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หนนังสสือเศฟนันยาหห
บทนนนำสสหสู่ นนังสสือเศฟนันยนำหห : หนนังสสือเศฟนันยาหห์เปป็นลลาดนับททที่เกก้าของผผก้พยากรณห์นก้อยสสิบสอง
คนนนันั้น เศฟนันยาหห์เปป็นเชสืนั้อสายของกษนัตรสิยห์เฮเซคทยาหห์แหห่งยผดาหห์และเปป็นผผก้พยากรณห์คนหนนงที่ ใน
สมนัยของกษนัตรสิยห์โยสสิยาหห์แหห่งยผดาหห์ เศฟนันยาหห์ยนังอยผห่ในสมนัยเดทยวกนับเยเรมทยดห์ ก้วย การรนับใชก้ของเขา
อยผให่ นรนัชกาลของโยสสิยาหห์ จะวห่าไปแลก้วเชห่นเดทยวกนับฮาบากกุก หนนังสสือเศฟนันยาหห์เปป็นรผปยห่อของคลา
พยากรณห์สลาคนัญๆของเยเรมทยห์ การตกเปป็นเชลยยนังบาบสิโลนกลาลนังใกลก้เขก้ามา แมก้มทการฟสืนนั้ ฟผแบบผสิว
เผสินภายใตก้โยสสิยาหห์ การพสิพากษาของพระเจก้ากป็เปป็นสสิที่งททที่เลทที่ยงไมห่ไดก้อยผห่ดท หนนังสสือเลห่มนทยนั้ นังกลห่าวลห่วง
หนก้าถนงวนันแหห่งพระเยโฮวาหห์ดก้วย
หนนังสสือเลห่มนทนั้แบห่งออกไดก้หลายสห่วน: (1) การพสิพากษาททที่ใกลก้เขก้ามาซนที่งเปป็นภาพเปรทยบ
ของวนันแหห่งพระเยโฮวาหห์ใน 1:1-2:3; (2) การพสิพากษาททที่จะมทแกห่ประชาชาตสิอสืที่นๆใน 2:4-15; (3)
เหตกุผลสลาหรนับการพสิพากษายผดาหห์ใน 3:1-7 และ (4) การพสิพากษาและการอวยพรในวนันแหห่งพระ
เยโฮวาหห์ใน 3:8-20
*****
ภนำพรวมของเศฟนันยนำหห 1: หลนังจากการเกรสิที่นนลาสนันั้นๆ การพสิพากษาททที่จะเกสิดแกห่ยผดาหห์กป็ถผก
พรรณนาถนง สห่วนหลนังของบทนทนั้บอกวห่าการพสิพากษาททที่จะเกสิดแกห่ยผดาหห์โดยนลนั้ามสือของคนบาบสิโลน
เปป็นภาพเปรทยบหนนงที่ ของการพสิพากษาททที่รกุนแรงกวห่าในวนันแหห่งพระเยโฮวาหห์
ศฟย 1:1

พระวจนะของพระเยโฮวาหห์ซซซึ่งมาถซงเศฟฟันยาหห์บบตรชายคคชชี ผคเผู้ ปป็น

บบตรชายเกดาลลิยาหห์ ผคเผู้ ปป็นบบตรชายอามารลิยาหห์ ผคผู้เปป็นราชโอรสของเฮเซคชียาหห์ ในรฟัชกาลโยสลิยาหห์
ราชโอรสของอาโมน กษฟัตรลิยขห์ องยคดาหห์ เชสืรอสายและสมนัยแหตงการรนับใชข้ของเศฟนันยาหหถถูกระบรุไวข้
ชนัดเจน เขาถถูกระบรุวาต เปป็นเหลนของเฮเซคภียาหหกษนัตรธิยหแหตงยถูดาหห (หรสือเรภียกอภีกชสืที่อวตาฮธิสคภียาหห) เขา
จจึงสสืบเชสืรอสายมาจากหนจึที่งในกษนัตรธิยหทภีที่ดทาเนธินตามแบบพระเจข้าทภีที่สรุดของยถูดาหห สมนัยแหตงการรนับใชข้

ของเขาถถูกระบรุวาต เปป็นในรนัชกาลของโยสธิยาหห การฟสืร นฟถูเกธิดขจึรนแกตยถูดาหหในรนัชกาลของโยสธิยาหห
แมข้วาต นตาเสภียดายทภีมที่ นันเปป็นการฟสืร นฟถูแบบผธิวเผธินกป็ตาม คนสตวนใหญตในยถูดาหหยนังใชข้ชภีวธิตในความ
บาปอยถูต ในสมนัยอนันมนัวมสืดนภีรเองทภีที่พระเจข้าทรงตนัรงผถูพข้ ยากรณหตตางๆขจึรนมา เชตน เยเรมภียห, ฮาบากรุก และ
เศฟนันยาหห วลภีแรกของบทนภีรมภีความสทาคนัญ “พระวจนะของพระเยโฮวาหหซจึที่งมาถจึงเศฟนันยาหห”
แหลตงทภีที่มาของขข้อความของผถูข้พยากรณหทตานนภีรถถูกกลตาวไวข้ชนัดเจน มนันมาจากพระเจข้า ดนังนนัรนการ
ดลใจของหนนังสสือเลตมเลป็กๆนภีรจงจึ ถถูกเกรธิที่นนทาในวลภีแรกของมนัน
ศฟย 1:2-3

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรไมตมนัวเสภียเวลาเลยกนับการพถูดเขข้าเรสืที่อง เขาประกาศ

พระพธิโรธของพระเจข้าทภีที่มภีตตอยถูดาหหทนันทภี พระเยโฮวาหห์ตรฟัสวว่า "เราจะกวาดทบกสลิซึ่งทบกอยว่างใหผู้
เกลชีลี้ยงจากพพลี้นแผว่นดลิน" ความหมายแบบตรงตนัวกป็คสือ ‘เราจะขจนัดและลข้างผลาญทรุกสธิที่ง’ “แผตนดธิน”
ทภีวที่ าต นภีรเปป็นคทาฮภีบรถูทนัวที่ ๆไปทภีที่หมายถจึงแผตนดธินอธิสราเอล เศฟนันยาหหจจึงไมตมวนั เสภียเวลาเลยในการ
ประกาศเรสืที่องการพธิพากษานนัรนทภีที่รอคอยยถูดาหหอยถูต
3 พระเยโฮวาหห์ตรฟัสวว่า "เราจะกวาดมนบษยห์และสฟัตวห์เดชียรฟัจฉานไปเสชีย เราจะกวาดนกใน
อากาศไปเสชียทฟัลี้งปลาในทะเลดผู้วย เราจะกวาดลผู้างสลิซึ่งทชีซึ่ททาใหผู้สะดบดพรผู้อมกฟับคนชฟัวซึ่ เราจะขจฟัด
มนบษยชาตลิออกจากพพลี้นแผว่นดลิน คทาทภีที่แปลวตา กวาด มภีความหมายตรงตนัววตา ‘ททาใหข้สรธินสรุดลง’
พระเจข้าทรงประกาศวตาในไมตชข้าพระองคหจะททาใหข้มนรุษยหและสนัตวหสรธินสรุดไปเสภียจากแผตนดธินยถูดาหห
แมข้แตตนกในทข้องฟข้าและปลาในทะเลซจึที่งอยถูตต ธิดกนับยถูดาหหกจป็ ะถถูกททาลายสธิรนเชตนกนัน บางคนคธิดวตาวลภี
ทภีที่เอตยถจึงนกและปลานนัรนเปป็นคทากลตาวเกธินจรธิง ซจึที่งหมายถจึงความเกรภีรยวกราดแหตงพระพธิโรธของ
พระเจข้า หรสือมนันอาจหมายถจึงโรคระบาดซจึที่งจะมาจากผลพวงของสงครามซจึที่งฆตากระทนังที่ สนัตวหตตางๆ
ในแผตนดธินนนัรนดข้วย “สธิที่งทภีที่ททาใหข้สะดรุดพรข้อมกนับคนชนัวที่ ” อาจหมายถจึงรถูปเคารพตตางๆของพวกคน
ชนัวที่ ในแผตนดธินยถูดาหห เราควรหมายเหตรุไวข้วาต การนนับถสือรถูปเคารพถถูกโยงเขข้ากนับและถถูกเทภียบเทตากนับ
ความชนัวที่ เหลตาคนชนัวที่ แหตงยถูดาหหไมตเพภียงจะถถูกททาลายและถถูกกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยเทตานนัรน แมข้แตต
บรรดาคนชอบธรรมกป็จะประสบชะตากรรมเดภียวกนัน นภีที่อาจเปป็นสธิที่งทภีที่วลภี “ขจนัดมนรุษยชาตธิออกจาก
พสืรนแผตนดธิน” หมายถจึง แนตทภีเดภียวดาเนภียลและเอเสเคภียลเปป็นคนชอบธรรม กระนนัรนพวกเขากป็ถถูกตนัด

ออกจากแผตนดธินนนัรน กลตาวโดยสรรุป พระเจข้าทรงเตสือนอยตางหข้วนๆวตาแผตนดธินยถูดาหหกาท ลนังจะถถูกเอา
ประชากรออกไป ทนัรงพวกยธิวและปศรุสนัตวหของพวกเขา
ศฟย 1:4-6

เราจะเหยชียดมพอของเราออกตว่อสคยผู้ คดาหห์ และตว่อชาวเยรคซาเลป็มทฟัลี้ง

มวล เราจะขจฟัดกากเดนของพระบาอฟัลเสชียจากสถานทชีซึ่นชีลี้ และกทาจฟัดชพอซึ่ บรรดาเคมารลิมพรผู้อมกฟับ
พวกปบโรหลิตเสชีย
พระเจข้าทรงเจาะจงมากยธิงที่ ขจึรนในคทาพยากรณหของพระองคหเรสือที่ งการพธิพากษา พระพธิโรธ
ของพระองคหจะขยายออกไปถจึงอาณาจนักรของยถูดาหหโดยรวม และถจึงประชากรทนันั้งปวงแหตง
เยรถูซาเลป็มโดยเฉพาะ แมข้คนทนัรงปวงแหตงยถูดาหหจะถถูกพธิพากษา จรุดสนใจหลนักของพระพธิโรธของ
พระเจข้ากป็คสือ กรรุงเยรถูซาเลป็ม จากทรุกนครในโลก พวกเขามภีพระวธิหารของพระเจข้าและปรุโรหธิตของ
มนัน กระนนัรนพวกเขากป็ถลทาลจึกในการนนับถสือรถูปเคารพและความบาปมากกวตาผถูข้ใด ผถูข้ใดไดข้รนับฝากไวข้
มากกป็จะทรงเรภียกเอาจากผถูข้นร นันมาก เหป็นไดข้ชนัดจากขข้อนภีรและทภีที่อนสืที่ ใน 2 พงศาวดาร, 2 พงศหกษนัตรธิยห,
เยเรมภียห และแหลตงอสืที่นๆวตาการกราบไหวข้พระบาอนัลและการนนับถสือรถูปเคารพโดยรวมแพรต กระจาย
ไปทนัวที่ เยรถูซาเลป็ม นครบรธิสรุทธธิธนนัรนดทาดธิที่งในการเลตนชถูข้ฝตายวธิญญาณในการนนับถสือรถูปเคารพของมนัน
พระเจข้าจจึงทรงประกาศวตาพระองคหจะ “ตนัดออก” (หรสือขจนัด) ทรุกอยตางของการนนับถสือพระ
บาอนัลไปเสภียจากเยรถูซาเลป็ม บรรดาเคมารสิม คสือชสืที่อทภีพที่ วกปรุโรหธิตของพระบาอนัลถถูกเรภียก ปกุโรหสิต
อภีกพวกทภีที่ถถูกกลตาวถจึง (พวกโคเฮน) เปป็นปรุโรหธิตแหตงพระวธิหารของพระเจข้า ซจึที่งเปป็นปรุโรหธิตเชสืรอสาย
อาโรนแหตงพระคนัมภภีรห ดนังนนัรนพระเจข้าจจึงทรงประกาศวตาพวกปรุโรหธิตแหตงรถูปเคารพของพระบาอนัล
นนันที่ คสือพวกเคมารธิมจะถถูกขจนัดออกไปจากเยรถูซาเลป็มรวมถจึงบรรดาปรุโรหธิตเชสืร อสายอาโรนทภีที่
ออมชอมและกลนับสนัตยหดข้วย นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาปรุโรหธิตเชสืรอสายอาโรนททาเปป็นไมตรไถูข้ มต
เหป็นเกภีที่ยวกนับการนนับถสือพระบาอนัลหรสือถจึงขนาดมภีสตวนรต วมในมนันเองดข้วย พวกเขาทรุกคนจะถถูกขจนัด
ออกไปจากเยรถูซาเลป็ม ขณะทภีที่การตกไปเปป็นเชลยยนังบาบธิโลนคตอยๆปรากฏ ยถูดาหหกไป็ ดข้รนับบทเรภียน
เกภีที่ยวกนับการนนับถสือรถูปเคารพ พวกยธิวจะไมตมภีสตวนในการนนับถสือรถูปเคารพหรสือมภีสตวนเกภีที่ยวขข้องใดๆ
กนับการนนับถสือพระบาอนัลอภีกเลย – จนถจึงทรุกวนันนภีร

5 กทาจฟัดคนเหลว่านฟัลี้นทชีซึ่กราบลงบนดาดฟผู้าหลฟังคาตซกเพพซึ่อไหวผู้บรลิวารแหว่งฟผู้าสวรรคห์
“บรธิวารแหตงฟข้าสวรรคห” หมายถจึงดวงดาวตตางๆบนทข้องฟข้า คนเหลตานภีรเปป็นผถูข้รธิเรธิที่มดาราศาสตรหสมนัย
ใหมตและสนัญลนักษณหตตางๆแหตงจนักรราศภี พวกยธิวซจึงที่ เปป็นประชาชนแหตงพนันธสนัญญาของพระเยโฮ
วาหหพระเจข้ากทาลนังกราบไหวข้ดวงดาวตตางๆและหมถูตดาวตตางๆในทข้องฟข้า บข้านเรสือนของพวกยธิวสมนัย
โบราณมนักมภีหลนังคาแบนราบทภีที่ผถูข้อยถูอต าศนัยสามารถขจึรนไปบนนนัรนไดข้ ซจึที่งเปป็นเหมสือนดาดฟข้าของบข้าน
สมนัยใหมต บนนนัรนพวกยธิวในเยรถูซาเลป็มจะนมนัสการดวงดาวตตางๆอยตางลนับๆเหมสือนคนนนับถสือพระ
ตตางดข้าว
นอกจากนภีรในเยรถูซาเลป็มมภีคนเหลตานนัรนทภีที่ยนังออกปากวตานมนัสการพระเยโฮวาหหพระเจข้าอยถูต
อยตางนข้อยกป็แบบใหข้เหป็นภายนอก – คนเหลว่านฟัลี้นทชีซึ่กราบลงปฏลิญาณตว่อพระเยโฮวาหห์ คนเหลตานภีรกป็
จะถถูกจนับในอวนแหตงการพธิพากษาของพระเจข้าดข้วย ไมตวาต คนเหลตานภีรเปป็นผถูข้ทภีที่ดทาเนธินตามแบบ
พระเจข้าอยตางแทข้จรธิง (เชตน ดาเนภียล, เยเรมภียห หรสือเอเสเคภียล) หรสือเปป็นเพภียงคนทภีที่ออกปากยอมรนับแตต
ภายนอก คนทนัรงปวงในเยรถูซาเลป็มกป็จะไดข้ลธิมร รสพระพธิโรธของพระเจข้า คนทนัรงนครนนัรนจะถถูก
พธิพากษา นภีจที่ ะเปป็นเชตนนนัรนเปป็นพธิเศษสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่ปฏลิญาณตว่อพระมลิลโคม อนันหลนังนภีรเปป็น
อภีกชสืที่อหนจึงที่ ของพระโมเลค ซจึงที่ เปป็นสธิที่งนตาสะอธิดสะเอภียนแบบพระตตางดข้าวซจึที่งเดป็กทารกจะถถูกถวาย
เปป็นเครสืที่องบถูชายนัญในหรุบเขาแหตงฮธินโนมซจึที่งอยถูตต ธิดกนับเยรถูซาเลป็ม คนทนัรงปวงนนันที่ คสือ พวกคนนนับถสือ
รถูปเคารพและคนเหลตานนัรนทภีที่ออกปากยอมรนับวตาซสืที่อสนัตยหตตอพระเยโฮวาหหจะไดข้รนับความทรุกขห
ทรมาน นตาเศรข้าทภีที่คนพวกหลนังมภีจทานวนนข้อยเหลสือเกธิน
6 คนเหลว่านฟัลี้นทชีซึ่หฟันกลฟับจากการตลิดตามพระเยโฮวาหห์ ผคมผู้ ลิไดผู้แสวงหาพระเยโฮวาหห์หรพอ
ทคลถามพระองคห์" บรรดาคนทภีที่ดทาเนธินตามแบบพระเจข้าซจึที่งมภีอยถูนต อข้ ยจรธิงๆในเยรถูซาเลป็มจะไมตเพภียง
ไดข้รนับผลกระทบจากการพธิพากษาของพระเจข้าทภีที่มภีตตอนครนนัรนเทตานนัรน แตตโดยเฉพาะคนเหลตานนัรนทภีที่
ไดข้หนนั ไปเสภียจากพระเจข้าของตน นภีที่เปป็นภาพประกอบหนจึที่งทภีแที่ สนคลาสสธิคของการละทธิรงความ
จรธิง: คนเหลตานนัรนทภีที่ไดข้หนันไปเสภียจากพระเจข้าของตนและไมตแสวงหาพระองคหหรสือไตตถามพระองคห
ในคทาอธธิษฐานอภีกตตอไป นนันที่ เปป็นทภีที่ๆเยรถูซาเลป็มอยถูใต นขณะนนัรนและเปป็นทภีที่ๆ ครธิสตจนักรเปธิดกวข้าง
หลายครธิสตจนักรอยถูใต นวนันนภีรดข้วย พวกเขาไดข้หนันไปเสภียจากพระเจข้าแหตงพระคนัมภภีรห คนเหลตานภีรมธิใชต

คนตตางชาตธิทภีที่นนับถสือพระตตางดข้าว คนเหลตานภีรเปป็นประชากรแหตงพนันธสนัญญาของพระเจข้า นนันที่ คสือ
ตระกถูลยถูดาหหและเบนยามธิน คนเลวภีและปรุโรหธิตเชสืรอสายอาโรนของพระเยโฮวาหห พวกเขาไดข้หนัน
หลนังของตนใหข้กบนั พระเจข้าของพวกเขาในการกบฏและการเลตนชถูข้ฝตายวธิญญาณ และบนัดนภีรพวกเขากป็
กทาลนังจะถถูกพธิพากษา
ศฟย 1:7

จงนลิซึ่งสงบอยคตว่ ว่อเบพลี้องพระพฟักตรห์องคห์พระผคผู้เปป็นเจผู้าพระเจผู้า เพราะ

วว่าวฟันแหว่งพระเยโฮวาหห์มาใกลผู้แลผู้ว พระเยโฮวาหห์ทรงเตรชียมเครพซึ่องบคชา และทรงกระททาแขกของ
พระองคห์ใหผู้บรลิสบทธลิธิ์ ยถูดาหหและเยรถูซาเลป็มถถูกสนังที่ ใหข้นที่ธิงสงบตตอพระพนักตรหพระเจข้า การพธิพากษา
กทาลนังจะมาและยถูดาหหกถป็ ถูกสนังที่ มธิใหข้โตข้แยข้งคทาตนัดสธินของตน การพธิพากษาทภีที่ใกลข้จะเกธิดแกตยถูดาหหและ
เยรถูซาเลป็มถถูกเรภียกวตา “วนันแหตงพระเยโฮวาหห” วลภีนร ภีปรากฏยภีที่สธิบหกครนัรงในพระคนัมภภีรห ในกรณภีสตวน
ใหญตมนนั หมายถจึงเหตรุการณหตตางๆในยรุคสรุดทข้าย – ยรุคเจป็ดปภีและการครอบครองในยรุคพนันปภีของพระ
ครธิสตห อยตางไรกป็ตาม ตรงนภีรบรธิบทกป็กลตาวถจึงการพธิพากษาของพระเจข้าทภีที่จะเกธิดแกตยถูดาหหและ
เยรถูซาเลป็มโดยคนบาบธิโลน ถจึงกระนนัรนความคธิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ ‘วนัน’ หนจึงที่ ของการพธิพากษาของ
พระเจข้าและการลงโทษเหลตาคนบาปโดยตรง
อภีกภาพเปรภียบหนจึงที่ ถถูกใชข้และนนันที่ กป็คสือ การถวายสนัตวบถูชาครนัรงใหญต พวกยธิวครุนข้ เคยกนับ
ความหมายของคทาพถูดเชตนนนัรน การถวายสนัตวบถูชาครนัรงใหญตทภีที่พระวธิหารเปป็นเหตรุการณหครนัรงสทาคนัญใน
ชภีวธิตของยธิวทภีที่เครต ง ตรงนภีรภาพเปรภียบของเครสืที่องสนัตวบถูชายตอมหมายถจึงเยรถูซาเลป็ม พวกเขากทาลนังจะ
กลายเปป็นเครสือที่ งสนัตวบถูชานนัรน อภีกภาพเปรภียบหนจึงที่ ถถูกนทาเสนอและนนันที่ กป็คสือ ภาพของงานเลภีรยง บตอย
ครนัรงทภีที่วนันสทาคนัญๆทางศาสนาในอธิสราเอลเปป็นการรวมกนันของการถวายสนัตวบถูชาทภีที่พระวธิหารและ
การจนัดงานเลภีรยงพธิเศษ ในกรณภีนร ภีพระเจข้าทรงเชธิญคนบาบธิโลนใหข้มาเปป็นแขกของพระองคห พวกเขา
จะถวายเยรถูซาเลป็มเปป็นเครสืที่องสนัตวบถูชา จากนนัรนกป็กธินเลภีรยงบนของรธิบตตางๆของบรรดาเหยสืที่อทภีพที่ วก
เขาพธิชธิตไดข้ การพธิพากษาเปป็นสธิที่งทภีที่หลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ มนันกทาลนังจะมา
ศฟย 1:8-10

และตว่อมาในวฟันทชีซึ่พระเยโฮวาหห์ทรงฆว่าบคชานฟันลี้ พระองคห์ตรฟัสวว่า

"เราจะลงโทษบรรดาเจผู้านายและโอรสของกษฟัตรลิยห์ และบรรดาผคผู้ทชีซึ่ตกแตว่งตฟัวดผู้วยเครพซึ่องแตว่งกาย

ตว่างดผู้าว ในวนันแหตงการถวายสนัตวบถูชาของพระเจข้า (นนันที่ คสือ การพธิพากษาทภีที่จะตกแกตยถูดาหห) การ
พธิพากษานนัรนจะตกลงบนราชวงศหของยถูดาหหโดยเฉพาะ บรรดาเจข้านายและโอรสของกษนัตรธิยหจะ
โดนพธิพากษามากเปป็นพธิเศษ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตา ‘เชสืรอพระวงศห’ อายรุนข้อยหลายคนเหลตานภีรเปป็นผถูข้นทาใน
ความบาปและความชนัวที่ ในยถูดาหห อภีกครนัรงทภีที่ผถูข้ใดไดข้รนับฝากไวข้มากกป็จะทรงเรภียกเอาจากผถูข้นร นันมาก
วลภีทภีที่กลตาวถจึงคนเหลตานนัรนทภีที่ “ตกแตตงตนัวดข้วยเครสือที่ งแตตงกายตตางดข้าว” มภีความหมายไมต
ชนัดเจน มนันอาจหมายถจึงคนเหลตานนัรนทภีที่สวมเสสืรอคลรุมพธิเศษสทาหรนับพวกคนนนับถสือรถูปเคารพพระ
ตตางดข้าว นนักอธธิบายพระคนัมภภีรหทตานอสืที่นๆไดข้เสนอวตามนันอาจหมายถจึงคนเหลตานนัรนทภีที่ไดข้ขโมยมาจากผถูข้
อสืนที่ ทตานหนจึงที่ เสนอวตามนันหมายถจึงพวกผถูข้ชายทภีที่สวมชรุดของผถูข้หญธิงและในทางกลนับกนัน ไมตวาต จะเปป็น
อะไรกป็ตาม ราชวงศหของยถูดาหหกอป็ ยถูแต ถวหนข้าในความบาปของแผตนดธินนนัรน สธิที่งทภีที่ชดนั เจนกป็คสือวตา
‘เชสืรอพระวงศห’ ของยถูดาหหจะตกเปป็นเปข้าหมายเปป็นพธิเศษในการพธิพากษาทภีที่จะมานนัรนเพราะความ
บาปของพวกเขา
9 ในวฟันนฟัลี้น เราจะลงโทษทบกคนทชีซึ่กระโดดขผู้ามธรณชีประตค คพอผคผู้ทชีซึ่กระททาใหผู้เรพอนของนาย
เตป็มไปดผู้วยความทารบณและการคดโกง" ความหมายตรงนภีรไมตชนัดเจนเชตนกนัน แตตมนนั อาจหมายถจึง
บรรยากาศทภีที่เตป็มไปดข้วยอาชญากรรมซจึที่งปกคลรุมไปทนัวที่ เยรถูซาเลป็ม นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาอาชญากรรม
การปลข้นและการฉข้อโกงเกธิดขจึรนทนัวที่ เยรถูซาเลป็ม บรรดาผถูข้รนับใชข้กใป็ ชข้วธิธภีฉข้อโกงหรสือใชข้กาท ลนังเพสืที่อแยตง
ชธิงไปจากผถูข้อสืที่นเพสืที่อททาใหข้นายของตนมนังที่ มภี นภีที่บอกเปป็นนนัยถจึงการฉข้อฉลใหญตโต อาชญากรรมและ
ความทารรุณในเยรถูซาเลป็ม พระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะพธิพากษาความชนัวที่ เชตนนนัรน
10 พระเยโฮวาหห์ตรฟัสวว่า "ตว่อมาในวฟันนฟันลี้ จะไดผู้ยลินเสชียงรผู้องจากประตคปลา และเสชียงรทซึ่าไหผู้
จากแขวงสอง และเสชียงโครมครามจากเนลินเขา วนันทภีวที่ าต นภีรคสือ วนันแหตงการพธิพากษาของพระเจข้าทภีที่มภี
ตตอเยรถูซาเลป็มและยถูดาหห เสภียงตตางๆแหตงหายนะถถูกพรรณนาตรงนภีรเมสือที่ พระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้บาบธิ
โลนตภีสอนเยรถูซาเลป็ม ทภีถที่ ถูกนทาเสนออยตางชนัดเจนคสือ เสภียงดนังตตางๆอนันเกธิดจากการโจมตภีโดยคนบาบธิ
โลน ประตถูปลาคสือ ประตถูหนจึที่งทางทธิศตะวนันตกเฉภียงเหนสือของนครนนัรนซจึที่งเปธิดออกสถูตถนนสายหนจึที่ง
ซจึที่งไปยนังเมสืองยนัฟฟา เมสืองทตาบนทะเลเมดธิเตอรหเรเนภียน ทภีที่นนันที่ ปลาถถูกสต งมายนังนครนนัรน เมสืที่อบาบธิโลน

โจมตภีเยรถูซาเลป็ม พวกเขากป็มตงรุ เนข้นทภีที่ประตถูปลากตอนซจึที่งไมตไดข้รบนั การปกปข้องจากหรุบเขาใดๆ เมสือที่
พวกเขาเอาชนะบรรดาผถูข้ทภีที่ปข้องกนันนครนนัรนไดข้ เสภียงรข้องแหตงความสธิรนหวนังกป็ระงมขจึรนจนกลายเปป็น
เสภียงรทที่าไหข้เมสืที่อประตถูถนัดไป (นนันที่ คสือ แขวงสอง) ตกเปป็นของบรรดาผถูข้ทภีที่มาพธิชธิต
คทาทภีแที่ ปลวตา เสชียงโครมคราม (เชเบอรห์) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘การททาใหข้แตกหนัก’ หรสือ
‘การททาใหข้แตกเปป็นเสภีที่ยงๆ’ หรสือ ‘การททาใหข้แตกรข้าว’ นภีที่หมายถจึงเสภียงของบข้านและหมถูตบข้านตตางๆทภีที่
ถถูกททาใหข้แตกเปป็นเสภีที่ยงๆในเนธินเขาหลายลถูกทภีที่อยถูตต ธิดกนันเมสืที่อคนบาบธิโลนททาลายพสืรนทภีที่รอบๆ
เยรถูซาเลป็ม กลตาวโดยสรรุป ทภีที่ถถูกพรรณนาตรงนภีรคสือ เสภียงตตางๆอนันนตากลนัวของการทภีที่พวกทหารมา
พธิชธิตและททาลายยถูดาหหและเยรถูซาเลป็ม ดถู 2 พงศาวดาร 36:17 และ 2 พงศหกษนัตรธิยห 25:1
ศฟย 1:11

ชาวตทาบลมฟักเทชเออ๋ย จงรทซึ่าไหผู้เถลิด เพราะพว่อคผู้าทฟัลี้งปวงกป็ถคกโคว่นลง

เสชียแลผู้ว บรรดาผคทผู้ ชีซึ่คผู้าขายกฟับเงลินกป็ถ คกขจฟัดเสชียแลผู้ว มนักเทช มภีความหมายตรงตนัววตา หรุบเขาหนจึงที่ ทภีที่
กลวงหรสือตสืรน มนันอาจหมายถจึงถนนเสข้นหนจึงที่ ในเยรถูซาเลป็มในตอนลตางของนครนนัรนซจึที่งเปป็นทภีที่ๆมภี
พวกพตอคข้าและ ‘พวกนายธนาคาร’ – คนเหลตานนัรนทภีคที่ ข้าขายกนับเงธิน ความคธิดทภีที่สทาคนัญกวตาและนตา
เปป็นไปไดข้มากกวตากป็คสือวตา ผลประโยชนหดข้านการพาณธิชยหและการเงธินของเยรถูซาเลป็มจะถถูกททาลาย –
‘องคหกรและสถาบนันการเงธินตตางๆ’ ผลประโยชนหทภีที่เปป็นเงธินของเยรถูซาเลป็มจะถถูกททาลายในวนันนนัรน
และพระเจข้าทรงเรภียกบรรดาคนมนังที่ มภีเพราะการนนัรนใหข้รทที่าไหข้อยตางสธิรนหวนัง ไมตตข้องสงสนัยเลยวตาพวก
พตอคข้าเงธินไดข้มงนั ที่ มภีขร นจึ มาไดข้เพราะการสต งเสรธิมการนนับถสือรถูปเคารพ รถูปเคารพตตางๆปกตธิแลข้วถถูกปธิด
ดข้วยเงธินหรสือททาขจึรนจากเงธินทนัรงกข้อน ธรุรกธิจทภีชที่ นัวที่ รข้ายของพวกเขาจะถถูกททาลาย
ศฟย 1:12-13

ตว่อมาคราวนฟันลี้ เราจะเอาตะเกชียงสว่องดคเยรคซาเลป็ม และเราจะลงโทษ

คนทชีซึ่ตกตะกอน ผคผู้ทชีซึ่กลว่าวในใจของตนวว่า `พระเยโฮวาหห์จะไมว่ทรงกระททาการดชี และพระองคห์กป็จะ
ไมว่ทรงกระททาการชฟัซึ่ว' คทาเปรภียบเปรยหลายประการถถูกกลตาวตรงนภีร เมสืที่อพระพธิโรธของพระเจข้าทภีที่มภี
ตตอเยรถูซาเลป็มมาถจึง พระองคหจะทรงคข้นหาผถูข้ทภีที่มภีความผธิดเหมสือนสต องดข้วยตะเกภียง นภีที่หมายถจึงคน
หนจึงที่ ทภีที่คนข้ หาดข้วยไฟฉายในซอกมรุมมสืดๆและใตข้ถรุนบข้าน นภีที่หมายถจึงการคข้นหาอยตางถภีที่ถข้วน นภีที่บอก
เปป็นนนัยวตาไมตมภีใครจะหนภีพนข้ พระพธิโรธของพระเจข้าไปไดข้

อภีกภาพเปรภียบหนจึงที่ กป็คสือ “คนทภีที่ตกตะกอน” ‘ตะกอน’ หมายถจึง เศษทภีที่นอนกข้นอยถูใต นถนังใสต
นทราองรุตน มนันเปป็นเศษของนทราองรุตนทภีนที่ อนกข้นอยถูใต นภาชนะ ความคธิดตรงนภีรกคป็ สือ คนเหลตานนัรนทภีที่ใชข้ชภีวตธิ
อยตางหรถูหราไมตเอาใจใสต นภีที่บอกเปป็นนนัยถจึงความมนังที่ คนังที่ ความสบายและความยะโสโอหนัง พระเจข้า
ผถูข้ทรงทราบใจมนรุษยหทรุกคนทรงเปธิดเผยทนัศนคตธิของคนเหลตานภีร: “พระเยโฮวาหหจะไมตทรงกระททา
การดภี และพระองคหกจป็ ะไมตทรงกระททาการชนัวที่ ”
พวกคนมนังที่ มภีทภีที่เยตอหยธิงที่ ซจึที่งใชข้ชวภี ธิตอยตางสรุขสบายในเยรถูซาเลป็มมภีทนัศนคตธิทภีที่วาต พระเจข้าจะไมต
ทรงรบกวนพวกเขาในทางใดทางหนจึที่งเลย เทตาทภีพที่ วกเขารถูข้ ชภีวธิตกป็ดภีอยถูต พวกเขาดสืมที่ ดทที่าอยถูใต นวธิถภีชภีวธิต
อนันฟถูตฟาต เหลสือเกธินจนพวกเขาไมตตระหนนักหรสือไมตกงนั วลเกภีที่ยวกนับการพธิพากษาของพระเจข้า อยตางไร
กป็ตามพวกเขาจะถถูกปลรุกใหข้สะดรุข้งตสืที่นในไมตชข้า พระเจข้าโดยกองทนัพของบาบธิโลนจะทรงคข้นหาพวก
เขาและเจอพวกเขา พวกเขาจะสถูญเสภียทรุกสธิที่งทภีที่ตนมภี และอาจรวมถจึงชภีวธิตของพวกเขาดข้วย
13 ฉะนฟัลี้นทรฟัพยห์สงลิซึ่ ของของเขาจะถคกปลผู้น และเรพอนของเขาจะรกรผู้าง ถซงเขาจะสรผู้าง
เรพอน เขากป็จะไมว่ไดผู้อยคว่ในเรพอนนฟันลี้ ถซงเขาจะปลคกสวนองบว่น เขาจะไมว่ไดผู้ดพซึ่มนทลี้าองบว่นจากสวนนฟันลี้ "
ความมนังที่ คนังที่ ของชนชนัรนสถูงแหตงเยรถูซาเลป็มจะกลายเปป็นของปลข้นแหตงการสงครามสทาหรนับบรรดาผถูข้
รรุกรานในไมตชข้า บข้านเรสือนทภีเที่ ปป็นเหมสือนพระราชวนังของพวกเขาจะถถูกททาลาย คนอสืที่นๆทภีที่กาท ลนังปลถูก
สรข้างเรสือนใหมตหลนังใหญตๆหรสือทภีที่ไดข้ปลถูกสวนองรุตนใหมตๆจะไมตไดข้รนับผลประโยชนหใดๆจากสธิที่ง
เหลตานนัรนเลย ทรุกสธิที่งจะถถูกททาลายในไมตชข้า
ราชวงศห พวกพตอคข้าและนนักธรุรกธิจและบรรดาคนมนังที่ มภีแหตงเยรถูซาเลป็มจะถถูกททาลายในไมตชข้า
โดยคนบาบธิโลนทภีมที่ ารรุกราน พระเจข้าจะทรงใชข้ฝตายหลนังเพสืที่อพธิพากษาประชาชนของพระองคหทภีที่ชนั วที่
รข้าย กลนับสนัตยหและมนักกบฏ
ศฟย 1:14-16

วฟันสทาคฟัญแหว่งพระเยโฮวาหห์ใกลผู้เขผู้ามา ใกลผู้เขผู้ามาและเรว่งมาก ทฟัลี้ง

เสชียงของวฟันแหว่งพระเยโฮวาหห์ ผคแผู้ กลผู้วกลผู้าจะรผู้องเสชียงดฟังทชีซึ่นฟัซึ่น เหป็นไดข้ชดนั วตาบรธิบทโดยตรงของเศ
ฟนันยาหห 1 กลตาวถจึงการรรุกรานและการททาลายเยรถูซาเลป็มโดยนทรามสือของบาบธิโลน อยตางไรกป็ตาม ดถู
เหมสือนจะมภีการเปลภีที่ยนจรุดสนใจตรงนภีร ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ขาข้ งบน คทาวตา วนันแหห่งพระเยโฮวาหห์ กป็ถถูก

ใชข้ในพระคนัมภภีรเห พสืที่อหมายถจึงเหตรุการณหตตางๆทภีที่เกธิดขจึรนในตอนปลายของยรุคครธิสตจนักรและในการ
เสดป็จกลนับมาของพระครธิสตหดข้วย กลตาวโดยสรรุป ปกตธิแลข้วมนันหมายถจึงยรุคเจป็ดปภีและยรุคพนันปภี (และ
อาณาจนักรนธิรนันดรหนร นันเชตนกนัน) มนันเปป็นเวลาหนจึที่งเมสืที่อพระเจข้าจะทรงกรุมบนังเหภียนประวนัตธิศาสตรห
มนรุษยหและเทตากนับตรนัสวตา ‘เราจะจนัดการตตอเอง!’ ยกตนัวอยตางเชตน ดถู อธิสยาหห 13:6, 9; 34:8; โยเอล
1:15, 2:11, 3:14; เศคารธิยาหห 14:1; 1 เธสะโลนธิกา 5:2 และ 2 เปโตร 3:10
นภีดที่ ถูเหมสือนวตาการพธิพากษายถูดาหหกาท ลนังถถูกใชข้เปป็นภาพเปรภียบหนจึที่งของวนันแหตงพระเยโฮวาหห
อนันยธิงที่ ใหญตนร นนั เมสืที่อบรรดาคนบาปถถูกเลตนงานในยรุคเจป็ดปภี ภาพเปรภียบของการพธิพากษาทภีที่จะมานนัรน
ยนังมภีอยถูจต นทรุกวนันนภีร ทนันทภีทภีที่ครธิสตจนักรถถูกรนับขจึรนไป วนันแหตงพระเยโฮวาหหกจป็ ะเรธิที่มตข้นขจึรน ดนังนนัรน เรา
จจึงกลตาวไดข้อยตางถถูกตข้องกระทนังที่ ในวนันนภีรวาต “วนันสทาคนัญแหตงพระเยโฮวาหหใกลข้เขข้ามา ใกลข้เขข้ามาและ
เรต งมาก” ในวนันนนัรนบรรดาผถูข้มภีฤทธธิธแหตงแผตนดธินโลกจะรข้องอยตางขมขสืนที่ วนันแหตงพระเยโฮวาหหถถูกนทา
เสนอในภาพชธิรนสตวนแหตงหลนักคทาสอนเรสือที่ งอวสานกาลวตาเปป็น (1) เวลาแหตงการพธิพากษาใหญตโต
(นนันที่ คสือ ยรุคเจป็ดปภี) และ (2) เวลาแหตงพระพรใหญตยธิงที่ (นนันที่ คสือ ยรุคพนันปภี) ตรงนภีรชตวงทภีที่เปป็นการ
พธิพากษาถถูกพรรณนาถจึง
15 วฟันนฟัลี้นเปป็นวฟันแหว่งพระพลิโรธ เปป็นวฟันแหว่งความทบกขห์ใจและความซซมเศรผู้า เปป็นวฟันแหว่ง
การทลิลี้งใหผู้เสชียเปลว่าและการทลิลี้งใหผู้รกรผู้าง เปป็นวฟันแหว่งความมพดและความอซมครซม เปป็นวฟันแหว่งเมฆ
หมอกและความมพดทซบ การพธิพากษาทภีที่จะเกธิดแกตเยรถูซาเลป็มนนัรนจะเปป็นชตวงเวลาแหตงพระพธิโรธ
ความทรุกขหใจ ความซจึมเศรข้า การทธิรงใหข้เสภียเปลตาและการทธิรงใหข้รกรข้าง มนันจะเปป็นเวลาหนจึที่งทภีที่ควนัน
แหตงความพธินาศททาใหข้นครนนัรนมสืดมธิด อจึมครจึมและถถูกปกคลรุมดข้วยเงามสืด กระนนัรนภาพทภีที่ใหญตกวตากป็
ยตอมหมายถจึงยรุคเจป็ดปภีซงจึที่ เปป็นวนันแหตงพระพธิโรธของพระเจข้าเชตนกนัน แมข้ขอบเขตของยรุคเจป็ดปภีจะ
รวมถจึงคนทนัวที่ ทนัรงโลก มนันกป็จะพรุงต เปข้าทภีที่อธิสราเอลเปป็นหลนักในชตวงครจึที่งหลนังของมนัน ขข้อพระคนัมภภีรห
หลายตอนทภีที่เปป็นคทาพยากรณหกลตาวถจึงดวงอาทธิตยห ดวงจนันทรหและดวงดาวตตางๆทภีที่ถถูกททาใหข้มสืดไป
เมสือที่ ถจึงตอนกลางและตอนปลายของยรุคเจป็ดปภี แนตนอนวตามนันจะเปป็นเวลาแหตงการสงครามอนันนตา
กลนัวในอธิสราเอลและทนัวที่ โลกเชตนกนัน ดถู อธิสยาหห 22:5, เยเรมภียห 30:7, โยเอล 2:2 และอาโมส 5:18
ดข้วย

16 เปป็นวฟันทชีซึ่มชีเสชียงแตรและวฟันโหว่รผู้องตว่อเมพองทฟัลี้งหลายทชีซึ่มชีสฟันปราการและตว่อปผู้อมสค ง คทา
พรรณนาตรงนภีรกลตาวถจึงเรสือที่ งทางทหาร สนัญญาณเตสือนภนัยทางทหารเพสือที่ ปข้องกนันนครในสมนัย
โบราณในอธิสราเอลกป็ใชข้เสภียงแตรทภีที่เปตาจากยอดเนธินเขาหนจึที่งไปยนังอภีกยอดเนธินเขาหนจึที่ง คทาบรรยาย
ตรงนภีรหมายถจึงสนัญญาณเตสือนทภีที่ถถูกสต งไปยนังนครตตางๆทภีที่มปภี ราการเขข้มแขป็งและปข้อมสถูงเพสืที่อเตสือนภนัย
เกภีที่ยวกนับการรรุกราน เมสือที่ คนบาบธิโลนเรธิที่มตข้นการรรุกรานของตน ยามบนปข้อมบนยอดเนธินเขากป็เปตา
แตรสต งสนัญญาณเตสือนภนัยคนในนครใหข้ทราบถจึงผถูข้บรุกรรุก ในยรุคเจป็ดปภีอธิสราเอลจะถถูกรรุกรานโดย
กองทนัพตตางๆของโลกภายใตข้การนทาของปฏธิปนักษหตตอพระครธิสตห (ยนังไมตกลตาวถจึงการรรุกรานของ
รนัสเซภียทภีที่มพภี รรณนาไวข้ในเอเสเคภียล 38-39) กระทนังที่ ทรุกวนันนภีร ระบบเตสือนภนัยพลเรสือนและเสภียงหวอ
เตสือนภนัยเกภีที่ยวกนับการโจมตภีทางอากาศกป็ยนังใชข้กนนั อยถูใต นอธิสราเอลเมสืที่อประเทศประสบภาวะวธิกฤตธิ
ความคธิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ วธิกฤตธิในอธิสราเอลในชตวงยรุคเจป็ดปภีนร นัน
ศฟย 1:17-18

เราจะนทาทบกขห์ภฟัยมาสคว่มนบษยห์ เขาจะไดผู้เดลินไปเหมพอนคนตาบอด

เพราะเขาไดผู้กระททาบาปตว่อพระเยโฮวาหห์ โลหลิตของเขาจะถคกเทออกเหมพอนฝบว่น และเนพลี้อของเขา
จะถคกเทออกเหมพอนมคลสฟัตวห์ ในวนันอนันนตากลนัวแหตงการททาลายลข้าง (ทนัรงตอนทภีที่บาบธิโลนรรุกรานและ
ในชตวงยรุคเจป็ดปภี) คนทนัรงหลายในอธิสราเอลจะเครภียดจนแทบบข้า พวกเขาจะเดธินเซไปมาเหมสือนคน
ตาบอด มจึนงงและประหลาดใจ เหตรุผลนตะหรสือ “เพราะเขาไดข้กระททาบาปตตอพระเยโฮวาหห”
แนตนอนวตานนันที่ เปป็นความจรธิงในสมนัยของเศฟนันยาหห มนันจะเปป็นจรธิงดข้วยในชตวงยรุคเจป็ดปภี ในวนันอนัน
นตากลนัวเหลตานนัรน โลหธิตของมนรุษยหจะถถูกเทลงบนพสืรนดธินเหมสือนนทราและศพของพวกเขาจะถถูกทธิรงไวข้
ใหข้เนตาเปสืที่อยเหมสือนมถูลสนัตวห
18 เงลินหรพอทองคทาของเขากป็ดชีจะไมว่สามารถชว่วยเขาใหผู้พผู้นไดผู้ในวฟันแหว่งพระพลิโรธของ
พระเยโฮวาหห์ แผว่นดลินทฟัลี้งสลิลี้นจะถคกเผาผลาญในไฟแหว่งความหวงแหนของพระองคห์ เพราะ
พระองคห์จะทรงกทาจฟัดคนทฟัลี้งปวงทชีซึ่อาศฟัยอยคว่ในแผว่นดลินอยว่างรวดเรป็ว ความมนังที่ คนังที่ ของพวกยธิวทภีที่มนังที่ มภี
จะไมตสามารถซสืรอทางหนภีใหข้พวกเขาออกจากความพธินาศทภีที่จะมานนัรนไดข้ นนันที่ เปป็นความจรธิงตอนทภีที่
บาบธิโลนมาเหยภียบยทที่ายถูดาหห มนันจะเปป็นจรธิงในยรุคเจป็ดปภี ไมตมคภี วามมนังที่ คนังที่ ของผถูข้ใด (ไมตวาต ยธิวหรสือคน
ตตางชาตธิ) จะสามารถซสืรอทางหนภีใหข้เขาไดข้ เมสืที่อพระเจข้าทรงลรุกขจึรนพธิพากษาแผตนดธินโลกในชตวงยรุค

เจป็ดปภี จะไมตมทภี างหนภีเลย ขข้อยกเวข้นเดภียวในวนันนนัรนกป็คสือ ยธิวสต วนทภีที่เหลสือในอธิสราเอลทภีที่หนันมาหา
พระเจข้าของตนและตข้อนรนับพระครธิสตหเปป็นพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของตน มธิฉะนนัรน พระเจข้าจะทรง
กทาจนัดคนชนัวที่ ไปจากแผตนดธินนนัรนเสภียอยตางรวดเรป็ว นนันที่ เปป็นความจรธิงตอนทภีที่บาบธิโลนรรุกราน มนันจะ
เปป็นความจรธิงในชตวงยรุคเจป็ดปภี
แมข้คทาพยากรณหตรงนภีรอาจดถูเหมสือนเปป็นประวนัตธิศาสตรหสมนัยโบราณ (ซจึที่งมนันกป็เปป็นสต วนหนจึงที่ )
การสทาเรป็จจรธิงของมนันอาจเรธิที่มตข้นพรรุตงนภีรหากการรนับขจึรนเกธิดขจึรนวนันนภีร แนตทภีเดภียว วนันแหตงพระเยโฮ
วาหหอนนั ยธิงที่ ใหญตใกลข้เขข้ามาแลข้ว และรภีบเรต งอยตางมาก พระเยซถูตรนัสวตา จงเฝข้าระวนังและเตรภียมตนัวใหข้
พรข้อม เพราะทตานทนัรงหลายไมตรวถูข้ าต องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราเสดป็จมาเวลาใด!
*****
ภนำพรวมของเศฟนันยนำหห 2: บทสนันั้นๆนทนั้นลาเสนอความคสิดสองประการ: (1) คลาเตสือนสตสิใหก้
กลนับใจใหมห่ในขก้อ 1-3; และ (2) การพสิพากษาตห่างๆททที่ถผกกลห่าวไวก้ลห่วงหนก้าวห่าจะเกสิดแกห่บรรดา
ประชาชาตสิเพสืที่อนบก้านของยผดาหห์ในขก้อ 4-15 สห่วนหลนังของบทนทจนั้ ะมทเนสืนั้อหาเชสิงอวสานกาลและวนัน
แหห่งพระเยโฮวาหห์
ศฟย 2:1-2

โอ ประชาชาตลิทชีซึ่ผอผู้ค พซึ่นไมว่ปรารถนาเออ๋ย จงมาชบมนบมกฟัน เออ มา

ชบมนบมกฟัน บรธิบทของบทกตอนหนข้าบตงบอกฉากหลนัง เพราะวตาการพธิพากษากทาลนังใกลข้จะเกธิดแกต
เยรถูซาเลป็ม พระเจข้าจจึงทรงสนังที่ ยถูดาหหใหข้มารต วมชรุมนรุมศนักดธิธสธิทธธิธเพสืที่อพธิจารณาถจึงสธิที่งทภีที่กาท ลนังจะเกธิดขจึรน
และใหข้ถตอมจธิตถตอมใจลงตตอพระพนักตรหพระเจข้า รนับสารภาพความบาปของตนและแสวงหาพระ
เมตตาของพระเจข้า พระเจข้าทรงตรนัสยทราคทากทาชนับนภีรเปป็นครนัรงทภีที่สอง แนตนอนวตาเพสืที่อเปป็นการเนข้นความ
สทาคนัญ ยถูดาหหถถูกพระเจข้าเรภียกวตาเปป็น “ประชาชาตธิทภีที่ผถูข้อสืที่นไมตปรารถนา” ยถูดาหหไดข้ททาใหข้ตนัวเอง
เสสืที่อมทรามลงมากเสภียจนไมตมผภี ถูข้ใดปรารถนาพวกเขา – ทนัรงพระเจข้าและประชาชาตธิตตางๆทภีที่อยถูใต กลข้
เคภียง ครธิสเตภียนทภีที่กลนับสนัตยหกเป็ ปป็นเชตนนนัรน เขาททาใหข้ตนัวเองไมตเปป็นทภีที่พอพระทนัยพระเจข้า และชาวโลก
ทภีที่อยถูรต อบตนัวเขากป็คธิดวตาเขาเปป็นคนหนข้าซสืที่อใจคด ซจึที่งเขากป็เปป็นจรธิงๆ

2 กว่อนทชีซึ่พระบฟัญชาสทาเรป็จ กว่อนทชีซึ่วฟันนฟัลี้นผว่านไปดฟัซึ่งแกลบทชีซึ่ปลลิว กว่อนทชีซึ่พระพลิโรธอฟันรผู้าย
แรงแหว่งพระเยโฮวาหห์จะลงมาเหนพอเจผู้า กว่อนทชีซึ่วฟันแหว่งพระพลิโรธของพระเยโฮวาหห์จะลงมาเหนพอ
เจผู้า ความคธิดตรงนภีรตตอเนสืที่องมาจากขข้อทภีที่แลข้ว ความคธิดกป็คสือวตายถูดาหหควรมาชรุมนรุมกนันเพสือที่ พธิจารณา
สธิที่งทภีที่กาท ลนังจะเกธิดขจึรนและกลนับใจใหมตอยตางรวดเรป็วกห่อนททที่การพธิพากษาทภีที่ถถูกบนัญชาไวข้นร นันบนังเกธิดแกต
พวกเขา พวกเขามภีเวลาเพภียงเลป็กนข้อยทภีที่จะหนันจากความบาปของตนกห่อนททที่โอกาสทภีที่จะกลนับใจใหมต
จะผตานพข้นไป – เหมสือนแกลบทภีที่ปลธิวตตอหนข้าลม (อนันหลนังนภีรหมายถจึงการฝนัดขข้าวดข้วยมสือในสมนัย
โบราณ แกลบถถูกลมพนัดปลธิวไปอยตางรวดเรป็ว)
ยถูดาหหมภีเวลาเพภียงเลป็กนข้อยทภีที่จะคสืนดภีกบนั พระเจข้ากห่อนททที่พระพธิโรธของพระเจข้าถถูกเทลงบน
พวกเขา พวกเขายนังสามารถแกข้ไขตนเองกนับพระเจข้าของตนไดข้กห่อนททที่วนนั แหตงพระพธิโรธของ
พระองคหมาถจึง แมข้การพธิพากษากทาลนังใกลข้เขข้ามา กระนนัรนพระเมตตาและพระครุณของพระเจข้ากป็
ปรากฏชนัดเจนเมสือที่ พระองคห – กตอนชนัวที่ โมงสรุดทข้าย – ทรงเสนอทภีที่จะยนับยนัรงการพธิพากษาหากพวกเขา
ยอมหนันจากความบาปของตน คทาพยากรณหของเศฟนันยาหหอาจถถูกประกาศในประมาณปภี 610 กตอน
ค.ศ. การรรุกรานครนัรงแรกของบาบธิโลนเกธิดขจึรนในปภี 606 กตอน ค.ศ.
ศฟย 2:3

ทบกคนทชีซึ่ใจถว่อมในแผว่นดลินนชีลี้ คพอผคผู้ทชีซึ่กระททาตามคทาตฟัดสลินของ

พระองคห์ จงแสวงหาพระเยโฮวาหห์ จงแสวงหาความชอบธรรม แสวงหาความถว่อมใจ ชะรอยเจผู้า
จะไดผู้รฟับการกทาบฟังในวฟันแหว่งพระพลิโรธของพระเยโฮวาหห์ ดนังนนัรน เมสืที่อเหป็นขข้อเสนอแหตงพระครุณ
ของพระเจข้า ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงจึ รข้องบอกชนสต วนทภีที่เหลสือในยถูดาหหใหข้แสวงหาพระเจข้าของพวกเขา
คทาทภีแที่ ปลวตา แผว่นดลิน (โลก) (เอเรทซห์) บตอยครนัรงถถูกแปลเปป็น ‘แผตนดธิน’ เพสืที่อพธิจารณาบรธิบทตรงนภีร
นนันที่ อาจเปป็นความหมายตรงนภีรแมข้วาต ความหมายโดยนนัยเชธิงอวสานกาลของขข้อนภีรยอต มหมายถจึงทนัวที่ ทนัรง
พธิภพกป็ตาม สธิที่งทภีที่ถถูกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนกป็คอสื วตา ทตามกลางการละทธิรงความจรธิงในยถูดาหห ยนังมภี
ชนสต วนนข้อยทภีที่เหลสืออยถูตต ามการทรงเลสือกแหตงพระครุณ พวกเขาไดข้ชสืที่อวตาเปป็น “ทรุกคนทภีที่ใจถตอมใน
แผตนดธินนภีร” นนันที่ คสือ บรรดาคนทภีที่ใจถตอมและดทาเนธินตามแบบพระเจข้า

มภีชนสต วนทภีที่เหลสือ (วงศหวานของดาเนภียลและเอเสเคภียล นภีที่ยนังไมตเอตยถจึงเยเรมภียห โยสธิยาหห ฮา
นนันยาหห มธิชาเอลและอาซารธิยาหห (หรสือชนัดรนัค เมชาค และเอเบดเนโก) เหป็นไดข้ชดนั วตาคนเหลตานภีรไดข้
กระททาตามคทาตนัดสธินของพระเจข้า นนันที่ คสือ พวกเขาไดข้แสวงหาทภีที่จะกระททาอยตางชอบธรรมมตตอพระ
พนักตรหพระเจข้า พระเจข้าจจึงทรงเรภียกชนสต วนทภีที่เหลสือนภีรซจึที่งยนังอยถูใต นยถูดาหหใหข้แสวงหาความชอบธรรม
และความถตอมใจ ตรงขข้ามกนับการกบฏทภีที่ยะโสโอหนังและความไมตเชสืที่อฟนังตตอพระเจข้า คนสต วนทภีที่
เหลสือทภีที่ยงนั เปป็นคนชอบธรรมตตอพระพนักตรหพระเจข้ากป็ถถูกเรภียกใหข้แสวงหาความถตอมใจแหตงการเปป็น
แบบพระเจข้าตตอไป
เราควรหมายเหตรุไวข้วาต พระสนัญญานภีรมภีใหข้แกตคนใจถตอมแหตงแผห่นดสินนนันั้น นนันที่ คสือ คนสตวนทภีที่
เหลสือแหตงยถูดาหหทภีที่ดทาเนธินตามแบบพระเจข้าอาศนัยอยถูใต นเมสืองตตางๆและหมถูตบข้านตตางๆทภีที่อยถูรต อบนอก
และไมตใชตในกรรุงเยรถูซาเลป็ม คทาพยากรณหของเยเรมภียหกลตาวอยตางชนัดเจนมากๆวตาไมตมคภี วามชอบ
ธรรมเหลสืออยถูเต ลยในเยรถูซาเลป็ม ตรงกนันขข้าม นครใหญตนร นันแหตงยถูดาหหเปป็นกองบนัญชาการแหตงความ
ชนัวที่ การนนับถสือรถูปเคารพ การกบฏและความบาปของประชาชาตธินรนัน จะวตาไปแลข้วสภาพทนัวที่ ไป
เหลตานนัรนกป็มภีอยถูใต นสมนัยการรนับใชข้ของพระเยซถู
อภีกครนัรงทภีพที่ ระเมตตาและความยรุตธิธรรมของพระเจข้าปรากฏชนัดเจน คนเหลตานนัรนในแผตนดธิน
นนัรนทภีที่ยนังแสวงหาทภีที่จะททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้องตตอพระพนักตรหพระเจข้าอาจไดข้รนับการยกเวข้นจากการถถูกททาลาย
ซจึที่งจะเกธิดขจึรนโดยนทรามสือของบาบธิโลน นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาเมสืที่อบาบธิโลนยกทนัพเขข้ามาในยถู
ดาหห บรรดาคนทภีที่ดทาเนธินตามแบบพระเจข้าและชอบธรรมจะไมตตข้องเจอกนับความตายและความ
ทารรุณซจึงที่ จะเกธิดแกตคนอสืที่นๆ นนันที่ เปป็นจรธิงอยตางแนตนอนสทาหรนับเยเรมภียหและบารรุค คนอสืนที่ ๆเชตน ดา
เนภียล เหลตาสหายของเขา และเอเสเคภียลถถูกจนับไปยนังบาบธิโลนเพสืที่อทภีจที่ ะถถูกใชข้โดยพระเจข้าทภีที่นนันที่ แมข้
ถถูกจนับไปเปป็นเชลย เหป็นไดข้ชนัดวตาพวกเขาถถูกททาใหข้เจรธิญขจึรนและถถูกอวยพรโดยพระเจข้าในภายหลนัง
ดถูเหมสือนวตามภีการสสืที่อชนัดเจนถจึงคทาพยากรณหเชธิงอวสานกาลดข้วย ในชตวงยรุคเจป็ดปภี พวกยธิวใน
รนัฐอธิสราเอลและพวกยธิวทภีอที่ ยถูทต นัวที่ โลกจะไดข้รนับการละเวข้นจากพระพธิโรธอนันนตากลนัวของพระเจข้าเมสืที่อ
พวกเขาหนันมาหาพระเมสสธิยาหหของตนในวนันนนัรน วธิวรณห 12:14-16 กลตาวชนัดเจนวตาพระเจข้าจะทรง
ซตอนคนอธิสราเอลสต วนทภีที่เหลสือซจึที่งกลนับใจเชสืที่อนนัรนจากความเกรภีรยวกราดของปฏธิปนักษหตตอพระครธิสตห

ในชตวงครจึงที่ หลนังของยรุคเจป็ดปภี ดนังนนัรนคทาวตา แผห่นดสิน (โลก)ในขข้อนภีรยอต มสนนับสนรุนคทาพยากรณหเกภีที่ยว
กนับวนันแหตงพระเยโฮวาหห
ศฟย 2:4-5

เพราะวว่าเมพองกาซาจะถคกทอดทลิลี้ง และเมพองอฟัชเคโลนจะเปป็นทชีซึ่

รกรผู้าง ชาวเมพองอฟัชโดดจะถคกขฟับไลว่ในเวลาเทชีซึ่ยงวฟัน และเมพองเอโครนจะถคกถอนรากถอนโคน จรุด
สนใจของบทนภีรคราวนภีรเปลภีที่ยนทธิศทางไปอยตางสธิรนเชธิง – การพธิพากษาทภีที่จะเกธิดแกตประชาชาตธิเพสืที่อน
บข้านตตางๆทภีที่เปป็นคนตตางชาตธิ ดถูเหมสือนวตาคทาพยากรณหนร ภีพถูดถจึงเหตรุการณหในระยะใกลข้และบอกเปป็น
นนัยถจึงวนันแหตงพระเยโฮวาหหดข้วย นนันที่ กป็คสือ คทาพยากรณหตตางๆตรงนภีรจะถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรธิงในชตวงการ
รรุกรานภถูมธิภาคนนัรนหลายครนัรงของบาบธิโลน แตตดถูเหมสือนวตามภีการททาใหข้สทาเรป็จจรธิงในทภีที่สรุดดข้วยใน
ชตวงยรุคเจป็ดปภีและวนันแหตงพระเยโฮวาหห
เมสืองกาซาในสมนัยพระคนัมภภีรหเดธิมคสือสถานทภีที่เดภียวกนับทภีที่ถถูกเรภียกวตาเมสืองกาซาในปนัจจรุบนัน มนัน
เปป็นพสืรนทภีที่ตธิดชายฝนัที่งทางทธิศตะวนันตกเฉภียงใตข้ของแผตนดธินอธิสราเอล นอกจากนภีร กาซา อนัชเคโลน อนัช
โดด และเอโครนกป็เปป็นนครตตางๆสมนัยโบราณและเปป็นนครประวนัตธิศาสตรหของคนฟภีลธิสเตภีย เมสืที่อบา
บธิโลนรรุกรานและเหยภียบยทที่ายถูดาหห ชนตตางชาตธิตตางๆทภีที่อยถูใต กลข้เคภียงเชตน คนฟภีลธิสเตภีย กป็จะถถูกททาลาย
เชตนกนัน การพธิชธิตของบาบธิโลนกธินพสืรนทภีที่เปป็นภถูมภธิ าค
เราควรหมายเหตรุไวข้วาต คทาวตา ฟทลสิสเตทย ในพระคนัมภภีรหเดธิมจรธิงๆแลข้วเปป็นคทาเดภียวกนับชสืที่อ
ปาเลสไตนห์ คนฟภีลธิสเตภียในสมนัยโบราณคสือ ผถูข้อยถูอต าศนัยในยรุคแรกๆของพสืรนทภีที่นร นันทภีที่เรภียกวตา
ปาเลสไตนห อนันทภีที่จรธิง ชสืที่อปาเลสไตนห์มาจากคทาวตา ฟทลสิสเตทย มนันจจึงไมตนตาใชตเรสือที่ งบนังเอธิญทภีที่ชาว
ปาเลสไตนหสมนัยปนัจจรุบนันยนังใชข้ชสืที่อนนัรนอยถูต แมข้อาจมภีหรสือไมตมภีคนทภีที่สสืบเชสืรอสายมาจากคนฟภีลธิสเตภีย
สมนัยโบราณ พวกเขากป็ยนังครอบครองฉนวนกาซา และกลตาวไดข้วาต ชาวปาเลสไตนหในปนัจจรุบนันจรธิงๆ
แลข้วกป็คสือคนฟภีลธิสเตภียสมนัยโบราณ
ในวนันแหตงพระเยโฮวาหห เมสืที่อการพธิพากษาทภีที่รรุนแรงยธิงที่ กวตาตกแกตภถูมภธิ าคนภีรในชตวงยรุคเจป็ดปภี
พสืรนทภีที่ตตางๆเชตน กาซาจะทนทรุกขหเชตนกนันในวนันแหตงพระพธิโรธนนัรน

5 วลิบฟัตลิแกว่เจผู้า ชาวเมพองชายทะเล เจผู้าผคผู้เปป็นประชาชาตลิเคเรธชี พระวจนะของพระเยโฮวาหห์
มชีมากลว่าวโทษเจผู้า โอ คานาอฟัน แผว่นดลินของคนฟชีลสลิ เตชีย เราจะททาลายเจผู้า จนไมว่มชีชาวเมพองเหลพอ
ประชาชาตธิเคเรธภีคสือ ผถูข้บรุกเบธิกของคนฟภีลธิสเตภีย โดยอาจสสืบเชสืรอสายมาจากคนฟภีนเธิ ซภียซจึที่ง
เดธิมทภีตร นังรกรากในพสืรนทภีที่นร นนั จากทะเล ตรงนภีรพวกเขาถถูกเรภียกวตาเปป็นคานาอนัน ซจึงที่ เปป็นแผตนดธินของ
คนฟภีลธิสเตภีย (ฝตายหลนังเปป็นสต วนหนจึงที่ ของคานาอนันตามทภีโที่ ยชถูวา 13:3 กลตาวไวข้) เมสืที่อบาบธิโลนกวาด
เขข้ามาทนัวที่ ภถูมธิภาคนนัรน ชนตตางชาตธิเหลตานภีรกจป็ ะถถูกททาลาย อยตางไรกป็ตาม ไมตมภีบนนั ทจึกวตาคนฟภีลธิสเตภียถถูก
กทาจนัดทธิรงอยตางสธิรนเชธิงโดยบาบธิโลนเมสือที่ พวกเขายกเขข้ามาทนัวที่ ภถูมภธิ าคนนัรนเลย ความหมายของเรสืที่องนนัรน
กป็คสือวตาคทาพยากรณหนร ภีจะถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรธิงอยตางสมบถูรณหในอนาคต เวลานนัรนอาจเปป็นชตวงยรุคเจป็ดปภี
และวนันแหตงพระเยโฮวาหห บรธิบททภีที่ตามมานนัรนบตงชภีรอยตางชนัดเจนวตามนันจะสทาเรป็จจรธิงในอนาคต
ศฟย 2:6-7

ชายทะเลนฟัลี้นจะเปป็นทชีซึ่อยคว่อาศฟัยและเปป็นกระทว่อมสทาหรฟับผคเผู้ ลชีลี้ยงแกะ

และเปป็นคอกสทาหรฟับฝคงแพะแกะ 7 ชายทะเลนฟัลี้นจะเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ของวงศห์วานยคดาหห์ทชีซึ่เหลพออยคว่
นฟันลี้ เขาจะหากลินทชีซึ่นฟัซึ่น ครฟัลี้นถซงเวลาเยป็น เขาจะนอนลงทชีซึ่ในเหยผู้าเรพอนทฟัลี้งหลายของอฟัชเคโลน
เพราะวว่าพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของเขาจะเอาพระทฟัยใสว่เขา และใหผู้เขากลฟับสคสว่ ภาพเดลิม
แมข้คทาพยากรณหนร ภีอาจสทาเรป็จจรธิงสต วนหนจึงที่ แลข้วตลอดหลายศตวรรษทภีที่ผาต นมา อยตางแรกกป็คสือ
ในหลายศตวรรษหลนังจากเอสราและเนหะมภียหและอาจในสมนัยพระคนัมภภีรหใหมตดข้วย การสทาเรป็จจรธิง
นนัรนกป็เปป็นเพภียงแบบครต าวๆ กระจนัดกระจายและไมตคงอยถูถต าวร ตลอดหลายศตวรรษทภีที่ผาต นมาเมสือที่
ไมตนานมานภีร คนอาหรนับในปาเลสไตนหเปป็นผถูข้ครอบครองภถูมภธิ าคกาซาของปาเลสไตนหซจึที่งรวมถจึงทภีที่
ตนัรงของเมสืองอนัชเคโลนสมนัยโบราณดข้วย ผถูข้ไดข้รบนั ประโยชนหจากการนนัร นกป็ถถูกหมายเหตรุอยตางเจาะจง
วตาเปป็นชนสต วนทภีที่เหลสือของวงศหวานยถูดาหหและโดยเฉพาะอยตางยธิงที่ เมสือที่ พระเจข้าทรงททาใหข้พวกเขา
กลนับสถูตสภาพเดธิมจากการตกเปป็นเชลยของพวกเขาแลข้ว นนันที่ ยนังไมตถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรธิง ยนังไมตมภีการตนัรง
รกรากอยตางถาวรและสงบสรุขของพวกยธิว (กระทนังที่ ตนัรงแตตสมนัยของเอสราเปป็นตข้นมา) ในพสืรนทภีที่นร นนั
เลย ดนังนนัรน การสทาเรป็จจรธิงในทภีที่สรุดของคทาพยากรณหนร ภียนังไมตเกธิดขจึรน สธิที่งทภีที่ถถูกบอกลตวงหนข้าจรธิงๆตรงนภีร
กป็คสือวตา หลนังจากยรุคเจป็ดปภีนร นัน เมสือที่ ยถูดาหหและอธิสราเอลถถูกพากลนับมายนังแผตนดธินของตนโดยสมบถูรณห

พวกยธิวจะตนัรงรกรากในสนันตธิภาพถาวร “ในเหยข้าเรสือนทนัรงหลายของอนัชเคโลน” ในภถูมธิศาสตรหสมนัย
ใหมต นนันที่ คสือพสืรนทภีที่ของฉนวนกาซา สธิที่งทภีที่ถถูกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนกป็คอสื วตาคนตตางชาตธิทร นังหลาย
เชตน คนอาหรนับแหตงปาเลสไตนหจะไมตไดข้รบนั อนรุญาตใหข้อาศนัยอยถูใต นรนัฐอธิสราเอลอภีกตตอไป ยธิงที่ กวตา
นนัรนมนันถถูกบอกเปป็นนนัยในขข้อ 5-6 วตาชาวปาเลสไตนหเหลตานนัรนจะถถูกถอนรากออกไปจากรนัฐ
อธิสราเอล นนันที่ อาจเกธิดขจึรนจรธิงเรป็วถจึงเจป็ดปภีนบนั จากนภีร
ศฟย 2:8-9

"เราไดผู้ยลินคทาดว่าของโมอฟับ และคทาครหาของคนอฟัมโมนแลผู้ว ซซงซึ่ เขา

ดว่าประชาชนของเรา และอวดอผู้างเรพซึ่องเขตแดนของเขาทฟัลี้งหลาย"
ในภถูมธิศาสตรหสมนัยโบราณ โมอนับเปป็นภถูมภธิ าคทภีที่อยถูทต างทธิศตะวนันออกของทะเลตายโดยตรง
อนัมโมนเปป็นภถูมธิภาคทภีที่อยถูทต างทธิศเหนสือของโมอนับ และอยถูทต างทธิศตะวนันออกของแมตนร ทาจอรหแดน
และอยถูทต างทธิศตะวนันออกของอธิสราเอลตอนกลาง พสืรนทภีที่เหลตานภีรในปนัจจรุบนันประกอบกนันเปป็น
ภถูมภธิ าคตอนกลางและตอนเหนสือของรนัฐจอรหแดนในปนัจจรุบนัน อนันทภีที่จรธิงนครหลวงของจอรหแดนจน
ทรุกวนันนภีรคสือ อนัมโมน มภีความเกลภียดชนังและความเปป็นศนัตรถูจากภถูมธิภาคคนอาหรนับนนัรนตตออธิสราเอล
และพวกยธิว มนันเปป็นจรธิงในสมนัยของเศฟนันยาหหและมนันยนังเปป็นจรธิงอยถูจต นทรุกวนันนภีร แนตนอนวตา
พระเจข้าทรงทราบดภีเกภีที่ยวกนับคทาดตาและคทาครหาทภีที่มภีตตออธิสราเอลจากอนัมโมนและโมอนับ ดนังนนัรนเมสือที่
บาบธิโลนยกเขข้ามาในภถูมธิภาคนนัรนตอนทภีพที่ วกเขาโจมตภียถูดาหห โมอนับและอนัมโมนกป็ถถูกจนับเขข้าใน
ตาขตายของพวกเขาดข้วย
รนัฐจอรหแดนในปนัจจรุบนนั เปป็นหนจึที่งในรนัฐอาหรนับทนัรงหลายทภีที่เปป็นปรปนักษหตตออธิสราเอล แตต
สนันตธิภาพในปนัจจรุบนันของพวกเขากป็เปป็นไปเพสืที่อความสะดวกและความไดข้เปรภียบมากกวตาเกธิดจาก
มธิตรภาพทภีที่แทข้จรธิงกนับอธิสราเอล จนทรุกวนันนภีรพระเจข้ากป็ทรงทราบดภีเกภีที่ยวกนับความเปป็นปฏธิปนักษหของรนัฐ
อาหรนับตตางๆทภีที่มตภี ตออธิสราเอล แมข้เคยถถูกพธิพากษาไปครนัรงหนจึที่งแลข้วโดยบาบธิโลน วนันนนัรนกป็กาท ลนังจะ
มาเมสือที่ การพธิพากษาครนัรงสรุดทข้ายจะถถูกสต งตตอไปยนังประชาชาตธิเหลตานภีรซจึที่งไดข้แชตงดตาอธิสราเอล ดถู ปฐม
กาล 12:3

9 พระเยโฮวาหห์จอมโยธา พระเจผู้าของอลิสราเอลตรฟัสวว่า "เหตบฉะนชีลี้ เรามชีชชีวลิตอยคฉว่ ฟันใด แนว่
ทชีเดชียว โมอฟับจะกลายเปป็นเหมพอนเมพองโสโดม และคนอฟัมโมนจะเหมพอนเมพองโกโมราหห์ คพอเปป็นทชีซึ่
ขยายพฟันธบห์ตผู้นตทาแยและบว่อเกลพอ และเปป็นทชีซึ่รกรผู้างอยคเว่ นพองนลิตยห์ ชนชาตลิของเราสว่วนทชีซึ่เหลพอจะ
ปลผู้นเขา และชนชาตลิของเราทชีซึ่เหลพออยคว่จะยซดเขาเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ "
พระเจข้าโดยทางผถูข้พยากรณหทตานนภีรทรงบอกลตวงหนข้าถจึงวนันนนัรนเมสือที่ โมอนับและอนัมโมนจะถถูก
ททาลายเหมสือนโสโดมและโกโมราหหถถูกททาลาย จนถจึงทรุกวนันนภีร นครอนัมโมนกป็ยงนั เปป็นนครหนจึที่งใน
ตะวนันออกกลางทภีที่ไมตสงบอยถูเต หมสือนเดธิม มนันไมตใชตสถานทภีที่แหตงตข้นตทาแยและบตอเกลสือ เหป็นไดข้ชดนั วตา
คทาพยากรณหนร ภียงนั ไมตถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรธิง แนตนอนวตามนันจะสทาเรป็จจรธิงในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวาหห
เมสือที่ พระเจข้าทรงจนัดการกนับบรรดาผถูข้ทภีที่เกลภียดชนังประชาชนของพระองคหเสรป็จแลข้ว แผตนดธินของพวก
เขากป็จะเปป็น “ทภีที่รกรข้างอยถูเต นสืองนธิตยห”
แนตนอนวตาอธิสราเอลยนังไมตเคยเหยภียบยทที่าภถูมภธิ าคโมอนับและอนัมโมนตนัรงแตตการกลนับสถูตแผตนดธิน
นนัรนทภีที่ถถูกเรธิที่มตข้นในสมนัยของเอสรา ดนังนนัรนมภีการบตงบอกเพธิมที่ เตธิมวตาคทาพยากรณหนร ภียนังไมตถถูกททาใหข้
สทาเรป็จจรธิง ความหมายโดยนนัยหลายประการของมนันกป็ชนัดเจน (1) เวลานนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อรนัฐ
จอรหแดนปนัจจรุบนันจะถถูกททาลายและถถูกททาใหข้รกรข้างไป (2) พวกยธิวจากรนัฐอธิสราเอลทภีที่ถถูกขยายออก
จะไดข้รบนั ประโยชนหจากภถูมภธิ าคนนัรนและครอบครองมนันอยตางถาวร (3) นภีที่จะเกธิดขจึรนในชตวงการ
ครอบครองในยรุคพนันปภีของพระครธิสตหเมสืที่อพรมแดนทางภถูมธิศาสตรหของรนัฐอธิสราเอลจะขยายออก
ตลอดทางจากอภียธิปตหไปจนถจึงแมตนร ทายถูเฟรตธิส พสืรนทภีที่อยตางหลนังนภีรรวมถจึงรนัฐจอรหแดนในปนัจจรุบนันดข้วย
ศฟย 2:10-11

นชีซึ่จะเปป็นผลตอบแทนความจองหองของเขา เพราะเขาดว่าและ

โอผู้อวดตว่อประชาชนของพระเยโฮวาหห์จอมโยธา พระเจข้าตรนัสชนัดเจนวตาการพธิพากษาทภีที่จะเกธิดแกต
โมอนับและอนัมโมน (นนันที่ คสือ จอรหแดนปนัจจรุบนัน) จะเกธิดขจึรนเพราะความเปป็นปฏธิปกนั ษหและความเกลภียด
ชนังของพวกเขาทภีที่มตภี ตออธิสราเอลมาตลอดหลายศตวรรษ มภีผลทภีที่ตามมาสทาหรนับการกระททาตตางๆและ
แมข้แตตทนัศนคตธิตตางๆ รนัฐอาหรนับทนัรงหลายทภีที่เปป็นศนัตรถูสนักวนันหนจึที่งจะถถูกบนังคนับใหข้ยอมจทานนตตอ
ประชาชนของพระเจข้า นนันที่ คสือรนัฐอธิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้ว

11 พระเยโฮวาหห์จะทรงเปป็นทชีซึ่เกรงกลฟัวของเขาทฟัลี้งหลาย พระองคห์จะทรงกระททาใหผู้พระ
ทฟัลี้งหลายของโลกผว่ายผอม และมนบษยห์ทฟัลี้งปวงจะนมฟัสการพระองคห์ ตว่างตามถลิซึ่นฐานของตน รว่วม
ทฟัลี้งเกาะแหว่งประชาชาตลิทฟัลี้งสลิลี้น ในบรธิบททภีที่ถถูกนทาเสนอขข้างบน พระเจข้าทรงถถูกพรรณนาวตาเปป็นททที่
เกรงกลนัวตตอพวกมรุสลธิมเหลตานภีร คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (ยาเร) มภีความหมายวตาปลถูกฝนังความกลนัว ความ
ขยาด หรสือความสยดสยอง เพราะบรธิบทตรงนภีรมภีลนักษณะอวสานกาลและเกภีที่ยวขข้องกนับรนัฐจอรหแดน
ในปนัจจรุบนัน พระทนัรงหลายของโลกยตอมหมายถจึงพระอนัลเลาะหหและศาสนาอธิสลาม กตอนยรุคเจป็ดปภีสรธิน
สรุดลง ศาสนาอธิสลามจะถถูกททาลายในฐานะศาสนาหนจึที่งของคนนนับถสือพระตตางดข้าว ในวนันนนัรนโลก
ของคนอาหรนับจะนมนัสการพระเยโฮวาหหพระเจข้าและพระเยซถูครธิสตห
กลตาวอยตางเจาะจงแลข้ว วลภี “เกาะแหตงประชาชาตธิทรนังสธิรน” เปป็นสทานวนภาษาฮภีบรถูและเปป็นคทา
เปรภียบเปรยทภีที่หมายถจึงประชาชาตธิตตางๆทภีที่อยถูใต กลข้เคภียงซจึที่งเปป็นคนตตางชาตธิ ในปนัจจรุบนัน ประชาชาตธิ
เพสือที่ นบข้านตตางๆทภีเที่ ปป็นคนตตางชาตธิซจึที่งลข้อมรอบอธิสราเอลคสือ รนัฐอธิสลามตตางๆ อยตางไรกป็ตาม ในวนัน
แหตงพระเยโฮวาหหเมสืที่อพระเยซถูครธิสตหเสดป็จกลนับมา จะไมตมภีศาสนาอธิสลามอภีกตตอไปเลย รนัฐอาหรนับ
ทนัรงปวงจะหนันมาหาพระครธิสตห อนันทภีที่จรธิงทนัวที่ ทนัรงพธิภพจะททาเชตนนนัรนในยรุคพนันปภี
ศฟย 2:12

คนเอธลิโอเปชียเออ๋ย เจผู้าดผู้วยเหมพอนกฟัน จะตผู้องถคกประหารเสชียดผู้วย

ดาบของเรา ในภถูมธิศาสตรหพระคนัมภภีรหสมนัยโบราณ เอธธิโอเปภียอาจหมายถจึงภถูมธิภาคนนัร นของแอฟรธิกา
ตะวนันตกเฉภียงเหนสือ ตอนใตข้ของอภียธิปตห หรสือหมายถจึงภถูมภธิ าคนนัรนทางทธิศตะวนันออกของทะเลแดง
ในแหลมอาหรนับในปนัจจรุบนัน เนสืที่องจากคทาพยากรณหตตางๆของบทนภีรกาท ลนังกลตาวถจึง (a) รนัฐเหลตานนัรนทภีที่
ถถูกเหยภียบยทที่าโดยบาบธิโลนและ (b) บรรดาเพสืที่อนบข้านทภีที่เปป็นศนัตรถูของอธิสราเอลกตอนถจึงวนันแหตงพระ
เยโฮวาหห ภถูมภธิ าคของอาหรนับจจึงดถูเหมสือนจะถถูกสสืที่อตรงนภีร ในภถูมธิศาสตรหสมนัยใหมต นนันที่ คสือรนัฐ
ซาอรุดธิอาระเบภีย สธิที่งทภีที่ดถูเหมสือนถถูกบอกเปป็นนนัยตรงนภีรกคป็ อสื วตา ในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวาหห (นนันที่ คสือ
ยรุคเจป็ดปภีและยรุคพนันปภี) ประชาชาตธิอธิสลามแหตงซาอรุดธิอาระเบภียจะถถูกททาลายรวมถจึงจอรหแดนและ
ชาวปาเลสไตนหดข้วย

ศฟย 2:13-15

แลผู้วพระองคห์จะเหยชียดพระหฟัตถห์ของพระองคห์ตว่อแผว่นดลินทางทลิศ

เหนพอ และททาลายอฟัสซชีเรชีย และจะกระททาใหผู้เมพองนชีนะเวหห์เปป็นทชีซึ่รกรผู้าง เปป็นทชีซึ่แหผู้งแลผู้งเหมพอนถลิซึ่น
ทบรกฟันดาร เหป็นไดข้ชนัดวตาบาบธิโลนในสมนัยทภีรที่ ต รุงเรสืองทภีที่สรุดของมนันเหยภียบยทที่าอนัสซภีเรภีย อยตางไรกป็ตาม
บรธิบททภีที่ใหญตกวตาของบทนภีรกมป็ ภีเนสืรอหาเชธิงอวสานกาล การประยรุกตหใชข้นร นันอาจตตอเนสืที่องมาถจึงตรงนภีร
ภถูมภธิ าคทภีที่อยถูทต างทธิศเหนสือของอธิสราเอลในสมนัยของเศฟนันยาหหคสือ อนัสซภีเรภียซจึงที่ ถถูกเรภียกชสืที่อเชตนนนัรนใน
ขข้อนภีร นครหลวงของมนันคสือนภีนะเวหห คทาพยากรณหนร ภีเหป็นไดข้ชนัดวตาบอกลตวงหนข้าถจึงวนันแหตงความ
พธินาศยตอยยนับของอนัสซภีเรภียและนครหลวงทภีที่ชนัวที่ รข้ายของมนัน นนันที่ คสือนภีนะเวหห (คทาพยากรณหของนาฮถูม
สต วนใหญตแลข้วกลตาวถจึงความพธินาศของอนัสซภีเรภีย) นครนนัรนตนัรงอยถูตต ธิดกนับแมตนร ทาไทกรธิส กระนนัรนในวนัน
แหตงการพธิพากษาของพระเจข้า ภถูมธิภาคนนัรนจะกลายเปป็นดนังที่ ทะเลทราย
ทภีที่นตาสนใจมากขจึรนไปอภีกกป็คสือวตาประชาชาตธิอนัสซภีเรภียสมนัยโบราณประกอบดข้วยพสืรนทภีที่ตตางๆ
ในปนัจจรุบนันของซภีเรภียและอธิรนัก ประชาชาตธิอธิสลามทนัรงสองนภีรเปป็นศนัตรถูอนนั ขมขสืที่นของอธิสราเอลจนถจึง
ยามนภีร ในบรธิบทของการพธิพากษาทภีที่จะเกธิดแกตพวกศนัตรถูของอธิสราเอลในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวาหห
ทภีที่ถถูกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนคสือความพธินาศของรนัฐซภีเรภียและอธิรนัก แมข้แตตสภาพอากาศของพสืรนทภีที่
เหลตานนัรนกป็จะแหข้งแลข้ง – มากยธิงที่ กวตาทภีที่เปป็นในตอนนภีรอภีก
14 ฝคงสฟัตวห์ทฟัลี้งหลายจะนอนอยคว่ทว่ามกลางทชีซึ่นฟัลี้น สฟัตวห์ปาว่ ในประชาชาตลิทฟัลี้งสลิลี้น ทฟัลี้งนกกระทบง
และอชีกาบผู้านจะอาศฟัยอยคทว่ ชีซึ่หฟัวเสาทฟัลี้งหลายของเมพองนฟัลี้น เสชียงของพวกมฟันจะรผู้องอยคว่ทชีซึ่หนผู้าตว่าง
ความรกรผู้างจะอยคว่ทชีซึ่ธรณชีประตค เพราะพระองคห์จะทรงกระททาใหผู้งานทชีซึ่ททาดผู้วยไมผู้สนสชีดารห์เปลิดโลว่ง
ออก
ทภีๆที่ นครนภีนะเวหหอนันเกรภียงไกรเคยตนัรงอยถูต ผสืนหญข้าอนันแหข้งแลข้งจะเปป็นสธิที่งทภีที่เหลสืออยถูต อนันทภีที่
จรธิงฝถูงปศรุสนัตวหของประชาชาตธิอสืที่นๆจะใชข้ประโยชนหจากแผตนดธินอนันวตางเปลตาของนภีนะเวหห เปป็นไป
ไดข้ไหมวตานภีที่เปป็นภาพเปรภียบของนครแบกแดดในปนัจจรุบนัน ซจึที่งเปป็นนครหลวงของอธิรนักในปนัจจรุบนนั
นกกระทรุงและอภีกาบข้านเทตากนับอะไรในปนัจจรุบนันกป็ไมตชนัดเจน อยตางไรกป็ตาม สธิที่งทภีดที่ ถูเหมสือนถถูกบอก
เปป็นนนัยอยตางชนัดเจนกป็คสือวตา พวกสนัตวหปตาจะอาศนัยอยถูใต นซากปรนักหนักพนังของสธิที่งทภีที่เคยเปป็นนครอนันยธิงที่

ใหญต งานทภีที่ททาดข้วยไมข้สนสภีดารหอาจหมายถจึง งานไมข้ราคาแพงทภีที่อยถูภต ายในบข้านเรสือนและ
พระราชวนังตตางๆของนภีนะเวหห นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาพวกสนัตวหปตาจะเปป็นพวกเดภียวทภีที่คนข้ พบงานชตางไมข้
เชตนนนัรนในวนันนนัรน ความคธิดทภีที่ชนัดเจนกป็หมายถจึงความรกรข้างวตางเปลตา
15 นชีซึ่เปป็นเมพองทชีซึ่สนบกสนานทชีซึ่อยคว่ไดผู้อยว่างไรผู้กฟังวล เปป็นเมพองทชีซึ่คลิดในใจของตนวว่า "ขผู้านชีซึ่
แหละ และไมว่มชีเมพองอพซึ่นใดนอกเหนพอจากขผู้าอชีก" มฟันกลายเปป็นเมพองรกรผู้างเสชียจรลิงๆ เปป็นทชีซึ่อาศฟัย
นอนของสฟัตวห์ปาว่ ทบกคนทชีซึ่ผว่านเมพองนชีลี้ไปจะเยผู้ยหยฟันและสว่ายมพอของเขา
“เมสืองทภีที่สนรุกสนาน” เหป็นไดข้ชดนั วตาคสือ นภีนะเวหหซจึที่งถถูกพรรณนาถจึงในขข้อ 13 เชตนเดภียวกนับบา
บธิโลน นครพภีนที่ ข้องของมนัน นภีนะเวหหไดข้กลายเปป็นนครทภีที่ยะโสและไรข้ก งนั วลในความรรุตงเรสืองและ
อทานาจของมนันไปเสภียแลข้ว ความเยตอหยธิงที่ โอบรนัดนครทภีนที่ นับถสือพระตตางดข้าวนภีรเหมสือนโซตเสข้นหนจึที่ง (ดถู
เพลงสดรุดภี 73:6) กระนนัรนวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อนภีนะเวหหจะถถูกททาลายอยตางยตอยยนับ ไมตมภีคทาถามเลย
วตาบาบธิโลนพธิชธิตและททาลายนภีนะเวหหหลนังจากหนนังสสือเศฟนันยาหหถถูกเขภียนขจึรนไมตนาน อยตางไรกป็ตาม
บรธิบททภีที่ใหญตกวตาของบทนภีรกเป็ ปป็นเชธิงอวสานกาล ไมตมภีนครนภีนะเวหหทภีที่ทรงอทานาจในปนัจจรุบนันแลข้ว
อยตางไรกป็ตาม เปป็นไปไดข้ไหมวตาการสทาแดงในปนัจจรุบนันของมนันคสือ นครแบกแดดในรนัฐอธิรนัก พวก
เขาเปป็นศนัตรถูทภีที่ขมขสืที่นรายหนจึที่งของอธิสราเอลในยรุคสรุดทข้ายนภีรอยตางแนตนอน
*****
ภนำพรวมของเศฟนันยนำหห 3: บทสกุดทก้ายนทขนั้ องเศฟนันยาหห์มทเนสืนั้อหาสามสห่วน: (1) สภาพททที่
กลนับสนัตยห์ฝห่ายวสิญญาณของเยรผซาเลป็มในขก้อ 1-7; (2) คลาหนกุนใจตห่างๆและพระเมตตาในขก้อ 8-13;
และ (3) พระสนัญญาตห่างๆเรสืที่องพระพรทนังนั้ หลายในยกุคพนันปทททที่จะมทแกห่อสิสราเอลในขก้อ 14-20
ศฟย 3:1-2

วลิบฟัตลิแกว่เมพองนชีลี้ทชีซึ่โสโครกและเปป็นมลทลิน เปป็นเมพองทชีซึ่บชีบบฟังคฟับเขา

เหป็นไดข้ชดนั วตาจรุดสนใจตรงนภีรคอสื กรรุงเยรถูซาเลป็มและสภาพฝตายวธิญญาณทภีที่เสสืที่อมทรามของมนัน เพราะ
การนนับถสือรถูปเคารพ การเลตนชถูข้ การปฏธิบนัตธิตตางๆทภีที่ฉอข้ โกง เพธิกเฉยวนันสะบาโตและความบาปโดย
รวม เยรถูซาเลป็มจจึงไดข้กลายเปป็นนครทภีที่โสโครกและเปป็นมลทธินฝตายวธิญญาณ เยรถูซาเลป็มไดข้กลายเปป็น
นครหนจึงที่ ทภีที่บภีบบนังคนับบรรดาคนจน หญธิงมตายและลถูกกทาพรข้าพตอ เหลตาผถูข้พยากรณหไดข้ถถูกเอาหธินขวข้าง

โดยนครทภีที่ชนัวที่ รข้ายนภีร ผถูข้พยากรณหเยเรมภียหใหข้รายละเอภียดมากมายเกภีที่ยวกนับความบาปเหลตานภีร ตรงนภีรเศ
ฟนันยาหหกลตาวถจึงความบาปเหลตานนัรนโดยสรรุป นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาเยรถูซาเลป็มแปดเปสืร อนไมตเพภียงฝตาย
วธิญญาณไปกนับการนนับถสือรถูปเคารพอยตางกวข้างขวางเทตานนัรน แตตฝตายศภีลธรรมดข้วยไปกนับการเลตนชถูข้
อนันแพรต หลาย
2 เธอไมว่ยอมเชพซึ่อฟฟังเสชียงใดๆ และไมว่ยอมรฟับการตชีสอนใดๆ เธอไมว่วางใจในพระเยโฮวาหห์
และเธอไมว่เขผู้ามาใกลผู้พระเจผู้าของเธอ การกบฏฝตายวธิญญาณของเยรถูซาเลป็มถถูกสรรุปยตอไวข้ดงนั นภีร
ตลอดหลายศตวรรษ พระเจข้าไดข้ทรงใชข้ผถูข้พยากรณหหลายทตานซจึที่งกลตาวในฐานะตนัวแทนของพระเจข้า
– “พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนภีรแหละ” กระนนัรน (1) พวกเขา (เยรถูซาเลป็ม) กป็มไธิ ดข้เชสืที่อฟนังพระสรุรเสภียงของ
พระเจข้า พระเจข้าไดข้ทรงพยายามทภีที่จะตนักเตสือนวตากลตาวความบาปของนคร ‘บรธิสรุทธธิธ’ นนัรน กระนนัรน
(2) เธอกป็ไมตยอมรนับการตภีสอนใดๆ ทภีที่ตรนังแหตงการสถธิตอยถูบต นโลกนภีรของพระเจข้าในพระวธิหารของ
พระเจข้ากป็ตร งนั อยถูใต นศถูนยหกลางของเยรถูซาเลป็มพรข้อมกนับปรุโรหธิตทภีไที่ ดข้รนับการสถาปนาไวข้ ถจึงกระนนัรน
(3) เธอกป็ไมตวางใจในองคหพระผถูข้เปป็นเจข้า แมข้พระทภีที่นนังที่ กรรุณาของพระเจข้าตนัรงอยถูทต ภีที่เยรถูซาเลป็ม กระนนัรน
(4) นครนภีรกไป็ มตเขข้ามาใกลข้พระเจข้าของเธอ ‘นครบรธิสรุทธธิธ’ นภีรมภีความผธิดโทษฐานไมตเชสืที่อฟนังพระเจข้า มภี
ใจมนักกบฏ ขาดความเชสืที่อ และอยถูหต ตางไกลจากพระเจข้าของเธอ
ศฟย 3:3-4

เจผู้านายของเธอกป็เหมพอนสลิงโตทชีซึ่คทาราม ผคผู้พลิพากษาของเธอกป็

เหมพอนหมาปว่ายามเยป็น ซซงซึ่ ไมว่แทะกระดคกจนกระทฟัซึ่งถซงรบว่งเชผู้า พวกชนชนัรนสถูงและเหลตาผถูข้นทาของ
นครนนัรนกป็ฉข้อฉล หมาปตายามเยป็นอาจหมายถจึงสนัตวหจทาพวกหมาไนทภีที่ออกหากธินตอนกลางคสืน พวก
มนันขจึรนชสืที่อในเรสือที่ งการกธินอยตางตะกละตะกลามและสนัญชาตญาณในการลตาเหยสืที่อของพวกมนัน
ประเดป็นกป็คสือวตา พวกเจข้านายและผถูข้พธิพากษาในเยรถูซาเลป็มจะหากธินกนับพวกประชาชนโดยฉข้อโกง
พวกเขาและปฏธิบนัตธิกบนั พวกเขาอยตางอยรุตธิธรรม พวกเขาเปป็นคนคดโกง ฉข้อฉลและไรข้ความเมตตา
4 ผคผู้พยากรณห์ของเธอเปป็นคนเบาปฟัญญา เปป็นคนทรยศ พวกปบโรหลิตของเธอกป็กระททาสถาน
บรลิสบทธลิธิ์ใหผู้มฟัวหมอง เขาฝว่าฝพนตว่อพระราชบฟัญญฟัตลิ บรรดาผถูข้นทาฝตายวธิญญาณแหตงเยรถูซาเลป็มจรธิงๆ
แลข้วกป็ไรข้คตา พวกผถูข้พยากรณห (นนันที่ คสือ พวกนนักเทศนห) เปป็นพวกทภีที่มภีนร ทาหนนักเบาฝตายวธิญญาณ คทาทภีที่

แปลวตา เบาปฟัญญา (ปาชนัซ) มภีความหมายไดข้ดวข้ ยวตา ‘ขภีรปะตธิตว’ ไมตมภีสาระใดๆในสธิที่งทภีที่พวกเขากลตาว
เลย ปรุโรหธิตเชสืรอสายอาโรนไดข้ททาใหข้สถานบรธิสรุทธธิธเปป็นมลทธินไปเสภียแลข้ว ในรนัชสมนัยของมนนัสเสหห
กตอนหนข้านนัรนไมตนาน รถูปเคารพตตางๆไดข้ถถูกตนัรงขจึรนภายในพระวธิหาร แนตนอนวตาพรข้อมกนับความ
ยธินยอมของพวกปรุโรหธิต ดถู 2 พงศาวดาร 33:1-10 พวกเขาอาจมภีทนัศนคตธิแบบเปธิดกวข้างซจึงที่ คลข้ายกนับ
ความหลากหลายของวนัฒนธรรมในปนัจจรุบนันซจึที่งกลตาววตาพระทรุกองคหมคภี ตาหมด พวกเขาจจึงททาใหข้
สถานบรธิสรุทธธิธของพระวธิหารเปป็นมลทธินโดยยอมใหข้ตรนังรถูปเคารพของพระตตางดข้าวขจึรนในนนัรน พวก
เขาจจึงกระททาความรรุนแรงตตอพระราชบนัญญนัตธิของพระเจข้า
ศฟย 3:5

ตรงขข้ามอยตางชนัดเจนกนับความฉข้อฉลทภีที่ถถูกพรรณนาไวข้ขข้างบน พระ

เยโฮวาหห์ผทผู้ค รงดทารงอยคว่ในเมพองนฟัลี้นชอบธรรม พระองคห์จะมลิไดผู้ทรงกระททาความชฟัซึ่วชผู้าเลย ทบกเชผู้า
พระองคห์สทาแดงคทาตฟัดสลินของพระองคห์ พระองคห์มลิไดผู้ทรงขาดเลย แตว่คนอธรรมไมว่รผู้จค ฟักอาย
คทาทภีแที่ ปลวตา ชอบธรรม (ซนัดดสิยคห์) เปป็นคทาฮภีบรถูพรสืนฐานทภีหที่ มายความวตา ‘ชอบธรรม’ แนตทภี
เดภียวพระเจข้าทรงชอบธรรม พระองคหทรงอยถูทต ตามกลางการททาใหข้พระวธิหารบรธิสรุทธธิธของพระองคห
เสสืที่อมทรามและเปป็นมลทธินไป องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าผถูข้ชอบธรรมจะไมตมวภี นัน (และไมตทรงสามารถ)
กระททาความชนัวที่ ชข้าเลย พระองคหทรงไรข้ความบาปอยตางอนนันตห พระลนักษณะตตางๆทภีที่ชอบธรรมและ
ยรุตธิธรรมของพระเจข้าถถูกเผยใหข้เหป็นทรุกเชข้าพรข้อมกนับการขจึรนของดวงอาทธิตยห ดถู เพลงสดรุดภี 19, 97:6
และ 98:2 พระองคหไมตเคยพลาดเลย ความจรธิงอนันชอบธรรมของพระองคหไมตเคยเปลภียที่ นแปลง มนัน
ไมตเคยลข้มเหลว พระองคหทรงเปป็นเหมสือนเดธิมเสมอ แมข้อรุปนธิสนัยอนันชอบธรรมและยรุตธิธรรมของ
พระเจข้าอยถูทต ตามกลางเยรถูซาเลป็ม “คนอธรรมกป็ไมตรจถูข้ นักอาย” บรรดาผถูข้นทาทภีที่ชนัวที่ ของเยรถูซาเลป็ม พวกผถูข้
พธิพากษา พวกเจข้านาย พวกผถูข้พยากรณห และพวกปรุโรหธิตของมนัน – บรรดาชนชนัรนสถูงของมนัน – กป็
ไมตรจถูข้ นักอาย ไมตมภีสที่ ธิงใดเลยทภีพที่ วกเขาททาเปป็นเหตรุใหข้เกธิดความอนับอาย
ศฟย 3:6-7

"เราไดผู้ขจฟัดประชาชาตลิทฟัลี้งหลายออกเสชียแลผู้ว หอคอยของเขากป็

รกรผู้าง เรากระททาใหผู้ถนนของเมพองนฟัลี้นเสชียไปเปลว่าๆ ไมว่มชีใครผว่านไปมา หฟัวเมพองของเขาถคกททาลาย
เพพซึ่อจะไมว่มชีคน ไมว่มชีชาวเมพองอยคว่เลย

‘ประชาชาตธิทรนังหลาย’ (โกยสิม) ทภีที่เปป็นคนตตางชาตธิอาจหมายถจึงประชาชาตธิเพสืที่อนบข้านเหลตา
นนัรน เชตน คนฟภีลธิสเตภีย คนโมอนับ คนเอธธิโอเปภีย และคนอนัสซภีเรภีย – ซจึที่งทนัรงหมดถถูกกลตาวถจึงในบททภีที่
แลข้ว ตลอดหลายศตวรรษ พระเจข้าไดข้ทรงขจนัด (หรสือโคตน) ประชาชาตธิเหลตานภีรเสภียแลข้ว พวกเขาไดข้
ถถูกททาลายลงเสภียแลข้วในสงครามหลายครนัรง พระเจข้าทรงประสงคหใหข้การพธิพากษาทภีที่เกธิดแกต
ประชาชาตธิเพสืที่อนบข้านเหลตานภีรเปป็นคทาเตสือนหนจึที่งแกตอธิสราเอลและยถูดาหห กระนนัรนพวกเขากป็เพธิกเฉย
มนันอยตางสธิรนเชธิง
7 เรากลว่าววว่า `แทผู้จรลิง เมพองนฟัลี้นจะยทาเกรงเรา เธอจะยอมรฟับคทาสฟังซึ่ สอน' เพพซึ่อทชีซึ่อาศฟัยของ
เขาจะไมว่ถคกตฟัดออก เราลงโทษเขาอยว่างไรกป็ตาม แตว่เขาทฟัลี้งหลายยลิซึ่งกลฟับรผู้อนใจทชีซึ่จะใหผู้การกระททา
ของเขาเสพซึ่อมทราม" ในการพธิพากษาประชาชาตธิเหลตานภีรทภีที่นนับถสือรถูปเคารพ พระเจข้าทรงยกเหตรุผล
วตาอธิสราเอลและยถูดาหหจะเรธิที่มยทาเกรงพระองคหอยตางแนตนอน แนตนอนวตาพวกเขาจะไดข้รนับบทเรภียน
และยอมรนับคทาสนังที่ สอนของพระองคหเพสืที่อทภีที่วาต แผตนดธินของพวกเขาจะไมตถถูกททาลายเหมสือนอยตาง
บรรดาประชาชาตธิเพสืที่อนบข้านของพวกเขาถถูกททาลายไปแลข้ว แมข้การพธิพากษาของพระเจข้าไดข้ตกลง
บนบรรดาเพสือที่ นบข้านของยถูดาหหไปแลข้ว เยรถูซาเลป็มกป็ยนังดทาเนธินในความบาปของตนตตอไปอยตางไมต
ยนัรงคธิด พวกเขาไมตใสต ใจเลย
ศฟย 3:8

พระเยโฮวาหห์จซงตรฟัสวว่า "เพราะฉะนฟันลี้ จงคอยเรา คอยวฟันทชีซึ่เราลบก

ขซนลี้ เพพซึ่อททาการปลผู้น เพราะการตกลงใจของเรากป็คพอจะรวมประชาชาตลิ ใหผู้ราชอาณาจฟักรชบมนบมกฟัน
เพพซึ่อเทความกรลิลี้วของเราบนเขาทฟัลี้งหลาย คพอความรผู้อนแรงแหว่งความโกรธของเรา เพราะวว่าพลิภพ
ทฟัลี้งสลิลี้นจะถคกเผาผลาญในไฟแหว่งความหวงแหนของเรา
แมข้อาจมภีการประยรุกตหใชข้ระยะสนัรนของคทาพยากรณหนร ภีทภีที่กลตาวโทษประชาชาตธิตตางๆของ
ภถูมภธิ าคนนัรนในสมนัยนนัรน จรุดสนใจตรงนภีรกดป็ ถูเหมสือนมภีเนสืรอหาเชธิงอวสานกาลและเลป็งถจึงวนันแหตงพระเย
โฮวาหห ในระยะแรกของวนันแหตงพระเยโฮวาหห นนันที่ คสือยรุคเจป็ดปภี ประชาชาตธิทรนังปวงจะถถูกพธิพากษา
โดยพระพธิโรธอนันเกรภีรยวกราดของพระเจข้า การสทาเรป็จจรธิงในทภีที่สรุดของคทาพยากรณหนร ภีจะเกธิดขจึรนทภีที่อา
รมาเกดโดนเมสือที่ กองทนัพทนัรงหมดของประชาชาตธิตตางๆจะมารวมตนัวกนันทภีที่หรุบเขายธิสเรเอลใน

อธิสราเอลเพสืที่อทภีที่จะถถูกจนัดการจนเสรป็จสรรพโดยพระเจข้า ดถู วธิวรณห 16:14-16, 14:19-20, 19:11 และ
เศคารธิยาหห 14:1-3 ในวนันนนัรนเหลตาคนทภีที่ไมตดทาเนธินตามแบบพระเจข้าและคนชนัวที่ ของทนัรงพธิภพจะไดข้รนับ
ไฟแหตงความหวงแหนของพระเจข้า ในวนันนนัรนคนชนัวที่ ของทนัรงพธิภพจะถถูกททาลาย
ศฟย 3:9

ในคราวนฟันลี้ เราจะใหผู้ประชาชนนฟันลี้ หฟันไปใชผู้ภาษาบรลิสบทธลิธิ์ เพพซึ่อวว่า

ทบกคนจะรผู้องทคลออกพระนามพระเยโฮวาหห์ และปรนนลิบฟัตลิพระองคห์เปป็นใจเดชียวกฟัน จรุดสนใจยนัง
อยถูทต ภีที่วนนั แหตงพระเยโฮวาหหและตรงนภีรกกป็ ลตาวถจึงยรุคพนันปภี สธิที่งทภีที่ดถูเหมสือนถถูกบอกเปป็นนนัยกป็คอสื วตา ในยรุค
พนันปภีอยตางนข้อยอธิสราเอลและอาจเปป็นคนทนัรงโลกดข้วยจะถถูกหนันไปใชข้ภาษาหนจึที่งทภีที่บรธิสรุทธธิธ หรสือใน
ทางกลนับกนัน นภีอที่ าจหมายถจึงคทาศนัพทหทภีที่บรธิสรุทธธิธ – ไมตมภีคทาหยาบคายหรสือการพถูดสบถโดยออกนาม
รถูปเคารพตตางๆอภีกตตอไปซจึที่งเหป็นไดข้ชดนั วตาพวกเขากระททาในตอนนนัรน ไมตวาต กรณภีใด เมสือที่ ยรุคพนันปภีมา
ถจึง ภาษาและคทาศนัพทหของอธิสราเอล (อาจของคนทนัรงโลก) จะบรธิสรุทธธิธทร นังสธิรน ในวนันนนัรนจะมภีความ
เปป็นนทราหนจึงที่ ใจเดภียวกนันในการปรนนธิบนัตธิพระเจข้า คทาทภีที่แปลวตา ใจเดชียวกฟัน (เชเคม) มภีความหมายตรง
ตนัววตา ‘หนัวไหลต’ ความหมายกป็คสือวตา ในวนันนนัรนคนทนัรงปวงจะปรนนธิบนัตพธิ ระเจข้าแบบชนไหลตกนนั จะ
มภีความเปป็นนทราหนจึที่งใจเดภียวกนันในการปรนนธิบนัตธิตตอพระเจข้า
ศฟย 3:10

บบคคลทชีซึ่ทคลขอตว่อเรา คพอบบตรสาวแหว่งคนของเราทชีซึ่ถคก

กระจฟัดกระจายไป จะนทาเอาเครพซึ่องบคชาของเรามาจากฟากขผู้างโนผู้นของแมว่นทลี้าแหว่งเอธลิโอเปชีย นภีที่
บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาในวนันนนัรน (วนันแหตงพระเยโฮวาหห) จะมภีการรวบรวมคนอธิสราเอลทภีที่ถถูก
ททาใหข้กระจนัดกระจายไปกลนับเขข้ามาใหมต นภีบที่ อกเปป็นนนัยวตาพวกยธิวจะถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไป
พข้นแมตนร ทาสายตตางๆของประชาชาตธิทรนังหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตธิ – แมตนร ทาสายตตางๆแหตงเอธธิโอเปภีย
บรรดาผถูข้นมนัสการแหตงอธิสราเอล นนันที่ คสือ พวกยธิวทภีที่กระจนัดกระจายไปนนัรน จะกลนับมายนังเยรถูซาเลป็ม
พรข้อมกนับเครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆของตนมาถวายแดตพระเจข้า นนันที่ จะเกธิดขจึรนในยรุคพนันปภี (มภีการสทาเรป็จ
จรธิงอยถูสต ต วนหนจึงที่ และจทากนัดของคทาพยากรณหนร ภีในการกลนับคสืนสถูตแผตนดธินนนัรนในสมนัยของเอสรา แตต
การสทาเรป็จจรธิงในทภีที่สรุดนนัรนจะเกธิดขจึรนในอนาคต)

ศฟย 3:11

ในวฟันนฟันลี้ เจผู้าจะไมว่ถคกกระททาใหผู้อฟับอายดผู้วยการกระททาทฟัลี้งสลิลี้นซซซึ่ง

เจผู้าไดผู้ละเมลิดตว่อเรา เพราะในเวลานฟัลี้นเราจะคฟัดผคโผู้ อผู้อวดเหว่อเหลิมนฟัลี้นออกเสชียจากทว่ามกลางเจผู้า เจผู้า
จซงจะไมว่เยว่อหยลิซึ่งจองหองเพราะเหตบภคเขาบรลิสบทธลิธิ์ของเราอชีกตว่อไป ในวนันแหตงพระเยโฮวาหห (นนันที่
คสือ ยรุคพนันปภี) อธิสราเอลจะไมตถถูกกระททาใหข้อนับอายดข้วยความบาปในอดภีตของพวกเขาอภีกตตอไป นภีที่
บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาในตอนแรกจะมภีความอนับอายและความโศกเศรข้าเพราะความบาปของ
พวกเขาและนนันที่ กป็ถถูกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนในทภีที่อนสืที่ ดถู อธิสยาหห 53 และเศคารธิยาหห 13:6 ในการ
ครอบครองในยรุคพนันปภีของพระครธิสตห ความบาปอนันเยตอหยธิงที่ และจองหองในอดภีตจะถถูกขจนัดไป
เสภียจากอธิสราเอล จะไมตมภีการกบฏอนันจองหองตามทภีที่พรรณนาไวข้ในขข้อ 1-4 ของบทนภีรอภีกตตอไป
เยรถูซาเลป็มในวนันนนัรนจะเปป็น ‘นครบรธิสรุทธธิธ’ อยตางแทข้จรธิงในทรุกดข้าน
ศฟย 3:12-13

เพราะเราจะเหลพอแตว่คนทชีซึ่ทบกขห์ยากและขฟัดสนไวผู้ในทว่ามกลางเจผู้า

เขาจะวางใจในพระนามแหว่งพระเยโฮวาหห์ ความคธิดตรงนภีรกเป็ ปป็นสธิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนับความเยตอหยธิงที่
และความจองหองทภีที่ถถูกกลตาวถจึงขข้างบน ในวนันแหตงพระเยโฮวาหห (นนันที่ คสือยรุคพนันปภี) เยรถูซาเลป็มจะ
เปป็นนครแหตงจธิตใจทภีที่อตอนนข้อมและความถตอมใจ นนันที่ เปป็นความคธิดทภีที่ถถูกบอกเปป็นนนัยในคทาทภีที่แปล
เปป็น ทกุกขห์ยากและขนัดสน มนันสอดคลข้องกนับคนเหลตานนัรนทภีที่พระเยซถูตรนัสถจึงในมนัทธธิว 5:3 – คนเหลตา
นนัรนทภีที่ขนัดสนในจธิตวธิญญาณ คนทภีที่มใภี จอตอนสรุภาพ และคนเหลตานนัรนทภีรที่ ข้องไหข้ (เพราะความบาปของ
ตน)
ความคธิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาในยรุคพนันปภี จะไมตมภีคนหนัวสถูงและจธิตใจทภีที่เหตอเหธิมซจึที่งเปป็น
ลนักษณะเฉพาะตนัวของเยรถูซาเลป็มบตอยครนัรงเหลสือเกธินในประวนัตธิศาสตรหของมนัน มนันเปป็นนครหลวง
ของอธิสราเอล เปป็นพสืรนทภีมที่ หานครของมนัน – กองบนัญชาการแหตงชนชนัรนสถูงดข้านศาสนา การเมสือง
สนังคมและการเงธินแหตงอธิสราเอล ทวตาในวนันนนัรน ความถตอมใจตามแบบพระเจข้าและจธิตใจแหตงความ
อตอนสรุภาพฝตายวธิญญาณจะมภีชนัยในเยรถูซาเลป็ม ในวนันนนัรนทนัรงนครเยรถูซาเลป็มและทนัรงประชาชาตธิแหตง
อธิสราเอลจะวางใจในพระนามขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้า ในวนันนนัรนเยรถูซาเลป็มจะเปป็นนครแหตงความ
ชอบธรรม ความถตอมใจแหตงจธิตวธิญญาณและความเชสืที่อ มภีนอข้ ยวนันเหลสือเกธินทภีที่เปป็นเชตนนนัรนใน
ประวนัตธิศาสตรหอนันยาวนานของมนัน แนตนอนวตามนันไมตไดข้เปป็นเชตนนนัรนในปนัจจรุบนนั

13 บรรดาคนทชีซึ่เหลพออยคใว่ นอลิสราเอล เขาจะไมว่กระททาความชฟัซึ่วชผู้า และไมว่กลว่าวคทามบสา และ
ในปากของเขานฟัลี้นจะหาลลิลี้นทชีซึ่ลว่อลวงกป็ไมว่มชี เพราะเขาทฟัลี้งหลายจะเทชีซึ่ยวหากลินและนอนลง และไมว่มชี
ผคใผู้ ดกระททาใหผู้เขากลฟัวเกรง ในวนันนนัรนจะไมตมคภี วามบาปในอธิสราเอล จะไมตมภีการททาธรุรกรรมทภีที่
คดโกงและหลอกลวงอภีกตตอไป ความคดโกงและความฉข้อฉลทภีที่ถถูกพรรณนาไวข้ในขข้อ 3 กตอนหนข้า
นภีรในบทนภีรจะไมตมอภี ยถูอต ภีกตตอไป นภีบที่ อกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาความชอบธรรมจะเปป็นหลนักการสากล
นอกจากนภีร อธิสราเอลจะเปป็นเหมสือนฝถูงแกะทภีที่อาศนัยอยถูใต นความเจรธิญรรุตงเรสืองและความปลอดภนัย
พวกเขาจะไมตกลนัวความกข้าวรข้าวโดยประชาชาตธิอสืที่นๆหรสือแมข้แตตการพธิพากษาโดยพระเจข้าอภีกตตอไป
ยรุคพนันปภีจะเปป็นชตวงเวลาแหตงสนันตธิสรุขและความเจรธิญรรุตงเรสือง
ศฟย 3:14-15

โอ บบตรสาวแหว่งศลิโยนเออ๋ย จงรผู้องเพลงเสชียงดฟัง โอ อลิสราเอลเออ๋ย

จงโหว่รผู้องเถลิด จงเปรมปรชีดลิธิ์และลลิงโลดดผู้วยเตป็มใจของเจผู้าเถลิด โอ บบตรสาวแหว่งเยรค ซาเลป็ม เมสือที่ เลป็ง
ถจึงยรุคพนันปภี ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจจึงรข้องบอกเยรถูซาเลป็ม – บรุตรสาวแหตงศธิโยน – ใหข้รข้องเพลง เปรม
ปรภีดธ ธิและเรธิงโลด แมข้การพธิพากษากทาลนังใกลข้เขข้ามา วนันแหตงพระเยโฮวาหหกจป็ ะนทามาซจึที่งความชสืที่นชม
ยธินดภีในอธิสราเอลในทภีที่สรุด พวกเขาจจึงถถูกสนังที่ ใหข้รข้องเพลงเสภียงดนังและชสืที่นชมยธินดภี
15 พระเยโฮวาหห์ทรงลผู้มเลลิกการพลิพากษาลงโทษเจผู้าแลผู้ว พระองคห์ทรงขฟับไลว่ศฟัตรค ของเจผู้า
ออกไปแลผู้ว กษฟัตรลิยห์แหว่งอลิสราเอลคพอพระเยโฮวาหห์ทรงอยคว่ทว่ามกลางเจผู้า เจผู้าจะไมว่พบความชฟัซึ่วรผู้าย
อชีกตว่อไป เหป็นไดข้ชดนั วตาจรุดสนใจตรงนภีรอยถูทต ภีที่อธิสราเอลในยรุคพนันปภี ในวนันนนัรนการพธิพากษาความบาป
ของอธิสราเอลจะสธิรนสรุดลง พระเจข้าจะทรงเอาการพธิพากษาทภีที่กระททาตตอประชาชนของพระองคหไป
เสภียแลข้ว พระองคหจะทรงเหวภีที่ยงทธิรงบรรดาศนัตรถูของอธิสราเอลไปเสภียแลข้วในการสถูข้รบแหตงอารมาเกด
โดน ยรุคเจป็ดปภีจะสธิรนสรุดลง ทวตาในวนันนนัรนองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าเองจะทรงเปป็นกษนัตรธิยหองคหสถูงสรุดใน
อธิสราเอล พระเยซถูครธิสตหจะทรงปกครองและครอบครองจากเยรถูซาเลป็ม การสถธิตอยถู บต นโลกนภีรของ
พระองคหจะอยถูทต ภีที่เยรถูซาเลป็มอภีกครนัรงในพระวธิหารยรุคพนันปภีนร นัน ดนังนนัรน ในวนันนนัรนอธิสราเอลจะไมตเหป็น
ความชนัวที่ (นนันที่ คสือ ความยากลทาบาก) อภีกตตอไปเลย พระพรโดยรวมเหลตานนัรนจะขยายออกไปยนังทนัวที่
ทนัรงพธิภพ มนันจะเปป็นวนันแสนวธิเศษขนาดไหน!

ศฟย 3:16-17

ในวฟันนฟันลี้ เขาจะพคดกฟับเยรคซาเลป็มวว่า `อยว่ากลฟัวเลย' และพคดกฟับศลิ

โยนวว่า `อยว่าใหผู้มพอของเจผู้าอว่อนเพลชียไป' อภีกครนัรงทภีที่เมสือที่ ยรุคพนันปภีเรธิที่มตข้นขจึรน – ในวนันนนัรน – เสภียงเพลง
รข้องประสานจะบอกเยรถูซาเลป็มวตาไมตตข้องกลนัวหรสือขวนัญเสภียอภีกตตอไป (เยรถูซาเลป็มและศธิโยนเปป็นคทา
เหมสือนทภีที่ใชข้เรภียกแทนกนันไดข้) เหตรุผลนนัรนถถูกกลตาวชนัดเจนในขข้อถนัดไป
17 พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของเจผู้าซซซึ่งอยคว่ทว่ามกลางเจผู้าทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระองคห์จะทรงชว่วย
ใหผู้รอด พระองคห์จะทรงเปรมปรชีดลิธิ์เพราะเจผู้าดผู้วยความยลินดชี พระองคห์จะทรงพทานฟักในความรฟัก
ของพระองคห์ พระองคห์จะทรงเรลิงโลดเพราะเจผู้าดผู้วยรผู้องเพลงเสชียงดฟัง แมข้พระเจข้าทรงมหธิทธธิฤทธธิธ
มาโดยตลอด ในวนันนนัรนกองบนัญชาการบนโลกนภีรของพระองคหจะอยถูทต ภีที่เยรถูซาเลป็ม และพระองคหทรง
มหธิทธธิฤทธธิธ พระองคหทรงสนัญญาวตาจะเปรมปรภีดธ ธิเพราะประชาชนของพระองคหและรนักพวกเขา คทา
พถูดหนจึที่งอนันนตาทจึที่งทภีที่สรุดปรากฏตรงนภีร ในวนันนนัรนพระเจก้าจะทรงเรธิงโลดดข้วยการรข้องเพลงเพราะ
ประชาชนของพระองคหซงจึที่ ถถูกททาใหข้กลนับสถูตสภาพเดธิมและถถูกสรข้างใหมตแลข้ว นภีที่อาจเปป็นทภีเที่ ดภียวใน
พระคนัมภภีรหทมภีที่ ภีบนันทจึกไวข้วาต พระเจข้าทรงรข้องเพลงดข้วยความชสืที่นชมยธินดภี มนันจะเปป็นวนันทภีที่ยธิงที่ ใหญต
ขนาดไหน! ลนักษณะเฉพาะตนัวอนันชอบธรรมของการครอบครองในยรุคพนันปภีของพระครธิสตหจะ
ททาใหข้องคหพระผถูข้เปป็นเจข้ารข้องเพลงดข้วยความยธินดภี พระเจข้าจะไมตทรงมภีอารมณหแงตลบตตางๆอภีกตตอไป
เชตน พระพธิโรธ ความขรุตนมนัว และการถถูกยนัวที่ ยรุซจึที่งอธิสราเอลไดข้กระททาตตอพระองคหมานานเหลสือเกธิน
ศฟย 3:18

เราจะรวบรวมคนทชีซึ่เศรผู้าโศกใหผู้มายฟังประชบมอฟันศฟักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ คพอ

คนในพวกเจผู้าซซซึ่งตผู้องทนตว่อการเยาะเยผู้ย มภีการอข้างอธิงถจึงการ “ประชรุมอนันศนักดธิธสธิทธธิธ” ซจึที่งเปป็นการ
ประชรุมทภีที่จะถถูกจนัดใหข้มภีขร จึนในอธิสราเอลในตอนตข้นของยรุคพนันปภีซจึที่งจะมภีการแสดงออกถจึงการกลนับ
ใจใหมตอยตางเปป็นทางการและระดนับประชาชาตธิ เมสืที่ออธิสราเอลระลจึกถจึงความบาปของตนในอดภีต
พวกเขาจะกลนับใจใหมตอยตางเปป็นทางการตตอพระพนักตรหพระเจข้า การเยาะเยข้ยแหตงความบาปของ
พวกเขาตลอดหลายศตวรรษโดยเฉพาะการตรจึงกางเขนพระเมสสธิยาหหของพวกเขาจะเปป็นภาระ
ใหญตอยตางหนจึที่งบนอธิสราเอลในวนันนนัรน พวกเขาจจึงจะกลนับใจใหมตจากความบาปนนัรนอยตางเปป็น
ทางการและตตอหนข้าคนทนัรงปวงในการประชรุมศนักดธิธสธิทธธิธหนจึที่งในตอนตข้นของยรุคพนันปภี

ศฟย 3:19-20

ดคเถลิด ในคราวนฟัลี้นเราจะกวาดลผู้างผคผู้ทชีซึ่บบชี บฟังคฟับเจผู้าทบกคน เราจะ

ชว่วยคนขาพลิการใหผู้รอดพผู้น และรวบรวมคนทชีซึ่กระจฟัดกระจายไป และเราจะเปลชีซึ่ยนความอฟับอาย
ของเขาใหผู้เปป็นความนว่าสรรเสรลิญ และใหผู้เปป็นเสชียงลพอไปทฟัซึ่วโลก เมสือที่ ยรุคพนันปภีมาถจึง –ในคราวนนัรน –
พระเจข้าจะกวาดลข้างประชาชาตธิทรนังปวงทภีที่ไดข้ททาใหข้อธิสราเอลเจป็บชทรามาจนถจึงบนัดนภีร การกลตาวถจึงคน
ขาพสิการ (ตรงตนัวคสือ ‘เดธินเขยก’) อาจหมายถจึงชตวงเวลาเหลตานนัรนแหตงการขตมเหงและความรถูข้สจึกเปป็น
ปฏธิปนักษหตตอชาวยธิวซจึที่งอธิสราเอลไดข้เผชธิญมาตลอดหลายศตวรรษ พระเจข้าจะทรงรวบรวมประชาชน
ของพระองคหทภีที่ถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไปเขข้ามาใหมตในวนันนนัรน ในประชาชาตธิเหลตานนัรนทนัวที่ แผตน
ดธินโลกทภีที่พวกเขาไดข้ถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไป พวกยธิวจะกลายเปป็นผถูข้ทภีที่ไดข้รนับคทาสรรเสรธิญและ
ความเคารพในทนันทภีซงจึที่ ตรงขข้ามกนับความหวาดระแวงและความเปป็นปฏธิปนักษหตตอคนยธิวซจึงที่ พวกเขา
ไดข้ประสบมานาน อธิสราเอลจะกลายเปป็นประชาชาตธินครหลวงของแผตนดธินโลก พวกเขาจะกลาย
เปป็นวภีรบรุรษรุ แหตงสนังคม – ประชาชนแหตงพนันธสนัญญาของพระเจข้า
20 ในคราวนฟันลี้ เราจะนทาเจผู้ากลฟับเขผู้ามา คพอในคราวทชีซึ่เรารวบรวมพวกเจผู้าเขผู้าดผู้วยกฟัน เออ
เราจะกระททาใหผู้เจผู้ามชีชพซึ่อเสชียงและเปป็นทชีซึ่สรรเสรลิญในทว่ามกลางบรรดาชนชาตลิทฟัลี้งหลายของโลก คพอ
เมพซึ่อเราใหผู้เจผู้ากลฟับสคสว่ ภาพเดลิมตว่อหนผู้าตว่อตาเจผู้า " พระเยโฮวาหห์ตรฟัสดฟังนชีลี้แหละ ขณะทภีที่หนนังสสือเศ
ฟนันยาหหจบลง พระเจข้ากป็ทรงสนัญญาอภีกครนัรงวตาจะรวบรวมคนอธิสราเอลกลนับเขข้ามาใหมตและททาใหข้
พวกเขากลนับสถูตสภาพเดธิมโดยสมบถูรณห แนตนอนวตานนันที่ จะไมตเกธิดขจึรนจนกวตาจะถจึงวนันแหตงพระเยโฮ
วาหห ในวนันนนัรนอธิสราเอลจะกลายเปป็นผถูข้มภีชสืที่อเสภียงและไดข้รนับคทาสรรเสรธิญทตามกลางประชาชาตธิ
ตตางๆแหตงแผตนดธินโลก เหป็นไดข้ชนัดวตาสธิที่งนภีรจะเกธิดขจึรนเมสือที่ พระเจข้าทรงททาใหข้ยธิวทภีที่กระจนัดกระจายไป
มานานกลนับเขข้ามาใหมต อธิสราเอลจะถถูกพากลนับคสืนสถูตแผตนดธินของตนและพระเยซถูครธิสตหจะทรงเปป็น
พระเจข้าของพวกเขาและทรงอยถูทต ตามกลางพวกเขา พระสนัญญานนัรนของพระเจข้า – “พระเยโฮวาหห
ตรนัสดนังนภีรแหละ” – คสือเครสือที่ งคทราประกนันของพระองคห

