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บทที่ 37
เศฟนยาห

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือเศฟนยาห
-  บอกวาหนังสือเศฟนยาหเขียนถึงใคร
-  บอกจุดประสงคของหนังสือเศฟนยาห
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
-  บอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือเศฟนยาห

คํ านํ า

ผูเขียน เศฟนยาห
เขียนถึงใคร ถึงอิสราเอล
จุดประสงค เพ่ือเตือนอิสราเอลและชนชาติทั้งหลายถึงการพิพากษาของพระเจา
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“พระเยโฮวาหพระเจาของเจาอยูทามกลางเจา เปนนักรบผูประทาน
ความมชียั พระองคทรงเปรมปรีดเพราะเจาดวยความยินดี  พระองคจะทรงรื้อ
ฟนเจาใหมดวยความรักของพระองค พระองคจะทรงเริงโลดเพราะเจาดวยรอง
เพลงเสียงดัง”  เศฟนยาห 3:17

หลกัการของชีวิตและการรับใช พระเจาทรงยิ่งใหญที่จะชวยใหรอดได
บุคคลสํ าคัญ เศฟนยาห

โครงราง
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I. คํ านํ า   1:1-3
A. ผูสงสาร 1:1
B. สรุปขอความ  1:2-3

II. มองเขาไปภายใน  1:4-2:3
A. ขอเท็จจริงของการพิพากษา  1:4-14

1. การพิพากษาผูนมัสการ 4 ชนิด  1:4-6
2. การพิพากษาคนบาปทุกๆ ตํ าแหนงฐานะ  4:8-13

B. ธรรมชาติและผลของการพิพากษา  1:14-18
1. อยูใกลแคเอ้ือม  1:14
2. แมแตคนมีอํ านาจก็ถูกทํ าใหตกตํ่ า  1:14
3. วนัมืดครึ้มแหงความทุกขโศก สูญเสีย  วางเปลา  1:15
4. ความทุกขโศก  โลหิต  เน้ือเหมือนมูลสัตว  1:17
5. ไมมีการปลดปลอย  1:18
6. วันแหงพระพิโรธของพระเจา  1:2-3

C. ชื่อของการพิพากษา  :  วันแหงพระเจา  2:1-3
D. ความหลังในการพิพากษา  2:3

III. มองไปรอบๆ การพิพากษามาสูชนทุกชาติ  2:4-3:7
A. เมืองของชาวฟลิสเตีย  2:4-7
B. โมอับและอัมโมน  2:8-11
C. เอธิโอเปย  2:12
D. อัสสิเรียและเมืองหลวงคือนีนะเวห  2:13-15
E. พิพากษากรุงเยรูซาเล็ม  3:1-7

1. สงัเกตดูสภาวะของกรุงเยรูซาเล็ม
a) สกปรก กดขี่บังคับ เปนพิษ  3:1
b) ไมเชื่อฟง  3:2
c) ผูนํ าทางโลกที่ชั่วราย  3:3
d) ผูนํ าฝายวิญญาณที่ชั่วราย  3:4

2. สงัเกตดูพระเมตตาของพระเจา  6:5-7
IV. มองไปขางหนา  :  ภายหลังการพิพากษา  การรักษาจะมาถึง  3:8-20

A. วัตถุประสงคของพระเจาสํ าเร็จลง  3:8
B. จากทามกลางชาวโลก ผูที่เหลืออยูของพระเจาจะมา  3:9-10, 12-13
C. คํ าพิพากษาผูที่ครั้งหน่ึงเคยเปนศัตรูของพระเจา  3:9-13
D. พระมาซีฮาหของอิสราเอลสํ าแดงออกเปนกษัตริย  3:14-20
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ชื่อ                             

บททดสอบตนเอง  บทที่ 37
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1. ใครเปนผูเขียนหนังสือเศฟนยาห
                                                                                                                         

2. จงบอกถึงวัตถุประสงคของหนังสือเศฟนยาห
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. เศฟนยาหเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

4. จงบอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือเศฟนยาห
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของเศฟนยาหจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 37

1. เศฟนยาห
2. เพ่ือเตือนอิสราเอลและชนทุกชาติถึงการพิพากษาของพระเจา
3. อิสราเอล
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4. พระเจาทรงยิ่งใหญที่จะชวยใหรอดได
5. “พระเยโฮวาหพระเจาของเจาอยูทามกลางเจา เปนนักรบผูประทานความมีชัย    พระองคทรง

เปรม
ปรีดเพราะเจาดวยความยินดี  พระองคจะทรงรื้อฟนเจาใหมดวยความรักของพระองค พระองค
จะทรงเริงโลดเพราะเจาดวยรองเพลงเสียงดัง”  เศฟนยาห 3:17

เพื่อศึกษาตอไป

1. ตํ าแหนง  “กษัตริยแหงอิสราเอล”  ใชสํ าหรับพระเจาเพียง 2 ครั้งในพระคัมภีร  เศฟนยาหใชใน
พันธสัญญาเดิม (3:15)  นาธานาเอลสาวกของพระเยซู ใชในพันธสัญญาใหม (ยอหน  1:49)
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2. เศฟนยาหเรียกการพิพากษาที่เขาบรรยายวา “วันแหงพระเจา”  เขาใชคํ าๆ น้ี 7 ครั้ง  (ดู 1:7, 8,
14, 18,  2:2-3)

เราไดเรียนรูวา วันแหงพระเจานั้นเปนดังน้ี
-  อยูใกลแคเอ้ือม  1:4, 7, 14
-  แมแตคนที่มีอํ านาจจะถูกทํ าใหตํ่ าลง  1:14
-  เปนเวลาของความมืด  ความนากลัว  ความวาเหว  1:15
-  เปนเวลาของความนากลัว  1:6
-  การพิพากษาจะลงมาบนความบาป  1:17
-  จะตามมาดวยหมายสํ าคัญยิ่งใหญในธรรมชาติ  1:15
-  เปนวันแหงพระพิโรธของพระเจา  1:2-3
-  ตกลงมาบนทุกชาติ  2:1-15,  3:8


