
เศฟนยาหเขียนพระธรรมเลมนี้  กอนป ๖ ๒ ๑  กอนค.ศ .  
ทานเปนผูเผยพระวจนะตออาณาจักรยูดาหในชวงทศวรรษหลังๆ 
กอนยูดาหจะถูกทําลายลางในป ๕ ๘ ๖  กอนค.ศ .  
เม่ือเศฟนยาหประกาศคําพยากรณในรัชกาลโยสิยาห 
และพระองคทรงไดรับการกระตุนจากคําเทศนาของเศฟนยาห 
จึงไดประกาศใหมีการปฏิรูปหลายอยางในป ๖ ๒ ๑  กอนค.ศ .  
แตการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงนี้นอยเกินไป  สายเกินไป  
เหลาประชากรถอยหลังไปสูวิถีความชั่ว  
และกรุงเยรูซาเล็มก็พายแพแกบาบิโลนซ่ึงบุกเขามาโจมตี     
เนื้อความของเศฟนยาหแข็งกราวตั้งอยูบนรากฐานคือการพิพากษ
าอันชอบธรรมของพระเจา  
ไมเฉพาะแตยูดาหเทานั้นบรรดาชนชาติลอมรอบก็จะเผชิญการลง
โทษอยางหนักจากพระเจา  สําหรับความผิดบาปของพวกตน 
ชาวยูดาหหวังไววาแมพวกตนผิดบาป  แตเม่ือวันพิพากษา 
(หรือวันแหงองคพระผูเปนเจา+ มาถึง  
พระเจาจะละมุนละมอมกับพวกตนแตหนักมือแกเหลาศัตรู  
สวนเศฟนยาหประกาศวาเม่ือพระเจาลงโทษ ความผิดบาป  
ผูท่ีรูมากจะถูกลงโทษมาก  
การพิพากษาโทษจะเริ่มท่ียูดาหและจบลงที่ชาติตางๆ  
อยางไรก็ตามหากยูดาหกลับใจสํานึกผิด  
พระเจาจะทรงงดการลงโทษ  แลวประทานชีวิตและพระพรใหแทน 
 
โครงเรื่อง 
๑ . การพิพากษาโทษจากพระเจา (๑ :๑ -๒ :๓ ) 
๒ . โทษทัณฑแกชนชาติตางๆ และแกกรุงเยรูซาเล็ม  (๒ :๔ -
๓ :๘ ) 
๓ . พระพรที่พระเจาทรงสัญญาไวแกยูดาห (๓ :๙ -๒ ๐ ) 
 



เศฟนยาห 
 
1พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ซ่ึงมาถึงเศฟนยาห 
ผูเปนบุตรของคูชีผูเปนบุตรของเกดาลิยาห  
ผูเปนบุตรของอามาริยาหผูเปนบุตรเฮเซคียาห 
ในรัชกาลโยสิยาหโอรสอาโมนกษัตริยแหงยูดาห ความวา 
 
คําเตือนเกี่ยวกับหายนะที่จะมาถึง 
2องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา  
"เราจะกวาดลางทุกสิ่งจากพื้นโลก"  
3 องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา  
"เราจะกวาดลางออกไปทั้งคนและสัตว   
ตลอดจนนกในอากาศและปลาในทะเล 
คนชั่วจะเหลืออยูแตเพียงกองปรักหักพัง  
เม่ือเรากําจัดมนุษยจากพ้ืนโลก"  
 
เก่ียวกับยูดาห  
4 "เราจะเหยียดมือออกตอสูยูดาห 
และชาวเยรูซาเล็มท้ังปวง   
เราจะกําจัดคนของพระบาอัลทุกคนที่เหลืออยูใหหมดจากที่นี้   
คือบรรดาปุโรหิตผูไมนับถือพระเจา และผูฝกใฝรูปเคารพ   
5ไดแก บรรดาผูหมอบกราบอยูบนดาดฟา 
เพื่อนมัสการหมูดาว 
บรรดาผูหมอบกราบลงและสาบานโดยอางองคพระผูเปนเจา +  
และก็อางพระโมเลคดวย  
6บรรดาผูเลิกติดตามองคพระผูเปนเจา+     
มิไดแสวงหาองคพระผูเปนเจา+ หรือทูลถามจากพระองค" 
7"จงสงบนิ่งตอเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ ยิ่งใหญสูงสุด 



เพราะวันแหงองคพระผูเปนเจา+ ใกลเขามาแลว   
องคพระผูเปนเจา+ ไดทรงจัดเตรียมเครื่องบูชา  
และทรงชําระแขกรับเชิญของพระองคใหบริสุทธิ์  
8(องคพระผูเปนเจา+ ตรัสวา) ในวันถวายเครื่องบูชานั้น   
เราจะลงโทษบรรดาเจานาย  ทั้งโอรสกษัตริย  
และคนทั้งปวงที่รับเอาความเชื่อของคนตางชาติ 
 9ในวันนั้นเราจะลงโทษคนทั้งปวงที่ไมเหยียบธรณีประตู  
ผูทําใหบานเจานายของพวกตน 
เต็มไปดวยความทารุณและการลอลวง"  
10องคพระผูเปนเจา+ ประกาศวา "ในวันนั้น   
จะมีเสียงรองดังขึ้นจากประตูปลา   
มีเสียงร่ําไหจากยานใหม 
และมีเสียงครึกโครมดังจากเนินเขาตางๆ 
11จงรองไหเถิด  เจาผูอาศัยในยานตลาด  
พอคาท้ังปวงของเจาจะถูกกวาดลางไป    
เหลานักคาขายจะถูกทําลายยอยยับไป 
12ในครั้งนั้นเราจะถือตะเกียงสองหาทั่วเยรูซาเล็ม   
และลงโทษบรรดาผูเอกเขนกสําราญ 
ผูเปนเหมือนดังเหลาองุนท่ีปลอยไวจนตกตะกอน   
ผูคิดวา 'องคพระผูเปนเจา+ จะไมทําอะไร ไมวาดีหรือราย'  
13ทรัพยสมบัติของเขาจะถูกปลนสะดม  
บานเรือนของเขาถูกพังลง  
เขาจะสรางเรือนแตไมไดอาศัยอยู   
เขาจะทําสวนองุนแตไมไดด่ืมเหลาองุน 
 
วันแหงพระพิโรธ 
14"วันยิ่งใหญขององคพระผูเปนเจา+ ใกลเขามาแลว   
จวนจะถึงอยูแลว   



จงฟงเถิด  
เสียงรองในวันแหงองคพระผูเปนเจา+ ก็ขมขื่น   
มีเสียงโหรองของนักรบที่นั่น  
15วันนั้นจะเปนวันแหงพระพิโรธ  
วันแหงความทุกขเข็ญ   
วันแหงความเดือดรอนลําเค็ญและยอยยับ   
วันแหงความมืดมิดและหมนหมอง    
วันแหงเมฆครึ้มและความดําทะมึน  
16วันแหงเสียงแตรและเสียงโหรองออกศึก   
สูรบกับเมืองปอมปราการ  
 และหอคอยสูง 
17เราจะนําความทุกขมาสูประชากร   
เขาจะเดินคลําไปเหมือนคนตาบอด   
เพราะเขาไดทําบาปตอองคพระผูเปนเจา+   
เลือดของเขาจะไหลนองทั่วแผนดิน  
และอวัยวะของเขาเนาเกลื่อน 
18เงินทองของเขาชวยอะไรไมได   
ในวันแหงพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+    
โลกท้ังโลกจะไหมเปนจุณดวยไฟแหงความหวงแหนของพระองค   
เพราะพระองคจะกระทําใหมวลสิ่งมีชีวิตในโลก 
ถึงจุดจบอยางฉับพลัน" 
2จงรวมตัวกัน รวมตัวกันเถิดชนชาตินาอับอายเอย 
2กอนที่กําหนดเวลาจะมาถึง และวันนั้นกระหน่ําเขามา  
เหมือนลมพัดแกลบ  
กอนที่ความเกรี้ยวกราดขององคพระผูเปนเจา+ จะมาถึง  
กอนวันแหงพระพิโรธของพระองคจะลงมาเหนือเจา  
 3จงหันมาหาองคพระผูเปนเจา+ เถิด  บรรดาผูถอมใจของแผนดิน  
ผูกระทําตามพระบัญชาของพระองค   



จงเสาะหาความชอบธรรมและแสวงความถอมใจ   
เผื่อ บางทีเจาจะไดท่ีพักพิง 
ในวันแหงพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+  
เก่ียวกับฟลิสเตีย 
4กาซาจะถูกท้ิงราง  
 และอัชเคโลนจะถูกปลอยใหปรักหักพัง     
ยามเที่ยงวันอัชโดดจะถูกกวาดลาง 
และเอคโรนถูกถอนราก  
5ชาวเคเรไธตเอย   
วิบัติแกเจาผูอาศัยอยูริมทะเล   
คานาอันดินแดนแหงชาวฟลิสเตียเอย   
องคพระผูเปนเจา+ ตรัสวา  
"เราจะทําลายเจา   
ไมใหเหลือ แมแตคนเดียว"   
6ดินแดนริมทะเลซ่ึงชาว เคเรไธตอาศัยอยู 
จะเปนท่ีสําหรับผูเลี้ยงแกะและเปนท่ีสําหรับคอกแกะ 
7ดินแดนนั้นจะตกเปนของชนที่เหลือของยูดาห   
ณ ที่นั้น  พวกเขาจะพบทุงหญา   
ยามเย็นเขาจะนอนลง 
ในบานเรือนของอัชเคโลน   
องคพระผูเปนเจา+ พระจาของพวกเขาจะทรงดูแลเขา  
และใหเขาคืนสูความรุงเรืองอีกครั้ง 
เก่ียวกับโมอับและอัมโมน 
8"เราไดยินคําสบ ประมาทของโมอับ   
และคําถากถางของชาวอัมโมน    
พวกเขาหยามหยันประชากรของเรา 
และขมขูเอาดินแดนของเขา   
9องคพระผูเปนเจา+ ทรงฤทธิ์ พระเจาแหงอิสราเอลประกาศวา  



"ฉะนั้น เราดํารงอยูแนนอนฉันใด" 
โมอับจะเปนเหมือนโซโดม   
และอัมโมนจะเปนเหมือน โกโมราหอยางแนนอน 
เปนแหลงวัชชพืชและแองเกลือ   
เปนแดนทิ้งรางตลอดไป   
ประชากรของเราที่เหลืออยูจะปลนสะดมเขา   
และชนชาติของเราที่รอดชีวิตจะครอบครองดินแดนของเขา"  
10นี่เปนผลตอบแทนความหยิ่งจองหองของเขา   
ตอบแทนที่เขาสบประมาทและเยยหยันประชากรขององคพระผูเปน
เจา+ ทรงฤทธิ์  
11องคพระผูเปนเจา+ ทรงทําใหพวกเขากลัว   
เม่ือพระองคทรงทําลายพระทั้งปวงของดินแดนนั้น   
ประชาชาติตางๆท่ีอยูชายฝงทะเลทุกแหงจะนมัสการพระองคในดิ
น แ ด น ข อ ง ต น  
เก่ียวกับคูช 
12"ชาวคูชท้ังหลายเอย  เจาก็เชนกัน   
จะถูกประหารดวยดาบของเรา" 
เก่ียวกับอัสซีเรีย 
 13พระองคจะทรงเหยียดพระหัตถออกตอสูกับดินแดนฝาย เหนือ 
และทรงทําลายอัสซีเรียเสีย   
ทิ้งกรุงนีนะเวหใหรางเปลา 
และแหงแลงกันดารดังทะเลทราย  
14ฝูงแกะฝูงสัตวนานาชนิดจะอาศัยท่ีนั่น   
นกกระทุงนกเคา 
จะเกาะอยูท่ีซากเสาของเมืองนั้น   
เสียงรองของมันดังกองผานหนาตาง  
ตามทางจะมีกองเศษหินเศษปูน   
คานไมสีดารวางขึ้นมา  



15 นี่แหละนครเจาสําราญ   
ซ่ึงอยูมาอยางปลอดภัย   
มันบอกตัวเองวา  
"นี่แหละเรา  ไมมีใครนอกจากเรา"   
แลวมันก็พินาศยับเยินขนาดไหน    
เปนท่ีอาศัยของสัตวปา   
คนทั้งปวงที่ผานไปมาก็เยยหยัน 
และสายหัว 
 
 อนาคตของเยรูซาเล็ม 
3วิบัติแกกรุงซ่ึงเสื่อมทราม 
มักกบฏและกดขี่ขมเหง   
2มันไมยอมฟงใคร  
ไมยอมรับการแกไขปรับปรุง   
ไมวางใจในองคพระผูเปนเจา+   
 และไมยอมเขามาใกลพระเจา 
3ขาราชการของกรุงนี้เปนเหมือนสิงโตที่รองคําราม   
ผูครอบครองของกรุงนี้ก็เปนดังสุนัขปายามเย็น 
ซ่ึงไมเหลืออะไรไวถึงเชา 
4สวนบรรดาผูเผยพระวจนะก็เยอหย่ิงและทรยศ   
เหลาปุโรหิตลบหลูพระวิหาร 
และย่ํายีพระบัญญัติ 
5องคพระผูเปนเจา+ ผูประทับอยูในกรุงนั้นทรงชอบธรรม 
พระองคมิไดทรงกระทําผิดเลย  
ทุกๆเชาทุกๆวันใหม  ทรงอํานวยความยุติธรรมไมขาดสาย   
ถึงกระนั้น คนอธรรมก็ไมรูจักละอาย 
6(พระเจาตรัสวา) "เราไดกําจัดประชาชาติท้ังหลายเสีย   
ที่ม่ันของเขาถูกทลายลาง   



เราทําใหถนนหนทางของเขารางเปลา    
ไมมีใครผานไปมา   
เมืองตางๆของเขาถูกทําลาย ไมเหลืออยูเลย  
7เราไดกลาวแกกรุงนั้นวา  
"แนนทีเดียว เจาจะเกรงกลัวเรา 
และยอมรับการแกไขปรับปรุง"  
แลวท่ีอยูของเขาจะไดไมถูกกําจัด   
และโทษทัณฑของเราจะไดไมมาถึงเขา ทั้งหมด  
แตเขาก็ยังคงกระเหี้ยนกระหือ 
ที่จะประพฤติเสื่อมทรามเหมือนเคยทุกอยาง 
8องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา  
"ฉะนั้นคอยดูเถิด  ในวันนั้นเราจะยืนขึ้นลงมือ   
เราไดตัดสินใจท่ีจะรวบรวมชนชาติ 
แ ล ะ อาณาจักรตางๆ    
 แลวระบายโทสะความเกรี้ยวกราดทั้งปวงเหนือเขาทั้งหลาย  
โลกท้ังโลกจะไหมเปนจุล   
ดวยไฟแหงความโกรธอันเนื่องจากความหวงแหนของเรา 
9แลวเราจะชําระริมฝปากของชนชาติท้ังหลาย   
เพื่อวาพวกเขาท้ังปวงจะรองทูลพระนามองคพระผูเปนเจา+   
และเคียงบาเคียงไหลกันปรนนิบัติพระองค    
10ผูที่นมัสการเรา  ประชากรของเราที่กระจัดกระจายไป  
จะนําเครื่องบูชาจากฟากขางโนนของแมน้ําแหงคูช 
ม า ถ ว า ย เ ร า    
11ในวันนั้น  เจาจะไมตองรับความอับอาย   
เนื่องดวยความผิดท้ังปวงที่เจาทําไวแกเรา   
เพราะเราจะขจัดบรรดาผูชื่นชมใ น ค ว า ม จ อ ง ห อ ง ข
อ ง ต น  
ใหออกไปจากกรุงนี้   



เจาจะไมหยิ่งผยองอีกตอไป 
บนภูเขาบริสุทธิ์ของเรา   
12 เราจะเหลือไวแตผูถอมสุภาพและออนโยน   
ซ่ึงวางใจในพระนามองคพระผูเปนเจา+   
13ชนท่ีเหลือแหงอิสราเอลจะไมทําผิด   
พวกเขาจะไมพูดโกหกหรือลอลวง   
เขาจะดําเนินชีวิตเปนปกติสุข   
และไมมีใครทําใหเขาหวาดกลัวอีกตอไป" 
14 ธิดาแหงศิโยนเอย    จงรองเพลงเถิด   
อิสราเอลเอย  จงโหรอง   
จงชื่นชมยินดีเต็มท่ีเถิด   
ธิดาแหงเยรูซาเล็มเอย  
15องคพระผูเปนเจา+  ทรงรับโทษทัณฑของเจาไปเสียแลว 
ทรงใหศัตรูของเจาหันกลับไป    
องคพระผูเปนเจา+ องคราชันแหงอิสราเอลสถิตกับเจา   
เจาจะไมหวั่นเกรงอันตรายใดๆอีกเลย  
16ในวันนั้น  ผูคนจะกลาวแกเยรูซาเล็มวา  
"ศิโยนเอย  อยากลัวเลย   
อยาใหมือของเจาระโหยโรยแรง   
17องคพระผูเปนเจา+ พระเจาของเจาทรงสถิตกับเจา   
พระองคทรงฤทธิ์อํานาจที่จะชวยเจา   
พระองคจะทรงปติยินดีในตัวเจา 
จะทรงปลอบเจาดวยความรัก   
และจะทรงรองเพลงชื่นชมเจา"  
18"เราจะขจัดบรรดาความเศราโศกอันเนื่องจากเทศกาลฉลองตาง
ๆออกไปจากเจา  
สิ่งนี้เปนภาระและคําประณามสําหรับเจา " 
19องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 



"ในครั้งนั้น เราจะจัดการทุกคนท่ีกดขี่ขมเหงเจา    
เราจะชวยบรรดาคนงอยเปลี้ย  
 และรวบรวมผูที่ถูกกระจัดกระจายไป  
เราจะใหเขามีเกียรติและเปนท่ียกยอง 
ในทุกดินแดนที่เขาตองอับอาย" 
20ในครั้งนั้น เราจะรวบรวมเจา 
ในครั้งนั้น เราพากลับมาบาน   
เราจะใหเจามีเกียรติและเปนท่ียกยอง 
ในหมูประชาชาติท้ังปวง    
เม่ือเราคืนความรุงเรืองใหเจาตอหนาตอตาเจา"  
องคพระผูเปนเจา+ ตรัสดังนั้นแหละ 


