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เศฟั นยาห
คํานํ า

เศฟั นยาห ๑:๗

ชวงที่โย สิ ยาห *ลูกของอา โมน เป็ นกษัตริย
ปกครองแควนยูดาห
วันแหงการพิพากษาของพระยาหเวห
๒ พระยาหเวหพูดวา

เศ ฟั น ยาห หมาย ถึง “พระ ยาหเวห
คุมครอง”
เขาพูดแทนพระเจาใหกับคน ยู ดาหที่
เชื่อ วาวันของพระยาหเวหจะมาถึง เป็ น
วันที่พวกเขาคิด วาพระยาหเวหจะทําให
พวก เขาชนะศัตรูและกลับมารุงเรืองอีก
ครัง้ หนึ่ง แตเศ ฟั น ยาหกลับบอก วาใน
วัน นัน
้ พระ ยาหเวหจะลงโทษพวก เขา
สําหรับความบาปที่พวกเขาทําอยู
บท ที่ ๑ พระ ยาหเวหจะลงโทษคน
ยู ดาห
เพราะไปทําพิธีทางศาสนาที่
พระองคหาม (หนังสือเลม นี้อาจ จะ
เขียนขึ้น มากอนที่กษัตริยโย สิ ยาหจะ
นํ าชนชาติยู ดาหกลับมาทําตามกฎของ
พระเจาในปี ๖๒๑ กอนพระเยซูมาเกิด)
บท ที่ ๒ พระองคจะตัดสินลงโทษ
ชนชาติอ่ น
ื ๆ
บท ที่ ๓ พระองคสัญญาวาจะประเลา
ประโลมคนที่รับ ใชและรอ คอยพระองค
เหมือนกับที่เขียนไวในบทที่ ๓:๑๗ วา
“พระ ยาหเวหพระเจาของ เจาอยู
ทามกลางเจา
พระองคเป็ นนักรบผูชวยกูชีวิตเจา
พระองคจะรอง
เพลงเฉลิมฉลอง
เพราะตัวเจา
พระองคจะรื้อฟื้ นความ รักที่มีตอ เจา
ขึ้นใหม
พระองคจะชื่นชมยินดีในตัว เจาดวย
เสียงเพลงแหงความสุข”
๑ นี่ คือขาวสารของพระ ยาหเวห ที่มีมา
ถึงเศฟั นยาหลูกของคูชิ ที่เป็ นลูกของเก
ดาลิ ยาห ที่เป็ นลูกของอามาริ ยาห ที่เป็ นลูก
ของเฮเซคียาห เศฟั นยาหไดรับขาวสารนี้ ใน

๑

“เราจะกวาดลางทุกสิ่งทุกอยางใหหมดสิน
้ ไป
จากผืนแผนดินโลก
๓ เราจะกวาดลางทัง
้ มนุษยและสัตว
เราจะกวาดลางนกในทองฟ าและปลาใน
ทะเล
เราจะกวาดลางสิ่งตางๆพวกนัน
้ ที่ทําใหพวก
คนชัว
่ หลงไปทําบาป †
และเราจะกําจัดมนุษยใหหมด
ไปจากผืน
แผนดินโลก”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๔ เราจะยื่นมือของ เราออก มาลงโทษยู ดาห
และทุกคนที่อาศัยอยูในเยรูซาเล็ม
เราจะกําจัดเศษ เดนที่เหลือของพระ บา อัลให
หมดสิน
้ ไปเสียจากสถานที่นัน
้
จากทามกลางพวกนักบวชของอิสราเอล
เราจะกําจัดพวก นักบวชที่กราบ ไหวรูป
เคารพใหหมด สิน
้ ไปจากความ ทรง จํา
ของทุกคน
๕ และเราจะกําจัดคน พวก นั น
้ ที่ข้ น
ึ ไปบน
ดาดฟ าเพื่อกราบ
ไหวพระอาทิตย
พระจันทรและดวงดาวตางๆบนทองฟ า
เราจะกําจัดคน พวก นัน
้ ที่กราบ ไหวและ
สาบานตอ เรา แลวยังไปสาบานตอพระ
มิลโคม ‡
๖ เราจะกําจัดคน พวก นั น
้ ที่หันกลับจากการ
ติดตามพระ ยาหเวห ที่ไม ไดแสวงหา
พระยาหเวห
และไมไดขอคําปรึกษาจากพระองค
๗ ใหนิ่ง เงียบอยูตอ หน าพระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตของผม
เพราะวาวันของพระยาหเวหใกลเขามาแลว
เพราะ วาพระ ยาหเวหจัดเตรียมเครื่อง
เซน ไหวแลว และพระองคแยกคนที่

*๑:๑

โยสิยาห โยสิยาหเป็ นกษัตริย ในชวงปี ๖๓๙-๖๐๙ กอนพระเยซูมาเกิด ดูไดจากหนังสือ
๒ พงศกษัตริย บทที่ ๒๒-๒๓
†๑:๓

สิ่งตางๆ … ทําบาป ที่พูดอยาง นี้คงเป็ นเพราะ วาคนทํารูป เคารพตางๆที่มีหน าตา
เหมือนสัตวทัง้ หลาย ประโยคนี้ ไมมีในสําเนากรีกโบราณ
‡๑:๕

มิล โคม อาจจะหมายถึงพระของคนอัม โมน หรือในภาษาฮีบรู ตรงนี้อาจจะหมายถึง
กษัตริยของพวกเขา

เศฟั นยาห ๑:๘

พระองคไดเชื้อ เชิญไว แลวออก มาเป็ น
พิเศษ
๘ พระยาหเวหพูด วา “ในวันแหงการเซน ไหว
ของพระยาหเวหนัน
้
เราจะลงโทษพวก ขาหลวงและพวก สมาชิก
ของครอบครัวกษัตริย และทุก คนที่ใส
เสื้อผาของคนตางชาติ *
๙ และในวัน นั น
้
เราจะลงโทษทุก คนที่
กระโดดขามธรณีประตู †
และลงโทษคน พวก นัน
้ ที่ทําใหบานของ
กษัตริยของ เขาเต็มไป ดวยการ กดขี่
และฉ อโกง”
๑๐ พระ ยาหเวหพูด วา “ในวัน นั น
้ จะมีเสียง
รองให ชวย
จากประตูปลาในเมือง
เยรูซาเล็ม
และเสียงรองครํ่าครวญแหงความ สิน
้ หวัง
จากเขตใหมของเมือง
และเสียงแตก ราวของตึก ราม บาน ชองจาก
เนินเขา
๑๑ พวก เจาที่อาศัยอยูในเขต ครก
รองไห
ครํ่าครวญซะ
เพราะพวกคนทําการ คาถูกทําลายไป แลว
พวกพอคาถูกกําจัดแลว
๑๒ ในเวลา นั น
้
เราจะเอาตะเกียงคนหาทัว
่
เยรูซาเล็ม
และเราจะลงโทษคน พวก นัน
้ ที่พอใจที่จะตก
อยูในความ บาป เหมือนเหลา องุนที่ตก
ตะกอนเสียไป
คน พวก นัน
้ คิดในใจวา ‘พระ ยาหเวหไมทํา
อะไรเราหรอก ไมวาดีหรือราย’
๑๓ ความ รํ่ารวยของพวก เขาจะถูก ปลน และ
บานของพวกเขาจะถูกทําลาย
พวก เขาจะสรางบานเรือนขึ้น มาแตจะไม ได
อยู
พวกเขาจะปลูกสวนองุน แตจะไมไดด่ ม
ื เหลา
องุนจากสวนพวกนัน
้ ”
๑๔ วันอันยิ่ง ใหญของพระ ยาหเวหใกลเขา มา
แลว มันใกลมา ถึงแลว และมันจะมา
อยางรวดเร็ว
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เศฟั นยาห ๒:๓

ในวันของพระ ยาหเวห เสียงของวัน นัน
้ จะมี
แตความขมขื่น
ในวันนัน
้ พวกนักรบจะรองเสียงดัง
๑๕ วันนั น
้ จะเป็ นวันแหงความโกรธเกรีย
้ ว จะ
เป็ นวันแหงความทุกขยากและทรมาน
จะเป็ นวันแหงการ ทําลายลางและพินาศ จะ
เป็ นวันแหงความมืดมิดและสลัว
จะเป็ นวันที่เมฆครึ้มและดําทะมึน
๑๖ จะเป็ นวันที่เสียง แตรดังกระหึ่มและเสียง
รองทํา ศึกเขาประจัน บานกับเมือง ตางๆ
ที่มีกําแพงแนนหนาและหอคอยที่สูงชัน
๑๗ พระ ยาหเวหพูด วา “เราจะนํ าความ เดือด
รอนมาใหกับผูคน และพวกเขาก็จะเดิน
เหมือนกับคนตาบอด
เพราะคน ยู ดาหไดทําบาปตอพระ ยาหเวห
เลือดของพวก เขาจะถูกเทเหมือน ฝ ุน
และเนื้อ หนังของพวก เขาก็จะกระจัด
กระจายไปบนดินเหมือนมูลสัตว
๑๘ แมแตเงินและทองของพวก
เขาก็ไม
สามารถชวยชีวิตพวกเขาได ในวันแหง
ความกริว
้ โกรธของพระยาหเวห
ในไฟแหงความหึงหวงของพระองคนัน
้ แผน
ดินทัง้ หมดก็จะถูกเผาผลาญไป
เพราะพระยาหเวหจะบดขยีท
้ ุกคนที่อาศัยอยู
บนแผนดินนี้อยางราบคาบ”
พระยาหเวหเรียกใหคนกลับใจเสียใหม
๑ รวบรวมกันเขา มา

๒ เดน

เจาชนชาติที่เหลือ

รวมตัวกันเขาเหมือนฟาง
๒ กอนที่พวกเจาจะถูกผลักไสออกไป เหมือน
กับแกลบที่ถูกลมพัดไป
กอนที่ความ โกรธ แคนที่เผา ผลาญของพระ
ยาหเวหจะตกลงมาบนเจา
๓ พวก เจาผู ตํ่าตอยทุก คนที่อยูบนแผน ดินนี้
ใหแสวงหาพระยาหเวห
พวก เจาที่พยายามทําตามคํา สัง่ ตางๆของ
พระ ยาหเวห ใหแสวงหาความ ชอบ
ธรรมและแสวงหาความ นอบน อมถอม
ตน

*๑:๘

ทุก คน … คนตางชาติ ในที่ นี้พูด ถึงคนที่ทํางานใหกับรัฐบาลของยู ดาหหลายคนที่รับ
เอาขนบธรรมเนียมของคนตางชาติ พวก นี้จึงเลิกนมัสการพระ ยาหเวห แลวหัน ไปนมัสการ
พระของคนตางชาติแทน
†๑:๙

กระโดดขามธรณี ประตู พวกเขาคงทําอยางนี้เพราะกลัวผีที่สิงอยูที่ธรณีของตึก โดย
เฉพาะวิหาร ดูเพิ่มเติมไดจาก ๑ ซามูเอล ๕:๕

เศฟั นยาห ๒:๔

ถาเจาทําอยาง นัน
้ ไม แนพวก เจาอาจ จะถูก
ปิ ด ซอนไปจากความ โกรธของพระ
ยาหเวห ในวันแหงความ โกรธ กริว
้ ของ
พระองค
พระยาหเวหจะลงโทษชนชาติทัง้
หลายที่อยูลอมรอบอิสราเอล
๔ แน นอนเลยวา

เมือง กา ซาจะถูกทอด ทิง้
และเมืองอัชเคโลนจะถูกทําลาย
ชาว เมืองอัช โดดจะถูกขับ ไลออก ไปในตอน
เที่ยงวัน
และเมืองเอโครนจะถูกถอนรากถอนโคน
๕ ความ หายนะจะเกิดกับพวก เจา ไอ พวกที่
อาศัยอยูตามชายฝั ่ งทะเล
และไอพวกเจาชนชาติเคเรธี
พระยาหเวหไดพูดตอตานเจาไอคานาอัน
แผน ดินของชาว ฟี ลิ ส เตีย พระองคพูด วา
“เราจะทําลายเจาจนไม เหลือใครสัก คน
เลย”
๖ แลวชายฝั ่ งทะเลก็จะกลายเป็ นทุงเลีย
้ ง
สัตว
เหมาะสําหรับพวกคนเลีย
้ ง แกะ และคอก
ของฝูงแพะแกะ
๗ ชายฝั ่ งทะเลนั น
้ จะตกเป็ นของคน ยู ดาหที่
ยังเหลืออยู
คนยูดาหก็จะเลีย
้ งฝูงสัตวของพวกเขาที่นัน
่
ในตอนกลาง คืนคน ยู ดาหก็จะนอนในบานที่
วางเปลาของพวกอัชเคโลน
เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของพวก เขาจะ
มาหาพวกเขา
และจะอยูกับพวก เขา และทําใหพวก เขา
กลับมามีสภาพดีเหมือนเดิม
๘ พระยาหเวหพูด วา “เราไดยินคนโมอับพูด
สบประมาทคนยูดาหของเรา
และเราไดยินคน อัม โมนพูดเยาะ เยยคน
ยู ดาหดวย คนพวก นี้คุย โววาไดยึด
เขตแดนของคนยูดาหไวแลว”
๙ พระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ ทง
ั ้ สิน
้ พระเจาของ
อิสราเอล
จึงพูด วา “เรามี ชีวิตอยูแนนอนฉันใด โมอับ
จะเป็ นเหมือนเมืองโสโดม
และคน อัม โมนก็จะเป็ นเหมือนเมือง โก โม
ราห

*๒:๑๓
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คือจะเป็ นผืน ดินที่มีแตวัชพืชขึ้น เป็ นบอ
เกลือ และเป็ นที่รกรางตลอดไป
และคนของ เราที่เหลือ อยูจะปลนทรัพย
สมบัติของพวกเขา
ผู ที่รอดชีวิตของชนชาติเราจะยึดเอาที่ดินทัง้
หลายของพวกเขา”
๑๐ สิ่งตางๆเหลา นี้ จะเกิด ขึ้นกับคนโมอับและ
คนอัม โมน เพื่อตอบแทนความเยอ หยิ่ง
จองหองของพวกเขา
เพราะพวก เขาดูถูกเหยียดหยาม คนของ
พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ และโออวด
วาไดยึดที่ดินของพวกเขาไว
๑๑ พระ ยาหเวหจะทําใหพวก เขาหวาด กลัว
ใช แลว พระองคจะทําใหพระทัง้ หลาย
ของโลกนี้เหี่ยวแหงตายไป
และชนชาติทงั ้ หลายทัว
่ โลกจะกม ลงกราบ
นมัสการพระองคในที่ที่พวกเขาอยู
๑๒ พระ ยาหเวหพูด วา
“แมแตเจา ชาว
เอธิโอเปี ย ก็จะถูกดาบของ เราเสียบ
แทง”
๑๓ พระองคจะยื่นมือของพระองคไปทาง
เหนือ และทําลายอัสซีเรีย
และพระองคจะทําลายลางเมือง นี นะ เวห
*ทําใหมันแหงแลงเหมือนกับทะเลทราย
๑๔ แมแตฝูงนก อีกา และฝูงนก ฮูกก็จะมา
อาศัยอยูตามเสาที่ปรักหักพัง
และจะมีเสียงนกรองอยูตลอด เวลาตามชอง
หน าตาง
และพวกอีกาจะมายืนอยูตามธรณีประตู
เพราะแผนไม สนซี ดารจะถูกแกะออกจากฝา
ตึกทัง้ หลาย
๑๕ นี่ นะ หรือ เมือง นี นะ เวหที่เคยมีแตความ
สนุกสนานครื้นเครง
เมืองที่แสนจะ
ปลอดภัยและมัน
่ คง
เมืองที่เคยคิดในใจวา “มีแต ขาเทานัน
้ ที่ยิ่ง
ใหญ ไมมีเมือง ไหนเหมือน กับขาอีก
แลว”
แลวดูสิ มันพังยอยยับไดถึงขนาด นี้ กลาย
เป็ นที่อยูของสัตวปาทัง้ หลาย
ทุก คนที่เดินผานเมือง นี้ ตางก็สง เสียงเยาะ
และชูกําปั ้ นเขาใส

นี นะเวห เป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรอัสซีเรีย
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เมืองเยรูซาเล็มในอนาคต
๑ ไอกบฏและมลทิน

๓ เมืองที่ชอบกดขี่ขมเหงคนอื่น
๒ เมืองที่ไมยอมฟั งเสียงพระเจา

เมืองที่ไมยอมรับคําตักเตือน
เมืองที่ไมยอมไววางใจในพระยาหเวห
เมืองที่ไมยอมเขาใกลพระเจาของเธอ
๓ ขาราชการที่อยูในเมือง นี้ ตางก็เป็ นเหมือน
พวกสิงโตที่แผดเสียงรองคําราม
พวกผู พิพากษาในเมืองนี้เป็ นเหมือนกับพวก
หมาป าในตอนคํ่าคืนที่กัดกินเหยื่อจนไม
เหลืออะไรจนถึงเชา
๔ ผู พูด แทน พระเจาของเมือง นี้ ก็เป็ นนั ก
ตอแหลที่เยอหยิ่ง พวกเขาไมนาไวใจ
พวก นักบวชของเมือง นี้ก็ดู หมิ่นตอสิ่ง
์ ิทธิ ์ และตัง้ ใจตีความกฎ คํา สอน
ศักดิส
ทัง้ หลายใหผิดเพีย
้ นไป
๕ แตพระ ยาหเวหที่อยูในเมือง นี้ ยุติธรรม
พระองคไมไดทําสิ่งที่ชัว
่ ราย
ทุกๆเชา พระองคใหความยุติธรรม
ในรุงอรุณ พระองคใหความ เป็ น ธรรมเสมอ
ไมขาดสักวัน
แตคนชัว
่ ไมรูจักละอายใจ
๖ พระ
ยาหเวหพูด วา
“เราไดบดขยี้
ประชาชาติของพวกเขา
และพวก หอคอยของพวก เขาตางก็ถูก
ทําลายลง
เราทําใหพวกถนนหนทางรกราง จนไมมีใคร
ใชเดินอีกแลว
บาน เมืองของพวก เขาก็ถูกทําใหรกรางวาง
เปลาจนไมมีใครอาศัยอยูอีกตอไป”
๗ เราพูดกับตัว เองวา “เจาจะตองเกรงกลัว
เราแน
เจาจะตองไดรับบทเรียนแลวแน
เจาจะได เห็นอยางชัดเจนวา
เราเองได
ลงโทษเมืองนี้”
แตความ จริงคือ พวก เขายิ่งอยากจะทําสิ่งที่
ไมไดยัง้ คิดมากขึ้นไปอีก
๘ พระยาหเวหจึงพูด วา “ดัง นั น
้ คอยดูเราให
ดี คอยวันที่เราจะลุกขึ้นมาเป็ นพยานตอ
ตานเจา
เพราะเป็ นการ ตัดสิน ใจของ เราที่จะรวบรวม
ชนชาติตางๆและอาณาจักรตางๆ
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เพื่อ วาเราจะไดแสดงใหพวก เขาเห็นวาเรา
เดือดดาลขนาด ไหน และโกรธอยาง
รอนแรงขนาดไหน
เพราะในเพลิงแหงความหึงหวงของเรา แผน
ดินทัง้ หมดนี้จะถูกเผาผลาญ
๙ เพราะในเวลา นั น
้
เราจะทําใหคํา พูดของ
ผูคนบริสุทธิ ์
เพื่อวาพวก เขาทุก คนจะไดออก ชื่อของพระ
ยาหเวห และพวกเขาจะไดเคียงบาเคียง
ไหลกันรับใชพระองค
๑๐ ผูคนจะมาจากที่ไกล โพน
เลยแมน้ํ าทัง้
หลายของเอธิโอเปี ยไปอีก
คนของ เราที่ไดกระจัดกระจายไป แตยัง คง
อธิษฐานตอเรา
คนพวกนี้จะนํ าของขวัญมาถวายใหกับเรา
๑๑ ในวัน นั น
้ เยรูซาเล็ม เจาจะไม ถูกทําให
อับอาย เพราะการก ระ ทําที่ชัว
่ ชาทัง้
หลายที่เจาไดทําตอเรา
เพราะในเวลา นัน
้ เราจะเอาพวกที่เยอ หยิ่ง
จองหองไปจากทามกลางเจา
เจาจะไมทําตัวใหญ โตและสูงสงอีกตอ ไป
์ ิทธิข
์ องเรา
แลวบนภูเขาที่ศักดิส
๑๒ เราจะเหลือแตคนที่ถอมสุภาพและยากจน
ไวทามกลางเจา
และพวก เขาก็จะแสวงหาที่หลบ ภัยในนาม
ของพระยาหเวห
๑๓ คน อิสราเอลที่เหลือ อยูก็จะไม ทําสิ่งที่ชัว
่
ราย พวกเขาจะไม พูดสิ่งที่ไม เป็ นความ
จริง
และจะไมเจอลิน
้ ที่หลอกลวงในปากของพวก
เขา
เพราะพวกเขาจะเหมือนกับแกะที่นอนลง
โดยไมตองหวงวาจะมีอะไรมาทําราย”
เพลงแหงความสุข
๑๔ นางสาวศิ

โยนเอย รอง เพลงดวยความ
ยินดีเถิด
อิสราเอลเอย ตะโกนออก มาดวยความ สุข
เถิด
นางสาวเยรูซาเล็มเอย ชื่นชมยินดี และเฉลิม
ฉลองกันอยางสุดใจเถิด
๑๕ พระยาหเวหไดยกเลิกการลงโทษเจาแลว
พระองคเอาศัตรูของเจาไปจากเจาแลว
พระ ยาหเวห
กษัตริยของอิสราเอลอยู
ทามกลางเจา
ดังนัน
้ เจาไมตองกลัวความหายนะ
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๑๖ ในวันนั น
้

คนจะพูดกับเมืองเยรูซาเล็มวา
“เมืองศิโยนเอย ไมตองกลัว
อยาปลอยใหมือของเจาหมดแรงสิน
้ หวังไป
๑๗ พระ ยาหเวหพระเจาของ เจาอยูทามกลาง
เจา
พระองคเป็ นนักรบผูชวยกูชีวิตเจา
พระองคจะรอง เพลงและเฉลิมฉลองเพราะ
ตัวเจา
พระองคจะรื้อฟื้ นความรักที่มีตอเจาขึ้นใหม
พระองคจะชื่นชมยินดีในตัว เจาดวยเสียง
เพลงแหงความสุข
๑๘ เหมือนที่คนรองกันในชวงเทศกาลตางๆ *
พระ ยาหเวหพูด วา ‘เราจะเอาการ หัวเราะ
เยาะและการดูหมิ่นไปจากเจา
เราจะเอาคนที่ชอบทําใหเจาเป็ นตัวนาขันไป

*๓:๑๘
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๑๙ แน นอนในเวลา

นัน
้
เราจะจัดการกับคน
พวกนัน
้ ที่ขมเหงเจา
เราจะชวยกูคนพิการ
เราจะรวบรวมคนที่เคยกระจัดกระจายไป
เราจะใหคํา สรรเสริญและชื่อ เสียงเกียรติยศ
กับพวก เขาในที่ทุกหน แหงที่พวก เขา
เคยไดรับความอับอายมากอน
๒๐ ในเวลานั น
้ เราจะนํ าพวกเจากลับ มา เมื่อ
เรารวบรวมพวกเจาเขามา
แลวเราก็จะใหคํา สรรเสริญและชื่อ เสียงกับ
เจาทามกลางชนชาติทงั ้ หลายในโลกนี้
เราจะทําอยาง นี้ตอ หน าตอตาเจา เมื่อ เรา
ทําใหพวก เจากลับ มามีสภาพ ดีเหมือน
เดิม’”
พระยาหเวหพูดอยางนัน
้

เหมือนที่คนรองกันในชวงเทศกาลตางๆ คํานี้อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรู
ที่นิยมใชกันเขียนวา อยางกับพวกคนกังวลเกี่ยวกับเทศกาล

