาชุมนุม

กัน เออ มาชุมนุมกัน
2กอนที่พระบัญชาสําเร็จ กอน
ที่ วันนั้นผานไปดั่ งแกลบที่ปลิว
กอนที่พระพิโรธอันรายแรงแหง
พระเยโฮวาหจะลงมาเหนือเจา
กอนที่ วันแหงพระพิโรธของพระ
เยโฮวาหจะลงมาเหนือเจา
3ทุกคนที่ ใจถอมในแผนดินนี้
คือผูที่ กระทําตามคําตัดสินของ
พระองค จงแสวงหาพระเยโฮ-
วาห จงแสวงหาความชอบธรรม
แสวงหาความถอมใจ ชะรอยเจา
จะไดรับการกําบังในวันแหงพระ
พิโรธของพระเยโฮวาห

คําพยากรณเรื่อง
การพิพากษาตอกาซา โมอับ

อัมโมนและเอธิโอเปย
4 เพราะวาเมืองกาซาจะถูกทอด
ทิ้ง และเมืองอัชเคโลนจะเปนที่

เศฟนยาห 1, 2

(13) อสย 6:11; ยรม 4:7 (14) ศฟย 1:7; มลค 4:5 (15) อมส 5:18-20; ลก 21:22
(16) สดด 48:12; อสย 2:12 (17) พบญ 28:28; สดด 79:3 (18) สดด 49:6-9
(1) 2 พศด 20:4; นหม 8:1 (2) ศฟย 3:8 (3) สดด 105:4 (4) ยรม 25:20; อสค 25:15
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หนา 1858เศฟนยาห 2
รกราง ชาวเมืองอัชโดดจะถูกขับ
ไลในเวลาเที่ยงวัน และเมือง
เอโครนจะถูกถอนรากถอนโคน
5 วิบัติแกเจา ชาวเมืองชายทะเล
เจาผูเปนประชาชาติเคเรธี พระ
วจนะของพระเยโฮวาห มี มา
กลาวโทษเจา โอ คานาอัน
แผนดินของคนฟลิสเตีย เราจะ
ทําลายเจา จนไมมีชาวเมือง
เหลือ
6ชายทะเลนั้นจะเปนที่อยูอาศัย
และเปนกระทอมสําหรับผู เลี้ยง
แกะ และเปนคอกสําหรับฝูง
แพะแกะ
7ชายทะเลนั้นจะเปนกรรมสิทธิ์
ของวงศวานยูดาหที่เหลืออยูนั้น
เขาจะหากินที่นั่น ครั้นถึงเวลา
เย็น เขาจะนอนลงที่ ในเหยา
เรื อนทั้ งหลายของอั ชเคโลน
เพราะว าพระเยโฮวาหพระเจ า
ของเขาจะเอาพระทัยใสเขา และ
ใหเขากลับสูสภาพเดิม
8"เราไดยินคําดาของโมอับ และ
คําครหาของคนอัมโมนแลว ซึ่ง
เขาดาประชาชนของเรา และ
อวดอางเร่ืองเขตแดนของเขาทั้ง
หลาย"
9พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ
เจาของอิสราเอลตรัสวา "เหตุ
ฉะนี้ เรามีชีวิตอยูฉันใด แนที
เดียว โมอับจะกลายเปนเหมือน
เมืองโสโดม และคนอัมโมนจะ

เหมือนเมืองโกโมราห คือเปน
ที่ ขยายพันธุ ต นตําแยและบ อ
เกลือ และเปนที่รกรางอยูเนือง
นิตย ชนชาติของเราสวนที่
เหลือจะปลนเขา และชนชาติ
ของเราที่ เหลืออยูจะยึดเขาเปน
กรรมสิทธิ์"
10 นี่ จะเปนผลตอบแทนความ
จองหองของเขา เพราะเขาดา
และโอ อวดต อประชาชนของ
พระเยโฮวาหจอมโยธา
11 พระเยโฮวาหจะทรงเปนที่
เกรงกลัวของเขาทั้ งหลาย พระ
องค จะทรงกระทําให พระทั้ ง
หลายของโลกผายผอม และ
มนุษยทั้ งปวงจะนมัสการพระ
องค ตางตามถิ่นฐานของตน
รวมทั้ งเกาะแหงประชาชาติทั้ ง
สิ้น
12 คนเอธิโอเปยเอย เจาดวย
เหมือนกัน จะตองถูกประหาร
เสียดวยดาบของเรา
13 แลวพระองคจะเหยียดพระ
หั ตถของพระองคต อแผนดิ น
ทางทิศเหนือ และทําลายอัสซี-
เรีย และจะกระทําใหเมืองนีนะ-
เวหเปนที่รกราง เปนที่แหงแลง
เหมือนถิ่นทุรกันดาร
14 ฝูงสัตวทั้ งหลายจะนอนอยู
ทามกลางที่นั้น สัตวปาในประ-
ชาชาติทั้งสิ้น ทั้งนกกระทุงและ
อีกาบานจะอาศัยอยูที่หัวเสาทั้ ง

(5) ยรม 47:7; อสค 25:16 (6) ศฟย 2:14-15 (7) อสย 14:29-32; อบด 1:19
(8) ยรม 48:27; อสค 25:8 (9) กดว 14:21; รม 14:11 (10) ศฟย 2:8; 1 ปต 5:5
(11) พบญ 32:38 (12) อสย 18:1 (13) สดด 83:8-9 (14) ศฟย 2:6; วว 18:2
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หนา 1859 เศฟนยาห 2, 3
หลายของเมืองนั้น เสียงของ
พวกมั นจะร องอยู ที่ หน าต าง
ความรกรางจะอยู ที่ ธรณีประตู
เพราะพระองคจะทรงกระทําให
งานที่ทําดวยไมสนสีดารเปดโลง
ออก
15 นี่เปนเมืองที่สนุกสนานที่อยู
ไดอยางไรกังวล เปนเมืองที่คิด
ในใจของตนวา "ขานี่แหละ และ
ไมมี เมืองอื่ นใดนอกเหนือจาก
ขาอีก" มันกลายเปนเมืองรกราง
เสียจริงๆ เปนที่อาศัยนอนของ
สัตวปา ทุกคนที่ผานเมืองนี้ ไป
จะเยยหยันและสายมือของเขา
ความบาปของพวกผูพิพากษา

ผูพยากรณและปุโรหิต
แหงเยรูซาเล็ม

3วิบัติแกเมืองนี้ที่โสโครกและ
เปนมลทิน เปนเมืองที่ บีบ

บังคับเขา
2 เธอไมยอมเชื่ อฟ งเสียงใดๆ
และไม ยอมรั บการตี สอนใดๆ
เธอไม วางใจในพระเยโฮวาห
และเธอไม เข ามาใกลพระเจ า
ของเธอ
3 เจานายของเธอก็เหมือนสิงโต
ที่ คําราม ผู พิพากษาของเธอก็
เหมือนหมาปายามเย็น ซึ่ งไม
แทะกระดูกจนกระทั่งถึงรุงเชา
4 ผูพยากรณของเธอเปนคนเบา
ปญญา เปนคนทรยศ พวก
ปุโรหิตของเธอก็กระทําสถาน

บริสุทธิ์ ใหมัวหมอง เขาฝาฝน
ตอพระราชบัญญัติ
5พระเยโฮวาหผูทรงดํารงอยูใน
เมืองนั้นชอบธรรม พระองคจะ
มิไดทรงกระทําความชั่ วชาเลย
ทุกเชาพระองคสําแดงคําตัดสิน
ของพระองค พระองคมิไดทรง
ขาดเลย แตคนอธรรมไมรู จัก
อาย
6 " เราได ขจั ดประชาชาติ ทั้ ง
หลายออกเสียแลว หอคอยของ
เขาก็รกราง เรากระทําใหถนน
ของเมืองนั้นเสียไปเปลาๆ ไมมี
ใครผานไปมา หัวเมืองของเขา
ถูกทําลาย เพ่ือจะไมมีคน ไมมี
ชาวเมืองอยูเลย
7 เรากลาววา `แทจริง เมืองนั้น
จะยําเกรงเรา เธอจะยอมรับคํา
สั่งสอน' เพ่ือที่อาศัยของเขาจะ
ไมถูกตัดออก เราลงโทษเขา
อยางไรก็ตาม แตเขาทั้งหลายย่ิง
กลับรอนใจที่ จะใหการกระทํา
ของเขาเสื่อมทราม"
บรรดาศัตรูของเยรูซาเล็ม

จะถูกลงโทษ
8 พระ เย โฮว าห จึ งต รั ส ว า
"เพราะฉะนั้นจงคอยเรา คอย
วันที่ เราลุกข้ึนเพ่ือทําการปลน
เพราะการตกลงใจของเราก็คือ
จะรวมประชาชาติ ใหราชอา-
ณาจักรชุมนุมกัน เพ่ือเทความ
กร้ิวของเราบนเขาทั้งหลาย คือ

(15) อสย 10:12; วว 18:7 (1) ลนต 1:16; อสย 5:7 (2) พบญ 28:15; นหม 9:26
(3) โยบ 4:8; สดด 10:8 (4) อสย 9:15; ยรม 5:31 (5) พบญ 32:4; สดด 99:3-4
(6) อสย 10:1; นฮม 2:1 (7) ศฟย 3:2; ลก 19:42 (8) สดด 27:14; สภษ 20:22
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หนา 1860เศฟนยาห 3
ความรอนแรงแห งความโกรธ
ของเรา เพราะวาพิภพทั้งสิ้นจะ
ถู กเผาผลาญในไฟแห งความ
หวงแหนของเรา
9ในคราวนั้น เราจะใหประ-
ชาชนนั้นหันไปใชภาษาบริสุทธิ์
เพ่ือวาทุกคนจะรองทูลออกพระ
นามพระเยโฮวาห และปรนนิบัติ
พระองคเปนใจเดียวกัน
10 บุคคลที่ทูลขอตอเรา คือ
บุ ตรสาวแห งคนของเราที่ ถู ก
กระจัดกระจายไป จะนําเอา
เครื่ องบูชาของเรามาจากฟาก
ขางโนนของแมน้ําแหงเอธิโอ-
เปย
11 ในวันนั้น เจาจะไมถูกกระทํา
ใหอับอายดวยการกระทําทั้ งสิ้น
ซึ่งเจาไดละเมิดตอเรา เพราะใน
เวลานั้ นเราจะคัดผู โออวดเหอ
เหิมนั้ นออกเสียจากทามกลาง
เจา เจาจึงจะไมเยอหย่ิงจอง
หองเพราะเหตุภูเขาบริสุทธิ์ของ
เราอีกตอไป
12 เพราะเราจะเหลือแตคนที่
ทุกขยากและขัดสนไวในทาม-
กลางเจา เขาจะวางใจในพระ
นามแหงพระเยโฮวาห
13 บรรดาคนที่ เหลืออยู ในอิส-
ราเอล เขาจะไมกระทําความชั่ว
ชา และไมกลาวคํามุสา และใน
ปากของเขานั้ นจะหาลิ้ นที่ ล อ
ลวงก็ไมมี เพราะเขาทั้งหลายจะ

เที่ยวหากินและนอนลง และไม
มีผูใดกระทําใหเขากลัวเกรง

อิสราเอลในสมัย
ราชอาณาจักรของพระคริสต

14 โอ บุตรสาวแหงศิโยนเอย
จงรองเพลงเสียงดัง โอ อิสรา-
เอลเอย จงโหรองเถิด จงเปรม
ปรีดิ์ และลิงโลดดวยเต็มใจของ
เจาเถิด โอ บุตรสาวแหงเยรูซา-
เล็ม
15พระเยโฮวาหทรงลมเลิกการ
พิพากษาลงโทษเจาแลว พระ
องคทรงขับไลศัตรูของเจาออก
ไปแลว กษัตริยแหงอิสราเอล
คือพระเยโฮวาหทรงอยู ท าม-
กลางเจา เจาจะไมพบความชั่ว
รายอีกตอไป
16 ในวันนั้น เขาจะพูดกับเยรู-
ซาเล็มวา `อยากลัวเลย' และพูด
กับศิโยนวา `อยาใหมือของเจา
ออนเพลียไป'
17พระเยโฮวาหพระเจาของเจา
ซึ่ งอยูทามกลางเจาทรงมหิทธิ-
ฤทธิ์ พระองคจะทรงชวยใหรอด
พระองคจะทรงเปรมปรีดิ์ เพราะ
เจาดวยความยินดี พระองคจะ
ทรงพํานักในความรักของพระ
องค พระองคจะทรงเริงโลด
เพราะเจาดวยรองเพลงเสียงดัง
18 เราจะรวบรวมคนที่ เศราโศก
ใหมายังประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ คือ
คนในพวกเจาซึ่งตองทนตอการ

(9) อสย 19:18; มธ 12:35 (10) สดด 68:31; อสย 11:11 (11) ศฟย 3:19-20
(12) อสย 14:32; ศคย 11:11 (13) ศฟย 2:7; รม 11:4 (14) อสร 3:11-13
(15) ปฐก 30:23 (16) อสย 35:3-4 (17) ศฟย 3:5 (18) พคค 2:6-7; ศฟย 3:20
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หนา 1861 เศฟนยาห 3
เยาะเยย
19 ดูเถิด ในคราวนั้นเราจะ
กวาดลางผูที่บีบบังคับเจาทุกคน
เราจะชวยคนขาพิการใหรอดพน
และรวบรวมคนที่ กระจัดกระ-
จายไป และเราจะเปลี่ยนความ
อับอายของเขาให เปนความนา
สรรเสริญ และใหเปนเสียงลือ
ไปทั่วโลก

20 ในคราวนั้นเราจะนําเจากลับ
เขามา คือในคราวที่เรารวบรวม
พวกเจาเขาดวยกัน เออ เราจะ
กระทําใหเจามีชื่อเสียงและเปน
ที่ สรรเสริญในทามกลางบรรดา
ชนชาติทั้งหลายของโลก คือเมื่อ
เราให เจ ากลับสู สภาพเดิมตอ
หนาตอตาเจา" พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้แหละ

(19) อสย 25:9-12; ยรม 30:16; อสค 39:17-22; ยอล 3:2-9; มคา 7:10;
นฮม 1:11-14; ศฟย 3:15; ฮบ 12:13; วว 19:17-21 (20) อสย 11:11-12;
อสค 28:25; อมส 9:14; ศฟย 3:19; มลค 3:12
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