
หน้า 1856เศฟันยาห์
ยูดาหจ์ะถูกกวาดไป
เป็นเชลยในอนาคต

1
พระวจนะของพระเยโฮวาห์
ซึ� งมาถึงเศฟันยาห์บุตรชาย

คูชี ผู้เป็นบุตรชายเกดาลิยาห์ ผู้
เป็นบุตรชายอามาริยาห์ ผู้ เป็น
ราชโอรสของเฮเซคียาห์ ในรัช
กาลโยสิยาห์ราชโอรสของอา-
โมน กษัตริย์ของยูดาห์
2พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เราจะ
กวาดทุกสิ� งทุกอย่างให้เกลี5 ยง
จากพื5 นแผ่นดิน"
3พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เราจะ
กวาดมนุษย์และสัตว์เดียรัจฉาน
ไปเสีย เราจะกวาดนกในอากาศ
ไปเสียทั5 งปลาในทะเลด้วย เรา
จะกวาดล้ างสิ� งที� ทาํ ให้ สะดุ ด
พร้อมกับคนชั� ว เราจะขจัด
มนุษยชาติออกจากพื5 นแผ่นดิน
4 เราจะเหยียดมือของเราออก
ต่อสู้ ยูดาห์และต่อชาวเยรูซา-
เล็มทั5 งมวล เราจะขจัดกากเดน
ของพระบาอัลเสียจากสถานที�นี5
และกาํ จั ดชื� อบรรดาเคมาริ ม
พร้อมกับพวกปุโรหิตเสีย
5กาํ จัดคนเหล่านั5 นที� กราบลง
บนดาดฟ้าหลั งคาตึกเพื� อไหว้
บริวารแห่งฟ้าสวรรค์ คนเหล่า
นั5 นที� กราบลงปฏิญาณต่อพระ
เยโฮวาห์ และปฏิญาณต่อพระ
มิลโคม

6คนเหล่านั5นที� หันกลับจากการ
ติดตามพระเยโฮวาห์ ผู้มิได้
แสวงหาพระเยโฮวาห์ หรือทูล
ถามพระองค์"
7 จงนิ� งสงบอยู่ ต่ อเบื5 องพระ
พักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
เพราะว่าวันแห่งพระเยโฮวาห์มา
ใกล้แล้ว พระเยโฮวาห์ทรง
เตรียมเครื�องบูชา และทรงกระ-
ทาํแขกของพระองค์ให้บริสุทธิB
8และต่อมา ในวันที�พระเยโฮ-
วาห์ทรงฆ่าบูชานั5 น พระองค์
ตรัสว่า "เราจะลงโทษบรรดาเจ้า
นายและโอรสของกษัตริย์ และ
บรรดาผู้ที�ตกแต่งตัวด้วยเครื�อง
แต่งกายต่างด้าว
9ในวันนั5น เราจะลงโทษทุกคน
ที�กระโดดข้ามธรณีประตู คือผู้
ที�กระทาํให้เรือนของนายเตม็ไป
ด้วยความทารุณและการคดโกง"
10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ต่อมา
ในวันนั5น จะได้ยินเสียงร้องจาก
ประตูปลา และเสียงรํ�าไห้จาก
แขวงสอง และเสียงโครมคราม
จากเนินเขา
11 ชาวตาํบลมักเทชเอ๋ย จงรํ�า
ไห้เถิด เพราะพ่อค้าทั5งปวงกถู็ก
โค่นลงเสียแล้ว บรรดาผู้ที� ค้า
ขายกับเงินกถู็กขจัดเสียแล้ว
12 ต่อมาคราวนั5นเราจะเอาตะ-
เกียงส่องดูเยรูซาเลม็ 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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หน้า 1857

ลงโทษคนที�ตกตะกอน ผู้ที�
กล่าวในใจของตนว่า `พระ
เยโฮวาห์จะไม่ทรงกระทาํการดี
และพระองค์ก็จะไม่ทรงกระทาํ
การชั�ว'
13 ฉะนั5 นทรัพย์สิ� งของของเขา
จะถูกปล้น และเรือนของเขาจะ
รกร้าง ถึงเขาจะสร้างเรือน เขา
กจ็ะไม่ได้อยู่ในเรือนนั5น ถึงเขา
จะปลูกสวนองุ่น เขาจะไม่ได้ดื�ม
นํ5าองุ่นจากสวนนั5น"
14 วันสาํคัญแห่งพระเยโฮวาห์
ใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามาและเร่ง
มาก ทั5 งเสียงของวันแห่งพระ
เยโฮวาห์ ผู้แกล้วกล้าจะร้อง
เสียงดังที�นั�น
15 วันนั5 นเป็นวันแห่งพระพิโรธ
เป็นวันแห่ งความทุกข์ ใจและ
ความซึมเศร้า เป็นวันแห่งการ
ทิ5 งให้เสียเปล่าและการทิ5 งให้รก
ร้าง เป็นวันแห่งความมืดและ
ความอึมครึม เป็นวันแห่งเมฆ
หมอกและความมืดทึบ
16 เป็นวันที�มีเสียงแตรและวัน
โห่ร้องต่อเมืองทั5 งหลายที�มีสัน
ปราการและต่อป้อมสูง
17 เราจะนาํทุกข์ภัยมาสู่ มนุษย์
เขาจะได้ เดิ นไปเหมื อนคนตา
บอด เพราะเขาได้กระทาํบาป
ต่อพระเยโฮวาห์ โลหิตของเขา
จะถูกเทออกเหมือนฝุ่ น และ
เนื5 อของเขาจะถูกเทออกเหมือน

มูลสัตว์
18 เงินหรือทองคาํของเขากด็ีจะ
ไม่สามารถช่วยเขาให้พ้นได้ใน
วันแห่งพระพิโรธของพระเยโฮ-
วาห์ แผ่นดินทั5 งสิ5 นจะถูกเผา
ผลาญในไฟแห่งความหวงแหน
ของพระองค์ เพราะพระองค์จะ
ทรงกาํจัดคนทั5 งปวงที� อาศัยอยู่
ในแผ่นดินอย่างรวดเรว็

ทุกคนที�ใจถ่อม
จงแสวงหาพระเยโฮวาห์

2
โอ ประชาชาติที� ผู้ อื� นไม่
ปรารถนาเอ๋ย จงมาชุมนุม

กัน เออ มาชุมนุมกัน
2ก่อนที�พระบัญชาสาํเร็จ ก่อน
ที� วันนั5 นผ่านไปดั� งแกลบที�ปลิว
ก่อนที�พระพิโรธอันร้ายแรงแห่ง
พระเยโฮวาห์จะลงมาเหนือเจ้า
ก่อนที� วันแห่งพระพิโรธของพระ
เยโฮวาห์จะลงมาเหนือเจ้า
3 ทุกคนที� ใจถ่อมในแผ่นดินนี5
คือผู้ที� กระทาํตามคาํตัดสินของ
พระองค์ จงแสวงหาพระเยโฮ-
วาห์ จงแสวงหาความชอบธรรม
แสวงหาความถ่อมใจ ชะรอยเจ้า
จะได้รับการกาํบังในวันแห่งพระ
พิโรธของพระเยโฮวาห์

คําพยากรณเ์รื�อง
การพิพากษาต่อกาซา โมอบั

อมัโมนและเอธิโอเปีย
4เพราะว่าเมืองกาซาจะถูกทอด
ทิ5 ง และเมืองอัชเคโลนจะเป็นที�

เศฟันยาห์ H, L

(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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หน้า 1858เศฟันยาห์ L

รกร้าง ชาวเมืองอัชโดดจะถูกขับ
ไล่ในเวลาเที�ยงวัน และเมือง
เอโครนจะถูกถอนรากถอนโคน
5วิบัติแก่เจ้า ชาวเมืองชายทะเล
เจ้าผู้เป็นประชาชาติเคเรธี พระ
วจนะของพระเยโฮวา ห์ มี มา
กล่าวโทษเจ้า โอ คานาอัน
แผ่นดินของคนฟีลิสเตีย เราจะ
ทาํลายเจ้า จนไม่มีชาวเมือง
เหลือ
6ชายทะเลนั5นจะเป็นที�อยู่อาศัย
และเป็นกระท่อมสาํหรับผู้เลี5 ยง
แกะ และเป็นคอกสาํหรับฝูง
แพะแกะ
7ชายทะเลนั5นจะเป็นกรรมสิทธิB
ของวงศ์วานยูดาห์ที�เหลืออยู่นั5น
เขาจะหากินที�นั� น ครั5 นถึงเวลา
เย็น เขาจะนอนลงที� ในเหย้า
เรื อนทั5 งหลายของอั ชเคโลน
เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเขาจะเอาพระทัยใส่เขา และ
ให้เขากลับสู่สภาพเดิม
8"เราได้ยินคาํด่าของโมอับ และ
คาํครหาของคนอัมโมนแล้ว ซึ�ง
เขาด่าประชาชนของเรา และ
อวดอ้างเรื�องเขตแดนของเขาทั5ง
หลาย"
9พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระ
เจ้าของอิสราเอลตรัสว่า "เหตุ
ฉะนี5  เรามีชีวิตอยู่ฉันใด แน่ที
เดียว โมอับจะกลายเป็นเหมือน
เมืองโสโดม และคนอัมโมนจะ

เหมือนเมืองโกโมราห์ คือเป็น
ที� ขยายพันธุ์ ต้ นตาํแยและบ่อ
เกลือ และเป็นที�รกร้างอยู่เนือง
นิตย์ ชนชาติของเราส่วนที�
เหลือจะปล้นเขา และชนชาติ
ของเราที� เหลืออยู่จะยึดเขาเป็น
กรรมสิทธิB "
10 นี� จะเป็นผลตอบแทนความ
จองหองของเขา เพราะเขาด่า
และโอ้ อวดต่ อประชาชนของ
พระเยโฮวาห์จอมโยธา
11 พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นที�
เกรงกลัวของเขาทั5 งหลาย พระ
องค์ จะทรงกระทาํ ให้ พระทั5 ง
หลายของโลกผ่ายผอม และ
มนุษย์ทั5 งปวงจะนมัสการพระ
องค์ ตามถิ�นฐานของตนทุกคน
ร่วมทั5 งเกาะแห่งประชาชาติทั5 ง
สิ5 น
12 คนเอธิโอเปียเอ๋ย เจ้าด้วย
เหมือนกัน จะต้องถูกประหาร
เสียด้วยดาบของเรา
13 แล้วพระองค์จะเหยียดพระ
หัตถ์ของพระองค์ ต่อแผ่นดิน
ทางทิศเหนือ และทาํลายอัสซี-
เรีย และจะกระทาํให้เมืองนีนะ-
เวห์เป็นที�รกร้าง เป็นที�แห้งแล้ง
เหมือนถิ�นทุรกันดาร
14 ฝูงสัตว์ทั5 งหลายจะนอนอยู่
ท่ามกลางที�นั5น สัตว์ป่าในประ-
ชาชาติทั5งสิ5 น ทั5 งนกกระทุงและ
อีกาบ้านจะอาศัยอยู่ที� หัวเสาทั5 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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หน้า 1859 เศฟันยาห์ L, K

หลายของเมืองนั5 น เสียงของ
พวกมั นจะร้ องอยู่ ที� หน้ าต่ าง
ความรกร้างจะอยู่ ที� ธรณีประตู
เพราะพระองค์จะทรงกระทาํให้
งานที�ทาํด้วยไม้สนสีดาร์เปิดโล่ง
ออก
15 นี� เป็นเมืองที�สนุกสนานที�อยู่
ได้อย่างไร้กังวล เป็นเมืองที�คิด
ในใจของตนว่า "ข้านี�แหละ และ
ไม่มี เมืองอื� นใดนอกเหนือจาก
ข้าอีก" มันกลายเป็นเมืองรกร้าง
เสียจริงๆ เป็นที�อาศัยนอนของ
สัตว์ป่า ทุกคนที�ผ่านเมืองนี5 ไป
จะเย้ยหยันและส่ายมือของเขา
ความบาปของพวกผูพ้ิพากษา

ผูพ้ยากรณแ์ละปุโรหิต
แห่งเยรูซาเล็ม

3
วิบัติแก่เมืองนี5 ที�โสโครกและ
เป็นมลทิน เป็นเมืองที� บีบ

บังคับเขา
2 เธอไม่ยอมเชื� อฟังเสียงใดๆ
และไม่ ยอมรับการตี สอนใดๆ
เธอไม่ วางใจในพระเยโฮวาห์
และเธอไม่ เข้ ามาใกล้พระเจ้ า
ของเธอ
3เจ้านายของเธอก็เหมือนสิงโต
ที� คาํราม ผู้ พิพากษาของเธอก็
เหมือนหมาป่ายามเย็น ซึ� งไม่
แทะกระดูกจนกระทั�งถึงรุ่งเช้า
4 ผู้พยากรณ์ของเธอเป็นคนเบา
ปัญญา เป็นคนทรยศ พวก
ปุโรหิตของเธอก็กระทาํสถาน

บริสุทธิB ให้มัวหมอง เขาฝ่าฝืน
ต่อพระราชบัญญัติ
5พระเยโฮวาห์ผู้ทรงดาํรงอยู่ใน
เมืองนั5นชอบธรรม พระองค์จะ
มิได้ทรงกระทาํความชั� วช้าเลย
ทุกเช้าพระองค์สาํแดงคาํตัดสิน
ของพระองค์ พระองค์มิได้ทรง
ขาดเลย แต่คนอธรรมไม่รู้ จัก
อาย
6 "เราได้ ขจั ดประชาชาติ ทั5 ง
หลายออกเสียแล้ว หอคอยของ
เขาก็รกร้าง เรากระทาํให้ถนน
ของเมืองนั5นเสียไปเปล่าๆ ไม่มี
ใครผ่านไปมา หัวเมืองของเขา
ถูกทาํลาย เพื�อจะไม่มีคน ไม่มี
ชาวเมืองอยู่เลย
7เรากล่าวว่า `แท้จริง เมืองนั5น
จะยาํเกรงเรา เธอจะยอมรับคาํ
สั� งสอน' เพื�อที�อาศัยของเขาจะ
ไม่ถูกตัดออก เราลงโทษเขา
อย่างไรกต็าม แต่เขาทั5งหลายยิ�ง
กลับร้อนใจที� จะให้การกระทาํ
ของเขาเสื�อมทราม"

บรรดาศตัรูของเยรูซาเล็ม
จะถูกลงโทษ

8 พระ เย โฮว า ห์ จึ งต รั ส ว่ า
"เพราะฉะนั5 นจงคอยเรา คอย
วันที� เราลุกขึ5 นเพื� อทาํการปล้น
เพราะการตกลงใจของเราก็คือ
จะรวมประชาชาติ ให้ราชอา-
ณาจักรชุมนุมกัน เพื� อเทความ
กริ5 วของเราบนเขาทั5 งหลาย คือ

(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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ความร้อนแรงแห่ งความโกรธ
ของเรา เพราะว่าพิภพทั5งสิ5 นจะ
ถู กเผาผลาญในไฟแห่ งความ
หวงแหนของเรา
9ในคราวนั5 น เราจะให้ประ-
ชาชนนั5 นหันไปใช้ภาษาบริสุทธิB
เพื�อว่าทุกคนจะร้องทูลออกพระ
นามพระเยโฮวาห์ และปรนนิบัติ
พระองค์เป็นใจเดียวกัน
10 บุคคลที� ทูลขอต่อเรา คือ
บุ ตรสาวแห่ งคนของเราที� ถู ก
กระจัดกระจายไป จะนาํเอา
เครื� องบูชาของเรามาจากฟาก
ข้างโน้นของแม่นํ5าแห่งเอธิโอ-
เปีย
11 ในวันนั5น เจ้าจะไม่ถูกกระทาํ
ให้อับอายด้วยการกระทาํทั5 งสิ5 น
ซึ�งเจ้าได้ละเมิดต่อเรา เพราะใน
เวลานั5 นเราจะคัดผู้ โอ้อวดเห่อ
เหิมนั5 นออกเสียจากท่ามกลาง
เจ้า เจ้าจึงจะไม่เย่อหยิ� งจอง
หองเพราะเหตุภูเขาบริสุทธิB ของ
เราอีกต่อไป
12 เพราะเราจะเหลือแต่คนที�
ทุกข์ยากและขัดสนไว้ในท่าม-
กลางเจ้า เขาจะวางใจในพระ
นามแห่งพระเยโฮวาห์
13 บรรดาคนที� เหลืออยู่ในอิส-
ราเอล เขาจะไม่กระทาํความชั� ว
ช้า และไม่กล่าวคาํมุสา และใน
ปากของเขานั5 นจะหาลิ5 นที� ล่ อ
ลวงกไ็ม่มี เพราะเขาทั5งหลายจะ

เที�ยวหากินและนอนลง และไม่
มีผู้ใดกระทาํให้เขากลัวเกรง

อิสราเอลในสมยั
ราชอาณาจักรของพระคริสต์

14 โอ บุตรสาวแห่งศิโยนเอ๋ย
จงร้องเพลงเสียงดัง โอ อิสรา-
เอลเอ๋ย จงโห่ร้องเถิด จงเปรม
ปรีดิB และลิงโลดด้วยเต็มใจของ
เจ้าเถิด โอ บุตรสาวแห่งเยรูซา-
เลม็
15 พระเยโฮวาห์ทรงล้มเลิกการ
พิพากษาลงโทษเจ้าแล้ว พระ
องค์ทรงขับไล่ศัตรูของเจ้าออก
ไปแล้ว กษัตริย์แห่งอิสราเอล
คือพระเยโฮวาห์ทรงอยู่ ท่ าม-
กลางเจ้า เจ้าจะไม่พบความชั� ว
ร้ายอีกต่อไป
16 ในวันนั5น เขาจะพูดกับเยรู-
ซาเลม็ว่า `อย่ากลัวเลย' และพูด
กับศิโยนว่า `อย่าให้มือของเจ้า
อ่อนเพลียไป'
17 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
ซึ� งอยู่ท่ามกลางเจ้าทรงมหิทธิ-
ฤทธิB  พระองค์จะทรงช่วยให้รอด
พระองค์จะทรงเปรมปรีดิB เพราะ
เจ้าด้วยความยินดี พระองค์จะ
ทรงพาํนักในความรักของพระ
องค์ พระองค์จะทรงเริงโลด
เพราะเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดัง
18 เราจะรวบรวมคนที� เศร้าโศก
ให้มายังที� ประชุมอันศักดิB สิทธิB
คือคนในพวกเจ้าซึ� งต้องทนต่อ

(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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การเยาะเย้ย
19 ดูเถิด ในคราวนั5 นเราจะ
กวาดล้างผู้ที�บีบบังคับเจ้าทุกคน
เราจะช่วยคนขาพิการให้รอดพ้น
และรวบรวมคนที� กระจัดกระ-
จายไป และเราจะเปลี� ยนความ
อับอายของเขาให้เป็นความน่า
สรรเสริญ และให้เป็นเสียงลือ
ไปทั�วโลก

20 ในคราวนั5 นเราจะนาํเจ้ากลับ
เข้ามา คือในคราวที�เรารวบรวม
พวกเจ้าเข้าด้วยกัน เออ เราจะ
กระทาํให้เจ้ามีชื� อเสียงและเป็น
ที� สรรเสริญในท่ามกลางบรรดา
ชนชาติทั5งหลายของโลก คือเมื�อ
เราให้ เจ้ ากลับสู่ สภาพเดิมต่อ
หน้าต่อตาเจ้า" พระเยโฮวาห์
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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